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سخن مدیر مسئول
 

موسســه  ســالگرد  ســیزدهمین  و   1398 نــوروز  ویژه نامــه 
ــن کار  ــروز در دســت شــا اســت. ای ــگ، ام انسان شناســی و فرهن
بــزرگ و ســخت کــه حاصــل  تــاش و کمــک ده هــا تــن از دوســتان  
همچــون  بــوده،  موسســه  در  مــا  همــکاران  و  عاقه منــدان  و 
ــگاه  ــر وب ــگان ب ــورت رای ــفند به ص ــه اس ــن هفت ــال در آخری هرس
ــی را  ــداف گوناگون ــرد و اه ــرار می گی ــگ ق ــی و فرهن انسان شناس
ــال می کنــد: نخســت آنکــه گزارشــی از مجموعــه فعالیت هــای  دنب
موسســه را در اختیــار  دوســتدارانش قــرار دهــد و سال به ســال 
ــه  ــن  ب ــا روش ــه م ــا کارنام ــد ت ــرس باش ــندی در دس ــون س همچ
ترتیــب،  بدیــن  بگیــرد.  قــرار  تردیــد  و  ابهــام  از هرگونــه  دور 
فعالیت هــای گوناگــون موسســه بــه تفکیــک و در گزارش هــای 
ــه  ــح شــده و چشــم اندازهایی ک ــدگان ترشی ــرای خوانن مشــخص  ب
ــن  ــز مطرح شــده اند. همچنی ــک از آن هــا وجــود دارد نی ــرای هری ب
ــث  ــه  بح ــاز ب ــوز نی ــوده و هن ــازه ب ــه ت ــا ک ــی از فعالیت ه برخ
ــب خواننــدگان دارد نیــز  و اصاح هایــی از جانــب مــا یــا از جان
ــن هــدف گردهــم آوردن  ــده اســت. دومی ــه آم ــن  ویژه نام در همی
ــا  ــه م ــه ب ــن ویژه نام ــتند در ای ــه توانس ــت ک ــتانی اس ــه دوس هم
ــن مشــارکت گاه در  ــند. ای ــته باش ــانند و مشــارکت  داش ــاری رس ی
ــک  ــکل ی ــه ش ــوده، گاه ب ــاه ب ــک کوت ــه و تربی ــک بهاری ــب ی قال
شــعر، برخــی از  مــوارد هــم به صــورت یادداشــت ها، گزارش هــا و 
ــای  ــم تفاوت ه ــر رو، و به رغ ــی. به ــی و تفصیل ــای پژوهش مقاله ه
بســیار زیــادی کــه در کارهــا وجــود داشــته و مــا نیــز آن هــا را در 
بخش هــای  تفکیک شــده گردآورده ایــم از همــه دوســتان بــرای 
نفــس ِ ایــن مشــارکت تشــکر می کنیــم و امیدواریــم همــواره 
ــد  ــال بای ــن ح ــند.  در همی ــا باش ــار م ــر  در کن ــه بیش ــر چ و ه
ــی  ــه مطلب ــن مجموع ــتانی در ای ــم دوس ــر می بینی ــه اگ ــم ک بگویی
ندارنــد، بــه معنــای جدایی شــان از مــا نیســت و اغلــب بــه علــت  
ــا  ــا آن ه ــش ب ــا کابی ــه م ــه هم ــت ک ــی اس ــای مقطع گرفتاری ه
ــه مدیریــت انسان شناســی  ــام ایــن دوســتان ب ــرو می شــویم. پی روب
و فرهنــگ  نیــز بــرای مــا دلگرم کننــده بــود و  آرزویــان آن اســت 
ــان  ــا از می ــه ی ــر  کاهش یافت ــه زودت ــر چ ــان ه ــه گرفتاری هایش ک
برونــد و بتواننــد فرصــت بیشــری بــرای 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 بــرای لغزش و اشــتباه 
ــص  ــدون نق ــک ب ــز بی ش ــه نی ــن ویژه نام ــن رو ای ــود دارد ازای وج
ــگاه  ــه روی وب ــن هفت ــه  کــه در ای ــود و  نخســتین منون نخواهــد ب
خواهــد رفــت احتــاالً بــا منونه هــای بعــدی کــه اشــتباهات در آن از 
میــان خواهنــد رفــت  تکمیــل خواهــد شــد. هرچنــد کــه امیدواریــم 
و متــام تــاش خــود را کرده ایــم کــه اشــتباهات بــه حداقــل ممکــن 
ــیخان  ــگار ش ــه از ن ــت ک ــای آن هس ــان ج ــد.  در پای ــش یابن کاه
ــدی و  ــخه  و صفحه بن ــن نس ــردن ای ــی ک ــری و  نهای ــرای رسدبی ب
ــده الشــایی،  و همــکاری   ــاد فری ــا نقاشــی های زنده ی طراحــی آن ب

ــن کار   ــر مهــم معــراج رشیفــی همــکار دیگرمــان در ای بســیار مؤث
ــه دوســتان و  ــرای هم ــم. پیشــاپیش ب از هــر دو آن هــا تشــکر کنی
ــگ ســال خــوب و  ــکاران انسان شناســی و فرهن ــدان و هم عاقه من
ــار  ــه در کن ــم همیش ــم و امیدواری ــاری  را آرزو می کنی ــوش پرب خ
هــم  بتوانیــم  یــار و یــاوری بــرای فرهنــگ پربــار ایرانــی باشــیم و 

ــم.  ــه آن بکنی ــد کوچــک ب ــی هرچن خدمت
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فعالیت های انسان شناسی و فرهنگ

موسســه انسانشناســی و فرهنــگ از ســال 1384، فعالیــت 
ــدف  ــرد. ه ــاز ک ــگاه آغ ــک وب ــب ی ــدا در قال ــود را ابت خ
ایــن موسســه گــرد هــم آوردن پژوهشــگران، دانشــگاهیان، 
روشــنفکران، هرنمنــدان و دانشــجویان از همــه رشــته هــای 
ــناخت  ــه و ش ــه اندیش ــرای مبادل ــرن ب ــانی و ه ــوم انس عل

ــت. ــان اس ــران و جه ــای ای ــر فرهنگ ه ــر و بیش به
ــاخه  ــد ش ــش از ص ــا بی ــگ ب ــی و فرهن ــگاه انسان شناس وب
ــه در  ــت ک ــی اس ــرده اطاعات ــگاه گس ــک پای ــی، ی تخصص
منونــه فارســی خــود امــروز بــه یکــی از منابــع اصلــی 
در همــه حوزه هــای فرهنگــی تبدیــل شــده اســت، و 
منونه هــای آن بــه ســایر زبان هــا در حــال آماده ســازی 
ــا  هســتند. وبــگاه، از بــدو تاســیس خــود در ســال 1384 ت
ــان  ــد از 100 کشــور جه ــون بازدی ــش از 18 میلی ــروز بی ام
ــه  ــگاه مســتقل در زمین ــن وب داشــته اســت، و پربیننده تری

ــت.  ــانی اس ــوم انس ــته ای عل مطالعــات بین رش

انتشارات دیداری و شنیداری
انتشــارات دیــداری و شــنیداری، شــامل ضبــط و تهیــه 
آنهــا  پخــش  و  صوتــی  فایل  هــای  و  کتــاب  فیلم هــا، 
بــا تشــکیل کانال هــای تلگــرام و اینســتاگرام تخصصــی 
ــی و  ــنیداری انسان شناس ــداری ش ــارات دی ــود. انتش می ش
فرهنــگ از ســال 1395 کار خــود را آغــاز کــرد. تاکنــون 
بیــش از صــد فیلــم کوتــاه ســاخته شــده اســت، و بیــش از 
ده هــا فایــل صوتــی آمــاده و بــر روی کانال هــای تلگــرام و 

اینســتاگرام موسســه قــرار گرفته انــد. 

شنبه های سینام و فرهنگ
شــنبه های ســینا و فرهنــگ طــی برگــزاری ســه دوره 
نشســت و منایــش بیســت فیلــم بــه همــراه تحلیــل و گفتگو  
از مهــر 1396 تــا کنــون تــاش کــرده تــا بــا نگاهــی ژرف بــه 
ــری  ــا بهره گی ــری و ب ــف نظ ــای مختل ــا از دریچه ه فیلم ه
ــف،  ــدان عرصه هــای مختل ــِش اندیشــمندان و هرنمن از دان
از ســینا بــه عنــوان ابــزاری بــرای ارتقــاء فرهنــگ جامعــه 
بهــره بــرده و همزمــان بــا آن، تجربــه  نــاب متاشــای جمعــی 
و تحلیــل فیلــم را نیــز بــرای مخاطبانــش فراهــم آورد. فصل 
جدیــد ایــن نشســت ها از ســال جدیــد آغــاز خواهــد شــد.

یکشنبه های انسانشناسی فرهنگ

 ،1392 ســال  از  فرهنــگ  انسان شناســی  یکشــنبه های 
آغــاز شــدند و در حــال حــارض ششــمین دوره خــود را طــی 
ایــن جلســات شــامل ســخرنانی ها و منایــش  می کننــد. 
فیلم هــای مســتند هفتگــی هســتند کــه بــه صــورت منظــم  
هــر ســال از  مهــر تــا خــرداد ســال بعــد تشــکیل می شــوند. 
ــم  ــخرنانی و فیل ــش از 250 س ــا بی ــه ب ــون162 جلس ــا کن ت
ــرای  ــت. )ب ــده اس ــام ش ــا انج ــن  برنامه ه ــتند در ای مس
ــزارش  ــش گ ــال 97 بخ ــت های س ــت نشس ــاهده فهرس مش

را  ویژه نامــه  فرهنــگ  و  انسانشناســی  یکشــنبه های 
ــد.( ــه کنی ماحظ

سخرنانی ها، کارگاه ها و هامیش های انسان شناسی و فرهنگ

انسان شناســی و فرهنــگ تاکنــون بیــش از 250 جلســه 
ســخرنانی، کارگاه، میزگــرد، و هایــش مشــرک بــه صــورت 
یــا  غیردولتــی  انجمن هــای  همــکاری  بــا  یــا  مســتقل 

ســازمان های دولتــی برگــزار کــرده اســت.
 انسان شناســی و فرهنــگ در ســال 97 کارگاه هــای نظــری 
ــیاه بودگی و  ــدن، س ــای ب ــل نظریه ه ــی مث ــا موضوعات را ب
ــق  ــهری و کارگاه مناط ــی ش ــیم، کارگاه انسان شناس فمینس
آزاد و مشــارکت جوامــع محلــی را برگــزار کــرده اســت کــه 
از اســتقبال بســیار خــوب مخاطبــان برخــوردار بــوده اســت. 

بخش داده نگاری )اینفوگرافی(، نقشه نگاری و 
انیمیشن های فرهنگی

و  تصویــری  گاه شــارهای  فرهنگــی،  نقشــه های  تهیــه 
انیمیشــن بــرای ارائــه نتایــج پژوهش هــا و برنامه هــای 
منابــع  ســایر  یــا  وبــگاه  در  شــده  ارائــه  فرهنگــی 
ــگاری انسان شناســی و فرهنــگ  فعالیت هــای بخــش داده ن
را تشــکیل می دهنــد. ایــن بخــش از ســال 1395راه انــدازی 
شــده اســت، و تــا کنــون بیــش از ده هــا مــورد داده نگاره هــا  
و  فعالیت هــا  نتایــج  بــرای  گوناگــون  )اینفوگراف هــای( 
پژوهش هــای انسان شناســی و فرهنــگ و ســایر پروژه هــای 
فرهنگــی اعضــا و همــکاران ارائــه کــرده است.گاه شــارهای 
تصویــری و تهیــه آلبوم هــای تصویــری، پاورپوینت هــای 
پژوهشــی و همچنیــن انیمیشــن های فرهنگــی )دربــاره 
ــاژ  ــب دوب ــی( در قال ــه های فرهنگ ــخصیت ها و اندیش ش
ــی  ــابه ایران ــای مش ــه منونه ه ــی و تهی ــای غیرایران منونه ه
بــا اندیشــمندان  فرهنــگ خــود، از برنامه هــای دیگــر ایــن 

بخــش اســت. 

انتشارات انسان شناسی و فرهنگ
یکــی از اهــداف موسســه انسان شناســی و فرهنــگ از 
ــا و  ــردان کتاب ه ــف و برگ ــه  تالی ــک ب ــیس کم ــدو تاس ب
مقاله هــای مفیــد در زمینــه شــاخت فرهنــگ ایرانــی و 
ــته ای  ــرد بین رش ــر رویک ــد ب ــا تاکی ــان  ب ــای جه فرهنگ ه
بــوده و هســت. ایــن  امــر ســبب شــد کــه در طــول بیــش 
از ده ســال،  صدهــا هــزار صفحــه مطلــب در قالــب متــون 
الکرونیــک منتــرش شــوند کــه از چنــد ســال پیــش انتشــار 
آنهــا در قالــب همــکاری بــا چندیــن نــارش خصوصــی 
ــره کار و  ــه گس ــه ب ــا توج ــا ب ــدند. ام ــاز ش ــی آغ و دولت
ــا   ــی ب ــارات انسان شناس ــه، انتش ــکاران موسس ــش هم افزای
اخــذ مجــوز از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی کار خــود 
را آغــاز کــرده و در اولیــن تجربــه رســمی خــود کتاب هــای 
ذیــل را در دســت انتشــار دارد.ایــن کتاب هــا در کنــار 
ــه صــورت  ــه همچــون گذشــته ب ــاب مشــرکی ک ده هــا کت



98
ز 

رو
نو

 /
 8

ل 
سا

  
گ

هن
فر

و 
ی 

س
نا

ش
ن 

سا
ان

 

 

8

مشــرک بــا نــارشان خصوصــی و دولتــی منتــرش مــی کنیــم، 
ــتند. ــت انتشــار هس در دس

بخــش انتشــارات انسان شناســی و فرهنــگ در ســال 1397 
ــه  ــاری را پشــت رس گذاشــته اســت. از جمل ــز ســال پرب نی
فعالیت هــای متنــوع ایــن بخــش می تــوان بــه تعــداد 
بــاالی کتاب هــای منتــرش شــده، در دســت چــاپ و در 
دســت برگــردان و تالیــف توســط اعضــای شــورای مرکــزی و 
همــکاران اصلــی موسســه انسان شناســی و فرهنــگ اشــاره 
کــرد. کتاب هــای مذکــور طیــف وســیعی از موضوعــات 
ــهر،  ــی ش ــه انسان شناس ــی از جمل ــا انسان شناس ــط ب مرتب
ــکل  ــرگ، و.... را در دو ش ــگاهی، م ــگ دانش ــواد، فرهن س
تالیــف و برگــردان در بــر گرفته انــد. از طرفــی انتشــار 
ــارص  ــی مع ــخ فرهنگ ــروژه تاری ــاب تحــت پ ــد کت ســی جل
کــه هــر کــدام بــه یــک شــخصیت فرهنگــی و فعــال ایــن 
ــال  ــان دنب ــال 97 همچن ــز در س ــت نی ــط اس ــوزه مرتب ح
ــا  ــگ موفــق شــده ب شــده اســت، و انسان شناســی و فرهن
همــکاری پژوهشــگاه فرهنگ، هــرن و ارتباطــات، مقدمــات 

ــد.  ــه را فراهــم کن ــن مجموع انتشــار ای

فهرست کتاب های انسان شناسی و فرهنگ در سال 97
همچنیــن عناویــن کتــاب هــای در دســت انتشــار عبارتند 

از:
- همراه با باد، نارص فکوهی؛

ــربی  ــدره وام ــران، آن ــن در ای ــای م ــت و ماجراه - سیاس
ــینایی؛ ــرو س ــردان خ برگ

- انسان شناســی آمــوزش عالــی، برگــردان جبــار رحانــی 
و مهســا شــیخان؛

ــندگان  ــی از نویس ــی؛ گروه ــر انسان شناس ــه ای ب - مقدم
دایــره املعــارف بریتانیــکا، برگــردان زهــره دودانگــه؛ 

ــم خورده(،  ــای قس ــوند )باکره ه ــرد می ش ــه م ــی ک - زنان
آنتونیــا یونــگ، برگــردان محمــد مهــدی فتوره چــی و  

ــودی؛ ــژه مقص منی
- مری داگاس، زهره انواری؛ 

- تن بارگی در عهده صفویه- زهره روحی؛ 
ــردان  ــن، برگ ــی دی ــاب جامعه شناس ــتارهایی در ب - جس

ــا و دیگــران؛ ــری طیبی نی مه
ــم،  ــه خش ــر مطالع ــه ب ــم: مقدم ــه داری ــمی ک - از خش

مهــرداد عربســتانی و دیگــران؛ 
ــی و مهســا  ــار رحان ــم، برگــردان جب - انسان شناســی عل

شــیخان(

کانال های تلگرامی

موسســه انســان شناســی و فرهنــگ در راســتای محورهــای 
اصلــی فعالیــت هــای خــود یعنــی ایجــاد زمینــه ای بــرای 
کار فرهنگــی و علمــی ســامل در همــه رده هــا و بــرای همــه 
تلگرامــی  کانال هــای  برنامــه گســرش  افــراد عاقمنــد، 
خــود را بــرای ایجــاد امــکان رسیع تــر و ســاده تر دسرســی 
عاقمنــدان بــه حوزه هــای مختلــف از ســال 95 آغــاز 
منــود. کانــال تلگــرام انسان شناســی و فرهنــگ در حــال 
ــال اینســتا گرام بیــش  حــارض نزدیــک بــه5000 عضــو و کان
از  10000 عضــو دارنــد. در حــال حــارض، انسان شناســی و 
فرهنــگ بیــش از ســی کانــال تلگرامــی بــا بیــش از 10000 

هــزار عضــو دارد.
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گزارش وبگاه تاریخ فرهنگی ایران مدرن 

قــرن بیســتم کــه بــرای مــا در دوره ای تقریبــا صدســاله از 
مرشوطــه تــا امــروز انطبــاق داشــته اســت،  ایــران مــدرن 
را بــا متــام ویژگی هــا و فــراز و فرودهــای فرهنگــی اش 
می ســازد. رشوع دولــت ملــی، شــکل گرفــن نهادهــای 
اقتصــادی، سیاســی، اجتاعــی، آموزشــی، فرهنگــی، ورود 
و  اندیشــه ها  افتــادن  راه  بــه  و  مــدرن،  فناوری هــای 
ــاز  ــن دوره  ب ــه ای ــا ب ــون عمدت ــری گوناگ ــای فک جریان ه
می گردنــد؛ در همیــن دوره اســت کــه شــاهد تبدیــل 
پهنــه ای تقریبــا کامــا روســتایی و عشــایری بــه یــک 
ــتا،  ــن راس ــتیم. در همی ــهری هس ــا ش ــا متام ــور تقریب کش
ــته ای را  ــزرگ و پیوس ــروژه ب ــگ پ انســان شناســی و فرهن
تعریــف کــرده اســت کــه شــامل  مطالعــه ای گســرده بــر 
شــکل گیری فرآیندهــای فرهنگــی در ایــن دوران صــد ســاله 
ــانه ها  ــه رس ــال هم ــده، از خ ــوی آین ــه س ــداوم آن ب و ت
ــه و...(  ــم، نقش ــس، فیل ــوب، عک ــفاهی و مکت ــون ش )مت
ــا  ــاد بســیار وســیعی دارد و عمدت ــروژه ابع ــن پ اســت. ای
فرهنــگ مــدرن ایــران را از 11 ورودی یــا مدخــل اساســی 
ــا،  ــخصیت ها، نهاده ــد از: ش ــه عبارتن ــد ک ــی می کن بررس
فرآیندهــا، رویدادهــا، آثــار، مــکان، زمــان، اشــیاء، مفاهیــم، 
اســناد و ســایر.  شــیوه ارائــه مطالــب در هــر یــک از یــازده 
مجموعــه بــاال در قالــب مدخل هــای مختلــف صــورت 
می گیــرد. بــرای مثــال، زیرمجموعــه ادبیــات در مجموعــه 
شــخصیت ها، حــاوی مدخل هــای مختلفــی چــون ســیمین 
دانشــور، مهــدی اخــوان ثالــث، غامحســین ســاعدی، 
ــه  ــت. زیرمجموع ــرخ زاد و ... اس ــروغ ف ــاملو، ف ــد ش احم
هرنهــای منایشــی در مجموعــه شــخصیت ها مداخلــی 
غریب پــور  بهــروز  رادی،  اکــرب  بیضایــی،  بهــرام  چــون 
را در خــود جــای داده اســت و همینطــور ســایر زیــر 
ــا  مجموعه هــا و مجموعه هــای ســایت مداخلــی مرتبــط ب

ــرد. ــد ک ــی خواهن خــود را بازمنای
ــدرن، از  ــران م ــی ای ــخ فرهنگ ــروژه تاری ــمی پ ــایت رس س
آذر 1396 بــه طــور غیررســمی مراحــل آماده ســازی خــود 

را طــی و از تاریــخ 13 اســفند کــه در دوازدهمیــن مراســم 
ــی شــد،  ــگ رومنای ســالگرد تاســیس انسان شناســی و فرهن
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.
فنــی،  لحــاظ  بــه  کنــون  تــا  تاریــخ فرهنگــی  وبــگاه 
ــز  ــب و شــیوه منایــش مجموعه هــا، و نی دســته بندی مطال
ارتباطــات داخلــی و فرامــن )متاتکســت( های مختلــف 
ــادی  ــیار زی ــرات بس ــگاه تغیی ــف وب ــای مختل در بخش ه
را تجربــه کــرده و بــه روزرســانی شــده اســت. ارتباطــات 
داخلــی مطالــب در مدخــل بــا یکدیگــر و بــا ســایر مداخــل 
و مجموعه هــای مرتبــط بــه شــیوه ای ســاماندهی شــده اند 
کــه یــک مطلــب بواســطه نــوع مجموعــه، پدیــد آورنــده، 
اثــر و کلیــد واژگان بــه راحتــی بــا مطالــب دیگــری با هان 
ــش از  ــب در بی ــن ترتی ــه ای ــده و ب ــط ش ــد واژه مرتب کلی
یــک مدخــل منایــش داده می شــود. همچنیــن، جســتجوی 
مطالــب از طریــق جســتجوی کلــات کلیــدی هــر مطلــب، 
ــی  ــه راحت ــری عکس هــا ب ــو، صــدا )پادکســت( و گال ویدئ
امکان پذیــر اســت. بــرای مثــال، مــا در بخــش شــخصیت ها 
ــم،  ــور را داری ــروز غریب پ ــل به ــی( مدخ ــای منایش )هرنه
و در بخــش آثــار مدخلــی بــا عنــوان اپــرای عروســکی 
ــاره بهــروز غریــب پــور و اپــرای  کــه مطالــب مرتبــط درب
ــن  ــوند. ای ــرش می ش ــه منت ــر دو مجموع ــکی در ه عروس
مطالــب همچنیــن پــس از بارگــزاری مجموعــه عکس  هــای 
عروســک های منایشــی بهــروز غریب پــور، بــا همیــن کلیــد 
ــب  ــل غری ــده در دو مدخ ــرش ش ــب منت ــه مطال واژگان ب

پــور و اپــرای عروســکی متصــل خواهنــد شــد.
ــداد، شــکل گیری  ــک روی ــروز ی ــم ب ــه می دانی هانطــور ک
ــش فرهنگــی  شــخصیت های هــرنی و فرهنگــی و هــر کن
دیگــر، زاییــده بســری اســت کــه در آن عوامــل مختلــف 
ــای  ــی در صورت ه ــی و قوم ــی و فرهنگ ــی، اجتاع سیاس
خــاص اجتاعــی بــا یکدیگــر تعامــل و کنــش دارنــد، 
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ــه  ــه را ب ــن نکت ــدرن ای ــران م ــی ای ــخ فرهنگ ــایت تاری س
خوبــی مــد نظــر قــرار داده و در تــاش اســت تــا بــا ایجــاد 
ــر  ــاوه ب ــدی، ع ــه بع ــت ها( در مرحل ــا )متاتکس فرامن ه
ــرای موضوعــات  ــه را ب ــی، امــکان بررســی چندجانب بازمنای

ــد.  فراهــم منای
در بخــش محتــوای وبــگاه و در ابتــدای راه، مترکــز مــا بــر 
روی انبــوه مطالبــی کــه بــا موضوعــات مختلــف در وبــگاه 
ــایت  ــن در س ــگ و همچنی ــی و فرهن ــیو انسان شناس آرش
ــا مــی شــوند،  ــد انســان شناســی بارگــزاری شــده و ی جدی
ــع آوری  ــد و جم ــل جدی ــاد مداخ ــرای ایج ــاش ب ــود. ت ب
مطالــب از ســایت های انسان شناســی آغــاز شــد و بــه 
ــران  ــخ فرهنگــی ای ــگاه تاری ــب روی وب ــن مطال ــج ای تدری
ــات،  مــدرن در مجموعه هــای مختلــف شــخصیت ها )ادبی
ــگارد، هرنهــای منایشــی، معــاری(،  ســینا، هرنهــای آوان
ــا نهادهــای  هرنهــای منایشــی، معــاری و شهرســازی؛ و ی
فرهنگــی )ماهنامــه رودکــی، مجلــه ســخن، مجلــه فرهنــگ 
ــان(،  ــودکان و نوجوان ــری ک ــرورش فک ــون پ ــی، کان و زندگ
رویدادهــای سیاســی )جنبــش مرشوطــه، نهضــت جنــگل، 
جنــگ ایــران و عــراق،  انقاب اســامی(؛ مفاهیــم اجتاعی 
ــی  ــم سیاس ــادری(، مفاهی ــان م ــنفکری، زب ــدد،  روش )تج
)هویــت ملــی(، مفاهیــم دینــی و اعتقــادی )نــذر و نــذری، 
ــهری  ــای ش ــا و محله ه ــامل فضاه ــا ش ــهادت(، مکان ه ش
و فضاهــا و محله هــای روســتایی و عشــایری )ترکمــن، 
بختیــاری؛ تهــران، یــزد( و ... درج شــده اند. صفحــه گالــری 
ــای  ــاوی مجموعه ه ــود ح ــم خ ــدا ه ــم و ص ــس، فیل عک
ــگ،  ــخ، فرهن ــاره تاری ــف و ارزشــمندی درب ــب مختل مطال
ــا  ــق کلید واژه ه ــد و از طری ــای داده ان هــرن را در خــود ج

ــی مجموعه هــا متصــل هســتند.  ــب متن ــه مطال ب
کار منونه خوانــی و بارگــزاری مطالــب بــا تــاش شــبانه روزی 
ــا  ــاز شــده و ت ــان آغ و خســتگی ناپذیر گروهــی از داوطلب
ــا ایــن حــال، هنــوز کار بــر  کنــون ادامــه داشــته اســت. ب
ــرش  ــی منت ــای موضوع ــب پرونده ه ــی از مطال روی انبوه
ــرای  ــاش ب ــگ و ت ــگاه انسان شناســی و فرهن شــده در وب
تعریــف مفهومــی مداخــل جدیــد و جســتجو بــرای مطالب 
ــیاری از  ــر آن، بس ــاوه ب ــه دارد. ع ــان ادام ــا همچن آن ه
ــوده و  ــب ب ــی از مطل ــا خال ــا و زیرمجموعه ه مجموعه ه
ــه  ــم ک ــد و امیدواری ــرده ای را می طلب ــه گس کار داوطلبان
افــراد جدیــدی بــا تخصص هــای مختلــف بــه مــا بپیوندنــد.

ــی  ــات فرهنگ ــا مج ــادی،  ب ــارکت های نه ــش مش در بخ
هــرنی مختلــف مثــل آزمــا و نســیم بیــداری  جهــت 
مشــارکت در پــروژه  رایزنــی شــده و امیدواریــم کــه 
نهادهــای  و  مجله هــا  بــا  را  خــود  همــکاری  بتوانیــم 

فرهنگــی هــرنی بیشــری شــکل بدهیــم. 
ــه  ــدرن ب ــران م ــی ای ــخ فرهنگ ــگاه تاری ــم وب ــد داری امی
دایره املعــارف تاریــخ فرهنگــی ایــران مــدرن در متامــی 
شــاخه ها و زمینه هــا تبدیــل شــده و امــکان جســتجو 
ــاد  ــران ایج ــدان و کارب ــه عاقه من ــرای هم ــه را ب و مطالع

ــد. کن
ــروژه  ــه پ ــم ک ــاره کنی ــه اش ــن نکت ــه ای ــد ب ــن بای همچنی

وبــگاه بخشــی از پــروژه بزرگــر اســت کــه  در قالب هــای 
دیگــر نیــز در حــال انجــام اســت؛ مثــل مصاحبــه بــا  
ســی گانه  کتاب هــای  انتشــار  و  تاثیرگــذار  هرنمنــدان 
دربــاره شــخصیت های فرهنگــی کشــور کــه ادامــه خواهند 
بــه بودجه هــای  نیــاز  البتــه  ایــن کار  ادامــه  داشــت. 
بیشــری دارد کــه امیدواریــم عاقمنــدان بتواننــد در تامیــن 

ــاری رســانند.  ــا ی ــه م ــا ب آنه
در پایــان از اعضــای تیــم فنــی جنــاب آقایــان محمــد 
زینــب  خانــم  رسکار  و  مــرادی  محمد رضــا  حلوایــی، 
ــم.  ــی تشــکر کنی ــل حایت هــا و کار فن ــه دلی میرشــکار ب
همچنیــن از اعضــای تیــم محتوایــی تاریــخ فرهنگــی ایــران 
مــدرن رسکار خانم هــا ملیحــه درگاهــی، ســارا عشــقی، 
راحلــه خاکبــاز کــه بــا تــاش خســتگی ناپذیر خــود از 
فاطمــه حجــاری زاده،  و  بوده انــد؛  مــا  بــا  راه  ابتــدای 
ــایر  ــاد و س ــا فرش ــی، ره ــی، اعظــم علیخان رساهــی صنعت
دوســتانی کــه در ادامــه بــه مــا پیوســته اند کــال تشــکر را 
داریــم و امیدواریــم کــه در ایــن مســیر در کنــار مــا مباننــد. 
همچنــان کــه امیدواریــم در آینــده ای نزدیــک تعــداد 
ــه  ــورد مطالع ــف م ــای مختل ــوزه ه ــا در ح ــکاران م هم

ــد. ــدا کن ــش پی ــی افزای ــخ فرهنگ ــگاه تاری وب
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در پایــان مجموعه هــای یازده گانــه تاریــخ فرهنگــی ایــران 
مــدرن بــه اختصــار معرفــی می شــوند:

1. شــخصیت های فرهنگــی: منظــور از شــخصیت ها افرادی 
ــای  ــون، در حوزه ه ــا کن ــه ت ــه از دوره مرشوط ــتند ک هس
مختلــف علــوم، فرهنــگ، و هــرن بــا خلــق آثــار، جریان هــا، 
و یــا تشــکیل نهادهایــی خــاص در فرهنــگ؛ تاثیر مشــخصی 
بــر فرهنــگ ایــران بــه طــور کل داشــته اند. مجموعه هــای 
انــد: گرفتــه  قــرار  شــخصیت ها  مدخــل  ذیــل  زیــر 

ادبیــات: متامــی نویســندگان و یــا مرجــان ادبــی کــه 
ــد  ــد، از محم ــه راه انداختن ــات ب ــی را در ادبی ــان نوی جری
ــدرن،  ــاه م ــتان کوت ــبک داس ــق س ــا خل ــزاده ب ــی جال عل
تــا نیــا یوشــیج پــدر شــعر نــو، شــاملو و ...را در بــر 
و  ســبک  میــان، مرجــان صاحــب  ایــن  در  می گیــرد. 
توانایــی هــم بودنــد کــه ســهم بســزایی در معرفــی ادبیــات 
ــد )ســحابی، نجــف  ــی ایفــا کرده ان ــه جامعــه ایران غــرب ب
از  و  دیگــر(  بســیاری  و  کوثــری  عبداللــه  دریا بنــدری، 
ایــن رهیافــت جریانــی را در ادبیــات ایجــاد کرده انــد 
می گیرنــد. قــرار  ادبیــات  مدخــل  ذیــل  همگــی  کــه 

هرنهــای آوانــگارد: در اینجــا منظــور هرنهــای اجرایــی 
آن،  کنونــی  معنــای  در    performing arts یــا  و 
یعنــی هرنهــای تلفیقــی، بــرای هرنهــای غیرتجســمی، 
 happening یــا  و   ،installation منایشــی،  تجربــی، 
مــد نظــر اســت، بــرای مثــال، منایش هــای صدرالدیــن 
می شــود. تلقــی  آوانــگارد  هــرن  از  منونــه ای  زاهــد 

بازیگــران  یــا  و  منایشنامه نویســان  منایشــی:  هرنهــای 
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مشــهوری کــه بــا منایشــنامه، اجــرای تئاتــر و یــا بــازی 
درخشــان خــود در ایــن حــوزه تاثیرگــذار بوده انــد، ذیــل این 
مجموعــه معرفــی خواهنــد شــد. تــا قبــل از دوران مــدرن، 
ــش در  ــج منای ــکل رای ــا ش ــه تنه ــه تعزی ــت ک ــوان گف می ت
ایــران بــوده اســت. در طــی فرآینــد مدرن ســازی و آشــنایی 
بــا اندیشــه غــرب و متاثــر از آن، تئاتــر و یا هرنهای منایشــی 
بــه ســبک و الگــوی غربــی آن کم کــم شــکل گرفتنــد. 
فرهنگــی،  ریشــه های  و  خاســتگاه  کــه  اســت  بدیهــی 
اجتاعــی و اولیــن تجربیــات آن نیــز در ذیــل زیرمجموعــه 
فرآیندهــای فرهنگــی مــورد بررســی قــرار خواهنــد گرفــت.

ســینام: از زمــان ورود اولیــن دســتگاه دوربیــن فیلمــربداری 
»ســیناتوگراف« در زمــان مظفرالدیــن شــاه، و تولیــد اولین 
فیلــم ســینایی بلنــد »دخــر لــر« تــا کنــون، ســینای ایــران 
مســیر پــر فــراز و نشــیب و طوالنی را تا به امروز پشــت رس 
ــان،  ــان، تهیه کننــدگان، کارگردان گذاشــته اســت. در ایــن می
ــد کــه در هــر  فیلم نامه نویســان و مورخــان مختلفــی بودن
دوره تاثیــر شــگرفی بــر ســینای ایــران داشــته اند. بدیهــی 
اســت، بــا اینکــه در صحبــت از ســینا بیشــر کارگردانــان و 
ــد نظــر اســت،  ــد م ــه ایجــاد کرده ان جریان هــای فکــری ک
ــای  ــایر حوزه ه ــذار در س ــخصیت های تاثیرگ ــر ش ــا دیگ ام
ســینا مثــل، دوبــاژ، تدویــن و ســایر بخش هــای فنــی فیلم  
ــد. ــرار می گیرن ــورد بررســی ق ــه م ــن مجموع ــل ای هــم ذی

و  مهمریــن  شــاید  عنــوان  بــه  دانشــگاه  دانشــگاه: 
دوره  از  مــدرن،  آموزشــی-فرهنگی  نهــاد  عالی تریــن 
مرشوطیــت بــا تاســیس دارالفنــون شــکل گرفتــه اســت. در 
ــه  ــا ب ــایر نهاده ــی س ــی و فرهنگ ــای آموزش ــش نهاده بخ
تفضیــل مــورد بررســی قــرار خواهنــد گرفــت. امــا منظــور 
از دانشــگاه، تعریــف امــروزی و شــکل رایــج آن اســت کــه 
خــود بــه چهــار مدخــل علــوم انســانی و اجتاعــی، علــوم 
ــا  ــای زیب ــکی و هرنه ــوم پزش ــی، عل ــی مهندس ــه و فن پای
تقســیم مــی شــود و معــرف چهره هــای شــاخص هــر یــک 
ــه  ــا توجــه ب ــن تقســیم بندی ب ــن مداخــل هســتند. ای از ای
تقســیم بندی متــداول علــوم دانشــگاهی انجام شــده اســت. 
بدیهــی اســت کــه جریان ســازی های کان فرهنگــی توســط 
دانشــگاه ها در مدخل هــای دیگــری چــون فرآیند هــا، و 
ــت. ــد گرف ــرار خواهن ــورد بررســی ق نهادهــای فرهنگــی م

موســیقی: بــا اینکــه تقســیم بندی موســیقی رده بندی هــای 
ــخ فرهنگــی تنهــا چهــار  مختلــف و متنوعــی دارد، در تاری
دســتگاهی،  موســیقی  اقــوام،  موســیقی  اصلــی  دســته 
شــده  اکتفــا  پــاپ  موســیقی  و  کاســیک  موســیقی 
ــر  ــکان تغیی ــروژه ام ــت پ ــا پیرشف ــی اســت ب اســت. بدیه
دارد. وجــود  جدیــد  دســته های  شــدن  اضافــه  یــا  و 

ــا ایــن کــه در برخــی تقســیم  هرنهــای دســتی و ســنتی: ب
بندی هــای هــرنی، هرنهــای دســتی در زمــره هرنهــای 
ــارض  ــدی ح ــا طبقه بن ــوند، ام ــدی می ش ــمی طبقه بن تجس
تاریــخ فرهنگــی مــدرن بیشــر بــا مفهــوم و رویکــرد 

ــا«، هرنهــای دســتی و ســنتی را از هرنهــای  »هرنهــای زیب
تجســمی جــدا و بــه عنــوان مجموعــه ای مســتقل در نظــر 
گرفتــه اســت. بــا توجــه بــه تنــوع غنــی قومــی و فرهنگــی 
ایــران، متامــی هرنهای دســتی ایرانــی از جمله ســوزن دوزی، 
از  مختلــف  اقــوام  میــان  در  منبــت کاری،  مینــا کاری، 
ــه  ــی برخــوردار اســت. از آنجــا ک پیشــینه ای بســیار طوالن
ایــن حــوزه در مطالعــات فرهنگــی شــاید بــه فراخــور قومی 
نــه تنهــا کمــر مــورد توجــه بــوده، بلکــه رو بــه زوال اســت؛ 
ــت  ــن حــوزه فعالی ــه در ای ــرادی ک ــی اف شناســایی و معرف
کــرده و ایــن هرنهــای دســتی و ســنتی را زنــده نگــه داشــته 
انــد، از جملــه اهــداف مهــم تاریــخ فرهنگــی اســت. 
ــه هرنهــای دســتی و ســنتی، از  ــگاه ب همینطــور، تحــول ن
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.

تلویزیــون: ســازمان رادیــو و تلویزیــون، بــه عنــوان اولیــن 
رســانه های ارتبــاط جمعــی کــه بــا فاصلــه ای کوتــاه در دهه 
ــای  ــد برنامه ه ــا تولی ــود ب ــدند، خ ــیس ش ــی تاس 30 شمس
ــال  ــم مســتند، رسی ــم داســتانی، فیل ــل فیل ــف، از قیب مختل
ــیار  ــی بس ــوالت فرهنگ ــر تح ــیقی بس ــای موس و برنامه ه
عمیقــی در جامعــه بوده انــد. بدیــن ترتیــب، ایــن مجموعــه 
بــه بررســی و معرفــی تاریــخ رادیــو و تلویزیــون از منظــر 
می پــردازد.  رســانه ها  ایــن  تاثیرگــذار  شــخصیت های 
بدیهــی اســت، کــه احتــاال در بررســی های پیــش رو، 
بســیاری از مدخل هــای ایــن مجموعــه بــا مدخل هــای 
»شــخصیت های تاثیرگــذار ســینا« هم پوشــانی داشــته 
باشــند کــه در هــر یــک از ایــن مداخــل مرتبــط ایــن 
بــه  آن،  بــر  داده خواهــد شــد. عــاوه  توضیــح  مهــم 
فراخــور مطالــب، هــر مطلــب در دو مجموعــه مرتبــط 
ــد. ــد ش ــزاری خواهن ــون بارگ ــو و تلویزی ــینا و رادی در س

ــار  ــا انتش ــادل ی ــه تب ــانه هایی ک ــال: رس ــانه های دیجیت رس
محتــوا در آنهــا، تنهــا به کمــک ابزارهای مجهز به پردازشــگر 
ــی  ــانه های برخــط مبتن ــر باشــد. شــامل رس ــال می دیجیت
بــر شــبکه )نظیــر شــبکه جهانــی اینرنــت(،  رسویس هــای 
مخابراتی از قبیل MMS وSMS و ســایر اشــکال شــبکه های 
تبــادل داده ماننــد بلوتــوث و همچنیــن رســانه های مبتنــی 
بــر حامل هــای فیزیکــی دیجیتــال از قبیــل بســته های 
ــا. ــد آنه ــه ای و مانن ــزاری رســانه ای، بازی هــای رایان ــرم اف ن

ــا اینکــه در مــورد آغــاز معــاری  معــامری و شهرســازی: ب
ــدارد.  ــاق نظــری وجــود ن ــچ اتف ــوز هی ــران، هن معــارص ای
بعضــی رشوع دوره پهلــوی اول و اقدامــات و اصاحــات 
ــخ انقــاب مرشوطــه   ــر تاری ــه او و برخــی دیگ تجددگرایان
را بــه عنــوان نقطــه عطــف تاریــخ معــاری معــارص 
می داننــد. ایــن زمانــی اســت کــه در اثــر تحــوالت سیاســی 
ــران  ــادی ای ــی و اقتص ــی اجتاع ــان زندگ ــی جری و اجتاع
ــران متحــول شــد و بناهــای  ــرد، ســیای شــهر ای ــر ک تغیی
کارخانجــات،  ادارات،  ماننــد  زندگــی جدیــد  بــرای  الزم 
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ــا  ــن واحده ــن، و همچنی ــتگاه های راه آه ــا، ایس ــک ه بان
ــود  ــه وج ــهرها ب ــد در ش ــکونی جدی ــای مس و مجموعه ه
آمدنــد )مریــم حســین یــزدی، 1393(. هــدف از ایــن 
مدخــل، معرفــی پیشکســوتان و اســاتیدی اســت کــه نقــش 
بســزایی در تحــول معــاری و شهرســازی ایــران داشــته اند.

هرنهــای تجســمی: هرنهــای تجســمی کــه هرنهــای بــری 
متامــی  گســرده  تعریفــی  در  می شــوند،  نامیــده  هــم 
صورت هــای هــرنی از قبیــل رسامیــک، نقاشــی، رنــگ و 
ــنتی،  ــای س ــی، هرنه ــازی، طراح ــاپ، مجسمه س ــن، چ روغ
و  مفهومــی  اجرایــی،  هرنهــای  فیلم ســازی،  عکاســی، 
منســوجات را هــم در برمی گیــرد. در تعریفــی دیگــر، 
ــش،  هرنهــای تجســمی متامــی رشــته های هــرنی بجــز منای
ــه  ــا توجــه ب ــرد. ب ــر می گی ــرا را در ب ــر، موســیقی، و اپ تئات
ــق  ــف دقی ــان تعاری ــرز مشــخصی می ــه م ــن موضــوع ک ای
هرنهــای تجســمی وجــود نــدارد، و متامــی شــاخه های 
هــرنی در متامــی رشــته ها بــه نوعــی هــرن تجســمی قلمــداد 
ــد:  ــر می رس ــه نظ ــی ب ــه الزام ــد نکت ــر چن ــوند، ذک می ش

هرنهــای ســنتی و دســتی در تقســیم بندی حــارض در ذیــل 
هرنهــای تجســمی طبقه بنــدی نشــده اند، چــرا کــه منظــور 
از هرنهــای تجســمی، بنــا بــه تغییــر مفهــوم هــرن در خــال 
جنبــش هــرن و هرندســتی در بریتانیــا در قــرن بیســتم، 
طراحــی،  نقاشــی،  )مجسمه ســازی،  مثــل  شــاخه هایی 
 fine( کــه ذیــل هرنهــای زیبــا )....خطاطــی، عکاســی اســت
ــا هرنهــای  ــه )art craft( ی ــدی میشــوند و ن arts( طبقه بن
ــد و  ــای م ــی صورت ه ــف، متام ــن تعری ــق ای ــتی. طب دس
طراحــی لبــاس، طراحــی پارچــه و منســوجات و رشــته های 
ــوند.  ــده  می ش ــمی نامی ــای تجس ــان هرنه ــا آن ــط ب مرتب
تقســیم بندی  ایــن  در  هــم  فیلم ســازی  همچنیــن، 
اســت. گرفتــه  قــرار  ســینا  زیرمجموعــه  در  بیشــر 

ــمندان و  ــام اندیش ــور مت ــفه، منظ ــوزه فلس ــفه: در ح فلس
متفکرانــی اســت کــه در طــول تاریــخ فرهنگــی مــدرن ایران 
ایده هــای نوین فلســفی و یــا پایه های آن را ایجــاد کرده اند.

ــران،  ــدرن ای ــا دوران م ــت ت ــا: از دوره مرشوطی 2. نهاده
نهادهــای مختلــف نقــش بســزایی در جهت گیری هــای 
از  انواعــی  داشــته اند.  مختلــف  حوزه هــای  در  مــدرن 
نهادهــای شــهری، بلدیــه، شــهرداری، تــا نهادهــای آموزشــی 
و  درمانــی،  مالــی،  حقوقــی،  نهاد هــای  و  فرهنگــی  و 
تشــکل های مختلــف اجتاعــی، سیاســی و فرهنگــی کــه تــا 
ــش بســزایی  ــد،  نق ــداول نبوده ان ــران مت ــش از آن در ای پی
در ایجــاد، تولیــد، و بازتولیــد فرهنــگ در متامــی حوزه هــای 
فرهنگــی اجتاعــی بــه ســبکی مــدرن داشــته اند. بنابرایــن، 
منظــور از نهادهــا در پــروژه حــارض، همــه نهاد هایی اســت 
ــگ  ــکل گیری فرهن ــر ش ــتقیم ب ــر  مس ــا غی ــتقیم ی ــه مس ک
ــد از ساخته شــدن دانشــگاه  ــر بوده ان ــران موث مــدرن در ای
تهــران تــا  مــوزه هرنهــای معــارص، از  شــکل گیری دارالفنون 
تــا  بر پایــی جشــنواره فجــر، انتشــار انــواع مجــات و 
ــه  ــاد در اینجــا ن گاهنامه هــا، گالری هــا و .... منظــور از نه
ــکل ها در  ــت تش ــه ماهی ــی آن، ک ــد بیرون ــه و کالب موسس
ایجــاد و جریان ســازی گفتان هــای مهــم فرهنگــی اســت.

ــا وجــود  ــه ب ــد ک ــر میرس ــه نظ ــی ب ــه الزام ــن نکت ــر ای ذک
اینکــه دانشــگاه نیــز خــود یــک نهــاد آموزشــی بــه شــار 
میــرود، بــه دلیــل تاثیرگــذاری متفاوتــی کــه در جریــان علــم 
ــن جریان ســازی بســیار  ــون دارد، و ای در شــاخه های گوناگ
ــا تبعیــت  ــر و گســرده اســت، در پــروژه حــارض، و ب فراگی
دارد. جداگانــه  مدخلــی  دانشــگاه،  جهانــی  مفهــوم  از 

3. آثــار: متــام آثــار ادبــی، هــرنی، اجتاعــی موثــر بــر 
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تاریــخ مــدرن ایــران  از »چرنــد و پرنــد« علــی اکــرب دهخــدا 
ــا  ترجمه هــای محمــد قاضــی و  و روزنامــه ســور ارسافیل ت
ــازی  ــار مجسمه س ــیری، از  آث ــنگ گلش ــتان های هوش داس
ــت(، و  ــین امان ــرج آزادی حس ــا  ب ــی ت ــن صدیق ابوالحس
ــار مهــم، مشــهور و تاثیرگــذاری کــه  ــه عبارتــی متامــی آث ب
ــرنی،  ــی، ه ــی، فرهنگ ــی، علم ــف ادب ــای مختل در حوزه ه
بوده انــد. تاثیرگــذار  شــکلی  بــه  اجتاعــی  و  سیاســی 

و  هــرنی  ادبــی،  جریان هــای  همــه  فرآیندهــا:   .4
فرهنگــی کــه در دوره ای کابیــش کوتــاه یــا بلنــد بــر 
شــکل گیری فرهنگــی ایــران مــدرن موثــر بوده انــد، از 
ــات  ــا ادبی ــه 1340 ت ــو در ده ــینای ن ــعر و س ــرکات ش ح
ــا 1390(،  ــاع مقــدس در دهه هــای )1370 ت و ســینای دف
شــد. خواهنــد  طبقه بنــدی  فرآیندهــا  مجموعــه  ذیــل 

5. رویدادهــا: رویدادهــای فرهنگــی- اجتاعــی )همــه 
ــا  حــوادث و رخدادهــای  سیاســی، اقتصــادی، اجتاعــی ی
ــر  ــی تاثی ــی خاص ــه تاریخ ــان و لحظ ــه در زم ــی ک فرهنگ
از  داشــته اند،  مــدرن  ایــران  فرهنــگ  بــر   مشــخصی 
ــی،  ــگ تحمیل ــا انقــاب اســامی و جن انقــاب مرشوطــه ت
ــتیتو  ــاعران در انس ــب های ش ــا ش ــرداد ت ــای 28 م از کودت
گوتــه تهــران  همگــی ذیــل ایــن مجموعــه قــرار می گیرنــد.

6. زمــان: مجموعــه زمــان، دربرگیرنــده روزهــای تقویمــی و 
ــم،  ــه می دانی ــت. چنانک ــال ها اس ــا، و س ــی، دهه ه تاریخ
ــران بواســطه موقعیــت  ــون، ای ــا کن ــت ت از دوران مرشوطی
جغرافیایــی اش در منطقــه دامئــا در معرض حــوادث مختلف 
سیاســی، جنگ هــا، کودتاهــا، جنــگ ایــران و عــراق، جنــگ 
جهانــی دوم، و خیلــی بیشــر از آن قطحی هــا و بیاری های 
ــت،  ــوده اس ــی ب ــف تاریخ ــای مختل ــردار و رویداده واگی
بــا اینکــه متامــی ایــن مضامیــن مذکــور در ظاهــر بــه 
ــا، و  ــا، دهه ه ــتند؛ روزه ــط هس ــا مرتب ــه رویداده مجموع
ســالهای خاصــی هســتند کــه از اهمیــت بســزایی در تاریــخ 
فرهنگــی مــدرن ایــران برخوردارنــد. بنابرایــن، ممکن اســت 
بســیاری از مداخــل و مطالــب مرتبــط بــا ایــن دو مجموعــه 
ــه  ــه »رویدادهــا« و هــم در مجموع ــر مجموع هــم در زی
شــوند. منتــرش  متفــاوت  شــیوه هایی  بــه  »زمان هــا« 

7. مــکان: در مقوله هــای مرتبــط بــا مــکان، منظــور متامــی 
ــران  ــارس ای ــتایی رست ــهری و روس ــای ش ــا و فضاه مکان ه
اســت، کــه در روندهــای تاریــخ معــارص ایــران نقــش 
مهمــی ایفــا کرده انــد و در رونــد گــذار بــه مدرنیتــه 
ــران  ــرده ای ــه گس ــده اند. پهن ــیاری ش ــوالت بس ــار تح دچ
همــواره از تنــوع فرهنگــی قومــی عشــایری بســیار غنــی ای 
)مثــل  را  بزرگــی  عشــایر  و  ایــات  و  بــوده  برخــوردار 
ــای داده  ــود ج ــن و .... ( در خ ــاری، ترکم ــون، بختی شاهس
ــوام و  ــن اق ــک ای ــران بی ش ــه در ای ــور مدرنتی ــت. ظه اس
پهنه هــای ایلیاتــی و عشــایری را هــم دســتخوش تغییــر 
و تحــول منــوده اســت، و از ایــن رو تاریــخ فرهنگــی 
مــدرن ایــران بــدون درنظــر گرفــن ایــن جمعیت هــا، 

شــد. نخواهــد  کامــل  امــروز  بــه  تــا  تحوالت شــان  و 

ــه همچــون دوره هــای  ــی از مدرنیت ــیاء: بخــش بزرگ 8. اش
ــیاء و  ــا و اش ــال ابزاره ــوان از خ ــی ت ــر را م ــی دیگ تاریخ
یــا وارد  بــه وجــود می آینــد  بــا آن  مادیّت هایــی کــه 
ــرق،   ــربداری، ب ــن فیلم می شــوند همچــون عکاســی، دوربی
وســایل شــنیداری و رســانه ای همچون رادیــو و مطبوعات و 
همچنیــن  اشــیائی کــه بــه تدریــج خانه هــا را پــر می کننــد 
ــره تعریــف کــرد. هــر  ــی و غی ــل تابلو هــا، وســایل زینت مث
کــدام از ایــن اشــیاء می توانــد و بایــد یــک تاریــخ فرهنگــی 
داشــته باشــد کــه مــا در تــدارک  انجــام آن هســتیم. 

ــروز،  ــه ام ــا ب ــت ت ــخ مرشوطی ــان تاری ــم: از زم 9.  مفاهی
ــه دوران  ــاله، ک ــی حــدودا صدس ــازه زمان ــک ب ــی در ی یعن
جریان هــای  دلیــل  بــه  شــد؛  آغــاز  ایــران  مدرنیتــه 
ــنایی  ــور و آش ــارج از کش ــه خ ــجو ب ــزام دانش ــرده اع گس
بــا مکاتــب مختلــف فکــری غربــی، مفاهیــم بســیاری 
ــی  ــدند. مفاهیم ــی وارد ش ــگ عموم ــوزه فرهن ــم در ح ه
جامعــه،  عدالــت،  نابرابــری،  برابــری،  آزادی،  چــون 
ــره ــدرن و غی ــش م ــگاه و دان ــی، دانش ــدی اجتاع قرشبن

10. اســناد: ایــن بخــش شــامل متام اشــکال اســنادی )عکس، 
غیــره  و  مالکیــت...(  اســناد  کارت پســتال ها،  نامه هــا، 
می شــود کــه  بــه صــورت عمومــی یــا خصوصــی امــروز در 
ــا افــراد معمولــی هســتند و هــدف  نــزد  مجموعــه داران ی
مــا  عکس بــرداری و قــراردادن آنهــا در عرصــه عمومــی 
اســت.  اینرنتــی  شــبکه  در  کردن شــان  وارد  طریــق  از 

11. ســایر: هر ســند و یا مفهومی که در جریان آماده ســازی 
وبــگاه در دســته بندی های فــوق قــرار نگیرد در بخش ســایر 
جمــع آوری خواهنــد شــد تــا بعــد در خصوص تعلق شــان به 
هــر یــک از مجموعه هــای ده گانــه بــاال تصمیم گیــری شــود.
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گزارش مالی موسسه انسان شناسی و فرهنگ
منتهی به 1397/12/19

مانــده ابتــدای دوره کانــون انسان شناســی و فرهنــگ در تاریــخ 
1397/01/01 مبلــغ 25.750.000 ریــال بــوده و درآمدهــای کانــون 
طــی ســال 1397 کــه در دو بخــش زیــر قابــل گــزارش اســت بــه آن 

ــود: ــزوده می ش اف

1- در آمــد از محــل کمک هــای مردمــی: کــه درآمــد موسســه 
انســان شناســی و فرهنــگ از ابتــدای ســال 1397 تــا تاریــخ تنظیــم 

ــت. ــال اس ــغ 18.820.000 ری ــل مبل ــن مح ــزارش از ای گ
 

2- در آمــد از محــل پروژه هــای دریافتــی اعضــای شــورای مرکــزی: 
ــال 1397  ــدای س ــگ از ابت ــی و فرهن ــه انسان شناس ــد موسس درآم
تــا تاریــخ تنظیــم گــزارش از ایــن محــل 11.280.000 ریــال اســت.

ــا   در آمــد کل موسســه انسان شناســی و فرهنــگ در ســال 1397 ت
تاریــخ تنظیــم گــزارش 55.850.000 ریــال اســت.

ــگ در ســال 1397 در  هزینه هــای  موسســه انسان شناســی و فرهن
چهــار بخــش قابــل گــزارش اســت:

موسســه  کــه  هزینه هایــی  ســایت:  پشــتیبانی  هزینه هــای   -1
انسان شناســی و فرهنــگ بــرای خدمــات فنــی و پشــتیبانی ســایت 
در ســال 1397 تــا تاریــخ تنظیم گــزارش پرداخت کــرده 47.221.000 
ریــال اســت، "از آنجایــی کــه بخــش اعظــم فعالیت هــای موسســه 
ــدار  ــه بیشــرین مق ــت ک ــی اس ــود بدیه ــام می ش ــایت انج در س

ــد". ــاص می ده ــود اختص ــه خ ــه را ب هزین

موسســه  پرداختــی  ترشیفــات:   و  پذیرایــی  هزینه هــای   -2
ــی و ترشیفــات  انسان شناســی و فرهنــگ بابــت هزینه هــای پذیرای

تــا تاریــخ تنظیــم گــزارش 7.090.000 ریــال اســت.

3- کل هزینه هــای موسســه انسان شناســی و فرهنــگ تــا تاریــخ 
ــت.  ــال اس ــزارش 54.311.000 ری ــم گ تنظی

4- بــه زبــان ســاده گــردش مالــی موسســه انسان شناســی و 
فرهنــگ بــه رشح ذیــل قابــل بیــان اســت:

موجودی نقد ابتدای سال 1397             = 25.750.000 ریال
اضافه می شود:    درآمد طی سال 1397   = 30.100.000 ریال
جمع:                                                  55.850.000 ریال

کر می شود:   هزینه های طی سال        = 54.311.000 ریال    
مانده پایان سال:                                      1.539.000ریال 
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گزارش مراسم سیزدهمین سالگرد انسان شناسی و فرهنگ

مراســم ســیزدهمین ســالگرد تاســیس انسان شناســی و فرهنــگ 
روز یکشــنبه 19 اســفند در محــل ســالن هایش هــای پژوهشــگاه 
فرهنــگ، هــرن و ارتباطــات واقــع در میــدان ولیعــر برگــزار شــد.

امســال هــم مراســم تاســیس  انسان شناســی و فرهنــگ میزبــان 
و  هــرن  عرصــه  پیشکســوتان  و  هرنمنــدان  از  زیــادی  تعــداد 
فرهنــگ بــود و شــامل بخش هــای مختلفــی چــون گــزارش ســاالنه 
فعالیت هــا در قالب هــای مختلــف تصویــری، ارائــه ســخرنانی، 
گــزارش مالــی، و ســخرنانی تنــی چنــد از پیشکســوتان حــوزه 
فرهنــگ و هــرن بــود؛ اســاتیدی چــون عبــاس مشــهدی زاده )هرنمنــد 
و پیشکســوت مجسمه ســازی و عضــو شــوای عالــی انســان شناســی 
ــی و  ــناس ایران ــه ش ــر مقصــود فراســتخواه )جامع ــگ(، دک و فرهن
عضــو هیئــت علمــی مؤسســه پژوهــش و برنامه ریــزی آمــوزش 
عالــی و عضــو شــورای عالــی انسان شناســی و فرهنــگ(، دکــر 
ــاری و  ــات مع ــز مطالع ــی مرک ــو هیات علم ــی )عض ــارص عظیم ن
شهرســازی ایــران و عضــو شــورای عالــی انســان شناســی و فرهنــگ(، 
دکــر داور شــیخاوندی )اســتاد دانشــگاه آزاد و عضــو  شــورای 
عالــی انسان شناســی و فرهنــگ( مهــرداد اســکویی )فیلم ســاز و 
مستند ســاز و عضــو شــورای عالــی انسان شناســی و فرهنــگ(. 
در ایــن نشســت کلیپ هــای مختلفــی بــا موضــوع فعالیت هــا 
و پروژه هــای انسان شناســی و فرهنــگ در ســال 97 منایــش داده 
انسان شناســی و فرهنــگ؛ کلیــپ  شــدند: کلیــپ یکشــنبه های 

فعالیت هــای انسان شناســی و فرهنــگ در ســال 97؛ کلیــپ پــروژه 
ــع  ــه از جم ــن برنام ــتگان. در ای ــپ درگذش ــی، و کلی ــخ فرهنگ تاری
بزرگــی از همــکاران انسان شناســی و فرهنــگ کــه بــا کار داوطلبانــه 
و دلســوزانه خــود فعالیت هــای انسان شناســی و فرهنــگ را پیــش 
می برنــد، تقدیــر بــه عمــل آمــد و در پایــان گــروه موســیقی 
دلشــدگان قطعاتــی را نواختنــد. مراســم بــا عکــس یــادگاری پایــان 

ــت. پذیرف

مراســم ســالگرد از ســاعت چهــار عــر آغــاز شــد و از هــان 
دقایــق اولیــه جمــع کثیــری از هرنمنــدان و پیشکســوتان همچــون 
ــی، و  ــودابه فضائل ــم س ــی، رسکار خان ــور فامک ــد منص ــر محم دک
ــر،  ــین نیک گه ــر عبدالحس ــی، دک ــا اصان ــای محمدرض ــاب آق جن
دکــر داور شــیخاوندی، دکــر محســن حجاریــان، مهــرداد اســکویی، 
دکــر باجــان فرخــی، دکــر مقصــود فراســتخواه، آقــای عبــاس 
مشــهدی زاده، رسکار خانــم دکــر مهســا واحد دوســت و کمــی بعــد 
دکــر قطب الدیــن صادقــی، آقــای محمــد تهامی نــژاد و رسکار 

ــا پیوســتند.  ــه جمــع م ــدا ب ــه یل ــر تران ــم دک خان

در ابتــدا مهســا شــیخان، رسدبیــر برنامــه ضمــن خوشــامدگویی 
ــرد.  ــه را اعــام ک ــف برنام ــان بخش هــای مختل ــک میهان ــه تک ت ب
ســپس، کلیــپ فعالیت هــای انسان شناســی و فرهنــگ در ســال 97 
پخــش شــد. کلیــپ فعالیت هــای انسان شناســی و فرهنــگ مــروری 
ــخرنانی ها و  ــگ، س ــینا و فرهن ــنبه های س ــات ش ــر جلس ــت ب داش
ــش انتشــارات  ــگ و بخ ــی و فرهن ــای انسان شناس ــای اعض کارگاه ه

مقصود فراستخواه
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انسان شناســی و فرهنــگ کــه در ســال 97 انتشــار بیــش از 10 جلــد 
کتــاب را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت.

ــی  ــن معرف ــیخان، ضم ــا ش ــم مهس ــه، خان ــدی برنام ــش بع در بخ
دکــر مقصــود فراســتخواه، بــه عنــوان جامعه شــناس ایرانــی و عضــو 
ــی و  ــوزش عال ــزی آم ــه پژوهــش و برنامه ری ــی مؤسس ــت علم هیئ
ــوت  ــان دع ــگ از ایش ــی و فرهن ــی انسان شناس ــورای عال ــو ش عض

منــود کــه بــرای ســخرنانی بــه جایــگاه ترشیــف بیاورنــد. 

تاســیس  ســالگرد  ســیزدهمین  ابتــدا  در  فراســتخواه  دکــر 
انسان شناســی و فرهنــگ را تربیــک گفــت و ادامــه داد: »امیــدوارم 
کــه انسان شناســی و فرهنــگ صــد و ســی امین ســال تاســیس خــود 
را جشــن بگیــرد و بــرای آینــدگان باقــی مبانــد.« دکــر فراســتخواه بــا 
اشــاره بــه ســیر تاریخــی موضــوع علــم در ایــران و ناتوانــی ایجــاد 
نهــاد علــم بــه  شــکل ســاختاری علی رغــم تعــداد کثیــر دانشــمندان 
و اندیشــمندان ایرانــی در طــول تاریــخ، یــادآور شــد آنچه که انســان 
شناســی و فرهنــگ را ]از نهادهــای مشــابه[ متایــز می ســازد تــاش 
بــرای ایجــاد نهــاد علــم اســت. وی اظهــار امیــدواری کــرد کــه نهــاد 
انسان شناســی و فرهنــگ بتوانــد بــه ایجــاد، تثبیــت و توســعه نهــاد 
علــم در ایــران کمــک کنــد. ایشــان در ادامــه، بــا تاکیــد بــر محوریت 
نهــاد علمــی، ماهیــت وجــودی مجموعــه انســان  شناســی و فرهنــگ 
ــه  ــاع علمــی، رســانه و نهادهــای علمــی دانســت ک را ایجــاد اجت
در نهایــت تبدیــل بــه نهــاد علــم خواهنــد شــد. بــه بــاور وی، یکــی 

ــق ردپاهــای  ــه دقی ــگ مطالع از مزیت هــای انسان شناســی و فرهن
فرهنگــی و متدنــی ایــران اســت. دکــر فراســتخواه تاکیــد کــرد کــه 
ــه هــای شکســت اســتبداد ناامنــی،  ــه رغــم تجرب جامعــه ایرانــی ب
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 می شــود، امکان پذیــر بــوده 
اســت.  ایــران و فرهنــگ ایــران بــه دلیــل وجــود دامئــی موقعیتــی 
ــرده و در  ــظ ک ــود را حف ــته خ ــاق« توانس ــی خ ــام »نارضایت ــه ن ب
عیــن انعطــاف، ایــران و فرهنــگ ایرانــی را بــه یــک مســئله مطالعــه 
ــاق را  ــی خ ــن نارضایت ــر ای ــی بیش ــا مثال های ــد. وی ب ــل کن تبدی
توضیــح داده و بــه خاقیــت اجتاعــی کــه در عبیــد زاکانــی، حافــظ 
و خیــام مشــاهده میشــود، بــه عنــوان بخشــی از مثال هــای بیشــار 
ایــن مفهــوم اشــاره کــرد. دکــر مقصــود فراســتخواه، ســخنان خــود را 
ــا تشــکر از مجموعــه انسان شناســی و فرهنــگ و نــارص فکوهــی  ب

مدیــر ایــن مجموعــه بــه پایــان بــرد.

در بخــش بعــدی از آقــای عبــاس مشــهدی زاده، هرنمنــد پیشکســوت 
و مجسمه ســاز و عضــو شــورای عالــی انسان شناســی و فرهنــگ 
ــد.  ــف بیاورن ــگاه ترشی ــه جای ــخرنانی ب ــرای س ــا ب ــد ت ــوت ش دع
ــان مــادر  ــه درگذشــت لیلیــت تری ــا اشــاره ب آقــای مشــهدی زاده، ب
مجســمه ســازی ایــران ســخرنانی خــود را دربــاره ایشــان و نقشــی 
ــا  ــمی ایف ــای تجس ــف هرنه ــاتید مختل ــت اس ــان در تربی ــه ایش ک

عباس مشهدی زاده
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کــرده، ایــراد کردنــد. آقــای عبــاس مشــهدی زاده در ابتــدای ســخنان 
خــود اشــاره کــرد کــه وی مســئله خلــق و زایــش در هــرن را فراتــر 
ــرده، و  ــداد ک ــرد قلم ــیتی زن و م ــارف جنس ــای متع از محدوده ه
مهم تریــن نیــروی محرکــه خلــق و زایــش را زن، مــادر و زمیــن 
ــرد کــه در  ــام ب ــراد مختلفــی ن ــاس مشــهدی زاده از اف ــد. عب می دان
طــول تاریــخ دانشــگاه و معــاری مــدرن ایــران و در طــی فرآینــد 
مدرنیتــه ایرانــی، دســت بــه کار خلــق و زایــش زدنــد؛ افــرادی مثــل  
ــگ را در  ــاالر فرهن ــه ت ــس )ک ــا اوژن آفتاندلیان ــدار، و ی ــدره گ آن
ــان،  ــت تری ــم لیلی ــور خان ــرد(، و  همینط ــا ک ــوی اول بن ــان پهل زم
مــادر مجسمه ســازی ایــران کــه بواقــع گــروه بزرگــی از هرنمنــدان 
ــی،  ــز تناول ــت:  پروی ــرورش داده اس ــروزی را پ ــده ام ــناخته ش ش
حســین زنــده رودی، مســعود عربشــاهی، بهــزاد گلپایگانــی، مســعود 

ــی و .....  ــودابه فضائل ــی، س ــا اصان ــز، محمدرض قندری
ــا  ــدات وی تنه ــد: »تولی ــادآور ش ــان ی ــهدی زاده در پای ــاس مش  عب
مجســمه هایش نیســتند؛ بلکــه، تولیــدات واقعــی وی مجســمه های 

زنــده ای هســت کــه تربیــت کــرده و آن مــا هســتیم«.

در بخــش بعــدی، کلیــپ یکشــنبه های انسان شناســی و فرهنــگ بــا 
مــروری بــر ایــن جلســات در ســال 97 پخــش شــد. 

ــارات  ــر انتش ــام و مدی ــم مق ــی، قائ ــار رحان ــر جب ــه دک در ادام
انسان شناســی و عضــو  هیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات 
ــی  ــری از متام ــزارش مخت ــوم، گ ــی وزارت عل ــی و فرهنگ اجتاع
فعالیت هــای انســان شناســی و فرهنــگ در ســال 97 ارائــه داد. در 
ــای  ــواردی را در خصــوص برخــی رویکرده ــی م ــر رحان ــدا دک ابت

خــاص انســان شناســی و فرهنــگ یــادآور شــدند. اول، اینکــه رویکرد 
انسان شناســی و فرهنــگ بــا هــدف ایجــاد امــکان دسرســی آســان 
بــه علــم و رهانیــدن علــم از بوروکراســی و سلســله مراتب موجــود 
ایجــاد شــده تــا امکانــی بــرای حضــور همــه وجــود داشــته باشــد. 
دکــر رحانــی یــادآور شــد که نویســندگان و فعــاالن انسانشناســی و 
فرهنــگ گــروه کثیــری از عاقه منــدان در متامی ســطوح دانشــگاهی 
و فرهیختــگان فرهنگــی هســتند. دوم، رویکــرد انسان شناســی و 
ــرادی از  ــن آن اف ــوده و مخاطبی ــته ای ب ــرد میان رش ــگ، رویک فرهن
متــام عرصه هــای علمــی و فکــری ایــن فضاهــا و نشســت ها هســتند 
کــه همــکاری داوطلبانــه بــا مجموعــه داشــتند. و در نهایــت، وجــه 
مدنــی انســان شناســی  و فرهنــگ بــه عنــوان یــک تشــکل مدنــی 
را مهمریــن اصلــی دانســت کــه شــاید بتوانــد جامعــه ایرانــی را بــه 

آیندهــای امیدوارکننــده تــر ســوق دهــد.
مجموعــه  متنــوع  فعالیت هــای  از  گزارشــی  ادامــه  در  وی 
مختلــف  برنامه هــای  کــرد:  ارائــه  را  فرهنــگ  و  انسان شناســی 
انسان شناســی و فرهنــگ بــا یکشــنبه های انسان شناســی و فرهنــگ 
آغــاز شــد.گفتنی اســت یکشــنبه های انســان شناســی و فرهنــگ از 
ــال  ــم س ــا تقوی ــق ب ــه مطاب ــال از ک ــر س ــد و ه ــاز ش ــال 92 آغ س
تحصیلــی برگــزار می شــود )یعنــی از مهــر مــاه هــر ســال تــا انتهــای 
خــرداد ســال بعــد(، بــه طــور متوســط و بــه صــورت ســاالنه حــدود 
ــات  ــود. موضوع ــزار می ش ــی برگ ــال تحصیل ــک س ــه در ی 30 جلس
ــث  ــوده و مباح ــوع ب ــیار متن ــات بس ــن جلس ــث در ای ــورد بح م
مختلفــی چــون معــاری، شهرســازی، هــرن، ســینم، موســیقی، 
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ــد.  ــک و ... را در بر می گیرن ــطوره، ژنتی ــی، اس ــوزش عال ــی، آم نقاش
ــم  ــون دوره شش ــم اکن ــگ ه ــی و فرهن ــان شناس ــنبه های انس یکش
ــم،  ــش فیل ــون 162 جلســه شــامل منای ــا کن ــد و ت خــود را می گذران

ــرده اســت. ــزار ک ــل پرســش و پاســخ برگ ســخرنانی و پان
عــاوه بــر ایــن شــنبه های ســینا و فرهنــگ هــم شــنبه هــر 
ــم توســط  ــل فیل ــم ســینایی و تحلی ــک فیل ــت ی ــا محوری ــه ب هفت
ــزار می شــود، در ســال گذشــته  ــگ برگ پیشکســوتان ســینا و فرهن
ــار  ــه در چه ــج برنام ــت و پن ــون بیس ــا کن ــدا ت ــه و از ابت ده برنام
فصــل برگــزار شــده و امیدواریــم کــه در ســال آینــده شــاهد آغــاز 

ــد باشــیم. فصــل جدی
ــی  ــه انسان شناس ــی ک ــن پروژه های ــیع ترین و کان تری ــی از وس یک
و فرهنــگ آغــاز کــرده، پــروژه تاریــخ فرهنگــی ایــران مــدرن اســت. 
ــدرن  ــگ م ــا فرهن ــاد بســیار وســیعی دارد و عمدت ــروژه ابع ــن پ ای
ایــران را از 11 ورودی یــا مدخــل اساســی بررســی می کنــد کــه 
عبارتنــد از: شــخصیت ها، نهادهــا، فرآیندها،رویدادهــا، آثــار، مــکان، 
زمــان، اشــیاء، مفاهیــم، اســناد و ســایر. شــیوه ارائــه مطالــب در هــر 
یــک از یــازده مجموعــه بــاال در قالــب مدخل هــای مختلــف اســت. 
ادبیــات در مجموعــه شــخصیت ها،  بــرای مثــال، زیرمجموعــه 
حــاوی مدخل هــای مختلفــی چــون ســیمین دانشــور، مهــدی 
اخوان ثالــث، غامحســین ســاعدی، احمــد شــاملو، فــروغ فــرخ زاد و 
... اســت . زیرمجموعــه هرنهــای منایشــی در مجموعــه شــخصیت ها 
ــور را  ــروز غریب پ ــرب رادی، به ــی، اک ــرام بیضای ــون به ــی چ مداخل

ــا  ــر مجموعه ه ــایر زی ــور س ــت و همینط ــای داده اس ــود ج در خ
و مجموعه هــای ســایت مداخلــی مرتبــط بــا خــود را بازمنایــی 
خواهنــد کــرد. گــزارش کامــل پــروژه وب گاه تاریــخ فرهنگــی ایــران 
ــخ  ــایت تاری ــزارش س ــا: گ ــد در بخــش »گزارش ه ــدرن را می توانی م

فرهنگــی ایــران مــدرن« مطالعــه کنیــد. 
دکــر جبــار رحانــی کمــک هــای مردمــی انسان شناســی و فرهنــگ 
در ســال 97  را یــک میلیــون و هشــتصد و هشــتاد و دو هــزار تومان 
اعــام منــود. وی تریــح کــرد کــه درآمــد حاصــل از یــک پــروژه یــک 
میلیــون و صدهــزار تومــان بــوده اســت. مجمــوع درآمــد و رسمایــه 
انسان شناســی و فرهنــگ در ســال 97 پنــج میلیــون و پانصــد تومــان 
بــوده اســت. پنــج میلیــون تومــان از محــل ایــن درآمــد بــه صــورت 
پشــتیبانی هاســت، ســایت و هزینه هــای  بــه هزینــه  ســاالنه 
موجــودی  مجمــوع  بدین ترتیــب،  می یابــد.  اختصــاص  مرتبــط 
انسان شناســی و فرهنــگ، در تاریــخ نوزدهــم اســفند 1397، صــد و 
پنجــاه دو هــزار تومــان اســت. دکــر رحانــی بــا بیــان ایــن مطلــب 
ــر کارهــای  کــه نیــروی محرکــه انســان شناســی و فرهنــگ مترکــز ب
داوطلبانــه اســت، و نــه مبالــغ هنگفــت مالــی؛ توجــه بــه ایــن نکتــه 
را رضوری دانســت کــه پــول مســئله کار فرهنگــی نیســت، اگــر چــه 

ــی باشــد. ــع مال ــاز از مناب ــد کامــا بی نی کار فرهنگــی منی توان

ــی و  ــارات انسان شناس ــار انتش ــت انتش ــای در دس ــن کتاب ه عناوی
ــت و  ــی؛ سیاس ــارص فکوه ــاد، ن ــا ب ــراه ب ــد از: هم ــگ عبارتن فرهن
ماجراهــای مــن در ایران،آنــدره وامــربی، برگــردان خــرو ســینایی؛ 

ناصر عظیمی
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انسان شناســی آمــوزش عالــی، برگــردان جبــار رحانــی و مهســا 
شــیخان؛ مقدمــه ای بــر انسان شناســی، گروهــی از نویســندگان 
دایــره املعــارف بریتانیــکا، برگــردان زهــره دودانگــه؛ زنانــی کــه مــرد 
می شــوند )باکره هــای قســم خــورده(، آنتونیــا یونــگ، برگــردان 
ــره  ــری داگاس، زه ــودی؛ م ــژه مقص ــی و منی ــدی فتوره چ محمد مه
ــه، زهــره روحــی؛ جســتارهایی  ــده صفوی ــواری؛ تن بارگــی در عه ان
در بــاب جامعه شناســی دیــن؛ برگــردان مهــری طیبی نیــا و دیگــران؛ 
ــرداد  ــم، مه ــه خش ــر مطالع ــه ای ب ــم: مقدم ــه داری ــمی ک از خش
عربســتانی و دیگــران؛ انسان شناســی علــم، برگــردان، جبــار رحانــی 

و مهســا شــیخان. 

در بخــش دیگــری از برنامــه دکــر نــارص عظیمــی عضــو هیات علمی 
مرکــز مطالعــات معــاری و شهرســازی ایــران و عضــو شــورای عالــی 
انسان شناســی و فرهنــگ( در ســخرنانی خــود بــه چهــار اصــل مهــم 
ــا  ــگ ت ــت انسان شناســی و فرهن ــرد و آن را ضامــن موفقی اشــاره ک

بــه امــروز دانســت.

1-  انســان شناســی و فرهنــگ در طــول بیــش از یــک دهــه فعالیــت 
چشــمگیر خــود، همچنــان علمــی و فرهنگــی باقــی مانــده و تعمــدا 
ــه حوزه هــا، جریان هــا و جناح بندی هــای سیاســی  ــل نداشــته ب متای
وارد شــود. دکــر عظیمــی در ادامــه بــه دو مثــال تاریخــی از  ورود 
ــا  ــودی آن ه ــت و ناب ــوزه سیاس ــه ح ــی ب ــا فرهنگ ــی کام نهادهای
در ادامــه کار اشــاره کــرد: جمعیــت فرهنگــی رشــت کــه در ســال 
1299 در رشــت توســط حســین جــودت بــا اهــداف اولیــه ای 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 ســال ها بــا اصولــی مشــابه در تهــران تاســیس شــد و بــه 
ــرد،  ــا ک ــی و گروهــی ایف ــزار حزب ــوان اب ــه عن ــه ب ــل نقشــی ک دلی

کمــی بعــد از تاســیس متاشــی 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 انسان شناســی 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 مهم تریــن مولفه هــای موفقیــت ایــن موسســه عنــوان کردنــد.

ــا  ــن اصــل موفقیــت انسان شناســی و فرهنــگ مخالفــت ب 2- دومی
وضــع موجــود اســت. وی متذکــر شــد کــه بــا ایــن دیــدگاه و رویکرد 
ــن،  ــت. همچنی ــت داش ــار پیرشف ــد و انتظ ــوان امی ــه می ت ــت ک اس
خشونت ســتیزی انسان شناســی و فرهنــگ و اعتقــاد راســخ آن را 
بــه گفتگــو و دیالــوگ در متــام فعالیت هایــش ضامــن موفقیــت ایــن 

موسســه دانســت.

انسان شناســی  اصــل  ســومین  عظیمــی،  دکــر  بــاور  بــه   -3
ــه  ــی و ن ــکل رنگ ــه ش ــان ب ــدن جه ــی دی ــت؛ یعن ــی اس واقع گرای
ــف  ــای مختل ــاهده جنبه ه ــر مش ــان دیگ ــه بی ــفید و ب ــیاه و س س
یــک موضــوع. دکــر عظیمــی تاکیــد کردنــد کــه واقع گرایــی در ایــن 
معنــا خیلــی مهــم اســت و بایــد همــه بــه آن پایبنــد باشــیم، چــرا 
ــی از  ــت ول ــود داش ــع موج ــه وض ــاد ب ــزاران انتق ــوان ه ــه می ت ک

ــرد.  ــز ک ــفید پرهی ــیاه و س ــا س ــدگاه کام دی
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مهرداد اسکویی

4- قانون مــداری نکتــه دیگــری بــود کــه دکــر عظیمــی بــه عنــوان 
یکــی از ارکان اصلــی موفقیــت انسان شناســی و فرهنــگ در طــول 
ایــن ســال ها از آن یــاد کــرد. اینکــه انسان شناســی همیشــه قانــون 
ــه آن  ــا اینکــه ب ــدان احــرام گذاشــته اســت، ب را رعایــت کــرده و ب

اشــکال داشــته اســت. 

ــی  ــخ فرهنگ ــروژه تاری ــاره پ ــی درب ــه کلیپ ــر برنام ــش دیگ در بخ
ــس  ــد و پ ــش درآم ــه منای ــایت آن ب ــی وب س ــدرن و معرف ــران م ای
از آن دکــر داور شــیخاوندی اســتاد دانشــگاه آزاد و عضــو شــورای 
ــد. ایشــان  ــراد منودن ــی انسان شناســی و فرهنــگ ســخنانی را ای عال
در ســخنان خــود، از پیشــینه همکاری شــان بــا موسســه انســان 
شناســی و فرهنــگ ســخن گفتنــد و بــرای همــکاران موسســه آرزوی 

ــد. ــت کردن موفقی

در بخــش دیگــری از مراســم ســالگرد، آقــای مهــرداد اســکویی 
ــگ(  ــی و فرهن ــان شناس ــی انس ــورای عال ــو ش ــاز و عض )مستندس
ســخنانی را ایــراد منودنــد. ایشــان بــا اشــاره چگونگــی پیوســن خــود 
ــم  ــه فیل ــق صفح ــگ از طری ــی و فرهن ــه انسان شناس ــه مجموع ب
ــا انسان شناســی و فرهنــگ  ــن وب ســایت، آشــنایی ب مســتند در ای
ــه،  ــری دانســتند. در ادام ــراث تصوی ــز می ــدازی مرک ــزه راه ان را انگی
ایشــان بــه برخــی از فعالیت هــای ایــن مرکــز کــه تــا کنــون صــورت 
ــا جمــع آوری کارت  پســتال های  ــن مرکــز ب ــد. ای ــه اشــاره کردن گرفت
ــز  ــرد. مرک ــاز ک ــر روی آن هــا کار خــود را آغ تاریخــی و پژوهــش ب
ــا بزرگریــن آرشیویســت کارت پســتال های  میــراث تصویــری، تقریب

تاریخــی بــا مضامیــن مختلــف دربــاره ایــران و بعضــا جهــان اســام 
به شــار مــی رود. هم زمــان بــا پژوهــش در حــوزه میــراث تصویــری، 
ایــن مرکــز توانســته کتاب هایــی را نیــز منتــرش کنــد، کتــاب گیــان 
بــه روایــت کارت پســتال های تاریخــی، فلســطین بــه روایــت 
کارت پســتال های تاریخــی، حــج بــه روایــت کارت پســتال های 
تاریخــی، منــاز بــه روایــت کارت پســتال های تاریخــی تاکنــون 
منتــرش شــده و کتــاب تربیــز بــه روایــت کارت پســتال های تاریخــی 
ــر از  ــن مرکــز، متاث در دســت چــاپ و انتشــار اســت. کار دیگــر ای
انسان شناســی و فرهنــگ، گــردآوری و پژوهــش دربــاره عکس هــای 
تاریخــی ایــران در دوره قاجــار و پهلــوی اول، وگــردآوردی کارت های 
ــر روی  ــش ب ــوی اول و پژوه ــار و پهل ــی دوره قاج ــک تبلیغات کوچ
آن اســت. مهــرداد اســکویی تاکیــد کــرد کــه ایــن پژوهــش از ایــن 
ــی  ــوص چگونگ ــی را در خص ــه اطاعات ــت ک ــمند اس ــت ارزش جه
تفکــر غــرب دربــاره ایــران در اختیــار مــا قــرار می دهــد. وی ادامــه 
داد: »ســفرنامه نویســان روس بــا کمــک عکاســان ایرانــی، از مناطــق 
گرجی نشــین ایــران عکاســی کرده انــد، همچنیــن نقاشــی هــای 
مینیاتــوری فراوانــی در گرجســتان وجــود دارنــد کــه مرکــز میــراث 
ــا  ــن عکس ه ــد از ای ــدود دو مجل ــزی در ح ــته چی ــری توانس تصوی
را آمــاده کنــد.« مهــرداد اســکویی، یکــی دیگــر از پروژه هــای ایــن 
ــی  ــان اصل ــازه کار و خــارج از جری ــدان ت ــز را بازشناســی هرنمن مرک
هــرن دانســت. وی اعــام کــرد دو کتــاب جدیــد بــا عنــوان »تــرس« 
و »رویــا« را از نقاشــی های نقاشــان خیابانــی جمــع آوری کــرده کــه 
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ناصر فکوهی

بــه زودی منتــرش خواهنــد شــد. پــروژه دیگــر ایــن مرکــز، خاطرات و 
روزنوشــته هــای افــراد ناشــناس در دوران پهلــوی اول و دوم اســت 
ــای  ــون در بازاره ــوده و هم اکن ــناس ب ــراد ناش ــای اف ــه روزنگاره ک
ــته  ــروش گذاش ــد و ف ــه خری ــت ب ــن اس ــی ممک ــا محل ــه و ی روزان
شــوند. یکــی دیگــر از پروژه هــای بســیار جالــب ایــن مرکــز، 
ــتایی در  ــی روس ــه وال ــای امین الدول ــار عکس ه ــع آوری و انتش جم
شــهر لشت نشــا در گیــان در قالــب کتــاب اســت، کــه این کتــاب در 
ســال آینــده بــا عنــوان تاریــخ لشت نشــا منتــرش خواهــد شــد. آقــای 
مهــرداد اســکویی، بــار دیگــر بــر شناســایی افــراد هرنمنــد خــارج از 
ــد، کــه نقاشــی های  ــان کردن ــد کــرده و بی ــان اصلــی هــرن تاکی جری
آقــای داوود کوچکــی اهــل فومــن منونــه ای از هــرن خــارج از جریــان 
اصلــی اســت، و آثــار وی، در آســتانه هشتادســالگی، در موزه هــا و 
منایشــگاه های برجســته »اوت ســایدر آرت« بــه منایــش درآمده و وی 
هم اکنــون رتبــه دوم جهانــی اوت ســایدر 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.

ــگ در  ــر موسســه انسان شناســی و فرهن ــارص فکوهــی مدی دکــر ن
بخــش دیگــری از برنامــه ســخرنانی کردنــد. دکــر نــارص فکوهــی در 
بخشــی از ســخنان خــود در بــاره تاســیس انسان شناســی  صحبــت 
ــک  ــگ ی ــی و فرهن ــاختار انسان شناس ــه س ــد ک ــادآور ش ــرد و ی ک
ســاختار پســت مدرن اســت و بــه  همیــن دلیــل هــم تــا کنــون دوام 
ــگ،  ــی و فرهن ــه: »در انسان شناس ــرد ک ــد ک ــت. وی تاکی آورده اس
ــه جــای نفــی نقص هــا و جســتجوی نخبگــی، نقص هــا را جــزوی  ب

از زندگــی تلقــی کردیــم.« 

نــارص فکوهــی در ادامــه به مســئله خاء در معاری و در موســیقی 
ــن انســان شناســی و  ــن فلســفه بنیادی ــه ای ــزود ک ــرد و اف اشــاره ک
ــاب  ــه انتخ ــت ک ــن اس ــا ای ــئله م ــایت مس ــت: »در س ــگ اس فرهن
ــا  ــن؛ م ــام دادن و آموخ ــردن کاری و کاری را انج ــن نک ــتیم بی داش
در کشــوری هســتیم کــه الگوهــای نخبــه گرایــی را انتخــاب کــرده 
یعنــی افــراد اول برجســته شــوند و بعــد کار کننــد و ایــن محکــوم 
بــه شکســت اســت. در ده هــا مصاحبــه ای کــه انجــام دادم آموختــم 
ــک تصــور  ــرگ ی ــا م ــا در رابطــه ب ــه پیشکســوتان م ــن اســت ک ای
توهم آمیــز ندارنــد، مــا تصــور نبــود را در انســان شناســی و فرهنــگ 
ــل اســت کــه  ــن دلی ــه همی ــم ب ــه شــکل ســاختاری شــکل دادی را ب
همــه چیــز پیش بینــی شــده اســت، و در صــورت نبــود یــک عضــو 
سیســتم بــه فعالیت هــای خــود ادامــه می دهــد. ایــن ســئوال 
مطــرح مــی شــود کــه چــرا نهادهــای مــا دوام منی آورنــد، بــه هــان 
دلیلــی کــه ســاختان های مــا می ریزنــد چــون زیرســاخت محکمــی 
ندارنــد، زیرســاخت محکــم انسان شناســی و فرهنــگ، اعضــای 
شــورای عالــی آن هســتند.« ایشــان در ادامــه، اعضــای شــورای عالــی 
ــت  ــه فهرس ــرای مطالع ــد )ب ــام بردن ــگ را ن ــی و فرهن انسان شناس
کامــل اعضــای شــورای عالــی انسان شناســی و فرهنــگ صفحــه .... 

را ماحظــه کنیــد(.  

ایشــان بــا معرفــی گــروه تلگرامــی همیــاران انســان شناســی 
ــاز و کار  ــی از س ــروه بخش ــن گ ــه ای ــدند ک ــادآور ش ــگ ی و فرهن
جدیــدی اســت کــه ایــن مجموعــه بــرای 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 انسان شناســی و فرهنــگ ضمــن برخــورداری از تخفیفــات 
ــی را  ــان فرهنگ ــن جری ــه ای ــک ب ــکان کم ــه، ام ــنهادی موسس پیش

ــرد. فراهــم خواهــد ک

دکــر نــارص فکوهــی در بخــش پایانــی صحبت هــای خــود بــا 
اهــداء لــوح از همــکاری اعضــای انسان شناســی و فرهنــگ تقدیــر 

ــد. ــکر کردن و تش

اعضای شورای مرکزی:

- دکر جبار رحانی، قائم مقام و مدیر انتشارات انسان شناسی و 
فرهنگ و عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات اجتاعی و فرهنگی

- زهره دودانگه، معاونت روابط عمومی، عضو شورای مرکزی و 
مدیر جلسات یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ

- رضا رجبی، معاونت مالی و حقوقی، عضو شورای مرکزی 
انسان شناسی و فرهنگ

- فاطمه سیارپور، معاونت انتشارات، مدیر سایت و عضو شورای 
مرکزی انسان شناسی و فرهنگ

- مهسا شیخان، معاونت روابط بین امللل، مدیر سایت تاریخ 
فرهنگی ایران مدرن و عضو شورای مرکزی انسان شناسی و فرهنگ

- دکر پویا نرتی، معاونت پروژه ها و عضو شورای مرکزی 
انسان شناسی و فرهنگ و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

همچنیــن از ســایر اعضــای نزدیــک انسان شناســی و فرهنــگ کــه در 
طــول ایــن ســال ها در زمینه هــای مختلــف بــا مجموعــه همــکاری 

داشــتند، تقدیــر شــد:

- محمد اویسی، همکار ارشد و عضو گروه دیداری شنیداری 
انسان شناسی و فرهنگ

- ملیحه درگاهی، همکار ارشد و عضو گروه رسدبیران سایت 
انسان شناسی 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 ایران 
مدرن

- بهاره خیرخواه، همکار ارشد و عضو گروه آموزش و و انتشارات 
دیداری و شنیداری انسان شناسی و فرهنگ

- یوسف رسافزار، همکار ارشد و عضو گروه روابط عمومی و 
تبلیغات انسان شناسی و فرهنگ

- معراج رشیفی، همکار ارشد و عضو گروه آموزش و گروه گرافیک 
انسان شناسی و فرهنگ

- نگار شیخان، همکار ارشد، عضو گروه رسدبیران سایت انسان 
شناسی و رسدبیر ویژه نامه نوروز 98 انسان شناسی و فرهنگ

- سارا عشقی، همکار ارشد پروژه تاریخ فرهنگی ایران مدرن

- پویا عاقلی زاده، همکار ارشد و مدیر شنبه های سینا و فرهنگ

- زینب لطفعلی خانی همکار ارشد و عضو گروه آموزش و 
انتشارات دیداری و شنیداری انسان شناسی و فرهنگ

- علیرضا لطفعلی خانی، همکار ارشد و عضو گروه آموزش و 
انتشارات دیداری و شنیداری انسان شناسی و فرهنگ

- مهدی یری، همکار ارشد و عضو گروه رسدبیران سایت 
انسان شناسی و فرهنگ

همچنیــن از کارکنــان پژوهشــگاه فرهنــگ، هــرن و ارتباطــات، جنــاب 
آقــای علــی فیضــی )مســئول ســالن و جلســات پژوهشــکده(؛ آقایــان 

حســین اخــری و عــروج علــی علــی آبــادی  تقدیــر بــه عمــل آمــد.
ــه رســم  ــری ب ــوح تقدی ــروه موســیقی دلشــدگان ل ــه گ ــان، ب در پای

ــود اهــدا شــد. یادب
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ســپس، گــروه موســیقی دلشــدگان قطعاتــی از موســیقی کاســیک 
ــگ  ــرا، بهرن ــش از اج ــد. پی ــرا کردن ــی اج ــقی آناتول ــی و موس ایران
نــوع  گــروه،  تاریخچــه  در خصــوص  را  توضیحاتــی  نیک آییــن، 
موســیقی و آالت موســیقی بــه کار گرفتــه شــده بــه رشح ذیــل ارائــه 

کــرد:
»گــروه موســیقی ســه نفــره دلشــدگان در ســال 1376 توســط آقــای 
ســپهری تاســیس شــد و از آن روز تــا کنــون در برنامه هــای مختلــف 
خــود،  موســیقی کاســیک و دســتگاهی ایرانــی و یــا ســنتی ایرانــی 
و موســیقی مردمــی آناتولــی را اجــرا می کنــد. برنامــه امــروز شــامل 
اجــرای دو نــوع موســیقی اســت: موســیقی عاشــیق های علــوی در 
ــه می شــود  ــی کــه گفت ــا کاســیک ایران ــه و موســیقی ســنتی ی ترکی
هــر دوی ایــن موســیقی ها جــزو خانــواده بــزرگ موســیقی جهــان 
اســام هســتند. موســیقی ایرانــی بــا ســازهایی مثــل تــار و عــود و 
تنبــک بــرای مــا آشــناتر اســت. در حالیکــه، موســیقی عاشــیق های 

ــخ  ــه در طــول تاری ــا اجــرا میشــود. ســازی ک ــا ســاز باقام ــه ب ترکی
کارکردهــای دینــی و مذهبــی داشــته اســت، بــرای مثــال، در 
ــه  ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــه م ــان در جمخان ــادی علوی ــال عب اع
اســت. امــا امــروزه، ایــن ســاز از بســر تاریخــی خــود جــدا شــده 
ــرت نواختــه می شــود. ســاز باقامــا  ــالن های کن و بیشــر در س
ــاره،  ــراه نق ــا هم ــیقی ب ــن موس ــه ای ــف دارد. در ترکی ــواع مختل ان
بندیــل و دهــل اجــرا میشــود. امــا امــروز در اجــرای قطعــات 
ــی  ــی یعن ــیقی ایران ــازهای موس ــار س ــاز در کن ــن س ــیقی، ای موس
ــود.« ــه می ش ــت، نواخت ــوم نیس ــه مرس ــه در ترکی ــک ک دف و تنب
پــس از اجــرای موســیقی عکســی بــه رســم یــادگار گرفتــه شــد. در 
پایــان مراســم، میهانــان گــپ و گفــت خــود را در ســالن پذیرایــی 
پژوهشــگاه ادامــه دادنــد و بدیــن ترتیــب برنامــه ســیزدهمین 
رســید. پایــان  بــه  نیــز  فرهنــگ  و  شناســی  انســان  ســالگرد 
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عباس مشهدی زاده، محمدمنصورفالمکی، سودابه فضائلی

باجالن فرخی

محمدرضا اصالنی محمد تهامی نژاد

محسن حجاریان
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داور شیخاوندی

 قطب الدین صادقی

ترانه یلدامقصود فراستخواه

محمد اسدیان، عبدالحسین نیک گوهر

مرتضی منادی

ناصر عظیمی

سودابه فضائلی
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شــنبه های ســینا و فرهنــگ قصــد دارد بــا نگاهــی ژرف بــه 
ــِش  ــری از دان ــا بهره گی فیلم هــا از دریچه هــای مختلــف نظــری و ب
بــه  از ســینا  اندیشــمندان و هرنمنــدان عرصه هــای مختلــف، 
عنــوان ابــزاری بــرای ارتقــاء فرهنــگ جامعــه بهــره بــربد و همزمــان 
بــا آن، تجربــه ی نــاب متاشــای جمعــی و تحلیــل فیلــم را نیــز بــرای 
ــود  ــر منی ش ــزرگ می ــت ب ــن خواس ــم آورد. ای ــش فراه مخاطبان
ــی  ــتوانه ی غن ــن پش ــا داش ــیر آن، ب ــادن در مس ــدم نه ــا ق ــر ب مگ
همراهــی و همدلــی دوســتداران ســینا و فرهنــگ. در ایــن مســیر، 
“نــگاه” مهمریــن عنــری اســت کــه بیــن مخاطبــان و تحلیلگــران 
ــه  ــم؛ ب ــن کنی ــردن” را متری ــگاه ک ــم “ن ــت. می خواهی ــرک اس مش
فیلم هــا نــگاه کنیــم؛ بــه نگاه هــای شــخصیت های فیلــم نــگاه 
ــم و  ــگاه کنی ــا ن ــی از آنه ــای ناش ــا و معلول ه ــه علت ه ــم؛ ب کنی
ــرای آن  ــیر، ب ــن مس ــم. در ای ــگاه کنی ــان” ن ــه “خودم ــت ب در نهای

کــه ایــن نــگاه را جهــت بخشــیم از نقطــه نظــرات صاحــب نظــران 
ــرد. ــم ب ــره خواهی ــات به ــز در جلس ــف نی ــای مختل عرصه ه

ــن ســاله  ــه چندی ــس از تجرب ــگ، پ موسســه انسان شناســی و فرهن
برگــزاری نشســت های » یکشــنبه های انسان شناســی و فرهنــگ« 
کــه بــه منایــش فیلم هــای مســتند و پخــش و تحلیــل آنهــا بــا نــگاه 
ــاه 1396  ــر م ــا از مه ــارم آنه ــل چه ــد و فص ــص دارن ــی تخص علم
آغــاز مــی شــود،  فصــل نخســت برنامــه جدیــد نشســت های 
ــد،  ــام می رس ــه انج ــاران ب ــه به ــکاری موسس ــا هم ــه ب ــود را ک خ
ــه  ــاه 1396 ب ــر م ــگ“ از مه ــینا و فرهن ــنبه های س ــا عنوان ”ش ب
صــورت هفتگــی، آغــاز کــرد. در هــر برنامــه یــک فیلــم داســتانی )و 
هــر چنــد هفتــه یــک بــار یــک مســتند بلنــد( بــه منایــش در می آینــد 
و پــس از آن  یکــی از متخصصــان علمــی و دانشــگاهی بــه بحــث 

ــردازد. ــم مــی پ ــاره موضــوع فیل درب
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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 پرسش ها پاسخ داده شد.

از  پــس  درآمــد.  منایــش  بــه  آندرســون  روی  اثــر  دوم«  طبقــه  از  »آوازهایــی  فیلــم  برنامــه،  ایــن  در 
شــد. داده  پاســخ  پرســش ها  بــه  انتهــا  در  و  کــرد  ســخرنانی  فیلــم  دربــاره  اصانــی«  »محمدرضــا  آن 
ــت  ــم توانس ــد.این فیل ــرش ش ــال 2000 منت ــه در س ــت ک ــون اس ــی روی آندرس ــه کارگردان ــویدی ب ــی س ــه دوم فیلم ــی از طبق آوازهای
از آِن خــود کنــد. ایــن جشــنواره را  نامــزد شــود و جایــزه هیئــت داوران  بــرای دریافــِت نخــل طــای جشــنواره فیلــم کــن 
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اوســتاند  روبــن  اثــر  »فورس-مــاژور«  فیلــم  برنامــه،  ایــن  در 
بــه منایــش درآمــد. پــس از آن »رضــا محقــق« دربــاره فیلــم 
شــد. داده  پاســخ  پرســش ها  بــه  انتهــا  در  و  کــرد  ســخرنانی 

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

بــه  برگــان  اینگــار  اثــر  »رشم«  فیلــم  برنامــه،  ایــن  در   
فیلــم  دربــاره  فکوهــی«  »نــارص  آن  از  پــس  درآمــد.  منایــش 
شــد. داده  پاســخ  پرســش ها  بــه  انتهــا  در  و  کــرد  ســخرنانی 



32

98
ز 

رو
نو

 /
 8

ل 
سا

  
گ

هن
فر

و 
ی 

س
نا

ش
ن 

سا
ان

 

 

32

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

ــو  ــکل چیمین ــر مای ــوزن« اث ــکارچی گ ــم »ش ــه، فیل ــن برنام در ای
بــه منایــش درآمــد. پــس از آن »نــارص فکوهــی« دربــاره فیلــم 
شــد. داده   پاســخ  پرســش ها  بــه  انتهــا  در  و  کــرد  ســخرنانی 

در ایــن برنامــه، فیلــم »ناگهــان بالتــازار« اثــر روبــرو برســون 
از آن »محمدرضــا اصانــی« دربــاره  بــه منایــش درآمــد. پــس 
ــد. ــخ داده ش ــش ها پاس ــه پرس ــا ب ــرد و در انته ــخرنانی ک ــم س فیل
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گزارش نشست های یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ 
در سال 1397

ــگ، در  ــی و فرهن ــنبه های انسان شناس ــت های یکش سلســله نشس
ــن نشســت ها از  ــرد. ای ــه رس می ب ــزاری خــود ب ششــمین ســال برگ
ــی،  ــا ســالی تحصیل ــارن ب ــون، هرســال مق ــا کن ــاه 1392 ت 21 مهرم
هــر یکشــنبه ســاعت 16 تــا 19 برگــزار می شــود. هــر نشســت 
شــامل منایــش فیلــم مســتند و برگــزاری ســخرنانی های علمــی و پنــل 
پرســش و پاســخ در چارچــوب یــک موضــوع کلــی اســت. نشســت ها 
طیــف متنوعــی از موضوعــات را دربرمی گیرنــد و وجــه مشرکشــان 
ــی  ــی و فرهنگ ــاد اجتاع ــه ابع ــن ب ــته ای و پرداخ ــان رش ــگاه می ن
ــت های  ــزاری نشس ــی برگ ــل کنون ــت. مح ــب اس ــات منتخ موضوع
ــرن  ــگ، ه ــگاه فرهن ــگ پژوهش ــی و فرهن ــنبه های انسان شناس یکش
و ارتباطــات در خیابــان دمشــق اســت. پژوهشــگاه فرهنــگ، هــرن و 
ارتباطــات و پژوهشــکده مطالعــات اجتاعــی و فرهنگــی از حامیان 
ــن  ــتند، همچنی ــگ هس ــی و فرهن ــنبه های انسان شناس ــت یکش ثاب
در ســال جــاری اداره کل مطالعــات اجتاعــی و فرهنگــی شــهرداری 
تهــران از برگــزاری 10 نشســت دربــاره شــهر تهــران حایــت کــرده 
ــد  ــوت می کن ــدان دع ــگ از عاقه من ــی و فرهن ــت. انسان شناس اس

ــد. ــن نشســت ها حضــور یابن کــه در ای

نشست صد و سی و هشتم: مدیریت تنوع فرهنگی با نگاهی به موقعیت جهان و ایران

دکر نــارص  شــد.  برگــزار  ارتباطــات  هــرن،  فرهنــگ،  پژوهشــگاه  در   1397 فروردیــن   26 یکشــنبه  تاریــخ  در  نشســت  ایــن 
فرهنگــی  تنــوع  »مدیریــت  دربــاره  فرهنــگ(   و  انسان شناســی  موسســه  مدیــر  و  تهــران  دانشــگاه  )اســتاد  فکوهــی 
آفریــده  هــادی  اثــر  تهــران«  وقــت  بــه  »نــوروز  فیلــم  و  کــرد  ســخرنانی  تهدید هــا«  و  خطــرات  متاخــر:  مدرنیتــه  در  
رســید. پایــان  بــه  میهانــان  از  پذیرایــی  ســپس  و  پاســخ  و  پرســش  پنــل  برگــزاری  بــا  نشســت  شــد.  داده  منایــش 

http://anthropologyandculture.com/fa/easyblog/3926-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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نشست صد و سی و نهم: آسیب شناسی نظام دانشگاه ایران

ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه  2 اردیبهشــت 1397 در پژوهشــگاه فرهنــگ، هــرن، ارتباطــات برگــزار شــد. دکــر مقصــود فراســتخواه 
)جامعه شــناس، پژوهشــگر و اســتاد دانشــگاه( دربــاره »نظــام دانشــگاه ایرانــی و چشــم اندازهــای آن« و حســین ســمیعی )دانشــجوی 
دکــری جامعه شناســی( دربــاره »میــز آینــده پژوهشــی آمــوزش عالــی: مطالعــه مــوردی دربــاره یــک تجربــه ایرانــی« ســخرنانی کردنــد و 
فیلــم مســتند »ابوریحــان بیرونــی« اثــر محمدرضــا اصانــی منایــش داده شــد. نشســت بــا برگــزاری پنــل پرســش و پاســخ و ســپس پذیرایــی 

از میهانــان بــه پایــان رســید.

http://anthropologyandculture.com/fa/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/3948-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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نشست صد و چهلم: دانش و فرزانگی

ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه  9 اردیبهشــت 1397 در پژوهشــگاه فرهنــگ، هــرن، ارتباطــات برگــزار شــد. دکر فضــل اللــه پاکزاد دربــاره 
»دانــش و فرزانگی« ســخرنانی کــرد، و فیلــم کوتــاه »مــن هــم می توانــم« از آثــار عبــاس کیارســتمی در کانــون پــرورش فکــری منایــش داده 

شــد. نشســت بــا برگــزاری پنــل پرســش و پاســخ و ســپس پذیرایــی از میهانــان بــه پایــان رســید.

http://anthropologyandculture.com/fa/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/3990-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%DA%86%D9%87%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C
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نشست صد و چهل و یکم: نگاهی به موسیقی در پهنه فرهنگی ایران

ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه 16 اردیبهشــت 1397 در پژوهشــگاه فرهنــگ، هــرن، ارتباطــات برگــزار شــد. خانــم دکــر آمنــه یوســف زاده 
)دكــری موسيقي شــناىس قومــى از دانشــگاه نانــر فرانســه( دربــاره »موســیقی بخشــی های خراســان« و آقــای بهرنــگ نیک آیین )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 برگــزاری پنــل پرســش و پاســخ و ســپس پذیرایــی از میهانــان بــه پایــان رســید.

http://anthropologyandculture.com/fa/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA/4021-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%DA%86%D9%87%D9%84-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%85
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نشست صد و چهل و دوم: پروبلامتیک هرن در دانشگاه

ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه  23 اردیبهشــت 1397 در پژوهشــگاه فرهنــگ، هــرن، ارتباطــات برگــزار شــد. دکــر محمدرضــا مریــدی 
ــاره  »پروبلاتیــک هــرن در دانشــگاه« ســخرنانی کــرد و قســمت دوازدهــم مســتند »بســوی  ــات علمــی دانشــگاه هــرن( درب )عضــو هی
ســیمرغ« بــا عنــوان »آخــر قصــه« اثــر حمیــد ســهیلی منایــش داده شــد. نشســت بــا برگــزاری پنــل پرســش و پاســخ و ســپس پذیرایــی از 

میهانــان بــه پایــان رســید.

http://anthropologyandculture.com/fa/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA/4055-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%DA%86%D9%87%D9%84-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%85
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نشست صد و چهل و سوم: نقالی شاهنامه

ــی  ــزار شــد. دکر ابوالفصــل خطیب ــگ، هــرن، ارتباطــات برگ ــخ یکشــنبه 30 اردیبهشــت 1397 در پژوهشــگاه فرهن ــن نشســت در تاری ای
ــاره »نقالــی در شــاهنامه« ســخرنانی کــرد و  )نویســنده، شــاهنامه پــژوه و عضــو هیــات علمــی فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی( درب
مســتند »شــاهنامه خوانــی در ایــل قشــقایی« اثــر پوریــا خلیلی منایــش داده شــد. نشســت بــا برگــزاری پنــل پرســش و پاســخ و ســپس 

پذیرایــی از میهانــان بــه پایــان رســید.

http://anthropologyandculture.com/fa/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA/4086-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%DA%86%D9%87%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
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نشست صد و چهل و چهارم: تحلیل آسیب شناسانه زیرگذر چهارراه ولیعرص

ــور  ــد ابراهیم پ ــای مجی ــد. آق ــزار ش ــات برگ ــرن، ارتباط ــگ، ه ــگاه فرهن ــر 1397 در پژوهش ــنبه  22 مه ــخ یکش ــت در تاری ــن نشس ای
)کارشناس ارشــد مطالعــات شــهری( دربــاره »مســاله زیرگــذر چهــارراه ولیعــر: فنــی یــا سیاســی« و خانــم زهــره دودانگــه )کارشناس ارشــد 
برنامــه ریــزی شــهری( دربــاره »خوانایــی نشانه شــناختی در زیرگــذر چهــارراه ولیعــر« ســخرنانی کردنــد و فیلــم »چنارســتان« اثــر هــادی 

آفریــده منایــش داده شــد. نشســت بــا برگــزاری پنــل پرســش و پاســخ و ســپس پذیرایــی از میهانــان بــه پایــان رســید.

http://anthropologyandculture.com/fa/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/4695-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-144-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1
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نشست صد و چهل و پنجم: از پیکان تا پراید، فراز و فرود طبقه متوسط

ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه 29 مهــر 1397 در پژوهشــگاه فرهنــگ، هــرن، ارتباطــات برگــزار شــد. آقــای دکــر نــارص فکوهــی  )اســتاد 
دانشــگاه تهــران ومدیــر انســان شناســی و فرهنــگ( دربــاره »از پیــکان تــا پرایــد، فــراز و فــرود طبقــه متوســط« ســخرنانی کردنــد و فیلــم 
»پیــکان« اثــر کامــران شــیردل منایــش داده شــد. نشســت بــا برگــزاری پنــل پرســش و پاســخ و ســپس پذیرایــی از میهانــان بــه پایــان رســید.

http://anthropologyandculture.com/fa/%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7/4716-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-145-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://anthropologyandculture.com/fa/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/4695-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-144-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1
http://anthropologyandculture.com/fa/%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7/4716-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-145-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
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نشست صد و چهل و ششم: اسطوره شناسی به عنوان تاریخ فهم و فرهنگ

ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه  6 آبــان 1397 در پژوهشــگاه فرهنــگ، هــرن، ارتباطــات برگــزار شــد. متاســفانه در ایــن نشســت خانــم 
ــاره »اسطوره شناســی سیاســی« ســخرنانی  ــارص فکوهــی درب ــد و دکــر ن ــه علــت کســالت امــکان حضــور نیافتن ــان ب دکــر بهــار مختاری
ــل پرســش و پاســخ و  ــزاری پن ــا برگ ــش داده شد. نشســت ب ــر حســن نقاشــی منای ــم »مشــی و مشــیانه« اث ــم فیل ــن فیل ــد. همچنی کردن

ســپس پذیرایــی از میهانــان بــه پایــان رســید.

http://anthropologyandculture.com/fa/%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7/4749-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-146-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%81%D9%87%D9%85-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
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نشست صد و چهل و هفتم: آسیب شناسی نرش و ویرایش

ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه  13 آبــان 1397 در پژوهشــگاه فرهنــگ، هــرن، ارتباطــات برگــزار شــد. آقــای هومــن عباســپور )نایــب 
رییــس انجمــن صنفــی ویراســتاران( دربــاره »افــول ویرایــش در نــرش ناســامل« و خانــم مهنــاز مقدســی )دبیــر انجمــن صنفــی ویراســتاران( 
دربــاره »ویرایــش مطلــوب« ســخرنانی کردنــد. انجمــن صنفــی ویراســتاران فیلــم کوتاهــی را در معرفــی اولیــن ویراســتاران ایــران منایــش 
داد. همچنیــن مســتند »دیــدار از کارگاه صحافــی ســنتی« اثــر حمیــد ســهیلی منایــش داده شــد. نشســت بــا برگــزاری پنــل پرســش و پاســخ 

و ســپس پذیرایــی از میهانــان بــه پایــان رســید.

http://anthropologyandculture.com/fa/%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7/4749-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-146-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%81%D9%87%D9%85-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
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نشست صد و چهل و هشتم: آسیب شناسی مدیریت اجتامعی و فرهنگی شهر تهران

ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه 20 آبــان 1397 در پژوهشــگاه فرهنــگ، هــرن، ارتباطــات و بــا حایــت اداره کل مطالعــات اجتاعــی و 
فرهنگــی شــهرداری تهــران برگــزار شــد. آقــای دکــر روح الــه نرتــی )عضــو هیــات علمــی دانشــکده علــوم اجتاعــی دانشــگاه تهــران و 
عضــو شــورای مرکــزی انسان شناســی وفرهنــگ( دربــاره »جایــگاه ســازمان هــای مــردم نهــاد در حکمرانــی و مدیریــت شــهری در تهــران« 
و آقــای مهــدی یــری )دانشــجوی دکــری مدیریــت، گرایــش برنامــه ریــزی فرهنگــی( دربــاره » نقــش شــهرداری در مدیریــت اجتاعــی و 
فرهنگــی شــهر تهــران« ســخرنانی کردنــد و فیلــم »آقــای مدیــر« اثــر علــی نیکبخــت منایــش داده شــد. نشســت بــا برگــزاری پنــل پرســش 

و پاســخ و ســپس پذیرایــی از میهانــان بــه پایــان رســید.

http://anthropologyandculture.com/fa/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/4800-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-148-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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نشست صد و چهل و نهم: نقد اقتصاد سیاسی شهر تهران

ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه  27 آبــان 1397 در پژوهشــگاه فرهنــگ، هــرن، ارتباطــات و بــا حایــت اداره کل مطالعــات اجتاعــی و 
فرهنگــی شــهرداری تهــران برگــزار شــد. آقــای دکــر عبــاس کاظمــی )جامعه شــناس و عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی 
و اجتاعــی( دربــاره »سیاســت مال ســازی و اقتصــاد سیاســی شــهر« و آقــای هــادی آقاجانــزاده )کارشــناس ارشــد مطالعــات فرهنگــی( 
دربــاره » پروبلاتیــک مســتغات شــهری در تهــران: مواجهــه ای تاریخــی« ســخرنانی کردنــد و قســمت هفتــم از مســتند بلنــد »پای تخــت« 

اثــر علــی نیکبخــت منایــش داده شــد. نشســت بــا برگــزاری پنــل پرســش و پاســخ و ســپس پذیرایــی از میهانــان بــه پایــان رســید.

http://anthropologyandculture.com/fa/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/4824-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-149-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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نشست صد و پنجاهم: ژنتیک و فرهنگ

ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه  11 آذر 1397 در پژوهشــگاه فرهنــگ، هــرن، ارتباطــات برگــزار شــد. آقــای دکــر رضــا عانــی 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 اجتاعــی دانشــگاه تهــران( دربــاره » مســائل اخاقــی 
مداخــات ژنتیکــی« ســخرنانی کردنــد و فیلــم مســتند » Cracking Your Genetic Code« از کانــال PBS منایــش داده شــد. نشســت بــا 

برگــزاری پنــل پرســش و پاســخ و ســپس پذیرایــی از میهانــان بــه پایــان رســید.



گ
هن

فر
و 

ي 
اس

شن
ان 

س
ان

ي 
ها

به 
شن

يک

47

نشست صد و پنجاه و یکم: مطالعات تطبیقی و شاهنامه، از شناخت تا اجرا

ــان  ــار مختاری ــر به ــم دک ــد.  خان ــزار ش ــات برگ ــرن، ارتباط ــگ، ه ــگاه فرهن ــنبه  18 آذر 1397 در پژوهش ــخ یکش ــت در تاری ــن نشس ای
ــاره  ــگ( درب ــی موسســه انســان شناســی و فرهن ــان و عضــو شــورای عال ــی دانشــگاه هــرن اصفه ــت علم )اســطوره شــناس، عضــو هیئ
»مطالعــات تطبیقــی و شــاهنامه، از شــناخت تــا اجــرا« ســخرنانی کــرد و فیلــم »نقــل گردآفریــد« اثــر هــادی آفریــده منایــش داده شــد. 

ــان رســید. ــه پای ــان ب ــی از میهان ــل پرســش و پاســخ و ســپس پذیرای ــا برگــزاری پن نشســت ب

http://anthropologyandculture.com/fa/%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7/4897-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-151-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7
http://anthropologyandculture.com/fa/%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7/4897-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-151-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7
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نشست صد و پنجاه و دوم: صد و ده سال فراز و فرود یک بنگاه خانوادگی

ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه  25 آذر 1397 در پژوهشــگاه فرهنــگ، هــرن، ارتباطــات برگــزار شــد.  آقــای دکــر علــی اصغــر ســعیدی 
)جامعــه شــناس و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران( و آقــای علــی الجــوردی )بزرگریــن فرزنــد نســل چهــارم خانــدان الجــوردی( 
ــی از فیلمــی در  ــش تکه های ــا منای ــراه ب ــن ســخرنانی هم ــد.  ای ــران ســخرنانی کردن ــدان الجــوردی در ای ــای خان ــاره پیشــینه فعالیته درب

همیــن بــاره بــود. نشســت بــا برگــزاری پنــل پرســش و پاســخ و ســپس پذیرایــی از میهانــان بــه پایــان رســید.

http://anthropologyandculture.com/fa/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/4926-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-152-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C
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نشست صد و پنجاه و سوم: جوانان و شهر تهران

ــا حایــت اداره کل مطالعــات اجتاعــی و  ــخ یکشــنبه  2 دی 1397 در پژوهشــگاه فرهنــگ، هــرن، ارتباطــات و ب ــن نشســت در تاری ای
ــاره  ــان( درب ــت علمــی دانشــگاه گی ــن علیخــواه )جامعه شــناس و عضــو هیئ ــر فردی ــای دک ــزار شــد آق ــران برگ فرهنگــی شــهرداری ته
ــاده راه بــرادران مظفــر« ســخرنانی کردنــد. همچنیــن فیلــم مســتند  »جوانــان و شخصی ســازی فضــای عمومــی: گشــت و گــذاری در پی
»والســی بــرای تهــران« اثــر زینــب تربیــزی منایــش داده شــد. نشســت بــا برگــزاری پنــل پرســش و پاســخ و ســپس پذیرایــی از میهانــان 

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  9 دی 1397 در پژوهشــگاه فرهنــگ، هــرن، ارتباطــات برگــزار شــد.  آقــای دکــر ابوالقاســم اســاعیل پور 
ــی انســان شناســی و  )اســطوره شــناس، اســتاد دانشــگاه شــهید بهشــتی در رشــته ی فرهنــگ و زبان هــای باســتانی و عضــو شــورای عال
فرهنــگ( -کــه بــه همــراه 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 هــرن« منتــرش کــرده انــد- در همیــن بــاره ســخرنانی 
کردنــد. همچنیــن فیلــم »درخــت ســخنگو« اثــر آقــای علیرضــا قاســم خان منایــش داده شــد. نشســت بــا برگــزاری پنــل پرســش و پاســخ و 

ســپس پذیرایــی از میهانــان بــه پایــان رســید.
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نشست صد و پنجاه و پنجم: سیاست و فرهنگ در بلوچستان

ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه 16 دی 1397 در پژوهشــگاه فرهنــگ، هــرن، ارتباطــات برگــزار شــد. آقــای محســن شــهرنازدار )پژوهشــگر، 
نویســنده و مستندســاز در حــوزۀ موســیقی،( دربــاره »جغرافیــای فرهنگــی موســیقی بلوچســتان: بررســی رونــد تغییــرات« و آقــای دکــر 
عبدالوهــاب شــهلی بر )جامعه شــناس و پژوهشــگر فرهنگــی( دربــاره »فرهنــگ بلوچــی در کشــاکش میــان هویت هــای ملــی و قومــی« 
ــا برگــزاری پنــل پرســش و پاســخ و  ــر آقــای محمدرضــا خوش فرمــان منایــش داده شــد. نشســت ب ســخرنانی کردنــد و مســتند »لیلــو« اث

ســپس پذیرایــی از میهانــان بــه پایــان رســید.
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نشست صد و پنجاه و ششم: زنان و دانشگاه

ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه 23دی 1397 در پژوهشــگاه فرهنــگ، هــرن، ارتباطــات برگــزار شــد. خانــم دکــر خدیجــه کشــاورز )عضــو 
ــاره »تجربــۀ زیســته دخــران در دانشــگاه های ایــران« و خانــم دکــر  هیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتاعــی( درب
ــن  ــن در ای ــد. همچنی ــخرنانی کردن ــه« س ــت زنان ــگاه و هوی ــۀ دانش ــاره »تجرب ــی( درب ــی فرهنگ ــری جامعه شناس ــا )دک ــری طیبی نی مه
نشســت فیلــم »بــا زبــان خامــوش« اثــر آقــای منوچهــر مشــیری منایــش داده شــد. نشســت بــا برگــزاری پنــل پرســش و پاســخ و ســپس 

پذیرایــی از میهانــان بــه پایــان رســید.
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نشست صد و پنجاه و هفتم: چالش های اتانازی در جهان رسمایه

ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه 30 دی 1397 در پژوهشــگاه فرهنــگ، هــرن، ارتباطــات برگــزار شــد. آقــای دکــر مــزدک دانشــور )پزشــک و 
پژوهشــگر( دربــاره »از مــرگ خــوب تــا به مرگــی: چالش هــای اتانــازی در جهــان رسمایــه« ســخرنانی کردنــد. همچنیــن فیلــم »دو راهــی« 
اثــر خانــم زهــرا محســن زاده منایــش داده شــد. نشســت بــا برگــزاری پنــل پرســش و پاســخ و ســپس پذیرایــی از میهانــان بــه پایــان رســید.
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نشست صد و پنجاه و هشتم: نقد جلوه های برصی تهران

ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه  7 بهمــن 1397 در پژوهشــگاه فرهنــگ، هــرن، ارتباطــات برگــزار شــد.  آقــای دکــر ابوالفضــل طغرایــی 
)پژوهشــگر دکــری شهرســازی از دانشــگاه تربیــت مــدرس( دربــاره »گفتــار انتقــادی در نســبت تهــران بــا پســت مدرنیتــه شــهری« و آقــای 
ــاره  ــادگار امــام خمینــی )ره( شــهرری( درب دکــر علــی اکــربی )دکــری معــاری و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد ی
»تهــران فریــب مــدرن یــا پســت مــدرن« ســخرنانی کردنــد. همچنیــن فیلــم »مــرگ روشــن« اثــر آقــای مســعود دهنــوی منایــش داده شــد. 

نشســت بــا برگــزاری پنــل پرســش و پاســخ و ســپس پذیرایــی از میهانــان بــه پایــان رســید
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نشست صد و پنجاه و نهم: پژوهش مردم شناختی و فیلم مستند

ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه  14 بهمــن 1397 در پژوهشــگاه فرهنــگ، هــرن، ارتباطــات برگــزار شــد.  در ایــن نشســت فیلــم طالــب 
آبــاد اثــر آقــای فرهــاد ورهــرام، کــه قســمتی از مجموعــه 13 قســمتی خاطــرات روستاســت، بــا حضــور و ســخرنانی کارگــردان منایــش داده 

شــد. نشســت بــا برگــزاری پنــل پرســش و پاســخ و ســپس پذیرایــی از میهانــان بــه پایــان رســید.
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نشست صد و شصتم:  رویکرد باستان شناسی به منظر فرهنگی، منابع طبیعی و شواهد تاریخی

ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه  28 بهمــن 1397 در پژوهشــگاه فرهنــگ، هــرن، ارتباطــات برگــزار شــد. در ایــن نشســت فیلم هایــی در 
زمینــۀ باستان شناســی منایــش داده شــد، و دکــر هایــده اللــه )عضــو هیئــت علمــی گــروه باستان شناســی دانشــگاه تهــران(، دکــر زهــرا 
لـُـرزاده )پژوهشــگر حــوزۀ باستان شناســی منظــر، دانــش آموختــه دانشــگاه گوتــۀ فرانکفــورت( و دکــر حســین داودی )پژوهشــگر حــوزه 
باستان شناســی جانورشناســی، آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه تهــران، آزمایشــگاه بیوباستان شناســی، بخــش باستان جانورشناســی( ســخرنانی 

کردنــد. نشســت بــا برگــزاری پنــل پرســش و پاســخ و ســپس پذیرایــی از میهانــان بــه پایــان رســید.
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نشست صد و شصت و یکم: آیین های دینی و شهر تهران

ایــن نشســت در تاریــخ یکشــنبه  5 اســفند 1397 در پژوهشــگاه فرهنــگ، هــرن، ارتباطــات برگــزار شــد. در ایــن نشســت فیلــم »تکیــۀ 
نفرآبــاد« اثــر علــی نیکبخــت منایــش داده شــد. دکــر جبــار رحانــی )عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتاعــی 
ــری  ــر )دک ــر محمدرضــا پویاف ــران« و دک ــداری در فضاهــای شــهر ته ــارۀ »دین ــگ( درب ــزی انسان شناســی و فرهن و عضــو شــورای مرک
جامعه شناســی و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم انتظامــی امیــن( دربــاره »شــهر، دیــن و خشــونت« ســخرنانی کردنــد. نشســت بــا 

برگــزاری پنــل پرســش و پاســخ و ســپس پذیرایــی از میهانــان بــه پایــان رســید.
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نشست صد و شصت و دوم:  تهران و سینام

ــم  ــت فیل ــن نشس ــد.  در ای ــزار ش ــات برگ ــرن، ارتباط ــگ، ه ــگاه فرهن ــفند 1397 در پژوهش ــنبه  12 اس ــخ یکش ــت در تاری ــن نشس ای
ــگر حــوزه  ــدرس و پژوهش ــازی و م ــری شهرس ــا )دک ــد پورمحمدرض ــای نوی ــد و آق ــش داده ش ــاری منای ــوش عی ــر کیان ــا« اث »تازه نفس ه
ــا برگــزاری پنــل پرســش و پاســخ و ســپس پذیرایــی از  ــد. نشســت ب ــاره »شــهر، پیــش از بازمنایــی« ســخرنانی  کردن ســینا و شــهر( درب

ــان رســید. ــه پای ــان ب میهان
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مکتوب نورالدین اسفراینی به اعالءالدوله سمنانی
محمدرضا اصالنی

ــد و دل در  ــف ش ــر دل منکش ــی ب ــود، معنی ی ــته ب -روزی نشس
میــان نــه.

کلماتــی بوالعجــب گفتــه می شــد و ســامعی کــه از آن در تحیــر 
ــد  ــای آن، آن فرزن ــد. در اثن ــه می ش ــا او گفت ــود. از او ب ــد نب افت
ــا وی گفتــه  ــی وی ب ــد،  و ســخنی کــه از وی ب را معاتــب می دی
ــود دل  ــا خ ــم آنج ــا ندان ــت. ام ــش می بس ــد،... در دل نق می ش
بــود یــا نبــود، بــر فلتــات زفــان تلفظــی می رفــت، و خــود را بــی 

خــود از خــود، و از بیخــودی خــود مبــّرا.
ای فرزنــد، در آن وقــت کــه وقــت در هســتِی وقــِت خــود نیســت 

 ، د بو
و ســلطاِن وقــت، از شــراِب زالِل الیزالــی در نیســتی خــود مســت، 
ــود  ــود، بی خ ــودِی خ ــودی و بی خ ــودی از خ ــود را در بی خ خ
ــت  ــِب وق ــت، و صاح ــی وق ــِت ب ــِب وق ــا صاح ــت ب ــد.  و وق دی
ــِب  ــر از جی ــتِی او س ــود در هس ــود بی خ ــت، خ ــِت بی وق در وق
نیســتی بــرزده، در نیســتِی هســتِی خــود دِر نیســتی مــی زد. مــن 
بــی مــن، بــا اویــِی او، از خــودِی خــود پنهــان، ..... بــا او هــم خانــه 
در مســتِی هســتِی او نیســت بــودم. و او از ذات در صفــاِت نیســتِی 
ــتِی  ــر هس ــتی ب ــِش نیس ــد؛ و در ذات، نق ــرا می دی ــتی، م هس

ــید... ــن می کش ــت م نیس
ــی و  ــاغل ماض ــع دارد، ش ــم جم ــت، حک ــت، وق ــِد وق ای فرزن

ــد.  ــتقبل آم مس
ــر. و  ــِت او کامل ت ــرد وق ــر، تج ــت قاطع ت ــیِف وق ــه س ــدان ک چن
چــون در تجــرد مکمــل شــد، قــدم در عالــِم جمــِع جمــع نهــاد. 
اینجــا ماضــی و مســتقبل در وی محــو افتــاد. دی و فــردا را اســم 
ــی را در  ــرش و کرس ــمان، ع ــن و آس ــو زمی ــد... ت ــم نمان و رس
ســعِت وقــت بــر مثــال خشخاشــی دان، البــل نســبت بــا مشــرق 
ــا ســعِت  و مغــرب، خشخاشــی را وجــودی هســت، امــا نســبت ب
ــدم  ــا ع ــود ب ــی را وج ــرش و کرس ــن، و ع ــمان و زمی ــت، آس وق
ــرِب  ــرب را ُق ــد؛ ُق ــد را در وی وجــود نمان ــرب و بُع ــد. ق ــر آی براب

بُعــد، و بُعــد را بُعــد ُقــرب شــود. 
حــزِن دی و ســروِر امــروز، و خــوِف فــردا، در طــی وقــت متالشــی 
گــردد. ازل و ابــد را امــروز و فــردا در مقابــل، مجــاز اســت. ســمت 

دوگانگــی بــروی نهادنــد ســرِّ تفهیــم را....
ایــن کلمــات مســتانه را، نقــش مبیــن و از او نقــش مخــوان، کــه 
هــر کلمــه ای از او در عالــِم وحــدت جهانی ســت کــه جــاِن جــاِن 
جــان از او بــی جــان، و کفــِر کفــِر کفــر در او ایمــان شــده، ســر 

بــه کافــری بــرآرد.....
.....و در ایــن مــدت در درِد بــی دردی خــود، چنــدان کــه مبتــالی 
جــام  روز،  دور  از  بعــد  نمی یافــت...  می جســت،  را  درد  درد، 
ــد و در اثنــای دردهــای عظیــم و شــّدِت مــرض، جــام  درپیمودن
ــد، و  ــر می ش ــا ظاه ــتی ها و دیوانگی ه ــتند. مس ــام پیوس در ج
ــکر دردی  ــد از ُس ــت، و بع ــان می رف ــاِت زف ــر فلت ــطحیات ب ش
عظیــم در اطــراف وجــود پدیــد می آوردنــد، و مبتلــی را در زمیــن 
ــا  ــا م ــد: ب ــر می گفتن ــِر ّس ــرِّ ّس ــوش س ــد، و در گ می غلطانیدن

.... بی ادبانــه می گویــی!  بدمســتی می کنــی، ســخن های 
ــر دم  ــن، ه ــواه مک ــن و خ ــول ک ــواه قب ــو خ ــی! ت ــا، کلمه ی فاّم
ــا  ــد. ت ــم می دری ــن کلمــات را بره ــد، و صــِف ای ــه می آوردن حمل
نــاگاه بــر زبــاِن قلــِم بی اختیــاّر  ایــن بیچــاره روان شــد کــه چــرا 
دو می بینــی و دو می شــنوی؟ هرچنــد دو چشــم و دو گــوش 
ــه هــر دو گــوش یکــی بشــنو  ــان یکــی اســت. و ب ــا، زب داری، ام
... و بــه هــر دو چشــم یکــی بیــن. از خــود بــا خــود می گویــم؛ و 

ــم:  ــود می  جوی ــود در خ ــه بی خ ــت ک ــّری اس ــن س ای
ــم،  ــجره من ــرِع ش ــم، ف ــان من ــرۀ احس ــم، ثم ــان من ــجرۀ ایم ش
اصــِل شــجره منــم، آِب شــجره منــم، زمیــِن شــجره منــم، هــواِی 
ــم، کرســی  ــالک شــجره من ــم، اف ــر شــجره من ــم، اثی شــجره من
ــم، روِح  ــجره من ــِل ش ــم، عق ــجره من ــرش ش ــم، ع ــجره من ش
شــجره منــم، نــوِر شــجره منــم، ّســِر شــجره منــم، خّفــِی شــجره 

ــم. ولیکــن.... ــم، همــه من من
.....

تــو خــواه قبــول کــن، و خــواه مکــن، بــه تــو چــه نســبت دارد. از 
خــود بــا خــود ســخن گفتــم. و ایــن ُدرِّ یتیــم را بی خــود، جهــِت 

خــود ســفتم. تــو کجایــی و تــو خــود چرایــی؟ 
هــی هــی! اگــر هســتی در نیســتی تــو باقــی نیســت، بدمســتی 

ــی؟.... ــرا می کن چ
ای هســِت نیســت، و ای نیســِت هســت، از هســت و نیســت آزاد 
ــه، هشــیار را مســت  ــی و مســت ن ــت ببین ــا همــه در دل شــو، ت

ــه.... بینــی و مســت ن
ــان  ــت، زب ــم مس ــت، قل ــت مس ــت، دس ــی مس ــت، من ــن مس م
مســت، بیــان مســت، چشــم مســت، زفــان مســت، دهــان مســت.

و مبتلی بین کتابت ملزم

نورالدین اسفراینی )قرن هشتم(
به مناسبت سالگرد انسان شناسی و فرهنگ، و تقارن سال نو
برای آقای فکوهی و یاران، متبرک باد نو شدن.
97/11/1
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بوی »خوش« عید یا...!
سیده فاطمه آقامیری

ــت و  ــدا اس ــران هوی ــای ته ــن کوه ه ــاق م ــه روی ات ــره روب منظ
ایــن آشــکارگی بســته بــه میــزان آلودگــی کــم و زیــاد می شــود. 
درســت ماننــد دیــدن مــاه در آســمان تهــران؛ کــه دیگــر دارد بــه 
یــک رویــا تبدیــل می شــود. 7 بهمــن آســمان بــه  انــدازه ای غــرق 
ــتری  ــار خاکس ــرد غب ــم کار می ک ــا چش ــه ت ــود ک ــی ب در آلودگ
می دیــد و آن  کوه هــا هــم کــه انــگار هیچ زمانــی وجــود نداشــتند. 
از غــروب هــوا دگرگــون شــد و  بــاران پربــار و زیبایــی شــروع بــه 
ــوید و  ــا را می ش ــد و کثافتی ه ــه می آی ــی ک ــرد. باران ــدن ک باری
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 می کنــد؛ 
از آن ابرهایــی کــه هــی تغییــر شــکل می دهنــد و رنــگ بــه رنــگ 
ــد.  ــه آن ســو حرکــت می کنن ــن ســو و ب ــه ای ــم ب می شــوند و دائ
ــد و  ــه آم ــر از مدرس ــت ظه ــه اس ــی ورزش مدرس ــرم مرب خواه
ــه  ــد را داشــت. ب ــوای عی ــوا حــال و ه ــروز ه ــب ام ــت: »عجی گف
قــول همــکارم بــوی »گنــد« عیــد می آیــد. گفــت آن قــدر همیشــه 
ــود.«  ــان می ش ــد غصه م ــدن عی ــه از آم ــم ک ــد کار داری دم عی
ــه  ــر آنچ ــدم ه ــل می دی ــاه قب ــی دو م ــه از یک ــی همیش از کودک
ــی  ــه تکان ــوی خان ــم در تکاپ ــل داری ــواده و فامی ــه زن در خان ک
ــه  ــایل خان ــه و وس ــردن خان ــردن و نوک ــب ک ــردن و مرت و تمیزک
ــران  ــم از دیگ ــر ه ــود و اگ ــتند رس خ ــا می توانس ــتند و ت هس
و یــا کارگــر کمــک می گرفتنــد رس آنهــا را می کشــیدند تــا 
ــد!  ــو برون ــه اســتقبال ســال ن بتواننــد هرچــه بهتــر و باشــکوه تر ب
تمــام اتاق هــا و کمد هــا و کابینت هــا را بیــرون می ریختنــد و 
بعضی هــا ظرف هــای داخــل کابینت هــا را هــم می شســتند و 
ــر دکوراســیونی  ــاره سرجایشــان می گذاشــتند و چه بســا تغیی دوب
را  انجــام می دادنــد. فرش هــا و موکت هــا  ایــن وســط  هــم 
ــوا  ــا ه ــد ت ــت بام می بردن ــا را روی پش ــتند و رختخواب ه می شس
بخورنــد. شیشــه ها را می ســابیندند و پرده هــا را می شســتند. 
ــت  ــراوان ش ــت ف ــه و بادق ــه دان ــه  ب ــاط را دان ــای حی موزاییک ه
ــم  ــود او را ه ــاط ب ــط حی ــی وس ــم حوض ــر ه ــیدند و اگ می کش
ــر  ــا اگ ــا احیان ــد ت ــدر می میالیدن ــتند آ ن ق ــب نمی گذاش بی نصی
ــا  ــو و دویدن ه ــد و تکاپ ــن فراین ــرود. ای ــن ب ــزه ای دارد از بی خ
تــا دم ســال تحویــل ادامــه داشــت. و اعضــای خانــواده مخصوصــا 
زن خانــواده بــا خســتگی تمــام بــر ســر ســفره هفت ســین 
می نشســتند؛ اکنــون هــم بــه نظــرم خیلــی فرقــی نکــرده 
ــال  ــد. مث ــده باش ــر ش ــز مدرن ت ــه  چی ــی هم ــاید کم ــت، ش اس
ــان  ــا زن ــد مخصوص ــر بگیرن ــد کارگ ــعی می کنن ــتر س ــرد بیش اف
ــه قالیشــویی دهنــد. امــا ماهیــت مســئله  کارمنــد و فرش هــا را ب
تغییــر چندانــی نکــرده اســت، همچنــان آن دوندگــی و خســتگی 
و مهم تــر از همــه مصــرف بیش از انــدازه آب آن هــم در ایــن 
شــرایط بحرانــی وجــود دارد. و ایــن بحرانــی بــودن ظاهــرا تاثیــر 
ــاورده  ــود نی ــه وج ــان ب ــو در زن ــه شستش ــل ب ــر می ــی ب چندان
ــرای پاکیزگــی دم  اســت. و خالصــه آنکــه ایــن حــرص عجیــب ب
عیــد در زن هــا و یــا حتــی در مــردان همچنــان پابرجاســت و بــه 

عنــوان یــک ســنت مهــم پذیرفتــه شــده اســت. و ایــن حتــی در 
ــه ای تمیــز و مرتــب دارد برقــرار اســت؛ چــرا  ــواده ای کــه خان خان
ــش گاه از  ــه انجام ــت ک ــری اس ــز دیگ ــد چی ــی عی ــه خانه تکان ک

ــد! ــمار می آی ــه ش ــات ب واجب
از ســوی دیگــر نیــز الزامــی پنهــان در افــراد بــرای نوکــردن وجــود 
ــرای برخی هــا هــم  ــو و ب ــو و کفــش ن ــو خریــدن. لبــاس ن دارد؛ ن
وســایل خانــه و مبلمــان نــو و غیــره. کــه خــود موجــب می شــود 
بر»گند«بــودن بــوی عیــد افــزوده شــود و می شــود بــاری بــر دوش 
ــور  ــاال تص ــتند(. ح ــردان هس ــب م ــه اغل ــواده )ک ــت خان سرپرس
ــا وجــود وضعیــت اقتصــادی احتمــاال سرپرســت  کنیــد امســال ب
ــد  ــا چطــور از خری ــد ت ــاب کن ــی حســاب و کت ــد کل ــواده بای خان
ــال  ــر ارزش ط ــه دیگ ــته ای ک ــد پس ــور بتوان ــد. چط ــد برآی دم عی
پیــدا کــرده اســت را خریــداری کنــد تــا بتوانــد آبــروداری کنــد و 

حیثیــت و شــرف خانوادگــی را حفــظ کنــد!
حــال ســوال اینجاســت کــه چطــور یــک آییــن و مناســکی کــه در 
گذشــته بــود و رســالتی دیگــر بــرای خــود داشــته اســت می توانــد 
بــه چنیــن جبــری و حتــی جبــر اجتماعــی تبدیل شــود، کــه انجام 
ــد  ــه می توان ــری خان ــدادن گردگی ــام ن ــت انج ــا درس ــدادن و ی ن
احســاس گنــاه در افــراد ایجــاد کنــد و یــا نخریــدن آجیــل و یــا 
ــر  ــی را زی ــی خاندان ــرافت خانوادگ ــد ش ــوب می توان ــل مرغ آجی
ــه  ــدن ب ــک ش ــراد را از نزدی ــد اف ــور می توان ــرد؟ چط ــئوال بب س
ــد به جــای ایجــاد  ــد؟ چطــور می توان اســفند نگــران و معــذب کن

ــل ســازد؟    ــادتر از قب ــا را خســته تر و ناش ســرزندگی، آدم ه
هــوای اســفند بی نظیــر اســت، زنــده شــدن طبیعــت را فقــط یــک 
ــر روی  ــکوفه ها ب ــردن ش ــد ک ــد، رش ــود دی ــال می ش ــار در س ب
ــه پرنده هــا، عطــر  ــه زدن گیاهــان، ولول ــان خشــکیده، جوان درخت
ــی  ــد کم ــه می توان ــر ک ــانه های دیگ ــی نش ــا و خیل ــوش گل ه خ
ــت و  ــد. طبیع ــته کننده دور کن ــن و خس ــی روتی ــا را از زندگ م
ــد گاهــی حتــی زنده بودنمــان  ــا طبیعــت می توان آشــتی و انــس ب
را بــه مــا یــادآوری کنــد؛ یــادآوری می کنــد کــه همچنــان بــرای 
ــاز بهــاری  ــا ب ــودن فرصــت داریــم، فرصتــی دیگــر داریــم ت زنده ب
ــه  ــر آنچ ــر ه ــه ب ــر غلب ــت ب ــفند نمادیس ــم. اس ــر را ببینی دیگ
تاریکــی و ناامیــدی و دلســردی اســت؛ اســفند یعنــی می تــوان از 
صفــر شــروع کــرد و بــاز رشــد کــرد؛ اســفند یعنــی بعــد از ســختی 
و ســرما بــه پایانــی خــوش رســیدن کــه خــود سرآغازیســت بــرای 
ــت و  ــس طبیع ــدن نف ــرم ش ــی گ ــفند یعن ــاره؛ اس ــروعی دوب ش

جــاری شــدن حیــات در زندگــی.
ــم  ــه نکنی ــم و چ ــاری کنی ــه جان فش ــردن خان ــرای تمیزک ــه ب چ
ــل و  ــم و آجی ــدی بیشــتر کســب کنی ــا درآم ــم ت و چــه کار کنی
ــیرینی و میــوه مرغوب تــر جلــوی مهمــان بگذاریــم و چــه  ش
نکنیــم، اســفند بــا آن دم مســیحاییش در کوتاه تریــن زمــان 
خواهــد آمــد و رفــت... دریابیــدش. اســفند مــاه مظلومــی اســت؛ 
ــم،  ــاد می کنی ــت ی ــری اردیبهش ــدام از دلب ــده، م ــاه نادیده ش م
حــال آنکــه اســفند هــم بــرای خــود فلســفه ای تامل برانگیــز دارد.

ــد را  ــوش« عی ــوی »خ ــت و ب ــفند زیس ــتانه در اس ــوان مس می ت
ــرد  ــی ک ــم تمیزک ــه را ه ــرد و خان ــود استنشــاق ک ــام وج ــا تم ب
ــان  ــد. روزهات ــودن عریضــه خری ــی نب ــرای خال ــم ب ــی ه و آجیلک

ــاد... ــفندی ب اس
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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 
ــد.... ــاب می خوان ــته و دارد کت ــی نشس ــمان آب ــر آس ــبز و زی س

می بینــی؟  را  پروانه هــا  پــرواز  می شــنوی؟  را  رودهــا  ســرود 
می نگــری؟  را  شــکوفه ها  شــکفتن  و  ســبزه ها  رســتن 
نغمــه  بلبــالن  انــد،  وبازگشــه  می زننــد  چهچــه  چلچله هــا 
ــیاهی  ــت و روس ــتان رف ــه زمس ــدی ک ــد. دی ــر داده ان ــات س حی
ــذرد و  ــم می گ ــم و غ ــب و ه ــه ش ــم ک ــد... گفت ــال مان ــه زغ ب
بهــار می آید.گفتــم کــه بــه قــول جبــران خلیــل جبــران:

ــتان  ــردگان زمس ــد، م ــر می ده ــرودش را س ــار س ــه به آن گاه ک
برمی خیزنــد، کفــن را دور می اندازنــد و بــه پیــش می تازنــد.

حاال شاخه های عریان، سبز پوش شده اند و سبزه قباها به پیش باز 
بهار آمده اند.

نرم نرمک می رسد 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 می زیســتند ســال نــو را، روز نــو را 
ــرای ســال  ــا طبیعــت جشــن می گرفتنــد و ایــن روز را ب همــراه ب
ــان شــریک اســت و آن  ــان جه ــد. در شــادی آن ــر می گزیدن ــو ب ن
لحظــه اثیــری گــردش زمیــن بانگــی در دل هــا طنیــن می افکنــد 

ــده  ــاز ش ــو آغ ــه روزی ن ــی آورد ک ــد م ــا پدی ــوری در جان ه و ش
وفصلــی نــو و ســالی نــو از راه رســیده. بــه غــم نتــوان دل ســپرد، 
شــادی و زیبایــی بهــاری چونــان فرشــته ای از راه می رســد و 
ــد. ــگ می زن ــر را بان ــی خوش ت ــارت فصل ــر و بش ــد روزی دیگ نوی

را  وزیــدن، چشــمه ها  از  را  نســیم  نمی توانــد  فرمانــی  هیــچ 
ــبان  ــدن، اس ــوان را از دوی ــرودن، آه ــالن را از س ــدن، بلب از جهی
می تــوان  دارد.  بــاز  دمیــدن  از  را  خورشــید  و  پریــدن  از  را 
می گســلد ،  را  بندهــا  زمــان  و  زمیــن  امــا  بســت،   بنــدی 
اســب ســفید بهــاران از راه مــی رســد و ســدها را مــی درد.

می تــوان بــه دیــده ای گفــت کــه نبیــن، بــه گوشــی بانــگ 
زد کــه نشــنو، بــه زبانــی نهیــب زد کــه نگــو، می تــوان بــه 
می تــوان  بســت،  زنجیــر  پایــی  بــه  زد،  دســتبند  دســتی 
حصــر وحصــار ومحبســی ســاخت امــا مگــر می تــوان مــرغ 
ــت؟ ــاران بازداش ــی آزادی به ــمان آب ــرواز در آس ــه را از پ اندیش

بهــار را تعــادل ربیعــی می خواننــد و نــوروز نمــاد و نمــود 
ــت و در آن دم  ــب اس ــری روز و ش ــگام براب ــت، هن ــری اس دادگ
ــوی  ــد و ب ــه نمایــش می آی ــرازوی زمــان در مــکان ب اســت کــه ت
ــو شــدن، جــان را و  ــوی ن شــادی در جهــان پراکنــده می شــود. ب
ــتان تو ســت. ــادی در دس ــاغ ش ــد ب ــرد. کلی ــرا می گی ــان را ف جه

ز باغ  ای باغبان ما را همی بوی بهار آید
کلید باغ ما را ده که فردامان به کار آید
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ــن  ــچ اجــازه ای ســبزه ها پوســته ســخت زمی ــه بی هی ــی ک می بین
ــی  ــد. می بین ــاره می دهن ــالمی دوب ــاب س ــه آفت ــد و ب را می درن
ــند و  ــر می کش ــاک س ــن ها از خ ــتوری سوس ــچ دس ــه بی هی ک
ســنبل ها برمی کشــند و عطــر عشــق می پراکننــد. می بینــی 
ــد  ــد، خورشــید می تاب ــد، ســپیده می دم ــه ســحر ســالم می کن ک
و می درخشــد.. می بینــی کــه بــی هیــچ فرمانــی قناری هــا 
بــه شــکوه شــادی آوای خــوش زندگــی را ســر می دهنــد:

می توان رشته این چنگ گسست
می توان کاسه آن تار شکست

می توان فرمان داد  ای طبل گران
زین پس خاموش بمان

به چکاوک اما، نتوان گفت مخوان.
درخت شاد زندگی در بهاران ریشه می دواند و سایه می گستراند.. 

به قول دوست شاعرم. شفیعی کدکنی:
درختی که با ضربت هر تبر

یا که شمشیر و خنجر
شود ریشه هایش فزون تر سراسر

و هر شاخ و برگش
به هر دم شود بیشتر سایه گستر

درخت  رهایی که با ضربت تیشه و تیغ و خنجر
شود ریشه و شاخ و برگش

فزون تر
فزون تر
فزون تر

دوست مهربان: 
ــه شــادی گل برافشــانیم و مــی  در ســاغر  ــم، ب ــه بهــار دل بندی ب
ــی، بهــار فصــل شــوق  ــم، غــم رفتنــی اســت، شــادی ماندن اندازی
وعشــق ، زیبایــی و زایــش و زندگــی اســت...بهار و نــوروزت پیــروز، 
هــرروزت نــوروز، صــد ســال ازاین ســال ها. امــا بــه از این ســال ها...

پارسی گویان شیرین  سخن بخارا در آغاز بهاران به شادی چنین 
می گویند:

تن صحت، خاطر جمع، عمر دراز، رزق فراخ، گشایش کار، دشمنان 
پیاده، دوستان زیاد، رفع کل بال...

ــعادت،  ــالمت، س ــم، س ــه ترن ــان ب ــار مهرب ــو ی ــر ای ت ــن ب و م
ســربلندی  و  سرســبزی  ســرزندگی،  ســرفرازی،  سرخوشــی، 
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 دست افشان 

می خوانی:

»لحظه ای رها مکن دامن »امید« را
هر شکوفه می دهد این »نوید« را«
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سالی که گذشت: این طرف آب  
 عاطفه اولیایی 

  
ــر   هــر چــه فکــر کــردم از کجــا شــروع کنــم، خاطــره ای جــز ب

پلشــتی ســالی کــه گذشــت نبــود.
 ســالی کــه دنیــا بــا 145۰۰۰ میلیــارد دالر درآمــد، 19۰ میلیــارد  

بیــکار بــه خــود دیــد.    
ــزار  ــازون  ســاعتی 141 ه ــد مجــازی آم ــز خری ــه  مرک ســالی ک
دالر بــه جیــب زد و از پرداخــت  ســه میلیــارد دالر مالیــات معــاف 

شــد.
ــه غــذای مختصــر دانش آمــوزان توســط مــدارس  ســالی  کــه ارائ
قطــع شــد ولــی  بودجــه نظامــی ایــاالت متحــده  بــه 7۰۰ میلیون 

دالر رســید.
ســالی دهشــت انگیــز کــه بــه اقــرار ســایت رســمی دولــت، ایــاالت 
متحــده رســما در 1۰ جنــگ و 8 فعالیــت نظامــی در ۶4  کشــور 

درگیرشد.
ســالی کــه ترامــپ جهــان را در نگرانــی انفجــار بمــب اتمــی فــرو 

بــرد. 
ــاالت  ــک و ای ــرز مکزی ــو را در م ــای پناهج ــه خانواده ه ــالی ک س

ــورد.   ــان فروخ ــت دادن خردساالنش ــوگ از دس ــده ، س متح
ــط  ــانه ها  توس ــردن رس ــی ک ــق« معرف ــمن خل ــالی که»دش س
ــگاران  ــردن خبرن ــه ک ــرای مثله مثل ــپ چــراغ ســبزی شــد ب ترام

ــان. ــر جه ــر دیگ در س
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 حافظه شــان.

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 شاد تر
شکوفایی امید ها و آرزو ها
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ــته اند  ــه گذش ــی ک ــه روزهای ــری دور ب ــگاه از منظ ــِت ن ــه برک ب
ــوِح  ــی حافظــه ی ل ــده و تمام ــای فشــرده ای مان ــو؛ تصویره و مح
ــده گرفتــش و ناشــنیده  ــر کــرده؛ کــه نمی شــود نادی ــه را پ تجرب
ــم  ــود کــه احســاس می کنیــم بالیدی گذاشــتش. ایــن خاطره هــا ب
و بــه پــرواز درآمدیــم و از آن گنبــد گیتــی بــه ایــن دیــو ســپید 

ــد توانســتیم نگریســتن.  ــای در بن پ
قطــار زمــان ایســتگاه نــدارد و روزهــا از پــی هــم خواهنــد آمــد؛ و 
امیــد کــه تصویرهایــی خوبتــر و خاطره هایــی خوبتریــن بگذارنــد 
ــن  ــای ای ــا آن ســوی مرزه ــر؛ و ت بجــا، یکــی از دیگــری فروزان ت
ــعِت  ــه وس ــی ب ــُبِک نگاه ــرواِز س ــگان در پ ــم. و هم ــز ه ــار نی دی
دشــت های بی انتهــای هســتی؛ نظاره گــر باشــند زیســتن را و 
ــن  ــد ماناتری ــه امی ــد ک ــودن را. و امی ــم ب ــار ه ُرســتن را و در کن
باشــد در همــه ی روزهــای پــس از ایــن. کــه همیــن امــروز هــم 
ــگار حاصــل امیدهــای  ــد ان کــه واژه هــا اینجــا گــرد هــم آمــده ان
ــر:  ــن دفت ــود در همی ــر ب ــال های پیش ت ــش و س ــال پی ــک س ی
نوروزنامــه ای کــه همچنــان هســت و خواهــد بــود به لطــف مدیران 
ــنایی های  ــان ترین روش ــه درخش ــگ" ک ــی و فرهن "انسان شناس
ــا پرتوهــای  ــد؛ ب ــه ارمغــان آورده ن شــهر را ســیزده ســال اســت ب
ــد  ــت کرده ان ــا را هدای ــای م ــان؛ و روح ه ــمع وجودش ــر ش بی نظی
ــدا  ــن ناخ ــنی، ای ــوی روش ــه س ــا، ب ــش معن ــتی نجات بخ ــا کش ب

خورشــیدها. 
و امیــد کــه ســال های ســال هــم تصاویــر و کالم هدایت گــر ایــن 
روشــنگران، در لــوح خاطــرات اهالــی ایــن دیــار بمانــد؛ دیــاری که 
ــی  ــم در پ ــش ه ــت؛ و روزهای ــن هدایت هاس ــد ای ــر نیازمن سراس
هــم. کــه قطــار زمــان ایســتگاه نــدارد؛ کــه قطــار زمــان ایســتگاه 

نــدارد. 

هستی بخشی هست که همۀ هستی اوست.
بهناز بوذری

ــدارد؛ و روزهــا هــم از پــی هــم می آینــد  قطــار زمــان ایســتگاه ن
ــرو  ــم ف ــد و در ه ــم می گذرن ــی ه ــا از پ ــوند. روزه ــو می ش و مح

ــره ای.  ــادی و خاط ــد ی ــه می مان ــزی ک ــد و چی می رون
ــرد؟ از  ــد ک ــگاه بای ــه ن ــدام دریچ ــا را از ک ــره ه ــیم خاط می پرس
ــن آن؟  ــا از درونی تری ــه ی دور، ی ــن نقط ــر؟ از دورتری ــدام منظ ک
ــا خــود کــه اگــر شــهر بهتــر،  شــاید ریزبیــن باشــیم و بگوییــم ب
ــز کتابهــا و  ــود چــه می شــد؟ و نی ــر ب ــر، رابطه هــا بهت آدم هــا بهت

ــا. ــا و مفهوم ه ــا و معناه کاغذه
و خاطــره پاســخش ایــن کــه »واقعیــت همیــن بــود کــه گذشــت 
ــر  ــز، و دیگ ــای قرم ــدان، چراغ ه ــهر، راه بن ــش چشــمانت: ش از پی

ــن خاطــره ای.   ــچ.« و نفــس تنــگ می شــود در تیرگــی چنی هی
ــد  ــر آرش دور ش ــان تی ــه س ــر ب ــی دیگ ــا نگاه ــم ب ــود ه و می ش
از دورتریــن نقطــه ی البــرز کــوه و یک جــا نظــر کــرد بــه تمامــی 
خاطــرۀ دیــار و دیــار خاطــره؛ بــه فراســوی مرزهــا. آنــگاه بــه یــاد 

می آیــد: 
ــد،  ــرو رفتن ــم ف ــد و در ه ــم آمدن ــی ه ــه پ ــی ک ــان روزهای می
ــزش،  ــای قرم ــادار و چراغ ه ــورس اوراق به ــازار ب ــار ب ــت کن درس
کــم نبودنــد دفترهــای شــعر و کتابهــای ناشــران خــوب و مترجمان 
خوب تــر و نویســندگان خوب تریــن؛ کــه اندیشــه هامان ســبز 
ــای  ــا، فیلم ه ــا، گفتمان ه ــت ها، همایش ه ــا. و نشس ــا آنه ــد ب ش
مســتند و کوتــاه، و نشــریه های علــوم انســانی و بالندگــی روح هــا. و 
گروه هــای مجــازی کــه حکــم اتاق هــای فکــر داشــت؛ و فکرهامــان 
ــنواره و  ــادواره و جش ــب های ی ــا، و ش ــد. و گالری ه ــرواز آم ــه پ ب
گوش هایــی کــه شــنیدند موســیقی های دل انگیــز؛ و روح هــا 
ــش در  ــتادان جان بخ ــروزان اس ــمع  ف ــد. و ش ــص آم ــه رق ــه ب ک
ــمع  ــه »ش ــخنرانی ها و پادکســت ها. ک ــا و س ــا و کارگاه ه کالس ه

ــور.  ــه پــای ن ــد؛ و ســوختن را ب ــودن« را یادمــان دادن ب
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جشِن با هم بودن
ناتالی چوبینه

ــی از  ــر تماس ــی، ه ــی می کن ــری زندگ ــت دیگ ــی در مملک وقت
ــد.  ــه حســاب می آی ــری ب ــان خــوش خب ــن و هم وطن ــب وط جان
دعــوت بــه ســهیم شــدن و ســهم ادا کــردن در حرکتــی در بســتر 
فرهنــگ و ادبیــات خــودی هــم ارزش افــزودۀ لطــف ماجــرا 
ــوی  ــگ و ب ــه رن ــی ک ــان صداهای ــو، در می ــدای ت ــود. ص می ش
ــم  ــن ه ــد، و ای ــاوت می زن ــب و متف ــدری غری ــد، ق ــنا دارن آش
ــدی  ــم بُع ــدری احســاس ناســوری و ناجــوری اســت و ه ــۀ ق مای
ــم  ــا ه ــت و ب ــودن اس ــم، ب ــا مه ــاید. ام ــغ. ش ــده و جی جذب کنن
ــب  ــه خصــوص در قال ــه، ب ــژه نام ــک وی ــب ی ــا در قال ــودن، حت ب

ــار. ــد و به ــۀ عی ــژه نام وی
ــتن  ــرای نوش ــی ب ــر فکوه ــای دکت ــز آق ــوت محبت آمی ــی دع وقت
ــم  ــه ذهن ــل همیش ــاز مث ــید، ب ــه رس ــوروزی و عیدان ــی ن مطلب
رفــت طــرف آیین هــای شــادیانه بــه مناســبت بیــداری از خــواب 
ــاد و  ــای ش ــه روزه ــت ب ــتانی و بازگش ــترون زمس ــک و س تاری
ــواده  ــان و هم خان ــه های همس ــا ریش ــی ب ــار. آیین های ــن به روش
ــا  ــه ت ــیا گرفت ــرق آس ــتانی، از ش ــای باس ــیاری فرهنگ ه در بس
ــرگ  ــا م ــاط ب ــه در ارتب ــی هم ــه. آیین های ــرب مدیتران ــای غ اروپ
و رســتاخیز، بازگشــت از جهــان زیریــن، جهــان مــردگان، جهــان 
زیــر زمیــن. جشــن بازگشــت ایشــتر، ایزدبانــوی عشــق و بــاروری، 
از قلمــرو خواهــرش، ارشــکیَگل، ملکــۀ مــردگان، در بابــل باســتان؛ 
ــبزینه(،  ــاید س ــبزیوس )ش ــدن س ــده ش ــادی از زن ــای ش آیین ه
ــش  ــال پی ــزاران س ــه ه ــد ک ــمان های بلن ــوار آس ــب  س ــزد اس ای
همــراه ســاکنان آینــدۀ آناتولــی از غــرب دریــای ســیاه وارد 
ترکیــۀ امــروز شــد و در فرهنــگ یونانــی و ایرانــی، هــردو، ریشــه 
ــزرگ  ــد ب ــدِی عی ــراژدی و کم ــای ت ــا و نمایش ه ــد؛ رقص ه دوان
ــد  ــرس( زاده ش ــاید زاگ ــوس )ش ــام زاگری ــا ن ــه ب ــوس، ک دیونوس
ــان از  ــت اهریمن ــه دس ــدن ب ــده ش ــس از دری ــالی پ و در خردس
ــودم  ــده ب ــد. مان ــده ش ــق بازآفری ــس عش ــم و نف ــتر جس خاکس
کــدام مقولــه از تاریــخ و باســتان بــا حــال و هــوای عیــد امســال 
همخــوان می شــود و محتــوای درونــی آن را شــفاف تر مــی کنــد.

