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سخن مدیر مسئول
ویژهنامــه نــوروز  1398و ســیزدهمین ســالگرد موسســه
انسانشناســی و فرهنــگ ،امــروز در دســت شــا اســت .ایــن کار
بــزرگ و ســخت کــه حاصــل تــاش و کمــک دههــا تــن از دوســتان
و عالقهمنــدان و همــکاران مــا در موسســه بــوده ،همچــون
هرســال در آخریــن هفتــه اســفند بهصــورت رایــگان بــر وبــگاه
انسانشناســی و فرهنــگ قــرار میگیــرد و اهــداف گوناگونــی را
دنبــال میکنــد :نخســت آنکــه گزارشــی از مجموعــه فعالیتهــای
موسســه را در اختیــار دوســتدارانش قــرار دهــد و سالبهســال
همچــون ســندی در دســرس باشــد تــا کارنامــه مــا روشــن بــه
دور از هرگونــه ابهــام و تردیــد قــرار بگیــرد .بدیــن ترتیــب،
فعالیتهــای گوناگــون موسســه بــه تفکیــک و در گزارشهــای
مشــخص ب ـرای خواننــدگان ترشیــح شــده و چش ـماندازهایی کــه
ب ـرای هریــک از آنهــا وجــود دارد نیــز مطرحشــدهاند .همچنیــن
برخــی از فعالیتهــا کــه تــازه بــوده و هنــوز نیــاز بــه بحــث
و اصالحهایــی از جانــب مــا یــا از جانــب خواننــدگان دارد نیــز
در همیــن ویژهنامــه آمــده اســت .دومیــن هــدف گرده ـمآوردن
همــه دوســتانی اســت کــه توانســتند در ایــن ویژهنامــه بــه مــا
یــاری رســانند و مشــارکت داشــته باشــند .ایــن مشــارکت گاه در
قالــب یــک بهاریــه و تربیــک کوتــاه بــوده ،گاه بــه شــکل یــک
شــعر ،برخــی از مــوارد هــم بهصــورت یادداش ـتها ،گزارشهــا و
مقالههــای پژوهشــی و تفصیلــی .بهــر رو ،و بهرغــم تفاوتهــای
بســیار زیــادی کــه در کارهــا وجــود داشــته و مــا نیــز آنهــا را در
بخشهــای تفکیکشــده گردآوردهایــم از همــه دوســتان بــرای
نفــس ِ ایــن مشــارکت تشــکر میکنیــم و امیدواریــم همــواره
و هــر چــه بیشــر در کنــار مــا باشــند .در همیــن حــال بایــد
بگوییــم کــه اگــر میبینیــم دوســتانی در ایــن مجموعــه مطلبــی
ندارنــد ،بــه معنــای جداییشــان از مــا نیســت و اغلــب بــه علــت
گرفتاریهــای مقطعــی اســت کــه همــه مــا کامبیــش بــا آنهــا
روبــرو میشــویم .پیــام ایــن دوســتان بــه مدیریــت انسانشناســی
و فرهنــگ نیــز بـرای مــا دلگرمکننــده بــود و آرزویــان آن اســت
کــه گرفتاریهایشــان هــر چــه زودتــر کاهشیافتــه یــا از میــان
برونــد و بتواننــد فرصــت بیشــری بـرای مشــارکت بــا مــا و در کنــار
مــا در موسســه خودشــان داشــته باشــند .انجــام هــر کاری مثبــت
دشــوار اســت و آکنــده از خطراتــی کــه در آن بـرای لغزش و اشــتباه
وجــود دارد ازایــنرو ایــن ویژهنامــه نیــز بیشــک بــدون نقــص
نخواهــد بــود و نخســتین منونــه کــه در ایــن هفتــه روی وبــگاه
خواهــد رفــت احتــاالً بــا منونههــای بعــدی کــه اشــتباهات در آن از
میــان خواهنــد رفــت تکمیــل خواهــد شــد .هرچنــد کــه امیدواریــم
و متــام تــاش خــود را کردهایــم کــه اشــتباهات بــه حداقــل ممکــن
کاهــش یابنــد .در پایــان جــای آن هســت کــه از نــگار شــیخان
بــرای رسدبیــری و نهایــی کــردن ایــن نســخه و صفحهبنــدی و
طراحــی آن بــا نقاش ـیهای زندهیــاد فریــده الشــایی ،و همــکاری

بســیار مؤثــر مهــم مع ـراج رشیفــی همــکار دیگرمــان در ایــن کار
از هــر دو آنهــا تشــکر کنیــم .پیشــاپیش ب ـرای همــه دوســتان و
عالقهمنــدان و همــکاران انسانشناســی و فرهنــگ ســال خــوب و
خــوش پربــاری را آرزو میکنیــم و امیدواریــم همیشــه در کنــار
هــم بتوانیــم یــار و یــاوری بـرای فرهنــگ پربــار ایرانــی باشــیم و
خدمتــی هرچنــد کوچــک بــه آن بکنیــم.

انسان شناسی و فرهنگ سال  / 8نوروز 98
6

فعالی تهای انسانشناسی و فرهنگ

فعالیتهای انسانشناسی و فرهنگ
یکشــنبههای انسانشناســی و فرهنــگ ویژهنامــه را
موسســه انسانشناســی و فرهنــگ از ســال  ،1384فعالیــت مالحظــه کنیــد).
خــود را ابتــدا در قالــب یــک وبــگاه آغــاز کــرد .هــدف
ایــن موسســه گــرد هــم آوردن پژوهشــگران ،دانشـ
ـگاهیان ،سخرنانیها ،کارگاهها و هامیشهای انسانشناسی و فرهنگ
روشــنفکران ،هرنمنــدان و دانشــجویان از همــه رشــته هــای
علــوم انســانی و هــر بــرای مبادلــه اندیشــه و شــناخت انسانشناســی و فرهنــگ تاکنــون بیــش از  250جلســه
ســخرنانی ،کارگاه ،میزگــرد ،و هامیــش مشــرک بــه صــورت
بهــر و بیشــر فرهنگهــای ایــران و جهــان اســت.
وبــگاه انسانشناســی و فرهنــگ بــا بیــش از صــد شــاخه مســتقل یــا بــا همــکاری انجمنهــای غیردولتــی یــا
تخصصــی ،یــک پایــگاه گســرده اطالعاتــی اســت کــه در ســازمان های دولتــی برگــزار کــرده اســت.
منونــه فارســی خــود امــروز بــه یکــی از منابــع اصلــی انسانشناســی و فرهنــگ در ســال  97کارگاههــای نظــری
در همــه حوزههــای فرهنگــی تبدیــل شــده اســت ،و را بــا موضوعاتــی مثــل نظریههــای بــدن ،ســیاهبودگی و
منونههــای آن بــه ســایر زبانهــا در حــال آمادهســازی فمینســیم ،کارگاه انسانشناســی شــهری و کارگاه مناطــق
هســتند .وبــگاه ،از بــدو تاســیس خــود در ســال  1384تــا آزاد و مشــارکت جوامــع محلــی را برگـزار کــرده اســت کــه
امــروز بیــش از  18میلیــون بازدیــد از  100کشــور جهــان از اســتقبال بســیار خــوب مخاطبــان برخــوردار بــوده اســت.
داشــته اســت ،و پربینندهتریــن وبــگاه مســتقل در زمینــه
مطالعــات بینرشــتهای علــوم انســانی اســت.
بخش دادهنگاری (اینفوگرافی) ،نقشهنگاری و
انیمیشنهای فرهنگی
انتشارات دیداری و شنیداری
تهیــه نقشــههای فرهنگــی ،گاهشــارهای تصویــری و
انتشــارات دیــداری و شــنیداری ،شــامل ضبــط و تهیــه انیمیشــن بــرای ارائــه نتایــج پژوهشهــا و برنامههــای
فیلمهــا ،کتــاب و فایلهــای صوتــی و پخــش آنهــا فرهنگــی ارائــه شــده در وبــگاه یــا ســایر منابــع
بــا تشــکیل کانالهــای تلگــرام و اینســتاگرام تخصصــی فعالیتهــای بخــش دادهنــگاری انسانشناســی و فرهنــگ
میشــود .انتشــارات دیــداری شــنیداری انسان شناســی و را تشــکیل میدهنــد .ایــن بخــش از ســال 1395راهانــدازی
فرهنــگ از ســال  1395کار خــود را آغــاز کــرد .تاکنــون شــده اســت ،و تــا کنــون بیــش از دههــا مــورد دادهنگارههـا
بیــش از صــد فیلــم کوتــاه ســاخته شــده اســت ،و بیــش از (اینفوگرافهــای) گوناگــون بــرای نتایــج فعالیتهــا و
دههــا فایــل صوتــی آمــاده و بــر روی کانالهــای تلگـرام و پژوهشهــای انسانشناســی و فرهنــگ و ســایر پروژههــای
فرهنگــی اعضــا و همــکاران ارائــه کــرده است.گاهشــارهای
اینســتاگرام موسســه قــرار گرفتهانــد.
تصویــری و تهیــه آلبومهــای تصویــری ،پاورپوینتهــای
پژوهشــی و همچنیــن انیمیشــنهای فرهنگــی (دربــاره
شنبههای سینام و فرهنگ
شــخصیتها و اندیشــههای فرهنگــی) در قالــب دوبــاژ
شــنبههای ســینام و فرهنــگ طــی برگــزاری ســه دوره منونههــای غیرایرانــی و تهیــه منونههــای مشــابه ایرانــی
نشســت و منایــش بیســت فیلــم بــه همـراه تحلیــل و گفتگو بــا اندیشــمندان فرهنــگ خــود ،از برنامههــای دیگــر ایــن
از مهــر  1396تــا کنــون تــاش کــرده تــا بــا نگاهــی ژرف بــه بخــش اســت.
فیلمهــا از دریچههــای مختلــف نظــری و بــا بهرهگیــری
از دانـ ِ
ـش اندیشــمندان و هرنمنــدان عرصههــای مختلــف،
انتشارات انسانشناسی و فرهنگ
از ســینام بــه عنــوان ابـزاری بـرای ارتقــاء فرهنــگ جامعــه
بهــره بــرده و همزمــان بــا آن ،تجربـه نــاب متاشــای جمعــی یکــی از اهــداف موسســه انسانشناســی و فرهنــگ از
و تحلیــل فیلــم را نیــز بـرای مخاطبانــش فراهــم آورد .فصل بــدو تاســیس کمــک بــه تالیــف و برگــردان کتابهــا و
جدیــد ایــن نشسـتها از ســال جدیــد آغــاز خواهــد شــد .مقالههــای مفیــد در زمینــه شــاخت فرهنــگ ایرانــی و
فرهنگهــای جهــان بــا تاکیــد بــر رویکــرد بینرشــتهای
بــوده و هســت .ایــن امــر ســبب شــد کــه در طــول بیــش
یکشنبههای انسانشناسی فرهنگ
از ده ســال ،صدهــا هـزار صفحــه مطلــب در قالــب متــون
یکشــنبههای انسانشناســی فرهنــگ از ســال  ،1392الکرتونیــک منتــر شــوند کــه از چنــد ســال پیــش انتشــار
آغــاز شــدند و در حــال حــارض ششــمین دوره خــود را طــی آنهــا در قالــب همــکاری بــا چندیــن نــارش خصوصــی
میکننــد .ایــن جلســات شــامل ســخرنانیها و منایــش و دولتــی آغــاز شــدند .امــا بــا توجــه بــه گســره کار و
فیلمهــای مســتند هفتگــی هســتند کــه بــه صــورت منظــم افزایــش همــکاران موسســه ،انتشــارات انسانشناســی بــا
هــر ســال از مهــر تــا خــرداد ســال بعــد تشــکیل میشــوند .اخــذ مجــوز از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی کار خــود
تــا کنــون 162جلســه بــا بیــش از  250ســخرنانی و فیلــم را آغــاز کــرده و در اولیــن تجربــه رســمی خــود کتابهــای
مســتند در ایــن برنامه هــا انجــام شــده اســت( .بــرای ذیــل را در دســت انتشــار دارد.ایــن کتابهــا در کنــار
مشــاهده فهرســت نشســتهای ســال  97بخــش گــزارش دههــا کتــاب مشــرکی کــه همچــون گذشــته بــه صــورت
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مشــرک بــا نــارشان خصوصــی و دولتــی منتــر مــی کنیــم،
در دســت انتشــار هســتند.
بخــش انتشــارات انسانشناســی و فرهنــگ در ســال 1397
نیــز ســال پربــاری را پشــت رس گذاشــته اســت .از جملــه
فعالیتهــای متنــوع ایــن بخــش میتــوان بــه تعــداد
بــاالی کتابهــای منتــر شــده ،در دســت چــاپ و در
دســت برگــردان و تالیــف توســط اعضــای شــورای مرکــزی و
همــکاران اصلــی موسســه انسانشناســی و فرهنــگ اشــاره
کــرد .کتابهــای مذکــور طیــف وســیعی از موضوعــات
مرتبــط بــا انسانشناســی از جملــه انسانشناســی شــهر،
ســواد ،فرهنــگ دانشــگاهی ،مــرگ ،و ....را در دو شــکل
تالیــف و برگــردان در بــر گرفتهانــد .از طرفــی انتشــار
ســی جلــد کتــاب تحــت پــروژه تاریــخ فرهنگــی معــارص
کــه هــر کــدام بــه یــک شــخصیت فرهنگــی و فعــال ایــن
حــوزه مرتبــط اســت نیــز در ســال  97همچنــان دنبــال
شــده اســت ،و انسانشناســی و فرهنــگ موفــق شــده بــا
کانالهای تلگرامی
همــکاری پژوهشــگاه فرهنگ،هــر و ارتباطــات ،مقدمــات
انتشــار ایــن مجموعــه را فراهــم کنــد.
موسســه انســان شناســی و فرهنــگ در راســتای محورهــای
اصلــی فعالیــت هــای خــود یعنــی ایجــاد زمینــه ای ب ـرای
فهرست کتابهای انسانشناسی و فرهنگ در سال  97کار فرهنگــی و علمــی ســامل در همــه رده هــا و بـرای همــه
همچنیــن عناویــن کتــاب هــای در دســت انتشــار عبارتند افــراد عالقمنــد ،برنامــه گســرش کانالهــای تلگرامــی
خــود را ب ـرای ایجــاد امــکان رسیعتــر و ســادهتر دسرتســی
از:
عالقمنــدان بــه حوزههــای مختلــف از ســال  95آغــاز
 همراه با باد ،نارص فکوهی؛منــود .کانــال تلگــرام انسانشناســی و فرهنــگ در حــال
 سیاســت و ماجراهــای مــن در ایــران ،آنــدره وامــری حــارض نزدیــک بــه 5000عضــو و کانــال اینســتاگرام بیــشبرگــردان خــرو ســینایی؛
از  10000عضــو دارنــد .در حــال حــارض ،انسانشناســی و
 انسانشناســی آمــوزش عالــی ،برگــردان جبــار رحامنــی فرهنــگ بیــش از ســی کانــال تلگرامــی بــا بیــش از 10000و مهســا شــیخان؛
ه ـزار عضــو دارد.
 مقدمــهای بــر انسانشناســی؛ گروهــی از نویســندگاندایــره املعــارف بریتانیــکا ،برگــردان زهــره دودانگــه؛
 زنانــی کــه مــرد میشــوند (باکرههــای قســمخورده)،آنتونیــا یونــگ ،برگــردان محمــد مهــدی فتورهچــی و
منیــژه مقصــودی؛
 مری داگالس ،زهره انواری؛ تن بارگی در عهده صفویه -زهره روحی؛ جســتارهایی در بــاب جامعهشناســی دیــن ،برگــردانمهــری طیبینیــا و دیگــران؛
 از خشــمی کــه داریــم :مقدمــه بــر مطالعــه خشــم،مهــرداد عربســتانی و دیگــران؛
 انسانشناســی علــم ،برگــردان جبــار رحامنــی و مهســاشــیخان)
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گزارش وبگاه تاریخ فرهنگی ایران مدرن
قــرن بیســتم کــه ب ـرای مــا در دورهای تقریبــا صدســاله از
مرشوطــه تــا امــروز انطبــاق داشــته اســت ،ای ـران مــدرن
را بــا متــام ویژگیهــا و فــراز و فرودهــای فرهنگــیاش
میســازد .رشوع دولــت ملــی ،شــکل گرفــن نهادهــای
اقتصــادی ،سیاســی ،اجتامعــی ،آموزشــی ،فرهنگــی ،ورود
فناوریهــای مــدرن ،و بــه راه افتــادن اندیشــهها و
جریانهــای فکــری گوناگــون عمدتــا بــه ایــن دوره بــاز
میگردنــد؛ در همیــن دوره اســت کــه شــاهد تبدیــل
پهنــهای تقریبــا کامــا روســتایی و عشــایری بــه یــک
کشــور تقریبــا متامــا شــهری هســتیم .در همیــن راســتا،
انســان شناســی و فرهنــگ پــروژه بــزرگ و پیوســتهای را
تعریــف کــرده اســت کــه شــامل مطالع ـهای گســرده بــر
شــکلگیری فرآیندهــای فرهنگــی در ایــن دوران صــد ســاله
و تــداوم آن بــه ســوی آینــده ،از خــال همــه رســانهها
(متــون شــفاهی و مکتــوب ،عکــس ،فیلــم ،نقشــه و)...
اســت .ایــن پــروژه ابعــاد بســیار وســیعی دارد و عمدتــا
فرهنــگ مــدرن ای ـران را از  11ورودی یــا مدخــل اساســی
بررســی میکنــد کــه عبارتنــد از :شــخصیتها ،نهادهــا،
فرآیندهــا ،رویدادهــا ،آثــار ،مــکان ،زمــان ،اشــیاء ،مفاهیــم،
اســناد و ســایر .شــیوه ارائــه مطالــب در هــر یــک از یــازده
مجموعــه بــاال در قالــب مدخلهــای مختلــف صــورت
میگیــرد .ب ـرای مثــال ،زیرمجموعــه ادبیــات در مجموعــه
شــخصیتها ،حــاوی مدخلهــای مختلفــی چــون ســیمین
دانشــور ،مهــدی اخــوان ثالــث ،غالمحســین ســاعدی،
احمــد شــاملو ،فــروغ فــر خزاد و  ...اســت .زیرمجموعــه
هرنهــای منایشــی در مجموعــه شــخصیتها مداخلــی
چــون بهــرام بیضایــی ،اکــر رادی ،بهــروز غریبپــور
را در خــود جــای داده اســت و همینطــور ســایر زیــر
مجموعههــا و مجموعههــای ســایت مداخلــی مرتبــط بــا
خــود را بازمنایــی خواهنــد کــرد.
ســایت رســمی پــروژه تاریــخ فرهنگــی ایــران مــدرن ،از
آذر  1396بــه طــور غیررســمی مراحــل آمادهســازی خــود



را طــی و از تاریــخ  13اســفند کــه در دوازدهمیــن مراســم
ســالگرد تاســیس انسانشناســی و فرهنــگ رومنایــی شــد،
فعالیــت خــود را رســا آغــاز کــرد .از آن تاریــخ تــا کنــون،
پــروژه وبــگاه تاریــخ فرهنگــی بــه لحــاظ فنــی ،محتوایی و
مشــارکت نهــادی تحــوالت بســیاری را پشــت رس گذاشــته
اســت.
وبــگاه تاریــخ فرهنگــی تــا کنــون بــه لحــاظ فنــی،
دســتهبندی مطالــب و شــیوه منایــش مجموعههــا ،و نیــز
ارتباطــات داخلــی و فرامــن (متاتکســت)های مختلــف
در بخشهــای مختلــف وبــگاه تغییــرات بســیار زیــادی
را تجربــه کــرده و بــه روزرســانی شــده اســت .ارتباطــات
داخلــی مطالــب در مدخــل بــا یکدیگــر و بــا ســایر مداخــل
و مجموعههــای مرتبــط بــه شــیوهای ســاماندهی شــدهاند
کــه یــک مطلــب بواســطه نــوع مجموعــه ،پدیــد آورنــده،
اثــر و کلیــد واژگان بــه راحتــی بــا مطالــب دیگــری با هامن
کلیــد واژه مرتبــط شــده و بــه ایــن ترتیــب در بیــش از
یــک مدخــل منایــش داده میشــود .همچنیــن ،جســتجوی
مطالــب از طریــق جســتجوی کلــات کلیــدی هــر مطلــب،
ویدئــو ،صــدا (پادکســت) و گالــری عکسهــا بــه راحتــی
امکانپذیــر اســت .بـرای مثــال ،مــا در بخــش شــخصیتها
(هرنهــای منایشــی) مدخــل بهــروز غریبپــور را داریــم،
و در بخــش آثــار مدخلــی بــا عنــوان اپــرای عروســکی
کــه مطالــب مرتبــط دربــاره بهــروز غریــب پــور و اپ ـرای
عروســکی در هــر دو مجموعــه منتــر میشــوند .ایــن
مطالــب همچنیــن پــس از بارگـزاری مجموعــه عکسهــای
عروسـکهای منایشــی بهــروز غریبپــور ،بــا همیــن کلیــد
واژگان بــه مطالــب منتــر شــده در دو مدخــل غریــب
پــور و اپ ـرای عروســکی متصــل خواهنــد شــد.
هامنطــور کــه میدانیــم بــروز یــک رویــداد ،شــکلگیری
شــخصیتهای هــری و فرهنگــی و هــر کنــش فرهنگــی
دیگــر ،زاییــده بســری اســت کــه در آن عوامــل مختلــف
سیاســی ،اجتامعــی و فرهنگــی و قومــی در صورتهــای
خــاص اجتامعــی بــا یکدیگــر تعامــل و کنــش دارنــد،
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ســایت تاریــخ فرهنگــی ایــران مــدرن ایــن نکتــه را بــه
خوبــی مــد نظــر قـرار داده و در تــاش اســت تــا بــا ایجــاد
فرامنتهــا (متاتکســتها) در مرحلــه بعــدی ،عــاوه بــر
بازمنایــی ،امــکان بررســی چندجانبــه را ب ـرای موضوعــات
فراهــم منایــد.
در بخــش محتــوای وبــگاه و در ابتــدای راه ،مترکــز مــا بــر
روی انبــوه مطالبــی کــه بــا موضوعــات مختلــف در وبــگاه
آرشــیو انسانشناســی و فرهنــگ و همچنیــن در ســایت
جدیــد انســان شناســی بارگ ـزاری شــده و یــا مــی شــوند،
بــود .تــاش بــرای ایجــاد مداخــل جدیــد و جمــعآوری
مطالــب از ســایتهای انسانشناســی آغــاز شــد و بــه
تدریــج ایــن مطالــب روی وبــگاه تاریــخ فرهنگــی ای ـران
مــدرن در مجموعههــای مختلــف شــخصیتها (ادبیــات،
ســینام ،هرنهــای آوانــگارد ،هرنهــای منایشــی ،معــاری)،
هرنهــای منایشــی ،معــاری و شهرســازی؛ و یــا نهادهــای
فرهنگــی (ماهنامــه رودکــی ،مجلــه ســخن ،مجلــه فرهنــگ
و زندگــی ،کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان)،
رویدادهــای سیاســی (جنبــش مرشوطــه ،نهضــت جنــگل،
جنــگ ایـران و عـراق ،انقالب اســامی)؛ مفاهیــم اجتامعی
(تجــدد ،روشــنفکری ،زبــان مــادری) ،مفاهیــم سیاســی
(هویــت ملــی) ،مفاهیــم دینــی و اعتقــادی (نــذر و نــذری،
شــهادت) ،مکانهــا شــامل فضاهــا و محلههــای شــهری
و فضاهــا و محلههــای روســتایی و عشــایری (ترکمــن،
بختیــاری؛ تهـران ،یــزد) و  ...درج شــدهاند .صفحــه گالــری
عکــس ،فیلــم و صــدا هــم خــود حــاوی مجموعههــای
مطالــب مختلــف و ارزشــمندی دربــاره تاریــخ ،فرهنــگ،
هــر را در خــود جــای دادهانــد و از طریــق کلیدواژههــا
بــه مطالــب متنــی مجموعههــا متصــل هســتند.
کار منونهخوانــی و بارگـزاری مطالــب بــا تــاش شــبانهروزی
و خســتگیناپذیر گروهــی از داوطلبــان آغــاز شــده و تــا
کنــون ادامــه داشــته اســت .بــا ایــن حــال ،هنــوز کار بــر
روی انبوهــی از مطالــب پروندههــای موضوعــی منتــر
شــده در وبــگاه انسانشناســی و فرهنــگ و تــاش ب ـرای
تعریــف مفهومــی مداخــل جدیــد و جســتجو بـرای مطالب
آنهــا همچنــان ادامــه دارد .عــاوه بــر آن ،بســیاری از
مجموعههــا و زیرمجموعههــا خالــی از مطلــب بــوده و
کار داوطلبانــه گســردهای را میطلبــد و امیدواریــم کــه
افـراد جدیــدی بــا تخصصهــای مختلــف بــه مــا بپیوندنــد.
در بخــش مشــارکتهای نهــادی ،بــا مجــات فرهنگــی
هــری مختلــف مثــل آزمــا و نســیم بیــداری جهــت
مشــارکت در پــروژه رایزنــی شــده و امیدواریــم کــه
بتوانیــم همــکاری خــود را بــا مجلههــا و نهادهــای
فرهنگــی هــری بیشــری شــکل بدهیــم.
امیــد داریــم وبــگاه تاریــخ فرهنگــی ایــران مــدرن بــه
دایرهاملعــارف تاریــخ فرهنگــی ایــران مــدرن در متامــی
شــاخهها و زمینههــا تبدیــل شــده و امــکان جســتجو
و مطالعــه را بــرای همــه عالقهمنــدان و کاربــران ایجــاد
کنــد.
همچنیــن بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کنیــم کــه پــروژه

وبــگاه بخشــی از پــروژه بزرگــر اســت کــه در قالبهــای
دیگــر نیــز در حــال انجــام اســت؛ مثــل مصاحبــه بــا
هرنمنــدان تاثیرگــذار و انتشــار کتابهــای ســیگانه
دربــاره شــخصیتهای فرهنگــی کشــور کــه ادامــه خواهند
داشــت .ادامــه ایــن کار البتــه نیــاز بــه بودجههــای
بیشــری دارد کــه امیدواریــم عالقمنــدان بتواننــد در تامیــن
آنهــا بــه مــا یــاری رســانند.
در پایــان از اعضــای تیــم فنــی جنــاب آقایــان محمــد
حلوایــی ،محمدرضــا مــرادی و رسکار خانــم زینــب
میرشــکار بــه دلیــل حامیتهــا و کار فنــی تشــکر کنیــم.
همچنیــن از اعضــای تیــم محتوایــی تاریــخ فرهنگــی ایـران
مــدرن رسکار خانمهــا ملیحــه درگاهــی ،ســارا عشــقی،
راحلــه خاکبــاز کــه بــا تــاش خســتگیناپذیر خــود از
ابتــدای راه بــا مــا بودهانــد؛ و فاطمــه حجــاریزاده،
رساهــی صنعتــی ،اعظــم علیخانــی ،رهــا فرشــاد و ســایر
دوســتانی کــه در ادامــه بــه مــا پیوســتهاند کــال تشــکر را
داریــم و امیدواریــم کــه در ایــن مســیر در کنــار مــا مباننــد.
همچنــان کــه امیدواریــم در آینــدهای نزدیــک تعــداد
همــکاران مــا در حــوزه هــای مختلــف مــورد مطالعــه
وبــگاه تاریــخ فرهنگــی افزایــش پیــدا کنــد.
آدرس وبگاهwww.modernculture.ir :
در پایــان مجموعههــای یازدهگانــه تاریــخ فرهنگــی ایـران
مــدرن بــه اختصــار معرفــی میشــوند:
 .1شــخصیتهای فرهنگــی :منظــور از شــخصیتها افرادی
هســتند کــه از دوره مرشوطــه تــا کنــون ،در حوزههــای
مختلــف علــوم ،فرهنــگ ،و هــر بــا خلــق آثــار ،جریانهــا،
و یــا تشــکیل نهادهایــی خــاص در فرهنــگ؛ تاثیر مشــخصی
بــر فرهنــگ ای ـران بــه طــور کل داشــتهاند .مجموعههــای
زیــر ذیــل مدخــل شــخصیتها قــرار گرفتــه انــد:
ادبیــات :متامــی نویســندگان و یــا مرتجــان ادبــی کــه
جریــان نویــی را در ادبیــات بــه راه انداختنــد ،از محمــد
علــی جاملــزاده بــا خلــق ســبک داســتان کوتــاه مــدرن،
تــا نیــا یوشــیج پــدر شــعر نــو ،شــاملو و ...را در بــر
میگیــرد .در ایــن میــان ،مرتجــان صاحــب ســبک و
توانایــی هــم بودنــد کــه ســهم بسـزایی در معرفــی ادبیــات
غــرب بــه جامعــه ایرانــی ایفــا کردهانــد (ســحابی ،نجــف
دریابنــدری ،عبداللــه کوثــری و بســیاری دیگــر) و از
ایــن رهیافــت جریانــی را در ادبیــات ایجــاد کردهانــد
کــه همگــی ذیــل مدخــل ادبیــات قــرار میگیرنــد.
هرنهــای آوانــگارد :در اینجــا منظــور هرنهــای اجرایــی
و یــا  performing artsدر معنــای کنونــی آن،
یعنــی هرنهــای تلفیقــی ،بــرای هرنهــای غیرتجســمی،
تجربــی ،منایشــی ،installation ،و یــا happening
مــد نظــر اســت ،بــرای مثــال ،منایشهــای صدرالدیــن
زاهــد منونــهای از هــر آوانــگارد تلقــی میشــود.
هرنهــای منایشــی :منایشنامهنویســان و یــا بازیگــران

ســینام :از زمــان ورود اولیــن دســتگاه دوربیــن فیلمــرداری
«ســینامتوگراف» در زمــان مظفرالدیــن شــاه ،و تولیــد اولین
فیلــم ســینامیی بلنــد «دخــر لــر» تــا کنــون ،ســینامی ایـران
مســیر پــر فـراز و نشــیب و طوالنی را تا به امروز پشــت رس
گذاشــته اســت .در ایــن میــان ،تهیهکننــدگان ،کارگردانــان،
فیلمنامهنویســان و مورخــان مختلفــی بودنــد کــه در هــر
دوره تاثیــر شــگرفی بــر ســینامی ای ـران داشــتهاند .بدیهــی
اســت ،بــا اینکــه در صحبــت از ســینام بیشــر کارگردانــان و
جریانهــای فکــری کــه ایجــاد کردهانــد مــد نظــر اســت،
امــا دیگــر شــخصیتهای تاثیرگــذار در ســایر حوزههــای
ســینام مثــل ،دوبــاژ ،تدویــن و ســایر بخشهــای فنــی فیلم
هــم ذیــل ایــن مجموعــه مــورد بررســی ق ـرار میگیرنــد.
دانشــگاه :دانشــگاه بــه عنــوان شــاید مهمرتیــن و
عالیتریــن نهــاد آموزشــی-فرهنگی مــدرن ،از دوره
مرشوطیــت بــا تاســیس دارالفنــون شــکل گرفتــه اســت .در
بخــش نهادهــای آموزشــی و فرهنگــی ســایر نهادهــا بــه
تفضیــل مــورد بررســی ق ـرار خواهنــد گرفــت .امــا منظــور
از دانشــگاه ،تعریــف امــروزی و شــکل رایــج آن اســت کــه
خــود بــه چهــار مدخــل علــوم انســانی و اجتامعــی ،علــوم
پایــه و فنــی مهندســی ،علــوم پزشــکی و هرنهــای زیبــا
تقســیم مــی شــود و معــرف چهرههــای شــاخص هــر یــک
از ایــن مداخــل هســتند .ایــن تقســیمبندی بــا توجــه بــه
تقســیمبندی متــداول علــوم دانشــگاهی انجام شــده اســت.
بدیهــی اســت کــه جریانســازیهای کالن فرهنگــی توســط
دانشــگاهها در مدخلهــای دیگــری چــون فرآیندهــا ،و
نهادهــای فرهنگــی مــورد بررســی ق ـرار خواهنــد گرفــت.

تلویزیــون :ســازمان رادیــو و تلویزیــون ،بــه عنــوان اولیــن
رســانههای ارتبــاط جمعــی کــه بــا فاصلـهای کوتــاه در دهه
 30شمســی تاســیس شــدند ،خــود بــا تولیــد برنامههــای
مختلــف ،از قیبــل فیلــم داســتانی ،فیلــم مســتند ،رسیــال
و برنامههــای موســیقی بســر تحــوالت فرهنگــی بســیار
عمیقــی در جامعــه بودهانــد .بدیــن ترتیــب ،ایــن مجموعــه
بــه بررســی و معرفــی تاریــخ رادیــو و تلویزیــون از منظــر
شــخصیتهای تاثیرگــذار ایــن رســانهها میپــردازد.
بدیهــی اســت ،کــه احتــاال در بررســیهای پیــش رو،
بســیاری از مدخلهــای ایــن مجموعــه بــا مدخلهــای
«شــخصیتهای تاثیرگــذار ســینام» همپوشــانی داشــته
باشــند کــه در هــر یــک از ایــن مداخــل مرتبــط ایــن
مهــم توضیــح داده خواهــد شــد .عــاوه بــر آن ،بــه
فراخــور مطالــب ،هــر مطلــب در دو مجموعــه مرتبــط
در ســینام و رادیــو و تلویزیــون بارگــزاری خواهنــد شــد.

رســانههای دیجیتــال :رســانههایی کــه تبــادل یــا انتشــار
محتــوا در آنهــا ،تنهــا به کمــک ابزارهای مجهز به پردازشــگر
دیجیتــال میــر باشــد .شــامل رســانههای برخــط مبتنــی
بــر شــبکه (نظیــر شــبکه جهانــی اینرتنــت) ،رسویسهــای
مخابراتی از قبیل  MMSو SMSو ســایر اشــکال شــبکههای
تبــادل داده ماننــد بلوتــوث و همچنیــن رســانههای مبتنــی
بــر حاملهــای فیزیکــی دیجیتــال از قبیــل بســتههای
موســیقی :بــا اینکــه تقســیمبندی موســیقی ردهبندیهــای نــرم اف ـزاری رســانهای ،بازیهــای رایان ـهای و ماننــد آنهــا.
مختلــف و متنوعــی دارد ،در تاریــخ فرهنگــی تنهــا چهــار
دســته اصلــی موســیقی اقــوام ،موســیقی دســتگاهی ،معــاری و شهرســازی :بــا اینکــه در مــورد آغــاز معــاری
موســیقی کالســیک و موســیقی پــاپ اکتفــا شــده معــارص ای ـران ،هنــوز هیــچ اتفــاق نظــری وجــود نــدارد.
اســت .بدیهــی اســت بــا پیرشفــت پــروژه امــکان تغییــر بعضــی رشوع دوره پهلــوی اول و اقدامــات و اصالحــات
و یــا اضافــه شــدن دســتههای جدیــد وجــود دارد .تجددگرایانــه او و برخــی دیگــر تاریــخ انقــاب مرشوطــه
را بــه عنــوان نقطــه عطــف تاریــخ معــاری معــارص
هرنهــای دســتی و ســنتی :بــا ایــن کــه در برخــی تقســیم میداننــد .ایــن زمانــی اســت کــه در اثــر تحــوالت سیاســی
بندیهــای هــری ،هرنهــای دســتی در زمــره هرنهــای و اجتامعــی جریــان زندگــی اجتامعــی و اقتصــادی ای ـران
تجســمی طبقهبنــدی میشــوند ،امــا طبقهبنــدی حــارض تغییــر کــرد ،ســیامی شــهر ای ـران متحــول شــد و بناهــای
تاریــخ فرهنگــی مــدرن بیشــر بــا مفهــوم و رویکــرد الزم بــرای زندگــی جدیــد ماننــد ادارات ،کارخانجــات،

فعالی تهای انسانشناسی و فرهنگ

مشــهوری کــه بــا منایشــنامه ،اجــرای تئاتــر و یــا بــازی
درخشــان خــود در ایــن حــوزه تاثیرگــذار بودهانــد ،ذیــل این
مجموعــه معرفــی خواهنــد شــد .تــا قبــل از دوران مــدرن،
میتــوان گفــت کــه تعزیــه تنهــا شــکل رایــج منایــش در
ایـران بــوده اســت .در طــی فرآینــد مدرنســازی و آشــنایی
بــا اندیشــه غــرب و متاثــر از آن ،تئاتــر و یا هرنهای منایشــی
بــه ســبک و الگــوی غربــی آن کمکــم شــکل گرفتنــد.
بدیهــی اســت کــه خاســتگاه و ریشــههای فرهنگــی،
اجتامعــی و اولیــن تجربیــات آن نیــز در ذیــل زیرمجموعــه
فرآیندهــای فرهنگــی مــورد بررســی قـرار خواهنــد گرفــت.

«هرنهــای زیبــا» ،هرنهــای دســتی و ســنتی را از هرنهــای
تجســمی جــدا و بــه عنــوان مجموعـهای مســتقل در نظــر
گرفتــه اســت .بــا توجــه بــه تنــوع غنــی قومــی و فرهنگــی
ایـران ،متامــی هرنهای دســتی ایرانــی از جمله ســوزندوزی،
مینــاکاری ،منبــتکاری ،در میــان اقــوام مختلــف از
پیشــینهای بســیار طوالنــی برخــوردار اســت .از آنجــا کــه
ایــن حــوزه در مطالعــات فرهنگــی شــاید بــه فراخــور قومی
نــه تنهــا کمــر مــورد توجــه بــوده ،بلکــه رو بــه زوال اســت؛
شناســایی و معرفــی اف ـرادی کــه در ایــن حــوزه فعالیــت
کــرده و ایــن هرنهــای دســتی و ســنتی را زنــده نگــه داشــته
انــد ،از جملــه اهــداف مهــم تاریــخ فرهنگــی اســت.
همینطــور ،تحــول نــگاه بــه هرنهــای دســتی و ســنتی ،از
تولیــد محصــوالت مختلــف بــا هــدف کاربردهــای روزانه ،و
ســیر آن بــه ســمت کاربردهــای تزیینی هم موضوعی اســت
کــه بنــا بــه پیرشفــت پــروژه بــدان پرداختــه خواهــد شــد.
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بانــک هــا ،ایســتگاههای راه آهــن ،و همچنیــن واحدهــا
و مجموعههــای مســکونی جدیــد در شــهرها بــه وجــود فلســفه :در حــوزه فلســفه ،منظــور متــام اندیشــمندان و
آمدنــد (مریــم حســین یــزدی .)1393 ،هــدف از ایــن متفکرانــی اســت کــه در طــول تاریــخ فرهنگــی مــدرن ایران
مدخــل ،معرفــی پیشکســوتان و اســاتیدی اســت کــه نقــش ایدههــای نوین فلســفی و یــا پایههای آن را ایجــاد کردهاند.
بسـزایی در تحــول معــاری و شهرســازی ایـران داشــتهاند.
 .2نهادهــا :از دوره مرشوطیــت تــا دوران مــدرن ایــران،
هرنهــای تجســمی :هرنهــای تجســمی کــه هرنهــای بــری نهادهــای مختلــف نقــش بســزایی در جهتگیریهــای
هــم نامیــده میشــوند ،در تعریفــی گســرده متامــی مــدرن در حوزههــای مختلــف داشــتهاند .انواعــی از
صورتهــای هــری از قبیــل رسامیــک ،نقاشــی ،رنــگ و نهادهــای شــهری ،بلدیــه ،شــهرداری ،تــا نهادهــای آموزشــی
روغــن ،چــاپ ،مجسمهســازی ،طراحــی ،هرنهــای ســنتی ،و فرهنگــی و نهادهــای حقوقــی ،مالــی ،درمانــی ،و
عکاســی ،فیلمســازی ،هرنهــای اجرایــی ،مفهومــی و تشــکلهای مختلــف اجتامعــی ،سیاســی و فرهنگــی کــه تــا
منســوجات را هــم در برمیگیــرد .در تعریفــی دیگــر ،پیــش از آن در ای ـران متــداول نبودهانــد ،نقــش بس ـزایی
هرنهــای تجســمی متامــی رشــتههای هــری بجــز منایــش ،در ایجــاد ،تولیــد ،و بازتولیــد فرهنــگ در متامــی حوزههــای
تئاتــر ،موســیقی ،و اپ ـرا را در بــر میگیــرد .بــا توجــه بــه فرهنگــی اجتامعــی بــه ســبکی مــدرن داشــتهاند .بنابرایــن،
ایــن موضــوع کــه مــرز مشــخصی میــان تعاریــف دقیــق منظــور از نهادهــا در پــروژه حــارض ،همــه نهادهایی اســت
هرنهــای تجســمی وجــود نــدارد ،و متامــی شــاخههای کــه مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــر شــکلگیری فرهنــگ
هــری در متامــی رشــتهها بــه نوعــی هــر تجســمی قلمــداد مــدرن در ای ـران موثــر بودهانــد از ساختهشــدن دانشــگاه
میشــوند ،ذکــر چنــد نکتــه الزامــی بــه نظــر میرســد :تهـران تــا مــوزه هرنهــای معــارص ،از شــکلگیری دارالفنون
تــا برپایــی جشــنواره فجــر ،انتشــار انــواع مجــات و
هرنهــای ســنتی و دســتی در تقســیمبندی حــارض در ذیــل گاهنامههــا ،گالریهــا و  ....منظــور از نهــاد در اینجــا نــه
هرنهــای تجســمی طبقهبنــدی نشــدهاند ،چـرا کــه منظــور موسســه و کالبــد بیرونــی آن ،کــه ماهیــت تشــکلها در
از هرنهــای تجســمی ،بنــا بــه تغییــر مفهــوم هــر در خــال ایجــاد و جریانســازی گفتامنهــای مهــم فرهنگــی اســت.
جنبــش هــر و هرندســتی در بریتانیــا در قــرن بیســتم،
شــاخههایی مثــل (مجسمهســازی ،نقاشــی ،طراحــی ،ذکــر ایــن نکتــه الزامــی بــه نظــر میرســد کــه بــا وجــود
خطاطــی ،عکاســی اســت )....کــه ذیــل هرنهــای زیبــا ( fineاینکــه دانشــگاه نیــز خــود یــک نهــاد آموزشــی بــه شــار
 )artsطبقهبنــدی میشــوند و نــه ( )art craftیــا هرنهــای میــرود ،بــه دلیــل تاثیرگــذاری متفاوتــی کــه در جریــان علــم
دســتی .طبــق ایــن تعریــف ،متامــی صورتهــای مــد و در شــاخههای گوناگــون دارد ،و ایــن جریانســازی بســیار
طراحــی لبــاس ،طراحــی پارچــه و منســوجات و رشــتههای فراگیــر و گســرده اســت ،در پــروژه حــارض ،و بــا تبعیــت
مرتبــط بــا آنــان هرنهــای تجســمی نامیــده میشــوند .از مفهــوم جهانــی دانشــگاه ،مدخلــی جداگانــه دارد.
همچنیــن ،فیلمســازی هــم در ایــن تقســیمبندی
بیشــر در زیرمجموعــه ســینام قــرار گرفتــه اســت .3 .آثــار :متــام آثــار ادبــی ،هــری ،اجتامعــی موثــر بــر

 .7مــکان :در مقولههــای مرتبــط بــا مــکان ،منظــور متامــی
مکانهــا و فضاهــای شــهری و روســتایی رستــارس ایــران
اســت ،کــه در روندهــای تاریــخ معــارص ایــران نقــش
مهمــی ایفــا کردهانــد و در رونــد گــذار بــه مدرنیتــه
دچــار تحــوالت بســیاری شــدهاند .پهنــه گســرده ایــران
همــواره از تنــوع فرهنگــی قومــی عشــایری بســیار غنـیای
برخــوردار بــوده و ایــات و عشــایر بزرگــی را (مثــل
شاهســون ،بختیــاری ،ترکمــن و  ) ....در خــود جــای داده
اســت .ظهــور مدرنتیــه در ایــران بیشــک ایــن اقــوام و
پهنههــای ایلیاتــی و عشــایری را هــم دســتخوش تغییــر
و تحــول منــوده اســت ،و از ایــن رو تاریــخ فرهنگــی
مــدرن ایــران بــدون درنظــر گرفــن ایــن جمعیتهــا،
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تاریــخ مــدرن ایـران از «چرنــد و پرنــد» علــی اکــر دهخــدا و تحوالتشــان تــا بــه امــروز کامــل نخواهــد شــد.
و روزنامــه ســورارسافیل تــا ترجمههــای محمــد قاضــی و
داســتانهای هوشــنگ گلشــیری ،از آثــار مجسمهســازی  .8اشــیاء :بخــش بزرگــی از مدرنیتــه همچــون دورههــای
ابوالحســن صدیقــی تــا بــرج آزادی حســین امانــت) ،و تاریخــی دیگــر را مــی تــوان از خــال ابزارهــا و اشــیاء و
بــه عبارتــی متامــی آثــار مهــم ،مشــهور و تاثیرگــذاری کــه مادیّتهایــی کــه بــا آن بــه وجــود میآینــد یــا وارد
در حوزههــای مختلــف ادبــی ،علمــی ،فرهنگــی ،هــری ،میشــوند همچــون عکاســی ،دوربیــن فیلمــرداری ،بــرق،
سیاســی و اجتامعــی بــه شــکلی تاثیرگــذار بودهانــد .وســایل شــنیداری و رســانهای همچون رادیــو و مطبوعات و
همچنیــن اشــیائی کــه بــه تدریــج خانههــا را پــر میکننــد
 .4فرآیندهــا :همــه جریانهــای ادبــی ،هــری و مثــل تابلوهــا ،وســایل زینتــی و غیــره تعریــف کــرد .هــر
فرهنگــی کــه در دورهای کامبیــش کوتــاه یــا بلنــد بــر کــدام از ایــن اشــیاء میتوانــد و بایــد یــک تاریــخ فرهنگــی
شــکلگیری فرهنگــی ایــران مــدرن موثــر بودهانــد ،از داشــته باشــد کــه مــا در تــدارک انجــام آن هســتیم.
حــرکات شــعر و ســینامی نــو در دهــه  1340تــا ادبیــات
و ســینامی دفــاع مقــدس در دهههــای ( 1370تــا  .9 ،)1390مفاهیــم :از زمــان تاریــخ مرشوطیــت تــا بــه امــروز،
ذیــل مجموعــه فرآیندهــا طبقهبنــدی خواهنــد شــد .یعنــی در یــک بــازه زمانــی حــدودا صدســاله ،کــه دوران
مدرنیتــه ایــران آغــاز شــد؛ بــه دلیــل جریانهــای
 .5رویدادهــا :رویدادهــای فرهنگــی -اجتامعــی (همــه گســرده اعــزام دانشــجو بــه خــارج از کشــور و آشــنایی
حــوادث و رخدادهــای سیاســی ،اقتصــادی ،اجتامعــی یــا بــا مکاتــب مختلــف فکــری غربــی ،مفاهیــم بســیاری
فرهنگــی کــه در زمــان و لحظــه تاریخــی خاصــی تاثیــر هــم در حــوزه فرهنــگ عمومــی وارد شــدند .مفاهیمــی
مشــخصی بــر فرهنــگ ایــران مــدرن داشــتهاند ،از چــون آزادی ،برابــری ،نابرابــری ،عدالــت ،جامعــه،
انقــاب مرشوطــه تــا انقــاب اســامی و جنــگ تحمیلــی ،قرشبنــدی اجتامعــی ،دانشــگاه و دانــش مــدرن و غیــره
از کودتــای  28مــرداد تــا شــبهای شــاعران در انســتیتو
گوتــه تهـران همگــی ذیــل ایــن مجموعــه قـرار میگیرنــد .10 .اســناد :ایــن بخــش شــامل متام اشــکال اســنادی (عکس،
نامههــا ،کارتپســتالها ،اســناد مالکیــت )...و غیــره
 .6زمــان :مجموعــه زمــان ،دربرگیرنــده روزهــای تقویمــی و میشــود کــه بــه صــورت عمومــی یــا خصوصــی امــروز در
تاریخــی ،دهههــا ،و ســالها اســت .چنانکــه میدانیــم ،نــزد مجموع ـهداران یــا اف ـراد معمولــی هســتند و هــدف
از دوران مرشوطیــت تــا کنــون ،ای ـران بواســطه موقعیــت مــا عکسبــرداری و قــراردادن آنهــا در عرصــه عمومــی
جغرافیایـیاش در منطقــه دامئــا در معرض حــوادث مختلف از طریــق وارد کردنشــان در شــبکه اینرتنتــی اســت.
سیاســی ،جنگهــا ،کودتاهــا ،جنــگ ایـران و عـراق ،جنــگ
جهانــی دوم ،و خیلــی بیشــر از آن قطحیهــا و بیامریهای  .11ســایر :هر ســند و یا مفهومی که در جریان آمادهســازی
واگیــردار و رویدادهــای مختلــف تاریخــی بــوده اســت ،وبــگاه در دســتهبندیهای فــوق قـرار نگیرد در بخش ســایر
بــا اینکــه متامــی ایــن مضامیــن مذکــور در ظاهــر بــه جمـعآوری خواهنــد شــد تــا بعــد در خصوص تعلقشــان به
مجموعــه رویدادهــا مرتبــط هســتند؛ روزهــا ،دهههــا ،و هــر یــک از مجموعههــای دهگانــه بــاال تصمیمگیــری شــود.
ســالهای خاصــی هســتند کــه از اهمیــت بسـزایی در تاریــخ
فرهنگــی مــدرن ایـران برخوردارنــد .بنابرایــن ،ممکن اســت
بســیاری از مداخــل و مطالــب مرتبــط بــا ایــن دو مجموعــه
هــم در زیــر مجموعــه «رویدادهــا» و هــم در مجموعــه
«زمانهــا» بــه شــیوههایی متفــاوت منتــر شــوند.
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گزارش مالی موسسه انسانشناسی و فرهنگ
منتهی به 1397/12/19
مانــده ابتــدای دوره کانــون انسانشناســی و فرهنــگ در تاریــخ
 1397/01/01مبلــغ  25.750.000ریــال بــوده و درآمدهــای کانــون
طــی ســال  1397کــه در دو بخــش زیــر قابــل گـزارش اســت بــه آن
افــزوده میشــود:
 -1در آمــد از محــل کمکهــای مردمــی :کــه درآمــد موسســه
انســان شناســی و فرهنــگ از ابتــدای ســال  1397تــا تاریــخ تنظیــم
گــزارش از ایــن محــل مبلــغ  18.820.000ریــال اســت.
 -2در آمــد از محــل پروژههــای دریافتــی اعضــای شــورای مرکــزی:
درآمــد موسســه انسانشناســی و فرهنــگ از ابتــدای ســال 1397
تــا تاریــخ تنظیــم گ ـزارش از ایــن محــل  11.280.000ریــال اســت.
در آمــد کل موسســه انسانشناســی و فرهنــگ در ســال  1397تــا
تاریــخ تنظیــم گ ـزارش  55.850.000ریــال اســت.
هزینههــای موسســه انسانشناســی و فرهنــگ در ســال  1397در
چهــار بخــش قابــل گـزارش اســت:
 -1هزینههــای پشــتیبانی ســایت :هزینههایــی کــه موسســه
انسانشناســی و فرهنــگ ب ـرای خدمــات فنــی و پشــتیبانی ســایت
در ســال  1397تــا تاریــخ تنظیم گـزارش پرداخت کــرده 47.221.000
ریــال اســت" ،از آنجایــی کــه بخــش اعظــم فعالیتهــای موسســه
در ســایت انجــام میشــود بدیهــی اســت کــه بیشــرین مقــدار
هزینــه را بــه خــود اختصــاص میدهــد".
 -2هزینههــای پذیرایــی و ترشیفــات :پرداختــی موسســه
انسانشناســی و فرهنــگ بابــت هزینههــای پذیرایــی و ترشیفــات
تــا تاریــخ تنظیــم گــزارش  7.090.000ریــال اســت.
 -3کل هزینههــای موسســه انسانشناســی و فرهنــگ تــا تاریــخ
تنظیــم گ ـزارش  54.311.000ریــال اســت.
 -4بــه زبــان ســاده گــردش مالــی موسســه انسانشناســی و
فرهنــگ بــه رشح ذیــل قابــل بیــان اســت:
=  25.750.000ریال
موجودی نقد ابتدای سال 1397
اضافه میشود :درآمد طی سال  30.100.000 = 1397ریال
 55.850.000ریال
جمع:
=  54.311.000ریال
کرس میشود :هزینههای طی سال
1.539.000ریال
مانده پایان سال:

گزارش سیزدهمین سالگرد
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گزارش مراسم سیزدهمین سالگرد انسانشناسی و فرهنگ

مراســم ســیزدهمین ســالگرد تاســیس انسانشناســی و فرهنــگ
روز یکشــنبه  ۱۹اســفند در محــل ســالن هامیشهــای پژوهشــگاه
فرهنــگ ،هــر و ارتباطــات واقــع در میــدان ولیعــر برگ ـزار شــد.
امســال هــم مراســم تاســیسانسانشناســی و فرهنــگ میزبــان
تعــداد زیــادی از هرنمنــدان و پیشکســوتان عرصــه هــر و
فرهنــگ بــود و شــامل بخشهــای مختلفــی چــون گ ـزارش ســاالنه
فعالیتهــا در قالبهــای مختلــف تصویــری ،ارائــه ســخرنانی،
گــزارش مالــی ،و ســخرنانی تنــی چنــد از پیشکســوتان حــوزه
فرهنــگ و هــر بــود؛ اســاتیدی چــون عبــاس مشــهدیزاده (هرنمنــد
و پیشکســوت مجسمهســازی و عضــو شــوای عالــی انســان شناســی
و فرهنــگ) ،دکــر مقصــود فراســتخواه (جامعــه شــناس ایرانــی و
عضــو هیئــت علمــی مؤسســه پژوهــش و برنامهریــزی آمــوزش
عالــی و عضــو شــورای عالــی انسانشناســی و فرهنــگ) ،دکــر
نــارص عظیمــی (عضــو هیاتعلمــی مرکــز مطالعــات معــاری و
شهرســازی ایـران و عضــو شــورای عالــی انســان شناســی و فرهنــگ)،
دکــر داور شــیخاوندی (اســتاد دانشــگاه آزاد و عضــو شــورای
عالــی انسانشناســی و فرهنــگ) مهــرداد اســکویی (فیلمســاز و
مستندســاز و عضــو شــورای عالــی انسانشناســی و فرهنــگ).
در ایــن نشســت کلیپهــای مختلفــی بــا موضــوع فعالیتهــا
و پروژههــای انسانشناســی و فرهنــگ در ســال  97منایــش داده
شــدند :کلیــپ یکشــنبههای انسانشناســی و فرهنــگ؛ کلیــپ

فعالیتهــای انسانشناســی و فرهنــگ در ســال 97؛ کلیــپ پــروژه
تاریــخ فرهنگــی ،و کلیــپ درگذشــتگان .در ایــن برنامــه از جمــع
بزرگــی از همــکاران انسانشناســی و فرهنــگ کــه بــا کار داوطلبانــه
و دلســوزانه خــود فعالیتهــای انسانشناســی و فرهنــگ را پیــش
میبرنــد ،تقدیــر بــه عمــل آمــد و در پایــان گــروه موســیقی
دلشــدگان قطعاتــی را نواختنــد .مراســم بــا عکــس یــادگاری پایــان
پذیرفــت.
مراســم ســالگرد از ســاعت چهــار عــر آغــاز شــد و از هــان
دقایــق اولیــه جمــع کثیــری از هرنمنــدان و پیشکســوتان همچــون
دکــر محمــد منصــور فالمکــی ،رسکار خانــم ســودابه فضائلــی ،و
جنــاب آقــای محمدرضــا اصالنــی ،دکــر عبدالحســین نیکگهــر،
دکــر داور شــیخاوندی ،دکــر محســن حجاریــان ،مهــرداد اســکویی،
دکــر باجــان فرخــی ،دکــر مقصــود فراســتخواه ،آقــای عبــاس
مشــهدیزاده ،رسکار خانــم دکــر مهســا واحددوســت و کمــی بعــد
دکــر قطبالدیــن صادقــی ،آقــای محمــد تهامینــژاد و رسکار
خانــم دکــر ترانــه یلــدا بــه جمــع مــا پیوســتند.
در ابتــدا مهســا شــیخان ،رسدبیــر برنامــه ضمــن خوشــامدگویی
بــه تکتــک میهامنــان بخشهــای مختلــف برنامــه را اعــام کــرد.
ســپس ،کلیــپ فعالیتهــای انسانشناســی و فرهنــگ در ســال 97
پخــش شــد .کلیــپ فعالیتهــای انسانشناســی و فرهنــگ مــروری
داشــت بــر جلســات شــنبههای ســینام و فرهنــگ ،ســخرنانیها و
کارگاههــای اعضــای انسانشناســی و فرهنــگ و بخــش انتشــارات

مقصود فراستخواه

عباس مشهدیزاده

گزارش سیزدهمین سالگرد

انسانشناســی و فرهنــگ کــه در ســال  97انتشــار بیــش از  10جلــد
کتــاب را در دســتور کار خــود ق ـرار داده اســت.
در بخــش بعــدی برنامــه ،خانــم مهســا شــیخان ،ضمــن معرفــی
دکــر مقصــود فراســتخواه ،بــه عنــوان جامعهشــناس ایرانــی و عضــو
هیئــت علمــی مؤسســه پژوهــش و برنامهریــزی آمــوزش عالــی و
عضــو شــورای عالــی انسانشناســی و فرهنــگ از ایشــان دعــوت
منــود کــه ب ـرای ســخرنانی بــه جایــگاه ترشیــف بیاورنــد.
دکــر فراســتخواه در ابتــدا ســیزدهمین ســالگرد تاســیس
انسانشناســی و فرهنــگ را تربیــک گفــت و ادامــه داد« :امیــدوارم
کــه انسانشناســی و فرهنــگ صــد و سـیامین ســال تاســیس خــود
را جشــن بگیــرد و بـرای آینــدگان باقــی مبانــد ».دکــر فراســتخواه بــا
اشــاره بــه ســیر تاریخــی موضــوع علــم در ای ـران و ناتوانــی ایجــاد
نهــاد علــم بــه شــکل ســاختاری علیرغــم تعــداد کثیــر دانشــمندان
و اندیشــمندان ایرانــی در طــول تاریــخ ،یــادآور شــد آنچه که انســان
شناســی و فرهنــگ را [از نهادهــای مشــابه] متامیــز میســازد تــاش
بـرای ایجــاد نهــاد علــم اســت .وی اظهــار امیــدواری کــرد کــه نهــاد
انسانشناســی و فرهنــگ بتوانــد بــه ایجــاد ،تثبیــت و توســعه نهــاد
علــم در ایـران کمــک کنــد .ایشــان در ادامــه ،بــا تاکیــد بــر محوریت
نهــاد علمــی ،ماهیــت وجــودی مجموعــه انســان شناســی و فرهنــگ
را ایجــاد اجتــاع علمــی ،رســانه و نهادهــای علمــی دانســت کــه
در نهایــت تبدیــل بــه نهــاد علــم خواهنــد شــد .بــه بــاور وی ،یکــی

از مزیتهــای انسانشناســی و فرهنــگ مطالعــه دقیــق ردپاهــای
فرهنگــی و متدنــی ای ـران اســت .دکــر فراســتخواه تاکیــد کــرد کــه
جامعــه ایرانــی بــه رغــم تجربــه هــای شکســت اســتبداد ناامنــی،
اشــغال ،همــواره توانســته ردپایاهــای متدنــی خــود را حفــظ کند .در
واقــع ،از منظــر ایشــان ،بقــاء فرهنــگ در اجتــاع ایرانــی بواســطه
آنچــه کــه «ارزش بقایــی» خوانــده میشــود ،امکانپذیــر بــوده
اســت .ای ـران و فرهنــگ ای ـران بــه دلیــل وجــود دامئــی موقعیتــی
بــه نــام «نارضایتــی خــاق» توانســته خــود را حفــظ کــرده و در
عیــن انعطــاف ،ایـران و فرهنــگ ایرانــی را بــه یــک مســئله مطالعــه
تبدیــل کنــد .وی بــا مثالهایــی بیشــر ایــن نارضایتــی خــاق را
توضیــح داده و بــه خالقیــت اجتامعــی کــه در عبیــد زاکانــی ،حافــظ
و خیــام مشــاهده میشــود ،بــه عنــوان بخشــی از مثالهــای بیشــار
ایــن مفهــوم اشــاره کــرد .دکــر مقصــود فراســتخواه ،ســخنان خــود را
بــا تشــکر از مجموعــه انسانشناســی و فرهنــگ و نــارص فکوهــی
مدیــر ایــن مجموعــه بــه پایــان بــرد.
در بخــش بعــدی از آقــای عبــاس مشــهد یزاده ،هرنمنــد پیشکســوت
و مجسمهســاز و عضــو شــورای عالــی انسانشناســی و فرهنــگ
دعــوت شــد تــا بــرای ســخرنانی بــه جایــگاه ترشیــف بیاورنــد.
آقــای مشــهد یزاده ،بــا اشــاره بــه درگذشــت لیلیــت تریــان مــادر
مجســمه ســازی ای ـران ســخرنانی خــود را دربــاره ایشــان و نقشــی
کــه ایشــان در تربیــت اســاتید مختلــف هرنهــای تجســمی ایفــا
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کــرده ،ایـراد کردنــد .آقــای عبــاس مشــهدیزاده در ابتــدای ســخنان
خــود اشــاره کــرد کــه وی مســئله خلــق و زایــش در هــر را فراتــر
از محدودههــای متعــارف جنســیتی زن و مــرد قلمــداد کــرده ،و
مهمتریــن نیــروی محرکــه خلــق و زایــش را زن ،مــادر و زمیــن
میدانــد .عبــاس مشــهدیزاده از اف ـراد مختلفــی نــام بــرد کــه در
طــول تاریــخ دانشــگاه و معــاری مــدرن ای ـران و در طــی فرآینــد
مدرنیتــه ایرانــی ،دســت بــه کار خلــق و زایــش زدنــد؛ افـرادی مثــل
آنــدره گــدار ،و یــا اوژن آفتاندلیانــس (کــه تــاالر فرهنــگ را در
زمــان پهلــوی اول بنــا کــرد) ،و همینطــور خانــم لیلیــت تریــان،
مــادر مجسمهســازی ای ـران کــه بواقــع گــروه بزرگــی از هرنمنــدان
شــناخته شــده امــروزی را پــرورش داده اســت :پرویــز تناولــی،
حســین زنــدهرودی ،مســعود عربشــاهی ،بهـزاد گلپایگانــی ،مســعود
قندریــز ،محمدرضــا اصالنــی ،ســودابه فضائلــی و .....
عبــاس مشــهد یزاده در پایــان یــادآور شــد« :تولیــدات وی تنهــا
مجســمههایش نیســتند؛ بلکــه ،تولیــدات واقعــی وی مجســمههای
زنــده ای هســت کــه تربیــت کــرده و آن مــا هســتیم».
در بخــش بعــدی ،کلیــپ یکشــنبههای انسانشناســی و فرهنــگ بــا
مــروری بــر ایــن جلســات در ســال  97پخــش شــد.
در ادامــه دکــر جبــار رحامنــی ،قائــم مقــام و مدیــر انتشــارات
انسانشناســی و عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات
اجتامعــی و فرهنگــی وزارت علــوم ،گــزارش مختــری از متامــی
فعالیتهــای انســان شناســی و فرهنــگ در ســال  97ارائــه داد .در
ابتــدا دکــر رحامنــی مــواردی را در خصــوص برخــی رویکردهــای

خــاص انســان شناســی و فرهنــگ یــادآور شــدند .اول ،اینکــه رویکرد
انسانشناســی و فرهنــگ بــا هــدف ایجــاد امــکان دسرتســی آســان
بــه علــم و رهانیــدن علــم از بوروکراســی و سلســلهمراتب موجــود
ایجــاد شــده تــا امکانــی ب ـرای حضــور همــه وجــود داشــته باشــد.
دکــر رحامنــی یــادآور شــد که نویســندگان و فعــاالن انسانشناســی و
فرهنــگ گــروه کثیــری از عالقهمنــدان در متامی ســطوح دانشــگاهی
و فرهیختــگان فرهنگــی هســتند .دوم ،رویکــرد انسانشناســی و
فرهنــگ ،رویکــرد میانرشــتهای بــوده و مخاطبیــن آن افــرادی از
متــام عرصههــای علمــی و فکــری ایــن فضاهــا و نشسـتها هســتند
کــه همــکاری داوطلبانــه بــا مجموعــه داشــتند .و در نهایــت ،وجــه
مدنــی انســان شناســی و فرهنــگ بــه عنــوان یــک تشــکل مدنــی
را مهمرتیــن اصلــی دانســت کــه شــاید بتوانــد جامعــه ایرانــی را بــه
آیندهــای امیدوارکننــده تــر ســوق دهــد.
وی در ادامــه گزارشــی از فعالیتهــای متنــوع مجموعــه
انسانشناســی و فرهنــگ را ارائــه کــرد :برنامههــای مختلــف
انسانشناســی و فرهنــگ بــا یکشــنبههای انسانشناســی و فرهنــگ
آغــاز شــد.گفتنی اســت یکشــنبههای انســان شناســی و فرهنــگ از
ســال  92آغــاز شــد و هــر ســال از کــه مطابــق بــا تقویــم ســال
تحصیلــی برگـزار میشــود (یعنــی از مهــر مــاه هــر ســال تــا انتهــای
خــرداد ســال بعــد) ،بــه طــور متوســط و بــه صــورت ســاالنه حــدود
 30جلســه در یــک ســال تحصیلــی برگــزار میشــود .موضوعــات
مــورد بحــث در ایــن جلســات بســیار متنــوع بــوده و مباحــث
مختلفــی چــون معــاری ،شهرســازی ،هــر ،ســینم ،موســیقی،
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نقاشــی ،آمــوزش عالــی ،اســطوره ،ژنتیــک و  ...را در برمیگیرنــد.
یکشــنبههای انســان شناســی و فرهنــگ هــم اکنــون دوره ششــم
خــود را میگذرانــد و تــا کنــون  162جلســه شــامل منایــش فیلــم،
ســخرنانی و پانــل پرســش و پاســخ برگ ـزار کــرده اســت.
عــاوه بــر ایــن شــنبههای ســینام و فرهنــگ هــم شــنبه هــر
هفتــه بــا محوریــت یــک فیلــم ســینامیی و تحلیــل فیلــم توســط
پیشکســوتان ســینام و فرهنــگ برگ ـزار میشــود ،در ســال گذشــته
ده برنامــه و از ابتــدا تــا کنــون بیســت و پنــج برنامــه در چهــار
فصــل برگ ـزار شــده و امیدواریــم کــه در ســال آینــده شــاهد آغــاز
فصــل جدیــد باشــیم.
یکــی از وســیعترین و کالنتریــن پروژههایــی کــه انسانشناســی
و فرهنــگ آغــاز کــرده ،پــروژه تاریــخ فرهنگــی ایـران مــدرن اســت.
ایــن پــروژه ابعــاد بســیار وســیعی دارد و عمدتــا فرهنــگ مــدرن
ایــران را از  11ورودی یــا مدخــل اساســی بررســی میکنــد کــه
عبارتنــد از :شــخصیتها ،نهادهــا ،فرآیندها،رویدادهــا ،آثــار ،مــکان،
زمــان ،اشــیاء ،مفاهیــم ،اســناد و ســایر .شــیوه ارائــه مطالــب در هــر
یــک از یــازده مجموعــه بــاال در قالــب مدخلهــای مختلــف اســت.
بــرای مثــال ،زیرمجموعــه ادبیــات در مجموعــه شــخصیتها،
حــاوی مدخلهــای مختلفــی چــون ســیمین دانشــور ،مهــدی
اخوانثالــث ،غالمحســین ســاعدی ،احمــد شــاملو ،فــروغ فــرخزاد و
 ...اسـت .زیرمجموعــه هرنهــای منایشــی در مجموعــه شــخصیتها
مداخلــی چــون بهــرام بیضایــی ،اکــر رادی ،بهــروز غریبپــور را

در خــود جــای داده اســت و همینطــور ســایر زیــر مجموعههــا
و مجموعههــای ســایت مداخلــی مرتبــط بــا خــود را بازمنایــی
خواهنــد کــرد .گـزارش کامــل پــروژه وبگاه تاریــخ فرهنگــی ایـران
مــدرن را میتوانیــد در بخــش «گزارشهــا :گ ـزارش ســایت تاریــخ
فرهنگــی ای ـران مــدرن» مطالعــه کنیــد.
دکــر جبــار رحامنــی کمــک هــای مردمــی انسانشناســی و فرهنــگ
در ســال  97را یــک میلیــون و هشــتصد و هشــتاد و دو هـزار تومان
اعــام منــود .وی ترصیــح کــرد کــه درآمــد حاصــل از یــک پــروژه یــک
میلیــون و صدهـزار تومــان بــوده اســت .مجمــوع درآمــد و رسمایــه
انسانشناســی و فرهنــگ در ســال  97پنــج میلیــون و پانصــد تومــان
بــوده اســت .پنــج میلیــون تومــان از محــل ایــن درآمــد بــه صــورت
ســاالنه بــه هزینــه پشــتیبانی هاســت ،ســایت و هزینههــای
مرتبــط اختصــاص مییابــد .بدینترتیــب ،مجمــوع موجــودی
انسانشناســی و فرهنــگ ،در تاریــخ نوزدهــم اســفند  ،1397صــد و
پنجــاه دو هـزار تومــان اســت .دکــر رحامنــی بــا بیــان ایــن مطلــب
کــه نیــروی محرکــه انســان شناســی و فرهنــگ مترکــز بــر کارهــای
داوطلبانــه اســت ،و نــه مبالــغ هنگفــت مالــی؛ توجــه بــه ایــن نکتــه
را رضوری دانســت کــه پــول مســئله کار فرهنگــی نیســت ،اگــر چــه
کار فرهنگــی منیتوانــد کامــا بینیــاز از منابــع مالــی باشــد.
عناویــن کتابهــای در دســت انتشــار انتشــارات انسانشناســی و
فرهنــگ عبارتنــد از :همــراه بــا بــاد ،نــارص فکوهــی؛ سیاســت و
ماجراهــای مــن در ایران،آنــدره وامــری ،برگــردان خــرو ســینایی؛
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انسانشناســی آمــوزش عالــی ،برگــردان جبــار رحامنــی و مهســا
شــیخان؛ مقدمــهای بــر انسانشناســی ،گروهــی از نویســندگان
دایــره املعــارف بریتانیــکا ،برگــردان زهــره دودانگــه؛ زنانــی کــه مــرد
میشــوند (باکرههــای قســم خــورده) ،آنتونیــا یونــگ ،برگــردان
محمدمهــدی فتورهچــی و منیــژه مقصــودی؛ مــری داگالس ،زهــره
انــواری؛ تنبارگــی در عهــده صفویــه ،زهــره روحــی؛ جســتارهایی
در بــاب جامعهشناســی دیــن؛ برگــردان مهــری طیبینیــا و دیگـران؛
از خشــمی کــه داریــم :مقدمــهای بــر مطالعــه خشــم ،مهــرداد
عربســتانی و دیگـران؛ انسانشناســی علــم ،برگــردان ،جبــار رحامنــی
و مهســا شــیخان.
در بخــش دیگــری از برنامــه دکــر نــارص عظیمــی عضــو هیاتعلمی
مرکــز مطالعــات معــاری و شهرســازی ایـران و عضــو شــورای عالــی
انسانشناســی و فرهنــگ) در ســخرنانی خــود بــه چهــار اصــل مهــم
اشــاره کــرد و آن را ضامــن موفقیــت انسانشناســی و فرهنــگ تــا
بــه امــروز دانســت.
 -1انســان شناســی و فرهنــگ در طــول بیــش از یــک دهــه فعالیــت
چشــمگیر خــود ،همچنــان علمــی و فرهنگــی باقــی مانــده و تعمــدا
متایــل نداشــته بــه حوزههــا ،جریانهــا و جناحبندیهــای سیاســی
وارد شــود .دکــر عظیمــی در ادامــه بــه دو مثــال تاریخــی از ورود
نهادهایــی کامــا فرهنگــی بــه حــوزه سیاســت و نابــودی آنهــا
در ادامــه کار اشــاره کــرد :جمعیــت فرهنگــی رشــت کــه در ســال
 1299در رشــت توســط حســین جــودت بــا اهــداف اولیـهای چــون
عــدم ورود بــه سیاســت و عــدم بحــث در خصــوص مســائل مذهبــی
تاســیس شــد ،و کمــی بعــد بــا زیرپــا گذاشــن اصــل اول در جریــان

کار از بیــن رفــت .و جمعیــت فرهنگــی رشکــت علمیــه فرهنــگ کــه
در هــان ســالها بــا اصولــی مشــابه در تهـران تاســیس شــد و بــه
دلیــل نقشــی کــه بــه عنــوان اب ـزار حزبــی و گروهــی ایفــا کــرد،
کمــی بعــد از تاســیس متالشــی شــد.
ایشــان بــا برشــمردن ایــن تجربــه تاریخــی و بــا توجــه بــه ناپایــداری
سیاســت ،تاکیــد کــرد کــه ورود بــه حــوزه سیاســت باعــث نابــودی
موسســاتی از ایــن دســت خواهــد بــود کــه انسانشناســی و فرهنــگ
بــه درســتی از آن اجتنــاب کــرده اســت و در نهایــت ایشــان عــدم
ورود انســان شناســی و فرهنــگ بــه مســایل سیاســی روز در عیــن
حــال کــه رویکــرد انتقــادی نســبت بــه وضــع موجــود دارد ،را یکــی
از مهمتریــن مولفههــای موفقیــت ایــن موسســه عنــوان کردنــد.
 -2دومیــن اصــل موفقیــت انسانشناســی و فرهنــگ مخالفــت بــا
وضــع موجــود اســت .وی متذکــر شــد کــه بــا ایــن دیــدگاه و رویکرد
اســت کــه میتــوان امیــد و انتظــار پیرشفــت داشــت .همچنیــن،
خشونتســتیزی انسانشناســی و فرهنــگ و اعتقــاد راســخ آن را
بــه گفتگــو و دیالــوگ در متــام فعالیتهایــش ضامــن موفقیــت ایــن
موسســه دانســت.
 -3بــه بــاور دکــر عظیمــی ،ســومین اصــل انسانشناســی
واقعگرایــی اســت؛ یعنــی دیــدن جهــان بــه شــکل رنگــی و نــه
ســیاه و ســفید و بــه بیــان دیگــر مشــاهده جنبههــای مختلــف
یــک موضــوع .دکــر عظیمــی تاکیــد کردنــد کــه واقعگرایــی در ایــن
معنــا خیلــی مهــم اســت و بایــد همــه بــه آن پایبنــد باشــیم ،چ ـرا
کــه میتــوان هــزاران انتقــاد بــه وضــع موجــود داشــت ولــی از
دیــدگاه کامــا ســیاه و ســفید پرهیــز کــرد.
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مهرداد اسکویی

 -4قانونمــداری نکتــه دیگــری بــود کــه دکــر عظیمــی بــه عنــوان
یکــی از ارکان اصلــی موفقیــت انسانشناســی و فرهنــگ در طــول
ایــن ســالها از آن یــاد کــرد .اینکــه انسانشناســی همیشــه قانــون
را رعایــت کــرده و بــدان اح ـرام گذاشــته اســت ،بــا اینکــه بــه آن
اشــکال داشــته اســت.
در بخــش دیگــر برنامــه کلیپــی دربــاره پــروژه تاریــخ فرهنگــی
ایــران مــدرن و معرفــی وبســایت آن بــه منایــش درآمــد و پــس
از آن دکــر داور شــیخاوندی اســتاد دانشــگاه آزاد و عضــو شــورای
عالــی انسانشناســی و فرهنــگ ســخنانی را ای ـراد منودنــد .ایشــان
در ســخنان خــود ،از پیشــینه همکاریشــان بــا موسســه انســان
شناســی و فرهنــگ ســخن گفتنــد و بـرای همــکاران موسســه آرزوی
موفقیــت کردنــد.
در بخــش دیگــری از مراســم ســالگرد ،آقــای مهــرداد اســکویی
(مستندســاز و عضــو شــورای عالــی انســان شناســی و فرهنــگ)
ســخنانی را ایـراد منودنــد .ایشــان بــا اشــاره چگونگــی پیوســن خــود
بــه مجموعــه انسانشناســی و فرهنــگ از طریــق صفحــه فیلــم
مســتند در ایــن وب ســایت ،آشــنایی بــا انسانشناســی و فرهنــگ
را انگیــزه راهانــدازی مرکــز می ـراث تصویــری دانســتند .در ادامــه،
ایشــان بــه برخــی از فعالیتهــای ایــن مرکــز کــه تــا کنــون صــورت
گرفتــه اشــاره کردنــد .ایــن مرکــز بــا جم ـعآوری کارتپســتالهای
تاریخــی و پژوهــش بــر روی آنهــا کار خــود را آغــاز کــرد .مرکــز
می ـراث تصویــری ،تقریبــا بزرگرتیــن آرشیویســت کارت پســتالهای

تاریخــی بــا مضامیــن مختلــف دربــاره ایـران و بعضــا جهــان اســام
بهشــار مـیرود .همزمــان بــا پژوهــش در حــوزه میـراث تصویــری،
ایــن مرکــز توانســته کتابهایــی را نیــز منتــر کنــد ،کتــاب گیــان
بــه روایــت کارت پســتالهای تاریخــی ،فلســطین بــه روایــت
کارت پســتالهای تاریخــی ،حــج بــه روایــت کارت پســتالهای
تاریخــی ،منــاز بــه روایــت کارت پســتالهای تاریخــی تاکنــون
منتــر شــده و کتــاب تربیــز بــه روایــت کارت پســتالهای تاریخــی
در دســت چــاپ و انتشــار اســت .کار دیگــر ایــن مرکــز ،متاثــر از
انسانشناســی و فرهنــگ ،گــردآوری و پژوهــش دربــاره عکسهــای
تاریخــی ایـران در دوره قاجــار و پهلــوی اول ،وگــردآوردی کارتهای
کوچــک تبلیغاتــی دوره قاجــار و پهلــوی اول و پژوهــش بــر روی
آن اســت .مهــرداد اســکویی تاکیــد کــرد کــه ایــن پژوهــش از ایــن
جهــت ارزشــمند اســت کــه اطالعاتــی را در خصــوص چگونگــی
تفکــر غــرب دربــاره ایـران در اختیــار مــا قـرار میدهــد .وی ادامــه
داد« :ســفرنامه نویســان روس بــا کمــک عکاســان ایرانــی ،از مناطــق
گرجینشــین ایــران عکاســی کردهانــد ،همچنیــن نقاشــی هــای
مینیاتــوری فراوانــی در گرجســتان وجــود دارنــد کــه مرکــز می ـراث
تصویــری توانســته چیــزی در حــدود دو مجلــد از ایــن عکسهــا
را آمــاده کنــد ».مهــرداد اســکویی ،یکــی دیگــر از پروژههــای ایــن
مرکــز را بازشناســی هرنمنــدان تــازهکار و خــارج از جریــان اصلــی
هــر دانســت .وی اعــام کــرد دو کتــاب جدیــد بــا عنــوان «تــرس»
و «رویــا» را از نقاشـیهای نقاشــان خیابانــی جمـعآوری کــرده کــه
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بــه زودی منتــر خواهنــد شــد .پــروژه دیگــر ایــن مرکــز ،خاطرات و
روزنوشــته هــای افـراد ناشــناس در دوران پهلــوی اول و دوم اســت
کــه روزنگارهــای افــراد ناشــناس بــوده و هماکنــون در بازارهــای
روزانــه و یــا محلــی ممکــن اســت بــه خریــد و فــروش گذاشــته
شــوند .یکــی دیگــر از پروژههــای بســیار جالــب ایــن مرکــز،
جمــعآوری و انتشــار عکسهــای امینالدولــه والــی روســتایی در
شــهر لشتنشــا در گیــان در قالــب کتــاب اســت ،کــه این کتــاب در
ســال آینــده بــا عنــوان تاریــخ لشتنشــا منتــر خواهــد شــد .آقــای
مهــرداد اســکویی ،بــار دیگــر بــر شناســایی افـراد هرنمنــد خــارج از
جریــان اصلــی هــر تاکیــد کــرده و بیــان کردنــد ،کــه نقاش ـیهای
آقــای داوود کوچکــی اهــل فومــن منونـهای از هــر خــارج از جریــان
اصلــی اســت ،و آثــار وی ،در آســتانه هشتادســالگی ،در موزههــا و
منایشــگاههای برجســته «اوتســایدر آرت» بــه منایــش درآمده و وی
هماکنــون رتبــه دوم جهانــی اوتســایدر آرت را بــه خــود اختصــاص
داده اســت .آقــای مهــرداد اســکویی ،در پایــان ،از دکــر فکوهــی و
متامــی اســاتید حــارض در ســالن تشــکر و قدردانــی کردنــد.
دکــر نــارص فکوهــی مدیــر موسســه انسانشناســی و فرهنــگ در
بخــش دیگــری از برنامــه ســخرنانی کردنــد .دکــر نــارص فکوهــی در
بخشــی از ســخنان خــود در بــاره تاســیس انسانشناســی صحبــت
کــرد و یــادآور شــد کــه ســاختار انسانشناســی و فرهنــگ یــک
ســاختار پسـتمدرن اســت و بــه همیــن دلیــل هــم تــا کنــون دوام
آورده اســت .وی تاکیــد کــرد کــه« :در انسانشناســی و فرهنــگ،
بــه جــای نفــی نقصهــا و جســتجوی نخبگــی ،نقصهــا را جــزوی
از زندگــی تلقــی کردیــم».

نــارص فکوهــی در ادامــه به مســئله خالء در معامری و در موســیقی
اشــاره کــرد و افــزود کــه ایــن فلســفه بنیادیــن انســان شناســی و
فرهنــگ اســت« :در ســایت مســئله مــا ایــن اســت کــه انتخــاب
داشــتیم بیــن نکــردن کاری و کاری را انجــام دادن و آموخــن؛ مــا
در کشــوری هســتیم کــه الگوهــای نخبــه گرایــی را انتخــاب کــرده
یعنــی اف ـراد اول برجســته شــوند و بعــد کار کننــد و ایــن محکــوم
بــه شکســت اســت .در دههــا مصاحبـهای کــه انجــام دادم آموختــم
ایــن اســت کــه پیشکســوتان مــا در رابطــه بــا مــرگ یــک تصــور
توهمآمیــز ندارنــد ،مــا تصــور نبــود را در انســان شناســی و فرهنــگ
را بــه شــکل ســاختاری شــکل دادیــم بــه همیــن دلیــل اســت کــه
همــه چیــز پیشبینــی شــده اســت ،و در صــورت نبــود یــک عضــو
سیســتم بــه فعالیتهــای خــود ادامــه میدهــد .ایــن ســئوال
مطــرح مــی شــود کــه چـرا نهادهــای مــا دوام منیآورنــد ،بــه هــان
دلیلــی کــه ســاختامنهای مــا میریزنــد چــون زیرســاخت محکمــی
ندارنــد ،زیرســاخت محکــم انسانشناســی و فرهنــگ ،اعضــای
شــورای عالــی آن هســتند ».ایشــان در ادامــه ،اعضــای شــورای عالــی
انسانشناســی و فرهنــگ را نــام بردنــد (بــرای مطالعــه فهرســت
کامــل اعضــای شــورای عالــی انسانشناســی و فرهنــگ صفحــه ....
را مالحظــه کنیــد).
ایشــان بــا معرفــی گــروه تلگرامــی همیــاران انســان شناســی
و فرهنــگ یــادآور شــدند کــه ایــن گــروه بخشــی از ســاز و کار
جدیــدی اســت کــه ایــن مجموعــه بـرای ســاده کــردن کمــک مالــی
بــه موسســه ایجــاد کــرده اســت .دکــر نــارص فکوهــی ،مدیــر
موسســه اعــام کــرد کــه پیوســن بــه ایــن گــروه و کمــک مالــی بــه
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موسســه انسانشناســی و فرهنــگ ضمــن برخــورداری از تخفیفــات
پیشــنهادی موسســه ،امــکان کمــک بــه ایــن جریــان فرهنگــی را
فراهــم خواهــد کــرد.
دکــر نــارص فکوهــی در بخــش پایانــی صحبتهــای خــود بــا
اهــداء لــوح از همــکاری اعضــای انسانشناســی و فرهنــگ تقدیــر
و تشــکر کردنــد.
اعضای شورای مرکزی:
 دکرت جبار رحامنی ،قائم مقام و مدیر انتشارات انسانشناسی وفرهنگ و عضو هیاتعلمی پژوهشکده مطالعات اجتامعی و فرهنگی
 زهره دودانگه ،معاونت روابط عمومی ،عضو شورای مرکزی ومدیر جلسات یکشنبههای انسانشناسی و فرهنگ
 رضا رجبی ،معاونت مالی و حقوقی ،عضو شورای مرکزیانسانشناسی و فرهنگ
 فاطمه سیارپور ،معاونت انتشارات ،مدیر سایت و عضو شورایمرکزی انسانشناسی و فرهنگ
 مهسا شیخان ،معاونت روابط بینامللل ،مدیر سایت تاریخفرهنگی ایران مدرن و عضو شورای مرکزی انسانشناسی و فرهنگ
 دکرت پویا نرصتی ،معاونت پروژهها و عضو شورای مرکزیانسانشناسی و فرهنگ و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
همچنیــن از ســایر اعضــای نزدیــک انسانشناســی و فرهنــگ کــه در
طــول ایــن ســالها در زمینههــای مختلــف بــا مجموعــه همــکاری
داشــتند ،تقدیــر شــد:
 محمد اویسی ،همکار ارشد و عضو گروه دیداری شنیداریانسانشناسی و فرهنگ
 ملیحه درگاهی ،همکار ارشد و عضو گروه رسدبیران سایتانسانشناسی و فرهنگ و همکار ارشد پروژه تاریخ فرهنگی ایران مدرن

 فاطمه حجاری زاده ،همکار ارشد پروژه تاریخ فرهنگی ایران مدرن یلدا خاکباز ،همکار ارشد همکار ارشد پروژه تاریخ فرهنگی ایرانمدرن
 بهاره خیرخواه ،همکار ارشد و عضو گروه آموزش و و انتشاراتدیداری و شنیداری انسانشناسی و فرهنگ
 یوسف رسافزار ،همکار ارشد و عضو گروه روابط عمومی وتبلیغات انسانشناسی و فرهنگ
 معراج رشیفی ،همکار ارشد و عضو گروه آموزش و گروه گرافیکانسانشناسی و فرهنگ
 نگار شیخان ،همکار ارشد ،عضو گروه رسدبیران سایت انسانشناسی و رسدبیر ویژهنامه نوروز  98انسانشناسی و فرهنگ
 سارا عشقی ،همکار ارشد پروژه تاریخ فرهنگی ایران مدرن پویا عاقلیزاده ،همکار ارشد و مدیر شنبههای سینام و فرهنگ زینب لطفعلیخانی همکار ارشد و عضو گروه آموزش وانتشارات دیداری و شنیداری انسانشناسی و فرهنگ
 علیرضا لطفعلیخانی ،همکار ارشد و عضو گروه آموزش وانتشارات دیداری و شنیداری انسانشناسی و فرهنگ
 مهدی یرسی ،همکار ارشد و عضو گروه رسدبیران سایتانسانشناسی و فرهنگ
همچنیــن از کارکنــان پژوهشــگاه فرهنــگ ،هــر و ارتباطــات ،جنــاب
آقــای علــی فیضــی (مســئول ســالن و جلســات پژوهشــکده)؛ آقایــان
حســین اخــری و عــروج علــی علــی آبــادی تقدیــر بــه عمــل آمــد.
در پایــان ،بــه گــروه موســیقی دلشــدگان لــوح تقدیــری بــه رســم
یادبــود اهــدا شــد.
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ســپس ،گــروه موســیقی دلشــدگان قطعاتــی از موســیقی کالســیک
ایرانــی و موســقی آناتولــی اجــرا کردنــد .پیــش از اجــرا ،بهرنــگ
نیکآییــن ،توضیحاتــی را در خصــوص تاریخچــه گــروه ،نــوع
موســیقی و آالت موســیقی بــه کار گرفتــه شــده بــه رشح ذیــل ارائــه
کــرد:
«گــروه موســیقی ســه نفــره دلشــدگان در ســال  1376توســط آقــای
ســپهری تاســیس شــد و از آن روز تــا کنــون در برنامههــای مختلــف
خــود ،موســیقی کالســیک و دســتگاهی ایرانــی و یــا ســنتی ایرانــی
و موســیقی مردمــی آناتولــی را اجـرا میکنــد .برنامــه امــروز شــامل
اج ـرای دو نــوع موســیقی اســت :موســیقی عاشــیقهای علــوی در
ترکیــه و موســیقی ســنتی یــا کالســیک ایرانــی کــه گفتــه میشــود
هــر دوی ایــن موســیقیها جــزو خانــواده بــزرگ موســیقی جهــان
اســام هســتند .موســیقی ایرانــی بــا ســازهایی مثــل تــار و عــود و
تنبــک ب ـرای مــا آشــناتر اســت .در حالیکــه ،موســیقی عاشــیقهای

ترکیــه بــا ســاز باقالمــا اج ـرا میشــود .ســازی کــه در طــول تاریــخ
کارکردهــای دینــی و مذهبــی داشــته اســت ،بــرای مثــال ،در
اعــال عبــادی علویــان در جمخانــه مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه
اســت .امــا امــروزه ،ایــن ســاز از بســر تاریخــی خــود جــدا شــده
و بیشــر در ســالنهای کنــرت نواختــه میشــود .ســاز باقالمــا
انــواع مختلــف دارد .در ترکیــه ایــن موســیقی بــا همــراه نقــاره،
بندیــل و دهــل اجــرا میشــود .امــا امــروز در اجــرای قطعــات
موســیقی ،ایــن ســاز در کنــار ســازهای موســیقی ایرانــی یعنــی
دف و تنبــک کــه در ترکیــه مرســوم نیســت ،نواختــه میشــود».
پــس از اج ـرای موســیقی عکســی بــه رســم یــادگار گرفتــه شــد .در
پایــان مراســم ،میهامنــان گــپ و گفــت خــود را در ســالن پذیرایــی
پژوهشــگاه ادامــه دادنــد و بدیــن ترتیــب برنامــه ســیزدهمین
ســالگرد انســان شناســی و فرهنــگ نیــز بــه پایــان رســید.

گزارش سیزدهمین سالگرد
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محمد تهامی نژاد

باجالن فرخی

محمدرضا اصالنی

محسن حجاریان

عباس مشهدی زاده ،محمدمنصورفالمکی ،سودابه فضائلی
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سودابه فضائلی

محمد اسدیان ،عبدالحسین نیکگوهر

داور شیخاوندی

مرتضی منادی

مقصود فراستخواه

ترانه یلدا

ناصر عظیمی

قطب الدین صادقی

گزارش سیزدهمین سالگرد
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شنب ههای سینما و فرهنگ

29

شــنبههای ســینام و فرهنــگ قصــد دارد بــا نگاهــی ژرف بــه
فیلمهــا از دریچههــای مختلــف نظــری و بــا بهرهگیــری از دانـ ِ
ـش
اندیشــمندان و هرنمنــدان عرصههــای مختلــف ،از ســینام بــه
عنــوان ابـزاری بـرای ارتقــاء فرهنــگ جامعــه بهــره بــرد و همزمــان
بــا آن ،تجربـهی نــاب متاشــای جمعــی و تحلیــل فیلــم را نیــز بـرای
مخاطبانــش فراهــم آورد .ایــن خواســت بــزرگ میــر منیشــود
مگــر بــا قــدم نهــادن در مســیر آن ،بــا داشــن پشــتوانهی غنــی
همراهــی و همدلــی دوســتداران ســینام و فرهنــگ .در ایــن مســیر،
“نــگاه” مهمرتیــن عنــری اســت کــه بیــن مخاطبــان و تحلیلگـران
مشــرک اســت .میخواهیــم “نــگاه کــردن” را متریــن کنیــم؛ بــه
فیلمهــا نــگاه کنیــم؛ بــه نگاههــای شــخصیتهای فیلــم نــگاه
کنیــم؛ بــه علتهــا و معلولهــای ناشــی از آنهــا نــگاه کنیــم و
در نهایــت بــه “خودمــان” نــگاه کنیــم .در ایــن مســیر ،بــرای آن

کــه ایــن نــگاه را جهــت بخشــیم از نقطــه نظـرات صاحــب نظـران
عرصههــای مختلــف نیــز در جلســات بهــره خواهیــم بــرد.
موسســه انسانشناســی و فرهنــگ ،پــس از تجربــه چندیــن ســاله
برگــزاری نشســتهای «یکشــنبههای انسانشناســی و فرهنــگ»
کــه بــه منایــش فیلمهــای مســتند و پخــش و تحلیــل آنهــا بــا نــگاه
علمــی تخصــص دارنــد و فصــل چهــارم آنهــا از مهــر مــاه ۱۳۹۶
آغــاز مــی شــود ،فصــل نخســت برنامــه جدیــد نشســتهای
خــود را کــه بــا همــکاری موسســه بهــاران بــه انجــام میرســد،
بــا عنوان “شــنبههای ســینام و فرهنــگ” از مهــر مــاه  ۱۳۹۶بــه
صــورت هفتگــی ،آغــاز کــرد .در هــر برنامــه یــک فیلــم داســتانی (و
هــر چنــد هفتــه یــک بــار یــک مســتند بلنــد) بــه منایــش درمیآینــد
و پــس از آن یکــی از متخصصــان علمــی و دانشــگاهی بــه بحــث
دربــاره موضــوع فیلــم مــی پــردازد.
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در این برنامه ،فیلم «بعد از ظهر سگی» اثر سیدنی لومت به منایش در آمد .پس از آن «نارص فکوهی» درباره فیلم سخرنانی کرد و در
انتها به پرسشها پاسخ داده شد.

در ایــن برنامــه ،فیلــم «آوازهایــی از طبقــه دوم» اثــر روی آندرســون بــه منایــش درآمــد .پــس از
آن «محمدرضــا اصالنــی» دربــاره فیلــم ســخرنانی کــرد و در انتهــا بــه پرســشها پاســخ داده شــد.
آوازهایــی از طبقــه دوم فیلمــی ســویدی بــه کارگردانــی روی آندرســون اســت کــه در ســال  ۲۰۰۰منتــر شــد.این فیلــم توانســت
ِ
دریافــت نخــل طــای جشــنواره فیلــم کــن نامــزد شــود و جایــزه هیئــت داوران ایــن جشــنواره را از آنِ خــود کنــد.
بــرای

در ایــن برنامــه ،فیلــم «فورس-مــاژور» اثــر روبــن اوســتالند
بــه منایــش درآمــد .پــس از آن «رضــا محقــق» دربــاره فیلــم
ســخرنانی کــرد و در انتهــا بــه پرســشها پاســخ داده شــد.

در ایــن برنامــه ،فیلــم «النســلو دوالک» اثــر روبــر برســون بــه
منایــش درآمــد .پــس از آن «محمدرضــا اصالنــی» دربــاره فیلــم
ســخرنانی کــرد و در انتهــا بــه پرســشها پاســخ داده شــد.

شنب ههای سینما و فرهنگ

در ایــن برنامــه ،فیلــم «رشم» اثــر اینگــار برگــان بــه
منایــش درآمــد .پــس از آن «نــارص فکوهــی» دربــاره فیلــم
ســخرنانی کــرد و در انتهــا بــه پرســشها پاســخ داده شــد.
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در ایــن برنامــه ،فیلــم «ســونات پاییــزی» اثــر برگــان بــه
منایــش درآمــد پــس از آن «پویــا عاقلــی زاده» دربــاره فیلــم
ســخرنانی کــرد و در انتهــا بــه پرســشها پاســخ داده شــد.

در ایــن برنامــه ،فیلــم «شــکارچی گــوزن» اثــر مایــکل چیمینــو
بــه منایــش درآمــد .پــس از آن «نــارص فکوهــی» دربــاره فیلــم
ســخرنانی کــرد و در انتهــا بــه پرســشها پاســخ داده شــد.

در ایــن برنامــه ،فیلــم «ناگهــان بالتــازار» اثــر روبــرو برســون
بــه منایــش درآمــد .پــس از آن «محمدرضــا اصالنــی» دربــاره
فیلــم ســخرنانی کــرد و در انتهــا بــه پرســشها پاســخ داده شــد.

يکشنب ههاي انسانشناسي و فرهنگ
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گزارش نشستهای یکشنبههای انسانشناسی و فرهنگ
در سال 1397
سلســله نشســتهای یکشــنبههای انسانشناســی و فرهنــگ ،در
ششــمین ســال برگ ـزاری خــود بــه رس میبــرد .ایــن نشس ـتها از
 21مهرمــاه  1392تــا کنــون ،هرســال مقــارن بــا ســالی تحصیلــی،
هــر یکشــنبه ســاعت  16تــا  19برگــزار میشــود .هــر نشســت
شــامل منایــش فیلــم مســتند و برگـزاری ســخرنانیهای علمــی و پنــل
پرســش و پاســخ در چارچــوب یــک موضــوع کلــی اســت .نشسـتها
طیــف متنوعــی از موضوعــات را دربرمیگیرنــد و وجــه مشرتکشــان
نــگاه میــان رشــتهای و پرداخــن بــه ابعــاد اجتامعــی و فرهنگــی
موضوعــات منتخــب اســت .محــل کنونــی برگــزاری نشســتهای
یکشــنبههای انسانشناســی و فرهنــگ پژوهشــگاه فرهنــگ ،هــر
و ارتباطــات در خیابــان دمشــق اســت .پژوهشــگاه فرهنــگ ،هــر و
ارتباطــات و پژوهشــکده مطالعــات اجتامعــی و فرهنگــی از حامیان
ثابــت یکشــنبههای انسانشناســی و فرهنــگ هســتند ،همچنیــن
در ســال جــاری اداره کل مطالعــات اجتامعــی و فرهنگــی شــهرداری
تهـران از برگـزاری  10نشســت دربــاره شــهر تهـران حامیــت کــرده
اســت .انسانشناســی و فرهنــگ از عالقهمنــدان دعــوت میکنــد
کــه در ایــن نشس ـتها حضــور یابنــد.

نشست صد و سی و هشتم :مدیریت تنوع فرهنگی با نگاهی به موقعیت جهان و ایران
ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه  26فروردیــن  1397در پژوهشــگاه فرهنــگ ،هــر ،ارتباطــات برگــزار شــد .دکرت نــارص
فکوهــی (اســتاد دانشــگاه تهــران و مدیــر موسســه انسانشناســی و فرهنــگ) دربــاره «مدیریــت تنــوع فرهنگــی
در مدرنیتــه متاخــر :خطــرات و تهدیدهــا» ســخرنانی کــرد و فیلــم «نــوروز بــه وقــت تهــران» اثــر هــادی آفریــده
منایــش داده شــد .نشســت بــا برگــزاری پنــل پرســش و پاســخ و ســپس پذیرایــی از میهامنــان بــه پایــان رســید.

يکشنب ههاي انسانشناسي و فرهنگ
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نشست صد و سی و نهم :آسیبشناسی نظام دانشگاه ایران
ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه  2اردیبهشــت  1397در پژوهشــگاه فرهنــگ ،هــر ،ارتباطــات برگ ـزار شــد .دکــر مقصــود فراســتخواه
(جامعهشــناس ،پژوهشــگر و اســتاد دانشــگاه) دربــاره «نظــام دانشــگاه ایرانــی و چشــم اندازهــای آن» و حســین ســمیعی (دانشــجوی
دکــری جامعهشناســی) دربــاره «میــز آینــده پژوهشــی آمــوزش عالــی :مطالعــه مــوردی دربــاره یــک تجربــه ایرانــی» ســخرنانی کردنــد و
فیلــم مســتند «ابوریحــان بیرونــی» اثــر محمدرضــا اصالنــی منایــش داده شــد .نشســت بــا برگـزاری پنــل پرســش و پاســخ و ســپس پذیرایــی
از میهامنــان بــه پایــان رســید.
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نشست صد و چهلم :دانش و فرزانگی
ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه  9اردیبهشــت  1397در پژوهشــگاه فرهنــگ ،هــر ،ارتباطــات برگـزار شــد .دکرت فضــل اللــه پاکزاد دربــاره
«دانــش و فرزانگی» ســخرنانی کــرد ،و فیلــم کوتــاه «مــن هــم میتوانــم» از آثــار عبــاس کیارســتمی در کانــون پــرورش فکــری منایــش داده
شــد .نشســت بــا برگـزاری پنــل پرســش و پاســخ و ســپس پذیرایــی از میهامنــان بــه پایــان رســید.
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نشست صد و چهل و یکم :نگاهی به موسیقی در پهنه فرهنگی ایران
ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه  16اردیبهشــت  1397در پژوهشــگاه فرهنــگ ،هــر ،ارتباطــات برگـزار شــد .خانــم دکــر آمنــه یوسـفزاده
(دكــری موسيقيشــناىس قومــى از دانشــگاه نانــر فرانســه) دربــاره «موســیقی بخشـیهای خراســان» و آقــای بهرنــگ نیکآیین (کارشــناس
ارشــد قــوم موســیقی شناســی) دربــاره «عاشــیق و مخاطبانــش در تــوی هــای زنجــان» ســخرنانی کردنــد و فیلــم مســتند «پیــدای ناپیــدا»
محمــد احســانی منایــش داده شــد .نشســت بــا برگـزاری پنــل پرســش و پاســخ و ســپس پذیرایــی از میهامنــان بــه پایــان رســید.
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نشست صد و چهل و دوم :پروبلامتیک هرن در دانشگاه
ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه  23اردیبهشــت  1397در پژوهشــگاه فرهنــگ ،هــر ،ارتباطــات برگ ـزار شــد .دکــر محمدرضــا مریــدی
(عضــو هیــات علمــی دانشــگاه هــر) دربــاره «پروبلامتیــک هــر در دانشــگاه» ســخرنانی کــرد و قســمت دوازدهــم مســتند «بســوی
ســیمرغ» بــا عنــوان «آخــر قصــه» اثــر حمیــد ســهیلی منایــش داده شــد .نشســت بــا برگـزاری پنــل پرســش و پاســخ و ســپس پذیرایــی از
میهامنــان بــه پایــان رســید.
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نشست صد و چهل و سوم :نقالی شاهنامه
ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه  30اردیبهشــت  1397در پژوهشــگاه فرهنــگ ،هــر ،ارتباطــات برگ ـزار شــد .دکرت ابوالفصــل خطیبــی
(نویســنده ،شــاهنامه پــژوه و عضــو هیــات علمــی فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی) دربــاره «نقالــی در شــاهنامه» ســخرنانی کــرد و
مســتند «شــاهنامه خوانــی در ایــل قشــقایی» اثــر پوریــا خلیلی منایــش داده شــد .نشســت بــا برگ ـزاری پنــل پرســش و پاســخ و ســپس
پذیرایــی از میهامنــان بــه پایــان رســید.
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نشست صد و چهل و چهارم :تحلیل آسیبشناسانه زیرگذر چهارراه ولیعرص
ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه  22مهــر  1397در پژوهشــگاه فرهنــگ ،هــر ،ارتباطــات برگــزار شــد .آقــای مجیــد ابراهیمپــور
(کارشناسارشــد مطالعــات شــهری) دربــاره «مســاله زیرگــذر چهــارراه ولیعــر :فنــی یــا سیاســی» و خانــم زهــره دودانگــه (کارشناسارشــد
برنامــه ریــزی شــهری) دربــاره «خوانایــی نشانهشــناختی در زیرگــذر چهــارراه ولیعــر» ســخرنانی کردنــد و فیلــم «چنارســتان» اثــر هــادی
آفریــده منایــش داده شــد .نشســت بــا برگـزاری پنــل پرســش و پاســخ و ســپس پذیرایــی از میهامنــان بــه پایــان رســید.

يکشنب ههاي انسانشناسي و فرهنگ

41

نشست صد و چهل و پنجم :از پیکان تا پراید ،فراز و فرود طبقه متوسط
ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه  29مهــر  1397در پژوهشــگاه فرهنــگ ،هــر ،ارتباطــات برگـزار شــد .آقــای دکــر نــارص فکوهــی (اســتاد
دانشــگاه تهـران ومدیــر انســان شناســی و فرهنــگ) دربــاره «از پیــکان تــا پرایــد ،فـراز و فــرود طبقــه متوســط» ســخرنانی کردنــد و فیلــم
«پیــکان» اثــر کامـران شــیردل منایــش داده شــد .نشســت بــا برگـزاری پنــل پرســش و پاســخ و ســپس پذیرایــی از میهامنــان بــه پایــان رســید.
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نشست صد و چهل و ششم :اسطورهشناسی به عنوان تاریخ فهم و فرهنگ
ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه  6آبــان  1397در پژوهشــگاه فرهنــگ ،هــر ،ارتباطــات برگـزار شــد .متاســفانه در ایــن نشســت خانــم
دکــر بهــار مختاریــان بــه علــت کســالت امــکان حضــور نیافتنــد و دکــر نــارص فکوهــی دربــاره «اسطورهشناســی سیاســی» ســخرنانی
کردنــد .همچنیــن فیلــم فیلــم «مشــی و مشــیانه» اثــر حســن نقاشــی منایــش داده شد .نشســت بــا برگ ـزاری پنــل پرســش و پاســخ و
ســپس پذیرایــی از میهامنــان بــه پایــان رســید.

يکشنب ههاي انسانشناسي و فرهنگ

43

نشست صد و چهل و هفتم :آسیب شناسی نرش و ویرایش
ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه  13آبــان  1397در پژوهشــگاه فرهنــگ ،هــر ،ارتباطــات برگ ـزار شــد .آقــای هومــن عباســپور (نایــب
رییــس انجمــن صنفــی ویراســتاران) دربــاره «افــول ویرایــش در نــر ناســامل» و خانــم مهنــاز مقدســی (دبیــر انجمــن صنفــی ویراســتاران)
دربــاره «ویرایــش مطلــوب» ســخرنانی کردنــد .انجمــن صنفــی ویراســتاران فیلــم کوتاهــی را در معرفــی اولیــن ویراســتاران ایـران منایــش
داد .همچنیــن مســتند «دیــدار از کارگاه صحافــی ســنتی» اثــر حمیــد ســهیلی منایــش داده شــد .نشســت بــا برگـزاری پنــل پرســش و پاســخ
و ســپس پذیرایــی از میهامنــان بــه پایــان رســید.
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نشست صد و چهل و هشتم :آسیبشناسی مدیریت اجتامعی و فرهنگی شهر تهران
ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه  20آبــان  1397در پژوهشــگاه فرهنــگ ،هــر ،ارتباطــات و بــا حامیــت اداره کل مطالعــات اجتامعــی و
فرهنگــی شــهرداری تهـران برگـزار شــد .آقــای دکــر روح الــه نرصتــی (عضــو هیــات علمــی دانشــکده علــوم اجتامعــی دانشــگاه تهـران و
عضــو شــورای مرکــزی انسانشناســی وفرهنــگ) دربــاره «جایــگاه ســازمان هــای مــردم نهــاد در حکمرانــی و مدیریــت شــهری در تهـران»
و آقــای مهــدی یــری (دانشــجوی دکــری مدیریــت ،گرایــش برنامــه ریــزی فرهنگــی) دربــاره « نقــش شــهرداری در مدیریــت اجتامعــی و
فرهنگــی شــهر تهـران» ســخرنانی کردنــد و فیلــم «آقــای مدیــر» اثــر علــی نیکبخــت منایــش داده شــد .نشســت بــا برگـزاری پنــل پرســش
و پاســخ و ســپس پذیرایــی از میهامنــان بــه پایــان رســید.
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نشست صد و چهل و نهم :نقد اقتصاد سیاسی شهر تهران
ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه  27آبــان  1397در پژوهشــگاه فرهنــگ ،هــر ،ارتباطــات و بــا حامیــت اداره کل مطالعــات اجتامعــی و
فرهنگــی شــهرداری تهـران برگـزار شــد .آقــای دکــر عبــاس کاظمــی (جامعهشــناس و عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی
و اجتامعــی) دربــاره «سیاســت مالســازی و اقتصــاد سیاســی شــهر» و آقــای هــادی آقاجان ـزاده (کارشــناس ارشــد مطالعــات فرهنگــی)
دربــاره « پروبلامتیــک مســتغالت شــهری در تهـران :مواجهـهای تاریخــی» ســخرنانی کردنــد و قســمت هفتــم از مســتند بلنــد «پایتخــت»
اثــر علــی نیکبخــت منایــش داده شــد .نشســت بــا برگـزاری پنــل پرســش و پاســخ و ســپس پذیرایــی از میهامنــان بــه پایــان رســید.
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نشست صد و پنجاهم :ژنتیک و فرهنگ
ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه  11آذر  1397در پژوهشــگاه فرهنــگ ،هــر ،ارتباطــات برگ ـزار شــد .آقــای دکــر رضــا عامنــی ســامانی
(پزشــک و مدیــر گــروه اپیدمیولــوژی و ســامت بــاروری پژوهشــگاه رویــان) دربــاره «ورود پزشــکی بــه ژنــوم انســانی و دســت ورزی
هــای ژنتیکــی» و خانــم دکــر زهــره انــواری (عضــو هیــات علمــی دانشــکده علــوم اجتامعــی دانشــگاه تهـران) دربــاره « مســائل اخالقــی
مداخــات ژنتیکــی» ســخرنانی کردنــد و فیلــم مســتند «  »Cracking Your Genetic Codeاز کانــال  PBSمنایــش داده شــد .نشســت بــا
برگـزاری پنــل پرســش و پاســخ و ســپس پذیرایــی از میهامنــان بــه پایــان رســید.
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نشست صد و پنجاه و یکم :مطالعات تطبیقی و شاهنامه ،از شناخت تا اجرا
ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه  18آذر  1397در پژوهشــگاه فرهنــگ ،هــر ،ارتباطــات برگــزار شــد .خانــم دکــر بهــار مختاریــان
(اســطوره شــناس ،عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه هــر اصفهــان و عضــو شــورای عالــی موسســه انســان شناســی و فرهنــگ) دربــاره
«مطالعــات تطبیقــی و شــاهنامه ،از شــناخت تــا اجـرا» ســخرنانی کــرد و فیلــم «نقــل گردآفریــد» اثــر هــادی آفریــده منایــش داده شــد.
نشســت بــا برگ ـزاری پنــل پرســش و پاســخ و ســپس پذیرایــی از میهامنــان بــه پایــان رســید.

انسان شناسی و فرهنگ سال  / 8نوروز 98
48

نشست صد و پنجاه و دوم :صد و ده سال فراز و فرود یک بنگاه خانوادگی
ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه  25آذر  1397در پژوهشــگاه فرهنــگ ،هــر ،ارتباطــات برگـزار شــد .آقــای دکــر علــی اصغــر ســعیدی
(جامعــه شــناس و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه ته ـران) و آقــای علــی الجــوردی (بزرگرتیــن فرزنــد نســل چهــارم خانــدان الجــوردی)
دربــاره پیشــینه فعالیتهــای خانــدان الجــوردی در ای ـران ســخرنانی کردنــد .ایــن ســخرنانی هم ـراه بــا منایــش تکههایــی از فیلمــی در
همیــن بــاره بــود .نشســت بــا برگ ـزاری پنــل پرســش و پاســخ و ســپس پذیرایــی از میهامنــان بــه پایــان رســید.
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نشست صد و پنجاه و سوم :جوانان و شهر تهران
ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه  2دی  1397در پژوهشــگاه فرهنــگ ،هــر ،ارتباطــات و بــا حامیــت اداره کل مطالعــات اجتامعــی و
فرهنگــی شــهرداری ته ـران برگ ـزار شــد آقــای دکــر فردیــن علیخــواه (جامعهشــناس و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه گیــان) دربــاره
«جوانــان و شخصیســازی فضــای عمومــی :گشــت و گــذاری در پیــاده راه ب ـرادران مظفــر» ســخرنانی کردنــد .همچنیــن فیلــم مســتند
«والســی بـرای تهـران» اثــر زینــب تربیــزی منایــش داده شــد .نشســت بــا برگـزاری پنــل پرســش و پاســخ و ســپس پذیرایــی از میهامنــان
بــه پایــان رســید.
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نشست صد و پنجاه و چهارم :اسطوره و مناد در ادبیات و هرن
ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه  9دی  1397در پژوهشــگاه فرهنــگ ،هــر ،ارتباطــات برگـزار شــد .آقــای دکــر ابوالقاســم اســاعیلپور
(اســطوره شــناس ،اســتاد دانشــگاه شــهید بهشــتی در رشــتهی فرهنــگ و زبانهــای باســتانی و عضــو شــورای عالــی انســان شناســی و
فرهنــگ) -کــه بــه هم ـراه خانــم فــروغ اوالد (دانشــجوی دکــری رشــته ادبیــات و زبــان فارســی و پژوهشــگر ادبــی) گفتگــوی خــود بــا
دکــر جــال ســتاری را در قالــب کتابــی بــا عنــوان « اســطوره و منــاد در ادبیــات و هــر» منتــر کــرده انــد -در همیــن بــاره ســخرنانی
کردنــد .همچنیــن فیلــم «درخــت ســخنگو» اثــر آقــای علیرضــا قاسـمخان منایــش داده شــد .نشســت بــا برگـزاری پنــل پرســش و پاســخ و
ســپس پذیرایــی از میهامنــان بــه پایــان رســید.
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نشست صد و پنجاه و پنجم :سیاست و فرهنگ در بلوچستان
ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه  16دی  1397در پژوهشــگاه فرهنــگ ،هــر ،ارتباطــات برگـزار شــد .آقــای محســن شــهرنازدار (پژوهشــگر،
نویســنده و مستندســاز در حــوزۀ موســیقی )،دربــاره «جغرافیــای فرهنگــی موســیقی بلوچســتان :بررســی رونــد تغییـرات» و آقــای دکــر
عبدالوهــاب شــهلیبر (جامعهشــناس و پژوهشــگر فرهنگــی) دربــاره «فرهنــگ بلوچــی در کشــاکش میــان هویتهــای ملــی و قومــی»
ســخرنانی کردنــد و مســتند «لیلــو» اثــر آقــای محمدرضــا خوشفرمــان منایــش داده شــد .نشســت بــا برگ ـزاری پنــل پرســش و پاســخ و
ســپس پذیرایــی از میهامنــان بــه پایــان رســید.
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نشست صد و پنجاه و ششم :زنان و دانشگاه
ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه 23دی  1397در پژوهشــگاه فرهنــگ ،هــر ،ارتباطــات برگـزار شــد .خانــم دکــر خدیجــه کشــاورز (عضــو
هیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتامعــی) دربــاره «تجربــۀ زیســته دخ ـران در دانشــگاههای ای ـران» و خانــم دکــر
مهــری طیبینیــا (دکــری جامعهشناســی فرهنگــی) دربــاره «تجربــۀ دانشــگاه و هویــت زنانــه» ســخرنانی کردنــد .همچنیــن در ایــن
نشســت فیلــم «بــا زبــان خامــوش» اثــر آقــای منوچهــر مشــیری منایــش داده شــد .نشســت بــا برگ ـزاری پنــل پرســش و پاســخ و ســپس
پذیرایــی از میهامنــان بــه پایــان رســید.
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نشست صد و پنجاه و هفتم :چالشهای اتانازی در جهان رسمایه
ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه  30دی  1397در پژوهشــگاه فرهنــگ ،هــر ،ارتباطــات برگـزار شــد .آقــای دکــر مــزدک دانشــور (پزشــک و
پژوهشــگر) دربــاره «از مــرگ خــوب تــا بهمرگــی :چالشهــای اتانــازی در جهــان رسمایــه» ســخرنانی کردنــد .همچنیــن فیلــم «دو راهــی»
اثــر خانــم زهـرا محسـنزاده منایــش داده شــد .نشســت بــا برگـزاری پنــل پرســش و پاســخ و ســپس پذیرایــی از میهامنــان بــه پایــان رســید.
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نشست صد و پنجاه و هشتم :نقد جلوههای برصی تهران
ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه  7بهمــن  1397در پژوهشــگاه فرهنــگ ،هــر ،ارتباطــات برگـزار شــد .آقــای دکــر ابوالفضــل طغرایــی
(پژوهشــگر دکــری شهرســازی از دانشــگاه تربیــت مــدرس) دربــاره «گفتــار انتقــادی در نســبت تهـران بــا پســت مدرنیتــه شــهری» و آقــای
دکــر علــی اکــری (دکــری معــاری و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد یــادگار امــام خمینــی (ره) شــهرری) دربــاره
«تهـران فریــب مــدرن یــا پســت مــدرن» ســخرنانی کردنــد .همچنیــن فیلــم «مــرگ روشــن» اثــر آقــای مســعود دهنــوی منایــش داده شــد.
نشســت بــا برگـزاری پنــل پرســش و پاســخ و ســپس پذیرایــی از میهامنــان بــه پایــان رســید
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نشست صد و پنجاه و نهم :پژوهش مردمشناختی و فیلم مستند
ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه  14بهمــن  1397در پژوهشــگاه فرهنــگ ،هــر ،ارتباطــات برگـزار شــد .در ایــن نشســت فیلــم طالــب
آبــاد اثــر آقــای فرهــاد ورهـرام ،کــه قســمتی از مجموعــه  13قســمتی خاطـرات روستاســت ،بــا حضــور و ســخرنانی کارگــردان منایــش داده
شــد .نشســت بــا برگـزاری پنــل پرســش و پاســخ و ســپس پذیرایــی از میهامنــان بــه پایــان رســید.
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نشست صد و شصتم :رویکرد باستانشناسی به منظر فرهنگی ،منابع طبیعی و شواهد تاریخی
ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه  28بهمــن  1397در پژوهشــگاه فرهنــگ ،هــر ،ارتباطــات برگـزار شــد .در ایــن نشســت فیلمهایــی در
زمینــۀ باستانشناســی منایــش داده شــد ،و دکــر هایــده اللــه (عضــو هیئــت علمــی گــروه باستانشناســی دانشــگاه ته ـران) ،دکــر زه ـرا
لُــرزاده (پژوهشــگر حــوزۀ باستانشناســی منظــر ،دانــش آموختــه دانشــگاه گوتــۀ فرانکفــورت) و دکــر حســین داودی (پژوهشــگر حــوزه
باستانشناســی جانورشناســی ،آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه ته ـران ،آزمایشــگاه بیوباستانشناســی ،بخــش باستانجانورشناســی) ســخرنانی
کردنــد .نشســت بــا برگـزاری پنــل پرســش و پاســخ و ســپس پذیرایــی از میهامنــان بــه پایــان رســید.
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نشست صد و شصت و یکم :آیینهای دینی و شهر تهران
ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه  5اســفند  1397در پژوهشــگاه فرهنــگ ،هــر ،ارتباطــات برگ ـزار شــد .در ایــن نشســت فیلــم «تکیــۀ
نفرآبــاد» اثــر علــی نیکبخــت منایــش داده شــد .دکــر جبــار رحامنــی (عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتامعــی
و عضــو شــورای مرکــزی انسانشناســی و فرهنــگ) دربــارۀ «دینــداری در فضاهــای شــهر ته ـران» و دکــر محمدرضــا پویافــر (دکــری
جامعهشناســی و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم انتظامــی امیــن) دربــاره «شــهر ،دیــن و خشــونت» ســخرنانی کردنــد .نشســت بــا
برگ ـزاری پنــل پرســش و پاســخ و ســپس پذیرایــی از میهامنــان بــه پایــان رســید.
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نشست صد و شصت و دوم :تهران و سینام
ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه  12اســفند  1397در پژوهشــگاه فرهنــگ ،هــر ،ارتباطــات برگــزار شــد .در ایــن نشســت فیلــم
«تازهنفسهــا» اثــر کیانــوش عیــاری منایــش داده شــد و آقــای نویــد پورمحمدرضــا (دکــری شهرســازی و مــدرس و پژوهشــگر حــوزه
ســینام و شــهر) دربــاره «شــهر ،پیــش از بازمنایــی» ســخرنانی کردنــد .نشســت بــا برگ ـزاری پنــل پرســش و پاســخ و ســپس پذیرایــی از
میهامنــان بــه پایــان رســید.
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مکتوب نورالدین اسفراینی به اعالءالدوله سمنانی
محمدرضا اصالنی
روزی نشســته بــود ،معنییــی بــر دل منکشــف شــد و دل درمیــان نــه.
کلماتــی بوالعجــب گفتــه میشــد و ســامعی کــه از آن در تحیــر
افتــد نبــود .از او بــا او گفتــه میشــد .در اثنــای آن ،آن فرزنــد
را معاتــب میدیــد ،و ســخنی کــه از وی بــی وی بــا وی گفتــه
میشــد ...،در دل نقــش میبســت .امــا ندانــم آنجــا خــود دل
بــود یــا نبــود ،بــر فلتــات زفــان تلفظــی میرفــت ،و خــود را بــی
ـرا.
خــود از خــود ،و از بیخــودی خــود مبـ ّ
ـتی وقـ ِ
ـت خــود نیســت
ای فرزنــد ،در آن وقــت کــه وقــت در هسـ ِ
بو د ،
زالل الیزالــی در نیســتی خــود مســت،
ـلطان وقــت ،از شــرابِ
ِ
و سـ ِ
خــود را در بیخــودی از خــودی و بیخــودیِ خــود ،بیخــود
ِ
صاحــب وقــت
وقــت بــی وقــت ،و
صاحــب
دیــد .و وقــت بــا
ِ
ِ
ِ
جیــب
هســتی او ســر از
وقــت بیوقــت ،خــود بیخــود در
در
ِ
ِ
ـتی خــود د ِر نیســتی مـیزد .مــن
ـتی هسـ ِ
نیســتی بــرزده ،در نیسـ ِ
ـی او ،از خــودیِ خــود پنهــان ..... ،بــا او هــم خانــه
بــی مــن ،بــا اویـ ِ
ـتی
ـتی او نیســت بــودم .و او از ذات در صفــاتِ نیسـ ِ
ـتی هسـ ِ
در مسـ ِ
هســتی
نقــش نیســتی بــر
هســتی ،مــرا میدیــد؛ و در ذات،
ِ
ِ
نیســت مــن میکشــید...
ای فرزنــ ِد وقــت ،وقــت ،حکــم جمــع دارد ،شــاغل ماضــی و
مســتقبل آمــد.
ِ
ِ
وقــت او کاملتــر .و
ســیف وقــت قاطعتــر ،تجــرد
چنــدان کــه
ـع جمــع نهــاد.
ـم جمـ ِ
چــون در تجــرد مکمــل شــد ،قــدم در عالـ ِ
اینجــا ماضــی و مســتقبل در وی محــو افتــاد .دی و فــردا را اســم
و رســم نمانــد ...تــو زمیــن و آســمان ،عــرش و کرســی را در
سـ ِ
ـعت وقــت بــر مثــال خشخاشــی دان ،البــل نســبت بــا مشــرق
و مغــرب ،خشخاشــی را وجــودی هســت ،امــا نســبت بــا سـ ِ
ـعت
وقــت ،آســمان و زمیــن ،و عــرش و کرســی را وجــود بــا عــدم
برابــر آیــد .قــرب و بُعــد را در وی وجــود نمانــد؛ ُقــرب را ُقــربِ
بُعــد ،و بُعــد را بُعــد ُقــرب شــود.
ـزن دی و ســرو ِر امــروز ،و خــوفِ فــردا ،در طــی وقــت متالشــی
حـ ِ
گــردد .ازل و ابــد را امــروز و فــردا در مقابــل ،مجــاز اســت .ســمت
دوگانگــی بــروی نهادنــد سـ ِّر تفهیــم را....
ایــن کلمــات مســتانه را ،نقــش مبیــن و از او نقــش مخــوان ،کــه
ـان
ـان جـ ِ
ـم وحــدت جهانیســت کــه جـ ِ
هــر کلمــه ای از او در عالـ ِ
جــان از او بــی جــان ،و کف ـ ِر کف ـ ِر کفــر در او ایمــان شــده ،ســر
بــه کافــری بــرآرد.....
.....و در ایــن مــدت در در ِد بـیدردی خــود ،چنــدان کــه مبتــای
درد ،درد را میجســت ،نمییافــت ...بعــد از دور روز ،جــام
ـدتِ مــرض ،جــام
درپیمودنــد و در اثنــای دردهــای عظیــم و شـ ّ
در جــام پیوســتند .مســتیها و دیوانگیهــا ظاهــر میشــد ،و
شــطحیات بــر فلتــاتِ زفــان میرفــت ،و بعــد از ُســکر دردی
عظیــم در اطــراف وجــود پدیــد میآوردنــد ،و مبتلــی را در زمیــن
میغلطانیدنــد ،و در گــوش ســ ِّر ّســ ِر ّســر میگفتنــد :بــا مــا

بدمســتی میکنــی ،ســخنهای بیادبانــه میگویــی! ....
فا ّمــا ،کلمهیــی! تــو خــواه قبــول کــن و خــواه مکــن ،هــر دم
حملــه میآوردنــد ،و صـ ِ
ـف ایــن کلمــات را برهــم میدریــد .تــا
ـار ایــن بیچــاره روان شــد کــه چــرا
ـ
اختی
ـم بی
نــاگاه بــر زبـ ِ
ـان قلـ ِ
ّ
دو میبینــی و دو میشــنوی؟ هرچنــد دو چشــم و دو گــوش
داری ،امــا ،زبــان یکــی اســت .و بــه هــر دو گــوش یکــی بشــنو
 ...و بــه هــر دو چشــم یکــی بیــن .از خــود بــا خــود میگویــم؛ و
ســری اســت کــه بیخــود در خــود میجویــم:
ایــن ّ
شــجرۀ ایمــان منــم ،ثمــرۀ احســان منــم ،فــر ِع شــجره منــم،
ـن شــجره منــم ،هــوایِ
اصـ ِ
ـل شــجره منــم ،آبِ شــجره منــم ،زمیـ ِ
شــجره منــم ،اثیــر شــجره منــم ،افــاک شــجره منــم ،کرســی
روح
شــجره منــم ،عــرش شــجره منــم،
ِ
عقــل شــجره منــمِ ،
ّ
ـی شــجره
شــجره منــم ،نــو ِر شــجره منــمّ ،سـ ِر شــجره منــم ،خفـ ِ
منــم ،همــه منــم .ولیکــن....
.....
تــو خــواه قبــول کــن ،و خــواه مکــن ،بــه تــو چــه نســبت دارد .از
خــود بــا خــود ســخن گفتــم .و ایــن ُد ِّر یتیــم را بیخــود ،جهـ ِ
ـت
خــود ســفتم .تــو کجایــی و تــو خــود چرایــی؟
هــی هــی! اگــر هســتی در نیســتی تــو باقــی نیســت ،بدمســتی
چــرا میکنــی؟....
ـت نیســت ،و ای نیسـ ِ
ای هسـ ِ
ـت هســت ،از هســت و نیســت آزاد
شــو ،تــا همــه در دلــت ببینــی و مســت نــه ،هشــیار را مســت
بینــی و مســت نــه....
مــن مســت ،منــی مســت ،دســت مســت ،قلــم مســت ،زبــان
مســت ،بیــان مســت ،چشــم مســت ،زفــان مســت ،دهــان مســت.
و مبتلی بین کتابت ملزم
نورالدین اسفراینی (قرن هشتم)
به مناسبت سالگرد انسانشناسی و فرهنگ ،و تقارن سال نو
برای آقای فکوهی و یاران ،متبرک باد نو شدن.
97/11/1

بها ر یه

بوی «خوش» عید یا!...
سیده فاطمه آقامیری

عنــوان یــک ســنت مهــم پذیرفتــه شــده اســت .و ایــن حتــی در
خانــوادهای کــه خان ـهای تمیــز و مرتــب دارد برقــرار اســت؛ چــرا
کــه خانهتکانــی عیــد چیــز دیگــری اســت کــه انجامــش گاه از
واجبــات بــه شــمار میآیــد!

از ســوی دیگــر نیــز الزامــی پنهــان در افــراد بــرای نوکــردن وجــود
دارد؛ نــو خریــدن .لبــاس نــو و کفــش نــو و بــرای برخیهــا هــم
وســایل خانــه و مبلمــان نــو و غیــره .کــه خــود موجــب میشــود
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سرپرســت خانــواده (کــه اغلــب مــردان هســتند) .حــاال تصــور
کنیــد امســال بــا وجــود وضعیــت اقتصــادی احتمــاال سرپرســت
خانــواده بایــد کلــی حســاب و کتــاب کنــد تــا چطــور از خریــد
دم عیــد برآیــد .چطــور بتوانــد پســتهای کــه دیگــر ارزش طــا
پیــدا کــرده اســت را خریــداری کنــد تــا بتوانــد آبــروداری کنــد و
حیثیــت و شــرف خانوادگــی را حفــظ کنــد!

منظــره روبــهروی اتــاق مــن کوههــای تهــران هویــدا اســت و
ایــن آشــکارگی بســته بــه میــزان آلودگــی کــم و زیــاد میشــود.
درســت ماننــد دیــدن مــاه در آســمان تهــران؛ کــه دیگــر دارد بــه
یــک رویــا تبدیــل میشــود 7 .بهمــن آســمان بــهانــدازهای غــرق
در آلودگــی بــود کــه تــا چشــم کار میکــرد غبــار خاکســتری
میدیــد و آن کوههــا هــم کــه انــگار هیچزمانــی وجــود نداشــتند.
از غــروب هــوا دگرگــون شــد و بــاران پربــار و زیبایــی شــروع بــه
باریــدن کــرد .بارانــی کــه میآیــد و کثافتیهــا را میشــوید و
بــاز از دو روز بعــد روز از نــو روزی از نــو! خالصــه کــه ایــن بــاران
تقریبــا تــا صبــح باریــد 8 .بهمــن هــوا تمیــز و عالــی بــود .هــوای
بــاران خــورده و ابــری .از آن هواهایــی کــه آدم را دیوانــه میکنــد؛ حــال ســوال اینجاســت کــه چطــور یــک آییــن و مناســکی کــه در
از آن ابرهایــی کــه هــی تغییــر شــکل میدهنــد و رنــگ بــه رنــگ گذشــته بــود و رســالتی دیگــر بــرای خــود داشــته اســت میتوانــد
میشــوند و دائــم بــه ایــن ســو و بــه آن ســو حرکــت میکننــد .بــه چنیــن جبــری و حتــی جبــر اجتماعــی تبدیل شــود ،کــه انجام
خواهــرم مربــی ورزش مدرســه اســت ظهــر از مدرســه آمــد و نــدادن و یــا درســت انجــام نــدادن گردگیــری خانــه میتوانــد
گفــت« :عجیــب امــروز هــوا حــال و هــوای عیــد را داشــت .بــه احســاس گنــاه در افــراد ایجــاد کنــد و یــا نخریــدن آجیــل و یــا
قــول همــکارم بــوی «گنــد» عیــد میآیــد .گفــت آنقــدر همیشــه آجیــل مرغــوب میتوانــد شــرافت خانوادگــی خاندانــی را زیــر
دم عیــد کار داریــم کــه از آمــدن عیــد غصهمــان میشــود ».ســئوال ببــرد؟ چطــور میتوانــد افــراد را از نزدیــک شــدن بــه
از کودکــی همیشــه از یکــی دو مــاه قبــل میدیــدم هــر آنچــه اســفند نگــران و معــذب کنــد؟ چطــور میتوانــد بهجــای ایجــاد
کــه زن در خانــواده و فامیــل داریــم در تکاپــوی خانــه تکانــی ســرزندگی ،آدمهــا را خســتهتر و ناشــادتر از قبــل ســازد؟
و تمیزکــردن و مرتــب کــردن و نوکــردن خانــه و وســایل خانــه هــوای اســفند بینظیــر اســت ،زنــده شــدن طبیعــت را فقــط یــک
هســتند و تــا میتوانســتند رس خــود و اگــر هــم از دیگــران بــار در ســال میشــود دیــد ،رشــد کــردن شــکوفهها بــر روی
و یــا کارگــر کمــک میگرفتنــد رس آنهــا را میکشــیدند تــا درختــان خشــکیده ،جوانــه زدن گیاهــان ،ولولــه پرندههــا ،عطــر
بتواننــد هرچــه بهتــر و باشــکوهتر بــه اســتقبال ســال نــو برونــد! خــوش گلهــا و خیلــی نشــانههای دیگــر کــه میتوانــد کمــی
تمــام اتاقهــا و کمدهــا و کابینتهــا را بیــرون میریختنــد و مــا را از زندگــی روتیــن و خســتهکننده دور کنــد .طبیعــت و
بعضیهــا ظرفهــای داخــل کابینتهــا را هــم میشســتند و آشــتی و انــس بــا طبیعــت میتوانــد گاهــی حتــی زندهبودنمــان
دوبــاره سرجایشــان میگذاشــتند و چهبســا تغییــر دکوراســیونی را بــه مــا یــادآوری کنــد؛ یــادآوری میکنــد کــه همچنــان بــرای
هــم ایــن وســط انجــام میدادنــد .فرشهــا و موکتهــا را زندهبــودن فرصــت داریــم ،فرصتــی دیگــر داریــم تــا بــاز بهــاری
میشســتند و رختخوابهــا را روی پشــتبام میبردنــد تــا هــوا دیگــر را ببینیــم .اســفند نمادیســت بــر غلبــه بــر هــر آنچــه
بخورنــد .شیشــهها را میســابیندند و پردههــا را میشســتند .تاریکــی و ناامیــدی و دلســردی اســت؛ اســفند یعنــی میتــوان از
موزاییکهــای حیــاط را دانــ ه بــه دانــه و بادقــت فــراوان شــت صفــر شــروع کــرد و بــاز رشــد کــرد؛ اســفند یعنــی بعــد از ســختی
میکشــیدند و اگــر هــم حوضــی وســط حیــاط بــود او را هــم و ســرما بــه پایانــی خــوش رســیدن کــه خــود سرآغازیســت بــرای
بینصیــب نمیگذاشــتند آنقــدر میمیالیدنــد تــا احیانــا اگــر شــروعی دوبــاره؛ اســفند یعنــی گــرم شــدن نفــس طبیعــت و
خــزهای دارد از بیــن بــرود .ایــن فراینــد و تکاپــو و دویدنهــا جــاری شــدن حیــات در زندگــی.
تــا دم ســال تحویــل ادامــه داشــت .و اعضــای خانــواده مخصوصــا
زن خانــواده بــا خســتگی تمــام بــر ســر ســفره هفتســین چــه بــرای تمیزکــردن خانــه جانفشــاری کنیــم و چــه نکنیــم
مینشســتند؛ اکنــون هــم بــه نظــرم خیلــی فرقــی نکــرده و چــه کار کنیــم تــا درآمــدی بیشــتر کســب کنیــم و آجیــل و
اســت ،شــاید کمــی همــ ه چیــز مدرنتــر شــده باشــد .مثــا شــیرینی و میــوه مرغوبتــر جلــوی مهمــان بگذاریــم و چــه
افــرد بیشــتر ســعی میکننــد کارگــر بگیرنــد مخصوصــا زنــان نکنیــم ،اســفند بــا آن دم مســیحاییش در کوتاهتریــن زمــان
کارمنــد و فرشهــا را بــه قالیشــویی دهنــد .امــا ماهیــت مســئله خواهــد آمــد و رفــت ...دریابیــدش .اســفند مــاه مظلومــی اســت؛
تغییــر چندانــی نکــرده اســت ،همچنــان آن دوندگــی و خســتگی مــاه نادیدهشــده ،مــدام از دلبــری اردیبهشــت یــاد میکنیــم،
و مهمتــر از همــه مصــرف بیشازانــدازه آب آن هــم در ایــن حــال آنکــه اســفند هــم بــرای خــود فلســفهای تاملبرانگیــز دارد.
شــرایط بحرانــی وجــود دارد .و ایــن بحرانــی بــودن ظاهــرا تاثیــر میتــوان مســتانه در اســفند زیســت و بــوی «خــوش» عیــد را
چندانــی بــر میــل بــه شستشــو در زنــان بــه وجــود نیــاورده بــا تمــام وجــود استنشــاق کــرد و خانــه را هــم تمیزکــی کــرد
اســت .و خالصــه آنکــه ایــن حــرص عجیــب بــرای پاکیزگــی دم و آجیلکــی هــم بــرای خالــی نبــودن عریضــه خریــد .روزهاتــان
عیــد در زنهــا و یــا حتــی در مــردان همچنــان پابرجاســت و بــه اســفندی بــاد...
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بهاران خجسته باد...
غالمرضا امامی
دوست عزیز
نوروز پیروز ،بهاران خجسته باد.
امــروز دوســتی یــک نقاشــی زیبــای بهــاری از «کلــود مونــت» بــه
نشــانه آغــاز بهــار برایــم فرســتاده ..بانویــی در بهــاران بــر زمیــن
ســبز و زیــر آســمان آبــی نشســته و دارد کتــاب میخوانــد....
ســرود رودهــا را میشــنوی؟ پــرواز پروانههــا را میبینــی؟
رســتن ســبزهها و شــکفتن شــکوفهها را مینگــری؟
چلچلههــا چهچــه میزننــد وبازگشــه انــد ،بلبــان نغمــه
حیــات ســر دادهانــد .دیــدی کــه زمســتان رفــت و روســیاهی
بــه زغــال مانــد ...گفتــم کــه شــب و هــم و غــم میگــذرد و
بهــار میآید.گفتــم کــه بــه قــول جبــران خلیــل جبــران:
آنگاه کــه بهــار ســرودش را ســر میدهــد ،مــردگان زمســتان
برمیخیزنــد ،کفــن را دور میاندازنــد و بــه پیــش میتازنــد.
حاال شاخههای عریان ،سبز پوش شدهاند و سبزهقباها به پیشباز
بهار آمدهاند.
نرم نرمک میرسد اینک بهار
بوی سبزه بوی باران بوی خاک
بهار زیباترین فصل ســال اســت و نوروز شادترین روز جهان و انسان.
هیــچ تقویمــی بــه زیبایــی تقویــم طبیعــی ایرانــی نیســت...پدران
مــا کــه بــر ایــن خــاک پــاک میزیســتند ســال نــو را ،روز نــو را
همــراه بــا طبیعــت جشــن میگرفتنــد و ایــن روز را بــرای ســال
نــو بــر میگزیدنــد .در شــادی آنــان جهــان شــریک اســت و آن
لحظــه اثیــری گــردش زمیــن بانگــی در دلهــا طنیــن میافکنــد

و شــوری در جانهــا پدیــد مــیآورد کــه روزی نــو آغــاز شــده
وفصلــی نــو و ســالی نــو از راه رســیده .بــه غــم نتــوان دل ســپرد،
شــادی و زیبایــی بهــاری چونــان فرشــتهای از راه میرســد و
نویــد روزی دیگــر و بشــارت فصلــی خوشتــر را بانــگ میزنــد.
هیــچ فرمانــی نمیتوانــد نســیم را از وزیــدن ،چشــمهها را
از جهیــدن ،بلبــان را از ســرودن ،آهــوان را از دویــدن ،اســبان
را از پریــدن و خورشــید را از دمیــدن بــاز دارد .میتــوان
بنــدی بســت ،امــا زمیــن و زمــان بندهــا را میگســلد،
اســب ســفید بهــاران از راه مــی رســد و ســدها را مــی درد.
میتــوان بــه دیــدهای گفــت کــه نبیــن ،بــه گوشــی بانــگ
زد کــه نشــنو ،بــه زبانــی نهیــب زد کــه نگــو ،میتــوان بــه
دســتی دســتبند زد ،بــه پایــی زنجیــر بســت ،میتــوان
حصــر وحصــار ومحبســی ســاخت امــا مگــر میتــوان مــرغ
اندیشــه را از پــرواز در آســمان آبــی آزادی بهــاران بازداشــت؟
بهــار را تعــادل ربیعــی میخواننــد و نــوروز نمــاد و نمــود
دادگــری اســت ،هنــگام برابــری روز و شــب اســت و در آن دم
اســت کــه تــرازوی زمــان در مــکان بــه نمایــش میآیــد و بــوی
شــادی در جهــان پراکنــده میشــود .بــوی نــو شــدن ،جــان را و
جهــان را فــرا میگیــرد .کلیــد بــاغ شــادی در دســتان توســت.
ز باغای باغبان ما را همی بوی بهار آید
کلید باغ ما را ده که فردامان به کار آید

بها ر یه

میبینــی کــه بیهیــچ اجــازهای ســبزهها پوســته ســخت زمیــن
را میدرنــد و بــه آفتــاب ســامی دوبــاره میدهنــد .میبینــی
کــه بیهیــچ دســتوری سوســنها از خــاک ســر میکشــند و
ســنبلها برمیکشــند و عطــر عشــق میپراکننــد .میبینــی
کــه ســحر ســام میکنــد ،ســپیده میدمــد ،خورشــید میتابــد
و میدرخشــد ..میبینــی کــه بــی هیــچ فرمانــی قناریهــا
بــه شــکوه شــادی آوای خــوش زندگــی را ســر میدهنــد:
میتوان رشته این چنگ گسست
میتوان کاسه آن تار شکست
میتوان فرمان دادای طبل گران
زین پس خاموش بمان
به چکاوک اما ،نتوان گفت مخوان.
درخت شاد زندگی در بهاران ریشه میدواند و سایه میگستراند..
به قول دوست شاعرم .شفیعیکدکنی:
درختی که با ضربت هر تبر
یا که شمشیر و خنجر
شود ریشههایش فزونتر سراسر
و هر شاخ و برگش
به هر دم شود بیشتر سایهگستر
ت رهایی که با ضربت تیشه و تیغ و خنجر
درخ 
شود ریشه و شاخ و برگش
فزونتر
فزونتر
فزونتر

دوست مهربان:
بــه بهــار دل بندیــم ،بــه شــادی گل برافشــانیم و م ـی در ســاغر
اندازیــم ،غــم رفتنــی اســت ،شــادی ماندنــی ،بهــار فصــل شــوق
وعشـق ،زیبایــی و زایــش و زندگــی اســت...بهار و نــوروزت پیــروز،
هــرروزت نــوروز ،صــد ســال ازاین ســالها .امــا بــه از این ســالها...
پارسیگویان شیرین سخن بخارا در آغاز بهاران به شادی چنین
میگویند:
63
تن صحت ،خاطر جمع ،عمر دراز ،رزق فراخ ،گشایش کار ،دشمنان
63
پیاده ،دوستان زیاد ،رفع کل بال...
و مــن بــر ای تــو یــار مهربــان بــه ترنــم ،ســامت ،ســعادت،
سرخوشــی ،ســرفرازی ،ســرزندگی ،سرســبزی و ســربلندی
را بــر ســفره هفــت ســینت آرزو مــی کنــم ...شــعله امیــد
در جانــت فــروزان ،شــکوفه شــادی در بهــاران دلــت مانــا.
خوش آمدی عمو نوروز ،پیک بهاری که پای کوبان و دستافشان
میخوانی:
«لحظهای رها مکن دامن «امید» را
هر شکوفه میدهد این «نوید» را»
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سالی که گذشت :این طرف آب
عاطفه اولیایی
هــر چــه فکــر کــردم از کجــا شــروع کنــم ،خاطــره ای جــز بــر
پلشــتی ســالی کــه گذشــت نبــود.
ســالی کــه دنیــا بــا  145000میلیــارد دالر درآمــد ۱۹۰ ،میلیــارد
بیــکار بــه خــود دیــد.
ســالی کــه مرکــز خریــد مجــازی آمــازون ســاعتی  ۱۴۱هــزار
دالر بــه جیــب زد و از پرداخــت ســه میلیــارد دالر مالیــات معــاف
شــد.
ســالی کــه ارائــه غــذای مختصــر دانشآمــوزان توســط مــدارس
قطــع شــد ولــی بودجــه نظامــی ایــاالت متحــده بــه  ۷۰۰میلیون
دالر رســید.
ســالی دهشــت انگیــز کــه بــه اقــرار ســایت رســمی دولــت ،ایــاالت
متحــده رســما در  ۱۰جنــگ و  ۸فعالیــت نظامــی در  ۶۴کشــور
درگیرشد.
ســالی کــه ترامــپ جهــان را در نگرانــی انفجــار بمــب اتمــی فــرو

بــرد.
ســالی کــه خانوادههــای پناهجــو را در مــرز مکزیــک و ایــاالت
متحــده  ،ســوگ از دســت دادن خردساالنشــان فروخــورد.
ســالی که«دشــمن خلــق» معرفــی کــردن رســانهها توســط
ترامــپ چــراغ ســبزی شــد بــرای مثلهمثلــه کــردن خبرنــگاران
در ســر دیگــر جهــان.
ســالی کــه ضابطــه زدایــی گســترده دســت تطــاول بــه طبیعــت و
جامعــه و جــان انســانی گشــاد.
ســالی کــه دوســتانی را بــه مــرگ از دســت دادم و دیگر دوســتان
را بــه محــو حافظهشــان.
بال ها را سر ایستادن نیست
و نیز نیست بر دلبستگی به زیستن و مبارزه.
رنج را سر ایستادن نیست
نیز نیست پایداری سیسفوس را.
به امید سالی بس شادتر
شکوفایی امیدها و آرزوها

قطــار زمــان ایســتگاه نــدارد؛ و روزهــا هــم از پــی هــم میآینــد
و محــو میشــوند .روزهــا از پــی هــم میگذرنــد و در هــم فــرو
میرونــد و چیــزی کــه میمانــد یــادی و خاطــرهای.
میپرســیم خاطــره هــا را از کــدام دریچــه نــگاه بایــد کــرد؟ از
کــدام منظــر؟ از دورتریــن نقطــهی دور ،یــا از درونیتریــن آن؟
شــاید ریزبیــن باشــیم و بگوییــم بــا خــود کــه اگــر شــهر بهتــر،
آدمهــا بهتــر ،رابطههــا بهتــر بــود چــه میشــد؟ و نیــز کتابهــا و
کاغذهــا و معناهــا و مفهومهــا.
و خاطــره پاســخش ایــن کــه «واقعیــت همیــن بــود کــه گذشــت
از پیــش چشــمانت :شــهر ،راهبنــدان ،چراغهــای قرمــز ،و دیگــر
هیــچ ».و نفــس تنــگ میشــود در تیرگــی چنیــن خاطــرهای.
و میشــود هــم بــا نگاهــی دیگــر بــه ســان تیــر آرش دور شــد
از دورتریــن نقط ـهی البــرز کــوه و یکجــا نظــر کــرد بــه تمامــی
خاطــرۀ دیــار و دیــار خاطــره؛ بــه فراســوی مرزهــا .آنــگاه بــه یــاد
میآیــد:
میــان روزهایــی کــه پــی هــم آمدنــد و در هــم فــرو رفتنــد،
درســت کنــار بــازار بــورس اوراق بهــادار و چراغهــای قرمــزش،
کــم نبودنــد دفترهــای شــعر و کتابهــای ناشــران خــوب و مترجمان
خوبتــر و نویســندگان خوبتریــن؛ کــه اندیشــههامان ســبز
شــد بــا آنهــا .و نشســتها ،همایشهــا ،گفتمانهــا ،فیلمهــای
مســتند و کوتــاه ،و نشــریههای علــوم انســانی و بالندگــی روحهــا .و
گروههــای مجــازی کــه حکــم اتاقهــای فکــر داشــت؛ و فکرهامــان
بــه پــرواز آمــد .و گالریهــا ،و شــبهای یــادواره و جشــنواره و
گوشهایــی کــه شــنیدند موســیقیهای دلانگیــز؛ و روح هــا
کــه بــه رقــص آمــد .و شــمعفــروزان اســتادان جانبخــش در
کالسهــا و کارگاههــا و ســخنرانیها و پادکســتها .کــه «شــمع
بــودن» را یادمــان دادنــد؛ و ســوختن را بــه پــای نــور.

بها ر یه

هستی بخشی هست که همۀ هستی اوست.
بهناز بوذری

ِ
برکــت نــگاه از منظــری دور بــه روزهایــی کــه گذشــتهاند
بــه
لــوح
ی
ه
حافظــ
تمامــی
و
مانــده
ای
ه
فشــرد
تصویرهــای
محــو؛
و
ِ
تجربــه را پــر کــرده؛ کــه نمیشــود نادیــده گرفتــش و ناشــنیده
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گذاشــتش .ایــن خاطرههــا بــود کــه احســاس میکنیــم بالیدیــم
و بــه پــرواز درآمدیــم و از آن گنبــد گیتــی بــه ایــن دیــو ســپید 65
پــای در بنــد توانســتیم نگریســتن.
قطــار زمــان ایســتگاه نــدارد و روزهــا از پــی هــم خواهنــد آمــد؛ و
امیــد کــه تصویرهایــی خوبتــر و خاطرههایــی خوبتریــن بگذارنــد
بجــا ،یکــی از دیگــری فروزانتــر؛ و تــا آن ســوی مرزهــای ایــن
ســب ِ
ِ
وســعت
ک نگاهــی بــه
دیــار نیــز هــم .و همــگان در پــروا ِز ُ
دشــتهای بیانتهــای هســتی؛ نظارهگــر باشــند زیســتن را و
ُرســتن را و در کنــار هــم بــودن را .و امیــد کــه امیــد ماناتریــن
باشــد در هم ـهی روزهــای پــس از ایــن .کــه همیــن امــروز هــم
کــه واژههــا اینجــا گــرد هــم آمــده انــد انــگار حاصــل امیدهــای
یــک ســال پیــش و ســالهای پیشتــر بــود در همیــن دفتــر:
نوروزنامـهای کــه همچنــان هســت و خواهــد بــود به لطــف مدیران
"انسانشناســی و فرهنــگ" کــه درخشــانترین روشــناییهای
شــهر را ســیزده ســال اســت بــه ارمغــان آوردهنــد؛ بــا پرتوهــای
بینظیــر شــمع وجودشــان؛ و روحهــای مــا را هدایــت کردهانــد
بــا کشــتی نجاتبخــش معنــا ،بــه ســوی روشــنی ،ایــن ناخــدا
خورشــیدها.
و امیــد کــه ســالهای ســال هــم تصاویــر و کالم هدایتگــر ایــن
روشــنگران ،در لــوح خاطــرات اهالــی ایــن دیــار بمانــد؛ دیــاری که
سراســر نیازمنــد ایــن هدایتهاســت؛ و روزهایــش هــم در پــی
هــم .کــه قطــار زمــان ایســتگاه نــدارد؛ کــه قطــار زمــان ایســتگاه
نــدارد.
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جشن با هم بودن
ِ

ناتالی چوبینه

وقتــی در مملکــت دیگــری زندگــی میکنــی ،هــر تماســی از
جانــب وطــن و هموطنــان خــوش خبــری بــه حســاب میآیــد.
دعــوت بــه ســهیم شــدن و ســهم اداکــردن در حرکتــی در بســتر
فرهنــگ و ادبیــات خــودی هــم ارزش افــزودۀ لطــف ماجــرا
میشــود .صــدای تــو ،در میــان صداهایــی کــه رنــگ و بــوی
آشــنا دارنــد ،قــدری غریــب و متفــاوت میزنــد ،و ایــن هــم
مایــۀ قــدری احســاس ناســوری و ناجــوری اســت و هــم بُعــدی
جذبکننــده و جیــغ .شــاید .امــا مهــم ،بــودن اســت و بــا هــم
بــودن ،حتــا در قالــب یــک ویــژه نامــه ،بــه خصــوص در قالــب
ویــژه نامــۀ عیــد و بهــار.
وقتــی دعــوت محبتآمیــز آقــای دکتــر فکوهــی بــرای نوشــتن
مطلبــی نــوروزی و عیدانــه رســید ،بــاز مثــل همیشــه ذهنــم
رفــت طــرف آیینهــای شــادیانه بــه مناســبت بیــداری از خــواب
تاریــک و ســترون زمســتانی و بازگشــت بــه روزهــای شــاد و
روشــن بهــار .آیینهایــی بــا ریشــههای همســان و همخانــواده
در بســیاری فرهنگهــای باســتانی ،از شــرق آســیا گرفتــه تــا
اروپــای غــرب مدیترانــه .آیینهایــی همــه در ارتبــاط بــا مــرگ
و رســتاخیز ،بازگشــت از جهــان زیریــن ،جهــان مــردگان ،جهــان
زیــر زمیــن .جشــن بازگشــت ایشــتر ،ایزدبانــوی عشــق و بــاروری،
از قلمــرو خواهــرش ،ارشــکی َگل ،ملکــۀ مــردگان ،در بابــل باســتان؛
آیینهــای شــادی از زنــده شــدن ســبزیوس (شــاید ســبزینه)،
ب ســوار آســمانهای بلنــد کــه هــزاران ســال پیــش
ایــزد اســ 
همــراه ســاکنان آینــدۀ آناتولــی از غــرب دریــای ســیاه وارد
ترکیــۀ امــروز شــد و در فرهنــگ یونانــی و ایرانــی ،هــردو ،ریشــه
دوانــد؛ رقصهــا و نمایشهــای تــراژدی و کمــدیِ عیــد بــزرگ
دیونوســوس ،کــه بــا نــام زاگریــوس (شــاید زاگــرس) زاده شــد
و در خردســالی پــس از دریــده شــدن بــه دســت اهریمنــان از
خاکســتر جســم و نفــس عشــق بازآفریــده شــد .مانــده بــودم
کــدام مقولــه از تاریــخ و باســتان بــا حــال و هــوای عیــد امســال
همخــوان میشــود و محتــوای درونــی آن را شــفافتر مــی کنــد.
ذهنــم بیشــتر روی آنتِســتِریا قفــل کــرده بــود ،نــه بــه خاطــر
جشــنوارۀ ســر بــاز کــردن خمرههــای شــراب بــه میمنت بازگشــت
ایــزدان و نیــاکان بــه روی زمیــن پیــش آدمیــان ،بلکــه بــه خاطــر
همخانوادگــی کلمــۀ یونانــی «آن ُتــس» ،منشــأ نــام ایــن عیــد ،بــه
معنــی « ُگل» بــا کلمــۀ «آنــذاس» کــه در زبــان سانســکریت بــه
معنــی گیــاه ُســم یــا هــوم اســت ،گیاهــی کــه بــا فشــردن آن
نوشــابۀ مقــدس زرتشــتیان بــه دســت میآمــد و اعتقــاد بــر ایــن
بــود کــه نوشــیدن آن مایــۀ حیــات جــاودان و ســرمایۀ راه یافتــن
بــه عالــم ملکــوت اســت .اینهــا همــه بــه ریشــههای فرهنگــی
آیینهــای ایــران باســتان نزدیــک مینمودنــد .امــا بــا وجــود
پایندگــی هــزاران ســاله و انــس و آشــنایی بــا ایرانیــان تــا امــروز،
چگونــه میتوانســتند در بافتــۀ هــزار رنــگ دگرگونیهــا و افــت و
خیزهــای کنونــی کــه مــوج مــوج از سـ ِر مــا میگذرنــد ،میماننــد
و میرونــد و برمیگردنــد ،بگنجنــد؟ و نقــش آنهــا در ایــن تــار و
پــود تــا چــه حــد میتوانســت بــه جــا و برجســته باشــد؟ تــا ایــن

کــه ،از قضــا ،بــه «نامههــای تهــران» مهــام میقانــی برخــوردم،
داســتانوارههایی مســتند از کوچــه خیابانهــا و محلههایــی کــه
بــرای همیشــه در دل مــن و بســیاری ایرانیــان دیگــر هســتند و
نشســتهاند.
اولــی از پســرکی در خیابــان مرتضــوی میگفــت .ابوالفضــل هشــت
نــه ســاله و پــر شــر و شــور کــه مثــل بســیاری از همســاالناش راه
بــه راه طاقــت مــادر را بــه چالــش میکشــد .و بــا ایــن حــال ،در
قــاب تصویــر نویســنده بــه ابرقهرمانــی تبدیــل میشــود کــه بــا
حمیــت
شــکیبایی و مقاومــت ،چربزبانــی و سیاســت ،و چابکــی و ّ
بــه خواســتۀ کوچــک خــود ،یــک جوجــۀ رنگــی ،میرســد.
دومــی حکایــت خداحافظــی آخــر بــا کــورش اســدی در خانــۀ
هنرمنــدان بــود ،در گرمــا و انتظــار کــه تأمــل بــر سرنوشــت
نویســندگی و چــرا و چگونــه هــای چنیــن سرنوشــتی را ســنگین
تــر جلــوه مــی داد .دیــدار بــا هــم قلمــان دیگــر ،بــه خصــوص
آنهــا کــه راه هــای پیــش رو را رفتــه بودنــد ،بــه جــای پاســخ بــه
ســوزندگی پرســش هــا دامــن مــی زد .و نقطــۀ اوج داســتان آن جا
بــود کــه محمــود دولــت آبــادی پشــت تریبــون مــی رفــت و بــه
عنــوان گرامــی داشــت یــاد نویســندۀ خودکشــی کــرده ،از خــرد و
کالن حاضــران مــی خواســت کــه پایــداری کننــد ،بماننــد و بــرای
ِ
ـتن مانــدن شــان دلیــل و بهانــه پیــدا
مانــدن شــان و دوســت داشـ ِ
کننــد ،و دلیــل و بهانــه هــا را بنویســند و بگوینــد و بــه گــوش
دیگــران برســانند ،تــا دیگــران هــم بــه پایــداری ،بــه مانــدن ،و بــه
ـتن مانــدن تشــویق شــوند .هرچنــد در نهایــت کســی
دوســت داشـ ِ
بــرای ایــن ســخنان دســت نــزد.
داســتان ســوم بــه تمــام معنــا پهلــو زدن بــا بکــت و ادبیــات
پوچــی بــود .حکایــت واقعــی یــک کارآگاه خصوصــی کــه پنجــاه
ســال از عمــر خــود را فقــط صــرف یافتــن قاتــل یــا قاتــان محمــد
مســعود ،روزنامــه نــگار تنــدرو و صاحــب امتیــاز روزنامــۀ «مــرد
امــروز» ،مــی کنــد – البــد بــدون بــاور بــه اعتــراف خســرو روزبــه
بــه ایــن قتــل – و ســرانجام یــک روز پــس از هفتادمیــن ســالگرد
“تــرور مســعود” در آپارتمــان خــود در کوچــۀ نظامیــه ســکته مــی
کنــد و مــی میــرد .جنبــۀ تلــخ و پوچــی قضیــه ایــن نیســت کــه
پنجــاه ســال کنــدوکاو بــر ســر یــک پرونــدۀ بســته شــده بــه
ســرانجامی نمــی رســد .واقعیــت هــای ســیمانی تــر از ایــن یــک
بــه یــک صــف کشــیده انــد :مــرد کارآگاه هرگــز متوجــه نشــده
تاریــخ رخــداد قتلــی کــه یــک عمــر شــریک زندگــی اش بــوده
را اشــتباهی بــه ذهــن ســپرده و  29مــرداد  1321در حقیقــت
تاریــخ انتشــار نخســتین شــمارۀ «مــرد امــروز» ،روزنامــه ای بــه
مدیریــت مســعود ،اســت؛ هرگــز احســاس نکــرده بــه ایــن دلیــل
تمــام وقــت دنبــال ایــن پرونــده مــی دود چــون بــه خاطــر وضــع
مالــی مرتــب هرگــز دغدغــه هــای زندگــی بــه ســمت و ســوی
دیگــری جلبــش نکــرده انــد؛ و انگیــزه اش بــرای برمــا کــردن راز
قتــل ایــن روزنامــه نــگار سوسیالیســت افــراط گــرای ادبــی آرمــان
خواهانــه یــا دراماتیــک نیســت بلکــه ماهیتــی نوســتالژیک دارد:
نصــراهلل ،کــودک کــم رو و ســودایی ،بــرای همیشــه دلبســتۀ روزی
مانــده کــه محمــد مســعود بــه تصــادف او را از آزار هــم مدرســه
یــی هــای بــزرگ تــرش نجــات داده اســت .درس شــهامت و زیــر
بــار زور نرفتــن کــه مســعود تــاش کــرد بــه او بیامــوزد ،نتیجــه
ای متفــاوت بــه بــار آورد .نصــراهلل عمــر خــود را صــرف ادای دِیــن

بها ر یه

نســبت بــه بــزرگ منشــی و بزرگــواری ای مــی کنــد کــه از میــان
همــۀ آدم هــای دنیــا ،فقــط از محمــد مســعود دیــده اســت.
و شــاید یکــی از زیربناهــای فکــری و عقیدتــی آییــن هــای
فراخوانــدن نیــاکان و ایــزدان در جشــنواره هــای بهــاری نیــز
همیــن باشــد .گرایشــی ژرف بــه بازگردانــدن قهرمانــان و بــزرگان
ســتودن
بــه امیــد بازگشــت بــه روزهــای قهرمانــی و بزرگــی،
ِ

پایمــردی در راه آرمــان هایــی کوچــک یــا بــزرگ ،و بــال گســتر
بــر فــراز همــۀ ایــن هــا ،دعــوت بــه بــا هــم بــودن و یکــی شــدن،
شکســتن مرزهــای تاریــخ و فــرا رفتــن از تفــاوت هــا حتــا بیــن
زنــدگان و مــردگان ،بــرای بزرگداشــت جهانــی نوشــده و در انتظــار
نــو شــدن.
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انسان نو
فاطمه خضری
بــا نزدیــک شــدن نــوروز یــک ســوال در ذهــن مــن خودنمایــی
میکنــد آیــا نــوروز مراســمی اســت کــه در آن تضادهــای ذهنــی
–فرهنگــی مــا ایرانــی هــای مســلمان حــل میشــوند آخــر نــه
ایــن کــه قــرآن ســر ســفره میگذاریــم و دعــای نــوروز کــه
اســامی اســت را بــا شــور زمزمــه میکنیــم؛ یــا نــه فقــط بــه
شــکلی ایــن تضادهــا در کنــار هــم قــرار میگیرنــد؟ در ایــن
شــکی نیســت ســواالت دیگــری در راســتای ایــن ســوال در
ذهــن شــکل میگیــرد .شــاید اصــا تضــادی در کار نباشــد؛ ایــن
ذهنیــت امــروزی مــا اســت کــه یــک شــکاف بیــن مســلمان بــودن
و ایرانــی بــودن تصــور مــی کنــد .و وقتــی بــه واقعــی بــودن ایــن
شــکاف مطمئــن شــدیم تعجــب میکنیــم چــرا ایرانیهــا هنــگام
تحویــل ســال دعــای اســامی میخواننــد .یــا بــه ایــن نتیجــه
میرســیم کــه ایرانیهــا چــه خــوب فرهنــگ ملــی خــود را بــا
دیــن جدیــدی کــه بیشــتر از  1000ســال آن را پذیرفتنــد ،آشــتی
دادهانــد .دقیقــا از زمانــی کــه خواســته شــد ملتهــای خیالــی
شــکل بگیرنــد و مــا خواســتیم هویتــی مســتقل بــه لحــاظ زبانــی
و مکانــی داشــته باشــیم تصــور کردیــم اعــراب بــه مــا بــه فرهنــگ
مــا و  ...تجــاوز کردنــد .در ایــن شــکی نیســت هنگامــی گروهــی
از مــردم بــه لحــاظ مکانــی و زمانــی متفــاوت از ســایر گروههــا

زندگــی کنــد ،فرهنــگ متفاوتــی خواهــد داشــت .امــا ارتبــاط بیــن
گروههــای اجتماعــی در طــول تاریــخ قابــل انــکار نیســت .امــا
جالــب اســت کــه فــرد دوســت دارد دربــارهی گــروه اجتماعــی
خویــش در مقابــل ســایر گروههــا خیالپــردازی کنــد و خــواه
ناخــواه در ایــن خیالپــردازی ارزش بیشــتری بــه خــود قائــل شــود
و دیگــری را پســت شــمارد تــا در ایــن بیــن فرهنگهــای دیگــر به
راحتــی نتواننــد بــه او آســیب زننــد .بــه راســتی چــرا فــرد بــه ایــن
راحتیهــا قــادر نیســت حواســش بــه مــکان و زمانــی کــه زندگــی
میکنــد باشــد و دائمــا چشــم بــه دیگــری نداشــته باشــد کــه او
بــا توجــه بــه موقعیتــش چگونــه زندگــی میکنــد؟ طبیعــی اســت
بــه خاطــر توجــه بــه دیگــری دچــار تــرس از او هــم شــود .بــه
هــر صــورت مهــم اســت فــرد در چــه گروهــی از اجتمــاع زندگــی
کنــد و دارای چــه نــوع فرهنگــی باشــد کــه نــوع برخــوردش بــا
دیگــری شــکل بگیــرد .ممکــن اســت یــک فرهنــگ بیشــتر بــر
اســاس تــرس ارتبــاط خــود را بــا دیگــری شــکل دهــد و فرهنگــی
دیگــر بــه راحتــی قــادر باشــد از فرهنــگ دیگــری تقلیــد کنــد.
مطمئنــا مهــم اســت فــرد چگونــه در گــروه اجتماعــی خویــش یــاد
میگیــرد احساســات خویــش را در برابــر طبیعــت و افــراد دیگــر
کــه بــه لحــاظ ســن و جنــس متفــاوت هســتند ،پــرورش دهــد.
ظاهــرا مــا ایرانیهــا بــا طبیعــت همــراه هســتیم و میخواهیــم
بــا بهــار نــگاه نویــی بــه زندگــی خودمــان داشــته باشــیم .و شــاید
بــه گونهایــی احســاس کنیــم بــه محــض تحویــل ســال نــو نــه
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تنهــا بایــد انســان دیگــری باشــیم بلکــه انســان دیگــری شــدهایم.
شــاید بتــوان ایــن گونــه گفــت کــه مــا ناخــودآگاه بیــن ارتبــاط
برقرارکــردن بــا طبیعــت و دیــن خــود قادریــم تفکیــک قائــل
شــویم .ایــن تفکیکشــدن بیــن دیــن و ارتبــاط برقرارکــردن بــا
طبیعــت بــه مــا ایرانیهــا اجــازه داده اســت در ناخودآگاهمــان
تضــادی بیــن ایرانــی بــودن و مســلمان بــودن احســاس نکنیــم.
امــا همیــن کــه بخواهیــم براســاس ایدئولوژیهــای مــدرن بــه
دنبــال هویتســازی باشــیم بــدون توجــه بــه مــکان و زمانــی
کــه در آن زندگــی میکنیــم ،بــه لحــاظ ذهنــی دچــار تضــاد
میشــویم کــه آیــا طــرف دیــن خــود را بگیریــم یــا طــرف ملیــت
خویــش را .انــگار بایــد بــه نــوروز چنیــن نگاهــی داشــت ایرانیهــا
وقتــی کنــار ســفرهی عیــد قــرار میگیرنــد چنــان تحــت تاثیــر
احساســات خویــش قــرار میگیرنــد کــه لحظاتــی خواهــان ایــن
میشــوند تمــام کینههــای خــود را نســبت بــه دیگــری فرامــوش
کننــد .ایــن نــو بــودن ســال انــگار تابویــی میشــود کــه مــا را
مجبــور میکنــد بــه لحــاظ احساســی بــا همــه در صلــح و آشــتی
باشــیم و البتــه ایــن توانایــی را هــم نخواهیــم بــا دیگــری دشــمنی
داشــته باشــیم مخصوصــا وقتــی میبینیــم دیگــری بــه نــوروز
احتــرام میگــذارد .امــا در واقعیــت هیــچ فــردی نمیتوانــد در

یــک لحظـهی خــاص تبدیــل بــه فــرد نویــی شــود فقــط بــه لحاظ
ســمبلیک در لحظـهی تحویــل ســال نــو ایــن اتفاق شــدنی اســت.
بــه نظــر میرســد مراســم نــوروز تضادهــای عمیقتــری را نســبت
بــه ایرانــی یــا مســلمان بــودن نشــان میدهــد .بــه راســتی
فــرد ایرانــی بــه لحــاظ احساســی هنــگام تحویــل ســال نــو بــا
گذشــتهاش چــه برخــوردی میکنــد؟ آیــا وقتــی خیالپــردازی
میکنــد همــه جــا طبیعــت و خــودش در حــال نــو شــدن اســت و
دوســت دارد بــا طبیعــت و خــودش مهربــان باشــد ،بــا گذشــتهاش
برخــورد کینــه توزان ـهای نمیکنــد؟ چــون بــه لحــاظ ســمبلیک
میخواهــد ســریع تبدیــل بــه انســان نویــی شــود .و خاطراتــی
کــه میتــوان ســر ســفره نــوروز آن را مــرور کــرد عیدهایــی
اســت کــه خیالپــردازی کردیــم دیگــر انســان متفاوتــی خواهیــم
بــود امــا بــاز هــم همــان راه گذشــته را ادامــه دادیــم و ممکــن
اســت احســاس ســرخوردگی حتــی مــا را فــرا بگیــرد کــه چــرا
توانایــی تغییــر خودمــان را تــا بــه امــروز نداشــتیم .ســاده نیســت
در مراســم نــوروز مــا خودمــان را تصــور کنیــم کــه یــک موجــود
یکپارچــه هســتیم و مــا هیــچ وقــت انســان نویــی نخواهیــم بــود؛
چــون هــم گذشــته در مــا زندگــی میکنــد و هــم نمیتوانیــم
منکــر ارتبــاط خــود بــا دیگــری شــویم.