ــر  ــه خاط ــه ب ــود، ن ــرده ب ــل ک ــِتریا قف ــتر روی آنِتس ــم بیش ذهن
جشــنوارۀ ســر بــاز کــردن خمره هــای شــراب بــه میمنت بازگشــت 
ایــزدان و نیــاکان بــه روی زمیــن پیــش آدمیــان، بلکــه بــه خاطــر 
هم خانوادگــی کلمــۀ یونانــی »آنُتــس«، منشــأ نــام ایــن عیــد، بــه 
ــه  ــان سانســکریت ب ــا کلمــۀ »آنــذاس« کــه در زب معنــی »ُگل« ب
ــا فشــردن آن  ــه ب ــی ک ــوم اســت، گیاه ــا ه ــم ی ــاه ُس ــی گی معن
نوشــابۀ مقــدس زرتشــتیان بــه دســت می آمــد و اعتقــاد بــر ایــن 
بــود کــه نوشــیدن آن مایــۀ حیــات جــاودان و ســرمایۀ راه یافتــن 
ــی  ــه ریشــه های فرهنگ ــه ب ــا هم ــوت اســت. این ه ــم ملک ــه عال ب
ــود  ــا وج ــا ب ــد. ام ــک می نمودن ــتان نزدی ــران باس ــای ای آیین ه
پایندگــی هــزاران ســاله و انــس و آشــنایی بــا ایرانیــان تــا امــروز، 
چگونــه می توانســتند در بافتــۀ هــزار رنــگ دگرگونی هــا و افــت و 
خیزهــای کنونــی کــه مــوج مــوج از ســِر مــا می گذرنــد، می ماننــد 
ــار و  ــد، بگنجنــد؟ و نقــش آنهــا در ایــن ت ــد و برمی گردن و می رون
پــود تــا چــه حــد می توانســت بــه جــا و برجســته باشــد؟ تــا ایــن 

ــوردم،  ــی برخ ــام میقان ــران« مه ــای ته ــه »نامه ه ــا، ب ــه، از قض ک
ــه  ــی ک ــا و محله های داســتان واره هایی مســتند از کوچــه خیابان ه
ــان دیگــر هســتند و  ــرای همیشــه در دل مــن و بســیاری ایرانی ب

نشســته اند.
اولــی از پســرکی در خیابــان مرتضــوی می گفــت. ابوالفضــل هشــت 
نــه ســاله و پــر شــر و شــور کــه مثــل بســیاری از همســاالن اش راه 
بــه راه طاقــت مــادر را بــه چالــش می کشــد. و بــا ایــن حــال، در 
ــا  ــه ب ــل می شــود ک ــی تبدی ــه ابرقهرمان ــر نویســنده ب ــاب تصوی ق
شــکیبایی و مقاومــت، چرب زبانــی و سیاســت، و چابکــی و حمّیــت 

بــه خواســتۀ کوچــک خــود، یــک جوجــۀ رنگــی، می رســد.
ــۀ  ــدی در خان ــورش اس ــا ک ــر ب ــی آخ ــت خداحافظ ــی حکای دوم
ــت  ــر سرنوش ــل ب ــه تأم ــار ک ــا و انتظ ــود، در گرم ــدان ب هنرمن
نویســندگی و چــرا و چگونــه هــای چنیــن سرنوشــتی را ســنگین 
ــه خصــوص  ــر، ب ــان دیگ ــم قلم ــا ه ــدار ب ــی داد. دی ــوه م ــر جل ت
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 
کالِن حاضــران مــی خواســت کــه پایــداری کننــد، بماننــد و بــرای 
مانــدن شــان و دوســت داشــتِن مانــدن شــان دلیــل و بهانــه پیــدا 
ــوش  ــه گ ــد و ب ــا را بنویســند و بگوین ــه ه ــل و بهان ــد، و دلی کنن
دیگــران برســانند، تــا دیگــران هــم بــه پایــداری، بــه مانــدن، و بــه 
دوســت داشــتِن مانــدن تشــویق شــوند. هرچنــد در نهایــت کســی 

بــرای ایــن ســخنان دســت نــزد.
ــات  ــت و ادبی ــا بک ــو زدن ب ــا پهل ــام معن ــه تم ــوم ب ــتان س داس
پوچــی بــود. حکایــت واقعــی یــک کارآگاه خصوصــی کــه پنجــاه 
ســال از عمــر خــود را فقــط صــرف یافتــن قاتــل یــا قاتــالن محمــد 
ــرد  ــۀ »م ــاز روزنام ــدرو و صاحــب امتی ــگار تن ــه ن مســعود، روزنام
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 
ــه  ــده ب ــته ش ــدۀ بس ــک پرون ــر ی ــر س ــدوکاو ب ــال کن ــاه س پنج
ســرانجامی نمــی رســد. واقعیــت هــای ســیمانی تــر از ایــن یــک 
ــد: مــرد کارآگاه هرگــز متوجــه نشــده  ــه یــک صــف کشــیده ان ب
ــوده  ــک عمــر شــریک زندگــی اش ب ــه ی ــی ک ــخ رخــداد قتل تاری
ــت  ــرداد 1321 در حقیق ــپرده و 29 م ــن س ــه ذه ــتباهی ب را اش
ــه  ــخ انتشــار نخســتین شــمارۀ »مــرد امــروز«، روزنامــه ای ب تاری
مدیریــت مســعود، اســت؛ هرگــز احســاس نکــرده بــه ایــن دلیــل 
تمــام وقــت دنبــال ایــن پرونــده مــی دود چــون بــه خاطــر وضــع 
ــه ســمت و ســوی  ــی ب ــای زندگ ــه ه ــز دغدغ ــب هرگ ــی مرت مال
دیگــری جلبــش نکــرده انــد؛ و انگیــزه اش بــرای برمــال کــردن راز 
قتــل ایــن روزنامــه نــگار سوسیالیســت افــراط گــرای ادبــی آرمــان 
ــی نوســتالژیک دارد:  ــا دراماتیــک نیســت بلکــه ماهیت ــه ی خواهان
نصــراهلل، کــودک کــم رو و ســودایی، بــرای همیشــه دلبســتۀ روزی 
ــه تصــادف او را از آزار هــم مدرســه  مانــده کــه محمــد مســعود ب
یــی هــای بــزرگ تــرش نجــات داده اســت. درس شــهامت و زیــر 
ــار زور نرفتــن کــه مســعود تــالش کــرد بــه او بیامــوزد، نتیجــه  ب
ای متفــاوت بــه بــار آورد. نصــراهلل عمــر خــود را صــرف ادای ِدیــن 
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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 
ــز  ــاری نی ــای به ــنواره ه ــزدان در جش ــاکان و ای ــدن نی فراخوان
همیــن باشــد. گرایشــی ژرف بــه بازگردانــدن قهرمانــان و بــزرگان 
ــتودِن  ــی، س ــی و بزرگ ــای قهرمان ــه روزه ــت ب ــد بازگش ــه امی ب

پایمــردی در راه آرمــان هایــی کوچــک یــا بــزرگ، و بــال گســتر 
بــر فــراز همــۀ ایــن هــا، دعــوت بــه بــا هــم بــودن و یکــی شــدن، 
ــا بیــن  ــرا رفتــن از تفــاوت هــا حت ــخ و ف شکســتن مرزهــای تاری
زنــدگان و مــردگان، بــرای بزرگداشــت جهانــی نوشــده و در انتظــار 

ــو شــدن. ن

انسان نو
فاطمه خضری

ــی  ــوروز یــک ســوال در ذهــن مــن خودنمای ــا نزدیــک شــدن ن ب
می کنــد آیــا نــوروز مراســمی اســت کــه در آن تضادهــای ذهنــی 
ــه  ــر ن ــوند آخ ــای مســلمان حــل می ش ــی ه ــا ایران ــی م –فرهنگ
ــه  ــوروز ک ــای ن ــم و دع ــفره می گذاری ــر س ــرآن س ــه ق ــن ک ای
ــه  ــط ب ــه فق ــا ن ــم؛ ی ــه می کنی ــور زمزم ــا ش ــت را ب ــالمی اس اس
ــن  ــد؟ در ای ــرار می گیرن ــم ق ــار ه ــا در کن ــن تضاده ــکلی ای ش
شــکی نیســت ســواالت دیگــری در راســتای ایــن ســوال در 
ذهــن شــکل می گیــرد. شــاید اصــال 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 می کنیــم چــرا ایرانی هــا هنــگام 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــا ب ــد. ی ــالمی می خوانن ــای اس ــال دع ــل س تحوی
ــا  ــود را ب ــی خ ــگ مل ــوب فرهن ــه خ ــا چ ــه ایرانی ه ــیم ک می رس
دیــن جدیــدی کــه بیشــتر از 1۰۰۰ ســال آن را پذیرفتنــد، آشــتی 
ــی  ــای خیال ــد ملت ه ــته ش ــه خواس ــی ک ــا از زمان ــد. دقیق داده ان
شــکل بگیرنــد و مــا خواســتیم هویتــی مســتقل بــه لحــاظ زبانــی 
و مکانــی داشــته باشــیم تصــور کردیــم اعــراب بــه مــا بــه فرهنــگ 
ــد. در ایــن شــکی نیســت هنگامــی گروهــی  مــا و ... تجــاوز کردن
ــا  ــایر گروه ه ــاوت از س ــی متف ــی و زمان ــاظ مکان ــه لح ــردم ب از م

زندگــی کنــد، فرهنــگ متفاوتــی خواهــد داشــت. امــا ارتبــاط بیــن 
ــا  ــت. ام ــکار نیس ــل ان ــخ قاب ــول تاری ــی در ط ــای اجتماع گروه ه
ــی  ــروه اجتماع ــاره ی گ ــرد دوســت دارد درب ــه ف ــب اســت ک جال
ــواه  ــد و خ ــردازی کن ــا خیال پ ــایر گروه ه ــل س ــش در مقاب خوی
ناخــواه در ایــن خیال پــردازی ارزش بیشــتری بــه خــود قائــل شــود 
و دیگــری را پســت شــمارد تــا در ایــن بیــن فرهنگ هــای دیگــر به 
راحتــی نتواننــد بــه او آســیب زننــد. بــه راســتی چــرا فــرد بــه ایــن 
راحتی هــا قــادر نیســت حواســش بــه مــکان و زمانــی کــه زندگــی 
می کنــد باشــد و دائمــا چشــم بــه دیگــری نداشــته باشــد کــه او 
بــا توجــه بــه موقعیتــش چگونــه زندگــی می کنــد؟ طبیعــی اســت 
ــه  ــرس از او هــم شــود. ب ــه دیگــری دچــار ت ــه خاطــر توجــه ب ب
هــر صــورت مهــم اســت فــرد در چــه گروهــی از اجتمــاع زندگــی 
ــا  ــوع برخــوردش ب ــوع فرهنگــی باشــد کــه ن کنــد و دارای چــه ن
ــر  ــگ بیشــتر ب ــک فرهن ــرد. ممکــن اســت ی دیگــری شــکل بگی
اســاس تــرس ارتبــاط خــود را بــا دیگــری شــکل دهــد و فرهنگــی 
ــد.  ــادر باشــد از فرهنــگ دیگــری تقلیــد کن ــه راحتــی ق دیگــر ب
مطمئنــا مهــم اســت فــرد چگونــه در گــروه اجتماعــی خویــش یــاد 
ــر طبیعــت و افــراد دیگــر  می گیــرد احساســات خویــش را در براب
ــه لحــاظ ســن و جنــس متفــاوت هســتند، پــرورش دهــد.  کــه ب
ــم  ــراه هســتیم و می خواهی ــت هم ــا طبیع ــا ب ــا ایرانی ه ــرا م ظاه
بــا بهــار نــگاه نویــی بــه زندگــی خودمــان داشــته باشــیم. و شــاید 
ــه  ــو ن ــل ســال ن ــه محــض تحوی ــم ب ــی احســاس کنی ــه گونه ای ب
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تنهــا بایــد انســان دیگــری باشــیم بلکــه انســان دیگــری شــده ایم. 
ــه گفــت کــه مــا ناخــودآگاه بیــن ارتبــاط  شــاید بتــوان ایــن گون
ــل  ــک قائ ــم تفکی ــود قادری ــن خ ــت و دی ــا طبیع ــردن ب برقرار ک
ــا  ــاط برقرار کــردن ب ــن و ارتب ــن دی ــن تفکیک شــدن بی شــویم. ای
ــان  ــت در ناخودآگاه م ــازه داده اس ــا اج ــا ایرانی ه ــه م ــت ب طبیع
ــم.  ــودن احســاس نکنی ــودن و مســلمان ب ــی ب تضــادی بیــن ایران
ــه  ــدرن ب ــای م ــاس ایدئولوژی ه ــم براس ــه بخواهی ــن ک ــا همی ام
ــی  ــکان و زمان ــه م ــه ب ــدون توج ــیم ب ــازی باش ــال هویت س دنب
ــاد  ــار تض ــی دچ ــاظ ذهن ــه لح ــم، ب ــی می کنی ــه در آن زندگ ک
می شــویم کــه آیــا طــرف دیــن خــود را بگیریــم یــا طــرف ملیــت 
خویــش را. انــگار بایــد بــه نــوروز چنیــن نگاهــی داشــت ایرانی هــا 
ــر  ــان تحــت تاثی ــد چن ــرار می گیرن ــد ق ــار ســفره ی عی ــی کن وقت
ــن  ــی خواهــان ای ــد کــه لحظات ــرار می گیرن احساســات خویــش ق
می شــوند تمــام کینه هــای خــود را نســبت بــه دیگــری فرامــوش 
ــا را  ــه م ــود ک ــی می ش ــگار تابوی ــال ان ــودن س ــو ب ــن ن ــد. ای کنن
مجبــور می کنــد بــه لحــاظ احساســی بــا همــه در صلــح و آشــتی 
باشــیم و البتــه ایــن توانایــی را هــم نخواهیــم بــا دیگــری دشــمنی 
ــوروز  ــه ن ــری ب ــم دیگ ــی می بینی ــا وقت ــیم مخصوص ــته باش داش
ــد در  ــردی نمی توان ــچ ف ــت هی ــا در واقعی ــذارد. ام ــرام می گ احت

یــک لحظــه ی خــاص تبدیــل بــه فــرد نویــی شــود فقــط بــه لحاظ 
ســمبلیک در لحظــه ی تحویــل ســال نــو  ایــن اتفاق شــدنی اســت. 
بــه نظــر می  رســد مراســم نــوروز تضادهــای عمیق تــری را نســبت 
ــتی  ــه راس ــد. ب ــان می ده ــودن نش ــلمان ب ــا مس ــی ی ــه ایران ب
ــا  ــو ب ــال ن ــل س ــگام تحوی ــه لحــاظ احساســی هن ــی ب ــرد ایران ف
ــردازی  ــی خیال پ ــا وقت ــد؟ آی ــوردی می کن ــه برخ ــته اش چ گذش
می کنــد همــه جــا طبیعــت و خــودش در حــال نــو شــدن اســت و 
دوســت دارد بــا طبیعــت و خــودش مهربــان باشــد، بــا گذشــته اش 
ــه لحــاظ ســمبلیک  ــه ای نمی کنــد؟ چــون ب ــه توزان برخــورد کین
ــی  ــود. و خاطرات ــی ش ــان نوی ــه انس ــل ب ــریع تبدی ــد س می خواه
ــی  ــرد عیدهای ــرور ک ــوروز آن را م ــفره ن ــر س ــوان س ــه می ت ک
اســت کــه خیال پــردازی کردیــم دیگــر انســان متفاوتــی خواهیــم 
ــم و ممکــن  ــه دادی ــان راه گذشــته را ادام ــم هم ــاز ه ــا ب ــود ام ب
ــه چــرا  ــرد ک ــرا بگی ــا را ف ــی م اســت احســاس ســرخوردگی حت
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؛ 
ــم  ــم نمی توانی ــد و ه ــی می کن ــا زندگ ــته در م ــم گذش ــون ه چ

منکــر ارتبــاط خــود بــا دیگــری شــویم.   

آرزونامه 1398
رضا دبیری نژاد

وقتــی اینــک در آســتانه تمام شــدن بــه ســالی کــه مــی رود نــگاه 
ــه  ــالی ک ــاید. س ــی رخ می گش ــار از نگران ــالی سرش ــم س می کن
ــان  ــه همچــون خــوره روح م ــی ک ــود و ترس های ــر از دلشــوره ب پ
ــورد.  ــت می خ ــا می رف ــر م ــه ب ــالی ک ــه از س ــه لحظ را در لحظ
ــا  ــر م ــر ب ــزرگ و بزرگ ت ــایه ی ب ــدی س ــه ناامی ــود ک ــه ب این گون
مــا ســاکنین ایــن ســال می شــد. در لحظه هــای تــرس کــه بایــد 

ــد و از  ــت می ش ــد سس ــای امی ــد، بهانه ه ــان برس ــه دادم ــد ب امی
دســت می رفــت و آنچــه مــا را عصبــی می کــرد همیــن از دســت 
ــود همــان ســوال مکــرر را از دوســت  ــی ب ــود. کاف ــد ب ــن امی رفت
ــا  ــارش نگرانی ه ــش ب ــر؟ و جواب ــه خب ــی: چ ــنایی بپرس ــا آش ی
ــوم  ــه هج ــایندی هایی ک ــود. ناخوش ــایند ب ــای ناخوش ــا خبره ی
ــای  ــرد و توصیه ه ــل می ک ــاری تبدی ــمی ج ــه رس ــه را ب حریصان
دلســوزانه جــز ســهم خواهی ویرانگرانــه بــرای چنــگ انداختــن بــه 
خودبینی هایــی کــه شــاید بتوانــد امیــدی فــردی بســازد، امیــد بــه 
ــرآورد. ســالی  ــی را ب ــران شــدن و ســخت تر شــدن کــه منفعت وی
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کــه بــرای مــن بیشــتر تصویــری خودویرانگرانــه دارد در لحظــه ای 
ــن  ــازد. در ای ــه می س ــر ویران ــا را زودت ــده م ــت نیام ــه مصیب ک
ــاد مــی رود و  ــداری دادن از ی روزگار دل آشــوب و حــرص دیگــر دل
ــر دوش  ــاری ب ــم ب ــه می دهی ــری ک ــر خب ــا ه ــم ب ــه بدانی بی آنک
ــرو  ــتر ف ــا بیش ــا را در منیت ه ــه م ــاری ک ــم. ب ــری می گذاری دیگ
بــی  افزوده تــر می شــود،  می بــرد و حجــم دلخوری های مــان 
آنکــه گذشــت را ابــزار همدلــی، آرامــش، پیوندهــا و امیــد بســازیم.

ــار ســنگین نگرانی هــا و دلشــوره هایش  ــا اگــر ب ســالی مــی رود ام
بــر مــا بمانــد، اگــر امیــد گمشــده در ایــن ســال باشــد، ســال تمــام 
ــای پارســال  ــداد ســنگین ترس ه ــو امت ــد و ســال ن نشــده می مان
ــود.  ــد نمی ش ــود بی امی ــز بش ــر چی ــی ه ــی ب ــود. زندگ ــد ب خواه
ــد  ــم امی ــا از ه ــیم ی ــم باش ــده ه ــم امید دهن ــت بگوی ــخت اس س
ــم،  ــم نیفزایی ــای ه ــر ناامیدی ه ــم ب ــاید بتوانی ــا ش ــم ام را بجویی

شــاید دلخوشــی بــا هــم بــودن و یــادآوری درد مشــترک را از هــم 
ــزد. ــرو نری ــان را ف ــی روح م ــا رها شــده در تنهای ــم ت نگیری

شــاید بایــد ســال را بــه امیــد هــم نــو کنیــم، بایــد در آســتانه نــو 
ــداد ســختی های  ــو شــود و امت ــان ن ــا روزگارم ــم ت ــدی بجویی امی
ــد بارهــای ســنگین ســال رفتــه را  فروکاهنــده نباشــد. اینــک بای

رهــا کنیــم و ســبکبال شــده راه تــازه بگشــاییم.
بجوییــم،  امیــد  از  تــازه ای  بهانه هــای  نــو  ســال  بــرای 
ــد. ــم دلخــوش کن ــه ه ــا را ب ــه م ــد کوچــک ک ــای هرچن بهانه ه

برایتان سالی دور از ناامیدی و انباشته از امیدهای تازه آرزو می کنم.
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نوروز و دغدغه هایش
ملیحه درگاهي

ــوروز چهــره کالنشــهرها  ــه عیــد ن ــا نزدیــک شــدن ب هــر ســال ب
و بــه ویــژه تهــران شــکلي متفــاوت بــه خــود مي گیــرد و 
ــراي  ــد و ماج ــال جدی ــه س ــراي ورود ب ــدن ب ــا ش ــاب مهی تب و ت
همیشــگي خریدهــاي نــوروزي، تمــام خانواده هــا از طبقــات 
ــن  ــد. ای ــود مي کن ــر خ ــف را درگی ــادي مختل ــي و اقتص اجتماع
ــاز  ــي آغ ــا خانه تکان ــا و ب ــي خانه ه ــاي درون ــوش از فض جنب وج
ــد وســایل خانگــي از کاالهــاي  ــازار خری ــب ب ــن ترتی شــده و بدی
ــا مبلمــان و اثاثیــه مختلــف نیــز داغ  لوکــس و تزئینــي گرفتــه ت
مي شــود. از طرفــي هــر یــک از مــا خواهــان ایــن هســتیم کــه بــا 
لباس هــا و کیــف و کفــش نــو بــه اســتقبال ســال جدیــد برویــم و 
بــا توجــه بــه ســالیق مختلفــي کــه داریــم و بــا نــگاه بــه وضعیــت 
ــد  ــراي خری ــي را ب ــاي خاص ــول، فض ــف پ ــي و کی ــاب بانک حس
ــه دلیــل احســاس امنیــت بیشــتر از  انتخــاب مي کنیــم. برخــي ب
ــه  ــز ب ــده اي نی ــد، ع ــد مي کنن ــگاه ها خری ــگاه ها و فروش نمایش
مرکــز خریــد در نزدیکــي محــل زندگیشــان مراجعــه مي کننــد و 
برخــي از خانواده هــا نمایشــگاه هاي بهــاره و بــازار را بــراي خریــد 

ــد.  ــود برمي گزینن ــاز خ ــورد نی ــاي م ــاج و کااله مایحت
در واقــع انــواع مختلــف کاالهایــي کــه ســبد خریــد یــک خانــوار 
ــاي  ــف گوی ــاي مختل ــت و قیمت ه ــا کیفی ــد ب ــکیل مي ده را تش
نــوع مصــرف و ســبک زندگــي خــاص آن خانــواده اســت. مصــرف 
به عنــوان یکــي از شــاخص هاي مهــم زندگــي نیــز شــناخته 
مي شــود. دیویــد کالرک در کتــاب "جامعــه مصرفــی و شــهر 
ــده  ــته ش ــامدرن نگاش ــردازان پس ــر از نظرپ ــه متأث ــامدرن" ک پس
اســت، شــهر را جایــگاه مصــرف مــی دانــد و شــهروندان را همچون 
خریدارانــی مــی بینــد کــه از طریــق بــه نمایــش گذاشــتن 
ــتند  ــالش هس ــال در ت ــور فع ــه ط ــده، ب ــداری ش ــای خری کااله
ــد  ــی م ــد. مصرف گرای ــق و حفــظ کنن ــت را خل ــا حســی از هوی ت
ــه  ــت و او ب ــا اس ــتفاده از کااله ــد و اس ــر از خری ــر وی فرات نظ
ــت و  ــی، ماهی ــه مصــرف گرای ــه چگون ــردازد ک ــن مســئله می پ ای
ــه اعتقــاد کالرک  ــاره شــکل مــی دهــد. ب طراحــی شــهری را دوب
ــل  ــه شــیوه ای از زندگــی تبدی ــگام کــه ب ــی آن هن مصــرف گرای
ــن  ــه دارد و بدی ــربندی جامع ــی در قش ــش مهم ــود نق ــی ش م
ــرای اســتقرار نابرابــری  ترتیــب شــهر مــدرن ظرفــی مــی شــود ب
ــامدرن  ــرم پیش ــی ف ــور مصرف گرای ــد تط ــی فراین ــی. ط اجتماع
مناســبات اجتماعــی )مبتنــی بــر قــدرت و کنتــرل( جــای خــود را 
بــه فــرم مــدرن ســازمانی مــی دهــد کــه بــا فــرم پیشــین تفاوتــی 
ــرم  ــک ف ــوان ی ــه عن ــادی دارد. در حقیقــت ســبک زندگــی ب بنی
ــی  ــوده و دگرگون ــایی ب ــل شناس ــهر قاب ــا ش ــط ب ــی مرتب اجتماع
تجربــه زندگــی شــهری بــه صــورت آرایشــی متنــوع از ســبکهای 
ــاب  ــتگی و انتخ ــک وابس ــر دیالکتی ــا بیانگ ــب، عین ــی رقی زندگ
ــرف  ــه مص ــو چ ــن بگ ــه م ــت ب ــوان گف ــي مي ت ــه راحت ــت. ب اس
ــه  ــو چیســت. اگــر حتــي ب ــا بگویــم ســبک زندگــي ت مي کنــي ت
پســماند هاي مصرفــي یــک خانــواده در طــول ســال، مــاه، هفتــه و 
حتــي روز نــگاه کنیــد مي توانیــد ایــن ســبک را شناســایي کنیــد. 
ــیون  ــه دکوراس ــي ک ــي کس ــبک زندگ ــوان س ــي مي ت ــه راحت ب
عــوض مي کنــد، خانــه جدیــد مي خــرد، لباس هــاي متنــوع 

دارد و... را تشــخیص داد. بــه  طــور مثــال از نســبتي کــه مصــرف 
مــواد خوراکــي بــه مــواد فرهنــگ یــا ســایر مــوارد دارد مي تــوان 
ــي  ــبک هاي زندگ ــخیص داد. س ــراد را تش ــي اف ــبک هاي زندگ س
ــا  ــر ی ــاي فرهنگي ت ــد کااله ــه خری ــا را ب ــد آدم ه ــف مي توان مختل
ــر  ــي کمت ــدت ذهن ــر درازم ــه اث ــر ســوق بدهــد ک مصرف گرایانه ت
ــه هــر حــال فرهنــگ  ــال خواهــد داشــت. ب ــه دنب ــا بیشــتري ب ی
حاکــم کــه بــه نوعــي مشــوق مصرف گرایــي اســت ســبب 
ــر  ــي سرســام آور تأثیــري ب ــورم فزاینــده اقتصــادي و گران شــده ت
تمایــل بــه خریــد مــردم نگــذارد. بدیــن ترتیــب بازارهــا و مراکــز 
ــي  ــر قیمت ــه ه ــد ب ــه حاضرن ــتریاني ک ــده از مش ــر ش ــد پ خری
شــلوغي، ســر و صــدا، آلودگــي هــوا، جیب بــري، کیف قاپــي 
ــان  ــه ج ــد ب ــد عی ــراي خری ــک را ب ــج ترافی ــت و رن و عدم امنی
ــه  ــه ب ــر چ ــوروز ه ــد ن ــه عی ــک ب ــای نزدی ــه ه ــد. در هفت بخرن
ــت  ــوه جمعی ــر انب ــر مي شــوید ب ــد نزدیک ت ــز خری محــدوده مراک
ــود را روي  ــاط خ ــیاري بس ــان بس ــود. دست فروش ــزوده مي ش اف
ــر از  ــي کمت ــا قیمت های ــان را ب ــد و اجناسش ــن کرده ان ــن په زمی
ــن  ــدون در نظــر گرفت ــروش مي رســانند. ب ــه ف ــا ب قیمــت مغازه ه
ــن  ــد از ای ــه خری ــد ب ــیاري عالقه من ــراد بس ــادي اف ــگاه اقتص جای
ــاي خــود  دست فروشــان هســتند. بســیاري از فروشــندگان کااله
ــت  ــه قیم ــه ب ــا توج ــد و ب ــه مي کنن ــا تهی ــازار و تولیدي ه را از ب
ــد.  ــود را دارن ــتریان خ ــه مش ــاً همیش ــان تقریب ــر اجناسش نازل ت
ــتریان روي  ــتر مش ــذب بیش ــراي ج ــندگان ب ــیاري از فروش بس
شیشــه مغــازه خــود برچســب هاي حــراج اجنــاس بــا درصدهــاي 
ــژه البســه  ــه وی ــا و ب ــا ورود کااله ــد و ب ــف را نصــب کرده ان مختل
ــته  ــراج گذاش ــه ح ــتاني ب ــاي زمس ــد، لباس ه ــاي جدی و مانتوه
ــا  ــه بازار ه ــه در هم ــری ک ــوع دیگ ــالوه موض ــه ع ــوند. ب ــی ش م
ــان و  ــگ آقای ــه چشــم می خــورد حضــور کمرن ــد ب ــز خری و مراک
حضــور قابــل توجــه خانــم هــا اســت، شــاید آقایــان آخریــن عضــو 
ــد و  ــو مــی کنن ــاس ن ــد لب ــه خری ــدام ب ــواده هســتند کــه اق خان
در وهلــه اول فکــر و ذکرشــان ایــن اســت اعضــای خانــواده شــان 
کاالهــای مــورد نیــاز خــود را خریــداری کننــد و ســپس اگــر پولــی 

ــد. ــود می افتن ــر خ ــه فک ــازه داد، ب ــت اج ــود و وق ــده ب مان

شلوغي و ازدحام قبل از عید
اگرچــه یکــي از کارکردهــاي خریــد، گشــت و گــذار و پرســه زني در 
ــه نظــر نمي رســد  ــي ب ــا و فروشــگاه هاي شــهر اســت ول خیابان ه
کــه بــا ایــن ازدحــام جمعیــت و ترافیــک، خانواده هــا یــا دوســتان 
قصــد داشــته باشــند کــه بــراي گــذران اوقــات فراغــت خــود راهي 
ــان  ــراد زم ــا وجــود اینکــه در طــول ســال اف ــا شــوند. ب خیابان ه
کافــي بــراي خریــد وســایل مــورد نیــاز و خانه تکانــي دارنــد ولــي 
ــا  ــري را در خانواده ه ــتیاق دیگ ــال اش ــل س ــواي تحوی ــال و ه ح
برمي انگیــزد، در واقــع تمایــل بــه نــو شــدن و تغییــر و تحــول در 
ایــن مــاه از ســال و بــا نزدیــک شــدن بــه عیــد نــوروز بــه اوج خــود 
ــدن  ــا داغ ش ــال ب ــر س ــاي آخ ــب در روزه ــن ترتی ــد. بدی مي رس
بــازار خریدهــاي نــوروزي، نگرانــي عمــده مســئوالن و شــهروندان، 
ــدان  ــاد راهبن ــاله ایج ــتان هرس ــرار داس ــنگین و تک ــک س ترافی
اســت کــه در ســطح شــهر و خطــوط حمل و نقلــي بــه وفــور قابــل 
رؤیــت اســت. ایــن وضعیــت در کالنشــهرهایي هماننــد تهــران از 
ــه اوج خــود مي رســد و ســفرهاي درون  ــاه ب نیمــه دوم اســفند م
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ــراي اســتفاده از وســایل حمل ونقــل شــخصي  شــهري و تقاضــا ب
ــه  ــود. ب ــر مي ش ــد براب ــل چن ــاي قب ــه ماه ه ــبت ب ــي نس و عموم
ــرات  ــام خط ــاي پرازدح ــن خیابان ه ــودکان در ای ــژه حضــور ک وی
دو چندانــي را در پــي خواهــد داشــت و هــر لحظــه ممکــن اســت 
ــد نیســت  ــرد. بعی ــرار گی ــک خــودرو ق ــت ی ــورد اصاب ــي م کودک
کــه بگوییــم شــهر تبدیــل بــه پارکینــگ شــده و راننــدگان خــودرو 
ــارک غیرمجــاز  ــه بهانه هــاي مختلفــي همچــون پ ــازه داران ب و مغ
ــن  ــت قوانی ــد و عدم رعای ــز خری ــه مراک ــک ب ــاي نزدی در محل ه
ــه بحــث و  ــهر ب ــاي ش ــي در ســطح خیابان ه ــي و رانندگ راهنمای
ــر  ــهرداري تدابی ــه ش ــد. البت ــورد مي پردازن ــدل و گاه زد و خ ج
ــراي حــل ایــن معضــل اندیشــیده کــه از جملــه آنهــا  مختلفــي ب
احــداث پارکینگ هــاي طبقاتــي در نزدیکــي مراکــز خریــد اســت. 
ــهرهاو  ــت کالنش ــش جمعی ــه افزای ــه ب ــا توج ــود و ب ــن وج ــا ای ب
ــاد  ــاله ابع ــر س ــک ه ــل ترافی ــران معض ــهر ته ــژه کالنش ــه وی ب

ــرد. ــود مي گی ــه خ ــري ب پیچیده ت

حمل ونقل عمومي و معضل ترافیك
تعــداد  افزایــش  وجــود  بــا  عمومــي  حمل ونقــل  سیســتم 
ــاز  ــخگوي نی ــته پاس ــوز نتوانس ــا هن ــی ه ــی آر ت ــا و ب اتوبوس ه
مي شــوند  شــلوغ  آنقــدر  گاه  اتوبوس هــا  باشــد.  شــهروندان 
ــد و  ــل مي کنن ــینگ عم ــتگاه پرس ــه دس ــبیه ب ــتر ش ــه بیش ک
ــر  ــد. نظ ــح مي دهن ــت را ترجی ــافران دربس ــز مس ــي ها نی تاکس
ــه نســبت جمعیــت  ــه اینکــه تعــداد چنیــن وســایط نقلیــه اي ب ب
فزاینــده شــهري بــه ویــژه شــهرونداني کــه بــراي خریــد شــب عید 
ــه و  ــت تجرب ــر جه ــه ه ــت. ب ــر اس ــد، کمت ــا آمده ان ــه خیابان ه ب
مشــاهدات نشــان داده اســت کــه ســاکنین کالنشــهري همچــون 
ــان  ــه آن ــت و هزین ــه در وق ــر ک ــه ایمن ت ــائط نقلی ــران از وس ته
نیــز صرفه جویــي مي کنــد، اســتقبال مي کننــد. بنابرایــن بــا 
توجــه بــه نیــاز و گرایــش عمومــي شــهروندان بــه وســایط نقلیــه 

ــه نظــر مي رســد افزایــش خطــوط  ای همچــون بــی آر تــی هــا ب
بي آرتــي در ســطح شــهر بــراي کاهــش میــزان ترافیــک بــه ویــژه 

ــد. ــر باش ــیار مؤث ــال بس ــي س ــاي پایان ــي ماه ه ط

ظهور خطوط ریلي مترو
ــال  ــیس آن در س ــون تأس ــه قان ــري ک ــل دیگ ــتم حمل ونق سیس
ــه  ــا توج ــت. ب ــرو اس ــیده، مت ــس رس ــب مجل ــه تصوی 1354 ب
ــر را  ــي 129۰ نف ــور تقریب ــه ط ــد ب ــر قطــار مي توان ــه ه ــه اینک ب
ــز در  ــار نی ــر قط ــرویس ه ــات س ــداد دفع ــد و تع ــا نمای جابه ج
تعــداد جابه جایــي تأثیــر بســزایي دارد، در نتیجــه خطــوط متــرو 
ــایل  ــایر وس ــار س ــي را در کن ــي از جابه جای ــل توجه ــهم قاب س
حمل ونقــل عمومــي بــه خــود اختصــاص مي دهــد. بدیــن ترتیــب 
هــدف ایــن اســت کــه تراکــم مســافر در ســطح شــهر کاهــش یابــد 
ــا هماهنگــي شــرکت  و وســایل حمل و نقــل عمومــي دیگــر نیــز ب
متــرو در قســمت هاي مختلــف شــهر خدمــات بهتــري نســبت بــه 
جابه جایــي مســافر ارائــه مي دهــد. در واقــع متــرو بــراي جابه جــا 
کــردن شــمار زیــاد مســافران اســت و هیــچ سیســتم حمل و نقــل 
شــهري توانایــي رقابــت بــا سیســتم متــرو را نــدارد. بــه عــالوه ایــن 
ــه  ــرد چنانچ ــورت مي گی ــدک ص ــي ان ــدت زمان ــي در م جابه جای
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــان 4۰ دقیق ــا زم ــري ب ــفر 12 کیلومت ــک س ی
اتوبــوس بــه ســفري 15 دقیقــه اي در متــرو کاهــش مي یابــد. بــه 
ــا  عــالوه اســتفاده کنندگان ســایر وســایل نقلیــه عمومــي دیگــر ب
ازدحــام مواجــه نیســتند و در خیابان هــا بــا گــره کــور ترافیــک و 
ــه  ــن ب ــه رو نمي شــوند. همچنی ــر شــلوغ و پرســر و صــدا روب معاب
علــت اینکــه شــبکه متــرو از زیــر زمیــن عبــور مي کنــد، خســارات 
ــه صفــر  ــان تقریبــاً ب ــا مــردم کوچــه و خیاب ناشــي از تصادفــات ب

مي رســد.
کارشناســان اهــداف راه انــدازي متــرو در کالنشــهر تهــران را 
ایجــاد امــکان ســفرهاي درون شــهري و ارتبــاط بــا حومــه تهــران، 
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ــت  ــا هســتند و عل ــروش مي رســند خانم ه ــه ف در داخــل قطــار ب
ــترس  ــر و در دس ــان را ارزان ت ــن دست فروش ــد از ای ــي خری اصل
ــرو  ــد. در ماجــراي دست فروشــان مت ــا مي دانن ــاس آنه ــودن اجن ب
مــا بــا دو گــروه از مســافران مواجه ایــم، بخشــي از مســافران کــه 
ــرده و  ــت ک ــا از دست فروشــان حمای ــا هســتند. آنه ــب خانم ه اغل
ــراي گــذران  ــن شــغل کمــک خرجــي ب ــد کــه ای ــوان مي کنن عن
زندگــي ایــن قشــر از جامعــه اســت و آنــان از روي ناچــاري و نبــود 
ــروه  ــد. گ ــرو کار مي کنن ــار در مت ــب باالجب ــغلي مناس ــه ش زمین
ــورد  ــان برخ ــا دست فروش ــد ب ــد بای ــافران مي گوین ــر از مس دیگ
ــلوغي ایجــاد  ــر و صــدا و ش ــه س ــر اینک ــالوه ب ــرا ع ــود زی ش
ــوب و در  ــت، نامرغ ــي بي کیفی ــواد خوراک ــا و م ــد، کااله مي کنن

ــانند. ــروش مي رس ــه ف ــتي را ب ــواردي غیربهداش م
دســتفروش و مســافران در خــارج از فضــاي قطــار بــه دیــد 
ــه  ــي ب ــد و خیل ــگاه نمي کنن ــر ن ــه یکدیگ ــدار ب ــنده و خری فروش
ــه  ــن محوط ــي در ای ــد و فروش ــه خری ــد ک ــاق مي افت ــدرت اتف ن
صــورت بگیــرد. البتــه دوربین هــاي مــدار بســته و مأمــوران 
ــا  ــي را ایف ــش پررنگ ــاط نق ــوع ارتب ــن ن ــي ایســتگاه در ای حفاظت
مي کننــد. بســاط دســت فروش در خــارج از فضــاي داخلــي قطــار 
ــه  ــزرگ مي شــود ک ــف دســتي ب ــا کی ــک کیســه ی ــه ی ــل ب تبدی
گویــي کاالهــا و اقــالم خریــداري شــده زیــادي را در خــود جــاي 
داده اســت. بــه هــر جهــت از نــگاه مســئوالن متــرو دست فروشــان 
و بــه خصــوص متکدیــان عامــل مزاحمــت بــراي مســافران هســتند 
و بــا آنــان برخــورد مي شــود. پلیــس متــرو اجنــاس ایــن افــراد را 
ــان تعهــد  ــا یــک صــورت جلســه از آن ثبــت و ضبــط مي کنــد و ب
ــد. در  ــي نکنن ــرو دستفروش ــر در مت ــه دیگ ــود ک ــه مي ش گرفت
مــواردي نیــز درصــدي از اقــالم و کاالهــا بــه فروشــندگان اعــاده 
ــلوغي و  ــر ش ــان ب ــور دست فروش ــب حض ــر ترتی ــه ه ــود. ب مي ش
ــک  ــا نزدی ــد ب ــن رون ــد و ای ــرو مي افزای ــاي مت ــام در قطاره ازدح

ــد. ــو شــدت مي یاب ــال ن ــه س شــدن ب
بــه هــر حــال روزبــه روز بــر مشــکالت تــردد در شــهرهاي بــزرگ و 
بــه ویــژه کالنشــهر تهــران افــزوده مي شــود و بــا توجــه بــه اشــباع 
معابــر ســطحي شــهر، چــاره اي جــز ایجــاد فضاهــاي زیــر ســطحي 
ــک  ــرو نیســت. ترافی ــق مت ــي از طری ــل عموم و توســعه حمل ونق
و شــلوغي پایتخــت چــاره اي جــز ایجــاد یــک شــهر زیــر زمینــي 

بــراي مســئوالن نگذاشــته اســت!
در پایــان ایــن نوشــتار ســال نــو را بــه همــه دوســتان، همــکاران 
ــگ  ــی و فرهن ــان شناس ــتداران انس ــن دوس ــاتید و همچنی و اس
تبریــک مــی گویــم و امیــدوارم ســال 98 ســالی پاک تــر، شــادتر 
ــت و  ــار از موفقی ــالی سرش ــن س ــر و همچنی ــک کمت ــا ترافی و ب
ــهر  ــاکنین کالنش ــژه س ــران و بوی ــردم ای ــه م ــرای هم ــروزی ب پی

شــلوغ تهــران باشــد.

ــوب  ــت مطل ــا کیفی ــل ب ــکا در حمل ونق ــل ات ــات قاب ــه خدم ارائ
ــه مســائل زیســت محیطــي  ــه  ارزان و مناســب و توجــه ب و هزین
آلوده کننــده  حمل ونقلــي  شــبکه هاي  حجــم  از  کاســتن  بــا 
ــا دیگــر  ــد. همچنیــن ایجــاد هماهنگــي مناســب ب عنــوان کرده ان
ــي،  ــوس و تاکس ــون اتوب ــهري همچ ــل ش ــامانه هاي حمل ونق س
بهینه ســازي ترافیــک شــهري، جلوگیــري از توســعه شــهري 
ــا  ــاري ب ــهرک هاي اقم ــران در ش ــت ته ــرریز جمعی ــذب س و ج
در  صرفه جویــي  و  ســریع  حمل ونقــل  سیســتم هاي  ایجــاد 
ــظ  ــرق در جهــت حف ــروي ب ــري از نی ــا بهره گی ــن ب مصــرف بنزی
ذخایــر نفتــي کشــور از دیگــر اهــداف ایجــاد متــرو اســت. بــا ایــن 
وجــود بایــد عنــوان کــرد طــي روزهــاي پایانــي ســال و همچنیــن 
بــه طــور کلــي در ســاعات اوج ترافیــک ایســتگاه هاي متــرو 
نیــز دســت کمي از خیابان هــا ندارنــد و بــه عــالوه مســافران، 
دست فروشــان بســیاري در ایســتگاه ها و قطارهــاي متــرو در 
ــکیل  ــه اي را تش ــل مالحظ ــت قاب ــتند و جمعی ــد هس ــت و آم رف

مي دهنــد.

فضاي مترو؛ مرکزي براي خرید
ــهرهاي  ــوص در ش ــه خص ــه ب ــي ک ــاغل کاذب ــه مش ــا از جمل ام
ــه  ــاغلي ک ــت، مش ــي اس ــه دست فروش ــکل گرفت ــت ش پرجمعی
ــد  ــور را راک ــاد کش ــد و اقتص ــرف را کن ــا مص ــد ت ــه تولی چرخ
مي کنــد. اینگونــه مشــاغل کاذب معمــوالً در اطــراف مراکــز 
ــود.  ــاد مي ش ــهرها ایج ــد ش ــت  و آم ــت و پررف ــلوغ، پرجمعی ش
ــه اي  ــه زمین ــت ک ــلوغي اس ــاي ش ــه محل ه ــز از جمل ــرو نی مت
ــه  ــرت بي روی ــد. مهاج ــم مي کن ــغل فراه ــن ش ــاد ای ــراي ایج ب
ــالب  ــد از انق ــال هاي بع ــي س ــوص ط ــه  خص ــه ب ــهرها ک ــه ش ب
و در زمــان جنــگ افزایــش یافــت، بیــکاري، امنیــت بیشــتر 
ــن  ــم، و همچنی ــندگان خان ــراي فروش ــژه ب ــه وی ــرو ب ــاي مت فض
اســتقبال مســافران متــرو از جملــه عوامــل اصلــي گرایــش 
بــه اینگونــه فعالیت هاســت. دست فروشــان معمــوالً اجنــاس 
خرده ریــزه اي مثــل کیــف و کفــش، شــال و روســري، لــوازم 
آرایــش، جــوراب، لبــاس، عروســک و... را بــه فــروش مي رســانند. 
برخــي دست فروشــان در فضــاي بیــرون از متــرو نیــز بســاط خــود 
ــزی  ــتگاه هاي مرک ــراف ایس ــژه در اط ــه وی ــد. ب ــن مي کنن را په
متــرو هچــون هفت تیــر، ولیعصــر و صادقیــه بــا حضــور چشــمگیر 
دست فروشــان در محوطــه اطــراف ایســتگاه مواجــه هســتیم. 
طــي روزهــاي پایانــي ســال ازدحــام جمعیــت در ایــن فضاهــا بــه 
ــدم برداشــت،  ــدم از ق ــوان ق ــه ســختي مي ت ــه ب ــدري اســت ک ق
ــوم  ــه معل ــت ک ــي اس ــو از جمعیت ــا ممل ــا و خیابان ه پیاده روه
نیســت در چنیــن شــلوغي قــادر هســتند کاالي مــورد نیــاز خــود 
را بیابنــد یــا خیــر! در ایــن میــان بیشــتر خریــداران اجناســي کــه 
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منظومه ازیلدا تا نوروز
علی ربیعی

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
اینك منم با درفشی

بر افراشته از خون سیاّوش
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

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 1394 علی ربیعی)ع-بهار(
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در جستجوی امید
جبار رحمانی

ــی  ــوان خیل ــام می ت ــن ای ــا در ای ــه م در وصــف حــال و روز جامع
ــرایط  ــت. ش ــوش نیس ــه خ ــال جامع ــت: ح ــه گف ــاده و خالص س
ــت  ــده و قام ــردم را تکی ــره م ــو چه ــه س ــی از هم ــوار زندگ دش
ــی دارد و  ــت روال خوب ــه معیش ــت. ن ــرده اس ــده ک ــا را خمی آنه
ــای  ــه فرهنــگ وضــع خوشــایندی. فشــارهای زندگــی، بحران ه ن
ــه ای  ــه گون ــی ب ــای حکمران ــادی و ناکارآمدی ه ــی و اقتص سیاس
اســت کــه گویــی روزنه هــای امیــد بــرای  بهینــه شــدن زندگــی، 
هــر روز بســته تر و محدود تــر می شــوند. گزارش هــای رســمی 
ــت دارنــد.  ــش رو حکای ــخت پی ــمی از روزهــای س و غیــر رس
نخبــگان نیــز در خوش بینانه تریــن حالــت معتقــد بــه تــداوم کــج 
دار و مریــز وضــع موجــود هســتند. حــال روز همــه در فضایــی از 
ــه  ــک خالص ــش رو و نزدی ــده پی ــه از آین ــرت و واهم ــام و حی ابه
ــا  ــه اینج ــه ک ــان رواج یافت ــده ای در اذه ــج ای ــه تدری ــود. ب می ش
ــان  ــرت ایرانی ــد مهاج ــی مقص ــت. زمان ــدن نیس ــای مان ــر ج دیگ
ــی و باالخــص انگلیــس و آلمــان و  کشــورهای توســعه یافتــه غرب
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 مســاله ای هســتی شــناختی و وجــودی 
ــا  ــای اختالس ه ــورم و خبره ــای ت ــت. بحران ه ــده اس ــدل ش ب
هــم هــر روز بیــش از روزهــای قبــل بــر پیکــر خســته و خمیــده 

ــد.  ــه وارد می کنن ــه ضرب جامع
ــای  ــج در فض ــر رای ــده تصوی ــد کنن ــی و ناامی ــر منف ــن تصوی ای
ــی  ــرده ایران ــهری و تحصیل ک ــردم ش ــان م ــانه ای و بین االذه رس
در خوش بینــی  کــه  هســتند  هــم  اقلیتــی  هرچنــد  اســت. 
مضاعــف وضــع موجــود را بســیار هــم خــوب و البتــه بــه شــدت 
ــه  ــانه ای و ب ــر رس ــن تصوی ــا ای ــد. ام ــک تفســیر می کنن ایدئولوژی
ــی  ــه ایران ــت جامع ــی از ذهنی ــوان بخش ــی را می ت ــر عموم ظاه
ــای  ــه تمن ــر در دســت کســانی اســت ک ــن تصوی ــرا ای ــت. زی یاف
ــرای رفتــن. اکثریــت جامعــه در  ــات اولیــه ب ــد و امکان رفتــن دارن
ــن  ــل رفت ــه می ــه ن ــا ک ــد، آنه ــری را طــی می کنن ــل راه دیگ عم
ــرای  ــی ب ــد راه ــبب بای ــن س ــه همی ــش را. ب ــه امکانات ــد و ن دارن
زندگــی در همیــن ســرزمین و دیــار پیــدا کننــد و در میانــه بیــم 
ــی  ــه راه تحوالت ــم ب ــه، چش ــن های جامع ــایه روش ــا و س و امیده
بدوزنــد کــه بتوانــد انــدک فروغــی بــر ایــن وادی حیرانــی و افــول 

داشــته باشــد. 
در تحلیل هــای اجتماعــی هــم عمومــا ایــن بخــش اکثریــت 
ــل  ــه تحلی ــا بواس ــت آنه ــرا در نهای ــود. زی ــه می ش ــده گرفت نادی
نادقیــق و ناآگاهــی عمیق شــان از تحــوالت کشــور و عرصــه 
ــه واقعیــت بیرونــی تصویــر  بین المللــی در نوعــی جهــل نســبت ب
می شــوند. امــا بــه نظــرم بایــد ایــن اکثریــت را بــه گونــه دیگــری 
ــد و  ــی دارن ــه زندگ ــه دغدغ ــتند ک ــی هس ــا مردمان ــد، آنه فهمی
ــاک  ــن خ ــال در همی ــر ح ــه ه ــا ب ــت آنه ــه سرنوش ــد ک می دانن
رقــم خواهنــد خــورد و حتــی احتمــال خطــر جنــگ و فروپاشــی 
را هــم پذیرفته انــد. نکتــه اصلــی در ایــن طیــف آنســت کــه آنهــا 

هــم حــال و هــوای ناامیــدی را دریافته انــد، امــا بــر خــالف مــردم 
ــد،  ــاختن دارن ــه س ــوف ب ــا، اراده معط ــوی مرزه ــه آنس ــر ب مهاج
ــه  ــد ک ــا می دانن ــر باشــد. آنه ــن اراده ناشــی از جب ــر ای ــی اگ حت
ــا  ــد آن را ب ــت و بای ــگاه اس ــا پناه ــا تنه ــرای آنه ــه ب ــن جامع ای

ــد.  ــظ کنن ــدان حف ــگ و دن چن
ــتند آرام و  ــالش هس ــا در ت ــد آنه ــان میده ــزی نش ــه چی ــا چ ام
ــن  ــد. ای ــی بطئــی و عمیــق در جامعــه ایجــاد کنن بی صــدا، تحول
مــردم در چنــد دهــه اخیــر، زمانــی کــه بــا نوســازی آمرانــه مواجــه 
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 
ــت و  ــرای تقوی ــی را ب هســتند، و مکانیســم های اجتماعــی مختلف
ــان  ــن می ــد. در ای ــک گرفته ان ــه کم ــی ب ــه و زندگ ــای جامع احی
آیین هــا 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 آیین هــا را حکومت هــا 
ــل  ــردم تحمی ــر م ــه زور ب ــر را ب ــد و برخــی دیگ ســرکوب کرده ان
ــه  ــی رود. جامع ــوش را م ــه راه خ ــه جامع ــن میان ــد، در ای کرده ان
ــت،  ــوده اس ــا نب ــع حکومت ه ــگاه مطی ــی هیچ ــق آیین در منط
ــم  ــدان ه ــت چن ــا در نهای ــوده، ام ــر از آن ب ــیار متاث ــد بس هرچن
ــروی  ــا نی ــه حکومت ه ــت ک ــم آنس ــش ه ــوده، دلیل ــع آن نب تاب
ــرای  ــا جامعــه، کــه ب ــه بری آیین هــای مذهبــی و غیرمذهبــی را ن
ــا  ــه از آیین ه ــی جامع ــد، ول ــه کار می گیرن ــان ب ــع خودش مناف
ــد.  ــتفاده می کن ــودش اس ــت خ ــرای تقوی ــی ب ــوان منبع ــه عن ب
ــدت  ــا در بلند م ــود، ام ــدرت ش ــع ق ــی مطی ــاید مدت ــه ش جامع
می دانــد کــه چگونــه قــدرت را هــم مســخر خــودش کنــد. آنچــه 
ــمی  ــای رس ــدرت و آیین ه ــای ق ــخیر ذره ذره قلمروه ــه در تس ک
شــاهدیم، همیــن اهلــی کــردن قــدرت توســط جامعــه اســت. بــه 
همیــن دلیــل ایــن روزهــا کــه پایــان ســال اســت، می بینیــم کــه 
مــردم آیین هــای ســنتی و باســتانی را احیــا کرده انــد تــا بتواننــد 
زندگــی را بــار دیگــر رنگــی بدهنــد و طــرح نــو بــدان ببخشــند. 
ــروش  ــوش و خ ــاهد ج ــردم، ش ــی م ــه زندگ ــا در میان ــن روزه ای
آیین هــای بســیاری هســتیم، مذهبــی و غیــر مذهبــی، یــا مــدرن 
ــه هیاهــوی آیین هــای جامعــه  و غیــر مــدرن. آنچــه در ایــن میان
مــا قابــل فهــم اســت، آنســت کــه فــوران آیین هــا نشــانه ای اســت 
ــی جامعــه؛ هرچنــد همــه از آیین زدگــی افراطــی  از نیــروی حیات
ــع،  ــا در واق ــد. ام ــاد می کنن ــیب ی ــک آس ــه ی ــه مثاب ــه ب جامع
ــاد  ــال ایج ــه دنب ــودش ب ــوف خ ــه صن ــا در هم ــروز م ــه ام جامع
منابعــی جدیــد بــرای تقویــت جامعه بودگــی خــودش اســت. انبــوه 
آیین هــای جدیــد مذهبــی، ســنتی و مــدرن و ...، نشــان می دهــد 
نظــم آیینــی رســمی و رایــج دیگــر تــوان تولیــد جامعــه را نــدارد، 
ــه همیــن  آنهــا هــر روز بیــش از دیــروز تهــی از معنــا شــده اند. ب
ســبب حتــی اقشــار ســنتی مذهبــی و حکومتــی هــم بــه دنبــال 
خلــق انبــوه آیین هــای جدیــد هســتند. یادمــان باشــد آیین هــای 
جدیــد وقتــی رخ می دهنــد کــه آیین هــای مســتقر دیگــر پاســخ 
نیازهــای جامعــه و اعضایــش را نتواننــد بدهنــد. بــه همیــن دلیــل 
ــای  ــه آیین ه ــد ب ــدا می کن ــاز پی ــاس نی ــدت احس ــه ش ــه ب جامع
ــای  ــا احی ــو و گاه ب ــای ن ــداع آیین ه ــق و اب ــا خل ــد، گاه ب جدی
آیین هــای ســنتی و قدیمــی در بســتر جدیــد. نکتــه جالــب آنســت 
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ــه  ــای وابســته ب ــد را نیروه ــای جدی ــود آیین ه ــه بیشــترین نم ک
نهــاد رســمی دیــن و حکومــت بــه نمایــش می گذارنــد. گویــی آنهــا 
هــم می داننــد کــه نظــم آیینــی رایج شــان 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 
ــا  ــوران آیین ه ــت جامعه بودگــی خــودش اســت و ف حفــظ و تقوی
راهــی اســت بــرای رســیدن بــه ایــن مقصــود. هرچنــد ایــن فــوران 
ــاند،  ــر برس ــه نظ ــی افراطــی را ب ــن زدگ ــی آیی ــه اول نوع در وهل
ــا  ــب ب ــم متناس ــرده و نظ ــالح ک ــا را اص ــان، آنه ــی زم ــا در ط ام
شــرایط خــودش را از میــان آنهــا ایجــاد و مســتقر خواهنــد کــرد. 
بــه عبارتــی از خــالل زمــان اســت کــه آیین هــا تصفیــه میشــوند 

و آرایــش جدیــد پیــدا کــرده و اضافاتشــان حــذف میشــود. 
ــدر  ــرا همانق ــود، زی ــن ب ــم خوش بی ــی ه ــوان خیل ــه نمی ت البت

کــه جامعــه کار خــودش را می کنــد و نیروهــای خــودش را 
ــای  ــادی و ناکارآمدی ه ــای اقتص ــت، بحران ه ــرده اس ــال ک فع
حکمرانــی و سیاســی داخلــی و دســتکاری های بین المللــی هــم 
ــه همیــن  ــه هــر ضایعــه ای بــزرگ بشــوند. ب می تواننــد منجــر ب
دلیــل می تــوان از نوعــی موقعیــت آخرالزمانــی، و تعــارض 
ــری  ــای ش ــرد. نیروه ــت ک ــر، صحب ــر و خی ــای ش ــان نیروه می
ــده اند و  ــز ش ــی متمرک ــی و خارج ــای داخل ــول قدرته ــه ح ک
نیروهــای خیــری کــه حــول جامعــه و ایــده بقــا و بازســازی آن 
ــی  ــه تلخ ــا ب ــن روزه ــه ای ــت جامع ــده اند. سرنوش ــز ش متمرک
ــن  ــه ای ــان هزین ــن می ــادی در ای ــان زی ــورد و مردم ــم می خ رق
ــان  ــان و زندگی ش ــا ج ــا را ب ــا و مافیاه ــا و تباهی ه بی کفایتی ه
ــده،  ــر ناامید کنن ــه در اوج تصاوی ــا جامع ــد. ام ــت می کنن پرداخ

ــودش را دارد.  ــد خ ــای امی ــان روزنه ه همچن
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گمشده ای به نام شادی 
فاطمه سیارپور

ــالگرد  ــوروز و س ــه ن ــرای ویژه نام ــم ب ــم گرفت ــه تصمی ــی ک زمان
ــه  ــی ب ــم، نگاه ــال 1398، بنویس ــگ در س ــی و فرهن انسان شناس
ــکل گیری و  ــر ش ــه پررنگ ت ــردم. از هم ــان ک ــی جه ــت کل وضعی
ــه  ــر از بقی ــو زودت ــون و پمپئ ــپ، بولت ــوم ترام ــث ش ــت مثل فعالی
بــه ذهنــم آمدنــد کــه چگونــه در یــک اتحــاد فاشیســتی و 
مافیایــی، قصــد دارنــد هــر چــه بیشــتر جهــان را بــه یــک ویرانــه 
ــر  ــد و حص ــای بی ح ــم دخالت ه ــارز آن ه ــاد ب ــد. نم ــدل کنن ب
ــر عظیــم  ــا آن درآمــد و ذخای ــال ب در امــوری ماننــد کشــور ونزوئ
ــه بــدل شــده  ــه یــک ویران نفتــی اســت کــه طــی چنــد هفتــه ب
اســت. امــروز متأســفانه بــه نظــر می رســد کــه مشــتی اوبــاش در 
ــدرت  ــا ق ــد و ب ــرار گرفته ان ــان ق ــزار جه ــورهای تأثیرگ رأس کش
ــتعمار  ــوغ اس ــر ی ــه زی ــان را ب ــد جه ــعی دارن ــتر س ــه بیش هرچ
ــول و  ــزان پ ــرخوش از می ــاش س ــن اوب ــد. ای ــود ببرن ــدرن خ م
درآمــد بســیار زیــاد خــود، نیــاز شــدید بــه قــدرت سیاســی بــرای 
ــدرت  ــه ق ــان ب ــی ناسالم ش ــان و روان ــای شخصی ش ــای نیازه ارض
ــد در  ــد و قادرن ــر کاری می زنن ــه ه ــت ب ــدود دس ــول نامح و پ
ــد  ــا مانن ــی دنی ــوهای سیاس ــن ش ــد روز بزرگ تری ــر از چن کمت
ســفر ترامــپ بــه کــره شــمالی را راه بیندازنــد تــا میــزان ونقــش 
ــی  ــن وضعیت ــانند. چنی ــان بکش ــه رخ جهانی ــود را ب ــزار خ تأثیرگ
ــکا  ــردم آمری ــان م ــز حاصــل شــکاف عمیــق می بیــش از هــر چی
ــه  ــت ک ــان اس ــای گذشته ش ــادی دهه ه ــت های اقتص ــا سیاس ب
ــپ  ــد ترام ــفله پرورانی مانن ــفیهان و س ــه س ــی دارد ب ــان را وام آن
دل خــوش کننــد و او را بــه ســمت ریاســت جمهــوری کشورشــان 
یعنــی قدرت مندتریــن کشــور جهــان، انتخــاب کننــد. آنچــه تــورم، 
ــره  ــالمت و غی ــای س ــکن، بیمه ه ــری، مس ــکاری، مهاجرت پذی بی
ــه  ــا اتخــاذ سیاســت های اقتصــادی بیراه ــته ب ــای گذش در دهه ه

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 

ــانند.  ــی بکش کام ویران
داخــل ایــران هــم بــه رغــم انتشــار برخــی اخبــار خــوش و مثبــت، 
ــی و  ــش ناگهان ــا افزای ــف و ب ــان تضعی ــادی ایرانی ــت اقتص وضعی
بیــش از 3۰۰ درصــد قیمــت دالر و ارز خارجــی پــس از یــک دوره 
پرنوســان، تــوان خریــد مــردم کاهــش یافــت و بســیاری از کاالهــا 
ــذف  ــا ح ــیاری از خانواره ــبد بس ــروری از س ــای ض ــی کااله حت
شــد. هرچنــد ایــن وضعیــت در دهه هــای گذشــته چندســال یــک 
ــش  ــل افزای ــه دلی ــار ب ــن ب ــا ای ــت، ام ــران رخ داده اس ــار در ای ب
ناگهانــی و غیرمنطقــی ارز خارجــی و همزمانــی بــا آغــاز دور 
جدیــد تحریم هــای آمریــکا و پــاره شــدن پیمــان حقوقــی برجــام 
از ســوی ترامــپ، فشــار اقتصــادی زیــادی بــر مــردم اعمــال شــده 
ــای  ــن کااله ــی در تأمی ــود را حت ــه خ ــا ک ــن تحریم ه ــت. ای اس
اساســی و ضــروری ماننــد اقــالم دارویــی و پزشــکی نشــان داده، از 
یــک ســو باعــث تعدیــل نیروهــای کاری در بخش هــای خصوصــی 
ــکاری  ــش بی ــی افزای ــت های دولت ــل از سیاس ــه بارحاص ــده ک ش
ــای  ــوج نگرانی ه ــه م ــر ب ــوی دیگ ــند و از س ــر دوش می کش را ب

مــردم بــرای تأمیــن معــاش خــود دامــن زده اســت. 
ــه شــد، گمــان مــی رود در ســال  ــا توصیــف وضعیتــی کــه گفت ب
1398 روزهــای خوبــی در انتظــار مــردم جهــان و ایــران نباشــد. 
ــی  ــت و زندگ ــش رف ــم پی ــان ه ــدس و گم ــا ح ــوان ب ــا نمی ت ام
حــال را بــه آینــده غیرقابــل پیش بینــی و نامحقــق باخــت و 
ــوری  ــان کش ــد؛ مردم ــن باش ــوروز همی ــدگاری ن ــز مان ــاید رم ش
کــه همــواره مــورد هجــوم و تاخــت و تــاز بیگانــگان بــوده اســت، 
کشــوری کــه مــدام در حــال تغییــر و تبدیــل سلســله حکومت هــا 
ــی و  ــی در زندگ ــایش خاص ــه گش ــدون آنک ــوده ب ــر ب ــه یکدیگ ب
ــت  ــش در هف ــه نصف ــوری ک ــود، کش ــاد ش ــش ایج ــاه مردم رف
ــن  ــوخت و از بی ــد، س ــه ش ــوالن ویران ــط مغ ــش توس ــرن پی ق
رفــت، کشــوری کــه همــواره میــان عیــش و نــوش و باده گســاری 
شــاهان و فقــر و ضعــف مردمانــش ســپری کــرده اســت، کشــوری 
کــه داشــتن ســواد را بــرای طبقــه مــردم عــادی اش ممنــوع کــرده 
بــود، - اگــر بخواهیــم ایــن لیســت ســیاه را ادامــه دهیــم شــاید بــه 
ده هــا 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 1398 ، نــوروز را گرامــی 
ــار دیگــر  ــک ب ــرد و ی ــال نیــک بگی ــه ف ــدارد، آن را ارج نهــد، ب ب

ــد. ــوروزی را برگــزار کن آداب و رســوم ن
ــوروز بیــش از هــر چیــز یــک عامــل پیونددهنــده فرهنگ هــای  ن
ایرانــی اســت کــه ریشــه در آداب و رســوم کهــن مــا دارد و بیــش 
از هــر چیــز عنصــر شادی بخشــی اســت کــه اکنــون در وضعیــت 
ــان را  ــا روح و جان م ــم ت ــدان نیازمندی ــران ب ــان و ای ــی جه فعل
ــادی  ــام ش ــه ن ــده ای ب ــرایط گمش ــن ش ــم. در ای ــی آرام کنی کم
داریــم کــه مناســک نــوروز می توانــد ایــن شــادی را بــه ایرانیــان 
ببخشــد، اگــر کــه آن را برگــزار کنیــم و چنــد روزی بــدون توجــه 
بــه تحــوالت و افتضاحــات سیاســت های قدرت هــای جهانــی 
ســپری کنیــم و تجدیــد قــوا کنیــم و بــه جنــگ ایــن اهریمنــان 

ددصفــت برویــم.
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افکار یك آدم خوش خیال
خسرو سینایی

ــل  ــض و طوب ــدان عری ــه چن ــان ن ــه ســر خیاب ــد سالیســت ک چن
ــا شــکوه ســاخته  ــزرگ و مــدرن و ب مــا چنــد مجتمــع تجــاری ب
ــال«.  ــد »م ــگاه ها می گوین ــوع فروش ــن ن ــه ای ــا ب ــده؛ فرنگی ه ش
فاصلــه هریــک از ایــن چهــار فروشــگاه بــا دیگــری کمتــر از صــد 
ــی اســت؛ و آن  ــب خال ــر اســت. بســیاری از مغازه هایشــان اغل مت
مغازه هایــی کــه فعــال هســتند انــواع لباس هــای مــارک دار، 
ــند.  ــت را می فروش ــیار گرانقیم ــیای بس ــان و اش ــرات، مبلم جواه
اغلــب از فکــرم می گــذرد، کــه کــدام منطــق شهرســازی ایجــاب 
ــن  ــا چنی ــکوهی، ب ــن باش ــه ای ــگاه ب ــار فروش ــه چه ــرده ک می ک
کاالهــای مشــابهی در فاصلــه ای چنیــن نزدیــک بــه هــم ســاخته 
شــود! و بعــد بــه خــودم می گویــم: »... تــو کــه متخصــص 
شهرســازی نیســتی؛ حتمــا در ایــن کار منطقــی وجــود دارد کــه 

ــم. ــو نمــی فهمــی!!«. بگذری ت

یکــی دو ســال پیــش بــه خانمــی که خــود را مدیــر روابــط عمومی 
قســمتی از یکــی از ایــن فروشــگاه ها معرفــی می کــرد بــه منزلــم 
ــان  ــد از فروشگاهش ــه بازدی ــواده ام را ب ــن  و خان ــن زد  و م تلف
ــه  ــم ک ــا چکاره ای ــه : »م ــردم ک ــر ک ــه فک ــر چ ــرد . ه ــوت ک دع
ــر  ــت فک ــید. عاقب ــرم نرس ــه فک ــزی ب ــد«، چی ــان می کنن دعوتم
ــغ  ــرای تبلی ــا را ب ــم، م ــی هنری ــون از اهال ــاید چ ــه ش ــردم ک ک
بــه  کنجــکاوی  ســر  از  می داننــد!«.  مناســب  فروشگاه شــان 
ــود از  ــر ب ــف پ ــات مختل ــم. طبق ــان رفتی ــاختمان فروشگاه ش س
ــای  ــه کااله ــی ک ــدادی مغازه های ــه تع ــی و البت ــای خال مغازه ه
ــده  ــا دی ــی در آن ه ــتری چندان ــد و مش ــت می فروختن گران قیم
ــتوران  ــا رس ــک، ی ــای کوچ ــا مکان ه ــان این ه ــد! در می ــی ش نم
ــان و  ــاتو بری ــا ش ــاب ت ــر کب ــاندویچ و ُدن ــه از س ــای شــیکی ک ه

ــد. ــراوان بودن ــد، ف ــه می کردن ــتریان ارائ ــه مش ــون ب ــه مینی فیل

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 آن هــا عــالوه بــر کار تجــاری بــه فعالیــت فرهنگــی 
نیــز بســیار توجــه دارنــد و در آن فروشــگاه چندیــن ســالن ســینما 
ــم و  ــینما رفتی ــای س ــالن ه ــی از س ــه یک ــده. ب ــاخته ش ــز س نی
ــوان  ــل ج ــت نس ــتعداد و خالقی ــم و از اس ــی را دیدی ــم خوب فیل
فیلم ســازان ایرانــی خوشــحال شــدیم و هدیــه ای بــه مــا دادنــد و 
بــه خانــه برگشــتیم. از خودمــان می پرســیدیم: »هــدف از دعوت ما 
چــی بــود؟!«. بــه فکــرم گذشــت کــه شــاید چــون از اهالــی هنریــم 
ــد؛  ــتفاده کنن ــان اس ــغ فروشگاه ش ــرای تبلی ــا ب ــد از م می خواهن
امــا فکــر کــردم کــه »... مــا کــه نــه بازیگــر محبــوب سرشناســی 
ــه چهــرۀ اجتماعــی آن چنانــی کــه عکســمان را روی  هســتیم و ن
ــش  ــه نمای ــان ب ــار عکــس فروشگاه ش ــا در کن ــا در بزرگراه ه بنره
بگذارنــد و بــه ســبک بســیار خالقانــۀ امــروزی بــه زبــان خودمانــی 
ــا  ــره/ ت ــون ن ــگاهه یادت ــم »اون فروش ــاًل بگویی ــدگان مث ــه رانن ب
ــت و  ــی گذش ــال چندماه ــه هرح ــره!««. ب ــون ن ــدن خوابت نخری
برایــم موضــوع بــه فراموشــی ســپرده شــد. بهــار و نــوروز نزدیــک 
می شــد کــه روزی تلفــن دوبــاره زنــگ زد. همــان خانــم مســئول 
روابــط عمومــی فروشــگاه بــود و از مــن خواســت کــه -بــه 
ــگاه در  ــیو فروش ــرای آرش ــوروز- ب ــار و ن مناســبت فرارســیدن به
مقابــل دوربیــن چنــد جملــه ای بگویــم. بــا دعوتــی کــه از مــا شــده 
ــد، نتوانســتم خواســته اش  ــه ای کــه لطــف کــرده بودن ــود و هدی ب
ــه  ــی آن س ــتیم. ط ــرار گذاش ــد ق ــار روز بع ــه چه ــم. س را رد کن
چهــارروز مــدام فکــر می کــردم کــه چــه بایــد بگویــم؟! تــا عاقبــت 
فکــری بــه ذهنــم رســید کــه خیلــی زیــاد خوشــحالم کــرد و بــاور 
ــه  ــردم ک ــه روزی ذوق می ک ــن دارد. دو س ــه ارزش گفت ــردم ک ک

فکــر بــه ایــن خوبــی بــه ذهنــم رســیده!
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طبــق قــرار، خانــم روابــط عمومــی و آقــای فیلمبــردار بــه منزلــم 
آمدنــد. ذوق زده در مقابــل دوربیــن نشســتم و شــروع بــه صحبــت 

: کردم

ــان  ــۀ ایرانی ــه هم ــوروز باســتانی را ب ــار و ن ــک شــدن به »... نزدی
ــا رســیدن بهــار شــهرمان شــکوفا می شــود و  تبریــک می گویــم. ب
ــای  ــوار اتومبیل ه ــیم و س ــان را می پوش ــن لباس هایم ــا بهتری م
ــه ســوی  ــکان ب ــا دوســتان و نزدی آخریــن مدلمــان می شــویم و ب
فروشــگاه ها و رســتوران های باشــکوه و مجلــل شــهرمان می رانیــم 
تــا کاالهــای گرانقیــت خریــداری کنیــم و –مرصــع پلــو- یــا –فیلم 
مینیــون- بخوریــم و عــادت کرده ایــم کــه ســر هــر چهارراهــی کــه 
پشــت چــراغ قرمــز توقــف می کنیــم، چندیــن بچــۀ زیــر و درشــت 
ــا  ــه از آن ه ــد ک ــاس کنن ــد و التم ــان بدون ــوی اتومبیل م ــه س ب
ــک  ــا پف ــک ی ــس، بادکن ــذی، آدام ــتمال کاغ ــظ، دس ــال حاف ف
نمکــی بخریــم و یــا شیشــه ماشــین هــزار بــار پــاک شــده مان را 
بــه اصــرار اســپری بزننــد و دوبــاره پــاک کننــد و بــا ســبز شــدن 
ــر از شــّر  ــا زودت ــم ت ــدال گاز فشــار دهی چــراغ پایمــان را روی پ
ــم  ــه می بینی ــی ک ــویم. بچه های ــالص ش ــم خ ــای مزاح آن بچه ه
ــه  ــاید حوصل ــم و ش ــی نمی دانی ــذرد، ول ــه می گ ــان چگون روزش
ــان  ــذرد و فردایش ــه می گ ــان چگون ــه شب ش ــم ک ــم بدانی نداری
ــکوه  ــا ش ــع ب ــرم مجتم ــکان محت ــود؟!... مال ــد ب ــه خواه چگون
تجــاری؛ پیشــنهاد می کنــم کــه بــه شــکرانۀ ثــروت هنگفتــی کــه 
در ایــن مجتمــع انباشــته شــده، بــا رســیدن بهــار و در ایــام نــوروز 
ــراف  ــای اط ــر چهارراه ه ــه س ــی را ک ــودکان خیابان ــک روز ک ی

ــا را دور  ــد؛ آن ه ــوت کنی ــار دع ــه نه ــد ب ــان پراکنده ان مجتمع ت
ــک  ــع هری ــتوران های آن مجتم ــانید و رس ــب بنش ــزی مناس می
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 آن هــا را 
بــه یکــی از ســالن هــای ســینمایتان ببریــد و فیلمــی متناســب بــا 
ــد.... مســلّم  ــش دهی ــوت شــده، برایشــان نمای ــودکان دع ســن ک
بدانیــد کــه بــا ایــن کار خاطــره ای زیبــا و فرامــوش نشــدنی بــرای 
ایــن کــودکان بی امــروز و فــردا و بی خاطــره خواهیــد ســاخت...« 

ــه  ــم ک ــه بده ــم ادام ــه صحبت ــوق و ذوق ب ــا ش ــتم ب می خواس
خانــم روابــط عمومــی بــا لحنــی خشــک و چهــره ای نــه چنــدان 
خوشــحال گفــت: »خیلــی ممنــون؛ فکــر می کنــم همیــن مقــدار 
بــرای آرشــیو مــا کافیــه!« ... آن هــا رفتنــد و دیگــر هرگــز ســراغ 
مــرا نگرفتنــد. ظاهــراً کشــف کردنــد کــه اصــاًل بــه درد کار 

نمی خوریــم! تبلیغــات 

ــردم،  ــف ک ــتان تعری ــی از دوس ــرای یک ــرا را ب ــد ماج ــی بع مدت
خندیــد و گفــت: »... تــو هنــوز هــم خوش خیالــی؛ مگــر نمی دانــی 
کــه ســهراب گفــت: »چشــم ها را بایــد شســت، جــور دیگــر بایــد 
ــی را  ــن چشــم هایم را شســته ام، و زندگ ــد«؟ جــواب دادم :»م دی
جــور دیگــری می بینــم؛ و بــا آن خوشــبختم«. امیــدوارم روزی بــر 
ثــروت لمیده هــا هــم چشم هایشــان را بشــویند و زندگــی را جــور 
دیگــر ببیننــد و کاری کننــد کــه بهــار –بــرای همــه- بهــار باشــد.

بهمن 1397
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گل های برفی و نرگس
گیزال وارگا سینایی

ــادم هســت. پنجــرۀ  ــم- بوداپســت- ی زمســتان های ســرد زادگاه
ــا  ــود از نقش هــای یــخ زدۀ دانه هــا بــرف. ب اتافــم پوشــیده شــده ب
نفســم بــه شیشــه می دمیــدم، در میــان نقش هــای یــخ زده، یــک 
دایــرۀ کوچــک آب می شــد و از آن می توانســتم کوچه مــان را 
تماشــا کنــم. همــه جــا پــر از بــرف بــود، و مــن بایــد بــه مدرســه 
ــی آورد،  ــرون م ــرف بی ــه ســرش را از ب ــی ک ــن گل ــم. او.لی می رفت
ــود.  ــه ب ــکل زنگول ــه ش ــی ک ــفید کوچک ــود، گل س ــی ب گل برف
ــا  ــه در خیابان ه ــی ک ــته گل های کوچک ــد از دس ــر می ش ــهر پ ش
ــدن – ــرد و آم ــر می ک ــودم را پ ــۀ وج ــادی هم ــد. ش می فروختن
ــا دیــدن آن گل ظریــف  بهــار- را احســاس می کــردم. همــۀ مــا ب
ــه زودی از  ــا ب ــار زیب ــه به خوشــحال می شــدیم و می دانســتیم ک

راه می رســد!
سال هاســت کــه در ایــران زندگــی می کنــم و گاهــی بــرای 
ــه خــارج ســفر می کنــم.  برگــزاری نمایشــگاه یــا کارگاه نقاشــی ب
ــر  ــرودگاه دخت ــم. در ف ــتان می رفت ــه هندوس ــتی ب ــی بایس زمان
ــک  ــت، و ی ــو- می رف ــی ن ــه –دهل ــه ب ــدم ک ــی را دی ــی جوان ایران
دســته گل نرگــس در دســت داشــت. گل هــا چــه عطــری داشــت و 
چــه باطــراوت و زیبــا بــود. بــا تعجــب از او پرســید: »... شــما ایــن 
گل هــا را بــه هندوســتان می بریــد؟! اونجــا اون همــه گل هســت؛ 

ــه،  ــواب داد: »بل ــت!«. ج ــردن اس ــان ب ــه کرم ــره ب ــل زی ــن مث ای
اونجــا گل هــای فراوانــی وجــود داره؛ امــا نرگس هایــی بــه قشــنگی 
ــگاه  ــه دانش ــوام ب ــد! میخ ــی ندارن ــای ایران ــبویی نرگس ه و خوش
بــرم؛ بــا دیــدن ایــن گل هــا، شــاید دلتنگیــم کمتــر بشــه!«. یــادم 
ــی  ــوده ام، همیشــه فصل ــران ب آمــد طــی پنجــاه ســالی کــه در ای
را کــه در کوچه هــا و گلفروشــی ها گل نرگــس می فروختنــد 

دوســت داشــتم.
ــمال  ــه در ش ــوهرم ک ــدر و مادرش ــش، پ ــال پی ــل س ــی چه س
ــد،  ــران می آمدن ــه ته ــار ب ــک به ــی نزدی ــد، وقت ــی می کردن زندگ
سوغاتی شــان یــک ســبد بــزرگ پرتقــال و نارنگــی، ماهــی ســفید، 
ــته گل  ــد دس ــه چن ــود، و همیش ــر ب ــبزی های معّط ــو و س کاه
ــای  ــود. گل ه ــان ب ــه، در سبدش ــده در پارچ ــم، پیچی ــس ه نرگ
نرگــس چــه خوشــبو بودنــد. هنــوز هــم اگــر دســته ای گل نرگــس 
ــا  ــم آن ه ــد، خوشــحال می شــوم، و خــودم ه ــه بیاورن ــم هدی برای
ــف  ــا، ظری ــا، بی ادع ــی زیب ــرم. گل های ــه می ب ــه هدی ــا عالق را ب
ــار- هســتند. فصــل  ــام آور رســیدن –به ــه پی و دوست داشــتنی ک
زیبــا و گرمــی کــه گویــی در بزرگداشــت طبیعــت از راه می رســد، 
تــا آن را شــکوفا و رنگیــن کنــد؛ و مــا را هــم دوبــاره بــه زندگــی 

امیــدوار!!

بهمن 1397
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خرافه عدد 13 چیست ؟
محمودرضا طهماسبیان

ایــن عــدد در نــزد چیني هــا و مصریــان باســتان عــددي مبــارک 
ــدد 13  ــودن ع ــه اســت، تصــور نحــس ب ــکار مي رفت وخجســته ب

یــک تصــور خرافــي اســت.
مســیحیان، یهــوداي خیانتــکار را ســیزدهمین آن دوازده نفــر شــام 

ــد. ــر مي دانن آخ
در اســاطیر یونــان باســتان چــون بــه دوازده خــدا اعتقــاد داشــتند 
ــته  ــتیزه جوئي نا خواس ــه س ــا روحی ــت ،*لوکي*ب ــک ضیاف در ی
بــه آن جمــع پیوســت وشــمار آنهــارا بــه 13 رســاند و آنــگاه یکــی 
ــي  ــدد نحس ــدد 13راع ــذا ع ــد، ل ــته ش ــوب کش ــان محب از خدای

مي داننــد.
ــه  ــن باورهســتند ک ــدد13را نحــس مي شــمارند و برای ــان ع ایرانی
در انجــام امــور، رویــداد بــدي رخ مي دهــد، ومخصوصــا روز جمعــه 
ــاید  ــد، ش ــون مي دانن ــد، روزي نا میم ــاه باش ــیزدهم م ــر س را اگ
ــودن  ــدازه تصــور نحــس ب ــه ان ــا تصــور خرافاتــي ب هیــچ پنــدار ی
عــدد13 در سراســر جهــان  ایــن چنیــن بــاور کنندگانــي نداشــته 
ــد پــس  ــه ســیزدهم ندارن باشــد،در غــرب  متمــدن هتل هــا طبق
از طبقــه دوازدهــم چهــارده نامیــده مي شــود. امــا ببینیــم *ویــل 
ــد؟ از  ــورد عــدد 13 چــه مــي گوی ــدار در م ــورخ نام ــت *م دوران
ــر  ــه 2و3و4و۶ بخش پذی ــه ب ــوده ک ــددي ب ــدد 12 ع ــه ع آنجاک
ــد از آن  ــت بع ــده و درس ــمار مي آم ــه ش ــي ب ــوده و عددکامل ب
عــدد ســیزده اســت کــه بــه هیــچ کــدام از آن اعــداد بخش پذیــر 
ــددي  ــا:13 ع ــگاه ریاضیدان ه ــت. در ن ــده اس ــس ش ــت، نح نیس
اول اســت، یعنــي عــددي اســت کــه بجــز بــه خــودش و عــدد 1 

بخــش پذیــر نمــي باشــد، حــدودا 3۰۰۰ عــدد اول داریــم.  حــال 
بــا توجــه بــه تعریــف ویــل دورانــت و تعبیــر علمــی ریاضیدان هــا 
چــرا ایرانیــان یــک بر داشــت خرافــی و غلــط از اقــوام غیــر ایرانــی 
ــل  ــوروز اول فص ــروزه  ن ــاور یک ــد و ب ــدر *نامیدن ــیزده ب را* س
ــرس  ــد و از ت ــوروزی افزوده ان ــادی ن ــد روز متم ــه چن ــار را ب به
ــده و هجومــی غیــر عــادی  ــه نمان ــودن عــدد 13 در خان نحــس ب
ــن  ــم کوچکتری ــب آن ه ــته و در تخری ــت داش ــان طبیع ــه دام ب
ترحمــی ندارنــد، و در تقویــم رســمی کشــور هــم *روز طبیعــت* 

نامگــذاری شــده اســت.

عید تقدیری
ــتان  ــان باس ــداي ایرانی ــه بلن ــي ب ــا قدمت ــار ب ــل به ــروع فص ش
ــش  ــرزمین و نق ــن س ــه ای ــم ب ــوام مهاج ــا از اق ــزودن باوره واف
ــالمت ودوري  ــت وس ــر در سرنوش ــد را موث ــال جدی ــمار س گاهش
ــا  درد و بــالي آســماني وزمینــي و خــود را اســیر شــروع ســالي ب
ــي را تحــت  ــوالي روم ــا م ــا حت ــایر فصل ه ــاوت از س ــي متف فصل

ــاره دارد:       ــه اش ــرار داده ک ــر ق تاثی
پیش آ بهار خوبی تو اصل فصل هائي  

 تا فصل ها بسوزد جمله بهار ماند                       
تعطیــالت طوالنــي وافــراط در خــوردن آجیــل وشــیریني و 
ــرس  ــان طبیعــت از ت ــه دام ــرار ب ــا ف ــه ت روبوســي تصنعــي وادام

ــتان . ــان باس ــدد 13 یونانی ــودن ع ــس ب نح
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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 
ــه  ــول دارم ک ــد ، : قب ــی بکنی ــاره اندیش ــوری چ ــنبه س چهارش
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 
ــاک  ــی مــواد آتشــزا و غالبــا خطرن بخاطــر وارد کــردن غیــر قانون
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 
ــه اعتبــار اینکــه  موضــوع هنــوز بــه رســمیت شــناخته نشــده و ب
اینگونــه مراســم بــا شــرع مباینــت دارد هنــوز موافقــان و مخالفانی 
دارد امــا عقــالی مــا مــی بایســت بــاور کننــد کــه تبدیــل چنیــن 
مراســمی بــه یــک رســم خوشــایند و خداحافظــی از ســال گذشــته 

ــه  ــرد .ب ــد ک ــوان نظامن ــی ت ــن را م ــو رفت ــال ن ــواز س ــه پیش و ب
تجربــه ی ابــای کلیســا توجــه کنیــد کــه  ســرانجام و بجــای ادامــه 
ــال  ــه کام ــن" ک ــم " هالووی ــع مراس ــان  من ــدور فرم ــح و ص تقبی
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 
ــکار گرفــت و اگــر نگوئیــم کــه مطلقــا  مــورد روز والنتایــن نیــز ب
موفــق شــده اســت مــی توانیــم اذعــان بکنیــم کــه از رو در روئــی 
و تقابــل کاســته و اتفاقــا در ســایه ی همیــن همراهــی روز عشــق 
ــن جشــن  ــد ای ــوه داده اســت کــه هرچن ــان جل ــا عشــاق را چن ی
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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ــه او  ــه ب ــه تجرب ــی مقــام هنگامیکــه ب ــی عال ــه یــک روحان صفوی
ــه  ــه آتــش دوزخ و هرگون ــد ب ــا موعظــه و تهدی ــت شــد کــه ب ثاب
ــان در آن  ــر زن ــه ی دامنگی ــا خراف ــد ب ــی توان ــر نم ــد دیگ تهدی
دوران مبــارزه بکنــد شــیوه ی بــی نظیــر ، خالقانــه و متهورانــه ای 
ــا اســتفاده  ــه رســمیت شــناخت و ب ــه را ب ــت : خراف ــکار گرف را ب
ــش از  ــه نام ــی نوشــت ک ــح المســائل " کتاب از چارچــوب "توضی
آفریننــده اش بســیار مشــهورتر و تاثیــر عملــش حتــی تــا روزگار 
ــن حســین خوانســاری  ــد ب ــرده اســت : محم ــدا ک ــه پی ــا ادام م
معــروف بــه آقــا جمــال خوانســاری یــا آقــا جمــال اصفهانــی بــه 
ــئله ای  ــت مس ــه نخس ــه ک ــای علمی ــاله ه ــیاق رس ــبک و س س
شــرعی بــه صــورت ســوال مطــرح و عالــم بــه آن جــواب میدهــد ، 
و پاســخ هــا در حــد " حــرام اســت ، جایــز نیســت ، اتخــاذ فــالن 
ــان  ــا ی زن ــر باوره ــی آخ ــر اســت و ال ــاط نزدیکت ــه احتی روش ب
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 
ــه  ــم ، چراک ــی بکن ــاب را معرف ــن کت ــه ای ــت ک ــدم آن نیس .قص
پیــش از مــن مرحــوم دکتــر محمــد جعفــر محجــوب ایــن وظیفــه 
را بخوبــی بــه انجــام رســانده اســت امــا  محــض اطــالع 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 
ــد : اول بــی بــی شــاه زینــب  کــه افضــل علمــای آنهــا پنــج نفرن

دوم کلثــوم ننــه ، ســیم : خالــه جــان آقــا ، چهــارم باجــی یاســمن 
، پنجــم دده بــزم آرا....آنچــه از اقــوال و افعــال اینهــا باشــد نهایــت 
ــر  ــج نف ــن پن ــر از ای ــه غی ــاد اســت و ب ــوق دارد و محــل اعتم وث

“علمــا” بســیارند ، ذکــر آنهــا موجــب طــول کالم اســت ....
ــو ، ســوم  ــود ، دوم شــاخ آه ــره ی کب ــذات: اول مه ــاب تعوی در ب
ناخــن پلنــگ ، چهــارم مهــره ی ســفید کــه آن را ....گوینــد .ششــم 
ــا گــرگ ، اگــر از گــرگ باشــد بهتــر اســت ، هفتــم  قــاب آهــو ی
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 
ــش  ــنبه پی ــود را در روز چهارش ــه ی کب ــد پارچ ــه بای ــا گفت آغ

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 
ــه در دکان  ــش آن اســت ک ــق خریدن ــه طری ــه اســت ک ــه گفت نن
ــی ، از آنجــا  ــد بل ــه ســپند داری او بگوی ــد ک عطــاری رود و بگوی
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!!!!

ــر  ــو ب ــال ن ــالل ؛ س ــواه م ــر و خ ــد گی ــواه پن ــو خ ــه : ت خالص
نواندیشــان مبــارک بــاد.
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جشن  اعتدال ربیعی و آغاز بهار
سودابه فضائلی

چنــد هــزاره  اســت کــه چهــار روز مقــدس را  در سراســر جهــان 
ــالب شــتوی  ــی و انق ــی و خریف ــدال ربیع ــد:  اعت جشــن می گیرن
ــا را  ــباهت آیین ه ــردن و ش ــان ک ــا را نش ــن روزه ــی. ای و صیف
ــر آدمــی پهــن می کنــد  جســتجو کــردن ســفره جهــان را در براب
ــدال  ــی اعت ــوده ام. نزدیک ــا ب ــه ج ــا هم ــد آی ــود می پرس و از خ
ــاد آورم  ــه ی ــا ب ــت ت ــم داش ــر آن ــوروز ب ــار و ن ــاز به ــی و آغ ربیع
ــن  ــت جش ــا، هش ــلت ها و غالیایی ه ــان س ــل در می ــه فی المث ک
ــان  ــا می شــده، کــه از آن می خورشــیدی و مقــدس در ســال  برپ
 می تــوان ازجشــن اعتــدال ربیعــی یــا آغــاز بهــار نــام بــرد.

ــر  ــان ایل ــن روز را آلب ــلتی ای ــی س ــای مذهب ــا زعم ــا ی دروئیده
ــت.  ــن« اس ــور زمی ــای »ن ــه معن ــه ب ــد ک Alban Eiler می خواندن
ــی از دو  ــد و یک ــی ش ــته م ــدس انگاش ــان مق ــزد آن ــن روز ن ای
روزی بــود کــه شــب و روز برابــر بودنــد. در ایــن روز خــدا لــوگ، 
ــار  ــوی به ــا خدایبان ــود را ب ــدس خ ــید  ازدواج مق ــدای خورش خ
ــن  ــتان، جش ــز و زمس ــو  در پائی ــی  خدایبان ــواب طوالن ــد از خ بع
ــترا  ــو اوس ــار خدایبان ــه افتخ ــی ب ــن پاگان ــن جش ــت. ای می گرف
ــترا  ــود، اوس ــار ب ــاروری به ــزی و ب ــوی حاصلخی Ostra  خدایبان
ــده  ــپید نامی ــوی س ــید و بان ــی پوش ــپید م ــاس س ــواره لب هم
ــام  ــترEaster از ن ــه واژه ی ایس ــد ک ــاور دارن ــی ب ــد.  برخ ــی ش م
اوســترا گرفتــه شــده، لکــن بــه نــدرت دو جشــن ایســتر و  
ــر  ــان ایل ــرا  آلب ــوند زی ــارن می ش ــر مق ــان ایل ــاری آلب ــن به جش
ــد، در  ــن می ش ــید تعیی ــردش خورش ــای گ ــر مبن ــوروز ب ــون ن چ
حالی کــه ایســتر بــر مبنــای گــردش قمــری بــود. )ایســتر اولیــن 
یکشــنبه بعــد از اولیــن قــرص کامــل مــاه بعــد از اعتــدال ربیعــی 
ــزی  ــب حاصلخی ــی موج ــدال ربیع ــه  اعت ــی ک ــت(. از آنجای اس
ــا در  ــیاری از فرهنگ ه ــت، در بس ــان اس ــاروری گیاه ــن و ب زمی

ــا  ــد ی ــوان نمــاد زندگــی جدی ــه عن ــرغ را ب ــرون تخــم م طــول ق
ــه می کننــد. تخــم  ــگاه روح  در تزییــن ســفره ی جشــن اضاف جای
ــو اوســترا اســت. زرده ی تخــم مــرغ نشــانه ی  مــرغ نمــاد خدایبان
ــرغ  ــم م ــفید تخ ــته ی س ــت و پوس ــوگ  اس ــید، ل ــدای خورش خ
نشــانه ی خدایبانــوی ســپید اوســترا اســت. تخــم مــرغ بــه زمیــن 
تقدیــم مــی شــود تــا خرمــن پربــار آتــی خــاک را تضمیــن کنــد.

ــم،  ــین می بینی ــت س ــفره ی هف ــر س ــه ب ــی ک ــرغ رنگ ــم م تخ
عهــد  از  و  بــوده  اوســترا  نمــاد  غالیــا  و  ســلت  قلمــرو  در 
آنجــا  از  و  داشــته،  رواج  پاگانــی  هــای  جشــن  در  باســتان 
شــده. ایســتر  نمادهــای  از  و  یافتــه  راه  مســیحیت  بــه 

ــرای  ــوان ب ــن حی از دیگــر نمادهــای اوســترا، خرگــوش اســت. ای
خدایبانــو اوســترا مقــدس بــوده، زیــرا مــی توانســته بــه خرگــوش 
مســخ شــود و تخــم پرنــدگان را در آشیانه شــان نگهبانی کنــد، و از 
طرفــی بــه دلیــل باروری خرگــوش در ایــن زمان از ســال، خرگوش 
حیــوان خاصــه ی او شــده اســت. خرگــوش اوســترا، نیــز بــه ایســتر 
راه یافتــه و شــکالت های خرگــوش شــکل ایســتر از آن آمده اســت. 
کپــه آتــش و پریــدن از روی آتــش یکــی از رســوم جشــن 
ــلت و  ــرو س ــی در قلم ــدال ربیع ــار و اعت ــاز به ــردر آغ ــان ایل آلب
ــا  ــوری م ــنبه س ــه چهارش ــام ب ــباهت تم ــت و ش ــوده اس ــا ب غالی
ــن  ــرای جش ــتر ب ــش بیش ــدن از آت ــا پری ــن روزه ــه ای دارد؛ البت
ــام  ــه انج ــاه م ــی در اول م ــلتی و غالیای ــورهای س ــن در کش بلتای
مــی شــود. ایــن رســم، نمــاد آوردن گرمــا و نیــروی خورشــید بــه 
مــزارع بــرای کاشــتن گیاهــان و بذرهــا در اول بهــار بــوده اســت.

و  آیین هــای جهــان  در  شــباهت ها  ایــن  اســت  نیکــو  چــه 
ــم. ــه روز آوری ــا را ب ــن آیین ه ــه ای ــود ک ــد ب ــو خواه ــه نیک چ

 نوروزتان مبارک و تبریک از برای ســالگرد انسان شناســی و فرهنگ 
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خاستگاه آیین نوروز 
باجالن فرخی

ــگ  ــتداران فرهن ــگان و دوس ــیاری از فرهیخت ــن بس ــش از ای پی
پارســی از نــوروز ســخن گفتــه و از پیشــینه ی نــوروز در گســتره ی 
ــوروز  ــخ ن ــذرای تاری ــه اســت )1(. در گ ــزرگ ســخن رفت ــران ب ای
ــه هــزاره ی اول پیــش از میــالد مســیح و از ســوی  از یــک ســو ب
دیگــر یادمان  هایــی از فــالت ایــران آغــاز آن را بــه اواخــر هــزاره ی 
ــا جشــن  ــن ســین ی ــزاء ای ــالد و برخــی از اج ــش از می ســوم پی
باســتانی تاریــخ آن را بــه اواخــر عصــر کهــن ســنگی و نوســنگی و 
ماســنگی یعنــی دوره رویکــرد نخســتین شــکل های کشــت و بعــد 
ــی  ــد و در جهش ــاز می گردان ــات ب ــه و نبات ــدس گی ــکان و تق اس
ــماری  ــه گاه ش ــرد ب ــاز رویک ــاله و از آغ ــزار س ــد ه ــزرگ و چن ب
ــیزده  ــا س ــوری ت ــنبه س ــن را از چهارش ــن جش ــیدی ای خورش
ــن در  ــتاییان جش ــن روس ــمار که ــاند. در گاه ش ــن می رس فروردی
ــی  ــن باززای ــد جش ــزان و بع ــاز خ ــش و در آغ ــد آفرین ــن عی بط
آغــاز بهــار و فصــل گــرم و جشــن مهــرگان در آغــاز فصــل ســرد 
ــان  ــناختی در می ــاطیری و باستان ش ــای اس ــردد. داده ه ــاز می گ ب
 )Akitu( ــو ــن اکیت ــومر جش ــه در س ــت ک ــای آن اس رودان گوی
در آغــاز ســال ســومری جشــن آفرینــش در عنایــت بــه اســطوره 
باززایــی و آرزوی بازگشــت و عبــور از مرگ و دســت یابــی به  زمان 
ــه  ــم ک ــا می شــده اســت. می دانی ــر پ ــر ســال ب ــاز ه ــی در آغ ازل
ســومریان از اقــوام پیــش آریایــی فــالت ایــران و از مســیر دیلــون 
ــان  ــه می ــی ب ــران کنون ــرب ای ــای غ ــارس و کوه ه ــن و ف در بحری
ــر فرهنــگ بومــی آن قلمــرو  ــان ب رودان راه یافتنــد و فرهنــگ آن
تاثیــر نهــاد. زیگورات هــای کــوه شــکل و یادمــان کوه هــای 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 می گرفــت و همــه کاســتی ها و بیدادهــا را کاهــن بــدو 
ــا خــوردن ســیلی محکمــی از  نســبت مــی داد و ســرانجام شــاه ب
دســت کاهــن بــه کاخ شــهریاری بــاز می گشــت کــه همــه ی ایــن  
مراســم یــاد آن در نحســی ایــام پنجــه تقویــم قمــری و عبــور شــاه 
از نحســی روز هــای پنجــه اســت. مراســمی کــه دیرگاهــی در ایران 
حتــی بعــد از کار بســت گاه شــماری خورشــیدی بــه شــکل دیگــر 
ــام پنجــه حکومــت  ــر پادشــاه در ای ــوروزی ب ــا انتخــاب میــر ن و ب
ــج روز  ــا دچــار نحوســت آن پن ــاد ت ــوروزی وا می نه ــر ن ــه می را ب
ــه  ــه گفت ــوروزی ب ــر ن ــم می ــه حک ــم ک ــوش نکنی ــود و فرام نش
حافــظ بــرای پنــج روز بــود و در آن پنــج روز بعــد از ســتم ها کــه 
بــر میــر نــوروزی روا می داشــتند میــر از فرمانروایــی موقــت خلــع 

ــت )3 و2(.  ــاز می گش ــهریاری ب ــه ش ــاه ب و ش
ــوروز  ــی ن ــه پیشــینه جشــن آیین ــد ک ــن می نمای بدین ســان چنی
ــاز  ــتی ب ــش از زرتش ــی و پی ــش از آریای ــه دوره ی پی ــران ب در ای
می گشــت و جشــن دینــی نیســت و تنهــا بــا رواج آییــن زرتشــت 
اســت کــه نــوروز جشــن پیــروزی نیروهــای اهورایــی بــر نیروهــای 
اهریمنــی می شــود. در راه بــرون بــه خاســتگاه هــای آییــن نــوروز 

بایــد گفــت:
1. نــوروز بــه خورشــید نیایــش در رســیدن بــه اعتــدال  بهــاری و 
پیشــینه آن بــه مراســم یلــدا و زادشــب خورشــید بــاز می گــردد. 

ــیاری از  ــم در بس ــوز ه ــه هن ــوروز ک ــروس در ن ــی خ دادن قربان
ــردن خــروس در  ــی ک ــانه قربان ــران رواج دارد و نش ــای ای قلمروه
ــت؛ و  ــردی اس ــن رویک ــادگار چنی ــید ی ــت جمش ــی در تخ مذبح
ــال  ــب س ــی دادن در ش ــاص قربان ــروس خ ــه خ ــاد دارم ک ــه ی ب
ــاد روشــنی می دانســتند.  ــه آن را نم ــود ک ــپید ب ــو خروســی س ن
ــوگ  ــو در س ــال ن ــاز س ــارا )4( در آغ ــخ بخ ــت از تاری ــه روای ب
ســیاوش خــروس قربانــی می دادنــد. قربانــی خــروس خــاص 
خورشــید اســت و بــه روایــت از اســتاد مهــرداد بهــار )5( آویختــن 
آویــزه ی فــروزان از پرنــدگان در گذشــته و  در ایــام نــوروز ردپایــی 
ــوروز از چهارشــنبه  ــن. جشــن ن ــش آغازی اســت از خورشــید نیای
ــرخ  ــای س ــه معن ــوری را ب ــر س ــه اگ ــود ک ــاز می ش ــوری آغ س
ــی  ــاور برخ ــت و در ب ــرخ اس ــنبه س ــی چهارش ــه معن ــم ب بگیری
ستاره شناســان یهــود در روز چهارشــنبه 27 ایلــل یــا ایلــول 
ــه  ــاه ســال ب ــن م ــی در دوازدهمی ــه یعن ــش یافت خورشــید آفرین
ــش  ــن آت ــو و افروخت ــال ن ــن س ــاری و جش ــدال به ــگام اعت هن
ــرم  ــی در گ ــت جادوی ــمی اس ــاید رس ــوری ش ــنبه س در چهارش
کــردن زمیــن و آرزوی بازگشــت خورشــید و گــرم شــدن زمیــن.

2. از ســویی دیگــر در آییــن نــوروز ردپــای نیایــش گیــاه خدایــان 
ــد  ــوروز می نهن ــوان ن ــر خ ــه ب ــی ک ــبزه های ــود و س ــده می ش دی
ــاه  ــوگ گی ــس در س ــاغ ادونیت ــه ب ــوم ب ــبزه های موس ــادآور س ی
خــدای ســوری و فنیقــی و بــه دور از افکنــدن ســبزه ها در 
پایــان جشــن اســت کــه در ایــران بعــد از مراســم ســیزده انجــام 
می شــود و در پایــان مراســم ســبزه ها را بــه آب می افکننــد. 

3. نــوروز بــا آرزوی گــذار از مــرگ و باززایی و دســت یابــی به زمان 
ازلــی پیونــد دارد و توجــه بــه نیایــش گیــاه خدایــان نیــز در همــه 
ــیاری از  ــتگاه بس ــه خاس ــت ک ــی اس ــان از آرزوی ــرزمین ها نش س
دین هــا 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)۶(.

ــا –  ــزول فروهره ــا ن ــوروز ب ــتی ن ــن زرتش ــس از رواج آیی 4. پ
نیروهــای مینــوی و پاســدار انســان ها و جهــان مــادی- از آســمان 
بــه زمیــن پیونــد می یابــد؛ و هــم بدیــن دلیــل اســت کــه در ایــن 
ــا  ــد و ب ــز می کنن ــته و تمی ــود را آراس ــه خ ــان خان ــا ایرانی روز ه
نهــادن خوراکــی بــر خــوان نــوروزی و فدیــه دادن خوردنــی هــا در 
ــن  ــاکان را در ای ــا فروهرهــای نی گورســتان هــا، بازگشــت ارواح ی
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. 

5. از ســوی دیگــر کلمــه ی جشــن برگرفتــه از یســن اوســتایی بــه 
معنــی ســتایش و نیایــش و یــادآور روایــت بیرونــی و نیــز تاریــخ 
ــن  ــه در آخری ــزرگ ک ــران ب ــغد در ای ــان س ــت از مردم بخاراس
ــاد مــردگان  ــا ی روزهــای مــاه خشــوم )دوازدهمیــن مــاه ســال( ب
ــا ناخــن چهــره می خراشــیدند  ــه مویــه مــی نشســتند و ب خــود ب
و  برگــور مــردگان خــود خوراکــی می نهادنــد کــه یادمانــی اســت 
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ــم  ــا )7( و مراس ــی از دین ه ــتگاه برخ ــش و خاس ــا نیای ــه از نی ک
جمعــه آخــر ســال در ایــران اســالمی نیــز راهــی بدیــن بــاور دارد. 

ــه جمشــید شــهریار اســطوره ای پیشــدادی  ــران ب ــوروز در ای ۶. ن
ــن  ــودن ای ــتایش ب ــورد س ــبب م ــه س ــود. ب ــبت داده می ش نس
ــه  ــی ک ــید و جای ــت جمش ــه تخ ــت ک ــطوره ای اس ــهریار اس ش
بــه شــهادت نقــش برجســته های آن یکــی از کاربردهایــش 
قــرارگاه برگــزاری مراســم نــوروز بــوده اســت و در اینجــا محققــان 
باستان شــناس می تواننــد آن را تاییــد یــا تکذیــب کننــد. در 
ــران جمشــید مدعــی آفرینــش جهــان  روایت هــای اســطوره ای ای
ــل  ــن دلی ــم بدی ــت و ه ــاه اس ــید و م ــاه، خورش ــادی، آب، گی م
ــه میتــرا منتقــل می شــود.  ــب اورمــزد ب ــره او از جان اســت کــه ف
در آن روایــت روزگار جمشــید روزگار بی مرگــی و شــادمانی و 
هــم بدیــن دلیــل اســت کــه در آرزوی بازگشــت بــه زمــان ازلــی و 
آرزوی جاودانــه شــدن نــوروز بــه جمشــید نســبت داده می شــود.

ــوروز جشــنی  ــه ن ــد ک ــن برمی آی ــاد شــده چنی ــای ی 7. از داده ه
ــه، در  ــان شــکل یافت ــذر زم ــه در گ ــی و تقویمــی اســت ک ترکیب
ایــن مراســم بــا شــکل کنونــی آن آمــدن حاجــی فیــروز بــا لبــاس 
ســرخ و آتشــی نمــاد زندگــی و روی ســیاه او یادآور مرگ و شــادی 
آفرینــی او یــادآور دیالکتیــک مرگ و زندگــی و آرزوی گذر از مرگ 
اســت، آرزویــی کــه فرزانــه ای چــون خیــام را نیــز رهــا نمــی کنــد: 
ای کاش پس هزار سال از پس خاک                                           

چون سبزه امید بردمیدن بودی 

ــوروز از  ــناختی ن ــی و باستان ش ــای تاریخ ــه داده ه ــه ب 8. در توج
دوره هخامنشــی در ایــران رواج داشــته و در تطبیــق نــوروز ایرانی و 
قبطــی چنیــن برمی آیــد کــه نــوروز ایرانــی در زمــان داریــوش اول 
هخامنشــی در مصــر رایــج شــد. افســانه ویــس و رامیــن فخرالدیــن 
اســعد گرگانــی افســانه ای اســت اشــکانی و ایــن شــعر او در آن اثــر: 

منم آذار و تو نوروز خرم 
هر آیینه بود این هر دو با هم    

 از رواج جشــن نوروز در زمان اشــکانیان ســخن می گوید. 

در دوره ساســانی آثــار بســیاری گویــای رواج کامــل مراســم 
نــوروزی اســت و در روایتــی می بینیــم کــه انوشــیروان نمی توانــد 
ــم  ــودن در مراس ــر ب ــبب درگی ــه س ــفیر روم را ب ــت س درخواس
نــوروزی بــرای دیــدار بپذیــرد. نــوروز در ایــن دوره بــه دو جنــس 
ــج  ــوروز خاصــه در پن ــاز جشــن و ن ــچ روز آغ ــه در پن ــوروز عام ن
ــود  ــوم ب ــز موس ــزرگ نی ــوروز کوچــک و ب ــه ن ــه ب دوم جشــن ک
ــرش  ــهریار و پذی ــاص ش ــم خ ــد و در روز شش ــی ش ــیم م تقس
ــت. ــرده اس ــام ک ــا ن ــز از آنه ــط نی ــا خ ــه ب ــود ک ــی ب هدایای

بعــد از رواج  اســالم در ایــران، ایرانیــان نــوروز ا بــه ســبب پیونــد 
ــه  ــه و ب ــی امی ــان بن ــتند و از زم ــگاه داش ــی ن ــت مل ــا هوی آن ب
روزگار حجــاج ابــن یوســف بــا دریافــت 5 تــا 1۰ میلیــون درهــم 
ــا  ــال 4۶5 ب ــد. در س ــوروز آزاد ش ــزاری ن ــوروزی برگ ــای ن هدای
ــت و  ــوروز تثبی ــان ن رواج گاه شــماری خورشــید و ملکشــاهی زم
ــه و 4۶  ــاعت و 48 دقیق ــال 3۶5 روز و 5 س ــر س ــس ه از آن پ

ــن  ــرا جش ــه چ ــم ک ــک می دانی ــود؛  و این ــبه می ش ــه محاس ثانی
ــا مراســم بســیاری چــون چهارشــنبه  ــوروز ب ــی ن آیینــی و ترکیب
ســوری، آمــدن حاجــی نــوروز، میــر نــوروزی، سیاووشــان، و 
ــیاری  ــه در بس ــده ک ــت ش ــاکان از دس ــت نی ــرانجام بزرگداش س
ــد دارد.  ــت پیون ــن اس ــی دی ــتگاه پیدای ــا خواس ــرزمین ه از س

مراجع: 
1. آثار مهرداد بهار، ابوریحان بیرونی ، نوروزنامه خیام؛ نوروز آیین 

صلح و زندگی سازمان میراث فرهنگی 
2. اساطیر ایران، جان هینلز، برگردان و تالیف باجالن فرخی، 

انتشارات اساطیر چاچ 4
3. اساطیر خاور نزدیک، جان گری ، برگردان باجالن فرخی، نشر 

اساطیر
4. تاریخ بخارا، به کوشش مدرس رضوی

5. اساطیر ایران، مهرداد بهار، انتشارات توس
۶. شناخت اساطیر ایران،همان

7. شناخت اساطیر چین، آنتونی کریستی، برگردان باجالن فرخی، 
انتشارات، اساطیر
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نوروزنامه 1398
ناصر فکوهی

مائیم که از بادهٔ بی جام خوشیم / هر صبح منّوریم و هر شام خوشیم

گوینــد ســرانجام ندارید شــما / مائیم که بی هیچ ســرانجام خوشــیم
عکس: حامد صادقی

ــری در  ــه بی تدبی ــم ک ــاز می کنی ــرایطی آغ ــد را در ش ــال جدی س
ارکان تدبیــر، ســرزمینِ  مــا را در موقعیتــی ســخت قرار داده اســت: 
ــا وارد می شــود.  ــر بیشــتر مــردم م ــی ب امــروز فشــاری باورناکردن
ســفره بســیاری از مــردم خالــی اســت. بیمــاران، گرفتــارِ  آزمنــدی 
ــل  ــر طب ــان ب ــتند و جنگ طلب ــدوزان هس ــیری ناپذیری ِ مال ان س
ــد  ــا کرده ان ــر پ ــی ب ــان هیاهوی ــد و چن ــرس می کوبن ــه و ت ِ کین
ــه بیمــار ِ  ــه ب ــه ســفره خالــی اش فکــر کنــد و ن ــه ب کــه کســی ن
ــان  ــن و زم ــا زمی ــد، ام ــود نمی گوی ــری، از خ ــارش. بی تدبی گرفت
ــه  ــن ب ــه ت ــت ک ــا اس ــز، مهی ــه چی ــرد. هم ــنام می گی ــه دش را ب
بگذاریــم.  بی تفاوتــی  بیابــان  بــه  و ســر  بدهیــم  افســردگی 
همــه چیــز. بلــه، ولــی همــه چیــز، بی نــوروز. انســان هایی 
ــتانی زاده  ــی باس ــه در تمدن ــد ک ــال برخوردارن ــن اقب ــه از ای ک
ــر دوش می کشــند  ــراث ِ فرهنگــی بزرگــی را  ب شــده باشــند، می
ــا  ــد. ام ــرد می کن ــود ُخ ــار ِ خ ــر ب ــا را زی ــد گاه آنه ــه هرچن ک
ــردن  ــر ک ــی از تحمل پذی ــا، قدرت ــره و از آنج ــا خاط ــرای آن ه ب
ِ واقعیــت می ســازد تــا بتواننــد تــن بــه نومیــدی ندهنــد. 
امــروز، حــالِ  مــا، بــه حــالِ  بیمــاری شــباهت دارد کــه  انتخابــش 
ــه هــر قیمتــی و زندگــی و  ــا امیــد ب بیــن ِ نومیــدی و مــرگ و ی

ــوروز در ایــن انتخــاب،  ــرای خویــش اســت. ن بازســازی ِ حیــات ب
ــه  ــد. همانگون ــن می کن ــش روش ــا را از پی ــش ِ م ــگاه و گزین جای
کــه هــر جامعــه ای مبتنــی بــر پیشــینه ای  از تمــدن ِ کشــاورزی، 
ــان  ــای ِ بی پای ــات در چرخه ه ــر حی ــی ب ــینه ای مبتن ــی پیش یعن
فصلــی اش، از ایــن نعمــت برخورداراســت کــه بتوانــد اگــر بــا هــر 
ــم در  ــود. بیایی ــده ش ــاره زن ــار دوب ــر به ــا ه ــرد ب زمســتان می می
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. انســان های بســیاری تاکنــون 
در ایــن پهنــه و در همــه پهنه هــای فرهنگــی و اقتصــادی و 
ــا  ــا و رنج ه ــا درده ــن انســان ها ب ــان زیســته اند، ای ــی جه اجتماع
و البتــه شــادی های زیــادی ِ زندگــی کرده انــد. زندگــی  بیشــتر از 
آنکــه چیــزی باشــد کــه آنهــا انتخــاب کــرده باشــند، چیــزی بــوده 
کــه بــرای آنهــا حاصــل جمــعِ  شــمار بزرگــی از حادثه هــا در طــول 
ــیار  ــا بس ــن آدم ه ــی از ای ــت.  برخ ــوده اس ــا ب ــا و مکان ه زمان ه
خوشــبخت بوده انــد، امــا بســیاری از آن هــا نیــز، بســیار نگونبخــت. 
ــه  ــه همیش ــد ک ــا بده ــه م ــد ب ــد را می توان ــن امی ــا، ای ــوروز ام ن
ــن رو،  ــت.  از ای ــن اس ــرایطی، ممک ــر ش ــاره، در ه ــازی دوب آغ
ــام   ــا تم ــی را ب ــو، زندگ ــر کام ــان ِ آلب ــه بی ــیزف وار  و ب ــر  س اگ
ــام  ــا تم ــه ب ــا، و البت ــا و بی عدالتی ه ــا و درده ــا و رنج ه مصیبت ه
ــیم  ــته باش ــد داش ــم امی ــم، می توانی ــاب کنی ــش، انتخ زیبایی های
کــه در طــول حیــات خــود و بــرای خویــش و یــا دســتکم بــرای 
ــاوت  ــان قض ــا و انتخاب هایم ــاره م ــه  درب ــدی ک ــل های بع نس
ــالش  ــا ت ــم و ب ــام دهی ــت را انج ــاب ِ درس ــرد، انتخ ــد ک خواهن
ــن  ــه ای ــو اینک ــی، ول ــت در زندگ ــای مثب ــاد چرخه ه ــرای ایج ب
ــا  ــن چرخه ه ــه ای ــو آنک ــند و ول ــک باش ــیار کوچ ــا بس چرخه ه
ــش  ــرای کاه ــوند، راه را ب ــه ش ــمنی ها مواج ــترین دش ــا بیش ب
ــی ها و  ــادی ها و خوش ــی ش ــترش تدریج ــا و گس ــا و رنج ه درده
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ــرعتی  ــا س ــاید ب ــه و ش ــک رفته رفت ــه بی ش ــبختی هایی  ک خوش
بســیار انــدک، امــا مطمئــن از راه خواهنــد رســید، فراهــم کنیــم.

امــروز یــک حرکــت کوچــک، یــک حرکــت مدنــی، بــه راه 
ــردن  ــر ک ــرای بهت ــدام ب ــک اق ــروع ی ــر، ش ــک فک ــن ی انداخت
ــط  ــدن ِ محی ــر ش ــه بهت ــک ب ــران،  کم ــا دیگ ــود و ی ــی خ زندگ
ــک  ــه  ی ــک ب ــان،  کم ــی روزمرم ــدن ِ زندگ ــر ش ــت، بهت زیس
ــک  ــتن ی ــال خورده، کاش ــرد س ــک ف ــا ی ــوان ی ــک ج ــودک، ی ک
ــال ِ  ــی اقب ــاید در زندگ ــه ش ــن دســت کســی ک ــا گرفت ــال، ی نه
ــانی  ــن کس ــه چنی ــم ک ــه می دانی ــته - و هم ــا داش ــری از م کمت
ــدان  ــه چن ــانی ک ــه کس ــاندن هم ــد- و نش ــان فراوانن در اطرافم
ــفره   ــر ِ س ــر س ــد ب ــر کنن ــا او س ــوروز را ب ــه ن ــد ک ــی ندارن کس
نورزمــان ، شــاید راهــی باشــد بــرای بــرون آمــدن از آنچــه ممکــن 
ــره ناگشــودنی  و کوچــه  ــک بحــران و گ ــم  ی اســت  تصــّور کنی
بن بســتی نهایــی در زندگی مــان اســت؛ کــه تصــّور کنیــم هرگــز 
نخواهیــم توانســت از ایــن موقعیــت بیــرون بیاییــم. تاریــخ معاصــر 
ــف  ــای ِ مختل ــع و فرهنگ ه ــه  جوام ــه  چگون ــد ک ــان می ده نش
در شــرایطی بــه مراتــب اســفناک تر بــا قــدرت اراده، بــا  شــناخت، 
ــد،   ــق کرده ان ــه خل ــی ک ــات و زیبایی های ــر و ادبی ــا هن ــم، ب ــا عل ب
ــه  ــر و ن ــه یکدیگ ــتگی ب ــک و همبس ــا کم ــتی و ب ــر دوس ــا دگ ب
رقابــت و مســابقه  دادن بی رحمانــه بایکدیگــر و لــه کــردن 
ــود،  ــرای خ ــی ب ــای خیال ــه پیروزی ه ــیدن ب ــرای رس ــران ب دیگ
ــه موقعیت هایــی بســیار بهتــر برســانند.  توانســته اند  خویــش را ب

ــم.  ــران نبندی ــر دیگ ــفره هایمان را  ب ــم و س ــدر بدانی ــوروز را ق ن
ــم و در ناخوشــی  ــران  تقســیم کنی ــا دیگ ــود را ب خوشــی های خ
ــه  ــیم ک ــته باش ــجاعت را داش ــن ش ــارت و ای ــن جس ــان ای هایم
دســت بــه ســوی دیگــران  دراز کنیــم تــا شادی هایشــان را بــا مــا 
تقســیم کننــد. ایــن نــکات کوچــک و شــاید بــه نظــر پیش پا افتــاده 
ــد.  ــود دارن ــا را در خ ــوروز  م ــاله ن ــزاران س ــه راز ه ــد ک بوده ان
زندگــی  در  کــه  رنج هایــی  و  شــادی ها  همــه  بــا  نــوروز 
ــد.  ــد مان ــی خواه ــوروز باق ــت و ن ــوروز اس ــان ن ــم، همچن داری
بــه ســفره های  و  خانه هــا  بــه  را  زندگــی  و  و جشــن  بهــار 
ایــن  بگذاریــم  و  دهیــم  راه  خــود  خالــی  حتــی 
شــوند.  آکنــده  ِســادگی  زیبایــی  بــا  تنهــا  ولــو  ســفره ها 

با دوری از بدی ها و نزدیکی با خوبی ها   
بدن هایتان سالم و اندیشه هایتان پاک باد

نوروز پیروز 

ناصر فکوهی 
2۰ اسفند 1397 

برسم هدیه ای کوچک شعری از مهدی اخوان ثالث و لینک 
نوروزنامه  های پیشین از سال 138۶ تا امسال برایتان ارسال می شود.



89

یه
ار

به

 

89

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
 بیش تر 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

نصف النهــار مفهــوم عجیبــی اســت. عجیــب و جــذاب. روی نقشــه 
جهــان، ایــران در 5۰ درجــه شــرقی اســت. جغرافیایــی بیــن 48 
درجــه تــا 52 درجــه. ایــن یعنــی حــق داری از 48 درجــه تــا 52 
ــاری و  ــون ج ــت در اکن ــن صحب ــه ای ــکان بخــوری. البت ــه ت درج
ســاری اســت چــون مــکان وابســته بــه زمــان اســت و زمــان جابــر 
ــت  ــته و خــودش حرک ــه داش ــکان را نگ ــن م ــان ای محــض؛ و زم
ــد...  ــش می مان ــر جای ــکان س ــه م ــم اســت ک ــد و در توه می کن

ــود  ــراردادی هــزار و ســیصد و ن ــاِن ق ــا اکنــون در آســتانه زم و م
ــت  ــه ثاب ــان و زمان ــر زم ــا جب ــم  ت ــرار داری ــی  ق ــت شمس هش
شــود. و ایــن جبــر زمــان و مــکان اســت کــه تنهــا بــه مــا اجــازه 
می دهــد  تــا از 48 درجــه شــرقی تــا 52 درجــه شــرقی حرکــت 
کنیــم و تعطیــالت عیدمــان را بگذرانیــم. بــرای گــذر از ایــن جبــر 
جغرافیایــی، بایــد گذرنامــه داشــته باشــی و روادیــد؛ تــا روا ببیننــد 
گــذر تــو را از ایــن مــرز جبــر، و در گذرنامــه ات مهــر حــِق تــکان 
ــکان بخــوری  ــا ت ــد ت ــذر می زنن ــت، حــق گ خــوردن، حــق حرک
و حرکــت کنــی و گــذر کنــی و بــرای روادیــد داشــتن هــم بایــد 
پــول داشــته باشــی و مــال و منــال تــا مدارکــش را ترجمــه کنــی 

ــکان بخــوری. ــرز پرگوهــر ت ــن م ــا از ای ــری ســفارتخانه ها ت بب
ــش  ــه وزن ــد ن ــه بویی ــنید ن ــه ش ــد ن ــود دی ــی ش ــه م ــان را ن زم
کــرد و نــه لمســش امــا می شــود احساســش کــرد و ســنگینی اش 

ــافت  ــرعت و مس ــه س ــوان در معادل ــان را می ت ــرد. زم ــس ک را ح
ــرعت.  ــر س ــیم ب ــافت تقس ــا مس ــت ب ــاوی اس ــان مس ــت. زم یاف
یعنــی وقتــی ســرعت ثابــت باشــد ایــن زمــان اســت کــه متغیــر 
ــا آن  مــی شــود... یعنــی یــک چیــزی بایــد باشــد کــه زمــان را ب
ــودش را  ــه خ ــتنش را!  ن ــه گذش ــه ن ــان را ک ــت. زم ــدازه گرف ان
چــون خــودش یــک ضریــب ثابــت اســت در معــادالت فیزیکــی. 

ــرد.  ــرن پیــش کشــف ک ــک ق ــن را انشــتین ی ای
ــه  ــک ثانی ــه ی ــدا و احمقان ــی پرص ــان؟ تغییرمکان ــدام زم ــا ک ام
شــمار؟ اگــر ثانیــه شــماری نباشــد و اگــر ســاعتی در کار نباشــد 
ــا  ــر از آنه ــاه ســتارگان هســتند و مهمت ــا خورشــید و م چــی؟ ام
ــا  ــکان حاصــل می شــود ت ــه م ــن اســت ک ــن. ای ــج زمی محــور ک

ــد! ــان بوجــود آی توهــم زم
بنابرایــن مــکان مــا واقعــی تــر از زمــان ماســت. نشــانِی مکانــِی مــا 
دقیقــا ایــن اســت: مــا در یکــی از بازوهــای کهکشــان راه شــیری، 
در گــروه محلــی یــک ســری منظومــه، در منظومــه شمســی، در 
ــمالی، در  ــره ش ــید، در نیمک ــه خورش ــک ب ــیاره نزدی ــومین س س
قــاره آســیا، در گوشــه خاورمیانــه همیشــه در بحــران ... زمان مــان 
ــا کــج  ــن زمیــن م ــان هســت کــه  محــور ای ــم. یادت را می گذرانی
ــج  ــن ک ــد( و ای ــش فهمی ــال پی ــون 4۰۰ س ــن را نیوت ــت! )ای اس
ــن دوران  ــد از آخری ــاخته و از بع ــا را س ــا فصل ه ــرای م ــودن ب ب
ــع ســال، در  ــن موق ــا، در ای ــور دنیایی ه ــا این ــدان، م فصــل یخبن
ــار  ــه به ــم ک ــید، می بینی ــه دور خورش ــن ب ــش زمی ــان چرخ می
ــه  ــتیم ب ــا هس ــز دنی ــم مرک ــر می کنی ــون فک ــت و چ ــده اس ش
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ــر  ایــن نتیجــه می رســیم کــه  زمیــن نفــس کشــیده و زندگــی ب
ــده اســت.  ــر ذغــال مان ــات بازگشــته و رو ســیاهی ب نبات

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 نــوه ام بــا هــزار 
زحمــت ســعی داشــت چهــار دســت و پــا بــرود. ســر نــوه ات ایــن 
اعجــاز بشــر را میفهمــی. ســر بچــه ات اینقــدر مدهــوش خلقتــش 
هســتی و بــراورد نیــازش کــه وقــت فلســفیدن دربــاره اش نــداری.

ــان  ــم زم ــاز در توه ــم ب ــم ه ــه می خوری ــکان ک ــه ت ــب آنک جال
هســتیم. از بــس در ایــن ور نیمکــره شــمالی ســرمان گــرم اســت، 
ــم.  ــاد گرفتی ــوب ی ــفر خ ــان را در س ــر زم ــردن تغیی ــاب ک حس
بــدون انگشــت شــماری هــم مــی توانیــم حســاب کنیــم کــه مثــال 
ــد اســت.  ــکا ســاعت چن ــا آن ســردنیا در امری ــس ی ــاف پاری در ن
ــا آن  ــای م ــر دنی ــت! آن س ــکا نیس ــه آمری ــا ک ــر دنی ــا آن س ام
جایــی اســت کــه نصــف النهارمــان را بگیریــم و بیاییــم پاییــن تــا 
برســیم بــه جنــوب ماداگاســکار جایــی  کــه دم ســال تحویــل مــا، 
ــک زن  ماداگاســکاری   ــار ســاحل، ی ــان ســاعت از روز، کن در هم
ــه فکــر پاییــزی اســت کــه کــم کــم از  هــم ســن و ســال مــن ب
ــد و آن  ــگیر را می زدای ــوب ونفس ــای مرط ــد و گرم ــی رس راه م
ســر دنیاتــر درواقــع جایــی اســت کــه مردمانــش درگیرتــر از مــا 
هســتند یعنــی در ونزوئــال در امریــکای التیــن! آنجاییکــه زنــی هم 
ســن و ســال مــن مانــده اســت ایــن یکــی زمســتان پــر بــاران را بــا 
ــه ســرکند و آینــده  آن کمبودهایــی توانفرســا در کشــورش چگون

بچه هایــش چــه می شــود؟

پســرم در یکــی از آن ســر دنیاهــا، در اســترالیا زندگــی می کنــد. 
یــک دوســت شــیلیایی دارد. دوســت شــیلیایی اش تعریــف می کــرد 
کــه در آن دوره شــلوغی و بحــران مــا، همیــن چنــد ســال پیــش، 
ــدرش )کــه  ــود، پ ــران در صــدر خبرهــای جهــان ب ــار ای کــه اخب
ــود،  ــا ب ــران و م ــران ای ــت( نگ ــن اس ــال م ــن و س ــد همس الب
ــا  ــران م ــود و بح ــده ب ــده گذران ــی اش را در دوره آلن ــون جوان چ
ــس  ــه ریی ــا ک ــن روزه ــردم ای ــر می ک ــتم فک ــناخت. داش را می ش
ــخنرانی  ــک س ــا ی ــر روز ب ــکا ه ــوال امری ــان اح ــور پریش جمه
ــد  ــرد، الب ــی ب ــا م ــران را در صــدر خبره ــروز، ای ــر از دی احمقانه ت
آن دوســت نادیــده شــیلیایی، بــاز نگــران ماســت و بعــد کــه بنــا 
ــه رســمی کــه اوبامــا گذاشــته، ایــن قدرتمــدار پریشــان حــال،  ب
ــده  ــت نادی ــن دوس ــد ای ــک می گوی ــا تبری ــه م ــوروز را ب ــد ن الب
ــاد... اگرچــه، چــون  ــاد مــا خواهــد افت ــاز هــم ی ــد ب شــیلیایی الب
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. 
ــر  ــی اگ ــد، حت ــر می کنن ــر فک ــه یکدیگ ــه ب ــی دارد ک ــا مردم دنی
آغــاز بهــار مــا پاییــز آنهــا باشــد. آنهــا مطمئــن هســتند کــه روزی 
ــرای  ــا ب ــه م ــی می رســیم. همانطــور ک ــار واقع ــه به ــا ب ــا و آنه م
هــر نقطــه بحــران زده در ایــن دنیــای وانفســا نگرانیــم و برایشــان 

ــم.  ــاری داری آرزوی آرامشــی به

پاییزت مبارک دوست ماداگاسکاری، شیلیایی و ونزوئالیی من 
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نوروز؛ روز از نو و خاطره از نو
بهجت کاکاوند

دلــم می خواســت از حــال بنویســم، امــا هــر چــه ُجســتم 
ــر  ــه نظ ــم. ب ــزه یافت ــگ و بی م ــال ها را کم رن ــن س ــای ای نوروزه
می رســد نــوروز دیگــر صفــای آن روزگاران را نــدارد. در داالن 
ــا می ایســتم  ــم در هشــتی خاطره ه ــدم می زن ــته ق ــای گذش یاده
و نظــاره می کنــم. قــوم و خویشــاوندی را می بینــم کــه کاشــانه را 
بــا هــدف رهایــی از میهمــان بــه قصــد کاشــان و شــهرهای دیگــر 
ــتان ها  ــوروزی در اس ــکان ن ــتاد اس ــچ س ــد. هی ــرک نمی کردن ت
نبــود. نــوروز، خانــه و صفــا بــا هــم جمــع بودنــد. شــاید شــعارگونه 
باشــد امــا ســاده می زیســتیم امــا عیدهــا بــا شــکوه بــود. تجمــل 
نداشــتیم ولــی یکدیگــر را تحمــل نمی کردیــم. دلمــان بــرای هــم 
می تپیــد. انصــاف هــم خــوب چیزیســت از دهــه ی پنجاه به شــصت 
و هفتــاد می آیــم تــا عدالــت رعایــت شــود. زمانــی کــه نــوروز بــاز 
هــم بــا صفــا بــود. دیگــر خــودم شــده بــودم برنامه ریــز و مســئول 
ــا  ــم را می نوشــتم و ب ــه! لیســت کارهای ــوروزی در خان ــدارکات ن ت
ــی )آشــپزخانه...... ــه تکان ــت انجــام می شــد. 1- خان ــب و دق ترتی
هال........پذیرایی........انبــاری........( 2- خریــد عیــدی )آقا.....مامان.....
ــد  ــرجان......( 3-خری ــای همس ــان.......برادر و خواهره داداش احس
ــه  آجیــل، شــیرینی، گوشــت، مــرغ و...........از قضــا در همیــن خان
ــا  ــه ام را ب ــه جهیزی ــرویس چندپارچ ــه روزی س ــود ک ــا ب تکانی ه
ــه کار  ــروع ب ــرده و ش ــزل ب ــاط من ــه حی ــو ب ــت و ش ــدف شس ه
ــد و هــر تکــه ای کــه  ــازی می کردن ــا دوســتش ب نمــودم. پســرم ب
می شســتم آن هــا در آن آب می نوشــیدند. از مقصــران بحــران آب 
ــر و  ــای پ ــود و از برنامه ه ــوروز ب ــرم!!!!!!!! ن ــم پس ــی ه ــروز، یک ام
پــا قرصــش؛  میهمــان بــازی مــن و خواهرانــم و مجــری و آغازگــر 
ــه ســالمت  ــا ب ــر کجــا هســت خدای ــر ازجانم)ه ــادر عزیزت ــز م نی
دارش؛ روحــش شــاد( از روز اول تــا ســیزده بــه دقــت برنامه ریــزی 
ــروزی!  ــای ام ــوری در همایش ه ــر ُکنداکت ــر از ه ــد دقیق ت می ش
ــت  ــاب پُس ــم انتص ــرم ُحک ــود و الج ــم نب ــویی ه ــین ظرفش ماش
ــدل و  ــت ع ــا رعای ــم ب ــاز ه ــد و ب ــادر می ش ــم ص ــویان ه ظرفش
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 
ــام زاده  ــار، ولیعصــر، ام ــان به ــا خیاب ــا البســکو ی ــم ی را می خریدی
حســن و کفش هایشــان هــم سرچشــمه........خرید آجیــِل مخلــوط 
هــم هرگــز و هرگــز در خانــه مــا مرســوم نبــود. از هــر قلــم آجیــل 
ــزل  ــه من ــده و ب ــداری ش ــو خری ــک کیل ــالء ی ــک و اع ــه ی درج
می آوردیــم و همســرجان همــه را مخلــوط می کــرد. حتــی 
خانه هایــی بــود کــه بــرای عیــد دیــدن می رفتیــم هــر قلــم را در 
ــبیه  ــلوغ ش ــازار ش ــه ب ــد و ســفره ب ــه می  ریختن ــی جداگان ظروف
ــت.  ــش نمی کاس ــش از زیبایی ــر بودن ــی و پُ ــه بی نظم ــد ک می ش
چنــد ســال اول ازدواج جــز عجیب تریــن و باطراوت تریــن نوروزهــا 
بــود. اصــال چیــزی بــه نــام فامیــل ســورت شــده و طبقه بنــدی و 
ــا فامیــل  دســته بنــدی وجــود نداشــت. از فامیــل درجــه  یــک ت
ــان  ــد میزب ــم و دو روز بع ــه همــه می رفتی ــه خان ــوزده، ب درجــه ن
ــوه  ــر، ن ــِی مادرهمس ــِی دای ــدیم. دای ــه می ش ــات نوزده گان طبق

ــا ســه  ــدر عــروس.......دو ی ــادر همســر، عمــوزاده پ ــِی م پســر دای
شــیفت کاری در خیابــان پَرســه می زدیــم. مــن و خواهــر همســرم 
در یــک رده ســنی بودیــم. در یکــی از همیــن دیــد و بازدیدهــا؛ بــه 
خانــه ای رفتیــم کــه بــا خالقیــت بســیار خواســته بودنــد دیوارهــا 
ــد روزگار  ــی از ب ــد ول ــواری کنن ــوران کاغذدی ــتر جان ــا پوس را ب
چشــم خالقیــت را کــور کــرده و دو گاو خشــمگین و عظیــم کــه 
ــری  ــی 12 مت ــواره اتاق ــر دی ــود، ب ــانده ب ــوار را پوش ــه دی کل پهن
ــا دیــدن  ــد. مــن و فیــروزه، خواهــر همســرم، ب نصــب کــرده بودن
پوســتر حیــات وحــش نتوانســتیم خنــده خــود را کنتــرل کنیــم. 
از ابتــدا تــا آخــر میهمانــی روی ویبــره بودیــم و از شــدت خنــده 
ــم  ــن جــا خت ــه همی ــش ب ــه ماجراهای ــن خان ــا ای ــم. ام می لرزیدی
نشــد و ســال بعــد مــن دو خواهــر قــد و نیــم قــدم را هــم بــرای 
ــی!!!  ــج تومان ــغ عیــدی هــم پن ــردم و مبال ــد بدانجــا ب ــد عی بازدی
وااای درود بــر شــرافت و شــاکری کــودکان آن زمــان بــرای همیــن 
ــزار  ــک 5۰ ه ــراول چ ــر ت ــد اآلن اگ ــه می کردن ــز چ ــغ ناچی مبل
ــغ از نرمــش و حرکتــی در  ــه کــودکان بدهــی دری ــی هــم ب تومان

ناحیــه زبــان و فــک کــه بگوینــد: سپاســگزارم!!!!
ــپ  ــا ترام ــت ی ــم دانس ــی را مته ــورم و گران ــد ت ــم بای نمی دان
را؟!!!!!ســردی زمانــه یــا عصــر ارتباطــات را؟!!!!!ســالیان اخیــر 
وایبــر، فیــس بــوک، تلگــرام و واتــس اپ شــاهد بیشــترین مبادلــه 
ــد امــا کــدام پیــام رســان  ــوروزی بوده ان ــره پیــام و خبــر ن و مخاب
ــر از کارت پســتال  ــه اثرگــذاری فرات ــراف ب شــهامت دارد کــه اعت
کنــد؟ پیــش از ایــن، کارت پســتال های زیبایــی می خریدیــم 
ــین!  ــت  س ــنتی هف ــفره های س ــا و س ــر گل ه ــه تصاوی ــن ب مزی
مرقــوم کــه می شــد بــرای خواهرانــم می فرســتادم و آن هــا 
ــرمان  ــی س ــه بالی ــتیکر چ ــی و اس ــد آه ایموج ــم. آه و آه و ص ه

ــد؟؟؟  آوردن
ــا کالس شــویم و ســتون  ــر شــود، ب ــم خانه هــا زیبات مبــل خریدی
فقراتمــان ســالم بمانــد، غافــل از این کــه همــه بــه دیســک کمــر، 
آرتــروز گــردن و ورم مفاصــل مبتــال شــدیم و خانه هــا کــم جاتــر 
و بحــران فرهنگــی بیــش از پیش!!!!روابــط ســرویس چــوب منــازل 

گــرم شــد و دورهمــی گرفتنــد مــا ســرد شــدیم و ســردتر!

ــا صفــا، محبــت و گرمــی معنــا می یابــد و ســفره و ســفر  نــوروز ب
ــت  ــِه دوس ــنبل و بنفش ــال، س ــان پامچ ــد باغب ــت. بای ــه اس بهان
داشــتن باشــیم. بــذر محبــت کــه کاشــته شــد و ســبزه اش رشــد 
کــرد، خــوش یمــن اســت هیــچ ســیزده ای بــه در نمی شــود. بایــد 

بمانــد کــه بمانــد!!!

"خانواده انسان شناسی و فرهنگ، نوروزتان پُر فَرّ و رنگ"
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ســال نــود و هفــت هــم به ســر رســید و در پــی آن قــرن چهاردهم 
ــک شــده اســت.  ــه نفــس هــای آخــر خــود نزدی شمســی هــم ب
ــا فــراز و نشــیب هــای فــراوان سیاســی و اجتماعــی  قرنــی کــه ب

بــرای مــردم ایــران تــوام بــوده اســت. 
آن،  متعاقــب  آغــاز قحطــی  و  اول  بین الملــل  پایــان جنــگ 
قــرارداد 1919 و حواشــی پیرامونــش، کودتــای ســید ضیاء الدیــن 
طباطبایــی، پایــان ســلطه قاجــار، روی کار آمــدن پهلــوی نخســت 
ــران،  ــی ای ــدی و صنعت ــعه کالب ــد توس ــاز رون ــاه(، آغ ــا ش )رض
ــران  ــدن ای ــغال ش ــد آن اش ــی دوم و در پیام ــگ جهان ــروز جن ب
توســط قــوای متفــق، شــروع حکومــت پهلــوی دوم، ملــی شــدن 
ــردم و  ــی م ــی و سیاس ــای اجتماع ــی ه ــت، نارضایت ــت نف صنع
وقــوع انقــالب اســالمی ایــران، مقاومــت و جهــاد در جنــگ هشــت 
ســاله تحمیلــی بــا عــراق، آغــاز دوران ســازندگی، انتخــاب دولــت 
ــتان و  ــکا در افغانس ــای آمری ــردم، جنگ ه ــط م ــات توس اصالح
عــراق در پــی فاجعــه یــازده ســپتامبر، ریاســت جمهــوری احمــدی 
ــژاد و تحریم هــای گســترده غــرب علیــه ایــران، روی کار آمــدن  ن
دولــت امیــد و اعتــدال و ... جملگــی از اتفاقاتــی اســت کــه بــا یــک 
گــذر ســریع بــر فــراز ســده ای کــه گذشــت قابــل مشــاهده اســت. 
آن چــه کــه در تمــام ایــن برهه هــا وجــود داشــته و کمتــر بــه آن 
پرداختــه شــده اســت صبــوری و مقاومــت مردمــان ایــران زمیــن 

در برابــر تمــام ایــن تنــش هــای وارده می باشــد.
ــه  ــه ب ــه ســال 97 ک ــا نگاهــی ب ــاه؛ ب ــه کوت ــر مقدم ــس از ذک  پ
ــذر  ــال زودگ ــن ح ــخت، و در عی ــال های س ــیاری از س ــم بس زع
ــوه  ــردم جل ــب م ــوری از جان ــل فشــارها و صب ــوده اســت، تحم ب

خاصــی را پیــدا کــرد. تــورم کــم ســابقه کــه بــر کاالهــای ضــروری 
و غیــر ضــروری شــهروندان تاثیــر گذاشــت. از جانبــی تحریم  هــای 
گســترده و ناعادالنــه بین المللــی کــه ایــاالت متحــده عامــل اصلــی 
ــیاری از  ــای بس ــه قیمت ه ــد ک ــبب ش ــود س ــوب می ش آن محس
کاالهــا در یــک ســده گذشــته بــا اختــالف بســیار قابــل توجهــی 
ــی  ــا )حت ــت خودروه ــابقه قیم ــش بی س ــود. افزای ــورد دار ش رک
ــال،  ــت ط ــار قیم ــل(، انفج ــد داخ ــت تولی ــم کیفی ــای ک نمونه ه
ســکه، ارز و اقــالم خوراکــی و ... همــه و همــه در کنــار هــم گویــی 
فشــارهای جنگ هــا و تنش هــای یــک قــرن را در خــود متمرکــز 
کــرده اســت، اتفاقــی کــه بعــد از قحطــی یکصــد ســال قبــل کــم 
ــا  ــا ایــن حــال؛ مالحظــه می شــود مــردم ب ــوده اســت. ب ســابقه ب
ــا امیــد  ــا تحمــل ســختی ها و مرارت هــا و ب صبــر و شــکیبایی و ب
ــور را  ــای صعب العب ــن گردنه ه ــن ای ــوب و روش ــده ای خ ــه آین ب
طــی می کننــد. شــاید یکــی از پیغام هــای نــوروز )کــه در آســتانه 
آن هســتیم(، همیــن باشــد کــه در ســخت ترین و ســرد ترین 
ــده  ــار و دمی ــوع به ــه طل ــد ب ــم امی ــاز ه ــتانی ب ــب های زمس ش
شــدن گرمــای حیات بخــش و دلگــرم کننــده وجــود دارد و گویــی 
همیــن چرخــه روزگار، کــه بــه گفتــه کــردگار، گشــایش را در پــی 
ــه شــده  ــان نهادین ــای مردم ــرار داده اســت، در باوره دشــواری ق
ــا همیــن اعتقــاد اســت کــه از دشــواری هایی اینچنیــن  باشــد و ب

ــد. ــور کنن ــد عب می توانن
امیــد اســت در ســال نــود و هشــت بســیاری از ســختی های 
ظالمانــه کــه بــر دولــت و متعاقبــاً ملــت ایــران تحمیــل شــده، رفع 
شــود و مــردم ایــن کهــن دیــار بــا شــوق و امیــد بــه چشــم اندازی 
ــرن پانزدهــم هجــری  ــه اســتقبال ق ــی ب ــل پیش بین روشــن و قاب

شمســی برونــد.
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جست و جویي اندیشه کاوانه در زندگي و آثار 
داریوش شایگان: نمود یك گفت و گوي فرا تاریخي

محمدرضا ارشاد

گفتمان شایگان
ــاي  ــي از گفتمان ه ــده یک ــایگان پرون ــوش ش ــت داری ــا درگذش ب
ــود،  ــده آن ب ــا نماین ــایگان تنه ــود ش ــه خ ــي ک ــنفکري ایران روش
ــاید  ــان افتاده است.ش ــه جری ــازه ب ــه ت ــده؛ بلک ــا بسته نش ــه تنه ن
ــا  ــه تنه ــرد ک ــام ب ــي ن ــوان از گفتمان ــه مي ت ــه چگون ــید ک بپرس
ــس از  ــه پ ــه چگون ــن ک ــر ای ــه مهم ت ــده دارد و از هم ــک نماین ی
درگذشــت تنهــا نماینــده آن، همچنــان پویــا و زنــده اســت؟ آیا این 
ــن اســت کــه گفتمان هــاي  ــه ای ــا متناقــض نیســت؟ مگــر ن مدع
روشــنفکري عمومــا طیف هــاي گوناگــون فکــري را در خــود جــاي 
مي دهنــد؟ پاســخ بــه ایــن پرســش ها را مي تــوان در جهــان 
ــت  ــب اینجا س ــرد. جال ــت و جو ک ــایگان جس ــوش ش ــي داری زندگ
کــه حتــي درســت پــس از درگذشــت او انبوهــي یادداشــت 
هنــري  فکري،روشــنفکري،  گوناگــون  از چهره هــاي  مقالــه   و 
ــخصیتي،  ــون ش ــویه هاي گوناگ ــاره س ــي درب ــي و سیاس فرهنگ
اندیشــگي و فرهنگــي شــایگان در مجله هــا و روزنامه هــاي کشــور 
ــري  ــناختي و فک ــاي معرفت ش ــید.جدا از ارزش ه ــاپ رس ــه چ ب
ــود  ــن ب ــد ای ــا بر مي آم ــوع آن ه ــت ها،آنچه از مجم ــن یادداش ای
ــر نویســندگان  ــي شــایگان ب ــن یاد داشــت ها؛ یعن ــه موضــوع ای ک
ــا  ــندگان تنه ــن نویس ــي از ای ــژه  اي نهاده بود.برخ ــر وی ــا تاثی آن ه
بــا نوشــته هاي او همســخن بودنــد و گروهــي دیگــر، افــزون 
ــم  ــت ه ــت و برخاس ــا او نشس ــته هایش ب ــا نوش ــخني ب ــر همس ب
ــش و  ــروه از من ــن دو گ ــت هاي ای ــاوت  برداش ــتند.اگر از تف داش
ــایگان  ــه ش ــت ک ــن واقعی ــم، از ای ــایگان بگذری ــري ش ــیوه فک ش
ــذارد،  ــر بگ ــان تاثی ــون مخاطب ــتره گونه گ ــن گس ــر ای ــته ب توانس

شــگفت زده خواهیــم شــد. علــي دهباشــي در شــماره اخیــر 
ــش از  ــا را در بی ــت ها و مقاله ه ــن یادداش ــه ای ــارا هم ــه بخ مجل
7۶۰ صفحــه گــرد آورده اســت. ایــن کــه چــرا و چگونــه شــایگان 
ــر  ــان تاثی ــراوان مخاطب ــمار ف ــن ش ــر ای ــه ب ــن گون ــته ای توانس
بگــذارد، موضــوع ایــن نوشــتار نیســت، امــا در آنچــه مربــوط بــه 
ایــن نوشــتار؛ یعنــي کتاب هــاي او مي شــود، بایــد بــه ایــن نکتــه 
ــي او  ــان زندگ ــدا از جه ــایگان ج ــاي ش ــه کتاب ه ــرد ک ــاره ک اش
ــود او  ــي از وج ــر پاره های ــا بازتابگ ــن کاره ــک از ای ــتند.هر ی نیس
ــه ایــن معنــا کــه نویســنده آن هــا را زیسته اســت، امــا  هســتند. ب
ــم-  ــت بگویی ــر اس ــا - بهت ــته ی ــاي زیس ــن تجربه ه ــت همی درس
ــان  ــد مخاطب ــه مي توانن ــت ک ــده اس ــده و زاین ــاي زین تجربه ه
ــا او همــراه و همنــوا گرداننــد. گوناگــون نوشــته هاي شــایگان را ب

ــن  ــي ای ــي  و همنوای ــن همگام ــاي ای ــي از دلیل ه ــرم یک ــه نظ ب
ــود در  ــودي خ ــت وج ــا وضعی ــتا ب ــایگان همراس ــه ش ــت ک اس
جســت و جو در اقلیم هــاي گوناگــون وجــود بــراي مخاطبــان 
شــهدي  چــون  کــه  ارمغــان  آورده  بــه  اندیشــه هایي   خــود 
ــایگان  ــیند. ش ــوش مي نش ــان خ ــه کام مخاطب ــوارا ب ــن و گ رنگی
ــاوت  ــاي متف ــا و دیده ه ــان خوانده ه ــت از می ــي مي توانس بخوب
ــگفت  ــن ش ــم آورد. ذه ــر فراه ــي و دلپذی ــزه اي منطق ــود آمی خ
ترکیب گــر و اســفنج گون او بــه  آســاني مي توانســت نســبت 
ــي  ــد و مفهوم ــان- را دریاب ــا شباهت ش ــه لزوم ــا- ن ــان چیزه می
ــت و جو گري در  ــن جس ــازد. ای ــبت ها بس ــن نس ــد ای ــو از پیون ن
اقلیم هــاي گوناگــون وجــود و یافتــن نســبت  و پیوندهــاي ناپیــدا 
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میــان پدیده هــا، بازتابــي از وضعیــت وجــودي خــود شــایگان بــود.
ــته و  ــون نوش ــاي گوناگ ــا در جاه ــه باره ــه ک ــود– آن گون او خ
ــت و  ــون و پر گسس ــده، ناهمگ ــاي پیچی ــل تجربه ه ــه- حاص گفت
ــن  ــاي چندی ــي خاطره ه ــت. گوی ــي بوده اس ــده کنون ــیب س نش
ــن  ــه ای ــان هم ــید می ــود دارد. او مي کوش ــا خ ــل و دوران را ب نس
ــودش  ــه در وج ــکن هایي ک ــن و ش ــت و چی ــا و گسس ناهمزماني ه
ــد،  ــن دی ــازد.از ای ــرار س ــد برق ــبت و پیون ــیانه کرده بودند،نس آش
ــود.او از  ــک گفــت و گــوي فراتاریخــي ب شــایگان، خــود؛ نمــود ی
ــته  ــکوه پیوس ــه ش ــي در میان ــان آونگ ــه چون ــد ک ــي مي آم جهان
ســنت هاي گذشــته و ســاختارهاي پرچیــن و شــکن جهــان 
ــه، خــود  ــي گفت ــه در جای ــه ک ــود. همان گون ــدرن در گــردش ب م
ــا همــان  ــه دو ســاحت مي دانســت؛ ســاحت خاکــي ی را متعلــق ب
جهــان واقعــي و ســاحت آبــي یــا همــان عالــم خیــال و تصــورات. 
ــه  ــي ب ــگ را در جای ــن آون ــد ای ــا بتوان ــید ت ــال کوش ــن ح ــا ای ب
ــیا در  ــژه از کتاب"آس ــن بوی ــمان بنیادی ــاند.این پرس ــادل برس تع
ــود  ــه خ ــا را متوج ــه بیشــترین حجــم انتقاده ــرب" - ک ــر غ براب
ــه و  ــل تک ــت چه ــد: هوی ــون زدگي جدی ــاب  "افس ــرده- تاکت ک
ــایگان  ــاب، ش ــن دو کت ــه ای ــترد. در میان ــیار" در مي گس ــر س تفک
ــاي  ــه اي حلقه ه ــه گون ــه ب ــته ک ــم نوش ــري ه ــاي دیگ کتاب ه
میانجــي ایــن کتاب هابــه شــمار مي رونــد. امــا چهــار کتــاب پایانــي 
شــایگان یعنــي" در جســت و جــوي فضاهــاي گمشــده"، "پنــج 
اقلیــم حضــور: بحثــي دربــاره شــاعرانگي ایرانیــان"، بویــژه "جنــون 
ــا  هشــیاري" و"فانــوس جادویــي زمــان" اثرهایــي هســتند کــه ب
آن کــه بــا کارهــاي پیشــین او درپیونــد هســتند، امــا راه دیگــري 
ــي،  ــان دوران جوان ــه همزم ــي ک ــد؛ راه ــا مي نهن ــر م را در براب
میانســالي، پیــري و پایــان زندگــي شــایگان را بــه هــم مي پیونــدد.

تکانه های بنیادین
پیــش از ایــن کــه نگاهــي گــذرا بــه کتاب هــاي شــایگان بیاندازیــم، 
بهتــر اســت دورنمایــي از جهــان زندگــي او را ترســیم کنیــم؛ چــرا 
ــه  شــد- نوشــته هاي شــایگان جــدا از  ــه کــه گفت ــه –همان گون ک
جهــان زندگي او نیســتند. ســپهر خانوادگي،جهان ایراني- اســالمي 
و روزگار معاصر،چونــان دایره هایــي درهــم و هم مرکــز، جهــان 
پر تــب و تــاب شــایگان را ســاخته اند. ایــن دایره هــا چنــان در هــم 
ــت. ــن اس ــر ناممک ــا از یکدیگ ــازي آن ه ــه جدا س ــد ک فرو رفته ان
مایه هــاي بنیادیــن اندیشــه  شــایگان در محیــط ویــژه خانوادگــي 
او شــکل گرفتنــد. او در خانــواده اي چند  زبانــه و چند فرهنگــه زاده    
ــود و مــادرش،  و پرورده شــد؛ پــدرش بازرگانــي از تــرکان ایــران ب
بانویــي گرجــي و ســني مذهــب. پــدر و مــادرش بــا ترکــي 
ــا  ــادرش ب ــد، م ــخن مي گفتن ــر س ــا یکدیگ ــتانبولي( ب عثماني)اس
دایــه و پرســتار او بــه زبــان روســي و خالــه- کــه همــراه خانــواده 
ــن  ــن ای ــي. ضم ــه گرج ــادرش ب ــرد- و م ــي مي ک ــایگان زندگ ش
کــه مــادر شــایگان فارســي را بــا لهجــه شــیرین گرجــي صحبــت 
ــي( در  ــن لوی ــه اي فرانسوي)س ــي در مدرس ــرد.او را از کودک مي ک
ــان الزاري  ــت کشیش ــه دس ــه ب ــه اي ک ــتند؛ مدرس ــران گذاش ته
اداره مي شــد. در همیــن مدرســه بــود کــه شــایگان آهســته 
آهســته بــا نمودهــا و بنیان هــاي تمــدن مــدرن آشــنا شــد. 
شــایگان در بخشــي از خاطــرات چاپ نشــده اش– کــه در واپســین 
ــد  ــاره مي گوی ــه چــاپ رســیده- در ایــن ب ــه بخــارا ب شــماره مجل
ــخ و  ــوم تاری ــا مفه ــا ب ــد ت ــبب ش ــه س ــن مدرس ــور در ای ؛ حض

ــان،  ــر از جه ــي دیگ ــه در جای ــن ک ــوم و ای ــنا بش ــرفت آش پیش
ــه اي  ــان و جامع ــي انس ــه پیدای ــه ب ــوده ک ــي رخ نم دگرگوني های
ــق دارم، دامــن زده اســت. ــه آن تعل دیگرســان از جامعــه اي کــه ب

ــر و کار دارد؛  ــان س ــا دو جه ــي ب ــه گوی ــگ ک ــاس گن ــن احس ای
ــه  ــا ک ــرون از آن، بعده ــان بی ــوي ها و جه ــه فرانس ــان مدرس جه
ــه هــر  ــر شــد. ب ــا رفــت، افزون ت ــه اروپ ــراي تحصیــل ب شــایگان ب
ــود  ــود خ ــکاف را در وج ــن ش ــان، ای ــان زم ــایگان از هم روي، ش
ــر  ــه تعبی ــه ب ــکافي ک ــاس ش ــن احس ــا ای ــرد، ام ــاس مي ک احس
ــراي او  ــي ب ــود، هنگام ــقه" کرده ب ــود او را "دو ش ــودش؛ وج خ
ــه انگلیــس فرســتادند.  ــر شــد کــه او را در پانزده ســالگي ب جدي ت
ــي از  ــت؛ یعن ــس مي زیس ــایگان در انگلی ــه ش ــالي ک ــار س در چه
ــد.  ــتري در او زده ش ــي بیش ــاي فرهنگ ــا 1954، تکانه ه 195۰ ت
ــتقالل  ــاس اس ــه او احس ــان ب ــور، همزم ــواده و کش دوري از خان
ــه و  ــا فاصل ــت ب ــر مي توانس ــي داد و بهت ــري م ــخصیتي و فک ش
درنــگ بیشــتري بــه جهانــي کــه بــه آن تعلــق داشــت بیاندیشــد 
. در ایــن زمــان او بــه بررســي و مطالعــه تاریــخ ایــران پرداخــت. 
ــه  ــرا و چگون ــه چ ــد ک ــرح ش ــراي او مط ــش ب ــن پرس ــم ای کم ک
ــا ظهــور  درســت از ســده شــانزدهم و هفدهــم میــالدي؛ یعنــي ب
ــالت"  ــم و در "تعطی ــرون رفتی ــخ بی ــه تاری ــا از گردون دکارت م
ناخواســته اي بــه ســر بردیــم؟ اینــک آن احســاس گنــگ دوپارگــي 
ــک  ــدي در ی ــه و کاوش ج ــه اندیش ــود را ب ــاي خ ــکاف، ج و ش
ــود.  ــناختي داده ب ــي و معرفت ش ــودي، تاریخ ــدي وج ــت ج گسس
ــا گسســت  ــه ی گرچــه احســاس و آگاهــي از ایــن وضعیــت دوگان
وجــودي و تاریخــي  او را همزمــان پرخاشــگر و شــگفت زده  
ــي در  ــز اندک ــود- ج ــر خ ــان عم ــا پای ــچ گاه ت ــا هی ــرد، ام مي ک
بــرش ویــژه زمانــي کــه حاصــل آن "کتــاب آســیا در برابــر غــرب 
ــن آگاهــي وجــودي  ــر ســویه هاي ناشــاد و ناخرســند ای ــود"- ب ب
تاکیــد نکــرد. شــاید بــه همیــن دلیــل بــود کــه شــایگان هیــچ گاه 
بــه اندیشــه سیاســي چــپ گرایــش نیافــت؛ گرچــه آن را نفــي هــم 
ــراث  ــه می ــفي ب ــي و فلس ــي فرهنگ ــا نگاه ــواره ب ــرد و هم نمي ک
ایدئولوژي هــاي  بــه  کــه  ایــن  مي نگریســت.ضمن  مارکســي 
راســت هــم گرایشــي نداشــت.از ســوي دیگــر؛ انضبــاط پادگانــي 
ــه  ــه از مدرس ــا آنچ ــتر ب ــي" او را بیش ــکول انگلیس ــک اس "پابلی
ــنا  ــدرن آش ــي م ــاي زندگ ــي بنیان ه ــوي هاآموخته بود؛ یعن فرانس
کــرد. در انگلیــس بــود کــه شــایگان با هنــر مدرن آشــنا شــد؛تئاتر، 
موســیقي و بالــه. او بعدهــا زمانــي کــه بــه بــراي تحصیــل فلســفه 
بــه ژنــو رفــت، ضمــن رفتــن بــه کنســرت ها و نمایش هــاي 
ــي دانشــگاه شــرکت مي کــرد و  گوناگــون،در کالس هــاي نقــد ادب
بــه خوانــدن ادبیــات مــدرن روي آورد.در همیــن زمــان بــود کــه 
شــایگان رمان هــاي بــزرگ مــدرن از جملــه " در جســت و جــوي 
زمــان باز یافتــه" مارســل پروســت را خواند.جالــب اینجاســت 
ــیاري" و  ــون هش ــاي او یعني؛"جن ــن کتاب ه ــا از آخری ــه دو ت ک
"فانــوس جادویــي زمــان" کــه بــه ترتیــب دربــاره شــارل بودلــر؛ 
شــاعر فرانســوي و مارســل پروســت؛ رمان نویــس فرانســوي 
ــایگان در  ــه کاوانه ش ــت اندیش ــه  اي بازگش ــع؛ گون ــتند، در واق هس
ــد. ــمار مي رون ــه ش ــدرن ب ــات م ــه ادبی ــه اش ب ــي عالق چگونگ

شــایگان بــا همــه گرفت و گیرهایــي کــه در درون خودمي دیــد، بــا 
گام نهــادن در مســیر وجــودي خــود، گونــه اي رهایــي و آزادگــي را 
تجربــه  کــرد. ایــن آزادگــي  و رهایــي کــه تــا پایــان عمــر بــراو پرتو 
ــاخت.   ــر مي س ــودش جلوه گ ــژه اي را وج ــش وی ــود، آرام انداخته ب
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ــده زیســته و  ــن س ــي چندی ــرد گوی ــه احســاس مي ک ــن ک ــا ای ب
ــران  ــه ای ــوده ک ــایي ب ــتابان و برق آس ــاي ش ــاهد دگرگوني ه ش
ــاص  ــز خ ــا "طن ــواره ب ــا هم ــان را در نوردیده بودند،ام ــه جه و پهن
انگلیســي" و البتــه نگرشــي خیــام وار کــه حاکــي از نــگاه و منشــي 
منصفانــه و گونــه اي "فاجعه زدایــي" از رخدادهــاي ناگــوار زندگــي 
بود،بــه همــه چیــز مي نگریســت.تو گویــي چــون "من خســته دل" 
ــه  ــاي روزگاري ک ــت؛ غوغ ــي داش ــود فغان ــدرون خ ــظ در ان حاف
ــت  ــا بیس ــاآن  راب ــنوده بود، ام ــان ش ــوش ج ــا گ ــکیب دالنه ب ش
دهــان بــراي مــا باز مي گفت.افــزون بــر این ها،شــایگان  بــه ماننــد 
هــر فــرد دیگــري تنهایــي ویــژه خــود را داشــت. بــا این تفــاوت که 
او بــر تنهایــي خــود آگاه بــود و بــه واســطه آن فردیــت و یکتایــي 
ــایگان  ــه ش ــت صادقان ــع؛ روای ــود. در واق ــود را یافته ب ــودي خ وج
ــه  ــود فریفت ــه را خ ــه هم ــود ک ــود ب ــردي خ ــطوره  هاي ف ازاس
ــایگان را  ــوان راز همســخني ش ــا بت ــن ج ــایداز همی ــرد و ش مي ک
بــا مخاطبــان بي شــمار زمانــه اش دریافــت. بــه نظــر نگارنــده یکــي 
از آن اســطوره هایي کــه زندگــي او را دگرگــون کرده بــود، آخریــن 
ســخناني بــود کــه پــدرش خطــاب بــه وي گفته بــود و تــا پایــان 
عمــر در ذهــن او مانــدگار و اســطوره زندگانــي او شــده بود. زمانــي 
ــه  او را پیشــه نخواهــد  ــدش حرف ــرد کــه فرزن ــي ب ــدرش پ کــه پ
ــک  ــو ی ــن و ت ــن م ــت:" بی ــه او گف ــت و ب ــر را خواس کرد،پس
ــي  ــن بازرگان ــده... م ــه وجــود آم ــي ب ــي و فرهنگ ــالف طبقات اخت
ســنتي مانــده ام و تــو دچــار نوعــي اشــرافیت ذهنــي شــده اي. حال 
ــم  ــت خواه ــو حمای ــده ام از ت ــا زن ــن، ت ــي بک ــه مایل ــر کاري ک ه
کرد....ولــي هــر چــه پیــش آیــد و هــر تصمیمــي کــه مي خواهــي 
ــر از همــه چیــز  ــودن باالت ــدان: انســان ب بگیــري، یــک چیــز را ب
اســت."این همــان اســطوره  اي اســت کــه مســیر زندگــي شــایگان 
ــواه  ــه گ ــن ک ــن ای ــه در عی ــطوره اي ک ــد؛ اس ــن مي کن را تعیی
ــود دارد. ــم در خ ــدر را ه ــت،تایید  پ ــدر اس ــر از پ ــتقالل پس اس

جهان نسبت ها
شــایگان را بایــد اندیشــمند گسســت هاي وجــودي دانســت.