آرزونامه 1398
رضا دبیری نژاد

امیــد بــه دادمــان برســد ،بهانههــای امیــد سســت میشــد و از
دســت میرفــت و آنچــه مــا را عصبــی میکــرد همیــن از دســت
رفتــن امیــد بــود .کافــی بــود همــان ســوال مکــرر را از دوســت
یــا آشــنایی بپرســی :چــه خبــر؟ و جوابــش بــارش نگرانیهــا
یــا خبرهــای ناخوشــایند بــود .ناخوشــایندیهایی کــه هجــوم
حریصانــه را بــه رســمی جــاری تبدیــل میکــرد و توصیههــای
دلســوزانه جــز ســهمخواهی ویرانگرانــه بــرای چنــگ انداختــن بــه
خودبینیهایــی کــه شــاید بتوانــد امیــدی فــردی بســازد ،امیــد بــه
ویــران شــدن و ســختتر شــدن کــه منفعتــی را بــرآورد .ســالی

وقتــی اینــک در آســتانه تمامشــدن بــه ســالی کــه م ـیرود نــگاه
میکنــم ســالی سرشــار از نگرانــی رخ میگشــاید .ســالی کــه
پــر از دلشــوره بــود و ترسهایــی کــه همچــون خــوره روحمــان
را در لحظــه لحظــه از ســالی کــه بــر مــا میرفــت میخــورد.
اینگونــه بــود کــه ناامیــدی ســایهی بــزرگ و بزرگتــر بــر مــا
مــا ســاکنین ایــن ســال میشــد .در لحظههــای تــرس کــه بایــد
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کــه بــرای مــن بیشــتر تصویــری خودویرانگرانــه دارد در لحظـهای
کــه مصیبــت نیامــده مــا را زودتــر ویرانــه میســازد .در ایــن
روزگار دلآشــوب و حــرص دیگــر دلــداریدادن از یــاد م ـیرود و
بیآنکــه بدانیــم بــا هــر خبــری کــه میدهیــم بــاری بــر دوش
دیگــری میگذاریــم .بــاری کــه مــا را در منیتهــا بیشــتر فــرو
میبــرد و حجــم دلخوریهایمــان افزودهتــر میشــود ،بــی
آنکــه گذشــت را ابــزار همدلــی ،آرامــش ،پیوندهــا و امیــد بســازیم.
ســالی م ـیرود امــا اگــر بــار ســنگین نگرانیهــا و دلشــورههایش
بــر مــا بمانــد ،اگــر امیــد گمشــده در ایــن ســال باشــد ،ســال تمــام
نشــده میمانــد و ســال نــو امتــداد ســنگین ترسهــای پارســال برایتان سالی دور از ناامیدی و انباشته از امیدهای تازه آرزو میکنم.
خواهــد بــود .زندگــی بــی هــر چیــز بشــود بیامیــد نمیشــود.
ســخت اســت بگویــم امیددهنــده هــم باشــیم یــا از هــم امیــد
را بجوییــم امــا شــاید بتوانیــم بــر ناامیدیهــای هــم نیفزاییــم،

شــاید دلخوشــی بــا هــم بــودن و یــادآوری درد مشــترک را از هــم
نگیریــم تــا رهاشــده در تنهایــی روحمــان را فــرو نریــزد.
شــاید بایــد ســال را بــه امیــد هــم نــو کنیــم ،بایــد در آســتانه نــو
امیــدی بجوییــم تــا روزگارمــان نــو شــود و امتــداد ســختیهای
فروکاهنــده نباشــد .اینــک بایــد بارهــای ســنگین ســال رفتــه را
رهــا کنیــم و ســبکبال شــده راه تــازه بگشــاییم.
بــرای ســال نــو بهانههــای تــازهای از امیــد بجوییــم،
بهانههــای هرچنــد کوچــک کــه مــا را بــه هــم دلخــوش کنــد.
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نوروز و دغدغههایش
مليحه درگاهي
هــر ســال بــا نزديــك شــدن بــه عيــد نــوروز چهــره كالنشــهرها
و بــه ويــژه تهــران شــكلي متفــاوت بــه خــود ميگيــرد و
تبوتــاب مهيــا شــدن بــراي ورود بــه ســال جديــد و ماجــراي
هميشــگي خريدهــاي نــوروزي ،تمــام خانوادههــا از طبقــات
اجتماعــي و اقتصــادي مختلــف را درگيــر خــود ميكنــد .ايــن
جنبوجــوش از فضــاي درونــي خانههــا و بــا خانهتكانــي آغــاز
شــده و بديــن ترتيــب بــازار خريــد وســايل خانگــي از كاالهــاي
لوكــس و تزئينــي گرفتــه تــا مبلمــان و اثاثيــه مختلــف نيــز داغ
ميشــود .از طرفــي هــر يــك از مــا خواهــان ايــن هســتيم كــه بــا
لباسهــا و كيــف و كفــش نــو بــه اســتقبال ســال جديــد برويــم و
بــا توجــه بــه ســايق مختلفــي كــه داريــم و بــا نــگاه بــه وضعيــت
حســاب بانكــي و كيــف پــول ،فضــاي خاصــي را بــراي خريــد
انتخــاب ميكنيــم .برخــي بــه دليــل احســاس امنيــت بيشــتر از
نمايشــگاهها و فروشــگاهها خريــد ميكننــد ،عــدهاي نيــز بــه
مركــز خريــد در نزديكــي محــل زندگيشــان مراجعــه ميكننــد و
برخــي از خانوادههــا نمايشــگاههاي بهــاره و بــازار را بــراي خريــد
مايحتــاج و كاالهــاي مــورد نيــاز خــود برميگزيننــد.
در واقــع انــواع مختلــف كاالهايــي كــه ســبد خريــد يــك خانــوار
را تشــكيل ميدهــد بــا كيفيــت و قيمتهــاي مختلــف گويــاي
نــوع مصــرف و ســبك زندگــي خــاص آن خانــواده اســت .مصــرف
بهعنــوان يكــي از شــاخصهاي مهــم زندگــي نيــز شــناخته
ميشــود .دیویــد کالرک در کتــاب "جامعــه مصرفــی و شــهر
پســامدرن" کــه متأثــر از نظرپــردازان پســامدرن نگاشــته شــده
اســت ،شــهر را جایــگاه مصــرف مــی دانــد و شــهروندان را همچون
خریدارانــی مــی بینــد کــه از طریــق بــه نمایــش گذاشــتن
کاالهــای خریــداری شــده ،بــه طــور فعــال در تــاش هســتند
تــا حســی از هویــت را خلــق و حفــظ کننــد .مصرفگرایــی مــد
نظــر وی فراتــر از خریــد و اســتفاده از کاالهــا اســت و او بــه
ایــن مســئله میپــردازد کــه چگونــه مصــرف گرایــی ،ماهیــت و
طراحــی شــهری را دوبــاره شــکل مــی دهــد .بــه اعتقــاد کالرک
مصــرف گرایــی آن هنــگام کــه بــه شــیوه ای از زندگــی تبدیــل
مــی شــود نقــش مهمــی در قشــربندی جامعــه دارد و بدیــن
ترتیــب شــهر مــدرن ظرفــی مــی شــود بــرای اســتقرار نابرابــری
اجتماعــی .طــی فراینــد تطــور مصرفگرایــی فــرم پیشــامدرن
مناســبات اجتماعــی (مبتنــی بــر قــدرت و کنتــرل) جــای خــود را
بــه فــرم مــدرن ســازمانی مــی دهــد کــه بــا فــرم پیشــین تفاوتــی
بنیــادی دارد .در حقیقــت ســبک زندگــی بــه عنــوان یــک فــرم
اجتماعــی مرتبــط بــا شــهر قابــل شناســایی بــوده و دگرگونــی
تجربــه زندگــی شــهری بــه صــورت آرایشــی متنــوع از ســبکهای
زندگــی رقیــب ،عینــا بیانگــر دیالکتیــک وابســتگی و انتخــاب
اســت .بــه راحتــي ميتــوان گفــت بــه مــن بگــو چــه مصــرف
ميكنــي تــا بگويــم ســبك زندگــي تــو چيســت .اگــر حتــي بــه
پســماندهاي مصرفــي يــك خانــواده در طــول ســال ،مــاه ،هفتــه و
حتــي روز نــگاه كنيــد ميتوانيــد ايــن ســبك را شناســايي كنيــد.
بــه راحتــي ميتــوان ســبك زندگــي كســي كــه دكوراســيون
عــوض ميكنــد ،خانــه جديــد ميخــرد ،لباسهــاي متنــوع

دارد و ...را تشــخيص داد .بــهطــور مثــال از نســبتي كــه مصــرف
مــواد خوراكــي بــه مــواد فرهنــگ يــا ســاير مــوارد دارد ميتــوان
ســبكهاي زندگــي افــراد را تشــخيص داد .ســبكهاي زندگــي
مختلــف ميتوانــد آدمهــا را بــه خريــد كاالهــاي فرهنگيتــر يــا
مصرفگرايانهتــر ســوق بدهــد كــه اثــر درازمــدت ذهنــي كمتــر
يــا بيشــتري بــه دنبــال خواهــد داشــت .بــه هــر حــال فرهنــگ
حاكــم كــه بــه نوعــي مشــوق مصرفگرايــي اســت ســبب
شــده تــورم فزاينــده اقتصــادي و گرانــي سرســامآور تأثيــري بــر
تمايــل بــه خريــد مــردم نگــذارد .بديــن ترتيــب بازارهــا و مراكــز
خريــد پــر شــده از مشــترياني كــه حاضرنــد بــه هــر قيمتــي
شــلوغي ،ســر و صــدا ،آلودگــي هــوا ،جيببــري ،كيفقاپــي
و عدمامنيــت و رنــج ترافيــك را بــراي خريــد عيــد بــه جــان
بخرنــد .در هفتــه هــای نزدیــک بــه عیــد نــوروز هــر چــه بــه
محــدوده مراكــز خريــد نزديكتــر ميشــويد بــر انبــوه جمعيــت
افــزوده ميشــود .دستفروشــان بســياري بســاط خــود را روي
زميــن پهــن كردهانــد و اجناسشــان را بــا قيمتهايــي كمتــر از
قيمــت مغازههــا بــه فــروش ميرســانند .بــدون در نظــر گرفتــن
جايــگاه اقتصــادي افــراد بســياري عالقهمنــد بــه خريــد از ايــن
دستفروشــان هســتند .بســياري از فروشــندگان كاالهــاي خــود
را از بــازار و توليديهــا تهيــه ميكننــد و بــا توجــه بــه قيمــت
نازلتــر اجناسشــان تقريبــاً هميشــه مشــتريان خــود را دارنــد.
بســياري از فروشــندگان بــراي جــذب بيشــتر مشــتريان روي
شيشــه مغــازه خــود برچس ـبهاي حــراج اجنــاس بــا درصدهــاي
مختلــف را نصــب كردهانــد و بــا ورود كاالهــا و بــه ويــژه البســه
و مانتوهــاي جديــد ،لباسهــاي زمســتاني بــه حــراج گذاشــته
مــی شــوند .بــه عــاوه موضــوع دیگــری کــه در همــه بازارهــا
و مراکــز خریــد بــه چشــم میخــورد حضــور کمرنــگ آقایــان و
حضــور قابــل توجــه خانــم هــا اســت ،شــاید آقایــان آخریــن عضــو
خانــواده هســتند کــه اقــدام بــه خریــد لبــاس نــو مــی کننــد و
در وهلــه اول فکــر و ذکرشــان ایــن اســت اعضــای خانــواده شــان
کاالهــای مــورد نیــاز خــود را خریــداری کننــد و ســپس اگــر پولــی
مانــده بــود و وقــت اجــازه داد ،بــه فکــر خــود میافتنــد.
شلوغي و ازدحام قبل از عيد
اگرچــه يكــي از كاركردهــاي خريــد ،گشــت و گــذار و پرسـهزني در
خيابانهــا و فروشــگاههاي شــهر اســت ولــي بــه نظــر نميرســد
كــه بــا ايــن ازدحــام جمعيــت و ترافيــك ،خانوادههــا يــا دوســتان
قصــد داشــته باشــند كــه بــراي گــذران اوقــات فراغــت خــود راهي
خيابانهــا شــوند .بــا وجــود اينكــه در طــول ســال افــراد زمــان
كافــي بــراي خريــد وســايل مــورد نيــاز و خانهتكانــي دارنــد ولــي
حــال و هــواي تحويــل ســال اشــتياق ديگــري را در خانوادههــا
برميانگيــزد ،در واقــع تمايــل بــه نــو شــدن و تغييــر و تحــول در
ايــن مــاه از ســال و بــا نزديــك شــدن بــه عيــد نــوروز بــه اوج خــود
ميرســد .بديــن ترتيــب در روزهــاي آخــر ســال بــا داغ شــدن
بــازار خريدهــاي نــوروزي ،نگرانــي عمــده مســئوالن و شــهروندان،
ترافيــك ســنگين و تكــرار داســتان هرســاله ايجــاد راهبنــدان
اســت كــه در ســطح شــهر و خطــوط حملونقلــي بــه وفــور قابــل
رؤيــت اســت .ايــن وضعيــت در كالنشــهرهايي هماننــد تهــران از
نيمــه دوم اســفند مــاه بــه اوج خــود ميرســد و ســفرهاي درون

بها ر یه

شــهري و تقاضــا بــراي اســتفاده از وســايل حملونقــل شــخصي ای همچــون بــی آر تــی هــا بــه نظــر ميرســد افزايــش خطــوط
و عمومــي نســبت بــه ماههــاي قبــل چنــد برابــر ميشــود .بــه بيآرتــي در ســطح شــهر بــراي كاهــش ميــزان ترافيــك بــه ويــژه
ويــژه حضــور كــودكان در ايــن خيابانهــاي پرازدحــام خطــرات طــي ماههــاي پايانــي ســال بســيار مؤثــر باشــد.
دو چندانــي را در پــي خواهــد داشــت و هــر لحظــه ممكــن اســت
كودكــي مــورد اصابــت يــك خــودرو قــرار گيــرد .بعيــد نيســت ظهور خطوط ريلي مترو
كــه بگوييــم شــهر تبديــل بــه پاركينــگ شــده و راننــدگان خــودرو
و مغــازهداران بــه بهانههــاي مختلفــي همچــون پــارك غيرمجــاز سيســتم حملونقــل ديگــري كــه قانــون تأســيس آن در ســال
در محلهــاي نزديــك بــه مراكــز خريــد و عدمرعايــت قوانيــن  1354بــه تصويــب مجلــس رســيده ،متــرو اســت .بــا توجــه
71
راهنمايــي و رانندگــي در ســطح خيابانهــاي شــهر بــه بحــث و بــه اينكــه هــر قطــار ميتوانــد بــه طــور تقريبــي  1290نفــر را 71
جــدل و گاه زد و خــورد ميپردازنــد .البتــه شــهرداري تدابيــر جابهجــا نمايــد و تعــداد دفعــات ســرويس هــر قطــار نيــز در
مختلفــي بــراي حــل ايــن معضــل انديشــيده كــه از جملــه آنهــا تعــداد جابهجايــي تأثيــر بســزايي دارد ،در نتيجــه خطــوط متــرو
احــداث پاركينگهــاي طبقاتــي در نزديكــي مراكــز خريــد اســت .ســهم قابــل توجهــي از جابهجايــي را در كنــار ســاير وســايل
بــا ايــن وجــود و بــا توجــه بــه افزايــش جمعيــت كالنشــهرهاو حملونقــل عمومــي بــه خــود اختصــاص ميدهــد .بديــن ترتيــب
بــه ويــژه كالنشــهر تهــران معضــل ترافيــك هــر ســاله ابعــاد هــدف ايــن اســت كــه تراكــم مســافر در ســطح شــهر كاهــش يابــد
و وســايل حملونقــل عمومــي ديگــر نيــز بــا هماهنگــي شــركت
پيچيدهتــري بــه خــود ميگيــرد.
متــرو در قســمتهاي مختلــف شــهر خدمــات بهتــري نســبت بــه
جابهجايــي مســافر ارائــه ميدهــد .در واقــع متــرو بــراي جابهجــا
حملونقل عمومي و معضل ترافيك
لونقــل
كــردن شــمار زيــاد مســافران اســت و هيــچ سيســتم حم 
سيســتم حملونقــل عمومــي بــا وجــود افزايــش تعــداد شــهري توانايــي رقابــت بــا سيســتم متــرو را نــدارد .بــه عــاوه ايــن
اتوبوسهــا و بــی آر تــی هــا هنــوز نتوانســته پاســخگوي نيــاز جابهجايــي در مــدت زمانــي انــدك صــورت ميگيــرد چنانچــه
شــهروندان باشــد .اتوبوسهــا گاه آنقــدر شــلوغ ميشــوند يــك ســفر  12كيلومتــري بــا زمــان  40دقيقــه بــا اســتفاده از
كــه بيشــتر شــبيه بــه دســتگاه پرســینگ عمــل ميكننــد و اتوبــوس بــه ســفري  15دقيق ـهاي در متــرو كاهــش مييابــد .بــه
تاكســيها نيــز مســافران دربســت را ترجيــح ميدهنــد .نظــر عــاوه اســتفادهكنندگان ســاير وســايل نقليــه عمومــي ديگــر بــا
بــه اينكــه تعــداد چنيــن وســايط نقلي ـهاي بــه نســبت جمعيــت ازدحــام مواجــه نيســتند و در خيابانهــا بــا گــره كــور ترافيــك و
فزاينــده شــهري بــه ويــژه شــهرونداني كــه بــراي خريــد شــب عيد معابــر شــلوغ و پرســر و صــدا روبــهرو نميشــوند .همچنيــن بــه
بــه خيابانهــا آمدهانــد ،كمتــر اســت .بــه هــر جهــت تجربــه و علــت اينكــه شــبكه متــرو از زيــر زميــن عبــور ميكنــد ،خســارات
مشــاهدات نشــان داده اســت كــه ســاكنين كالنشــهري همچــون ناشــي از تصادفــات بــا مــردم كوچــه و خيابــان تقريب ـاً بــه صفــر
تهــران از وســائط نقليــه ايمنتــر كــه در وقــت و هزينــه آنــان ميرســد.
نيــز صرفهجويــي ميكنــد ،اســتقبال ميكننــد .بنابرايــن بــا كارشناســان اهــداف راهانــدازي متــرو در كالنشــهر تهــران را
توجــه بــه نيــاز و گرايــش عمومــي شــهروندان بــه وســایط نقليــه ايجــاد امــكان ســفرهاي درون شــهري و ارتبــاط بــا حومــه تهــران،
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ارائــه خدمــات قابــل اتــكا در حملونقــل بــا كيفيــت مطلــوب
و هزينــ ه ارزان و مناســب و توجــه بــه مســائل زيســت محيطــي
بــا كاســتن از حجــم شــبكههاي حملونقلــي آلودهكننــده
عنــوان كردهانــد .همچنيــن ايجــاد هماهنگــي مناســب بــا ديگــر
ســامانههاي حملونقــل شــهري همچــون اتوبــوس و تاكســي،
بهينهســازي ترافيــك شــهري ،جلوگيــري از توســعه شــهري
و جــذب ســرريز جمعيــت تهــران در شــهركهاي اقمــاري بــا
ايجــاد سيســتمهاي حملونقــل ســريع و صرفهجويــي در
مصــرف بنزيــن بــا بهرهگيــري از نيــروي بــرق در جهــت حفــظ
ذخايــر نفتــي كشــور از ديگــر اهــداف ايجــاد متــرو اســت .بــا ايــن
وجــود بايــد عنــوان كــرد طــي روزهــاي پايانــي ســال و همچنيــن
بــه طــور كلــي در ســاعات اوج ترافيــك ايســتگاههاي متــرو
نيــز دســتكمي از خيابانهــا ندارنــد و بــه عــاوه مســافران،
دستفروشــان بســياري در ايســتگاهها و قطارهــاي متــرو در
رفــت و آمــد هســتند و جمعيــت قابــل مالحظــهاي را تشــكيل
ميدهنــد.
فضاي مترو؛ مركزي براي خريد
امــا از جملــه مشــاغل كاذبــي كــه بــه خصــوص در شــهرهاي
پرجمعيــت شــكل گرفتــه دستفروشــي اســت ،مشــاغلي كــه
چرخــه توليــد تــا مصــرف را كنــد و اقتصــاد كشــور را راكــد
ميكنــد .اينگونــه مشــاغل كاذب معمــوالً در اطــراف مراكــز
شــلوغ ،پرجمعيــت و پررفــتو آمــد شــهرها ايجــاد ميشــود.
متــرو نيــز از جملــه محلهــاي شــلوغي اســت كــه زمينــهاي
بــراي ايجــاد ايــن شــغل فراهــم ميكنــد .مهاجــرت بيرويــه
بــه شــهرها كــه بــ ه خصــوص طــي ســالهاي بعــد از انقــاب
و در زمــان جنــگ افزايــش يافــت ،بيــكاري ،امنيــت بيشــتر
فضــاي متــرو بــه ويــژه بــراي فروشــندگان خانــم ،و همچنيــن
اســتقبال مســافران متــرو از جملــه عوامــل اصلــي گرايــش
بــه اينگونــه فعاليتهاســت .دستفروشــان معمــوالً اجنــاس
خردهريــزهاي مثــل كيــف و كفــش ،شــال و روســري ،لــوازم
آرايــش ،جــوراب ،لبــاس ،عروســك و ...را بــه فــروش ميرســانند.
برخــي دستفروشــان در فضــاي بيــرون از متــرو نيــز بســاط خــود
را پهــن ميكننــد .بــه ويــژه در اطــراف ايســتگاههاي مرکــزی
متــرو هچــون هفتتيــر ،وليعصــر و صادقيــه بــا حضــور چشــمگير
دستفروشــان در محوطــه اطــراف ايســتگاه مواجــه هســتيم.
طــي روزهــاي پايانــي ســال ازدحــام جمعيــت در ايــن فضاهــا بــه
قــدري اســت كــه بــه ســختي ميتــوان قــدم از قــدم برداشــت،
پيادهروهــا و خيابانهــا مملــو از جمعيتــي اســت كــه معلــوم
نيســت در چنيــن شــلوغي قــادر هســتند كاالي مــورد نيــاز خــود
را بيابنــد يــا خيــر! در ايــن ميــان بيشــتر خريــداران اجناســي كــه

در داخــل قطــار بــه فــروش ميرســند خانمهــا هســتند و علــت
اصلــي خريــد از ايــن دستفروشــان را ارزانتــر و در دســترس
بــودن اجنــاس آنهــا ميداننــد .در ماجــراي دستفروشــان متــرو
مــا بــا دو گــروه از مســافران مواجهايــم ،بخشــي از مســافران كــه
اغلــب خانمهــا هســتند .آنهــا از دستفروشــان حمايــت كــرده و
عنــوان ميكننــد كــه ايــن شــغل كمــك خرجــي بــراي گــذران
زندگــي ايــن قشــر از جامعــه اســت و آنــان از روي ناچــاري و نبــود
زمينــه شــغلي مناســب باالجبــار در متــرو كار ميكننــد .گــروه
ديگــر از مســافران ميگوينــد بايــد بــا دستفروشــان برخــورد
شــود زيــرا عــاوه بــر اينكــه ســر و صــدا و شــلوغي ايجــاد
ميكننــد ،كاالهــا و مــواد خوراكــي بيكيفيــت ،نامرغــوب و در
مــواردي غيربهداشــتي را بــه فــروش ميرســانند.
دســتفروش و مســافران در خــارج از فضــاي قطــار بــه ديــد
فروشــنده و خريــدار بــه يكديگــر نــگاه نميكننــد و خيلــي بــه
نــدرت اتفــاق ميافتــد كــه خريــد و فروشــي در ايــن محوطــه
صــورت بگيــرد .البتــه دوربينهــاي مــدار بســته و مأمــوران
حفاظتــي ايســتگاه در ايــن نــوع ارتبــاط نقــش پررنگــي را ايفــا
ميكننــد .بســاط دس ـتفروش در خــارج از فضــاي داخلــي قطــار
تبديــل بــه يــك كيســه يــا كيــف دســتي بــزرگ ميشــود كــه
گويــي كاالهــا و اقــام خريــداري شــده زيــادي را در خــود جــاي
داده اســت .بــه هــر جهــت از نــگاه مســئوالن متــرو دستفروشــان
و بــه خصــوص متكديــان عامــل مزاحمــت بــراي مســافران هســتند
و بــا آنــان برخــورد ميشــود .پليــس متــرو اجنــاس ايــن افــراد را
ثبــت و ضبــط ميكنــد و بــا يــك صــورت جلســه از آنــان تعهــد
گرفتــه ميشــود كــه ديگــر در متــرو دستفروشــي نكننــد .در
مــواردي نيــز درصــدي از اقــام و كاالهــا بــه فروشــندگان اعــاده
ميشــود .بــه هــر ترتيــب حضــور دستفروشــان بــر شــلوغي و
ازدحــام در قطارهــاي متــرو ميافزايــد و ايــن رونــد بــا نزديــك
شــدن بــه ســال نــو شــدت مييابــد.
بــه هــر حــال روزبـهروز بــر مشــكالت تــردد در شــهرهاي بــزرگ و
بــه ويــژه كالنشــهر تهــران افــزوده ميشــود و بــا توجــه بــه اشــباع
معابــر ســطحي شــهر ،چــارهاي جــز ايجــاد فضاهــاي زيــر ســطحي
و توســعه حملونقــل عمومــي از طريــق متــرو نيســت .ترافيــك
و شــلوغي پايتخــت چــارهاي جــز ايجــاد يــك شــهر زيــر زمينــي
بــراي مســئوالن نگذاشــته اســت!
در پایــان ایــن نوشــتار ســال نــو را بــه همــه دوســتان ،همــکاران
و اســاتید و همچنیــن دوســتداران انســان شناســی و فرهنــگ
تبریــک مــی گویــم و امیــدوارم ســال  98ســالی پاکتــر ،شــادتر
و بــا ترافیــک کمتــر و همچنیــن ســالی سرشــار از موفقیــت و
پیــروزی بــرای همــه مــردم ایــران و بویــژه ســاکنین کالنشــهر
شــلوغ تهــران باشــد.

1
امشاسپندان بی صله!
فرشته گان مقرب!
از راه رسیده ام
با نشانه هایی که دادید
سرودی که خواندید
تا میترای مهر!
شعله یلدای دی
2
در شب آفرینش آتش و انار
سلوک گفتار
صیانت کردار
پاکی پندار
آیین نامه رفتار
اینک منم با درفشی
بر افراشته از خون سیا ّوش
پایان درخشان آرش
تا رویش جوانه گندم
در سینی شما
مژده بخش دل شیدای من
آیینه و شمعدانی ست
نوروز باستانی ست
3
ستایش تو
ای نگهبان فرحبخش آتش زمستانی
ابتدای رستگاری
آغآز زمین است
بوسه شورانگیزی
که باران جنوبی می بارد
بر این همه تشنه گی
اطراق مرغابیها ی تاالب است
بر ورق سبز
نیزارهای بلند
قصیل ریخته
بر مازه
مادیانهای مست و قشنگ
حضور آهوان صحرا است
هنگامیکه می چمند
بر علفزار
“فرخنده باد نام تو”
4
چه آسمان صافی
چه هوای پاکی
چقدر نور و صدا
رقص شورانگیز مهتاب
درچشمه های پر آب
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منظومه ازیلدا تا نوروز
علی ربیعی

شما دختران ایل
مثل گل های بابونه و ریحانید
که بی محابا
مرا مدهوش این همه زیبایی می کنید
5
تضاد است یا تزاحم
این آفرینش
این زایش سرمدی
مثل انبساط جهان
مثل این همه ستاره وآفتاب
که شبانه روزی نیامده رفتند
چه کوچ کوچکی ست
این هستی
این مجازات یا بخشش ابدی
قرابت شب زنده دار
عارفی ست انگار
در هجران ابدی خدایان
گمگشتگان غمگین اساطیر اقوام
در مجرای طوالنی رودها و دریاها
منحنی مهجور سرابها
ترنم شنزارها
تلخکامی ساربانها
تا ایستگاه آخر
تبسم طوالنی خاک
6
چقدر حوصله های آشنا می بینم
شناور بر تخته بند رودخانه جاری ایام
تا به دریا رسند
گلوبند های مرواریدند اینها
که بر سینه ات می درخشند
دریغا از این همه صبوری
که در دل زمین است
با نشانه هایی که از تو دارم
7
ترسالی که بیاید
رنگین کمانی از رعایت آسمان
برکه های پرآب
بر قدمگاهت می روید
واین جادوی خیال
این دل و جان عاشق
فرهاد وار
برای رسیدن
با سینه ای چاک چاک
از تیغ رقیب
به کوه می زند
راهی به جنگل می گشاید
تا به قیامت عشق رسد
8
آدمی حضور مایوس
هیچ توفقی را بر نتافت
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مسیر همواره نبوده است
اما جنبنده که باشی نمی مانی
میروی تا مهابت
ستاره و کهکشان
کبوتر و آزادی
و دختران دلگیر ایل
وقتی از حادثه لذت بخش
شیردوشی میش ها بر میگردند
9
بنگر چه برف سنگینی
بر قله مه آلوده نشسته است
لبخند رضایت عشیره این رود بزرگ
را بخاطر داشته باش
این قلمرو آفتاب نیست
اینها دوچشم تو بود
که شرق و غرب را آفرید
من تمام می شوم
اما تماشای تو به پایان نمی رسد

ماهشهر آذر ماه  1394علی ربیعی(ع-بهار)

در وصــف حــال و روز جامعــه مــا در ایــن ایــام میتــوان خیلــی
ســاده و خالصــه گفــت :حــال جامعــه خــوش نیســت .شــرایط
دشــوار زندگــی از همــه ســو چهــره مــردم را تکیــده و قامــت
آنهــا را خمیــده کــرده اســت .نــه معیشــت روال خوبــی دارد و
نــه فرهنــگ وضــع خوشــایندی .فشــارهای زندگــی ،بحرانهــای
سیاســی و اقتصــادی و ناکارآمدیهــای حکمرانــی بــه گونــهای
اســت کــه گویــی روزنههــای امیــد بــرای بهینــه شــدن زندگــی،
هــر روز بســتهتر و محدودتــر میشــوند .گزارشهــای رســمی
و غیــر رســمی از روزهــای ســخت پیــش رو حکایــت دارنــد.
نخبــگان نیــز در خوشبینانهتریــن حالــت معتقــد بــه تــداوم کــج
دار و مریــز وضــع موجــود هســتند .حــال روز همــه در فضایــی از
ابهــام و حیــرت و واهمــه از آینــده پیــش رو و نزدیــک خالصــه
میشــود .بــه تدریــج ایــدهای در اذهــان رواج یافتــه کــه اینجــا
دیگــر جــای مانــدن نیســت .زمانــی مقصــد مهاجــرت ایرانیــان
کشــورهای توســعه یافتــه غربــی و باالخــص انگلیــس و آلمــان و
فرانســه و آمریــکا بــود ،امــا ایــن روزهــا مهاجــرت آنقــدر دشــوار و
گــران شــده کــه آذربایجــان و گرجســتان و ارمنســتان و ترکیــه بــه
مقصــد بســیاری از مهاجــران تبدیــل شــده اســت .تمنــای رفتــن
از یــک دغدغــه فرعــی بــه مســالهای هســتی شــناختی و وجــودی
بــدل شــده اســت .بحرانهــای تــورم و خبرهــای اختالسهــا
هــم هــر روز بیــش از روزهــای قبــل بــر پیکــر خســته و خمیــده
جامعــه ضربــه وارد میکننــد.
ایــن تصویــر منفــی و ناامیــد کننــده تصویــر رایــج در فضــای
رســانهای و بیناالذهــان مــردم شــهری و تحصیلکــرده ایرانــی
اســت .هرچنــد اقلیتــی هــم هســتند کــه در خوشبینــی
مضاعــف وضــع موجــود را بســیار هــم خــوب و البتــه بــه شــدت
ایدئولوژیــک تفســیر میکننــد .امــا ایــن تصویــر رســانهای و بــه
ظاهــر عمومــی را میتــوان بخشــی از ذهنیــت جامعــه ایرانــی
یافــت .زیــرا ایــن تصویــر در دســت کســانی اســت کــه تمنــای
رفتــن دارنــد و امکانــات اولیــه بــرای رفتــن .اکثریــت جامعــه در
عمــل راه دیگــری را طــی میکننــد ،آنهــا کــه نــه میــل رفتــن
دارنــد و نــه امکاناتــش را .بــه همیــن ســبب بایــد راهــی بــرای
زندگــی در همیــن ســرزمین و دیــار پیــدا کننــد و در میانــه بیــم
و امیدهــا و ســایه روشــنهای جامعــه ،چشــم بــه راه تحوالتــی
بدوزنــد کــه بتوانــد انــدک فروغــی بــر ایــن وادی حیرانــی و افــول
داشــته باشــد.
در تحلیلهــای اجتماعــی هــم عمومــا ایــن بخــش اکثریــت
نادیــده گرفتــه میشــود .زیــرا در نهایــت آنهــا بواســه تحلیــل
نادقیــق و ناآگاهــی عمیقشــان از تحــوالت کشــور و عرصــه
بینالمللــی در نوعــی جهــل نســبت بــه واقعیــت بیرونــی تصویــر
میشــوند .امــا بــه نظــرم بایــد ایــن اکثریــت را بــه گونــه دیگــری
فهمیــد ،آنهــا مردمانــی هســتند کــه دغدغــه زندگــی دارنــد و
میداننــد کــه سرنوشــت آنهــا بــه هــر حــال در همیــن خــاک
رقــم خواهنــد خــورد و حتــی احتمــال خطــر جنــگ و فروپاشــی
را هــم پذیرفتهانــد .نکتــه اصلــی در ایــن طیــف آنســت کــه آنهــا
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در جستجوی امید
جبار رحمانی

هــم حــال و هــوای ناامیــدی را دریافتهانــد ،امــا بــر خــاف مــردم
مهاجــر بــه آنســوی مرزهــا ،اراده معطــوف بــه ســاختن دارنــد،
حتــی اگــر ایــن اراده ناشــی از جبــر باشــد .آنهــا میداننــد کــه
ایــن جامعــه بــرای آنهــا تنهــا پناهــگاه اســت و بایــد آن را بــا
چنــگ و دنــدان حفــظ کننــد.
امــا چــه چیــزی نشــان میدهــد آنهــا در تــاش هســتند آرام و
بیصــدا ،تحولــی بطئــی و عمیــق در جامعــه ایجــاد کننــد .ایــن
75
مــردم در چنــد دهــه اخیــر ،زمانــی کــه بــا نوســازی آمرانــه مواجــه
75
شــدند و هــم زمانــی کــه بــا دینــی شــدن فزآینــده جامعــه مواجــه
شــدند ،آموختنــد کــه صبــوری راه حــل اصلــی اســت .ایــن مــردم
از طــرق مختلــف بــه دنبــال ســاختن زندگــی در وضعیــت بحرانــی
هســتند ،و مکانیس ـمهای اجتماعــی مختلفــی را بــرای تقویــت و
احیــای جامعــه و زندگــی بــه کمــک گرفتهانــد .در ایــن میــان
آیینهــا و مناســک اجتماعــی و فرهنگــی ،محمــل اصلــی احیــای
وجــدان جمعــی و تقویــت جامعــه بودگــی جامعــه ایرانی اســت .در
تاریــخ معاصــر ایــران در حالــی کــه برخــی آیینهــا را حکومتهــا
ســرکوب کردهانــد و برخــی دیگــر را بــه زور بــر مــردم تحمیــل
کردهانــد ،در ایــن میانــه جامعــه راه خــوش را مــیرود .جامعــه
در منطــق آیینــی هیچــگاه مطیــع حکومتهــا نبــوده اســت،
هرچنــد بســیار متاثــر از آن بــوده ،امــا در نهایــت چنــدان هــم
تابــع آن نبــوده ،دلیلــش هــم آنســت کــه حکومتهــا نیــروی
آیینهــای مذهبــی و غیرمذهبــی را نــه بریــا جامعــه ،کــه بــرای
منافــع خودشــان بــه کار میگیرنــد ،ولــی جامعــه از آیینهــا
بــه عنــوان منبعــی بــرای تقویــت خــودش اســتفاده میکنــد.
جامعــه شــاید مدتــی مطیــع قــدرت شــود ،امــا در بلندمــدت
میدانــد کــه چگونــه قــدرت را هــم مســخر خــودش کنــد .آنچــه
کــه در تســخیر ذرهذره قلمروهــای قــدرت و آیینهــای رســمی
شــاهدیم ،همیــن اهلــی کــردن قــدرت توســط جامعــه اســت .بــه
همیــن دلیــل ایــن روزهــا کــه پایــان ســال اســت ،میبینیــم کــه
مــردم آیینهــای ســنتی و باســتانی را احیــا کردهانــد تــا بتواننــد
زندگــی را بــار دیگــر رنگــی بدهنــد و طــرح نــو بــدان ببخشــند.
ایــن روزهــا در میانــه زندگــی مــردم ،شــاهد جــوش و خــروش
آیینهــای بســیاری هســتیم ،مذهبــی و غیــر مذهبــی ،یــا مــدرن
و غیــر مــدرن .آنچــه در ایــن میانــه هیاهــوی آیینهــای جامعــه
مــا قابــل فهــم اســت ،آنســت کــه فــوران آیینهــا نشــانهای اســت
از نیــروی حیاتــی جامعــه؛ هرچنــد همــه از آیینزدگــی افراطــی
جامعــه بــه مثابــه یــک آســیب یــاد میکننــد .امــا در واقــع،
جامعــه امــروز مــا در همــه صنــوف خــودش بــه دنبــال ایجــاد
منابعــی جدیــد بــرای تقویــت جامعهبودگــی خــودش اســت .انبــوه
آیینهــای جدیــد مذهبــی ،ســنتی و مــدرن و  ،...نشــان میدهــد
نظــم آیینــی رســمی و رایــج دیگــر تــوان تولیــد جامعــه را نــدارد،
آنهــا هــر روز بیــش از دیــروز تهــی از معنــا شــدهاند .بــه همیــن
ســبب حتــی اقشــار ســنتی مذهبــی و حکومتــی هــم بــه دنبــال
خلــق انبــوه آیینهــای جدیــد هســتند .یادمــان باشــد آیینهــای
جدیــد وقتــی رخ میدهنــد کــه آیینهــای مســتقر دیگــر پاســخ
نیازهــای جامعــه و اعضایــش را نتواننــد بدهنــد .بــه همیــن دلیــل
جامعــه بــه شــدت احســاس نیــاز پیــدا میکنــد بــه آیینهــای
جدیــد ،گاه بــا خلــق و ابــداع آیینهــای نــو و گاه بــا احیــای
آیینهــای ســنتی و قدیمــی در بســتر جدیــد .نکتــه جالــب آنســت
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کــه بیشــترین نمــود آیینهــای جدیــد را نیروهــای وابســته بــه
نهــاد رســمی دیــن و حکومــت بــه نمایــش میگذارنــد .گویــی آنهــا
هــم میداننــد کــه نظــم آیینــی رایجشــان دیگــر مناســب شــرایط
امروزشــان نیســت و گویــی میــل بــه تغییــر و احیــا در آنهــا هــم
جریــان یافتــه اســت .جامعــه ایــران ایــن روزهــا بــه شــدت دنبــال
حفــظ و تقویــت جامعهبودگــی خــودش اســت و فــوران آیینهــا
راهــی اســت بــرای رســیدن بــه ایــن مقصــود .هرچنــد ایــن فــوران
در وهلــه اول نوعــی آییــن زدگــی افراطــی را بــه نظــر برســاند،
امــا در طــی زمــان ،آنهــا را اصــاح کــرده و نظــم متناســب بــا
شــرایط خــودش را از میــان آنهــا ایجــاد و مســتقر خواهنــد کــرد.
بــه عبارتــی از خــال زمــان اســت کــه آیینهــا تصفیــه میشــوند
و آرایــش جدیــد پیــدا کــرده و اضافاتشــان حــذف میشــود.
البتــه نمیتــوان خیلــی هــم خوشبیــن بــود ،زیــرا همانقــدر

کــه جامعــه کار خــودش را میکنــد و نیروهــای خــودش را
فعــال کــرده اســت ،بحرانهــای اقتصــادی و ناکارآمدیهــای
حکمرانــی و سیاســی داخلــی و دســتکاریهای بینالمللــی هــم
میتواننــد منجــر بــه هــر ضایع ـهای بــزرگ بشــوند .بــه همیــن
دلیــل میتــوان از نوعــی موقعیــت آخرالزمانــی ،و تعــارض
میــان نیروهــای شــر و خیــر ،صحبــت کــرد .نیروهــای شــری
کــه حــول قدرتهــای داخلــی و خارجــی متمرکــز شــدهاند و
نیروهــای خیــری کــه حــول جامعــه و ایــده بقــا و بازســازی آن
متمرکــز شــدهاند .سرنوشــت جامعــه ایــن روزهــا بــه تلخــی
رقــم میخــورد و مردمــان زیــادی در ایــن میــان هزینــه ایــن
بیکفایتیهــا و تباهیهــا و مافیاهــا را بــا جــان و زندگیشــان
پرداخــت میکننــد .امــا جامعــه در اوج تصاویــر ناامیدکننــده،
همچنــان روزنههــای امیــد خــودش را دارد.

بها ر یه

گمشدهای به نام شادی
فاطمه سیارپور
زمانــی کــه تصمیــم گرفتــم بــرای ویژهنامــه نــوروز و ســالگرد
انسانشناســی و فرهنــگ در ســال  ،1398بنویســم ،نگاهــی بــه
وضعیــت کلــی جهــان کــردم .از همــه پررنگتــر شــکلگیری و
فعالیــت مثلــث شــوم ترامــپ ،بولتــون و پمپئــو زودتــر از بقیــه
بــه ذهنــم آمدنــد کــه چگونــه در یــک اتحــاد فاشیســتی و
مافیایــی ،قصــد دارنــد هــر چــه بیشــتر جهــان را بــه یــک ویرانــه
بــدل کننــد .نمــاد بــارز آن هــم دخالتهــای بیحــد و حصــر
در امــوری ماننــد کشــور ونزوئــا بــا آن درآمــد و ذخایــر عظیــم
نفتــی اســت کــه طــی چنــد هفتــه بــه یــک ویرانــه بــدل شــده
اســت .امــروز متأســفانه بــه نظــر میرســد کــه مشــتی اوبــاش در
رأس کشــورهای تأثیرگــزار جهــان قــرار گرفتهانــد و بــا قــدرت
هرچــه بیشــتر ســعی دارنــد جهــان را بــه زیــر یــوغ اســتعمار
مــدرن خــود ببرنــد .ایــن اوبــاش ســرخوش از میــزان پــول و
درآمــد بســیار زیــاد خــود ،نیــاز شــدید بــه قــدرت سیاســی بــرای
ارضــای نیازهــای شخصیشــان و روانــی ناسالمشــان بــه قــدرت
و پــول نامحــدود دســت بــه هــر کاری میزننــد و قادرنــد در
کمتــر از چنــد روز بزرگتریــن شــوهای سیاســی دنیــا ماننــد
ســفر ترامــپ بــه کــره شــمالی را راه بیندازنــد تــا میــزان ونقــش
تأثیرگــزار خــود را بــه رخ جهانیــان بکشــانند .چنیــن وضعیتــی
بیــش از هــر چیــز حاصــل شــکاف عمیــق میــان مــردم آمریــکا
بــا سیاســتهای اقتصــادی دهههــای گذشتهشــان اســت کــه
آنــان را وامــیدارد بــه ســفیهان و ســفلهپرورانی ماننــد ترامــپ
دل خــوش کننــد و او را بــه ســمت ریاســت جمهــوری کشورشــان
یعنــی قدرتمندتریــن کشــور جهــان ،انتخــاب کننــد .آنچــه تــورم،
بیــکاری ،مهاجرتپذیــری ،مســکن ،بیمههــای ســامت و غیــره
در دهههــای گذشــته بــا اتخــاذ سیاســتهای اقتصــادی بیراهــه

بــر ســر مــردم آمریــکا آورد ،باعــث شــد کــه بــه شــخصی ماننــد
ترامــپ بــه رغــم هشــدارهای روشــنفکران و دانشــگاهیان خــود و
دیگــران ،رأی دهنــد و کشــور خــود و جهــان را بیــش از پیــش بــه
کام ویرانــی بکشــانند.
داخــل ایــران هــم بــه رغــم انتشــار برخــی اخبــار خــوش و مثبــت،
وضعیــت اقتصــادی ایرانیــان تضعیــف و بــا افزایــش ناگهانــی و
بیــش از  300درصــد قیمــت دالر و ارز خارجــی پــس از یــک دوره
77
پرنوســان ،تــوان خریــد مــردم کاهــش یافــت و بســیاری از کاالهــا
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شــد .هرچنــد ایــن وضعیــت در دهههــای گذشــته چندســال یــک
بــار در ایــران رخ داده اســت ،امــا ایــن بــار بــه دلیــل افزایــش
ناگهانــی و غیرمنطقــی ارز خارجــی و همزمانــی بــا آغــاز دور
جدیــد تحریمهــای آمریــکا و پــاره شــدن پیمــان حقوقــی برجــام
از ســوی ترامــپ ،فشــار اقتصــادی زیــادی بــر مــردم اعمــال شــده
اســت .ایــن تحریمهــا کــه خــود را حتــی در تأمیــن کاالهــای
اساســی و ضــروری ماننــد اقــام دارویــی و پزشــکی نشــان داده ،از
یــک ســو باعــث تعدیــل نیروهــای کاری در بخشهــای خصوصــی
شــده کــه بارحاصــل از سیاســتهای دولتــی افزایــش بیــکاری
را بــر دوش میکشــند و از ســوی دیگــر بــه مــوج نگرانیهــای
مــردم بــرای تأمیــن معــاش خــود دامــن زده اســت.
بــا توصیــف وضعیتــی کــه گفتــه شــد ،گمــان م ـیرود در ســال
 1398روزهــای خوبــی در انتظــار مــردم جهــان و ایــران نباشــد.
امــا نمیتــوان بــا حــدس و گمــان هــم پیــش رفــت و زندگــی
حــال را بــه آینــده غیرقابــل پیشبینــی و نامحقــق باخــت و
شــاید رمــز مانــدگاری نــوروز همیــن باشــد؛ مردمــان کشــوری
کــه همــواره مــورد هجــوم و تاخــت و تــاز بیگانــگان بــوده اســت،
کشــوری کــه مــدام در حــال تغییــر و تبدیــل سلســله حکومتهــا
بــه یکدیگــر بــوده بــدون آنکــه گشــایش خاصــی در زندگــی و
رفــاه مردمــش ایجــاد شــود ،کشــوری کــه نصفــش در هفــت
قــرن پیــش توســط مغــوالن ویرانــه شــد ،ســوخت و از بیــن
رفــت ،کشــوری کــه همــواره میــان عیــش و نــوش و بادهگســاری
شــاهان و فقــر و ضعــف مردمانــش ســپری کــرده اســت ،کشــوری
کــه داشــتن ســواد را بــرای طبقــه مــردم عــادیاش ممنــوع کــرده
بــود - ،اگــر بخواهیــم ایــن لیســت ســیاه را ادامــه دهیــم شــاید بــه
دههــا عبــارت و جملــه برســیم -امــا بــاز باقــی مانــده و سیســتم
فرهنگــی نــوروز را ســرپا نــگاه داشــته اســت ،ارزش آن را دارد کــه
یــک بــار دیگــر بــا آمــدن بهــار در ســال  ، 1398نــوروز را گرامــی
بــدارد ،آن را ارج نهــد ،بــه فــال نیــک بگیــرد و یــک بــار دیگــر
آداب و رســوم نــوروزی را برگــزار کنــد.
نــوروز بیــش از هــر چیــز یــک عامــل پیونددهنــده فرهنگهــای
ایرانــی اســت کــه ریشــه در آداب و رســوم کهــن مــا دارد و بیــش
از هــر چیــز عنصــر شادیبخشــی اســت کــه اکنــون در وضعیــت
فعلــی جهــان و ایــران بــدان نیازمندیــم تــا روح و جانمــان را
کمــی آرام کنیــم .در ایــن شــرایط گمشــدهای بــه نــام شــادی
داریــم کــه مناســک نــوروز میتوانــد ایــن شــادی را بــه ایرانیــان
ببخشــد ،اگــر کــه آن را برگــزار کنیــم و چنــد روزی بــدون توجــه
بــه تحــوالت و افتضاحــات سیاســتهای قدرتهــای جهانــی
ســپری کنیــم و تجدیــد قــوا کنیــم و بــه جنــگ ایــن اهریمنــان
ددصفــت برویــم.
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افکار یک آدم خوش خیال
خسرو سینایی
چنــد سالیســت کــه ســر خیابــان نــه چنــدان عریــض و طوبــل
مــا چنــد مجتمــع تجــاری بــزرگ و مــدرن و بــا شــکوه ســاخته
شــده؛ فرنگیهــا بــه ایــن نــوع فروشــگاهها میگوینــد «مــال».
فاصلــه هریــک از ایــن چهــار فروشــگاه بــا دیگــری کمتــر از صــد
متــر اســت .بســیاری از مغازههایشــان اغلــب خالــی اســت؛ و آن
مغازههایــی کــه فعــال هســتند انــواع لباسهــای مــارکدار،
جواهــرات ،مبلمــان و اشــیای بســیار گرانقیمــت را میفروشــند.
اغلــب از فکــرم میگــذرد ،کــه کــدام منطــق شهرســازی ایجــاب
میکــرده کــه چهــار فروشــگاه بــه ایــن باشــکوهی ،بــا چنیــن
کاالهــای مشــابهی در فاصلــه ای چنیــن نزدیــک بــه هــم ســاخته
شــود! و بعــد بــه خــودم میگویــم ...« :تــو کــه متخصــص
شهرســازی نیســتی؛ حتمــا در ایــن کار منطقــی وجــود دارد کــه
تــو نمــی فهمــی!!» .بگذریــم.
یکــی دو ســال پیــش بــه خانمــی که خــود را مدیــر روابــط عمومی
قســمتی از یکــی از ایــن فروشــگاهها معرفــی میکــرد بــه منزلــم
تلفــن زد و مــن و خانــوادهام را بــه بازدیــد از فروشگاهشــان
دعــوت کــرد  .هــر چــه فکــر کــردم کــه « :مــا چکارهایــم کــه
دعوتمــان میکننــد» ،چیــزی بــه فکــرم نرســید .عاقبــت فکــر
کــردم کــه شــاید چــون از اهالــی هنریــم ،مــا را بــرای تبلیــغ
فروشگاهشــان مناســب میداننــد!» .از ســر کنجــکاوی بــه
ســاختمان فروشگاهشــان رفتیــم .طبقــات مختلــف پــر بــود از
مغازههــای خالــی و البتــه تعــدادی مغازههایــی کــه کاالهــای
گرانقیمــت میفروختنــد و مشــتری چندانــی در آنهــا دیــده
نمــی شــد! در میــان اینهــا مکانهــای کوچــک ،یــا رســتوران
هــای شــیکی کــه از ســاندویچ و ُدنــر کبــاب تــا شــاتو بریــان و

فیلــه مینیــون بــه مشــتریان ارائــه میکردنــد ،فــراوان بودنــد.
در طبقــۀ بــاال مــرد جوانــی بــا لبــاس مــد روز بــه مــا خــوش آمــد
گفــت .برایمــان دمنــوش و کاپوچینــو آوردنــد و مــرد جــوان ،کــه
فهمیدیــم از صاجبــان اصلــی آن فروشــگاه مجلــل اســت ،برایمــان
شــرح داد کــه آنهــا عــاوه بــر کار تجــاری بــه فعالیــت فرهنگــی
نیــز بســیار توجــه دارنــد و در آن فروشــگاه چندیــن ســالن ســینما
نیــز ســاخته شــده .بــه یکــی از ســالن هــای ســینما رفتیــم و
فیلــم خوبــی را دیدیــم و از اســتعداد و خالقیــت نســل جــوان
فیلمســازان ایرانــی خوشــحال شــدیم و هدی ـهای بــه مــا دادنــد و
بــه خانــه برگشــتیم .از خودمــان میپرســیدیم« :هــدف از دعوت ما
چــی بــود؟!» .بــه فکــرم گذشــت کــه شــاید چــون از اهالــی هنریــم
میخواهنــد از مــا بــرای تبلیــغ فروشگاهشــان اســتفاده کننــد؛
امــا فکــر کــردم کــه « ...مــا کــه نــه بازیگــر محبــوب سرشناســی
هســتیم و نــه چهــرۀ اجتماعــی آنچنانــی کــه عکســمان را روی
بنرهــا در بزرگراههــا در کنــار عکــس فروشگاهشــان بــه نمایــش
بگذارنــد و بــه ســبک بســیار خالقانــۀ امــروزی بــه زبــان خودمانــی
بــه راننــدگان مثــ ً
ا بگوییــم «اون فروشــگاهه یادتــون نــره /تــا
نخریــدن خوابتــون نــره!»» .بــه هرحــال چندماهــی گذشــت و
برایــم موضــوع بــه فراموشــی ســپرده شــد .بهــار و نــوروز نزدیــک
میشــد کــه روزی تلفــن دوبــاره زنــگ زد .همــان خانــم مســئول
روابــط عمومــی فروشــگاه بــود و از مــن خواســت کــه -بــه
مناســبت فرارســیدن بهــار و نــوروز -بــرای آرشــیو فروشــگاه در
مقابــل دوربیــن چنــد جملـهای بگویــم .بــا دعوتــی کــه از مــا شــده
بــود و هدی ـهای کــه لطــف کــرده بودنــد ،نتوانســتم خواســتهاش
را رد کنــم .ســه چهــار روز بعــد قــرار گذاشــتیم .طــی آن ســه
چهــارروز مــدام فکــر میکــردم کــه چــه بایــد بگویــم؟! تــا عاقبــت
فکــری بــه ذهنــم رســید کــه خیلــی زیــاد خوشــحالم کــرد و بــاور
کــردم کــه ارزش گفتــن دارد .دو ســه روزی ذوق میکــردم کــه
فکــر بــه ایــن خوبــی بــه ذهنــم رســیده!

« ...نزدیــک شــدن بهــار و نــوروز باســتانی را بــه همــۀ ایرانیــان
تبریــک میگویــم .بــا رســیدن بهــار شــهرمان شــکوفا میشــود و
مــا بهتریــن لباسهایمــان را میپوشــیم و ســوار اتومبیلهــای
آخریــن مدلمــان میشــویم و بــا دوســتان و نزدیــکان بــه ســوی
فروشــگاهها و رســتورانهای باشــکوه و مجلــل شــهرمان میرانیــم
تــا کاالهــای گرانقیــت خریــداری کنیــم و –مرصــع پلــو -یــا –فیلم
مینیــون -بخوریــم و عــادت کردهایــم کــه ســر هــر چهارراهــی کــه
پشــت چــراغ قرمــز توقــف میکنیــم ،چندیــن بچــۀ زیــر و درشــت
بــه ســوی اتومبیلمــان بدونــد و التمــاس کننــد کــه از آنهــا
فــال حافــظ ،دســتمال کاغــذی ،آدامــس ،بادکنــک یــا پفــک
نمکــی بخریــم و یــا شیشــه ماشــین هــزار بــار پــاک شــدهمان را
بــه اصــرار اســپری بزننــد و دوبــاره پــاک کننــد و بــا ســبز شــدن
ـر
چــراغ پایمــان را روی پــدال گاز فشــار دهیــم تــا زودتــر از شـ ّ
آن بچههــای مزاحــم خــاص شــویم .بچههایــی کــه میبینیــم
روزشــان چگونــه میگــذرد ،ولــی نمیدانیــم و شــاید حوصلــه
نداریــم بدانیــم کــه شبشــان چگونــه میگــذرد و فردایشــان
چگونــه خواهــد بــود؟! ...مالــکان محتــرم مجتمــع بــا شــکوه
تجــاری؛ پیشــنهاد میکنــم کــه بــه شــکرانۀ ثــروت هنگفتــی کــه
در ایــن مجتمــع انباشــته شــده ،بــا رســیدن بهــار و در ایــام نــوروز
یــک روز کــودکان خیابانــی را کــه ســر چهارراههــای اطــراف

بها ر یه

طبــق قــرار ،خانــم روابــط عمومــی و آقــای فیلمبــردار بــه منزلــم
آمدنــد .ذوق زده در مقابــل دوربیــن نشســتم و شــروع بــه صحبــت
کر د م:

مجتمعتــان پراکندهانــد بــه نهــار دعــوت کنیــد؛ آنهــا را دور
میــزی مناســب بنشــانید و رســتورانهای آن مجتمــع هریــک
ســهمی را در پذیرایــی از کــودکان بــه عهــده بگیرند .البته بایســتی
ســن کــودکان متناســب بــا یکدیگــر باشــد و تعــداد آنهــا بســتگی
بــه امکانــات شــما خواهــد داشــت .پــس از صــرف نهــار آنهــا را
بــه یکــی از ســالن هــای ســینمایتان ببریــد و فیلمــی متناســب بــا
ســن کــودکان دعــوت شــده ،برایشــان نمایــش دهیــد ....مس ـلّم
79
بدانیــد کــه بــا ایــن کار خاطــرهای زیبــا و فرامــوش نشــدنی بــرای
ایــن کــودکان بیامــروز و فــردا و بیخاطــره خواهیــد ســاخت79 »...
میخواســتم بــا شــوق و ذوق بــه صحبتــم ادامــه بدهــم کــه
خانــم روابــط عمومــی بــا لحنــی خشــک و چهــرهای نــه چنــدان
خوشــحال گفــت« :خیلــی ممنــون؛ فکــر میکنــم همیــن مقــدار
بــرای آرشــیو مــا کافیــه!»  ...آنهــا رفتنــد و دیگــر هرگــز ســراغ
مــرا نگرفتنــد .ظاهــرا ً کشــف کردنــد کــه اصــ ً
ا بــه درد کار
تبلیغــات نمیخوریــم!
مدتــی بعــد ماجــرا را بــرای یکــی از دوســتان تعریــف کــردم،
خندیــد و گفــت ...« :تــو هنــوز هــم خوشخیالــی؛ مگــر نمیدانــی
کــه ســهراب گفــت« :چش ـمها را بایــد شســت ،جــور دیگــر بایــد
دیــد»؟ جــواب دادم «:مــن چشــمهایم را شســتهام ،و زندگــی را
جــور دیگــری میبینــم؛ و بــا آن خوشــبختم» .امیــدوارم روزی بــر
ثــروت لمیدههــا هــم چشمهایشــان را بشــویند و زندگــی را جــور
دیگــر ببیننــد و کاری کننــد کــه بهــار –بــرای همــه -بهــار باشــد.
بهمن 1397
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گلهای برفی و نرگس
گیزال وارگا سینایی
زمســتانهای ســرد زادگاهــم -بوداپســت -یــادم هســت .پنجــرۀ
اتافــم پوشــیده شــده بــود از نقشهــای ی ـخزدۀ دانههــا بــرف .بــا
نفســم بــه شیشــه میدمیــدم ،در میــان نقشهــای ی ـخزده ،یــک
دایــرۀ کوچــک آب میشــد و از آن میتوانســتم کوچهمــان را
تماشــا کنــم .همــه جــا پــر از بــرف بــود ،و مــن بایــد بــه مدرســه
میرفتــم .او.لیــن گلــی کــه ســرش را از بــرف بیــرون مــیآورد،
گل برفــی بــود ،گل ســفید کوچکــی کــه شــکل زنگولــه بــود.
شــهر پــر میشــد از دســتهگلهای کوچکــی کــه در خیابانهــا
میفروختنــد .شــادی همــۀ وجــودم را پــر میکــرد و آمــدن –
بهــار -را احســاس میکــردم .همــۀ مــا بــا دیــدن آن گل ظریــف
خوشــحال میشــدیم و میدانســتیم کــه بهــار زیبــا بــه زودی از
راه میرســد!
سالهاســت کــه در ایــران زندگــی میکنــم و گاهــی بــرای
برگــزاری نمایشــگاه یــا کارگاه نقاشــی بــه خــارج ســفر میکنــم.
زمانــی بایســتی بــه هندوســتان میرفتــم .در فــرودگاه دختــر
ایرانــی جوانــی را دیــدم کــه بــه –دهلــی نــو -میرفــت ،و یــک
دســته گل نرگــس در دســت داشــت .گلهــا چــه عطــری داشــت و
چــه باطــراوت و زیبــا بــود .بــا تعجــب از او پرســید ...« :شــما ایــن
گلهــا را بــه هندوســتان میبریــد؟! اونجــا اون همــه گل هســت؛

ایــن مثــل زیــره بــه کرمــان بــردن اســت!» .جــواب داد« :بلــه،
اونجــا گلهــای فراوانــی وجــود داره؛ امــا نرگسهایــی بــه قشــنگی
و خوشــبویی نرگسهــای ایرانــی ندارنــد! میخــوام بــه دانشــگاه
بــرم؛ بــا دیــدن ایــن گلهــا ،شــاید دلتنگیــم کمتــر بشــه!» .یــادم
آمــد طــی پنجــاه ســالی کــه در ایــران بــودهام ،همیشــه فصلــی
را کــه در کوچههــا و گلفروشــیها گل نرگــس میفروختنــد
دوســت داشــتم.
ســی چهــل ســال پیــش ،پــدر و مادرشــوهرم کــه در شــمال
زندگــی میکردنــد ،وقتــی نزدیــک بهــار بــه تهــران میآمدنــد،
سوغاتیشــان یــک ســبد بــزرگ پرتقــال و نارنگــی ،ماهــی ســفید،
کاهــو و ســبزیهای ّ
معطــر بــود ،و همیشــه چنــد دســته گل
نرگــس هــم ،پیچیــده در پارچــه ،در سبدشــان بــود .گلهــای
نرگــس چــه خوشــبو بودنــد .هنــوز هــم اگــر دســتهای گل نرگــس
برایــم هدیــه بیاورنــد ،خوشــحال میشــوم ،و خــودم هــم آنهــا
را بــا عالقــه هدیــه میبــرم .گلهایــی زیبــا ،بیادعــا ،ظریــف
و دوستداشــتنی کــه پیــامآور رســیدن –بهــار -هســتند .فصــل
زیبــا و گرمــی کــه گویــی در بزرگداشــت طبیعــت از راه میرســد،
تــا آن را شــکوفا و رنگیــن کنــد؛ و مــا را هــم دوبــاره بــه زندگــی
امیــدوار!!
بهمن 1397
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خرافه عدد  ۱۳چيست ؟
محمودرضا طهماسبیان
ايــن عــدد در نــزد چينيهــا و مصريــان باســتان عــددي مبــارك
وخجســته بــكار ميرفتــه اســت ،تصــور نحــس بــودن عــدد 13
يــك تصــور خرافــي اســت.
مســيحيان ،يهــوداي خيانتــكار را ســيزدهمين آن دوازده نفــر شــام
آخــر ميداننــد.
در اســاطير يونــان باســتان چــون بــه دوازده خــدا اعتقــاد داشــتند
در یــک ضيافــت *،لوكي*بــا روحيــه ســتيزهجوئي ناخواســته
بــه آن جمــع پيوســت وشــمار آنهــارا بــه  13رســاند و آنــگاه یکــی
از خدايــان محبــوب كشــته شــد ،لــذا عــدد 13راعــدد نحســي
ميداننــد.
ايرانيــان عــدد13را نحــس ميشــمارند و برايــن باورهســتند كــه
در انجــام امــور ،رويــداد بــدي رخ ميدهــد ،ومخصوصــا روز جمعــه
را اگــر ســيزدهم مــاه باشــد ،روزي ناميمــون ميداننــد ،شــايد
هيــچ پنــدار يــا تصــور خرافاتــي بــه انــدازه تصــور نحــس بــودن
عــدد 13در سراســر جهــان ايــن چنيــن بــاور كنندگانــي نداشــته
باشــد،در غــرب متمــدن هتلهــا طبقــه ســيزدهم ندارنــد پــس
از طبقــه دوازدهــم چهــارده ناميــده ميشــود .امــا ببينيــم *ويــل
دورانــت *مــورخ نامــدار در مــورد عــدد  13چــه مــي گويــد؟ از
آنجاكــه عــدد  12عــددي بــوده كــه بــه 2و3و4و 6بخشپذيــر
بــوده و عددكاملــي بــه شــمار ميآمــده و درســت بعــد از آن
عــدد ســيزده اســت كــه بــه هيــچ كــدام از آن اعــداد بخشپذيــر
نيســت ،نحــس شــده اســت .در نــگاه رياضيدانهــا 13:عــددي
اول اســت ،يعنــي عــددي اســت كــه بجــز بــه خــودش و عــدد 1

بخــش پذيــر نمــي باشــد ،حــدودا  3000عــدد اول داريــم .حــال
بــا توجــه بــه تعریــف ویــل دورانــت و تعبیــر علمــی ریاضیدانهــا
چــرا ایرانیــان یــک برداشــت خرافــی و غلــط از اقــوام غیــر ایرانــی
را* ســیزده بــدر *نامیدنــد و بــاور یکــروزه نــوروز اول فصــل
بهــار را بــه چنــد روز متمــادی نــوروزی افزودهانــد و از تــرس
نحــس بــودن عــدد  13در خانــه نمانــده و هجومــی غیــر عــادی
بــه دامــان طبیعــت داشــته و در تخریــب آن هــم کوچکتریــن
ترحمــی ندارنــد ،و در تقویــم رســمی کشــور هــم *روز طبیعــت*
نامگــذاری شــده اســت.
عید تقدیری
شــروع فصــل بهــار بــا قدمتــي بــه بلنــداي ايرانيــان باســتان
وافــزودن باورهــا از اقــوام مهاجــم بــه ايــن ســرزمين و نقــش
گاهشــمار ســال جديــد را موثــر در سرنوشــت وســامت ودوري
درد و بــاي آســماني وزمينــي و خــود را اســير شــروع ســالي بــا
فصلــي متفــاوت از ســاير فصلهــا حتــا مــوالي رومــي را تحــت
تاثيــر قــرار داده كــه اشــاره دارد:
پيش آ بهار خوبی تو اصل فصلهائي
تا فصلها بسوزد جمله بهار ماند
تعطيــات طوالنــي وافــراط در خــوردن آجيــل وشــيريني و
روبوســي تصنعــي وادامــه تــا فــرار بــه دامــان طبيعــت از تــرس
نحــس بــودن عــدد  13يونانيــان باســتان.
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آقایان ،برادران مسئول
از آقا جمال خوانساری مجتهد یاد بگیرید
بهروز غریب پور
بیائیــد و یــک بــار بــرای همیشــه امــا نــه بصــورت الیتغیــر بــرای
چهارشــنبه ســوری چــاره اندیشــی بکنیــد  : ،قبــول دارم کــه
اگــر چــاره اندیشــی نکنیــد وظیفــه شــما محــدود و منحصــر بــه
“کنتــرل” خواهــد شــد وهزینــه هــا تــان باالتــر و دســتاوردهایتان
کمتــر مــی شــود شــما بیشــتر از مــن و امثــال مــن مــی دانیــد
کــه آمــار آتــش ســوزیها  ،انفجارهــا  ،زخمیهــا و کشــته شــدگان
ســازندگان مــواد محترقــه تــا چــه انــدازه بــاال و هولنــاک اســت و
بــاز بیشــتر از میدانیــد کــه چــه ثــروت عظیمــی توســط قاچاقچیان
بخاطــر وارد کــردن غیــر قانونــی مــواد آتشــزا و غالبــا خطرنــاک
بــه جیــب زده مــی شــود و بــا اینکــه ایــن چــاره اندیشــی تــا حــد
قابــل توجهــی – بخاطــر خطیــر بــودن موضــوع – صــورت گرفتــه
و هــر ســال راه حلهــای جدیدتــری اتخــاذ مــی شــود امــا از آنجــا
موضــوع هنــوز بــه رســمیت شــناخته نشــده و بــه اعتبــار اینکــه
اینگونــه مراســم بــا شــرع مباینــت دارد هنــوز موافقــان و مخالفانی
دارد امــا عقــای مــا مــی بایســت بــاور کننــد کــه تبدیــل چنیــن
مراســمی بــه یــک رســم خوشــایند و خداحافظــی از ســال گذشــته

و بــه پیشــواز ســال نــو رفتــن را مــی تــوان نظامنــد کــرد .بــه
تجربــه ی ابــای کلیســا توجــه کنیــد کــه ســرانجام و بجــای ادامــه
تقبیــح و صــدور فرمــان منــع مراســم " هالوویــن" کــه کامــا
ریشــه در خرافــات دارد از ایــن فرصــت و حداقــل بــرای آنهاکــه بــه
کلیســا بــاور دارنــد اســتفاده کــرده و آنــرا روزی بــرای گرامیداشــت
خاطــره ی مــردگان و خوانــدن ادعیــه بــرای آنــان تبدیــل کــرده
بــدون آنکــه بــر خــورد ســلبی از خــود نشــان بدهــد -چنانکــه در
آغــاز انجــام میــداد -بــه شــیوه ی همراهــی روی بیــاورد و از تقابــل
رفتــار عرفــی و باورهــای دینــی بکاهد.همیــن روش را کلیســا در
مــورد روز والنتایــن نیــز بــکار گرفــت و اگــر نگوئیــم کــه مطلقــا
موفــق شــده اســت مــی توانیــم اذعــان بکنیــم کــه از رو در روئــی
و تقابــل کاســته و اتفاقــا در ســایه ی همیــن همراهــی روز عشــق
یــا عشــاق را چنــان جلــوه داده اســت کــه هرچنــد ایــن جشــن
مذهبــی صــرف نیســت امــا بــا منویــات مذهبــی و دســتگاه مدنــی
هــم در تضــاد نیســت.
نکتــه ی جالــب اینکــه در ســایه ی ایــن رســمیت بخشــیدن بــه
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صفویــه یــک روحانــی عالــی مقــام هنگامیکــه بــه تجربــه بــه او
ثابــت شــد کــه بــا موعظــه و تهدیــد بــه آتــش دوزخ و هرگونــه
تهدیــد دیگــر نمــی توانــد بــا خرافــه ی دامنگیــر زنــان در آن
دوران مبــارزه بکنــد شــیوه ی بــی نظیــر  ،خالقانــه و متهورانــه ای
را بــکار گرفــت  :خرافــه را بــه رســمیت شــناخت و بــا اســتفاده
از چارچــوب "توضیــح المســائل " کتابــی نوشــت کــه نامــش از
آفریننــده اش بســیار مشــهورتر و تاثیــر عملــش حتــی تــا روزگار
مــا ادامــه پیــدا کــرده اســت  :محمــد بــن حســین خوانســاری
معــروف بــه آقــا جمــال خوانســاری یــا آقــا جمــال اصفهانــی بــه
ســبک و ســیاق رســاله هــای علمیــه کــه نخســت مســئله ای
شــرعی بــه صــورت ســوال مطــرح و عالــم بــه آن جــواب میدهــد ،
و پاســخ هــا در حــد " حــرام اســت  ،جایــز نیســت  ،اتخــاذ فــان
روش بــه احتیــاط نزدیکتــر اســت و الــی آخــر باورهــا ی زنــان
دوران خــود را از تاریکخانــه اذهــان بیــرون آورده و در ســینه کــش
آفتــاب " قضــاوت" گســترده و زمینــه ی نابــودی یــا کاهــش آن را
نــا بــا داغ و درفــش بلکــه بــا تدبیــر عقالئــی فراهــم کــرده اســت
.قصــدم آن نیســت کــه ایــن کتــاب را معرفــی بکنــم  ،چراکــه
پیــش از مــن مرحــوم دکتــر محمــد جعفــر محجــوب ایــن وظیفــه
را بخوبــی بــه انجــام رســانده اســت امــا محــض اطــاع آن دســته
از دوســتان و بــرادران و مســئوالن کــه روی صحبتــم بــا آنهاســت
چنــد پــاره از آنــرا بعنــوان شــاهد مدعایــم ذکــر میکنــم:
“امــا مقدمــه در اســامی “ علمــا“ و “ فقهــا و فضیلــت آنهــا .بــدان خالصــه  :تــو خــواه پنــد گیــر و خــواه مــال ؛ ســال نــو بــر
کــه افضــل علمــای آنهــا پنــج نفرنــد  :اول بــی بــی شــاه زینــب نواندیشــان مبــارک بــاد.

دوم کلثــوم ننــه  ،ســیم  :خالــه جــان آقــا  ،چهــارم باجــی یاســمن
 ،پنجــم دده بــزم آرا....آنچــه از اقــوال و افعــال اینهــا باشــد نهایــت
وثــوق دارد و محــل اعتمــاد اســت و بــه غیــر از ایــن پنــج نفــر
“علمــا” بســیارند  ،ذکــر آنهــا موجــب طــول کالم اســت ....
در بــاب تعویــذات :اول مهــره ی کبــود  ،دوم شــاخ آهــو  ،ســوم
ناخــن پلنــگ  ،چهــارم مهــره ی ســفید کــه آن را ....گوینــد .ششــم
قــاب آهــو یــا گــرگ  ،اگــر از گــرگ باشــد بهتــر اســت  ،هفتــم
چخمــاق فــوالدی  ،هشــتم جنــاق کبــک در نقــره گرفتــه  ،نهــم
پارچــه ی کبــود کــه مــورد اتفــاق "علماســت" و خصوصــا باجــی
یاســمن گفتــه کــه از جملــه تعویــذات جلیلــه اســت و خالــه جــان
آغــا گفتــه بایــد پارچــه ی کبــود را در روز چهارشــنبه پیــش
چشــم بــر بنــدی و بــه اســم هــر کــس کــه بخواهــد...
و بــی بــی شــاه زینــب  ،از علمــای خمســه  ،مــی فرماید  :اســفندی
را کــه از پــول گدائــی خریــده باشــند بهتــر اســت و آنــرا بایــد وقت
غــروب ســوزانید و در دمــاغ و پیشــانی آن کــس کشــید  ،و کلثــوم
ننــه گفتــه اســت کــه طریــق خریدنــش آن اســت کــه در دکان
عطــاری رود و بگویــد کــه ســپند داری او بگویــد بلــی  ،از آنجــا
بگــذرد و در دکان دیگــری رود و بــه ایــن طریــق ســئوال کنــد و
از آن جــا نیــز بگــذرد و از عطــار ســیم بپرســد و بازبــر گــردد و از
دکان اولــی بخــرد و ایــن قــول نهایــت اعتبــار دارد!!!!
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جشن اعتدال ربیعی و آغاز بهار
سودابه فضائلی
چنــد هــزاره اســت کــه چهــار روز مقــدس را در سراســر جهــان
جشــن میگیرنــد :اعتــدال ربیعــی و خریفــی و انقــاب شــتوی
و صیفــی .ایــن روزهــا را نشــان کــردن و شــباهت آیینهــا را
جســتجو کــردن ســفره جهــان را در برابــر آدمــی پهــن میکنــد
و از خــود میپرســد آیــا همــه جــا بــودهام .نزدیکــی اعتــدال
ربیعــی و آغــاز بهــار و نــوروز بــر آنــم داشــت تــا بــه یــاد آورم
کــه فیالمثــل در میــان ســلتها و غالیاییهــا ،هشــت جشــن
خورشــیدی و مقــدس در ســال برپــا میشــده ،کــه از آن میــان
میتــوان ازجشــن اعتــدال ربیعــی یــا آغــاز بهــار نــام بــرد.
دروئیدهــا یــا زعمــای مذهبــی ســلتی ایــن روز را آلبــان ایلــر
 Alban Eilerمیخواندنــد کــه بــه معنــای «نــور زمیــن» اســت.
ایــن روز نــزد آنــان مقــدس انگاشــته مــی شــد و یکــی از دو
روزی بــود کــه شــب و روز برابــر بودنــد .در ایــن روز خــدا لــوگ،
خــدای خورشــید ازدواج مقــدس خــود را بــا خدایبانــوی بهــار
ی خدایبانــو در پائیــز و زمســتان ،جشــن
بعــد از خــواب طوالنــ 
میگرفــت .ایــن جشــن پاگانــی بــه افتخــار خدایبانــو اوســترا
 Ostraخدایبانــوی حاصلخیــزی و بــاروری بهــار بــود ،اوســترا
همــواره لبــاس ســپید مــی پوشــید و بانــوی ســپید نامیــده
مــی شــد .برخــی بــاور دارنــد کــه واژهی ایســتر Easterاز نــام
اوســترا گرفتــه شــده ،لکــن بــه نــدرت دو جشــن ایســتر و
جشــن بهــاری آلبــان ایلــر مقــارن میشــوند زیــرا آلبــان ایلــر
چــون نــوروز بــر مبنــای گــردش خورشــید تعییــن میشــد ،در
حالیکــه ایســتر بــر مبنــای گــردش قمــری بــود( .ایســتر اولیــن
یکشــنبه بعــد از اولیــن قــرص کامــل مــاه بعــد از اعتــدال ربیعــی
اســت) .از آنجایــی کــه اعتــدال ربیعــی موجــب حاصلخیــزی
زمیــن و بــاروری گیاهــان اســت ،در بســیاری از فرهنگهــا در

طــول قــرون تخــم مــرغ را بــه عنــوان نمــاد زندگــی جدیــد یــا
جایــگاه روح در تزییــن ســفرهی جشــن اضافــه میکننــد .تخــم
مــرغ نمــاد خدایبانــو اوســترا اســت .زردهی تخــم مــرغ نشــانهی
خــدای خورشــید ،لــوگ اســت و پوســتهی ســفید تخــم مــرغ
نشــانهی خدایبانــوی ســپید اوســترا اســت .تخــم مــرغ بــه زمیــن
تقدیــم مــی شــود تــا خرمــن پربــار آتــی خــاک را تضمیــن کنــد.
تخــم مــرغ رنگــی کــه بــر ســفرهی هفــت ســین میبینیــم،
در قلمــرو ســلت و غالیــا نمــاد اوســترا بــوده و از عهــد
باســتان در جشــن هــای پاگانــی رواج داشــته ،و از آنجــا
بــه مســیحیت راه یافتــه و از نمادهــای ایســتر شــده.
از دیگــر نمادهــای اوســترا ،خرگــوش اســت .ایــن حیــوان بــرای
خدایبانــو اوســترا مقــدس بــوده ،زیــرا مــی توانســته بــه خرگــوش
مســخ شــود و تخــم پرنــدگان را در آشیانهشــان نگهبانی کنــد ،و از
طرفــی بــه دلیــل باروری خرگــوش در ایــن زمان از ســال ،خرگوش
حیــوان خاصـهی او شــده اســت .خرگــوش اوســترا ،نیــز بــه ایســتر
راه یافتــه و شــکالتهای خرگــوش شــکل ایســتر از آن آمده اســت.
کپــه آتــش و پریــدن از روی آتــش یکــی از رســوم جشــن
آلبــان ایلــردر آغــاز بهــار و اعتــدال ربیعــی در قلمــرو ســلت و
غالیــا بــوده اســت و شــباهت تمــام بــه چهارشــنبه ســوری مــا
دارد؛ البتــه ایــن روزهــا پریــدن از آتــش بیشــتر بــرای جشــن
بلتایــن در کشــورهای ســلتی و غالیایــی در اول مــاه مــه انجــام
مــی شــود .ایــن رســم ،نمــاد آوردن گرمــا و نیــروی خورشــید بــه
مــزارع بــرای کاشــتن گیاهــان و بذرهــا در اول بهــار بــوده اســت.
چــه نیکــو اســت ایــن شــباهتها در آیینهــای جهــان و
چــه نیکــو خواهــد بــود کــه ایــن آیینهــا را بــه روز آوریــم.
نوروزتان مبارک و تبریک از برای ســالگرد انسانشناســی و فرهنگ

پیــش از ایــن بســیاری از فرهیختــگان و دوســتداران فرهنــگ
پارســی از نــوروز ســخن گفتــه و از پیشــینهی نــوروز در گســترهی
ایــران بــزرگ ســخن رفتــه اســت ( .)1در گــذرای تاریــخ نــوروز
از یــک ســو بــه هــزارهی اول پیــش از میــاد مســیح و از ســوی
دیگــر یادمانهایــی از فــات ایــران آغــاز آن را بــه اواخــر هــزارهی
ســوم پیــش از میــاد و برخــی از اجــزاء ایــن ســین یــا جشــن
باســتانی تاریــخ آن را بــه اواخــر عصــر کهــن ســنگی و نوســنگی و
ماســنگی یعنــی دوره رویکــرد نخســتین شــکلهای کشــت و بعــد
اســکان و تقــدس گیــه و نباتــات بــاز میگردانــد و در جهشــی
بــزرگ و چنــد هــزار ســاله و از آغــاز رویکــرد بــه گاهشــماری
خورشــیدی ایــن جشــن را از چهارشــنبه ســوری تــا ســیزده
فروردیــن میرســاند .در گاه شــمار کهــن روســتاییان جشــن در
بطــن عیــد آفرینــش و در آغــاز خــزان و بعــد جشــن باززایــی
آغــاز بهــار و فصــل گــرم و جشــن مهــرگان در آغــاز فصــل ســرد
بــاز میگــردد .دادههــای اســاطیری و باستانشــناختی در میــان
رودان گویــای آن اســت کــه در ســومر جشــن اکیتــو ()Akitu
در آغــاز ســال ســومری جشــن آفرینــش در عنایــت بــه اســطوره
باززایــی و آرزوی بازگشــت و عبــور از مرگ و دســت یابــی به زمان
ازلــی در آغــاز هــر ســال بــر پــا میشــده اســت .میدانیــم کــه
ســومریان از اقــوام پیــش آریایــی فــات ایــران و از مســیر دیلــون
در بحریــن و فــارس و کوههــای غــرب ایــران کنونــی بــه میــان
رودان راه یافتنــد و فرهنــگ آنــان بــر فرهنــگ بومــی آن قلمــرو
تاثیــر نهــاد .زیگوراتهــای کــوه شــکل و یادمــان کوههــای غــرب
ایــران بــود .بعــد از ســومریان جشــن ســال نــو در بابــل در دوازده
روز پیاپــی بــر پــا مــی شــد و روز پنجــم شــهریار در معبــد مــردوخ
پوشــاک شــهریاری رهــا و مــورد مواخــذه و ضــرب و شــتم کاهــن
قــرار میگرفــت و همــه کاســتیها و بیدادهــا را کاهــن بــدو
نســبت م ـیداد و ســرانجام شــاه بــا خــوردن ســیلی محکمــی از
دســت کاهــن بــه کاخ شــهریاری بــاز میگشــت کــه همـهی ایــن
مراســم یــاد آن در نحســی ایــام پنجــه تقویــم قمــری و عبــور شــاه
از نحســی روزهــای پنجــه اســت .مراســمی کــه دیرگاهــی در ایران
حتــی بعــد از کار بســت گاهشــماری خورشــیدی بــه شــکل دیگــر
و بــا انتخــاب میــر نــوروزی بــر پادشــاه در ایــام پنجــه حکومــت
را بــه میــر نــوروزی وا مینهــاد تــا دچــار نحوســت آن پنــج روز
نشــود و فرامــوش نکنیــم کــه حکــم میــر نــوروزی بــه گفتــه
حافــظ بــرای پنــج روز بــود و در آن پنــج روز بعــد از ســتمها کــه
بــر میــر نــوروزی روا میداشــتند میــر از فرمانروایــی موقــت خلــع
و شــاه بــه شــهریاری بــاز میگشــت ( 3و.)2
بدینســان چنیــن مینمایــد کــه پیشــینه جشــن آیینــی نــوروز
در ایــران بــه دورهی پیــش از آریایــی و پیــش از زرتشــتی بــاز
میگشــت و جشــن دینــی نیســت و تنهــا بــا رواج آییــن زرتشــت
اســت کــه نــوروز جشــن پیــروزی نیروهــای اهورایــی بــر نیروهــای
اهریمنــی میشــود .در راه بــرون بــه خاســتگاه هــای آییــن نــوروز
بایــد گفــت:
 .1نــوروز بــه خورشــید نیایــش در رســیدن بــه اعتــدال بهــاری و
پیشــینه آن بــه مراســم یلــدا و زادشــب خورشــید بــاز میگــردد.

بها ر یه

خاستگاه آیین نوروز
باجالن فرخی

دادن قربانــی خــروس در نــوروز کــه هنــوز هــم در بســیاری از
قلمروهــای ایــران رواج دارد و نشــانه قربانــی کــردن خــروس در
مذبحــی در تخــت جمشــید یــادگار چنیــن رویکــردی اســت؛ و
بــه یــاد دارم کــه خــروس خــاص قربانــی دادن در شــب ســال
نــو خروســی ســپید بــود کــه آن را نمــاد روشــنی میدانســتند.
بــه روایــت از تاریــخ بخــارا ( )4در آغــاز ســال نــو در ســوگ
ســیاوش خــروس قربانــی میدادنــد .قربانــی خــروس خــاص
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خورشــید اســت و بــه روایــت از اســتاد مهــرداد بهــار ( )5آویختــن
آویــزهی فــروزان از پرنــدگان در گذشــته و در ایــام نــوروز ردپایــی 85
اســت از خورشــید نیایــش آغازیــن .جشــن نــوروز از چهارشــنبه
ســوری آغــاز میشــود کــه اگــر ســوری را بــه معنــای ســرخ
بگیریــم بــه معنــی چهارشــنبه ســرخ اســت و در بــاور برخــی
ستارهشناســان یهــود در روز چهارشــنبه  27ایلــل یــا ایلــول
خورشــید آفرینــش یافتــه یعنــی در دوازدهمیــن مــاه ســال بــه
هنــگام اعتــدال بهــاری و جشــن ســال نــو و افروختــن آتــش
در چهارشــنبه ســوری شــاید رســمی اســت جادویــی در گــرم
کــردن زمیــن و آرزوی بازگشــت خورشــید و گــرم شــدن زمیــن.
 .2از ســویی دیگــر در آییــن نــوروز ردپــای نیایــش گیــاه خدایــان
دیــده میشــود و ســبزه هایــی کــه بــر خــوان نــوروز مینهنــد
یــادآور ســبزههای موســوم بــه بــاغ ادونیتــس در ســوگ گیــاه
خــدای ســوری و فنیقــی و بــه دور از افکنــدن ســبزهها در
پایــان جشــن اســت کــه در ایــران بعــد از مراســم ســیزده انجــام
میشــود و در پایــان مراســم ســبزهها را بــه آب میافکننــد.
 .3نــوروز بــا آرزوی گــذار از مــرگ و باززایی و دســت یابــی به زمان
ازلــی پیونــد دارد و توجــه بــه نیایــش گیــاه خدایــان نیــز در همــه
ســرزمینها نشــان از آرزویــی اســت کــه خاســتگاه بســیاری از
دینهــا و اعتقــاد بــه رســتاخیز رخدادی اســت که پس از گســترش
آییــن زرتشــت در آخریــن یشــن یــا گهنبــار آفرینــش موســوم بــه
همســپتدیم پدیــدار مــی شــود در ایــن جشــن ســتایش آفرینــش
انســان در ششــمین روز آفرینــش در اســاطیر زرتشــتی اســت(.)6
 .4پــس از رواج آییــن زرتشــتی نــوروز بــا نــزول فروهرهــا –
نیروهــای مینــوی و پاســدار انســانها و جهــان مــادی -از آســمان
بــه زمیــن پیونــد مییابــد؛ و هــم بدیــن دلیــل اســت کــه در ایــن
روز هــا ایرانیــان خانــه خــود را آراســته و تمیــز میکننــد و بــا
نهــادن خوراکــی بــر خــوان نــوروزی و فدیــه دادن خوردنــی هــا در
گورســتان هــا ،بازگشــت ارواح یــا فروهرهــای نیــاکان را در ایــن
روزهــا گرامــی مــی دارنــد .گفتنــی اســت کــه در آییــن زرتشــت
اهورامــزدا جهــان مینــوی را پیــش از جهــان مــادی آفریــد و هــر
نمــود مــادی پرتــوی اســت از نمــود مینــوی در جهان مــادی و این
بــاوری اســت کــه بــه روایتی در نظریــه فلســفی افالتون تاثیــر نهاد.
 .5از ســوی دیگــر کلمـهی جشــن برگرفتــه از یســن اوســتایی بــه
معنــی ســتایش و نیایــش و یــادآور روایــت بیرونــی و نیــز تاریــخ
بخاراســت از مردمــان ســغد در ایــران بــزرگ کــه در آخریــن
روزهــای مــاه خشــوم (دوازدهمیــن مــاه ســال) بــا یــاد مــردگان
خــود بــه مویــه مــی نشســتند و بــا ناخــن چهــره میخراشــیدند
و برگــور مــردگان خــود خوراکــی مینهادنــد کــه یادمانــی اســت
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کــه از نیــا نیایــش و خاســتگاه برخــی از دینهــا ( )7و مراســم
جمعــه آخــر ســال در ایــران اســامی نیــز راهــی بدیــن بــاور دارد.
 .6نــوروز در ایــران بــه جمشــید شــهریار اســطورهای پیشــدادی
نســبت داده میشــود .بــه ســبب مــورد ســتایش بــودن ایــن
شــهریار اســطورهای اســت کــه تخــت جمشــید و جایــی کــه
بــه شــهادت نقــش برجســتههای آن یکــی از کاربردهایــش
قــرارگاه برگــزاری مراســم نــوروز بــوده اســت و در اینجــا محققــان
باستانشــناس میتواننــد آن را تاییــد یــا تکذیــب کننــد .در
روایتهــای اســطورهای ایــران جمشــید مدعــی آفرینــش جهــان
مــادی ،آب ،گیــاه ،خورشــید و مــاه اســت و هــم بدیــن دلیــل
اســت کــه فــره او از جانــب اورمــزد بــه میتــرا منتقــل میشــود.
در آن روایــت روزگار جمشــید روزگار بیمرگــی و شــادمانی و
هــم بدیــن دلیــل اســت کــه در آرزوی بازگشــت بــه زمــان ازلــی و
آرزوی جاودانــه شــدن نــوروز بــه جمشــید نســبت داده میشــود.

ثانیــه محاســبه میشــود؛ و اینــک میدانیــم کــه چــرا جشــن
آیینــی و ترکیبــی نــوروز بــا مراســم بســیاری چــون چهارشــنبه
ســوری ،آمــدن حاجــی نــوروز ،میــر نــوروزی ،سیاووشــان ،و
ســرانجام بزرگداشــت نیــاکان از دســت شــده کــه در بســیاری
از ســرزمین هــا خواســتگاه پیدایــی دیــن اســت پیونــد دارد.
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 .8در توجــه بــه دادههــای تاریخــی و باستانشــناختی نــوروز از
دوره هخامنشــی در ایــران رواج داشــته و در تطبیــق نــوروز ایرانی و
قبطــی چنیــن برمیآیــد کــه نــوروز ایرانــی در زمــان داریــوش اول
هخامنشــی در مصــر رایــج شــد .افســانه ویــس و رامیــن فخرالدیــن
اســعد گرگانــی افســانهای اســت اشــکانی و ایــن شــعر او در آن اثــر:
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نــوروزی اســت و در روایتــی میبینیــم کــه انوشــیروان نمیتوانــد
درخواســت ســفیر روم را بــه ســبب درگیــر بــودن در مراســم
نــوروزی بــرای دیــدار بپذیــرد .نــوروز در ایــن دوره بــه دو جنــس
نــوروز عامــه در پنــچ روز آغــاز جشــن و نــوروز خاصــه در پنــج
دوم جشــن کــه بــه نــوروز کوچــک و بــزرگ نیــز موســوم بــود
تقســیم مــی شــد و در روز ششــم خــاص شــهریار و پذیــرش
هدایایــی بــود کــه بــا خــط نیــز از آنهــا نــام کــرده اســت.
بعــد از رواج اســام در ایــران ،ایرانیــان نــوروز ا بــه ســبب پیونــد
آن بــا هویــت ملــی نــگاه داشــتند و از زمــان بنــی امیــه و بــه
روزگار حجــاج ابــن یوســف بــا دریافــت  5تــا  10میلیــون درهــم
هدایــای نــوروزی برگــزاری نــوروز آزاد شــد .در ســال  465بــا
رواج گاه شــماری خورشــید و ملکشــاهی زمــان نــوروز تثبیــت و
از آن پــس هــر ســال  365روز و  5ســاعت و  48دقیقــه و 46

بها ر یه
87

نوروزنامه 1398

ناصر فکوهی

مائیم که از بادهٔ بیجام خوشیم  /هر صبح من ّوریم و هر شام خوشیم
گوینــد ســرانجام ندارید شــما  /مائیم که بیهیچ ســرانجام خوشــیم
عکس :حامد صادقی

ســال جدیــد را در شــرایطی آغــاز میکنیــم کــه بیتدبیــری در
ارکان تدبیــر ،ســرزمین ِ مــا را در موقعیتــی ســخت قرار داده اســت:
امــروز فشــاری باورناکردنــی بــر بیشــتر مــردم مــا وارد میشــود.
ســفره بســیاری از مــردم خالــی اســت .بیمــاران ،گرفتــار ِ آزمنــدی
ســیریناپذیری ِ مالانــدوزان هســتند و جنگطلبــان بــر طبــل
ِ کینــه و تــرس میکوبنــد و چنــان هیاهویــی بــر پــا کردهانــد
کــه کســی نــه بــه ســفره خال ـیاش فکــر کنــد و نــه بــه بیمــار ِ
گرفتــارش .بیتدبیــری ،از خــود نمیگویــد ،امــا زمیــن و زمــان
را بــه دشــنام میگیــرد .همــه چیــز ،مهیــا اســت کــه تــن بــه
افســردگی بدهیــم و ســر بــه بیابــان بیتفاوتــی بگذاریــم.
همــه چیــز .بلــه ،ولــی همــه چیــز ،بینــوروز .انســانهایی
کــه از ایــن اقبــال برخوردارنــد کــه در تمدنــی باســتانی زاده
شــده باشــند ،میــراث ِ فرهنگــی بزرگــی را بــر دوش میکشــند
کــه هرچنــد گاه آنهــا را زیــر بــار ِ خــود ُخــرد میکنــد .امــا
بــرای آنهــا خاطــره و از آنجــا ،قدرتــی از تحملپذیــر کــردن
ِ واقعیــت میســازد تــا بتواننــد تــن بــه نومیــدی ندهنــد.
امــروز ،حــال ِ مــا ،بــه حــال ِ بیمــاری شــباهت دارد کــه انتخابــش
بیــن ِ نومیــدی و مــرگ و یــا امیــد بــه هــر قیمتــی و زندگــی و

بازســازی ِ حیــات بــرای خویــش اســت .نــوروز در ایــن انتخــاب،
جایــگاه و گزینــش ِ مــا را از پیــش روشــن میکنــد .همانگونــه
کــه هــر جامعـهای مبتنــی بــر پیشــینهای از تمــدن ِ کشــاورزی،
یعنــی پیشــینهای مبتنــی بــر حیــات در چرخههــای ِ بیپایــان
فصل ـیاش ،از ایــن نعمــت برخورداراســت کــه بتوانــد اگــر بــا هــر
زمســتان میمیــرد بــا هــر بهــار دوبــاره زنــده شــود .بیاییــم در
ایــن بهــار دوبــاره ،همــه نیروهایمــان را بــه کار بگیریــم تــا میــان
مــرگ و نیســتی و پوچــی از یــک ســو و زندگــی ،هســتی و معنــا
از ســوی دیگــر ،دومــی را برگزینیــم .انســانهای بســیاری تاکنــون
در ایــن پهنــه و در همــه پهنههــای فرهنگــی و اقتصــادی و
اجتماعــی جهــان زیســتهاند ،ایــن انســانها بــا دردهــا و رنجهــا
و البتــه شــادیهای زیــادی ِ زندگــی کردهانــد .زندگــی بیشــتر از
آنکــه چیــزی باشــد کــه آنهــا انتخــاب کــرده باشــند ،چیــزی بــوده
کــه بــرای آنهــا حاصــل جمــع ِ شــمار بزرگــی از حادثههــا در طــول
زمانهــا و مکانهــا بــوده اســت .برخــی از ایــن آدمهــا بســیار
خوشــبخت بودهانــد ،امــا بســیاری از آنهــا نیــز ،بســیار نگونبخــت.
نــوروز امــا ،ایــن امیــد را میتوانــد بــه مــا بدهــد کــه همیشــه
آغــازی دوبــاره ،در هــر شــرایطی ،ممکــن اســت .از ایــن رو،
اگــر ســیزفوار و بــه بیــان ِ آلبــر کامــو ،زندگــی را بــا تمــام
مصیبتهــا و رنجهــا و دردهــا و بیعدالتیهــا ،و البتــه بــا تمــام
زیباییهایــش ،انتخــاب کنیــم ،میتوانیــم امیــد داشــته باشــیم
کــه در طــول حیــات خــود و بــرای خویــش و یــا دســتکم بــرای
نســلهای بعــدی کــه دربــاره مــا و انتخابهایمــان قضــاوت
خواهنــد کــرد ،انتخــاب ِ درســت را انجــام دهیــم و بــا تــاش
بــرای ایجــاد چرخههــای مثبــت در زندگــی ،ولــو اینکــه ایــن
چرخههــا بســیار کوچــک باشــند و ولــو آنکــه ایــن چرخههــا
بــا بیشــترین دشــمنیها مواجــه شــوند ،راه را بــرای کاهــش
دردهــا و رنجهــا و گســترش تدریجــی شــادیها و خوشــیها و
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خوشــبختیهایی کــه بیشــک رفتهرفتــه و شــاید بــا ســرعتی
بســیار انــدک ،امــا مطمئــن از راه خواهنــد رســید ،فراهــم کنیــم.
امــروز یــک حرکــت کوچــک ،یــک حرکــت مدنــی ،بــه راه
انداختــن یــک فکــر ،شــروع یــک اقــدام بــرای بهتــر کــردن
زندگــی خــود و یــا دیگــران ،کمــک بــه بهتــر شــدن ِ محیــط
زیســت ،بهتــر شــدن ِ زندگــی روزمرمــان ،کمــک بــه یــک
کــودک ،یــک جــوان یــا یــک فــرد ســالخورده ،کاشــتن یــک
نهــال ،یــا گرفتــن دســت کســی کــه شــاید در زندگــی اقبــال ِ
کمتــری از مــا داشــته  -و همــه میدانیــم کــه چنیــن کســانی
در اطرافمــان فراواننــد -و نشــاندن همــه کســانی کــه چنــدان
کســی ندارنــد کــه نــوروز را بــا او ســر کننــد بــر ســر ِ ســفره
نورزمــان ،شــاید راهــی باشــد بــرای بــرون آمــدن از آنچــه ممکــن
اســت تصــ ّور کنیــم یــک بحــران و گــره ناگشــودنی و کوچــه
بنبســتی نهایــی در زندگیمــان اســت؛ کــه تص ـ ّور کنیــم هرگــز
نخواهیــم توانســت از ایــن موقعیــت بیــرون بیاییــم .تاریــخ معاصــر
نشــان میدهــد کــه چگونــه جوامــع و فرهنگهــای ِ مختلــف
در شــرایطی بــه مراتــب اســفناکتر بــا قــدرت اراده ،بــا شــناخت،
بــا علــم ،بــا هنــر و ادبیــات و زیباییهایــی کــه خلــق کردهانــد،
بــا دگــر دوســتی و بــا کمــک و همبســتگی بــه یکدیگــر و نــه
رقابــت و مســابقه دادن بیرحمانــه بایکدیگــر و لــه کــردن
دیگــران بــرای رســیدن بــه پیروزیهــای خیالــی بــرای خــود،
توانســتهاند خویــش را بــه موقعیتهایــی بســیار بهتــر برســانند.

نــوروز را قــدر بدانیــم و ســفرههایمان را بــر دیگــران نبندیــم.
خوشــیهای خــود را بــا دیگــران تقســیم کنیــم و در ناخوشــی
هایمــان ایــن جســارت و ایــن شــجاعت را داشــته باشــیم کــه
دســت بــه ســوی دیگــران دراز کنیــم تــا شادیهایشــان را بــا مــا
تقســیم کننــد .ایــن نــکات کوچــک و شــاید بــه نظــر پیشپاافتــاده
بودهانــد کــه راز هــزاران ســاله نــوروز مــا را در خــود دارنــد.
نــوروز بــا همــه شــادیها و رنجهایــی کــه در زندگــی
داریــم ،همچنــان نــوروز اســت و نــوروز باقــی خواهــد مانــد.
بهــار و جشــن و زندگــی را بــه خانههــا و بــه ســفرههای
حتــی خالــی خــود راه دهیــم و بگذاریــم ایــن
ســفرهها ولــو تنهــا بــا زیبایــی ِســادگی آکنــده شــوند.
با دوری از بدیها و نزدیکی با خوبیها
بدنهایتان سالم و اندیشههایتان پاک باد
نوروز پیروز
ناصر فکوهی
 20اسفند 1397
برسم هدیهای کوچک شعری از مهدی اخوان ثالث و لینک
نوروزنامههای پیشین از سال  1386تا امسال برایتان ارسال میشود.
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زندگی می گوید اما باز باید زیست
زندگی با ماجراهای فراوانش
ظاهری دارد به سان بیشه ای بغرنج و در هم باف
ماجراها گونه گون و رنگ وارنگ ست؛
چیست اما ساده تر از این ،که در باطن
تار و پود هیچی و پوچی هم آهنگ است؟
من بگویم ،یا تو می گویی
هیچ جز این نیست؟
.تو بگویی یا نگویی ،نشنود او جز صدای خویش
ماجراها گوید ،اما نقش هر کس را
می نگارد ،یا می انگارد
بیشتر با طرح و رنگ ماجرای خویش
هی فالنی! زندگی شاید همین باشد؟”-
یک فریب ساده و کوچک
آن هم از دست عزیزی که تو دنیا را
جز برای او و جز با او نمی خواهی
.من گمانم زندگی باید همین باشد
هر حکایت دارد آغازی و انجامی
جز حدیث رنج انسان،غربت انسان
آه! گویی هرگز این غمگین حکایت را
.هر چها باشد ،نهایت نیست
زندگی شاید همین باشد
یک فریب ساده کوچک
آن هم از دست عزیزی که برایت هیچ کس چون او گرامی نیست
.بی گمان باید همین باشد
.ماجرا چندان مفصل نیست ،اصال ماجرایی نیست
راست می گوید که می گوید
« یک فریب ساده کوچک »

.من که باور کرده ام ،باید همین باشد
.هی فالنی! شاتقی بی شک تو حق داری
راست می گویی ،بگو آنها که می گفتی
باز آگاهم کن از آنها که آگاهی
از فریب ،از زندگی ،از عشق
هر چه می خواهی بگو ،از هر چه می خواهی
!گفت :چه بگویم ،چی بگویم ،آه
به چراغ روز و محراب شب و موی بتم طاووس
من زندگی را دوست می دارم
مرگ را دشمن؛
وای! اما با که باید گفت این ،من دوستی دارم
که به دشمن خواهم از او التجا بردن!؟
دیده ای بسیار و می بینی
می وزد بادی ،پری را می برد با خویش
از کجا؟ از کیست؟
هرگز این پرسیده ای از باد؟
به کجا؟ وانگه چرا؟ زین کار مقصد چیست؟
خواه غمگین باش ،خواه شاد
.باد بسیار است و پر بسیار ،یعنی این عبث جاری ست
آه! باری بس کنم دیگر
هر چه خواهی کن ،تو خود دانی
،گر عبث ،یا هر چه باشد چند و چون
.این است و جز این نیست
!مرگ گوید :هوم! چه بیهوده
زندگی می گوید :اما باز باید زیست
باید زیست
…باید زیست
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بهار جهانی نیست اما...
لیلی فرهادپور
نصفالنهــار مفهــوم عجیبــی اســت .عجیــب و جــذاب .روی نقشــه
جهــان ،ایــران در  ۵۰درجــه شــرقی اســت .جغرافیایــی بیــن ۴۸
درجــه تــا  ۵۲درجــه .ایــن یعنــی حــق داری از  ۴۸درجــه تــا ۵۲
درجــه تــکان بخــوری .البتــه ایــن صحبــت در اکنــون جــاری و
ســاری اســت چــون مــکان وابســته بــه زمــان اســت و زمــان جابــر
محــض؛ و زمــان ایــن مــکان را نگــه داشــته و خــودش حرکــت
میکنــد و در توهــم اســت کــه مــکان ســر جایــش میمانــد...
ـان قــراردادی هــزار و ســیصد و نــود
و مــا اکنــون در آســتانه زمـ ِ
هشــت شمســی قــرار داریــم تــا جبــر زمــان و زمانــه ثابــت
شــود .و ایــن جبــر زمــان و مــکان اســت کــه تنهــا بــه مــا اجــازه
میدهــد تــا از  ۴۸درجــه شــرقی تــا  ۵۲درجــه شــرقی حرکــت
کنیــم و تعطیــات عیدمــان را بگذرانیــم .بــرای گــذر از ایــن جبــر
جغرافیایــی ،بایــد گذرنامــه داشــته باشــی و روادیــد؛ تــا روا ببیننــد
ـق تــکان
گــذر تــو را از ایــن مــرز جبــر ،و در گذرنامــه ات مهــر حـ ِ
خــوردن ،حــق حرکــت ،حــق گــذر میزننــد تــا تــکان بخــوری
و حرکــت کنــی و گــذر کنــی و بــرای روادیــد داشــتن هــم بایــد
پــول داشــته باشــی و مــال و منــال تــا مدارکــش را ترجمــه کنــی
ببــری ســفارتخانهها تــا از ایــن مــرز پرگوهــر تــکان بخــوری.
زمــان را نــه مــی شــود دیــد نــه شــنید نــه بوییــد نــه وزنــش
کــرد و نــه لمســش امــا میشــود احساســش کــرد و ســنگینیاش

را حــس کــرد .زمــان را میتــوان در معادلــه ســرعت و مســافت
یافــت .زمــان مســاوی اســت بــا مســافت تقســیم بــر ســرعت.
یعنــی وقتــی ســرعت ثابــت باشــد ایــن زمــان اســت کــه متغیــر
مــی شــود ...یعنــی یــک چیــزی بایــد باشــد کــه زمــان را بــا آن
انــدازه گرفــت .زمــان را کــه نــه گذشــتنش را! نــه خــودش را
چــون خــودش یــک ضریــب ثابــت اســت در معــادالت فیزیکــی.
ایــن را انشــتین یــک قــرن پیــش کشــف کــرد.
امــا کــدام زمــان؟ تغییرمکانــی پرصــدا و احمقانــه یــک ثانیــه
شــمار؟ اگــر ثانیــه شــماری نباشــد و اگــر ســاعتی در کار نباشــد
چــی؟ امــا خورشــید و مــاه ســتارگان هســتند و مهمتــر از آنهــا
محــور کــج زمیــن .ایــن اســت کــه مــکان حاصــل میشــود تــا
توهــم زمــان بوجــود آیــد!
ـی مــا
ـانی مکانـ ِ
بنابرایــن مــکان مــا واقعــی تــر از زمــان ماســت .نشـ ِ
دقیقــا ایــن اســت :مــا در یکــی از بازوهــای کهکشــان راه شــیری،
در گــروه محلــی یــک ســری منظومــه ،در منظومــه شمســی ،در
ســومین ســیاره نزدیــک بــه خورشــید ،در نیمکــره شــمالی ،در
قــاره آســیا ،در گوشــه خاورمیانــه همیشــه در بحــران  ...زمانمــان
را میگذرانیــم .یادتــان هســت کــه محــور ایــن زمیــن مــا کــج
اســت! (ایــن را نیوتــون  400ســال پیــش فهمیــد) و ایــن کــج
بــودن بــرای مــا فصلهــا را ســاخته و از بعــد از آخریــن دوران
فصــل یخبنــدان ،مــا اینــور دنیاییهــا ،در ایــن موقــع ســال ،در
میــان چرخــش زمیــن بــه دور خورشــید ،میبینیــم کــه بهــار
شــده اســت و چــون فکــر میکنیــم مرکــز دنیــا هســتیم بــه

بها ر یه

ایــن نتیجــه میرســیم کــه زمیــن نفــس کشــیده و زندگــی بــر
نباتــات بازگشــته و رو ســیاهی بــر ذغــال مانــده اســت.
تــکان خــوردن یــا نخــوردن مــا همــه اش تقصیــر همیــن نصــف
النهــار اســت و نقشــه جغرافیایــی گیتــی .تــکان خــوردن یــک نیــاز
اولیــه بشــری اســت .ایــن را وقتــی درک کــردم کــه نــوهام بــا هــزار
زحمــت ســعی داشــت چهــار دســت و پــا بــرود .ســر نــوهات ایــن
اعجــاز بشــر را میفهمــی .ســر بچــه ات اینقــدر مدهــوش خلقتــش
هســتی و بــراورد نیــازش کــه وقــت فلســفیدن دربــاره اش نــداری.
جالــب آنکــه تــکان کــه میخوریــم هــم بــاز در توهــم زمــان
هســتیم .از بــس در ایــن ور نیمکــره شــمالی ســرمان گــرم اســت،
حســاب کــردن تغییــر زمــان را در ســفر خــوب یــاد گرفتیــم.
بــدون انگشــت شــماری هــم مــی توانیــم حســاب کنیــم کــه مثــا
در نــاف پاریــس یــا آن ســردنیا در امریــکا ســاعت چنــد اســت.
امــا آن ســر دنیــا کــه آمریــکا نیســت! آن ســر دنیــای مــا آن
جایــی اســت کــه نصــف النهارمــان را بگیریــم و بیاییــم پاییــن تــا
برســیم بــه جنــوب ماداگاســکار جایــی کــه دم ســال تحویــل مــا،
در همــان ســاعت از روز ،کنــار ســاحل ،یــک زن ماداگاســکاری
هــم ســن و ســال مــن بــه فکــر پاییــزی اســت کــه کــم کــم از
راه مــی رســد و گرمــای مرطــوب ونفســگیر را میزدایــد و آن
ســر دنیاتــر درواقــع جایــی اســت کــه مردمانــش درگیرتــر از مــا
هســتند یعنــی در ونزوئــا در امریــکای التیــن! آنجاییکــه زنــی هم
ســن و ســال مــن مانــده اســت ایــن یکــی زمســتان پــر بــاران را بــا
آن کمبودهایــی توانفرســا در کشــورش چگونــه ســرکند و آینــده
بچههایــش چــه میشــود؟

پســرم در یکــی از آن ســر دنیاهــا ،در اســترالیا زندگــی میکنــد.
یــک دوســت شــیلیایی دارد .دوســت شــیلیاییاش تعریــف میکــرد
کــه در آن دوره شــلوغی و بحــران مــا ،همیــن چنــد ســال پیــش،
کــه اخبــار ایــران در صــدر خبرهــای جهــان بــود ،پــدرش (کــه
البــد همســن و ســال مــن اســت) نگــران ایــران و مــا بــود،
چــون جوانــیاش را در دوره آلنــده گذرانــده بــود و بحــران مــا
را میشــناخت .داشــتم فکــر میکــردم ایــن روزهــا کــه رییــس
91
جمهــور پریشــان احــوال امریــکا هــر روز بــا یــک ســخنرانی
91
احمقانهتــر از دیــروز ،ایــران را در صــدر خبرهــا مــی بــرد ،البــد
آن دوســت نادیــده شــیلیایی ،بــاز نگــران ماســت و بعــد کــه بنــا
بــه رســمی کــه اوبامــا گذاشــته ،ایــن قدرتمــدار پریشــان حــال،
البــد نــوروز را بــه مــا تبریــک میگویــد ایــن دوســت نادیــده
شــیلیایی البــد بــاز هــم یــاد مــا خواهــد افتــاد ...اگرچــه ،چــون
آن ور کــره زمیــن اســت ممکــن اســت توجــه نکنــد کــه مــا ســال
نویمــان آغــاز بهارمــان اســت .امــا مهــم نیســت؛ مهــم ایــن اســت
کــه بدانیــم دنیــا فقــط مــال ســردمداران پریشــان حــال نیســت.
دنیــا مردمــی دارد کــه بــه یکدیگــر فکــر میکننــد ،حتــی اگــر
آغــاز بهــار مــا پاییــز آنهــا باشــد .آنهــا مطمئــن هســتند کــه روزی
مــا و آنهــا بــه بهــار واقعــی میرســیم .همانطــور کــه مــا بــرای
هــر نقطــه بحــران زده در ایــن دنیــای وانفســا نگرانیــم و برایشــان
آرزوی آرامشــی بهــاری داریــم.
پاییزت مبارک دوست ماداگاسکاری ،شیلیایی و ونزوئالیی من
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نوروز؛ روز از نو و خاطره از نو
بهجت کاکاوند
دلــم میخواســت از حــال بنویســم ،امــا هــر چــه ُجســتم
نوروزهــای ایــن ســالها را کمرنــگ و بیمــزه یافتــم .بــه نظــر
میرســد نــوروز دیگــر صفــای آن روزگاران را نــدارد .در داالن
یادهــای گذشــته قــدم میزنــم در هشــتی خاطرههــا میایســتم
و نظــاره میکنــم .قــوم و خویشــاوندی را میبینــم کــه کاشــانه را
بــا هــدف رهایــی از میهمــان بــه قصــد کاشــان و شــهرهای دیگــر
تــرک نمیکردنــد .هیــچ ســتاد اســکان نــوروزی در اســتانها
نبــود .نــوروز ،خانــه و صفــا بــا هــم جمــع بودنــد .شــاید شــعارگونه
باشــد امــا ســاده میزیســتیم امــا عیدهــا بــا شــکوه بــود .تجمــل
نداشــتیم ولــی یکدیگــر را تحمــل نمیکردیــم .دلمــان بــرای هــم
میتپیــد .انصــاف هــم خــوب چیزیســت از دهـهی پنجاه به شــصت
و هفتــاد میآیــم تــا عدالــت رعایــت شــود .زمانــی کــه نــوروز بــاز
هــم بــا صفــا بــود .دیگــر خــودم شــده بــودم برنامهریــز و مســئول
تــدارکات نــوروزی در خانــه! لیســت کارهایــم را مینوشــتم و بــا
ترتیــب و دقــت انجــام میشــد -1 .خانــه تکانــی (آشــپزخانه......
هال........پذیرایی........انبــاری -2 )........خریــد عیــدی (آقا.....مامان.....
داداش احســان.......برادر و خواهرهــای همســرجان-3 )......خریــد
آجیــل ،شــیرینی ،گوشــت ،مــرغ و...........از قضــا در همیــن خانــه
تکانیهــا بــود کــه روزی ســرویس چندپارچــه جهیزیــهام را بــا
هــدف شســت و شــو بــه حیــاط منــزل بــرده و شــروع بــه کار
نمــودم .پســرم بــا دوســتش بــازی میکردنــد و هــر تک ـهای کــه
میشســتم آنهــا در آن آب مینوشــیدند .از مقصــران بحــران آب
امــروز ،یکــی هــم پســرم!!!!!!!! نــوروز بــود و از برنامههــای پــر و
پــا قرصــش؛ میهمــان بــازی مــن و خواهرانــم و مجــری و آغازگــر
نیــز مــادر عزیزتــر ازجانم(هــر کجــا هســت خدایــا بــه ســامت
دارش؛ روحــش شــاد) از روز اول تــا ســیزده بــه دقــت برنامهریــزی
میشــد دقیقتــر از هــر ُکنداکتــوری در همایشهــای امــروزی!
ماشــین ظرفشــویی هــم نبــود و الجــرم ُحکــم انتصــاب پُســت
ظرفشــویان هــم صــادر میشــد و بــاز هــم بــا رعایــت عــدل و
انصــاف! طبقــات شــغلی عبــارت بودنــد از :پزنــدگان ،ظرفشــویان،
خشــک کننــدگان ظــروف و صــد البتــه مــردان مشــوق ،خورنــده
و جونــده!!! پیــش از نــوروز بــه همــراه همســرم ،لبــاس کودکانــم
را میخریدیــم یــا البســکو یــا خیابــان بهــار ،ولیعصــر ،امــامزاده
ـل مخلــوط
حســن و کفشهایشــان هــم سرچشــمه........خرید آجیـ ِ
هــم هرگــز و هرگــز در خانــه مــا مرســوم نبــود .از هــر قلــم آجیــل
درجــه یــک و اعــاء یــک کیلــو خریــداری شــده و بــه منــزل
میآوردیــم و همســرجان همــه را مخلــوط میکــرد .حتــی
خانههایــی بــود کــه بــرای عیــد دیــدن میرفتیــم هــر قلــم را در
ظروفــی جداگانــه می ریختنــد و ســفره بــه بــازار شــلوغ شــبیه
میشــد کــه بینظمــی و پُــر بودنــش از زیباییــش نمیکاســت.
چنــد ســال اول ازدواج جــز عجیبتریــن و باطراوتتریــن نوروزهــا
بــود .اصــا چیــزی بــه نــام فامیــل ســورت شــده و طبقهبنــدی و
دســته بنــدی وجــود نداشــت .از فامیــل درجــه یــک تــا فامیــل
درجــه نــوزده ،بــه خانــه همــه میرفتیــم و دو روز بعــد میزبــان
دایــی مادرهمســر ،نــوه
دایــی
طبقــات نوزدهگانــه میشــدیم.
ِ
ِ

ـی مــادر همســر ،عمــوزاده پــدر عــروس.......دو یــا ســه
پســر دایـ ِ
شــیفت کاری در خیابــان پَرســه میزدیــم .مــن و خواهــر همســرم
در یــک رده ســنی بودیــم .در یکــی از همیــن دیــد و بازدیدهــا؛ بــه
خانـهای رفتیــم کــه بــا خالقیــت بســیار خواســته بودنــد دیوارهــا
را بــا پوســتر جانــوران کاغذدیــواری کننــد ولــی از بــد روزگار
چشــم خالقیــت را کــور کــرده و دو گاو خشــمگین و عظیــم کــه
کل پهنــه دیــوار را پوشــانده بــود ،بــر دیــواره اتاقــی  12متــری
نصــب کــرده بودنــد .مــن و فیــروزه ،خواهــر همســرم ،بــا دیــدن
پوســتر حیــات وحــش نتوانســتیم خنــده خــود را کنتــرل کنیــم.
از ابتــدا تــا آخــر میهمانــی روی ویبــره بودیــم و از شــدت خنــده
میلرزیدیــم .امــا ایــن خانــه ماجراهایــش بــه همیــن جــا ختــم
نشــد و ســال بعــد مــن دو خواهــر قــد و نیــم قــدم را هــم بــرای
بازدیــد عیــد بدانجــا بــردم و مبالــغ عیــدی هــم پنــج تومانــی!!!
وااای درود بــر شــرافت و شــاکری کــودکان آن زمــان بــرای همیــن
مبلــغ ناچیــز چــه میکردنــد اآلن اگــر تــراول چــک  50هــزار
تومانــی هــم بــه کــودکان بدهــی دریــغ از نرمــش و حرکتــی در
ناحیــه زبــان و فــک کــه بگوینــد :سپاســگزارم!!!!
نمیدانــم بایــد تــورم و گرانــی را متهــم دانســت یــا ترامــپ
را؟!!!!!ســردی زمانــه یــا عصــر ارتباطــات را؟!!!!!ســالیان اخیــر
وایبــر ،فیــس بــوک ،تلگــرام و واتــس اپ شــاهد بیشــترین مبادلــه
و مخابــره پیــام و خبــر نــوروزی بودهانــد امــا کــدام پیــام رســان
شــهامت دارد کــه اعتــراف بــه اثرگــذاری فراتــر از کارت پســتال
کنــد؟ پیــش از ایــن ،کارت پســتالهای زیبایــی میخریدیــم
مزیــن بــه تصاویــر گلهــا و ســفرههای ســنتی هفــت ســین!
مرقــوم کــه میشــد بــرای خواهرانــم میفرســتادم و آنهــا
هــم .آه و آه و صــد آه ایموجــی و اســتیکر چــه بالیــی ســرمان
آوردنــد؟؟؟
مبــل خریدیــم خانههــا زیباتــر شــود ،بــا کالس شــویم و ســتون
فقراتمــان ســالم بمانــد ،غافــل از اینکــه همــه بــه دیســک کمــر،
آرتــروز گــردن و ورم مفاصــل مبتــا شــدیم و خانههــا کــم جاتــر
و بحــران فرهنگــی بیــش از پیش!!!!روابــط ســرویس چــوب منــازل
گــرم شــد و دورهمــی گرفتنــد مــا ســرد شــدیم و ســردتر!
نــوروز بــا صفــا ،محبــت و گرمــی معنــا مییابــد و ســفره و ســفر
بهانــه اســت .بایــد باغبــان پامچــال ،ســنبل و بنفشــ ِه دوســت
داشــتن باشــیم .بــذر محبــت کــه کاشــته شــد و ســبزهاش رشــد
کــرد ،خــوش یمــن اســت هیــچ ســیزدهای بــه در نمیشــود .بایــد
بمانــد کــه بمانــد!!!
"خانواده انسانشناسی و فرهنگ ،نوروزتان پُرفَرّ و رنگ"
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سالهای صبوری
مهدی یسری
ســال نــود و هفــت هــم به ســر رســید و در پــی آن قــرن چهاردهم
شمســی هــم بــه نفــس هــای آخــر خــود نزدیــک شــده اســت.
قرنــی کــه بــا فــراز و نشــیب هــای فــراوان سیاســی و اجتماعــی
بــرای مــردم ایــران تــوام بــوده اســت.
پایــان جنــگ بینالملــل اول و آغــاز قحطــی متعاقــب آن،
قــرارداد  1919و حواشــی پیرامونــش ،کودتــای ســید ضیاءالدیــن
طباطبایــی ،پایــان ســلطه قاجــار ،روی کار آمــدن پهلــوی نخســت
(رضــا شــاه) ،آغــاز رونــد توســعه کالبــدی و صنعتــی ایــران،
بــروز جنــگ جهانــی دوم و در پیامــد آن اشــغال شــدن ایــران
توســط قــوای متفــق ،شــروع حکومــت پهلــوی دوم ،ملــی شــدن
صنعــت نفــت ،نارضایتــی هــای اجتماعــی و سیاســی مــردم و
وقــوع انقــاب اســامی ایــران ،مقاومــت و جهــاد در جنــگ هشــت
ســاله تحمیلــی بــا عــراق ،آغــاز دوران ســازندگی ،انتخــاب دولــت
اصالحــات توســط مــردم ،جنگهــای آمریــکا در افغانســتان و
عــراق در پــی فاجعــه یــازده ســپتامبر ،ریاســت جمهــوری احمــدی
نــژاد و تحریمهــای گســترده غــرب علیــه ایــران ،روی کار آمــدن
دولــت امیــد و اعتــدال و  ...جملگــی از اتفاقاتــی اســت کــه بــا یــک
گــذر ســریع بــر فــراز ســدهای کــه گذشــت قابــل مشــاهده اســت.
آن چــه کــه در تمــام ایــن برهههــا وجــود داشــته و کمتــر بــه آن
پرداختــه شــده اســت صبــوری و مقاومــت مردمــان ایــران زمیــن
در برابــر تمــام ایــن تنــش هــای وارده میباشــد.
پــس از ذکــر مقدمــه کوتــاه؛ بــا نگاهــی بــه ســال  97کــه بــه
زعــم بســیاری از ســالهای ســخت ،و در عیــن حــال زودگــذر
بــوده اســت ،تحمــل فشــارها و صبــوری از جانــب مــردم جلــوه

خاصــی را پیــدا کــرد .تــورم کــم ســابقه کــه بــر کاالهــای ضــروری
و غیــر ضــروری شــهروندان تاثیــر گذاشــت .از جانبــی تحریمهــای
گســترده و ناعادالنــه بینالمللــی کــه ایــاالت متحــده عامــل اصلــی
آن محســوب میشــود ســبب شــد کــه قیمتهــای بســیاری از
کاالهــا در یــک ســده گذشــته بــا اختــاف بســیار قابــل توجهــی
رکــورد دار شــود .افزایــش بیســابقه قیمــت خودروهــا (حتــی
نمونههــای کــم کیفیــت تولیــد داخــل) ،انفجــار قیمــت طــا،
ســکه ،ارز و اقــام خوراکــی و  ...همــه و همــه در کنــار هــم گویــی
فشــارهای جنگهــا و تنشهــای یــک قــرن را در خــود متمرکــز
کــرده اســت ،اتفاقــی کــه بعــد از قحطــی یکصــد ســال قبــل کــم
ســابقه بــوده اســت .بــا ایــن حــال؛ مالحظــه میشــود مــردم بــا
صبــر و شــکیبایی و بــا تحمــل ســختیها و مرارتهــا و بــا امیــد
بــه آینــدهای خــوب و روشــن ایــن گردنههــای صعبالعبــور را
طــی میکننــد .شــاید یکــی از پیغامهــای نــوروز (کــه در آســتانه
آن هســتیم) ،همیــن باشــد کــه در ســختترین و ســردترین
شــبهای زمســتانی بــاز هــم امیــد بــه طلــوع بهــار و دمیــده
شــدن گرمــای حیاتبخــش و دلگــرم کننــده وجــود دارد و گویــی
همیــن چرخــه روزگار ،کــه بــه گفتــه کــردگار ،گشــایش را در پــی
دشــواری قــرار داده اســت ،در باورهــای مردمــان نهادینــه شــده
باشــد و بــا همیــن اعتقــاد اســت کــه از دشــواریهایی اینچنیــن
میتواننــد عبــور کننــد.
امیــد اســت در ســال نــود و هشــت بســیاری از ســختیهای
ظالمانــه کــه بــر دولــت و متعاقبـاً ملــت ایــران تحمیــل شــده ،رفع
شــود و مــردم ایــن کهــن دیــار بــا شــوق و امیــد بــه چشـماندازی
روشــن و قابــل پیشبینــی بــه اســتقبال قــرن پانزدهــم هجــری
شمســی برونــد.
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جستوجويي اندیشه کاوانه در زندگي و آثار
داريوش شايگان :نمود يك گفتوگوي فراتاريخي
محمدرضا ارشاد
گفتمان شايگان
بــا درگذشــت داريــوش شــايگان پرونــده يكــي از گفتمانهــاي
روشــنفكري ايرانــي كــه خــود شــايگان تنهــا نماينــده آن بــود،
نــه تنهــا بستهنشــده؛ بلكــه تــازه بــه جريــان افتادهاست.شــايد
بپرســيد كــه چگونــه ميتــوان از گفتمانــي نــام بــرد كــه تنهــا
يــك نماينــده دارد و از همــه مهمتــر ايــن كــه چگونــه پــس از
درگذشــت تنهــا نماينــده آن ،همچنــان پويــا و زنــده اســت؟ آيا اين
مدعــا متناقــض نيســت؟ مگــر نــه ايــن اســت كــه گفتمانهــاي
روشــنفكري عمومــا طيفهــاي گوناگــون فكــري را در خــود جــاي
ميدهنــد؟ پاســخ بــه ايــن پرســشها را ميتــوان در جهــان
زندگــي داريــوش شــايگان جســتوجو كــرد .جالــب اينجاســت
كــه حتــي درســت پــس از درگذشــت او انبوهــي يادداشــت
و مقالــ ه از چهرههــاي گوناگــون فكري،روشــنفكري ،هنــري
فرهنگــي و سياســي دربــاره ســويههاي گوناگــون شــخصيتي،
انديشــگي و فرهنگــي شــايگان در مجلههــا و روزنامههــاي كشــور
بــه چــاپ رســيد.جدا از ارزشهــاي معرفتشــناختي و فكــري
ايــن يادداشــتها،آنچه از مجمــوع آنهــا برميآمــد ايــن بــود
كــه موضــوع ايــن يادداشــتها؛ يعنــي شــايگان بــر نويســندگان
آنهــا تاثيــر ويــژهاي نهادهبود.برخــي از ايــن نويســندگان تنهــا
بــا نوشــتههاي او همســخن بودنــد و گروهــي ديگــر ،افــزون
بــر همســخني بــا نوشــتههايش بــا او نشســت و برخاســت هــم
ت برداشــتهاي ايــن دو گــروه از منــش و
داشــتند.اگر از تفــاو 
شــيوه فكــري شــايگان بگذريــم ،از ايــن واقعيــت كــه شــايگان
توانســته بــر ايــن گســتره گونهگــون مخاطبــان تاثيــر بگــذارد،

شــگفتزده خواهيــم شــد .علــي دهباشــي در شــماره اخيــر
مجلــه بخــارا همــه ايــن يادداشــتها و مقالههــا را در بيــش از
 760صفحــه گــرد آوردهاســت .ايــن كــه چــرا و چگونــه شــايگان
توانســته ايــن گونــه بــر ايــن شــمار فــراوان مخاطبــان تاثيــر
بگــذارد ،موضــوع ايــن نوشــتار نيســت ،امــا در آنچــه مربــوط بــه
ايــن نوشــتار؛ يعنــي كتابهــاي او ميشــود ،بايــد بــه ايــن نكتــه
اشــاره كــرد كــه كتابهــاي شــايگان جــدا از جهــان زندگــي او
نيســتند.هر يــك از ايــن كارهــا بازتابگــر پارههايــي از وجــود او
هســتند .بــه ايــن معنــا كــه نويســنده آنهــا را زيستهاســت ،امــا
درســت هميــن تجربههــاي زيســته يــا  -بهتــر اســت بگوييــم-
تجربههــاي زينــده و زاينــده اســت كــه ميتواننــد مخاطبــان
گوناگــون نوشــتههاي شــايگان را بــا او همــراه و همنــوا گرداننــد.
بــه نظــرم يكــي از دليلهــاي ايــن همگامــي و همنوايــي ايــن
اســت كــه شــايگان همراســتا بــا وضعيــت وجــودي خــود در
جســتوجو در اقليمهــاي گوناگــون وجــود بــراي مخاطبــان
خــود انديشــههايي بــه ارمغــان آورده كــه چــون شــهدي
رنگيــن و گــوارا بــه كام مخاطبــان خــوش مينشــيند .شــايگان
بخوبــي ميتوانســت از ميــان خواندههــا و ديدههــاي متفــاوت
خــود آميــزهاي منطقــي و دلپذيــر فراهــم آورد .ذهــن شــگفت
تركيبگــر و اســفنجگون او بــه آســاني ميتوانســت نســبت
ميــان چيزهــا -نــه لزومــا شباهتشــان -را دريابــد و مفهومــي
توجوگري در
نــو از پيونــد ايــن نســبتها بســازد .ايــن جســ 
ت و پيوندهــاي ناپيــدا
اقليمهــاي گوناگــون وجــود و يافتــن نســب 
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ميــان پديدههــا ،بازتابــي از وضعيــت وجــودي خــود شــايگان بــود.
او خــود– آن گونــه كــه بارهــا در جاهــاي گوناگــون نوشــته و
گفتــه -حاصــل تجربههــاي پيچيــده ،ناهمگــون و پرگسســت و
نشــيب ســده كنونــي بودهاســت .گويــي خاطرههــاي چنديــن
نســل و دوران را بــا خــود دارد .او ميكوشــيد ميــان همــه ايــن
ناهمزمانيهــا و گسســت و چيــنو شــكنهايي كــه در وجــودش
آشــيانه كردهبودند،نســبت و پيونــد برقــرار ســازد.از ايــن ديــد،
شــايگان ،خــود؛ نمــود يــك گفــت و گــوي فراتاريخــي بــود.او از
جهانــي ميآمــد كــه چونــان آونگــي در ميانــه شــكوه پيوســته
ســنتهاي گذشــته و ســاختارهاي پرچيــن و شــكن جهــان
مــدرن در گــردش بــود .همانگونــه كــه در جايــي گفتــه ،خــود
را متعلــق بــه دو ســاحت ميدانســت؛ ســاحت خاكــي يــا همــان
جهــان واقعــي و ســاحت آبــي يــا همــان عالــم خيــال و تصــورات.
بــا ايــن حــال كوشــيد تــا بتوانــد ايــن آونــگ را در جايــي بــه
تعــادل برســاند.اين پرســمان بنياديــن بويــژه از كتاب"آســيا در
برابــر غــرب"  -كــه بيشــترين حجــم انتقادهــا را متوجــه خــود
كــرده -تاكتــاب "افســونزدگي جديــد :هويــت چهــل تكــه و
تفكــر ســيار" درميگســترد .در ميانــه ايــن دو كتــاب ،شــايگان
كتابهــاي ديگــري هــم نوشــته كــه بــه گونــهاي حلقههــاي
ميانجــي ايــن كتابهابــه شــمار ميرونــد .امــا چهــار كتــاب پايانــي
شــايگان يعنــي" در جســت و جــوي فضاهــاي گمشــده"" ،پنــج
اقليــم حضــور :بحثــي دربــاره شــاعرانگي ايرانيــان" ،بويــژه "جنــون
هشــياري" و"فانــوس جادويــي زمــان" اثرهايــي هســتند كــه بــا
آن كــه بــا كارهــاي پيشــين او درپيونــد هســتند ،امــا راه ديگــري
را در برابــر مــا مينهنــد؛ راهــي كــه همزمــان دوران جوانــي،
ميانســالي ،پيــري و پايــان زندگــي شــايگان را بــه هــم ميپيونــدد.
تکانههای بنیادین
پيــش از ايــن كــه نگاهــي گــذرا بــه كتابهــاي شــايگان بياندازيــم،
بهتــر اســت دورنمايــي از جهــان زندگــي او را ترســيم كنيــم؛ چــرا
كــه –همانگونــه كــه گفتــهشــد -نوشــتههاي شــايگان جــدا از
جهــان زندگي او نيســتند .ســپهر خانوادگي،جهان ايراني -اســامي
و روزگار معاصر،چونــان دايرههايــي درهــم و هممركــز ،جهــان
پرتــب و تــاب شــايگان را ســاختهاند .ايــن دايرههــا چنــان در هــم
فرورفتهانــد كــه جداســازي آنهــا از يكديگــر ناممكــن اســت.
مايههــاي بنياديــن انديش ـ ه شــايگان در محيــط ويــژه خانوادگــي
او شــكل گرفتنــد .او در خانــوادهاي چندزبانــه و چندفرهنگــه زاده
و پروردهشــد؛ پــدرش بازرگانــي از تــركان ايــران بــود و مــادرش،
بانويــي گرجــي و ســني مذهــب .پــدر و مــادرش بــا تركــي
عثماني(اســتانبولي) بــا يكديگــر ســخن ميگفتنــد ،مــادرش بــا
دايــه و پرســتار او بــه زبــان روســي و خالــه -كــه همــراه خانــواده
شــايگان زندگــي ميكــرد -و مــادرش بــه گرجــي .ضمــن ايــن
كــه مــادر شــايگان فارســي را بــا لهجــه شــيرين گرجــي صحبــت
ميكــرد.او را از كودكــي در مدرســهاي فرانسوي(ســن لويــي) در
تهــران گذاشــتند؛ مدرســهاي كــه بــه دســت كشيشــان الزاري
اداره ميشــد .در هميــن مدرســه بــود كــه شــايگان آهســته
آهســته بــا نمودهــا و بنيانهــاي تمــدن مــدرن آشــنا شــد.
شــايگان در بخشــي از خاطــرات چاپنشــدهاش– كــه در واپســين
شــماره مجلــه بخــارا بــه چــاپ رســيده -در ايــن بــاره ميگويــد
؛ حضــور در ايــن مدرســه ســبب شــد تــا بــا مفهــوم تاريــخ و

پيشــرفت آشــنا بشــوم و ايــن كــه در جايــي ديگــر از جهــان،
دگرگونيهايــي رخ نمــوده كــه بــه پيدايــي انســان و جامعــهاي
ديگرســان از جامع ـهاي كــه بــه آن تعلــق دارم ،دامــن زدهاســت.
ايــن احســاس گنــگ كــه گويــي بــا دو جهــان ســر و كار دارد؛
جهــان مدرســه فرانســويها و جهــان بيــرون از آن ،بعدهــا كــه
شــايگان بــراي تحصيــل بــه اروپــا رفــت ،افزونتــر شــد .بــه هــر
روي ،شــايگان از همــان زمــان ،ايــن شــكاف را در وجــود خــود
احســاس ميكــرد ،امــا ايــن احســاس شــكافي كــه بــه تعبيــر
خــودش؛ وجــود او را "دو شــقه" كردهبــود ،هنگامــي بــراي او
جديتــر شــد كــه او را در پانزدهســالگي بــه انگليــس فرســتادند.
در چهــار ســالي كــه شــايگان در انگليــس ميزيســت؛ يعنــي از
 1950تــا  ،1954تكانههــاي فرهنگــي بيشــتري در او زده شــد.
دوري از خانــواده و كشــور ،همزمــان بــه او احســاس اســتقالل
شــخصيتي و فكــري مــيداد و بهتــر ميتوانســت بــا فاصلــه و
درنــگ بيشــتري بــه جهانــي كــه بــه آن تعلــق داشــت بيانديشــد
 .در ايــن زمــان او بــه بررســي و مطالعــه تاريــخ ايــران پرداخــت.
كمكــم ايــن پرســش بــراي او مطــرح شــد كــه چــرا و چگونــه
درســت از ســده شــانزدهم و هفدهــم ميــادي؛ يعنــي بــا ظهــور
دكارت مــا از گردونــه تاريــخ بيــرون رفتيــم و در "تعطيــات"
ناخواســتهاي بــه ســر برديــم؟ اينــك آن احســاس گنــگ دوپارگــي
و شــكاف ،جــاي خــود را بــه انديشــه و كاوش جــدي در يــك
گسســت جــدي وجــودي ،تاريخــي و معرفتشــناختي دادهبــود.
گرچــه احســاس و آگاهــي از ايــن وضعيــت دوگانــه يــا گسســت
وجــودي و تاريخــي او را همزمــان پرخاشــگر و شــگفتزده
ميكــرد ،امــا هيــچگاه تــا پايــان عمــر خــود -جــز اندكــي در
بــرش ويــژه زمانــي كــه حاصــل آن "كتــاب آســيا در برابــر غــرب
بــود" -بــر ســويههاي ناشــاد و ناخرســند ايــن آگاهــي وجــودي
تاكيــد نكــرد .شــايد بــه هميــن دليــل بــود كــه شــايگان هيـچگاه
بــه انديشــه سياســي چــپ گرايــش نيافــت؛ گرچــه آن را نفــي هــم
نميكــرد و همــواره بــا نگاهــي فرهنگــي و فلســفي بــه ميــراث
ماركســي مينگريســت.ضمن ايــن كــه بــه ايدئولوژيهــاي
راســت هــم گرايشــي نداشــت.از ســوي ديگــر؛ انضبــاط پادگانــي
"پابليــك اســكول انگليســي" او را بيشــتر بــا آنچــه از مدرســه
فرانســويهاآموختهبود؛ يعنــي بنيانهــاي زندگــي مــدرن آشــنا
كــرد .در انگليــس بــود كــه شــايگان با هنــر مدرن آشــنا شــد؛تئاتر،
موســيقي و بالــه .او بعدهــا زمانــي كــه بــه بــراي تحصيــل فلســفه
بــه ژنــو رفــت ،ضمــن رفتــن بــه كنســرتها و نمايشهــاي
گوناگــون،در كالسهــاي نقــد ادبــي دانشــگاه شــركت ميكــرد و
بــه خوانــدن ادبيــات مــدرن روي آورد.در هميــن زمــان بــود كــه
شــايگان رمانهــاي بــزرگ مــدرن از جملــه " در جســت و جــوي
زمــان بازيافتــه" مارســل پروســت را خواند.جالــب اينجاســت
كــه دو تــا از آخريــن كتابهــاي او يعني؛"جنــون هشــياري" و
"فانــوس جادويــي زمــان" كــه بــه ترتيــب دربــاره شــارل بودلــر؛
شــاعر فرانســوي و مارســل پروســت؛ رماننويــس فرانســوي
هســتند ،درواقــع؛ گونــهاي بازگشــت انديشــهكاوانه شــايگان در
چگونگــي عالقــهاش بــه ادبيــات مــدرن بــه شــمار ميرونــد.
شــايگان بــا همــه گرفتوگيرهايــي كــه در درون خودميديــد ،بــا
گامنهــادن در مســير وجــودي خــود ،گونـهاي رهايــي و آزادگــي را
تجربــهكــرد .ايــن آزادگــي و رهايــي كــه تــا پايــان عمــر بــراو پرتو
انداختهبــود ،آرامــش ويــژهاي را وجــودش جلوهگــر ميســاخت.

جهان نسبتها
شــايگان را بايــد انديشــمند گسســتهاي وجــودي دانســت.
او دربــاره ايــن گسســتها كــه وجودشــرا دربــر گرفتهبودنــد،
پرســشهايي جــدي درانداخــت .شــايگان بخوبــي پــي بردهبــود
كــه ايــن گسســت تنهــا ويــژه ايرانيهــا نيســت؛ ســاكنان همــه
ن هنــدي ،تمــدن چينــي و تمــدن
تمدنهــاي كهــن از جملــه تمــد 
ژاپنــي ،هــر يــك بــه شــيوه ويــژه خــود آن را از ســر ميگذراننــد.
ايــن نكتــه انگيــزهاي شــد تــا بــه شــناخت تمدنهــاي كهــن آســيا
روي آورد؛ بويــژه تمــدن هنــد كــه شــايگان نقــش آن را در آســيا
بــا نقــش تمــدن يونــان در غــرب ميســنجيد .از ديــد او تمــدن
هنــدي ســده ششــم پيــش از ميــاد يــك آزمايشــگاه بــزرگ
فلســفي اســت كــه در آن همــه گونــه گرايــش فكــري ميتــوان
يافــت؛ از مادهگرايــان تــا دوبنانــگاران (معتقــدان بــه ثنويــت)،
انديشــههاي شــگفت و رازوار اوپانيشــادها ،آييــن جيــن و بــودا.
ايــن گونهگونــي انديشــه و فكــر را بــي آن كــه محدويتــي بــر آن
باشــد ،تنهــا ميتــوان در يونــان باســتان ســراغ گرفت.شــايگان
در ســوئيس در كنــار خوانــدن فلســفه ،بــه كالسهــاي تاريــخ
اســطورههاي هنــد "ژان هربــر"؛ هندشــناس نيــز ميرفــت.
او ســپس بــه آموختــن زبــان سانســكريت پرداختــو بعدهــا در
آشــنايي بــا هانــري كربــن ،بــه مطالعــات تطبيقــي عالقهمنــد
شــد .كتــاب "آييــن هنــدو و عرفــان اســامي" كــه پاياننامــه

ْ
ژرفساختهاي تمدني
در ايــن دوران پرســش بنياديــن شــايگان ايــن بــود كــه چــرا
تمدنهــاي بــزرگ و كهــن آســيايي درســت از زمانــي كــه تمــدن
مــدرن پديــد آمــد ،از گردونــه تاريــخ بيــرون ماندنــد و از زايايــي
بازماندنــد و ايــن كــه تمدنهــاي ســنتي چــه پيونــدي بــا تمــدن
مــدرن دارنــد .ايــن پرســشها بــه نــگارش دو كتاب"بتهــاي
ذهنــي و خاطــره ازلــي" و " آســيا در برابــر غــرب" انجاميــد.
شــايگان در ايــن دوران از يــك ســو ،ميخواهــد بــه ســويههاي
همســان و مشــترك تمدنهــاي آســيايي راه ببــرد و شــناخي
تطبيقــي از آنهــا بــه دســت بيــاورد و از ديگــر ســو ،بــر آن اســت
تــا نســبت ميــان تمدنهــاي كهــن و تمــدن مــدرن را دريابــد و
توگــو ميــان آنهــا را فراهــم آورد.بــه
از ايــن راه زمينههــاي گف 
هميــن دليــل نخســت ميكوشــد تــا گوهــره تمدنهــاي آســيايي
را بشناســد .اســطورهها يــا ســاحتهاي نماديــن فرهنــگ،

مقا ال ت

بــا ايــن كــه احســاس ميكــرد گويــي چنديــن ســده زيســته و
شــاهد دگرگونيهــاي شــتابان و برقآســايي بــوده كــه ايــران
و پهنــه جهــان را درنورديدهبودند،امــا همــواره بــا "طنــز خــاص
انگليســي" و البتــه نگرشــي خيــاموار كــه حاكــي از نــگاه و منشــي
منصفانــه و گونـهاي "فاجعهزدايــي" از رخدادهــاي ناگــوار زندگــي
بود،بــه همــه چيــز مينگريســت.تو گويــي چــون "منخســتهدل"
حافــظ در انــدرون خــود فغانــي داشــت؛ غوغــاي روزگاري كــه
ن رابــا بيســت
شــكيبدالنه بــا گــوش جــان شــنودهبود ،امــاآ 
دهــان بــراي مــا بازميگفت.افــزون بــر اينها،شــايگان بــه ماننــد
هــر فــرد ديگــري تنهايــي ويــژه خــود را داشــت .بــا اين تفــاوت كه
او بــر تنهايــي خــود آگاه بــود و بــه واســطه آن فرديــت و يكتايــي
وجــودي خــود را يافتهبــود .درواقــع؛ روايــت صادقانــه شــايگان
ازاســطورههاي فــردي خــود بــود كــه همــه را خــود فريفتــه
ميكــرد و شــايداز هميــن جــا بتــوان راز همســخني شــايگان را
بــا مخاطبــان بيشــمار زمانـهاش دريافــت .بــه نظــر نگارنــده يكــي
از آن اســطورههايي كــه زندگــي او را دگرگــون كردهبــود ،آخريــن
ســخناني بــود كــه پــدرش خطــاب بــه وي گفتهبــود و تــا پايــان
عمــر در ذهــن او مانــدگار و اســطوره زندگانــي او شــدهبود .زمانــي
كــه پــدرش پــي بــرد كــه فرزنــدش حرف ـ ه او را پيشــه نخواهــد
كرد،پســر را خواســت و بــه او گفــت ":بيــن مــن و تــو يــك
اختــاف طبقاتــي و فرهنگــي بــه وجــود آمــده ...مــن بازرگانــي
ســنتي مانــدهام و تــو دچــار نوعــي اشــرافيت ذهنــي شــدهاي .حال
هــر كاري كــه مايلــي بكــن ،تــا زنــدهام از تــو حمايــت خواهــم
كرد....ولــي هــر چــه پيــش آيــد و هــر تصميمــي كــه ميخواهــي
بگيــري ،يــك چيــز را بــدان :انســان بــودن باالتــر از همــه چيــز
اســت".اين همــان اســطورهاي اســت كــه مســير زندگــي شــايگان
را تعييــن ميكنــد؛ اســطورهاي كــه در عيــن ايــن كــه گــواه
اســتقالل پســر از پــدر اســت،تاييد پــدر را هــم در خــود دارد.

دكتــري او بــا ايــن شرقشــناس فرانســوي بود،حاصــل ايــن دوران
اســت .شــايگان بواســطه احســاس دينــي كــه بــه هانــري كربــن
ميكــرد ،بعدهــا كتابــي دربــاره او بــا نام"هانــري كربن:آفــاق
معنــوي تفكــر معنــوي در اســام ايرانــي" بــه فرانســه نگاشــت.
در ضمــن در ســالهاي  40شــايگان بابرخــي از بــزرگان و
فرزانــگان اســام از جملــه :عالمــه طباطبايــي و ســيد جاللالديــن
آشــتياني نشســت و برخاســت پيــدا كــرد .ايــن نشســت و
برخاســتها تاثيــري فراوانــي بــر رويكردهــاي فكــري شــايگان
درخصــوص معنويــت داشــت .شــايگان در كتــاب " آييــن هنــدو
و عرفــان اســامي" بــر ايــن نظــر اســت كــه اگــر ســاختارهاي
بنياديــن انديشــه عرفانــي را در نظــر بگيريــم ،ميتوانيــم ميــان
آنهــا نســبتهايي را بيابيــم امــا ايــن بــه آن معنــا نيســت كــه
آنهــا عيــن يكديگرند.بــر هميــن پايــه بــود كــه او كوشــيد تــا
نســبتهاي عرفانــي آييــن هنــدو و اســام را در كتــاب "آييــن
هنــدو و عرفــان اســامي" بيابــد و به بررســي بگــذارد .شــايگان اين
كتــاب را حاصــل گوشــهگيري چنديــن ســاله خودخواســتهاش
از جهــان خواندهاســت ،بــه گونــهاي كــه وقتــي بــراي دفــاع از
پاياننامــه خــود بــه دانشــگاه ســوربن رفتهبــود ،تــازه پــي بــرده
بــود كــه دانشــگاه بــه دليــل شــورش مــي ( )1968بستهشــده!
شــايگان در ســالهاي 1340در گــروه زبانشناســي دانشــگاه
تهــران بــه آمــوزش زبــان سانســكريت ميپرداخت.كتــاب
"اديــان و مكتبهــاي فلســفي هنــد" فــراورده هميــن دوران
اســت.او در ديباچــه ايــن كتــاب كــه يكــي از كتابهــاي
منبــع در زمينــه هندشناســي در ايــران اســت،با بهرهگيــري
گ و اسطورهشــناس
از انديشــههاي "ژرژ دومزيــل"؛ فرهنــ 
فرانســوي ،ميكوشــد از نگاهــي ديگــر جامعــه هنــد باســتان و
ســنتهاي فرهنگــي و اســطورهاي و فلســفي آن را بــه بررســي
و كاوش بگــذارد.از ديــد شــايگان ايدئولــوژي سهبخشــي يــا
ســهگانه هنــد و اروپايــي -كــه دومزيــل در كتابهايــش بــه
شــرح آن پرداختــه -در ســاختار اجتماعــي ،فرهنگــي و فكــري
هنــد بازيافتنــي اســت .شــايگان بــا ايــن ديباچــه ميكوشــد تــا
بــه خواننــده دركــي علمــي از فراينــد دگرگونيهــاي فرهنگــي
و فلســفي تمــدن هنــد باســتان بدهــد .بررســيها و مطالعــات
پيگيــر شــايگان در تمــدن هنــد بــه فهــم او در خصــوص شــناخت
اسطوره،فلســفه و پيوندهــاي تمدنــي كمــك شــاياني كــرد.
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ابزارهــاي زبانــي و بيانــي مشــترك ميــان تمدنهــا هســتند .از
هميــن رو شــايگان در كتــاب "بتهــاي ذهنــي و خاطــره ازلــي"
بــه ايــن ســاحتهاي بنياديــن ميپردازد.شــايگان در ايــن
كتــاب بيــش از همــه زيرتاثيــر ســه انديشــمند و اسطورهشــناس
بــزرگ؛ يعنــي يونــگ ،اليــاده و كاســيرر اســت .از ديــد شــايگان
نمادهــاي اســطورهاي ميتواننــد بــه مقايســه ميــان فرهنگهــا
كمــك كننــد؛ چــرا كــه ايــن نمادهــا صورتهــاي گونهگــون
كهنالگوهــا هســتند و درواقــع؛ ســير كهنالگوهــا را از فرهنگــي
بــه فرهنگــي ديگــر نشــان ميدهنــد .از ديــد شــايگان اســطوره
بنياديتريــن نقطــه اشــتراك تمدنهاســت .تجربــه انســان بــا
امــر قدســي از طريــق زبــان نمــاد يــا همــان اســطوره بيــان مــي
شــود.اگر بخواهيــم بــه زبــان كانتــي بگوييــم؛ اســطوره در ميــان
ســاحت پديــداري و ســاحت نومنــي پديدههــا آشــيان دارد.
يــا بــه زبــان لكانــي؛ در ميانــه امــر نماديــن و امــر خيالــي در
نوســان اســت؛ يعنــي اســطوره هــم ،پايــي در جهــان واقعيــت دارد
و هــم پايــي در جهــان خيال.بــر پايــه هميــن تعبيــر اســت كــه
ميتــوان اســطوره را بــه برداشــت كربنــي همــان "عالــم مثــال
يــا خيــال" نزديــك دانســت .در هــر حــال شــايگان بــا كتــاب
"بتهــاي ذهنــي و خاطــره ازلــي" ميكوشــد تــا خواننــده را
بــه ســطح بنيــادي و مشــترك تمدنهــا ببــرد .او در ايــن كتــاب
مقالــه مفصلــي دربــاره بينــش اســطورهاي دارد.از ديــد شــايگان
ايــن فضــاي تمثيلــي و نماديــن (اســطوره) در همــه تمدنهــاي
شــرقي و غربــي حضــور دارد و زبــان مشــترك همــه عارفــان
بــزرگ اســت ،امــا از دوران دكارت پيونــد انســان بــا عالــم خيــال
يــا همــان ســاحت اســطورهاي ميگســلد؛ چراكــه دنيــاي دكارت
جهــان دوگانهانــگاري تــن و روان(روح) اســت .دنيــاي خيــال
و اســطوره درســت در ميانــه ايــن دو جوهرجــاي گرفتهبــود.
چنبره ايدئولوژي
اكنــون كــه شــايگان بــا كتــاب "بتهــاي ذهنــي و خاطــره
ازلــي" بــه ْ
ژرفســاختهاي تمدنــي راهيافتهبــود ،ميتوانســت
گام بعــدي خــود را كــه تحليــل تمدنهــاي كهــن آســيايي و
نســبت آنهــا بــا تمــدن مــدرن بــود ،بهآســاني بــردارد .بــه
هميــن دليــل ،بخشهايــي از كتــاب لحنــي نوســتالژيك دارد و
بــا تاثيــر از هايدگــر و نيچــه خواســتار بازگشــت بــه خويشــتني
شــرقي اســت .بــا ايــن همــه در عينــي كــه نويســنده بــر غنــاي
ســنتهاي مشــترك آســيايي تاكيــد دارد ،امــا در همــان حــال
نميتوانــد چشــم خــود را بــر دســتاوردهاي تمــدن مــدرن
ببنــدد.از ايــن روي ،بــه نظــر ميرســد كــه نويســنده در بــه
دنبــال يافتــن زمينههــاي گفتوگــو ميــان تمــدن مــدرن و
تمدنهــاي آســيايي اســت كــه اينــك بيــرون از گردونــه تاريــخ
ايســتادهاند .شــايگان بعدهــا از ايــن وضعيــت بــه "تعطيــات
در تاريــخ" تعبيــر كــرد .بــه نظــر شــايگان،وضعيت "نــه ايــن و
نــه آن" ،خو ْدويژگــي مردمانــي اســت كــه در ايــن تمدنهــا
و در حاشــيه تاريــخ روزگار ميگذرانند؛وضعيتيكــه آرام
خــود شــايگان را هــم ربــوده و او را در ســاحتهاي گوناگــون
وجــود ســرگردان كردهبــود .كتاب"افســونزدگي جديــد:
هويــت چهــل تكــه و تفكــر ســيار" گســترشيافته هميــن
انســان ســرگردان در قلمرهــاي وجــودي اســت كــه البتــه بــه
گونهشناســي انســان كوچنــده يــا مهاجــر وااليــش يافتهاســت.

هنگامــي كــه شــايگان كتــاب "آســيا در برابر غــرب" را مينوشــت،
بــا فرديــد آشــنا بــود .او همــراه بــا چنديــن تــن ديگــر در
نشس ـتهايي كــه فرديــد در خانــه اميرحســين جهانبگلــو برگــزار
ميكــرد ،حضــور مييافــت .او زيــر تاثيــر فرديــد بــه پرســش از
تقديــر تاريخــي تمدنهــا در برابــر تمــدن غــرب ميپــردازد ،امــا
بــا ايــن تفــاوت كــه مفهــوم "غربزدگــي" او را در معنايــي متفــاوت
بــه كار ميگيــرد .از ديــد شــايگان غــرب زدگــي بيمــاري اســت.
غربزدگــي آن گونــه كــه جــال آل احمــد ميگفــت ،غربي شــدن
نيســت .غربزدگــي برآينــد نادانــي مــا نســبت بــه شــناخت غــرب
اســت؛ يعنــي وضعيتــي كــه ميپنداريــم غــرب را ميشناســيم،
امــا براســتي آن را نميشناســيم.از ســوي ديگــر؛ انســان آســيايي
ســنت خــود را نيــز بدرســتي نميشناســد ،امــا گمــان ميكنــد
كــه ميشناســد .بنابرايــن دچار"توهــم مضاعفــی" اســت كــه
برآينــد وضعيت"نــه ايــن و نــه آن" اســت؛ يعنــي انســان آســيايي
نــه از غــرب شــناخت درســتي دارد و نــه از ســنتهاي باشــكوه
گذشــته خــود؛ بنابرايــن دچــار" ازخودبيگانگــي مضاعــف" اســت.
در چنيــن وضعيتــي همــه دچــار توهمهــاي بــزرگ هســتيم؛
يعنــي از يــك ســو؛ميپنداريم كــه بــا ســنتهاي غنــي گذشــته
درپيونديــم و از ســوي ديگر؛چــون روزانــه بــا نمودهــاي فنآورانــه
مــدرن ســر و كارداريم،گمــان ميبريــم كــه انديشــه مــدرن را
ميشناســيم،اما ايــن گونــه نيســت .در هــر حــال آنچــه از ايــن
توهــم بــزرگ حاصــل ميشــود ،چيــزي جــز ايدئولــوژي نيســت.
تــار و پــود ايدئولــوژي از هميــن توهمهــاي بــزرگ بافتــه ميشــود.
انســان آســيايي از ديــد شــايگان ،فــرد ايدئولــوژي زدهاي اســت كه
ناچــار بــه پــر كــردن شــكافها و گسس ـتهاي هويتــي خــود بــا
مالت(مــاط) ايدئولــوژي اســت؛ بيريشــه اســت .شــايگان مفهــوم
"گسســت" را كــه از دوران كودكــي در خــود حــس ميكــرد ،در
ايــن كتــاب بخوبــي بــه تحليــل ميگــذارد .كتــاب نشــان ميدهــد
كــه خــود نويســنده در جايگاهــي بينابيــن ايستادهاســت .شــايگان
از ايــن جايــگاه در كتابهــاي بعــدي خــود؛ بويــژه "نــگاه
شكســته :اســكيزوفرني فرهنگــي" و "افســون زدگــي جديــد"
بــه اســكيزوفرني يــاد ميكنــد .البتــه شــايگان در كتــاب
"افســون زدگــي جديــد" گســتره ايــن جايــگاه (اســكيزوفرنيك)
را بواســطه جهانيشــدن و مجازيســازي فــراخ در نظــر
ميگيــرد و آن را بــه همــه مردمــان ســياره تســري ميدهــد.
در آغــاز اشــاره كرديــم كــه انديشــه شــايگان را نميتــوان بيــرون
از بافــت جهانــي آن شــناخت .انديشــه بازگشــت بــه خويشــتن
هــم كــه در كتــاب "آســيا در برابــر غــرب" درانداختهشــده
ميتوانــد بازتابــي از جنبشهــاي فرهنگــي و اجتماعــي كــه در
ســالهاي  60و  ،70نخســت در آمريــكا و ســپس در اروپــا رخ
نمودنــد ،باشــد .ميــراث ايــن جنبشهــا كــه بــه جنبشهــاي
ضــد فرهنــگ شــناخت ه ميشــوند ،بــه پســامدرنيته رســيد .در
ايــن جنبشهــا توجــه بــه دينهــا و معنويتهــاي شــرقي
مطــرح بــود؛ گونـهاي بازگشــت بــه چيــزي كــه همزمــان در ايــران
بــه صــورت بازگشــت بــه خويشــتن نمــودار شــد .ايــن نكتــه را
هــم بايــد افــزود كــه نويســنده در پايــان كتاب"آســيا در برابــر
غــرب" در فصلــي بــا عنوان"تاريــك انديشــي جديــد" نســبت
بــه نكتههايــي كــه در كتــاب آمــده هشــدار ميدهــد؛ از جملــه
ايــن كــه اگــر ايــن بازگشــت بــه خويشــتن همــراه بــا انتقــاد
نباشــد ميتوانــد بــه يــك آگاهــي دروغيــن بيانجامــد .هميــن

يك چرخش و چشمانداز تازه
پــس از پيــروزي انقــاب اســامي داريــوش شــايگان بــه فرانســه
رفــت و حــدود يــازده ســال در آنجــا بــود .ايــن دوري از ميهــن
شــايگان را بــه چرخشــي جــدي در برخــي از ديدگاههايــش
كشــاند.گرچه -همــان گونــه كــه در بــاال اشــاره كرديــم -در فصــل
پايانــي كتــاب "آســيا در برابــر غــرب" رد پــاي ايــن بازنگــري
و انتقــاد را ميتــوان ديــد.در هميــن دوران توجــه شــايگان
بــه مكتــب انتقــادي فرانكفــورت جلــب شدهبود.شــايگان بــا
بهرهگيــري از مايههــاي فكــري و نقادانــه مكتــب فرانكفــورت،
گرايشــي انتقــادي نســبت بــه برخــي از ديدگاههــاي پيشــين
خــود پيــدا كرد.حاصــل ايــن بازكاويهــا و بازنگريهــا كتــاب
"انقــاب دينــي چيســت؟" بــود .ايــن كتــاب بــا ايــن كــه بــه
فارســي برگرداندهشــده امــا هنــوز مجــوز چــاپ نگرفتهاســت.
انقــاب دينــي چيســت؟ در ميــان كتابهــاي شــايگان ،كتــاب
دشــواري است.شــايد فلســفيترين كار او باشــد.اين كتــاب كــه
در ســال  1982نگاشتهشــده واكنــش نويســنده بــه رخدادهــاي
مهــم زمانــهاش بويــژه انقــاب  1979ايــران بود.گرچــه پيشــتر
شــايگان در مقالــهاي بــا عنــوان "وحــدت كلمــه چيســت و
غربزدگــي كــدام اســت" در مجلــه آينــدگان شــماره 14
فرورديــن  1358موضــع خــود را دربــاره انقــاب اســامي بيــان
كردهبــود .او در ايــن مقالــه ضمــن اشــاره بــه نقــش گروههــاي
اجتماعــي گوناگــون در انقــاب اســامي ،بــه چگونگــي تقســيم
كارآنهــا در فــرداي انقــاب اشــاره ميكنــد .نــگاه شــايگان
بــه گروههــاي اجتماعــي حاضــر در انقــاب برخاســته از نــگاه
ويــژه فلســفي او بــود و عــاري از ســويههاي ايدئولوژيــك .درايــن
نــگاه فلســفي ســه مولفــه :معنويــت ،عقالنيــت و تغييرخواهــي،
هــر يــك ،ويژگــي ســه گــروه حاضــر در انقــاب بودنــد .بــه نظــر
ميرســد كــه شــايگان در ايــن مقالــه ،انقــاب اســامي را آغازگــر
گفتمانــي در تاريــخ بشــر ميدانســت كــه از طريــق آن ميتــوان
بــر جدايــي وجــودي ميــان شــرق و غــرب چيــره شــد .شــايگان
در ايــن مقالــه برخــي از ايدههــاي خــود در كتــاب "آســيا در
برابــر غــرب" را گســترش ميدهــد؛ از جملــه ايــن كــه شــرق
و غــرب دو نحــوه حضــور انســان در جهــان هستند.شــايگان از
يــك ســو؛ انقــاب اســامي را زمينــه و محملــي بــراي آشــتي
ايــن دو نحــوه وجــودي ميدانســت و از ســويي ديگــر؛ ســكوي
پرشــي بــراي رســيدن بــه يــك جمهــوري دمكراتيــك در ايــران.
شــايگان در كتــاب " انقــاب دينــي چيســت؟" بــه بررســي
مفهــوم انقــاب ،ديــن وايدئولــوژي ميپــردازد.او بــراي ايــن
منظــور ناچــار بــه بررســي انقالبهــاي مهــم از جملــه انقــاب
فرانســه ميشــود .شــايگان در بخشــي از ايــن كتــاب دوبــاره ســراغ
پرســشهاي بنيادينــي كــه در كتــاب "آســيا در برابــر غــرب"
درانداختهبــود مــيرود؛ ايــن كــه چگونــه ســاختارهاي انديشــه
ســنتي بــا شــكوفايي عصــر علــم و فــنآوري فروميپاشــند.او
در بخــش ديگــري از كتــاب بــه سرنوشــت تمدنهــاي آســيايي
در برابــر دگرگونيهــاي جهــان غــرب اشــاره ميكنــد .بــه نظــر
او تمدنهــاي بــزرگ در عصــر مدرنيتــه كوشــيدند نقــش خــود
را بــه شــكل گذشــته ادامــه بدهنــد ،امــا تنهــا بــه همسوســازي
مفهومهــاي خــود بــا مفهومهــاي ســنتي خــود پرداختنــد.

تفكر كوليوار؛ هويت شبكهاي
اكنــون كــه بــه اينجــا رســيديم ،ســخن گفتــن از كتــاب
"افســونزدگي جديــد :هويــت چهــل تكــه و تفكــر ســيار" آســان
مينمايــد؛ زيــرا همــه آنچــه را كــه شــايگان در كتابهــاي پيشــين
خــود گفتــه و يــا آسيبشناســي و تحليــل كــرده در ايــن كتــاب
بــه گونــهاي جديــد كنــار هــم آمدهانــد .بــا ايــن تفــاوت كــه
ميــان نخســتين كتــاب او؛ يعنــي "اديــان و مكتبهــاي فلســفي
هنــد" و كتــاب "افســونزدگي جديــد" راهــي ســي و چهــار
ســاله پيمودهشدهاســت.در ايــن فاصلــه زمانــي ،دگرگونيهــاي
بيشــماري در زمينههــاي گوناگــون معرفــت ،تكنولــوژي ،علــم و
هنــر رخ نمودهاســت؛ از جملــه :انقــاب الكترونيــك و در پــي آن؛
انقــاب ارتباطــات ،مجازيســازي و پيدايــي دهكــده جهانــي يــا
جهــان شــبكهاي و نيــز ظهــور پســامدرنيته و آگاهــي ســيارهاي.
جالــب اينجاســت كــه شــايگان بــا ايــن دگرگونيهــا همــگام
شــده و نگاههــا و تحليلهــاي خــود را همســو بــا آنهــا بــه پيــش
بردهاســت .از ايــن جهــت ميتــوان كتــاب " افســونزدگي
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نــگاه انتقــادي مايههــاي كتــاب بعــدي شــايگان را ميســازند.