ــد،  ــر گرفته بودن ــرا درب ــه وجودش ــت ها ک ــن گسس ــاره ای او درب
ــود  ــي برده ب ــي پ ــایگان بخوب ــت. ش ــدي در انداخ ــش هایي ج پرس
ــا نیســت؛ ســاکنان همــه  ــژه ایراني ه ــا وی ــن گسســت تنه ــه ای ک
تمدن هــاي کهــن از جملــه تمــدن  هنــدي، تمــدن چینــي و تمــدن 
ژاپنــي، هــر یــک بــه شــیوه ویــژه خــود آن را از ســر مي گذراننــد.

ایــن نکتــه انگیــزه اي شــد تــا بــه شــناخت تمدن هــاي کهــن آســیا 
روي آورد؛ بویــژه تمــدن هنــد کــه شــایگان نقــش آن را در آســیا 
ــد او تمــدن  ــرب مي ســنجید. از دی ــان در غ ــا نقــش تمــدن یون ب
ــزرگ  ــگاه ب ــک آزمایش ــالد ی ــش از می ــم پی ــده شش ــدي س هن
ــوان  ــش فکــري مي ت ــه گرای ــه در آن همــه گون فلســفي اســت ک
ــت(،  ــه ثنوی ــدان ب ــگاران )معتق ــا دوبن ان ــان ت ــت؛ از ماده گرای یاف
ــودا.  ــن و ب ــن جی ــادها، آیی ــگفت و رازوار اوپانیش ــه هاي ش اندیش
ایــن گونه گونــي اندیشــه و فکــر را بــي آن کــه محدویتــي بــر آن 
ــایگان  ــراغ گرفت.ش ــتان س ــان باس ــوان در یون ــا مي ت ــد، تنه باش
ــخ  ــاي تاری ــه کالس ه ــفه، ب ــدن فلس ــار خوان ــوئیس در کن در س
اســطوره هاي هنــد "ژان هربــر"؛ هندشــناس نیــز مي رفــت. 
ــا در  ــو بعده ــکریت پرداخت ــان سانس ــن زب ــه آموخت ــپس ب او س
ــد  ــي عالقه من ــات تطبیق ــه مطالع ــن، ب ــري کرب ــا هان ــنایي ب آش
ــه  ــه پایان نام ــالمي" ک ــان اس ــدو و عرف ــن هن ــاب "آیی ــد. کت ش

دکتــري او بــا ایــن شرق شــناس فرانســوي بود،حاصــل ایــن دوران 
ــري کربــن  ــه هان اســت. شــایگان بواســطه احســاس دینــي کــه ب
ــاق  ــري کربن:آف ــا نام"هان ــاره او ب ــي درب ــا کتاب ــرد، بعده مي ک
ــه فرانســه نگاشــت.  ــي" ب ــوي در اســالم ایران ــر معن ــوي تفک معن
و  بــزرگان  از  بابرخــي  شــایگان   4۰ ســال هاي  در  در ضمــن 
فرزانــگان اســالم از جملــه: عالمــه طباطبایــي و ســید جالل ا لدیــن 
آشــتیاني نشســت و برخاســت پیــدا کــرد. ایــن نشســت و 
ــایگان  ــري ش ــاي فک ــر رویکرده ــي ب ــري فراوان ــت ها تاثی برخاس
درخصــوص معنویــت داشــت. شــایگان در کتــاب " آییــن هنــدو 
ــاختارهاي  ــر س ــه اگ ــر اســت ک ــن نظ ــر ای ــالمي" ب ــان اس و عرف
ــان  ــم می ــم، مي توانی ــر بگیری ــي را در نظ ــه عرفان ــن اندیش بنیادی
ــه  ــا نیســت ک ــه آن معن ــن ب ــا ای ــم ام ــا نســبت هایي را بیابی آن ه
ــا  ــید ت ــه او کوش ــود ک ــه ب ــن پای ــر همی ــن یکدیگرند.ب ــا عی آن ه
ــن  ــاب "آیی ــدو  و اســالم را در کت ــن هن ــي آیی نســبت هاي عرفان
هنــدو و عرفــان اســالمي" بیابــد و به بررســي بگــذارد. شــایگان این 
ــته اش  ــاله خود خواس ــن س ــه گیري چندی ــل گوش ــاب را حاص کت
ــاع از  ــراي دف ــي ب ــه وقت ــه اي ک ــه گون ــت، ب ــان خوانده اس از  جه
ــرده  ــي ب ــازه پ ــود، ت ــه دانشــگاه ســوربن رفته ب ــه خــود ب پایان نام
ــده! ــي )19۶8( بسته ش ــورش م ــل ش ــه دلی ــگاه ب ــه دانش ــود ک ب

دانشــگاه  زبانشناســي  شــایگان در ســال هاي 134۰در گــروه 
مي پرداخت.کتــاب  سانســکریت  زبــان  آمــوزش  بــه  تهــران 
"ادیــان و مکتب هــاي فلســفي هنــد" فــراورده همیــن دوران 
کتاب هــاي  از  یکــي  کــه  کتــاب  ایــن  دیباچــه  در  اســت.او 
منبــع در زمینــه هندشناســي در ایــران اســت،با بهره گیــري 
اسطوره شــناس  و  فرهنــگ   دومزیــل"؛  "ژرژ  اندیشــه هاي  از 
ــتان و  ــد باس ــه هن ــر جامع ــي دیگ ــد از نگاه ــوي، مي کوش فرانس
ــي  ــه بررس ــفي آن را ب ــطوره اي و فلس ــي و اس ــنت هاي فرهنگ س
و کاوش بگــذارد.از دیــد شــایگان ایدئولــوژي سه بخشــي یــا 
ســه گانه هنــد و اروپایــي- کــه دومزیــل در کتاب هایــش بــه 
ــري  ــي و فک ــي، فرهنگ ــاختار اجتماع ــه- در س ــرح آن پرداخت ش
ــا  ــن دیباچــه مي کوشــد ت ــا ای ــي اســت. شــایگان ب ــد باز یافتن هن
ــي  ــاي فرهنگ ــد دگرگوني ه ــي از فراین ــي علم ــده درک ــه خوانن ب
ــات  ــي ها و مطالع ــد. بررس ــتان بده ــد باس ــدن هن ــفي تم و فلس
پیگیــر شــایگان در تمــدن هنــد بــه فهــم او در خصــوص شــناخت 
اسطوره،فلســفه و پیوندهــاي تمدنــي کمــک شــایاني کــرد.

ژرْف ساخت هاي تمدني
ــرا  ــه چ ــود ک ــن ب ــایگان ای ــن ش ــش بنیادی ــن دوران پرس در ای
تمدن هــاي بــزرگ و کهــن آســیایي درســت از زمانــي کــه تمــدن 
مــدرن پدیــد آمــد، از گردونــه تاریــخ بیــرون ماندنــد و از زایایــي 
باز ماندنــد و ایــن کــه تمدن هــاي ســنتي چــه پیونــدي بــا تمــدن 
ــاي  ــگارش دو کتاب" بت ه ــه ن ــش ها ب ــن پرس ــد. ای ــدرن دارن م
ــد.  ــرب" انجامی ــر غ ــیا در براب ــي" و " آس ــره ازل ــي و خاط ذهن
ــه ســویه هاي  ــد ب ــک ســو، مي خواه ــن دوران  از ی ــایگان در ای ش
ــناخي  ــرد و ش ــیایي راه بب ــاي آس ــترک تمدن ه ــان و مش همس
تطبیقــي از آن هــا بــه دســت بیــاورد و از دیگــر ســو، بــر آن اســت 
ــد و  ــان تمدن هــاي کهــن و تمــدن مــدرن را دریاب ــا نســبت می ت
ــه  ــم آورد.ب ــا را فراه ــان آن ه ــو می ــاي گفت و گ ــن راه زمینه ه از ای
همیــن دلیــل نخســت مي کوشــد تــا گوهــره تمدن هــاي آســیایي 
فرهنــگ،  نمادیــن  ســاحت هاي  یــا  اســطوره ها  بشناســد.  را 
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ــتند. از  ــا هس ــان تمدن ه ــترک می ــي مش ــي و بیان ــاي زبان ابزاره
همیــن رو شــایگان در کتــاب "بت هــاي ذهنــي و خاطــره ازلــي" 
ایــن  در  مي پردازد.شــایگان  بنیادیــن  ســاحت هاي  ایــن  بــه 
کتــاب بیــش از همــه زیرتاثیــر ســه اندیشــمند و اسطوره شــناس 
ــد شــایگان  ــاده و کاســیرر اســت. از دی ــگ، الی ــزرگ؛ یعنــي یون ب
ــا  ــان فرهنگ ه ــه می ــه مقایس ــد ب ــطوره اي مي توانن ــاي اس نماده
ــون  ــاي گونه گ ــا صورت ه ــن نماده ــه ای ــرا ک ــد؛ چ ــک کنن کم
ــي  ــا را از فرهنگ ــیر کهن الگوه ــع؛ س ــا هســتند و در واق کهن الگوه
ــایگان اســطوره  ــد ش ــد. از دی ــر نشــان مي دهن ــي دیگ ــه فرهنگ ب
ــا  ــان ب ــه انس ــت. تجرب ــتراک تمدن هاس ــه اش ــن نقط بنیادي تری
امــر قدســي از طریــق زبــان نمــاد یــا همــان اســطوره بیــان مــي 
ــان کانتــي بگوییــم؛ اســطوره در میــان  ــه زب شــود.اگر بخواهیــم ب
ســاحت پدیــداري و ســاحت نومنــي پدیده هــا آشــیان دارد.
ــي در  ــر خیال ــن و ام ــر نمادی ــه ام ــي؛ در میان ــان لکان ــه زب ــا ب ی
نوســان اســت؛ یعنــي اســطوره هــم، پایــي در جهــان واقعیــت دارد 
ــر اســت کــه  ــه همیــن تعبی ــر پای ــي در جهــان خیال.ب و هــم پای
ــال  ــم مث ــان "عال ــي هم ــت کربن ــه برداش ــطوره را ب ــوان اس مي ت
ــاب  ــا کت ــایگان ب ــال ش ــر ح ــت. در ه ــک دانس ــال" نزدی ــا خی ی
ــده را  ــا خوانن ــد ت ــي" مي کوش ــره ازل ــي و خاط ــاي ذهن "بت ه
ــه ســطح بنیــادي و مشــترک تمدن هــا ببــرد. او در ایــن کتــاب  ب
ــایگان  ــد ش ــش اســطوره اي دارد.از دی ــاره بین ــي درب ــه مفصل مقال
ــاي  ــه تمدن ه ــن )اســطوره( در هم ــي و نمادی ــن فضــاي تمثیل ای
ــان  ــه عارف ــترک هم ــان مش ــور دارد و زب ــي حض ــرقي و غرب ش
بــزرگ اســت، امــا از دوران دکارت پیونــد انســان بــا عالــم خیــال 
ــا همــان ســاحت اســطوره اي مي گســلد؛ چراکــه دنیــاي دکارت  ی
جهــان دوگانه انــگاري تــن و روان)روح( اســت. دنیــاي خیــال 
و اســطوره درســت در میانــه ایــن دو جوهرجــاي گرفته بــود.

چنبره ایدئولوژي 
اکنــون کــه شــایگان بــا کتــاب "بت هــاي ذهنــي و خاطــره 
ــت  ــود، مي توانس ــي راه یافته ب ــاخت هاي تمدن ــه ژرفْ س ــي" ب ازل
ــیایي و  ــن آس ــاي که ــل تمدن ه ــه تحلی ــود را ک ــدي خ گام بع
ــه  ــردارد. ب ــاني ب ــود، به آس ــدرن ب ــدن م ــا تم ــا ب ــبت آن ه نس
ــتالژیک دارد و  ــي نوس ــاب لحن ــي از کت ــل، بخش های ــن دلی همی
ــه خویشــتني  ــر و نیچــه خواســتار بازگشــت ب ــر از هایدگ ــا تاثی ب
ــر غنــاي  ــا ایــن همــه در عینــي کــه نویســنده ب شــرقي اســت. ب
ــان حــال  ــا در هم ــد دارد، ام ســنت هاي مشــترک  آســیایي تاکی
نمي توانــد چشــم خــود را بــر دســتاوردهاي تمــدن مــدرن 
ــه  ــنده در ب ــه نویس ــد ک ــر مي رس ــه نظ ــن روي، ب ــدد.از ای ببن
دنبــال یافتــن زمینه هــاي گفت و گــو میــان تمــدن مــدرن و 
ــخ  ــه تاری ــرون از گردون ــک بی ــه این ــاي آســیایي اســت ک تمدن ه
ــالت  ــه "تعطی ــت ب ــن وضعی ــا از ای ــایگان بعده ــتاده اند. ش ایس
ــن و  ــه ای ــایگان،وضعیت "ن ــر ش ــه نظ ــرد. ب ــر ک ــخ" تعبی در تاری
نــه آن"، خودْ ویژگــي مردمانــي اســت کــه در ایــن تمدن هــا 
آرام  مي گذرانند؛وضعیتیکــه  روزگار  تاریــخ  حاشــیه  در  و 
ــون  ــاحت هاي گوناگ ــوده و او را در س ــم رب ــایگان را ه ــود ش خ
جدیــد:  کتاب"افســون زدگي  کرده  بــود.  ســرگردان  وجــود 
هویــت چهــل تکــه و تفکــر ســیار" گســترش یافته همیــن 
ــه  ــه ب ــه البت ــت ک ــودي اس ــاي وج ــرگردان در قلمره ــان س انس
ــت. ــش یافته اس ــر واالی ــا مهاج ــده ی ــان کوچن ــي انس گونه شناس

هنگامــي کــه شــایگان کتــاب "آســیا در برابر غــرب" را مي نوشــت، 
بــا فردیــد آشــنا بــود. او همــراه بــا چندیــن تــن دیگــر در 
نشســت هایي کــه فردیــد در خانــه امیرحســین جهانبگلــو برگــزار 
ــه پرســش از  ــد ب ــر فردی ــر تاثی ــت. او زی ــرد، حضــور مي یاف مي ک
ــردازد، امــا  ــر تمــدن غــرب مي پ ــر تاریخــي تمدن هــا در براب تقدی
بــا ایــن تفــاوت کــه مفهــوم "غربزدگــي" او را در معنایــي متفــاوت 
ــد شــایگان غــرب زدگــي بیمــاري اســت.  ــه کار مي  گیــرد. از دی ب
غرب زدگــي آن گونــه کــه جــالل آل احمــد مي گفــت، غربي شــدن 
نیســت. غرب زدگــي برآینــد نادانــي مــا نســبت بــه شــناخت غــرب  
ــیم،  ــرب را مي شناس ــم غ ــه مي پنداری ــي ک ــي وضعیت ــت؛ یعن اس
امــا براســتي آن را نمي شناســیم.از ســوي دیگــر؛ انســان آســیایي 
ــد  ــان مي کن ــا گم ــد، ام ــتي نمي شناس ــز بدرس ــود را نی ــنت خ س
ــه  ــت ک ــی" اس ــم مضاعف ــن دچار"توه ــد. بنابرای ــه مي شناس ک
برآینــد وضعیت"نــه ایــن و نــه آن" اســت؛ یعنــي انســان آســیایي 
ــکوه  ــنت هاي باش ــه از س ــتي دارد و ن ــناخت درس ــرب ش ــه از غ ن
گذشــته خــود؛ بنابرایــن دچــار" ازخود بیگانگــي مضاعــف" اســت.

ــتیم؛  ــزرگ هس ــاي ب ــار توهم ه ــه دچ ــي هم ــن وضعیت در چنی
ــا ســنت هاي غنــي گذشــته  ــک ســو؛مي پنداریم کــه ب ــي از ی یعن
درپیوندیــم و از ســوي دیگر؛چــون روزانــه بــا نمودهــاي فن آورانــه 
ــدرن را  ــه م ــه اندیش ــم ک ــان مي بری ــر و کارداریم،گم ــدرن س م
ــن  ــه از ای ــال آنچ ــر ح ــت. در ه ــه نیس ــن گون ــیم،اما ای مي شناس
ــوژي نیســت. ــزرگ حاصــل مي شــود، چیــزي جــز ایدئول توهــم ب

تــار و پــود ایدئولــوژي از همیــن توهم  هــاي بــزرگ بافتــه مي شــود. 
انســان آســیایي از دیــد شــایگان، فــرد ایدئولــوژي زده اي اســت که 
ــا  ــه پــر کــردن شــکاف ها و گسســت هاي هویتــي خــود ب ناچــار ب
مالت)مــالط( ایدئولــوژي اســت؛ بي ریشــه اســت. شــایگان مفهــوم 
"گسســت"  را کــه از دوران کودکــي در خــود حــس مي کــرد، در 
ایــن کتــاب بخوبــي بــه تحلیــل مي گــذارد. کتــاب نشــان مي دهــد 
کــه خــود نویســنده در جایگاهــي بینابیــن ایستاده اســت. شــایگان 
از ایــن جایــگاه در کتاب هــاي بعــدي خــود؛ بویــژه "نــگاه 
ــد"  ــي جدی ــون زدگ ــي" و "افس ــکیزوفرني فرهنگ ــته: اس شکس
کتــاب  در  شــایگان  البتــه  مي کنــد.  یــاد  اســکیزوفرني  بــه 
ــگاه )اســکیزوفرنیک(  ــن جای ــد" گســتره ای "افســون زدگــي جدی
نظــر  در  فــراخ  مجازي ســازي  و  جهاني شــدن  بواســطه  را 
ــد.  ــري مي ده ــیاره تس ــان س ــه مردم ــه هم ــرد و آن را ب مي گی
در آغــاز اشــاره کردیــم کــه اندیشــه شــایگان را نمي تــوان بیــرون 
ــتن  ــه خویش ــت ب ــه بازگش ــناخت. اندیش ــي آن ش ــت جهان از باف
هــم کــه در کتــاب "آســیا در برابــر غــرب" درانداخته شــده 
ــه در  ــي ک ــي و اجتماع ــاي فرهنگ ــي از جنبش ه ــد بازتاب مي توان
ــا رخ  ــپس در اروپ ــکا و س ــت در آمری ــال هاي ۶۰ و 7۰، نخس س
ــاي  ــه جنبش ه ــه ب ــا ک ــن جنبش ه ــراث ای ــد. می ــد، باش نمودن
ــید. در  ــامدرنیته رس ــه پس ــوند، ب ــناخته  مي ش ــگ ش ــد فرهن ض
ایــن جنبش هــا توجــه بــه دین هــا و معنویت هــاي شــرقي 
مطــرح بــود؛ گونــه اي بازگشــت بــه چیــزي کــه همزمــان در ایــران 
ــه را  ــن نکت ــودار شــد. ای ــه خویشــتن نم ــه صــورت بازگشــت ب ب
ــر  ــیا در براب ــان کتاب"آس ــنده در پای ــه نویس ــزود ک ــد اف ــم بای ه
ــبت  ــد" نس ــي جدی ــک اندیش ــا عنوان"تاری ــي ب ــرب" در فصل غ
ــه  ــد؛ از جمل ــده هشــدار مي ده ــاب آم ــه در کت ــي ک ــه نکته های ب
ــاد  ــا انتق ــراه ب ــتن هم ــه خویش ــت ب ــن بازگش ــر ای ــه اگ ــن ک ای
ــن  ــد. همی ــن بیانجام ــي دروغی ــک آگاه ــه ی ــد ب ــد مي توان نباش
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ــازند. ــایگان را مي س ــدي  ش ــاب بع ــاي کت ــادي مایه ه ــگاه انتق ن

یك چرخش و چشم انداز تازه
پــس از پیــروزي انقــالب اســالمي داریــوش شــایگان بــه فرانســه 
ــن  ــن دوري از میه ــود. ای ــازده ســال در آنجــا ب ــت و حــدود ی رف
شــایگان را بــه چرخشــي جــدي در برخــي از دیدگاه هایــش 
کشــاند.گرچه- همــان گونــه کــه در بــاال اشــاره کردیــم- در فصــل 
ــري  ــن بازنگ ــاي ای ــرب" رد پ ــر غ ــیا در براب ــاب "آس ــي کت پایان
و انتقــاد را مي تــوان دیــد.در همیــن دوران توجــه شــایگان 
بــه مکتــب انتقــادي فرانکفــورت جلــب شده بود.شــایگان بــا 
ــورت،  ــب فرانکف ــه مکت ــري  و نقادان ــاي فک ــري از مایه ه بهره گی
ــین  ــاي پیش ــي از دیدگاه ه ــه برخ ــبت ب ــادي نس ــي انتق گرایش
ــاب  ــا کت ــا و بازنگري ه ــن بازکاوي ه ــل ای ــدا کرد.حاص ــود پی خ
ــه  ــه ب ــن ک ــا ای ــاب ب ــن کت ــود. ای ــت؟" ب ــي چیس ــالب دین "انق
ــت. ــاپ نگرفته اس ــوز چ ــوز مج ــا هن ــده ام ــي برگردانده ش فارس

ــاب  ــایگان، کت ــاي ش ــان کتاب ه ــت؟ در می ــي چیس ــالب دین انق
ــه  ــاب ک ــد.این کت ــفي ترین کار او باش ــاید فلس ــواري است.ش دش
ــاي  ــه رخداده ــنده ب ــش نویس ــده واکن ــال 1982 نگاشته ش در س
ــتر  ــه پیش ــران بود.گرچ ــالب 1979 ای ــژه انق ــه اش بوی ــم زمان مه
شــایگان در مقالــه اي بــا عنــوان "وحــدت کلمــه چیســت و 
 14 شــماره  آینــدگان  مجلــه  در  اســت"  کــدام  غرب زدگــي 
ــان  ــالب اســالمي بی ــاره انق ــن 1358 موضــع خــود را درب فروردی
ــاي  ــش گروه ه ــه نق ــاره ب ــن اش ــه ضم ــن مقال ــود. او در ای کرده ب
ــي تقســیم  ــه چگونگ ــالب اســالمي، ب ــون در انق ــي گوناگ اجتماع
کارآن هــا در فــرداي انقــالب اشــاره مي کنــد. نــگاه شــایگان 
ــگاه  ــته از ن ــالب برخاس ــر در انق ــي حاض ــاي اجتماع ــه گروه ه ب
ــود و عــاري از ســویه هاي ایدئولوژیــک. درایــن  ــژه فلســفي او ب وی
ــي،  ــت و تغییر خواه ــت، عقالنی ــه: معنوی ــه مولف ــفي س ــگاه فلس ن
هــر یــک، ویژگــي ســه گــروه حاضــر در انقــالب بودنــد. بــه نظــر 
مي رســد کــه شــایگان در ایــن مقالــه، انقــالب اســالمي را آغازگــر 
ــوان  ــق آن مي ت ــه از طری ــخ بشــر مي دانســت ک ــي در تاری گفتمان
ــر جدایــي وجــودي میــان شــرق و غــرب چیــره شــد. شــایگان  ب
ــیا در  ــاب "آس ــود در کت ــاي خ ــي از ایده ه ــه برخ ــن مقال در ای
ــرق  ــه ش ــن ک ــه ای ــد؛ از جمل ــترش مي ده ــرب" را گس ــر غ براب
ــایگان از  ــان هستند.ش ــان در جه ــور انس ــوه حض ــرب دو نح و غ
ــتي  ــراي آش ــي ب ــه و محمل ــالمي را زمین ــالب اس ــو؛ انق ــک س ی
ــکوي  ــر؛ س ــویي دیگ ــت و از س ــودي مي دانس ــوه وج ــن دو نح ای
ــراي رســیدن بــه یــک جمهــوري دمکراتیــک در ایــران. پرشــي ب

ــي  ــه بررس ــت؟" ب ــي چیس ــالب دین ــاب " انق ــایگان در کت  ش
مفهــوم انقــالب، دیــن وایدئولــوژي مي پــردازد.او بــراي ایــن 
ــالب  ــه انق ــم از جمل ــاي مه ــي انقالب ه ــه بررس ــار ب ــور ناچ منظ
فرانســه مي شــود. شــایگان در بخشــي از ایــن کتــاب دوبــاره ســراغ 
ــرب"  ــر غ ــیا در براب ــاب "آس ــه در کت ــي ک ــش هاي بنیادین پرس
ــه  ــاختارهاي اندیش ــه س ــه چگون ــن ک ــي رود؛ ای ــود م درانداخته ب
ــند.او  ــن آوري فرو مي پاش ــم و ف ــر عل ــکوفایي عص ــا ش ــنتي ب س
ــیایي  ــاي آس ــت تمدن ه ــه سرنوش ــاب ب ــري از کت ــش دیگ در بخ
ــر  ــه نظ ــد. ب ــاره مي کن ــرب اش ــان غ ــاي جه ــر دگرگوني ه در براب
ــود  ــش خ ــیدند نق ــه کوش ــر مدرنیت ــزرگ در عص ــاي ب او تمدن ه
ــه همسو ســازي  ــا ب ــا تنه ــد، ام ــه بدهن ــه شــکل گذشــته ادام را ب
مفهوم هــاي خــود بــا مفهوم هــاي ســنتي خــود پرداختنــد.

در واقــع؛ آنچــه از ایــن تمدن هــا در دورانمــدرن بــرون مي تراویــد، 
ــنتي  ــاي س ــدام مقوله ه ــر ان ــه ب ــد ک ــه اي بودن ــاي عاری جامه  ه
ایــن  در  شــایگان  بنیادیــن  پرســش هاي  دوخته شــده بودند. 
ــن اســت کــه اگــر انقــالب یــک مفهــوم مــدرن اســت،  کتــاب ای
ــت  ــنت اس ــان س ــه جه ــق ب ــه  متعل ــن ک ــا دی ــبتي ب ــه نس چ
مي توانــد داشته باشــد و اگــر انقالبــي بــه نــام دیــن انجــام گیــرد، 
ــد  ــدا خواه ــي پی ــن چــه سرنوشــت و وضعیت ــن صــورت دی در ای
کــرد؟ شــایگان  پاســخ ایــن پرســش را در ایــن کتــاب مي دهــد؛ 
ــازد.به  ــن س ــالب روش ــا انق ــود را ب ــبت خ ــد نس ــرا مي خواه زی
ــرو  ــه قلم ــواه ب ــد، خواه نا خ ــالب مي کن ــه انق ــي ک ــر او دین نظ
تاریــخ وارد مي شــود و ناچــار از پذیــرش بایســته ها)الزامات(ي 
ــدل  ــوژي ب ــه ایدئول ــن ب ــي دی ــن وضعیت تاریخــي اســت. در چنی
برداشــت  ایــن  مي یابــد.  ایدئولوژیــک  کارکــردي  و  مي شــود 
ــر ســروش  ــه دکت ــي از جمل ــر اندیشــه  روشــنفکران دین ــا ب بعده
گذاشــت. تاثیــر  ایدئولــوژي"  از  "فربه تــر  کتــاب  در  بویــژه 
ــي  ــالب دین ــاب" انق ــي کت ــایگان در پ ــه ش ــري ک ــاب دیگ کت
ــگاه شکســته: اســکیزوفرني فرهنگــي"  چیســت؟ " نگاشــت،" "ن
نــام دارد. شــایگان در ایــن کتــاب بــه گونه شناســي انســان 
ایرانــي در هنگامــه پــس از انقــالب اســالمي پرداخــت. او در ایــن 
کتــاب مي خواهــد بــه ایــن پرســش پاســخ بدهــد کــه آیــا انســان 
ایرانــي پــس از انقــالب، ســنتي اســت یــا مــدرن؟ بــه نظر شــایگان 
ــل  ــي ح ــان ایران ــنتي در انس ــدرن و س ــان م ــاي دو جه تقابل ه
ــي در  ــي فرهنگ ــه دوپارگ ــاله ب ــن مس ــد. ای ــي مانده  ان ــده باق ناش
ــه "اســکیزوفرني  ــه شــایگان از آن ب ــن زده  ک ــي دام ــه ایران جامع
ــه  ــن انســاني ب ــد شــایگان چنی ــد. از دی ــر مي کن فرهنگــي" تعبی
تلویزیونــي مي مانــد کــه از دو سرچشــمه تصویــر بگیــرد و بــر هــم 
منطبــق کنــد. تردیــدي نیســت کــه ایــن درهم شــدن یــا تداخــل 
ــن حــال،  ــا ای ــد. ب ــا بدفهمــي مي انجام ــه کژفهمــي  ی ــا ب تصویره
شــایگان بــر ایــن نظــر اســت کــه شــاید بتــوان ایــن دوپارگــي را به 
گونــه اي رام کــرد و آن را بــه  ســان یــک امــکان پذیرفــت؛ امــکان 
فهــم جهان هــاي گوناگــون وجــود و الیه هــاي متفــاوت تاریــخ. از 
دیــد شــایگان نخســتین گام، آگاهــي از ایــن وضعیــت اســت، امــا 
اگــر ایــن آگاهــي صــورت نگیــرد، افســون ایــن وضعیــت مي شــویم.

تفکر کولي وار؛ هویت شبکه اي
اکنــون کــه بــه اینجــا رســیدیم، ســخن گفتــن از کتــاب 
"افســون زدگي جدیــد: هویــت چهــل تکــه و تفکــر ســیار" آســان 
مي نمایــد؛ زیــرا همــه آنچــه را کــه شــایگان در کتاب هــاي پیشــین 
خــود گفتــه و یــا آسیب شناســي و تحلیــل کــرده در ایــن کتــاب 
ــه  ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد. ب ــم آمده ان ــار ه ــد کن ــه اي جدی ــه گون ب
ــان و مکتب هــاي فلســفي  ــاب او؛ یعنــي "ادی ــان نخســتین کت می
ــار  ــي و چه ــي س ــد" راه ــون زدگي جدی ــاب "افس ــد" و کت هن
ــاي  ــي، دگرگوني ه ــه زمان ــن فاصل ــت.در ای ــاله پیموده شده اس س
ــم و  ــوژي، عل بي شــماري در زمینه هــاي گوناگــون معرفــت، تکنول
هنــر رخ نموده اســت؛ از جملــه: انقــالب الکترونیــک و در پــي آن؛ 
ــا  ــي ی ــي دهکــده جهان ــالب ارتباطــات، مجازي ســازي و پیدای انق
ــز ظهــور پســامدرنیته و آگاهــي ســیاره اي.  جهــان شــبکه اي و نی
ــگام   ــا هم ــن دگرگوني ه ــا ای ــایگان ب ــه ش ــت ک ــب اینجاس جال
شــده و نگاه هــا و تحلیل هــاي خــود را همســو بــا آن هــا بــه پیــش 
افســون زدگي   " کتــاب  مي تــوان  ایــن جهــت  از  برده  اســت. 
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جدیــد" را بــه نوعــي فلســفه جهــان مجــازي دانســت کــه 
شــایگان بــا بهره گیــري از اندیشــه هاي فیلســوفان پســامدرن 
بویــژه ژیــل دلــوز و جیانــي واتیمــو کوشــیده تــا وضعیــت 
ــذارد. ــل بگ ــه تحلی ــا را در آن ب ــم روزگار م ــان ه ــودي انس وج

ــن  ــد" ای ــي جدی ــون زدگ ــاب "افس ــایگان در کت ــن ش ــز بنیادی ت
ــگاه  ــي ن ــر پیدای ــر اث ــه ب ــس از آن ک ــروز پ ــان ام ــه جه اســت ک
امــروزه  شــده بود،  افســون زدایي  معرفت شــناختي  و  علمــي 
بــا باز گشــت ســاختارهاي ســنتي و کهــن واپــس زده، از نــو 
ــدن  ــازي و جهاني ش ــد مجازي س ــان فراین ــده . بي گم افسون زده ش
ــه  ــروزه هم ــه، ام ــن پای ــر ای ــت. ب ــن زده اس ــده دام ــن پدی ــه ای ب
ــا عصــر  ــنگي ت ــه س ــاي بشــر از عصــر پارین ــات و آگاهي ه اطالع
ــود  ــره خ ــد و به ــود مي کنن ــراز وج ــي اب ــاهراه هاي ابر طالعات ش
ــه اي آگاهــي شــبکه اي  و  ــن پارادایمــي گون ــد.در چنی را مي جوین
پویــا پدیــد آمده اســت. اگــر گونه شناســي انســان "آســیا در برابــر 
ــوژي زده  و گونه شناســي کتاب هــاي" انقــالب  ــرد ایدئول غــرب"؛ ف
ــي"؛  ــکیزوفرني فرهنگ ــته: اس ــگاه شکس ــت؟" و "ن ــي چیس دین
انســان دوپــاره و شــیزوفرنیک بــود، اینــک انســان "افســون زدگي 
جدیــد" گونــه اي جهش یافته اســت. بــه ایــن معنــا کــه او بــا گــذار 
ــه مهاجــري بــدل  از ســاحت هاي ایدئولوژیــک و اســکیزوفرنیک، ب
شــده کــه در فضاهــاي گوناگــون وجــود در گشــت و گــذار اســت.

تــو گویــي چنیــن انســاني میراث بـَـر سرتاســر آگاهي هــاي بشــري 
از پیشــا تاریخ تــا بــه امــروز اســت. او در ایــن فضاهــا ســرگردان و 
ــران  ــاره بیک ــوالژ( از انب ــازي )بریک ــار از مرقع س ــردم ناچ ــه ه البت
ــي هاي  ــا و هستي شناس ــون متافیزک ه ــت؛ چ ــري اس ــي  بش آگاه
ــا جــاي خــود  کهــن فروپاشــیده اند و نظــام سلسســه مراتبي آن ه
را بــه نظــام ارتباطــي و شــبکه اي داده اســت. در چنیــن فضایــي هر 
انســاني بــه قــدر تــوان و نیــاز وجــودي خود از یــک قلمــرو وجودي 
ــاري  ــا کوله ب ــي دارد، ام ــه بر م ــي رود و توش ــر م ــرو دیگ ــه قلم ب
کــه در ایــن ســیر و ســفر همــراه اوســت، همیشــگي نیســت و او 
ــازد.  ــن س ــر جایگزی ــاي دیگ ــا کوله باره ــد آن را ب ــواره مي توان هم
بــه همیــن دلیــل، انســان امــروز بــه ســوژه اي بازیگــوش و خــالق 
ــو  ــا در پرت ــه نظــر شــایگان همــه این ه ــه ب ــدل شده اســت. البت ب
ــن  ــا ای ــد. ب ــه دســت مي آی ــوق بشــر ب ــرش دمکراســي و حق پذی
ــه آن در  ــه شــایگان ب ــک – ک همــه خطــر مرقع ســازي ایدئولوژی
ــود دارد. ــواره وج ــاره کرده  بود-هم ــود اش ــین خ ــاي پیش کتاب ه

آینده درخشان هنر ایراني
ــم حضــور:  ــج اقلی ــاي گمشــده"، "پن ــوي فضاه "در جســت و ج
بحثــي دربــاره شــاعرانگي ایرانیان"، "جنــون هشــیاري" و "فانوس 
جادویــي زمــان" در میــان کتاب هــاي شــایگان،آثاري هســتند کــه 
بــه طــور ویــژه بــه هنــر و ادبیــات مي پردازند.البته پیشــتر شــایگان 
ــه چــاپ  در ســال 1972 دفتــر ســروده هاي خــود را در فرانســه ب
ــه  ــاحل ب ــا ... از س ــه دری ــا ب ــه "از دری ــاب ک ــانده بود.این کت رس
ســاحل" نــام دارد، مجمــوع شــعرهاي شــایگان بــه زبــان فرانســه را 
در بــر دارد کــه بــا مقدمــه هانــري کربــن بــه چــاپ رسیده اســت.

در جســت و جــوي فضاهــاي گمشــده" نخســتین  کتــاب" 
کتــاب شــایگان اســت کهبــه هنرهــاي تجســمي مي پــردازد.

بیشــترمقاله هاي ایــن کتــاب پیشــتر در مجله هــاي گوناگــون 
ــا و  ــر در مجله ه ــي دیگ ــیده اند و برخ ــاپ رس ــه چ ــران ب در ای
مجموعه هــاي فرانســه زبان. شــایگان در دیباچــه ایــن کتــاب 

نخســت از  نحــوه آشــنایي خــود بــا هنــر غربــي مي گویــد و این که 
چگونــه در ســفر خــود به ایتالیا و ســپس فرانســه در دوران نوجواني 
ــا شگفت زده شــده بود. او  ــزرگ اروپ از شــکوه معمــاري شــهرهاي ب
ــه  ــد و ب ــر هن ــه هن ــه اش ب ــه مي نویســد کــه ســپس عالق در ادام
ــاور دور  ــه خ ــه ب ــا ک ــب شــد و بعده ــران جل ــر ای ــال آن، هن دنب
ــد شــد. ــن عالقه من ــن و ژاپ ــر کشــورهاي چی ــه هن ــرد ب ســفر ک

کتــاب نشــان مي دهــد کــه شــایگان در کنــار کاوش در تمدن هــاي 
ــتاوردهاي  ــر و دس ــه هن ــا ب ــه آن ه ــنجش و مقایس ــیایي و س آس
هنــري آن هــا نیــز عالقه منــد شــده بود. او بــه ایــن نتیجــه 
ــد جــدا از  ــاي آســیایي نمي توان ــه شــناخت تمدن ه رســیده بود ک
ــد. ــا باش ــن فرهنگ ه ــري ای ــاي هن ــا و آفرینه ه ــناخت زمینه ه ش

ــن مقاله هــا شــناخت جهان بیني هــاي  دل مشــغولي شــایگان در ای
گوناگــون  ســرزمین هاي  هنــر  در  کــه  اســت  تمدن هایــي 
ــاب  ــن کت ــه ای ــتین مقال ــه او نخس ــراي نمون ــده اند. ب ــر ش جلوه گ
بــا نــام "ســفر مــن در قــرن پانزدهــم میــالدي" بــه گسســت هاي 
شــناختي کــه آفرینه هــاي هنــري عصــر نوزایــي را از آثــار هنــري 
پیشــامدرن جــدا مي سازند،اشــاره مي کنــد. او بــر ایــن نظــر اســت 
کــه برگذشــتن از ایــن گســل هاي تاریخــي و جابجایي هــاي 
ــي و همچنیــن  ــناختي نیازمنــد ابــزاري هــاي مفهوم هستي ش
آگاهــي ویــژه اي اســت کــه هــم انســان غربــي کــه آن  را بــه پــس 
رانــده بایــد دوبــاره بــه آن  مجهــز شــود و هــم انســان شــرقي کــه 
ــن  ــه شــده. شــایگان رســالت انســان شــرقي را در ای از آن هابیگان
ــرا انســان  ــد؛ زی ــي مي دان ــه دشــوارتر از رســالت انســان غرب زمین
ــد. ــت مــدرن را در خــود جــذب کن ــوز نتوانســته هوی شــرقي هن

ایــران  معاصــر  هنــر  در  اســت  کاوشــي  کتــاب  دوم  فصــل 
ــي  ــدان ایران ــي از هنرمن ــري برخ ــار هن ــل آث ــي و تحلی و  بررس
ــعیدي  ــم س ــلو، ابوالقاس ــن آغداش ــپهري، آیدی ــهراب س ــون: س چ
ــیار  ــي بس ــر ایران ــر معاص ــه هن ــایگان ب ــف زاده. ش ــي یوس و کام
ــي در  ــر ایران ــه" هن ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــت. او  ب ــدوار اس امی
آینــده همچنــان و بیــش از پیــش شــگفت زده مان خواهــد کــرد."

لنگرگاه نگاه
بــراي فــردي ماننــد شــایگان کــه در ســاختارهاي فرهنگــي 
ــي  ــه بخوب ــن نکت ــود ، ای ــدرن کاویده ب ــیایي و م ــاي آس تمدن ه
آشــکار بــود کــه در میــان تمدن هــاي یاد شــده هیــچ تمدنــي بــه 
ــت. ــد نخورده اس ــاعري  پیون ــعر و ش ــا ش ــي ب ــدن ایران ــد تم مانن

افــزون بــر ایــن - همــان گونــه کــه در آغــاز اشــاره کردیــم - معلــم 
ــیک  ــاعران کالس ــروده هاي ش ــا س ــایگان  او را ب ــه ش ــر خان س
ایــران از جملــه: ســعدي، حافــظ، موالنــا و فردوســي آشــنا 
ــا  ــان ب ــد ایرانی ــایگان پیون ــد ش ــر روي، از دی ــه ه ــود. ب کرده ب
ــچ گاه  ــته و هی ــه داش ــروز ادام ــه ام ــا ب ــده ها ت ــراز س ــعر از ف ش
ــعر اندیشــیده اند  ــب ش ــان در قال ــع؛ ایرانی نگسســته اســت. در واق
ــن  ــر ای ــت. ب ــعر داشته اس ــي از ش ــه رنگ ــي همیش ــر ایران و تفک
ــي در  ــم حضــور؛ بحث ــج اقلی ــاب "پن ــایگان کت ــه ش ــود ک ــه ب پای
ــاي شــاعرانگي  ــه بررســي ویژگي ه ــه ب ــان" را ک شــاعرانگي ایرانی
ایرانیــان مي پــردازد، نگاشــت. الزم بــه یــادآوري اســت کــه طــرح 
نخســت کتــاب بــه ســال 1983بــر مي گــردد؛ یعنــي زمانــي کــه 
ــگارش  ــراي ن ــایگان را ب ــنهاد ش ــک" پیش ــود فیلوزوفی ــه "ات مجل
ــا  ــرد. بعده ــور" مي پذی ــم حض ــج اقلی ــوان "پن ــا عن ــه اي ب مقال
شــایگان طــرح کلــي آنچــه را کــه در ذهــن داشــته بــا دوســتش، 



ت
ال

قا
م

101

شــادروان شــاهرخ مســکوب در میــان مي گــذارد و ســرانجام 
ــایگان در  ــاند. ش ــرانجام مي رس ــه س ــن کار را ب ــاري او ای ــه ی ب
دیباچــه ایــن کتــاب مي نویســد؛ هیــچ ملتــي را نمي تــوان 
یافــت کــه بــه ماننــد ایرانیــان ســروده هاي شــاعران بــزرگ 
ــد. ــود بکنن ــه خ ــتدالل هاي روزان ــار و اس ــني گفت ــود را چاش خ

ــه  ــوغ گرانمای ــحور نب ــان مس ــد:" ایرانی ــاره مي نویس ــن ب او در ای
ــه  ــل نمي مانند".ب ــا غاف ــال آن ه ــي از حضــور فع شاعران شــان دم
نظــر شــایگان پیونــد ایراني هــا بــا شــاعران بزرگ شــان بــه نحــوي 
بــوده کــه گویــي آن هــا همیشــه حضــور دارنــد؛ تــو گویــي حافــظ، 
ســعدي، موالنــا، خیــام و فردوســي بــراي ایرانیــان معاصــر هســتند.

ــت  ــه اي اس ــه، مقال ــن مجموع ــه ای ــان ترین مقال ــان درخش بي گم
ــاره  ــا عنــوان" لحظه هــاي برق آســاي حضــور" درب کــه شــایگان ب
ــایگان  ــه ش ــت ک ــاد آوري اس ــه ی ــت. الزم ب ــام نوشته شده اس خی
ــدا  ــي پی ــه فراوان ــام عالق ــروده هاي خی ــه س ــي ب از دوران نوجوان
ایــن  از خاطــرات چاپ نشــده اش در  او در بخشــي  کرده بــود. 
ــه  ــام ب ــات خی ــا رباعی ــه اروپ ــفر ب ــش از س ــد؛ پی ــاره مي گوی ب
همــراه برگــردان فرانســه آن و برگــردان معــروف فیتــز جرالــد بــه 
ــات  ــن رباعی ــب ای ــیده بود. او روز و ش ــتش رس ــه دس ــي ب انگلیس
را مي خوانــد و احســاس مي کــرد ســروده هاي خیــام پاســخ 
معماهــاي زندگــي را در خــود دارند.بینــش خیامــي حتــي زمانــي 
ــده بود؛"  ــره ش ــن او چی ــر ذه ــرد ب ــل مي ک ــرب تحصی ــه در غ ک
ایــن جهان بینــي مبتنــي بــر ناپایــداري دنیایــي کــه ماننــد ریــگ 
ــه در  ــد." آنچ ــا ش ــه دنی ــم ب ــرگاه نگاه ــت، لنگ ــرار اس ــان ف بیاب
ــود، جهان بینــي سراســر  ــب ب ــراي شــایگان جال رباعیــات خیــام ب
ــه  ــه ب ــي  اي ک ــود؛ جهان بین ــزرگ ب ــاعر ب ــن ش ــتي ای نیهیلیس
ــر  ــام را "مظه ــایگان خی ــک بود.ش ــیار نزدی ــي بس ــرش بودای نگ
ــطه  ــاید بواس ــت. ش ــي" مي دانس ــوغ ایران ــارض در نب ــي تع نوع
همیــن "تعــارض" بــود کــه میــان خــود و خیــام پیونــدي وجــودي 
ــت. ــي دانس ــایگان خیام ــدي، ش ــل از دی ــن دلی ــه همی مي دید.ب

شاعر گسست
از میــان چهــار کتــاب پایانــي شــایگان، 2 کتــاب "جنــون 
ــاره  ــب درب ــه ترتی ــه ب ــان" ک ــي زم ــوس جادوی هشــیاري" و "فان
بودلــر و پروســت هستند،شــاید در نــگاه نخســت کتاب هایــي 
بــه نظــر برســند کــه چنــدان بــا دیگــر کارهــاي شــایگان همنــوا 
ــا دقــت در ســیر زندگــي شــایگان پــي  ــا ایــن حــال، ب نباشــند. ب
ــي او  ــه از زندگ ــه ک ــت. آن گون ــه نیس ــن گون ــه ای ــم ک مي بری
ــس  ــه در انگلی ــي ک ــژه هنگام ــي بوی ــایگان از جوان ــم، ش مي دانی
و ســوئیس بــود بــه بودلــر عالقه منــد شــده بود و آثــار او را 
مي خوانــد. از ســوي دیگــر؛ هنگامــي کــه در دانشــگاه ژنــو 
ــن  ــن ای ــت. ضم ــي مي رف ــد ادب ــاي نق ــر کالس ه ــر س ــود ب ب
ــت و در  ــي داش ــه عجیب ــان عالق ــه رم ــي ب ــه او از دوران جوان ک
جایــي گفتــه کــه از رمــان بیشــتر از فلســفه آموخته اســت.

بــه جــز عالقــه دوران جوانــي، ایــن کــه چــرا شــایگان بــه بودلــر و 
پروســت پرداخــت و جایــگاه ایــن دو کتــاب در جغرافیــاي فکــري 
شــایگان کجاســت و چــه نســبتي بــا کلیــت اندیشــه هاي کانونــي 
ــه  ــا ب ــد، ام ــه نمي گنج ــن مقال ــه ای ــد، در حوصل ــدا مي کنن او پی
ــن  ــه روش ــن زمین ــه را در ای ــد نکت ــوان چن ــرده مي ت ــور فش ط
ــر  ــه نث ــایگان ب ــر ش ــگاه و نث ــه ن ــم ک ــم بگویی ــن را ه ــرد. ای ک
ــوان  ــر نوشــته اي از شــایگان مي ت ــر اســت. کمت شــاعرانه نزدیک ت

ــه  یافــت کــه در بردارنــده اســتدالل ها و بحث هــاي فلســفي از گون
ــایگان را  ــوان ش ــاید بت ــد ش ــن دی ــد. از ای ــوفان باش ــار فیلس آث
بیشــتر حکیمــي ذوقــي دانســت. از ســویي دیگــر؛ شــاید شــایگان 
ــوي  ــزرگ فرانس ــنده ب ــاعر و نویس ــن دو ش ــه ای ــن ب ــا پرداخت ب
مي خواســته بــه گونــه اي دیــن خــود را بــه فرهنــگ و هنــر فرانســه 
بگــزارد. بــا ایــن حــال، بــه طــور کلــي دربــاره بازگشــت شــایگان 
بــه قلمــرو شــعر و رمــان در پایــان عمــرش بایــد گفــت کــه او در 
شــعر آنچــه را مي جســته کــه زمانــي در حیــن کاوش و شــناخت 
تمدن هــا بــه آن نظــر داشته  اســت؛ یعنــي عالــم مثــال یــا خیــال؛ 
ــن بشــري  ــاي که ــان مشــترک تمدن ه ــه بنی ــوي ک ــي معن جهان
اســت .اما ایــن ســاحت معنــوي یــا بــه تعبیــر شــایگان؛ "روزنــه اي 
بــه وجــه دیگــر واقعیــات" بــا پیدایــي جهــان مــدرن به پــس رانده  
ــون  ــاب "افس ــایگان در کت ــه ش ــن ک ــا ای ــود. ب ــرکوب مي ش و س
ــه  ــده روح" ب ــاره گمش ــوي "ق ــت و ج ــد" در جس ــي جدی زدگ
ــد،  ــاره مي کن ــرب اش ــي در شــرق و غ ســنت هاي مشــترک عرفان
امــا بــه نظــر مي رســد کــه بــا نــگارش کتــاب "جنــون هشــیاري" 
ــه تماشــا بنشــیند؛  ــو شــعر ب ــال را در پرت ــم خی ــا عال خواســته ت
چــرا کــه بــه تعبیــر نوالیــس، شــاعر رمانتیــک آلمانــي، هــر چــه 
ــه  ــر ب ــه و هایدگ ــد نیچ ــه مانن ــایگان ب ــر. ش ــاعرانه تر واقعي ت ش
ــنت هاي  ــه س ــه اي ک ــان مرتب ــد؛ هم ــي مي ده ــه واالی ــر مرتب هن
دینــي در گذشــته داشــتند. امــا ایــن کــه چــرا شــایگان بودلــر را 
ــي  ــه او از دوران نوجوان ــته از عالق ــده- گذش ــور برگزی ــراي منظ ب
بــه بودلــر- بــه ایــن دلیــل اســت کــه ایــن شــاعر تاثیــر بســزایي 
بــر فضــاي ادبــي انگلیس،ایتالیــا، آلمــان و  روســیه گذاشته  اســت. 
ــد و  ــر مي  گوی ــا بودل ــاي خــود ب ــي از همانندي ه شــایگان در جای
ایــن کــه ایــن شــاعر چــون خــود او داراي بینشــي اســکیزوفرنیک 
اســت.از ایــن نظــر بودلــر بــه قلمروهایــي در آمــده کــه هیچ یــک 
ــه همیــن دلیــل  ــه آن را نداشــتند. ب از همگنانــش جــرات ورود ب
ــمار  ــه ش ــا ب ــات اروپ ــزرگ در ادبی ــت ب ــک گسس ــر ی ــعر بودل ش
ــخن  ــري س ــت هاي بودل ــم از گسس ــن ه ــر بنیامی ــي رود. والت م
ــن  ــتي بنیادی ــا گسس ــر ب ــعر بودل ــایگان ش ــد ش ــد. از دی مي گوی
ــد. ــا را باز مي یاب ــل، چیزه ــه تمثی ــز ب ــا گری ــا ب ــاز مي شــود، ام آغ
ــت  ــایگان اهمی ــراي ش ــر ب ــعر بودل ــازي در ش ــده تمثیل س پدی
ــه  ــا ب ــازي از چیزه ــا تمثیل س ــر ب ــر او بودل ــه نظ ــي دارد.ب فراوان
و  باز مي یابــد  را  آن هــا  مي بخشــد،  انســاني  چهــره اي  آن هــا 
بــه آن هــا "مکان هــاي وجــود" مي دهــد. بــه همیــن دلیــل 
ــد  ــدا مي کن ــناختي پی ــان هستي ش ــر ش ــا بودل ــاعرانه ب کالم ش
و این گونــه، تخیــل  هــم چهــره اي هستي شــناختي مي یابــد.
ــر پدیدارهــاي جهــان حکــم نشــانه هاي "هیروگلیــف"  ــراي بودل ب
ــز  ــده، راز و رم ــم و گزارن ــگاه مترج ــاعر در جای ــه ش ــد ک را دارن
ــد. ــا را باز مي نمایان ــت آن ه ــت فراپش ــاید و حقیق ــا را مي گش آن ه

از دیــد شــایگان بودلــر در ذهــن انســان مــدرن حضــوري فراگیــر 
یافته اســت؛ چراکــه او بهــره اي از جــان و روح انســاني را در 
پــس پشــت چیزهــا و پدیده هــا مي دیــد و نمایــان مي کــرد.

تجربه اي ناب
داســتان شــایگان و نــگارش واپســین کتــاب او، "فانــوس جادویــي 
او  ســاله  پنجــاه  دل ســپردگي هاي  از  بیــرون  هــم  زمــان" 
ــي  ــایگان در دوران زندگان ــه گفته شــد، ش ــه ک نبوده اســت. آن گون
خــود عالقــه فراوانــي بــه رمــان داشــت و بویــژه رمــان "در جســت 
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ــار هنگامــي کــه در ســوییس  و جــوي زمــان بازیافتــه" را یــک ب
ــت،  ــران باز گش ــه ای ــه ب ــي ک ــر هنگام ــار دیگ ــود و ب ــجو ب دانش
ــوان  ــان" مي ت ــي زم ــوس جادوی ــاب "فان ــواي کت ــد. از فح خوان
ــد  ــایگان پدی ــي در ش ــه بزرگ ــت تکان ــان پروس ــه رم ــرد ک ــي ب پ
آورده اســت. ایــن تکانــه حاصــل ســیر و ســلوکي اســت کــه رمــان 
پروســت، بیان گــر آن اســت.در واقع؛ بــه نظــر مي رســد کــه رمــان 
پروســت شــایگان را در پایــان عمــر بــا تنهایــي و خلــوت ویــژه اش 
ــرو کرده باشــد؛ همــان تنهایــي وجــودي کــه آغــازگاه ســیر و  روب
ســلوک خــود شــایگان بوده اســت. از ایــن جهــت، پربیــراه نیســت 
اگــر بگوییــم کــه ایــن رمــان روزنه هــاي نوینــي بــه درون شــایگان 
ــالي آن  ــم از الب ــم مي توانی ــاب را مي خوانی ــي کت ــوده . وقت گش
ــا  ــاروي اش ب ــنده را از روی ــانه نویس ــتي و سرخوش ــس سرمس ح
رمــان پروســت دریابیــم. بــراي نمونــه شــایگان در جایــي از مقدمه 
ــردي  ــه ف ــا تمهیــدات منحصــر ب کتابــش مي نویســد: "پروســت ب
ــر  ــان آفرینــش اث کــه مي اندیشــد، مي کوشــد خواننــده را در جری
ــه دنیــاي  ــد کــه ن ــه درون دنیایــي فراخوان ســهیم ســازد و او را ب
نویســنده اســت بلکــه در حقیقــت دنیــاي درونــي خــود اوســت. بــا 
ایــن توضیــح فقــط راوي نیســت کــه مســیر ســیر و ســلوک خویش 
را مي پیمایــد، بلکــه هــر خواننــده اي کــه عــزم خوانــدن کنــد در 
برابــر ایــن پرســش قــرار مي گیــرد کــه آیــا از پــس طــي طریقــي 
ــه  ــا ک ــد؟" از همــه این ه ــر مي آی ــي و ریاضــت وار ب ــن طوالن چنی
ــا  ــراي م ــظ را ب ــم حاف ــراي فرانســوي ها حک ــم، پروســت ب بگذری
دارد و بــه اعتــراف بــزرگان هنــر دنیــا او ختــم کالم رمــان اســت. 
ــختي هاي  ــواري ها و س ــود دش ــان خ ــگارش رم ــراي ن ــت ب پروس
خودخواســته  اي را متحمــل شــد، بــه گونــه اي کــه جــان خــود را 
بــر ســر آن نهــاد. جالــب اینجاســت کــه همــان گونــه کــه پروســت 
در نــگارش ایــن رمــان بــراي خــو رســالتي قائــل بــود، شــایگان هم 
در نوشــتن "فانــوس جادویــي زمــان" رســالتي ویــژه بــراي خــود 
در نظــر داشــت. بــه همیــن دلیــل حــدود ســه ســال از عمــرش را 
بــا دقــت و وســواس زیــاد بــه نــگارش ایــن کتــاب اختصــاص داد. 
از  جــدا  پروســت  جهــان  در  شــایگان  جوگــري  و  جســت 
کشــش هاي وجــودي او نیســت: "پروســت خالــق حماســه مــدرن 
اســت،)رمان( جســت و جــو نوعــي ســیر و ســلوک انســان مــدرن 
ــارت  ــه عب ــوي دارد. ب ــي دنی ــه وجه ــلوکي ک ــیر و س ــت، س اس
ــدد  ــوع مي پیون ــه وق ــي ب ــلوک در دنیای ــیر و س ــن س ــر ای دیگ

ــه هــم ریختــه، ازل و  ــه کلــي ب کــه هنجارهــاي متافیزیکــي آن ب
ابــد جــا بــه جــا شــده و انســان سرگشــته در ایــن دنیــا حقیقــت 
مطلقــي مي جویــد." بــا ایــن حــال، - چنــان کــه در مــورد کتــاب 
"فانــوس  "جنــون هشــیاري گفته شــد- شــایگان در کتــاب 
جادویــي زمــان" هــم گویــا مي خواهــد هنــر را جایگزیــن راه هــاي 
ــد:  ــق بکن ــت مطل ــت و حقیق ــه معنوی ــیدن ب ــراي رس ــنتي ب س
ــت،  ــان نیس ــنتي عرف ــاده س ــتي ج ــان پروس ــیر کاوش انس "مس
ــا  ــت.... اینج ــان آمده اس ــائل خودم ــي از رس ــه در برخ ــان ک چن
ــه  ــت تکی ــه الوهی ــر اریک ــود و ب ــان مي ش ــین عرف ــر جانش هن
ــد و  ــق مي کن ــي طری ــالکي ط ــان س ــه س ــد ب ــد.... هنرمن مي زن
گام بــه گام مراحــل و منازلــي  را پشــت ســر مي گذارد.....مراحــل 
ــه  ــت ک ــي دانس ــداق خان های ــوان مص ــق را مي ت ــي طری ــن ط ای
ــاند.  ــود مي رس ــه مقص ــر را ب ــق هن ــالک طری ــا، س ــذر از آن ه گ
نخســت آگاهــي بــه رســالتي کــه در پیــش داري، اراده نوشــتن و 
ــن بیــان نشــان  ــن رســالت...." ای گام نهــادن در مســیر تحقــق ای
مي دهــد کــه "فانــوس جادویــي زمــان" ســیر و ســلوک شــایگان 
ــت. ــه" اس ــان باز یافت ــوي زم ــت و ج ــان "در جس ــذرگاه رم از گ

در گفــت و گویــي کــه نگارنــده حــدود دو هفتــه پیــش از 
دربــاره  او  از  داشــت،  بیمارســتان  در  شــایگان  بستري شــدن 
ــگارش  ــي ن ــت، در پ ــخ گف ــید. او در پاس ــده اش پرس ــروژه آین پ
کتابــي اســت دربــاره چگونگــي دگرگونــي نظــرگاه ســنتي بــه دیــد 
ــن و  ــاختارهاي که ــرا س ــه و چ ــه چگون ــن ک ــدرن و ای ــي م علم
ــا  ــا ب ــدند، ام ــس زده  ش ــي( پ ــد )علم ــد نوپدی ــن دی ــنتي در ای س
ــه کــه آشــکار اســت،  پیدایــي رمــان از نوســر بر  آورده اند.ایــن گون
ــت  ــه معنوی ــیدن ب ــوم رس ــنتي و مرس ــاي س ــایگان از راه ه ش
نا امیــد شــده و بــه جســت و جــوي امــر مطلــق  از راه هنــر بویــژه 
ــروزگار  ــان هم ــایگان انس ــر ش ــه نظ ــود. ب ــان بر آمده ب ــعر و رم ش
ــچ  ــي رود. هی ــا دارد م ــه کج ــد ب ــت؛ نمي دان ــرگردان اس ــا س م
ــي اســت و  ــن وضعیت ــر چنی ــان تصویرگ ــدارد. رم ــي ن نقشــه راه
مي کوشــد برخــي از الیه هــاي تمدنــي را بــه گونــه جدیــدي 
ــت.  ــباهت نیس ــت بي ش ــي پروس ــه بازیاب ــف، ب ــن کش ــد. ای باز یاب
ــه  ــري را ک ــد و ام ــش بازمي جوی ــا رمان ــت ب ــه پروس ــي را ک زمان
شــایگان در رمــان  پروســت باز مي یابــد و آن را بــا مــا در "فانــوس 
جادویــي زمــان" در میــان مي گــذارد؛ دو ســر معادلــه اي هســتند 
ــد. ــان مي آورن ــه می ــخن ب ــاودان س ــاب و ج ــه اي ن ــه از تجرب ک
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ــر روی  ــی، ب ــروژه ی کالس ــرای پ ــم ب ــم گرفت ــه تصمی ــی ک زمان
ــه  ــه ب ــغلی ک ــن ش ــم، اولی ــز کن ــرد تمرک ــی مشــاغل خ اتنوگراف
ــان  ــود، چــرا کــه هــر روز زن ذهنــم آمــد، فروشــندگی خیابانــی ب
ــگاه  ــا دانش ــگاه ی ــر راه خواب ــر س ــه ب ــدم ک ــی را می دی و مردان
ــه  ــندگانی ک ــان فروش ــد. هم ــندگی می کنن ــته اند و فروش نشس
بنــر و ســردری ندارنــد یــا تزئینــی بانــور فلورســنت بــرای چشــم 
نــوازی. تنهــا پارچــه ای پهن شــده روی زمیــن و چنــد قلــم جنــس 
ــا  ــدوار ی ــار، امی ــا بیم ــا ســرحال، ســالم ی ــرد، خســته ی ــک ف و ی

ــد. ــی کن ــالش م ــرای کســب روزی اش ت ــه ب ــد ک ناامی
آنهــا البتــه همــه جــای تهــران بودنــد و مــن نمی دانســتم 
ــی  ــرای یافتــن مکان بایــدکارم را  از کجــا شــروع کنــم، در فکــر ب
ــتقر در  ــی مس ــندگان خیابان ــه فروش ــاهده و مصاحب ــت مش جه
ــردم. ــاب ک ــش را انتخ ــزک – تجری ــروی کهری ــای مت ورودی ه

ــل  ــهر وص ــمال ش ــه ش ــران را ب ــوب ته ــه جن ــی ک ــط متروی خ
می کــرد و طوالنی تریــن خــط متــروی حــال حاضــر  تهــران؛ کــه 

ــی باشــد. ــه م ــاد و دو دقیق ــی در آن  هفت ــان جابجای زم
ــن  ــش دارم؛ چنی ــی در پی ــردم کار راحت ــر می ک ــدای کار فک ابت
اســتنباط می کــردم کــه در عــرض یــک هفتــه می توانــم از 

همــه ی بیســت و نــه ایســتگاه خــط کهریــزک- تجریــش عکــس 
ــی پســندیده  ــچ قضاوت ــدان نشــده ای، هی ــا وارد می ــا ت ــرم؛ ام بگی

نیســت.
از وقتــی توانســتم مجــوزی از  دانشــگاه بــرای کارم داشــته باشــم 
تــا آخریــن روزی کــه کار را بــه پایــان رســاندم، چهــل روز فرصــت 

شتم. دا
ــا آنهــا بــرای عکس بــرداری و مصاحبــه  وقتــی بــرای اولیــن بــار ب
ــور  ــد چط ــتم بای ــودم، نمی دانس ــگ ب ــی گن ــدم، خیل ــرو ش روب
ســر صحبــت را بــاز کنــم، کمــی تــرس و اســترس داشــتم  مــدام 
ــود  ــح ب ــردم. صب ــرور می ک ــم م ــم را در ذهن ــا بودن ــل آنج دلی
و فروشــندگان تــازه داشــتند وسایلشــان را می چیدنــد، بعــد 
ــه و  ــو رفت ــدم، جل ــق ش ــان دقی ــه روی حرکاتش ــه ک ــد دقیق چن
از معمول تریــن یخ شــکن دنیــا اســتفاده کــرده و بــا لبخنــد 

ــده؟ ــاعت چن ــیدم:  س پرس
ده و ده دقیقه	 

و مــن همــان را تــوی دفترچــه ام نوشــتم، انــگار کــه دفترچــه قــوت 
قلبم شــده باشــد؛ بــه دفترچه اشــاره کــرده و گفتم: می تونــم ازتون 
چنــد تــا ســوال بپرســم؟بعد توضیــح دادم کــه از دانشــگاه آمــده ام.
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اشــکال نــداره؛ فقــط از طــرف شــهرداری 	 
نباشــه؛ واســمون مســئله بشــه.

ــاد؟ 	  ــش بی ــه پی ــئله ای ممکن ــه مس ــه چ مگ
مگــه نمی بینــن کــه شــما اینجــا بســاط 

کردیــد؟
با حالت کشداری می گوید:چرااااا؛ولی خب!

با حرف هایش ته دلم خالی می شود و کلی فکرهای آزار دهنده 
سراغم می آید، احساس خطر و دلهره.

فکرکردن به احساساتم را می گذارم برای راه بازگشت و می پرسم 
اهل کجایید و چند سالتونه ؟

کوهدشتیم. بیست و پنج سالمه.	 
چند وقته اومدید تهران؟ کجا ساکنید؟	 
چنــد ســالی میشــه، بــا شــریکم خونــه اجــاره 	 

کردیــم اطــراف تهــران.
چرا اومدید اینجا؟ کار و بار چطوره؟	 
ــد 	  ــم چن ــود، من ــاورز ب ــام کش ــود. باب کار نب

ســالی پیشــش کار کــردم، امــا اوضــاع جالــب 
ــران  ــو ته ــه ت ــن ک ــم گفت ــتام به ــود، دوس نب

ــرد. ــدا ک ــه کار پی میش
ــه اینکــه  ــرای اطمینــان دادن ب وقتــی خواســتم عکــس بگیــرم، ب
نیــت بــدی نــدارم، قــول دادم کــه از آنهــا هیــچ عکســی نگیــرم. و 

بــه همیــن ســادگی، تســلیم شــرایط شــدم.
ایــن تنهــا مســئله ی کار نبــود، هــر روزی کــه وارد ایســتگاه 
تــازه ای می شــدم، شــرایط و مســائل خاصــی نیــز همــراه آن 

می شــد. هویــدا 
ــن روز و  ــا آخری ــه ت ــترس اولی ــرس و اس ــن ت ــورت ای ــر ص دره

ــود. ــن ب ــراه م ــز هم ــتگاه نی ــن ایس آخری
ــی  ــا حت ــق ی ــا دقای ــی، همیشــه ت ــه ی میدان ــن تجرب ــد از اولی بع
شــاید ســاعاتی بعــد از حضــورم نمی توانســتم دوربینــم را بیــرون 
آورم؛ بــرای جلــب اعتمــاد، صحبت هــای طوالنــی را شــروع 
ــد  ــاکنیم، چن ــا س ــا هســتیم، کوج ــل کوج ــه اه ــم، اینک می کردی
ــم.  ــم ،شــغلمان چیســت و چــرا وارد ایــن کار شــده ای ســال داری
ــن  ــد م ــاور کنن ــا شــاید ب ــود ت ــه الزم ب ــای دو طرف ــن صحبته ای
مامــور شــهرداری نیســتم و بــرای ثبــت چهــره ی کســی و درســت 

ــه ام. ــرای کســی نرفت ــده ب ــردن پرون ک
آنهــا هــر کــدام سرگذشــت و داســتان خــاص خودشــان را 
داشــتند، اکثــرا از شهرســتان آمــده بودنــد و ایــن نکتــه  اشــتراک 
ــتند،  ــی نداش ــن همگن ــان چنی ــغل قبلیش ــی در ش ــود ول ــا ب آنه
ــری  ــون بارب ــری چ ــرد دیگ ــاغل خ ــان از مش ــغل های قبلی ش ش
منــزل و کارگــری گرفتــه تــا کشــاورزی و کاســبی و کارمنــدی را 

شــامل می شــد.
کاســبانی کــه بــه دلیــل سیاســت های غلــط بازرگانــی ورشکســته 

شــده بودنــد.
ــی از  ــه راحت ــرو، ب ــل نی ــل تعدی ــه دلی ــه ب ــی ک ــدان پیمان کارمن

ــد. ــده بودن ــته ش ــار گذاش ــان کن کارش
ــای  ــش هزینه ه ــود آب و افزای ــل کمب ــه دلی ــه ب ــاورزانی ک کش
ــود  ــال ها ب ــاورزی س ــای کش ــب بیمه ه ــرایط نامناس ــت و ش کاش
کــه جــز زحمــت چیــزی عایدشــان نشــده بــود و یــا کارکنانــی کــه 
چــه در یــک ارگان رســمی و دولتــی مثــل شــهرداری یــا کارخانــه 
ــا نســیه و  ــدن حقــوق و ب ــا ب ــا ماه ه ــد، ام تولیــدی کار می کرده ان

قــرض گرفتــن مــاه را بــه ســال رســانده بودنــد.
گویا همه دردی مشترک داشتند و آن ناچاری بود.

ــران  ــه ته ــرا ب ــه چ ــیدم ک ــاله پرس ــی ۶5 س ــا مرتض ــی از آق وقت
ــت: ــه گف ــک جمل ــا ی ــد، تنه ــرت کرده ان مهاج

امکانات زندگی نداشتیم	 
ــای  ــام اندوخته ه ــی می اندیشــیدم و تم ــات زندگ ــه امکان ــن ب و م
ــر  ــط فق ــی و خ ــب جین ــه ضری ــرده و ب ــی ک ــم را حالج اقتصادی

ــردم. ــر می ک فک
ــر  ــینما و تئات ــالن س ــه س ــات ن ــورش از امکان ــتم منظ می دانس
ــه و  ــه مدرس ــی ب ــات، او حت ــالن اجتماع ــتخر و س ــه اس ــت ن اس
ــه  ــم ک ــی می پرس ــه وقت ــرا ک ــرد، چ ــر نمی ک ــم فک ــگاه ه دانش

منظــورش از امکانــات چیســت، می گویــد:
شغل نبود، نون نبود.	 

او دیگــر بــه تهــران عــادت کــرده، امــا جوان ترهــا هنــوز دلتنــگ 
ــه ســاله می گویــد: شهرشــان هســتند، علــی بیســت و ن

از فــردا زودتــر بــود می رفتــم، می رفتــم کنــار 	 
ــاختم  ــک می س ــداری کوچ ــک دام ــدرم و ی پ
ــی و  ــجاد س ــردم. س ــی، می ک ــا زنده گ و آنج

ــج ســاله هــم می گفــت : پن
آدم مگــه دیوانــه باشــه کــه تــو تهــران زندگــی 	 

کنــه! چنیــن جمالتــی کــم نیســتند، و از 
یکســری درد مشــترک خبــر می دهنــد. مثــل 
ــواده و دوســتان و  ــه دور از خان ــت، ب ــم غرب غ

هم زبانــان.
البتــه فروشــندگی خیابانــی مختــص شــهر تهــران  و کشــور ایــران 
ــن  ــی شــاهد چنی ــه نوع ــه شــهرها و کشــورها ب نیســت و در هم
ــا شــتابی بیشــتر؛ کشــوری  پدیــده ای هســتیم، شــاید در ایــران ب
ــی 139۰،  ــال1385 ال ــه ی س ــن فاصل ــال بی ــج س ــی پن ــه ط ک
ــد،  ــرت کرده ان ــهر مهاج ــه ش ــتا ب ــر از روس ــون نف ــار میلی چه
ــغل  ــن ش ــکل تامی ــا مش ــد، ب ــهر مقص ــه ش ــت ک ــی اس طبیع
مواجــه گــردد، بــه خصــوص آنکــه بــرای ســاکنین قدیمــی و دائــم 
ــرده  ــرم می ک ــه ن ــت و پنج ــکلی دس ــن مش ــا چنی ــز ب ــود نی خ
ــد،  ــبی نمی یابن ــاره ی مناس ــی راه چ ــر وقت ــراد مهاج ــت. اف اس
اجبــارا بــه ایــن کار روی می آورنــد. کاری کــه بــه ســرمایه مالــی 
ــری  ــن و صب ــه ی فوالدی ــک حوصل ــا ی ــدارد، ام ــاز ن ــی نی چندان
ــد. ــی می طلب ــه ی زندگ ــرای ادام ــر شــور ب ــزه ای پ ــن و انگی آهنی

در نقــدی کــه بــه مســتند "21 آگهــی اســتخدام" خانــم 
ــه  ــودم ک ــده ب ــه ش ــود، متوج ــته ب ــریفی، وارد گش ــاز ش فرحن
ــان مشــاغل  ــت شــغلی بخصــوص از صاحب ــزان رضای ســوال از می
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ــا  ــالی درد و دله ــا در الب ــت، ام ــتی نیس ــدان درس ــرد کار چن خ
و صحبتهای مــان خواســته و ناخواســته بــه ایــن ســوال نیــز 
پاســخ داده می شــد. جــواب احمــد آقــا از همــه ی جوابهــای 
دیگــر جامع تــر و بســیار نزدیــک بــه جــواب اکثریــت افــراد بــود:

راضی نباشم چیکار کنم؟	 
ــوه  ــز می ــه ج ــد ک ــر کرده ای ــال فک ــه ح ــا ب ــه ت ــیدم ک از او پرس

ــید؟ ــز بفروش ــری نی ــز دیگ چی
با تندی می گوید :

ما خالف نمی کنیم.	 
منظــورم را درســت متوجــه نشــده، امــا ناخواســته هــم به یکســری 
ســواالت دیگــر جــواب می دهــد؛ بــه ایــن ســوال کــه حتــی اگــر 
ــدا  و  ــلوغی و ص ــا و ش ــرما و گرم ــت در س ــخت اس ــان س برایش
توهیــن و تهدیــد و نگاه هــای آزار دهنــده کار کننــد؛ امــا برایشــان 
مهــم اســت کــه  بــه  قــول خودشــان حــالل واری کاســبی کننــد و 

نــان بــر ســر ســفره خانــواده ببرنــد، هرچقــدر کــم و ناچیــز.
در میــان درد نــداری و ســختی های شــرایط کاری، دردهــای 
ــا  دیگــری نیــز رخ می نماینــد، مثــل درگیری هــای گاه و بــی گاه ب
مامــوران شــهرداری کــه گاهــی خاطــرات تلــخ و گزنــده ای از ایــن 

درگیــر ی هــا نقــل مــی شــود.
مامورانــی کــه معذورنــد بــرای رفــاه حــال شــهروندانی کــه قصــد 
ــد، حداالمــکان از ســد معبــر جلوگیــری  اســتفاده از متــرو را دارن

کننــد، درحالــی کــه همیــن مدخل هــا مکان هــای مناســبی بــرای 
دیــده شــدن و امــرار معــاش فروشــندگان خیابانــی می باشــد. ایــن 
مراقبــت مصرانــه ی ارگانــی چــون شــهرداری؛ خــواه ناخــواه، تــرس 
علــی چراغــی و یونــس عســاکره شــدن را خبــر می دهــد و چقــدر 
تلــخ کــه خاطــرات مشــابه زیــادی از ایــن قســم اتفاقــات نیــز نقــل 

می شــود.
ــع  ــال موق ــه پارس ــاله ک ــاه س ــلم پنج ــا مس ــت آق ــل سرگذش مث
ــه دلیــل بیمــاری قلبــی، راهــی  جمــع کــردن بســاط کســبش، ب

ــود. ــتان شــده ب بیمارس
ــا  ــرد، آنه ــا را قضــاوت ک ــوان آنه ــن اوصــاف؛ نمی ت ــا همــه ی ای ب
ــا در شــرایط  ــد، آنه ــم ندارن ــه ترحــم و توجــه ه ــازی ب ــی نی حت
ــت  ــه دس ــدن از آن ب ــارج ش ــه خ ــد ک ــرار گرفته ان ــبی ق نامناس
خودشــان میســر نیســت، می طلبــد کــه ســازمان ها  و وزارت 
خانه هــا و دولــت در ایــن راســتا اقدامــات مناســبی پیشــه کننــد 
ــر  ــا خشــونت و جب ــان ب ــت و توام ــی و موق ــات ضربت و از تصمیم
دوری کــرده و بــا نگاهــی ســازنده بــه فکــر اصــالح وجــود موجــود 

باشــند.
بــه امیــد جامعــه ای شــاد و ســرزنده کــه در آن عدالــت، بــه لبخنــد 

رضایــت تک تــک شــهروندانش تعبیــر گــردد.
............................................................................

متــروی  ورودی هــای  مشــاهدات  و  مصاحبه هــا   از  بخشــی 
تجریــش کهریــزک- 

تمامی اسامی مستعار می باشند.
پاییز و زمستان 97
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بیست سال تالش سخت؟
هوشنگ اعلم

آزمــا بیســت ســاله شــد. ایــن شــاید در دی مــاه مهم تریــن اتفــاق 
ــاله  ــه در دوره بیست س ــی ک ــود و یاران ــان ب ــا آزمایی ــی م زندگ
ــه  ــا از میان ــد ی ــا بودن ــراه م ــی هم ــه فرهنگ ــن ماهنام ــار ای انتش
ــه  ــک مجل ــان ی ــور و یاری ش ــا حض ــا ب ــدند ت ــان ش راه همراه م

ــد.  ــد و ببال ــی، بمان فرهنگ
ــه  ــک مجل ــدن ی ــاله ش ــی دارد بیست س ــه اهمیت ــا چ ــا واقع ام
ــوی  ــی از س ــتوانه مال ــچ پش ــتقل و بی هی ــه ای مس ــم مجل آن ه
کســی، یــا گروهــی یــا حــزب و جنــاح و دار و دســته ای 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 
ــر  ــوغ نرســیده پرپ ــه بل ــارد و بســیاری از نشــریات، ب ــه« می ب فتن

می شــوند. 
ــن  ــخ ای ــم و پاس ــر کرده ای ــش فک ــن پرس ــه ای ــا ب ــا باره خودم
ــد  ــر چن ــی ه ــت و مختصر:»خدمت ــوده اس ــاه ب ــیار کوت ــرا بس چ
ــه ورزی و  ــترش اندیش ــرای گس ــالش ب ــگ و ت ــه فرهن ــز ب ناچی
ــا تحمــل هــر مصیبتــی کــه کــم نبــوده اســت  بیشــتر دانســتن ب
ــا  ــم باره ــاز ه ــا ب ــال ام ــن بیست س ــا در ای ــن مصیبت ه ــرح ای ش
ــرای دنبال کــردن ایــن هــدف  ــد ب از خودمــان پرســیدیم چــرا بای
ــا و ســال هایی را کــه می شــد صــرف هــزار کار دیگــر کــرد  روزه
ــا  ــرد صــرف انتشــار آزم ــذت ب ــر ل ــه ای دیگ ــه گون ــی ب و از زندگ

ــود شــاید.  ــن ب ــه راســتی چــرا؟ و جــواب ای ــم. ب کنی
فاجعــه در نبــود آگاهــی رخ می دهــد، هــر فاجعــه ای، حتــی وقــوع 
ــه آن جــا برســد  ــه و آتشفشــان اگــر آگاهــی بشــر ب ســیل و زلزل
ــه بــالی آســمانی  ــد ایــن حــوادث طبیعــی را کــه گاه ب کــه بتوان
تعبیــر می شــوند مهــار کنــد. نــه زلزلــه ویرانــی و مــرگ بــه دنبــال 

دارد و نــه ســیل و آتشفشــان. 
ــه  ــم ک ــری ه ــه دیگ ــر فاجع ــی ه ــوادث طبیع ــوع ح ــدا از وق ج
زندگــی بشــر را بــه تباهــی و نابــودی می کشــد در نهایــت 
ــا آگاهــی همــه ی جنگ هایــی کــه در طــول  برآینــدی اســت از ن
ــه ای کــه روی داده اســت در غیبــت  ــه هــر دلیــل و بهان ــخ ب تاری
ــه  ــان ک ــت. چن ــوده اس ــناخت ب ــل و ش ــی و عق ــش و آگاه دان
ــرد  ــد می ک ــر را تهدی ــالمت بش ــت و س ــه زیس ــی ک بیماری های
ــا هنــوز مــی کنــد و هــر قــدر دامنــه شــناخت و آگاهــی بشــر  ی
ــا کاســته شــده  ــک بیماری ه ــدرت گاه مهل گســترده تر شــده از ق
ــاری  ــک بیم ــیوع ی ــه ش ــواردی ک ــر اســت از م ــخ پ اســت و تاری
توانســته اســت میلیون هــا انســان را در غیبــت شــناخت و آگاهــی 
ــدازه کــه  ــه و ... و هــر ان ــا، آبل ــه کام مــرگ بکشــد. طاعــون، وب ب
ــتر  ــا بیش ــن بیماری ه ــه ای ــبت ب ــان نس ــناخت انس ــی و ش آگاه
شــده از قــدرت مــرگ آور آنهــا کاســته شــده اســت و بســیاری از 
بیماری هایــی کــه زمانــی مــرگ ســیاه بــه دنبــال داشــت. امــروز 
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در بنــد دانــش بشــری مهــار شــده و از بیــن رفتــه اســت. تاریــخ 
ــت. ــی اس ــن بیماری های ــر از چنی ــان پ جه

 زمانــی کــه در ســال های دور وبــا در ایــران شــایع شــد نا آشــنایی 
ــه چگونگــی  ــا نســبت ب ــاری و ناآگاهــی آن ه ــن بیم ــا ای ــردم ب م
ــرگ  ــه کام م ــر را ب ــزاران نف ــاری ه ــن بیم ــان ای ــرایت و درم س
کشــاند و عجبــا کــه مردمــان نــاآگاه خــود عامــل اصلــی گســترش 
ایــن بیمــاری و کشــتار جمعــی مــردم و در واقــع یــک خودکشــی 
ــل از دســت  ــه دلی ــن بیمــاری ب ــه ای ــان ب ــد. مبتالی جمعــی بودن
ــه فتــوای اهــل  رفتــن آب بدنشــان دچــار تشــنگی می شــدند و ب
علــم! و صــواب! هــر کــس دســتش می رســید در کوچه هــا و 
گذرهــا ظرف هــای بــزرگ آب » نــذری« می گذاشــت تــا بــا 
ــه تشــنگان از اجــر اخــروی برخــوردار شــود و کاســه ای  کمــک ب
ــیدن  ــرای نوش ــزرگ آب ب ــای ب ــن ظرف ه ــار ای ــفالین در کن س
ــر  ــا نف ــود کــه هــر روز صده ــذر و صــواب ب ــن ن ــق همی و از طری
ــای  ــد و روزه ــدند و روز بع ــال می ش ــا مبت ــه وب ــالم ب ــراد س از اف
ــاد  ــن می افت ــر زمی ــه ای ب ــه ای و خان ــان در کوچ ــر جنازه ش بعد ت
ــاران  ــان و عط ــاید حکیم ــردم و ش ــی م ــن ناآگاه ــت ای و در نهای
ــل  ــل قت ــه عام ــا« را ب ــال ها » وب ــه در آن س ــود ک ــازان ب و دواس
عــام هــزاران انســان انســان تبدیــل کــرد. بیمــاری ی کــه امــروز 
ــک  ــازو کار مهل ــه س ــبت ب ــم نس ــل عل ــدن اه ــل آگاه ش ــه دلی ب
ــک بیمــاری  ــه آن در حــد ی ــال ب ــی ابت آن و شــناخت عامــل اصل
ــون،  ــر همچ ــاری دیگ ــزاران بیم ــت و ه ــان اس ــل درم ــاده قاب س
آبلــه، حصبــه، طاعــون و بیماری هایــی دیگــر کــه بی درمــان 
نمــود و از نســلی دیگــر منتقــل می شــد امــروز بــه یــاری دانــش 
ــا  ــل شــده اســت و ب ــر تبدی ــی درمان پذی ــه عارضه های و آگاهــی ب
ــوع  ــه وق ــد ک ــوز درنیافته ان ــان ها هن ــیاری از انس ــه بس ــن هم ای
ــه دلیــل نا آگاهــی اســت.  هــر فاجعــه ای در زندگــی بشــر تنهــا ب
حتــی خوشــبختی و بدبختــی و حتــی اســارت در بنــد ایــن یــا آن 

ــج. ــار در تحمــل رن ــدرت قاهــر و اجب ق
امــروز  کــه  اســت  عارضــه ای  تریــن  بیداد گــر  گرســنگی،   
میلیاردهــا نفــر از مــردم جهــان درگیــر آن انــد و در جنــگ نابرابــر 
ــه  ــن عارض ــد و ای ــت می دهن ــان را از دس ــه جانش ــن عارض ــا ای ب
ــه ارزش و  ــبت ب ــی نس ــت. ناآگاه ــی اس ــل نا آگاه ــه دلی ــم ب ه
کرامــت انســان، ناآگاهــی نســبت بــه ذات عدالــت نا آگاهــی 

نســبت بــه همــه ســاز و کارهایــی کــه گروهــی را زیــاده خــواه و 
ــه تســلیم  ــار ب ــر را ناچ ــی دیگ ــب می ســازد و گروه ــت طل تمامی
و پذیــرش رنــج می کنــد و شــاید شــرایط امــروز جهــان بــا همــه 
پیشــرفت های تکنولوژیکــی خــود بزرگتریــن عارضــه ای باشــد کــه 
گریبــان بشــر را گرفتــه  اســت و هنــوز انســان قــرن بیســت و یکــم 
ــانی  ــاید انس ــی اش کجاســت؟ و ش ــید زندگ ــه خورش ــد ک نمی دان
ــه  کــه در چنبــره روزمرگــی و طلســم خــور و خــواب و حــرص ب
ــانی  ــت. انس ــی اس ــن روزگار تلخ ــته چنی ــود شایس ــاده خ دام افت
ــانی کــه  کــه دانســتن بــه معنــای واقعــی را برنمی تابــد. انس
ــد. انســانی کــه  ــالش نمی کن ــرای دانســتن و بیشــتر دانســتن ت ب
ــه  ــه ای ب ــت آن را بســان وظیف اندیشــیدن را واگذاشــته و در نهای
دیگرانــی کــه البــد بایــد اهــل اندیشــه باشــند واگذاشــته اســت و 
ــر خرمــن اندیشــگی، اهــل  ــه نــوک زدن از ســر تفنــن ب گاهــی ب
ــم  ــی فراه ــی از آگاه ــه خرمن ــی ک ــته های مردم ــه و دانس اندیش
ــد، خــود را آگاه شــده فــرض می کنــد. انســانی کــه کتــاب  کرده ان
خوانــدن و مطالعــه را در بهتریــن شــکل تفننــی می دانــد کــه اگــر 
فرصتــی بــود و حوصلــه ای کــه در کــوران دویدن هــای بی حاصــل 
ــه آن پرداخــت آن  و هــدف قطعــا کم تــر دســت می دهــد. بایــد ب

ــه بیشــتر دانســتن.  ــرای ســرگرمی و ن هــم ب

ــان نخواهــد  ــن اســت کــه رنج هــای بشــری از می ــا واقعیــت ای ام
ــن  ــیم و ای ــش را بشناس ــه ها و علت های ــه ریش ــر آن ک ــت مگ رف
ــا مطالعــه و اندیشــیدن و  ــود مگــر ب شــناختن ممکــن نخواهــد ب
بــاز هــم اندیشــیدن و یافتــن پاســخ بــرای یــک کلمــه بــه ظاهــر 
ســاده کــه کلیــدی اســت بــرای گشــودن همــه قفل هــا. کلمــه ی 
کــه راهبــر انســان از غارنشــینی تــا کنــون  بــوده اســت. »چــرا؟«  
و تــالش بــرای یافتــن پاســخ هــر چرایــی و هــزاران چــرای دیگــر 
کــه از پــی نخســتین پرســش خواهــد آمــد اســت کــه انســان را 
ــاید  ــد و ش ــرون می کش ــارت بی ــراس و اس ــج  و ه ــه رن از ورط
همیــن اندیشــه راهبــر مــا شــد تــا بیســت ســال پیــش نخســتین 
شــماره ماهنامــه آزمــا را منتشــر کنیــم. ماهنامــه ای کــه هــدف آن 
ترغیــب و تشــویق بــه مطالعــه بــود و باز شــناخت هنــر و فرهنــگ 
و همــه ی کســانی کــه اندیشــیدن و آگاه کــردن تعریــف وجــودی 

ــد. ــان فرهنگ ان ــا خالق ــت و آن ه آن هاس
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ــه اســطوره ای  تفســیری بــر نمــاد اســب در قصّ
»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

قصّه هایــی کــه تاکنــون همیشــه در طبقه  بنــدی قّصه  هــای 
ــرار می  گرفــت،  ــری ق مردمــی، درون قفســه قّصه هــای جــّن و پ
قّصــه - مســتدل،  تحلیــل  هایــی  بــا  نگارنــده،  زعــم  بــه 
هــای اســطوره ای قلمــداد می  شــوند. قصّه  هایــی بــا تمــام 
ویژگی  هــای داســتاِن دینی-اســاطیری. ایــن قّصه هــا حامــل 
شــرح نمادیــن قوانین/قواعــد طبیعــت و قوانیــن و روابــط 

نــد. اجتماعی ا
پیونــد شــگفت آنچــه از قانــون طبیعــت توّســط مردمــان آموخته 
شــده اســت، بــا قوانیــن اجتماعــی، کــه عمومــاً بــر اســاس همــان 
ــده و  ــیار پیچی ــی بس ــوند، ترکیب ــاخته می ش ــت س ــد طبیع قواع
ــالوه  ــه ع ــازد ک ــی  س ــه م ــه در قصّ ــال خردمندان ــن ح در عی
ــه، آن را از  ــق قّص ــز و بســیار دقی ــر ســاختار منســجم، متمرک ب
ــن اجــزای  ــده می  ســازد. ای ــز آکن ــا نی ــن و پرمعن ــی نمادی اجزای
ــی، روان- ــون زبان شناس ــترده  ای چ ــای گس ــن در حوزه  ه نمادی

شناســی، سیاســت، و در مجمــوع شــاخه های اساســی فرهنــگ 
قابلّیــت تفســیر را دارنــد.

شــکافتن ســاختار محکــم و اصیــل ایــن قصّه  هــا، تجزیــه 
ــز  ــن و نی ــی نمادی ــن معان ــّکله آن و یافت ــزای متش ــه اج ــا ب آنه
تفســیرهای هــر یــک، مــا را مســتقیماً بــه حــوزه درک و معرفــت 
اقــوام ســازنده اســطور  ه ها و چگونگــی ســاختن و پرداختــن 
ــادات  ــا و اعتق ــا، آداب و رســوم، مناســک، باوره ــن، آیین  ه قوانی

بــر مبنــای آموخته  هایشــان از طبیعــت می  رســاند.
ــری  ــن و نظامی گ ــت و دی ــه، از سیاس ــر جامع ــم ب ــن حاک قوانی
ــواده و فــرد و جمــع و ماننــد آن، تقریبــاً  ــا روابــط خان گرفتــه ت
همگــی ریشــه در دریافــت مــا از چگونگــی ســامان قواعــد 
ــر  ــاوت تغیی ــیم تف ــته باش ــه توانس ــا ک ــر آنج ــت دارد مگ طبیع

ــیم. ــاطیری بازشناس ــّدس اس ــانی را از تق ــع انس جوام
پایــان اســطوره ماننــد دم مــار »اوروبــوروس« در دهانــش قــرار 
می گیــرد. چنیــن دایــره بســته  ای بــرای روایــت طبیعــت بســیار 
ــرای  ــه عنــوان الگــوی مشــابهی ب ــی کــه ب ــی زمان گویاســت؛ ول
ــره  ــر جامعــه را در دای حکایــت جامعــه انتخــاب می  شــود، ناگزی
تقــّدس و تکــرار خــود، در پیوســتن پایــان بــه آغــاز و چرخیــدن 
و چرخیــدن محصــور خواهــد ســاخت؛ و ایــن بــا طبیعــت ذاتــی 

تغییــر و تحــّول جوامــع بشــری ســازگار نیســت.
ــا  ــود ی ــا ش ــار ره ــان م ــد دم از ده ــا بای ــاکش ی ــن کش در ای
فضــای درون دایــره در فشــار عضــالت اســاطیری و خردکننــده 

ــار بشــکند. م
ــه »آغ آت«1 را همــان  ــدا قّص ــر ســخنی، در ابت ــاز ه ــل از آغ قب

1. اسب سفید
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ــم: ــل می  کن ــودم نق ــنیده ب ــه ش ــور ک ط
ــاه  ــده، ش ــاس دۆربونون ــاه عابّ ــده، ش ــر گۆنون ــن بی »گۆنلری
ــر  ــْوز بی ــددی ق ــکان، یئ ــه ووردو ت ــکان، تَرَزی ی ــت م ــاس جنّ عابّ
گیــردکان، یوخــون گلیــر یــات، بیــر نلبکــی نابــات، آل محّمدیــن 

ــوات... ــا صل گۆل جمالین
گــؤزل بیــر قصریــن ایچینــده بیــر پادشــاه یاشــاردی. بــو 
پادشــاهین گــؤزل، گؤیچــک بیــر قــیٛزی وار ایــدی. بــو قیٛزیــن 
ــون  ــا آتاســی اْون ــدی. آم ــاق ای ــی دْوالنم تکجــه آرزیســی دۆنیان
قصــردن ائشــیگه چیٛخماســینا ایجــازه وئرمیــردی. قــیٛز آتاســی-

نیــن بــو ایشــیندن چــْوخ ناراحــات ایــدی. بیــر گئجــه یوخــودان 
ــاری  ــالن پالت ــه اْوغ ــْویونوب اَینین ــی س ــب، اؤز پالتارالرین اْویانی
ــون  ــاق اۆچ ــی دْوالنم ــب دۆنیان ــی حاضیرالیی ــب، آغ آتین گئیی
یــوْال دۆشــدو. گئتــدی گئتــدی بیــر اؤلکه یــه یئتیشــدی. قــیٛز، 
پادشــاهی نین قصرینــه  اؤلکه نیــن  اوْ  ایلــه  پالتــاری  اوْغــالن 
ــاه  ــین. پادش ــی اْوردا قالس ــته دی اوْ گئجه ن ــذن ایس ــب ای گئدی
قبــول ائتــدی. گئجــه سۆفــره باشــیندا پادشــاهین اْوغلــو بــو تــازا 
ــا  ــالن اْولدوغون ــن اْوغ ــردی. اوْ، قوْناقالری نی ــر جۆر باخی ــا بی قوْناغ

ــدی:  ــالن آناســینا دئ ــردی. اْوغ ــه باخی شــک ایل
ــدا اۆزوک -  ــری، بارماغین ــک یئ ــدا بیلرزی قْولون

یئــری، یاندیریــر یاخیــر بــو قْونــاق منــی. 
ــن  ــا قْوناغیمیزی ــاق، آم ــو قْون ــدی ب ــْوخ، اْوغالن ــر: ی آناســی دئیی
ــو آلیــش- ــو بیلمــک ایستیرســن، اْون ــیٛز اْولدوغون ــا ق ــالن ی اْوغ

وئریــش اۆچــون بازارا آپــار. بو آدام میٛر-میٛنجیغا ســاری گئتســه، 
بیــل قیٛزدیــر؛ یْوخســا قیٛلینج-قالخانــا ســاری گئتســه بیــل کــی 

ــر! اْوغالندی
قیٛزیــن آغ آتــی بــو ســؤزلری ائشــیدیب قــیٛزا یئتیریــب دئیــر: 

ــدا قیٛلینجــا ســاری گئــت. ــازارا آپاران ســنی ب
قــیٛز دا آغ آت دئینــه قــوالق آســیب قیٛلینجــالرا طــرف گئــدر. 
اْو گۆن آخشــام اْوغــالن اْولــوب بیتنلــری آناســینا آنــالدار. 
آناســی دئیــر: گــؤردون اْوغالنــدی! یئنــه شــام باشــیندا اْوغــالن بو 
قیٛزیــن گؤزلرینــده اْوالن سۆزگــون باخیشــالرا باخیــب آناســینا 
دئیــر: قْولونــدا بیلرزیــک یئــری، بارماغینــدا اۆزوک یئــری، 

ــی.  ــاق من ــو قْون ــر ب ــر یاخی یاندیری
آناســی دئییــر اینانمیرســان اگــر بــو گئجــه بــو قْوناغیــن 
دؤشــگی نین آلتینــا قیٛزیــل گۆل ســر. صابــاح گۆللــر سْوالرســا 
بیــل کــی بــو قْونــاق قیٛزدیــر، سْولمازســا اْوغالندیــر. یئنــه آت بــو 
ــزدن  ــحر تئ ــدی: س ــردی. آت دئ ــیٛزا چاتدی ــیدیب ق ــؤزو ائش س
دوراریــق مــن ده نفســیم لــه بــو گۆللــری چیچکلندیــررم 
ــر  ــه دی و گۆلل ــی ائل ــی کیم ــار و ســحر دئدیگ ــر تازاالش گۆلل
ــدی:  ــی دئ ــن آناس ــدو. اْوغالنی ــی گؤرون ــْولمامیش کیم ــچ س هئ
ــیٛزی  ــاال، ق ــه آنا-ب ــه دفع ــر نئچ ــدی! بی ــاق اْوغالن ــؤردون قْون گ
ــردار  ــیٛزی خب ــفرینده آغ آت ق ــر س ــته دیلر و ه ناماق ایس ــیٛ س

ــدی.  ــا َدی ــو داش ــن اْوخ ــب اْوغالنی ائدی
بیــر گۆن ســحر تئــزدن دوروب پادشــاها دئــدی: مــن گئتمــه-

لی یــم داهــا، دْوالناجاغیــم چــْوخ یئرلــر وار. ســْونرا آغ آتینــا 
مینیــب یــْوال دۆشــدو. گئتــدی گئتــدی گئتــدی؛ یئتیشــدی بیــر 

ــون اوْرتاســینا. آغ آت دایانیــب قــیٛزدان یئــره یئنمه ســینی  چؤل
ــدی:  ــاری دئ ــیٛزا س ــره و ق ــدی یئ ــْونرا دا ییٛخیل ــته دی. س ایس
ــر ایســتگیم وار،  ــا ســندن بی ــْونودور آم ــون س ــم یْولوم ــورا منی ب
ــدن  ــم بیر-بیرین ــده سۆموکلری ــن اؤلدوگوم ــی؛ م ــودور ک اْودا ب
ــی  ــه سۆموکلریم ــون ایل ــْون گۆج ــن س ــدا س ــاق، اْون آیریالج

ــْوالزال.  ــه ت ــر طرف ــر ه بیربه بی
ــیٛز  ــدو. ق ــدی و اؤل ــْون نفســینی آل ــب س ــالری دئیی آغ آت بون
ــه  ــر طرف ــی ه ــن سۆموکلرین ــاراق آتی ــدی و آغالی ــْوخ غملن چ
ایلــه آتماغــا باشــالدی. سۆموکلــری  قْولونــون وار گۆجــو 
آتدیقجــا سۆمــوک دۆشــن یئربیــر گــؤزل شــهره چئوریلیــردی. 
قــیٛز هــر طرفــدن بــاش قالدیــران بــو شــهرین پادشــاهی اْولــوب 
قْوناقالندیغــی پادشــاهین اْوغلــو ایلــه ائولنیــب شــیرین بیــر حیاتــا 

ــالدیالر.« باش
قصّــه  ای کــه نگارنــده نمونــه چــاپ شــده آن را در میــان قّصــه -
هــای متعلّــق بــه آذربایجــان ندیــده اســت، قصّــه  ای اســت 
بازمانــده در خاطــره  اش از دوران کودکــی. از زبــان کهنســال 
ــه 3۰( ــاله در ده ــتاد س ــم هش ــه خان ــو )عاطک ــی قّصه گ بانوی

ــت  ــل و دس ــای اصی ــطوره ای در صورت  ه ــای اس ــه قصّه  ه گرچ
ــه  ــی ب ــد، ول ــردن ندارن ــه ک ــای خالص ــچ ج ــان، هی نخورده ش
ــا  ــده ت ــی، نگارن ــن تحلیل ــت در چنی ــردن روای ــاه ک ــور کوت منظ
ــاب  ــونده اجتن ــای تکرارش ــردن تکّه  ه ــو ک ــن از بازگ ــای ممک ج

می  کنــد.

آغ آت
یکــی بــود یکــی نبــود، غیــر از خــدا هیــچ کــس نبــود. پادشــاهی 
ــدن  ــزرگ ســفر و دی ــا آرزوی ب ــری جــوان داشــت ب ــود و دخت ب
دنیــا و شــاید ســفری آیینــی بــرای یافتــن و رســیدن بــه خــود. 
ــرود و  ــل می  ــه اصطب ــرانه، ب ــدّل پس ــاس مب ــا لب ــبی ب نیمه  ش
ــفید  ــب س ــر اس ــوار ب ــد. س ــفید را می  خواه ــب س ــر اس از مهت
ســرزمین های زیــادی را زیــر پــا می  گــذارد و باالخــره بــه 

ــری دارد. ــه او پس ــد ک ــاهی می  رس ــرزمین پادش س
مهمــان پادشــاه می  شــود و پســر پادشــاه بــا احساســی عجیــب، 
حــس می کنــد کــه مهمانشــان دختــر اســت و شــیوه های 
مختلــف بــرای آزمــودن او و آشــکار کــردن رازش بــه کار می گیرد. 
ولــی در همــه آنهــا اســب ســفید بــا راهنمایی  هــای شــبانه دختــر 

ــد. ــار شــدن در دام شــاهزاده حفــظ می  کن را از گرفت
ــب  ــا اس ــاهدخت ب ــد و ش ــر می رس ــه س ــدن ب ــان ش دوره مهم
ــازل  ــّی من ــس از ط ــود. پ ــر می  ش ــفری دیگ ــی س ــفیدش راه س
ــه  ــفید ب ــب س ــند و اس ــوت می  رس ــیع و بره ــتی وس ــه دش ب
شــاهدخت مــی  گویــد کــه اینجــا پایــان ســفر اســت و ایــن کــه 
ــرد و  ــم م ــن خواه ــد. م ــر می رس ــه س ــا ب ــن در اینج ــی م زندگ
تمــام اعضــای بدنــم از یکدیگــر جــدا خواهــد شــد. پــس تــو بــا 
ــرا  ــوان داری، تک تــک اعضــای م ــازو و آنچــه در ت هــر چــه زور ب
ــن. از  ــاب ک ــی پرت ــه می  توان ــی ک ــن نقاط ــه دورتری ــردار و ب ب
ــد  ــزی خواه ــه  ای و چی ــهری و خان ــن ش ــای م ــک از اعض ــر ی ه
ــدوه  ــه و ان ــا گری ــبش، ب ــفارش اس ــق س ــاهدخت طب ــد. ش رویی
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ــرد  ــکل می گی ــیع ش ــرزمینی وس ــد و س ــن می  کن ــراوان چنی ف
ــد. ــی می  کن ــر آن فرمانروای ــاهدخت ب ــه ش ک

داســتان آفرینــش، چگونگــی و چرایی هســتی و خلــق موجودات، 
ــتند  ــی هس ــازنده قّصه های ــای س ــن موضوع  ه ــه اصلی تری از جمل
کــه تفــاوت آشــکار و پنهانــی بــا ســایر انــواع قصّه  هــا دارنــد. ایــن 
ــه لحــاظ ســاختاری و اجــزای ســازنده  شــان،  ــا، ب دســت قصّه  ه
ــا دیگــر قّصه هــا  از جملــه حکایــات اخالقــی،  تفاوتــی اساســی ب
عشــقی، قصّه  هــای حیوانــات، طنــز و چــون آن، و شــباهتی 
انکارناپذیــر بــا روایت هــای گوناگــون نــوع خــود، حّتــی در ســایر 

نقــاط جهــان دارنــد.
ــق مــی  شــود؟  ــی خل ــه دســت چــه نیروهای ــه و ب جهــان چگون
ــان  ــا، غول-خدای ــا الهه ه ــد ی ــتی، خدایان ان ــق هس ــای خال نیروه
ــی را  ــد؟ گیت ــتی کدامن ــان هس ــای جه ــی از پدیده  ه ــا برخ ی
چگونــه و چــرا ســاخته  اند؟ در اندیشــه انســان ســوال گر و کنجــکاو 
بــرای دانســتن راز هســتی، تــالش بــرای یافتــن پاســخ، و نیــز در 
خیــاِل جســتجوگرش بــرای ســاختن آن پاســخ بــرای ایــن همــه 
ــه او  ــد ک ــمار می  کن ــای بی ش ــده، خیال پردازی  ه ــش اغواکنن پرس
ــه داســتان  های گوناگــون می کشــاند.  ــه ســوی شــکل دادن ب را ب
ســپس بــرای حفــظ آن داســتان  های مقــّدس )اســطوره(، آنهــا را 
بــرای رواج، آمــوزش و حفاظــت در ذهــن و ســینه مردمــان، بــه 

ــد. ــل می کن ــه تبدی قّص
قصّــه، ماننــد ترانــه، همچــون باریکــه آب  هــای روان کــه آهســته 
ــوش  ــی در گ ــد الالی ــزد و مانن ــزاران می  خ ــذ در دل چمن و ناف
کــودکان، در ذهــن و زبــان مــردم جــاری می  شــود و اثــر پنهــان 
ــل  ــه نق ــن داســتان  ها ب ــذارد. برخــی از ای ــه جــا می  گ خــود را ب
چگونگــی آفرینــش خــود ایــزدان می  پــردازد، مثــل پدیــد آمــدن 
خیــر و شــرّ از غول-خدایــی نخســتین، کــه ایــن خــود دســته  ای 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــل را ب ــاطیری مل ــتان  های اس ــزرگ از داس ب

ــد. ــکیل می  ده ــا را تش داده ،آنه
ــه شــده از  ــای برگرفت ــتان  ها و قّصه ه ــن داس ــر از ای برخــی دیگ
آنهــا، بــه نقــل چگونگــی آفرینــش مــاّدی تعلـّـق دارنــد. شــرح آن 
کــه گیتــی چگونــه ســاخته شــد، شــهرها، خانه  هــا و پدیده  هــای 
طبیعــت و ماننــد آن بــه دســت چــه کســی یــا کســانی و بــه چــه 

شــکلی ســاخته و پرداختــه شــده اند.
قّصــه اســب ســفید )آغ آت( بــه نظــر نگارنــده از جملــه 
ــاختار  ــه در س ــت ک ــی اس ــش گیت ــه آفرین ــق ب ــای متعلّ قّصه ه
خــود مشــابهت بــا اســطوره  هایی دارد کــه در آن هــا، جهــان 
ــا قربانــی شــدن غول-خدایــی  مــاّدی و شــکل گرفتــن هســتی ب
ــرد. ــورت می گی ــه  ای ص ــا اله ــانه ای ی ــودی افس ــتین، موج نخس

ــتگی از  ــد، از خس ــان را آفری ــی خدای ــی پرچاپت ــد، وقت »در هن
هــم دریــده شــد، و ســپس چهــار تــن از فرزندانــش از اندام هــای 
ــر  ــی دیگ ــم پیوســتند. غول ــه ه ــر ب ــاری دیگ ــم او ب ــده از ه دری
در ادبیــات ودائــی بــه نــام پوروشــه، وجــود دارد کــه در ادبّیــات 
ــم  ــگ ودای ده ــود و در ری ــی می  ش ــی یک ــا پرچاپت ــه ب براهمن
کــه ســرآغاز آمیــزش اســاطیر بومــی و آریایــی از آن دوره اســت، 
آفرینــش صــورت یــک قربانــی می یابــد و خدایــان در مراســم آن 
ــان  ــه هم ــه – ک ــون پوروش ــای گوناگ ــد و از اندام  ه ــور دارن حض

پرچاپتــی اســت - خلــق صــورت می  پذیــرد.« )بهــار 1375: 
)397

ــه، اســب  ــن قّص ــم ای ــاهزاده خان ــی ش ــفر آیین ــراه س ــار و هم ی
ــک  ــن ی ــای نمادی ــی از ویژگی  ه ــه تمام ــه ب ــت ک ــفیدی اس س

موجــود اسطوره  ای-افســانه ای برخــوردار اســت.
ــا لبــاس مبــّدل پســرانه ســوار  نیمه  هــای شــب دختــر جــوان ب

ــد. ــار می  کن ــه و دی ــرک خان ــر اســب ســفیدش ت ب
اراده بــرای دســت یافتــن بــه مطلــوب یــا خواســته خــود یــا پــدر 
»شــاه«، ضرورتــی اســت کــه بنیــان ایــن قصّه  هــا بــر آن اســتوار 
می شــود. مرحلــه  ای دشــوار و تعیین  کننــده بــرای قهرمانــی 
اســت کــه بــا تــن دادن بــه ایــن جدایــی و ســپس انــزوا و تنهایــی 

زندگــی خــود را خواهــد ســاخت.
ــم رفــت  ــه  هــا، شــاهزاده خان ــانِ ســنّتی قصّ طبــق روایــت راوی
ــه  هــا،  و رفــت و رفــت تــا بــه مملکتــی رســید و طبــق روال قصّ
ــن  ــای ای ــکات زیب مهمــان پادشــاه آن ســرزمین شــد. یکــی از ن
قّصه هــا آن اســت کــه در آنهــا نــه نامــی هســت نــه عنوانــی، نــه 
لقبــی و نــه نــام ســرزمینی و بــه نظــر می رســد قصّــه می  خواهــد 
بگویــد کــه فــارغ از زمــان و مــکان، هرکــس می توانــد شــاهزاده، 
یــا شــاهدخت زندگــی خــود باشــد. شــاید بــه همیــن خاطــر هــم 
هســت کــه ســنّت ها و آیین  هــا و مراســم در زندگــی همــه افــراد 

یــک جامعــه بــه یــک شــکل صــورت می  پذیــرد.
انــزوای آیینــی شــاهزاده خانــم در ایــن ســرزمین ناشــناس آغــاز 
می شــود و در ایــن منزلــگاه اســت کــه او بایــد نشــان دهــد کــه 

ــه می  ســازد. زندگــی و راه آینــده خــود را چگون
در قصــر پادشــاه او بــه عنــوان پســری مســافر پذیرفتــه می شــود. 
پســر پادشــاه، میزبــان مســافر، حــّس غریبــی نســبت بــه میهمــان 
پیــدا می  کنــد و شــب، درد دل و حــّس غریبــش را پیــش مــادر 
ــرودار  ــی و در گی ــد و دودل ــار تردی ــرد. شــاهزاده پســر گرفت می  ب

ــه او می  گویــد، پیــش مــادر می  گویــد: آنچــه حــسّ و دلــش ب
»دل از من می  برد، گرچه پسر می  نماید 

نشان انگشتری به انگشت دارد  و نشان النگو به دست. 
دل می برد مهمان از من و            می  سوزم من از دست او«

مراحــل آزمایــش قهرمــان آغــاز می شــود، مــادر شــاهزاده پســر 
ــه  ــودت ب ــا خ ــان را ب ــردا میهم ــه ف ــد ک ــی می  کن او را راهنمای
بــازار ببــر، اگــر مهمــان بــه طــرف زینت ــآالت کشــیده شــد، بــدان 
کــه دختــر اســت، اگــر نــه کــه حــدس تــو درســت نخواهــد بــود.

از ایــن قســمت  قصّــه، حضــور اســطوره  ای اســب خــود را نشــان 
می دهــد. اســب بــا قــدرت ویــژه خــود کــه بــه شــرح جزئیاتــش 
خواهیــم پرداخــت، در بســیاری از قّصه هــای اســاطیری، بــا 
ــب  ــت. اس ــه اس ــان قّص ــاور قهرم ــراه و ی ــی هم ــای متفاوت رنگ ه
ــوِد  ــه در خ ــطوره ای بلک ــای اس ــا در قصّه  ه ــه تنه ــاطیری ن اس
اســاطیر اقــوام مختلــف حضــوری تعییــن  کننــده و برجســته دارد. 
ــن،  ــیاه اهریم ــب  های س ــید، اس ــه خورش ــفید ارّاب ــب  های س اس
ــه  ــادر ب ــه ق ــب  هایی ک ــدار، اس ــب  های بال    ــده، اس ــب  های پرن اس
ــه  ــه و هم ــن  اند، هم ــای روش ــه دنی ــی ب ــان تاریک ــور از جه عب
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ــا  ــوام نقشــی ب ــب اق در فرهنگ  هــای کهنســال و در اســاطیر اغل
ــد. اهمّیــت و گســترده دارن

ــوس  ــی فب ــه شمس ــفید اّراب ــب  های س ــی، اس ــگ یونان در فرهن
)Fhoebus( را می  کشــیدند؛ اســب  های ســفید ایــران باســتان اّرابــه 
ــن،  ــد؛ در ژاپ ــت درمی  آورن ــه حرک مهر/خورشــید را در آســمان ب
ایزدبانــوی شــفقت و مــادر کبیــر، هــم بــه صــورت اســب ســفید، 
هــم بــا ســر اســب و هــم بــا تصویــر اســب میــان تاجــش ظاهــر 
ــون و میتــرا را اســب  های ســفید  می  شــد؛ در روم، ارّابه  هــای آپول
ــرگ،  ــر و تگ ــاران، اب ــاد، ب ــفید ب ــار اســب س می  کشــیدند، و چه

ــال می کشــیدند. ــه دنب ــا را ب ــه اردویســور آناهیت اّراب
ــت و  ــی اس ــاد زندگ ــم نم ــت؛ ه ــه اس ــادی دو خصلت ــب، نم اس
هــم مــرگ؛ هــم شمســی اســت و هــم قمــری. در ضمــن نمــاد 
عقــل، خــرد، اندیشــه، منطــق، نجابــت، نــور، نیــروی پویایــی، ذات 

ــزی، نیــروی جادویــی و غیبگویــی و... اســت. ــی و غری حیوان
اســب ســفید شــاهزاده خانــم کــه قــدرت جادویــی دارد، ســخنان 
ــادر و شــاهزاده پســر را می شــنود و راکــب خــود را از موضــوع  م
امتحــان جنســیّت او آگاه می  کنــد. بــه او می  ســپارد کــه در بــازار 
بــه هیــچ روی بــه طــرف اجنــاس زنانــه نــرود و تنهــا شمشــیر و 

قمــه و چیزهایــی از ایــن دســت بخــرد.
ایــن هشــیاری و محافظــت از صاحــب خــود، تنهــا ویــژه اســب 
ســفید ایــن قصّــه نیســت. »اســتپ  های آســیای مرکــزی، کشــور 
ــب  ــر اس ــود تصوی ــات خ ــّنت و ادبّی ــمن، در س ــواراِن ش اسب س
ــن ســنّت قدرت  هــای  ــق ای ــر طب ــد. ب اهریمنــی را حفــظ کرده  ان
ــا را  ــود و آن ه ــان می ش ــای انس ــین قدرت  ه ــب جانش ــز اس رازآمی
ــن اســب اهریمنــی درون  ــد. ای ــف می  کن در آســتانه مــرگ متوقّ
ــی را  ــد و میانج ــه بل ــت، وظیف ــنای ظلمت  هاس ــی کاود، آش را م
ــده  ــی ارواح برعه ــر راهنمای ــارت دیگ ــه عب ــد و ب ــام می  ده انج

اوســت.
ــت.  ــر گویاس ــن نظ ــتوک از ای ــاره ارتوش ــزی درب ــه قرقی حماس
توشــتوک بــرای بازیافتــن روحــش کــه توّســط جادوگــری طلســم 
شــده، بــا وجــود قهرمــان بــودن بایــد بــه نحــوی شــخصّیت خاّص 
خــود را تــرک گویــد و خــود را بــه قــدرت مافــوق طبیعــه اســب 
جــادو، چــل کویــروک، بســپارد کــه بــه او امــکان مــی  دهــد تــا 
بــه عالــم زیریــن برســد و جادوهــا را باطــل کنــد. چــل کویــروک 
هــم ماننــد انســان می شــنود و حــرف می  زنــد. او از ابتــدای ایــن 
ــرف  ــد و او را از ط ــدار می  ده ــوارش هش ــه س ــب ب ــواری غری س
ــوالیه-  ــی دارد«. )ش ــذر م ــد، برح ــم بپاش ــد دره ــه بای ــل ک مقاب

اســب(
ــتان  های  ــا داس ــای اســطوره  ای ب ــاختاری قصّه ه ــباهت  های س ش
ــر  اســاطیر ملــل، تردیــدی باقــی نمی گــذارد کــه ایــن قّصه هــا ب
ــی  ــوزش چگونگ ــرای آم ــابه ب ــی مش ــطوره  های دین ــاس اس اس
ــان ســاخته شــده اند. اگــر تقــّدس دینــی  ــار مردم زندگــی و رفت
ــدن آن- ــره ش ــا روزم ــبانه و ی ــل ش ــع از نق ــاطیر مان ــود اس خ

هاســت ولــی می تــوان بــرای آموختــن شــیوه  های درســت 
ــزدان، از  ــون ای ــی چ ــاختن روح و روان ــرای س ــردار، ب ــار و ک رفت
ــطوره های  ــال اس ــه امث ــان ک ــت. آنچن ــتمداد جس ــا اس قّصه  ه
ــرار  ــه ق ــن گون ــی از ای ــرای قصّه  های ــی ب ــون الگوی ــمنی همچ ش

می  گیرنــد.
صبــح فــردا شــاهزاده خانــم بــا شــاهزاده پســر بــه بــازار می رونــد 
و چنــان کــه اســب آموختــه اســت، دختــر جــوان تعدادی اســلحه 
مــی  خــرد و بــه قصــر بازمی  گردنــد. شــب بعــد از شــام بــاز پســر 
ــش  ــه قلب ــر آنچ ــرد و ب ــادر می ب ــش م ــش را پی ــّس و درد دل ح

گواهــی می  دهــد، اصــرار مــی ورزد.
مــادر ایــن بــار می گویــد مــن امشــب مقــداری گل ســرخ پرپــر 
شــده زیــر تشــک مهمــان می  ریــزم. صبــح کــه بیــدار شــد پیــش 
ــگاه می  کنــم.  ــه شــود، گل  هــای زیــر تشــک را ن از آن کــه متوجّ
ــه کــه دیگــر  اگــر پژمــرده باشــند، مهمــان دختــر اســت، اگــر ن

شــّکی در پســر بودنــش نکــن.
ــر  ــادر و پس ــخنان م ــفید س ــب س ــی اس ــه ای جادوی ــاز گوش  ب
ــان  ــت از عری ــز وحش ــد. ج ــر را آگاه می  کن ــنود و دخت را می  ش
شــدن حقیقــت کاری از دختــر برنمی  آیــد ولــی بــاز اســب ســفید 
ــه  ــش از آن ک ــح پی ــد صب ــه او می  گوی ــد. ب ــظ می  کن او را حف
دیگــران از خــواب بیــدار شــوند، تــو بیــدار شــو و گل  هــای زیــر 
تشــک ات را بیــاور تــا مــن  نفســی در آن بدمــم، گل  هــا تــر و تــازه 
خواهنــد شــد و تــو دوبــاره آن هــا را زیــر رختخوابــت بریــز و چنیــن 

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

ــد دوبــاره و  ــه اّول تولّ ــگ آن نمادهــای درج ــرخ و رن  گل س
سرســپاری بــه راهــی باطنــی هســتند... بوتــه گل ســرخ تصویــر 
یــک باززاییــده، یــک دوبــاره تولّدیافتــه اســت )شــوالیه گل ســرخ( 
تــر و تــازه شــدن گل  هــا بــا نفــس اســب ســفید – نمــاد دیگــری از 
روح - در حقیقــت تولـّـد تــازه دختــری اســت کــه مراحــل تشــّرف 

ــد. ــی خــود را طــی می کن آیین
روز ســوّم دختــر، رســتگار و نجات  یافتــه ســوار بــر اســب ســفید 
خــود از میزبانــان خداحافظــی کــرده، پــا در ادامــه راه می  گــذارد.

از جملــه ویژگی  هــای ایــن دســت قصّه  هــا آن اســت کــه گرچــه 
قهرمــان در یکــی از منــازلِ راه و ســلوکش بــه محبوبــی می  رســد 
ولــی چــون هــدف چیــز دیگــری اســت، در آن مرحلــه فریبنده تن 
بــه پیونــد بــا او نمی  دهــد. و یــا در چنیــن قّصه هــا اگــر قهرمــان 
ــد، محبوب  هــای اّول و  همراهانــی داشــته باشــد کــه عمومــاً دارن
ــا  ــرادران ی دّوم نصیــب همــراه قهرمــان می شــوند کــه معمــوالً ب
دوســتان اوینــد. در ایــن قصــه چــون شــاهدخت همراهــی نــدارد، 
ــود  ــه راه خ ــرد و ب ــده می  گی ــای او را ندی ــاه و تقاض ــر پادش پس

ــد. ــه می  ده ادام
شــاهزاده خانــم افســار را بــه دســت اســب ســفید می  دهــد کــه 
ــات نیســت؛  ــی ماننــد دیگــر حیوان ــِد راه اســت. »اســب حیوان بل
اســب مرکــوب، محمــل و مظــروف اســت و بنابرایــن سرنوشــتش 

ــر اســت«. )شــوالیه اســب( از سرنوشــت انســان جدایی  ناپذی
اســب ســفید بــه شــاهزاده خانــم می  گویــد از ایــن بــه بعــد مــن 
ــم  ــم خواهی ــی عظی ــه برهوت ــا ب ــازم ت ــوان دارم، می  ت آنچــه در ت
ــان  ــه پای ــن ب ــر م ــا عم ــون آنج ــو چ ــاده ش ــا پی ــید. در آنج رس
خواهــد رســید، مــن خواهــم مــرد و تمــام اجــزای بدنــم از هــم 
فروخواهــد پاشــید. تــو بایــد هــر چــه در تــوان داری در بازوانــت 



 9
8

وز
ور

 ن
/ 

8
ل

سا
  

گ
هن

فر
و 

ی 
س

نا
ش

ن 
سا

ان
 

 

112

ــه  ــی ب ــا می  توان ــرا ت ــدن م ــک از اجــزای ب ــر ی ــی و ه جمــع کن
ــاب کنــی. دورتریــن نقــاط آن برهــوت پرت

گریه  هــا و ضجّه هــای دختــر جــوان فایــده  ای نــدارد. اســب 
ــن ترتیــب اســب پــس  ــازد. بدی ــدرت می  ت ــا تمــام ق ــان ب همچن
از ایــن کــه بــه عنــوان رهبــر ارواح و روشــن  ضمیر ملحــوظ شــد، 
مجــذوب و مریــد رمزهــای عرفانــی می شــود و مختّصــات خــاّص 
ــد...«  ــی کن ــق او تجلّ ــی از طری ــا ذات اصل ــد ت ــود را وامی  نه خ

)شــوالیه اســب(
اســب در منــزل پایانــی، در آن برهــوت الیتناهــی و در آن 
ــا  ــن نفس  ه ــش از آخری ــوب، پی ــب و مرک ــاک راک ــی هولن تنهای
ــای  ــن اندام  ه ــد از انداخت ــه بع ــد ک ــم می  گوی ــاهزاده خان ــه ش ب
ــد  ــا خواه ــرزمینی از آن ه ــت  ها، س ــه دوردس ــم ب ــیخته بدن گس

روییــد؛ و چنیــن می  شــود.
در اســاطیری از اقــوام مختلــف، گاه پدیده  هــای هســتی از 
اندام هــا و اجــزای برخــی حیوانــات مقــدّس اســطوره  ای یــا 
ــد گاو در  ــد. مانن ــد می  آی ــه، پدی ــه اوّلی ــوان نمون ــان و حی انس
ــده«، در  ــا آفری ــی گاو »یکت ــه وقت ــتان، ک ــران باس ــاطیر ای اس
ــه ســبب سرشــت گیاهــی، از  ــا اهریمــن درمی  گــذرد، »ب نبــرد ب
ــه و دوازده گیــاِه  اندام  هــای فروافتــاده گاو پنجــاه و پنــج نــوع غلّ

ــار: 113( ــت...« )به ــن رس ــی از زمی درمان
در شعری مربوط به اسطوره  های اسکاندیناوی می  خوانیم:

جهان از گوشت یمیر ساخته شده
و دریا از خون او

پرتگاه  ها 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 ن زای خشن
آفریده شدند. )پیج: 77(

در اســاطیر فارســی، کیومــرث کــه اّولیــن انســان اســت، 
ــی اســت کــه پــس از مرگــش در جهــان  وجــودش حامــل فلزات
ــر  ــد، ب ــرث آم ــر کیوم ــرگ ب ــود: »چــون م ــادّی پخــش می  ش م
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، 

ــرث( ــی  زاده کیوم ــد. )قل ــد آم ــش زر پدی از جان
»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 
ــار: 127( ــد«. )به ــده ش ــم آفری ــان و تخ ــری، زر از ج ــبب برت س

و نمونه  هایــی ایــن چنینــی را در بســیاری از اســاطیر ملــل 
یافــت. می تــوان 

ــده  ــه ش ــه  تک ــن تک ــر ت ــوگواری ب ــس از س ــم پ ــاهزاده خان ش
ــت او، اندام  هــا را بــه دوردســت  ترین نقاطــی  اســبش، طبــق وصیّ

کــه در تــوان دارد، می  انــدازد و بــه ایــن ترتیــب ســرزمینی و یــا 
ــود. ــر می  ش ــا ظاه ــی در آنج ــم، جهان ــر بگویی دقیق ت

شــاهزاده خانــم فرمانــروای ســرزمینش می  شــود و تــا آنجــا کــه 
ــه  ــه س ــرزمینی را ک ــاه س ــر پادش ــر دارد، پس ــه خاط ــده ب نگارن
شــبانه  روز میهمــان آنهــا بــود بــه خــود می خوانــد و بــا او ازدواج 

می  کنــد.
ازدواج در پایــان ایــن قصّه  هــا، جــزو ســاختار اصلــی قّصــه اســت 
ــازه،  ــد ت ــادی از تولّ ــر آن، نم ــورت ظاه ــر از ص ــرف نظ ــه ص ک
ــر،  ــیری دیگ ــه تفس ــا ب ــذر و ی ــک گ ــی در مناس ــت آیین بازگش

ــه خودآگاهــی اســت. ــن ب دســت یافت
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و  اندیشــه ها  افــکار،  ماحصــل  ایــران  در  مشــروطه  جنبــش 
مطالباتــی اســت کــه متاثــر از عوامــل داخلــی و خارجــی تکویــن 
یافــت و در نهایــت مظفرالدیــن شــاه قاجــار را بــه امضــای فرمــان 
ــتین  ــروطه از نخس ــت. مش ــرداد 1285 واداش ــروطه در 14 م مش
جنبش هــای اجتماعــی ایــران اســت کــه بــه شــکل گیری مفاهیــم 
نظــری نوینــی منجــر شــد. تولــد مفاهیمــی چــون ملــت، برابــری، 
اســتقالل، قانــون و آزادی در دایــره واژگان و نظــام معرفتی ایرانیان، 
از مهــم تریــن دســتاوردهای اجتماعــی ایــن جنبــش اســت.

ادبیــات ایــن دوره در مقــام خالــق جنبــش مشــروطه و نیــز 
ماحصــل تحــوالت آن قابــل بررســی اســت. بــه طــور حتــم 
عوامــل متنوعــی در پیدایــی بینــش مذکــور نقــش داشــته 
انــد.ورود مفاهیــم و اندیشــه هــای ترقــی خواهانــه از حــوزه 
ــات  ــعر و ادبی ــه ش ــان ب ــاص آذربایج ــور خ ــه ط ــاز و ب ــی قفق ادب
فارســی تاثیــر قابــل توجهــی در خلــق ادبیاتــی نویــن بــا 
ــته اســت.  ــام مردم«داش ــرای تم ــی ب ــازی وطن ــر »بازس ــکای ب ات
ــران  ــات مشــروطه ای ــر ادبی ــر ب ــر صاب ــی اکب تاثیرگــذاری میرزاعل
ــرار  ــتیزی ق ــنت س ــای س ــا جریان ه ــتا ب ــم راس ــم ه را می توانی
ــر  ــت تاثی ــران تح ــروطه ای ــعرای مش ــیاری از ش ــه بس ــم ک دهی
آن قــرار می گیرنــد. نشــریات و روزنامه هــای منتشــره آن دوره 
ــتند. ــر هس ــب صاب ــن و مکت ــه مالنصرالدی ــر از روزنام ــز متاث نی

در دوران پیــش از شــکل گیــری انقــالب مشــروطه جدایــی میــان 
ــت و  ــت و رف ــی نداش ــگ و بوی ــوز رن ــران هن ــاز و ای ــردم قفق م
ــهولت  ــه س ــوی ارس ب ــه در دو س ــر دو منطق ــاکنین ه ــد س آم
انجــام می گرفــت. افــزون بــر ایــن وجــود پیوندهــای کهــن 
تاریخــی، فرهنگــی، قومــی و مذهبــی و وجــود مشــترکات بســیار 
ــی  ــد و ارتباط ــو را در پیون ــر دو س ــردم ه ــان م ــر، آن چن دیگ
تنگاتنــگ قــرار داده بــود کــه مــردم هــر دو منطقــه هنــوز هویــت 
و ملیــت خــود را از یکدیگــر جــدا نمی دانســتند )عرفانیــان(.

تاثیرپذیــری شــعر و  از  ایــن اســاس، می تــوان بخشــی  بــر 
ــدزاده،  ــی آخون ــرزا فتحعل ــون می ــعرایی چ ــران از ش ــات ای ادبی
ــارت  ــه عب ــر و ب ــر صاب ــرزا علی اکب ــی زاده و می ــل محمدقل جلی
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 
بــود. ایرانــی  روشــنفکران  اندیشــه های  بــه  آذربایجــان 

مضامیــن  اخــذ  شــعر،  ادبیــات،  در  شــده  ایجــاد  تغییــرات 
ــه  ــه مثاب ــت در آوردن شــعر ب ــه خدم ــام ب ــور ع ــه ط شــعری و ب
ــه  ــی ک ــی و اجتماع ــد سیاس ــه مقاص ــل ب ــتای نی ــزاری در راس اب
ــل  ــود ماحص ــت، خ ــروطه اس ــات مش ــی ادبی ــن ویژگ ــم تری مه
ــت. ــام گرف ــا انج ــای م ــارج از مرزه ــه در خ ــت ک ــی اس تحوالت

ــد  ــی مانن ــروع جریانات ــا ش ــاه ب ــت ناصرالدین ش ــل حکوم از اوای
ــا  ــا و آشــنایی ب ــه اروپ ــان ب ــن، ســفر ایرانی ــدارس نوی تاســیس م
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 اســتقالل طلبانه تلقی 
نمــود و پیشــتازی مــردم آذربایجــان و تبریــز در حــوادث جنبــش 
مشــروطه را تــا حــدودی به ســبب این نزدیکــی جغرافیای دانســت. 

ــت  ــت اس ــز اهمی ــی حائ ــروطه ایران ــا از مش ــت قفقازی ه حمای
ــری دارد.  ــش موث ــا نق ــان آن ه ــر در می ــر صاب ــی اکب ــرزا عل و می
ــن  ــه در اولی ــت ک ــدازه ای اس ــه ان ــر ب ــذاری صاب ــزان تاثیرگ می
ــه  ــش روزنام ــرزا، پخ ــی می ــروطه محمدعل ــش مش ــای جنب ماه ه
را  می شــد  منتشــر  آن  در  صابــر  اشــعار  کــه  مالنصرالدیــن 
ــه  ــاید ب ــت و ش ــعر می گف ــی ش ــه ترک ــر ب ــرد. صاب ــوع ک ممن
همیــن دلیــل اســت کــه بزرگتریــن شــاعران فارســی گوی 
را  ترکــی  زبــان  کــه  بودنــد  کســانی  نیــز  مشــروطه  طنــز 
می دانســتند و از اشــعار هــوپ هــوپ1  بهــره بــرده بودنــد.

ــعر  ــی در ش ــذار واقع گرای ــرزاده، بنیان گ ــر طاه ــی اکب ــرزا عل می
ــماخی  ــرداز، در 1241 شمســی2  در ش ــاعر طنزپ ــان و ش آذربایج
آذربایجــان متولــد شــد. او ابتــدا در مکتب خانه هــای قدیــم و 
ــه تدریــس  ــه ســیدعظیم شــیروانی، کــه ب ســپس در مکتــب خان
بــر اســاس روش هــای آموزشــی نویــن می پرداخــت، بــه تحصیــل 

1 تخلص میرزا علی اکبر صابر
2 30 می 1862
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ــر روی  ــر ب ــای حصی ــه ج ــوزان ب ــش آم ــا دان ــت. در این ج پرداخ
ــراه  ــد و هم ــد می آموختن ــوم جدی ــتند و عل ــا می نشس نیمکت ه
ــی  ــی و روس ــان آذربایجان ــی، دو زب ــی و عرب ــای فارس ــا زبان ه ب
ــم او  ــود معل ــاله ب ــه هشــت س ــی ک ــد. زمان ــرا می گرفتن ــز ف را نی
ــرد  ــی ب ــوغ او در شــعر پ ــه اســتعداد و نب ســیدعظیم شــیروانی ب
ــده ای  ــه آین ــود ک ــی نم ــویق و پیش بین ــه کار تش ــه ادام و او را ب
ــده  ــه آین ــعارش ب ــی از اش ــت. او در یک ــار اوس ــان در انتظ درخش
ــاخت  ــر می س ــود. او از صاب ــاره نم ــود اش ــاگرد خ ــش ش امیدبخ
ــیک  ــعرای کالس ــعار ش ــد و اش ــعر بخوان ــد ش ــدای بلن ــا ص ــا ب ت
فارســی را بــه آذربایجانــی ترجمــه نمایــد. در مقایســه های انجــام 
شــده میــان اصــل اشــعار و ترجمه هــا میــزان تســلط صابــر 
ــان(. ــت )عرفانی ــخص اس ــد مش ــدا و مقص ــان مب ــر دو زب ــر ه ب

ــون »فیوضــات«،  ــی همچ اشــعار و مقــاالت صابــر در مطبوعات
»رهبــر«، »الفــت«، »حیــات«، »گونــش«، »دبســتان«، »زنبــور«، 
ــا  ــد. ام ــر می ش ــت« منتش ــی حقیق ــت« و »ین ــاد«، »حقیق »ارش
ــکاری او  ــوان هم ــر را می ت ــی صاب ــای ادب ــف فعالیت ه ــه عط نقط
ــر  ــی زاده، ناش ــل محمدقل ــرزا جلی ــن و می ــه مالنصرالدی ــا روزنام ب
ایــن روزنامــه دانســت. روزنامــه ای طنــز کــه در طــول ســال های 
ــی  ــان ترک ــه زب ــو ب ــز و باک ــس، تبری ــا 1931 در تفلی 19۰۶ ت
آذربایجانــی منتشــر می شــد. فعالیــت روزنامــه مالنصرالدیــن 
چنــد مــاه پیــش از صــدور فرمــان مشــروطیت در تفلیــس آغــاز 
شــد و نقــش برجســته ای در روشــنگری افــکار عمومــی داشــت. از 
ــرافیل در  ــوان از صــور اس ــن دوره می ت ــی ای ــان نشــریات ایران می
تهــران، نســیم شــمال در رشــت، آذربایجــان درتبریــز، و آمــوزگار 
ــر  ــن متاث ــه مالنصرالدی ــاً از روزنام ــن نشــریات عموم ــرد. ای ــام ب ن
ــن  ــای ای ــن روزنامه ه ــه از تاثیرگذارتری ــد. نســیم شــمال ک بوده ان
دوره بــود توســط ســید اشــرف الدین قزوینــی معــروف بــه گیالنــی 
اداره می شــد و وی عمومــاً اشــعار خــود را در ایــن روزنامــه منتشــر 
ــر  ــرزا علی اکب ــبک می ــرو س ــبک پی ــرف در س ــید اش ــرد. س می ک
ــخگویی  ــا پاس ــه و ی ــاس، ترجم ــعاری در اقتب ــود و اش ــر ب صاب
الهوتــی،  ماننــد  ساخت.کســانی  منتشــر  صابــر  اشــعار  بــه 
ــد. ــر گرفته ان ــر تاثی ــته از صاب ــتری و افراش ــز شبس ــدا، معج دهخ

میــرزا جلیــل محمــد قلــی زاده، روزنامــه مالنصرالدیــن را در 
ــال 19۰5  ــالب س ــه انق ــه در نتیج ــود ک ــیس نم ــرایطی تاس ش
ــات  ــال مطبوع ــود را در قب ــت خ ــزار سیاس ــت ت ــیه، حکوم روس
کمــی نــرم کــرده بــود )آخونــدف،1358:13(. در نتیجــۀ انقــالب، 
ــروز  ــر در ب ــن تغیی ــد و ای ــه بودن ــق یافت ــات رون ــا و ادبی هنره
ــرات  ــکل گیری تفک ــی و ش ــن اجتماع ــی نوی ــت، جهان بین خالقی
ــه  ــوری ک ــه ط ــود. ب ــر نب ــر بی تاثی ــک صاب ــی و دموکراتی انقالب
ــن  ــش و ذه ــال اندی ــاعری خی ــر، ش ــا صاب ــن دوره ب ــش از ای پی
ــه شــعر مشــابه شــعرای  گــرا مواجــه هســتیم کــه روی کــرد او ب
کهــن بــا جســت و جــوی ادبیــات در مفاهیمــی کالســیک اســت.

ــه  ــی فاصل ــن ادب ــن که ــر از مضامی ــالب 19۰5 صاب ــد از انق بع
ــی  ــی، زندگ ــای اجتماع ــون واقعیت ه ــی چ ــرد و مفاهیم می گی
ــود  ــعر خ ــتبداد را در ش ــوادی و اس ــی، بی س ــره، خرافه گرای روزم
بــاز می نمایانــد. آن چــه کــه در ایــن نوشــتار مــورد توجــه 
ــن دگردیســی اســت. ــد از ای ــر بع ــر صاب ــی اکب ــرزا عل اســت، می

بــا تاســیس مجلــه فکاهــی مالنصرالدیــن در ســال 19۰۶ محیــط 
ــد. ــاد گردی ــر ایج ــتعداد صاب ــریع اس ــد س ــرای رش ــاعدی ب مس

بــه طــوری کــه امــروز مالنصرالدیــن بــدون صابــر و صابــر بــدون 
ــال ها  ــان نخســتین س ــل تصــور نیســت. در هم ــن قاب مالنصرالدی
ــاز گذشــتند و آســیای  ــر از آذربایجــان و قفق ــروان ســبک صاب پی
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 اســالمی دانســت کــه بــا بهــره 
گیــری از زبــان طنــز و نوشــتار ترکــی ســاده و کاریکاتورهــا 
ــرزا  ــد و می ــرار ده ــود ق ــب خ ــردم را مخاط ــوده م ــت ت توانس
ــز خــاص خــود  ــی و طن ــد، ســاده گوی ــا تعه ــر ب ــر صاب ــی اکب عل
ــن  ــا ای ــر ب ــی رود. همــکاری صاب ــه شــمار م ــی آن ب از ارکان اصل
ــه  ــر ادام ــرگ صاب ــا م ــاز و ت ــارم آن آغ ــماره چه ــه از ش روزنام
ــر جنبــش  ــر ب ــی اکبــر صاب داشــت. بخــش عمــده تاثیــر میرزاعل
ــه  ــذر روزنام ــی از رهگ ــروطه خواه ــران و مش ــی ای ــای مترق ه
ــرد. ــورت می پذی ــه ص ــوپ نام ــوپ ه ــاب ه ــن و کت مالنصرالدی

ــت. عمــده اشــعار  ــاال گرف ــه ب ــا هــوپ هــوپ نام ــر ب شــهرت صاب
ایــن کتــاب محصــول دوران 1911-19۰5 اســت، 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 کامــاًل متفــاوت بــود. صابــر شــاعر طبقات 
ــده  ــا رزمن ــوم، ام ــای محک ــاعر خلق ه ــد، ش ــا نیرومن ــروم، ام مح
ــاعر در آن  ــد روح ش ــالی آزادی داده می ش ــه ص ــا ک ــود. هرج ب
ــان:5(. ــرد )هم ــرواز می ک ــان پ ــنگر آزادی خواه ــراز س ــر ف ــا ب ج

ــعر او  ــه در ش ــی ک ــت. مضامین ــرا اس ــاعر واقع گ ــک ش ــر ی صاب
ــتیزی،  ــی، خرافه س ــری، تجددخواه ــوند آزادی، براب ــرح می ش مط
حقــوق کارگــران و کشــاورزان، حقــوق زنــان، وطن دوســتی، 
ضــرورت حــق تحصیــل همگانــی و پــرورش روحیــه مبارزه طلبــی 
ــتبدین  ــیاری از مس ــت. بس ــی اس ــتبداد سیاس ــا اس ــه ب در مواجه
میــرزا  و  ظل الســطان  عین الدولــه،  محمدعلی شــاه،  ماننــد 
ــرار  ــر ق ــده صاب ــز گزن ــه طن ــورد حمل ــک م ــان اتاب علی اصغرخ
گرفتــه انــد و مشــروطه خواهانی مردمــی ماننــد ســتارخان در 
ــر انتقــادات اجتماعــی خــود را  ایــن اشــعار تجلیــل شــده اند.صاب
ــر  ــعار صاب ــع اش ــه واق ــد. ب ــان می کن ــی بی ــز خاص ــب طن در قال
انتقادهایــی فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی هســتند کــه بــه زبــان 
ــت.  ــل درک اس ــردم قاب ــه م ــرای عام ــده و ب ــروده ش ــاده س س
ــات  ــود، ادبی ــاص خ ــبک خ ــری از س ــا بهره گی ــر ب ــع صاب درواق
ــرار  ــردم ق ــوده م ــکاس آالم ت ــه و انع ــت اصــالح جامع را در خدم
ــد و  ــرار می ده ــورد توجــه ق ــی را م ــات اجتماع داد. او تمــام طبق
ــه زحمت کــش و خودکامگــی  ــن کــه رنج هــای طبق ــر ای عــالوه ب
طبقــه حاکــم را بــه تصویــر می کشــد، نادانــی و بی خبــری 
ــر  ــا آن ب ــارزه ب ــه مب ــرار داده و ب ــدف ق ــز ه ــردم را نی ــوده م ت
ــده شــده  ــیه ران ــه حاش ــای ب ــه گروه ه ــر ب ــه صاب ــزد. توج می خی
ماننــد زنــان و ســتم دیدگان اجتماعــی اســت کــه در اشــعار 
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ــت. ــه اس ــا پرداخت ــائل آن ه ــون مس ــای گوناگ ــه زوای ــددی ب متع

ــان : "زن" از جملــه مضامینــی اســت کــه در شــعر صابــر، بــا  زن
ــه اســت. ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــرا م ــگاه رئالیســتی و نوگ ــک ن ی

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 
اندیشــه های غالــب مردســاالرانه در جوامــِع خالــق ایــن آثــار اســت.

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 
ــد  ــخن می گوی ــی س ــت. او از زنان ــه اس ــورد توج ــر م ــعار صاب اش
ــرای  ــه ب ــه محــدوه خان ــف منحصــر ب ــه نقشــی خــارج از وظای ک
ــه های  ــتن کلیش ــزوم شکس ــه ل ــد ب ــده و معتق ــف نش ــان تعری آن
ــه  ــوان ب ــر را می ت ــعار صاب ــت. اش ــان اس ــوص زن ــج در خص رای
ــران  ــان در ای ــوق زن ــه حق ــه ب ــای توج ــتین بارقه ه ــوان نخس عن
عصــر قاجــار بــه شــمار آورد. او بــه ازدواج هــای زودهنــگام 
دختــران در تبعیــت از هنجارهــای رایــج اجتماعــی معتــرض بــود.

می کنــد. نقــد  را  ازدواج  مقولــه  بــه  رایــج  نــگاه  صابــر، 
ازدواج  آن  در  کــه  می کشــد  تصویــر  بــه  را  جامعــه ای  او 
معاملــه ای اســت عمدتــاً جســمانی کــه در آن بــه نیازهــای 
روحــی انســان و بــه طــور خــاص زن وقعــی نمی نهــد. بــه 
ــت. ــران اس ــل دخت ــق تحصی ــت، ح ــرون رف ــر راه ب ــده صاب عقی

او در شــعر »آنــاالر بــزه گــی« عالقــه زنــان بــه جواهــرات را نهــی 
ــی  ــمند زندگ ــر ارزش ــه گوه ــوان یگان ــه عن ــم را ب ــد و عل می کن
ــان در  ــار ارزش زن ــه معی ــه ای ک ــر زنان ــد. او مظاه ــی می کن معرف
ــان ها  ــی انس ــد و ارزش حقیق ــی می کن ــوده را نف ــراف ب ــان اش می
را در کســب علــم می دانــد. عــالوه بــر ایــن صابــر تحصیــل زنــان 
ــردان  ــال م ــری در قب ــب براب ــرای کس ــیله ای ب ــوان وس ــه عن را ب
ــی  ــدارس حت ــتفاده از م ــه اس ــه ای ک ــد. در جامع ــی می کن تلق
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 
مدرســه ای بــه نــام "امیــد" را تاســیس کــرد که بــا اصول آموزشــی 
جدیــد اداره می شــد، امــا وادار بــه تعطیــل کــردن آن شــد.

دیدگاه هــای  بــا  مبــارزه  زنــان،  خصــوص  در  صابــر  اشــعار 
زن«  »صحبــت  شــعر  در  اســت.  متــداول  جنســیت زده 
اســت. شــده  تشــریح  خوبــی  بــه  دیدگاه هــا  ایــن 

کارگــران و کشــاورزان: صابــر، شــعر خــود را در خدمــت 
کارگــران  از  او  مــی آورد.  در  جامعــه  زحمت کــش  توده هــای 
و کشــاورزان، رنج هــا و زندگــی روزمره شــان می گویــد. شــعر 
ــن  ــش از ای ــا پی ــه ت ــاد ســتمدیده ای اســت ک ــر، صــدای آح صاب
ــالح  ــن س ــز موثرتری ــران نی ــرای کارگ ــود. او ب ــده ب ــنیده نش ش
ــت  ــدک حرک ــه ان ــت ک ــد اس ــد و معتق ــی می دان ــم و آگاه را عل
ــان از  ــی آن ــبب آگاه ــه س ــران، ب ــت کارگ ــده در وضعی ــاد ش ایج
تحمیــل ناعدالتــی اربابــان اســت. او در شــعر »بــه کارگــران باکــو«3 
از زبــان یــک اربــاب، ایــن آگاهــی را بــه زبــان طنــز بیــان می کنــد:

3  هوپ هوپ نامه، صفحه 21
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وارونه شده کار جهان، گردش عالم              

حاال شده هر کارگری داخل آدم

یعنی چه، به هر کار دخالت بکند او؟                   

  یا پهلوی ارباب جسارت بکند او؟

بر یک نفس راحت جرات بکند او؟                

بالخاصه سر مزد عداوت بکند او؟

از نــگاه صابــر انفعــال فراگیــر، مهــم تریــن عامــل اســتمرار 
ــورد  ــالب م ــارزه و انق ــت. مب ــی اس ــوب اجتماع ــت نامطل وضعی
ــی  ــذرد. او گســترش آگاه ــه اول از اندیشــه می گ ــر او، در وهل نظ
و علــم را مهــم تریــن عامــل در بهبــود وضعیــت تــوده هــا 
مــی داند.شــعر »انســان ها«4 نمایانگــر تاکیــد او بــر تحصیــل 
ــت: ــردم اس ــه م ــان عام ــی در می ــاد آگاه ــرورت ایج ــم و ض عل

زنهار مجنب ای پسرک باش به غفلت

مگشای تو چشم و مپر از خواب جهالت

الی الی ببه الی الی

الال کن همین جای5

ــوده  ــط ت ــی توس ــانی و اجتماع ــای انس ــت ارزش ه ــد اس او معتق
مــردم بــه حاشــیه رانــده شــده و خرافه پرســتی، ناآگاهــی، ثــروت 
انــدوزی و فرصت طلبــی بــه جــای آن نشســته اســت. خرافــات در 
اندیشــه صابــر ابــزاری در دســت صاحبــان منافــع اســت. او انفعــال 
ــون آن را  ــای گوناگ ــد و زوای ــد می کن ــردم را نق ــی م و بی تفاوت
ــری  ــت فک ــر وضعی ــد. صاب ــش می ده ــه نمای ــوپ نام ــوپ ه در ه
ــه  ــه از هرگون ــد ک ــر می کن ــه ای تصوی ــه گون ــردم را ب ــت م اکثری
تفکــر و دخالــت در زندگــی و سرنوشــت خود و جامعه شــان دســت 
ــد.  ــذار کرده ان ــی واگ ــر اله ــه تقدی ــز را ب ــه چی ــیده اند و هم کش
ــه  ــی ن ــر ایــن روی کــرد انفعال در اندیشــه میــرزا علــی اکبــر صاب
تنهــا عــوام، بلکــه روشــنفکران و نخبــگان جامعــه را نیــز درگیــر 
ــردی،  ــودجویی ف ــی، س ــدم آگاه ــتی، ع ــت. خرافه پرس ــرده اس ک
خوش گذرانــی و بی تفاوتــی وضعیتــی فراگیــر اســت که تمام اقشــار 
ــد۶: ــد روشــنفکران می گوی ــه اســت. او در نق ــه را در برگرفت جامع

4  هوپ هوپ نامه، صفحه 56
5  هوپ هوپ نامه، ص 27

6  هوپ هوپ نامه،صفحه 67

میار هیچ صحبت از اینتلیگنت7 در میان             

بخواهی ار که دیدشان، شراب بین، قمار بین

بی تفاوتــی اجتماعــی از موضوعــات مــورد توجــه در هــوپ هــوپ 
ــه آســانی  نامــه اســت. در چنیــن انفعــال همه گیــری اســتبداد، ب
ــروز خودکامگــی،  ــرای ب ــه ب ــی رســد و زمین ــداف خــود م ــه اه ب
اســتثمار و ســرکوب آزادی هــای مدنــی فراهم می شــود. او در شــعر 
»ایــران مــال مــن اســت« از زبــان محمدعلــی شــاه، نــگاه شــاهان 
ــی  ــت محمدعل ــعر ضدی ــن ش ــد. در ای ــو می کن ــکام را بازگ و ح
شــاه بــا آزادی خواهــان، قانــون اساســی و مشــروطه مشــهود اســت:

ایران ز من و ری طبرستان بود از من                     

   آباد شود یا شده ویران بود از من

قانون اساسی چیه؟ فرمان بود از من                      

    شوکت ز من و فخر زمن، شان بود از من

7  در انگلیسیIntellectual در زبان روسی معادل روشنفکر،مترادف 
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ــت.در  ــود اس ــرای بهب ــکار ب ــن راه ــی، اصلی تری ــترش آگاه گس
ــن  ــن و وط ــه، دی ــان، جامع ــاره از انس ــی دوب ــی ادراک ــو آگاه پرت
محقــق می شــود. ناسیونالیســمی کــه صابــر از آن می گویــد 
ــی و  ــن آگاه ــروز ای ــر ب ــتوار اســت. صاب ــه ای اس ــن زمین ــر چنی ب
ــد: ــش می ده ــی نمای ــه خوب ــد« ب ــعر »نگذاری ــداری را در ش بی

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

میرزاعلی اکبر صابر در فقری که در تمام عمر همراه او بود و در 
اوج دوران شکوفایی ادبی خود در 129۰ بر اثر بیماری چشم از 

جهان فروبست.

منابع :

1. آجودانی، ماشااهلل )1393( یا مرگ یا تجدد "دفتری در شعر و 
ادب مشروطه". تهران: اختران، چاپ پنجم.

2. آخوندف، ناظم )1358( آذربایجان طنز روزنامه لري کؤچورن، 
ترجمه غ.ر.سپهري، تهران: فرزانه.

3. ســیف و بخشی)1391(بررســي تأثیرپذیري هــای ســید اشــرف 
گیالنــی از شــعر میــرزا علی اکبــر صابر. تهــران: سبک شناســي نظم 
و نثــر فارســي )بهــار ادب(، دوره5، شــماره4، صفحــات 2۰3-214.

4. عرفانیان، مسعود )1385( میرزا علی اکبر صابر، هوپ هوپ نامه 
و انقالب مشروطه. تهران: روزنامه اعتماد ملی،شماره 148.

5. میرزاعلی اکبر صابر )1977( هوپ هوپ نامه، ترجمه احمد 
شفائی. باکو: نشریات دولتی آذربایجان.

هســتند. مالنصرالدیــن  روزنامــه  از  برگرفتــه  کارتون هــا   .۶

ــان ترکــی هســتند و در  ــه زب ــر ب ــر صاب ــی اکب ــرزا عل *اشــعار می
ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــعار اس ــی اش ــه فارس ــته از ترجم ــن نوش ای
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ــر  ــی ب ــر ذهن ــتجوی منظ در جس
ــه ــاد رفت ب

بهاره خیرخواه

   زمانــی کــه امکانــات معیشــتی در شــهرهای 
مــا رو بــه گســترش بــود، شــاید کمتــر کســی 
بــرای  نســبی  رفاهــی  آنچــه  عاقبــت  بــه 
بــود،  آورده  ارمغــان  بــه  خانــواده اش  و  او 
می اندیشــید. بیشــتر مــردم یــا از زندگــی 
ــرای رســیدن  ــا ب ــد ی در شــهر خوشــحال بودن
ــار و بنــه از روســتا جمــع می کردنــد،  بــه آن ب
تــرک دیــار می گفتنــد و بــرای دســتیابی 
ــرای کار  ــتند، ب ــت می پنداش ــه موفقی ــه آنچ ب
بــه شــهرها مهاجــرت می کردنــد. شــهرها 
ــیب  ــرازیری پرش ــه در س ــت ک ــا سال هاس ام
ــر و  ــه روز بزرگ ت ــد و روز ب ــه افتاده ان مدرنیت

می شــوند. پرجمعیت تــر 

   بــا ورود مدرنیتــه در دوران قاجــار، شــهر 
ــد و  ــاهد رش ــت، ش ــوان پایتخ ــه عن ــران ب ته
توســعه شــهری در مقیــاس معمــاری بــود. بــا 
ــام  ــار نظ ــر دوران قاج ــل در اواخ ورود اتومبی
ارتباطــات شــهری بهــم  ارگانیــک شــبکه 
ــا تقلیــد از  خــورد. معمــاری ایــن دوران نیــز ب
ــه  ــرد ب ــاد ک ــی را ایج ــرب گسســتی فرهنگ غ
ــرای  ــی برون گ ــوان طراح ــی ت ــه م ــوری ک ط
ســاختمانهایی همچــون شــمس العمــاره را در 
ــرای آن  ــاری مســکونی درون گ ــا معم ــل ب تقاب
دوران قــرار داد. فروپاشــی حکومــت قاجاریــان 
کودتــاوار بــود؛ از همیــن رو، رضاخــان کــه پیرو 
ــتی  ــت فاشیس ــر و حکوم ــری هیتل ــط فک خ
عــدم  بــا  گرفتــن،  قــدرت  از  پــس  بــود، 
ــن  ــی و همچنی ــاری مذهب ــتیبانی از معم پش
ــه  ــار، توج ــاری قاج ــرداری از معم ــدم الگوب ع
خــود را بــه معمــاری نازیســم و پــس از مدتــی 
معمــاری ایــران باســتان معطــوف ســاخت کــه 
ــگ  ــان فرهن ــت می ــب گسس ــود موج ــن خ ای
ایــران باســتان و اســالم شــد. بــه شــکل 
ــاری در دوران  ــه معم ــت ک ــوان گف ــی می ت کل
ــه دلیــل عــدم جذابیــت و عظمــت  رضاشــاه ب
از حمایــت شــاه برخــوردار نبــود؛ بنابرایــن 
ــه  ــف ب ــی ضعی ــا جریان ــر دوره ه ــار دیگ در کن
ــر آن  ــام آنچــه ذک ــا تم ــا ب ــی رود. ام شــمار م
رفــت، جــدا از بخــش معمــاری، ایــران در 
دوران پهلــوی اول شــاهد ورود گســترده ی 
عناصــر مــدرن بــود. در دوران پهلــوی دوم، 
ــا معمــاری ایــران و غــرب  متخصصــان آشــنا ب
ــزرگ در  ــی ب ــی، تحول ــای تلفیق ــا طراحی ه ب
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ــد. توســعه  ــاری ایجــاد کردن ــان معم جری
شــهری از همــه طــرف هســته ی تاریخــی 
تهــران را محاصــره کــرد و شــریان هــای 
اصلــی بــرای عبــور اتومبیــل هــا کــه حــاال 
ــه  ــاط شــهری را ب ــد، نق دیگــر کــم نبودن

ــرد. ــی ک هــم متصــل م

   پیــروزی انقــالب اســالمی در ســال 
ــان  1357 نقطــه ی عطفــی دیگــر در جری
معمــاری و شهرســازی ایــران بــود. تعــداد 
ســاختمان های  و  بناهــا  از  پرشــماری 
ــری  ــه کارب دولتــی دیگــر نمی توانســتند ب
از جملــه ی  بپردازنــد.  پیشــین خــود 
ــا  ــه کاخ ه ــوان ب ــاختمان ها می ت ــن س ای
اشــاره کــرد. یکــی دیگــر از تغییــرات 
ــی  ــای عموم ــام فضاه ــر ن ــی تغیی اساس
شــهرها بــود. فرآینــد نامگــذاری کــه 
در واقــع دگرگونــی هویــت شــهری و 
ــال  ــه دنب ــهر را ب ــی ش ــه ی تاریخ حافظ
ــت.  ــده اس ــخت و پیچی ــی س دارد، اقدام
همخوانــی نــام و فضــا و همچنیــن دلیــل 
ــام جدیــد نکتــه ای اســت کــه  انتخــاب ن
ــه  ــهر را ب ــاکنان ش ــت س ــد مقبولی میتوان
ــرش  ــدم پذی ــه ع ــا ب ــته و ی ــال داش دنب
بینجامــد.  روزمــره  کارکردهــای  در  آن 
عــالوه بــر ایــن نــکات، افزایــش جمعیــت 
ــداد  ــن تع ــاال رفت ــصت و ب ــه ی ش در ده
مهاجــران از روســتا بــه شــهر، کالنشــهرها 
ــادی  ــا مشــکالت زی ــران را ب ــه ته از جمل
مواجــه کــرد. مورفولــوژی ویــژه ی تهــران 
کــه آن را از شــمال بــه رشــته کــوه البــرز 
سیاســت  کنــار  در  می کنــد،  محــدود 
گــذاری شــهری کــه در غــرب بــا ســاخت 
کارخانه هــا راه نفــوذ توســعه را تــا مدتــی 
ســد کــرده بــود، بــه تخریــب بافــت 
ــکونی  ــای مس ــاختن خانه ه ــی و س تاریخ

ــد. ــر ش ــن منج ــراژ پایی ــا مت ــم ب پرتراک

   یــک بنــای تاریخــی فــارغ از ارزش مادی 
دارای ارزش هــای معنــوی نیــز هســت. 
ــی  ــری عموم ــا کارب ــی ب ــد بنای می خواه
ــن  ــه در ای ــه. آنچ ــک خان ــا ی ــد و ی باش
ــای  ــان دارد سلســله رویداده ــن جری اماک
خاطــره انگیزیســت کــه باعــث ایجــاد 
ــته و  ــان گذش ــالق می ــی خ ــت و گوی گف
ــا  ــن روزه ــفانه ای ــود. متاس ــده می ش آین
ــت  ــه مرم ــود در زمین ــه موج ــدک توج ان
و حفــظ بناهــای دارای ارزش تاریخــی، 
صرفــا متوجــه بناهــای عمومــی و مشــهور 
اســت و خانه هــای ســاده ی پرخاطــره  
ــون  ــرای کان ــن ب ــی ام ــه روزگاری مامن ک
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گــرم خانواده هــا بــوده اســت، قربانــی 
شهرســازی مــدرن، راهســازی و پل ســازی 
میــراث  بــه  نهــادن  ارج  می شــوند. 
ــتنی  ــدی ناگسس ــد پیون ــدادی می توان اج
ــنیدن  ــود آورد. ش ــه وج ــل ها ب ــان نس می
خاطــرات و حتــی دیــدن عکس هــای 
بــه  نمی توانــد  قدیمــی  شــده ی  زرد 
انــدازه ی قرارگیــری در یــک فضــای زنــده 
و ملمــوس، درک روشــنی را از هویــت 
اختیــار  در  آن  تاریخــِی  تطــور  و  بنــا 
ــته،  ــا گذش ــذارد. از اینه ــدی بگ ــل بع نس
ــای  ــب غیراســتاندارد خانه ه ــروزه تخری ام
ــت قدیمــی شــهر، یکــی  مســکونی در باف
از غــم انگیزتریــن بیلبوردهــای شــهری را 
رقــم زده اســت. قرارگیــری اندرونــی خانــه 
ــری ناواضــح،  ــان، تصوی ــار خیاب هــا در کن
خشــن و ســرد را از گذشــته منعکــس 
ــا  ــاد ب ــال متض ــری کام ــد؛ تصوی ــی کن م
ــته اســت.  ــود داش ــت وج آنچــه در حقیق
بــه گفتــه ی هوبــارد، وارونه ســازی تصویــر 
موروثــی از زوال شــهری، نابرابــری یــا 
ــه در آن  ــی ک ــاد جهان ــی در اقتص آلودگ
»تصویــر مهمتریــن چیــز اســت« اهمیــت 

بســیاری دارد. 

ــن اســت کــه ســاکنان     حــال ســوال ای
ــده،  ــب ش ــدرِی تخری ــه ی پ ــین خان پیش
ــه ی از هــم گســیخته  ــک محل ــع در ی واق
ــت  ــت از دس ــا هوی ــهری ب ــه درون ش ک
ــه  ــد ب ــه می توانن ــرار دارد، چگون ــه ق رفت
ــد  ــود در فرآین ــهر خ ــت ش ــی هوی بازیاب

ــانند؟ ــاری برس ــدن ی ــی ش جهان

بــا هشــت عکــِس  ایــن مجموعــه     
مســتند کــه در ســال 1393 در شــهرهای 
بزرگــی چــون تهــران و همــدان برداشــته 
ــت  ــر ارزش باف ــا ب ــد ت ــده اند، می کوش ش
ــهر و مخــدوش شــدن منظــر  ــی ش قدیم
ــتاندارد  ــب غیراس ــا تخری ــهر ب ــی ش ذهن

ــد. ــد کن تاکی

عکس ها: بهاره خیرخواه. 1393

منابع:

ــران:  ــاز. ته ــین خاکب ــه افش ــهر. ترجم ــل. 1394. ش ــارد، فی هوب
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فکوهــی، ناصــر. 1391. فرهنــگ و زندگــی روزمــره. تهــران: 
فرهنــگ جاویــد

 Bianchini, Franco. 2006. Urban Mindscape of Europe. New
.York: European Studies

 Fakouhi, Nasser. 2013. Glanz und Elend von Teheran: Eine
 kleine Geschichte der iranischen Hauptstadt. Berlin and
.Zürich: Le Monde Diplomatique



ت
ال

قا
م

121

“هیچ و نیستی”
حامد حسینی

 
در ایــن نوشــتار بــه توضیــح مفهــوم هیــچ و نیســتی می پردازیــم.

دوکلمــه هیــچ، و نیســتی در بســیاری اوقــات بــه جــای هم بــه کار 
می رونــد. و اغلــب از هــر دو بــرای اشــاره بــه موجــود نبــودن و در 
معنــای حضــور نداشــتن چیــزی اســتفاده می شــود. هــر چنــد در 
مکالمــات شــاید تفــاوت محسوســی میــان آنهــا یــا آنچــه بــه آن 
اشــاره می کننــد نباشــد امــا ایــن دو کلمــه بــه مفاهیمــی متفــاوت 

اشــاره دارنــد. و تفاوتــی اساســی میانشــان هســت.
ــچ(،  ــم )هی ــح دهی ــه توضی ــم ک ــی برآنی ــدی کل ــورت بن در ص
ــودن  ــه نب ــاره ب ــتی اش ــت. و نیس ــی اس ــدان فیزیک ــح فق توضی

محــض و مطلــق فلســفی دارد.
هرچنــد بــه دلیــل آنچــه گفتــه خواهــد شــد نیســتی توضیــح پذیر 
ــرای صحبــت در مــورد آن  ــن امــکان ب ــا در نزدیک تری نیســت. ام
ــن  ــوان پایه ای تری ــه عن ــداد ب ــای اع ــی  و دنی ــح ریاضیات از توضی

ــم. ســطح هســتی اســتفاده می کنی
تــا مدتهــا بشــر شــمارش را از یــک آغــاز می کــرد و البتــه 
ــک واحــدی  ــش ی ــر افزای ــه ازای ه ــن اســت و ب ــم چنی ــوز ه هن
ــک، دو،  ــول ی ــمارش معم ــی ش ــید. یعن ــدی می رس ــدد بع ــه ع ب
ــام دارد.  ــره اعــداد طبیعــی ن ــره اعــداد زنجی ــن زنجی ســه و .... ای
ــال  ــور مث ــه ط ــته های ب ــداد را در دس ــه ای از اع ــپس مجموع س
پنج تایــی دســته بندی می کــرد. و مثلــن ســه  یــا  ســه تایی 
ــمرد.  ــدد را می ش ــی ع ــته پنج تای ــه دس ــا س ــه تایی ی ــته س دس
ــا  در آن ایــام )نبــودن( و وجــود نداشــتن عالمتــی نداشــت. امــا ب
اختــراع صفــر توســط هندیهــا دســتگاه ده دهــی بــه شــکل تــازه ای 
ــدا  ــی پی ــرد اصل ــر دو کارب ــس صف ــن پ ــات شــد. از ای وارد ریاضی
کــرد. صفــر ابتــدای زنجیــره اعــداد و پیــش از یــک کــه مــا آن را 
ــرای نشــان  ــه ب ــدد ک ــد از ع ــر بع ــم و صف ــص می نامی ــر خال صف
دادن مرتبــه ای 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 
ــدار  ــی مق ــه عبارت ــرد. ب ــر نمی گی ــددی را در ب ــدار ع ــدارد و مق ن
پذیــر نیســت. ایــن صفــر در حقیقــت بــه نبــودن اشــاره دارد. بــه 
ــی  ــی شمارش ــن تجل ــه اولی ــی، ک ــاره دارد. یک ــک اش ــل از ی قب
ــتی  ــادی از نیس ــر نم ــوان صف ــا عن ــته ب ــره بس ــن دای ــت. ای اس
ــن  ــتی اساس ــرای نیس ــه ب ــود ک ــت تر ب ــاید درس ــه ش ــت. البت اس
عالمتــی وجــود نمی داشــت تــا کامل تریــن بیــان از آن باشــد. امــا 
بهرحــال بــرای قابــل رویــت بــودن یــک دایــره بســته ســمبل ایــن 
مفهــوم شــد. صفــر خالــص می گویــد کــه اصلــن عــددی نیســت. 
یــا بــه عبارتــی ســطح پیــش از هســتی بــا ایــن عالمــت مشــخص 

ــه اســت. ــدد شــکل نگرفت ــوز ع ــه هن ــی ک می شــود. جای
ــات  ــه و ریاضی ــدا در هندس ــوان مب ــه عن ــر ب ــال صف ــن ح در عی
ــد از آن  ــص نقطــه ای اســت، کــه بع ــر خال ــرد دارد. صف هــم کارب
ــا  ــل از آن ب ــداد قب ــاز می شــود. و اع ســرزدن و هســت شــدن آغ
ــچ  ــه هی ــم ک ــد. و می دانی ــش در می آین ــه نمای ــی ب ــاد منف نم
عــدد منفــی در جهــان تناظــر بیرونــی نــدارد و نمی توانــد داشــته 
باشــد. بلکــه عالمــت منفــی یــک مفهــوم مختصاتــی بــه معنــای 

ــش  ــت. پی ــتن اس ــرار داش ــی ق ــدا فرض ــش از مب ــا پی ــر ی عقب ت
ــودی. ــه وج ــی و ن ــوری و مختصات ــای مح ــه در معن ــدا البت  از مب

ــچ،  ــوم هی ــا مفه ــاد نیســتی ب ــا نم ــوان تنه ــه عن ــص ب ــر خال صف
یکــی نیســت. هیــچ مفهومــی فیزیکــی اســت و ســطحی از هســتی 
ــا  ــدد در آن نیســت ام ــک ع ــا ی ــوب حت ــورد مطل ــه از م اســت ک
خــود هیــچ وجــود دارد. و اساســن )هیــچ (، بســتر اولیــه وجــود 
اســت. هیــچ همچــون فضــای خالــی ای اســت کــه وجــود دارد، امــا 

در آن چیــزی نیســت.
ریاضیــات در پایه ای تریــن کاربــردش بــه شــمارش موجودهــا 
ــا  ــت. ام ــه اس ــت پذیرفت ــه هس ــمارش آنچ ــی ش ــردازد. یعن می پ
ــتن  ــکان هس ــه از ام ــت، ک ــی اس ــودن متجل ــدان ب ــچ(، فق )هی
ــتی در  ــت، هس ــی نیس ــم هیچ ــی می گویی ــت. وقت ــوردار اس برخ
کنــار آن متصــور و حاضــر اســت. بــه ایــن معنــا کــه هیچــی از چــه 
چیــزی نیســت؟ در واقــع از چیــزی یــا امــکان وجــود داشــتن آن 
ــه هیــچ شــکلی نمی یابیــم پــس می گوییــم  ــا آن را ب ــم ام باخبری
هیچــی نیســت. از ســویی یــک هیــچ مطلــوب و غایــی و ارزشــمند  
در بعضــی مکاتــب و اندیشــه ها حضــور دارد. و مفاهیمــی بــه 
صــورت میــل بــه هیــچ شــدن بســیار روایــت شــده اســت. یعنــی 
ــمند  ــت ارزش ــک نهای ــرد و ی ــرار می گی ــا ق ــه در انته ــی ک هیچ
ــودن داشــته باشــد،  ــد باشــد و ب اســت. ایــن هیــچ  از اســاس بای
کــه ارزشــمند و قابــل دســتیابی باشــد. پــس از جنــس چیزهــا و 

ــرد. ــرار می گی ــچ در مســیر شــدن ق ــن هی هســتن اســت. ای
امــا در مــورد نیســتی اصلــن ایــده ای نداریــم. و نمی توانیــم 
داشــته باشــیم. و ایــن عــدم توانایــی مطلــق و همیشــگی اســت. 
ــن رخ  ــبیه ای ــی ش ــن چیزهای ــف ممک ــن توصی و در نزدیک تری
ــم چــه  ــا نمی دان ــا نیســت، ی ــم چنــد ت می دهــد؛ از آنچــه نمی دان
نیســت. یعنــی در هیــچ ســطحی از مشــاهده یــا خیــال و فکــر و 
هــر امــکان شــناختی دیگــری نیســت. پــس حتــا نمی تــوان گفــت 
ــه  ــتی ب ــی هس ــر نف ــار در ه ــه در گفت ــرا ک ــت. چ ــتی، نیس نیس
ــت  ــز نیس ــه قرم ــم گرب ــر می گویی ــن اگ ــیم. مثل ــتی  می رس نیس
ــز  ــه قرم ــی ســطحی از گرب ــزی نیســت، یعن ــه قرم ــچ گرب ــا هی ی
ــت. ــی نیس ــی متجل ــت ول ــن هس ــا ذه ــل ی ــم در تخی ــت ک دس

ــزی  ــوان چی ــت. و نمی ت ــزی گف ــد چی ــورد نیســتی نبای ــا در م ام
گفت.ایــن کامل تریــن بیــان اســت. تنهــا و تنهــا ســکوت. نیســتی 
ــه اســت. در  ــرای آن اضاف ــه نیســتی ب ــا کلم ــدارد. حت ــح ن توضی
ــداد  ــره اع ــر زنجی ــت: اگ ــوان گف ــاض می ت ــا اغم ــر ب ــی دیگ مثال
طبیعــی را از ابتــدای آن یعنــی یــک، روی کاغــذی بنویســیم.اعداد 
تجلی هــا و صــور هســتی هســتند. صفحــه خالــی کاغــذ بــه عنــوان 
ــا  ــود دارد ام ــه وج ــرا ک ــت. چ ــچ اس ــمبل هی ــتن س ــتر نوش بس
عــددی بــر آن نوشــته نشــده اســت. امــا نمی دانیــم صفــر کجاســت 
ــه  ــی اســت ک ــای خال ــک ج ــچ، ی ــا نیســت. هی ــم کج و نمی دانی
تمــام  هســت ها در آن رخ می دهــد. امــا نیســتی حتــا ایــده پذیــر 
ــان اســت. و  ــی  پنه ــت تجل ــچ قابلی ــه درهی ــی ک نیســت. در حال
می تــوان 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 
ــت،  ــگاه از بصری ــت. آزادی ن ــگاه اس ــدن ن ــده ش ــی و زن دگرگون
ــدن،  ــِس دی ــازه از نف ــگاه ت ــه ن ــل ب ــاعرانه، می ــی آزاد و ش نگاه
ــم.  ــطوره ننمائی ــت اس ــدن را در بصری ــگاه، دی ــردن ن ــطوره نک اس
ــره  ــت، خاط ــوریدگی اس ــدن ش ــت، دی ــت بصری ــز از حاکمی گری
اســت و بعــد تغییر دهنــده زندگــی. اثــر هنــری چالــش فی مابیــن 
ــدو امــر غیــر هنــری بنظــر می رســد ولــی  دیــدن و بصریــت، درب
نهایتــا هنــری اســت. دیــدن در ارتبــاط بــا جهــان رخ می دهــد و 

ــذارد. رخــداد، ســوژه را پشــت ســر می گ
ــم  ــرا ببینی ــم، آن ــب ننمایی ــنامه منتص ــه شناس ــری را ب ــر هن اث

ــه  ــی ک ــرای کس ــپاریم. ب ــه نس ــی اقتدارگرایان ــه معنائ ــرا ب و آن
خانــه ای بــرای زندگــی نــدارد، دیــدن، آفریــدن، خانــه وی اســت. 
ــه  ــم، ن ــی می کنی ــر زندگ ــه ای دیگ ــه گون ــم ک ــان دهی ــد نش بای
متکــی بــه عــادت. زندگــی در ایــن جهــان را نمی تــوان از اصــول 
ــاز  ــوان آغ ــدان نمی ت ــول جاوی ــود از اص ــتنتاج نم ــی اس متافیزیک
نمــود، قلمــرو جاودانــه ارزشــی نــدارد. نظریــات جزمــی و ســنتی 
ــاد  ــم، در اینجــا انتق ــرار ندهی ــه داوری ق ــر از هرگون خــود را باالت

ــی رهائیســت. نوع
اثــر هنــری نــه آغــازی دارد نــه پایانــی، گشــوده بــه یــک نامعلــوم 
ــن  ــرای تعیی ــید. ب ــی نوش ــره آب ــوان قط ــای آن می ت ــر ج و از ه
نیســت بــرای بحــث و گفتگــو اســت. نظــام معنایــی قدرت آفریــن 

اســت.
ــت، در  ــدون مرکزی ــت ب ــازی تفاوت هاس ــه ب ــدن ب ــدن وارد ش دی
ــاره  ــون، چند پ ــازی، قصه گ ــک  آتش ب ــر، ی ــردش و تغیی ــال گ ح
و آتونــال. اثــر جرقــه ای اســت بــر امــری تیــره ، یــک رخــداد کــه 
ــال  ــه قب ــی ک ــکان، امکان ــک ام ــزد، ی ــم می ری ــادی را به روال ع
ــو،  ــی ن ــرای موجودیت ــی ب ــت. امکان ــده اس ــته ش ــده انگاش نادی
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ــی دیگــر  ــی دیگــر و معنای ــه جهان ــی آورد ک ــر م ــاد ب رخــداد فری
ــا دارد. ــه در تفاوت ه ــه ریش ــود دارد ک وج

در مدرنیتــه دوگانگــی و تضــاد مــاده و فضــا و حتــی دوگانگی ماده 
ــه ســوژه  ــن ســایر عناصــر بصــری وجــود دارد. در مدرنیت فی مابی
ــدارد.  ــود ن ــر وج ــدون اث ــوژه ب ــد، س ــود دارن ــته وج ــژه وابس و اب
ــه آســانی  ــم ب ــا نمی توانی ــدرن قدســی هســتند و م آموزه هــای م
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.

ــم،  ــدن ه ــود. دی ــاخته نمی ش ــان س ــق زب ــا از طری ــت تنه حقیق
ــورت  ــانی ص ــه آس ــتی ب ــی هس ــت. دگرگون ــت اس ــی حقیق نوع
نمی گیــرد، هســتی امــری تاریخــی اســت و بــه آســانی نمی تــوان 

ــت. ــی یاف از آن رهای
اخــالق در دیــدن چیســت؟ آیــا دیــدن مــا ســبقه اخالقــی دارد؟ 
اخــالق را متافیزیکــی نکنیــم. اخــالق مــا بایــد بــا نیازهــای واقعــی 

زندگــی هماهنــگ باشــد. 
ــم و  ــارج نمایی ــرم ای داللت گرخ ــلطه ف ــری را از س ــان هن چیدم
ــاز  ــه ب ــه آزادی اندیش ــی ب ــده راه ــف نش ــا ی تعری ــان فرم ه از می

کنیــم.
خالقیــت بــدون دیــدن آزاد ممکــن نیســت. تســلیم معنــا نشــویم. 
ــرای  ــه ای ب ــردن زمین ــگاه ک ــد در ن ــاری و دیرن ــجاعت و بردب ش
دگرگونــی، دیــدن آزاد دغدغــه زندگیســت، غیر متعصبانــه بــه اثــر 

هنــری نــگاه کنیــم.
دیــدن بــا تمــام تجربیــات انســان در چالــش اســت، نوعــی مواجهه 
ــا  ــر نهایت ــن و اث ــق در مت ــی مطل ــاعرانه، واقعیت زای ــقانه و ش عاش
بــه جنــون می رســد، جنونــی هنرمندانــه. اثــر مجموعــه مناســبات 
ــه دنبــال خــود  ــا را ب ــداری اســت کــه درک و فهــم م جــذاب دی

ــد. ــر می ده ــاند و تغیی می کش

ــر  ــت س ــده را پش ــناخته ش ــانه های ش ــتم نش ــری سیس ــر هن اث
ــری  ــر بص ــد . اث ــذر می کن ــا گ ــمایل ها و نماده ــذارد، از ش می گ
گــزاره ای دیــداری اســت کــه از طریــق دیــدن تفســیر و متجســم 
ــالل.    ــز از م ــرای گری ــت ب ــوه اس ــی بالق ــدن حالت ــود. دی می ش

ــد. ــکان وجــود دارن ــور و م ــان ، ن ــرم ، زم فضــا و ف
دور شــدن از مفهــوم و قرار گرفتــن در یــک حالــت بالقوه گــی، تــا 
ســر حــد موســیقیایی، آیــا موســیقی روزی از راه خواهــد رســید و 
مــا را بــا خــود خواهــد بــرد؟ آیــا روح موســیقی در مــا زاده خواهــد 
شــد و مــا دگرگــون خواهیــم شــد ؟ ابدیــن و جاودانــه و هذیانــی 
ــرای  ــز از مــرگ، از روزمره گــی، وضعیتــی ب ــرای گری و شــاعرانه ب

دیــدن، یــک انگیختگــی و حالتــی بالقــوه و دیــداری.
ــا محدودیت هــای  ــا در جامعــه ای مفهومــی زندگــی می کنیــم ب م
ــا  ــت قضاوت ه ــی شــده ، بصری ــا عقالن ــدن در ذهــن م بصــری، دی
ــای  ــی برگزاره ه ــای مفهوم ــا گزاره ه ــگ م ــازد در فرهن را می س
ــد  ــش از ح ــان بی ــه جه ــی ک ــه هنگام ــت. ب ــم اس ــداری حاک دی
دیــداری شــده اســت مــا در نظــام گزاره هــای مفهومــی و متجســد 
ــت  ــم. جذابی ــی می بینی ــای مفهوم ــق گزاره ه ــده ایم و از طری ش
ــدن در گزاره هــای مفهومــی محــو می شــود . در میــان گفتــن  دی
ــه راه  ــخن ب ــود. س ــه نمی ش ــود گفت ــده می ش ــه دی ــدن آنچ و دی

ــال خــود می کشــاند. ــه دنب ــدار را ب ــار، دی خــود مــی رود و گفت
کل دیــدن را نمی تــوان ارائــه نمــود. دنبــال آن نبایــد بــود، دنبــال 
تمامیــت، اثــر در خدمــت یــک مفهــوم کــه وجــود دارد، نیســت. 
ــزل  ــدن، متزل ــت دی ــه ثب ــازه ن ــای ت ــرای آفرینش ه ــی ب تالش
ــا چیــزی حاصــل آیــد و دیــدن از زوایــای و اشــکال  کــردن آن ت
مختلــف بــا خلــق شــیوه های متفــاوت دیــدن. توســعه دیــدن نــه 
تثبیــت بصریــت، نوعــی بــازی، بــازی بــا دال هــا و باالخــره غــازی 

ــد. ــا می باف ــه دائم ــی ک ــد و عنکبوت ــی خوان ــه ســرخوش م ک
بهروز دارش -1397/11/12                    
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نیویورک در قاب عکس
شرح یك پروژه از  مؤسسۀ »عهده داری طراحی 

برای فضای عمومی1«
انتخاب و برگردان زهره دودانگه

ــا  ــرای فضــای عمومــی« را آندرئ مؤسســۀ »عهــده داری طراحــی ب
وودنــر2، مجسمه ســاز و معمــار نیویورکــی، در ســال 1995 بنیــاد 
ــه  ــی ب ــه طراح ــص و اندیش ــش آوردن تخص ــت و هدف ــاده اس نه
ــی  ــادی غیرانتفاع ــه نه ــن مؤسس ــت. ای ــوده اس ــی ب ــوزه عموم ح
اســت و مهم تریــن دغدغــه اش گردهــم آوردن نهادهــای شــهری، 
ــرای طراحــی فضاهــای  گروه هــای اجتماعــی، بخــش خصوصــی ب
عمومــی شــهر نیویــورک اســت. مؤسســه طــی دو دهــۀ گذشــته 
ــورک  ــل توجهــی در نیوی ــای قاب ــزی و اجــرای طرح ه در برنامه ری
ــزاری  ــه برگ ــژه ای ب ــه وی ــا توج ــالل آن ه ــرده و در خ ــت ک فعالی
اســت.  داشــته  عکاســان  از  حمایــت  و  عکاســی  برنامه هــای 
نخســتین بــار، در ســال 1997، در پــروژه تدویــن راهنمــای 
طراحــی بــرای ارتقــای امنیــت فضاهــای عمومــی شــهر نیویــورک 
بــود کــه الیزابــت فلیســاّل3 بــرای مؤسســه عکاســی کــرد؛ او مــی 
بایســت تأثیــرات ملمــوِس اقدامــات ایمنــی و امنیتــی در فضاهــای 
عمومــی شــهر نیویــورک را مســتند می کــرد. نتایــج ایــن پژوهــش 
در ســال 2۰۰2 در قالــب یــک کتــاب راهنمــا منتشــر شــد. دومین 
برنامــه بــا مضمــون شهرنشــینی در عکــس4 در ســال 2۰۰2 
ــان  ــاالنه، از عکاس ــون، س ــا کن ــان ت ــد و از آن زم ــذاری ش پایه گ
ــارۀ فضاهــای عمومــی  ــار جدیــدی درب نیویورکــی کــه بتواننــد آث
ــال  ــدگان س ــود. برگزی ــت می ش ــد، حمای ــه دهن ــهر ارائ ــن ش ای

Design Trust for Public Space 1
Andrea Woodner 2

Elizabeth Felicella 3
Photo urbanism 4

ــه  ــد کــه ب نخســت ایــن برنامــه دیــان کــوک و لــن جنشــل بودن
صــورت مشــترک فضاهــای لبــه ای در نیویــورک را ســوژه عکاســی 
ــن  ــدۀ ســاالنۀ ای ــد. در ادامــه عکاســان برگزی خویــش کــرده بودن
ــه  ــک س ــده اند و از هری ــی ش ــا 2۰13( معرف ــه )از 2۰۰2 ت برنام
تــا چهــار اثــر آورده شــده اســت. بــرای دیــدن عکس هــای دیگــر 
ایــن عکاســان می توانیــد بــه پایــگاه رســمی مؤسســۀ »عهــده داری 

ــرای فضــای عمومــی«5 مراجعــه کنیــد.  طراحــی ب

1- لبۀ نیویورک6 دیان کوک7 و لن جنشل8  )2002-
)2003

ایــن دو عــکاس ۶۰۰ مایــل از ســواحل آبــی نیویــورک را مســتند 
کرده انــد و می خواهنــد در عکس هایشــان نشــان دهنــد کــه 
ــش  ــی خوی ــواحل آب ــورک از س ــهروندان نیوی ــرا ش ــه و چ چگون
ــای  ــدد از ظرفیت ه ــتفاده مج ــِث اس ــا بح ــد. آن ه ــدا مانده ان ج
ــازی و  ــا "مستندس ــت آن ه ــند. نی ــش می کش ــواحل پی ــن س ای
ــترس  ــه در دس ــوده ک ــی ب ــِب آب ــای ل ــه ناحیه ه معنابخشــیدن ب
عمــوم قــرار دارنــد، بــه ویــژه آن هایی کــه نقطــه تالقــی و رویارویِی 
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

نمای منتهتن از سوی پارک ایالتی گانتری پالزا
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نمای منتهتن از جانب محله گرین پوینت، بروکلین

پارک جیکوب ریس پیر ، کویینز



 9
8

وز
ور

 ن
/ 

8
ل

سا
  

گ
هن

فر
و 

ی 
س

نا
ش

ن 
سا

ان
 

 

126

پاالیشگاه شکر در ِردهوک ، بروکلین

2- پروژۀ پل ، جاناتان اسمیت  )2004-2005(
ــن اتصــال  ــا زمی ــه ب ــا چگون ــه پل ه ــد ک اســمیت نشــان می ده
دارنــد و چگونــه پارک هــا، صنایــع و محــالت مســکونی در شــهر 
خــود را بــا ایــن ســازه های مرتفــع حمــل و نقلــی - چــه معمولــی 
و چــه یادمانــی- وفــق می دهنــد. وی از 12 پــل اصلــی نیویــورک 

و تعــدادی از پل هــای کوچــک، بزرگراه هــای غیــر همســطح، 
ــرداری  مســیرهای پیــاده مرتفــع و پل هــای هوایــی دیگــر عکس ب

کــرده اســت.

بچه ها در حال بازی زیر پل ِهل گیت  )دروازۀ جهنم(
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جشن عروسی زیر پل بروکلین

پل هایی که منهتن را به برونکس وصل می کند.
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3- پرترۀ خلیج جامائیکا، تراویس روزه )2007-2005(

ــج  ــک خلی ــر دراماتی ــال، از مناظ ــک س ــس روزه، در طــی ی تراوی
ــناخته  ــر ش ــه کمت ــش، ک ــی پیرامون ــات محل ــکا و اجتماع جامایی
از منابــع طبیعــی آن گــذران معــاش می کننــد،  شــده اند و 
ــای  ــمان بناه ــط آس ــا خ ــج ب ــق خلی ــت. اف ــرده اس ــی ک عکاس
ــدگان  ــج دســته های پرن ــن خلی ــش خــورده اســت. ای ــن نق منهت

مراتــع  و  فــرودگاه  باندهــای  پیرامــون،  کانال هــای  مهاجــر، 
احیــا شــده را تحتِ حمایــت خــود دارد. عکس هــای زیبــای 
ــرده از  ــی پ ــای فصل ــاری و زیبایی ه ــردم، معم ــکاس از م ــن ع ای
ــه  ــکا، ب ــج جامایی ــه خلی ــه ب ــی دارد ک ــده ای برم ــات پیچی ارتباط
ــورک، تشــخص می بخشــد. ــخ نیوی ــده از تاری ــه ای زن ــوان نمون عن

بزرگراه گوانوس

آبگیر باربادوئسایستگاه سیتکو، پارک روکاوی
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ماهی گیر در اسکلۀ کانارسی

خانه ای در خیابان بِی ویو، پارک میدومیر
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ــان )2007- ــرت هاالب ــل آلب ــن، ِگی ــرۀ م ــروِن پنج 4- بی
)2009

ــه مــدت یکســال، درون خانه هــای خصوصــی در پنــج  ــان، ب هاالب
ــرد.  ــق ک ــی را خل ــه پرتره های ــورک، مجموع ــه شــهرِی نیوی منطق
در ایــن پرتره هــا بــر چشــم اندازهایی کــه زندگــی روزمــره اهالــی 
ــه کار  ــا ب ــد شــده اســت. او ب ــد، تأکی ــورک  را شــکل می دهن نیوی

گرفتــن زبــان تصویــری عکاســی خبــری و رویکــرد انسان شــناختی 
آن، و بــه پیــروی از ادوارد هوپــر )نقــاش امریکایــی(، در اســتفاده 
ــش و  ــوژۀ خوی ــی س ــی درون ــان روانشناس ــرای بی ــاری ب از معم

ارتباطــات ظریــِف زندگــی شــهری پیشــگام شــد.

محلۀ بروکلین هایتز، بروکلین

محلۀ کابِل هیل، بروکلین
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محلۀ چلسی، منهتن

محلۀ چلسی، منهتن



 9
8

وز
ور

 ن
/ 

8
ل

سا
  

گ
هن

فر
و 

ی 
س

نا
ش

ن 
سا

ان
 

 

132

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

ــرده و در  ــاب ک ــورک را انتخ ــهر نیوی ــه از ش ــج منطق ــل پن اونی
ــت،  ــرده اس ــبرداری ک ــا عکس ــرروز از آن ه ــخصی ه ــاعت مش س
کار وی بــه مــدت 18 مــاه انجــام شــده اســت. مجموعــه آثــار وی 
»هــرروز همــان ســاعت« نــام دارد و لحظــات شــاعرانه ای را نشــان 
ــد.  ــی ده ــی رخ م ــروی عموم ــه روزه در قلم ــه هم ــد ک ــی ده م

یکــی از موقعیت هــای عکاســی او ســاحل روکاوی در منطقــۀ 
کویینــز بــوده کــه از در ماه هــای ژوئــن و اوت بیــن  ســاعات 5:3۰ 
تــا ۶:۰۰ عصــر از آنجــا عکســبرداری کــرده اســت. ســه عکــس از 

ایــن ســاحل در ادامــه آورده شــده اســت.
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6- از بام به میز غذا، راب استفنسون )2011-2012(

ــد اســت و رابطــه  ــای بکــر در شــهر عالقه من استفنســون زمینه ه
محیــط طبیعــی و ســاخته شــده موضــوع بیشــتر کارهــای اوســت. 
او یــک ســال را بــه بازدیــد از مــزارع و باغ هــای شــهری در 
ــاره  ــن ب ــود در ای ــت. او خ ــده اس ــورک گذران ــۀ نیوی ــج منطق پن
می گویــد: »میــزان و تنــوع غذایــی کــه مــردم می تواننــد در 
ــگفت زده  ــرا ش ــد، م ــرورش دهن ــم پ ــخت و نامالی ــای س محیط ه

کــرد.  از ســاقه های ذرت در محلــۀ  بِداِســتای تــا کندوهــای 
کرایســلر تا  بام های ســاختمان های  ســایۀ  در  عســل  زنبــور 
ــارروکاوی  ــۀ ف ــا در محل ــای تیالپی ــازن ماهی ه ــا و مخ هندوانه ه
ــل رشــد باشــد،  ــه قاب ــزی ک ــز؛ در شــهر هرچی ــۀ کویین در منطق

پــرورش داده می شــود«.

مزرعه محلی ردهوک، ردهوک، بروکلین



 9
8

وز
ور

 ن
/ 

8
ل

سا
  

گ
هن

فر
و 

ی 
س

نا
ش

ن 
سا

ان
 

 

134

پروژه مزرعۀ هلز کیچن، هلز کیچن، منهتن

باغ محلی فونیکس، برونزویل، بروکلین
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7- زندگی پیرامون و زیرسازه های مرتفع، کریسان 
جانسون )2013-2012(

ــع  ــهری مرتف ــازۀ ش ــل س ــه 7۰۰ مای ــب ب ــورک قری ــهر نیوی ش
ــه  ــن دارد ک ــوط آه ــرن، خط ــیر ت ــا، مس ــا، بزرگراه ه ــون پل ه چ
ــن شــهر در  ــۀ ای ــج منطق ــد و در پن ــرار گرفته ان ــا ق روی خیابان ه
ــانی  ــاد انس ــه ابع ــه دارد ک ــون عالق ــده اند. جانس ــده ش ــم تنی ه
فضــای زیــر ایــن ســازه ها و پیرامــون آن هــا را مــورد کاوش قــرار 
ــو  ــی را بازگ ــۀ مردم ــد "قص ــا بتوان ــت ت ــدوار اس ــد. وی امی ده
ــد و نشــان دهــد  ــه اشــتراک می گذارن کنــد کــه ایــن فضاهــا را ب
ــواع  ــه ان ــه حضــور فیزیکــی نیرومنــد در ایــن فضاهــا ب کــه چگون
ــه  ــد". ب ــل انســانی شــکل می ده ــای متقاب ــش ه ــی از کن مختلف
ــازی  ــکاش و مستندس ــف کن ــال را وق ــک س ــبب، وی ی ــن س ای

سیســتم های ســنگین حمــل و نقــل و گســترۀ وســیعی از فضــای 
ــن فضاهــا  ــر آن هــا کــرده اســت و نشــان داده کــه ای عمومــی زی
چگونــه زندگــی شــهری را تحــت تأثیــر خــود قــرار می دهــد. مــا 
ــه ســاکنان  از دریچــه دوربیــن وی می توانیــم بفهمیــم کــه چگون
محلــی، در برخــی مــوارد، ایــن فضاهــا را بــرای اســتفاده اجتماعــی 
ــه  ــویم ک ــنا می ش ــری آش ــت باورناپذی ــا ظرفی ــد، و  ب پذیرفته ان
ــوط  ــا و خط ــا، بزرگراه ه ــر پل ه ــی زی ــای عموم ــد فضاه می توان
ــب  ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــول کن ــینه و متح ــورک را بیش ــن نیوی آه
ــد. ــری کنن ــتفادۀ بهت ــا اس ــد از آن ه ــورک می توانن ــی نیوی اهال

مزرعۀ پشت بامی خیابان ایگل، گرین پوینت، بروکلین

مردم زیر پل منهتن در خیابان برودوی شرقی  نزدیک به خیابان مارکت در محلۀ چینی ها راه می روند. 2۰13/1۰/9
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مردم در زمین اسکیت لس کولمن زیر پل منهتن در محله چینی ها اسکیت بازی می کنند. 2۰13/1۰/9
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مردم کنار خیابان دیویژن زیر پل منهتن در محلۀ چینی ها راه می روند. 2۰13/1۰/9
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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
ای اسمان کوچک آبی!                                             ع-بهار

... اســپینوزا از فیلســوفان عصــر روشــنگری در اوایــل قــرن 17  را 
بخاطــر زیبایــی و خــردورزی نوگرایانــه در اندیشــه و ایجــاد شــکاف 
در بنیانهــای اسکوالســتیک فلســفه و منطــق ارســطویی شــاهزاده 
فالســفه می نامنــد. زیــر دلیــل ایــن  محبوبیــت و وجاهــت ایشــان 
ــوده  و  ــتی  ب ــره هس ــادی در جوه ــرش بنی ــر نگ ــت تغیی ــه عل ب
ــم  ــار ضخی ــون ت ــه چ ــتگان ک ــلبی و مدرســی  گذش ــگاه س آن ن
ــد  و  ــده می ش ــریت تنی ــیر بش ــای مس ــت و پ ــر دس ــت  ب عنکوب
حصــاری خــود ســاخته کــه قرنهــا باعــث ایســتایی تمــدن بویــژه 
در اروپــا گردیــد  هرچنــد وی در ایــن چالــش و دگردیســی تنهــا 
نبــود و عقبــه ای خــوش فرجــام از ستاره شناســان تــا فیزیکدانــان را 
در پشــت ســر خــود داشــت و آنــگاه کــه بــه مناجــات اســپینوزایی 
می رســید روی بــه تکفیرکننــدگان  می گفــت مــن بنــده ی خدایــی 
ــی انجــام دادن پرســتش خــودش را  هســتم کــه چگونگــی و حت
از مــا نمی خواهــد خــدای توجیه پذیــر عالــم می خواهــد مــن 
عاشــق باشــم نــه اینکــه مکلــف باشــم تکالیفــی را بــه جــای آرم 
ــی  ــان  آدم ــن و ج ــر ت ــدی ب ــاری وبن ــی از حص ــز حاک ــه بج ک
ــر  ــه در جــان وضمی ــان خــدای آزادی ســت ک ــن هم نیســت و ای
ــه  ــاص در زمان ــرش خ ــن نگ ــیانه دارد وای ــانها آش ــک انس ــک ت ت
ــر  ــلبی در براب ــم س ــی، فه ــد بالی ــت و بلن ــری می خواس ــوزا دلی ن
ــای بشــری  ــای آرزوه ــت و فراخن ــای حقیق ــر دســت و پ آنچــه ب
ــرد  ــه می ک ــپس  اضاف ــود. و س ــته ب ــم بس ــر و تنع ــر تحج زنجی
بــه مــن اجــازه دهیــد تــا بــه شــیوه ی خــودم بــه خداونــد عشــق 

ــد. و  ــال نباش ــدای متع ــن خ ــت رابطی ــه وصای ــازی ب ــورزم و نی ب
البتــه ایــن برداشــت بــه جهــت تــالش بی وقفــه و مســتمر اوبــرای 
نجــات بشــر از مصائبــی بــود کــه در مســیر رهایــی  پیچیــده اســت 
ــان  ــد بس ــاد می کن ــانی ایج ــط انس ــی در رواب ــای تصنع و فاصله ه
ــات  ــب و تعلق ــژاد و مذه ــت و ن ــگ پوس ــون رن ــر چ ــر دیگ ظواه
بیشــمار کــه همچنــان ادامــه دارد چنانکــه علــم نیــز از همــاوردی 

ــت. ــز اس ــد عاج ــق می نام ــای بی منط ــه عصبیت ه ــا آنچ ب
او یکــی از بی نظیرتریــن فالسفه ای ســت کــه عقالنیــت را بــه 
ــه  ــر جنب ــه تفک ــرد و ب ــفه ک ــه فلس ــی وارد عرص ــورت عمل ص
ــه  ــمان ب ــه آس ــتگاری را از پهن ــد راه رس ــا بتوان ــراردادی داد ت ق
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 
ــن راه ســختیها کشــید  ــی شــک  مثــل هــر خردمنــدی در ای و ب
ــر یــک شــیروانی  ــه اتاقــی در زی ــرای امــورات اولیــه زندگــی ب وب
اکتفــا کــرد و بجهــت  امــرار معــاش نیــز عدســی عینــک ســاخت 

ــش کــرد. و پرداخــت وپاالی
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 
ــود کــه پــس از مــرگ پــدرش، خواهــرش  ــه ب زندگــی وی اینگون
در صــدد برآمــد کــه بــا اغفــال بــرادر، از ارثیــه محرومــش ســازد، 
اســپینوزا ایــن قضیــه را بــه دادگاه کشــاندکه رای دادگاه بــه 
ــه  ــه ب نفعــش بود.امــا  پــس از پیــروزي ، همــه امــوال را داوطلبان
خواهــر داد و بــا پــاره کــردن حکــم دادگاه گفــت: بگــذار عدالــت 
وظیفــه خــود را ایفــا کنــد 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 پیــروز گــردد ... 
ــت ســبب  ــی در نهای ــج پیرامون ــر مشــقت کار و رن ــاری قصــه پ ب



ت
ال

قا
م

139

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 
ــپینوزا  ــه اس ــند ک ــی می رس ــن نتایج ــه همی ــرد ب ــل خ ــه اه هم
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 جهان بینــی مطــرح شــد و مــن مبنــا را همــان 
ــت  ــت در آن زیس ــرار اس ــما ق ــن و ش ــه م ــرار دادم ک ــی ق جای
کنیــم و ایــن را بــه ســهم خویــش مدیــون وام گرفتــن از اخــالق 

اســپینوزا هســتم. 
و  سیاســي  تفکــرات  ادامــه  در  اســپینوزا  صمیمانــه  نگــرش 
اجتماعــی چالــش برانگیــز محصــول زمانــه دگرگونــی در اروپــای 
قــرن 17بــود و لــذا بــا وام گرفتــن از آن شــرایط بــه تشــریح نــوع 
آرمانــي حکومت هــاي ســلطنتي و اشــرافي می پرداخــت کــه 
امــکان داشــت در مانیفســت تخیــالت نجیبــش بگنجــد هــر چنــد 
امــروز محلــی از اعــراب نــدارد وافســوس هنگامــي کــه بــه شــرح 
و بســط حکومــت دموکراســي و مدینــه فاضلــه افالطونــی خویــش 
آغــاز کــرد، بــه بیمــاري العــالج و مــرگ قریب الوقــوع خــود پــي 
ــد ناتمــام  ــارش را ارجــح دانســت. هرچن ــرد و تکمیــل دیگــر آث ب

ــرد. ــي مي ک ــان را پیش بین ــر آن ــدن اکث مان
مبانــی فکــری اســپینوزا وحــدت وجــود اســت مشــهورترین نظریــه 
ــن  ــی و مهم تری ــه اندیش ــری و یگان ــی جوه ــب مبان ــن قال در ای
محصــول تــالش فکــري او در ارائــه تفســیري روشــنگرانه از جهــان 

هســتي بــه تعبیــر حافــظ ... 
یارب این آیینه حسن چه جوهر دارد

                                            که در او آه مرا قوت تاثیر نبود
 در ابتــداي ایــن تئــوري کــه در کتــاب اخــالق مــورد بحــث قــرار 
ــت؟  ــه هس ــروف چ ــش مع ــه پرس ــخ ب ــپینوزا در پاس ــه، اس گرفت
ــی  ــه تعریف ــر ک ــت جوه ــت و حال ــر، صف ــد: جوه ــخ مي ده پاس
ــود  ــب الوج ــا واج ــفه م ــر فالس ــه تعبی ــی و ب ــر از ذات ربوب دیگ
ــماء  ــون اس ــز چ ــات نی ــت و صف ــش اس ــه ذات خوی ــم ب ــه قائ ک
ــه افعــال انســانی جهــت نیــک می دهنــد  بــی شــمار خداونــدی ب
ــاداش  ــی پ ــد ســعادت اخالق ــاوری می گوی ....در خصــوص خــرد ب
فضیلــت نیســت بلکــه اخــالق و آزادی خــود فضیلــت اســت کــه از 
خــرد بــاوری در همــه عوالــم عالــم  بدســت میایــد نکتــه ای بدیــع 
ــد  ــرا پیــش روی خــود داشــت و بای ــه بشــر جــزم گ در راهــی ک
کــه حجــاب خرافــات را از عصــر روشــنگری مــی زدود! عــالوه بــر 
ایــن  بدنبــال غایتمنــدی اهــداف و آرزوهــای بشــری نباشــیم زیــرا 
کــه بــه کــوره راهــی ختــم می گــردد کــه انحصــار قــدرت نتیجــه 
آن خواهــد بــود. زیــرا جامعــه بســته و فــرو رفتــه در خــود مســتعد 
ــر  ــری در ه ــج بش ــش رن ــرای کاه ــت...تالش ب ــه رنجی س هرگون
عرصــه ای کــه باشــد موهبتــی ســت کــه اگــر بــه ســرانجام رســد 

ــه خواهیــم کــرد. جهانــی زیباتــر را تجرب
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 می کــرد و ایــن اضــالح 

ــچ  ــاد داشــت کــه هی ــاد عینــی هســتی می دانســت .او اعتق را ابع
فضیلتــی مقــدم بــر ایــن نیســت کــه شــخص وجــود خــود را حفظ 
ــا آنجــا کــه محدودیت هــای  کنــد... انســان خردمنــد می کوشــد ت
ــدا  ــه خ ــد ک ــه ای ببین ــان را بگون ــد جه ــازه می ده ــری اج بش
ــه  ــت ک ــان زیبایی س ــی از دل و ج ــش ناش ــن بین ــد و ای می بین
ــم کــه  ــا در ابدیتــی بیکــران غوطه وری اســپینوزا داشــت یعنــی م
ــد  ــا بای ــد م ــه می گوی ــا ک ــت... آنج ــر زیبایی س ــت مگ ــچ نیس هی
ــگاه خــدا باشــد آن  دیــدی از جهــان داشــته باشــیم کــه نظیــر ن
وقــت هــر چیــزی را همچــون جزیــی از کل و عنصــر الزم خوبــی 
آن کل خواهیــم دیــد لــذا معرفــت بــر بــدی معرفــت ناقــص اســت 
ــدی  ــرا ب ــند زی ــدی را نمی شناس ــم ب ــن می شناس ــه م ــی ک خوب
ــط از  ــدی فق ــور ب ــناخت... ظه ــوان آن را ش ــا بت ــدارد ت ــود ن وج
ــان  ــتی را چن ــزا هس ــم اج ــر کنی ــه فک ــود ک ــی می ش ــا ناش اینج
ــت...  ــده ای نیس ــتند و گردانن ــه ذات هس ــم ب ــی قائ ــم گوی بگیری
ــر را از  ــه بش ــت ک ــد اس ــن قص ــه ای ــوزا ب ــی ن ــه جهان بین خالص
شــر تــرس و ظلــم و انــدوه خــودی و غیــر خــودی نجــات دهــد. 
ــد  ــرگ نمی اندیش ــر از م ــری کمت ــچ ام ــه هی ــان آزاد ب ــر انس اگ
امــا حکمــت او تفکــر در بــاره مــرگ نیســت بلکــه اندیشــه دربــاره 
زندگی ســت... او خــود بــا همیــن تفاســیر حیــات را توجیــه کــرد 
ــه تمــام ســعی آرام  ــن روز زندگیــش ب ــه ای کــه در آخری ــه گون ب
بــود همچــون ســقراط کــه در آرامــش جــام شــوکران می نوشــد...
ــرن  ــفه ق ــر فالس ــل اکث ــپینوزا مث ــئله اس ــن مس ــا اصلی تری ام
ــه  ــق ب ــی عش ــفه عمل ــنگر در فلس ــوفی روش ــوان فیلس 17 بعن
ــال  ــال بدنب ــن ح ــود و در عی ــق و اخــالق و آزادی ب هســتی مطل
کنــار گذاشــتن تفــرق در ایدئولوژی هــا بجهــت رســیدن بــه نوعــی 
صلــح جهانــی ... کــه در همــان ابتــدا بــا واکنــش شــدید متعصبین  
ــر  ــالق وی از ذخای ــاب اخ ــد... کت ــرو گردی ــا روب ــی در اروپ مذهب
بی بدیــل فلســفه در همــه اعصــار اســت... یکــی از بــزرگان در بــاره 
منزلــت اســپینوزا می گویــد شــاید از لحــاظ قــدرت فکــری بعضــی 
ــه  ــی ب ــی کس ــاظ اخالق ــا از لح ــد ام ــر رفته ان ــفه از او فرات فالس
پایــه او نمی رســد چنانکــه... شــما یــا پیــرو اســپینوزا هســتید یــا 
اساســن فیلســوف نیســتید! از نــکات جالــب در زندگــی اســپینوزا 
اینکــه او بــر خــالف برخــی فالســفه دیگــر نــه تنهــا نظریــات خــود 
ــت  ــی گف ــرد او م ــی ک ــل م ــا عم ــه آنه ــه ب ــت بلک ــاور داش را ب
شــخص خردمنــد همیشــه از رضــای حقیقــی روح برخــوردار اســت 
ــه  ــی نمی شــود... در آخــر اضاف و هیچــگاه دچــار اضطــراب وجدان
ــدت  ــوان وح ــل می ت ــر راس ــه تعبی ــپینوزا را ب ــفه اس ــم فلس کن
وجــود منطقــی نامیــد یعنــی نظریــه ای نزدیــک بــه مــال صــدرای 
خــود مــا کــه مــی گویــد جهــان کال از یــک جوهــر واحــد ســاخته 
ــان  ــه هم ــوه محرک ــی ســت و ق ــا یک ــاده و معن ــده اســت و م ش
واجــب الوجــود اســت کــه بنــا بــه تعریــف اســپینوزا بــرای شــریف 
و آزاد  زندگــی کــردن بشــر مبــرم اســت... او چنانکــه خوانده ایــم  
ــی آورد  ــت م ــی بدس ــه عدس ــل دادن شیش ــود را از صیق ــان خ ن
ــازوی خــود را می خــورد و منــت  ــان ب ــود و ن یعنــی عینک ســاز ب

ــید. ــی نمی کش ــم طای حات
امــا اگــر از همــه زیــر و بــم هــای متراکمــی کــه در عمــر کوتاهــش 
ــرای مــن همیــن  ــم ب ــد  بگذری ــه جــان خری ــد و ب ــه چشــم دی ب
ــی کافی ســت  ــرافت و ازادی در زندگ ــه ش ــرام ب ــی احت ــی یعن یک

کــه فلســفه اســپینوزا را دوســت بــدارم!
                                              ماهشهر علی ربیعی )ع-بهار(
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نتنتنت در البالی خاطرات و عبور از سرکوب
نوشته زهره روحی

ــه جــا گذاشــته در دوردســت و  ــزی ب       »گذشــته«  ی مــن چی
بی اعتنــا بــه امــروزم نیســت؛ وجــودش  هماننــد کالبــدم همــواره 
ــیرش  ــل و تفس ــم، تأوی ــه دلخواه ــی ب ــط گاه ــت. فق ــن اس ــا م ب
ــا  ــط ب ــت فق ــن اس ــا م ــال ب ــر ح ــه ه ــا ب ــود.  ام ــاوت می ش متف
مــن... هــر چنــد کــه بــرای اثبــات واقعیــت ِ آن نیازمنــد حضــور تــو 

ــا نشــانه ای از چیــزی و یــا موقعیتــی باشــم... ی
ــا  ــادآوری چیزه ــگام ی ــن هن ــرد ذه ــه عملک ــچ گاه ب ــا هی        آی
ــادآوری«،  ــدازه ی »ی ــه ان ــز ب ــچ چی ــاید هی ــم؟ ش ــت کرده ای دق
ــا جهــان و چیزهــا نباشــد. هــر  ــودِن ذهــن ب ــد ب بیانگــر رابطه من
گونــه یــادآوری، از آنجــا کــه ذهــن  را در ارتبــاط بــا چیــزی دیگــر 
ــی  ــاب ارتباط ــود را در بازت ــِی خ ــرژی و پویای ــد، ان ــرار می ده ق
ــخ،  ــان و تاری ــدی زم ــل رابطه من ــه دلی ــه ب ــد ک ــرار می ده ای ق
ــت؛ و  ــوردار اس ــیر برخ ــل و تفس ــت تأوی ــت از قابلی ــا بی نهای ت
شــاید از اینروســت کــه گاهــی ذهــن در ســرکوبهای اجتماعــی و 
ــده  ــرا رون ــی اســتعالیی و ف ــه موقعیت ــه مثاب ــد ب سیاســی می توان
عمــل کنــد: متکــی بــر تجربــه ی زیســته و غنــی از اندوخته هــای 
ــر از  ــرف نظ ــش. ص ــخصی خوی ــته ش ــه گذش ــق ب ــِن متعل نمادی
ــی آن از  ــن و چگونگ ــات ذه ــاره  ی حی ــا درب ــث  ه ــیاری بح بس
ــو  ــک س ــم از ی ــر می خواهی ــث حاض ــی، در بح ــث روانشناس حی
ــن  ســرکوِب  ــد ذهــن و خاطــرات، و همچنی ــه هســتی رابطه من ب
خاطــرات از ســوی حکومتهــای ایدئولــوژی زده بپردازیــم و ســپس 
بحــث را بــه شــرایط  فعلــی، یعنــی بــه ســوی  »آزاد ســازِی« ذهن 

و اندیشــه، توســط »جهــان مجــازِی« عصــر حاضــر و موقعیتــی کــه 
ــم. ــوق دهی ــم، س ــر می بری ــه س در آن ب

شــاید بــد نباشــد از اینجــا آغــاز کنیــم کــه وقتــی صحبــت 
»تجربــه« پیــش می آیــد، قلمــروی ایــن تجربــه، بــه لحــاظ 
ــی  ــا بخش ــط ب ــا فق ــا م ــت؛ ام ــری نیس ــل اندازه گی ــعت قاب وس
از تجربه هــای گزیــن شــده آشــنا می شــویم. همانهایــی کــه 
ــای  ــان. تجربه ه ــاد می آوریمش ــه ی ــی، ب ــطه  ی خودآگاه ــه واس ب
ــل  ــر ذره  ی آن از قَِب ــه شــد ه ــه گفت ــه ک ــه همانگون زیســته ای ک
سرشــت رابطه منــد ذهــن بدســت می آیــد و بــرای ظهــورش 
ــا کســی غیــر از خــود هســتیم. انســان بالغــی  نیازمنــد چیــز و ی
کــه حافظــه ی خــود را بــه هــر دلیلــی از دســت می دهــد، عمــال 
فاقــد تجربــه می شــود. چنیــن شــخصی بــه دلیــل فقــدان خاطــره، 
هیــچ جــای پایــی از خــود و گذشــته اش در جهــان نــدارد؛ بنابراین 
چنیــن شــخصی، در فقــدان تجربه  هــا ی زیســته و گزینــش شــده 
ــرای  ــم ب ــرد. بیایی ــر می ب ــه س ــالء ب ــی اش، در خ ــوی آگاه از س
لحظاتــی خــود را بــه جــای او بگذاریــم، یعنــی نــه تنهــا بــه یــاد 
نیاوریــم دوران کودکــی،  نوجوانــی و یــا جوانــی و میــان ســال مان 
را، بلکــه بــه طــور مســلم از کــم و کیــف دلهره  هــا و اشــتیاق  های 
ــی...؛  ــه ی زندگ ــروم از تجرب ــویم: مح ــر ش ــال بی  خب ــم کام آن ه
ــدان  ــن فق ــِج ناشــی از ای ــا از رن ــا آی ــته«؛ ام انســانی بدون»گذش
ــود را از دســت داده  ــدی خ ــه جهان من ــج انســانی ک ــم؟ رن آگاهی
اســت؛ کســی کــه بــا فراموشــی گذشــته ، بــدوِن هســتی و تجربــه 
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زیســته آن می شــود؛ 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 رابطــه  اش را 
بــا »خاطــرات« و »گذشــته « ی خــود از دســت داده اســت، چشــم 
ــد.  ــت می ده ــود را از دس ــته ی خ ــاِن زیس ــر جه ــی ب ــداِز مبتن ان
چنیــن فــردی حداقــل در همــان مقطــع از دســت دادگــِی  حافظــه، 
بــه دلیــل قطــع رابطــه بــا گذشــته، رابطــه بــا »آینــده« ای را کــه 
پیــش از ایــن توقــع می داشــت و در رویاهــا و تخیــل خــود مجســم 
می کــرد، از دســت می دهــد؛ و ایــن بدیــن معنــی اســت کــه فاقــد 
ــوِن ترســیم چشــم انداز  ــن قان ــا خواهــد شــد. ای آرزومنــدی و روی
ــه  ــی ک ــد.  قانون ــدی می کن ــاری از آرزومن ــه وی را ع ــت ک اس
ــر اهمیــت »هستی شناســانه ِی گذشــته« ، تأکیــدی خــاص دارد.  ب
ــا و  ــته از پیش فهم ه ــه انباش ــزی ک ــواره در پرانت ــته ی هم گذش
ــت  ــا قاطعی ــون ب ــس، اکن ــت. پ ــا اس ــر آنه ــی ب ــای متک تجربه ه
ــوان گفــت، انســانی کــه حافظــه اش را از دســت داده اســت،  می ت
ــد، در  ــته باش ــای زیس ــته و تجربه ه ــد گذش ــه فاق ــی ک ــا زمان ت

ــرد.  ــه ســر می ب ــداز ب ــدون چشــم ان جهــان ب
ــانی  ــر انس ــرای ه ــته ب ــات زیس ــم تجربی ــون درمی یابی اکن
حکــم منبــع انــرژی را دارد. انــرژی ای کــه بــرای ســاز و کار 
ــود.  ــر می ش ــم ظاه ــش داوری و پیش فه ــورت پی ــه ص ــن، ب ذه
ــدون آنهــا  منظــور منابعــی »فرهنگــی ـ اجتماعــی« اســت کــه ب
تــوان حضــور در قلمــرو روزمــره را از دســت می دهیــم. بــر اســاس 
ــوه ی  ــی، نح ــن منبع ــانه ی( چنی ــودی )هستی شناس ــرورت وج ض
ــته  ــه روی گذش ــاده ب ــه گش ــره، ن ــدون خاط ــاِن ب ــور انس حض
ــا  ــه  و ی ــرح و برنام ــا ط ــم انداز و ی ــوردار از چش ــه برخ ــت و ن اس
ــر  ــی ناگزی ــن آدم ــه نظــر می رســد چنی ــده. ب ــرای آین ــی ب آرزوی
ــه  ــر گون ــدون ه ــد؛ ب ــر  کن ــه س ــال را کورکوران ــان ح ــت زم اس
احساســی نوســتالژیک، شــوق برانگیــز و یــا دلهــره آور نســبت بــه 
زمــان گذشــته، زمــان حــال و یــا آینــده: انســانی فاقــد خاطــره ای 
ــا درجــه ی درکــی  ــِی شــخصی؛ انســانی ب ــراز و نشــیب زندگ از ف
ــان«ی  ــری« و »جه ــود«، »دیگ ــم »خ ــرای فه ــف ب ــیار ضعی بس
ــاظ  ــه لح ــرده ب ــزل ک ــانی تن ــد؛ انس ــی می کن ــه در آن زندگ ک

ــودی...؛ وج
ــه  ــرده ب ــزل ک ــان تن ــن انس ــم ای ــد بدانی ــب باش ــاید جال ش
ــال  ــاه س ــل، پنج ــته )چه ــه گذش ــد ده ــا چن ــودی، ت ــاظ وج لح
پیــش(، مطلــوب و مــورد توجــه دولتهــای بــه اصطــالح ایدئولــوژی 
زده و غیــر دموکراتیــک بــود. حکومتهــای مســتبدی کــه هدفشــان 
ــی«  ــراِت تاریخ ــتکاری »خاط ــف و دس ــه تحری ــوف ب ــاً معط تمام
ــه  ــود؛ و البت ــان ب ــای شخصی ش ــه و قلمروه ــگران در جامع کنش
ــتند:  ــاظ داش ــر لح ــزار الزم را از ه ــردن آن، اب ــی ک ــرای عمل ب
ــوه  ــار انب ــق انتش ــن طری ــود و از ای ــه خ ــته ب ــانه های وابس رس
ــه  ــوری ک ــه ط ــانه ها؛ ب ــواع رس ــواه در ان ــورد دلخ ــای م روایته
ــب در  ــانه ای رقی ــرورش رس ــود و پ ــرای وج ــی ب ــوع امکان ــر ن ه
ــد.  ــته می ش ــه کش ــره در نطف ــی روزم ــی و زندگ ــرو عموم قلم
ــل  ــی« تبدی ــزاری »ایدئولوژیک ــه اب ــاپیش ب ــانه ها، پیش ــرا رس زی
ــتگی  ــدون وابس ــی و ب ــه خصوص ــم ک ــی ه ــد و آنهای ــده بودن ش
ــدید  ــرل ش ــارت و کنت ــت نظ ــواره تح ــد، هم ــت بودن ــه حکوم ب

ــرای  ــه نظــر می رســد ب ــرار داشــتند.  ب ــی ق ــای حکومت ممیزی ه
ــراد جامعــه، کاری تریــن روِش  تصاحــب موقعیت  هــای وجــودِی اف
چنیــن حکومتهایــی در ایــن بــود کــه »زمــان« را بــه تصــرف خــود 
ــرف  ــط متص ــا فق ــور در اینج ــم منظ ــخص  تر بگویی ــد. مش درآورن
شــدن »زمــان حــال« نیســت بلکــه مالکیــت بــر گذشــته ی تــک 
تــک افــراد جامعــه نیــز هســت. همانگونــه کــه مایــل بــه تصاحــِب 
تاریــخ یــک ملــت اســت؛ در چنیــن وضعیتــی، یکــی از مهمتریــن 
ــود  ــوژی ِ درخ ــا ایدئول ــه ب ــی ک ــخِت حکومت های ــمنان سرس دش
و بسته شــان بــه درک جهــان می رفتنــد )و در برخــی مواقــع 
ــرات«  هســتند.  ــد (، »خاط ــان می رون ــه درک جه ــروز ب ــی ام حت
ــواره  ــه هم ــد ک ــزی می مانن ــای گری ــه روزنه ه ــه ب ــی ک خاطرات
ــی  ــرا متک ــد. زی ــرار می دهن ــود ق ــع موج ــر از وض ــود را فرات خ
بــر گذشــته ی زیســته     ای هســتند کــه دور از دســترس هــر گونــه 
تحریــف و ســرکوبی قــرار می گیرنــد. و از قضــا بــه همیــن دلیــل 
ــدرت رســیدند،  ــه ق ــا ب ــوژی ه ــه ایدئول ــان ک ــر زم ــه ه اســت ک
تمامــی هــّم و غــِم خــود را صــرف »پاکســازی گذشــته« کــردن. 
ــا وجــود نداشــت و از چنــگ  ــان حــال آنه گذشــته ای کــه در زم
ــوز  ــه هن ــان ک ــه در آن زم ــب آنک ــود ...؛ و جال ــه ب ــان گریخت ش
ــود،  ــازی در کار نب ــان مج ــانه اِی جه ــای رس ــری از میدانه خب
ــث  ــی«، باع ــن »گریختگ ــش، همی ــه پی ــار ده ــی در چه ــه بیان ب
ــه،  ــراد جامع ــخصِی اف ــته« ی ش ــِت »گذش ــا آن وضعی ــد ت می ش
ــه  ــرا ب ــه آن ــی ک ــا جای ــز شــمرده شــود ت ــت عزی ــان مل ــزد هم ن
ــا  ــا کاری ب ــد. در اینج ــتعالیی درک می کردن ــی اس ــه وضعیت مثاب
تصــورات اســطوره ای ـ تخیلــی تاریخِ ســازی نداریــم، بلکــه توجــه 
مــان را تنهــا معطــوف بــه عمــل انقالبــِی »گذشــته « ی شــخصِی 
گریختــه از ســرکوب ایدئولــوژِی ســی ، چهــل ســال پیــش 
ــد  ــا اب می کنیــم : »گذشــته « تــک تــک افــراِد یــک ملــت کــه ت
ــوژی زده ای،  ــدرت ســرکوبگر و ایدئول ــر ق ــه ه ــد نســبت ب می توان
ــه در  ــت نهفت ــی از راز عظم ــال بخش ــد. اص ــی بمان ــا باق بی اعتن
گذشــته  ای 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 گنجینــه ای مقــدس 

حافظــت می کنــد. 
بنابرایــن در چهــل ، پنجــاه ســال پیــش، بــرای افــرادی کــه 
ناگزیــر بــه زندگــی در حکومتهــای ایدئولــوژی زده بودنــد، کمتریــن 
ــد  ــد ده ــته ای پیون ــه گذش ــا را ب ــت آنه ــه می توانس ــزی ک چی
ــاء  ــر احی ــالوه ب ــه حکومــت ســعی در پاکســازی اش داشــت ،  ع ک
تجربــه  ی زیســته و برجســته شــدن حــِس حضــور، بــه دلیــل وجود 
ــکان  ــن ام ــز از ای ــرات« نی ــته، »خاط ــن گذش ــانه  های نمادی نش
ــر فشــارهای  ــگاه مقاومــت در براب ــه جای ــا ب برخــوردار می شــدند ت
ــه عهــده  ــی را ب توتالیتــر ارتقــاء یابنــد و نقــش محافظــت از جهان
گیرنــد کــه قــدرت ســرکوب گر بــه دلیــل ناتوانــی در تصاحــب آن، 
ــدش داشــت. ســرکوِب  ــرون ران ــه شــکلی مضحــک ســعی در بی ب
»جهانــی کــه در گذشــته زیســته« و از اینــرو بــه تمامــی از چنــگ 
قــدرت ســرکوب گر گریختــه اســت... ؛ بــه هرحــال، در دوران 
ــه  ــته ای ک ــازِی گذش ــک، پاکس ــای ایدئولوژی ــت ه ــق حکوم رون
ــه  ــود، فقــط محــدود ب از چنــگ قــدرت ســرکوب گــر گریختــه ب
ــود در  ــه اِی موج ــری ـ المس ــانه های بص ــو نش ــا مح ــف، و ی تحری
ــن؛  ــا و میادی ــا و کوچه ه ــام خیابانه ــر ن ــل تغیی ــهرها )فی المث ش
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و یــا نابــودی مجســمه ها و تندیس هــا و ...( نمی شــد، بلکــه 
ــه  ــن ب ــه ذه ــه  ی حواســی می شــد ک ــن پاکســازی شــامل کلی ای
واســطه  ی آنهــا ســراغ تجربــه ی زیســته  اش در گذشــته می رفــت. 
بــه عنــوان مثــال پاکســازی  حــس شــنوایی، در  ارتبــاط فــرد بــا 
موســیقِی خاصــی کــه متعلــق بــه گذشــته بــود. در اینجــا ترانــه و 
یــا صــدای خواننــده   ای کــه در خاطــرات گذشــته  ی افــراد حضــور 
داشــت، بــه دلیــل هســتی ِ تعاملــی و ذهنــی شــده   ی آن در وجــود 
وی، از یــک ســو بــه بقــای خــود در حافظــه تاریخــی ادامــه می داد 
و از ســوی دیگــر بــر غنــای خاطــرات افــراِد جامعــه می افــزود... ؛  
و ایــن صــدا و یــا ترانــه، از آنجــا کــه برخاســته از زمــان گذشــته  ای 
بــود کــه بازتابندگــِی حضــورش را تنهــا در حافظــه تاریخــِی ملتــی 
ــود، می توانســت  ــی ب ــر آن  باق ــه اث ــی ک ــا زمان ــت،  ت می شــد یاف
ــه  ــی ک ــزد و از خاطرات ــرکوب گری بگری ــدرت س ــر ق ــگ ه از چن
»گذشــته های شــخصی« را می  ســاختند، محافظــت کنــد؛ تــا 
ــتعالیی  ــی اس ــدان موقعیت ــتند ب ــی می توانس ــه گاه حت ــی ک جای
 بخشــند. زیــرا هــر چنــد آنهــا را بــه زمــان و فضایــی می بــرد، کــه 
دیگــر نبــود، امــا نفــِس تأثیــر عاطفــی آن، گــواه واقعــی بــودن آن و 
همچنیــن موجــب برجســتگِی حــس حضــوِر در جهــان می گردیــد. 
بنابرایــن بــه لحــاظ اگزیستانسیالیســتی بــا »تجربــه  ی زیســته«  ای 
ــاخت.  ــا می س ــی« را مهی ــتعالیِی »تداع ــکاِن اس ــه ام ــم ک مواجه ای
ــه  ــرادی را ک ــک اف ــک ت ــت ت ــودآگاه می توانس ــه ناخ ــی ک امکان
حفاظــت از گذشــته تاریخــِی شــخصی خویــش را بــر عهــده 
ــط پیچیــده  ی »حضــور« در جهــان ســوق  ــه درون رواب داشــتند، ب
دهــد؛ و ایــن همــان لحظــه ای بــود کــه بــدون کمتریــن زحمتــی 
از البــالی خاطــرات و الیه  هــای انضمامــی آن )چــه از حیــث 
ــِت  ــه موقعی ــد و ب ــور می کردن ــا( عب ــکان، و چیزه ــان، فضــا، م زم

شــخصِی فراتــر از ســرکوب راه می یافتنــد. گریختــن بــه ســرزمین 
ــخصی...  ــرات ش ــتعالیی و خاط ــای اس تداعی ه

ــوژی  ــن تکنول ــه یم ــه ب ــری ک ــی در عص ــروزه یعن ــا ام ام
ــی  ــبکه های اجتماع ــارکت در ش ــی مش ــرد توانای ــر ف ــرفته، ه پیش
ــان  ــر جه ــا سراس ــاط« را ب ــور« و »ارتب ــانه های »حض ــواع رس و ان
ــه  ــوری ک ــم. عب ــور« مواجه ای ــری از »عب ــوع دیگ ــا ن ــت، ب داراس
چنــد دهــه ای اســت، از ســوی »جهــان مجــازی«، صــورت گرفتــه 
ــرات «  ــان خاط ــه جه ــه ب ــانهای گریخت ــدن »انس ــه فراخوان و ب
اقــدام کــرده اســت. ایــن جهــاِن مجــازی اینترنتــی و ماهــواره ای، 
ــش  ــر امکانات ــه روز ب ــت و روز ب ــت زده اس ــازی« دس ــه »آزاد س ب
افــزوده می شــود تــا جایــی کــه بــه بخشــی مهــم از نحــوه زندگــِی 
افــراد جامعــه تبدیــل شــده اســت. و عــالوه بــر آن، بســیار قوی تــر 
از هــر تحریــف و سانســوری، عمــل می کنــد. امــروزه حکومتهــای 
ــا  غیــر دموکراتیــک، خــود بهتــر از هــر منتقــدی می داننــد کــه ب
ــل،  ــه ی قب ــن ده ــون چندی ــر همچ ــازی، دیگ ــای مج ــور دنی ظه
قــادر بــه کنتــرل و نظــارت بــر قلمــرو روزمــره نیســتند و بــه دلیــل 
گســتردگی و ســّیال شــدگِی آن، حیطــه عملیاتی شــان دیگــر 
ــه  ــر روز ک ــد و ه ــل نمی کن ــش عم ــال پی ــل س ــا چه ــق ب مطاب
ــره و  ــرو روزم ــتر از قلم ــینی بیش ــه عقب نش ــر ب ــذرد ناگزی می گ
ــن معنــی  زندگــی خصوصــِی کنشــگران اجتماعــی می  شــوند. بدی
ــالئق  ــگران و س ــه کنش ــره ب ــرِو روزم ــذاری قلم ــال واگ ــه در ح ک
شــخصی آنهــا اســت. حتــی اگــر ایــن عالئــق بــا رویکــرد مصــرف 

ــل نقــد باشــند. ــه کنشــگران قاب گرایان
اصفهان ـ دی ماه 1397
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چشم انداز، 
از نقاشی های هلندی تا نظریه جهانی شدن

یوسف سرافراز

بــا واگویــی واژه »چشــم انداز«1، همچــون هــر مفهــوم مبهــم و بــاز 
بــه روی تعاریــف گوناگــون، ذهــن و حافظــه ی هــر کســی به ســوی 
نقــاط متفاوتــی می رونــد. بــه همــان انــدازه کــه می توانــد یــادآور 
نقاشــی های یوهانــس ورمیــر2 باشــد و آجرهــای ســرخ خانــه ای در 
ــف«  ــگ »چشــم انداز دل ــوار زرد رن ــا آن دی ــان کوچــک« ی »خیاب
را پیــش روی ذهــن آورد، می توانــد یــادآور »منظــر فرهنگــی 
ــا  ــی ی ــای سیاس ــرای بحث ه ــه پذی ــد و البت ــم باش ــد« ه میمن
ــه ی  ــتن هم ــر داش ــا در نظ ــور. ب ــده کش ــاب آین ــادی در ب اقتص
ــه ی  ــه منزل ــی، چشــم انداز حضــور خــودش را ب ــن تداعــی معان ای
یــک مفهــوِم همه جاحاضــر در گفتمان هــای متعــدد حفــظ کــرده 
اســت. چشــم انداز، در متــون ادبــی و علمــی، هــم امــری توصیفــی 
بــوده اســت کــه بــا عمــل توصیــف کــردن می تــوان آن را احضــار و 
خلــق کــرد و هــم امــری تحلیلــی بــوده کــه در خدمــت تحلیل های 
متنوعــی قــرار داشــته اســت؛ از تحلیــل مصرف گرایــی3 تــا تحلیــل 
ــز  ــی نی ــی و معنای ــث زبان ــن، از حی ــر ای ــالوه ب ــدن. ع جهانی ش
ــم از جهــت ســیر تاریخــی آن در  ــب توجــه اســت؛ ه واژه ای جال
ــان فارســی  ــم از جهــت حضــور آن در زب ــی و ه ــای اروپای زبان ه
ــن  ــادی از واژگان. در ای ــبتاً زی ــف نس ــر طی ــش ب ــادل بودن و مع
ــی  ــی معان ــن تداع ــه ی ای ــه ای از هم ــد ملغم ــت، هرچن یادداش

ــرد  ــا آن هــا را در خدمــت کارب حضــور دارد امــا تــالش کــرده ام ت
ــادورای4 درآورم. آرجــون  ــه آرجــون آپ ــن واژه در نظری تبیینــی ای
ــه از  ــی، ک ــار آمریکای ــناس هندی تب ــادورای )199۶(، انسان ش آپ
نظریه پــردازان طیــف جهانی محلی گرایــی5 محســوب می شــود، 
در نظریــه ی خــود بــرای تبییــن جهانی شــدِن کنونــی، دســت بــه 
ــث  ــم از حی ــه ه ــد ک ــه ای می زن ــم پنج گان ــل مفاهی ــق و جع خل
زبانــی و هــم از حیــث مفهومــی وام دار واژه ی چشــم اندازاند. 
ــدن  ــادورای از جهانی ش ــل آپ ــز تحلی ــه در مرک ــم ک ــن مفاهی ای
قــرار دارنــد و در حکــم ابزارهــای او بــرای دیــدن، توصیــف 
قومــی  منظرهــای  از:  عبارت انــد  جهانی شــدن اند  تحلیــل  و 
)ethnoscape(، منظرهــای مالــی )financescape(، منظرهــای 
و   )mediascape( رســانه ای  منظرهــای   ،)technoscape( فنــی 
ــا  ــادورای ب ــم، آپ ــن مفاهی ــری )ideoscape(. در ای ــای فک منظره
برداشــتن واژه ی land از ابتــدای واژه ی چشــم انداز )landscape( و 
جایگزینــی آن بــا واژگان قومــی، مالــی، فنــی، رســانه ای و فکــری 
و باقــی گــذاردن پســوند –scape مفاهیــم خــود را می ســازد. 
ــم واژه  ــتلزم فه ــادورای مس ــه آپ ــم نظری ــاس، فه ــن اس ــر همی ب
چشــم انداز و تاریــخ آن اســت. در ایــن یادداشــت، بــرای نیــل بــه 
ایــن هــدف، بــا مــرور معانــی و تعاریــف ایــن واژه آغــاز می کنــم، به 
ــردازم،  سرچشــمه های آن در نقاشــی عصــر طالیــی هلنــدی می پ
ورود آن بــه مباحــث علمــی را مــرور می کنــم، بــا معنــا و کاربــرد 
آن در علــوم اجتماعــی و نظریــه اجتماعــی وارد نظریــه آپــادورای 
ــم. ــو می کن ــه را بازگ ــن نظری ــای خــاص آن در ای می شــوم و معن

.Johannes Vermeer چشم انداز دلف، اثر
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زبان، معنا و تعریف
آن چیــزی کــه امــروز آن را چشــم انداز می نامیــم، در طــول 
ــده  ــده ش ــیاری پژوهی ــکال بس ــیوه ها و اش ــه ش ــود ب ــخ خ تاری
ــته اســت.  ــی مهمــی پشــت ســر گذاش ــرات مفهوم اســت و تغیی
بخشــی از ایــن تکثــر، ناشــی از معانــی متعــددی اســت کــه ایــن 
واژه داشــته اســت، بــه ویــژه هنگامــی کــه در بافــت اجتماعــی و 
ــم انداز در  ــه واژه چش ــرد. ریش ــرار می گی ــی ق ــک خاص تکنولوژی
ــه  ــات ب ــن ارجاع ــی از قدیمی تری ــت. یک ــک اس ــای ژرمانی زبان ه
ــالدی  ــیزدهم می ــرن س ــل ق ــه اوای ــدی ب ــان هلن ــن واژه در زب ای
ــا  ــه یــک منطقــه زمیــن ی ــاز می گــردد، زمانــی کــه lantscap ب ب
محیــط اشــاره داشــته اســت. ایــن واژه از یک ســو، بــا واژه زمیــن 
)Land( مرتبــط اســت، بــه معنــی ســرزمینی دارای مرز، و از ســوی 
ــاره  ــن اش ــازی و ایجــاد زمی ــه آبادس ــر پســوند آن، -scep، ب دیگ
ــر اســت  ــه منظــره۶ جدیدت ــه منزل دارد. معنــای واژه چشــم انداز ب
ــرن هفدهــم مطــرح می شــود.  ــدی ق ــا نقاشــی هلن ــه همــراه ب ک
ــرای  ــر آن ب ــای متناظ ــن نقاشــی و معن ــی همی شــهرت بین الملل
واژه چشــم انداز بــود کــه ایــن واژه را بــه زبــان انگلیســی معرفــی 
کــرد؛ امــا بــا تاکیــدی بــر منظــره بــه جــای ســرزمین. درنتیجــه، 
ــی  ــت: یک ــی اس ــز دو معن ــم انداز حائ ــت واژه چش ــوان گف می ت
ــه خــاک و ســرزمین ارجــاع می دهــد  زمیــن ســازمان یافته کــه ب
ــاخته اند  ــه آن را س ــی ک ــای مردم ــر ویژگی ه ــال ب ــن ح و در عی
نیــز اشــاره دارد. معنــای دیگــر، بــر وجــه منظره بــودن آن تاکیــد 
ــت  ــری هوی ــی بص ــر تجل ــم انداز بیان گ ــا، چش ــن معن دارد. در ای
ســرزمینی اســت. نخســتین بازنمایی هــای واقع گــرای چشــم انداز 
بــه قــرن پانزدهــم بازمی گردنــد، خاصــه در نقاشــی رنســانس که بر 
مشــخصه بصــری و معانــی نمادیــن تاکیــد دارند )آنتــروپ، 2۰18(.
عــالوه بــر ایــن، تعبیرهــا و ترجمه هــای زبانــی متفــاوت بــه تشــتت 
معنایــی بیشــتر ایــن واژه انجامیــده اســت. بــرای نمونــه، ترجمــه 
ــه  ــی ب ــث زبان ــم انداز« از حی ــه »چش ــن واژه ب ــب ای ــی غال فارس
ــه  ــم انداز ب ــه چش ــد ترجم ــت. هرچن ــادار نیس ــه وف ــن تاریخچ ای
ــی  ــا واژه دو بخش ــاره دارد ام ــن واژه اش ــی ای ــای منظربودگ معن
landscape در معــادل زبــان فارســی اش بــه دو واژه ی غیرمرتبــط 
ــر  ــالوه ب ــه، ع ــن ترجم ــت. ای ــده اس ــه ش ــداز ترجم ــم و ان چش
ــت  ــبب گسس ــده، س ــن واژه ش ــه ای ــع تاریخچ ــبب قط ــه س اینک
ــرای  ــود. ب ــز می ش ــتق از landscape نی ــای مش ــر واژه ه از دیگ
ــم  ــادل و فه ــن مع ــادورای ای ــه ی آپ ــم پنج گان ــه، در مفاهی نمون
ــان  ــد. همچن ــد ش ــاز خواه ــل واژه مشکل س ــودن اص ــی ب ترکیب
ــته بندی های  ــد در دس ــد آم ــر خواه ــه جلوت ــق آن چ ــه مطاب ک
ــز  ــوند نی ــتق می ش ــن واژه مش ــه از همی ــم انداز ک ــی چش نقاش
ــود.  ــم ب ــه خواهی ــی مواج ــادل فارس ــه و مع ــکل ترجم ــا مش ب
معادل هــای دیگــر ایــن واژه در زبــان فارســی عبارت انــد از 
»دورنمــا، منظــره، تماشــاگه، )نقاشــی( منظره نمــا و )هنــر( 
ــا  ــن معادل ه ــام ای ــه در تم ــردازی« )آشــوری، 1395(  ک منظره پ
ــر  ــالوه ب ــت و ع ــوده اس ــر ب ــن واژه مدنظ ــودن ای ــه منظره ب وج
ــز توجــه الزم نشــده اســت.  ــت اشــتقاقی واژه نی ــر خاصی ــن، ب ای
ــد ترجمــه ای را  ــا ایــن حــال، در این جــا قصــد اصــالح ایــن رون ب
ــم انداز  ــادل چش ــت- و از مع ــم نیس ــن ه ــش م ــدارم- و در دان ن
اســتفاده خواهــم کــرد و در واژه هــای اشــتقاقی از معــادل منظــر 
ــا منظــر شــهر. ــی، ی ــه منظــر قوم ــرای نمون ــم، ب اســتفاده می کن
ــای  ــا دیدگاه ه ــم انداز، ب ــی واژه چش ــک از معان ــر ی ــر ه ــز ب تمرک

متفــاوت پژوهشــی و کنشــی متناظــر اســت. برهمین اســاس، برای 
تصریــح معنــای مــورد اســتفاده، صفت هایــی بــه ایــن واژه افــزوده 
شــده اند، همچــون چشــم انداز طبیعــی یــا فرهنگــی، روســتایی یــا 
شــهری و یــا چشــم انداز طراحی شــده. عــالوه بــر ایــن، چشــم انداز 
ــه  ــه ک ــه همان گون ــد ک ــاع می ده ــده ارج ــده ای پیچی ــه پدی ب
ــف و  ــی توصی ــو علم ــای ابژکتی ــتفاده از روش ه ــا اس ــد ب می توان
ــز  ــوبژکتیو نی ــه س ــاهده و تجرب ــه مش ــد ب ــود، می توان ــل ش تحلی
ــی  ــز معنای ــم انداز حائ ــاس، چش ــن اس ــر همی ــد و ب ــاع ده ارج
ــالح  ــت. اصط ــودی اس ــری و وج ــناختی، هن ــی، زیبایی ش ادراک
ــی  ــه یــک اســتعاره نیــز تبدیــل شــده اســت، واژگان چشــم انداز ب
ــر  ــا چشــم انداز سیاســی ناظــر ب همچــون چشــم انداز رســانه ای ی
همیــن وجــه اســتعاره بودگی آن اســت. ایــن رویکردهــای گســترده 
و متعــدد بــه چشــم انداز همیشــه بــا ارائــه تعریــف واضحــی از آن 
ــه یکــی از ویژگی هــای  ــل ب ــی تبدی همــراه نیســتند. ابهــام معنای
ایــن مفهــوم شــده اســت و در نتیجــه، معنــای آن متناســب 
بــا بافــت و پیش زمینــه اســتفاده کننده ِی آن متغیــر اســت.

ــا دو  ــرد، ام ــدود ک ــم انداز را مح ــف چش ــوان تعاری ــد نمی ت هرچن
تعریــف رســمی از ایــن واژه وجــود دارنــد. یکــی کــه »کنوانســیون 
ــه  ــری ک ــت و آن دیگ ــه داده اس ــکو« ارائ ــی یونس ــراث جهان می
»کنوانســیون اروپایــی چشــم انداز«. تعریــف یونســکو عبــارت 
ــای  ــه گوی ــان ک ــت و انس ــترک طبیع ــل کار مش ــت از: »حاص اس
اســت،  زمــان  در طــول  انســانی  و ســکونت  تطــور جامعــه 
تحــت تاثیــر محدودیت هــا و/یــا مزیت هــای مــادی محیــط 
ــادی و  ــی، اقتص ــای اجتماع ــر نیروه ــت تاثی ــان و تح طبیعی ش
فرهنگــی، چــه بیرونــی و چــه درونــی، قــرار دارنــد«. کنوانســیون 
ــه شــیوه ی دیگــری تعریــف می کنــد:  اروپایــی چشــم انداز آن را ب
می کننــد،  درک  را  آن  مــردم  کــه  آن چنــان  ناحیــه،  »یــک 
کــه ویژگــی آن نتیجــه کنــش و تعامــل عوامــل طبیعــی و/

ــر  ــف دوم ب ــد تعری ــروپ، 2۰18(. تاکی ــت« )آنت ــانی اس ــا انس ی
درک مــردم از چشــم اندازها عامــل تعیین کننــده ی مطالعــات 
ــردازم. ــه آن می پ ــر ب ــه جلوت ــت ک ــم انداز اس ــوزه چش ــدی ح بع

چشم انداز و نقاشی
ــی  ــر طالی ــی های عص ــرور نقاش ــم و م ــدون فه ــم انداز ب واژه چش
هلنــدی7 غیرقابــل درک اســت؛ آنجایــی کــه چشــم انداز بــه یکی از 
ژانرهــای مهــم نقاشــی تبدیــل می شــود. درواقــع، واژه چشــم انداز 
ــد.  ــدا می کن ــن دوره پی ــی ای ــود را در نقاش ــای خ ــخ و معن تاری
ــن  ــری از ای ــکال دیگ ــت نقاشــی چشــم انداز، اش ــر اهمی ــالوه ب ع
ــا  ــر دری ــهر )cityscape(، منظ ــر ش ــون منظ ــی همچ ــوع نقاش ن
)seascape( و... نیــز مطــرح می شــوند کــه هــم بــرای فهــم ســیر 
ایــن مفهــوم و هم بــرای قابلیت زبانــی و مفهومی آن بــرای پذیرش 
ــی  ــث نقاش ــاز بح ــش از آغ ــت. پی ــم اس ــونده مه واژگان مشتق ش
چشــم انداز، بایــد بــه تغییــری کــه در قــرون شــانزدهم و بــه ویــژه 
هفدهــم در ایــن هنــر رخ داد توجــه کــرد و آن چرخــش از مضامین 
ــی  ــترش نقاش ــاً گس ــود. اساس ــکوالر ب ــن س ــه مضامی ــی ب مذهب
ــود.  ــش ب ــن چرخ ــل همی ــی آن حاص ــد مفهوم ــم انداز و رش چش
ــاره دارد،  ــد اش ــخ هلن ــه دوره ای از تاری ــدی ب ــی هلن ــر طالی عص
تقریبــا در قــرن هفدهــم میــالدی، کــه در آن تجــارت، علــم، هنــر 
ــن  ــود. ای ــان ب ــای آن زم ــرآمدان دنی ــد از س ــری هلن و نظامی گ
ــاله ای  ــتاد س ــگ هش ــی از جن ــا بخش های ــت ب ــادف اس دوره مص
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ــد  ــوری جدی ــود. جمه ــه ب ــد در گرفت ــر ســر اســتقالل هلن ــه ب ک
هلنــد از کامیاب تریــن ملت هــای اروپــای آن زمــان بــود. تحــوالت 
ســریع و پردامنــه و جابجایــی گســترده جمعیــت ناشــی از جنــگ 
ــر  ــک، اث ــلطنتی و کاتولی ــی س ــنت های فرهنگ ــت از س و گسس
ــی  ــر طالی ــی عص ــت. نقاش ــن دوره گذاش ــر ای ــر هن ــودش را ب خ
ــت  ــادی دس ــی و اقتص ــای سیاس ــن رخداده ــر از ای ــدی متاث هلن
بــه بازآفرینــی خــود زد و حائــز ویژگی هــای متمایــزی بــا 
ســبک های هنــری قبــل خــود و در دیگــر بخش هــای اروپــا 
شــد. همچنانــی کــه بــازار بــزرگ جدیــدی بــرای مضامیــن 
ــی  ــن مذهب ــن نقاشــی از مضامی ــود، ای ســکوالر در حــال رشــد ب
ــن  ــه مضامی ــیاری ک ــل بس ــان عوام ــد. از می ــدت دور ش ــه ش ب
ــا، طبیعــت بی جــان  ســکوالر را، همچــون چشــم انداز، منظــر دری
ــل  ــن عام ــیدند، بنیادی تری ــق بخش ــر رون ــر، در هن ــی ژان و نقاش
شهری شــدن جامعــه اروپــا طــی قــرون 15۰۰ و 1۶۰۰ بــود. ایــن 
ــود، جایــی کــه شــهرهایی  ــت Holland چشــمگیرتر ب امــر در ایال
ــاد  ــتند و هفت ــرار داش ــدن و... ق ــم، لی ــتردام، هارل ــون آمس همچ
ــر  ــان هن ــد. حامی ــی می کردن ــهرها زندگ ــت در ش ــد جمعی درص
ــه  ــد، ب کــه از دنیــای تجــارت و طبقــات حرفــه ای برخاســته بودن

ــره و  ــی روزم ــه زندگ ــد ک ــه نشــان دادن ــری ای عالق ــای هن کاره
ارزش هــای آن هــا را بازتــاب مــی داد. نقاشــی های ژانــر بــا جامعــه 
ــی  ــا زندگــی درون معاصــر و سرشــت انســان، طبیعــت بی جــان ب
ــا ســفر خارجــی مرتبــط  ــا ب و کلکســیون ها و چشــم اندازهای دری
ــم انداز  ــی های چش ــی، نقاش ــای دریای ــون منظره ه ــد. همچ بودن
هلنــدی بــه نــدرت نمادیــن بودنــد امــا از حیــث محتــوا منســجم 
بودنــد؛ آن هــا دربردارنــده طیفــی بودنــد از خــدا و تمامــی عناصــر 
ــرور  ــا غ ــن عصــر مشــاهده و اکتشــاف( ت ــت )خاصــه در ای طبیع
ملــی، منطقــه ای یــا محلــی، کشــاورزی و تجــارت، اوقــات فراغــت 
پیــاده روی  تصویرگــر  هلنــدی  چشــم اندازهای  از  )بســیاری 
در ییالقــات هســتد؛ بــه منزلــه تنفســی از زندگــی شــهری( 
ــاد،  ــور روز، ب ــازه، ن ــوای ت ــی: ه ــاس فیزیک ــایندی احس و خوش
رطوبــت، ســرما و گرمــا و رنگ هــا کــه همــه ی این هــا بــه 
ــک، 2۰۰۰(. ــدند )لیدت ــده می ش ــد دی ــای خداون ــه خلقت ه منزل
ایــن دوره، بــرای تنــوع عظیمــی از ژانرهایــی مهــم اســت کــه پیش 
ــه مراتب  ــد و در سلس ــوردار بودن ــری برخ ــت کمت ــن از اهمی از ای
ژانرهــا در مرتبــه پایینــی قــرار داشــتند. چشــم اندازها، منظرهــای 
ــه  ــد. نظری ــن جمله ان ــره از ای ــی روزم ــای زندگ ــهر و صحنه ه ش

.Albert Cuyp گاوها در رودخانه اثر
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ــتیژ  ــره پرس ــی و پرت ــن تاریخ ــه مضامی ــا، ب ــله مراتب ژانر ه سلس
بهره مندشــان  گســترده تری  بــازار  از  و  می بخشــید  باالتــری 
مفهــوم  هرچنــد  هلنــد  طالیــی  عصــر  نقاشــی  می کــرد. 
سلســله مراتب را زیرســوال نبــرد، امــا بــر دســته های پاییــن 
ایــن راســتا، نقاشــی  ایــن سلســله مراتب متمرکــز بــود. در 
چشــم انداز ژانــری مهــم در قــرن هفدهــم بــود. نقاشــی های 
از  و عمدتــا  قــرن شــانزدهم  در  کــه  را  اول  دوره  چشــم انداز 
ــه طــور خــاص   ــوان ب منطقــه Antwerp کشــیده می شــدند نمی ت
ــتودیو و گاه  ــب در اس ــا اغل ــه آن ه ــرا ک ــت، چ ــه دانس واقع گرایان
ــی ها از  ــن نقاش ــدند. ای ــیده می ش ــل کش ــاس تخی ــر اس ــی ب حت
ــبک  ــد. س ــر می کردن ــم انداز را تصوی ــک چش ــاال ی ــد ب ــه دی زاوی
ــرن  ــژه در ق ــه وی ــد ب ــری در نقاشــی چشــم انداز هلن واقع گرایانه ت
ــب  ــن و اغل ــطح زمی ــد س ــه دی ــا زاوی ــه ب ــت ک ــا گرف ــم پ هفده
ــد  ــق دی ــا اف ــم اندازهایی را ب ــرون، چش ــای بی ــی در فض ــا نقاش ب
ــن  ــان ای ــه نقاش ــه، ب ــر زاوی ــن تغیی ــرد. ای ــر می ک ــر تصوی پایین ت
ــی  ــه یک ــه را ک ــن منطق ــم نواز ای ــای چش ــا ابره ــکان را داد ت ام
ــر  ــه تصوی ــتند( ب ــد )و هس ــه بودن ــی منطق ــای اقلم از ویژگی ه
درآورنــد. مضامیــن محبــوب چشــم انداز عبــارت بودنــد از تل هــای 
شــنی در امتــداد دریــای غربــی، رودخانه هــا بــا علفزارهــای 
ــب  ــا اســت، و در اغل ــه محــل چــرای گاوه وســیع مجاورشــان ک
مــوارد ســایه ای از یــک شــهر کــه در فاصلــه ای دور قــرار دارد. دریــا 
ــود و ارتبــاط وثیقــی  مضمــون محبــوب نقاشــی های چشــم انداز ب
ــود.. ــه ب ــا گرفت ــد پ ــه در هلن ــت ک ــی ای داش ــارت دریای ــا تج ب

ــن را  ــطح زمی ــم انداز س ــی چش ــنتی، نقاش ــور س ــه ط ــد ب هرچن

تصویــر می کــرد، امــا مجموعــه ی بزرگ تــری از نقاشــی های 
چشــم انداز وجــود داشــتند کــه بــر مبنــای نــوع محتــوای 
متفاوتــی  انــواع  بــه  می کردنــد  تصویــر  کــه  چشــم اندازی 
ابــر  منظــر   ،)skyscape(آســمان منظــر  می شــدند.  تقســیم 
دریــا  منظــر   ،)moonscape( مــاه  منظــر   ،)cloudscape(
دیگــر.  بســیاری  و   )cityscape( شــهر  منظــر   ،)seascape(

ــا واژه هــای دیگــر و اتصــال آن هــا  جایگزیــن شــدن واژه ی land ب
بــا پســوند scape شــیوه ی رایجــی در زبــان بــود کــه می توانســت 
ــادورای در  ــق کنــد. کار آرجــون آپ ــدی خل ــواع جدی مفاهیــم و ان
خلــق منظرهــای پنج گانــه اش بــرای تبییــن جهانی شــدن نیــز در 
همیــن راستاســت. در صورتــی کــه بتوان ایــن مشــابهت زبانی میان 
ــت،  ــدی را پذیرف ــادورای و نقاشــی های چشــم انداز هلن ــه آپ نظری
پرسشــی کــه پــس از آن مطــرح می شــود ایــن اســت کــه مفهــوم 
چشــم انداز حائــز چــه ویژگــی و معنایــی اســت کــه می توانــد بــه 
عنــوان ابــزاری مفهومــی بــرای فهــم پدیــده جهانی شــدن اســتفاده 
ــه  ــرور نظری ــتلزم م ــش مس ــن پرس ــه ای ــخ ب ــد پاس ــود. هرچن ش
آپــادورای اســت، امــا پیــش از آن، در یــک خــط زمانــی بــا مــرور 
مطالعــات علمــی ای کــه بــا محوریــت مفهــوم چشــم انداز صــورت 
گرفته انــد، بــه ایــن خصایــص چشــم انداز خواهــم پرداخــت.

مطالعات اولیه چشم انداز
چشــم انداز موضــوع مطالعــه ای اســت کــه بــه هیــچ رشــته خاصــی 
تعلــق نــدارد. ایــن مفهــوم مدت هاســت کــه بــه شــیوه های متنــوع 
ــان  ــان، جغرافیدان ــط زمین شناس ــی توس ــش های مختلف و در پوش

.Albert Cuyp چشم انداز دوردرخت، اثر
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فرهنگــی و اجتماعــی، برنامه ریــزان، بوم شناســان، مورخــان و 
ــده  ــه ش ــان مطالع ــان و انسان شناس ــر، باستان شناس ــان هن مورخ
ــن  ــه منتقدی ــورد عالق ــم اندازها  م ــن، چش ــر ای ــالوه ب ــت. ع اس
ــرای  ــه ای ب ــای اولی ــا بنیان ه ــه آن ه ــرا ک ــز هســتند، چ ــی نی ادب
ــه  ــن عالق ــد. ای ــای بســیاری بوده ان شــکل گیری شــعرها و رمان ه
ــده و  ــی بی قاع ــه میدان ــف ب ــای مختل ــم انداز در حوزه ه ــه چش ب
ــه در آن  ــت ک ــده اس ــی انجامی ــدودی بحران ــا ح ــم و ت درهم بره
دیدگاه هــا، ارزش هــا و عالیــق مختلــف نظــری و روش شــناختی بــا 
یکدیگــر تالقــی می کننــد )تیلــی و کامــرون، 2۰17(. بــا ایــن حال، 
ــای  ــن حوزه ه ــم انداز در ای ــری از چش ــه مختص ــوان تاریخچ می ت
ــید. ــی رس ــه اجتماع ــه نظری ــت ب ــا در نهای ــه داد ت ــف ارائ مختل

نظام منــدی  توصیف هــای  بــا  چشــم انداز  علمــی  پژوهــش 
ــد،  ــج بودن ــه رای ــه در دوره اکتشــافات طبیعت گرایان ــاز شــد ک آغ
ــت8 )1859- ــون هومبول ــاندر ف ــوان در الکس ــه می ت ــی ک آن چنان
17۶9( و چارلــز دارویــن9 )1882-18۰9( مشــاهده کــرد. تعریفــی 
ــبت داده  ــت نس ــون هومبول ــه ف ــم انداز ب ــز از چش ــاه و موج کوت
ــت«.  ــن اس ــه زمی ــک ناحی ــام ی ــخصه ت ــم انداز مش ــده: »چش  ش
ــان  ــم اندازها بی ــا چش ــه ای ب ــوع منطق ــف، تن ــن تعری ــق ای مطاب
ــت  ــع اس ــده ای جام ــم انداز پدی ــه، چش ــر اینک ــود و مهم ت می ش
ــالش1۰  ــدال دو ال ب ــاول وی ــد. پ ــه انســان ها آن را درک می کنن ک
)1918-1845( جغرافــی دان فرانســوی، بــا بــه رســمیت شــناخت 
ــازمان دهی  ــان در س ــبک زندگی ش ــی و س ــه محل ــت جامع اهمی
اشــاره  آن  از  ناشــی  منطقــه ای  تفاوت هــای  بــه  چشــم انداز 

ــه  ــرد، بلک ــی را در برمی گی ــرایط طبیع ــا ش ــه تنه ــه ن ــد ک می کن
از حیــث فرهنــگ، الگوهــای ســکونت و ســرزمین های اجتماعــی 
ــروپ، 2۰18(.  ــاوت  در چشــم اندازها می شــود )آنت ــز موجــد تف نی
ــم انداز  ــوم چش ــی، از مفه ــب برکل ــدان مکت ــوئر، جغرافی کارل س
ــه در  ــت محیطی ک ــر زیس ــه جب ــرای نظری ــی ب ــوان بدیل ــه عن ب
ــت  ــه دس ــی ب ــتم پایگاه ــده بیس ــل س ــی اوای ــگ آمریکای فرهن
آورده بــود دفــاع کــرد. در حالــی کــه جبرگرایــان زیســت محیطی 
بــر ایــن بــاور بودنــد کــه پدیده هــای طبیعــی ای همچــون 
ــان  ــت انس ــر عاملی ــتقیمی ب ــی و مس ــر قطع ــن تأثی ــم و زمی اقلی
ــا  ــی ب ــل اجتماع ــف تعام ــه توصی ــم انداز، ب ــرد چش ــد، رویک دارن
ــان  ــت انس ــر فعالی ــر تأثی ــد ب ــا تاکی ــی – ب ــت طبیع محیط زیس
ــدگاه  ــن دی ــردازد. در ای ــن- می پ ــن تاریخــی زمی در شــکل گرفت
ــه  ــن، هم ــطح زمی ــر س ــان ها ب ــر انس ــر فراگی ــه تأثی ــه ب ــا توج ب
می شــوند.  محســوب  فرهنگــی   چشــم اندازهای  چشــم اندازها 
بعدهــا جغرافیدانــان انســان گرا ایــن ادعــا را بیشــتر توســعه دادند و 
اظهــار داشــتند که صــرف تماشــا و نامگذاری گزینشــی چشــم انداز 
ــر  ــه فرهنگــی تغیی ــی ب ــت آن را از طبیع توســط انســان ها موقعی
می دهــد. ایــن برداشــت از چشــم انداز، شــرایط را بــرای ورود 
ــتفاده  ــم انداز و اس ــث چش ــه بح ــی ب ــی و فرهنگ ــه اجتماع نظری
ــو، 1395(. ــرد )پوئل ــاده ک ــا آم ــن حوزه ه ــوم در ای ــن مفه از ای

در پایــان قــرن بیســتم، رویکردهــای مختلفــی در پژوهــش 
چشــم انداز  بوم شناســی  هســتند.  قابل شناســایی  چشــم انداز 
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و  زمیــن  از  اســتفاده  فضایــی  الگوهــای  میــان  روابــط  بــر 
ــی  ــان تاریخ ــود. جغرافی دان ــز ب ــناختی متمرک ــای بوم ش فراینده
و باستان شناســان بــر پیدایــش چشــم انداز و معنــای آن بــه 
ــی  ــان فرهنگ ــد. جغرافی دان ــز بودن ــراث متمرک ــک می ــه ی منزل
و  ذهنــی  ســاخت  منزلــه ی  بــه  چشــم انداز  بــر  انســانی  و 
اجتماعــی بــا معانــی نمادیــن تمرکــز داشــتند. معمــاران و 
طراحــان چشــم انداز بــر منظره پــردازی متمرکــز بودنــد. هــر 
کــدام از ایــن رویکردهــا، از تعاریــف، مفاهیــم و روش هــای 
مخصــوص بــه خــود اســتفاده می کردنــد )آنتــروپ، 2۰18(.

چشم انداز در نظریه اجتماعی
بــدون شــک، ورود نظریــه اجتماعــی بــه مباحــث چشــم انداز آن هــا 
را از صــرف پدیــده  ای جغرافیایــی بــودن خــارج کــرد و چشــم انداز 
ــرا11 از  ــرش کل گ ــرار داد. نگ ــی ق ــده ی اجتماع ــب پدی را در قل
ــه چشــم انداز  ــه اجتماعــی ب مهم تریــن ویژگی هــای رویکــرد نظری
و  گردآوردنــی  انبازکردنــی،  خاصیــت  »چشــم اندازها  اســت: 
انباشــتگی دارنــد. آن هــا زمین شناســی، گیاهــان و حیوانــات، افــراد 
ــادی و  ــط اجتماعــی و سیاســی، اشــیاء م و زندگی های شــان، رواب
ــا و  ــا و بازنمایی ه ــات، گفتمان ه ــا و احساس ــی، رویا ه ــار تاریخ آث
ــه واســطه آن هــا مطالعــه می شــوند  رشــته های آکادمیکــی کــه ب
ــونده،  ــم اندازها دگرگون ش ــه چش ــد. درنتیج ــم می آورن ــرد ه را گ
ــواره  ــر، هم ــال تغیی ــه در ح ــان، همیش ــرا در سرشت ش کلیت گ
ــرون، 2۰17(. ــی و کام ــتند« )تیل ــدن هس ــودن و ش ــد ب در فراین

ــی،  ــه اجتماع ــرش نظری ــد نگ ــه می توان ــی ک ــن نمونه های از بهتری
ــان  ــه چشــم انداز را بی ــات انسان شــناختی، ب ــر مطالع ــد ب ــا تاکی ب
کنــد مقالــه باربــارا بنــدر12 )2۰۰2( اســت کــه در آن بــا مقایســه 
چشــم انداز و زمــان، چشــم انداز را حائــز دو ویژگــی اساســی 
اســت.  تحقق یافتــه  زمــاِن  چشــم انداز  »نخســت:  می دانــد: 
یــا بــه عبــارت بهتــر، چشــم انداز تحقق یافتــن زمــان اســت: 
ــتند.  ــد نیس ــاکن و راک ــز س ــان، هرگ ــون زم ــم اندازها، همچ چش
ــی« باشــند:  ــد »بیرون ــز نمی توانن ــان هرگ دوم: چشــم اندازها و زم
ــدر دو  ــی از نظــر بن ــن دو ویژگ ــواره ســوبژکتیواند«. ای ــا هم آن ه
ــواع  ــه ان ــر ب ــتند. اگ ــم اندازها هس ــده ی چش ــی تعریف کنن ویژگ
ــوم  ــن مفه ــخ ای ــول تاری ــه در ط ــم اندازهایی ک ــی از چش مختلف
تعریــف شــده اند رجــوع کنیــم، ویژگــی »گــذر زمــان« را در آن هــا 
ــون  ــناختی )همچ ــم انداز زمین ش ــه، چش ــرای نمون ــم. ب می بینی
ــان  ــد، زم ــوری ســخن می گوی ــان تط ــی( از زم چشــم انداز گرانیت
ازلــی ای کــه در آن همــه تاریــخ در یــک ذره شــن نمــودار شــده 
اســت. چشــم اندازهایی کــه بــه شــکل توپوگرافیــک زمیــن 
ارجــاع می دهنــد )همچــون چشــم انداز بیابانــی( نیــز حــاوی 
گــذر زمــان هســتند: کــه می تواننــد مداخــالت و تاریخ هــای 
انســانی را هــم دربربگیرنــد. چشــم اندازهای متنــوع دیگــری 
چشــم انداز  تاریخــی،  چشــم اندازهای  شــده اند:  تعریــف  نیــز 
ــم اندازهای  ــکونت، چش ــم اندازهای س ــی، چش ــه بازنمای ــه منزل ب
ــم اندازهای  ــا، چش ــن آن ه ــاید متاخرتری ــد و ش ــرت و تبعی مهاج
پدیدارشــناختی، کــه در آن هــا دوره زمانــی بــا اصطالحاتــی 
مرتبــط بــا تجربــه بدن منــدی انســان از مــکان و حرکــت، 
انــواع  لیســت  بــر  انتظــارات ســنجیده می شــود.  و  حافظــه 
چشــم اندازها می تــوان افــزود امــا آن چــه در آن هــا مشــترک 
اســت، ناظــر بودن شــان بــر گــذر زمــان اســت. بــر اســاس 

ــه  ــتند ک ــی هس ــی درزمان ــم اندازها پدیده های ــی ، چش ــن ویژگ ای
ــد. فهــم آن هــا مســتلزم فهــم زمانــی اســت کــه در آن قــرار دارن

بنــدر ســپس بــا پیــش کشــیدن تفــاوت در درک زمــان، اســتدالل 
می کنــد کــه گــذر زمــان در هــر یــک از ایــن چشــم اندازها 
یکســان نیســت. چــرا کــه زمــان هــم امــری ثابــت نیســت. زمــان 
ــم اندازها  ــی چش ــود. در برخ ــی درک می ش ــکال گوناگون ــه اش ب
مفهــوم زمــاِن خطــی مدنظــر اســت: واحدهــای زمــان کنــار هــم 
قــرار می گیرنــد، بــه شــکل یکســانی بــه عنــوان ســال ها، قرن هــا، 
هزاره هــا و... درجــا می زننــد. زمــان فصلــی نیــز وجــود دارد، کــه 
در پــاره ای از مــوارد بــه منزلــه زمــان چرخــه ای )یــا تکرارشــونده( 
ــت  ــور اس ــان حادثه مح ــر، زم ــوی دیگ ــود. از س ــده می ش فهمی
ــا  ــا تبیین هــای اســطوره ای و تاریخــی ســنجیده می شــود؛ ی ــا ب ی
ــی  ــای آیین ــود. زمان ه ــام می ش ــه ادغ ــش و حافظ ــا کن ــه ب اینک
و تشــریفاتی وجــود دارنــد: ناقوس هــای کلیســا و آژیرهــای 
ــی  ــه زمــان را نشــان گذاری می کننــد. زمــان فشــرده جهان کارخان
نیــز وجــود دارد کــه اغلــب، بــه شــکل گیج کننــده ای، بــر 
ــی کمــک  ــان محل ــه ویژگی هــای خــاص زم اهمیــت بخشــیدن ب
می کنــد. درنتیجــه، بــر مبنــای نــوع خاصــی از زمــان کــه در هــر 
چشــم اندازی وجــود دارد، معنــای آن چشــم انداز نیــز متغیر اســت.
ویژگــی دوم از ویژگــی اول برمی آیــد. چشــم اندازها و زمــان 
ــه  ــن ب ــتند. ای ــی نیس ــن و خنث ــوری معی ــتند، ام ــو نیس ابژکتی
ایــن معنــی نیســت کــه دنیــا خــارج از فهــم انســان وجــود نــدارد- 
البتــه کــه وجــود دارد. نکتــه بــه ســادگی ایــن اســت کــه ایــن مــا 
ــا،  ــان در دنی ــان و بودن م ــم بدن مند م ــق فه ــه، از طری هســتیم ک
ــوع انســان  ــم: »ن ــق می کنی ــا را خل ــته بندی ها و تعبیره ــن دس ای
ــود درون  ــه می ش ــا مواج ــا آن ه ــه ب ــی ک ــدن پدیده های ــا گنجان ب
فهمــی از دنیــا کــه قبــال توســعه داده ، کنــار می آیــد: هیــچ چیــزی 
ــر  ــود... اگ ــم نمی ش ــزی فه ــه« چی ــه منزل ــدن »ب ــدون فهم ش ب
هیــچ فــردی وجــود نداشــته باشــد، صخره هــا، درختــان و کوه هــا 
همچنــان وجــود دارنــد امــا هیــچ شــخصی وجــود نــدارد تــا آن هــا 
را بــه منزلــه چنیــن چیزهایــی تشــخیص دهــد یــا آن هــا بــه ایــن 
نام هــا بنامــد« )تومــاس، 199۶: 5۶-۶۶ بــه نقلی از بنــدر، 2۰۰2(. 
ــم انداز و  ــه چش ــن اینک ــرای گفت ــه ب ــد ک ــاره می کن ــدر اش بن
ــایندی  ــه ناخوش ــا ب ــت ت ــازی نیس ــتند نی ــوبژکتیو هس ــان س زم
ــه  ــادگی ب ــه س ــه ب ــم. بلک ــه دهی ــزل مرتب ــی تن ــبیت فرهنگ نس
ایــن معنــی اســت کــه درگیــری بــا چشــم انداز و زمــان از حیــث 
ــبات  ــا مناس ــت، ب ــوص اس ــرد و بخص ــژه و منحصربف ــی وی تاریخ
اجتماعــی هم پوشــانی دارد و عمیقــا سیاســی اســت. حاصــل 
ــه  ــت ک ــی اس ــالت آغازین ــم انداز، جم ــاب چش ــدر در ب ــث بن بح
در چکیــده ی مقالــه اش آورده: » چشــم اندازها بیــرون از فهــم 
و مواجهــه مــردم بــا دنیــای پیرامون شــان خلــق می شــوند. 
ــودن  ــکل اند. ب ــکل گیری و تغییرش ــد ش ــواره در فراین ــا هم آن ه
در لحظــه و در فراینــد، آن هــا همــواره موقتی انــد. آن هــا نگاشــت 
ــن نگاشــتن چیــزی بیــش  نیســتند بلکــه نگاشــتن هســتند، و ای
از بازتــاب عاملیــت و کنــش انســانی اســت، ایــن نگاشــتن اســت 
ــد،  ــه را برمی انگیزانن ــم اندازها حافظ ــت. چش ــق آن هاس ــه خال ک
ــی  ــا حت ــد. آن ه ــت( می کنن ــا از آن ممانع ــهیل )ی ــش را تس کن
ــی  ــا همــواره چندبنیان ــرای اینکــه آن ه نگاشــتن هــم نیســتند، ب
و چندصدایــی هســتند. آن هــا تاریخ منــدی ای و فضامنــدی ای 
هســتند«. پیرامون شــان  دنیــای  بــا  مــردم  مواجهــه  بــرای 
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ــه  ــع ب ــکل جم ــه ش ــه ب ــادورای، ک ــم انداز در کار آپ ــوم چش مفه
ــه دو مفهــوم دیگــر اشــاره دارد.  ــه طــور ضمنــی ب کار مــی رود، ب
ــژه  ــه وی ــدن14، ب ــدن13 و ناهمگن ش ــوم همگن ش ــو، مفه از یک س
ــی  ــادورای »مســأله کانون ــم آپ ــه زع ــه ب ــن دو، ک ــان ای تنــش می
تعامــالت جهانــی امــروز« اســت. برهــان همگن شــدن کــه از طیــف 
ــه  ــا ب دســت چــپ مطالعــات رســانه برمی آیــد در اغلــب مــوارد ی
ــی  ــه برهان ــا ب ــاره آمریکایی شــدن تقســیم می شــود ی ــی درب برهان
دربــاره کاالیی شــدن کــه هــر دو برهــان بــه شــکل نزدیکــی باهــم 
ــان همگن شــدن  ــادورای در بحــث می ــد. مشــارکت آپ در ارتباط ان
ــه  ــزی ک ــه »آن چی ــت ک ــل اس ــن اص ــان ای ــدن بی و ناهمگن ش
ــه  ــل ب ــن اســت کــه حداق ــد، ای ــا در نظــر نمی گیرن ــن برهان ه ای
همــان ســرعتی کــه نیروهــا از کالن شــهرهای گوناگــون بــه جوامع 
ــوند«.  ــی می ش ــی بوم ــه طریق ــوال ب ــوند، معم ــد وارد می ش جدی
ــت  ــی حرک ــهرهای جهان ــه از ش ــی ک ــدن نیروهای ــن بومی ش ای
خانه ســازی  و  موســیقی  ســبک های  شــامل  هــم  می کننــد 
می شــود و هــم شــامل علــم و حتــی تروریســم )آپــادروای، 199۶(. 
ــدن  ــد بومی ش ــن فراین ــی ای ــر پویندگ ــود را ب ــادورای کار خ آپ
ــوم  ــان مفه ــی او را از مدافع ــروژه پژوهش ــن پ ــد و ای ــرار می ده ق
ــث را  ــن بح ــر ای ــکل عالی ت ــوان ش ــد می ت ــدن. هرچن ناهمگن ش
در مفهــوم جهانی محلی شــدن روالنــد رابرتســون15 مشــاهده کــرد. 
ــه  ــتای نظری ــن و در راس ــتلز و باوم ــا کاس ــل ب ــون در تقاب رابرتس
ــرای  ــزاری ب ــه اب ــه منزل آپــادورای، مفهــوم جهانی محلی شــدن را ب
ــه گفتمــان  برانداختــن تضــاد میــان امــر محلــی و امــر جهانــی ب
ــه  ــد اســت ک ــد. رابرتســون معتق ــی می کن ــوم اجتماعــی معرف عل
بــا تغییــر مفهومــی می تــوان بــر مســأله منتســب بــه رابطــه میــان 
امــر محلــی و امــر جهانــی فائــق آمــد. بــه جــای صحبــت از تنشــی 

ــه  ــوان ب ــی، می ت ــر جهان ــی و ام ــر محل ــان ام ــر می اجتناب ناپذی
ــه  ــای متضــاد بلکــه ب ــه قطب ه ــه منزل ــه ب ــان آن دو ن رابطــه می
منزلــه دو روی یــک ســکه اندیشــید. هــدف رابرتســون از معرفــی 
ایــن واژه جدیــد، آشــکار کــردن دوگانگــی فرایندهــای جهانــی بود: 
ــا  ــرون از آن ه ــا بی ــی ی ــای محل ــه نیروه ــی علی ــای جهان فراینده
ــی مفاهیمــی هســتند  ــی و محل ــه عکــس، جهان ــد؛ ب رخ نمی دهن
کــه متقابــال مولفه هــای یکدیگــر را می ســازند. در همیــن راســتا، 
ــی  ــر محل ــدای از ام ــا ج ــل ی ــوان در مقاب ــی را نمی ت ــر جهان ام
فهــم کــرد، بلکــه هــم جهانــی و هــم محلــی در زندگــی اجتماعــی 
کنونــی مشــارکت دارنــد، و آینــده صرفــا بر اســاس نیروهــای کالن 
ــطوح  ــراد در س ــازمان ها و اف ــا، س ــه گروه ه ــود بلک ــن نمی ش تعیی
خــرد نیــز در تعییــن آن نقــش دارنــد )رودمتــوف، 2۰1۶(. پــس، از 
یک ســو، کاربــرد مفهــوم چشــم انداز در نظریــه آپــادورای پاســخی 
ــی و امــر محلــی. چــرا  ــه مســاله رابطــه میــان امــر جهان اســت ب
ــد  ــادورای می گوی ــان کــه خــود آپ کــه مفهــوم چشــم انداز همچن
می توانــد بــر روابــط ســیال جهانــی و محلــی داللــت داشــته باشــد.  
ــم  ــه از مفاهی ــود دارد ک ــا وج ــوم جریان ه ــر، مفه ــوی دیگ از س
درواقــع،  اســت.  پژوهشــی  محافــل  در  جهانی شــدن  اصلــی 
جهانی شــدن بــه منزلــه ی تقاطــع انــواع گوناگــون جریان هــا 
ــناخته  ــوژی- ش ــر و ایدئول ــا کاال، تصوی ــردم ت ــرمایه و م –از س
به هم پیوســته  ســخت  جهانــی  کــه  جریان هایــی  می شــود. 
ــش از  ــع بی ــا و موان ــا مرزه ــطه آن ه ــه واس ــه ب ــاخته اند ک را س
و  زمــان  فشرده شــدن  بــه  و  می شــوند  نفوذپذیرتــر  پیــش 
ــود  ــاس می ش ــن احس ــی ای ــبب پیدای ــه س ــد ک ــا می انجام فض
شــده اند.  کوتاه تــر  فاصله هــا  و  کوچک تــر  جهــان  کــه 

ــادورای، ترکیبــی اســت کــه از جریان هــای  مفهــوم چشــم انداز آپ
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ــم انداز در  ــوم چش ــرح مفه ــدن. ط ــد ناهمگن ش ــی و فراین جهان
نقــد آپــادورای از نظریه هــای پیشــین ریشــه دارد. او اقتصــاد 
فرهنگــی جهانــی جدیــد را بــه منزلــه یــک نظــم پیچیــده، 
نظــر می گیــرد کــه نمی توانــد  هم پوشــاننده و گسســتی در 
ــده  ــود فهمی ــون موج ــز – پیرام ــای مرک ــات مدل ه ــا اصطالح ب
از  پــاره ای  بــا  کنونــی  اقتصــاد جهانــی  »پیچیدگــی  شــود. 
سیاســت  و  فرهنــگ  اقتصــاد،  میــان  بنیــادی  گسســت های 
ــا  ــادورای آن را ب ــه آپ ــادورای، 199۶( ک ــت« )آپ ــاط اس در ارتب
آپــادورای  می کنــد.  تبییــن  مفهــوم چشــم اندازها  اســتعمال 
بــه منزلــه چشــم اندازهای فرهنگــی  را  جریان هــای جهانــی 
می بینــد کــه مــردم، اشــیا و نهادهــا را بــه یکدیگــر متصــل 
ــه  ــت ک ــن اس ــان در ای ــوم جری ــا مفه ــاوت آن ب ــا تف ــد ام می کن
ســیالیت و ســوبژکتیویتی موجــود در مفهــوم چشــم انداز الگوهــای 
ــا  ــق ب ــا را مطاب ــد و آن ه ــر می کن ــدت متکث ــه ش ــی را ب جهان
ــراد در مــی آورد. شــرایط تاریخــی و فرهنگــی جوامــع و حتــی اف

آپــادورای پنــج جریــان محــوری جهانــی را مطــرح می کنــد: 
ــری. او  ــانه ای و فک ــک، رس ــی، تکنولوژی ــی، مال ــای قوم جریان ه
ســپس بــا ترکیب هــر یک از ایــن واژگان با واژه چشــم انداز، دســت 
بــه جعــل مفاهیــم جدیــدی می زنــد: منظرهــای قومــی، منظرهــای 
مالــی، منظرهــای فنــی، منظرهــای رســانه ای و منظرهــای فکــری. 
ــه اشــکال  ــا ب ــا اجــازه می دهــد ت ــه م »پســوند منظــر )scape( ب
ــن  ــم. ... ای ــاره کنی ــم اندازها اش ــن چش ــده ی ای ــیال و بی قاع س
ــن هســتند  ــا پســوند مشــترک scape حاکــی از ای اصطالحــات ب
ــو نیســتند کــه از هــر  ــط از پیــش معیــن ابژکتی کــه این هــا رواب
زوایــه دیــدی مشــابه و یکســان بــه نظــر آینــد، بلکــه، در عــوض، 
[پســوند scape بــه ایــن نکتــه اشــاره می کنــد کــه] آن هــا عمیقــاً 
ــر  ــدگاه و چشــم انداز هســتند، متأث ــر دی ــی ب برســاخت های مبتن
ــواع مختلــف کنشــگران:  ــی و سیاســی ان ــگاه  تاریخــی، زبان از جای
دیاســپورا،  جماعت هــای  چندملیتی هــا،  ملت هــا،   – دولــت 
ــی،  ــی )خــواه مذهب ــا و جنبش هــای فرومل ــی کــه گروه ه همچنان
ــه  ــره ب ــای صمیمــی چه ــی گروه ه ــا اقتصــادی( و حت سیاســی ی
چهــره، همچــون دهکده هــا، محله هــا و خانواده هــا. کنشــگر 
ــه دیدگاهــی از چشــم اندازها  ــن مجموع ــه ای ــن حلق ــردی آخری ف
اســت، چــرا کــه در نهایــت ایــن چشــم اندازها توســط عامل هایــی 
ایــن  از زاویــه نــگاه خودشــان بــه  هدایــت می شــوند کــه 
چشــم اندازها، تشــکیالت بزرگتــر را  تجربــه و  نهادینــه می کننــد«.

می دانــد.  چشــم اندازنه  موقعیتــی  را  جهانی شــدن  آپــادورای 
ــد ممکــن اســت عناصــری مشــترک  ــه در آن هرچن ــی ک موقعیت
ــر  ــی، تصاوی ــای مال ــا، جریان ه ــون تکنولوژی ه ــی ای همچ و جهان
تلویزیونــی و... وجــود داشــته باشــند، امــا ایــن عناصــر در ترکیــب 
ــق  ــم اندازهایی را خل ــف، چش ــای مختل ــری از فرهنگ ه ــا عناص ب
ــد  ــود مقی ــی خ ــر جهان ــه عناص ــه ب ــش از اینک ــه بی ــد ک می کنن
باشــد، مبتنــی بــر موقعیــت خــاص محلــی خــود شــکل می گیــرد. 

مفهــوم چشــم انداز کــه اشــاره بــه ســاخت زمیــن یــا تصویــر کردن 
ــی  ــه مفهوم ــل ب ــت، تبدی ــرزمین داش ــک س ــری ی ــص بص خصای
ــک  ــت ی ــان و سیاس ــخ، زب ــرای تاری ــود پذی ــه درون خ ــد ک ش
اجتمــاع اســت؛ تبدیــل بــه مفهومــی شــد تــا تمامــی پدیده هــای 
اجتماعــی تجســم یافته در یــک پهنــه ســرزمینی مشــخص را درون 

ــرای نشــان دادن  ــه مفهومــی شــد ب خــود جــای دهــد؛ تبدیــل ب
ــا چشــم اندازهایی  ــا در شــهرها ب ــی ت ــی و محل ــر جهان ــق ام تلفی
ــی  ــی و آن جای ــد این جای ــان می توانن ــه همزم ــویم ک ــرو ش روب
باشــند؛ چشــم انداز ایــن مفهــوم تعریف پذیــر و همه جاحاظــر.
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دوری زنــان در بســیاری از جامعه هــای کهــن از فعالیت هــای 
اقتصــادی و اجتماعــی ســبب می شــد کــه فعالیت هــای فرهنگــی و 
علمــی آنــان در جامعــه نیــز محــدود باشــد و غالبــا در عرصه هــای 
ــد،  ــته می ش ــان روا داش ــر آن ــتم هایی ب ــی س ــی و فرهنگ اجتماع
هــر چنــد کــه در مــوارد اندکــی در طــول تاریــخ زنانــی بوده انــد 
کــه در بســیاری از عرصه هــای فعالیت هــای اجتماعــی، فرهنگــی 
ــوری  ــای کش ــی فعالیت ه ــی در بعض ــدودی حت ــوارد مع و در م
ــای  ــر دوره ه ــورت در بیش ت ــر ص ــه ه ــا ب ــتند، ام ــارکت داش مش
ــه ســبب دوری  ــای گذشــته، ب تاریخــی و در بســیاری از جامعه ه
زمینه هایــی  در  اجتماعــی،  و  فرهنگــی  فعالیت هــای  از  آنــان 
ــد  ــده موجــب می گردی ــن پدی ــه داشــته می شــدند و ای ــب نگ عق
ــه ایــن وضــع گاه اعتــراض شــود،  ــه صورت هایــی متنــوع ب کــه ب
ــان  ــا در جه ــران )ی ــه در ای ــی ک ــد متن های ــر می رس ــه نظ ــه ب ک
بــه شــهر زنــان یــا پادشــاهی زنــان و ماننــد آن اختصــاص یافتــه 
بــود، از ایــن گونــه اعتراض هــا یــا آرزوهــا بتــوان بــه شــمار آورد.

در بخــش مهمــی از محتــوای رویدادهــا و پدیده هــای مــورد اشــاره 
در شــاهنامه فردوســی بــه گونــه ای مســتقیم و غیــر مســتقیم بــه 
ــت،  ــده اس ــاره ش ــد اش ــک و ب ــای نی ــش نیروه ــی و کن رویاروی
ــن  ــای بی ــاک، درگیری ه ــا ضح ــدون و کاوه ب ــرد فری ــد نب مانن
ــاهنامه  ــود در ش ــی موج ــد آن، و جهان بین ــران و مانن ــوران و ای ت

شهر زنان در شاهنامه
حسین سلطان زاده

ــانی در  ــزرگ انس ــای ب ــوم تمدن ه ــه در عم ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
ــای  ــادی و محدودیت ه ــای اقتص ــبب چارچوب ه ــه س ــته ب گذش
ناشــی از تکنولــوژی نوعــی تقســیم کار طبیعــی - اجتماعــی بیــن 
زنــان و مــردان بــه طــور معمــول پدیــد آمــده بــود کــه بــر پایــه آن 
ــای اقتصــادی ســخت  ــه فعالیت ه ــردان ب ــوارد م در بســیاری از م
ــوری و  ــی، کش ــور دیوان ــه ام ــن ب ــم چنی ــه و ه ــرون از خان و بی
ــودکان  ــت ک ــه نگهــداری و تربی ــان ب ــد و زن لشــکری می پرداختن
ــه صنایــع دســتی خانگــی اشــتغال  ــه و در مــواردی ب و امــور خان
ــه  ــی و ب ــده در نواحــی گــرم و خشــک و بیابان داشــتند. ایــن پدی
ویــژه در ســرزمین هایی کــه همــواره مــورد حملــه و غــارت قــرار 
داشــتند، بیشــتر وجــود داشــت، در حالــی کــه در بعضــی از نواحــی 
ــه  ــه ب ــژه ســرزمین هایی ک ــه وی ــوا و ب سرســبز و خــوش آب و ه
ــا  ــی ی ــای محیط ــایر پدیده ه ــا س ــی ی ــت جغرافیای ــبب موقعی س
تاریخــی چنــدان مــورد حملــه بیگانــگان قــرار نمی گرفتنــد، زنــان 
در فعالیت هــای اقتصــادی بیــرون از خانــه بیشــتر مشــارکت 
فعالیت هــای  از  بــا آن در بعضــی  می کردنــد و گاه متناســب 

ــه صــورت محــدود هــم مشــارکت داشــتند. اجتماعــی ب
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ــالمی  ــت )اس ــدی اس ــر ب ــی در براب ــاع از خوب ــده دف ــان دهن نش
ندوشــن، 1395: 8(. ایــن نگــرش و جهــان بینــی را می تــوان 
بازتــاب اندیشــه های مهرپرســتی و مزداپرســتی دانســت کــه 
فضــای هســتی را محلــی بــرای کنــش نیروهــای اهورایــی و 
ــرش از  ــن نگ ــه ای ــدس زد ک ــوان ح ــت و می ت ــی می دانس مزدای
پدیــده زوج بــودن انســان، حیوانــات و گیاهــان نیــز تأثیــر پذیرفتــه 
ــتی گاه در  ــای هس ــه پدیده ه ــش هم ــه آن کمابی ــر پای ــود و ب ب
ــه نســبت های متفــاوت، در ایــن  الیــه هــا و مراتــب گوناگــون و ب

دســته بندی دوتایــی جــای می گیرنــد.
ــد  ــی مانن ــن جهان بین ــان در ای ــه زن ــرد ک ــان ک ــوان بی ــاید بت ش
ــد  ــردان در چن ــد م ــه مانن ــا از جمل ــده ه ــر پدی ــیاری از دیگ بس
الیــه گوناگــون از نظــام فکــری کهــن مطــرح مــی شــده انــد. در 
یــک الیــه؛ آنــان هماننــد مــردان بــه دو گــروه زنــان نیکــو کار و 
زنــان بــد کار دســته بنــدی مــی شــده انــد کــه جالــب اســت بیــان 
شــود کــه بــر پایــه بررســی هایــی کــه بعضــی از پژوهشــگران انجام 
دادنــد، بــه جــز چنــد مــورد معــدود، غالبــا از زنــان در شــاهنامه به 
نیکــی یــاد شــده اســت کــه نشــان دهنــده دیــدگاه مثبــت جهــان 
بینــی ایرانیــان باســتان و هــم چنیــن فردوســی نســبت بــه زنــان 

اســت، چنــان کــه او فرمــوده اســت:
چو فرزند باشد به آیین و فر      

                                          گرامی به دل بر، چه ماده چه نر

بــر پایــه پژوهــش محمــد دبیرســیاقی در شــاهنامه نــام ســی و دو 
زن نامــدار آورده شــده کــه گویــا فقــط از ســودابه بــه بــدی یــاد 
ــدون  ــر ب ــناس دیگ ــم و سرش ــصت زن مه ــدود ش ــه ح ــده و ب ش
ذکــر نــام آنــان، اشــاره شــده اســت )دبیرســیاقی، 1395: 38(. در 
ــام حــدود چهــل زن سرشــناس در شــاهنامه  ــه ن ــع ب برخــی مناب

ــری، 1383: 2۰(. اشــاره شــده اســت )حائ
ــه  ــوان ب ــی ت ــی را م ــای تاریخ ــزارش ه ــا و گ ــت ه ــی روای برخ
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 

ــوی، 1389: 27(. اســت )عل
اســناد موجــود از دوره هخامنشــی حاکــی از وجــود نوعــی سلســله 
ــتر  ــه در بیش ــود ک ــلطنتی ب ــدان س ــان خان ــان زن ــب در می مرات
مــوارد مــادر شــاه در جایــگاه نخســت و ســپس همســر شــاه پــس 
ــوق  ــان از برخــی حق ــز زن ــادی نی ــردم ع ــان م ــود. در می از وی ب
ــیوس،  ــد )بروس ــوردار بودن ــخص برخ ــادی مش ــی و اقتص اجتماع

.)2۶2  :1381
فردوســی در شــاهنامه بــه شــهر زنــان در بخشــی کــه بــه 
ســفرهای اســکندر اشــاره کــرده، پرداختــه اســت. او اشــاره کــرده 
ــام  ــه ن ــهری ب ــه ش ــداران روم ب ــده ای از نام ــا ع ــکندر ب ــه اس ک
ــد  ــان تشــکیل می دادن ــاکنان آن را زن ــه س ــه هم ــت ک ــروم رف ه
و یــک ســمت بــدن آنــان )ســمت چــپ( همچــون مــردان شــده 
بــود کــه بتواننــد در نبردهــا شــرکت کننــد و ســمت دیگــر )ســمت 

ــود. ــان ب ــان همچــون زن ــدن آن راســت( ب
همیرفت با نامداران روم

                                            بدان شارسانی که خوانی هروم
که آن شهر یکسر زنان داشتند

                                                 کسی بر در شهر نگذاشتند

سوی چپ بکردار جوینده مرد
که جوشن بپوشد بروز نبرد

سوی راست پستان بسان زنان
                                                     بسان یکی ار بر پرنیان

ــه  ــه ای ب ــید، نام ــروم رس ــهر ه ــدوده ش ــه مح ــکندر ب ــی اس وقت
ــه  ــد ک ــه نمی خواه ــرد ک ــان ک ــتاد و در آن بی ــهر فرس ــر ش مهت
ــت  ــد و نوش ــده باش ــان مان ــه از او نه ــد ک ــان باش ــی در جه جای
ــه  ــد ک ــی خواه ــهر اســت و نم ــع ش ــی از وض ــه قصــد او آگاه ک
جنــگ راه بینــدازد و ضمــن اخطــار بــه آنــان کــه نبایــد از فرمــان 
او ســرپیچی کننــد و نوشــت کــه اگــر فرمــان او را گــوش کننــد و 

ــد. ــان نخواهنــد دی ــزد او آینــد، زی ن

او نامه را به فیلسوفی رومی داد تا به مهتر شهر برساند.

چو آمد سکندر بدان مرز و بوم
                                                     سرافراز با نامداران روم 

یکی نامه بنوشت با رسم و داد
                                              چنان چون بود مرد فرخ نژاد 

بعنوان براز شاه ایران و روم
                                               سوی آنکه مهتر بشهر هروم 

سر نامه از کردگار سپهر
                                          کز ویست بخشایش و داد و مهر 

هر آنکس که دارد روانش خرد
                                              جهان را بعمری همی بسپرد 

شنید آنکه ما در زمین کرده ایم
                                                 سر مهتری بر کجا برده ایم 

کسی کو ز فرمان ما سر بتافت
                                             نهالی جز از خاک تیره نیافت 

نخواهم که جائی بود در جهان
                                             که دیدار آن باشد از من نهان 

از بهر فزونی نگردم همی
                                              من از بهر دانش بدردم همی 

ز بیشی مرا دست کوتاه باد
                                                      روان مرا داد همراه باد 

چو آیم مرا با شما نیست رزم
                                                 بدل آشتی دارم و رای بزم

اگر هیچ دارید داننده ای
                                                خردمند بیدار و خواننده ای 

چو بر خواند این نامه پندمند
                                      هر آنکس که هست از شما ارجمند 

به بندید پیش آمدن را میان
                                              کزین آمدن کس نبیند زیان 

بفرمود تا فیلسوفی ز روم
                                                 برد نامه نزدیک شهر هروم

بسی نیز شیرین سخنها بگفت
                                           فرستاده خود با خرد بود جفت 

ــه زن  ــه در آنجــا هم ــد ک ــت و دی ــه شــهر رف ــی ب فیلســوف روم
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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 می شــود، 
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 جزیــره ای 
قــرار داشــته اســت و ســاکنان آن همه زنهــای بدون شــوهر بودند و 
اگــر زنــی قصــد ازدواج داشــت، می بایســت از شــهر خــارج می شــد.

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 اندریم
                                                ز بهر فزونی به ننگ اندریم 

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 

ــده  ــاره ش ــن اش ــه چنی ــای جامع ــد و عرف ه ــی قواع ــاره برخ درب
اســت کــه اگــر زنــی ازدواج کــرد و دختــر بــه دنیــا آورد و دختــر 
او ماننــد مــردان دالور بــود، وی را بــه هــروم می فرســتادند و اگــر 
ــن نکتــه نشــان می دهــد  ــی در شــهر نداشــت. ای ــود، جای پســر ب

ــد. ــرای ادامــه نســل ازدواج می کردن ــان ب کــه بعضــی از زن
اگر دختر آیدش چون کردشوی

                                             زن آسا و جوینده رنگ و بوی
همان خانه جاوید جای ویست

                                                بلند آسمانش هوای ویست
وگر مردفش باشد و سرفراز

                                                بسوی هرومش فرستند باز 
و گر زو پسر زاید آنجا که هست 

                                                    بباشد نیابد بر مانشست 

ســپس در ادامــه پاســخ بــه نامــه، چنیــن نوشــته شــده کــه اگــر 
ــه  ــد یــک شــیر مــرد را از اســب ب یــک زن در هنــگام نبــرد بتوان
ــان  ــت و بی ــد گرف ــت خواه ــه دس ــدرت را ب ــد، او ق ــن کش پایی
شــده کــه ســی هــزار تــن از زنــان جنــگاور وجــود دارنــد 
ــم  ــانند. ه ــاک می نش ــه خ ــگ ب ــگام جن ــردان را در هن ــه م ک
ــته  ــگ داش ــر قصــد جن ــه اگ ــده ک ــار داده ش ــه او اخط ــن ب چنی
ــر  ــده و اگ ــان جنگی ــا زن ــد ب ــه گوین ــود ک ــروز ش ــر پی ــد، اگ باش
ــد. ــرای او باقــی خواهــد مان ــد ننــگ آن ب ــا اب شکســت بخــورد، ت

از دوشیزگان هر شبی ده هزار
                                                   نگهبان بود بر لب رودبار 

زما هرکه در روزگار نبرد
                                            ز اسب اندر آرد یکی شیر مرد

یکی تاج زرینش بر سر نهیم
                                            همان تخت او بر دو پیکر نهیم 

همانا زما زن بود سی هزار
                                                 که با تاج زرند و با گوشوار 

که مردی ز گردنکشان روز جنگ
                                            ز چنگال أو خاک شد بیدرنگ 

تو مرد بزرگی و نامت بلند
                                                   در نام بر خویش بر مبند 

که گویند با زن در آویختی
                                                   در آویختن نیز بگریختی

یکی ننگ باشد ترا زین سخن
                                            که تا هست گیتی نگردد کهن 

ــد  ــداران روم قص ــا نام ــر ب ــه اگ ــده ک ــته ش ــه نوش ــان نام در پای
ــی و خرمــی  ــا خوب ــه راســتی داشــته باشــی، ب ــدن هــروم را ب دی
ــدان  ــی، چن ــته باش ــگ داش ــد جن ــر قص ــوی و اگ ــه می ش مواج
ســپاه بــه نبــرد تــو خواهــد آمــد کــه روی خورشــید و مــاه تیــره 

می شــود.
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 
به پیش تو آریم چندان سپاه

                                         که تیره شود روی خورشید و ماه 

نامــه را زنــی بــا جامهــای شــاهوار و همــراه بــا ده زن نــزد اســکندر 
مــی بــرد و اســکندر چــون از متــن آن آگاه شــد، گفــت کــه قصــد 
جنــگ نــدارد و می خواهــد از چنــد و چــون کار زنــان و چگونگــی 

زندگــی آنــان در شــهر آگاه شــود.

چو آن پاسخ نامه گشت اسپری
                                                  زنی بود گویا به پیغمبری 

ابا تاج و با جامه شاهوار
                                             همیرفت با خوب رخ ده سوار
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چو آمد خرامان بنزدیک شاه 
                                                 پذیره فرستاد چندی سپاه 

زن نامبر دار نامه بداد
                                                  پیام دلیران همی کرد یاد 

سکندر چو آن پاسخ نامه دید
                                                خردمند و بینا دلی برگزید 

بدیشان پیامی فرستاد و گفت
                                            که با مغز مردم خرد باد جفت

بگرد جهان شهریاری نماند
                                              همان بر زمین نامداری نماند

که نه سربسر پیش من کهترند
                                             و گرچه بلندند و نیک اخترند

مرا گرد کافور و خاک سیاه
                                          همانست و هم بزم و هم رزمگاه 

نه من جنگ را آمدم با زنان
                                             به پیالن و کوس و تبیره زنان

سپاهی بدینسان که هامون و کوه
                                           همی گردد از نعل اسبان ستوه 

مرا رای دیدار شهر شماست
                                             گر آئید نزدیک ما هم رواست

چو دیدار بینم برانم سپاه
                                                 نباشم فراوان برین جایگاه 

ببینیم تا چیست تان رای و فر
                                                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، ۶۰، 135۶: 1291 - 13۶۶(
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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 
هنگامــه ی 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 
ــه  ــه ب ــن مقال ــت. ای ــی اس ــتی و یکدل ــح و دوس ــه صل ــنه ب و تش
بررســی برگــزاری مراســم  نــوروز در جبهــه جنــگ و در روزهــای 
اســارت میپــردازد. برگــزاری نــوروز دور از ســرزمین و یــا در همــان 
ــت. ــح اس ــادمانی و صل ــش آزادی، ش ــد بخ ــگ نوی ــای جن روزه

واژگان کلیدی: اسارت، جنگ، جبهه، صلح، نوروز.

مقدمه
ــوروز زمــان نوگشــتن ســال و زمــان باززایــی و تجدیــد حیــات   ن
طبیعــت و آغــاز یــک زندگــی نویــن دیگــر اســت. بــا نــوروز همــه 
ــو می شــود. زندگــی در طبیعــت و پدیده هــای  ــد  و ن ــز تجدی چی
ــگ و  ــردم رن ــات م طبیعــی و زندگــی در شــکل اجتماعــی جماع
ــن  ــوروز، جش ــی،1379 ،73(. ن ــرد )بلوکباش ــو می گی ــی ن جالی
ــد  ــران در چن ــر  ای ــالوه ب ــه ع ــان اســت ک ــح و دوســتی  ایرانی صل
ــن  ــتند جش ــترک هس ــگ مش ــه دارای فرهن ــه ک ــور منطق کش

ــار و  ــل به ــاز فص ــا آغ ــه ب ــن ها ک ــن جش ــود.  ای ــه می ش گرفت
ــه از  ــت ک ــی اس ــان حرکت ــود، هم ــاز می ش ــت آغ ــداری طبیع بی
یــک فرهنــگ ملــی سرچشــمه گرفتــه و در حــال تبدیــل شــدن 
ــی را  ــای جغرافیای ــوروز مرزه ــی« اســت. ن ــاد جهان ــک »نم ــه ی ب
درمی نــوردد و در میــان مردمــان بســیاری زندگــی می کنــد. ایــن 
مهمــان کــه همــه بــه گرمــی  بــه اســتقبالش می رونــد و گرامیــش 
می دارنــد، شــادمانی بــا خــود مــی آورد. رنــگ و ذوق ایــن شــادمانی 
را در همــه جــا می تــوان دیــد و شــنید، حتــی در روزهای ســخت و 
خونیــن جنــگ، در روزهــا و ســاعات نبــرد، در لحظه هــای اســارت. 
ایــن شــادمانی جان بخــش، حتــی در روزهــای ســختی کــه جــان 
بــر کــف اســت، نویــد شــادی زندگــی ســبز را دارد و هــوای صلــح 
ــتی ها  ــد، دوس ــق می آفرین ــوروز عش ــد. ن ــده می کن ــر زن را در س
زنــده  دل  در  را  احساســها  نیکوتریــن  و  میــدارد  گرامــی   را 
ــزان و آرام آرام  ــدار عزی ــاره دی ــد دوب ــد، امی ــد میده ــد، امی میکن
ــد. ــده می کن ــانی زن ــر انس ــها را در روح ه ــاعرانه ترین احساس ش
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 
ــد. ــات دادن ــود، نج ــزار نش ــوروزی برگ ــر ن ــت دیگ ــه می توانس ک

طرح مساله
 آداب و رســوم، مدلهــای اساســی و مهــم رفتارنــد؛ رفتارهایی که به 
صــورت عــادت درآمده انــد، امــا جامعــه بــرای آنهــا معنایــی نهــان 
ــوروز از آداب و رســوم مهــم  ــرو،13۶۶ ،232(. ن ــل اســت« )بی قای
فرهنــگ ایرانــی اســت. رســم نــوروز نشــانه ای اســت کــه ارزشــی 
نیــک و ارجمنــد را بــه نمایــش میگــذارد همانطــور کــه کرامبــی 
ــر دارد کــه منظــور  ــی را در ب ــا رســم نمادهای ــن ی ــد: »آیی میگوی



ت
ال

قا
م

157

ــاند و ارزشــهای قداســتی  ــه االشــتراکی را میرس ــا ماب ــی ی همگان
ــی، 137۶،323(.  ــآورد « )آبرکرامب ــش در می ــان و نمای ــه بی را ب
نــوروز حتــی در روزهــای ســخت جنــگ، ارزش راســتین فرهنــگ 
ایرانــی را کــه همانــا صلــح اســت بــه نمایــش در مــی آورد.

مطالعــه انجــام شــده کــه بــا روش تاریــخ شــفاهی انجــام گرفتــه، 
ــه  ــای جبه ــن شــرایط روزه ــی در بدتری ــد؛ حت ــز نشــان میده نی
ــوروز را  ــته اند ن ــه توانس ــا ک ــا آنج ــده و ت ــل نمان ــوروز غاف از ن
ــه و  ــفره انداخت ــد، س ــتقبال آن رفته ان ــه اس ــد ب ــزار نموده ان برگ
ــی  ــیرینی و زندگ ــع ش ــد. در واق ــدی گرفته ان ــدی داده و عی عی
ــت. ــیده اس ــازه ای بخش ــان ت ــد و ج ــا امی ــه آنه ــوروز ب ــی ن بخش

روش تحقیق
ــه   گریــم هیچــکاک تاریــخ شــفاهی1 را در ســال 1995 ایــن گون
ــر  ــته نگ ــي گذش ــفاهي پژوهش ــخ ش ــت؛ تاری ــرده اس ــف ک تعری
اســت کــه بــه وســیله اظهــارات افــراد خــاص از طریق جمــع آوري 
ــا و  ــارب، نگرش ه ــی، تج ــاي زندگ ــتان ه ــرات٬ داس ــدد خاط مج
ارزش هــاي آنهــا در بــاب پدیــده اي خــاص بــه مــدد پژوهشــگران 
مي آیــد. ایــن روش انعطــاف بیشــتري نســبت بــه دیگــر روش هــا 
ــي در جهــت درک  ــاوت از رویکــرد اثبات ــا رویکــردي متف دارد و ب
واقعــي پدیده هــا اســت )یارمحمــد توســکی،1391:323(. رویکــرد 
ــگ  ــد از جن ــه 194۰ و بع ــخ شــفاهی از ده ــروزی و روش تاری ام
جهانــی دوم شــروع شــد. در دوره ای کــه زندگــی گــروه عظیمــی 
ــت و  ــرار گرف ــوز ق ــان س ــای خانم ــر جنگ ه ــردم تحــت تاثی  از م
ثبــت ایــن وقایــع از طریــق آنــان مهــم و اساســی بــه نــظ در ایــن 
ــل حمــل  ــای قاب ــط صوت ه ــداول شــدن ضب ــا مت ــه ب ــرد ک رویک
ــبک  ــظ س ــر و حف ــوت و تصوی ــت ص ــت، ثب ــتری یاف رواج بیش
گفتــاری در هنــگام مکتــوب کــردن مصاحبــه دارای اهمیــت اســت 
و معمــوال اطالعــات بــا حفــظ ســبک شــفاهی منتشــر می شــوند. 
ــمند  ــر روش ــه توســط مصاحبه گ ــام مصاحب ــیوه انج ــن ش همچنی
اســت )ایمانــی،138۶(. روش اصلــی جمــع آوری اطالعــات در 
در  شــرکت کنندگان  بــا  مصاحبــه  شــفاهی  تاریــخ  رویکــرد 
ــان(.  ــت )هم ــا اس ــن مصاحبه ه ــط ای ــی و ضب ــای تاریخ رویداده
ــت  ــخ اس ــش در تاری ــیوه های پژوه ــی از ش ــفاهی یک ــخ ش تاری
ــه شــرح و شناســایی وقایــع، رویدادهــا و حــوادث تاریخــی  کــه ب
ــران  ــاهدان، ناظ ــرد ش ــنیده ها و عملک ــا، ش ــاس دیدگاه ه ــر اس ب
ــی در  ــخ حت ــن تاری ــون ای ــردازد. مت ــا می پ ــاالن آن ماجراه و فع
صــورت مکتــوب شــدن، خصلتــی گفتــاری دارد )همــان(. امــروزه 
ــد  ــا و عقای ــا٬ باوره ــاي از نگــرش ه ــه مجموعه ــخ شــفاهي ب تاری
کلیــه افــرادي کــه در رابطــه بــا یــک واقعــه یــا پدیــده اجتماعــی، 
ــد  ــود )یارمحم ــالق مي ش ــد، اط ــوده ان ــاهد ب ــر و ش ــل حاض نس
ــاری  ــخ شــفاهی خصلتــی گفت ــون تاری توســکی،1391، 3۶1(. مت
ــه  ــت، مجموع ــذار اس ــرم و اثرگ ــده، گ ــار زن ــون گفت ــد و چ دارن
ــراد را مخاطــب  ــات وگروه هــای اجتماعــی و اف وســیع تری از طبق
ــور  ــت حض ــردم فرص ــتری از م ــداد بیش ــز تع ــد و نی ــرار می ده ق
ــت  ــن خصوصی ــد. ای ــث را می یابن ــن مباح ــو در ای ــت و گ و گف
ــوارد  ــگاری در م ــفاهی درتاریخ ن ــخ ش ــه تاری ــود ک ــث می ش باع
ــی و  ــات فرهنگ ــا، مطالع ــات،  جنگ ه ــون انقالب ــی چ و موضوعات
کلیــه مســائلی کــه طیــف وســیعی از مــردم را درگیــر می ســازند، 
)ایمانــی،138۶(. باشــد  کارســازتر  و  بیشــتر  اهمیــت  دارای 
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نوروز در جبهه
ــی  ــف دینــی و مل ــی، مناســبت های مختل ــام جنــگ تحمیل  در ای
ــود را  ــاص خ ــوای خ ــال و ه ــا ح ــی و جبهه ه ــق عملیات در مناط
ــبت،  ــن مناس ــود. ای ــبتها عید نوروز ب ــن مناس ــت. یکی از ای داش
ــود و  ــح ب ــان صل ــل زم ــت مث ــش درس ــب برگزاری ــکل و ترتی ش
ایــن امــر نشــان از اهمیــت نــوروز، بــه عنــوان نمــادی ســاختارمند 
ــان در  ــاق ایرانی ــی، هماهنگــی و وف و ســاختاربخش جهــت همدل
همــه زمانهــا و مکانهــا را دارد: »اصــاًل 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 
ــر  ــد، خب ــد و آواز ســر میدادن ــوَرس میپریدن ــان ســبزه های ن و می
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، 
ــول  ــا ه ــم. بیچاره ه ــا زدی ــرف عراقیه ــی ط ــر و آر.پی.ج ــی تی کل
برشــان داشــت کــه نکنــد مــا قصــد حملــه داریــم. پتویــی ســیاه 
ــا قاشــق بــه پشــت کاســه  روی ســرم انداختــم و در حالــی کــه ب
ــق زنی«  ــنت »قاش ــا س ــم؛ ت ــا رفت ــنگر بچه ه ــوی س ــزدم، جل می
ــادی1395(. ــد داوود آب ــم« )راوی حمی ــرده باش ــا ک ــم احی را ه
ــا  ــد و رزمنده ه ــت میش ــوروز رعای ــال آداب ن ــل س ــل از تحوی قب
ــراف  ــای اط ــا گل و گیاهه ــنگرها ب ــد. س ــی میکردن ــنگر تکان س
ــوده،  ــده ب ــنگرها رویی ــراف س ــه در اط ــقایقهایی ک ــنگر و ش س
تزییــن میشــد. رســم خانــه تکانــی یکــی از برنامههــای جالب ســال 
ــی  ــد خانه تکان ــد: »بای ــم انجــام میدادن ــه ه ــه در جبه ــود ک ــو ب ن
میکردیم.کســی هــم دســتور نمیــداد و خودمــان میدانســتیم. هــر 
چنــد کــه در همــه جبهــه هــا نظافــت ســنگر، حکــم اجبــاری پیدا 
ــه ای  ــو، فــرق میکــرد و بهان ــی ســال ن ــی خانه تکان ــود، ول کــرده ب
بــود کــه شــکل و شــمایل ســنگر را هــم بفهمــی نفهمــی عــوض 
کنیم.گودالــی کوچــک در ســینه ســخت کوره هــای ســنگی کنــده 
بودیــم و اطــراف آن را بــا گونی هــای پــر از خــاک، محصــور کردیــم 
ــی  ــی و کم ــد گون ــم و چن ــقف آن کردی ــزی را س ــای فل و ورقه
ــم  ــزی ریختی ــه فل ــام روی ورق ــفالت ب ــای آس ــه ج ــم ب ــاک ه خ
و یــک الیــه کلفــت پالســتیک هــم روی آن گذاشــتیم. پتوهــا را 
ــه آن  ــم و در رودخان ــرون می بردی ــنگر بی ــه س ــم گرفت ــف ن از ک
ــه، تنمــان را هــم صفــا  ســوی تپــه می شســتیم. آب گــرم رودخان
میــداد. از صبــح تــا غــروب، کســی داخــل ســنگر نمی شــد؛ فقــط 
ــم آن  ــا ن ــم ت ــر می ماندی ــرد و منتظ ــارو می ک ــر آن را ج ــک نف ی
خشــک شــود. ســنگر کــه تمیــز میشــد، حــال و هــوای دیگــری 
داشــت؛ فقــط شــانس آوردیــم کــه پنجره هــای 4۰ در 3۰ ســانتی 
متــری، هیــچ شیشــه ای 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 
ــد  ــا ســعی میکردن ــل ســال بچــه ه ــگام تحوی ــا بدهــد. هن را صف
ــا هــم دعــای تحویــل ســال رو  در یــک ســنگر تجمــع کننــد و ب
ــد و  ــور دی ــه منظ ــا ب ــه ه ــال بچ ــل س ــد از تحوی ــد. بع میخوندن
ــه ســنگر همدیگــر می رفتــد و حتــی عیــدی هــم  بازدیــد عیــد ب
ــه روی  ــود ک ــی ب ــوال اســکناس 1۰۰ ریال ــا معم ــد، عیدیه میدادن
آن جمالتــی هــم نوشــته شــده بــود، ولــي لحظــه تحویــل ســال و 
عیــد در جبهــه نیــز حــال و هــواي خــودش را داشــت. در آن زمــان 
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بچه هایــي کــه قبــل از ســال تحویــل بــه مرخصــي رفتــه بودنــد، 
ــد  ــوه میخریدن ــیریني و می ــدم، ش ــط مق ــه خ ــتن ب ــع برگش موق
و بــراي بچــه هــا مي آوردنــد. یــادم مي آیــد هنــگام تحویــل 
ــاره را میگذاشــتند وســط و داخــل آن را  ــوپ خمپ ــه ت ســال پوک
ــان گل و  ــار آن هم ــد و در کن ــي میکردن ــاي صحرای ــر از گل ه پ
شــیریني هایي کــه از شــهر خریــده بودنــد میگذاشــتند، کــه ایــن 
ســفره هفــت ســین 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 
ــژه  ــه وی ــرای همیش ــو را ب ــال ن ــه س ــید و تجرب ــه آن میبخش ب
ــه  ــد آی ــال، چن ــل س ــای تحوی ــدن دع ــس از خوان ــود: »پ می نم
قــرآن میخواندیــم؛ ســپس روی یکدیگــر را میبوســیدیم و رســیدن 
ســال نــو را تبریــک میگفتیــم. دیــده بوســی، صلــوات، ذکــر حدیث 
ــدارکات  ــه ت ــی ک ــته های کوچک ــرانجام بس ــرآن و س ــالوت ق و ت
ــه بچه هــای  ــدی میکــرد. نام ــود، فضــای جبهــه را عی فرســتاده ب
ــر و از شــهرهای مختلــف آمــده  کوچــک از کیلومترهــا آن طرف ت
ــک  ــای تبری ــان خــوش ســلیقه، کارت ه ــودکان و نوجوان ــود و ک ب
ــک  ــک خــودکار، ی ــل، ی ــداری شــکالت و آجی نقاشــی شــده، مق
ــد و  ــته بودن ــته ها گذاش ــن بس ــه ای در ای ــفید و نام ــه س دفترچ
ــا را  ــه م ــود ک ــی ب ــه امیدبخش ــد، هدی ــتاده بودن ــا فرس ــرای م ب
ــی (. ــن فتح ــهید حس ــاخت« ) راوی ش ــد میس ــاد و قدرتمن ش

نــوروز و ایــام عیــد کــه میشــد در شــرایط عــادی جبهــه و 
ــا،  ــدی بچه ه ــود. عی ــری نب ــگاه خب ــج روز از صبح ــا پن ــگ ت جن
ســکه های یــک تــا پنجــاه ریالــی و اســکناس های صــد تــا 

هــزار ریالــی متبــرک بــه دســت حضــرت امــام رضــوان اهلل تعالــی 
علیــه بــود؛ همچنیــن پولهایــی کــه یــادگار نوشــته خــود بچه هــا 
ــود و  ــا ب ــن غذاه ــام بهتری ــن ای ــای ای ــود. غذاه ــان ب ــا فرمانده ی
پذیرایــی بــا میــوه و شــیرینی در همــه جــا دایــر. در کنــار همــه 
ــود؛ تئاترهــا و نمایشــنامه های  نعمتهــا، مراســم جشــن و ســرور ب
ــش  ــد و نمای ــرا میکردن ــه و اج ــود تهی ــا خ ــه بچه ه نشــاط آور ک
فیلم هــای ســینمایی کــه زحمــت تــدارک آنهــا را نیروهــای 
راه  بچه هــا  ایــام  ایــن  در  می کشــیدند.  تبلیغــات  واحــد 
ــروع  ــان ش ــل فرمانده ــک؛ از مح ــرض تبری ــرای ع ــد ب می افتادن
ــی  ــد، در حال ــاور میرفتن ــنگرهای مج ــه س ــد ب ــد و بع می کردن
ــردارا عیــد شــما مبــارک«.  ــرادرا، ب کــه همــه باهــم میگفتنــد »ب
اهــل ســنگر هــم جوابــی میدادنــد یــا بــه شــوخی چیــزی 
میگفتنــد و از میهمانــان دعــوت میکردنــد بــه داخــل ســنگر آنهــا 
ــادی،1389 ،175(.  ــی و مهرآب ــوند )فهیم ــی بش ــد و پذیرای برون
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، 
ــین«های آن  ــه »س ــد ک ــین میانداختن ــت س ــفره هف ــی س بعض
ــوع رســته ای کــه بچه هــا داشــتند توفیــر میکــرد. در  ــه ن بســته ب
تخریــب کــه بیشــتر بــا میــن ســر و کار داشــتند، بــه نحــوی بــود و 
در زرهــی بــه نحــو دیگــر، و بــه همیــن ترتیــب در ســایر رســته ها، 
ــیمینوف  ــل س ــد از قبی ــه میدادن ــم تکی ــه ه ــه ب ــالحهایش ک س
و ســام هفــت )نوعــی موشــک(، و وســایلش نظیــر ســمبه و 
ــم  ــرف اول اس ــود و ح ــی ب ــوازم جنگ ــه از ل ــه آنچ ــرنیزه و بقی س
ــو بعــد از عملیــات  ــوروز و حلــول ســال ن آنهــا ســین)س(. اگــر ن
بــود، قضیــه صــورت دیگــری داشــت )فهیمــی،1377 ،1۰5(. 
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ســنت» هفــت ســین« چیدن در ســفره شــب عیــد را بعضــی حفظ 
ــین  ــت س ــل هف ــی آن. مث ــه جنگ ــا صبغ ــا ب ــد؛ منته ــرده بودن ک
گــردان تخریــب لشــکر 27کــه عبــارت بــود از: 1- مین»سوســکی« 
2- مین»ســبدی«3- ســیم تله4-ســیم چیــن5- ســیم خــاردار۶- 
منفجــره  مــواد  و  خــرج  نوعــی   ،)c4(چهــار سرنیزه7-ســی 
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،1389 ،17۶(. 
عکــس شــهدای عملیــات را ســر ســفره میچیدنــد، بــر ســر لولــه 
ــای  ــا نواره ــا ی ــت نامه ه ــد، وصی ــرخ میزدن ــم س ــا پرچ تفنگه
ــفره  ــر س ــهادت را س ــل از ش ــات قب ــتان در لحظ ــده دوس پرش
ــد.  ــی میکردن ــا را خال ــهدا و مفقوداالثره ــای ش ــتند، ج میگذاش
بعــد کــه دلهــای داغــدار جمــع میشــدند برادرانــی کــه جراحــت 
ســطحی تر داشــتند و میتوانســتند روی پــای خــود بایســتند 
می آمدنــد و بــا حضــور فرمانــده روحانــی و طلبــه گــردان شــروع 
ــی، ســپس  ــن ســینه زن ــی و راه انداخت ــه نوحــه خوان ــد ب میکردن
ــد  ــزار میش ــاص برگ ــدازی خ ــوز و گ ــا س ــه ب ــل ک ــای توس دع
ــرد.  ــان میک ــتر کبابش ــی بیش ــم گوی ــی زخ ــد و تازگ ــب عی و ش
ــا  ــد ب ــه در خــط بودن ــو، بعضــی ک لحظــه داخــل شــدن ســال ن
ــد  ــراز احساســات میکردن ــه ســمت دشــمن اب ــه ای ب شــلیک گلول
ــدند.  ــی میش ــابه پذیرای ــاب و نوش ــا چلوکب ــد ب ــح روز عی و صب
ــه دســت امــام )ره( متبــرک  ــی و بیشــتر کــه ب ســکههای دو ریال
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، اســکناس های یکصــد ریالــی 
و مثــل آن. نوعــی عیــدی دادن هــم بیــن خــود بچه هــا معمــول 
ــن  ــش را معی ــد و نوع ــب میکردن ــان طل ــی خودش ــه بعض ــود ک ب
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 
ــت.  ــرار میگرف ــش ق ــن همرزم ــا ســر حــد شــهادت نصــب العی ت
دیــد و بازدیــد از گردانهــای مجــاور و رفتــن بــه ســراغ فرماندهــان 
ــود کــه  ــه ســنتهای حســنهای ب ــا آنهــا هــم از جمل و روبوســی ب
در ایــام ســال نــو بــه بنــدرت تــرک میشــد)فهیمی،1377 ،1۰۶(.