درواقــع؛ آنچــه از ايــن تمدنهــا در دورانمــدرن بــرون ميتراويــد،
جامههــاي عاريــهاي بودنــد كــه بــر انــدام مقولههــاي ســنتي
دوختهشــدهبودند .پرســشهاي بنياديــن شــايگان در ايــن
كتــاب ايــن اســت كــه اگــر انقــاب يــك مفهــوم مــدرن اســت،
چــه نســبتي بــا ديــن كــه متعلــق بــه جهــان ســنت اســت
ميتوانــد داشتهباشــد و اگــر انقالبــي بــه نــام ديــن انجــام گيــرد،
در ايــن صــورت ديــن چــه سرنوشــت و وضعيتــي پيــدا خواهــد
كــرد؟ شــايگان پاســخ ايــن پرســش را در ايــن كتــاب ميدهــد؛
زيــرا ميخواهــد نســبت خــود را بــا انقــاب روشــن ســازد.به
نظــر او دينــي كــه انقــاب ميكنــد ،خواهناخــواه بــه قلمــرو
تاريــخ وارد ميشــود و ناچــار از پذيــرش بايســتهها(الزامات)ي
تاريخــي اســت .در چنيــن وضعيتــي ديــن بــه ايدئولــوژي بــدل
ميشــود و كاركــردي ايدئولوژيــك مييابــد .ايــن برداشــت
بعدهــا بــر انديشــ ه روشــنفكران دينــي از جملــه دكتــر ســروش
بويــژه در كتــاب "فربهتــر از ايدئولــوژي" تاثيــر گذاشــت.
كتــاب ديگــري كــه شــايگان در پــي كتــاب" انقــاب دينــي
چيســت؟ " نگاشــت" "،نــگاه شكســته :اســكيزوفرني فرهنگــي"
نــام دارد .شــايگان در ايــن كتــاب بــه گونهشناســي انســان
ايرانــي در هنگامــه پــس از انقــاب اســامي پرداخــت .او در ايــن
كتــاب ميخواهــد بــه ايــن پرســش پاســخ بدهــد كــه آيــا انســان
ايرانــي پــس از انقــاب ،ســنتي اســت يــا مــدرن؟ بــه نظر شــايگان
تقابلهــاي دو جهــان مــدرن و ســنتي در انســان ايرانــي حــل
ناشــده باقــي ماندهانــد .ايــن مســاله بــه دوپارگــي فرهنگــي در
جامعــه ايرانــي دامــن زد ه كــه شــايگان از آن بــه "اســكيزوفرني
فرهنگــي" تعبيــر ميكنــد .از ديــد شــايگان چنيــن انســاني بــه
تلويزيونــي ميمانــد كــه از دو سرچشــمه تصويــر بگيــرد و بــر هــم
منطبــق كنــد .ترديــدي نيســت كــه ايــن درهمشــدن يــا تداخــل
ي يــا بدفهمــي ميانجامــد .بــا ايــن حــال،
تصويرهــا بــه كژفهمــ 
شــايگان بــر ايــن نظــر اســت كــه شــايد بتــوان ايــن دوپارگــي را به
گونـهاي رام كــرد و آن را بــه ســان يــك امــكان پذيرفــت؛ امــكان
فهــم جهانهــاي گوناگــون وجــود و اليههــاي متفــاوت تاريــخ .از
ديــد شــايگان نخســتين گام ،آگاهــي از ايــن وضعيــت اســت ،امــا
اگــر ايــن آگاهــي صــورت نگيــرد ،افســون ايــن وضعيــت ميشــويم.
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جديــد" را بــه نوعــي فلســفه جهــان مجــازي دانســت كــه
شــايگان بــا بهرهگيــري از انديشــههاي فيلســوفان پســامدرن
بويــژه ژيــل دلــوز و جيانــي واتيمــو كوشــيده تــا وضعيــت
وجــودي انســان هــمروزگار مــا را در آن بــه تحليــل بگــذارد.
تــز بنياديــن شــايگان در كتــاب "افســون زدگــي جديــد" ايــن
اســت كــه جهــان امــروز پــس از آن كــه بــر اثــر پيدايــي نــگاه
علمــي و معرفتشــناختي افســونزدايي شــدهبود ،امــروزه
بــا بازگشــت ســاختارهاي ســنتي و كهــن واپــسزده ،از نــو
افسونزدهشــده .بيگمــان فراينــد مجازيســازي و جهانيشــدن
بــه ايــن پديــده دامــن زدهاســت .بــر ايــن پايــه ،امــروزه همــه
اطالعــات و آگاهيهــاي بشــر از عصــر پارينــه ســنگي تــا عصــر
شــاهراههاي ابرطالعاتــي ابــراز وجــود ميكننــد و بهــره خــود
را ميجوينــد.در چنيــن پارادايمــي گون ـهاي آگاهــي شــبكهاي و
پويــا پديــد آمدهاســت .اگــر گونهشناســي انســان "آســيا در برابــر
غــرب"؛ فــرد ايدئولــوژيزد ه و گونهشناســي كتابهــاي" انقــاب
دينــي چيســت؟" و "نــگاه شكســته :اســكيزوفرني فرهنگــي"؛
انســان دوپــاره و شــيزوفرنيك بــود ،اينــك انســان "افســونزدگي
جديــد" گونـهاي جهشيافتهاســت .بــه ايــن معنــا كــه او بــا گــذار
از ســاحتهاي ايدئولوژيــك و اســكيزوفرنيك ،بــه مهاجــري بــدل
شــده كــه در فضاهــاي گوناگــون وجــود در گشــت و گــذار اســت.
تــو گويــي چنيــن انســاني ميراثبَــر سرتاســر آگاهيهــاي بشــري
از پيش ـاتاريخ تــا بــه امــروز اســت .او در ايــن فضاهــا ســرگردان و
البتــه هــردم ناچــار از مرقعســازي (بريكــوالژ) از انبــاره بيكــران
ي بشــري اســت؛ چــون متافيزكهــا و هستيشناســيهاي
آگاهــ 
كهــن فروپاشــيدهاند و نظــام سلسســهمراتبي آنهــا جــاي خــود
را بــه نظــام ارتباطــي و شــبكهاي دادهاســت .در چنيــن فضايــي هر
انســاني بــه قــدر تــوان و نيــاز وجــودي خود از يــك قلمــرو وجودي
بــه قلمــرو ديگــر مــيرود و توشــه برمــيدارد ،امــا كولهبــاري
كــه در ايــن ســير و ســفر همــراه اوســت ،هميشــگي نيســت و او
همــواره ميتوانــد آن را بــا كولهبارهــاي ديگــر جايگزيــن ســازد.
بــه هميــن دليــل ،انســان امــروز بــه ســوژهاي بازيگــوش و خــاق
بــدل شدهاســت .البتــه بــه نظــر شــايگان همــه اينهــا در پرتــو
پذيــرش دمكراســي و حقــوق بشــر بــه دســت ميآيــد .بــا ايــن
همــه خطــر مرقعســازي ايدئولوژيــك – كــه شــايگان بــه آن در
كتابهــاي پيشــين خــود اشــاره كردهبود-همــواره وجــود دارد.
آينده درخشان هنر ايراني
"در جســت و جــوي فضاهــاي گمشــده"" ،پنــج اقليــم حضــور:
بحثــي دربــاره شــاعرانگي ايرانيان"" ،جنــون هشــياري" و "فانوس
جادويــي زمــان" در ميــان كتابهــاي شــايگان،آثاري هســتند كــه
بــه طــور ويــژه بــه هنــر و ادبيــات ميپردازند.البته پيشــتر شــايگان
در ســال  1972دفتــر ســرودههاي خــود را در فرانســه بــه چــاپ
رســاندهبود.اين كتــاب كــه "از دريــا بــه دريــا  ...از ســاحل بــه
ســاحل" نــام دارد ،مجمــوع شــعرهاي شــايگان بــه زبــان فرانســه را
در بــر دارد كــه بــا مقدمــه هانــري كربــن بــه چــاپ رسيدهاســت.
كتــاب" در جســت و جــوي فضاهــاي گمشــده" نخســتين
كتــاب شــايگان اســت كهبــه هنرهــاي تجســمي ميپــردازد.
بيشــترمقالههاي ايــن كتــاب پيشــتر در مجلههــاي گوناگــون
در ايــران بــه چــاپ رســيدهاند و برخــي ديگــر در مجلههــا و
مجموعههــاي فرانســهزبان .شــايگان در ديباچــه ايــن كتــاب

نخســت از نحــوه آشــنايي خــود بــا هنــر غربــي ميگويــد و اين كه
چگونــه در ســفر خــود به ايتاليا و ســپس فرانســه در دوران نوجواني
از شــكوه معمــاري شــهرهاي بــزرگ اروپــا شگفتزدهشــدهبود .او
در ادامــه مينويســد كــه ســپس عالق ـهاش بــه هنــر هنــد و بــه
دنبــال آن ،هنــر ايــران جلــب شــد و بعدهــا كــه بــه خــاور دور
ســفر كــرد بــه هنــر كشــورهاي چيــن و ژاپــن عالقهمنــد شــد.
كتــاب نشــان ميدهــد كــه شــايگان در كنــار كاوش در تمدنهــاي
آســيايي و ســنجش و مقايســه آنهــا بــه هنــر و دســتاوردهاي
هنــري آنهــا نيــز عالقهمنــد شــدهبود .او بــه ايــن نتيجــه
رســيدهبود كــه شــناخت تمدنهــاي آســيايي نميتوانــد جــدا از
شــناخت زمينههــا و آفرينههــاي هنــري ايــن فرهنگهــا باشــد.
دلمشــغولي شــايگان در ايــن مقالههــا شــناخت جهانبينيهــاي
تمدنهايــي اســت كــه در هنــر ســرزمينهاي گوناگــون
جلوهگــر شــدهاند .بــراي نمونــه او نخســتين مقالــه ايــن كتــاب
بــا نــام "ســفر مــن در قــرن پانزدهــم ميــادي" بــه گسسـتهاي
شــناختي كــه آفرينههــاي هنــري عصــر نوزايــي را از آثــار هنــري
پيشــامدرن جــدا ميسازند،اشــاره ميكنــد .او بــر ايــن نظــر اســت
كــه برگذشــتن از ايــن گســلهاي تاريخــي و جابجاييهــاي
هستيشــناختي نيازمنــد ابــزاري هــاي مفهومــي و همچنيــن
ن را بــه پــس
آگاهــي ويــژهاي اســت كــه هــم انســان غربــي كــه آ 
رانــده بايــد دوبــاره بــه آن مجهــز شــود و هــم انســان شــرقي كــه
از آنهابيگانــه شــده .شــايگان رســالت انســان شــرقي را در ايــن
زمينــه دشــوارتر از رســالت انســان غربــي ميدانــد؛ زيــرا انســان
شــرقي هنــوز نتوانســته هويــت مــدرن را در خــود جــذب كنــد.
فصــل دوم كتــاب كاوشــي اســت در هنــر معاصــر ايــران
و بررســي و تحليــل آثــار هنــري برخــي از هنرمنــدان ايرانــي
چــون :ســهراب ســپهري ،آيديــن آغداشــلو ،ابوالقاســم ســعيدي
و كامــي يوســفزاده .شــايگان بــه هنــر معاصــر ايرانــي بســيار
اميــدوار اســت .او بــر ايــن بــاور اســت كــه" هنــر ايرانــي در
آينــده همچنــان و بيــش از پيــش شــگفتزدهمان خواهــد كــرد".
لنگرگاه نگاه
بــراي فــردي ماننــد شــايگان كــه در ســاختارهاي فرهنگــي
تمدنهــاي آســيايي و مــدرن كاويدهبــود ،ايــن نكتــه بخوبــي
آشــكار بــود كــه در ميــان تمدنهــاي يادشــده هيــچ تمدنــي بــه
ماننــد تمــدن ايرانــي بــا شــعر و شــاعري پيونــد نخوردهاســت.
افــزون بــر ايــن  -همــان گونــه كــه در آغــاز اشــاره كرديــم  -معلــم
ســر خانــه شــايگان او را بــا ســرودههاي شــاعران كالســيك
ايــران از جملــه :ســعدي ،حافــظ ،موالنــا و فردوســي آشــنا
كردهبــود .بــه هــر روي ،از ديــد شــايگان پيونــد ايرانيــان بــا
شــعر از فــراز ســدهها تــا بــه امــروز ادامــه داشــته و هيــچگاه
نگسســته اســت .درواقــع؛ ايرانيــان در قالــب شــعر انديشــيدهاند
و تفكــر ايرانــي هميشــه رنگــي از شــعر داشتهاســت .بــر ايــن
پايــه بــود كــه شــايگان كتــاب "پنــج اقليــم حضــور؛ بحثــي در
شــاعرانگي ايرانيــان" را كــه بــه بررســي ويژگيهــاي شــاعرانگي
ايرانيــان ميپــردازد ،نگاشــت .الزم بــه يــادآوري اســت كــه طــرح
نخســت كتــاب بــه ســال 1983بــر ميگــردد؛ يعنــي زمانــي كــه
مجلــه "اتــود فيلوزوفيــك" پيشــنهاد شــايگان را بــراي نــگارش
مقالــهاي بــا عنــوان "پنــج اقليــم حضــور" ميپذيــرد .بعدهــا
شــايگان طــرح كلــي آنچــه را كــه در ذهــن داشــته بــا دوســتش،

شاعر گسست
از ميــان چهــار كتــاب پايانــي شــايگان 2 ،كتــاب "جنــون
هشــياري" و "فانــوس جادويــي زمــان" كــه بــه ترتيــب دربــاره
بودلــر و پروســت هستند،شــايد در نــگاه نخســت كتابهايــي
بــه نظــر برســند كــه چنــدان بــا ديگــر كارهــاي شــايگان همنــوا
نباشــند .بــا ايــن حــال ،بــا دقــت در ســير زندگــي شــايگان پــي
ميبريــم كــه ايــن گونــه نيســت .آن گونــه كــه از زندگــي او
ميدانيــم ،شــايگان از جوانــي بويــژه هنگامــي كــه در انگليــس
و ســوئيس بــود بــه بودلــر عالقهمنــد شــدهبود و آثــار او را
ميخوانــد .از ســوي ديگــر؛ هنگامــي كــه در دانشــگاه ژنــو
بــود بــر ســر كالسهــاي نقــد ادبــي ميرفــت .ضمــن ايــن
كــه او از دوران جوانــي بــه رمــان عالقــه عجيبــي داشــت و در
جايــي گفتــه كــه از رمــان بيشــتر از فلســفه آموختهاســت.
بــه جــز عالقــه دوران جوانــي ،ايــن كــه چــرا شــايگان بــه بودلــر و
پروســت پرداخــت و جايــگاه ايــن دو كتــاب در جغرافيــاي فكــري
شــايگان كجاســت و چــه نســبتي بــا كليــت انديش ـههاي كانونــي
او پيــدا ميكننــد ،در حوصلــه ايــن مقالــه نميگنجــد ،امــا بــه
طــور فشــرده ميتــوان چنــد نكتــه را در ايــن زمينــه روشــن
كــرد .ايــن را هــم بگوييــم كــه نــگاه و نثــر شــايگان بــه نثــر
شــاعرانه نزديكتــر اســت .كمتــر نوشــتهاي از شــايگان ميتــوان

تجربهاي ناب
داســتان شــايگان و نــگارش واپســين كتــاب او" ،فانــوس جادويــي
زمــان" هــم بيــرون از دلســپردگيهاي پنجــاه ســاله او
نبودهاســت .آنگونــه كــه گفتهشــد ،شــايگان در دوران زندگانــي
خــود عالقــه فراوانــي بــه رمــان داشــت و بويــژه رمــان "در جســت

مقا ال ت

شــادروان شــاهرخ مســكوب در ميــان ميگــذارد و ســرانجام
بــه يــاري او ايــن كار را بــه ســرانجام ميرســاند .شــايگان در
ديباچــه ايــن كتــاب مينويســد؛ هيــچ ملتــي را نميتــوان
يافــت كــه بــه ماننــد ايرانيــان ســرودههاي شــاعران بــزرگ
خــود را چاشــني گفتــار و اســتداللهاي روزانــه خــود بكننــد.
او در ايــن بــاره مينويســد ":ايرانيــان مســحور نبــوغ گرانمايــه
شاعرانشــان دمــي از حضــور فعــال آنهــا غافــل نميمانند".بــه
نظــر شــايگان پيونــد ايرانيهــا بــا شــاعران بزرگشــان بــه نحــوي
بــوده كــه گويــي آنهــا هميشــه حضــور دارنــد؛ تــو گويــي حافــظ،
ســعدي ،موالنــا ،خيــام و فردوســي بــراي ايرانيــان معاصــر هســتند.
بيگمــان درخشــانترين مقالــه ايــن مجموعــه ،مقالــهاي اســت
كــه شــايگان بــا عنــوان" لحظههــاي برقآســاي حضــور" دربــاره
خيــام نوشتهشدهاســت .الزم بــه يــادآوري اســت كــه شــايگان
از دوران نوجوانــي بــه ســرودههاي خيــام عالقــه فراوانــي پيــدا
كردهبــود .او در بخشــي از خاطــرات چاپنشــدهاش در ايــن
بــاره ميگويــد؛ پيــش از ســفر بــه اروپــا رباعيــات خيــام بــه
همــراه برگــردان فرانســه آن و برگــردان معــروف فيتــز جرالــد بــه
انگليســي بــه دســتش رســيدهبود .او روز و شــب ايــن رباعيــات
را ميخوانــد و احســاس ميكــرد ســرودههاي خيــام پاســخ
معماهــاي زندگــي را در خــود دارند.بينــش خيامــي حتــي زمانــي
كــه در غــرب تحصيــل ميكــرد بــر ذهــن او چيــره شــدهبود؛"
ايــن جهانبينــي مبتنــي بــر ناپايــداري دنيايــي كــه ماننــد ريــگ
بيابــان فــرار اســت ،لنگــرگاه نگاهــم بــه دنيــا شــد ".آنچــه در
رباعيــات خيــام بــراي شــايگان جالــب بــود ،جهانبينــي سراســر
نيهيليســتي ايــن شــاعر بــزرگ بــود؛ جهانبينــياي كــه بــه
نگــرش بودايــي بســيار نزديــك بود.شــايگان خيــام را "مظهــر
نوعــي تعــارض در نبــوغ ايرانــي" ميدانســت .شــايد بواســطه
هميــن "تعــارض" بــود كــه ميــان خــود و خيــام پيونــدي وجــودي
ميديد.بــه هميــن دليــل از ديــدي ،شــايگان خيامــي دانســت.

يافــت كــه دربردارنــده اســتداللها و بحثهــاي فلســفي از گونــه
آثــار فيلســوفان باشــد .از ايــن ديــد شــايد بتــوان شــايگان را
بيشــتر حكيمــي ذوقــي دانســت .از ســويي ديگــر؛ شــايد شــايگان
بــا پرداختــن بــه ايــن دو شــاعر و نويســنده بــزرگ فرانســوي
ميخواســته بــه گونـهاي ديــن خــود را بــه فرهنــگ و هنــر فرانســه
بگــزارد .بــا ايــن حــال ،بــه طــور كلــي دربــاره بازگشــت شــايگان
بــه قلمــرو شــعر و رمــان در پايــان عمــرش بايــد گفــت كــه او در
شــعر آنچــه را ميجســته كــه زمانــي در حيــن كاوش و شــناخت
تمدنهــا بــه آن نظــر داشتهاســت؛ يعنــي عالــم مثــال يــا خيــال؛
جهانــي معنــوي كــه بنيــان مشــترك تمدنهــاي كهــن بشــري
اسـت.اما ايــن ســاحت معنــوي يــا بــه تعبيــر شــايگان؛ "روزنـهاي
بــه وجــه ديگــر واقعيــات" بــا پيدايــي جهــان مــدرن به پــس رانده
و ســركوب ميشــود .بــا ايــن كــه شــايگان در كتــاب "افســون
زدگــي جديــد" در جســت و جــوي "قــاره گمشــده روح" بــه
ســنتهاي مشــترك عرفانــي در شــرق و غــرب اشــاره ميكنــد،
امــا بــه نظــر ميرســد كــه بــا نــگارش كتــاب "جنــون هشــياري"
خواســته تــا عالــم خيــال را در پرتــو شــعر بــه تماشــا بنشــيند؛
چــرا كــه بــه تعبيــر نواليــس ،شــاعر رمانتيــك آلمانــي ،هــر چــه
شــاعرانهتر واقعيتــر .شــايگان بــه ماننــد نيچــه و هايدگــر بــه
هنــر مرتبــه وااليــي ميدهــد؛ همــان مرتبــهاي كــه ســنتهاي
دينــي در گذشــته داشــتند .امــا ايــن كــه چــرا شــايگان بودلــر را
بــراي منظــور برگزيــده -گذشــته از عالقــه او از دوران نوجوانــي
بــه بودلــر -بــه ايــن دليــل اســت كــه ايــن شــاعر تاثيــر بســزايي
بــر فضــاي ادبــي انگليس،ايتاليــا ،آلمــان و روســيه گذاشتهاســت.
شــايگان در جايــي از هماننديهــاي خــود بــا بودلــر ميگويــد و
ايــن كــه ايــن شــاعر چــون خــود او داراي بينشــي اســكيزوفرنيك
اســت.از ايــن نظــر بودلــر بــه قلمروهايــي در آمــده كــه هيچيــك
از همگنانــش جــرات ورود بــه آن را نداشــتند .بــه هميــن دليــل
شــعر بودلــر يــك گسســت بــزرگ در ادبيــات اروپــا بــه شــمار
مــيرود .والتــر بنياميــن هــم از گسســتهاي بودلــري ســخن
ميگويــد .از ديــد شــايگان شــعر بودلــر بــا گسســتي بنياديــن
آغــاز ميشــود ،امــا بــا گريــز بــه تمثيــل ،چيزهــا را بازمييابــد.
پديــده تمثيلســازي در شــعر بودلــر بــراي شــايگان اهميــت
فراوانــي دارد.بــه نظــر او بودلــر بــا تمثيلســازي از چيزهــا بــه
آنهــا چهــرهاي انســاني ميبخشــد ،آنهــا را بازمييابــد و
بــه آنهــا "مكانهــاي وجــود" ميدهــد .بــه هميــن دليــل
كالم شــاعرانه بــا بودلــر شــان هستيشــناختي پيــدا ميكنــد
و اينگونــه ،تخيــل هــم چهــرهاي هستيشــناختي مييابــد.
بــراي بودلــر پديدارهــاي جهــان حكــم نشــانههاي "هيروگليــف"
را دارنــد كــه شــاعر در جايــگاه مترجــم و گزارنــده ،راز و رمــز
آنهــا را ميگشــايد و حقيقــت فراپشــت آنهــا را بازمينمايانــد.
از ديــد شــايگان بودلــر در ذهــن انســان مــدرن حضــوري فراگيــر
يافتهاســت؛ چراكــه او بهــرهاي از جــان و روح انســاني را در
پــس پشــت چيزهــا و پديدههــا ميديــد و نمايــان ميكــرد.
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و جــوي زمــان بازيافتــه" را يــك بــار هنگامــي كــه در ســوييس
دانشــجو بــود و بــار ديگــر هنگامــي كــه بــه ايــران بازگشــت،
خوانــد .از فحــواي كتــاب "فانــوس جادويــي زمــان" ميتــوان
پــي بــرد كــه رمــان پروســت تكانــه بزرگــي در شــايگان پديــد
آوردهاســت .ايــن تكانــه حاصــل ســير و ســلوكي اســت كــه رمــان
پروســت ،بيانگــر آن اســت.درواقع؛ بــه نظــر ميرســد كــه رمــان
پروســت شــايگان را در پايــان عمــر بــا تنهايــي و خلــوت ويــژهاش
روبــرو كردهباشــد؛ همــان تنهايــي وجــودي كــه آغــازگاه ســير و
ســلوك خــود شــايگان بودهاســت .از ايــن جهــت ،پربيــراه نيســت
اگــر بگوييــم كــه ايــن رمــان روزنههــاي نوينــي بــه درون شــايگان
گشــوده .وقتــي كتــاب را ميخوانيــم ميتوانيــم از البــاي آن
حــس سرمســتي و سرخوشــانه نويســنده را از رويــاروياش بــا
رمــان پروســت دريابيــم .بــراي نمونــه شــايگان در جايــي از مقدمه
كتابــش مينويســد" :پروســت بــا تمهيــدات منحصــر بــه فــردي
كــه ميانديشــد ،ميكوشــد خواننــده را در جريــان آفرينــش اثــر
ســهيم ســازد و او را بــه درون دنيايــي فراخوانــد كــه نــه دنيــاي
نويســنده اســت بلكــه در حقيقــت دنيــاي درونــي خــود اوســت .بــا
ايــن توضيــح فقــط راوي نيســت كــه مســير ســير و ســلوك خويش
را ميپيمايــد ،بلكــه هــر خواننــدهاي كــه عــزم خوانــدن كنــد در
برابــر ايــن پرســش قــرار ميگيــرد كــه آيــا از پــس طــي طريقــي
چنيــن طوالنــي و رياض ـتوار بــر ميآيــد؟" از همــه اينهــا كــه
بگذريــم ،پروســت بــراي فرانســويها حكــم حافــظ را بــراي مــا
دارد و بــه اعتــراف بــزرگان هنــر دنيــا او ختــم كالم رمــان اســت.
پروســت بــراي نــگارش رمــان خــود دشــواريها و ســختيهاي
خودخواســتهاي را متحمــل شــد ،بــه گون ـهاي كــه جــان خــود را
بــر ســر آن نهــاد .جالــب اينجاســت كــه همــان گونــه كــه پروســت
در نــگارش ايــن رمــان بــراي خــو رســالتي قائــل بــود ،شــايگان هم
در نوشــتن "فانــوس جادويــي زمــان" رســالتي ويــژه بــراي خــود
در نظــر داشــت .بــه هميــن دليــل حــدود ســه ســال از عمــرش را
بــا دقــت و وســواس زيــاد بــه نــگارش ايــن كتــاب اختصــاص داد.
جســت و جوگــري شــايگان در جهــان پروســت جــدا از
كش ـشهاي وجــودي او نيســت" :پروســت خالــق حماســه مــدرن
اســت(،رمان) جســت و جــو نوعــي ســير و ســلوك انســان مــدرن
اســت ،ســير و ســلوكي كــه وجهــي دنيــوي دارد .بــه عبــارت
ديگــر ايــن ســير و ســلوك در دنيايــي بــه وقــوع ميپيونــدد

كــه هنجارهــاي متافيزيكــي آن بــه كلــي بــه هــم ريختــه ،ازل و
ابــد جــا بــه جــا شــده و انســان سرگشــته در ايــن دنيــا حقيقــت
مطلقــي ميجويــد ".بــا ايــن حــال - ،چنــان كــه در مــورد كتــاب
"جنــون هشــياري گفتهشــد -شــايگان در كتــاب "فانــوس
جادويــي زمــان" هــم گويــا ميخواهــد هنــر را جايگزيــن راههــاي
ســنتي بــراي رســيدن بــه معنويــت و حقيقــت مطلــق بكنــد:
"مســير كاوش انســان پروســتي جــاده ســنتي عرفــان نيســت،
چنــان كــه در برخــي از رســائل خودمــان آمدهاســت ....اينجــا
هنــر جانشــين عرفــان ميشــود و بــر اريكــه الوهيــت تكيــه
ميزنــد ....هنرمنــد بــه ســان ســالكي طــي طريــق ميكنــد و
گام بــه گام مراحــل و منازلــي را پشــت ســر ميگذارد.....مراحــل
ايــن طــي طريــق را ميتــوان مصــداق خانهايــي دانســت كــه
گــذر از آنهــا ،ســالك طريــق هنــر را بــه مقصــود ميرســاند.
نخســت آگاهــي بــه رســالتي كــه در پيــش داري ،اراده نوشــتن و
گام نهــادن در مســير تحقــق ايــن رســالت "....ايــن بيــان نشــان
ميدهــد كــه "فانــوس جادويــي زمــان" ســير و ســلوك شــايگان
از گــذرگاه رمــان "در جســت و جــوي زمــان بازيافتــه" اســت.
در گفــت و گويــي كــه نگارنــده حــدود دو هفتــه پيــش از
بستريشــدن شــايگان در بيمارســتان داشــت ،از او دربــاره
پــروژه آينــده اش پرســيد .او در پاســخ گفــت ،در پــي نــگارش
كتابــي اســت دربــاره چگونگــي دگرگونــي نظــرگاه ســنتي بــه ديــد
علمــي مــدرن و ايــن كــه چگونــه و چــرا ســاختارهاي كهــن و
ســنتي در ايــن ديــد نوپديــد (علمــي) پــس زدهشــدند ،امــا بــا
پيدايــي رمــان از نوس ـربر آوردهاند.ايــن گونــه كــه آشــكار اســت،
شــايگان از راه هــاي ســنتي و مرســوم رســيدن بــه معنويــت
نااميــد شــده و بــه جســت و جــوي امــر مطلــق از راه هنــر بويــژه
شــعر و رمــان برآمدهبــود .بــه نظــر شــايگان انســان همــروزگار
مــا ســرگردان اســت؛ نميدانــد بــه كجــا دارد مــيرود .هيــچ
نقشــه راهــي نــدارد .رمــان تصويرگــر چنيــن وضعيتــي اســت و
ميكوشــد برخــي از اليههــاي تمدنــي را بــه گونــه جديــدي
بازيابــد .ايــن كشــف ،بــه بازيابــي پروســت بيشــباهت نيســت.
زمانــي را كــه پروســت بــا رمانــش بازميجويــد و امــري را كــه
ن پروســت بازمييابــد و آن را بــا مــا در "فانــوس
شــايگان در رمــا 
جادويــي زمــان" در ميــان ميگــذارد؛ دو ســر معادل ـهاي هســتند
كــه از تجربــهاي نــاب و جــاودان ســخن بــه ميــان ميآورنــد.
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زمانــی کــه تصمیــم گرفتــم بــرای پــروژهی کالســی ،بــر روی هم ـهی بیســت و نــه ایســتگاه خــط کهریــزک -تجریــش عکــس
اتنوگرافــی مشــاغل خــرد تمرکــز کنــم ،اولیــن شــغلی کــه بــه بگیــرم؛ امــا تــا وارد میــدان نشــدهای ،هیــچ قضاوتــی پســندیده
ذهنــم آمــد ،فروشــندگی خیابانــی بــود ،چــرا کــه هــر روز زنــان نیســت.
و مردانــی را میدیــدم کــه بــر ســر راه خوابــگاه یــا دانشــگاه
از وقتــی توانســتم مجــوزی از دانشــگاه بــرای کارم داشــته باشــم
نشســتهاند و فروشــندگی میکننــد .همــان فروشــندگانی کــه
تــا آخریــن روزی کــه کار را بــه پایــان رســاندم ،چهــل روز فرصــت
بنــر و ســردری ندارنــد یــا تزئینــی بانــور فلورســنت بــرای چشــم
داشتم.
نــوازی .تنهــا پارچـهای پهنشــده روی زمیــن و چنــد قلــم جنــس
و یــک فــرد ،خســته یــا ســرحال ،ســالم یــا بیمــار ،امیــدوار یــا وقتــی بــرای اولیــن بــار بــا آنهــا بــرای عکسبــرداری و مصاحبــه
روبــرو شــدم ،خیلــی گنــگ بــودم ،نمیدانســتم بایــد چطــور
ناامیــد کــه بــرای کســب روزیاش تــاش مــی کنــد.
ســر صحبــت را بــاز کنــم ،کمــی تــرس و اســترس داشــتم مــدام
آنهــا البتــه همــه جــای تهــران بودنــد و مــن نمیدانســتم
دلیــل آنجــا بودنــم را در ذهنــم مــرور میکــردم .صبــح بــود
بایــدکارم را از کجــا شــروع کنــم ،در فکــر بــرای یافتــن مکانــی
و فروشــندگان تــازه داشــتند وسایلشــان را میچیدنــد ،بعــد
جهــت مشــاهده و مصاحبــه فروشــندگان خیابانــی مســتقر در
چنــد دقیقــه کــه روی حرکاتشــان دقیــق شــدم ،جلــو رفتــه و
ورودیهــای متــروی کهریــزک – تجریــش را انتخــاب کــردم.
از معمولتریــن یخشــکن دنیــا اســتفاده کــرده و بــا لبخنــد
خــط مترویــی کــه جنــوب تهــران را بــه شــمال شــهر وصــل پرســیدم :ســاعت چنــده؟
میکــرد و طوالنیتریــن خــط متــروی حــال حاضــر تهــران؛ کــه
ده و ده دقیقهزمــان جابجایــی در آن هفتــاد و دو دقیقــه مــی باشــد.
و مــن همــان را تــوی دفترچـهام نوشــتم ،انــگار کــه دفترچــه قــوت
ابتــدای کار فکــر میکــردم کار راحتــی در پیــش دارم؛ چنیــن قلبم شــده باشــد؛ بــه دفترچه اشــاره کــرده و گفتم :میتونــم ازتون
اســتنباط میکــردم کــه در عــرض یــک هفتــه میتوانــم از چنــد تــا ســوال بپرســم؟بعد توضیــح دادم کــه از دانشــگاه آمــدهام.
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اشــکال نــداره؛ فقــط از طــرف شــهردارینباشــه؛ واســمون مســئله بشــه.
مگــه چــه مســئلهای ممکنــه پیــش بیــاد؟مگــه نمیبینــن کــه شــما اینجــا بســاط
کردیــد؟
با حالت کشداری میگوید:چرااااا؛ولی خب!
با حرفهایش ته دلم خالی میشود و کلی فکرهای آزار دهنده
سراغم میآید ،احساس خطر و دلهره.
فکرکردن به احساساتم را میگذارم برای راه بازگشت و میپرسم
اهل کجایید و چند سالتونه ؟
کوهدشتیم .بیست و پنج سالمه.چند وقته اومدید تهران؟ کجا ساکنید؟چنــد ســالی میشــه ،بــا شــریکم خونــه اجــارهکردیــم اطــراف تهــران.
چرا اومدید اینجا؟ کار و بار چطوره؟کار نبــود .بابــام کشــاورز بــود ،منــم چنــدســالی پیشــش کار کــردم ،امــا اوضــاع جالــب
نبــود ،دوســتام بهــم گفتــن کــه تــو تهــران
میشــه کار پیــدا کــرد.

کارشــان کنــار گذاشــته شــده بودنــد.
کشــاورزانی کــه بــه دلیــل کمبــود آب و افزایــش هزینههــای
کاشــت و شــرایط نامناســب بیمههــای کشــاورزی ســالها بــود
کــه جــز زحمــت چیــزی عایدشــان نشــده بــود و یــا کارکنانــی کــه
چــه در یــک ارگان رســمی و دولتــی مثــل شــهرداری یــا کارخانــه
تولیــدی کار میکردهانــد ،امــا ماههــا بــدن حقــوق و بــا نســیه و
قــرض گرفتــن مــاه را بــه ســال رســانده بودنــد.
گویا همه دردی مشترک داشتند و آن ناچاری بود.
وقتــی از آقــا مرتضــی  65ســاله پرســیدم کــه چــرا بــه تهــران
مهاجــرت کردهانــد ،تنهــا یــک جملــه گفــت:
امکانات زندگی نداشتیمو مــن بــه امکانــات زندگــی میاندیشــیدم و تمــام اندوختههــای
اقتصادیــم را حالجــی کــرده و بــه ضریــب جینــی و خــط فقــر
فکــر میکــردم.
میدانســتم منظــورش از امکانــات نــه ســالن ســینما و تئاتــر
اســت نــه اســتخر و ســالن اجتماعــات ،او حتــی بــه مدرســه و
دانشــگاه هــم فکــر نمیکــرد ،چــرا کــه وقتــی میپرســم کــه
منظــورش از امکانــات چیســت ،میگویــد:
-شغل نبود ،نون نبود.

وقتــی خواســتم عکــس بگیــرم ،بــرای اطمینــان دادن بــه اینکــه او دیگــر بــه تهــران عــادت کــرده ،امــا جوانترهــا هنــوز دلتنــگ
نیــت بــدی نــدارم ،قــول دادم کــه از آنهــا هیــچ عکســی نگیــرم .و شهرشــان هســتند ،علــی بیســت و نــه ســاله میگویــد:
بــه همیــن ســادگی ،تســلیم شــرایط شــدم.
از فــردا زودتــر بــود میرفتــم ،میرفتــم کنــارایــن تنهــا مســئلهی کار نبــود ،هــر روزی کــه وارد ایســتگاه
تــازهای میشــدم ،شــرایط و مســائل خاصــی نیــز همــراه آن
هویــدا میشــد.

پــدرم و یــک دامــداری کوچــک میســاختم
و آنجــا زندهگــی ،میکــردم .ســجاد ســی و
پنــج ســاله هــم میگفــت :

درهــر صــورت ایــن تــرس و اســترس اولیــه تــا آخریــن روز و
آخریــن ایســتگاه نیــز همــراه مــن بــود.

آدم مگــه دیوانــه باشــه کــه تــو تهــران زندگــیکنــه! چنیــن جمالتــی کــم نیســتند ،و از
یکســری درد مشــترک خبــر میدهنــد .مثــل
غــم غربــت ،بــه دور از خانــواده و دوســتان و
همزبانــان.
البتــه فروشــندگی خیابانــی مختــص شــهر تهــران و کشــور ایــران
نیســت و در همــه شــهرها و کشــورها بــه نوعــی شــاهد چنیــن
پدیــدهای هســتیم ،شــاید در ایــران بــا شــتابی بیشــتر؛ کشــوری
کــه طــی پنــج ســال بیــن فاصلــهی ســال 1385الــی ،1390
چهــار میلیــون نفــر از روســتا بــه شــهر مهاجــرت کردهانــد،
طبیعــی اســت کــه شــهر مقصــد ،بــا مشــکل تامیــن شــغل
مواجــه گــردد ،بــه خصــوص آنکــه بــرای ســاکنین قدیمــی و دائــم
خــود نیــز بــا چنیــن مشــکلی دســت و پنجــه نــرم میکــرده
اســت .افــراد مهاجــر وقتــی راه چــارهی مناســبی نمییابنــد،
اجبــارا بــه ایــن کار روی میآورنــد .کاری کــه بــه ســرمایه مالــی
چندانــی نیــاز نــدارد ،امــا یــک حوصلــهی فوالدیــن و صبــری
آهنیــن و انگیــزهای پــر شــور بــرای ادامــهی زندگــی میطلبــد.
در نقــدی کــه بــه مســتند " 21آگهــی اســتخدام" خانــم
فرحنــاز شــریفی ،وارد گشــته بــود ،متوجــه شــده بــودم کــه
ســوال از میــزان رضایــت شــغلی بخصــوص از صاحبــان مشــاغل

بعــد از اولیــن تجربــهی میدانــی ،همیشــه تــا دقایــق یــا حتــی
شــاید ســاعاتی بعــد از حضــورم نمیتوانســتم دوربینــم را بیــرون
آورم؛ بــرای جلــب اعتمــاد ،صحبتهــای طوالنــی را شــروع
میکردیــم ،اینکــه اهــل کوجــا هســتیم ،کوجــا ســاکنیم ،چنــد
ســال داریــم ،شــغلمان چیســت و چــرا وارد ایــن کار شــده ایــم.
ایــن صحبتهــای دو طرفــه الزم بــود تــا شــاید بــاور کننــد مــن
مامــور شــهرداری نیســتم و بــرای ثبــت چهــرهی کســی و درســت
کــردن پرونــده بــرای کســی نرفت ـهام.
آنهــا هــر کــدام سرگذشــت و داســتان خــاص خودشــان را
داشــتند ،اکثــرا از شهرســتان آمــده بودنــد و ایــن نکتــه اشــتراک
آنهــا بــود ولــی در شــغل قبلیشــان چنیــن همگنــی نداشــتند،
شــغلهای قبلیشــان از مشــاغل خــرد دیگــری چــون باربــری
منــزل و کارگــری گرفتــه تــا کشــاورزی و کاســبی و کارمنــدی را
شــامل میشــد.
کاســبانی کــه بــه دلیــل سیاسـتهای غلــط بازرگانــی ورشکســته
شــده بودنــد.
کارمنــدان پیمانــی کــه بــه دلیــل تعدیــل نیــرو ،بــه راحتــی از

از او پرســیدم کــه تــا بــه حــال فکــر کردهایــد کــه جــز میــوه
چیــز دیگــری نیــز بفروشــید؟
با تندی می گوید :
ما خالف نمیکنیم.منظــورم را درســت متوجــه نشــده ،امــا ناخواســته هــم به یکســری
ســواالت دیگــر جــواب میدهــد؛ بــه ایــن ســوال کــه حتــی اگــر
برایشــان ســخت اســت در ســرما و گرمــا و شــلوغی و صــدا و
توهیــن و تهدیــد و نگاههــای آزار دهنــده کار کننــد؛ امــا برایشــان
مهــم اســت کــه بــه قــول خودشــان حــالواری کاســبی کننــد و
نــان بــر ســر ســفره خانــواده ببرنــد ،هرچقــدر کــم و ناچیــز.
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خــرد کار چنــدان درســتی نیســت ،امــا در البــای درد و دلهــا
و صحبتهایمــان خواســته و ناخواســته بــه ایــن ســوال نیــز
پاســخ داده میشــد .جــواب احمــد آقــا از همــهی جوابهــای
دیگــر جامعتــر و بســیار نزدیــک بــه جــواب اکثریــت افــراد بــود:
-راضی نباشم چیکار کنم؟

کننــد ،درحالــی کــه همیــن مدخلهــا مکانهــای مناســبی بــرای
دیــده شــدن و امــرار معــاش فروشــندگان خیابانــی میباشــد .ایــن
مراقبــت مصرانـهی ارگانــی چــون شــهرداری؛ خــواه ناخــواه ،تــرس
علــی چراغــی و یونــس عســاکره شــدن را خبــر میدهــد و چقــدر
تلــخ کــه خاطــرات مشــابه زیــادی از ایــن قســم اتفاقــات نیــز نقــل
میشــود.

مثــل سرگذشــت آقــا مســلم پنجــاه ســاله کــه پارســال موقــع
105
جمــع کــردن بســاط کســبش ،بــه دلیــل بیمــاری قلبــی ،راهــی 105
بیمارســتان شــده بــود.
بــا همــهی ایــن اوصــاف؛ نمیتــوان آنهــا را قضــاوت کــرد ،آنهــا
حتــی نیــازی بــه ترحــم و توجــه هــم ندارنــد ،آنهــا در شــرایط
نامناســبی قــرار گرفتهانــد کــه خــارج شــدن از آن بــه دســت
خودشــان میســر نیســت ،میطلبــد کــه ســازمانها و وزارت
خانههــا و دولــت در ایــن راســتا اقدامــات مناســبی پیشــه کننــد
و از تصمیمــات ضربتــی و موقــت و توامــان بــا خشــونت و جبــر
دوری کــرده و بــا نگاهــی ســازنده بــه فکــر اصــاح وجــود موجــود
باشــند.
بــه امیــد جامعـهای شــاد و ســرزنده کــه در آن عدالــت ،بــه لبخنــد
رضایــت تکتــک شــهروندانش تعبیــر گــردد.

در میــان درد نــداری و ســختیهای شــرایط کاری ،دردهــای
دیگــری نیــز رخ مینماینــد ،مثــل درگیریهــای گاه و ب ـیگاه بــا
مامــوران شــهرداری کــه گاهــی خاطــرات تلــخ و گزنــده ای از ایــن
............................................................................
درگیــر یهــا نقــل مــی شــود.

مامورانــی کــه معذورنــد بــرای رفــاه حــال شــهروندانی کــه قصــد بخشــی از مصاحبههــا و مشــاهدات ورودیهــای متــروی
اســتفاده از متــرو را دارنــد ،حداالمــکان از ســد معبــر جلوگیــری کهریــزک -تجریــش
تمامی اسامی مستعار می باشند.
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بیست سال تالش سخت؟
هوشنگ اعلم
آزمــا بیســت ســاله شــد .ایــن شــاید در دی مــاه مهمتریــن اتفــاق
زندگــی مــا آزماییــان بــود و یارانــی کــه در دوره بیستســاله
انتشــار ایــن ماهنامــه فرهنگــی همــراه مــا بودنــد یــا از میانــه
راه همراهمــان شــدند تــا بــا حضــور و یاریشــان یــک مجلــه
فرهنگــی ،بمانــد و ببالــد.
امــا واقعــا چــه اهمیتــی دارد بیستســاله شــدن یــک مجلــه
آن هــم مجلــهای مســتقل و بیهیــچ پشــتوانه مالــی از ســوی
کســی ،یــا گروهــی یــا حــزب و جنــاح و دار و دســتهای سیاســی
و غیرسیاســی و آن هــم در روزگاری کــه «ز منجنیــق فلــک» بــر
ســر اهــل هنــر و فرهنــگ و بیشــتر از آن ،اهــل رســانه «ســنگ
فتنــه» میبــارد و بســیاری از نشــریات ،بــه بلــوغ نرســیده پرپــر
میشــوند.
خودمــا بارهــا بــه ایــن پرســش فکــر کردهایــم و پاســخ ایــن
چــرا بســیار کوتــاه بــوده اســت و مختصر«:خدمتــی هــر چنــد
ناچیــز بــه فرهنــگ و تــاش بــرای گســترش اندیشــهورزی و
بیشــتر دانســتن بــا تحمــل هــر مصیبتــی کــه کــم نبــوده اســت
شــرح ایــن مصیبتهــا در ایــن بیستســال امــا بــاز هــم بارهــا
از خودمــان پرســیدیم چــرا بایــد بــرای دنبالکــردن ایــن هــدف
روزهــا و ســالهایی را کــه میشــد صــرف هــزار کار دیگــر کــرد
و از زندگــی بــه گونــهای دیگــر لــذت بــرد صــرف انتشــار آزمــا

کنیــم .بــه راســتی چــرا؟ و جــواب ایــن بــود شــاید.
فاجعــه در نبــود آگاهــی رخ میدهــد ،هــر فاجعـهای ،حتــی وقــوع
ســیل و زلزلــه و آتشفشــان اگــر آگاهــی بشــر بــه آن جــا برســد
کــه بتوانــد ایــن حــوادث طبیعــی را کــه گاه بــه بــای آســمانی
تعبیــر میشــوند مهــار کنــد .نــه زلزلــه ویرانــی و مــرگ بــه دنبــال
دارد و نــه ســیل و آتشفشــان.
جــدا از وقــوع حــوادث طبیعــی هــر فاجعــه دیگــری هــم کــه
زندگــی بشــر را بــه تباهــی و نابــودی میکشــد در نهایــت
برآینــدی اســت از نــا آگاهــی هم ـهی جنگهایــی کــه در طــول
تاریــخ بــه هــر دلیــل و بهان ـهای کــه روی داده اســت در غیبــت
دانــش و آگاهــی و عقــل و شــناخت بــوده اســت .چنــان کــه
بیماریهایــی کــه زیســت و ســامت بشــر را تهدیــد میکــرد
یــا هنــوز مــی کنــد و هــر قــدر دامنــه شــناخت و آگاهــی بشــر
گســتردهتر شــده از قــدرت گاه مهلــک بیماریهــا کاســته شــده
اســت و تاریــخ پــر اســت از مــواردی کــه شــیوع یــک بیمــاری
توانســته اســت میلیونهــا انســان را در غیبــت شــناخت و آگاهــی
بــه کام مــرگ بکشــد .طاعــون ،وبــا ،آبلــه و  ...و هــر انــدازه کــه
آگاهــی و شــناخت انســان نســبت بــه ایــن بیماریهــا بیشــتر
شــده از قــدرت مــرگآور آنهــا کاســته شــده اســت و بســیاری از
بیماریهایــی کــه زمانــی مــرگ ســیاه بــه دنبــال داشــت .امــروز
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در بنــد دانــش بشــری مهــار شــده و از بیــن رفتــه اســت .تاریــخ
جهــان پــر از چنیــن بیماریهایــی اســت.
زمانــی کــه در ســالهای دور وبــا در ایــران شــایع شــد ناآشــنایی
مــردم بــا ایــن بیمــاری و ناآگاهــی آنهــا نســبت بــه چگونگــی
ســرایت و درمــان ایــن بیمــاری هــزاران نفــر را بــه کام مــرگ
کشــاند و عجبــا کــه مردمــان نــاآگاه خــود عامــل اصلــی گســترش
ایــن بیمــاری و کشــتار جمعــی مــردم و در واقــع یــک خودکشــی
جمعــی بودنــد .مبتالیــان بــه ایــن بیمــاری بــه دلیــل از دســت
رفتــن آب بدنشــان دچــار تشــنگی میشــدند و بــه فتــوای اهــل
علــم! و صــواب! هــر کــس دســتش میرســید در کوچههــا و
گذرهــا ظرفهــای بــزرگ آب «نــذری» میگذاشــت تــا بــا
کمــک بــه تشــنگان از اجــر اخــروی برخــوردار شــود و کاس ـهای
ســفالین در کنــار ایــن ظرفهــای بــزرگ آب بــرای نوشــیدن
و از طریــق همیــن نــذر و صــواب بــود کــه هــر روز صدهــا نفــر
از افــراد ســالم بــه وبــا مبتــا میشــدند و روز بعــد و روزهــای
بعدتــر جنازهشــان در کوچــهای و خانــهای بــر زمیــن میافتــاد
و در نهایــت ایــن ناآگاهــی مــردم و شــاید حکیمــان و عطــاران
و دواســازان بــود کــه در آن ســالها « وبــا» را بــه عامــل قتــل
عــام هــزاران انســان انســان تبدیــل کــرد .بیمــاریی کــه امــروز
بــه دلیــل آگاه شــدن اهــل علــم نســبت بــه ســازو کار مهلــک
آن و شــناخت عامــل اصلــی ابتــا بــه آن در حــد یــک بیمــاری
ســاده قابــل درمــان اســت و هــزاران بیمــاری دیگــر همچــون،
آبلــه ،حصبــه ،طاعــون و بیماریهایــی دیگــر کــه بیدرمــان
نمــود و از نســلی دیگــر منتقــل میشــد امــروز بــه یــاری دانــش
و آگاهــی بــه عارضههایــی درمانپذیــر تبدیــل شــده اســت و بــا
ایــن همــه بســیاری از انســانها هنــوز درنیافتهانــد کــه وقــوع
هــر فاجع ـهای در زندگــی بشــر تنهــا بــه دلیــل ناآگاهــی اســت.
حتــی خوشــبختی و بدبختــی و حتــی اســارت در بنــد ایــن یــا آن
قــدرت قاهــر و اجبــار در تحمــل رنــج.
گرســنگی ،بیدادگــر تریــن عارضــهای اســت کــه امــروز
میلیاردهــا نفــر از مــردم جهــان درگیــر آنانــد و در جنــگ نابرابــر
بــا ایــن عارضــه جانشــان را از دســت میدهنــد و ایــن عارضــه
هــم بــه دلیــل ناآگاهــی اســت .ناآگاهــی نســبت بــه ارزش و
کرامــت انســان ،ناآگاهــی نســبت بــه ذات عدالــت ناآگاهــی

نســبت بــه همــه ســاز و کارهایــی کــه گروهــی را زیــاده خــواه و
تمامیــت طلــب میســازد و گروهــی دیگــر را ناچــار بــه تســلیم
و پذیــرش رنــج میکنــد و شــاید شــرایط امــروز جهــان بــا همــه
پیشــرفتهای تکنولوژیکــی خــود بزرگتریــن عارضـهای باشــد کــه
گریبــان بشــر را گرفتــه اســت و هنــوز انســان قــرن بیســت و یکــم
نمیدانــد کــه خورشــید زندگــیاش کجاســت؟ و شــاید انســانی
کــه در چنبــره روزمرگــی و طلســم خــور و خــواب و حــرص بــه
107
دام افتــاده خــود شایســته چنیــن روزگار تلخــی اســت .انســانی
کــه دانســتن بــه معنــای واقعــی را برنمیتابــد .انســانی کــه 107
بــرای دانســتن و بیشــتر دانســتن تــاش نمیکنــد .انســانی کــه
اندیشــیدن را واگذاشــته و در نهایــت آن را بســان وظیفــهای بــه
دیگرانــی کــه البــد بایــد اهــل اندیشــه باشــند واگذاشــته اســت و
گاهــی بــه نــوک زدن از ســر تفنــن بــر خرمــن اندیشــگی ،اهــل
اندیشــه و دانســتههای مردمــی کــه خرمنــی از آگاهــی فراهــم
کردهانــد ،خــود را آگاهشــده فــرض میکنــد .انســانی کــه کتــاب
خوانــدن و مطالعــه را در بهتریــن شــکل تفننــی میدانــد کــه اگــر
فرصتــی بــود و حوصل ـهای کــه در کــوران دویدنهــای بیحاصــل
و هــدف قطعــا کمتــر دســت میدهــد .بایــد بــه آن پرداخــت آن
هــم بــرای ســرگرمی و نــه بیشــتر دانســتن.
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه رنجهــای بشــری از میــان نخواهــد
رفــت مگــر آن کــه ریشــهها و علتهایــش را بشناســیم و ایــن
شــناختن ممکــن نخواهــد بــود مگــر بــا مطالعــه و اندیشــیدن و
بــاز هــم اندیشــیدن و یافتــن پاســخ بــرای یــک کلمــه بــه ظاهــر
ســاده کــه کلیــدی اســت بــرای گشــودن همــه قفلهــا .کلم ـهی
کــه راهبــر انســان از غارنشــینی تــا کنــون بــوده اســت« .چــرا؟»
و تــاش بــرای یافتــن پاســخ هــر چرایــی و هــزاران چــرای دیگــر
کــه از پــی نخســتین پرســش خواهــد آمــد اســت کــه انســان را
از ورطــه رنــج و هــراس و اســارت بیــرون میکشــد و شــاید
همیــن اندیشــه راهبــر مــا شــد تــا بیســت ســال پیــش نخســتین
شــماره ماهنامــه آزمــا را منتشــر کنیــم .ماهنامـهای کــه هــدف آن
ترغیــب و تشــویق بــه مطالعــه بــود و بازشــناخت هنــر و فرهنــگ
و هم ـهی کســانی کــه اندیشــیدن و آگاهکــردن تعریــف وجــودی
آنهاســت و آنهــا خالقــان فرهنگانــد.
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تفســیری بــر نمــاد اســب در قصّــه اســطورهای
«آغ آت» (اســب ســفید)
مینو امیرقاسمی
اشاره
«اســطوره همــواره در جامعــه عمــل مــی کنــد؛ مســتقل از ایــن
کــه جامعــه تــا چــه حــد از آن باخبــر باشــد».
میرچا الیاده
قصههــای
قصّههایــی کــه تاکنــون همیشــه در طبقهبنــدی ّ
ـن و پــری قــرار میگرفــت،
قصههــای جـ ّ
مردمــی ،درون قفســه ّ
قصــه
مســتدل،
هایــی
تحلیــل
بــا
بــه زعــم نگارنــده،
ّ
هــای اســطورهای قلمــداد میشــوند .قصّههایــی بــا تمــام
قصههــا حامــل
ویژگیهــای
ِ
داســتان دینی-اســاطیری .ایــن ّ
شــرح نمادیــن قوانین/قواعــد طبیعــت و قوانیــن و روابــط
اجتماعیانــد.
توســط مردمــان آموخته
پیونــد شــگفت آنچــه از قانــون طبیعــت ّ
ً
شــده اســت ،بــا قوانیــن اجتماعــی ،کــه عمومـا بــر اســاس همــان
قواعــد طبیعــت ســاخته میشــوند ،ترکیبــی بســیار پیچیــده و
ی ســازد کــه عــاوه
در عیــن حــال خردمندانــه در قصّــه مــ 
قصــه ،آن را از
بــر ســاختار منســجم ،متمرکــز و بســیار دقیــق ّ
اجزایــی نمادیــن و پرمعنــا نیــز آکنــده میســازد .ایــن اجــزای
نمادیــن در حوزههــای گســتردهای چــون زبانشناســی ،روان

شناســی ،سیاســت ،و در مجمــوع شــاخههای اساســی فرهنــگ
قابلیــت تفســیر را دارنــد.
ّ
شــکافتن ســاختار محکــم و اصیــل ایــن قصّههــا ،تجزیــه
آنهــا بــه اجــزای متشــ ّکله آن و یافتــن معانــی نمادیــن و نیــز
تفســیرهای هــر یــک ،مــا را مســتقیماً بــه حــوزه درک و معرفــت
اســطورهها و چگونگــی ســاختن و پرداختــن

اقــوام ســازنده
قوانیــن ،آیینهــا ،آداب و رســوم ،مناســک ،باورهــا و اعتقــادات
بــر مبنــای آموختههایشــان از طبیعــت میرســاند.
قوانیــن حاکــم بــر جامعــه ،از سیاســت و دیــن و نظامیگــری
گرفتــه تــا روابــط خانــواده و فــرد و جمــع و ماننــد آن ،تقریب ـاً
همگــی ریشــه در دریافــت مــا از چگونگــی ســامان قواعــد
طبیعــت دارد مگــر آنجــا کــه توانســته باشــیم تفــاوت تغییــر
تقــدس اســاطیری بازشناســیم.
جوامــع انســانی را از
ّ

پایــان اســطوره ماننــد دم مــار «اوروبــوروس» در دهانــش قــرار
میگیــرد .چنیــن دایــره بســتهای بــرای روایــت طبیعــت بســیار
گویاســت؛ ولــی زمانــی کــه بــه عنــوان الگــوی مشــابهی بــرای
حکایــت جامعــه انتخــاب میشــود ،ناگزیــر جامعــه را در دایــره
ـدس و تکــرار خــود ،در پیوســتن پایــان بــه آغــاز و چرخیــدن
تقـ ّ
و چرخیــدن محصــور خواهــد ســاخت؛ و ایــن بــا طبیعــت ذاتــی
تغییــر و تح ـ ّول جوامــع بشــری ســازگار نیســت.
در ایــن کشــاکش یــا بایــد دم از دهــان مــار رهــا شــود یــا
فضــای درون دایــره در فشــار عضــات اســاطیری و خردکننــده
مــار بشــکند.
قصــه «آغ آت» 1را همــان
قبــل از آغــاز هــر ســخنی ،در ابتــدا ّ
 .1اسب سفید

«گۆنلریــن بیــر گۆنونــده ،شــاه عابّــاس دۆربونونــده ،شــاه
عابّــاس جنّــت مــکان ،تَرَزییــه ووردو تــکان ،یئــددی قــ ْوز بیــر
محمدیــن
گیــردکان ،یوخــون گلیــر یــات ،بیــر نلبکــی نابــات ،آل ّ
گۆل جمالینــا صلــوات...
گــؤزل بیــر قصریــن ایچینــده بیــر پادشــاه یاشــاردی .بــو
پادشــاهین گــؤزل ،گؤیچــک بیــر ق ـیٛزی وار ایــدی .بــو قیٛزیــن
تکجــه آرزیســی دۆنیانــی د ْوالنمــاق ایــدی .آمــا آتاســی ا ْونــون
قصــردن ائشــیگه چیٛخماســینا ایجــازه وئرمیــردی .قـیٛز آتاســی
نیــن بــو ایشــیندن چـ ْوخ ناراحــات ایــدی .بیــر گئجــه یوخــودان
ا ْویانیــب ،اؤز پالتارالرینــی ســ ْویونوب اَینینــه ا ْوغــان پالتــاری
گئییــب ،آغ آتینــی حاضیرالییــب دۆنیانــی د ْوالنمــاق اۆچــون
ی ـوْال دۆشــدو .گئتــدی گئتــدی بیــر اؤلکهیــه یئتیشــدی .ق ـیٛز،
اوْغــان پالتــاری ایلــه اوْ اؤلکهنیــن پادشــاهینین قصرینــه
گئدیــب ایــذن ایســتهدی اوْ گئجهنــی ا ْوردا قالســین .پادشــاه
قبــول ائتــدی .گئجــه سۆفــره باشــیندا پادشــاهین ا ْوغلــو بــو تــازا
قوْناغــا بیــر جۆر باخیــردی .اوْ ،قوْناقالرینیــن ا ْوغــان ا ْولدوغونــا
شــک ایلــه باخیــردی .ا ْوغــان آناســینا دئــدی:
	-ق ْولونــدا بیلرزیــک یئــری ،بارماغینــدا اۆزوک
یئــری ،یاندیریــر یاخیــر بــو ق ْونــاق منــی.
آناســی دئییــر :یــ ْوخ ،ا ْوغالنــدی بــو ق ْونــاق ،آمــا ق ْوناغیمیزیــن
ا ْوغــان یــا ق ـیٛز ا ْولدوغونــو بیلمــک ایستیرســن ،ا ْونــو آلیــش-
وئریــش اۆچــون بازارا آپــار .بو آدام میٛر-میٛنجیغا ســاری گئتســه،
بیــل قیٛزدیــر؛ ی ْوخســا قیٛلینج-قالخانــا ســاری گئتســه بیــل کــی
ا ْوغالندیــر!
قیٛزیــن آغ آتــی بــو ســؤزلری ائشــیدیب ق ـیٛزا یئتیریــب دئیــر:
ســنی بــازارا آپارانــدا قیٛلینجــا ســاری گئــت.
قـیٛز دا آغ آت دئینــه قــوالق آســیب قیٛلینجــارا طــرف گئــدر.
ا ْو گۆن آخشــام ا ْوغــان ا ْولــوب بیتنلــری آناســینا آنــادار.
آناســی دئیــر :گــؤردون ا ْوغالنــدی! یئنــه شــام باشــیندا ا ْوغــان بو
قیٛزیــن گؤزلرینــده ا ْوالن سۆزگــون باخیشــارا باخیــب آناســینا
دئیــر :ق ْولونــدا بیلرزیــک یئــری ،بارماغینــدا اۆزوک یئــری،
یاندیریــر یاخیــر بــو ق ْونــاق منــی.
آناســی دئییــر اینانمیرســان اگــر بــو گئجــه بــو ق ْوناغیــن
دؤشــگینین آلتینــا قیٛزیــل گۆل ســر .صابــاح گۆللــر س ْوالرســا
بیــل کــی بــو ق ْونــاق قیٛزدیــر ،س ْولمازســا ا ْوغالندیــر .یئنــه آت بــو
ســؤزو ائشــیدیب قــیٛزا چاتدیــردی .آت دئــدی :ســحر تئــزدن
دوراریــق مــن ده نفســیم لــه بــو گۆللــری چیچکلندیــررم
گۆللــر تازاالشــار و ســحر دئدیگــی کیمــی ائلــه دی و گۆللــر
هئــچ ســ ْولمامیش کیمــی گؤرونــدو .ا ْوغالنیــن آناســی دئــدی:
گــؤردون ق ْونــاق ا ْوغالنــدی! بیــر نئچــه دفعــه آنا-بــاال ،قــیٛزی
ســیٛناماق ایســتهدیلر و هــر ســفرینده آغ آت قــیٛزی خبــردار
ائدیــب ا ْوغالنیــن ا ْوخــو داشــا َدیــدی.

قصـه
قصّــهای کــه نگارنــده نمونــه چــاپ شــده آن را در میــان ّ
هــای متعلّــق بــه آذربایجــان ندیــده اســت ،قصّــهای اســت
بازمانــده در خاطــرهاش از دوران کودکــی .از زبــان کهنســال
قصهگــو (عاطکــه خانــم هشــتاد ســاله در دهــه )30
بانویــی ّ

گرچــه قصّههــای اســطورهای در صورتهــای اصیــل و دســت
نخوردهشــان ،هیــچ جــای خالصــه کــردن ندارنــد ،ولــی بــه
منظــور کوتــاه کــردن روایــت در چنیــن تحلیلــی ،نگارنــده تــا
جــای ممکــن از بازگــو کــردن تکّههــای تکرارشــونده اجتنــاب
میکنــد.
آغ آت
یکــی بــود یکــی نبــود ،غیــر از خــدا هیــچ کــس نبــود .پادشــاهی
بــود و دختــری جــوان داشــت بــا آرزوی بــزرگ ســفر و دیــدن
دنیــا و شــاید ســفری آیینــی بــرای یافتــن و رســیدن بــه خــود.
نیمهشــبی بــا لبــاس مبــدّل پســرانه ،بــه اصطبــل میــرود و
از مهتــر اســب ســفید را میخواهــد .ســوار بــر اســب ســفید
ســرزمینهای زیــادی را زیــر پــا میگــذارد و باالخــره بــه
ســرزمین پادشــاهی میرســد کــه او پســری دارد.
مهمــان پادشــاه میشــود و پســر پادشــاه بــا احساســی عجیــب،
حــس میکنــد کــه مهمانشــان دختــر اســت و شــیوههای
مختلــف بــرای آزمــودن او و آشــکار کــردن رازش بــه کار میگیرد.
ولــی در همــه آنهــا اســب ســفید بــا راهنماییهــای شــبانه دختــر
را از گرفتــار شــدن در دام شــاهزاده حفــظ میکنــد.

دوره مهمــان شــدن بــه ســر میرســد و شــاهدخت بــا اســب
طــی منــازل
ســفیدش راهــی ســفری دیگــر میشــود .پــس از
ّ
بــه دشــتی وســیع و برهــوت میرســند و اســب ســفید بــه
شــاهدخت مــیگویــد کــه اینجــا پایــان ســفر اســت و ایــن کــه
زندگــی مــن در اینجــا بــه ســر میرســد .مــن خواهــم مــرد و
تمــام اعضــای بدنــم از یکدیگــر جــدا خواهــد شــد .پــس تــو بــا
هــر چــه زور بــازو و آنچــه در تــوان داری ،تکتــک اعضــای مــرا
بیــر گۆن ســحر تئــزدن دوروب پادشــاها دئــدی :مــن گئتمــه بــردار و بــه دورتریــن نقاطــی کــه میتوانــی پرتــاب کــن .از
لییــم داهــا ،د ْوالناجاغیــم چــ ْوخ یئرلــر وار .ســ ْونرا آغ آتینــا هــر یــک از اعضــای مــن شــهری و خانــهای و چیــزی خواهــد
مینیــب یـ ْوال دۆشــدو .گئتــدی گئتــدی گئتــدی؛ یئتیشــدی بیــر روییــد .شــاهدخت طبــق ســفارش اســبش ،بــا گریــه و انــدوه

مقا ال ت

طــور کــه شــنیده بــودم نقــل میکنــم:

چؤلــون اوْرتاســینا .آغ آت دایانیــب ق ـیٛزدان یئــره یئنمهســینی
ایســتهدی .ســ ْونرا دا ییٛخیلــدی یئــره و قــیٛزا ســاری دئــدی:
بــورا منیــم ی ْولومــون ســ ْونودور آمــا ســندن بیــر ایســتگیم وار،
ا ْودا بــودور کــی؛ مــن اؤلدوگومــده سۆموکلریــم بیر-بیرینــدن
آیریالجــاق ،ا ْونــدا ســن ســ ْون گۆجــون ایلــه سۆموکلریمــی
بیربهبیــر هــر طرفــه تــ ْوالزال.
آغ آت بونــاری دئییــب ســ ْون نفســینی آلــدی و اؤلــدو .قــیٛز
چــ ْوخ غملنــدی و آغالیــاراق آتیــن سۆموکلرینــی هــر طرفــه
ق ْولونــون وار گۆجــو ایلــه آتماغــا باشــادی .سۆموکلــری
آتدیقجــا سۆمــوک دۆشــن یئربیــر گــؤزل شــهره چئوریلیــردی.
قـیٛز هــر طرفــدن بــاش قالدیــران بــو شــهرین پادشــاهی ا ْولــوب
ق ْوناقالندیغــی پادشــاهین ا ْوغلــو ایلــه ائولنیــب شــیرین بیــر حیاتــا
باشــادیالر».
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فــراوان چنیــن میکنــد و ســرزمینی وســیع شــکل میگیــرد پرچاپتــی اســت  -خلــق صــورت میپذیــرد( ».بهــار :1375
کــه شــاهدخت بــر آن فرمانروایــی میکنــد.
)397
قصــه ،اســب
داســتان آفرینــش ،چگونگــی و چرایی هســتی و خلــق موجودات ،یــار و همــراه ســفر آیینــی شــاهزاده خانــم ایــن ّ
قصههایــی هســتند ســفیدی اســت کــه بــه تمامــی از ویژگیهــای نمادیــن یــک
از جملــه اصلیتریــن موضوعهــای ســازنده ّ
کــه تفــاوت آشــکار و پنهانــی بــا ســایر انــواع قصّههــا دارنــد .ایــن موجــود اسطورهای-افســانهای برخــوردار اســت.
دســت قصّههــا ،بــه لحــاظ ســاختاری و اجــزای ســازندهشــان،
ـدل پســرانه ســوار
نیمههــای شــب دختــر جــوان بــا لبــاس مبـ ّ
تفاوتــی اساســی بــا دیگــر ّ
قصههــا از جملــه حکایــات اخالقــی ،بــر اســب ســفیدش تــرک خانــه و دیــار میکنــد.
عشــقی ،قصّههــای حیوانــات ،طنــز و چــون آن ،و شــباهتی
انکارناپذیــر بــا روایتهــای گوناگــون نــوع خــود ،ح ّتــی در ســایر اراده بــرای دســت یافتــن بــه مطلــوب یــا خواســته خــود یــا پــدر
«شــاه» ،ضرورتــی اســت کــه بنیــان ایــن قصّههــا بــر آن اســتوار
نقــاط جهــان دارنــد.
میشــود .مرحلــهای دشــوار و تعیینکننــده بــرای قهرمانــی
جهــان چگونــه و بــه دســت چــه نیروهایــی خلــق مــیشــود؟ اســت کــه بــا تــن دادن بــه ایــن جدایــی و ســپس انــزوا و تنهایــی
نیروهــای خالــق هســتی ،خدایانانــد یــا الهههــا ،غول-خدایــان زندگــی خــود را خواهــد ســاخت.
یــا برخــی از پدیدههــای جهــان هســتی کدامنــد؟ گیتــی را
چگونــه و چــرا ســاختهاند؟ در اندیشــه انســان ســوالگر و کنجــکاو طبــق روایــت راویــانِ س ـنّتی قصّــههــا ،شــاهزاده خانــم رفــت
بــرای دانســتن راز هســتی ،تــاش بــرای یافتــن پاســخ ،و نیــز در و رفــت و رفــت تــا بــه مملکتــی رســید و طبــق روال قصّــههــا،
ـال جســتجوگرش بــرای ســاختن آن پاســخ بــرای ایــن همــه مهمــان پادشــاه آن ســرزمین شــد .یکــی از نــکات زیبــای ایــن
خیـ ِ
قصههــا آن اســت کــه در آنهــا نــه نامــی هســت نــه عنوانــی ،نــه
ّ
پرســش اغواکننــده ،خیالپردازیهــای بیشــمار میكنــد كــه او
را بــه ســوی شــکل دادن بــه داســتانهای گوناگــون میکشــاند .لقبــی و نــه نــام ســرزمینی و بــه نظــر میرســد قصّــه میخواهــد
ـدس (اســطوره) ،آنهــا را بگویــد کــه فــارغ از زمــان و مــکان ،هرکــس میتوانــد شــاهزاده،
ســپس بــرای حفــظ آن داســتانهای مقـ ّ
بــرای رواج ،آمــوزش و حفاظــت در ذهــن و ســینه مردمــان ،بــه یــا شــاهدخت زندگــی خــود باشــد .شــاید بــه همیــن خاطــر هــم
هســت کــه سـنّتها و آیینهــا و مراســم در زندگــی همــه افــراد
قصــه تبدیــل میکنــد.
ّ
یــک جامعــه بــه یــک شــکل صــورت میپذیــرد.
قصّــه ،ماننــد ترانــه ،همچــون باریکــه آبهــای روان کــه آهســته
و نافــذ در دل چمنــزاران میخــزد و ماننــد الالیــی در گــوش انــزوای آیینــی شــاهزاده خانــم در ایــن ســرزمین ناشــناس آغــاز
کــودکان ،در ذهــن و زبــان مــردم جــاری میشــود و اثــر پنهــان میشــود و در ایــن منزلــگاه اســت کــه او بایــد نشــان دهــد کــه
خــود را بــه جــا میگــذارد .برخــی از ایــن داســتانها بــه نقــل زندگــی و راه آینــده خــود را چگونــه میســازد.
چگونگــی آفرینــش خــود ایــزدان میپــردازد ،مثــل پدیــد آمــدن در قصــر پادشــاه او بــه عنــوان پســری مســافر پذیرفتــه میشــود.
ـس غریبــی نســبت بــه میهمــان
خیــر و شـرّ از غول-خدایــی نخســتین ،کــه ایــن خــود دســتهای پســر پادشــاه ،میزبــان مســافر ،حـ ّ
ـس غریبــش را پیــش مــادر
بــزرگ از داســتانهای اســاطیری ملــل را بــه خــود اختصــاص پیــدا میکنــد و شــب ،درد دل و حـ ّ
داده ،آنهــا را تشــکیل میدهــد.
میبــرد .شــاهزاده پســر گرفتــار تردیــد و دودلــی و در گیــرودار
قصههــای برگرفتــه شــده از آنچــه ح ـسّ و دلــش بــه او میگویــد ،پیــش مــادر میگویــد:
برخــی دیگــر از ایــن داســتانها و ّ
ّ
آن
ـرح
ـ
ش
ـد.
ـ
دارن
ـق
ـ
ل
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آنهــا ،بــه نقــل چگونگــی آفرینــش مــا ّ
«دل از من میبرد ،گرچه پسر مینماید
کــه گیتــی چگونــه ســاخته شــد ،شــهرها ،خانههــا و پدیدههــای
و نشان النگو به دست.
طبیعــت و ماننــد آن بــه دســت چــه کســی یــا کســانی و بــه چــه نشان انگشتری به انگشت دارد
شــکلی ســاخته و پرداختــه شــدهاند.
میسوزم من از دست او»
دل میبرد مهمان از من و
قصــه اســب ســفید (آغ آت) بــه نظــر نگارنــده از جملــه
ّ
قصههــای متعلّــق بــه آفرینــش گیتــی اســت کــه در ســاختار
ّ
خــود مشــابهت بــا اســطورههایی دارد کــه در آنهــا ،جهــان
مــا ّدی و شــکل گرفتــن هســتی بــا قربانــی شــدن غول-خدایــی
نخســتین ،موجــودی افســانهای یــا الهــهای صــورت میگیــرد.

مراحــل آزمایــش قهرمــان آغــاز میشــود ،مــادر شــاهزاده پســر
او را راهنمایــی میکنــد کــه فــردا میهمــان را بــا خــودت بــه
بــازار ببــر ،اگــر مهمــان بــه طــرف زینتــآالت کشــیده شــد ،بــدان
کــه دختــر اســت ،اگــر نــه کــه حــدس تــو درســت نخواهــد بــود.
از ایــن قســمت قصّــه ،حضــور اســطورهای اســب خــود را نشــان
میدهــد .اســب بــا قــدرت ویــژه خــود کــه بــه شــرح جزئیاتــش
قصههــای اســاطیری ،بــا
خواهیــم پرداخــت ،در بســیاری از ّ
قصــه اســت .اســب
رنگهــای متفاوتــی همــراه و یــاور قهرمــان ّ
اســاطیری نــه تنهــا در قصّههــای اســطورهای بلکــه در خــو ِد
اســاطیر اقــوام مختلــف حضــوری تعییــنکننــده و برجســته دارد.

«در هنــد ،وقتــی پرچاپتــی خدایــان را آفریــد ،از خســتگی از
هــم دریــده شــد ،و ســپس چهــار تــن از فرزندانــش از اندامهــای
دریــده از هــم او بــاری دیگــر بــه هــم پیوســتند .غولــی دیگــر
ادبیــات
در ادبیــات ودائــی بــه نــام پوروشــه ،وجــود دارد کــه در ّ
براهمنــه بــا پرچاپتــی یکــی میشــود و در ریــگ ودای دهــم
کــه ســرآغاز آمیــزش اســاطیر بومــی و آریایــی از آن دوره اســت،
اســبهای ســفید ارّابــه خورشــید ،اســبهای ســیاه اهریمــن،
آفرینــش صــورت یــک قربانــی مییابــد و خدایــان در مراســم آن
اســبهای پرنــده ،اســبهای بالــدار ،اســبهایی کــه قــادر بــه
حضــور دارنــد و از اندامهــای گوناگــون پوروشــه – کــه همــان
عبــور از جهــان تاریکــی بــه دنیــای روشــناند ،همــه و همــه

اســب ســفید شــاهزاده خانــم کــه قــدرت جادویــی دارد ،ســخنان
مــادر و شــاهزاده پســر را میشــنود و راکــب خــود را از موضــوع
امتحــان جنسـیّت او آگاه میکنــد .بــه او میســپارد کــه در بــازار
بــه هیــچ روی بــه طــرف اجنــاس زنانــه نــرود و تنهــا شمشــیر و
قمــه و چیزهایــی از ایــن دســت بخــرد.

او را حفــظ میکنــد .بــه او میگویــد صبــح پیــش از آن کــه
دیگــران از خــواب بیــدار شــوند ،تــو بیــدار شــو و گلهــای زیــر
تشـکات را بیــاور تــا مــن نفســی در آن بدمــم ،گلهــا تــر و تــازه
خواهنــد شــد و تــو دوبــاره آنهــا را زیــر رختخوابــت بریــز و چنیــن
میکننــد.

ایــن هشــیاری و محافظــت از صاحــب خــود ،تنهــا ویــژه اســب
ســفید ایــن قصّــه نیســت« .اســتپهای آســیای مرکــزی ،کشــور
ادبیــات خــود تصویــر اســب
اسب
ِ
ســواران شــمن ،در ســ ّنت و ّ
اهریمنــی را حفــظ کردهانــد .بــر طبــق ایــن س ـنّت قدرتهــای
رازآمیــز اســب جانشــین قدرتهــای انســان میشــود و آنهــا را
در آســتانه مــرگ متوقّــف میکنــد .ایــن اســب اهریمنــی درون
را مــیکاود ،آشــنای ظلمتهاســت ،وظیفــه بلــد و میانجــی را
انجــام میدهــد و بــه عبــارت دیگــر راهنمایــی ارواح برعهــده
اوســت.

گل سرخ نماد جام زندگی ،روح ،قلب و عشق است.

حماســه قرقیــزی دربــاره ارتوشــتوک از ایــن نظــر گویاســت.
توســط جادوگــری طلســم
توشــتوک بــرای بازیافتــن روحــش کــه ّ
خاص
ـخصیت
ّ
شــده ،بــا وجــود قهرمــان بــودن بایــد بــه نحــوی شـ ّ
خــود را تــرک گویــد و خــود را بــه قــدرت مافــوق طبیعــه اســب
جــادو ،چــل کویــروک ،بســپارد کــه بــه او امــکان مــیدهــد تــا
بــه عالــم زیریــن برســد و جادوهــا را باطــل کنــد .چــل کویــروک
هــم ماننــد انســان میشــنود و حــرف میزنــد .او از ابتــدای ایــن
ســواری غریــب بــه ســوارش هشــدار میدهــد و او را از طــرف
مقابــل کــه بایــد درهــم بپاشــد ،برحــذر مــیدارد»( .شــوالیه-
اســب)
شــباهتهای ســاختاری قصّههــای اســطورهای بــا داســتانهای
قصههــا بــر
اســاطیر ملــل ،تردیــدی باقــی نمیگــذارد کــه ایــن ّ
اســاس اســطورههای دینــی مشــابه بــرای آمــوزش چگونگــی
ـدس دینــی
زندگــی و رفتــار مردمــان ســاخته شــدهاند .اگــر تقـ ّ
خــود اســاطیر مانــع از نقــل شــبانه و یــا روزمــره شــدن آن
هاســت ولــی میتــوان بــرای آموختــن شــیوههای درســت
رفتــار و کــردار ،بــرای ســاختن روح و روانــی چــون ایــزدان ،از
قصههــا اســتمداد جســت .آنچنــان کــه امثــال اســطورههای
ّ
شــمنی همچــون الگویــی بــرای قصّههایــی از ایــن گونــه قــرار

گل ســرخ و رنــگ آن نمادهــای درجــه ا ّول تولّــد دوبــاره و
سرســپاری بــه راهــی باطنــی هســتند ...بوتــه گل ســرخ تصویــر
یــک باززاییــده ،یــک دوبــاره تولّدیافتــه اســت (شــوالیه گل ســرخ)
تــر و تــازه شــدن گلهــا بــا نفــس اســب ســفید – نمــاد دیگــری از
ـرف
روح  -در حقیقــت تولّــد تــازه دختــری اســت کــه مراحــل تشـ ّ
آیینــی خــود را طــی میکنــد.
روز سـوّم دختــر ،رســتگار و نجاتیافتــه ســوار بــر اســب ســفید
خــود از میزبانــان خداحافظــی کــرده ،پــا در ادامــه راه میگــذارد.
از جملــه ویژگیهــای ایــن دســت قصّههــا آن اســت کــه گرچــه
قهرمــان در یکــی از منــازلِ راه و ســلوکش بــه محبوبــی میرســد
ولــی چــون هــدف چیــز دیگــری اســت ،در آن مرحلــه فریبنده تن
قصههــا اگــر قهرمــان
بــه پیونــد بــا او نمیدهــد .و یــا در چنیــن ّ
همراهانــی داشــته باشــد کــه عموم ـاً دارنــد ،محبوبهــای ا ّول و
د ّوم نصیــب همــراه قهرمــان میشــوند کــه معمــوالً بــرادران یــا
دوســتان اوینــد .در ایــن قصــه چــون شــاهدخت همراهــی نــدارد،
پســر پادشــاه و تقاضــای او را ندیــده میگیــرد و بــه راه خــود
ادامــه میدهــد.
شــاهزاده خانــم افســار را بــه دســت اســب ســفید میدهــد کــه
بل ـ ِد راه اســت« .اســب حیوانــی ماننــد دیگــر حیوانــات نیســت؛
اســب مرکــوب ،محمــل و مظــروف اســت و بنابرایــن سرنوشــتش
از سرنوشــت انســان جداییناپذیــر اســت»( .شــوالیه اســب)
اســب ســفید بــه شــاهزاده خانــم میگویــد از ایــن بــه بعــد مــن
آنچــه در تــوان دارم ،میتــازم تــا بــه برهوتــی عظیــم خواهیــم
رســید .در آنجــا پیــاده شــو چــون آنجــا عمــر مــن بــه پایــان
خواهــد رســید ،مــن خواهــم مــرد و تمــام اجــزای بدنــم از هــم
فروخواهــد پاشــید .تــو بایــد هــر چــه در تــوان داری در بازوانــت

مقا ال ت

در فرهنگهــای کهنســال و در اســاطیر اغلــب اقــوام نقشــی بــا میگیرنــد.
اهمیــت و گســترده دارنــد.
ّ
صبــح فــردا شــاهزاده خانــم بــا شــاهزاده پســر بــه بــازار میرونــد
در فرهنــگ یونانــی ،اســبهای ســفید ّارابــه شمســی فبــوس و چنــان کــه اســب آموختــه اســت ،دختــر جــوان تعدادی اســلحه
( )Fhoebusرا میکشــیدند؛ اســبهای ســفید ایــران باســتان ّارابــه مـی خــرد و بــه قصــر بازمیگردنــد .شــب بعــد از شــام بــاز پســر
مهر/خورشــید را در آســمان بــه حرکــت درمیآورنــد؛ در ژاپــن،
حــس و درد دلــش را پیــش مــادر میبــرد و بــر آنچــه قلبــش
ّ
ایزدبانــوی شــفقت و مــادر کبیــر ،هــم بــه صــورت اســب ســفید ،گواهــی میدهــد ،اصــرار م ـیورزد.
هــم بــا ســر اســب و هــم بــا تصویــر اســب میــان تاجــش ظاهــر مــادر ایــن بــار میگویــد مــن امشــب مقــداری گل ســرخ پرپــر
میشــد؛ در روم ،ارّابههــای آپولــون و میتــرا را اســبهای ســفید شــده زیــر تشــک مهمــان میریــزم .صبــح کــه بیــدار شــد پیــش
میکشــیدند ،و چهــار اســب ســفید بــاد ،بــاران ،ابــر و تگــرگ ،از آن کــه متوجّــه شــود ،گلهــای زیــر تشــک را نــگاه میکنــم.
ّارابــه اردویســور آناهیتــا را بــه دنبــال میکشــیدند.
اگــر پژمــرده باشــند ،مهمــان دختــر اســت ،اگــر نــه کــه دیگــر
اســب ،نمــادی دو خصلتــه اســت؛ هــم نمــاد زندگــی اســت و شـ ّکی در پســر بودنــش نکــن.
هــم مــرگ؛ هــم شمســی اســت و هــم قمــری .در ضمــن نمــاد بــاز گوشــهای جادویــی اســب ســفید ســخنان مــادر و پســر
عقــل ،خــرد ،اندیشــه ،منطــق ،نجابــت ،نــور ،نیــروی پویایــی ،ذات را میشــنود و دختــر را آگاه میکنــد .جــز وحشــت از عریــان
حیوانــی و غریــزی ،نیــروی جادویــی و غیبگویــی و ...اســت.
شــدن حقیقــت کاری از دختــر برنمیآیــد ولــی بــاز اســب ســفید
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جمــع کنــی و هــر یــک از اجــزای بــدن مــرا تــا میتوانــی بــه کــه در تــوان دارد ،میانــدازد و بــه ایــن ترتیــب ســرزمینی و یــا
دورتریــن نقــاط آن برهــوت پرتــاب کنــی.
دقیقتــر بگوییــم ،جهانــی در آنجــا ظاهــر میشــود.
گریههــا و ضجّههــای دختــر جــوان فایــدهای نــدارد .اســب
همچنــان بــا تمــام قــدرت میتــازد .بدیــن ترتیــب اســب پــس
از ایــن کــه بــه عنــوان رهبــر ارواح و روشــنضمیر ملحــوظ شــد،
ـاص
مجــذوب و مریــد رمزهــای عرفانــی میشــود و
ّ
مختصــات خـ ّ
خــود را وامینهــد تــا ذات اصلــی از طریــق او تجلّ
کنــد»...
ــی
قصــه اســت
ازدواج در پایــان ایــن قصّههــا ،جــزو ســاختار اصلــی ّ
(شــوالیه اســب)
کــه صــرف نظــر از صــورت ظاهــر آن ،نمــادی از تولّــد تــازه،
اســب در منــزل پایانــی ،در آن برهــوت الیتناهــی و در آن بازگشــت آیینــی در مناســک گــذر و یــا بــه تفســیری دیگــر،
تنهایــی هولنــاک راکــب و مرکــوب ،پیــش از آخریــن نفسهــا دســت یافتــن بــه خودآگاهــی اســت.
بــه شــاهزاده خانــم میگویــد کــه بعــد از انداختــن اندامهــای
گســیخته بدنــم بــه دوردســتها ،ســرزمینی از آنهــا خواهــد
روییــد؛ و چنیــن میشــود.
شــاهزاده خانــم فرمانــروای ســرزمینش میشــود و تــا آنجــا کــه
نگارنــده بــه خاطــر دارد ،پســر پادشــاه ســرزمینی را کــه ســه
شــبانهروز میهمــان آنهــا بــود بــه خــود میخوانــد و بــا او ازدواج
میکنــد.

در اســاطیری از اقــوام مختلــف ،گاه پدیدههــای هســتی از
اندامهــا و اجــزای برخــی حیوانــات مقــدّس اســطورهای یــا
انســان و حیــوان نمونــه اوّلیــه ،پدیــد میآیــد .ماننــد گاو در
اســاطیر ایــران باســتان ،کــه وقتــی گاو «یکتــا آفریــده» ،در
نبــرد بــا اهریمــن درمیگــذرد« ،بــه ســبب سرشــت گیاهــی ،از
اندامهــای فروافتــاده گاو پنجــاه و پنــج نــوع غلّــه و دوازده گیــا ِه
درمانــی از زمیــن رســت( »...بهــار)113 :
در شعری مربوط به اسطورههای اسکاندیناوی میخوانیم:
جهان از گوشت یمیر ساخته شده
و دریا از خون او
پرتگاهها از استخوان هایش
و گنبد آسمان از کاسه سرش
و از ابروهایش ،خدایان هوشمند
می دگارد را برای انسان بنا کردند
و از مغزش همه آن ابرهای توفا نزای خشن
آفریده شدند( .پیج)77 :
در اســاطیر فارســی ،کیومــرث کــه ا ّولیــن انســان اســت،
وجــودش حامــل فلزاتــی اســت کــه پــس از مرگــش در جهــان
مــادّی پخــش میشــود« :چــون مــرگ بــر کیومــرث آمــد ،بــر
دســت چــپ افتــاد .از ســر ســرب ،از خــون ارزیــز ،از مغــز ســیم،
از پــای آهــن ،از اســتخوان روی و از پیــه آبگینــه و از بــازو پــوالد،
از جانــش زر پدیــد آمــد( .قلــی زاده کیومــرث)
«چــون درگذشــت [کیومــرث] ،بــه ســبب سرشــت فلزیــن
داشــتن ،هشــت گونــه فلــز از انــدام او پدیــد آمدنــد کــه هســت:
زر و ســیم و آهــن و روی و ارزیــز و ســرب و آبگینــه و المــاس .بــه
ســبب برتــری ،زر از جــان و تخــم آفریــده شــد»( .بهــار)127 :
و نمونههایــی ایــن چنینــی را در بســیاری از اســاطیر ملــل
میتــوان یافــت.
شــاهزاده خانــم پــس از ســوگواری بــر تــن تکــهتکــه شــده
اســبش ،طبــق وصیّــت او ،اندامهــا را بــه دوردســتترین نقاطــی

بــر ایــن اســاس ،میتــوان بخشــی از تاثیرپذیــری شــعر و
ادبیــات ایــران از شــعرایی چــون میــرزا فتحعلــی آخونــدزاده،
جلیــل محمدقلــیزاده و میــرزا علیاکبــر صابــر و بــه عبــارت
دیگــر شــاعران شــمال ارس را بــر مبنــای تقــارب فرهنگــی
دو منطقــه تبییــن کــرد .ارتبــاط عمیــق فرهنگــی و قومــی
موجــب تســری تغییــرات اجتماعــی واقــع شــده در کشــور
آذربایجــان بــه اندیشــههای روشــنفکران ایرانــی بــود.

صابر،صدای مشروطه ایرانی
ساناز تبری

تغییــرات ایجــاد شــده در ادبیــات ،شــعر ،اخــذ مضامیــن
شــعری و بــه طــور عــام بــه خدمــت در آوردن شــعر بــه مثابــه
ابــزاری در راســتای نیــل بــه مقاصــد سیاســی و اجتماعــی کــه
مهــم تریــن ویژگــی ادبیــات مشــروطه اســت ،خــود ماحصــل
تحوالتــی اســت کــه در خــارج از مرزهــای مــا انجــام گرفــت.
از اوایــل حکومــت ناصرالدینشــاه بــا شــروع جریاناتــی ماننــد
تاســیس مــدارس نویــن ،ســفر ایرانیــان بــه اروپــا و آشــنایی بــا
تحــوالت جهــان مســیری نویــن در رشــد آگاهــی مــردم ایــران آغاز
شــد .شــاید بتــوان روســیه انقالبــی و قفقــاز را بــه عنــوان مجرایــی
بــرای دسترســی ایرانیــان بــه افــکار مترقــی و اســتقاللطلبانه تلقی
نمــود و پیشــتازی مــردم آذربایجــان و تبریــز در حــوادث جنبــش
مشــروطه را تــا حــدودی به ســبب این نزدیکــی جغرافیای دانســت.

جنبــش مشــروطه در ایــران ماحصــل افــکار ،اندیشــهها و
مطالباتــی اســت کــه متاثــر از عوامــل داخلــی و خارجــی تکویــن
یافــت و در نهایــت مظفرالدیــن شــاه قاجــار را بــه امضــای فرمــان
مشــروطه در  14مــرداد  1285واداشــت .مشــروطه از نخســتین
جنبشهــای اجتماعــی ایــران اســت کــه بــه شــکلگیری مفاهیــم
نظــری نوینــی منجــر شــد .تولــد مفاهیمــی چــون ملــت ،برابــری،
اســتقالل ،قانــون و آزادی در دایــره واژگان و نظــام معرفتی ایرانیان ،حمایــت قفقازیهــا از مشــروطه ایرانــی حائــز اهمیــت اســت
از مهــم تریــن دســتاوردهای اجتماعــی ایــن جنبــش اســت .و میــرزا علــی اکبــر صابــر در میــان آنهــا نقــش موثــری دارد.
میــزان تاثیرگــذاری صابــر بــه انــدازه ای اســت کــه در اولیــن
ادبیــات ایــن دوره در مقــام خالــق جنبــش مشــروطه و نیــز ماههــای جنبــش مشــروطه محمدعلــی میــرزا ،پخــش روزنامــه
ماحصــل تحــوالت آن قابــل بررســی اســت .بــه طــور حتــم مالنصرالدیــن کــه اشــعار صابــر در آن منتشــر میشــد را
عوامــل متنوعــی در پیدایــی بینــش مذکــور نقــش داشــته ممنــوع کــرد .صابــر بــه ترکــی شــعر میگفــت و شــاید بــه
انــد.ورود مفاهیــم و اندیشــه هــای ترقــی خواهانــه از حــوزه همیــن دلیــل اســت کــه بزرگتریــن شــاعران فارســیگوی
ادبــی قفقــاز و بــه طــور خــاص آذربایجــان بــه شــعر و ادبیــات طنــز مشــروطه نیــز کســانی بودنــد کــه زبــان ترکــی را
فارســی تاثیــر قابــل توجهــی در خلــق ادبیاتــی نویــن بــا میدانســتند و از اشــعار هــوپ هــوپ 1بهــره بــرده بودنــد.
اتــکای بــر «بازســازی وطنــی بــرای تمــام مردم»داشــته اســت.
تاثیرگــذاری میرزاعلــی اکبــر صابــر بــر ادبیــات مشــروطه ایــران میــرزا علــی اکبــر طاهــرزاده ،بنیانگــذار واقعگرایــی در شــعر
را میتوانیــم هــم راســتا بــا جریانهــای ســنت ســتیزی قــرار آذربایجــان و شــاعر طنزپــرداز ،در  1241شمســی 2در شــماخی
دهیــم کــه بســیاری از شــعرای مشــروطه ایــران تحــت تاثیــر آذربایجــان متولــد شــد .او ابتــدا در مکتبخانههــای قدیــم و
آن قــرار میگیرنــد .نشــریات و روزنامههــای منتشــره آن دوره ســپس در مکتــب خانــه ســیدعظیم شــیروانی ،کــه بــه تدریــس
نیــز متاثــر از روزنامــه مالنصرالدیــن و مکتــب صابــر هســتند .بــر اســاس روشهــای آموزشــی نویــن میپرداخــت ،بــه تحصیــل
 1تخلص میرزا علی اکبر صابر
 30 2می 1862

مقا ال ت

در دوران پیــش از شــکل گیــری انقــاب مشــروطه جدایــی میــان
مــردم قفقــاز و ایــران هنــوز رنــگ و بویــی نداشــت و رفــت و
آمــد ســاکنین هــر دو منطقــه در دو ســوی ارس بــه ســهولت
انجــام میگرفــت .افــزون بــر ایــن وجــود پیوندهــای کهــن
تاریخــی ،فرهنگــی ،قومــی و مذهبــی و وجــود مشــترکات بســیار
دیگــر ،آن چنــان مــردم هــر دو ســو را در پیونــد و ارتباطــی
تنگاتنــگ قــرار داده بــود کــه مــردم هــر دو منطقــه هنــوز هویــت
و ملیــت خــود را از یکدیگــر جــدا نمیدانســتند (عرفانیــان).
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پرداخــت .در اینجــا دانــش آمــوزان بــه جــای حصیــر بــر روی
نیمکتهــا مینشســتند و علــوم جدیــد میآموختنــد و همــراه
بــا زبانهــای فارســی و عربــی ،دو زبــان آذربایجانــی و روســی
را نیــز فــرا میگرفتنــد .زمانــی کــه هشــت ســاله بــود معلــم او
ســیدعظیم شــیروانی بــه اســتعداد و نبــوغ او در شــعر پــی بــرد
و او را بــه ادامــه کار تشــویق و پیشبینــی نمــود کــه آینــدهای
درخشــان در انتظــار اوســت .او در یکــی از اشــعارش بــه آینــده
امیدبخــش شــاگرد خــود اشــاره نمــود .او از صابــر میســاخت
تــا بــا صــدای بلنــد شــعر بخوانــد و اشــعار شــعرای کالســیک
فارســی را بــه آذربایجانــی ترجمــه نمایــد .در مقایس ـههای انجــام
شــده میــان اصــل اشــعار و ترجمههــا میــزان تســلط صابــر
بــر هــر دو زبــان مبــدا و مقصــد مشــخص اســت (عرفانیــان).
اشــعار و مقــاالت صابــر در مطبوعاتــی همچــون «فیوضــات»،
«رهبــر»« ،الفــت»« ،حیــات»« ،گونــش»« ،دبســتان»« ،زنبــور»،
«ارشــاد»« ،حقیقــت» و «ینــی حقیقــت» منتشــر میشــد .امــا
نقطــه عطــف فعالیتهــای ادبــی صابــر را میتــوان همــکاری او
بــا روزنامــه مالنصرالدیــن و میــرزا جلیــل محمدقلــیزاده ،ناشــر
ایــن روزنامــه دانســت .روزنام ـهای طنــز کــه در طــول ســالهاى
 1906تــا  1931در تفليــس ،تبريــز و باكــو بــه زبــان ترکــی
آذربایجانــی منتشــر میشــد .فعالیــت روزنامــه مالنصرالدیــن
چنــد مــاه پیــش از صــدور فرمــان مشــروطیت در تفلیــس آغــاز
شــد و نقــش برجســتهای در روشــنگری افــکار عمومــی داشــت .از
میــان نشــریات ایرانــی ایــن دوره میتــوان از صــور اســرافیل در
تهــران ،نســیم شــمال در رشــت ،آذربایجــان درتبریــز ،و آمــوزگار
نــام بــرد .ایــن نشــریات عمومــاً از روزنامــه مالنصرالدیــن متاثــر
بودهانــد .نســیم شــمال کــه از تاثیرگذارتریــن روزنامههــای ایــن
دوره بــود توســط ســید اشــرفالدین قزوینــی معــروف بــه گیالنــی
اداره میشــد و وی عمومـاً اشــعار خــود را در ایــن روزنامــه منتشــر
میکــرد .ســید اشــرف در ســبک پیــرو ســبک میــرزا علیاکبــر
صابــر بــود و اشــعاری در اقتبــاس ،ترجمــه و یــا پاســخگویی
بــه اشــعار صابــر منتشــر ساخت.کســانی ماننــد الهوتــی،
دهخــدا ،معجــز شبســتری و افراشــته از صابــر تاثیــر گرفتهانــد.
میــرزا جلیــل محمــد قلــیزاده ،روزنامــه مالنصرالدیــن را در
شــرایطی تاســیس نمــود کــه در نتیجــه انقــاب ســال 1905
روســیه ،حکومــت تــزار سیاســت خــود را در قبــال مطبوعــات
کمــی نــرم کــرده بــود (آخونــدف .)1358:13،در نتیجــۀ انقــاب،
هنرهــا و ادبیــات رونــق یافتــه بودنــد و ایــن تغییــر در بــروز
خالقیــت ،جهانبینــی نویــن اجتماعــی و شــکلگیری تفکــرات
انقالبــی و دموکراتیــک صابــر بیتاثیــر نبــود .بــه طــوری کــه
پیــش از ایــن دوره بــا صابــر ،شــاعری خیــال اندیــش و ذهــن
گــرا مواجــه هســتیم کــه روی کــرد او بــه شــعر مشــابه شــعرای
کهــن بــا جســت و جــوی ادبیــات در مفاهیمــی کالســیک اســت.
بعــد از انقــاب  1905صابــر از مضامیــن کهــن ادبــی فاصلــه
میگیــرد و مفاهیمــی چــون واقعیتهــای اجتماعــی ،زندگــی
روزمــره ،خرافهگرایــی ،بیســوادی و اســتبداد را در شــعر خــود
بــاز مینمایانــد .آن چــه کــه در ایــن نوشــتار مــورد توجــه
اســت ،میــرزا علــی اکبــر صابــر بعــد از ایــن دگردیســی اســت.

بــا تاســیس مجلــه فکاهــی مالنصرالدیــن در ســال  1906محیــط
مســاعدی بــرای رشــد ســریع اســتعداد صابــر ایجــاد گردیــد.
بــه طــوری کــه امــروز مالنصرالدیــن بــدون صابــر و صابــر بــدون
مالنصرالدیــن قابــل تصــور نیســت .در همــان نخســتین ســالها
پیــروان ســبک صابــر از آذربایجــان و قفقــاز گذشــتند و آســیای
میانــه ،ایــران و ترکیــه را در بــر گرفتند.مکتــب جدیــدی در شــعر
معاصــر بــه وجود آمــد که «مکتــب صابر» نامیده شــد (شــفایی.)5:
بــه تعبیــری مــی تــوان روزنامــه مالنصرالدیــن را آغــاز گــر نوعــی
ژورنالیســم مترقــی در کشــورهای اســامی دانســت کــه بــا بهــره
گیــری از زبــان طنــز و نوشــتار ترکــی ســاده و کاریکاتورهــا
توانســت تــوده مــردم را مخاطــب خــود قــرار دهــد و میــرزا
علــی اکبــر صابــر بــا تعهــد ،ســاده گویــی و طنــز خــاص خــود
از ارکان اصلــی آن بــه شــمار مــی رود .همــکاری صابــر بــا ایــن
روزنامــه از شــماره چهــارم آن آغــاز و تــا مــرگ صابــر ادامــه
داشــت .بخــش عمــده تاثیــر میرزاعلــی اکبــر صابــر بــر جنبــش
هــای مترقــی ایــران و مشــروطه خواهــی از رهگــذر روزنامــه
مالنصرالدیــن و کتــاب هــوپ هــوپ نامــه صــورت میپذیــرد.
شــهرت صابــر بــا هــوپ هــوپ نامــه بــاال گرفــت .عمــده اشــعار
ایــن کتــاب محصــول دوران  1905-1911اســت ،دورانــی کــه بــه
قــول خــود شــاعر کار جهــان و گــردش عالــم وارونــه شــده بــود،
دوران بیــداری خلــق هــای آســیا بــود و رســالت تاریخــی شــاعر در
مقایســه بــا ادوار گذشــته کامـ ً
ا متفــاوت بــود .صابــر شــاعر طبقات
محــروم ،امــا نیرومنــد ،شــاعر خلقهــای محکــوم ،امــا رزمنــده
بــود .هرجــا کــه صــای آزادی داده میشــد روح شــاعر در آن
جــا بــر فــراز ســنگر آزادی خواهــان پــرواز میکــرد (همــان.)5:
صابــر یــک شــاعر واقعگــرا اســت .مضامینــی کــه در شــعر او
مطــرح میشــوند آزادی ،برابــری ،تجددخواهــی ،خرافهســتیزی،
حقــوق کارگــران و کشــاورزان ،حقــوق زنــان ،وطندوســتی،
ضــرورت حــق تحصیــل همگانــی و پــرورش روحیــه مبارزهطلبــی
در مواجهــه بــا اســتبداد سیاســی اســت .بســیاری از مســتبدین
ماننــد محمدعلیشــاه ،عینالدولــه ،ظلالســطان و میــرزا
علیاصغرخــان اتابــک مــورد حملــه طنــز گزنــده صابــر قــرار
گرفتــه انــد و مشــروطهخواهانی مردمــی ماننــد ســتارخان در
ایــن اشــعار تجلیــل شــده اند.صابــر انتقــادات اجتماعــی خــود را
در قالــب طنــز خاصــی بیــان میکنــد .بــه واقــع اشــعار صابــر
انتقادهایــی فرهنگــی ،اجتماعــی و سیاســی هســتند کــه بــه زبــان
ســاده ســروده شــده و بــرای عامــه مــردم قابــل درک اســت.
درواقــع صابــر بــا بهرهگیــری از ســبک خــاص خــود ،ادبیــات
را در خدمــت اصــاح جامعــه و انعــکاس آالم تــوده مــردم قــرار
داد .او تمــام طبقــات اجتماعــی را مــورد توجــه قــرار میدهــد و
عــاوه بــر ایــن کــه رنجهــای طبقــه زحمتکــش و خودکامگــی
طبقــه حاکــم را بــه تصویــر میکشــد ،نادانــی و بیخبــری
تــوده مــردم را نیــز هــدف قــرار داده و بــه مبــارزه بــا آن بــر
میخیــزد .توجــه صابــر بــه گروههــای بــه حاشــیه رانــده شــده
ماننــد زنــان و ســتمدیدگان اجتماعــی اســت کــه در اشــعار
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متعــددی بــه زوایــای گوناگــون مســائل آنهــا پرداختــه اســت.
زنــان " :زن" از جملــه مضامینــی اســت کــه در شــعر صابــر ،بــا
یــک نــگاه رئالیســتی و نوگــرا مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
تصویــر زنــان در ادبیــات کهــن عمومــا در مقــام یــار و معشــوق و
در عالــی تریــن شــکل آن در نقــش مــادر منعکــس شــده اســت.
تصویــری کــه از زن در ادبیــات کالســیک ارائــه مــی شــود بازنمایی
ـع خالــق ایــن آثــار اســت.
اندیشـههای غالــب مردســاالرانه در جوامـ ِ
صابــر بــه عنــوان شــاعری واقــع گــرا و انقالبــی بــه وضعیــت نابرابــر
زنــان واکنــش نشــان داد .مســائلی چــون حقــوق ،ازدواج ،جهــل و
بیســوادی زنــان ،نــگاه ابــزاری بــه زنــان و نقــد چنــد همســری در
اشــعار صابــر مــورد توجــه اســت .او از زنانــی ســخن میگویــد
کــه نقشــی خــارج از وظایــف منحصــر بــه محــدوه خانــه بــرای
آنــان تعریــف نشــده و معتقــد بــه لــزوم شکســتن کلیشــههای
رایــج در خصــوص زنــان اســت .اشــعار صابــر را میتــوان بــه
عنــوان نخســتین بارقههــای توجــه بــه حقــوق زنــان در ایــران
عصــر قاجــار بــه شــمار آورد .او بــه ازدواجهــای زودهنــگام
دختــران در تبعیــت از هنجارهــای رایــج اجتماعــی معتــرض بــود.
صابــر ،نــگاه رایــج بــه مقولــه ازدواج را نقــد میکنــد.
او جامعــهای را بــه تصویــر میکشــد کــه در آن ازدواج
معاملــهای اســت عمدتــاً جســمانی کــه در آن بــه نیازهــای
روحــی انســان و بــه طــور خــاص زن وقعــی نمینهــد .بــه
عقیــده صابــر راه بــرون رفــت ،حــق تحصیــل دختــران اســت.

او در شــعر «آنــاالر بــزه گــی» عالقــه زنــان بــه جواهــرات را نهــی
میکنــد و علــم را بــه عنــوان یگانــه گوهــر ارزشــمند زندگــی
معرفــی میکنــد .او مظاهــر زنانــهای کــه معیــار ارزش زنــان در
میــان اشــراف بــوده را نفــی میکنــد و ارزش حقیقــی انســانها
را در کســب علــم میدانــد .عــاوه بــر ایــن صابــر تحصیــل زنــان
را بــه عنــوان وســیلهای بــرای کســب برابــری در قبــال مــردان
تلقــی میکنــد .در جامعــهای کــه اســتفاده از مــدارس حتــی
بــرای بســیاری از پســران نیــز پســندیده نبــود ،بدیهــی اســت کــه
چنیــن نگاهــی در خصــوص زنــان عواقــب ســنگینی را بــرای شــاعر
بــه همــراه داشــت .صابــر بارهــا بــه کفــر و زندقــه متهــم گردیــد.او
مدرسـهای بــه نــام "امیــد" را تاســیس کــرد که بــا اصول آموزشــی
جدیــد اداره میشــد ،امــا وادار بــه تعطیــل کــردن آن شــد.
اشــعار صابــر در خصــوص زنــان ،مبــارزه بــا دیدگاههــای
جنســیتزده متــداول اســت .در شــعر «صحبــت زن»
ایــن دیدگاههــا بــه خوبــی تشــریح شــده اســت.
کارگــران و کشــاورزان :صابــر ،شــعر خــود را در خدمــت
تودههــای زحمتکــش جامعــه در مــیآورد .او از کارگــران
و کشــاورزان ،رنجهــا و زندگــی روزمرهشــان میگویــد .شــعر
صابــر ،صــدای آحــاد ســتمدیدهای اســت کــه تــا پیــش از ایــن
شــنیده نشــده بــود .او بــرای کارگــران نیــز موثرتریــن ســاح
را علــم و آگاهــی میدانــد و معتقــد اســت کــه انــدک حرکــت
ایجــاد شــده در وضعیــت کارگــران ،بــه ســبب آگاهــی آنــان از
3
تحمیــل ناعدالتــی اربابــان اســت .او در شــعر «بــه کارگــران باکــو»
از زبــان یــک اربــاب ،ایــن آگاهــی را بــه زبــان طنــز بیــان میکنــد:
3
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یعنی چه ،به هر کار دخالت بکند او؟                   
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  یا پهلوی ارباب جسارت بکند او؟

وارونه شده کار جهان ،گردش عالم              
حاال شده هر کارگری داخل آدم

بر یک نفس راحت جرات بکند او؟                
بالخاصه سر مزد عداوت بکند او؟
از نــگاه صابــر انفعــال فراگیــر ،مهــم تریــن عامــل اســتمرار
وضعیــت نامطلــوب اجتماعــی اســت .مبــارزه و انقــاب مــورد
نظــر او ،در وهلــه اول از اندیشــه میگــذرد .او گســترش آگاهــی
و علــم را مهــم تریــن عامــل در بهبــود وضعیــت تــوده هــا
مــی داند.شــعر «انســانها» 4نمایانگــر تاکیــد او بــر تحصیــل
علــم و ضــرورت ایجــاد آگاهــی در میــان عامــه مــردم اســت:
زنهار مجنب ای پسرک باش به غفلت
مگشای تو چشم و مپر از خواب جهالت
الی الی ببه الی الی
الال کن همین جای

5

میار هیچ صحبت از اینتلیگنت 7در میان             
بخواهی ار که دیدشان ،شراب بین ،قمار بین
بیتفاوتــی اجتماعــی از موضوعــات مــورد توجــه در هــوپ هــوپ
نامــه اســت .در چنیــن انفعــال همهگیــری اســتبداد ،بــه آســانی
بــه اهــداف خــود مــی رســد و زمینــه بــرای بــروز خودکامگــی،
اســتثمار و ســرکوب آزادیهــای مدنــی فراهم میشــود .او در شــعر
«ایــران مــال مــن اســت» از زبــان محمدعلــی شــاه ،نــگاه شــاهان
و حــکام را بازگــو میکنــد .در ایــن شــعر ضدیــت محمدعلــی
شــاه بــا آزادیخواهــان ،قانــون اساســی و مشــروطه مشــهود اســت:

او معتقــد اســت ارزشهــای انســانی و اجتماعــی توســط تــوده
مــردم بــه حاشــیه رانــده شــده و خرافهپرســتی ،ناآگاهــی ،ثــروت
انــدوزی و فرصتطلبــی بــه جــای آن نشســته اســت .خرافــات در
اندیشــه صابــر ابــزاری در دســت صاحبــان منافــع اســت .او انفعــال
و بیتفاوتــی مــردم را نقــد میکنــد و زوایــای گوناگــون آن را
در هــوپ هــوپ نامــه نمایــش میدهــد .صابــر وضعیــت فکــری
اکثریــت مــردم را بــه گونــهای تصویــر میکنــد کــه از هرگونــه
تفکــر و دخالــت در زندگــی و سرنوشــت خود و جامعهشــان دســت
کشــیدهاند و همــه چیــز را بــه تقدیــر الهــی واگــذار کردهانــد .ایران ز من و ری طبرستان بود از من                     
در اندیشــه میــرزا علــی اکبــر صابــر ایــن روی کــرد انفعالــی نــه
تنهــا عــوام ،بلکــه روشــنفکران و نخبــگان جامعــه را نیــز درگیــر    آباد شود یا شده ویران بود از من
کــرده اســت .خرافهپرســتی ،عــدم آگاهــی ،ســودجویی فــردی،
خوشگذرانــی و بیتفاوتــی وضعیتــی فراگیــر اســت که تمام اقشــار
 6قانون اساسی چیه؟ فرمان بود از من                      
جامعــه را در برگرفتــه اســت .او در نقــد روشــنفکران میگویــد :
    شوکت ز من و فخر زمن ،شان بود از من
4
5
6
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در انگلیسی Intellectualدر زبان روسی معادل روشنفکر،مترادف

برخاسته فریاد جماعت ،نگذارید
بیدار شده جمله ملت ،نگذارید
سررشته هر امر به تحصیل و مدارس
وابسته شده،گشته مرارت نگذارید
شد کار خراب و بد و نکبت نگذارید
اغفال شده خلق به یک عده گمراه
بر خیل نویسنده روزنامه بدخواه
فروخته دیگ غضب خلق وبناگاه
جوشیده و سررفته جماعت نگذارید
از حد بگذشته است قباحت ،نگذارید

 .1آجودانی ،ماشااهلل ( )1393یا مرگ یا تجدد "دفتری در شعر و
ادب مشروطه" .تهران :اختران ،چاپ پنجم.
 .2آخوندف ،ناظم ( )1358آذربايجان طنز روزنامه لري كؤچورن،
ترجمه غ.ر.سپهري ،تهران :فرزانه.
 .3ســیف و بخشی()1391بررســي تأثيرپذيريهــای ســيد اشــرف
گيالنــی از شــعر ميــرزا علی اكبــر صابر .تهــران :سبكشناســي نظم
و نثــر فارســي (بهــار ادب) ،دوره ،5شــماره ،4صفحــات .203-214
 .4عرفانیان ،مسعود ( )1385میرزا علیاکبر صابر ،هوپ هوپ نامه
و انقالب مشروطه .تهران :روزنامه اعتماد ملی،شماره .148
 .5میرزاعلی اکبر صابر ( )1977هوپ هوپ نامه ،ترجمه احمد
شفائی .باکو :نشریات دولتی آذربایجان.
 .6کارتونهــا برگرفتــه از روزنامــه مالنصرالدیــن هســتند.
*اشــعار ميــرزا علــى اکبــر صابــر بــه زبــان ترکــى هســتند و در
ايــن نوشــته از ترجمــه فارســی اشــعار اســتفاده شــده اســت.

مقا ال ت

گســترش آگاهــی ،اصلیتریــن راهــکار بــرای بهبــود اســت.در میرزاعلی اکبر صابر در فقری که در تمام عمر همراه او بود و در
پرتــو آگاهــی ادراکــی دوبــاره از انســان ،جامعــه ،دیــن و وطــن اوج دوران شکوفایی ادبی خود در  1290بر اثر بیماری چشم از
محقــق میشــود .ناسیونالیســمی کــه صابــر از آن میگویــد جهان فروبست.
بــر چنیــن زمینــهای اســتوار اســت .صابــر بــروز ایــن آگاهــی و
بیــداری را در شــعر «نگذاریــد» بــه خوبــی نمایــش میدهــد :منابع :
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در جســتجوی منظــر ذهنــی بــر
بــاد رفتــه
بهاره خیرخواه

زمانــی کــه امکانــات معیشــتی در شــهرهای
مــا رو بــه گســترش بــود ،شــاید کمتــر کســی
بــه عاقبــت آنچــه رفاهــی نســبی بــرای
او و خانــوادهاش بــه ارمغــان آورده بــود،
میاندیشــید .بیشــتر مــردم یــا از زندگــی
در شــهر خوشــحال بودنــد یــا بــرای رســیدن
بــه آن بــار و بنــه از روســتا جمــع میکردنــد،
تــرک دیــار میگفتنــد و بــرای دســتیابی
بــه آنچــه موفقیــت میپنداشــتند ،بــرای کار
بــه شــهرها مهاجــرت میکردنــد .شــهرها
امــا سالهاســت کــه در ســرازیری پرشــیب
مدرنیتــه افتادهانــد و روز بــه روز بزرگتــر و
پرجمعیتتــر میشــوند.
بــا ورود مدرنیتــه در دوران قاجــار ،شــهر
تهــران بــه عنــوان پایتخــت ،شــاهد رشــد و
توســعه شــهری در مقیــاس معمــاری بــود .بــا
ورود اتومبیــل در اواخــر دوران قاجــار نظــام
ارگانیــک شــبکه ارتباطــات شــهری بهــم
خــورد .معمــاری ایــن دوران نیــز بــا تقلیــد از
غــرب گسســتی فرهنگــی را ایجــاد کــرد بــه
طــوری کــه مــی تــوان طراحــی برونگــرای
ســاختمانهایی همچــون شــمس العمــاره را در
تقابــل بــا معمــاری مســکونی درونگــرای آن
دوران قــرار داد .فروپاشــی حکومــت قاجاریــان
کودتــاوار بــود؛ از همیــن رو ،رضاخــان کــه پیرو
خــط فکــری هیتلــر و حکومــت فاشیســتی
بــود ،پــس از قــدرت گرفتــن ،بــا عــدم
پشــتیبانی از معمــاری مذهبــی و همچنیــن
عــدم الگوبــرداری از معمــاری قاجــار ،توجــه
خــود را بــه معمــاری نازیســم و پــس از مدتــی
معمــاری ایــران باســتان معطــوف ســاخت کــه
ایــن خــود موجــب گسســت میــان فرهنــگ
ایــران باســتان و اســام شــد .بــه شــکل
کلــی میتــوان گفــت کــه معمــاری در دوران
رضاشــاه بــه دلیــل عــدم جذابیــت و عظمــت
از حمایــت شــاه برخــوردار نبــود؛ بنابرایــن
در کنــار دیگــر دورههــا جریانــی ضعیــف بــه
شــمار مــیرود .امــا بــا تمــام آنچــه ذکــر آن
رفــت ،جــدا از بخــش معمــاری ،ایــران در
دوران پهلــوی اول شــاهد ورود گســترده ی
عناصــر مــدرن بــود .در دوران پهلــوی دوم،
متخصصــان آشــنا بــا معمــاری ایــران و غــرب
بــا طراحیهــای تلفیقــی ،تحولــی بــزرگ در

پیــروزی انقــاب اســامی در ســال
 1357نقط ـهی عطفــی دیگــر در جریــان
معمــاری و شهرســازی ایــران بــود .تعــداد
پرشــماری از بناهــا و ســاختمانهای
دولتــی دیگــر نمیتوانســتند بــه کاربــری
پیشــین خــود بپردازنــد .از جملــه ی
ایــن ســاختمانها میتــوان بــه کاخهــا
اشــاره کــرد .یکــی دیگــر از تغییــرات
اساســی تغییــر نــام فضاهــای عمومــی
شــهرها بــود .فرآینــد نامگــذاری کــه
در واقــع دگرگونــی هویــت شــهری و
حافظــهی تاریخــی شــهر را بــه دنبــال
دارد ،اقدامــی ســخت و پیچیــده اســت.
همخوانــی نــام و فضــا و همچنیــن دلیــل
انتخــاب نــام جدیــد نکتــه ای اســت کــه
میتوانــد مقبولیــت ســاکنان شــهر را بــه
دنبــال داشــته و یــا بــه عــدم پذیــرش
آن در کارکردهــای روزمــره بینجامــد.
عــاوه بــر ایــن نــکات ،افزایــش جمعیــت
در دهــه ی شــصت و بــاال رفتــن تعــداد
مهاجــران از روســتا بــه شــهر ،کالنشــهرها
از جملــه تهــران را بــا مشــکالت زیــادی
مواجــه کــرد .مورفولــوژی ویــژهی تهــران
کــه آن را از شــمال بــه رشــته کــوه البــرز
محــدود میکنــد ،در کنــار سیاســت
گــذاری شــهری کــه در غــرب بــا ســاخت
کارخانههــا راه نفــوذ توســعه را تــا مدتــی
ســد کــرده بــود ،بــه تخریــب بافــت
تاریخــی و ســاختن خانههــای مســکونی
پرتراکــم بــا متــراژ پاییــن منجــر شــد.
یــک بنــای تاریخــی فــارغ از ارزش مادی
دارای ارزشهــای معنــوی نیــز هســت.
میخواهــد بنایــی بــا کاربــری عمومــی
باشــد و یــا یــک خانــه .آنچــه در ایــن
اماکــن جریــان دارد سلســله رویدادهــای
خاطــره انگیزیســت کــه باعــث ایجــاد
گفــت و گویــی خــاق میــان گذشــته و
آینــده میشــود .متاســفانه ایــن روزهــا
انــدک توجــه موجــود در زمینــه مرمــت
و حفــظ بناهــای دارای ارزش تاریخــی،
صرفــا متوجــه بناهــای عمومــی و مشــهور
اســت و خانههــای ســادهی پرخاطــره
کــه روزگاری مامنــی امــن بــرای کانــون
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جریــان معمــاری ایجــاد کردنــد .توســعه
شــهری از همــه طــرف هســتهی تاریخــی
تهــران را محاصــره کــرد و شــریان هــای
اصلــی بــرای عبــور اتومبیــل هــا کــه حــاال
دیگــر کــم نبودنــد ،نقــاط شــهری را بــه
هــم متصــل مــی کــرد.
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گــرم خانوادههــا بــوده اســت ،قربانــی
شهرســازی مــدرن ،راهســازی و پلســازی
میشــوند .ارج نهــادن بــه میــراث
اجــدادی میتوانــد پیونــدی ناگسســتنی
میــان نســلها بــه وجــود آورد .شــنیدن
خاطــرات و حتــی دیــدن عکسهــای
زرد شــدهی قدیمــی نمیتوانــد بــه
انــدازهی قرارگیــری در یــک فضــای زنــده
و ملمــوس ،درک روشــنی را از هویــت
تاریخــی آن در اختیــار
بنــا و تطــور
ِ
نســل بعــدی بگــذارد .از اینهــا گذشــته،
امــروزه تخریــب غیراســتاندارد خانههــای
مســکونی در بافــت قدیمــی شــهر ،یکــی
از غــم انگیزتریــن بیلبوردهــای شــهری را
رقــم زده اســت .قرارگیــری اندرونــی خانــه
هــا در کنــار خیابــان ،تصویــری ناواضــح،
خشــن و ســرد را از گذشــته منعکــس
مــی کنــد؛ تصویــری کامــا متضــاد بــا
آنچــه در حقیقــت وجــود داشــته اســت.
بــه گفتـهی هوبــارد ،وارونهســازی تصویــر
موروثــی از زوال شــهری ،نابرابــری یــا
آلودگــی در اقتصــاد جهانــی کــه در آن
«تصویــر مهمتریــن چیــز اســت» اهمیــت
بســیاری دارد.
حــال ســوال ایــن اســت کــه ســاکنان
پیشــین خانــهی پــدریِ تخریــب شــده،
واقــع در یــک محل ـهی از هــم گســیخته
کــه درون شــهری بــا هویــت از دســت
رفتــه قــرار دارد ،چگونــه میتواننــد بــه
بازیابــی هویــت شــهر خــود در فرآینــد
جهانــی شــدن یــاری برســانند؟
عکــس
ایــن مجموعــه بــا هشــت
ِ
مســتند کــه در ســال  1393در شــهرهای
بزرگــی چــون تهــران و همــدان برداشــته
شــدهاند ،میکوشــد تــا بــر ارزش بافــت
قدیمــی شــهر و مخــدوش شــدن منظــر
ذهنــی شــهر بــا تخریــب غیراســتاندارد
تاکیــد کنــد.
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در ایــن نوشــتار بــه توضیــح مفهــوم هیــچ و نیســتی میپردازیــم.
دوکلمــه هیــچ ،و نیســتی در بســیاری اوقــات بــه جــای هم بــه کار
میرونــد .و اغلــب از هــر دو بــرای اشــاره بــه موجــود نبــودن و در
معنــای حضــور نداشــتن چیــزی اســتفاده میشــود .هــر چنــد در
مکالمــات شــاید تفــاوت محسوســی میــان آنهــا یــا آنچــه بــه آن
اشــاره میکننــد نباشــد امــا ایــن دو کلمــه بــه مفاهیمــی متفــاوت
اشــاره دارنــد .و تفاوتــی اساســی میانشــان هســت.
در صــورت بنــدی کلــی برآنیــم کــه توضیــح دهیــم (هیــچ)،
توضیــح فقــدان فیزیکــی اســت .و نیســتی اشــاره بــه نبــودن
محــض و مطلــق فلســفی دارد.
هرچنــد بــه دلیــل آنچــه گفتــه خواهــد شــد نیســتی توضیــح پذیر
نیســت .امــا در نزدیکتریــن امــکان بــرای صحبــت در مــورد آن
از توضیــح ریاضیاتــی و دنیــای اعــداد بــه عنــوان پایهایتریــن
ســطح هســتی اســتفاده میکنیــم.
تــا مدتهــا بشــر شــمارش را از یــک آغــاز میکــرد و البتــه
هنــوز هــم چنیــن اســت و بــه ازای هــر افزایــش یــک واحــدی
بــه عــدد بعــدی میرســید .یعنــی شــمارش معمــول یــک ،دو،
ســه و  ....ایــن زنجیــره اعــداد زنجیــره اعــداد طبیعــی نــام دارد.
ســپس مجموعــهای از اعــداد را در دســتههای بــه طــور مثــال
ســهتایی یــا پنجتایــی دســتهبندی میکــرد .و مثلــن ســه
دســته ســهتایی یــا ســه دســته پنجتایــی عــدد را میشــمرد.
در آن ایــام (نبــودن) و وجــود نداشــتن عالمتــی نداشــت .امــا بــا
اختــراع صفــر توســط هندیهــا دســتگاه دهدهــی بــه شــکل تــازهای
وارد ریاضیــات شــد .از ایــن پــس صفــر دو کاربــرد اصلــی پیــدا
کــرد .صفــر ابتــدای زنجیــره اعــداد و پیــش از یــک کــه مــا آن را
صفــر خالــص مینامیــم و صفــر بعــد از عــدد کــه بــرای نشــان
دادن مرتب ـهای عــددی کاربــرد دارد و اشــاره بــه مفهومــی عینــی
دارد .مثلــن عــدد ده بــا ده عــدد ســیب قابــل نمایــش اســت و ده
در عالــم بیــرون متناظــر دارد .امــا صفــر خالــص متناظــر بیرونــی
نــدارد و مقــدار عــددی را در بــر نمیگیــرد .بــه عبارتــی مقــدار
پذیــر نیســت .ایــن صفــر در حقیقــت بــه نبــودن اشــاره دارد .بــه
قبــل از یــک اشــاره دارد .یکــی ،کــه اولیــن تجلــی شمارشــی
اســت .ایــن دایــره بســته بــا عنــوان صفــر نمــادی از نیســتی
اســت .البتــه شــاید درســتتر بــود کــه بــرای نیســتی اساســن
عالمتــی وجــود نمیداشــت تــا کاملتریــن بیــان از آن باشــد .امــا
بهرحــال بــرای قابــل رویــت بــودن یــک دایــره بســته ســمبل ایــن
مفهــوم شــد .صفــر خالــص میگویــد کــه اصلــن عــددی نیســت.
یــا بــه عبارتــی ســطح پیــش از هســتی بــا ایــن عالمــت مشــخص
میشــود .جایــی کــه هنــوز عــدد شــکل نگرفتــه اســت.
در عیــن حــال صفــر بــه عنــوان مبــدا در هندســه و ریاضیــات
هــم کاربــرد دارد .صفــر خالــص نقط ـهای اســت ،کــه بعــد از آن
ســرزدن و هســت شــدن آغــاز میشــود .و اعــداد قبــل از آن بــا
نمــاد منفــی بــه نمایــش در میآینــد .و میدانیــم کــه هیــچ
عــدد منفــی در جهــان تناظــر بیرونــی نــدارد و نمیتوانــد داشــته
باشــد .بلکــه عالمــت منفــی یــک مفهــوم مختصاتــی بــه معنــای
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عقبتــر یــا پیــش از مبــدا فرضــی قــرار داشــتن اســت .پیــش
از مبــدا البتــه در معنــای محــوری و مختصاتــی و نــه وجــودی.
صفــر خالــص بــه عنــوان تنهــا نمــاد نیســتی بــا مفهــوم هیــچ،
یکــی نیســت .هیــچ مفهومــی فیزیکــی اســت و ســطحی از هســتی
اســت کــه از مــورد مطلــوب حتــا یــک عــدد در آن نیســت امــا
خــود هیــچ وجــود دارد .و اساســن (هیــچ ) ،بســتر اولیــه وجــود
اســت .هیــچ همچــون فضــای خالـیای اســت کــه وجــود دارد ،امــا
در آن چیــزی نیســت.
ریاضیــات در پایهایتریــن کاربــردش بــه شــمارش موجودهــا
میپــردازد .یعنــی شــمارش آنچــه هســت پذیرفتــه اســت .امــا
(هیــچ) ،فقــدان بــودن متجلــی اســت ،کــه از امــکان هســتن
برخــوردار اســت .وقتــی میگوییــم هیچــی نیســت ،هســتی در
کنــار آن متصــور و حاضــر اســت .بــه ایــن معنــا کــه هیچــی از چــه
چیــزی نیســت؟ در واقــع از چیــزی یــا امــکان وجــود داشــتن آن
باخبریــم امــا آن را بــه هیــچ شــکلی نمییابیــم پــس میگوییــم
هیچــی نیســت .از ســویی یــک هیــچ مطلــوب و غایــی و ارزشــمند
در بعضــی مکاتــب و اندیشــهها حضــور دارد .و مفاهیمــی بــه
صــورت میــل بــه هیــچ شــدن بســیار روایــت شــده اســت .یعنــی
هیچــی کــه در انتهــا قــرار میگیــرد و یــک نهایــت ارزشــمند
اســت .ایــن هیــچ از اســاس بایــد باشــد و بــودن داشــته باشــد،
کــه ارزشــمند و قابــل دســتیابی باشــد .پــس از جنــس چیزهــا و
هســتن اســت .ایــن هیــچ در مســیر شــدن قــرار میگیــرد.
امــا در مــورد نیســتی اصلــن ایــدهای نداریــم .و نمیتوانیــم
داشــته باشــیم .و ایــن عــدم توانایــی مطلــق و همیشــگی اســت.
و در نزدیکتریــن توصیــف ممکــن چیزهایــی شــبیه ایــن رخ
میدهــد؛ از آنچــه نمیدانــم چنــد تــا نیســت ،یــا نمیدانــم چــه
نیســت .یعنــی در هیــچ ســطحی از مشــاهده یــا خیــال و فکــر و
هــر امــکان شــناختی دیگــری نیســت .پــس حتــا نمیتــوان گفــت
نیســتی ،نیســت .چــرا کــه در گفتــار در هــر نفــی هســتی بــه
نیســتی میرســیم .مثلــن اگــر میگوییــم گربــه قرمــز نیســت
یــا هیــچ گربــه قرمــزی نیســت ،یعنــی ســطحی از گربــه قرمــز
دســت کــم در تخیــل یــا ذهــن هســت ولــی متجلــی نیســت.
امــا در مــورد نیســتی نبایــد چیــزی گفــت .و نمیتــوان چیــزی
گفت.ایــن کاملتریــن بیــان اســت .تنهــا و تنهــا ســکوت .نیســتی
توضیــح نــدارد .حتــا کلمــه نیســتی بــرای آن اضافــه اســت .در
مثالــی دیگــر بــا اغمــاض میتــوان گفــت :اگــر زنجیــره اعــداد
طبیعــی را از ابتــدای آن یعنــی یــک ،روی کاغــذی بنویســیم.اعداد
تجلیهــا و صــور هســتی هســتند .صفحــه خالــی کاغــذ بــه عنــوان
بســتر نوشــتن ســمبل هیــچ اســت .چــرا کــه وجــود دارد امــا
عــددی بــر آن نوشــته نشــده اســت .امــا نمیدانیــم صفــر کجاســت
و نمیدانیــم کجــا نیســت .هیــچ ،یــک جــای خالــی اســت کــه
تمــام هسـتها در آن رخ میدهــد .امــا نیســتی حتــا ایــده پذیــر
نیســت .در حالــی کــه درهیــچ قابلیــت تجلــی پنهــان اســت .و
میتــوان گفــت :هیــچ ،نســبت بــه نیســتی مقــداری هســت دارد.
امــا توضیــح نیســتی تنهــا یــک مکــث عمیــق اســت.
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نگاه کردن و آفرینش هنری
بهروز دارش
دیــدن نوعــی شــدن اســت ،آزاد شــدن از بصریــت حاکــم ،بازیافــت
بصریــت در تغییــر ،بــکار انداختــن دیــدن اولیــه هماننــد یــک آوا،
احساســات و گرایشــات گنــگ هنرمندانــه ،دیــدن را تــاب بیاوریــم.
دیــدن را بــه مســیرهای رفتــه و کوبیــده نکشــانیم .مــرگ بصریــت
دگرگونــی و زنــده شــدن نــگاه اســت .آزادی نــگاه از بصریــت،
نفــس دیــدن،
نگاهــی آزاد و شــاعرانه ،میــل بــه نــگاه تــازه از
ِ
اســطوره نکــردن نــگاه ،دیــدن را در بصریــت اســطوره ننمائیــم.
گریــز از حاکمیــت بصریــت ،دیــدن شــوریدگی اســت ،خاطــره
اســت و بعــد تغییردهنــده زندگــی .اثــر هنــری چالــش فیمابیــن
دیــدن و بصریــت ،دربــدو امــر غیــر هنــری بنظــر میرســد ولــی
نهایتــا هنــری اســت .دیــدن در ارتبــاط بــا جهــان رخ میدهــد و
رخــداد ،ســوژه را پشــت ســر میگــذارد.
اثــر هنــری را بــه شناســنامه منتصــب ننماییــم ،آنــرا ببینیــم

و آنــرا بــه معنائــی اقتدارگرایانــه نســپاریم .بــرای کســی کــه
خان ـهای بــرای زندگــی نــدارد ،دیــدن ،آفریــدن ،خانــه وی اســت.
بایــد نشــان دهیــم کــه گونــهای دیگــر زندگــی میکنیــم ،نــه
متکــی بــه عــادت .زندگــی در ایــن جهــان را نمیتــوان از اصــول
متافیزیکــی اســتنتاج نمــود از اصــول جاویــدان نمیتــوان آغــاز
نمــود ،قلمــرو جاودانــه ارزشــی نــدارد .نظریــات جزمــی و ســنتی
خــود را باالتــر از هرگونــه داوری قــرار ندهیــم ،در اینجــا انتقــاد
نوعــی رهائیســت.
اثــر هنــری نــه آغــازی دارد نــه پایانــی ،گشــوده بــه یــک نامعلــوم
و از هــر جــای آن میتــوان قطــره آبــی نوشــید .بــرای تعییــن
نیســت بــرای بحــث و گفتگــو اســت .نظــام معنایــی قدرتآفریــن
اســت.
دیــدن وارد شــدن بــه بــازی تفاوتهاســت بــدون مرکزیــت ،در
حــال گــردش و تغییــر ،یــک آتشبــازی ،قصهگــون ،چندپــاره
و آتونــال .اثــر جرقـهای اســت بــر امــری تیــره  ،یــک رخــداد کــه
روال عــادی را بهــم میریــزد ،یــک امــکان ،امکانــی کــه قبــا
نادیــده انگاشــته شــده اســت .امکانــی بــرای موجودیتــی نــو،

بها ر یه

رخــداد فریــاد بــر م ـیآورد کــه جهانــی دیگــر و معنایــی دیگــر
وجــود دارد کــه ریشــه در تفاوتهــا دارد.
در مدرنیتــه دوگانگــی و تضــاد مــاده و فضــا و حتــی دوگانگی ماده
فیمابیــن ســایر عناصــر بصــری وجــود دارد .در مدرنیتــه ســوژه
و ابــژه وابســته وجــود دارنــد ،ســوژه بــدون اثــر وجــود نــدارد.
آموزههــای مــدرن قدســی هســتند و مــا نمیتوانیــم بــه آســانی
ســوژه را از ابــژه جــدا کنیــم .اثــر بــدون ســوژه مانــدگار اســت ایــن
رابطــه انســان بــا جهــان اســت .اندیشــه ناتــوان از تســخیر تمــام
واقعیــت اســت .واقعیــت وجــود دارد و قبــل از انســان وجــود دارد.
حقیقــت تنهــا از طریــق زبــان ســاخته نمیشــود .دیــدن هــم،
نوعــی حقیقــت اســت .دگرگونــی هســتی بــه آســانی صــورت
نمیگیــرد ،هســتی امــری تاریخــی اســت و بــه آســانی نمیتــوان
از آن رهایــی یافــت.
اخــاق در دیــدن چیســت؟ آیــا دیــدن مــا ســبقه اخالقــی دارد؟
اخــاق را متافیزیکــی نکنیــم .اخــاق مــا بایــد بــا نیازهــای واقعــی
زندگــی هماهنــگ باشــد.
چیدمــان هنــری را از ســلطه فــرمای داللتگرخــارج نماییــم و
از میــان فرمهــای تعریــف نشــده راهــی بــه آزادی اندیشــه بــاز
کنیــم.
خالقیــت بــدون دیــدن آزاد ممکــن نیســت .تســلیم معنــا نشــویم.
شــجاعت و بردبــاری و دیرنــد در نــگاه کــردن زمینــهای بــرای
دگرگونــی ،دیــدن آزاد دغدغــه زندگیســت ،غیرمتعصبانــه بــه اثــر
هنــری نــگاه کنیــم.
دیــدن بــا تمــام تجربیــات انســان در چالــش اســت ،نوعــی مواجهه
عاشــقانه و شــاعرانه ،واقعیتزایــی مطلــق در متــن و اثــر نهایتــا
بــه جنــون میرســد ،جنونــی هنرمندانــه .اثــر مجموعــه مناســبات
جــذاب دیــداری اســت کــه درک و فهــم مــا را بــه دنبــال خــود
میکشــاند و تغییــر میدهــد.

اثــر هنــری سیســتم نشــانههای شــناخته شــده را پشــت ســر
میگــذارد ،از شــمایلها و نمادهــا گــذر میکنــد .اثــر بصــری
گــزارهای دیــداری اســت کــه از طریــق دیــدن تفســیر و متجســم
میشــود .دیــدن حالتــی بالقــوه اســت بــرای گریــز از مــال.
فضــا و فــرم ،زمــان ،نــور و مــکان وجــود دارنــد.
دور شــدن از مفهــوم و قرارگرفتــن در یــک حالــت بالقوهگــی ،تــا
ســر حــد موســیقیایی ،آیــا موســیقی روزی از راه خواهــد رســید و
123
مــا را بــا خــود خواهــد بــرد؟ آیــا روح موســیقی در مــا زاده خواهــد
123
شــد و مــا دگرگــون خواهیــم ش ـد؟ ابدیــن و جاودانــه و هذیانــی
و شــاعرانه بــرای گریــز از مــرگ ،از روزمرهگــی ،وضعیتــی بــرای
دیــدن ،یــک انگیختگــی و حالتــی بالقــوه و دیــداری.
مــا در جامع ـهای مفهومــی زندگــی میکنیــم بــا محدودیتهــای
بصــری ،دیــدن در ذهــن مــا عقالنــی شــده ،بصریــت قضاوتهــا
را میســازد در فرهنــگ مــا گزارههــای مفهومــی برگزارههــای
دیــداری حاکــم اســت .بــه هنگامــی کــه جهــان بیــش از حــد
دیــداری شــده اســت مــا در نظــام گزارههــای مفهومــی و متجســد
شــدهایم و از طریــق گزارههــای مفهومــی میبینیــم .جذابیــت
دیــدن در گزارههــای مفهومــی محــو میشــود  .در میــان گفتــن
و دیــدن آنچــه دیــده میشــود گفتــه نمیشــود .ســخن بــه راه
خــود م ـیرود و گفتــار ،دیــدار را بــه دنبــال خــود میکشــاند.
کل دیــدن را نمیتــوان ارائــه نمــود .دنبــال آن نبایــد بــود ،دنبــال
تمامیــت ،اثــر در خدمــت یــک مفهــوم کــه وجــود دارد ،نیســت.
تالشــی بــرای آفرینشهــای تــازه نــه ثبــت دیــدن ،متزلــزل
کــردن آن تــا چیــزی حاصــل آیــد و دیــدن از زوایــای و اشــکال
مختلــف بــا خلــق شــیوههای متفــاوت دیــدن .توســعه دیــدن نــه
تثبیــت بصریــت ،نوعــی بــازی ،بــازی بــا دالهــا و باالخــره غــازی
کــه ســرخوش مــی خوانــد و عنکبوتــی کــه دائمــا میبافــد.
بهروز دارش 1397/11/12-
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نیویورک در قاب عکس
شرح یک پروژه ا ز مؤسسۀ «عهدهداری طراحی
برای فضای عمومی»1
انتخاب و برگردان زهره دودانگه
مؤسســۀ «عهــدهداری طراحــی بــرای فضــای عمومــی» را آندرئــا
وودنــر ،2مجسمهســاز و معمــار نیویورکــی ،در ســال  1995بنیــاد
نهــاده اســت و هدفــش آوردن تخصــص و اندیشــه طراحــی بــه
حــوزه عمومــی بــوده اســت .ایــن مؤسســه نهــادی غیرانتفاعــی
اســت و مهمتریــن دغدغ ـهاش گردهــم آوردن نهادهــای شــهری،
گروههــای اجتماعــی ،بخــش خصوصــی بــرای طراحــی فضاهــای
عمومــی شــهر نیویــورک اســت .مؤسســه طــی دو دهــۀ گذشــته
در برنامهریــزی و اجــرای طرحهــای قابــل توجهــی در نیویــورک
فعالیــت کــرده و در خــال آنهــا توجــه ویــژهای بــه برگــزاری
برنامههــای عکاســی و حمایــت از عکاســان داشــته اســت.
نخســتین بــار ،در ســال  ،1997در پــروژه تدویــن راهنمــای
طراحــی بــرای ارتقــای امنیــت فضاهــای عمومــی شــهر نیویــورک
بــود کــه الیزابــت فلیسـ ّ
ـا 3بــرای مؤسســه عکاســی کــرد؛ او مــی
ـوس اقدامــات ایمنــی و امنیتــی در فضاهــای
بایســت تأثیــرات ملمـ ِ
عمومــی شــهر نیویــورک را مســتند میکــرد .نتایــج ایــن پژوهــش
در ســال  2002در قالــب یــک کتــاب راهنمــا منتشــر شــد .دومین
برنامــه بــا مضمــون شهرنشــینی در عکــس 4در ســال 2002
پایهگــذاری شــد و از آن زمــان تــا کنــون ،ســاالنه ،از عکاســان
نیویورکــی کــه بتواننــد آثــار جدیــدی دربــارۀ فضاهــای عمومــی
ایــن شــهر ارائــه دهنــد ،حمایــت میشــود .برگزیــدگان ســال
Design Trust for Public Space 1
Andrea Woodner 2
Elizabeth Felicella 3
Photo urbanism 4

نمای منتهتن از سوی پارک ایالتی گانتری پالزا

نخســت ایــن برنامــه دیــان کــوک و لــن جنشــل بودنــد کــه بــه
صــورت مشــترک فضاهــای لبـهای در نیویــورک را ســوژه عکاســی
خویــش کــرده بودنــد .در ادامــه عکاســان برگزیــدۀ ســاالنۀ ایــن
برنامــه (از  2002تــا  )2013معرفــی شــدهاند و از هریــک ســه
تــا چهــار اثــر آورده شــده اســت .بــرای دیــدن عکسهــای دیگــر
ایــن عکاســان میتوانیــد بــه پایــگاه رســمی مؤسســۀ «عهــدهداری
طراحــی بــرای فضــای عمومــی» 5مراجعــه کنیــد.
 -1لبۀ نیویورک 6دیان کوک 7و لن جنشل-2002( 8
)2003
ایــن دو عــکاس  600مایــل از ســواحل آبــی نیویــورک را مســتند
کردهانــد و میخواهنــد در عکسهایشــان نشــان دهنــد کــه
چگونــه و چــرا شــهروندان نیویــورک از ســواحل آبــی خویــش
ِ
بحــث اســتفاده مجــدد از ظرفیتهــای
جــدا ماندهانــد .آنهــا
ایــن ســواحل پیــش میکشــند .نیــت آنهــا "مستندســازی و
لــب آبــی بــوده کــه در دســترس
معنابخشــیدن بــه ناحیههــای ِ
رویارویی
عمــوم قــرار دارنــد ،بــه ویــژه آنهایی کــه نقطــه تالقــی و
ِ
تجــارت و تفریــح ،توســعه و حفاظــت ،طبیعت و معماری هســتند"
http://designtrust.org 5
The Edge of New York 6
Diane Cook 7
Len Jenshel 8

مقا ال ت

نمای منتهتن از جانب محله گرین پوینت ،بروکلین
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پارک جیکوب ریس پیر  ،کویینز
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پاالیشگاه شکر در ِردهوک  ،بروکلین

126

 -2پروژۀ پل  ،جاناتان اسمیت ()2004-2005
اســمیت نشــان میدهــد کــه پلهــا چگونــه بــا زمیــن اتصــال و تعــدادی از پلهــای کوچــک ،بزرگراههــای غیــر همســطح،
دارنــد و چگونــه پارکهــا ،صنایــع و محــات مســکونی در شــهر مســیرهای پیــاده مرتفــع و پلهــای هوایــی دیگــر عکسبــرداری
خــود را بــا ایــن ســازههای مرتفــع حمــل و نقلــی  -چــه معمولــی کــرده اســت.
و چــه یادمانــی -وفــق میدهنــد .وی از  12پــل اصلــی نیویــورک
بچهها در حال بازی زیر پل ِهل گیت (دروازۀ جهنم)

مقا ال ت

جشن عروسی زیر پل بروکلین
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پلهایی که منهتن را به برونکس وصل میکند.
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بزرگراه گوانوس

128

 -3پرترۀ خلیج جامائیکا ،تراویس روزه ()2007-2005
تراویــس روزه ،در طــی یــک ســال ،از مناظــر دراماتیــک خلیــج
جاماییــکا و اجتماعــات محلــی پیرامونــش ،کــه کمتــر شــناخته
شــدهاند و از منابــع طبیعــی آن گــذران معــاش میکننــد،
عکاســی کــرده اســت .افــق خلیــج بــا خــط آســمان بناهــای
منهتــن نقــش خــورده اســت .ایــن خلیــج دســتههای پرنــدگان

ایستگاه سیتکو ،پارک روکاوی

مهاجــر ،کانالهــای پیرامــون ،باندهــای فــرودگاه و مراتــع
احیــا شــده را تحتِحمایــت خــود دارد .عکسهــای زیبــای
ایــن عــکاس از مــردم ،معمــاری و زیباییهــای فصلــی پــرده از
ارتباطــات پیچیــدهای برمــیدارد کــه بــه خلیــج جاماییــکا ،بــه
عنــوان نمون ـهای زنــده از تاریــخ نیویــورک ،تشــخص میبخشــد.

آبگیر باربادوئس

مقا ال ت

ماهیگیر در اسکلۀ کانارسی
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خانه ای در خیابان ب ِی ویو ،پارک میدومیر

انسان شناسی و فرهنگ سال  / 8نوروز 98

ـرون پنجــرۀ مــن ،گِیــل آلبــرت هاالبــان (-2007
 -4بیـ ِ
)2009
هاالبــان ،بــه مــدت یکســال ،درون خانههــای خصوصــی در پنــج
منطقــه شــهریِ نیویــورک ،مجموعــه پرترههایــی را خلــق کــرد.
در ایــن پرترههــا بــر چش ـماندازهایی کــه زندگــی روزمــره اهالــی
ک را شــکل میدهنــد ،تأکیــد شــده اســت .او بــا بــه کار
نیویــور 

130
محلۀ بروکلین هایتز ،بروکلین

محلۀ کاب ِل هیل ،بروکلین

گرفتــن زبــان تصویــری عکاســی خبــری و رویکــرد انسانشــناختی
آن ،و بــه پیــروی از ادوارد هوپــر (نقــاش امریکایــی) ،در اســتفاده
از معمــاری بــرای بیــان روانشناســی درونــی ســوژۀ خویــش و
ارتباطــات ظریـ ِ
ـف زندگــی شــهری پیشــگام شــد.

مقا ال ت

محلۀ چلسی ،منهتن
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محلۀ چلسی ،منهتن
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 -5هرروز همان ساعت ،کرامر اونیل ()2009-2011

اونیــل پنــج منطقــه از شــهر نیویــورک را انتخــاب کــرده و در
ســاعت مشــخصی هــرروز از آن هــا عکســبرداری کــرده اســت،
کار وی بــه مــدت  18مــاه انجــام شــده اســت .مجموعــه آثــار وی
«هــرروز همــان ســاعت» نــام دارد و لحظــات شــاعرانهای را نشــان
مــی دهــد کــه همــه روزه در قلمــروی عمومــی رخ مــی دهــد.

یکــی از موقعیتهــای عکاســی او ســاحل روکاوی در منطقــۀ
کویینــز بــوده کــه از در ماههــای ژوئــن و اوت بیــن ســاعات 5:30
تــا  6:00عصــر از آنجــا عکســبرداری کــرده اســت .ســه عکــس از
ایــن ســاحل در ادامــه آورده شــده اســت.

مقا ال ت
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 -6از بام به میز غذا ،راب استفنسون ()2011-2012
استفنســون زمینههــای بکــر در شــهر عالقهمنــد اســت و رابطــه
محیــط طبیعــی و ســاخته شــده موضــوع بیشــتر کارهــای اوســت.
او یــک ســال را بــه بازدیــد از مــزارع و باغهــای شــهری در
پنــج منطقــۀ نیویــورک گذرانــده اســت .او خــود در ایــن بــاره
میگویــد« :میــزان و تنــوع غذایــی کــه مــردم میتواننــد در
محیطهــای ســخت و نامالیــم پــرورش دهنــد ،مــرا شــگفتزده
مزرعه محلی ردهوک ،ردهوک ،بروکلین

کــرد .از ســاقههای ذرت در محلــۀ ب ِدا ِســتای تــا کندوهــای
زنبــور عســل در ســایۀ بامهای ســاختمانهای کرایســلر تا
هندوانههــا و مخــازن ماهیهــای تیالپیــا در محلــۀ فــارروکاوی
در منطقــۀ کویینــز؛ در شــهر هرچیــزی کــه قابــل رشــد باشــد،
پــرورش داده میشــود».
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پروژه مزرعۀ هلز کیچن ،هلز کیچن ،منهتن

134

باغ محلی فونیکس ،برونزویل ،بروکلین

مقا ال ت

مزرعۀ پشت بامی خیابان ایگل ،گرین پوینت ،بروکلین
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 -7زندگی پیرامون و زیرسازههای مرتفع ،کریسان
جانسون ()2013-2012
شــهر نیویــورک قریــب بــه  700مایــل ســازۀ شــهری مرتفــع
چــون پلهــا ،بزرگراههــا ،مســیر تــرن ،خطــوط آهــن دارد کــه
روی خیابانهــا قــرار گرفتهانــد و در پنــج منطقــۀ ایــن شــهر در
هــم تنیــده شــدهاند .جانســون عالقــه دارد کــه ابعــاد انســانی
فضــای زیــر ایــن ســازهها و پیرامــون آنهــا را مــورد کاوش قــرار
دهــد .وی امیــدوار اســت تــا بتوانــد "قصــۀ مردمــی را بازگــو
کنــد کــه ایــن فضاهــا را بــه اشــتراک میگذارنــد و نشــان دهــد
کــه چگونــه حضــور فیزیکــی نیرومنــد در ایــن فضاهــا بــه انــواع
مختلفــی از کنــش هــای متقابــل انســانی شــکل میدهــد" .بــه
ایــن ســبب ،وی یــک ســال را وقــف کنــکاش و مستندســازی

سیســتمهای ســنگین حمــل و نقــل و گســترۀ وســیعی از فضــای
عمومــی زیــر آنهــا کــرده اســت و نشــان داده کــه ایــن فضاهــا
چگونــه زندگــی شــهری را تحــت تأثیــر خــود قــرار میدهــد .مــا
از دریچــه دوربیــن وی میتوانیــم بفهمیــم کــه چگونــه ســاکنان
محلــی ،در برخــی مــوارد ،ایــن فضاهــا را بــرای اســتفاده اجتماعــی
پذیرفتهانــد ،و بــا ظرفیــت باورناپذیــری آشــنا میشــویم کــه
میتوانــد فضاهــای عمومــی زیــر پلهــا ،بزرگراههــا و خطــوط
آهــن نیویــورک را بیشــینه و متحــول کنــد و بــه ایــن ترتیــب
اهالــی نیویــورک میتواننــد از آنهــا اســتفادۀ بهتــری کننــد.

مردم زیر پل منهتن در خیابان برودوی شرقی نزدیک به خیابان مارکت در محلۀ چینیها راه میروند2013/10/9 .
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مردم در زمین اسکیت لس کولمن زیر پل منهتن در محله چینیها اسکیت بازی میکنند2013/10/9 .

مقا ال ت

مردم کنار خیابان دیویژن زیر پل منهتن در محلۀ چینیها راه میروند2013/10/9 .
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یادی از اسپینوزا فیلسوف شرافت و ازادی
علی ربیعی
قلبم را قلمفرسایی می کنم
باالبلند و دلیر تا هر کجا که آزادی بروید
زندگی یعنی همین کبوتران سپیدی که در سینه داری
ع-بهار
ای اسمان کوچک آبی!
 ...اســپینوزا از فیلســوفان عصــر روشــنگری در اوایــل قــرن  ۱۷را
بخاطــر زیبایــی و خــردورزی نوگرایانــه در اندیشــه و ایجــاد شــکاف
در بنیانهــای اسکوالســتیک فلســفه و منطــق ارســطویی شــاهزاده
فالســفه مینامنــد .زیــر دلیــل ایــن محبوبیــت و وجاهــت ایشــان
بــه علــت تغییــر نگــرش بنیــادی در جوهــره هســتی بــوده و
آن نــگاه ســلبی و مدرســی گذشــتگان کــه چــون تــار ضخیــم
عنکوبــت بــر دســت و پــای مســیر بشــریت تنیــده میشــد و
حصــاری خــود ســاخته کــه قرنهــا باعــث ایســتایی تمــدن بویــژه
در اروپــا گردیــد هرچنــد وی در ایــن چالــش و دگردیســی تنهــا
نبــود و عقبـهای خــوش فرجــام از ستارهشناســان تــا فیزیکدانــان را
در پشــت ســر خــود داشــت و آنــگاه کــه بــه مناجــات اســپینوزایی
میرســید روی بــه تکفیرکننــدگان میگفــت مــن بنــدهى خدایــى
هســتم کــه چگونگــى و حتــى انجــام دادن پرســتش خــودش را
از مــا نمىخواهــد خــدای توجیهپذیــر عالــم میخواهــد مــن
عاشــق باشــم نــه اینکــه مکلــف باشــم تکالیفــی را بــه جــای آرم
کــه بجــز حاکــی از حصــاری وبنــدی بــر تــن و جــان آدمــی
نیســت و ایــن همــان خــدای آزادیســت کــه در جــان وضمیــر
تــک تــک انســانها آشــیانه دارد وایــن نگــرش خــاص در زمانــه
نــوزا دلیــری میخواســت و بلنــد بالیــی ،فهــم ســلبی در برابــر
آنچــه بــر دســت و پــای حقیقــت و فراخنــای آرزوهــای بشــری
زنجیــر تحجــر و تنعــم بســته بــود .و ســپس اضافــه میکــرد
بــه مــن اجــازه دهیــد تــا بــه شــیوهى خــودم بــه خداونــد عشــق

بــورزم و نیــازی بــه وصایــت رابطیــن خــدای متعــال نباشــد .و
البتــه ایــن برداشــت بــه جهــت تــاش بیوقفــه و مســتمر اوبــرای
نجــات بشــر از مصائبــی بــود کــه در مســیر رهایــی پیچیــده اســت
و فاصلههــای تصنعــی در روابــط انســانی ایجــاد میکنــد بســان
ظواهــر دیگــر چــون رنــگ پوســت و نــژاد و مذهــب و تعلقــات
بیشــمار کــه همچنــان ادامــه دارد چنانکــه علــم نیــز از همــاوردی
بــا آنچــه عصبیتهــای بیمنطــق مینامــد عاجــز اســت.
او یکــی از بینظیرتریــن فالسفهایســت کــه عقالنیــت را بــه
صــورت عملــی وارد عرصــه فلســفه کــرد و بــه تفکــر جنبــه
قــراردادی داد تــا بتوانــد راه رســتگاری را از پهنــه آســمان بــه
زمیــن آرد و بــرای جامعــه شــرایط نقــد را فراهــم کنــد بــی آنکــه
از بــاال کمــک بخواهــد و در عیــن حــال از جنبــه الهــی و قدســیت
روح بشــری هزینــه هــای کمتــری بــه اعتقــادات تحمیــل نمایــد
و بــی شــک مثــل هــر خردمنــدی در ایــن راه ســختیها کشــید
وبــرای امــورات اولیــه زندگــی بــه اتاقــی در زیــر یــک شــیروانی
اکتفــا کــرد و بجهــت امــرار معــاش نیــز عدســی عینــک ســاخت
و پرداخــت وپاالیــش کــرد.
او تــارک دنیــا بــود و مثــل ســقراط کــه مــی گفــت مــن حقیقــت
را دوســت دارم اگــر چــه در ذهــن مــن جــاری ســت امــا در اعتقــاد
خویــش بــه عدالــت و بریــدن از دنیــا ُمصــر بــود واقعــه جالــب در
زندگــی وی اینگونــه بــود کــه پــس از مــرگ پــدرش ،خواهــرش
در صــدد برآمــد كــه بــا اغفــال بــرادر ،از ارثيــه محرومــش ســازد،
اســپينوزا ايــن قضيــه را بــه دادگاه كشــاندکه رای دادگاه بــه
نفعــش بود.امــا پــس از پيــروزي  ،همــه امــوال را داوطلبانــه بــه
خواهــر داد و بــا پــاره كــردن حكــم دادگاه گفــت :بگــذار عدالــت
وظيفــه خــود را ايفــا كنــد و مــن نیــز راه خــود را بــروم امــا آنچــه
را دوســت دارم اتفــاق بیفتــد و در ایــن میــان محبــت و عشــق بــر
آن طمــع و مــال انــدوزی پيــروز گــردد ...
بــاری قصــه پــر مشــقت کار و رنــج پیرامونــی در نهایــت ســبب

مقا ال ت

شــد مثــل قریــب آزاداندیشــان تاریــخ بــه ســنی پاییــن از درخــت
زندگــی پاییــن آیــد بــی آنکــه تســلیم شــرایط گــردد.
..چنانکه حافظ فرماید ...
وز عمر مرا جز شب دیجور نماندست
ماتم زده را داعیه سور نماندست!
.بــه همیــن ســبب شــاید اغــراق نباشــد کــه گفتــه شــود ســرانجام
همــه اهــل خــرد بــه همیــن نتایجــی میرســند کــه اســپینوزا
رســید لــذا وقتــی کســی از مــن پرســید عبــادت چیســت گفتــم
بــه تعبیــر اســپینوزا اخالقــی زیســتن خــود بهتریــت عبادت اســت
هرچنــد بعــد از واژه اخالقــی کلــی پرســش هــای زیســتی در مقوله
جغرافیــا و تاریــخ و جهانبینــی مطــرح شــد و مــن مبنــا را همــان
جایــی قــرار دادم کــه مــن و شــما قــرار اســت در آن زیســت
کنیــم و ایــن را بــه ســهم خویــش مدیــون وام گرفتــن از اخــاق
اســپینوزا هســتم.
نگــرش صمیمانــه اســپينوزا در ادامــه تفكــرات سياســي و
اجتماعــی چالــش برانگیــز محصــول زمانــه دگرگونــی در اروپــای
قــرن 17بــود و لــذا بــا وام گرفتــن از آن شــرایط بــه تشــريح نــوع
آرمانــي حكومتهــاي ســلطنتي و اشــرافي میپرداخــت کــه
امــکان داشــت در مانیفســت تخیــات نجیبــش بگنجــد هــر چنــد
امــروز محلــی از اعــراب نــدارد وافســوس هنگامــي كــه بــه شــرح
و بســط حكومــت دموكراســي و مدینــه فاضلــه افالطونــی خویــش
آغــاز كــرد ،بــه بيمــاري العــاج و مــرگ قريبالوقــوع خــود پــي
بــرد و تكميــل ديگــر آثــارش را ارجــح دانســت .هرچنــد ناتمــام
مانــدن اکثــر آنــان را پيشبينــي ميكــرد.
مبانــی فکــری اســپینوزا وحــدت وجــود اســت مشــهورترين نظريــه
در ایــن قالــب مبانــی جوهــری و یگانــه اندیشــی و مهمتريــن
محصــول تــاش فكــري او در ارائــه تفســيري روشــنگرانه از جهــان
هســتي بــه تعبیــر حافــظ ...
یارب این آیینه حسن چه جوهر دارد
که در او آه مرا قوت تاثیر نبود
در ابتــداي ايــن تئــوري كــه در كتــاب اخــاق مــورد بحــث قــرار
گرفتــه ،اســپينوزا در پاســخ بــه پرســش معــروف چــه هســت؟
پاســخ ميدهــد :جوهــر ،صفــت و حالــت جوهــر کــه تعریفــی
دیگــر از ذات ربوبــی و بــه تعبیــر فالســفه مــا واجــب الوجــود
کــه قائــم بــه ذات خویــش اســت و صفــات نیــز چــون اســماء
بــی شــمار خداونــدی بــه افعــال انســانی جهــت نیــک میدهنــد
....در خصــوص خــرد بــاوری میگویــد ســعادت اخالقــی پــاداش
فضیلــت نیســت بلکــه اخــاق و آزادی خــود فضیلــت اســت کــه از
خــرد بــاوری در همــه عوالــم عالــم بدســت میایــد نکتـهای بدیــع
در راهــی کــه بشــر جــزم گــرا پیــش روی خــود داشــت و بایــد
کــه حجــاب خرافــات را از عصــر روشــنگری م ـیزدود! عــاوه بــر
ایــن بدنبــال غایتمنــدی اهــداف و آرزوهــای بشــری نباشــیم زیــرا
کــه بــه کــوره راهــی ختــم میگــردد کــه انحصــار قــدرت نتیجــه
آن خواهــد بــود .زیــرا جامعــه بســته و فــرو رفتــه در خــود مســتعد
هرگونــه رنجیســت...تالش بــرای کاهــش رنــج بشــری در هــر
عرص ـهای کــه باشــد موهبتــی ســت کــه اگــر بــه ســرانجام رســد
جهانــی زیباتــر را تجربــه خواهیــم کــرد.
بــه تعبیــر برتراندراســل تفســیر اســپینوزا از جهــان هندســی بــود
و از قضایــای هندســی بــرای اثبــات تفاســیرش از مبانــی هســتی
یعنــی مــکان و زمــان و حرکــت اســتفاده میکــرد و ایــن اضــاح

را ابعــاد عینــی هســتی میدانســت .او اعتقــاد داشــت کــه هیــچ
فضیلتــی مقــدم بــر ایــن نیســت کــه شــخص وجــود خــود را حفظ
کنــد ...انســان خردمنــد میکوشــد تــا آنجــا کــه محدودیتهــای
بشــری اجــازه میدهــد جهــان را بگونــهای ببینــد کــه خــدا
میبینــد و ایــن بینــش ناشــی از دل و جــان زیباییســت کــه
اســپینوزا داشــت یعنــی مــا در ابدیتــی بیکــران غوطهوریــم کــه
هیــچ نیســت مگــر زیباییســت ...آنجــا کــه میگویــد مــا بایــد
دیــدی از جهــان داشــته باشــیم کــه نظیــر نــگاه خــدا باشــد آن
وقــت هــر چیــزی را همچــون جزیــی از کل و عنصــر الزم خوبــی
آن کل خواهیــم دیــد لــذا معرفــت بــر بــدی معرفــت ناقــص اســت
خوبــی کــه مــن میشناســم بــدی را نمیشناســند زیــرا بــدی
وجــود نــدارد تــا بتــوان آن را شــناخت ...ظهــور بــدی فقــط از
اینجــا ناشــی میشــود کــه فکــر کنیــم اجــزا هســتی را چنــان
بگیریــم گویــی قائــم بــه ذات هســتند و گرداننــدهای نیســت...
خالصــه جهانبینــی نــوزا بــه ایــن قصــد اســت کــه بشــر را از
شــر تــرس و ظلــم و انــدوه خــودی و غیــر خــودی نجــات دهــد.
اگــر انســان آزاد بــه هیــچ امــری کمتــر از مــرگ نمیاندیشــد
امــا حکمــت او تفکــر در بــاره مــرگ نیســت بلکــه اندیشــه دربــاره
زندگیســت ...او خــود بــا همیــن تفاســیر حیــات را توجیــه کــرد
بــه گون ـهای کــه در آخریــن روز زندگیــش بــه تمــام ســعی آرام
بــود همچــون ســقراط کــه در آرامــش جــام شــوکران مینوشــد...
امــا اصلیتریــن مســئله اســپینوزا مثــل اکثــر فالســفه قــرن
 ۱۷بعنــوان فیلســوفی روشــنگر در فلســفه عملــی عشــق بــه
هســتی مطلــق و اخــاق و آزادی بــود و در عیــن حــال بدنبــال
کنــار گذاشــتن تفــرق در ایدئولوژیهــا بجهــت رســیدن بــه نوعــی
صلــح جهانــی  ...کــه در همــان ابتــدا بــا واکنــش شــدید متعصبین
مذهبــی در اروپــا روبــرو گردیــد ...کتــاب اخــاق وی از ذخایــر
بیبدیــل فلســفه در همــه اعصــار اســت ...یکــی از بــزرگان در بــاره
منزلــت اســپینوزا میگویــد شــاید از لحــاظ قــدرت فکــری بعضــی
فالســفه از او فراتــر رفتهانــد امــا از لحــاظ اخالقــی کســی بــه
پایــه او نمیرســد چنانکــه ...شــما یــا پیــرو اســپینوزا هســتید یــا
اساســن فیلســوف نیســتید! از نــکات جالــب در زندگــی اســپینوزا
اینکــه او بــر خــاف برخــی فالســفه دیگــر نــه تنهــا نظریــات خــود
را بــاور داشــت بلکــه بــه آنهــا عمــل مــی کــرد او مــی گفــت
شــخص خردمنــد همیشــه از رضــای حقیقــی روح برخــوردار اســت
و هیچــگاه دچــار اضطــراب وجدانــی نمیشــود ...در آخــر اضافــه
کنــم فلســفه اســپینوزا را بــه تعبیــر راســل میتــوان وحــدت
وجــود منطقــی نامیــد یعنــی نظریـهای نزدیــک بــه مــا صــدرای
خــود مــا کــه مــی گویــد جهــان کال از یــک جوهــر واحــد ســاخته
شــده اســت و مــاده و معنــا یکــی ســت و قــوه محرکــه همــان
واجــب الوجــود اســت کــه بنــا بــه تعریــف اســپینوزا بــرای شــریف
و آزاد زندگــی کــردن بشــر مبــرم اســت ...او چنانکــه خواندهایــم
نــان خــود را از صیقــل دادن شیشــه عدســی بدســت مــیآورد
یعنــی عینکســاز بــود و نــان بــازوی خــود را میخــورد و منــت
حاتــم طایــی نمیکشــید.
امــا اگــر از همــه زیــر و بــم هــای متراکمــی کــه در عمــر کوتاهــش
بــه چشــم دیــد و بــه جــان خریــد بگذریــم بــرای مــن همیــن
یکــی یعنــی احتــرام بــه شــرافت و ازادی در زندگــی کافیســت
کــه فلســفه اســپینوزا را دوســت بــدارم!
ماهشهر علی ربیعی (ع-بهار)
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نوشته زهره روحی

نتنتنت

«گذشــته»ی مــن چیــزی بــه جــا گذاشــته در دوردســت و
بیاعتنــا بــه امــروزم نیســت؛ وجــودش هماننــد کالبــدم همــواره
بــا مــن اســت .فقــط گاهــی بــه دلخواهــم ،تأویــل و تفســیرش
متفــاوت میشــود .امــا بــه هــر حــال بــا مــن اســت فقــط بــا
مــن ...هــر چنــد کــه بــرای اثبــات واقعیـت ِ آن نیازمنــد حضــور تــو
یــا نشــانهای از چیــزی و یــا موقعیتــی باشــم...
آیــا هیــچگاه بــه عملکــرد ذهــن هنــگام یــادآوری چیزهــا
دقــت کردهایــم؟ شــاید هیــچ چیــز بــه انــدازهی «یــادآوری»،
ـودن ذهــن بــا جهــان و چیزهــا نباشــد .هــر
بیانگــر رابطهمنــد بـ ِ
ن را در ارتبــاط بــا چیــزی دیگــر
گونــه یــادآوری ،از آنجــا کــه ذهـ 
پویایــی خــود را در بازتــاب ارتباطــی
قــرار میدهــد ،انــرژی و
ِ
ای قــرار میدهــد کــه بــه دلیــل رابطهمنــدی زمــان و تاریــخ،
تــا بینهایــت از قابلیــت تأویــل و تفســیر برخــوردار اســت؛ و
شــاید از اینروســت کــه گاهــی ذهــن در ســرکوبهای اجتماعــی و
سیاســی میتوانــد بــه مثابــه موقعیتــی اســتعالیی و فــرا رونــده
عمــل کنــد :متکــی بــر تجرب ـهی زیســته و غنــی از اندوختههــای
نمادیــن متعلــق بــه گذشــته شــخصی خویــش .صــرف نظــر از
ِ
بســیاری بحــثهــا دربــارهی حیــات ذهــن و چگونگــی آن از
حیــث روانشناســی ،در بحــث حاضــر میخواهیــم از یــک ســو
بــه هســتی رابطهمنــد ذهــن و خاطــرات ،و همچنیــن ســرکوبِ
خاطــرات از ســوی حکومتهــای ایدئولــوژی زده بپردازیــم و ســپس
بحــث را بــه شــرایط فعلــی ،یعنــی بــه ســوی «آزاد ســازیِ » ذهن

و اندیشــه ،توســط «جهــان مجــازیِ » عصــر حاضــر و موقعیتــی کــه
در آن بــه ســر میبریــم ،ســوق دهیــم.
شــاید بــد نباشــد از اینجــا آغــاز کنیــم کــه وقتــی صحبــت
«تجربــه» پیــش میآیــد ،قلمــروی ایــن تجربــه ،بــه لحــاظ
وســعت قابــل اندازهگیــری نیســت؛ امــا مــا فقــط بــا بخشــی
از تجربههــای گزیــن شــده آشــنا میشــویم .همانهایــی کــه
بــه واســطهی خودآگاهــی ،بــه یــاد میآوریمشــان .تجربههــای
زیســتهای کــه همانگونــه کــه گفتــه شــد هــر ذرهی آن از ق َِبــل
سرشــت رابطهمنــد ذهــن بدســت میآیــد و بــرای ظهــورش
نیازمنــد چیــز و یــا کســی غیــر از خــود هســتیم .انســان بالغــی
کــه حافظ ـهی خــود را بــه هــر دلیلــی از دســت میدهــد ،عمــا
فاقــد تجربــه میشــود .چنیــن شــخصی بــه دلیــل فقــدان خاطــره،
هیــچ جــای پایــی از خــود و گذشــتهاش در جهــان نــدارد؛ بنابراین
چنیــن شــخصی ،در فقــدان تجربهه ـای زیســته و گزینــش شــده
از ســوی آگاهــیاش ،در خــاء بــه ســر میبــرد .بیاییــم بــرای
لحظاتــی خــود را بــه جــای او بگذاریــم ،یعنــی نــه تنهــا بــه یــاد
نیاوریــم دوران کودکــی ،نوجوانــی و یــا جوانــی و میــان ســالمان
را ،بلکــه بــه طــور مســلم از کــم و کیــف دلهرههــا و اشــتیاقهای
آن هــم کامــا بیخبــر شــویم :محــروم از تجربــهی زندگــی...؛
رنــج ناشــی از ایــن فقــدان
انســانی بدون«گذشــته»؛ امــا آیــا از
ِ
آگاهیــم؟ رنــج انســانی کــه جهانمنــدی خــود را از دســت داده
ـدون هســتی و تجربــه
اســت؛ کســی کــه بــا فراموشــی گذشــته ،بـ ِ

بنابرایــن در چهــل  ،پنجــاه ســال پیــش ،بــرای افــرادی کــه
ناگزیــر بــه زندگــی در حکومتهــای ایدئولــوژیزده بودنــد ،کمتریــن
چیــزی کــه میتوانســت آنهــا را بــه گذشــته ای پیونــد دهــد
کــه حکومــت ســعی در پاکســازیاش داش ـت ،عــاوه بــر احیــاء
ـس حضــور ،بــه دلیــل وجود
تجربــهی زیســته و برجســته شــدن حـ ِ
نشــانههای نمادیــن گذشــته« ،خاطــرات» نیــز از ایــن امــکان
برخــوردار میشــدند تــا بــه جایــگاه مقاومــت در برابــر فشــارهای
توتالیتــر ارتقــاء یابنــد و نقــش محافظــت از جهانــی را بــه عهــده
گیرنــد کــه قــدرت ســرکوبگر بــه دلیــل ناتوانــی در تصاحــب آن،
بــه شــکلی مضحــک ســعی در بیــرون رانــدش داشــت .ســرکوبِ
«جهانــی کــه در گذشــته زیســته» و از اینــرو بــه تمامــی از چنــگ
قــدرت ســرکوبگر گریختــه اســت ...؛ بــه هرحــال ،در دوران
رونــق حکومــت هــای ایدئولوژیــک ،پاکســازیِ گذشــته ای کــه
از چنــگ قــدرت ســرکوب گــر گریختــه بــود ،فقــط محــدود بــه
تحریــف ،و یــا محــو نشــانههای بصــری ـ المســهایِ موجــود در
شــهرها (فیالمثــل تغییــر نــام خیابانهــا و کوچههــا و میادیــن؛

مقا ال ت

زیســته آن میشــود؛ فاقــد «معنــا» و «درک از هســتی داشــتگی»
خــود.
ممکــن اســت اینطــور بــه نظــر رســد کــه گذشــته نســبت بــه
حــال و یــا آینــده ،ارزش چندانــی نــدارد ،و یــا حتــی برخــی آرزوی
فراموشــی آنــرا هــم داشــته باشــند ،امــا فــردی کــه رابطــهاش را
بــا «خاطــرات» و «گذشــته»ی خــود از دســت داده اســت ،چشــم
جهــان زیســتهی خــود را از دســت میدهــد.
انــدا ِز مبتنــی بــر
ِ
ـیحافظــه،
چنیــن فــردی حداقــل در همــان مقطــع از دســت دادگـ ِ
بــه دلیــل قطــع رابطــه بــا گذشــته ،رابطــه بــا «آینــده» ای را کــه
پیــش از ایــن توقــع میداشــت و در رویاهــا و تخیــل خــود مجســم
میکــرد ،از دســت میدهــد؛ و ایــن بدیــن معنــی اســت کــه فاقــد
ـون ترســیم چش ـمانداز
آرزومنــدی و رویــا خواهــد شــد .ایــن قانـ ِ
اســت کــه وی را عــاری از آرزومنــدی میکنــد .قانونــی کــه
بــر اهمیــت «هستیشناســانهیِ گذشــته» ،تأکیــدی خــاص دارد.
گذشــتهی همــواره در پرانتــزی کــه انباشــته از پیشفهمهــا و
تجربههــای متکــی بــر آنهــا اســت .پــس ،اکنــون بــا قاطعیــت
میتــوان گفــت ،انســانی کــه حافظ ـهاش را از دســت داده اســت،
تــا زمانــی کــه فاقــد گذشــته و تجربههــای زیســته باشــد ،در
جهــان بــدون چشــم انــداز بــه ســر میبــرد.
اکنــون درمییابیــم تجربیــات زیســته بــرای هــر انســانی
حکــم منبــع انــرژی را دارد .انــرژیای کــه بــرای ســاز و کار
ذهــن ،بــه صــورت پیــشداوری و پیشفهــم ظاهــر میشــود.
منظــور منابعــی «فرهنگــی ـ اجتماعــی» اســت کــه بــدون آنهــا
تــوان حضــور در قلمــرو روزمــره را از دســت میدهیــم .بــر اســاس
ضــرورت وجــودی (هستیشناســانهی) چنیــن منبعــی ،نحــوهی
انســان بــدون خاطــره ،نــه گشــاده بــه روی گذشــته
حضــور
ِ
اســت و نــه برخــوردار از چشــمانداز و یــا طــرح و برنامــه و یــا
آرزویــی بــرای آینــده .بــه نظــر میرســد چنیــن آدمــی ناگزیــر
اســت زمــان حــال را کورکورانــه ســرکنــد؛ بــدون هــر گونــه
احساســی نوســتالژیک ،شــوق برانگیــز و یــا دلهــرهآور نســبت بــه
زمــان گذشــته ،زمــان حــال و یــا آینــده :انســانی فاقــد خاطــره ای
ـی شــخصی؛ انســانی بــا درج ـهی درکــی
از فــراز و نشــیب زندگـ ِ
بســیار ضعیــف بــرای فهــم «خــود»« ،دیگــری» و «جهــان»ی
کــه در آن زندگــی میکنــد؛ انســانی تنــزل کــرده بــه لحــاظ
وجــودی...؛
شــاید جالــب باشــد بدانیــم ایــن انســان تنــزل کــرده بــه
لحــاظ وجــودی ،تــا چنــد دهــه گذشــته (چهــل ،پنجــاه ســال
پیــش) ،مطلــوب و مــورد توجــه دولتهــای بــه اصطــاح ایدئولــوژی
زده و غیــر دموکراتیــک بــود .حکومتهــای مســتبدی کــه هدفشــان
تمامــاً معطــوف بــه تحریــف و دســتکاری «خاطــراتِ تاریخــی»
کنشــگران در جامعــه و قلمروهــای شخصیشــان بــود؛ و البتــه
بــرای عملــی کــردن آن ،ابــزار الزم را از هــر لحــاظ داشــتند:
رســانههای وابســته بــه خــود و از ایــن طریــق انتشــار انبــوه
روایتهــای مــورد دلخــواه در انــواع رســانهها؛ بــه طــوری کــه
هــر نــوع امکانــی بــرای وجــود و پــرورش رســانهای رقیــب در
قلمــرو عمومــی و زندگــی روزمــره در نطفــه کشــته میشــد.
زیــرا رســانهها ،پیشــاپیش بــه ابــزاری «ایدئولوژیکــی» تبدیــل
شــده بودنــد و آنهایــی هــم کــه خصوصــی و بــدون وابســتگی
بــه حکومــت بودنــد ،همــواره تحــت نظــارت و کنتــرل شــدید

ممیزیهــای حکومتــی قــرار داشــتند .بــه نظــر میرســد بــرای
روش
تصاحــب موقعیتهــای وجــودیِ افــراد جامعــه ،کاریتریــن ِ
چنیــن حکومتهایــی در ایــن بــود کــه «زمــان» را بــه تصــرف خــود
درآورنــد .مشــخصتر بگوییــم منظــور در اینجــا فقــط متصــرف
شــدن «زمــان حــال» نیســت بلکــه مالکیــت بــر گذشــتهی تــک
ـب
تــک افــراد جامعــه نیــز هســت .همانگونــه کــه مایــل بــه تصاحـ ِ
تاریــخ یــک ملــت اســت؛ در چنیــن وضعیتــی ،یکــی از مهمتریــن
ِ
سرســخت حکومتهایــی کــه بــا ایدئولــوژی ِ درخــود
دشــمنان
و بستهشــان بــه درک جهــان میرفتنــد (و در برخــی مواقــع
حتــی امــروز بــه درک جهــان میرونــد )« ،خاطــرات » هســتند.
خاطراتــی کــه بــه روزنههــای گریــزی میماننــد کــه همــواره
خــود را فراتــر از وضــع موجــود قــرار میدهنــد .زیــرا متکــی
بــر گذشــتهی زیســتهای هســتند کــه دور از دســترس هــر گونــه
تحریــف و ســرکوبی قــرار میگیرنــد .و از قضــا بــه همیــن دلیــل
اســت کــه هــر زمــان کــه ایدئولــوژی هــا بــه قــدرت رســیدند،
ـم خــود را صــرف «پاکســازی گذشــته» کــردن.
ـم و غـ ِ
تمامــی هـ ّ
گذشــتهای کــه در زمــان حــال آنهــا وجــود نداشــت و از چنــگ
شــان گریختــه بــود ...؛ و جالــب آنکــه در آن زمــان کــه هنــوز
خبــری از میدانهــای رســانه ایِ جهــان مجــازی در کار نبــود،
بــه بیانــی در چهــار دهــه پیــش ،همیــن «گریختگــی» ،باعــث
ِ
شــخصی افــراد جامعــه،
وضعیــت «گذشــته» ی
میشــد تــا آن
ِ
نــزد همــان ملــت عزیــز شــمرده شــود تــا جایــی کــه آنــرا بــه
مثابــه وضعیتــی اســتعالیی درک میکردنــد .در اینجــا کاری بــا
تاریخســازی نداریــم ،بلکــه توجــه
تصــورات اســطورهای ـ تخیلــی
ِ
ـخصی
ـی «گذشــته »ی شـ
ِ
مــان را تنهــا معطــوف بــه عمــل انقالبـ ِ
گریختــه از ســرکوب ایدئولــوژیِ ســی  ،چهــل ســال پیــش
میکنیــم « :گذشــته » تــک تــک افــرا ِد یــک ملــت کــه تــا ابــد
میتوانــد نســبت بــه هــر قــدرت ســرکوبگر و ایدئولــوژی زدهای،
بیاعتنــا باقــی بمانــد .اصــا بخشــی از راز عظمــت نهفتــه در
گذشــتهای کــه دیگــر نیســت در همیــن اســت :هــر چنــد دیگــر
نیســت ،امــا اثــر آن هنــوز در «خاطــرات» تــک تــک افــراد یــک
ملــت پــا برجاســت و حافظــه از آن بــه مثابــه گنجینـهای مقــدس
حافظــت میکنــد.
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ـخصی فراتــر از ســرکوب راه مییافتنــد .گریختــن بــه ســرزمین
و یــا نابــودی مجســمهها و تندیسهــا و  )...نمیشــد ،بلکــه شـ
ِ
ایــن پاکســازی شــامل کلیــهی حواســی میشــد کــه ذهــن بــه تداعیهــای اســتعالیی و خاطــرات شــخصی...
واســطهی آنهــا ســراغ تجرب ـهی زیســتهاش در گذشــته میرفــت.
امــا امــروزه یعنــی در عصــری کــه بــه یمــن تکنولــوژی
بــه عنــوان مثــال پاکســازی حــس شــنوایی ،در ارتبــاط فــرد بــا پیشــرفته ،هــر فــرد توانایــی مشــارکت در شــبکههای اجتماعــی
موسـ ِ
ـیقی خاصــی کــه متعلــق بــه گذشــته بــود .در اینجــا ترانــه و و انــواع رســانههای «حضــور» و «ارتبــاط» را بــا سراســر جهــان
یــا صــدای خواننــدهای کــه در خاطــرات گذشــته ی افــراد حضــور داراســت ،بــا نــوع دیگــری از «عبــور» مواجهایــم .عبــوری کــه
ِ
داشــت ،بــه دلیــل هســتی تعاملــی و ذهنــی شــدهی آن در وجــود چنــد ده ـهای اســت ،از ســوی «جهــان مجــازی» ،صــورت گرفتــه
وی ،از یــک ســو بــه بقــای خــود در حافظــه تاریخــی ادامــه میداد و بــه فراخوانــدن «انســانهای گریختــه بــه جهــان خاطــرات »
و از ســوی دیگــر بــر غنــای خاطــرات افــرا ِد جامعــه میافــزود ...؛
ـان مجــازی اینترنتــی و ماهــوارهای،
اقــدام کــرده اســت .ایــن جهـ ِ
و ایــن صــدا و یــا ترانــه ،از آنجــا کــه برخاســته از زمــان گذشــتهای بــه «آزاد ســازی» دســت زده اســت و روز بــه روز بــر امکاناتــش
ـی ملتــی
ـی حضــورش را تنهــا در حافظــه تاریخـ ِ
بــود کــه بازتابندگـ ِ
ـی
افــزوده میشــود تــا جایــی کــه بــه بخشــی مهــم از نحــوه زندگـ ِ
میشــد یافــت ،تــا زمانــی کــه اثــر آن باقــی بــود ،میتوانســت افــراد جامعــه تبدیــل شــده اســت .و عــاوه بــر آن ،بســیار قویتــر
از چنــگ هــر قــدرت ســرکوبگری بگریــزد و از خاطراتــی کــه از هــر تحریــف و سانســوری ،عمــل میکنــد .امــروزه حکومتهــای
«گذشــتههای شــخصی» را میســاختند ،محافظــت کنــد؛ تــا غیــر دموکراتیــک ،خــود بهتــر از هــر منتقــدی میداننــد کــه بــا
جایــی کــه گاه حتــی میتوانســتند بــدان موقعیتــی اســتعالیی ظهــور دنیــای مجــازی ،دیگــر همچــون چندیــن دهــهی قبــل،
بخشــند .زیــرا هــر چنــد آنهــا را بــه زمــان و فضایــی میبــرد ،کــه قــادر بــه کنتــرل و نظــارت بــر قلمــرو روزمــره نیســتند و بــه دلیــل
دیگــر نبــود ،امــا نفـ ِ
شــدگی آن ،حیطــه عملیاتیشــان دیگــر
ســیال
ـس تأثیــر عاطفــی آن ،گــواه واقعــی بــودن آن و گســتردگی و
ِ
ّ
همچنیــن موجــب برجسـ ِ
ـتگی حــس حضــو ِر در جهــان میگردیــد .مطابــق بــا چهــل ســال پیــش عمــل نمیکنــد و هــر روز کــه
ای
ـته»
ـ
زیس
ی
ه

ـ
«تجرب
ـا
ـ
ب
ـتی
ـ
اگزیستانسیالیس
بنابرایــن بــه لحــاظ
میگــذرد ناگزیــر بــه عقبنشــینی بیشــتر از قلمــرو روزمــره و
اســتعالیی «تداعــی» را مهیــا میســاخت.
امــکان
مواجهایــم کــه
ِ
ِ
ـی کنشــگران اجتماعــی میشــوند .بدیــن معنــی
زندگــی خصوصـ ِ
کــه
را
افــرادی
تــک
تــک
توانســت
ی
م
ناخــودآگاه
امکانــی کــه
کــه در حــال واگــذاری قلمــر ِو روزمــره بــه کنشــگران و ســائق
حفاظــت از گذشــته
ِ
تاریخــی شــخصی خویــش را بــر عهــده شــخصی آنهــا اســت .حتــی اگــر ایــن عالئــق بــا رویکــرد مصــرف
ـوق
ـ
س
ـان
ـ
جه
در
ـور»
ـ
«حض
ی
ـده
ـ
پیچی
ـط
ـ
رواب
داشــتند ،بــه درون
گرایانــه کنشــگران قابــل نقــد باشــند.
دهــد؛ و ایــن همــان لحظ ـهای بــود کــه بــدون کمتریــن زحمتــی
اصفهان ـ دی ماه 1397
از البــای خاطــرات و الیههــای انضمامــی آن (چــه از حیــث
ِ
موقعیــت
زمــان ،فضــا ،مــکان ،و چیزهــا) عبــور میکردنــد و بــه

مقا ال ت
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چشمانداز،
از نقاشیهای هلندی تا نظریه جهانیشدن
یوسف سرافراز
بــا واگویــی واژه «چشـمانداز» ،1همچــون هــر مفهــوم مبهــم و بــاز
بــه روی تعاریــف گوناگــون ،ذهــن و حافظـهی هــر کســی به ســوی
نقــاط متفاوتــی میرونــد .بــه همــان انــدازه کــه میتوانــد یــادآور
نقاشـیهای یوهانــس ورمیــر 2باشــد و آجرهــای ســرخ خانـهای در
«خیابــان کوچــک» یــا آن دیــوار زرد رنــگ «چشــمانداز دلــف»
را پیــشروی ذهــن آورد ،میتوانــد یــادآور «منظــر فرهنگــی
میمنــد» هــم باشــد و البتــه پذیــرای بحثهــای سیاســی یــا
اقتصــادی در بــاب آینــده کشــور .بــا در نظــر داشــتن همــهی
ایــن تداعــی معانــی ،چش ـمانداز حضــور خــودش را بــه منزل ـهی
یــک مفهــو ِم همهجاحاضــر در گفتمانهــای متعــدد حفــظ کــرده
اســت .چشـمانداز ،در متــون ادبــی و علمــی ،هــم امــری توصیفــی
بــوده اســت کــه بــا عمــل توصیــف کــردن میتــوان آن را احضــار و
خلــق کــرد و هــم امــری تحلیلــی بــوده کــه در خدمــت تحلیلهای
متنوعــی قــرار داشــته اســت؛ از تحلیــل مصرفگرایــی 3تــا تحلیــل
جهانیشــدن .عــاوه بــر ایــن ،از حیــث زبانــی و معنایــی نیــز
واژهای جالــب توجــه اســت؛ هــم از جهــت ســیر تاریخــی آن در
زبانهــای اروپایــی و هــم از جهــت حضــور آن در زبــان فارســی
و معــادل بودنــش بــر طیــف نســبتاً زیــادی از واژگان .در ایــن
یادداشــت ،هرچنــد ملغمــهای از همــهی ایــن تداعــی معانــی

حضــور دارد امــا تــاش کــردهام تــا آنهــا را در خدمــت کاربــرد
تبیینــی ایــن واژه در نظریــه آرجــون آپــادورای 4درآورم .آرجــون
آپــادورای ( ،)1996انسانشــناس هندیتبــار آمریکایــی ،کــه از
نظریهپــردازان طیــف جهانیمحلیگرایــی 5محســوب میشــود،
ـدن کنونــی ،دســت بــه
در نظری ـهی خــود بــرای تبییــن جهانیشـ ِ
خلــق و جعــل مفاهیــم پنجگانــهای میزنــد کــه هــم از حیــث
زبانــی و هــم از حیــث مفهومــی وامدار واژهی چشــماندازاند.
ایــن مفاهیــم کــه در مرکــز تحلیــل آپــادورای از جهانیشــدن
قــرار دارنــد و در حکــم ابزارهــای او بــرای دیــدن ،توصیــف
و تحلیــل جهانیشــدناند عبارتانــد از :منظرهــای قومــی
( ،)ethnoscapeمنظرهــای مالــی ( ،)financescapeمنظرهــای
فنــی ( ،)technoscapeمنظرهــای رســانهای ( )mediascapeو
منظرهــای فکــری ( .)ideoscapeدر ایــن مفاهیــم ،آپــادورای بــا
برداشــتن واژهی  landاز ابتــدای واژهی چشـمانداز ( )landscapeو
جایگزینــی آن بــا واژگان قومــی ،مالــی ،فنــی ،رســانهای و فکــری
و باقــی گــذاردن پســوند – scapeمفاهیــم خــود را میســازد.
بــر همیــن اســاس ،فهــم نظریــه آپــادورای مســتلزم فهــم واژه
چش ـمانداز و تاریــخ آن اســت .در ایــن یادداشــت ،بــرای نیــل بــه
ایــن هــدف ،بــا مــرور معانــی و تعاریــف ایــن واژه آغــاز میکنــم ،به
سرچشــمههای آن در نقاشــی عصــر طالیــی هلنــدی میپــردازم،
ورود آن بــه مباحــث علمــی را مــرور میکنــم ،بــا معنــا و کاربــرد
آن در علــوم اجتماعــی و نظریــه اجتماعــی وارد نظریــه آپــادورای
میشــوم و معنــای خــاص آن در ایــن نظریــه را بازگــو میکنــم.
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زبان ،معنا و تعریف
آن چیــزی کــه امــروز آن را چشــمانداز مینامیــم ،در طــول
تاریــخ خــود بــه شــیوهها و اشــکال بســیاری پژوهیــده شــده
اســت و تغییــرات مفهومــی مهمــی پشــت ســر گذاشــته اســت.
بخشــی از ایــن تکثــر ،ناشــی از معانــی متعــددی اســت کــه ایــن
واژه داشــته اســت ،بــه ویــژه هنگامــی کــه در بافــت اجتماعــی و
تکنولوژیــک خاصــی قــرار میگیــرد .ریشــه واژه چشــمانداز در
زبانهــای ژرمانیــک اســت .یکــی از قدیمیتریــن ارجاعــات بــه
ایــن واژه در زبــان هلنــدی بــه اوایــل قــرن ســیزدهم میــادی
بــاز میگــردد ،زمانــی کــه  lantscapبــه یــک منطقــه زمیــن یــا
محیــط اشــاره داشــته اســت .ایــن واژه از یکســو ،بــا واژه زمیــن
( )Landمرتبــط اســت ،بــه معنــی ســرزمینی دارای مرز ،و از ســوی
دیگــر پســوند آن ،scep- ،بــه آبادســازی و ایجــاد زمیــن اشــاره
دارد .معنــای واژه چش ـمانداز بــه منزلــه منظــره 6جدیدتــر اســت
کــه همــراه بــا نقاشــی هلنــدی قــرن هفدهــم مطــرح میشــود.
شــهرت بینالمللــی همیــن نقاشــی و معنــای متناظــر آن بــرای
واژه چش ـمانداز بــود کــه ایــن واژه را بــه زبــان انگلیســی معرفــی
کــرد؛ امــا بــا تاکیــدی بــر منظــره بــه جــای ســرزمین .درنتیجــه،
میتــوان گفــت واژه چشــمانداز حائــز دو معنــی اســت :یکــی
زمیــن ســازمانیافته کــه بــه خــاک و ســرزمین ارجــاع میدهــد
و در عیــن حــال بــر ویژگیهــای مردمــی کــه آن را ســاختهاند
نیــز اشــاره دارد .معنــای دیگــر ،بــر وجــه منظرهبــودن آن تاکیــد
دارد .در ایــن معنــا ،چشــمانداز بیانگــر تجلــی بصــری هویــت
ســرزمینی اســت .نخســتین بازنماییهــای واقعگــرای چش ـمانداز
بــه قــرن پانزدهــم بازمیگردنــد ،خاصــه در نقاشــی رنســانس که بر
مشــخصه بصــری و معانــی نمادیــن تاکیــد دارند (آنتــروپ.)2018 ،
عــاوه بــر ایــن ،تعبیرهــا و ترجمههــای زبانــی متفــاوت بــه تشــتت
معنایــی بیشــتر ایــن واژه انجامیــده اســت .بــرای نمونــه ،ترجمــه
فارســی غالــب ایــن واژه بــه «چشــمانداز» از حیــث زبانــی بــه
ایــن تاریخچــه وفــادار نیســت .هرچنــد ترجمــه چشــمانداز بــه
معنــای منظربودگــی ایــن واژه اشــاره دارد امــا واژه دو بخشــی
 landscapeدر معــادل زبــان فارس ـیاش بــه دو واژهی غیرمرتبــط
چشــم و انــداز ترجمــه شــده اســت .ایــن ترجمــه ،عــاوه بــر
اینکــه ســبب قطــع تاریخچــه ایــن واژه شــده ،ســبب گسســت
از دیگــر واژههــای مشــتق از  landscapeنیــز میشــود .بــرای
نمونــه ،در مفاهیــم پنجگانــهی آپــادورای ایــن معــادل و فهــم
ترکیبــی بــودن اصــل واژه مشکلســاز خواهــد شــد .همچنــان
کــه مطابــق آنچــه جلوتــر خواهــد آمــد در دســتهبندیهای
نقاشــی چشــمانداز کــه از همیــن واژه مشــتق میشــوند نیــز
بــا مشــکل ترجمــه و معــادل فارســی مواجــه خواهیــم بــود.
معادلهــای دیگــر ایــن واژه در زبــان فارســی عبارتانــد از
«دورنمــا ،منظــره ،تماشــاگه( ،نقاشــی) منظرهنمــا و (هنــر)
منظرهپــردازی» (آشــوری )1395 ،کــه در تمــام ایــن معادلهــا
وجــه منظرهبــودن ایــن واژه مدنظــر بــوده اســت و عــاوه بــر
ایــن ،بــر خاصیــت اشــتقاقی واژه نیــز توجــه الزم نشــده اســت.
بــا ایــن حــال ،در اینجــا قصــد اصــاح ایــن رونــد ترجم ـهای را
نــدارم -و در دانــش مــن هــم نیســت -و از معــادل چشــمانداز
اســتفاده خواهــم کــرد و در واژههــای اشــتقاقی از معــادل منظــر
اســتفاده میکنــم ،بــرای نمونــه منظــر قومــی ،یــا منظــر شــهر.
تمرکــز بــر هــر یــک از معانــی واژه چشــمانداز ،بــا دیدگاههــای

متفــاوت پژوهشــی و کنشــی متناظــر اســت .برهمین اســاس ،برای
تصریــح معنــای مــورد اســتفاده ،صفتهایــی بــه ایــن واژه افــزوده
شــدهاند ،همچــون چشـمانداز طبیعــی یــا فرهنگــی ،روســتایی یــا
شــهری و یــا چشـمانداز طراحیشــده .عــاوه بــر ایــن ،چشـمانداز
بــه پدیــدهای پیچیــده ارجــاع میدهــد کــه همانگونــه کــه
میتوانــد بــا اســتفاده از روشهــای ابژکتیــو علمــی توصیــف و
تحلیــل شــود ،میتوانــد بــه مشــاهده و تجربــه ســوبژکتیو نیــز
ارجــاع دهــد و بــر همیــن اســاس ،چشــمانداز حائــز معنایــی
ادراکــی ،زیباییشــناختی ،هنــری و وجــودی اســت .اصطــاح
چش ـمانداز بــه یــک اســتعاره نیــز تبدیــل شــده اســت ،واژگانــی
همچــون چش ـمانداز رســانهای یــا چش ـمانداز سیاســی ناظــر بــر
همیــن وجــه اســتعارهبودگی آن اســت .ایــن رویکردهــای گســترده
و متعــدد بــه چشـمانداز همیشــه بــا ارائــه تعریــف واضحــی از آن
همــراه نیســتند .ابهــام معنایــی تبدیــل بــه یکــی از ویژگیهــای
ایــن مفهــوم شــده اســت و در نتیجــه ،معنــای آن متناســب
بــا بافــت و پیشزمینــه اســتفادهکننده ِی آن متغیــر اســت.
هرچنــد نمیتــوان تعاریــف چشــمانداز را محــدود کــرد ،امــا دو
تعریــف رســمی از ایــن واژه وجــود دارنــد .یکــی کــه «کنوانســیون
میــراث جهانــی یونســکو» ارائــه داده اســت و آن دیگــری کــه
«کنوانســیون اروپایــی چشــمانداز» .تعریــف یونســکو عبــارت
اســت از« :حاصــل کار مشــترک طبیعــت و انســان کــه گویــای
تطــور جامعــه و ســکونت انســانی در طــول زمــان اســت،
تحــت تاثیــر محدودیتهــا و/یــا مزیتهــای مــادی محیــط
طبیعیشــان و تحــت تاثیــر نیروهــای اجتماعــی ،اقتصــادی و
فرهنگــی ،چــه بیرونــی و چــه درونــی ،قــرار دارنــد» .کنوانســیون
اروپایــی چش ـمانداز آن را بــه شــیوهی دیگــری تعریــف میکنــد:
«یــک ناحیــه ،آنچنــان کــه مــردم آن را درک میکننــد،
کــه ویژگــی آن نتیجــه کنــش و تعامــل عوامــل طبیعــی و/
یــا انســانی اســت» (آنتــروپ .)2018 ،تاکیــد تعریــف دوم بــر
درک مــردم از چشــماندازها عامــل تعیینکننــدهی مطالعــات
بعــدی حــوزه چشــمانداز اســت کــه جلوتــر بــه آن میپــردازم.
چشمانداز و نقاشی
واژه چشــمانداز بــدون فهــم و مــرور نقاشــیهای عصــر طالیــی
هلنــدی 7غیرقابــل درک اســت؛ آنجایــی کــه چشـمانداز بــه یکی از
ژانرهــای مهــم نقاشــی تبدیــل میشــود .درواقــع ،واژه چش ـمانداز
تاریــخ و معنــای خــود را در نقاشــی ایــن دوره پیــدا میکنــد.
عــاوه بــر اهمیــت نقاشــی چشــمانداز ،اشــکال دیگــری از ایــن
نــوع نقاشــی همچــون منظــر شــهر ( ،)cityscapeمنظــر دریــا
( )seascapeو ...نیــز مطــرح میشــوند کــه هــم بــرای فهــم ســیر
ایــن مفهــوم و هم بــرای قابلیت زبانــی و مفهومی آن بــرای پذیرش
واژگان مشتقشــونده مهــم اســت .پیــش از آغــاز بحــث نقاشــی
چشـمانداز ،بایــد بــه تغییــری کــه در قــرون شــانزدهم و بــه ویــژه
هفدهــم در ایــن هنــر رخ داد توجــه کــرد و آن چرخــش از مضامین
مذهبــی بــه مضامیــن ســکوالر بــود .اساســاً گســترش نقاشــی
چشــمانداز و رشــد مفهومــی آن حاصــل همیــن چرخــش بــود.
عصــر طالیــی هلنــدی بــه دورهای از تاریــخ هلنــد اشــاره دارد،
تقریبــا در قــرن هفدهــم میــادی ،کــه در آن تجــارت ،علــم ،هنــر
و نظامیگــری هلنــد از ســرآمدان دنیــای آن زمــان بــود .ایــن
دوره مصــادف اســت بــا بخشهایــی از جنــگ هشــتاد ســالهای
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کــه بــر ســر اســتقالل هلنــد در گرفتــه بــود .جمهــوری جدیــد
هلنــد از کامیابتریــن ملتهــای اروپــای آن زمــان بــود .تحــوالت
ســریع و پردامنــه و جابجایــی گســترده جمعیــت ناشــی از جنــگ
و گسســت از ســنتهای فرهنگــی ســلطنتی و کاتولیــک ،اثــر
خــودش را بــر هنــر ایــن دوره گذاشــت .نقاشــی عصــر طالیــی
هلنــدی متاثــر از ایــن رخدادهــای سیاســی و اقتصــادی دســت
بــه بازآفرینــی خــود زد و حائــز ویژگیهــای متمایــزی بــا
ســبکهای هنــری قبــل خــود و در دیگــر بخشهــای اروپــا
شــد .همچنانــی کــه بــازار بــزرگ جدیــدی بــرای مضامیــن
ســکوالر در حــال رشــد بــود ،ایــن نقاشــی از مضامیــن مذهبــی
بــه شــدت دور شــد .از میــان عوامــل بســیاری کــه مضامیــن
ســکوالر را ،همچــون چش ـمانداز ،منظــر دریــا ،طبیعــت بیجــان
و نقاشــی ژانــر ،در هنــر رونــق بخشــیدند ،بنیادیتریــن عامــل
شهریشــدن جامعــه اروپــا طــی قــرون  1500و  1600بــود .ایــن
امــر در ایالــت  Hollandچشــمگیرتر بــود ،جایــی کــه شــهرهایی
همچــون آمســتردام ،هارلــم ،لیــدن و ...قــرار داشــتند و هفتــاد
درصــد جمعیــت در شــهرها زندگــی میکردنــد .حامیــان هنــر
کــه از دنیــای تجــارت و طبقــات حرف ـهای برخاســته بودنــد ،بــه

کارهــای هنــریای عالقــه نشــان دادنــد کــه زندگــی روزمــره و
ارزشهــای آنهــا را بازتــاب م ـیداد .نقاش ـیهای ژانــر بــا جامعــه
معاصــر و سرشــت انســان ،طبیعــت بیجــان بــا زندگــی درونــی
و کلکســیونها و چش ـماندازهای دریــا بــا ســفر خارجــی مرتبــط
بودنــد .همچــون منظرههــای دریایــی ،نقاشــیهای چشــمانداز
هلنــدی بــه نــدرت نمادیــن بودنــد امــا از حیــث محتــوا منســجم
بودنــد؛ آنهــا دربردارنــده طیفــی بودنــد از خــدا و تمامــی عناصــر
طبیعــت (خاصــه در ایــن عصــر مشــاهده و اکتشــاف) تــا غــرور
ملــی ،منطقـهای یــا محلــی ،کشــاورزی و تجــارت ،اوقــات فراغــت
(بســیاری از چشــماندازهای هلنــدی تصویرگــر پیــادهروی
در ییالقــات هســتد؛ بــه منزلــه تنفســی از زندگــی شــهری)
و خوشــایندی احســاس فیزیکــی :هــوای تــازه ،نــور روز ،بــاد،
رطوبــت ،ســرما و گرمــا و رنگهــا کــه همــهی اینهــا بــه
منزلــه خلقتهــای خداونــد دیــده میشــدند (لیدتــک.)2000 ،
ایــن دوره ،بــرای تنــوع عظیمــی از ژانرهایــی مهــم اســت کــه پیش
از ایــن از اهمیــت کمتــری برخــوردار بودنــد و در سلســهمراتب
ژانرهــا در مرتبــه پایینــی قــرار داشــتند .چشـماندازها ،منظرهــای
شــهر و صحنههــای زندگــی روزمــره از ایــن جملهانــد .نظریــه
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سلســلهمراتب ژانرهــا ،بــه مضامیــن تاریخــی و پرتــره پرســتیژ
باالتــری میبخشــید و از بــازار گســتردهتری بهرهمندشــان
میکــرد .نقاشــی عصــر طالیــی هلنــد هرچنــد مفهــوم
سلســلهمراتب را زیرســوال نبــرد ،امــا بــر دســتههای پاییــن
ایــن سلســلهمراتب متمرکــز بــود .در ایــن راســتا ،نقاشــی
چشــمانداز ژانــری مهــم در قــرن هفدهــم بــود .نقاشــیهای
چشــمانداز دوره اول را کــه در قــرن شــانزدهم و عمدتــا از
منطقــه  Antwerpکشــیده میشــدند نمیتــوان بــه طــور خــاص
واقعگرایانــه دانســت ،چــرا کــه آنهــا اغلــب در اســتودیو و گاه
حتــی بــر اســاس تخیــل کشــیده میشــدند .ایــن نقاشــیها از
زاویــه دیــد بــاال یــک چشــمانداز را تصویــر میکردنــد .ســبک
واقعگرایانهتــری در نقاشــی چشــمانداز هلنــد بــه ویــژه در قــرن
هفدهــم پــا گرفــت کــه بــا زاویــه دیــد ســطح زمیــن و اغلــب
بــا نقاشــی در فضــای بیــرون ،چشــماندازهایی را بــا افــق دیــد
پایینتــر تصویــر میکــرد .ایــن تغییــر زاویــه ،بــه نقاشــان ایــن
امــکان را داد تــا ابرهــای چشــمنواز ایــن منطقــه را کــه یکــی
از ویژگیهــای اقلمــی منطقــه بودنــد (و هســتند) بــه تصویــر
درآورنــد .مضامیــن محبــوب چشـمانداز عبــارت بودنــد از تلهــای
شــنی در امتــداد دریــای غربــی ،رودخانههــا بــا علفزارهــای
وســیع مجاورشــان کــه محــل چــرای گاوهــا اســت ،و در اغلــب
مــوارد ســایهای از یــک شــهر کــه در فاصلـهای دور قــرار دارد .دریــا
مضمــون محبــوب نقاش ـیهای چش ـمانداز بــود و ارتبــاط وثیقــی
بــا تجــارت دریایــیای داشــت کــه در هلنــد پــا گرفتــه بــود..

تصویــر میکــرد ،امــا مجموعــهی بزرگتــری از نقاشــیهای
چشــمانداز وجــود داشــتند کــه بــر مبنــای نــوع محتــوای
چشــماندازی کــه تصویــر میکردنــد بــه انــواع متفاوتــی
تقســیم میشــدند .منظــر آســمان( ،)skyscapeمنظــر ابــر
( ،)cloudscapeمنظــر مــاه ( ،)moonscapeمنظــر دریــا
( ،)seascapeمنظــر شــهر ( )cityscapeو بســیاری دیگــر.
جایگزیــن شــدن واژهی  landبــا واژههــای دیگــر و اتصــال آنهــا
بــا پســوند  scapeشــیوهی رایجــی در زبــان بــود کــه میتوانســت
مفاهیــم و انــواع جدیــدی خلــق کنــد .کار آرجــون آپــادورای در
خلــق منظرهــای پنجگان ـهاش بــرای تبییــن جهانیشــدن نیــز در
همیــن راستاســت .در صورتــی کــه بتوان ایــن مشــابهت زبانی میان
نظریــه آپــادورای و نقاشــیهای چشــمانداز هلنــدی را پذیرفــت،
پرسشــی کــه پــس از آن مطــرح میشــود ایــن اســت کــه مفهــوم
چش ـمانداز حائــز چــه ویژگــی و معنایــی اســت کــه میتوانــد بــه
عنــوان ابــزاری مفهومــی بــرای فهــم پدیــده جهانیشــدن اســتفاده
شــود .هرچنــد پاســخ بــه ایــن پرســش مســتلزم مــرور نظریــه
آپــادورای اســت ،امــا پیــش از آن ،در یــک خــط زمانــی بــا مــرور
مطالعــات علم ـیای کــه بــا محوریــت مفهــوم چش ـمانداز صــورت
گرفتهانــد ،بــه ایــن خصایــص چشــمانداز خواهــم پرداخــت.

مطالعات اولیه چشمانداز
چشـمانداز موضــوع مطالعـهای اســت کــه بــه هیــچ رشــته خاصــی
تعلــق نــدارد .ایــن مفهــوم مدتهاســت کــه بــه شــیوههای متنــوع
هرچنــد بــه طــور ســنتی ،نقاشــی چشــمانداز ســطح زمیــن را و در پوشــشهای مختلفــی توســط زمینشناســان ،جغرافیدانــان
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فرهنگــی و اجتماعــی ،برنامهریــزان ،بومشناســان ،مورخــان و
مورخــان هنــر ،باستانشناســان و انسانشناســان مطالعــه شــده
اســت .عــاوه بــر ایــن ،چشــماندازها مــورد عالقــه منتقدیــن
ادبــی نیــز هســتند ،چــرا کــه آنهــا بنیانهــای اولیــهای بــرای
شــکلگیری شــعرها و رمانهــای بســیاری بودهانــد .ایــن عالقــه
بــه چشــمانداز در حوزههــای مختلــف بــه میدانــی بیقاعــده و
درهمبرهــم و تــا حــدودی بحرانــی انجامیــده اســت کــه در آن
دیدگاههــا ،ارزشهــا و عالیــق مختلــف نظــری و روششــناختی بــا
یکدیگــر تالقــی میکننــد (تیلــی و کامــرون .)2017 ،بــا ایــن حال،
میتــوان تاریخچــه مختصــری از چشــمانداز در ایــن حوزههــای
مختلــف ارائــه داد تــا در نهایــت بــه نظریــه اجتماعــی رســید.
پژوهــش علمــی چشــمانداز بــا توصیفهــای نظاممنــدی
آغــاز شــد کــه در دوره اکتشــافات طبیعتگرایانــه رایــج بودنــد،
آنچنانــی کــه میتــوان در الکســاندر فــون هومبولــت-1859( 8
 )1769و چارلــز دارویــن )1809-1882( 9مشــاهده کــرد .تعریفــی
کوتــاه و موجــز از چشــمانداز بــه فــون هومبولــت نســبت داده
شــده« :چشــمانداز مشــخصه تــام یــک ناحیــه زمیــن اســت».
مطابــق ایــن تعریــف ،تنــوع منطقــهای بــا چشــماندازها بیــان
میشــود و مهمتــر اینکــه ،چشــمانداز پدیــدهای جامــع اســت
10
کــه انســانها آن را درک میکننــد .پــاول ویــدال دو ال بــاش
( )1845-1918جغرافـیدان فرانســوی ،بــا بــه رســمیت شــناخت
اهمیــت جامعــه محلــی و ســبک زندگیشــان در ســازماندهی در پایــان قــرن بیســتم ،رویکردهــای مختلفــی در پژوهــش
چشــمانداز بــه تفاوتهــای منطقــهای ناشــی از آن اشــاره چشــمانداز قابلشناســایی هســتند .بومشناســی چشــمانداز

میکنــد کــه نــه تنهــا شــرایط طبیعــی را در برمیگیــرد ،بلکــه
از حیــث فرهنــگ ،الگوهــای ســکونت و ســرزمینهای اجتماعــی
ت در چشــماندازها میشــود (آنتــروپ.)2018 ،
نیــز موجــد تفــاو 
کارل ســوئر ،جغرافیــدان مکتــب برکلــی ،از مفهــوم چشــمانداز
بــه عنــوان بدیلــی بــرای نظریــه جبــر زیســتمحیطی کــه در
فرهنــگ آمریکایــی اوایــل ســده بیســتم پایگاهــی بــه دســت
آورده بــود دفــاع کــرد .در حالــی کــه جبرگرایــان زیس ـتمحیطی
بــر ایــن بــاور بودنــد کــه پدیدههــای طبیعــیای همچــون
اقلیــم و زمیــن تأثیــر قطعــی و مســتقیمی بــر عاملیــت انســان
دارنــد ،رویکــرد چشــمانداز ،بــه توصیــف تعامــل اجتماعــی بــا
محیطزیســت طبیعــی – بــا تاکیــد بــر تأثیــر فعالیــت انســان
در شــکل گرفتــن تاریخــی زمیــن -میپــردازد .در ایــن دیــدگاه
بــا توجــه بــه تأثیــر فراگیــر انســانها بــر ســطح زمیــن ،همــه
چشــماندازها چشــماندازهای فرهنگــی محســوب میشــوند.
بعدهــا جغرافیدانــان انســانگرا ایــن ادعــا را بیشــتر توســعه دادند و
اظهــار داشــتند که صــرف تماشــا و نامگذاری گزینشــی چشـمانداز
توســط انســانها موقعیــت آن را از طبیعــی بــه فرهنگــی تغییــر
میدهــد .ایــن برداشــت از چشــمانداز ،شــرایط را بــرای ورود
نظریــه اجتماعــی و فرهنگــی بــه بحــث چشــمانداز و اســتفاده
از ایــن مفهــوم در ایــن حوزههــا آمــاده کــرد (پوئلــو.)1395 ،
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بــر روابــط میــان الگوهــای فضایــی اســتفاده از زمیــن و
فرایندهــای بومشــناختی متمرکــز بــود .جغرافیدانــان تاریخــی
و باستانشناســان بــر پیدایــش چشــمانداز و معنــای آن بــه
منزلــه یــک میــراث متمرکــز بودنــد .جغرافیدانــان فرهنگــی
و انســانی بــر چشــمانداز بــه منزلــهی ســاخت ذهنــی و
اجتماعــی بــا معانــی نمادیــن تمرکــز داشــتند .معمــاران و
طراحــان چشــمانداز بــر منظرهپــردازی متمرکــز بودنــد .هــر
کــدام از ایــن رویکردهــا ،از تعاریــف ،مفاهیــم و روشهــای
مخصــوص بــه خــود اســتفاده میکردنــد (آنتــروپ.)2018 ،
چشمانداز در نظریه اجتماعی
بــدون شــک ،ورود نظریــه اجتماعــی بــه مباحــث چشـمانداز آنهــا
را از صــرف پدیــدهای جغرافیایــی بــودن خــارج کــرد و چشـمانداز
را در قلــب پدیــدهی اجتماعــی قــرار داد .نگــرش کلگــرا 11از
مهمتریــن ویژگیهــای رویکــرد نظریــه اجتماعــی بــه چش ـمانداز
اســت« :چشــماندازها خاصیــت انبازکردنــی ،گردآوردنــی و
انباشــتگی دارنــد .آنهــا زمینشناســی ،گیاهــان و حیوانــات ،افــراد
و زندگیهایشــان ،روابــط اجتماعــی و سیاســی ،اشــیاء مــادی و
آثــار تاریخــی ،رویاهــا و احساســات ،گفتمانهــا و بازنماییهــا و
رشــتههای آکادمیکــی کــه بــه واســطه آنهــا مطالعــه میشــوند
را گــرد هــم میآورنــد .درنتیجــه چشــماندازها دگرگونشــونده،
کلیتگــرا در سرشتشــان ،همیشــه در حــال تغییــر ،همــواره
در فراینــد بــودن و شــدن هســتند» (تیلــی و کامــرون.)2017 ،
از بهتریــن نمونههایــی کــه میتوانــد نگــرش نظریــه اجتماعــی،
بــا تاکیــد بــر مطالعــات انسانشــناختی ،بــه چشــمانداز را بیــان
کنــد مقالــه باربــارا بنــدر )2002( 12اســت کــه در آن بــا مقایســه
چشــمانداز و زمــان ،چشــمانداز را حائــز دو ویژگــی اساســی
زمــان تحققیافتــه اســت.
میدانــد« :نخســت :چشــمانداز
ِ
یــا بــه عبــارت بهتــر ،چشــمانداز تحققیافتــن زمــان اســت:
چشــماندازها ،همچــون زمــان ،هرگــز ســاکن و راکــد نیســتند.
دوم :چشــماندازها و زمــان هرگــز نمیتواننــد «بیرونــی» باشــند:
آنهــا همــواره ســوبژکتیواند» .ایــن دو ویژگــی از نظــر بنــدر دو
ویژگــی تعریفکننــدهی چشــماندازها هســتند .اگــر بــه انــواع
مختلفــی از چشــماندازهایی کــه در طــول تاریــخ ایــن مفهــوم
تعریــف شــدهاند رجــوع کنیــم ،ویژگــی «گــذر زمــان» را در آنهــا
میبینیــم .بــرای نمونــه ،چشــمانداز زمینشــناختی (همچــون
چشــمانداز گرانیتــی) از زمــان تطــوری ســخن میگویــد ،زمــان
ازل ـیای کــه در آن همــه تاریــخ در یــک ذره شــن نمــودار شــده
اســت .چشــماندازهایی کــه بــه شــکل توپوگرافیــک زمیــن
ارجــاع میدهنــد (همچــون چشــمانداز بیابانــی) نیــز حــاوی
گــذر زمــان هســتند :کــه میتواننــد مداخــات و تاریخهــای
انســانی را هــم دربربگیرنــد .چشــماندازهای متنــوع دیگــری
نیــز تعریــف شــدهاند :چشــماندازهای تاریخــی ،چشــمانداز
بــه منزلــه بازنمایــی ،چشــماندازهای ســکونت ،چشــماندازهای
مهاجــرت و تبعیــد و شــاید متاخرتریــن آنهــا ،چشــماندازهای
پدیدارشــناختی ،کــه در آنهــا دوره زمانــی بــا اصطالحاتــی
مرتبــط بــا تجربــه بدنمنــدی انســان از مــکان و حرکــت،
حافظــه و انتظــارات ســنجیده میشــود .بــر لیســت انــواع
چشــماندازها میتــوان افــزود امــا آنچــه در آنهــا مشــترک
اســت ،ناظــر بودنشــان بــر گــذر زمــان اســت .بــر اســاس

ایــن ویژگــی ،چشــماندازها پدیدههایــی درزمانــی هســتند کــه
فهــم آنهــا مســتلزم فهــم زمانــی اســت کــه در آن قــرار دارنــد.
بنــدر ســپس بــا پیــش کشــیدن تفــاوت در درک زمــان ،اســتدالل
میکنــد کــه گــذر زمــان در هــر یــک از ایــن چشــماندازها
یکســان نیســت .چــرا کــه زمــان هــم امــری ثابــت نیســت .زمــان
بــه اشــکال گوناگونــی درک میشــود .در برخــی چشــماندازها
ـان خطــی مدنظــر اســت :واحدهــای زمــان کنــار هــم
مفهــوم زمـ ِ
قــرار میگیرنــد ،بــه شــکل یکســانی بــه عنــوان ســالها ،قرنهــا،
هزارههــا و ...درجــا میزننــد .زمــان فصلــی نیــز وجــود دارد ،کــه
در پــارهای از مــوارد بــه منزلــه زمــان چرخـهای (یــا تکرارشــونده)
فهمیــده میشــود .از ســوی دیگــر ،زمــان حادثهمحــور اســت
یــا بــا تبیینهــای اســطورهای و تاریخــی ســنجیده میشــود؛ یــا
اینکــه بــا کنــش و حافظــه ادغــام میشــود .زمانهــای آیینــی
و تشــریفاتی وجــود دارنــد :ناقوسهــای کلیســا و آژیرهــای
کارخانــه زمــان را نشــانگذاری میکننــد .زمــان فشــرده جهانــی
نیــز وجــود دارد کــه اغلــب ،بــه شــکل گیجکننــدهای ،بــر
اهمیــت بخشــیدن بــه ویژگیهــای خــاص زمــان محلــی کمــک
میکنــد .درنتیجــه ،بــر مبنــای نــوع خاصــی از زمــان کــه در هــر
چشـماندازی وجــود دارد ،معنــای آن چشـمانداز نیــز متغیر اســت.
ویژگــی دوم از ویژگــی اول برمیآیــد .چشــماندازها و زمــان
ابژکتیــو نیســتند ،امــوری معیــن و خنثــی نیســتند .ایــن بــه
ایــن معنــی نیســت کــه دنیــا خــارج از فهــم انســان وجــود نــدارد-
البتــه کــه وجــود دارد .نکتــه بــه ســادگی ایــن اســت کــه ایــن مــا
هســتیم کــه ،از طریــق فهــم بدنمندمــان و بودنمــان در دنیــا،
ایــن دســتهبندیها و تعبیرهــا را خلــق میکنیــم« :نــوع انســان
بــا گنجانــدن پدیدههایــی کــه بــا آنهــا مواجــه میشــود درون
فهمــی از دنیــا کــه قبــا توســعه داده ،کنــار میآیــد :هیــچ چیــزی
بــدون فهمشــدن «بــه منزلــه» چیــزی فهــم نمیشــود ...اگــر
هیــچ فــردی وجــود نداشــته باشــد ،صخرههــا ،درختــان و کوههــا
همچنــان وجــود دارنــد امــا هیــچ شــخصی وجــود نــدارد تــا آنهــا
را بــه منزلــه چنیــن چیزهایــی تشــخیص دهــد یــا آنهــا بــه ایــن
نامهــا بنامــد» (تومــاس 66-56 :1996 ،بــه نقلی از بنــدر.)2002 ،
بنــدر اشــاره میکنــد کــه بــرای گفتــن اینکــه چشــمانداز و
زمــان ســوبژکتیو هســتند نیــازی نیســت تــا بــه ناخوشــایندی
نســبیت فرهنگــی تنــزل مرتبــه دهیــم .بلکــه بــه ســادگی بــه
ایــن معنــی اســت کــه درگیــری بــا چش ـمانداز و زمــان از حیــث
تاریخــی ویــژه و منحصربفــرد و بخصــوص اســت ،بــا مناســبات
اجتماعــی همپوشــانی دارد و عمیقــا سیاســی اســت .حاصــل
بحــث بنــدر در بــاب چشــمانداز ،جمــات آغازینــی اســت کــه
در چکیــدهی مقالــهاش آورده « :چشــماندازها بیــرون از فهــم
و مواجهــه مــردم بــا دنیــای پیرامونشــان خلــق میشــوند.
آنهــا همــواره در فراینــد شــکلگیری و تغییرشــکلاند .بــودن
در لحظــه و در فراینــد ،آنهــا همــواره موقتیانــد .آنهــا نگاشــت
نیســتند بلکــه نگاشــتن هســتند ،و ایــن نگاشــتن چیــزی بیــش
از بازتــاب عاملیــت و کنــش انســانی اســت ،ایــن نگاشــتن اســت
کــه خالــق آنهاســت .چشــماندازها حافظــه را برمیانگیزاننــد،
کنــش را تســهیل (یــا از آن ممانعــت) میکننــد .آنهــا حتــی
نگاشــتن هــم نیســتند ،بــرای اینکــه آنهــا همــواره چندبنیانــی
و چندصدایــی هســتند .آنهــا تاریخمنــدیای و فضامنــدیای
بــرای مواجهــه مــردم بــا دنیــای پیرامونشــان هســتند».
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چشمانداز در نظریه آپادورای
مفهــوم چشــمانداز در کار آپــادورای ،کــه بــه شــکل جمــع بــه
کار م ـیرود ،بــه طــور ضمنــی بــه دو مفهــوم دیگــر اشــاره دارد.
از یکســو ،مفهــوم همگنشــدن 13و ناهمگنشــدن ،14بــه ویــژه
تنــش میــان ایــن دو ،کــه بــه زعــم آپــادورای «مســأله کانونــی
تعامــات جهانــی امــروز» اســت .برهــان همگنشــدن کــه از طیــف
دســت چــپ مطالعــات رســانه برمیآیــد در اغلــب مــوارد یــا بــه
برهانــی دربــاره آمریکاییشــدن تقســیم میشــود یــا بــه برهانــی
دربــاره کاالییشــدن کــه هــر دو برهــان بــه شــکل نزدیکــی باهــم
در ارتباطانــد .مشــارکت آپــادورای در بحــث میــان همگنشــدن
و ناهمگنشــدن بیــان ایــن اصــل اســت کــه «آن چیــزی کــه
ایــن برهانهــا در نظــر نمیگیرنــد ،ایــن اســت کــه حداقــل بــه
همــان ســرعتی کــه نیروهــا از کالنشــهرهای گوناگــون بــه جوامع
جدیــد وارد میشــوند ،معمــوال بــه طریقــی بومــی میشــوند».
ایــن بومیشــدن نیروهایــی کــه از شــهرهای جهانــی حرکــت
میکننــد هــم شــامل ســبکهای موســیقی و خانهســازی
میشــود و هــم شــامل علــم و حتــی تروریســم (آپــادروای.)1996 ،
آپــادورای کار خــود را بــر پویندگــی ایــن فراینــد بومیشــدن
قــرار میدهــد و ایــن پــروژه پژوهشــی او را از مدافعــان مفهــوم
ناهمگنشــدن .هرچنــد میتــوان شــکل عالیتــر ایــن بحــث را
در مفهــوم جهانیمحلیشــدن روالنــد رابرتســون 15مشــاهده کــرد.
رابرتســون در تقابــل بــا کاســتلز و باومــن و در راســتای نظریــه
آپــادورای ،مفهــوم جهانیمحلیشــدن را بــه منزلــه ابــزاری بــرای
برانداختــن تضــاد میــان امــر محلــی و امــر جهانــی بــه گفتمــان
علــوم اجتماعــی معرفــی میکنــد .رابرتســون معتقــد اســت کــه
بــا تغییــر مفهومــی میتــوان بــر مســأله منتســب بــه رابطــه میــان
امــر محلــی و امــر جهانــی فائــق آمــد .بــه جــای صحبــت از تنشــی مفهــوم چش ـمانداز آپــادورای ،ترکیبــی اســت کــه از جریانهــای

اجتنابناپذیــر میــان امــر محلــی و امــر جهانــی ،میتــوان بــه
رابطــه میــان آن دو نــه بــه منزلــه قطبهــای متضــاد بلکــه بــه
منزلــه دو روی یــک ســکه اندیشــید .هــدف رابرتســون از معرفــی
ایــن واژه جدیــد ،آشــکار کــردن دوگانگــی فرایندهــای جهانــی بود:
فرایندهــای جهانــی علیــه نیروهــای محلــی یــا بیــرون از آنهــا
رخ نمیدهنــد؛ بــه عکــس ،جهانــی و محلــی مفاهیمــی هســتند
کــه متقابــا مولفههــای یکدیگــر را میســازند .در همیــن راســتا،
امــر جهانــی را نمیتــوان در مقابــل یــا جــدای از امــر محلــی
فهــم کــرد ،بلکــه هــم جهانــی و هــم محلــی در زندگــی اجتماعــی
کنونــی مشــارکت دارنــد ،و آینــده صرفــا بر اســاس نیروهــای کالن
تعییــن نمیشــود بلکــه گروههــا ،ســازمانها و افــراد در ســطوح
خــرد نیــز در تعییــن آن نقــش دارنــد (رودمتــوف .)2016 ،پــس ،از
یکســو ،کاربــرد مفهــوم چشـمانداز در نظریــه آپــادورای پاســخی
اســت بــه مســاله رابطــه میــان امــر جهانــی و امــر محلــی .چــرا
کــه مفهــوم چش ـمانداز همچنــان کــه خــود آپــادورای میگویــد
میتوانــد بــر روابــط ســیال جهانــی و محلــی داللــت داشــته باشــد.
از ســوی دیگــر ،مفهــوم جریانهــا وجــود دارد کــه از مفاهیــم
اصلــی جهانیشــدن در محافــل پژوهشــی اســت .درواقــع،
جهانیشــدن بــه منزلــهی تقاطــع انــواع گوناگــون جریانهــا
–از ســرمایه و مــردم تــا کاال ،تصویــر و ایدئولــوژی -شــناخته
میشــود .جریانهایــی کــه جهانــی ســخت بههمپیوســته
را ســاختهاند کــه بــه واســطه آنهــا مرزهــا و موانــع بیــش از
پیــش نفوذپذیرتــر میشــوند و بــه فشردهشــدن زمــان و
فضــا میانجامــد کــه ســبب پیدایــی ایــن احســاس میشــود
کــه جهــان کوچکتــر و فاصلههــا کوتاهتــر شــدهاند.
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جهانــی و فراینــد ناهمگنشــدن .طــرح مفهــوم چشــمانداز در
نقــد آپــادورای از نظریههــای پیشــین ریشــه دارد .او اقتصــاد
فرهنگــی جهانــی جدیــد را بــه منزلــه یــک نظــم پیچیــده،
همپوشــاننده و گسســتی در نظــر میگیــرد کــه نمیتوانــد
بــا اصطالحــات مدلهــای مرکــز – پیرامــون موجــود فهمیــده
شــود« .پیچیدگــی اقتصــاد جهانــی کنونــی بــا پــارهای از
گسســتهای بنیــادی میــان اقتصــاد ،فرهنــگ و سیاســت
در ارتبــاط اســت» (آپــادورای )1996 ،کــه آپــادورای آن را بــا
اســتعمال مفهــوم چشــماندازها تبییــن میکنــد .آپــادورای
جریانهــای جهانــی را بــه منزلــه چشــماندازهای فرهنگــی
میبینــد کــه مــردم ،اشــیا و نهادهــا را بــه یکدیگــر متصــل
میکنــد امــا تفــاوت آن بــا مفهــوم جریــان در ایــن اســت کــه
ســیالیت و ســوبژکتیویتی موجــود در مفهــوم چشـمانداز الگوهــای
جهانــی را بــه شــدت متکثــر میکنــد و آنهــا را مطابــق بــا
شــرایط تاریخــی و فرهنگــی جوامــع و حتــی افــراد در م ـیآورد.
آپــادورای پنــج جریــان محــوری جهانــی را مطــرح میکنــد:
جریانهــای قومــی ،مالــی ،تکنولوژیــک ،رســانهای و فکــری .او
ســپس بــا ترکیب هــر یک از ایــن واژگان با واژه چشـمانداز ،دســت
بــه جعــل مفاهیــم جدیــدی میزنــد :منظرهــای قومــی ،منظرهــای
مالــی ،منظرهــای فنــی ،منظرهــای رســانهای و منظرهــای فکــری.
«پســوند منظــر ( )scapeبــه مــا اجــازه میدهــد تــا بــه اشــکال
ســیال و بیقاعــدهی ایــن چشــماندازها اشــاره کنیــم ... .ایــن
اصطالحــات بــا پســوند مشــترک  scapeحاکــی از ایــن هســتند
کــه اینهــا روابــط از پیــش معیــن ابژکتیــو نیســتند کــه از هــر
زوایــه دیــدی مشــابه و یکســان بــه نظــر آینــد ،بلکــه ،در عــوض،
]پســوند  scapeبــه ایــن نکتــه اشــاره میکنــد کــه[ آنهــا عمیقـاً
برســاختهای مبتنــی بــر دیــدگاه و چشــمانداز هســتند ،متأثــر
از جایــگاهتاریخــی ،زبانــی و سیاســی انــواع مختلــف کنشــگران:
دولــت – ملتهــا ،چندملیتیهــا ،جماعتهــای دیاســپورا،
همچنانــی کــه گروههــا و جنبشهــای فروملــی (خــواه مذهبــی،
سیاســی یــا اقتصــادی) و حتــی گروههــای صمیمــی چهــره بــه
چهــره ،همچــون دهکدههــا ،محلههــا و خانوادههــا .کنشــگر
فــردی آخریــن حلقــه ایــن مجموعــه دیدگاهــی از چشــماندازها
اســت ،چــرا کــه در نهایــت ایــن چش ـماندازها توســط عاملهایــی
هدایــت میشــوند کــه از زاویــه نــگاه خودشــان بــه ایــن
چشـماندازها ،تشــکیالت بزرگتــر را تجربــه و نهادینــه میکننــد».
آپــادورای جهانیشــدن را موقعیتــی چشــماندازنه میدانــد.
موقعیتــی کــه در آن هرچنــد ممکــن اســت عناصــری مشــترک
و جهانــیای همچــون تکنولوژیهــا ،جریانهــای مالــی ،تصاویــر
تلویزیونــی و ...وجــود داشــته باشــند ،امــا ایــن عناصــر در ترکیــب
بــا عناصــری از فرهنگهــای مختلــف ،چشــماندازهایی را خلــق
میکننــد کــه بیــش از اینکــه بــه عناصــر جهانــی خــود مقیــد
باشــد ،مبتنــی بــر موقعیــت خــاص محلــی خــود شــکل میگیــرد.

خــود جــای دهــد؛ تبدیــل بــه مفهومــی شــد بــرای نشــان دادن
تلفیــق امــر جهانــی و محلــی تــا در شــهرها بــا چشــماندازهایی
روبــرو شــویم کــه همزمــان میتواننــد اینجایــی و آنجایــی
باشــند؛ چشــمانداز ایــن مفهــوم تعریفپذیــر و همهجاحاظــر.
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شهر زنان در شاهنامه
حسین سلطان زاده
بــه نظــر میرســد کــه در عمــوم تمدنهــای بــزرگ انســانی در
گذشــته بــه ســبب چارچوبهــای اقتصــادی و محدودیتهــای
ناشــی از تکنولــوژی نوعــی تقســیم کار طبیعــی  -اجتماعــی بیــن
زنــان و مــردان بــه طــور معمــول پدیــد آمــده بــود کــه بــر پایــه آن
در بســیاری از مــوارد مــردان بــه فعالیتهــای اقتصــادی ســخت
و بیــرون از خانــه و هــم چنیــن بــه امــور دیوانــی ،کشــوری و
لشــکری میپرداختنــد و زنــان بــه نگهــداری و تربیــت کــودکان
و امــور خانــه و در مــواردی بــه صنایــع دســتی خانگــی اشــتغال
داشــتند .ایــن پدیــده در نواحــی گــرم و خشــک و بیابانــی و بــه
ویــژه در ســرزمینهایی کــه همــواره مــورد حملــه و غــارت قــرار
داشــتند ،بیشــتر وجــود داشــت ،در حالــی کــه در بعضــی از نواحــی
سرســبز و خــوش آب و هــوا و بــه ویــژه ســرزمینهایی کــه بــه
ســبب موقعیــت جغرافیایــی یــا ســایر پدیدههــای محیطــی یــا
تاریخــی چنــدان مــورد حملــه بیگانــگان قــرار نمیگرفتنــد ،زنــان
در فعالیتهــای اقتصــادی بیــرون از خانــه بیشــتر مشــارکت
میکردنــد و گاه متناســب بــا آن در بعضــی از فعالیتهــای
اجتماعــی بــه صــورت محــدود هــم مشــارکت داشــتند.

دوری زنــان در بســیاری از جامعههــای کهــن از فعالیتهــای
اقتصــادی و اجتماعــی ســبب میشــد کــه فعالیتهــای فرهنگــی و
علمــی آنــان در جامعــه نیــز محــدود باشــد و غالبــا در عرصههــای
اجتماعــی و فرهنگــی ســتمهایی بــر آنــان روا داشــته میشــد،
هــر چنــد کــه در مــوارد اندکــی در طــول تاریــخ زنانــی بودهانــد
کــه در بســیاری از عرصههــای فعالیتهــای اجتماعــی ،فرهنگــی
و در مــوارد معــدودی حتــی در بعضــی فعالیتهــای کشــوری
مشــارکت داشــتند ،امــا بــه هــر صــورت در بیشتــر دورههــای
تاریخــی و در بســیاری از جامعههــای گذشــته ،بــه ســبب دوری
آنــان از فعالیتهــای فرهنگــی و اجتماعــی ،در زمینههایــی
عقــب نگــه داشــته میشــدند و ایــن پدیــده موجــب میگردیــد
کــه بــه صورتهایــی متنــوع بــه ایــن وضــع گاه اعتــراض شــود،
کــه بــه نظــر میرســد متنهایــی کــه در ایــران (یــا در جهــان
بــه شــهر زنــان یــا پادشــاهی زنــان و ماننــد آن اختصــاص یافتــه
بــود ،از ایــن گونــه اعتراضهــا یــا آرزوهــا بتــوان بــه شــمار آورد.
در بخــش مهمــی از محتــوای رویدادهــا و پدیدههــای مــورد اشــاره
در شــاهنامه فردوســی بــه گونـهای مســتقیم و غیــر مســتقیم بــه
رویارویــی و کنــش نیروهــای نیــک و بــد اشــاره شــده اســت،
ماننــد نبــرد فریــدون و کاوه بــا ضحــاک ،درگیریهــای بیــن
تــوران و ایــران و ماننــد آن ،و جهانبینــی موجــود در شــاهنامه
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نشــان دهنــده دفــاع از خوبــی در برابــر بــدی اســت (اســامی سوی چپ بکردار جوینده مرد
ندوشــن .)۸ :۱۳۹۵ ،ایــن نگــرش و جهــان بینــی را میتــوان
بازتــاب اندیشــههای مهرپرســتی و مزداپرســتی دانســت کــه سوی راست پستان بسان زنان
فضــای هســتی را محلــی بــرای کنــش نیروهــای اهورایــی و
بسان یکی ار بر پرنیان
مزدایــی میدانســت و میتــوان حــدس زد کــه ایــن نگــرش از
ـه
پدیــده زوج بــودن انســان ،حیوانــات و گیاهــان نیــز تأثیــر پذیرفتـ وقتــی اســکندر بــه محــدوده شــهر هــروم رســید ،نامــه ای بــه
بــود و بــر پایــه آن کمابیــش همــه پدیدههــای هســتی گاه در مهتــر شــهر فرســتاد و در آن بیــان کــرد کــه نمیخواهــد کــه
الیــه هــا و مراتــب گوناگــون و بــه نســبتهای متفــاوت ،در ایــن جایــی در جهــان باشــد کــه از او نهــان مانــده باشــد و نوشــت
دســتهبندی دوتایــی جــای میگیرنــد.
کــه قصــد او آگاهــی از وضــع شــهر اســت و نمــی خواهــد کــه
ماننــد
بینــی
ن
جها
ایــن
شــاید بتــوان بیــان کــرد کــه زنــان در
جنــگ راه بینــدازد و ضمــن اخطــار بــه آنــان کــه نبایــد از فرمــان
بســیاری از دیگــر پدیــده هــا از جملــه ماننــد مــردان در چنــد او ســرپیچی کننــد و نوشــت کــه اگــر فرمــان او را گــوش کننــد و
الیــه گوناگــون از نظــام فکــری کهــن مطــرح مــی شــده انــد .در نــزد او آینــد ،زیــان نخواهنــد دیــد.
یــک الیــه؛ آنــان هماننــد مــردان بــه دو گــروه زنــان نیکــو کار و
زنــان بــد کار دســته بنــدی مــی شــده انــد کــه جالــب اســت بیــان او نامه را به فیلسوفی رومی داد تا به مهتر شهر برساند.
شــود کــه بــر پایــه بررســی هایــی کــه بعضــی از پژوهشــگران انجام
دادنــد ،بــه جــز چنــد مــورد معــدود ،غالبــا از زنــان در شــاهنامه به چو آمد سکندر بدان مرز و بوم
نیکــی یــاد شــده اســت کــه نشــان دهنــده دیــدگاه مثبــت جهــان
سرافراز با نامداران روم
بینــی ایرانیــان باســتان و هــم چنیــن فردوســی نســبت بــه زنــان یکی نامه بنوشت با رسم و داد
اســت ،چنــان کــه او فرمــوده اســت:
چنان چون بود مرد فرخ نژاد
چو فرزند باشد به آیین و فر
بعنوان براز شاه ایران و روم
گرامی به دل بر ،چه ماده چه نر
سوى آنکه مهتر بشهر هروم
که جوشن بپوشد بروز نبرد

بــر پایــه پژوهــش محمــد دبیرســیاقی در شــاهنامه نــام ســی و دو
زن نامــدار آورده شــده کــه گویــا فقــط از ســودابه بــه بــدی یــاد
شــده و بــه حــدود شــصت زن مهــم و سرشــناس دیگــر بــدون
ذکــر نــام آنــان ،اشــاره شــده اســت (دبیرســیاقی .)۳۸ :۱۳۹۵ ،در
برخــی منابــع بــه نــام حــدود چهــل زن سرشــناس در شــاهنامه
اشــاره شــده اســت (حائــری.)۲۰ :۱۳۸۳ ،
برخــی روایــت هــا و گــزارش هــای تاریخــی را مــی تــوان بــه
گونــه ای نشــانه توجــه برخــی مقــام هــای ایرانــی بــه شــأن زنــان
دانســت ،چنــان کــه روایــت گزنفــون از احتــرام کــوروش بــه پانتــه
آ کــه در یــک جنــگ اســیر شــده بــود ،نمونــه ای از ایــن نگــرش
اســت (علــوی.)۲۷ :۱۳۸۹ ،
اســناد موجــود از دوره هخامنشــی حاکــی از وجــود نوعــی سلســله
مراتــب در میــان زنــان خانــدان ســلطنتی بــود کــه در بیشــتر
مــوارد مــادر شــاه در جایــگاه نخســت و ســپس همســر شــاه پــس
از وی بــود .در میــان مــردم عــادی نیــز زنــان از برخــی حقــوق
اجتماعــی و اقتصــادی مشــخص برخــوردار بودنــد (بروســيوس،
.)۲۶۲ :۱۳۸۱
فردوســی در شــاهنامه بــه شــهر زنــان در بخشــی کــه بــه
ســفرهای اســکندر اشــاره کــرده ،پرداختــه اســت .او اشــاره کــرده
کــه اســکندر بــا عــده ای از نامــداران روم بــه شــهری بــه نــام
هــروم رفــت کــه همــه ســاکنان آن را زنــان تشــکیل میدادنــد
و یــک ســمت بــدن آنــان (ســمت چــپ) همچــون مــردان شــده
بــود کــه بتواننــد در نبردهــا شــرکت کننــد و ســمت دیگــر (ســمت
راســت) بــدن آنــان همچــون زنــان بــود.
همیرفت با نامداران روم
بدان شارسانی که خوانی هروم
که آن شهر یکسر زنان داشتند
کسی بر در شهر نگذاشتند

سر نامه از کردگار سپهر

کز ویست بخشایش و داد و مهر

هر آنکس که دارد روانش خرد
شنید آنکه ما در زمین کرده ایم
کسی کو ز فرمان ما سر بتافت
نخواهم که جائی بود در جهان
از بهر فزونی نگردم همی
ز بیشی مرا دست کوتاه باد
چو آیم مرا با شما نیست رزم
اگر هیچ دارید دانندهای
چو بر خواند این نامه پندمند
به بندید پیش آمدن را میان
بفرمود تا فیلسوفی ز روم
بسی نیز شیرین سخنها بگفت

جهان را بعمری همی بسپرد
سر مهتری بر کجا بردهایم
نهالی جز از خاک تیره نیافت
که دیدار آن باشد از من نهان
من از بهر دانش بدردم همی
روان مرا داد همراه باد
بدل آشتی دارم و رای بزم
خردمند بیدار و خوانندهای

هر آنکس که هست از شما ارجمند
کزین آمدن کس نبیند زیان
برد نامه نزدیک شهر هروم
فرستاده خود با خرد بود جفت

فیلســوف رومــی بــه شــهر رفــت و دیــد کــه در آنجــا همــه زن

از دوشیزگان هر شبی ده هزار
زما هرکه در روزگار نبرد
یکی تاج زرینش بر سر نهیم
همانا زما زن بود سی هزار
که مردی ز گردنکشان روز جنگ
تو مرد بزرگی و نامت بلند
که گویند با زن در آویختی
یکی ننگ باشد ترا زین سخن

نگهبان بود بر لب رودبار
ز اسب اندر آرد یکی شیر مرد
همان تخت او بر دو پیکر نهیم
که با تاج زرند و با گوشوار
ز چنگال أو خاک شد بیدرنگ
در نام بر خویش بر مبند
در آویختن نیز بگریختی
که تا هست گیتی نگردد کهن

در پایــان نامــه نوشــته شــده کــه اگــر بــا نامــداران روم قصــد
دیــدن هــروم را بــه راســتی داشــته باشــی ،بــا خوبــی و خرمــی
مواجــه میشــوی و اگــر قصــد جنــگ داشــته باشــی ،چنــدان
ســپاه بــه نبــرد تــو خواهــد آمــد کــه روی خورشــید و مــاه تیــره
میشــود.
چو خواهی که با نامداران روم
بیائی بگردی بگرد هروم
چو با راستی باشی و مردمی
نه بینی جز از خوبی و خرمی
وگر جز برین باشی ای شهریار
به پیچی زما در صف کارزار
دربــاره برخــی قواعــد و عرفهــای جامعــه چنیــن اشــاره شــده به پیش تو آریم چندان سپاه
اســت کــه اگــر زنــی ازدواج کــرد و دختــر بــه دنیــا آورد و دختــر
که تیره شود روی خورشید و ماه
او ماننــد مــردان دالور بــود ،وی را بــه هــروم میفرســتادند و اگــر
پســر بــود ،جایــی در شــهر نداشــت .ایــن نکتــه نشــان میدهــد نامــه را زنــی بــا جامهــای شــاهوار و همــراه بــا ده زن نــزد اســکندر
کــه بعضــی از زنــان بــرای ادامــه نســل ازدواج میکردنــد.
مــی بــرد و اســکندر چــون از متــن آن آگاه شــد ،گفــت کــه قصــد
اگر دختر آیدش چون کردشوی
جنــگ نــدارد و میخواهــد از چنــد و چــون کار زنــان و چگونگــی
بوی
و
رنگ
جوینده
و
آسا
زن
زندگــی آنــان در شــهر آگاه شــود.
همان خانه جاوید جای ویست
بلند آسمانش هوای ویست
چو آن پاسخ نامه گشت اسپری
وگر مردفش باشد و سرفراز
زنی بود گویا به پیغمبری
بسوی هرومش فرستند باز
ابا تاج و با جامه شاهوار
و گر زو پسر زاید آنجا که هست
هميرفت با خوب رخ ده سوار
بباشد نیابد بر مانشست
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هســتند و هیــچ مــردی در شــهر نیســت .زنــان بــه صــورت گروهی
و انبــوه جمــع شــدند و نامــه را خواندنــد و بــه او پاســخ دادنــد کــه
اگــر لشــکر بــه شــهر هــروم وارد کنــد بــا مشــکل مواجــه میشــود،
زیــرا در شــهر شــمار فراوانــی بــرزن وجــود دارد کــه در هــر برزنــی
حــدود ده هــزار زن هســت و در اطــراف شــهر دریایــی عمیق وجود
دارد .بــه نظــر مــی رســد ادعــا شــده کــه شــهر هــروم در جزیــرهای
قــرار داشــته اســت و ســاکنان آن همه زنهــای بدون شــوهر بودند و
اگــر زنــی قصــد ازدواج داشــت ،میبایســت از شــهر خــارج میشــد.
چو دانا بنزدیک ایشان رسید
همه شهر زن دید و مردی ندید
همه لشکر از شهر بیرون شدند
بدیدار رومی بهامون شدند
بدان نامه بر شد سپاه انجمن
از ایشان هر آنکس که بد رای زن
چو آن نامه بر خواند دانای شهر
ز رای دل شاه برداشت بهر
نشستند و پاسخ نوشتند باز
که دایم بزی شاد و گردن فراز
فرستاده را پیش بنشاندیم
یکایک همه نامه بر خواندیم
نخستین که گفتی ز شاهان سخن
ز پیروزی رزمهای کهن
اگر لشکر آری به شهر هروم
نه بینی ز نعل وز پی روی بوم
بی اندازه در شهر ما برزنست
بهر برزنی ده هزاران زنست
همه شب بخفتان جنگ اندريم
ز بهر فزونی به ننگ اندريم
ز چندین یکی را نبودست شوی
که دوشیزگانیم و پوشیده روی
ز هر سو که آئی بر این بوم و بر
بجز ژرف دریا نبینی گذر
بباید گذشتن بدریای ژرف
اگر خوش بود روز اگر باد و برف
زما هر زنی کو گراید بشوی
ازین پس کس او را نه بینیم روی

ســپس در ادامــه پاســخ بــه نامــه ،چنیــن نوشــته شــده کــه اگــر
یــک زن در هنــگام نبــرد بتوانــد یــک شــیر مــرد را از اســب بــه
پاییــن کشــد ،او قــدرت را بــه دســت خواهــد گرفــت و بیــان
شــده کــه ســی هــزار تــن از زنــان جنــگاور وجــود دارنــد
کــه مــردان را در هنــگام جنــگ بــه خــاک مینشــانند .هــم
چنیــن بــه او اخطــار داده شــده کــه اگــر قصــد جنــگ داشــته
باشــد ،اگــر پیــروز شــود کــه گوینــد بــا زنــان جنگیــده و اگــر
شکســت بخــورد ،تــا ابــد ننــگ آن بــرای او باقــی خواهــد مانــد.
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چو آمد خرامان بنزدیک شاه
زن نامبر دار نامه بداد
سکندر چو آن پاسخ نامه دید
بدیشان پیامی فرستاد و گفت
بگرد جهان شهریاری نماند
که نه سربسر پیش من کهترند
مرا گرد کافور و خاک سیاه
نه من جنگ را آمدم با زنان
سپاهی بدینسان که هامون و کوه
مرا رای دیدار شهر شماست
چو دیدار بینم برانم سپاه
ببینیم تا چیست تان رای و فر

پذیره فرستاد چندی سپاه
پیام دلیران همی کرد یاد
خردمند و بینا دلی برگزید
که با مغز مردم خرد باد جفت
همان بر زمین نامداری نماند
و گرچه بلندند و نیک اخترند
همانست و هم بزم و هم رزمگاه
به پیالن و کوس و تبيره زنان
همی گردد از نعل اسبان ستوه
گر آئید نزدیک ما هم رواست
نباشم فراوان برین جایگاه
سواری و زیبائی و پای و پر

هم از کارهاتان بپرسم نهان
که بی مرد زن چون زید در جهان
وگر باشد این پس فزونی ز کیست
به بینیم فرجام این کار چیست
فرستاده آمد سخنها بگفت
همه راز بیرون کشید از نهفت
بزرگان یکی انجمن ساختند
ز گفتارها دل بپرداختند
که ما برگزینیم زن دو هزار
سخنگوی و داننده و هوشیار
ابا هر صدی بسته ده تاج زر
بدو در نشانده فراوان گهر
چو گرد آید این تاج باشد دویست
که هر یک جز اندر خور شاه نیست
یکایک بیاریم و سازیم تل
ابا گوهران هر یکی سی رطل
چو دانیم کامد بنزدیک شاه
یکایک پذیره شویمش براه
که آمد بنزدیک ما آگهی
ز دانائی شاه وز فرهی

(فردوسی)۱۳۶۶ - ۱۲۹۱ :۱۳۵۶ ،60 ،
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نوروز ،شعر شیرین صلح
مینو سلیمی
چکیده
نــوروز زمــان باززایــی و تجدیــد حیــات طبیعــت اســت ،اســطوره
ســاز اســت و ارمغــان شــادمانی و آفرینــش را بــا خــود دارد .نــوروز
هنگامـهی صلــح و دوســتی اســت .ایــن آییــن پرشــور ،ایــن شــعر
شــیرین بــا رســوم دلپذیــرش ســپیدی صلــح را نویــد میدهــد .ایــن
میــراث معنــوی زینــت بخــش ســرزمینی اســت کــه دل تبندهــاش
بــه دنبــال زندگــی و زایــش دوبــاره اســت .در زمان جنــگ تحمیلی
نیــز نــوروز بــا آمدنش ســبزی ،ســرخی و ســپیدی بهارصلــح آفرین
و زندگــی دوبــاره را نویــد میــداد؛ زندگیــای کــه عــاری از جنــگ
و تشــنه بــه صلــح و دوســتی و یکدلــی اســت .ایــن مقالــه بــه
بررســی برگــزاری مراســم نــوروز در جبهــه جنــگ و در روزهــای
اســارت میپــردازد .برگــزاری نــوروز دور از ســرزمین و یــا در همــان
روزهــای جنــگ نویــد بخــش آزادی ،شــادمانی و صلــح اســت.
واژگان کلیدی :اسارت ،جنگ ،جبهه ،صلح ،نوروز.
مقدمه
نــوروز زمــان نوگشــتن ســال و زمــان باززایــی و تجدیــد حیــات
طبیعــت و آغــاز یــک زندگــی نویــن دیگــر اســت .بــا نــوروز همــه
چیــز تجدیــد و نــو میشــود .زندگــی در طبیعــت و پدیدههــای
طبیعــی و زندگــی در شــکل اجتماعــی جماعــات مــردم رنــگ و
جالیــی نــو میگیــرد (بلوکباشــی .)73، 1379،نــوروز ،جشــن
صلــح و دوســتیایرانیــان اســت کــه عــاوه بــرایــران در چنــد
کشــور منطقــه کــه دارای فرهنــگ مشــترک هســتند جشــن

گرفتــه میشــود .ایــن جشــنها کــه بــا آغــاز فصــل بهــار و
بیــداری طبیعــت آغــاز میشــود ،همــان حرکتــی اســت کــه از
یــک فرهنــگ ملــی سرچشــمه گرفتــه و در حــال تبدیــل شــدن
بــه یــک «نمــاد جهانــی» اســت .نــوروز مرزهــای جغرافیایــی را
درمینــوردد و در میــان مردمــان بســیاری زندگــی میکنــد .ایــن
مهمــان کــه همــه بــه گرمــیبــه اســتقبالش میرونــد و گرامیــش
میدارنــد ،شــادمانی بــا خــود مـیآورد .رنــگ و ذوق ایــن شــادمانی
را در همــه جــا میتــوان دیــد و شــنید ،حتــی در روزهای ســخت و
خونیــن جنــگ ،در روزهــا و ســاعات نبــرد ،در لحظههــای اســارت.
ایــن شــادمانی جانبخــش ،حتــی در روزهــای ســختی کــه جــان
بــر کــف اســت ،نویــد شــادی زندگــی ســبز را دارد و هــوای صلــح
را در ســر زنــده میکنــد .نــوروز عشــق میآفرینــد ،دوســتیها
را گرامــی میــدارد و نیکوتریــن احساســها را در دل زنــده
میکنــد ،امیــد میدهــد ،امیــد دوبــاره دیــدار عزیــزان و آرامآرام
شــاعرانهترین احساســها را در روح هــر انســانی زنــده میکنــد.
در ایــن مقالــه بــه بررســی مراســم نــوروز در روزهــای هشــت ســاله
جنــگ تحمیلــی در جبهــه جنــگ و روزهــای اســارت میپــردازد.
کســانی کــه بــا شــجاعت و پایمــردی خــود وطــن را از روزهایــی
کــه میتوانســت دیگــر نــوروزی برگــزار نشــود ،نجــات دادنــد.
طرح مساله
آداب و رســوم ،مدلهــای اساســی و مهــم رفتارنــد؛ رفتارهایی که به
صــورت عــادت درآمدهانــد ،امــا جامعــه بــرای آنهــا معنایــی نهــان
قایــل اســت» (بیــرو .)232، 1366،نــوروز از آداب و رســوم مهــم
فرهنــگ ایرانــی اســت .رســم نــوروز نشــانهای اســت کــه ارزشــی
نیــک و ارجمنــد را بــه نمایــش میگــذارد همانطــور کــه کرامبــی
میگویــد« :آییــن یــا رســم نمادهایــی را در بــر دارد کــه منظــور

روش تحقیق
گريــم هيچــکاک تاريــخ شــفاهی را در ســال  1995ايــن گونــه
تعريــف کــرده اســت؛ تاريــخ شــفاهي پژوهشــي گذشــته نگــر
اســت کــه بــه وســيله اظهــارات افــراد خــاص از طريق جمــع آوري
مجــدد خاطــرات ٬داســتان هــاي زندگــی ،تجــارب ،نگرشهــا و
ارزش هــاي آنهــا در بــاب پديــده اي خــاص بــه مــدد پژوهشــگران
ميآيــد .ايــن روش انعطــاف بيشــتري نســبت بــه ديگــر روشهــا
دارد و بــا رويکــردي متفــاوت از رويکــرد اثباتــي در جهــت درک
واقعــي پديدههــا اســت (یارمحمــد توســکی .)1391:323،رویکــرد
امــروزی و روش تاریــخ شــفاهی از دهــه  1940و بعــد از جنــگ
جهانــی دوم شــروع شــد .در دورهای کــه زندگــی گــروه عظیمــی
از مــردم تحــت تاثیــر جنگهــای خانمــان ســوز قــرار گرفــت و
ثبــت ایــن وقایــع از طریــق آنــان مهــم و اساســی بــه نــظ در ایــن
رویکــرد کــه بــا متــداول شــدن ضبــط صوتهــای قابــل حمــل
رواج بیشــتری یافــت ،ثبــت صــوت و تصویــر و حفــظ ســبک
گفتــاری در هنــگام مکتــوب کــردن مصاحبــه دارای اهمیــت اســت
و معمــوال اطالعــات بــا حفــظ ســبک شــفاهی منتشــر میشــوند.
همچنیــن شــیوه انجــام مصاحبــه توســط مصاحبهگــر روشــمند
اســت (ایمانــی .)1386،روش اصلــی جمــعآوری اطالعــات در
رویکــرد تاریــخ شــفاهی مصاحبــه بــا شــرکتکنندگان در
رویدادهــای تاریخــی و ضبــط ایــن مصاحبههــا اســت (همــان).
تاریــخ شــفاهی یکــی از شــیوههای پژوهــش در تاریــخ اســت
کــه بــه شــرح و شناســایی وقایــع ،رویدادهــا و حــوادث تاریخــی
بــر اســاس دیدگاههــا ،شــنیدهها و عملکــرد شــاهدان ،ناظــران
و فعــاالن آن ماجراهــا میپــردازد .متــون ایــن تاریــخ حتــی در
صــورت مکتــوب شــدن ،خصلتــی گفتــاری دارد (همــان) .امــروزه
تاريــخ شــفاهي بــه مجموعهــاي از نگــرش هــا ٬باورهــا و عقايــد
کليــه افــرادي کــه در رابطــه بــا يــک واقعــه يــا پديــده اجتماعــی،
نســل حاضــر و شــاهد بــوده انــد ،اطــاق ميشــود (یارمحمــد
توســکی .)361 ،1391،متــون تاریــخ شــفاهی خصلتــی گفتــاری
دارنــد و چــون گفتــار زنــده ،گــرم و اثرگــذار اســت ،مجموعــه
وســیعتری از طبقــات وگروههــای اجتماعــی و افــراد را مخاطــب
قــرار میدهــد و نیــز تعــداد بیشــتری از مــردم فرصــت حضــور
و گفــت و گــو در ایــن مباحــث را مییابنــد .ایــن خصوصیــت
باعــث میشــود کــه تاریــخ شــفاهی درتاریخنــگاری در مــوارد
و موضوعاتــی چــون انقالبــات ،جنگهــا ،مطالعــات فرهنگــی و
کلیــه مســائلی کــه طیــف وســیعی از مــردم را درگیــر میســازند،
دارای اهمیــت بیشــتر و کارســازتر باشــد (ایمانــی.)1386،
1
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همگانــی یــا مابــه االشــتراکی را میرســاند و ارزشــهای قداســتی
را بــه بیــان و نمایــش در میــآورد » (آبرکرامبــی.)1376،323 ،
نــوروز حتــی در روزهــای ســخت جنــگ ،ارزش راســتین فرهنــگ
ایرانــی را کــه همانــا صلــح اســت بــه نمایــش در مــیآورد.
مطالعــه انجــام شــده کــه بــا روش تاریــخ شــفاهی انجــام گرفتــه،
نیــز نشــان میدهــد؛ حتــی در بدتریــن شــرایط روزهــای جبهــه
از نــوروز غافــل نمانــده و تــا آنجــا کــه توانســتهاند نــوروز را
برگــزار نمودهانــد بــه اســتقبال آن رفتهانــد ،ســفره انداختــه و
عیــدی داده و عیــدی گرفتهانــد .در واقــع شــیرینی و زندگــی
بخشــی نــوروز بــه آنهــا امیــد و جــان تــازهای بخشــیده اســت.

نوروز در جبهه
در ایــام جنــگ تحمیلــی ،مناســبتهای مختلــف دینــی و ملــی
در مناطــق عملیاتــی و جبهههــا حــال و هــوای خــاص خــود را
داشــت .یکی از ایــن مناســبتها عید نوروز بــود .ایــن مناســبت،
شــکل و ترتیــب برگزاریــش درســت مثــل زمــان صلــح بــود و
ایــن امــر نشــان از اهمیــت نــوروز ،بــه عنــوان نمــادی ســاختارمند
و ســاختاربخش جهــت همدلــی ،هماهنگــی و وفــاق ایرانیــان در
همــه زمانهــا و مکانهــا را دارد« :اصـ ً
ا احتیــاج نبــود به تقویــم نگاه
کنیــم .نســیم خوشــی کــه در کانالهــا و شــیارها میوزیــد ،حکایــت
از بهــار داشــت .پرندههــای خــوش خوانــی کــه روی تختــه ســنگها
ـورس میپریدنــد و آواز ســر میدادنــد ،خبــر
و میــان ســبزههای نـ َ
از نــو شــدن ســال میدادنــد .خیلــی قشــنگ بــود! ناخواســته ســر و
صــدای خمپــاره و تیرانــدازی هــم کم شــده بــود .انــگار عراقیها هم
بــه ســال نــوی شمســی اعتقاد داشــتند .شــب چهارشــنبه ســوری،
کلــی تیــر و آر.پی.جــی طــرف عراقیهــا زدیــم .بیچارههــا هــول
برشــان داشــت کــه نکنــد مــا قصــد حملــه داریــم .پتویــی ســیاه
روی ســرم انداختــم و در حالــی کــه بــا قاشــق بــه پشــت کاســه
میــزدم ،جلــوی ســنگر بچههــا رفتــم؛ تــا ســنت «قاشــقزنی»
را هــم احیــا کــرده باشــم» (راوی حمیــد داوود آبــادی.)1395
قبــل از تحویــل ســال آداب نــوروز رعایــت میشــد و رزمندههــا
ســنگر تکانــی میکردنــد .ســنگرها بــا گل و گیاههــای اطــراف
ســنگر و شــقایقهایی کــه در اطــراف ســنگرها روییــده بــوده،
تزییــن میشــد .رســم خانــه تکانــی یکــی از برنامههــای جالب ســال
نــو بــود کــه در جبهــه هــم انجــام میدادنــد« :بایــد خانهتکانــی
میکردیم.کســی هــم دســتور نمیــداد و خودمــان میدانســتیم .هــر
چنــد کــه در همــه جبهــه هــا نظافــت ســنگر ،حکــم اجبــاری پیدا
کــرده بــود ،ولــی خانهتکانــی ســال نــو ،فــرق میکــرد و بهان ـهای
بــود کــه شــکل و شــمایل ســنگر را هــم بفهمــی نفهمــی عــوض
کنیم.گودالــی کوچــک در ســینه ســخت کورههــای ســنگی کنــده
بودیــم و اطــراف آن را بــا گونیهــای پــر از خــاک ،محصــور کردیــم
و ورقهــای فلــزی را ســقف آن کردیــم و چنــد گونــی و کمــی
خــاک هــم بــه جــای آســفالت بــام روی ورقــه فلــزی ریختیــم
و یــک الیــه کلفــت پالســتیک هــم روی آن گذاشــتیم .پتوهــا را
از کــف نــم گرفتــه ســنگر بیــرون میبردیــم و در رودخانــه آن
ســوی تپــه میشســتیم .آب گــرم رودخانــه ،تنمــان را هــم صفــا
میــداد .از صبــح تــا غــروب ،کســی داخــل ســنگر نمیشــد؛ فقــط
یــک نفــر آن را جــارو میکــرد و منتظــر میماندیــم تــا نــم آن
خشــک شــود .ســنگر کــه تمیــز میشــد ،حــال و هــوای دیگــری
داشــت؛ فقــط شــانس آوردیــم کــه پنجرههــای  40در  30ســانتی
متــری ،هیــچ شیش ـهای نداشــتند کــه مجبــور باشــی بــه دســتور
مــادرت ،آنهــا را بــرق بینــدازی! یــک تکــه گونــی زمخــت ،بهتــر
از هــزار شیشــه ،نقــش بــازی میکــرد؛ فقــط کافــی بــود آن را بــاال
بزنــی؛ تــا کلــی نســیم بــه داخــل ســنگر هجــوم بیــاورد و وجــودت
را صفــا بدهــد .هنــگام تحویــل ســال بچــه هــا ســعی میکردنــد
در یــک ســنگر تجمــع کننــد و بــا هــم دعــای تحویــل ســال رو
میخوندنــد .بعــد از تحویــل ســال بچــه هــا بــه منظــور دیــد و
بازدیــد عیــد بــه ســنگر همدیگــر میرفتــد و حتــی عیــدی هــم
میدادنــد ،عیدیهــا معمــوال اســکناس  100ریالــی بــود کــه روی
آن جمالتــی هــم نوشــته شــده بــود ،ولــي لحظــه تحويــل ســال و
عيــد در جبهــه نيــز حــال و هــواي خــودش را داشــت .در آن زمــان
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بچههايــي كــه قبــل از ســال تحويــل بــه مرخصــي رفتــه بودنــد،
موقــع برگشــتن بــه خــط مقــدم ،شــيريني و ميــوه ميخريدنــد
و بــراي بچــه هــا ميآوردنــد .يــادم ميآيــد هنــگام تحويــل
ســال پوكــه تــوپ خمپــاره را ميگذاشــتند وســط و داخــل آن را
پــر از گل هــاي صحرايــي ميكردنــد و در كنــار آن همــان گل و
شــيرينيهايي كــه از شــهر خريــده بودنــد ميگذاشــتند ،كــه ايــن
ســفره هفــت ســين مــا را شــکل میــداد (راوی مجتبــی دلیــری).
آغــاز ســال نــو در شــرایط ســخت روزهــای جنــگ تحمیلــی ،بــه
همــراه دیــد و بازدیــد و خوشــگذارنی همــراه بــود کــه ایــن امــر در
روزهــای جنــگ تحمیلــی بــا توجــه بــه ســختی شــرایط بــه صورت
ویــژه و فرامــوش نشــدنی برگــزار میشــد .در اولیــن روزهــای ســال
نــو ،خوانــدن قــرآن و ذکــر صلــوات و حدیث رنــگ و بــوی متفاوتی
بــه آن میبخشــید و تجربــه ســال نــو را بــرای همیشــه ویــژه
مینمــود« :پــس از خوانــدن دعــای تحویــل ســال ،چنــد آیــه
قــرآن میخواندیــم؛ ســپس روی یکدیگــر را میبوســیدیم و رســیدن
ســال نــو را تبریــک میگفتیــم .دیــده بوســی ،صلــوات ،ذکــر حدیث
و تــاوت قــرآن و ســرانجام بســتههای کوچکــی کــه تــدارکات
فرســتاده بــود ،فضــای جبهــه را عیــدی میکــرد .نامــه بچههــای
کوچــک از کیلومترهــا آن طرفتــر و از شــهرهای مختلــف آمــده
بــود و کــودکان و نوجوانــان خــوش ســلیقه ،کارتهــای تبریــک
نقاشــی شــده ،مقــداری شــکالت و آجیــل ،یــک خــودکار ،یــک
دفترچــه ســفید و نامــهای در ایــن بســتهها گذاشــته بودنــد و
بــرای مــا فرســتاده بودنــد ،هدیــه امیدبخشــی بــود کــه مــا را
شــاد و قدرتمنــد میســاخت» ( راوی شــهید حســن فتحــی ).
نــوروز و ایــام عیــد کــه میشــد در شــرایط عــادی جبهــه و
جنــگ تــا پنــج روز از صبحــگاه خبــری نبــود .عیــدی بچههــا،
ســکههای یــک تــا پنجــاه ریالــی و اســکناسهای صــد تــا

هــزار ریالــی متبــرک بــه دســت حضــرت امــام رضــوان اهلل تعالــی
علیــه بــود؛ همچنیــن پولهایــی کــه یــادگار نوشــته خــود بچههــا
یــا فرماندهــان بــود .غذاهــای ایــن ایــام بهتریــن غذاهــا بــود و
پذیرایــی بــا میــوه و شــیرینی در همــه جــا دایــر .در کنــار همــه
نعمتهــا ،مراســم جشــن و ســرور بــود؛ تئاترهــا و نمایشــنامههای
نشــاط آور کــه بچههــا خــود تهیــه و اجــرا میکردنــد و نمایــش
فیلمهــای ســینمایی کــه زحمــت تــدارک آنهــا را نیروهــای
واحــد تبلیغــات میکشــیدند .در ایــن ایــام بچههــا راه
میافتادنــد بــرای عــرض تبریــک؛ از محــل فرماندهــان شــروع
میکردنــد و بعــد بــه ســنگرهای مجــاور میرفتنــد ،در حالــی
کــه همــه باهــم میگفتنــد «بــرادرا ،بــردارا عیــد شــما مبــارک».
اهــل ســنگر هــم جوابــی میدادنــد یــا بــه شــوخی چیــزی
میگفتنــد و از میهمانــان دعــوت میکردنــد بــه داخــل ســنگر آنهــا
برونــد و پذیرایــی بشــوند (فهیمــی و مهرآبــادی.)175، 1389،
آغــاز ســال نــو و جشــن عیــد نــوروز بــه همــراه دیــد و بازدیدهــا،
تبریــک و تهنیــت و عیــدی دادن و عیــدی گرفتنهــا کــم و بیــش
در منطقــه مثــل شــهر جریــان داشــت ،منتهــا بــا همــان رنــگ و
روی منطقهــای .موقــع تحویــل ســال ،چنانچــه قبــل از عملیــات،
بعضــی ســفره هفــت ســین میانداختنــد کــه «ســین»های آن
بســته بــه نــوع رســتهای کــه بچههــا داشــتند توفیــر میکــرد .در
تخریــب کــه بیشــتر بــا میــن ســر و کار داشــتند ،بــه نحــوی بــود و
در زرهــی بــه نحــو دیگــر ،و بــه همیــن ترتیــب در ســایر رســتهها،
ســاحهایش کــه بــه هــم تکیــه میدادنــد از قبیــل ســیمینوف
و ســام هفــت (نوعــی موشــک) ،و وســایلش نظیــر ســمبه و
ســرنیزه و بقیــه آنچــه از لــوازم جنگــی بــود و حــرف اول اســم
آنهــا ســین(س) .اگــر نــوروز و حلــول ســال نــو بعــد از عملیــات
بــود ،قضیــه صــورت دیگــری داشــت (فهیمــی.)105، 1377،

عيد نوروز در اسارت در عراق
ایــام نــوروز و شــروع ســال جدیــد یکــی از ایامــی در ســال
بــود کــه محــل تولــد خاطــرات تلــخ و شــیرین بســیاری بــرای
آزادگان شــد .ایــن خاطرههــا از چیــدن هفــت ســین اســارت
تــا ابتکارهــای مختلــف در خانــه تکانــی و دلتنگــی بــرای نــوروز
خــاک وطــن را شــامل میشــد .اکثــر آزادگان مــا کــه در طــول
هشــت ســال جنــگ تحمیلــی بــه اســارت نیروهــای بعــث عــراق
درآمــده بودنــد ،نزدیــک بــه یــک دهــه از عمــر خــود را در
اردوگاههــای اســارت عــراق ســپری کردهانــد و برخــی هــم بیــش
از یــک دهــه ،رنــج اســارت را تحمــل کردهانــد .در تمــام ایــن
ســالها ،اشــک و لبخندهــا ،روزهــای ســوگواری و عــزا ،عیــد
و شــادمانی ،خوشــی و ناخوشــی خــود را همــراه رنــج و شــکنجه
ارتــش بعــث عــراق در غربــت و خــاک دشــمن تبدیــل بــه خاطــره
کردنــد و حــاال بعــد از ســالها ،روایتگــر آن روزهــا هســتند.
خاطــرات منحصــر بــه فــردی کــه شــاید فقــط در مختصــات

مقا ال ت

ســنت« هفــت ســین» چیدن در ســفره شــب عیــد را بعضــی حفظ
کــرده بودنــد؛ منتهــا بــا صبغــه جنگــی آن .مثــل هفــت ســین
گــردان تخریــب لشــکر 27کــه عبــارت بــود از -1 :مین«سوســکی»
 -2مین«ســبدی» -3ســیم تله-4ســیم چیــن -5ســیم خــاردار-6
سرنیزه-7ســی چهــار( ،)c4نوعــی خــرج و مــواد منفجــره
غیرحســاس ،ســوزن اســلحه ،ســمینوف ،ســمبه و ســنگر را هــم به
عنــوان مــواردی از هفــت ســین ذکــر کردهانــد کــه در واحدهــای
دیگــری معمــول بــوده اســت (فهیمــی و مهرآبــادی.)176، 1389،
عکــس شــهدای عملیــات را ســر ســفره میچیدنــد ،بــر ســر لولــه
تفنگهــا پرچــم ســرخ میزدنــد ،وصیــت نامههــا یــا نوارهــای
پرشــده دوســتان در لحظــات قبــل از شــهادت را ســر ســفره
میگذاشــتند ،جــای شــهدا و مفقوداالثرهــا را خالــی میکردنــد.
بعــد کــه دلهــای داغــدار جمــع میشــدند برادرانــی کــه جراحــت
ســطحیتر داشــتند و میتوانســتند روی پــای خــود بایســتند
میآمدنــد و بــا حضــور فرمانــده روحانــی و طلبــه گــردان شــروع
میکردنــد بــه نوحــه خوانــی و راه انداختــن ســینه زنــی ،ســپس
دعــای توســل کــه بــا ســوز و گــدازی خــاص برگــزار میشــد
و شــب عیــد و تازگــی زخــم گویــی بیشــتر کبابشــان میکــرد.
لحظــه داخــل شــدن ســال نــو ،بعضــی کــه در خــط بودنــد بــا
شــلیک گلول ـهای بــه ســمت دشــمن ابــراز احساســات میکردنــد
و صبــح روز عیــد بــا چلوکبــاب و نوشــابه پذیرایــی میشــدند.
ســکههای دو ریالــی و بیشــتر کــه بــه دســت امــام (ره) متبــرک
شــده و معموال«حاجــی بخشــی» توزیــع میکرد،هــم جــای خــود
را داشــت؛ همچنیــن آنچــه از تبلیغــات گــردان میرســید ،از قبیــل
پیــام ریــس جمهــور ،نخســت وزیــر ،اســکناسهای یکصــد ریالــی
و مثــل آن .نوعــی عیــدی دادن هــم بیــن خــود بچههــا معمــول
بــود کــه بعضــی خودشــان طلــب میکردنــد و نوعــش را معیــن
چنــان کــه یکــی از دیگــری دســتخطی بــه عیــدی میخواســت و
چیــز دیگــری قبــول نمیکــرد؛ و او بعــد از مهلتــی ،عبارت«کتــب
علیکــم القتــال» را مینوشــت و در پاکتــی تقدیمــش میکــرد کــه
تــا ســر حــد شــهادت نصــب العیــن همرزمــش قــرار میگرفــت.
دیــد و بازدیــد از گردانهــای مجــاور و رفتــن بــه ســراغ فرماندهــان
و روبوســی بــا آنهــا هــم از جملــه ســنتهای حســنهای بــود کــه
در ایــام ســال نــو بــه بنــدرت تــرک میشــد(فهیمی.)106، 1377،

اردوگاههــای اســرای ایرانــی بــا انگیزههــای انقالبــی و اســامی
شــکل میگرفــت؛ زیــرا ایــن نــگاه انقالبــی ،باالتریــن امیدشــان
بــرای زندگــی در اســارت محســوب میشــد و مقاومــت آنهــا را
در تحمــل ســختیها بــاال میبــرد .ایــام نــوروز و شــروع ســال
جدیــد هــم یکــی از آن روزهایــی بــود کــه باعــث شــکلگیری
و تولــد خاطــرات تلــخ و شــیرین بســیاری بــرای آزادگان شــد.
یکــی از آوازهایــی کــه در روزهــای عیــد نــوروز در بین اســرا زمزمه
مــی شــد« ،آواز مســلمانان دلــم یــاد وطــن کــرد» بــود .ایــن آواز
در روزهــای نــوروز و بهــار اســارت حــال و هــوای خاصــی بــه اســرا
مــی بخشــید« :حــدود شــش مــاه از شــروع اســارتم میگذشــت،
اولیــن ســالی بــود کــه نــوروز را در اســارت میگذرانــدم .گرچــه
نــوروز شــروع شــده بــود امــا گویــی بهــار ،تنهــا غــم را بــرای همــه
مــا بــه ســوغات آورده بــود .ایــن غــم ناشــی از خاطــرات فراوانــی
بــود کــه از عیــد نــوروز داشــتیم .از زمــان کودکــی بــا کفــش
و لبــاس نــو ،از تنــگ بلــور و ماهــی قرمــز ،از هفتســین و از
صنــدوق چوبــی مادربــزرگ کــه از داخلــش بــه مــا عیــدی مـیداد.
خاطراتــی کــه از بوسـههای گــرم مــادر و دســتان پرمحبــت پــدر،
لبخنــد فرزنــد ،چهــره شــاد همســر و اعضــای خانــواده داشــتیم.
امــا اکنــون مــا در پشــت درهــای بســته آسایشــگاه بودیــم و از
هیــچ کدامشــان خبــری نبــود .ســکوتی گلوگیــر بــر آسایشــگاه
حاکــم شــده بــود .در دل اولیــن نیمــه شــب ســال هــر کــس حــال
و هــوای خــود را داشــت .یکــی در جلــوی خــود شــمعی روشــن
کــرده بــود و بــه ســوختنش مینگریســت ،دیگــری در زیــر پتــو
خــود را بــه خــواب زده بــود ،ولــی از غلــت خوردنهایــش معلــوم
بــود کــه خــواب نیســت و بــه گمانــم عکــس زن و فرزنــد خــود
را در دســتان میفشــرد .در آن ســکوت صــدای آواز یکــی دیگــر
از بچههــا خــوب بــه گــوش میرســید .آوازی کــه آهســته بــرای
خــود میخوانــد :مســلمانان دلــم یــاد وطــن کــرد /نمیدانــم
وطــن کــی یــاد مــن کــرد /نمیدانــم کــه زن بــی یــا کــه فرزنــد/
خوشــش باشــه هــر آنکــه یــاد مــن کــرد .ســکوت آسایشــگاه باعث
شــد تــا صدایــش بلندتــر شــود .صــدای گــرم و خوبــی داشــت.
دیگــران هــم زمزمــه را شــروع کردنــد ،بغــض گلویــم را گرفتــه
بــود .بــا شــنیدن ابیاتــش افــکار گذشــته در جلــوی چشــمانم جان
میگرفتنــد .بــه خانــوادهام فکــر میکــردم؛ بــه مــادرم؛ بــه پــدرم؛
بــه خواهــران و برادرهایــم .نمیدانســتم بــا وجــود بمبــاران شــهرها
هنــوز زندهانــد یــا نــه؛ ولــی یقیــن داشــتم کــه به یــاد من هســتند.
آرام ،آرام بغضــم شکســت و بعــد از شــش مــاه اســارت بــرای اولیــن
بــار گریســتم»(راوی علــی اکبــر اکبــری از اردوگاه تکریــت).
در بیــن اســرا شــور و شــوق عجیبــی بــرای تهیــه وســایل
مــورد نیــاز عیــد نــوروز بود.تهیــه ســبزه شــب عیــد یکــی از
مهمتریــن وســایل بــود .اهمیــت ایــن امــر تــا حــدی بــود کــه
تعــدادی از افــراد مســئول تهیــه آن میشــدند« :آخریــن مــاه
ســال  ۶۷بــه ســرعت میگذشــت .حــدود ده نفــر از بــرادران،
مســئول تهیــه ســبزه شــب عیــد بودنــد .یکــی از آنهــا مقــداری
بــذر از آشــپزخانه گرفــت و بیــن بقیــه تقســیم کــرد .روز بعــد
موقــع برگشــت بــه آسایشــگاه هــر کــدام از آنهــا مقــداری
خــاک از حیــاط براشــتند و داخــل آسایشــگاه آوردنــد .هرکــس
بــذر خــودش را کاشــت و مقــداری آب رویــش ریخــت .امــا ایــن
کارهــا کافــی نبــود .بذرهــا بــرای رشــد بــه نــور آفتــاب احتیــاج
داشــتند .از فــردا موقــع آزادبــاش هرکــس بــذرش را زیــر لباســش
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مخفــی میکــرد و بــا خــود بــه حیــاط میبــرد و بــه دور از
چشــم نگهبانــان زیــر نــور آفتــاب میگرفــت .گاهــی هــم چنــد
نفــری دور تــا دور بذرهــا را در حیــاط میگرفتنــد تــا چشــم
عراقیهــا بــه آنهــا نیفتنــد .چیــزی نگذشــت کــه بذرهــا جوانــه
زدنــد .داخــل آسایشــگاه هــر کــدام از بچههــا بــذرش را بــه نــه
نفــر دیگــر نشــان م ـیداد تــا پیشــرفت خــوب مأموریتــش را بــه
رخ بقیــه بکشــد .همــه چیــز گرچــه ســخت بــود امــا بــه خوبــی
جلــو میرفــت .باألخــره شــب عیــد نــوروز فرارســید .بچههــا
سبزیهایشــان را یکــی کردنــد و ســبزه زیبایــی را جلــوی چشــم
همــه اســرای آسایشــگاه بــه نمایــش گذاشــتند .اســرای دیگــری
هــم کــه مســئول فراهــم کــردن ســینهای دیگــر ســفره بودنــد،
وســایل خــود را آوردنــد .امــا هنــوز ســفره را نچیــده بودیــم کــه
گروهبــان عراقــی وارد آسایشــگاه شــد .تــا چشــمش بــه ســبزه
پربــار مــا افتــاد ،عصبانــی شــد و آن را شکســت و مانــع از
چیــدن ســفره توســط بچههــا شــد» (راوی مســعود شــفاعت).
برگــزاری عیــد نــوروز بــرای اســرای عزیــز بســیار ســخت و دلگیــر
بــوده اســت .ایــن رزمنــدگان دلیــر و بــا ایمــان بــا تمــام مشــکالتی
کــه در برگــزاری عیــد نــوروز داشــتهاند امــا مراس ـمهای مربــوط
بــه نــوروز را بــه هــر شــکلی برگــزار کردهانــد گرچــه غــم دوری
از خانــواده و وطــن بــرای آنهــا ســخت و دلگیــر بــوده اســت« :
بــا گذشــت نزدیــک بــه یــک ســال از اســارتمان ،انــدک انــدک
بهــار از راه رســید و عیــد آمــد .ســفره ای در وســط ســلول پهــن
کردیــم و مقــداری شــکالت کــه در طــول ماههــای گذشــته
جمــع کــرده بودیــم ،در آن چیدیــم .بعــد از اینکــه بچههــا بــر
گــرد ســفره جمــع شــدند ،دعــای تحویــل ســال خوانــده شــد و
بعــد از آن همدیگــر را در آغــوش گرفتیــم و بــا یکدیگــر روبوســی
کردیــم .در آن لحظــه ،اشــک در چشــمان همــه حلقــه زده بــود
و هرکــدام از مــا بــا یــادآوری عیــد ســال قبــل و اینکــه مجبــور
بودیــم ،بــه جــای بســر بــردن بــا خانــواده و هموطنــان خــود در
ایــران ،در ســلولی تنــگ و نمــور در میــان عــده ای ظالــم و بــدوی،
بدنهــای تکیــده و زجــر دیــده دوســتانمان را در آغــوش
بگیریــم ،دل مــان بــه درد آمــده ،اشــک و غــم از چشــمانمان
میباریــد .بعــد از روبوســی و تبریــک گفتــن بــه یکدیگــر ،دهــن
خــود را بــا شــکالتها شــیرین کردیــم» (راوی حمیــد عیوضیــان).

ایــن طریــق راز زندگــی در لحظههــای مــرگ را فهمیــد و بــا
آن فرهنــگ سرشــار از بودنهــا زیســت .اطالعــات مهــم و درســت
نســبت بــه اجتمــاع و زيســت انســاني مربــوط بــه آنروزهــا را درک
کــرد .مطالعــه انجــام شــده کــه بــا روش تاریــخ شــفاهی انجــام
گرفتــه نیــز نشــان میدهــد ،حتــی در بدتریــن شــرایط رزمنــدگان
ایرانــی چــه در جبههــای جنــگ و چــه در اســارت ،از نــوروز غافــل
نمانــده و تــا آنجــا کــه توانســتهاند نــوروز را برگــزار نمودهانــد
بــه اســتقبال آن رفتهانــد ،ســفره انداختــه و عیــدی داده و
عیــدی گرفتهانــد .در واقــع شــیرینی و زندگــی بخشــی نــوروز بــه
آنهــا امیــد و جــان تــازهای بخشــیده اســت و بــه همیــن دلیــل
بــا فرارســیدن هــر بهــاری در ایــن هشــت ســال خانوادههایــی
بودنــد کــه تنهــا قــاب عکــس پــدر یــا بــرادر شهیدشــان زینــت
بخــش ســفره هفــت سینشــان میشــد .عدهــای از خانوادههــای
ایرانــی نیــز در بیمارســتان در کنــار جانبــازان خویــش و یــا در
کنــار قبــور شــهدای تــازه پــر کشــیده ســال نــو را بــه یکدیگــر
تبریــک میگفتنــد .ایــن ســنت زیبــا از آن پــس باقــی مانــد و
مــا هــر ســاله شــاهد حضــور مــردم و خانــواده شــهدا در گلــزار
شــهدای سراســر کشــور در هنگامــه تحویــل ســال هســتیم.
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بلوکباشی ،علی (« .)1379آیینهای نوروز رمز رستاخیز و تجدید
حیات آفرینش» ،مجموعه مقاالت نخستین همایش نوروز ،تهران:
انتشارات پژوهشکده مردمشناسی.

بیرو ،آلن ( .)1366فرهنگ علوم اجتماعی ،تهران :انتشارات کیهان.
صالحی امیری ،رضا؛ فتحی ،سروش ( .)1391مجموعه مقاالت
روشهای تحقیق در پژوهشهای اجتماعی ،تهران:مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،مرکز تحقیقات استراتژیک.
فهیمی ،سیدمهدی ( .)1377فرهنگ جبهه ،تهران :انتشارات
فرهنگ گستر.
فهیمی ،سیدمهدی؛ مهرآبادی ،محسن ( .)1389فرهنگ جبهه،
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یارمحمد توسکی ،مریم (« .)1391تاریخ شفاهی ،روش و یا ابزار
تحقیق کیفی» ،مجموعه مقاالت روشهای تحقیق در پژوهشهای
نتیجه گیری
نــوروز بــا آمدنــش نویــد بخــش زندگــی اســت .زندگــی و زایــش اجتماعی ،تهران :مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مرکز تحقیقات
بخــش دوســتی و همدلــی اســت .در روزهایــی کــه جنــگ استراتژیک.
مــرگ میآفرینــد ،حضــور نــوروز گرمــا بخــش ایــن ســردی
بــی انتهاســت .ایــن شــادمانی جــان بخــش حتــی در روزهــای
ســختی کــه جــان بــر کــف اســت ،نویــد شــادی زندگــی ســبز
را دارد و هــوای صلــح را در ســر زنــده میکنــد .نــوروز صدایــی
اســت کــه از تپندگــی و شــور زندگــی میگویــد .راویــان روزهــای
ســخت جنــگ کــه هشــت ســال نــوروز را در روزهایــی ســخت
تجربــه کردهانــد هــر کــدام صــدای زندگــی بخــش عشــق را بــا
خــود دارنــد .نقــل هــر داســتاني توســط ایــن افــراد از آن روزهــا
همچــون يــک « صــدا » تلقــي ميشــود ،صدايــي کــه نــه تنهــا
چيــزي غيــر از جريانهــاي جــاري آن روزهــا را بــه مــا ميآمــوزد،
بلکــه شــرايط اجتماعــي مربــوط را فراتــر از آنچــه بــه نظــر ميرســد
و يــا وانمــود شــده اســت ،نشــان ميدهــد .در نتیجــه میتــوان از
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حفره
معراج شریفی
«هــر روی کــه فرضــش بکنیــد ،ممکــن اســت چیــزی بیایــد و
دلمــان را ببــرد .ممکــن اســت هــر چیــزی قدیمـیای باشــد {}...
مجموعــهای از چیزهــای پیشپــا افتــاده کــه جایــی مخصــوص
خودشــان ندارنــد .چیزهایــی کــه حضورشــان دو ســه روزی
دوام دارد ،بعــد خیلــی زود ناپیــدی میشــوند و برمیگردنــد
درون تاریکــی .حفرههایــی هســتند ،حفرههایــی عمیــق ،در
اعمــاق قلبهــای مــا .پرندههــا هــم باالیشــان پــرواز میکننــد».
.18 P .1973 ,Haruki Murakami. Hear the wind sing; Pinball
همیشــه در برخوردهــای اول بــا اشــخاص مختلــف ،از خــودم
میپرســم آیــا ایــن آدم از درون حفــره خبــر دارد؟ آیــا جــرات
نــگاه کــردن در آن را داشــته اســت؟ و البتــه ســریعا بــه خــودم
میآیــم کــه چــه کســی گفتــه تــو خــودت از حفــره خبــر داری؟
کــه حــاال بتوانــی بفهمــی طــرف مقابلــت درون آن را دیــده اســت
یــا نــه؟ اصــا چــه اهمیتــی دارد؟ حفــره یعنــی چــه؟ مگــر خــودت
از طبقهبنــدی و دســتهبندی آدمهــا فــرار نمیکنــی؟ بــا تمــام
ایــن اوصــاف امــا بــاز هــم میــل بــه یافتــن جــواب ســوال برایــم
اجتنابناپذیــر اســت .پاســخ بــه ایــن ســوال برایــم ،تــا مــرز ســوال
بــودن و نبــودن اهمیــت پیــدا میکنــد ،بــاد میکنــد ،بــزرگ و
حجیــم میشــود و از هــر راهــی بــرای فهمیــدن جــواب ،طــرف
مقابــل را در بــر میگیــرد .او را احاطــه میکنــد ،هنرمندانــه
ماننــد مجسمهســازان ســومری در چشــمان پیکرههــا بــه
جســتجو و کشــف میپــردازد .جوابــی اگــر نیابــد بــا جم ـعآوری
کلمــات پرتــاب شــده درهــوا ذهــن او را مــیکاود .مــدام در
کنــش چشــمان و کلمــات او ،زمــان را میکاهــد .هــر چــه
زمــان طوالنیتــر میشــود ،تصویــری مبهمتــر بــه مــن مخابــره
میشــود .تصویــر خامــوش و روشــن میشــود .خطــوط پیــدا
میشــوند .حفــره شــکل میگیــرد و عمیــق میشــود .مکنــده
اســت .هالــهای ســیاه کــه در انتهــای آن اگــر بــه دقــت خیــره
شــوم میبینــم .در آن طــرف حفــره ســری میبینــم کــه بــه ایــن
طــرف نــگاه میکنــد .چهــرهاش نامعلــوم و ضدنــور شــده اســت.
نســیمی از حفــره حــس میکنــم پرندههــا در پشــت ســر آن آدم
پــرواز میکننــد .تعدادشــان تدریجــا بیشــتر میشــود .صــدای
بالهــای پرنــدگان و شــدت وزش بــاد اوج میگیــرد .موهایــم
بــه حرکــت در میآینــد ...و بــاد بــاز هــم شــدیدتر مــیوزد...
شــدیدتر ...چشــمهایم را میبنــدم و وقتــی بــاز میکنــم از
چشــمانش فاصلــه میگیــرم .در ســرم پرندههــا هنــوز در حــال
پروازنــد امــا او حــاال در مقابــل مــن ایســتاده اســت.
ترسهــای خــود را دیــده اســت .ترسهــای جهــان را دیــده
اســت .بــه آتــش شــناخت افتــاده اســت .شــناختن را ســوخته و
خاکســتر شــده اســت .خــود و تنهایــی را مــرده اســت .او حفــره را
دیــده اســت و پرندههایــی را کــه پروازشــان را بــه گونــه لمــس
کــرده اســت هــر چنــد تاریــک.
آری مهم است جرات تماشای حفره.
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دانشسرای «انسانشناسی و فرهنگ»
محمد شلیله
کارکــر ِد "انسانشناســی و فرهنــگ" ،بــه فشــردهترین و
سادهشــدهترین بیــان ،فراخوانــدن همــهی کســانی اســت کــه
ـت انــگار ناپیــدا و ای بســا بیحــد و مــرز ذاتِ
ـدن سِ رشـ ِ
بــه کاویـ ِ
در حــال شــدن ِ حیــات و زندگــی گرایــش دارنــد؛ و بــه بازتابانــدن
یافتههــای شــان در قالــب نظریههــایِ معن ـیدا ِر تعمیــم دادنــی؛
و البتــه توضیــح قواعــد و ســازوکارهای جــاری و پیشبینــی پذیِــر
تغییــر و تحــوالت حیــات و زندگــی در پیونــد بــا تمامیت “انســان”
کــه همانــا آگاهــی و دانشــش مینامیــم و تجویــز نتایــج حاصــل در
سیاســتگزاریها ؛ پویشــی کــه در "انسانشناســی و فرهنــگ"
بــه طــور مشــخص ،بــه صــورت بــاز ،شــفاف و عیــان ،و بــه قاعــده
دســت کــم بــه طــور نســبی موثــر ،در پیونــد بــا یکدیگــر ،پیــش
مــیرود .ســامان و رویکــرد “انسانشناســی و فرهنــگ" نوظهــور
اســت؛ ســامانی اســت توســعه یابنــده؛ الگویــی بیســابقه در
ترویــج دانــش .کارکــرد آن همســان نشــریههای حتــی بــا تنــوع
موضوعــی بســیار ،رســانه بــودن نیســت؛ دانشسراســت؛ تنــوع ِ
موضوعــی آن نامحــدود اســت ،ســامانهیی شــده اســت کــه شــوق
جســتجو و کار بیشــتر برمیانگیــزد و زایاســت؛ بــه ایــن معنــی
کــه هــر مقولــهای را در بــر میگیــرد و تحــوالت پدیدههــا را؛ از

دانــش روباتیــک گرفتــه تــا اسطورهشناســی؛ از عصبشناســی
تــا باستانشناســی ،از موســیقی تــا معمــاری؛ از آب تــا خــاک؛
از ســازوکار و معنــی و مفهــوم بــدن تــا شــهر و شهرســازی؛ از
نجــوم تــا طنــز و  . .و البتــه کــه اینهــا و همــهی مقولههــای
دیگــردر پیونــد بــا زندگــی انســان ،پیوندهــای دور و نزدیــک بــا
ـی مضمــون گــزارهی بــر
هــم دارنــد .ایــن دانشســرا همــان ویژگـ ِ
صــد ِر صفحــهی نخســت "انسانشناســی و فرهنــگ" نقــش
بســتهی اریــک وولــف ( ،)1999 – 1923انسانشــناس اتریشــی
تبــار را کــه گفتــه اســت“ :انسانشناســی ،علمیتریــن رشــته
علــوم انســانی و انســانیترین رشــته در علــوم اســت” بازتــاب
میدهــد.
ایــن دانشســرا جایــی اســت انــگار کــه جمعــی در آن گــرد آمــده
باشــند ،کــه آمدهانــد و میآینــد تــا جورچیــن (پــازل) تصویــر
انســان را بــر صفحــهی حیــات ظاهــر ســازند؛ جمعــی کــه
هیچکــس افــرادش را انتخــاب نمیکنـد ،هیچکــس تکلیفــی بــرای
آنهــا تعییــن نمیکنــد و کســی تکلیفهــای خــود تعیینکــرده
آنهــا را تصحیــح نمیکنــد .همــه در ایــن دانشســرا میتواننــد
تجربههــا و دریافتهــای خــود را از پارههــای واقعیــت و درک

مقا ال ت

و دریافــت و یافتههــای خــود را همــراه بیاورنــد و بیازماینــد
کــه بــا کجــای آن جورچیــن جــور درمیآیــد و گســترهی آن هــر
موضوعــی اســت کــه تــن بــه درک و شــناخت انســان دهــد ،کــه
بــه تقریــب میتوانــد در برگیرنــدهی تمــام موضوعهــای دانــش
و معرفــت انســان باشــد و ایــن ویژگــی همــان اســت کــه ایــن
دانشســرا را از دانشــگاه عرفــی و رســمی متمایــز میســازد .هــر
چــه دانشــگاهها در و دیــوار دارنــد و حــد و مــرز و حــدود و ثغــور
؛ حضــور در دانشســرای "انســان شناســی و فرهنــگ" از هــر
گونــه تکلــف و قیــد و شــرطی آزاد اســت .در حالــی کــه رویکــرد
بیشــتر ســنتهای آکادمیــک بــه تقریــب ترجم ـهی واقعیتهــا
و پدیدههــا بــه زبــان و بیــان سرچشــمه گرفتــه از درک ویــژهی
ـگاهی از پیــش پرداختــه اســت و کمتــر از بطــن اینجایــی
دانشـ
ِ
و اکنونــی پدیدههــا سرچشــمه میگیــرد و در مــواردی فاقــد
برخــورداری از اســتعداد پیشبینــی رفتــار پدیدههاســت و در
مقایســه بــا رونــد تحــوالت واقعیتهــای زندگــی کنــد کار اســت و
بــر صــرف توصیــف گذشــتهی تحــوالت پدیدههــا متمرکــز اســت؛
یــک وجــه یــا وجههــای محــدودی از وجــوه متعــدد پدیدههــا
راجــدا جــدا بــاز میشناســد؛ امــا نگــرش بنیــادی در ایــن
دانشســرا فهــم اینجایــی و اکنونــی حیــات و زندگــی ،و نشــر آن
اســت تــا بــه درک انســان از هســتی خویــش و پیرامونــش عمــق و
دقــت معطــوف بــه بهبــود خواهــی بخشــد.

جمعــی کــه طــی ســالهای گذشــته از رشــتههای گوناگــون
و در موقعیتهــای مختلــف دســت بدســت هــم دادهانــد و بــا
“انسانشناســی و فرهنــگ” همــکاری و نقــش و مشــارکت
داوطلبانــهی بیمــزد و منــت در توســعهی آن داشــتهاند،
بســیارند؛ چنــدان کــه دشــوار اســت نــا ِم بســیاری از دانشــوران،
نویســندگان ،مترجمــان ،پژوهشــگران ،کارشناســان ،فیلمســازان،
عکاســان ،فیلمبــرداران ،نقاشــان ،موســیقیدانان ،زیستشناســان،
حقوقدانــان ،زمینشناســان ،هنرپیشــگان ،جامعهشناســان،
انسانشناســان ،گریمورهــا ،روانشناســان ،کارگردانــان،
اسطورهشناســان و جغرافیدانــان ،اقلیمشناســان ،فیلســوفان،
شــاعران ،ناشــران ،متخصصــان مغــز و اعصــاب ،مجسمهســازان،
باستانشناســان یــا همانندانشــان در رشــتهها و حوزههــای
دیگــر را بــه یــاد بیاوریــم و کاری از آنهــا یــا اثــری یــا یــاد و
نامــی از آنهــا در "انســان شناســی و فرهنــگ" برجــای نبــوده
باشــد یــا ثبــت نشــده باشــد کــه بیانگــر طیــف گســتردهی
مشــارکتکنندگان بــا تثبیــت و توســعهی ایــن دانشسراســت.
امتیــاز دیگــر ایــن دانشســرا اینکــه دسترســی بــه دســتاوردهای آن
یــک شــرط دارد و آن هــم دسترسِ ــی بــه هــر نحــو بــه اینترنــت
اســت و دیگــر هیــچ.
آتاوا – کانادا ،بهمن 1397
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روستاهای تالشی زبان اردبیل
شاهرخ شهابی

زبــان ایــن منطقــه کــه عمومــا شــافعی مذهــب میباشــند .عــاوه
برزبــان تالشــی بــه زبانهــای فارســی وآذری نیــز تکلــم کــرده بــا
ســایر هموطنــان خــود تعامــل بســیار مناســبی دارنــد.

اســتان اردبیــل دارای زیباییهــای فراوانیســت کــه هــر
پژوهشــگر تیزبینــی را مســحور خــود میســازد بــا بررســی
الیههــای اجتماعــی ایــن منطقــه بــه تنــوع زبانــی مردمــان ایــن
دیــار برمیخوریــم کــه جــای تامــل و توجــه بســیار دارد از مــردم
تالــش وتــات زبــان شــاهرود وکلــور خلخــال گرفتــه تــا تالــش
زبانــان نمیــن وعنبــران همگــی نشــان از ایــن تنــوع میباشــد کــه
در کنــار زبــان نفیــس آذری آلبــوم فرهنگــی اســتان را هرچــه
پربارتــر میســازد زبــان تالشــی یکــی از کهنتریــن زبانهــای
ایرانــی اســت کــه از دیــدگاه زبانشناســی ،ارزش ویــژهای دارد .در
ایــن مقالــه بــه معرفــی تالــش زبانــان اســتان اردبیــل میپردازیــم.

ایــن شــهر بــه جهــت جــای دادن دارهــای گلیــم بیشــمار در زیــر
ســقفهای کاشــانه مردمانــش شــهره جهانــی داشــته نــام گلیــم
عنبــران یکــی از افتخــارات ایــران زمیــن بــه شــمار میــرود تــا
جاییکــه گلیــم عنبــران ا طــای دســتباف نــام گرفتــه اســت
مــردم ایــن شــهر همگــی بــه زبــان تالشــی ســخن گفتــه وجوانــان
پرشــور آن در هرکجــا کــه باشــند بــه ایــن زبــان مباهــات کــرده
آنــرا بعنــوان میــراث فرهنگــی ایــران باســتان پــاس میدارنــد
مــرزداران ایــن دیــار بــا عشــق بــه وطــن بمناســبت هــای مختلــف
نغمههــای زبــان تالشــی را ســرداده وبــا مفاهیــم نغــز زبــان مــادری
روح خویــش را صیغــل میبخشــند گاه بموقــع هنرآفرینــی در
کنــار دار گلیــم ومســند ،گاه موقــع کار کشــاورزی ویــا گــه گاهــی
در موســم گشــت وگــزاردر دشــت و دمــن ونیــز عروس ـیها دل
بــه نــوای زبــان تالشــی داده ســینه بــه ســینه ایــن زبــان را بــرای
آینــدگان بودیعــه میگذارنــد شــهر عنبــران یکــی از جلــوه هــای
ویــژه گردشــگری اســتان اردبیــل بشــمار میــرود کــه مــورد توجــه
گردشــگران داخلــی و خارجــی قــرار گرفتــه تــا جایــی کــه بــا
تامیــن اعتبــار مســئولین اســتانی نمایشــگاه بینالمللــی صنایــع
دســتی عنبــران بــه مســاحت متــر مربع تکمیــل و بــرای عرضــه

آنجــا کــه آب وهــوای کوهســتانی دســت دوســتی بــا آب وهــوای
خــزری داده ومنطقــه ای خــوش آب و هــوا بیــن اســتان گیــان
و اردبیــل را بــه جامعــه بشــری ارزانــی داشــته قطع ـهای کوچــک
از بهشــت خداونــدی را بــه ذهــن متبــادر میســازد کــه تالــش
زبانــان اســتان اردبیــل عمومــا در ایــن وادی ســکنی گزیــده
انــد از کنارههــای تونــل گردنــه حیــران در امتــداد مــرز ایــران
وآذربایجــان تــا پاســگاه صــد آفریــن و از آن نقطــه مــرزی تــا شــهر
اردبیــل نــوای زیبــای زبــان تالشــی به گــوش مردمــان تالــش

شهر مرزی عنبران:
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طــای دســتباف هنرمنــدان ایــن منطقــه مــورد بهــره بــرداری زیارتگاه گس نپی
قــرار گرفتــه کــه عــاوه بــر گلیــم ومســند ســایر هنرهــای دســتی بارگاه شیخ محمد نقشبندی
عنبــران را در خــود جــای داده اســتبه اختصــار نقــاط دیدنــی
بارگاه سید بابا خرم
شــهر عنبــران عبارتنــد از:
چشمه چپلی حونی ،نبی حونی ،کانه ک حونی ،ابوزه حونی ،کیه
پیکره سنگی بابا داود عنبران
حونیو…
نمایشگاه صنایع دستی عنبران
منطقه توریستی اینرو
پیکره سنگی عقاب تالش
منطقه توریستی تاوله شوون
ثپه گاندمه هو
منطقه توریستی باند بوغ
کهریز خان حونی
سه شنبه بازار وجمعه بازار عنبران
منطقه توریستی تانگی
روستای تاریخی عنبران علیا:
ایــن روســتا قدیمیتریــن روســتای اســتان اردبیــل بــوده کــه
بقــول شــاعر فقیــد شــیخ ضــاء الدیــن شــفیقی عنبرانــی روســتایی
اســت چســبیده بــه مــرز کــه ملکــش اســتثنایی اســت نــزد اهــل
ســلوک و طریقــت نــام عنبــران علیــا کلمــه ای دیــر آشناســت
کــه گاه بــدون در نظــر گرفتــن نــام جغرافیایــی ،بــه جهــت قــرار
گرفتــن آرامــگاه اولیــاء ا ...بیشــمار در ایــن خــاک مقــدس آنــرا
”عنبــران اولیــاء” نیــز مینامنــد .عــاوه برآثــار دوره اســامی
باقیمانــده تاریــخ چندهــزار ســاله زندگــی بشــری در جــای جــای
روســتا بــه چشــم میخــورد از نظــر طبیعــی بــه لحــاظ وجــود
چشــمههای متعــدد نــام ســرزمین چشــمههای جوشــان نیــز
بــه ایــن روســتا اطــاق شــده و بخاطــر وجــود معمــاری ویــژه
خانههــای پلکانــی آنــرا ماســوله اردبیــل هــم معرفــی کردهانــد :
مناطق گردشگری:

روستای جید:
روســتایی از دهســتان مینابــاد بخــش عنبــران و طــول
جغرافیایــی  ۲۹٫۴۸و عــرض جغرافیایــی  ۲۹٫۳۸وارتفــاع
متوســط ۱۶۶۰متــر قــرار دارد .مکانــی تپــهای و ســرد وخشــک
میباشــد .ایــن روســتا در  ۷کیلومتــری شــمال شــهر نمیــن
واقــع شــده اســت .کــه از شــمال بــه روســتای کلــش و از
جنــوب بــه شــهر نمیــن محــدود میشــود .از ســمت شــرق
بــه روســتای میزرانــق واز ســمت جنــوب شــرقی بــه دهســتان
مینابــاد واز ســمت غــرب بــه شــهر عنبــران منتهــی میشــود.
مناطق گردشگری:
بقعه پیر باب نورعلی
محوطه قلعه جو
نسوباند
محوطه گورستان تانگه نسو
محوطه کانه جید
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روستای گلشن:

مناطق گردشگری:

ایــن روســتا از ســمت شــمال بــه جمهــوری آذربایجــان و از گورستان تاریخی ساوو
ســمت شــمال شــرقی بــه روســتای عنبــران علیــا محــدود و از ساووکهریز
ســمت جنــوب بــه قریــه جیــد (جهیــت) و جنــوب شــرقی بــه
دهســتان مینابــاد منتهــی شــده و از ســمت شــرق بــه روســتای سپردی حونی
میرزانــق متصــل و از طــرف غــرب بــه روســتای قشــاق ســروآباد گردوله پشته
و همچنیــن از ســمت جنــوب غربــی بــه شــهر عنبــران منتهــی
سیو کوباند
میشــود ایــن روســتا بالــغ بــر  ۲۲۴خانــوار و جمعیــت آن
 ۷۴۴نفــر مــی باشــد کــه  ۳۳۶نفــر آن مــرد و  ۴۰۸نفــر آن زن
میباشــد و  ۳۸۰نفــر از تعــداد کل جمعیــت آن بــا ســواد هســتند روستای پیله زیر:
همــت بلنــد جوانــان ایــن روســتا و قــدرت اراده آنــان الگــوی
بســیار خوبــی بــرای ســایر تالــش زبانــان اســت کــه در ســایه کار بــا عبــور از شــهر عنبــران روســتایی خــوش آب وهــوا بنــام پیلــه
وتــاش بــا کســب موقعیتهــای عالــی در آبادانــی روســتای آبء زیــر قــرار دارد کــه مردمــان تالــش زبــان آن درســایه تــاش دائــم
واجــدادی خــودد نیــز کمــر همــت بســته وامــروزه روســتای کلــش فرزندانــی تحصیلکــرده و فاضــل را بــه جامعــه ایرانــی تقدیــم
یکــی از آبادتریــن روســتاهای اســتان اردبیــل بحســاب میآیــد .داشــته کــه مایــه مباهــات بــوده وجــه تمایــز مــردم ایــن روســتا از
نظــر زبانشــناختی اصالــت زبــان ونیــز ضــرب المثلهــای متــداول
مناطق گردشگری:
در محــاورات عمومیســت کــه کمتریــن ناخالصــی رادارا بــوده نــاب
تریــن کلمــات وعبــارات زبــان تالشــی را میتــوان در ایــن روســتا
محوطه تاریخی کانه کولش
شــنیددر گوشــه گوشــه خانههــای پیلــه زیــر دســتبافته هــای
دره مصفای کولشه رو
قدیمــی وابــزار وادوات قدیــم کشــاورزی و نیــز ســایر وســائل
تفرجگاه کنار مرز گلشن
زندگــی یافــت میشــود.
روستای ساوو(سروآباد):

نقاط گردشگری:
نشانگاه بابا منصور

نرســیده بــه روســتای پیلــه زیــر روســتای کوچکــی بنــام تالشــی زیارتــگاه چلــون (محــل اصلــی اقامــه نمــاز اســتثقاء مــردم
ســاووقرار دارد کــه در نــام گــذاری تقســیمات کشــوری ســروآباد منطقــه عنبــران)
نــام گرفتــه اســت مردمــان روســتا بــه شــغل دامــداری وکشــاورزی
باغ زیبای اللهیار(اللهیار بوغ)
مشــغول بــوده وجوانــان بــرای گــذران زندگــی بــه اقصــی نقــاط
کشــور بدنبــال کســب وکار روانــه شــده امــا هرگــز روستایشــان را گردنه زارده گوول
فرامــوش نمیکننــد.
خمن جو

روستای میرزانق:

یکــی از روســتاهای تالــش نشــین اســتان اردبیل اســت کــه باغات
معــروف ایــن خطــه از زیبایــی و صفــای خاصــی برخورداراســت
کاشــت ســیفیجات و عرضــه آن در بــازار روز عنبــران در بیــن
اهالــی امیــن جــان رواج داشــته کــه بــه جهــت عــدم اســتفاده
از ســموم دفــع آفــات از ســالمترین محصــوالت منطقــه بشــمار
مـیرود بــا تصویــب تشــکیل شــهر عنبــران روســتای امیــن جــان
بــه ایــن شــهر تالــش نشــین الحــاق گردیــده اســت.

روســتای مــرزی میرزانــق در فاصلــه پنــج کیلــو متــری شــمال
شهرســتان نمیــن واقــع شــده اســت.جمعیتی بالــغ بــر  ۷۰۰نفــر
و  ۱۵۰خانــوار دارد و بــه زبــان تالشــی تکلــم مینمایند.طراحــی
گلیــم از دیــر بــاز در ایــن روســتا رواج داشــته تــا جاییکــه برخــی
از طرحهــای گلیــم عنبــران بــه نــام “مزونــه نمو”شــهرت یافتــه
اســت ایــن روســتا در فصــل خــرداد و تیــر بســیار دیدنــی اســت و ناحیه تانگ
مردمــی مهربــان و دوســت داشــتنی دارد.
آبگرم عوضعلی اوو
نقاط گردشگری:

مراتع و دشتهای زیبای مرز آذربایجان
صخرهٔ بزرگ معروف به”رمضون هال”
روستای میناباد:
روســتای مینابــاد یکــی از روســتاهای بــزرگ شهرســتان نمیــن
بخــش مــرزی عنبــران اســت کــه مردمانــی قــوی بنیــه و بــا اراده
را درخــود جــای داده وبــه غیرتمنــدی و جوانمــردی مشــهورند
ایــن مــردم تالــش زبــان هماننــد ســایر همزبانــان مرزنشــین
بواقــع مرزدارانــی قابــل تحســین در حیطــه وطندوســتی و نیــز
محافظــت از حریــم فرهنگــی ایــران زمیــن بشــمار میرونــد.

زاردهال تهبه
تــراژدی مــرگ زبــان تالشــی در برخــی از مناطــق اردبیــل بوضوح
بــه چشــم مــی خــورد .ضــرورت حفــظ آثــار ایــن زبــان ایرانــی
وباســتانی امریســت حیاتــی کــه همــت همگانــی گویشــوران
ومتخصصــان زبانشناســی را میطلبــد بــه همیــن دلیــل از همــه
بــزرگان و فرهیختــگان بــه فرهنــگ ایرانــی عالقمنــد و مخصوصــا
ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری انتظــار میــرود نســبت
بــه ثبــت جهانــی زبــان تالشــی بعنــوان میــراث فرهنگــی بشــری
همــت گمارنــد.
Shahabi91@gmail.com
www.hestel.blogfa.com
www.postman.blogfa.com
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سه هاییم باند (روبروی چلون)
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انسانشناسان به مثابه معلمان
مهسا شیخان
انسانشناســی آمــوزش و پــروش و مباحــث مرتبــط بــا ســواد
از اوایــل دهــه  1960میــادی در آمریــکا در پاســخ بــه آنچــه
کــه اســپیندلر آن را «چشــمبند فرهنگــی» معلمــان مینامیــد
بــه شــکل عملــی وارد مقولــه مباحثــات تعلیــم و تربیــت شــد.
اســپیندلر معتقــد بــود کــه در کالسهــای درس ،دانشآمــوزان
متعلــق بــه اقلیتهــای فرهنگــی چــون رنگینپوســتان و یــا
مهاجــران کــه سیســتم ارزشــی یکســانی بــا معلــم خــود ندارنــد
عمومــا نادیــده گرفتــه شــده و بــه حاشــیه رانــده میشــوند.
رویکردهــای انسانشناســی مشــاهده و مستندســازی تعامــات
کالســی بــرای پاســخ بــه ایــن مســائل و ایجــاد فهمــی عمیقتــر
از آنچــه کــه در کالس درس میــان معلــم و دانشآمــوزان
اتفــاق میافتــد وارد مطالعــات آمــوزش و پــرورش شــد .مطالعــات
انسانشناســی بــا ایجــاد پلــی میــان حــوزهی انسانشناســی
و آمــوزش از طریــق مشــاهده دقیــق ،مستندســازی ،تفســیر ،و
کاربــرد فهمهــای نویــن یادگیــری در داخــل و خــارج از مــدارس،
دیدگاههــای عمیــق و جدیــدی را بــه ماهیــت تعلیــم و تربیــت
گشــوده اســت.
متــن ذیــل ،بخشــی از ترجمــه مقالــه «بــه ســوی انسانشناســی
معلمــان و تدریــس» نوشــته ســارا جوویــت و کاتریــن شــولتز
اســت کــه بــا رویکــرد انسانشناســی آمــوزش بــه نقشهــای
چندگانــه و چندوجهــی معلمــان بــه مثابــه انسانشــناس-معلم و
معلم-انسانشــناس تصویــری غنــی از کار معلمــان ،فعالیتهــای

آموزشــی بــه دســت داده و بــه دنبــال تدویــن مطالــب درســی
بــا هــدف برابــری آموزشــی اســت .بخــش ذیــل تک ـهای از ایــن
مباحــث بــا عنــوان انسانشناســان بــه مثابــه معلمــان و مرئــی
کــردن معلمــان :مستندســازی فعالیتهــا و همبافتهــای کالس
درس ارائــه شــده اســت.
ایــن مقالــه در کتــاب مجموعــه مقــاالت «درآمــدی بــر
انسانشناســی علــم و آمــوزش عالــی» و بــا ترجمــه مهســا
شــیخان ،جبــار رحمانــی توســط نشــر پژوهشــکده مطالعــات
فرهنگــی اجتماعــی منتشــر شــده اســت.
انسانشناسان به مثابه معلمان
دیربــازی اســت کــه انسانشناســان بــه آمــوزش بــه مثابــه
فرآینــد اجتماعــی فرهنگــی و گشــودن دریچــهای [تــازه] بــه
روی برخــی از فرآیندهــای یادگیــری و تدریــس کــه در میــان
زمینههــای مختلــف نفــوذ میکننــد ،عالقهمنــد بودهانــد .بــرای
مثــال ،مطالعــه اولیــه مــارگارت میــد ( )]1929[ 1961بــر روی
رشــد بزرگســاالن در بســتر زندگــی روزمــره بــه یکــی از اولیــن
مطالعــات مونوگرافــی بــر روی تدریــس و یادگیــری بــه عنــوان
فرآینــد جامعهپذیــری در اجتمــاع انســانی منجــر شــد (پلیســییر
 .)1991بنــا بــه گفتــه مکدرمــوت« ،)2001:856(1آنجایــی کــه
آمریکاییهــا بــر یادگیــری بــه عنــوان امــری سلســلهمراتبی از
معلــم بــه ســوی دانشآمــوزان متمرکــز بودنــد ،میــد بــر روی
یادگیــری بــه عنــوان امــری متصــل در میــان مردمــی کــه
بــا هــم فعالیتــی را انجــام میدهنــد ،متمرکــز بــود» .میــد بــا
موقعیتیابــی در خــارج از مــدارس و کالسهــا ،چارچوبــی را
بــرای بررســی زمینــه و بســتر بزرگتــر تدریــس و یادگیــری ارائــه
McDermott.1

مرئی کردن معلمان :مستندسازی فعالیتها و همبافتهای
کالس درس
مطالعــات اولیــه در انسانشناســی آمــوزش نــه تنهــا بــر تفســیر
فعالیتهــای معلمــان تاثیرگــذار بــود ،بلکــه بــه روششناســی
مستندســازی و تحلیــل کار در کالسهــای درس و مــدارس
هــم کمــک کــرد .بــا تحلیــل مردمنــگاری نظاممنــد و دقیــق،
دیدگاههــای انسانشــناختی بــه روشنســازی صورتهــای
آموزشــی ،محتوایــی ،و فعالیتهــای ایدئولوژیــک کــه هــم
نابرابــری آمــوزی را دوبــاره بــه چالــش میکشــد ،و شــیوههایی
را ارائــه میدهــد کــه فعالیتهــا در آن همــواره در بســترهای
خــاص سیاســی و اجتماعــی موقعیتیابــی شــدهاند .توصیفــات
مردمنگارانــه دروازهای را بــه درون زندگــی معلمــان در سراســر
جهــان بــاز میکنــد ،و بــه توضیــح و نظریهپــردازی فعالیتهــا
و تصمیمــات معلمــان کمــک میکنــد .بــرای مثــال ،والــی و
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داد.
ســایر تحقیقــات انسانشــناختی هــم بــر ایــن امــر متمرکــز بودنــد
کــه چگونــه یادگیــری در خــال فعالیتهــای روزمــره اتفــاق میافتد
(لیــو  .)1996بــرای مثــال ،لیــو بــر پایــه تحقیــق انسانشــناختی
خــود کــه کارآمــوزی دسـتدوزان لیبریایــی را مستندســازی کــرد،
نظریــه یادگیــری را بــه عنــوان فعالیتــی اجتماعــی و موقعیتمنــد
ارائــه میدهــد .از ایــن دیــدگاه ،فعالیتهایــی مثــل ســوزندوزی،
یادگیــری را ســامان میدهنــد .ادعــای لیــو بــرای فهــم اینکــه
افــراد چگونــه از طریــق تغییــر مشــارکت خــود در اجتماعهــاو
فعالیتهــا هنــری را میآموزند،مفیــد اســت (همچنیــن لیــو و
وگنــر  1991را مالحظــه کنیــد) .لــذا بایــد از تمرکــز بــر شــناخت
فــردی عبــور کنیــم .ایــن نکتــه لیــو و دیگــران را بــر آن داشــت که
بــر یادگیــری بــه جــای تدریــس تمرکــز کننــد ،و بــر مخاطــرات
برابــر کــردن ایــن دو فرآینــد هشــدار دهنــد.
در حالیکــه محققــان بینشهــای انتقــادی بــر روی یادگیــری
را از تحقیــق بیــرون از محیطهــای رســمی یادگیــری دریافــت
کردنــد ،از زمــان ظهــور گفتمانهــای اجتماعــی دربــاره نابرابــری
آموزشــی و بنیانگــذاری شــورای انسانشناســی و آمــوزش در
ســال  ،1968بســیاری از انسانشناســان بــه مــدارس و کالس
هــای درس بــه عنــوان مکانهایــی بــرای مطالعــه میدانــی نــگاه
میکردنــد .انسانشناســان کــه اغلــب بــه عنــوان متخصصیــن
بیرونــی دیــده میشــدند ،نگاهــی اجتماعــی فرهنگــی را بــرای
بررســی کار و فعالیــت «مدرســه» بــه کار گرفتــه بودنــد ،و قــدرت
ابزارهــای نظــری و روششــناختی انسانشناســی را بــرای توســعه
فهــم جدیــدی از نقــش معلمــان و تدریــس ارائــه میدادنــد.
انسانشناســان بــر پایــه شــواهد مردمنگارانــه و تحلیلهــای
دقیــق آنهــا ،بــه معلمــان و محققــان در چگونگــی «بــاز کــردن»
فرهنــگ ،تفســیر فعالیتهــای کالســی ،و در برخــی مــوارد،
بازمفهومســازی تدریــس کمــک کردنــد .بــر خــاف معلمــان ،بــا
ایــن حــال ،آنهــا بــه نــدرت نســبت بــه دانــش آمــوزان ،همــکاران،
مدیــران مدرســه ،و والدیــن و یــا از ســوی اجبارهــای بوروکراتیــک
و مطالــب درســی در یافتههــای خــود مســئول شــناخته
میشــدند .در نتیجــه ،الزامــا نبایــد آنهــا مســئول برخــی وجــوه
اجبــاری کالسهــا شــناخته میشــدند (اپــل .)2000:229

چمبلیــس )2007(2آســیبپذیری معلمــان را در تحلیلشــان از
چگونگــی تنــش آزمونهــای عمومــی و بــزرگ میتوانــد حتــی
معلــم باتجربــه را بــه «مــد اخالتــی» کــه فرصتهــای کــودک-
محــور را بــرای یادگیــری محــدود میکنــد نشــان دادنــد .بــه
همینترتیــب ،مــرکادو ( )1994انــواع بدنههــای پیچیــده و
چندگانــه دانــش کــه معلمــان آنهــا را متناسبســازی کــرده و در
طــی کنشهــای هــرروزه تدریــس تولیــد میکننــد ،را بررســی
میکنــد.
توصیفــات مردمنگارانــه کــه ارتباطــات مضمونــی یــا تطبیقــی در
میــان موقعیتهــای مختلــف بــه دســت میدهنــد ،بینشهــای
جدیــدی را در خصــوص تدریــس و یادگیــری و نقــش معلمــان و
شــاگردان در اختیــار مــا قــرار میدهــد .مطالعــات مردمنــگاری
تطبیقــی بــه نشــان دادن ایــن نکتــه میپردازنــد کــه چگونــه
معلمــان در شــبکههای مختلــف تدریــس کــه توســط انتظــارات
تاریخــی ،معاصــر و نیــز محلــی و ملــی آمــوزش شــکل گرفتهانــد
فرهنگپذیــر میشــوند (اندرســون-لویت 1996؛ 2002؛
ســیماهارا 2002؛ ســیماهارا و ســاکایی .)1995 3بــرای مثــال
مطالعــه سهســاله مردمنــگاری ســیماهارا و ســاکایی ()1995
هفــت معلــم تــازهکار را در آمریــکا و در ژاپــن بــا هــم مقایســه
میکنــد .از نظــر مضمونــی ،مطالعــات مردمنگارانــه بــه نشــان
دادن انواعــی از ابداعــات آموزشــی و قابــل تعاملــی بــودن آنهــا
(اندرســون-لویت 2003؛ لوینســون ،فولــی و هالنــد  )1996کمــک
میکننــد .در تعــداد بســیاری از مثالهــای تعاملــی کــه در کتــاب
اندرســون-لویت (2003:2و )18ذکــر شــدهاند ،نویســندگان
نشــان میدهنــد کــه چگونــه اطالعــات خاصــی در سراســر
دنیــا در «محــل مطالعــه میدانــی» بــه شــکلهای مختلــف اجــرا
میشــوند چــرا کــه «معلمــان و دولتهــا بــا مجموعــه ذخایــر
کالســی کار میکننــد».
از طریــق ایــن نــوع از تحقیــق ،مطالعــات مردمنگارانــه کار معلمــان
را بــه شــیوههای مختلــف و مهــم مستندســازی کــرده و در
درون بســتر خودشــان قــرار میدهنــد .اول ،عمــق و گســتردگی
دادههــای مردمنگارانــه نشــان میدهــد کــه چگونــه معلمــان
میتواننــد فرصتهایــی را بــرای حمایــت و اغنــای توســعه
4
اجتماعــی و دانشــگاهی دانشــجویان از دســت بدهنــد (دلپیــت
1995؛ فولــی 1994؛ رولــون-دو5؛ والنزوئــا ،)1999 6و همچنیــن
نشــان میدهنــد کــه چگونــه معلمــان میتواننــد فرصتهــای
متعــددی را بــرای توســعه ارتباطــات فــردی و فعالیتهــای
قدرتمنــد آموزشــی بــر مبنــای دانــش دانشآمــوزان خــود شــکل
دهنــد (فوســتر 1989؛ جوییــت 2009؛ الدســون-بیلینگز .)1995
بــرای مثــال ،در مطالعــه ســه ســاله خــود بــر روی دانشآمــوزان
دبیرســتان ،والنزوئــا ( )1999جمعــآوری داده@هــا را بــرای
طراحــی چارچــوب نظــری «سیاســت مراقبــت» اینطــور توصیــف
کــرد:
بخــش کیفــی مطالعــه مــن بــر روی جوانــان
مکزیکــی در دبیرســتان خــوآن ســکویین در
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اوایــل پاییــر ســال  1992میــادی آغــاز شــد.
ایــن مطالعــه کیفــی شــامل مصاحبههــای
غیررســمی بــاز بــود بــا گروههــای مختلــف
دانشــجویان و تــک تــک آنهــا ،و نیــز معلمــان
بــه همــراه مشــاهدات مدرســه انجــام شــد .این
مواجههــا مــرا نســبت بــه اهمیــت ارتبــاط
انســانی بــا انگیزههــای دانشآمــوزان آگاه
کــرد .ارتبــاط بــا پرســنل مدرســه ،خصوصــا
بــا معلمــان ،نقشــی تعییــن کننــده در تعییــن
میزانــی کــه مدرســه را محلــی مطلــوب بــرای
جوانــان میســازد یــا نــه ،بســیار مهــم بــود.
جوانــان ،خصوصــا گروههایــی کــه متولــد
آمریــکا بودنــد ،عمومــا نیازهای وابســتگی خود
را در قالــب مراقبــت بیــان میکردنــد .هــر بــار
مــن یادداش ـتهای میدانــی خــود را بررســی
میکنــم ،از تعــداد و شــدت کاربــرد کلمــات
«مراقبــت»« ،مراقــب» کــه بیانکننــده نیــاز
بــه توجــه بودنــد ،جــا میخــورم( .ص)7 .
بــا اینکــه تمرکــز کار والنزوئــا ( )1999:5بــر روی کار بــا
دانشآمــوزان بــود ،معلمــان نقــش معنــادار و مهمــی در تحلیــل
وی داشــتند ،ایــن شــامل شــیوههایی بــود کــه در آن «معلمــان
نمیتوانســتند ارتباطاتــی معنــادار بــا دانشآمــوزان خــود برقــرار
کننــد» و شــیوههایی را نشــان مــیداد کــه «دانــش آمــوزان بــا
معلــم خــود بیگانــه میشــدند ».شــواهد وی کمــک کــرد کــه او
بتوانــد الگوهــای آموزشــی و تعاملــی «فرآینــد مدرسـهای کاهنده»
را مستندســازی و تحلیــل کنــد و بــرای «فرآینــد مدرســهای»
اســتدالل کــرد کــه معلــم بتوانــد ایدئولــوژی و فعالیــت واقعیــت
مراقبــت» را در آن بــه کار بگیــرد (ص.)263 .
تمرکــز بــر انواعــی از دادههــا در مطالعــات مختلــف میتوانــد
بــه دیدگاهــی کاملتــر و مفصلتــر بــر فعالیتهــای آموزشــی
اضافــه کنــد .بــرای مثــال ،بــر خــاف والنزوئــا ( ،)1999جوویــت
( )2009شــیوههایی را مستندســازی کــرد کــه در آن معلمــان و
دســتاندرکاران اجــرای «شــبکههای ارتباطــی» و یــا ارتباطــات
چندگانــه را در درون و در میــان مــدارس مختلــف شــهری بــه
کار گرفتنــد .انــواع شــبکهها شــامل شــبکههای گفتمانــی،
آموزشــی ،و فعالیتهــای ســاختاری بــود کــه بــه توســعه و
پایــداری ارتباطــات معنــادار در میــان اعضــای اجتمــاع مدرســه
کمــک میکننــد .همانطــور کــه ایــن مطالعــات مختلــف نشــان
میدهنــد ،دادههــای همگــرا و واگــرا بــه محققــان ،فعــاالن ،و
سیاســتگذاران در فهــم عمیقتــر چگونگــی حمایــت از کار
معلمــان در مــدارس کمــک میکننــد.
دوم ،مطالعــات مردمنگارانــه میتوانــد فرآیندهــای آموزشــی را
در میــان موقعیتهــای چندگانــه بــرای کمــک بــه فعالیتهــای
در بســترهای درون کالسهــا و مــدارس بررســی کنــد .همانطــور
کــه آیزنهــارت ( )2001:221بیــان میکنــد ،مردمنــگاری
چندموقعیتــی «روششناســی مناســبی بــرای مطالعــه تولیــدات
فرهنگــی معاصــر» اســت بــه دلیــل شــیوههایی کــه ایــن مطالعــات
میتواننــد «ارتبــاط میــان موقعیتهایــی را کــه در کنــار هــم
حوزههــای فعالیــت اجتماعــی را شــکل میدهــد ،بررســی کننــد».