عید نوروز در اسارت در عراق
ــال  ــی در س ــی از ایام ــد یک ــال جدی ــروع س ــوروز و ش ــام ن   ای
ــرای  ــیرین بســیاری ب ــخ و ش ــرات تل ــد خاط ــه محــل تول ــود ک ب
ــارت  ــین اس ــت س ــدن هف ــا از چی ــن خاطره ه ــد. ای آزادگان ش
ــوروز  ــرای ن ــی و دلتنگــی ب ــه تکان ــا ابتکارهــای مختلــف در خان ت
ــول  ــه در ط ــا ک ــر آزادگان م ــد. اکث ــامل میش ــن را ش ــاک وط خ
هشــت ســال جنــگ تحمیلــی بــه اســارت نیروهــای بعــث عــراق 
درآمــده بودنــد، نزدیــک بــه یــک دهــه از عمــر خــود را در 
اردوگاه هــای اســارت عــراق ســپری کرده انــد و برخــی هــم بیــش 
ــن  ــام ای ــد. در تم ــل کرده ان ــارت را تحم ــج اس ــه، رن ــک ده از ی
ــد  ــزا، عی ــوگواری و ع ــای س ــا، روزه ــک و لبخند ه ــال ها، اش س
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 ســال ها، روایتگــر آن روزهــا هســتند. 
ــات  ــط در مختص ــاید فق ــه ش ــردی ک ــه ف ــر ب ــرات منحص خاط

ــالمی  ــی و اس ــای انقالب ــا انگیزه ه ــی ب ــرای ایران ــای اس اردوگاه ه
ــان  ــن امیدش ــی، باالتری ــگاه انقالب ــن ن ــرا ای ــت؛ زی شــکل می گرف
ــا را  ــرای زندگــی در اســارت محســوب می شــد و مقاومــت آن ه ب
ــال  ــروع س ــوروز و ش ــام ن ــرد. ای ــاال می ب ــختی ها ب ــل س در تحم
ــکلگیری  ــث ش ــه باع ــود ک ــی ب ــی از آن روزهای ــم یک ــد ه جدی
ــد.  ــرای آزادگان ش ــیاری ب ــیرین بس ــخ و ش ــرات تل ــد خاط و تول
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 می گذشــت، 
ــدم. گرچــه  ــوروز را در اســارت می گذران ــود کــه ن اولیــن ســالی ب
نــوروز شــروع شــده بــود امــا گویــی بهــار، تنهــا غــم را بــرای همــه 
مــا بــه ســوغات آورده بــود. ایــن غــم ناشــی از خاطــرات فراوانــی 
ــش  ــا کف ــی ب ــان کودک ــتیم. از زم ــوروز داش ــد ن ــه از عی ــود ک ب
ــین و از  ــز، از هفت س ــی قرم ــور و ماه ــگ بل ــو، از تن ــاس ن و لب
صنــدوق چوبــی مادربــزرگ کــه از داخلــش بــه مــا عیــدی مــی داد. 
خاطراتــی کــه از بوســه های گــرم مــادر و دســتان پرمحبــت پــدر، 
ــواده داشــتیم.  ــد، چهــره شــاد همســر و اعضــای خان لبخنــد فرزن
ــم و از  ــگاه بودی ــته آسایش ــای بس ــت دره ــا در پش ــون م ــا اکن ام
ــر آسایشــگاه  ــر ب ــکوتی گلوگی ــود. س ــری نب ــچ کدامشــان خب هی
حاکــم شــده بــود. در دل اولیــن نیمــه شــب ســال هــر کــس حــال 
ــوی خــود شــمعی روشــن  و هــوای خــود را داشــت. یکــی در جل
ــو  ــر پت ــه ســوختنش می نگریســت، دیگــری در زی ــود و ب کــرده ب
خــود را بــه خــواب زده بــود، ولــی از غلــت خوردن هایــش معلــوم 
ــد خــود  ــم عکــس زن و فرزن ــه گمان ــود کــه خــواب نیســت و ب ب
ــر  را در دســتان می فشــرد. در آن ســکوت صــدای آواز یکــی دیگ
ــرای  ــه گــوش می رســید. آوازی کــه آهســته ب از بچه هــا خــوب ب
ــم  ــرد/ نمی دان ــن ک ــاد وط ــم ی ــلمانان دل ــد: مس ــود می خوان خ
وطــن کــی یــاد مــن کــرد/ نمی دانــم کــه زن بــی یــا کــه فرزنــد/ 
خوشــش باشــه هــر آنکــه یــاد مــن کــرد. ســکوت آسایشــگاه باعث 
ــی داشــت.  ــرم و خوب ــر شــود. صــدای گ ــش بلندت ــا صدای شــد ت
ــه  ــم را گرفت ــض گلوی ــد، بغ ــه را شــروع کردن ــم زمزم ــران ه دیگ
بــود. بــا شــنیدن ابیاتــش افــکار گذشــته در جلــوی چشــمانم جان 
می گرفتنــد. بــه خانــواده ام فکــر می کــردم؛ بــه مــادرم؛ بــه پــدرم؛ 
بــه خواهــران و برادرهایــم. نمی دانســتم بــا وجــود بمبــاران شــهرها 
هنــوز زنده انــد 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 
ــی از  ــد یک ــب عی ــبزه ش ــه س ــوروز بود.تهی ــد ن ــاز عی ــورد نی م
ــه  ــود ک ــا حــدی ب ــر ت ــن ام ــت ای ــود. اهمی ــایل ب ــن وس مهمتری
ــاه  ــن م ــدند: »آخری ــه آن میش ــئول تهی ــراد مس ــدادی از اف تع
ــرادران،  ــر از ب ــدود ده نف ــت. ح ــرعت می گذش ــه س ــال ۶7 ب س
مســئول تهیــه ســبزه شــب عیــد بودنــد. یکــی از آن هــا مقــداری 
ــد  ــرد. روز بع ــیم ک ــه تقس ــن بقی ــت و بی ــپزخانه گرف ــذر از آش ب
ــداری  ــا مق ــدام از آن ه ــر ک ــگاه ه ــه آسایش ــت ب ــع برگش موق
ــس  ــد. هرک ــتند و داخــل آسایشــگاه آوردن ــاط براش ــاک از حی خ
بــذر خــودش را کاشــت و مقــداری آب رویــش ریخــت. امــا ایــن 
ــور آفتــاب احتیــاج  ــه ن ــرای رشــد ب کارهــا کافــی نبــود. بذرهــا ب
داشــتند. از فــردا موقــع آزادبــاش هرکــس بــذرش را زیــر لباســش 
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مخفــی می کــرد و بــا خــود بــه حیــاط می بــرد و بــه دور از 
ــد  ــت. گاهــی هــم چن ــاب می گرف ــور آفت ــر ن ــان زی چشــم نگهبان
ــم  ــا چش ــد ت ــاط می گرفتن ــا را در حی ــا دور بذره ــری دور ت نف
عراقی هــا بــه آن هــا نیفتنــد. چیــزی نگذشــت کــه بذرهــا جوانــه 
ــه  ــه ن ــذرش را ب ــا ب ــدام از بچه ه ــر ک ــد. داخــل آسایشــگاه ه زدن
ــه  نفــر دیگــر نشــان مــی داد تــا پیشــرفت خــوب مأموریتــش را ب
ــود امــا بــه خوبــی  رخ بقیــه بکشــد. همــه چیــز گرچــه ســخت ب
ــا  ــید. بچه ه ــوروز فرارس ــد ن ــب عی ــره ش ــت. باألخ ــو می رف جل
سبزی هایشــان را یکــی کردنــد و ســبزه زیبایــی را جلــوی چشــم 
ــه نمایــش گذاشــتند. اســرای دیگــری  همــه اســرای آسایشــگاه ب
هــم کــه مســئول فراهــم کــردن ســین های دیگــر ســفره بودنــد، 
ــد. امــا هنــوز ســفره را نچیــده بودیــم کــه  وســایل خــود را آوردن
ــبزه  ــه س ــمش ب ــا چش ــد. ت ــگاه ش ــی وارد آسایش ــان عراق گروهب
پربــار مــا افتــاد، عصبانــی شــد و آن را شکســت و مانــع از 
ــفاعت(.  ــعود ش ــد« )راوی مس ــا ش ــط بچه ه ــفره توس ــدن س چی
برگــزاری عیــد نــوروز بــرای اســرای عزیــز بســیار ســخت و دلگیــر 
بــوده اســت. ایــن رزمنــدگان دلیــر و بــا ایمــان بــا تمــام مشــکالتی 
ــوط  ــوروز داشــته اند امــا مراســم های مرب کــه در برگــزاری عیــد ن
ــد گرچــه غــم دوری  ــه هــر شــکلی برگــزار کرده ان ــوروز را ب ــه ن ب
ــوده اســت: »  ــر ب ــا ســخت و دلگی ــرای آنه ــن ب ــواده و وط از خان
ــدک  ــدک ان ــک ســال از اســارتمان، ان ــه ی ــک ب ــا گذشــت نزدی ب
بهــار از راه رســید و عیــد آمــد. ســفره ای در وســط ســلول پهــن 
کردیــم و مقــداری شــکالت کــه در طــول ماههــای گذشــته 
ــر  ــا ب ــه بچه ه ــد از اینک ــم. بع ــم، در آن چیدی ــرده بودی ــع ک جم
ــده شــد و  ــل ســال خوان گــرد ســفره جمــع شــدند، دعــای تحوی
بعــد از آن همدیگــر را در آغــوش گرفتیــم و بــا یکدیگــر روبوســی 
ــود  ــم. در آن لحظــه، اشــک در چشــمان همــه حلقــه زده ب کردی
ــور  ــادآوری عیــد ســال قبــل و اینکــه مجب ــا ی ــا ب و هرکــدام از م
ــواده و هموطنــان خــود در  ــا خان ــه جــای بســر بــردن ب بودیــم، ب
ایــران، در ســلولی تنــگ و نمــور در میــان عــده ای ظالــم و بــدوی، 
را در آغــوش  بدن هــای تکیــده و زجــر دیــده دوســتان مان 
ــمان مان  ــم از چش ــک و غ ــده، اش ــه درد آم ــان ب ــم، دل م بگیری
ــه یکدیگــر، دهــن  ــد. بعــد از روبوســی و تبریــک گفتــن ب می باری
خــود را بــا شــکالت ها شــیرین کردیــم« )راوی حمیــد عیوضیــان(.

نتیجه گیری 
نــوروز بــا آمدنــش نویــد بخــش زندگــی اســت. زندگــی و زایــش 
بخــش دوســتی و همدلــی اســت. در روزهایــی کــه جنــگ 
ــردی  ــن س ــش ای ــا بخ ــوروز گرم ــور ن ــد، حض ــرگ می آفرین م
ــای  ــی در روزه ــش حت ــان بخ ــادمانی ج ــن ش ــت. ای ــی انتهاس ب
ــی ســبز  ــد شــادی زندگ ــف اســت، نوی ــر ک ــه جــان ب ســختی ک
ــی  ــوروز صدای ــد. ن ــده میکن ــر زن ــح را در س ــوای صل را دارد و ه
اســت کــه از تپندگــی و شــور زندگــی میگویــد. راویــان روزهــای 
ــخت  ــی س ــوروز را در روزهای ــال ن ــت س ــه هش ــگ ک ــخت جن س
ــا  ــد هــر کــدام صــدای زندگــی  بخــش عشــق را ب ــه کرده ان تجرب
خــود دارنــد. نقــل هــر داســتاني توســط ایــن افــراد از آن روزهــا 
ــا  ــه تنه ــه ن ــي ک ــي میشــود، صدای ــک » صــدا « تلق همچــون ی
چیــزي غیــر از جریانهــاي جــاري آن روزهــا را بــه مــا مي آمــوزد، 
بلکــه شــرایط اجتماعــي مربــوط را فراتــر از آنچــه بــه نظــر میرســد 
ــوان از  ــد. در نتیجــه میت ــا وانمــود شــده اســت، نشــان میده و ی

ــا  ــد و ب ــرگ را فهمی ــای م ــی در لحظه ه ــق راز زندگ ــن طری ای
آن فرهنــگ سرشــار از بودنهــا زیســت. اطالعــات مهــم و درســت 
نســبت بــه اجتمــاع و زیســت انســاني مربــوط بــه آنروزهــا را درک 
ــخ شــفاهی انجــام  ــا روش تاری ــه ب ــه انجــام شــده ک ــرد. مطالع ک
گرفتــه نیــز نشــان میدهــد، حتــی در بدتریــن شــرایط رزمنــدگان 
ایرانــی چــه در جبه هــای جنــگ و چــه در اســارت، از نــوروز غافــل 
ــد  ــزار نموده ان ــوروز را برگ ــته اند ن ــه توانس ــا ک ــا آنج ــده و ت نمان
بــه اســتقبال آن رفته انــد، ســفره انداختــه و عیــدی داده و 
عیــدی گرفته انــد. در واقــع شــیرینی و زندگــی بخشــی نــوروز بــه 
ــل  ــن دلی ــه همی ــازه ای بخشــیده اســت و ب ــد و جــان ت ــا امی آنه
ــی  ــال خانواده های ــت س ــن هش ــاری در ای ــر به ــیدن ه ــا فرارس ب
ــرادر شهیدشــان زینــت  ــا ب ــدر ی ــد کــه تنهــا قــاب عکــس پ بودن
ــای  ــای از خانواده ه ــت سین شــان میشــد. عده بخــش ســفره هف
ــا در  ــش و ی ــازان خوی ــار جانب ــتان در کن ــز در بیمارس ــی نی ایران
ــه یکدیگــر  ــو را ب ــر کشــیده ســال ن ــازه پ ــور شــهدای ت ــار قب کن
ــد و  ــی مان ــس باق ــا از آن پ ــنت زیب ــن س ــد. ای ــک میگفتن تبری
ــزار  ــواده شــهدا در گل ــردم و خان ــر ســاله شــاهد حضــور م ــا ه م
شــهدای سراســر کشــور در هنگامــه تحویــل ســال هســتیم.
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حفره
معراج شریفی

ــد و  ــزی بیای ــت چی ــن اس ــد، ممک ــش بکنی ــه فرض ــر روی ک »ه
دل مــان را ببــرد. ممکــن اســت هــر چیــزی قدیمــی ای باشــد }...{ 
ــوص  ــی مخص ــه جای ــاده ک ــا افت ــای پیش پ ــه ای از چیزه مجموع
خودشــان ندارنــد. چیزهایــی کــه حضورشــان دو ســه روزی 
ناپیــدی می شــوند و برمیگردنــد  دوام دارد، بعــد خیلــی زود 
در  عمیــق،  تاریکــی. حفره هایــی هســتند، حفره هایــی  درون 
ــد.« ــرواز میکنن ــان پ ــم باالی ش ــا ه ــا. پرنده ه ــای م ــاق قلبه اعم

.18 P .1973 ,Haruki Murakami. Hear the wind sing; Pinball

ــودم  ــف، از خ ــخاص مختل ــا اش ــای اول ب ــه در برخورده همیش
ــرات  ــا ج ــر دارد؟ آی ــره خب ــن آدم از درون حف ــا ای ــم آی می پرس
ــه خــودم  ــه ســریعا ب ــردن در آن را داشــته اســت؟ و البت ــگاه ک ن
ــو خــودت از حفــره خبــر داری؟  میآیــم کــه چــه کســی گفتــه ت
کــه حــاال بتوانــی بفهمــی طــرف مقابلــت درون آن را دیــده اســت 
یــا نــه؟ اصــا چــه اهمیتــی دارد؟ حفــره یعنــی چــه؟ مگــر خــودت 
ــام  ــا تم ــی؟ ب ــرار نمیکن ــا ف ــته بندی آدمه ــدی و دس از طبقه بن
ایــن اوصــاف امــا بــاز هــم میــل بــه یافتــن جــواب ســوال برایــم 
اجتناب ناپذیــر اســت. پاســخ بــه ایــن ســوال برایــم، تــا مــرز ســوال 
ــزرگ و  ــد، ب ــاد می کن ــد، ب ــدا میکن ــت پی ــودن اهمی ــودن و نب ب
ــدن جــواب، طــرف  ــرای فهمی ــر راهــی ب ــم می شــود و از ه حجی
مقابــل را در بــر می گیــرد. او را احاطــه می کنــد، هنرمندانــه 
بــه  پیکره هــا  چشــمان  در  ســومری  مجسمه ســازان  ماننــد 
ــا جمــع آوری  ــد ب ــی اگــر نیاب ــردازد. جواب جســتجو و کشــف می پ
کلمــات پرتــاب شــده درهــوا ذهــن او را مــی کاود. مــدام در 
کنــش چشــمان و کلمــات او، زمــان را می کاهــد. هــر چــه 
ــره  ــن مخاب ــه م ــر ب ــری مبهمت ــود، تصوی ــر میش ــان طوالنی ت زم
ــدا  ــوط پی ــود. خط ــن می ش ــوش و روش ــر خام ــود. تصوی می ش
ــده  ــود. مکن ــق می ش ــرد و عمی ــکل می گی ــره ش ــوند. حف می ش
ــره  ــت خی ــه دق ــر ب ــای آن اگ ــه در انته ــیاه ک ــه ای س ــت. هال اس
شــوم می بینــم. در آن طــرف حفــره ســری می بینــم کــه بــه ایــن 
ــور شــده اســت.  ــوم و ضدن ــد. چهــره اش نامعل ــگاه می کن طــرف ن
نســیمی از حفــره حــس می کنــم پرنده هــا در پشــت ســر آن آدم 
ــدای  ــود. ص ــتر می ش ــا بیش ــان تدریج ــد. تعدادش ــرواز می کنن پ
ــم  ــرد. موهای ــاد اوج می گی ــدت وزش ب ــدگان و ش ــای پرن بال ه
ــی وزد...  ــدیدتر م ــم ش ــاز ه ــاد ب ــد... و ب ــت در می آین ــه حرک ب
از  بــاز می کنــم  را می بنــدم و وقتــی  شــدیدتر... چشــمهایم 
ــال  ــوز در ح ــا هن ــرم پرنده ه ــرم. در س ــه می گی ــمانش فاصل چش

ــن ایســتاده اســت.  ــل م ــا او حــاال در مقاب ــد ام پروازن
ترس هــای خــود را دیــده اســت. ترس هــای جهــان را دیــده 
ــاده اســت. شــناختن را ســوخته و  ــه آتــش شــناخت افت اســت. ب
خاکســتر شــده اســت. خــود و تنهایــی را مــرده اســت. او حفــره را 
ــه لمــس  ــه گون ــان را ب ــه پروازش ــی را ک ــده اســت و پرنده های دی

کــرده اســت هــر چنــد تاریــک.
آری مهم است جرات تماشای حفره.
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دانشسرای »انسان شناسی و فرهنگ«
محمد شلیله

و  فشــرده ترین  بــه  فرهنــگ "،  و  " انسان شناســی  کارکــرِد 
ــه  ــت ک ــانی اس ــه ی کس ــدن هم ــان،  فراخوان ــده ترین بی ساده ش
بــه کاویــدِن  ِسرشــِت  انــگار ناپیــدا و ای بســا  بی حــد و مــرز ذاِت 
در حــال شــدنِ  حیــات و زندگــی گرایــش دارنــد؛  و بــه بازتابانــدن 
ــی؛   ــم دادن ــی داِر تعمی ــاِی معن ــب نظریه ه یافته هــای شــان در قال
و البتــه توضیــح قواعــد و ســازوکارهای جــاری و پیش بینــی پذیـِـر 
تغییــر و تحــوالت حیــات و زندگــی در پیونــد بــا تمامیت “انســان” 
کــه همانــا آگاهــی و دانشــش می نامیــم و تجویــز نتایــج حاصــل در 
ــگ"   ــی و فرهن ــه در "انسان شناس ــی ک ــت گزاری ها ؛ پویش سیاس
بــه طــور مشــخص، بــه صــورت بــاز، شــفاف و عیــان، و بــه قاعــده 
دســت کــم بــه طــور نســبی موثــر، در پیونــد بــا یکدیگــر، پیــش 
ــور  ــرد “ انسان شناســی و فرهنــگ" نوظه ــامان و رویک ــی رود. س م
اســت ؛ ســامانی اســت توســعه یابنــده ؛ الگویــی بی ســابقه در 
ــا تنــوع  ــج دانــش. کار کــرد آن همســان نشــریه های حتــی ب تروی
ــوع ِ  ــت؛ تن ــت؛ دانشسراس ــودن نیس ــانه ب ــیار، رس ــی بس موضوع
موضوعــی آن نامحــدود اســت، ســامانه یی شــده اســت کــه شــوق 
ــی  ــن معن ــه ای ــت؛ ب ــزد و زایاس ــتر برمی انگی ــتجو و کار بیش جس
ــا را ؛ از  ــرد و تحــوالت پدیده ه ــر می گی ــه ای را در ب ــر مقول ــه ه ک

ــی  ــی ؛ از عصب شناس ــا اسطوره شناس ــه ت ــک گرفت ــش روباتی دان
ــاک؛  ــا خ ــاری؛ از آب ت ــا معم ــیقی ت ــی ، از موس ــا باستان شناس ت
ــازی؛ از  ــهر و شهرس ــا  ش ــدن ت ــوم ب ــی و مفه ــازوکار و معن از س
ــا ی  ــه ی مقوله ه ــا و هم ــه این ه ــه ک ــز و . .  و البت ــا طن ــوم ت نج
ــا  ــا زندگــی انســان،  پیوندهــای دور و نزدیــک ب دیگــردر پیونــد ب
هــم دارنــد. ایــن دانشســرا همــان ویژگــِی مضمــون گــزاره ی  بــر 
صــدِر صفحــه  ی نخســت  "انسان شناســی و فرهنــگ" نقــش 
ــناس اتریشــی  ــف ) 1923 – 1999 (، انسان ش ــک وول بســته ی اری
ــته  ــن رش ــی، علمی تری ــت: “ انسان شناس ــه اس ــه گفت ــار را ک تب
ــاب  ــت”  بازت ــوم اس ــته در عل ــانی ترین رش ــانی و انس ــوم انس عل

می دهــد.
ایــن دانشســرا جایــی اســت  انــگار کــه جمعــی در آن گــرد آمــده 
ــر  ــازل ( تصوی ــن ) پ ــا جورچی ــد ت ــد و می آین ــه آمده ان ــند، ک باش
انســان را بــر صفحــه ی  حیــات ظاهــر ســازند؛ جمعــی کــه 
هیچکــس افــرادش را انتخــاب نمی کنــد ، هیچکــس تکلیفــی بــرای 
ــرده  ــود تعیین ک ــای خ ــی تکلیف ه ــد و کس ــن نمی کن ــا تعیی آنه
ــد  ــرا می توانن ــن دانشس ــه در ای ــد. هم ــح نمی کن ــا را تصحی آنه
تجربه هــا و دریافت هــای خــود را از پاره هــای واقعیــت و درک 
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و دریافــت و یافته هــای خــود را همــراه بیاورنــد  و بیازماینــد 
کــه بــا کجــای آن جورچیــن جــور درمی آیــد و گســتره ی آن هــر 
موضوعــی اســت کــه تــن بــه درک و شــناخت انســان دهــد، کــه 
ــش  ــای دان ــام موضوع ه ــده ی تم ــد در برگیرن ــب می توان ــه تقری ب
ــن  ــه ای ــت ک ــان اس ــی هم ــن ویژگ ــد و ای ــان باش ــت انس و معرف
ــر  ــازد. ه ــز می س ــی و رســمی متمای دانشســرا را از دانشــگاه عرف
چــه دانشــگاه ها در و دیــوار دارنــد و حــد و مــرز و حــدود و ثغــور 
ــر  ــگ"  از ه ــی و فرهن ــان شناس ــرای  "انس ــور در دانشس ؛ حض
گونــه تکلــف و قیــد و شــرطی آزاد اســت. در حالــی کــه رویکــرد 
ــه تقریــب ترجمــه ی  واقعیت هــا  بیشــتر ســنت های آکادمیــک  ب
ــژه ی  ــه از درک وی ــان سرچشــمه گرفت ــان و بی ــه زب ــا ب و پدیده ه
ــی  ــر از بطــن اینجای ــه اســت  و کمت دانشــگاهِی از پیــش پرداخت
ــد   ــواردی فاق ــرد و در م ــمه می گی ــا سرچش ــی  پدیده ه و اکنون
برخــورداری از اســتعداد پیش بینــی رفتــار پدیده هاســت و در 
مقایســه بــا رونــد تحــوالت واقعیت هــای زندگــی کنــد کار اســت و 
بــر صــرف توصیــف گذشــته ی تحــوالت پدیده هــا متمرکــز اســت؛ 
ــا  ــدد پدیده ه ــوه متع ــدودی از وج ــای مح ــا وجه ه ــه ی ــک وج ی
ــن  ــادی در ای ــرش بنی ــا  نگ ــد ؛ ام ــاز می شناس ــدا  ب ــدا ج راج
دانشســرا فهــم اینجایــی  و اکنونــی حیــات و زندگــی،  و نشــر آن 
اســت تــا بــه درک انســان از هســتی خویــش و پیرامونــش عمــق و 

ــه بهبــود خواهــی بخشــد.  دقــت معطــوف ب

ــون  ــته های گوناگ ــته از رش ــال های گذش ــی س ــه ط ــی ک جمع
ــا  ــد و ب ــم داده ان ــت ه ــت بدس ــف دس ــای مختل و در موقعیت ه
مشــارکت  و  نقــش  و  همــکاری  فرهنــگ”  و  “ انسان شناســی 
داشــته اند ،   آن  توســعه ی  در  منــت  و  بی مــزد  داوطلبانــه ی 
بســیارند ؛ چنــدان کــه  دشــوار اســت  نــاِم  بســیاری از دانشــوران، 
نویســندگان، مترجمــان، پژوهشــگران، کارشناســان، فیلمســازان، 
عکاســان، فیلمبــرداران، نقاشــان، موســیقی دانان، زیست شناســان، 
جامعه شناســان،  هنرپیشــگان،  زمین شناســان،  حقوق دانــان، 
کارگردانــان،  روان شناســان،  گریمورهــا،  انسان شناســان، 
فیلســوفان،  اقلیم شناســان،  جغرافی دانــان،  و  اسطوره شناســان 
ــازان،  ــاب، مجسمه س ــز و اعص ــان مغ ــران، متخصص ــاعران، ناش ش
باستان شناســان یــا همانندان شــان  در رشــته ها و حوزه هــا ی 
ــاد و  ــا ی ــری ی ــا اث ــا ی ــم و کاری از آنه ــاد بیاوری ــه ی ــر را ب دیگ
ــوده  ــای نب ــگ" برج ــی و فرهن ــان شناس ــا در "انس ــی از آنه نام
ــترده ی  ــف گس ــر طی ــه بیان گ ــد ک ــده باش ــت نش ــا ثب ــد ی باش
ــت. ــن دانشسراس ــعه ی ای ــت و توس ــا تثبی ــارکت کنندگان ب مش

امتیــاز دیگــر ایــن دانشســرا اینکــه دسترســی بــه دســتاوردهای آن 
یــک شــرط دارد و آن هــم دسترِســی بــه هــر نحــو بــه اینترنــت 

اســت و دیگــر هیــچ. 
آتاوا – کانادا، بهمن 1397
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روستاهای تالشی زبان اردبیل
  شاهرخ شهابی

 
هــر  کــه  فراوانیســت  زیبایی هــای  دارای  اردبیــل   اســتان 
پژوهشــگر تیزبینــی را مســحور خــود می ســازد بــا بررســی 
ــه تنــوع زبانــی مردمــان ایــن  الیه هــای اجتماعــی ایــن منطقــه ب
دیــار برمی خوریــم کــه جــای تامــل و توجــه بســیار دارد از مــردم 
ــش  ــا تال ــه ت ــال گرفت ــور خلخ ــاهرود وکل ــان ش ــات زب ــش وت تال
زبانــان نمیــن وعنبــران همگــی نشــان از ایــن تنــوع میباشــد کــه 
ــه  ــتان را هرچ ــی اس ــوم فرهنگ ــس آذری آلب ــان نفی ــار زب در کن
ــای  ــن زبان ه ــی از کهن تری ــی یک ــان تالش ــازد زب ــر میس پربارت
ایرانــی اســت کــه از دیــدگاه زبان شناســی، ارزش ویــژه ای دارد. در 
ایــن مقالــه بــه معرفــی تالــش زبانــان اســتان اردبیــل می پردازیــم.

آنجــا کــه آب وهــوای کوهســتانی دســت دوســتی بــا آب وهــوای 
خــزری داده ومنطقــه ای خــوش آب و هــوا بیــن اســتان گیــالن 
و اردبیــل را بــه جامعــه بشــری ارزانــی داشــته قطعــه ای کوچــک 
ــش  ــه تال ــازد ک ــادر می س ــن متب ــه ذه ــدی را ب ــت خداون از بهش
زبانــان اســتان اردبیــل عمومــا در ایــن وادی ســکنی گزیــده 
ــران  ــرز ای ــداد م ــران در امت ــه حی ــل گردن ــای تون ــد از کناره ه ان
وآذربایجــان تــا پاســگاه صــد آفریــن و از آن نقطــه مــرزی تــا شــهر 
ــش  ــان تال ــوش مردم ــی به گ ــان تالش ــای زب ــوای زیب ــل ن اردبی

زبــان ایــن منطقــه کــه عمومــا شــافعی مذهــب می باشــند. عــالوه 
ــا  ــه زبانهــای فارســی وآذری نیــز تکلــم کــرده ب ــان تالشــی ب برزب

ــد. ســایر هموطنــان خــود تعامــل بســیار مناســبی دارن
 شهر مرزی عنبران:

 ایــن شــهر بــه جهــت جــای دادن دارهــای گلیــم بیشــمار در زیــر 
ــم  ــام گلی ــته ن ــی داش ــهره جهان ــش ش ــانه مردمان ــقفهای کاش س
ــا  ــرود ت ــمار می ــه ش ــن ب ــران زمی ــارات ای ــی از افتخ ــران یک عنب
ــت  ــه اس ــام گرفت ــتباف ن ــالی دس ــران ا ط ــم عنب ــه گلی جاییک
مــردم ایــن شــهر همگــی بــه زبــان تالشــی ســخن گفتــه وجوانــان 
پرشــور آن در هرکجــا کــه باشــند بــه ایــن زبــان مباهــات کــرده 
ــد  ــاس میدارن ــتان پ ــران باس ــی ای ــراث فرهنگ ــوان  می ــرا بعن آن
مــرزداران ایــن دیــار بــا عشــق بــه وطــن بمناســبت هــای مختلــف 
نغمه هــای زبــان تالشــی را ســرداده وبــا مفاهیــم نغــز زبــان مــادری 
ــی در  ــع هنرآفرین ــند گاه بموق ــل می بخش ــش را صیغ روح خوی
کنــار دار گلیــم ومســند، گاه موقــع کار کشــاورزی ویــا گــه گاهــی 
ــز عروســی ها  دل  ــن ونی ــزاردر دشــت و دم در موســم گشــت وگ
بــه نــوای زبــان تالشــی داده ســینه بــه ســینه ایــن زبــان را بــرای 
ــوه هــای  ــران یکــی از جل ــد شــهر عنب آینــدگان بودیعــه میگذارن
ویــژه  گردشــگری اســتان اردبیــل بشــمار میــرود کــه مــورد توجــه 
ــا  ــه ب ــی ک ــا جای ــه ت ــرار گرفت ــی ق ــی و خارج ــگران داخل گردش
ــع  ــی صنای ــار مســئولین اســتانی نمایشــگاه بین الملل ــن اعتب تامی
ــرای عرضــه  ــه مســاحت متــر مربع تکمیــل و ب دســتی عنبــران ب
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ــرداری  ــره ب ــورد به ــه م ــن منطق ــدان ای ــتباف هنرمن ــالی دس ط
قــرار گرفتــه کــه عــالوه بــر گلیــم ومســند ســایر هنرهــای دســتی 
ــی  ــاط دیدن ــار نق ــتبه اختص ــای داده اس ــود ج ــران را در خ عنب

شــهر عنبــران عبارتنــد از:
 پیکره سنگی بابا داود عنبران

 نمایشگاه صنایع دستی عنبران
 پیکره سنگی عقاب تالش

 ثپه گاندمه هو
 کهریز خان حونی

 سه شنبه بازار وجمعه بازار عنبران
 منطقه توریستی تانگی

 
روستای تاریخی  عنبران علیا:

ــه  ــوده ک ــل ب ــتان اردبی ــتای اس ــن روس ــتا قدیمی تری ــن روس  ای
بقــول شــاعر فقیــد شــیخ ضــاء الدیــن شــفیقی عنبرانــی روســتایی 
اســت چســبیده بــه مــرز کــه ملکــش اســتثنایی اســت نــزد اهــل 
ــت  ــر آشناس ــه ای دی ــا کلم ــران علی ــام عنب ــت ن ــلوک و طریق س
کــه گاه بــدون در نظــر گرفتــن نــام جغرافیایــی، بــه جهــت قــرار 
ــرا  ــاء ا... بیشــمار در ایــن خــاک مقــدس آن گرفتــن آرامــگاه  اولی
ــالمی  ــار دوره اس ــالوه برآث ــد. ع ــز می نامن ــاء” نی ــران اولی ”عنب
باقیمانــده تاریــخ چندهــزار ســاله زندگــی بشــری در جــای جــای 
ــود  ــه لحــاظ وج ــی ب ــر طبیع ــورد از نظ ــه چشــم می خ ــتا ب روس
ــز  ــان نی ــمه های جوش ــرزمین چش ــام س ــدد ن ــمه های متع چش
ــژه  ــاری وی ــود معم ــر وج ــده و بخاط ــالق ش ــتا اط ــن روس ــه ای ب
ــد : ــی کرده ان ــل هــم معرف ــرا ماســوله اردبی ــی آن ــای پلکان خانه ه

 مناطق گردشگری:

 زیارتگاه گس نپی
 بارگاه شیخ محمد نقشبندی

 بارگاه سید بابا خرم
 چشمه چپلی حونی، نبی حونی، کانه ک حونی، ابوزه حونی، کیه 

حونیو…
 منطقه توریستی اینرو

 منطقه توریستی تاوله شوون
 منطقه توریستی باند بوغ

روستای جید:
طــول  و  عنبــران  بخــش  مینابــاد  دهســتان  از   روســتایی 
وارتفــاع   29.38 جغرافیایــی  عــرض  و  جغرافیایــی 29.48 
ــرد وخشــک  ــه ای و س ــی تپ ــرار دارد. مکان ــر ق متوســط 1۶۶۰مت
می باشــد. ایــن روســتا در 7 کیلومتــری شــمال شــهر نمیــن 
واقــع شــده اســت. کــه از شــمال بــه روســتای کلــش و از 
جنــوب بــه شــهر نمیــن محــدود می شــود. از ســمت شــرق 
ــتان  ــه دهس ــرقی ب ــوب ش ــمت جن ــق واز س ــتای میزران ــه روس ب
ــود. ــی می ش ــران منته ــهر عنب ــه ش ــرب ب ــمت غ ــاد واز س میناب

مناطق گردشگری:
بقعه پیر باب نورعلی

محوطه قلعه جو
نسوباند

محوطه گورستان تانگه نسو
محوطه کانه جید
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روستای گلشن:
ــان و از  ــوری آذربایج ــه جمه ــمال ب ــمت ش ــتا از س ــن روس   ای
ــدود و از  ــا مح ــران علی ــتای عنب ــه روس ــرقی ب ــمال ش ــمت ش س
ــه  ــرقی ب ــوب ش ــت( و جن ــد )جهی ــه جی ــه قری ــوب ب ســمت جن
ــه روســتای  ــاد منتهــی شــده و از ســمت شــرق ب دهســتان میناب
میرزانــق متصــل و از طــرف غــرب بــه روســتای قشــالق ســروآباد 
ــران منتهــی  ــه شــهر عنب ــی ب ــوب غرب ــن از ســمت جن و همچنی
می شــود ایــن روســتا بالــغ بــر 224 خانــوار و جمعیــت آن 
ــر آن زن  ــرد و 4۰8 نف ــر آن م ــی باشــد کــه 33۶ نف ــر م 744 نف
می باشــد  و 38۰ نفــر از تعــداد کل جمعیــت آن بــا ســواد هســتند 
ــوی  ــان الگ ــدرت اراده آن ــتا و ق ــن روس ــان ای ــد جوان ــت بلن هم
بســیار خوبــی بــرای ســایر تالــش زبانــان اســت کــه در ســایه کار 
وتــالش بــا کســب موقعیت هــای عالــی در آبادانــی روســتای آبء 
واجــدادی خــودد نیــز کمــر همــت بســته وامــروزه روســتای کلــش 
ــد. ــل بحســاب می آی ــتان اردبی ــتاهای اس ــن روس ــی از آبادتری یک

 مناطق گردشگری:
 محوطه تاریخی کانه کولش

 دره مصفای کولشه رو
تفرجگاه کنار مرز گلشن

روستای ساوو)سروآباد(:
 نرســیده بــه روســتای پیلــه زیــر روســتای کوچکــی بنــام تالشــی 
ســاووقرار دارد کــه در نــام گــذاری تقســیمات کشــوری ســروآباد 
نــام گرفتــه اســت مردمــان روســتا بــه شــغل دامــداری وکشــاورزی 
ــه اقصــی نقــاط  ــرای گــذران زندگــی ب ــان ب ــوده وجوان مشــغول ب
کشــور بدنبــال کســب وکار روانــه شــده امــا هرگــز روستایشــان را 

فرامــوش نمی کننــد. 

مناطق گردشگری:
 گورستان تاریخی ساوو

 ساووکهریز
 سپردی حونی
 گردوله پشته

 سیو کوباند

روستای پیله زیر:
 بــا عبــور از شــهر عنبــران روســتایی خــوش آب وهــوا بنــام پیلــه 
زیــر قــرار دارد کــه مردمــان تالــش زبــان آن درســایه تــالش دائــم 
ــم  ــی تقدی ــه ایران ــه جامع ــل را ب ــرده و فاض ــی تحصیلک فرزندان
داشــته کــه مایــه مباهــات بــوده وجــه تمایــز مــردم ایــن روســتا از 
نظــر زبانشــناختی اصالــت زبــان ونیــز ضــرب المثل هــای متــداول 
در محــاورات عمومیســت کــه کمتریــن ناخالصــی رادارا بــوده نــاب 
ــان تالشــی را میتــوان در ایــن روســتا  تریــن کلمــات وعبــارات زب
ــای  ــتبافته ه ــر دس ــه زی ــای پیل ــه خانه  ه ــه گوش ــنیددر گوش ش
ــائل  ــایر وس ــز س ــاورزی و نی ــم کش ــزار وادوات قدی ــی واب قدیم

ــود. ــت می ش ــی یاف زندگ
 نقاط گردشگری:
نشانگاه بابا منصور

ــردم  ــتثقاء م ــاز اس ــه نم ــی اقام ــل اصل ــون )مح ــگاه چل  زیارت
منطقــه عنبــران(

 باغ زیبای اللهیار)اللهیار بوغ(
 گردنه زارده گوول

 خمن جو
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 سه هاییم باند )روبروی چلون(
 

روستای میرزانق:
 روســتای مــرزی میرزانــق در فاصلــه پنــج کیلــو متــری شــمال  
شهرســتان نمیــن واقــع شــده اســت.جمعیتی بالــغ بــر 7۰۰ نفــر 
ــم می نمایند.طراحــی  ــان تالشــی تکل ــه زب ــوار دارد و ب و 15۰ خان
گلیــم از دیــر بــاز در ایــن روســتا رواج داشــته تــا جاییکــه برخــی 
ــه  ــه نمو”شــهرت یافت ــام “مزون ــه ن ــران ب ــم عنب ــای گلی از طرحه
اســت ایــن روســتا در فصــل خــرداد و تیــر بســیار دیدنــی اســت و 

ــان و دوســت داشــتنی دارد. مردمــی مهرب
 نقاط گردشگری:

مراتع و دشتهای زیبای مرز آذربایجان
صخرٔه بزرگ معروف به”رمضون هال”

روستای میناباد:
ــزرگ شهرســتان نمیــن  ــاد یکــی از روســتاهای ب  روســتای میناب
بخــش مــرزی عنبــران اســت کــه مردمانــی قــوی بنیــه و بــا اراده 
ــهورند  ــردی مش ــدی و جوانم ــه غیرتمن ــای داده وب ــود ج را درخ
ــین   ــان مرزنش ــایر همزبان ــد س ــان همانن ــش زب ــردم تال ــن م ای
ــز  ــل تحســین در حیطــه وطن دوســتی و نی ــی قاب ــع مرزداران بواق

ــد. ــمار می رون ــن بش ــران زمی ــی ای ــم فرهنگ ــت از حری محافظ

امین جان:
 یکــی از روســتاهای تالــش نشــین اســتان اردبیل اســت کــه باغات 
ــای خاصــی برخورداراســت  ــی و صف ــن خطــه از زیبای ــروف ای مع
ــن  ــران در بی ــازار روز عنب ــه آن در ب ــیفیجات و عرض ــت س کاش
ــتفاده  ــدم اس ــت ع ــه جه ــه ب ــته ک ــان رواج داش ــن ج ــی امی اهال
ــمار  ــه بش ــوالت منطق ــالمترین محص ــات از س ــع آف ــموم دف از س
مــی رود بــا تصویــب تشــکیل شــهر عنبــران روســتای امیــن جــان 

ــه ایــن شــهر تالــش نشــین الحــاق گردیــده اســت. ب
ناحیه تانگ 

آبگرم عوضعلی اوو
زاردهال تهبه

تــراژدی مــرگ  زبــان تالشــی در برخــی از مناطــق اردبیــل بوضوح 
ــی  ــان ایران ــن زب ــار ای ــه چشــم مــی خــورد. ضــرورت حفــظ آث ب
ــوران  ــی گویش ــت همگان ــه هم ــی ک ــت حیات ــتانی امریس وباس
ــل از همــه  ــن دلی ــه همی ــد  ب ومتخصصــان زبانشناســی را میطلب
بــزرگان و فرهیختــگان بــه فرهنــگ ایرانــی عالقمنــد و مخصوصــا 
ــبت  ــرود نس ــار می ــگری انتظ ــی و گردش ــراث فرهنگ ــازمان می س
بــه  ثبــت جهانــی زبــان تالشــی بعنــوان میــراث فرهنگــی بشــری 

ــد. همــت گمارن
Shahabi91@gmail.com

www.hestel.blogfa.com

www.postman.blogfa.com

mailto:Shahabi91@gmail.com
http://www.hestel.blogfa.com/
http://www.postman.blogfa.com/
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انسان شناسان به مثابه معلمان
مهسا شیخان

ــواد  ــا س ــط ب ــث مرتب ــروش و مباح ــوزش و پ ــی آم انسان شناس
ــه  ــه آنچ ــخ ب ــکا در پاس ــالدی در آمری ــه 19۶۰ می ــل ده از اوای
ــد  ــان می نامی ــی« معلم ــم بند فرهنگ ــپیندلر آن را »چش ــه اس ک
ــد.  ــت ش ــم و تربی ــات تعلی ــه مباحث ــی وارد مقول ــکل عمل ــه ش ب
ــوزان  ــای درس، دانش آم ــه در کالس ه ــود ک ــد ب ــپیندلر معتق اس
متعلــق بــه اقلیت هــای فرهنگــی چــون رنگین پوســتان و یــا 
ــد  ــا معلــم خــود ندارن مهاجــران کــه سیســتم ارزشــی یکســانی ب
ــوند.  ــده می ش ــیه ران ــه حاش ــده و ب ــه ش ــده گرفت ــا نادی عموم
ــالت  ــازی تعام ــاهده و مستندس ــی مش ــای انسان شناس رویکرده
ــه ایــن مســائل و ایجــاد فهمــی عمیق تــر  کالســی بــرای پاســخ ب
دانش آمــوزان  و  معلــم  میــان  درس  کالس  در  کــه  آنچــه  از 
اتفــاق میافتــد وارد مطالعــات آمــوزش و پــرورش شــد. مطالعــات 
انسان شناســی بــا ایجــاد پلــی میــان حــوزه ی انسان شناســی 
ــیر، و  ــازی، تفس ــق، مستندس ــاهده دقی ــق مش ــوزش از طری و آم
کاربــرد فهم هــای نویــن یادگیــری در داخــل و خــارج از مــدارس، 
ــت  ــم و تربی ــت تعلی ــه ماهی ــدی را ب ــق و جدی ــای عمی دیدگاه ه

گشــوده اســت. 
ــه ســوی انسان شناســی  ــه »ب متــن ذیــل، بخشــی از ترجمــه مقال
ــولتز   ــن ش ــت و کاتری ــارا جووی ــته س ــس«  نوش ــان و تدری معلم
ــای  ــه نقش ه ــوزش ب ــی آم ــرد انسان شناس ــا رویک ــه ب ــت ک اس
ــه انسان شــناس-معلم و  ــه مثاب ــه و چندوجهــی معلمــان ب چندگان
ــای  ــان، فعالیت ه ــی از کار معلم ــری غن ــناس تصوی معلم-انسان ش

ــی  ــب درس ــن مطال ــال تدوی ــه دنب ــت داده و ب ــه دس ــی ب آموزش
ــن  ــل تکــه ای از ای ــری آموزشــی اســت. بخــش ذی ــا هــدف براب ب
ــی  ــان و مرئ ــه معلم ــه مثاب ــان ب ــوان انسان شناس ــا عن ــث ب مباح
ــای کالس  ــا و همبافت ه ــازی فعالیت ه ــان: مستندس ــردن معلم ک

ــه شــده اســت.  درس ارائ
بــر  »درآمــدی  مقــاالت  مجموعــه  کتــاب  در  مقالــه  ایــن 
انسان شناســی علــم و آمــوزش عالــی« و بــا ترجمــه مهســا 
ــات  ــکده مطالع ــر پژوهش ــط نش ــی توس ــار رحمان ــیخان، جب ش

فرهنگــی اجتماعــی منتشــر شــده اســت.

انسان شناسان به مثابه معلمان
دیربــازی اســت کــه انسان شناســان بــه آمــوزش بــه مثابــه 
ــه  ــازه[ ب ــه ای ]ت ــودن دریچ ــی و گش ــی فرهنگ ــد اجتماع فرآین
ــان  ــه در می ــس ک ــری و تدری ــای یادگی ــی از فرآینده روی برخ
ــرای  ــد. ب ــد بوده ان ــد، عالقه من ــوذ می کنن ــف نف ــای مختل زمینه ه
ــر روی  ــد )19۶1 ]1929[( ب ــارگارت می ــه م ــه اولی ــال، مطالع مث
ــن  ــه یکــی از اولی ــره ب ــی روزم رشــد بزرگســاالن در بســتر زندگ
ــوان  ــه عن ــری ب ــس و یادگی ــر روی تدری ــی ب ــات مونوگراف مطالع
فرآینــد جامعه پذیــری در اجتمــاع انســانی منجــر شــد )پلیســییر 
ــی کــه  ــه گفتــه مک درمــوت1)2۰۰1:85۶(، »آنجای ــا ب 1991(. بن
ــله مراتبی از  ــری سلس ــوان ام ــه عن ــری ب ــر یادگی ــا ب آمریکایی ه
ــر روی  ــد ب ــد، می ــز بودن ــوزان متمرک ــوی دانش آم ــه س ــم ب معل
یادگیــری بــه عنــوان امــری متصــل در میــان مردمــی کــه 
ــا  ــد ب ــود«. می ــز ب ــد، متمرک ــام می دهن ــی را انج ــم فعالیت ــا ه ب
موقعیت یابــی در خــارج از مــدارس و کالس هــا، چارچوبــی را 
بــرای بررســی زمینــه و بســتر بزرگتــر تدریــس و یادگیــری ارائــه 
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داد.
ســایر تحقیقــات انسان شــناختی هــم بــر ایــن امــر متمرکــز بودنــد 
کــه چگونــه یادگیــری در خــالل فعالیتهــای روزمــره اتفــاق می افتد 
)لیــو 199۶(. بــرای مثــال، لیــو بــر پایــه تحقیــق انسان شــناختی 
خــود کــه کارآمــوزی دســت دوزان لیبریایــی را مستندســازی کــرد، 
نظریــه یادگیــری را بــه عنــوان فعالیتــی اجتماعــی و موقعیت منــد 
ارائــه می دهــد. از ایــن دیــدگاه، فعالیت هایــی مثــل ســوزن دوزی، 
ــه  ــم اینک ــرای فه ــو ب ــای لی ــد. ادع ــامان می دهن ــری را س یادگی
ــاو  ــود در اجتماع ه ــارکت خ ــر مش ــق تغیی ــه از طری ــراد چگون اف
فعالیت هــا هنــری را میآموزند، مفیــد اســت )همچنیــن لیــو و 
وگنــر 1991 را 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.
ــان بینش هــای انتقــادی بــر روی یادگیــری  در حالیکــه محقق
ــت  ــری دریاف ــمی یادگی ــای رس ــرون از محیط ه ــق بی را از تحقی
کردنــد، از زمــان ظهــور گفتمان هــای اجتماعــی دربــاره نابرابــری 
آموزشــی و بنیانگــذاری شــورای ان سانشناســی و آمــوزش در 
ســال 19۶8، بســیاری از انسان شناســان بــه مــدارس و کالس 
ــگاه  ــی ن ــرای مطالعــه میدان ــی ب ــوان مکان های ــه عن هــای درس ب
ــن  ــوان متخصصی ــه عن ــب ب ــه اغل ــان ک ــد. انسانشناس می کردن
ــرای  ــی را ب ــی فرهنگ ــی اجتماع ــدند، نگاه ــده می ش ــی دی بیرون
بررســی کار و فعالیــت »مدرســه« بــه کار گرفتــه بودنــد، و قــدرت 
ــرای توســعه  ابزارهــای نظــری و روش شــناختی انسانشناســی را ب
فهــم جدیــدی از نقــش معلمــان و تدریــس ارائــه می دادنــد. 
انسان شناســان بــر پایــه شــواهد مردم نگارانــه و تحلیل هــای 
ــاز کــردن«  ــه معلمــان و محققــان در چگونگــی »ب دقیــق آنهــا، ب
فرهنــگ، تفســیر فعالیت هــای کالســی، و در برخــی مــوارد، 
ــا  ــر خــالف معلمــان، ب ــد. ب بازمفهوم ســازی تدریــس کمــک کردن
ایــن حــال، آنهــا بــه نــدرت نســبت بــه دانــش آمــوزان، همــکاران، 
مدیــران مدرســه، و والدیــن و یــا از ســوی اجبارهــای بوروکراتیــک 
شــناخته  مســئول  خــود  یافته هــای  در  درســی  مطالــب  و 
ــا مســئول برخــی وجــوه  ــد آنه ــا نبای می شــدند. در نتیجــه، الزام

ــل 2۰۰۰:229(.  ــدند )اپ ــناخته می ش ــا ش ــاری کالس ه اجب

مرئی کردن معلمان: مستندسازی فعالیت ها و همبافت های 
کالس درس

ــر تفســیر  ــا ب ــه تنه ــوزش ن ــه در انسان شناســی آم ــات اولی مطالع
ــی  ــه روش شناس ــه ب ــود، بلک ــذار ب ــان تاثیرگ ــای معلم فعالیت ه
مــدارس  و  کار در کالس هــای درس  تحلیــل  و  مستندســازی 
ــق،  ــد و دقی ــگاری نظام من ــل مردم ن ــا تحلی ــرد. ب ــک ک ــم کم ه
صورت هــای  روشن ســازی  بــه  انسان شــناختی  دیدگاه هــای 
هــم  کــه  ایدئولوژیــک  فعالیت هــای  و  محتوایــی،  آموزشــی، 
ــیوه هایی  ــد، و ش ــش می کش ــه چال ــاره ب ــوزی را دوب ــری آم نابراب
ــترهای  ــواره در  بس ــا در آن هم ــه فعالیت ه ــد ک ــه میده را ارائ
ــات  ــده اند. توصیف ــی ش ــی موقعیت یاب ــی و اجتماع ــاص سیاس خ
ــر  ــان در سراس ــی معلم ــه درون زندگ ــه دروازه ای را ب مردم نگاران
ــا  ــردازی فعالیت ه ــح و نظریه پ ــه توضی ــد، و ب ــاز می کن ــان ب جه
و تصمیمــات معلمــان کمــک می کنــد. بــرای مثــال، والــی و 

چمبلیــس2)2۰۰7( آســیب پذیری معلمــان را در تحلیلشــان از 
ــی  ــد حت ــزرگ میتوان ــی و ب ــای عموم ــش آزمون ه ــی تن چگونگ
ــودک- ــای ک ــه فرصت ه ــی« ک ــد اخالت ــه »م ــه را ب ــم باتجرب معل
ــه  ــد. ب ــان دادن ــد نش ــدود می کن ــری مح ــرای یادگی ــور را ب مح
و  پیچیــده  بدنه هــای  انــواع   )1994( مــرکادو  همین ترتیــب، 
چندگانــه دانــش کــه معلمــان آنهــا را متناسب ســازی کــرده و در 
ــی  ــد، را بررس ــد می کنن ــس تولی ــرروزه تدری ــای ه ــی کنش ه ط

می کنــد.
ــا تطبیقــی در  ــه کــه ارتباطــات مضمونــی ی توصیفــات مردم نگاران
ــای  ــد، بینش ه ــت می دهن ــه دس ــف ب ــای مختل ــان موقعیت ه می
جدیــدی را در خصــوص تدریــس و یادگیــری و نقــش معلمــان و 
ــگاری  ــات مردم ن ــد. مطالع ــرار می ده ــا ق ــار م ــاگردان در اختی ش
ــه  ــه چگون ــد ک ــه می پردازن ــن نکت ــان دادن ای ــه نش ــی ب تطبیق
ــه توســط انتظــارات  ــس ک ــف تدری ــان در شــبکه های مختل معلم
تاریخــی، معاصــر و نیــز محلــی و ملــی آمــوزش شــکل گرفته انــد 
2۰۰2؛  199۶؛  )اندرســون-لویت  می شــوند  فرهنگ پذیــر 
ســیماهارا 2۰۰2؛ ســیماهارا و ســاکایی3 1995(. بــرای مثــال 
مطالعــه سه ســاله مردم نــگاری ســیماهارا و ســاکایی )1995( 
ــه  ــم مقایس ــا ه ــن ب ــکا و در ژاپ ــازه کار را در آمری ــم ت ــت معل هف
ــان  ــه نش ــه ب ــات مردم نگاران ــی، مطالع ــر مضمون ــد. از نظ می کن
ــا  ــودن آنه ــی ب ــل تعامل ــی و قاب ــات آموزش ــی از ابداع دادن انواع
)اندرســون-لویت 2۰۰3؛ لوینســون، فولــی و هالنــد 199۶( کمــک 
می کننــد. در تعــداد بســیاری از مثال هــای تعاملــی کــه در کتــاب 
نویســندگان  شــده اند،  ذکــر  )2۰۰3:2و18(  اندرســون-لویت 
نشــان می دهنــد کــه چگونــه اطالعــات خاصــی در سراســر 
ــه شــکل های مختلــف اجــرا  دنیــا در »محــل مطالعــه میدانــی« ب
ــر  ــه ذخای ــا مجموع ــا ب ــان و دولت ه ــه »معلم ــرا ک ــوند چ می ش

کالســی کار می کننــد.«
از طریــق ایــن نــوع از تحقیــق، مطالعــات مردم نگارانــه کار معلمــان 
را بــه شــیوه های مختلــف و مهــم مستندســازی کــرده و در 
ــق و گســتردگی  ــد. اول، عم ــرار می دهن ــان ق درون بســتر خودش
ــان  ــه معلم ــه چگون ــد ک ــان می ده ــه نش ــای مردم نگاران داده ه
اغنــای توســعه  و  بــرای حمایــت  را  می تواننــد فرصت هایــی 
ــت4  ــد )دلپی ــت بدهن ــجویان از دس ــگاهی دانش ــی و دانش اجتماع
1995؛ فولــی 1994؛ رولــون-دو5؛ والنزوئــال۶ 1999(، و همچنیــن 
ــای  ــد فرصت ه ــان می توانن ــه معلم ــه چگون ــد ک ــان می دهن نش
فعالیتهــای  و  فــردی  ارتباطــات  توســعه  بــرای  را  متعــددی 
قدرتمنــد آموزشــی بــر مبنــای دانــش دانش آمــوزان خــود شــکل 
دهنــد )فوســتر 1989؛ جوییــت 2۰۰9؛ الدســون-بیلینگز 1995(. 
ــر روی دانش آمــوزان  ــرای مثــال، در مطالعــه ســه ســاله خــود ب ب
دبیرســتان، والنزوئــال )1999( جمعــآوری داده@هــا را بــرای 
طراحــی چارچــوب نظــری »سیاســت مراقبــت« اینطــور توصیــف 

کــرد:
ــان  ــر روی جوان بخــش کیفــی مطالعــه مــن ب
ــکویین در  ــوآن س ــتان خ ــی در دبیرس مکزیک
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اوایــل پاییــر ســال 1992 میــالدی آغــاز شــد. 
ــای  ــامل مصاحبه ه ــی ش ــه کیف ــن مطالع ای
ــف  ــای مختل ــا گروه ه ــود ب ــاز ب ــمی ب غیررس
دانشــجویان و تــک تــک آنهــا، و نیــز معلمــان 
بــه همــراه مشــاهدات مدرســه انجــام شــد. این 
ــاط  ــت ارتب ــه اهمی ــبت ب ــرا نس ــا م مواجه ه
انســانی بــا انگیزه هــای دانش آمــوزان آگاه 
ــا پرســنل مدرســه، خصوصــا  ــاط ب ــرد. ارتب ک
بــا معلمــان، نقشــی تعییــن کننــده در تعییــن 
میزانــی کــه مدرســه را محلــی مطلــوب بــرای 
ــود.  ــه، بســیار مهــم ب ــا ن ــان می ســازد ی جوان
جوانــان، خصوصــا گروه هایــی کــه متولــد 
آمریــکا بودنــد، عمومــا نیازهای وابســتگی خود 
را در قالــب مراقبــت بیــان می کردنــد. هــر بــار 
ــی خــود را بررســی  مــن یادداشــت های میدان
ــات  ــرد کلم ــداد و شــدت کارب ــم، از تع می کن
ــاز  ــده نی ــه بیان کنن ــب« ک ــت«، »مراق »مراقب

ــورم. )ص. 7( ــا می خ ــد، ج ــه بودن ــه توج ب
بــا  بــر روی کار  والنزوئــال )1999:5(  اینکــه تمرکــز کار  بــا 
ــادار و مهمــی در تحلیــل  ــود، معلمــان نقــش معن ــوزان ب دانش آم
ــان  ــه در آن »معلم ــود ک ــن شــامل شــیوه هایی ب وی داشــتند، ای
ــرار  ــوزان خــود برق ــا دانش آم ــادار ب ــی معن نمی توانســتند ارتباطات
ــا  ــوزان ب ــش آم ــه »دان ــی داد ک ــیوه هایی را نشــان م ــد« و ش کنن
ــه می شــدند.« شــواهد وی کمــک کــرد کــه او  ــم خــود بیگان معل
بتوانــد الگوهــای آموزشــی و تعاملــی »فرآینــد مدرســه ای کاهنده« 
ــه ای«  ــد مدرس ــرای »فرآین ــد و ب ــل کن ــازی و تحلی را مستندس
ــوژی و فعالیــت واقعیــت  ــد ایدئول اســتدالل کــرد کــه معلــم بتوان

ــرد )ص. 2۶3(. ــه کار بگی ــت« را در آن ب مراقب
ــد  ــف می توان ــات مختل ــا در مطالع ــی از داده ه ــر انواع ــز ب تمرک
ــی  ــای آموزش ــر فعالیت ه ــر ب ــر و مفصل ت ــی کامل ت ــه دیدگاه ب
اضافــه کنــد. بــرای مثــال، بــر خــالف والنزوئــال )1999(، جوویــت 
ــان و  ــه در آن معلم ــرد ک ــازی ک ــیوه هایی را مستندس )2۰۰9( ش
ــات  ــا ارتباط ــی« و ی ــبکه های ارتباط ــرای »ش ــت اندرکاران اج دس
ــه  ــهری ب ــف ش ــدارس مختل ــان م ــه را در درون و در می چندگان
گفتمانــی،  شــامل شــبکه های  انــواع شــبکه ها  گرفتنــد.  کار 
آموزشــی، و فعالیت هــای ســاختاری بــود کــه بــه توســعه و 
ــاع مدرســه  ــان اعضــای اجتم ــادار در می ــداری ارتباطــات معن پای
کمــک می کننــد. همان طــور کــه ایــن مطالعــات مختلــف نشــان 
ــاالن، و  ــان، فع ــه محقق ــرا ب ــرا و واگ ــای همگ ــد، داده ه می دهن
از کار  سیاســت گذاران در فهــم عمیق تــر چگونگــی حمایــت 

ــد. ــک می کنن ــدارس کم ــان در م معلم
ــی را  ــای آموزش ــد فرآینده ــه می توان ــات مردم نگاران دوم، مطالع
ــای  ــه فعالیت ه ــرای کمــک ب ــه ب ــای چندگان ــان موقعیت ه در می
در بســترهای درون کالس هــا و مــدارس بررســی کنــد. همانطــور 
مردم نــگاری  می کنــد،  بیــان   )2۰۰1:221( آیزنهــارت  کــه 
ــدات  ــه تولی ــرای مطالع ــبی ب ــی مناس ــی »روش شناس چندموقعیت
فرهنگــی معاصــر« اســت بــه دلیــل شــیوه هایی کــه ایــن مطالعــات 
ــم  ــار ه ــه در کن ــی را ک ــان موقعیت های ــاط می ــد »ارتب می توانن
حوزه هــای فعالیــت اجتماعــی را شــکل می دهــد، بررســی کننــد«. 

ــده و  ــه ش ــی برگرفت ــای فرهنگ ــدی ه ــب، »صورت بن ــن ترتی بدی
ــا  ــر موقعیت ه ــی در دیگ ــت محل ــک موقعی ــد شــده در ی ــا تولی ی
ــان در  ــه جوان ــی ک ــود«. مردم نگاران ــی می ش ــال و بررس ــم دنب ه
ــد  ــرار می دهن ــه ق ــورد مطالع ــدارس را م ــای درس و  م کالس ه
اغلــب خــود را در حالی کــه بــه دنبــال ایــن »ارتباطــات« بــا خانــه 
و فعالیت هــای اجتماعــی محلــی خــود و نیــز رویدادهــای اجتماعی 
ــون-دو 2۰۰7(. ــد )گونیــک 2۰۰3؛ رول ــف هســتند، می یابن مختل

ــر روی مدرســه ابتدایــی،  ــگاری نســپر7 ب مطالعــه دو ســاله مردم ن
ــران  ــا مدی ــرای کار ب ــددی ب ــای متع ــه مدرســه وکالس ه وی را ب
نهایــت، وی  در  دانش آمــوزان کشــانید.  و  معلمــان،  اجرایــی، 
ــای  ــرای مالقات ه ــف ب ــی مختل ــای عموم ــر حوزه ه ــق را ب تحقی
شــورای شــهر، نشســت های هیئــت امنــای مدرســه و برنامه هــای 
عمومــی رادیــو، و نیــز خانــه خانواده هــای مختلــف کــه وی 
ــاند.  ــام داده بود، کش ــن انج ــا والدی ــددی را ب ــای متع مصاحبه ه
ــن موقعیت هــای مختلــف را مشــاهده  ــی کــه واقعــا ای حتــی زمان
ــال، از  ــرای مث ــی داد. ب ــخیص م ــا را تش ــت آنه ــرد، اهمی نمی ک
دانش آمــوزان می خواســت کــه نقشــه جوامــع خــود را رســم 
کننــد بــه طــوری کــه وی بتوانــد »حرکــت کــودکان را از طریــق 

ــد )ص. 93(. ــایگی« درک کن ــای همس فضاه
مختلــف  موقعیت هــای   )xiii  :1997( نســپر  آن،  از  مهم تــر 
ــری  ــی نظ ــه فهم ــکل دادن ب ــرای ش ــود ب ــه خ ــرای مطالع را ب
معلــم  فعالیت هــای  بزرگتــر  بســتر   و  مــدارس،  از  پیچیــده 
بــه کار گرفــت. وی توضیــح می دهــد: در کالس هــای درس 

ــی- ــای آموزش ــاهده محیط ه ــای مش ــه ج ب
مــدارس، کالس هــای درس، و نظایــر آنهــا- بــه 
عنــوان محدوده هــای روشــن و محتواهــای 
ــوان  ــه عن ــا ب ــه آنه ــن ب ــایی، م ــل شناس قاب
امــوری گســترده در فضــا و زمــان، ســیال 
عنــوان  بــه  محتــوا؛  و  صورت بنــدی  در 
ــدد  ــف و متع ــای مختل ــبکه ه ــای ش تقاطع ه
ــدارس،  ــات، م ــهرها، اجتماع ــکل دهنده ش ش
و  مــدرس  فعالیت هــای  و  آموزش هــا، 

می کــردم. نــگاه  دانش آمــوز 
بــا اســتفاده از ایــن مشــاهدات، وی مدرســه ابتدایــی را بــه 
عنــوان »تقاطعــی در فضــای اجتماعــی، گــره ای در شــبکه 
ــارج از  ــه در خ ــده ای ک ــای پیچی ــه نظام ه ــه ب ــی ک فعالیت های
مدرســه آغــاز شــده و پایــان می یابــد« در نظــر می گرفــت. 
ــایگی،  ــت، همس ــهرها، سیاس ــدارس، ش ــه م ــیوه هایی را ک وی ش
ــه  ــده ب ــکلی پیچی ــه ش ــی »ب ــی همگ ــگ عموم ــارت، و فرهن تج
ــرات  ــم تاثی ــار ه ــه »در کن ــتند« و چگون ــط هس ــر مرتب یکدیگ
بــه  می دهــد.  نشــان  xi(را  )ص.  میکننــد«  تولیــد  آموزشــی 
بــه کل مباحــث  تحلیــل، وی  نــوع  ایــن  از  مثالــی  عنــوان 
ــه: ــح ک ــن توضی ــا ای ــق دارد، ب ــی دقی ــه نگاه ــی در مدرس زبان

بــه جــای ارائــه صــرف گــزارش ایــن بحــث،...، 
مــن آن را بــه عنــوان تقاطــع می دانــم، گــره ای 
ــاز شــود. مــن تاریخــی از شــهر و  کــه بایــد ب
نظــام مدرســه و سیاســت را بــرای نشــان دادن 
ــه  ــرای مدرس ــن اســت ب ــه ممک ــه چگون اینک
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ــد،  ــوآوری کن ــود را ن ــه اول خ ــه در مرحل ک
ــه دادم؛ ســپس مــن مشــاهده کــردم کــه  ارائ
چگونــه والدیــن خواســت سیاســی را بــرای بــه 
ــه کار  ــا ب ــا و برنامه ه ــش کشــیدن طرح ه چال
ــمکش را  ــن کش ــه های ای ــن ریش ــد، و م بردن
در منطقــه ای مختلفــی کــه معلمــان و والدیــن 
ــی فعالیتهــای مدرســه  ــرای توضیــح و ارزیاب ب

ــردم. ــی ک ــد، موقعیت یاب ــه کار می بردن ب
بــا ایــن دیــدگاه، فعالیت هــای معلمــان در درون شــبکه های 
محلــی تاثیرگــذاری و گفتمان هــای حرف هــای بزرگتــر فهــم 
ــه  ــه ک ــی آنچ ــری از پیچیدگ ــای بزرگت ــه فهم ه ــه ب ــود، ک می ش

ــود. ــر می ش ــد، منج ــاق می افت ــا اتف ــل کالس ه در داخ
ــگاری  ــات مردم ن ــا تحقیق ــگاری، خصوص ــات مردم ن ــوم، مطالع س
ــب  ــرای کس ــا را ب ــی از فناوری ه ــب نرخ ــک، اغل ــاس کوچ مقی
ســبک های تعاملــی و ارتباطــی بــه کار می گیرنــد. بــا اینکــه 
راحت تــر  را  مستندســازی  نــوع  ایــن  فنــاوری  نوآوری هــای 
ــه  ــات )1982: 141( ب ــون و موه ــل اریکس ــی مث ــرده، محققان ک
ــرا  ــه و چ ــش چگون ــه پی ــه ده ــا س ــه تقریب ــد ک ــان دادن ــا نش م
ــرای قالب بنــدی فهــم مــا  روش هــای تحلیلــی مقیــاس کوچــک ب
ــد. در توصیــف روش شناســی  ــد بودن از فعالیت هــای معلمــان مفی

ــتند: ــا نوش ــان، آنه تحقیق ش
ضبــط ویدیویــی بــرای طــول هــر کالس 
یک ســاعته دائمــا انجــام می گرفــت. حداقلــی 
اوپراتــور  توســط  دوربینــی«  »ویرایــش  از 
و  انجــام می شــد )»زوم کــردن«  دوربیــن 
»چرخانــدن ]دوربیــن[ در سراســر کالس(. 
ــد  ــا ح ــه ت ــود ک ــه ضبطــی ب ــرای ارائ ــن ب ای
ممکــن جامــع و بــدون خلــل و تنهــا جریــان 
»تکه هــای«  میــان  در  را  تعامــل  طبیعــی 
قابــل  مدرســه  روز  یــک  ســنجش  قابــل 

ــد. ــاهده کن مش
کــه  زمان بنــدی  جدول هــای  و  ویدیویــی،  ضبط هــای  ایــن 
ــه  ــی داد ک ــازه را م ــن اج ــان ای ــه محقق ــی داد، ب ــا را نشــان م آنه
کننــد  مشــاهده  دقیــق  را  معلمــان  هدایتــی«  »شــیوه های 

ــال  ــک  س ــی ی ــی در ط ــای کالس ــن فعالیت ه ــه ای ــد ک و ببینن
تحصیلــی چــه شــکلی بــه خــود خواهــد گرفــت، و ایــن الگوهــای 
ــر  ــالت )ص. 142( را در ب ــواع تعام ــی، و ان ــول زمان ــت، ط حرک
ــان را  ــان و مدرس ــن محقق ــا همچنی ــن فیلم ه ــت. ای ــد گرف خواه
ــه همــراه هــم ببیننــد،  ــادر کــرد کــه ســناریوهای کالســی را ب ق
ــتراک  ــه اش ــا را ب ــاره داده ه ــود درب ــای خ ــان دیدگاه ه و معلم
بگذارنــد. از آنجــا کــه در ایــن مطالعــات، ضبــط ویدیویــی ابــزاری 
مشــترک بــرای مستندســازی مردم نگارانــه بــرای محققــان و 
ــر  ــود کــه درگی ــازه کاری ب ــه و ت ــرای معلمــان باتجرب ــن ب همچنی

ــد.  ــود بودن ــکاران خ ــود و هم ــنجش خ س
حــوزه مردم نــگاری بصــری در ســال های اخیــر رشــد چشــمگیری 
داشــته اســت، و حالت هــا و روش هــای جدیــد بــرای جمــع آوری، 
تحلیــل و حتــی بازمفهوم ســازی آنجــه کــه داده مطالعــه اســت را 
ارائــه داده اســت )دانــکام8 2۰۰4؛ پینــک9 2۰۰1(. پینــک تضویــح 

ــه: ــد ک می ده
عکاســی، ویدیــو و رســانه های الکترونیکــی 
مردم نــگاری  کارهــای  در  پیــش  از  بیــش 
عنــوان  بــه  می شــوند:  گرفتــه  کار  بــه 
ــه عنــوان بازنمــای دانــش  متــون فرهنگــی؛ ب
مکانــی  موقعیت هــای  و  مردم نــگاری؛ 
ــه  ــی و تجرب ــل اجتماع ــد فرهنگــی، تعام تولی
ــای  ــای میدان ه ــود موقعیت ه ــه خ ــردی ک ف
صورت بنــدی  را  مردم نــگاری  مطالعاتــی 

 )1 )ص.  می کننــد. 
ایــن مطالعــه را فناوری هــای دیجیتــال جدیــد حمایــت می کننــد 
ــه  ــبت ب ــدرن« نس ــه م ــری »نقادان ــای نظ ــن رویکرده و همچنی
ــی  ــردی بازتاب ــی، رویک ــش، و بازنمای ــه، دان ــی، تجرب ذهنیت گرای
ــدی  ــگاری و تاکی ــه مردم ُن ــای مطالع ــی میدان ه ــه روش شناس ب
ــتا  ــن راس ــز در همی ــک: 1-2( نی ــودن« )پین ــته ای ب ــر میان رش ب
هســتند. مردم نــگاری تصویــری، شــامل کاربردهــای ابداعــی 
ــرای  بازنمایی هــای چندحالتــی، نرخــی روبه رشــد از امکاناتــی را ب
مستندســازی و تفســیر فعالیت هــای کالســی بــرای همکاری هــای 

ــد.   ــه می ده ــان ارائ ــان و انسانشناس ــان معلم ــی در می تحقیقات
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آیا در گیالن هم کمبود آب وجود دارد؟!
 ناصر عظیمی

طرح موضوع

ــه  ــران ب ــی را در ای ــترین بارندگ ــه بیش ــت ک ــتانی اس ــالن اس گی
خــود اختصــاص داده اســت. نــه فقــط در ایــران بلکــه در ســطحی 
بســیار وســیع تــر در پیرامــون ایــران یعنــی از مراکــش در شــمال 
ــد،  ــی چیــن و هن ــا مرزهــای غرب ــه ت ــا و در تمــام خاورمیان آفریق
جایــی پیــدا نمی شــود 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 185۰ میلی متــر 
بارندگــی فــرو مــی ریــزد. بنابرایــن پرسشــی کــه طــرح کرده ایــم 
در نــگاه نخســت کمــی غیــر منتظــره و عجیــب اســت. امــا ببینیــم 
چــرا ایــن پرســش را طــرح کرده ایــم و آیــا واقعــن در گیــالن مــا 

بــا کمبــود آب روبــرو هســتیم؟

بیالن مثبت آب در گیالن
 در مطالعــات آب یکــی از شــاخص های مهــم،  بررســی بیــالن آب 
اســت. بیــالن آب اســت کــه بــه مــا می گویــد در یــک محــدوده ی 
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــود دارد. ب ــازاد آب وج ــا م ــود ی ــخص کمب مش
ــع و مصــارف آب اســت.  ــی مناب ــت و منف ــاوت مثب ــالن آب تف بی
بــرای بررســی بیــالن آب پرســش ایــن اســت کــه در یــک 
منطقــه ی 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 
ــزو  ــز ج ــی نی ــت محیط ــای زیس ــا حقابه ه ــی ی ــت محیط زیس
ــرای  ــدر آب ب ــه چق ــن ک ــی ای ــود. یعن ــبه می ش ــارف محاس مص
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 رودخانه هــای منطقه 
ــان و حیواناتــی کــه  ــا آبزی ــان داشــته باشــد ت همیشــه بایــد جری
ــد.  ــه بدهن ــود ادام ــات خ ــه حی ــد ب ــتفاده می کنن ــن آب اس از ای
ــک  ــه ی آب در ی ــارف چهارگان ــع و مص ــل مناب ــن از تفاض بنابرای
ــه ی  ــه در منطق ــویم ک ــه می ش ــا متوج ــخص، م ــه ی مش منطق
مطالعاتــی بیــالن آب مثبــت اســت یــا منفــی. بــه عبــارت دیگــر 
اگــر منابــع آب در طــول یــک ســال نســبت بــه مصــارف چهارگانــه 
ــه می شــود کــه بیــالن مثبــت  بیشــتر باشــد، در آن صــورت گفت
ــک  ــرو در ی ــار قلم ــی در چه ــزان آب مصرف ــر می ــا اگ ــت . ام اس
ســال از میــزان منابــع قابــل  دســترس بیشــتر باشــد در آن 

ــی اســت. ــالن منف ــه بی ــه می شــود ک صــورت گفت
ــد  ــان می ده ــی نش ــالن آب ــی بی ــای کل ــالن، داده ه ــورد گی در م
کــه در مجمــوع بیــالن منابــع و مصــارف تــا امــروز مثبــت بــوده 
ــه طــور مشــخص طبــق آمــاری کــه شــرکت آب  اســت. یعنــی ب
ــترس  ــرده و در دس ــه ک ــال 1392 ارائ ــالن در س ــه ای گی منطق
ماســت، در مجمــوع گیــالن بــرای ســال 1392 دارای منابــع آبــی 
بــه مقــدار ۶913 میلیــون متــر مکعــب بــوده) ۶/9 میلیــارد متــر 
مکعــب( و مصــارف مختلــف آن در همیــن ســال نیــز بســیار کمتــر 
ــر مکعــب(  ــارد مت ــر مکعــب )3/5 میلی ــون مت ــی 35۰۰ میلی یعن

ــت  ــه ی زیس ــه حقاب ــتیم ک ــن نیس ــت. مطمئ ــده اس ــرآورد ش ب
ــفانه  ــد. متاس ــده باش ــاب آم ــه حس ــبه ب ــن محاس ــی در ای محیط
ــه  ــت ک ــول نیس ــی معم ــی خیل ــت محیط ــاز زیس ــن نی ــوز ای هن
جــزو مصــارف ســاالنه بــه حســاب آیــد. در هــر حــال در همیــن 
ــه  ــت ک ــده اس ــرآورد ش ــز ب ــال 14۰4 نی ــرای س ــا  ب ــع، حت منب
ــب  ــر مکع ــون مت ــه 5۰۰۰ میلی ــرف ب ــد و مص ــت بمان ــع ثاب مناب
)یعنــی 5 میلیــارد متــر مکعــب( افزایــش یابــد کــه بازهــم بیــالن 
مثبــت خواهــد بــود. پــس بــه اتــکای ایــن آمــار در مــورد گیــالن 
مــا نــه فقــط کمبــودی نداریــم بلکــه وضعیــت بیــالن هــم مثبــت 
اســت و دســت کــم تــا ســال 14۰4 خورشــیدی نبایــد دغدغــه ای 
در خصــوص کمبــود منابــع آبــی داشــت، چــه بــه برســد بحــران 
ــه  ــی ن ــر زمین ــع آب زی ــز از نظــر مناب ــتان نی آب. دشــت های اس
»ممنــوع« و نــه »بحرانــی« بلکــه »آزاد« اعــالم شــده اســت. پــس 
در ظاهــر قضیــه، هــم میــزان بارندگــی ســاالنه ی بــاال و هــم منابــع 
و مصــارف ســاالنه نشــان از کمبــود یــا بحرانــی در خصــوص آب در 
گیــالن نــدارد. پــس اگــر بــه منابــع و مصــارف ســاالنه و بیــالن آب 
ســاالنه بــه طــور کلــی اتــکا کنیــم، در گیــالن 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 آِب تامیــن کننــده ی مصــرف، دو ویژگــی 
برجســته در گیــالن وجــود دارد کــه کمبــود موضعــی را بــه شــکل 
حــادی پیــش آورده اســت. ایــن دو ویژگــی یکــی زمــان مصــرف 
ــن دو  ــی ای ــه عبارت ــای جــوی اســت. ب ــان ریزش ه ــری زم و دیگ
ویژگــی در اتفــاق هــم زمــان آن اســت کــه دشــواری حــادی پدیــد 
آورده و ســبب شــده اســت کــه  میــزان مــازاد آب و بیــالن مثبــت 
ــی  ــارف آب ــع و مص ــت مناب ــام واقعی ــای تم ــد گوی ــاالنه نتوان س
اســتان باشــد. اجــازه مــی خواهــم توضیــح بیشــتری داده شــود. 

نخســت ایــن کــه بزرگتریــن بخــش مصرف کننــده ی آب در اســتان 
هماننــد تمــام نقــاط ایــران، بخــش کشــاورزی اســت. امــا در گیالن 
کشــت برنــج کــه حــدود ۶۰ درصــد ســطح زیــر کشــت کشــاورزی 
ــژه ای دارد  ــه خــود اختصــاص داده، خــود مصــرف وی اســتان را ب
ــرای  ــب ب ــر مکع ــزار مت ــا 2۰ ه ــان آن را ت ــی متخصص ــه برخ ک
ــت  ــت و داش ــول دوره ی کاش ــج در ط ــت برن ــار کش ــک هکت ی
ــم  ــه می دانی ــان ک ــال چن ــن ح ــا در همی ــد. ام ــرآورد می کنن ب
ــا  ــج تنه ــرای آب در کاشــت و داشــت برن ــا ب ــاالی تقاض حجــم ب
ــه  ــرد. ب ــورت می گی ــر ص ــرداد و تی ــت، خ ــاه اردیبهش ــه م در س
عبارتــی حــدود نزدیــک بــه 8۰ درصــد کل مصــرف آب اســتان در 
ــج انجــام می شــود،  همیــن ســه ماهــی کــه کاشــت و داشــت برن
ــه کشــت  ــال ک ــاه س ــه م ــن س ــد. درســت در همی ــاق می افت اتف
ــزان  ــت، می ــرو س ــرای آب روب ــا ب ــاالی تقاض ــم ب ــا حج ــج ب برن
ــه پایین تــر میــزان ســقوط می کنــد. طبــق  بارندگــی در گیــالن ب
ــه  ــن س ــتان در ای ــی اس ــزان بارندگ ــده کل می ــی های نگارن بررس
ــت.  ــتان اس ــاالنه ی اس ــی س ــد کل بارندگ ــدود 11 درص ــاه ح م
ــه  ــاه ب ــه م ــن س ــرف آب در ای ــزان مص ــه می ــن در حالیک بنابرای
ــوم آب  ــش از دو س ــرآورد بی ــق ب ــد و طب ــود می رس ــر خ حداکث
اســتان در همیــن مــدت اســت کــه مصــرف می شــود، منابــع آب 
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ــاه  ــن ســه م ــالن در همی ــارش در ســطح اســتان گی حاصــل از ب
ــوع کشــت کشــاورزی در  ــه حداقــل خــود می رســد. بنابرایــن، ن ب
گیــالن یعنــی بــه طــور عمــده کشــت برنــج کــه دو ســوم ســطح 
زیــر کشــت اراضــی کشــاورزی را بــه خــود اختصــاص داده و زمــان 
کشــت آن بــر خــالف مناطــق برنــج خیــز آســیا کــه در کمتریــن 
فصــل بارندگــی ســال اتفــاق مــی افتــد، ســبب مــی شــود کــه در 
ــاد  ــی ســاالنه در گیــالن زی ــی مثبــت و مــازاد آب مــورد بیــالن آب

ــیم.  ــن نباش خوش بی
مــا می دانیــم کــه زمــان اصلــی بارندگــی و در واقــع فصــل بارندگی 
گیــالن پــس از کاشــت و داشــت و حتــا برداشــت برنــج یعنــی از 
اواســط شــهریور آغــاز و تــا آواخــر آذر ادامــه می یابــد. در حالیکــه 
نیــاز آبــی اســتان بیشــتر در ســه مــاه اردیبهشــت، خــرداد و تیــر 
اســت کــه بارندگــی در اســتان بــه حداقــل می رســد 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 
ــه آب خــارج از  ــد ب ــه ناچــار بای ــه خــود اختصــاص داده، ب ــاه ب م
اســتان متکــی باشــد. آبــی کــه بــه برکــت احــداث ســد ســفیدرود 
ــد  ــر س ــات و زی ــت فومن ــه در دش ــیع ک ــاری وس ــبکه ی آبی و ش
ســنگر احــداث شــده، تــا کنــون بــه میــزان زیــادی مســاله ی آب 
کشــاورزی اســتان را در زمــان کشــت برنــج و مهمتریــن ماه هــای 
ــال در  ــن ح ــا ای ــت. ب ــرده اس ــل ک ــالن ح ــرف آب در گی مص
ــای کاشــت  ــزان متوســط در ماه ه ــی از می ــه بارندگ ســال هایی ک
و داشــت کمتــر مــی شــود، بــاز هــم کمبــود آب رخ مــی نمایــد. 
بــه عنــوان مثــال بهــار همیــن امســال یعنــی ســال 1397 دیدیــم 
کــه مراجــع مســئول از کمبــود ۶۰۰ میلیــون متــر مکعــب آب در 
زمــان کشــت برنــج صحبــت می کردنــد. بنابرایــن کمبــود شــدید 
آب در فصــل کاشــت و داشــت برنــج در گیــالن وجــود دارد و تنهــا 
بــه برکــت آب ســد مخزنــی ســفیدرود و ســدهای انحرافــی تاریــک 

و ســنگر اســت کــه ایــن کمبودهــا رفــع می شــود. تمــام آب ســد 
ــه  ــی ســفیدرود از خــارج از اســتان وارد اســتان می شــود. ب مخزن
عبــارت دیگــر اگــر آب ورودی از خــارج نباشــد، کمبــود آب ســبب 
ــا  ــج در گیــالن میســر نباشــد و ی ــا امــکان کشــت برن می شــود ت
دســت کــم در ایــن ســطحی کــه اکنــون کشــت می شــود امــکان 

پذیــر نشــود.

چاره ی کار چیست؟
ــک  ــد ی ــش نیازمن ــن پرس ــه ای ــخ ب ــه پاس ــت ک ــت آن اس واقعی
ــی  ــت. متخصصان ــان اس ــه ی متخصص ــی هم ــری جمع ــم فک ه
مثــل اقتصــاد، منابــع طبیعــی، محیــط زیســت، اقلیــم شناســان و 
متخصصــان مرتبــط دیگــر اســت. امــا در اینجــا بــه صــورت اولیــه 

ــم. ــه داده ای ــن پرســش پاســخ اولی ــه ای ــی ب و ابتدای
ــج در  ــه کشــت برن ــا غلی  معضــل نخســت را در الگــوی کشــت ب
ــتر  ــح بیش ــت توضی ــا فرص ــم. در اینج ــالن می دانی ــاورزی گی کش
ــه  ــازمان برنام ــه در س ــی ک ــبتن مفصل ــه ی نس ــت. در مقال نیس
ــای  ــون در فض ــد و اکن ــه ش ــز ارائ ــالن نی ــتان گی ــه ی اس و بودج
ــه  ــود ک ــن ب ــوان آن ای ــل دســترس اســت و عن ــز قاب مجــازی نی
ــک  ــتان کم ــادی اس ــعه ی اقتص ــه توس ــج ب ــت برن ــا کش » آی
می کنــد؟« گفتــه ام کــه بایــد در ســال های آینــده بــا ایــن 
ــج در کشــاورزی گیــالن،  الگــوی کشــت یعنــی غلبــه کشــت برن
منتظــر کمبودهــای آب در فصــول کشــت برنــج باشــیم. در همــان 
ــج  ــت برن ــدن کش ــادی خوان ــر اقتص ــن غی ــن ضم ــه همچنی مقال
ــال های  ــه در س ــه ام ک ــالن، گفت ــادی گی ــعه ی اقتص ــرای توس ب
آینــده کمتــر و کمتــر بایــد اطمینــان بــه ورود آب ســفید از خــارج 
ــه  ــم ک ــا می دانی ــیم. م ــته باش ــتان داش ــل اس ــه داخ ــتان ب از اس
اکنــون نیمــی از منابــع آبــی اســتان و شــاید بیــش از 7۰ درصــد 
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مصــرف آب در فصــل کاشــت و داشــت برنــج  توســط رودخانــه ی 
ــه داخــل اســتان آورده می شــود.  ســفیدرود از خــارج از اســتان ب
ــی  ــای اقلیم ــالن از مزیت ه ــوی کشــت، گی ــن الگ ــا ای ــع ب در واق
ــد  ــاد آن اســت نمی توان خــود کــه یکــی هــم میــزان بارندگــی زی
ــه وســعت زمین هــای  ــا توجــه ب ــرا ب ــرد. زی ــی بهــره بگی ــه خوب ب
ــا  ــه ایــن کــه زمــان کشــت آن ب ــا توجــه ب ــج و ب زیــر کشــت برن
ــدارد )برخــالف مناطــق اصلــی کشــت  زمــان بارندگــی تطبیــق ن
ــج  ــه کشــت برن ــوب شــرقی آســیا و شــرق آســیا ک ــج در جن برن
بــه طــور عمــده همزمــان بــا بارندگی هــای مونســون اســت(، الزم 
اســت کــه تامــل بیشــتری بشــود و در بــاره ی الگــوی کشــت ایــن 
محصــول بازاندیشــی صــورت گیــرد. ضمــن آن کــه ایــن وســعت از 
اختصــاص زمیــن بــه کشــت برنــج و معطــل مانــدن آن در 9 مــاه 
دیگــر از ســال، در واقــع اســتفاده نکــردن از مزیت هــای اقلیمــی و 

طبیعــی اســتان نیــز هســت. 
ــعه ی  ــد، توس ــاره ی کار باش ــد چ ــه می توان ــری ک ــنهاد دیگ  پیش
ــا  ــت. ب ــی اس ــوه و دهقان ــورت انب ــه ص ــه ای ب ــت های گلخان کش
کمــک دولــت در دادن وام هــای کــم بهــره و بــه کمــک متخصصان 
ــوان در  ــاورزی، می ت ــج کش ــش تروی ــژه بخ ــه وی ــاورزی و ب کش
ــالن  ــن گی ــا زمی ــردار ب ــزار بهره ب ــش از 218 ه ــوه ، بی شــکل انب
ــدود  ــک ح ــاد کوچ ــردار در ابع ــر بهره ب ــه ه ــرد ک ــویق ک را تش
ــه  ــه اش ایجــاد کنــد و ب ــه ای در نزدیکــی خان 2۰۰ متــری، گلخان
ــازاری  ــوالت ب ــواع محص ــد ان ــرای تولی ــه ای ب ــت های گلخان کش
ــتم  ــک سیس ــد ی ــان بای ــم زم ــه ه ــت ک ــد. پیداس ــدام نمای اق
در  تولیــدی  محصــوالت  توزیــع  و  بســته بندی  جمــع آوری، 
بازارهــای سراســر کشــور نیــز بــه وجــود آیــد. وجــود خــط آهــن 
ــدات  ــن تولی ــع ای ــه توزی ــد ب ــی می توان ــر زمان ــون بیــش از ه اکن
کمــک نمایــد. از ایــن طریــق ضمــن افزایــش بهــره وری و درآمــد 
ــی  ــوان در مصــرف آب کشــاورزی هــم صرفهجوی کشــاورزان می ت
ــاورزی  ــرای کش ــتر ب ــز بیش ــالن نی ــی گی ــت اقلیم ــرد و از مزی ک
بهــره گرفــت و ضمنــن الگــوی کشــت جایگزیــن را اگــر مناســب 
و مــورد اســتقبال تولیــد کننــدگان کشــاورزی قــرار گرفتــه باشــد، 

ــق بخشــید. ــه صــورت تدریجــی تحق ب
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سمانه کاکاوند

ــتن  ــاره اش نوش ــه درب ــت ک ــان اس ــزرگ ایرانی ــاد ب ــوروز  از اعی ن
ــون  ــا خ ــم ســخت. ســهل اســت چــون ب ــم ســهل اســت و ه ه
ــون  ــت چ ــخت اس ــود. س ــه در ش ــان ب ــا ج ــت و ب ــن اس عجی
اندیشــمندان بزرگــی پژوهــش کرده انــد و نوشــته اند. نگارنــده بــر 
آن شــد روایــت چهــار مســافر- مــورخ در چهــار دوره تاریخــی را 
بــکاود. نــوروز را در آئینــه فکــر و نوشــته های آن هــا بجویــد و اهــم 
ــدی  ــا پایبن ــت؟ آی ــده چیس ــد. فای ــدی کن ــان را طبقه بن مطالبش
ــوروز و رســومش در  ــه ن ــردم و شــخص شــاه( ب ــم م ــان )ه ایرانی
ــه  ــل مطالع ــوی اول قاب ــه، قاجــار و پهل ــوی، زندی ــار دوره صف چه
ــه و  ــا مطالع ــه ب ــت ک ــر از آن اس ــوال کلی ت ــه س ــر چ ــت؟ اگ اس
متن پژوهــی چهــار ســفرنامه پاســخ داده شــود امــا می تــوان 

ــت. ــت گرف ــن در دس ــته ای متی سررش

نخست: نوروز در آئینه نوشتار پیترو دالواله
ــا دوره شــاه  ــالدی، مصــادف ب ــخ 1۶17می ــه در تاری ــرو دالوال پیت
عبــاس صفــوی، بــه اتفــاق همســر خــود، بانــو معانــی، بــه ایــران 
ســفر می کنــد. دالوالــه در دو بخــش بــه طــور مشــخص بــه نــوروز 
ــول  ــن ح ــی مت ــای اصل ــد. محوره ــی می ده ــاره و توضیحات اش
موضوعاتــی چــون: تعریــف، آداب و رســوم و عــادات شــاه در ایــام 

می گــردد.

ــی  ــال شمس ــدای س ــه ابت ــار را ک ــاز به ــان آغ ــف: "ایرانی تعری
جشــن  را  آن  رســیدن  فــرا  و  می گوینــد  نــوروز  اســت، 
می گیرنــد." )دالوالــه،1391: 49( او در جایــی دیگــر از متــن 
ــک  ــوروز را از نزدی ــن ن ــر جش ــار دیگ ــد ب ــر می رس ــه نظ ــه ب ک
ــوده اســت  ــران بیشــتر ب مشــاهده نمــوده و مــدت اقامتــش در ای
بــه شــرح مراســم می پــردازد و می نویســد: "بیســت و یکــم 
ــا نــوروز و آغــاز ســال خورشــیدی اســت، کــه  مــارس، مصــادف ب
ــان:1۶۰( ــود." )هم ــمرده می ش ــز ش ــیار عزی ــان بس ــزد ایرانی ن

دالوالــه بــا تحقیــق و تدقیــق نوشــته اســت. از ذکــر جزئیــات نیــز 
روی گــردان نبــوده و بــه گونــه ای بــه نــوروز پرداختــه کــه خواننــده 

حــس حضــور زمانــی و مکانــی را در  می یابــد.

آداب و رســوم: موضــوع دیگــری کــه نظــر دالوالــه را بــه خــود 
جلــب کــرده رسم هاییســت کــه ایرانیــان در روزهــای نــوروز بــه جا 
می آورنــد. "ایــن جشــن عبــارت اســت از: عیــدی دادن زیردســتان 
ــه تنهــا از تمــام وزراء،  ــه ایــن مناســبت شــاه ن ــه بزرگ ترهــا- ب ب
بلکــه از سراســر مملکــت هدایایــی دریافــت می کنــد- 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 می کتــد 
و طــی آن بــه گــردش و تفریــح می پــردازد." )همــان: 49(

ــج در  ــوم رای ــه رس ــه ب ــر آن ک ــالوه ب ــه ع ــاه: دالوال ــادات ش ع
میــان مــردم پرداختــه از شــخص شــاه نیــز غفلــت نورزیــده اســت. 
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ــران  ــای س ــد و هدای ــام می ده ــا بارع ــاه، قاعدت ــن روز ش " در ای
ــت  ــه عل ــه ب ــن مرتب ــی ای ــد؛ ول ــت می کن ــان را دریاف و فرمانده
بــدی هــوا یــا مناســب نبــودن ســاعت و یــا بــه طــوری کــه شــایع 
ــه  ــوروز[ بلک ــا آن روز ]روز ن ــه تنه ــالت، ن ــل کس ــه دلی ــت، ب اس
ــان: 1۶۰( ــد." )هم ــرون نیام ــرا بی ــز از حرم س ــد نی ــای بع روزه

دوم: نوروزپژوهی در  سفرنامه کارستن نیبور
در  آلمانــی  شرق شــناس  و  مــورخ  مســاح،  نیبــور  کارســتن 
ــان  ــرد. در می ــفر ک ــران س ــه ای ــه )12۰9-11۶3م( ب ــان زندی زم
ــور  ــون نیب ــر شــخصی چ ــران کمت ــافر در ای ــان مس سفرنامه نویس
ــه  ــغلش ک ــاید ش ــد. ش ــته باش ــض نوش ــب و بغ ــق و بی ح دقی
ــه  ــده ک ــوری پروران ــگاه او را ط ــت ن ــه برداری اس ــاحی و نقش مس
ــا جزئیــات می نویســد. دوره  ــا دقــت می نگــرد و ب ــز را ب همــه چی
ــران  ــه ای ــه ب ــداد مستشــرقینی ک ــاه و تع ــه دوره ایســت کوت زندی
ســفر کرده انــد نیــز انــدک اســت و انگشــت شــمار لــذا ســفرنامه 
ــور موهبتــی درخــور توجــه اســت. در بخش"شــرح  کارســتن نیب
ــال  ــته های س ــا و روزنوش ــل رویداده ــور ذی ــید" نیب ــت جمش تح
در  مــارس]17۶5[  نوزدهــم  "روز  می نویســد:  17۶5میــالدی 
ــه  ــد، ک ــر کردن ــتایی ها فک ــودم. روس ــی ب ــغول نقاش ــه ام مش خان
ــوروز  ــید، ن ــر پرس ــم. کالنت ــوروز را می بین ــن ن ــدارک جش ــن ت م
ــوروز ایرانی هــا همــان روزی اســت، کــه در  چــه موقــع اســت؟ )ن
ــد روز  ــه چن ــم، ک ــر گفت ــه کالمت ــت.( ب ــوده اس ــتان ب ــد باس عه
ــن روی  ــد. از ای ــد ش ــر خواه ــول روز براب ــب و ط ــول ش ــر ط دیگ
فــوراً تصمیــم گرفتــه شــد، کــه در ایــن ده روز[از] بیســتم 
ــه  ــراف در چ ــتاهای اط ــه روس ــه این ک ــه ب ــدون توج ــارس- ب م

روزی جشــن خواهنــد گرفــت- نــوروز گرفتــه شــود." شــاید بــرای 
ــا  ــته های دور ت ــوروز از گذش ــخ ن ــتمرار تاری ــرش اس ــور پذی نیب
روزگار زندیــه ســخت بــوده اســت. امــا وی بــا بیــان تعجــب خــود 
از ایــن پیوســتگی مــا را بــه اســتحکام جشــن، ســنت و فرهنگــی 
ملتفــت می کنــد کــه بــا گذرانــدن جنگ هــا و سلســله ها و 
تغییــرات همه گونــه بــاز هــم بــر خــارای ایــام ســبز مانــده اســت.

بــه  نــوروز  ادامــه شــرح عیــد  نیبــور در  آداب و رســوم: 
مــارس  مــاه  بیســتم  "روز  می کنــد:  اشــاره  رســوم  و  آداب 
بودنــد و در  از معمــول پوشــیده  بهتــر  لباســی  روســتایی ها 
ــا  ــر پوشــیدن و کار نکــردن تنه ــاس بهت ــد. لب ــن روز کار نکردن ای
ــون  ــت و چ ــد اس ــن روز، روز عی ــه ای ــن ک ــود از ای ــانه هایی ب نش
ــزی را  ــوردن چی ــازه خ ــام روز اج ــا تم ــود، آن ه ــان ب ــاه رمض م
ــا در  ــد، ام ــوردن روز را کردن ــران نخ ــب جب ــه ش ــتند. البت نداش
)145-14۶  :1354 )نیبــور،  آرامــش."  و  ســکوت  منتهــای 

سوم: نوروز در سفری به دربار سلطان صاحبقران
ــاب  ــن کت ــه، ای ــه مقال ــورد مطالع ــع م ــار منب ــر چه ــان ه در می
بــا  بروگــش  دارد.  ســایرین  بــه  نســبت  بیشــتری  توصیــف 
ــاز  ــان آغ ــزد ایرانی ــگاه آن در ن ــوروز و جای ــت ن ــه اهمی ــاره ب اش
ــرا  ــا ف ــود و تقریب ــک ب ــوروز نزدی ــد ن ــد: "عی ــد و می نویس می کن
می رســید. کلمه"نــوروز" تقریبــا بــرای تمــام ایرانیــان یــک کلمــه 
ــد و  ــب همــه می تپ ســحرآمیز و معجزه آساســت؛ باشــنیدن ان قل
ــوروز  ــد ن ــه امی ــاد آن و ب ــه ی ــود و ب ــدان می ش ــه خن ــره هم چه
ــا و  ــام گرفتاری ه ــند، تم ــته باش ــری داش ــه ورزگار بهت ــده ک آین

جلوس شاه بر تخت مرمر. مراسم سالم عید نوروز در کاخ گلستان
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ــال را  ــام س ــد و تم ــل می کنن ــود را تحم ــی خ ــکالت کنون مش
در آرزوی رســیدن نــوروز هســتند." )بروگــش، 1389: ۶19( 
ــف خــود  ــه توصی ــن هویداســت، بروگــش ب ــه از مت همان طــور ک
لعــاب احســاس افــزوده و احــواالت نــوروزی ایرانیــان را شــرح داده 
اســت. بروگــش عــالوه بــر پرداختــن بــه عیــد نــوروز از تــدارکات 
و چهــره شــهر پیــش از فــرا رســیدن بهــار نیــز ســخن می گویــد. 

ــه  ــتجو و مطالع ــش: جس ــدگاه بروگ ــوروز از دی ــه ن تاریخچ
منابــع نشــان از وحــدت آراء مستشــرقین و سفرنامه نویســان دال بر 
قدمــت نــوروز داشــت. در ایــن میــان بروگــش بــه ســابقه طوالنــی 
نــوروز اشــاره کــرده و آغــاز ســال خورشــیدی را از منظــر تغییــرات 
ــان  ــا پای ــوروز مصــادف ب ــز شــرح داده اســت. "ن ــی نی صــور فلک
ــل  ــاز فص ــل و آغ ــرج حم ــه ب ــوت ب ــرج ح ــل ب ــتان و تحوی زمس
بهــار اســت." )همــان: ۶19( رونــق نجــوم و ستاره شناســی در بیــن 
ایرانیــان عصــر ناصــری توجــه بروگــش را بــه خــود جلــب نمــوده و 
نوشــته: ســتاره شناســان و منجمیــن ایــران در تقویــم اســالمی، به 
دنبــال ســاعات ســعد و نحــس هســتند و بــا تعییــن ایــن ســاعات 
ــی دریافــت می کننــد. از  ــرای شــاه و شــاهزادگان دســتمزد خوب ب
چنــدی قبــل از نــوروز کوشــش بســیار  می کننــد کــه وقــت دقیــق 
تحویــل آفتــاب بــه بــرج حمــل را با دقــت ثانیــه تعیین کننــد و آن 
را اعــالم نماینــد کــه همــه مــردم در وقــت تحویــل ســال بتواننــد 
مراســم ســنتی و باســتانی خــود را انجــام دهنــد." )همــان: ۶2۰(

ــه در  ــانی ک ــش: "کس ــت بروگ ــه روای ــهر ب ــوروز و ش ن
ــد  ــاهده می کنن ــند مش ــران باش ــوروز در ای ــل از ن ــای قب روزه
کــه چــه تحــرک و فعالیتــی در تمــام طبقــات مــردم پیــدا 
ــری  ــد ناص ــران عه ــی ته ــه خوب ــان:۶19( او ب ــود.." )هم می ش
در ایــام نــوروز را توصیــف می کنــد. "در وســط ســبزه میدان 
و جلــوی دروازه جنوبــی محلــه ارگ، چادرهــای بزرگــی زده و 
زیــر آن چادرهــا دکان هــای موقــت بــه وجــود می آورنــد."

ــا شــلوغ  ــا و خیابان ه ــازار: "بازاره ــق ب ــری و رون ــوروز ناص ن
لبــاس می خرنــد و می پوشــند، خریــد و  می شــوند و مــردم 
ــا  ــد، از دکان ه ــفارش می دهن ــی را س ــد و کاالئ ــه می کنن معامل
ــد. همــه اشــتیاق  ــا خــود می برن ــد و ب شــیرینی و آجیــل می خرن
ــوروز  ــیدن ن ــرا رس ــرای ف ــد و ب ــدا می کنن ــد پی ــه خری ــادی ب زی
ــوروز  ــیدن ن ــه رس ــان ب ــم امیدش ــار چش ــوند. تج ــاده می ش آم
اســت کــه بتواننــد اجنــاس خــود را بــه فــروش برســانند. و تجــار 
ــر از هــر خارجــی  ــران هســتند  مخصوصــا بهت ــه در ای فرنگــی ک
ــم  ــب معمــالت مه ــرا اغل ــد زی ــوروز را می دانن ــت ن دیگــری اهمی
آنهــا در همیــن ایــام انجــام می پذیــرد. حتــی کاروان هــای حامــل 
ــار و کاال ســعی می کننــد الاقــل یــک مــاه قبــل از نــوروز خــود  ب
ــد  ــام عی ــن کاال را در ای ــد ای ــا بتوانن ــانند ت ــران برس ــه ته را ب
ــون  ــا کن ــگام ت ــان هن ــرا از هم ــان: ۶19( ظاه ــند." )هم بفروش
ــتری  ــق بیش ــان رون ــب و کارش ــوروز کس ــش از ن ــا پی قنادی ه
داشــته کــه بروگــش هــم در ســفرنامه اش بــه ایــن موضــوع اشــاره 
کــرده اســت. "دکان هــای شــیرینی فروشــی کارشــان رواج و رونــق 
ــران را  ــی ای ــف و بوم ــیرینی جات مختل ــواع ش ــادی دارد و ان زی
می پزنــد و بــرای فــروش، عرضــه می کننــد." )همــان:۶2۰(

بروگــش از رســوم رایــج ایرانیــان عهــد ناصــری 
ــه تمهیــدات هفت ســین و ســایر مــوارد  ــد، ب ــه خری ــد: ب می گوی
ــت.  ــاوی نشانه هاس ــش ح ــن بروگ ــد. مت ــاره می کن ــوروزی اش ن
ــن  ــه ای ــت ک ــده اس ــن عقی ــر ای ــده ب ــوروزی، نگارن ــانه های ن نش
کنــد.  مصــور  خوبــی  تصویــری  نمــای  می توانــد  ســفرنامه 
ــای  ــوالً در باغچه ه ــلیقه، معم ــان باس ــوروز، ایرانی ــد ن ــرای عی "ب
ــرورش  ــی پ ــان گل های ــا در گلدان هایش ــود ی ــزل خ ــک من کوچ
ــه  ــود. از جمل ــروع می ش ــا "س" ش ــا ب ــام آن ه ــه ن ــد ک می دهن
ــواب  ــک خ ــس از ی ــت را پ ــدن طبیع ــدار ش ــه بی ــنبل ک گل س
ــن گل جشــن می گیرند.")همــان: ۶2۰(   ــا ای ــی زمســتانی ب طوالن
ــه ســنت عیــدی دادن بزرگترهــا و انتظــار ســتاندن  ســپس وی ب
ــر  ــا از منظ ــه تنه ــرده  و ن ــاره ک ــودکان اش ــوی ک ــدی از س عی
ــی منصــب و فرادســت و  ــر ســن بلکــه از لحــاظ واالی ــر و صغ کب
فرودســت نیــز ایــن چشمداشــت وجــود داشــته اســت.  بروگــش 
ــام  ــه در ای ــد ک ــف می کن ــردم را وص ــز م ــو و تمی ــای ن لباس ه
ــا همیــن  ــن داشــته اند. از ســنت های دیرینــی کــه ت ــه ت ــوروز ب ن
ــوروزی  حــاال نیــز در ایــران ســاری و جاریســت، دیــد و بازدیــد ن
ــد  ــد و بازدی ــرای دی ــردم] ب ــد:" [م ــش می نویس ــه بروگ ــت ک اس
نــزد یکدیگــر می روند......آشــنایان وقتــی در کوچــه بــه هــم 
از  قبــل  می گوینــد.  تبریــک  و  می کننــد  می رسندروبوســی 
ــرک  ــا چ ــد ت ــام می رون ــه حم ــا ب ــام ایرانی ه ــال، تم ــل س تحوی
ــد و  ــود دور کنن ــال از خ ــای س ــراه بدی ه ــدن را هم ــت ب و کثاف
پــاک و منــزه قــدم در آســتانه ی ســال نــو بگذارنــد. بدیــن امیــد 
ــر آن هــا مبــارک و میمــون باشــد. کمــی پیــش از تحویــل  کــه ب
ــود را  ــای خ ــند و چراغ ه ــی  پوش ــو م ــای ن ــز لباس ه ــال نی س
ــال  ــل س ــا، تحوی ــلیک توپ ه ــه محــض ش ــا ب ــد ت ــاده می کنن آم
ــان: ۶21( ــد." )هم ــن کنن ــا روش ــد آن ه ــالم کردن ــه اع ــو را ک ن

ــادات و  ــران و ع ــلطان صاحبق ــش از س ــت بروگ حکای
ــاه را  ــری ناصرالدین ش ــخ ذوق هن ــوروز: تاری ــوم وی در ن رس
بازگــو کــرده و همــگان می داننــد کــه ســلطان صاحبقــران عــکاس 
ــم  ــدازش ه ــش ان ــای خوی ــد و گاهــی می نوشــتند و عکس ه بودن
بســیار. بروگــش از حضــور ناصرالدین شــاه در بــازار پیــش از نــوروز 
ــبزه  ــوده، س ــازار را می نم ــه ب ــد ورود ب ــه قص ــاه ک ــد. ش می گوی
ــرق  ــدان را ق ــبزه می ــوال س ــت." معم ــده اس ــرق می ش ــدان ق می
ــه آن راه نمی دهنــد و فقــط همرهــان شــاه و  کــرده و کســی را ب
درباریــان او اجــازه ورود به ســبزه میدان را دارنــد....." )همان: ۶2۰(

ــک"  ــالم کوچ ــم "س ــه دو مراس ــش ب ــوروزی: بروگ ــالم ن س
ــدف  ــه ه ــر جامع ــا ب ــه بن ــد ک ــاره می کن ــام" اش ــالم ع و "س
افــراد  مختــص  نخســت  ســالم  اســت.  شــده  تقســیم بندی 
ارگ ســلطنتی و در  بــوده و در داخــل  نزدیــکان  و  خانــواده 
انجــام می شــده  می شــد،  تحویــل  کــه ســال  روزی  همــان 
اســت. امــا ســالم عــام بــه گونــه ای دیگــر بــوده اســت. " درایــن 
ــرف  ــه مش ــد ک ــور بلن ــاختمانی از قص ــوان س ــاه در ای ــالم، ش س
ــت  ــر تخ ــدان اســت ب ــبزه می ــی س ــی در نزدیک ــاط بزرگ ــر حی ب
ــاط  ــه در آن حی ــانی را ک ــه کس ــوان کلی ــن ای ــینند و از ای می نش
ــد و  ــای بلن ــوان دارای پرده ه ــن ای ــد؛ ای ــد می بین ــزرگ آمده ان ب
بزرگــی اســت کــه آن هــا را کنــار زده انــد کســانی کــه در مراســم 
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ســالم عــام شــرکت دارنــد عبارتنــد از افســران و صاحــب منصبــان 
اعیــان و اشــراف، روحانیــون و مقامــات مهــم و  عالی رتبــه، 
ــمت های  ــک در قس ــر ی ــه ه ــاهزادگان ک ــی و ش ــه دولت عالی رتب
مختلفــی کــه قبــال تعییــن شــده اســت صــف می کشــند و 
ــا  ــم را ب ــه عال ــان قبل ــول خودش ــه ق ــا ب ــاه و ی ــا ش می ایســتند ت
ــان:۶22( ــد." )هم ــوروز ببینن ــد ن ــاد در عی ــالل زی ــکوه و ج ش

بروگش در ادامه به لباس ناصرالدین شاه در نوروز اشاره می کند.
مدیحــه ســرایی شــعرای دربــار نیــز بخش هایــی دیگــر از مراســم 
ــه  ــار ب ــوی درب ــا گ ــد و ثن ــاعران حم ــک از ش ــر ی ــه ه ــت ک اس
ــر  ــزد شــاه آمــده و کمــاالت و اوصــاف نیــک وی را ب ــه ن نوبــت ب

ند. می شــمرده ا

ــواده  ــراد خان ــا، اف ــردم:  در خانه ه ــوروزی م ــادیانه های ن ش
دور هــم جمــع می شــوند و ادعیــه ســال نــو می خواننــد. از همــه 
ــا  ــود و در خیابان ه ــد می ش ــحالی بلن ــادی و خوش ــو ش ــا غری ج
و کوچه هــا و بــازار و خانه هــا دادن و گرفتــن عیــدی ادامــه 
دارد.")همــان: ۶25( بــازی نیــز از جملــه تفریحــات روز عیــد بــوده 
و افــراد کشــتی می گرفتنــد و... "در مراســم شــادی و جشــن مــردم 
کــه در جلــوی بازارچــه مــروی جریان دارد شــرکت می کند ]شــاه[. 
در ایــن مراســم چنــد نفــر کشــتی  می گیرنــد، عــده ای روی طنــاب 
بــازی می کنند.چنــد نفــر بــا طبــل و شــیپور میرقصنــد و عــده ای 
هــم بــرای ســرگرمی مــردم چشــم بندی می کننــد." )همــان:۶21(

نیبــور هــم ماننــد دالوالــه هنگام مــاه رمضــان  در ایران بوده اســت. 
و علــت بی رونقــی جشــن ها را همزمانــی بــا رمضــان دانســته اســت.

چهارم: سفرنامه فرد ریچادز
فــرد ریچــاردز در زمــان رضاخــان بــه ایــران ســفر کــرد. او 
ــه  ــفرنامه اش را ب ــی از س ــین بخش ــافرین پیش ــد مس ــز همانن نی
ــاز  ــوروز آغ ــه ن ــر تاریخچ ــا ذک ــت. او ب ــاص داده اس ــوروز اختص ن
بــه  و  زمــان جمشــید می دانــد  را  مبــدأ  تاریــخ  و  می کنــد 
ــد."  ــی می دان ــی یک ــلیمان ایران ــا س ــید را ب ــود جمش ــم خ زع
مســلمانان و زرتشــتیان هــر دو، نــوروز را جشــن می گیرنــد. 
می گوینــد بــه جــای آوردن ایــن مراســم از زمــان جمشــید 
ــوح  ــان ن ــل از طوف ــزاران ســال قب ــه ه ــران( ک بزرگ)ســلیمان ای
ــاردز، 1389:  ــت." )ریچ ــوده اس ــول ب ــرده، معم ــلطنت می ک س
95( وی همیــن قــدر بــه مباحــث تاریخــی اکتفــا نمــوده و شــروع 
ــوی اول  ــج در عصــر پهل ــوروزی رای ــف آداب و رســوم ن ــه توصی ب
ــد. در  ــول می انجام ــه ط ــه ب ــوروزی دو هفت ــن ن ــد." جش می کن
طــی ایــن مــدت، دیــد و بازدیدهــای خانوادگــی انجــام می گیــرد 
ــه،  ــت. چ ــراوان اس ــان ف ــای ایرانی ــل در خانه ه ــیرینی و نق و ش
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 
ــای  ــن ج ــد. "بنابرای ــن می کن ــع تعیی ــن منب ــرای ای ــی ب و قیمت
تعجــب نیســت کــه کــودکان ایرانــی تــا ایــن انــدازه بــه نــوروز و 
ــه ایــن ســنت قدیمــی  متعلقــات آن عالقمنــد باشــند. ایرانیــان ب
ــخن  ــل از س ــوروز قب ــداد ن ــس در بام ــر ک ــه ه ــد ک ــاد دارن اعتق
ــه روغــن  گفتــن، دهــان خــود را شــیرین کنــد و بــدن خــود را ب
بیاالیــد، در ان ســال اتفاقــات ناگــوار برایــش نخواهــد آمــد. تقریبــا 

همــه مــردم بــه حمــام می رونــد و جامــه نــو بــر می کننــد. پســر 
ــان: 95-9۶(  ــند." )هم ــو می پوش ــن ن ــات پیراه ــا در ده بچه ه
ریچــاردز از ایــن قســمت کــه می گــذرد و کلیــات نــوروز را وصــف 
ــان را  ــوم اصفهانی ــان و رس ــی اصفه ــور اختصاص ــه ط ــد ب می کن
ــان  ــوروز پای ــداد ن ــم بام ــه مراس ــی ک ــد." هنگام ــرح می کن مط
ــتاب  ــا ش ــد، ب ــه می توانن ــان ک ــردم اصفه ــده از م ــد آن ع می یاب
بــه ســوی زاینــده  رود می رونــد تــا بعدازظهــر و عصــر را در کنــار 
ــح عصــر  ــس ریچــاردز تفری ــن پ ــد." )همــان: 9۶( زی رود بگذرانن
روز اول عیــد را بــا جزئیــات بســیاری ذکــر و وصــف می کنــد. بــه 
ــهراب  ــتم و س ــتان رس ــاهنامه و داس ــدن ش ــی و خوان ــنت نقال س
شــیوه  می گویــد.  مــردم  خوانــدن  آواز  از  و  اشــاره  می کنــد 
ــوروز  ــرای مخاطــب ن ــد و ب ــد می کن ــی و موســیقی را نق آوازخوان
ــی آورد. ــر درم ــه رشــته تحری ــی را ب ــوی ایران ــان عصــر پهل اصفه

و اما جمع بندی......
ــفرنامه  ــار س ــف چه ــدگاه و توصی ــی و دی ــفرنامه بررس ــار س چه
نویــس از چهــار دوره صفــوی، زندیــه، قاجــار و پهلــوی اول مطالعــه 
شــد. اگــر چــه ذکــری از بســیاری از مراســم و جشــن های 
ایرانــی در ایــن آثــار نرفتــه اســت امــا در همــه آن هــا بــه نــوروز 
ــینه  ــه پیش ــع ب ــک از مناب ــن هری ــت. در ضم ــده اس ــه ش پرداخت
ــش روی  ــتری را پی ــی بیش ــوابق تاریخ ــوده و س ــوع نم ــز رج نی
مخاطــب می گــذارد. نگارنــده بــر ایــن اعتقــاد اســت کــه محتــوای 
ــه ادوار دارد.  ــوروز در هم ــق ن ــت و رون ــان از اهمی ــی نش پرداخت
شــاید بروگــش مســافری کــه در زمــان ناصرالدین شــاه بــه ایــران 
ســفر کــرد بهتــر اســتمرار و حیــات نــوروز را بیــان داشــته اســت:

ــال  ــزار س ــش از دو ه ــه بی ــتانی اســت ک ــک ســنت باس ــن ی "ای
در ایــران رواج دارد، در طــول ایــن ســالیان دراز هیــچ واقعــه 
ــنت را از  ــن س ــت ای ــته اس ــه ای نتوانس ــاز و حادث ــت و ت و تاخ
ــوروز  ــی ن ــن و مذهب ــده و دی ــر عقی ــا ه ــف ب ــردو مردم ــن بب بی
ــم را  ــن مراس ــی ای ــارن و تصادف ــچ تق ــدو هی ــن می گیرن را جش
ــرد. عجیــب اینجاســت کــه در طــول ایــن دو هــزار  از بیــن نمی ب
ســال، حتــی حتــی چگونگــی ایــن مراســم و جشــن نیــز تغییــر 
ــا در  ــاکان آنه ــه نی ــمی را ک ــان مراس ــردم هم ــت و م ــه اس نیافت
دو هــزار ســال قبــل انجــام می دادنــد، امــروز نیــز همــان را 
ــل  ــف و قبای ــالت طوای ــان و حم ــت زم ــد. و گذش ــام می دهن انج
ــت  ــته اس ــز نتوانس ــان نی ــلط خارجی ــران و تس ــه ای ــف ب مختل
ــش: ۶2۰(  ــد." )بروگ ــم بده ــن مراس ــری در ای ــن تغیی کوچکتری
ایرانــی  گاهشــمار  در  کــه  پایداریســت  ســنت های  از  نــوروز 
ریشــه دوانــده و بــا هویــت ملــی ایرانیــان هم نشــین اســت.

منابع و مأخذ:
ــار ســلطان صاحبقــران )18۶1- ــه درب بروگــش، هینریــش. )1389(. ســفری ب
1859(، ترجمــه: مهنــدس کردبچــه، تهــران: انتشــارات اطالعــات، چــاپ ســوم.
ــه، ترجمــه، شــرح و حواشــی:  ــرو دالوال ــرو.)1391(. ســفرنامه پیت ــه، پیت دالوال

ــاپ ششــم. ــی، چ ــی و فرهنگ ــران: انتشــارات علم ــفا، ته ــعاع الدین ش ش
ریچــاردز، فــرد. )1389(. ســفرنامه ریچــاردز، مترجــم: مهین دخــت صبــا، 

ــوم. ــاپ س ــی، چ ــی و فرهنگ ــارات علم ــران: انتش ته
نیبور،کارستن. )1354(. سفرنامه نیبور. تصحیح :پرویز رجبی، تهران: توکا.
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»ما«
بهار مختاریان

ــکل  ــی ش ــف چگونگ ــاهنامه در توصی ــه ی ش ــی در مقدم فردوس
گیــری شــاهنامه  از گــردآوری داســتان هایی نــزد  موبدانــی 
ــاد داشــتند بازگــو  ــه ی ــا آنچــه  را ب ــد ت ســالخورد ســخن می گوی
کننــد و بــا بازگویــی  یــاد و خاطره هایــی از پــدران خــود داســتانی 
تــازه در عصــر و زمانــش ثبــت کننــد  تــا یــادگاری مانــدگار شــود: 

ز هر کشوری موبدی سالخورد
                                               بیاورد کین نامه را گرد کرد         

  بپرسیدشان از کیان جهان
                                                 وزان نامداران و فّرخ ِمهان 

که گیتی به آغاز چون داشتند
                                            که ایدون به ما خوار بگذاشتند

چگونه سرآمد به نیک اختری
                                                بریشان بر ان روز گندآوری

بگفتند پیشش یکایک مهان
                                         سخن های شاهان و گشت جهان

چو بشنید ازیشان سپهبد سخن
                                                   یکی نامور نامه افگند بن

چنین یادگاری شد اندر جهان
                                                 برو آفرین از ِکهان و ِمهان

                                                 )شاهنامه، ج. 1، ص 12(.

ــاز  ــه آغ ــن ک ــد، ای ــان می گوین ــان جه ــان و فرمانروای ــان از کی آن
شــکل گیری تاریــخ  مــا چگونــه بــود وگذشــتگان  چگونــه 
دســتاوردهای خــود را بــه »مــا« اینگونــه خــوار )= آســان و 
راحــت( برجــای گذاردنــد و ســرانجام آنــان چــه شــد؟ بــا گــزارش 
ــاهنامه« ای  ــان »ش ــا هم ــه« ی ــته ای  بنیاد»نام ــن گذش از چنی
گذاشــته می شــود  بــه نوشــتار و یــادگاری بــرای »مــا« مانــدگار. 

ــاهنامه  ــکل گیری ش ــر در ش ــت مختص ــن روای ــم همی ــرای فه ب
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ــح  ــد توضی ــم را بای ــه ی مه ــی دو نکت ــان فردوس ــا زم ــل ت از قب
ــا«  ــن »م ــاد« . ای ــری »ی ــت و دیگ ــا« اس ــوم »م ــی مفه داد، یک
کیســت و چگونــه شــکل می گیــرد؟ ایــن »یــاد« چــه نــوع یــادی 
ــا حافظــه ی فــردی چــه تفاوتــی دارد؟ همیــن موضــوع  اســت و ب
ــدر  ــدار »پ ــازد و در م ــی س ــا« را م ــا آنچــه »م ــا« ی ــاده ی »م س
ــتمرار  ــود و اس ــد می ش ــل بازتولی ــدر نس ــل ان ــا نس ــر«  ی و پس
ــاد  ــودک ی ــه ک ــه ب ــه ک ــت. آنچ ــی ماس ــت فرهنگ ــد، هوی می یاب
ــاد بفهمــد و  ــا ی ــخ و ی ــک تاری ــا« را  در ی ــا »م داده مــی شــود ت
بازگــو کنــد و  از ایــن طریــق مفهــوم »مــا« را پرســازد، چیســت 
ــتگان  ــای گذش ــزارش از رویداده ــد؟ گ ــکل می یاب ــه ش و چگون
ــه  ــی، ک ــته ی زمان ــت، هس ــدار اس ــن م ــری از ای ــته ی دیگ هس
ــی  ــد م ــر پیون ــای دیگ ــان ه ــا زم ــد و ب ــت می کن ــا را ثب رویداده
ــا را از  ــک رویداده ــی یکای ــی زمان ــم درون ــویی نظ ــد.  از س ده
ــدادی  ــر روی ــر ه ــد و از ســوی دیگ ــی کن ــت م ــق تثبی ــن طری ای
ــته  ــی از گذش ــا تاریخ ــورد ت ــی خ ــره م ــین گ ــداد پیش ــه روی ب
ســاخته شــود و بــه زمانهــای بعــد از خــود بپیونــدد. ایــن 
ــی  ــه گزارش ــود ب ــت ش ــتار ثب ــه نوش ــه ب ــی ک ــتان ها هنگام داس
ــه هــم  ــی زمــان تبدیــل مــی شــود و همــه ی زمانهــای مــا را ب ب
ــود  ــا« می ش ــته  ی »م ــه گذش ــته ایی ک ــازد. گذش ــل می س متص
و بــا یــادآوری آن ســنت معنــا می یابــد و تثبیــت می شــود. 

ــم:  ــروکار می یابی ــوع س ــه موض ــا س ــر ب ــن ام ــناخت ای ــرای ش ب
ــگارش/ ــا ان ــت« )ی ــته(؛ »هوی ــا گذش ــاط ب ــا ارتب ــادآوری« )ی »ی

تصــور سیاســی( و »اســتمرار فرهنگــی« )یــا آمــوزش ســنت(. هــر 
ــردازد کــه  آن  را  ــزی مــی پ ــم چی ــه آمــوزش و تعلی فرهنگــی ب
ــوان »ســاختار پیونــدی« )Konnektive Struktur( نامیــد. ایــن  می ت
ســاختار باعــث پیونــد و ارتبــاط در دو بُعــد اســت: بُعــد اجتماعی و 
بُعــد زمانــی. »ســاختار پیونــدی«   ایــن امــکان را ایجــاد می کنــد 
ــا هــم نوعــان خــود در »جهــان معنایــی نمادیــن«  ــا انســانها  ب ت
تجــارب، انتظــارات و فضــای رفتــاری مشــترکی بســازند و بــا ایــن 
نیــروی پیونــد دهنــده اعتمــاد و راهیابــی ایجــاد کننــد. همچنیــن 
»ســاختار پیونــدی« دیــروز و امــروز را از طریــق تجربه هــای 
مســکوک و یــادآوری  بــه هــم مربــوط مــی ســازد و آن را معاصــر 
ــا  ــرفته را ب ــر پیش ــق معاص ــر اف ــه تصاوی ــی ک ــد، هنگام می کن
ــکل  ــاد  ش ــد و ی ــد، امی ــد می ده ــری پیون ــان دیگ ــخ و زم تاری
می یابــد. ایــن جنبــه از فرهنــگ از طریــق روایت هــای تاریخــی  و 
اســطوره ای محقــق می شــود. بنابــر ایــن هــر دو جنبــه: هنجــاری 
و روایــی، یــا تجربــی و روایــی، تعلــق یــا هویــت را شــکل می دهــد 
و امــکان گفتــن »مــا« را محقــق می ســازد. آنچــه کــه تــک تــک 
ــق همــان  ــد می دهــد، از طری ــی پیون ــن »ما«ی ــه چنی آحــاد  را ب
ــه  ــداری اســت ک ــش، تجــارب و خودپن ــدی«  دان ــاختار پیون »س
ــا قوانیــن و ارزشــهای مشــترک و  هــم از طریــق مرتبــط شــدن ب
ــرار می شــوند .  ــادآوری گذشــته ی مشــترک  تک ــق ی ــم از طری ه
ــه از طریــق  اصــل بنیادیــن ســاختار پیونــدی تکــرار اســت کــه ن
رفتارهــای بــی مــرز و حــد، بلکه بــه وســیله ی الگوهای بازشناســی 
ــوان  عناصــر  ــه عن ــوان ب ــی ت ــه م ــن می شــود ک ــم و تضمی تنظی
 .)17-1۶ ,2۰۰۰ ,.Assmann, J( ــی مشــترک تشــخیص داد فرهنگ

ایــن »مــا  شــدن«  مســئله و رونــد هــر فرهنگــی اســت 
کــه کمتــر بــه طــور آشــکار و روشــن قابــل دیــدن اســت. 

ــد،  ــی کنن ــا« را درک م ــاد »م ــک آح ــک ت ــردم، ت ــه ی م هم
را  آن  نمی تــوان  امــا  می کننــد،  اجــرا  و  می کننــد  حــس 
بــه روشــنی در جمله ایــی یــا در تصویــری یــا ... نشــان داد. 

ــه ی  ــالح »حافظ ــری اصط ــه کارگی ــا ب ــد ب ــمان می کوش ــان آس ی
فرهنگــی« )kulturelle Gedächtnis( توضیــح دهــد کــه ایــن نــوع از 
ــی حافظــه ی انســانی اطــالق مــی شــود.  ــد بیرون ــه بُع حافظــه  ب
ــوع  ــه موض ــت ک ــان اس ــز انس ــده ی درون در مغ ــه آن پدی حافظ
ــت و  ــاب اس ــز و اعص ــی مغ ــای روانشناس ــوزه ه ــی در ح محققان
در حــوزه ی پژوهشــگران فرهنــگ قــرار نمی گیــرد. او شــکل 
گیری»حافظــه ی فرهنگــی« را در پیونــد بــا ســه جنبــه زیرتوضیح 
 )mimetische Gedächtnis( محاکاتــی  حافظــه ی   -1 می دهــد: 
ــاری  ــوزه ی رفت ــه در ح ــت و آنچ ــط اس ــا مرتب ــار م ــه رفت ــه ب ک
ــتر  ــم پیش ــرار )René Girard( ه ــه ژی ــه رن ــم. البت ــد می کنی تقلی
ــت )1983(؛  ــه اس ــود پرداخت ــات خ ــوع در تحقیق ــن موض ــه ای ب
2-  حافظــه ی چیزهــا کــه بــه اشــیاء و چیزهــا از صندلــی، ظــروف، 
ــون  ــان پیرام ــتا و خیاب ــهر، روس ــا، ش ــا خانه ه ــه ت ــزار و جام اب
انســان اطــالق می شــود و تصــور و تخیــل هدفمنــدی، خرســندی، 
ــود  ــی از خ ــی انعکاس ــه نوع ــد و ب ــاد می کنن ــی و... را ایج زیبای
انســان اســت کــه از طریــق آنهــا گذشــته و پیشــامدها را بــه یــاد 
ــه  ــان اســت ک ــه ی زم ــی نمای ــا نوع ــان چیزه ــن جه ــی آورد. ای م
ــد می دهــد؛ 3-حافظــه ی  ــا گذشــته های گوناگــون پیون حــال را ب
گفتگویــی کــه از طریــق زبــان و گفتگــو امــکان رشــد انســان را از 
طریــق بیــرون و در دادوســتد کالمــی بــا دیگــران ســبب می شــود. 
ــه  ــن س ــوق ای ــه ماف ــازد ک ــی می س ــی« فضای ــه ی فرهنگ »حافظ
جنبــه قــرار می گیــرد. هنگامــی کــه رفتارهــای محاکاتــی شــکل 
»آییــن« بــه خــود گیــرد، یعنــی ســوای هدفمنــدی، معنــا داشــته 
ــا  ــرا آنه ــد، زی ــه »حافظــه ی فرهنگــی« متعلق ان باشــند، دیگــر ب
انتقــال دهنــده ی ســنت و ارزشــهای گذشــته ی معانــی فرهنگــی 
ــض  ــه مح ــز ب ــا نی ــیاء و چیزه ــاس، اش ــن قی ــه همی ــتند، ب هس
اینکــه ســوای کاربــرد بــه معنایــی داللــت کننــد، ماننــد نمادهــا، 
آیکون هــا و تصاویــر، معابــد، تندیس هــا و یادمان هــا... از افــق 
حافظــه ی چیزهــا می گذرنــد و بــه نمایــه ی هویــت و تاریــخ 
ــوزه ی  ــز در ح ــورگ  نی ــی وارب ــث را اب ــن بح ــد. همی می پیوندن
تاریــخ هنــر مطــرح مــی کنــد و هســته بحــث اوســت. در جنبــه 
ــتار  ــط و نوش ــی خ ــی و گفتگوی ــه ی زبان ــی حافظ ــوم، یعن ی س
ــد )1999: 2۰-17; 21-2۰۰۰:2۰(.  ــاء می کنن ــی ایف ــش مهم نق
واربــورگ نیــز مجموعــه ی تحقیقــات خــود دربــاب تصاویــر هنــری 
را  »مســتندات کهــن روانشناســی بیــان انســانی می دانــد، گــذر از 
تاریــخ اشــیاء بــه تاریــخ روان کــه خــود را در ســبک هــا، فــرم هــا، 
ــز از روان  ــی آورد«، منظــور او نی ــان در م ــه بی ــا ب ــا و باوره نماده
امــری فــرا شــخصی و فــرا فــردی اســت )مختاریــان، 1395:28(.

آیین هــا و جشــن ها نیــز دارای دو جنبــه ی مهــم »تکــرار« و 
»معاصــر شــدگی« هســتند و هرچــه قوانیــن تبیینــی ثابــت 
خــود را اســتوار نــگاه دارنــد،  جنبــه ی »تکــرار« ســنگ بیشــتری 
ــد،  ــود راه دهن ــه خ ــتری ب ــل بیش ــه آزادی عم ــد و هرچ می یاب
جنبــه ی »معاصــر شــدگی« بیشــتری پیــدا می کننــد.   اینجاســت 
ــد  ــدی« می یاب ــاختار پیون ــادی در »س ــت زی ــتار اهمی ــه نوش ک
و مانــع از گسســت پویایــی آییــن در دو قطــب یــاد شــده 
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ســازمان های مردم نهــاد و انجمن هــا بهتریــن محمــل بــرای 
ــه  ــا حرف ــف ی ــک صن ــی از ی ــی اند: گروه ــه دموکراس ــیدن ب رس
یــا عقیــده کــه بــرای رســیدن بــه اهــداف مشــترک اعضــای خــود 
ــم  ــا  فراه ــن آن ه ــل بی ــرای تعام ــی ب ــد و فضای ــالش می کنن ت
می کننــد. ایــن نهادهــا عمومــاً غیرانتفاعی انــد و مســتقل از دولــت 
و بــر پایــۀ کمک هــای اعضــای خــود یــا مــردم شــکل می گیرنــد، 
ــب  ــی، در قال ــای دولت ــا از کمک ه ــن نهاده ــی از ای ــه برخ البت
ــای  ــال نهاده ــت فع ــد. حرک ــره می گیرن ــترک، به ــای مش طرح ه
ــت و در  ــع اس ــر جوام ــه و فک ــوغ اندیش ــان دهندۀ بل ــی نش مدن
ــود.  ــه می ش ــده در جامع ــرات عم ــب تغیی ــال، موج ــکل ایدئ ش
ــی و  ــا صنف ــی و انجمن ه ــای مدن ــه نهاده ــان داده ک ــخ نش تاری
ــوب  ــه محس ــی دولب ــا تیغ ــرای حکومت ه ــواره ب ــی هم غیرصنف
می شــده اند: گاه بازویــی کمکــی و تأییــدی بــرای برنامه هــای 
آن هــا و گاه تهدیــدی بــرای سیاســت های آن هــا و محملــی بــرای 

ــد.  ــان بوده ان ــد آن نق
ســاختار نهادهــای مدنــی الگویــی بــرای رســیدن بــه دموکراســی 
ــازوکار آن  ــس س ــی مؤس ــد. هیئت ــک جامعه ان ــای کوچ در فضاه
ــی آن  ــون مدن ــم قان ــه در حک ــنامه ای، ک ــب اساس ــاد را در قال نه
نهــاد اســت، تدویــن می کننــد، گروهــی بــا رأی گیــری بــر مســند 
مدیریــت آن می نشــینند، مدیــران موظف انــد اهــداف تعیین شــده 
ــا همیــاری و همــکاری  ــد و  ب در قالــب اساســنامه را پیــش  بگیرن
اعضــای خــود تالشــی گروهــی را شــکل دهنــد. دوره هــای تغییــر 
مدیریتــی، کــه هــر دو یــا ســه ســال صــورت می گیــرد، فرصتــی 
اســت بــرای ارزیابــی عملکــرد مدیــران و تحــول در سیاســت های 
خــرد و کالن آن. هــر دوره نیــز آغــازی اســت بــرای ایــن تغییــرات 

ــرای جابه جایــی قــدرت میــان اعضــا. و فرصتــی ب
تنــوع فکــری و شــغلی در جوامــع کنونــی زمینه ســاِز شــکل گیری 
گســتردۀ نهادهــای مدنــی به ویــژه در حــوزۀ فرهنــگ و هنــر شــده 
ــگاران، عکاســان،  اســت. شــکل گیری انجمن هایــی چــون روزنامه ن
نویســندگان کــودک، نقاشــان، خوشنویســان، هنرهــای تجســمی، 
ــگاهی،  ــران دانش ــودک، ناش ــران ک ــران، ناش ــینماگران، بازیگ س
ــان،  ــان، ایران شناس ــران زن، جامعه شناس ــی، ناش ــران آموزش ناش
تصویرگــران، شــاعران، داستان نویســان از اتفاق هــای خــوِب چنــد 
ــوده و فرصــت گفت وگــوی مجموعه هــای فرهنگــی  ــر ب دهــۀ اخی

را فراهــم آورده اســت.
ــوز  ــه مج ــت ک ــزی اس ــع مراک ــا تاب ــت انجمن ه ــاختار و ماهی س
فعالیــت آن هــا را صــادر می کننــد. در دوره ای کــه وزارت فرهنــگ 
و ارشــاد اســالمی مجــوز انجمــن صــادر می کــرد، گروهــی 
توانســتند انجمــن تأســیس کننــد، امــا رفته رفتــه شــکل آن تغییــر 
ــوره  ــوره و چند منظ ــی تک منظ ــۀ فرهنگ ــوان مؤسس ــت و عن یاف
بــر آن اطــالق شــد و از قالــب انجمنــی و هیئت مدیــره ای و 
ــر ماهیــت  ــه مؤسســه فرهنگــی تغیی ــری خــارج شــد و ب عضوگی
یافــت. البتــه در ایــن اثنــا برخــی مراکــز و وزارت خانه هــا امــکان 
ــد،  ــم آوردن ــازمانی خــود فراه ــاختار س ــن را در س تأســیس انجم
ــد؛  ــی می ده ــن صنف ــوز انجم ــه مج ــع ک ــه وزارت صنای ازجمل
ــد؛ وزارت کشــور  ــن علمــی می ده ــه مجــوز انجم ــوم ک وزارت عل

می شــود. »بــا نوشــتاری شــدن ســنت بــه تدریــج انتقــال 
ــرد،  ــورت می گی ــدگی ص ــر ش ــلط معاص ــه تس ــرار ب ــلط تک تس
 textual( متنــی«  »همســازی  بــه  »آیینــی«  از  عبارتــی،  بــه 
Kohärenz( و از ایــن طریــق ســاختار پیونــدی نویــی شــکل 

ــت  ــت نیس ــد و نگهداش ــر تقلی ــال دیگ ــروی اتص ــرد و نی می گی
 )Liturgie( ــه جــای شــعایر ــی ب ــاد و برداشــت اســت، یعن بلکــه ی
 .)18  :2000  ,Assmann( می نشــیند«   )Hermeneutik( تاویــل 

ــق دارد و  ــا تعل ــی م ــه ی فرهنگ ــه حافظ ــز ب ــوروز« نی ــن ن »جش
ــا«  ــی »م ــوم هویت ــود. مفه ــده و می ش ــرا ش ــه اج ــت ک قرنهاس
ــر و  ــم تعیی ــه رغ ــوص و ب ــه خص ــورد ب ــن م ــم در ای ــت ک دس
ــت  ــن از هوی ــکار و روش ــری آش ــی تصوی ــی و مکان ــوالت زمان تح
ــد  ــه داده و خواه ــرزمین ارائ ــن س ــاد ای ــک آح ــی تک ت فرهنگ
ــادآوری و تکــرار ایــن جشــن کــه همــان »فرهنــگ  ــا ی داد. مــا ب
ــم.  ــام می دهی ــود را انج ــی خ ــه اجتماع ــت، وظیف ــادآوری« اس ی
ــباب  ــزار و اس ــا اب ــط ب ــی اســت چــون فق ــن حافظــه، فرهنگ »ای
یــا بــه طــور ســاختگی عینــی مــی شــود و حافظــه اســت 
ــه ی  ــان حافظ ــه س ــی ب ــوی اجتماع ــا گفتگ ــد ب ــون در پیون چ
.)24:Ibid( »بــا خودآگاهــی کارکــرد دارد ارتبــاط  فــردی در 

چیزهایــی  گذشــتگان  و  بــزرگان  »مــا«  بــه  بــاری 
»مــا«  بپرســیم  بایــد  بگذاشــتند؛  خــوار  بســیار 
گــذارد؟ خواهیــم  یــادگار  بــه  چــه  آینــدگان  بــرای 

ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست
                                          بی بادۀ گلرنگ نمی باید زیست

این سبزه که امروز تماشاگه ماست
                                         تا سبزۀ خاک ما تماشاگه کیست
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کــه مجــوز ســازمان های مردم نهــاد یــا »ســمن«  می دهــد؛ 
ــی  ــه مجــوز انجمــن صنف ــی ک ــاه اجتماع ــاون و رف وزارت کار، تع
ــاغل و  ــرف و مش ــی ح ــه اهال ــد ک ــی می ده ــری و کارفرمای کارگ
ــد مجــزا از شــهر دیگــر ایــن مجــوز را  هنــر در هــر شــهر می توان

ــد.    ــت کنن دریاف

ضــرورت تأســیس انجمــن در میــان ویراســتاران از کجــا 
شــکل گرفــت؟ 

اگــر انتشــارات نیــل و مؤسســۀ فرانکلیــن و بنــگاه ترجمــه و نشــر 
کتــاب را، کــه در اوایــل دهــۀ 133۰تأســیس شــدند، پایه گــذاران 
شــیوۀ نویــن نظــارت بــر آثــار، پیــش از انتشــار، بدانیــم، ویرایــش 
ــا  ــن ســال ها، ب ــران بیــش از ۶5 ســال ســابقه دارد. طــی ای در ای
حضــور فعاالنــۀ ویراســتاران و سرویراســتاران آزمــوده، تحولــی در 
نشــر پدیــد آمــد و ضــرورت حضــور ویراســتاران در کادر ناشــران 
ــۀ  ــالل مؤسس ــا انح ــد. ب ــت ش ــی تثبی ــز فرهنگ ــزرگ و مراک ب
ــه  ــگاه ترجم ــِی بن ــش و تعطیل ــي پی ــن اندک ــارات فرانکلی انتش
ــن دو  ــدۀ ای ــای زب ــالب، نیروه ــد از انق ــي بع ــاب اندک ــر کت و نش
ــن دو  ــراث ای ــز می ــال 13۶۰ نی ــدند و در س ــده ش ــز پراکن مرک
مرکــز بــه انتشــارات علمــی و فرهنگــی ســپرده شــد. ویراســتاران 
باســابقه و آموزش دیــدۀ فرانکلیــن و بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب 

ــران، انتشــارات  هــر یــک جــذب مراکــزی چــون دانشــگاه آزاد ای
ــز  ــالب اســالمی، مرک ــوزش انق ســروش، ســازمان انتشــارات و آم
نشــر دانشــگاهی شــدند و کارهایــی نــو را پیــش گرفتنــد و عــده اي 
بــر مســند امــوری مهــم نشســتند و جایــگاه ویراســتار را تحکیــم 
بخشــیدند. نخســتین دوره هــای آمــوزش ویراســتاری در انتشــارات 
ســروش، بــا مدیریــت کریــم امامــی، و پــس از آن در مرکــز نشــر 

دانشــگاهی بــا مدیریــت نصــراهلل پورجــوادی برگــزار شــد. 

ــۀ 13۶۰ و  ــر ده ــتاران از اواخ ــن ویراس ــکیل انجم ــرورت تش ض
ــت.  ــال ویراســتاران شــکل گرف ــا حضــور فع ــل دهــۀ 137۰ ب اوای
گروهــی از ویراســتاران مرکــز نشــر دانشــگاهی مراحــل تأســیس 
ــد.  ــی گرفتن ــالمی پ ــاد اس ــگ و ارش ــن را در وزارت فرهن انجم
ــره ای  ــس و هیئت مدی ــت مؤس ــد و هیئ ــته  ش ــنامه ای نوش اساس
ــی،  ــم امام ــون کری ــانی چ ــور کس ــا حض ــد، و ب ــاب ش ــز انتخ نی
رضــا فرخ فــال، رضــا رضایــی، حســین معصومــی همدانــی، احمــد 
ــران  ــان، کام ــد فروغ ــی، ناهی ــادی غبرای ــی(، ه ــمیعی )گیالن س
ــن بنــا  ــکیل انجم ــاهی پایه هــای تش ــن خرمش ــی، بهاءالدی فان
ــد.  ــل ش ــه منح ــاد پانگرفت ــن نه ــی ای ــه علل ــا ب ــد، ام ــاده ش نه
ــرای  ــۀ 137۰ ب ــروه در ده ــن گ ــده ای از همی ــز ع ــر نی ــار دیگ ب
تشــکیل آن قــدم نهادنــد، ولــی بــاز هــم بی ســرانجام مانــد. 
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ــران، انتشــارات  هــر یــک جــذب مراکــزی چــون دانشــگاه آزاد ای
ــز  ــالب اســالمی، مرک ــوزش انق ســروش، ســازمان انتشــارات و آم
نشــر دانشــگاهی شــدند و کارهایــی نــو را پیــش گرفتنــد و عــده اي 
بــر مســند امــوری مهــم نشســتند و جایــگاه ویراســتار را تحکیــم 
بخشــیدند. نخســتین دوره هــای آمــوزش ویراســتاری در انتشــارات 
ســروش، بــا مدیریــت کریــم امامــی، و پــس از آن در مرکــز نشــر 

ــا مدیریــت نصــراهلل پورجــوادی برگــزار شــد.  دانشــگاهی ب

ــۀ 13۶۰ و  ــر ده ــتاران از اواخ ــن ویراس ــکیل انجم ــرورت تش ض
ــت.  ــال ویراســتاران شــکل گرف ــا حضــور فع ــل دهــۀ 137۰ ب اوای
گروهــی از ویراســتاران مرکــز نشــر دانشــگاهی مراحــل تأســیس 
ــد.  ــی گرفتن ــالمی پ ــاد اس ــگ و ارش ــن را در وزارت فرهن انجم
ــره ای  ــس و هیئت مدی ــت مؤس ــد و هیئ ــته  ش ــنامه ای نوش اساس
ــی،  ــم امام ــون کری ــانی چ ــور کس ــا حض ــد، و ب ــاب ش ــز انتخ نی
رضــا فرخ فــال، رضــا رضایــی، حســین معصومــی همدانــی، احمــد 
ــران  ــان، کام ــد فروغ ــی، ناهی ــادی غبرای ــی(، ه ــمیعی )گیالن س
ــن بنــا  ــکیل انجم ــاهی پایه هــای تش ــن خرمش ــی، بهاءالدی فان
ــد.  ــل ش ــه منح ــاد پانگرفت ــن نه ــی ای ــه علل ــا ب ــد، ام ــاده ش نه
ــرای  ــۀ 137۰ ب ــروه در ده ــن گ ــده ای از همی ــز ع ــر نی ــار دیگ ب
تشــکیل آن قــدم نهادنــد، ولــی بــاز هــم بی ســرانجام مانــد. 
عبدالحســین آذرنــگ )نشــر مطلــوب،  تهــران، 1139۶، ص 232-
ــن برشــمرده اســت: ــن انجمــن را چنی ــت شــکل نگرفت 234( عل

1( همسو نبودن دیدگاه های افراد اصلی تصمیم گیرنده؛
ــر  ــر نظ ــی زی ــکل صنف ــرای تش ــالش ب ــدن ت ــه مان 2( بی نتیج

وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی؛
3(  پیــروی از منافــع شــخصی برخــی اعضــا و دلسردشــدن دیگــر 

اعضــای اصلــی؛
4( نداشتن بنیۀ مالی و انتخاب نادرست برای حمایت مالی.

ــر  ــتاران در نش ــگاه ویراس ــودن جای ــخص ب ــل و نامش ــن عوام ای
کــرد.  دور  از ذهن هــا  را  انجمــن  تشــکیل  تصــور  رفته رفتــه 
ــۀ  ــرای جامع ــر ب ــکل دیگ ــر تش ــا ه ــن ی ــکیل انجم ــرورِت تش ض
ویراســتاران و تجربه هــای نه چنــدان درخشــان گذشــته، آن را 
بــه آرزو تبدیــل کــرده بــود. تصــوری کــه نابســامانی و ناکارآمــدی 
برخــی تشــکل های دیگــر آن را دامــن مــی زد. نداشــتن نیروهــای 
فعــال و مطمئــن بــرای پیگیــری اداری کار، نیافتــن محمــل 
مناســب بــرای تأســیس انجمــن، ایدئال اندیشــی بــزرگان ویرایــش، 
ــترک،  ــت مش ــکاری و فعالی ــرای هم ــای الزم ب ــودن انگیزه ه نب
فراهــم نبــودن اولیــن نیازهــای یــک انجمــن، کــه شــامل مــکان 
موجــب  در مجمــوع  یــا  به تنهایــي  مالــی می شــد،  بنیــۀ  و 
ناامیــدی گســترده در میــان ویراســتاران شــده بــود، چنــدان کــه 
از شــکل گیری هــر نــوع انجمنــی در ایــن حــوزه گریــزان بودنــد، 
ــای  ــه تالش ه ــود. البت ــر ش ــان بی ثم ــاز تالش هایش ــه ب ــادا ک مب
پراکنــده ای بــرای تشــکیل شــوراها یــا مجموعه هایــی در دل 

ــت. ــورت گرف ــارات ها ص ــی انتش برخ
 

ــر وزارت  ــر نظ ــرا زی ــری و چ ــی کارگ ــن صنف ــرا انجم چ
ــی؟ ــاه اجتماع ــاون کار و رف تع

زمانی کــه انجمــن صنفــی کارگــری روزنامه نــگاران و انجمــن 
صنفــی کارفرمایــی زنــان ناشــر از وزارت کار مجــوز گرفتنــد، 

ســهولت دریافــت مجــوز انجمــن از ایــن طریــق در میــان اهالــی 
ــه  ــن وزارت خان ــه ای ــز ب ــری نی ــوف دیگ ــد و صن ــرح ش ــر مط نش
هدایــت شــدند. بــا توجــه بــه اینکــه وزارت علــوم، وزارت فرهنــگ 
و ارشــاد اســالمی، وزارت کشــور شــرایط و ضوابــط ســختی بــرای 
تأســیس انجمــن داشــتند و هیــچ یــک مجــوز »انجمــن صنفــی« 
ــی  ــاه اجتماع ــاون و رف ــی وزارت کار، تع ــد. وقت ــادر نمی کردن ص
اعــالم کــرد انجمن هــای صنفــی فرهنگــی نیــز می تواننــد مجــوز 
ــوع انجمــن  ــا ایــن محدودیــت کــه فقــط دو ن ــد، ب فعالیــت بگیرن
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 1394، در نشســتی کــه در نمایشــگاه کتــاب 
تهــران برگــزار شــد، برخــی ویراســتاران و ناشــران و اهل قلــم بــر 
ــد و  ــد کردن ــتاران تأکی ــی ویراس ــن صنف ــکیل انجم ــرورت تش ض
وزارت کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی را پیشــنهاد کردنــد. از همــان 
ــه نفرۀ  ــت س ــد و هیئ ــری ش ــت پیگی ــا جدی ــر ب ــن ام ــال، ای س
مؤســس )علــی صلح جــو، مهــدی قنواتــی، مهنــاز مقدســی( شــکل 
گرفــت. چــون شــاغالن بــه ویراســتاری عمومــاً ماهیــت کارفرمایــی 
نداشــتند، ذیــل مرتبــۀ کارگــری جــای داده شــدند و بنابــر ضوابــط 
وزارت کار، اســامی و مــدارک 5۰ تــن از ویراســتاران، کــه به شــغل 
ویراســتاری مشــغول اند و از ایــن راه درآمــد کســب می کننــد، بــه 
ــم  ــری بتوانی ــی کارگ ــن صنف ــل انجم ــا ذی ــد ت وزارت کار داده ش
ایــن آرزوی دیرینــه، یعنــی داشــتِن تشــکل صنفــی بــرای 
ویراســتاران را تحقــق بخشــیم. از همــان زمــان رایزنی هــا بــا اهــل 
نظــر و پیش کســوتاِن ویرایــش آغــاز شــد. برخــی موافــق و برخــی 
ــد.  ــه بودن ــن حرف ــرای ای ــکل ب ــه تش ــد از هرگون ــف و نومی مخال
جلســات متعــددی بــرای تدویــن اساســنامه و اصــالح آن، تدویــِن 
ــزار  ــران برگ ــا صاحب نظ ــری ب ــب اداری و همفک ــط و مرات ضواب
ــک  ــش از ی ــع، بی ــان تشــکیل مجم ــا زم ــاِز کار ت ــه از آغ ــد ک ش
ــی  ــتاد عل ــۀ راه، اس ــد. در میان ــرِف آن ش ــان ص ــم زم ــال و نی س
ــخص  ــرد ش ــت ک ــراف داد و درخواس ــۀ کار انص ــو از ادام صلح ج
دیگــری بــرای هیئــت مؤســس انتخــاب شــود. شــاید اگــر اســتاد 
ســیروس پرهــام، اولیــن ویراســتار انتشــارات فرانکلیــن و پایه گــذار 
ســازمان اســناد ملــی، ایــن حمایــت را نمی کــرد و بــا حســن نیت 
ــرار  ــگاه عضــو مؤســس ق ــه تشــکیل انجمــن، در جای و تشــویق ب
ــن  ــکیل انجم ــرای تش ــالش ب ــومین ت ــروز از س ــت، ام نمی گرف

ــود.  صنفــی ویراســتاران نیــز جــز آرزویــی باقــی نمانــده ب
حمایــت مشــاوره ای و بی دریــغ بــزرگان ویرایــش و تشــویق ویــژۀ 
ــی، عبدالحســین آذرنــگ و موســی اســوار و  اســتادان کامــران فان
منوچهــر انــور  هیئــت مؤسســان را مصمــم کــرد کــه موانــع را از 
ســر راه بردارنــد. ســرانجام در تاریــخ پنجــم آبــان 1395، نخســتین 
ــا  مجمــع انجمــن صنفــی کارگــری ویراســتاران تشــکیل شــد و ب
ــن عضــو  ــی و دو ت ــرۀ اصل ــن اعضــای هیئت مدی ــج ت ــاب پن انتخ
ــدل،  ــازرس علی الب ــک ب ــی و ی ــازرس اصل ــک ب ــدل و ی علی الب

انجمــن کار خــود را رســماً آغــاز کــرد.

عامل بقای انجمن ها چیست؟
ــت. از  ــیاری اس ــل بس ــع عوام ــا تاب ــار انجمن ه ــا و اعتب ــل بق عام
ــمرد:  ــوان برش ــن می ت ــا را چنی ــی از آن ه ــی، برخ ــر بیرون منظ
ــره،  ــت مؤســس و هیئت مدی ــی هیئ ــودن و خوش نام سرشــناس ب
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ــی و همســویی  ــن، یک صدای ــداری در سیاســت های انجم اخالق م
صاحب نظــران،  و  پیش کســوتان  بــا  ارتبــاط  هیئت مدیــره، 
ارتبــاط ســالم بــا اعضــا، داشــتن تعامــل بــا مراکــز و ســازمان های 
خصوصــی و دولتــی، بهره گرفتــن از دیدگاه هــای نــو، اهمیــت دادن 

بــه جایــگاه صنفــی خــود، اســتقالل از مراکــز دولتــی.
امــا عوامــل دیگــری نیــز در بقــای انجمن هــا و هویت یافتــن  
ــوان  ــی انجمن هــا می ت ــر اســت کــه آن را عوامــل درون آن هــا مؤث
در  مشــارکت  یعنــی  اعضــا،  فعال بــودن  جملــه  از  دانســت، 
جلســات  یــا  نشســت ها  در  حضــور  و  انجمــن  فعالیت هــای 
ــرای  ــزاری نشســت ها و جلســات مســتمر ب ــی انجمــن؛ برگ عموم
تعامــل و گفت وگــو میــان اعضــا و صاحب نظــران؛ ارتبــاط بــا بدنــۀ 
نشــر؛ تدویــن نظام نامه هــا و آیین نامه هــای مناســب و دقیــق 
ــان؛  ــن مخاطب ــا در بی ــت آن ه ــرای تثبی ــالش ب ــف و ت ــرای صن ب
فعال کــردن بخــش آمــوزش و تــالش بــرای ارتقــای علمــی اعضــا 

ــف.  ــه صن ــتن ب ــاِن پیوس و متقاضی

انجمن های صنفی با چه مشکالتی روبه رویند؟
انجمن هــای صنفــی، بســته بــه نــوع فعالیت هایشــان، مشــکالت و 
محدودیت هایــی خــود را دارنــد، امــا بــه نظــر می رســد مشــکالت 

مشــترکی نیــز دارنــد کــه بــه برخــی از آن هــا اشــاره می شــود:
ــرای  ــتند، ب ــود هس ــای خ ــی اعض ــی حام ــای صنف 1( انجمن ه
ــا  ــی آن ه ــای علمــی و دانش افزای ــت شــغلی و ارتق ــت موقعی تثبی
ــن  ــز در بی ــن تصــور اشــتباه نی ــا معمــوالً ای ــد، ام ــالش می کنن ت
اعضــا پدیــد می آیــد کــه مســئولیت اشــتغال زایی و ایجــاد شــغل 
درحالی کــه  انجمن هاســت،  مســئولیت های  از  اعضــا  بــرای 

انجمن هــا ســازمان های کاریابــی نیســتند؛ 
ــر عهــدۀ عــدۀ معــدودی  2( بســیاری از مســئولیت های انجمــن ب
اســت و عمــوِم اعضــا فقــط عضــو  و تماشــاگرند و این از آســیب های 
ــان  ــال در می ــب و فع ــای داوطل ــه اعض ــت ک ــدی انجمن هاس ج

آن هــا بســیار کــم اســت؛ 
3( مصلحت اندیشــی بســیاری از صاحبــان ایــن شــغل، کــه 
جایگاهــی در ایــن صنــف دارنــد، موجــب می شــود کــه بــه 
انجمن هــا نپیوندنــد و منتظــر بماننــد تــا اگــر خطایــی شــد، نقــد 
کننــد و اگــر راه بــه جلــو رفــت در مراحــل بعــدی بــه آن بپیوندند؛  
حــق  بــر  تکیــه  بــا  عمدتــاً  انجمن هــا  مالــی  4( چرخــش 
انجمن هــا  فعالیت هــای  گســترش  بــرای  و  عضویت هاســت 
ــد از  ــار بای ــرد و ناچ ــا ک ــد اکتف ــزان درآم ــن می ــه ای ــوان ب نمی ت
ــرای انجمن هــا  ــا مراکــز دولتــی درآمــدی ب طرح هــای مشــترک ب
حاصــل شــود کــه متأســفانه ایــن امــر نیازمنــد روابــط و ضوابــط 
خاصــی اســت و دریافــت مبالــغ آن ماه هــای بــه طــول می انجامــد؛ 
ــمی،  ــع رس ــه مراج ــزارش ب ــالن گ ــد اع ــط اداری مانن 5( ضواب
ــالیانه مســتلزم  ــی و س ــه و فصل ــی ماهیان ــای مال ــه، گزارش ه بیم
ــفانه  ــه متأس ــای در اســتخدام اســت ک ــار داشــتن نیروه در اختی
ــر  ــا، میس ــای نوپ ــژه انجمن ه ــا، به وی ــرای انجمن ه ــکان آن ب ام
ــر و  ــوار و زمان ب ــن مشــکالت کاری دش ــردن ای نیســت و حــل ک

ــه اســت؛ پرهزین
ــتن  ــا، نداش ــتقرار انجمن ه ــرای اس ــت ب ــکان ثاب ــتن م ۶( نداش
فضــای ثابــت بــرای جلســات و نشســت های منظــِم فرهنگــی کــه 

ــر انجمــن  تحمیــل نکنــد؛ هزینــه ای ب
فعالیت هــای  برگــزاری  بــرای  انجمن هــا  نادیده گرفتــن   )7

فرهنگــی یــا حمایت هــای مقطعــی از ســوِی ارگان هــای دولتــی و 
ــد؛ ــاد صنفی ان ــوز نه ــدۀ مج ــه صادرکنن ــی ک ــی ارگان های حت

ــودن  ــا و نب ــر انجمن ه ــور دیگ ــا از حض ــی انجمن ه 8( بی اطالع
ــترک؛  ــای مش ــرای همکاری ه ــا ب ــان آن ه ــو می ــکان گفت وگ ام

ــه علــت مشکالتشــان موجــب  9( فعال نبــودن برخــی انجمن هــا ب
ــده  ــی مان ــط نامشــان در اســناد باق ــا فق ــه برخــی از آنه شــده ک

اســت؛
1۰( نبــودن اتحــاد صنفــی در میــان صنــف و غالــب بــودن نــگاه 

تجــاری در بیــن برخــی نهادهــای صنفــی؛
ــژه در  ــده ای خــاص، به وی ــان ع ــدرت در می 11( خطــِر انحصــار ق
ــای  ــوب و موقعیت ه ــی خ ــرایط مال ــه ش ــی ک ــان انجمن های می

ــد. ــب کرده ان ــی کس ــی باالی اجتماع

حاصل سخن
ــبرد  ــا در پیش ــور انجمن ه ــِت حض ــاِن اهمی ــد بی ــه ش ــه گفت آنچ
ــارۀ پیشــینۀ  فرهنگــی و اجتماعــی جامعــه، گــزارش کوتاهــی درب
تشــکیل انجمــن ویراســتاران، برشــمردن مراکــز حامــی تشــکل ها، 
عوامــل بقــای انجمن هــا و مشــکالت آن هــا بــود. شــاید به جرئــت 
ــدن  ــرای پویاش ــی ب ــاخت هایی فرهنگ ــه زیرس ــت ک ــوان گف بت
تشــکل ها مدنــی و صنفــی فراهــم نشــده اســت، تعریــف صنــف و 
اهمیــِت داشــتِن آن، همکاری هــای داوطلبانــه بــرای بقــای صنــف 
ــد  ــا ناچارن ــت و انجمن ه ــن نیس ــه روش ــراد جامع ــرای اف ــوز ب هن
بــرای اثبــات خــود راه درازی را طــی کننــد و عــده ای محــدود باید 
ــز  ــرایطی نی ــد. در ش ــی بمان ــن باق ــه انجم ــد ک ــانی کنن جان فش
ناچارنــد زیــر چتــر حمایتــی مراکــز دولتــی قــرار گیرنــد و آلــودۀ 
ــای  ــت انجمن ه ــوند. در حقیق ــی ش ــی و مدیریت ــای دولت رانت ه
فرهنگــی در کشــورمان هنــوز جایــگاه حقیقــی خــود را نیافته انــد 
و آن توانمنــدی کــه از آن هــا انتظــار مــی رود محقــق نشــده اســت.
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ویرایش مطلوب
مهناز مقدسی

ــتار در نشــر  ــت ویراس ــش و اهمی ــه موضــوع ویرای سال هاســت ک
ــی  ــاالت فراوان ــیار و مق ــای بس ــت. گفت وگوه ــده اس ــرح ش مط
ــرز و  ــش، حدوم ــای ویرای ــیوه ها و روش ه ــگاه آن، ش ــارۀ جای درب
ویژگی هــای ویراســتار و تفکیــک ویراســتار از ناویراســتار منتشــر 
شــده اســت. کثــرت انتشــار نوشــته ها  دربــارۀ ایــن موضــوع 
ــر  ــی نش ــرایط کنون ــیت آن در ش ــت و حساس ــان دهندۀ اهمی نش
ــادی  ــامانی های اقتص ــتخوش نابس ــه دس ــری ک ــت؛ نش ــران اس ای
ــگاه  ــده ن ــود را زن ــت خ ــده و به زحم ــی ش ــی و فرهنگ و سیاس
داشــته اســت. در شــرایطی کــه نشــر در کشــورهای توســعه یافته 
ــرای  ــران ب ــه رشــد دارد، نشــر ای ــدی رو ب ــژه و رون ــی وی جایگاه
تمــام  در  حداقــل  می اندیشــد.  حداقل هــا  بــه  خــود  بقــای 
ــنده و  ــده )نویس ــاب پدیدآورن ــا انتخ ــر ت ــاب اث ــل، از انتخ مراح
مترجــم(، ویراســتار، صفحــه آرا، چــاپ و صحافــی. تفکــر حداقلــی 
ایدئال اندیشــی را کنــار زده و  در شــرایط کنونــی هــر نــوع 

موجبــات ضعــف محتــوا و تولیــد را فراهــم ســاخته اســت. آنچــه 
ــت  ــی اس ــامان کنون ــرایط نابس ــه دور از ش ــد ب ــا می آی در این ج
ــقوط  ــود از س ــا داده ش ــه آن به ــر ب ــه اگ ــت ک ــاری اس و انتظ
ــده  ــای رونویسی ش ــته ها و کتاب ه ــد نوش ــار و تولی ــوای آث محت
می کنــد.  پیش گیــری  تاحــدودی  ناپختــه  و  نامفهــوم  و 

امــا »ویرایــش مطلــوب« بــه چــه معناســت. وقتــی از »مطلــوب« 
ــم و  ــوب« بدهی ــم از »مطل ــی ه ــد تعریف ــم، بای ــخن می گویی س
ــش  ــه ویرای ــیدن ب ــل از رس ــم، قب ــن کنی ــوب را تعیی ــۀ مطل نقط
ــم.  ــف کنی ــکان، تعری ــوب را، در حــد ام ــد نشــر مطل ــوب بای مطل

از نظر عبدالحســین آذرنگ در نشــر مطلوب بنیادهای نشــر بر ســه 
رکــن اســتوار اســت کــه هر یــک تعریــف خــود را از مطلــوب دارند: 
ــد.  ــد می کنن ــوا را تولی ــه محت ــدگان ک ــا پدیدآورن ــدآور ی 1( پدی
مطلوبیــت از نــگاه آنــان بدیــن معناســت: آزادانــه نوشــتن 
و  امکانــات  دراختیارداشــتن  کــردن،  منتشــر  به ســهولت  و 
ــرای  ــش ب ــودن پژوه ــم ب ــا فراه ــر ی ــش اث ــرای آفرین ــات ب خدم
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تولیــد اثرشــان، فــروش ســریع آثارشــان، حفــظ جایــگاه و 
منزلــت اجتماعــی ، و گــذران زندگــی از راه تولیــد آثارشــان. 
آنــان  نظــر  از  کتاب انــد.  خریــداران  کــه  خواننــدگان   )2
مطلوبیــت یعنــی کتاب هــای مــورد عالقه شــان را بــه قیمــت 
ــازار  ــاب در ب ــون کت ــای گوناگ ــد، در زمینه ه ــه کنن ــب تهی مناس
باشــند. داشــته  دســترس  در  و  غنــی  کتابخانه هــای  باشــد، 

فرهنگی انــد.  محصــول  تولیدکننــدگان  کــه  ناشــران   )3
مطلوبیــت از نــگاه آنــان یعنــی آثارشــان را آزادانــه منتشــر 
داشــته  انتشــار  بــرای  تــازه  و  جدیــد  موضوعــات  کننــد، 
ــد،  ــه ای کار کنن ــدگان حرف ــده و پدیدآورن ــا پدیدآورن ــند، ب باش
کمبودهایــی چــون کاغــذ، موانــع مجــوز، چــاپ و پخــش و 
حمل ونقــل گریبانشــان را نگیــرد، بــازار فروششــان مســتمر 
اختیارشــان  در  حرفــه ای  نیروهــای  باشــد،  قابل اعتمــاد  و 
ــود. ــل نش ــا تحمی ــه آنه ــی ب ــربار و اضاف ــای س ــند، هزینه ه باش

فاصلــۀ میــان وضعیــت موجــود و وضعیــت مطلــوب فاصلــه معیــن 
و ثابتــی نیســت. ایــن فاصلــه تابــع متغیــر هدفــی اســت کــه بــرای 
ــر  ــعه یافته را در نظ ــورهای توس ــر کش ــود. اگ ــن می ش ــر تعیی نش
بگیریــم فاصلــه کمتــر، امــا در وضعیــت کشــورهای در حال توســعه 
ــل  ــوب حاص ــر مطل ــه نش ــرایطی ک ــت. در ش ــیار اس ــه بس فاصل
بشــود یــا نســبتی از مطلوبیــت در ســه رکــن اصلــی نشــر وجــود 
بپردازیــم. ویرایــش مطلــوب  بــه  باشــد، می توانیــم  داشــته 

خوشــبختانه نشــر امــروز مــا، بــا داشــتن بیــش از ۶۰ ســال تجربــۀ 
ویرایــش، ضــرورت ویرایــش را پذیرفته و ویراســتار را جــزو خانوادۀ 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــده در دیدگاه ه ــالف عم ــا اخت ــد، ام ــر می دان نش
ویرایــش و انــواع آن و میــزان اختیــارات ویراســتار و جایگاه اوســت. 