بدیــن ترتیــب« ،صورتبنــدی هــای فرهنگــی برگرفتــه شــده و
یــا تولیــد شــده در یــک موقعیــت محلــی در دیگــر موقعیتهــا
هــم دنبــال و بررســی میشــود» .مردمنگارانــی کــه جوانــان در
کالسهــای درس و مــدارس را مــورد مطالعــه قــرار میدهنــد
اغلــب خــود را در حالیکــه بــه دنبــال ایــن «ارتباطــات» بــا خانــه
و فعالیتهــای اجتماعــی محلــی خــود و نیــز رویدادهــای اجتماعی
مختلــف هســتند ،مییابنــد (گونیــک 2003؛ رولــون-دو .)2007
مطالعــه دو ســاله مردمنــگاری نســپر 7بــر روی مدرســه ابتدایــی،
وی را بــه مدرســه وکالسهــای متعــددی بــرای کار بــا مدیــران
اجرایــی ،معلمــان ،و دانشآمــوزان کشــانید .در نهایــت ،وی
تحقیــق را بــر حوزههــای عمومــی مختلــف بــرای مالقاتهــای
شــورای شــهر ،نشس ـتهای هیئــت امنــای مدرســه و برنامههــای
عمومــی رادیــو ،و نیــز خانــه خانوادههــای مختلــف کــه وی
مصاحبههــای متعــددی را بــا والدیــن انجــام داده بود،کشــاند.
حتــی زمانــی کــه واقعــا ایــن موقعیتهــای مختلــف را مشــاهده
نمیکــرد ،اهمیــت آنهــا را تشــخیص مــیداد .بــرای مثــال ،از
دانشآمــوزان میخواســت کــه نقشــه جوامــع خــود را رســم
کننــد بــه طــوری کــه وی بتوانــد «حرکــت کــودکان را از طریــق
فضاهــای همســایگی» درک کنــد (ص.)93 .
مهمتــر از آن ،نســپر ( )xiii :1997موقعیتهــای مختلــف
را بــرای مطالعــه خــود بــرای شــکلدادن بــه فهمــی نظــری
پیچیــده از مــدارس ،و بســتر بزرگتــر فعالیتهــای معلــم
در کالسهــای درس بــه کار گرفــت .وی توضیــح میدهــد:
بــه جــای مشــاهده محیطهــای آموزشــی-
مــدارس ،کالسهــای درس ،و نظایــر آنهــا -بــه
عنــوان محدودههــای روشــن و محتواهــای
قابــل شناســایی ،مــن بــه آنهــا بــه عنــوان
امــوری گســترده در فضــا و زمــان ،ســیال
در صورتبنــدی و محتــوا؛ بــه عنــوان
تقاطعهــای شــبکه هــای مختلــف و متعــدد
شــکلدهنده شــهرها ،اجتماعــات ،مــدارس،
آموزشهــا ،و فعالیتهــای مــدرس و
دانشآمــوز نــگاه میکــردم.
بــا اســتفاده از ایــن مشــاهدات ،وی مدرســه ابتدایــی را بــه
عنــوان «تقاطعــی در فضــای اجتماعــی ،گــرهای در شــبکه
فعالیتهایــی کــه بــه نظامهــای پیچیــدهای کــه در خــارج از
مدرســه آغــاز شــده و پایــان مییابــد» در نظــر میگرفــت.
وی شــیوههایی را کــه مــدارس ،شــهرها ،سیاســت ،همســایگی،
تجــارت ،و فرهنــگ عمومــی همگــی «بــه شــکلی پیچیــده بــه
یکدیگــر مرتبــط هســتند» و چگونــه «در کنــار هــم تاثیــرات
آموزشــی تولیــد میکننــد» (ص)xi .را نشــان میدهــد .بــه
عنــوان مثالــی از ایــن نــوع تحلیــل ،وی بــه کل مباحــث
زبانــی در مدرســه نگاهــی دقیــق دارد ،بــا ایــن توضیــح کــه:
بــه جــای ارائــه صــرف گــزارش ایــن بحــث،...،
مــن آن را بــه عنــوان تقاطــع میدانــم ،گــرهای
کــه بایــد بــاز شــود .مــن تاریخــی از شــهر و
نظــام مدرســه و سیاســت را بــرای نشــاندادن
اینکــه چگونــه ممکــن اســت بــرای مدرســه
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کــه در مرحلــه اول خــود را نــوآوری کنــد،
ارائــه دادم؛ ســپس مــن مشــاهده کــردم کــه
چگونــه والدیــن خواســت سیاســی را بــرای بــه
چالــش کشــیدن طرحهــا و برنامههــا بــه کار
بردنــد ،و مــن ریشــههای ایــن کشــمکش را
در منطقـهای مختلفــی کــه معلمــان و والدیــن
بــرای توضیــح و ارزیابــی فعالیتهــای مدرســه
بــه کار میبردنــد ،موقعیتیابــی کــردم.
بــا ایــن دیــدگاه ،فعالیتهــای معلمــان در درون شــبکههای
محلــی تاثیرگــذاری و گفتمانهــای حرفهــای بزرگتــر فهــم
میشــود ،کــه بــه فهمهــای بزرگتــری از پیچیدگــی آنچــه کــه
در داخــل کالسهــا اتفــاق میافتــد ،منجــر میشــود.
ســوم ،مطالعــات مردمنــگاری ،خصوصــا تحقیقــات مردمنــگاری
مقیــاس کوچــک ،اغلــب نرخــی از فناوریهــا را بــرای کســب
ســبکهای تعاملــی و ارتباطــی بــه کار میگیرنــد .بــا اینکــه
نوآوریهــای فنــاوری ایــن نــوع مستندســازی را راحتتــر
کــرده ،محققانــی مثــل اریکســون و موهــات ( )141 :1982بــه
مــا نشــان دادنــد کــه تقریبــا ســه دهــه پیــش چگونــه و چــرا
روشهــای تحلیلــی مقیــاس کوچــک بــرای قالببنــدی فهــم مــا
از فعالیتهــای معلمــان مفیــد بودنــد .در توصیــف روششناســی
تحقیقشــان ،آنهــا نوشــتند:
ضبــط ویدیویــی بــرای طــول هــر کالس
یکســاعته دائمــا انجــام میگرفــت .حداقلــی
از «ویرایــش دوربینــی» توســط اوپراتــور
دوربیــن انجــام میشــد («زوم کــردن» و
«چرخانــدن [دوربیــن] در سراســر کالس).
ایــن بــرای ارائــه ضبطــی بــود کــه تــا حــد
ممکــن جامــع و بــدون خلــل و تنهــا جریــان
طبیعــی تعامــل را در میــان «تکههــای»
قابــل ســنجش یــک روز مدرســه قابــل
مشــاهده کنــد.
ایــن ضبطهــای ویدیویــی ،و جدولهــای زمانبنــدی کــه
آنهــا را نشــان مــیداد ،بــه محققــان ایــن اجــازه را مــیداد کــه
«شــیوههای هدایتــی» معلمــان را دقیــق مشــاهده کننــد

و ببیننــد کــه ایــن فعالیتهــای کالســی در طــی یــکســال
تحصیلــی چــه شــکلی بــه خــود خواهــد گرفــت ،و ایــن الگوهــای
حرکــت ،طــول زمانــی ،و انــواع تعامــات (ص )142 .را در بــر
خواهــد گرفــت .ایــن فیلمهــا همچنیــن محققــان و مدرســان را
قــادر کــرد کــه ســناریوهای کالســی را بــه همــراه هــم ببیننــد،
و معلمــان دیدگاههــای خــود دربــاره دادههــا را بــه اشــتراک
بگذارنــد .از آنجــا کــه در ایــن مطالعــات ،ضبــط ویدیویــی ابــزاری
مشــترک بــرای مستندســازی مردمنگارانــه بــرای محققــان و
همچنیــن بــرای معلمــان باتجربــه و تــازهکاری بــود کــه درگیــر
ســنجش خــود و همــکاران خــود بودنــد.
حــوزه مردمنــگاری بصــری در ســالهای اخیــر رشــد چشــمگیری
داشــته اســت ،و حالتهــا و روشهــای جدیــد بــرای جم ـعآوری،
تحلیــل و حتــی بازمفهومســازی آنجــه کــه داده مطالعــه اســت را
ارائــه داده اســت (دانــکام2004 8؛ پینــک .)2001 9پینــک تضویــح
میدهــد کــه:
عکاســی ،ویدیــو و رســانههای الکترونیکــی
بیــش از پیــش در کارهــای مردمنــگاری
بــه کار گرفتــه میشــوند :بــه عنــوان
متــون فرهنگــی؛ بــه عنــوان بازنمــای دانــش
مردمنــگاری؛ و موقعیتهــای مکانــی
تولیــد فرهنگــی ،تعامــل اجتماعــی و تجربــه
فــردی کــه خــود موقعیتهــای میدانهــای
مطالعاتــی مردمنــگاری را صورتبنــدی
میکننــد( .ص)1 .
ایــن مطالعــه را فناوریهــای دیجیتــال جدیــد حمایــت میکننــد
و همچنیــن رویکردهــای نظــری «نقادانــه مــدرن» نســبت بــه
ذهنیتگرایــی ،تجربــه ،دانــش ،و بازنمایــی ،رویکــردی بازتابــی
بــه روششناســی میدانهــای مطالعــه مردمُنــگاری و تاکیــدی
بــر میانرشــتهای بــودن» (پینــک )2-1 :نیــز در همیــن راســتا
هســتند .مردمنــگاری تصویــری ،شــامل کاربردهــای ابداعــی
بازنماییهــای چندحالتــی ،نرخــی روبهرشــد از امکاناتــی را بــرای
مستندســازی و تفســیر فعالیتهــای کالســی بــرای همکاریهــای
تحقیقاتــی در میــان معلمــان و انسانشناســان ارائــه میدهــد.
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آیا در گیالن هم کمبود آب وجود دارد؟!
ناصر عظیمی
طرح موضوع
گیــان اســتانی اســت کــه بیشــترین بارندگــی را در ایــران بــه
خــود اختصــاص داده اســت .نــه فقــط در ایــران بلکــه در ســطحی
بســیار وســیع تــر در پیرامــون ایــران یعنــی از مراکــش در شــمال
آفریقــا و در تمــام خاورمیانــه تــا مرزهــای غربــی چیــن و هنــد،
جایــی پیــدا نمیشــود کــه تــا ایــن انــدازه آب و هوایــی مرطــوب و
بارندگــی داشــته باشــد .بــه عنــوان نمونــه در ایســتگاه هواشناســی
انزلــی بــه طــور متوســط ســاالنه بیــش از  1850میلیمتــر
بارندگــی فــرو مــی ریــزد .بنابرایــن پرسشــی کــه طــرح کردهایــم
در نــگاه نخســت کمــی غیــر منتظــره و عجیــب اســت .امــا ببینیــم
چــرا ایــن پرســش را طــرح کردهایــم و آیــا واقعــن در گیــان مــا
بــا کمبــود آب روبــرو هســتیم؟
بیالن مثبت آب در گیالن
در مطالعــات آب یکــی از شــاخصهای مهــم ،بررســی بیــان آب
اســت .بیــان آب اســت کــه بــه مــا میگویــد در یــک محــدودهی
مشــخص کمبــود یــا مــازاد آب وجــود دارد .بــه عبــارت دیگــر
بیــان آب تفــاوت مثبــت و منفــی منابــع و مصــارف آب اســت.
بــرای بررســی بیــان آب پرســش ایــن اســت کــه در یــک
منطقـهی مطالعاتــی چقــدر منابــع آب ســطحی و زیــر زمینــی در
دســترس اســت و میــزان مصــارف آن یعنــی مصــرف درکشــاورزی،
شــرب و صنعــت چقــدر اســت .البتــه در مطالعــات جدیــد نیازهــای
زیســت محیطــی یــا حقابههــای زیســت محیطــی نیــز جــزو
مصــارف محاســبه میشــود .یعنــی ایــن کــه چقــدر آب بــرای
مصــارف زیســت محیطــی یــا مصــرف زیســت محیطــی بایــد کنــار
بگذاریــم .بــه زبــان ســاده مصــارف یــا نیازهــای زیســت محیطــی
یعنــی چقــدر آب در جریــان هــای ســطحی و رودخانههــای منطقه
همیشــه بایــد جریــان داشــته باشــد تــا آبزیــان و حیواناتــی کــه
از ایــن آب اســتفاده میکننــد بــه حیــات خــود ادامــه بدهنــد.
بنابرایــن از تفاضــل منابــع و مصــارف چهارگانــه ی آب در یــک
منطقــهی مشــخص ،مــا متوجــه میشــویم کــه در منطقــهی
مطالعاتــی بیــان آب مثبــت اســت یــا منفــی .بــه عبــارت دیگــر
اگــر منابــع آب در طــول یــک ســال نســبت بــه مصــارف چهارگانــه
بیشــتر باشــد ،در آن صــورت گفتــه میشــود کــه بیــان مثبــت
اســت  .امــا اگــر میــزان آب مصرفــی در چهــار قلمــرو در یــک
ســال از میــزان منابــع قابــل دســترس بیشــتر باشــد در آن
صــورت گفتــه میشــود کــه بیــان منفــی اســت.
در مــورد گیــان ،دادههــای کلــی بیــان آبــی نشــان میدهــد
کــه در مجمــوع بیــان منابــع و مصــارف تــا امــروز مثبــت بــوده
اســت .یعنــی بــه طــور مشــخص طبــق آمــاری کــه شــرکت آب
منطقــه ای گیــان در ســال  1392ارائــه کــرده و در دســترس
ماســت ،در مجمــوع گیــان بــرای ســال  1392دارای منابــع آبــی
بــه مقــدار  6913میلیــون متــر مکعــب بــوده(  6/9میلیــارد متــر
مکعــب) و مصــارف مختلــف آن در همیــن ســال نیــز بســیار کمتــر
یعنــی  3500میلیــون متــر مکعــب ( 3/5میلیــارد متــر مکعــب)

بــرآورد شــده اســت .مطمئــن نیســتیم کــه حقابــهی زیســت
محیطــی در ایــن محاســبه بــه حســاب آمــده باشــد .متاســفانه
هنــوز ایــن نیــاز زیســت محیطــی خیلــی معمــول نیســت کــه
جــزو مصــارف ســاالنه بــه حســاب آیــد .در هــر حــال در همیــن
منبــع ،حتــا بــرای ســال  1404نیــز بــرآورد شــده اســت کــه
منابــع ثابــت بمانــد و مصــرف بــه  5000میلیــون متــر مکعــب
(یعنــی  5میلیــارد متــر مکعــب) افزایــش یابــد کــه بازهــم بیــان
مثبــت خواهــد بــود .پــس بــه اتــکای ایــن آمــار در مــورد گیــان
مــا نــه فقــط کمبــودی نداریــم بلکــه وضعیــت بیــان هــم مثبــت
اســت و دســت کــم تــا ســال  1404خورشــیدی نبایــد دغدغــه ای
در خصــوص کمبــود منابــع آبــی داشــت ،چــه بــه برســد بحــران
آب .دشــتهای اســتان نیــز از نظــر منابــع آب زیــر زمینــی نــه
«ممنــوع» و نــه «بحرانــی» بلکــه «آزاد» اعــام شــده اســت .پــس
در ظاهــر قضیــه ،هــم میــزان بارندگــی ســاالنهی بــاال و هــم منابــع
و مصــارف ســاالنه نشــان از کمبــود یــا بحرانــی در خصــوص آب در
گیــان نــدارد .پــس اگــر بــه منابــع و مصــارف ســاالنه و بیــان آب
ســاالنه بــه طــور کلــی اتــکا کنیــم ،در گیــان در قیــاس بــا دیگــر
مناطــق کشــور نــه فقــط هیــچ مشــکل آبــی وجــود نــدارد بلکــه
ایــن اســتان بــا مــازاد آب نیــز روبــرو اســت .ولــی واقعیــت چنیــن
نیســت!.
ویژگی مصرف موضعی ،معضل گیالن!
از نظــر مصــرف و منابــع آبِ تامیــن کننــده ی مصــرف ،دو ویژگــی
برجســته در گیــان وجــود دارد کــه کمبــود موضعــی را بــه شــکل
حــادی پیــش آورده اســت .ایــن دو ویژگــی یکــی زمــان مصــرف
و دیگــری زمــان ریزشهــای جــوی اســت .بــه عبارتــی ایــن دو
ویژگــی در اتفــاق هــم زمــان آن اســت کــه دشــواری حــادی پدیــد
آورده و ســبب شــده اســت کــه میــزان مــازاد آب و بیــان مثبــت
ســاالنه نتوانــد گویــای تمــام واقعیــت منابــع و مصــارف آبــی
اســتان باشــد .اجــازه مــی خواهــم توضیــح بیشــتری داده شــود.
نخســت ایــن کــه بزرگتریــن بخــش مصرفکننــدهی آب در اســتان
هماننــد تمــام نقــاط ایــران ،بخــش کشــاورزی اســت .امــا در گیالن
کشــت برنــج کــه حــدود  60درصــد ســطح زیــر کشــت کشــاورزی
اســتان را بــه خــود اختصــاص داده ،خــود مصــرف ویــژهای دارد
کــه برخــی متخصصــان آن را تــا  20هــزار متــر مکعــب بــرای
یــک هکتــار کشــت برنــج در طــول دوره ی کاشــت و داشــت
بــرآورد میکننــد .امــا در همیــن حــال چنــان کــه میدانیــم
حجــم بــاالی تقاضــا بــرای آب در کاشــت و داشــت برنــج تنهــا
در ســه مــاه اردیبهشــت ،خــرداد و تیــر صــورت میگیــرد .بــه
عبارتــی حــدود نزدیــک بــه  80درصــد کل مصــرف آب اســتان در
همیــن ســه ماهــی کــه کاشــت و داشــت برنــج انجــام میشــود،
اتفــاق میافتــد .درســت در همیــن ســه مــاه ســال کــه کشــت
برنــج بــا حجــم بــاالی تقاضــا بــرای آب روبــرو ســت ،میــزان
بارندگــی در گیــان بــه پایینتــر میــزان ســقوط میکنــد .طبــق
بررســیهای نگارنــده کل میــزان بارندگــی اســتان در ایــن ســه
مــاه حــدود  11درصــد کل بارندگــی ســاالنه ی اســتان اســت.
بنابرایــن در حالیکــه میــزان مصــرف آب در ایــن ســه مــاه بــه
حداکثــر خــود میرســد و طبــق بــرآورد بیــش از دو ســوم آب
اســتان در همیــن مــدت اســت کــه مصــرف میشــود ،منابــع آب
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حاصــل از بــارش در ســطح اســتان گیــان در همیــن ســه مــاه
بــه حداقــل خــود میرســد .بنابرایــن ،نــوع کشــت کشــاورزی در
گیــان یعنــی بــه طــور عمــده کشــت برنــج کــه دو ســوم ســطح
زیــر کشــت اراضــی کشــاورزی را بــه خــود اختصــاص داده و زمــان
کشــت آن بــر خــاف مناطــق برنــج خیــز آســیا کــه در کمتریــن
فصــل بارندگــی ســال اتفــاق مــی افتــد ،ســبب مــی شــود کــه در
مــورد بیــان آبــی مثبــت و مــازاد آبــی ســاالنه در گیــان زیــاد
خوشبیــن نباشــیم.
مــا میدانیــم کــه زمــان اصلــی بارندگــی و در واقــع فصــل بارندگی
گیــان پــس از کاشــت و داشــت و حتــا برداشــت برنــج یعنــی از
اواســط شــهریور آغــاز و تــا آواخــر آذر ادامــه مییابــد .در حالیکــه
نیــاز آبــی اســتان بیشــتر در ســه مــاه اردیبهشــت ،خــرداد و تیــر
اســت کــه بارندگــی در اســتان بــه حداقــل میرســد و در نتیجــه
مصــارف اســتان بــه ویــژه مصــرف کشــت برنــج در آن کــه حــدود
بیــش از دو ســوم کل مصــرف آب اســتان را در همیــن مــدت ســه
مــاه بــه خــود اختصــاص داده ،بــه ناچــار بایــد بــه آب خــارج از
اســتان متکــی باشــد .آبــی کــه بــه برکــت احــداث ســد ســفیدرود
و شــبکهی آبیــاری وســیع کــه در دشــت فومنــات و زیــر ســد
ســنگر احــداث شــده ،تــا کنــون بــه میــزان زیــادی مســالهی آب
کشــاورزی اســتان را در زمــان کشــت برنــج و مهمتریــن ماههــای
مصــرف آب در گیــان حــل کــرده اســت .بــا ایــن حــال در
ســالهایی کــه بارندگــی از میــزان متوســط در ماههــای کاشــت
و داشــت کمتــر مــی شــود ،بــاز هــم کمبــود آب رخ مــی نمایــد.
بــه عنــوان مثــال بهــار همیــن امســال یعنــی ســال  1397دیدیــم
کــه مراجــع مســئول از کمبــود  600میلیــون متــر مکعــب آب در
زمــان کشــت برنــج صحبــت میکردنــد .بنابرایــن کمبــود شــدید
آب در فصــل کاشــت و داشــت برنــج در گیــان وجــود دارد و تنهــا
بــه برکــت آب ســد مخزنــی ســفیدرود و ســدهای انحرافــی تاریــک

و ســنگر اســت کــه ایــن کمبودهــا رفــع میشــود .تمــام آب ســد
مخزنــی ســفیدرود از خــارج از اســتان وارد اســتان میشــود .بــه
عبــارت دیگــر اگــر آب ورودی از خــارج نباشــد ،کمبــود آب ســبب
میشــود تــا امــکان کشــت برنــج در گیــان میســر نباشــد و یــا
دســت کــم در ایــن ســطحی کــه اکنــون کشــت میشــود امــکان
پذیــر نشــود.
چارهی کار چیست؟
واقعیــت آن اســت کــه پاســخ بــه ایــن پرســش نیازمنــد یــک
هــم فکــری جمعــی همــهی متخصصــان اســت .متخصصانــی
مثــل اقتصــاد ،منابــع طبیعــی ،محیــط زیســت ،اقلیــم شناســان و
متخصصــان مرتبــط دیگــر اســت .امــا در اینجــا بــه صــورت اولیــه
و ابتدایــی بــه ایــن پرســش پاســخ اولیــه دادهایــم.
معضــل نخســت را در الگــوی کشــت بــا غلیــه کشــت برنــج در
کشــاورزی گیــان میدانیــم .در اینجــا فرصــت توضیــح بیشــتر
نیســت .در مقالــهی نســبتن مفصلــی کــه در ســازمان برنامــه
و بودجــهی اســتان گیــان نیــز ارائــه شــد و اکنــون در فضــای
مجــازی نیــز قابــل دســترس اســت و عنــوان آن ایــن بــود کــه
« آیــا کشــت برنــج بــه توســعه ی اقتصــادی اســتان کمــک
میکنــد؟» گفتــه ام کــه بایــد در ســالهای آینــده بــا ایــن
الگــوی کشــت یعنــی غلبــه کشــت برنــج در کشــاورزی گیــان،
منتظــر کمبودهــای آب در فصــول کشــت برنــج باشــیم .در همــان
مقالــه همچنیــن ضمــن غیــر اقتصــادی خوانــدن کشــت برنــج
بــرای توســعه ی اقتصــادی گیــان ،گفتــهام کــه در ســالهای
آینــده کمتــر و کمتــر بایــد اطمینــان بــه ورود آب ســفید از خــارج
از اســتان بــه داخــل اســتان داشــته باشــیم .مــا میدانیــم کــه
اکنــون نیمــی از منابــع آبــی اســتان و شــاید بیــش از  70درصــد
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مصــرف آب در فصــل کاشــت و داشــت برنــج توســط رودخانـهی نوروز؛ چهار دوره ،چهار روایت ،چهار سفرنامهنویس
ســفیدرود از خــارج از اســتان بــه داخــل اســتان آورده میشــود( .پیترو دالواله ،کارستن نیبور ،هینریش بروگش و فرد ریچاردز)
در واقــع بــا ایــن الگــوی کشــت ،گیــان از مزیتهــای اقلیمــی سمانه کاکاوند
خــود کــه یکــی هــم میــزان بارندگــی زیــاد آن اســت نمیتوانــد
بــه خوبــی بهــره بگیــرد .زیــرا بــا توجــه بــه وســعت زمینهــای
زیــر کشــت برنــج و بــا توجــه بــه ایــن کــه زمــان کشــت آن بــا نــوروز از اعیــاد بــزرگ ایرانیــان اســت کــه دربــارهاش نوشــتن
زمــان بارندگــی تطبیــق نــدارد (برخــاف مناطــق اصلــی کشــت هــم ســهل اســت و هــم ســخت .ســهل اســت چــون بــا خــون
برنــج در جنــوب شــرقی آســیا و شــرق آســیا کــه کشــت برنــج عجیــن اســت و بــا جــان بــه در شــود .ســخت اســت چــون
بــه طــور عمــده همزمــان بــا بارندگیهــای مونســون اســت) ،الزم اندیشــمندان بزرگــی پژوهــش کردهانــد و نوشــتهاند .نگارنــده بــر
اســت کــه تامــل بیشــتری بشــود و در بــارهی الگــوی کشــت ایــن آن شــد روایــت چهــار مســافر -مــورخ در چهــار دوره تاریخــی را
محصــول بازاندیشــی صــورت گیــرد .ضمــن آن کــه ایــن وســعت از بــکاود .نــوروز را در آئینــه فکــر و نوشــتههای آنهــا بجویــد و اهــم
اختصــاص زمیــن بــه کشــت برنــج و معطــل مانــدن آن در  9مــاه مطالبشــان را طبقهبنــدی کنــد .فایــده چیســت؟ آیــا پایبنــدی
دیگــر از ســال ،در واقــع اســتفاده نکــردن از مزیتهــای اقلیمــی و ایرانیــان (هــم مــردم و شــخص شــاه) بــه نــوروز و رســومش در
چهــار دوره صفــوی ،زندیــه ،قاجــار و پهلــوی اول قابــل مطالعــه
طبیعــی اســتان نیــز هســت.
پیشــنهاد دیگــری کــه میتوانــد چــارهی کار باشــد ،توســعهی اســت؟ اگــر چــه ســوال کلیتــر از آن اســت کــه بــا مطالعــه و
کشــتهای گلخانــهای بــه صــورت انبــوه و دهقانــی اســت .بــا متنپژوهــی چهــار ســفرنامه پاســخ داده شــود امــا میتــوان
کمــک دولــت در دادن وامهــای کــم بهــره و بــه کمــک متخصصان سررشــتهای متیــن در دســت گرفــت.
کشــاورزی و بــه ویــژه بخــش ترویــج کشــاورزی ،میتــوان در
شــکل انبــوه  ،بیــش از  218هــزار بهرهبــردار بــا زمیــن گیــان نخست :نوروز در آئینه نوشتار پیترو دالواله
را تشــویق کــرد کــه هــر بهرهبــردار در ابعــاد کوچــک حــدود پیتــرو دالوالــه در تاریــخ 1617میــادی ،مصــادف بــا دوره شــاه
 200متــری ،گلخان ـهای در نزدیکــی خان ـهاش ایجــاد کنــد و بــه عبــاس صفــوی ،بــه اتفــاق همســر خــود ،بانــو معانــی ،بــه ایــران
کشــتهای گلخانــهای بــرای تولیــد انــواع محصــوالت بــازاری ســفر میکنــد .دالوالــه در دو بخــش بــه طــور مشــخص بــه نــوروز
اقــدام نمایــد .پیداســت کــه هــم زمــان بایــد یــک سیســتم اشــاره و توضیحاتــی میدهــد .محورهــای اصلــی متــن حــول
جمــعآوری ،بســتهبندی و توزیــع محصــوالت تولیــدی در موضوعاتــی چــون :تعریــف ،آداب و رســوم و عــادات شــاه در ایــام
بازارهــای سراســر کشــور نیــز بــه وجــود آیــد .وجــود خــط آهــن میگــردد.
اکنــون بیــش از هــر زمانــی میتوانــد بــه توزیــع ایــن تولیــدات
کمــک نمایــد .از ایــن طریــق ضمــن افزایــش بهــرهوری و درآمــد
تعریــف" :ایرانیــان آغــاز بهــار را کــه ابتــدای ســال شمســی
کشــاورزان میتــوان در مصــرف آب کشــاورزی هــم صرفهجویــی
اســت ،نــوروز میگوینــد و فــرا رســیدن آن را جشــن
کــرد و از مزیــت اقلیمــی گیــان نیــز بیشــتر بــرای کشــاورزی
میگیرنــد( ".دالوالــه )49 :1391،او در جایــی دیگــر از متــن
بهــره گرفــت و ضمنــن الگــوی کشــت جایگزیــن را اگــر مناســب
کــه بــه نظــر میرســد بــار دیگــر جشــن نــوروز را از نزدیــک
و مــورد اســتقبال تولیــد کننــدگان کشــاورزی قــرار گرفتــه باشــد،
مشــاهده نمــوده و مــدت اقامتــش در ایــران بیشــتر بــوده اســت
بــه صــورت تدریجــی تحقــق بخشــید.
بــه شــرح مراســم میپــردازد و مینویســد" :بیســت و یکــم
مــارس ،مصــادف بــا نــوروز و آغــاز ســال خورشــیدی اســت ،کــه
نــزد ایرانیــان بســیار عزیــز شــمرده میشــود( ".همــان)160:
دالوالــه بــا تحقیــق و تدقیــق نوشــته اســت .از ذکــر جزئیــات نیــز
رویگــردان نبــوده و بــه گونـهای بــه نــوروز پرداختــه کــه خواننــده
حــس حضــور زمانــی و مکانــی را درمییابــد.
آداب و رســوم :موضــوع دیگــری کــه نظــر دالوالــه را بــه خــود
جلــب کــرده رسمهاییســت کــه ایرانیــان در روزهــای نــوروز بــه جا
میآورنــد" .ایــن جشــن عبــارت اســت از :عیــدی دادن زیردســتان
بــه بزرگترهــا -بــه ایــن مناســبت شــاه نــه تنهــا از تمــام وزراء،
بلکــه از سراســر مملکــت هدایایــی دریافــت میکنــد -و پوشــیدن
لبــاس نــو و خــوردن و نوشــیدن و گــردش در خــارج شــهر .معموال
هــر کــس از نــوروز بــه بعــد ،بــرای خــود روزی را انتخــاب میکتــد
و طــی آن بــه گــردش و تفریــح میپــردازد( ".همــان)49 :
عــادات شــاه :دالوالــه عــاوه بــر آنکــه بــه رســوم رایــج در
میــان مــردم پرداختــه از شــخص شــاه نیــز غفلــت نورزیــده اســت.
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" در ایــن روز شــاه ،قاعدتــا بارعــام میدهــد و هدایــای ســران
و فرماندهــان را دریافــت میکنــد؛ ولــی ایــن مرتبــه بــه علــت
بــدی هــوا یــا مناســب نبــودن ســاعت و یــا بــه طــوری کــه شــایع
اســت ،بــه دلیــل کســالت ،نــه تنهــا آن روز [روز نــوروز] بلکــه
روزهــای بعــد نیــز از حرمســرا بیــرون نیامــد( ".همــان)160 :
دوم :نوروزپژوهی در سفرنامه کارستن نیبور
کارســتن نیبــور مســاح ،مــورخ و شرقشــناس آلمانــی در
زمــان زندیــه (1163-1209م) بــه ایــران ســفر کــرد .در میــان
سفرنامهنویســان مســافر در ایــران کمتــر شــخصی چــون نیبــور
دقیــق و بیحــب و بغــض نوشــته باشــد .شــاید شــغلش کــه
مســاحی و نقشــهبرداری اســت نــگاه او را طــوری پرورانــده کــه
همــه چیــز را بــا دقــت مینگــرد و بــا جزئیــات مینویســد .دوره
زندیــه دورهایســت کوتــاه و تعــداد مستشــرقینی کــه بــه ایــران
ســفر کردهانــد نیــز انــدک اســت و انگشــت شــمار لــذا ســفرنامه
کارســتن نیبــور موهبتــی درخــور توجــه اســت .در بخش"شــرح
تحــت جمشــید" نیبــور ذیــل رویدادهــا و روزنوشــتههای ســال
1765میــادی مینویســد" :روز نوزدهــم مــارس[ ]1765در
خانــهام مشــغول نقاشــی بــودم .روســتاییها فکــر کردنــد ،کــه
مــن تــدارک جشــن نــوروز را میبینــم .کالنتــر پرســید ،نــوروز
چــه موقــع اســت؟ (نــوروز ایرانیهــا همــان روزی اســت ،کــه در
عهــد باســتان بــوده اســت ).بــه کالمتــر گفتــم ،کــه چنــد روز
دیگــر طــول شــب و طــول روز برابــر خواهــد شــد .از ایــنروی
فــورا ً تصمیــم گرفتــه شــد ،کــه در ایــن ده روز]از[ بیســتم
مــارس -بــدون توجــه بــه اینکــه روســتاهای اطــراف در چــه

روزی جشــن خواهنــد گرفــت -نــوروز گرفتــه شــود ".شــاید بــرای
نیبــور پذیــرش اســتمرار تاریــخ نــوروز از گذشــتههای دور تــا
روزگار زندیــه ســخت بــوده اســت .امــا وی بــا بیــان تعجــب خــود
از ایــن پیوســتگی مــا را بــه اســتحکام جشــن ،ســنت و فرهنگــی
ملتفــت میکنــد کــه بــا گذرانــدن جنگهــا و سلســلهها و
تغییــرات همهگونــه بــاز هــم بــر خــارای ایــام ســبز مانــده اســت.
آداب و رســوم :نیبــور در ادامــه شــرح عیــد نــوروز بــه
آداب و رســوم اشــاره میکنــد" :روز بیســتم مــاه مــارس
روســتاییها لباســی بهتــر از معمــول پوشــیده بودنــد و در
ایــن روز کار نکردنــد .لبــاس بهتــر پوشــیدن و کار نکــردن تنهــا
نشــانههایی بــود از ایــن کــه ایــن روز ،روز عیــد اســت و چــون
مــاه رمضــان بــود ،آنهــا تمــام روز اجــازه خــوردن چیــزی را
نداشــتند .البتــه شــب جبــران نخــوردن روز را کردنــد ،امــا در
منتهــای ســکوت و آرامــش( ".نیبــور)145-146 :1354 ،
سوم :نوروز در سفری به دربار سلطان صاحبقران
در میــان هــر چهــار منبــع مــورد مطالعــه مقالــه ،ایــن کتــاب
توصیــف بیشــتری نســبت بــه ســایرین دارد .بروگــش بــا
اشــاره بــه اهمیــت نــوروز و جایــگاه آن در نــزد ایرانیــان آغــاز
میکنــد و مینویســد" :عیــد نــوروز نزدیــک بــود و تقریبــا فــرا
میرســید .کلمه"نــوروز" تقریبــا بــرای تمــام ایرانیــان یــک کلمــه
ســحرآمیز و معجزهآساســت؛ باشــنیدن ان قلــب همــه میتپــد و
چهــره همــه خنــدان میشــود و بــه یــاد آن و بــه امیــد نــوروز
آینــده کــه ورزگار بهتــری داشــته باشــند ،تمــام گرفتاریهــا و
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مشــکالت کنونــی خــود را تحمــل میکننــد و تمــام ســال را
در آرزوی رســیدن نــوروز هســتند( ".بروگــش)619 :1389 ،
همانطــور کــه از متــن هویداســت ،بروگــش بــه توصیــف خــود
لعــاب احســاس افــزوده و احــواالت نــوروزی ایرانیــان را شــرح داده
اســت .بروگــش عــاوه بــر پرداختــن بــه عیــد نــوروز از تــدارکات
و چهــره شــهر پیــش از فــرا رســیدن بهــار نیــز ســخن میگویــد.
تاریخچــه نــوروز از دیــدگاه بروگــش :جســتجو و مطالعــه
منابــع نشــان از وحــدت آراء مستشــرقین و سفرنامهنویســان دال بر
قدمــت نــوروز داشــت .در ایــن میــان بروگــش بــه ســابقه طوالنــی
نــوروز اشــاره کــرده و آغــاز ســال خورشــیدی را از منظــر تغییــرات
صــور فلکــی نیــز شــرح داده اســت" .نــوروز مصــادف بــا پایــان
زمســتان و تحویــل بــرج حــوت بــه بــرج حمــل و آغــاز فصــل
بهــار اســت( ".همــان )619 :رونــق نجــوم و ستارهشناســی در بیــن
ایرانیــان عصــر ناصــری توجــه بروگــش را بــه خــود جلــب نمــوده و
نوشــته :ســتاره شناســان و منجمیــن ایــران در تقویــم اســامی ،به
دنبــال ســاعات ســعد و نحــس هســتند و بــا تعییــن ایــن ســاعات
بــرای شــاه و شــاهزادگان دســتمزد خوبــی دریافــت میکننــد .از
چنــدی قبــل از نــوروز کوشــش بســیار میکننــد کــه وقــت دقیــق
تحویــل آفتــاب بــه بــرج حمــل را با دقــت ثانیــه تعیین کننــد و آن
را اعــام نماینــد کــه همــه مــردم در وقــت تحویــل ســال بتواننــد
مراســم ســنتی و باســتانی خــود را انجــام دهنــد( ".همــان)620 :

بروگــش از رســوم رایــج ایرانیــان عهــد ناصــری
میگویــد :بــه خریــد ،بــه تمهیــدات هفتســین و ســایر مــوارد
نــوروزی اشــاره میکنــد .متــن بروگــش حــاوی نشانههاســت.
نشــانههای نــوروزی ،نگارنــده بــر ایــن عقیــده اســت کــه ایــن
ســفرنامه میتوانــد نمــای تصویــری خوبــی مصــور کنــد.
"بــرای عیــد نــوروز ،ایرانیــان باســلیقه ،معمــوالً در باغچههــای
کوچــک منــزل خــود یــا در گلدانهایشــان گلهایــی پــرورش
میدهنــد کــه نــام آنهــا بــا "س" شــروع میشــود .از جملــه
گل ســنبل کــه بیــدار شــدن طبیعــت را پــس از یــک خــواب
طوالنــی زمســتانی بــا ایــن گل جشــن میگیرند(".همــان)620 :
ســپس وی بــه ســنت عیــدی دادن بزرگترهــا و انتظــار ســتاندن
عیــدی از ســوی کــودکان اشــاره کــرده و نــه تنهــا از منظــر
کبــر و صغــر ســن بلکــه از لحــاظ واالیــی منصــب و فرادســت و
فرودســت نیــز ایــن چشمداشــت وجــود داشــته اســت .بروگــش
لباسهــای نــو و تمیــز مــردم را وصــف میکنــد کــه در ایــام
نــوروز بــه تــن داشــتهاند .از ســنتهای دیرینــی کــه تــا همیــن
حــاال نیــز در ایــران ســاری و جاریســت ،دیــد و بازدیــد نــوروزی
اســت کــه بروگــش مینویســد] ":مــردم[ بــرای دیــد و بازدیــد
نــزد یکدیگــر میروند......آشــنایان وقتــی در کوچــه بــه هــم
میرسندروبوســی میکننــد و تبریــک میگوینــد .قبــل از
تحویــل ســال ،تمــام ایرانیهــا بــه حمــام میرونــد تــا چــرک
و کثافــت بــدن را همــراه بدیهــای ســال از خــود دور کننــد و
پــاک و منــزه قــدم در آســتانهی ســال نــو بگذارنــد .بدیــن امیــد
کــه بــر آنهــا مبــارک و میمــون باشــد .کمــی پیــش از تحویــل
ســال نیــز لباسهــای نــو مــیپوشــند و چراغهــای خــود را
آمــاده میکننــد تــا بــه محــض شــلیک توپهــا ،تحویــل ســال
نــو را کــه اعــام کردنــد آنهــا روشــن کننــد( ".همــان)621 :

نــوروز و شــهر بــه روایــت بروگــش" :کســانی کــه در
روزهــای قبــل از نــوروز در ایــران باشــند مشــاهده میکننــد
کــه چــه تحــرک و فعالیتــی در تمــام طبقــات مــردم پیــدا
میشــود( "..همــان )619:او بــه خوبــی تهــران عهــد ناصــری
در ایــام نــوروز را توصیــف میکنــد" .در وســط ســبزهمیدان
و جلــوی دروازه جنوبــی محلــه ارگ ،چادرهــای بزرگــی زده و حکایــت بروگــش از ســلطان صاحبقــران و عــادات و
زیــر آن چادرهــا دکانهــای موقــت بــه وجــود میآورنــد ".رســوم وی در نــوروز :تاریــخ ذوق هنــری ناصرالدینشــاه را
بازگــو کــرده و همــگان میداننــد کــه ســلطان صاحبقــران عــکاس
نــوروز ناصــری و رونــق بــازار" :بازارهــا و خیابانهــا شــلوغ بودنــد و گاهــی مینوشــتند و عکسهــای خویــش انــدازش هــم
میشــوند و مــردم لبــاس میخرنــد و میپوشــند ،خریــد و بســیار .بروگــش از حضــور ناصرالدینشــاه در بــازار پیــش از نــوروز
معاملــه میکننــد و کاالئــی را ســفارش میدهنــد ،از دکانهــا میگویــد .شــاه کــه قصــد ورود بــه بــازار را مینمــوده ،ســبزه
شــیرینی و آجیــل میخرنــد و بــا خــود میبرنــد .همــه اشــتیاق میــدان قــرق میشــده اســت ".معمــوال ســبزه میــدان را قــرق
زیــادی بــه خریــد پیــدا میکننــد و بــرای فــرا رســیدن نــوروز کــرده و کســی را بــه آن راه نمیدهنــد و فقــط همرهــان شــاه و
آمــاده میشــوند .تجــار چشــم امیدشــان بــه رســیدن نــوروز درباریــان او اجــازه ورود به ســبزه میدان را دارنــد( ".....همان)620 :
اســت کــه بتواننــد اجنــاس خــود را بــه فــروش برســانند .و تجــار
فرنگــی کــه در ایــران هســتند مخصوصــا بهتــر از هــر خارجــی ســام نــوروزی :بروگــش بــه دو مراســم "ســام کوچــک"
دیگــری اهمیــت نــوروز را میداننــد زیــرا اغلــب معمــات مهــم و "ســام عــام" اشــاره میکنــد کــه بنــا بــر جامعــه هــدف
آنهــا در همیــن ایــام انجــام میپذیــرد .حتــی کاروانهــای حامــل تقســیمبندی شــده اســت .ســام نخســت مختــص افــراد
بــار و کاال ســعی میکننــد الاقــل یــک مــاه قبــل از نــوروز خــود خانــواده و نزدیــکان بــوده و در داخــل ارگ ســلطنتی و در
را بــه تهــران برســانند تــا بتواننــد ایــن کاال را در ایــام عیــد همــان روزی کــه ســال تحویــل میشــد ،انجــام میشــده
بفروشــند( ".همــان )619 :ظاهــرا از همــان هنــگام تــا کنــون اســت .امــا ســام عــام بــه گون ـهای دیگــر بــوده اســت " .درایــن
قنادیهــا پیــش از نــوروز کســب و کارشــان رونــق بیشــتری ســام ،شــاه در ایــوان ســاختمانی از قصــور بلنــد کــه مشــرف
داشــته کــه بروگــش هــم در ســفرنامهاش بــه ایــن موضــوع اشــاره بــر حیــاط بزرگــی در نزدیکــی ســبزه میــدان اســت بــر تخــت
کــرده اســت" .دکانهــای شــیرینی فروشــی کارشــان رواج و رونــق مینشــینند و از ایــن ایــوان کلیــه کســانی را کــه در آن حیــاط
زیــادی دارد و انــواع شــیرینیجات مختلــف و بومــی ایــران را بــزرگ آمدهانــد میبینــد؛ ایــن ایــوان دارای پردههــای بلنــد و
میپزنــد و بــرای فــروش ،عرضــه میکننــد( ".همــان )620:بزرگــی اســت کــه آنهــا را کنــار زدهانــد کســانی کــه در مراســم

شــادیانههای نــوروزی مــردم :در خانههــا ،افــراد خانــواده
دور هــم جمــع میشــوند و ادعیــه ســال نــو میخواننــد .از همــه
جــا غریــو شــادی و خوشــحالی بلنــد میشــود و در خیابانهــا
و کوچههــا و بــازار و خانههــا دادن و گرفتــن عیــدی ادامــه
دارد(".همــان )625 :بــازی نیــز از جملــه تفریحــات روز عیــد بــوده
و افــراد کشــتی میگرفتنــد و" ...در مراســم شــادی و جشــن مــردم
کــه در جلــوی بازارچــه مــروی جریان دارد شــرکت میکند [شــاه].
در ایــن مراســم چنــد نفــر کشــتیمیگیرنــد ،عــده ای روی طنــاب
بــازی میکنند.چنــد نفــر بــا طبــل و شــیپور میرقصنــد و عــدهای
هــم بــرای ســرگرمی مــردم چشـمبندی میکننــد( ".همــان)621:
نیبــور هــم ماننــد دالوالــه هنگام مــاه رمضــان در ایران بوده اســت.
و علــت بیرونقــی جشـنها را همزمانــی بــا رمضــان دانســته اســت.
چهارم :سفرنامه فرد ریچادز
فــرد ریچــاردز در زمــان رضاخــان بــه ایــران ســفر کــرد .او
نیــز هماننــد مســافرین پیشــین بخشــی از ســفرنامهاش را بــه
نــوروز اختصــاص داده اســت .او بــا ذکــر تاریخچــه نــوروز آغــاز
میکنــد و تاریــخ مبــدأ را زمــان جمشــید میدانــد و بــه
زعــم خــود جمشــید را بــا ســلیمان ایرانــی یکــی میدانــد".
مســلمانان و زرتشــتیان هــر دو ،نــوروز را جشــن میگیرنــد.
میگوینــد بــه جــای آوردن ایــن مراســم از زمــان جمشــید
بزرگ(ســلیمان ایــران) کــه هــزاران ســال قبــل از طوفــان نــوح
ســلطنت میکــرده ،معمــول بــوده اســت( ".ریچــاردز:1389 ،
 )95وی همیــن قــدر بــه مباحــث تاریخــی اکتفــا نمــوده و شــروع
بــه توصیــف آداب و رســوم نــوروزی رایــج در عصــر پهلــوی اول
میکنــد ".جشــن نــوروزی دو هفتــه بــه طــول میانجامــد .در
طــی ایــن مــدت ،دیــد و بازدیدهــای خانوادگــی انجــام میگیــرد
و شــیرینی و نقــل در خانههــای ایرانیــان فــراوان اســت .چــه،
مگــر جمشــید بــزرگ نبــود کــه بــه خــواص نیشــکر پــی بــرد و
دســتور داد کــه از شــیره ان قنــد تهیــه کننــد؟( "......همــان)95:
ســفرنامه ریچــاردز بــه زمــان حــال نزدیــک اســت ایــن مــورد ،قدر
و قیمتــی بــرای ایــن منبــع تعییــن میکنــد" .بنابرایــن جــای
تعجــب نیســت کــه کــودکان ایرانــی تــا ایــن انــدازه بــه نــوروز و
متعلقــات آن عالقمنــد باشــند .ایرانیــان بــه ایــن ســنت قدیمــی
اعتقــاد دارنــد کــه هــر کــس در بامــداد نــوروز قبــل از ســخن
گفتــن ،دهــان خــود را شــیرین کنــد و بــدن خــود را بــه روغــن
بیاالیــد ،در ان ســال اتفاقــات ناگــوار برایــش نخواهــد آمــد .تقریبــا

و اما جمعبندی......
چهــار ســفرنامه بررســی و دیــدگاه و توصیــف چهــار ســفرنامه
نویــس از چهــار دوره صفــوی ،زندیــه ،قاجــار و پهلــوی اول مطالعــه
شــد .اگــر چــه ذکــری از بســیاری از مراســم و جشــنهای
ایرانــی در ایــن آثــار نرفتــه اســت امــا در همــه آنهــا بــه نــوروز
پرداختــه شــده اســت .در ضمــن هریــک از منابــع بــه پیشــینه
نیــز رجــوع نمــوده و ســوابق تاریخــی بیشــتری را پیــشروی
مخاطــب میگــذارد .نگارنــده بــر ایــن اعتقــاد اســت کــه محتــوای
پرداختــی نشــان از اهمیــت و رونــق نــوروز در همــه ادوار دارد.
شــاید بروگــش مســافری کــه در زمــان ناصرالدینشــاه بــه ایــران
ســفر کــرد بهتــر اســتمرار و حیــات نــوروز را بیــان داشــته اســت:
"ایــن یــک ســنت باســتانی اســت کــه بیــش از دو هــزار ســال
در ایــران رواج دارد ،در طــول ایــن ســالیان دراز هیــچ واقعــه
و تاخــت و تــاز و حادثــهای نتوانســته اســت ایــن ســنت را از
بیــن ببــردو مردمــف بــا هــر عقیــده و دیــن و مذهبــی نــوروز
را جشــن میگیرنــدو هیــچ تقــارن و تصادفــی ایــن مراســم را
از بیــن نمیبــرد .عجیــب اینجاســت کــه در طــول ایــن دو هــزار
ســال ،حتــی حتــی چگونگــی ایــن مراســم و جشــن نیــز تغییــر
نیافتــه اســت و مــردم همــان مراســمی را کــه نیــاکان آنهــا در
دو هــزار ســال قبــل انجــام میدادنــد ،امــروز نیــز همــان را
انجــام میدهنــد .و گذشــت زمــان و حمــات طوایــف و قبایــل
مختلــف بــه ایــران و تســلط خارجیــان نیــز نتوانســته اســت
کوچکتریــن تغییــری در ایــن مراســم بدهــد( ".بروگــش)620 :
نــوروز از ســنتهای پایداریســت کــه در گاهشــمار ایرانــی
ریشــه دوانــده و بــا هویــت ملــی ایرانیــان همنشــین اســت.
منابع و مأخذ:

بروگــش ،هینریــش .)1389( .ســفری بــه دربــار ســلطان صاحبقــران (-1861
 ،)1859ترجمــه :مهنــدس کردبچــه ،تهــران :انتشــارات اطالعــات ،چــاپ ســوم.
دالوالــه ،پیتــرو .)1391(.ســفرنامه پیتــرو دالوالــه ،ترجمــه ،شــرح و حواشــی:
شــعاعالدین شــفا ،تهــران :انتشــارات علمــی و فرهنگــی ،چــاپ ششــم.
ریچــاردز ،فــرد .)1389( .ســفرنامه ریچــاردز ،مترجــم :مهیندخــت صبــا،
تهــران :انتشــارات علمــی و فرهنگــی ،چــاپ ســوم.
نیبور،کارستن .)1354( .سفرنامه نیبور .تصحیح :پرویز رجبی ،تهران :توکا.

مقا ال ت

ســام عــام شــرکت دارنــد عبارتنــد از افســران و صاحــب منصبــان
عالیرتبــه ،اعیــان و اشــراف ،روحانیــون و مقامــات مهــم و
عالیرتبــه دولتــی و شــاهزادگان کــه هــر یــک در قســمتهای
مختلفــی کــه قبــا تعییــن شــده اســت صــف میکشــند و
میایســتند تــا شــاه و یــا بــه قــول خودشــان قبلــه عالــم را بــا
شــکوه و جــال زیــاد در عیــد نــوروز ببیننــد( ".همــان)622:
بروگش در ادامه به لباس ناصرالدینشاه در نوروز اشاره میکند.
مدیحــه ســرایی شــعرای دربــار نیــز بخشهایــی دیگــر از مراســم
اســت کــه هــر یــک از شــاعران حمــد و ثنــا گــوی دربــار بــه
نوبــت بــه نــزد شــاه آمــده و کمــاالت و اوصــاف نیــک وی را بــر
میشــمرد هاند.

همــه مــردم بــه حمــام میرونــد و جامــه نــو بــر میکننــد .پســر
بچههــا در دهــات پیراهــن نــو میپوشــند( ".همــان)95-96 :
ریچــاردز از ایــن قســمت کــه میگــذرد و کلیــات نــوروز را وصــف
میکنــد بــه طــور اختصاصــی اصفهــان و رســوم اصفهانیــان را
مطــرح میکنــد ".هنگامــی کــه مراســم بامــداد نــوروز پایــان
مییابــد آن عــده از مــردم اصفهــان کــه میتواننــد ،بــا شــتاب
بــه ســوی زاینــده رود میرونــد تــا بعدازظهــر و عصــر را در کنــار
رود بگذراننــد( ".همــان )96 :زیــن پــس ریچــاردز تفریــح عصــر
روز اول عیــد را بــا جزئیــات بســیاری ذکــر و وصــف میکنــد .بــه
ســنت نقالــی و خوانــدن شــاهنامه و داســتان رســتم و ســهراب
اشــاره میکنــد و از آواز خوانــدن مــردم میگویــد .شــیوه
آوازخوانــی و موســیقی را نقــد میکنــد و بــرای مخاطــب نــوروز
اصفهــان عصــر پهلــوی ایرانــی را بــه رشــته تحریــر درمــیآورد.
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«ما»
بهار مختاریان

بگفتند پیشش یکایک مهان
چو بشنید ازیشان سپهبد سخن

فردوســی در مقدمــهی شــاهنامه در توصیــف چگونگــی شــکل
گیــری شــاهنامه از گــردآوری داســتانهایی نــزد موبدانــی
چنین یادگاری شد اندر جهان
ســالخورد ســخن میگویــد تــا آنچــه را بــه یــاد داشــتند بازگــو
کننــد و بــا بازگویــی یــاد و خاطرههایــی از پــدران خــود داســتانی
تــازه در عصــر و زمانــش ثبــت کننــد تــا یــادگاری مانــدگار شــود:
ز هر کشوری موبدی سالخورد
بپرسیدشان از کیان جهان
که گیتی به آغاز چون داشتند
چگونه سرآمد به نیک اختری

سخنهای شاهان و گشت جهان
یکی نامور نامه افگند بن
برو آفرین از کِهان و مِهان
(شاهنامه ،ج ،1 .ص .)12

آنــان از کیــان و فرمانروایــان جهــان میگوینــد ،ایــن کــه آغــاز
بیاورد کین نامه را گرد کرد
شــکلگیری تاریــخ مــا چگونــه بــود وگذشــتگان چگونــه
دســتاوردهای خــود را بــه «مــا» اینگونــه خــوار (= آســان و
فرخ مِهان
وزان نامداران و ّ
راحــت) برجــای گذاردنــد و ســرانجام آنــان چــه شــد؟ بــا گــزارش
از چنیــن گذشــته ای بنیاد«نامــه» یــا همــان «شــاهنامه» ای
که ایدون به ما خوار بگذاشتند
گذاشــته میشــود بــه نوشــتار و یــادگاری بــرای «مــا» مانــدگار.
بریشان بر ان روز گندآوری

بــرای فهــم همیــن روایــت مختصــر در شــکلگیری شــاهنامه

مقا ال ت

از قبــل تــا زمــان فردوســی دو نکتــهی مهــم را بایــد توضیــح همــه ی مــردم ،تــک تــک آحــاد «مــا» را درک مــی کننــد،
داد ،یکــی مفهــوم «مــا» اســت و دیگــری «یــاد»  .ایــن «مــا» حــس میکننــد و اجــرا میکننــد ،امــا نمیتــوان آن را
کیســت و چگونــه شــکل میگیــرد؟ ایــن «یــاد» چــه نــوع یــادی بــه روشــنی در جملهایــی یــا در تصویــری یــا  ...نشــان داد.
اســت و بــا حافظ ـهی فــردی چــه تفاوتــی دارد؟ همیــن موضــوع
ســادهی «مــا» یــا آنچــه «مــا» را مــی ســازد و در مــدار «پــدر یــان آســمان میکوشــد بــا بــه کارگیــری اصطــاح «حافظــهی
و پســر» یــا نســل انــدر نســل بازتولیــد میشــود و اســتمرار فرهنگــی» ( )kulturelle Gedächtnisتوضیــح دهــد کــه ایــن نــوع از
مییابــد ،هویــت فرهنگــی ماســت .آنچــه کــه بــه کــودک یــاد حافظــه بــه بُعــد بیرونــی حافظ ـهی انســانی اطــاق مــی شــود.
داده مــی شــود تــا «مــا» را در یــک تاریــخ و یــا یــاد بفهمــد و حافظــه آن پدیــدهی درون در مغــز انســان اســت کــه موضــوع
بازگــو کنــد و از ایــن طریــق مفهــوم «مــا» را پرســازد ،چیســت محققانــی در حــوزه هــای روانشناســی مغــز و اعصــاب اســت و
و چگونــه شــکل مییابــد؟ گــزارش از رویدادهــای گذشــتگان در حــوزه ی پژوهشــگران فرهنــگ قــرار نمیگیــرد .او شــکل
هســتهی دیگــری از ایــن مــدار اســت ،هســته ی زمانــی ،کــه گیری«حافظــه ی فرهنگــی» را در پیونــد بــا ســه جنبــه زیرتوضیح
رویدادهــا را ثبــت میکنــد و بــا زمــان هــای دیگــر پیونــد مــی میدهــد -1 :حافظــهی محاکاتــی ()mimetische Gedächtnis
دهــد .از ســویی نظــم درونــی زمانــی یکایــک رویدادهــا را از کــه بــه رفتــار مــا مرتبــط اســت و آنچــه در حــوزهی رفتــاری
ایــن طریــق تثبیــت مــی کنــد و از ســوی دیگــر هــر رویــدادی تقلیــد میکنیــم .البتــه رنــه ژیــرار ( )René Girardهــم پیشــتر
بــه رویــداد پیشــین گــره مــی خــورد تــا تاریخــی از گذشــته بــه ایــن موضــوع در تحقیقــات خــود پرداختــه اســت ()1983؛
ســاخته شــود و بــه زمانهــای بعــد از خــود بپیونــدد .ایــن  -2حافظـهی چیزهــا کــه بــه اشــیاء و چیزهــا از صندلــی ،ظــروف،
داســتانها هنگامــی کــه بــه نوشــتار ثبــت شــود بــه گزارشــی ابــزار و جامــه تــا خانههــا ،شــهر ،روســتا و خیابــان پیرامــون
بــی زمــان تبدیــل مــی شــود و هم ـهی زمانهــای مــا را بــه هــم انســان اطــاق میشــود و تصــور و تخیــل هدفمنــدی ،خرســندی،
متصــل میســازد .گذشــتهایی کــه گذشــتهی «مــا» میشــود زیبایــی و ...را ایجــاد میکننــد و بــه نوعــی انعکاســی از خــود
و بــا یــادآوری آن ســنت معنــا مییابــد و تثبیــت میشــود .انســان اســت کــه از طریــق آنهــا گذشــته و پیشــامدها را بــه یــاد
مــیآورد .ایــن جهــان چیزهــا نوعــی نمایــهی زمــان اســت کــه
بــرای شــناخت ایــن امــر بــا ســه موضــوع ســروکار مییابیــم :حــال را بــا گذشــتههای گوناگــون پیونــد میدهــد؛ -3حافظ ـهی
«یــادآوری» (یــا ارتبــاط بــا گذشــته)؛ «هویــت» (یــا انــگارش /گفتگویــی کــه از طریــق زبــان و گفتگــو امــکان رشــد انســان را از
تصــور سیاســی) و «اســتمرار فرهنگــی» (یــا آمــوزش ســنت) .هــر طریــق بیــرون و در دادوســتد کالمــی بــا دیگــران ســبب میشــود.
فرهنگــی بــه آمــوزش و تعلیــم چیــزی مــی پــردازد کــه آن را «حافظــهی فرهنگــی» فضایــی میســازد کــه مافــوق ایــن ســه
میتــوان «ســاختار پیونــدی» ( )Konnektive Strukturنامیــد .ایــن جنبــه قــرار میگیــرد .هنگامــی کــه رفتارهــای محاکاتــی شــکل
ســاختار باعــث پیونــد و ارتبــاط در دو بُعــد اســت :بُعــد اجتماعی و «آییــن» بــه خــود گیــرد ،یعنــی ســوای هدفمنــدی ،معنــا داشــته
بُعــد زمانــی« .ســاختار پیونــدی» ایــن امــکان را ایجــاد میکنــد باشــند ،دیگــر بــه «حافظــه ی فرهنگــی» متعلقانــد ،زیــرا آنهــا
تــا انســانها بــا هــم نوعــان خــود در «جهــان معنایــی نمادیــن» انتقــال دهنــدهی ســنت و ارزشــهای گذشــته ی معانــی فرهنگــی
تجــارب ،انتظــارات و فضــای رفتــاری مشــترکی بســازند و بــا ایــن هســتند ،بــه همیــن قیــاس ،اشــیاء و چیزهــا نیــز بــه محــض
نیــروی پیونــد دهنــده اعتمــاد و راهیابــی ایجــاد کننــد .همچنیــن اینکــه ســوای کاربــرد بــه معنایــی داللــت کننــد ،ماننــد نمادهــا،
«ســاختار پیونــدی» دیــروز و امــروز را از طریــق تجربههــای آیکونهــا و تصاویــر ،معابــد ،تندیسهــا و یادمانهــا ...از افــق
مســکوک و یــادآوری بــه هــم مربــوط مــی ســازد و آن را معاصــر حافظــهی چیزهــا میگذرنــد و بــه نمایــهی هویــت و تاریــخ
میکنــد ،هنگامــی کــه تصاویــر افــق معاصــر پیشــرفته را بــا میپیوندنــد .همیــن بحــث را ابــی واربــورگ نیــز در حــوزهی
تاریــخ و زمــان دیگــری پیونــد میدهــد ،امیــد و یــاد شــکل تاریــخ هنــر مطــرح مــی کنــد و هســته بحــث اوســت .در جنبــه
مییابــد .ایــن جنبــه از فرهنــگ از طریــق روایتهــای تاریخــی و ی ســوم ،یعنــی حافظــهی زبانــی و گفتگویــی خــط و نوشــتار
اســطورهای محقــق میشــود .بنابــر ایــن هــر دو جنبــه :هنجــاری نقــش مهمــی ایفــاء میکننــد (.)21-2000:20 ;20-17 :1999
و روایــی ،یــا تجربــی و روایــی ،تعلــق یــا هویــت را شــکل میدهــد واربــورگ نیــز مجموعـهی تحقیقــات خــود دربــاب تصاویــر هنــری
و امــکان گفتــن «مــا» را محقــق میســازد .آنچــه کــه تــک تــک را «مســتندات کهــن روانشناســی بیــان انســانی میدانــد ،گــذر از
آحــاد را بــه چنیــن «ما»یــی پیونــد میدهــد ،از طریــق همــان تاریــخ اشــیاء بــه تاریــخ روان کــه خــود را در ســبک هــا ،فــرم هــا،
«ســاختار پیونــدی» دانــش ،تجــارب و خودپنــداری اســت کــه نمادهــا و باورهــا بــه بیــان در مــیآورد» ،منظــور او نیــز از روان
هــم از طریــق مرتبــط شــدن بــا قوانیــن و ارزشــهای مشــترک و امــری فــرا شــخصی و فــرا فــردی اســت (مختاریــان.)1395:28 ،
هــم از طریــق یــادآوری گذشــتهی مشــترک تکــرار میشــوند .
اصــل بنیادیــن ســاختار پیونــدی تکــرار اســت کــه نــه از طریــق آیینهــا و جشــنها نیــز دارای دو جنبــهی مهــم «تکــرار» و
رفتارهــای بــی مــرز و حــد ،بلکه بــه وســیله ی الگوهای بازشناســی «معاصــر شــدگی» هســتند و هرچــه قوانیــن تبیینــی ثابــت
تنظیــم و تضمیــن میشــود کــه مــی تــوان بــه عنــوان عناصــر خــود را اســتوار نــگاه دارنــد ،جنبـهی «تکــرار» ســنگ بیشــتری
فرهنگــی مشــترک تشــخیص داد ( .)17-16 ,2000 ,.Assmann, Jمییابــد و هرچــه آزادی عمــل بیشــتری بــه خــود راه دهنــد،
جنبـهی «معاصــر شــدگی» بیشــتری پیــدا میکننــد .اینجاســت
ایــن «مــا شــدن» مســئله و رونــد هــر فرهنگــی اســت کــه نوشــتار اهمیــت زیــادی در «ســاختار پیونــدی» مییابــد
کــه کمتــر بــه طــور آشــکار و روشــن قابــل دیــدن اســت .و مانــع از گسســت پویایــی آییــن در دو قطــب یــاد شــده
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میشــود« .بــا نوشــتاری شــدن ســنت بــه تدریــج انتقــال انجمن صنفی ویراستاران :پیشینه و مشکالت
تســلط تکــرار بــه تســلط معاصــر شــدگی صــورت میگیــرد ،مهناز مقدسی

بــه عبارتــی ،از «آیینــی» بــه «همســازی متنــی» (textual
 )Kohärenzو از ایــن طریــق ســاختار پیونــدی نویــی شــکل
ســازمانهای مردمنهــاد و انجمنهــا بهتریــن محمــل بــرای
میگیــرد و نیــروی اتصــال دیگــر تقلیــد و نگهداشــت نیســت
رســیدن بــه دموکراســیاند :گروهــی از یــک صنــف یــا حرفــه
بلکــه یــاد و برداشــت اســت ،یعنــی بــه جــای شــعایر ()Liturgie
یــا عقیــده کــه بــرای رســیدن بــه اهــداف مشــترک اعضــای خــود
تاویــل ( )Hermeneutikمینشــیند» (.)18 :2000 ,Assmann
تــاش میکننــد و فضایــی بــرای تعامــل بیــن آنهــا فراهــم
میکننــد .ایــن نهادهــا عمومـاً غیرانتفاعیانــد و مســتقل از دولــت
«جشــن نــوروز» نیــز بــه حافظــهی فرهنگــی مــا تعلــق دارد و
و بــر پایــۀ کمکهــای اعضــای خــود یــا مــردم شــکل میگیرنــد،
قرنهاســت کــه اجــرا شــده و میشــود .مفهــوم هویتــی «مــا»
البتــه برخــی از ایــن نهادهــا از کمکهــای دولتــی ،در قالــب
دســت کــم در ایــن مــورد بــه خصــوص و بــه رغــم تعییــر و
طرحهــای مشــترک ،بهــره میگیرنــد .حرکــت فعــال نهادهــای
تحــوالت زمانــی و مکانــی تصویــری آشــکار و روشــن از هویــت
مدنــی نشــاندهندۀ بلــوغ اندیشــه و فکــر جوامــع اســت و در
فرهنگــی تکتــک آحــاد ایــن ســرزمین ارائــه داده و خواهــد
شــکل ایدئــال ،موجــب تغییــرات عمــده در جامعــه میشــود.
داد .مــا بــا یــادآوری و تکــرار ایــن جشــن کــه همــان «فرهنــگ
تاریــخ نشــان داده کــه نهادهــای مدنــی و انجمنهــا صنفــی و
یــادآوری» اســت ،وظیفــه اجتماعــی خــود را انجــام میدهیــم.
غیرصنفــی همــواره بــرای حکومتهــا تیغــی دولبــه محســوب
«ایــن حافظــه ،فرهنگــی اســت چــون فقــط بــا ابــزار و اســباب
میشــدهاند :گاه بازویــی کمکــی و تأییــدی بــرای برنامههــای
یــا بــه طــور ســاختگی عینــی مــی شــود و حافظــه اســت
آنهــا و گاه تهدیــدی بــرای سیاسـتهای آنهــا و محملــی بــرای
چــون در پیونــد بــا گفتگــوی اجتماعــی بــه ســان حافظــهی
نقــد آنــان بودهانــد.
فــردی در ارتبــاط بــا خودآگاهــی کارکــرد دارد» (.)24:Ibid
ســاختار نهادهــای مدنــی الگویــی بــرای رســیدن بــه دموکراســی
در فضاهــای کوچــک جامعهانــد .هیئتــی مؤســس ســازوکار آن
بــاری بــه «مــا» بــزرگان و گذشــتگان چیزهایــی
نهــاد را در قالــب اساســنامهای ،کــه در حکــم قانــون مدنــی آن
بســیار خــوار بگذاشــتند؛ بایــد بپرســیم «مــا»
نهــاد اســت ،تدویــن میکننــد ،گروهــی بــا رأیگیــری بــر مســند
بــرای آینــدگان چــه بــه یــادگار خواهیــم گــذارد؟
مدیریــت آن مینشــینند ،مدیــران موظفانــد اهــداف تعیینشــده
ش بگیرنــد و بــا همیــاری و همــکاری
در قالــب اساســنامه را پی ـ 
ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست
اعضــای خــود تالشــی گروهــی را شــکل دهنــد .دورههــای تغییــر
بی بادۀ گلرنگ نمی باید زیست
مدیریتــی ،کــه هــر دو یــا ســه ســال صــورت میگیــرد ،فرصتــی
این سبزه که امروز تماشاگه ماست
اســت بــرای ارزیابــی عملکــرد مدیــران و تحــول در سیاس ـتهای
تا سبزۀ خاک ما تماشاگه کیست
خــرد و کالن آن .هــر دوره نیــز آغــازی اســت بــرای ایــن تغییــرات
و فرصتــی بــرای جابهجایــی قــدرت میــان اعضــا.
تنــوع فکــری و شــغلی در جوامــع کنونــی زمینهســا ِز شــکلگیری
منابع:
گســتردۀ نهادهــای مدنــی بهویــژه در حــوزۀ فرهنــگ و هنــر شــده
فردوسی ،ابوالقاسم ،شاهنامه ،به کوشش جالل خالقی مطلق8 ،
اســت .شــکلگیری انجمنهایــی چــون روزنامهنــگاران ،عکاســان،
ج ،1386 ،.بنیاد دائرة المعارف بزرگ اسالمی ،تهران.
نویســندگان کــودک ،نقاشــان ،خوشنویســان ،هنرهــای تجســمی،
مختاریان ،بهار« ،نظریه و روش در تحلیل و تفسیر تصویر»،
ســینماگران ،بازیگــران ،ناشــران کــودک ،ناشــران دانشــگاهی،
چیدمان ،1395 ،شماره  ،14یزد.
ناشــران آموزشــی ،ناشــران زن ،جامعهشناســان ،ایرانشناســان،
نظامی عروضی سمرقندی ،چهار مقاله ،تصحیح عالمه محمد
تصویرگــران ،شــاعران ،داستاننویســان از اتفاقهــای خــوبِ چنــد
قزوینی ،تصحیح مجدد محمد معین ،1380 ،چاپخانه دیبا ،تهران.
دهــۀ اخیــر بــوده و فرصــت گفتوگــوی مجموعههــای فرهنگــی
Assmann, J., 1999, „Ikonologie der Identität vier Stilkategorien
را فراهــم آورده اســت.
 der altägyptische Bildkunst“, in: Das Bildnis in der Kunst desســاختار و ماهیــت انجمنهــا تابــع مراکــزی اســت کــه مجــوز
 .Orients, Stuttgart, S. 17-34فعالیــت آنهــا را صــادر میکننــد .در دورهای کــه وزارت فرهنــگ
 Assmann, J., 2000, Das Kulturelle Gedächtnis, Schrift, Erinnerungو ارشــاد اســامی مجــوز انجمــن صــادر میکــرد ،گروهــی
 .und politische Identität in frühen Hochkulturen, Beck, Münchenتوانســتند انجمــن تأســیس کننــد ،امــا رفتهرفتــه شــکل آن تغییــر
 .Girard R., 1983, Das Ende der Gewalt, Freiburgیافــت و عنــوان مؤسســۀ فرهنگــی تکمنظــوره و چندمنظــوره
بــر آن اطــاق شــد و از قالــب انجمنــی و هیئتمدیــرهای و
عضوگیــری خــارج شــد و بــه مؤسســه فرهنگــی تغییــر ماهیــت
یافــت .البتــه در ایــن اثنــا برخــی مراکــز و وزارتخانههــا امــکان
تأســیس انجمــن را در ســاختار ســازمانی خــود فراهــم آوردنــد،
ازجملــه وزارت صنایــع کــه مجــوز انجمــن صنفــی میدهــد؛
وزارت علــوم کــه مجــوز انجمــن علمــی میدهــد؛ وزارت کشــور
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کــه مجــوز ســازمانهای مردمنهــاد یــا «ســمن» میدهــد؛
وزارت کار ،تعــاون و رفــاه اجتماعــی کــه مجــوز انجمــن صنفــی
کارگــری و کارفرمایــی میدهــد کــه اهالــی حــرف و مشــاغل و
هنــر در هــر شــهر میتوانــد مجــزا از شــهر دیگــر ایــن مجــوز را
دریافــت کننــد.
ضــرورت تأســیس انجمــن در میــان ویراســتاران از کجــا
شــکل گرفــت؟
اگــر انتشــارات نیــل و مؤسســۀ فرانکلیــن و بنــگاه ترجمــه و نشــر
كتــاب را ،کــه در اوايــل دهــۀ 1330تأســیس شــدند ،پایهگــذاران
شــیوۀ نویــن نظــارت بــر آثــار ،پیــش از انتشــار ،بدانیــم ،ویرایــش
در ایــران بیــش از  65ســال ســابقه دارد .طــی ایــن ســالها ،بــا
حضــور فعاالنــۀ ویراســتاران و سرویراســتاران آزمــوده ،تحولــی در
نشــر پدیــد آمــد و ضــرورت حضــور ویراســتاران در كادر ناشــران
بــزرگ و مراکــز فرهنگــی تثبیــت شــد .بــا انحــال مؤسســۀ
تعطیلــی بنــگاه ترجمــه
انتشــارات فرانکلیــن اندكــي پيــش و
ِ
و نشــر کتــاب اندكــي بعــد از انقــاب ،نیروهــای زبــدۀ ایــن دو
مرکــز پراکنــده شــدند و در ســال  1360نیــز میــراث ایــن دو
مرکــز بــه انتشــارات علمــی و فرهنگــی ســپرده شــد .ویراســتاران
باســابقه و آموزشدیــدۀ فرانکلیــن و بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب

هــر یــک جــذب مراکــزی چــون دانشــگاه آزاد ايــران ،انتشــارات
ســروش ،ســازمان انتشــارات و آمــوزش انقــاب اســامی ،مرکــز
نشــر دانشــگاهی شــدند و کارهایــی نــو را پیــش گرفتنــد و عــدهاي
بــر مســند امــوری مهــم نشســتند و جایــگاه ویراســتار را تحکیــم
بخشــیدند .نخســتین دورههــای آمــوزش ویراســتاری در انتشــارات
ســروش ،بــا مدیریــت کریــم امامــی ،و پــس از آن در مرکــز نشــر
دانشــگاهی بــا مدیریــت نصــراهلل پورجــوادی برگــزار شــد.
ضــرورت تشــکیل انجمــن ویراســتاران از اواخــر دهــۀ  1360و
اوایــل دهــۀ  1370بــا حضــور فعــال ویراســتاران شــکل گرفــت.
گروهــی از ویراســتاران مرکــز نشــر دانشــگاهی مراحــل تأســیس
انجمــن را در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی پــی گرفتنــد.
اساســنامهای نوشــته شــد و هیئــت مؤســس و هیئتمدیــرهای
نیــز انتخــاب شــد ،و بــا حضــور کســانی چــون کریــم امامــی،
رضــا فرخفــال ،رضــا رضایــی ،حســین معصومــی همدانــی ،احمــد
ســمیعی (گیالنــی) ،هــادی غبرایــی ،ناهیــد فروغــان ،کامــران
فانــی ،بهاءالدیــن خرمشــاهی پایههــای تشــکیل انجمــن بنــا
نهــاده شــد ،امــا بــه عللــی ایــن نهــاد پانگرفتــه منحــل شــد.
بــار دیگــر نیــز عــدهای از همیــن گــروه در دهــۀ  1370بــرای
تشــکیل آن قــدم نهادنــد ،ولــی بــاز هــم بیســرانجام مانــد.
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هــر یــک جــذب مراکــزی چــون دانشــگاه آزاد ايــران ،انتشــارات
ســروش ،ســازمان انتشــارات و آمــوزش انقــاب اســامی ،مرکــز
نشــر دانشــگاهی شــدند و کارهایــی نــو را پیــش گرفتنــد و عــدهاي
بــر مســند امــوری مهــم نشســتند و جایــگاه ویراســتار را تحکیــم
بخشــیدند .نخســتین دورههــای آمــوزش ویراســتاری در انتشــارات
ســروش ،بــا مدیریــت کریــم امامــی ،و پــس از آن در مرکــز نشــر
دانشــگاهی بــا مدیریــت نصــراهلل پورجــوادی برگــزار شــد.
ضــرورت تشــکیل انجمــن ویراســتاران از اواخــر دهــۀ  1360و
اوایــل دهــۀ  1370بــا حضــور فعــال ویراســتاران شــکل گرفــت.
گروهــی از ویراســتاران مرکــز نشــر دانشــگاهی مراحــل تأســیس
انجمــن را در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی پــی گرفتنــد.
اساســنامهای نوشــته شــد و هیئــت مؤســس و هیئتمدیــرهای
نیــز انتخــاب شــد ،و بــا حضــور کســانی چــون کریــم امامــی،
رضــا فرخفــال ،رضــا رضایــی ،حســین معصومــی همدانــی ،احمــد
ســمیعی (گیالنــی) ،هــادی غبرایــی ،ناهیــد فروغــان ،کامــران
فانــی ،بهاءالدیــن خرمشــاهی پایههــای تشــکیل انجمــن بنــا
نهــاده شــد ،امــا بــه عللــی ایــن نهــاد پانگرفتــه منحــل شــد.
بــار دیگــر نیــز عــدهای از همیــن گــروه در دهــۀ  1370بــرای
تشــکیل آن قــدم نهادنــد ،ولــی بــاز هــم بیســرانجام مانــد.
عبدالحســین آذرنــگ (نشــر مطلــوب ،تهــران ،11396 ،ص -232
 )234علــت شــکل نگرفتــن انجمــن را چنیــن برشــمرده اســت:
 )1همسو نبودن دیدگاههای افراد اصلی تصمیمگیرنده؛
 )2بینتیجــه مانــدن تــاش بــرای تشــکل صنفــی زیــر نظــر
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی؛
 )3پیــروی از منافــع شــخصی برخــی اعضــا و دلسردشــدن دیگــر
اعضــای اصلــی؛
 )4نداشتن بنیۀ مالی و انتخاب نادرست برای حمایت مالی.
ایــن عوامــل و نامشــخص بــودن جایــگاه ویراســتاران در نشــر
رفتهرفتــه تصــور تشــکیل انجمــن را از ذهنهــا دور کــرد.
ضــرورتِ تشــکیل انجمــن یــا هــر تشــکل دیگــر بــرای جامعــۀ
ویراســتاران و تجربههــای نهچنــدان درخشــان گذشــته ،آن را
بــه آرزو تبدیــل کــرده بــود .تصــوری کــه نابســامانی و ناکارآمــدی
برخــی تشــکلهای دیگــر آن را دامــن م ـیزد .نداشــتن نیروهــای
فعــال و مطمئــن بــرای پیگیــری اداری کار ،نیافتــن محمــل
مناســب بــرای تأســیس انجمــن ،ایدئالاندیشــی بــزرگان ویرایــش،
نبــودن انگیزههــای الزم بــرای همــکاری و فعالیــت مشــترک،
فراهــم نبــودن اولیــن نیازهــای یــک انجمــن ،کــه شــامل مــکان
و بنیــۀ مالــی میشــد ،بهتنهايــي يــا در مجمــوع موجــب
ناامیــدی گســترده در میــان ویراســتاران شــده بــود ،چنــدان کــه
از شــکلگیری هــر نــوع انجمنــی در ایــن حــوزه گریــزان بودنــد،
مبــادا کــه بــاز تالشهایشــان بیثمــر شــود .البتــه تالشهــای
پراکنــدهای بــرای تشــکیل شــوراها یــا مجموعههایــی در دل
برخــی انتشــاراتها صــورت گرفــت.

ســهولت دریافــت مجــوز انجمــن از ایــن طریــق در میــان اهالــی
نشــر مطــرح شــد و صنــوف دیگــری نیــز بــه ایــن وزارتخانــه
هدایــت شــدند .بــا توجــه بــه اینکــه وزارت علــوم ،وزارت فرهنــگ
و ارشــاد اســامی ،وزارت کشــور شــرایط و ضوابــط ســختی بــرای
تأســیس انجمــن داشــتند و هیــچ یــک مجــوز «انجمــن صنفــی»
صــادر نمیکردنــد .وقتــی وزارت کار ،تعــاون و رفــاه اجتماعــی
اعــام کــرد انجمنهــای صنفــی فرهنگــی نیــز میتواننــد مجــوز
فعالیــت بگیرنــد ،بــا ایــن محدودیــت کــه فقــط دو نــوع انجمــن
صنفــی کارگــری و کارفرمایــی را بپذیرنــد ،فرصتــی بــرای اهالــی
فرهنــگ و نشــر پدیــد آمــد تــا در ایــن قالــب ،انجمــن مــورد نظــر
خــود را تأســیس کننــد.
در اردیبهشــت ســال  ،1394در نشســتی کــه در نمایشــگاه کتــاب
تهــران برگــزار شــد ،برخــی ویراســتاران و ناشــران و اهلقلــم بــر
ضــرورت تشــکیل انجمــن صنفــی ویراســتاران تأکیــد کردنــد و
وزارت کار ،تعــاون و رفــاه اجتماعــی را پیشــنهاد کردنــد .از همــان
ســال ،ایــن امــر بــا جدیــت پیگیــری شــد و هیئــت ســهنفرۀ
مؤســس (علــی صلحجــو ،مهــدی قنواتــی ،مهنــاز مقدســی) شــکل
گرفــت .چــون شــاغالن بــه ویراســتاری عمومـاً ماهیــت کارفرمایــی
نداشــتند ،ذیــل مرتبــۀ کارگــری جــای داده شــدند و بنابــر ضوابــط
وزارت کار ،اســامی و مــدارک  50تــن از ویراســتاران ،کــه به شــغل
ویراســتاری مشــغولاند و از ایــن راه درآمــد کســب میکننــد ،بــه
وزارت کار داده شــد تــا ذیــل انجمــن صنفــی کارگــری بتوانیــم
داشــتن تشــکل صنفــی بــرای
ایــن آرزوی دیرینــه ،یعنــی
ِ
ویراســتاران را تحقــق بخشــیم .از همــان زمــان رایزنیهــا بــا اهــل
ـوتان ویرایــش آغــاز شــد .برخــی موافــق و برخــی
نظــر و پیشکسـ ِ
مخالــف و نومیــد از هرگونــه تشــکل بــرای ایــن حرفــه بودنــد.
ـن
جلســات متعــددی بــرای تدویــن اساســنامه و اصــاح آن ،تدویـ ِ
ضوابــط و مراتــب اداری و همفکــری بــا صاحبنظــران برگــزار
شــد کــه از آغــا ِز کار تــا زمــان تشــکیل مجمــع ،بیــش از یــک
ســال و نیــم زمــان صــرفِ آن شــد .در میانــۀ راه ،اســتاد علــی
صلحجــو از ادامــۀ کار انصــراف داد و درخواســت کــرد شــخص
دیگــری بــرای هیئــت مؤســس انتخــاب شــود .شــاید اگــر اســتاد
ســیروس پرهــام ،اولیــن ویراســتار انتشــارات فرانکلیــن و پایهگــذار
ســازمان اســناد ملــی ،ایــن حمایــت را نمیکــرد و بــا حس ـننیت
و تشــویق بــه تشــکیل انجمــن ،در جایــگاه عضــو مؤســس قــرار
نمیگرفــت ،امــروز از ســومین تــاش بــرای تشــکیل انجمــن
صنفــی ویراســتاران نیــز جــز آرزویــی باقــی نمانــده بــود.
حمایــت مشــاورهای و بیدریــغ بــزرگان ویرایــش و تشــویق ویــژۀ
اســتادان کامــران فانــی ،عبدالحســین آذرنــگ و موســی اســوار و
منوچهــر انــور هیئــت مؤسســان را مصمــم کــرد کــه موانــع را از
ســر راه بردارنــد .ســرانجام در تاریــخ پنجــم آبــان  ،1395نخســتین
مجمــع انجمــن صنفــی کارگــری ویراســتاران تشــکیل شــد و بــا
انتخــاب پنــج تــن اعضــای هیئتمدیــرۀ اصلــی و دو تــن عضــو
علیالبــدل و یــک بــازرس اصلــی و یــک بــازرس علیالبــدل،
انجمــن كار خــود را رســماً آغــاز كــرد.

چــرا انجمــن صنفــی کارگــری و چــرا زیــر نظــر وزارت عامل بقای انجمنها چیست؟
تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی؟
عامــل بقــا و اعتبــار انجمنهــا تابــع عوامــل بســیاری اســت .از
زمانیکــه انجمــن صنفــی کارگــری روزنامهنــگاران و انجمــن منظــر بیرونــی ،برخــی از آنهــا را چنیــن میتــوان برشــمرد:
صنفــی کارفرمایــی زنــان ناشــر از وزارت کار مجــوز گرفتنــد ،سرشــناس بــودن و خوشنامــی هیئــت مؤســس و هیئتمدیــره،

مقا ال ت

اخالقمــداری در سیاســتهای انجمــن ،یکصدایــی و همســویی
هیئتمدیــره ،ارتبــاط بــا پیشکســوتان و صاحبنظــران،
ارتبــاط ســالم بــا اعضــا ،داشــتن تعامــل بــا مراکــز و ســازمانهای
خصوصــی و دولتــی ،بهرهگرفتــن از دیدگاههــای نــو ،اهمیـتدادن
بــه جایــگاه صنفــی خــود ،اســتقالل از مراکــز دولتــی.
امــا عوامــل دیگــری نیــز در بقــای انجمنهــا و هویتیافتــن
آنهــا مؤثــر اســت کــه آن را عوامــل درونــی انجمنهــا میتــوان
دانســت ،از جملــه فعالبــودن اعضــا ،یعنــی مشــارکت در
فعالیتهــای انجمــن و حضــور در نشســتها یــا جلســات
عمومــی انجمــن؛ برگــزاری نشس ـتها و جلســات مســتمر بــرای
تعامــل و گفتوگــو میــان اعضــا و صاحبنظــران؛ ارتبــاط بــا بدنــۀ
نشــر؛ تدویــن نظامنامههــا و آییننامههــای مناســب و دقیــق
بــرای صنــف و تــاش بــرای تثبیــت آنهــا در بیــن مخاطبــان؛
فعالکــردن بخــش آمــوزش و تــاش بــرای ارتقــای علمــی اعضــا حاصل سخن
ِ
متقاضیــان پیوســتن بــه صنــف.
و
اهمیــت حضــور انجمنهــا در پیشــبرد
بیــان
آنچــه گفتــه شــد
ِ
ِ
فرهنگــی و اجتماعــی جامعــه ،گــزارش کوتاهــی دربــارۀ پیشــینۀ
انجمنهای صنفی با چه مشکالتی روبهرویند؟
تشــکیل انجمــن ویراســتاران ،برشــمردن مراکــز حامــی تشــکلها،
انجمنهــای صنفــی ،بســته بــه نــوع فعالیتهایشــان ،مشــکالت و عوامــل بقــای انجمنهــا و مشــکالت آنهــا بــود .شــاید بهجرئــت
محدودیتهایــی خــود را دارنــد ،امــا بــه نظــر میرســد مشــکالت بتــوان گفــت کــه زیرســاختهایی فرهنگــی بــرای پویاشــدن
مشــترکی نیــز دارنــد کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره میشــود:
تشــکلها مدنــی و صنفــی فراهــم نشــده اســت ،تعریــف صنــف و
 )1انجمنهــای صنفــی حامــی اعضــای خــود هســتند ،بــرای اهمیـ ِ
ـتن آن ،همکاریهــای داوطلبانــه بــرای بقــای صنــف
ـت داشـ ِ
تثبیــت موقعیــت شــغلی و ارتقــای علمــی و دانشافزایــی آنهــا هنــوز بــرای افــراد جامعــه روشــن نیســت و انجمنهــا ناچارنــد
تــاش میکننــد ،امــا معمــوالً ایــن تصــور اشــتباه نیــز در بیــن بــرای اثبــات خــود راه درازی را طــی کننــد و عــدهای محــدود باید
اعضــا پدیــد میآیــد کــه مســئولیت اشــتغالزایی و ایجــاد شــغل جانفشــانی کننــد کــه انجمــن باقــی بمانــد .در شــرایطی نیــز
بــرای اعضــا از مســئولیتهای انجمنهاســت ،درحالیکــه ناچارنــد زیــر چتــر حمایتــی مراکــز دولتــی قــرار گیرنــد و آلــودۀ
انجمنهــا ســازمانهای کاریابــی نیســتند؛
رانتهــای دولتــی و مدیریتــی شــوند .در حقیقــت انجمنهــای
 )2بســیاری از مســئولیتهای انجمــن بــر عهــدۀ عــدۀ معــدودی فرهنگــی در کشــورمان هنــوز جایــگاه حقیقــی خــود را نیافتهانــد
اســت و عمــو ِم اعضــا فقــط عضـو و تماشــاگرند و این از آســیبهای و آن توانمنــدی کــه از آنهــا انتظــار مـیرود محقــق نشــده اســت.
جــدی انجمنهاســت کــه اعضــای داوطلــب و فعــال در میــان
آنهــا بســیار کــم اســت؛
 )3مصلحتاندیشــی بســیاری از صاحبــان ایــن شــغل ،کــه
جایگاهــی در ایــن صنــف دارنــد ،موجــب میشــود کــه بــه
انجمنهــا نپیوندنــد و منتظــر بماننــد تــا اگــر خطایــی شــد ،نقــد
کننــد و اگــر راه بــه جلــو رفــت در مراحــل بعــدی بــه آن بپیوندند؛
 )4چرخــش مالــی انجمنهــا عمدتــاً بــا تكيــه بــر حــق
عضویتهاســت و بــرای گســترش فعالیتهــای انجمنهــا
نمیتــوان بــه ایــن میــزان درآمــد اکتفــا کــرد و ناچــار بایــد از
طرحهــای مشــترک بــا مراکــز دولتــی درآمــدی بــرای انجمنهــا
حاصــل شــود کــه متأســفانه ایــن امــر نیازمنــد روابــط و ضوابــط
خاصــی اســت و دریافــت مبالــغ آن ماههــای بــه طــول میانجامــد؛
 )5ضوابــط اداری ماننــد اعــان گــزارش بــه مراجــع رســمی،
بیمــه ،گزارشهــای مالــی ماهیانــه و فصلــی و ســالیانه مســتلزم
در اختیــار داشــتن نیروهــای در اســتخدام اســت کــه متأســفانه
امــکان آن بــرای انجمنهــا ،بهویــژه انجمنهــای نوپــا ،میســر
نیســت و حــل کــردن ایــن مشــکالت کاری دشــوار و زمانبــر و
پرهزینــه اســت؛
 )6نداشــتن مــكان ثابــت بــرای اســتقرار انجمنهــا ،نداشــتن
ـم فرهنگــی کــه
فضــای ثابــت بــرای جلســات و نشسـتهای منظـ ِ
هزین ـهای بــر انجم ـن تحمیــل نکنــد؛
 )7نادیدهگرفتــن انجمنهــا بــرای برگــزاری فعالیتهــای
فرهنگــی یــا حمایتهــای مقطعــی از ســویِ ارگانهــای دولتــی و
حتــی ارگانهایــی کــه صادرکننــدۀ مجــوز نهــاد صنفیانــد؛
 )8بیاطالعــی انجمنهــا از حضــور دیگــر انجمنهــا و نبــودن
امــکان گفتوگــو میــان آنهــا بــرای همکاریهــای مشــترک؛
 )9فعالنبــودن برخــی انجمنهــا بــه علــت مشکالتشــان موجــب
شــده کــه برخــی از آنهــا فقــط نامشــان در اســناد باقــی مانــده
اســت؛
 )10نبــودن اتحــاد صنفــی در میــان صنــف و غالــب بــودن نــگاه
تجــاری در بیــن برخــی نهادهــای صنفــی؛
 )11خط ـ ِر انحصــار قــدرت در میــان عــدهای خــاص ،بهویــژه در
میــان انجمنهایــی کــه شــرایط مالــی خــوب و موقعیتهــای
اجتماعــی باالیــی کســب کردهانــد.
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موجبــات ضعــف محتــوا و تولیــد را فراهــم ســاخته اســت .آنچــه
ویرایش مطلوب
در اینجــا میآیــد بــه دور از شــرایط نابســامان کنونــی اســت
مهناز مقدسی
و انتظــاری اســت کــه اگــر بــه آن بهــا داده شــود از ســقوط
سالهاســت کــه موضــوع ویرایــش و اهمیــت ویراســتار در نشــر محتــوای آثــار و تولیــد نوشــتهها و کتابهــای رونویسیشــده
مطــرح شــده اســت .گفتوگوهــای بســیار و مقــاالت فراوانــی و نامفهــوم و ناپختــه تاحــدودی پیشگیــری میکنــد.
دربــارۀ جایــگاه آن ،شــیوهها و روشهــای ویرایــش ،حدومــرز و
ویژگیهــای ویراســتار و تفکیــک ویراســتار از ناویراســتار منتشــر امــا «ویرایــش مطلــوب» بــه چــه معناســت .وقتــی از «مطلــوب»
شــده اســت .کثــرت انتشــار نوشــتهها دربــارۀ ایــن موضــوع ســخن میگوییــم ،بایــد تعریفــی هــم از «مطلــوب» بدهیــم و
نشــاندهندۀ اهمیــت و حساســیت آن در شــرایط کنونــی نشــر نقطــۀ مطلــوب را تعییــن کنیــم ،قبــل از رســیدن بــه ویرایــش
ایــران اســت؛ نشــری کــه دســتخوش نابســامانیهای اقتصــادی مطلــوب بایــد نشــر مطلــوب را ،در حــد امــکان ،تعریــف کنیــم.
و سیاســی و فرهنگــی شــده و بهزحمــت خــود را زنــده نــگاه
داشــته اســت .در شــرایطی کــه نشــر در کشــورهای توســعهیافته از نظر عبدالحســین آذرنگ در نشــر مطلوب بنیادهای نشــر بر ســه
جایگاهــی ویــژه و رونــدی رو بــه رشــد دارد ،نشــر ایــران بــرای رکــن اســتوار اســت کــه هر یــک تعریــف خــود را از مطلــوب دارند:
بقــای خــود بــه حداقلهــا میاندیشــد .حداقــل در تمــام  )1پدیــدآور یــا پدیدآورنــدگان کــه محتــوا را تولیــد میکننــد.
مراحــل ،از انتخــاب اثــر تــا انتخــاب پدیدآورنــده (نویســنده و مطلوبیــت از نــگاه آنــان بدیــن معناســت :آزادانــه نوشــتن
مترجــم) ،ویراســتار ،صفح ـهآرا ،چــاپ و صحافــی .تفکــر حداقلــی و بهســهولت منتشــر کــردن ،دراختیارداشــتن امکانــات و
در شــرایط کنونــی هــر نــوع ایدئالاندیشــی را کنــار زده و خدمــات بــرای آفرینــش اثــر یــا فراهــم بــودن پژوهــش بــرای

فاصلــۀ میــان وضعیــت موجــود و وضعیــت مطلــوب فاصلــه معیــن
و ثابتــی نیســت .ایــن فاصلــه تابــع متغیــر هدفــی اســت کــه بــرای
نشــر تعییــن میشــود .اگــر کشــورهای توســعهیافته را در نظــر
بگیریــم فاصلــه کمتــر ،امــا در وضعیــت کشــورهای درحالتوســعه
فاصلــه بســیار اســت .در شــرایطی کــه نشــر مطلــوب حاصــل
بشــود یــا نســبتی از مطلوبیــت در ســه رکــن اصلــی نشــر وجــود
داشــته باشــد ،میتوانیــم بــه ویرایــش مطلــوب بپردازیــم.

اگــر ایــن تعریــف و ایــن گســتره را بپذیریــم ،بایــد بگوییــم
ـل ارزیابــی اثــر ،مشــاوره بــه پدیدآورنــده ،انعقــا ِد قــرارداد،
مراحـ ِ
ـن مثــل تهیــۀ زیرنویــس
ـش اثــر ،تهیــۀ مطالـ ِ
ـب خــارج از متـ ِ
ویرایـ ِ
و پینوشـتهای ضــروری ،نظــارت بــر مقدمــه و محلقــات کتــاب،
شــرح پشــت جلــد ،تهیــۀ صفحــۀ عنــوان،
تهیــۀ معرفینامــه و
ِ
ـش تولید
ـوان التینــی ،هـمکاری با بخـ ِ
صفحــۀ حقوقــی ،صفحــۀ عنـ ِ
و صفحهآرایــی ،تهیــۀ فهرســت و نمایــه و واژهنامــه ،نظــارت بــر
تصاویــر و جدولهــا ،بازبینــی نمونــۀ نهایــی و کارهــای پس از نشــر
اثــر ،همگــی در دایــرۀ مســئولیتهای ویراســتار قــرار میگیــرد.
ویراستار در ویرایش هر اثری باید به چند عامل تعیینکننده توجه
کند:
 )1موضوع اثر چیست؟
 )2مخاطب نوشته کیست؟ بزرگسال ،پژوهشگر ،دانشجو ،کودک،
نوجوان.
 )3کاربرد نوشته چیست؟ علمی ،آموزشی ،اطالعرسانی ،سرگرمی،
مهارتافزایی ،تبلیغی.
 )4ناشــر اثــر کیســت؟ ناشــر بازارگــرا؟ ناشــر مردمپســند؟
ناشــر آموزشــی؟ ناشــر پژوهشــی؟ ناشــر آرمانگــرا؟
ناشــر دقیــق و آگاه؟ ناشــر نــاآگاه و ســطحینگر؟

خوشــبختانه نشــر امــروز مــا ،بــا داشــتن بیــش از  60ســال تجربــۀ
ویرایــش ،ضــرورت ویرایــش را پذیرفته و ویراســتار را جــزو خانوادۀ
نشــر میدانــد ،امــا اختــاف عمــده در دیدگاههــای مربــوط بــه هــر کــدام از ایــن ناشــران دیدگاههــا و ســلیقههای
ویرایــش و انــواع آن و میــزان اختیــارات ویراســتار و جایگاه اوســت .خــاص خــود را دارنــد و در دو ســر طیــف ویرایــش
نکــردن تــا ویرایــش دقیــق و اساســی قــرار میگیرنــد.
اصلیتریــن پرســش مــا اینجاســت کــه تعریــف درســتی از بــه اعتبــار عوامــل فــوق ،میتــوان میــزان مســئولیتهای
ویرایــش داشــته باشــیم و محــدودۀ کار ویرایشــی را تعییــن کنیــم :ویراســتار را تعییــن کــرد .متأســفانه نشــر امــروز ایــران دو
نــوع ویراســتار را میشناســد )1 :ویراســتار صــوری (فنــی)؛
تعریــف ویرایــش از نظــر احمــد ســمیعی (گیالنــی)  )2ویراســتار زبانــی (ادبــی) و جایــگاه ویراســتاران ســاختاری و
در کتــاب نــگارش و ویرایــش چنیــن آمــده اســت :محتوایــی 1فقــط در آثــار مرجــع و دانشــنامهها و آثــار علمــی
و پژوهشــی دیــده شــده اســت .دیگــر ویراســتارانی چــون
«اثــر از زمانــی کــه بــه ناشــر عرضــه میگــردد ،و گاهــی ویراســتار بنیــادی 2کــه بــر مســائل حقوقــی اثــر ،بازنــگاری،
پیــش از آن ،یعنــی از روزی کــه بــه اثرآفریــن ســفارش داده تکمیــل و تلخیــص و بازآرایــی آن مســلط اســت یــا ویراســتار
میشــود ،تــا لحظــهای کــه از چــاپ بیــرون میآیــد و حتــی تکوینــی 3کــه در نشــر اثرآفریــن حضــورش ضــروری اســت و از
پــس از آن ،یعنــی هنگامیکــه وار ِد بــازار میشــود و ناقــدان ابتــدای پدیدآمــدن اثــر تــا پایــان آن همــراه خالــق و اثــر اســت
دربــارۀ آن اظهارنظــر میکننــد ،مســیری دراز و پردســتانداز را و بــا نامهــای دیگــری چــون ویراســتار آفرینشــگر یــا ویراســتار
ـیع آن را ،در مراحــل و خــاق نیــز شــناخته میشــود در نشــر مــا دیــده نشــده یــا
میپیمایــد کــه ویراســتار بــه معنــای وسـ ِ
مــدارج متعــدد ،بهصورتهــای گوناگــون ،و بــا دامنــه و شــدتِ اگــر دیــده شــده نــام دیگــری بــر آن گذاشــته شــده اســت.
متفــاوت ،درگیــر میســازد .عملیاتــی کــه طــی سراســ ِر ایــن
مســیر انجــام میگیــرد ،در هــر منــزل ،نامــی پیــدا میکنــد اگــر مــروری بــر چنــد نمونــۀ شــاخص ویراســتار در نشــر
کــه مرتبــهای از
مراتــب ویراســتاری را متمایــز میســازد ».توســعهیافته کنیــم ،اســامی افــراد شــاخصی را مییابیــم.
ِ
وقتــی تــی اس الیــوت منظومــۀ «ســرزمین هــرز» را بــرای
بــا ایــن تعریــف ،ویراســتار در کنــار پدیــدآور ،در ازرا پاونــد میفرســتد ،او  80بیــت از شــعر را حــذف
کنــار ناشــر ،و در کنــار مخاطــب قــرار میگیــرد .میکنــد و بــا اینــکار بــه آن شــعر اعتبــار میبخشــد.
هــدف اصلــی همــۀ گونههــای ویرایــش آن اســت
کــه پیــام پدیدآورنــدگان بــا مناســبترین زبــان،

1
2
3

. structural- content editor
. substantive editor
. development editor

مقا ال ت

تولیــد اثرشــان ،فــروش ســریع آثارشــان ،حفــظ جایــگاه و
منزلــت اجتماعــی ،و گــذران زندگــی از راه تولیــد آثارشــان.
 )2خواننــدگان کــه خریــداران کتابانــد .از نظــر آنــان
مطلوبیــت یعنــی کتابهــای مــورد عالقهشــان را بــه قیمــت
مناســب تهیــه کننــد ،در زمینههــای گوناگــون کتــاب در بــازار
باشــد ،کتابخانههــای غنــی و در دســترس داشــته باشــند.
 )3ناشــران کــه تولیدکننــدگان محصــول فرهنگیانــد.
مطلوبیــت از نــگاه آنــان یعنــی آثارشــان را آزادانــه منتشــر
کننــد ،موضوعــات جدیــد و تــازه بــرای انتشــار داشــته
باشــند ،بــا پدیدآورنــده و پدیدآورنــدگان حرفــهای کار کننــد،
کمبودهایــی چــون کاغــذ ،موانــع مجــوز ،چــاپ و پخــش و
حملونقــل گریبانشــان را نگیــرد ،بــازار فروششــان مســتمر
و قابلاعتمــاد باشــد ،نیروهــای حرفــهای در اختیارشــان
باشــند ،هزینههــای ســربار و اضافــی بــه آنهــا تحمیــل نشــود.

بیــان ،قالــب ،صــورت و کاربــرد بــه مناســبترین
گــروه هــدف ،یعنــی بــه مخاطبــان اصلــی آثــار ،برســد.
گسترۀ خدمات ویرایشی:
تا :پس از تولید اثر
		
از :پیش از تولید اثر
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وقتــی رمــان دیویــد هــاروم ،نوشــتۀ ادوراد نویــز وســتکات ،بانکــدار
نیویورکــی ،در  1898بــه انتشــارات اپلتــون 4میرســد نوشــتهاش
بــه دســت ریپلــی هیچــکاک میافتــد .هیچــکاک فصــول کتــاب
را بــه هــم میریــزد و در سراســر متــن قســمتهایی را حــذف
میکنــد و در ســبک نــگارش رمــان دســت میبــرد .ویرایــش
او باعــث میشــود .دیویــد هــاروم پرفروشتریــن کتــاب ســال
 1899بشــود .کل فــروش ایــن کتــاب ،در  ،1904بــه بیــش از
 729هــزار نســخه رســید .ایــن کار دو نتیجــه داشــت :اینکــه
متــن غیرقابــل پذیــرش را ،کــه چنــد ناشــر آن را برگردانــده
بودنــد ،بــه اثــری پرفــروش تبدیــل کــرد و دیگــر اینکــه مــردم
دریافتنــد کــه ویراســتار در ایــن کتــاب چــه نقشــی داشــته
اســت .ایــن میــزان دخــل و تصــور باعــث شــد کــه بســیاری
ریپلــی هیچــکاک را خالــق دیویــد هــاروم میدانســتند.
آنــدره شــیفرین (متولــد  ،)1935ویراســتار فرانســویتبار
امریکایــی ،در مؤسســۀ انتشــاراتی پانتئــون آثــار نویســندگانی چون
ژان پــل ســارتر ،نــوام چامســکی و میشــل فوکــو را منتشــر کــرد.

خشــم و هیاهــو ،نوشــتۀ ویلیــام فاکنــر ،ترجمــۀ بهمــن شــعلهور،
بازنویسیشــدۀ منوچهــر انــور؛ صــد ســال تنهایــی ،نوشــتۀ گابریــل
کارســیا مارکــز ،ترجمــۀ بهمــن فرزانــه ،بازنویسیشــدۀ بهاءالدیــن
خرمشــاهی و کامــران فانــی؛ از صبــا تــا نیمــا ،تألیــف یحیــی
آرینپــور ،بازنویسیشــدۀ احمــد ســمیعی (گیالنــی) .امــا عجیــب
آنکــه نــام بازنــگاران ایــن کتابهــا در جایــی ثبــت نشــده اســت.
در ادامــۀ مقالــه ،عوامــل دورشــدن از ویرایــش مطلــوب،
مشــکالت ناشــران ،و ویژگــی ویراســتار خــوب را
برمیشــماریم و بــه ویراســتاران توصیههایــی میکنیــم.
چرا از ویرایش مطلوب فاصله داریم؟
 )1پدیدآورندگان ،بهویژه صاحبقلمان ،از ویرایش آثارشان
ناراضیاند یا ویرایش را نمیپذیرند؛
 )2ویراستاران اعتماد پدیدآورنده را جلب نمیکنند ،مرز ویرایش را
رعایت نمیکنند و دخالتهای نابجا میکنند؛
 )3اغلب ویراستاران دانش ویرایش متنهای علمی و پژوهشی را
ندارند؛
ویرایش خوب را نمیپذیرند؛
 )4ناشران هزینههای
ِ
 )5تعداد ویراستاران مطلوب بسیار اندک است؛
ویراستاران مطلوب چندان اندک است که از اینهمه
 )6درآمد
ِ
زحمت صرفنظر میکنند؛
 )7شیوههای ویرایش دچار تشتت است و سلیقه در آن حاکم
است؛
 )8قیمتگذاری برای انواع خدمات ویرایشی دقیق نیست؛
 )9تصور اینکه مشکالت یک متن ،حتی متن پژوهشی با ویرایش
قابل حل است ،نادرست است؛
 )10انتخاب اینکه هر اثری چه نوع ویرایشی نیاز دارد کار آسانی
نیست؛
 )11نداشتن قدرت تشخیص ویرایش خوب از ویرایش نامناسب؛
 )12زمانی که صرفِ
ویرایش خوب میشود برای ناشر و
ِ
پدیدآورنده مقبول و بهصرفه نیست.

مکســول پرکینــز ( ،)1947 -1884مشــهورترین ویراســتار ادبــی،
در  1910بــه مؤسســۀ انتشــاراتی چارلــز اســکریبنرز ســانز آمــد
تــا در بخــش تبلیغــات کار کنــد .پرکینــز ویرایشــش را بــا کتــاب
اســکات فیتــز جرالــد شــروع کــرد و بعدهــا بــا ارنســت همینگــوی،
تومــاس وولــف همــکاری کــرد .در تاریــخ امریــکا هیــچ تصویــری
چشــمگیرتر از نقــش پرکینــز در کتــاب دربــارۀ زمــان و رودخانــه5
نیســت کــه آن را از کالف ســردرگم چهارصــد هــزار کلمــه بــه
وجــود آورد کــه وولــف در ســه جعبــۀ مقوایــی پــر از صفحــات
بیشــماره بــه او ســپرده بــود .وولــف بــرای قدردانــی از زحمــات
او در تقدیمنامــۀ کتــاب نوشــت« :تقدیــم بــه ویراســتاری بــزرگ
و مــردی شــجاع و درســتکار کــه نویســندۀ ایــن کتــاب را در
دوران تلــخ شــک و نومیــدی رهــا نکــرد و نگذاشــت تســلیم
یــأس خــود شــود ».پرکینــز بــه دنبــال شــهرت نبــود ،امــا
نقــش او در ویرایــش کتابهــای وولــف چنــان زبانــزد شــد
کــه منتقــدان شــک کردنــد کــه در واقــع چقــدر از اثــر را خــود
وولــف نوشــته و اعتــراض ســر دادنــد .او گذشــته از حجيمکــردن مشکالتی که ناشران به آن دامن میزنند
کتــاب فرشــته ،بهســوی خانــه نظــر کــن ،کتــاب دربــارۀ زمــان  )1ناشــران هــر کــدام وقــت و هزینههــای بســیاری بــرای
و رودخانــه نوشــتۀ تومــاس وولــف را بــه نصــف کاهــش داد .تولیــد شــیوهنامۀ خــاص خــود میکننــد کــه عمومــاً فقــط
حــاوی رســمالخط و عالمــات نشــانهگذاری و مــوارد معــدودی
پرکینــز و دیگــر ویراســتاران ماننــد پاســکال کوویچــی ،از کلیشــههای زبانــی اســت و همیــن امــر موجــب میشــود
َســکس کامینــز ویرایــش را بــه جایــی رســاندند کــه وجــود ویراســتاران نیــز کلیشـهای و مکانیکــی عمــل کننــد و اگر به ناشــر
ویراســتار بــرای موفقیــت نویســنده ضــروری شــد .در ایــن دیگــری رجــوع کننــد ،بخواهنــد همــان کلیشـهها را اعمــال کننــد.
آمیــزه کــه شــاید امــروز آن را نبــوغ و شــیدایی ،تعهــد محــض همیــن تنــوع شــیوهنامهها بــه تشــتت ویرایــش دامــن میزنــد.
و وابســتگی متقابــل ،و کار ســخت و فرسایشــی بنامیــم ،متأســفانه مــا بــا ســابقۀ دیریــن در نشــر ،هنــوز شــیوهنامهای
برخــی از بهتریــن آثــار ادبیــات داســتانی امریــکا منتشــر شــد .مثــل راهنمــای آمادهســاختن کتــاب ،کــه آخریــن ویراســت
آن در  1381منتشــر شــد ،نداریــم .شــیوهنامهای کــه تمــام
نشــر ایــران در دورۀ ویرایشهــای درخشــان بــا چنیــن رویکــردی حوزههــای نشــر را دربــر بگیــرد و بومیشــدۀ نشــر ایــران باشــد و
کتابهــا را بــه ویراســتاران میســپرد کــه حاصــل آن انتشــار بــا تحــوالت نشــر نیــز روزآمــد شــده باشــد نگاشــته نشــده اســت.
کتابهــای تأثیرگــذاری شــد ،از جملــه ســقوط ،نوشــتۀ آلبــر  )2بــرای کــم کــردن هزینههــا ،اغلــب بــه اســتخدام
کامــو ،ترجمــۀ شــورانگیز فــرخ ،بازنویسیشــدۀ ابوالحســن نجفــی؛ نیروهــای کمبنیــه و ناکارآمــد یــا همــکاری بــا نیروهایــی
از ایــن دســت روی میآورنــد و درنتیجــه ،کارشــان بــه
. Appleton
4
چندبــارهکاری و هــدر رفتــن هزینههــا میانجامــد.
. Time and the River
5

ویژگی ویراستار خوب یا مطلوب
همــۀ اینهــا را گفتیــم کــه بــه ویرایــش مطلــوب و ویراســتار
مطلــوب برســیم :ویراســتار مطلــوب کســی اســت کــه بــه ایــن
مباحــث توجهــی ویــژه داشــته باشــد و مهارتهــای کافــی را
آموختــه و بــهکار گرفتــه باشــد .داشــتن معلومــات عمومــی یــا
آگاهــی از راههــای یافتــن اطالعــات ،تســلط بــه انــواع ویرایــش و
موضــوع اثــر ،تعییــن نیازهــای ویرایشــی اثــری کــه بــه او ســپرده
میشــود ،پــرورش توانایــی و دانــش خــود ،باالبــردن دقــت،
داشــتن وســعت دیــد ،داشــتن احســاس مســئولیت در بهبــود
ع خطاهــای متــن ،تســلط بــه رمــوز
متــن از تمامــی جهــات ،رف ـ 
ارتباطــی و داشــتن هنــر برقــراری گفتوگــو بــا پدیدآورنــده و
ناشــر ،نوشــتن توصیههــای مناســب بــا زبانــی مناســب بــرای
پدیدآورنــده ،جلــب اعتمــاد پدیدآورنــده بــا رفع اصالحــات ضروری
و پیشــنهادهای ســازنده ،صبــوری ،دانســتن یــک زبــان خارجــی،
دســت بــه قلــم بــودن و پاکیــزه نوشــتن ،آموختــن مهارتهــای
بازنــگاری ،بازآرایــی و خالصــه و فشردهنویســی ،تغییــردادن
زبــان و بیــان و لحــن متــن متناســب بــا موضــوع و مخاطــب.
توصیه به ویراستاران
در پایــان بایــد گفــت :ایــن ویراســتاراناند کــه
بایــد بــرای یافتــن جایــگاه خــود تــاش کننــد و
بــه نکاتــی ،از جملــه مــوارد زیــر ،توجــه کننــد:
 )1بدون همراهی و ارتباط با پدیدآورنده ویرایش نکنند؛
 )2نمونۀ ویرایش را پیش از قرارداد به ناشر و پدیدآور نشان دهند
و از آنها تأیید بگیرند؛

منابع
آذرنگ ،عبدالحسین ،نشر و انقالبی در راه ،تهران ،جهان کتاب،
.1389
آذرنگ ،عبدالحسین ،نشر مطلوب ،تهران ،خانۀ کتاب.1396 ،
سمیعی (گیالنی) ،احمد ،نگارش و ویرایش ،تهران ،سمت.1378 ،
گراس ،جرالد (ویراستار) ،ویرایش از زبان ویراستاران ،ترجمۀ گروه
مترجمان ،تهران ،کتاب مهناز.1395 ،

مقا ال ت

 )3اغلــب ناشــران آثــار را ،بــدون ارزیابــی صحیــح و دقیــق،
بــرای انتشــار میپذیرنــد و زمانیکــه بــه دســت ویراســتار
حرفــهای میرســد مشــکالت متــن را متوجــه میشــوند.
 )4ناشــران بــرای پرفــروش کــردن کتابشــان حاضرنــد
هزینههــای گزافــی را بــه ظواهــر کتابهــا ،بهویــژه در آثــار
کــودکان و نوجوانــان ،اختصــاص دهنــد و در مقابــل ،بــه محتــوا
چنــدان نمیپردازنــد یــا بــرای اصــاح آن هزینــه نمیکننــد.
آسیبهای عمدۀ ویرایش نامطلوب
در فضایــی کــه ویرایــش و ویراســتار بهدرســتی
تعریــف نشــده و ویراســتاران نیــز بــه کارشــان واقــف
نیســتند بــا آســیبهایی از ایــن دســت مواجهیــم:
 )1ورود نیروهای آموزشندیده و بیتجربه به حوزۀ نشر و ویرایش؛
 )2آموزشهای ناکافی و نادرست و کوتاهمدت؛
 )3بیاطالعی ناشران نوپا با سازوکار ویرایش و اهمیت آن و
تشخیص ویراستار از ناویراستار؛
 )4ورود آثار ضعیف تألیفی و ترجمهای به نشر در تمامی
موضوعات؛
 )5حمایتنکردن از ویراستاران مجرب ،در حد تقدی ِر نویسنده از
آنان در مقدمۀ کتاب و یا در جلسات نقد کتاب؛
 )6نبودن نظام دستیاری در نشر برای تقویت ویراستاران تازهکار؛
 )7نداشتن روحیۀ پژوهش و نوشتن و مطالعه در میان
ویراستاران؛ )7نداشتن تجربههای کافی برای ویرایش انواع متون؛
 )8نداشتن قدرت جامعنگری و دوراندیشی در میان ویراستاران و
اهالی نشر.

 )3حین ویرایش با پدیدآور و ناشر ارتباط داشته باشند و مشکالت
کار را همزمان رفع کنند؛
 )4اگر دانش ویراستار از پدیدآور کمتر است ،تالش کند که دانشی
در آن حوزه کسب کند و بدون مجوز پدیدآور در متن دخالت
محتوایی و حتی تغییر اصطالحی نکند؛
 )5بهترین ویرایش بیشترین مداخله یا کمترین مداخله نیست،
بلکه آن میزان ویرایشی است که کار نویسنده را به بهترین وجه
نشان دهد ،نه کار ویراستار را؛
 )6اگر نویسنده صاحب سبک است ،تغییرات را مطابق با سبک او
انجام دهند؛
 )7ویرایشکــردن بــا لحــن نویســنده هنــری اســت کــه بایــد
آموخــت .یکــی از اســطورههای ویرایــش مکســول پرکینــز
اســت کــه همــواره نوشــتهها را طــوری بازنویســی میکــرد
کــه خــود نویســندگان نیــز اظهــار میکردنــد کــه پرکینــز
مقصــود را بهتــر از خودشــان دریافتــه و بیــان کــرده اســت.

187

انسان شناسی و فرهنگ سال  / 8نوروز 98
188

فرد یا سوژۀ ایرانی در ارتباط با توسعه
مرتضی منادی

مقدمه :
فــر ِد انســانی ،موضــوع مــورد مطالعــۀ اصحــاب علــوم انســانی،
بخصــوص علــوم اجتماعــی اســت .در مواقعــی از مفهــوم ســوژه نیــز
اســتفاده میشــود .ســوژه بــه دو معنــی ،یعنــی موضــوع مــورد
مطالعــه ،کــه مــد نظــر مــا نمیباشــد بــکار م ـیرود ،و ســوژه بــه
معنــی شناســا ،فــردی انســانی بــا تعبیــر خــاص مــد نظــر اســت
کــه مــا از ایــن معنــی دوم اســتفاده میکنیــم .در اینجــا چنــد
نــوع پرســش کلیــدی مطــرح میشــود .آیــا دو مفهــوم فــرد و
ســوژه یکــی هســتند؟ همطــراز هســتند؟ یــا تفاوتــی بیــن آنهــا
وجــود دارد؟ پرســش نــوع دوم در ایــن زمینــه اســت کــه آیــا
یکــی بــر دیگــری ارجحیــت دارد؟ مهــم تــر اســت؟ کاملتــر اســت؟
برتــری دارد؟ و کدامیــک افضــل تــر و اعلــم تــر از دیگــری اســت؟
و در صــورت پاســخ مثبــت ایــن پرســش ،پرســش نــوع ســوم کلید
میخــورد کــه در صــورت مثــا افضلیــت ســوژه بــر فــرد ،آیــا فــرد
یــا افــراد یــک جامعــه میتواننــد ســوژه شــوند؟ چــه مســیری را
فــرد بایــد طــی کنــد تــا بــه ســوژه تبدیــل شــود؟
جــدای از یافتــن پاســخ ایــن نــوع پرســش هــا ،واقعیـ ِ
ـت جامعــۀ
ایرانــی در حــال حاضــر چگونــه اســت؟ آیــا افــراد بیشــتری داریــم
یــا ســوژههای بیشــتری؟ آیــا فــرد و ســوژه تاثیــری و ارتباطــی بــا

توســعه دارنــد؟ کدامیــک در رونــد توســعه مفیــد تــر اســت؟ فهــم
ایــن پرسشــها شــاید بتوانــد در چگونگــی وضعیــت جامعــۀ فعلــی
و برنامــه ریــزی بــرای آینــده نقشــی داشــته باشــند .هــدف ایــن
ســطور پاســخی نســبی بــه ایــن پرسشــها اســت.
فرد و سوژه:
علــوم انســانی در بــاب ایــن دو مفهــوم حرفهــای زیــاد و بحثهــای
عمیقــی را داشــته اســت .اگــر نگاهــی اجمالــی بــه ادبیــات
موجــود بیاندازیــم و آنهــا را تــورق کنیــم ،متوجــه میشــویم کــه
صاحبنظــران و نظریهپــردازان و نظریههــای متعــددی بــه ایــن
دو واژه از دیــدگاه هــای مختلــف ,روانشناســی ,جامعهشناســی،
حقــوق ،انسانشناســی و حتــی فلســفه داشــتهاند کــه میتــوان
آنهــا را بــه ســه دســته تقســیم کــرد .یــا بــه بــاور کوهــن بــه ســه
پارادایــم نــام بــرد ،کــه هــر یــک در برگیرنــدۀ چنــد نظریــه و
نظریهپــرداز میباشــند و هــر یــک ،نــگاه متفاوتــی بــه فــرد یــا
ســوژه دارنــد .منظــور از پارادایــم "دســت آوردهــای علمــی مــورد
پذیــرش همگانــی اســت کــه بــرای یــک دورۀ زمانــی ,الگوهــای
مســائل و راه حــل هــا را بــرای جامعــه ای از کارورزان فراهــم
میآورنــد( ".کوهــن )76 :1383 ,بــه عبــارت دیگــر" ,پارایــم
مشــتمل اســت بــر مفروضــات کلــی نظــری و قوانیــن و فنــون
کاربــرد آنهــا کــه اعضــای جامعــۀ علمــی خاصــی آنهــا را بــر

الف  :سوژۀ خودمختار
نخســتین پارادایــم کــه جامعهشناســی ذهنــی را معرفــی و
پشــتیبانی میکنــد ،فــرد یــا ســوژه را دارای قــدرت و نیــروی
مهمــی دانســته و بــر ایــن بــاور اســت کــه افــراد ،فرهنــگ،
نهادهــا و جامعــه را بــه شــکل توافقــی میســازند .ســرجنبان
ایــن اندیشــه و آغازگــر برداشــت ســوژۀ خودمختــار ،رنــه دکارت
فیلســوف فرانســوی اســت کــه انســان را موجــودی عقالنــی
دانســته کــه بــه کمــک عقــل خــود رفتارهــا و تصمیماتــش را
هدایــت میکنــد .جملــۀ معــروف وی« :مــن فکــر میکنــم پــس
مــن هســتم» ناشــی از همیــن برداشــت اســت .بــه عبارتــی ,ایــن
جملــه نقطــۀ عطــف تاریــخ بشــر اســت و روشــنگری را پایــه ریــزی
مــی کنــد ,و تفکــر انســانمداری یــا آغــاز سوژهســازی اســت.
البتــه افالطــون پیــش از دکارت از عقــل انســانی ســخن گفتــه
اســت" .افالطــون میگویــد شــخص متف ّکــر بــه همــه چیــز (تــا
میســر اســت) فقــط بــا نیــروی عاقلــه نزدیــک میشــود
آنجــا کــه ّ
و حتــی المقــدور هــر چیــزی را کــه از راه چشــمها و گوشهــا
ـس المس ـهاش و هــر نــوع عاطفــه و جــز آن بــه او میرســد
و حـ ّ
مــردود میشــمارد .بــه عقیــدۀ افالطــون وجــود حقیقــی فقــط
در تفکــر اســت یــا دســت کــم بخشــی از آن بــر ذهــن فــاش
میگــردد( ".اوی زرمــان )112 : 1377 ,بنابرایــن ،عقــل جایــگاه
مهمــی را در وجــود انســان اشــغال میکنــد.
آراء ادمونــد هوســرل فیلســوف اطریشــی کــه پدیدارشناســی
را بنیــاد کــرده و بــر ایــن بــاور اســت کــه "نقطــۀ شــروع
دانــش ،تجربــه درونــی فــرد از پدیدههاســت کــه عبارتنــد از :
احساســها،ادراکها و تصورهایــی کــه بــه هنــگام متمرکــز کــردن
توجــه بــر یــک شــیء در آگاهــی آشــکار میشــود( ".گال و
همــکاران )1048 : 1386 ,مؤیــد همیــن پارادایــم اســت .البتــه
پدیدارنــگاران بــه پژوهــش در ایــن مــورد عالقهمندنــد کــه
"چگونــه واقعیــت بــر افــراد جلــوه گــر میشــود ،نــه اینکــه
ماهیــت عینــی واقعیــت چیســت .پدیدارنــگاری ،روشــی تخصصــی
بــرای توصیــف شــیوههای متفاوتــی اســت کــه افــراد طبــق آنهــا،
جهــان اطــراف خــود را درک میکننــد( ".همــان )1052 ,بــه زبــان
دیگــر" ،پدیدارشناســی منحصــرا بــه ســاختارها و فعالیتهــای
آگاهــی بشــر میپــردازد ،و پیــش فــرض اصلــی و غالبــا ضمنــی
آن ایــن اســت کــه دنیایــی کــه مــا در آن زندگــی میکنیــم ،در
آگاهــی مــا یــا در کلــه هــای مــا خلــق شــده اســت .یعنــی دنیــای
خــارج فقــط از طریــق آگاهــی مــا معنــا پیــدا میکنــد( ".کرایــب,
 )124 : 1378همچنیــن ،ماکــس وبــر جامعهشناســی را در آلمــان
پایهریــزی کــرده و جامعهشناســی را مطالعــه پیرامــون رفتــار
کنــش انســان در جامعــه میدانــد .از ایــن رو ،وی
معنــیدار یــا
ِ
کنشهــا را بــه عنــوان موضــوع مــورد پژوهــش ،مــورد بررســی
قــرار میدهــد .وی معتقــد اســت کــه فــرد دارای اســتراتژی
بــوده و بــر اســاس نفــع و ضــرر و بــا آگاهــی نســبت بــه جامعــه
عکسالعمــل نشــان میدهــد و بــی چــون چــرا تحــت تاثیــر
ـال
جامعــه نمیباشــد .بــه عبارتــی« ،از دیــدگاه وبــر ,معنــای اعمـ ِ
هــر کنشــگر اجتماعــی از نظــر خــود او ،کــه بــرای دیگــران امــری
داده شــده نیســت ،اهمیـ ِ
ـت بنیــادی دارد زیــرا همیــن معناســت
ِ
علــت آن اعمــال اســت( ».بــو ُدن)91 : 1383,
کــه نمایانگــر
نظریــۀ کنــش متقابــل نمادیــن هــم بــه بحــث پیرامــون کنــش

ب  :مرگ سوژه
دومیــن پارادایــم کــه بــه جامعــه شناســی عینــی مشــهور بــوده
و اصــل را بــه نهادهــای اجتماعــی و جامعــه داده و آنهــا را اجــل
بــر افــراد مــی دانــد ،ســوژه محلــی از اعــراب نداشــته و در مقابــل
نهادهــای اجتماعــی ,منفعــل میباشــد .در واقــع ،ســوژهای وجــود
نــدارد ،همــه ،افــراد هســتند و هنگامــی کــه مــورد مطالعــه
واقــع میشــوند ،ســوژۀ مــورد مطالعــه هســتند و نــه بازیگــری
کــه تصمیــم گیرنــده و تاثیرگــذار باشــد .فــرد انســانی یــا ســوژه
از قدرتــی در مقابــل نهادهــای اجتماعــی و جامعــه برخــوردار
نیســت .بــه عبارتــی" ،عینــی بــودن بــه معنــای دیــدن جهــان
بــه منزلــۀ یــک «شــیء» جــدا از خودمــان و جداکــردن آن از
ادراک ذهنــی مــا تــا حــد ممکــن اســت( ".شــارون)38 : 1379 ،
بــه زبــان دیگــر ،رفتارهــا و کنشهــای فــرد متاثــر از نهادهــای
بیرونــی اســت .از ایــن رو" ،ســنت دیرپــای عیــن گرایــی واقعیــت
اجتماعــی را کامــا امــری عینــی دانســته کــه اســتقالل وجــودی
دارد و نشــانههایش در نیرویــی نهفتــه اســت کــه از بیــرون بــر
کنشگــران اجتماعــی تحمیــل میگــردد و آنهــا را بــه تبعیــت
از هنجارهــای خــاص هدایــت میکنــد( ".پرســتش)21 : 1390 ،
ولــی بنیانگــذار رشــتۀ جامعهشناســی امیــل دورکیــم فیلســوف
فرانســوی اســت کــه ایــن رشــته را پایهریــزی و تئوریــزه کــرد
و دیــدگاه کارکردگرایــی را تأســیس کــرده و بــا پژوهشــهایش،
پارادیــم پوزیتویســتی تئوریــزه و تثبیــت شــد .دورکیــم «ایــن
واقعیــت را مطــرح کــرد کــه چگونــه نهادهــای اجتماعــی گوناگــون
ویژگیهــای اخالقــی متفاوتــی را شــکل مــی دهنــد و چگونــه
بــر فکــر و رفتــار افــراد تأثیــر میگذارنــد( ».گرنفــل: 1389 ,
 )68بنابرایــن ،فــرد و نــه ســوژه در ایــن تعاریــف کامــا منفعــل و
تســلیم در مقابــل نهادهــای اجتماعــی اســت .البتــه ســاختارگرایی
نیــز در همیــن راســتا و دســته قــرار دارد .کرایــب نیــز معتقــد
اســت کــه "مــرگ ســوژه بــا ســاختارگرایی پیونــدی تنگاتنــگ
دارد( ".کرایــب )170 : 1378 ,در واقــع ،ســاختارگرایی" ،نمــادی
اســت بــرای مجموعــه ی متنوعــی از تحقیقــات در زمینــه
هــای روانــکاوی ،زبانشناســی ،ادبیــات ،و بــه طــور کلیتــر،
ِ
کمــک نشانهشناســی انجــام
تحلیلهایــی فرهنگــی کــه بــه
ـناختی ســاختارگرایی دقیقــا
میگیرنــد .الگوهــای کلــی و روش شـ
ِ
پیامــی فلســفی را نیــز همــراه دارنــد .ایــن پیــام بدیــن گونــه تأویل
شــی مفهومــی علیــه
میشــد کــه دارای نیــروی نوعــی نسل ُک
ِ
«ســوژه» اســت« .ســوژهها»ی پدیدارشناســی ,اگزیستانسیالیســم
و تمــام انســانگراییها(".میلر )13 : 1384,ایــن پارادایــم ,بــه
«اصالــت جامعــه» مشــهور اســت.

مقا ال ت

میگیرنــد( ".چالمــرز )108 : 1379 ,در واقــع" ,پارادایــم فعالیــت
دانشــمندان عــادی را ,کــه ســرگرم گشــودن و حــل معماهــا
هســتند ،هماهنــگ و هدایــت میکنــد( ".همــان  )109 :از ایــن
رو ،پارادیــم یــک مجموعــۀ فکــری بــرای فهــم دنیــای پیرامــون مــا
اســت کــه علــوم انســانی شــامل چنــد پارادایــم متفــاوت میباشــد
کــه هــر یــک در زمانــی ،بیشــتر مطــرح بودهانــد.

انســانی عالقهمنــد بــوده و بــه آن پرداختــه اســت .کنــش بــه
تعبیــر میــد «دارای ســمبل هایــی اســت( ».میــد)4 : 1963 ,
کــه قابــل رؤیــت و در نتیجــه ,قابــل بررســی مــی شــوند .وی
میافزایــد« ،ژســت کــه بخشــی از کنــش فــردی اســت ،در درون
فراینــد اجتماعــی یــک هماهنگــی و تطابــق بــا دیگــری را بــر مــی
انگیــزد .لــذا ژســت کالمــی یــک ســمبل معن ـیدار مــی شــود».
(همــان )40 ,بلومــر شــاگرد و پیــرو میــد نیــز میافزایــد «کــه
انســان در برابــر معانــی ارائــه شــده توســط جامعــه ،نــه تنهــا
تحــت ت ّعیــن قــرار نمیگیــرد ،بلکــه در برابــر و بــه ســوی آنهــا
دســت بــه ســاخت کنــش میزنــد( ».بلومــر)24 : 1388 ,
بــه هــر جهــت ،ذهــن گرایــان اینگونــه اســتدالل میکننــد کــه
«انســان ذهــن دارد و جهــان خــود را معنــی میکنــد .بــه ایــن
معنــی کــه واقعیــت اجتماعــی برســاختۀ کنشــگران انســانی
اســت( ».پرســتش )22 : 1390 ،و نــه اینکــه از بیــرون بــه آنهــا
دیکتــه شــده و یــا تحمیــل بشــود .اصحــاب ایــن پارادایــم در
حــوزۀ جامعهشناســی ،بــه «اصالــت فــرد» شــهره هســتند.
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ج  :بازیگر یا عاملیت
در میانــۀ دو دیــدگا ِه متضــاد ،نظریهپــردازان انتقــادی (اصحــاب
مکتــب فرانکفــورت) بــا نقــد پارادیــم دوم ،و عــدم پذیــرش صــد
در صــدی پارادایــم نخســت ،مســیر را بــرای پارادیــم ســوم بــاز و
همــوار میکننــد .بــه عقیــدۀ ایــن نظریهپــردازان« ،پوزیتویســم
توجــه چندانــی بــه عامــان انســانی نداشــته و آنــان را تــا ســطح
هویتهــای منفعلــی تنــزل میدهــد کــه رفتــار ،اعمــال و افــکار
آنــان را «نیروهــای طبیعــی» تعییــن میکننــد .بــه همیــن خاطــر
فرانکفورتیهــا بــا اعتقــاد راســخ بــه نقــش مهــم و تعییــن کننــدۀ
عامــان انســانی (کــه در عیــن حــال وجــه تمایــز فرانکفورتیهــا
از مارکسیســم ارتدکــس نیــز بــه شــمار م ـیرود) بــه هیــچ وجــه
ایــن ادعــای پوزیتویســم را قبــول ندارنــد کــه قواعــد عــام علــم
فیزیکــی و طبیعــی را مــی تــوان بــی کــم و کاســت در خصــوص
کنــش انســانی و ســاختار اجتماعــی نیــز اعِمــال نمــود( ».نــوذری,
 166 : 1384و  )167ایــن دیــدگاه بازیگــر بــودن انســان را مطــرح
میکنــد کــه درجــات بازیگــری را میتــوان از آنهــا برداشــت کــرد.
بــرای مثــال میشــل کروزیــه بنیانگــذار جامعهشناســی تشــکیالت
معتقــد اســت کــه "بازیگــر در خــارج از نهــاد و تشــکیالت وجــود
نــدارد کــه هــم آزادی کــه متعلــق بــه خــودش اســت را تعریــف
میکنــد و هــم عقالنیتــی کــه مــی توانــد در کنــش اش اســتفاده
بکنــد .ولــی نهــاد فقــط بــرای بازیگــری وجــود دارد کــه در ارتبــاط
بــا آن اســت ،بــه آن حیــات میبخشــد ،تنهــا کســی اســت کــه
میتوانــد آن را تغییــر بدهــد .بنابرایــن ,در ایــن همجــواری دو
کنــش شــکل یافتــه،
منطــق وجــود دارد کــه قوانیــن ,مقــررات
ِ
آفریــده میشــود( ".کروزیــه )11 : 1992 ,بنابرایــن ،در ایــن
تعریــف بازیگــر فــردی آگاه و فعــال ،کــه بــه ســوژه نزدیــک اســت،
میباشــد.
پییــر بوردیــو (و ســپس آنتونــی گیدنــز) بــا تأســی از مکتــب
فرانکفــورت بــا افــراط و تفریــط دو پارادایــم ،یعنــی باقــی
نمانــدن در عینیتگرایــی (مــرگ ســوژه) و ذهنیتگرایــی
(ســوژۀ خودمختــار) بحــث عاملیــت را مطــرح میکنــد کــه فــرد
نــه محصــور در خواســتههای نهادهــای اجتماعــی و جامعــه
باقــی مانــده و نــه فــردی کامــا خــود ُمختــار میباشــد .بلکــه،
بــر اســاس جایــگاه و موقعیتــش نقــش عاملیــت را در نوســان
بیــن نهادهــای اجتماعــی و آنچــه کــه خــود میاندیشــد و بــاور
دارد ،قــرار دارد .در ایــن حالــت وی معتقــد اســت کــه نهادهــای
اجتماعــی قبــل از فــرد وجــود داشــته و وجــود خواهنــد داشــت،
ولــی فــرد بــر اســاس موقعیتــش و شــکلی کــه ذهنــش ســاخته
شــده اســت ،بــه ایفــای نقــش میپــردازد .در واقــع ،بوردیــو
بــر رابطــۀ دیالکتیکــی میــان ســاختارهای عینــی و پدیدههــای
ذهنــی تاکیــد میکنــد« .از یــک ســوی ،ســاختارهای عینــی قــرار
میگیرنــد کــه مبنــای صورتهــای ذهنــی را تشــکیل میدهنــد و
الزامهــای ســاختاری را کــه بــر کنشــهای متقابــل وارد میشــوند
تعییــن میکننــد ,امــا از ســوی دیگــر ،اگــر کســی خواســته باشــد
تالشــهای روزانــۀ فــردی و جمعــی را کــه در جهــت تغییــر و یــا
حفــظ ایــن ســاختارها عمــل میکننــد بررســی کنــد ،بایــد ایــن
صورتهــای ذهنــی را در نظــر گیــرد( ».ریتــزر )716 : 1379 ,بدیــن
جهــت ،وی نهادهــای اجتماعــی موجــود را تحــت عنــوان میــدان
یــا فضــا تعریــف میکنــد و نظــام عاملیــت فــرد کــه هدایــت
کننــدۀ رفتــارش مــی باشــد را بــه عــادت واره تعریــف میکنــد
کــه ایــن عــادتواره هــم محصــول میدانهــای اطــراف خــود بــوده
و هــم در تعامــل بــا آن میدانهــا خواهــد بــود و هــم میتوانــد
تغییــر بیابــد .منظــور از میــدان« ،یــک فضــای اجتماعــی ســاخت
یافتــه یــا یــک میــدان از نیروهاســت ،کــه درون آن بــا افــراد دارای
اســتیال و افــراد زیــر اســتیال ،بــا روابــط پیوســته و پایــدار و بــا
نابرابریهایــی کــه درون ایــن میــدان اتفــاق میافتــد ،ســروکار
داریــم .ایــن میــدان ،در عیــن حــال یــک میــدان مبــارزه بــرای

تغییــر یــا حفــظ میــدان مبــارزه نیــز هســت( ».بوردیــو1387 ،
 )57 :ضمنــا ،میدانهــای متفاوتــی همچــون ،میــدان فرهنگــی،
هنــری ،ادبــی ،مذهبــی ،اقتصــادی ،سیاســی ،علمــی ،ورزشــی
و غیــره در هــر جامعــهای وجــود دارد .از ایــن رو« ،هــر میــدان
را میتــوان هماننــد بــازاری قلمــداد کــرد کــه در آن عامــان
هماننــد بازیکنــان رفتــار میکننــد( ».بــون ویتــز)73 : 1390 ،
یعنــی ،هــر میــدان فرهنــگ و منطــق متفاوتــی از دیگــری خواهــد
داشــت و بدنبــال آن ،عــادت وارۀ مشــابه محتــوای آن میــدان،
تولیــد خواهــد شــد .شــاید بتــوان میــدان را بــه تعبیــر هابرمــاس
(ریتــزر )735 : 1379 ،زیســت جهــان فــردی تلقــی کــرد .زیــرا،
هــر یــک از مــا زیســت جهــان خــاص خــود را داریــم.
در ایــن پارادایــم ،فــرد یــا انســان (همــه نــه بــه یــک انــدازه) بــه
دلیــل اهــل فکــر بــودن و قــدرت تفکــر داشــتن و کمتــر تحــت
تاثیــر نهادهــا بــودن ،بــه ســوژه تبدیــل میشــود .بــه تعبیــر
برایــان فــی« ،وقتــی کــه فاعــل [ســوژه] هســتید اعمــال شــما
از درون بــر میخیــزد ،وقتــی کــه متفاعــل [فــرد] هســتید،
اعمــال شــما پاســخی بــه چیــزی بیــرون از خودتــان هســتند».
(فــی )39 : 1381،در هــر حــال ،ایــن اندیشــه یــا پارادایــم ســوم
در حــوزۀ علــوم اجتماعــی و جامعهشناســی مطــرح میباشــد.
اهمیت فرد یا سوژه
کدامیــک از مفاهیــم فــرد یــا ســوژه کامــل تــر ،یــا برتــر بــر
دیگــری اســت؟ بــه عبارتــی ,چــه مشــخصاتی فــرد یــا ســوژه دارد
کــه نشــان از اعلمیــت یکــی بــر دیگــری اســت؟ الزم بــه ذکــر
اســت کــه هیــچ متفکــری مســتقیما بــه شــکلی کــه مــا از ســوژه
ســخن خواهیــم گفــت و آنگونــه کــه ُمــراد مــا اســت ,بحــث نکــرده
اســت ،بلکــه ،بــه شــکل موضعــی در بخشهایــی از اندیشهشــان
از ســوژه و مشــخصهای خــاص از آن ســخن گفتهانــد .ضمــن
مهــم بــودن هــر مشــخصهای از ســوژه نمیتــوان در جهــان امــروز
بــه یــک مشــخصه جهــت تمایــز بــا فــرد اکتفــا کــرد و قناعــت
کــرد .زیــرا ،نمیتــوان در ایــن حالــت ســوژه را بــه شــکل کلــی و
واقعــی بــا یــک مشــخصه شناســایی کــرد .ایــن مشــخصهها غالبــا
در رفتارهــا دیــده میشــوند کــه در ابتــدا در ذهــن رخ داده اســت.
زیــرا" ,تغییراتــی کــه «درون ذهــن» اتفــاق میافتــد ممکــن
اســت از نظــر علمــی مــورد توجــه باشــد ،امــا اگــر بــه تغییــرات
رفتــاری در حــال یــا آینــده منجــر نشــود ،در ایــن جــا تمایلــی
بــه طــرح آن نیســت( ".گاردنــر )21 : 1381 ,و ایــن تغییــرات
نمادهــای مشــخصات فــرد یــا ســوژه هســتند.
یکــی از تفاوتهایــی کــه مکاتــب مختلــف بیــن انســانها قایــل
میشــوند ،حــوزۀ روانــکاوی اســت کــه بحــث انســان فعــال و
منفعــل را پیــش میکشــد" .لــکان در ســال  1953تمایــزی را
میــان ســوژه و مــن [فــرد] ایجــاد کــرد کــه بــه صــورت یکــی از
بنیادیتریــن تمایــزات در سراســر دیگــر آثــار او باقــی مانــد .در
حالــی کــه مــن بخشــی از نظــم تصویــری اســت ،جزیــی از نظــم
نمادیــن اســت .از ایــن رو ،ســوژه مطلقــا بــا مفهــوم خودآگاهانـهی
عملگــری یعنــی پنــداری صــرف کــه مــن آن را تولیــد میکنــد،
یکســان نیســت ،بلکــه معــادل ناخــودآگاه اســت« .ســوژهی»
لکانــی ،ســوژهی ناخــودآگاه اســت .لــکان معتقــد اســت ایــن تمایــز
را میتــوان در آثــار فرویــد یافــت( ".اونــز )317 : 1386 ،وی
میافزایــد" ،واژهی «ســوژه» ورای جایــگاه آن در زبانشناســی و
منطــق ،داللتهــای تلویحــی فلســفی و حقوقــی نیــز دارد .ســوژه
در گفتمــان فلســفی بــه یــک خــود – آگاهــی فــردی اشــاره دارد".
(همــان )318 ,در واقــع ،از منظــر الکان کــه معتقــد بــه تقابــل
ســاختار و آزادی اســت ،در ایــن شــرایط ســوژه شــکل میگیــرد.
بــه زبــان دیگــر ,فــرد کهتــر از ســوژه اســت و انفعــال دارد ،در
حالــی کــه ســوژه فعــال اســت و ارجــح تــر از فــرد میباشــد.

بحث و نتیجهگیری:
در صورتــی کــه افــراد جامعــهای اســتقالل داشــته باشــند ،آزاد
باشــند ،اهــل تفکــر باشــند و بــا موضوعــات تفکــر برانگیــز هــم
ارتبــاط داشــته باشــند ،خــاق باشــند ،بــه خودشناســی رســیده
باشــند ،آیــا مــی تواننــد بــه ســوژه تبدیــل بشــوند؟ آیــا موانــع
دیگــری در ســر راه ســوژه شــدن افــراد وجــود دارد؟ اولیــن مانــع
بحــث ایدئولــوژی اســت کــه اجــازه نمیدهــد همــۀ افــراد بــه
ســوژه تبدیــل بشــوند.
آیــا وقعــا ایدئولــوژی ســوژه ســاز و ســوژه پــرور هســتند؟ یــا هــر
دو ســوژه ُکــش هســتند؟ ایــن پرســش جــای بحــث دارد .در
واقــع ،ایدئولــوژی مجموعــۀ قوانیــن ،ارزشهــا ،هنجارهــا ،بایدهــا
و نبایدهایــی اســت کــه بــرای تمامــی لحظــات و ارکان زندگــی
خصوصــی و جمعــی یــک جامعــه در نظــر گرفتــه میشــود.

مقا ال ت

فرایند تبدیل فرد به سوژه
فراینــد تبدیــل فــرد بــه ســوژه چگونــه اســت؟ فــرد چــه مراحلــی
را بایــد یــا مــی توانــد طــی کنــد تــا از فردبــودن جــدا شــده و
بــه ســمت ســوژهبودگی حرکــت کنــد؟ چــه عواملــی در تبدیــل
فــرد بــه ســوژه نقــش دارنــد؟ تقریبــا هیــچ متخصصــی مســتقیما و
دقیقــا بــه فراینــد و مراحــل تبدیــل فــرد بــه ســوژه نپرداختهانــد،
بلکــه بــه شــکلی بــا طــرح عواملــی کــه چگونــه بــا برخــورد بــا
فــرد ،آنهــا را بــه ســوژه تبدیــل میکنــد ،اشــاره کردهانــد .در
اصــل ،تعــدادی از متفکریــن متناوبــا از فــرد و ســوژه اســتفاده
میکننــد و تمایــزی بیــن ایــن دو قائــل نمیشــوند .لــذا ،بحــث
فراینــد مطــرح نیســت .تعــدادی ،از ســوژه نــام میبرنــد ،بــدون
اینکــه آن را در مقابــل فــرد قــرار بدهنــد .ولــی میتــوان ایــن
برداشــت را از اندیشهشــان کــرد کــه ســوژه متفــاوت و اعلمتــر
از فــرد اســت .تعــدادی دیگــر ،از ســوبژکتیویته ســخن میگوینــد
کــه در مواقعــی منظورشــان یــا امــر ذهنــی اســت و یــا بعضــا ُمــراد
همــان ســوژه اســت ،و میتــوان ســوژه را از گفتههــای آنهــا
برداشــت کــرد .ولــی نــه مســتقیما از ســوژه ســخن گفتهانــد و
نــه ســوژه را بــه شــکلی کــه ُمــراد مــا اســت معرفــی میکننــد.
نــه همیشــه میتــوان هــر ســوبژکتیویته را ســوژه نامیــد .در ایــن
شــکی نیســت کــه هــر خــودی دارای ســوبژکتیویته خواهــد شــد،
یعنــی ،دارای ذهنــی خواهــد شــد کــه میدانــد چــه چیزهایــی
دارد ،ولــی هــر ســوبژکتیویتهای ســوژه نخواهــد شــد.
در امــر ســوژه شــدن تغییــر ذهــن صــورت میگیــرد کــه محصــول
آن آگاهــی اســت .و در ایــن رهگــذر" ،ســوژه بودن یا ســوژه شــدن
آغــاز جســتجوی یــک خــود اســت ،خــودی مطمئــن و مســلط".
(اسلدزیفســکی )41 : 1991 ،از منظــری دیگــر" ،پیدایــش و تاریــخ
ذهنــی در روابــط مشــخصا اجتماعــی نابرابــری و ســلطه جــا دارد
کــه بخشــی از رهایــی اجتماعــی اســت .کاری کــه در اصــل تمایــز
بیــن فــرد و ســوژه صــورت میگیــرد .و شــاید پــروژۀ رهایــی
اســت و معنــی کلمــۀ ســوژه از وابســتگی بــه تاکیــد بــه خــود
تغییــر میکنــد( ".گالیســو )7 : 1991 ،بلکمــور هــم معتقــد اســت
کــه" ،مســئلۀ «خــود» بــه مســئلۀ آگاهــی گــره خــورده اســت،
زیــرا هــر وقــت تجربههــای آگاهانـهای وجــود دارد خیلــی راحــت
میشــود فــرض کــرد کــه ایــن تجربــه هــا البــد دارنــد بــرای
کســی روی میدهنــد ،یعنــی نمیشــود کــه تجربههایــی باشــند
امــا تجربــه کننــدهای نباشــد( ".بلکمــور )86 : 1387 ,بــه زبــان
دیگــر ،کدیــور بــر ایــن بــاور اســت کــه "تمــام علــوم دیگــر بــا
خــودآگاه آدمیــان ســروکار دارنــد .ایــده آل ابژکتیویتــه (عینیــت)
در علــم بــه معنــای بــه حداقــل رســاندن ســوبژکتیویته (ذهنیــت)
مشــاهدهگر و یــا همــان بــه حداقــل رســاندن تأثیــر ناخــودآگاه
او در مطالعـهاش اســت .در حالــی کــه در علــم روانــکاوی موضــوع
مطالعــه همــان ســوبژکتیویته انسانهاســت( ".کدیــور)39 : 1381 ،

بــه زبــان دیگــر ،ایدئولــوژی زندگــی اقتصــادی ،اجتماعــی،
فرهنگــی ،سیاســی یــک جامعــه و حتــی روابــط بیــن فــردی را
شــکل میدهــد و هدایــت میکنــد .بعضــی از ایدئولوژیهــا در
عرصههــای زندگــی خصوصــی افــراد نیــز دخالــت میکننــد و
قوانینــی را در نظــر میگیرنــد .ل ِشِ ــک کوالکوفســکی فیلســوف
ِ
فضیلــت
لهســتانی "در مقالــۀ «توتالیتاریســم [اقتدارگرایــی] و
دروغ» مینویســد کــه هــدف واقعــی توتالیتاریســم آن اســت
چیرگــی ایدئولــوژیِ خــود را بــه مرتبــهای برســاند کــه در
کــه
ِ
آن زندگــی خصوصــی کامــا از میــان بــرود و انســانها یکســره
بــه مصادیقــی از شــعارهای ایدئولوژیــک تقلیــل پیــدا کننــد".
(کوالکوفســکی )22 : 1388 ,بــه هــر جهــت ،ایدئولــوژی یــک
ســاختار دارد ،یــک حریــم دارد ،یــک محــدوده دارد .از ایــن رو ،بــا
توجــه بــه اینکــه ایدئولــوژی نخســت ،دارای چارچــوب مشــخصی
اســت و ضمنــا ســاختارمند اســت و دوم ،مایــل اســت اجــرا بشــود
و بــرای اجــرا شــدن نیازمنــد همــکاری مخاطبانــش اســت ،پــس
بایــد بــرای اجــرای ایدئولــوژی نقشهایــی را واگــذار کنــد .لــذا،
ـاختن ســاختار (اذهــان) هدفــش اســت .بــا ایــن دیــدگاه ،بــه
سـ
ِ
نوعــی ســوژه ســاز اســت ،ولــی ســوژهای در چارچــوب ایدئولــوژی
و نــه فراتــر از قوانیــن و ســاختارش .در واقــع ،ایدئولــوژی ســوژۀ
محــدود میســازد .زیــرا ،فــرد را محــدود بــه مشــخصات و
خواســتههای خــود میکنــد .چــون ،ایدئولــوژی بحــث خــوب و
بــد ،زشــت و زیبــا ،ســیاه و ســفید ،خیــر و شــر ،دوســت و دشــمن
و خــودی و غیــر خــودی را مطــرح میکنــد .بدیــن ترتیــب ،در
خــارج از ایدئولــوژی فــرد جایگاهــی نــدارد .در نتیجــه ،بــا ایــن
رویکــرد ،ایدئولــوژی بیشــتر ســوژه ُکــش اســت تــا ســوژه ســاز،
یــا اینکــه ســوژههایی خــاص و محــدود میســازد .آنانــی کــه بــا
ایدئولــوژی همــگام نباشــند ،ســوژه نخواهنــد بــود و ایدئولــوژی
اجــازۀ ســوژه شــدن را نمیدهــد .زیــرا ،در همیــن راســتا" ،دیویــد
هارتمــن فیلســوف دینــی چنیــن میگویــد« :چارچــوب یکدســت،
ذهــن انتقــادی نمیســازد .وقتــی تنهــا یــک حقیقــت خودگــواه
وجــود دارد در مــورد هیــچ چیــز ســؤال ایجــاد نمیشــود و هیــچ
گاه جرقــۀ خالقیتــی زده نمیشــود( "».گاردنــر)275 : 1386 ,
لــذا ,ســوژه ای متولــد نمیشــود .بــه زبــان دیگــر ,ایدئولــوژی بــه
تعبیــر علــوم سیاســی اقدارگراســت ،لــذا نمیتوانــد ســوژه پــرور
باشــد.
مکتــب فرانکفــورت نیــز مخالــف ایدئولــوژی اســت و بــر ایــن
بــاور اســت کــه ایدئولــوژی ســوژه ُکــش اســت .در ایــن بــاره،
ایــن مکتــب "طــی بررس ـیها و تحقیقــات متعــدد خــود در بــارۀ
تاریــخ جامعــۀ آلمــان از منظــر و ابعــاد مختلــف بــا ُمعضــل یــا
پدیــدۀ خاصــی روبــرو شــده بــود و آن عبــارت بــود از مســئلۀ
توســل فاشیســم بــه ابــزار فریبکارانــه بــه منظــور دســتکاری در
اذهــان ،چیــزی کــه در تعبیــر کلــی مــی تــوان از آن تحــت عنــوان
«نظریــۀ فریــب اذهــان» یــاد کــرد( ".نــوذری )109 : 1384 ,کــه
ایــن دســتکاری اذهــان واجــد ایدئولــوژی بــود .از آنجایــی کــه،
ایدئولــوژی قاعدتــا واجــد اســتیال اســت" ،بنــا بــر اســتدالل نظریــۀ
انتقــادی ،اســتیال از طریــق ســرکوب ویژگیهــای ســوبژکتیو
عمــل میکنــد و آزادســازی بــه معنــای آن اســت کــه ســوژه
ویژگیهــای معــرفِ جایگاهــش بــه منزلــهی ســوژه را دوبــاره
تصاحــب کنــد( ".میلــر )83 :1384,از ایــن رو ,کارکــرد ایدئولــوژی
بــه نوعــی عمــل اســتیال اســت .از جملــه هابرمــاس از اصحــاب
همیــن مکتــب معتقــد اســت کــه ســاختار بــه هــر جهــت ســوژه
کــش اســت .وی معتقــد اســت کــه "عقــل از طریــق تأمــل –
بــر – خــود تحقــق مییابــد .مبــارزه بــه شــکلهای ســرکوبگر
ســازمان اجتماعــی از طریــق تغییــری کــه در آگاهــی ســوژههای
توانایــی خــاص انســان در
تحقــق
انســانی و بــا رهایییــی کــه
ِ
ِ
فعالیــت خــود ســاالرانه و مؤســس اســت ،روی میدهــد .ایــن
مبــارزه بــه طــور ضمنــی داللــت دارد بــر «پیشبینــی جامع ـهای
رهایــی یافتــه و خــود ســاالری بالــغ و بالفعــل بــرای همــهی
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انســانها»( ".همــان)86 ،
اگــر در جامع ـهای آزادی باشــد و ایدئولــوژی هــم وجــود نداشــته
باشــد ،همــۀ افــراد ســوژه خواهنــد شــد؟ چــه موانعــی باعــث
میشــوند تــا فــرد ،فــرد باقــی بمانــد؟ یکــی از ایــن موانــع مهــم،
ایــن اســت کــه فــرد علیرغــم وجــود آزادی و در فضــای آزادی،
الینــه نشــده باشــد .بــه زبــان دیگــر ،در کنــار آزادی ،و اســتقالل
فــرد ،یکــی دیگــر از مفاهیمــی کــه در ارتبــاط بــا انســان و در ایــن
راســتا قابــل تعمــق اســت و تفــاوت فــردی (بیشــتر تفــاوت فــرد
و ســوژه) را بوجــود مــیآورد ،و ضمنــا مانــع ســوژه شــدن فــرد
اســت.
از خودبیگانگــی مانــع فکــر کــردن فــرد نیــز مــی شــود ،هــر چنــد
کــه ظاهــرا فــرد آزاد باشــد .مســخ شــدن بــه نوعــی ســلب آزادی
واقعــی اســت .فــرد عمــا در بنــد اســت ،بنــدی کــه چنــدان
نمایــان نیســت .بنابرایــن ،مشــخصات ســوژه زمانــی میتواننــد
اجــرا شــوند کــه فــرد الینــه یــا مســخ نشــده باشــد .از ایــن رو،
فــرد از خــود بیگانــه بــا هــر چیــزی کــه باشــد نمیتوانــد ســوژه
بشــود ،زیــرا فــرد مســخ شــده ،در بنــد اســت .بــرای مثــال ،یــک
فــرد ُمعتــاد بــه نوعــی در بنــد و از خــود بیگانــه شــدۀ مــواد ُمخــدر
اســت ،لــذا نمیتوانــد بــه ســوژه تبدیــل بشــود .بیمــار روانــی نیــز
از خــود بیگانــه اســت کــه بــه کمــک روانــکاوی بــه خویشــتن
خویــش بــر میگــردد .در صــورت وجــود آزادی و اســتقالل و از
خــود بیگانــه نشــدن ،چــه عامــل یــا عواملــی میتواننــد در ســوژه
شــدن فــرد نقــش داشــته باشــند یــا چگونــه میشــود کــه فــرد
اهــل تفکــر میشــود ،آگاهیــش افزایــش مییابــد؟
بــه نظــر میرســد کــه در بیــن ایــن عوامــل مطــرح شــده،
عواملــی وجــود دارنــد کــه تولیــد آگاهــی و تفکــر مــی کننــد.
نخســت ،تحصیــات دانشــگاهی اســت ،دوم ،افزایــش فرهنــگ
فــردی کــه ایــن دو عامــل از عناصــر کلیــدی و مهــم ســرمایۀ
فرهنگــی بــه زبــان بوردیــو اســت .بوردیــو معتقــد اســت کــه
انســانها دارای ســه نــوع ســرمایه ســرماية اقتصــادي ،اجتماعــی و
فرهنگــي هســتند .بــه بــاور بوردیــو هــر ســه ســرمایه مهم هســتند
و بــا یکدیگــر ارتبــاط دارنــد .ولــی ســرمایۀ فرهنگــی مهمتــر از
دو ســرمایۀ دیگــر اســت .بــا توجــه بــه پژوهشهــای مختلــف از
جملــه پژوهشهــای پژوهشــگر (منــادی )1392 ،کــه حاکــی از
کاهــش ســرمایۀ فرهنگــی اکثریــت افــراد جامعــه علیرغــم افزایــش
ســطح تحصیــات دانشــگاهی هســتیم ،بــه نظــر میرســد کــه
عاملیــت ضعیفتــری را در ســطح جامعــه شــاهد بــوده و بــا ســوژۀ
کمتــری نیــز برخــورد داریــم .از ســویی ،انفعــال در جامعــۀ فعلــی،
از ســوی دیگــر ،دربنــد بــودن و اســیر بــودن (ماننــد اعتیــاد،
افزایــش بیمــاران روانــی) ،نشــان از دور شــدن از ســوژه بودگــی
تعــداد زیــادی از افــراد جامعــه اســت .چنیــن جامعـهای ،پویایــی
خــود را از دســت میدهــد و روزمرگــی را پیشــه کــرده و دروغ و
دورویــی در جامعــه امــری عــادی میشــود .در چنیــن شــرایطی
کــه ســوژه هــا کــم هســتند ،توســعه بــه آرامــی و چــه بســا بــه
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اگــر امــروزه مکــرر و فــراوان از محیــط زیســت و حفــظ آن ســخن
میگوییــم ایــن دغدغــه حاصــل نوعــی اگاهــی بــه طبیعــت اســت
کــه خــود همچــون” دولــت ملــی” کــه حاصــل اگاهــی ملــی و
هویــت ســازی بــود برســاخته تفکــر مــدرن والزامــات و اقتضائــات
آن اســت .مشــابه ایــن امــر و درغلظتــی کمتــر را انــدک انــدک
در پیدایــش گفتمــان «میــراث فرهنگــی» میتــوان دیــد کــه
خــود حاصــل نوعــی اگاهــی فرهنگــی و اهمیــت یافتــن گذشــته
و میــراث قلمدادشــدن فرهنــگ و اثــارش خواهدبــود .آگاه ـیای
کــه آبشــخورش را شــاید بتــوان از ورود نــگاه شرقشناســانه وبعضــا
اســتعماری غربیهــا بــه جهــان ســوم واســازی و تبارشناســی
کــرد .ورنــه حفــظ و تجلیــل و ترمیــم ایــن اثــار در نــزد قدمــا
و فضــای ســنت و پیشــا مــدرن بنــا بــر جهانبینــی و شــرایط
ـتی غیرمتعرضانــه ،معضــل وپروبلماتیــک و دغدغـهای خیلــی
زیسـ ِ
مهــم نبــود (در نــزد حافــظ و ســعدی اشــارات خیلــی جــدی بــه
عصــر هخامنشــی و تخــت جمشــید شــیراز و مویــه صــرف بــر
خرابــی و حفــظ بناهــای کهــن نمیبینــم امــا بــه جمشــید و
کســری و ربــع و اطــال وعبــرت از ایــن آثــار ماننــد قصیــده ایــوان
مدایــن خاقانــی شــروانی قــرن 6ارجاعــات قابــل توجــه داریــم!).
اگــر امــروز اگاهــی زیســت محیطــی بــه اجبــار هــم کــه باشــد
مکــرم و الزامــی قلمــداد میشــود ،ایــن نگــرش خــود برامــده از
زیســت جهــان وقلمــرو زندگــی روزمــره کنونــی اســت و الجــرم
چــون هــوا و خــاک احاطهگــر ماســت و بــا ِد االیندگــی وطوفــان
ومــوج ِحملــه تکنولوزیــک بــر اکثریــت مــا میجوشــد و م ـیوزد
وادارمــان میکنــد بــرای زیســتن بــه ایــن آگاهــی روی اوریــم و
بــه آن بیندیشــیم .امــا اگاهــی بــه میــراث فرهنگــی اینگونه نیســت
و احتمــاال نخواهــد بــود .چــه اندیشــه و عمــل بــدان ،ضــرورت و
الزمــه زیســت و حیــات روزمــره همگان نبــوده و نیســت و دو دیگر
اینکــه فرهنــگ و میــراث و اثــار بجــا مانــده از انهــم نــه فــراورده
عمــوم بلکــه حاصــل تــاش و ثمــره کوشــش قشــر خــاص و اهــل
فرهنــگ و دانــش و عمدتــا در همکنشــی بــا قــدرت وثــروت اســت.
معمــاری و ابنیــه و کتــب و ماثــری کــه مســتلزم شــکلگیری
بــا فکــر و اندیشــه و کتابــت و تحقیــق هســتند از ســرپنجه خــرد
خردمنــدان حاصــل میشــوند و ِ
درک قــدر و قــدرت و منزلتشــان
نیــز بیشــتر و بهتــر از ســوی خردمنــدان و فرهنگشناســان میســر
خواهــد بــود .امــا همیــن اگاهــی ضعیــف فرهنگــی کــه حاصــل
پویشهــای مــدرن و رســانهها و حتــی ســرمایهداری جهانخــوار
اســت نیــز راه درازی را بــرای هموارکــردن التــزام بــه حفــظ ماثــر
گذشــتگان مــا درپیــش دارد.
میــراث فرهنگــی در نــزد دولتهــای مــدرن بســان امــوری
دیگــر نیــز را نــه همبســتگی و عامــل ایجــاد هویــت ملــی و
الجــرم انســجام و روحیــه ملــی اســت چراکــه بــه افــراد ،ادیــان،
زبانهــا و خاکهــا و اقــوام متمرکــز در یــک اقلیــم حــس تعلــق
و ارتبــاط بــا گذشــتگان و وحــدت جمعــی میبخشــند و هــم
روحیــه بخــش عظمــت و ارج و قــرب و عــزت و انــرزی روانــی انهــا
خواهنــد بــود .میــراث فرهنگــی اعــم از مــادی و معنــوی (ابنیــه
و اندیش ـههای بجــا مانــده از خــال قرون)هــم میتواننــد اکســیر
و خمیرمایــه تخدیــر و خــود بــزرگ بینیهــا و نژادپرســتیهای
کــم مایــگان و قــدرت پرســتان امــروز واقــع شــوند و هــم منبــع
فیــض و چشــمه جوشــش بازاندیشــی دیروزیــان و نظریهپــردازی و
ســرمایه نــوی شــود بــرای رشــد و پیشــرفت و بازخوانــی خویشــتن
درنــزد امروزیــان فرهنــگ دوســت .ویژگــی دیگــر ایــن میــراث

مقا ال ت

بــرای حفــظ «میــراث فرهنگــی» روبــه نابــودی
چــه میتــوان کــرد :راهــی بــه ســوی گنــج
خانههــای میــراث
محمدرضا مهدیزاده

خاطرهســازی و پیونــد امروزیــان بــا دیروزیــان و در نتیجــه تزریــق
حــس باهمبودگــی و شــراکت در زندگــی وکل تاریــخ اســت.
تاکنــون حفــظ کامــل میــراث فرهنگــی بجــا مانــده در اکثــر دنیــا
و بیشــتر نقــاط کــم برخــوردار از اگاهــی فرهنگــی بــا شکســت
یــا چالــش مواجــه شــده و ایــن میــراث بــه انحــای مختلــف در
معــرض تخریــب یــا فراموشــی قرارگرفتهانــد .ســکون و انفعــال و
نشســتن بــه انتظــار صــرف افزایــش اگاهــی عمومــی در ایــن مــورد
همچــون محیــط زیســت  -در ســالهای بعــد ،جــز بــا از دســتدادن همــان درصــد انــدک بقایــا و مواریــث بازمانــده از گذشــته
نخواهــد بــود .لــذا بایــد در کنــار تــاش و کنشــگری بــرای ارتقــای
اگاهــی عمومــی بــه میــراث فرهنگــی و تاریخــی خــود و حفاظــت
از انهــا ،گامهــای عملــی و مهمتــری نیــز برداشــت.
اگــر ایــن میــراث را بــه ســه دســته مــادی (ابنیــه ،برســاختهها،
وســایل و تجهیــزات مــوزهای= معمــاری و تکنولــوژی و ،) ..نیمــه
مــادی (کتــب و اســناد خطــی یا رســائل و مکتوبات= هنر و اندیشــه
مکتــوب و )...و غیرمادی/معنــوی (افــکار و اندیشــهها و آموزههــا،
رســوم وآیینهــا و متفکــران و مکاتــب و = ...ماثــر غیرمکتــوب و
عملــی و شــفاهی) تقســیم کنیــم اوال بایــد بــرای هــر حــوزه بــا
برنامــه و اقــدام موثــر بکوشــیم (برنامههایــی کــه از بازشناســی و
تصحیــح و انتشــار نســخ خطــی قــرون مختلــف و علــوم متفــاوت
تــا ســاخت مــوزه و بازشناســی ایینهــا و شــخصیتها و ...را در
برمیگیــرد) و دو دیگــر انکــه سیاســتگذاریها و ایینهــای راه و
فرهنگهــای نویــی را بــرای احیــا و حفــظ انهــا برســازیم و طــرح
افکنیــم و در هــر شــهر و خطــه و گوشــه کشــور بــا اقــدام عملــی
فراگیــر کنیــم (انتقــال و تزریــق و نهادینهکــردن میــراث و آگاهــی
فرهنگــی و اهمیــت آن در نهادهــا و کارگــزاران کلیــدی هــر شــهر
و ناحیــه.)...
در ایــن میــان پایتخــت و مرکــز کشــور کــه هــم پایتخــت سیاســی
و هــم فرهنگــی و هــم ملــی قلمــداد میشــود بیشــترین نقــش را
دارد .امــا بــه نظــر میرســد خــود از ســایر نقــاط عقــب و شــاید
بــاز مانــده اســت .تهــران کــه از دوره قاجاریــه بــه مرکــز و
پایتخــت کشــورتبدیل شــد مهمتریــن جایــگاه را در شــکلگیری
هویــت ملــی ایــران داشــته و لــذا بــه میــراث فرهنگــی ان ولــو
بــه خاطــر قــدرت و مکنــت بیشــتر بایــد بســیار بیشــتر قــدر و
توجــه نهــاده شــود .متاســفانه نــه در تهــران بلکــه بــا خــروج از
شــهر ری(ایــن خطــه باســتانی) بــه خــارج و خاصــه ایالــت جبــال
فراموشــی و تخریــب بیشــتر بــه چشــم میخــورد .جــاده تهــران-
قــم تــا شــیراز کــه در واقــع جــاده تمدنــی و تقاطــع پایتختهــا
یــا مراکــز فرهنگــی و سیاســی گذشــته مــا (از اصفهــان ال بویــه و
شــیرازآل مظفــر و تــا قــم و تهــران قاجــاری) هســت یــک نمونــه
در دیــد و همیشــه حاضــر اســت .کافــی اســت اماکــن معاصرتــری
چــون کاروانســراهای قاجــاری و بــا معمــاری و اصالــت و تاریــخ
قابــل توجــه امــا در معــرض نابــودی را حــول جــاده قدیــم تهــران
بــه قــم ببینیــد کــه اماکــن تاریخــی بازمانــده در گوش ـههایش از
حســن ابــاد تــا علــی ابــاد و منظریــه قــم تــا چنــد ســال دیگــر
ازایــن خطــه مهــم رخــت برخواهندبســت .قــاع و کاروانســراهای
تاریخــی واز جملــه کاروانســرا ســنگی کــم نظیــر ســلجوقی جنــب
چشــمه شــور قــم کــه در دل کویــر و حــوض ســلطون ،مشــهور
وتکیــن اســت نمونــه ارزشــمند دیگــر درحــال نابــودی اســت .آن
ســوتر و در فراخنــای ایالــت جبــال (ایــن مجمــع المدایــن ری،
همــدان ،ســاوه و ابــه و قــم و کاشــان و اصفهــان و )...ازاماکــن کهن
نظیــر ایالــت درم مجــاور کاشــان چیــزی نمانــده و اتوبــان انــرا در
رفــت و امــد خودروهــا محــو کــرده اســت (خبرنــگاران بــا یــک
ســفر جــادهای میتواننــد گــزارش خوبــی از عمــق ایــن فجایــع
عریــان امــا مســکوت مانــده پیرامــون و مختــوم بــه پایتخــت تهیــه
کننــد).
برنامگــی عامــل انســانی و منبعــث از
عــاوه بــر بیتوجهــی و بی
ِ
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شــیوه و نــوع تفکــر و مدیریــت ،در تهــران و بیشــتر نقــاط دیگــر
جــاده (ابنیــه وجــاده ســازی) واتوبــان و خــودرو امــروزه بــه یکــی
ازعوامــل تخریــب یــا نابــودی میــراث فرهنگــی (کاروانســرا ،قنــات،
حمــام ،بادگیــر و ربــاط و مدرســه ،خانقــاه خانههــا و )...تبدیــل
شــده یــا درحــال تبدیــل اســت .اغــراق نخواهــد بــود اگــر ســاخت
و ســاز و طرحهــای توســعه و عمرانــی و در راس انهــا جــاده و
اتوبــان را یکــی از بارزتریــن تهدیدهــای میــراث بدانیــم .امــا ایــا
ایــن غــول تکنولــوژی ،مهارناپذیــر و تهدیــد مجســم بــرای میــراث
اســت؟ .بــه نظــر میرســد بنــا بــه ماهیــت دوگانــه تکنولــوژی
انگونــه کــه هایدگــر میاندیشــید بتــوان از ان بــه نحــوی کمــک
هــم گرفــت .امــروز حفــظ میــراث بواســطه قلــت منابــع و کوتاهــی
وحداقــل شــدن دولتهــا و حســب شــرایط روز و جهانــی ســرمایه
داری ،بــه نحــو طنزآمیــزی مجــددا بــه ســرمایه و بــازار نهــاده
میشــود و مرمــت و نگهداشــت آنهــا نیــز گاه بعنــوان نوالــهای
بــرای کســب و کارهــای مــوازی در ایــن اماکــن (هتلــداری ،خریــد
و فــروش و )...تعریــف و بــه صدقهســری کســب و کار و منطــق
بــازار ،دســتی هــم بــر ســر و گــوش ایــن میــراث کشــیده میشــود.
امــا درعمــل رهاکــردن انهــا در دهــان اژدهــای بــازار آزاد و اقتصــاد
خصوصــی و حــذف نــگاه فرهنگــی و هدایــت خردمندانــه و غیــر
انتفاعــی اصحــاب فرهنــگ واندیشــه و جمــع قلیــل خردمنــد از
ایــن اماکــن ،در دراز مــدت نیــز اســیبزا و اصــل را فــدای فــرع
خواهــد کــرد .یکــی از راه حلهــا شــاید ،شــروع از تیــغ دو دم
تکنولــوژی و تبدیــل ان بــه عکــس وضــع کنونــی باشــد :اســتفاده
ازخــود عامــل جــاده یــا راه.
بیشــتر اماکــن و میــراث فرهنگــی امــروز یــا حــول راههــا
وجادههــا (ی جدیــد و قدیــم) هســتند یــا بــا جادههــا بــه ســایر
نقــاط مرتبــط شــده و خریــدار و بازدیــد کننــده مییابنــد .ایــن
جادههــا هرچنــد میتواننــد قاتــل و نابودگــر انهــا نیــز باشــند
امــا امــکان اســتفاده از ظرفیــت پنهــان انهــا بــا برنامهریــزی و
طرحهــای دقیــق و نوآورانــه بــرای میــراث نیــز میســر اســت.
نخســت کمــک بــه شناســایی و از گمنامــی خــارج کــردن میــراث
بواســطه درگــذر و نظــر قــرار دادنشــان بــه افــراد اســت (ظرفیــت

جادههــا بــرای جلــب نــگاه و خیرگــی و رونــق بخشــی) .دوم
امــکان وصــل کردنشــان بــه جامعــه و تاریــخ بــا رســاندن ســهلتر
افــراد بــه ایــن اماکــن و ســوم ظرفیــت جــادهای و حرکتــی ان
بــرای خــارج کــردن میــراث فرهنگــی از انــزوا و جایــگاه مــوزهای
صــرف اســت (زنــده و زیســت پذیــری مجــدد) .لــذا میتــوان
پیشــنهاد اســتفاده موثــر و جدیدتــر از ظرفیــت جــادهای و حمــل
و نقلــی و مســافر پذیــری انهــا بــرای احیــا و عــودت میــراث بــه
دل جامعــه و حتــی درشــرایطی تامیــن مالــی بواســطه عــوارض
جــادهای و رفــع قصــورات تکنولــوژی در حــق میــراث اســتفاده
نمــود .بعبارتــی یکــی از مســئولیتهای اجتماعــی نــاوگان
حمــل و نقــل جــادهای و اتوبانهــا و زیرســاختهای ترابــری را
تخصیــص اعتبــار وتوجــه جــدیِ مــادی و غیرمــادی و جلــب نــگاه
جامعــه بــه میــراث فرهنگــی پیرامــون انهــا و بازســازیِ اگاهــی ِ
میــراث فرهنگــی جامعــه میتــوان قلمدادکــرد .بســان راه ابریشــم
(کــه بزعــم برخــی نیزغیرتاریخــی امــا ایــده درخورتوجهــی اســت)
احیــای راههــا یــا مســیرهای تاریخــی ،احیــای شــاهراهای باســتانی
و مســیرهای پایتختــی بــا انشــعابهای اصلــی و فرعــی بــه منظــور
هدایــت افــراد بــرای بازدیــد یــا اســودن و اقامــت موقــت یــا حتــی
طراحــی و بازطراحــی جادههــا بــا نگرشهــای تاریخــی و میــراث
فرهنگــی میتوانــد در ایــن موضــوع یاریبخــش (و حتــی در
شــرایط کنونــی کشــور اشــتغالآفرین و معنابخــش نســل جدیــد)
باشــد .شــاهراه شــمال بــه جنــوب ایــران و عمدتــا جــاده تهــران
–شــیراز بعنــوان یــک نمونــه آزمایشــی تاحــد قابــل توجهــی از
بزرگتریــن ظرفیــت بــرای احیــا ،حفــظ و ارتقــای جایــگاه میــراث
تاریخــی فرهنگــی ایــران برخــوردار اســت اگــر ان را دریابیــم و
برایــش برنامــه و اقــدام موثــر تعریــف کنیــم.

مقا ال ت

انقالب و ملت :ملتی که دیگر به قهرمان نیاز ندارد
رضا منصوری

نفوذ زبان بیگانه در بسیاری از کسب وکارها به صورتی
بسیار مبتذل؛
فشارهای سیاسی بینالمللی؛

کمتــر روزی میگــذرد کــه ایــن ســؤال در رســانهای ،در شــبکهای
مجــازی ،یــا در میــان همــکاران مطــرح نشــود :بــا ایــن همــه حضور در منطقهای پر از آتش؛
مشــکالت در جامعــه سرنوشــت مــا چیســت؟ انقــاب بــه چــه
ســو م ـیرود و تکلیــف چیســت؟ بــه ایــن نمونههــا توجــه کنیــد :دوقطبــی سیاســی ،دعواهــا و تهمتهــای سیاســی!
اختالسهای گوناگون با ابعاد نجومی؛
مشــاور اقتصــادی دولــت میگویــد« :وقتــی همــه بــا هــم
در کشــور دعــوا دارنــد و یکدیگــر را متهــم میکننــد ،چگونــه
فشارهای اقتصادی به شکلهای مختلف؛
میتــوان دربــارة رشــد اقتصــادی و ســرمایهگذاری صحبــت
مدیران بیکفایت جور و واجور؛
کــرد؟» یــا دانشــگاهیانی آخریــن گفتههــای مرحــوم داریــوش
شــایگان را نقــل میکننــد کــه از جملــه گفتــه اســت« :1در کل،
انتصابهای غیرشایستهساالرانه در سطوح مختلف؛
انقــاب ایــران نوعــی شکســت و ناکامــی بــود .از هــر نظــر ،مثــل
بقیــة انقالبهــا .انقــاب همیشــه شکســت اســت ».ایــن دو
ورشکستگی بنگاههای مالی ،ورشگستگی بنگاههای
نمونــة اعتــراض یــا ســرخوردگی را میتــوان در تمــام ســطوح
سرمایهگذاری؛
دیــد ،حتــی از ســوی آنهایــی کــه تنهــا بــه فکــر «معنویــت بــه
فشارهای مالی گوناگون خارج از عرف قانونی ،تَلَکه،
هــر قیمــت و تربیــت انســان بهشــتی بــه هــر قیمــت» در ایــران
خصوصی
از سوی نهادهای دولتی و انقالبی به بخش
ِ
هســتند .اصــ ً
ا مخالفخوانــی از همــه جهتهــا بــاب شــده
مقیاس متوسط و بزر؛
اســت و مخالفخوانــی طــرفدار بســیار پیــدا کــرده اســت .چــرا
همــه معترضیــم؟ دانشــگاهی از دســت سیاســتمدار مینالــد،
تیولداری به جای مدیریت در بخش دولتی؛
سیاسـتمدار از دســت دانشــگاهی؛ دانشــگاهیان هــر روز فرمولــی
مقید کردن فرهنگ به یک سلیقة خاص سیاسی به نام
بــرای مدیــران سیاســی کشــور میپیچنــد تــا کشــور رو بــه توســعه
فرهنگ متعهد؛
رود و سیاس ـتمداران هــم بــه دانشــگاهیان رهنمــود میدهنــد و
آنهــا را بــه بصیــرت فــرا میخواننــد و دوری از غربزدگــی؛ و ایــن
انتخاب کشورهای همجوار برای تفریح توسط تعداد قابل
وضعیــت فراگیــر اســت و مســتقل از اصالحطلبــی و اصولگرایــی.
توجهی از هموطنان؛
ایــن پدیــدة «مخالــف خوانــی» ،معتــرض و ناراضــی بــودن ،و
مهاجرت روزافزون جوانان جویای شکوفایی؛
قطبیدگــی در جامعــه را چگونــه درک کنیــم و چــه نتیجــهای
فروکاستن علم و تفکر علمی به مدرکها و سندهای
خریدنی؛

 1داریوش شایگان به نقل از کانال ارتباطات و رسانه در تلگرام در گفتگو با
دِویروپا میترا در نشریة وایز در سال .1396
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بگیریــم؟ مگــر میشــود در ایــران بعــد از انقــاب هیــچ رشــدی و
هیــج توســعة مثبتــی دیــده نشــود؟ مگــر مــا نبودیــم کــه در یــک
جنــگ تمــام عیــار تحمیلــی کــه همــة دنیــا طــرف مقابــل مــا
بــود کشــور را حفــظ کردیــم؟ مگــر مــا نبودیــم کــه بضاعــت 400
مقالــة دانشــگاهی را در اوایــل انقــاب در حالــی کــه عقبماندهتــر
از همــه بودیــم تبدیــل کردیــم بــه پیشــروترین کشــور در منطقه از
حیــث بعضــی شــاخصهای علمــی؟ مگــر ایــن ایــران نبــود کــه بــه
هنــگام انقــاب مــردم جازموریــان بــرای اولیــن بــار در عمرشــان
بــا حضــور جهادگــران در روستایشــان خــودرو دیــده بودنــد کــه
انــگار موجوداتــی آســمانی آمــده انــد و حــاال در آن جــا دانشــگاه
ســاخته شــده! پــس مــا را چــه شــده کــه ایــن همــه مینالیــم؟
ایــن نالیــدن و ایــن حــس بــد واقعی اســت و نمیشــود همــة آن را
بــه حســاب جنــگ روانــی بیگانــگان گذاشــت کــه بــر مــا تحمیــل
میکننــد .چــرا حــاال کــه ایــران ظاهــرا ً در اوج قــدرت پــس از
دوران صفویــه اســت ایــن همــه نارضایتــی دیــده میشــود؟ چــرا؟
مــن ســعی میکنــم ایــن رویدادهــا را در چارچــوب یــک تحــول
تاریخــی درک کنــم؛ آرزوهایــم را هــم از واقعیتهــای تاریخــی
ایــران و تجربــۀ جهانــی جــدا میکنــم و کنــار میگــذارم .تــا
هنگامــی کــه پدیدههــای اجتماعــی را بــه صــورت گسســته
میبینیــم و ،بســته بــه مشــرب فکــری ،تفســیرهایی دلبخــواه
و کامــ ً
ا متضــاد ارائــه میکنیــم دینامیــک تحــوالت رادرک
نخواهیــم کــرد .مــا در کجــای تاریــخ ایســتادهایم و چــه
انتظــاری از انســان ایرانــی داریــم ،چــه اطالعاتــی از دنیــا
داریــم ،و تــا چــه انــدازه انســان توســعهیافتة کشــورهای
صنعتــی را ناخــودآگاه مبــدأ تفکــر خــود قــرار میدهیــم؟
در یــک طــرف طیــف معترضــان ،ایرانیانــی را میبینیــم شــبیه
بــه آن مجــری صــدای آمریــکا ،بــه وضــوح پــر از کینــه و خشــم
و بددلــی و بدســگالی ،کــه آرزو دارنــد در دامــن ایــن یــا آن
قــدرت جهانــی بیفتنــد ،و در طــرف دیگــر طیــف متعصبــان
داخلــی کــه فقــط بــه ایــن میاندیشــند کــه نکنــد انســان
ایرانــی بــه بهشــت نــرود .دو رویــای متضــاد دور از واقعیــت
و نشــدنی .مــن نمیخواهــم از ایــران کشــوری رویایــی بســازم
یــا در رویــا صحبــت کنــم؛ نمیخواهــم از ایرانــی صحبــت
کنــم کــه در آن انســان کامــل برمبنــای ایــن یــا آن مشــرب
فکــری تعریــف میشــود .مــن میخواهــم از ایرانــی صحبــت
کنــم کــه مــردم آن همیــن هســتند کــه هســتند و بودهانــد:
از ایرانــی کــه بــا شــروع عصــر ســلجوقیان آزاد اندیشــی
از آن رخــت بــر بســت ،دوران طاليــی تمــدن اســامی
در آن خاتمــه یافــت ،و بــا «الکفــر الصریــح» نامیــدن
نوشــته هــای افتخــار اســام بوعلــی ســینا توســط
بزرگــی همچــون محمــد غزالــی انحطاطــش شــروع شــد؛
از ایرانــی کــه در دورة باعظمــت ســلطنت
چنیــن
فرهیختگانــش
صفــوی
شــیعی
میکردنــد:2
ســردرد
بــرای
تجویــزی
«جهــت رفــع صــداع دســت بــر موضــع درد گذاشــته ،بســم اهلل
بگویــد ،و بــه دســت دیگــر ،از انگشــت بــر روی خــاک ایــن کلمــه
را بنویســد ،و ایــن خطهــا را بــه کار بــرد ،فــوالد بــر روی آن
بکشــد «یــا صحــاف» و در بیــن نوشــته ،صلــوات بفرســتد ،و ایــن
 2به نقل از رسول جعفریان ،کانال تلگرام.

عمــل را ســه مرتبــه بکنــد .و اگــر رفــع نشــود ،شــش مرتبــه دیگــر
بکنــد کــه ن ُــه مرتبــه شــود .و در کشــیدن خطهــا از محــاذی
آخــر «ف» ابتــدا کنــد ،و چــون بــه «یــا» برســد ،نــوک کارد را
بــر آن بق ـ ّوت گذاشــته ،زور نمایــد .و بایــد کــه بــه ایــن صــورت،
خــط اول بــر روی الــف «حــا» ملصــق شــود ،و خــط ســیم بــر
ســرو تــه «ف» بچســبد ،و در ایــن بیــن ،مکــرر صلــوات بفرســتد.
و اگــر درد از آن موضــع ،بــه موضــع دیگــر حرکــت کنــد ،بــاز
دســت بــر آن موضــع گذاشــته ،عمــل مذکــور را از ســر گیــرد ،و
بــه تمامــه بــه عمــل آورد ،تــا بالمــره رفــع شــود .و اگــر غلطــی
نکنــد ،ان شــاءاهلل تعالــی رفــع میشــود و مکــرر تجربــه رســیده؛»
از ایرانــی کــه در دورۀ ناصــری و حــدود  130ســال پیــش نخبــگان
آن خــود را در فلســفه نــه تنهــا ســرآمد جهــان کــه خورشــید
جهــان در تفکــر میپنداشــتند و فیلســوفان غــرب از جملــه
دکارت را نــور کــم ســویی هماننــد ســتارة ُســها در دب اکبــر؛
از ایرانــی کــه کمــی قبــل از امضــای مشــروطه بــا یــک
وبــا یــک ســوم جعیتــش در تهــران و شــیراز هــاک شــد؛
از ایرانــی کــه یکــی از تاثیــر گذارتریــن و دلســوخته تریــن
فرهیختگانــش ،کــه در ابتــدای تشــکیل ســازمان ملــل مدتــی
ریاســت ایــن ســازمان را نیــز بــه عهــده داشــته ،بــه هنــگام
واقعــۀ مســجد گوهــر شــاد عمــق ایــن واقعــه و ارتبــاط آن بــا
فرهنــگ مردمــش را بــه درســتی درک نکــرد و تنهــا از « قضایــای
مشــهد» در چنــد کلمــه صحبــت کــرد (خاطــرات محمــد
علــی فروغــی ،از ســال هــای  ۱۲۹۳تــا  ،۱۳۲۰ص ) ۴۳۱؛
از ایرانــی کــه درســت صــد ســال پیــش در دورۀ احمدشــاه
و جنــگ جهانــی اول مردمــش از فقــر و فالکــت و
گرســنگی ،بنــا بــه اســناد موجــود ،بــه آدمخــواری افتادنــد،
و همزمــان اشــراف آن (ارفــع الدولــه) در موناکــو «قصــر
پرنــس ایرانــی» را بــه نــام «دانشــگاه» ســاخته بودنــد؛
از ایرانی صحبت میکنم که ...
ایــران همــواره در طــول تاریــخ کشــوری بــوده اســت مبتنــی
بــر یــک توافــق میــان اقــوام مختلــف و مشــربهای فکــری
مختلــف .ایــن مشــرب هــای فکــری در گذشــته نقــش
تعیینکننــدهای در حکومتهــا شــاید نداشــتهاند امــا معــدل
آنهــا همیشــه تعیینکننــده بــوده اســت؛ معدلــی کــه آن را
فرهنــگ ایرانــی مینامیــم ،فرهنگــی کــه چهــل پــاره نبــوده
بلکــه ِچلتِکــهای بــوده بســیار زیبــا و رنگارنــگ .حتمــاً هســتند
کســانی یــا گروههایــی کــه بــه هــر دلیــل مایلانــد ایــن
ِچل ِت ِّکگــی را بــه چهــل پارگــی تبدیــل کننــد؛ نخواهنــد توانســت.
ایــن ایــران مــا اســت ،دس ـتکم بخشــی از ایــران مــا اســت ،کــه
بایــد ســعی کنیــم آن را خــوب بشناســیم .ایــران را نمیتوانــد یــک
طــرز فکــر اداره کنــد مگــر معــدل ایرانیــان آن را بپذیــرد و بشــود
یــک فکــر ایرانــی ،یــک مــدل ایرانــی .ایــران نــه آمریــکا اســت ،نــه
اروپــا ،نــه کــره ،نــه ژاپــن ،نــه چیــن ،و نه مصــر .ایــران ایران اســت
و مــا هــم اگــر بــه فکــر ایــران هســتیم بایــد ایرانــی باشــیم و فکــر
ایرانــی تولیــد کنیــم .ایــن فکــر البتــه در انــزوا تولیــد نمیشــود و

 3رسول جعفریان ،مفهوم علم در متدن اسالمی ،1394 ،ص .583
Unintended consequences 4

 5نمونهای از این غلبة عوام بر خواص دین را در سخنرانیهای جوانی به نام «استاد
رائفی پور» میبینید که به وضوح خرافات را به نام اسالم تبلیغ میکند و به نظر میرسد
مرجعی شده است برای اصولگرایان و البد «علمای حوزه» هم کوتاه میآیند .برای
نمونههای تاریخی اخیر مراجعه کنید به مقالة «مفهوم و جایگاه عوام در ادبیات دینی
ما» در کتاب مفهوم علم در متدن اسالمی ،رسول جعفریان.1394 ،
Un-anticipated phenomenon 6

مقا ال ت

در انــزوا نمیتوانــد بمانــد وگرنــه میشــود همــان داســتان درمــان
ســردرد کــه در بــاال نوشــتم! اگــر داریــوش شــایگان میگویــد« :در
کل انقــاب ایــران نوعــی شکســت و ناکامــی بــود» بــه طــور قطــع
از ایرانــی رویایــی صحبــت میکنــد کــه در تصوراتــش بــوده نــه از
ایرانــی کــه مــا در آن بــزرگ شــدهایم و در آن زندگــی میکنیــم.
اگــر مشــاور اقتصــادی دولــت میگویــد در میــان ایــن همــه دعــوا
مگــر میشــود بــه رشــد اقتصــادی فکــر کــرد بایــد پرســید مگــر
انتظــاری جــز ایــن از ایــران کنونی بعــد از انتخابات داشــته اســت؟
ایــران مــا اکنــون در التهابــی بیبدیــل و در تحولــی بینظیــر
در تاریــخ خــود قــرار دارد .گروهــی شــاکیاند از دولــت و
ســنگ جلــو پــای دولــت میاندازنــد و از لغزیــدن دولــت و از
شکســت دولــت خرســندند ،و دولــت هــم دائــم مینالــد از اینکــه
نمیگذارنــد کار بشــود .بلــه ایــن ایــران اســت و هــر دو گــروه هــم
خــود را «برحــق» میداننــد! و هــر دو گــروه حاضرنــد بــه خاطــر
«برحــق» بــودن دیگــری را نابــود کننــد ،چــه اصولگــرا و چــه
اصالحطلــب .بلــه مــن ایــن میــل بــه نابــود کــردن طــرف مقابــل را
در هــر دو طــرف دیــدهام؛ دیــدهام کــه اثبــات برحــق بــودن بــرای
هــر طــرف بــر منافــع کشــور اولویــت دارد ،چــون حــق را مطلــق
میپندارنــد و طــرف مقابــل را بــه ناحــق! اگــر تنهــا یــک جوهــره
حــق وجــود
در مدرنیــت موجــود اســت آن همیــن اســت کــه
ِ
بــرای طــرف «بــه ناحــق» هــم قایــل شــویم؛ چیــزی کــه اتفاقــا
در ایرانیــت مــا قــوی اســت؛ و طرفــداران یــک قرائــت از مذهــب،
کــه هــم اکنــون بعضــی مراکــز قــدرت را بــه دســت دارنــد ،بــه
شــدت مخالفانــد بــا دادن ایــن حــق بــه دیگــران .ایــن قرائـ ِ
ـت
ـدن حــق در شــیعه همــواره موجــود بــوده اســت .بــه
مطلــق دیـ ِ
ایــن نقــل قــول توجــه کنیــد« :جالــب اســت کــه در همیــن قــرن
یازدهــم  ...یکــی از علمــای شــامی شــیعی کــه مواضعــی میانــه
داشــت ،بــا توجــه بــه اختــاف برداشــت علمــا از متــون احادیــث
و باالگرفتــن منازعــات میــان آنهــا نوشــت کــه بســیاری از ایــن
عالمــان اگــر تــرس از عــوام و حکومــت نبــود خــون همدیگــر را
میریختنــد ،چــرا کــه آنــان هــر یــک خــود را واجــب االطاعــه
دانســته و کســانی را کــه از آنــان اطاعــت نکننــد خــارج از دیــن
میداننــد .3».متأســفانه صداهایــی مبنــی بــر تقریــب مذاهــب
نتوانســته بــه دالیــل سیاســی ،دســت کــم در سیاســت ملــی مــا،
تأثیــر چشــمگیر بگــذارد .آنچــه بانیــان تفکــر اســامیت در ایــران
قبــل از انقــاب بــه آن کمتــر توجــه کردنــد همیــن رشــد ایــن
نــوع تفکــر حقطلبــی از ســوی کســانی بــود کــه شــاید کمتریــن
نقــش را در انقــاب اســامی داشــتند .ایــن یکــی از «نتایــج
نامنظــور» 4انقــاب اســامی اســت کــه هــم اکنــون بــه شــدت
بــروز کــرده و منافــع ملــی مــا را بــه مخاطــره انداختــه اســت.
حقطلبــی را در هــر دو گــروه سیاســی حاکــم میشــود بــه
وضــوح دیــد .واقعیــت ایــن اســت مــا در ایــران کنونــی بــه دالیــل
تاریخــی بــه دنبــال حــق و احقــاق حــق بــه هــر قیمتــی هســتیم
و نیروهــای آزاد شــده در اثــر انقــاب اســامی هــم بــه ایــن تفکــر
میــدان دادهانــد ،ایــن واقعیتــی اســت کــه بــه نظــر میرســد
فعــاالن سیاســی یــا روشــنفکری کنونــی ایــران بــه آن بیتوجهانــد
و نمیخواهنــد آن را بــه عنــوان یــک واقعیــت بپذیرنــد .ایــن کــه
بعــد از انتخابــات همــه بایــد بــه کمــک هــم بیاینــد و به رفــاه مردم

کمــک کننــد ،چــه ربطــی بــه ایــران دارد؟ ایــران کنونــی ،در ایــن
شــرایط پیشــامدرن ،اعتقــاد دارد حــق ،مســتقل از خواســت مــردم،
وجــود دارد و بــه دنبــال آن اســت؛ پــس اگــر گروهــی در انتخابــات
برنــده شــدند کــه بــه ناحــق هســتند بایــد چــوب الی پایشــان و
چرخشــان گذاشــت نــه اینکــه کمکشــان کــرد تــا «بــه ناحــق»
کاری کننــد .ایــن امــر بدیهــی ریشــه در عقبماندگــی مدنــی
دارد و بــرای حــوزه و بــرای علــوم دینــی هــم پدیــدة جدیــدی
اســت کــه انتظــارش را نداشــته اســت .اکنــون فرهنــگ تســاهل
پیشــامدرن مــا ایرانیــان ،در نبــود درک علــم و جامعــة مــدرن ،در
تقابــل بــا مفهــوم ســنتی قــدرت قــرار گرفتــه اســت و در ایــن
میــان کســان زیــادی از هــر دو طــرف طیــف بــه فکــر پرکــردن
جیــب خــود و انباشــت ســرمایهای هســتند کــه معمــوالً بــه خــارج
از کشــور منتقــل میشــود و متأســفانه در ایــران نمیمانــد.
حــوزه هــم تــوان بیــش از ایــن بــرای رفــع ایــن نقیصــه نــدارد
چــه بــه لحــاظ تجربــهء تاریخــی و چــه بــه لحــاظ تــوان نظــری.
شــاید بشــود بــه بخــش دوم حــرف داریــوش شــایگان واقعیتــی
نســبت داد :انقــاب یعنــی شکســت .ایــن را بــه ایــن معنــی
بگیریــم کــه از انقــاب نمیتــوان انتظــار داشــت فرهنــگ عــوض
بشــود .بــه همیــن دلیــل عــدهای بعــد از انقــاب بــه فکــر انقــاب
فرهنگــی افتادنــد کــه نــا موفــق بــود چــون مــا فرهنــگ را بــه
قرائــت خاصــی از مذهــب فروکاهیدیــم .چیــن هم انقــاب فرهنگی
ناموفقــی داشــت .امــا خیلــی زود چیــن از آن عبــرت گرفــت و راه
دیگــری در پیــش گرفــت .مــا امــا در شــعار انقــاب فرهنگــی 40
ســال اســت کــه در جــا میزنیــم و متوجــه نشــدهایم کــه ،بــا
فروکاهیــدن فرهنــگ بــه قرائتــی خــاص از مذهــبَ ،خلَئــی ایجــاد
کردهایــم کــه در نتیجــة آن جامعــه هــر ظاهــر فریبنــدة فرهنــگ
بیگانــه را میمکــد ،و اســم آن را گذاشــتهایم تهاجــم فرهنگــی!
خلئــی کــه خودمــان بــا دســت خودمــان ایجــاد کردهایــم و
هنــوز متوجــه ابعــاد فاجعــه بــار آن نشــدهایم .بلــه مــا بــا پدیــدة
« َمکِــش فرهنگــی» دســت بــه گریبانیــم نــه تهاجــم فرهنگــی.
انقــاب اســامی هنــوز نتوانســته اســت فرهنــگ مثبتنگــری
و خودبــاوری را در جامعــه رشــد بدهــد امــا باعــث رشــد
مداحیگــری و غلبــة عــوام بــر خــواص امــور دینــی شــده اســت5.
اینجــا هــم حــوزه بایــد بپذیــرد باعــث پدیــده ای نامنتظــر 6در
جامعــه شــده ،یعنــی پدیــدهء «مکــش فرهنگــی» ،کــه درمانــی
بــرای آن نــدارد و بــه ناچــار آن را تهاجــم فرهنگــی نامیــده اســت.
بــه ایــن معنــی انقــاب یــا انقــاب فرهنگــی شکســت
خــورده اســت .فرهنــگ امــا بخشــی از ســاحتهای اجتماعــی
اســت .در بخشهــای دیگــر انقــاب چــه کــرده اســت؟
شــک نیســت انقــاب در بســیج نیروهــا بــرای دفــاع از کشــور،
حفــظ امنیــت ،و رشــد بیبدیــل قــدرت نــرم مــا در منطقــه
بســیار مؤثــر و خــوب عمــل کــرده اســت .یادمــان نــرود کشــور
مــا بعــد از صفویــه همــواره بخــش هایــی از ایــران را از دســت داد
و ایــن جمهــوری اســامی بــود کــه در جنــگ تحمیلــی توانســت
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در مقابــل تمــام فشــارهای بینالمللــی بایســتد و کشــور را حفــط
بکنــد ،و پــس از آن هــم بــه طــور مســتمر قــدرت ســخت و نــرم
کشــور را افزایــش داده اســت .ایــن را نمیشــود منکــر شــد .شــاید
بشــود بــا تأمــل بــه ایــن نــگاه کــرد کــه مــا بــه مــوازات ایــن رشـ ِد
تــوان دفاعــی و افزایــش قــدرت نــرم در کاهــش دشــمنیها چندان
ـش قــدرت شــک نبایــد کــرد.
موفــق نبودهایــم امــا در اصـ ِ
ـل افزایـ ِ
پــس بایــد ایــن قــدرت را قــدر دانســت و در افزایــش آن از هیــچ
اقدامــی کوتاهــی نکــرد .یادمــان باشــد کــه مــادر بــه هنــگام ادعای
نامــادری و شمشــیر قاضــی بــرای نصــف کــردن بچــه رأی بــه نفــع
نامــادری میدهــد بــرای حفــظ بچــه! حــق در اینجــا چــه معنــی
دارد؟ حــق در مقابــل عشــق مــادری بــه کشــور کوتــاه میآیــد.
در ســاحت علــم هــم ایــران اســامی گامهــای ارزنــدهای برداشــته
اســت بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن گامهــا ناشــی از خــرد جمعــی
و نیازهــای دفاعــی در جنــگ در اوایــل انقــاب بــوده کــه اثــر
آن بــا تأخیــری طبیعــی مشــاهده میشــود .در ایــن زمینــه بــا
نابهنجاریهــای بســیاری مواجهیــم کــه مجموعــة آن را ســندرم
دورۀ نقــل نــام نهــادهام کــه بــه تفصیــل در کتابــم بــا همیــن نــام
مصداقهــای آن را آوردهام .بــه خصــوص دولــت نهــم و دهــم در
رشــد ایــن نابهنجاریهــا شــبیه بــه یــک نیــروی بیگانــه و دشــمن
بــا علــم کشــور رفتــار کــرد .ایــن را در همــان دوره ،بســیار
مســتقیمتر و بــی پــرده تــر از ایــن ،بــه مســئول حراســت وزارت
عتــف رو در رو بــا توضیــح بســیار شــفافتر بیــان کــردم .شــک
نــدارم روزی ایــن گفتــة مــن برمــا خواهــد شــد .انقــاب اســامی
هــم اکنــون در مرحل ـهای اســت کــه بــا علــم دارد مشــکل پیــدا
میکنــد ،حبــاب آمــوزش عالــی ترکیــده اســت ،و بایــد بســیار
نگــران بیســت تــا ســی ســال آینــده بــود کــه علــم ایــران در یــک
باتــاق بیاعتبــاری گرفتــار خواهــد آمــد اگــر بــه فکــر آن نباشــیم.
در ســاحت اقتصــادی بــه نظــر میرســد کشــورمان مشــکالت
بســیار دارد و حــوزه و تفکــر اســامی نتوانســته اســت بــه
ایــن بخــش کمــک مؤثــری بکنــد .شــعارهایی ماننــد «مــا
میتوانیــم» یــا «خودکفایــی اقتصــادی» یــا «خریــد کاالی
ایرانــی» ،هــر چنــد جــذاب ،ســاده اندیشــانهتر از اینکــه گفتــه
میشــوند اجــرا میشــوند و بــه همیــن دلیــل ناکارآمدنــد
و نمیشــود شکســت آن را بــه رفتــار نــا انقالبــی دولتمــردان
و یــا مدیــران اصــاح طلــب فــرو کاهیــد! ایــن گــزارهء بعضــی
حوزویــان کــه «مدیریــت جهــادی» مشــکل را حــل مــی کنــد
ســاده لوحانــه تــر از آن اســت کــه جــدی گرفتــه شــود .در
بخــش صنعــت و کشــاورزی مایلــم تحلیــل متخصصــان را بدانــم.
در ســاحت اجتماعــی ،برخــاف ایــن ادعــا کــه انقــاب مــا انقالبــی
فرهنگی-اســامی اســت ،شــاهد رشــد فســاد در همــة زمینههــا
هســتیم .کافــی اســت بــه آمــار ســاالنه جهانــی در ایــن زمینــه
نــگاه کنیــم اگــر بــه اســتنباط فــردی خــود اعتمــاد نداریــم.
امــا زمین ـهای مدنــی هســت کــه بســیار از آن غافلیــم و مــن آن
را مهمتریــن دســتاورد انقــاب اســامی میدانــم و بــه همیــن
دلیــل نمیتوانــم حــرف شــایگان را بپذیــرم ،مگــر اینکــه یــک
ایــران تخیلــی در ذهــن داشــته باشــیم ،ایرانــی کــه هیــچ وقــت
موجــود نبــوده اســت؛ مــن امــا واقعگــرا هســتم و بــه ایــران
موجــود مینگــرم .مــا ایرانیــان بیــش از ســه هــزار ســال اســت
کــه یکتــا پرســت بودهایــم؛ برخــاف رومیــان و یونانیــان کــه
هــزاران خــدا یــا الهــه داشــتند .ارتبــاط مــا ایرانیــان بــا معنویــت

و متافیزیــک بســیار خــاص بــوده اســت و بــا رشــد معنویــت
مســیحی در اروپــای وارت خدایــان پرشــمار هــم متفــاوت اســت.
مــا در طــول تاریــخ خودمــان هیــچ گاه فرصــت نکردیــم کــه
اعتقاداتمــان بتواننــد در تمــام زمینههــا جــوالن بدهنــد نــه پیــش
از اســام و نــه پــس از آن .در عصــر ساســانیان هــم کــه حکومــت
مذهبــی بــود ،در مجمــوع ،ســاختار مذهبــی مســتقل از ســاختار
حکومتــی بــود ،بســیار شــبیه بــه ســلجوقیان و صفویــه .پــس
از ســه نــوع حکومــت مذهبــی زردشــتی ،ســنی ،و شــیعه ،کــه
در طــول تاریــخ داشــتهایم ،جمهــوری اســامی اولیــن فرصــت
تاریخــی بــوده کــه بــه مذهــب داده شــد تــا تــوان حکمرانــی خــود
را نشــان بدهــد .حکمرانــی کاتولیــک در غــرب پــس از مقاومــت
چنــد صــد ســاله و پــس از شــکنجهها و کشــتار بیحــد حکمرانــان
کاتولیــک بــه نــام مذهــب منجــر بــه نــوع جدیــد حکومــت مدنــی
در غــرب شــد .مــا ایرانیــان امــا در یــک دورة کوتــاه چهــل ســاله
نوعــی حکومــت دینــی خودمانــی را تجربــه کردهایــم؛ هــر چقــدر
هــم مخالــف باشــیم ،بایــد اذعــان کنیــم کــه در ایــن انقــاب ،در
مقایســه بــا هــر تجربــة دیگــر بشــر اجتماعــی ،خشــونت بســیار
تعدیــل یافتــه بــوده اســت .مهمتریــن دســتاورد ایــن حکومــت
تاکنــون ایجــاد «ملــت» در ایــران اســت ،مفهومــی قدیمــی ولــی
ناموجــود در ایــران .بــه یــاد محمــد علــی فروغــی میافتــم کــه
درســت صــد ســال پیــش در توصیــف نابســامانیهای ایــران و
ضعــف مفــرط حکومــت نوشــت «ایــران ملــت میخواهــد!» بلــه
مــا اکنــون ملــت داریــم .ایــن ملــت خــودش را در چنــد انتخــاب
اخیــر نشــان داده اســت .شــک نــدارم تحلیلگــران آینــده بــه
هنــگام بررســی تاریــخ ایــن ســالهای ایــران بــه ایــن نکتــه
اشــاره خواهنــد کــرد کــه انقــاب اســامی توانســت در ایــران
ملــت بــه وجــود بیــاورد ،گرچــه هدفــش امــت بــود نــه ملــت!
ملــت در سرنوشــت خــود تعیینکننــده اســت و مــا در ایــران در
فــازی هســتیم کــه داریــم ایــن مرحلــه را تمریــن میکنیــم .بلــه
از دیــد مــن انســان ایرانــی اکنــون شــکل ملــت بــه خــود گرفتــه
اســت و مشــغول تمریــن بــرای حفــظ منافــع خــودش اســت .ایــن
دســتاورد تاریخــی بســیار مهــم را بایــد پــاس داشــت .ایــن بــار
ایــن ملــت اســت کــه ایــران را حفــظ خواهــد کــرد و بــه کمــک
تمــام دولتمردانــی خواهــد آمــد کــه صادقانــه بــرای ایــران و
بــرای مــردم کار میکننــد ،بــه فرهنــگ و ســنتهای مــردم
احتــرام میگذارنــد ،بــه اعتقادهــای مــردم دیگــر دنیــا احتــرام
میگذارنــد ،و اهــل مــدارا و صلحانــد .ایــران حــاال بــا داشــتن
یــک ملــت دیگــر احتیــاج بــه یــک قهرمــان نــدارد ،احتیــاج
بــه یــک انقــاب نــدارد .مذهــب شــیعة مــا هــم اکنــون ،کــه
بــه یــک مذهــب ُعرفــی یــا ناســوتی تبدیــل شــده ،راه خــود را
بــرای برگشــت بــه معنویــت بــه نرمــی پیــدا خواهــد کــرد و ایــن
بزرگتریــن دســتاورد بشــری در دنیــای جدیــد اســام خواهــد شــد.
ایــران مدرنیتــی بــه جهــان اســام وارد میکنــد کــه بیبدیــل
اســت و بــه همــراه آن رفــاه و امنیــت بــرای مردمــش و صلــح
بــرای منطقــه و جهــان .ایــن دســتاورد انقــاب را پــاس بداریــم.
اکنــون وقــت ملــت اســت .ملتــی بــا تجربههــای تاریخــی
بیبدیــل ،بــا دولــت مردانــی کــه ریشــه در معنویــت دارنــد و
قــدر انســان را میداننــد و عمــق مدرنیــت را درک مــی کننــد،
بــا تــوان دفاعــی قابــل توجــه و مدافعــان بســیار باتجربــه و بــا
تفکــر دفاعــی پیچیــده کــه امنیــت مــا را تأمیــن میکنــد ،بــا

چکیــده :اقــوام ایرانــی تبــار دارای پیشــینه ی مشــترک و آداب
و رســومی خــاص هســتند .یکــی از ایــن آداب و رســوم جشــنها
و مراســم مخصــوص نــوروز مــی باشــد .در ایــن میــان مــردم
کردســتان بــا حفــظ و نگهــداری ایــن ارزشــها و اجــرای آنهــا
در هرســال بــه نوعــی پاســدار ایــن فرهنــگ ملــی هســتند .در
شهرســتان ســقز و اطــراف آن آیینهــا و مراســمی وجــود دارد
بعضــی از آنهــا مشــترک بــا ســایر اقــوام ایرانــی و بعضــی هــم
شــاید مختــص همیــن منطقــه باشــد .ایــن مراســم هــر کــدام از
لحــاظ ریشــه ی تاریخــی و اســطورهای میتواننــد مــورد بحــث
واقــع شــوند کــه در ایــن نوشــتار بــه بعضــی از آنهــا از جملــه:
میــر( ،)mirکۆســته( ،)kosteوشــتر( )wis<tirو  ...پرداختــه
میشــود.
کلمات کلیدی :مراسم نوروز -سقز -اسطوره -نماد
مقدمــه :هــر ســال هنگامــی کــه بــه پیشــواز نــوروز میرویــم
طبیعــت چنــان دچــار تحــول و جنبشــی میشــود کــه زندگــی
جدیــدی را بــه گیاهــان و حیوانــات میبخشــاید ،ایــن جنبــش
و تولــد دوبــاره مختــص بــه آنهــا نیســت بلكــه آدمــی هــم -كــه
قســمتی از ایــن كــره ی خاكیســت -دچــار تحــول میشــود.
هــزاران ســال قبــل در ســرزمینهای خاورمیانــه و مخصوصــا فــات
ایــران و مناطقــی در اطــراف آن آداب و رســومی خــاص بــرای
تقــدس و یادمــان ایــن زنــده شــدن طبیعــت ایجــاد شــد كــه
اكنــون بــا گذشــت هــزاران ســال بعضــی از ایــن آداب و رســوم
در كردســتان كــه قســمتی از ناحیــهی نــوروز میباشــد ،زنــده
هســتند اجــرا مــی شــوند(هر چنــد متاســفان ه در چنــد ســال
اخیــر ایــن میــراث گرانبهــا زیــر چرخهــای مدرنیتــ ه كمرنــگ
شــد ه اســت)
نــوروز :باورهــا و نظریاتــی در مــورد ریشـهی نــوروز مطــرح شــده
اســت كـ ه بعضــی اســطورهای هســتند ماننــد «جمشــید» پادشــاه
ایرانــی ،و بعضــی هــم ماننــد بیرونــی و خیــام آنــرا بــه لحــاظ
گــردش زمیــن بررســی كردهانــد (یحیــی ذكاء.)١٣٧٩.
گذشــتگان مــا كشــاورز و دامــدار بودنــد و هرســال مــردن و زنــده
شــدن طبیعــت را شــاهد بودنــد .بــا آمــدن بهــار زندگــی جــاری
میشــد و ب ـ ه همیــن دلیــل رهایــی از تاریكــی زمســتان و گــرم
شــدن زمیــن بــرای آنهــا بســیار مهــم بــود .بــ ه همیــن دلیــل
اولیــن روز ایــن واقع ـ ه را نــوروز نــام نهادنــد (عابدینــی.)١٣٨٦ .
بنــا بــر عقایــد مردمــان بینالنهریــن ایشــتر یــا همــان اینانــا
زمانــی ك ـ ه ب ـ ه جهــان زیریــن یــا بیبازگشــت م ـیرود و درآنجــا
در هفــت دروازه لباســها و تــاج و جواهراتــش را تحویــل میدهــد
و ســرانجام وقتــی بــ ه جهــان زیریــن میرســد برهنــه اســت و
شــصت بیمــاری بــر او غالــب میشــود و تمــام اعضــای بدنــش
ازجملـه بازوهــا و قلــب و ســر و پاهــا و ...دچــار بیمــاری میشــوند.
دیگــر راه بازگشــت نــدارد و در جهــان روی زمیــن تمــام فعالیتهای

مقا ال ت

نســلی آمــوزش دیــدة زن و مــرد جــوان آمــادة ایفــای نقــش
در تمــام زمینههــا! نگــران بعضــی رجزخوانیهــا در دنیــا یــا
اطرافمــان نباشــیم کــه در مقابــل ایــن تــوان عظیــم انســانی بــه
حســاب نمیآیــد؛ نگــران ندیــدن ایــن دســتاورد و از دســت دادن
ایــن فرصــت بیبدیــل تاریخــی باشــیم .اکنــون بــا ملــت اســت
کــه بــا دگراندیشــان مــدارا کنــد و بــه نرمــی ایــن انقــاب را
بــه ثمــر برســاند .انقــاب واقعــی در موجــود شــدن ایــن ملــت
اســت کــه از دل آن بیــرون آمــده .اکنــون بــر مــا اســت کــه
ایــن «برآمــدن» ملــت را ،و تــوان آن را بــرای رشــد و توســعة
ایــران ،بــه خوبــی درک کنیــم و از آن مدلــی بــرای کشــورهای
اســامی دیگــر بســازیم .بــر مــا دانشــگاهیان اســت کــه کمتــر
بــه نابســامانیهای ســندرم توجــه کنیــم ،بلکــه بــه تحولــی کــه
در راه اســت بیندیشــیم ،و بــه نقــش تاریخــی خــود توجــه کنیــم.
امــروز روزی اســت کــه ملــت ،بــه انضمــام حــوزه ،از دانشــگاه
انتظــار بلــوغ مدنــی و انتظــار تحلیــل درســت رویدادهــا را دارد
و از سیاســت مــداران بــه کارگیــری درســت ایــن تحلیلهــا را!
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جنســی متوقــف شــده اســت و مــردان جــوان در اتــاق خصوصــی
خــود میخوابنــد و دختــران جــوان در كنــار دختــران ب ـ ه خــواب
رفتهانــد .بــا پادرمیانــی وزیــر خدایــان ،ایشــتر بخشــوده میشــود
و بــر او قطراتــی از آب زندگانــی پاشــیده میشــود و دوبــار ه زنــده
مــی شــود .امــا بایــد معشــوق خــود یعنــی دمــوزی یــا تمــوز را بـه
جهــان زیریــن بفرســتد .تمــوز ســالی یــك روز دوبــار ه زنــده شــده
و ب ـ ه جهــان روی زمیــن بــاز میگــردد و برایــش مراســم خاصــی
اجــرا مــی شــود .در نینــوا بـه همیــن دلیــل مجســمهی تمــوز را به
حمــام بــرد ه و تدهیــن میكردنــد و ســپس ب ـه معــرض تماشــای
عمــوم قــرار میدادنــد( .مــك كال )٩٥ :١٣٧٣.خواننــدهی گرامــی
در ایــن اســطور ه بـه مــوارد آشــنایی برخــورد كــرد ه اســت مــردن
و بیمــاری بـ ه مــدت شــصت روز ،متوقــف شــدن زاد و ولــد ،زنــده
شــدن بــا قطراتــی از آب زندگانــی ،زندهشــدن تمــوز در یــك روز
خــاص و اول گرمــا و مراســم خــاص .شــایان ذكــر اســت ك ـه در
كردســتان عقیــده بــر ایــن اســت كـه بعــد از شــب چلـ ه (یلــدا) دو
چلـ ه وجــود دارد :چلـهی بــزرگ بــا چهــل روز و چلـهی كوچــك
بــا بیســت روز ،ك ـه جمعــا شــصت روز میشــود .نقــل اســت ك ـه
چلـهی كوچــك از بــرادرش انتقــاد كــرد ه و گفتـه اســت :اگــر بـه
انــدازهی بــرادرش عمــر میكــرد دســت پیــرزن را در كنــدوی آرد
خشــك میكــرد و نــوزاد را در گهــواره یــخ مــیزد .بعــد از ایــن
شــصت روز مــا ه اســفند ب ـ ه چنــد قســمت تقســیم میشــود ك ـه
بــ ه دلیــل نزدیــك شــدن روزهــای گــرم دوامــی ندارنــد :بــرج
پیــرزن كــه در آن یخهــای آویــزان كــم كــم شــروع بــ ه چكــه
میكننــد و دلیلــش گریــهی خاتــون زمهریــر بــرای دوبــرادرش
یعنــی چلـه بــزرگ و چلـه كوچــك مــی باشــد .بــرج لــك لــك كـه
بازگشــت لــك لكهــا را شــاهدیم و بــرج ســار ك ـه شــاهد آمــدن
ســارها از مناطــق گرمســیر هســتیم .چنــد روز آخــر اســفند هــم
اســتقابل از ســال جدیــد و مراســم خــاص آن اســت.
بــ ه گمــان میرچــا الیــاده اسطورهشــناس معــروف ،ایــن زایــش
مجــد د ســال را بـ ه دو قســمت تقســیم مــی كنــد :دورهی ذخیــره
كــردن آذوق ـ ه بــرای عبــور از زمســتان و دورهی بركــت و آمــدن
دوبــارهی غــذا و آذوقه(نراقــی .)١٣٨٥.اســطورهی آفرینــش
و تكــرار آیینــی آن در جشــن ســال نــو در میــان ســومریها،
آكدیهــا و اقــوام آســیای صغیــر شــناخته شــد ه بــود ...و هم ـهی
ایــن مراســم آیینی-اســطورهای ب ـ ه نوعــی بــرای فرامــوش كــردن
زمــان گذشــت ه و نــو كــردن زمــان ،انســان و طبیعــت ب ـ ه شــمار
مــی رفتــه اســت .از ایــن رو مــی تــوان بــن مایــهی اســاطیری
نــوروز را اســطورهی آفرینــش دانســت( .اســماعیل پــور.) ١٣٧٩.
همچنیــن نــوروز بـ ه معنــای تــاز ه و نــو شــدن زمــان و دنیــا بــوده
و همیــن بــاور بازگشــت و زندهشــدن دوبــارهی مردههــا را باعــث
شــده اســت .اصــوال مفاهیمــی چــون زایــش ،مــرگ و باززایــی نـه
تنهــا در مــورد گیاهــان و جانــوران و دیگــر عناصــر طبیعــت ،بلكـه
در مــورد انســان نیــز مصــداق دارد و جنب ـهی واالتــری ب ـ ه خــود
میگیــرد .ســبز شــدن دانههــا خــود نمونــهی باززایــی اســت.
هــا مــا ه خــود زایــش تــازهای اســت (اســماعیل پــور.) ١٣٧٩.
تعــدادی از كردهــا ســال  ٦١٢ق م ك ـ ه دولــت مــاد شــهر نینــوا
را تصــرف كــرد و آشــوربانیپال پادشــا ه آشــور شكســت خــورد ،بـه
عنــوان اول نــوروز بــه حســاب میآورنــد (.ســلیمی)٧٦ :١٣٩٠.
كلمـهی «نــوروز» از لحــاظ لغتشناســی بـه دو قســمت «نــو+روز»

تقســیم شــده اســت .نــوروز کــه از ريشــهی پهلــوی نــوک روچ
يــا نــوک روز «( )<newekrocگرفتــه شــده بــه مفهــوم روز نــو
مــی باشــد  .زيــرا نــوک در زبــان پهلــوی بــه معنــی تــازه و ضــد
کهنــه بــوده و روز يــا روچ نيــز بــه معنــی وقــت و زمــان از طلــوع
تــا غــروب آفتــاب کــه هــوا روشــن اســت مــی باشــد  .در هــر
حــال ايــن کلمــه ی مرکــب نــوروز کــه بــه مفهــوم روز نــو مــی
باشــد(جنتی ســراب .) ١٣٨٥ .اگــر بــر همیــن اســاس نگاهــی
بیاندازیــم بـه نــام كــوه «نهكـهرۆز»( )nekerozدر جنــوب ســقز
ب ـه ارتبــاط میــان كلم ـهی پهلــوی و ایــن كــو ه پــی میبریــم (در
ادام ـهی گفتــار كمــی بیشــتر ب ـه ایــن مــورد میپردازیــم).
نــوروز در ســقز :در مناطــق مختلــف كردســتان مخصؤصــا
مابیــن ســقز تــا بــوكان در روزهــای قبــل از نــوروز و چنــد روز
اول ســال تعــدادی آداب و رســوم خــاص انجــام میشــوند كــه
مهمتریــن آنهــا بــه ترتیــب زیــر هســتند:
1میر (میر نوروزی)
.1
2كۆسته(كوسه)
.2
3وشتر (شتر)
.3
4ئاگری نورۆز (آتش نوروز)
.4
5ههالوه مهالوه (شال انداختن از پشت بام)
.5
6هێلكه شكێنێ (شكستن تخم مرغ)
.6
7سهوزه و ئاوهنیا (سبزه)
.7
8سهمهنی (سمنو)
.8
9سیانزه بهدهر (سیزده نوروز)
.9
ی و ریش ـهی بعضــی هــم
در اینجــا هریــك از ایــن مراســم معرف ـ 
بررســی خواهــد شــد(.البت ه الزم بــ ه ذكــر اســت بعضــی از ایــن
مراســم همانطــور كــ ه در بــاال اشــاره شــد متاســفان ه بــ ه دلیــل
هجــوم فرهنگــی و مدرنیتـه ،بســیار كمرنــگ شــد ه و نفــس آخــر
را میكشــند)
1میــر( :)mirبـ ه گفتـهی قدمــا میــر در چنــد روز آخــر
)1
ســال و مخصوصــا پنــج روز آخــر زمســتان حكمرانــی میكــرد
(روح االمینــی .)٤٦ :١٣٧٦.امــا بنــا بــه گفتــهی پیرمــردان
منطقــهی ســقز مراســم میــر در زمانهــای مختلفــی از پاییــز و
زمســتان برپــا میشــده اســت :آخــر پاییــز ،وســط زمســتان و
آخــر زمســتان .روش كار بــ ه ایــن صــورت بــود كــه از مــردان
روســتا مــردی داوطلــب مــی شــد و لباســهای كهن ـ ه و پــار ه ب ـه
تنــش میكردنــد و روی لباســها تــوری مخصــوص كا ه كشــیدن
میپوشــاندند .ســپس هرآنچ ـ ه عجیــب و غریــب بــود ب ـه تــوری
وصــل میكردنــد ماننــد اســتخوان و كلــه ســر حیوانــات مــردار
و زنگول ـه و  ....ســپس صورتــش را بــا زغــال ســیا ه كــرد ه و روی
یــك تخــت یــا كرســی شكســته مینشــاندند( .تصویــر  )١الزم
ب ـ ه ذكــر اســت متاســفان ه چنانك ـ ه ذكــر شــد در ســالهای اخیــرا
ایــن مراســم رنــگ و بــوی خــود را از دســت دادهانــد بنابرایــن
تعــدادی از تصاویــر بــر اســاس مشــاهدات قبلــی نگارنــد ه و یــا
از روی توصیفــات پیرمردهــا ترســیم شــدهاند و بعضــی هــم از
اینترنــت گرفتــه شــدهاند.
ژاك دمــورگان محقــق فرانســوی در ســال  ١٨٩٠م زمانــی كـه در
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مهابــاد بــود ه از كارناوالــی بحــث مــی كنــد و مــی گویــد :كارنــاوال
میــر بســیار عجیــب و غریــب اســت (ایوبیــان)١٣٤١.
طبــق تحقیقاتــی كــ ه نگارنــد ه از پیرمــردان منطقــه انجــام داده
اســت در ایــن مراســم بــرای میــر قلیانــی از جنــس اســتخوان
درســت كــرد ه و بــه دســتش میدادنــد .افــراد مختلــف صدهــا
عمــل عجیــب و غریــب و خنــدهدار در مقابلــش انجــام میدادنــد اما
میــر حــق نداشــت هیــچ خنــد ه و تبســمی بــر لبانــش جاری شــود
زیــرا در ایــن صــورت از حكومــت خلــع شــده و همـهی افــراد او را
بــا لگــد بیــرون میانداختنــد .در قبــال تحمــل ایــن همـ ه ســختی
میــر هــم مــی توانســت هــر حكمــی را فرمــان دهــد و هیــچ كســی
را یــارای مقابلـه بــا آن نبــود ،خــان و رعیــت در برابــر میــر یكســان
بودنــد و ناچــار از اجــرای فرامیــن او .میــر دارای مالزمانــی بــود
كـه عبــارت بودنــد از  :میرزا(منشــی) ،مــرد گۆپــاڵ زێوین(وزیــر
یــا داروغ ـه) ،وشــكهڕن(دلقك) ،خدمتگــزاران و تعــدادی از افــراد
مختلــف دیگــر كـ ه همگــی ناچــار بـ ه اجــرای فرامیــن میــر بودنــد
(كیــوان)١٣٤٩ .
فرمانهــای میــر گاهــی جنبــهی شــوخی داشــت بــ ه گفتــهی
پیرمــردان گاهــی میــر مثــا میخواســت قضــای حاجــت كنــد
كـ ه در اینصــورت دو نفــر روی زمیــن دراز كشــید ه و میــر پاهــای
خــود را روی پشتتشــان گذاشــت ه و انــگار قضــای حاجــت مــی
كنــد .گاهــی هــم جنبــهی حكــم اجبــاری داشــت بــه طــور
مثــال دســتور داد ه بــ ه خانــهی فــان خــان در همــان روســتا و
یــا گاهــی فــان روســتا برویــد و خــود خــان یــا مبلــغ خاصــی
را بــ ه اینجــا بیاوریــد .در اینصــورت چنــد نفــر از مالزمانــش در
بــرف و بــوران بـ ه را ه افتــاد ه و بـه منــزل فــرد مــورد نظــر رفتـ ه و
تقاضــای میــر را مطــرح میكردنــد .آن شــخص هــم بــدون هیــچ
رنجشــی میگفــت :ســام مــرا ب ـ ه میــر برســانید و بگوییــد خــان
بـه دلیــل ســختی را ه و بــرف نمیتوانــد خدمــت برســد امــا مبلــغ
درخواســتی را تقدیــم كــرده اســت.
ایــن مراســم بــه مــدت چنــد روز ادامــ ه داشــت و اگــر میــر
بــدون خنــد ه مــدت حكومــت را طــی میكــرد هرآنچــ ه بــه
دســت میآوردنــد بیــن خــود و فقــرای روســتا یــا محــل تقســیم
میكردنــد.

آنچــه در ایــن مراســم مهــم اســت ایــن اســت كــ ه نشــان
میدهــد ظلــم و جــور همیشــگی نیســت و دنیــا مــكان گــذر
اســت(ذوالفقاری .)١٣٨٥ .همچنیــن مراســم میــر بــ ه احتمــال
زیــاد بازمانــده از مراســم آئینــی جشــن «اكیتــو» در منطقــهی
میــان رودان باشــد (حســن زاده .)١٣٧٩.همچنیــن بســیار شــبیه
مراســم كشــتن پادشــا ه پیــر اســت ك ـ ه ب ـ ه درســتی نمــی توانــد
مثــل یــك جانشــین خدایــان كار و بــار مــردم و حیوانــات گلــه
و كشــتزارها را كــه همــان بــاروری اســت بــ ه درســتی انجــام
دهــد (فریــزر .)٢٩٥ : ١٣٨٨.انتقــال شـرّ و بــا از جــان حاکــم بــا
نشــاندن یــک جانشــین در مدتــی معیــن و کوتــاه تــا بالگــردان
حاكــم باشــد در گذشــت ه بســیار رایــج بــوده اســت(فریزر١٣٨٨.
 )٥٩٣ :كــه رگههایــی از آن در مراســم میــر دیــده میشــود.
از هم ـ ه جالبتــر ایــن اســت ك ـ ه ب ـ ه گفت ـهی دكتــر مــرداد بهــار
در شــهر پنجویــن ،حاكــم بــرای ایزدیهــا بســیار مهــم اســت و
اگــر پیــر مــی شــد و توانایــی بــارور كــردن همســران را از دســت
مــیداد كشــتنش جایــز بــود (بهــار.)٢٧٣ : ١٣٨٧ .
2كوسـ ه (كۆســته  :)kosteمســعودی در كتــاب مــروج
)2
الذهــب ك ـه در ســدهی  ٤هجــری نگاشــته از مراســمی ب ـ ه نــام
«كوسـه« اســم مــی بــرد(روح االمینــی .)٤٦-همچنیــن ابوریحــان
بیرونــی در التفهیــم خــود اشــار ه ب ـه مراســمی ب ـ ه نــام «كوس ـه
برنشــین» میكنــد كــه :آذرمــا ه بــ ه روزگار خســروان اول بهــار
بــوده اســت و ب ـه نخســتین روز از وی از بهــر فــال مــردی بیامــد
كوس ـه ،برنشســت ه بــر خــری و ب ـه دســتی كالغــی گرفت ـ ه و ب ـه
بادبیــزن خویشــتن بــاد همــی زدی و زمســتان را وداع همیكــردی،
وز مردمــان بــدان چیــزی یافتــی( .بیرونــی )٢٥٦ .همچنیــن در
فرهنــگ معیــن آمــده :كوسهبرنشــین جشــنی بــود ك ـ ه ایرانیــان
در اول آذرمــا ه برپــا ميكردنــد بدیــن وج ـ ه ك ـ ه مــردی كوس ـه و
یــك چشــم و بدقیاف ـه و مضحــك را بــر خــری ســوار میكردنــد
و دارویــی گــرم بــر بــدن او طــا مــی نمودنــد و آن مــرد مضحــك
بادبزنــی در دســت داشــت پیوســته خــود را بــاد م ـیزد از گرمــا
شــكایت میكــرد و مــردم بــرف و یــخ بــ ه او مــی زدنــد ،چنــد
تــن از غالمــان شــا ه نیــز همــرا ه او بودنــد و از هــر دكانــی یــك
درهــم ســیم میگرفتنــد .ایــن روز را بــ ه عربــی ركــوب كوســج
میخواندنــد( .معیــن )١٤١٣ : ١٣٨٦.آمــدن كوسـه بـه در خانـهی
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منبع تصویرwww.irna.ir/wazarbaijan/fa/News/82008111 :

دامــداران و رقــص
بــا توجـ ه بـه تحقیــق محلــی طبــق گفتـهی پیرمــردان ،در اولیــن
روز بهــار چنــد نفــر در روســتا جمــع شــده و یكــی از آنهــا كوسـه
میشــد و لباســی ســفید ب ـ ه تــن كــرد ه و ســر و صورتــش را بــا
آرد ســفید میكــرد .دوســتانش كالهــی بــر ســرش گذاشــته و دو
گــوش بــزرگ شــبی ه خرگــوش برایــش درســت میكردنــد ســپس
بــا جــارو یــا پشــم گوســفند ریشــی دراز ایجــاد میكردنــد.
(تصویــر )٢
یــك نفــر دیگــر هــم لبــاس زنانـه پوشــیده و زن كوسـه
میشــد .ســپس در آبــادی بـه راه میافتادنــد و بــا دهــل
و ســرنا و شــوخی بـه در خانههــا میرفتنــد .مقابــل هــر
خانــ ه كوســ ه زنــش را در آغــوش میگرفــت و او هــم
لگــدی نثــارش میكــرد و همیــن باعــث خنــدهی بیشــتر
مــردم میشــد .ســپس اشــعار طنــز زیــر را میخواندنــد:

سر همراهم به ماتحت االغ (برای خند ه و مزاح بوده
است)
چیزی برایم زیر شال بیاندازید
همچنین:
كۆسته هاتوه بۆ تووتن ()koste hatwe bo tutin
كهوتوه وهك سهگی كوڵكن ()kewtwe wek segi kwlkin
وهرن هێلكه بدهن به من ()werin he~lke biden be min
معنی
کوسه برای توتون آمده
مانند سگ پشمالو دراز كشیده
برایم تخم مرغ بیاورید

ههتهرێ مهتهرێ ()~hetere~metere

و از همین قبیل:
كۆسته هاتوه بهو ریشهوه ()koste hatwe bew ris<ewe

سهری وێاڵشم به قوونی كهرێ (seri we~las<im be quni
)~kere

بهو ریش و بیش و پهشمهوه ()bew ris< o bis< o pes<mewe

شتێكم بۆ بخهنه بن چهپهرێ ( s<ite~kim bo bixene bin
) ~c<epere
معنی
هَتَرِ َم َتـ ِر (دو كلمـهی ظاهــرا بــی معنــی امــا دارای وزن
و قافیـه)

گۆشتم بۆ بكهن به شیشهوه ()gos<tim bo biken be s<is<ewe
معنی
كوسه آمده با آن ریش پهنش
آمده با آن ریش و پشمش
برایم گوشت سیخ كشیده بیاورید
در اكثــر خانههــا بـه كوسـه و دار و دســتهاش تخــم مــرغ و پــول و

4آتــش نــوروز ( ئاگــری نــهورۆز ) agiri nevroz
)4
 :مــردم روســتاها و شــهر ،قبــل از غــروب آفتــاب آخریــن روز
زمســتان ،جلــو در خانــه و در زمــان قدیمتــر در بــام خانههــا
مقــداری چــوب را آتــش میزدنــد و تــا پاســی از شــب بـه رقــص
و پایكوبــی میپرداختنــد .از روی آتــش پریــدن قســمتی از ایــن
مراســم بــود .یكــی از بخشــهای ایــن آتــش بــازی ایــن بــود ك ـه
چوبــی را بــا پارچ ـ ه پیچیــد ه و بــا كوبیــدن میخهــای زیــادی ب ـه
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خرمــا هدیـه داده میشــد .گاهــی هــم اگــر كســی قصابــی كــرد ه
بــود از گوشــت هــم مقــداری ســهم ایــن گــرو ه بــود .در آخــر
مراســم كــ ه هدایــا تقســیم میشــد بــرای فقــرای آبــادی هــم
ســهمی در نظــر گرفتــه میشــد.
3شــتر (وشــتر  : ) wis<tirدر ایــن مراســم یــك یــا دو
)3
نفــر جاجیــم روی خــود انداختـه و داســی را كـه بــا پارچـه پیچیده
بودنــد و زنگول ـهای ب ـه قــوس آن آویــزان بــود ب ـه دســت گرفت ـه
و حــاالت شــتر را ایجــاد میكردنــد .صاحــب شــتر بــا خوانــدن
آوازهایــی همــرا ه بــا شــتر ب ـ ه جلــو درب منــازل میرفتنــد و بــا
ایجــاد ســر و صــدا مــردم و صاحــب خانــ ه را بــ ه طــرف خــود
میكشــاندند و عیدانـ ه طلــب مــی كردنــد .ایــن مراســم در بعضــی
مناطــق ب ـ ه كوس ـ ه ب ـه داس معــروف بــود ه و آنــرا جــزو مراســم
كوســه حســاب میكردنــد.
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آن پارچــ ه را كامــا تثبیــت میكردنــد ســپس در نفــت خیــس
میكردنــد ســپس در شــب نــوروز آنــرا مثــل مشــعل آتــش زده
و ب ـ ه هــوا پرتــاب میكردنــد و ب ـه آن «ش ـهم ه ـهڵدان» (sem
 )heldanمیگفتنــد« ،شــهم  » semبــه معنــی شــمع اســت.
در همیــن رابطـ ه ترانـهی مشــهوری هــم در ســقز از قدیــم االیــام
خوانــده میشــود:
خاڵێك ها وهبان پهنجهی پیرۆزۆ (xale~k ha we ban pencei
)pirozo
وهك شهم ئهدرهوشێ به نهكهرۆزۆ (wek s<em adrews<e~ be
)nekerozo
معنی :
خالی بر روی پنجهی پیروز 1حك شده
كه مانند شمع روی نكروز میدرخشد
 1اسمی زنانه
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همانطــور كــه در ســطور قبلــی اشــار ه شــد «نهكــهرۆز»
(  ) nekerozنــام كوهــی در جنــوب ســقز میباشــد كــه از
داخــل شــهر دیــد ه مــی شــود و در قدیــم مــردم هنــگام نــوروز
بــاالی آن رفتــ ه و بــا روشــن كــردن آتــش و شــمع بــه شــادی
میپرداختنــد .بنابــر بــاور پیرهــای منطقـه در ایــن شــب ضحــاك
توســط كاوهی آهنگــر كشــته شــد ه و بــا پرتــاب شــهم در بــام
خانههــا بــ ه همدیگــر خبررســانی و شــادی كردهانــد.
طبــق بــاور قدمــا چهــار خشــت اصلــی آفرینــش عبارتنــد از :آب،
آتــش ،بــاد و خــاك .ایــن چهــار عنصــر نــزد ایرانیــان ارزش و
احتــرام فراوانــی داشــتند زیــرا دیــن و آییــن آنهــا بــا ایــن چهــار
عنصــر پیونــد داشــتند (پورشــهرام .)١٣٩٢ -آتــش نــزد مردمــان
گذشــت ه دارای احتــرام فراوانــی بــود و آنــرا آســمانی میپنداشــتند
زیــرا همیشـ ه بـ ه بــاال تمایــل داشــت (ژان شــوالیه  ١٣٨٨ -جلــد
یكــم  .)٦٢:ب ـ ه نظــر باشــار شــور و حــرارت عشــق دلیــل اصلــی
ایجــاد آتــش اســت و آتــش بیشــتر فرزنــد انســان اســت تــا چــوب؛
شــیوهی مالــش ،شــیوهیی طبیعــی بــرای بـه دســت آوردن آتــش
اســت و عشــق هــم بـ ه همیــن طریــق اســت (ژان شــوالیه ١٣٨٨ -
جلــد یكــم  .)٦٦:در زمــان حاضــر هــم هنــوز خیلــی از مــردم
اعتقــاد دارنــد كــه نداشــتن پســر ،اجــاق كــور بــودن میباشــد
زیــرا روشــن كــردن اجــاق و آتــش بــر عهــدهی اوالد ذكــور بــوده
اســت و شــاید نمــاد و نشــانهی همــان اعتقــاد باشــد ك ـ ه هنــوز
هــم در برخــی جاهــا روشــن كــردن المــپ بــرق بعــداز غــروب
آفتــاب توســط توســط پســرها انجــام میگیــرد.
آتــش مــی ســوزاند و نابــود میكنــد امــا چنانچ ـ ه كنتــرل شــود
خاصیــت آفرینــش دارد ...همچنیــن آتــش هــم در آســمان وجــود
دارد و هــم در زمیــن ،در بهشــت و دوزخ هــم وجــود دارد (رمضانی
ماهــی )١٣٨٩ -

آتــش یكــی از یــاران «اهورامزداســت بــا نــام «اوردیبهشــت»
یــا «ارتــه وهیشــته« كــه مذكــر میباشــد (اتونــی.)١٣٨٩-
مهمترنــی خاصیــت آتــش ،نابــود كــردن و ســوزاندن پلیدیهاســت
(ژان شــوالیه  ١٣٨٨ -جلــد یكــم  ،)٦٠:ب ـ ه همیــن ســبب اســت
كــه ناخالصــی هــای طــا را بــا آتــش از بیــن مــی برنــد تــا
طــای خالــص بــ ه دســت آوردنــد .اگــر نگاهــی بــه اســطورهی
«ســیاوخش» یــا همــان «ســیاوش» بیاندازیــم میبینیــم ســیاوش
بــرای اثبــات بیگناهــی خــود از آتــش گــذر میكنــد و چــون
پــاك و خالــص اســت صدم ـهای نمیبینــد .در ماجــرای حضــرت
ابراهیــم (ع) زمانــی كــ ه داخــل آتــش انداختــه میشــود چــون
پــاك بــود ب ـه ســامت از داخــل آن بیــرون آمــد .همچنیــن بــر
پایـهی اعتقــادات اســامی بــاور بــر ایــن اســت كـه در روز قیامــت
بایــد از روی پلــی ك ـه در زیــر آن آتــش جهنــم قــرار دارد گــذر
كــرد ،هرآنكــس كــه ناخالصــی گنــاه را داشــت ه باشــد داخــل
جهنــم افتــاد ه و هركــس پــاك و خالــص باشــد از آن گــذر خواهــد
كــرد .در ســه دیــن بــزرگ اســام ،یهــود و مســیحیت عقیــد ه بــر
ایــن اســت ك ـ ه ایماندارانــی ك ـ ه ب ـ ه دلیــل گنــا ه داخــل جهنــم
هســتند پــس از مدتــی كـ ه دوبــار ه پــاك شــدند بـ ه كنــار پــاكان
در بهشــت بــر میگردنــد.
5شــال انداختن (ههالو ه مـهالوه helawe
)5
 : ) melaweدر غــروب اولیــن روز ســال نــو ،جوانــان
و نوجوانــان ب ـ ه پشــت بامهــا مــی رفتنــد 2و از روزن ـهی
پشــت بــام 3شــال خــود را آویــزان میكردنــد ســپس
میگفتنــد:
 2بسیاری از روستاهای كردستان ك ه در جاهای كوهستانی قرار دارند حالت پله مانند دارند و سقف
هر خانه جلوی در خانهی پشتی می باشد
 3در روستاها برای خروج دود و بخار و همچنین ورود نور خورشید در وسط سقف سوراخی تعبیه
میكردند كه فردی الغر اندام با كمی زحمت می توانست از آن رد بشود

مقا ال ت

ههالوه مهالوه ()helawe melawe
كچتان بێ به بووك ،كوڕتان به زاوا ( kic<tan be~ be buk
) kwr<tan be zawa
شتێكم بۆ بخهنه بن تاوه ()s<itekim bo bixene bintawe
معنی
هــاوه مــاوه(دو كلمــهی ظاهــرا بــی معنــی امــا دارای وزن و
قافیــه)
دخترتان عروس و پسرتان داماد شود و خوشبخت باشند
لطفا چیزی برایمان بیاورید و داخل قابلمه بیاندازید
در بعضــی جاهــا ماننــد روســتای سرچشــمه 4ت ـ ه یــك قابلم ـه را
ســوراخ كــرد ه و داخــل آن فانــوس و آین ـ ه و ســرمهدان و صابــون
و شــانه قــرار داد ه و از ســقف آویــزان میكردنــد .زنــان خانـ ه هــم
در صــورت تمایــل چــراغ را روشــن كــرد ه و بــا صابــون صــورت را
شســته و ســرمه بـه چشــم كشــیده و گیســو را شــانه میكردنــد و
ســپس مقــداری نقــل و ســنجد و خرمــا و ســیب و تخــم مــرغ و
گاهــی هــم پــول داخــل قابلم ـه میگذاشــتند.
5
در بعضــی جاهــای دیگــر ماننــد روســتای طاهــر بغــده فانــوس را
همــرا ه وســایل زینتــی كـ ه ذكــر شــد داخــل شــال قــرار داده و از
روزنــه آویــزان میكردنــد و میگفتنــد:
هاتهرێ ماتهرێ (( ~hatere~ matere
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ایــن ســالها ك ـه امــكان رفتــن ب ـه پشــت بــام خانههــا مخصوصــا
در مناطــق شــهری وجــود نــدارد بچههــا بهجــای شــال انداختــن
ســطل یــا كیســهای نایلونــی برداشــت ه و بــ ه جلــوی در خانههــا
مراجعــه میكننــد.
در ایــن مراســم تعــدادی نمــاد را میبینیــم ماننــد :چــراغ ،آین ـه،
ســرمه ،شــانه ،تخــم مــرغ ،ســنجد و ...ك ـ ه از روزگاران كهــن ب ـه
ارث رســیدهاند .اگــر چشــمان خــود را چنــد لحظــهای ببندیــم
تابلویــی زیبــا از آنهــا تجســم میشــود .هریــك از ایــن نمادهــا
سهری وێاڵشم به قوونی كهرێ ( ) ~seri we~las<im be quni kere
شتێكامن بۆ بخهنه بن لهنتهرێ (  ) ~s<itekiman bo bixene binlentereمعنــی خاصــی دارنــد  :چــراغ نمــادی از آتــش و روشــنایی اســت
ك ـه در ســطور قبلــی بحــث آن رفــت .آین ـ ه ب ـ ه معنــی معرفــت
و یا
و راســتی و پاكــی و صفــا و قلبــی پــاك میباشــد (ژان شــوالیه
ههالوه مهالوه ()helawe melawe
  ١٣٨٨جلــد یكــم  .)٣٢٣:ســرم ه و ســرمهدان بــرای آرایــشو همچنیــن زیــاد كــردن نــور چشــم بــوده اســت .اگــر نگاهــی
كوڕ و كچتان ببێ به زاوا ( ) kwr< o kic<tan bibe~ be zawa
ب ـ ه تصاویــر فراعن ـ ه مصــر بیاندازیــم آنهــا هــم از ســرمه اســتفاده
شتێكامن بۆ بخهنه بنی تاوه ( ) s<itekim bo bixene bini tawe
میكردهانــد .شــانه و دندانههــای آن میتوانــد بــه معنــی
معنی
شــعاعهای نــور آســمانی باشــد كـه از تــارك ســر در انســان نفــوذ
هاتری ماتری(دو كلمهی ظاهرا بی معنی اما دارای وزن
میكنــد همچنیــن رشــتههای مــو را بــه صــورت دســت ه و نــرم
بودن
و قافی ه هستند .شاید برای هوشیار كردن و خبردار
نــگا ه میــدارد و آنهــا را تعدیــل میكنــد (ژان شــوالیه ١٣٨٨ -
باشند)
جلــد چهــارم  )١٥:تخــم مــرغ یكــی از نمادهــای زندگــی و تولــد
اســت ،در بندهشــن چنیــن آمــده :ابتــدا آســمان را آفریــد  ...ك ـه
سر همراهم به ماتحت االغ(برای خنده و مزاح بوده است)
ب ـه شــكل تخــم مــرغ اســت (خانــی ســومار)١٣٩٢-؛ همچنیــن
لطفا چیزی برایمان بیاورید و زیر فانوس بیاندازید
در مراســم بــاران خواهــی و تران ـهی مخصــؤص آن در كردســتان
هالوه مالوه(اینها هم دو كلمهی ظاهرا بی معنی اما
ك ـه توســط كــودكان و دختــران نابالــغ برپــا میشــود میگوینــد:
دارای وزن و قافی ه هستند)
بووكه بارانێ ئاوی دهوێ (( <buke barane< awi dewe
پسر و دخترتان عروس شد ه و خوشبخت باشند
ئاوی نێو دهغاڵنی دهوێ (( <awi ne<w dex~lani dewe
لطفا چیزی برایمان بیاورید و داخل قابلمه بیاندازید
هێلكهی باڕۆكانی دهوێ (( <he<lkei brokani dewe
دهرزی گهوره كچانی دهوێ <derzi gewre kic<ani dewe (( ....
زن یــا دختــران دم بخــت خان ـ ه هــم در صــورت تمایــل پــس از معنی:
روشــن كــردن فانــوس و شســتن صــورت و ســرمه كشــیدن ،داخل
عروس باران آب میخواهد
شــال مقــداری ســیب و ســنجد و نقــل و پــول میگذاشــتند .در
آب برای غله میخواهد
 4روستایی در شمال سقز به فاصله تقریبی  ٢٠كیلومتر
تخم مرغكان زیبا میخواهد
 5روستایی در جنوب غرب سقز به فاصلهی تقریبی  ٣٠كیلومتر
سوزن برای دختران دم بخت میخواهد
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چنانك ـ ه مشــاهد ه مــی شــود تخــم مــرغ در كل نمــادی از زایــش
و تــداوم حیــات بــوده اســت و شــاید همیــن اعتقــاد بــود ه كـه در
بســیاری مــوارد ایرانیــان باســتان مــردگان را درون خمرههایــی
بیضــی شــكل دفــن مــی كردنــد تــا شــاید در جهــان دیگــر تولــدی
آســان داشــته باشــند.
ســنجد در میــان هدایــا بــ ه معنــی عشــق و محبــت بــوده و
همچنیــن بــوی گل و برگهــای ســنجد باعــث زیــاد شــدن میــل
و شــهوت مــی باشــد .خرمــا یكــی از میوههــای بهشــتی اســت
و ماننــد انگــور شــریفترین نبــات و نزدیــك تریــن درخــت
بــه عالــم حیــوان قلمــداد میشــود .همچنیــن مطابــق تفاســیر،
كرامــت آن بــ ه دلیــل همراهــی بــا حضــرت آدم(ع) اســت  ...و
عمـهی بشــر معرفــی میشــود (زمــردی .)١٣١-پــول بـه
همــزاد و ّ
معنــی شــادباش و گاهــی هــم صدقــه و دفــع بــا میباشــد .ســیب
یكــی از میوههــای بهشــتی اســت و از قدیــم بــ ه معنــی مهــر و
محبــت بیــن عشــاق رد و بــدل میشــد ه اســت .طبــق برخــی
روایــات دینــی ســیب میــوهی ممنوع ـ ه بــود ه ك ـ ه آدم و حــوا بــا
خــوردن آن از بهشــت اخــراج شــدند .در واقــع ســیب ب ـ ه معنــی
معرفــت و شــناخت و گاه میــوهی درخــت زندگــی و گاه میــوهی
درخــت شــناخت نیــك و بــد اســت ...ســیب همچنیــن میوهیــی
اســت كـ ه جــوان و تــازه میكنــد و نمــاد زندگــی ابــدی خدایــان
اســت( .ژان شــوالیه  ١٣٨٨ -جلــد ســوم .)٧٠٠:
6شكســتن تخــم مــرغ (هێلكــ ه شــكێنێ
)6
 :) <he<lke s<ike<neدر ایــام نــوروز ،نوجوانهــا و جوانهــا و
حتــی بزرگســاالن در مكانهایــی ماننــد مركــز روســتا و در شــهر
در جاهایــی ك ـ ه از قبــل تعییــن میشــود جمــع میشــوند و هــر
كــدام تعــدادی تخــم مــرغ ك ـ ه بــا دقــت زیــاد انتخــاب كردهانــد
بــازی مخصوصــی را انجــام میدهنــد بدیــن صــورت كــه تخــم

مــرغ را میــان دســت خــود گرفتــ ه و دیگــری بــا تخــم مــرغ
خــود روی آن ب ـ ه آرامــی مــی زنــد .تخــم مــرغ هــر كــدام تــرك
برداشــت بایــد آنــرا بـ ه برنــد ه تقدیــم كنــد .در ایــن بــازی قوانیــن
خاصــی وجــود دارد:
زیــر بـ ه زیــر( قــوڵ بـه قــوڵ  : ) qwl be qwlیعنــی زیــر
تخــم مرغهــا بـ ه هــم زد ه شــوند.
نــوك بـه نــوك ( سـهر بـه سـهر  : ) ser be serیعنــی بــاال
و نــوك تخــم مرغهــا به هــم زده شــوند.
كنــار ( الشــان ،الژ  : )ls<an-lajیعنــی از كنــار ب ـ ه هــم
زده شــوند.
چشــیدن (چهشــتن  :) c<es<tinبــرای امتحــان كــردن
نرمــی یــا ســختی تخــم مــرغ آنــرا ب ـه آرامــی ب ـ ه دندانهــای
پیشــین مــی زننــد .هرچنــد بعضــی وقتهــا آنــرا حرام دانســته
و از آن پرهیــز مــی كننــد.
خوابیــدن (خهوتــن  : )xewtinب ـه ایــن معنــی ك ـ ه یكــی
از بازیكنــان تخــم مــرغ خــود را زیــر بگیــرد و دیگــری بــر آن
بكوبــد (سرســیفی)٧٣ : ١٣٨٨-
در مورد نماد تخم مرغ در سطور باال بحث شد.
:) sewze o awenia
7ســبزه (سـهوزه و ئاوهنیــا
)7
در روزهــای قبــل از نــوروز مقــداری دانـ ه از قبیــل گنــدم ،نخــود،
عــدس ،جــو یــا مــاش را در ظرفــی ریختــه و آب میدهنــد تــا
ســبز شــوند و هنــگام ســیزد ه بـه در آنــرا در رودخانـه و آب جــاری
میاندازنــد تــا غــم و ناراحتیهایشــان را آب روان بــا خــود ببــرد.
هرچنــد بعضــی از پیرمــردان ایــن كار را درســت نمیداننــد زیــرا
ســبز ه جــوان مــرگ میشــود و نبایــد دور انداختــ ه شــود .ایــن
عقیــدهی جــوان مــرگ شــدن -همانطــور كــه در ســطور قبلــی

چوومه ماڵی ئهرمهنی (( c<ume mali armeni
قوڵته قوڵتی سهمهنی (( qwlte qwlti semeni
چوومه ماڵی جوولهكه (( c<ume mali juleke
قوڵته قوڵتی كوولهكه (( qwlte qwlti kuleke
(( c<ume mali
چوومــه مــاڵی موســوڵمان
mwswlman
دهنگی یاسین و قورئان (( dengi yasin o qwraan
معنی
به منزل ارمنی رفتم
صدای جوشیدن سمنو می آمد
به منزل یهودی رفتم

9ســیزد ه نــوروز (ســیانز ه بــهدهر :)sianze be der
)9
تقریبــا آخریــن مرحلــ ه از كارنــاوال نــوروز در ســقز ســیزد ه بــه
در بــود ه كــه مــردم در ایــن روز بــه دامــان طبیعــت رفتــه تــا
نشــان دهنــد كـه خــود نیــز جزئــی از طبیعــت هســتند و خواهــان
رویــش و رشــد دوبــار ه و هماهنــگ بــا طبیعــت هســتند .در ایــن
روز اكثــرا چهرههــای مــردم توســط نــور آفتــاب زندگــی بخــش
اصطالحــا كمــی گزیــده شــده و حالــت كرختــی زمســتان را از
دســت میدهــد و هماهنــگ بــا زمیــن و حیوانــات و گیاهــان
زنــده شــدن دوبــاره را تجربــه میكننــد .طبــق برخــی روایــات
محلــی در چنیــن روز و مراســمی بــود ك ـ ه حضــرت ابراهیــم (ع)
هنگامــی كـ ه مــردم شــهر بــرای مراســمی مذهبــی بیــرون از شــهر
بودنــد بتهــای بتكــد ه را شكســت.
ب ـ ه عقیــدهی برخــی عــدد ســیزده منحــوس بــود ه و ب ـ ه همیــن
دلیــل هنــگام بازگشــت بـه خانـ ه بایــد ســیزد ه ســنگ كوچــك را
از بــاالی شــان ه ب ـه پشــت پرتــاب كــرد بــدون اینك ـ ه پشــت ســر
را نــگا ه كننــد تــا منحوســی ســال قبــل را دفــع كننــد .همچنیــن
دختــران دم بخــت مقــداری از گیــس خــود را بریــد ه بــه آب
میاندازنــد تــا بختشــان بــاز شــود .همچنیــن ســبزهها را در آب
رهــا میكنند-كــ ه در ســطور قبــل بحــث آن رفــت -و در آخــر
مــردم وقتــی ب ـه منــزل میرســند اســپند دود میكننــد و چنــد
ســك ه هــم داخــل آن میگذارنــد و ســپس خاكســتر آنــرا همــراه
ســكهها در كوچـ ه و رهگــذر میریزنــد تــا دفــع بــا شــود (لطفــی
نیــا)٢٠٠٧-
سرانجام سخن:
نــوروز همانگونــ ه كــ ه نشــان داده شــد یكــی از مراســم دیریــن
كردهــا بــود ه  -كـ ه یكــی از شــاخههای مهــم مــردم آریایــی تبــار
هســتند  -و هنــوز تعــدادی از رســوم آن بــه قــوت خــود باقــی
اســت و در شــهر و روســتاها اجــرا میشــود .هــر كــدام از ایــن
رســوم دارای ریشـه و تاریخــی كهــن بــود ه كـ ه اكثــر مــردم از آن
بیخبــر هســتند ماننــد میــر و كوس ـه و  ...در ایــن دوران و قــرن
حاضــر وظیفـهی تــك تــك ماســت كـه ایــن نمادهــای زیبــا را كـه
از اعمــاق تاریــخ خــود را بـه مــا رســاندهاند ،بـ ه خوبــی پاســداری
كنیــم تــا زیــر ســنگ آســیاب زمــان و مدرنیت ـ ه نابــود نشــوند.

مقا ال ت

اشــاره شــد -بســیار شــبیه سرگذشــت «تمــوز» یــا «دمــوزی»
خــدای گیــا ه و ســبز ه نــزد مردمــان ســومر و بابــل میباشــد
ك ـ ه ب ـ ه خواهــش همســر خــود «اننــا» یــا «ایشــتار» ب ـ ه دنیــای
مــردگان رفــت و جــوان مــرگ شــد .امــا هــر ســال در اول نــوروز
زنــده میشــود (مــك كال )٩٥ : ١٣٧٧ -ب ـ ه همیــن ســبب اگــر
ســبز ه را بایســتی در آب انداخــت تــا جوانمــرگ نشــود زیــرا آب
یكــی از نمادهــای «اننــا» بــود و بــا كمــك آب میتوانــد زنــده
بمانــد .در كل ســبز ه بــ ه نمــاد طــراوت و زنــد ه شــدن و جــوان
مانــدن میباشــد.
روزگار ساســانیان در بــارگا ه پادشــاه بیســت وپنــج روز قبــل از
نــوروز ،دوازد ه ســتون خشــت خــام میســاختند و روی هركــدام
یــك نــوع غل ـ ه و دان ـه میكاشــتند ماننــد جــو ،گنــدم ،ارزن و...
هركــدام كـ ه زودتــر ســبز میشــدند عقیــد ه داشــتند كـ ه آن ســال
محصولــش بهتــر خواهــد بــود (ناصــر مالئیــان .)١٣٨٦ -ابوریحــان
بیرونــی میگویــد :ایــن رســم در ایرانیــان پایــدار مانــد كــه روز
نــوروز در كنــار خان ـ ه هفــت صنــف از غــات در هفــت اســطوانه
بكارنــد و از روییــدن ایــن غــات بــه خوبــی و بــدی زراعــت و
حاصــل ســالیانه حــدس بزننــد (روح االمینــی.)٥٥ : ١٣٧٦ -
8ســمنو (س ـهمهنی  :)semeniیكــی از مراســمی ك ـه
)8
در نــوروز برگــزار میشــود پختــن ســمنو میباشــد .ابتــدا گنــدم
را مدتــی در ظروفــی پهــن كـه مقــداری نمنــاك باشــند ریختـه و
چندیــن روز در مكانــی گــرم نگهــداری میكننــد تا ریشـه هایشــان
پدیــدار شــود و حالتــی كــرك ماننــد پیــدا كننــد .ســپس یــا ب ـه
همــان حالــت خیــس میكوبنــد تــا عصــارهی آن خــارج شــود و
ســپس آنــرا پالــود ه كــرده و در دیــگ میجوشــانند ك ـ ه در ایــن
صــورت بــ ه آن ســمنوی تــر (تــهڕه ســهمهنی )tere semeni
میگوینــد و یــا دانههــا را بــا ریشــه خشــك میكننــد ســپس
آســیاب كــرد ه و بــا ریخــت آب آنــرا ماننــد حلــوا میپزنــد كــه
درایــن صــورت خشــك ســمنو (وشــكه ســهمهنی wis<ke
 )semeniمیگوینــد .در هــر صــورت غذایــی بســیار مقــوی و
خــوش مــز ه و شــیرین بــه دســت میآیــد .ســمنو بــه معنــای
بركــت ســفرهی خانــ ه بــود ه و همچنیــن نمــاد زایــش و رویــش
مــی باشــد و بــرای نازایــی زنهــا توصیــه شــده اســت .دراینجــا
خالــی از لطــف نیســت ك ـ ه چنــد شــعر عامیان ـ ه را ك ـ ه مرحــوم
پــدرم (حســن نادرپــور) در آن ایــام زمزمـه مــی كــرد ذكــر كنــم:

صدای جوشیدن كدو حلوایی میآمد
به منزل مسلمان رفتم
صدای یاسین و قرآن میآمد
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خاطرات نامیرای دوران تحصیل
سید علیرضا هاشمی
چشــمم کــه بــه چشــمش افتــاد ،غریبــه نبــود .امــا نگاهــم را از
نگاهــش گرفتــم تــا از هــزار تــوی مغــزم بــه جســتجویش بپــردازم.
آری معلمــم بــود بــا همــان قامــت بلنــد و اســتخوانی بــا پوســتی
روشــن و موهایــی نــرم و خرمایــی .امــا جــز ایــن تصویــر ،هیــچ
نامــی بــه ذهنــم نیامــد ،فقــط دانســتم کــه معلــم زبــان انگلیســی
دوره راهنمای ـیام بــود.
تــازه از اتومبیــل پیــاده شــده بــودم و بــرای خریــد میــوه بــه
میــدان میــوه و تــره بــار محلهمــان ،میــدان المپیــک میرفتــم.
تداخــل نگاهــم بــا جســتجوی ذهنــیام ثانیــهای بیشــتر طــول
نکشــید .از کنــارم کــه عبــور کــرد ،برگشــتم و قامــت همچنــان
اســتوارش را کــه بــر عصایــی چوبــی و قهــوهای رنــگ تکیــهگاه
میکــرد ،برانــداز کــردم .در دســت دیگــرش دو ســه کیســه
نایلکــس میــوه بــود کــه وزن بــار آن بــرای زن مســنی چــون او
ســنگین مینمــود.
تصمیمــم را گرفتــم و بــه ســویش روان شــدم و بــا افــزودن بــر
قــدم هایــم فاصلــه ایجــاد شــده را طــی کــردم و کنــارش قــرار
گرفتــم .ســام کــردم .نگاهــم کــرد و چهــرهاش را بــه چهــرهام
دوخــت و بــا صدایــی آمیختــه بــه محبــت پاســخ ســامم را داد.
اجــازه خواســتم تــا نایلکــس میوههــا را از دســتش بگیــرم و در
عیــن حــال گفتــم کــه شــما معلــم دوران راهنمایــی مــن بودیــد.
لبخنــد مادرانــه ای بــر چهــره اش نشســت و انگشــتانش را کــه
خالــی از وزن کیســة نایلکسهــا شــده بــود ،بــه احتــرام روی
ســینهاش قــرار داد.
پرســیدم شــاگردتان را بــه خاطــر میآوریــد .در صورتــش

نگاهــی مهربــان و لبخنــدی پرمحبــت آشــکار شــد امــا ســرش
را بــه عالمــت نفــی تــکان داد .گفتــم ســالهای دور ،ســالهای
قبــل از انقــاب ،شــاید اوایــل دهــة پنجــاه ،در مدرســه راهنمایــی
عبــداهلل رهنمــا .نگاهــش بــه افــق خیــره شــد و ذهنــش پرکشــید
بــه آن ســالهای دور تــا از البــای ســالهای خدمتــش چهــره
شــاگردان مدرســه راهنمایــی عبــداهلل رهنمــا را بــه یــاد آورد و
چهــره االن شــاگرد  50ســاله اش را از میــان خیــل دانــش آمــوزان
آن ســالها بازســازی کنــد.
ابروانــی بــاال انداخــت و بــا تشـ ّ
ـخص صدایــی کــه داشــت گفــت،
پســرم ســالهای زیــادی از آن ســالها گذشــته و مــن شــاگردان
زیــادی داشــتهام .چهــره دانشآموزانــم هــم در بزرگســالی تغییــر
پیــدا کــرده و االن خاطــرم نمیآیــد .در چــه ســالی معلــم شــما
بــودم؟ گفتــم فکــر کنــم ســال پنجــاه و دو یــا ســه ،شــما دبیــر
زبــان مــا بودیــد .گفــت در هــر حــال خوشــحالم کــه میبینمتــان
و مــن را بــه یــاد آوردیــد .گفتــم منزلتــان همیــن منطقــه اســت.
گفــت بلــی .گفتــم اجــازه میدهیــد بــا ماشــین برســانمتان.
گفــت خیلــی ممنــون .آژانــس مــن رو آورده .االن هــم آنجــا تــو
پارکینــگ میــوه و تــره بــار منتظرمــه.
اجــازه خواســتم کــه تــا پارکینــگ همراهــش باشــم و بــار میوهاش
را درون اتومبیــل آژانــس قــرار دهــم .از همراهــی اســتقبال کــرد.
خواســتم از وضعیــت زندگــی اش بپرســم .احســاس کــردم فضولــی
مــی شــود .از ایــن رو نخواســتم بــا ســؤالی کــه خــودم راضــی بــه
پرســیدنش نیســتم ،او را در موقعیــت پاســخ قــرار دهــم.
بــه پارکینــگ رســیده بودیــم .پارکینــگ رو بــاز میــوه و تــره بــار
شــلوغ بــود .بــا دســت اشــاره ای بــه انتهــای پارکینــگ کــرد و
گفــت ماشــین آژانــس آنجــا منتظــر اســت .بــه آن ســو روان
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شــدیم .گفتــم خانــم مــن یــک خاطــره از ســر کالس شــما دارم.
نیــم نگاهــی حاکــی از کنجــکاوی کــرد و بــا بــه صــدا درآوردن
بیشــتر ضربــه عصایــش بــه آســفالت پارکینــگ ،تکیــه گاه راه
رفتنــش را قـ ّوت بخشــید .و در عیــن راه رفتــن بــه صورتــم خیــره
شــد .گفتــم خانــم مــن هیچوقــت ســرم رو تــو مدرســه کچــل
نمــی کــردم .ولــی یــک بــار ناظــم مدرســه عبــداهلل رهنمــا قبــل از
کالس شــما مــن را بــه جــرم مــوی کمــی بلنــد بــه دفتــر احضــار
کــرد و بــا تــاش فــراوان در حالــی کــه روی زمیــن میخکوبــم
کــرد؛ بــا قیچــی یــک چهــار راه وســط کلـهام بــاز کــرد و موهــای
جلــو ســرم رو زد .بعــد روانــه کالســم کــرد کــه کالس درس
انگلیســی شــما بــود.
خنــدهای روی پهنــه صورتــش نشســت و ابروانــش را بــه عالمــت
تعجــب بــاال بــرد و کنجکاوانــه پرســید کــه خــوب ایــن چــه
ارتباطــی بــه کالس مــن داشــت .بــا خنــده گفتــم کــه خاطــره
مــن درســت از ورود بــه کالس شــما ســت .چــون وقتــی از دفتــر
ناظــم خــارج شــدم شــروع بــه گریــه کــردم و از اونجایــی کــه
شــاگرد زرنــگ کالس بــودم روم نمــی شــد بــا ایــن وضــع بیــام
کالستــون ولــی ناظــم اجبــار کــرد کــه داخــل کالس شــوم .مــن
هــم کــه صورتــم پــر از اشــک بــود و هقهــق گریــه میکــردم
وارد کالس شــما شــدم .شــما اول از ریخــت مــن تعجــب کردیــد.

بعــد کــه ماجــرا را از زبــان تــوأم بــا گریـهام شــنیدید ،دســتتان را
گذاشــتید روی شــانه ام و دلداریــم دادیــد .خاطــرة مــن بیشــتر اون
دلــداری شماســت کــه مــن را بــه عنــوان شــاگرد زرنگتــان مــورد
دلجویــی قــرار دادیــد.
لبخنــد رضایــت آمیــز و شــادمانهای زد و قبــل از آنکــه د ِر اتومبیــل
آژانــس را برایــش بــاز کنــم ،بــا دس ـتهای اســتخوانیاش دســتم
را گرفــت و گفــت هنــوز هــم مثــل همــان ســالها شــاگردانم را
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دوســت دارم ،حتــی اگــر ســن شــان بــه  50رســیده باشــد .و ســوار
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اتومبیــل شــد.
پــس از خداحافظــی ،اتومبیــل آژانــس را بــا نگاهــم تــا پیــچ
خیابــان دنبــال کــردم و ســرخوش از ایــن دیــدار کوتــاه ،بــه طــرف
میــدان تــره بــار بازگشــتم و بــا تصویرســازی ذهنــیام از معلــم
زبــان انگلیســی آن ســال ،خاطــرات دوران مدرســه را یکبــار دیگــر
مــرور کــردم.
امــروز کــه ایــن متــن را بــاز نویســی میکنــم ســراغ آلبــوم
عکسهــای دوران تحصیلــم مــیروم و بــا نــگاه بــه تــک تــک
آنهــا و مــرور دوبــاره خاطراتــم ،بــه نــام معلــم زبــان انگلیسـیام
پــی میبــرم .ســرکار خانــم جمالپــور معلــم انگلیســی ســال دوم
مدرســه راهنمایــی عبــداهلل رهنمــا کــه قــدردان محبتــش هســتم.
یــادش جاویــد.
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کتــاب اســتر کتابــی دیگــر از ایــن مجموعــه بــود کــه بــا توجــه بــه
چرا باید کتب مقدس را خواند؟
اینکــه اتفاقــات آن در ایــران میگــذرد ،برایــم جذابیــت داشــت.
مرجان یشایایی
کتــاب اســتر را کــه میخوانــدم ،بــه متنــی از محســن رنانــی
برخــوردم ،آخریــن متنــی کــه در کانالــش گذاشــته ،کــه هرچنــد
مــن از ســالهای ابتــدای کودکــی بــا آیــات تــورات ،کتــاب ربــط مســتقیمی بــا خوانــدن کتــاب اســتر و کتابهــای دیگــر
مقــدس یهودیــان ،و زبــور حضــرت داوود مانــوس بــودم .در هــر عهــد عتیــق نــدارد ،امــا انــگار فــال خوانــدن ایــن کتــاب شــده.
مناســبت مذهبــی ماننــد اعیــاد پســح (عیــد خــروج بنیاســرائیل بــه اینکــه ایــن متــن چــه ســروصدایی در فضــای مجــازی
از مصــر) یــا روشهشــنا (ســال نــوی عبــری) کــه اعضــای خانــواده راه انداختــه کار نــدارم .مخالفــان رنانــی را بــه بیســوادی و
دور هــم جمــع میشــدیم ،خوانــدن متونــی مقــدس بــه زبــان سازشــکاری متهــم کردهانــد ،امــا بــه نظــر مــن آنچــه او گفتــه
عبــری جــزء جداییناپذیــر آن مراســم بــود ،امــا تصــور همیشــگی بیــان یــک نیــاز انســانی اســت :آرامــش و نــه بیخبری.هــدف
مــن آن بــود کــه ایــن متنهــا بنــا بــر عــادت بایــد خوانــده شــوند مــن نــگاه کلــی بــه ایــن متــن اســت کــه در واقــع میگویــد
و درواقــع هرگــز بــه فکــر کنــدوکاوی جــدی در محتــوای آنهــا روزمرگــی و خبرهایــی کــه بــدون هیــچ نظــر کارشناســی روز و
نبــودم تــا اینکــه مطالعــه «کتابهایــی از عهــد عتیــق» ترجمــه شــب بمبارانمــان میکننــد ،امیــد را خفــه میکننــد و روحمــان
درخشــان و زیبــای پیــروز ســیار دریچــه متفاوتــی را بــرای مــن را در کشــمکش ایــن طوفــان آزرده.
گشــود.
آنجــا کــه میگویــد « خالصــهی ســخنم ایــن اســت کــه بــرای
هرچنــد عنصــر دائمــی و پایــدار در ایــن داســتانها مــدح و ثنــای
خداونــد اســت ،امــا قصــد مــن در اینجــا صحبــت دربــاره محتــوای
الهیاتــی ایــن کتــاب یــا متونــی از ایــن دســت نیســت ،بلکــه مرادم
بررســی ردپاهــا یــا تاثیراتــی از ایــن متــون اســت کــه دســتکم
بــه لحــاظ نظــری تــا امــروز اثــر خــود را بــر زندگــی مــا مــردم
خاورمیانــه حفــظ کردهانــد .محــل وقــوع داســتانهای کتــاب
خاورمیانــه و بینالنهریــن اســت و بــه چنــد قــرن پیــش از میــاد
مســیح بازمیگــردد .درواقــع ،اهمیــت مطالعــه مردمشناســانه
ایــن نــوع متــون بــرای پیــدا کــردن ســرنخهایی بــرای شــناخت
زندگــی امــروز مــا در ایــن منطقــه اســت .بــا ایــن دیــدگاه ،مطالعــه
ایــن متــون میتوانــد دیگاهــی بیطــرف از حضــور و ســهم همــه
اقــوام و مذاهــب منطقــه در ذهنمــان تصویــر کنــد و کمکمــان
کنــد تــا بــدون جانبداریهــای قومنژادانــه و یکســویه یکدیگــر را
در ایــن جغرافیــای محــدود بــه خوبــی تحمــل کنیــم.

ایــن کــه «امیــد ملــی» بازســازی شــود نیازمنــد آنیــم که دســتکم
بــرای مدتــی دســت بــه «ســکوت ملــی» بزنیــم .بــا ســکوت مــا
هیــچ چیــزی از دســت نمــی رود و هیــچ خبــری نمیشــود.
جامعــه مــا بیــش از نیــاز بــه دانســتن اخبــار ،نیازمنــد فرصــت
تفکــر اســت ،نیازمنــد فرصــت گفتوگــو و نیازمنــد فرصــت بــرای
آرامــش اســت .مــا جامعـهای ناصبــور ،نــاآرام و نگــران را داریــم بــا
انبــوه خبرهــا و تحلیلهــای یــأسآور بمبــاران میکنیــم .فرصــت
بدهیــم مــردم تنفــس کننــد ،فرصــت بدهیــم مــردم آرامــش
بگیرنــد .در آرامــش عقلهــا هــم بهتــر کار میکننــد»

میخواهــم از ایــن فــراز اســتفاده کنــم و افــق کمــی دورتــر را
ببینــم و بگویــم اگــر متونــی ماننــد عهــد عتیــق را بــا اغمــاض
و تعدیــل کالســیک بخوانیــم شــاید بهتریــن راه آرام مانــدن
خوانــدن کالســیکها باشــد .میتوانیــم کمــی از ایــن هیاهــو
فاصلــه بگیریــم ،بــه اطرافمــان نــگاه کنیــم یــا بــه پشــت ســرمان
برخــی از ایــن داســتانها ماننــد طوبیــا ،داســتان اول کتــاب ،و ببینیــم چــه چیــز را در گذشــته جــا گذاشــتهایم.
درواقــع شــرحی دراماتیــک از یــک داســتان شــخصی بــا بعــد از آن ســراغ کتابــی رفتــم کــه ســالها قبــل خوانــده بــودم:
زمین ـهای مذهبــی اســت .بــرای منــی کــه تابحــال نیــم نگاهــی «چــرا بایــد کالســیکها را خوانــد؟».
هــم بــه متــون مذهبــی نینداختــه بــودم ،تجربــه بدیعــی بــود.
از پیشــداوریهای قبلــی خــود کــه متــون مذهبــی را کاالهایــی نویســنده کتــاب ،ایتالــو کالوینــو ،از نویســندگان محبــوب مــن
قدیمــی و خاکخــورده و تاریخگذشــته در کنــج قفســهها اســت .کتــاب اســتر بانــی خیــر شــد تــا دوبــاره ورقــی بزنــم و
میدانســتم ،خجــل شــدم .برایــم معلــوم شــد بــرای فهــم آنچــه دیــداری بــا او تــازه کنــم.
امــروز شــاهدیم ،بایــد از گذشــته چیزهــا بدانیــم .دور انداختــن چنــد جملـهای از کتــاب را برایتــان نقــل میکنــم« :آثار کالســیک
گذشــته ،حتــی گذشــتهای دور کــه ســندی بــرای وثــوق آن یافــت کتابهاییانــد کــه پیوســته در موردشــان میشــنویم :دارم دوبــاره
نشــده و بخشــی از ادبیــات کهــن مــا را تشــکیل میدهــد ،مثــل میخوانمــش....و اینهــا بهانــهای بــود تــا بگویــم خوانــدن اثــری
دور انداختــن قطعــهای از پــازل اســت .هــر کــس از دیــد خــود بــزرگ بــرای نخســتین بــار در ســن پختگــی لذتــی خارقالعــاده
میبینــد .و امــا متــن چــه روان و چــه پراحســاس از هــر چــه در دارد....خوانــدن یــک اثــر کالســیک بــرای نخســتین بــار درواقــع
کنــه ضمیــر آدمــی بــود ســخنی گفتــه بــود :از کیــن و ســنگدلی نوعــی بازخوانــی اســت.
تــا مهــر و عطوفــت و یــاری .انــگار آدم از آن هنــگام کــه خــود بــه ایــن ترتیــب ،خوانــدن کتابهــای عهــد عتیــق نوعــی
را شــناخته و زبــان را ســاخته همــه چیــز بــوده ،از بدتریــن تــا کشفالشــهود و کنــدوکاو از گذشــته اســت کــه میتوانــد بارهــا و
بهتریــن .و چــه شــگفت کــه روح داستانســرایی و رویاپــروری را از بارهــا خوانــده شــود ،امــا ایــن همــه ماجــرا نیســت .بیشــک رمــز
همــان ابتــدا بــا خــود داشــته .چطــور در خیالــش بــا معجــزهای مانــدگاری کالســیکها پیونــد بــا امــروز و بــا عمــق ذات و ضمیــر
طوبیــا را در راههــای دور و ناشــناخته قــدم بــه قــدم بــرده و انســان اســت و ایــن دوری کــه همیشــه و همیشــه تکــرار شــده و
خاصیتهــای جگــر ماهــی را تصــور کــرده و چــه خالقانــه شــادی قــرار اســت تکــرار شــود.
و غــم را کنــار هــم نشــانده.
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پــس از آن نوبــت بــه کتــاب یهودیــت رســید .یهودیــت از چنــد
جهــت برایــم تازگــی داشــت .اول قهرمــان داســتان کــه هــر چنــد
بــاز هــم زن را حیلهگــر و مــزور و فتــان ترســیم کــرده ،امــا در
فرهنــگ یهــودی کــه وجــه غالــب آن دســتکم بــرای مــن یهــودی
تابحــال مردســاالرانه بــوده ،همیــن حضــور بــا حاشــیه در اجتمــاع
هــم بیگانــه اســت .آن شــناختی از زن یهــودی کــه برای نســل من
تصویــر کردهانــد ،موجــودی اهــل تمکیــن و بیدستوپاســت کــه
هیــچ راهــی بــه تصمیمگیریهــای مردانــه نــدارد ،امــا یهودیــت
اینجــا هــم میجنگــد و هــم تصمیــم میگیــرد و از همــه
مهمتــر آنکــه باوجــود اصــرار اطرافیــان تصمیــم میگیــرد دیگــر
ازدواج نکنــد.
در داســتان یهودیــت ،مــن زمــان را گــم میکنــم و بــاز هــم بــه
نظــرم میرســد انســان دارد دور یــک دایــره مــدام میچرخــد.
جنــگ و کشــمکش و مقاومــت و حــب و بغــض و البتــه تدبیــر و
چارهجویــی .آدم نمیفهمــد کجــای تاریــخ ایســتاده اســت .همــه
جــا و هیــچ جــا.
و البتــه ایــن قــدرت ترجمــه پیــروز ســیار اســت کــه خواننــده را،
حتــی خواننــده ناآشــنایی بــا متــون قدیمــی ماننــد مــن را ،آنقــدر
در متــن مســتغرق کنــد کــه ســرنخ زمــان و مــکان از دســت بــرود.

راوی پیــدا نکــرده و هــر چــه بیــان میشــود کــه بــا توجــه بــه
قدمــت کتــاب درواقــع شــاهکاری اســت در نــوع خــودش ،بیــان
بیواســطه و صریــح آن چیــزی اســت کــه انســانها حــس
کردهانــد.

هیــچ حســی پردهپوشــی نشــده ،نــه کیــن ،نــه حســادت و نــه
خدعــه و فریــب .امــا مــن ایــن کتــاب و ســایر کتابهــا را بــه
منظــوری دیگــر میخوانــم .اول آنکــه بــه دنبــال آغــازی بــر تاریــخ
شــفاهی قــوم یهــود و ســایر اقوامــی هســتم کــه در زمانهــای دور
در ایــن ســرزمین مــی زیســتهاند و گاه بــا هــم جنگیــده و گاه در
کنــار هــم بــه صلــح و صفــا زندگــی کردهانــد .احتمــال بســیار دارد
کــه در تاریــخ و محــل روایتهــا تغییراتــی ایجــاد شــده باشــد و
هرچنــد باستانشناســان تــا همیــن امــروز کــه مــن ایــن ســطور
را برایتــان مینویســم ،همچنــان در جســتجوی شــواهدی عینــی
بــرای صحــت درســتی یــا نادرســتی روایــات کهــن هســتند ،امــا
ایــن از ارزش گزارشنویســی در حــدود 160ق.م کــه کتــاب اول
مکابیهــا از آن روایــت میکنــد ،کــم نمیکنــد .شــاید کتــاب
اول مکابــی هــا را بتــوان از نخســتین تقابلهــا بیــن فرهنــگ
غــرب و شــرق ،یونانــی و یهــودی ،دانســت کــه بــه جنگــی خونیــن
ختــم شــده اســت کــه بعــد در کتــاب دوم مکابیــان نیــز تکــرار
کتــاب اول مکابــی هــا بــا آنچــه تــا االن گفتــهام ،تفــاوت دارد .میشــود.
بیشــتر شــرح فتوحــات و جنگهایــی اســت کــه ظاهــرا ریشــه همانطــور کــه قبــا اشــاره کــردم ،نمیخواهــم در ایــن نوشــتار بــه
در اعتقــادات مذهبــی دارنــد ،بــه نظــر میرســد فرهنــگ شــهادت وجــه االهیاتــی ایــن کتابهــا بپــردازم .راســتش ،بعــد از اهمیتــی
در راه خــدا در ایــن متــون تــازه جوانــه میزنــد و طرفــه آنکــه کــه تاریــخ شــفاهی دارد ،مــن بیشــتر در ایــن کتابهــا بــه دنبــال
تــا امــروز در فرهنــگ مــردم منطقــه جریــان دارد .هرچنــد ســعی ســرنخی بــرای ایــن پرســش اساســی میگــردم کــه «چــرا ایــن
کــردم از جزئیــات نبردهــا بگــذرم و فکــرم را مشــغول نامهــای منطقــه بــا ایــن مســاحت و منابــع محــدود همــواره دســتخوش
متعــدد و جنگهــای بیشــمار نکنــم ،امــا عنصــر مشــترک در ناآرامــی اســت و قرنهاســت کــه بیــن مدعیــان دســت بــه دســت
سراســر ایــن داســتان یعنــی کینتــوزی و دشــمنی و شــقاوت بــاز میچرخــد؟»
هــم ســایه پررنگــی بــر آن انداختــه .از متــن کتــاب روشــن اســت تــا اینجــا هــر چــه خوانــدهام ،جــز جنــگ قــدرت چیــزی
کــه تصویرپــردازی هنــوز راهــی بــه ذهــن و متنهــای آدمهــای دســتگیرم نشــده .نــه از زن و نــه از حــرص مــال و امــوال کــه
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معمــوال هســتههای اصلــی برخوردهــای خشــونتبار آن زمــان رفتــه ،فاخرتــر و پیچیدهتــر از کتــاب قبلــی اســت و آنــرا شــبیه
را تشــکیل میدادهانــد ،کمتــر نشــانی میتــوان دیــد .ایــن طــور بــه اثــری ادبــی کــرده.
کــه بــه نظــر میرســد ،بحــث آب و کشــاورزی هــم انــگار زیــاد در و امــا کتــاب بعــدی یعنــی حکمت ســلیمان در نــوع خــود غزلیاتی
بیــن نبــوده یــا اگــر بــوده در ایــن متــون انعکاســی نداشــته .هــر اســت سراســر آکنــده از شــور انســانی و بیــان انتزاعــی ارزشهــا که
جــای دنیــا بــه هــر حــال جنگهایــی را بــه خــود دیــده اســت .از روایــت مــورد بــه مــورد وقایــع تاریخــی و جنگهــا ماننــد آنچــه
از خــاور دور بگیریــد تــا هنــد و آفریقــا و آمریــکا و اروپــا .امــا چــرا در کتــاب اول مکابیــان و کتــاب دوم مکابیــان خواندیــم ،فاصلــه
ایــن گــره ارتباطــی میــان شــرق و غــرب همیشــه تــا بــه امــروز میگیــرد و یکســره بــه مــدح و ثنــای خداونــد و بیــان مکنونــات
خونآلــود بــوده؟
قلبــی و ارزشهــای انســانی مینشــیند .آنجــا کــه در صفحــه 366

مگــر در ایــن منطقــه چــه چیــزی هســت کــه روی آرامــش
بــه خــودش نمیبینیــد؟ اگــر توجیــه امروزمــان جنــگ قــدرت
بــرای فــروش اســلحه و داغ نگــه داشــتن تنــور جنــگ بــه
نفــع قدرتهــای بــزرگ و تصاحــب سرچشــمههای آب بــرای
قدرتهــای منطقــهای اســت ،پــس چــرا آن روز جنــگ ایــن ایــن چنــد کتــاب را بــرای شــاهد بحثــم دربــاره لــزوم مطالعــه
منطقــه را آســوده نگذاشــته اســت؟
متــون مقــدس شــاهد آوردم ،وگرنــه حتــم دارم در ادامــه کتــاب
شــک نیســت کــه هــر چــه بیشــتر میخوانــم نظــرم دربــاره بــه شــواهد بســیار دیگــری هــم میتــوان دســت یافــت.
اهمیــت مطالعــه کتابهــای عهــد عتیــق و عهــد جدیــد و قــرآن
بیشــتر میشــود .در مقدمــه کتــاب گفتــه شــده یهودیــان و
پروتســتانها کتــاب ثانــی را بــه دلیــل آنکــه متــون اصلــی بــه
زبــان عبــری پیــدا نشــده ،معتبــر نمیداننــد .بــه هــر حــال هــر دو
گــروه حتمــا دالیلــی بــرای رد یــا قبــول دارنــد کــه در حــد ســواد
انــدک مــن نیســت ،امــا انــگار ایــن کتابهــا چنــد چیــز را یکجــا
بــا خــود دارنــد .شــناختن ریشــههای مردمشناســانه زیســت در
منطقــه و دانســتن تاریخــی کــه اگــر چــه قطعــی و کامــل نیســت،
امــا بــا ایــن دقتــی کــه نوشــته شــده ،حتمــا میتوانــد بــرای اهــل
فــن ســرنخی بــاارزش باشــد.
میگویــد :حکمــت تابنــده اســت و تیرگــی نمیگرایــد /بــه دیــده
دوســتداران خــود آســان درمیآیــد /و بــر ج.ینــدگان خویــش،
خویشــتن را آشــکار میســازد /،بــر مشــتاقانش پیشرســتی
میکنــد و نخســت او خویشــتن را میشناســاند

و امــا چــرا بــاارزش؟ چــون بــا گذشــت بیــش از 2هــزار ســال،
آنچــه در ایــن کتابهــا آمــده ،هنــوز دســتمایه شــکلگیری آرا
و عقایــدی اســت کــه ادعــای مالکیــت بــر فــان دشــت و فــان
تپــه را بــدل بــه جدالــی سیاســی و نظامــی در منطقــه کردهانــد؛
پــس برخــاف باورهــای آنهــا کــه ایــن متــون را جــز در مــوارد
الهــی یــا شــرعی فاقــد ارزش مطالعــه میداننــد ،بایــد گفــت بــه
کتابهایــی کــه تــا امــروز ردپــای خــود در شــکلگیری باورهــای
مــا را بــر جــا گذاشــتهاند ،نــه از منظــر جســمی مــرده بلکــه
بــا نــگاه موجــودی زنــده نــگاه کنیــد کــه در هــر زمــان مطابــق
بــا مقتضیــات روز میبالنــد و انــگار از نــو نوشــته و خوانــده و
فهمیــده میشــوند.
موضــوع دیگــر در کتــاب دوم مکابیــان کــه بیــش از کتــاب اول بــه
چشــمم آمــد ،شــکلگیری ارزشهــای انســانی یــا بــه قــول شــما
مفاهیمــی ماننــد عدالــت ،داد ،بیدادگــری ،شــهادت و پایــداری
و ظلــم و جــور اســت کــه هرچنــد در همــه کتــاب هــای قانــون
ثانــی کــه تــا امــروز خوانــدهام یکــی از ســتونهای اصلــی متــن
بــوده ،امــا در کتــاب دوم مکابیــان بــه اوج رســیده؛ کشــته شــدن
 7پســر در جلــوی چشــمان مادرشــان ســخت تاثیرگــذار و گزنــده
اســت طــوری کــه یکــی دو بــار فکــر کــردم متنــی از شکســپیر
را میخوانــم .میخواســتم ســریعتر از کتــاب دوم مکابیــان رد
شــوم ،امــا کمــی کــه جلــو رفتــم متوجــه تغییــری در ســبک
نوشــتار شــدم کــه وادارم کــرد جمــات را بــا صبــر بیشــتر و گاه
چنــد بــار بخوانــم .بــه نظــرم کلماتــی کــه در ایــن کتــاب بــه کار
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روایت چهرهها
مهرداد اسکویی / 1ناصر فکوهی
بهرام بیضایی
روزی ،عکسی ،خیالی
چالشهــا ،ولــو چالشهــای دســتنیافتنی ،دوســتان و دشــمنان
همیشــگی مــن بودهانــد .و بهترینهــا .و همیــن بــود کــه وقتــی
دوســتی قدیمــی ،مهــرداد اســکویی پیشــنهاد انتشــار کتابــی
از «چهرههــا» را داد ،بیدرنــگ پذیرفتــم .چهرهنگاریهــا
را اســکویی سالهاســت آغــاز کــرده اســت :هربــار در پشــت
دوربیــن عکاســی  -کــه سالهاســت جایــش را بــه دوربیــن
فیلمســازی داده  -خــود را فرامــوش میکنــد تــا درون ذهــن و
روح ســوژهاش فروبــرود؛ آن ســوی دوربیــن ،ســوژه نیــز بــه فکــر
و شــاید در آرزوی فرامــوش کــردن خویــش در آن لحظــه اســت
تــا خــود را در بینهایــت بیابــد :در هنگامــی کــه خواننــدهای
گمنــام ایــن عکسهــا را ببینــد و شــاید وسوســه شــود :کاش
«آنجــا» بــود؛ «آنجــا» ،کنــار شــاعری کــه عاشــقانه دوســتش
دارد ،کنــار بازیگــری کــه بــا او خندیــدن پرنشــاطی را تجربــه
کــرده یــا شــاید کنــار طراحــی کــه خطهایــش بــه زندگــی
او معنــا دادهانــد .اســکویی ،در ســنت بــزرگ چهرهپــردازان
جهــان ،بــرای ثبــت و ضبــط فرهنــگ کشــورش راه عکاســی را
برگزیــده .توقــف روح و جــان ایــن هنرمنــدان ،پژوهشــگران و
 1بخشهایــی از کتابــی منتشــر نشــده چهرهنگارههایــی از مهــرداد اســکویی و
نوشــتههایی از نگارنــده کــه شــاید بیــش از صــد تــن از آنهــا را در ایــن خطــوط و
ایــن تصاویــر در نبــرد هــر روزم بــا فراموشــی ثبــت کننــد .ارزش ایــن نوشــتهها بــرای
مــن ،بیــش و پیــش از هــر کســی بــرای ایــن مبــارزه در ذهــن خــود بــوده اســت تــا
بیــاد بیــاورم کــه فرهنــگ و هنــر ایــن کشــور را چــه کســانی ســاختند و چــرا آنقــدر
مدیونشــان هســتیم.

ایــن روحهــای ظریــف ،خنــدان یــا اندوهبــار ،در قابهایــی
ابــدی .و حــال او از مــن میخواهــد ،افــکار خــودم را بــه ایــن
عکسهــا بیافزایــم .اندیشــههایی دربــاره کنشــگران فرهنــگ و
هنــر ایــران :قــدم در راه پرخطــری میگــذارم کــه پیشــتر بــا
«فرهنــگ اوهــام» آغــازش کــرده بــودم و اینجــا هــم اســکویی
بــا عکسهایــش شــریک راه مــن شــدهاند .و حــال بــا شــمار
بزرگــی از «چهرههــا» ســروکار دارم کــه هرکدامشــان ارزشــی
پربــار بــرای ایــن ســرزمین داشــتهاند .و اینکــه دربــاره هرکــدام،
دلنوشــتهای در کنــار عکسهــای مهــرداد اســکویی بگــذارم،
کاری پــر خطــر اســت و کاری بیشــک شایســته نقــد و حتــی
یــورش بــردن .امــا کاری کــه دوســت دارم .در ایــن دلنوشــتهها،
نــه ادعایــی هســت ،نــه خواهشــی ،نــه آرزویــی .تنهــا و تنهــا
شــاید قدرشناســی از کار و زندگــی انســانهایی کــه هرکــدام
بــه شــکلی ،اغلــب بــه صورتهــای بســیار متفــاوت ،بــا وزنهــا
و گســترههای و عمقهایــی بــه شــدت متفــاوت بــه فرهنــگ
مــدرن مــا را ســاختهاند و مــا را بــرای همیشــه مدیــون خــود.
موضــوع ایــن کتــاب ،از ایــن رو بــه بــاور مــن بیشــتر عکسهــای
کمنظیــر مهــرداد اســکویی اســت از چهرههایــی کمنظیــر در
فرهنــگ ایــران و ایــن دلنوشــته هــا اگــر مزاحــم نباشــند تنهــا
پلهایــی زبــان شــناختی بــرای گــذار از عکســی بــه عکــس
دیگــر .نوشــتهها نــه یــک اندازهانــد .نــه هــم وزننــد .نــه کیفیتــی
یکســان دارنــد .و نــه حتــی کامــل و فراگیــر بــرای همــه کســانی
کــه میخواســتهام دربارهشــان بنویســم .چیزهایــی ناقــص و
آکنــده از کاســتی و خودخواهــی و دگــر دوســتی و همیشــه در
انتظارشــاید بهتــر شــدن .درســت مثــل خــود ِ زندگــی
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وقتــی روی مبــل بــزرگ خــود مینشــیند .چهــره در هــم
میکشــد .وقتــی بــا رنــگ پریــده ،چشــمان خســته ،حــرکات
آرام رو بــه دوربیــن نگاهمــان میکنــد .فرامــوش میکنیــم چــه
میگویــد« :دســتانت را تــا صبــح نــزد مــن بــه امانــت نهــادی،
نــان را گــرم کــردی ،بــه مــن دادی .ســاعت ده صبــح اســت :صبــح
تــو بــه خیــر کــه ســاعت حرکــت قطــار را بــه مــن غلــط گفتــی
کــه مــن بتوانــم یــک روز دیگــر در کنــار تــو باشــم ».فرامــوش
نمیکنیــم .آن جــوان خوشســیما و خوشزبــان و خنــدهرو
کــه همیشــه بــا طنــز ســخن میگویــد .صدایــی رؤیایــی کــه
شــعرهای دوســتش را زمزمــه میکنــد و بــا طنیــن موســیقی
آن در گوشهایمــان میتوانیــم بــه رویاهــا ســفر کنیــم.
احمــد رضــا شــاعر اســت .دســت مــا را میگیــرد .دری را بــاز
میکنــد .دنیــای دیگــری پشــت آن در هســت .جهــان زیبــای
ذهــن شــاعرانهای کــه نمیتوانســتیم تصــورش را بکنیــم .دوســت
نــدارد از «اینهــا» چیــزی بگویــد .یــا چیــزی بشــنود .دوســت
دارد «اینهــا» را از خاطــرش پــاک کنــد .ســخنانش تلــخ اســت.
بیــرون خانــه هنرمنــدان ایســتاده .بــا نومیــدی بــه مردمــی کــه
میگذرنــد نــگاه میکنــد و از خــود میپرســد :آن همــه زیبایــی
شــعرهایش چــه حاصلــی داشــتهاند .آیــا کار بــه جایــی بردهانــد؟

بلــه .بردهانــد .احمــد رضــا بــا طنــز ســخن میگوشــد .شــوخی
میکنــد .همیشــه بــرای همــه حرفــی در گوشــه ذهنــش دارد.
بــدن بیمــار را پذیرفتــه و بــا آن کنــار میآیــد و تــا تمــام شــود.
هرگــز از زیبایــی شــاعرانه ذهــن خــود فاصلــه نمیگیــرد .مگــر
بــرای بیــان و نشــان دادن ضــرورت آن .از پنجــره بــه بیــرون نــگاه
میکنــد .نمیخواهــد بــه دوربیــن نــگاه کنــد .بــه دوربیــن نــگاه
میکنــد .میخواهــد خــودش را بدبیــن و دلــزده نشــان دهــد.
دلــزده اســت .شــاید روزی بازبگویــد و بخنــدد .پزشـکها هرکــدام
چیــزی مــی گوینــد و مــا همچــون کــودکان ســر بــه زیــر بایــد
در ســکوت بــه حرفهایشــان گــوش بدهیــم .موســیقی صــدای
احمدرضــا در گوشــمان دوبــاره طنیــن میانــدازد .فراموشــش
نمیکنیــم .او بدبیــن نیســت .او شــاد اســت .ابروهایــش دوبــاره
شــادی را مینمایاننــد .رنــگ بــه صورتــش بازمیگــردد .قامتــش
راســت میشــود و بــا دوســتان همیشــگیاش در خیابانهــای
خلــوت ،پــاک و شــاد تهــران پرســه میزنــد .در «کانــون» بچههــا
منتظــرش هســتند.
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بهرام بیضایی
ســربازان باســتانی بــا ســاحها و کاله خودهــا و سپرهایشــان در
خیابانهــای شــهر مــا و کوچههــای تنــگ روســتاهایمان قــدم
میزننــد و شــاعرانه ســخن میگوینــد .زمــان ،امــروز اســت .زمــان
دیــروز اســت .زمــان ،همیشــه اســت .مــکان امــا ،پهنــه فرهنــگ
ماســت .بــا نمادهــا و نشــانههایش .مــکان ،امــا ،زبانــی اســت فاخــر،
گاه چنــان فاخــر کــه بــه یادمــان بیــاورد مــا نمیتوانیــم ،مــا نبایــد
همچــون آدمهــای بیهویتــی ســخن بگوییــم کــه میگوییــم .معلم
جــوان ،عاشــق اســت و دســت و پایــش را گــم کــرده .نمیدانــد
بــرای ابــراز عشــق چــه بایــد بگویــد .بچههــا را دوســت دارد و
زیبایــی را .امــا زندگــی برایــش بیــش از انــدازه ســنگین اســت.
«چریکــه تــارا» نشســته بــر درشــکه خــود میتــازد و مــردان از
پیــش راهــش کنــار میرونــد .ســردار باســتانی ِ زخمخــورده
پیــش رویــش میایســتد و در فضــای مهآلــود محــو میشــود.
تــارا ،طبیعــت ســرکش اســت کــه از دل تاریــخ بیــرون آمــده و در
تاریــخ فــرو م ـیرود .اســطورهها نــه در کتابهــا و اذهــان مــردم،
کــه پیــش رویشــان در هــر گوشــه اداره و خیابــان و بیمارســتان
نشســتهاند .مــادر بــزرگ نمیخواهــد کســی از مــرگ ســخنی
بگویــد امــا مــا «مســافران» ،خــود میدانیــم کــه چــه چیــز در
انتظارمــان اســت :راهــی پُرخطــر کــه در آن جــان خواهیــم باخــت

و بایــد راهــی دیــاری دیگــر شــویم .راه زبانــی دیگــر ،فرهنگــی
دیگــر .بیآنکــه هرگــز بتوانیــم دیــار و زبــان و فرهنــگ خــود را
تــرک کنیــم .ســرانجام تنهــا «آینــه» اســت کــه بــاز میگــردد:
آینـهای بــا روحــی در هزارتوهایــش کــه تــا ابــد خــود را در خــود،
تکــرار میکنــد .بهــرام نــاآرام اســت.
در کالسهــای دانشــکده هنرهــای زیبــا از ایــن اتــاق بــه آن اتــاق
م ـیرود .راهــی را میجویــد .راهــی نمییابــد .از دانشــکده بیــرون
مــی زنــد .در شــهر هیــچ کســی نیســت .همــه جــا خامــوش و
بیصــدا .جــز ســربازانی باســتانی کــه خــود ســاخته اســت و در
خیابانهــای شــهر مــدرن ،در حرکتنــد امــا بــه هیــچ کســی و
هیــچ چیــزی نــگاه نمیکننــد .آنهــا آنجاینــد تــا تنهــا خــواب
را بــه چشــم کســی راه ندهنــد .بهــرام خســته اســت .موهایــش
ســفید و چشــمانش روشــن و صورتــش خشــمگین اســت .بازیگران
را بــه کار میخوانــد .بازیگــران امــا ،در جــای خــود خشکشــان زده
اســت .بهــرام ،فرســوده شــده .ســرزمین بیگانــه خســتهاش کــرده و
ســرزمین خــود ،خســتهتر .بــه گوشـهای مـیرود .کاغــذی و قلمــی
و زبانــی کــه خــود بــه خــروش میآیــد

صدایــی در خــواب آرام زمزمــه میکنــد .صــدا از دوردســت
میآیــد .راه تاریــک اســت .بــه زحمــت میتــوان بــه ســویش
رفــت .صدایــی فرشــتهوار .ترانههــای محلــی .بــا قــدرت آوازهــای
کالســیک بــر صحنــه یــک اپــرای شــکوهمند .تهــران اســت .تــاالر
رودکــی .پاریــس ،لنــدن ،نیویــورک .آواز در جهــان میچرخــد و
از شــهری بــه شــهری پــرواز میکنــد .مثــل یــک «گنجشــگک».
داســتان یــک «آهــو» اســت .داســتان یــک «گل گنــدم»« .حکیــم
باشــی» و «رشــید خــان» .بانویــی زیبــا در آســتانه بــاغ ســبزی
نشســته اســت .عینکــی ســیاه بــه چشــم دارد .روزی و حادث ـهای
و نگاهــی کــه درون روحــی جــا خــوش میکنــد .احمــد رضــا
احمــدی شــاعر اســت و در «کانــون» و بیصبرانــه میخواهــد
ایــن پــری را بــه خوانــدن بــرای کــودکان بکشــاند .پــری حــاال
دیگــر جــز بــا روحــش نمیبینــد .بیشــتر از پیــش میبینــد.
چیزیهایــی را کــه مــا نمیبینیــم .دوســت دارد نابینایــان را
بــر صحنــه هنــر بیــاورد .همــه جــا کنســرت برگــزار میکنــد.
برنامههــا و آرزوهایــش پایانــی ندارنــد .زندگــیاش را مینویســد.
و خاطــرات چــه شــیریناند .وقتــی الهــه و دلکــش میخواندنــد.
و گوشهــا سرشــار از لــذت .آوای ترانههــای محلــی بــر صحنــه
بــزرگ ســمفونیک ،شــنیدنی اســت .وقتــی ،صدایــی قدرتمنــد.

در خــواب .در بیــداری .کــودکان محســور میشــوند .چقــدر
در جهــان الالیــی هســت .و کاش میتوانســتیم همــه را جمــع
کنیــم .همــه را بخوانیــم .کاش همــه کــودکان جهــا بــا صــدی
یــک الالیــی بــه خــواب میرفتنــد .الالییهایــی کــه پــدران و
مادرانشــان نســل در نســل در خاطراتشــان گــم شــدهاند .تــاالر
رودکــی اســت .و فرامــرز پایــور .هفــت پیکــر نظامــی .و آوازی در
یــاد ماندنــی .همــه اســتادانی کــه رفتنــد و چقــدر در رویاهایمــان
تصویــر زیبایــی دارنــد .پیــش رویــش میایســتیم و مســتقیم در
چشــمانش کــه پشــت الیــه تیــره عینــک پنهــان شــده مینگریــم.
میدانیــم کــه مــا را میبینــد و میدانــد کــه او را در عمــق
چشــمانش میبینیــم .صــدا بلندتــر میشــود .کــودک از خــواب
بیــدار میشــود .پــری خــود را یافتــه اســت .صحنــه اپــرا آراســته
اســت .نوازنــدگان بــا سازهایشــان بــازی میکننــد و نُتهایشــان
را مقابــل خــود ،مرتــب .چنــد لحظــه دیگــر ســمفونی بزرگــی آغــاز
میشــود .ســمفونی یــک زندگــی .زندگــی در خــواب .خــواب ِ
زندگــی .زندگــی در بیــداری و صدایــی کــه پــرواز میکنــد و
در دوردســتها از چشــمها پنهــان میشــود .پرنــدهای کــه
میدانیــم هــر روز بازخواهــد گشــت.

گزارش ویژه
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خسرو سینایی
خســروی ِ ســالهای دور ،جوانــی خــوشرو اســت و شــاد و
خنــدان .برونآمــده از خانــوادهای کــه دوستشــان دارد .پــدری
کــه بــرای او الگویــی از صداقــت و از خودگذشــتگی اســت .بــا
آرزوهایــی کــه دیگــران چنــدان آنهــا را نمیفهمنــد .خســروی
آن ســالها بایــد همچــون پــدر و ســنت خانوادگ ـیاش ،پزشــک
شــود :گوشــی بــه گــوش ،دغدغــه بیمــاران بــر دل و جامــه ســپید
و بیمارســتانها و شــبهای بیخوابــی بــا صــدای زنــگ بیمــاران
و دردهایــی کــه از جــان انســانها بــه جانــش میافتنــد .امــا
روزی ،خســرو آن ســالها ،درون ابــری از رؤیــا فــرو مــیرود و
وقتــی از آن بیــرون میآیــد ،نــه پزشــک ،کــه فیلمســاز شــده
اســت :دوربینــی جــای گوشــی پزشــکی را گرفتــه و ســرش را
بــر بالیــن جامعــه خــم میکنــد و بــا درد آن دردمنــد میشــود.
خســرو پرشــور اســت و فیلمهــای زیــادی میســازد .بــا جامعــه
کنــار میآیــد و از دردهایــش میگویــد .ســالها میگذرنــد و
امــروز همــان خســرو ،آهســته قــدم برمـیدارد ،عصایــی دردســت،
پشــتی خمیــده ،مویــی ســفید ،رویــی ســفید ،چشــمانی پراشــک
و آرزوهایــی کــه نمیخواهــد رهایشــان کنــد .خســرو جملــهای
دارد کــه بــا وســواس پیوســته تکــرارش میکنــد« :هرگــز
فرامــوش نکنیــم کــه در چــه زمانــهای و در کجــای ایــن عالــم
زندگیمیکنیــم» .نــه ،فرامــوش نمیکنیــم .امــا تــو خــودت در
کجــا زندگــی میکنــی؟ در «جزیــرهای رنگیــن» و در بیزمانــی:
جایــی از یــک ســو میــان آبهــای گــرم مدیترانــه و شــادمانی
روح التیــن ،بیدغدغــه و شــادمان ،شــور و آشــوب ایتالیایــی کــه
ریشــههایش را در ُرم باســتانی مییابــد ،جایــی کــه میتوانــد
روزهــا و شـبهایش را تنهــا بــا نواختــن آکاردئــون ،بــا رقصیــدن،
بــا نوشــیدنیها و خوراکهــای گــوارا ،بیکمتریــن غمــی بــرای
فــردا بگذرانــد؛ و از ســویی دیگــر ،جایــی ،کنــار رودخانههــای ســرد
و خاکســتری و گاه حتــی عبــوس اروپــای شــمالی ،در عقالنیتــی
نــاب ،ســر در کتــاب و دغدغهمنــد امــروز و فــردا ،آرام و معقــول و

حسابشــده؛ یــک زندگــی آکنــده از فکــر و فلســفه و اندیشــیدن
و نوشــتن و دیــدن و خــود خــوردن و تأمــل .خســرو کجایــی؟
خــودم هــم نمیدانــم ،قلبــم میــان ایــن دو قطــب متضــاد در
نوســان اســت .چشــمهایم گاه پراشــک و لبریــز از نگرانــی از
آینــده دیگرانــی میشــود کــه دوستشــان دارم و میخواهــم
خــود را فرامــوش کنــم تــا دیگــران همــه جایگاهشــان را بیابنــد؛
امــا همیــن چشــمان گاه خنداننــد و پرامیــد و پرشــور و شــتاب
بــرای کارهــای بعــدی و بعــدی و بعــدیام کــه هرگــز پایانــی
ندارنــد .خســرو امــروز هنــوز آرزویــی بــزرگ و رویاهایــی بزرگتــر
در ســر دارد و بــه آینــده بــا نگاهــی فیلســوفانه ،امــا بــا خوشــنودی
از عمــری کــه برایــش کامــل بــوده ،مینگــرد .توهمهایــش را
از دســت داده ،امــا نــه رویاهایــش را ،گاه از فــرط انــدوه جهــان
میگریــد ،هرچنــد خوابهایــش هنــوز زیباینــد ،هرچنــد جزیــره
کوچــک زندگانــیاش هنــوز از نقشهــا و رنگهــای روشــن
ســالهای پربــار ،شــیرین و شادســت .نزدیــک صبــح اســت.
خســرو پُــک آخــر را بــه ســیگارش میزنــد .آکاردئونــش را بــر
زمیــن میگــذارد .پُشــتش دیگــر درد نمیکنــد ،قامتــش راســت
شــده ،کالبــدش جوانــی را بازیافتــه ،جوانــی خوشســیما کــه
شــاید هــوس کــرده باشــد عقالنیــت ســرد شــمال را برای همیشــه
تــرک کنــد و بــه گرمــای آبهــای پرشــور جنــوب بازگــردد؛ نســیم
ِ ســبک و ُخنکــی بــر او م ـیوزد ،دوربینــش را خامــوش میکنــد،
پــرده ســینما ســفید و خالــی اســت .خســرو برمیگــردد ،بــه مــن،
بــه مــا ،بــه دوربیــن نــگاه میکنــد ،دیگــر لبخنــد نمیزنــد،
ـبک نیســت ،شــادمانی از دســتش رفــت ،دلــش خالــی اســت
سـ ُ
و بیدغدغــه ،غصــه چــه کســی را بخــورد؟ نمیخواهــد از هیــچ
چیــز و هیــچ کــس بنالــد و هیــچ حســرتی از آرزوهــای بربــاد رفتــه
را بــر دل نگــه دارد ...عصایــش را بــه گوش ـهای پرتــاب میکنــد و
بــا قدمهــای جوانــی بازیافتــه ،در جایــی میــان شــور وعقــل ،در
میــان ابرعمیقــی فــرو مــیرود و از چشــمها ناپدیــد میشــود.
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گیزال وارگا سینایی
دختــر زیبــای ِ بلنــد قامــت ،در خیابانهــای بوداپســت قــدم
میزنــد .شــرق برایــش جایــی دوردســت اســت .جایــی میــان
کاخهــای رؤیایــی و خیــام و شــعر و ابهــام .دختــر مجــار تنهــا
اســت .میگریــد .انســانها را دوســت دارد .از انســانها بیــزار
اســت .انســانها بیرحمنــد و خشــونت چنگالهــای بلندشــان بــر
کالبــد او فــرو بردهانــد تــا زندگ ـیاش را بیاالیــد و زهــر خــود را
درون خونــش جــاری کننــد .دختــر مجــار در کوچههــای تنــگ
و خامــوش بوداپســت قــدم میزنــد .جنــگ تمــام شــده امــا بــوی
مــرگ و انــدوه و تنهایــی و گریههــای داغ بــر اجســاد ســرد،
همــه جــا را پرکــرده اســت .درهــا و دیوارهــا ســاکتند و وحشــت
ســکوت ،ســکوت را عمیقتــر میکنــد .شــرق کجاســت؟ جایــی
خوانــده بــود کــه شــرق پهنههــای ســبز و کاخهــای افســانهای
و ســرداران جنگجــوی زیبــا و بلنــد قامــت و شــجاع دارد .امــروز
در کوچههــای ویــن قــدم میزنــد ،امــا ایــن بــار تنهــا نیســت و
یکــی از آن شــرقیها کنــارش گام برم ـیدارد .رویــای همپوشــانی
شــرق و غــرب در اینجــا بــه نقطـهای باورناکردنــی رســیده اســت.
نقطـهای چنــان پرقــدرت کــه او را بــه هــزاران کیلومتــر آن ســوتر
از مرزهــای زادگاهــش میــان مردمانــی پرتــاب میکنــد کــه
نمیدانــد چــرا عاشقشــان میشــود .دوســت دارد در افســانهها،
اســطورهها ،در غمهــا و شادیهایشــان در زندگــی مبهــم آنهــا
فــرو رود .شــاید هــم خــودش یکــی از ایــن افســانهها باشــد .او،
افســانه دختــر مجــاری اســت کــه روزی از کوچههــای مهآلــود
بوداپســت و ویــن دود شــد و بــه هــوا رفــت و بــا بــاران ســردی
در ســحرگاهی گــرم بــر تهــران باریــدن گرفــت .بــوم بزرگــی زیــر
دســتانش اســت ،نــه! یــک دیــوار اســت ،نــه! یــک ســرزمین اســت،

نــه! خــاک اســت ،رنگهایــش را بــر آن میپاشــد .روحــش را بــر
آن میریــزد .دوســت دارد همچــون دریایــی نزدیــک صبــحدم،
درونــش فــرو رود و ُخنکــی آن را روی پوســتش احســاس کنــد.
فرشــتهها ،تابلویــش را آکندهانــد ،کبوتــران و مــردان و زنــان
شــرقی و در دوردســت ،کاخهــای پرشکوهشــان ناپیداســت و تنهــا
گــرد و غبــاری بــر دیوارهایــی فروریختــه را میبینیــم .دختــر
مجــار تنهــا اســت .تنهاتریــن .از زبانــش کــوچ میکنــد و در زبــان
مردمانــی کــه دوستشــان دارد خان ـهای بــرای خــودش میســازد.
مــرد ِ عاشــق ِ شــرقی هنــوز کنــارش اســت .امــا افســانههای شــرق
کودکانــهاش بــه معصومیتــی از دســترفته تبدیــل شــدهاند.
طرحهــا و رنگهایــش همچــون خــود او ،از ســادگی بــه پختگــی
رســیدهاند و پهنههــای بزرگــی را میپوشــاندند .فارســی را یــاد
گرفتــه و آن را بــا لهجــه شــیرینی میــان آلمانــی و ارمنــی صحبــت
میکنــد .وقتــی کنــارش هســتی مهربانــی و عشــق از وجــودش
چنــان ســخاوتمندانه گرداگــردش را میپوشــاند کــه میتوانــی
چشــمانت را ببنــدی و همــراه او بــه زمــان و زمانــه خیــام بازگردی.
آیــا توهماتــش را از دســت داده؟ یــا شــاید خــود او یــک توهــم
بــوده اســت؟ پاســخ ایــن پرســشها را هرگــز نخواهــد دانســت.
میخواهــد از دریــا بیــرون بیایــد .آبهــا بــر بدنــش چســبیدهاند.
بدنــش بــه ســنگینی تمــام عالــم اســت و عمــری تمــام .او خــود
آب ،او خــود رنگهایــی اســت کــه بــر بومــش پاشــیده اســت.
دختــر مجــار دیگــر تنهــا نیســت .میخنــدد و در خیابانهــای
شــهر گمشــده شــرقی ،در خوابهــای کودک ـیاش ،درهزارتوهــای
خانــه ابــریاش آهســته گام برم ـیدارد.
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مهدی سحابی
همیشــه کســی «در جســتجوی زمــان از دســترفته» خــود
اســت .کســی مثــل ســحابی .از تهــران بــه ایتالیــا و فرانســه .از
ســینما بــه ادبیــات و نقاشــی .همیشــه کســی هســت کــه ظرافــت
پروســت ،دنیــای خیالیــن و واقعیــت تلــخ زندگــی او را با شــادمانی
و رنجهــا و خندههــای شــبانهاش درک کنــد .و ســلین ِ منفــور را.
نویســنده مطــرود ســحرانگیزی اســت .ســحابی در کارگاه خــود در
پاریــس نشســته .نقاشــی میکنــد .مجســمه میســازد .پروســت
و ســلین و دوبــووار و ســیلونه و فلوبــر و کالوینــو .بازیگــران و
اشــباح دنیاهــای غریــب را کشــف میکنــد و در زبــان فارســی
بازمیآفرینــد .بــر پردههــای نقاشــی ،بــر دیوارهــای خیالیــن او
بــا دیوارنوشتههایشــان ،دنیایــی از شــکلهایی را میســازد کــه
زیباییشــان دیگــر حتــی در دســتان او نیســت .آنجــا نشســته .در
کارگاهــش .مســتقیم بــه دوربیــن نــگاه میکنــد .یــک آم معمولــی.
چهــرهای آرام و صــاف و لبخنــدی بــر لــب .پاریــس جایــی آرمانــی
بــرای ُمــردن اســت .هدایــت و ســاعدی .و چــون همــه میمیرنــد.
او هــم اینجــا خواهــد ُمــرد .چــه ســخنها کــه برایــش نخواهنــد

گفــت .خــودش در صــف اول مجلــس نشســته و گوشهایــش
جــدی اســت .و عــادی.
را تیــز کــرده .چهــرهاش مثــل همیشــه
ّ
چهــرهای مثــل همــه چهرههایــی کــه هــر روز در خیابانهــا
میبینیــم .چشــمهایش پرنفوذنــد .روحــش در اعمــاق ،نهفتــه.
وقتــی از درون هــزاران صفحــه پروســت میگذریــم .وقتــی ســلین
را بــر ســر میــز خــود مینشــانیم تــا بــا همــه جلوههــای زشــت
و زیبایــش برایمــان بــه فارســی حــرف بزنــد .وقتــی یکــی از
تابلوهایــش را انتخــاب میکنیــم و درونــش فرومیرویــم .ســحابی
خــودش را بهتــر معرفــی میکنــد .دیگــر چهــرهای معمولــی
نــدارد .خانــهاش را نشــانمان میدهــد .از آشــپزی میگویــد .بــه
مثابــه یــک هنــر .مثــل نوشــتن و نقاشــی کــردن ومجسمهســازی.
از اینکــه شــصت و شــش ســالگی بســیار زودتــر از هــر انتظــاری بــا
دســتی پــر از خالقیــت و زندگــی ،مــرگ را بــر میگزینــد .چهــره
ســخت و تیــره پروســت بر بســتر مــرگ آرمیده .چشــمانش بســته.
رنگــی بــر صورتــش نیســت .ســحابی امــا ،در رنگهــا میمیــرد.
در زرد و قرمــز و آبــی .روی نقاشــیهایش پــرواز میکنــد
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ســنگی شکســته .قلبــی لهشــده .شــاعری ُمــرده .ســیگاری فــرو
افتــاده .چشــمانی نگــران .لبانــی دوختــه .کالبــدی بیجــان.
لبخــدی بیجــان .زبانــی تلــخ .شــاعری کــه بــود .شــاعری کــه
نبــود .ایــن ســرزمین بــا عاشــقانش چــه میکنــد؟ روی بســتر
خوابیــده اســت .منتظــر اســت کــه مــرگ بــه ســراغش بیایــد.
بــرای همــه ،مــرگ پایــان دردهاســت و بــرای او آغــاز دردهایــی
دیگــر .گورســتان ،دورافتــاده اســت .شــهر بینــام اســت .هــوا،
زهرآگیــن .نفــس میکشــی و ســینهات میســوزد .بهــار ،بهــار
گورکنــان اســت .تابســتان ،تابســتان بادهــای خاکآلــوده اســت.
پاییــز ،بیرنــگ و خائــن اســت و زمســتان خســته و مأیــوس .شــاعر
میخنــدد .اینجــا ســرزمین شــاعران اســت .نگاهــی بــه پشــت
میانــدازد .بــزرگان را میبینــی؟ حافــظ و خیــام و رومــی را ،همــه
در جــاده بازماندهانــد .اینجــا ســرزمین شــاعران اســت و بلبــان
آوازهخوانــی کــه آواز را فرامــوش کردهانــد .تنهــا بــه آســمان خیــره
مانــده و در انتظــار قطــرهای بارانانــد .گلهــای بــاغ ،پژمردهانــد.
باغبانــی نیســت .آبــی نیســت .اینجــا جــز کویــری نیســت کــه
تنهــا در حســرت آب آه میکشــد .شــاعر دفتــرش را میگشــاید،
شــعرهایی میخوانــد ،صدایــی بــه گوشــش نمیرســد .گویــی در
جانــش دیگــر نفســی نمانــده اســت تــا بــه صدایــی تبدیــل شــود.

شــاعر خســته اســت و افســرده ،شــاعر نومیــد اســت و دغدغــه
مردمانــش را دارد .نگاهــی بــه افــق میانــدازد .ابرهایــی ســیاه را
میبینــد .بارانــی در کار نیســت .هــر چــه هســت طوفــان اســت.
اینجــا ســرمین شــاعران اســت .شــاعران خامــوش .نــگاه میکنــد.
قبرهــای زیــادی بــرای او دهــان گشــودهاند .بایــد قبــر خــود را
برگزینــد .جایــی بــه دور از خشــونت و ریــا و درد .آیــا چنیــن
جایــی وجــود دارد؟ دیگــر نمیخواهــد نفــس بکشــد .نفــس
از ســینهاش بــاال نمیآیــد .دیگــر نمیخوابــد .دیگــر خوابــی
نمیبینــد .رویاهایــش کجــا هســتند؟ بهتــر کــه فراموششــان
کــرده اســت .قبــرش را مییابــد .آرام از پلههــای خاکــیاش
پاییــن مــیرود .دراز میکشــد .لباسهایــش را مرتــب میکنــد
و دســتی بــر موهایــش میکشــد .صورتــش را لمــس میکنــد.
ســرد اســت و بــی روحُ .مــرده اســت .چشــمانش را میبنــدد.
ایــن بــار خــواب چــه زود بــه ســراغش میآیــد .بیــل میزنــد
و بــر کالبــد ُمــردهاش خــاک میریــزد .ســنگ ســنگینی را بــر
قبــر خــود میگــذارد .آنــگاه پُتــک بزرگــی بــر مــیدارد ،بــاالی
ســرش میبــرد ،فــرود م ـیآورد و بــر ســنگ میکوبــد ...ســنگی
شکســته .قلبــی لهشــده .شــاعری زنــده.
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علی اکبر صادقی
میخهــا .میخهــا .میخهــا .پیرمــرد ،امــروز هــر تکـهاش را میتوانــد
بــه هرگونـهای بخواهــد تفســیر کنــد .پیرمــرد ،جوانــی اســت کــه
زبانــش میگیــرد ،بــه هیجــان آمــده ،رنگهــا و نقشهــا هــوش
از او بردهانــد .بــه بومهــا ،بــه چوبهــا ،بــه زمیــن و زمــان هجــوم
میبــرد و میخواهــد همــه چیــز را در جهــان رنگــی خــود غــرق
کنــد و چیزهایــی دیگــر بیــرون بکشــدُ .کــت کهن ـهاش را رنــگ
میزنــد و بــاالی ســرش آویــزان میکنــد .صندلــی بدقــوارهاش
را پُــر از میــخ و پــر از رنــگ میکنــد تــا هیــچ کــس هرگــز
بــر آن ننشــیند .از گلدانهــای شــگفتنگیزش ،گلهــای آهنــی
میروینــد .ســردار ِ ســرداران ،بــا کالبــدی بلنــد و چهــره زیبــای
پهلــوان شــاهنامه ،گامهــای ســکتهوار خــود را درون پویانمایــی او
بلنــد میکنــدُ ،مهرههــای شــطرنجش زندگــی او را بــه بــازی
گرفتهانــد .نســیم صلــح و زیبایــی و رنــگ و صــدای شــادمانی
پایــان جنگهــا از بومهایــش بلنــد میشــود .عینکــش را بــه
چشــم میزنــد .دایرههــا ،دایرههــا ،دایرههــا .رنگهایــی کــه بــا
ظرافــت کنــار هــم مینشــینند و همدیگــر را تکــرار میکننــد تــا
جنجــال پُرخــروش و سرســامآور روح نــاآرام او را در یــک همنوایــی
از آنچــه زبانــش از گفتنــش قاصــر اســت ،بیــرون بریزنــد .لبخنــد

میزنــد .لبخنــدی کــه روح جــوان آن کالبــد پیــر را بــه ســخره
میگیــرد .چــه گفتیــد؟ سورئالیســت؟ ســیبهایی از آســمان
فــرو میافتنــد و تــا اعمــاق زمیــن فــرو میرونــد .شــورش
هنــر ،زیباتریــن شــورش و ویرانگرتریــن شورشهاســت .کاش
میتوانســتم بومهایــم ،آبگینههایــم ،گلدانهایــم ،فیلمهایــم،
آبرنگهایــم را درون کالبــدم بریــزم تــا وجــودم را خالــی کننــد
و جــوان شــاد روزهــای ســربازی را بــه مــن بازگرداننــد .کنــار
بومــی ،میــان گلدانهــا و میخهایــی کــه از هرســو احاطــهاش
کردهانــد ،مینشــیند .ســرش را بــه زیــر انداختــه .چشــمان
روشــنش را نمیبینــی .خنــدهاش آنجــا نیســت :مگــر از انســان،
از زندگــی چــه میخواهــد ،جــز طلــوع خورشــیدی و روزی دیگــر
و نــوری کــه درون کارگاه بیافتــد و رنگهایــی کــه بــا خونــش
بســازد و بومهایــی کــه از بــا پوســتش بــر قابهــا بکشــد و بــاز
بتوانــد قربانــی خــود را ،خــود را بــر آنهــا آویــزان کنــد .شــب شــده.
چشــمهایش دیگــر رنگهــا را نمیبیننــد .بومهــا خامــوش
شــدهاند .هیــچ کــدام نمیخواهنــد حرفــی بزننــد .فــردا بــاز
روزی دیگــر ،طلوعــی دیگــر در انتظــارش اســت
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نصرت کریمی
کریمــی فیلــم میســازد .صورتــک میتراشــد .ادا در مــیآورد.
شــوخیمیکند .میخنــدد و میخندانــد .کریمــی خــود بــه
یکــی از صورتکهایــش بــدل شــده .معجــزهای از راه رســیده:
صورتــک درشــتی بــا چشــمانی گردشــده مقابلمــان ســبز شــده
کــه میگویــد و خاطراتــش را بــا زبــان و خاطــره و کالمــی
کــه کهنســالی دیگــر نمیگذارنــد در اختیــارش باشــد ،بیــان
میکنــد .روزهــای دوردســت بــه یــادش میآینــد .خاطــره
ســالهای چکســلواکی و ایتالیــا و جمــع دوســتان و خندههــا و
شــادیها و شــیطنتهایی کــه گویــی پایانــی نــدارد .ســالهای
کار در کارگاه کوچــک ســاخت پویانمایــی و عروســکهایی کــه
جــان میگیرنــد .و «دل مــوش و پوســت پلنــگ» ی کــه بچههــا
را بــه وجــد م ـیآورد .خاطــره فیلمهایــی کــه هنــوز بــرای مــردم
خاطــرهآور هســتند و هنــوز مشکلســاز .فیلمهایــش بــرای
او خــود زندگــی هســتند و زیســتن بــا مــردم در کنــار مــردم.
کریمــی در نقشهایــی بیپایــان فــرو مــیرود ،پشــت و جلــوی
دوربیــن .میگویــد و میخنــدد .اینجــا شــاید اثــری از روح
ســخاوتندانه و پشــت پــردهای از عشــق بــه انســانیت و مهربانــی
کــه دوســتان و نزدیکانــش میشناســند اندکــی خــود را بنمایانــد.
جدیتــش طنــزی عمیــق
صدایــی خــشدار و خــاص دارد کــه ّ
درون خــود دارد ،مثــل «اون شــب کــه بــاران اومــد» و کــودک
قهرمــان کتــش را بــه آتــش کشــید و قطــار را از ســقوط در دره
نجــات داد .صــدای کریمــی خــود فیلــم اســت و فیلــم صــدای او.
ســالها بعــد ،کریمــی هنــوز آنجاســت .میــان صورتکهایــی کــه
دائــم میســازد و قصــد دارد از آنهــا مــوزهای برپــا کنــد .هنــوز

میتوانــد شــوخیهای خــاص خــودش را بــه آرامــی زیــر گوشــت
بگویــد و آنــگاه کــه زبانــش از کار میافتــد چشــمانش بــرق
میزننــد و بــه افقهــای دوردســت و از دســت رفتــه مینگرنــد.
او آنجاســت میــان صورتکهــا ،میــان خاطراتــی کــه از در و دیــوار
بــاال میرونــد .در چشــمانی کــه گــرد میشــوند و مســتقیم درون
چشــمانهای مخاطــب فــرو میرونــد .خاطــرات زندانــش و اینکــه
چههــا کــه قــرار نبــود بــا او بکننــد کــه چههــا کــه نکردنــد.
حــال اینهــا دیگــر جــز خاطراتــی دورافتــاده نیســتند .صحنــه
فیلمهایــش را بــه یــاد مــیآورد وگویــی بــا هــر صحنــه و هــر
خاطــرهای میتوانــد صــورت خــود را هــم بــه صورتکــی تبدیــل
کنــد کــه انــگار همیــن امــروز آن را از دل مــادهای ســخت بیــرون
کشــیده تــا بــر ســر طاقچــه بگــذارد .و ســرانجام نصــرت کریمــی،
«آقاجــان» از یادنرفتنــی «دایــی جــان ناپلئــون» اســت ،واقعیتــر
از خــود «آقاجــان» بــا طنیــن صدایــش کــه گویــی یکبار کــه آن را
بشــنوی دیگــر هرگــز از یــاد نخواهــی بــرد« .آقــا جــان» آنجاســت،
روی دیــوار ،جایــی میــان صورتکهــای دیگــر آویــزان شــده و بــا
چشــمهای درشــتش بــه مــا ُزل زده .آدمهایــی هســتند کــه بــه
ســادگی نمیتــوان طبقهبندیشــان کــرد :هنرپیشــه ،فیلمســاز و
قصهگــو و ...کســانی کــه بــه زندگــی را بــا تمــام وجــود در آغــوش
میکشــند و سرنوشــتی پایــدار از خــود بــر جــای میگذارنــد .و
نصــرت کریمــی دیگــری هــم در او هســت کــه کســی نمیشناســد.
ســخاوتمند و انساندوســت کــه در خاموشــی بــه یــاری انســانها
مــیرود .جایــی کــه او را نمیبینــی.
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مرتضی ممیز
مــردی .رنگــی .نقشــی .نشــانهای .مــردی و لبخنــدی .چشــمانی
بســته و خنــدان .دلــی روشــن .و پوســتی پارهپــاره از تجربــه عمری
نگاریــن .زبــان ِ گرافیــک ،زبــان ضربآهنگهــا ،نمادهــا ،خیــال
و اســطوره .ممیــز هــم خــود ،نشــانهای اســت کــه بــا نامــش پــای
طرحهایــش مینشــیند و آن را درون جهــان خــود فــرو میکشــد.
وقتــی ســرطان بــه وجــودش چنــگ میانــدازد بــاز هــم اثــری
هنــری ســاخته میشــود :کالبــدش را بــه دســت میگیــرد و از
آن بومــی میســازد تــا نقــش و نگارهــای خوفناکــش را ترســیم
کنــد .مرتضــی مــیرود .میــان نشــانههای گرافیکــش ایســتاده و
بــدن خــود را بــه بومــی تبدیــل کــرده .دانشــجویانش بــر او رنــگ
میپاشــند و نقشــی رنگارنــگ میآفریننــد و آویزانــش میکننــد.
پوســتر امــروز ،مرتضــی ممیــز اســت .ضربآهنگهــا ،تکرارهــا،
موســیقی نشــانهها و راز ِ نمادهــا ،همــه و همــه گویــای هیجانهــا
و احســاسهای فروخــورده مــردی هســتند کــه در جهــان خویــش
زندگــی میکــرد و در میــان دوســتان بیشــمار .روزی .مــردی.
رنگــی .نشــانهای .و ناگهــان ،گرافیــک روی بــه جهــان میگشــاید.
زبــان دیگــر معنایــی نــدارد .خطهــا هســتند و منجنیهــا و
رنگهــا و بــازی کودکانــه و معصــوم و ســرخوش آنهــا کــه بــا

مــا ســخن مــی گوینــد و مرتضــی کــه کنــار نشــانهای مینشــیند
و در نــام خــود غــرق میشــود .حــال دیگــر درد رهایــش کــرده.
صورتــش بــاز و روشــن شــده .جوانــی را بازیافتــه .در راهروهــای
دانشــکده هنرهــای زیبــا بــا سرشــادی از تــاالری بــه تــاالر دیگــر
مــیرود .بــا دوســتانش میگوینــد و میخندنــد .بــا دانشــجویان
بحــث میکنــد .ســالهای «کیهــان هفتگــی» و «فرهنــگ و
زندگــی» و «رودکــی» اســت و البتــه پوســتر فیلمهایــش و طــرح
جلــد کتابهایــش .ممیــز رفتهرفتــه زیبایــی گرافیــک را در
زیباتریــن نقطههــای فرهنــگ جــا میانــدازد .اندیشــه گرافیــک
انتقــال فکــر بــا طــرح و زیباســازی نشــانهها فراینــدی بــزرگ را
آغــاز میکننــد کــه تــا امــروز ادامــه مییابــد .از در ِ شــهرداری
تهــران وارد میشــویم و هربــار نشــانه آن را کــه اثــری بــه یــاد
ماندنــی از مرتضــی اســت ،میبینیــم .ســرش را بــاال میگیــرد.
صورتــش بــاز و روشــن شــده .چشــمانش دیگــر آنقــدر بــه
خطهــای بســته شــبیه نیســت و تــا اعماقشــان را میتــوان دیــد.
لبخنــدش بــه فریــادی از شــادی زیــر خروارهــا خــاک بــدل شــده
کــه زمیــن را میلرزانــد .مرتضــی هنــوز آنجاســت .آرام ،در یــک
امضــای هندســی .زیــرا هــزاران طــرح و نقــش و نــگار ابــدی.

در حیــاط زیبــای مدرســه «فرهــاد» دختــر بچــه کوچــک و
دوستداشــتنی بــازی میکنــد .اینجــا را «تــوران خانــم» ســاخته
اســت .مدرســهای کــه بچههــا دوســت دارنــد و درس و معلــم
برایشــان واژگانــی نفــرتآور نیســت .تــوران ،دختــر بچــه کوچکــی
اســت .ظریــف و زیبــا .مــادرش ،گرتــا دیتریــش ،آلمانــی اســت.
مــادرش ،موســیقی و شــعر وادبیــات و هنــر اســت .دروازههــای
گشــوده .زبانهایــی پرشــکوه و زیبــا :فارســی ،فرانســه ،آلمانــی کــه
از کودکــی بــه او لبخنــد میزننــد .دختــر جــوان نوزدهســاله در
خیابانهــای پاریــس قــدم میزنــد .جنــگ تمــام شــده امــا شــهر
التهــاب روزهــای فقــر و آوارگــی ،دردمنــدی و ســپس شــادمانی
را هنــوز در تپشهایــش در خــود دارد .دانشــگاه ســوربن رؤیایــی
بــرای آموختــن آن ســالها .بــرای تــوران معنایــی تراژیکتــر
از دیگــران وجــود دارد .همســرش و جوخــه اعــدام .ســالها
بعــد ،هــر روز بــه کــودکان میاندیشــد .بــه نیازهایشــان .بــه
روح کوچــک و ظریفشــان .بــه فضاهــای پــر از عشــق بــرای
آنهــا« .کانــون پــرورش کــودکان و نوجوانــان»« .شــورای کتــاب

کــودک» .حتــی بیــرون آوردن کــودکان از چنــگ زنــدان و
تأســیس «دادگاه اطفــال» و «کانــون اصــاح و تربیــت» .درون
کتابخانــهای رفتهایــم و در قفســههای آن فرهنگنامــه تــوران
خانــم را میبینیــم .یــک دانشــنامه بــرای کــودکان .بــه زبــان آنهــا.
ادبیــات کــودک حــاال جایگاهــی اساســی دارد .متنهایــی خواندنی.
تصاویــری چشــمنواز .پشــت میــزش مینشــیند .عینکــش را بــه
چشــم میزنــد .کتــاب بزرگــی بــه دســت میگیــرد .حــاال همــان
دختــر بچــه کوچــک ِ خوشــبخت فرهــاد اســت .شــمیران اســت.
محلهشــان .کوچهباغهــای خالــی و ســبز و خلــوت .غمهــای
بزرگــش را بــه یــاد مــیآورد :فرهــاد ،بــرادرش ،جعفــر ،همســر
نخســتش ،کاوه ،پســرش ،محســن ،همســر دومــش .همــه یــک
بــه یــک رفتنــد .غمهایشــان ســنگین بــود و هســت .شــب شــده
اســت .نمیخواهــد چــراغ را روشــن کنــد .نگاهــش بــه حیــاط
روشــن و آرام میافتــد .صــدای آب از دور میآیــد .کــودک هنــوز
آنجــا بــازی میکنــد.

گزارش ویژه

توران میرهادی
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عنوان فیلم :کارون
کارگردان :محمد احسانی
کارون
بلم آرام چون قويي سبكبال
به نرمي بر سر كارون همي رفت
قرص خورشيــــد
به نخلستان ساحل ِ
ز دامان افق بيرون همي رفت
این شعر زیبای کارون اثر فریدون توللی است که رود کارون را
با تمام زیبایی هایش توصیف می کند .اما اگر امروز او زنده بود

کارون را چگونه توصیف می کرد؟
کارون را چگونه می دید؟ و شعر سیاهش را چگونه می سرود؟
کارونی که دیگر نه خروش و زایندگی گذشته اش را دارد و نه
رمقی برای سرودن و سروده شدن...

گزارش ویژه
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این فیلم مستند تالشی است برای به تصویر کشیدن آنچه که
کارون بود و آنچه که امروز هست .البته یک فریاد نیست .بلکه یک
تصویر آمیخته با شاعرانگی و حزن است!
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عکس ،اشک ،شمشیر  /نمایشگاه عکاسان خوزستانی
سید طارق احمدی

1

عکسهایــی کــه در ایــن نمایشــگاه ارائــه شــدهاند ،گویــای تمایــل
و ارادهای تحســینبرانگیز جوانانــی هســتند کــه میتــوان ادعــا
کــرد هــم تمایلــی روشــن بــه جســتجو بــرای «امــر زیبــا» در قالب
عکاســی دارنــد؛ هــم خواســتهاند در فراینــد و مناســکی مردمــی
مشــارکت و بــا زمیــن پژوهــش و حیــات زنــده و زیســته فرهنــگ
مردمیشــان ،رابطــهای نزدیــک برقــرار کننــد .آنهــا همچنیــن
بــه گمــان مــن در پــی تاثیرگــذاری مســتقیم یــا غیرمســتقیم،
خودآگاهانــه یــا ناخودآگاهانــه از خــال عکسهایشــان بــر زندگــی
خویــش و اطرافیــان و فرهنگشــان بودهانــد .اگــر همیــن امــر آخــر
را بــه مثابــه امــری اساســی در نظــر بگیریــم ،یعنــی تمایــل بــه
تاثیرگــذاری بــر محیــط فرهنگــی ،شــاید پرسشــی ظاهــرا ً ســاده
بــه فکرمــان برســد کــه در حقیقــت ســئوال پیچیــده و عمیقــی
اســت :چــرا افــراد عکــس میگیرنــد؟ و بــه بیانــی ســاده بــا ایــن
 6مطالب فوق مربوط به کارگاه شش ساعته با عنوان «انسان
1
عکس «اشک و شمشیر» در
شناسی تصویری» است که در اختتامیهٔ نمایشگاه
ِ
تاریخ  24آبان  1397در گالری معاونت فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز
برپا شد .دبیر و دبیراجرایی این نمایشگاه عکس را «قاسم منصور آل کثیر» از
همکاران ما در موسسه انسان شناسی و فرهنگ و «نجمه همدانی» بر عهده
داشتند .برگزاری این مسابقه و نمایشگاه را نیز معاونت گردشگری سازمان
میراث فرهنگی استان خوزستان انجام داد.