اصلی تریــن پرســش مــا اینجاســت کــه تعریــف درســتی از 
ویرایــش داشــته باشــیم و محــدودۀ کار ویرایشــی را تعییــن کنیــم:

)گیالنــی(  ســمیعی  احمــد  نظــر  از  ویرایــش  تعریــف 
اســت: آمــده  چنیــن  ویرایــش  و  نــگارش  کتــاب  در 

»اثــر از زمانــی کــه بــه ناشــر عرضــه می گــردد، و گاهــی 
پیــش از آن، یعنــی از روزی کــه بــه اثرآفریــن ســفارش داده 
ــی  ــد و حت ــرون می آی ــاپ بی ــه از چ ــه ای ک ــا لحظ ــود، ت می ش
پــس از آن، یعنــی هنگامی کــه وارِد بــازار می شــود و ناقــدان 
ــت انداز را  ــیری دراز و پردس ــد، مس ــر می کنن ــارۀ آن اظهارنظ درب
ــه معنــای وســیِع آن را، در مراحــل و  ــد کــه ویراســتار ب می پیمای
ــدِت  ــه و ش ــا دامن ــون، و ب ــای گوناگ ــدد، به صورت ه ــدارج متع م
ــن  ــِر ای ــی سراس ــه ط ــی ک ــازد. عملیات ــر می س ــاوت، درگی متف
ــد  ــدا می کن ــی پی ــزل، نام ــر من ــرد، در ه ــام می گی ــیر انج مس
از مراتــِب ویراســتاری را متمایــز می ســازد.« کــه مرتبــه ای 

در  پدیــدآور،  کنــار  در  ویراســتار  تعریــف،  ایــن  بــا 
می گیــرد.    قــرار  مخاطــب  کنــار  در  و  ناشــر،  کنــار 

اســت  آن  ویرایــش  گونه هــای  همــۀ  اصلــی  هــدف 
زبــان،  مناســب ترین  بــا  پدید آورنــدگان  پیــام  کــه 

مناســب ترین  بــه  کاربــرد  و  صــورت  قالــب،  بیــان، 
برســد. آثــار،  اصلــی  مخاطبــان  بــه  یعنــی  هــدف،  گــروه 

گسترۀ خدمات ویرایشی:
تا: پس از تولید اثر  از: پیش از تولید اثر  

اگــر ایــن تعریــف و ایــن گســتره را بپذیریــم، بایــد بگوییــم 
ــرارداد،  ــاِد ق ــده، انعق ــه پدیدآورن ــر، مشــاوره ب ــی اث مراحــِل ارزیاب
ویرایــِش اثــر، تهیــۀ مطالــِب خــارج از متــِن مثــل تهیــۀ زیرنویــس 
و پی نوشــت های ضــروری، نظــارت بــر مقدمــه و محلقــات کتــاب، 
ــوان،  ــۀ عن ــۀ صفح ــد، تهی ــت جل ــرِح پش ــه و ش ــۀ معرفی نام تهی
صفحــۀ حقوقــی، صفحــۀ عنــواِن التینــی، هــم کاری با بخــِش تولید 
ــر  ــارت ب ــه، نظ ــه و واژه نام ــت و نمای ــۀ فهرس ــی، تهی و صفحه آرای
تصاویــر و جدول هــا، بازبینــی نمونــۀ نهایــی و کارهــای پس از نشــر 
ــرد. ــرار می گی ــتار ق ــرۀ مســئولیت های ویراس ــی در دای ــر، همگ اث
ویراستار در ویرایش هر اثری باید به چند عامل تعیین کننده توجه 

کند:
1( موضوع اثر چیست؟ 

2( مخاطب نوشته کیست؟ بزرگ سال، پژوهشگر، دانشجو، کودک، 
نوجوان.

3( کاربرد نوشته چیست؟ علمی، آموزشی، اطالع رسانی، سرگرمی، 
مهارت افزایی، تبلیغی.

4( ناشــر اثــر کیســت؟  ناشــر بازارگــرا؟ ناشــر مردم پســند؟ 
آرمان گــرا؟  ناشــر  پژوهشــی؟  ناشــر  آموزشــی؟  ناشــر 
ســطحی نگر؟ و  نــاآگاه  ناشــر  آگاه؟  و  دقیــق  ناشــر 

ســلیقه های  و  دیدگاه هــا  ناشــران  ایــن  از  کــدام  هــر 
ویرایــش  طیــف  ســر  دو  در  و  دارنــد  را  خــود  خــاص 
می گیرنــد. قــرار  اساســی  و  دقیــق  ویرایــش  تــا  نکــردن 

مســئولیت های  میــزان  می تــوان  فــوق،  عوامــل  اعتبــار  بــه 
ویراســتار را تعییــن کــرد. متأســفانه نشــر امــروز ایــران دو 
نــوع ویراســتار را می شناســد: 1( ویراســتار صــوری )فنــی(؛ 
ــاختاری و  ــتاران س ــگاه ویراس ــی( و جای ــی )ادب ــتار زبان 2( ویراس
ــی  ــار علم ــنامه ها و آث ــع و دانش ــار مرج ــط در آث ــی1 فق محتوای
و پژوهشــی دیــده شــده اســت. دیگــر ویراســتارانی چــون 
ــگاری،  ــر، بازن ــی اث ــائل حقوق ــر مس ــه ب ــادی2 ک ــتار بنی ویراس
ــتار  ــا ویراس ــت ی ــلط اس ــی آن مس ــص و بازآرای ــل و تلخی تکمی
تکوینــی3  کــه در نشــر اثرآفریــن حضــورش ضــروری اســت و از 
ــر اســت  ــق و اث ــا پایــان آن همــراه خال ــر ت ابتــدای پدیدآمــدن اث
ــتار  ــا ویراس ــگر ی ــتار آفرینش ــون ویراس ــری چ ــای دیگ ــا نام ه و ب
ــا  ــده  ی ــده نش ــا دی ــر م ــود در نش ــناخته می ش ــز ش ــالق نی خ
ــت. ــده اس ــته ش ــر آن گذاش ــری ب ــام دیگ ــده ن ــده ش ــر دی اگ

اگــر مــروری بــر چنــد نمونــۀ شــاخص ویراســتار در نشــر 
می یابیــم. را  شــاخصی  افــراد  اســامی  کنیــم،  توســعه یافته 

وقتــی تــی اس الیــوت منظومــۀ »ســرزمین هــرز« را بــرای 
حــذف  را  شــعر  از  بیــت   8۰ او  می فرســتد،  پاونــد  ازرا 
می بخشــد. اعتبــار  شــعر  آن  بــه  اینــکار  بــا  و  می کنــد 

 . structural- content editor  1
 . substantive editor  2

.  development editor  3
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وقتــی رمــان دیویــد هــاروم، نوشــتۀ ادوراد نویــز وســتکات، بانکــدار 
نیویورکــی، در 1898 بــه انتشــارات اپلتــون 4می رســد نوشــته اش 
ــه دســت ریپلــی هیچــکاک می افتــد. هیچــکاک فصــول کتــاب  ب
ــذف  ــمت هایی را ح ــن قس ــر مت ــزد و در سراس ــم می ری ــه ه را ب
ــش  ــرد. ویرای ــت می ب ــان دس ــگارش رم ــبک ن ــد و در س می کن
ــال  ــاب س ــن کت ــاروم پرفروش تری ــد ه ــود. دیوی ــث می ش او باع
ــش از  ــه بی ــاب، در 19۰4، ب ــن کت ــروش ای ــود. کل ف 1899 بش
ــه  ــت: اینک ــه داش ــن کار دو نتیج ــید. ای ــخه رس ــزار نس 729 ه
ــده  ــر آن را برگردان ــد ناش ــه چن ــرش را، ک ــل پذی ــن غیرقاب مت
ــردم  ــه م ــر اینک ــرد و دیگ ــل ک ــروش تبدی ــری پرف ــه اث ــد، ب بودن
ــته  ــی داش ــه نقش ــاب چ ــن کت ــتار در ای ــه ویراس ــد ک دریافتن
ــیاری  ــه بس ــد ک ــث ش ــور باع ــل و تص ــزان دخ ــن می ــت. ای اس
می دانســتند.  هــاروم  دیویــد  خالــق  را  هیچــکاک  ریپلــی 

فرانســوی  تبار  ویراســتار   ،)1935 )متولــد  شــیفرین  آنــدره 
امریکایــی، در مؤسســۀ انتشــاراتی پانتئــون آثــار نویســندگانی چون 
ژان پــل ســارتر، نــوام چامســکی و میشــل فوکــو را منتشــر کــرد.

مکســول پرکینــز )1884- 1947(، مشــهورترین ویراســتار ادبــی، 
ــد  ــز اســکریبنرز ســانز آم ــه مؤسســۀ انتشــاراتی چارل در 191۰ ب
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 
ــه  ــه ب ــزار کلم ــد ه ــردرگم چهارص ــه آن را از کالف س ــت ک نیس
ــات  ــر از صفح ــی پ ــۀ مقوای ــه جعب ــف در س ــه وول ــود آورد ک وج
ــی از زحمــات  ــرای قدردان ــف ب ــود. وول ــه او ســپرده ب بی شــماره ب
ــزرگ  ــه ویراســتاری ب ــم ب ــاب نوشــت: »تقدی او در تقدیم نامــۀ کت
ــاب را در  ــن کت ــندۀ ای ــه نویس ــت کار ک ــجاع و درس ــردی ش و م
دوران تلــخ شــک و نومیــدی رهــا نکــرد و نگذاشــت تســلیم 
یــأس خــود شــود.« پرکینــز بــه دنبــال شــهرت نبــود، امــا 
نقــش او در ویرایــش کتاب هــای وولــف چنــان زبانــزد شــد 
ــر را خــود  ــد کــه در واقــع چقــدر از اث کــه منتقــدان شــک کردن
وولــف نوشــته و اعتــراض ســر دادنــد. او گذشــته از حجیم کــردن 
ــان  ــارۀ زم ــاب درب ــن، کت ــه نظــر ک ــاب فرشــته، به ســوی خان کت
و رودخانــه نوشــتۀ تومــاس وولــف را بــه نصــف کاهــش داد.

کوویچــی،  پاســکال  ماننــد  ویراســتاران  دیگــر  و  پرکینــز 
ــود  ــه وج ــاندند ک ــی رس ــه جای ــش را ب ــز ویرای ــکس کامین َس
ویراســتار بــرای موفقیــت نویســنده ضــروری شــد. در ایــن 
ــض  ــد مح ــیدایی، تعه ــوغ و ش ــروز آن را نب ــاید ام ــه ش ــزه ک آمی
بنامیــم،  فرسایشــی  و  ســخت  کار  و  متقابــل،  وابســتگی  و 
ــد. ــر ش ــکا منتش ــتانی امری ــات داس ــار ادبی ــن آث ــی از بهتری برخ

نشــر ایــران در دورۀ ویرایش هــای درخشــان بــا چنیــن رویکــردی 
ــار  ــل آن انتش ــه حاص ــپرد ک ــتاران می س ــه ویراس ــا را ب کتاب ه
ــر  ــتۀ آلب ــقوط، نوش ــه س ــد، از جمل ــذاری ش ــای تأثیرگ کتاب ه
کامــو، ترجمــۀ شــورانگیز فــرخ، بازنویسی شــدۀ ابوالحســن نجفــی؛ 

. Appleton  4
 . Time and the River  5

خشــم و هیاهــو، نوشــتۀ ویلیــام فاکنــر، ترجمــۀ بهمــن شــعله ور، 
بازنویسی شــدۀ منوچهــر انــور؛ صــد ســال تنهایــی، نوشــتۀ گابریــل 
کارســیا مارکــز، ترجمــۀ بهمــن فرزانــه، بازنویسی شــدۀ بهاءالدیــن 
ــی  ــف یحی ــا، تألی ــا نیم ــا ت ــی؛ از صب ــران فان ــاهی و کام خرمش
آرین پــور، بازنویسی شــدۀ احمــد ســمیعی )گیالنــی(. امــا عجیــب 
آنکــه نــام بازنــگاران ایــن کتاب هــا در جایــی ثبــت نشــده اســت.

مطلــوب،  ویرایــش  از  دورشــدن  عوامــل  مقالــه،  ادامــۀ  در 
را  خــوب  ویراســتار  ویژگــی  و  ناشــران،  مشــکالت 
می کنیــم. توصیه هایــی  ویراســتاران  بــه  و  بر می شــماریم 

چرا از ویرایش مطلوب فاصله داریم؟
1( پدیدآورندگان، به ویژه صاحب قلمان، از ویرایش آثارشان 

ناراضی اند یا ویرایش را نمی پذیرند؛
2( ویراستاران اعتماد پدیدآورنده را جلب نمی کنند، مرز ویرایش را 

رعایت نمی کنند و دخالت های نابجا می کنند؛
3( اغلب ویراستاران دانش ویرایش متن های علمی و پژوهشی را 

ندارند؛
4( ناشران هزینه های ویرایِش خوب را نمی پذیرند؛

5( تعداد ویراستاران مطلوب بسیار اندک است؛
۶( درآمد ویراستاراِن مطلوب چندان اندک است که از این همه 

زحمت صرف نظر می کنند؛
7( شیوه های ویرایش دچار تشتت است و سلیقه در آن حاکم 

است؛
8( قیمت گذاری برای انواع خدمات ویرایشی دقیق نیست؛

9( تصور این که مشکالت یک متن، حتی متن پژوهشی با ویرایش 
قابل حل است، نادرست است؛

1۰( انتخاب این که هر اثری چه نوع ویرایشی نیاز دارد کار آسانی 
نیست؛

11( نداشتن قدرت تشخیص ویرایش خوب از ویرایش نامناسب؛
12( زمانی که صرِف ویرایِش خوب می شود برای ناشر و 

پدیدآورنده مقبول و به صرفه نیست.

مشکالتی که ناشران به آن دامن می زنند 
1( ناشــران هــر کــدام وقــت و هزینه هــای بســیاری بــرای 
تولیــد شــیوه نامۀ خــاص خــود می کننــد کــه عمومــاً فقــط 
ــدودی  ــوارد مع ــانه گذاری و م ــات نش ــم الخط و عالم ــاوی رس ح
از کلیشــه های زبانــی اســت و همیــن امــر موجــب می شــود 
ویراســتاران نیــز کلیشــه ای و مکانیکــی عمــل کننــد و اگر به ناشــر 
دیگــری رجــوع کننــد، بخواهنــد همــان کلیشــه ها را اعمــال کننــد. 
ــد.  ــن می زن ــش دام ــتت ویرای ــه تش ــیوه نامه ها ب ــوع ش ــن تن همی
ــیوه نامه ای  ــوز ش ــر، هن ــن در نش ــابقۀ دیری ــا س ــا ب ــفانه م متأس
مثــل راهنمــای آماده ســاختن کتــاب، کــه آخریــن ویراســت 
آن در 1381 منتشــر شــد، نداریــم. شــیوه نامه ای کــه تمــام 
حوزه هــای نشــر را دربــر بگیــرد و بومی شــدۀ نشــر ایــران باشــد و 
بــا تحــوالت نشــر نیــز روزآمــد شــده باشــد نگاشــته نشــده اســت. 
اســتخدام  بــه  اغلــب  هزینه هــا،  کــردن  کــم  بــرای   )2
نیروهایــی  بــا  یــا همــکاری  ناکارآمــد  و  نیروهــای کم بنیــه 
بــه  کارشــان  درنتیجــه،  و  می آورنــد  روی   دســت  ایــن  از 
می انجامــد. هزینه هــا  رفتــن  و  هــدر  چندبــاره کاری 
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3( اغلــب ناشــران آثــار را، بــدون ارزیابــی صحیــح و دقیــق، 
بــرای انتشــار می پذیرنــد و زمانی کــه بــه دســت ویراســتار 
می شــوند. متوجــه  را  متــن  مشــکالت  می رســد  حرفــه ای 

حاضرنــد  کتابشــان  کــردن  پرفــروش  بــرای  ناشــران   )4
هزینه هــای گزافــی را بــه ظواهــر کتاب هــا، به ویــژه در آثــار 
ــوا  ــه محت ــل، ب ــد و در مقاب ــان، اختصــاص دهن کــودکان و نوجوان
ــد. ــه نمی کنن ــالح آن هزین ــرای اص ــا ب ــد ی ــدان نمی پردازن چن

آسیب های عمدۀ ویرایش نامطلوب
به درســتی  ویراســتار  و  ویرایــش  کــه  فضایــی  در 
واقــف  کارشــان  بــه  نیــز  ویراســتاران  و  نشــده  تعریــف 
مواجهیــم: دســت  ایــن  از  آســیب هایی  بــا  نیســتند 
1( ورود نیروهای آموزش ندیده و بی تجربه به حوزۀ نشر و ویرایش؛

2( آموزش های ناکافی و نادرست و کوتاه مدت؛
3( بی اطالعی ناشران نوپا با سازوکار ویرایش و اهمیت آن و 

تشخیص ویراستار از ناویراستار؛
4( ورود آثار ضعیف تألیفی و ترجمه ای به نشر در تمامی 

موضوعات؛
5( حمایت نکردن از ویراستاران مجرب، در حد تقدیِر نویسنده از 

آنان در مقدمۀ کتاب و یا در جلسات نقد کتاب؛
۶( نبودن نظام دستیاری در نشر برای تقویت ویراستاران تازه کار؛

7( نداشتن روحیۀ پژوهش و نوشتن و مطالعه در میان 
ویراستاران؛7( نداشتن تجربه های کافی برای ویرایش انواع متون؛

8( نداشتن قدرت جامع نگری و دوراندیشی در میان ویراستاران و 
اهالی نشر.

ویژگی ویراستار خوب یا مطلوب
ــتار  ــوب و ویراس ــش مطل ــه ویرای ــه ب ــم ک ــا را گفتی ــۀ اینه هم
ــن  ــه ای ــه ب ــوب کســی اســت ک ــتار مطل ــوب برســیم: ویراس مطل
ــی را  ــای کاف ــد و مهارت ه ــته باش ــژه داش ــی وی ــث توجه مباح
ــا  ــی ی ــات عموم ــتن معلوم ــد. داش ــه باش ــه کار گرفت ــه و ب آموخت
آگاهــی از راه هــای یافتــن اطالعــات، تســلط بــه انــواع ویرایــش و 
موضــوع اثــر، تعییــن نیازهــای ویرایشــی اثــری کــه بــه او ســپرده 
می شــود، پــرورش توانایــی و دانــش خــود، باالبــردن دقــت، 
ــود  ــئولیت در بهب ــاس مس ــتن احس ــد، داش ــعت دی ــتن وس داش
متــن از تمامــی جهــات، رفــع  خطاهــای متــن، تســلط بــه رمــوز 
ــده و  ــا پدیدآورن ــو ب ــراری گفت وگ ــر برق ــتن هن ــی و داش ارتباط
ــرای  ــب ب ــی مناس ــا زبان ــب ب ــای مناس ــتن توصیه ه ــر، نوش ناش
پدیدآورنــده، جلــب اعتمــاد پدیدآورنــده بــا رفع اصالحــات ضروری 
و پیشــنهادهای ســازنده، صبــوری، دانســتن یــک زبــان خارجــی، 
ــای  ــن مهارت ه ــزه نوشــتن، آموخت ــودن و پاکی ــم ب ــه قل دســت ب
تغییــردادن  و فشرده نویســی،  بازآرایــی و خالصــه  بازنــگاری، 
ــب. ــوع و مخاط ــا موض ــب ب ــن متناس ــن مت ــان و لح ــان و بی زب

توصیه به ویراستاران
کــه  ویراســتاران اند  ایــن  گفــت:  بایــد  پایــان  در 
و  کننــد  تــالش  خــود  جایــگاه  یافتــن  بــرای  بایــد 
کننــد: توجــه  زیــر،  مــوارد  جملــه  از  نکاتــی،  بــه 

1( بدون همراهی و ارتباط با پدیدآورنده ویرایش نکنند؛
2( نمونۀ ویرایش را پیش از قرارداد به ناشر و پدیدآور نشان دهند 

و از آنها تأیید بگیرند؛

3( حین ویرایش با پدیدآور و ناشر ارتباط داشته باشند و مشکالت 
کار را همزمان رفع کنند؛

4( اگر 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؛
5( بهترین 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؛
۶( اگر نویسنده صاحب سبک است، تغییرات را مطابق با سبک او 

انجام دهند؛ 
ــد  ــه بای ــت ک ــری اس ــنده هن ــن نویس ــا لح ــردن ب 7( ویرایش ک
پرکینــز  مکســول  ویرایــش  اســطوره های  از  یکــی  آموخــت. 
اســت کــه همــواره نوشــته ها را طــوری بازنویســی می کــرد 
کــه خــود نویســندگان نیــز اظهــار می کردنــد کــه پرکینــز 
مقصــود را بهتــر از خودشــان دریافتــه و بیــان کــرده اســت.
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فرد یا سوژۀ ایرانی در ارتباط با توسعه
مرتضی منادی

مقدمه : 
ــانی،  ــوم انس ــاب عل ــۀ اصح ــورد مطالع ــوع م ــانی، موض ــرِد انس ف
بخصــوص علــوم اجتماعــی اســت. در مواقعــی از مفهــوم ســوژه نیــز 
ــورد  ــوع م ــی موض ــی، یعن ــه دو معن ــوژه ب ــود. س ــتفاده می ش اس
مطالعــه، کــه مــد نظــر مــا نمی باشــد بــکار مــی رود، و ســوژه بــه 
معنــی شناســا، فــردی انســانی بــا تعبیــر خــاص مــد نظــر اســت 
ــد  ــا چن ــم. در اینج ــتفاده می کنی ــی دوم اس ــن معن ــا از ای ــه م ک
ــرد و  ــوم ف ــا دو مفه ــود. آی ــرح می ش ــدی مط ــش کلی ــوع پرس ن
ــی بیــن آنهــا  ــا تفاوت ســوژه یکــی هســتند؟ همطــراز هســتند؟ ی
ــا  ــه آی ــت ک ــه اس ــن زمین ــوع دوم در ای ــش ن ــود دارد؟ پرس وج
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 
می خــورد کــه در صــورت مثــا افضلیــت ســوژه بــر فــرد، آیــا فــرد 
یــا افــراد یــک جامعــه می تواننــد ســوژه شــوند؟ چــه مســیری را 

فــرد بایــد طــی کنــد تــا بــه ســوژه تبدیــل شــود؟
ــوع پرســش هــا، واقعیــِت جامعــۀ  جــدای از یافتــن پاســخ ایــن ن
ایرانــی در حــال حاضــر چگونــه اســت؟ آیــا افــراد بیشــتری داریــم 
یــا ســوژه های 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 بحث هــای 
عمیقــی را داشــته اســت. اگــر نگاهــی اجمالــی بــه ادبیــات 
موجــود بیاندازیــم و آنهــا را تــورق کنیــم، متوجــه می شــویم کــه 
ــن  ــه ای ــددی ب ــای متع ــردازان و نظریه ه ــران و نظریه پ صاحب نظ
ــی،  ــی, جامعه شناس ــف, روانشناس ــای مختل ــدگاه ه دو واژه از دی
ــوان  ــه می ت ــته اند ک ــفه داش ــی فلس ــی و حت ــوق، انسان شناس حق
آنهــا را بــه ســه دســته تقســیم کــرد. یــا بــه بــاور کوهــن بــه ســه 
ــه و  ــد نظری ــدۀ چن ــک در برگیرن ــر ی ــه ه ــرد، ک ــام ب ــم ن پارادای
ــا  ــرد ی ــه ف ــی ب ــگاه متفاوت ــک، ن ــر ی ــند و ه ــرداز می باش نظریه پ
ســوژه دارنــد. منظــور از پارادایــم "دســت آوردهــای علمــی مــورد 
ــی, الگوهــای  ــک دورۀ زمان ــرای ی ــه ب ــی اســت ک ــرش همگان پذی
ــم  ــه ای از کارورزان فراه ــرای جامع ــا را ب ــل ه ــائل و راه ح مس
می آورنــد." )کوهــن, 1383: 76( بــه عبــارت دیگــر, "پارایــم 
ــون  ــن و فن ــری و قوانی ــی نظ ــات کل ــر مفروض ــت ب ــتمل اس مش
ــر  ــا را ب ــی آنه ــی خاص ــۀ علم ــای جامع ــه اعض ــا ک ــرد آنه کارب
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می گیرنــد." )چالمــرز, 1379 : 108( در واقــع, "پارادایــم فعالیــت 
ــا  ــل معماه ــودن و ح ــرگرم گش ــه س ــادی را, ک ــمندان ع دانش
ــن  ــان : 109( از ای ــد." )هم ــت می کن ــگ و هدای هســتند، هماهن
رو، پارادیــم یــک مجموعــۀ فکــری بــرای فهــم دنیــای پیرامــون مــا 
اســت کــه علــوم انســانی شــامل چنــد پارادایــم متفــاوت می باشــد 

ــد.  ــی، بیشــتر مطــرح بوده ان ــک در زمان ــر ی ــه ه ک

الف : سوژۀ خودمختار
نخســتین پارادایــم کــه جامعه شناســی ذهنــی را معرفــی و 
ــروی  ــدرت و نی ــوژه را دارای ق ــا س ــرد ی ــد، ف ــتیبانی می کن پش
ــگ،  ــراد، فرهن ــه اف ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــته و ب ــی دانس مهم
ــرجنبان  ــازند. س ــی می س ــکل توافق ــه ش ــه را ب ــا و جامع نهاده
ــه دکارت  ــار، رن ــن اندیشــه و آغازگــر برداشــت ســوژۀ خودمخت ای
فیلســوف فرانســوی اســت کــه انســان را موجــودی عقانــی 
ــش را  ــا و تصمیمات ــود رفتاره ــل خ ــک عق ــه کم ــه ب ــته ک دانس
ــۀ معــروف وی: »مــن فکــر می کنــم پــس  هدایــت می کنــد. جمل
مــن هســتم« ناشــی از همیــن برداشــت اســت. بــه عبارتــی, ایــن 
جملــه نقطــۀ عطــف تاریــخ بشــر اســت و روشــنگری را پایــه ریــزی 
ــت.  ــازی اس ــاز سوژه س ــا آغ ــان مداری ی ــر انس ــد, و تفک ــی کن م
ــه  ــخن گفت ــانی س ــل انس ــش از دکارت از عق ــون پی ــه افاط البت
ــا  ــز )ت ــه همــه چی ــر ب ــد شــخص متفّک اســت. "افاطــون می گوی
آنجــا کــه میّســر اســت( فقــط بــا نیــروی عاقلــه نزدیــک می شــود 
ــا  ــم ها و گوش ه ــه از راه چش ــزی را ک ــر چی ــدور ه ــی المق و حت
ــه او می رســد  ــوع عاطفــه و جــز آن ب و حــّس المســه اش و هــر ن
ــط  ــی فق ــود حقیق ــون وج ــدۀ افاط ــه عقی ــمارد. ب ــردود می ش م
ــاش  ــن ف ــر ذه ــی از آن ب ــم بخش ــت ک ــا دس ــت ی ــر اس در تفک
ــگاه  ــل جای ــن، عق ــان, 1377 : 112( بنابرای ــردد." )اوی زرم می گ

ــد. ــغال می کن ــان اش ــود انس ــی را در وج مهم
آراء ادمونــد هوســرل فیلســوف اطریشــی کــه پدیدارشناســی 
را بنیــاد کــرده و بــر ایــن بــاور اســت کــه "نقطــۀ شــروع 
ــد از :  ــه عبارتن ــت ک ــرد از پدیده هاس ــی ف ــه درون ــش، تجرب دان
ــردن  ــز ک ــگام متمرک ــه هن ــه ب ــی ک ــها،ادراکها و تصورهای احساس
توجــه بــر یــک شــیء در آگاهــی آشــکار می شــود." )گال و 
ــه  ــت. البت ــم اس ــن پارادای ــد همی ــکاران, 1386 : 1048( مؤی هم
پدیدارنــگاران بــه پژوهــش در ایــن مــورد عاقه مندنــد کــه 
ــه  ــه اینک ــود، ن ــر می ش ــوه گ ــراد جل ــر اف ــت ب ــه واقعی "چگون
ماهیــت عینــی واقعیــت چیســت. پدیدارنــگاری، روشــی تخصصــی 
بــرای توصیــف شــیوه های متفاوتــی اســت کــه افــراد طبــق آنهــا، 
جهــان اطــراف خــود را درک می کننــد." )همــان, 1052( بــه زبــان 
ــای  ــاختارها و فعالیت ه ــه س ــرا ب ــی منحص ــر، "پدیدارشناس دیگ
ــا ضمنــی  ــی و غالب ــرض اصل ــردازد، و پیــش ف آگاهــی بشــر می پ
آن ایــن اســت کــه دنیایــی کــه مــا در آن زندگــی می کنیــم، در 
آگاهــی مــا یــا در کلــه هــای مــا خلــق شــده اســت. یعنــی دنیــای 
خــارج فقــط از طریــق آگاهــی مــا معنــا پیــدا می کنــد." )کرایــب, 
1378 : 124( همچنیــن، ماکــس وبــر جامعه شناســی را در آلمــان 
پایه ریــزی کــرده و جامعه شناســی را مطالعــه پیرامــون رفتــار 
ــن رو، وی  ــد. از ای ــه می دان ــان در جامع ــِش انس ــا کن ــی دار ی معن
ــی  ــورد بررس ــش، م ــورد پژوه ــوع م ــوان موض ــه عن ــا را ب کنش ه
قــرار می دهــد. وی معتقــد اســت کــه فــرد دارای اســتراتژی 
ــا آگاهــی نســبت بــه جامعــه  بــوده و بــر اســاس نفــع و ضــرر و ب
ــر  ــت تاثی ــرا تح ــون چ ــی چ ــد و ب ــان می ده ــل نش عکس العم
جامعــه نمی باشــد. بــه عبارتــی، »از دیــدگاه وبــر, معنــای اعمــاِل 
هــر کنشــگر اجتماعــی از نظــر خــود او، کــه بــرای دیگــران امــری 
ــرا همیــن معناســت  داده شــده نیســت، اهمیــِت بنیــادی دارد زی

ــوُدن,1383 : 91(  ــت.« )ب ــال اس ــِت آن اعم ــر عل ــه نمایانگ ک
ــون کنــش  ــه بحــث پیرام ــن هــم ب ــل نمادی ــۀ کنــش متقاب نظری

ــه  ــش ب ــت. کن ــه اس ــه آن پرداخت ــوده و ب ــد ب ــانی عاقه من انس
ــد, 1963 : 4(  ــت.« )می ــی اس ــمبل های ــد »دارای س ــر می تعبی
ــوند. وی  ــی ش ــی م ــل بررس ــه, قاب ــت و در نتیج ــل رؤی ــه قاب ک
می افزایــد، »ژســت کــه بخشــی از کنــش فــردی اســت، در درون 
فراینــد اجتماعــی یــک هماهنگــی و تطابــق بــا دیگــری را بــر مــی 
ــذا ژســت کامــی یــک ســمبل معنــی دار مــی شــود.«  انگیــزد. ل
ــه  ــد »ک ــز می افزای ــد نی ــرو می ــاگرد و پی ــر ش ــان, 40( بلوم )هم
ــا  ــه تنه ــه، ن ــط جامع ــده توس ــه ش ــی ارائ ــر معان ــان در براب انس
ــا  ــه ســوی آنه ــر و ب ــه در براب ــرد، بلک ــرار نمی گی ــن ق تحــت تّعی

ــر, 1388 : 24(  ــد.« )بلوم ــش می زن ــاخت کن ــه س ــت ب دس
ــه  ــد ک ــه اســتدالل می کنن ــان اینگون ــه هــر جهــت، ذهــن گرای ب
ــن  ــه ای ــد. ب ــی می کن ــود را معن ــان خ ــن دارد و جه ــان ذه »انس
معنــی کــه واقعیــت اجتماعــی برســاختۀ کنشــگران انســانی 
ــا  ــه آنه ــرون ب ــه اینکــه از بی اســت.« )پرســتش، 1390 : 22( و ن
ــم در  ــن پارادای ــاب ای ــود. اصح ــل بش ــا تحمی ــده و ی ــه ش دیکت

ــتند. ــهره هس ــرد« ش ــت ف ــه »اصال ــی، ب ــوزۀ جامعه شناس ح

ب : مرگ سوژه
ــوده  ــه جامعــه شناســی عینــی مشــهور ب ــم کــه ب دومیــن پارادای
ــه نهادهــای اجتماعــی و جامعــه داده و آنهــا را اجــل  و اصــل را ب
بــر افــراد مــی دانــد، ســوژه محلــی از اعــراب نداشــته و در مقابــل 
نهادهــای اجتماعــی, منفعــل می باشــد. در واقــع، ســوژه ای وجــود 
ــه  ــورد مطالع ــه م ــی ک ــتند و هنگام ــراد هس ــه، اف ــدارد، هم ن
ــری  ــه بازیگ ــتند و ن ــه هس ــورد مطالع ــوژۀ م ــوند، س ــع می ش واق
کــه تصمیــم گیرنــده و تاثیرگــذار باشــد. فــرد انســانی یــا ســوژه 
ــوردار  ــه برخ ــی و جامع ــای اجتماع ــل نهاده ــی در مقاب از قدرت
ــان  ــدن جه ــای دی ــه معن ــودن ب ــی ب ــی، "عین ــه عبارت نیســت. ب
ــردن آن از  ــان و جداک ــدا از خودم ــیء« ج ــک »ش ــۀ ی ــه منزل ب
ادراک ذهنــی مــا تــا حــد ممکــن اســت." )شــارون، 1379 : 38( 
ــای  ــر از نهاده ــرد متاث ــای ف ــا و کنش ه ــر، رفتاره ــان دیگ ــه زب ب
بیرونــی اســت. از ایــن رو، "ســنت دیرپــای عیــن گرایــی واقعیــت 
اجتماعــی را کامــا امــری عینــی دانســته کــه اســتقال وجــودی 
ــر  ــرون ب ــه از بی ــت ک ــه اس ــی نهفت ــانه هایش در نیروی دارد و نش
ــت  ــه تبعی ــا را ب ــردد و آنه ــل می گ ــی تحمی ــران اجتماع کنش گ
از هنجارهــای خــاص هدایــت می کنــد." )پرســتش، 1390 : 21( 
ــوف  ــم فیلس ــل دورکی ــی امی ــتۀ جامعه شناس ــذار رش ــی بنیانگ ول
ــرد  ــزه ک ــزی و تئوری ــته را پایه ری ــن رش ــه ای ــت ک ــوی اس فرانس
ــهایش،  ــا پژوهش ــرده و ب ــیس ک ــی را تأس ــدگاه کارکردگرای و دی
ــن  ــم »ای ــد. دورکی ــت ش ــزه و تثبی ــتی تئوری ــم پوزیتویس پارادی
واقعیــت را مطــرح کــرد کــه چگونــه نهادهــای اجتماعــی گوناگــون 
ــه  ــد و چگون ــی دهن ــکل م ــی را ش ــی متفاوت ــای اخاق ویژگی ه
ــل, 1389 :  ــد.« )گرنف ــر می گذارن ــراد تأثی ــار اف ــر و رفت ــر فک ب
68( بنابرایــن، فــرد و نــه ســوژه در ایــن تعاریــف کامــا منفعــل و 
تســلیم در مقابــل نهادهــای اجتماعــی اســت. البتــه ســاختارگرایی 
ــد  ــز معتق ــب نی ــرار دارد. کرای ــته ق ــتا و دس ــن راس ــز در همی نی
ــگ  ــدی تنگاتن ــاختارگرایی پیون ــا س ــوژه ب ــرگ س ــه "م ــت ک اس
دارد." )کرایــب, 1378 : 170( در واقــع، ســاختارگرایی، "نمــادی 
اســت بــرای مجموعــه ی متنوعــی از تحقیقــات در زمینــه 
هــای روانــکاوی، زبان شناســی، ادبیــات، و بــه طــور کلی تــر، 
تحلیل هایــی فرهنگــی کــه بــه کمــِک نشانه شناســی انجــام 
می گیرنــد. الگوهــای کلــی و روش شــناختِی ســاختارگرایی دقیقــا 
پیامــی فلســفی را نیــز همــراه دارنــد. ایــن پیــام بدیــن گونــه تأویل 
ــه  ــی علی ــِی مفهوم ــی نسل ُکش ــروی نوع ــه دارای نی ــد ک می ش
»ســوژه« اســت. »ســوژه ها«ی پدیدارشناســی, اگزیستانسیالیســم 
و تمــام انســان گرایی ها.")میلر,1384 : 13( ایــن پارادایــم, بــه 

ــه« مشــهور اســت. ــت جامع »اصال
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ج : بازیگر یا عاملیت
ــاب  ــادی )اصح ــردازان انتق ــاد، نظریه پ ــدگاِه متض ــۀ دو دی در میان
ــا نقــد پارادیــم دوم، و عــدم پذیــرش صــد  مکتــب فرانکفــورت( ب
در صــدی پارادایــم نخســت، مســیر را بــرای پارادیــم ســوم بــاز و 
ــم  ــردازان، »پوزیتویس ــن نظریه پ ــدۀ ای ــه عقی ــد. ب ــوار می کنن هم
توجــه چندانــی بــه عامــان انســانی نداشــته و آنــان را تــا ســطح 
ــکار  ــار، اعمــال و اف ــزل می دهــد کــه رفت ــی تن هویت هــای منفعل
آنــان را »نیروهــای طبیعــی« تعییــن می کننــد. بــه همیــن خاطــر 
فرانکفورتی هــا بــا اعتقــاد راســخ بــه نقــش مهــم و تعییــن کننــدۀ 
عامــان انســانی )کــه در عیــن حــال وجــه تمایــز فرانکفورتی هــا 
از مارکسیســم ارتدکــس نیــز بــه شــمار مــی رود( بــه هیــچ وجــه 
ــم  ــام عل ــد ع ــد کــه قواع ــول ندارن ــای پوزیتویســم را قب ــن ادع ای
فیزیکــی و طبیعــی را مــی تــوان بــی کــم و کاســت در خصــوص 
کنــش انســانی و ســاختار اجتماعــی نیــز اِعمــال نمــود.« )نــوذری, 
1384 : 166 و 167( ایــن دیــدگاه بازیگــر بــودن انســان را مطــرح 
می کنــد کــه درجــات بازیگــری را می تــوان از آنهــا برداشــت کــرد. 
بــرای مثــال میشــل کروزیــه بنیانگــذار جامعه شناســی تشــکیات 
معتقــد اســت کــه "بازیگــر در خــارج از نهــاد و تشــکیات وجــود 
ــه خــودش اســت را تعریــف  ــدارد کــه هــم آزادی کــه متعلــق ب ن
می کنــد و هــم عقانیتــی کــه مــی توانــد در کنــش اش اســتفاده 
بکنــد. ولــی نهــاد فقــط بــرای بازیگــری وجــود دارد کــه در ارتبــاط 
ــه  ــا کســی اســت ک ــات می بخشــد، تنه ــه آن حی ــا آن اســت، ب ب
ــواری دو  ــن همج ــن, در ای ــد. بنابرای ــر بده ــد آن را تغیی می توان
ــه،  ــِش شــکل یافت ــررات کن ــن, مق ــه قوانی ــود دارد ک منطــق وج
آفریــده می شــود." )کروزیــه, 1992 : 11( بنابرایــن، در ایــن 
تعریــف بازیگــر فــردی آگاه و فعــال، کــه بــه ســوژه نزدیــک اســت، 

می باشــد.
ــب  ــی از مکت ــا تأس ــز( ب ــی گیدن ــپس آنتون ــو )و س ــر بوردی پی ی
فرانکفــورت بــا افــراط و تفریــط دو پارادایــم، یعنــی باقــی 
ذهنیت گرایــی  و  ســوژه(  )مــرگ  عینیت گرایــی  در  نمانــدن 
)ســوژۀ خودمختــار( بحــث عاملیــت را مطــرح می کنــد کــه فــرد 
نــه محصــور در خواســته های نهادهــای اجتماعــی و جامعــه 
ــه،  ــد. بلک ــار می باش ــود ُمخت ــا خ ــردی کام ــه ف ــده و ن ــی مان باق
ــان  ــت را در نوس ــش عاملی ــش نق ــگاه و موقعیت ــاس جای ــر اس ب
ــاور  ــه خــود می اندیشــد و ب ــی و آنچــه ک ــای اجتماع ــن نهاده بی
ــت وی معتقــد اســت کــه نهادهــای  ــرار دارد. در ایــن حال دارد، ق
اجتماعــی قبــل از فــرد وجــود داشــته و وجــود خواهنــد داشــت، 
ــر اســاس موقعیتــش و شــکلی کــه ذهنــش ســاخته  ــی فــرد ب ول
ــو  ــع، بوردی ــردازد. در واق ــش می پ ــای نق ــه ایف ــت، ب ــده اس ش
ــای  ــی و پدیده ه ــاختارهای عین ــان س ــی می ــۀ دیالکتیک ــر رابط ب
ذهنــی تاکیــد می کنــد. »از یــک ســوی، ســاختارهای عینــی قــرار 
ــد کــه مبنــای صورتهــای ذهنــی را تشــکیل می دهنــد و  می گیرن
ــل وارد می شــوند  ــر کنشــهای متقاب الزامهــای ســاختاری را کــه ب
تعییــن می کننــد, امــا از ســوی دیگــر، اگــر کســی خواســته باشــد 
ــا  ــۀ فــردی و جمعــی را کــه در جهــت تغییــر و ی تاشــهای روزان
حفــظ ایــن ســاختارها عمــل می کننــد بررســی کنــد، بایــد ایــن 
صورتهــای ذهنــی را در نظــر گیــرد.« )ریتــزر, 1379 : 716( بدیــن 
جهــت، وی نهادهــای اجتماعــی موجــود را تحــت عنــوان میــدان 
ــت  ــه هدای ــرد ک ــت ف ــام عاملی ــد و نظ ــف می کن ــا تعری ــا فض ی
ــد  ــف می کن ــادت واره تعری ــه ع ــد را ب ــی باش ــارش م ــدۀ رفت کنن
کــه ایــن عــادت واره هــم محصــول میدان هــای اطــراف خــود بــوده 
ــد  ــم می توان ــود و ه ــد ب ــا خواه ــا آن میدان ه ــل ب ــم در تعام و ه
تغییــر بیابــد. منظــور از میــدان، »یــک فضــای اجتماعــی ســاخت 
یافتــه یــا یــک میــدان از نیروهاســت، کــه درون آن بــا افــراد دارای 
ــا  ــدار و ب ــته و پای ــط پیوس ــا رواب ــتیا، ب ــر اس ــراد زی ــتیا و اف اس
ــروکار  ــد، س ــاق می افت ــدان اتف ــن می ــه درون ای ــی ک نابرابری های
ــرای  ــارزه ب ــدان مب ــک می ــن حــال ی ــدان، در عی ــن می ــم. ای داری

ــو، 1387  ــز هســت.« )بوردی ــارزه نی ــدان مب ــظ می ــا حف ــر ی تغیی
ــی،  ــدان فرهنگ ــون، می ــی همچ ــای متفاوت ــا، میدان ه : 57( ضمن
ــی  ــی، ورزش ــی، علم ــادی، سیاس ــی، اقتص ــی، مذهب ــری، ادب هن
ــدان  ــر می ــن رو، »ه ــود دارد. از ای ــه ای وج ــر جامع ــره در ه و غی
ــان  ــه در آن عام ــرد ک ــداد ک ــازاری قلم ــد ب ــوان همانن را می ت
ــز، 1390 : 73(  ــون ویت ــد.« )ب ــار می کنن ــان رفت ــد بازیکن همانن
یعنــی، هــر میــدان فرهنــگ و منطــق متفاوتــی از دیگــری خواهــد 
ــدان،  ــوای آن می ــابه محت ــادت وارۀ مش ــال آن، ع ــت و بدنب داش
تولیــد خواهــد شــد. شــاید بتــوان میــدان را بــه تعبیــر هابرمــاس 
ــرا،  )ریتــزر، 1379 : 735( زیســت جهــان فــردی تلقــی کــرد. زی

ــم. هــر یــک از مــا زیســت جهــان خــاص خــود را داری
در ایــن پارادایــم، فــرد یــا انســان )همــه نــه بــه یــک انــدازه( بــه 
ــر تحــت  ــدرت تفکــر داشــتن و کمت ــودن و ق دلیــل اهــل فکــر ب
ــر  ــه تعبی ــود. ب ــل می ش ــوژه تبدی ــه س ــودن، ب ــا ب ــر نهاده تاثی
ــما  ــال ش ــوژه[ هســتید اعم ــل ]س ــه فاع ــی ک ــی، »وقت ــان ف برای
از درون بــر می خیــزد، وقتــی کــه متفاعــل ]فــرد[ هســتید، 
ــان هســتند.«  ــرون از خودت ــزی بی ــه چی ــال شــما پاســخی ب اعم
)فــی،1381 : 39( در هــر حــال، ایــن اندیشــه یــا پارادایــم ســوم 
ــد. ــرح می باش ــی مط ــی و جامعه شناس ــوم اجتماع ــوزۀ عل در ح

اهمیت فرد یا سوژه
ــر  ــر ب ــا برت ــر، ی ــل ت ــوژه کام ــا س ــرد ی ــم ف ــک از مفاهی کدامی
دیگــری اســت؟ بــه عبارتــی, چــه مشــخصاتی فــرد یــا ســوژه دارد 
ــر  ــه ذک ــری اســت؟ الزم ب ــر دیگ ــی ب ــت یک ــه نشــان از اعلمی ک
اســت کــه هیــچ متفکــری مســتقیما بــه شــکلی کــه مــا از ســوژه 
ســخن خواهیــم گفــت و آنگونــه کــه ُمــراد مــا اســت, بحــث نکــرده 
ــی از اندیشه شــان  ــی در بخش های ــه شــکل موضع ــه، ب اســت، بلک
از ســوژه و مشــخصه ای خــاص از آن ســخن گفته انــد. ضمــن 
مهــم بــودن هــر مشــخصه ای از ســوژه نمی تــوان در جهــان امــروز 
ــا کــرد و قناعــت  ــرد اکتف ــا ف ــز ب ــک مشــخصه جهــت تمای ــه ی ب
کــرد. زیــرا، نمی تــوان در ایــن حالــت ســوژه را بــه شــکل کلــی و 
واقعــی بــا یــک مشــخصه شناســایی کــرد. ایــن مشــخصه ها غالبــا 
در رفتارهــا دیــده می شــوند کــه در ابتــدا در ذهــن رخ داده اســت. 
ــن  ــد ممک ــاق می افت ــن« اتف ــه »درون ذه ــی ک ــرا, "تغییرات زی
ــه تغییــرات  اســت از نظــر علمــی مــورد توجــه باشــد، امــا اگــر ب
ــی  ــن جــا تمایل ــده منجــر نشــود، در ای ــا آین ــاری در حــال ی رفت
ــرات  ــن تغیی ــر, 1381 : 21( و ای ــت." )گاردن ــرح آن نیس ــه ط ب

نمادهــای مشــخصات فــرد یــا ســوژه هســتند.
ــل  ــانها قای ــن انس ــف بی ــب مختل ــه مکات ــی ک ــی از تفاوت های یک
ــال و  ــان فع ــث انس ــه بح ــت ک ــکاوی اس ــوزۀ روان ــوند، ح می ش
ــزی را  ــال 1953 تمای ــکان در س ــد. "ل ــش می کش ــل را پی منفع
میــان ســوژه و مــن ]فــرد[ ایجــاد کــرد کــه بــه صــورت یکــی از 
ــد. در  ــی مان ــار او باق ــر آث ــر دیگ ــزات در سراس ــن تمای بنیادی تری
حالــی کــه مــن بخشــی از نظــم تصویــری اســت، جزیــی از نظــم 
نمادیــن اســت. از ایــن رو، ســوژه مطلقــا بــا مفهــوم خودآگاهانــه ی 
عمل گــری یعنــی پنــداری صــرف کــه مــن آن را تولیــد می کنــد، 
ــوژه ی«  ــت. »س ــودآگاه اس ــادل ناخ ــه مع ــت، بلک ــان نیس یکس
لکانــی، ســوژه ی ناخــودآگاه اســت. لــکان معتقــد اســت ایــن تمایــز 
را می تــوان در آثــار فرویــد یافــت." )اونــز، 1386 : 317( وی 
ــی و  ــگاه آن در زبان شناس ــوژه« ورای جای ــد، "واژه ی »س می افزای
منطــق، داللت هــای تلویحــی فلســفی و حقوقــی نیــز دارد. ســوژه 
در گفتمــان فلســفی بــه یــک خــود – آگاهــی فــردی اشــاره دارد." 
ــل  ــه تقاب ــد ب ــه معتق ــر الکان ک ــع، از منظ ــان, 318( در واق )هم
ســاختار و آزادی اســت، در ایــن شــرایط ســوژه شــکل می گیــرد. 
ــال دارد، در  ــت و انفع ــوژه اس ــر از س ــرد کهت ــر, ف ــان دیگ ــه زب ب

ــرد می باشــد. ــر از ف ــال اســت و ارجــح ت ــی کــه ســوژه فع حال
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فرایند تبدیل فرد به سوژه
فراینــد تبدیــل فــرد بــه ســوژه چگونــه اســت؟ فــرد چــه مراحلــی 
ــودن جــدا شــده و  ــا از فردب ــد ت ــد طــی کن ــی توان ــا م ــد ی را بای
ــل  ــی در تبدی ــه ســمت ســوژه بودگی حرکــت کنــد؟ چــه عوامل ب
فــرد بــه ســوژه نقــش دارنــد؟ تقریبــا هیــچ متخصصــی مســتقیما و 
دقیقــا بــه فراینــد و مراحــل تبدیــل فــرد بــه ســوژه نپرداخته انــد، 
ــا  ــا برخــورد ب ــه ب ــی کــه چگون ــا طــرح عوامل ــه شــکلی ب بلکــه ب
ــد. در  ــاره کرده ان ــد، اش ــل می کن ــوژه تبدی ــه س ــا را ب ــرد، آنه ف
ــتفاده  ــوژه اس ــرد و س ــا از ف ــن متناوب ــدادی از متفکری ــل، تع اص
ــذا، بحــث  ــل نمی شــوند. ل ــن دو قائ ــن ای ــزی بی ــد و تمای می کنن
ــدون  ــد، ب ــام می برن ــدادی، از ســوژه ن ــد مطــرح نیســت. تع فراین
ــن  ــوان ای ــی می ت ــد. ول ــرار بدهن ــرد ق ــل ف ــه آن را در مقاب اینک
ــر  ــاوت و اعلم ت ــوژه متف ــه س ــرد ک ــان ک ــت را از اندیشه ش برداش
از فــرد اســت. تعــدادی دیگــر، از ســوبژکتیویته ســخن می گوینــد 
کــه در مواقعــی منظورشــان یــا امــر ذهنــی اســت و یــا بعضــا ُمــراد 
همــان ســوژه اســت، و می تــوان ســوژه را از گفته هــای آنهــا 
ــد و  ــخن گفته ان ــوژه س ــتقیما از س ــه مس ــی ن ــرد. ول ــت ک برداش
ــد.  ــی می کنن ــا اســت معرف ــراد م ــه شــکلی کــه ُم ــه ســوژه را ب ن
نــه همیشــه می تــوان هــر ســوبژکتیویته را ســوژه نامیــد. در ایــن 
شــکی نیســت کــه هــر خــودی دارای ســوبژکتیویته خواهــد شــد، 
ــی  ــه چیزهای ــد چ ــه می دان ــد ک ــد ش ــی خواه ــی، دارای ذهن یعن

ــی هــر ســوبژکتیویته ای ســوژه نخواهــد شــد. دارد، ول
در امــر ســوژه شــدن تغییــر ذهــن صــورت می گیــرد کــه محصــول 
آن آگاهــی اســت. و در ایــن رهگــذر، "ســوژه بودن یا ســوژه شــدن 
آغــاز جســتجوی یــک خــود اســت، خــودی مطمئــن و مســلط." 
)اسلدزیفســکی، 1991 : 41( 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 
ــی  ــروژۀ رهای ــاید پ ــرد. و ش ــورت می گی ــوژه ص ــرد و س ــن ف بی
ــود  ــه خ ــد ب ــه تاکی ــتگی ب ــوژه از وابس ــۀ س ــی کلم ــت و معن اس
تغییــر می کنــد." )گالیســو، 1991 : 7( بلکمــور هــم معتقــد اســت 
ــره خــورده اســت،  ــه مســئلۀ آگاهــی گ ــه، "مســئلۀ »خــود« ب ک
زیــرا هــر وقــت تجربه هــای آگاهانــه ای وجــود دارد خیلــی راحــت 
ــرای  ــد ب ــد دارن ــا الب ــه ه ــن تجرب ــه ای ــرد ک ــرض ک ــود ف می ش
ــی باشــند  ــه تجربه های ــی نمی شــود ک ــد، یعن کســی روی می دهن
ــان  ــه زب ــده ای نباشــد." )بلکمــور, 1387 : 86( ب ــه کنن ــا تجرب ام
ــا  ــوم دیگــر ب ــاور اســت کــه "تمــام عل ــن ب ــر ای ــور ب دیگــر، کدی
خــودآگاه آدمیــان ســروکار دارنــد. ایــده آل ابژکتیویتــه )عینیــت( 
در علــم بــه معنــای بــه حداقــل رســاندن ســوبژکتیویته )ذهنیــت( 
ــر ناخــودآگاه  ــاندن تأثی ــل رس ــه حداق ــان ب ــا هم مشــاهده گر و ی
او در مطالعــه اش اســت. در حالــی کــه در علــم روانــکاوی موضــوع 
مطالعــه همــان ســوبژکتیویته انسانهاســت." )کدیــور، 1381 : 39(

بحث و نتیجه گیری:
ــند، آزاد  ــته باش ــتقال داش ــه ای اس ــراد جامع ــه اف ــی ک در صورت
ــم  ــز ه ــر برانگی ــات تفک ــا موضوع ــر باشــند و ب باشــند، اهــل تفک
ــه خودشناســی رســیده  ارتبــاط داشــته باشــند، خــاق باشــند، ب
ــع  ــا موان ــل بشــوند؟ آی ــه ســوژه تبدی ــد ب ــی توانن ــا م باشــند، آی
دیگــری در ســر راه ســوژه شــدن افــراد وجــود دارد؟ اولیــن مانــع 
ــه  ــراد ب ــۀ اف ــد هم ــازه نمی ده ــه اج ــت ک ــوژی اس ــث ایدئول بح

ــل بشــوند. ــوژه تبدی س
آیــا وقعــا ایدئولــوژی ســوژه ســاز و ســوژه پــرور هســتند؟ یــا هــر 
ــث دارد. در  ــای بح ــش ج ــن پرس ــتند؟ ای ــش هس ــوژه ُک دو س
ــوژی مجموعــۀ قوانیــن، ارزش هــا، هنجارهــا، بایدهــا  واقــع، ایدئول
ــی  ــات و ارکان زندگ ــی لحظ ــرای تمام ــه ب ــی اســت ک و نبایدهای
خصوصــی و جمعــی یــک جامعــه در نظــر گرفتــه می شــود. 

بــه زبــان دیگــر، ایدئولــوژی زندگــی اقتصــادی، اجتماعــی، 
ــردی را  ــن ف ــط بی ــی رواب ــه و حت ــک جامع فرهنگــی، سیاســی ی
ــا در  ــی از ایدئولوژی ه ــد. بعض ــت می کن ــد و هدای ــکل می ده ش
ــد و  ــت می کنن ــز دخال ــراد نی ــی اف ــی خصوص ــای زندگ عرصه ه
ــوف  ــکی فیلس ــک کوالکوفس ــد. لِِش ــر می گیرن ــی را در نظ قوانین
ــِت  ــی[ و فضیل ــم ]اقتدارگرای ــۀ »توتالیتاریس ــتانی "در مقال لهس
دروغ« می نویســد کــه هــدف واقعــی توتالیتاریســم آن اســت 
ــه در  ــاند ک ــه ای برس ــه مرتب ــود را ب ــوژِی خ ــِی ایدئول ــه چیرگ ک
ــره  ــان ها یکس ــرود و انس ــان ب ــا از می ــی کام ــی خصوص آن زندگ
ــد."  ــدا کنن ــل پی ــک تقلی ــعارهای ایدئولوژی ــی از ش ــه مصادیق ب
ــک  ــوژی ی ــت، ایدئول ــر جه ــه ه ــکی, 1388 : 22( ب )کوالکوفس
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 
ــذا،  ــد. ل ــذار کن ــی را واگ ــوژی نقش های ــرای اجــرای ایدئول ــد ب بای
ــه  ــدگاه، ب ــن دی ــا ای ســاختِن ســاختار )اذهــان( هدفــش اســت. ب
نوعــی ســوژه ســاز اســت، ولــی ســوژه ای در چارچــوب ایدئولــوژی 
ــوژی ســوژۀ  ــع، ایدئول ــر از قوانیــن و ســاختارش. در واق ــه فرات و ن
محــدود می ســازد. زیــرا، فــرد را محــدود بــه مشــخصات و 
ــوب و  ــث خ ــوژی بح ــون، ایدئول ــد. چ ــود می کن ــته های خ خواس
بــد، زشــت و زیبــا، ســیاه و ســفید، خیــر و شــر، دوســت و دشــمن 
ــب، در  ــن ترتی ــد. بدی ــرح می کن ــودی را مط ــر خ ــودی و غی و خ
ــن  ــا ای ــدارد. در نتیجــه، ب ــی ن ــرد جایگاه ــوژی ف ــارج از ایدئول خ
ــا ســوژه ســاز،  ــوژی بیشــتر ســوژه ُکــش اســت ت رویکــرد، ایدئول
ــا  ــی کــه ب ــا اینکــه ســوژه هایی خــاص و محــدود می ســازد. آنان ی
ــوژی  ــود و ایدئول ــد ب ــوژه نخواهن ــند، س ــگام نباش ــوژی هم ایدئول
اجــازۀ ســوژه شــدن را نمی دهــد. زیــرا، در همیــن راســتا، "دیویــد 
هارتمــن فیلســوف دینــی چنیــن می گویــد: »چارچــوب یکدســت، 
ــواه  ــک حقیقــت خودگ ــا ی ــی تنه ــادی نمی ســازد. وقت ذهــن انتق
وجــود دارد در مــورد هیــچ چیــز ســؤال ایجــاد نمی شــود و هیــچ 
ــر, 1386 : 275(  ــود.«" )گاردن ــی زده نمی ش ــۀ خاقیت گاه جرق
لــذا, ســوژه ای متولــد نمی شــود. بــه زبــان دیگــر, ایدئولــوژی بــه 
ــرور  ــد ســوژه پ ــذا نمی توان ــوم سیاســی اقدارگراســت، ل ــر عل تعبی

باشــد.
ــن  ــر ای ــت و ب ــوژی اس ــف ایدئول ــز مخال ــورت نی ــب فرانکف مکت
ــاره،  ــن ب ــت. در ای ــش اس ــوژه ُک ــوژی س ــه ایدئول ــت ک ــاور اس ب
ایــن مکتــب "طــی بررســی ها و تحقیقــات متعــدد خــود در بــارۀ 
ــا  ــا ُمعضــل ی ــف ب ــاد مختل ــر و ابع ــان از منظ ــۀ آلم ــخ جامع تاری
ــئلۀ  ــود از مس ــارت ب ــود و آن عب ــده ب ــرو ش ــی روب ــدۀ خاص پدی
ــه منظــور دســتکاری در  ــه ب ــزار فریبکاران ــه اب توســل فاشیســم ب
اذهــان، چیــزی کــه در تعبیــر کلــی مــی تــوان از آن تحــت عنــوان 
»نظریــۀ فریــب اذهــان« یــاد کــرد." )نــوذری, 1384 : 109( کــه 
ــه،  ــی ک ــود. از آنجای ــوژی ب ــد ایدئول ــان واج ــتکاری اذه ــن دس ای
ایدئولــوژی قاعدتــا واجــد اســتیا اســت، "بنــا بــر اســتدالل نظریــۀ 
انتقــادی، اســتیا از طریــق ســرکوب ویژگی هــای ســوبژکتیو 
ــوژه  ــه س ــت ک ــای آن اس ــه معن ــازی ب ــد و آزادس ــل می کن عم
ــاره  ــوژه را دوب ــه ی س ــه منزل ــش ب ــرِف جایگاه ــای مع ویژگی ه
تصاحــب کنــد." )میلــر,1384: 83( از ایــن رو, کارکــرد ایدئولــوژی 
ــاب  ــاس از اصح ــه هابرم ــتیا اســت. از جمل ــل اس ــی عم ــه نوع ب
همیــن مکتــب معتقــد اســت کــه ســاختار بــه هــر جهــت ســوژه 
ــل –  ــق تأم ــل از طری ــه "عق ــت ک ــد اس ــت. وی معتق ــش اس ک
ــه شــکل های ســرکوب گر  ــارزه ب ــد. مب ــق می یاب ــر – خــود تحق ب
ســازمان اجتماعــی از طریــق تغییــری کــه در آگاهــی ســوژه های 
ــان در  ــاص انس ــِی خ ــِق توانای ــه تحق ــی ک ــا رهایی ی ــانی و ب انس
ــن  ــد. ای ــت، روی می ده ــس اس ــاالرانه و مؤس ــود س ــت خ فعالی
مبــارزه بــه طــور ضمنــی داللــت دارد بــر »پیش بینــی جامعــه ای 
ــه ی  ــرای هم ــل ب ــغ  و بالفع ــاالری بال ــود س ــه و خ ــی یافت رهای
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انســان ها«." )همــان، 86(
اگــر در جامعــه ای آزادی باشــد و ایدئولــوژی هــم وجــود نداشــته 
ــث  ــی باع ــه موانع ــد؟ چ ــد ش ــوژه خواهن ــراد س ــۀ اف ــد، هم باش
می شــوند تــا فــرد، فــرد باقــی بمانــد؟ یکــی از ایــن موانــع مهــم، 
ــای آزادی،  ــود آزادی و در فض ــم وج ــرد علیرغ ــه ف ــت ک ــن اس ای
الینــه نشــده باشــد. بــه زبــان دیگــر، در کنــار آزادی، و اســتقال 
فــرد، یکــی دیگــر از مفاهیمــی کــه در ارتبــاط بــا انســان و در ایــن 
راســتا قابــل تعمــق اســت و تفــاوت فــردی )بیشــتر تفــاوت فــرد 
ــرد  ــوژه شــدن ف ــع س ــا مان ــی آورد، و ضمن ــود م ــوژه( را بوج و س

اســت.
از خودبیگانگــی مانــع فکــر کــردن فــرد نیــز مــی شــود، هــر چنــد 
کــه ظاهــرا فــرد آزاد باشــد. مســخ شــدن بــه نوعــی ســلب آزادی 
ــدان  ــه چن ــدی ک ــت، بن ــد اس ــا در بن ــرد عم ــت. ف ــی اس واقع
ــد  ــی می توانن ــوژه زمان ــخصات س ــن، مش ــت. بنابرای ــان نیس نمای
ــن رو،  ــا مســخ نشــده باشــد. از ای ــه ی ــرد الین اجــرا شــوند کــه ف
فــرد از خــود بیگانــه بــا هــر چیــزی کــه باشــد نمی توانــد 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 نمی توانــد بــه ســوژه تبدیــل بشــود. بیمــار روانــی نیــز 
ــتن  ــه خویش ــکاوی ب ــک روان ــه کم ــه ب ــت ک ــه اس ــود بیگان از خ
ــتقال و از  ــود آزادی و اس ــورت وج ــردد. در ص ــر می گ ــش ب خوی
خــود بیگانــه نشــدن، چــه عامــل یــا عواملــی می تواننــد در ســوژه 
ــه می شــود کــه فــرد  ــا چگون شــدن فــرد نقــش داشــته باشــند ی

ــد؟ ــش می یاب ــش افزای ــود، آگاهی ــر می ش ــل تفک اه
بــه نظــر می رســد کــه در بیــن ایــن عوامــل مطــرح شــده، 
ــد.  ــی کنن ــر م ــی و تفک ــد آگاه ــه تولی ــد ک ــود دارن ــی وج عوامل
ــگ  ــش فرهن ــت، دوم، افزای ــگاهی اس ــات دانش ــت، تحصی نخس
ــرمایۀ  ــم س ــدی و مه ــر کلی ــل از عناص ــن دو عام ــه ای ــردی ک ف
ــه  ــت ک ــد اس ــو معتق ــت. بوردی ــو اس ــان بوردی ــه زب ــی ب فرهنگ
انســانها دارای ســه نــوع ســرمایه ســرمایۀ اقتصــادي، اجتماعــی و 
فرهنگــي هســتند. بــه بــاور بوردیــو هــر ســه ســرمایه مهم هســتند 
ــر از  ــی مهم ت ــرمایۀ فرهنگ ــی س ــد. ول ــاط دارن ــر ارتب ــا یکدیگ و ب
ــف از  ــه پژوهش هــای مختل ــا توجــه ب دو ســرمایۀ دیگــر اســت. ب
ــی از  ــه حاک ــادی، 1392( ک ــگر )من ــای پژوهش ــه پژوهش ه جمل
کاهــش ســرمایۀ فرهنگــی اکثریــت افــراد جامعــه علیرغــم افزایــش 
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــتیم، ب ــگاهی هس ــات دانش ــطح تحصی س
عاملیــت ضعیف تــری را در ســطح جامعــه شــاهد بــوده و بــا ســوژۀ 
کمتــری نیــز برخــورد داریــم. از ســویی، انفعــال در جامعــۀ فعلــی، 
ــاد،  ــد اعتی ــودن )مانن ــیر ب ــودن و اس ــد ب ــر، دربن ــوی دیگ از س
ــی(، نشــان از دور شــدن از ســوژه بودگــی  ــش بیمــاران روان افزای
تعــداد زیــادی از  افــراد جامعــه اســت. چنیــن جامعــه ای، پویایــی 
خــود را از دســت می دهــد و روزمرگــی را پیشــه کــرده و دروغ و 
ــادی می شــود. در چنیــن شــرایطی  ــه امــری ع ــی در جامع دوروی
ــه  ــه آرامــی و چــه بســا ب کــه ســوژه هــا کــم هســتند، توســعه ب

ــد. ــت می کن ــختی حرک س

فهرست منابع
منابع فارسي :

- اونــز دیلــن )1386(. فرهنــگ مقدماتــی اصطاحــات روان کاوی لکانــی. 
ــو. ــر گام ن ــران, نش ــا. ته ــدی پارس ــع و مه ــدی رفی ــۀ مه ترجم

- اوی زرمــان تئــودور )1377(. مســائل تاریــخ فلســفه. ترجمــۀ پرویــز بابایــی. 
تهــران, موسســه انتشــارات نــگاه.

ــگ  ــران, فرهن ــی. ته ــا رضای ــۀ رض ــی. ترجم ــوزان )1387(. آگاه ــور س - بلکم
معاصــر.

- بوردیــو پیــر )1387(. در بــارۀ تلویزیــون و ســلطۀ ژورنالیســم. ترجمــۀ ناصــر 
فکوهــی. تهــران, انتشــارات آشــتیان.

- بــوُدن ریمــون )1383(. مطالعاتــی در آثــار جامعــه شناســان کاســیک. جلــد 
اول. ترجمــۀ باقــر پرهــام. تهــران, نشــر مرکــز.

- بــون ویتــز پاتریــس )1390(. درس هایــی از جامعــه شناســی پــی یــر بوردیــو. 
ترجمــۀ جهانگیــر جهانگیــری و حســن پورســفیر. تهــران, نشــر آگــه.

- پرســتش شــهرام )1390( روایــت نابــودی نــاب. تحلیــل بوردیویــی بــوف کــور 
در میــدان ادبــی ایــران. تهــران, نشــر ثالــث.

ــم  ــب عل ــر مکات ــدي ب ــم. در آم ــتي عل ــن اف. )1379(. چیس ــرز آل - چالم
شناســي فلســفي. ترجمــۀ : دکتــر ســعید زیبــاکام. تهــران, ســازمان مطالعــه و 

ــا. ــوم انســاني دانشــگاه ه ــب عل ــن کت تدوی
ــۀ  ــه شناســی در دوران معاصــر. ترجم ــۀ جامع ــزر جــورج )1379(. نظری - ریت

ــی. تهــران, انتشــارات علمــی. محســن ثاث
ــۀ :  ــه شناســي. ترجم ــدگاه جامع ــل )1379(. ده پرســش از دی ــارون جوئ - ش

ــي. منوچهــر صبــوري. تهــران, نشــر ن
ــد  ــرش چن ــا نگ ــي, ب ــوم اجتماع ــن عل ــفه امروزی ــان )1381(. فلس ــي برای - ف

ــو. ــرح ن ــران, ط ــي. ته ــایار دیهم ــۀ : خش ــي. ترجم فرهنگ
ــاس.  ــا هابرم ــونز ت ــدرن از پارس ــي م ــۀ اجتماع ــان )1378(. نظری ــب ی - کرای

ــه. ــارات آگ ــران, انتش ــر. ته ــاس مخب ــۀ : عب ترجم
ــم.  ــت و یک ــرن بیس ــکاوي در ق ــکان, روان ــب ل ــرا )1381(. مکت ــور میت - کدی

ــات. ــارات اطاع ــران, انتش ته
- کوهــن تومــاس. س. )1383(. ســاختار انقــاب هــای علمــی. ترجمــۀ عبــاس 

طاهــری. تهــران, نشــر قصــه.
- کوالکوفســکی لِِشــک )1388(. زندگــی بــه رغــم تاریــخ. ترجمــۀ خســرو ناقــد. 

تهــران, جهــان کتــاب.
- گاردنــر هــوارد )1386(. تغییــر ذهــن هــا. هنــر و علــم تغییــر ذهــن خــود و 

دیگــران. ترجمــۀ کمــال خــرازی. تهــران, نشــر نــی.
ــی در  ــی و کیف ــق کم ــای تحقی ــکاران )1386(. روش ه ــت و هم - گال مردی
ــان, احمــد نصــر و همــکاران.  ــد دوم مترجم ــی و روانشناســی. جل ــوم تربیت عل

ــران, ســمت. ته
ــد  ــۀ محم ــو. ترجم ــر بوردی ــدی پی ــم کلی ــکل )1389(. مفاهی ــل مای - گرنف

ــکار. ــر اف ــران, نش ــی. ته ــدی لبیب مه
ــران,  ــرورش. ته ــوزش و پ ــی آم ــه شناس ــی )1392(. جامع ــادی مرتض - من

ــور. ــارات آوای ن انتش
- میلــر پیتــر )1384(. ســوژه, اســتیا و قــدرت. در نــگاه هورکهایمــر, مارکــوزه, 
هابرمــاس و فوکــو. ترجمــۀ نیکــو ســرخوش و افشــین جهاندیــده. تهــران, نشــر 

. نی
- نــوذری حســینعلی )1384(. نظریــه ی انتقــادی مکتــب فرانکفــورت در علــوم 

اجتماعــی و انســانی. تهــران, نشــر آگــه.

 منابع فرانسوي :
 Crozier Michel et Erhard Friedberg )1992(. L’acteur et le -
.système. Paris, Edition Points

 Gallisso René )1991(. L’Homme et la Société. Théorie du -
 Sujet et théorie Sociale. Revue internationale de recherches
.et de synthèses en sciences sociale. L’Harmattan. No 101
Mead Georges Herbert )1963(. L’esprit, le soi, et la so-  - 
.ciété. Paris, P.U.F
 Sledziewski Elisabeth )1991(. L’Homme et la Société. -
 Théorie du Sujet et théorie Sociale. Revue internationale
de recherches et de synthèses en sciences sociale. L’Har-
.mattan. No 101



ت
ال

قا
م

193

ــودی  ــه ناب ــراث فرهنگــی« روب ــرای حفــظ »می ب
ــج  ــوی  گن ــه س ــی ب ــرد: راه ــوان ک ــه می ت چ

خانه هــای میــراث 
محمدرضا مهدی زاده

اگــر امــروزه  مکــرر و فــراوان  از محیــط زیســت و حفــظ آن ســخن 
می گوییــم ایــن دغدغــه حاصــل نوعــی اگاهــی بــه طبیعــت اســت 
ــی و  ــی مل ــه حاصــل اگاه ــی” ک ــت مل ــود همچــون” دول ــه خ ک
هویــت ســازی بــود برســاخته تفکــر مــدرن والزامــات و اقتضائــات 
ــدک  ــدک ان ــر را ان ــی کمت ــر و درغلظت ــن ام آن اســت. مشــابه ای
ــه  ــد ک ــوان دی ــی« می ت ــراث فرهنگ ــان »می ــش گفتم در پیدای
خــود حاصــل نوعــی اگاهــی فرهنگــی  و اهمیــت یافتــن گذشــته 
ــود. آگاهــی ای   ــارش خواهدب و میــراث  قلمدادشــدن فرهنــگ و اث
کــه آبشــخورش را شــاید بتــوان از ورود نــگاه شرق شناســانه وبعضــا 
ــی  ــازی و تبارشناس ــوم  واس ــان س ــه جه ــا ب ــتعماری غربی ه اس
ــا  ــزد قدم ــار در ن ــن اث ــم ای ــل و ترمی ــظ و تجلی ــه حف ــرد. ورن ک
ــرایط  ــی و ش ــر جهان بین ــا ب ــدرن بن ــا م ــنت و پیش ــای س و فض
زیســتِی غیرمتعرضانــه، معضــل وپروبلماتیــک و دغدغــه ای خیلــی 
مهــم نبــود )در نــزد حافــظ و ســعدی اشــارات خیلــی جــدی بــه 
ــر  ــرف ب ــه ص ــیراز و موی ــید ش ــت جمش ــی و تخ ــر هخامنش عص
ــید و  ــه جمش ــا ب ــم ام ــن نمی بین ــای که ــظ بناه ــی و حف خراب
کســری و ربــع و اطــال وعبــرت از ایــن آثــار ماننــد قصیــده ایــوان 
مدایــن خاقانــی شــروانی قــرن6 ارجاعــات قابــل توجــه داریــم!(. 
ــه باشــد  ــم ک ــار ه ــه اجب ــروز اگاهــی زیســت محیطــی ب ــر ام اگ
ــده از  ــن نگــرش خــود برام ــی قلمــداد می شــود، ای مکــرم و الزام
ــی اســت و الجــرم  زیســت جهــان وقلمــرو زندگــی روزمــره کنون
ــان   ــاِد االیندگــی وطوف چــون هــوا و خــاک احاطه گــر ماســت و ب
ــر اکثریــت مــا می جوشــد و مــی وزد  ــه تکنولوزیــک ب ومــوج ِحمل
ــم و  ــن آگاهــی روی اوری ــه ای ــرای زیســتن ب وادارمــان می کنــد ب
بــه آن بیندیشــیم. امــا اگاهــی بــه میــراث فرهنگــی اینگونه نیســت 
ــود. چــه اندیشــه و عمــل بــدان، ضــرورت و  و احتمــاال نخواهــد ب
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. 
ــکل گیری  ــتلزم ش ــه مس ــری ک ــب و ماث ــه و کت ــاری و ابنی معم
بــا فکــر و اندیشــه و کتابــت و تحقیــق هســتند از ســرپنجه خــرد 
خردمنــدان حاصــل می شــوند و درِک قــدر و قــدرت و منزلتشــان 
نیــز بیشــتر و بهتــر از ســوی خردمنــدان و فرهنگ شناســان میســر 
ــن اگاهــی ضعیــف فرهنگــی کــه حاصــل  ــا همی ــود. ام خواهــد ب
ــوار   ــرمایه داری جهانخ ــی س ــانه ها و حت ــدرن و رس ــای م پویش ه
اســت نیــز  راه درازی را بــرای هموارکــردن التــزام بــه حفــظ ماثــر 

گذشــتگان مــا درپیــش دارد.
میــراث فرهنگــی در نــزد دولت هــای مــدرن  بســان امــوری 
ــی و  ــت مل ــاد هوی ــل ایج ــتگی و عام ــه همبس ــز را ن ــر نی دیگ
ــه افــراد، ادیــان،  الجــرم انســجام و روحیــه ملــی اســت چراکــه ب
ــق  ــم حــس تعل ــک اقلی ــز در ی ــوام متمرک ــا و اق ــا و خاک ه زبانه
ــم  ــند و ه ــی می بخش ــدت جمع ــتگان و وح ــا گذش ــاط ب و ارتب
روحیــه بخــش عظمــت و ارج و قــرب و عــزت و انــرزی روانــی انهــا 
ــود. میــراث فرهنگــی اعــم از مــادی و معنــوی )ابنیــه  خواهنــد ب
ــد اکســیر  ــده از خــال قرون(هــم میتوانن و اندیشــه های بجــا مان
ــتی های  ــا و نژادپرس ــزرگ بینی ه ــود ب ــر و خ ــه  تخدی و خمیرمای
کــم مایــگان و قــدرت پرســتان امــروز واقــع شــوند و هــم منبــع 
فیــض و چشــمه جوشــش بازاندیشــی دیروزیــان و نظریه پــردازی و 
ســرمایه نــوی شــود بــرای رشــد و پیشــرفت و بازخوانــی خویشــتن 
ــراث  ــن می ــر ای ــی دیگ ــت. ویژگ ــگ دوس ــان فرهن ــزد امروزی درن

خاطره ســازی و پیونــد امروزیــان بــا دیروزیــان و در نتیجــه تزریــق 
ــخ اســت. حــس باهمبودگــی و شــراکت در زندگــی وکل تاری

تاکنــون حفــظ کامــل میــراث فرهنگــی بجــا مانــده در اکثــر دنیــا 
ــا شکســت  ــی ب ــی فرهنگ ــوردار از اگاه ــم برخ ــاط ک و بیشــتر نق
ــف در  ــه انحــای مختل ــراث ب ــن می ــش مواجــه شــده و ای ــا چال ی
ــد. ســکون و انفعــال و  ــا فراموشــی قرارگرفته ان معــرض تخریــب ی
نشســتن بــه انتظــار صــرف افزایــش اگاهــی عمومــی در ایــن مــورد 
-همچــون محیــط زیســت - در ســال های بعــد، جــز بــا از دســت 
ــده از گذشــته  ــث بازمان ــا و مواری ــدک بقای دادن همــان درصــد ان
نخواهــد بــود. لــذا بایــد در کنــار تــاش و کنشــگری بــرای ارتقــای 
اگاهــی عمومــی بــه میــراث فرهنگــی و تاریخــی خــود و حفاظــت 

ــز برداشــت. ــری نی ــی و مهم ت از انهــا، گام هــای عمل
ــه، برســاخته ها،  ــادی )ابنی ــه ســه دســته م ــراث را ب ــن می اگــر ای
ــوژی و.. (، نیمــه  وســایل و تجهیــزات مــوزه ای= معمــاری و تکنول
مــادی )کتــب و اســناد خطــی یا رســائل و مکتوبات= هنر و اندیشــه 
ــا،  ــکار و اندیشــه ها و آموزه ه ــوی )اف ــوب و...( و غیرمادی/معن مکت
ــوب و  ــر غیرمکت ــب و... = ماث ــران و مکات ــا و متفک ــوم وآیین ه رس
ــا  ــرای هــر حــوزه ب ــد ب ــی و شــفاهی( تقســیم کنیــم اوال بای عمل
ــر بکوشــیم )برنامه هایــی کــه از بازشناســی و  برنامــه و اقــدام موث
تصحیــح و انتشــار نســخ خطــی قــرون مختلــف و علــوم متفــاوت 
ــخصیت ها و... را در  ــا و ش ــی ایین ه ــوزه و بازشناس ــاخت م ــا س ت
ــای راه و  ــتگذاری ها و ایین ه ــه سیاس ــر انک ــرد( و دو دیگ برمی گی
فرهنگ هــای 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 نهادینه کــردن 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 می شــود بیشــترین نقــش را 
ــه نظــر می رســد خــود از ســایر نقــاط عقــب و شــاید  ــا ب دارد. ام
بــاز مانــده اســت. تهــران کــه از دوره  قاجاریــه بــه مرکــز و 
ــگاه را در شــکل گیری  ــن جای پایتخــت کشــورتبدیل شــد مهمتری
ــو  ــی ان ول ــراث فرهنگ ــه می ــذا ب ــته و ل ــران داش ــی ای ــت مل هوی
ــدر و  ــد بســیار بیشــتر ق ــت بیشــتر بای ــدرت و مکن ــر ق ــه خاط ب
ــا خــروج از  ــران بلکــه ب ــه در ته ــاده شــود. متاســفانه ن توجــه نه
شــهر ری)ایــن خطــه باســتانی( بــه خــارج و خاصــه ایالــت جبــال  
فراموشــی و تخریــب بیشــتر بــه چشــم می خــورد. جــاده تهــران- 
ــا شــیراز کــه در واقــع جــاده تمدنــی و تقاطــع پایتخت هــا  قــم ت
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 
ــخ  ــت و تاری ــاری و اصال ــا معم ــاری و ب چــون کاروانســراهای قاج
قابــل توجــه امــا در معــرض نابــودی را حــول جــاده قدیــم تهــران 
بــه قــم ببینیــد کــه اماکــن تاریخــی بازمانــده در گوشــه هایش 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 
ــر و حــوض ســلطون، مشــهور  ــم کــه در دل کوی چشــمه شــور ق
وتکیــن اســت نمونــه ارزشــمند دیگــر درحــال نابــودی اســت. آن 
ــن ری،  ــع المدای ــن مجم ــال )ای ــت جب ــای ایال ــوتر و در فراخن س
همــدان، ســاوه و ابــه و قــم و کاشــان و اصفهــان و...( ازاماکــن کهن  
نظیــر ایالــت درم مجــاور کاشــان چیــزی نمانــده و اتوبــان انــرا در 
ــک  ــا ی ــگاران ب ــرده اســت )خبرن ــا محــو ک ــد خودروه ــت و ام رف
ــع   ــن فجای ــق ای ــی از عم ــزارش خوب ــد گ ــاده ای می توانن ســفر ج
عریــان امــا مســکوت مانــده پیرامــون و مختــوم بــه پایتخــت تهیــه 

کننــد(.
ــث از  ــل انســانی و منبع ــِی عام ــی و بی برنامگ ــر بی توجه ــاوه ب ع
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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، 
ــل  ــا و...( تبدی ــاه خانه ه ــه، خانق ــاط و مدرس ــر و رب ــام، بادگی حم
شــده یــا درحــال تبدیــل اســت. اغــراق نخواهــد بــود اگــر ســاخت 
ــاده و  ــا ج ــی و در راس انه ــعه و عمران ــای توس ــاز و طرح ه و س
ــا  ــا ای ــم. ام ــراث بدانی ــن تهدیدهــای می ــان را یکــی از بارزتری اتوب
ایــن غــول تکنولــوژی، مهارناپذیــر و تهدیــد مجســم بــرای میــراث 
ــوژی  ــه تکنول ــت دوگان ــه ماهی ــا ب ــد بن ــر می رس ــه نظ ــت؟. ب اس
ــه نحــوی کمــک  ــه کــه هایدگــر می اندیشــید بتــوان از ان ب انگون
هــم گرفــت. امــروز حفــظ میــراث بواســطه قلــت منابــع و کوتاهــی 
وحداقــل شــدن دولت هــا و حســب شــرایط روز و جهانــی ســرمایه 
ــاده  ــازار نه ــرمایه و ب ــه س ــددا ب ــزی مج ــو طنزآمی ــه نح داری، ب
ــه ای  ــوان نوال ــز گاه بعن ــا نی ــت آنه ــت و نگهداش ــود و مرم می ش
بــرای کســب و کارهــای مــوازی در ایــن اماکــن )هتلــداری، خریــد 
ــق  ــب و کار و منط ــری کس ــه صدقه س ــف و ب ــروش و...( تعری و ف
بــازار، دســتی هــم بــر ســر و گــوش ایــن میــراث کشــیده می شــود.
امــا درعمــل رهاکــردن انهــا در دهــان اژدهــای بــازار آزاد و اقتصــاد 
ــه و غیــر  ــگاه فرهنگــی و هدایــت خردمندان خصوصــی و حــذف ن
ــد از  ــل خردمن ــع قلی ــگ واندیشــه و جم ــی اصحــاب فرهن انتفاع
ــرع  ــدای ف ــز اســیب زا و اصــل را ف ــن اماکــن، در دراز مــدت نی ای
ــغ دو دم  ــروع از تی ــاید،  ش ــا ش ــی از راه حل ه ــرد. یک ــد ک خواه
تکنولــوژی و تبدیــل ان بــه عکــس وضــع کنونــی باشــد: اســتفاده 

ازخــود عامــل جــاده یــا راه.
بیشــتر اماکــن و میــراث فرهنگــی امــروز یــا حــول راه هــا 
ــه ســایر  ــا جاده هــا ب ــا ب وجاده هــا )ی جدیــد و قدیــم( هســتند ی
ــن  ــد. ای ــده می یابن ــد کنن ــدار و بازدی ــط شــده و خری ــاط مرتب نق
ــند  ــز باش ــا نی ــر انه ــل و نابودگ ــد قات ــد می توانن ــا هرچن جاده ه
ــزی و  ــا برنامه ری ــا ب ــان انه ــت پنه ــتفاده از ظرفی ــکان اس ــا ام ام
ــت.  ــر اس ــز میس ــراث نی ــرای می ــه ب ــق و نوآوران ــای دقی طرح ه
نخســت کمــک بــه شناســایی و از گمنامــی خــارج کــردن میــراث 
بواســطه درگــذر و نظــر قــرار دادنشــان بــه افــراد اســت )ظرفیــت 

ــی(. دوم  ــق بخش ــی و رون ــگاه و خیرگ ــب ن ــرای جل ــا ب جاده ه
امــکان وصــل کردنشــان بــه جامعــه و تاریــخ بــا رســاندن ســهل تر 
ــی ان  ــاده ای و حرکت ــت ج ــوم ظرفی ــن و س ــن اماک ــه ای ــراد ب اف
بــرای خــارج کــردن میــراث فرهنگــی از انــزوا و جایــگاه مــوزه ای 
ــوان  ــذا می ت ــدد(. ل ــری مج ــت پذی ــده و زیس ــت )زن ــرف اس ص
پیشــنهاد اســتفاده موثــر و جدیدتــر از ظرفیــت جــاده ای و حمــل 
ــه  ــرای احیــا و عــودت میــراث ب و نقلــی و مســافر پذیــری انهــا ب
ــوارض  ــی بواســطه ع ــن مال ــی درشــرایطی تامی ــه و حت دل جامع
ــتفاده  ــراث اس ــق می ــوژی در ح ــورات تکنول ــع قص ــاده ای و رف ج
نــاوگان  اجتماعــی  مســئولیت های  از  یکــی  بعبارتــی  نمــود. 
ــری را  ــاخت های تراب ــا و زیرس ــاده ای و اتوبان ه ــل ج ــل و نق حم
تخصیــص اعتبــار وتوجــه جــدِی مــادی و غیرمــادی و جلــب نــگاه 
ــا و بازســازِی اگاهــی ِ  ــون انه ــراث فرهنگــی پیرام ــه می ــه ب جامع
میــراث فرهنگــی جامعــه می تــوان قلمدادکــرد. بســان راه ابریشــم 
)کــه بزعــم برخــی نیزغیرتاریخــی امــا ایــده درخورتوجهــی اســت( 
احیــای راه هــا یــا مســیرهای تاریخــی، احیــای شــاه راهای باســتانی  
و مســیرهای پایتختــی بــا انشــعاب های اصلــی و فرعــی بــه منظــور 
هدایــت افــراد بــرای بازدیــد یــا اســودن و اقامــت موقــت یــا حتــی 
ــا نگرش هــای تاریخــی و میــراث  طراحــی و بازطراحــی جاده هــا ب
فرهنگــی می توانــد در ایــن موضــوع یاری بخــش )و حتــی در 
شــرایط کنونــی کشــور اشــتغال آفرین و معنابخــش نســل جدیــد( 
باشــد. شــاهراه شــمال بــه جنــوب ایــران و عمدتــا جــاده تهــران 
ــی از  ــل توجه ــد قاب ــی تاح ــه آزمایش ــک نمون ــوان ی ــیراز بعن –ش
بزرگتریــن ظرفیــت بــرای احیــا، حفــظ و ارتقــای جایــگاه میــراث 
ــم و  ــر ان را دریابی ــران  برخــوردار اســت اگ تاریخــی فرهنگــی ای

ــر تعریــف کنیــم. برایــش برنامــه و اقــدام موث
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انقالب و ملت: ملتی که دیگر به قهرمان نیاز ندارد
رضا منصوری

کمتــر روزی می گــذرد کــه ایــن ســؤال در رســانه ای، در شــبکه ای 
ــه  ــن هم ــا ای ــود: ب ــرح نش ــکاران مط ــان هم ــا در می ــازی، ی مج
ــه  ــه چ ــالب ب ــت؟ انق ــا چیس ــت م ــه سرنوش ــکالت در جامع مش
ســو مــی رود و تکلیــف چیســت؟ بــه ایــن نمونه هــا توجــه کنیــد: 

اختالس های گوناگون با ابعاد نجومی؛ 

فشارهای اقتصادی به شکل های مختلف؛ 

مدیران بی کفایت جور و واجور؛

انتصاب های غیر شایسته ساالرانه در سطوح مختلف؛ 

ورشکستگی بنگاه های مالی، ورشگستگی بنگاه های 
سرمایه گذاری؛ 

فشارهای مالی گوناگون خارج از عرف قانونی، تَلَکه، 
از سوی نهادهای دولتی و انقالبی به بخش خصوصِی 

مقیاس متوسط و بزر؛

تیول داری به جای مدیریت در بخش دولتی؛ 

مقید کردن فرهنگ به یک سلیقۀ خاص سیاسی به نام 
فرهنگ متعهد؛

انتخاب کشورهای همجوار برای تفریح توسط تعداد قابل 
توجهی از هموطنان؛ 

مهاجرت روزافزون جوانان جویای شکوفایی؛ 

فروکاستن علم و تفکر علمی به مدرک ها و سندهای 
خریدنی؛ 

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

فشارهای سیاسی بین المللی؛

حضور در منطقه ای پر از آتش؛ 

دوقطبــی سیاســی، دعواهــا و تهمت هــای سیاســی!   

مشــاور اقتصــادی دولــت می گویــد: »وقتــی همــه بــا هــم 
ــه  ــد، چگون ــم می کنن ــر را مته ــد و یکدیگ ــوا دارن ــور دع در کش
می تــوان دربــارۀ رشــد اقتصــادی و ســرمایه گذاری صحبــت 
ــوش  ــوم داری ــای مرح ــن گفته ه ــگاهیانی آخری ــا دانش ــرد؟« ی ک
شــایگان را نقــل می کننــد کــه از جملــه گفتــه اســت1: »در کل، 
انقــالب ایــران نوعــی شکســت و ناکامــی بــود. از هــر نظــر، مثــل 
بقیــۀ انقالب هــا. انقــالب همیشــه شکســت اســت.« ایــن دو 
ــطوح  ــام س ــوان در تم ــرخوردگی را می ت ــا س ــراض ی ــۀ اعت نمون
ــه  ــه فکــر »معنویــت ب ــی کــه تنهــا ب ــد، حتــی از ســوی آنهای دی
هــر قیمــت و تربیــت انســان بهشــتی بــه هــر قیمــت« در ایــران 
هســتند. اصــاًل مخالف خوانــی از همــه جهت هــا بــاب شــده 
ــدا کــرده اســت. چــرا  ــی طــرف دار بســیار پی اســت و مخالف خوان
ــد،  ــت مدار می نال ــت سیاس ــگاهی از دس ــم؟ دانش ــه معترضی هم
سیاســت مدار از دســت دانشــگاهی؛ دانشــگاهیان هــر روز فرمولــی 
بــرای مدیــران سیاســی کشــور می پیچنــد تــا کشــور رو بــه توســعه 
ــه دانشــگاهیان رهنمــود می دهنــد و  رود و سیاســت مداران هــم ب
آنهــا را بــه بصیــرت فــرا می خواننــد و دوری از غرب زدگــی؛ و ایــن 
وضعیــت فراگیــر اســت و مســتقل از اصالح طلبــی و اصول گرایــی. 
ــودن، و  ــی ب ــرض و ناراض ــی«، معت ــف خوان ــدۀ »مخال ــن پدی ای
ــه ای  ــه نتیج ــم و چ ــه درک کنی ــه را چگون ــی در جامع قطبیدگ

1   داریوش شایگان به نقل از کانال ارتباطات و رسانه در تلگرام در گفتگو با 
ِدویروپا میترا در نشریۀ وایز در سال 139۶.
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بگیریــم؟ مگــر می شــود در ایــران بعــد از انقــالب هیــچ رشــدی و 
هیــج توســعۀ مثبتــی دیــده نشــود؟ مگــر مــا نبودیــم کــه در یــک 
ــا  ــل م ــا طــرف مقاب ــۀ دنی ــه هم ــی ک ــار تحمیل ــام عی ــگ تم جن
بــود کشــور را حفــظ کردیــم؟ مگــر مــا نبودیــم کــه بضاعــت 4۰۰ 
مقالــۀ دانشــگاهی را در اوایــل انقــالب در حالــی کــه عقب مانده تــر 
از همــه بودیــم تبدیــل کردیــم بــه پیشــروترین کشــور در منطقه از 
حیــث بعضــی شــاخص های علمــی؟ مگــر ایــن ایــران نبــود کــه بــه 
هنــگام انقــالب مــردم جازموریــان بــرای اولیــن بــار در عمرشــان 
ــد کــه  ــده بودن ــا حضــور جهادگــران در روستایشــان خــودرو دی ب
انــگار موجوداتــی آســمانی آمــده انــد و حــاال در آن جــا دانشــگاه 
ســاخته شــده! پــس مــا را چــه شــده کــه ایــن همــه می نالیــم؟ 
ایــن نالیــدن و ایــن حــس بــد واقعی اســت و نمی شــود همــۀ آن را 
بــه حســاب جنــگ روانــی بیگانــگان گذاشــت کــه بــر مــا تحمیــل 
ــس از  ــدرت پ ــراً در اوج ق ــران ظاه ــه ای ــاال ک ــرا ح ــد. چ می کنن
دوران صفویــه اســت ایــن همــه نارضایتــی دیــده می شــود؟ چــرا؟  
مــن ســعی می کنــم ایــن رویداد هــا را در چارچــوب یــک تحــول 
ــی  ــای تاریخ ــم از واقعیت ه ــم را ه ــم؛ آرزوهای ــی درک کن تاریخ
ــا  ــذارم. ت ــار می گ ــم و کن ــدا می کن ــی ج ــۀ جهان ــران و تجرب ای
هنگامــی کــه پدیده هــای اجتماعــی را بــه صــورت گسســته  
ــواه  ــیرهایی دلبخ ــری، تفس ــرب فک ــه مش ــته ب ــم و، بس می بینی
و کامــاًل متضــاد ارائــه می کنیــم دینامیــک تحــوالت رادرک 
چــه  و  ایســتاده ایم  تاریــخ  کجــای  در  مــا  کــرد.  نخواهیــم 
انتظــاری از انســان ایرانــی داریــم، چــه اطالعاتــی از دنیــا 
کشــورهای  توســعه یافتۀ  انســان  انــدازه  چــه  تــا  و  داریــم، 
صنعتــی را ناخــودآگاه مبــدأ تفکــر خــود قــرار می دهیــم؟ 
ــبیه  ــم ش ــی را می بینی ــان، ایرانیان ــف معترض ــرف طی ــک ط در ی
بــه آن مجــری صــدای آمریــکا، بــه وضــوح پــر از کینــه و خشــم 
و بددلــی و بدســگالی، کــه آرزو دارنــد در دامــن ایــن یــا آن 
ــان  ــف متعصب ــر طی ــرف دیگ ــد، و در ط ــی بیفتن ــدرت جهان ق
داخلــی کــه فقــط بــه ایــن می اندیشــند کــه نکنــد انســان 
ایرانــی بــه بهشــت نــرود. دو رویــای متضــاد دور از واقعیــت 
ــازم  ــی بس ــوری رویای ــران کش ــم از ای ــن نمی خواه ــدنی. م و نش
یــا در رویــا صحبــت کنــم؛ نمی خواهــم از ایرانــی صحبــت 
ــرب  ــا آن مش ــن ی ــای ای ــل برمبن ــان کام ــه در آن انس ــم ک کن
فکــری تعریــف می شــود. مــن می خواهــم از ایرانــی صحبــت 
ــد:  ــتند و بوده ان ــه هس ــتند ک ــن هس ــردم آن همی ــه م ــم ک کن

از ایرانــی کــه بــا شــروع عصــر ســلجوقیان آزاد اندیشــی 
ــر بســت، دوران طالیــی تمــدن اســالمی  از آن رخــت ب
ــدن  ــح« نامی ــر الصری ــا »الکف ــت، و ب ــه یاف در آن خاتم
ــط  ــینا توس ــی س ــالم بوعل ــار اس ــته هــای افتخ نوش
ــد؛ ــروع ش ــش ش ــی انحطاط ــد غزال ــون محم ــی همچ بزرگ

ســلطنت  با عظمــت  دورۀ  در  کــه  ایرانــی  از 
چنیــن  فرهیختگانــش  صفــوی  شــیعی 
می کردنــد2:  ســردرد  بــرای  تجویــزی 

ــر موضــع درد گذاشــته، بســم اهلل  ــع صــداع دســت ب »جهــت رف
بگویــد، و بــه دســت دیگــر، از انگشــت بــر روی خــاک ایــن کلمــه 
ــر روی آن  ــوالد ب ــرد، ف ــه کار ب ــا را ب ــن خط ه ــد، و ای را بنویس
بکشــد »یــا صحــاف« و در بیــن نوشــته، صلــوات بفرســتد، و ایــن 

2 به نقل از رسول جعفریان، کانال تلگرام. 

عمــل را ســه مرتبــه بکنــد. و اگــر رفــع نشــود، شــش مرتبــه دیگــر 
ــاذی  ــا از مح ــیدن خط ه ــود. و در کش ــه ش ــه مرتب ــه نُ ــد ک بکن
ــوک کارد را  ــد، ن ــا« برس ــه »ی ــون ب ــد، و چ ــدا کن ــر »ف« ابت آخ
بــر آن بقــّوت گذاشــته، زور نمایــد. و بایــد کــه بــه ایــن صــورت، 
ــر  ــیم ب ــود، و خــط س ــا« ملصــق ش ــف »ح ــر روی ال خــط اول ب
ســرو تــه »ف« بچســبد، و در ایــن بیــن، مکــرر صلــوات بفرســتد.  
ــاز  ــد، ب ــت کن ــر حرک ــع دیگ ــه موض ــع، ب ــر درد از آن موض و اگ
دســت بــر آن موضــع گذاشــته، عمــل مذکــور را از ســر گیــرد، و 
ــا بالمــره رفــع شــود. و اگــر غلطــی  ــه عمــل آورد، ت ــه تمامــه ب ب
نکنــد، ان شــاءاهلل تعالــی رفــع می شــود و مکــرر تجربــه رســیده؛« 
از ایرانــی کــه در دورۀ ناصــری و حــدود 13۰ ســال پیــش نخبــگان 
ــید  ــه خورش ــان ک ــرآمد جه ــا س ــه تنه ــفه ن ــود را در فلس آن خ
جهــان در تفکــر می پنداشــتند و فیلســوفان غــرب از جملــه 
ــر؛ ــها در دب اکب ــتارۀ ُس ــد س ــویی همانن ــم س ــور ک دکارت را ن

یــک  بــا  امضــای مشــروطه  از  قبــل  ایرانــی کــه کمــی  از 
وبــا یــک ســوم جعیتــش در تهــران و شــیراز هــالک شــد؛

از ایرانــی کــه یکــی از تاثیــر گذارتریــن و دلســوخته تریــن 
ــی  ــل مدت ــازمان مل ــکیل س ــدای تش ــه در ابت ــش، ک فرهیختگان
ــگام  ــه هن ــته، ب ــده داش ــه عه ــز ب ــازمان را نی ــن س ــت ای ریاس
ــا  ــاط آن ب ــه و ارتب ــن واقع ــق ای ــاد عم ــر ش ــجد گوه ــۀ مس واقع
فرهنــگ مردمــش را بــه درســتی درک نکــرد و تنهــا از » قضایــای 
مشــهد« در چنــد کلمــه صحبــت کــرد )خاطــرات محمــد 
علــی فروغــی، از ســال هــای 1293 تــا 132۰،  ص 431 (؛

از ایرانــی کــه درســت صــد ســال پیــش در دورۀ احمدشــاه 
و  فالکــت  و  فقــر  از  مردمــش  اول  جهانــی  جنــگ  و 
ــد،  ــواری افتادن ــه آدمخ ــود، ب ــناد موج ــه اس ــا ب ــنگی، بن گرس
»قصــر  موناکــو  در  الدولــه(  )ارفــع  آن  اشــراف  همزمــان  و 
بودنــد؛  ســاخته  »دانشــگاه«  نــام  بــه  را  ایرانــی«  پرنــس 

از ایرانی صحبت می کنم که ...

ــی  ــت مبتن ــوده اس ــوری ب ــخ کش ــول تاری ــواره در ط ــران هم ای
ــری  ــرب های فک ــف و مش ــوام مختل ــان اق ــق می ــک تواف ــر ی ب
نقــش  گذشــته  در  فکــری  هــای  مشــرب  ایــن  مختلــف. 
تعیین کننــده ای در حکومت هــا شــاید نداشــته اند امــا معــدل 
آنهــا همیشــه تعیین کننــده بــوده اســت؛ معدلــی کــه آن را 
ــوده  ــاره نب ــل پ ــه چه ــی ک ــم، فرهنگ ــی می نامی ــگ ایران فرهن
ــتند  ــاً هس ــگ. حتم ــا و رنگارن ــیار زیب ــوده بس ــه ای ب ــه ِچلِتک بلک
کســانی یــا گروه هایــی کــه بــه هــر دلیــل مایل انــد ایــن 
گــی را بــه چهــل پارگــی تبدیــل کننــد؛ نخواهنــد توانســت.  ِچلِتکِّ

ایــن ایــران مــا اســت، دســت کم بخشــی از ایــران مــا اســت، کــه 
بایــد ســعی کنیــم آن را خــوب بشناســیم. ایــران را نمی توانــد 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 نمی شــود و 
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در انــزوا نمی توانــد بمانــد وگرنــه می شــود همــان داســتان درمــان 
ســردرد کــه در بــاال نوشــتم! اگــر داریــوش شــایگان می گویــد: »در 
کل انقــالب ایــران نوعــی شکســت و ناکامــی بــود« بــه طــور قطــع 
از ایرانــی رویایــی صحبــت می کنــد کــه در تصوراتــش بــوده نــه از 
ایرانــی کــه مــا در آن بــزرگ شــده ایم و در آن زندگــی می کنیــم. 
اگــر مشــاور اقتصــادی دولــت می گویــد در میــان ایــن همــه دعــوا 
مگــر می شــود بــه رشــد اقتصــادی فکــر کــرد بایــد پرســید مگــر 
انتظــاری جــز ایــن از ایــران کنونی بعــد از انتخابات داشــته اســت؟ 
ــر  ــی بی نظی ــل و در تحول ــی بی بدی ــون در التهاب ــا اکن ــران م ای
و  دولــت  از  شــاکی اند  گروهــی  دارد.  قــرار  خــود  تاریــخ  در 
ــت و از  ــدن دول ــد و از لغزی ــت می اندازن ــای دول ــو پ ــنگ جل س
شکســت دولــت خرســندند، و دولــت هــم دائــم می نالــد از اینکــه 
نمی گذارنــد کار بشــود. بلــه ایــن ایــران اســت و هــر دو گــروه هــم 
خــود را »برحــق« می داننــد! و  هــر دو گــروه حاضرنــد بــه خاطــر 
ــه  ــرا و چ ــه اصول گ ــد، چ ــود کنن ــری را ناب ــودن دیگ »برحــق« ب
اصالح طلــب. بلــه مــن ایــن میــل بــه نابــود کــردن طــرف مقابــل را 
در هــر دو طــرف دیــده ام؛ دیــده ام کــه اثبــات برحــق بــودن بــرای 
هــر طــرف بــر منافــع کشــور اولویــت دارد، چــون حــق را مطلــق 
می پندارنــد و طــرف مقابــل را بــه ناحــق! اگــر تنهــا یــک جوهــره 
ــود  ــِق وج ــه ح ــت ک ــن اس ــت آن همی ــود اس ــت موج در مدرنی
ــه ناحــق« هــم قایــل شــویم؛ چیــزی کــه اتفاقــا  ــرای طــرف »ب ب
در ایرانیــت مــا قــوی اســت؛ و طرفــداران یــک قرائــت از مذهــب، 
ــه  ــد، ب ــه دســت دارن ــدرت را ب کــه هــم اکنــون بعضــی مراکــز ق
ــِت  ــن قرائ ــران. ای ــه دیگ ــن حــق ب ــا دادن ای ــد ب شــدت مخالف ان
ــه  ــوده اســت. ب ــدِن حــق در شــیعه همــواره موجــود ب ــق دی مطل
ایــن نقــل قــول توجــه کنیــد: »جالــب اســت کــه در همیــن قــرن 
ــه  ــی میان ــه مواضع ــای شــامی شــیعی ک ــم ... یکــی از علم یازده
داشــت، بــا توجــه بــه اختــالف برداشــت علمــا از متــون احادیــث 
ــن  ــه بســیاری از ای ــا نوشــت ک ــان آنه ــات می ــن منازع و باالگرفت
ــرس از عــوام و حکومــت نبــود خــون همدیگــر را  عالمــان اگــر ت
ــه  ــود را واجــب االطاع ــک خ ــر ی ــان ه ــه آن ــرا ک ــد، چ می ریختن
ــان اطاعــت نکننــد خــارج از دیــن  دانســته و کســانی را کــه از آن
ــب  ــب مذاه ــر تقری ــی ب ــی مبن ــفانه صداهای ــد.«3. متأس می دانن
نتوانســته بــه دالیــل سیاســی، دســت کــم در سیاســت ملــی مــا، 
تأثیــر چشــمگیر بگــذارد. آنچــه بانیــان تفکــر اســالمیت در ایــران 
ــن  ــن رشــد ای ــد همی ــر توجــه کردن ــه آن کمت ــل از انقــالب ب قب
نــوع تفکــر حق طلبــی از ســوی کســانی بــود کــه شــاید کمتریــن 
نقــش را در انقــالب اســالمی داشــتند. ایــن یکــی از »نتایــج 
ــه شــدت  ــون ب نامنظــور«4 انقــالب اســالمی اســت کــه هــم اکن
ــت. ــه اس ــره انداخت ــه مخاط ــا را ب ــی م ــع مل ــرده و مناف ــروز ک ب

ــه  ــود ب ــم می ش ــی حاک ــروه سیاس ــر دو گ ــی را در ه  حق طلب
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 انقــالب اســالمی هــم بــه ایــن تفکــر 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت ک ــی اس ــن واقعیت ــد، ای ــدان داده ان می
فعــاالن سیاســی یــا روشــنفکری کنونــی ایــران بــه آن بی توجه انــد 
و نمی خواهنــد آن را بــه عنــوان یــک واقعیــت بپذیرنــد. ایــن کــه 
بعــد از انتخابــات همــه بایــد بــه کمــک هــم بیاینــد و به رفــاه مردم 
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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 
ــه ناحــق«  ــا »ب ــرد ت ــه اینکــه کمکشــان ک چرخشــان گذاشــت ن
ــی  ــی مدن ــه در عقب ماندگ ــی ریش ــر بدیه ــن ام ــد. ای کاری کنن
ــدی  ــدۀ جدی ــم پدی ــی ه ــوم دین ــرای عل ــوزه و ب ــرای ح دارد و ب
اســت کــه انتظــارش را نداشــته اســت. اکنــون فرهنــگ تســاهل 
پیشــامدرن مــا ایرانیــان، در نبــود درک علــم و جامعــۀ مــدرن، در 
ــن  ــت و در ای ــه اس ــرار گرفت ــدرت ق ــنتی ق ــوم س ــا مفه ــل ب تقاب
ــه فکــر پر کــردن  ــادی از هــر دو طــرف طیــف ب میــان کســان زی
جیــب خــود و انباشــت ســرمایه ای هســتند کــه معمــوالً بــه خــارج 
از کشــور منتقــل می شــود و متأســفانه در ایــران نمی مانــد. 
ــدارد  ــن نقیصــه ن ــع ای ــرای رف ــن ب ــوان بیــش از ای ــم ت حــوزه ه
چــه بــه لحــاظ تجربــهء تاریخــی و چــه بــه لحــاظ تــوان نظــری.

ــی  ــوش شــایگان واقعیت ــه بخــش دوم حــرف داری شــاید بشــود ب
ــی  ــن معن ــه ای ــن را ب ــت. ای ــی شکس ــالب یعن ــبت داد: انق نس
بگیریــم کــه از انقــالب نمی تــوان انتظــار داشــت فرهنــگ عــوض 
بشــود. بــه همیــن دلیــل عــده ای بعــد از انقــالب بــه فکــر انقــالب 
ــه  ــگ را ب ــا فرهن ــود چــون م ــق ب ــا موف ــه ن ــد ک فرهنگــی افتادن
قرائــت خاصــی از مذهــب فروکاهیدیــم. چیــن هم انقــالب فرهنگی 
ناموفقــی داشــت. امــا خیلــی زود چیــن از آن عبــرت گرفــت و  راه 
دیگــری در پیــش گرفــت. مــا امــا در شــعار انقــالب فرهنگــی 4۰ 
ــا  ــه، ب ــده ایم ک ــه نش ــم و متوج ــا می زنی ــه در ج ــت ک ــال اس س
فروکاهیــدن فرهنــگ بــه قرائتــی خــاص از مذهــب، َخلَئــی ایجــاد 
کرده ایــم کــه در نتیجــۀ آن جامعــه هــر ظاهــر فریبنــدۀ فرهنــگ 
ــی!  ــم فرهنگ ــته ایم تهاج ــم آن را گذاش ــد، و اس ــه را می مک بیگان
ــم و  ــاد کرده ای ــان ایج ــت خودم ــا دس ــان ب ــه خودم ــی ک خلئ
هنــوز متوجــه ابعــاد فاجعــه بــار آن نشــده ایم. بلــه مــا بــا پدیــدۀ 
ــی.  ــم فرهنگ ــه تهاج ــم ن ــه گریبانی ــت ب ــی« دس ــش فرهنگ »َمِک
ــری  ــگ مثبت نگ ــت فرهن ــته اس ــوز نتوانس ــالمی هن ــالب اس انق
باعــث رشــد  امــا  بدهــد  را در جامعــه رشــد  و خودبــاوری 
مداحی گــری و غلبــۀ عــوام بــر خــواص امــور دینــی شــده اســت.5 
ــده ای نامنتظــر۶ در  ــث پدی ــرد باع ــد بپذی ــم حــوزه بای اینجــا ه
ــی  ــه درمان ــدهء »مکــش فرهنگــی«، ک ــی پدی ــه شــده، یعن جامع
بــرای آن نــدارد و بــه ناچــار آن را تهاجــم فرهنگــی نامیــده اســت.

شکســت  فرهنگــی  انقــالب  یــا  انقــالب  معنــی  ایــن  بــه   
ــی  ــاحت های اجتماع ــی از س ــا بخش ــگ ام ــت. فرهن ــورده اس خ
اســت؟  کــرده  چــه  انقــالب  دیگــر  بخش هــای  در  اســت. 
ــور،  ــاع از کش ــرای دف ــا ب ــیج نیروه ــالب در بس ــت انق ــک نیس ش
ــه  ــا در منطق ــرم م ــدرت ن ــل ق ــد بی بدی ــت، و رش ــظ امنی حف
ــرود کشــور  ــان ن ــر و خــوب عمــل کــرده اســت. یادم بســیار مؤث
مــا بعــد از صفویــه همــواره بخــش هایــی از ایــران را از دســت داد 
و ایــن جمهــوری اســالمی بــود کــه در جنــگ تحمیلــی توانســت 

5 نمونه ای از این غلبة عوام بر خواص دین را در سخنرانی های جوانی به نام »استاد 
رائفی پور« می بینید که به وضوح خرافات را به نام اسالم تبلیغ می کند و به نظر می رسد 

مرجعی شده است برای اصول گرایان و البد »علمای حوزه« هم کوتاه می آیند. برای 
نمونه های تاریخی اخیر مراجعه کنید به  مقالة »مفهوم و جایگاه عوام در ادبیات دینی 

ما« در کتاب مفهوم علم در متدن اسامی، رسول جعفریان، 1394. 
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در مقابــل تمــام فشــارهای بین المللــی 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 نمی شــود منکــر شــد. شــاید 
بشــود بــا تأمــل بــه ایــن نــگاه کــرد کــه مــا بــه مــوازات ایــن رشــِد 
تــوان دفاعــی و افزایــش قــدرت نــرم در کاهــش دشــمنی ها چندان 
موفــق نبوده ایــم امــا در اصــِل افزایــِش قــدرت شــک نبایــد کــرد. 
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 می دهــد بــرای حفــظ بچــه! حــق در اینجــا چــه معنــی 
ــد. ــاه می آی ــه کشــور کوت ــادری ب ــل عشــق م دارد؟ حــق در مقاب

در ســاحت علــم هــم ایــران اســالمی گام هــای ارزنــده ای برداشــته 
ــی  ــا ناشــی از خــرد جمع ــن گام ه ــه ای ــاوت ک ــن تف ــا ای اســت ب
ــر  ــه اث ــوده ک ــالب ب ــل انق ــگ در اوای ــی در جن ــای دفاع و نیازه
ــا  ــه ب ــن زمین ــود. در ای ــاهده می ش ــی مش ــری طبیع ــا تأخی آن ب
ــۀ آن را ســندرم  ــه مجموع ــم ک ــای بســیاری مواجهی نابهنجاری ه
دورۀ نقــل نــام نهــاده ام کــه بــه تفصیــل در کتابــم بــا همیــن نــام 
ــم در  ــم و ده ــت نه ــه خصــوص دول ــای آن را آورده ام. ب مصداق ه
رشــد ایــن نابهنجاری هــا شــبیه بــه یــک نیــروی بیگانــه و دشــمن 
بــا علــم کشــور رفتــار کــرد. ایــن را در همــان دوره، بســیار 
ــه مســئول حراســت وزارت  ــر از ایــن، ب مســتقیم تر و بــی پــرده ت
ــردم. شــک  ــان ک ــح بســیار شــفاف تر بی ــا توضی ــف رو در رو ب عت
نــدارم روزی ایــن گفتــۀ مــن بر مــال خواهــد شــد. انقــالب اســالمی 
ــا علــم دارد مشــکل پیــدا  هــم اکنــون در مرحلــه ای اســت کــه ب
ــیار  ــد بس ــت، و بای ــده اس ــی ترکی ــوزش عال ــاب آم ــد، حب می کن
نگــران بیســت تــا ســی ســال آینــده بــود کــه علــم ایــران در یــک 
باتــالق بی اعتبــاری گرفتــار خواهــد آمــد اگــر بــه فکــر آن نباشــیم.
ــکالت  ــورمان مش ــد کش ــر می رس ــه نظ ــادی ب ــاحت اقتص در س
بســیار دارد و حــوزه و تفکــر اســالمی نتوانســته اســت بــه 
ایــن بخــش کمــک مؤثــری بکنــد. شــعار هایی ماننــد »مــا 
یــا »خریــد کاالی  اقتصــادی«  یــا »خودکفایــی  می توانیــم« 
ــه  ــه گفت ــانه تر از اینک ــاده اندیش ــذاب، س ــد ج ــر چن ــی«، ه ایران
ناکارآمدنــد  بــه همیــن دلیــل  و  اجــرا می شــوند  می شــوند 
ــردان  ــی دولتم ــا انقالب ــار ن ــه رفت ــت آن را ب ــود شکس و نمی ش
ــی  ــزارهء بعض ــن گ ــد! ای ــرو کاهی ــب ف ــالح طل ــران اص ــا مدی و ی
ــد  ــی کن ــل م ــکل را ح ــادی« مش ــت جه ــه »مدیری ــان ک حوزوی
ســاده لوحانــه تــر از آن اســت کــه جــدی گرفتــه شــود. در 
بخــش صنعــت و کشــاورزی مایلــم تحلیــل متخصصــان را بدانــم. 
در ســاحت اجتماعــی، برخــالف ایــن ادعــا کــه انقــالب مــا انقالبــی 
ــا  ــۀ زمینه ه فرهنگی-اســالمی اســت، شــاهد رشــد فســاد در هم
ــه  ــن زمین ــی در ای ــار ســاالنه جهان ــه آم ــی اســت ب هســتیم. کاف
ــم. ــاد نداری ــود اعتم ــردی خ ــتنباط ف ــه اس ــر ب ــم اگ ــگاه کنی ن

ــی هســت کــه بســیار از آن غافلیــم و مــن آن  امــا زمینــه ای مدن
ــن  ــه همی ــم و ب ــالمی می دان ــالب اس ــتاورد انق ــن دس را مهم تری
ــک  ــه ی ــر اینک ــرم، مگ ــایگان را بپذی ــرف ش ــم ح ــل نمی توان دلی
ــی کــه هیــچ وقــت  ــران تخیلــی در ذهــن داشــته باشــیم، ایران ای
ــران  ــه ای ــتم و ب ــرا هس ــا واقع گ ــن ام ــت؛ م ــوده اس ــود نب موج
ــزار ســال اســت  ــش از ســه ه ــان بی ــا ایرانی ــرم. م موجــود می نگ
ــه  ــان ک ــان و یونانی ــالف رومی ــم؛ برخ ــت بوده ای ــا پرس ــه یکت ک
هــزاران خــدا یــا الهــه داشــتند. ارتبــاط مــا ایرانیــان بــا معنویــت 

ــت  ــد معنوی ــا رش ــت و ب ــوده اس ــاص ب ــیار خ ــک بس و متافیزی
مســیحی در اروپــای وارت خدایــان پرشــمار هــم متفــاوت اســت. 
ــه  ــم ک ــت نکردی ــچ گاه فرص ــان هی ــخ خودم ــول تاری ــا در ط م
اعتقاداتمــان بتواننــد در تمــام زمینه هــا جــوالن بدهنــد نــه پیــش 
از اســالم و نــه پــس از آن. در عصــر ساســانیان هــم کــه حکومــت 
مذهبــی بــود، در مجمــوع، ســاختار مذهبــی مســتقل از ســاختار 
ــس  ــه. پ ــلجوقیان و صفوی ــه س ــبیه ب ــیار ش ــود، بس ــی ب حکومت
ــه  ــیعه، ک ــنی، و ش ــتی، س ــی زردش ــت مذهب ــوع حکوم ــه ن از س
ــت  ــن فرص ــالمی اولی ــوری اس ــته ایم، جمه ــخ داش ــول تاری در ط
تاریخــی بــوده کــه بــه مذهــب داده شــد تــا تــوان حکمرانــی خــود 
ــی کاتولیــک در غــرب پــس از مقاومــت  را نشــان بدهــد. حکمران
چنــد صــد ســاله و پــس از شــکنجه ها و کشــتار بی حــد حکمرانــان 
کاتولیــک بــه نــام مذهــب منجــر بــه نــوع جدیــد حکومــت مدنــی 
در غــرب شــد. مــا ایرانیــان امــا در یــک دورۀ کوتــاه چهــل ســاله 
نوعــی حکومــت دینــی خودمانــی را تجربــه کرده ایــم؛ هــر چقــدر 
هــم مخالــف باشــیم، بایــد اذعــان کنیــم کــه در ایــن انقــالب، در 
ــۀ دیگــر بشــر اجتماعــی، خشــونت بســیار  ــا هــر تجرب مقایســه ب
ــت  ــن حکوم ــتاورد ای ــن دس ــت. مهمتری ــوده اس ــه ب ــل یافت تعدی
تاکنــون ایجــاد »ملــت« در ایــران اســت، مفهومــی قدیمــی ولــی 
ــه  ــم ک ــی فروغــی می افت ــاد محمــد عل ــه ی ــران. ب ناموجــود در ای
ــران و  ــامانی های ای ــف نابس ــش در توصی ــال پی ــد س ــت ص درس
ــه  ــت می خواهــد!« بل ــران مل ضعــف مفــرط حکومــت نوشــت »ای
مــا اکنــون ملــت داریــم. ایــن ملــت خــودش را در چنــد انتخــاب 
ــه  ــده ب ــران آین ــدارم تحلیل گ ــک ن ــت. ش ــان داده اس ــر نش اخی
ــه  ــن نکت ــه ای ــران ب ــال های ای ــن س ــخ ای ــی تاری ــگام بررس هن
ــران  ــت در ای ــالمی توانس ــالب اس ــه انق ــرد ک ــد ک ــاره خواهن اش
ــت!  ــه مل ــود ن ــت ب ــش ام ــه هدف ــاورد، گرچ ــود بی ــه وج ــت ب مل
ــران در  ــا در ای ملــت در سرنوشــت خــود تعیین کننــده اســت و م
فــازی هســتیم کــه داریــم ایــن مرحلــه را تمریــن می کنیــم. بلــه 
از دیــد مــن انســان ایرانــی اکنــون شــکل ملــت بــه خــود گرفتــه 
اســت و مشــغول تمریــن بــرای حفــظ منافــع خــودش اســت. ایــن 
ــار  ــن ب ــاس داشــت. ای ــد پ دســتاورد تاریخــی بســیار مهــم را بای
ایــن ملــت اســت کــه ایــران را حفــظ خواهــد کــرد و بــه کمــک 
ــران و  ــرای ای ــه ب ــه صادقان ــد ک ــد آم ــی خواه ــام دولت مردان تم
بــرای مــردم کار می کننــد، بــه فرهنــگ و ســنت های مــردم 
ــرام  ــا احت ــر دنی ــردم دیگ ــای م ــه اعتقاده ــد، ب ــرام می گذارن احت
ــتن  ــا داش ــاال ب ــران ح ــد. ای ــدارا و صلح ان ــل م ــد، و اه می گذارن
ــاج  ــدارد، احتی ــان ن ــک قهرم ــه ی ــاج ب ــر احتی ــت دیگ ــک مل ی
ــه  ــون، ک ــم اکن ــا ه ــیعۀ م ــب ش ــدارد. مذه ــالب ن ــک انق ــه ی ب
ــل شــده، راه خــود را  ــا ناســوتی تبدی ــی ی ــب ُعرف ــک مذه ــه ی ب
بــرای برگشــت بــه معنویــت بــه نرمــی پیــدا خواهــد کــرد و ایــن 
بزرگتریــن دســتاورد بشــری در دنیــای جدیــد اســالم خواهــد شــد. 
ــل  ــه بی بدی ــد ک ــالم وارد می کن ــان اس ــه جه ــی ب ــران مدرنیت ای
ــح  ــش و صل ــرای مردم ــت ب ــاه و امنی ــراه آن رف ــه هم ــت و ب اس
ــم.  ــرای منطقــه و جهــان. ایــن دســتاورد انقــالب را پــاس بداری ب
اکنــون وقــت ملــت اســت. ملتــی بــا تجربه هــای تاریخــی 
ــد و  ــت دارن ــه در معنوی ــه ریش ــی ک ــت مردان ــا دول ــل، ب بی بدی
ــد،  ــی کنن ــت را درک م ــق مدرنی ــد و عم ــان را می دانن ــدر انس ق
ــا  ــه و ب ــیار باتجرب ــان بس ــه و مدافع ــل توج ــی قاب ــوان دفاع ــا ت ب
ــا  ــد، ب ــن می کن ــا را تأمی ــت م ــه امنی ــده ک ــی پیچی ــر دفاع تفک



ت
ال

قا
م

199

ــش  ــای نق ــادۀ ایف ــوان آم ــرد ج ــدۀ زن و م ــوزش دی ــلی آم نس
ــا  ــا ی ــا در دنی ــی رجزخوانی ه ــران بعض ــا!  نگ ــام زمینه ه در تم
ــه  اطرافمــان نباشــیم کــه در مقابــل ایــن تــوان عظیــم انســانی ب
حســاب نمی آیــد؛ نگــران ندیــدن ایــن دســتاورد و از دســت دادن 
ــت اســت  ــا مل ــون ب ــیم. اکن ــل تاریخــی باش ــن فرصــت بی بدی ای
ــالب را  ــن انق ــی ای ــه نرم ــد و ب ــدارا کن ــان م ــا دگراندیش ــه ب ک
ــت  ــن مل ــود شــدن ای ــی در موج ــالب واقع ــاند. انق ــر برس ــه ثم ب
ــه  ــت ک ــا اس ــر م ــون ب ــده. اکن ــرون آم ــه از دل آن بی ــت ک اس
ــعۀ  ــد و توس ــرای رش ــوان آن را ب ــت را، و ت ــدن« مل ــن »برآم ای
ــورهای  ــرای کش ــی ب ــم و از آن مدل ــی درک کنی ــه خوب ــران، ب ای
ــر  ــه کمت ــت ک ــگاهیان اس ــا دانش ــر م ــازیم. ب ــر بس ــالمی دیگ اس
ــی کــه  ــه تحول ــه نابســامانی های ســندرم توجــه کنیــم، بلکــه ب ب
در راه اســت بیندیشــیم، و بــه نقــش تاریخــی خــود توجــه کنیــم. 
ــگاه  ــوزه، از دانش ــام ح ــه انضم ــت، ب ــه مل ــت ک ــروز روزی اس ام
ــا را دارد  ــت رویداده ــل درس ــار تحلی ــی و انتظ ــوغ مدن ــار بل انتظ
ــا را! ــن تحلیل ه ــت ای ــری درس ــه کارگی ــداران ب ــت م و از سیاس

رسوم نوروزی و نمادهای آن 
در شهرستان سقز کردستان

لقمان نادرپور

چکیــده: اقــوام ایرانــی تبــار دارای پیشــینه ی مشــترک و آداب 
ــن آداب و رســوم جشــنها  و رســومی خــاص هســتند. یکــی از ای
ــردم  ــان م ــن می ــد. در ای ــی باش ــوروز م ــوص ن ــم مخص و مراس
ــا  ــرای آنه ــها و اج ــن ارزش ــداری ای ــظ و نگه ــا حف ــتان ب کردس
ــتند. در  ــی هس ــگ مل ــن فرهن ــدار ای ــی پاس ــه نوع ــال ب در هرس
ــود دارد  ــمی وج ــا و مراس ــراف آن آیینه ــقز و اط ــتان س شهرس
ــم  ــی ه ــی و بعض ــوام ایران ــایر اق ــا س ــترک ب ــا مش ــی از آنه بعض
شــاید مختــص همیــن منطقــه باشــد.  ایــن مراســم هــر کــدام از 
ــث  ــورد بح ــد م ــطوره ای می توانن ــی و اس ــه ی تاریخ ــاظ ریش لح
ــه:  ــا از جمل ــی از آنه ــه بعض ــتار ب ــن نوش ــه در ای ــوند ک ــع ش واق
ــه  ــتر)wis<tir( و ... پرداخت ــته )koste(، وش ــر)mir(، کۆس می

می شــود.
کلمات کلیدی: مراسم نوروز- سقز- اسطوره- نماد

ــم  ــوروز میروی ــواز ن ــه پیش ــه ب ــی ک ــال هنگام ــر س ــه: ه مقدم
ــی  ــه زندگ ــار تحــول و جنبشــی می شــود ک ــان دچ ــت چن طبیع
ــش  ــن جنب ــاید، ای ــات می بخش ــان و حیوان ــه گیاه ــدی را ب جدی
ــاره مختــص بــه آنهــا نیســت بلکــه آدمــی هــم -کــه  و تولــد دوب

ــود. ــول می ش ــار تح ــت- دچ ــره ی خاکیس ــن ک ــمتی از ای قس
هــزاران ســال قبــل در ســرزمینهای خاورمیانــه و مخصوصــا فــالت 
ــرای  ــاص ب ــومی خ ــراف آن آداب و رس ــی در اط ــران و مناطق ای
ــه  ــد ک ــاد ش ــت ایج ــدن طبیع ــده  ش ــن زن ــان ای ــدس و یادم تق
ــن آداب و رســوم  ــزاران ســال بعضــی از ای ــا گذشــت ه ــون ب اکن
ــده   ــد، زن ــوروز می باش ــه ی ن ــمتی از ناحی ــه  قس ــتان ک در کردس
ــال  ــد س ــفانه  در چن ــد متاس ــوند)هر چن ــی ش ــرا م ــتند اج هس
ــگ  ــه  کمرن ــای مدرنیت ــر چرخه ــا زی ــراث گرانبه ــن می ــر ای اخی

شــده  اســت(
نــوروز: باورهــا و نظریاتــی در مــورد ریشــه ی نــوروز مطــرح شــده  
اســت کــه  بعضــی اســطوره ای هســتند ماننــد »جمشــید« پادشــاه  
ــاظ  ــه  لح ــرا ب ــام آن ــی و خی ــد بیرون ــم مانن ــی ه ــی، و بعض ایران

ــی ذکاء.1379(. ــد )یحی ــی کرده ان ــن بررس ــردش زمی گ
گذشــتگان مــا کشــاورز و دامــدار بودنــد و هرســال مــردن و زنــده  
ــا آمــدن بهــار زندگــی جــاری  ــد. ب شــدن طبیعــت را شــاهد بودن
ــی از تاریکــی زمســتان و گــرم  ــل رهای ــن دلی ــه  همی می شــد و ب
ــل  ــن دلی ــه  همی ــود. ب ــم ب ــیار مه ــا بس ــرای آنه ــن ب ــدن زمی ش
ــد )عابدینــی. 138۶(. ــام نهادن ــوروز ن ــن واقعــه  را ن اولیــن روز ای

ــا  ــان اینان ــا هم ــتر ی ــن ایش ــان بین النهری ــد مردم ــر عقای ــا ب بن
زمانــی کــه  بــه  جهــان زیریــن یــا بی بازگشــت مــی رود و درآنجــا 
در هفــت دروازه  لباســها و تــاج و جواهراتــش را تحویــل می دهــد 
ــت و  ــه  اس ــد برهن ــن می رس ــان زیری ــه  جه ــی ب ــرانجام وقت و س
ــش  ــای بدن ــام اعض ــود و تم ــب می ش ــر او غال ــاری ب ــصت بیم ش
ازجملــه  بازوهــا و قلــب و ســر و پاهــا و... دچــار بیمــاری می شــوند. 
دیگــر راه  بازگشــت نــدارد و در جهــان روی زمیــن تمــام فعالیتهای 



 9
8

وز
ور

 ن
/ 

8
ل

سا
  

گ
هن

فر
و 

ی 
س

نا
ش

ن 
سا

ان
 

 

200

جنســی متوقــف شــده  اســت و مــردان جــوان در اتــاق خصوصــی 
خــود می خوابنــد و دختــران جــوان در کنــار دختــران بــه  خــواب 
رفته انــد. بــا پادرمیانــی وزیــر خدایــان، ایشــتر بخشــوده  می شــود 
و بــر او قطراتــی از آب زندگانــی پاشــیده  می شــود و دوبــاره  زنــده  
مــی شــود. امــا بایــد معشــوق خــود یعنــی دمــوزی یــا تمــوز را بــه  
جهــان زیریــن بفرســتد. تمــوز ســالی یــک روز دوبــاره  زنــده  شــده  
و بــه  جهــان روی زمیــن بــاز می گــردد و برایــش مراســم خاصــی 
اجــرا مــی شــود. در نینــوا بــه  همیــن دلیــل مجســمه ی تمــوز را به  
حمــام بــرده  و تدهیــن می کردنــد و ســپس بــه  معــرض تماشــای 
عمــوم قــرار می دادنــد. )مــک کال.1373: 95( خواننــده ی گرامــی 
در ایــن اســطوره  بــه  مــوارد آشــنایی برخــورد کــرده  اســت مــردن 
و بیمــاری بــه  مــدت شــصت روز، متوقــف شــدن زاد و ولــد، زنــده  
شــدن بــا قطراتــی از آب زندگانــی، زنده شــدن تمــوز در یــک روز 
خــاص و اول گرمــا و مراســم خــاص. شــایان ذکــر اســت کــه  در 
کردســتان عقیــده  بــر ایــن اســت کــه  بعــد از شــب چلــه  )یلــدا( دو 
چلــه  وجــود دارد: چلــه ی بــزرگ بــا چهــل روز و چلــه ی کوچــک 
بــا بیســت روز، کــه  جمعــا شــصت روز می شــود. نقــل اســت کــه  
چلــه ی کوچــک از بــرادرش انتقــاد کــرده  و گفتــه  اســت: اگــر بــه  
انــدازه ی بــرادرش عمــر میکــرد دســت پیــرزن را در کنــدوی آرد 
ــن  ــد از ای ــی زد. بع ــخ م ــواره  ی ــوزاد را در گه ــرد و ن خشــک می ک
شــصت روز مــاه  اســفند بــه  چنــد قســمت تقســیم  می شــود کــه   
ــرج  ــد: ب ــی ندارن ــرم دوام ــای گ ــدن روزه ــک ش ــل نزدی ــه  دلی ب
ــه   ــه  چک ــروع ب ــم ش ــم ک ــزان ک ــای آوی ــه  در آن یخه ــرزن ک پی
ــرادرش  ــرای دوب ــر ب ــون زمهری ــه ی خات ــش گری ــد و دلیل می کنن
یعنــی چلــه  بــزرگ و چلــه  کوچــک مــی باشــد. بــرج لــک لــک کــه  
ــرج ســار کــه  شــاهد آمــدن  ــک لکهــا را شــاهدیم و ب بازگشــت ل
ســارها از مناطــق گرمســیر هســتیم.  چنــد روز آخــر اســفند هــم 

اســتقابل از ســال جدیــد و مراســم خــاص آن اســت.
ــش  ــن زای ــروف، ای ــناس مع ــاده  اسطوره ش ــا الی ــان میرچ ــه  گم ب
مجــدد  ســال را بــه  دو قســمت تقســیم مــی کنــد: دوره ی ذخیــره  
ــرای عبــور از زمســتان و دوره ی برکــت و آمــدن  ــه  ب کــردن آذوق
آفرینــش  اســطوره ی  آذوقه )نراقــی.1385(.  و  غــذا  دوبــاره ی 
ــومری ها،  ــان س ــو در می ــال ن ــن س ــی آن در جش ــرار آیین و تک
آکدی هــا و اقــوام آســیای صغیــر شــناخته  شــده  بــود... و همــه ی 
ایــن مراســم آیینی-اســطوره ای بــه  نوعــی بــرای فرامــوش کــردن 
ــه  شــمار  ــو کــردن زمــان، انســان و طبیعــت ب زمــان گذشــته  و ن
ــاطیری  ــه ی اس ــن مای ــوان ب ــی ت ــن رو م ــت. از ای ــه  اس ــی رفت م
ــور.1379 (.  ــش دانســت. )اســماعیل پ ــوروز را اســطوره ی آفرین ن
همچنیــن نــوروز بــه  معنــای تــازه  و نــو شــدن زمــان و دنیــا بــوده  
ــاره ی مرده هــا را باعــث  ــاور بازگشــت و زنده شــدن دوب و همیــن ب
شــده  اســت. اصــوال مفاهیمــی چــون زایــش، مــرگ و باززایــی نــه  
تنهــا در مــورد گیاهــان و جانــوران و دیگــر عناصــر طبیعــت، بلکــه  
در مــورد انســان نیــز مصــداق دارد و جنبــه ی واالتــری بــه  خــود 
ــت.  ــی اس ــه ی باززای ــود نمون ــا خ ــدن دانه ه ــبز ش ــرد. س می گی

هــال مــاه  خــود زایــش تــازه ای اســت )اســماعیل پــور.1379 (.
ــوا  ــاد شــهر نین ــت م تعــدادی از کردهــا ســال ۶12 ق م کــه  دول
را تصــرف کــرد و آشــوربانیپال پادشــاه  آشــور شکســت خــورد، بــه  

ــد.) ســلیمی.139۰: 7۶( ــه  حســاب می آورن ــوروز ب ــوان اول ن عن
کلمــه ی »نــوروز« از لحــاظ لغت شناســی بــه  دو قســمت »نــو+روز« 

ــوک روچ  ــوی ن ــه ی پهل ــه از ریش ــوروز ک ــت. ن ــده  اس ــیم ش تقس
یــا نــوک روز »)newekroc>( گرفتــه شــده بــه مفهــوم روز نــو 
مــی باشــد . زیــرا نــوک در زبــان پهلــوی بــه معنــی تــازه و ضــد 
کهنــه بــوده و روز یــا روچ نیــز بــه معنــی وقــت و زمــان از طلــوع 
ــر  ــد . در ه ــی باش ــت م ــن اس ــوا روش ــه ه ــاب ک ــروب آفت ــا غ ت
ــو مــی  ــه مفهــوم روز ن ــوروز کــه ب حــال ایــن کلمــه ی مرکــب ن
ــی  ــاس نگاه ــن اس ــر همی ــر ب ــراب. 1385 (. اگ ــد)جنتی س باش
بیاندازیــم بــه  نــام کــوه »نه کــه رۆز«)nekeroz( در جنــوب ســقز 
بــه  ارتبــاط میــان کلمــه ی پهلــوی و ایــن کــوه  پــی می بریــم )در 

ــم(. ــورد می پردازی ــن م ــه  ای ــار کمــی بیشــتر ب ــه ی گفت ادام

ــا  ــتان مخصؤص ــف کردس ــق مختل ــقز:  در مناط ــوروز در س ن
ــد روز  ــوروز و چن ــل از ن ــای قب ــوکان در روزه ــا ب ــقز ت ــن س مابی
ــه   ــوند ک ــام می ش ــاص انج ــوم خ ــدادی آداب و رس ــال تع اول س

ــر هســتند: ــب زی ــه  ترتی ــا ب ــن آنه مهمتری
میر )میر نوروزی(. 1
کۆسته  )کوسه (. 2
وشتر )شتر(. 3
ئاگری نورۆز )آتش نوروز(. 4
هه الوه  مه الوه  )شال انداختن از پشت بام(. 5
هێلکه  شکێنێ )شکستن تخم مرغ(. ۶
سه وزه  و ئاوه نیا )سبزه (. 7
سه مه نی )سمنو(. 8
سیانزه  به ده ر )سیزده  نوروز(. 9

در اینجــا هریــک از ایــن مراســم معرفــی  و ریشــه ی بعضــی هــم 
ــن  ــی از ای ــر اســت بعض ــه  ذک ــد.)البته  الزم ب ــد ش بررســی خواه
ــل  ــه  دلی ــفانه  ب ــد متاس ــاره  ش ــاال اش ــه  در ب ــور ک ــم همانط مراس
هجــوم فرهنگــی و مدرنیتــه ، بســیار کمرنــگ شــده  و نفــس آخــر 

می کشــند(  را 
میــر)mir(: بــه  گفتــه ی قدمــا میــر در چنــد روز آخــر ( 1

ــرد  ــی می ک ــتان حکمران ــر زمس ــج روز آخ ــا پن ــال و مخصوص س
امــا بنــا بــه  گفتــه ی پیرمــردان  )روح االمینــی.137۶: 4۶(. 
ــز و  ــی از پایی ــای مختلف ــر در زمانه ــم می ــقز مراس ــه ی س منطق
ــتان و  ــط زمس ــز، وس ــر پایی ــت: آخ ــده  اس ــا می ش ــتان برپ زمس
ــردان  ــه  از م ــود ک ــورت ب ــن ص ــه  ای ــتان. روش کار ب ــر زمس آخ
ــه   ــاره  ب روســتا مــردی داوطلــب مــی شــد و لباســهای کهنــه  و پ
ــیدن  ــوص کاه  کش ــوری مخص ــها ت ــد و روی لباس ــش می کردن تن
ــوری  ــه  ت ــود ب ــب ب می پوشــاندند. ســپس هرآنچــه  عجیــب و غری
ــردار  ــات م ــه  ســر حیوان ــد اســتخوان و کل ــد مانن وصــل می کردن
ــرده  و روی  ــال ســیاه  ک ــا زغ ــش را ب ــه  و .... ســپس صورت و زنگول
ــر 1( الزم  ــاندند. )تصوی ــته  می نش ــی شکس ــا کرس ــت ی ــک تخ ی
ــه  ذکــر اســت متاســفانه  چنانکــه  ذکــر شــد در ســالهای اخیــرا  ب
ــن  ــد بنابرای ــت داده  ان ــود را از دس ــوی خ ــگ و ب ــم رن ــن مراس ای
ــا  ــده  و ی ــی نگارن ــاهدات قبل ــاس مش ــر اس ــر ب ــدادی از تصاوی تع
ــم از  ــی ه ــده اند و بعض ــیم ش ــا ترس ــات پیرمرده از روی توصیف

ــده  اند. ــه  ش ــت گرفت اینترن
ژاک دمــورگان محقــق فرانســوی در ســال 189۰ م زمانــی کــه  در 
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مهابــاد بــوده  از کارناوالــی بحــث مــی کنــد و مــی گویــد: کارنــاوال 
میــر بســیار عجیــب و غریــب اســت )ایوبیــان.1341(

ــه  انجــام داده   ــردان منطق ــده  از پیرم ــه  نگارن ــی ک ــق تحقیقات طب
ــتخوان  ــس اس ــی از جن ــر قلیان ــرای می ــم ب ــن مراس ــت در ای اس
ــا  ــف صده ــراد مختل ــد. اف ــتش می دادن ــه  دس ــرده  و ب ــت ک درس
عمــل عجیــب و غریــب و خنــده دار در مقابلــش انجــام میدادنــد اما 
میــر حــق نداشــت هیــچ خنــده  و تبســمی بــر لبانــش جاری شــود 
زیــرا در ایــن صــورت از حکومــت خلــع شــده  و همــه ی افــراد او را 
بــا لگــد بیــرون می انداختنــد. در قبــال تحمــل ایــن همــه  ســختی 
میــر هــم مــی توانســت هــر حکمــی را فرمــان دهــد و هیــچ کســی 
را یــارای مقابلــه  بــا آن نبــود، خــان و رعیــت در برابــر میــر یکســان 
ــود  ــی ب ــر دارای مالزمان ــن او. می ــار از اجــرای فرامی ــد و ناچ بودن
کــه  عبــارت بودنــد از : میرزا)منشــی(، مــرد گۆپــاڵ زێوین)وزیــر 
یــا داروغــه (، وشــکه ڕن)دلقک(، خدمتگــزاران و تعــدادی از افــراد 
مختلــف دیگــر کــه  همگــی ناچــار بــه  اجــرای فرامیــن میــر بودنــد 

)کیــوان. 1349(
ــه ی  ــه  گفت ــت ب ــوخی داش ــه ی ش ــی جنب ــر گاه ــای می فرمانه
ــد  ــت کن ــای حاج ــت قض ــال می خواس ــر مث ــی می ــردان گاه پیرم
کــه  در اینصــورت دو نفــر روی زمیــن دراز کشــیده  و میــر پاهــای 
ــی  ــت م ــای حاج ــگار قض ــته  و ان ــان گذاش ــود را روی پشتتش خ
ــور  ــه  ط ــت ب ــاری داش ــم اجب ــه ی حک ــم جنب ــی ه ــد. گاه کن
ــان روســتا و  ــالن خــان در هم ــه ی ف ــه  خان ــال دســتور داده  ب مث
ــغ خاصــی  ــا مبل ــد و خــود خــان ی ــالن روســتا بروی ــا گاهــی ف ی
ــش در  ــر از مالزمان ــد نف ــورت چن ــد. در اینص ــا بیاوری ــه  اینج را ب
بــرف و بــوران بــه  راه  افتــاده  و بــه  منــزل فــرد مــورد نظــر رفتــه  و 
تقاضــای میــر را مطــرح می کردنــد. آن شــخص هــم بــدون هیــچ 
رنجشــی می گفــت: ســالم مــرا بــه  میــر برســانید و بگوییــد خــان 
بــه  دلیــل ســختی راه  و بــرف نمی توانــد خدمــت برســد امــا مبلــغ 

ــرده  اســت. ــم ک درخواســتی را تقدی
ــر   ــر می ــت و اگ ــه  داش ــد روز ادام ــدت چن ــه  م ــم ب ــن مراس ای
ــه   ــه  ب ــرد هرآنچ ــی می ک ــت را ط ــدت حکوم ــده  م ــدون خن ب
دســت می آوردنــد بیــن خــود و فقــرای روســتا یــا محــل تقســیم 

می کردنــد.

آنچــه  در ایــن مراســم مهــم اســت ایــن اســت کــه  نشــان 
ــذر  ــکان گ ــا م ــت و دنی ــگی نیس ــور همیش ــم و ج ــد ظل می ده
ــال  ــه  احتم ــر ب ــم می ــن مراس ــت)ذوالفقاری. 1385(. همچنی اس
ــه ی  ــو« در منطق ــن »اکیت ــی جش ــم آئین ــده  از مراس ــاد بازمان زی
میــان رودان باشــد )حســن زاده.1379(. همچنیــن بســیار شــبیه  
مراســم کشــتن پادشــاه  پیــر اســت کــه  بــه  درســتی نمــی توانــد 
ــه   ــات گل ــردم و حیوان ــار م ــان کار و ب ــک جانشــین خدای ــل ی مث
ــام  ــتی انج ــه  درس ــت ب ــاروری اس ــان ب ــه  هم ــتزارها را ک و کش
دهــد )فریــزر.1388 : 295(. انتقــال شــرّ و بــال از جــان حاکــم بــا 
ــا بالگــردان  ــاه  ت ــی معیــن و کوت ــک جانشــین در مدت نشــاندن ی
ــوده  اســت)فریزر.1388  ــج ب ــته  بســیار رای ــم باشــد در گذش حاک
: 593( کــه  رگه هایــی از آن در مراســم میــر دیــده  می شــود. 
ــه  گفتــه ی دکتــر مــرداد بهــار  از همــه  جالبتــر ایــن اســت کــه  ب
ــت و  ــم اس ــیار مه ــا بس ــرای ایزدیه ــم ب ــن، حاک ــهر پنجوی در ش
اگــر پیــر مــی شــد و توانایــی بــارور کــردن همســران را از دســت 

ــار. 1387 : 273(. ــود )به ــز ب ــتنش جای ــی داد کش م
کوســه  )کۆســته  koste(: مســعودی در کتــاب مــروج ( 2

ــام  ــه  ن ــه  در ســده ی 4 هجــری نگاشــته  از مراســمی ب الذهــب ک
»کوســه » اســم مــی بــرد)روح االمینــی-4۶(. همچنیــن ابوریحــان 
ــام »کوســه   ــه  ن ــه  مراســمی ب ــی در التفهیــم خــود اشــاره  ب بیرون
ــار  ــروان اول به ــه  روزگار خس ــاه  ب ــه  : آذرم ــد ک ــین« می کن برنش
بــوده  اســت و بــه  نخســتین روز از وی از بهــر فــال مــردی بیامــد 
ــه   ــه  و ب ــه  دســتی کالغــی گرفت ــر خــری و ب کوســه ، برنشســته  ب
بادبیــزن خویشــتن بــاد همــی زدی و زمســتان را وداع همیکــردی، 
ــن در  ــی. 25۶( همچنی ــی. )بیرون ــزی یافت ــدان چی ــان ب وز مردم
ــود کــه  ایرانیــان  فرهنــگ معیــن آمــده : کوسه برنشــین جشــنی ب
در اول آذرمــاه  برپــا مي کردنــد بدیــن وجــه  کــه  مــردی کوســه  و 
ــد  ــر خــری ســوار می کردن یــک چشــم و بدقیافــه  و مضحــک را ب
و دارویــی گــرم بــر بــدن او طــال مــی نمودنــد و آن مــرد مضحــک 
ــاد مــی زد از گرمــا  ــی در دســت داشــت پیوســته  خــود را ب بادبزن
ــد  ــد، چن ــی زدن ــه  او م ــخ ب ــرف و ی ــردم ب ــرد و م ــکایت می ک ش
ــی یــک  ــد و از هــر دکان ــز همــراه  او بودن ــان شــاه  نی ــن از غالم ت
ــج  ــوب کوس ــی رک ــه  عرب ــن روز را ب ــد. ای ــیم می گرفتن ــم س دره
می خواندنــد. )معیــن.138۶ : 1413( آمــدن کوســه  بــه  در خانــه ی 
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دامــداران و رقــص 
 بــا توجــه  بــه  تحقیــق محلــی طبــق گفتــه ی پیرمــردان، در اولیــن 
روز بهــار چنــد نفــر در روســتا جمــع شــده  و یکــی از آنهــا کوســه  
ــا  ــن کــرده  و ســر و صورتــش را ب ــه  ت می شــد و لباســی ســفید ب
آرد ســفید می کــرد. دوســتانش کالهــی بــر ســرش گذاشــته  و دو 
گــوش بــزرگ شــبیه  خرگــوش برایــش درســت می کردنــد ســپس 
بــا جــارو یــا پشــم گوســفند ریشــی دراز ایجــاد می کردنــد. 