کار میخواهنــد بــه چــه هدفــی و چیــزی برســند؟
در پاســخ بــه ایــن پرســشها ،میتوانیــم از نمونههــای
«تحققیافتــه» یعنــی عکسهــا و عکاســانی کــه تأثیــر باالیــی
بــه گواهــی رســانهها و ذهنیــت عمومــی در جهــان داشــتهاند،
حرکــت کنیــم .خوشــبختانه از ایــن لحــاظ دو عــکاس بســیار مهــم
در اینجــا میتواننــد مــورد اســتناد قراربگیرنــد .هــر دو ایرانــی و
هــر دو عکاســانی در ســطح جهانــی مطــرح و تاثیرگــذار :عبــاس
عطــار و رضــا دقتــی .ایــن دو عــکاس بــا نامهــای «عبــاس» و
«رضــا» در عکاســی جهــان شــناخته شــده هســتند .عبــاس عطــار
کــه همیــن امســال درگذشــت در آژانــس مگنــوم کار میکــرد و
رضــا دقتــی هــم عــکاس نشــنال جیوگرافــی اســت و هــم آژانــس
عکاســی خــود را تأســیس کــرده اســت .هــردوی آنهــا را میتــوان
عکاســان موقعیتهــای بحرانــی ،جنگهــا و نــش هــای سیاســی
و ســخت و صحنههــا و ماجراهــای خطرنــاک جهانــی در طــول
ســی ســال گذشــته دانســت .آنهــا بارهــا زندگــی خودشــان را
بــرای عکسهایــی کــه گرفتنــد بــه خطــر انداختهانــد .هــر دو
عکاســان خبــری امــا بــه نظــر مــن بیــش از هرچیــز عکاســان
هنــری بــوده و هســتند .عکاســان مهاجــر کــه زندگــی و عکاســی
خــود را در ایــران شــروع کردنــد و در ســطح بیــن المللــی ادامــه
دادنــد .و اگــر بخواهــم در ســئوالی کــه در ابتــدا مطــرح کــردم در
مــورد آنهــا پاســخ دهــم و فکــر میکنــم ایــن ســئوال همه شــما در
عکسهایــی کــه گرفتهایــد یــا خواهیــد گرفــت نیــز بایــد باشــد،
میگویــم :آنهــا در جســتجوی دادن معنایــی بــه زندگــی خــود از
خــال ابــزاری و مهارتــی بودهانــد کــه بــه آن اشــراف داشــتهاند:
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عکــس و عکاســی .عکاســی بــرای آنهــا هــم یــک زندگــی شــخصی
و هــم یــک زندگــی عمومــی بــوده اســت .و بــرای اینکــه درایــن
راه بــه موفقیــت برســند یعنــی ایــن آرزوی تلفیــق دو چیــز بســیار
ســخت تلفیــق پذیــر را ممکــن کننــد ،نیــاز بــدان داشــتهاند کــه
در هنــر و در فنــاوری خــود دارای یــک سیاســتگذاری باشــند.
عکاســی مثــل تحلیــل اجتماعــی یــک کنــش دموکراتیــک و
دموکراتیــزه کننــده و دموکراتیــزه شــده اســت .بنابرایــن با نقاشــی
متفــاوت اســت .حتــی بــا موســیقی متفــاوت اســت و ایــن در
شــرایطی کــه تقریبــا همــه کنشهــای هنــری در حــال حرکــت
بــه ســوی دموکراتیــزه شــدن هســتند .جوامــع انســانی بــه رقــم
فــرود و فرازهایــی کــه اغلــب شــاهدش هســتیم  -و میبینیــم
کــه امــروز موجــی از توتالیتاریســم و پوپولیســم در دنیــا بــه راه
افتــاده  -جوامعــی هســتند کــه چــارهای جــز حرکــت بــه ســمت
دموکراتیــزه شــدن یــا نیســتی ،ندارنــد .جهــان غیردمرکراتیــک بــه
گون ـهای نــاار خواهــد بــود دســت بــه خودکشــی بزنــد .بنابرایــن
آینــده انســان اگــر آینــدهای وجــود داشــته باشــد ،بــه احتمــال
زیــاد یــک آینــده دموکراتیــک خواهــد بود.اگرهــم آینــدهای وجــود
نداشــته باشــد کــه بایــد انتظــار داشــت اصــوال گونــه انســانی از
میــان بــرود .مســئله ایــن اســت کــه مــا نمیتوانیــم آینــدهای
را تصــور کنیــم کــه خشــونت ،تنشهــا ،نابرابــری دائــم در آن
افزایــش پیــدا کنــد .آدمهــا دایمــا بــه هــم آزار برســانند و در
جنــگ باهــم باشــند و...
چنیــن آینــدهای بــرای انســان قابــل پیــش بینــی نیســت بدلیــل
اینکــه چنیــن آینــدهای در تضــاد کامــ ً
ا مســتقیم بــا طبیعــت
قــرار دارد .در طبیعــت و حیــات چنیــن چیــزی نیســت .مدلهایــی
کــه اغلــب مــا بــه حیــات انتســاب میکنیــم در طبیعــت وجــود

ندارنــد .در طبیعــت «توحــش» در معنایــی کــه انســانها بــه آن
میدهنــد ،وجــود نــدارد .در طبیعــت بیرحمــی بــاز در معنــای
انســانی آن وجــود نــدارد .ایــن سلســله مراتبهــا و خشــونتهایی
کــه مــا ســاختیم وجــود ندارنــد .در طبیعــت چرخههــای زندگــی
وجــود دارد و ایــن مــا هســتیم کــه بســیاری از بدیهــا را در
تفســیر و بازتعریــف طبیعــت بوجــود آوردهایــم و برخــی را بــه
طبیعــت انتســاب کردهایــم کــه هیــچ کــدام را در خــودش نــدارد.
یــا شــاید بهتــر باشــد بگوییــم آنچــه در طبیعــت بــه نظــر مــا
خشــونت میآیــد بخــی از چرخههــای حیاتــی اســت.
از ایــن رو زندگــی انســانی یــا بایــد خــودش را بــا طبیعــت انطبــاق
دهــد ،بحثــی کــه امــروز همــه جــای دنیــا مطــرح میشــود یــا
انســان نابــود میشــود .حــاال اگــر فــرض کنیــم کــه انســان نابــود
نشــود پــس بایــد خــود را بــا طبیعــت انطبــاق دهــد .و یکــی
از بهتریــن راههــای ایــن انطبــاق ،دموکراتیــزه شــدن جوامــع
انســانی اســت .امــا ارتبــاط ایــن بحــث بــه عکاســی چیســت؟
اینکــه در فراینــد دموکراتیــزه شــدن یکــی از مهــم تریــن
محورهــا ،دمکراتیــزه شــدن فرهنــگ و هنــر و عکاســی یکــی از
دموکراتیزهتریــن هنرهاســت .انســانها بوجــود نیامدهانــد کــه
کار کننــد .انســانها کار میکننــد کــه بتواننــد زندگــی کننــد.
ســرمایه داری در طــول حیــات خــودش توانســته ایــن را در افــراد
درونــی کنــد کــه مــا زنــده هســتیم تــا کار کنیــم .بنابرایــن نهایــت
هــدف افــراد در زندگــی بایــد کار کــردن باشــد .امــا هنــر همیشــه
بــا ایــن مخالــف بــوده و بــرآن اســت کــه انســان زندگــی میکنــد
چــون میتوانــد آفرینــش هنــری و خالقیــت داشــته باشــد .و کار
میکنــد بــرای اینکــه بتوانــد زندگــی خــودش را تأمیــن کنــد.
پــس کار را بایــد بــه انــدازهای در نظــر داشــت کــه نیــاز معیشــتی
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انســنها را در حــد امــکان بــرای یــک زندگــی ســاده تامیــن کنــد.
ولــی بــرای هنــر ایــن نیــاز هیــچ حــد و حصــری نــدارد .دموکراتیزه
شــدن هنــر بنابرایــن مهمتریــن اتفاقــی اســت کــه مــا میتوانیــم
بگوییــم کــه در دو قــرن اخیــر افتــاده و همچنیــن رو بــه گســترش
اســت و هــر چــه بیشــتر مســئلهٔ فنــاوری بــه عنــوان مانعــی بــرای
خالقیــت دارد ،کاهــش پیــدا میکنــد و میبینیــم امــروز یــک
آیفــون امکاناتــی بــه مــا بــرای خالقیــت بــه ویــژه در عکســبرداری
بــه مــا میدهــد کــه شــاید تــا بیســت ســال پیــش تنهــا یــک
عــکاس بســیار ثروتمنــد ممکــن بــود از آنهــا برخــوردار باشــد تــا
امکاناتــی بــا تعــداد بیشــماری از دوربینهــا و لنزهــا را بــرای
خــود فراهــم کنــد.
یــک دســتگاه ســاده کامپیوتــر را در نظــر بگیریــم .بــا نــرم
افزارهایــی کــه ایــن دســتگاه دارد بــه مــا امکاناتــی میدهــد کــه
کمتــر کســی در  50ســال پیــش از آن برخــوردار بــود .بنابــر ایــن
مســئله خالقیــت یــا مســئله اساســی و یــک دموکراتیزاســیون یــا
مســئله اساســی هســتند .چیــزی را کــه مــا در اینجــا میبینیــم
و در بســیاری جاهــای دیگــر دیــدم ایــن اســت کــه خالقیــت در
آدمهــا خیلــی زیــاد اســت .عکسهایــی کــه در اینجــا میبینــم
واقعـاً عکسهایــی هســتند کــه از نظــر فنــاوری گونـهای عکاســی
را در ســطح بینالمللــی نشــان میدهنــد .ولــی آیــا اینکــه یــک
عکــس در موقعیــت خــام خــود یــا موقعیــت اولیـهٔ خــود دارد آیــا
آن را در سیســتم عمومــی و جهانــی از لحــاظ مطــرح شــدن و
تاثیرگــذاری قــرار میدهــد؟
پاســخ آن اســت کــه اصـ ً
ا چنیــن چیــزی نیســت و بــرای اینــکار
حتمــاً بایــد سیاســت گــذاری فرهنگــی بشــود و ایــن سیاســت
گــذاری فرهنگــی بایــد در ردههــای مختلــف انجــام بگیــرد .دولــت
یــک ســوی ایــن کار اســت .و ســوی دیگــر را بایــد ســازمانهای

مــردم نهــاد ومدنــی انجــام دهنــد و حتــی خــود فــرد .یــک عــکاس
بایــد بدانــد چــرا عکاســی میکنــد؟ هدفــش از عکاســی چیســت
و عکسهایــش چــه سرنوشــتی خواهــد داشــت و میخواهنــد بــه
کجــا و چــه نتیج ـهای برســند و چــه چیــزی را در جهــان تغییــر
دهنــد و بــر چــه چیــزی تأثیــر بگذارنــد.
عکاســی بــه خــودی خــود ،همچــون نقاشــی بــه خــودی خــود،
بیآنکــه هدفــی – ولــو هدفــی احســای و عاطفــی – دنبــال شــود
چنــدان معنایــی نــدارد .بحــث بــر ســر آن نیســت کــه مــا طرفــدار
هنــر فیگوراتیــو باشــیم یــا انتزاعــی .بحــث ایــن اســت کــه یــک
نقــاش ،هنرمنــد یــا عــکاس بایــد گونــهای هســتی شناســی در
کارش داشــته باشــد .بدیــن ترتیــب اســت کــه «چیــز» ی بــه یــک
هنــر تبدیــل میشــود .عکسهــای شــما در اینجــا احســاسها،
مناســک ،هیجانهــا ،اندوههــا ،اضطرابهــا را «نشــان» مــی
دهنــد ولــی تــا «دیــده» نشــوند ،در حقیقــت خلــق نمیشــوند.
بــه عبارتــی ســوژه هــر انــدازه هــم پــر احســاس و موضــوع
همچــون در عکسهــای ایــن نمایشــگاه هرانــدازه هــم مقــدس
باشــند،عکس زمانــی خلــق نمیشــود کــه عــکاس دســتش را
روی شاســی میگــذارد و فشــار میدهــد .عکــس زمانــی خلــق
میشــود کــه کســی آن را میبینــد و رد یــک رابطــه معنایــی بــا
آن قــرار میگیــرد .و هــر بــار بــه صورتــی متفــاوت .هیــچ دو نفــری
یــک عکــس را یــک گونــه نمیبیننــد .هــر بــار یــک فــرد عکســی
را ببینــد آن عکــس در رابطـهای متفــاوت کــه دورادور پلــی میــان
بیننــده ،عــکاس و ســوژه عکــس ایجــاد میکنــد ،خلــق میشــود
ولــو اینکــه عکاســی باشــد کــه عکــس خــودش را بگیــرد .و از
آنجــا کــه عکاســی بــه ویــژه عکاســی در شــرایط مدرنیتــه متاخــر
چنیــن قابلیتهایــی دارد ،مهمتریــن مســئله در آن – همچــون
هــر هنــر دیگــری  -آن اســت کــه ایــن قابلیــت ذاتــی دموکراتیــزه
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شــدن را بــه فعــل در بیــاورد.
از ایــن لحــاظ مــا بایــد سیاســتی داشــته باشــیم کــه عکسهایمــان
بتواننــد تــا حداکثــر ممکــن «دیــده» و «پخــش» شــوند و بــر
تمــام سیســتمهای مختلــف رســانهای گســترش یابنــد .از ایــن
رو شــاید الزم باشــد بیشــتر از اینکــه بــه مالکیــت عکــس فکــر
کنیــم ،بــه وجــودش فکــر کنیــم .ایــن امــر متاســفانه در موقعیــت
کنونــی مــا چــه در ســطح جهانــی و چــه در ســطح داخلــی و غلبــه
نولیبرالیســم بســیار ســخت اســت .مــا بــازار و کاال و روابــط آنــه
از جملــه شــهرت و ثــروت را بــه تنهــا شــکل نــگاه بــه پدیدههــا
و درک پدیدههــا تبدیــل کردهایــم و تصورمــان ایــن اســت کــه
مهمتریــن چیــز در یــک عکــس یــا اثــر هنــری ،مالکیــت آن اســت
زیــرا بــه مــا امــکان مــی دهــد «پیشــرفت» کنیــم و پیشــرفت را
هــم داشــتن شــهرت ثــروت بیشــتر و بیشــتر میدانیــم .در حالــی
کــه چنیــن چیــزی نیســت .مالکیــت آنقــدر کــه ممکــن اســت
تصــور کنیــم ،مهــم نیســت.
وقتــی چنیــن اســتعدادهایی وجــود دارد کــه مــا بتوانیــم عکاســی
کنیــم ،بایــد اینهــا را بــه جایــی برســانیم کــه انتشــار پیــدا کننــد
و ایــن انتشــار را محــدود نگــه نداریــم یــا در اشــکالی کــه برایمــان
غیــر قابــل مدیریتانــد وارد نکنیــم .بــرای نمونــه کتــاب ،کــه
امــروز چنــان هزینههایــی بــرای خــود ایجــاد کــرده کــه دیگــر
نمیتوانــد بــه ســادگی بــه دســت خواننــدگان واقع ـیاش برســد.
در ایــن زمینــه چــه کتــاب ،چــه عکــس ،مــا بایــد سیاســت
گذاریهــای دولتــی داشــته باشــیم .بایــد تعــداد کتابخانههــای
محلــه و نمایشــگاههای ثابــت و متحــرک در شــهرهایمان آنقــدر
زیــاد باشــند تــا بتــوان همیشــه هزینههــا و معیشــت عکاســان و
نویســندگان را دســتکم تــا حــدی تامیــن کــرد .امــروز ابزارهــای
بســیار دموکراتیکــی مثــل شــبکه وجــود دارنــد کــه میتوانیــد

روی آن آثــار خودتــان را بگذاریــد .امــا ایــن آثــاری کــه میخواهــد
منتشــر شــوند نبایــد نقطــه ضعفــی داشــته باشــند :همــان نقطــه
ضعفــی کــه در ایــن نمایشــگاه میبینــم  -و ایــن لزومــاً بــه
عکاسهــا ربطــی نــدارد  -ولــی عکاسهــا بایــد آن را بشناســند و
کاری بــرای گرهگشــایی از آن بکننــد .نقطــه ضعــف ایــن اســت کــه
حتــی بهتریــن عکسهــا ،تــا در چارچوبــی فکــری و در رابطــه بــا
یــک متــن توضیــح دهنــد قــرار نگیــرد ،لزومــا نمیتوانــد کامــا
خــودش را نشــان دهــد .ایــن یــک واقعیــت اســت .تمــام عکاســان
بــزرگ کــه در دنیــا میشناســیم در چارچوبهــای مشــخصی کار
کردهانــد کــه بتواننــد ایــن نقطــه ضعــف ،ایــن «ســکوت» عکــس
را بــه شــکلی ،از میــان بردارنــد .بــرای نمونه عکاســان ژورنالیســت،
جنگهــا را پوشــش میدادنــد و میدهنــد و عکسهایشــان را
در چارچــوب مقاالتــی کــه چــاپ میشــدندو میشــوند ،منتشــر
میکردنــد و میکننــد .و البتــه نبایــد ذهنمــان را بــه جنــگ
محــدود کنیــم هــر رویــدادی مــی توانــد زمینــه متنــی بــرای
یــک عکــس فراهــم کنــد .و مطبوعــات از ایــن لحــاظ نقــش
بســیار مهمــی داشــته و دارنــد .بــرای اینکــه زمین ـهای را فراهــم
میآورنــد کــه عکــس بــا متــن همــراه شــود.
همراهــی عکــس بــا متــن اهمیــت زیــادی دارد از ایــن لحــاظ
کــه بیننــده لزومــا ذهنیــت عــکاس را نمیشناســد  .البتــه
ممکــن اســت کــه گفتــه شــود عکــس ماننــد یــک اثــر هنــری
دیگــر همچــون نقاشــی یــا مجســمه نبایــد لزومــا ذهنیــت مولــف
خــود را جــز از خــال واقعیــت اثــر معرفــی کنــد ،ایــن هــم
ســخن درســتی اســت امــا بایــد توجــه داشــت کــه تــا چــه انــدازه
تمایــل بــه انتقــال فرهنگــی و گســترش دادن فرهنــگ داشــته
باشــیم .مــن معتقــدم ختــی یــک نقــاش و مجســمه ســاز اگــر
چنیــن کننــد یعنــی دربــاره اثرشــان ســخن بگوینــد بــه گســترش
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فرهنــگ کمــک کــرده انــد ولــی الزامــی وجــود نــدارد .همانطــور
کــه بــرای عــکاس هــم الزامــی نیســت .مــن برخــی از متنهــای
نمایشــگاه را دیــدم و متاســفانه بایــد بگویــم مشــکالت زیــادی
داشــتند کــه بدیهــی ترینشــان نداشــتن تاریــخ و محــل دقیــق
عکســبرداری بــود .ســپس عنــوان کــه بــه نظــرم الزم اســت و
یــک توضیــح دربــاره عکــس کــه مــی توانــد کمکبزرگــی بــرای
درک و ایجــاد رابطــه کــردن بــا آن باشــد .وقتــی عکســی هیــچ
توضیحــی نــداردو در هیــچ چارچوبــی نمــی نشــیند،مثل یــک
انســان بــدون شناســنامه اســت ،در انســان بودنــش شــکی نیســت
امــا بــرای ایجــاد ارتبــاط بــا او بایــد اندکــی دربــاره اش دانســت.
عکــس هــم تــا زمانــی کــه معلــوم نباشــد چــه کســی و چــرا ایــن
عکــس را گرفتــه؟ کجــا گرفتــه ؟ چــه چیــزی را نشــان میدهــد؟
شــاید نتوانــد بــه تمامیــت هستیشــناختی یــک عکــس برســد.
البتــه اســم و شــرح گذاشــتن روی یــک عکــس ممکــن اســت بــه
نظرمــان کار ســادهای بیایــد .ولــی کار ســادهای نیســت بــه ویــژه
انتخــاب یــک عنــوان مناســب .ایــن فراینــدی شــبیه بــه نامگــذاری
روی آدمهاســت .آیــا نامگــذاری بایــد ادبــی باشــد؟ آیــا نامگــذاری
بایــد شــرح موضــوع باشــد یــا یــک نــام ژنریــک و کلــی باشــد؟
اینهــا مــوارد مهمــی هســتند .عکــس بهتــر اســت دارای شــرح
باشــد و در کنــار آن ،مــکان و زمــان عکــس بــا بیشــترین دقتــی
کــه الزم اســت بیایــد .بــه نظــر مــن ایــن هــا حداقــل اطالعاتــی
اســت کــه قاعدتــا بایــد عکــس را همراهــی کنــد .عکــس هــای
ژورنالیســتی یــا در یــک کتــاب البتــه چارچــوب هایــی دارنــد کــه
شــاید نیــاز بــه ایــن کار را ایجــاد نکنــد .اگــر عکــس ایــن اطالعــات
را نداشــته باشــد و فقــط نــام مولــف را بــر خــود بگیــرد بــاز هــم
ممکــن اســت اثــری هنــری بمانــد اماهمیشــه ایــن خطــر وجــود
نیوشا رادمنش

دارد کــه عکســی بــدون ایــن اطالعــات بــه عکســی بیشناســنامه
و بیهویــت تبدیــل شــود .در ایــن نمایشــگاه البتــه چارچــوب
مشــخص اســت :عاشــورا .امــا هــر منطقــه در ایــران ،هــر فصــل،
هــر زمــان و چارچــوب هایــی کــه ممکــن اســت مــا نشناســیم
دیــدگاه بیننــده نســبت بــه عکــس را وســعت مــی دهنــد .عکــس
ممکــن اســت حتــی روایتــی کامــل داشــته باشــد .و حتــی از ایــن
بیشــتر عکــس ممکــن اســت در چارچوبــی احساســی بــرای یــک
مولــف قــرار بگیــرد کــه لزومــا رابطهشــان را نتــوان تشــخیص
داد مثــل رابطــه یــک عکــس و یــک شــعر .بــاز هــم تکــرار مــی
کنــم اینهــا کــه گفتــم وظیفــه و اجبــار نیســت بلکــه بــرای بــاال
بــردن کیفیــت و قابلیــت هــای علمــی و انتقــال فرهنگــی عکــس
بــه آنهــا اشــاره مــی کنــم .در برخــی از متنهــای نمایشــگاه دیــدم
کــه بــه اســامی خــاص اشــاره شــده اســت .ایــن اســامی خــاص را
فــردی کــه نمیشناســد چگونــه بایــد بدانــد کــه ایــن اســم بــه
چــه چیــزی اســتناد میدهــد و اشــاره میکنــد؟ اســم شــهر
اســت یــا قبیلــه؟ در زیرنویســی بهتــر اســت گفتــه شــود ایــن
قبیلــه متعلــق بــه کجاســت؟ نکتــه دیگــر اینکــه ایــن متنهــای
همراهــی کننــده عکسهــا ،تــا جایــی کــه ممکــن اســت بایــد در
اولیــن فرصــت پــس از گرفتــن عکــس نوشــته شــوند.
دربــاره انتشــار عکــس هــا هــم بگویــم امــروز چندیــن وبــگاه بیــن
المللــی هســت کــه میتوانیــد در آنهــا عکــس هایتــان بارگــزاری
بــا کیفیــت بــاال و بــا توضیحــات خودتــان بارگــذاری کنیــد .ایــن
روش خیلــی خوبــی بــرای انتقــال فرهنگــی اســت .هــر کســی
نیــز میتوانــد دربــاره عکسهایتــان نظــر بدهــد .توصیــه مــن
ایــن اســت کــه ایــن کار را بکنیــد تــا ایــن عکسهــا بتواننــد
بــه ســرانجام برســند .وگرنــه اتفاقــی کــه میافتــد همچــون
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متنهایــی خواهــد بــود کــه امــروز اغلــب در مجــات ادبــی یــا
سیاســی اجتماعــی و ...منتشــر میشــوند کــه در آنهــا مقــاالت
بســیار خــوب هــم زیــاد اســت امــا نهایت ـاً ایــن مقــاالت از بیــن
میرونــد چــون بــه انــدازه کافــی منتشــر نمیشــوند .ایــن نکتــه
انخصــار طلبــی در مــا واقعــا گونـهای ضدیــت و مقاومــت در برابــر
مدرنیتــه اســت .دههــا مجلــه ادبــی امــروز در ایــران منتشــر
میشــوند کــه هــر کــدام چنــد شــماره چــاپ شــده و از میــان
میرونــد .دربــاره عکــس هــا هــم همیــن اســت .ایــن از میــان
رفتــن نیــروی انســانی اســت .و از میــان رفتــن خالقیتهــا .و
طبعــا عــدم گســترش دموکراســی فرهنگــی.
بایــد از خــود بپرســیم :چــه چیــزی بــه یــک اثــر هنــری ارزش و
هویــت میدهــد؟ کاری کــه روی آن اثــر هنــری در قبــل و بعــد
از آن میشــود و نــه لزومــا خــود آن اثــر بــه تنهایــی .اینکــه آن
کســی کــه عکــس را گرفتــه تــا بحــال چــه عکسهایــی گرفتــه؟
بعــد از آن چــه عکسهایــی خواهــد گرفــت؟ چــه متنهایــی
آن را همراهــی کردهانــد؟ ایــن عکــس در چــه مجموعههــا و
چارچوبهــا و موقعیتهــای اجتماعــی قــرار گرفتــه اســت؟ و...
همــه اینهــا اســت کــه بــه یــک اثــر ارزش و هویــت و بــه معنایــی
پایندگــی و تاثیرگــذاری میدهنــد.
در نمایشــگاههای جهــان بــه انــدازه عکــس یــا شــاید بیشــتر
از عکسهــا در کاتلــوگ مربــوط بــه نمایشــگاه متــن داریــم.
متنهــای مختلــف کــه آدمهــای مختلــف نوشــتند و بــه همــراه
عکسهــا یــک مجموعــهای را میســازند کــه آن مجموعــه

ارزشــمند میشــود .ولــی اگــر همچــون آنچــه اغلــب در اینجــا
اتفــاق افتــاده از متــن خبــری نباشــد بــا دیــدن ایــن عکسهــا
ممکــن اســت تمــام حــواس و فکرمــان بــه ســوی تحلیــل شــکلی
از آنهــا بــرود و در همــان حبابــی کــه هســتیم اســیر شــویم و
عکاســان مــا نیــز در همــان حبــاب باقــی بماننــد :بحثهــا در
اینجــا شــکل «تخصصــی» بــه خــود میگیــرد و زبانــی بــه ظاهــر
عکاســانه جایگزیــن زبــان تحلیلــی واقعــی میشــود :یــک نظــر
بــر آن اســت کــه ایــن عکــس «نــورش را اگــر بــه ایــن صــورت
در میآوردیــد بهتــر میشــد» و دیگــری میگویــد« :اگــر از
ایــن یــا آن لنــز کار میکــردی یــا فاصلــه را بــه ایــن صــورت
تنظیــم میگــردی ،یــا در ســاعت زودتــری عکــس را میگرفتــی
یــا دیرتــری ،نتیجــه بهتــری مــی گرفتــی» و غیــره ...امــا نظــری
دربــاره خوانشــی متفــاوت و تحلیلــی از عکــس باشــد بــر زبــان
نمیآیــد .البتــه نــور و فاصلــه و زاویــه و لنــز بســیار اهمیــت دارنــد
امــا تحلیــل مفهومــی عکــس اینهــا نیســتند .عکــس بــرای
اجتماعــی شــدن نیــاز بــه نوعــی خوانــش متفــاوت دارد کــه ایــن
نــوع خوانــش از ســطح خوانــش فناورانــه یــا درســطح تخصصــی
عکــس نیســت و بایــد از آن بســیار فراتــر رود و عمومــی و
دموکراتیــزه شــود .عکــس یــک ابــداع دموکراتیــک اســت و بــدون
دموکراســی از بیــن خواهــد رفــت و بنابــر ایــن تــا جایــی کــه
ممکــن اســت بایــد روی بــه ســوی دموکراســی فرهنگــی داشــته
باشــد تــا موثــر و پایــدار باشــد.
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طرحعکسوارهها
1
معراج شریفی
حضــور مــن در ایــن افتتاحیــه کمــی بحثبرانگیــز اســت ،زیــرا
مــن یــک آسیبشــناس اجتماعــی بــا زبانــی انتقــادی هســتم
و فکــر میکنــم بیشــتر از یــک اســتاد علــوم اجتماعــی ،جــای
اســاتید متخصــص در ایــن جمــع خالــی اســت .بــه ویــژه در
دانشــکده هنرهــای زیبــا بــا پیشــینه درخشــانش .امــا همــه
اینهــا شــاید بــدان وابســته باشــد کــه رفتارهــا تغییــر کننــد و
حســادتها ،تنگنظریهــا و  ...از میــان برونــد :اســاتید بــرای
خــود کسرشــان نداننــد تــا دربــاره کارهــای یــک دانشــجوی
پیشــین ســخن بگوینــد .خوشــبختم کــه در جمــع مــا دو تــن
از اســاتید بســیار بــا ارزش کشــور آقایــان دکتــر منصــور فالمکــی
اســتاد و پیشکســوت معمــاری و آقــای محمــد رضــا اصالنــی
اســتاد و پیشکســوت مــا در ســینما و ســینمای مســتند ،حضــور
دارنــد کــه هــر دو در خصوصیتــی مشــترکند :بهــادادن بــه جوانــان
و بــه امــر انتقــال فرهنگــی بــه آنهــا.
اگــر مــا افــراد هوشــمند و بــا دغدغــهای نســبت بــه فرهنــگ
باشــیم ،میدانیــم کــه هیچکداممــان جــاودان نیســتیم ،همــه مــا
متــن بازبینــی شــده ســخنرانی دکتــر فکوهــی در
1
مراســم افتتــاح نمایشــگاه «از میــان» از آثــار معــراج شــریفی،
در کتابخانــه مرکــزی و مرکــز اســناد دانشــگاه تهــران در تاریــخ
هشــتم دی مــاه .1397

مرگبــاور هســتیم و بایــد شانســی را کــه جامعــه بــرای پیشــرفت
بــه مــا داده ،بــه دیگــران نیــز منتقــل کنیــم .از ایــن رو مــن
همیشــه ایــن دو اســتاد را تحســین کــرده و میکنــم کــه بــه
شــکل خســتگیناپذیری در طــول ایــن ســالیان بــه فکــر آمــوزش
نس ـلهای بعــدی بــوده و هســتند .ایشــان افــراد کــم نظیــری در
ایــران بــه شــمار میآینــد کــه بایــد الگویــی بــرای کالبــد اســاتید
دانشــگاه تهــران باشــند .امــروز و در ایــن مجلــس بهــر رو اســتادی
از دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران دعــوت شــده ،آن
هــم در شــرایطی کــه ایــن علــوم همچنــان زیرفشــار هســتند و
میــزان بالهــت بــه حــدی رســیده کــه حتــی گفتــه شــده" :دولــت
بایــد در آن دانشــکده زیــر پــل گیشــا را یــک بــار بــرای همیشــه
ببنــدد" .حــال بایــد بگویــم کــه دانســته باشــند تــا زمانــی کــه
اندیشــه زنــده اســت ،دانشــکده مــا همچــون همــه دانشــکدههای
دانشــگاه مــادر ،نیــز زنــده و فعــال و منتقــد و پرسـشگر و خــاق
خواهنــد بــود .اگــر خواســته باشــیم پهنــه فرهنگــی مــا بــه توســعه
و دموکراســی برســد ،اولیــن قــدم بــه رســمیت شــناختن علــوم
اجتماعــی ،جامعهشناســی و انسانشناســی در کنــار آزادی هنــر
و خالقیــت اســت :اینکــه تفکــر انتقــادی را بــه رســمیت بپذیریــم و
تــا زمانــی کــه آن را بــه رســمیت نپذیرفتــه باشــیم ،آزادی چیــزی
ی نــه چنــدان معنــادار نخواهــد بــود.
جــز شــعارهای 
آنچــه در اینجــا گفتــه مــی شــود و ســپس بــه انتشــار میرســد،
تحلیلــی بــر کارهــای ایــن نمایشــگاه از کارهــای معــراج شــریفی
اســت و در انتهــا نیــز نــکات کوتاهــی دربــاره شــخصیت او خواهــم
داشــت کــه بــه نظــرم جــدا از ایــن نتیجــه و تحلیــل نیســت .اگــر
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عنــوان گفتــار خــود را «طرح-عکســوارههای اکسپرسیونیســتی»
گذاشــتهام دلیــل نخســت آن اســت کــه میــان طرحهــای او و
عکاســی نوعــی پیونــد معنایــی و شــکلی میبینیــم؛ و البتــه
دربــاره شــباهتها و تفاوتهایشــان نیــز توضیــح خواهــم داد.
و دلیــل دوم نیــز در جنبــه و بُعــد اکسپرسیونیســتی آشــکار
کارهاســت .روشــن اســت کــه شــریفی هنــوز جوانــی  28ســاله
اســت و از لحــاظ پختگــی تکنیــک و مضمــون جــای رشــد
زیــادی دارد و بهــر رو بحــث مــن در اینجــا دربــاره ایــن بُعــد
نیســت.
یکــی از ویژگیهــای معــراج ،بــاز بــودن و روحیــه پذیرنــده او
نســبت بــه انتقــادات اســت کــه اگــر آن را حفــظ کنــد ،موثرتریــن
عامــل پیشــرفت او خواهــد بــود :اگــر ضعفهــای خــودش را
بپذیــرد و بــه طــرف جلــو حرکــت کنــد ،گمــان نکنــد یکبــار بــرای
همیشــه بــه چیــزی رســیده و آن چیــز نهایــی اســت و نیــازی بــه
بهتــر شــدن نــدارد کــه مســلماً نیــاز اســت.
علــت آنکــه مــن بــه کارهــای معــراج یــک نــوع طرح-عکســواره
میگویــم مربــوط بــه فرآینــدی اســت کــه در اروپــای قــرن نوزدهم
تــا بیســتم اتفــاق افتــاد .در ابتــدای قــرن نوزدهــم نقاشــی هنــری
غیردموکراتیــک بــود .البتــه در ایــن زمــان اروپــا و غــرب تجربــه
دو انقــاب دموکراتیــک را در خــود داشــت :انقالب آمریکا در ســال
 1781میــادی کــه بیشــتر یــک جنــگ داخلــی ضــد اســتعماری
بــود و انقــاب فرانســه در ســال  1789کــه انقالبــی دموکراتیــک
بــا رگههــای بســیار تنــد مســتبدانه بــه شــمار میآمــد .در واقــع
دموکراســی در اروپــا بیشــتر مدیــون انقالبهــای  1848بــود.
ســالی کــه تمــام اروپــا بــه شــورش کشــیده شــد و فرآینــد انقالبــی
بزرگــی اتفــاق افتــاد .در همیــن ســال بــود کــه مارکــس و انگلــس
بیانیــه حــزب کمونیســت را منتشــر میکننــد تــا برنامــهای
بــرای ایــن انقالبهــا باشــد .ایــن انقالبهــا آغازگــر یــک دوران
جدیــد بودنــد .دنیــا وارد دورانــی جدیــد میشــد .دورانــی کــه
انقــاب صنعتــی زمینههــای فناورانــه آن را بوجــود آورده و ایــن
یــک انقــاب سیاســی بــود کــه بایــد آن تکمیــل میکــرد.
همچنانکــه انقــاب اقتصــادی هــم بــه دنبــال آن بــا رشــد طبقــه
متوســط و بوجــود آمــدن طبقــه کارگــر شــکل گرفــت .شــهرها
از زیســتگاههایی اشــرافی بــه پهنههایــی بــا تودههــای بــزرگ
مــردم تبدیــل میشــدند .مفهــوم «مــردم و ملــت» بــه وجــود
میآمدنــد .چیزهایــی بــا عنــوان افــکار و ســایق عمومــی ابــداع
شــدند .اینکــه مــردم حــق داشــته باشــند از هنــر اســتفاده کننــد.
ایــن یــک انقــاب واقعــی فرهنگــی بــود زیــرا پیــش از آن ،مــا
در تفکــری ویکتوریایــی قــرار داشــتیم کــه در آن جایگاهــی
بــرای مــردم در هنــر وجــود نداشــت .هنرهــا ،فاخــر و «هنرهــای
زیبــا» " "fine artو در فرانســه " "beaux artsنامیــده مــی شــدند
کــه نامشــان را بــرای مــا هــم در دانشــکده باقــی گذاشــتند.هر
چنــد کــه هنرهــا در خدمــت زیباســاختن دربارهــاو کلیســاها هــم
مطــرح بــود و نــام دیگــری کــه در ایــران مطــرح شــد ،دانشــکده
«هنرهــای مســتظرفه» و بعدهــا «هنرهــای تزئینــی» بــود .خــود
ایــن مفاهیــم تزئینــی بــودن ،مســتظرفه بــودن ،دکوراتیــو و فاخــر
بــودن گویــای اســتنادهایی بــه اشــرافیت هنــر بودنــد و اشــاره بــه
دیــدگاه غالــب ویکتوریایــی کــه تــا قــرن نوزدهــم باقــی بــود .هنــر
تنهــا مهارتــی بــه شــمار بــود در خدمــت لــذت و زیبایــی بــرای
در خدمــت اشــراف .و صنعتگــر یــا . artistواژه ای بــود برگرفتــه از

 artبــه معنــای فــن و مهــارت کــه بایــد ســفارش اشــراف و کلیســا
را انجــام مــی دادنــد .نقاش ـیهای کلیســایی ،اشــرافی ،پرترههــای
افــراد برجســته آن دوران و ...هرگــز قابــل تصــور نبــود کــه پرتــره
افــراد عــادی بــه صورتــی گســترده نقاشــی شــود .افــزون برایــن،
ایــن نقاشــیها براســاس ســبکی رئالیســتی و فیگوراتیــو بودنــد.
در واقــع همــان ســبک آکادمــیوار نمایشــگاه پاریــس بــود کــه
بــه همــه تحمیــل میشــد .هنــر بــرای اشــراف خلــق میشــد و
مصــرف کننــده آن نیــز خــود اشــراف بودنــد .حتــی آثــاری کــه در
کلیســا وجــود داشــت بیشــتر بــرای بــه نمایــش گذاشــتن جــال
و عظمــت کلیســا بــود تــا بــرای مــردم .بــرای شــکوه و جــال
الهــی یــا شــکوه و جــال اشــرافی ،یــا بــرای خــون برتــر یــا خــون
اســتعالیی .همــان چیــزی کــه در قــدرت سیاســی هــم وجــود
داشــت ،کســی بــا خواســته مــردم بــه قــدرت نمیرســید ،کســی
بــه قــدرت میرســید کــه یــا خــون اشــرافی داشــت یــا از طریــق
سیســتم اســتعالیی و کلیســایی بــه بــاال راه پیــدا کــرده بــود.
در جنبــه فرهنگــی و هنــری ایــن نکتـهای بســیار گفتــه و شــنیده
شــده اســت کــه دموکراتیزاســیون نقاشــی از خــال عکاســی اتفاق
افتــاد و از نیمــه قــرن نوزدهــم بــه بعــد و در ابتــدای قــرن بیســتم
بــه اوج خــودش رســید .امــا یــک تعبیــر دیگــر هــم میتــوان از
تاریــخ دموکراتیزاســیون نقاشــی داشــت :آنکــه دموکراتیزاســیون
نقاشــی از دورن خــود نقاشــی اتفــاق میافتــد و بوســیله کســانی
کــه آکادمیســم نمایشــگاه پاریــس را نپذیرفتنــد ،کســانی
همچــون امپرسیونیســتها ،فوویســتها ،اکسپرسیونیســتها
همــان حرکاتــی کــه بعدهــا از خــال سورئالیســم ،پریمیتیویس ـم
وســبکهای جدیــد مــا را تــا امــروز رســاندهاند و امــروز میتــوان
آنهــا را در اشــکال متفــاوت هنرهای تجســمی و نمایشــی و اجرایی
و تلفیقــی مشــاهده کــرد .ایــن را هــم بگویــم کــه گرایــش نقاشــی
هایپررئالیســم هــم بــه نظــر مــن مــی توانــد در حــوزه آوانــگارد
قــرار بگیــرد بــه ایــن دلیــل کــه بســیار فراتــر از رئالیســم مـیرود.
هایپررئالیســم کاری دقیقتــر از دوربیــن انجــام میدهــد میــان
عکاســی ،نقاشــی و مجسمهســازی .همیــن حــرکات اســت کــه در
حرکتــی مــوازی و غیــر فیگوراتیــو در نقاشــی انتزاعــی از مالویــچ و
کاندینیســکی تــا ایــو کالیــن و پــوالک و دیگــران ادامــه مییابــد.
ایــن اتفاقــات در حوزههــای دیگــر نیــز رخ میدهنــد :موســیقی،
تاتــر و  . ...از ایــن رو آوانگاردیســم را شــاید بتــوان بــه نوعــی همان
دموکراتیزاســیون هنــر دانســت کــه اتفاقــا بــه صــورت همــزادی
هولنــاک پوپولیســم هنــری را نیــز در کنــار خــود دارد .درحقیقــت
از قــرن نوزدهــم تــا امــروز دشــمن اصلــی آوانگاردیســم هنــری،
پوپولیســم هنــری بــوده اســت ،گرایشــی کــه مدعــی نمایندگــی
ســلیقه مردمــی اســت و آوانگاردیســم را بــه قشــر نخبــگان جامعــه
متعلــق میدانــد.
مــا در ایــران گفتمــان پوپولیســم هنــری را در قالبهــای مختلــف
از رئالیســم سوسیالیســتی تــا نوعــی نقــد هنــری مدعــی انقالبــی
گــری داشــتهایم .همــان گفتمانــی کــه بــه نــام نقــد رئالیســتی
یــا متعهدانــه فیلمهایــی نظیــر «شــطرنج بــاد» اصالنــی را متعلــق
بــه مــردم نمیدانســت و آنهــا را هذیانهــای روشــنفکرانه
میپنداشــت و در همــان حــال فیلمفارســیهای صریــح یــا بــا
الیـهای از روشــنفکری و بــزک شــده را تحســین مــی کــرد .همــان
پوپولیســمی کــه در دهههــای اخیــر تشــدید شــده و امــروز از
ســینمایی دفــاع میکنــد کــه بدتریــن نمونههــای فیلمفارس ـی و
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بــه مراتــب بدتــر از فیلمفارسـیهای قبــل از انقــاب را بــا ادعــای
اجتماعــی بــودن مطــرح و حتــی روانــه جشــنوارهها میکنــد.
بحثــی کــه در اینجــا وجــود دارد آن اســت کــه چیــزی خــود بــه
خــودی بــه نــام ســلیقه مردمــی وجود نــدارد :این ســلیقه ســاخته
میشــود و یــا شــاید بهتــر اســت بگوییــم تصاحــب میشــود تــا
موقعیتهــایهــا و امتیــازات اقتصــادی و سیاســی را ایجــاد یــا
بازتولیــد کنــد .امــروز هــم ممکــن اســت مــا همــان برخــوردی را
بــا هنرمندانــی چــون معــراج ببینیــم کــه پنجــاه ســال پیــش بــا
شــخصیتهایی چــون اصالنــی و فالمکــی میشــد .ایــن انتقــاد
کــه «مــردم نمیتواننــد بفهمنــد شــما چــه میکنیــد!» و البتــه
پاســخ هنرمندانــی مثــل معــراج هــم میتــوان بــا مشــروعیت
کاملــی ایــن باشــد« :مــن قــرار نیســت کاری کنــم کــه مــردم
بفهمنــد یــا نفهمنــد ،بلکــه بایــد کاری کنــم کــه وجــدان هنــریام
بــه مــن حکــم میکنــد» .هنرمنــد بایــد قــدرت ســخن گفتــن
در ایــن قالــب را داشــته باشــد .امــا حقیقــت در آن اســت کــه
چنیــن قدرتــی اغلــب وجــود نــدارد .در واقعیــت قضیــه قــدرت
سیاســی نقــش بســیار موثــری در شــکلگیری ســلیقه مردمــی
دارد .در صــد ســال گذشــته ایــن قــدرت ،ســلیقه عمومــی را
بــه طرفــی هدایــت کــرده کــه بیشــترین منفعــت عمومــی را
برایــش داشــته باشــد .البتــه نمیتــوان منکــر شــد کــه در برخــی
مــوارد بعــد از انقــاب شــاهد بهتــر شــدن ســلیقه مردمــی نیــز
بــودهای امــا اکثــرا وضعیــت معکــوس بــوده .حــال پرســش ایــن
اســت :بیشــترین منفعــت در اینجــا چیســت؟ آنکــه هنرهایــی
چــون فیلمهــای اصالنــی اصــوال دیــده نشــود ،کتابهایــی نظیــر
آثــار فالمکــی اصــوال خوانــده نشــوند؛ و برعکــس ،تنهــا فیلمهــا و
کتابهــا و طرحهــای مبتــذل دیــده شــوند و بــه شــمار بیاینــد؟
متاســفانه بایــد اذعــان کــرد کــه آدمهایــی کــه غذاهــای آلــودهای
را هــر روز میخورنــد پــس از مدتــی ذائقهشــان تغییــر کــرده و
اگــر غــذای خوبــی بــه آنهــا داده شــود برایشــان مشــمئز کننــده
جلــوه خواهــد کــرد.
نظامهــای اجتماعــی و سیاســی بــا اســتفاده از فرایندهایــی
پیچیــده در حقیقــت ســعی در کنتــرل میــدان و بــازار هنــر دارنــد
تــا بتواننــد هرجــا و هــر مقــدار هنــر را بــرای عرضــه ،دســتکاری
و سوءاســتفاده بخواهنــد از آنهــا برخــوردار باشــند .ایــن درحالــی
اســت کــه پیــش فــرض رفتــن «ابتــذال» در ســلیقه مردمــی خود
یــک اســطوره اســت .اینکــه آوانگاردیســم نمیتوانــد بــا ســلیقه
مــردم کنــار بیایــد ،یــک اســطوره اســت .مثالــی ذکــر میکنــم:
چیــزی کــه امــروز دربــاره فیلــم ،نقاشــی و یــا نوشــتههای
آوانــگارد گفتــه میشــود دقیق ـاً همــان چیزیســت کــه در نیمــه
قــرن نوزدهــم گفتــه میشــد :دربــاره نقاشــیها و نوشــتههایی
کــه امــروز خوانــده و دیــده میشــوند و نمونههایــی کامــل و
کامــا متعــارف از هنــر بــه حســاب میآینــد .چــه کســی امــروز
مــی توانــدبگویــد مــن تابلــوی وانگــوگ ،گوگــن یــا پیکاســو را
نمیفهمــم؟ امــروز بــه زحمــت میتــوان کســانی را پیــدا کــرد
کــه تابلوهایــی از پیســارو و ســزان را درک نکننــد ،امــا ایــن تابلوها
در همــان زمــان نیــز اگــر گفتمــان طردکننــده آنهــا را بــه حاشــیه
نمیراندنــد قابــل درک بودنــد چراکــه کام ـ ً
ا نقاش ـیهایی ســاده
و پــر از احســاس هســتند .حــال اینکــه گفتــه میشــد ایــن کارهــا
هنــری نیســتند یــا توهیــن بــه شــعور عمومــی هســتند ،دلیــل آن
بــود کــه فراینــدی آگاهانــه یــا ناخودآگاهانــه بــرای تخریــب آنهــا

بــه وســیله هنــر آکادمیــک و رســمی و نماینــده قــدرت حاکــم در
جریــان بــود .امــا آنچــه امــروز شــاهدش هســتیم آنکــه نقاشــی
هــای مــورد تاییــد و تشــویق در آن زمــان بــه فراموشــی ســپرده
شــدهاند و تنهــا متخصصــان تاریــخ هنــر آنهــا را میشناســند
و نقاشــیهایی کــه بیمعنــا معرفــی میشــدند پرمعناتریــن
نقاشــیهای آن قــرن تعریــف میشــوند .بحــث در اینجــا بــر
ســر پدیــدهای اســت کــه هانــا آرنــت در کتــاب «سرنوشــت
انســانی» خــود بــه آن جاودانگــی نــام میدهــد و البتــه آن را کامــا
از مفهــوم متافیزیکــی ابدیــت جــدا میکنــد :اینکــه چــه آثــار
و اندیشــهها و خالقیتهایــی هســتند کــه جهــان را دگرگــون
میکننــدو ایــن دگرگونــی در زمــان حفــظ و تکــرار و تقویــت
میشــوند .جاودانگــی از نظــر او یعنــی اثــر گذاشــتن عمیــق بــر
بــر جهــان از خــال ایجــاد معنــا در آن ،تغییــر دادن جهــان ...بــه
صورتــی ســاده ،پــس از ســاخت ایــن فیلــم یــا ایــن تصویــر و ایــن
نقاشــی ،جهــان بــدون آن قابــل تصــور نیســت .همانگونــه کــه قرن
بیســتم را نمیتــوان بــدون تابلــوی گرنیــکای پیکاســو تص ّورکــرد.
ایــن تابلــو در معنایــی همــان انــدازه واقعــی اســت کــه بمبــاران
ایــن روســتا در جنــگ داخلــی اســپانیا .بدیــن ترتیــب آثــار هــر
زمانــه در جاودانگــی آتــی خــود آن زمانــه را بــاز میســازند و
بــه واقعیــت تبدیــل میکننــد .عناصــری از ایــن حرکــت خــاق
را بــه نظــر مــن مــی تــوان در کارهــای معــراج نیــز دیــد ،هرچنــد
بیشــک در مرحلـهای خــام باشــند .امــا ایــن عناصــر اگــر ماننــد
نهالــی در جهــت درســت رشــد کننــد ،شــاید بتواننــد بــه آن
جاودانگــی دســت بیابنــد.
گفتیــم کــه جریانــی مــوازی درون هنــر بــرای دموکراتیزاســیون
وجــود داشــته و دارد کــه از جملــه در نقاشــی نیــز اتفــاق
میافتــد .مســئله طــرح و گرافیســم پیشــینهای طوالنــی دارد
کــه از لــوی اســتروس تــا فرانســواز هریتیــه و از فرانتــس بــواس
تــا فیلیــپ دســکوال بــه تفصیــل دربــاره آنهــا صحبــت شــده اســت.
اینکــه مــی تــوان اشــکال بیــان مکتــوب نداشــت امــا بــا گرافیســم
و طراحــی و نقاشــی بــه اوجــی از بیــان رســید چنانکــه مــا
در نقاشــی بومیــان اســترالیا مــی توانیــم پیونــدی عمیــق میــان
عقالنیتــی پیچیــده و حساســیت هایــی ظریــف را ببینیــم کــه
تنهــا شــاید بتــوان در هنــر آوانــگارد قــرن بیســتم سراغشــان را
گرفــت .پیکاســو خــود را مدیــون بومیــان آفریقــا میدانســت
کــه از طریــق «هنر»آنهــا توانســت بــه عمــق کارهایــش برســد.
ایــن همــان چیــزی اســت کــه در کار معــراج نیــز تــا حــدی
بــه گونــهای متفــاوت مشــاهده مــی شــود .فرآینــدی در
دموکراتیزاســیون هنــر در طراحــی نســبت بــه نقاشــی نظیــر
آنچــه در نســبت میــان عکاســی و نقاشــی دیدیــم .طراحــی در
ابتــدا تنهــا بخشــی از رونــد آموزشــی یــک هنــر در خدمــت
اشــرافیت بــود امــا ســپس خــود بــه یکــی از بزرگتریــن و مهــم
تریــن هنرهــای قــرن بیســتم یعنــی هنــر گرافیــک تبدیــل شــد
کــه حــال میتــوان بــه ســراغ ریشــههای باســتانی اش هــم
رفــت.
حــال بــه تحلیــل کارهــای معــراج برگردیــم .در تقســیمبندی مــن
از کارهــای او ابتــدا بــه طراحیهایــی کــه از چهــره افــراد یــا
خــود کــرده اســت اشــاره مــی کنــم .بــرای مثــال بــه تصویــر مــن
و طراحــی آن توجــه کنیــد .عکــس از خــود شــفافیت تفســیری
نــدارد یعنــی مــا نمیتوانیــم در ایــن عکــس بفهمیــم بــا چــه
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شــخصیتی روبــهرو هســتیم .از طرفــی دیگــر وقتــی طراحــی را
میبینیــم بــه یــک شــفافیت اکسپرسیونیســتی میرســیم نوعــی
شــرارت یــا خشــونت .در اینجــا اکسپرســیونی را میبینیــم کــه
در عکــس وجــود نــدارد .بــه همیــن جهــت مــن بــه ایــن کارهــا
عنــوان طــرح -عکســوارههای اکسپرسیونیســتی را میدهــم.
همینطــور تصویــر و طراحــی کــه دکتــر فالمکــی کــه یــک گــذار
از روشــنی بــه تیرگــی را میبینیــم .آنچیــزی کــه همیشــه
در اکسپرسیونیســم وجــود دارد و نقــد عمــدهای کــه بــر همــه
آثــار نقاشــی یــا ســینمای آن میشــود ایــن اســت کــه مبالغــه
آمیــز اســت .در اینجــا بــا اســتفاده مبالغهآمیــز از خــط و ســایه
روشــنهایی کــه شــاید بیــش از انــدازه فــرد را بــه جنبههایــی
هدایــت میکنــد کــه کمتــر وجــود دارد.
البتــه بــه نظــر مــن میــزان واژگونــی اگــر در طراحــی اول در
جهــت شــفاف شــدن شــخصیت (از عکــس بــه طــرح) باشــد ،در
طــرح دوم بــه شــکل معکــوس اتفــاق میافتــد و بــه نوعــی
شــفافیت در اینجــا نســبت بــه شــخصیت دکتــر فالمکــی کمتــر
شــده اســت .دربــاره پرتــره ایــرج افشــار هــم عکســی را میبینیــم
کــه در یــک جهــت اکسپرسیونیســتی بــه طــرح تبدیــل شــده
اســت .کاری کــه بــه نظــرم عکاســی لزومـاً نمیتوانــد انجــام دهــد
و یــا تعــداد معــدودی موفــق شــدهاند ایــن گــذار اســت .بــه ایــن
دلیــل کــه وقتــی مــا طــرح میکشــیم چهــره در دســت ماســت و
میتوانیــم آن را ثابــت کنیــم .ولــی وقتــی عکــس میگیریــم بــا
یک موجود زنده روبهرو هستیم که کام ً
ال تغییر پذیر است.
مــن در کتــاب خــود درباره عکاســی مقالـهای دارم درباره عکاســی
رودولــف شــفر کــه از اجســاد عکــس پرتــره میگرفــت کــه بــا
منطقــی متفــاوت انجــام میشــود .ایــن حرکــت اکسپرسیونیســتی
در بخشــی از کارمعــراج بــه خصــوص اتوپرترههــای او نیــز
دیــده میشــود .امــا دراینجــا لزومــاً عکــس بــرای هــر اتوپرتــره
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مقبره دانیال نبی ،شوش
وجــود نداشــته اســت بلکــه تصاویــری ذهنــی بودهانــد کــه بــه
طــرح تبدیــل شــدهاند .در اینهــا دو خصوصیــت وجــود دارد
کــه احتمــاالً خصوصیتهــای شــخصی هــم هســتند و کامــ ً
ا
مشــهوداند ،یــک خصوصیــت ورود یــک رنــگ اســت ،رنــگ قرمــز،
رنــگ خــون ،رنــگ درد و رنــگ خطــر .دومیــن خصوصیــت یــک
اکسپرســیون یــا بیــان کامـ ً
ا گویاســت کــه بیــان درد اســت .درد
در اینهــا شــکل اکسپرسیونیســتی طراحــی بــه خــود گرفتــه
اســت.
کتــاب مفصلــی از داویــد لوبرتــون دربــاره درد وجــود دارد کــه در
حــال حاضــر مشــغول بــه ترجمــه آن هســتم .در ایــن کتاب اشــاره
میشــود کــه چگونــه درد بــه شــکلهای مختلفــی در فرهنــگ
هــای گوناگــون فهمیــده و بــروز یافتــه بازنمایــی مــی شــود و
بــه بیــان درمیآیــد .در سیســتمهای هنــری گوناگــون نیــز درد
راههــای ابــراز متفــاوت خــود را دارد .اتفاق ـاً یکــی از خصوصیــات
اکسپرسیونیســم تمرکــز بــر بیــان درد اســت .احساســتی ماننــد
درد ،اضطــراب ،تــرس و  ...هســتند .شــاهکارهای اکسپرسیونیســتی
در ســالهای  1920تــا  1940در فاصلــه دو جنــگ جهانــی شــکل
میگیرنــد .نقاشــی و ســینما و تئاتــر اکسپریونیســتی درآلمــان و
فرانســه در همیــن دوره شــکل گرفتهانــد .از نقاشــی اتــو دیکــس
تــا ســینمای روبــرت واینــه .دورهای کــه مــردم بیشــترین اضطــراب
و تــرس را داشــتند ،فاشیســم در حــال اوجگیــری بــود ،مــردم
در حــال گریــز و نگــران کشتهشــدن بودنــد .مــرگ همــه جــا را
پوشــانده بــود و ســیاهترین دوران تاریــخ اروپــای مــدرن ســپری
میشــد .در همیــن دوره اســت کــه نقاشــیهای اوتــو دیکــس
خلــق شــد و شــاهکاری از هنــر اکسپرسیونیســم محســوب
میشــود .هنــری پــر از درد کــه فاشیس ـتها آن را نمــی ذیرنــد و
حتــی ایــن آثــار را بــه عنــوان ضــد الگــو در نمایشــگاهی بــا عنــوان
«نمایشــگاه هنــر منحــط » ارائــه مــی دهنــد.
حــال اگــر خواســته باشــیم بــه صــورت مختصــر ویژگیهایــی را که
در کارهــای معــراج وجــود دارد را مطــرحکنــم – و البتــه اینهــا
بایــد همــه ایــن خصوصیــات رشــد کننــد ،تمــام ایــن ویژگیهــا
در نطفــه هســتند و میتواننــد بــه راحتــی نابــود شــوند و چیــزی

از آنهــا نمانــد امــا امیدوارباشــیم چنیــن نباشــد – ابتــدا بایــد بــه
خصوصیــت عکســوارگی پــردازم .کارهــای او طرحهایــی هســتند
کــه قابلیــت انطبــاق ســریع بــا عکــس دارنــد و بــه عبارتــی دیگــر
نوعــی بازتولیــد واقعگرایانــه واقعیــت از خــال طــرح امــا نــه بــا
فنــاوری عکاســی هســتند .دومیــن خصوصیــت مســئله انباشــتگی
و پــر بودگیســت .ســنگین بــودن طرحهــا یعنــی پــر بــودن از
عناصــر شــکل دهنــده طراحــی ماننــد خطــوط و  ...کــه در نقاشــی
بــا رنــگ و در نقاشــی انتزاعــی بــا فــرم انجــام میشــود .نقاشــی
میتوانــد در ابتــدا فوقالعــاده ســبک امــا در حقیقــت بســیار
ســنگین باشــد ،ایــن نظــر مــن دربــاره نقاشــی مالویــچ چهارگــوش
ســفید بــر کادر ســفید اســت .کــه تنهــا یــک مربــع ســفید اســت
روی یــک قــاب ســفید امــا پــر بودگــی دراینجــا خــود را در خــاء
نشــان میدهــد .خصوصیــت ســوم ابهــام اســت و خــروج از دقــت
کــه در آن دســته از کارهــای معمــاری ،کمــی جنبــه اتنوگرافیــک
دارد امــا دقــت اتنوگرافــی را ندارنــد کــه علــت آن گرایــش بــه
خــروج از دقــت و رفتــن بــه طــرف ابهــام اســت .ابهــام منطقیســت
کــه در اینجــا باالتــر از دقــت اســت و آن چیــزی اســت کــه
عکســوارگی را بــه نفــع طرحوارگــی تغییــر میدهــد .خصوصیــت
چهــارم همــان اکسپرسیونیســم موجــود اســت کــه طــراح بــه
دنبــال روحیســت کــه در ســوژه وجــود دارد و نــه نمایــش بــا
دقــت آن چیــزی کــه در مقابــل خــود میبینــد .خصوصیــت
پنجــم نوعــی مینیمالیســم اســت کــه از خالصــه و فشــرده کــردن
طرحهــا بیــان میشــوند .کوتاهکــردن و گزیدهگویــی کــه از
جملــه در ناقــص بــودن ســوژه دیــده میشــود .یعنــی معمــوالً
بخشــی از یــک ســوژه را مطــرح میکنــد ماننــد صــورت ،بخشــی
از بــدن و . ...
صحبــت دربــاره طرحهــای معمــاری و شهرســازی معــراج مبحــث
بعــدی اســت .اتنوگرافــی در انسانشناســی ،طــرح یــک هــدف
مشــخص را دنبــال میکنــد .آنچــه عکــس نمیتوانــد بــا دقــت
نشــان دهــد طــرح نشــان میدهــد .بــه همیــن جهــت اســت کــه
در کتابهــای انسانشناســی امــروز بیشــتر از طــرح اســتفاده
میکننــد .در طــرح حواشــی حــذف میشــوند و مــا دقیق ـاً شــکل
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آن چیــزی را کــه میخواهیــم میبینیــم .ســؤال ایــن اســت کــه
آیــا کار معــراج طراحــی اتنوگرافیــک اســت؟ جــواب از جانــب
مــن ،هرگــز و ابــداً .چــرا کــه در طرحهــای او از واقعیــت عکاســی
شــده دقــت کــم میشــود .بــرای مثــال در تصویــر و طــرح زیــر
میبینیــم کــه گروهــی از عناصــر حــذف شــدهاند .وقتــی از
حــذف در طــرح صحبــت میکنیــم منظورمــان عناصــر ســنگین
هســتند کــه موضــوع مــورد مطالعــه مــا را کــم میکننــد و نــه
حــذف عناصــری کــه مــا بــه آنهــا بــرای تفســیری اتنوگرافــی بــه
آن نیــاز داریــم.
بــرای مثالــی دیگــر از بررســی تصویــر زیــر میتوانیــم دریابیــم کــه
عناصــر مختلفــی بــه ایــن خانــه قدیمــی الحــاق شــدهاند .آنچــه
از طــراح اتنوگرافیــک خواســته میشــود ایــن اســت کــه دقــت
را در ایــن عناصــر بیشــتر کنــد امــا در کاری کــه آقــای شــریفی
ارائــه میکنــد دقــت را کمتــر میشــود چراکــه در ایــن کار
منطــق اکسپرسیونیســتی حاکــم اســت و نــه منطــق اتنوگرافیســم.
منطــق اتنوگرافیســم یعنــی مــا بتوانیــم واقعیــت را بــه مهمتریــن
خطــوط آن تقلیــل دهیــم تــا بتوانیــم یــک گفتمــان فناورانــه
داشــته باشــیم .درحالیکــه در کارهــای آقــای شــریفی نوعــی
اتوپیایــی کــردن عکــس نیــز دیــده میشــود .بنابرایــن طــرح
اتنوگرافیــک مصرفــی متفــاوت از آنچــه در طرحهــای معــراج
دیــده میشــود دارد .ارزشــی اکسپرسیونیســتی کــه بــه راحتــی
میتــوان آن را درک کــرد گویــای طراحیهــای او هســتند.
بخــش آخــر مربــوط بــه طرحهــای اینفوگرافــی یــا همــان
دادهنــگاری هســتند کــه در ایــران تــازه وارد شــده اســت .در
دورهای کــه ســال گذشــته دربــاره مفهــوم ســیاهبودگی برگــزار
کــردم از صحبتهایمــان بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه مباحــث
کالس را بــه طرحهــای اینفوگرافیــک تبدیــل کنیــم .هــر چنــد
هنــوز بــه لحــاظ تکنیــکال امــکان انتشــار آن را نداریــم امــا فکــر
دیگــری بــه زودی خواهیــم کــرد .بــرای مــن بســیار جالــب بــود
در کشــوری کــه ســابقه کار اینفوگرافــی نظــری را نــدارد یــک

مبحــث و یــا گفتمــان را بتــوان بــه اینفوگرافــی تبدیــل کــرد.
روزنامــه هــای مــا در پایینتریــن ســطح از ایــن تکنیــک اســتفاده
میکننــد امــا محــدود بــه آمــار و ارقــام جمعیتــی اســت کــه
بــه چنــد عکــس و نمــودار محــدود میشــوند .خوشــبختانه ایــن
طرحهــا بســیار موفــق هســتند و امیواریــم کــه در آینــده بتوانیــم
از ایــن طریــق بــه بیــان اشــکال مختلــف فرهنگــی برســیم.
تقدیــری کــه از آقــای شــریفی شــده تنهــا مدیــون آقــای دکتــر
جعفریــان نیســت بلکــه مدیــون صفــات اخالقــی اســت کــه در او
وجــود دارد .در اینجــا بــه دانشــکده هنرهــای زیبــا ادای احتــرام
میکنــم .ایــن دانشــکده بــر گــردن فرهنــگ ایــران حــق بزرگــی
دارد هرچنــد کــه االن بــه وضعیــت عجیبــی افتــاده امــا همیشــه
اینطــور نبــوده اســت .وقتــی چنــد ســال پیــش آمــدم در دانشــکده
هنرهــای زیبــا بــرای تدریــس و ســخنرانیهای متعــدد متوجــه
شــدم و فهمیــدم کــه هنــوز اســتعدادهای بســیار خوبــی وجــود
دارنــد .همــکاران خوبــی ماننــد خانــم دودانگــه ،خانــم خیرخــواه
یــا آقــای شــریفی کــه از مطالعــات شــهری خودشــان را بــه علــوم
اجتماعــی نزدیــک کردنــد .معتقــدم کــه وقتــی هنرهــای فضــا
و تجســمی بــا علــوم اجتماعــی ترکیــب میشــوند مــا واقعــاً
میتوانیــم بــه ســنتزهای بســیار خوبــی برســیم .مثــال گویــای
ایــن قضیــه آقــای دکتــر فالمکــی هســتند .معمــاری کــه تــا
حــد زیــادی دغدغــه کار میــان رشــتهای دارد و دورههــای بســیار
میانرشــتهای ماننــد تاریــخ ،ســینما ،انسانشناســی و  ...برگــزار
میکنــد .چیــزی کــه مــن فکــر میکنــم در شــخصیت معــراج
شــریفی بــه شــکل خوبــی دیــده میشــود فروتنــی اســت .چیــزی
کــه بــه طــرز بیمارگونــه و ناراحتکننــدهای در بیــن برخــی
از جوانــان مــا وجــود نــدارد .برخــی از جوانــان مــا بــه دالیــل
مختلفــی دچــار یــک انحطــاط اخالقــی شــدهاند کــه شــاید گفتــه
شــود خــود مــن هــم بــه بــه آن محکــوم باشــم .امــا کســی کــه
در ســن بــاال دچــار ایــن انحطــاط شــود متفــاوت اســت بــا جوانــی
کــه در  28ســالگی دچــار آن شــود .زمانــی کــه زندگــی پیــش
روی ایــن جوانــان اســت .بــا عمــری کــه میتواننــد هــزاران نفــر
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را مالقــات میکننــد و چیــز یــاد بگیرنــد .وقتــی میتــوان چیــزی
یــاد گرفــت کــه فروتــن بــود .وقتــی میتــوان چیــز یــاد گرفــت
کــه کار را بــرای کار انجــام دهنــد و نــه بــرای شــهرت و ثــروت.
ایــن دو عامــل فســاد هســتند کــه بســیاری از جوانــان مــا از ایــن
لحــاظ فاســد شــدهاند .نمیخواهــم بگویــم کــه معــراج شــریفی
هیــچ عیــب و ایــرادی نــدارد زیــرا همــه چیــز نســبی اســت امــا
بــه نظــر مــن کمتــر شــده اســت کــه البتــه بایــد ایــن جنبــه را در
خــودش تقویــت کنــد .فروتنــی و انعطافپذیــری کــه در او هســت
و توانســته در همــکاری بــا مــن کــه جنبــهای ســخت دارد دوام
بیــاورد تحســین برانگیــز اســت .ایــن شــاید اولیــن بــار اســت که از
او تعریــف میکنــم و احتمــاالً آخریــن بــار هــم باشــد .هرگــز خــود
معــراج شــریفی تعریفــی از مــن نشــنیده امــا تکذیــب ،تنــدی،
انتقــاد و زیــر ســؤال بردنهــای بســیار زیــادی را از مــن دیــده
اســت .امــا اینکــه کســی تحمــل چنیــن بــاری از انتقــاد را داشــته
باشــد عامــل اصلــی پیشــرفت کســی میتوانــد باشــد .در اینجــا
میخواهــم دفــاع کنــم از نســل دهــه چهــل ،کــه اغلــب اوقــات
از آنهــا بــه عنــوان کســانی یــاد میشــود کــه گســتاخ بودنــد و
جوانــان را تشــویق بــه الگوبــرداری ازآنهــا میکننــد( ،ایــن را
بــه عنــوان کســی کــه پــروژه تاریــخ فرهنــگ مــدرن را هدایــت
میکنــد و بیــش از  500ســاعت مصاحبــه بــا افــراد شــاخص ایــن
دهههــا داشــتهام) میتوانــم شــهادت دهــم کــه آن گســتاخی
در معنــای خــوب کلمــه کــه در دهــه چهــل دیــده میشــود بــا
آن چیــزی کــه امــروز بیــن جوانــان میبینیــم بســیار متفــاوت
اســت .جوانــان در آن دوره اگــر گســتاخ بودنــد بــه ایــن دلیــل
بــود کــه بــه دنبــال ادامــه هنرشــان بودنــد .هدفشــان ایــن نبــود
کــه بــه فســتیوال برونــد یــا جایــزه بگیرنــد .هــدف ایــن بــود کــه
بــه خودشــان تحقــق دهنــد و بــرای ایــن کار اجــازه نمیدادنــد
کــه کســی سانسورشــان کنــد و بــه خصــوص خودشــان خودشــان
را سانســور کننــد .چیــزی کــه در آنهــا کمتــر بــود دنبال ـهروی
از پــول و شــهرت بــود .امــا چیــزی کــه امــروز بــه خصــوص
وجــود دارد دنبالــهروی اســت .جوانانــی کــه دنبالــهروی بــازار،
ســلیقه عمومــی ،شــهرت و ثــروت هســتند .بــدون آنکــه توجــه
کننــد کــه ایــن مســائل ســاختارهای بالهــت و حماقــت هســتند.
هرگــز کســی کــه بــه دنبــال شــهرت بــوده بــه آن نرســیده اســت.
کســانی ماننــد پیکاســو بودهانــد کــه توانســتند بــه شــهرت در
زمــان زندگــی خودشــان دســت پیــدا کننــد امــا همیــن پیکاســو
در اوخــر عمــرش ســبک خــود را بــه زیــر ســؤال بــرد و ســبک
دیگــری ایجــاد کــرد و تمــام منتقــدان بــه او حملــه کردنــد کــه
پیکاســو عقلــش را از دســت داده و ایــن نقاشــیهای او دیگــر
ارزش ندارنــد .پیکاســو ایــن جســارت را داشــت تــا خــودش در کار
خــودش نــوآوری ایجــاد کنــد و امــروز وقتــی کارهایــش دوبــاره
بــه نمایــش گذاشــته میشــود میتوجــه میشــوند کــه او هرگــز
از ســلیقه عمومــی پیــروی نکــرد .اگــر در هنــگام مــرگ تنهــا
شــهرت و ثــروت از کســی باقــی مانــده باشــد انــگار کــه هیــچ
چیــز در دســت نــدارد .ایــن بــه هنــگام مــرگ بســیار دردنــاک
اســت .شــاگردانی کــه تربیــت کردهایــم و انتقــال فرهنگــی کــه
انجــام دادهایــم شــاید در نهایــت بتواننــد نشــان دهنــده زندگــی
مــا باشــند و آنچــه از خــود باقــی گذاشــتهایم.

درباره مجموعه «از میان» (نوشته :معراج شریفی)
مجموعــه «از میــان» در واقــع حاصــل گــردآوری طراحیهــای
مــن از چهــار مجموعــهٔ «در کوچــه پــس کوچههــای ایــران»،
«زمــان مــا»« ،ایدههــای آزاد» و «دادهنگاریهــا» اســت .ایــن
طرحهــا از ســال  1387تــا  1397شــامل  13دفترچــه میشــوند
کــه در ابتــدای هــر دفترچــه بــازه زمانــی ایــن طراحیهــا معیــن
گردیــده اســت .ایــن مجموعــه راوی تمــام  10ســال جســتجوی
مــن در دوران نوجوانــی و جوانــی اســت کــه از میــان تمــام
فرازونشــیبهای روحیــم ماننــد تمــام همســاالنم شــکل گرفتــه
اســت ،بــا ایــن تفــاوت کــه موهبتــی بــرای یادداشــت بــه زبــان
تصویــر داشــتم« .از میــان» ،از تمــام ســفرها ،بیماریهــا ،آرزوهــا
و حســرتهای مــن ،اســاتید ،اشــخاص و زمــان مــن انتخــاب
شــده اســت .هــدف برگــزاری ایــن نمایشــگاه ،نمایشــی از قــدرت
قلــم مــن نبــوده و نیســت چــرا کــه هنرمندانــی بســیار قدرتــر در
همیــن دانشــگاه حضــور دارنــد تــا بــا هنــر خــود حیــرت همــگان
را برانگیزاننــد؛ هــدف نمایشــگاه نــوع روش زندگــی دانشــجویی
مــن از دوران آمادگــی بــرای کنکــور کارشناســی ،تاکنــون اســت.
روشــی کــه جهــت اثبــات تواناییهایــم انتخــاب کــرده بــودم و
بــه دلیــل مشــکالت جســمی و کالمــی بایــد اول کارم صحبــت
میکــرد تــا میــل و حوصلــه شــنیده شــدن را پیــدا کنــم .روشــی
بــرای فرصــت تنفــس در ســفرهای دانشــجویی بــه چهــار طــرف
ایــران بــرای تنهــا شــدن اســت .روشــی بــرای نگاشــتن خاطــرات،
بــه تصویــر اســت .روشــی بــرای نزدیــک شــدن بــه اشــخاصی کــه
نمیتوانســتم لمسشــان کنــم ،همچنیــن معماریهــا و روابــط
فضاهایــی کــه بایــد کشفشــان میکــردم .طراحــی روشــی بــرای
نزدیــک شــدن اســت .برگــزاری ایــن نمایشــگاه در کتابخانــهٔ
مرکــزی و مرکــز اســناد دانشــگاه تهــران مدیــون آقــای نــادر
مطلّبــی کاشــانی و آقــای رســول جعفریــان اســت.
در کوچه پس کوچههای ایران
آغــاز مجموعــه «درکوچــه پــس کوچههــای ایــران» بــه اوایــل
ســالهای تحصیــل مــن در دوره کارشناســی برمــی گــردد کــه
از خــال مســافراتهای دانشــجویی و کاری شــکل گرفتــه اســت.
بناهــا ،روســتاها و شــهرهایی کــه از پــی گــز کــردن کوچــه و پــس
کوچههــای آن بــه تماشــا و طراحــی نشســتهام .جایگزینــی بــرای
پیشــینه طراحیهــای فیگوراتیــو بــه جــای تکالیــف معمــاری و
اســکیسهای مهندســی ،خطــوط بــیروح و بدنهــای ســیمانی.
در اواخــر دوره کارشناســی بعــد از ســفرهای متعــدد ،و ورود بــه
دوران کارشناســی ارشــد تدریج ـاً قلــم قــدرت گرفــت و طراحــی
عادتــی شــد در کنــار هــر مســافرت و منظــرهای .اوقاتــی کــه
تنهــا بــودی و یــا خــودت را از جمــع همراهــان جــدا میکــردی.
بــا طراحــی بــه درک بنــا و فضــا نزدیــک میشــدم .تجربــهای
در محیــط شــکل میگرفــت ،کــودکان محلــی کــه دورم را
میگرفتنــد ،توریســتهای فرنگــی کــه بــه نظــاره میایســتادند،
آفتابــی کــه بیمالحظــه میتابیــد تــا رمــق از رمقــم ببــرد و
ســرمایی کــه نمیتوانســت انگشــتانم را از حرکــت بــازدارد .در آن
لحظــات معنــا داشــتم.

ایدههای آزاد
ایــن مجموعــه ،عمــده طراحیهــای مــن را شــامل میشــود.
تمــام خاطــرات تصویــری ،ایدههایــی بــرای کارهــای بزرگتــر در
آینــده و یــا طرحهایــی برگرفتــه از ادبیــات کــه همچنــان در
حــال تکمیــل هســتند .طبقهبنــدی ایــن بخــش در حــال حاضــر
کار دشــواری بــود زیــرا بــا هــدف مشــخصی ،ایــده یــا فرمــی را
دنبــال نمیکــرد امــا مجموعـهای «مردانــه بــا شــعر» در دل خــود
دارد کــه درحــال رشــد اســت و اگــر فرصتــی باشــد در آینــده بــه
طــور مســتقل مطــرح خواهــد گردیــد.
دادهنگاریها
بخشــی از طرحهــا دادهنگاریهــا را شــامل میشــود کــه در
موسســه انسانشناســی و فرهنــگ در طــی چنــد ســال گذشــته
بهتدریــج نســخه الکترونیکــی و رایــگان آن در دســترس همــه
قــرار گرفتــه اســت .محتــوای ایــن دادهنگاریهــا میــراث فرهنگــی
و علــوم اجتماعــی اســت .در واقــع ایــده اولیــه بــاال بــردن ســطح
آگاهــی عمومــی و کاربــردی کــردن اطالعــات در ســطوح مختلــف
بــود کــه بــا دادهنگاریهــا از طریــق مصورســازی و انتقــال
اطالعــات ،امــکان اســتفاده راحتتــر شــده و ســرعت درک باالتــر
رفتــه اســت.

گزارش ویژه

زمان ما
ایــن مجموعــه هنــوز در حــال تکامــل اســت .در بردارنــده
چهرههایــی کــه در زمــان مــا ،بــا مــن یــا بــر مــن برخــورد مؤثــر
داشــتهاند .ایــن برخــورد فــارغ از هــر نــوع ارزشــگذاری خــوب
یــا بــد اســت .فــارغ از کوچکنمایــی و بزرگنمایــی اســت.
امکانــی بــرای رابط ـهٔ شــخصی بیننــده بــا فــرد اســت .شــباهتها
نســبی تعریــف شــدهاند و هرگــز بدنبــال شبیهســازی محــض
نبــودهام .تنهــا چهــره درونــی شــده ایــن افــراد هســتند کــه از قلــم
برآمدهانــد ،گاه خشــن ،گاه عجیــب و یــا طبیعــی.

قدردانی
واژههــا کمتــر از آننــد تــا بتوانــم شــرح زحمــات و ســختیهای
پدرومــادرم را بیــان کننــد ،و ضعیفتــر از آنچــه زحمــات اســتاد
عزیــزم ناصــر فکوهــی را میــزان شــوند .معلمــی کــه حضــورش
زاویههــای جدیــدی از زندگــی و درک را برایــم ممکــن ســاخت.
معلمــی کــه شــوق پرسشــگری را در مــن احیــا کــرد و بــرای ادامــه
مســیر ،تفاوتهــای ناخوشــایند را برایــم ممکــن ســاخت .معلمــی
کــه بیدریــغ اســت و هســت .آقــای کاشــانی عزیــزم کــه امیــد را
در دلــم روشــن کــرد و روشــن اســت .دکتــر منصــور فالمکــی و
اســتاد محمدرضــا اصالنــی کــه از حضورشــان بســیار آموختــم.
و در آخــر از تمــام اســاتیدی کــه تالشهــای مــرا در دل و در
صــورت بــه ســخره گرفتنــد نهایــت سپاســگزاری را دارم ،آنانــی
کــه ســوء اســتفاده کردنــد و مــرا طــرد کردنــد و بــه مــن آموختنــد
کــه بــرای ادامــه« :تنهــا و تنهــا بایــد تــاش کــرد ،تالشــی بــرای
دوری ،تالشــی بــرای نزدیکــی ،بــه خــود».
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عنوان :قلعه سیراف ،سیراف
اندازه :آ 21*14.5( 5سانتیمتر)
تکنیک :راپید روی کاغذ
مجموعه :در کوچه پس کوچه های ایران
توضیح :در سفردو هفته ای کنار حاشیه خلیج فارس از بوشهر تا هرمز که تنها رفته بودم ،شبی در سیراف مهمان یکی از اهالی شدم و
صبح من را به همراه اردوی دختر بچه های دبستانی راهنمایی کردند.

گزارش ویژه

عنوان :خانه ای در روستای اورامان تخت ،اورامانات
اندازه :آ 21*14.5( 5سانتیمتر)
تکنیک :راپید روی کاغذ
مجموعه :در کوچه پسکوچههای ایران
توضیح :در سفری کاری با تیم دفتر نامزدی پروندههای ثبت جهانی ایران در لیست یونسکو برای آموزش دانشجویان دوره کارشناسی
دکتر محمد حسن طالبیان رفته بودیم که بعد از ظهرها با آقای بابک صدیقی عکاس دوست داشتنی راهی میشدیم او در پی عکاسی و
من در پی طراحی.
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عنوان :گنبد سلطانیه ،زنجان
اندازه :آ 21*14.5( 5سانتیمتر)
تکنیک :راپید روی کاغذ
مجموعه :در کوچه پس کوچههای ایران
توضیح :در سفر دانشجویی دوران کارشناسی مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی به بازدید گنبد سلطانیه رفته بودیم.
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عنوان :سه خط طال ،قطعه تهران-شمال راه آهن سراسری ایران
اندازه :آ 21*14.5( 5سانتیمتر)
تکنیک :راپید روی کاغذ
مجموعه :در کوچه پس کوچه های ایران
توضیح :این طراحی در پروژه پرونده نامزدی ثبت جهانی راه آهن سراسری ایران و پایان نامه کارشناسی ارشد خودم مورد استفاده قرار
گرفت که بخش مهمی از میراث مدرن و صنعتی ایران محسوب میشود.

گزارش ویژه

عنوان :مجموعه آرامگاهی بایزید بسطامی ،بسطام
اندازه :آ 21*14.5( 5سانتیمتر)
تکنیک :راپید روی کاغذ
مجموعه :در کوچه پس کوچههای ایران
توضیح :برای پایان نامه دوست خوبم محمد احمدیان هروی به بسطام رفته بودیم و صبح زود که رسیدیم این طراحی را کشیدم.
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عنوان :مسجد جامع دامغان ،دامغان
اندازه :آ 21*14.5( 5سانتیمتر)
تکنیک :راپید روی کاغذ
مجموعه :در کوچه پس کوچههای ایران
توضیح :سفری تنها به شهر دامغان برای پروژهای پژوهشی که بعد از حضور و مطالعه این شهر تاریخی اهمیت این شهر من را تا
همیشه شگفت زده کرد.
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عنوان :تجارتخانه ایرانی ،بوشهر
اندازه :آ 21*14.5( 5سانتیمتر)
تکنیک :راپید روی کاغذ
مجموعه :در کوچه پس کوچههای ایران
توضیح :سفری برای پروژه طرح باز زندهسازی بافت تاریخی بوشهر در ترم سوم دوران کارشناسی ارشد داشتم که طراحیهای زیادی از
این شهر زیبا و تاریخی انجام دادم.
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عنوان :میدان رسالت ،تهران
اندازه :آ 21*14.5( 5سانتیمتر)
تکنیک :راپید روی کاغذ
مجموعه :در کوچه پس کوچههای ایران
توضیح :یکی از غروب های تهران بود که از روی پل عظیمالجثه میدان رسالت میگذشتم .ارتفاع زیاد است و سرعت رفت وآمد باال.

گزارش ویژه

عنوان :پرواز قله را خواب دیده بود
اندازه :آ 21*14.5( 5سانتیمتر)
تکنیک :راپید روی کاغذ
مجموعه :ایده های آزاد
توضیح :در دورانی که سعی میکردم از افسردگی خارج شوم .امیدهای واهی که هر روز با طلوع خورشید با خود زمزمه میکردم.
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عنوان« :در یک بهار به خاطر دارم ،در زیر شاخههای درختان ،عروس هیچ عقیدهای به آینده نداشت»
اندازه :آ 21*14.5( 5سانتیمتر)
تکنیک :راپید روی کاغذ
مجموعه :ایده های آزاد
توضیح :طرحی برای شعری از احمدرضا احمدی

گزارش ویژه

عنوان« :به نظاره ایستاده بود ،تا در جهان را بگشایی»
اندازه :آ 21*14.5( 5سانتیمتر)
تکنیک :راپید و ماژیک روی کاغذ
مجموعه :ایدههای آزاد
توضیح :طراحی برای شعری از احمدرضا احمدی
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عنوانLettuce Man :
اندازه :آ 21*14.5( 5سانتیمتر)
تکنیک :راپید ،ماژیک و مداد رنگی روی کاغذ
مجموعه :ایدههای آزاد
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عنوانWonder land hard-boiled and end of the world :

اندازه :آ 21*14.5( 5سانتیمتر)
تکنیک :راپید و ماژیک روی کاغذ
مجموعه :ایدههای آزاد

توضیح :برای کتاب  Wonder land hard-boiled and end of the worldاثر هاروکی موراکامی

گزارش ویژه

عنوانNorwegian Wood :
اندازه :آ 21*14.5( 5سانتیمتر)
تکنیک :راپید و ماژیک روی کاغذ
مجموعه :ایدههای آزاد
توضیح :برای کتاب  Norwegian Woodاثر هاروکی موراکامی
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عنوان« :بزن بر طبل رسوایی»
اندازه :آ 21*14.5( 5سانتیمتر)
تکنیک :راپید و رواننویس روی کاغذ
مجموعه :ایدههای آزاد

گزارش ویژه

عنوان :میگرن
اندازه :آ 21*14.5( 5سانتیمتر)
تکنیک :راپید و رواننویس روی کاغذ
مجموعه :ایدههای آزاد
توضیح :برای سردردهایی که تمامی ندارند و ذهنی که رهایی نیافته.

253

انسان شناسی و فرهنگ سال  / 8نوروز 98
254

254

عنوان :چهره محمد بیات
اندازه :آ 21*14.5( 5سانتیمتر)
تکنیک :راپید روی کاغذ
مجموعه :زمان ما
توضیح :جراح فک و صورت که من را  6بار جراحی کرده و این یکی از دهها پرترهای است که در دوران نوجوانی از او کشیدهام.

گزارش ویژه

عنوان :چهره حسین علیزاده
اندازه :آ 21*14.5( 5سانتیمتر)
تکنیک :راپید روی کاغذ
مجموعه :زمان ما
توضیح :آهنگساز و نوازندهای که به موسیقی او مدیون هستم و مهر بسیار دردلم دارد.
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عنوان :چهره هاروکی موراکامی
اندازه :آ 21*14.5( 5سانتیمتر)
تکنیک :راپید روی کاغذ
مجموعه :زمان ما
توضیح :نویسندهای که باید زودتر با او آشنا میشدم .کسی که ساده میگوید و خوب و بد را بیارزش.

گزارش ویژه

عنوان :چهره ایرج افشار
اندازه :آ 21*14.5( 5سانتیمتر)
تکنیک :راپید روی کاغذ
مجموعه :زمان ما
توضیح :قلهای که تنها با توصیفات آقای نادر مطلبی کاشانی او را دیدهام.
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عنوان :چهره محمدرضا اصالنی
اندازه :آ 21*14.5( 5سانتیمتر)

تکنیک :راپید روی کاغذ
مجموعه :زمان ما
توضیح :فیلمسازی که سختی را زیسته و راه را باور کرده است.
بسیار از حضور او غیرمستقیم آموختهام.

عنوان :چهره حسین امانت
اندازه :آ 21*14.5( 5سانتیمتر)
تکنیک :راپید روی کاغذ
مجموعه :زمان ما
توضیح :معمار

عنوان :چهره یوشیفوسا سکی
اندازه :آ 21*14.5( 5سانتیمتر)
تکنیک :راپید روی کاغذ
مجموعه :زمان ما
توضیح :ایرانشناس و موسیقیدانی ژاپنی که افتخار هم صحبتی با
او را هرگز فراموش نخواهم کرد.

عنوان :چهره کملش پاتل
اندازه :آ 21*14.5( 5سانتیمتر)
تکنیک :راپید روی کاغذ
مجموعه :زمان ما
توضیح :استاد هندی

عنوان :مسیح ،توماس و من
اندازه :آ 21*14.5( 5سانتیمتر)
تکنیک :راپید روی کاغذ
مجموعه :خودنگاره ها
توضیح :برگرفته از تابلوی شک توماس اثر کاراواجو که به جای چهره مسیح و توماس چهره خودم را کشیدهام.

گزارش ویژه

عنوان :خودنگاره ،صداها
اندازه :آ 21*14.5( 5سانتیمتر)
تکنیک :راپید روی کاغذ
مجموعه :خودنگارهها
توضیح :صداهایی که آزارم میدهند.

عنوان« :چیزی باالی سرش میایستاد و هوا را تاریک میکرد؛ از
جا نمیجنبید ،چیزی در هوا آهیخته میشد؛ چیزی بیحاصل و
تیز؛»...
اندازه :آ 21*14.5( 5سانتیمتر)
تکنیک :راپید و ماژیک روی کاغذ
مجموعه :خودنگارهها
توضیح :جملهای از کتاب خانم دالوی اثر ویرجینیا وولف
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عنوان :خودنگاره
اندازه :آ 21*14.5( 5سانتیمتر)
تکنیک :مداد روی کاغذ
مجموعه :خودنگارهها
توضیح :چهره نوجوانی پیش از شروع مجموعه دوم جراحیها.

گزارش ویژه

«نوروز در کهگیلویه وبویراحمد»
حسن غفاری
ایــن مجموعــه عکــس نــوروزی در طــی چنــد ســال در فضاهــای هفتســین ،دیــد و بازدیــد نــوروزی ،خانــواده ،چیدمــان ســنتی
روســتایی و شــهری اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد تهیــه شــده و امــروزی ســفره هفتســین ،ســیزده بــدر و....همــهی عکسهــا
اســت .خریــد نشــانههای نــوروزی ،انتظــار تحویــل ســال ،ســفره نشــانههایی از وابســتگی طبیعــت را بــه همــراه دارنــد.
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گزارش ویژه
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گزارش ویژه
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گزارش ویژه
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سمپوزیوم کیوریتوریال تهران ۲#
کیوریتور به مثابه مترجم ۱۶- ۱۴،دی ۱۳۹۷

Tehran Curatorial Symposium #2
Curator as Translator - 4-6 January 2019

پرســش ایــن کــه امــروز کیوریتوریــال در پهنــه هنــر و فراتــر از آن
چــه فعالیــت هایــی میتوانــد داشــته باشــد ،در ســال هــای اخیــر
و بــا تمرکــز بــر گــذار از محــدوده نمایشــگاه بــه حیطــه پژوهــش
و تولیــد دانــش ،مناظــرات و بررســی هــای متعــددی شــکل
داده اســت .بــرای درک و کشــف تواناییهــای جدیــد و در حــال
گســترش کیوریتــوری و یافتــن ظرفیتهــای پویــای آن ،دوره دوم
ســمپوزیوم کیوریتوریــال تهــران ،مفهــوم «ترجمــه» را بــه عنــوان
کنشــی واســطه ای و یــا میانجــی گــر بررســی کــرد .بــا بــه کنــار
هــم آوردن کیوریتــور هــا ،هنرمنــدان ،پژوهشــگران ،و فعــاالن
فرهنگــی بــا پیشــینه هــای متفــاوت ،ایــن ســمپوزیوم زمینــه ای
را بــرای یــک تمریــن خــود کاوش گرایانــه در فکــر کــردن بــه
کیوریتوریــال بــه مثابــه تمرینــی ترجمــه پذیــر ایجــاد کــرد.

The question whether curatorial can operate beyond the
field of art has been debated and studied with a focus
on the transition from curating to curatorial in the recent
years. To understand and explore new and developing abil
ities of curatorial and its performative capacities across dif
ferent fields, this edition of Tehran Curatorial Symposium
explores the notion of ‹translation› as a mediating task.
Bringing together curators, artists, scholars and cultural
practitioners from different backgrounds, this symposium
created a platform for exercising a self-reflexive process
of thinking about the curatorial as a translational practice
while unpacking the questions on authorial voice of trans
lator/curator

انسان شناسی و فرهنگ سال  / 8نوروز 98
268

268

امیلــی پِتیــک (مدیــر رایکــس آکادمــی ،آمســتردام) از تفکراتش در
مــورد مســئله ترجمــه و کیوریتــوری ،کــه در برنامـهای بــه ریاســت
او در شــوروم لنــدن (از  ۲۰۰۸تــا  )۲۰۱۸مطــرح شــده ،گفــت .او
در ایــن برنامــه شــماری از آثــار هنرمنــدان را کــه نمونههــای
مختلفــی از تبــادل و همــکاری در کنــش ترجمانــیهســتند
معرفــی کــرد و بخشــی از کارهــای ایــن هنرمنــدان نمایــش
داده شــد؛ وندلیــن ون اولدنبــورگ :چــپ بــه شــب ،اوریــل اورلــو:
تــاج بــر علیــه مافــوق و الرنــس ابــو حمــدان :خــود آزادی بیــان.
دکتــر ناصــر فکوهــی )نویســنده و مترجــم ،اســتاد دانشــگاه
تهــران) ،در ســخنرانی خــود بــا عنــوان «حبابهــا ،جزیرههــا
و دریــای آشــوبزده .گزینشــگری :مرزهــای آزادی و آمریــت»
دربــاره «گزینشــگری محتوایــی» صحبــت کــرد.انقــاب اطالعاتــی
بــا امکاناتــی کــه در تولیــد و انتقــال و مبادلــه میــان حوزههــای
شــناخت و زبانهــا بــه وجــود آورد ،در کمتــر از دو دهــه،دریایــی
آشــوبزده را ایجــاد کــرد کــه تــا مدتــی گمــان بــر آن بــود کــه
موتورهــای جســتجو و نوآوریهــای ســاختاری آنهــا میتواننــد
راهحلـیبــرای آن باشــند .در ایــن میــان آنچــه نــام«گزینشــگری
محتوایــی» بــه خــود گرفتــه اســت و میتــوان آن را از حــوزه هنــر
بــه ســوی تمــام حوزههــای دیگــر هدایــت کــرد ،در صورت ـیکــه
بتوانــد خــود را از ســلطه ســرمایه و بازارهــای هنجارمنــد شــده
و قانونــی همچنــان کــه بازارهــای خشــونت بــار و آشــوبزده آن
خــارج کنــد،شــاید بتوانــد بــه مثابــه یــک بدیــل جدیــد مطــرح
شــود.

Emily Pethick (General Director, Rijksakademie) shared
some thoughts via Skype on questions of translation
in relation to the curatorial through the programme
that she directed at The Showroom in London (20082018), where she was involved in commissioning several
artists’ productions that developed different models of
collaboration and exchange. Wendelien van Oldenborgh:
From Left to Night, Uriel Orlow: The Crown Against
Mafavuke, Lawrence Abu Hamdan, The Freedom of Speech
Itself.
Dr. Nasser Fakouhi, (writer and translator, lecturer,
University of Tehran) in his speech titled “Bubbles islands
and the turbulent sea, Curation: the limits of liberty and
authoritarianism” spoke about curating as a process of
content selection.The cyber revolution with the possibilities
of producing, transmitting and exchanging cognitive and
language spheres in less than two decades created an
agitated sea that, for some time, one thought that search
engines and their structural and cognitive innovations
could be a solution to it. Meanwhile, what has come to be
called «Content Curation» and can be directed from the
field of art to all other domains, if it is able to derive itself
from the domination of capital and normative markets as
well as violence, maybe be a new alternative.

گزارش ویژه
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کتایــون آریــان( ،پژوهشــگر ،کیوریتــور و نویســنده ) «دربــاره
کنشگــری کیوریتــوری و نقــش تاریــخ و بایگانــی» صحبــت کــرد
و از کار و گرایشهــای کیوریتــوری خــود و ارتبــاط مــوازی میــان
نقــش تاریــخ ،کار بایگانــی ،کنشگــری و جنبــش دکولونیــال یــا
ضداســتعماریســخن گفــت .نــگاه او بــه فضایــی بــود کــه در
آن عمــل ترجمــه بــه مثابــه کنکاشــی همگانــی بــرای تفکــرات
گوناگــون شــکوفا میشــود .اوهمچنــان از «هــم گویــی» در
زمینــه مســائل و دیدگاههــای رشــته نوظهــور «کیوریتینــگ بــه
نوعــی دیگــر» صحبــت کــرد.

Katayoun Arian, (Researcher, Curator and Writer) spoke
on “Regarding Curatorial Activism, the Role of History and
Archive” giving an insight into her curatorial practice and
interests, while drew parallels between the role of history,
archival practices, activism and the decolonial turn. Her
views of the space in which the act of translation unfolds
as an open forum for different voices,helped to trigger
‘polylogues’ about the problems and prospects of an
emerging field of ‘curating otherwise’.

“”A Manifesto against Nostalgia
“”A Manifesto against Nostalgia
ولــی مــا اهرامــی بــر جــای نمیگذاریــم جملــه ای برگرفتــه از Performance by Giulia Crispiani & Golrokh Nafisi
Inspired by a quote from the 1998 essay Junkspace by ar
مقالــه «فضــای پســماند» نوشــته ِرم کولهــاس ،معمار و تئوریســین chitect and theorist Rem Koolhaas, But We Don’t Leave
هلنــدی ،و فراخوانــی اســت بــه بازنگــری وسوســه انســان در بــه Pyramids is an invitation to reconsider the human impulse
جــای گذاشــتن رد پــای خــود در جهــان .هــدف گــروه گپــس to leave a permanent trace upon the world. Through a se
از انتخــاب ایــن مجموعــه آثــار هنــری ،مخاطــب قــرار دادن و ries of contemporary artworks, the project aims to re-ad
بــه بحــث گذاشــتن موضــوع تولیــد هنــر معاصــر در ارتبــاط بــا dress and collectively discuss how contemporary products
such as objects, buildings, urbanism, and arts are increas
اشــیاء ،ســاختمانها ،شهرزیســتی و روابــط اجتماعــی اســت کــه
ingly becoming short-lived and obsolescent, and how this
روزانــه بیــش از پیــش گــذرا و مهجــور میشــود و ســوال اصلــی might affect social relations and collective and individual
ایــن اســت کــه ایــن امــر چگونــه میتوانــد ارتباطــات اجتماعــیidentities. The title intentionally begins with the conjunc ،
هویــت فــردی و جمعــی را تحــت تأثیــر قــرار دهــد .عبارتــی کــه tion ‘But’ to spark speculation upon that which may have
بــرای عنــوان ایــن نمایشــگاه انتخــاب شــده اســت ،بــه عمــد بــا come before; it operates as accessing point of an unex
.ploited potential
حــرف ربــط «ولــی» آغــاز میشــود تــا وســیلهای باشــد بــرای
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برانگیختــن گمانهپــردازی دربــاره آنچــه پیــش از ایــن ســخن از
آن رفــت :اثرگــذاری بــرای دســتیابی بــه یــک پتانســیل دســت
نخــورده .ایــن پــروژه ،در راســتای موضــوع ســمپوزیوم کیوریتوریال
تهــران ،فعالیــت خــود را آغــاز کــرد و بــه کار پیرامــون ایــن
موضــوع ادامــه خواهــد داد .هــدف آن اســت کــه ایــن پــروژه یــک
ابــزار کیوریتوریــال ُکنِشــی باشــد بــرای هنرمنــدان ،کیوریتورهــا
وعمــوم مــردم تــا دریابنــد چگونــه خــود را بــا ایــن رشــته کار
همــگام ســازند .اهــرام در اینجــا نمــاد مســتقر و پابرجــا ،ناپویــا
و درجــا ،عظیــم و کهــن ،پایــا و ماندنــی اســت تــا دریابیــم آیــا
همچنــان ،ماننــد گذشــتگان ،میخواهیــم و میتوانیــم پیرامــون
خــود ردپایــی از خــود برجــای بگذاریــم .بــرای رســیدن بــه
پاســخ ،مــا تنهــا بــه آثــار هنــری ارائــه شــده بســنده نمیکنیــم،
بلکــه تجزیــه و تحلیــل فرآینــد تولیــد ،در جریــان بــودن ،بحــث
و گفتمــان در ایــن بــاره نقــش بزرگــی در دســتیابی بــه پاســخ
دارد .ایــن نمایشــگاه هــم زمــان بــا گشــایش محــل برگــزاری
آن بــا رویکــرد یــک مرکــز هنــری آغــاز میشــود .ایــن تغییــر
و تبدیــل در یــک محیــط مدنــی ،نمون ـهای از پدیدههایــی اســت
کــه برداشــت مــا از زمــان و مــکان را از نــو شــکل میدهــد .بنــا
بــر فضاهــای بومــی ،ارتباطــات و هویــت اجتماعــی و فــردی ،قصــد
ایــن پــروژه واکاوی تأثیــر تغییراتــی ایــن چنینــی اســت.

ولی ما اهرامی بر جای نمیگذاریم

فرشاد خواجه نصیری
آنا دات
حامد دهقان
جولیا کریسپیانی و گلرخ نفیسی
ژان -باتیست گان
فرناز غالمی
استر مرینرو
گپس کیوریتوریال
در راستای سمپوزیوم کیوریتوریال تهران ۲#
 ۱۴دی  ۲۳ - ۱۳۹۷فروردین ۱۳۹۸
بازدید روزهای دوشنبه تا جمعه ،ساعت ۲۰ - ۱۵
آدرس :خیابــان شــهید مفتــح جنوبــی ،کوچــه مبینــی ،پــاک ۱۰
ســمپوزیوم کیوریتوریــال تهــران بخشــی از پــروژه
پژوهشــی کیوریتوریــال ،بــه عبــارت دیگــر مــی باشــد.
ایــن پــروژه قابلیــت هــای کیوریتوریــال را از طریــق هنــر
معاصــر و در بســتر پــر چالــش جهانــی کاوش مــی کنــد.
پــروژه ســمپوزیوم کیوریتوریــال تهــران توســط فرشــته موســوی؛
 www.mmoossaavvii.comدر ســال  ۱۳۹۶و بــا همــکاری
مرکــز فرهنگــی هنــری چارســو (تاســیس ســال ،۱۳۷۵
فضایــی مســتقل بــرای آمــوزش هنــر) زیــر مجموعــه برنامــه
راهــی تــازه شــکل گرفتــه اســتwww.charsoohonar.com.
گپــس در راســتای ســمپوزیوم کیوریتوریــال تهــران  ۲#نمایشــگاه
«ولــی مــا اهرامــی بــر جــای نمــی گذاریــم» را ارائــه داده اســت.
گپــس ســال  ۲۰۱۶بــا همــکاری ســوفیا کورالــز آکرمــن (مادریــد،
اســپانیا) ،گلنوش حشــمتی (تهــران ،ایــران) و فالویا پرســتینینزی
(رم ،ایتالیا) شــکل گرفــت.https://gapscuratorial.tumblr.com

In conjunction with Tehran Curatorial Symposium#2: Cura
tor as Translator, this exhibition acts as a performative cura
torial device for participating artists, curators and public to
explore how to situate oneself in their fields and in relation
to their history. Pyramids are here proposed in connection
with ideas such as ‘established’ - ‘static’ - ‘colossal’ - and
‘permanent’, to understand if it’s still in our intentions or
possibilities to permanently leave any marks in our sur
roundings. This main interrogation will be responded not
only by the presented artworks but also by analyzing the
processes of production, circulation, and debates around
them. The exhibition coincides with the inauguration of its
venue as a local art center from its previous residential use.
This transformation of urban environment is one example
of an ever-increasing phenomenon that reshapes our un
derstandings of place and time. This project explores the
effects of such formal and functional changes upon local
environments, human relations, as well as social and indi
.vidual identities

ایــن اثــر منشــعب از تأملــی اســت بــر اینکــه چگونــه یــک مــکان
(محــل برگــزاری نمایشــگاه) میتوانــد بــا یــک رویــداد ســازگار
شــود .در طــول زمــان بــه واســطه فعالیتهایــی در زمینــه
ســاختن ،واســاختن ،و نوســاختن ،معنــای ایــن فضــا روزآمــد شــده
اســت .هنرمنــد در گفتگــو بــا افــراد بــه جم ـعآوری اطالعــات از
تغییراتــی کــه در طــول ســالهای گذشــته در ایــن فضــا روی
داده پرداختــه و آنهــا را ثبــت کــرده اســت .ایــن اثــر شــامل
مجموع ـهای از پرفورمنــس هایــی اســت کــه در طــول برگــزاری
ســمپوزیوم روی داد .در عیــن حــال ،نتایــج بررســی و فعالیتهــای
هنرمنــد نیــز در ایــن اتــاق بــه نمایــش درآمــده اســت .عنــوان
اثــر ،برگرفتــه از گفتگــوی هنرمنــد بــا صاحــب ســاختمان اســت.

فرشاد خواجه نصیری
«جا به جا» ،چیدمان صوتی۱۳۹۷ ،
گــذار پیشــروی فضــا در اســتفاده از فــنآوری ،فکــر اصلــی
ایــن چیدمــان صوتــی اســت .ایــن اثــردر بخــش تابســتان
نشــین ســاختمان کار گذاشــته شــده اســت کــه در معمــاری
ســنتی ایــران بــرای خنــک کــردن بــه کار میرفتــه اســت.
ســر و صدایــی کــه از فضــای بیــرون بــه گــوش میرســد
روایتــی از صداهــای ضبــط شــده محیطــی اســت کــه بیننــده
را بــه اتاقــی کــه چیدمــان در آن اســت هدایــت کــرده و بــا
یــک بلندگــو در برابــر یــک پنکــه روبــرو میکنــد :برگــردان
فضــا بــه رویدادهــای مصــوت ،اکنــون بیاعتنــا بــه زمــان.

گزارش ویژه

آنا دات
«دســت ناپیــدا گریبــان مــی کشــد  -من پــی دســت و گریبان
مــی روم» ،پرفورمنــس و دســت نوشــته روی نقشــه« ۱۳۹۷ ،دست ناپیدا گریبان میکشد  -من پی دست و گریبان میروم»

Anna Dot

Part of Molavi’s poetry, performance, handwriting on
printed map, 2018
This work departs from a reflection on how a place (the
exhibition space) can adapt to a certain event. Through a
series of acts: building, un-building, and rebuilding across
time, the meaning of the space has been updated. By inter
viewing people and documenting the collected evidences,
the artist has registered the changes that have been made
in this specific space throughout the years. The work con
sists of a set of performances that took place during the
symposium. As a result the outcome of researches and
conversations are presented inside one of the rooms in the
same building. The title of the work is selected from an in
terview that the artist has conducted with the owner of
.the building

Farshad Xajehnassiri
“Displanced”, Sound installation, 2018
The transition in approaching the space to the use of tech
nology is the core idea of this sound installation. This piece
is located inside the «summertime space» of the building,
which used to operate as a cooling system in traditional
Iranian architect. The noises that could be heard from out
side the building suggest a kind of a narration to invite the
audience to find a room wherein a loudspeaker is facing a
cooling fan to ecco the recorded sounds: a translation of
.space to sonic events, now apathetic to time
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Hamed Dehqan
Plant-Place”, Installation (plants, soil, metal), 2018“
Plant-Place” is a pre-structure for understanding the for�““
mation of new relationships and life structures within the
natural world. It is presented symbolically as an incarnation
of the inner hidden mystery in living beings. ‘Plant, soil and
metal’ are set in an unusual condition to present notions
of formation, destruction and reinvention in relationship
.with a structure

حامد دهقان
۱۳۹۷ ،) خاک و فلز، چیدمان (گیاه،»«گیاه مکان
 ســازه ای اســت بــرای درکِ شــک-مــکان» پیشا-«گیاه
ِل گیــری
روابــط و ســاختارهای زیســتی تــازه در بســتر طبیعــت؛ و
، جایــی کــه گیــاه.تجســمی اســت از راز آمیــزی نهفتــه در آن
 تخریــب،خــاک و فلــز تحــت شــرایط غیــر طبیعــی بــر ابــداع
. بــا یکدیگــر در رابطــه انــد،و بازآفرینــی یــک شــبه ســاختار
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Giulia Crispiani & Golrokh Nafisi
A Manifesto Against Nostalgia, Twelve printed flags,
performance (10’), 2018
A Manifesto Against Nostalgia”, is a reflection on a long«
term conversation between Giulia Crispiani and Golrokh
Nafisi, that is materialized in a proclamative performance
and twelve handmade flags. Composed of twelve state
ments this manifesto was announced in its entirety both
in Farsi and English with a special accompaniment of three
Karna players from the Gilan province in north of Iran. Kar
na, a traditional Iranian instrument, was originally used for
public announcements, and later was adopted for theatre
and festival performances. Following the first performative
announcement of the manifesto by the artists on the open
ing reception of the exhibition, twelve handmade flags of
each section of the manifesto have remained on the walls
.of the building

گلرخ نفیسی و جولیا کریسپیانی
 اجرا،  دوازده پرچم چاپ شده،»«خطابه ای علیه نوستالژی
۱۳۹ ،ده دقیقه
«خطابــه ای علیــه نوســتالژی» حاصــل مکالمــه ای طوالنــی مــدت
میــان جولیــا کریســپیانی و گلرخ نفیســی اســت که در غالــب بیانیه
ای در روز گشــایش نمایشــگاه بــا همراهــی ویــژه ی ســه َکرنــا نــواز
 ســاز کهــن ایرانــی اســت کــه در، َکرنــا.اســتان گیــان اجــرا شــد
زمــان هــای گذشــته بــرای اعــان خبــر بــرای عمــوم در میادیــن
شــهر نواختــه مــی شــد و بعدهــا در آییــن هــای مذهبــی و ســنتی
، در ادامــه ی ایــن اعــان عمومــی.ایــران جایــگاه ویــژه ای یافــت
دوازده پرچــم بــا نوشــته هایــی از ایــن بیانیــه تکــه دوزی شــده بر
. در مــدت زمــان برگــزاری نمایشــگاه بــه دیــوار آویختــه ماند، آنهــا
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جان-باتیست گان
«دن کیشوت دال مانچا نجیبزاده مبتکر» ،چیدمان نوری،
۱۳۹۷
ژان -باتیســت گان کتــاب دن کیشــوت را بــه شــکل یــک
چیدمــان نــوری بــا ضربههــای نورانــی کــد مــورس ارائــه مــی
دهــد .ایــن پنجــاه و چهــار خوانــش کــه بیشــتر در شــب قابــل
رؤیــت اســت ،بخــش بــاالی ســاختمان را بــه شــکل یــک فانــوس
دریای ـی در م ـیآورد کــه ســیگنالهای بلنــد و کوتــاه میفرســتد.
ِ
باســرعت
نخســتین رمــان بــزرگ غــرب متجــدد بدیــن شــکل
زندگیایکــه در تهــران در جریــان اســت خوانــده میشــود.
نورهــای قرمــز ماننــد ضربــان نامنظــم قلــب روشــن میشــوند
ـی فهــم ناپذیــر را نمایــان کننــد.
تــا یــک قصـ ه ماجراجویانــه تخیلـ ِ

Jean-Baptiste Gaane
“El ingenioso hidalgo don Quijote de la
Mancha”, light installation, 2018
Jean- Baptiste Ganne presents a reading of the entirety
of Cervantès› Don Quixot in Morse code in the shape of
a light installation. Visible for the most part at night, this
approximately fifty-four reading turns the top of the place
into a lighthouse emitting long and short signals. Western
modernity›s first great novel is thus read at the very speed
of the life taking place around in the city of Tehran. The
red flashes light up like an irregular heart beat for all the
Dulcineas to be found, counting out the incomprehensible
.tale of dreamed adventures

فرنــاز غالمــی بــرای ایــن منایشــگاه دو اثــر مرتبــط را ارائــه مــی کنــد کــه
بــه صــورت مج ـزا تولیــد شــدهاند امــا در گفــت و گــو بــا یکدیگــر هســتند:
یــک مجموعــه چــاپ و ســه پارچــه نقاشــی شــده .هــر دو اثــر بــا بــه یــاد
آوردن آنچــه فرامــوش شــده اســت ،کــه مفهومــی کلیــدی در اثــر اوســت ،تولیــد
شــدهاند .در عیــن حــال هــر دو اثــر الیــه هــای تدریجــی تاریــخ ذخیــره شــده
در فضایــی کــه پیــش تــر بــه عنــوان پارکینــگ اســتفاده شــده را نــگاه داشــته.

For this exhibition, Farnaz Gholami is presenting two in
terconnected works that have been conceived separately
but are in conversation: a series of prints and three paint
ed sheets of fabric. Both works operate by remembering
what is forgotten, which is a key concept of her practice. At
the same time, they celebrate the gradual layers of history
.stored upon what it used be as a parking space

گزارش ویژه

فرناز غالمی
چپ « :چک چکه» ،چیدمان نقاشی۱۳۹۷ ،
راست«:شامره  »۱۰تیزابکاری (اچینگ)۱۳۹۷ ،

Farnaz Gholami
Left: “Dripping”, painting installation, 2018
Right: “No. 10”, photo etching, 201
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استر مرینرو
«فاصله میان من و تو (امروز تنها میتواند با پیکسل
اندازهگیری شود)» ،چیدمان ویدیویی ،چاپ روی بالش،
۱۳۹۷

Esther Merinero
““�La distancia entre tu y yo (can only be measured in pix
els now) / the distance between you and I (ahora solo se
puede medir en pixeles)”, Video Installation, printed
fabrics on cushion, 2018

چیدمــان اســتر مرینــرو شــامل ویدیویــی بــه همــراه یــک ســری
بالــش مــی باشــد .ویدیــو در حیــن ســفر هنرمنــد از دبــی بــه
تانزانیــا از پنجــره هواپیمــا گرفتــه شــده اســت .بــرای طراحــی
چیدمــان ،هنرمنــد روی ویدئــو بــه انــدازهای زوم کــرده کــه
بــه شــکل پیکســل درآمــده اســت .ایــن پیکســلها بــر روی
بالشهــای مکعــب شــکل ،ســه بعــدی میشــوند .بــه تدریــج
از تصویــر دور شــده ،در اطــراف اتــاق پراکنــده میشــوند و بــه
شــکل مجموعــهای از مجســمههای نســبتا انتزاعــی در میآینــد
کــه میتــوان روی آنهــا بــه تماشــای ویدیــو نشســت .ایــن
اثــر قابــل گســتردن و خود-ارجــاع اســت و ناممکنــی ایجــاد
ارتبــاط در جهانــی کــه بــه شــدت تحــت فرمــان فــنآوری
اســت را بررســی میکنــد .گویــی بازیابــی کامــل تجربــه
یــک فــرد بــه کوچکتریــن ذرههایــش واســازی میشــود.

This installation includes a video and several cushions. The
video was taken by the artist during her travel from Dubai
to Tanzania and it shows her view from the plane’s window.
The installation includes an alteration that she has made
to this video by zooming-in and deconstructing the image
to the extent that it has changed into small element. The
created pixels are translated into three dimensional sculp
tures in cubic shapes as cushions to be used by the public
for seating places. This work explores the paradoxes of af
fection and the relations between things in today’s world
that is extremely mediated
.by technology

گزارش ویژه

کتاب  -کیوریتوریال ،به عبارتی دیگر
شنبه  ۱۵دی۱۳۹۷ ،
بــرای شــناخت امــکان هــای عبارتمنــد کــردن و گفتگــودر
زمینــه کیوریتوریــالدر تهــران ،تحــوالت ادبــی و نــوآوری هــای
زبانــی بســیار ضــروری اســت.کیوریتوریــال ,بــه عبــارت دیگــر
یــک کتــاب دو زبانــه (فارســی  /انگلیســی) اســت کــه در کنــار
پــروژه پیچیــده مطالعــهو پژوهــش بــر روی کیوریتــوری در تهــران
ســازماندهی شــده اس ـت .ایــن نشــریه مجموعــه ای از مقــاالت و
گفتــار هــا را بــرای کشــف رابطــهقــدرتو کنــش هــای خالقانــه
در حــوزه هنــر ارائــه مــی دهــد و اســتراتژی هــای انتقــادی بــرای
شــناخت توانایــی هــای کیوریتــوری در شــرایط پیچیــده را
بررس ـی مــی کنــد .در راســتای ســمپوزیوم در نشســتی عمومــی
فرشــته موســوی (گردآورنــده) بــه معرفــی کتــاب پرداخــت.

Curatorial, in Other Words, book
Saturday 5 Jan, 2019
To actualise the possibility of a curatorial discourse in Teh
ran, literal transformations and lingual innovations are
quite essential. Curatorial in Other Words is a bilingual
book (Farsi/English) organised in conjunction with a com
plex project on the study of curating in Tehran. this publica
tion presents a collection of essays and articles to explore
power relations in the domain of art and engage in critical
strategies to recognize the potentialities of curatorial prac
tice in complex conditions. In conjunction with the sympo
sium, Fereshte Moosavi (editor) presented the book in a
.public event
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Tehran Curatorial Symposium is part of Curatorial, in Other
Words, a re
search-based project initiated in 2016 by Fereshte Moosavi
in collaboration with Charsoo Honar (www.charsoohonar.
com). This project explores abilities of curatorial practice in
the context of contemporary art. www.mmoossaavvii.com

ســخنرانی و گفــت و گــو بــا گــروه کیوریتوریــال گپــس
 گلنــوش حشــمتی و فالویــا،ســوفیا کورالــز آکرمــن
 جولیــا، آنــا دات، حامــد دهقــان:پرســتینینزی و هنرمنــدان
۱۳۹۷ ، دی۱۶  یکشــنبه، گلــرخ نفیســی،کریســپیانی
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Panel discussion between Gaps: Flavia Prestininzi, Sofia
Corrales Akerman, and Golnoosh Heshmati with artists:
Hamed Dehqan, Giulia Crispiani and Golrokh Nafisi and
Anna Dot, Sunday 6 January, 2019
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آیــا میتــوان تجربــه زیســتن را بــه تجربــه عکاســی تقلیــل داد؟
پاســخ تقریبــی اســت و همــان انــدازه پــوچ .وچزیســتن در یــک
معنــا ،مجموعـهای از مشــخصات بیولوژیــک اســت؛ فرآیندی ســاده
امــا در همــان حــال بســیار پیچیــده کــه از چنــد میلیــارد ســال
تجربــه بیــرون آمــده اســت :نفــس کشــیدن ،خــوردن ،پوشــیدن،
ســرپناه و زوجــی داشــتن و کودکانــی یافتــن .زیســتن امــا بــرای
انســان ،تجربــهای بیماننــد از فرهنــگ اســت ،هــر یــک از
مشــخصات بیولوژیــک در ســاختارهایی معنایــی ،نمادیــن و زبانــی،
تعریــف و بازتفســیر و بازســازی میشــوند و بدیــن ترتیــب اســت
کــه همــه حرکتهــا از ســادهترین تــا پیچیدهترینشــان ،از
نفسکشــیدن تــا راهرفتــن ،از خــوردن تــا پوشــیدن ،از نیازهــای
بدنــی تــا دیــدن و شــنیدن و لمــس کــردن و همــه حسهــا و
احســاسها بــه ســاختارهای معناشــناختی تبدیــل میشــوند ،بــه
مجموعههــای مناســکی ،بــه جشــنها و مراســم و نمایشهــا و
دیدهشــدنها و دیدنهایــی نمایشــی و در یــک کالم بــه فیلمهــا
 1این نوشتار ابتدا در مجله «دمنوش» شماره پنجم ،شهریور –مهر ،1397
شماره ویژه ایران در آستانه  1400منتشر شده است.

لبخند تو جان میدهد خاک را  ...بخند  /...محسن نظری

گزارش ویژه

عکاسی به مثابه زیستن
امیر نریمانی

1

و بــه عکسهایــی کــه اشــکال ثبــت خاطرهاهســتند .همانگونــه
کــه متنهــا چنینانــد امــا بســیار بیشــتر از متنهــا ،زیــرا تمــام
تفســیرها و تعابیــری کــه میتــوان از عکسهــا ،از رنگهــا ،از
حــرکات ثابــت و ثبتشــده و ســاکن داشــت و برداشــت ،همــه
تصــور یــا توهمــی خــط
خیالپردازیهایــی کــه میتــوان از ّ
پیوســته لحظــات پیــش از شــروع عکاســی تــا لحظــات پــس از آن
در زهــن زاده میشــوند ،داشــت و از روایتــی کــه میتــوان بــرای
عکــس نوشــت و داســتانی کــه میتــوان درونــش قــرار داد ،بــه
نســبت یــک متــن بســیار بیشــتر هســتند.
تمریــن ِعکاســی ،و ُکنــش ِعکاســی ،وقتــی بــا زندگــی روزمــره،
وقتــی بــا تمــام رویدادهــای کوچــک روزمــره همــراه شــود،
درســی بــزرگ بــرای مــا دارد :اینکــه زندگــی بیولوژیــک کــه درون
مدارهــا و چرخههــای بینهایــت زندگــی فرهنگــی و شــبکههای
ُخــرد آن جــاری میشــود ،سرچشــمهای بیپایــان و عظیــم بــرای
شــناخت یــک فرهنــگ ،یــک مــردم در تمــام گوناگونــی ،در تمــام
گســتره و در تمــام ژرفنــای آنهاســت .بنابرایــن نمیتــوان عکاســی
را بــدون ایــن خصوصیــات خواســت ،بیآنکــه آن را از یــک ُکنــش
اجتماعــی بــه ابــزاری انتزاعــی در هنــر تبدیــل کــرد؛ بــه چیــزی
نظیــر یــک قلممــوی نقاشــی کــه بــر بومــی ســفید رنگهــای
دلبخواهــی را بیارایــد .ارزش ایــن گونــه از عکاســی هنــری البتــه
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بیشــک بســیار باالســت همانگونــه کــه ارزش هنرهــای
تجســمی حتــی در انتزاعیتریــن اشــکال آنهــا .امــا ســخن مــا در
اینجــا بــر ســر پدیــده و فرآینــد دیگــری اســت؛ فرآینــدی کــه در
آن عکاســی بــدل بــه قلمــی میشــود کــه زندگــی را توصیــف
میکنــد؛ دســتی هوشــیار و متعهــد ،توصیفگــر و تحلیلگــر
کــه واقعیتهــا را میشــکافد و بــا کنــار هــم قــراردادن وقایــع و
رویدادهــا و همــراه کــردن کلمــات و متنهایــی چنــد ،تصویــری
بدیــع و یگانــه از واقعیــت بــه مــا میدهــد؛ کاری کــه در ایــن
کتــاب شــده اســت.
هرگــز نمیتــوان از بیولــوژی ،از واقعیتهــای زیســتی کوچــک،
صــرف نظــر کــرد .مصــداق ایــن امــر نیــز دقیقــا در همیــن
مجموعــه از عکسهــای عکاســان ایرانــی اســت کــه در ایــن
کتــاب گــرد آمدهمــو بــدون هیــچ ادعــا و شــعاری بــه مخاطبــان
عمومــی ارائــه میشــود .در ایــن کتــاب نویســندگان نــه بــه
دنبــال عرضــه تصویــری آرمانــی هســتند ،نــه بــه دنبــال آنچــه
بــه درســت یــا نادرســت اســیاهنمایی»منامیده شــده اســت .در
ایــن کتــاب ،عکاســان کــه بــه گمانــم اکثــر آنهــا جــوان هســتند و

در بطــن جامعــه و رویدادهــا ،حضــوری پُررنــگ و گفــت و گویــی
پیوســته بــا مــردم دارنــد ،نــه در پــی اثبــات چیــزی هســتند و
نــه در پــی نفــی چیــزی .آنچــه در کتــاب و از خــال عکسهــا
دیــده میشــود ،واقعیــت جامعــه ایرانــی در همــه پیچیدگیهــا
و ظرافتهــا ،زیباییهــا و آســیبهایش اســت ،بیآنکــه ادعــا
شــود تمــام ایــن واقعیــت در ایــن کتــاب کوچــک نمایانــده شــده
اســت .گویــی گوش ـهای از پــرده را از یــک صحنــه بــزرگ کنــار
زده باشــیم و بــه آن نگریســته باشــیم .آنچــه میبینیــم مــردم
مــا هســتند .زنــان و مــردان ،کــودکان و بزرگســاالن ،جوانــان و
پیــران ،افــراد خوشــبخت و مصیبــتزدگان و حتــی از آن هــم
بیشــتر آنچــه میبینیــم ،جانــوران و اشــیاء هســتند کــه اغلــب
حضــور موثــر و مهــم آنهــا را در زندگیمــان فرامــوش میکنیــم.
هواپیماهــا ،اشــیای خانگــی ،در و دیوارهــا ،بازارهــا ،خیابانهــا،
مغازههــا و مانکنهایــی کــه لباسهایــی بــر آنهــا آویختــه شــده
و ...آنچــه میبینیــم همــان انــدازه ســکوت و بیحرکتــی را در
خــود دارد کــه حرکــت و شــتاب و بــه روز وبــودن را ،هیجانهــا
و اندوههــا و ماتمهــا و دردهــا و شــادیها را ،پیروزیهــای

بــا خــود میبــرم شــرم و حیایــی کــه از نیــاکان خــود بــه ارث بــردهام و آن را بــه
فرزنــدان خــودم میآمــوزم کــه ایــن رد پــای اجــداد مــن اســت  /محســن نظــری

بــزرگ و آســیبهای بزرگتــر را .در یــک کالم ،شــاید بتوانــم
بگویــم ایــن کتــاب کوچــک بــا عکسهایــی کــه مهمتریــن
خصوصیــت آنهــا بــه نظــرم ،صمیمیــت و صداقتشــان اســت،
میتوانــد خواننــده ،ولــو یــک خواننــده غیــر ایرانــی را بســیار
بیشــتر و بهتــر بــا جامعــه ایــران در آســتانه ســال  1400آشــنا
کنــد تــا بســیاری از عکسهــای بســیار حرفــهای و معــروف و
فیلمهــای معروفتــر و کلیشــهای کــه امــروز در جهــان شــاهد
روی صحنــه حرفتــن و برجســته شدنشــان هســتیم .ایرانــی کــه
روی صفحــات ایــن کتــاب کوچــک در آســتانه آغــازی دیگــر و
دلبخواهانــه قــرار گرفتــه اســت و هنــوز میتوانــد بخنــدد ،گریــه
کنــد ،پرســه بزنــد ،در کوچــه و خیابانهــا ســرگردان باشــد،

مردمانــش بــا یکدیگــر حــرف بزننــد ،بــازی کننــد ،فاجعههــا را
تجربــه کننــد و شــادیهای کوچــک روزمرهشــان را بــا یکدیگــر
تقســیم کــرده و از ســر بگذراننــد .از همیــن رواســت کــه وقتــی
دوســتانی کــه ندیدهدبودمشــان و هنــوز هــم ندیــدهام و هیــچ
آشــنایی بــا آنهــا نداشــتم ،برایــم نامــهای نوشــتند و خواســتند
کــه مقدم ـهای کوتــاه بــر ایــن مجموعــه بنویســم و نمونــه اولیــه
کتــاب را برایــم فرســتادند ،درنگــی بــه خــود راه نــدادم .بحــث بــر
ســر آن نبــود و نیســت کــه ایــن کتــاب بــا مشــروعیتی دانشــگاهی
همــراه شــود کــه نیــازی هــم بــه آن نــدارد ،مســئله آن نیســت
کــه کســی ،هــر کســی از آن تعریــف کنــد و آنچــه را نمایــش
داده شــده اســت مــورد تاییــد علمــی یــا غیرعلمــی ،هنــری یــا

گزارش ویژه

دانشآمــوزان یکــی از کالسهــای دبســتان شــکوفههای انقــاب
در مراســم جشــن  22بهمــن کــه هــر ســاله بــرای پیــروزی انقالب
اســامی برگــزار میشــود ،جایــزه بهتریــن کالس اخــاق و انضباط
را دریافــت کردنــد و بــا شــور و نشــاط مشــغول شــادمانی هســتند.
مدیــر دبســتان شــکوفههای انقــاب کــه در منطقــه  8آمــوزش
و پــرورش شــهر تهــران اســت در مراس ـمهای مختلــف در طــول
ســال تحصیلــی کالسهایــی کــه از لحــاظ انضبــاط و کیفیــت
یادگیــری بــاال باشــند بــا دادن جایــزه تشــویق میکنــد .چندیــن
ســال اســت کــه در ایــران کالسهــای درس دوره ابتدایــی روش
قدیمــی ( امتحانــات ورقـهای) را کنــار گذاشــته و دانشآمــوزان در
طــول ســال تحصیلــی مــورد ارزشــیابی توصیفــی قــرار میدهنــد/
مجتبــی ملــک پوریــان
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اخالقــی قــرار بدهــد؛ مــن در هنــر ،بــاوری بــه اینگونــه روشهــا
و رویکردهــای طبقهبندیکننــده و در واقــع طردکننــده نــدارم.
همانگونــه کــه در علــم شــناخت جوامــع انســانی نیــز روش
علمــی ،اگــر فاقــد هستیشناســی گویایــی باشــد ،میتــوان از
آن صــرف نظــر کــرد ،زیــرا بــه صورتهــای بیشــماری قابــل
دســتکاری کــردن و دســتکاری شــدن اســت و بنابرایــن ممکــن
اســت هرگونــه مشــروعیتی را از دســت بدهــد .بــه بــاور مــن،
اثــر هنــری بایــد خــود ،مشــروعیت خــود را در طــول زمــان و
نــه صرفــا در لحظــه رخ دادن بــه وجــود آورد .همانگونــه کــه
اثــر علمــی نیــز بایــد خــود مشــروعیت خویــش را البتــه در
فرآینــدی بســیار متفــاوت و بــا اهــداف و اشــکالی بینهایــت
دگرگــون در طــول زمــان بــه دســت آورد و بــا تکــرار پیوســته
خویــش بــه سرچشــمهای قابــل اطمینــان و همــواره تفســیرپذیر
تبدیــل شــود .امــا اگــر بــاز هــم بــه کتــاب برگردیــم و بــه فرآینــد
عکاســی ،میتوانــم بــا اطمینــان و بــا تجرب ـهای کــه در آن واحــد
تجربــهای فــردی و حرفــهای از شــناخت طوالنــی مــدت یــک
جامعــه در پیچیدگیهــای جامعهشــناختی و انسانشــناختیاش
اســت ،بگویــم ایــن کتــاب برایــم بســیار آموزندهتــر از رســالههای
زیــادی بــود کــه دربــاره همیــن جامعــه نوشــته شــدهاند و در آن
بــا فشــار ایدئولــوژی یــا نظریههــای غریــب بــه اصطــاح علمــی
یــا سیاســی یــا اجتماعــی تــاش شــده اســت درســی اخالقــی
یــا علمــی بــه خواننــده داده شــود .تفــاوت کار در اینجــا تفــاوت
جامعــهای خیالیــن اســت کــه تنهــا در ذهنهــای ایدئولوژیــک
و فروکاســته وجــود دارد بــا جامعــهای زنــده ،رنگارنگنــو پویــا
از انســانها در یــک پهنــه فرهنگــی بــا پیشــینهای دراز مــدت
و بشــدت تفســیرپذیر .آنچــه بــه ایــن کتــاب بویــژه ارزشــی
هستیشــناختی میدهــد ،زیــر پــا گذاشــتن مرزهــای تصنعــی

بــر اســاس آمــار رســمی  5میلیــون ایرانــی در آســتانه ســال
 ۱۴۰۰در خــارج از مرزهــای ســرزمین مــادری زندگــی میکننــد،
عــددی نزدیــک بــه 7درصــد؛  7درصــدی کــه اگرچــه کمتــر
تجربههــا و بزنگاههــای اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی را بــا
ســاکنان ســرزمین مــادری شــریک بودهانــد امــا بهســختی
بتــوان تجربــه مهاجــرت را در زندگــی معاصــر ایرانیــان نادیــده
گرفــت ،از طرفــی بــا توجــه بــه رشــد فزاینــده نــرخ مهاجــرت،
بررســی زندگــی اجتماعــی ایرانیــان مقیــم خــارج از کشــور
تصویــر روشــنی از زوایــای پنهــان مهاجــرت بــه دســت میدهــد/
صــادق حیــدری فــرد
اســت کــه امــروز مــا را بیــش از هــر زمــان دیگــری بــرای درک
زندگــی در ژرفنــای پیچیدگــیاش تهدیــد میکننــد؛ مرزهــای
میــان آدمهــای مختلــف ،مرزهــای میــان آدمهــا و جانــوران
و اشــیاء .از همیــن رو نیــز کتــاب بــه مــا کمــک مــی کنــد تــا
بتوانیــم از ایــن راه ،فراتــر رفتــن از طبقهبندیهــای رایــج میــان
رویدادهــای خــوب و بــد و مصیبتهــا و شــادیها و فراتــر رفتــن
از آنچــه بــه نظرمــان ظمهم»همیآیــد و آنچــه بــا ســطحینگری
آن را اپیــش پــا افتاده»فمینامیــم ،بیاموزیــم .بازگشــت بــه
ســادگی ،امــا نــه بــا ســادهپنداری و ســطحینگری ،بلکــه بــا
عمیقکــردن ذهنهــا و چشــمهایمان .وقتــی بــه انــدزاه
کافــی بــه چیزهــای ســاده نزدیــک شــویم ،وقتــی عینکهــای
ایدئولوژیــک و نوعــی از خودبیگانگــی ِ توهـمزده علمــی را از خــود
دور کنیــم ،میتوانیــم چیزهایــی را ببینیــم کــه در آن نگاههــا
محــو شــدهاند و بــرای مــا قابــل مشــاهده نیســتند .منظــور
در اینجــا آن نیســت کــه خواســته باشــیم نگاههــای علمــی و
تحلیلهــای اجتماعــی و سیاســی و اقتصــادی را نفــی کنیــم ،هــر
کــدام از آنهــا جایــگاه خــود را دارنــد ،همانطــور کــه منظورمــان آن
نیســت کــه خواســته باشــیم یــک عکــس یــا هــر هنــر تجســمی
یــا تصویــر دیگــری را کــه در آن حضــور مولــف بســیار پررنــگ
میشــود و برچســب و دیــدگاه خــود را بــه واقعیــت تحمیــل
میکنــد تــا یــک کاثــر هنری»نبیافرینــد نفــی کنیــم؛ منظــور مــا
ایــن اســت کــه میتــوان واقعیــت را بــا ســادهترین ابزارهــا تــا
عمیقتریــن الیههایــش شــناخت و عرضــه کــرد ولــو بــه صورتــی
ناخــودآگاه .گمــان مــن آن نیســت کــه تصمیــم بــرای تهیــه و
تدویــن و بــه ثمــر رســاندن بســیاری از عکسهایــی کــه در ایــن
مجموعــه آمدهانــد یــا متنهــای کوتــاه و ســاده و صمیمانــهای
کــه بــر آنهــا نوشــته شــدهاند ،ولــو آنکــه لزومــا بــا محتــوای

رتبــه ايــران در زمینــه افســردگي و غمگينبــودن در دنيــا فاجعــه
اســت .ايــن يــك واقعيــت اســت كــه مردمــان ايــران زميــن شــاد
نيســتند .بــراي اينكــه رتبــه دوميــن كشــور غمگيــن دنيــا خــارج
شــويم چــه كارهايــي بايــد كــرد؟ چقــدر مــردم و چقــدر مســئوالن
در ايــن زمينــه ميتواننــد كمــك كننــد؟ حكومــت عــاوه بــر
گرفتــن ماليــات ،كنتــرل مرزهــا و فــروش نفــت ،مســئوليت شــاد
نگــه داشــتن مردمانــش را نيــز دارد .در  ٢٦ســال گذشــته ميــزان
افســردگي ٢برابــر شــده و در ايــن بيــن هــر كســي بــه چيــزي پناه
ميبــرد .موزيــك ،حيوانــات خانگــي ،وقــت گذرانــدن بــا گوشــي
تلفــن همــراه ،رفتــن بــه دل طبيعــت و...آيــا بــه مردمانــي كــه
اميــدوار نيســتند ميتــوان اميــد بســت؟  /ســروش ســید جمالــی

گزارش ویژه

همــه آنهــا موافــق نباشــم ،یــا آنهــا را گاه نوعــی ســاده کــردن و
تقلیلدهنــده واقعیــت بدانــم ،بــر اســاس یــک اســتراتژی دقیــق
معرفتشــناختی بــه ســرانجام رســیده باشــد .درســت برعکــس
آنچــه بــه بــاور مــن ایــن کتــاب و عکسهایــش را ارزشــمند
میکنــد ،همیــن ناخودآگاهــی اســت کــه در عکسهــا و در
نوشــتههای همراهیکننــده آنهــا وجــود دارد؛ همیــن صداقتــی
کــه در نــگاه بــه واقعیــت در همــه ابعــادش وجــود دارد؛ همیــن
مپراکندگی»رموضوعــی و زمانــی و مکانــی کــه ممکــن اســت در
ابتــدا بــه نوعــی اغتشــاش ذهنــی تعبیــر شــود امــا بــا چنــد بــار
مــرور کــردن عکسهــا بتدریــج هــر کــدام جایــگاه خــود را در
ذهــن مــا مییابنــد .ارزش کتــاب بــه نظــر مــن در آن اســت
کــه در یــک زمینــه بزرگتــر اجتماعــی ،رویدادهــای در جریــان
و تــازه و زنــده ،خوانشــی تکمیلــی را ممکــن میکنــد .میتــوان
کتــاب را پــس از خوانــدن ایــن یــا آن خبــر ،خوانــدن ایــن یــا
آن تفســیر سیاســی و اجتماعــی تورقــی کــرد و بــار دیگــر بــه
عکسهـا ،بــه ایــن مــردم ،بــه ایــن فرهنــگ ،بــه ایــن جامعــه کــه
هــزاران ســال از عمــرش میگــذرد ،نگریســت و نکاتــی ظریــف
و بینهایــت جــذاب و پُربــار یافــت .هــم از ایــن رو بــه گمانــم
ایــن کتــاب نــه فقــط ارزشــی در خــود دارد ،بلکــه میتوانــد بــه
مثابــه الگویــی بــرای نوعــی کار جمعــی در عکاســی اجتماعــی و
مینیمالیســتی نیــز بــه کار رود کــه امــروز در جهــان جایگاه بســیار
خوبــی دارد؛ عکسهایــی از وقایــع و آدمهــای عــادی و روزمــره
کــه متنهایــی از خــود آن آدمهــا یــا عــکاس ،همراهیشــان
کنــد ،بیآنکــه خواســته باشــد نــه نظــر خــود را پنهــان کنــد،
نــه آن را تحمیــل کنــد ،نــه از نوعــی خنثــی بــودن غیــر واقعــی
در کار خــود دفــاع کنــد و نــه ســرانجام در پــی تحمیــل یــک

ایدئولــوژی بــر واقعیــت باشــد .بــا ایــن نــگاه بــه بــاور مــن ،ایــن
کتــاب بــرای گــروه بزرگــی از خوانندگان از دانشــجویان و اســتادان
و روشــنفکران مــا قابــل بهرهبــرداری و منبعــی بــرای الهــام گرفتــن
و شــناخت جامعـهای اســت کــه ممکــن اســت تصــور کننــد آن را
بســیار خــوب میشناســند ،امــا بــا دقتــی بیشــتر بــر عکسهــا
خواهنــد دانســت تــا شــناخت ایــن جامعــه و ایــن فرهنــگ هــزاران
ســاله ،فاصلــه بســیار زیــادی بــرای همــه مــا باقــی مانــده اســت.
فاصل ـهای کــه در آن میتــوان هــزاران هــزار اثــر هنــری و علمــی
دیگــر آفریــد.
قصــه و روایــت هــر شــخص از دنیــای پیرامــون خــود ،برگرفتــه
از جهانبینــی و نگــرش فــردی او بــه جهــان اطــراف اســت .ایــن
جهانبینــی نشــأت گرفتــه از مســیری اســت کــه شــخص طــی
ســالیان زندگــی و فعالیــت آن را پیمــوده اســت .مســیری کــه از
خانــواده آغــاز شــده و فــرد در بســتر جامعــه و دانشــگاه رشــد
یافتــه و در محیــط جامعــه بــه تکامــل میرســد .عکاســی مســتند
بــه عنــوان شــاخهای از علــوم انســانی ،بــه لحــاظ مراوداتــی کــه
بــا بطــن جامعــه دارد ،راوی و قصهگــوی بیواســطهای اســت
از شــرایط حــال حاضــر جامعــه خــود .راوی روایتــی کــه حداقــل
دخــل و تصــرف در عبارتهــای آن اتفــاق میافتــد .ایــن روایــت
کــه بــا کمــک گرفتــن از پیکس ـلهای حســاس بــه نــور بــر پایــه
ســلولهای وجــودی عــکاس اســتوار اســت و شــکل میگیــرد،
نیــاز بــه خوانشــی دقیــق و تفکــری ژرف بــر خــط بــه خــط آن
دارد تــا از دریچــه عکاســانه کــه بــا اصــول فنــی و زیباشناســانه
زینــت داده شــده اســت ،بــه عمــق معنــی مســتتر در جــان
وجــودی جامعــه پــی بــرد.
آنچــه عکاســی مســتند و خبــری را از ســایر ژانرهــای عکاســی
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احتمــاال همــه مــا تــا کنــون شــاهد صحنه عکــس گرفتــن آدمها از خودشــان بودهایم« .ســلفی» کــه معــادل آن در فرهنگســتان فارســی«خودعکس»
نامیــده شــده اســت خاســتگاه آن بیشــتر شــبکههای اجتماعــی اســت .در مــورد اینکــه پدیــده «ســلفی» چطــور و چــرا شــکل گرفــت و کارکــرد آن
چیســت و پاســخگوی کــدام نیــاز انســان از گذشــته تاکنــون بــوده اســت ،بررسـیهای جامعــه شــناختی و روانشــناختی زیــادی انجــام شــده اســت
کــه شــاید اشــاره بــه آنهــا تکــرار مکــررات باشــد امــا چیــزی کــه مــن را بــه ثبــت ایــن لحظههــا واداشــت ،تماشــای انســان معاصــر در مواجهــه
بــا پدیــده نوظهــور و اپیدمیــک «ســلفی» از دریچــه جهــان واقعــی بــود .شــناخت کســانی کــه در تالشانــد بــا دوربینهــای همیشــه در دســترس
تلفــن همراهشــان از «من»شــان محافظــت کننــد ،آن را ارتقــا دهنــد یــا روایتــی نــو از خودشــان بیافریننــد .انســانهایی کــه هــر کــدام داســتانی
دارنــد و چیزهــای زیــادی کــه مــا در بارهشــان نمیدانیــم .در مقابــل تنهــا راه شــناخت مــا از آنهــا نظربــازی و واکاوی در نــوع پوشــش ،ژســت،
رفتــار و حالتهایــی اســت کــه خودشــان در اختیــار مــا قــرار دادهانــد کــه شــاید بهان ـهای باشــد بــرای همــزاد پنــداری بــا تجربیــات زیســت
مشــترکمان بــه عنــوان یــک هموطــن ایرانــی در آســتانه ســال  1400شمســی  /ســارا فتاحــی

متفــاوت میکنــد ،اشــراف و عمــق درک و دریافــت عــکاس از
پیرامــون خــود و تســلط او بــه موضوعــی اســت کــه بــرای ثبــت
انتخــاب میکنــد .تفــاوت زیــادی اســت بیــن عکسهایــی کــه از
روی حادثــه ثبــت میشــود بــا عکسهایــی کــه تعقــل و تفکــر
در بطــن خــود دارد .عکسهایــی کــه بــا مطالعــه و دغدغــه تهیــه
میشــود چنــان جریــان و تاثیــری در جامعــه ایجــاد میکنــد

کــه قابــل بحــث و نــگارش بــه مــدد کلمــات و عبــارات نیســت و
همیــن موضــوع تفــاوت بیــن کلمــه و تصویــر اســت .ایــران امــروز
در گــذر از قرنــی پــر تالطــم کــه فــراز و نشــیبهای زیــادی بــه
خــود دیــده اســت ،اکنــون در آســتانه ورود بــه قــرن جدیــد اســت؛
قرنــی کــه در کنــار رشــد و پیشــرفتهای گســترده ،مشــکالت
و تهدیدهــای زیــادی نیــز در پــس مدرنیتــه شــدن خــود دارد.

گزارش ویژه

ســتایش ،دختــر هشــت ســاله مریــم ،روزی ســه ســاعت کنــار
مــادر کار میکنــد و حوالــی نــه صبــح بــا او بــه خانــه بــاز
میگــردد  /زهــره رحمانــی
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امــروز عمــده مشــکل کشــور کمبــود منابــع آبــی و از بیــن رفتــن
محیــط زیســت اســت .در کنــار آن مشــکالت جــدی فرهنگــی
در حوزههــای مختلــف نمایــان اســت از جملــه میــراث فرهنگــی
کشــور کــه امانتــی بــس گرانبهــا از گذشــتگان بــرای آینــدگان

اســت و چــه ســهلانگارانه کمــر بــه تخریــب آن بســتهایم.
مهاجــرت و ســبک زندگیهــای نویــی کــه شــکل گرفتــه،
دغدغههایــی اســت کــه عکاســان ایــن مجموعــه بــا مطالعــه و
تــاش در پــی آگاهیبخشــی بــه جامعــه سراغشــان رفتــه و
از چابهــار بــه ســمت شــرق در کنــاره ســواحل مکــران بــه دریــا
میرســیم بنــدر «بریــس» محــل تجمــع قایقهــا و لنجهــای
ایرانــی ،هنــدی و پاکســتانی اســت  /حســام صادقــی
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تصاویــر را در تلفیــق بــا کلمــات در منظــر دیــد مخاطبــان ایــن
ســبک از عکاســی قــرار دادهانــد .مخاطبانــی کــه فراتــر از هــر
ســن و ســال و مقــام و جایــگاه بایــد در پــی کشــف محتــوای آن،
نــگاه ژرف پیشــه کننــد و پیامهــای نهفتــه در تکتــک فریمهــا
را بــه جدیــت درک کننــد چــرا کــه زمــان بــرای تصمیمــات مهــم
و سرنوشتســاز اندکــی تنــگ اســت و کوچکتریــن غفلــت،
خســارتهای جبــران ناپذیــری بــه بــار خواهــد آورد.
مجموعــه پیــش رو کــه در امتــداد اولیــن نمایشــگاه عکــس کــه بــا
عنــوان «عکــس نگاشــت» در آبــان ســال گذشــته برگــزار شــد ،بــا

موضــوع «ایــران در آســتانه  »1400بــا رویکــرد مســتند و تاکیــد
بــر داســتانگویی و رعایــت اصــول اســتاندارد ارائــه شــده ،حاصــل
تــاش  46عــکاس بــا موضوعــات مرتبــط بــا ایــران اســت کــه
بــرای اولیــن بــار در قالــب نمایشــگاه «ایــران در آســتانه »1400
در معــرض دیــد قــرار گرفتــه اســت و امیدواریــم مفهــوم عکسهــا
بدرســتی بــه مخاطــب منتقــل شــود ،چــرا کــه معتقدیــم بخــش
عمــده مســئولیت آگاهیبخشــی بــه جامعــه در راســتای اصــاح
ســبک زندگــی و تغییــر نگــرش بــر عهــده هنرمندانــی اســت کــه
دغدغــه آگاهیبخشــی دارنــد.
نزدیــک صــد قدمــی اتوبــان شــهید آوینــی -یــک آهنــگ افغانــی
پخــش میکننــد و ایــن بچههــا میگوینــد کــه خجالــت
میکشــیم ،بگــو آهنــگ را تغییــر دهنــد  /زهــرا رســتگار

گزارش ویژه
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وضــو گرفتــن یکــی از دانشآمــوزان بــرای تمریــن فرایــض دینــی
چــون نمــاز و یادگیــری احــکام مربــوط بــه دیــن /زهــرا دمیرچــی

معلــم بــا توجــه بــه عالقــه دانشآمــوزان بــه بیــرون از محیــط
کالس آنهــا را بــه بیــرون از مدرســه بــرده و بــا اجــازه دادن بــه
دانشآمــوزان بــرای انتخــاب تختــه ســنگی بــه عنــوان میــز
و حریــم آن دانشآمــوز بــا آرامشــی خــاص و صدایــی رســا
شــروع بــه امــا گفتــن میکنــد  /حجــت امیــری
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بــرای ســرگرمی عروســک شــدیم؛ عروســک کــه شــدیم،
دورمــان انداخــت /تهمینــه رحمانــی
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آرزو :دختــرک هفــت ســال دارد .مهربــان اســت و چش ـمهایش
قهــوهای .در برقــراری روابــط بیــن فــردی ،بااســتعداد اســت امــا
اغلــب بــه تنهایــی بــازی میکنــد چــرا کــه در محلهشــان
دختــری همســن او نیســت .آرزو دارد بازیهــای چندنفــره و
حتــی دونفــره را همســاالنش بــازی کنــد نــه بــا مادربــزرگ و
پدربــزرگ بازنشســته خویــش  /بهــاره اســدی

گزارش ویژه

روســتای «درک» از توابــه زرآبــاد ،محــل تالقــی کویــر و دریــای
مکــران .دختــر بچ ـ ه بلــوچ بــا لبــاس فاخــر زنــان بلوچــی کــه
آن را ســوزندوزی یــا بلــوچدوزی مینامنــد .حنــا بــر دســت زده
در کنــار ســاحل زیبــای «درک» در انتظــار بازگشــت خانــوادهاش
بــه ســاحل از یــک آب تنــی در ظهــر گــرم جنــوب اســتان اســت
/حامــد صادقــی
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ســاعتها میشــود در دریایــی قــدم زد کــه روزگاری آب بــود
و نمــک ولــی امــروز جــز نمــک و نشــانی از گذشــته چیــزی
از آن باقــی نمانــده اســت .تفاقــض عجیبــی اســت .جشــن
شــکلگرفتن آغــاز یــک زندگــی روی اســکلهای کــه زندگـیاش
پایــان یافتــه اســت .عــروس و دامــاد در روز عروســی خــود روی
اســکله بنــدر رحمانلــو مقابــل عــکاس ژســت میگیرنــد در
حالــی کــه دریــا و آب کــه نمــاد زیبایــی و زندگــی اســت،
سالهاســت کــه خشــک شــده اســت  /امیــر نریمانــی
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دیرتــر از همــه بــرای گرفتــن هدیــه بــه خانــه صالــح آمــد .از وســایل چیــز
خاصــی نمانــده بــود .گرفتــن یــه بســته بادکنــک و دفتــر نقاشــی تنهــا
دلخوشـیاش بــود  /پوریــا حاتمــی

گزارش ویژه

قالــی دســتباف کــه ریشــه در اعمــاق پیشــینه تاریخــی ایــن
کشــور داشــته و شــاخ و بــرگ رو بــه آســمان درختانــی کــه
آمــاده اســتقبال از بهــار هســتند .روســتای قــات ،فــارس،
بهــار / ۱۳۹۶افشین(حســین) تــو
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درباره مجموعه فیلم مستند خاطرات روستا
فرهاد ورهرام

ومــردم» و يــا بــه صــورت كتــاب منتشــر گرديــد و يــا در آرشــيو
مردمشناســي بايگانــي شــد .در ســال  1352ســازمان اداري و
علمــي اداره فرهنــگ عامــه گســترش يافــت و بــه عنــوان «مركــز
ملي پژوهشهــاي مردمشناســي و فرهنــگ عامــه ايــران» در
درون وزارت فرهنــگ و هنــر بــه كار خــود ادامــه داد .مركــز يــاد
شــده تــا ســال  1357در حــال توســعه بــود و توانســت بهعنــوان
يــك مركــز علمــي موردتوجــه مراكــز بينالمللــي قــرار بگيــرد و
در حوزههــاي انسانشناســي زيســتي ،مردمشناســي تاريخي،
مطالعــات ميدانــي و مطالعــات ايــات و عشــاير ايــران ،مطالعــه
جامعــه شــهري و همــكاري بــا پژوهشــگران خارجــي فعالیــت
عمــده ای داشــته باشــد
پــس ازانقــاب اســامي و تحــوالت اداري پــس از آن،بــه ويــژه
فروپاشــي وزارت فرهنگوهنــر« ،مركــز پژوهشهــاي مردمشناســي
و فرهنــگ عامــه» بــا نــام «مركــز مردمشناســي ايــران» وابســته
بــه وزارتخانههــاي فرهنــگ و آموزشعالــي ،ســپس فرهنــگ
وارشــاد اســامي و ســرانجام ســازمان ميــراث فرهنگــي كشــور،
ســازمان خــود را حفــظ كــرد .تــا اينكــه در ســال 1367قانــون
اساســنامه ســازمان ميــراث فرهنگــي بــه تصويــب مجلــس رســيد
و اندكــي بعــد در ســال  1369شــوراي گســترش آموزشعالــي بــا
تبديــل آن بهپژوهشــگاه موافقــت خــود را اعــام كــرد و بديــن
ترتيــب ميــراث مردمشناســي ايــران در پژوهشــكده مردمشناســي
تــداوم يافــت».

ن بــار در ارديبهشــت  1314در بنــد
«دولــت ايــران بــراي نخســتي 
هفتــم اساســنامه فرهنگســتان اول بــه امــر مردمشناســي توجــه
كــرد .در ســال 1315فعاليتهــاي اداره نوپــاي مردمشناســي
آغــاز گرديــد و در ســال  1316اساســنامه موسســه بــه تصويــب
شــوراي عالــي معــارف رســيد و اندكــي بعــد هــم بــه «بنــگاه
مردمشناســي» تغييــر نــام داد.محمدعلــي فروغــي ،غالمرضــا
رشــيد ياســمي ،ويليــام هازآلمانــي ،مســعود كيهــان ،دكتــر
قاســم غنــي ،دكتــر شــفق،نصراهلل فلســفي ،علــي هانيبــال و
كوهــي كرمانــي ،كارگــزاران ،مشــاوران علمــي و كارشناســان
آن بودندمهمتريــن دســتاوردهاي بنــگاه مردمشناســي در
ســالهاي  ، 1330-1315بنيــاد مــوزه مردمشناســي و گــردآوري
نزديــك بــه  4تــا  5هــزار بــرگ يادداشــت مــردم نــگاري توســط
دانشآمــوزان و آمــوزگاران بــود كــه بازماندههــاي آنهــا تــا بــه
امــروز حفــظ شــده اســت .در آغــاز دهــه  1330بــا تشــكيل اداره
كل هنرهــاي زيبــاي كشــور در وزارت فرهنــگ ،بــه تدريــج
مطالعــات مردمشناســي از كار مــوزه مردمشناســي جــدا شــد
و نخســتين مجلــه تخصصــي «مردمشناســي» در ســالهاي 1335
 1338بــه همــت علــي هانيبــال از ســوي ايــن اداره كل منتشــرشــد .در ســال  1337دكتــر صادقكيــا «اداره فرهنــگ عامــه»
را ســاماني بخشــيد و بــا گزينشــو آمــوزش پژوهشــگران جــوان
توانســت در دهــه  1340مطالعــات منظــم و علمــي مردمشناســي طرح موضوع
ايــران دردو حــوزه تاريخــي و ميدانــي را عملي ســازد .دســتاورهاي تــا کنــون در مراکــز پژوهشــی و دانشــگاهی و یــا طــرح هــای
دوران اداره فرهنــگ عامــه در «مجلــه هنــر مطالعاتــی موسســه هــای تحقیقاتــی تعــداد زیــادی مونوگرافــی
پژوهشــي ايــن
ِ

ایده فیلم
ایــن فیلــم بــر اســاس اطالعــات و اســناد مونوگرافــی هــای تهیــه
شــده از روســتاهای مــورد مطالعــه از ســال  1343بــه بررســی
تغییــرات کالبــدی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی مناطــق مــورد
نظــر در شــرایط حــال مــی پــردازد.
مناطقــی کــه در گذشــته مــورد مطالعــه قــرار گرفتند ،روســتاهایی
بودنــد بــا شــرایط فرهنگــی و اقتصــادی خــاص نســبت بــه دیگــر

فرهــاد ورهــرام :فیلــم «طالــب آبــاد» از منوگرافــی روســتای
«طالــب آبــاد» تهــران اثــر «جــواد صفــی نــژاد» در ســال ،1345
فیلــم «بُنِــه تــاک» در روســتای «هلیلــه» بوشــهر بــر اســاس
مونوگرافــی «انگــور دیــم در بوشــهر» از عبــاس گروســی بــا
همــکاری فرهــاد ورهــرام ســال  ،1356فیلــم «ســی و ســه ســال
بعــد هــور دورق» در بــاره روســتای «حدبــه» در حاشــیه «تــاالب
شــادگان» بــر بخــش صیــد و صیــادی در تــاالب شــادگان از
فرهــاد ورهــرام  ،1362فیلــم «دیــروز ،امــروز ابیانــه» بــر اســاس
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(تــک نــگاری) از روســتاها ،جوامــع عشــایری ،صنایــع دســتی و
برگــزاری مراســم و آییــن هــای مذهبــی و ملــی در قالــب مطالعات
مــردم نــگاری و یــا مــردم شناســی تهیــه شــده اســت.
تهیــه مونوگرافــی بــه صــورت علمــی و بــا روش مردمشناســی از
ســال  1343آغــاز شــد .در دهــه پنجــاه و شــصت تعــداد زیــادی
مونوگرافــی از مناطــق مختلــف ایــران تهیــه و بــه چــاپ رســید.
اغلــب ایــن نوشــتهها توســط مردمشناســان مرکــز مــردم شناســی
وزارت فرهنــگ و هنــر ( بعــد از انقــاب اســامی پژوهشــکده مردم
شناســی) و موسســه مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی دانشــکده
علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران تدویــن گردیــد.
مونوگرافــی یکــی از شــیوه هــای جــذاب در مطالعــات مــردم
شناســی اســت .بــا ایــن روش مطالعــه و تکــرار آن در ســال هــای
بعــد مــی تــوان رونــد تحــول اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی آن
جامعــه را ارزیابــی کــرد .از اســاتیدی کــه در ایــن زمینــه آثــار
ارزشــمندی را عرضــه کردنــد مــی تــوان از هوشــنگ پورکریــم، ،
نــادر افشــار نــادری ،علــی بلــوک باشــی ،اصغــر کریمــی و جــواد
صفــی ،غالمحســین ســاعدی ،جــال آل احمــد نــژاد و دیگــران
نــام بــرد.

روســتاها و اکنــون تعــدادی از آنهــا بــه مرکــز بخــش و گاه شــهر
تغییــر یافتهانــد.
از تعــداد بیــش از  40روســتای مطالعــه شــده در نقــاط مختلــف
ایــران از ســال  1343تــا اواخــر دهــه  60بــا در نظــر گرفتــن
تفاوتهــای فرهنگــی و قومــی و تنــوع اقلیمــی ،ســیزده روســتا
بــرای تولیــد یــک مجموعــه فیلــم ســیزده قســمتی و هــر قســمت
بــه مــدت  50دقیقــه انتخــاب شــده اســت.
روستاهای مورد نظر عبارتند از:
هجیــج (کرمانشــاه) ،ابیانــه (کاشــان) ،زیــارت (گــرگان) ،اورامانــات
تخــت (کردســتان) ،حدبــه (تــاالب شــادگان) ،طالــب آبــاد
(ورامیــن) ،هلیلــه (بوشــهر) ،خــور (اصفهــان) ،زیــارت (گــرگان)،
ســما (مازنــدران) ،افــوس (اصفهــان) ،رمیــن (ســاحل عمــان)،
ماســوله (گیــان).
تهیه کننده مجموعه :فرهاد ورهرام
تهیه شده در شبکه مستند
کارگردانانــی کــه موضوعــات انتخــاب شــده را بــرای تولیــد فیلــم
بــه عهــده گرفتنــد عبارتنــد از:
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یادداشـتها و تصاویــر فیلــم و عکــس از ســال  1353الــی  1380شــیوه هــای صیــد در ســاحل عمــان ،نوشــته فرهــاد.1362 ،
فرهــاد ورهــرام ،فیلــم «اورامــان تخــت» بــر اســاس مونوگرافــی
اورامــان تخــت از فرهــاد ورهــرام ســال  ،1370فیلــم «بنــدر هــادی آفریده :فیلــم « افــوس» ،بر اســاس مونوگرافــی « دهكده
هجیــج بــر اســاس مونوگرافــی روســتای هجیــج از هوشــنگ پــور افــوس» نوشــته محمدحســن ســرمدی .مجلــه هنر و مــردم1350 ،
کریــم در ســال ،1345نوشــته هوشــنگ پوركريــم ،هوشــنگ.
«دهكــده حجيــح» ،انتشــار درشــماره شــصت و ششــم مجلــع بابــک بهــداد :فیلــم «ســرزمین مــاه کوچــک» ،بــر
«هنــر ومــردم» فرورديــن  ،1347فیلــم «خبیــص کهنــه ،شــهداد اســاس مونوگرافــی «نگاهــی بــه ماســوله ســرزمین محســور
نــو» بــر اســاس مطالعــات دکتــر مســتوفی در منطقــه شــهداد و کننــده» از فریــده گلبــو ،مجلــه هنــر و مــردم.1357 ،
کویــر لــوت از ســال  1345تــا .1350
گفتار فیلم «بُنِه تاک»
مهــدی باقــری :فیلــم «ســما در میــان ابرهــا» بــر اســاس در شــرق شــبه جزیــره بوشــهر بــا اقلیمــی گــرم و مرطــوب ،در
مونوگرافــی دهکــده ســما از هوشــنگ پورکریــم انتشــار درشــماره ناحیــه حاصلخیــزی ،بــه طــول حــدود  02کیلومتــر در امتــداد
شــصت و ششــم مجلــه هنــر ومــرد ،فرورديــن  ،1347فیلــم دریــا کــه ســبزآباد نــام دارد ،تعــدادی آبــادی گســترده شــده
«زیــارت در مــه» بــر اســاس مونوگرافــی دهکــده زیــارت نوشــته اســت کــه روســتای تاریخــی هلیلــه در ایــن ناحیــه قــراردارد.
هوشــنگ پوركريــم ،مجلــه هنــر و مــردم ،مهــر مــاه « ،1348خــور
بــر کرانــه کویــر نمــک» بــر اســاس مونوگرافــی «بــر ســاحل کویــر اوایــل دهــه  0531ســاختن نیــروگاه اتمــی بوشــهر را آلمانهــا
شــروع کردنــد و قــرار بــود مردمــان روســتاهای مجــاور نیــروگاه را
نمــک» ،نوشــته عبدالکریــم حکمــت یغمایــی.1370 ،
بــه مکانــی دیگــر منتقــل کننــد و تمــام ایــن منطقــه بــه فضــای
مازیــار مشــتاق گوهــری :فیلــم روســتای «رمیــن» ،بــر اســاس ســبز تبدیــل شــود.

مــردم شــناس فقیــد عبــاس گروســی در ســال  1345در
روســتاهای اطــراف بوشــهر بــا نوعــی از زراعــت دیــم آشــنا شــد
کــه تــا آن زمــان از چشــم محققیــق معاصــر پوشــیده مانــده بــود.
ســال  1356زندهیــاد افشــار نــادری رئیــس موسســه پژوهشهــای
دهقانــی و روســتایی ایــران مــن و عبــاس گروســی را برای نوشــتن
یــک مونوگرافــی از کشــت انگــور دیــم بــه بوشــهر فرســتاد .حاصل
ایــن ســفر ده روزه در منطقــه خشــک و کــم بــاران بوشــهر در
گزارشــی بــا نــام انگــور دیــم بــا تعــداد زیــادی عکــس در موسســه
پژوهشهــای دهقانــی و روســتایی ایــران چــاپ شــد.
در اردبیشــت ســال  1377بــرای تهیــه فیلمــی در بــاره انگــور دیــم
بــه نــام باغهــای زیــر زمینــی بــا عبــاس گروســی و عبــاس باقریــان
فیلمبــردار و صدابــردار بــه بوشــهر رفتیــم کــه ایــن فیلــم ســرانجام
درســتی نگرفــت.
از بنــه هــای انگــور حــاج عبــداهلل بــردال در روســتای هلیلــه و بنــه
انگــور حــاج داریــوش زارعزاده ســاکن آبــادی ســرتل و چنــد بنــه
زنــده و بنــه هــای مخروبــه انگــور فیلــم گرفتیــم.
جمــع آوری و ذخیــره آب بــاران از دیربــاز در نواحــی بیابانــی و
خشــک ایــران بــه شــکلهای مختلــف معمــول و متــداول بــوده
اســت .ایرانیــان در ایــن کار روشهــای بســیاری را آزمودهانــد و
فنــاوری شــگفتی دســتاورد آنــان بــوده اســت.
تولیــد خروارهــا انگــور بــه صــورت دیــم و بــا اســتفاده از آب بــاران
در زمیــن تفتیــده بوشــهر جلــوهای از دانــش بومــی مردمــان ایــن
منطقه بوده است.
گفتار فیلم «دیروز ،امروز ابیانه »
در بخــش مــردم شناســی مؤسســهی مطالعــات و تحقیقــات
اجتماعــی دانشــگاه تهــران ،بــه عنــوان عــ ّکاس بــا گروههــای
تحقیــق همــکاری داشــتم .در همــان زمــان ،دانشــجویی اهــل
ابیانه،زیــر نظــر زندهیــاد دکتــر محمــود روحاالمینــی ،دربــارهی
ابیانــه تحقیــق میکــرد .اواخــر ســال  1352دکتــر روحاالمینــی
عــازم روســتای ابیانــه شــد و مــن در ایــن ســفر بــا او همــراه شــدم.
ظاهــرا ً مــا و تعــدادی از دانشــجویان معمــاری دانشــگاه تهــران ،بــه
سرپرســتی دکتــر ســیحون،ا ّولین گروهــی بودیــم کــه بــه ابیانــه
ســفر کردنــد.
پــس از ایــن ســفر ،دکتــر روح االمینــی ،طــرح مونوگرافــی ابیانــه
را بــه مؤسسـهی مطالعــات و تحقیقــات دانشــگاه تهــران پیشــنهاد
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تــا اینکــه انقــاب شــد و آلمانهــا رفتنــد و پــس از مدتــی کار
بــه روسهــا واگــذار شــد .هلیلــه و بنــدرگاه در مجــاورت نیــروگاه
بــرق اتمــی بوشــهر قــرار دارنــد .از ابتــدای کار نیــروگاه قــرار بــود
تــا مردمــان روســتای هلیلــه را بــه مکانــی دیگــر کــوچ دهنــد .تــا
کنــون موقــت بــودن اســکان ،بــرای روســتاهای هلیلــه مشــکالت و
محرومیتهایــی بوجــود آورده اســت و مــردم ایــن روســتا میــان
مانــدن و رفتــن در بالتکلیفــی بســر میبرنــد.
اختصــاص دادن بخــش مهمــی از مرغوبتریــن و حاصلخیزتریــن
زمینهــای کشــاورزی ایــن منطقــه ســبز بــه نیــروگاه و
پایگاههــای نظامــی فعالیــت کشــاورزی بــه رکــود کشــیده شــده
اســت.

کــرد و مطالعــه ابیانــه در ســال  1353دربخــش مــردم شناســی
مؤسس ـهی مطالعــات ،شــروع شــد.
مــن هــم بــه عنــوان عــکاس ،بــا گــروه تحقیــق همــکاری
میکــر د م .
خانــهای در روســتا اجــاره کردیــم ،بــا مختصــری وســایل کــه
هــر وقــت گــروه تحقیــق بــه ابیانــه میرفــت در ایــن خانــه اتــراق
میکــرد.
از ا ّولیــن روزهــای ورودمــان بــه ابیانــه ،بــا خانوادهــی قاســم زاده
آشــنا شــدیم.
علیآقا و مهریخانم ،کمکهای زیادی به ما کردند.
در ایــن ســفرها عــاوه بــر عکاســی ،از موضوعــات مختلــف ،بــا
دوربیــن ســوپر هشــت ،چنــد حلقــه فیلــم از ابیانــه گرفتــم.
ـدت یــک بــار ،بــه ابیانــه رفــت و آمــد
تــا ســال  1354هــر چنــد مـ ّ
مدتــی متو ّقــف
داشــتیم .بعــد از ایــن ســال،مطالعهی ابیانــه بــرای ّ
شــد و گــروه تحقیــق هــم پراکنــده شــدند.
نتیجــه ایــن کــه بســیاری از یادداشـتها و فیشهــا و نگاتیوهــای
ابیانــه هــم ،پــس از جابهجایــی دانشــکده علوم
اجتماعــی و مؤسســهی مطالعــات ،از بیــن رفــت و مونوگرافــی
ابیانــه بــه ســرانجام نرســید.
در حاشــیه غربــی کویــر مرکــزی ایــران و در دامنــه یکــی از
ی «چیمـهرود»
دره 
ارتفاعــات کرکــس ،روســتای ابیانــه در انتهــای ّ
واقــع شــده اســت.
روســتای ابیانــه هماننــد ُمهــره ُســرخی اســت نشســته بــر بــازوی
کــوه کرکــس؛ کــه هنــوز از خــاکاش بــوی فرهنــگ کهــن بــه
مشــام میرســد .ابیانــه بــا کوچههایــی باریــک ،خانههایــی چنــد
اشــکوبه ،بــه رنــگ قرمــز و گاه زرد ،درهــای چوبــی و پنجرههایــی
ـبک بــا نقشــهایی گوناگــون؛ و دختــران و زنانــی بــا رختهایــی
مشـ ّ
رنگیــن ،در دامنــهی ّتپهــای لــم داده و نظارهگــر زمــان و زمانــه
اســت.
محــرم ســال  1356بــرای ســاخت فیلمــی دربــارهی مراســم
تاســوعا و عاشــورا ،عــازم ابیانــه شــدم .فیلــم ،تجربــهای بــود
بــر اســاس کارگاهــی کــه ژان روش ،فیلمســاز و مردمشــناس
فرانســوی در اصفهــان ،در همیــن ســال برگــزار کــرده بــود و مــن
در آن شــرکت داشــتم .ژان روش معتقــد اســت کــه بــرای تولیــد
فیلمهــای مردمشناســی ،فیلمبــردار و کارگــردان بایــد یــک نفــر
باشــد و اگــر صدابــردار هــم بومــی آمــوزش دیــده باشــد ،چــه
بهتــر!
روش ژان
ـن روی دســت ،و بــا تکیــه بــر ِ
فیلــم نخــل را بــا دوربیـ ِ
روش ســاختم .ولــی ایــن فیلــم بــه عنــوان یــک فیلــم مــردم
شناســی مؤفــق نبــود و فقــط موضــوع آن مردمشناســی بــود.
یکــی از ویژگیهــای ایــن فیلــم ،معرفــی فضــای ابیانــه در
ســالهای قبــل از انقــاب ،و حضــور نداشــتن توریســت و افــراد
غریبــه ،در برگــزاری ایــن مراســم بــود.
ِ
ـرده» و دیگــری
ـ
ه
«
ـه
ـ
محل
ابیانــه دو نخــل دارد  ،یکــی مربــوط بــه
َ
متعلّــق بــه محــل «پَــل» اســت.
هــر ســال در صبــح تاســوعا و عاشــورا هــر دو محلّــه ،پــس از
آذینبنــدی نخــل ،آنــرا را بــا تشــریفاتی خــاص ،در محلّـهی خــود
میگرداننــد و بــه هنــگام ظهــر ،آن را در جــای اصلــی خــود ،بــه
نــام «نخــل گاه» قــرار میدهنــد.
ســالهای پــس از انقــاب ،بنــا بــه آشــناییای کــه بــا خانــوادهی
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قاســم زاده و امینــی داشــتم ،هــر چنــد وقــت یکبــار ســری بــه
ابیانــه میــزدم.
ســال  88در مجموعـهی فیلــم غذاهــای آیینــی ،ابیانــه را انتخــاب
مراســم نخلگردانــی ،در روزهــای
ــی
کردم.خانوادههــای متول ّ ِ
ِ
تاســوعا و عاشــورا ،بــه کمــک دیگــران ،وظیفـهی پختــن و تقســیم
غــذای نــذری را در ایــن دو روز برعهــده دارنــد.
غــذای نذریــدر بیــن اهالــی و مســافرانی کــه بــرای دیــدن مراســم
تاســوعا و عاشــورا بــه ابیانــه آمدهانــد تقســیم میشــود.
در ایــن ســال در برگــزاری مراســم نخــل ،تغییــر بافــت فیزیکــی
روســتا ،فــروش صنایــع دســتی و حضــور گســتردهی مســافران،
نســبت بــه ســالهای گذشــته متفــاوت بــود.
چــون ابیانــه خانــوار فقیــر نداشــت ،از راه دور ،فقــرا بــه ابیانــه
میآمدنــد و از هــر ســفرهای نانــی برمیداشــتند.
قبــل از انقــاب و در دورهــی تحقیقات،بنــا بــه هــر مناســبتی ،بــه
خصــوص روزهــای برگــزاری مراســم ،در ابیانــه حضــور داشــتم.
ســال  1353در مراســم عیــد فطــ ِر ابیانــه شــرکت کــردم و
تعــدادی عکــس گرفتــم؛ کــه احتمــاالً تنهــا مجموعــه عکــس بــه
جــای مانــده از ایــن مراســم اســت.
برگــزاری مراســم عیــد فطر،تاکنــون دســتخوش تغییــرات زیــادی
شــده.
در ســالهای گذشــته ،هــر خانــواری ،روز قبــل از عیــد ،بــرای
درگذشتگانشــان نــان میپختنــد.
گــرگ و میــش روز عیــد فطــر ،زنهــا در کنــار قبرســتان
قدیمــی ،نزدیــک حاجتــگاه ،نانهــا را در ســفره نهــاده و کنــار آن
مینشســتند .
در مســیر قبرســتان ،افــراد مســتمن ِد روســتا ،بــدون آنکــه شــناخته
شــوند؛ در مکانــی تاریــک ،چــادر شــب پهــن کــرده و اهالــی،
هنــگام عبــور  2تــا  3قــرص نــان بــه نــام تنــوکا را روی چــادر
بقیــه نانهــا بیــن مســتمندانی کــه از
شــب آنهــا میگذاشــتندّ .
راههــای دور بــه ابیانــه آمــده بودنــد تقســیم میشــد.
جمعیتــی از زنــان و
باطلــوع آفتــاب ،روحانــی روســتا بــه همــراه
ّ
مــردان ،بــه ســمت مصـ ّ
ـا میرفــت تــا مراســم نمــاز عیــد فطــر را
برگــزار کننــد.
از چنــد ســال پــس از انقــاب ،مراســم هدیــه نــان ،بــه فقــرا دیگــر
منســوخ شــد و اکنــون نمــاز عیــد فطــر در ّ
مصلیــی کــه دیگــر
اثــری از قبــور قدیمــی آن باقــی نمانــده و همــهی آنهــا نونــوار
عدهــای بنــا بــه طبیعــت مصرفگرایــی
شــدهاند برگــزار میشــودّ .
و چشــم و هــم چشــمی،به وفــور انــواع میــوه ،شــیرینی ،شــربت،
ـی
آجیــل و آش و حلــوا ،در کنــار قبــر بستگانشــان بــرای پذیرایـ ِ
کســانی کــه در ایــن مراســم شــرکت دارند،خیــرات میکننــد.
ســالهای قبــل از انقــاب بیشــترین دیدارکننــدگان ابیانــه،
دانشــجویان معمــاری ،ع ّکاســی و گاه تعــدادی انــدک ،گردشــگر
ایرانــی و یــا خارجــی بودنــد.
بعــد از انقــاب ،مــردم عالقهــای بیشــتر بــه ســفر داشــتند و
گردشــگران بســیاری در فصــل بهــار و تابســتان و پاییــز بــه ابیانــه
ســفر میکردنــد.
انتخــاب ابیانــه بــه عنــوان لوکیشــن ســریال هــای تلویزیونــی بــه
خصــوص ســریال مثــل آبــاد؛و فیلمهــای ســینمایی ،در معــروف
شــدن ایــن روســتا بیتاثیــر نبــود.
بیشــترین بازدیــد کننــدهی ابیانــه ،در زمــان برگــزاری مراســم

نخــل بــرداری ( ،نخــل گردانــی) در روزهــای تاســوعا و عاشــورا
اســت .بســاط فــروش صنایــع دســتی ،لواشــک ،میوههــای
توســط
خشــک ،اســفند و لبــاس مردانــه و زنانــه بومــی روســتاّ ،
تعــدادی از اهالــی ،رونــق دارد کــه در گذشــته مرســوم نبــود.
در روزهــای برگــزاری مراســم و یــا در زمانــی کــه گردشــگران بــه
ابیانــه میآینــد ،در ابتدای روســتا ،تعدادی دســتفروش از شــهرهای
اطــراف ،بســاط پهــن میکننــد و انــواع خشــکبار ،میوههــای
خشــک ،لواشــک ،عروســک و لبــاس را بــه عنــوان تولیــدات ابیانــه
میفروشــند کــه الب ّتــه هیــچ کــدام از آنهــا ،محصــول ابیانــه نیســت.
برخــی از مــردم ابیانــه ،از بازدیــد گردشــگران بــه خصــوص در
روزهــای تاســوعا و عاشــورا ،بــه خاطــر بینظمــی در برگــزاری
مراســم نخــل ،در دهــهی محــرم ،گلهمندانــد؛ بــه طــوری کــه
ســال  96ورود مســافران غریبــه بــه ابیانه ممنــوع شــد و از محلّیدر
ابتــدای ابیانه،کــه از مســافران ورودیــه میگیرنــد ،بازدیدکننــدگان
برگردانــده شــدند.
بــا اینکــه ابیانــه در دهههــای اخیــر مــورد توجــه گردشــگران
توجــه ،در توســعه اقتصــادی روســتا
قــرار گرفتــه ،ولــی ایــن ّ
نقشــی نداشــته اســت.
باغــداری و زراعــت و دامــداری کــه روزی در ابیانــه بســیار رونــق
داشــت؛ دیریاســت رو بــه افــول نهــاده .ســالمندان ،تــوان رســیدگی
اغلب نســلجوان،از
بــه امــور کشــاورزی و دامــداری خــود را ندارنــدِ .
روســتا مهاجــرت کردهانــد و در بخشهــای خدماتــی در منطقــه،
مشــغول بــه کاراَنــد .و یــا بــه شــهرها ،بــه خصــوص بــه اصفهــان و
تهــران مهاجــرت کــرده و میکننــد.
درهی چیمــه رود ،در پشــت ّتپــهای
روســتای ابیانــه .در انتهــای ّ
بلنــد واقــع شــده اســت.
در ســالهای قبــل از انقــاب ،مســافری کــه بــرای ا ّولیــن بــار
پــای بــه ایــن روســتا مینهــاد ،ناگهــان خانههایــی بــه رنــگ
قرمــز و زرد در برابــر دیدگانــاش پدیــدار میشــد.
اکنــون ،تــا حــدود یــک کیلومتــر در دوســوی جــا ّدهی ورودی
ابیانــه ،خانــه و مغــازه ســاختهاند؛ و چشــمانداز گذشــته ،کامــ ً
ا
از میــان رفتــه اســت.
ابیانــه در ســال  ،1352بــه عنــوان روســتایی تاریخــی ،در ســازمان
میــراث فرهنگــی بــه ثبــت رســید؛ و ســال  1354در زمــرهی آثــار
ملّــی محســوب شــد.
جمعیــت
جمعیــت ابیانــه ،در طــول ســال ثابــت نیســت .بیشــترین
ّ
ّ
آن در روزهــای برگــزاری دهــه محــرم و دیگــر اعیــاد و جشـنهای
مذهبــی و تابســتان و کمتریــن آن در فصــل زمســتان اســت.
جمعیــت ابیانــه را در حــدود  2200نفــر اعــام
آمــار ســال ،1345
ّ
ِ
ِ
ـی ایــن روســتا ،در حــدود
ـ
فعل
ـت
ـ
ثاب
ـت
ـ
جمعی
ـی
کــرده اســت .ولـ
ِ
ّ
مس ـناند .در
 ۳۰۰نفــر واغلــب خانوادههــای یــک یــا دو نفــره ،و ّ
ســالهای اخیــر نیــز حضــور مهاجــران افغانــی در روســتای ابیانــه
چشــمگیر اســت.
عــدهای از مــردم ابیانــه کــه مســکنی مناســب در
ســال ّ 1358
درون بافــت روســتا نداشــتند ،بــرای ســاختن خانــه ،از دولــت
وقــت درخواســت زمیــن کردنــد.
ایــن واگــذاری بنــا بــه شــرطی انجــام گرفــت کــه نمــای خانههــای
نوســاز بــا بافــت قدیمــی همخوانــی داشــته باشــد .ا ّمــا ایــن اتفــاق
نیفتــاد و خانههــای ورودی روســتا هماننــد دکورهــای رنــگ شــده
شــهرک ســینمایی ،از آب درآمــد.

گفتار فیلم «طالب آباد »
طالــب آبــاد روســتایی در  14کیلومتــری شــهر ری و بــر ســر راه
ورامیــن قــرار دارد.
فیلــم طالــب آبــاد بــر اســاس یکــی از معروفتریــن مونوگرافیهــا
نوشــته شــده در ایــران ســاخته شــده کــه حاصــل ده ســال مطالعه
جــواد صفینــژاد در ایــن روســتا اســت.
در ایــن فیلــم ،تحــوالت اقتصــادی و اجتماعــی روســتا را از دوره
تدویــن مونوگرافــی تــا کنــون نشــان میدهــد.
پنجــاه ســال از نــگارش مونوگرافــی طالــب آبــاد توســط جــواد
صفــی نــژاد میگــذرد و هــم اکنــون نیــز کتابــی اســت مهــم در
زمینــه مطالعــات روســتایی.
از گذشــته قلعــه روســتای طالــب آبــاد حتــی یــک خشــت هــم
باقــی نمانــده اســت .ولــی اغلــب مــردم ایــن روســتا خاطــرات
دوران کودکــی و نوجوانــی خــود را در البــای صفحــات کتــاب
مونوگرافــی طالبآبــاد بــه یــاد میآورنــد تــا روایتــش کننــد.
گفتار فیلم «اورامان تخت »
ســال  1395اســت ،در راه ســفر بــه روســتای اورامــان تخــت یــاد
وقایعــی افتــادم کــه  25ســال قبــل در همیــن مســیر رخ داد.
چلــه زمســتان بــود کــه بــرای دیــدن مراســمی کــه هــر ســاله
بــه مــدت دو هفتــه از نیمــه بهمــن در روســتای اورامــان تخــت
برگــزار میشــود عــازم ایــن روســتا شــدیم.
مــدام بــرف میباریــد و جــاده منتهــی بــه روســتا بستهشــده بــود
و مــا بســختی بــه اورامــان تخــت رســیدیم .بــا ادامــه بــارش بــرف،
ارتبــاط روســتا بــا بیــرون از آن قطــع شــد و تــا بــاز شــدن جــاده
دو هفتـهای در روســتا مانــدگار شــدیم.
در ایــن ســفر روســتای اورامــان تخــت بــرق ،تلفــن ،گاز و جــاده

گزارش ویژه

در ایــن ســالها عواملــی همچــون گنــگ بــودن معیــار توســعهی
ابیانــه ،نیــاز نســل جــوان بــه مســکن ،محدودیّتهــای ساختوســاز
در بافــت قدیمــی ،و کــم تجربگــی و ضعــف مدیریّــت در نهادهــای
تصمیــم گیرنــده ،بــرای واگــذاری زمیــن ،شــرایط نابــه ســامانی را
بــه بافــت روســتا تحمیــل کردنــد.
در ا ّولیــن قــدم ،شــورای اســامی وقــت ابیانــه ،محــور توســعه را در
امتــداد مســیر ورودی روســتادر نظــر گرفــت .اکنــون ا ّمــا ،ورودی
اصلــی روســتا بــا بیهویّتتریــن نــوع معمــاری ،بــه گردشــگران
خــوش آمــد میگویــد.
از ســال ،1380مــردم ابیانـهی ســاکن تهــران و شــهرهای بــزرگ،
بــرای رفــع مشــکل برفروبــی و کمبــود کارگــر ،مجبــور شــدند
پشــتبامهای خانــه خــود را ایــزوگام کننــد .ایــزوگام پشــت
بامهــا باعــث شــد تــا بــه ترکیــب رنــگ ســرخفام ابیانــه لطمــه
وارد شــود .بنــای خانههــای قدیمــی بــا در و پنجرههــای چوبــی و
نقشهــای هندســی آن ،بــا ترکیــب تیرهــای چــراغ بــرق و لولــه
کشــی و نصــب علمکهــای گاز و همچنیــن خانههــای نوســاز ودر
و پنجــرهی آلمینیومــی تعــدادی از منــازل ،چهرهــای دیگــر بــرای
ابیانــه ترســیم کــرده اســت.
مدتــی اســت کــه ســاخت و ســازها در ابیانــه رو بــه افزایشاســت.
ّ
خانههــا و فضاهــای قدیمــی خــراب میشــوند و بــه جــای آن،
ســاختمانهایی بــا تیرآهــن و مصالــح ناهماهنــگ بــا معمــاری
ابیانه،اســتفاده میشــود.

آســفالته نداشــت .چنــد روز بعــد ســه دانــش آمــوز و یــک ســرباز
کــه پیــاده عــازم روســتا بودنــد در مســیر گرفتــار بهمــن شــده و
جــان خــود را از دســت دادنــد.
اقامــت اجبــاری در روســتا فرصتــی بــود بــرای نوشــتن و عکاســی
از مــردم ،معمــاری ،صنایــع دســتی و مراســم و آییــن.
مدتــی بعــد همــان دســت نوشــتهها و عکسهــا را بــا عنــوان
مونوگرافــی روســتای اورامــات تخــت و برگــزاری مراســم
پیرشــالیار تنظیــم کــردم و بــر اســاس آن طرحــی بــرای تولیــد
فیلمــی مســتند نوشــتم .طــرح را وزارت علــوم اتریــش و مــوزه
مردمشناســی ویــن حمایــت کــرد و ســال  1373فیلــم عروســی
مقــدس را ســاختم.
محمــد رســتم زاده متولــی مراســم عــروس پیرشــالیار روایــت
برگــزاری ایــن جشــن را ایــن گونــه تعریــف میکنــد :قبــل از
تولــد پیرشــالیار پــدرش میمیــرد و ســر پرســتي او را عمويــش پيــر
محمــد يوســف بــر عهــده ميگيــرد.
پيــر شــاليار در ســن پانــزده ســالگي در غــاري نزديــك روســتاي
اورامــان تخــت بــه چلــه مينشــيند .بعــد از پايــان چلــه نشــيني،
مــردم روســتا بــه او ميگرونــد .آوازهي شــهرت پیرشــالیار بــه
عنــوان پیــری دارای معجــزه و کرامــات بــه ســرزمينهاي دور
دســت میرســد.
شــاه بهــار خاتــون دختــر پادشــاه بخــارا بــر اثــر یــک بیمــاری
مرمــوز قــدرت تکلــم و شــنواییاش را از دســت میدهــد .تــاش
طبیبــان بــرای بهبــودی دختــر بــی نتیجــه میمانــد ،تــا اینکــه
پادشــاه اعــام میکنــد هــر كــس دختــرش را معالجــه كنــد
میتوانــد او را بــه همســری برگزینــد.
خبــر كرامــات و معجــزات پيــر شــاليار تــا خطــه بخــارا هــم
ميرســد .دختــر پادشــاه بخــارا همــراه بــا عمــو و همراهانــش عــازم
روســتاي اورامــان تخــت ميشــوند تــا شــايد معجــزه پيــر شــاليار
دختــرش را شــفا بخشــد.
وقتــی فرســتادگان پادشــاه ،نزديــك خانــه پیرشــالیار میرســند
ناکهــان صدايــی هولنــاك بگــوش میرســد و دختــر پادشــاه
ســامتی
زبــان و گوشــش را بــاز مییابــد .طبــق پيمــان پادشــاه ،دختــر بــا
پيرشــالیار ازدواج ميكنــد و جشــن ازدواج بــا همــکاری اهالــی
روســتا برگــزار میشــود.
هــر ســاله در نیمــه زمســتان بــه مــدت  4روز و در طــی دو هفتــه
مراســمی بــرای ســالکرد ازدواج پیــری افســانه ای یــا همــان
پیرشــالیاردر روســتای اورامــان تخــت برگــزار میشــود.
متولــی بــا همــکاری بــزرگان طوایــف و اهالــی روســتا در برگــزاری
روزهــای مراســم هماننــد :تقســیم گــردو ،مراســم قربانــی ،پختــن
غــذای مخصــوص ،مراســم ذکــر و ســما ،تقســیم گوشــت قربانــی،
شــب نیشــت و پختــن نــان مخصــوص و جمعــه خــاک همــکاری
دارنــد .در ایــن مراســم هیــچ زنــی حتــی غریبــه حــق شــرکت و
دیــدن آنــرا نــدارد .نقــش زنــان فقــط در پختــن نانــی مخصــوص
بــرای آخریــن روز مراســم اســت.
در بهمــن مــاه  1377بــرای ضبــط سکانســی از فیلــم یادویــادگار
همــراه بــا مصطفــی رزاق کریمــی و گــروه عــازم روســتای اورامــان
تخــت شــدیم.
هماننــد ســفر قبــل جــاده برفــی را به ســختی پشــت سرگذاشــتیم
تــا بــه روســتا رســیدیم .دو روزی در روســتا بودیــم و از مراســم
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قربانــی ،پختــن غــذای نــذری و ذکــر و ســماع تصویــر گرفتیــم.
روســتا هنــوز دســتخوش تغییــر نشــده بــود و فضــای آن هماننــد
ســال  1371بــود کــه فیلــم عروســی مقــدس را ســاخته بــودم.
تنهــا غریبههــای روســتا گــروه تولیــد فیلــم بودنــد و دراویشــی
کــه بــرای شــرکت در ایــن مراســم از روســتاهای اطــراف آمــده
بودنــد.
پــس از فیلــم یــاد و یــادگار یکــی دو بــار در فصــل بهــار بــرای
دیــدار خانوارهایــی در روســتایی کــه بینمــان دوســتی برقــرار
شــده بــود بــه اورامــان تخــت رفتــم .جــاده خاکــی مریــوان بــه
روســتا اســفالت شــده و تیرهــای بــرق و ســیمهای تلفــن چهــره
روســتا را دگرگــون کردهبــود و بــر روی مــزار قدیمــی پیرشــالیار
گنبــدی ســاخته بودنــد.
نصــراهلل کســراییان بــا انتشــار کتــاب ســرزمین مــا ایــران بــرای
اولیــن بــار بــا چنــد عکــس روســتای اورامــان تخــت و مراســم
پیــر شــالیار را معرفــی کــرد .بعــد از چــاپ ایــن کتــاب و ســپس
نمایــش فیلــم عروســی مقــدس ،روســتای اورامــان تخــت معــروف
شــد و بهتدریــج گردشــگران و عکاســان زیــادی در زمــان برگــزاری
مراســم ســالگرد عروســی پیرشــالیار بــه ایــن روســتا میآمدنــد.
بهمــن ســال  1395بــا گــروه تولیــد بــرای ســاختن فیلمــی در
بــاره تحــوالت روســتا از ســال  1370تــا بــه امــروز راهــی اورامــان
تخــت شــدیم.
ســقوط بهمــن در گردنــه ژاالنــه مســیر جــاده مریــوان بــه روســتا
را بســته بــود و مــا چنــد ســاعتی منتظــر ماندیــم تــا برفروبهــا
جــاده را بــاز کردنــد .آوار بهمــن دو کارگــر بــرق اهــل همیــن
منطقــه را بــه کام خــود کشــیده بــود و آنهــا زیــر انبوهــی از بــرف
مدفــون شــده بودنــد .ســرانجام مامــوران هــال احمــر راهــداری

ســر رســیدند و پــس از مدتــی جنــازه آنهــا را از زیــر انبوهــی از
بــرف بیــرون کشــیدند.
اورامانــات ســرزمین پیرهایــی اســت کــه داســتان زندگــی آنهــا
بیشــتر بــه افســانهها شــباهت دارد .پیرهــای اورامــان گاه انســانی
واقعــی ،گاه درخــت بلوطــی اســت کهنســال و گاه چشــمهای
خروشــان و یــا چوبــی فــرو رفتــه بــر زمیــن و پارچههایــی
پیچیــده شــده بــر پیکــر آن اســت.
روســتاي اورامــان تخــت در منتهــي اليــه دره اورامــان ،در اســتان
کردســتان و در شــيب تنــدی در مقابــل كــوه تخــت بنــا شــده
اســت .ايــن روســتا از كمركــش كــوه تــا بــه بــاال گســترده شــده و
خانههــاي آن هماننــد ُگل ســنگهايي اســت كــه از صخرههــاي
كــوه ســربدر آوردهانــد.
در بخــش شــمالي و بــر روي ارتفاعــي مشــرف بــه روســتا ،آثــاري
از ديوارهــا و ســتونهاي ســنگي خشــكه چيــن بــه جــاي مانــده
كــه نشــان از كهــن بــودن آن دارد.
كوچــه اصلــي در كمركــش كــوه در جهــت شــرقي – غربــي
كشــيده شــده و روســتا را بــه دو بخــش تقســيم ميكنــد و
هركــدام از ايــن دو بخــش از چنــد محلــه تشــكيل شــدهاند.
ديــوار خانههــا بــا ســنگهاي چيــده شــده بــر روي هــم و بــدون
مــات بنــا شــده انــد .ديــوار خانههــاي نوســازش هــم بــه روش
خشــكه چينانــد بــا ایــن تفــاوت کــه شــكاف بيــن ســنگها را بــا
ســيمان و يــا مــاط خــاك و گــچ پــر کردهانــد.
پشــتبامها را بــا کاهــگل انــدود میکننــد و پــس از هــر بــارش
بــرف و پــارو كــردن ،روی آن كمــي نمــك ميپاشــند و بــام
غلطــان میچرخاننــد.
در چنــد ســال اخیــر بافــت روســتا دســتخوش تغییــرات زیــادی
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شــده اســت .کوچــه اصلــی تــا مرکــز روســتا را ســنگفرش کــرده
انــد و روســتا لقــب شــهر گرفتــه و صاحــب شــهردار شــده اســت.
در گذشــته در مســیر جــاده مریــوان بــه روســتا و روســتا بــه پــاوه
فقــط تعــدادی انــدک خانههــای قدیمــی بنــا شــده بــود و اکنــون
در تمــام ایــن مســیر خانههــای جدیــد ســاختهاند.
تعــدادی از خانههــای دســتخوش تغییــر یــا تخریــب شــده
و ســاختمانهای نــو ســاز را چنــد طبقــه و بــا فاصلــه از هــم
ســاختهاند و پشــتبامهای آن برعکــس خانههــای قدیمــی
دیگــر محــل رفــت و آمــد و اجتمــاع اهالــی نیســت.
ســاخت و ســازهای جدیــد چــه در داخــل بافــت قدیــم و چــه در
خــارج از آن بــا بســتر طبیعــی روســتا همخوانــی نــدارد و خانههــا
را بــا آهــن و آجــر ،بتــون بنــا کردهانــد.
شــیوه خــاق معمــاری گذشــته در حــال ازبیــن رفتــن اســت و
دیگــر بــه شــیوه خشــکهچین خانــه ای بنــا نمیشــود .اگــر هــم
دیــواری را بــا ســنگ بنــا کننــد ،بــرای احــداث ســاختمانهای
نوســاز چنــد طبقــه ،شــیب طبیعــی کــوه را مــی تراشــند و بــا
ســنگهای صیقــل داده شــده بــا مــات ســیمان هماننــد آجــر
روی هــم میچیننــد.
در گذشــته اگــر هــر خانــه طویلــه ای بــرای نگهــداری دام داشــت،
در بناهــای جدیــد از ایــن فضــا بــرای پــارک کــردن ماشــین
اســتفاده میکننــد.
گســترش معمــاری غیــر بومــی توســط ارگانهــا و ســازمان
هــای دولتــی ســبب رواج نوعــی الگــوی نامناســب در ایــن اقلیــم
کوهســتانی شــده اســت.
بــا گســترش ســاخت و ســازهای جدیــد ،ســاختمانهای تاریخــی
در باالدســت روســتا رهــا شــده و بــه تدریــج بافــت تاریخــی
اورامــان تخــت خالــی از ســکنه و خانههــای بــا ارزش تخریــب
میشــوند.
اغلــب ســاکنان اورامــان تخــت بــرای ســاخت خانههــای جدیــد
چنــد طبقــه تــوان مالــی ندارنــد .ایــن خانههــا توســط افــراد
متمــول شــهرهای اطــراف بــه خصــوص مریــوان بــه منظــور
اتراقگاههــای ییالقــی بنــا شــدهاند.
ورود ایــزوگام بــه عنــوان عایــق پشــت بــام ،در هنــگام بــارش بــرف
و بــاران ســطح پش ـتبامها را کــه اغلــب محــل گــذر
اهالــی اســت بــه شــدت لغزنــده کــرده اســت .در بعضــی از
پشــتبامها بــرای جلوگیــری از گــذر اهالــی ،،صاحــب خانــه بــا
ســیم و یــا طنــاب دور پشـتبام را حفــاظ کشــید ه و ایــن بمعنــی
نابــودی نقــش پش ـتبا م هــا بــه عنــوان فضــای عمومــی صدهــا
ســاله مردمــان روســتا اســت.
در ســالهای اخیــر شــهرداری بــدون توجــه بــه زمینــه تاریخــی
روســتا ،بــرای توســعه نابجــا ،مــردم را بــرای تخریــب خانههــای
تاریخــی و بــدون توجــه بــه الگوهــای بافــت قدیمــی و ســاختن
خانههــای جدیــد تشــویق کــرده اســت.
کارشناســان میــراث فرهنگــی تنهــا تهدیــد معمــاری روســتا را
تغییــر در اســتفاده از مصالــح میداننــد و ایــن نشــان از نــگاه
ســطحینگر بــه منظــر فرهنگــی اســت .ایــن عوامــل دســت بــه
دســت هــم داده تــا در آینــدهای نهچنــدان دور معمــاری اورامــان
تخــت بشــدت دگرگــون میشــود.
تــا همیــن ســالهای اخیــر تولیــد صنایــع دســتی در روســتاي
اورامــان تخــت رونــق زيــادي داشــت .بخشــي از ايــن توليــدات

در روســتا مصــرف میشــد و بخــش ديگــر در بازارهــاي خــارج
از روســتا بفــروش ميرســید .پنــج كارگاه بافندگــي ،پنــج كارگاه
ســبدبافي ،يــك مغــازه گیــوه بافــی ،يــك كارگاه نمــد مالــي و يــك
كارگاه نجــاري در روســتا فعالیــت داشــتند .اکنــون تنهــا بافنــده
روســتابهعلــت کهولــت ســن کمتــر میتوانــد کار کنــد.
تنهــا نجــار پیــر روســتا هــم گاهــی بــرای فــروش بــه مســافران،
تعــدادی شــانه و قاشــق چوبــی درســت میکنــد.
تــا کنــون پژوهــش باستانشناســی در اورامــان تخــت انجــام نشــده
اســت .ســه چهــار ســالی اســت پایــگاه میــراث فرهنگــی در ایــن
روســتا فعالیــت دارد ،امــا بــرای شــناخت و حفاظــت منظــر
فرهنگــی کار زیــادی انجــام نشــده اســت.
چنــد ســال گذشــته بخشــی عمــده مســجد تاریخــی روســتا را
تخریــب و مســجدی جدیــد بنــا کردنــد .مدتــی بعــد باقیمانــده
بافــت کهــن مســجد را از میــان بردنــد و فضــای مســجد را
گســترش دادنــد .ایــن مســجد نمونــه یــک معمــاری نامتــوازن و
ناهماهنــگ بــا بافــت کهــن روســتای اورامــان تخــت اســت.
گورســتانی در نزدیکــی روســتا قــرار دارد .ایــن مقبــره در وضعیــت
اولیــه خــود بــدون گنبــد بــود بــا دیوارهــای ســنگ چینشــده و
دری کوچــک از چــوب و درختــان بلــوط کهنســالی کــه دراطــراف
آن روییــده بودنــد .ایــن درختــان را اهالــی مقــدس میداننــد
و بــرای بــرآوردن آرزوهــای خــود بــه شــاخههای آن پارچــه
میبندنــد.
طــی ســالهای اخیــر بــدون توجــه بــه فضــای کهــن وآیینــی ایــن
محوطــه ،پــس از تخریــب ورودی قدیمــی محوطــه پیرشــالیار،
ورودی جدیــدی ســاخته شــده و بــر نوشــته بــاالی ایــن ورودی
بــه پیرشــالیار لقــب ســید مصطفــی دادهانــد .ایــن لقــب بــا تاریــخ
زندگــی پیرشــالیار کــه بیشــتر بــه افســانهها پهلــو میزنــد
بیارتبــاط اســت.
تاریــخ دقیــق حیــات پیرشــالیار بــه درســتی مشــخص نیســت و تــا
بــه امــروز پژوهشــی بــا نــگاه تاریخــی و اسطورهشناســی در ایــن
بــاره انجــام نشــده اســت.
بــر روی مــزار پیرشــالیار بنایــی بــا گنبــد فلــزی ســاختهاند .در
حالــی کــه در ایــن منطقــه از گنبــد در معمــاری قبــور بــزرگان
اســتفاده نمیکننــد.
در ســایت ویکیپدیــا و دیگــر ســایتهای خبــری و یــا محلــی
در بــاره برگــزاری مراســم پیرشــالیار مطالــب زیــادی نوشــتهاند.
بــه جــز همــان تحقیقاتــی در بــاره ایــن روســتا کــه بــر اســاس
آن فیلــم عروســی مقــدس را ســاختم ،نوشــتهای منتشــر نشــده
اســت .اغلــب نوشــته هــا از منابــع شــفاهی و بــدون ماخــذ بــا
انــدک تغییــرات ،در نشــریات و ســایتها منتشــر شــده اســت .گاه
ایــن نوشــتهها توســط شــرکتهای گردشــگری و پایــگا ه میــراث
فرهنگــی بــه عنــوان ســندی از زندگــی پیرشــالیار و برگــزاری
مراســم آن در اختیــار مســافران قــرار میگیــرد .در تمــام ایــن
نوشــتهها برگــزاری مراســم پیرشــالیار را گاهــی دو و گاهــی ســه
روز عنــوان کردهانــد .امــروزه بــا ایجــاد جــاده مناســب و افزایــش
وســایل ارتباطــی ،و تبلیــغ شــرکتهای گردشــگری ایــن مراســم
ســوژهای اســت بــرای عکاســان و خبرنــگاران و گردشــگران.
حضــور گردشــگران و عکاســان باعــث بینظمــی در برگــزاری
مراســم شــده اســت .بــا ایــن بینظمــی پیرهــا و بــزرگان اورامــان
تخــت هماننــد ســابق عالقـهای بــه شــرکت در مراســم پیرشــالیار
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را ندارنــد .جوانــان نیــز کــه باورهــای آنهــا نســبت بــه فضــای
قدســی ایــن مراســم کمرنــگ شــده ،نمیتواننــد شــکل و اجــرای
مراســم را همانگونــه کــه بــود بجــا بیاورنــد.
در گذشــته ایــن مراســم بــا نظمــی خــاص برگــزار میشــد.
تغییــر و تحــول در برگــزاری مناســک و آیینهــا در گــذر زمــان
تحــت تاثیــر عوامــل گوناگــون امــری طبیعــی اســت .یکــی از
ایــن تغییــرات حضــور گردشــگری بــه ســبک ایرانــی در برگــزاری
مراســم عروســی پیرشــالیار اســت.
مقدمــات مراســم در تابســتان همــن ســال اســت و روزی کــه
متولــی برگــزاری مراســم بــا افــراد خانــوادهاش گردوهــای بــاغ
پیرشــالیار را در ییــاق جمــعآوری میکننــد .امــا زمــان واقعــی
مراســم در نیمــه بهمــن بــه مــدت چهــار روز در طــی دو هفتــه
برگــزار میشــود.
چنــد روز قبــل از برگــزاری مراســم متولــی بــا همــکاری تعــدادی
از بچههــای روســتا بــا تقســیم گردوهــای بــاغ پیرشــالیار در بیــن
اهالــی روز مراســم را اعــام میکننــد.
قبــل از طلــوع آفتــاب دختــران و پســران روســتاي اوارامــان تخــت
در كوچــه هــا مــي گردنــد و مــردم را از اوليــن روز برگــزاري کــه
مراســم قربانــی اســت بــا خبــر ميكننــد و روســتاییان بــه آنهــا
گــردو ،تــوت و یــا بیســکویت میدهنــد.
در برگــزاری مراســم هــر طایفـهای عهــدهدار وظیفــه ای اســت کــه
مراســم
اجــداد آنهــا در گذشــته همــان کار را انجــام میدادنــد.
ِ
قربانــي مقابــل خانـهاي منتســب بــه خانـهي پيــر شــاليار برگــزار
ميشــود و هميشــه اوليــن قربانــي گا ِو نــر اســت و ایــن کار بــه
عهــده طایفــه پاشــا اســت چــون اجــداد ايــن طايفــه در زمــان
عروســي پيــر شــاليار بــا دختــر پادشــاه بخــارا ،وظيفــه ذبــح دامهــا
را بــه عهــده داشــتند.
غــذاي مخصــوص مراســم پيــر شــاليار نوعــي آش اســت کــه بــا
گوشــت قربانــي ،گنــدم پختــه ،آرد ،پيــاز ،حبوبــات و دانــه انــار
در خانــه پيــر شــاليار تهیــه میشــود و ایــن وظیفــه را طایفــه

«هــواس» بــه عهــده دارنــد و تقســيم غــذا وظیفــه طايفــهي
«غنيهــا» اســت.
پــس از پايــان تقســيم غــذا ،تعــداد زيــادي از مــردان روســتاي
اورامــان تخــت مقابــل خانــه پيــر شــاليار ميآينــد تــا در مراســم
ذكــر و ســماع شــركت كننــد .شــركت در ايــن مراســم ،ويــژهي
طايفــهي خاصــي نيســت ،تنهــا نوازنــدگان دف از طوايــف
«رحمتــي» و «ســادات» انــد.
بــا غــروب آفتــاب مراســم ذكــر و ســماع بــه پايــان ميرســد و
شــركت كننــدگان بــراي بركــت یافتــن بــه زندگــي خــود دعــا
میکننــد.
روز دوم مراســم هماننــد روز اول بــه پایــان میرســد .در پایــان
ایــن روز پــس از نمــاز مغــرب اكثــر مــردان و جوانــان روســتا بــه
خانــه پيــر شــاليار آمــده تــا در مراســم « شــب نيشــت » شــركت
كننــد .در ايــن خانــه تعــدادي ســكو ســاخته شــده اســت و هــر
کــدام بــه یکــی از طوایــف تعلــق دارد .اهالــی اعتقــاد دارنــد در این
شــب هــر تعــداد میهمــان کــه در ایــن خانــه بیایــد جایــی بــرای
نشســتن مییابــد و ایــن را از معجــزات پیرشــالیار میداننــد.
ســازماندهي ســالگرد مراســم عروســي پيــر شــاليار بــه عهــده
متولــي مراســم اســت و متولــی گــری در ميــان خانــواده آنهــا
موروثــي اســت.
در ســالهای گذشــته روحانــي روســتا در برگــزاري ايــن مراســم
هيــچ نقشــي نداشــت و فقــط لحظاتــي در مراســم شــب نیســت
شــركت میکــرد.
بــه دلیــل نوشــتن مطالبــی دربــاره پیرشــالیار و منتســب
کــردن آن بــه دیــن زردشــت از ســوی ســایتها و بروشــورهای
گردشــگران ،مراســم امســال بــا برگــزاری مراســم شــب نیشــت
ســالهای گذشــته بســیار متفــاوت اســت .روحانــی روســتا بــا
انتقــاد از نوشــتههای روزنامههــا و ســایتها پیــر شــالیار را یــک
شــخصیت اســامی معرفــی میکنــد.
پــس از پایــان ایــن مراســم تــا پنــج روز ديگــر هيــچ گونــه

گفتار فیلم « 33سال بعد هور دورق »
دو ســالی از جنــگ ایــران و عــراق گذشــته بــود ،بــا زنــده یــاد
عبــاس گروســی کــه هردومــان در موسســه پژوهشهــای دهقانــی
و روســتایی ایــران کار میکردیــم بــرای تحقیــق دربــاره تولیــد
فیلمــی مســتند همــراه اصغــر توســلی تهیهکننــده و حمیــد
تمجیــدی کارگــردان از شــبکه دو عــازم شــادگان شــدیم.
شــادگان در اوایــل جنــگ در شــرایط بــدی بســر میبــرد .بــا
یــورش عــراق و اشــغال بخشــی از خــاک ایــران  ،بســیاری از
بومیــان آبــادان و خرمشــهر بــه ایــن شــهر و روســتاهای اطــراف
آن پنــاه آورده بودنــد.
در ایــن شــرایط کار تحقیــق دربــاره زندگــی تــاالب نشــینان
شــادگان بــه نــام «هــور دورق» آغــاز شــد .حــدود ده روزی در
شــادگان و روســتاهای حاشــیه تــاالب بودیــم تــا کار تحقیــق فیلــم
تمــام شــد
در پژوهــش ایــن فیلــم ،بخــش مطالعــه صیــد ماهــی و شــکار
پرنــده و مونوگرافــی یــک روز صیــد را در تــاالب شــادگان بــه
عهــده گرفتــم.
فیلــم «هــور دورق» در ســال  1363جایــزه جشــنواره فجــر را بــه
عنــوان بهتریــن فیلــم مســتند از آن خــود کــرد.
تــاالب شــادگان بــا مســاحت  5377كيلومتــر مربــع در منتهــي
اليــه مســير رودخانــه جراحــي در اســتان خوزســتان واقــع شــده
اســت.
ده ســال پــس از اولیــن ســفرم بــه شــادگان بــرای تحقیــق فیلــم
«هــور دورق» ،در فروردیــن ســال  1373بــرای
فیلمبــرداری سکانســی از فیلــم «یــاد و یــادگار» راهــی شــادگان
شــدیم.
ســال  1395تهیــه مجموعــه فیلــم «خاطــرات روســتا» بــه عهــده
مــن واگــذار شــد .یــک قســمت از ایــن مجموعــه در باره روســتایی
«حدبــه» بــود.
در حاشــیه تــاالب بــه نــام َ
در اوایــل اســفند  1395عــازم شــادگان شــدم .مجاهــد صیــادی
کــه در ســال  1362در دوره تحقیــق و تولیــد فیلــم «هــور دورق»
بــا گــروه مــا همــکاری داشــت در روســتای «صراخیــه» در حاشــیه
تــاالب شــادگان زندگــی میکــرد.
بــا مجاهــد بــرای دیــدار کاظــم کــه او نیــز در فیلــم «هــور دورق»
و فیلــم «یــاد و یــادگار» مــا را همراهــی میکــرد بــا قایــق از
«حدبــه» رفتیــم.
مســیر تــاالب بــه روســتای َ

گفتار فیلم «خبیص کهنه ،شهداد نو»
شهر از نمد گردشگری هیچ کالهی نصیبش نشده است.
بیابــان لــوت از خشــک تریــن و گرمتریــن بیابانهــای جهــان
اســت .در ســال هایــی حتــی ،بــه عنــوان گــرم تریــن نقطــه ی
زمیــن بــا دمایــی بیــش از  70درجــه ســانتیگراد معرفــی شــده
اســت .وســعت لــوت  80000کیلومترمربــع اســت.به انــدازه پنــج
درصــد خــاک ایــران ،کــه در قلمــروی اســتانهای کرمــان،
سیســتان و بلوچســتان و خراســان جنوبــی قــراردارد.
در گذشــته اطالعــات کاملــی از ســرزمینهای داخلــی لــوت وجــود
نداشــت .در آثــار جغرافیدانــان بعــد از اســام ،بــه طــور پراکنــده
و مختصــر مطالبــی دربــارهی مناطــق مختلــف لــوت نوشــته شــده
اســت .آنــان در آثارشــان بــه معرفــی واحههــا ،آبادیهــا ،راههــا
و وضعیــت معیشــتی مــردم پرداختــه انــد امــا از موقعیــت داخلــی
لوت،کمترســخن گفتهانــد .در نیمــه دوم قــرن چهــارم هجــری
اصطخــری لــوت را از غمناکتریــن بیابانهــای دنیــا تصویــر
کــرده اســت .مقدســی جغرافیــادان قــرن چهــارم ،عبــور از بیابــان
لــوت را خطرنــاک دانســته و از گرمــای طاقتفرســای روز و
ســرمای اســتخوان ســوز شــبهای آن ســخن گفتــه اســت.

گزارش ویژه

مراســمي انجــام نميشــود .کردشــگران و عکاســان پــس از دو
روز اقامــت بــا پایــان یافتــن مراســم شــب نيشــت روســتا را تــرک
مــی کننــد و دیگــر روزهایــی جــذاب ایــن مراســم از نــگاه دوربیــن
آنهــا پنهــان میمانــد.
بــا برگــزاري مراســم «تربــي» يــا جمعــهي خــاك در پیرامــون
مراســم عروســي پيــر شــاليار پايــان
قبــر پیــر شــالیار ســالگر ِد
ِ
ميگيــرد.
پيــر شــاليار بــه مــردم روســتاي اورامــان تخــت وصيــت كــرده بــود
كــه همــه ســاله در نيمـهي زمســتان بــه مــدت دو هفتــه ســالگرد
جشــن عروســي او را بــا شــاه بهــار خاتــون ،دختــر شــاه بخــارا
جشــن بگيرنــد.

اکنــون ســی و دو ســال از اولیــن دیــدارم از تــاالب شــادگان یــا
«هــور دورق» گذشــته اســت.
ایــن تــاالب در ميــان  22تــاالب ايــران وســيعترين آنهــا
بهشــمار ميآيــد و در معاهــده رامســر بیــن  1201تــاالب بــا
اهميــت جهــان رتبــه  34را احــراز كــرده اســت و در امــرار معــاش
دامــداران ،صیــادان و شــکارچیان پرنــده ایــن منطقــه نقــش
اساســي دارد.
اکنــون تــاالب شــادگان در شــرایط نامطلــوب توســعههاي
صنعتــي ،كشــاورزي و شــهري گرفتــار آمــده اســت.
احــداث ســد در ارتفاعــات بــاال دســت میــزان آب ورودی بــه آن
را کاهــش داده .ورود پســابهاي واحدهــاي توليــد نيشــكر و
فاضالبهــاي شــهري ،توســعه صنايــع نفــت و پتروشــيمي و
میدانهــای نفتــي اطــراف در اطــراف تــاالب ،حيــات آن دگرگــون
شــده و بــه ســرعت رو بــه نابــودي نهــاده اســت.
تغییــر در اکوسیســتم تــاالب و نابــودی زیســت بــوم آن منجــر
بــه تغییــر در شــیوههای معیشــت ،تغییــر در فرهنــگ مــادی و
معنــوی بهــره بــرداران اطــراف آن شــده اســت.
شــهر شــادگان تنهــا بــازار داد و ســتد بــرای روســتاهایی اســت که
تــا شــعاع  30کیلومتــری اطــراف آن قــرار دارنــد .رودخانــه جراحی
از وســط شــهر میگــذرد .شــهر از ســه منطقــه بــه هــم پیوســته
بــه نامهــای «برمکــوت»« ،وســط» و «حــدد» تشــکیل میشــود.
اهالــی «وســط» بیشــتر از مــردم شوشــتر و قنــوات بهبهانانــد
کــه یکــی دو نســل اســت در شــادگان ســاکن شــدهاند .شغلشــان
خریــد و فــروش و تجــارت اســت .همچنیــن اکثریــت کارکنــان
دولتــی شــهر نیــز از همیــن گروهانــد.
رودخانــه جراحــی و شــاخههای آن در گذشــته عمدهتریــن
راه ارتباطــی روســتاییان بــا شــهر بــود .آن روزهایــی روســتاییان
تــاالب نشــین و یــا کســانی کــه در حاشــیه رودخانــه جراحــی و
یــا نهرهــای منشــعب از آن بــا قایقهایــی ماننــد بلــم و دبــه
و چنکــو محصوالتشــان را بــه بــازار شــادگان میآوردنــد دیگــر
وجــود نــدارد.

301

انسان شناسی و فرهنگ سال  / 8نوروز 98
302

302

تــا قــرن  19میــادی بیشــترین اطالعــات مــا در خصــوص بیابــان
لــوت ،همــان نوشــتههای مختصــر ســیاحان و سفرنامهنویســان
اســت .از قــرن  19میــادی بــه بعــد ،مستشــرقین اغلــب بــا
انگیزههــای سیاســی بــرای پــی بــردن بــه وضعیــت جغرافیایــی و
شناســایی راههــای دســتیابی بــه مناطــق جمعیتــی حاشــیه لــوت،
بــه ایــن بیابــان ســفر میکردنــد.
دکتــر آلفونــس گابریــل ســیاح اتریشــی ،عالقــه زیــادی بــه
مطالعــه و بررســی مناطــق خشــک ایــران داشــت .وی بــه اتفــاق
همســرش آگنــس در ســالهای  1933، 1928و  1937میــادی
بــه مناطــق خشــک ایــران ســفر کــرد و چندیــن کتــاب دربارهــی
بیابــان لــوت نوشــت.
گابریــل در ســال  1933میــادی پــس از عبــور از لــوت شــمالی،
از شــهداد و کِشــیت ؟ دیــدن کــرد و بــا گــذر از جــا ّده کاروانرو،
ســلم؟ و ســپس بــه ن ِهبنــدان در آنســوی لــوت رســید.
ابتــدا بــه ده َ
وی بــه منظــور شناســایی ناشــناختههای بیابــان لــوت ،همــواره
آرزوی عبــور از میانــه لــوت مرکــزی را در ســر میپرورانــد وآن را
امــری محــال میدانســت؛ تــا اینکــه بــا راهنمایــی ملکمحمــد
نارویی،ســاکن شــرق بیابــان لــوت؛ و از طوایــف بلــوچ نارویــی،
آرزویــش بــرآورده شــد.
آلفونــس گابریــل بــه خاطــر تالشراهنمایــش ملکمحمــد  ،نــام
کــوه ســیاه؟ و همچنیــن یــک چالــه بــزرگ واقــع در جنــوب غربی
ایــن کــوه را بــه اســم ملکمحمــد نامگــذاری کــرد .هماکنــون
کــوه و چالــه ملکمحمــد از عــوارض جغرافیایــی پراهمیــت بیابــان
لــوت محســوب میشــود.
دکتــر احمــد مســتوفی متولــد  1291شمســی و بنیانگــذار
موسســه جغرافیایــی دانشــگاه تهــران اســت.
طــرح بررســی مناطــق خشــک ،اولیــن فعالیــت تحقیقاتــی

ایرانیهاســت کــه توســط وی و گروهــاش در لــوت و شــهداد
انجــام شــد.این مطالعــه از ســال 1347خورشــیدی بــه مــدت
پنــج ســال طــول کشــید و اطالعــات ارزشــمندی از حــوزه لــوت و
شــهداد بــه ثبــت رســید.
در زمــان تحقیقــات جغرافیایــی گــروه احمــد مســتوفی ،مطالعــات
باستانشناســی تمــدن کهــن شــهداد ،بــا مدیریــت مهنــدس
علــی حاکمــی بــا همــکاری دکتــر کابلــی و گــروه باستانشناســان
از ســال  1347خورشــیدی بــه مــدت نــه ســال ادامــه یافــت.
كلنــگ باستانشناســان در حاشــيه كويــر بــه اعمــاق تاريــخ كهــن،
نقــب زد .تمدنــي كــه در زيــر ش ـنهاي بیابــان حاشــیه شــهداد
خفتــه بــود ســر ازخــواب ســنگين قــرون برداشــت و چش ـمانداز
تــازهاي ازدوران پيــش از تاريــخ نمایــان شــد .بــا اكتشــافات
باستانشناســی در شــهداد يكــي از شــگفتانگيزترين تمدنهــاي
جهــان باســتان ،آشــکار وابزارهــا و هنــر و فرهنــگ و چگونگــي
زيســت مردمــي معرفــی شــد كــه از پيشــروترين اقــوام روزگار
خــود بودنــد.
در بیابانهــای لــوت بــاران انــدک اســت و گاهــی ســالها مــی
گــذرد تــا قطــرهای بــاران برزمیــن تفتیدهــی لــوت ببــارد.
عامــل مهــم شــکلگیری تمدنشــهداد کــه قدمــت آن بــه
هزارهــی چهــارم قبــل از میــاد میرســد ،وجــود منابــع آبــی
اســت کــه از ارتفاعــات غــرب ایــن نواحــی بــه ســوی دشــت
شــهداد روان اســت.
ســاکنان شــهداد و روســتاهای غــرب لــوت از رودخانــه ،قنــات و
روانآبهــای جــاری از ارتفاعــات َجفتــان؟ ،پَلــوار؟ و ســیرچ بهــره
میبرند.بهــره بــرداری از منابــع آب در ایــن منطقــه ،متکــی بــر
دانشــی بومــی اســت کــه از دیــر زمــان و از نســلی بــه نســل دیگــر
رســیده اســت.

گزارش ویژه

شــهداد آب فــراوان دارد واز رودخانــه دائمــی درخ َتنــگان؟ و چنــد
قنــات تامیــن میشــود.قنات اصلــی و قدیمــی خبیــص بازمانــده
از دورهی اســامی ،همــان قنــات کهــن مــادی کنونــی اســت و
دیگــری ،قنــات دســتجرد اســت .قنــات نــو ،قناتــی تازهتاســیس
اســت کــه بــا آب قنــات کهــن مــادی یکــی میشــود.دیگر
قناتهــای شــهداد بــرای مــزارع اطــراف شــهر حفــر شــده انــد.
در شــهداد زمیــن و آب بــا هــم ( یکجــا) معاملــه نمیشــوند و
هــر کــدام قیمتــی جداگانــه دارنــد.
احمــد مســتوفی در گــزارش «شــهداد و جغرافیــای تاریخــی
دشــت لــوت» نوشــته« :مســافری کــه در جســتجوی ســوغات در
خیابانهــای کرمــان ســراغ مرکبــات بــم را میگیــرد ،بــر خــاف
انتظــار میشــنود کــه اگــر منظــور پرتقــال درشــت و آبــدار اســت
از محصــول شــهداد بایــد خریــد و اگــر لیمــوی شــیرین ونارنگــی
مرغــوب خواســت ،بــم را جســتجو کنیــد .شــهداد خرمایــش عالــی
نیســت امــا حنایــش مرغــوب اســت».
احمد مستوفی در همان گزارش نوشته:
«شــهداد شــهری قدیمــی بــوده بــا عمــری دراز و تاریخــی
پرهیاهــو .در کتــب تاریخــی مربــوط بــه کرمــان و از تاریــخ طبــری
بــه بعــد ،اســم خبیــص چشــمگیر اســت.
منابــع تاریخــی و جغرافیایــی دربــاره گذشــته شــهداد چنــدان
فــراوان نیســتند .در البــای ایــن نوشــتهها نمیتــوان گذشــته
شــهداد را بــه لحــاظ وضــع شــهر و زندگــی مــردم و منابــع
معیشــت در دورههــای تاریخــی معلــوم داشــت .تــازه ایــن مطالــب
مربــوط بــه بعــد از اســام اســت و در تاریــخ پیــش از اســام
مدرکــی جــز آثــار باســتانی در دســترس نیســت و هویتــش در
ســههزار ســال قبــل از آن ،بــه کلــی تاریــک و مبهــم اســت».
از مجمــوع بررســیهای احمــد مســتوفی ،چنــد نکتــه بســیار
چشــمگیر اســت .اول اینکــه شــهداد از زمانهــای قدیــم و ماقبــل
تاریــخ آبــاد بــوده اســت؛ و ســکنه آن در تندبــاد حــوادث تاریخــی
نابســامانیهای بســیار دیدهانــد.
شــهداد دروازه ارتبــاط سیســتان و بلوچســتان بــه کرمــان و
خراســان بــوده اســت .در دورههایــی ،ســکنهی بومــی در برابــر
تهاجمــات و حــوادث ناگــوار تاریخــی ،نابــود یــا فــراری شــده و
جــای خــود را بــه اقــوام تــازهوارد ســپردهاند .احمــد مســتوفی
شــهر شــهدا ِد دهــه چهــل را بــا پیشــینه تاریخــی درخشــان و
اعتبــار اقتصــادی گذشــتهی آن ،قریــهای بــا 3500نفرجمعیــت
توصیــف کردهاســت.
پنــج هــزار ســال پيــش ،ســاكنان شــهداد بــه هنــگام تــرك ايــن
شــهر ،بســياري از وســايل خــود را در خانههــا رهــا كــرده و د ِر
خانههــا را بــا گل پوشــاندند.
بــا توجــه بــه ايــن كــه ايــن محوطــه بــا صبــر و حوصلــه تــرك
شــده بــه نظــر ميرســد كــه عواملــي از نــوع زلزلــه يــا بــدي
شــرايط اقتصــادي و اجتماعــي باعــث تــرك ايــن شــهر نشــده،
بلكــه خشكســالي در يــك دوران ،دليــل اصلــي تــرك ايــن شــهر
باســتاني بــوده اســت.
ـی شــهداد ،مهاجران،خانههــا و باغــات
ـ
فعل
ـرایط
امــا اکنــون بــا شـ
ِ
را رهــا میکننــدو وسایلشــان را همــراه میبرند.اگرچنیــن نکنــد
نیزخانــه هــارا حتمــاً بــرای اســتفاده موقــت در طــول ســالنگه
میدارنــد.
ســال  ،1345شــهداد بخشــی از شهرســتان کرمــان محســوب

میشــد و  3790نفــر جمعیــت داشــت .ولــی اکنــون پــس از
گذشــت پنجــاه ســال،مطابق آخریــن سرشــماری ،جمعیتــی در
حــدود  5000نفــر را در خــود جــای داده اســت.
بــا توســعهی بیهــودهی فضــای شــهری ،بســیاری از باغــات خرمــا
و مرکبــات ،تخریــب و بــر جــای آن هابلوارهایــی ســاخته شــد
کــه در زندگــی مــردم شــهداد نقشــی عمــدهای ندارنــد .گروهــی
از باغــداران و کشــاورزان ،بــاغ هــا و زمینهــای خــود را رهــا
کردهانــد .صاحبــان باغــات اگــر بــاغ مخروبـهی خــود را نفروشــند،
ســهم آب آنــرا بــه دیگــری واگــذار میکننــد.
متأســفانه پــس از انجــام مطالعــات دربــارهی شــهداد و بیابانهــای
لــوت ،در اوایــل دهــهی ،50و نیــز ادامــهی کاوشهــای
توجــه
باستانشناســی ،توســط گــروه دکتــر کابلــی ،کاری درخــور ّ
در ایــن منطقــه انجــام نشــده اســت.
در ایــن ســالها برخــی ازکارشناســان بــا اســتفاده از ســکوت
مطالعــات در لــوت و در اختیــار داشــتن رســانههای عمومــی،
بیابــان لــوت را بــه عنــوان گرمتریــن نقطــهی کرهــی زمیــن
معرفــی کردنــد و آنــرا فاقــد حیــات جانــوری و گیاهــی دانســتند.
ارائـهی ّ
توســط ایــن افــراد در مصاحبههای
اطالعــات غلــط و نابهجا ّ
مطبوعاتــی و نشس ـتهای تلویزیونــی و یــا مســتندهای گزارشــی
دربــارهی شــهداد و بیابــان لــوت ،باعــث شــد تــا دیگــر محققــان
بــرای مطالعــهی شــهداد و بیابــان لــوت ،رغبــت و انگیزهــای
نداشــته باشــند .ایــن چنیــن ،فاصل ـهی مطالعــات در ایــن اقلیــم
از دورهی تحقیقــاتِ دکتــر مســتوفی ،تــا ســالها پــس از آن،
بیشــتر شــد.
از اواخــر دههــی  ، 80بهمــن ایــزدی مؤســس ســازمان غیردولتــی
«کانــون ســبز فــارس» بــا گروهــی از محققــان ،مطالعــات شــناخت
بیابــان لــوت را بــدون حمایــت از نهادهــای دولتــی ،در فصــول
مختلــف آغــاز کردنــد.
مطالعــات ایــن گــروه منحصــر بــه شــناخت طبیعــی لــوت نبــود.
آنهــا چنــد دورهای کــه لــوت باالتریــن درج ـهی حــرارت کــرهی
توجــه بــه دادههــای موسســات معتبــر
زمیــن را داشــت ،بــا ّ
جهانــی ،تعییــن؛ و مــکان جغرافیــای درســت آن کــه بــه غلــط،
منطقــهی گنــدم بریــان معرفــی شــده بــود را تصحیــح کردنــد.
بــا ادامـهی مطالعــات ایــن گــروهّ ،
اطالعــات بیشــتری در زمینـهی
جغرافیــا ،اکولــوژی ،ســنجش شــرایط دمایــی ،و ویژگیهــای
ـی حاشــیه لــوت ،بــه دســت آمــد.
جوامــع محلـ ِ
از دســتاوردهای ایــن ســفرها ،شناســایی و معرفــی مناطــق
ناشــناخته لــوت ،اندازهــی ارتفــاع بلندتریــن کلوتهــا و تشــخیص
علّــت ســازگاری جانــوران بــا اقلیــم بســیار خشــک و گــرم بیابــان
لــوت بــود.
گــروه ایــزدی موفــق شــد تعــدادی ازگونههــای مختلــف حشــرات
ماننــد شــبپرهها ،پروانههــا ،عنکبوتیــان ،خزنــدگان و روبــاه
شــنی را شناســایی و چگونگــی چرخهــی حیــات ایــن جانــوران
و علــت ســازگاری آنهــا را بــا محیــط گــرم و خشــک مشــخص
کننــد.
مطالعــات ایــن گــروه منجــر بــه معرفــی چهــرهی واقعــی بیابــان
لــوت شــد.
در آگوســت ســال  2014میــادی ،بخــش وســیعی از بیابــان لــوت
در فهرســت ثبــت آثــار طبیعــی ایــران قــرار گرفــت و زمینــه را
مهیــا کــرد.
بــرای ثبــت جهانــی لــوت ّ
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در تاریــخ  17جــوالی ســال  2016میــادی نیــز در چهلمیــن
اجــاس ســازمان یونســکو ،بیابــان لــوت بــه عنــوان ا ّولیــن اثــر
طبیعــی ایــران ،بــه فهرســت میــراث جهانــی یونســکو اضافــه شــد.
بــا از بیــن رفتــن بســیاری از باغهــای مر ّکبــات ،خرمــا و گیاهــان
صنعتــی ،شــهداد از رونــق افتــاد و تعدادیــاز مردمانــاش از ایــن
شــهر دلکندنــد .بــر اثــر مــرور زمــان و زلزلـهی ســال  ،60بــازار،
قلعههــا ،آســیابها ،آبانبارهــا و خانههــای کهــن مخروبــه و
یــا نیمهمخروبهشــدند .بــا اینکــه هــر از گاهــی دســتی بــه ســر
و گــوش بناهــای تاریخــی کشــیده میشــود ،ا ّمــا بــا تغییردائمــی
مدیــران ،رونــد خرابــی بناهــا همچنــان ادامــه دارد.
ســلم و ن ِهبنــدان و
از مســیر کاروانرویــی کــه شــهداد را بــه ده َ
خراســان جنوبــی م ّتصــل میکــرد جا ّدهــای آســفالت کشــیدهاند.
بســیاری از کارشناسان،کشــیدن ایــن جــا ّده و تغییــر در چهــرهی
طبیعــی لــوت را اشــتباه میدانســتند ،ا ّمــا بــه هــر حــال ایــن
جــا ّده ،تــردد بیــن اســتان کرمــان و خراســان جنوبــی و رضــوی را
کوتاهتــر کــرده اســت.
چنــد ســالی اســت کــه بیابانهــای شــهداد بــه خاطــر
ویژگیهــای طبیعــیاش ،مانندکلوتهــا ،تَل َگزهــا؟ و رودشــور
توجــه گردشــگران داخلــی و خارجــی قرارگرفتــه اســت.
مــورد ّ
اغلــب گردشــگران از جــا ّدهای کمربنــدی کــه چنــد کیلومتــر قبــل
از شــهداد از جا ّدهــی ورودی شــهر جــدا میشــود ،بــه پهنــهی
لــوت میرونــد .ایــن جــا ّده کمربنــدی باعــث شــده تــا مســافران
از میــان شــهر عبــور نکننــد و اینچنیــن خاطــرهای هــر چنــد
انــدک از ایــن شــهر کهــن نیابنــد.
فقــط شــاید و گاهــی چنــد نفــر از گردشــگران بــرای پرکــردن
باکهــای ماشــین خــود از تنهــا پمــپ بنزیــن شــهر و یــا احتمــاالً
خریــد چنــد بســتهی آب ،از میانــه شــهر عبــور میکننــد.
در چنــد ســال اخیــر ،چندیــن مــکان بــرای اتــراق موقــت
توســط تعــدادی از اهالــی شــهر
گردشــگران در شــهر شــهداد ّ
راهانــدازی ،ا ّمــا پــس از چنــدی تعطیــل شــدند .هیــچ کــدام از
ایــن مکانهــای بومگــردی ،بــه دلیــل نداشــتن تجربــه صاحبــان
آنهــا ،بیــش از دو یــا ســه ســال دوام نیــاورده و تعطیــل میشــوند.
بــا تمــام هیاهــوی تبلیغاتــی از ســوی ســازمان میــراث فرهنگــی
و شــرکتهای گردشــگری دربــارهی شــهداد و لــوت ،تــا کنــون
ایــن ایــن شــهر از نمــد گردشــگری هیــچ کالهــی نصیبــش نشــده
اســت.
گفتار فیلم «بندر هجیج»
نــام ســرزمين اورامانــات ،بــا نــام «پير»هــا گــره خــورده اســت .در
هــر قدمــي مقبــرهاي اســت يــا گــوري بينــام نوشــته ،يــا درخــت
بلــوط پيــري پيچيــده در حجابــي از پارچههايــي رنگيــن ،يــا
نشــانهاي بــر تختــه ســنگي در دل كــوه ،يــا چوبــي كتــل ماننــد،
فــرو رفتــه بــر زميــن و پوشــيده از تريشــههاي پارچــه ،و یــا
چشــمهای ،رودی ،کوهــی ،و تمــام آنهــا از اعتقــادات مردمــان
اورامانــات اســت.
مردمــان اورامانــات عــاوه بــر شــخصیت هــای اســطورهای و
تاریخــی ،بــرای کوههــا ،چشــمهها و رودخانههــا هماننــد
پیرهایشــان احتــرام قائلنــد .کــوه شــاهو ،رودخانــه ســیروان
و چشــمه بــل در ایــن منطقــه جزیــی از خاطــره جمعــی ایــن
مردمــان اســت و ایــن عناصــر طبیعــی در شــعر و موســیقی آنهــا

بســیار توصیــف شدهاســت.
در اوایــل دهــه چهــل و در دوران طالیــی مونوگرافینویســی،
مردمشــناس فقیــد هوشــنگ پورکریــم از موقعیــت
جغرافیایــی ،زندگــی و اعتقــادات مــردم روســتای هجیــج بــرای
اولیــن بــار گزارشــی در مجلــه فرهنــگ و مــردم چــاپ کــرد.
هوشــنگ پورکریــم روســتای حجیــج ســال 1345را چنیــن
توصیــف کــرده اســت« :حجیــج در منطقــه اورامانــات کرمانشــاه
و نزدیــک مــرز عــراق در درهای بناشــده کــه دورش کوههــای
ســربفلک کشــیده اســت .خانههایــی بــر دوش هــم ،بــا دیوارهــای
ســنگچین شــده ،ایــوان هــای کوچــک ،ســتونهای چوبــی و
بامهــای کاهگلــی ،تــودهای کــوه کــه جایــی بــرای کشــت وکار
باقــی نگذاشــته اســت و مشــتی حجیجــی کــه بــه قــدر واقعیــت
خــود افســانهای هســتند .واقعیــت زندگــی در دل کــوه بــا حماســه
کار و زحمــت».
«ناامنــی کــه ســالها و ســالها در ایــن منطقــه برپــا بــود ،هرگــز
بــه حجیــج و حجیجیهــا حملــه نشــد ،دزدی بــه ده نیامــد،
قفلــی شکســته نشــد ،حتــی هتــک ناموســی ،حتــی مرافعـهای رخ
نــداد .ســاح گــرم و ســرد بــه ده نرســید ،هیــچ حجیجــی را بــه
قشــون و ســربازخانه نبردنــد ،از ازل خــان و بــک و اربــاب و مالــک
را نشــناختند.
همیشــه زندگــی پرزحمــت و کــم درآمــد بــود کــه فقــط شــکم
خودشــان و زن و بچههایشــان را ســیر میکردنــد .آنهــا امــور
زندگــی را تــا کنــون بــا گیــوه ســازی ،پارچهبافــی ،خــرده فروشــی
و گردهکشــی گذراندهانــد».
چشــمه بِــل از معروفتریــن چشــمههای پ ـرآب ایــران در منطقــه
اورامانــات و در نزدیــک روســتای هجیــج قــرار دارد .آب ایــن
چشــمه بــه رودخانــه ســیروان جــاری اســت و مردمــان اورامانــات
اعتقــادی آیینــی بــرای ایــن چشــمه قائلنــد.
چشــمه بــل در طــول حیــات خــود چندیــن چهــره عــوض کــرده
اســت .در طــول قــرون تــا قبــل از انقــاب آبشــار چشــمه بــل
بــدون تغییــر در بافــت آن خروشــان بــر رودخانــه ســیروان ســرازیر
میشــد .چنــدی پــس از انقــاب و عبــور جــاده از کنــار ایــن
چشــمه در آن تغییراتــی صــورت گرفــت .اول بنایــی بــا بلــوک
در کنــار آن ســاخته شــد و بــا لولــه بخشــی از آب چشــمه بــه
حوضچههــای پــرورش ماهــی و کارخانــه آب معدنــی در پاییــن
دســت منتقــل شــد و در کنــار آن قهــوه خانــه ای بــرای اتــراق
مســافران بنــا گردیــد .ســپس بــا آبگیــری ســد داریــان ،چشــمه
ب ِــل حــدود  150متــر در زیــر آب ســد قــرار گرفــت .اورامیهــا
کــه تالششــان بــرای جلوگیــری از آبگیــری ســد نتیجــه ای نــداد
و فقــط اعتراضاتشــان باعــث شــد تــا مهندســان ســد ســاز بــا
طراحــی دقیــق و یافتــن ســر چشــمه چشــمه ب ِــل آب آنــرا بــا
احــداث تونلــی در ارتفاعــی باالتــر از ســد بــر ســرازی کننــد .بــا
ایــن روش چشــمه بــل هماننــد کودکــی ناقصالخلقــه دوبــاره
متولــد شــد.
در اوایــل بهــار ســال  1373بــرای تولیــد فیلــم یــادو یــادگار بــا
مصطفــی رزاق کریمــی و گــروه عــازم روســتای اورامــان تخــت
بودیــم و روســتای حجیــج در مســیر راهمــان قــرار داشــت و
رودخانــه ســیروان در ایــن محــل جــاری بــود .روز قبــل رودخانــه
ســیروان طغیــان کــرده بــود و پــل فلــزی روبــروی روســتای
حجیــج فروریختــه بــود .بــرای رســیدن بــه آنســوی رودخانــه
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مســیری کوهســتانی را انتخــاب و عصــر بــه آنســوی رودخانــه
نزدیــک روســتای حجیــج رســیدیم .طغیــان رودخانــه ســیروان
بخشــی از جــاده را شســته بــود و عبــور و مــرور غیــر ممکــن.
در ایــن محــل بــا جمعیتــی روبــرو شــدیم کــه چنــد نفــر بــا دف
و تــاس و نــی مینواختنــد صــدای دف و نــی مــا را بــه جلوتــر
هدایــت کــرد .بــا گروهــی از روســتاییان در حــال ترمیــم جــاده
بودنــد .یکــی از بــزرگان منطقــه بــه نــام شــیخ کمــال روســتاییان
را بــرای درســت کــردن جــاده تشــویق مــی کــرد و زن ومــرد بــا
تشــویق وی و صــدای دف و نــی جــاده را در نیــم روز بــرای عبــور
ماشــینها مرمــت کردنــد .یکــی از همراهــان بــا دوربیــن وی اچ
اس از تــاش زنــان و مــردان بــرای مرمــت جــاده چنــد صحنــه
فیلمبــرداری کــرد.
پــل حجیــج از گذشــته تــا حــال چندیــن بــار تغییــر شــکل داده
و هــر چنــد ســال یکبــار بــا طغیــان رودخانــه ســیروان فروریختــه
اســت.
از شــکل پــل اولیــه آن تصویــری وجــود نــدارد .بــه گفتــه
حجیجیهــا ایــن پــل بــا ســاقههای درخــت انگــور بــه هــم بافتــه
و بــدون پایــه از ایــن ســو تــا آنســوی رودخانــه کشــیده شــده بــود
و هــر چنــد ســال یکبــار آنــرا ترمیــم مــی کردنــد.
بعــد از ایــن اهالــی بــا اســتوارکردن چنــد پایــه ســنگی بــر روی
صخرههــا از باریکتریــن معبــر رودخانــه پلــی بنــا کردنــد.
گــروه جهادگــران بعــد از انقــاب پلــی فلــزی بــر رودخانــه بســتد.
طغیــان رودخانــه ســیروان در ســال  1373پــل را تخریــب کــرد.
چنــدی پیــش بــا آبگیــری ســد پــل ســیروان در عمــق دریاچــه
ســد ســیروان بــرای همیشــه مدفــون شــد .اکنــون رفــت و آمــد
اهــای حجیــج و دیگــر روســتاهای مســیر بــه پــاوه از طریــق چنــد
تونــل کــه توســط سدســازان زده شــده در اینســوی رودخانــه
انجــام میشــود.
ســال اوایــل بهــار ســال  1387از مســیر رودخانــه ســیروان فیلــم
«ســرزمین خانــه خورشــید» را ســاختم .رودخانــه ســیروان در دره
هــای اورامانــات اســتانهای کردســتان و کرمانشــاهان جــاری
اســت و پــس از طــی  230کیلومتــر از سرچشــمههایش بــه
دریاچــه ســد دربندیخــان عــراق میپیونــدد.
امیــر حســین مهیــاری و علیرضــا رضایــی دو قایقــران حرفــه ای
اهــل اصفهــان مســیر رودخانــه خروشــان ســیروان را از سرچشــمه
تــا جایــی کــه ایــن رودخانــه خــاک ایــران را تــرک میکنــد و بــه
خــاک عــراق وارد میشــود را بــا قایــق طــی کردنــد.
اکنونــئ آب رودخانــه ســیروان کــه در انتها بــه دریاچــه دربندیخان
عــراق مــی پیوســت در دره ای کــه از زمانهــای بســیار دور در
آن جریــان داشــت در بســتر دریاچ ـهای بــزرگ آرمیــده اســت و
تمــام خاطــرات رودخانــه کــه بــرای اهالــی مقــدس بــود بــا باغــات
انــار و انجیــر و تــراس هــای کشــاورزی و پلهــا و بخــشی از
روســتای هجیــج و چنــد روســتای دیگــر در اعمــاق دریاچــه قــرار
گرفتهانــد.
روســتای حجیــج تابــع بخــش نوســود از شهرســتان پــاوه در
اســتان کرمانشــاه واقــع شــده اســت.
بــه علــت کوهســتانی بــودن ایــن منطقــه کشــاورزی اهمیــت
چندانــی نــدارد .اهالــی بــا تــراس بنــدی شــیب کــوه قطعــات
کوچکــی را بــرای کشــت انــدک آمــاده کــرده انــد و باغــات آن
نیــز محــدود اســت و محصــول آن انــار ،انجیــر ،و تــوت اســت.

دامــداری در گذشــته رونــق زیــادی داشــت ولــی عمــده درآمــد
مــردم را تولیــد دســتبافتهها و دستســاختهها در منطقــه
اورامانــات بــود کــه حجیــج یکــی از مراکــز مهــم تولیــد صنایــع
دســتی تبدیــل کــرده بــود و بخشــی از درآمــد خانوارهــا از فــروش
گليــم ،جاجيــم ،گيــوه ،دســتمال و ســبد در بازارهــای مریــوان،
کرمانشــاه و عــراق را تامیــن مــی کــرد .امــا اکنــون زندگــی مــردم
اغلــب از کار در بخــش خدمــات تامیــن میشــود.
مــردم روســتاي حجيــج بــه زبــان کــردي و لهجــة هورامــي ســخن
ميگوينــد ،مســلمان و پيــرو مذهــب اهــل تســنن هســتند.
در تاریــخ بنــای ایــن روســتا ســندی معتبــر وجــود نــدارد و
پیدایــش آن را بــا قصههــا و افســانهها رقــم زدهانــد .امــا وجــود
امامــزاده عبيــداهلل معــروف بــه کوســه حجيــج بيانگــر آن اســت
کــه ايــن روســتا ســابقه تاريخــي ديرينـهاي دارد و قدمــت آن بــه
بيــش از  500ســال ميرســد.
در گذشــته روســتای حجیــج تــا رودخانــه ســیروان یــک کیلومتــر
فاصلــه داشــت .بــا احــداث ایــن ســد داریــان نیمــی از روســتای
حجیــج و باغــات و مــزارع کوچــک آن بــه زیــر آب ســد رفــت و
حجیــج بنــدری تــازه احــداث شــد.
بخشــی از خانههایــی قدیمــی کــه در ســاحل ســد قــرار داشــتند
از ســوی سلســله سدســازان بــه اختیــار و یــا اجبــار خریــداری و
تخریــب و بازســازی شــد و در اختیــار نهــاد هــا فــرار گرفــت و یــا
مهمانســرا ی شــرکت شــد.
بــه روســتای حجیــج در بروشــورهای گردشــگری و میراثــی
صفتهایــی هماننــد بهشــت گمشــده و یــا هزارماســوله داده انــد.
امــا دیگــر روســتایی بــه نــام حجیجــی کــه بــود وجــود نــدارد.
کوهخــواری بــرای ایجــاد زمیــن دامنــه حجیــج را بــه ویرانــهای
تبدیــل کــرده اســت .بافــت قدیمــی و تاریخــی روســتا کــه قرنهــا
بــا شــرایط اقلیمــی تناســب داشــت بــه شــدت آســیب دیــده و
هــرروزه چهــره حجیــج تبدیــل بــه زورآبادهایــی مــی شــود کــه
فقــط در یــک ســوی دامنــه بنــا شــدهاند.
حــدود نــود خانوارهایــی کــه در آبگیــری ســد غــرق شــدند بــه
شــهرهای پــاوه و مریــوان مهاجــرت کردنــد .تعــدادی از ایــن
خانوارهــا صنعتگــران روســتا بودنــد کــه قرنهــا پشــت انــدر
پشــت بــا فــروش دستساختهایشــان بــه تمــام نواحــی کرمانشــاه
و کردســتان و شــهرها و روســتاهای آنســوی مــرز ایــران بخشــی از
اقتصــاد روســتا را تامیــن میکردنــد.
آهنگــر ،کیــوه ســاز ،نجــار ،ســبدباف و دیگــر صنعتگــران بــه دیــار
باقــی رفتــه و یــا مهاجــرت کــرده انــد .آخریــن بافنــده روســتا کــه
در ســالهای گذشــته از او تصویــر داشــتم در حــال بافتــن آخریــن
شــالی اســت تــا شــال کهنــه خــود را نــو کنــد.
بــا آبگیــری ســد حجیــج دیگــر رونــق کشــاورزی و دامــداری
گذشــته را نــدارد .در گذشــته بخــش از درآمــد خانوارهــی حجیجی
از دامــداری بــود .هــر ســاله در فصــل بهــار اغلــب خانوارهــا بــا
دامهایشــان بــه ییالقــات روبــرو روســتا بــه ارتفاعــات کــوه شــاهو
میرفتنــد و تــا آخــر تابســتان دامهایشــان در علفزارهــای ایــن
کــوه چــرا میکردنــد .بــا احــداث ســد دیگــر امــکان عبــور از
پهنــه دریاچــه بــرای عبــور دام غیرممکــن شــده و چندیــن ســال
اســت بــه جــز دو ســه خانــواری کــه چنــد راس گاو و یــا گوســفند
نگــداری میکننــد ،اغلــب خانوارهــای روســتا دام ندارنــد و شــیر
و ماســت و کــره را از مغازههــای ده میخرنــد.
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«نامــش عبیــداهلل فرزنــد امــام موســی کاظــم علیــه الســام و برادر
امــام هشــتم اســت .بعــد از رحلــت پــدر در زنــدان هــارون ،بــا
یکــی از برادرانــش اســماعیل بــه اینطرفهــا پنــاه آورد کــه کــوه
و کمرهایــش مامنــی امــن بــرای ایــن از بنــد ســلطان گریختههــا،
بعدهــا بــرادرش بــه روســتای اســپریس رفــت کــه اینــک یکــی از
روســتاهای پــاوه اســت.
خــودش در همیــن حجیــج مانــدگار شــد .انــدک انــدک یارانــی بــه
گــردش حلقــه زدنــد و وقتــی مریدانــش بــه هفــت تــن رســیدند،
مــراد درگذشــت.
امامــزاده را میگوینــد کوســه بــود و از پریشــانی اوضاعــش میــل
بــه تاهــل نداشــت و یــاران او تــا وقتــی او زنــده بــود دســت از طلب
زن و ازدواج کوتــاه میداشــتند کــه حرمتــش بلنــد بمانــد.
پــس از او بــه پیــر معصومــی دل بســتند کــه در همــان حوالــی
مــی زیســت و هفــت دختــر داشــت .ایــن بــود کــه دود و دم
زندگــی را بــراه انداختنــد و هجیــج برپــا نهــاده و حجیجیهــا را
کــه از اوالد آناننــد.
یکــی از هفــت تــن مریــد هماننــد مــرادش اجــاق کــور بــود و
طایفــهای از او نمانــد .شــش تــای دیگــر کــه شــش طایفــه
هجیجــی از آنهــا هســتند».
زیارتــگاه کهــن کوســه حجیــج هماننــد بســیاری دیگــر زیارتگاهای
و قبــور متبرکــه در ایــران بــه دلیــل ســهل انــگاری اهالــی و یــا
ســلیقه ســازمان اوقــاف در دو مرحلــه دســتخوش تغییــرات شــد.
در مرحلــه اول بافــت کهــن آن کامــا تغییــر کــرد و بنایــی آجــری
بــا گنبــدی بــر روی آن قــرار دادنــد و دیــواری ســنگی پیزامــون
آن کشــیدند .در حالــی کــه در ایــن منطقــه در هیــچ بنایــی از فــرم
گنبــدی در زیارتگاههــا اســتفاده نشــده اســت.
پــس از احــداث ســد بــر روی رودخانــه ســیروان ،امامــزاده کــه
تــا قبــل از احــداث ســد تــا رودخانــه ســیروان نزدیــک بــه یــک
کیلومتــر فاصلــه داشــت ،در ســاحل دریاچــه ســد واقــع شــده
اســت.
در مرحلــه دوم امامــزاده کوســه حجیــج بــا هزینــه سدســازان در
حــال گســترش اســت .درختــان کهنســال بلــوط اطــراف امامــزاده
کــه از نظــر اهالــی مقــدس بــود ریشــه کــن شــدهاند و بافــت
امامــزاده بــه طــور کلــی تغییــر یافتــه اســت.
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انسانشناســی و فرهنگ از ســال  1390پروژههای پژوهشــی خود را
آغــاز کــرده اســت .برخی از ایــن پروژهها پیوســته و برخی به صورت
مقطعــی و مــوردی هســتند .پروژههــای انسانشناســی و فرهنــگ
عمدتــا در زمینــه شــهری و تاریــخ فرهنــگ معــارص ایـران هســتند ...
-1انسان شناسی فرهنگی تاریخ فرهنگ ایران (پروژه پیوسته)
انجام گفتگوهای تاریخ شفاهی با شخصیتهای فرهنگی و
همچنین مطالعه بر نهادها و جریانهای فرهنگی صد سال اخیر
ایــن پــروژه در قالــب گفتگوهــای تاریــخ شــفاهی و گرد آوری اســناد
دربــاره شــخصیتها ،نهادهــا ،رویدادهــا ،آثــار و جریــان هــای
فرهنگــی ایـران مــدرن از مرشوطــه تــا امــروز در حــال انجــام اســت.
در بخــش نخســت نتایــج ایــن پــروژه 30 ،جلــد کتــاب دربــاره
شــخصیتهای فرهنگــی و گفتگــو بــا آنهــا در ســال 1396
منتــر خواهــد شــد .همچنیــن ده فیلــم کوتــاه از ده شــخصیت
فرهنگــی در همیــن ســال منتــر میشــود .در ادامــه پــروژه
گفتگــو بــا شــخصیتهای فرهنگــی ادامــه خواهــد داشــت و بــه
تدریــج منتــر میشــوند .در آینــده نزدیــک انتشــار فیلمهــا و
صــوت ایــن گفتگوهــا پــس از تدویــن نیــز پیــش بینــی شــده اســت.
-2پروژه بازمنایی شهری ایران در ادبیات و سینام (پروژه پیوسته)
بررسی بازمناییهای شهرهای ایران در آثار هرنی (نقاشی،
مجسمه سازی ،سینام ،عکس) و ادبیات داستانی و شعر معارص
در ایــن پــروژه هــدف بررســی ،شــناخت و تحلیــل چگونگــی
انعــکاس نظــام هــای شــهری ایــران در تاریــخ معــارص از
مرشوطــه تــا امــروز در ادبیــات و ســینام اســت .بــرای هــر
یــک از شــهرهای ایــران یــک پرونــده گشــوده شــده اســت و
بــه صــورت مــوردی بــا حرکــت از ایــن شــهر یــا بــا حرکــت از
آثــار یــک نویســنده یــا یــک فیلمســاز ،عــکاس ،نقــاش و غیــره،
چگونگــی بازتــاب شــهر در ایــن آثــار بررســی خواهــد شــد.
 -3پروژه انسانشناسی شهری تهران (پروژه پیوسته)
شناخت تهران در کلیت و اجزای فرهنگیاش
در ایــن پــروژه هــدف شــاخت و تحلیــل کالن شــهر تهــران در
کلیــت و در همــه اجزایــش از خــال گروهــی از پروژههــای
بــزرگ و کوچــک اســت .نخســتین پــروژه کــه بــا مرکــز مطالعــات
اجتامعــی شــهرداری تهــران در ســال  1393بــه پایــان رســید
در قالــب کتــاب «انســان شناســی شــهری تهــران» منتــر
میشــود .ایــن پــروژه برنــده بهرتیــن پــروژه شهرشناســی در
جشــنواره مطالعــات شــهری ســال گذشــته در تهــران شــد.
در ادامه این پروژه شهر تهران از همه زوایا و در قالبهایی چون
مطالعات سینام ،مطالعات منایش ،گردآوریهای اتنوگرافیک ،تاریخ
شفاهی و غیره بررسی و به تدریج نتایج منترش میشوند.

-5پروژه شناخت و تحلیل گونههای مناسکی شهری در تهران
گونهشناســی و تحلیل مناســک گوناگون شهر تهران در دوره معارص
ایــن پــروژه بــا مرکــز مطالعــات اجتامعــی و فرهنگــی شــهر
تهــران از ســال  1394آغــاز شــده اســت .در ایــن پــروژه متامــی
مناســک دینــی ،ســنتی ،ملــی ،دولتــی و غیــره در ســطح شــهر
بررســی ،گونه شناســی و تحلیــل مــی شــوند .نتایــج ایــن
پــروژه نیــز بــه صــورت یــک کتــاب منتــر خواهــد شــد.
-6پروژه مرکز اسناد تاریخ فرهنگی ایران معارص(پروژه پیوسته)
گردآوری مجموعه اسناد ،فیلمهای مستند و داستانی
درباره تاریخ فرهنگی مدرن ایران
ایــن پــروژه از ســال  1390آغــاز شــده اســت و در آن تــاش
شــده اســت کــه همــه اســناد مربــوط بــه فرهنــگ معــارص در
حــد امــکان بــه صــورت الکرتونیــک گــردآوری و طبقــه بنــدی
شــوند .از جملــه تاکنــون بخــش بــزرگ مطبوعــات ،فیلــم مســتند،
فیلمهــای داســتانی ،گــرد آوری شــدهاند .عکس بــرداری از همــه
اســتانها و شــهرهای ایــران و تهیــه نســخه هــای الکرتونیــک از
مجموعههــای خصوصــی اســناد کــه خانوادههــا در دســت دارنــد.
گــرد آوری تاریــخ شــفاهی در گفتگــو بــا مــردم از همــه اقشــار و
گروههــای مختلــف بخشهــای دیگــری از ایــن پــروژه هســتند.
 -7تقدیر از شخصیتهای فرهنگی موثر در تاریخ معارص
انسانشناســی و فرهنــگ در راســتای اهــداف خــود همــه
ســاله از برخــی از شــخصیتهای فرهنگــی پیشکســوت و
ارزشــمند قدردانــی میکنــد .تاکنــون از ایــن شــخصیتها
قدردانــی و لــوح تقدیــر بــه آنهــا تقدیــم شــده اســت:
محمــد رضــا اصالنــی ،علــی بلوکباشــی ،محمــد تهامــی نــژاد ،خــرو
ســینایی ،کامـران شــیردل ،پرویــز کالنــری ،عبدالحســین نیــک گهــر،
فرهــاد ورهـرام

پروژهها

پروژههای انسانشناسی و فرهنگ

-4پروژه آگاه سازی و ترویج فرهنگی با اداره کل بانوان شهر تهران
برگزاری کارگاههای آگاه سازی و مدیریت و همکاری
برای سامان دادن به انجمنهای مردمی زنان در شهر تهران و
تولید ادبیات تخصصی
ایــن پــروژه از مهــر مــاه  1395آغــاز شــده اســت و در همــکاری
بــا شــهر تهــران بــه تشــکیل کارگاههــا و برنامهریــزی بــرای
تولیــد ادبیــات تخصصــی بــرای اداره کل بانــوان و انجمنهــای
محلــهای زنــان در شــهر تهــران اختصــاص دارد .در ایــن پــروژه
تــا کنــون بیــش از  8کارگاه تخصصــی بــرای مدیــران شــهرداری
برگــزار شــده و گزارشهــای ایــن کارگاههــا و کتابهــا و
جزوههــای اطالع رســانی در دســت تهیــه هســتند .ایــن پــروژه
در راســتای برنامههــای شــهری انسانشناســی و فرهنــگ در
همــکاری بــا انجمنهــای مدنــی مردمــی در شــهر قــراردارد.

317

انسان شناسی و فرهنگ سال  / 8نوروز 98
318

به یاد آنان که رفتند

319

عزت اهلل انتظامی
ناصر فکوهی
«بچــه ســنگلج» یــک تهرانــی تمــام عیــار اســت .بــا همــه
نکتههــای مثبــت و منفــی در ایــن شناســنامه .هنــر ِ او هــم در
خانــوادهاش پســندیده نیســت امــا از «عــ ّزت» مهنــدس بیــرون
نمیآیــد .تحصیــات بیهــوده اســت .تماشــاخانههای اللــهزار
دانشــگاههای بهتــری هســتند .ســالهایی بــی پایــان بــرای
امــرار معــاش و مانــدن بــر صحنــه .بایــد هــر نقشــی را بپذیــرد.
مــرد میانــه ســال« ،مــش حســن» اســت .و «گاو» ،یــک معجــزه.
در رودخانــه بــا او بــازی میکند.دوســتش دارد و میشــویدش.
«بلوریهــا» ،امــا ،دشــمنان غریــب و همیشــه حاضــری هســتند
کــه از دور آنهــا را مــی بینــد .نگــران اســت .تــا بــه آخــر هنــوز هــم
میترســید «گاو»ش را بدزدنــد .صدایــی زنــگدار .روحــی شــاد.
نقشهایــی کــه کالبــدش را هــر بــار بــه شــکلی در میآورنــد.
همیشــه همــان کــه هســت .یــک مــرد میانــه ســال ابدی .همیشــه
اهــل عمــل .همیشــه اهــل مصلحــت .همیشــه در جنــب و جــوش.

انتظامــی نمیخواهــد مثبــت باشــد و ترجیــح میدهــد همــان
«بچــه ســنگلج» بمانــد .ایــن را هــم در «هالــو» نشــان میدهــد،
هــم در «دایــره مینــا» و هــم بــه خصــوص در «اجارهنشــینها»
« .حاجــی واشــنگتن» در آینــه بــه خــود مینگــرد .خوشــحال
اســت و راضــی .دغدغ ـهای نــدارد و وحشــی همچــون حســینعلی
خــان ،گوســفند را در بالکــن ذبــح میکنــد و کشــور را بیآبــرو
و قبلــه عالــم را دلگیــر .ناصرالدیــن شــاه عاشــق ســینما اســت.
همچــون عــ ّزت و بلنــد میخنــدد .بلنــد حــرف میزنــد و نــگاه
تیــز و پرنفــوذی دارد .بازیگــر مــا امــروز هنــوز اهــل بــازی اســت
و عاشــق کوچههــای دوردســت الل ـهزار از دســت رفتــه .مــردی
کــه شــصت ســال اســت دوســتش دارنــد .بلوریهــا هنــوز بــر
ســر تپهانــد .گاو در طویلــه اســت .صدایــش نمیآیــد .روســتا
خامــوش اســت .شــب نگــران .و «بچــه ســنگلج» آرام گرفتــه.
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میکــرد و ایــن امــکان بــرای شــاعران ،نویســندگان و هنرمنــدان
کازرون وجــود داشــت تــا از حضــورش بهرهمنــد باشــند.

بــه گــزارش مهــر ،اســتاد حســن اجتهــادی شــاعر و نویســنده
پیشکســوت فــارس بــه علت عارضــه مغــزی در بخــش مراقبتهای غزلهــای جنوبــی تنهــا کتابــی اســت کــه در ســال ١٣٨١
ویــژه پــس از چندیــن روز بســتری بــه دیــار باقــی شــتافت .از اجتهــادی چــاپ شــده اســت ،امــا کتابهــای در جشــن
ل مــدرن معاصــر) ،اشــکال و تصاویــر
تغزل(بیانیههــای غــز 
اســتاد حســن اجتهــادی ســوم دیمــاه  ١٣٢٥در خانــوادهای اهــل
(شــامل ابداعــات و نوآوریهایــی در شــعر کالســیک -ترکیــب
علــم و ادب در کازرون متولــد شــده اســت؛ تحصیــات ابتدایــی
و تلفیــق قوالــب و اســالیب شــعر ســنتی و ایجــاد فرمهایــی
و متوســطه را در کازرون و شــیراز و تحصیــات دانشــگاهی
تــازه) ،ترانههــای شــبنم و گلبــرگ (دوبیتیهــا و رباعیهــا)،
را در رشــته زبــان و ادبیــات فارســی بــه پایــان رســانید.
انســان آفتــاب و افــق (شــعرهای آزاد و نیمایــی و ســپید)،
اگرچــه غزلهــای حســن اجتهــادی از شــهرت بیشــتری رهگــذر و پلهــای طوالنــی (قصیدههــا و مثنویهــا) ،حقیقــت
برخــوردار اســت امــا او در بیشــتر قالبهــا شــعر میســرایید؛ پیــروز میشــود (نمایشــنامه) ،در شــهر دیوارهــا (فیلمنامههــا
قصیــده ،مثنــوی ،رباعــی و دوبیتــی از قالبهــای قدیــم اســت کــه و چنــد نقــد و مقالــه در مــورد ســینما) ،اوزان غزلیــات حافــظ
اجتهــادی در آنهــا طبعآزمایــی کــرده اســت .شــعرهای نیمایــی (تقســیمبندی بحــور غزلهــا) ،تبســم و مهمیــز (نوشــتهها،
و بــیوزن او نیــز خواندنــی و دارای نــوآوری و اســتحکام ذهنــی شــعرها و قصههایــی بــه طنــز) و  ...او آمــاده چــاپ اســت .وی
علمــی
و زبانــی اســت؛ فعالیــت اجتهــادی تنهــا در حــوزه شــعر خالصــه پــس از ســفر بــه شــیراز تأثیــرات زیــادی در فضــای
ِ
نمیشــود؛ او عــاوه بــر پژوهــش در متــون ادبــی گذشــته و معاصــر انجمنهــای ادبــی داشــت؛ اجتهــادی در ســال  ١٣٨١تنهــا
بــه نمایشنامهنویســی و فیلمنامهنویســی نیــز اشــتغال دارد.حســن مجموعــه شــعر خــود بــه نــام «غــزل هــای جنوبــی» را بــه چــاپ
اجتهــادی تــا چنــد ســال پیــش در خان ـهای قدیمــی و باصفــا در رســانده ،امــا بیــش از  ١٠تألیــف اوبــه چــاپ نرســیده اســت.
میــدان بازارچــه کازرون کوچــه زیــر مســجد حــاج رضــا زندگــی
به نقل از مهر
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لیلیت تریان
لیلیــت تریــان هنرمنــد مجسمهســاز متولــد  ۱۳۰۹تهــران بود کــه
پــس از تحصیــات ابتدایــی و متوســطه ،تحصیــل در دانشــکده
هنرهــای زیبــا را ناتمــام گذاشــت و به مدرســه بــوزار فرانســه رفت.
او در آنجــا هنــر مجســمه ســازی را فــرا گرفــت و در بازگشــت
بــه ایــران در ســال ۱۳۳۹شمســی بــه تدریــس هنــر در
دانشــکده هنرهــای تزئینــی پرداخــت .او نخســتین بــار هنــر
مــدرن مجسمهســازی را بــه صــورت آکادمیــک وارد مراکــز
آموزشــی ایــران کــرد و از مؤسســین دپارتمــان مجسمهســازی
دانشــکده هنرهــای تزئینــی بــوده اســت .تعــدادی از هنرمنــدان
شــاخص امــروز ایــران از شــاگردان وی بــه شــمار میآینــد.

ســاخت مجســمه یادبــود» مســروب ماشــتوتس» (مبــدع الفبــای
ارمنــی) و نصــب در کلیســای ترمانکچــاج تهــران ،تدریــس
در دانشــگاه آزاد اســامی ،برپایــی نمایشــگاه گروهــی دانشــگاه آزاد
اســامی ،عضــو هیــات داوری بیینــال مجسمهســازی تهــران،
برپایــی نمایشــگاههای متعــدد از آثــارش از جملــه فعالیتهــای
ایــن هنرمنــد مجسمهســازی اســت .ســال  1385نیــز از مقــام
هنــری تریــان در مــوزه هنرهــای دینــی امــام علی(ع) تجلیــل بــه
عمــل آمــد و چنــدی پیــش در ششــمین دوســاالنه مجســمههای
شــهری نیــز از مقــام هنــری ایــن مجســمه ســاز تجلیــل شــد.
به نقل از هنر آنالین
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ناصر ایرانی
بــه گــزارش ایلنــا ،ناصــر ایرانــی داســتاننویس و نمایشــنامهنویس
و مترجــم معاصــر ایرانــی ،عصــر روز چهارشــنبه (دوم آبــان)
در  ۸۱ســالگی و پــس از یــک دوره بیمــاری درگذشــت.
ناصــر ایرانــی متولــد  ،۱۳۱۶نویســنده آثــاری چــون «هنــر
رمــان» و «داســتان :تعاریــف ابــزار و عناصــر»« ،فیــل در خانــه
تاریــک»« ،حفــره»« ،در پایــان»« ،زنــده بــاد مــرگ» و «قصــهٔ
کوتــاه مصــور بــرای عبــرت کــودکان بیشــتر و کمتــر از پنجــاه»
از جملــه آثــار او در حــوزه ادبیــات داســتانی و همچنیــن «مــا را
مــس کنیــد» و «ســه نمایشــنامه کســالت آور» و «قتــل» بــود.

هوشــنگ آزادیور ،شــاعر و هنرمندی که در عرصه ســینما و ادبیات
زندگــی پر ارزش و پرباری داشــت و بســیار به فرهنــگ معاصر ایران
خدمــت کــرده بــود ،روز  8اردیبهشــت  1397درتهــران درگذشــت.
هوشــنگ آزادیور ســینماگر ،مستندســاز ،مترجــم ،نظریهپــرداز
تئاتــر و شــاعر بــه دلیــل مشــکالت قلبــی و ریــوی درگذشــت.
ابراهیــم مختــاری ،کارگــردان و مستندســاز ایرانــی در گفتوگــو
بــا ایســنا ضمــن تاییــد خبــر فــوت هوشــنگ آزادیور بیــان
کــرد :ایــن هنرمنــد پیــش از ایــن مشــکل قلبــی و ریــوی
ســابقهداری داشــت و یــک ســکته ناقــص هــم کــرده بــود .او
در چنــد روز اخیــر در بخــش مراقبتهــای ویــژه بیمارســتان
بســتری بــود و متأســفانه حــدود یــک ســاعت پیــش بــه دلیــل
تشــدید مشــکالت قلبــی و ریــوی دار فانــی را وداع گفــت.
بــه گفتــه ابراهیــم مختــاری ایــن هنرمنــد فــارغ التحصیــل
مدرســه عالــی ســینما و بازنشســته صــدا و ســیمای جمهــوری
اســامی ایــران بــود .از او کتابهــا و ترجمــه هــای معتبــری
در ضمینــه تاریــخ تئاتــر جهــان بــه چــاپ رســیده اســت.

معروفتریــن اثــر مســتند او نیــز "گل قالــی" نــام دارد.
هوشــنگ آزادیور متولــد  1321در شــهر تهــران بــود .او در دهــه
 ۴۰بــه اســتخدام تلویزیــون ملــی ایــران درآمــد و از دانشــکده
صــدا و ســیما مــدرک کارشناســی در رشــته کارگردانــی را
دریافــت کــرد .چنــد ســالی بــه تهیــه و کارگردانــی فیلــم مســتند
پرداخــت و ســپس و چنــد ســالی هــم در تئاتــر فعالیــت کــرد .او
در مســتند ســازی بــه فیلــم هــای مــردم شناســانه و آموزشــی
گرایــش داشــت و عمــده فیلمهــای خــود را در ایــن زمینــه
ســاخت .از ســال  1361در جــوار مستندســازی بــه ترجمــه
متــون تئاتــری و ســینمایی پرداخــت و چندیــن جلــد کتــاب
ترجمــه و کتابــی دربــاره هنــر ســنتی ایــران تألیــف کــرد .او
همــواره در کنــار ســاختن فیلــم و ترجمــه کتــب  ،مقاالتــی را در
زمینــه ســینما و تئاتــر در مجــات هنــری منتشــر کــرده اســت.
آزادیور هنرمنــدی جامعاالطــراف در حوزههــای گوناگــون از شــعر
و ادبیــات گرفتــه تــا ســینما و تئاتــر بــود کــه در اغلــب جریانهای
مهــم ادبــی و هنــری معاصرش ،حضوری موثر و فعال داشــته اســت.

به یاد آنان که رفتند

هوشنگ آزادیور
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یداهلل ثمره ،چهره پیشکسوت زبانشناسی درگذشت.
شــیرین عاصمــی ،مســئول دبیرخانــه شــورای فرهنگســتان زبــان و
ادب فارســی بــا تأییــد ایــن خبر به ایســنا گفــت :این عضو پیوســته
فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی شــامگاه پنجشــنبه (دوم اســفند
مــاه  )۹۷از دنیــا رفتــه اســت .بــه گفتــه او ،برنامــه مراســم تشــییع
پیکــر ثمــره هنــوز قطعــی نشــده اســت .یــداهلل ثمــره ،زبانشــناس،
اســتاد بازنشســته دانشــگاه تهــران ،عضــو پیوســته فرهنگســتان
زبــان و ادب فارســی و اولیــن رئیــس انجمــن زبانشناســی ایــران
در ســن  ۸۶ســالگی درگذشــت .تخصــص او در حــوزه آواشناســی
و واجشناســی بــود .همچنیــن چندیــن کتــاب در زمینــه آمــوزش
زبــان فارســی تألیــف کــرده اســت .یکــی از برجســتهترین آثــار
ایــن زبانشــناس ،کتــاب «آواشناســی زبــان فارســی» اســت
کــه توســط مرکــز نشــر دانشــگاهی بــه چــاپ رســیده اســت.

به یاد آنان که رفتند

پیتر سلیمانی پور
پیتر سلیمانیپور آخرین نت زندگی را نواخت
پیتــر ســلیمانیپور ،آهنگســاز و نوازنــده ســازهای بــادی ،عصــر
امــروز (یکشــنبه  18شــهریور) بــر اثــر متاســتاز در ســن پنجــاه
ســالگی در بیمارســتان تــوس دار فانــی را وداع گفــت .پیتــر
ســلیمانیپور ،از ســالها پیــش دچــار بیمــاری ســرطان شــد
کــه بــا پیگیــری مراحــل درمــان توانســت آن را مهــار کنــد و
دوبــاره فعالیتهایــش در عرصــه موســیقی را دنبــال کنــد .امــا
از چنــدی پیــش او مجــددا ً بــا ایــن بیمــاری دســت و پنجــه
نــرم میکــرد و طــی ســه مــاه اخیــر بــه مرحلــه بحرانــی
رســیده بــود .پیتــر ســلیمانیپور بامــداد امــروز بــه بیمارســتان
منتقــل شــد و بــه گفتــه همراهانــش دقایقــی قبــل آخریــن
نــت زندگــی را بــر تخــت بیمارســتان نواخــت و درگذشــت.
قــرار بــود پــس ازمدتهــا دوری از صحنــه ایــن موزیســین
بیحاشــیه و مطــرح زمســتان ســال گذشــته کنســرتی را در
تهــران روی صحنــه ببــرد امــا بــه دلیــل شــدت بیمــاری ،آن
اجــرا لغــو شــد .امــا او امســال در فســتیوال شــبهای جــز
بــه عنــوان نوازنــده مهمــان بــا یــک گیتاریســت ویتنامــی
روی صحنــه رفــت و اجــرای پرشــوری در یــک قطعــه داشــت.
پیتــر ســلیمانی پــور به ســال  1347در تهران متولد شــد .در ســال
 1371در کاری مشــترک بــا محــراب مقدســیان و علــی فروردیــن
موســیقی جــز را تجربــه و بــه دنبــال آن بــه اجــرای کنســرتهای
متعــدد پرداخــت .از میــان فعالیــت هــای او طــی  15ســال اخیــر
مــی تــوان بــه ســخنرانی هــای او در دانشــکده موســیقی دانشــگاه
هنــر تهــران ،اجراهــای زنــده ،آهنگســازی بــرای فیلــم و ســاخت
بیــش از  150قطعــه موســیقی و ضبط شــماری از آنها اشــاره نمود.
ایــن هنرمنــد از ســنین نوجوانــی بــا فراگیــری پیانــو نــزد خانــم
کارمــن اوســوریو و متعاقــب آن بــا نوازندگــی گیتاربــه طــور
تجربــی وارد دنیــای موســیقی شــد .همزمــان بــا تحصیــل در
رشــته نقاشــی در دانشــکده هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران بــه
فراگیــری فلــوت نــزد احســان ســامعی روی آورد .او از ابتــدای
دهــه  ۷۰ضمــن آغــاز فعالیــت حرفــهای در رشــته طراحــی
گرافیــک ،نوازندگــی ســاز َسکســفون را بهصــورت تجربــی
آغــاز کــرد .از ســال  ۷۳بــا حضــور در صحنــه همــراه گــروه
آتیــن قــدم بــه عرصــه موســیقی حرفــهای گذاشــت .در همــان
ســال بــه اتفــاق علــی فروردیــن ،مهــراب مقدســیان و عیــناهلل
کیوانشــکوه «پرســیکو کوارت ـت» را شــکل دادنــد تــا بــا اجــرای
قطعاتــی از تاریــخ موســیقی جــاز ،ایــن موســیقی را تجربــه کننــد.
در ســال  ۱۳۶۷همــراه علــی فروردیــن ،بابــک ریاحیپــور ،همایــون
نصیــری ،کســرا ابراهیمــی و نیمــا حمــزه «پرســیکو هگزتــت» را
شــکل داد کــه صرفــا بــه اجــرای ســاختههای ســلیمانیپور
میپرداختنــد ،در ســال «۱۳۸۴آنســامبل پیتــر ســلیمانیپور»
را شــکل داد کــه هنرمندانــی چــون ماهــان میرعــرب ،پیتــر
آکــوپ ،حبیــب مفتــاح بوشــهری ،آرش پشــند مقــدم ،دارا
دارایــی ،آیــدا نصــرت ،امیــن طاهــری و میثــم مروســتی
آذینبخــش اجراهــای مختلــف ایــن گــروه از ســاختههای
ســلیمانیپور بودنــد .ســلیمانیپور گروههــا و هنرمنــدان
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متعــددی را روی صحنــه همراهــی کــرده اســت ،از جملــه
همراهــی هنرمندانــی چــون بابــک امینــی ،گروههــای «آبرنــگ»
و «نایمــا» همــراه حمــزه یگانــه ،ماهــان میرعــرب ،دارا دارایــی
و امیــن طاهــری ،گــروه «دارکــوب» بــه سرپرســتی همایــون
نصیــری ،گــروه «رومــی» بــه سرپرســتی پــدرام درخشــانی،
گــروه «فیهمافیــه» بــه سرپرســتی ســعید نایــب محمــدی.
او همچنیــن در ضبطهــای اســتودیویی بــا هنرمنــدان
متعــددی همچــون کیوانجهانشــاهی ،بابــک بیــات ،کریســتف
رضاعــی ،پیمــان یزدانیــان ،بهــزاد میرخانــی همــکاری
داشــته اســت .آز آثــار منتشــر شــده وی ،میتــوان آلبومهــای
«منظومــه شــخصی»« ،قشــم ،هشــت روایــت» ،همــکاری
بــا ســهیل نفیســی در آلبــوم «چنــگ و ســرود» و همــکاری
بــا بهــزاد میرخانــی در آلبــوم «جوانههــا» را نــام بــرد.
ســایت «موســیقی مــا» وقــوع ایــن ضایعــه دردنــاک را بــه
خانــواده ســلیمانیپور و جامعــه موســیقی تســلیت میگویــد
و از خداونــد متعــال بــرای بازمانــدگان آرزوی صبــر دارد.
همچنیــن جزئیــات مربــوط بــه مراســم تشــییع و تدفیــن ایــن
هنرمنــد هــم از طریــق همیــن رســانه اطالعرســانی میشــود.
منبع :موسیقی ما
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دلنوشتهای برای پوران شریعترضوی
ناصر فکوهی

وداع آخر با دخترک دوردست...
چهچیــز میتوانســت ،چهچیــز میتوانــد کودکــی دوردســت
و مــردی در آســتانه کهنســالی چــون مــن را بــه دخترکــی
دوردســت ،زنــی کهنســال کــه امــروز از دســت رفــت ،بــه هــم
پیونــد دهــد؟ چهچیــز میتوانســت و میتوانــد مرگــی کــه در
انتظــارش بودیــم و از راهرســید ،مــرگ «پورانخانــم» را بــه
مــرگ دیگــری کــه حتمــا از راه خواهــد رســید ،دیــر یــا زود،
امشــب یــا شــبی دیگــر ،امــروز یــا روزی دیگــر ،مــرگ مــن ،بــه
هــم پیونــد دهــد؟ تصویــر زیبایــی را میبینــم :ســالهای کهــن ِ
دختــرک ِ دوردســت ،ســالهای پاریــس ِ پرشــور؛ ســالهایی کــه
هرگــز او را در قالبــی حقیقــی در آنهــا ندیــد ه بــودم؛ و بعدهــا
تنهــا در قــاب عکسهایــی رنــگ و رو رفتــه کشفشــان کــردم؛
امــا پاریســی کــه همچــون پــوران آن را زیســتم و لمــس کــرده
بــودم :در پیادهروهایــش قــدم زده و بیشــک در همــان نقاطــی
کــه بارهــا و بارهــا از آنجــا رد شــده بــود ،گام برداشــته بــودم،
کتابفروشــیها و کوچــه و خیابانهــای ِ تنــگ و جــذاب کرتیــه
التــن :حتمــا از آنهــا گذشــته بــود ،عطــرش هنــوز آنجــا بــود ،و
حــال مــن از آنهــا میگذشــتم.
روزی کــه نخســتین بــار بــه پاریــس پــای گذاشــتم ،نمیتوانســتم
از ذهنــم دور کنــم کــه ایــن شــهر پــوران و «دکتــر»  -آنگونــه کــه
مــا در خانــواده خطابــش میکردیــم  -بــوده؛ همینجــا ،یــا
جایــی درهمیــن اطــراف زندگــی کردهانــد :و همیــن ،همیشــه
برایــم بخشــی از رومانتیســم پاریــس بــود؛ و همیــن همیشــه،
یکــی از آن دالیــل نامعلومــی کــه مــرا بــه ایــن شــهر کشــیده بــود.
فکــر میکــردم :شــاید اگــر آن جــوان مزینانــی« ،دکتــر» نمیشــد
و آن دختــرک ِ دوردســت «پــوران خانــم» مــا ،شــاید همیشــه در
ایــن شــهر میماندنــد ،بیآنکــه «قهرمــان» شــوند ،شــاید هیــچ
اثــری یــا اثــر محــدودی در تاریــخ زندگانــی مــا ،از آنهــا میمانــد،
امــا شــاید زندگــی پرشــوری در شــهری پرشــور را تجربــه
میکردنــد بــا کودکانــی کــه مــا هرگــز نمیشناختیمشــان ،و
هیــچ کــس دیگــری نیــز .زندگــی امــا ،هرگــز آنگونــه نیســت کــه
ممکــن اســت تص ـ ّور کنیــم.
هنــوز «دکتــر» در کــش و قوسهــای سیاســی و پورانخانــم،
پُردغدغــه از سرنوشــت خــود و فرزندانــش بــود کــه تهــران را تــرک
کــردم :شــرایط آن بــود کــه نــه قــرار باشــد بــه پاریــس بــروم،
نــه جامعهشناســی بخوانــم .ولــی سرنوشــت بــه خیــال خــودش،
تکلیــف مــرا هــم روشــن کــرده بــود و آن :پزشــک شــدن در
بریتانیــای کبیــر .امــا کمتــر از یــک ســال بعــد ،ســر از پاریــس
درآوردم و زندگــی بســیار منظــم و متیــن و آرام ِ بریتانیای ـیام در
یــک کالــج شهرســتانی انگلســتان را بــا زندگــی ِ کول ـیواری کــه
در پاریــس آغــاز کــردم و فرورفتــن در درسهــای پرپیــچ و خــم و
مســیر ِ پُرســراب و پُرابهــام علــوم اجتماعــی تاخــت زدم .همــان
زمانهــا ،کمــی دیرتــر یــا زودتــر ،بــود کــه یکــی از «بزرگترهــا»ی
خانــواده ،همیشــه منظــم ،درسخــوان ،مهنــدس و موفــق و مرتــب
و منظــم ،دو دختــرک نوجــوان را در «میــدان ایتالیــا» بــه دیــدار

«خانــه مــن» آورد ،از همــان پاییــن بوقــی زد :از بالکــن طبقــه
پنجــم پاییــن را نــگاه کــردم :ماشــین بــزرگ و زیبــا و تمیــز و
مرتــب و خــودش را دیــدم و دو دختــرک ِ آشــفته و حیــران و
شــگفتزده از پاریــس را« .مهنــدس موفــق» قیافــه ژولیــده
و هنــوز خوابآلــود ِ مــرا از پاییــن نشــان داد و گفــت :خــوب
نــگاه کنیــد! ایــن همــان چیــزی اســت کــه بایــد از آن پرهیــز
کنیــد ،درس بخوانیــد و منظــم باشــید تــا بــه ایــن سرنوشــت
گرفتــار نشــوید! امــا هــر دو دختــرک و بعدهــا برادرشــان ،و همــه
در پاریــس ،بــه همیــن سرنوشــت محکــوم شــدند .گویــی ایــن
نــه سرنوشــت مــن ،بلکــه سرنوشــت پاریــس ،نــه الگــوی مــن،
کــه الگــوی پاریــس بــود :ســالها در پاریــس ایــن ماجــرا را
بــه یــاد میآوردیــم و میخندیدیــم .وقتــی هــر کداممــان بــه
ســوی یکــی از علــوم انســانی کشــیده شــده بودیــم .و وقتــی کــه
همــه خوشــحال بودیــم کــه دخترکــی کوچکتــر و دوردســتتر
و دوستداشــتنیتر و بــرای همهمــان ،عزیزتــر هــم بــود،
کــه در ایــران مانــد و هرچنــد دور بــود و جایــش خالــی ،امــا
ی دور مانــد و پزشــک
از چنــگ پاریــس ِ شورشــی ِ علــوم انســان 
شــد .دختــرک ،امــروز فشــار خــون همهمــان را میگرفــت و
بــرای همهمــان ،توصیههــای پزشــکی م ـیداد .ســالهای پاریــس
مــا ،ســالهای غریبــی بودنــد ،سرشــار از خوشــبختی و شــادمانی
شــهری کــه دوســتش داشــتیم و پولــی کــه نداشــتیم و شــغلهای
پیــش پــا افتــادهای کــه ناچــار بــه انجامشــان بودیــم و پــول اندکی
کــه فقــط یــک زندگــی فقیرانــه را تامیــن میکــرد؛ امــا محبتــی
و عشــقی کــه داشــتیم و خاطراتــی کــه هــر روز بــر تعدادشــان
افــزوده میشــد .خانــواده کوچکــی بودیــم کــه بعدهــا بــزرگ
شــد و دختــرکان ِ کوچــک ِ دوردســت ِ آشــفته «میــدان ایتالیــا»،
بــه «عمههایــی مهربــان» بــرای فرزنــدان مــن تبدیــل شــدند؛
همــان قــدر مهربــان کــه دخترعم ـهام بــرای مــن بــود :همیشــه
مثــل یــک مــادر بــا تمــام شــادمانیها و گلهمندیهایــش و مــن
نیــز برخــاف فرزنــدان ِ خــودم ،تــا بــه آخــر ،بــا همــان نامهربانــی
کــه از فرزنــدی ناخلــف انتظــار مــیرود بــرای مــادرش داشــته
باشــد ،گاه بــه گاه ،بــا کمتــر بــه دیدنــش رفتــن و کمتــر در
آغــوش کشــیدنش و کمتــر قدردانــی از محبــت یــک عمــرش:
حــق داشــت کــه بارهــا مــرا از «لیســتش» خــط بزنــد ،امــا ایــن
کار را از قلبــش ،هرگــز نکــرد .چــون میدانســت و میدانســتم
کــه نــه میخواســت ،نــه میتوانســت؛ همچــون خــودم کــه نــه
میخواســتم و نــه میتوانســتم.
سالها بود دریای سیاست ما را ،از هم دور میکرد...
...امــا خوشــبختانه همیشــه ســاحلهایی هــم بودنــد کــه بــه
دور از آن ،میتوانســتیم باردیگــر ،گــرد بیاییــم و خاطــرات
شــهر ِ دور را زنــده کنیــم .چــه شــادیها کــه بــا او نداشــتیم؛
چــه دلبســتگیها ،چــه ُغر ُغرهــا؛ چــه درخواســتهایی کــه از
او نمیکــردم تــا بیــن مــن و افــراد ِ منظــم و مرتــب خانــواده
وســاطت کنــد و از همــه بیشــتر پــدرم« ،دایــی جــان» خانــواده،
کــه فقــط «پزشــکی» را بــه عنــوان علــم بــه رســمیت میشــناخت
و عمــر مــرا بــر فنــا رفتــه مــی دانســت ،کــه معتقــد بــود لگــد بــه
بختــم و بــه آرزوی او زدهام و بــه جــای مانــدن در انگلســتان و
پزشــک شــدن ،بــه جایــی مثــل پاریــس« ،معلــوم نیســت بــرای
چــه؟!» ،رفتـهام ،آنهــم بــرای خوانــدن درســی کــه «معلــوم نیســت
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چیســت؟!» یــا «تــازه اصــا معلــوم نیســت کــه درس بخوانــد؟!».
وقتــی ســاتهمپتون ِ نفریــن شــده و آن کالــج پســران ِ شــرور ِ
انگلیســی را تــرک کــردم و ســپس بــا «تحریــم» سرســختانه و
رســمی پــدر ،روبــرو شــدم« ،پورانخانــم» تنهــا وکیلــم بــود کــه
کالمــش مــی توانســت پــدر را قانــع کنــد کــه از مــن پزشــک
در نمیآیــد ،امــا شــاید «چیــزی» دیگــر دربیایــد .کــه نیامــد.
دایــیاش ،آنقــدر او را دوســت داشــت کــه میتوانســت همــه
خیانتهــای مــن بــه «بختــم» و «آینــدهام» و بــه آرزوهــای پــدر
را بــه خاطــر ُگل روی و مهربانــی او ببخشــد.
پــدرم حــق داشــت ،شــاید هــم نداشــت .همــه چیــز نســبی اســت.
«بخــت» و«آینــده» بدیــن ترتیــب بــه کلماتــی تبدیــل شــدند کــه
همیشــه از آنهــا نفــرت داشــتم :نــه «بخــت» برایــم هرگــز بختــی
بــود کــه بــا بدبختــی همســایه نباشــد ،نــه آینــده ،هرگــز آینــدهای
کــه بــا سرنوشــت نامعلــوم و پُرابهــام همــراه .همــان «بختــی» کــه
ُحکــم میکــرد ،روزی در بلــوار ســن میشــل ،خبــر درگذشــت
ِ «دکتــر» را از غریبــهای بشــنوم و روانــه همــان ســاتهمپتون
لعنتــی شــوم تــا درون ســایههای شــوم انــدوه و مــرگ و نیســتی
و گریــه و آشــفتگی فــرو روم؛ همــان «بختــی» کــه همیشــه بــا
یــک تلفــن «چنــدشآور» ِ بیوقــت ،در نیمهشــب یــا در صبحــی
زود ،خبــر «مصیبــت» را میدهــد؛ همــان تلفنــی کــه دو روز
پیــش مقدم ـ ه «خبــر» را داد و امــروز «خبــر کامــل» را.
دختــرک ِ دوردســت را هرگــز در جوانــی و قــدرت زیبایــیاش
ندیــدم .از وقتــی خــود را شــناختم او برایــم مثــل یــک عمــه
مهربــان و نــه یــک دخترعمــه ،مثــل یــک مــادر و نــه یــک زن
ِ دوردســت و شــادمان بــود .طبعــی شــوخ داشــت و تحملــی کــه
برغــم بیتحملیهایــش همیشــه اجــازه مــی داد ُدرشــت بگویــی
و ُدرشــت بشــنوی .همیشــه بــا لبخنــد و خنــده .خانــه پــوران
خانــم ،برایــم پناهگاهــی دوستداشــتنی بــود و مشــورتهایش بــا
پســرک جوانــی کــه مــن بــودم ،برایــم لــذت بخــش بودنــد ،هرچند
فکــر نمیکــردم و حــق هــم داشــت ،جدیشــان نگیــرد .همیشــه
بــا ُغر ُغرهــای مهربانانــه یــک مــادر :مــادری کــردن بــرای فرزنــدان

ِ خــود ،همیشــه بســیار ســادهتر از مــادری کــردن بــرای دیگرانــی
اســت کــه هیــچ وظیفـهای نســبت بــه آنهــا نــداری .و ایــن را مــن
و شــاید بســیاری دیگــر مدیــون او باشــیم .آنهــا را نمیشناســم،
ولــی حتمــا وجــود دارنــد .ســالها بعــد وقتــی در پاریــس و
شــهرهای دیگــر بــا پــوران خانــم و بچههــا مدتــی ولــو کوتــاه بــا
هــم ســرمیکردیم ،روزهــا بــا خوبــی و خوشــی ،بــا داد و بیدادهــا
و شــور و هیجانهــا ،بــا خندههایــی از تــه دل و بــا شــوخیهای
بیپایــان و ســربه ســر گذاشــتنها تکمیــل میشــدند .آن «ضــد
الگــو»ی کذایــی ،تــا حــدی بــه رســمیت شــناخته شــده بــود .گاه
حتــی میخواســت ،حــاال مــن ،نقــش بزرگتــر و واســطه و ناصــح
را بــازی کنــم؛ امــا خــودش زود متوجــه میشــد کــه همــان
نقــش «ضــد الگــو» بیشــتر بــه مــن میخــورد و انتظــار چنیــن
چیزهایــی ،نــه آن روز و نــه هیــچ وقــت از مــن بیهــوده اســت.
کــم کــم پــوران خانــم میدیــد کــه وســاطتتهایش بــرای «دایــی
جــان» ،شــاید چنــدان هــم بیهــوده نبــوده انــد .وقتــی ســالها بعــد
بــه ایــران آمــدم و در بیســت ســالی کــه اینجــا بــودم ،شــاید تــا
حــد زیــادی بــه رســمیت شــناخته شــدنم ،برایــش ســادهتر شــده
بــود .امــا تص ـ ّورش از «خودخواهــی» مــن هــم بیشــتر .حــق هــم
بیشــک بــا او بــود .مگــر میشــد حــق بــا او نباشــد .مادرهــا
همیشــه حــق دارنــد .مادرهــا نمیتواننــد فرزندانشــان را دوســت
نداشــته باشــند .و وقتــی ،زنــی ،وقتــی دختــرک ِ دوردســت ِ
ســالهای دور ِ پاریــس ،کودکــی غریبــه ،آنهــم نامهربــان و شــرور
را چنــان دوســت داشــته باشــد کــه او دوســت داشــت ،و وقتــی
ربایــد ،وقتــی
طبیعــت ،دختــرک دوردســت ِ را از آن فرزنــد می ُ
آن فرزنــد ،بــرای بــار دوم ،مــادرش را از دســت میدهــد ،و وقتــی
خــاک ِ ســرد ،او را درون خــود میکشــد و گریــه امــان نمیدهــد،
مگــر میتــوان از مــرگ نفــرت نداشــت و از بخــت نومیــد نبــود و
از آینــده ب ـیزار...
بیست و هشتم بهمن 1397
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محمدابراهیم جعفری
درباره نقاشی که ماه برایش عجیب بود
محمدابراهیــم جعفــری نقــاش و شــاعری کــه مــاه برایــش عجیــب
بــود ،در شـبهای مهتــاب غیبــش مـیزد و امــکان نداشــت بــا اراده
خــودش بخوابــد ،بــرای همیشــه جاودانــه شــد .بــه گــزارش ایســنا،
ایــن هنرمنــد اهــل بروجــرد در فضــای معمــاری ایرانــی و خانههــای
روســتایی بــزرگ شــد و بــه گفتــه خــودش هنگامــی کــه شــروع بــه
کار کرد،بافــت درختهــای بــادام یــا حتــی خــود میــوه بــادام هــم به
او انــرژی م ـیداد ،در واقــع هــر چیــزی کــه در اطرافــش میدیــد را
میکشــید .او معتقــد بــود اگــر در فضــای این آثــار زندگی نکــرده بود
نمیتوانســت آن را بــه شــکلی بکشــد کــه روی مخاطب تاثیــر بگذارد.
جعفــری خــودش را بیشــتر شــاعر میدانســت و بــاور داشــت کــه
فضــای شــاعرانه را خــو ِد فــرد خلــق میکنــد و وجــود خارجــی
نــدارد و تمــام خالقیتهــا نــه از عقــل کــه از جــان برمیخیــزد
ماننــد کســی کــه در خــواب و بیــداری باشــد و گویــی رویــا میبینــد.
محمــد ابراهیــم جعفری نقاش نوگرا و شــاعر  ۱۸فروردین ماه در ســن
 ۷۸ســالگی بــر اثــر ســکته مغــزی در بیمارســتان مدائن از دنیــا رفت.
به نقل از ایسنا.
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محسن ابوالقاسمی
محســن ابوالقاســمی،رئیس ســابق گــروه فرهنــگ و زبانهــای
باســتانی دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه تهــران و
اســتاد بازنشســته ایــن دانشــگاه در ســن  ۸۲ســالگی درگذشــت.
همســر محســن ابوالقاســمی در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا تأییــد ایــن
خبــر گفــت :دکتــر ابوالقاســمی کــه مدتــی پیــش از بیمارســتان
مرخــص شــده بــود ،بــه دلیــل زمیــن خــوردن ،مبتــا بــه آمبولــی
پــا شــد و ظهــر چهارشــنبه ( ۱۷بهمنمــاه) در خانــه از دنیــا رفــت.

لیســانس ادبیــات فارســی گرفتــم و در ســالهای  ۱۳۳۷تــا
 ۱۳۴۰درسهــای دوره دکتــری را خوانــدم .در ســال  ۱۳۴۰بــه
لنــدن رفتــم و در ســال  ۱۳۴۳از آنجــا درجــه  A.M.گرفتــم
و بــه ایــران بازگشــتم و بــرای گرفتــن دکتــری ثبتنــام کــردم
در دانشــگاه تهــران .درجــه  A.M.در زبانهــای باســتانی ایــران
گرفتــم .در اینجــا در ســال  ۱۳۴۴در گــروه تازهتأســیس
زبانشناســی و زبانهــای باســتانی بــه تدریــس پرداختــم تــا
ســال  ۱۳۸۱کــه بازنشســته شــدم .در ســال  ۱۳۶۹بــه اســتخدام
نیمهوقــت دانشــگاه آزاد درآمــدم کــه تاکنــون ادامــه دارد».

محســن ابوالقاســمی یکــم دیمــاه  ۱۳۹۵در مراســم شــب بخــارا
بــا عنــوان «شــب محســن ابوالقاســمی» سرگذشــت خــود را
اینطــور توصیــف کــرده بــود ۸۰« :ســال پیــش در مالیــر بــه او در طــول چنــد ســال گذشــته ،همچنــان بــه عنــوان اســتاد
دنیــا آمــدم .در همانجــا بــه مدرســه رفتــم و تصدیــق شــش مدعــو پژوهشــگاه علــوم انســانی بــه تدریــس ادامــه مــیداد.
ابتدایــی گرفتــم .همــراه خانــواده بــه تهــران آمــدم و در دبیرســتان
عالمــه درس خوانــدم تــا پنجــم متوســطه کــه دیپلــم ناقــص
به نقل از ایسنا
از آن دبیرســتان گرفتــم و در دبیرســتان دارالفنــون ششــم
ادبــی گرفتــم و وارد دانشــکده ادبیــات شــدم .در ســال ۱۳۳۷
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ناصر چشم آذر
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،ناصــر چشــم آذر آهنگســاز و
موســیقیدان کشــورمان صبــح روز جمعــه  ۴۱اردیبهشــت مــاه
درگذشــت .وی در بیمارســتان باهنــر بــر اثــر ســکته قلبــی دار
فانــی را وداع گفــت.
زنــده یــاد ناصرچشــم آذر دهــم دی مــاه ســال  ۹۲۳۱در
شهرســتان اردبیــل متولــد شــد .او در ســایه تعلیمــات پــدرش
اســتاد اســماعیل چشــم آذر مراحــل اولیــه موســیقی را فراگرفــت
و در کودکــی نیــز ســاز آکاردئــون را انتخــاب کــرد .ایــن هنرمنــد
در  ۲۱ســالگی بههمــراه پــدرش وارد ارکســتر آذربایجانــی رادیــو
ایــران میشــود و در  ۳۱ســالگی نیــز جایــزه ویــژه موســیقی را
در مقطــع دبیرســتان بهخاطــر نواختــن آکاردئــون دریافــت کــرد.
ایــن هنرمنــد پــس از گذارنــدن دوره هــای مختلــف موســیقایی
در کشــور آمریــکا در محضــر اســتادان بــه نــام موســیقی ایــران
از جملــه مرتضــی حنانــه و ملیــک اصالنیــان دوره هــای تکمیلــی
را نیــز ســپری کــرد .مرحــوم چشــم آذر از پیشــگامان ســازهای
الکترونیــک در ایــران اســت کــه آلبــوم مانــدگار «بــاران عشــق»
یکــی از شــاهکارهای اوســت.
آهنگســازی چندیــن اثــر ســینمایی از جملــه «خواهــران غریــب»
بــه کارگردانــی کیومــرث پوراحمــد« ،سوپراســتار» بــه کارگردانــی
تهمینــه میالنــی« ،زن دوم» بــه کارگردانــی ســیروس الونــد،

«قرنطینــه» بــه کارگردانــی منوچهــر هــادی« ،تلــه» بــه کارگردانی
ســیروس الونــد« ،آتــش بــس» بــه کارگردانــی تهمینــه میالنــی،
«شــمعی دربــاد» بــه کارگردانــی پــوران درخشــنده« ،غــزل» بــه
کارگردانــی محمدرضــا زهتابــی« ،خــواب و بیــدار» بــه کارگردانــی
مهــدی فخیــم زاده« ،ســاقی» بــه کارگردانــی محمدرضــا اعالمــی،
«قــارچ ســمی» بــه کارگردانــی رســول مالقلــی پــور« ،دختــران
انتظــار» بــه کارگردانــی رحمــان رضایــی« ،ســارای» بــه کارگردانی
یــداهلل صمــدی« ،حریــف دل» بــه کارگردانــی رضــا گنجــی،
«مــی خواهــم زنــده بمانــم» بــه کارگردانــی ایــرج قــادری« ،قصــه
هــای مجیــد» بــه کارگردانــی کیومــرث پوراحمــد« ،هامــون» بــه
کارگردانــی داریــوش مهرجویــی فعالیــت هایــی اســت کــه ایــن
آهنگســاز شــناخته شــده کشــورمان انجــام داده اســت.
آلبــوم هــای «شــکوفه هــای ایــران»« ،خواهــران غریــب»« ،شــب
هــای تهــران»« ،بــاران شــادی»« ،طلــوع عشــق» و «باران عشــق»
نیــز از جملــه آثــار صوتــی ایــن آهنگســاز فقیــد هســتند.
مرحــوم چشــم آذر قــرار بــود اردیبهشــت مــاه ســال جــاری
کنســرت هایــی را بــه تهیــه کنندگــی رســول ترابــی در تــاالر
وحــدت تهــران برگــزار کنــد.
به نقل از خبرگزاری مهر
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علیاصغر حاجسیدجوادی
بــه گــزارش ایلنــا ،علیاصغــر حاجســیدجوادی نویســنده و
روزنامهنــگار منتقــد ،دبیــر نشــریات «نیــروی ســوم» ،حــزب
سیاســی سوسیالیســتها و چــپ حامــی نهضــت ملــی ایــران
سهشــنبه پنجــم تیــر در ســن  ۹۴ســالگی در پاریــس درگذشــت.
به نقل از ایلنا
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انور خامهای
ناصر فکوهی
آنهــا پنجــاه و ســه نفــر هســتند .در دادگاهــی رضــا شــاهی.
آرمانخــواه .برخــی جوانتــر و خــامتــر و برخــی جاافتادهتــر
و کهنهکارتــر .بــزرگ علــوی آنجاســت .خلیــل ملکــی هــم.
ایــرج اســکندری و احســان طبــری و البتــه تقــی ارانــی .یکــی
از آنهــا نیــز انــور اســت .جوانــی بیســت و یــک ســاله .امــروز
صــد و دو ســاله اســت .قرنــی را پشــت ســر دارد .بــه کالسهــای
شــیمی چنــدان دلبســتگی نــدارد .خبرنــگار اســت .دوســت دارد
بنویســد .ســالهای تجربــه زنــدان برایــش ارزشــمند هســتند و
بُعــد تــازهای بــه یــک زندگــی روشــنفکرانه میدهنــد .بعدهــا
بارهــا ایــن تجربــه برایــش تکــرار میشــود تــا بهــای حقیقــت و
آرمانهایــش را بدانــد .بهــای مطبوعــات و نوشــتن را .عدالتخــواه
اســت امــا او هــم مثــل ملکــی و آل احمــد ،نمیتوانــد تــودهای
بمانــد .میخواهــد جامعــه را زیــر و رو کنــد .امــروز هــم ،شــاید.
خاطراتــش را مینویســد .شــاید هــزاران صفحــه .صــد ســال،
عمــری طوالنــی اســت .آخریــن بازمانــده «چیــزی» بودن .همیشــه
مســئولیت مــیآورد .از «ســید جوشــی» میگویــد .او کــه کاله
بــرهای بــر ســر میگذاشــت .در چهــل ســالگی همچــون شــصت
ســاله هــا ســخن میگفــت .آبرویــی داشــت و نامــی و قلمــی توانــا.
وقتــی صــد ســال عمــر کــرده باشــی و آن هــم همیشــه قلــم
بــه دســت و بــا آرمانهایــی قدرتمنــد در ذهــن ،بــی شــک بــا

بســیاری همــراه بــودهای .ایــن چنیــن اســت کــه «چهــار چهــره:
نیمــا ،هدایــت ،نوشــین و بهــروز» پدیــد میآیــد .حــال از هدایــت
میگویــد .از نســب قاجــارش .از کافــه فردوســی و عبدالحســین
نوشــین و از «ادبــای اربعــه» .هدایــت برایــش جذابیــت خاصــی
دارد .یــک کاریزمــا .بــا ســخنان شــاد و طنــز و تیــز و بــی
ماننــدش .امــا چهرههــای پرنفــوذ ذهــن او بســیار از هدایــت
فراتــر مــی رونــد :علــوی و نیمــا و آل احمــد البتــه حساســیتهای
سیاســی مشــترکی بــا او داشــتند امــا جذابیتشــان بــرای او در
ادبیــات اســت .امــا تقــی ارانــی ،ایــرج اســکندری و احســان طبــری
جایــگاه دیگــری دارنــد .مبــارزی اســت کــه هنــوز بــه ســنگرهای
بــی شــمارش کــه خالــی ماندهانــد ،بــاور دارد .هنــوز ارزش
عدالتطلبــی را میدانــد و هنــوز ارزش روزنامــه نــگاری را بــه
مثابــه ســتون بــزرگ و اساســی آزادی و دموکراســی .هشــتاد
ســال پیــش اســت .تهــران .دادگاهــی هســت .جوانــی .آرزویــی.
بــرای آرمانهایــی زیبــا .خاطــرات فرامــوش ناشــدنی مبــارزات
تهــران .پرســهزنی در هایدلبــرگ و کار پژوهشــی در آفریقــا.
ســیال ِ پرشــور ِ خســتگیناپذیر ِ زیبایــش.
زندگــی در جریــان ِ ّ
و حــال در آخریــن پــرده ایــن نمایــش ِ زندگــی ،جســدی کــه
ســخاوتندانه روانــه دانشــگاهی میشــود کــه دوســتش داشــت و
دانشــی کــه بــه آن بــاور داشــت.

به نقل از آفتاب نیوز

به یاد آنان که رفتند

امــا عشــق بــه موســیقی او را نــزد اســتادان بزرگــی همچــون
کاوه دیلمی
هوشــنگ ظریــف و غالمحســین بنــان و احمــد عبــادی کشــاند و
تــار را نــزد ظریــف و ســپس آواز ایرانــی را نــزد بنــان و ردیفهــا
«کاوه دیلمــی» هنرمنــد گیالنــی خواننــده موســیقی ایرانــی را نــزد اســتاد عبــادی فــرا گرفــت.
آثــاری چــون «یــاد یــار مهربــان» ســاخته فرهــاد فخرالدینــی در
نخســتین اثــر شــاخص او «یــاد یــار مهربــان» بــه آهنگســازی
 ۶۷ســالگی درگذشــت.
«فرهــاد فخرالدینــی» اســت کــه بــا موفقیــت همــراه بــود .از دیگــر
آثــار او میتــوان بــه آلبومهــای «مـی نــاب  ۱و  »۲بــه آهنگســازی
«کاوه دیلمــی» در ســال  ۹۱۳۱در شــهر رشــت متولــد شــد .پــس روحالــه خالقــی و «رامشــگران» اثــر فرهــاد فخرالدینــی و «مــرغ
از چنــد ســال بــه همــراه خانــواده بــه تبریــز رفــت و در دوران حــق» بــه آهنگســازی «مــزدا انصــاری» نــام بــرد.
جوانــی بــرای ادامــه تحصیــل بــه انگلســتان ســفر کــرد و بــا درجــه او همچنیــن در عرصــه اجــرای کنســرت نیــز فعــال بــود و
کارشناســی مدیریــت فارغالتحصیــل شــد و ســال  ۴۵بــه ایــران برنامههــای متعــددی بــه همــراه هنرمندانــی همچــون حســین
بازگشــت.
علیــزاده در داخــل کشــور و نیــز در کشــورهای اروپایــی و
آمریکایــی اجــرا کــرده اســت.
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حسین زُمرشیدی
حسین ُزمرشیدی معمار سنتیکار برجسته ،دارفانی را وداع گفت

حســین ُزمرشــیدی ،معمــار ســنتیکار برتــر ایرانــی بــود.
او در نوجوانــی همــراه پــدرش «حــاج محمــد معمــار» کــه
از معمــاران زبردســت و بهنــام مشــهد بــود کار میکــرد.
زمرشــیدی در معمــاری و کاشــیکاری آرامــگاه خواجــه ربیــع،
گنبــد ســبز مشــهد ،آرامــگاه امامــزاده محــروق نیشــابور و
آرامــگاه شــیخ احمــد جامــی تربــت جــام نقــش داشــت.
او در تهــران در آزمــون اســتادکاری هنرســتان صنعتــی
تهــران (ایــران و آلمــان) پذیرفتــه شــد و همزمــان در رشــته
ســاختمان درس خوانــد .ســال  1350بــه آلمــان رفــت و در
رشــته ســاختمان و تربیــت دبیــر فنــی دانشآموختــه شــد.

اســتاد حســین زمرشــیدی بــه عنــوان عضــو ثابــت گــروه
معمــاری فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران ،در ســال
 ۱۳۸۱از ســوی ســتاد بنیــاد چهرههــای مانــدگار ،بــه عنــوان
«چهــره مانــدگار در عرصــه معمــاری ســنتی کشــور» برگزیــده
شــد .ایشــان در مهرمــاه  ،۱۳۸۳از رئیسجمهــور ،نشــان
درجــه ســه دانــش دریافــت کــرد و در ســال  ۱۳۸۷بــه عنــوان
پدیدآورنــده هنرهــای قدســی و الهــی معمــاری اســامی بــرای
قــرآن کریــم ،از طــرف رئیسجمهــوری ایــران بــه عنــوان خــادم
برگزیــده قــرآن کریــم مــورد تجلیــل و تقدیــر قــرار گرفــت.
به نقل از سایت سیمرغ

به یاد آنان که رفتند
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داریوش شایگان
داریــوش شــایگان ،فیلســوف و نویســنده و شــخصیت ارزشــمند و
پــرکاری بــود کــه هرچنــد از ابتــدا بــه دالیــل گوناگــون میــان دو
گ ایرانــی و فرانســوی جــای داشــت و شــرایط از نخســتین
فرهنـ 
تــا واپســین روزهــای زندگــی بــرای وی فراهــم بــود کــه گــذاری
قطعــی و همیشــگی از زبــان فارســی بــه زبــان فرانســه و فرهنــگ
غــرب بکنــد امــا از همــان ســال هــای اولیــه تحصیــل بــا گزینــش
هنــد بــه مثابــه موضــوع کار و بــا انتشــار "آســیا در برابــر غــرب"
در آســتانه انقــاب ،انتخــاب خــود را بــه ســوی ایــران و شــرق
انجــام داد.
ایــن انتخــاب البتــه در دهــه  ۰۸۹۱بــا انتشــار چندیــن کتــاب،
تردیدهایــی را در برابــر خــود گذاشــت کــه بــه نــکات ضعــف
درونــی شــرق در برابــر غــرب در دیــدگاه شــایگان مربــوط مــی
شــد  .بــا وجــود ایــن از دهــه  ۰۹۹۱تــا هنــگام مــرگ شــایگان
حضــوری پررنــگ و موثــر و دلگــرم کننــده در ایــران داشــت کــه
از یــک ســو در آن تــاش بــرای بازیابــی ســنت کالســیک ادب و
فرهنــگ ایــران ( از جملــه بــا "پنــج اقلیــم حضــور" ) و از ســوی
دیگــر بازگشــت پیوســته بــه ریشــههای اروپایــی بــا بودلــر و
پروســت و دیگــران در کارش دیــده میشــد.

زندگــی شــایگان فراتر از حواشــی روشــنفکران و شــبه روشــنفکران
نوکیسـهای کــه تــا پایــان و بــی شــک پــس از درگذشــت او تالش
کردنــد و خواهنــد کــرد بــا تقدیــس و یــا تکفیــر او بــرای خــود
هویتــی نداشــته بســازند ،ارزشــی حقیقــی بــرای فرهنــگ مــدرن
ایــران داشــت و خواهــد داشــت .آثــار او نمونــه هایــی ارزشــمند
از پــل هایــی هســتند کــه بــرای رســیدن بــه مدرنیتــه ای ایرانــی
ناچــار بــه عبــور از آنهــا هســتیم .شــایگان الگویــی اســت پربــار و
ارزنــده بــرای همــه جوانــان و حتــی روشــنفکران باتجربــه تــری
کــه مایــل هســتند برغــم همــه نامالیمــت هایــی کــه دوری مــا
از مدرنیتــه و جهــان برایمــان بــه ارمغــان آورده بــه جــای غــم و
انــدوه خــوردن بــر پهنــه فرهنگــی خــود و آینــده اش تاثیــر گــزار
باشــند.
فرهنــگ ایــران و فرهنــگ جهان از شــایگان بــه مثابه اندیشــمندی
کــه بــه دور از کینــه ورزی و دشــمنی بــا ایــن و آن و در آرامــش
و وقــار و ادب و احتــرام زیســت و بــا خــوب و بــد ســر کــرد و
عمــری بســیار پربــار داشــت ،یــاد میکنــد.
خاطرهاش پایدار و اندیشههایش همیشه شکوفا
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صدرالدین شجره
بــه گــزارش گــروه فرهنگــی باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ مباحــث موســیقی ،ســولفژ و آواز را در محضــر مصطفــی کمــال
صدرالديــن شــجره هنرمنــد پيشكســوت عرصــه صــدا و گوينــده پورتــراب آموخــت.
راديــو ،دقايقــی پيــش بــر اثــر بيمــاری گوارشــی در بيمارســتان شــجره بخــش بعــدی کار خــود را بــا بازیگــری در نمایــش رادیویی
درگذشــت.
آغــاز کــرد و بعــد از مــدت کوتاهی نویســندگی و تنظیم نمایشــنامه
شــجره در ســال  ۱۳۳۱متولــد شــد .او گوینــده ،مجــری ،بازیگــر ،بــرای رادیــو را انجــام داد .بعــد از آن کارگردانــی نمایــش رادیویــی
نمایشــنامهنویس و کارگــردان نمایــش رادیویــی بــود .عالقــه را شــروع نمــود.
زيــادی بــه شــعر و ادبیــات داشــت و هميــن امــر او را بــه جلســات ايــن هنرمنــد فقيــد ،در رشــته اپتومتــری تحصیــل کــرد ،امــا
شــعرخوانی كشــاند.
عالقــه فراوانــی كــه بــه رادیــو و نمایــش ،باعــث شــد تــا بــه

شــجره در دوره دبيرســتان ،پــس از روی صحنــه بــردن نمایشــی اســتودیوهای رادیویــی کشــانده شــود .وی در طــول حــدود پنــج
در مدرســه ،بــا اکبــر رادی آشــنا شــد .او در ســال  ،۱۳۴۶در ســن دهــه فعالیــت مســتمر در رادیــو ،نویســندگی ،تنظیــم و کارگردانی
 ۱۵ســالگی مقــام نخســت کشــوری در آزمــون فــن بیــان را کســب آثــار فراوانــی را بــر عهــده داشتهاســت.
کــرد و بــه دنبــال آن وارد رادیــو شــد.
او همچنیــن اکثــر نمایشــنامههای اکبــر رادی ،را بــرای پخــش در
شــروع بــه کار وی در رادیــو جوانــان بــود کــه بــه مــدت  ۷رادیــو تنظیــم و کارگردانــی کــرده و در برخــی از آنهــا نیــز بــازی
ســال ادامــه داشــت .خــودش از آن ســالها بــه عنــوان بهتریــن کردهاســت.
ســالهای کاری یــاد كــرده اســت .وی در ســنین دبیرســتان،
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هادی شفائیه
هــادی شــفائیه عــکاس پیشکســوت کــه از او بــه عنــوان طــراح و
پایهگــذار رشــته عکاســی در دانشــگاههای ایــران یــاد میشــد.
بــه گــزارش ایلنــا ،هــادی شــفائیه عــکاس پیشکســوت شــامگاه ۷
شــهریور دارفانــی را وداع گفــت.
هــادی شــفائیه متولــد  ۱۳۰۲در شــهر تبریــز کــه از ســال
 ۱۳۳۴بــا افتتــاح اســتودیو هــادی بهطــور حرفــهای عکاســی را
شــروع و در تابســتان همــان ســال اولیــن کالس عکاســی ایــران
را برپــا کــرد .شــفائیه را طــراح و پایهگــذار رشــته عکاســی در
دانشــگاههای ایــران میداننــد .او از ســال  ۱۳۴۹مدیــر گــروه و
رئیــس دپارتمــان عکاســی در پردیــس هنــر دانشــگاه تهــران بــود
و تــا آخــر ســال تحصیلــی  ۱۳۶۶بــه تدریــس در دوره چهارســاله
عکاســی در دانشــگاه پرداخــت.
شــهرت شــفائیه بیشــتر بــه خاطــر پرترههاســت .از مشــهورترین
کارهــای او در ایــن زمینــه میتــوان بــه پرترههــای نیمــا یوشــیج
و دیگــر مشــاهیر ادبــی و هنــری ه ـمدوره خــودش اشــاره کــرد.
همچنیــن «فــن و هنــر عکاســی» هــم نــام کتابــی اســت کــه در
ســال  ۱۳۷۲توســط انتشــارات علمــی و فرهنگــی منتشــر کــرد.
به نقل از ایلنا
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غالمحسین صدری افشار
غالمحســین صــدری افشــاری امــروز صبــح (سهشــنبه  28صــدری افشــار انتشــار آثــارش را از ســال  ۱۳۲۷در تبریــز شــروع
فروردیــن) در ســن  ۸۴ســالگی از دنیــا رفــت.
کــرد و کار فرهنگنویســی را از ســال  ۱۳۴۵در بنیــاد فرهنــگ
نســرین حکمــی از همــکاران ایــن فرهنگنویــس پیشکســوت ایــران آغــاز کــرد و تــا بــه امــروز ادامــه داد.
بــا تأییــد ایــن خبــر بــه ایســنا گفــت :ســه روز پیــش ایشــان کتابهــای «فرهنــگ مترجــم»« ،فرهنــگ زبانزدهــا»« ،واژهنامــه
دچــار مشــکل گوارشــی شــد و در بیمارســتان بســتری شــد کــه فنــی»« ،فرهنــگ معاصــر فارســی»« ،فرهنــگ فارســی اعــام»،
امــروز صبــح ( ۲۸فروردینمــاه) درگذشــت .بنــا بــه درخواســت «فرهنــگ معاصــر کوچــک فارســی»« ،فرهنــگ فارســی دوجلدی»
خانــواده ایشــان ،مراســم تشــییع ایــن چهــره فرهنگــی فــردا ( 29و «فرهنگنامــه فارســی ســهجلدی» از جملــه آثــار منتشرشــده
فروردینمــاه) بــه صــورت خصوصــی برگــزار خواهــد شــد .او غالمحســین صــدری افشــار اســت.
افــزود :همچنیــن مراســم یادبــودی روز جمعــه  ۳۱فروردینمــاه
از ســاعت  ۱۴تــا  ۱۵:۳۰در فرهنگســرای ابنســینا برگــزار خواهــد
به نقل از ایسنا
شــد.
غالمحســین صــدری افشــار ،فرهنگنویــس و مترجــم ســال
 ۱۳۱۳در ارومیــه متولــد شــد .او بعــد از طــی تحصیــات ابتدایــی
و متوســطه بــه ســمت مشــاغل گوناگونــی رفــت و در نهایــت بــه
حــوزه فرهنــگ کشــیده شــد.
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صادق صندوقی
صــادق صندوقــی کــه ســاعاتی پیــش ( ۱۳مردادمــاه) چشــم
از جهــان فــرو بســت ،در عصــری کــه کامپیوتــر و هیــچ وســیله
پشــرفته دیگــری وجــود نداشــت ،بــا تصویرگریهایــش
روی جلــد کتابهــا ،بســیاری از مــا را در ســنین کودکــی
و نوجوانــی جــذب کتــاب خوانــدن کــرد .صــادق صندوقــی
 ۵اردیبهشــت مــاه  ۵۲۳۱در شــهر همــدان بــه دنیــا آمــد.
پــدرش ،محــرم صندوقــی از ســمت شــوروی ســابق بــه آدنــای
ترکیــه و بعــد از خدمــت ســربازی بــه ســمت همــدان آمــد ،در
ایــن شــهر ســاکن شــد ،ازدواج کــرد و غذاخــوری یــا همــان
کبابــی معــروف اســتامبولی را در همــدان دایــر کــرد .پــدرش
از آموختــن نقاشــی توســط صــادق اســتقبال میکــرد و شــرایط
خریــد کاغــذ و قلــم را بــرای ای ـنکار او مهیــا کــرد و بــه همیــن
ترتیــب صــادق صندوقــی در محلــه ســرپل یخچــال ،بــزرگ شــد.

او بــا نامهــای شــهرزاد ،شــیرین و شــادی نــی بــه دنبــال پــدر هــر
کــدام دســتی در هنــر و ادبیــات دارنــد .او پــس از تصویرگــری
قصههــای قرآنــی بــه عنــوان تصویرگــری در حــوزه کتــاب نیــز
شــناخته شــد؛ کــه از ایــن میان بــه تصویری کــه داســتان «اصحاب
فیــل» را در کتابهــای درســی مدرســه روایــت میکــرد،
میتــوان اشــاره کــرد .همچنیــن اغلــب طرحهــای روی جلــد
کتابهــای ترجمــه شــدهٔ ژول ورن ،نویســنده فرانســوی کــه پــس
از انقــاب چــاپ شــدند ،مزیــن بــه نقاش ـیهای صندوقــی اســت.
بســیاری از آثــار صــادق صندوقــی بــا وجــود سادگیشــان بــه
تصویرهایــی مانــدگار تبدیــل شــدند .شــاید یکــی از دالیــل آن
را نــگاه ســادهی او بــه موضوعــات و قصههــا بتــوان داســت.
تصاویــری کــه از زنــگ و لعابهــای امــروزی برخــوردار نبودنــد،
امــا در ســادگی تمــام قصههــای مانــدگاری را روایــت میکردنــد.

«همدانمصــور» عنــوان نشــریهای خودســاخته بــا کمــک
او در آخریــن ســاعات شــب چهارشــنبه ( ۱۳مــرداد
بــرادرش زندهیــاد «حســن صندوقــی» بــود کــه در اواخــر
مــاه) در ســن  ۲۷ســالگی در بیمارســتان «فیروزگــر»
دهــه  ۰۳و اوایــل  ۰۴خورشــیدی در  ۰۱شــماره بالطبــع
درگذشــت .صندوقــی از یــک هفتــه پیــش بــرای طــی
در تعــدادی محــدود بــه شــکل دســتی نوشــته ،تصویرگــری
دوره درمــان در ایــن بیمارســتان بســتری شــده بــود.
شــده و پخــش شــد .نشــریه «همدانمصــور» کــه هنــوز
به نقل از ایسنا
نســخههایی از آن موجــود اســت مشــاهیر همــدان و
اتفاقهــای فرهنگــی را در همــان ســالها بیــان میکنــد.
صندوقــی پــس از ادامــه تحصیــل در همــدان بــه هــر مشــقتی کــه
شــد خــود را بــه هنرســتان هنرهای تجســمی رســاند و کار نقاشــی
را ادامــه داد و حــدود نیــم قــرن تــاش مســتمر در زمینــه نقاشــی
و تصویرگــری را در کارنامــه حرفـهای خــود ثبــت کــرد .ســه فرزند
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عباس عبدی
قبــاد آذرآییــن بــا تأییــد ایــن خبــر بــه ایســنا گفــت :او بعــد از ظهــر
روز نجشــنبه ،یکــم آذرمــاه بعــد از مدتــی تحمــل بیماری درگذشــت.
ایــن داســتاننویس دربــاره عبــدی توضیــح داد :عباس عبــدی کارش
را دیــر و در ســن بــاال شــروع کــرد .او هــم در زمینــه بزرگســال و هــم
در زمینــه کــودک و نوجــوان نوشــت .آثــار خوبــی دربــاره جنــوب بــه
ویــژه بندرعبــاس و قشــم منتشــر کــرد و نبــودش ضایعـهای بــرای
ادبیــات داســتانی مــا محســوب میشــود .مــن از او «دریــا خواهــر
اســت» و «قلعــه پرتغالیهــا» را خوانــدهام و بقیــه آثــارش در زمینــه
کــودک و نوجــوان اســت .عبــاس عبــدی  -داســتاننویس  -متولــد
 ۱۳۳۱بــود .از آثــار او میتــوان بــه «قلعــه پرتغالیهــا»« ،بایــد تــو
را پیــدا کنــم»« ،پرندههــای هلنــدی» و «شــناگر» اشــاره کــرد.
به نقل از ایسنا

عبــاس عطــار ،عــکاس برجســته ایرانــی در ســن  47روزانــه عبــاس نیــز هســت و ایــن یادداش ـتهای روزانــه در ایــام
ســفر کمــک میکنــد تــا زیباییشناســی شــخصی عکسهایــش
ســالگی درگذشــت.
بــرای بیننــده شناســانده و معنــی شــود.
بــه گــزارش ایلنــا ،عبــاس عطــار عــکاس سرشــناس ایرانــی و عضــو
عطــار در پاریــس زندگــی میکــرد و از بســیاری از رویدادهــای
آژانــس عکاســی مگنــوم در ســن  47ســالگی درگذشــت.
مهــم جهــان از جملــه انقــاب ایــران ،جنــگ ویتنــام ،عکاســی کرد.
عطــار دانشآموختــه رشــته مطبوعــات و ارتباطــات در انگلســتان او از ســال ۳۸۹۱تــا  ۶۸۹۱بــه مکزیــک ســفر کــرد و بــه عکاســی
بــود .او در  ۱۸۹۱بــه مگنــوم پیوســت و در  ۵۸۹۱عضــو تمــام پرداخــت۱۱ .جلــد کتابــی کــه تاکنــون از او بــه چــاپ رســیده،
وقــت مگنــوم شــد و همچنیــن از  ۸۹۹۱تــا  ۱۰۰۲رئیــس دورهای تنهــا بخشــی از فعالیتهــای ســیو ششســاله عبــاس را شــامل
مگنــوم بــود .یــک ســال پیــش از آنکــه او رئیــس دورهای آژانــس میشــود.
شــود ،بعــد از ۷۱ســال دوری از ســرزمینش بــه ایــران بازگشــت.
دســتاورد ایــن ســفر ،کتابــی شــد بــه نــام «روزشــمار ایــران
 »۱۷۹۱-۲۰۰۲کــه عــاوه بــر عکسهــا ،شــامل یادداشــتهای
به نقل از ایلنا

به یاد آنان که رفتند

عباس عطار
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محمد امین قانعی راد
ناصر فکوهی

بازهــم یکــی از دوســتان ،بازهــم یکــی از ســتونهایی کــه آینــده
ایــران بایــد بــر دوش آنهــا اســتوار میبــود و میتوانســت بــا
تــوان و اراده ،بــا پاکــی و اعتقــاد خــود ،دانشــگاه و علــم و دانشــی
بهتــر و چشــماندازهایی روشــنتر بــرای ایــن پهنــه رقــم بزنــد،
از میانمــان رفــت .محمــد امیــن قانعـیراد دوســتی متیــن ،صبــور
و فروتــن بــود .از جملــه دانشــگاهیان و اســتادانی کــه نظیرشــان
کمتــر در جامعــه کنونــی مــا یافــت میشــود و همیــن بــه او
قدرتــی مــی داد کــه بتوانــد راهــی را کــه دوســت مشــترکمان
محمــد عبدالهــی آغــاز کــرده بــود و انجمــن جامعهشناســی را
از یــک نهــاد کوچــک و ضعیــف بــه نهــادی قدرتمنــد و تاثیــر
گــذار تبدیــل کــرد ،ادامــه دهــد .در ایــن راه چندیــن ســال افتخــار
آن را داشــتم کــه همراهــش باشــم و در ایــن مــدت و پیــش و
پــس از آن همــواره شــاهد بــودم کــه چگونــه نســبت بــه مســائل
و مشــکالت جامعــه ایرانــی و مســئولیت ســنگینی کــه بــر دوش
جامعهشناســان ایرانــی ســنگینی میکنــد ،دغدغــه داشــت.
فقــدان او بیشــک ضربــه بزرگــی بــرای جامعــه علمــی کشــور
خواهــد بــود.

و حــق ایــن دوســت و خدماتــی را کــه کــرده اســت ،چگونــه بــه
جــا بیاوریــم .مــی دانســتم کــه غــم بزرگــی روی دلــش ســنگینی
میکنــد ،امــا مثــل همیشــه عقالنیــت را بــر احســاسهایش
غالــب میکــرد  .او هــم میدانســت .عبدالهــی انســانی اســتثنایی
بــود و میراثــی بــزرگ بــر جــای گذاشــت .آن شــب ،بــا قلبــی
پــردرد بــرای دوســتم نوشــتم و در روزهــای بعــد تــاش کردیــم
در جلســاتی متعــدد ،تــا آنجــا کــه از دســتمان بــر میآمــد دیــن
ِ جامعهشناســی و جامعــه و فرهنــگ ایــران را نســبت بــه او ادا
کنیــم.

امــا بــرای دوســتمان ،دکتــر قانعــی ،فکــر میکــردم شــرایط
متفــاوت خواهــد بــود .ماههــای زیــادی بــود کــه میدانســتیم
بــه ســرطان مبتــا اســت و پیــش چشــمانمان رفتهرفتــه آب
میشــد .امــا چنــان تــا روزهــای آخــر فعــال و در همــه جلســات
حاضــر بــود کــه گویــی بیمــاری را فرامــوش کــرده بــود .مــا هــم
در تــه ذهنمــان بــاوری ســادهلوحانه داشــتیم کــه شــاید ســرطان
هــم او را فرامــوش کــرده باشــد .کــه نکــرده بــود .کــه مــرگ
هیچکــس را فرامــوش نمیکنــد .خبــر ،امــا برایــم همــان انــدازه
تکاندهنــده و دردنــاک بــود .مــرگ را هرگــز نمیتــوان فهمیــد.
تمــام خاطــرات دوبــاره در ذهنــم زنــده شــدند .از روزهــای نخســت
آشــناییمان کــه دکتــر عبدالهــی ســبب آن بــود تــا زمانــی کــه
در ســالهایی کــه دو بــار در هیئــت مدیــره انجمــن جامعهشناســی
فــاش میگویــم و از گفتــه خــود دلشــادم  /بنــده عشــقم و از هــر بــا یکدیگــر جلســات ثابــت و گاه حتــی روزمــره داشــتیم .چنــد
ســال پیــش کــه بــه دالیلــی از انجمــن فاصلــه گرفتــم ،هــر بــار
دو جهــان آزادم
مــرا میدیــد گلــه میکــرد کــه چــرا فعالیتــم کــم شــده ،امــا
طایــر گلشــن قدســم چــه دهــم شــرح فــراق  /کــه در ایــن دامگــه خــوب میدانســت کــه هربــار بخواهــد و بگویــد در هــر جلس ـهای
حادثــه چــون افتــادم
حاضــر خواهــم شــد و از هیــچ کمکــی دریــغ نخواهــم کــرد.
مــن ملــک بــودم و فــردوس بریــن جایــم بــود /آدم آورد در ایــن پیــش از آن بارهــا در اتــاق کوچــک انجمــن جامعهشناســی در
دیــر خــراب آبــادم
دانشــکده علــوم اجتماعــی دربــاره هــر موضوعــی ،مینشســتیم و
ســایه طوبــی و دلجویــی حــور و لــب حــوض /بــه هــوای ســر کــوی
تــو برفــت از یــادم

نیســت بــر لــوح دلــم جــز الــف قامــت دوســت /چــه کنــم حــرف
دگــر یــاد نــداد اســتادم
هشــت ســال پیــش بــود .زمســتانی بــا هوایــی آلــوده ،روزی
تعطیــل ،غروبــی خســتهکننده و همــان گرفتاریهــای همیشــگی:
یــک ســالی بــود همــه ،درگیــر یورشهــا و ضرباتــی بودیــم کــه
هــر روز بــه علــوم اجتماعــی وارد میشــد .چنــد روز بعــد ،قــرار
بــود همایــش بــزرگ علــوم اجتماعــی در انجمــن بــه اجــرا در
آیــد و ناگهــان خبــر مــرگ دوســتی ،محمــد عبدالهــی ،همچــون
پُتکــی بــر ســرمان فــرود آمــد :مــردی ســالم و همیشــه ســرزنده
و شــاد کــه اندیشــیدن بــه مــرگ حتــی در افقهــای دوردســتش
نیــز دیــده نمیشــد و تنهــا فکــر و اندیشــهاش ســاختن و
قدرتمنــد کــردن یــک نهــاد بــزرگ جامعــه مدنــی ،یعنــی انجمــن
جامعهشناســی ایــران بــود .نهــادی کــه آن را قدمــی مهــم بــرای
ســاختن آینــدهای بــرای ایــران میدانســت .و بــه آرزویــش رســید.
امــا نتوانســت زنــده بمانــد تــا شــکوفایی و قدرتمنــدی نهالــی را که
تحویــل گرفتــه بــود و حــاال بــه درختــی تنومنــد تبدیــل شــده بود
و میتوانســت طوفانهــای کینــه تــوز را تحمــل کنــد ،ببینــد .آن
روز بــا دکتــر قانعــی صحبــت کردیــم و از اینکــه چــه بایــد بکنیــم

پرسشــی و مســئلهای را مطــرح میکردیــم .ایــن پرسـشها ،هرگــز
حتــی پیونــدی دوردســت نیــز بــا وضعیــت خودمــان نداشــتند .بــه
خصــوص بــه زندگــی او کــه فکــر میکنــم در آرامشــی رضایــت
بخــش میگذشــت و هرگــز کوچکتریــن درددلــی دربــاره
خــودش  -حتــی بعــد از بیمــاری  -از او نشــنیدم .امــا هــر انــدازه
نســبت بــه وضعیــت خــود بــا رضایــت هیــچ اظهــاری نمیکــرد،
دغدغ ـهاش دربــاره جامعــه هــر روز بیشــتر میشــد .ایــن دغدغــه
شــاید در ســالهای اول آشــنایی بیشــتر دربــاره آینــده انجمــن
بــود ،امــا در ســالهای اخیــر انجمــن دیگــر بــه بــار نشســته بــود
و کمتــر از آن بابــت نگران ـیای داشــت .امــا احســاس میکــردم
کــه برغــم همــه متانــت و خویشــتنداری و خونســردیای کــه از
خــود نشــان مـیداد تــا بــه هیــچ یــک از دانشــجویان یــا همــکاران
دیگــر ،کمتریــن انــرژی منفــی و دلیلــی بــرای کـمکاری ندهــد ،در
عمــق چشــمانش ،ســکوتهایش کــه طوالنیتــر میشــدند ،در
ســرتکان دادنهایــش ،نوعــی افســردگی و نگرانــی را نســبت بــه
وضعیــت اجتماعــی و نوعــی احســاس خطــر و نبــود چش ـمانداز،
و ســنگین شــدن وظیفــه جامعهشناســان دربرابــر ایــن وضعیــت
و در عیــن حــال نوعــی نومیــدی از کاری کــه از دســتمان برنمــی
آمــد ،مــی دیــدم .همیشــه مســائل و پرسـشها و مشــورتهایش
دربــاره دغدغههــای اجتماعــی و مشــکالت و راه حلهایــی بــود
کــه بایــد بــرای جامعـه یافــت .هــم از ایــن رو قانعـیراد همیشــه

کــه حساســیتهایش بــه شــکلی باورنکردنــی افزایــش مییافــت،
دغدغــه و نگرانیهایــش ،افســوسها و ســرگردانی و پریشــانیاش
از وضعــی کــه بــا آن روبــرو بودیــم .در مســائل بــا بســیاری از
دوســتان دور و نزدیــک مشــورت میکــرد و وقتــی نظــری
مــی پرســید ،بــا تحمــل ،متانــت فروتنــی علمــی واقع ـیای کــه
داشــت ،ســراپا گــوش میشــد و پیــش از هــر پاســخی ســکوتی
نســبتا طوالنــی میکــرد .رابط ـهای صمیمانــه و البتــه همــواره بــا
احتــرام بــا یکدیگــر داشــتیم و آرامــش و صبــر و خونســردی او
همــواره برایــم سرشــار از درسهایــی بــود کــه همیشــه در ذهنــم
حفــظ خواهــم کــرد .در بســیاری مــوارد بــا هــم موافــق نبودیــم
و رویکردهایــی متفــاوت میانمــان فاصلــه میانداخــت .امــا رفتــار
دموکراتیــک منشــانه او ،اعتــدال و دوری جســتنش از افــراط در
هــر شــکل و محتوایــی دقیقــا همــان چیــزی بــود کــه بــه نظــرم
مــا چــه در علــوم اجتماعــی و در کشــور بــه آن نیــاز داشــتیم و
داریــم.

بــه چشــمانم کــرد ،مکثــی و لبخنــدی و یکــی دو کلمــه پیــش
پــا افتــاده در تاییــد «خــوب بــودن» و اینکــه «زندگــی ،همیــن
اســت» .نیــاز بــه حرفــی دیگــر نبــود جــز ایــن حــرف آخــر کــه:
مــی دانــی دکتــر؟ از رفتــن نمیترســم ،امــا نمیخواهــم ناتــوان
باشــم! و مــن هــم بــا تاییــد حرفــش گفتــم :دکتــر جــان! هیــچ
چیــز معلــوم نیســت؛ همهمــان همیــن را میخواهیــم! کاش بــرای
همهمــان هــم همیــن طــور باشــد! مــی دانســتم کــه از حرفهــای
بیربطــی کــه شــاید در ایــن گونــه مــوارد بــر زبــان کســی بیایــد
اصــا خوشــش نمیآیــد و هــر چــه بگویــم ،جــز لبخنــدی ،ســر
تــکان دادنــی و نگاهــی مبهــم و مکثــی کمابیــش طوالنــی پاســخی
نخواهــم داشــت .بــرای همیــن بــا هــم بــه دفتــرش رفتیــم و مثــل
همیشــه دربــاره پــروژه هــای آینــده و کارهایــی کــه مــی توانیــم
بکنیــم و برنامــه ریــزی هایــی کــه بــرای ایــن کارهــا الزم اســت
انجــام شــود صحبــت کردیــم .وقتــی اتاقــش را تــرک میکــردم،
نــگاه آخــر را در عمــق چشــمان هــم انداختیــم تــا بــرای همیشــه
حفظــش کنیــم .میدانســتم کــه شــاید دیگــر هرگــز او را نبینــم.
امــا اطمینانــی عمیــق و محکــم دلگرمــم مــی کــرد :اینکــه آمــاده
رفتــن اســت .از اتــاق بیــرون آمــدم .و از آن روز تــا امشــب تــاش

چنــد مــاه پیــش ،وقتــی از بیمــاریاش خبــردار شــدم ،بــه
دیدنــش در مرکــز تحقیقــات علمــی کشــور رفتــم .ظهــر بــود
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برایــم مصداقــی از جامعهشــناس در معنــای واقعــی کلمــه بــود:
کســی کــه بیشــتر از آنکــه نگران خــودش باشــد ،نگــران جامعهای
بــود کــه در آن زندگــی میکنــد .همــه چیــز در او گویــای همیــن
بــود ،هرگــز از مســائل خصوصــی زندگــی بــا او صحبــت نمــی
کــردم ،زیــرا نــه درجــه صمیمیتمــان بســیار بــاال بــود و نــه ســبک
زندگــی و حتــی رویکردهــای جامعهشــناختیمان یکــی بودنــد،
امــا شــکی نــدارم افسوســی از زندگــی نداشــت و نگاهــی فلســفی
بــه هســتی داشــت کــه در آن رضایــت از موقعیــت خویــش را
کامــا میدیــدی .و از همــه باالتــر نوعــی عقالنیــت -محــوری در
رفتــار و کــردارش میدیــدم کــه در دکتــر عبدالهــی هــم شــاهدش
بــودم .امــا درســت برعکــس وقتــی بــه موضــوع جامعــه ،مشــکالت
و آســیبهای آن و وظایــف مــا مــی رســید ،بــه نظــر مــی رســید

و وقــت نهــار .پیــش از مــن دوســتان دیگــری هــم آنجــا آمــده
بودنــد .همــه بــا او و بــا یکدیگــر بــه گرمــی ســام و احوالپرســی
میکردیــم و گویــی میخواســتیم هــم خودمــان فرامــوش کنیــم
کــه شــاید بــه دیــدار آخــر آمــده باشــیم و هــم او .مــن از همــه
دیرتــر رســیده بــودم و بعــد از غــذا بــا هــم تنهــا ماندیــم .فقــط
از او پرســیدم« :دکتــر خوبــی؟» فکــر میکنــم همــه حــرف و
پرس ـشهایم دربــاره زندگــی و مــرگ ،دربــاره بیمــاری و ناتوانــی
و اینکــه روزی بایــد برویــم را ،بــا هــم کــرده بودیــم ،همــه
چیزهایــی کــه میخواســتم دربــاره آمادگ ـیاش بــرای مــرگ بــه
او بگویــم و از او دربــاره مــرگ بپرســم ،در ایــن پرســش بــود.
و هــر دو ایــن را خــوب مــی دانســتیم .نیــازی بــه یــک کلمــه
بیشــتر نبــود .قانعــی مثــل همیشــه نگاهــی عمیــق و مســتقیم
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کــردم هیــوالی مــرگ را نادیــده بگیــرم .آرزویــم بــرای او آن
بــود کــه بــا آرامــش ،و بــا کمتریــن ناتوانــی و درد ،آنگونــه کــه
میخواســت ،میــان کســانی کــه دوســتش دارنــد ،رفتــه باشــد.
از روزی کــه محمــد عبدالهــی مــا را ترک کرد ،تا امشــب احساســی
چنیــن دردنــاک نداشــتم زیــرا میدانســتم و میدانــم کــه مهــم
نیســت کــه مــا جامعهشناســان ،مــا انسانشناســان ،چــه رویکــرد
و چــه نظریــه و چــه روش و ســبک کار و موضوعــی را دنبــال کنیم،
امــا مهــم ایــن اســت کــه شــمار کســانی کــه عمیقــا بــه کار خــود
اعتقــاد دارنــد و دغدغــه واقعــی شــان «جامعــه» اســت ،انگشــت
شــمارند و هرکــدام از ایــن افــراد ارزشــی شــگفتانگیز بــرای
رودررویــی بــا کــوه مشــکالتی را دارد کــه امــروز جامعــه مــا بــا آن
روبروســت .قانعــی راد میــراث مهمــی از خــود بــه جــا گذاشــت:
بــه جــز ســهم علمــیاش در جامعهشناســی علــم ،ایــن میــراث
بیــش از هــر چیــز ،همــان ســلوک و منــش بزرگوارنــه و صبــر و
متانتــی بــود کــه مــی توانســت صدهــا متخصــص را در کنــار هــم
بــرای بارورکــردن نهــاد بزرگــی چــون انجمــن جامعــه شناســی
حفــظ کنــد ،اینکــه میراثــی را کــه دکتــر عبدالهــی باقــی گذاشــته
بــود تقویــت کنــد و بــه جامعــه شناســان دیگــری بســپارد کــه
همــان انــدازه دغدغــه مســائل اجتماعــی داشــته باشــند و همــان
انــدازه در برابــر مشــکالت و فشــارها سرســخت باشــند.
روحش شاد و یادش برقرار باد
ناصر فکوهی
استاد انسان شناسی دانشگاه تهران
 25خرداد 1397

بــزرگ لشــگری بــه ســال  ۲۰۳۱در خانــواده ای کــه همگــی بــا
موســیقی آشــنا بودنــد در تهــران متولــد شــد؛ و پــس از پایــان
تحصیــات ابتدایــی بــود کــه بــه موســیقی روی آورد .وی در ســن
پانــزده ســالگی بنــا بــه تشــویق مــادرش ،بــرای فراگیــری علــم
موســیقی ،ویویلــون را نــزد او فرامیگیــرد و چنــدی بعــد کمانچــه
را در محضــر اســتادانای چــون :حســن بهــاری ،اصغــر بهــاری کــه
دایــی و پســر خال ـهاش بودنــد شــروع میکنــد.
بــزرگ لشــگری دو ســال بعــد بــرای یادگیــری نــت و آموختــن
علمــی موســیقی بــه کالس ابوالحســن صبــا مــیرود ،ســپس
نــزد اســتادان دیگــری مانند:حســین یاحقــی ،ابراهیــم منصــوری،
مهــدی خالــدی ،روبیــک گریگوریــان م ـیرود و از ایشــان کســب
فیــض میکنــد ،بــزرگ لشــکری پــس از چنــدی ،از معلمیــن
دیگــری مثــل روح الــه خالقــی ،و ملیــک آبراهیمیــان اســتفاده
سرشــاری در بــاال بــردن هــر چــه بیشــتر ســطح دانــش و آگاهــی
خــود در موســیقی نمــود.
بــزرگ لشــگری در ســال  ۴۲۳۱بــه عنــوان سولیســت ویویلــون
در روزهــای جمعــه در رادیــو همــکاری خــود را بــا ایــن ســازمان
شــروع میکنــد و بــا شــرکت در ارکســترهای :رضــا محجوبــی،
ابوالحســن صبــا ،ابراهیــم منصــوری و مهــدی خالــدی از وی
دعــوت میکنــد کــه بــا ایــن ارکســترهای نیــز همــکاری خــود
را شــروع کنــد.
در اواخــر ســال  ۲۳۳۱کــه مهــدی خالــدی بنــا بــه دالیلــی
همــکاری خــود را بــا دلکــش قطــع میکنــد بــزرگ لشــگری بــه
همــراه جــواد لشــگری بــه مــدت دو مــاه عهــدهدار ایــن ارکســتر

میگردنــد و اولیــن اهنگشــان بــا شــعر رهــی معیــری بــه نــام
«نازنیــن یــار مــن ،غافــل از کار مــن» شــروع میشــود .لشــگری
در همــان ســال رهبــری ارکســتر مرضیــه را بــه عهــده میگیــرد
و ابتــدا بــا تنظیــم چنــد آهنــگ قدیمــی ماننــد« :در فکــر تــو
بــودم»« ،صورتگــر نقــاش چیــن بــرای گلهــای رنگارنــگ شــماره
 »۰۰۱از علــی اکبــر شــیدا و دههــا آهنــگ دیگــر کار را بــا وی
آغــاز میکنــد.
بــزرگ لشــگری بــا الهــه و یاســمین همــکاری گســترده ای در
بیــن ســالهای  ۶۳تــا  ۰۴داشــته اســت .بــزرگ لشــگری در زمــان
تأســیس تلویزیــون ملــی بــا مرتضــی حنانــه بــه تلویزیــون مـیرود
و سرپرســتی ارکســترهای ســازهای ملــی را بــه عهــده میگیــرد
و مــدت چهــل ویکســال مجموع ـاً در رادیــو و تلویزیــون خدمــات
شــایانی در راه موســیقی ملــی انجــام میدهــد.
مراســم گرامیداشــت بــزرگ لشــگری آهنگســاز و نوازنــده ویولــن،
همزمــان بــا زادروز نودســالگی ایــن هنرمند پیشکســوت موســیقی،
عصــر روز پنجشــنبه  ۸۲فروردیــن  ۳۹در مــوزه موســیقی برگــزار
شــد .وی در ایــن مراســم در حضــور تعــدادی از هنرمنــدان مطــرح
موســیقی کشــورمان ســاز ویولــن خــود را بــه مجموعــه مــوزه
موســیقی اهــدا کــرد.
به نقل از ایران آنالین
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بزرگ لشگری
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مجید مددی
بــه روایــت خــودش زندگ ـیاش تمــام در مشــقت بــود .بــا دســت
خالــی بــرای تحصیــل بــه انگلســتان رفــت و در آنجــا بــرای آنکــه
بتوانــد زنــده بمانــد و درس بخوانــد ،بــه ســختترین کارهــا
اشــتغال داشــت .پــس از اینکــه بــه ایــران آمــد مدتــی را در
شــرکت نفــت الوان بــه کار اشــتغال داشــت ،امــا شــوق تدریــس
او را بــه دانشــگاهها کشــاند و البتــه تدریســش پیوســته نبــود.
پیرمــرد چــه شــوقی بــرای تدریــس داشــت .میگفــت« :بــرو بــه
آن رئیــس دانشــکده بگــو ،مــددی هرچنــد کــه ســنش باالســت،
امــا ذهنــش دقیــق و منظــم کار میکنــد .بگــو کــه مختصــر نانــی
میآیــد و میخــورم و دســتمزدی بــرای تدریــس نمیخواهــم،
فقــط بگذاریــد چیــزی را کــه دارم بــه جوانهــا منتقــل کنــم».
پرهــام مــددی عزیزتریــن کـساش در ایــن دنیــا ،میگویــد« :پــدر
تنهــا چیــزی که داشــت کتابخانـهاش بــود و کتابهایی کــه ترجمه
کــرد ».و عجــب کتابخانــه غنــی و ارزشــمندی داشــت .در اتاقــش
آنقــدر دیگــر جــا نبــود کــه بســیاری از کتابهــا و یادداشـتهایش
فضاهــای غیرکتابخانــهای اتــاق را اشــغال کــرده بودنــد.
پرهــام میگفــت« :منکــه تــازه وارد بــازار کار شــدم وضعیــت
مالــیام از بابــا بهتــر بــود ».ایــن بیتوجهــی بــه مادیــات دلیــل
داشــت .دکتــر مــددی میتوانســت بــا محافظــهکاری برتریــن
مشــاغل دانشــگاهی را داشــته باشــد ،امــا او رهــا از همــه چیــز بود.
از وابســتگی انســانها بــه هــر چیــزی (حتــی غــذای روزانــه) تنفــر
داشــت و مــدام بــه زندگــی شــرافتمندانه هشــدار م ـیداد .خــود
ایــن رهایــی را زندگــی کــرد و اندیشــه و عملــش همخــوان بــود.
روی مفهــوم «عدالــت» حســاس بــود .اعتقــاد داشــت کــه در
ایــن دهههــا عدالــت را بــه صــورت مفهومــی مجــرد بحــث
کردهانــد و را در ارتبــاط بــا مناســبات و روابــط اجتماعــی
ندیدهانــد .میگفــت در جامعــه ســرمایهداری عدالــت
محقــق نمیشــود ،ایــن ســخن طنازانــه را تکــرار میکــرد
کــه «در جوامــع ســرمایهداری همــه آزاد هســتند کــه یــا از
گرســنگی بمیرنــد و یــا بــه هــر طریقــی ســرمایهدار شــوند».

بــا آنکــه تخصــصاش در اندیشــه چــپ بــود و کتابهایــش
طــی ســالیان ســال یگانــه مرجعــی بــرای مطالعــات در ایــن
حــوزه بــه شــمار میرفتنــد ،امــا ســخت از حــزب تــوده
تنفــر داشــت .میگفــت کــه «اینهــا در پیــش از انقــاب
د ِر مطالعــه را بســته بودنــد .نمیگذاشــتند نوجوانهــا و
جوانهــا کتــاب بخواننــد ،چــون اگــر میخواندنــد ابتــذال
اندیشــه آنهــا و فرســنگها دوریشــان از اندیشــههای
مارکــس و انگلــس عیــان میشــد و آبرویشــان میرفــت».
خــود او در دوران نوجوانــی مدتــی را بــه ایــن حــزب ســمپات
داشــت و خاطراتــش از آن دوران حیرتآورنــد .خاطراتــی کــه
بســیار شــوق بــه بازگــو کــردن و کتــاب کردنشــان داشــت،
امــا فرصــت تکمیــل آنهــا را پیــدا نکــرد .دســته دیگــری کــه
دکتــر ســخت بــا آنهــا زاویــه داشــت ،نخســتین هایدگریهــای
ایرانــی بودنــد .معتقــد بــود کــه چیــزی از هایدگــر نفهمیدهانــد.
بــه شــدت طنــاز بــود و مهمتریــن طنــازیاش ،ترجمــه «فلســفه
چیســت؟» هایدگــر بــود .مگــر میشــود کــه متفکــری متعلــق
بــه اندیشــه چــپ هایدگــر را ترجمــه کنــد؟ بــه شــدت نقــاد
بــود و هیــچ کــس از تنــدی نقــدش در امــان نبــود .مــراودهاش
بــا کســانی را کــه از نقــد بدشــان میآمــد ،قطــع میکــرد.
حساســیت عجیبــی داشــت تــا هــر کتابــی را ترجمــه نکنــد.
هدفــش اعتــای اندیشــه جوانهــا بــود .کتابهایــش همــه در
بــازار اندیشــه ایــران نخســتین کتابهــا در آن حــوزه بودنــد.
«فلســفه چیســت؟» نخســتین ترجمــه از مارتیــن هایدگــر در
زبــان فارســی بــود« .علــم و ایدئولــوژی» نخســتین کتــاب از لوئــی
آلتوســر بــود کــه بــه فارســی منتشــر میشــد« .فلســفه هنــر از
دیــدگاه مارکــس :بــا جســتارهایی دربــاره تاثیــر ایدئولــوژی بــر
هنــر» در زمــان انتشــارش نخســتین کتــاب در زبــان فارســی بــود
کــه بــه صورتــی روشــمند دیدگاههــای زیبایــی شناســی و رویکــرد
کارل مارکــس بــه نقــد ادبــی را بــرای مخاطبــان تشــریح میکــرد.

نوشــتههایش همــه پاکیــزه بودنــد ،در کتابهایــی کــه از او منتشــر
شــده ،هیــچ غلــط ویراســتاری ،هیــچ نکتــه نامفهــوم و هیچ اشــکال
تایپــی را نمیبینیــد .بــه شــدت وســواس داشــت تــا کتابهــا و
ترجمههایــش درســت بــه مخاطــب منتقــل شــود .به همیــن خاطر
برخــی ترجمههایــش چندیــن ســال طــول میکشــید .هیچگونــه
ســاعتها پیــادهروی میکــرد و اگــر همراهانــی داشــت در وابســتگی بــه مادیــات نداشــت و طبیعــی بــود کــه تنهــا دغدغهاش
همــان پیادهرویهــا دانشــش را بــه آنهــا منتقــل میکــرد .ارائــه متنــی پاکیــزه باشــد تــا جوانهــا راحــت مطالعــه کننــد.
پنجشــنبه شــبی زنــگ زد و امــر بــه پیــادهروی کــرد .مشــغول
کاری بــر اندیشــه شــیخ هــادی نجــم آبــادی بــودم ،نمیخواســتم در ایــن ســالهای آخــر بــه شــدت کار میکــرد .مقالههــای
همراهــش بــروم ،امــا رفتــم .خواهــش کــردم کــه بــه مقبــره دیگــری از آلتوســر را در دســت ترجمــه و شــرح داشــت .میگفــت
شــیخ هــادی برویــم .بــاورم نمیشــد قبــول کنــد ،رفتیــم .کــه مجموعــه آلتوســر مــن در نهایــت هشــت مجلــد میشــود.
از منزلــش در بلــوار بهــاران میــدان آرژانتیــن تــا خیابــان گاهــی بــرای رفــع خســتگی دســت بــه ترجمــه ادبیــات م ـیزد.
جمهــوری و خیابــان شــیخ هــادی و مقبــره شــیخ هــادی مجموعــه داســتان حیــرتآور «تنهایــی» منتشــر شــده از نشــر
نجمآبــادی پیــادهروی کردیــم .عکســی بــه یــادگار از آن پایــان ،از ایــن دســت ترجمههــای اوســت و گزیــده مجموعــه
شــب از دکتــر باقــی مانــده ،آنقــدر از شــیخ هــادی و «تحریــر «گزیــدهای از آثــار شــاعران جهــان» کــه انتشــارات تــازهکاری
العقالیــش» صحبــت کــرد کــه داشــتم بــال در مــیآوردم .بــه نــام «کتابســرای آرویــن» منتشــرش کــرد و نتوانســت آن را
بــاور نمیکــردم شــیخ هــادی را بشناســد .قاعدتــا در حــوزه درســت پخــش کنــد و کتابــی بــه آن خوبــی مهجــور مانــد .در
مطالعاتــیاش نبــود و نمیدانــم چــه وقــت فرصــت کــرده بــود نهایــت آن ناشــر نیــز بــه کار خــود ادامــه نــداد و تعطیــل شــد.
تــا بــه مطالعــه پیرامــون ایــن روحانــی معلــم مشــروطه بپــردازد .ویژگــی مهــم «گزیــدهای از آثــار شــاعران جهــان» در ایــن

به یاد آنان که رفتند

بــود کــه اشــعار ترجمــه و منتشــر شــده از آن از کتابهــای
فلســفی مختلــف انتخــاب شــده بودنــد .مــددی در هــر کتــاب
فلســفهای کــه مطالعــه میکــرد اگــر بــه شــعری برمیخــورد
کــه نویســنده آن را بــه هــر دلیلــی در کتــاب خــود بــه کار
بــرده بــود ،آن اشــعار را بــرای ایــن کتــاب برمیگزیــد.
کتــاب دیگــرش در حــوزه ادبیــات مجموعــه نمایشــنامه
«عقــل بچههــا» اثــر تولســتوی بــود کــه چنــد ســال
اســت آمــاده انتشــار و حضــور در کتابفروشیهاســت،
امــا متاســفانه تاکنــون طبــع آن بــه تاخیــر افتــاده اســت.
مــددی جســمش بــه نقطــه انتهــا رســید ،وای بــر جامعــه مــا
کــه دیگــر رنــگ کســانی چــون او را بــه خــود نخواهــد دیــد.

در ایــن اواخــر فقــط یــک توصیــه داشــت یــا یــک آرزو .اینکــه
جوانهــا آخریــن کتابــی را کــه منتشــر کــرده بــود ،یعنــی
«علــم و ایدئولــوژی» لوئــی آلتوســر را مطالعــه کننــد .بــه تازگــی
دو کتابــش تجدیــد چــاپ شــدند «فلســفه هنــر از دیــدگاه
مارکــس» و «از خــود بیگانگــی انســان مــدرن» فریتــس پاپنهایــم
«شبلی روزی در مجلس خویش گفت که حق را بندگانی چند
هست که اگر آب دهان در دوزخ اندازند ،آتش دوزخ بنشانند».
(شرح شطحیات ،روزبهان بقلی شیرازی)
به نقل از ایبنا
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کیوان مزدا
بــه گــزارش ایکنــا؛ بــه نقــل از روابــط عمومــی دانشــگاه
علــوم پزشــکی تهــران ،دکتــر کیــوان مــزدا ،پزشــک
نیکــوکار ایرانــی و رئیــس بخــش ارتوپــدی اطفــال
بیمارســتان روبــرت دوبــره پاریــس دار فانــی را وداع گفــت.
دکتــر مــزدا در فرانســه بــزرگ شــد و در جراحــی ارتوپــدی و
ســتون فقــرات از مطرحتریــن افــراد دنیــا شــد ،امــا هیــچگاه
هموطنــان خــود را فرامــوش نکــرد .در  ۱۱ســال گذشــته دکتــر
مــزدا و تیــم وی بــدون هیاهــو و بــا دلــی مملــو از عشــق ،بــه ایران
میآمدنــد و فرزنــدان بیبضاعــت ایــن ســرزمین را رایــگان عمــل
میکردنــد .وی در طــول ایــن مــدت جراحــان بســیاری را آمــوزش
داد کــه در سراســر ایــران مشــغول بــه درمــان بیمــاران هســتند.
دکتــر کیــوان مــزدا در  ۳۱مــرداد  ۱۳۲۸در شــهر آبــادان بــه
دنیــا آمــد و از هفــت ســالگی در فرانســه بــزرگ شــد .وی
رشــته پزشــکی جراحــی ارتوپــدی و فلوشــیپ جراحــی ســتون
فقــرات را در پاریــس آموخــت و بــه واســطه هــوش و پشــتکار
فوقالعــاده از مشــهورترین جراحــان ســتون فقــرات دنیــا شــد.
تکنیــک خــاص و ابداعــی دکتــر مــزدا در اصــاح
انحرافهــای ســتون فقــرات ،هماکنــون در اکثــر مراکــز
دنیــا اســتفاده میشــود و بــا ایــن تکنیــک منحصربهفــرد
امــکان عملهــای پیچیــده ســتون فقــرات بــه وجــود آمــد.
دکتــر مــزدا از ســال  ۱۳۸۶فعالیــت خــود را در مؤسســه زنجیــره

امیــد ایــران آغــاز کــرد .وی هرســال چهــار بــار بــرای ویزیــت
رایــگان کــودکان بیبضاعــت و بــا بیماریهــای پیچیــده
بــه ایــران میآمــد و ســالی دو بــار بــا تیــم خــود جهــت
عملهــای جراحــی بــه ایــران ســفر میکــرد و عملهــای
جراحــی را در بیمارســتانهای تابعــه دانشــگاه علــوم پزشــکی
تهــران و بیمارســتان موقوفــه نورافشــار انجــام مــیداد.
در طــول ایــن  ۱۱ســال ،در کنــار فعالیــت درمانــی ،فعالیتهــای
علمــی و آموزشــی دکتــر مــزدا ادامــه داشــت و جراحــان ســتون
فقــرات زیــادی ب ـه واســطه ایشــان تربیــت شــدند .مرحــوم مــزدا
معمــوالً در ســکوت خبــری و بــدون هیاهــو بــا تیــم خــود بــه
ایــران میآمــد و کــودکان بیبضاعــت ایــن کشــور را عمــل
میکــرد و بــه کشــور فرانســه بازمیگشــت .در آخریــن ســفر
خــود بــه ایــران در شــهریور ســال جــاری ۲۸ ،کــودک توســط
ایشــان و تیمشــان تحــت عمــل جراحــی قــرار گرفتنــد.
دکتــر مــزدا در هفتــه آخــر شــهریورماه ســال  ۹۷بعــد از یــک
جلســه فشــرده کاری در پاریــس ،دچــار حملــه قلبــی شــد و به کما
فرورفــت و در  ۱۱مهرمــاه ،چشــم از جهــان فروبســت و با توشـهای
از دعــای خیــر کــودکان نیازمنــد بــه جهــان آخــرت ســفر کــرد.
روحش شاد و یادش گرامی باد.
به نقل از ایکنا

محسن وزیریمقدم ـ طراح ،نقاش و مجسمهساز در سن
 ۹۴سالگی درگذشت.
محســن وزیــری مقــدم ـ از هنرمنــدان مطــرح هنرهــای تجســمی
ایــران ـ صبــح ـ  ۱۶شــهریور مــاه ـ بــه دلیــل کهولــت ســن در
منزلــش در شــهر رم درگذشــت .بــه گــزارش ایســنا ،وزیــری مقــدم
از شــاخصترین نقاشــان نوگــرای ایــران بــود کــه بــا رویکــردی
مدرنیســتی و ســبکی شــخصی ،آثــاری بدیــع و منحصــر بــه فــرد
خلــق کــرده اســت .وی از نخســتین دانشآموختــگان دانشــکده
هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران بــود و در ســالهای  ۱۳۴۸تــا
 ۱۳۵۵ریاســت دانشــکده هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران را
بــر عهــده داشــت .نمایشــگاهی از نقــش برجســتههای محســن
وزیــری مقــدم تیــر مــاه امســال در گالــری اعتمــاد برگــزار شــد.
ســال گذشــته نیــز نمایشــگاه خوانــش ،دربرگیرنــده آثــاری از
 ۱۵هنرمنــد از ســه نســل مختلــف هنرهــای تجســمی کشــور
برگــزار شــد کــه آثــار وزیــری مقــدم هــم در آن قــرار داشــت.
به نقل از ایسنا

به یاد آنان که رفتند
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علی اصغر یوسفی نیا
اســتاد علــی اصغــر یوســفی نیــاف تاریــخ دان ،پژوهشــگر و دانشــمند برجســته ایرانــی در حــوزه علــوم ژنتیــک و مدیــر مرکــز
نویســنده برجســته اهــل تنکابــن کــه بــه تازگــی دچــار عارضــه آزمایشــگاه هســته ژنراتــور فارماکوژنومیــک دانشــگاه فلوریــدا
مغــزی شــده بــود ،پیــش از ظهــر امــروز در بیمارســتان درگذشــت .اســت.
یوســفی نیــا مــورخ ،محقــق و مؤلــف بزرگــی بــود کــه چندیــن از جملــه آثــار او میتــوان کتابهــای «تاریــخ تنکابــن (محــال
اثــر برجســته در حــوزه تاریــخ و جغرافیــای تاریخــی مازنــدران ثــاث)»« ،مشــروطه بــی نقــاب» ،و «لنــگای کهــن (شــهرهای
کالرآبــاد ،سلمانشــهر و عبــاس آبــاد معاصــر)» اشــاره کــرد.
غربــی تألیــف کــرد.
یوســفی نیــا در تدویــن اثــر گــران ســنگ و پنــج جلــدی «فرهنــگ
او در ســال  ۱۲۳۱شمســی در یکــی از خانوادههــای سرشــناس
واژگان تبــری» بــه عنــوان ســرمولف نقــش ویــژه ای داشــت.
منطقــه مازنــدران غربــی ،در روســتای گل کــوه از توابع شهرســتان
از دیگــر آثــار مکتــوب آن مرحــوم مــی تــوان بــه دودمان یوســفی
عباسآبــاد امــروزی متولــد شــد.
نیــا ،فرهنــگ نامهــا و نــامآوران مازنــدران غربــی :رامســر ،تنکابــن،
تحصیــات مقدماتــی و دبیرســتان خــود را در همــان منطقــه
لنــگا (عباسآبــاد) ،چالــوس ،کجــور و کالردشــت ،فرهنــگ واژگان
ســپری کــرد و ســپس بــرای امــرار معــاش شــغل آمــوزگاری را
تبــری :بــا همانندهــای مازندرانــی ،اســتاربادی ،گیلــی ،قصرانــی و
برگزیــد.
آن ســوی نامــواژگان :واژهشناســی تاریخــی اماکــن دو ســوی البــرز
او در ادامــه بــرای گــذران زندگــی و امــرار معــاش شــروع بــه کار در حوزههــای زبــان تبــری اشــاره کــرد.
کشــاورزی کــرد و در ایــن حــوزه هــم موفــق بــود.
تفســیر چنــد واژه ،درخــت پرســتی و درختــان مقــدس و
گوشــه نشــینی اجبــاری و آرامــش خیــال زندگــی کشــاورزی ،اســفیرود شــوراب ســاری نیــز عناویــن برخــی مقالههــای اوســت.
فرصــت بــی نظیــری فراهــم ســاخت تــا یوســفی نیــا آثــار
مراســم تشــییع اســتاد علــی اصغــر یوســفی نیــا فــردا در
مانــدگاری در زمینــه تاریــخ و جغرافیــای تاریخــی منطقــه خــود و
زادگاهــش برگــزار مــی شــود.
مازنــدران بــه رشــته تحریــر درآورد.
گفتنــی اســت مازندنومــه بــه تازگــی گزارشــی را از اســتاد
او در ســال  ۳۹۳۱در همایشــی بــه عنــوان چهــره مانــدگار فرهنگ
یوســفی نیــا بــه قلــم بيــژن هنــری کار منتشــر کــرده اســت (نــگاه
مازنــدران تجلیــل معرفــی و تجلیل شــد.
کنیــد بــه وقتــی روزگار عــزت مــی دهــد) کــه شــاید آخریــن
اســتاد یوســفی نیــا بــرادر بزرگتــر دکتــر تیمــور یوســف لنگایــی گــزارش پیــش از درگذشــت او باشــد.