ــر 2(   )تصوی
یــک نفــر دیگــر هــم لبــاس زنانــه  پوشــیده  و زن کوســه  
می شــد. ســپس در آبــادی بــه  راه  می افتادنــد و بــا دهــل 
و ســرنا و شــوخی بــه  در خانه هــا می رفتنــد. مقابــل هــر 
ــم  ــت و او ه ــوش می گرف ــش را در آغ ــه  زن ــه  کوس خان
لگــدی نثــارش می کــرد و همیــن باعــث خنــده ی بیشــتر 
 مــردم می شــد. ســپس اشــعار طنــز زیــر را می خواندنــد:

 )~hetere~metere( هه ته رێ مه ته رێ

 seri we~las<im be quni( سه ری وێاڵشم به  قوونی كه رێ

)~kere

 s<ite~kim bo bixene bin ( شتێكم بۆ بخه نه  بن چه په رێ

) ~c<epere

معنی
هَتَرِ َمَتــِر )دو کلمــه ی ظاهــرا بــی معنــی امــا دارای وزن 

و قافیــه (

سر همراهم به  ماتحت االغ )برای خنده  و مزاح بوده  
است(

چیزی برایم زیر شال بیاندازید
همچنین:

)koste hatwe bo tutin(  كۆسته  هاتوه  بۆ تووتن

)kewtwe wek segi kwlkin( كه وتوه  وه ك سه گی كوڵكن

)werin  he~lke biden be min(  وه رن هێلكه  بده ن به  من

معنی
کوسه  برای توتون آمده 

مانند سگ پشمالو دراز کشیده 
برایم تخم مرغ بیاورید

 و از همین قبیل:
)koste hatwe bew ris<ewe(  كۆسته  هاتوه  به و ریشه وه

)bew ris< o bis< o pes<mewe(  به و ریش و بیش و په شمه وه

)gos<tim bo biken be s<is<ewe(  گۆشتم بۆ بكه ن به  شیشه وه

معنی
کوسه  آمده  با آن ریش پهنش

آمده  با آن ریش و پشمش
برایم گوشت سیخ کشیده  بیاورید

در اکثــر خانه هــا بــه  کوســه  و دار و دســته اش تخــم مــرغ و پــول و 

www.irna.ir/wazarbaijan/fa/News/82008111   :منبع تصویر 
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خرمــا هدیــه  داده  می شــد. گاهــی هــم اگــر کســی قصابــی کــرده  
ــر  ــود. در آخ ــروه  ب ــن گ ــهم ای ــداری س ــم مق ــت ه ــود از گوش ب
ــم  ــادی ه ــرای آب ــرای فق ــد ب ــیم می ش ــا تقس ــه  هدای ــم ک مراس

ــد. ــه  می ش ــر گرفت ــهمی در نظ س
شــتر )وشــتر wis<tir  ( : در ایــن مراســم یــک یــا دو ( 3

نفــر جاجیــم روی خــود انداختــه  و داســی را کــه  بــا پارچــه  پیچیده  
بودنــد و زنگولــه ای بــه  قــوس آن آویــزان بــود بــه  دســت گرفتــه  
ــدن  ــا خوان ــتر ب ــب ش ــد. صاح ــاد می کردن ــتر را ایج ــاالت ش و ح
ــا  ــو درب منــازل می رفتنــد و ب ــه  جل ــا شــتر ب آوازهایــی همــراه  ب
ــود  ــرف خ ــه  ط ــه  را ب ــب خان ــردم و صاح ــدا م ــر و ص ــاد س ایج
می کشــاندند و عیدانــه  طلــب مــی کردنــد. ایــن مراســم در بعضــی 
ــرا جــزو مراســم  ــوده  و آن ــه  داس معــروف ب ــه  کوســه  ب مناطــق ب

ــد. ــاب می کردن ــه  حس کوس

4 ) ) agiri nevroz   ــه ورۆز ــری ن ــوروز ) ئاگ ــش ن آت
ــن روز  ــاب آخری ــروب آفت ــل از غ ــهر، قب ــتاها و ش ــردم روس : م
ــا  ــام خانه ه ــر در ب ــان قدیمت ــه  و در زم ــو در خان ــتان، جل زمس
مقــداری چــوب را آتــش می زدنــد و تــا پاســی از شــب بــه  رقــص 
ــن  ــدن قســمتی از ای ــش پری ــد. از روی آت ــی می پرداختن و پایکوب
ــازی ایــن بــود کــه   مراســم بــود. یکــی از بخشــهای ایــن آتــش ب
چوبــی را بــا پارچــه  پیچیــده  و بــا کوبیــدن میخهــای زیــادی بــه  

www.irna.ir/wazarbaijan/fa/   :منبع تصویر

ــس  ــت خی ــپس در نف ــد س ــت می کردن ــال تثبی ــه  را کام آن پارچ
ــش زده   ــل مشــعل آت ــرا مث ــوروز آن ــد ســپس در شــب ن می کردن
 sem(   »و بــه  هــوا پرتــاب می کردنــد و بــه  آن »شــه م هــه ڵدان
ــت.  ــمع اس ــی ش ــه  معن ــه م  sem « ب ــد، »ش heldan( می گفتن
در همیــن رابطــه  ترانــه ی مشــهوری هــم در ســقز از قدیــم االیــام 

ــود: ــده  می ش خوان
 xale~k ha we ban pencei( خاڵێک ها وه بان په نجه ی پیرۆزۆ

)pirozo

 wek s<em adrews<e~ be( وه ک شه م ئه دره وشێ به  نه که رۆزۆ
)nekerozo

معنی : 
خالی بر روی پنجه ی پیروز1 حک شده 

که  مانند شمع روی نکروز میدرخشد
1 اسمی زنانه 
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»نه کــه رۆز«  شــد  اشــاره   قبلــی  ســطور  در  کــه   همانطــور 
)  nekeroz ( نــام کوهــی در جنــوب ســقز می باشــد کــه  از 
ــوروز  ــگام ن ــردم هن ــم م ــده  مــی شــود و در قدی داخــل شــهر دی
ــادی  ــه  ش ــش و شــمع ب ــردن آت ــا روشــن ک ــه  و ب ــاالی آن رفت ب
می پرداختنــد. بنابــر بــاور پیرهــای منطقــه  در ایــن شــب ضحــاک 
ــام  ــه م در ب ــاب ش ــا پرت ــده  و ب ــته  ش ــر کش ــط کاوه ی آهنگ توس

خانه هــا بــه  همدیگــر خبررســانی و شــادی کرده  انــد.
طبــق بــاور قدمــا چهــار خشــت اصلــی آفرینــش عبارتنــد از: آب، 
ــان ارزش و  ــزد ایرانی ــر ن ــار عنص ــن چه ــاک. ای ــاد و خ ــش، ب آت
احتــرام فراوانــی داشــتند زیــرا دیــن و آییــن آنهــا بــا ایــن چهــار 
عنصــر پیونــد داشــتند )پورشــهرام- 1392(. آتــش نــزد مردمــان 
گذشــته  دارای احتــرام فراوانــی بــود و آنــرا آســمانی می پنداشــتند 
زیــرا همیشــه  بــه  بــاال تمایــل داشــت )ژان شــوالیه  - 1388 جلــد 
یکــم :۶2(. بــه  نظــر باشــالر شــور و حــرارت عشــق دلیــل اصلــی 
ایجــاد آتــش اســت و آتــش بیشــتر فرزنــد انســان اســت تــا چــوب؛ 
شــیوه ی مالــش، شــیوه یی طبیعــی بــرای بــه  دســت آوردن آتــش 
اســت و عشــق هــم بــه  همیــن طریــق اســت )ژان شــوالیه  - 1388 
ــردم  ــی از م ــوز خیل ــم هن ــر ه ــان حاض ــم :۶۶(. در زم ــد یک جل
ــد  ــودن می باش ــور ب ــاق ک ــر، اج ــتن پس ــه  نداش ــد ک ــاد دارن اعتق
زیــرا روشــن کــردن اجــاق و آتــش بــر عهــده ی اوالد ذکــور بــوده  
اســت و شــاید نمــاد و نشــانه ی همــان اعتقــاد باشــد کــه  هنــوز 
ــروب  ــداز غ ــرق بع ــپ ب ــردن الم ــا روشــن ک ــم در برخــی جاه ه

ــرد. ــاب توســط توســط پســرها انجــام می گی آفت
ــود می کنــد امــا چنانچــه  کنتــرل شــود  آتــش مــی ســوزاند و ناب
خاصیــت آفرینــش دارد... همچنیــن آتــش هــم در آســمان وجــود 
دارد و هــم در زمیــن، در بهشــت و دوزخ هــم وجــود دارد )رمضانی 

ماهــی - 1389(

ــت«  ــام »اوردیبهش ــا ن ــت ب ــاران »اهورامزداس ــی از ی ــش یک آت
یــا »ارتــه  وهیشــته » کــه  مذکــر می باشــد )اتونــی-1389(. 
مهمترنــی خاصیــت آتــش، نابــود کــردن و ســوزاندن پلیدیهاســت 
ــه  همیــن ســبب اســت  )ژان شــوالیه  - 1388 جلــد یکــم :۶۰(، ب
ــا  ــد ت ــی برن ــن م ــش از بی ــا آت ــال را ب ــای ط ــی ه ــه  ناخالص ک
ــه  اســطوره ی  ــی ب ــر نگاه ــد. اگ ــه  دســت آوردن ــص ب طــالی خال
»ســیاوخش« یــا همــان »ســیاوش« بیاندازیــم می بینیــم ســیاوش 
ــون  ــد و چ ــذر می کن ــش گ ــود از آت ــی خ ــات بی گناه ــرای اثب ب
ــاک و خالــص اســت صدمــه ای نمی بینــد. در ماجــرای حضــرت  پ
ــون  ــود چ ــه  می ش ــش انداخت ــل آت ــه  داخ ــی ک ــم )ع( زمان ابراهی
ــر  ــه  ســالمت از داخــل آن بیــرون آمــد. همچنیــن ب ــود ب ــاک ب پ
پایــه ی اعتقــادات اســالمی بــاور بــر ایــن اســت کــه  در روز قیامــت 
ــرار دارد گــذر  ــر آن آتــش جهنــم ق ــی کــه  در زی ــد از روی پل بای
ــل  ــد داخ ــته  باش ــاه  را داش ــی گن ــه  ناخالص ــس ک ــرد، هرآنک ک
جهنــم افتــاده  و هرکــس پــاک و خالــص باشــد از آن گــذر خواهــد 
کــرد. در ســه دیــن بــزرگ اســالم، یهــود و مســیحیت عقیــده  بــر 
ــم  ــاه  داخــل جهن ــه  دلیــل گن ــی کــه  ب ــن اســت کــه  ایمانداران ای
هســتند پــس از مدتــی کــه  دوبــاره  پــاک شــدند بــه  کنــار پــاکان 

ــد.  ــر می گردن ــت ب در بهش
5 ) helawe      شــال انداختن )هه الوه  مــه الوه

ــان  ــو، جوان ــن روز ســال ن ــروب اولی melawe ( : در غ
و نوجوانــان بــه  پشــت بامهــا مــی رفتنــد2 و از روزنــه ی 
ــپس  ــد س ــزان می کردن ــود را آوی ــال خ ــام3 ش ــت ب پش

می گفتنــد:

2 بسیاری از روستاهای کردستان که  در جاهای کوهستانی قرار دارند حالت پله مانند دارند و سقف 
هر خانه جلوی در خانه ی پشتی می باشد

3  در روستاها برای خروج دود و بخار و همچنین ورود نور خورشید در وسط سقف سوراخی تعبیه  
می کردند که  فردی الغر اندام با کمی زحمت می توانست از آن رد بشود
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)helawe melawe(  هه الوه  مه الوه

 kic<tan be~ be buk ( كچتان بێ به  بووك، كوڕتان به  زاوا
) kwr<tan be zawa

)s<itekim bo bixene bintawe( شتێكم بۆ بخه نه  بن تاوه

معنی
ــا دارای وزن و  ــی ام ــی معن ــرا ب ــه ی ظاه ــالوه  )دو کلم ــالوه  م ه

ــه ( قافی
دخترتان عروس و پسرتان داماد شود و خوشبخت باشند

لطفا چیزی برایمان بیاورید و داخل قابلمه  بیاندازید

در بعضــی جاهــا ماننــد روســتای سرچشــمه 4 تــه  یــک قابلمــه  را 
ســوراخ کــرده  و داخــل آن فانــوس و آینــه  و ســرمه دان و صابــون 
و شــانه  قــرار داده  و از ســقف آویــزان می کردنــد. زنــان خانــه  هــم 
در صــورت تمایــل چــراغ را روشــن کــرده  و بــا صابــون صــورت را 
شســته  و ســرمه  بــه  چشــم کشــیده  و گیســو را شــانه  می کردنــد و 
ســپس مقــداری نقــل و ســنجد و خرمــا و ســیب و تخــم مــرغ و 

ــول داخــل قابلمــه  می گذاشــتند. گاهــی هــم پ
در بعضــی جاهــای دیگــر ماننــد روســتای طاهــر بغــده 5  فانــوس را 
همــراه  وســایل زینتــی کــه  ذکــر شــد داخــل شــال قــرار داده  و از 

ــد: ــد و می گفتن ــزان می کردن ــه  آوی روزن
  ~hatere~ matere ((    هاته رێ ماته رێ

)  ~seri we~las<im be quni kere ( سه ری وێاڵشم به  قوونی كه رێ

)  ~s<itekiman bo bixene binlentere (  شتێكان بۆ بخه نه  بن له نته رێ
و یا

)helawe melawe(   هه الوه  مه الوه

) kwr< o kic<tan bibe~ be zawa ( كوڕ و كچتان ببێ به  زاوا

) s<itekim bo bixene bini tawe (  شتێكان بۆ بخه نه  بنی تاوه

معنی
هاتری ماتری)دو کلمه ی ظاهرا بی معنی اما دارای وزن 

و قافیه  هستند. شاید برای هوشیار کردن و خبردار بودن 
باشند(

سر همراهم به  ماتحت االغ)برای خنده  و مزاح بوده  است(
لطفا چیزی برایمان بیاورید و زیر فانوس بیاندازید

هالوه  مالوه )اینها هم دو کلمه ی ظاهرا بی معنی اما 
دارای وزن و قافیه  هستند(

پسر و دخترتان عروس شده  و خوشبخت باشند
لطفا چیزی برایمان بیاورید و داخل قابلمه  بیاندازید

ــل پــس از  ــه  هــم در صــورت تمای ــا دختــران دم بخــت خان زن ی
روشــن کــردن فانــوس و شســتن صــورت و ســرمه  کشــیدن، داخل 
ــول می گذاشــتند. در  ــداری ســیب و ســنجد و نقــل و پ شــال مق

4  روستایی در شمال سقز به  فاصله  تقریبی 20 کیلومتر
5 روستایی در جنوب غرب سقز به  فاصله ی تقریبی 30 کیلومتر

ایــن ســالها کــه  امــکان رفتــن بــه  پشــت بــام خانه هــا مخصوصــا 
در مناطــق شــهری وجــود نــدارد بچه هــا به جــای شــال انداختــن 
ــا  ــوی در خانه ه ــه  جل ــته  و ب ــی برداش ــا کیســه ای نایلون ســطل ی

ــد. ــه  می کنن مراجع
در ایــن مراســم تعــدادی نمــاد را می بینیــم ماننــد: چــراغ، آینــه ، 
ســرمه ، شــانه ، تخــم مــرغ، ســنجد و... کــه  از روزگاران کهــن بــه  
ــم  ــه ای ببندی ــد لحظ ــود را چن ــمان خ ــر چش ــیده اند. اگ ارث رس
ــا  ــن نماده ــک از ای ــود. هری ــم می ش ــا تجس ــا از آنه ــی زیب تابلوی
معنــی خاصــی دارنــد : چــراغ نمــادی از آتــش و روشــنایی اســت 
ــت  ــه  معنــی معرف ــه  ب ــت. آین ــی بحــث آن رف کــه  در ســطور قبل
ــوالیه   ــد )ژان ش ــاک می باش ــی پ ــا و قلب ــی و صف ــتی و پاک و راس
ــش  ــرای آرای ــرمه دان ب ــرمه  و س ــم :323(. س ــد یک - 1388 جل
ــی  ــر نگاه ــوده  اســت. اگ ــور چشــم ب ــردن ن ــاد ک ــن زی و همچنی
بــه  تصاویــر فراعنــه  مصــر بیاندازیــم آنهــا هــم از ســرمه  اســتفاده  
معنــی  بــه   می توانــد  آن  دندانه هــای  و  شــانه   می کرده انــد. 
شــعاعهای نــور آســمانی باشــد کــه  از تــارک ســر در انســان نفــوذ 
ــرم  ــته  و ن ــورت دس ــه  ص ــو را ب ــته های م ــن رش ــد همچنی می کن
ــوالیه  - 1388  ــد )ژان ش ــل می کن ــا را تعدی ــدارد و آنه ــگاه  می ن
جلــد چهــارم :15( تخــم مــرغ یکــی از نمادهــای زندگــی و تولــد 
اســت، در بندهشــن چنیــن آمــده : ابتــدا آســمان را آفریــد ... کــه  
ــن  ــی ســومار-1392(؛ همچنی ــرغ اســت )خان ــه  شــکل تخــم م ب
ــه ی مخصــؤص آن در کردســتان  ــاران خواهــی و تران در مراســم ب
کــه  توســط کــودکان و دختــران نابالــغ برپــا می شــود می گوینــد: 

   <buke barane< awi dewe ((     بووكه  بارانێ ئاوی ده وێ

  <awi ne<w dex~lani dewe ((     ئاوی نێو ده غاڵنی ده وێ

  <he<lkei brokani dewe ((     هێلكه ی باڕۆكانی ده وێ

  <derzi gewre kic<ani dewe ((     .... ده رزی گه وره  كچانی ده وێ

معنی:
عروس باران  آب میخواهد

آب برای غله  میخواهد
تخم مرغکان زیبا میخواهد

سوزن برای دختران دم بخت میخواهد

www.dana.ir/news/686540    :منبع تصویر
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چنانکــه  مشــاهده  مــی شــود تخــم مــرغ در کل نمــادی از زایــش 
و تــداوم حیــات بــوده  اســت و شــاید همیــن اعتقــاد بــوده  کــه  در 
ــی  ــردگان را درون خمره های ــتان م ــان باس ــوارد ایرانی ــیاری م بس
بیضــی شــکل دفــن مــی کردنــد تــا شــاید در جهــان دیگــر تولــدی 

آســان داشــته  باشــند.
ــوده  و  ــت ب ــق و محب ــی عش ــه  معن ــا ب ــان هدای ــنجد در می س
ــاد شــدن میــل  ــوی گل و برگهــای ســنجد باعــث زی همچنیــن ب
ــت  ــتی اس ــای بهش ــی از میوه ه ــا یک ــد. خرم ــی باش ــهوت م و ش
و ماننــد انگــور شــریف ترین نبــات و نزدیــک تریــن درخــت 
ــیر،  ــق تفاس ــن مطاب ــود. همچنی ــداد می ش ــوان قلم ــم حی ــه  عال ب
ــت ... و  ــرت آدم)ع( اس ــا حض ــی ب ــل همراه ــه  دلی ــت آن ب کرام
همــزاد و عّمــه ی بشــر معرفــی می شــود )زمــردی-131(. پــول بــه  
معنــی شــادباش و گاهــی هــم صدقــه و دفــع بــال می باشــد. ســیب 
ــر و  ــی مه ــه  معن ــم ب ــت و از قدی ــتی اس ــای بهش ــی از میوه ه یک
ــی  ــق برخ ــت. طب ــده  اس ــدل می ش ــاق رد و ب ــن عش ــت بی محب
ــا  ــوده  کــه  آدم و حــوا ب روایــات دینــی ســیب میــوه ی ممنوعــه  ب
خــوردن آن از بهشــت اخــراج شــدند. در واقــع ســیب بــه  معنــی 
معرفــت و شــناخت و گاه  میــوه ی درخــت زندگــی و گاه  میــوه ی 
ــد اســت... ســیب همچنیــن میوه یــی  درخــت شــناخت نیــک و ب
اســت کــه  جــوان و تــازه  می کنــد و نمــاد زندگــی ابــدی خدایــان 

ــوم :7۰۰(.  ــد س ــوالیه  - 1388 جل ــت. )ژان ش اس
شــکێنێ     ( 6 )هێلکــه   مــرغ  تخــم  شکســتن 

ــا و  ــا و جوانه ــوروز، نوجوانه ــام ن he<lke s<ike<ne> (: در ای
ــز روســتا و در شــهر  ــد مرک ــی مانن ــی بزرگســاالن در مکانهای حت
در جاهایــی کــه  از قبــل تعییــن می شــود جمــع می شــوند و هــر 
کــدام تعــدادی تخــم مــرغ کــه  بــا دقــت زیــاد انتخــاب کرده انــد 
ــم  ــه  تخ ــورت ک ــن ص ــد بدی ــام می دهن ــی را انج ــازی مخصوص ب

ــرغ  ــم م ــا تخ ــری ب ــه  و دیگ ــود گرفت ــت خ ــان دس ــرغ را می م
خــود روی آن بــه  آرامــی مــی زنــد. تخــم مــرغ هــر کــدام تــرک 
برداشــت بایــد آنــرا بــه  برنــده  تقدیــم کنــد. در ایــن بــازی قوانیــن 

ــود دارد: ــی وج خاص
زیــر بــه  زیــر) قــوڵ بــه  قــوڵ   qwl be qwl ( : یعنــی زیــر 

تخــم مرغهــا بــه  هــم زده  شــوند.
نــوک بــه  نــوک ) ســه ر بــه  ســه ر   ser be ser ( : یعنــی بــاال 

و نــوک تخــم مرغهــا به  هــم زده  شــوند.
ــه  هــم  ــار ب ــار ) الشــان، الژ   ls<an-laj( : یعنــی از کن کن

زده  شــوند.
ــردن  ــان ک ــرای امتح ــتن  c<es<tin (: ب ــیدن )چه ش چش
نرمــی یــا ســختی تخــم مــرغ آنــرا بــه  آرامــی بــه  دندانهــای 
پیشــین مــی زننــد. هرچنــد بعضــی وقتهــا آنــرا حرام دانســته  

و از آن پرهیــز مــی کننــد.
خوابیــدن )خه وتــن   xewtin( : بــه  ایــن معنــی کــه  یکــی 
از بازیکنــان تخــم مــرغ خــود را زیــر بگیــرد و دیگــری بــر آن 

بکوبــد )سرســیفی-1388 : 73(
در مورد نماد تخم مرغ در سطور باال بحث شد.

7 ) :) sewze o awenia        ســبزه  )ســه وزه  و ئاوه نیــا
در روزهــای قبــل از نــوروز مقــداری دانــه  از قبیــل گنــدم، نخــود، 
ــا  ــد ت ــه  و آب می دهن ــی ریخت ــاش را در ظرف ــا م ــو ی ــدس، ج ع
ســبز شــوند و هنــگام ســیزده  بــه  در آنــرا در رودخانــه  و آب جــاری 
ــرد.  ــا خــود بب ــم و ناراحتیهایشــان را آب روان ب ــا غ ــد ت می اندازن
هرچنــد بعضــی از پیرمــردان ایــن کار را درســت نمی داننــد زیــرا 
ــن  ــود. ای ــه  ش ــد دور انداخت ــود و نبای ــرگ می ش ــوان م ــبزه  ج س
ــی  ــه  در ســطور قبل ــرگ شــدن -همانطــور ک ــده ی جــوان م عقی
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صدای جوشیدن کدو حلوایی می آمد
به  منزل مسلمان رفتم

صدای یاسین و قرآن می آمد

9 ) :)sianze be der  ــه ده ر ــیانزه  ب ــوروز )س ــیزده  ن س
ــه   ــیزده  ب ــقز س ــوروز در س ــاوال ن ــه  از کارن ــن مرحل ــا آخری تقریب
ــا  ــه  ت ــت رفت ــان طبیع ــه  دام ــن روز ب ــردم در ای ــه  م ــوده  ک در ب
نشــان دهنــد کــه  خــود نیــز جزئــی از طبیعــت هســتند و خواهــان 
رویــش و رشــد دوبــاره  و هماهنــگ بــا طبیعــت هســتند. در ایــن 
ــاب زندگــی بخــش  ــور آفت ــردم توســط ن ــرا چهره هــای م روز اکث
ــتان را از  ــی زمس ــت کرخت ــده  و حال ــده  ش ــی گزی ــا کم اصطالح
ــان  ــات و گیاه ــن و حیوان ــا زمی ــگ ب ــد و هماهن ــت می ده دس
ــات  ــی روای ــق برخ ــد. طب ــه  می کنن ــاره  را تجرب ــدن دوب ــده  ش زن
محلــی در چنیــن روز و مراســمی بــود کــه  حضــرت ابراهیــم )ع( 
هنگامــی کــه  مــردم شــهر بــرای مراســمی مذهبــی بیــرون از شــهر 

ــد بتهــای بتکــده  را شکســت. بودن
ــه  همیــن  ــوده  و ب ــه  عقیــده ی برخــی عــدد ســیزده  منحــوس ب ب
دلیــل هنــگام بازگشــت بــه  خانــه  بایــد ســیزده  ســنگ کوچــک را 
از بــاالی شــانه  بــه  پشــت پرتــاب کــرد بــدون اینکــه  پشــت ســر 
را نــگاه  کننــد تــا منحوســی ســال قبــل را دفــع کننــد. همچنیــن 
ــه  آب  ــده  ب ــود را بری ــس خ ــداری از گی ــت  مق ــران دم بخ دخت
ــن ســبزه ها را در آب  ــاز شــود. همچنی ــا بختشــان ب ــد ت می اندازن
ــر  ــت- و در آخ ــث آن رف ــل بح ــطور قب ــه  در س ــا می کنند-ک ره
ــه  منــزل می رســند اســپند دود می کننــد و چنــد  مــردم وقتــی ب
ــرا همــراه   ســکه  هــم داخــل آن می گذارنــد و ســپس خاکســتر آن
ســکه ها در کوچــه  و رهگــذر میریزنــد تــا دفــع بــال شــود )لطفــی 

ــا-2۰۰7( نی
سرانجام سخن:

ــن  ــم دیری ــی از مراس ــد یک ــان داده  ش ــه  نش ــه  ک ــوروز همانگون ن
کردهــا بــوده  - کــه  یکــی از شــاخه های مهــم مــردم آریایــی تبــار 
ــی  ــود باق ــوت خ ــه  ق ــوم آن ب ــدادی از رس ــوز تع هســتند - و هن
ــن  ــدام از ای ــر ک ــود. ه ــرا می ش ــتاها اج ــهر و روس ــت و در ش اس
رســوم دارای ریشــه  و تاریخــی کهــن بــوده  کــه  اکثــر مــردم از آن 
بی خبــر هســتند ماننــد میــر و کوســه  و ... در ایــن دوران و قــرن 
حاضــر وظیفــه ی تــک تــک ماســت کــه  ایــن نمادهــای زیبــا را کــه  
از اعمــاق تاریــخ خــود را بــه  مــا رســانده اند، بــه  خوبــی پاســداری 

کنیــم تــا زیــر ســنگ آســیاب زمــان و مدرنیتــه  نابــود نشــوند.

ــوزی«  ــا »دم ــوز« ی ــت »تم ــبیه  سرگذش ــیار ش ــد- بس ــاره  ش اش
ــد  ــل می باش ــومر و باب ــان س ــزد مردم ــبزه  ن ــاه  و س ــدای گی خ
ــه  دنیــای  ــه  خواهــش همســر خــود »اننــا« یــا »ایشــتار« ب کــه  ب
مــردگان رفــت و جــوان مــرگ شــد. امــا هــر ســال در اول نــوروز 
ــر  ــن ســبب اگ ــه  همی ــده  می شــود )مــک کال- 1377 : 95( ب زن
ــرا آب  ــا جوانمــرگ نشــود زی ســبزه  را بایســتی در آب انداخــت ت
ــده   ــد زن ــک آب می توان ــا کم ــود و ب ــا« ب ــای »انن ــی از نماده یک
ــوان  ــدن و ج ــده  ش ــراوت و زن ــاد ط ــه  نم ــبزه  ب ــد. در کل س بمان

ــد.  ــدن می باش مان
ــل از  ــج روز قب ــت وپن ــاه بیس ــارگاه  پادش ــانیان در ب روزگار ساس
ــدام  ــوروز، دوازده  ســتون خشــت خــام می ســاختند و روی هرک ن
ــدم، ارزن و...  ــد جــو، گن ــه  می کاشــتند مانن ــه  و دان ــوع غل ــک ن ی
هرکــدام کــه  زودتــر ســبز می شــدند عقیــده  داشــتند کــه  آن ســال 
محصولــش بهتــر خواهــد بــود )ناصــر مالئیــان- 138۶(. ابوریحــان 
ــه روز  ــد ک ــدار مان ــان پای ــن رســم در ایرانی ــد: ای ــی می گوی بیرون
ــه  هفــت صنــف از غــالت در هفــت اســطوانه   ــوروز در کنــار خان ن
ــت و  ــدی زراع ــی و ب ــه خوب ــالت ب ــن غ ــدن ای ــد و از رویی بکارن

ــد )روح االمینــی- 137۶ : 55(. حاصــل ســالیانه حــدس بزنن
ســمنو )ســه مه نی   semeni(: یکــی از مراســمی کــه  ( 8

ــوروز برگــزار می شــود پختــن ســمنو می باشــد. ابتــدا گنــدم  در ن
را مدتــی در ظروفــی پهــن کــه  مقــداری نمنــاک باشــند ریختــه  و 
چندیــن روز در مکانــی گــرم نگهــداری میکننــد تا ریشــه  هایشــان 
پدیــدار شــود و حالتــی کــرک ماننــد پیــدا کننــد. ســپس یــا بــه  
ــا عصــاره ی آن خــارج شــود و  همــان حالــت خیــس می کوبنــد ت
ــوده  کــرده  و در دیــگ می جوشــانند کــه  در ایــن  ــرا پال ســپس آن
 )tere semeni ــه مه نی ــه ڕه  س ــر )ت ــمنوی ت ــه  آن س ــورت ب ص
ــپس  ــد س ــک می کنن ــه  خش ــا ریش ــا را ب ــا دانه ه ــد و ی می گوین
ــه   ــد ک ــوا می پزن ــد حل ــرا مانن ــا ریخــت آب آن ــرده  و ب ــیاب ک آس
 wis<ke   ــه مه نی ــکه  س ــمنو )وش ــک س ــورت خش ــن ص درای
ــوی و  ــیار مق ــی بس ــورت غذای ــر ص ــد. در ه semeni( می گوین
ــای  ــه  معن ــمنو ب ــد. س ــت می آی ــه  دس ــیرین ب ــزه  و ش ــوش م خ
ــش  ــش و روی ــاد زای ــن نم ــوده  و همچنی ــه  ب برکــت ســفره ی خان
ــا  ــت. دراینج ــده  اس ــه  ش ــا توصی ــی زنه ــرای نازای ــد و ب ــی باش م
ــه  را کــه  مرحــوم  ــد شــعر عامیان ــی از لطــف نیســت کــه  چن خال
پــدرم )حســن نادرپــور( در آن ایــام زمزمــه  مــی کــرد ذکــر کنــم:

  c<ume mali armeni ((     چوومه  ماڵی ئه رمه نی
  qwlte qwlti semeni ((     قوڵته  قوڵتی سه مه نی
  c<ume mali juleke ((      چوومه  ماڵی جووله که
   qwlte qwlti kuleke ((      قوڵته  قوڵتی کووله که

 c<ume mali  (( موســوڵمان      مــاڵی  چوومــه  
  m w s w l m a n

  dengi yasin o qwraan ((     ده نگی یاسین و قورئان
معنی

به  منزل ارمنی رفتم
صدای جوشیدن سمنو می آمد

به  منزل یهودی رفتم
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خاطرات نامیرای دوران تحصیل
سید علیرضا هاشمی

ــا نگاهــم را از  ــود. ام ــه نب ــاد، غریب ــه چشــمش افت چشــمم کــه ب
نگاهــش گرفتــم تــا از هــزار تــوی مغــزم بــه جســتجویش بپــردازم. 
آری معلمــم بــود بــا همــان قامــت بلنــد و اســتخوانی بــا پوســتی 
ــر، هیــچ  ــن تصوی ــا جــز ای ــی. ام ــرم و خرمای ــی ن روشــن و موهای
نامــی بــه ذهنــم نیامــد، فقــط دانســتم کــه معلــم زبــان انگلیســی 

دوره راهنمایــی ام بــود.
ــه  ــوه ب ــد می ــرای خری ــودم و ب ــده ب ــاده ش ــل پی ــازه از اتومبی ت
ــم.  ــک می رفت ــدان المپی ــان، می ــار محله م ــره ب ــوه و ت ــدان می می
ــول  ــتر ط ــه ای بیش ــی ام ثانی ــتجوی ذهن ــا جس ــم ب ــل نگاه تداخ
ــان  ــرد، برگشــتم و قامــت همچن ــور ک ــه عب ــارم ک نکشــید. از کن
ــه گاه  ــگ تکی ــوه ای رن ــی و قه ــی چوب ــر عصای ــه ب ــتوارش را ک اس
می کــرد، برانــداز کــردم. در دســت دیگــرش دو ســه کیســه 
ــرای زن مســنی چــون او  ــار آن ب ــه وزن ب ــود ک ــوه ب نایلکــس می

ســنگین می نمــود.
ــر  ــزودن ب ــا اف ــه ســویش روان شــدم و ب ــم و ب ــم را گرفت تصمیم
ــرار  ــارش ق ــردم و کن ــه ایجــاد شــده را طــی ک ــم فاصل ــدم های ق
ــره ام  ــه چه ــره اش را ب ــرد و چه ــم ک ــردم. نگاه ــالم ک ــم. س گرفت
ــه محبــت پاســخ ســالمم را داد.  ــا صدایــی آمیختــه ب دوخــت و ب
ــرم و در  ــتش بگی ــا را از دس ــس میوه ه ــا نایلک ــتم ت ــازه خواس اج
عیــن حــال گفتــم کــه شــما معلــم دوران راهنمایــی مــن بودیــد. 
ــه  ــتانش را ک ــت و انگش ــره اش نشس ــر چه ــه ای ب ــد مادران لبخن
ــرام روی  ــه احت ــود، ب ــده ب ــا ش ــۀ نایلکس ه ــی از وزن کیس خال

ــرار داد.  ــینه اش ق س
صورتــش  در  می آوریــد.  خاطــر  بــه  را  شــاگردتان  پرســیدم 

ــرش  ــا س ــد ام ــکار ش ــت آش ــدی پرمحب ــان و لبخن ــی مهرب نگاه
ــال های  ــالهای دور، س ــم س ــکان داد. گفت ــی ت ــت نف ــه عالم را ب
قبــل از انقــالب، شــاید اوایــل دهــۀ پنجــاه، در مدرســه راهنمایــی 
عبــداهلل رهنمــا. نگاهــش بــه افــق خیــره شــد و ذهنــش پرکشــید 
ــره  ــش چه ــال های خدمت ــالی س ــا از الب ــال های دور ت ــه آن س ب
ــاد آورد و  ــه ی ــا را ب ــداهلل رهنم ــی عب ــه راهنمای ــاگردان مدرس ش
چهــره االن شــاگرد 5۰ ســاله اش را از میــان خیــل دانــش آمــوزان 

ــد. ــازی کن ــال ها بازس آن س
ــا تشــّخص صدایــی کــه داشــت گفــت،  ــاال انداخــت و ب ابروانــی ب
پســرم ســال های زیــادی از آن ســال ها گذشــته و مــن شــاگردان 
زیــادی داشــته ام. چهــره دانش آموزانــم هــم در بزرگســالی تغییــر 
ــم شــما  ــد. در چــه ســالی معل ــدا کــرده و االن خاطــرم نمی آی پی
ــا ســه، شــما دبیــر  ــودم؟ گفتــم فکــر کنــم ســال پنجــاه و دو ی ب
زبــان مــا بودیــد. گفــت در هــر حــال خوشــحالم کــه می بینمتــان 
و مــن را بــه یــاد آوردیــد. گفتــم منزلتــان همیــن منطقــه اســت. 
ــانمتان.  ــین برس ــا ماش ــد ب ــازه می دهی ــم اج ــی. گفت ــت بل گف
ــو  گفــت خیلــی ممنــون. آژانــس مــن رو آورده. االن هــم آنجــا ت

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 
ــرد و  ــگ ک ــای پارکین ــه انته ــاره ای ب ــا دســت اش ــود. ب ــلوغ ب ش
ــو روان  ــه آن س ــت. ب ــر اس ــا منتظ ــس آنج ــین آژان ــت ماش گف
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شــدیم. گفتــم خانــم مــن یــک خاطــره از ســر کالس شــما دارم. 
ــه صــدا درآوردن  ــا ب ــرد و ب ــی از کنجــکاوی ک ــی حاک ــم نگاه نی
ــه گاه راه  ــگ، تکی ــفالت پارکین ــه آس ــش ب ــه عصای ــتر ضرب بیش
رفتنــش را قــّوت بخشــید. و در عیــن راه رفتــن بــه صورتــم خیــره 
ــل  ــه کچ ــو مدرس ــرم رو ت ــت س ــن هیچوق ــم م ــم خان ــد. گفت ش
نمــی کــردم. ولــی یــک بــار ناظــم مدرســه عبــداهلل رهنمــا قبــل از 
کالس شــما مــن را بــه جــرم مــوی کمــی بلنــد بــه دفتــر احضــار 
ــم  ــن میخکوب ــه روی زمی ــی ک ــراوان در حال ــالش ف ــا ت ــرد و ب ک
کــرد؛ بــا قیچــی یــک چهــار راه وســط کلــه ام بــاز کــرد و موهــای 
ــه کالس درس  ــرد ک ــم ک ــه کالس ــد روان ــرم رو زد. بع ــو س جل

ــود. انگلیســی شــما ب
خنــده ای روی پهنــه صورتــش نشســت و ابروانــش را بــه عالمــت 
ــه  ــن چ ــوب ای ــه خ ــید ک ــه پرس ــرد و کنجکاوان ــاال ب ــب ب تعج
ــه خاطــره  ــم ک ــده گفت ــا خن ــن داشــت. ب ــه کالس م ارتباطــی ب
مــن درســت از ورود بــه کالس شــما ســت. چــون وقتــی از دفتــر 
ــه  ــی ک ــردم و از اونجای ــه ک ــه گری ــروع ب ــدم ش ــارج ش ــم خ ناظ
ــام  ــن وضــع بی ــا ای ــودم روم نمــی شــد ب ــگ کالس ب شــاگرد زرن
کالس تــون ولــی ناظــم اجبــار کــرد کــه داخــل کالس شــوم. مــن 
ــردم  ــه می ک ــق گری ــود و هق ه ــک ب ــر از اش ــم پ ــه صورت ــم ک ه
وارد کالس شــما شــدم. شــما اول از ریخــت مــن تعجــب کردیــد. 

بعــد کــه ماجــرا را از زبــان تــوأم بــا گریــه ام شــنیدید، دســتتان را 
گذاشــتید روی شــانه ام و دلداریــم دادیــد. خاطــرۀ مــن بیشــتر اون 
دلــداری شماســت کــه مــن را بــه عنــوان شــاگرد زرنگتــان مــورد 

دلجویــی قــرار دادیــد.
لبخنــد رضایــت آمیــز و شــادمانه ای زد و قبــل از آنکــه دِر اتومبیــل 
آژانــس را برایــش بــاز کنــم، بــا دســت های اســتخوانی اش دســتم 
ــوز هــم مثــل همــان ســال ها شــاگردانم را  را گرفــت و گفــت هن
دوســت دارم، حتــی اگــر ســن شــان بــه 5۰ رســیده باشــد. و ســوار 

اتومبیــل شــد. 
ــچ  ــا پی ــم ت ــا نگاه ــس را ب ــل آژان ــی، اتومبی ــس از خداحافظ پ
خیابــان دنبــال کــردم و ســرخوش از ایــن دیــدار کوتــاه، بــه طــرف 
ــم  ــی ام از معل ــازی ذهن ــا تصویرس ــار بازگشــتم و ب ــره ب ــدان ت می
زبــان انگلیســی آن ســال، خاطــرات دوران مدرســه را یکبــار دیگــر 

مــرور کــردم. 
امــروز کــه ایــن متــن را بــاز نویســی میکنــم ســراغ آلبــوم 
ــک  ــک ت ــه ت ــگاه ب ــا ن ــی روم و ب ــم م ــای دوران تحصیل عکس ه
آن هــا و مــرور دوبــاره خاطراتــم، بــه نــام معلــم زبــان انگلیســی ام 
ــم انگلیســی ســال دوم  ــم جمالپــور معل ــرم. ســرکار خان پــی می ب
مدرســه راهنمایــی عبــداهلل رهنمــا کــه قــدردان محبتــش هســتم. 

ــد.    ــادش جاوی ی
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چرا باید کتب مقدس را خواند؟
مرجان یشایایی

مــن از ســال های ابتــدای کودکــی بــا آیــات تــورات، کتــاب 
ــر  ــودم. در ه ــوس ب ــور حضــرت داوود مان ــان، و زب ــدس یهودی مق
مناســبت مذهبــی ماننــد اعیــاد پســح )عیــد خــروج بنی اســرائیل 
از مصــر( یــا روش هشــنا )ســال نــوی عبــری( کــه اعضــای خانــواده 
ــان  ــه زب ــدس ب ــی مق ــدن متون ــدیم، خوان ــع می ش ــم جم دور ه
عبــری جــزء جدایی ناپذیــر آن مراســم بــود، امــا تصــور همیشــگی 
مــن آن بــود کــه ایــن متن هــا بنــا بــر عــادت بایــد خوانــده شــوند 
ــا  ــوای آنه ــدوکاوی جــدی در محت ــر کن ــه فک ــز ب ــع هرگ و درواق
ــی از عهــد عتیــق« ترجمــه  ــا اینکــه مطالعــه »کتاب های نبــودم ت
ــرای مــن  درخشــان و زیبــای پیــروز ســیار دریچــه متفاوتــی را ب

گشــود. 
هرچنــد عنصــر دائمــی و پایــدار در ایــن داســتان ها مــدح و ثنــای 
خداونــد اســت، امــا قصــد مــن در اینجــا صحبــت دربــاره محتــوای 
الهیاتــی ایــن کتــاب یــا متونــی از ایــن دســت نیســت، بلکــه مرادم 
ــه دســتکم  ــون اســت ک ــن مت ــی از ای ــا تاثیرات ــا ی بررســی ردپاه
ــا مــردم  ــر زندگــی م ــر خــود را ب ــا امــروز اث ــه لحــاظ نظــری ت ب
ــاب  ــتان های کت ــوع داس ــل وق ــد. مح ــظ کرده ان ــه حف خاورمیان
خاورمیانــه و بین النهریــن اســت و بــه چنــد قــرن پیــش از میــالد 
مســیح بازمی گــردد. درواقــع، اهمیــت مطالعــه مردم شناســانه 
ــرای شــناخت  ــرای پیــدا کــردن ســرنخ هایی ب ــوع متــون ب ایــن ن
زندگــی امــروز مــا در ایــن منطقــه اســت. بــا ایــن دیــدگاه، مطالعــه 
ایــن متــون می توانــد دیگاهــی بی طــرف از حضــور و ســهم همــه 
ــر کنــد و کمک مــان  ــوام و مذاهــب منطقــه در ذهن مــان تصوی اق
ــه و یکســویه یکدیگــر را  ــدون جانبداری هــای قوم نژادان ــا ب کنــد ت

در ایــن جغرافیــای محــدود بــه خوبــی تحمــل کنیــم.
ــاب،  ــتان اول کت ــا، داس ــد طوبی ــتان ها مانن ــن داس ــی از ای برخ
بــا  شــخصی  داســتان  یــک  از  دراماتیــک  شــرحی  درواقــع 
ــم نگاهــی  ــرای منــی کــه تابحــال نی ــه ای مذهبــی اســت. ب زمین
ــود.  ــی ب ــه بدیع ــودم، تجرب ــه ب ــی نینداخت ــون مذهب ــه مت ــم ب ه
ــی  ــی را کاالهای ــون مذهب ــه مت ــی خــود ک از پیشــداوری های قبل
قفســه ها  کنــج  در  تاریخ گذشــته  و  خاک خــورده  و  قدیمــی 
ــرای فهــم آنچــه  ــوم شــد ب ــم معل می دانســتم، خجــل شــدم. برای
ــن  ــم. دور انداخت ــا بدانی ــته چیزه ــد از گذش ــاهدیم، بای ــروز ش ام
گذشــته، حتــی گذشــته ای دور کــه ســندی بــرای وثــوق آن یافــت 
نشــده و بخشــی از ادبیــات کهــن مــا را تشــکیل می دهــد، مثــل 
ــود  ــد خ ــس از دی ــر ک ــازل اســت. ه ــه ای از پ ــن قطع دور انداخت
می بینــد. و امــا متــن چــه روان و چــه پراحســاس از هــر چــه در 
کنــه ضمیــر آدمــی بــود ســخنی گفتــه بــود: از کیــن و ســنگدلی 
ــود  ــه خ ــگام ک ــگار آدم از آن هن ــاری. ان ــت و ی ــر و عطوف ــا مه ت
ــا  ــن ت ــوده، از بدتری ــز ب ــه چی ــاخته هم ــان را س ــناخته و زب را ش
بهتریــن. و چــه شــگفت کــه روح داستانســرایی و رویاپــروری را از 
ــا معجــزه ای  ــا خــود داشــته. چطــور در خیالــش ب همــان ابتــدا ب
ــرده و  ــدم ب ــه ق ــدم ب ــناخته ق ــای دور و ناش ــا را در راه ه طوبی
خاصیت هــای جگــر ماهــی را تصــور کــرده و چــه خالقانــه شــادی 

ــار هــم نشــانده. و غــم را کن

کتــاب اســتر کتابــی دیگــر از ایــن مجموعــه بــود کــه بــا توجــه بــه 
ــت داشــت.  ــم جذابی ــذرد، برای ــران می گ ــات آن در ای ــه اتفاق اینک
ــی  ــن رنان ــی از محس ــه متن ــدم، ب ــه می خوان ــتر را ک ــاب اس کت
برخــوردم، آخریــن متنــی کــه در کانالــش گذاشــته، کــه هرچنــد 
ــر  ــای دیگ ــتر و کتاب ه ــاب اس ــدن کت ــا خوان ــتقیمی ب ــط مس رب

عهــد عتیــق نــدارد، امــا انــگار فــال خوانــدن ایــن کتــاب شــده.
بــه اینکــه ایــن متــن چــه ســروصدایی در فضــای مجــازی 
راه انداختــه کار نــدارم. مخالفــان رنانــی را بــه بی ســوادی و 
ــه  ــه او گفت ــن آنچ ــر م ــه نظ ــا ب ــد، ام ــم کرده ان ــکاری مته سازش
ــدف  ــه بی خبری.ه ــش و ن ــت: آرام ــانی اس ــاز انس ــک نی ــان ی بی
ــد  ــع می گوی ــه در واق ــت ک ــن اس ــن مت ــه ای ــی ب ــگاه کل ــن ن م
ــچ نظــر کارشناســی روز و  ــدون هی ــه ب ــی ک ــی و خبرهای روزمرگ
ــان  ــد و روحم ــه می کنن ــد را خف ــد، امی شــب بمبارانمــان می کنن

را در کشــمکش ایــن طوفــان آزرده.
ــرای  ــه ب ــن اســت ک ــد » خالصــه ی ســخنم ای ــه می گوی آنجــا ک
ایــن کــه »امیــد ملــی« بازســازی شــود نیازمنــد آنیــم که دســتکم 
ــا ســکوت مــا  ــه »ســکوت ملــی« بزنیــم. ب ــرای مدتــی دســت ب ب
هیــچ چیــزی از دســت نمــی رود و هیــچ خبــری نمی شــود. 
ــد فرصــت  ــار، نیازمن ــه دانســتن اخب ــاز ب ــش از نی ــا بی ــه م جامع
تفکــر اســت، نیازمنــد فرصــت گفت وگــو و نیازمنــد فرصــت بــرای 
آرامــش اســت. مــا جامعــه ای ناصبــور، نــاآرام و نگــران را داریــم بــا 
انبــوه خبرهــا و تحلیل هــای یــأس آور بمبــاران می کنیــم. فرصــت 
ــش  ــردم آرام ــم م ــت بدهی ــد، فرص ــس کنن ــردم تنف ــم م بدهی

ــد« ــر کار می کنن ــم بهت ــا ه ــش عقل ه ــد. در آرام بگیرن
ــر را  ــی دورت ــق کم ــم و اف ــتفاده کن ــراز اس ــن ف ــم از ای می خواه
ــا اغمــاض  ــد عهــد عتیــق را ب ــی مانن ــم اگــر متون ــم  و بگوی ببین
و تعدیــل کالســیک بخوانیــم شــاید بهتریــن راه آرام مانــدن 
ــو  ــن هیاه ــی از ای ــم کم ــد. می توانی ــیک ها باش ــدن کالس خوان
فاصلــه بگیریــم، بــه اطرافمــان نــگاه کنیــم یــا بــه پشــت ســرمان 

ــته ایم.  ــا گذاش ــته ج ــز را در گذش ــه چی ــم چ و ببینی
بعــد از آن ســراغ کتابــی رفتــم کــه ســال ها قبــل خوانــده بــودم: 

ــد؟«. ــد کالســیک ها را خوان »چــرا بای
ــن  ــوب م ــندگان محب ــو، از نویس ــو کالوین ــاب ،ایتال ــنده کت نویس
ــم و  ــی بزن ــاره ورق ــا دوب ــد ت ــر ش ــی خی ــتر بان ــاب اس اســت. کت

ــم. ــازه کن ــا او ت ــداری ب دی
چنــد جملــه ای از کتــاب را برایتــان نقــل می کنــم: »آثار کالســیک 
کتاب هایی انــد کــه پیوســته در موردشــان می شــنویم: دارم دوبــاره 
ــری  ــدن اث ــم خوان ــا بگوی ــود ت ــه ای ب ــا بهان ــش....و اینه می خوانم
ــار در ســن پختگــی لذتــی خارق العــاده  ــرای نخســتین ب بــزرگ ب
ــار درواقــع  ــرای نخســتین ب ــر کالســیک ب ــدن یــک اث دارد....خوان

نوعــی بازخوانــی اســت.
بــه ایــن ترتیــب، خوانــدن کتاب هــای عهــد عتیــق نوعــی 
کشف الشــهود و کنــدوکاو از گذشــته اســت کــه می توانــد بارهــا و 
بارهــا خوانــده شــود، امــا ایــن همــه ماجــرا نیســت. بی شــک رمــز 
مانــدگاری کالســیک ها پیونــد بــا امــروز و بــا عمــق ذات و ضمیــر 
انســان اســت و ایــن دوری کــه همیشــه و همیشــه تکــرار شــده و 

قــرار اســت تکــرار شــود.
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ــت از چنــد  ــه کتــاب یهودیــت رســید. یهودی ــت ب پــس از آن نوب
جهــت برایــم تازگــی داشــت. اول قهرمــان داســتان کــه هــر چنــد 
ــا در  ــرده، ام ــیم ک ــان ترس ــزور و فت ــر و م ــم زن را حیله گ ــاز ه ب
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 کرده انــد، موجــودی اهــل تمکیــن و بی دست وپاســت کــه 
ــت  ــا یهودی ــدارد، ام ــه ن ــه تصمیم گیری هــای مردان هیــچ راهــی ب
اینجــا هــم می جنگــد و هــم تصمیــم می گیــرد و از همــه 
ــان تصمیــم می گیــرد دیگــر  ــر آنکــه باوجــود اصــرار اطرافی مهم ت

ازدواج نکنــد.
ــه  ــاز هــم ب در داســتان یهودیــت، مــن زمــان را گــم می کنــم و ب
ــد.  ــدام می چرخ ــره م ــک دای ــان دارد دور ی ــد انس ــرم می رس نظ
جنــگ و کشــمکش و مقاومــت و حــب و بغــض و البتــه تدبیــر و 
چاره جویــی. آدم نمی فهمــد 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. 
ــاوت دارد.  ــه ام، تف ــا االن گفت ــه ت ــا آنچ ــا ب ــی ه ــاب اول مکاب کت
ــه  ــرا ریش ــه ظاه ــت ک ــی اس ــات و جنگ های ــرح فتوح ــتر ش بیش
در اعتقــادات مذهبــی دارنــد، بــه نظــر می رســد فرهنــگ شــهادت 
ــه  ــه آنک ــد و طرف ــه می زن ــازه جوان ــون ت ــن مت ــدا در ای در راه خ
تــا امــروز در فرهنــگ مــردم منطقــه جریــان دارد. هرچنــد ســعی 
ــای  ــغول نام ه ــرم را مش ــذرم و فک ــا بگ ــات نبرده ــردم از جزئی ک
ــترک در  ــر مش ــا عنص ــم، ام ــمار نکن ــای بی ش ــدد و جنگ ه متع
سراســر ایــن داســتان یعنــی کین تــوزی و دشــمنی و شــقاوت بــاز 
هــم ســایه پررنگــی بــر آن انداختــه. از متــن کتــاب روشــن اســت 
ــه ذهــن و متن هــای آدم هــای  ــوز راهــی ب ــردازی هن کــه تصویرپ

ــه  ــا توجــه ب ــه ب ــان می شــود ک ــر چــه بی ــدا نکــرده و ه راوی پی
ــوع خــودش، بیــان  قدمــت کتــاب درواقــع شــاهکاری اســت در ن
بی واســطه و صریــح آن چیــزی اســت کــه انســان ها حــس 

کرده انــد. 
ــه  ــادت و ن ــه حس ــن، ن ــه کی ــده، ن ــی نش ــی پرده پوش ــچ حس هی
ــه  ــا را ب ــایر کتاب ه ــاب و س ــن کت ــن ای ــا م ــب. ام ــه و فری خدع
منظــوری دیگــر می خوانــم. اول آنکــه بــه دنبــال آغــازی بــر تاریــخ 
شــفاهی قــوم یهــود و ســایر اقوامــی هســتم کــه در زمان هــای دور 
در ایــن ســرزمین مــی زیســته اند و گاه بــا هــم جنگیــده و گاه در 
کنــار هــم بــه صلــح و صفــا زندگــی کرده انــد. احتمــال بســیار دارد 
ــی ایجــاد شــده باشــد و  ــخ و محــل روایت هــا تغییرات کــه در تاری
هرچنــد باستان شناســان تــا همیــن امــروز کــه مــن ایــن ســطور 
ــان در جســتجوی شــواهدی عینــی  را برایتــان می نویســم، همچن
بــرای صحــت درســتی یــا نادرســتی روایــات کهــن هســتند، امــا 
ــاب اول  ــه کت ــدود 1۶۰ق.م ک ــن از ارزش گزارش نویســی در ح ای
ــاب  ــاید کت ــد. ش ــم نمی کن ــد، ک ــت می کن ــا از آن روای مکابی ه
ــگ  ــن فرهن ــا بی ــتین تقابل ه ــوان از نخس ــا را بت ــی ه اول مکاب
غــرب و شــرق، یونانــی و یهــودی، دانســت کــه بــه جنگــی خونیــن 
ــز تکــرار  ــان نی ــاب دوم مکابی ــم شــده اســت کــه بعــد در کت خت

می شــود.
همانطــور کــه قبــال اشــاره کــردم، نمی خواهــم در ایــن نوشــتار بــه 
وجــه االهیاتــی ایــن کتاب هــا بپــردازم. راســتش، بعــد از اهمیتــی 
کــه تاریــخ شــفاهی دارد، مــن بیشــتر در ایــن کتاب هــا بــه دنبــال 
ــن  ــن پرســش اساســی می گــردم کــه »چــرا ای ــرای ای ســرنخی ب
ــع محــدود همــواره دســتخوش  ــن مســاحت و مناب ــا ای ــه ب منطق
ناآرامــی اســت و قرن هاســت کــه بیــن مدعیــان دســت بــه دســت 

می چرخــد؟«
تــا اینجــا هــر چــه خوانــده ام، جــز جنــگ قــدرت چیــزی 
ــه  ــوال ک ــال و ام ــرص م ــه از ح ــه از زن و ن ــده. ن ــتگیرم نش دس
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ــان  ــونت بار آن زم ــای خش ــی برخورده ــته های اصل ــوال هس معم
ــن طــور  ــد. ای ــوان دی ــر نشــانی می ت ــد، کمت را تشــکیل می داده ان
کــه بــه نظــر می رســد، بحــث آب و کشــاورزی هــم انــگار زیــاد در 
بیــن نبــوده یــا اگــر بــوده در ایــن متــون انعکاســی نداشــته. هــر 
ــده اســت.  ــه خــود دی ــه هــر حــال جنگ هایــی را ب ــا ب جــای دنی
از خــاور دور بگیریــد تــا هنــد و آفریقــا و آمریــکا و اروپــا. امــا چــرا 
ــه امــروز  ــا ب ایــن گــره ارتباطــی میــان شــرق و غــرب همیشــه ت

ــوده؟ ــود ب خون آل
ــش  ــه روی آرام ــت ک ــزی هس ــه چی ــه چ ــن منطق ــر در ای مگ
ــدرت  ــگ ق ــان جن ــه امروزم ــر توجی ــد؟ اگ ــودش نمی بینی ــه خ ب
بــرای فــروش اســلحه و داغ نگــه داشــتن تنــور جنــگ بــه 
نفــع قدرت هــای بــزرگ و تصاحــب سرچشــمه های آب بــرای 
ــن  ــگ ای ــرا آن روز جن ــس چ ــت، پ ــه ای اس ــای منطق قدرت ه

ــت؟   ــته اس ــوده نگذاش ــه را آس منطق
ــاره  ــرم درب ــم نظ ــتر می خوان ــه بیش ــر چ ــه ه ــت ک ــک نیس ش
اهمیــت مطالعــه کتاب هــای عهــد عتیــق و عهــد جدیــد و قــرآن 
بیشــتر می شــود. در مقدمــه کتــاب گفتــه شــده یهودیــان و 
ــه  ــی ب ــون اصل ــه مت ــل آنک ــه دلی ــی را ب ــاب ثان ــتان ها کت پروتس
زبــان عبــری پیــدا نشــده، معتبــر نمی داننــد. بــه هــر حــال هــر دو 
گــروه حتمــا دالیلــی بــرای رد یــا قبــول دارنــد کــه در حــد ســواد 
انــدک مــن نیســت، امــا انــگار ایــن کتاب هــا چنــد چیــز را یکجــا 
ــت در  ــانه زیس ــه های مردمشناس ــناختن ریش ــد. ش ــود دارن ــا خ ب
منطقــه و دانســتن تاریخــی کــه اگــر چــه قطعــی و کامــل نیســت، 
امــا بــا ایــن دقتــی کــه نوشــته شــده، حتمــا می توانــد بــرای اهــل 

فــن ســرنخی بــاارزش باشــد.
ــال،  ــزار س ــش از 2ه ــت بی ــا گذش ــون ب ــاارزش؟ چ ــرا ب ــا چ و ام
ــکل گیری آرا  ــتمایه ش ــوز دس ــده، هن ــا آم ــن کتاب ه ــه در ای آنچ
ــر فــالن دشــت و فــالن  و عقایــدی اســت کــه ادعــای مالکیــت ب
تپــه را بــدل بــه جدالــی سیاســی و نظامــی در منطقــه کرده انــد؛ 
ــوارد  ــون را جــز در م ــن مت ــه ای ــا ک ــس برخــالف باورهــای آنه پ
ــه  الهــی یــا شــرعی فاقــد ارزش مطالعــه می داننــد، بایــد گفــت ب
کتاب هایــی کــه تــا امــروز ردپــای خــود در شــکل گیری باورهــای 
ــه  ــرده بلک ــمی م ــر جس ــه از منظ ــته اند، ن ــا گذاش ــر ج ــا را ب م
ــق  ــگاه کنیــد کــه در هــر زمــان مطاب ــده ن ــگاه موجــودی زن ــا ن ب
ــده و  ــته و خوان ــو نوش ــگار از ن ــد و ان ــات روز می بالن ــا مقتضی ب

فهمیــده می شــوند. 
موضــوع دیگــر در کتــاب دوم مکابیــان کــه بیــش از کتــاب اول بــه 
چشــمم آمــد، شــکل گیری ارزش هــای انســانی یــا بــه قــول شــما 
ــداری  ــهادت و پای ــری، ش ــت، داد، بی دادگ ــد عدال ــی مانن مفاهیم
ــون  و ظلــم و جــور اســت کــه هرچنــد در همــه کتــاب هــای قان
ــی متــن  ــده ام یکــی از ســتون های اصل ــا امــروز خوان ــی کــه ت ثان
بــوده، امــا در کتــاب دوم مکابیــان بــه اوج رســیده؛ کشــته شــدن 
7 پســر در جلــوی چشــمان مادرشــان ســخت تاثیرگــذار و گزنــده 
ــار فکــر کــردم متنــی از شکســپیر  اســت طــوری کــه یکــی دو ب
را می خوانــم. می خواســتم ســریع تر از کتــاب دوم مکابیــان رد 
ــبک  ــری در س ــه تغیی ــم متوج ــو رفت ــه جل ــی ک ــا کم ــوم، ام ش
نوشــتار شــدم کــه وادارم کــرد جمــالت را بــا صبــر بیشــتر و گاه 
چنــد بــار بخوانــم. بــه نظــرم کلماتــی کــه در ایــن کتــاب بــه کار 

ــرا شــبیه  ــی اســت و آن ــاب قبل ــر از کت ــر و پیچیده ت ــه، فاخرت رفت
بــه اثــری ادبــی کــرده.

و امــا کتــاب بعــدی یعنــی حکمت ســلیمان در نــوع خــود غزلیاتی 
اســت سراســر آکنــده از شــور انســانی و بیــان انتزاعــی ارزش هــا که 
از روایــت مــورد بــه مــورد وقایــع تاریخــی و جنگ هــا ماننــد آنچــه 
ــه  ــم، فاصل ــان خواندی ــاب دوم مکابی ــان و کت ــاب اول مکابی در کت
می گیــرد و یکســره بــه مــدح و ثنــای خداونــد و بیــان مکنونــات 
قلبــی و ارزش هــای انســانی می نشــیند. آنجــا کــه در صفحــه 3۶۶ 
می گویــد: حکمــت تابنــده اســت و تیرگــی نمی گرایــد/ بــه دیــده 
ــش،  ــدگان خوی ــر ج.ین ــد/ و ب ــان درمی آی ــود آس ــتداران خ دوس
پیشرســتی  بــر مشــتاقانش  آشــکار می ســازد،/  را  خویشــتن 

ــاند ــتن را می شناس ــت او خویش ــد و نخس می کن
ــه  ــزوم مطالع ــاره ل ــم درب ــاهد بحث ــرای ش ــاب را ب ــد کت ــن چن ای
ــه حتــم دارم در ادامــه کتــاب  متــون مقــدس شــاهد آوردم، وگرن

ــت. ــوان دســت یاف ــم می ت ــری ه ــیار دیگ ــواهد بس ــه ش ب
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روایت چهره ها 
مهرداد اسکویی1 / ناصر فکوهی

بهرام بیضایی
روزی، عکسی، خیالی

ــمنان  ــتان و دش ــای دســت نیافتنی، دوس ــو چالش ه ــا، ول چالش ه
ــود کــه وقتــی  ــن ب ــا. و همی ــد. و بهترین ه همیشــگی مــن بوده ان
ــی  ــار کتاب ــنهاد انتش ــکویی پیش ــرداد اس ــی، مه ــتی قدیم دوس
چهره نگاری هــا  پذیرفتــم.  بی درنــگ  داد،  را  »چهره هــا«  از 
را اســکویی سال هاســت آغــاز کــرده اســت: هربــار در پشــت 
دوربیــن عکاســی - کــه سال هاســت جایــش را بــه دوربیــن 
ــن و  ــا درون ذه ــد ت ــوش می کن ــود را فرام ــازی داده - خ فیلم س
روح ســوژه اش فروبــرود؛ آن ســوی دوربیــن، ســوژه نیــز بــه فکــر 
ــش در آن لحظــه اســت  و شــاید در آرزوی فرامــوش کــردن خوی
ــده ای  ــه خوانن ــی ک ــد: در هنگام ــت بیاب ــود را در بی نهای ــا خ ت
ــود: کاش  ــه ش ــاید وسوس ــد و ش ــا را ببین ــن عکس ه ــام ای گمن
ــتش  ــقانه دوس ــه عاش ــاعری ک ــار ش ــا«، کن ــود؛ »آنج ــا« ب »آنج
ــه  ــاطی را تجرب ــدن پرنش ــا او خندی ــه ب ــری ک ــار بازیگ دارد، کن
ــی  ــه زندگ ــش ب ــه خط های ــی ک ــار طراح ــاید کن ــا ش ــرده ی ک
او معنــا داده انــد. اســکویی، در ســنت بــزرگ چهره پــردازان 
ــی را  ــورش راه عکاس ــگ کش ــط فرهن ــت و ضب ــرای ثب ــان، ب جه
ــگران و  ــدان، پژوهش ــن هنرمن ــان ای ــف روح و ج ــده. توق برگزی
و  اســکویی  از مهــرداد  نشــده چهره نگاره هایــی  از کتابــی منتشــر  1 بخش هایــی 
ــوط و  ــن خط ــا را در ای ــن از آنه ــد ت ــش از ص ــاید بی ــه ش ــده ک ــته هایی از نگارن نوش
ایــن تصاویــر در نبــرد هــر روزم بــا فراموشــی ثبــت کننــد. ارزش ایــن نوشــته ها بــرای 
ــا  ــوده اســت ت ــرای ایــن مبــارزه در ذهــن خــود ب مــن، بیــش و پیــش از هــر کســی ب
بیــاد بیــاورم کــه فرهنــگ و هنــر ایــن کشــور را چــه کســانی ســاختند و چــرا آنقــدر 

ــتیم. ــان هس مدیونش

ایــن روح هــای ظریــف، خنــدان یــا اندوهبــار، در قاب هایــی 
ــن  ــه ای ــودم را ب ــکار خ ــد، اف ــن می خواه ــال او از م ــدی. و ح اب
ــگ و  ــگران فرهن ــاره کنش ــه هایی درب ــم. اندیش ــا بیافزای عکس ه
ــا  ــتر ب ــه پیش ــذارم ک ــری می گ ــدم در راه پرخط ــران: ق ــر ای هن
ــکویی  ــم اس ــا ه ــودم و اینج ــرده ب ــازش ک ــام« آغ ــگ اوه »فرهن
ــمار  ــا ش ــال ب ــده اند. و ح ــن ش ــریک راه م ــش ش ــا عکس های ب
ــی  ــان ارزش ــه هرکدامش ــروکار دارم ک ــا« س ــی از »چهره ه بزرگ
ــاره هرکــدام،  ــرای ایــن ســرزمین داشــته اند. و اینکــه درب ــار ب پرب
دلنوشــته ای در کنــار عکس هــای مهــرداد اســکویی بگــذارم، 
ــی  ــد و حت ــته نق ــک شایس ــت و کاری بی ش ــر اس ــر خط کاری پ
ــن دلنوشــته ها،  ــا کاری کــه دوســت دارم. در ای ــردن. ام ــورش ب ی
ــا  ــا و تنه ــی. تنه ــه آرزوی ــی، ن ــه خواهش ــت، ن ــی هس ــه ادعای ن
ــه هرکــدام  ــی از کار و زندگــی انســان هایی ک شــاید قدرشناس
ــا  ــا وزن ه ــاوت، ب ــای بســیار متف ــه صورت ه ــب ب ــه شــکلی، اغل ب
ــگ  ــه فرهن ــاوت ب ــدت متف ــه ش ــی ب ــتره های و عمق های و گس
ــود.  ــون خ ــه مدی ــرای همیش ــا را ب ــاخته اند و م ــا را س ــدرن م م
موضــوع ایــن کتــاب، از ایــن رو بــه بــاور مــن بیشــتر عکس هــای 
کم نظیــر مهــرداد اســکویی اســت از چهره هایــی کم نظیــر در 
ــا  ــر مزاحــم نباشــند تنه ــا اگ ــن دلنوشــته ه ــران و ای ــگ ای فرهن
ــس  ــه عک ــی ب ــذار از عکس ــرای گ ــناختی ب ــان ش ــی زب پل های
دیگــر. نوشــته ها نــه یــک اندازه انــد. نــه هــم وزننــد. نــه کیفیتــی 
یکســان دارنــد. و نــه حتــی کامــل و فراگیــر بــرای همــه کســانی 
کــه می خواســته ام درباره شــان بنویســم. چیزهایــی ناقــص و 
ــه در  ــتی و همیش ــر دوس ــی و دگ ــتی و خودخواه ــده از کاس آکن

ــی ــود ِ زندگ ــل خ ــت مث ــدن. درس ــر ش ــاید بهت انتظارش
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وقتــی روی مبــل بــزرگ خــود می نشــیند. چهــره در هــم 
ــرکات  ــته، ح ــمان خس ــده، چش ــگ پری ــا رن ــی ب ــد. وقت می کش
ــه  ــم چ ــوش می کنی ــد. فرام ــان می کن ــن نگاهم ــه دوربی آرام رو ب
ــادی،  ــت نه ــه امان ــن ب ــزد م ــح ن ــا صب ــتانت را ت ــد: »دس می گوی
نــان را گــرم کــردی، بــه مــن دادی. ســاعت ده صبــح اســت: صبــح 
تــو بــه خیــر کــه ســاعت حرکــت قطــار را بــه مــن غلــط گفتــی 
ــوش  ــو باشــم.« فرام ــار ت ــک روز دیگــر در کن ــم ی ــن بتوان ــه م ک
و خنــده رو  نمی کنیــم. آن جــوان خوش ســیما و خوش زبــان 
ــه  ــی ک ــی رؤیای ــد. صدای ــخن می گوی ــز س ــا طن ــه ب ــه همیش ک
ــیقی  ــن موس ــا طنی ــد و ب ــه می کن ــتش را زمزم ــعرهای دوس ش
کنیــم.  ســفر  رویاهــا  بــه  می توانیــم  گوش هایمــان  در  آن 
ــاز  ــرد. دری را ب ــا را می گی ــت م ــت. دس ــاعر اس ــا ش ــد رض احم
ــای  ــان زیب ــت. جه ــت آن در هس ــری پش ــای دیگ ــد. دنی می کن
ذهــن شــاعرانه ای کــه نمی توانســتیم تصــورش را بکنیــم. دوســت 
ــت  ــنود. دوس ــزی بش ــا چی ــد. ی ــزی بگوی ــا« چی ــدارد از »این ه ن
دارد »این هــا« را از خاطــرش پــاک کنــد. ســخنانش تلــخ اســت. 
ــه مردمــی کــه  ــا نومیــدی ب ــه هنرمنــدان ایســتاده. ب بیــرون خان
ــی  ــد و از خــود می پرســد: آن همــه زیبای ــگاه می کن ــد ن می گذرن
شــعرهایش چــه حاصلــی داشــته اند. آیــا کار بــه جایــی برده انــد؟ 

ــوخی  ــد. ش ــخن می گوش ــز س ــا طن ــا ب ــد رض ــد. احم ــه. برده ان بل
ــش دارد.  ــه ذهن ــی در گوش ــه حرف ــرای هم ــه ب ــد. همیش می کن
ــا تمــام شــود.  ــا آن کنــار می آیــد و ت بــدن بیمــار را پذیرفتــه و ب
ــر  ــرد. مگ ــه نمی گی ــود فاصل ــن خ ــاعرانه ذه ــی ش ــز از زیبای هرگ
بــرای بیــان و نشــان دادن ضــرورت آن. از پنجــره بــه بیــرون نــگاه 
ــگاه  ــه دوربیــن ن ــگاه کنــد. ب ــه دوربیــن ن می کنــد. نمی خواهــد ب
ــد.  ــان ده ــزده نش ــن و دل ــودش را بدبی ــد خ ــد. می خواه می کن
دلــزده اســت. شــاید روزی بازبگویــد و بخنــدد. پزشــک ها هرکــدام 
ــد  ــر بای ــه زی چیــزی مــی گوینــد و مــا همچــون کــودکان ســر ب
ــدای  ــیقی ص ــم. موس ــوش بدهی ــان گ ــه حرف هایش ــکوت ب در س
ــش  ــدازد. فراموش ــن می ان ــاره طنی ــمان دوب ــا در گوش احمدرض
ــاره  ــش دوب ــت. ابروهای ــاد اس ــت. او ش ــن نیس ــم. او بدبی نمی کنی
ــش  ــردد. قامت ــش بازمیگ ــه صورت ــگ ب ــد. رن ــادی را می نمایانن ش
ــای  ــگی اش در خیابان ه ــتان همیش ــا دوس ــود و ب ــت می ش راس
خلــوت، پــاک و شــاد تهــران پرســه می زنــد. در »کانــون« بچه هــا 

منتظــرش هســتند.
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بهرام بیضایی
ــا و سپرهایشــان در  ــا ســالح ها و کاله خوده ــتانی ب ــربازان باس س
ــدم  ــتاهایمان ق ــگ روس ــای تن ــا و کوچه ه ــهر م ــای ش خیابان ه
می زننــد و شــاعرانه ســخن می گوینــد. زمــان، امــروز اســت. زمــان 
دیــروز اســت. زمــان، همیشــه اســت. مــکان امــا، پهنــه فرهنــگ 
ماســت. بــا نمادهــا و نشــانه هایش. مــکان، امــا، زبانــی اســت فاخــر، 
گاه چنــان فاخــر کــه بــه یادمــان بیــاورد مــا نمی توانیــم، مــا نبایــد 
همچــون آدم هــای بی هویتــی ســخن بگوییــم کــه می گوییــم. معلم 
ــد  ــش را گــم کــرده. نمی دان جــوان، عاشــق اســت و دســت و پای
ــت دارد و  ــا را دوس ــد. بچه ه ــد بگوی ــه بای ــق چ ــراز عش ــرای اب ب
ــدازه ســنگین اســت.  ــش از ان ــش بی ــی برای ــا زندگ ــی را. ام زیبای
ــردان از  ــازد و م ــر درشــکه خــود می ت ــارا« نشســته ب ــه ت »چریک
پیــش راهــش کنــار می رونــد. ســردار باســتانی ِ زخم خــورده 
ــود.  ــو می ش ــود مح ــای مه آل ــتد و در فض ــش می ایس ــش روی پی
تــارا، طبیعــت ســرکش اســت کــه از دل تاریــخ بیــرون آمــده و در 
تاریــخ فــرو مــی رود. اســطوره ها نــه در کتاب هــا و اذهــان مــردم، 
ــان و بیمارســتان  کــه پیــش رویشــان در هــر گوشــه اداره و خیاب
ــخنی  ــرگ س ــی از م ــد کس ــزرگ نمی خواه ــادر ب ــته اند. م نشس
ــز در  ــه چی ــه چ ــم ک ــود می دانی ــافران«، خ ــا »مس ــا م ــد ام بگوی
انتظارمــان اســت: راهــی پُرخطــر کــه در آن جــان خواهیــم باخــت 

ــی  ــر، فرهنگ ــی دیگ ــویم. راه زبان ــر ش ــاری دیگ ــی دی ــد راه و بای
ــگ خــود را  ــان و فرهن ــار و زب ــم دی ــز بتوانی ــر. بی آنکــه هرگ دیگ
ــردد:  ــاز می گ ــه ب ــه« اســت ک ــا »آین ــم. ســرانجام تنه ــرک کنی ت
آینــه ای بــا روحــی در هزارتوهایــش کــه تــا ابــد خــود را در خــود، 

ــاآرام اســت.  ــرام ن ــد. به ــرار می کن تک
در کالس هــای دانشــکده هنرهــای زیبــا از ایــن اتــاق بــه آن اتــاق 
مــی رود. راهــی را می جویــد. راهــی نمی یابــد. از دانشــکده بیــرون 
ــوش و  ــا خام ــه ج ــت. هم ــی نیس ــچ کس ــهر هی ــد. در ش ــی زن م
ــاخته اســت و در  ــه خــود س ــتانی ک ــربازانی باس بی صــدا. جــز س
ــی و  ــچ کس ــه هی ــا ب ــد ام ــدرن، در حرکتن ــهر م ــای ش خیابان ه
ــواب  ــا خ ــا تنه ــد ت ــا آنجاین ــد. آن ه ــگاه نمی کنن ــزی ن ــچ چی هی
ــش  ــرام خســته اســت. موهای ــد. به ــه چشــم کســی راه ندهن را ب
ســفید و چشــمانش روشــن و صورتــش خشــمگین اســت. بازیگران 
را بــه کار می خوانــد. بازیگــران امــا، در جــای خــود خشکشــان زده 
اســت. بهــرام، فرســوده شــده. ســرزمین بیگانــه خســته اش کــرده و 
ســرزمین خــود، خســته تر. بــه گوشــه ای مــی رود. کاغــذی و قلمــی 

ــد ــه خــروش می آی ــی کــه خــود ب و زبان
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پری زنگنه
صدایــی در خــواب آرام زمزمــه می کنــد. صــدا از دوردســت 
ــویش  ــه س ــوان ب ــت می ت ــه زحم ــت. ب ــک اس ــد. راه تاری می آی
رفــت. صدایــی فرشــته وار. ترانه هــای محلــی. بــا قــدرت آوازهــای 
کالســیک بــر صحنــه یــک اپــرای شــکوهمند. تهــران اســت. تــاالر 
ــد و  ــان می چرخ ــورک. آواز در جه ــدن، نیوی ــس، لن ــی. پاری رودک
از شــهری بــه شــهری پــرواز می کنــد. مثــل یــک »گنجشــگک«. 
داســتان یــک »آهــو« اســت. داســتان یــک »گل گنــدم«. »حکیــم 
ــاغ ســبزی  ــا در آســتانه ب ــی زیب باشــی« و »رشــید خــان«. بانوی
نشســته اســت. عینکــی ســیاه بــه چشــم دارد. روزی و حادثــه ای 
ــا  ــد رض ــد. احم ــوش می کن ــا خ ــی ج ــه درون روح ــی ک و نگاه
ــد  ــه می خواه ــون« و بی صبران ــت و در »کان ــاعر اس ــدی ش احم
ــاال  ــری ح ــودکان بکشــاند. پ ــرای ک ــدن ب ــه خوان ــری را ب ــن پ ای
ــد.  ــش می بین ــتر از پی ــد. بیش ــش نمی بین ــا روح ــز ب ــر ج دیگ
چیزی هایــی را کــه مــا نمی بینیــم. دوســت دارد نابینایــان را 
ــد.  ــزار می کن ــرت برگ ــا کنس ــه ج ــاورد. هم ــر بی ــه هن ــر صحن ب
ــی اش را می نویســد.  ــد. زندگ ــی ندارن ــش پایان ــا و آرزوهای برنامه ه
ــد.  ــه و دلکــش می خواندن ــی اله و خاطــرات چــه شــیرین اند. وقت
ــه  ــر صحن ــی ب ــای محل ــذت. آوای ترانه ه ــار از ل ــا سرش و گوش ه
ــد.  ــی قدرتمن ــی، صدای ــت. وقت ــنیدنی اس ــمفونیک، ش ــزرگ س ب

در خــواب. در بیــداری. کــودکان محســور می شــوند. چقــدر 
ــع  ــه را جم ــتیم هم ــت. و کاش می توانس ــی هس ــان الالی در جه
ــدی  ــا ص ــا ب ــودکان جه ــه ک ــم. کاش هم ــه را بخوانی ــم. هم کنی
ــدران و  ــه پ ــی ک ــد. الالیی های ــواب می رفتن ــه خ ــی ب ــک الالی ی
ــاالر  ــده اند. ت ــم ش ــان گ ــل در خاطراتش ــل در نس ــان نس مادرانش
رودکــی اســت. و فرامــرز پایــور. هفــت پیکــر نظامــی. و آوازی در 
یــاد ماندنــی. همــه اســتادانی کــه رفتنــد و چقــدر در رویاهایمــان 
ــش می ایســتیم و مســتقیم در  ــد. پیــش روی ــی دارن ــر زیبای تصوی
چشــمانش کــه پشــت الیــه تیــره عینــک پنهــان شــده می نگریــم. 
می دانیــم کــه مــا را می بینــد و می دانــد کــه او را در عمــق 
ــواب  ــودک از خ ــود. ک ــر می ش ــدا بلندت ــم. ص ــمانش می بینی چش
بیــدار می شــود. پــری خــود را یافتــه اســت. صحنــه اپــرا آراســته 
ــد و نُت هایشــان  ــازی می کنن ــا سازهایشــان ب ــدگان ب اســت. نوازن
را مقابــل خــود، مرتــب. چنــد لحظــه دیگــر ســمفونی بزرگــی آغــاز 
ــواب ِ  ــواب. خ ــی در خ ــی. زندگ ــک زندگ ــمفونی ی ــود. س می ش
ــد و  ــرواز می کن ــه پ ــی ک ــداری و صدای ــی در بی ــی. زندگ زندگ
از چشــم ها پنهــان می شــود. پرنــده ای کــه  در دوردســت ها 

ــت. ــد گش ــر روز بازخواه ــم ه می دانی
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خسرو سینایی
خســروی ِ ســال های دور، جوانــی خــوش رو اســت و شــاد و 
ــدری  ــان دارد. پ ــه دوستش ــواده ای ک ــده از خان ــدان. برون آم خن
ــا  ــت. ب ــتگی اس ــت و از خودگذش ــی از صداق ــرای او الگوی ــه ب ک
ــروی  ــد. خس ــا را نمی فهمن ــدان آنه ــران چن ــه دیگ ــی ک آرزوهای
ــدر و ســنت خانوادگــی اش، پزشــک  ــد همچــون پ آن ســال ها بای
شــود: گوشــی بــه گــوش، دغدغــه بیمــاران بــر دل و جامــه ســپید 
ــاران  ــگ بیم ــا صــدای زن ــی ب و بیمارســتان ها و شــب های بیخواب
ــا  ــد. ام ــش می افتن ــه جان ــان ها ب ــان انس ــه از ج ــی ک و دردهای
ــی رود و  ــرو م ــا ف ــری از رؤی ــال ها، درون اب ــرو آن س روزی، خس
ــده  ــاز ش ــه فیلمس ــک، ک ــه پزش ــد، ن ــرون می آی ــی از آن بی وقت
ــرش را  ــه و س ــکی را گرفت ــی پزش ــای گوش ــی ج ــت: دوربین اس
ــد می شــود.  ــا درد آن دردمن ــد و ب ــه خــم می کن ــن جامع ــر بالی ب
ــه  ــا جامع ــازد. ب ــادی می س ــای زی ــور اســت و فیلم ه خســرو پرش
کنــار می آیــد و از دردهایــش می گویــد. ســال ها می گذرنــد و 
امــروز همــان خســرو، آهســته قــدم برمــی دارد، عصایــی دردســت، 
پشــتی خمیــده، مویــی ســفید، رویــی ســفید، چشــمانی پراشــک 
ــه ای  ــرو جمل ــد. خس ــان کن ــد رهایش ــه نمی خواه ــی ک و آرزوهای
دارد کــه بــا وســواس پیوســته تکــرارش می کنــد: »هرگــز 
ــم  ــن عال ــای ای ــه ای و در کج ــه زمان ــه در چ ــم ک ــوش نکنی فرام
ــودت در  ــو خ ــا ت ــم. ام ــوش نمی کنی ــه، فرام ــم«. ن زندگی می کنی
ــی:  ــن« و در بی زمان ــره ای رنگی ــی؟ در »جزی ــی می کن ــا زندگ کج
ــادمانی  ــه و ش ــرم مدیتران ــای گ ــان آب ه ــو می ــک س ــی از ی جای
ــی کــه  روح التیــن، بی دغدغــه و شــادمان، شــور و آشــوب ایتالیای
ریشــه هایش را در ُرم باســتانی می یابــد، جایــی کــه می توانــد 
روزهــا و شــب هایش را تنهــا بــا نواختــن آکاردئــون، بــا رقصیــدن، 
ــرای  ــی ب ــن غم ــوارا، بی کم تری ــای گ ــیدنی ها و خوراک ه ــا نوش ب
فــردا بگذرانــد؛ و از ســویی دیگــر، جایــی، کنــار رودخانه هــای ســرد 
و خاکســتری و گاه حتــی عبــوس اروپــای شــمالی، در عقالنیتــی 
نــاب، ســر در کتــاب و دغدغه منــد امــروز و فــردا، آرام و معقــول و 

حساب شــده؛ یــک زندگــی آکنــده از فکــر و فلســفه و اندیشــیدن 
ــی؟  ــرو کجای ــل. خس ــوردن و تأم ــود خ ــدن و خ ــتن و دی و نوش
ــاد در  ــب متض ــن دو قط ــان ای ــم می ــم، قلب ــم نمی دان ــودم ه خ
نوســان اســت. چشــم هایم گاه پراشــک و لبریــز از نگرانــی از 
آینــده دیگرانــی می شــود کــه دوستشــان دارم و می خواهــم 
خــود را فرامــوش کنــم تــا دیگــران همــه جایگاهشــان را بیابنــد؛ 
ــد و پرشــور و شــتاب  ــد و پرامی ــن چشــمان گاه خندانن ــا همی ام
ــی  ــز پایان ــه هرگ ــدی ام ک ــدی و بع ــدی و بع ــای بع ــرای کاره ب
ندارنــد. خســرو امــروز هنــوز آرزویــی بــزرگ و رویاهایــی بزرگ تــر 
در ســر دارد و بــه آینــده بــا نگاهــی فیلســوفانه، امــا بــا خوشــنودی 
ــش را  ــرد. توهم های ــوده، می نگ ــل ب ــش کام ــه برای ــری ک از عم
ــان  ــدوه جه ــرط ان ــش را، گاه از ف ــه رویاهای ــا ن از دســت داده، ام
می گریــد، هرچنــد خواب هایــش هنــوز زیباینــد، هرچنــد جزیــره 
کوچــک زندگانــی اش هنــوز از نقش هــا و رنگ هــای روشــن 
ســال های پربــار، شــیرین و شادســت. نزدیــک صبــح اســت. 
ــر  ــش را ب ــد. آکاردئون ــیگارش می زن ــه س ــر را ب ــک آخ ــرو پُ خس
ــد، قامتــش راســت  ــتش دیگــر درد نمی کن زمیــن می گــذارد. پُش
ــه  ــیما ک ــی خوش س ــه، جوان ــی را بازیافت ــدش جوان ــده، کالب ش
شــاید هــوس کــرده باشــد عقالنیــت ســرد شــمال را برای همیشــه 
تــرک کنــد و بــه گرمــای آب هــای پرشــور جنــوب بازگــردد؛ نســیم 
ِ ســبک و ُخنکــی بــر او مــی وزد، دوربینــش را خامــوش می کنــد، 
پــرده ســینما ســفید و خالــی اســت. خســرو برمی گــردد، بــه مــن، 
ــد،  ــد نمی زن ــر لبخن ــد، دیگ ــگاه می کن ــن ن ــه دوربی ــا، ب ــه م ب
ــی اســت  ــش خال ــت، دل ســُبک نیســت، شــادمانی از دســتش رف
ــچ  ــد از هی ــورد؟ نمی خواه ــه کســی را بخ ــه، غصــه چ و بی دغدغ
چیــز و هیــچ کــس بنالــد و هیــچ حســرتی از آرزوهــای بربــاد رفتــه 
را بــر دل نگــه دارد... عصایــش را بــه گوشــه ای پرتــاب می کنــد و 
ــان شــور وعقــل، در  ــی می ــه، در جای ــی بازیافت ــا قدم هــای جوان ب
ــود. ــد می ش ــم ها ناپدی ــی رود و از چش ــرو م ــی ف ــان ابرعمیق می
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گیزال وارگا سینایی
ــدم  ــت ق ــای بوداپس ــت، در خیابان ه ــد قام ــای ِ بلن ــر زیب دخت
ــان  ــی می ــت. جای ــت اس ــی دوردس ــش جای ــرق برای ــد. ش می زن
ــا  ــار تنه ــر مج ــام. دخت ــعر و ابه ــام و ش ــی و خی ــای رؤیای کاخ ه
اســت. می گریــد. انســان ها را دوســت دارد. از انســان ها بیــزار 
ــر  ــد و خشــونت چنگالهــای بلندشــان ب اســت. انســان ها بی رحمن
ــد و زهــر خــود را  ــا زندگــی اش را بیاالی ــد ت ــرو برده ان ــد او ف کالب
ــگ  ــای تن ــر مجــار در کوچه ه ــد. دخت ــش جــاری کنن درون خون
و خامــوش بوداپســت قــدم می زنــد. جنــگ تمــام شــده امــا بــوی 
مــرگ و انــدوه و تنهایــی و گریه هــای داغ بــر اجســاد ســرد، 
همــه جــا را پرکــرده اســت. درهــا و دیوارهــا ســاکتند و وحشــت 
ــی  ــت؟ جای ــرق کجاس ــد. ش ــر می کن ــکوت را عمیق ت ــکوت، س س
ــانه ای  ــای افس ــبز و کاخ ه ــای س ــرق پهنه ه ــه ش ــود ک ــده ب خوان
ــا و بلنــد قامــت و شــجاع دارد. امــروز  و ســرداران جنگجــوی زیب
ــا نیســت و  ــار تنه ــن ب ــا ای ــد، ام ــدم می زن ــن ق ــای وی در کوچه ه
یکــی از آن شــرقی ها کنــارش گام برمــی دارد. رویــای هم پوشــانی 
شــرق و غــرب در اینجــا بــه نقطــه ای باورناکردنــی رســیده اســت. 
نقطــه ای چنــان پرقــدرت کــه او را بــه هــزاران کیلومتــر آن ســوتر 
از مرزهــای زادگاهــش میــان مردمانــی پرتــاب می کنــد کــه 
ــانه ها،  ــت دارد در افس ــود. دوس ــان می ش ــرا عاشقش ــد چ نمی دان
ــا  ــم آنه ــی مبه ــان در زندگ ــا و شادی هایش ــطوره ها، در غم ه اس
ــد. او،  ــن افســانه ها باش ــی از ای ــم خــودش یک ــاید ه ــرو رود. ش ف
ــود  ــای مه آل ــه روزی از کوچه ه ــت ک ــاری اس ــر مج ــانه دخت افس
ــاران ســردی  ــا ب ــه هــوا رفــت و ب ــن دود شــد و ب بوداپســت و وی
در ســحرگاهی گــرم بــر تهــران باریــدن گرفــت. بــوم بزرگــی زیــر 
دســتانش اســت، نــه! یــک دیــوار اســت، نــه! یــک ســرزمین اســت، 

نــه! خــاک اســت، رنگ هایــش را بــر آن می پاشــد. روحــش را بــر 
ــح دم،  ــک صب ــی نزدی ــون دریای ــت دارد همچ ــزد. دوس آن می ری
ــد.  ــرو رود و ُخنکــی آن را روی پوســتش احســاس کن ــش ف درون
فرشــته ها، تابلویــش را آکنده انــد، کبوتــران و مــردان و زنــان 
شــرقی و در دوردســت، کاخ هــای پرشکوهشــان ناپیداســت و تنهــا 
ــر  ــم. دخت ــه را می بینی ــی فروریخت ــر دیوارهای ــاری ب ــرد و غب گ
مجــار تنهــا اســت. تنهاتریــن. از زبانــش کــوچ می کنــد و در زبــان 
ــرای خــودش می ســازد.  ــه ای ب مردمانــی کــه دوستشــان دارد خان
مــرد ِ عاشــق ِ شــرقی هنــوز کنــارش اســت. امــا افســانه های شــرق 
کودکانــه اش بــه معصومیتــی از دســت رفته تبدیــل شــده اند. 
طرح هــا و رنگ هایــش همچــون خــود او، از ســادگی بــه پختگــی 
ــاد  ــی را ی ــاندند. فارس ــی را می پوش ــای بزرگ ــیده اند و پهنه ه رس
گرفتــه و آن را بــا لهجــه شــیرینی میــان آلمانــی و ارمنــی صحبــت 
ــودش  ــی و عشــق از وج ــارش هســتی مهربان ــی کن ــد. وقت می کن
ــی  ــه می توان ــاند ک ــردش را می پوش ــخاوتمندانه گرداگ ــان س چن
چشــمانت را ببنــدی و همــراه او بــه زمــان و زمانــه خیــام بازگردی. 
ــک توهــم  ــا شــاید خــود او ی ــش را از دســت داده؟ ی ــا توهمات آی
ــد دانســت.  ــز نخواه ــن پرســش ها را هرگ ــخ ای ــوده اســت؟ پاس ب
می خواهــد از دریــا بیــرون بیایــد. آب هــا بــر بدنــش چســبیده اند. 
بدنــش بــه ســنگینی تمــام عالــم اســت و عمــری تمــام. او خــود 
ــت.  ــیده اس ــش پاش ــر بوم ــه ب ــت ک ــی اس ــود رنگ های آب، او خ
ــای  ــدد و در خیابان ه ــت. می خن ــا نیس ــر تنه ــار دیگ ــر مج دخت
شــهر گمشــده شــرقی، در خواب هــای کودکــی اش، درهزارتوهــای 

ــری اش آهســته گام برمــی دارد. ــه اب خان
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مهدی سحابی

همیشــه کســی »در جســتجوی زمــان از دســت رفته«  خــود 
ــه. از  ــا و فرانس ــه ایتالی ــران ب ــحابی. از ته ــل س ــی مث ــت. کس اس
ســینما بــه ادبیــات و نقاشــی. همیشــه کســی هســت کــه ظرافــت 
پروســت، دنیــای خیالیــن و واقعیــت تلــخ زندگــی او را با شــادمانی 
و رنج هــا و خنده هــای شــبانه اش درک کنــد. و ســلین ِ منفــور را. 
نویســنده مطــرود ســحرانگیزی اســت. ســحابی در کارگاه خــود در 
ــازد. پروســت  ــد. مجســمه می س ــته. نقاشــی می کن ــس نشس پاری
و ســلین و دوبــووار و ســیلونه و فلوبــر و کالوینــو. بازیگــران و 
ــی  ــان فارس ــد و در زب ــف می کن ــب را کش ــای غری ــباح دنیاه اش
ــن او  ــای خیالی ــر دیواره ــی، ب ــای نقاش ــر پرده ه ــد. ب بازمی آفرین
ــه  ــازد ک ــکل هایی را می س ــی از ش ــان، دنیای ــا دیوارنوشته هایش ب
زیبایی شــان دیگــر حتــی در دســتان او نیســت. آنجــا نشســته. در 
کارگاهــش. مســتقیم بــه دوربیــن نــگاه می کنــد. یــک آم معمولــی. 
چهــره ای آرام و صــاف و لبخنــدی بــر لــب. پاریــس جایــی آرمانــی 
بــرای ُمــردن اســت. هدایــت و ســاعدی. و چــون همــه می میرنــد. 
ــرد. چــه ســخن ها کــه برایــش نخواهنــد  او هــم اینجــا خواهــد ُم

ــش  ــته و گوش های ــس نشس ــف اول مجل ــودش در ص ــت. خ گف
ــادی.  ــل همیشــه جــّدی اســت. و ع ــره اش مث ــرده. چه ــز ک را تی
چهــره ای مثــل همــه چهره هایــی کــه هــر روز در خیابان هــا 
ــه.  ــاق، نهفت ــش در اعم ــد. روح ــم هایش پرنفوذن ــم. چش می بینی
وقتــی از درون هــزاران صفحــه پروســت می گذریــم. وقتــی ســلین 
ــا همــه جلوه هــای زشــت  ــا ب ــز خــود می نشــانیم ت ــر ســر می را ب
ــی از  ــی یک ــد. وقت ــرف بزن ــی ح ــه فارس ــان ب ــش برایم و زیبای
تابلوهایــش را انتخــاب می کنیــم و درونــش فرومی رویــم. ســحابی 
خــودش را بهتــر معرفــی می کنــد. دیگــر چهــره ای معمولــی 
ــه  ــد. ب ــپزی می گوی ــد. از آش ــانمان می ده ــه اش را نش ــدارد. خان ن
مثابــه یــک هنــر. مثــل نوشــتن و نقاشــی کــردن ومجسمه ســازی. 
از اینکــه شــصت و شــش ســالگی بســیار زودتــر از هــر انتظــاری بــا 
دســتی پــر از خالقیــت و زندگــی، مــرگ را بــر می گزینــد. چهــره 
ســخت و تیــره پروســت بر بســتر مــرگ آرمیده. چشــمانش بســته. 
ــرد.  ــا می می ــا، در رنگ ه ــش نیســت. ســحابی ام ــر صورت رنگــی ب

ــد ــرواز می کن ــی هایش پ ــی. روی نقاش ــز و آب در زرد و قرم
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احمد شاملو
ــرو  ــرده. ســیگاری ف ــی له شــده. شــاعری ُم ســنگی شکســته. قلب
افتــاده. چشــمانی نگــران. لبانــی دوختــه. کالبــدی بی جــان. 
ــه  ــاعری ک ــود. ش ــه ب ــاعری ک ــخ. ش ــی تل ــان. زبان ــدی بی ج لبخ
ــتر  ــد؟ روی بس ــه می کن ــقانش چ ــا عاش ــرزمین ب ــن س ــود. ای نب
ــد.  ــراغش بیای ــه س ــرگ ب ــه م ــت ک ــر اس ــت. منتظ ــده اس خوابی
ــرای او آغــاز دردهایــی  ــان دردهاســت و ب ــرای همــه، مــرگ پای ب
ــوا،  ــت. ه ــام اس ــهر بی ن ــت. ش ــاده اس ــتان، دورافت ــر. گورس دیگ
ــار  ــار، به ــوزد. به ــینه ات می س ــی و س ــس می کش ــن. نف زهرآگی
ــوده اســت.  ــای خاک آل ــان اســت. تابســتان، تابســتان باده گورکن
پاییــز، بی رنــگ و خائــن اســت و زمســتان خســته و مأیــوس. شــاعر 
ــت  ــه پش ــی ب ــت. نگاه ــاعران اس ــرزمین ش ــا س ــدد. اینج می خن
می انــدازد. بــزرگان را می بینــی؟ حافــظ و خیــام و رومــی را، همــه 
ــالن  ــاعران اســت و بلب ــد. اینجــا ســرزمین ش ــاده بازمانده ان در ج
آوازه خوانــی کــه آواز را فرامــوش کرده انــد. تنهــا بــه آســمان خیــره 
ــد.  ــاغ، پژمرده ان ــد. گل هــای ب ــده و در انتظــار قطــره ای باران ان مان
ــه  ــت ک ــری نیس ــز کوی ــا ج ــت. اینج ــی نیس ــت. آب ــی نیس باغبان
ــرش را می گشــاید،  ــا در حســرت آب آه می کشــد. شــاعر دفت تنه
ــی در  ــه گوشــش نمی رســد. گوی ــی ب ــد، صدای شــعرهایی می خوان
جانــش دیگــر نفســی نمانــده اســت تــا بــه صدایــی تبدیــل شــود. 

ــه  ــت و دغدغ ــد اس ــاعر نومی ــرده، ش ــت و افس ــته اس ــاعر خس ش
ــی ســیاه را  ــدازد. ابرهای ــق می ان ــه اف ــش را دارد. نگاهــی ب مردمان
ــان اســت.  ــی در کار نیســت. هــر چــه هســت طوف ــد. باران می بین
اینجــا ســرمین شــاعران اســت. شــاعران خامــوش. نــگاه می کنــد. 
ــود را  ــر خ ــد قب ــوده اند. بای ــان گش ــرای او ده ــادی ب ــای زی قبره
ــن  ــا چنی ــا و درد. آی ــونت و ری ــه دور از خش ــی ب ــد. جای برگزین
جایــی وجــود دارد؟ دیگــر نمی خواهــد نفــس بکشــد. نفــس 
از ســینه اش بــاال نمی آیــد. دیگــر نمی خوابــد. دیگــر خوابــی 
ــان  ــه فراموشش ــر ک ــتند؟ بهت ــا هس ــش کج ــد. رویاهای نمی بین
کــرده اســت. قبــرش را می یابــد. آرام از پله هــای خاکــی اش 
ــد  ــب می کن ــش را مرت ــد. لباس های ــی رود. دراز می کش ــن م پایی
ــد.  ــس می کن ــش را لم ــد. صورت ــش می کش ــر موهای ــتی ب و دس
ــدد.  ــمانش را می بن ــت. چش ــرده اس ــی روح. ُم ــت و ب ــرد اس س
ــد  ــل می زن ــد. بی ــراغش می آی ــه س ــه زود ب ــواب چ ــار خ ــن ب ای
ــر  ــنگینی را ب ــنگ س ــزد. س ــاک می ری ــرده اش خ ــد ُم ــر کالب و ب
ــاالی  ــی دارد، ب ــر م ــی ب ــک بزرگ ــگاه پُت ــذارد. آن ــر خــود می گ قب
ــد... ســنگی  ــر ســنگ می کوب ــی آورد و ب ــرود م ــرد، ف ســرش می ب

ــده. ــاعری زن ــده. ش ــی له ش ــته. قلب شکس
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علی اکبر صادقی
میخ هــا. میخ هــا. میخ هــا. پیرمــرد، امــروز هــر تکــه اش را می توانــد 
بــه هرگونــه ای بخواهــد تفســیر کنــد. پیرمــرد، جوانــی اســت کــه 
ــا هــوش  ــا و نقش ه ــده، رنگ ه ــه هیجــان آم ــرد، ب ــش می گی زبان
از او برده انــد. بــه بوم هــا، بــه چوب هــا، بــه زمیــن و زمــان هجــوم 
می بــرد و می خواهــد همــه چیــز را در جهــان رنگــی خــود غــرق 
ــگ  ــت کهنــه اش را رن ــی دیگــر بیــرون بکشــد. ُک کنــد و چیزهای
ــواره اش  ــی بدق ــد. صندل ــزان می کن ــرش آوی ــاالی س ــد و ب می زن
ــز  ــس هرگ ــچ ک ــا هی ــد ت ــگ می کن ــر از رن ــخ و پ ــر از می را پُ
ــی  ــای آهن ــگفت نگیزش، گل ه ــای ش ــیند. از گلدان ه ــر آن ننش ب
ــا کالبــدی بلنــد و چهــره زیبــای  می روینــد. ســردار ِ ســرداران، ب
پهلــوان شــاهنامه، گام هــای ســکته وار خــود را درون پویانمایــی او 
ــازی  ــه ب ــی او را ب ــطرنجش زندگ ــای ش ــد، ُمهره ه ــد می کن بلن
ــادمانی  ــدای ش ــگ و ص ــی و رن ــح و زیبای ــیم صل ــد. نس گرفته ان
ــه  ــش را ب ــود. عینک ــد می ش ــش بلن ــا از بوم های ــان جنگ ه پای
ــا  ــه ب ــی ک ــا. رنگ های ــا، دایره ه ــا، دایره ه ــد. دایره ه ــم می زن چش
ظرافــت کنــار هــم می نشــینند و همدیگــر را تکــرار می کننــد تــا 
جنجــال پُرخــروش و سرســام آور روح نــاآرام او را در یــک همنوایــی 
از آنچــه زبانــش از گفتنــش قاصــر اســت، بیــرون بریزنــد. لبخنــد 

ــه ســخره  ــر را ب ــد پی ــه روح جــوان آن کالب ــدی ک ــد. لبخن می زن
می گیــرد. چــه گفتیــد؟ سورئالیســت؟ ســیب هایی از آســمان 
فــرو می افتنــد و تــا اعمــاق زمیــن فــرو می رونــد. شــورش 
هنــر، زیباتریــن شــورش و ویرانگرتریــن شورش هاســت. کاش 
فیلم هایــم،  گلدان هایــم،  آبگینه هایــم،  بوم هایــم،  می توانســتم 
ــد  ــی کنن ــودم را خال ــا وج ــزم ت ــدم بری ــم را درون کالب آبرنگ های
ــار  ــد. کن ــن بازگردانن ــه م ــربازی را ب ــای س ــاد روزه ــوان ش و ج
ــه اش  ــو احاط ــه از هرس ــی ک ــا و میخ های ــان گلدان ه ــی، می بوم
کرده انــد، می نشــیند. ســرش را بــه زیــر انداختــه. چشــمان 
ــر از انســان،  ــا نیســت: مگ ــده اش آنج ــی. خن روشــنش را نمی بین
از زندگــی چــه می خواهــد، جــز طلــوع خورشــیدی و روزی دیگــر 
ــش  ــا خون ــه ب ــی ک ــد و رنگ های ــه درون کارگاه بیافت ــوری ک و ن
ــاز  ــا بکشــد و ب ــر قاب ه ــا پوســتش ب ــه از ب ــی ک بســازد و بوم های
بتوانــد قربانــی خــود را، خــود را بــر آنهــا آویــزان کنــد. شــب شــده. 
خامــوش  بوم هــا  نمی بیننــد.  را  رنگ هــا  دیگــر  چشــم هایش 
ــاز  ــردا ب ــد. ف ــی بزنن ــد حرف ــدام نمی خواهن ــچ ک ــده اند. هی ش

روزی دیگــر، طلوعــی دیگــر در انتظــارش اســت
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نصرت کریمی
ــی آورد.  ــد. ادا در م ــک می تراش ــازد. صورت ــم می س ــی فیل کریم
شــوخی می کند. می خنــدد و می خندانــد. کریمــی خــود بــه 
ــیده:  ــزه ای از راه رس ــده. معج ــدل ش ــش ب ــی از صورتک های یک
ــا چشــمانی گردشــده مقابلمــان ســبز شــده  ــک درشــتی ب صورت
کــه می گویــد و خاطراتــش را بــا زبــان و خاطــره و کالمــی 
ــان  ــد، بی ــارش باش ــد در اختی ــر نمی گذارن ــالی دیگ ــه کهنس ک
می کنــد. روزهــای دوردســت بــه یــادش می آینــد. خاطــره 
ــا و  ــتان و خنده ه ــع دوس ــا و جم ــلواکی و ایتالی ــال های چکس س
ــال های  ــدارد. س ــی ن ــی پایان ــه گوی ــیطنت هایی ک ــادی ها و ش ش
ــه  ــک هایی ک ــی و عروس ــاخت پویانمای ــک س کار در کارگاه کوچ
ــد. و »دل مــوش و پوســت پلنــگ« ی کــه بچه هــا  جــان می گیرن
را بــه وجــد مــی آورد. خاطــره فیلم هایــی کــه هنــوز بــرای مــردم 
بــرای  فیلم هایــش  خاطــره آور هســتند و هنــوز مشکل ســاز. 
ــردم.  ــار م ــردم در کن ــا م ــتن ب ــتند و زیس ــی هس ــود زندگ او خ
ــوی  ــت و جل ــی رود، پش ــرو م ــان ف ــی بی پای ــی در نقش های کریم
دوربیــن. می گویــد و می خنــدد. اینجــا شــاید اثــری از روح 
ــی  ــه انســانیت و مهربان ــرده ای از عشــق ب ســخاوتندانه و پشــت پ
کــه دوســتان و نزدیکانــش می شناســند اندکــی خــود را بنمایانــد. 
ــق  ــزی عمی ــش طن ــه جّدیت ــاص دارد ک ــش دار و خ ــی خ صدای
ــودک  ــد« و ک ــاران اوم ــه ب ــب ک ــل »اون ش ــود دارد، مث درون خ
ــه آتــش کشــید و قطــار را از ســقوط در دره  ــان کتــش را ب قهرم
نجــات داد. صــدای کریمــی خــود فیلــم اســت و فیلــم صــدای او. 
ســال ها بعــد، کریمــی هنــوز آنجاســت. میــان صورتک هایــی کــه 
ــوز  ــد. هن ــا کن ــوزه ای برپ ــا م ــد دارد از آنه ــازد و قص ــم می س دائ

می توانــد شــوخی های خــاص خــودش را بــه آرامــی زیــر گوشــت 
بگویــد و آنــگاه کــه زبانــش از کار می افتــد چشــمانش بــرق 
ــد.  ــه می نگرن ــت رفت ــت و از دس ــای دوردس ــه افق ه ــد و ب می زنن
او آنجاســت میــان صورتک هــا، میــان خاطراتــی کــه از در و دیــوار 
بــاال می رونــد. در چشــمانی کــه گــرد می شــوند و مســتقیم درون 
ــد. خاطــرات زندانــش و اینکــه  ــرو می رون چشــمانهای مخاطــب ف
ــد.  ــه نکردن ــا ک ــه چه ه ــد ک ــا او بکنن ــود ب ــرار نب ــه ق ــا ک چه ه
ــه  ــتند. صحن ــاده نیس ــی دورافت ــز خاطرات ــر ج ــا دیگ ــال این ه ح
ــر  ــه و ه ــر صحن ــا ه ــی ب ــی آورد وگوی ــاد م ــه ی ــش را ب فیلم های
ــل  ــه صورتکــی تبدی ــم ب ــد صــورت خــود را ه خاطــره ای می توان
کنــد کــه انــگار همیــن امــروز آن را از دل مــاده ای ســخت بیــرون 
کشــیده تــا بــر ســر طاقچــه بگــذارد. و ســرانجام نصــرت کریمــی، 
»آقاجــان« از یادنرفتنــی »دایــی جــان ناپلئــون« اســت، واقعی تــر 
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 صورتک هــای دیگــر آویــزان شــده و بــا 
ــه  ــه ب ــی هســتند ک ــا ُزل زده. آدم های ــه م چشــمهای درشــتش ب
ــرد: هنرپیشــه، فیلمســاز و  ــوان طبقه بندی شــان ک ســادگی نمی ت
قصه گــو و... کســانی کــه بــه زندگــی را بــا تمــام وجــود در آغــوش 
ــد. و  ــای می گذارن ــر ج ــود ب ــدار از خ ــتی پای ــند و سرنوش می کش
نصــرت کریمــی دیگــری هــم در او هســت کــه کســی نمی شناســد. 
ســخاوتمند و انسان دوســت کــه در خاموشــی بــه یــاری انســان ها 

ــی. ــه او را نمی بین ــی ک ــی رود. جای م
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مرتضی ممیز
ــدی. چشــمانی  ــردی و لبخن ــردی. رنگــی. نقشــی. نشــانه ای. م م
بســته و خنــدان. دلــی روشــن. و پوســتی پاره پــاره از تجربــه عمری 
ــال  ــا، خی ــا، نماده ــان ضرب آهنگ ه ــک، زب ــان ِ گرافی ــن. زب نگاری
و اســطوره. ممیــز هــم خــود، نشــانه ای اســت کــه بــا نامــش پــای 
طرح هایــش می نشــیند و آن را درون جهــان خــود فــرو می کشــد. 
ــری  ــم اث ــاز ه ــدازد ب ــگ می ان ــودش چن ــه وج ــرطان ب ــی س وقت
ــرد و از  ــت می گی ــه دس ــدش را ب ــود: کالب ــاخته می ش ــری س هن
ــای خوفناکــش را ترســیم  ــش و نگاره ــا نق ــازد ت ــی می س آن بوم
ــان نشــانه های گرافیکــش ایســتاده و  ــی رود. می ــد. مرتضــی م کن
بــدن خــود را بــه بومــی تبدیــل کــرده. دانشــجویانش بــر او رنــگ 
ــد.  ــش می کنن ــد و آویزان ــگ می آفرینن می پاشــند و نقشــی رنگارن
ــا،  ــا، تکراره ــت. ضرب آهنگ ه ــز اس ــی ممی ــروز، مرتض ــتر ام پوس
موســیقی نشــانه ها و راز ِ نمادهــا، همــه و همــه گویــای هیجان هــا 
و احســاس های فروخــورده مــردی هســتند کــه در جهــان خویــش 
ــردی.  ــمار. روزی. م ــتان بی ش ــان دوس ــرد و در می ــی می ک زندگ
رنگــی. نشــانه ای. و ناگهــان، گرافیــک روی بــه جهــان می گشــاید. 
زبــان دیگــر معنایــی نــدارد. خط هــا هســتند و منجنی هــا و 
ــا  ــه ب ــا ک ــرخوش آنه ــوم و س ــه و معص ــازی کودکان ــا و ب رنگ ه

مــا ســخن مــی گوینــد و مرتضــی کــه کنــار نشــانه ای می نشــیند 
ــام خــود غــرق می شــود. حــال دیگــر درد رهایــش کــرده.  و در ن
ــه. در راهروهــای  ــی را بازیافت ــاز و روشــن شــده. جوان ــش ب صورت
دانشــکده هنرهــای زیبــا بــا سرشــادی از تــاالری بــه تــاالر دیگــر 
ــجویان  ــا دانش ــد. ب ــد و می خندن ــتانش می گوین ــا دوس ــی رود. ب م
بحــث می کنــد. ســال های »کیهــان هفتگــی« و »فرهنــگ و 
زندگــی« و »رودکــی« اســت و البتــه پوســتر فیلم هایــش و طــرح 
جلــد کتاب هایــش. ممیــز رفته رفتــه زیبایــی گرافیــک را در 
ــک  ــه گرافی ــدازد. اندیش ــا می ان ــگ ج ــای فرهن ــن نقطه ه زیباتری
ــزرگ را  ــا طــرح و زیباســازی نشــانه ها فراینــدی ب ــال فکــر ب انتق
ــهرداری  ــد. از در ِ ش ــه می یاب ــروز ادام ــا ام ــه ت ــد ک ــاز می کنن آغ
ــاد  ــه ی ــری ب ــه اث ــانه آن را ک ــار نش ــویم و هرب ــران وارد می ش ته
ــرد.  ــاال می گی ــرش را ب ــم. س ــت، می بینی ــی اس ــی از مرتض ماندن
صورتــش بــاز و روشــن شــده. چشــمانش دیگــر آنقــدر بــه 
خط هــای بســته شــبیه نیســت و تــا اعماقشــان را می تــوان دیــد. 
لبخنــدش بــه فریــادی از شــادی زیــر خروارهــا خــاک بــدل شــده 
ــک  ــوز آنجاســت. آرام، در ی ــد. مرتضــی هن ــن را می لرزان کــه زمی

امضــای هندســی. زیــرا هــزاران طــرح و نقــش و نــگار ابــدی.
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توران میرهادی

در حیــاط زیبــای مدرســه »فرهــاد« دختــر بچــه کوچــک و 
دوست داشــتنی بــازی می کنــد. اینجــا را »تــوران خانــم« ســاخته 
ــم  ــد و درس و معل ــت دارن ــا دوس ــه بچه ه ــه ای ک ــت. مدرس اس
برایشــان واژگانــی نفــرت آور نیســت. تــوران، دختــر بچــه کوچکــی 
ــی اســت.  ــش، آلمان ــا دیتری ــادرش، گرت ــا. م ــف و زیب اســت. ظری
ــای  ــت. دروازه ه ــر اس ــات و هن ــعر وادبی ــیقی و ش ــادرش، موس م
گشــوده. زبان هایــی پرشــکوه و زیبــا: فارســی، فرانســه، آلمانــی کــه 
ــاله در  ــوان نوزده س ــر ج ــد. دخت ــد می زنن ــه او لبخن ــی ب از کودک
خیابان هــای پاریــس قــدم می زنــد. جنــگ تمــام شــده امــا شــهر 
ــر و آوارگــی، دردمنــدی و ســپس شــادمانی  التهــاب روزهــای فق
را هنــوز در تپش هایــش در خــود دارد. دانشــگاه ســوربن رؤیایــی 
ــر  ــی تراژیک ت ــوران معنای ــرای ت ــال ها. ب ــن آن س ــرای آموخت ب
از دیگــران وجــود دارد. همســرش و جوخــه اعــدام. ســال ها 
ــه  ــان. ب ــه نیازهایش ــد. ب ــودکان می اندیش ــه ک ــر روز ب ــد، ه بع
روح کوچــک و ظریفشــان. بــه فضاهــای پــر از عشــق بــرای 
ــاب  ــان«. »شــورای کت ــودکان و نوجوان ــرورش ک ــون پ ــا. »کان آنه

کــودک«. حتــی بیــرون آوردن کــودکان از چنــگ زنــدان و 
ــت«. درون  ــالح و تربی ــون اص ــال« و »کان ــیس »دادگاه اطف تأس
کتابخانــه ای رفته ایــم و در قفســه های آن فرهنگنامــه تــوران 
خانــم را می بینیــم. یــک دانشــنامه بــرای کــودکان. بــه زبــان آنهــا. 
ادبیــات کــودک حــاال جایگاهــی اساســی دارد. متن هایــی خواندنی. 
ــه  ــزش می نشــیند. عینکــش را ب ــری چشــم نواز. پشــت می تصاوی
چشــم می زنــد. کتــاب بزرگــی بــه دســت می گیــرد. حــاال همــان 
دختــر بچــه کوچــک ِ خوشــبخت فرهــاد اســت. شــمیران اســت. 
محله شــان. کوچه باغ هــای خالــی و ســبز و خلــوت. غم هــای 
ــر  ــر، همس ــرادرش، جعف ــاد، ب ــی آورد: فره ــاد م ــه ی ــش را ب بزرگ
ــک  ــه ی ــش. هم ــر دوم ــن، همس ــرش، محس ــتش، کاوه، پس نخس
بــه یــک رفتنــد. غم هایشــان ســنگین بــود و هســت. شــب شــده 
ــاط  ــه حی ــش ب ــد. نگاه ــن کن ــراغ را روش ــد چ ــت. نمی خواه اس
روشــن و آرام می افتــد. صــدای آب از دور می آیــد. کــودک هنــوز 

ــد. ــازی می کن ــا ب آنج
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عنوان فیلم: کارون
کارگردان: محمد احسانی

کارون

بلم آرام چون قویي سبکبال
به نرمي بر سر کارون همي رفت

به نخلستان ساحل قرِص خورشیــــد
ز دامان افق بیرون 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...
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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، اشك، شمشیر / نمایشگاه عکاسان خوزستانی 1
سید طارق احمدی

عکس هایــی کــه در ایــن نمایشــگاه ارائــه شــده اند، گویــای تمایــل 
ــا  ــوان ادع ــه می ت ــتند ک ــی هس ــین  برانگیز جوانان و اراده ای تحس
کــرد هــم تمایلــی روشــن بــه جســتجو بــرای »امــر زیبــا« در قالب 
ــد و مناســکی مردمــی  ــد؛ هــم خواســته اند در فراین عکاســی دارن
مشــارکت و بــا زمیــن پژوهــش و حیــات زنــده و زیســته فرهنــگ 
ــن  ــا همچنی ــد. آنه ــرار کنن ــک برق ــه ای نزدی ــان، رابط مردمی ش
ــتقیم،  ــا غیرمس ــتقیم ی ــذاری مس ــی تاثیرگ ــن در پ ــان م ــه گم ب
خودآگاهانــه یــا ناخودآگاهانــه از خــالل عکس هایشــان بــر زندگــی 
خویــش و اطرافیــان و فرهنگشــان بوده انــد. اگــر همیــن امــر آخــر 
ــه  ــل ب ــم، یعنــی تمای ــری اساســی در نظــر بگیری ــه ام ــه مثاب را ب
تاثیرگــذاری بــر محیــط فرهنگــی، شــاید پرسشــی ظاهــراً ســاده 
ــده و عمیقــی  ــان برســد کــه در حقیقــت ســئوال پیچی ــه فکرم ب
اســت: چــرا افــراد عکــس می گیرنــد؟ و بــه بیانــی ســاده بــا ایــن 

1  ۶ مطالب فوق مربوط به کارگاه شش ساعته با عنوان »انسان 
شناسی تصویری« است که در اختتامیهٔ نمایشگاه عکِس »اشک و شمشیر« در 

تاریخ 24 آبان 1397 در 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.

ــزی برســند؟ ــی و چی ــه چــه هدف ــد ب کار می خواهن
نمونه هــای  از  می توانیــم  پرســش ها،  ایــن  بــه  پاســخ  در 
ــی  ــر باالی ــه تأثی ــانی ک ــا و عکاس ــی عکس ه ــه« یعن »تحقق یافت
ــته اند،  ــان داش ــی در جه ــت عموم ــانه ها و ذهنی ــی رس ــه گواه ب
حرکــت کنیــم. خوشــبختانه از ایــن لحــاظ دو عــکاس بســیار مهــم 
ــی و  ــر دو ایران ــد. ه ــورد اســتناد قراربگیرن ــد م در اینجــا می توانن
ــی مطــرح و تاثیرگــذار: عبــاس  هــر دو عکاســانی در ســطح جهان
ــاس« و  ــای »عب ــا نام ه ــکاس ب ــن دو ع ــی. ای ــا دقت ــار و رض عط
»رضــا« در عکاســی جهــان شــناخته شــده هســتند. عبــاس عطــار 
ــس مگنــوم کار می کــرد و  کــه همیــن امســال درگذشــت در آژان
رضــا دقتــی هــم عــکاس نشــنال جیوگرافــی اســت و هــم آژانــس 
عکاســی خــود را تأســیس کــرده اســت. هــردوی آنهــا را می تــوان 
ــش هــای سیاســی  ــی، جنگ هــا و ن عکاســان موقعیت هــای بحران
ــول  ــی در ط ــاک جهان ــای خطرن ــا و ماجراه ــخت و صحنه ه و س
ــان را  ــی خودش ــا زندگ ــا باره ــته دانســت. آن ه ــال گذش ســی س
ــر دو  ــد. ه ــر انداخته ان ــه خط ــد ب ــه گرفتن ــی ک ــرای عکس های ب
ــان  ــز عکاس ــش از هرچی ــن بی ــر م ــه نظ ــا ب ــری ام ــان خب عکاس
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 می کنــم ایــن ســئوال همه شــما در 
عکس هایــی کــه گرفته ایــد یــا خواهیــد گرفــت نیــز بایــد باشــد، 
می گویــم: آن هــا در جســتجوی دادن معنایــی بــه زندگــی خــود از 
ــه آن اشــراف داشــته اند:  ــد کــه ب ــزاری و مهارتــی بوده ان خــالل اب



ژه
وی

ش 
زار

 گ

229

عکــس و عکاســی. عکاســی بــرای آنهــا هــم یــک زندگــی شــخصی 
ــرای اینکــه درایــن  ــوده اســت. و ب و هــم یــک زندگــی عمومــی ب
راه بــه موفقیــت برســند یعنــی ایــن آرزوی تلفیــق دو چیــز بســیار 
ســخت تلفیــق پذیــر را ممکــن کننــد، نیــاز بــدان داشــته اند کــه 
ــند. ــک سیاســت گذاری باش ــود دارای ی ــاوری خ ــر و در فن در هن

ــک و  ــش دموکراتی ــک کن ــی ی ــل اجتماع ــل تحلی ــی مث عکاس
دموکراتیــزه کننــده و دموکراتیــزه شــده اســت. بنابرایــن با نقاشــی 
ــن در  ــت و ای ــاوت اس ــیقی متف ــا موس ــی ب ــت. حت ــاوت اس متف
شــرایطی کــه تقریبــا همــه کنش هــای هنــری در حــال حرکــت 
ــه رقــم  ــه ســوی دموکراتیــزه شــدن هســتند. جوامــع انســانی ب ب
ــم  ــتیم - و می بینی ــاهدش هس ــب ش ــه اغل ــی ک ــرود و فرازهای ف
ــه راه  ــا ب ــروز موجــی از توتالیتاریســم و پوپولیســم در دنی ــه ام ک
افتــاده -  جوامعــی هســتند کــه چــاره ای جــز حرکــت بــه ســمت 
دموکراتیــزه شــدن یــا نیســتی، ندارنــد. جهــان غیردمرکراتیــک بــه 
ــد. بنابرایــن  ــه خودکشــی بزن ــود دســت ب ــاار خواهــد ب ــه ای ن گون
ــه احتمــال  ــده ای وجــود داشــته باشــد، ب ــر آین ــده انســان اگ آین
زیــاد یــک آینــده دموکراتیــک خواهــد بود.اگرهــم آینــده ای وجــود 
ــه انســانی از  ــد انتظــار داشــت اصــوال گون نداشــته باشــد کــه بای
ــده ای  ــم آین ــا نمی توانی ــه م ــت ک ــن اس ــئله ای ــرود. مس ــان ب می
ــم در آن  ــری دائ ــا، نابراب ــونت، تنش ه ــه خش ــم ک ــور کنی را تص
ــانند و در  ــم آزار برس ــه ه ــا ب ــا دایم ــد. آدم ه ــدا کن ــش پی افزای

جنــگ باهــم باشــند و...
چنیــن آینــده ای بــرای انســان قابــل پیــش بینــی نیســت بدلیــل 
ــت  ــا طبیع ــتقیم ب ــاًل مس ــاد کام ــده ای در تض ــن آین ــه چنی اینک
قــرار دارد. در طبیعــت و حیــات چنیــن چیــزی نیســت. مدل هایــی 
ــه حیــات انتســاب می کنیــم در طبیعــت وجــود  کــه اغلــب مــا ب

ــه آن  ــد. در طبیعــت »توحــش« در معنایــی کــه انســان ها ب ندارن
ــای  ــاز در معن ــی ب ــت بی رحم ــدارد. در طبیع ــود ن ــد، وج می دهن
انســانی آن وجــود نــدارد. ایــن سلســله مراتب هــا و خشــونت هایی 
کــه مــا ســاختیم وجــود ندارنــد. در طبیعــت چرخه هــای زندگــی 
ــا را در  ــیاری از بدی ه ــه بس ــتیم ک ــا هس ــن م ــود دارد و ای وج
ــه  ــی را ب ــم و برخ ــود آورد ه ای ــت بوج ــف طبیع ــیر و بازتعری تفس
طبیعــت انتســاب کرده ایــم کــه هیــچ کــدام را در خــودش نــدارد. 
ــا  ــر م ــه نظ ــت ب ــه در طبیع ــم آنچ ــد بگویی ــر باش ــاید بهت ــا ش ی

ــت. ــی اس ــای حیات ــی از چرخه ه ــد بخ ــونت می آی خش
از ایــن رو زندگــی انســانی یــا بایــد خــودش را بــا طبیعــت انطبــاق 
ــا  ــا مطــرح می شــود ی ــروز همــه جــای دنی ــه ام ــی ک ــد، بحث ده
انســان نابــود می شــود. حــاال اگــر فــرض کنیــم کــه انســان نابــود 
ــی  ــد. و یک ــاق ده ــت انطب ــا طبیع ــود را ب ــد خ ــس بای ــود پ نش
ــع  ــدن جوام ــزه ش ــاق، دموکراتی ــن انطب ــای ای ــن  راه ه از بهتری
ــت؟  ــی چیس ــه عکاس ــث ب ــن بح ــاط ای ــا ارتب ــت. ام ــانی اس انس
اینکــه در فراینــد دموکراتیــزه شــدن یکــی از مهــم تریــن 
ــی از  ــر و عکاســی یک ــگ و هن ــدن فرهن ــزه ش ــا، دمکراتی محوره
ــه  ــد ک ــود نیامده ان ــان ها بوج ــت. انس ــن هنرهاس دموکراتیزه تری
ــد.  ــی کنن ــد زندگ ــه بتوانن ــد ک ــان ها کار می کنن ــد. انس کار کنن
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 می کنــد 
چــون می توانــد آفرینــش هنــری و خالقیــت داشــته باشــد. و کار 
ــد.  ــن کن ــودش را تأمی ــی خ ــد زندگ ــه بتوان ــرای اینک ــد ب می کن
پــس کار را بایــد بــه انــدازه ای در نظــر داشــت کــه نیــاز معیشــتی 

عکس: محمد آهنگر



230

98
ز 

رو
نو

 /
 8

ل 
سا

  
گ

هن
فر

و 
ی 

س
نا

ش
ن 

سا
ان

 

 

230

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 مهم تریــن اتفاقــی اســت کــه مــا می توانیــم 
بگوییــم کــه در دو قــرن اخیــر افتــاده و همچنیــن رو بــه گســترش 
اســت و هــر چــه بیشــتر مســئلهٔ فنــاوری بــه عنــوان مانعــی بــرای 
ــک  ــروز ی ــم ام ــد و می بینی ــدا می کن ــش پی ــت دارد، کاه خالقی
آیفــون امکاناتــی بــه مــا بــرای خالقیــت بــه ویــژه در عکســبرداری 
ــک  ــا ی ــش تنه ــا بیســت ســال پی ــاید ت ــه ش ــد ک ــا می ده ــه م ب
عــکاس بســیار ثروتمنــد ممکــن بــود از آنهــا برخــوردار باشــد تــا 
ــرای  ــا را ب ــا و لنزه ــماری از دوربین ه ــداد بیش ــا تع ــی ب امکانات

خــود فراهــم کنــد.
یــک دســتگاه ســاده کامپیوتــر را در نظــر بگیریــم. بــا نــرم 
افزارهایــی کــه ایــن دســتگاه دارد بــه مــا امکاناتــی می دهــد کــه 
کمتــر کســی در 5۰ ســال پیــش از آن برخــوردار بــود. بنابــر ایــن 
مســئله خالقیــت یــا مســئله اساســی و یــک دموکراتیزاســیون یــا 
ــا در اینجــا می بینیــم  مســئله اساســی هســتند. چیــزی را کــه م
و در بســیاری جاهــای دیگــر دیــدم ایــن اســت کــه خالقیــت در 
ــم  ــا می بین ــه در اینج ــی ک ــاد اســت. عکس های ــی زی ــا خیل آدم ه
واقعــاً عکس هایــی هســتند کــه از نظــر فنــاوری گونــه ای عکاســی 
ــک  ــه ی ــا اینک ــی آی ــد. ول ــی نشــان می دهن را در ســطح بین الملل
عکــس در موقعیــت خــام خــود یــا موقعیــت اولیــهٔ خــود دارد آیــا 
ــدن و  ــرح ش ــاظ مط ــی از لح ــی و جهان ــتم عموم آن را در سیس

ــد؟ ــرار می ده ــذاری ق تاثیرگ
پاســخ آن اســت کــه اصــاًل چنیــن چیــزی نیســت و بــرای اینــکار 
ــت  ــن سیاس ــود و ای ــی بش ــذاری فرهنگ ــت گ ــد سیاس ــاً بای حتم
گــذاری فرهنگــی بایــد در رده هــای مختلــف انجــام بگیــرد. دولــت 
یــک ســوی ایــن کار اســت. و ســوی دیگــر را بایــد ســازمان های 

مــردم نهــاد ومدنــی انجــام دهنــد و حتــی خــود فــرد. یــک عــکاس 
بایــد بدانــد چــرا عکاســی می کنــد؟ هدفــش از عکاســی چیســت 
و عکس هایــش چــه سرنوشــتی خواهــد داشــت و می خواهنــد بــه 
کجــا و چــه نتیجــه ای برســند و چــه چیــزی را در جهــان تغییــر 

دهنــد و بــر چــه چیــزی  تأثیــر بگذارنــد.
ــه خــودی خــود،  ــه خــودی خــود، همچــون نقاشــی ب عکاســی ب
بی آنکــه 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 
ــی در  ــتی شناس ــه ای هس ــد گون ــکاس بای ــا ع ــد ی ــاش، هنرمن نق
کارش داشــته باشــد. بدیــن ترتیــب اســت کــه »چیــز« ی بــه یــک 
ــاس ها،  ــا احس ــما در اینج ــای ش ــود. عکس ه ــل می ش ــر تبدی هن
مناســک، هیجان  هــا، اندوه هــا، اضطراب هــا را »نشــان« مــی 
ــق نمی شــوند.  ــت خل ــده« نشــوند، در حقیق ــا »دی ــی ت ــد ول دهن
ــوع  ــاس و موض ــر احس ــم پ ــدازه ه ــر ان ــوژه ه ــی س ــه عبارت ب
ــدس  ــم مق ــدازه ه ــگاه هران ــن نمایش ــای ای ــون در عکس ه همچ
ــتش را  ــکاس دس ــه ع ــود ک ــق نمی ش ــی خل ــند،عکس زمان باش
ــق  ــی خل ــس زمان ــد. عک ــار می ده ــذارد و فش ــی می گ روی شاس
ــا  می شــود کــه کســی آن را می بینــد و رد یــک رابطــه معنایــی ب
آن قــرار می گیــرد. و هــر بــار بــه صورتــی متفــاوت. هیــچ دو نفــری 
یــک عکــس را یــک گونــه نمی بیننــد. هــر بــار یــک فــرد عکســی 
را ببینــد آن عکــس در رابطــه ای متفــاوت کــه دورادور پلــی میــان 
بیننــده، عــکاس و ســوژه عکــس ایجــاد می کنــد، خلــق می شــود 
ــرد. و از  ــودش را بگی ــس خ ــه عک ــد ک ــی باش ــه عکاس ــو اینک ول
آنجــا کــه عکاســی بــه ویــژه عکاســی در شــرایط مدرنیتــه متاخــر 
ــون  ــئله در آن – همچ ــن مس ــی دارد، مهمتری ــن قابلیت های چنی
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 عکس هایمــان 
ــر  ــوند و ب ــش« ش ــده« و »پخ ــن »دی ــر ممک ــا حداکث ــد ت بتوانن
ــن  ــد. از ای ــترش یابن ــانه ای گس ــف رس ــتم های مختل ــام سیس تم
ــر  ــت عکــس فک ــه مالکی ــه ب ــد بیشــتر از اینک ــاید الزم باش رو ش
کنیــم، بــه وجــودش فکــر کنیــم. ایــن امــر متاســفانه در موقعیــت 
کنونــی مــا چــه در ســطح جهانــی و چــه در ســطح داخلــی و غلبــه 
ــه  ــط آن ــازار و کاال و رواب نولیبرالیســم بســیار ســخت اســت. مــا ب
ــه پدیده هــا  ــگاه ب ــه تنهــا شــکل ن از جملــه شــهرت و ثــروت را ب
ــه  ــت ک ــن اس ــان ای ــم و تصورم ــل کرده ای ــا تبدی و درک پدیده ه
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 می دانیــم. در حالــی 
ــن اســت  ــه ممک ــدر ک ــت آنق ــزی نیســت. مالکی ــن چی ــه چنی ک

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 
ــه  ــاب، ک ــه کت ــرای نمون ــم. ب ــد وارد نکنی ــل مدیریت ان ــر قاب غی
ــرای خــود ایجــاد کــرده کــه دیگــر  ــی ب ــان هزینه های ــروز  چن ام
ــه دســت خواننــدگان واقعــی اش برســد.  ــه ســادگی ب ــد ب نمی توان
ــت  ــد سیاس ــا بای ــس، م ــه عک ــاب، چ ــه کت ــه چ ــن زمین در ای
ــای  ــداد کتابخانه ه ــد تع ــیم. بای ــته باش ــی داش ــای دولت گذاری ه
ــدر  ــت و متحــرک در شــهرهایمان آنق ــه و نمایشــگاه های ثاب محل
ــا بتــوان همیشــه هزینه هــا و معیشــت عکاســان و  ــاد باشــند ت زی
ــا حــدی تامیــن کــرد. امــروز ابزارهــای  نویســندگان را دســتکم ت
ــد  ــه می توانی ــد ک ــود دارن ــبکه وج ــل ش ــی مث ــیار دموکراتیک بس

روی آن آثــار خودتــان را بگذاریــد. امــا ایــن آثــاری کــه می خواهــد 
منتشــر شــوند نبایــد نقطــه ضعفــی داشــته باشــند: همــان نقطــه 
ــه  ــاً ب ــن لزوم ــم - و ای ــگاه می بین ــن نمایش ــه در ای ــی ک ضعف
عکاس هــا ربطــی نــدارد - ولــی عکاس هــا بایــد آن را بشناســند و 
کاری بــرای گره گشــایی از آن بکننــد. نقطــه ضعــف ایــن اســت کــه 
حتــی بهتریــن عکس هــا، تــا در چارچوبــی فکــری و در رابطــه بــا 
ــد کامــال  ــرار نگیــرد، لزومــا نمی توان یــک متــن توضیــح دهنــد ق
خــودش را نشــان دهــد. ایــن یــک واقعیــت اســت. تمــام عکاســان 
بــزرگ کــه در دنیــا می شناســیم در چارچوب هــای مشــخصی کار 
کرده انــد کــه بتواننــد ایــن نقطــه ضعــف، ایــن »ســکوت« عکــس 
را بــه شــکلی، از میــان بردارنــد. بــرای نمونه عکاســان ژورنالیســت، 
جنگ هــا را پوشــش می دادنــد و می دهنــد و عکس هایشــان را 
ــه چــاپ می شــدندو می شــوند، منتشــر  ــی ک در چارچــوب مقاالت
ــگ  ــه جن ــان را ب ــد ذهنم ــه نبای ــد. و البت ــد و می کنن می کردن
ــرای  ــی ب ــه متن ــد زمین ــی توان ــدادی م ــر روی ــم ه ــدود کنی مح
ــش  ــاظ نق ــن لح ــات از ای ــد. و مطبوع ــم کن ــس فراه ــک عک ی
ــرای اینکــه زمینــه ای را فراهــم  ــد. ب بســیار مهمــی داشــته و دارن

ــا متــن همــراه شــود. ــد کــه عکــس ب می  آورن
ــاظ  ــن لح ــادی دارد از ای ــت زی ــن اهمی ــا مت ــس ب ــی عک همراه
کــه بیننــده لزومــا ذهنیــت عــکاس را نمی شناســد . البتــه 
ــری  ــر هن ــک اث ــد ی ــه شــود عکــس مانن ــه گفت ممکــن اســت ک
دیگــر همچــون نقاشــی یــا مجســمه نبایــد لزومــا ذهنیــت مولــف 
ــم  ــن ه ــد، ای ــی کن ــر معرف ــت اث ــالل  واقعی ــز از خ ــود را ج خ
ســخن درســتی اســت امــا بایــد توجــه داشــت کــه تــا چــه انــدازه 
ــته  ــگ داش ــترش دادن فرهن ــی و گس ــال فرهنگ ــه انتق ــل ب تمای
ــر   ــاز اگ ــمه س ــاش و مجس ــک نق ــی ی ــدم خت ــن معتق ــیم. م باش
چنیــن کننــد یعنــی دربــاره اثرشــان ســخن بگوینــد بــه گســترش 

عکس: مهزیار مهدی پور
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فرهنــگ کمــک کــرده انــد ولــی الزامــی وجــود نــدارد. همانطــور 
ــرای عــکاس هــم الزامــی نیســت. مــن برخــی از متن هــای  کــه ب
ــادی  ــکالت زی ــم مش ــد بگوی ــفانه بای ــدم و متاس ــگاه را دی نمایش
ــق  ــخ و محــل دقی ــه  بدیهــی ترینشــان نداشــتن تاری داشــتند ک
ــت و  ــرم الزم اس ــه نظ ــه ب ــوان ک ــپس عن ــود.  س ــبرداری ب عکس
ــرای  ــد کمکبزرگــی ب ــی توان ــه م ــاره عکــس ک ــح درب ــک توضی ی
ــا آن باشــد. وقتــی عکســی  هیــچ  درک و ایجــاد رابطــه کــردن ب
ــک  ــیند،مثل ی ــی نش ــی نم ــچ چارچوب ــداردو در هی ــی ن توضیح
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 می دهــد؟  
ــک عکــس برســد.  ــت هستی شــناختی ی ــه تمامی ــد ب شــاید نتوان
البتــه اســم و شــرح گذاشــتن روی یــک عکــس ممکــن اســت بــه 
نظرمــان کار ســاده ای بیایــد. ولــی کار ســاده ای نیســت  بــه ویــژه 
انتخــاب یــک عنــوان مناســب. ایــن فراینــدی شــبیه بــه نام گــذاری 
روی آدم هاســت. آیــا نامگــذاری بایــد ادبــی باشــد؟ آیــا نامگــذاری 
ــی باشــد؟  ــام ژنریــک و کل ــا یــک ن ــد شــرح موضــوع باشــد ی بای
ــر اســت دارای شــرح  ــوارد مهمــی هســتند. عکــس بهت ــا م این ه
ــا بیشــترین دقتــی  باشــد و در کنــار آن، مــکان و زمــان عکــس ب
کــه الزم اســت بیایــد. بــه نظــر مــن ایــن هــا حداقــل اطالعاتــی 
ــای  ــد. عکــس ه ــد عکــس را همراهــی کن ــا بای ــه قاعدت اســت ک
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 

دارد کــه عکســی بــدون ایــن اطالعــات بــه عکســی بی شناســنامه 
ــوب  ــه چارچ ــگاه البت ــن نمایش ــود. در ای ــل ش ــت تبدی و بی هوی
مشــخص اســت: عاشــورا. امــا هــر منطقــه در ایــران، هــر فصــل، 
ــیم   ــا نشناس ــن اســت م ــه ممک ــی ک ــان و چارچــوب های ــر زم ه
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 
ــخیص  ــوان تش ــان را نت ــا رابطه ش ــه لزوم ــرد ک ــرار بگی ــف ق مول
ــاز هــم تکــرار مــی  داد مثــل رابطــه یــک عکــس و یــک شــعر. ب
کنــم این هــا 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 متن هــای نمایشــگاه دیــدم 
کــه بــه اســامی خــاص اشــاره شــده اســت. ایــن اســامی خــاص را 
ــه  ــن اســم ب ــد کــه ای ــد بدان ــه بای ــردی کــه نمی شناســد چگون ف
ــهر  ــم ش ــد؟ اس ــاره می کن ــد و اش ــتناد می ده ــزی اس ــه چی چ
ــن  ــود ای ــه ش ــت گفت ــر اس ــی بهت ــه؟ در زیرنویس ــا قبیل ــت ی اس
ــه کجاســت؟ نکتــه دیگــر اینکــه ایــن متن هــای  قبیلــه متعلــق ب
همراهــی کننــده عکس هــا، 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 می توانیــد در آنهــا عکــس هایتــان بارگــزاری 
بــا کیفیــت بــاال و بــا توضیحــات خودتــان بارگــذاری کنیــد. ایــن 
ــی  ــر کس ــت. ه ــی اس ــال فرهنگ ــرای انتق ــی ب ــی خوب روش خیل
ــن  ــه م ــد. توصی ــر بده ــان نظ ــاره عکس هایت ــد درب ــز می توان نی
ــد  ــا بتوانن ــن عکس ه ــا ای ــد ت ــن کار را بکنی ــه ای ــت ک ــن اس ای
ــون  ــد همچ ــه می افت ــی ک ــه اتفاق ــند. وگرن ــرانجام برس ــه س ب
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ــا  ــی ی ــب در مجــالت ادب ــروز اغل ــه ام ــود ک ــد ب ــی خواه متن های
ــاالت  ــا مق ــه در آنه ــوند ک ــر می ش ــی و... منتش ــی اجتماع سیاس
ــن مقــاالت از بیــن  ــاً ای ــا نهایت ــاد اســت ام بســیار خــوب هــم زی
ــدازه کافــی منتشــر نمی شــوند. ایــن نکتــه  ــه ان ــد چــون ب می رون
انخصــار طلبــی در مــا واقعــا گونــه ای ضدیــت و مقاومــت در برابــر 
ــر  ــران منتش ــروز در ای ــی ام ــه ادب ــا مجل ــت. ده ه ــه اس مدرنیت
ــان  ــد شــماره  چــاپ شــده و از می ــدام چن ــر ک ــه ه می شــوند ک
ــان  ــن از می ــت. ای ــن اس ــم همی ــا ه ــس ه ــاره عک ــد. درب می رون
ــا. و  ــن خالقیت ه ــان رفت ــت. و از می ــانی اس ــروی انس ــن نی رفت

ــی. ــدم گســترش دموکراســی فرهنگ ــا ع طبع
بایــد از خــود بپرســیم: چــه چیــزی بــه یــک اثــر هنــری ارزش و 
ــر هنــری در قبــل و بعــد  هویــت می دهــد؟ کاری کــه روی آن اث
ــی. اینکــه آن  ــه تنهای ــر ب ــا خــود آن اث ــه لزوم از آن می شــود و ن
کســی کــه عکــس را گرفتــه تــا بحــال چــه عکس هایــی گرفتــه؟ 
ــی  ــه متن های ــت؟ چ ــد گرف ــی خواه ــه عکس های ــد از آن چ بع
آن را همراهــی کرده انــد؟ ایــن عکــس در چــه مجموعه هــا و 
ــت؟ و...  ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــای اجتماع ــا و موقعیت ه چارچوب ه
همــه اینهــا اســت کــه بــه یــک اثــر ارزش و هویــت و بــه معنایــی 

ــد.  ــذاری می دهن ــی و تاثیرگ پایندگ
ــتر  ــاید بیش ــا ش ــس ی ــدازه عک ــه ان ــان ب ــگاه های جه در نمایش
از عکس هــا در کاتلــوگ مربــوط بــه نمایشــگاه متــن داریــم. 
ــه همــراه  ــف نوشــتند و ب ــه آدم هــای مختل ــف ک متن هــای مختل
را می ســازند کــه آن مجموعــه  یــک مجموعــه ای  عکس هــا 

ــا  ــب در اینج ــه اغل ــون آنچ ــر همچ ــی اگ ــود. ول ــمند می ش ارزش
ــا  ــن عکس ه ــدن ای ــا دی ــد ب ــری نباش ــن خب ــاده از مت ــاق افت اتف
ممکــن اســت تمــام حــواس و فکرمــان بــه ســوی تحلیــل شــکلی 
ــویم و  ــیر ش ــتیم اس ــه هس ــی ک ــان حباب ــرود و در هم ــا ب از آنه
ــا در  ــد: بحث ه ــی بمانن ــاب باق ــان حب ــز در هم ــا نی ــان م عکاس
اینجــا شــکل »تخصصــی« بــه خــود می گیــرد و زبانــی بــه ظاهــر  
ــر  ــک نظ ــود: ی ــی می ش ــی واقع ــان تحلیل ــن زب ــانه جایگزی عکاس
بــر آن اســت کــه  ایــن عکــس »نــورش را اگــر بــه ایــن صــورت 
در می آوردیــد بهتــر می شــد« و دیگــری می گویــد: »اگــر از 
ــورت  ــن ص ــه ای ــه را ب ــا فاصل ــردی ی ــز کار می ک ــا آن لن ــن ی ای
ــری عکــس را می گرفتــی  ــا در ســاعت زودت تنظیــم می گــردی، ی
یــا دیرتــری، نتیجــه بهتــری مــی گرفتــی« و غیــره... امــا نظــری 
ــان  ــر زب ــد ب ــس باش ــی از عک ــاوت و تحلیل ــاره خوانشــی متف درب
نمی آیــد. البتــه نــور و فاصلــه و زاویــه و لنــز بســیار اهمیــت دارنــد 
ــرای  ــس ب ــتند. عک ــا نیس ــس این ه ــی عک ــل  مفهوم ــا تحلی ام
اجتماعــی شــدن نیــاز بــه نوعــی خوانــش متفــاوت دارد کــه ایــن 
ــا درســطح تخصصــی  ــه ی ــوع خوانــش از ســطح خوانــش فناوران ن
عکــس نیســت و بایــد از آن بســیار فراتــر رود و عمومــی و 
دموکراتیــزه شــود. عکــس یــک ابــداع دموکراتیــک اســت و بــدون 
ــه  ــی ک ــا جای ــن ت ــر ای ــت و بناب ــد رف ــن خواه ــی از بی دموکراس
ممکــن اســت بایــد روی بــه ســوی دموکراســی فرهنگــی داشــته 

ــدار باشــد. ــر و پای ــا موث باشــد ت

عکس: موعود نگروای
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طرح عکسواره ها
معراج شریفی 1

ــرا  ــز اســت، زی ــی بحث برانگی ــه کم ــن افتتاحی ــن در ای حضــور م
ــتم  ــادی هس ــی انتق ــا زبان ــی ب ــناس اجتماع ــک آسیب ش ــن ی م
ــای  ــی، ج ــوم اجتماع ــتاد عل ــک اس ــتر از ی ــم بیش ــر می کن و فک
ــژه در  ــه وی ــت. ب ــی  اس ــع خال ــن جم ــص در ای ــاتید متخص اس
ــه  ــا هم ــانش.  ام ــینه درخش ــا پیش ــا ب ــای زیب ــکده هنره دانش
ــدان وابســته باشــد کــه رفتارهــا تغییــر کننــد و  این هــا  شــاید ب
ــرای  ــاتید ب ــد: اس ــان برون ــا و ... از می ــادت ها، تنگ نظری ه حس
ــجوی  ــک دانش ــای ی ــاره کاره ــا درب ــد ت ــان ندانن ــود کسرش خ
ــن  ــا دو ت ــع م ــه در جم ــبختم ک ــد. خوش ــخن بگوین ــین س پیش
از اســاتید بســیار بــا ارزش کشــور آقایــان دکتــر منصــور فالمکــی 
ــی  ــا اصالن ــد رض ــای محم ــاری و آق ــوت معم ــتاد و پیشکس اس
اســتاد و پیشکســوت مــا در ســینما و ســینمای مســتند، حضــور 
دارنــد کــه هــر دو در خصوصیتــی مشــترکند: بهــادادن بــه جوانــان 

ــا. ــه آنه ــال فرهنگــی ب ــر انتق ــه  ام و ب
ــگ  ــه فرهن ــبت ب ــه ای نس ــا دغدغ ــمند و ب ــراد هوش ــا اف ــر م  اگ
باشــیم، می دانیــم کــه هیچ کداممــان جــاودان نیســتیم، همــه مــا 
ــی در  ــر فکوه ــخنرانی دکت ــده س ــی ش ــن بازبین 1   مت

ــریفی،  ــراج ش ــار مع ــان« از آث ــگاه »از می ــاح نمایش ــم افتت مراس
ــخ  ــران در تاری ــز اســناد دانشــگاه ته ــه مرکــزی و مرک در کتابخان

مــاه 1397.  هشــتم دی 

مرگ بــاور هســتیم و بایــد شانســی را کــه جامعــه بــرای پیشــرفت 
ــن  ــن رو م ــم. از ای ــل کنی ــز منتق ــران نی ــه دیگ ــا داده، ب ــه م ب
ــه  ــه ب ــم ک ــرده و می کن ــین ک ــتاد را تحس ــن دو اس ــه ای همیش
شــکل خســتگی ناپذیری در طــول ایــن ســالیان بــه فکــر آمــوزش 
نســل های بعــدی بــوده و هســتند. ایشــان افــراد کــم نظیــری در 
ایــران بــه شــمار می آینــد کــه بایــد الگویــی بــرای کالبــد اســاتید 
دانشــگاه تهــران باشــند. امــروز  و در ایــن مجلــس بهــر رو اســتادی 
ــوت شــده ،آن  ــران دع ــی دانشــگاه ته ــوم اجتماع از دانشــکده عل
ــان زیرفشــار هســتند و  ــوم همچن ــن عل ــه ای ــم در شــرایطی ک ه
میــزان بالهــت بــه حــدی رســیده کــه حتــی گفتــه شــده: "دولــت 
بایــد در آن دانشــکده زیــر پــل گیشــا را یــک بــار بــرای همیشــه 
ــی کــه   ــا زمان ــم کــه دانســته باشــند ت ــد بگوی ببنــدد". حــال بای
اندیشــه زنــده اســت، دانشــکده مــا همچــون همــه دانشــکده های 
دانشــگاه مــادر، نیــز زنــده و فعــال و منتقــد و پرســش گر و خــالق 
خواهنــد بــود. اگــر خواســته باشــیم پهنــه فرهنگــی مــا بــه توســعه 
ــوم  ــه رســمیت شــناختن عل ــدم ب ــن ق و دموکراســی برســد، اولی
ــر  ــار آزادی هن ــی در کن ــی و انسان شناس ــی، جامعه شناس اجتماع
و خالقیــت اســت: اینکــه تفکــر انتقــادی را بــه رســمیت بپذیریــم و 
تــا زمانــی کــه آن را بــه رســمیت نپذیرفتــه باشــیم، آزادی چیــزی 

جــز شــعارهایی  نــه چنــدان معنــادار نخواهــد بــود. 
آنچــه در اینجــا گفتــه مــی شــود و ســپس بــه انتشــار می رســد، 
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 

ایرج افشار
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ــتی«  ــواره های اکسپرسیونیس ــود را »طرح-عکس ــار خ ــوان گفت عن
ــای او و  ــان طرح ه ــه می ــت ک ــت آن اس ــل نخس ــته ام دلی گذاش
ــه  ــم؛ و البت ــکلی می بینی ــی و ش ــد  معنای ــی پیون ــی نوع عکاس
ــم داد.  ــح خواه ــز توضی ــان نی ــباهت ها و تفاوت هایش ــاره ش درب
و دلیــل دوم نیــز در جنبــه و بُعــد اکسپرسیونیســتی آشــکار 
ــاله  ــی 28 س ــوز جوان ــریفی هن ــه ش کارهاســت. روشــن اســت ک
ــد  ــای رش ــون  ج ــک و مضم ــی تکنی ــاظ پختگ ــت  و از لح اس
ــد  ــن بُع ــاره ای ــا درب ــن در اینج ــث م ــر رو بح ــادی دارد و به زی

نیســت.
ــده او  ــه پذیرن ــودن و روحی ــاز ب ــراج، ب ــای مع ــی از ویژگی ه یک
نســبت بــه انتقــادات اســت کــه اگــر آن را حفــظ کنــد، موثرتریــن 
عامــل پیشــرفت او خواهــد بــود: اگــر ضعف هــای 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.
ــوع طرح-عکســواره  ــه کارهــای معــراج یــک ن علــت آنکــه مــن ب
می گویــم مربــوط بــه فرآینــدی اســت کــه در اروپــای قــرن نوزدهم 
تــا بیســتم اتفــاق افتــاد. در ابتــدای قــرن نوزدهــم نقاشــی هنــری 
ــه   ــا و غــرب تجرب ــود. البتــه در ایــن زمــان اروپ غیر دموکراتیــک ب
دو انقــالب دموکراتیــک را در خــود داشــت: انقالب آمریکا در ســال 
1781 میــالدی کــه بیشــتر یــک جنــگ داخلــی ضــد اســتعماری  
بــود و انقــالب فرانســه در ســال 1789 کــه انقالبــی دموکراتیــک 
ــا رگه هــای بســیار تنــد مســتبدانه بــه شــمار می آمــد. در واقــع  ب
ــود.  ــای 1848 ب ــون  انقالب ه ــتر مدی ــا بیش ــی در اروپ دموکراس
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 می کننــد تــا برنامــه ای 
ــک دوران  ــر ی ــا آغازگ ــن انقالب ه ــا باشــد. ای ــن انقالب ه ــرای ای ب
ــه  ــی ک ــد. دوران ــد می ش ــی جدی ــا وارد دوران ــد. دنی ــد بودن جدی
ــن  ــه آن را بوجــود آورده و ای ــای فناوران ــی زمینه ه ــالب صنعت انق
یــک انقــالب سیاســی بــود کــه بایــد  آن تکمیــل می کــرد. 
همچنانکــه انقــالب اقتصــادی هــم بــه دنبــال آن بــا رشــد طبقــه 
ــت. شــهرها  ــر شــکل گرف ــه کارگ ــدن طبق متوســط و بوجــود آم
ــزرگ   ــای ب ــا توده ه ــی ب ــه پهنه های ــرافی ب ــتگاه هایی اش از زیس
ــود  ــه وج ــت« ب ــردم و مل ــوم »م ــدند. مفه ــل می ش ــردم تبدی م
می آمدنــد. چیزهایــی بــا عنــوان  افــکار و ســالیق عمومــی ابــداع 
شــدند. اینکــه مــردم حــق داشــته باشــند از هنــر اســتفاده کننــد. 
ــا  ــرا پیــش از آن،  م ــود زی ــک انقــالب واقعــی فرهنگــی ب ــن ی ای
در تفکــری  ویکتوریایــی قــرار داشــتیم کــه در آن جایگاهــی 
بــرای مــردم در هنــر وجــود نداشــت. هنرهــا، فاخــر و »هنرهــای 
زیبــا« "fine art" و در فرانســه "beaux arts" نامیــده مــی شــدند 
ــتند.هر  ــی گذاش ــکده باق ــم در دانش ــا ه ــرای م ــان را ب ــه نامش ک
چنــد کــه هنرهــا در خدمــت زیباســاختن دربارهــاو کلیســاها هــم 
مطــرح بــود و نــام  دیگــری کــه در ایــران مطــرح شــد، دانشــکده 
ــود. خــود  »هنرهــای مســتظرفه« و بعدهــا »هنرهــای تزئینــی« ب
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 artist .واژه ای بــود برگرفتــه از 

art بــه معنــای فــن و مهــارت کــه بایــد ســفارش اشــراف و کلیســا 
را انجــام مــی دادنــد. نقاشــی های کلیســایی، اشــرافی، پرتره هــای 
افــراد برجســته آن دوران و... هرگــز قابــل تصــور نبــود کــه پرتــره 
افــراد عــادی بــه صورتــی گســترده نقاشــی شــود. افــزون برایــن،  
ــد.  ــو بودن ــن نقاشــی ها براســاس ســبکی رئالیســتی و فیگوراتی ای
ــه  ــود ک ــس ب ــی وار نمایشــگاه پاری ــان ســبک آکادم ــع هم در واق
ــق می شــد و  ــرای اشــراف خل ــر ب ــل می شــد. هن ــه همــه تحمی ب
مصــرف کننــده آن نیــز خــود اشــراف بودنــد. حتــی آثــاری کــه در 
کلیســا وجــود داشــت بیشــتر بــرای بــه  نمایــش گذاشــتن جــالل 
ــالل  ــکوه و ج ــرای ش ــردم. ب ــرای م ــا ب ــود ت ــا ب ــت کلیس و عظم
الهــی یــا شــکوه و جــالل اشــرافی، یــا بــرای خــون برتــر یــا خــون 
ــود  ــم وج ــی ه ــدرت سیاس ــه در ق ــزی ک ــان چی ــتعالیی. هم اس
داشــت، کســی بــا خواســته مــردم بــه قــدرت نمی رســید، کســی 
بــه قــدرت می رســید کــه یــا خــون اشــرافی داشــت یــا از طریــق 

سیســتم اســتعالیی و کلیســایی بــه بــاال راه پیــدا کــرده بــود.
در جنبــه فرهنگــی و هنــری ایــن نکتــه ای بســیار گفتــه و شــنیده 
شــده اســت کــه دموکراتیزاســیون نقاشــی از خــالل عکاســی اتفاق 
افتــاد و از نیمــه قــرن نوزدهــم بــه بعــد و در ابتــدای قــرن بیســتم 
ــوان از  ــر دیگــر هــم می ت ــک تعبی ــا ی ــه اوج خــودش رســید. ام ب
ــخ دموکراتیزاســیون نقاشــی داشــت: آنکــه دموکراتیزاســیون  تاری
نقاشــی از دورن خــود نقاشــی اتفــاق می افتــد و بوســیله کســانی 
کســانی  نپذیرفتنــد،  را  پاریــس  نمایشــگاه  آکادمیســم  کــه 
اکسپرسیونیســت ها  فوویســت ها،  امپرسیونیســت ها،  همچــون 
همــان حرکاتــی کــه بعدهــا از خــالل سورئالیســم، پریمیتیویســم  
وســبک های جدیــد مــا را تــا امــروز رســانده اند و امــروز می تــوان 
آنهــا را در اشــکال متفــاوت هنرهای تجســمی و نمایشــی و  اجرایی  
و تلفیقــی  مشــاهده کــرد. ایــن را هــم بگویــم کــه گرایــش نقاشــی 
ــگارد  ــد در حــوزه آوان ــه نظــر مــن مــی توان هایپررئالیســم هــم ب
قــرار بگیــرد بــه ایــن دلیــل کــه بســیار فراتــر از رئالیســم مــی رود. 
ــان  ــد می ــام می ده ــن انج ــر از دوربی ــم کاری دقیق ت هایپررئالیس
عکاســی، نقاشــی و مجسمه ســازی. 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 می یابــد. 
ــد: موســیقی،  ــز رخ می دهن ــات در حوزه هــای دیگــر نی ــن اتفاق ای
تاتــر و ... . از ایــن رو آوانگاردیســم را شــاید بتــوان بــه نوعــی همان 
ــه صــورت همــزادی  ــا ب دموکراتیزاســیون هنــر دانســت کــه اتفاق
هولنــاک پوپولیســم هنــری را نیــز در کنــار خــود دارد. درحقیقــت 
ــی آوانگاردیســم هنــری،  ــا امــروز دشــمن اصل ــرن نوزدهــم ت از ق
ــوده اســت، گرایشــی کــه مدعــی نمایندگــی  پوپولیســم هنــری ب
ســلیقه مردمــی اســت و آوانگاردیســم را بــه قشــر نخبــگان جامعــه 

ــد.  ــق می دان متعل
مــا در ایــران گفتمــان پوپولیســم هنــری را در قالب هــای مختلــف 
از رئالیســم سوسیالیســتی تــا نوعــی نقــد هنــری  مدعــی انقالبــی 
ــد رئالیســتی  ــام نق ــه ن ــه ب ــی ک ــری داشــته ایم. همــان گفتمان گ
یــا متعهدانــه فیلم هایــی نظیــر »شــطرنج بــاد« اصالنــی را متعلــق 
روشــنفکرانه  هذیان هــای  را  آنهــا  و  نمی دانســت  مــردم  بــه 
ــا  ــا ب ــح ی ــال  فیلم فارســی های صری ــان ح می پنداشــت  و در هم
الیــه ای از روشــنفکری  و بــزک شــده را تحســین مــی کــرد. همــان 
ــروز از  ــده و ام ــدید ش ــر تش ــای اخی ــه در دهه ه ــمی ک پوپولیس
ــن نمونه هــای فیلم فارســی  و  ــاع می کنــد کــه بدتری ســینمایی دف
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بــه مراتــب بدتــر از فیلمفارســی های قبــل از انقــالب را بــا ادعــای 
ــد.  ــنواره ها می کن ــه جش ــی روان ــرح و حت ــودن مط ــی ب اجتماع
بحثــی کــه در اینجــا وجــود دارد آن اســت کــه چیــزی خــود بــه 
خــودی بــه نــام ســلیقه  مردمــی وجود نــدارد: این ســلیقه ســاخته 
ــا  ــم تصاحــب می شــود ت ــر اســت بگویی ــا شــاید بهت می شــود و ی
ــا  ــاد ی ــی را ایج ــادی و سیاس ــازات اقتص ــا و امتی ــای  ه موقعیت ه
بازتولیــد کنــد. امــروز هــم ممکــن اســت مــا همــان برخــوردی را 
بــا  هنرمندانــی چــون معــراج ببینیــم کــه  پنجــاه  ســال پیــش بــا  
ــاد   ــن انتق ــد. ای ــی می ش ــی و فالمک ــون اصالن ــخصیت هایی چ ش
کــه »مــردم نمی تواننــد بفهمنــد  شــما چــه می کنیــد!« و البتــه  
ــروعیت  ــا مش ــوان ب ــم می ت ــراج ه ــل مع ــی مث ــخ  هنرمندان پاس
ــردم  ــه م ــم ک ــت کاری کن ــرار نیس ــن ق ــد: »م ــن باش ــی ای کامل
بفهمنــد یــا نفهمنــد، بلکــه بایــد کاری کنــم کــه وجــدان هنــری ام 
ــن  ــخن گفت ــدرت س ــد ق ــد بای ــد«. هنرمن ــم می کن ــن حک ــه م ب
ــه  ــت ک ــت در آن اس ــا حقیق ــد. ام ــته باش ــب را داش ــن قال در ای
ــدرت  ــه ق ــت قضی ــدارد. در واقعی ــود ن ــب وج ــی اغل ــن قدرت چنی
ــی  ــلیقه مردم ــکل گیری س ــری در ش ــیار موث ــش بس ــی نق سیاس
ــی را  ــلیقه عموم ــدرت، س ــن ق ــته ای ــال گذش ــد س دارد. در ص
ــی را  ــت عموم ــترین منفع ــه بیش ــرده ک ــت ک ــی هدای ــه طرف ب
برایــش داشــته باشــد. البتــه نمی تــوان منکــر شــد کــه در برخــی 
ــز  ــی نی ــر شــدن ســلیقه مردم ــد از انقــالب شــاهد بهت ــوارد بع م
ــوده. حــال پرســش ایــن  ــوده ای امــا اکثــرا وضعیــت معکــوس ب ب
ــی  ــه هنرهای ــت؟ آنک ــا چیس ــت در اینج ــترین منفع ــت: بیش اس
چــون فیلم هــای اصالنــی اصــوال دیــده نشــود، کتاب هایــی نظیــر 
آثــار فالمکــی اصــوال خوانــده نشــوند؛ و برعکــس، تنهــا فیلم هــا و 
کتاب هــا و طرح هــای  مبتــذل دیــده شــوند و بــه شــمار بیاینــد؟ 
متاســفانه بایــد اذعــان کــرد کــه  آدم هایــی کــه غذاهــای آلــوده ای 
ــرده و  ــر ک ــان تغیی ــی ذائقه ش ــس از مدت ــد پ ــر روز می خورن را ه
اگــر غــذای خوبــی بــه آنهــا داده شــود  برایشــان مشــمئز کننــده 

جلــوه خواهــد کــرد. 
نظام هــای 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 
ــا ســلیقه  ــد ب ــک اســطوره اســت.  اینکــه آوانگاردیســم نمی توان ی
ــم:  ــر می کن ــی ذک ــک اســطوره اســت. مثال ــد، ی ــار بیای ــردم کن م
چیــزی کــه امــروز دربــاره فیلــم، نقاشــی و یــا نوشــته های 
ــه در نیمــه  ــاً همــان چیزیســت ک ــه می شــود دقیق ــگارد گفت آوان
ــته هایی  ــاره نقاشــی ها و نوش ــه می شــد: درب ــم  گفت ــرن  نوزده ق
ــل و  ــی کام ــوند و نمونه های ــده می ش ــده و دی ــروز خوان ــه ام ک
ــه حســاب می آینــد. چــه کســی امــروز  کامــال متعــارف از هنــر ب
مــی توانــد  بگویــد مــن تابلــوی وان گــوگ، گوگــن یــا پیکاســو را 
ــرد  ــدا ک ــانی را پی ــوان کس ــت می ت ــه زحم ــروز ب ــم؟ ام نمی فهم
کــه تابلوهایــی از پیســارو و ســزان را درک نکننــد، امــا ایــن تابلو ها 
در همــان زمــان نیــز اگــر گفتمــان طردکننــده آنهــا را بــه حاشــیه 
ــد چراکــه کامــاًل نقاشــی هایی ســاده  ــل درک بودن ــد قاب نمی راندن
و پــر از احســاس هســتند. حــال  اینکــه گفتــه می شــد 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 
ــود. امــا  آنچــه امــروز شــاهدش هســتیم آنکــه نقاشــی  جریــان ب
هــای مــورد  تاییــد و تشــویق در آن زمــان بــه فراموشــی ســپرده 
ــند  ــا را می شناس ــر آنه ــخ هن ــان تاری ــا متخصص ــده اند و تنه ش
و نقاشــی هایی کــه  بی معنــا معرفــی می شــدند پرمعناتریــن 
ــر  ــا ب ــث در اینج ــوند. بح ــف می ش ــرن  تعری ــی های آن ق نقاش
ــت  ــاب »سرنوش ــت در کت ــا آرن ــه هان ــت ک ــده ای اس ــر پدی س
انســانی« خــود بــه آن جاودانگــی نــام میدهــد و البتــه آن را کامــال 
ــار  ــه آث ــه چ ــد: اینک ــدا می کن ــت ج ــی  ابدی ــوم متافیزیک از مفه
ــون  ــان را دگرگ ــه جه ــتند ک ــی هس ــه ها و خالقیت های و اندیش
ــت  ــرار و تقوی ــظ و تک ــان حف ــی در زم ــن دگرگون ــدو ای می کنن
ــر  ــق ب ــر گذاشــتن عمی ــی اث می شــوند. جاودانگــی از نظــر او یعن
بــر جهــان از خــالل 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 نمی تــوان بــدون تابلــوی گرنیــکای پیکاســو تصّورکــرد. 
ــدازه واقعــی اســت کــه بمبــاران  ایــن تابلــو در معنایــی همــان ان
ــار هــر  ــن ترتیــب آث ــی اســپانیا. بدی ــن روســتا در جنــگ داخل ای
ــازند و  ــاز می س ــه را ب ــود  آن زمان ــی خ ــی  آت ــه در جاودانگ زمان
ــن حرکــت خــالق  ــد. عناصــری از ای ــل می کنن ــه واقعیــت تبدی ب
را بــه نظــر مــن مــی تــوان در کارهــای معــراج نیــز دیــد، هرچنــد 
بی شــک  در مرحلــه ای خــام باشــند. امــا ایــن عناصــر اگــر ماننــد 
ــه آن  ــد ب ــاید بتوانن ــد، ش ــد کنن ــت رش ــت درس ــی در جه نهال

جاودانگــی دســت بیابنــد.
ــرای دموکراتیزاســیون  ــر ب ــوازی درون هن ــی م ــم کــه جریان گفتی
وجــود داشــته و دارد کــه از جملــه در نقاشــی نیــز اتفــاق 
ــی دارد  ــینه ای  طوالن ــم پیش ــرح و گرافیس ــئله ط ــد. مس می افت
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 
ــا  ــه م ــید  چنانک ــان رس ــی از  بی ــه اوج ــی ب ــی و نقاش و طراح
در نقاشــی بومیــان اســترالیا مــی توانیــم پیونــدی  عمیــق میــان 
ــه  ــم ک ــف را ببینی ــی ظری ــیت های ــده و حساس ــی پیچی عقالنیت
ــرن بیســتم سراغشــان را  ــگارد ق ــر آوان ــوان در هن ــا شــاید بت تنه
ــت  ــا  می دانس ــان آفریق ــون بومی ــود را مدی ــو خ ــت.  پیکاس گرف
ــش برســد.  ــه عمــق کارهای ــا توانســت ب ــق »هنر«آنه ــه از طری ک
ــدی  ــا ح ــز ت ــراج نی ــه در کار مع ــت ک ــزی اس ــان چی ــن هم ای
در  فرآینــدی  شــود.  مــی  مشــاهده  متفــاوت  گونــه ای  بــه 
ــر  ــی نظی ــه نقاش ــبت ب ــی نس ــر در طراح ــیون  هن دموکراتیزاس
ــم. طراحــی در  ــان عکاســی و نقاشــی دیدی آنچــه  در نســبت می
ــت  ــر در خدم ــک هن ــی  ی ــد آموزش ــی از رون ــا بخش ــدا تنه ابت
ــن و مهــم  ــه یکــی از بزرگتری ــا ســپس خــود ب ــود ام اشــرافیت ب
تریــن  هنرهــای قــرن بیســتم یعنــی هنــر گرافیــک تبدیــل شــد 
ــم  ــتانی اش ه ــه های باس ــراغ  ریش ــه س ــوان ب ــال می ت ــه ح ک

ــت.  رف
حــال بــه تحلیــل کارهــای معــراج برگردیــم. در تقســیم بندی مــن 
ــا  ــراد ی ــره اف ــه از چه ــی ک ــه طراحی های ــدا  ب ــای او ابت از کاره
خــود کــرده اســت اشــاره مــی کنــم. بــرای مثــال بــه تصویــر مــن 
ــد. عکــس از خــود شــفافیت تفســیری  و طراحــی آن توجــه کنی
ــه  ــا چ ــم ب ــس بفهمی ــن عک ــم در ای ــا نمی توانی ــی م ــدارد یعن ن
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ــی را  ــی طراح ــر وقت ــی دیگ ــتیم. از طرف ــه رو هس ــخصیتی روب ش
ــه یــک شــفافیت اکسپرسیونیســتی می رســیم نوعــی  می بینیــم ب
ــه  ــم ک ــیونی را می بینی ــا اکسپرس ــونت. در اینج ــا خش ــرارت ی ش
در عکــس وجــود نــدارد. بــه همیــن جهــت مــن بــه ایــن کارهــا 

ــم. ــتی را می ده ــواره های اکسپرسیونیس ــرح- عکس ــوان ط عن
همینطــور تصویــر و طراحــی کــه دکتــر فالمکــی کــه یــک گــذار 
از روشــنی بــه تیرگــی را می بینیــم. آنچیــزی کــه همیشــه 
ــه  ــر هم ــه ب ــده ای ک ــد عم ــود دارد و نق ــم وج در اکسپرسیونیس
ــه  ــه مبالغ ــن اســت ک ــود ای ــینمای آن می ش ــا س ــار نقاشــی ی آث
ــایه  ــز از خــط و س ــا اســتفاده مبالغه آمی ــز اســت. در اینجــا ب آمی
ــی  ــه جنبه های ــرد را ب ــدازه ف ــش از ان ــاید بی ــه ش ــن هایی ک روش

ــود دارد. ــر وج ــه کمت ــد ک ــت می کن هدای
ــی اول در  ــر در طراح ــی اگ ــزان واژگون ــن می ــر م ــه نظ ــه ب البت
ــه طــرح( باشــد، در  جهــت شــفاف شــدن شــخصیت )از عکــس ب
طــرح دوم بــه شــکل معکــوس اتفــاق می افتــد و بــه نوعــی 
ــه شــخصیت دکتــر فالمکــی کمتــر  شــفافیت در اینجــا نســبت ب
شــده اســت. دربــاره پرتــره ایــرج افشــار هــم عکســی را می بینیــم 
ــده  ــل ش ــرح تبدی ــه ط ــتی ب ــت اکسپرسیونیس ــک جه ــه در ی ک
اســت. کاری کــه بــه نظــرم عکاســی لزومــاً نمی توانــد انجــام دهــد 
و یــا تعــداد معــدودی موفــق شــده اند ایــن گــذار اســت. بــه ایــن 
دلیــل کــه وقتــی مــا طــرح می کشــیم چهــره در دســت ماســت و 
ــا  ــم ب ــی وقتــی عکــس می گیری ــم. ول ــت کنی ــم آن را ثاب می توانی

یک موجود زنده روبه رو هستیم که کاماًل تغییر پذیر است.
 مــن در کتــاب خــود درباره عکاســی مقالــه ای دارم درباره عکاســی 
ــا  ــه ب ــت ک ــره می گرف ــس پرت ــاد عک ــه از اجس ــفر ک ــف ش رودول
منطقــی متفــاوت انجــام می شــود. ایــن حرکــت اکسپرسیونیســتی 
نیــز  او  اتوپرتره هــای  بــه خصــوص  از کارمعــراج  در بخشــی 
ــره  ــر اتوپرت ــرای ه ــاً عکــس ب ــا دراینجــا لزوم ــده می شــود. ام دی

ناصر فکوهی

منصور فالمکی

خود نگاره
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ــه  ــه ب ــد ک ــی بوده ان ــری ذهن ــه تصاوی ــت بلک ــته اس ــود نداش وج
طــرح تبدیــل شــده اند. در این هــا دو خصوصیــت وجــود دارد 
ــاًل  ــتند و کام ــم هس ــخصی ه ــای ش ــاالً خصوصیت ه ــه احتم ک
مشــهوداند، یــک خصوصیــت ورود یــک رنــگ اســت، رنــگ قرمــز، 
رنــگ خــون، رنــگ درد و رنــگ خطــر. دومیــن خصوصیــت یــک 
اکسپرســیون یــا بیــان کامــاًل گویاســت کــه بیــان درد اســت. درد 
ــه  ــود گرفت ــه خ ــی ب ــتی طراح ــکل اکسپرسیونیس ــا ش در این ه

اســت.
کتــاب مفصلــی از داویــد لوبرتــون دربــاره درد وجــود دارد کــه در 
حــال حاضــر مشــغول بــه ترجمــه آن هســتم. در ایــن کتاب اشــاره 
ــگ  ــی در فرهن ــکل های مختلف ــه ش ــه درد ب ــه چگون ــود ک میش
ــود و  ــی ش ــی م ــه  بازنمای ــروز یافت ــده و ب ــون فهمی ــای گوناگ ه
ــز درد  ــون نی ــری گوناگ ــد. در سیســتم های هن ــان درمی آی ــه بی ب
راه هــای  ابــراز متفــاوت خــود را دارد. اتفاقــاً یکــی از خصوصیــات 
ــد  ــان درد اســت. احساســتی مانن ــر بی ــز ب اکسپرسیونیســم تمرک
درد، اضطــراب، تــرس و ... هســتند. شــاهکارهای اکسپرسیونیســتی 
در ســال های 192۰ تــا 194۰ در فاصلــه دو جنــگ جهانــی شــکل 
ــر اکسپریونیســتی درآلمــان و  ــد. نقاشــی و ســینما و تئات می گیرن
ــد. از نقاشــی اتــو دیکــس  فرانســه در همیــن دوره شــکل گرفته ان
تــا ســینمای روبــرت واینــه. دوره ای کــه مــردم بیشــترین اضطــراب 
ــردم  ــود، م ــری ب ــال اوج گی ــم در ح ــتند، فاشیس ــرس را داش و ت
ــد. مــرگ همــه جــا را  ــز و نگــران کشته شــدن بودن در حــال گری
ــدرن ســپری  ــای م ــخ اروپ ــود و ســیاه ترین دوران تاری پوشــانده ب
ــس  ــو دیک ــی های اوت ــه نقاش ــت ک ــن دوره اس ــد. در همی می ش
خلــق شــد و شــاهکاری از هنــر اکسپرسیونیســم محســوب 
می شــود. هنــری پــر از درد کــه فاشیســت ها 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 ویژگی هایــی را که 
در کارهــای معــراج وجــود دارد را مطــرح  کنــم – و  البتــه این هــا 
ــد همــه ایــن خصوصیــات رشــد کننــد، تمــام ایــن ویژگی هــا  بای
در نطفــه هســتند و می تواننــد بــه راحتــی نابــود شــوند و چیــزی 

از آنهــا نمانــد امــا امیدوارباشــیم چنیــن نباشــد – ابتــدا بایــد بــه  
ــی هســتند  ــای او طرح های ــردازم. کاره خصوصیــت عکســوارگی پ
کــه قابلیــت انطبــاق ســریع بــا عکــس دارنــد و بــه عبارتــی دیگــر 
ــا  ــه ب ــا ن ــه واقعیــت از خــالل طــرح ام نوعــی بازتولیــد واقعگرایان
فنــاوری عکاســی هســتند. دومیــن خصوصیــت مســئله انباشــتگی 
ــودن از  ــر ب ــی پ ــا یعن ــودن طرح ه ــنگین ب ــت. س ــر بودگیس و پ
عناصــر شــکل دهنــده طراحــی ماننــد خطــوط و ... کــه در نقاشــی 
ــرم انجــام می شــود. نقاشــی  ــا ف ــا رنــگ و در نقاشــی انتزاعــی ب ب
ــیار  ــت بس ــا در حقیق ــبک ام ــاده س ــدا فوق الع ــد در ابت می توان
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 خــالء 
نشــان می دهــد. خصوصیــت ســوم ابهــام اســت و خــروج از دقــت 
کــه در آن دســته از کارهــای معمــاری، کمــی جنبــه اتنوگرافیــک 
ــه  ــش ب ــت آن گرای ــه عل ــد ک ــی را ندارن ــت اتنوگراف ــا دق دارد ام
خــروج از دقــت و رفتــن بــه طــرف ابهــام اســت. ابهــام منطقیســت 
ــه  ــت ک ــزی اس ــت و آن چی ــت اس ــر از دق ــا باالت ــه در اینج ک
ــه نفــع طرحوارگــی تغییــر می دهــد. خصوصیــت  عکســوارگی را ب
ــه  ــراح ب ــه ط ــت ک ــود اس ــم موج ــان اکسپرسیونیس ــارم هم چه
ــا  ــش ب ــه نمای ــود دارد و ن ــوژه وج ــه در س ــت ک ــال روحیس دنب
ــد. خصوصیــت  ــت آن چیــزی کــه در مقابــل خــود می بین دق
پنجــم نوعــی مینیمالیســم اســت کــه از خالصــه و فشــرده کــردن 
طرح هــا بیــان می شــوند. کوتاه کــردن و گزیده گویــی کــه از 
ــوالً  ــی معم ــود. یعن ــده می ش ــوژه دی ــودن س ــص ب ــه در ناق جمل
بخشــی از یــک ســوژه را مطــرح می کنــد ماننــد صــورت، بخشــی 

ــدن و ... . از ب
صحبــت دربــاره طرح هــای معمــاری و شهرســازی معــراج مبحــث 
ــدف  ــک ه ــرح ی ــی، ط ــی در انسان شناس ــت. اتنوگراف ــدی اس بع
ــت  ــا دق ــد ب ــس نمی توان ــه عک ــد. آنچ ــال می کن ــخص را دنب مش
نشــان دهــد طــرح نشــان می دهــد. بــه همیــن جهــت اســت کــه 
ــتفاده  ــرح اس ــتر از ط ــروز بیش ــی ام ــای انسان شناس در کتاب ه
می کننــد. در طــرح حواشــی حــذف می شــوند و مــا دقیقــاً شــکل 
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ــرد.  ــل ک ــی تبدی ــه اینفوگراف ــوان ب ــان را بت ــا گفتم ــث و ی مبح
روزنامــه هــای مــا در پایین تریــن ســطح از ایــن تکنیــک اســتفاده 
ــه  ــت ک ــی اس ــام جمعیت ــار و ارق ــه آم ــدود ب ــا مح ــد ام می کنن
ــه چنــد عکــس و نمــودار محــدود می شــوند. خوشــبختانه ایــن  ب
طرح هــا بســیار موفــق هســتند و امیواریــم کــه در آینــده بتوانیــم 

ــف فرهنگــی برســیم. ــان اشــکال مختل ــه بی ــق ب ــن طری از ای
تقدیــری کــه از آقــای شــریفی شــده تنهــا مدیــون آقــای دکتــر 
جعفریــان نیســت بلکــه مدیــون صفــات اخالقــی اســت کــه در او 
ــرام  ــا ادای احت ــه دانشــکده هنرهــای زیب وجــود دارد. در اینجــا ب
می کنــم. 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 
ــه  ــدد متوج ــخنرانی های متع ــس و س ــرای تدری ــا ب ــای زیب هنره
ــی وجــود  ــوز اســتعدادهای بســیار خوب ــدم کــه هن شــدم و فهمی
دارنــد. همــکاران خوبــی ماننــد خانــم دودانگــه، خانــم خیرخــواه 
یــا آقــای شــریفی کــه از مطالعــات شــهری خودشــان را بــه علــوم 
ــا  ــای فض ــی هنره ــه وقت ــدم ک ــد. معتق ــک کردن ــی نزدی اجتماع
ــاً  ــا واقع ــوند م ــب می ش ــی ترکی ــوم اجتماع ــا عل ــمی ب و تجس
ــای  ــال گوی ــیم. مث ــی برس ــیار خوب ــنتزهای بس ــه س ــم ب می توانی
ــا  ــه ت ــاری ک ــتند. معم ــی هس ــر فالمک ــای دکت ــه آق ــن قضی ای
حــد زیــادی دغدغــه کار میــان رشــته ای دارد و دوره هــای بســیار 
ــزار  ــی و ... برگ ــینما، انسان شناس ــخ، س ــد تاری ــته ای مانن میان رش
ــراج  ــخصیت مع ــم در ش ــر می کن ــن فک ــه م ــزی ک ــد. چی می کن
شــریفی بــه شــکل خوبــی دیــده می شــود فروتنــی اســت. چیــزی 
کــه بــه طــرز بیمارگونــه و ناراحت کننــده ای در بیــن برخــی 
ــل  ــه دالی ــا ب ــان م ــی از جوان ــدارد. برخ ــود ن ــا وج ــان م از جوان
مختلفــی دچــار یــک انحطــاط اخالقــی شــده اند کــه شــاید گفتــه 
ــه آن محکــوم باشــم. امــا کســی کــه  ــه ب شــود خــود مــن هــم ب
در ســن بــاال دچــار ایــن انحطــاط شــود متفــاوت اســت بــا جوانــی 
ــش  ــی پی ــه زندگ ــی ک ــود. زمان ــار آن ش ــالگی دچ ــه در 28 س ک
ــا عمــری کــه می تواننــد هــزاران نفــر  ــان اســت. ب روی ایــن جوان

آن چیــزی را کــه می خواهیــم می بینیــم. ســؤال ایــن اســت کــه 
ــب  ــواب از جان ــت؟ ج ــک اس ــی اتنوگرافی ــراج طراح ــا کار مع آی
مــن، هرگــز و ابــداً. چــرا کــه در طرح هــای او از واقعیــت عکاســی 
ــر  ــر و طــرح زی ــال در تصوی ــرای مث ــت کــم می شــود. ب شــده دق
می بینیــم کــه گروهــی از عناصــر حــذف شــده اند. وقتــی از 
ــان عناصــر ســنگین  ــم منظورم حــذف در طــرح صحبــت می کنی
ــه  ــد و ن ــم می کنن ــا را ک ــه م ــورد مطالع ــه موضــوع م هســتند ک
حــذف عناصــری کــه مــا بــه آن هــا بــرای تفســیری اتنوگرافــی بــه 

آن نیــاز داریــم.
بــرای مثالــی دیگــر از بررســی تصویــر زیــر می توانیــم دریابیــم کــه 
ــه قدیمــی الحــاق شــده اند. آنچــه  ــه ایــن خان عناصــر مختلفــی ب
ــت  ــه دق ــت ک ــن اس ــود ای ــته می ش ــک خواس ــراح اتنوگرافی از ط
را در ایــن عناصــر بیشــتر کنــد امــا در کاری کــه آقــای شــریفی 
ارائــه می کنــد دقــت را کمتــر می شــود چراکــه در ایــن کار 
منطــق اکسپرسیونیســتی حاکــم اســت و نــه منطــق اتنوگرافیســم. 
منطــق اتنوگرافیســم یعنــی مــا بتوانیــم واقعیــت را بــه مهم تریــن 
ــه  ــان فناوران ــک گفتم ــم ی ــا بتوانی ــم ت ــل دهی ــوط آن تقلی خط
ــی  ــریفی نوع ــای ش ــای آق ــه در کاره ــیم. درحالیک ــته باش داش
ــرح  ــن ط ــود. بنابرای ــده می ش ــز دی ــس نی ــردن عک ــی ک اتوپیای
اتنوگرافیــک مصرفــی متفــاوت از آنچــه در طرح هــای معــراج 
ــی  ــه راحت ــه ب ــده می شــود دارد. ارزشــی اکسپرسیونیســتی ک دی
او هســتند. را درک کــرد گویــای طراحی هــای  آن  می تــوان 

بخــش آخــر مربــوط بــه طرح هــای اینفوگرافــی یــا همــان 
ــت. در  ــده اس ــازه وارد ش ــران ت ــه در ای ــتند ک ــگاری هس داده ن
ــزار  ــیاه بودگی برگ ــوم س ــاره مفه ــته درب ــال گذش ــه س دوره ای ک
ــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه مباحــث  کــردم از صحبت هایمــان ب
ــد  ــر چن ــم. ه ــل کنی ــک تبدی ــای اینفوگرافی ــه طرح ه کالس را ب
هنــوز بــه لحــاظ تکنیــکال امــکان انتشــار آن را نداریــم امــا فکــر 
ــرای مــن بســیار جالــب بــود  دیگــری بــه زودی خواهیــم کــرد. ب
ــک  ــدارد ی ــری را ن ــی نظ ــابقه کار اینفوگراف ــه س ــوری ک در کش

خانه گلشن بوشهر
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را مالقــات می کننــد و چیــز یــاد بگیرنــد. وقتــی می تــوان چیــزی 
ــاد گرفــت  ــوان چیــز ی ــود. وقتــی می ت ــن ب ــاد گرفــت کــه فروت ی
ــروت.  ــرای شــهرت و ث ــه ب ــرای کار انجــام دهنــد و ن کــه کار را ب
ایــن دو عامــل فســاد هســتند کــه بســیاری از جوانــان مــا از ایــن 
ــراج شــریفی  ــه مع ــم ک ــم بگوی لحــاظ فاســد شــده اند. نمی خواه
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 انعطاف پذیــری کــه در او هســت 
ــه ای ســخت دارد دوام  ــه جنب ــن ک ــا م ــکاری ب و توانســته در هم
بیــاورد تحســین برانگیــز اســت. ایــن شــاید اولیــن بــار اســت که از 
او تعریــف می کنــم و احتمــاالً آخریــن بــار هــم باشــد. هرگــز خــود 
ــدی،  ــب، تن ــا تکذی ــنیده ام ــن نش ــی از م ــریفی تعریف ــراج ش مع
ــده  ــن دی ــادی را از م ــیار زی ــای بس ــؤال بردن ه ــر س ــاد و زی انتق
اســت. امــا اینکــه کســی تحمــل چنیــن بــاری از انتقــاد را داشــته 
ــد باشــد. در اینجــا  ــی پیشــرفت کســی می توان ــل اصل باشــد عام
ــات  ــب اوق ــه اغل ــم از نســل دهــه چهــل، ک ــاع کن می خواهــم دف
ــد و  ــاد می شــود کــه گســتاخ بودن ــه عنــوان کســانی ی از آن هــا ب
ــن را  ــد، )ای ــا می کنن ــرداری ازآن ه ــه الگوب ــویق ب ــان را تش جوان
ــت  ــخ فرهنــگ مــدرن را هدای ــروژه تاری ــوان کســی کــه پ ــه عن ب
می کنــد و بیــش از 5۰۰ ســاعت مصاحبــه بــا افــراد شــاخص ایــن 
ــتاخی  ــه آن گس ــم ک ــهادت ده ــم ش ــته ام( می توان ــا داش دهه ه
ــا  ــده می شــود ب ــای خــوب کلمــه کــه در دهــه چهــل دی در معن
ــاوت  ــیار متف ــم بس ــان می بینی ــن جوان ــروز بی ــه ام ــزی ک آن چی
ــل  ــن دلی ــه ای ــد ب ــتاخ بودن ــر گس ــان در آن دوره اگ ــت. جوان اس
بــود کــه بــه دنبــال ادامــه هنرشــان بودنــد. هدفشــان ایــن نبــود 
کــه بــه فســتیوال برونــد یــا جایــزه بگیرنــد. هــدف ایــن بــود کــه 
ــد  ــن کار اجــازه نمی دادن ــرای ای ــد و ب ــق دهن ــه خودشــان تحق ب
کــه کســی سانسورشــان کنــد و بــه خصــوص خودشــان خودشــان 
ــه روی  ــود دنبال ــر ب ــا کمت ــزی کــه در آن ه ــد. چی را سانســور کنن
ــوص  ــه خص ــروز ب ــه ام ــزی ک ــا چی ــود. ام ــهرت ب ــول و ش از پ
ــازار،  ــه روی ب ــه دنبال ــی ک ــت. جوانان ــه روی اس ــود دارد دنبال وج
ــه توجــه  ــدون آنک ــروت هســتند. ب ــی، شــهرت و ث ــلیقه عموم س
کننــد کــه ایــن مســائل ســاختارهای بالهــت و حماقــت هســتند. 
هرگــز کســی کــه بــه دنبــال شــهرت بــوده بــه آن نرســیده اســت. 
ــهرت در  ــه ش ــتند ب ــه توانس ــد ک ــو بوده ان ــد پیکاس ــانی مانن کس
زمــان زندگــی خودشــان دســت پیــدا کننــد امــا همیــن پیکاســو 
ــرد و ســبک  ــر ســؤال ب ــه زی در اوخــر عمــرش ســبک خــود را ب
ــد کــه  ــه او حملــه کردن دیگــری ایجــاد کــرد و تمــام منتقــدان ب
ــر  ــی های او دیگ ــن نقاش ــت داده و ای ــش را از دس ــو عقل پیکاس
ارزش ندارنــد. پیکاســو ایــن جســارت را داشــت تــا خــودش در کار 
ــاره  ــروز وقتــی کارهایــش دوب ــد و ام ــوآوری ایجــاد کن خــودش ن
ــز  ــه او هرگ ــش گذاشــته می شــود میتوجــه می شــوند ک ــه نمای ب
ــا  ــرگ تنه ــگام م ــر در هن ــرد. اگ ــروی نک ــی پی ــلیقه عموم از س
ــچ  ــه هی ــگار ک ــد ان ــده باش ــی مان ــی باق ــروت از کس ــهرت و ث ش
ــاک  ــرگ بســیار دردن ــگام م ــه هن ــن ب ــدارد. ای ــز در دســت ن چی
ــه  ــال فرهنگــی ک ــم و انتق ــت کرده ای ــه تربی اســت. شــاگردانی ک
ــم شــاید در نهایــت بتواننــد نشــان دهنــده زندگــی  انجــام داده ای

ــته ایم. ــی گذاش ــود باق ــه از خ ــند و آنچ ــا باش م

درباره مجموعه »از میان« )نوشته: معراج شریفی(
ــای  ــردآوری طراحی ه ــل گ ــع حاص ــان« در واق ــه »از می مجموع
ــران«،  ــای ای ــس کوچه ه ــه پ ــهٔ »در کوچ ــار مجموع ــن از چه م
ــن  ــت. ای ــا« اس ــای آزاد« و »داده نگاری ه ــا«، »ایده ه ــان م »زم
ــا 1397 شــامل 13 دفترچــه می شــوند  طرح هــا از ســال 1387 ت
کــه در ابتــدای هــر دفترچــه بــازه زمانــی ایــن طراحی هــا معیــن 
ــه راوی تمــام 1۰ ســال جســتجوی  ــن مجموع ــده اســت. ای گردی
مــن در دوران نوجوانــی و جوانــی اســت کــه از میــان تمــام 
ــه  ــکل گرفت ــاالنم ش ــام همس ــد تم ــم مانن فرازونشــیب های روحی
ــان  ــه زب ــرای یادداشــت ب ــن تفــاوت کــه موهبتــی ب ــا ای اســت، ب
تصویــر داشــتم. »از میــان«، از تمــام ســفرها، بیماری هــا، آرزوهــا 
ــاب  ــن انتخ ــان م ــخاص و زم ــاتید، اش ــن، اس ــرت های م و حس
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 
ــجویی  ــی دانش ــوع روش زندگ ــگاه ن ــدف نمایش ــد؛ ه را برانگیزانن
مــن از دوران آمادگــی بــرای کنکــور کارشناســی، تاکنــون اســت. 
ــودم و  ــرده ب ــاب ک ــم انتخ ــات توانایی های ــت اثب ــه جه ــی ک روش
ــت  ــد اول کارم صحب ــی بای ــمی و کالم ــکالت جس ــل مش ــه دلی ب
می کــرد تــا میــل و حوصلــه شــنیده شــدن را پیــدا کنــم. روشــی 
ــرای فرصــت تنفــس در ســفرهای دانشــجویی بــه چهــار طــرف  ب
ایــران بــرای تنهــا شــدن اســت. روشــی بــرای نگاشــتن خاطــرات، 
بــه تصویــر اســت. روشــی بــرای نزدیــک شــدن بــه اشــخاصی کــه 
ــط  ــا و رواب ــن معماری ه ــم، همچنی ــان کن ــتم لمسش نمی توانس
ــرای  ــد کشفشــان می کــردم. طراحــی روشــی ب فضاهایــی کــه بای
ــهٔ  ــگاه در کتابخان ــن نمایش ــزاری ای ــت. برگ ــدن اس ــک ش نزدی
ــادر  ــای ن ــون آق ــران مدی ــگاه ته ــناد دانش ــز اس ــزی و مرک مرک

ــان اســت.  ــای رســول جعفری ــی کاشــانی و آق مطلّب

در کوچه پس کوچه های ایران
ــل  ــه اوای ــران« ب ــای ای ــس کوچه ه ــه پ ــه »درکوچ ــاز مجموع آغ
ــه  ــردد ک ــی گ ــی برم ــن در دوره کارشناس ــل م ــال های تحصی س
از خــالل مســافرات های دانشــجویی و کاری شــکل گرفتــه اســت. 
بناهــا، روســتاها و شــهرهایی کــه از پــی گــز کــردن کوچــه و پــس 
کوچه هــای آن بــه تماشــا و طراحــی نشســته ام. جایگزینــی بــرای 
ــاری و  ــف معم ــای تکالی ــه ج ــو ب ــای فیگوراتی ــینه طراحی ه پیش
ــیمانی.  ــای س ــی روح و بدن ه ــوط ب ــی، خط ــکیس های مهندس اس
ــه  ــدد، و ورود ب ــد از ســفرهای متع در اواخــر دوره کارشناســی بع
دوران کارشناســی ارشــد تدریجــاً قلــم قــدرت گرفــت و طراحــی 
ــه  ــی ک ــره ای. اوقات ــافرت و منظ ــر مس ــار ه ــد در کن ــی ش عادت
تنهــا بــودی و یــا خــودت را از جمــع همراهــان جــدا می کــردی. 
ــه ای  ــدم. تجرب ــک می ش ــا نزدی ــا و فض ــه درک بن ــی ب ــا طراح ب
در محیــط شــکل می گرفــت، کــودکان محلــی کــه دورم را 
ــه نظــاره می ایســتادند،  ــه ب ــی ک ــد، توریســت های فرنگ می گرفتن
ــرد و  ــم بب ــق از رمق ــا رم ــد ت ــه می تابی ــه بی مالحظ ــی ک آفتاب
ســرمایی کــه نمی توانســت انگشــتانم را از حرکــت بــازدارد. در آن 

لحظــات معنــا داشــتم.
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زمان ما
ایــن مجموعــه هنــوز در حــال تکامــل اســت. در بردارنــده 
چهره هایــی کــه در زمــان مــا، بــا مــن یــا بــر مــن برخــورد مؤثــر 
ــوب  ــگذاری خ ــوع ارزش ــر ن ــارغ از ه ــورد ف ــن برخ ــته اند. ای داش
یــا بــد اســت. فــارغ از کوچک نمایــی و بزرگ نمایــی اســت. 
امکانــی بــرای رابطــهٔ شــخصی بیننــده بــا فــرد اســت. شــباهت ها 
ــض  ــازی مح ــال شبیه س ــز بدنب ــده اند و هرگ ــف ش ــبی تعری نس
نبــوده ام. تنهــا چهــره درونــی شــده ایــن افــراد هســتند کــه از قلــم 

ــی. ــا طبیع ــب و ی ــن، گاه عجی ــد، گاه خش برآمده ان

ایده های آزاد
ایــن مجموعــه، عمــده طراحی هــای مــن را شــامل می شــود. 
ــر در  ــای بزرگت ــرای کاره ــی ب ــری، ایده های ــرات تصوی ــام خاط تم
ــان در  ــه همچن ــات ک ــه از ادبی ــی برگرفت ــا طرح های ــده و ی آین
حــال تکمیــل هســتند. طبقه بنــدی ایــن بخــش در حــال حاضــر 
ــا فرمــی را  ــده ی ــا هــدف مشــخصی، ای ــرا ب ــود زی کار دشــواری ب
دنبــال نمی کــرد امــا مجموعــه ای »مردانــه بــا شــعر« در دل خــود 
دارد کــه درحــال رشــد اســت و اگــر فرصتــی باشــد در آینــده بــه 

طــور مســتقل مطــرح خواهــد گردیــد.

داده نگاری ها
بخشــی از طرح هــا داده نگاری هــا را شــامل می شــود کــه در 
ــد ســال گذشــته  موسســه انسان شناســی و فرهنــگ در طــی چن
ــه  ــترس هم ــگان آن در دس ــی و رای ــخه الکترونیک ــج نس به تدری
قــرار گرفتــه اســت. محتــوای ایــن داده نگاری هــا 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 داده نگاری هــا از طریــق مصورســازی و انتقــال 
اطالعــات، امــکان اســتفاده راحت تــر شــده و ســرعت درک باالتــر 

رفتــه اســت. 

قدردانی
ــات و ســختی های  ــرح زحم ــم ش ــا بتوان ــد ت ــر از آنن ــا کمت واژه ه
ــر از آنچــه زحمــات اســتاد  ــد، و ضعیف ت ــان کنن ــادرم را بی پدروم
ــه حضــورش  ــی ک ــوند. معلم ــزان ش ــی را می ــزم ناصــر فکوه عزی
ــم ممکــن ســاخت.  ــی و درک را برای ــدی از زندگ ــای جدی زاویه ه
معلمــی کــه شــوق پرسشــگری را در مــن احیــا کــرد و بــرای ادامــه 
مســیر، تفاوت هــای ناخوشــایند را برایــم ممکــن ســاخت. معلمــی 
کــه بیدریــغ اســت و هســت. آقــای کاشــانی عزیــزم کــه امیــد را 
ــر منصــور فالمکــی و  ــم روشــن کــرد و روشــن اســت. دکت در دل
ــم.  ــیار آموخت ــان بس ــه از حضورش ــی ک ــا اصالن ــتاد محمدرض اس
ــرا در دل و در  ــای م ــه تالش ه ــاتیدی ک ــام اس ــر از تم و در آخ
ــی  ــت سپاســگزاری را دارم، آنان ــد نهای ــه ســخره گرفتن صــورت ب
کــه ســوء اســتفاده کردنــد و مــرا طــرد کردنــد و بــه مــن آموختنــد 
کــه بــرای ادامــه: »تنهــا و تنهــا بایــد تــالش کــرد، تالشــی بــرای 

دوری، تالشــی بــرای نزدیکــی، بــه خــود.«
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عنوان: قلعه سیراف، سیراف
اندازه: آ5 )14,5*21 سانتیمتر(

تکنیك: 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.
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عنوان: خانه ای در روستای اورامان تخت، اورامانات
اندازه: آ5 )14,5*21 سانتیمتر(

تکنیك: راپید روی کاغذ
مجموعه: در کوچه پس کوچه های ایران

توضیح: در سفری کاری با تیم دفتر نامزدی پرونده های 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 می شدیم او در پی عکاسی و 

من در پی طراحی.
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عنوان: گنبد سلطانیه، زنجان
اندازه: آ5 )14,5*21 سانتیمتر(

تکنیك: راپید روی کاغذ
مجموعه: در کوچه پس کوچه های ایران

توضیح: در سفر دانشجویی دوران کارشناسی مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی به بازدید گنبد سلطانیه رفته بودیم.

عنوان: سه خط طال، قطعه تهران-شمال راه آهن سراسری ایران
اندازه: آ5 )14,5*21 سانتیمتر(

تکنیك: 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 می شود.



ژه
وی

ش 
زار

 گ

245

عنوان: مجموعه آرامگاهی بایزید بسطامی، بسطام
اندازه: آ5 )14,5*21 سانتیمتر(

تکنیك: راپید روی کاغذ
مجموعه: در کوچه پس کوچه های ایران

توضیح: برای پایان نامه دوست خوبم محمد احمدیان هروی به بسطام رفته بودیم و صبح زود که رسیدیم این طراحی را کشیدم.

عنوان: مسجد جامع دامغان، دامغان
اندازه: آ5 )14,5*21 سانتیمتر(

تکنیك: راپید روی کاغذ
مجموعه: در کوچه پس کوچه های 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: آ5 )14,5*21 سانتیمتر(

تکنیك: راپید روی کاغذ
مجموعه: در کوچه پس کوچه های ایران

توضیح: سفری برای پروژه طرح باز زنده سازی بافت تاریخی بوشهر در ترم سوم دوران کارشناسی ارشد داشتم که طراحی های زیادی از 
این شهر زیبا و تاریخی انجام دادم.

عنوان: میدان رسالت، تهران
اندازه: آ5 )14,5*21 سانتیمتر(

تکنیك: راپید روی کاغذ
مجموعه: در کوچه پس کوچه های ایران

توضیح: یکی از غروب های تهران بود که از روی پل عظیم الجثه میدان رسالت می گذشتم. ارتفاع زیاد است و سرعت رفت وآمد باال. 
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عنوان: پرواز قله را خواب دیده بود
اندازه: آ5 )14,5*21 سانتیمتر(

تکنیك: راپید روی کاغذ
مجموعه: ایده های آزاد

توضیح: در دورانی که سعی می کردم از افسردگی خارج شوم. امیدهای واهی که هر روز با طلوع خورشید با خود زمزمه می کردم.
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عنوان: »در یک بهار به خاطر دارم، در زیر شاخه های درختان، عروس هیچ عقیده ای به آینده نداشت«
اندازه: آ5 )14,5*21 سانتیمتر(

تکنیك: راپید روی کاغذ
مجموعه: ایده های آزاد

توضیح: طرحی برای شعری از احمدرضا احمدی
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عنوان: »به نظاره ایستاده بود، تا در جهان را بگشایی«
اندازه: آ5 )14,5*21 سانتیمتر(

تکنیك: راپید و ماژیک روی کاغذ
مجموعه: ایده های آزاد

توضیح: طراحی برای شعری از احمدرضا احمدی 
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Lettuce Man :عنوان
اندازه: آ5 )14,5*21 سانتیمتر(

تکنیك: راپید، ماژیک و مداد رنگی روی کاغذ
مجموعه: ایده های آزاد

Wonder land hard	boiled and end of the world :عنوان
اندازه: آ5 )14,5*21 سانتیمتر(

تکنیك: راپید و ماژیک روی کاغذ
مجموعه: ایده های آزاد

توضیح: برای کتاب boiled and end of the world	Wonder land hard اثر هاروکی موراکامی



ژه
وی

ش 
زار

 گ

251

Norwegian Wood :عنوان
اندازه: آ5 )14,5*21 سانتیمتر(

تکنیك: راپید و ماژیک روی کاغذ
مجموعه: ایده های آزاد

توضیح: برای کتاب Norwegian Wood اثر هاروکی موراکامی 
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عنوان: »بزن بر طبل رسوایی«
اندازه: آ5 )14,5*21 سانتیمتر(

تکنیك: راپید و روان نویس روی کاغذ
مجموعه: ایده های آزاد
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عنوان: میگرن
اندازه: آ5 )14,5*21 سانتیمتر(

تکنیك: راپید و روان نویس روی کاغذ
مجموعه: ایده های آزاد

توضیح: برای سردردهایی که تمامی ندارند و ذهنی که رهایی نیافته.
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عنوان: چهره محمد بیات
اندازه: آ5 )14,5*21 سانتیمتر(

تکنیك: راپید روی کاغذ
مجموعه: زمان ما

توضیح: جراح فک و صورت که من را ۶ بار جراحی کرده و این یکی از ده ها پرتره ای است که در دوران نوجوانی از او کشیده ام. 
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عنوان: چهره حسین علیزاده
اندازه: آ5 )14,5*21 سانتیمتر(

تکنیك: 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: آ5 )14,5*21 سانتیمتر(

تکنیك: راپید روی کاغذ
مجموعه: زمان ما

توضیح: نویسنده ای که باید زودتر با او آشنا می شدم. کسی که ساده می گوید و خوب و بد را بیارزش.  
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عنوان: چهره ایرج افشار
اندازه: آ5 )14,5*21 سانتیمتر(

تکنیك: راپید روی کاغذ
مجموعه: زمان ما

توضیح: قله ای که تنها با توصیفات آقای نادر مطلبی کاشانی او را دیده ام. 
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عنوان: چهره محمدرضا اصالنی
اندازه: آ5 )14,5*21 سانتیمتر(

تکنیك: راپید روی کاغذ
مجموعه: زمان ما

توضیح: فیلمسازی که سختی را زیسته و راه را باور کرده است. 
بسیار از حضور او غیرمستقیم آموخته ام.

عنوان: چهره حسین امانت
اندازه: آ5 )14,5*21 سانتیمتر(

تکنیك: راپید روی کاغذ
مجموعه: زمان ما

توضیح: معمار

عنوان: چهره یوشیفوسا سکی
اندازه: آ5 )14,5*21 سانتیمتر(

تکنیك: 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: آ5 )14,5*21 سانتیمتر(

تکنیك: راپید روی کاغذ
مجموعه: زمان ما

توضیح: استاد هندی
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عنوان: خودنگاره، صداها
اندازه: آ5 )14,5*21 سانتیمتر(

تکنیك: راپید روی کاغذ
مجموعه: خودنگاره ها

توضیح: صداهایی که آزارم می دهند.

عنوان: »چیزی باالی سرش می ایستاد و هوا را تاریک می کرد؛ از 
جا نمی جنبید، چیزی در هوا آهیخته می شد؛ چیزی بی حاصل و 

تیز؛...«
اندازه: آ5 )14,5*21 سانتیمتر(

تکنیك: راپید و ماژیک روی کاغذ
مجموعه: خودنگاره ها

توضیح: جمله ای از کتاب خانم دالوی اثر ویرجینیا وولف

عنوان: مسیح، توماس و من
اندازه: آ5 )14,5*21 سانتیمتر(

تکنیك: راپید روی کاغذ
مجموعه: خودنگاره ها

توضیح: برگرفته از تابلوی شک توماس اثر کاراواجو که به جای چهره مسیح و توماس چهره خودم را کشیده ام.
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عنوان: خودنگاره
اندازه: آ5 )14,5*21 سانتیمتر(

تکنیك: مداد روی کاغذ 
مجموعه: خودنگاره ها

توضیح: چهره نوجوانی پیش از شروع مجموعه دوم جراحی ها.
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»نوروز در  کهگیلویه وبویراحمد«
حسن غفاری

ایــن مجموعــه عکــس نــوروزی در طــی چنــد ســال در فضاهــای 
ــه شــده  ــد تهی ــه و بویراحم روســتایی و شــهری اســتان کهگیلوی
ــوروزی، انتظــار تحویــل ســال، ســفره  ــد نشــانه های ن اســت. خری

ــواده، چیدمــان ســنتی  ــوروزی،  خان ــد ن ــد و بازدی هفت ســین، دی
ــا  ــدر و....همــه ی عکس ه ــروزی ســفره هفت ســین، ســیزده ب و ام

ــد. ــراه دارن ــه هم ــت را ب نشــانه هایی از وابســتگی طبیع
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سمپوزیوم کیوریتوریال تهران 2#
 کیوریتور به مثابه مترجم،14 -16 دی 1397

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 
ــال  ــد و در ح ــای جدی ــف تواناییه ــرای درک و کش ــت. ب داده اس
ــای آن، دوره دوم  گســترش کیوریتــوری و یافتــن ظرفیتهــای پوی
ســمپوزیوم کیوریتوریــال تهــران، مفهــوم »ترجمــه« را بــه عنــوان 
کنشــی واســطه ای و یــا میانجــی گــر بررســی کــرد. بــا بــه کنــار 
ــاالن  ــگران، و فع ــدان، پژوهش ــا، هنرمن ــور ه ــم آوردن کیوریت ه
فرهنگــی بــا پیشــینه هــای متفــاوت، ایــن ســمپوزیوم زمینــه ای 
ــه  ــردن ب ــر ک ــه در فک ــود کاوش گرایان ــن خ ــک تمری ــرای ی را ب

ــر ایجــاد کــرد. ــه تمرینــی ترجمــه پذی ــه مثاب ــال ب کیوریتوری

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

 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
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 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 )2008	
 2018(, 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.

امیلــی پِتیــک )مدیــر رایکــس آکادمــی، آمســتردام( از تفکراتش در 
مــورد مســئله ترجمــه و کیوریتــوری، کــه در برنامــه ای بــه ریاســت 
او در شــوروم لنــدن )از 2۰۰8 تــا 2۰18( مطــرح شــده، گفــت. او 
ــای   ــه نمونه ه ــدان را ک ــار هنرمن ــماری از آث ــه ش ــن برنام در ای

ــتند  ــی  هس ــش ترجمان ــکاری در کن ــادل و هم ــی از    تب مختلف
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 
ــا  ــا، جزیره ه ــوان »حباب ه ــا عن ــود ب ــخنرانی خ ــران(، در  س ته
ــت«  ــای آزادی و آمری ــگری: مرزه ــوب زده. گزینش ــای آش و دری
دربــاره »گزینشــگری محتوایــی« صحبــت کــرد.  انقــالب اطالعاتــی 
ــان حوزه هــای  ــه می ــال و مبادل ــد و انتق ــی کــه در تولی ــا امکانات ب
شــناخت و زبان هــا بــه وجــود آورد، در کمتــر از دو دهــه،   دریایــی 
آشــوب زده را ایجــاد کــرد کــه تــا مدتــی گمــان بــر آن بــود کــه 
ــد  ــا می توانن ــاختاری آنه ــای س ــتجو و نوآوری ه ــای جس موتوره
راه حلــی   بــرای آن باشــند. در ایــن میــان آنچــه نــام   »گزینشــگری 
محتوایــی« بــه خــود گرفتــه اســت و می تــوان آن را از حــوزه هنــر 
بــه ســوی تمــام حوزه هــای دیگــر هدایــت کــرد، در صورتــی   کــه 
ــده  ــد ش ــای هنجارمن ــرمایه و بازاره ــلطه س ــود را از س ــد خ بتوان
ــوبزده آن  ــار و آش ــونت ب ــای خش ــه بازاره ــان ک ــی همچن و قانون
خــارج کنــد،   شــاید بتوانــد بــه مثابــه یــک بدیــل جدیــد مطــرح 

شــود.
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ــاره  ــنده ( »درب ــور و نویس ــگر، کیوریت ــان، )پژوهش ــون آری کتای
کنش گــری کیوریتــوری و نقــش تاریــخ و بایگانــی« صحبــت کــرد 
و از کار و گرایش هــای کیوریتــوری خــود و ارتبــاط مــوازی میــان 
ــا  ــی، کنش گــری و جنبــش دکولونیــال  ی نقــش تاریــخ، کار بایگان
ــه در  ــود ک ــی ب ــه فضای ــگاه او ب ــت. ن ــخن گف ــتعماری  س ضداس
ــرات  ــرای تفک ــی ب ــه کنکاشــی همگان ــه مثاب ــه ب ــل ترجم آن عم
گوناگــون شــکوفا می شــود. او  همچنــان از »هــم گویــی« در 
ــه  ــگ ب ــور »کیوریتین ــای رشــته نوظه ــه مســائل و دیدگاه ه زمین

نوعــی دیگــر« صحبــت کــرد. 

“A Manifesto against Nostalgia“
ــه از  ــه ای برگرفت ــم جمل ــای نمی گذاری ــر ج ــی ب ــا اهرام ــی م ول
مقالــه »فضــای پســماند« نوشــته ِرم کولهــاس، معمار و تئوریســین 
ــه  ــه بازنگــری وسوســه انســان در ب ــی اســت ب هلنــدی، و فراخوان
ــس  ــروه گپ ــدف گ ــان. ه ــود در جه ــای خ ــتن رد پ ــای گذاش ج
ــرار دادن و  ــب ق ــری، مخاط ــار هن ــه آث ــن مجموع ــاب ای از انتخ
ــا  ــاط ب ــر معاصــر در ارتب ــد هن ــه بحــث گذاشــتن موضــوع تولی ب
ــط اجتماعــی اســت کــه  اشــیاء، ســاختمان ها، شهرزیســتی و رواب
ــه بیــش از پیــش گــذرا و مهجــور می شــود و ســوال اصلــی  روزان
ایــن اســت کــه  ایــن امــر چگونــه می توانــد ارتباطــات اجتماعــی، 
هویــت فــردی و جمعــی را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. عبارتــی کــه 
ــا  ــه عمــد ب ــرای عنــوان ایــن نمایشــگاه انتخــاب شــده اســت، ب ب
ــرای  ــد ب ــیله ای باش ــا وس ــود ت ــاز می ش ــی« آغ ــط »ول ــرف رب ح

 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“
Performance by Giulia Crispiani & Golrokh Nafisi
Inspired by a quote from the 1998 essay Junkspace by ar	

 chitect and theorist Rem Koolhaas, But We Don’t Leave
 Pyramids is an invitation to reconsider the human impulse
to leave a permanent trace upon the world. Through a se	
ries of contemporary artworks, the project aims to re	ad	
 dress and collectively discuss how contemporary products
such as objects, buildings, urbanism, and arts are increas	
 ingly becoming short	lived and obsolescent, and how this
 might affect social relations and collective and individual
identities. The title intentionally begins with the conjunc	
 tion ‘But’ to spark speculation upon that which may have
come before; it operates as accessing point of an unex	
.ploited potential
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ــن ســخن از  ــش از ای ــاره آنچــه پی ــردازی درب ــن گمانه پ برانگیخت
ــک پتانســیل دســت  ــه ی ــرای دســتیابی ب ــذاری ب ــت: اثرگ آن رف
نخــورده. ایــن پــروژه، در راســتای موضــوع ســمپوزیوم کیوریتوریال 
ــن  ــون ای ــه کار پیرام ــرد و ب ــاز ک ــود را آغ ــت خ ــران، فعالی ته
موضــوع ادامــه خواهــد داد. هــدف آن اســت کــه ایــن پــروژه یــک 
ــرای هنرمنــدان، کیوریتورهــا  ــال ُکِنشــی باشــد ب ــزار کیوریتوری اب
ــته کار  ــن رش ــا ای ــود را ب ــه خ ــد چگون ــا دریابن ــردم ت ــوم م وعم
ــا  ــا، ناپوی ــاد مســتقر و پابرج ــرام در اینجــا نم ــازند. اه ــگام س هم
ــا  ــم آی ــا دریابی ــی اســت ت ــا و ماندن ــم و کهــن، پای و درجــا، عظی
ــون  ــم پیرام ــم و می توانی ــتگان، می خواهی ــد گذش ــان، مانن همچن
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــم. ب ــای بگذاری ــود برج ــی از خ ــود ردپای خ
پاســخ، مــا تنهــا بــه آثــار هنــری ارائــه شــده بســنده نمی کنیــم، 
ــودن، بحــث  ــان ب ــه و تحلیــل فرآینــد تولیــد، در جری بلکــه تجزی
ــخ  ــه پاس ــتیابی ب ــی در دس ــش بزرگ ــاره نق ــن ب ــان در ای و گفتم
ــزاری  ــل برگ ــایش مح ــا گش ــان ب ــم زم ــگاه ه ــن نمایش دارد. ای
ــر  ــن تغیی ــود. ای ــاز می ش ــری آغ ــز هن ــک مرک ــرد ی ــا رویک آن ب
ــه ای از پدیده هایــی اســت  و تبدیــل در یــک محیــط مدنــی، نمون
ــو شــکل می دهــد. بنــا  کــه برداشــت مــا از زمــان و مــکان را از ن
بــر فضاهــای بومــی، ارتباطــات و هویــت اجتماعــی و فــردی، قصــد 

ــن چنینــی اســت.  ــی ای ــر تغییرات ــروژه واکاوی تأثی ــن پ ای

ولی ما اهرامی بر جای نمی گذاریم
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 2#

14 دی 1397 - 23 فروردین 1398
 بازدید روزهای دوشنبه تا جمعه، ساعت 15 - 2۰

 آدرس: خیابــان شــهید مفتــح جنوبــی، کوچــه مبینــی، پــالک 1۰

پــروژه  از  بخشــی  تهــران  کیوریتوریــال  ســمپوزیوم 
باشــد.  مــی  دیگــر  عبــارت  بــه  کیوریتوریــال،  پژوهشــی 
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؛ 
همــکاری  بــا  و   139۶ ســال  در   www.mmoossaavvii.com
 ،1375 ســال  )تاســیس  چارســو  هنــری  فرهنگــی  مرکــز 
ــه  ــه برنام ــر مجموع ــر( زی ــوزش هن ــرای آم ــتقل ب ــی مس فضای
www.charsoohonar.com.راهــی تــازه شــکل گرفتــه اســت

گپــس در راســتای ســمپوزیوم کیوریتوریــال تهــران #2 نمایشــگاه 
»ولــی مــا اهرامــی بــر جــای نمــی گذاریــم« را ارائــه داده اســت. 

گپــس ســال 2۰1۶ بــا همــکاری ســوفیا کورالــز آکرمــن )مادریــد، 
اســپانیا(، گلنوش حشــمتی )تهــران، ایــران( و فالویا پرســتینینزی 

.https://gapscuratorial.tumblr.comرم، ایتالیا( شــکل گرفــت(

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

http://www.mmoossaavvii.com/
http://www.mmoossaavvii.com/
https://charsoohonar.com/
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فرشاد خواجه نصیری
»جا به جا«، چیدمان صوتی، 1397

گــذار پیشــروی فضــا در اســتفاده از فــن آوری، فکــر اصلــی 
ایــن چیدمــان صوتــی اســت. ایــن اثــردر بخــش تابســتان 
ــاری  ــه در معم ــت ک ــده اس ــته ش ــاختمان کار گذاش ــین س نش
ســنتی ایــران بــرای خنــک کــردن بــه کار می رفتــه اســت. 
ســر و صدایــی  کــه از فضــای بیــرون بــه گــوش می رســد 
ــده  ــه بینن ــت ک ــی اس ــده محیط ــط ش ــای ضب ــی از صداه روایت
ــا  ــرده و ب ــت ک ــت هدای ــان در آن اس ــه چیدم ــی ک ــه اتاق را ب
ــردان  ــد: برگ ــرو می کن ــه روب ــک پنک ــر ی ــو در براب ــک بلندگ ی
فضــا بــه رویدادهــای مصــوت، اکنــون بی اعتنــا بــه زمــان.

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

آنا دات 
 »دســت ناپیــدا گریبــان مــی کشــد - من پــی دســت و گریبان 
ــه، 1397  ــته روی نقش ــت نوش ــس و دس ــی روم«، پرفورمن م

ایــن اثــر منشــعب از تأملــی اســت بــر اینکــه چگونــه یــک مــکان 
ــازگار  ــداد س ــک روی ــا ی ــد ب ــزاری نمایشــگاه( می توان )محــل برگ
شــود. در طــول زمــان بــه واســطه فعالیت هایــی در زمینــه 
ســاختن، واســاختن، و نوســاختن، معنــای ایــن فضــا روزآمــد شــده 
ــه جمــع آوری اطالعــات از  ــراد ب ــا اف اســت. هنرمنــد در گفتگــو ب
ــا روی  ــن فض ــته در ای ــال های گذش ــول س ــه در ط ــی ک تغییرات
ــامل  ــر ش ــن اث ــت. ای ــرده اس ــت ک ــا را ثب ــه و آنه داده پرداخت
ــزاری  ــه در طــول برگ ــی اســت ک ــه ای از پرفورمنــس های مجموع
ســمپوزیوم روی داد. در عیــن حــال، نتایــج بررســی و فعالیت هــای 
ــوان  ــده اســت. عن ــش درآم ــه نمای ــاق ب ــن ات ــز در ای ــد نی هنرمن
اثــر، برگرفتــه از گفتگــوی هنرمنــد بــا صاحــب ســاختمان اســت.

Anna Dot 

»دست ناپیدا گریبان میکشد - من پی دست و گریبان میروم«
 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
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 حامد دهقان
»گیاه مکان«، چیدمان )گیاه، خاک و فلز(، 1397

ــرِی  ــکل  گی ــرای درکِ ش ــت ب ــازه ای اس ــکان« پیشا-س »گیاه-م
و  طبیعــت؛  بســتر  در  تــازه  زیســتی  ســاختار های  و  روابــط 
ــاه،  ــه گی ــی ک ــه در آن. جای ــزی نهفت ــت از راز آمی ــمی اس تجس
ــب  ــداع، تخری ــر اب ــی ب ــر طبیع ــرایط غی ــت ش ــز تح ــاک و فل خ
ــد. ــه ان ــر در رابط ــا یکدیگ ــاختار، ب ــبه س ــک ش ــی ی و بازآفرین

 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
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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
»خطابه ای علیه نوستالژی«، دوازده پرچم چاپ شده ، اجرا 

ده دقیقه، 139
»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 
اســتان گیــالن اجــرا شــد. َکرنــا، ســاز کهــن ایرانــی اســت کــه در 
زمــان هــای گذشــته بــرای اعــالن خبــر بــرای عمــوم در میادیــن 
شــهر نواختــه مــی شــد و بعدهــا در آییــن هــای مذهبــی و ســنتی 
ایــران جایــگاه ویــژه ای یافــت. در ادامــه ی ایــن اعــالن عمومــی، 
دوازده پرچــم بــا نوشــته هایــی  از ایــن بیانیــه تکــه دوزی شــده بر 
 آنهــا ، در مــدت زمــان برگــزاری نمایشــگاه بــه دیــوار آویختــه ماند. 
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جان-باتیست گان
»دن کیشوت دال مانچا نجیب زاده مبتکر«، چیدمان نوری، 

1397

باتیســت گان کتــاب دن کیشــوت را بــه شــکل یــک  ژان- 
ــی  ــه م ــورس ارائ ــد م ــی ک ــای نوران ــا ضربه ه ــوری  ب ــان ن چیدم
ــل  ــه بیشــتر در شــب قاب ــش ک ــار خوان ــن پنجــاه و چه ــد. ای ده
رؤیــت اســت، بخــش بــاالی ســاختمان را بــه شــکل یــک فانــوس 
دریایــی  در مــی آورد کــه ســیگنال های بلنــد و کوتــاه می فرســتد. 
ــرعِت  ــکل باس ــن ش ــدد بدی ــرب متج ــزرگ غ ــان ب ــتین رم نخس
زندگی ایکــه در تهــران در جریــان اســت خوانــده می شــود. 
ــوند  ــن می ش ــب روش ــم قل ــان نامنظ ــد ضرب ــز مانن ــای قرم نوره
تــا یــک قصــه  ماجراجویانــه تخیلــِی فهــم ناپذیــر را نمایــان کننــد.

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



ژه
وی

ش 
زار

 گ

275

فرناز غالمی

چپ : »چک چکه«، چیدمان نقاشی، 1397

راست:»شامره 10« تیزاب کاری )اچینگ(، 1397

ــه  ــد ک ــی کن ــه م ــط را ارائ ــر مرتب ــگاه دو اث ــن منایش ــرای ای ــی  ب ــاز غام فرن

ــا یکدیگــر هســتند:  ــو ب ــا در گفــت و گ ــد شــده اند ام ــه صــورت مجــزا تولی ب

ــاد  ــه ی ــا ب ــر ب ــر دو اث ــده. ه ــی ش ــه نقاش ــه پارچ ــاپ و س ــه چ ــک مجموع ی

آوردن آنچــه فرامــوش شــده اســت، کــه مفهومــی کلیــدی در اثــر اوســت، تولیــد 

شــده اند. 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.

 Farnaz Gholami
Left: “Dripping”, painting installation, 2018
Right: “No. 10”, photo etching, 201

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
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استر مرینرو 
»فاصله میان من و تو )امروز تنها می تواند با پیکسل 

اندازه گیری شود(«، چیدمان ویدیویی، چاپ روی بالش، 
1397

چیدمــان اســتر مرینــرو شــامل ویدیویــی بــه همــراه یــک ســری 
ــه  ــی ب ــد از دب ــفر هنرمن ــن س ــو در حی ــد. ویدی ــی باش ــش م بال
ــی  ــرای طراح ــت. ب ــده اس ــه ش ــا گرفت ــره هواپیم ــا از پنج تانزانی
چیدمــان، هنرمنــد روی ویدئــو بــه انــدازه ای زوم کــرده کــه 
ــر روی  ــل ها ب ــن پیکس ــت. ای ــده اس ــل  درآم ــکل پیکس ــه ش ب
ــج  ــه تدری ــوند. ب ــدی می ش ــه بع ــکل، س ــب ش ــای مکع بالش ه
ــه  ــوند و ب ــده می ش ــاق پراکن ــراف ات ــده، در اط ــر دور ش از تصوی
ــد  ــی در می آین ــبتا انتزاع ــمه های نس ــه ای از مجس ــکل مجموع ش
کــه می تــوان روی آنهــا بــه تماشــای ویدیــو نشســت. ایــن 
ــاد  ــی ایج ــت و ناممکن ــاع اس ــتردن و خود-ارج ــل گس ــر قاب اث
ارتبــاط در جهانــی کــه بــه شــدت تحــت فرمــان فــن آوری 
تجربــه  کامــل  بازیابــی  گویــی  می کنــد.  بررســی  را  اســت 
واســازی می شــود. بــه کوچک تریــن ذره هایــش  فــرد  یــک 

 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

 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



ژه
وی

ش 
زار

 گ

277
کتاب - کیوریتوریال، به عبارتی دیگر 

شنبه 15 دی، 1397

ــو  در  ــردن و گفتگ ــد ک ــای   عبارتمن ــکان ه ــناخت ام ــرای ش ب
ــوآوری هــای  ــی و ن ــال  در تهــران، تحــوالت ادب زمینــه کیوریتوری
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــال, ب ــت.  کیوریتوری ــروری اس ــیار ض ــی بس زبان
ــار  ــه در کن ــه )فارســی / انگلیســی( اســت ک ــاب دو زبان ــک کت ی
پــروژه پیچیــده مطالعــه  و پژوهــش بــر روی کیوریتــوری در تهــران 
ســازماندهی شــده اســت . ایــن نشــریه مجموعــه ای از مقــاالت و 
گفتــار هــا را بــرای کشــف رابطــه  قــدرت   و کنــش هــای خالقانــه 
در حــوزه هنــر ارائــه مــی دهــد و اســتراتژی هــای انتقــادی بــرای 
شــناخت توانایــی هــای  کیوریتــوری در شــرایط پیچیــده را 
بررســی  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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ــس  ــال گپ ــروه کیوریتوری ــا گ ــو ب ــت و گ ــخنرانی و گف س
فالویــا  و  حشــمتی   گلنــوش  آکرمــن،  کورالــز  ســوفیا 
پرســتینینزی و هنرمنــدان: حامــد دهقــان، آنــا دات، جولیــا 
1397 دی،   1۶ یکشــنبه  نفیســی،  گلــرخ  کریســپیانی، 

 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

 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

http://www.charsoohonar.com/
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عکاسی به مثابه زیستن1
امیر نریمانی

ــه عکاســی تقلیــل داد؟  ــه تجرب ــه زیســتن را ب ــوان تجرب ــا می ت آی
ــوچ. وچزیســتن در یــک  ــدازه پ پاســخ تقریبــی اســت و همــان ان
معنــا، مجموعــه ای 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، تجربــه ای بی ماننــد از فرهنــگ اســت، هــر یــک از 
مشــخصات بیولوژیــک در ســاختارهایی معنایــی، نمادیــن و زبانــی، 
تعریــف و باز تفســیر و بازســازی می شــوند و بدیــن ترتیــب اســت 
کــه  همــه حرکت هــا از ســاده ترین تــا پیچیده ترین شــان، از 
ــا پوشــیدن، از نیازهــای  ــا راه رفتــن، از خــوردن ت نفس کشــیدن ت
ــا و  ــه حس ه ــردن و هم ــدن و شــنیدن و لمــس ک ــا  دی ــی ت بدن
ــه  ــه ســاختارهای معناشــناختی تبدیــل می شــوند، ب احســاس ها ب
ــا و  ــم و  نمایش ه ــن ها و مراس ــه جش ــکی، ب ــای مناس مجموعه ه
ــه فیلم هــا  ــک کالم ب ــی نمایشــی و در ی دیده شــدن ها و دیدن های

1  این نوشتار ابتدا در مجله »دمنوش«  شماره پنجم، شهریور –مهر 1397، 
شماره ویژه ایران در آستانه 14۰۰ منتشر شده است. 

ــه  ــه اشــکال ثبــت خاطره اهســتند. همان گون ــی ک ــه عکس های و ب
ــرا تمــام  ــد امــا بســیار بیشــتر از متن هــا، زی کــه متن هــا چنین ان
تفســیرها و تعابیــری کــه می تــوان از عکس هــا، از رنگ هــا، از 
ــه  ــت ، هم ــت و برداش ــاکن داش ــده و س ــت و ثبت ش ــرکات ثاب ح
خیال پردازی هایــی کــه می تــوان از تّصــور یــا توهمــی خــط 
پیوســته لحظــات پیــش از شــروع عکاســی تــا لحظــات پــس از آن 
ــرای  در زهــن زاده می شــوند، داشــت و از روایتــی کــه می تــوان ب
ــه  ــرار داد ، ب ــش ق ــوان درون ــه می ت ــتانی ک ــت و داس ــس نوش عک

نســبت یــک متــن بســیار بیشــتر هســتند.  
ــره،  ــی روزم ــا زندگ ــی ب ــش ِعکاســی، وقت ــن ِعکاســی، و ُکن تمری
ــود،  ــراه ش ــره هم ــک روزم ــای کوچ ــام  رویداده ــا تم ــی ب وقت
درســی بــزرگ بــرای مــا دارد: اینکــه زندگــی بیولوژیــک کــه درون 
ــبکه های  ــی و ش ــی فرهنگ ــت زندگ ــای بی نهای ــا و چرخه ه مداره
ُخــرد آن جــاری می شــود، سرچشــمه ای بی پایــان و عظیــم بــرای 
شــناخت یــک فرهنــگ، یــک مــردم در تمــام  گوناگونــی، در تمــام 
گســتره و در تمــام ژرفنــای آنهاســت. بنابرایــن نمی تــوان عکاســی 
را بــدون ایــن خصوصیــات خواســت، بی آنکــه آن را از یــک ُکنــش 
اجتماعــی بــه  ابــزاری انتزاعــی در هنــر تبدیــل کــرد؛ بــه چیــزی 
ــای   ــفید رنگ ه ــی س ــر بوم ــه ب ــی ک ــوی نقاش ــک قلم م ــر ی نظی
دلبخواهــی را بیارایــد. ارزش ایــن گونــه از عکاســی هنــری البتــه 

لبخند تو جان می دهد خاک را ... بخند .../ محسن نظری



280

98
ز 

رو
نو

 /
 8

ل 
سا

  
گ

هن
فر

و 
ی 

س
نا

ش
ن 

سا
ان

 

 

280

هنر هــای  ارزش  کــه  همان گونــه  باالســت  بســیار  بی شــک 
تجســمی حتــی در انتزاعی تریــن اشــکال آنهــا. امــا ســخن مــا در 
اینجــا بــر ســر پدیــده و فرآینــد دیگــری اســت؛ فرآینــدی کــه در 
ــف  ــی را توصی ــه زندگ ــود ک ــی می ش ــه  قلم ــدل ب ــی ب آن عکاس
می کنــد؛ دســتی هوشــیار و متعهــد، توصیف گــر و تحلیل گــر 
ــا کنــار هــم قــراردادن وقایــع و  کــه واقعیت هــا را می شــکافد و  ب
ــری  رویدادهــا و همــراه کــردن کلمــات و متن هایــی چنــد، تصوی
ــن  ــه در ای ــد؛ کاری ک ــا می ده ــه م ــت ب ــه از واقعی ــع  و یگان بدی

کتــاب شــده اســت. 
ــک،  ــتی کوچ ــای زیس ــوژی، از واقعیت ه ــوان از بیول ــز نمی ت هرگ
ــن  ــا در همی ــز دقیق ــر نی ــن ام ــداق ای ــرد. مص ــر ک ــرف نظ ص
مجموعــه از عکس هــای عکاســان ایرانــی اســت کــه در ایــن 
کتــاب  گــرد آمده مــو بــدون هیــچ ادعــا و شــعاری بــه مخاطبــان 
ــه  ــه ب ــندگان ن ــاب نویس ــن کت ــود. در ای ــه می ش ــی ارائ عموم
ــال آنچــه  ــه دنب ــه ب ــی هســتند، ن ــری آرمان ــال عرضــه تصوی دنب
ــت. در  ــده اس ــیاه نمایی«منامیده ش ــت اس ــا نادرس ــت ی ــه درس ب
ایــن کتــاب، عکاســان کــه بــه گمانــم اکثــر آنهــا جــوان هســتند و 

در بطــن جامعــه و رویدادهــا، حضــوری پُررنــگ و گفــت و گویــی 
ــزی هســتند و  ــات چی ــی اثب ــه در پ ــد، ن ــردم دارن ــا م پیوســته ب
ــا  ــاب و از خــالل عکس ه ــه در کت ــزی. آنچ ــی چی ــی نف ــه در پ ن
ــا  ــه پیچیدگی ه ــی در هم ــه ایران ــت جامع ــود، واقعی ــده می ش دی
و ظرافت هــا، زیبایی هــا و آســیب هایش اســت، بی آنکــه ادعــا 
شــود تمــام ایــن واقعیــت در ایــن کتــاب کوچــک نمایانــده شــده 
ــار  ــزرگ کن ــه ب ــک صحن ــرده را از ی ــی گوشــه ای از پ اســت. گوی
ــردم  ــم م ــه می بینی ــیم. آنچ ــته باش ــه آن نگریس ــیم و ب زده باش
ــان و  ــاالن، جوان ــودکان و بزرگس ــردان، ک ــان و م ــتند. زن ــا هس م
ــم  ــی از آن ه ــت زدگان و حت ــبخت و مصیب ــراد خوش ــران، اف پی
ــب  ــه اغل ــتند ک ــیاء هس ــوران و اش ــم، جان ــه می بینی ــتر آنچ بیش
ــم.  ــان فرامــوش می کنی ــر و مهــم آنهــا را در زندگی م حضــور موث
ــا،  ــا، خیابان ه ــا، بازاره ــی، در و دیواره ــیای خانگ ــا، اش هواپیماه
ــه شــده  ــا آویخت ــر آنه ــی ب ــه لباس های ــی ک ــا و مانکن های مغازه ه
ــی را در  ــکوت و بی حرکت ــدازه س ــان ان ــم هم ــه می بینی و... آنچ
ــا  ــودن را، هیجان ه ــه روز وب خــود دارد کــه حرکــت و شــتاب و ب
پیروزی هــای  را،  شــادی ها  و  دردهــا  و  ماتم هــا  و  اندوه هــا  و 

بــا خــود می بــرم شــرم و حیایــی کــه از نیــاکان خــود بــه ارث بــرده ام و آن را بــه 
فرزنــدان خــودم می آمــوزم کــه ایــن رد پــای اجــداد مــن اســت / محســن نظــری
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ــم  ــاید بتوان ــک کالم، ش ــر را. در ی ــیب های بزرگ ت ــزرگ و آس ب
بگویــم ایــن کتــاب کوچــک بــا عکس هایــی کــه مهم تریــن 
ــت،  ــان اس ــت و صداقت ش ــرم، صمیمی ــه نظ ــا ب ــت آنه خصوصی
ــیار  ــی را بس ــر ایران ــده غی ــک خوانن ــو ی ــده، ول ــد خوانن می توان
ــنا  ــتانه ســال 14۰۰ آش ــران در آس ــه ای ــا جامع ــر ب بیشــتر و بهت
ــروف و  ــه ای و مع ــیار حرف ــای بس ــیاری از عکس ه ــا بس ــد ت کن
ــاهد  ــان ش ــروز در جه ــه ام ــه ای ک ــر و کلیش ــای معروف ت فیلم ه
روی صحنــه حرفتــن و برجســته شدن شــان هســتیم. ایرانــی کــه 
ــر و  ــازی دیگ ــتانه آغ ــک در آس ــاب کوچ ــن کت ــات ای روی صفح
ــد بخنــدد، گریــه  ــه قــرار گرفتــه اســت و هنــوز می توان دلبخواهان
ــد،  ــرگردان باش ــه و خیابان هــا س ــد، در کوچ ــه بزن ــد، پرس کن

ــا را  ــد، فاجعه  ه ــازی کنن ــد، ب ــر حــرف بزنن ــا یکدیگ ــش ب مردمان
تجربــه کننــد و  شــادی های کوچــک روزمره شــان  را بــا یکدیگــر 
تقســیم کــرده و از ســر بگذراننــد. از همیــن رواســت کــه وقتــی 
ــچ  ــده ام و هی ــم ندی ــوز ه ــان و هن ــه ندیده دبودم ش ــتانی ک دوس
ــتند  ــتند و خواس ــه ای نوش ــم نام ــتم، برای ــا نداش ــا آنه ــنایی ب آش
کــه مقدمــه ای 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 
ــدارد، مســئله آن نیســت  ــه آن ن ــازی هــم ب همــراه شــود کــه نی
ــش  ــه را نمای ــد و آنچ ــف کن ــی از آن تعری ــر کس ــی ، ه ــه کس ک
ــا  ــری ی ــا غیر علمــی، هن ــد علمــی ی ــورد تایی داده شــده اســت م

ــالب  ــای دبســتان شــکوفه های انق ــی از کالس ه ــوزان یک دانش آم
در مراســم جشــن 22 بهمــن کــه هــر ســاله بــرای پیــروزی انقالب 
اســالمی برگــزار می شــود، جایــزه بهتریــن کالس اخــالق و انضباط 
را دریافــت کردنــد و بــا شــور و نشــاط مشــغول شــادمانی هســتند. 
ــوزش  ــه 8 آم ــه در منطق ــالب ک ــکوفه های انق ــتان ش ــر دبس مدی
ــرورش شــهر تهــران اســت در مراســم های مختلــف در طــول  و پ
ــت  ــاط و کیفی ــاظ انضب ــه از لح ــی ک ــی کالس های ــال تحصیل س
یادگیــری بــاال باشــند بــا دادن جایــزه تشــویق می کنــد. چندیــن 
ــی روش  ــران کالس هــای درس دوره ابتدای ســال اســت کــه در ای
قدیمــی ) امتحانــات ورقــه ای( را کنــار گذاشــته و دانش آمــوزان در 
طــول ســال تحصیلــی مــورد ارزشــیابی توصیفــی قــرار می دهنــد/ 

مجتبــی ملــک پوریــان
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اخالقــی قــرار بدهــد؛  مــن در هنــر، بــاوری بــه اینگونــه روش هــا 
ــدارم.  ــده ن ــع طردکنن ــده و در واق ــای طبقه بندی کنن و رویکرده
ــز روش  ــانی نی ــع انس ــناخت جوام ــم ش ــه  در عل ــه ک همان گون
ــوان از  ــد، می ت ــی باش ــی گویای ــد هستی شناس ــر فاق ــی، اگ علم
ــل  ــماری قاب ــای بی ش ــه صورت ه ــرا ب ــرد، زی ــر ک ــرف نظ آن ص
ــن ممکــن  ــردن و دســتکاری شــدن اســت و بنابرای دســتکاری ک
ــن،  ــاور م ــه ب ــد. ب ــت بده ــروعیتی را از دس ــه مش ــت هر گون اس
ــان  و  ــول زم ــود را در ط ــروعیت خ ــود، مش ــد خ ــری بای ــر هن اث
ــه  ــه ک ــود آورد. همان گون ــه وج ــه رخ دادن ب ــا در لحظ ــه صرف ن
ــه در  ــش را البت ــروعیت خوی ــود مش ــد خ ــز بای ــی نی ــر علم اث
فرآینــدی بســیار متفــاوت و بــا اهــداف و اشــکالی بی نهایــت 
ــته  ــرار پیوس ــا تک ــت آورد و ب ــه دس ــان ب ــول زم ــون در ط دگرگ
ــل اطمینــان و همــواره تفســیر پذیر  ــه سرچشــمه ای قاب خویــش ب
تبدیــل شــود. امــا اگــر بــاز هــم بــه کتــاب برگردیــم و بــه فرآینــد 
عکاســی، می توانــم بــا اطمینــان و بــا تجربــه ای کــه در آن واحــد 
ــک  ــدت ی ــی  م ــناخت طوالن ــه ای از ش ــردی و حرف ــه ای ف تجرب
ــناختی اش  ــناختی و انسان ش ــای جامعه ش ــه در  پیچیدگی ه جامع
اســت، بگویــم ایــن کتــاب برایــم بســیار آموزنده تــر از رســاله های 
زیــادی بــود کــه دربــاره همیــن جامعــه نوشــته شــده اند و در آن 
ــا  فشــار ایدئولــوژی یــا نظریه هــای غریــب بــه اصطــالح علمــی  ب
ــی  ــده اســت درســی اخالق ــالش ش ــی ت ــا اجتماع ــا سیاســی ی ی
ــه خواننــده داده شــود. تفــاوت کار در اینجــا تفــاوت  ــا علمــی ب ی
ــک  ــای ایدئولوژی ــا در ذهن ه ــه تنه ــت ک ــن اس ــه ای خیالی جامع
ــا  ــو پوی ــده ، رنگارنگ ن ــه ای زن ــا جامع ــود دارد ب ــته وج و فروکاس
ــدت  ــینه ای دراز م ــا پیش ــی ب ــه فرهنگ ــک پهن ــان ها در ی از انس
ــی  ــژه ارزش ــاب بوی ــن کت ــه ای ــه ب ــیر پذیر. آنچ ــدت تفس و بش
ــی  ــای تصنع ــتن مرزه ــا گذاش ــر پ ــد، زی ــناختی می ده هستی ش

ــرای درک   اســت کــه امــروز مــا را بیــش از هــر زمــان دیگــری ب
ــای  ــد؛ مرزه ــد می کنن ــی اش تهدی ــای پیچیدگ ــی در ژرفن زندگ
میــان آدم هــای مختلــف، مرزهــای میــان آدم هــا و جانــوران 
ــا  ــد ت ــی کن ــا کمــک م ــه م ــاب ب ــز کت ــن رو نی ــیاء. از همی و اش
ــان  ــج می ــر رفتــن از طبقه بندی هــای رای ــن راه، فرات ــم از ای بتوانی
رویدادهــای خــوب و بــد و مصیبت هــا و شــادی ها و فراتــر رفتــن 
ــا ســطحی نگری  ــد و آنچــه ب ــه نظرمــان ظمهم«همی آی از آنچــه ب
آن را اپیــش پــا افتاده«فمی نامیــم، بیاموزیــم. بازگشــت بــه 
ــا  ــه ب ــطحی نگری، بلک ــاده پنداری و س ــا س ــه ب ــا ن ــادگی، ام س
انــدزاه  بــه  وقتــی  چشــم های مان.  و  ذهن هــا  عمیق کــردن 
ــای  ــی عینک ه ــویم، وقت ــک ش ــاده نزدی ــای س ــه چیزه ــی ب کاف
ایدئولوژیــک و نوعــی از خودبیگانگــی ِ توهــم زده علمــی را از خــود 
ــا  ــه در آن نگاه ه ــم ک ــی را ببینی ــم چیزهای ــم، می توانی دور کنی
ــور  ــتند.  منظ ــاهده نیس ــل  مش ــا قاب ــرای م ــده اند و ب ــو ش مح
ــی و  ــای علم ــیم نگاه ه ــته باش ــه خواس ــت ک ــا آن نیس در اینج
تحلیل هــای 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 
ــگ  ــف بســیار پررن ــه در آن حضــور مول ــری را ک ــر دیگ ــا تصوی ی
ــل  ــت تحمی ــه واقعی ــود را ب ــدگاه خ ــب و دی ــود و برچس می ش
می کنــد تــا یــک کاثــر هنری«نبیافرینــد نفــی کنیــم؛ منظــور مــا 
ــا  ــا ت ــاده ترین ابزاره ــا س ــت را ب ــوان واقعی ــه می ت ــت ک ــن اس ای
عمیق تریــن الیه هایــش شــناخت و عرضــه کــرد ولــو بــه صورتــی 
ــه و  ــرای تهی ــم ب ــه تصمی ــت ک ــن آن نیس ــان م ــودآگاه. گم ناخ
تدویــن و بــه ثمــر رســاندن بســیاری از عکس هایــی کــه در ایــن 
ــه ای  ــاده و صمیمان ــاه و س ــای کوت ــا متن ه ــد ی ــه آمده ان مجموع
ــوای  ــا محت ــا ب ــه لزوم ــو آنک ــده اند، ول ــته ش ــا نوش ــر آنه ــه ب ک

ــال  ــتانه س ــی در آس ــون ایران ــمی 5 میلی ــار رس ــاس آم ــر اس ب
14۰۰ در خــارج از مرزهــای ســرزمین مــادری زندگــی می کننــد، 
ــر  ــه کمت ــه اگرچ ــدی ک ــد؛ 7 درص ــه7 درص ــک ب ــددی نزدی ع
ــا  ــی را ب ــی و اجتماع ــادی، سیاس ــای اقتص ــا و بزنگاه ه تجربه ه
ســاکنان ســرزمین مــادری شــریک بوده انــد امــا به ســختی 
ــده  ــان نادی ــه مهاجــرت را در زندگــی معاصــر ایرانی ــوان تجرب بت
ــرخ مهاجــرت،  ــه رشــد فزاینــده ن ــا توجــه ب گرفــت، از طرفــی ب
ــور  ــارج از کش ــم خ ــان مقی ــی ایرانی ــی اجتماع ــی زندگ بررس
تصویــر روشــنی از زوایــای پنهــان مهاجــرت بــه دســت می دهــد/ 

ــرد ــدری ف صــادق حی
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ــا آنهــا را گاه نوعــی ســاده کــردن و  همــه آنهــا موافــق نباشــم، ی
ــر اســاس یــک اســتراتژی دقیــق  ــم، ب تقلیل دهنــده واقعیــت بدان
ــس  ــت برعک ــد. درس ــیده باش ــرانجام رس ــه س ــناختی ب معرفت ش
ــمند  ــش را ارزش ــاب و عکس های ــن کت ــن ای ــاور م ــه ب ــه ب آنچ
می کنــد، همیــن ناخودآگاهــی اســت کــه در عکس هــا و در 
ــی  ــن  صداقت ــود دارد؛ همی ــا وج ــده آنه ــته های همراهی کنن نوش
ــه واقعیــت در همــه ابعــادش وجــود دارد؛ همیــن  ــگاه ب کــه در ن
ــی کــه ممکــن اســت در  ــی و مکان مپراکندگی«رموضوعــی و زمان
ابتــدا بــه نوعــی اغتشــاش ذهنــی تعبیــر شــود امــا بــا چنــد بــار 
ــود را در  ــگاه خ ــدام جای ــر ک ــج ه ــا بتدری ــردن عکس ه ــرور ک م
ــت  ــن در آن اس ــر م ــه نظ ــاب ب ــد. ارزش کت ــا می یابن ــن م ذه
ــان  ــر اجتماعــی، رویدادهــای در جری ــه بزرگ ت ــک زمین ــه در ی ک
ــوان  ــد. می ت ــن می کن ــی را ممک ــده ، خوانشــی تکمیل ــازه و زن و ت
ــا  ــدن ایــن  ی ــا آن خبــر، خوان ــدن ایــن ی کتــاب را  پــس از خوان
ــه  ــر ب ــار دیگ ــرد و ب ــی ک ــی تورق ــی و اجتماع ــیر سیاس آن تفس
عکس هــا ، بــه ایــن مــردم، بــه ایــن فرهنــگ، بــه ایــن جامعــه کــه 
ــف  ــی ظری ــت و نکات ــذرد، نگریس ــرش می گ ــال از عم ــزاران س ه
ــم  ــه گمان ــن رو ب ــم از ای ــت. ه ــار یاف ــذاب و پُرب ــت ج و بی نهای
ــه  ــد ب ــه فقــط ارزشــی در خــود دارد، بلکــه می توان ایــن کتــاب ن
ــرای نوعــی کار جمعــی در عکاســی اجتماعــی و  ــی ب ــه الگوی مثاب
مینیمالیســتی نیــز بــه کار رود کــه امــروز در جهــان جایگاه بســیار 
ــره   ــادی و روزم ــای ع ــع و آدم ه ــی از وقای ــی دارد؛ عکس های خوب
ــان  ــکاس، همراهی ش ــا ع ــا ی ــود آن آدم ه ــی از خ ــه متن های ک
ــد،  ــان کن ــود را پنه ــر خ ــه نظ ــد ن ــته باش ــه خواس ــد، بی آنک کن
نــه آن را تحمیــل کنــد، نــه از نوعــی خنثــی بــودن  غیــر واقعــی 
ــک  ــل ی ــی تحمی ــرانجام در پ ــه س ــد و ن ــاع کن ــود دف در کار خ

ــاور مــن، ایــن  ــا ایــن نــگاه بــه ب ایدئولــوژی بــر واقعیــت باشــد. ب
کتــاب بــرای گــروه بزرگــی از خوانندگان از دانشــجویان و اســتادان 
و روشــنفکران مــا قابــل بهره بــرداری و منبعــی بــرای الهــام گرفتــن 
و شــناخت جامعــه ای اســت کــه ممکــن اســت تصــور کننــد آن را 
ــا  ــر عکس ه ــتر ب ــی بیش ــا دقت ــا ب ــند، ام ــوب می شناس ــیار خ بس
خواهنــد دانســت تــا شــناخت ایــن جامعــه و ایــن فرهنــگ هــزاران 
ســاله، فاصلــه بســیار زیــادی بــرای همــه مــا باقــی مانــده اســت. 
فاصلــه ای کــه در آن می تــوان هــزاران هــزار اثــر هنــری و علمــی 

ــد. دیگــر آفری
ــه  ــون خــود، برگرفت ــای پیرام ــت هــر شــخص از دنی قصــه و روای
از جهان بینــی و نگــرش فــردی او بــه جهــان اطــراف اســت. ایــن 
ــه شــخص طــی  ــه از مســیری اســت ک ــی نشــأت گرفت جهان بین
ســالیان زندگــی و فعالیــت آن را پیمــوده اســت. مســیری کــه از 
ــد  ــگاه رش ــه و دانش ــتر جامع ــرد در بس ــده و ف ــاز ش ــواده آغ خان
یافتــه و در محیــط جامعــه بــه تکامــل می رســد. عکاســی مســتند 
ــه لحــاظ مراوداتــی کــه  ــه عنــوان شــاخه ای از علــوم انســانی، ب ب
بــا بطــن جامعــه دارد، راوی و قصه گــوی بی واســطه ای اســت 
از شــرایط حــال حاضــر جامعــه خــود. راوی روایتــی کــه حداقــل 
ــت  ــن روای ــد. ای دخــل و تصــرف در عبارت هــای آن اتفــاق می افت
کــه بــا کمــک گرفتــن از پیکســل های حســاس بــه نــور بــر پایــه 
ــرد،  ــکل می گی ــت و ش ــتوار اس ــکاس اس ــودی ع ــلول های وج س
ــه خــط آن  ــر خــط ب ــق و تفکــری ژرف ب ــه خوانشــی دقی ــاز ب نی
ــی و زیباشناســانه  ــا اصــول فن ــه ب ــا از دریچــه عکاســانه ک دارد ت
ــان  ــتتر در ج ــی مس ــق معن ــه عم ــت، ب ــده اس ــت داده ش زین

ــرد. وجــودی جامعــه پــی ب
ــی  ــای عکاس ــایر ژانره ــری را از س ــتند و خب ــی مس ــه عکاس آنچ

رتبــه ایــران در زمینــه افســردگي و غمگین بــودن در دنیــا فاجعــه 
اســت. ایــن یــک واقعیــت اســت کــه مردمــان ایــران زمیــن شــاد 
نیســتند. بــراي اینکــه رتبــه دومیــن کشــور غمگیــن دنیــا خــارج 
شــویم چــه کارهایــي بایــد کــرد؟ چقــدر مــردم و چقــدر مســئوالن 
ــر  ــالوه ب ــت ع ــد؟ حکوم ــک کنن ــد کم ــه مي توانن ــن زمین در ای
گرفتــن مالیــات، کنتــرل مرزهــا و فــروش نفــت، مســئولیت شــاد 
نگــه داشــتن مردمانــش را نیــز دارد. در 2۶ ســال گذشــته میــزان 
افســردگي 2برابــر شــده و در ایــن بیــن هــر کســي بــه چیــزي پناه 
ــا گوشــي  ــدن ب ــات خانگــي، وقــت گذران ــرد. موزیــک، حیوان مي ب
ــه  ــي ک ــه مردمان ــا ب ــت و...آی ــه دل طبیع ــن ب ــراه، رفت ــن هم تلف
امیــدوار نیســتند مي تــوان امیــد بســت؟ / ســروش ســید جمالــی 
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ــکاس از  ــت ع ــق درک و دریاف ــراف و عم ــد، اش ــاوت می کن متف
ــرای ثبــت  پیرامــون خــود و تســلط او بــه موضوعــی اســت کــه ب
انتخــاب می کنــد. تفــاوت زیــادی اســت بیــن عکس هایــی کــه از 
ــر  ــل و تفک ــه تعق ــی ک ــا عکس های ــود ب ــت می ش ــه ثب روی حادث
در بطــن خــود دارد. عکس هایــی کــه بــا مطالعــه و دغدغــه تهیــه 
ــد  ــاد می کن ــه ایج ــری در جامع ــان و تاثی ــان جری ــود چن می ش

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 نشــیب های زیــادی بــه 
خــود دیــده اســت، اکنــون در آســتانه ورود بــه قــرن جدیــد اســت؛ 
ــکالت  ــترده، مش ــرفت های گس ــد و پیش ــار رش ــه در کن ــی ک قرن
ــود دارد.  ــدن خ ــه ش ــس مدرنیت ــز در پ ــادی نی ــای زی و تهدیده

احتمــاال همــه مــا تــا کنــون شــاهد صحنه عکــس گرفتــن آدم ها از خودشــان بوده ایم. »ســلفی« کــه معــادل آن در فرهنگســتان فارســی»خودعکس« 
نامیــده شــده  اســت خاســتگاه آن بیشــتر شــبکه های 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، بررســی های جامعــه شــناختی و روانشــناختی زیــادی انجــام شــده اســت 
کــه شــاید اشــاره بــه آنهــا تکــرار مکــررات باشــد امــا چیــزی کــه مــن را بــه ثبــت ایــن لحظه هــا واداشــت، تماشــای انســان معاصــر در مواجهــه 
بــا پدیــده نوظهــور و اپیدمیــک »ســلفی« از دریچــه جهــان واقعــی بــود. شــناخت کســانی کــه در تالش انــد بــا دوربین هــای همیشــه در دســترس 
تلفــن همراه شــان از »من«شــان محافظــت کننــد، آن را ارتقــا دهنــد یــا روایتــی نــو از خودشــان بیافریننــد. انســان هایی کــه هــر کــدام داســتانی 
دارنــد و چیزهــای زیــادی کــه مــا در بارهشــان نمی دانیــم. در مقابــل تنهــا راه شــناخت مــا از آنهــا  نظربــازی و واکاوی در نــوع پوشــش، ژســت، 
ــات زیســت  ــا تجربی ــداری ب ــرای همــزاد پن ــه ای باشــد ب ــد کــه شــاید بهان ــرار داده ان ــا ق ــار م ــی اســت کــه خودشــان در اختی ــار و حالت های رفت

مشــترک مان بــه عنــوان یــک هموطــن ایرانــی در آســتانه ســال 14۰۰ شمســی / ســارا فتاحــی 



ژه
وی

ش 
زار

 گ

285

امــروز عمــده مشــکل کشــور کمبــود منابــع آبــی و از بیــن رفتــن 
ــی  ــدی فرهنگ ــکالت ج ــار آن مش ــت. در کن ــت اس ــط زیس محی
ــه میــراث فرهنگــی  ــان اســت از جمل در حوزه هــای مختلــف نمای
ــدگان  ــرای آین ــتگان ب ــا از گذش ــس گرانبه ــی ب ــه امانت کشــور ک

اســت و چــه ســهل انگارانه کمــر بــه تخریــب آن بســته ایم. 
مهاجــرت و ســبک زندگی هــای نویــی کــه شــکل گرفتــه، 
ــه و  ــا مطالع ــه ب ــن مجموع ــان ای ــه عکاس ــت ک ــی اس دغدغه های
ــه و  ــان رفت ــه سراغ ش ــه جامع ــی ب ــی آگاهی بخش ــالش در پ ت

ســتایش، دختــر هشــت ســاله مریــم، روزی ســه ســاعت کنــار 
ــاز  ــه ب ــه خان ــا او ب ــح ب ــه صب ــی ن ــد و حوال ــادر کار می کن م

می گــردد / زهــره رحمانــی

از چابهــار بــه ســمت شــرق در کنــاره ســواحل مکــران بــه دریــا 
ــای  ــا و لنج ه ــع قایق ه ــل تجم ــس« مح ــدر »بری ــیم بن می رس

ایرانــی، هنــدی و پاکســتانی اســت / حســام صادقــی
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ــن  ــان ای ــد مخاطب ــا کلمــات در منظــر دی ــر را در تلفیــق ب تصاوی
ــر  ــر از ه ــه فرات ــی ک ــد. مخاطبان ــرار داده ان ــی ق ــبک از عکاس س
ســن و ســال و مقــام و جایــگاه بایــد در پــی کشــف محتــوای آن، 
ــا  ــک فریم ه ــه در تک ت ــای نهفت ــد و پیام ه ــگاه ژرف پیشــه کنن ن
را بــه جدیــت درک کننــد چــرا کــه زمــان بــرای تصمیمــات مهــم 
و سرنوشت ســاز اندکــی تنــگ اســت و کوچک تریــن غفلــت، 

ــد آورد. ــار خواه ــه ب ــری ب ــران ناپذی ــارت های جب خس
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 14۰۰« بــا رویکــرد مســتند و تاکیــد 
بــر داســتان گویی و رعایــت اصــول اســتاندارد ارائــه شــده، حاصــل 
ــه  ــران اســت ک ــا ای ــط ب ــات مرتب ــا موضوع ــکاس  ب ــالش 4۶ ع ت
ــار در قالــب نمایشــگاه »ایــران در آســتانه 14۰۰«  بــرای اولیــن ب
در معــرض دیــد قــرار گرفتــه اســت و امیدواریــم مفهــوم عکس هــا 
بدرســتی بــه مخاطــب منتقــل شــود، چــرا کــه معتقدیــم بخــش 
ــه در راســتای اصــالح  ــه جامع عمــده مســئولیت آگاهی بخشــی ب
ســبک زندگــی و تغییــر نگــرش بــر عهــده هنرمندانــی اســت کــه 

ــد. ــی دارن ــه آگاهی بخش دغدغ

نزدیــک صــد قدمــی اتوبــان شــهید آوینــی- یــک آهنــگ افغانــی 
پخــش می کننــد و ایــن بچه هــا می گوینــد کــه خجالــت 

ــتگار ــرا رس ــد / زه ــر دهن ــگ را تغیی ــو آهن ــیم، بگ می کش
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ــی  ــض دین ــن فرای ــرای تمری ــوزان ب ــی از دانش آم ــن یک ــو گرفت وض
ــی ــرا دمیرچ ــن/ زه ــه دی ــوط ب ــکام مرب ــری اح ــاز و یادگی ــون نم چ

معلــم بــا توجــه بــه عالقــه دانش آمــوزان بــه بیــرون از محیــط 
کالس آنهــا را بــه بیــرون از مدرســه بــرده و بــا اجــازه دادن بــه 
ــز  ــوان می ــه عن ــنگی ب ــه س ــاب تخت ــرای انتخ ــوزان ب دانش آم
ــا  ــی رس ــاص و صدای ــی خ ــا آرامش ــوز ب ــم آن دانش آم و حری

ــه امــال گفتــن می کنــد / حجــت امیــری شــروع ب
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بــرای ســرگرمی عروســک شــدیم؛ عروســک کــه شــدیم، 
دورمــان انداخــت/  تهمینــه رحمانــی

ــان اســت و چشــم هایش  آرزو: دختــرک هفــت ســال دارد. مهرب
قهــوه ای. در برقــراری روابــط بیــن فــردی، بااســتعداد اســت امــا 
اغلــب بــه تنهایــی بــازی می کنــد چــرا کــه در محله شــان 
ــره و  ــای چندنف ــت. آرزو دارد بازی ه ــن او نیس ــری همس دخت
ــزرگ و  ــا مادرب ــه ب ــد ن ــازی کن ــره را همســاالنش ب ــی دونف حت

ــاره اســدی ــش / به ــزرگ بازنشســته خوی پدرب
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روســتای »درک« از توابــه زرآبــاد، محــل تالقــی کویــر و دریــای 
ــان بلوچــی کــه  ــا لبــاس فاخــر زن مکــران. دختــر بچــه  بلــوچ ب
آن را ســوزن دوزی یــا بلــوچ دوزی می نامنــد. حنــا بــر دســت زده 
در کنــار ســاحل زیبــای »درک« در انتظــار بازگشــت خانــواده اش 
بــه ســاحل از یــک آب تنــی در ظهــر گــرم جنــوب اســتان اســت 

/حامــد صادقــی

ــود  ــدم زد کــه روزگاری آب ب ــی ق ســاعت ها می شــود در دریای
ــزی  ــروز جــز نمــک و نشــانی از گذشــته چی ــی ام و نمــک ول
ــن  ــت. جش ــی اس ــض عجیب ــت. تفاق ــده اس ــی نمان از آن باق
شــکل گرفتن آغــاز یــک زندگــی روی اســکله ای کــه زندگــی اش 
پایــان یافتــه اســت. عــروس و دامــاد در روز عروســی خــود روی 
ــد در  ــت می گیرن ــکاس ژس ــل ع ــو مقاب ــدر رحمانل ــکله بن اس
ــت،  ــی اس ــی و زندگ ــاد زیبای ــه نم ــا و آب ک ــه دری ــی ک حال

ــی ــر نریمان ــده اســت / امی ــه خشــک ش سال هاســت ک
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دیرتــر از همــه بــرای گرفتــن هدیــه بــه خانــه صالــح آمــد. از وســایل چیــز 
ــر نقاشــی تنهــا  ــه بســته بادکنــک و دفت ــود. گرفتــن ی ــده ب خاصــی نمان

دلخوشــی اش بــود / پوریــا حاتمــی
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ــن  ــی ای ــینه تاریخ ــاق پیش ــه در اعم ــه ریش ــتباف ک ــی دس قال
ــه  ــی ک ــمان درختان ــه آس ــرگ رو ب ــاخ و ب ــته و ش ــور داش کش
آمــاده اســتقبال از بهــار هســتند. روســتای قــالت، فــارس، 

بهــار139۶ / افشین)حســین( تــو
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درباره مجموعه فیلم مستند خاطرات روستا
فرهاد ورهرام

»دولــت ایــران بــراي نخســتین  بــار در اردیبهشــت 1314 در بنــد 
ــر مردم شناســي توجــه  ــه ام ــم اساســنامه فرهنگســتان اول ب هفت
کــرد. در ســال 1315فعالیت هــاي اداره نوپــاي مردم شناســي 
ــب  ــه تصوی ــد و در ســال 131۶ اساســنامه موسســه ب ــاز گردی آغ
ــگاه  ــه »بن ــم ب ــد ه ــي بع ــید و اندک ــارف رس ــي مع ــوراي عال ش
مردم شناســي« تغییــر نــام داد.محمد علــي فروغــي، غالمرضــا 
رشــید یاســمي، ویلیــام هازآلمانــي، مســعود کیهــان، دکتــر 
قاســم غنــي، دکتــر شــفق،نصراهلل فلســفي، علــي هانیبــال و 
کوهــي کرمانــي، کارگــزاران، مشــاوران علمــي و کارشناســان 
در  مردم شناســي  بنــگاه  دســتاوردهاي  بودندمهمتریــن  آن 
ــردآوري  ــي و گ ــوزه مردم شناس ــاد م ــالهاي 1315-133۰ ، بنی س
نزدیــک بــه 4 تــا 5 هــزار بــرگ یادداشــت مــردم نــگاري توســط 
ــه  ــا ب ــا ت ــاي آنه ــه بازمانده ه ــود ک ــوزگاران ب ــوزان و آم دانش آم
امــروز حفــظ شــده اســت. در آغــاز دهــه 133۰ بــا تشــکیل اداره 
کل هنر هــاي زیبــاي کشــور در وزارت فرهنــگ، بــه تدریــج 
مطالعــات مردم شناســي از کار مــوزه مردم شناســي جــدا شــد 
و نخســتین مجلــه تخصصــي »مردم شناســي« در ســالهاي 1335 
- 1338بــه همــت علــي هانیبــال از ســوي ایــن اداره کل منتشــر 
ــه«  ــگ عام ــا »اداره فرهن ــر صادق کی ــال 1337 دکت ــد. در س ش
ــوان  ــگران ج ــوزش پژوهش ــو آم ــا گزینش ــید و ب ــاماني بخش را س
توانســت در دهــه 134۰ مطالعــات منظــم و علمــي مردم شناســي 
ایــران دردو حــوزه تاریخــي و میدانــي را عملي ســازد. دســتاورهاي 
پژوهشــي ایــن دوراِن اداره فرهنــگ عامــه در »مجلــه هنــر 

ومــردم« و یــا بــه صــورت کتــاب منتشــر گردیــد و یــا در آرشــیو 
مردم شناســي بایگانــي شــد. در ســال 1352 ســازمان اداري و 
علمــي اداره فرهنــگ عامــه گســترش یافــت و بــه عنــوان »مرکــز 
ملي پژوهش هــاي مردم شناســي و فرهنــگ عامــه ایــران« در 
ــاد  ــه کار خــود ادامــه داد. مرکــز ی درون وزارت فرهنــگ و هنــر ب
شــده تــا ســال 1357 در حــال توســعه بــود و توانســت به عنــوان 
ــرد و  ــرار بگی ــي ق ــک مرکــز علمــي موردتوجــه مراکــز بین الملل ی
مردم شناســي تاریخي،  زیســتي،  انسان شناســي  حوزه هــاي  در 
ــه  ــران، مطالع ــایر ای ــالت و عش ــات ای ــي و مطالع ــات میدان مطالع
ــت  ــي فعالی ــگران خارج ــا پژوهش ــکاري ب ــهري و هم ــه ش جامع

ــته باشــد ــده ای داش عم
ــژه  ــه وی ــس از آن،ب ــوالت اداري پ ــالمي و تح ــالب اس ــس ازانق پ
فروپاشــي وزارت فرهنگوهنــر، »مرکــز پژوهش هــاي مردم شناســي 
ــران« وابســته  ــام »مرکــز مردم شناســي ای ــا ن و فرهنــگ عامــه« ب
بــه وزارتخانه هــاي فرهنــگ و آموزش  عالــي، ســپس فرهنــگ 
ــور،  ــي کش ــراث فرهنگ ــازمان می ــرانجام س ــالمي و س ــاد اس وارش
ــون  ــال 13۶7قان ــه در س ــا اینک ــرد. ت ــظ ک ــود را حف ــازمان خ س
اساســنامه ســازمان میــراث فرهنگــي بــه تصویــب مجلــس رســید 
و اندکــي بعــد در ســال 13۶9 شــوراي گســترش آموزش عالــي بــا 
ــن  ــرد و بدی ــالم ک ــود را اع ــت خ ــگاه موافق ــل آن بهپژوهش تبدی
ترتیــب میــراث مردم شناســي ایــران در پژوهشــکده مردم شناســي 

تــداوم یافــت.«

طرح موضوع
ــای  ــرح ه ــا ط ــگاهی و ی ــی و دانش ــز پژوهش ــون در مراک ــا کن ت
ــی  ــادی مونوگراف ــداد زی ــی تع ــای تحقیقات ــی موسســه ه مطالعات
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ــع دســتی و  ــع عشــایری، صنای ــتاها، جوام ــگاری( از روس ــک ن )ت
برگــزاری مراســم و آییــن هــای مذهبــی و ملــی در قالــب مطالعات 

ــا مــردم شناســی تهیــه شــده اســت. ــگاری و ی مــردم ن
ــا روش مردم شناســی از  ــه صــورت علمــی و ب ــی ب تهیــه مونوگراف
ســال 1343 آغــاز شــد. در دهــه پنجــاه و شــصت تعــداد زیــادی 
ــه چــاپ رســید.  ــه و ب ــران تهی ــف ای ــی از مناطــق مختل مونوگراف
اغلــب ایــن نوشــته ها توســط مردم شناســان مرکــز مــردم شناســی 
وزارت فرهنــگ و هنــر ) بعــد از انقــالب اســالمی پژوهشــکده مردم 
ــی دانشــکده  ــات اجتماع ــات و تحقیق شناســی( و موسســه مطالع

علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران تدویــن گردیــد.
ــردم  ــات م ــذاب در مطالع ــای ج ــیوه ه ــی از ش ــی یک مونوگراف
شناســی اســت.  بــا ایــن روش مطالعــه و تکــرار آن در ســال هــای 
بعــد مــی تــوان رونــد تحــول اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی آن 
ــار  ــه آث ــن زمین ــه در ای ــاتیدی ک ــرد. از اس ــی ک ــه را ارزیاب جامع
ارزشــمندی را عرضــه کردنــد مــی تــوان از هوشــنگ پورکریــم، ، 
ــادری، علــی بلــوک باشــی، اصغــر کریمــی و جــواد  ــادر افشــار ن ن
ــران  ــژاد و دیگ ــد ن ــی، غالمحســین ســاعدی، جــالل آل احم صف

نــام بــرد. 

ایده فیلم
ایــن فیلــم بــر اســاس اطالعــات و اســناد مونوگرافــی هــای تهیــه 
ــی  ــه بررس ــال 1343 ب ــه از س ــورد مطالع ــتاهای م ــده از روس ش
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 

روســتاها و اکنــون تعــدادی از آنهــا بــه مرکــز بخــش و گاه شــهر 
ــد. ــر یافته ان تغیی

از تعــداد بیــش از 4۰ روســتای مطالعــه شــده در نقــاط مختلــف 
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــه ۶۰ ب ــر ده ــا اواخ ــال 1343 ت ــران از س ای
ــتا  ــیزده روس ــی، س ــوع اقلیم ــی و تن ــی و قوم ــای فرهنگ تفاوت ه
بــرای تولیــد یــک مجموعــه فیلــم ســیزده قســمتی و هــر قســمت 

ــه مــدت 5۰ دقیقــه انتخــاب شــده اســت. ب
روستاهای مورد نظر عبارتند از:

هجیــج )کرمانشــاه(، ابیانــه )کاشــان(، زیــارت )گــرگان(، اورامانــات 
تخــت )کردســتان(، حدبــه )تــاالب شــادگان(، طالــب آبــاد 
ــارت )گــرگان(،  ــه )بوشــهر(، خــور )اصفهــان(، زی )ورامیــن(، هلیل
ــان(،  ــاحل عم ــن )س ــان(، رمی ــوس )اصفه ــدران(، اف ــما )مازن س

ــالن(. ــوله )گی ماس
تهیه کننده مجموعه: فرهاد ورهرام

تهیه شده در شبکه مستند 
کارگردانانــی کــه موضوعــات انتخــاب شــده را بــرای تولیــد فیلــم 

بــه عهــده گرفتنــد عبارتنــد از:

ــاد« از منوگرافــی روســتای  ــب آب ــرام:  فیلــم »طال ــاد وره فره
»طالــب آبــاد« تهــران اثــر »جــواد صفــی نــژاد« در ســال 1345، 
ــاس  ــر اس ــهر ب ــه« بوش ــتای »هلیل ــاک« در روس ــه ت ــم »بُِن فیل
مونوگرافــی »انگــور دیــم در بوشــهر« از عبــاس گروســی بــا 
همــکاری فرهــاد ورهــرام ســال 135۶، فیلــم »ســی و ســه ســال 
بعــد هــور دورق« در بــاره روســتای »حدبــه« در حاشــیه »تــاالب 
ــادگان از  ــاالب ش ــادی در ت ــد و صی ــش صی ــر بخ ــادگان« ب ش
فرهــاد ورهــرام 13۶2،  فیلــم »دیــروز، امــروز ابیانــه« بــر اســاس 
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یادداشــت ها و تصاویــر فیلــم و عکــس از  ســال 1353 الــی 138۰ 
ــی  ــر اســاس مونوگراف ــان تخــت« ب ــم »اورام ــرام، فیل ــاد وره فره
ــدر  ــم »بن ــال 137۰، فیل ــرام س ــاد وره ــت از فره ــان تخ اورام
هجیــج بــر اســاس مونوگرافــی روســتای هجیــج از هوشــنگ پــور 
ــنگ.  ــم، هوش ــنگ پورکری ــته هوش ــال 1345،نوش ــم در س کری
ــع  ــم مجل ــصت و شش ــماره ش ــار درش ــح«، انتش ــده حجی »دهک
»هنــر ومــردم« فروردیــن 1347، فیلــم »خبیــص کهنــه، شــهداد 
ــر اســاس مطالعــات دکتــر مســتوفی در منطقــه شــهداد و  ــو« ب ن

ــا 135۰.  ــال 1345 ت ــوت از س ــر ل کوی

ــاس  ــر اس ــا« ب ــان ابره ــما در می ــم »س ــری: فیل ــدی باق مه
مونوگرافــی دهکــده ســما از هوشــنگ پورکریــم  انتشــار درشــماره 
ــم  ــن 1347، فیل ــرد،  فروردی ــر وم ــه هن ــم مجل ــصت و شش ش
ــر اســاس مونوگرافــی دهکــده زیــارت نوشــته  »زیــارت در مــه« ب
هوشــنگ پورکریــم، مجلــه هنــر و مــردم، مهــر مــاه 1348، »خــور 
بــر کرانــه کویــر نمــک« بــر اســاس مونوگرافــی »بــر ســاحل کویــر 

ــی، 137۰.  ــم حکمــت یغمای نمــک«، نوشــته عبدالکری

مازیــار مشــتاق گوهــری: فیلــم روســتای »رمیــن«، بــر اســاس 

شــیوه هــای صیــد در ســاحل عمــان، نوشــته فرهــاد، 13۶2.  

هــادی آفریده: فیلــم » افــوس«، بر اســاس مونوگرافــی » دهکده 
افــوس« نوشــته محمدحســن ســرمدی. مجلــه هنر و مــردم، 135۰  

بــر  کوچــک«،  مــاه  »ســرزمین  فیلــم  بهــداد:  بابــك 
اســاس مونوگرافــی »نگاهــی بــه ماســوله ســرزمین محســور 
  .1357 مــردم،  و  هنــر  مجلــه  گلبــو،  فریــده  کننــده« از 

گفتار فیلم »بُِنه تاک«
ــا اقلیمــی گــرم و مرطــوب، در  ــره بوشــهر ب  در شــرق شــبه جزی
ــداد  ــر در امت ــدود ۰2 کیلومت ــول ح ــه ط ــزی، ب ــه حاصلخی ناحی
ــده  ــترده ش ــادی گس ــدادی آب ــام دارد، تع ــبزآباد ن ــه س ــا ک دری

ــرار دارد. ــه ق ــن ناحی ــه در ای ــی هلیل ــتای تاریخ ــه روس ــت ک اس
ــا  ــهر را آلمان ه ــی بوش ــروگاه اتم ــاختن نی ــه ۰531 س ــل ده اوای
شــروع کردنــد و قــرار بــود مردمــان روســتاهای مجــاور نیــروگاه را 
بــه مکانــی دیگــر منتقــل کننــد و تمــام ایــن منطقــه بــه فضــای 

ســبز تبدیــل شــود. 
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ــی کار  ــس از مدت ــد و پ ــا رفتن ــا اینکــه  انقــالب شــد و آلمان ه ت
بــه روس هــا 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 
ــان  ــن روســتا می ــی بوجــود آورده اســت و مــردم ای محرومیت های

ــد. ــدن و رفتــن در بالتکلیفــی بســر می برن مان
ــن  ــن و حاصلخیزتری ــی از مرغوبتری ــش مهم ــاص دادن بخ اختص
و  نیــروگاه  بــه  ســبز  منطقــه  ایــن  کشــاورزی  زمین هــای 
ــه رکــود کشــیده شــده  پایگاه هــای نظامــی فعالیــت کشــاورزی ب

ــت. اس

در   1345 ســال  در  گروســی  عبــاس  فقیــد  شــناس  مــردم 
ــا نوعــی از زراعــت دیــم آشــنا شــد  روســتاهای اطــراف بوشــهر ب
کــه تــا آن زمــان از چشــم محققیــق معاصــر پوشــیده مانــده بــود.

ســال 135۶ زنده یــاد افشــار نــادری رئیــس موسســه پژوهش هــای 
دهقانــی و روســتایی ایــران مــن و عبــاس گروســی را برای نوشــتن 
یــک مونوگرافــی از کشــت انگــور دیــم بــه بوشــهر فرســتاد. حاصل 
ــهر در  ــاران بوش ــم ب ــک و ک ــه خش ــفر ده روزه در منطق ــن س ای
گزارشــی بــا نــام انگــور دیــم بــا تعــداد زیــادی عکــس در موسســه 

پژوهش هــای دهقانــی و روســتایی ایــران چــاپ شــد. 

در اردبیشــت ســال 1377 بــرای 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 زارع زاده ســاکن آبــادی ســرتل  و چنــد بنــه 

زنــده و بنــه هــای مخروبــه انگــور فیلــم گرفتیــم.
ــی و  ــی بیابان ــاز در نواح ــاران از دیرب ــره آب ب ــع آوری و ذخی جم
ــوده  ــداول ب ــف معمــول و مت ــه شــکل های مختل ــران ب خشــک ای
ــد و  ــیاری را آزموده ان ــای بس ــن کار روش ه ــان در ای ــت. ایرانی اس

ــوده اســت. ــان ب ــاوری شــگفتی دســتاورد آن فن
تولیــد خروارهــا انگــور بــه صــورت دیــم و بــا اســتفاده از آب بــاران 
در زمیــن تفتیــده بوشــهر جلــوه ای از دانــش بومــی مردمــان ایــن 

منطقه بوده است. 

گفتار فیلم »دیروز، امروز ابیانه «
در بخــش مــردم شناســی مؤسســه ی مطالعــات و تحقیقــات 
ــای  ــا گروه ه ــّکاس ب ــوان ع ــه عن ــران، ب ــگاه ته ــی دانش اجتماع
ــل  ــجویی اه ــان، دانش ــان زم ــتم. در هم ــکاری داش ــق هم تحقی
ــاره ی  ــی، درب ــود روح االمین ــر محم ــاد دکت ــر زنده ی ــر نظ ابیانه،زی
ــی  ــر روح االمین ــال 1352 دکت ــر س ــرد. اواخ ــق میک ــه تحقی ابیان
عــازم روســتای ابیانــه شــد و مــن در ایــن ســفر بــا او همــراه شــدم. 
ظاهــراً مــا و تعــدادی از دانشــجویان معمــاری دانشــگاه تهــران، بــه 
ــه  ــه ابیان ــم کــه ب ــر ســیحون،اّولین گروهــی بودی سرپرســتی دکت

ســفر کردنــد.
پــس از ایــن ســفر، دکتــر روح االمینــی، طــرح مونوگرافــی ابیانــه 
را بــه مؤسســه ی مطالعــات و تحقیقــات دانشــگاه تهــران پیشــنهاد 

ــردم شناســی  ــه در ســال 1353 دربخــش م ــه ابیان کــرد و مطالع
مؤسســه ی مطالعــات، شــروع شــد.

مــن هــم بــه عنــوان عــکاس، بــا گــروه تحقیــق همــکاری 
. م د می کــر

ــه  ــایل ک ــری وس ــا مختص ــم، ب ــاره کردی ــتا اج ــه ای در روس خان
هــر وقــت گــروه تحقیــق بــه ابیانــه میرفــت در ایــن خانــه اتــراق 

ــرد.  میک
از اّولیــن روزهــای ورودمــان بــه ابیانــه، بــا خانوادهــی قاســم زاده 

آشــنا شــدیم.
 علی آقا و مهری خانم، کمک های زیادی به ما کردند.

ــا  ــف، ب ــات مختل ــی، از موضوع ــر عکاس ــالوه ب ــفرها ع ــن س در ای
ــم.  ــه گرفت ــم از ابیان ــه فیل ــد حلق ــت، چن ــوپر هش ــن س دوربی

تــا ســال 1354 هــر چنــد مــّدت یــک بــار، بــه ابیانــه رفــت و آمــد 
داشــتیم. بعــد از ایــن ســال،مطالعه ی ابیانــه بــرای مّدتــی متوّقــف 

شــد و گــروه تحقیــق هــم پراکنــده شــدند.
نتیجــه ایــن کــه بســیاری از یادداشــت ها و فیش هــا و نگاتیو هــای 

ابیانــه هــم، پــس از جابهجایــی دانشــکده علوم 
ــی  ــت و مونوگراف ــن رف ــات، از بی ــهی مطالع ــی و مؤسس اجتماع

ــید. ــرانجام نرس ــه س ــه ب ابیان
ــی از  ــه یک ــران و در دامن ــزی ای ــر مرک ــی کوی ــیه غرب در حاش
ارتفاعــات کرکــس، روســتای ابیانــه در انتهــای دّره ی  »چیمــه رود« 

ــع شــده اســت. واق
روســتای ابیانــه هماننــد ُمهــره ُســرخی اســت نشســته بــر بــازوی 
ــه  ــن ب ــگ که ــوی فرهن ــاکاش ب ــوز از خ ــه هن ــس؛ ک ــوه کرک ک
ــد  ــی چن ــک، خانههای ــی باری ــا کوچه های ــه ب ــد. ابیان مشــام میرس
اشــکوبه، بــه رنــگ قرمــز و گاه زرد، درهــای چوبــی و پنجره هایــی 
مشــّبک بــا نقشــهایی گوناگــون؛ و دختــران و زنانــی بــا رخت هایــی 
ــه  ــان و زمان ــر زم ــم داده و نظاره گ ــای ل ــه ی تّپه ــن، در دامن رنگی

اســت.
ــم  ــاره ی مراس ــی درب ــاخت فیلم ــرای س ــال 135۶ ب ــرم س مح
ــود  ــه ای ب ــم، تجرب ــدم. فیل ــه ش ــازم ابیان ــورا، ع ــوعا و عاش تاس
ــناس  ــاز و مردم ش ــه ژان روش، فیلمس ــی ک ــاس کارگاه ــر اس ب
فرانســوی در اصفهــان، در همیــن ســال برگــزار کــرده بــود و مــن 
در آن شــرکت داشــتم. ژان روش معتقــد اســت کــه بــرای تولیــد 
ــد یــک نفــر  فیلم هــای مردم شناســی، فیلمبــردار و کارگــردان بای
ــه  ــد، چ ــده باش ــوزش دی ــی آم ــم بوم ــردار ه ــر صداب ــد و اگ باش

ــر! بهت
ــر روِش ژان  ــا تکیــه ب ــا دوربیــِن روی دســت، و ب فیلــم نخــل را ب
ــردم  ــم م ــک فیل ــوان ی ــه عن ــم ب ــن فیل ــی ای ــاختم. ول روش س
ــود.  ــی ب ــوع آن مردم شناس ــط موض ــود و فق ــق نب ــی مؤف شناس
 یکــی از ویژگی هــای ایــن فیلــم، معرفــی فضــای ابیانــه در 
ــراد  ــالب، و حضــور نداشــتن توریســت و اف ــل از انق ســال های قب

ــود. ــم ب ــن مراس ــزاری ای ــه، در برگ غریب
ابیانــه دو نخــل دارد ، یکــی مربــوط بــه محلــه »ِهــَرده« و دیگــری 

متعلـّـق بــه محــل »پـَـل« اســت.
ــس از  ــه، پ ــر دو محلّ ــورا ه ــوعا و عاش ــح تاس ــال در صب ــر س ه
آذینبنــدی نخــل، آنــرا را بــا تشــریفاتی خــاص، در محلّــه ی خــود 
ــه  ــی خــود، ب ــه هنــگام ظهــر، آن را در جــای اصل میگرداننــد و ب

ــد. ــرار میدهن ــل گاه« ق ــام »نخ ن
ــواده ی  ــا خان ــه آشــناییای کــه ب ســال های پــس از انقــالب، بنــا ب
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ــه  ــار ســری ب ــت یکب ــد وق ــی داشــتم، هــر چن قاســم زاده و امین
ــه میــزدم. ابیان

ســال 88 در مجموعــه ی فیلــم غذاهــای آیینــی، ابیانــه را انتخــاب 
روزهــای  در  نخلگردانــی،  مراســِم  متولّــِی  کردم.خانواده هــای 
تاســوعا و عاشــورا، بــه کمــک دیگــران، وظیفــه ی پختــن و تقســیم 

ــد. ــن دو روز برعهــده دارن ــذری را در ای غــذای ن
غــذای نذریــدر بیــن اهالــی و مســافرانی کــه بــرای دیــدن مراســم 

تاســوعا و عاشــورا بــه ابیانــه آمده انــد تقســیم میشــود.
در ایــن ســال در برگــزاری مراســم نخــل، تغییــر بافــت فیزیکــی 
ــع دســتی و حضــور گســترده ی مســافران،  ــروش صنای ــتا، ف روس

ــود. ــاوت ب ــته متف ــال های گذش ــه س ــبت ب نس
ــه  ــه ابیان ــرا ب ــت، از راه دور، فق ــر نداش ــوار فقی ــه خان ــون ابیان چ

ــتند.  ــی برمیداش ــفرهای نان ــر س ــد و از ه می آمدن
قبــل از انقــالب و در دورهــی تحقیقات،بنــا بــه هــر مناســبتی، بــه 

خصــوص روزهــای برگــزاری مراســم، در ابیانــه حضــور داشــتم. 
ســال 1353 در مراســم عیــد فطــِر ابیانــه شــرکت کــردم و 
تعــدادی عکــس گرفتــم؛ کــه احتمــاالً تنهــا مجموعــه عکــس بــه 

ــت. ــم اس ــن مراس ــده از ای ــای مان ج
برگــزاری مراســم عیــد فطر،تاکنــون دســتخوش تغییــرات زیــادی 

شــده. 
ــرای  ــد، ب ــل از عی ــواری، روز قب ــر خان ــته، ه ــالهای گذش در س

می پختنــد.  نــان  درگذشتگانشــان 
قبرســتان  کنــار  در  زنهــا  فطــر،  عیــد  روز  میــش  و  گــرگ 
قدیمــی، نزدیــک حاجتــگاه، نانهــا را در ســفره نهــاده و کنــار آن 

. می نشســتند
در مســیر قبرســتان، افــراد مســتمنِد روســتا، بــدون آنکــه شــناخته 
ــی،  ــرده و اهال ــن ک ــب په ــادر ش ــک، چ ــی تاری ــوند؛ در مکان ش
ــادر  ــوکا را روی چ ــام تن ــه ن ــان ب ــرص ن ــا 3 ق ــور 2 ت ــگام عب هن
ــه از  ــتمندانی ک ــن مس ــا بی ــه نانه ــتند. بقّی ــا میگذاش ــب آنه ش

ــد. ــیم می ش ــد تقس ــده بودن ــه آم ــه ابیان ــای دور ب راهه
ــان و  ــه همــراه جمعّیتــی از زن باطلــوع آفتــاب، روحانــی روســتا ب
مــردان، بــه ســمت مصــاّل میرفــت تــا مراســم نمــاز عیــد فطــر را 

برگــزار کننــد.
از چنــد ســال پــس از انقــالب، مراســم هدیــه نــان، بــه فقــرا دیگــر 
ــی کــه دیگــر  منســوخ شــد و اکنــون نمــاز عیــد فطــر در مصاّلی
ــوار  ــا نون ــه ی آنه ــده و هم ــی نمان ــی آن باق ــور قدیم ــری از قب اث
ــه طبیعــت مصرفگرایــی  شــدهاند برگــزار میشــود. عّدهــای بنــا ب
و چشــم و هــم چشــمی،به وفــور انــواع میــوه، شــیرینی، شــربت، 
ــِی  ــرای پذیرای ــار قبــر بستگانشــان ب ــوا، در کن آجیــل و آش و حل

ــد.  ــرات میکنن ــن مراســم شــرکت دارند،خی کســانی کــه در ای
ســال های قبــل از انقــالب بیشــترین دیدارکننــدگان ابیانــه، 
ــدک، گردشــگر  ــدادی ان ــاری، عّکاســی و گاه تع دانشــجویان معم

ــد.  ــی بودن ــا خارج ــی و ی ایران
ــتند و  ــفر داش ــه س ــتر ب ــای بیش ــردم عالقه ــالب، م ــد از انق بع
گردشــگران بســیاری در فصــل بهــار و تابســتان و پاییــز بــه ابیانــه 

ــد.  ســفر میکردن
انتخــاب ابیانــه بــه عنــوان لوکیشــن ســریال هــای تلویزیونــی بــه 
ــروف  ــاد؛و فیلم هــای ســینمایی، در مع ــل آب خصــوص ســریال مث

ــود. ــر نب ــن روســتا بی تاثی شــدن ای
ــم  ــزاری مراس ــان برگ ــه، در زم ــده ی ابیان ــد کنن ــترین بازدی بیش

ــورا  ــوعا و عاش ــای تاس ــی( در روزه ــرداری، ) نخــل گردان نخــل ب
اســت. بســاط فــروش صنایــع دســتی، لواشــک، میوه هــای 
ــط  ــه بومــی روســتا، توّس ــه و زنان ــاس مردان خشــک، اســفند و لب
ــود.  ــوم نب ــته مرس ــه در گذش ــق دارد ک ــی، رون ــدادی از اهال تع
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، میوه هــای 
خشــک، لواشــک، عروســک و لبــاس را بــه عنــوان تولیــدات ابیانــه 
میفروشــند کــه البّتــه هیــچ کــدام از آنهــا، محصــول ابیانــه نیســت. 
ــوص در  ــه خص ــگران ب ــد گردش ــه، از بازدی ــردم ابیان ــی از م برخ
ــزاری  ــی در برگ ــر بی نظم ــه خاط ــورا، ب ــوعا و عاش ــای تاس روزه
ــه  ــوری ک ــه ط ــد؛ ب ــرم، گله مندان ــه ی مح ــل، در ده ــم نخ مراس
ســال 9۶ ورود مســافران غریبــه بــه ابیانه ممنــوع شــد و از محلّیدر 
ابتــدای ابیانه،کــه از مســافران ورودیــه میگیرنــد، بازدیدکننــدگان 

ــده شــدند. برگردان
ــگران  ــه گردش ــورد توج ــر م ــای اخی ــه  در دهه ه ــه ابیان ــا اینک ب
ــتا  ــادی روس ــعه اقتص ــه، در توس ــن توّج ــی ای ــه، ول ــرار گرفت ق

ــت. ــته اس ــی نداش نقش
باغــداری و زراعــت و دامــداری کــه روزی در ابیانــه بســیار رونــق 
داشــت؛ دیریاســت رو بــه افــول نهــاده. ســالمندان، تــوان رســیدگی 
بــه امــور کشــاورزی و دامــداری خــود را ندارنــد. اغلِب نســلجوان،از 
ــد و در بخش هــای خدماتــی در منطقــه،  روســتا مهاجــرت کرده ان
مشــغول بــه کاراَنــد. و یــا بــه شــهرها، بــه خصــوص بــه اصفهــان و 

تهــران مهاجــرت کــرده و میکننــد.
ــه ای  ــه رود، در پشــت تّپ ــای دّره ی چیم ــه. در انته ــتای ابیان روس

بلنــد واقــع شــده اســت.
ــار  ــن ب ــرای اّولی ــه ب ــافری ک ــالب، مس ــل از انق ــال های قب در س
ــگ  ــه رن ــی ب ــان خانه های ــاد، ناگه ــتا می نه ــن روس ــه ای ــای ب پ

ــد. ــدار میش ــاش پدی ــر دیدگان ــز و زرد در براب قرم
ــاّده ی ورودی  ــوی ج ــر در دوس ــک کیلومت ــدود ی ــا ح ــون، ت اکن
ــاًل  ــته، کام ــم انداز گذش ــاخته اند؛ و چش ــازه س ــه و مغ ــه، خان ابیان

ــه اســت. ــان رفت از می
ابیانــه در ســال 1352، بــه عنــوان روســتایی تاریخــی، در ســازمان 
میــراث فرهنگــی بــه ثبــت رســید؛ و ســال 1354 در زمــره ی آثــار 

ملـّـی محســوب شــد.
جمعّیــت ابیانــه، در طــول ســال ثابــت نیســت. بیشــترین جمعّیــت 
آن در روزهــای برگــزاری دهــه محــرم و دیگــر اعیــاد و جشــن های 

مذهبــی و تابســتان و کمتریــن آن در فصــل زمســتان اســت.
آمــار ســال 1345، جمعّیــت ابیانــه را در حــدود 22۰۰ نفــر اعــالم 
کــرده اســت. ولــی جمعّیــِت ثابــِت فعلــِی ایــن روســتا، در حــدود 
ــره، و مّســن اند. در  ــا دو نف ــک ی ــب خانواده هــای ی 3۰۰ نفــر واغل
ســال های اخیــر نیــز حضــور مهاجــران افغانــی در روســتای ابیانــه 

چشــمگیر اســت.
ــب در  ــکنی مناس ــه مس ــه ک ــردم ابیان ــّده ای از م ــال 1358 ع س
ــت  ــه، از دول ــاختن خان ــرای س ــتند، ب ــتا نداش ــت روس درون باف

ــد.  ــن کردن ــت زمی ــت درخواس وق
ایــن واگــذاری بنــا بــه شــرطی انجــام گرفــت کــه نمــای خانه هــای 
نوســاز بــا بافــت قدیمــی همخوانــی داشــته باشــد. اّمــا ایــن اتفــاق 
نیفتــاد و خانه هــای ورودی روســتا هماننــد دکورهــای رنــگ شــده 

شــهرک ســینمایی، از آب درآمــد.
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ــار توســعه ی  ــودن معی ــی همچــون گنــگ ب ــن ســالها عوامل در ای
ابیانــه، نیــاز نســل جــوان بــه مســکن، محدودیّتهــای ساختوســاز 
در بافــت قدیمــی، و کــم تجربگــی و ضعــف مدیریـّـت در نهادهــای 
تصمیــم گیرنــده، بــرای واگــذاری زمیــن، شــرایط نابــه ســامانی را 

بــه بافــت روســتا تحمیــل کردنــد.
در اّولیــن قــدم، شــورای اســالمی وقــت ابیانــه، محــور توســعه را در 
امتــداد مســیر ورودی روســتادر نظــر گرفــت. اکنــون اّمــا، ورودی 
ــه گردشــگران  ــوع معمــاری، ب ــن ن ــا بی هویّت تری ــی روســتا ب اصل

ــد. ــد می گوی خــوش آم
از ســال138۰، مــردم ابیانــه ی ســاکن تهــران و شــهرهای بــزرگ، 
ــدند  ــور ش ــر، مجب ــود کارگ ــی و کمب ــکل برفروب ــع مش ــرای رف ب
پشــت بام های خانــه خــود را ایــزوگام کننــد. ایــزوگام پشــت 
ــه لطمــه  ــگ ســرخفام ابیان ــه ترکیــب رن ــا ب ــا باعــث شــد ت بام ه
وارد شــود. بنــای خانه هــای قدیمــی بــا در و پنجره هــای چوبــی و 
ــه  ــا ترکیــب تیرهــای چــراغ بــرق و لول نقش هــای هندســی آن، ب
کشــی و نصــب علمکهــای گاز و همچنیــن خانه هــای نوســاز ودر 
و پنجــره ی آلمینیومــی تعــدادی از منــازل، چهرهــای دیگــر بــرای 

ابیانــه ترســیم کــرده اســت.  
مّدتــی اســت کــه ســاخت و ســازها در ابیانــه رو بــه افزایشاســت. 
ــای آن،  ــه ج ــوند و ب ــراب میش ــی خ ــای قدیم ــا و فضاه خانه ه
ــاری  ــا معم ــگ ب ــح ناهماهن ــن و مصال ــا تیرآه ــاختمانهایی ب س

ــود. ــتفاده میش ابیانه،اس

گفتار فیلم »طالب آباد «
ــاد روســتایی در 14 کیلومتــری شــهر ری و بــر ســر راه  طالــب آب

ورامیــن قــرار دارد.  
فیلــم طالــب آبــاد بــر اســاس یکــی از معروف تریــن مونوگرافی هــا 
نوشــته شــده در ایــران ســاخته شــده کــه حاصــل ده ســال مطالعه 

جــواد صفی نــژاد در ایــن روســتا اســت.
ــم، تحــوالت اقتصــادی و اجتماعــی روســتا را از دوره  ــن فیل در ای

ــد. ــون نشــان می ده ــا کن ــی ت ــن مونوگراف تدوی
ــواد  ــط ج ــاد توس ــب آب ــی طال ــگارش مونوگراف ــال از ن ــاه س پنج
ــی اســت مهــم در  ــژاد می گــذرد و هــم اکنــون نیــز کتاب صفــی ن

ــات روســتایی. ــه مطالع زمین
ــاد حتــی یــک خشــت هــم   از گذشــته قلعــه روســتای طالــب آب
ــرات  ــتا خاط ــن روس ــردم ای ــب م ــی اغل ــت. ول ــده اس ــی نمان باق
ــاب  ــات کت ــالی صفح ــود را در الب ــی خ ــی و نوجوان دوران کودک
ــد.  ــش کنن ــا روایت ــد ت ــاد می  آورن ــه ی ــاد ب ــی طالب آب مونوگراف

گفتار فیلم »اورامان تخت «
ســال 1395 اســت، در راه ســفر بــه روســتای اورامــان تخــت یــاد 

وقایعــی افتــادم کــه 25 ســال قبــل در همیــن مســیر رخ داد.
ــاله  ــر س ــه ه ــدن مراســمی ک ــرای دی ــه ب ــود ک ــه زمســتان ب چل
بــه مــدت دو هفتــه از نیمــه  بهمــن در روســتای اورامــان تخــت 

ــدیم. ــتا ش ــن روس ــازم ای ــود ع ــزار می ش برگ
مــدام بــرف می باریــد و جــاده منتهــی بــه روســتا بسته شــده 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 هفتــه ای در روســتا مانــدگار شــدیم.
در ایــن ســفر روســتای اورامــان تخــت بــرق، تلفــن، گاز و جــاده 

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. 
ــوان  ــا عن ــا را ب ــته ها و عکس ه ــت نوش ــان دس ــد هم ــی بع مدت
مراســم  برگــزاری  و  تخــت  اورامــات  روســتای  مونوگرافــی 
ــد  ــرای تولی ــر اســاس آن طرحــی ب ــردم و ب ــم ک پیر شــالیار تنظی
ــوزه  ــش و م ــوم اتری ــرح را وزارت عل ــتم. ط ــتند نوش ــی مس فیلم
ــم عروســی  ــت کــرد و ســال 1373 فیل ــن حمای مردم شناســی وی

ــاختم.    ــدس را س مق
ــت  ــالیار روای ــروس پیرش ــم ع ــی مراس ــتم زاده متول ــد رس  محم
ــل از  ــد: قب ــف می کن ــه تعری ــن گون ــن را ای ــن جش ــزاری ای برگ
تولــد پیرشــالیار پــدرش میمیــرد و ســر پرســتي او را عمویــش پیــر 

ــرد.  ــده مي گی ــر عه ــف ب ــد یوس محم
پیــر شــالیار در ســن پانــزده ســالگي در غــاري نزدیــک روســتاي 
اورامــان تخــت بــه چلــه مي نشــیند. بعــد از پایــان چلــه نشــیني، 
ــه  ــالیار  ب ــهرت پیرش ــد. آوازه ي ش ــه او مي گرون ــتا ب ــردم روس م
ــرزمین هاي دور  ــه س ــات ب ــزه و کرام ــری دارای معج ــوان پی عن

ــد. ــت می رس دس
ــاری  ــک بیم ــر ی ــر اث ــارا ب ــاه بخ ــر پادش ــون دخت ــار خات ــاه به ش
مرمــوز قــدرت تکلــم و شــنوایی اش را از دســت می دهــد. تــالش 
ــا اینکــه  ــد، ت ــی نتیجــه می مان ــر ب ــودی دخت ــرای بهب ــان ب طبیب
ــد  ــه کن ــرش را معالج ــس دخت ــر ک ــد ه ــالم می کن ــاه اع پادش

ــد.  ــری برگزین ــه همس ــد او را ب می توان
ــم  ــارا ه ــه بخ ــا خط ــالیار ت ــر ش ــزات پی ــات و معج ــر کرام خب
مي رســد. دختــر پادشــاه بخــارا همــراه بــا عمــو و همراهانــش عــازم 
روســتاي اورامــان تخــت مي شــوند تــا شــاید معجــزه پیــر شــالیار 

دختــرش را شــفا بخشــد.
ــالیار می رســند  ــه پیرش ــک خان ــاه، نزدی ــتادگان پادش ــی فرس وقت
ناکهــان صدایــی هولنــاک بگــوش می رســد و دختــر پادشــاه 

ــالمتی  س
زبــان و گوشــش را بــاز می یابــد. طبــق پیمــان پادشــاه، دختــر بــا 
ــی  ــکاری اهال ــا هم ــن ازدواج ب ــد و جش ــالیار  ازدواج مي کن پیرش

ــود. ــزار می ش ــتا برگ روس
هــر ســاله در نیمــه زمســتان بــه مــدت 4 روز و در طــی دو هفتــه 
ــان  ــا هم ــانه ای ی ــری افس ــالکرد ازدواج پی ــرای س ــمی ب مراس

ــود.  ــزار می ش ــت برگ ــان تخ ــتای اورام ــالیاردر روس پیرش
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 1377 بــرای 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 
ــم و از مراســم  ــه روســتا رســیدیم. دو روزی در روســتا بودی ــا ب ت
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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 1371 بــود کــه فیلــم عروســی مقــدس را ســاخته بــودم.
ــد و دراویشــی  ــم بودن ــد فیل ــروه تولی ــتا گ ــای روس ــا غریبه ه تنه
ــده  ــن مراســم از روســتاهای اطــراف آم ــرای شــرکت در ای ــه ب ک

ــد. بودن
ــرای  ــار ب ــار در فصــل به ــادگار یکــی دو ب ــاد  و  ی ــم ی ــس از فیل پ
ــرار  ــتی برق ــان دوس ــه بینم ــتایی ک ــی در روس ــدار خانوارهای دی
ــه  ــه اورامــان تخــت رفتــم. جــاده خاکــی مریــوان ب ــود  ب شــده ب
روســتا اســفالت شــده و تیرهــای بــرق و ســیم های تلفــن چهــره 
ــر روی مــزار قدیمــی پیرشــالیار  ــود و ب روســتا را دگرگــون کرده ب

ــد.  گنبــدی ســاخته بودن
ــرای  ــران ب ــا ای ــاب  ســرزمین م ــا انتشــار کت نصــراهلل کســراییان ب
ــم  ــان تخــت و مراس ــتای اورام ــد عکــس روس ــا چن ــار ب ــن ب اولی
پیــر شــالیار را معرفــی کــرد. بعــد از چــاپ ایــن کتــاب و ســپس 
نمایــش فیلــم عروســی مقــدس، روســتای اورامــان تخــت معــروف 
شــد و به تدریــج گردشــگران و عکاســان زیــادی در زمــان برگــزاری 
ــد.   ــن روســتا می آمدن ــه ای مراســم ســالگرد عروســی پیرشــالیار ب
ــی در  ــاختن فیلم ــرای س ــد ب ــروه تولی ــا گ ــال 1395 ب ــن س بهم
بــاره تحــوالت روســتا از ســال 137۰ تــا 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 برف روب هــا 
ــن  ــل همی ــرق اه ــر ب ــن دو کارگ ــد. آوار بهم ــاز کردن ــاده را ب ج
منطقــه را بــه کام خــود کشــیده بــود و آنهــا زیــر انبوهــی از بــرف 
ــد. ســرانجام مامــوران هــالل احمــر راهــداری  مدفــون شــده بودن

ــر انبوهــی از  ــازه آنهــا را از زی ــی جن ســر رســیدند و پــس از مدت
بــرف بیــرون کشــیدند.

ــا  ــی آنه ــتان زندگ ــه داس ــی اســت ک ــات ســرزمین پیرهای اورامان
بیشــتر بــه افســانه ها شــباهت دارد. پیرهــای اورامــان گاه انســانی 
ــمه ای     ــال و گاه چش ــت کهنس ــی اس ــت بلوط ــی، گاه درخ واقع
خروشــان و یــا چوبــی فــرو رفتــه بــر زمیــن و پارچه هایــی 

ــت. ــر آن اس ــر پیک ــده ب ــده ش پیچی
روســتاي اورامــان تخــت در منتهــي الیــه دره اورامــان، در اســتان 
ــده  ــا ش ــت بن ــوه تخ ــل ک ــدی در مقاب ــیب تن ــتان و در ش کردس
اســت. ایــن روســتا از کمرکــش کــوه تــا بــه بــاال گســترده شــده و 
ــاي  ــه از صخره ه ــنگ هایي اســت ک ــد ُگل س ــاي آن همانن خانه ه

کــوه ســربدر آورده انــد.
در بخــش شــمالي و بــر روي ارتفاعــي مشــرف بــه روســتا، آثــاري 
ــده  ــه جــاي مان از دیوارهــا و ســتون هاي ســنگي خشــکه چیــن ب

کــه نشــان از کهــن بــودن آن دارد.
کوچــه اصلــي در کمرکــش کــوه در جهــت شــرقي – غربــي 
کشــیده شــده و روســتا را بــه دو بخــش تقســیم مي کنــد و 
هرکــدام از ایــن دو بخــش از چنــد محلــه تشــکیل شــده اند. 
دیــوار خانه هــا بــا ســنگ هاي چیــده شــده بــر روي هــم و بــدون 
ــه روش  ــد.  دیــوار خانه هــاي نوســازش هــم ب مــالت بنــا شــده ان
خشــکه چین انــد بــا ایــن تفــاوت کــه شــکاف بیــن ســنگها را بــا 

ســیمان و یــا مــالط خــاک و گــچ پــر کرده انــد. 
ــارش  ــر ب ــس از ه ــد و پ ــدود می کنن ــا کاهــگل ان پشــت بام ها را ب
بــرف و پــارو کــردن، روی آن کمــي نمــک مي پاشــند و بــام 

غلطــان می چرخاننــد.
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 خانه هــای قدیمــی بنــا شــده بــود و اکنــون 

ــد ســاخته اند.  ــن مســیر خانه هــای جدی در تمــام ای
تعــدادی از خانه هــای دســتخوش تغییــر یــا تخریــب شــده 
ــم  ــه از ه ــا فاصل ــه و ب ــد طبق ــاز را چن ــو س ــاختمان های ن و س
قدیمــی  خانه هــای  برعکــس  آن  پشــت بام های  و  ســاخته اند 

ــت.  ــی نیس ــاع اهال ــد و اجتم ــت و آم ــل رف ــر مح دیگ
ســاخت و ســازهای جدیــد چــه در داخــل بافــت قدیــم و چــه در 
خــارج از آن بــا بســتر طبیعــی روســتا همخوانــی نــدارد و خانه هــا 

را بــا آهــن و آجــر، بتــون بنــا کرده انــد.  
ــن اســت و  ــن رفت ــاری گذشــته در حــال ازبی شــیوه خــالق معم
ــا نمی شــود. اگــر هــم  ــه ای بن ــه شــیوه خشــکه چین خان دیگــر ب
ــاختمان های  ــداث س ــرای اح ــد، ب ــا کنن ــنگ بن ــا س ــواری را ب دی
ــا  ــند و ب ــی تراش ــوه را م ــی ک ــیب طبیع ــه، ش ــد طبق ــاز چن نوس
ــر  ــد آج ــیمان همانن ــالت س ــا م ــده ب ــل داده ش ســنگ های صیق

روی هــم می چیننــد. 
در گذشــته اگــر هــر خانــه طویلــه ای بــرای نگهــداری دام داشــت، 
ــین  ــردن ماش ــارک ک ــرای پ ــا ب ــن فض ــد از ای ــای جدی در بناه

اســتفاده می کننــد.
گســترش معمــاری غیــر بومــی توســط ارگان هــا و ســازمان 
هــای دولتــی ســبب رواج نوعــی الگــوی نامناســب در ایــن اقلیــم 

ــت.  ــده اس ــتانی ش کوهس
بــا گســترش ســاخت و ســازهای جدیــد، ســاختمان های تاریخــی 
ــی  ــت تاریخ ــج باف ــه تدری ــده و ب ــا ش ــتا ره ــت روس در باالدس
ــب  ــا ارزش تخری ــای ب ــکنه و خانه ه ــی از س ــت خال ــان تخ اورام

می شــوند.
ــد  ــای جدی ــرای ســاخت خانه ه ــان تخــت ب ــب ســاکنان اورام اغل
ــراد  ــط اف ــا توس ــن خانه ه ــد. ای ــی ندارن ــوان مال ــه ت ــد طبق چن
ــور  ــه منظ ــوان ب ــوص مری ــه خص ــراف ب ــهرهای اط ــول ش متم

اتراقگاه هــای ییالقــی بنــا شــده اند.
ورود ایــزوگام بــه عنــوان عایــق پشــت بــام ، در هنــگام بــارش بــرف 

و بــاران ســطح پشــت بام ها را کــه اغلــب محــل گــذر 
اهالــی اســت بــه شــدت لغزنــده کــرده اســت. در بعضــی از 
ــا  ــه ب ــی،، صاحــب خان ــذر اهال ــری از گ ــرای جلوگی پشــت بام ها ب
ســیم و یــا طنــاب دور پشــت بام را حفــاظ کشــیده  و ایــن بمعنــی 
ــا  ــوان فضــای عمومــی صده ــه عن ــا ب ــودی نقــش پشــت بام  ه ناب

ــان روســتا اســت. ســاله مردم
ــه زمینــه تاریخــی  ــدون توجــه ب در ســال های اخیــر شــهرداری ب
ــب خانه هــای  ــرای تخری ــردم را ب ــرای توســعه نابجــا، م روســتا، ب
ــت قدیمــی و ســاختن  ــای باف ــه الگوه ــدون توجــه ب تاریخــی و ب

ــت. ــرده اس ــویق ک ــد تش ــای جدی خانه ه
ــتا را  ــاری روس ــد معم ــا تهدی ــی تنه ــراث فرهنگ ــان می کارشناس
ــگاه  ــان از ن ــن نش ــد و ای ــح می دانن ــتفاده از مصال ــر در اس تغیی
ــه  ــل دســت ب ــن عوام ــه منظــر فرهنگــی اســت. ای ســطحی نگر ب
دســت هــم داده تــا در آینــده ای نه چنــدان دور معمــاری اورامــان 

ــود. ــون می ش ــدت دگرگ ــت بش تخ
ــتاي  ــتی در روس ــع دس ــد صنای ــر تولی ــال های اخی ــن س ــا همی ت
ــدات  ــن تولی ــادي داشــت. بخشــي از ای ــق زی ــان تخــت  رون اورام

ــارج  ــاي خ ــر در بازاره ــش دیگ ــد و بخ ــرف می ش ــتا مص در روس
از روســتا بفــروش مي رســید. پنــج کارگاه بافندگــي، پنــج کارگاه 
ســبدبافي، یــک مغــازه گیــوه بافــی، یــک کارگاه نمــد مالــي و یــک 
کارگاه نجــاري در روســتا فعالیــت داشــتند. اکنــون تنهــا بافنــده 

ــد. ــد کار کن ــر می توان ــت ســن کمت ــت کهول روســتابه  عل
تنهــا نجــار پیــر روســتا هــم گاهــی بــرای فــروش بــه مســافران، 

ــد.  ــت می کن ــی درس ــق چوب ــانه و قاش ــدادی ش تع
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 

ــادی انجــام نشــده اســت. فرهنگــی کار زی
ــتا را  ــی روس ــجد تاریخ ــده مس ــی عم ــته بخش ــال گذش ــد س چن
ــده  ــد باقیمان ــی بع ــد. مدت ــا کردن ــد بن ــب و مســجدی جدی تخری
بافــت کهــن مســجد را از میــان بردنــد و فضــای مســجد را 
ــه یــک معمــاری نامتــوازن و  ــد. ایــن مســجد نمون گســترش دادن

ــت.   ــت اس ــان تخ ــتای اورام ــن روس ــت که ــا باف ــگ ب ناهماهن
گورســتانی در نزدیکــی روســتا قــرار دارد. ایــن مقبــره در وضعیــت 
اولیــه خــود بــدون گنبــد بــود  بــا دیوارهــای ســنگ چین شــده و 
دری کوچــک از چــوب و درختــان بلــوط کهنســالی کــه دراطــراف 
ــد  ــدس می دانن ــی مق ــان را اهال ــن درخت ــد. ای ــده بودن آن رویی
و بــرای بــرآوردن آرزوهــای خــود بــه شــاخه های آن پارچــه 

می بندنــد. 
طــی ســال های اخیــر بــدون توجــه بــه فضــای کهــن وآیینــی ایــن 
ــالیار،  ــه پیر ش ــی محوط ــب ورودی قدیم ــس از تخری ــه، پ محوط
ــن ورودی  ــاالی ای ــر نوشــته ب ــدی ســاخته شــده و ب ورودی جدی
بــه پیرشــالیار لقــب ســید مصطفــی داده انــد. ایــن لقــب بــا تاریــخ 
زندگــی پیرشــالیار کــه بیشــتر بــه افســانه ها پهلــو می زنــد 

بی ارتبــاط اســت.
تاریــخ دقیــق حیــات پیرشــالیار بــه درســتی مشــخص نیســت و تــا 
ــا نــگاه تاریخــی و اسطوره شناســی در ایــن  بــه امــروز پژوهشــی ب

بــاره انجــام نشــده اســت. 
ــاخته اند. در  ــزی س ــد فل ــا گنب ــی ب ــالیار بنای ــزار پیر ش ــر روی م ب
ــزرگان  ــور ب ــد در معمــاری قب ــه از گنب ــن منطق ــه در ای ــی ک حال

ــد. ــتفاده نمی کنن اس
ــی  ــا محل ــری و ی ــایت های خب ــر س ــا و دیگ ــایت ویکی پدی  در س
ــادی نوشــته اند.  ــب زی ــالیار مطال ــزاری مراســم پیرش ــاره برگ در ب
ــر اســاس  ــن روســتا کــه ب ــاره ای ــی در ب ــه جــز همــان تحقیقات ب
ــم عروســی مقــدس را ســاختم، نوشــته ای منتشــر نشــده  آن فیل
ــا  ــذ ب ــدون ماخ ــفاهی و ب ــع ش ــا از مناب ــته ه ــب نوش ــت. اغل اس
انــدک تغییــرات، در نشــریات و ســایت ها منتشــر شــده اســت. گاه 
ــگاه  میــراث  ــن نوشــته ها توســط شــرکت های گردشــگری و پای ای
ــزاری  ــالیار و برگ ــی پیرش ــندی از زندگ ــوان س ــه عن ــی ب فرهنگ
ــن  ــام ای ــرد. در تم ــرار می گی ــافران ق ــار مس ــم آن در اختی مراس
نوشــته ها برگــزاری مراســم پیرشــالیار را گاهــی دو و گاهــی  ســه 
روز عنــوان کرده انــد. امــروزه بــا ایجــاد جــاده مناســب و افزایــش 
ــم  ــن مراس ــرکتهای گردشــگری ای ــغ ش ــایل ارتباطــی، و تبلی وس

ــگاران و گردشــگران. ــرای عکاســان  و خبرن ســوژه ای اســت ب
ــزاری  ــی در برگ ــث بی نظم ــان باع ــگران و عکاس ــور گردش حض
مراســم شــده اســت. بــا ایــن بی نظمــی پیرهــا و بــزرگان اورامــان 
تخــت هماننــد ســابق عالقــه ای بــه شــرکت در مراســم پیرشــالیار 
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ــای  ــه فض ــبت ب ــا نس ــای آنه ــه باوره ــز ک ــان نی ــد. جوان را ندارن
قدســی ایــن مراســم کمرنــگ شــده، نمی تواننــد شــکل و اجــرای 

ــد. ــود بجــا بیاورن ــه کــه ب مراســم را همانگون
در گذشــته ایــن مراســم بــا نظمــی خــاص برگــزار می شــد. 
ــان  ــذر زم ــا در گ ــزاری مناســک و آیین ه ــر و تحــول در برگ تغیی
ــی از  ــت. یک ــی اس ــری طبیع ــون ام ــل گوناگ ــر عوام ــت تاثی تح
ایــن تغییــرات حضــور گردشــگری بــه ســبک ایرانــی در برگــزاری 

ــت. ــالیار اس ــی پیرش ــم عروس مراس
ــه  ــت و روزی ک ــال اس ــن س ــتان هم ــم در تابس ــات مراس مقدم
ــاغ  ــای ب ــواده اش گردوه ــراد خان ــا اف ــم ب ــزاری مراس ــی برگ متول
ــی  ــان واقع ــا زم ــد. ام ــع آوری می کنن ــالق جم ــالیار را در یی پیرش
ــه  ــه مــدت چهــار روز در طــی دو هفت مراســم در نیمــه بهمــن ب

برگــزار می شــود. 
چنــد روز قبــل از برگــزاری مراســم متولــی بــا همــکاری تعــدادی 
از بچه هــای روســتا بــا تقســیم گردو هــای بــاغ پیرشــالیار در بیــن 

اهالــی روز مراســم را اعــالم می کننــد.
قبــل از طلــوع آفتــاب دختــران و پســران روســتاي اوارامــان تخــت 
در کوچــه هــا مــي گردنــد و مــردم را از اولیــن روز برگــزاري کــه 
ــه آنهــا  ــا خبــر مي کننــد و روســتاییان  ب مراســم قربانــی اســت ب

ــا بیســکویت می دهنــد.  گــردو، تــوت و ی
در برگــزاری مراســم هــر طایفــه ای عهــده دار وظیفــه ای اســت کــه 
ــِم  ــد. مراس ــام می دادن ــان کار را انج ــته هم ــا در گذش ــداد آنه اج
قربانــي مقابــل خانــه اي منتســب بــه خانــه ي پیــر شــالیار برگــزار 
ــه  ــن کار ب ــر اســت و ای ــي گاِو ن ــن قربان مي شــود و همیشــه اولی
ــان  ــه در زم ــن طایف ــداد ای ــون اج ــت چ ــا اس ــه پاش ــده طایف عه
عروســي پیــر شــالیار بــا دختــر پادشــاه بخــارا، وظیفــه ذبــح دام هــا 

را بــه عهــده داشــتند.
ــا  غــذاي مخصــوص مراســم پیــر شــالیار نوعــي آش اســت کــه ب
ــار  ــه ان ــات و دان ــاز، حبوب ــه، آرد، پی ــدم پخت ــي، گن گوشــت قربان
ــه  ــه را طایف ــن وظیف ــود و ای ــه می ش ــالیار تهی ــر ش ــه پی در خان

ــه ي  ــه طایف ــذا وظیف ــیم غ ــد و تقس ــده دارن ــه عه ــواس« ب »ه
»غني هــا« اســت.

ــتاي  ــردان روس ــادي از م ــداد زی ــذا، تع ــان تقســیم غ ــس از پای پ
اورامــان تخــت مقابــل خانــه پیــر شــالیار مي آینــد تــا در مراســم 
ــژه ي  ــن مراســم، وی ــد. شــرکت در ای ــر و ســماع شــرکت کنن ذک
طوایــف  از  دف  نوازنــدگان  تنهــا  نیســت،  خاصــي  طایفــه ي 

ــد.  ــادات« ان ــي« و  »س »رحمت
ــد و  ــان مي رس ــه پای ــماع ب ــر و س ــم ذک ــاب مراس ــروب آفت ــا غ ب
ــا  ــود دع ــي خ ــه زندگ ــن ب ــت یافت ــراي برک ــدگان ب شــرکت کنن

می کننــد.
ــان  ــد. در پای ــان می رس ــه پای ــد روز اول ب ــم همانن  روز دوم مراس
ایــن روز پــس از نمــاز مغــرب اکثــر مــردان و جوانــان روســتا بــه 
خانــه پیــر شــالیار آمــده تــا در مراســم » شــب نیشــت « شــرکت 
ــه تعــدادي ســکو ســاخته شــده اســت و هــر  کننــد. در ایــن خان
کــدام بــه یکــی از طوایــف تعلــق دارد. اهالــی اعتقــاد دارنــد در این 
شــب هــر تعــداد میهمــان کــه در ایــن خانــه بیایــد جایــی بــرای 

ــد. ــالیار می دانن ــزات پیرش ــن را از معج ــد و ای ــتن می یاب نشس
ــده  ــه عه ــالیار ب ــر ش ــي پی ــم عروس ــالگرد مراس ــازماندهي س س
ــا  ــواده آنه ــان خان ــری در می ــی گ ــت و متول ــم اس ــي مراس متول

ــت.  ــي اس موروث
ــي روســتا در برگــزاري ایــن مراســم  در ســال های گذشــته روحان
ــي در مراســم شــب نیســت  هیــچ نقشــي نداشــت و فقــط لحظات

ــرد. ــرکت می ک ش
منتســب  و  پیرشــالیار  دربــاره  مطالبــی  نوشــتن  دلیــل  بــه 
ــورهای  ــایت ها و بروش ــوی س ــت از س ــن زردش ــه دی ــردن آن ب ک
ــزاری مراســم شــب نیشــت  ــا برگ گردشــگران، مراســم امســال ب
ــا  ــتا ب ــی روس ــت. روحان ــاوت اس ــیار متف ــته بس ــال های گذش س
ــک  ــالیار را ی ــر ش ــا و ســایت ها پی ــاد از نوشــته های روزنامه ه انتق

ــد. ــی می کن ــالمی معرف ــخصیت اس ش
ــه  ــچ گون ــر هی ــج روز دیگ ــا پن ــم ت ــن مراس ــان ای ــس از پای پ
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ــس از دو  ــان پ ــگران و عکاس ــود. کردش ــام نمي ش ــمي انج مراس
روز اقامــت بــا پایــان یافتــن مراســم شــب نیشــت روســتا را تــرک 
مــی کننــد و دیگــر روز هایــی جــذاب ایــن مراســم از نــگاه دوربیــن 

ــد.  ــان می مان ــا پنه آنه
ــون  ــاک در پیرام ــه ي خ ــا جمع ــي« ی ــم »ترب ــزاري مراس ــا برگ ب
ــان  ــالیار پای ــر ش ــي پی ــِم عروس ــالگرِد مراس ــالیار س ــر ش ــر پی قب

مي گیــرد. 
پیــر شــالیار بــه مــردم روســتاي اورامــان تخــت وصیــت کــرده بــود 
کــه همــه ســاله در نیمــه ي زمســتان بــه مــدت دو هفتــه  ســالگرد 
ــارا  ــاه بخ ــر ش ــون، دخت ــار خات ــاه به ــا ش ــي او را ب جشــن عروس

جشــن بگیرنــد.

گفتار فیلم »33 سال بعد هور دورق «
ــاد  ــده ی ــا زن ــود، ب ــته ب ــراق گذش ــران و ع ــگ ای ــالی از جن دو س
عبــاس گروســی کــه هردومــان در موسســه پژوهش هــای دهقانــی 
ــد  ــاره تولی ــق درب ــرای تحقی ــم ب ــران کار می کردی ــتایی ای و روس
فیلمــی مســتند همــراه اصغــر توســلی تهیه کننــده و حمیــد 

ــدیم. ــادگان ش ــازم ش ــبکه دو ع ــردان از ش ــدی کارگ تمجی
ــا  ــرد. ب ــر می ب ــدی بس ــرایط ب ــگ در ش ــل جن ــادگان در اوای ش
ــیاری از  ــران ، بس ــاک ای ــی از خ ــغال بخش ــراق و اش ــورش ع ی
ــه ایــن شــهر و روســتاهای اطــراف  ــادان و خرمشــهر ب بومیــان آب

ــد. ــاه آورده بودن آن پن

ــینان  ــاالب نش ــی ت ــاره زندگ ــق درب ــرایط کار تحقی ــن ش در ای
ــدود ده روزی در  ــد. ح ــاز ش ــور دورق« آغ ــام »ه ــه ن ــادگان ب ش
شــادگان و روســتاهای حاشــیه تــاالب بودیــم تــا کار تحقیــق فیلــم 

تمــام شــد 

ــکار  ــی و ش ــد ماه ــه صی ــش مطالع ــم، بخ ــن فیل ــش ای در پژوه
ــه  ــادگان ب ــاالب ش ــد را در ت ــک روز صی ــی ی ــده و مونوگراف پرن

ــم. ــده گرفت عه
فیلــم »هــور دورق« در ســال 13۶3 جایــزه جشــنواره فجــر را بــه 

عنــوان بهتریــن فیلــم مســتند از آن خــود کــرد. 
ــي  ــع در منته ــر مرب ــا مســاحت 5377 کیلومت ــادگان ب ــاالب ش ت
الیــه مســیر رودخانــه جراحــي در اســتان خوزســتان واقــع شــده 

اســت. 
ده ســال پــس از اولیــن ســفرم بــه شــادگان بــرای تحقیــق فیلــم 

»هــور دورق«، در فروردیــن ســال 1373 بــرای 
فیلمبــرداری سکانســی از فیلــم »یــاد و یــادگار« راهــی شــادگان 

شــدیم. 
ســال 1395 تهیــه مجموعــه فیلــم »خاطــرات روســتا« بــه عهــده 
مــن واگــذار شــد. یــک قســمت از ایــن مجموعــه در باره روســتایی 

در حاشــیه تــاالب بــه نــام »َحدبــه« بــود. 
ــادی  ــازم شــادگان شــدم. مجاهــد صی ــل اســفند 1395 ع در اوای
کــه در ســال 13۶2 در دوره تحقیــق و تولیــد فیلــم »هــور دورق« 
بــا گــروه مــا همــکاری داشــت در روســتای »صراخیــه« در حاشــیه 

ــاالب شــادگان زندگــی می کــرد. ت
بــا مجاهــد بــرای دیــدار کاظــم کــه او نیــز در فیلــم »هــور دورق« 
ــق از  ــا قای ــرد  ب ــی می ک ــا را همراه ــادگار« م ــاد و ی ــم »ی و فیل

مســیر تــاالب بــه روســتای »َحدبــه« رفتیــم.  

ــا  ــاالب شــادگان ی ــدارم از ت اکنــون ســی و دو ســال از اولیــن دی
ــور دورق« گذشــته اســت.  »ه

ایــن تــاالب در میــان 22 تــاالب ایــران وســیع ترین آن هــا 
ــا  ــاالب ب ــن 12۰1 ت ــر بی ــده رامس ــد و در معاه ــمار مي آی به ش
اهمیــت جهــان رتبــه 34 را احــراز کــرده اســت و در امــرار معــاش 
ــش  ــه نق ــن منطق ــده ای ــکارچیان پرن ــادان و ش ــداران، صی دام

اساســي دارد. 
توســعه هاي  نامطلــوب  شــرایط  در  شــادگان  تــاالب  اکنــون 

صنعتــي ، کشــاورزي و شــهري گرفتــار آمــده اســت. 
ــه آن  ــاال دســت میــزان آب ورودی ب احــداث ســد در ارتفاعــات ب
را کاهــش داده. ورود پســاب هاي واحدهــاي تولیــد نیشــکر و 
فاضالب هــاي شــهري، توســعه صنایــع نفــت و پتروشــیمي و 
میدان هــای نفتــي اطــراف در اطــراف تــاالب، حیــات آن دگرگــون 

ــاده اســت.  ــودي نه ــه ناب ــه ســرعت رو ب ــده و ب ش
ــر  ــوم آن منج ــت ب ــودی زیس ــاالب و ناب ــتم ت ــر در اکوسیس تغیی
ــادی و  ــگ  م ــر در فرهن ــر در شــیوه های معیشــت، تغیی ــه تغیی ب

ــرداران اطــراف آن شــده اســت.  ــوی بهــره ب معن
شــهر شــادگان تنهــا بــازار داد و ســتد بــرای روســتاهایی اســت که 
تــا شــعاع 3۰ کیلومتــری اطــراف آن قــرار دارنــد. رودخانــه جراحی 
از وســط شــهر می گــذرد. شــهر از ســه منطقــه بــه هــم پیوســته 
ــه نام هــای »برمکــوت«، »وســط« و »حــدد« تشــکیل می شــود.  ب
ــد  ــوات بهبهان ان ــتر و قن ــردم شوش ــتر از م ــط« بیش ــی »وس اهال
کــه یکــی دو نســل اســت در شــادگان ســاکن شــده اند. شغلشــان 
ــان  ــت کارکن ــن اکثری ــت. هم چنی ــارت اس ــروش و تج ــد و ف خری

ــد. ــز از همیــن گروه ان دولتــی شــهر نی
عمده تریــن  در گذشــته  آن  و شــاخه های  رودخانــه جراحــی 
ــی روســتاییان  ــود. آن روزهای ــا شــهر ب راه ارتباطــی روســتاییان ب
ــه جراحــی و  ــا کســانی کــه در حاشــیه رودخان ــاالب نشــین و ی ت
ــه  ــم و دب ــد بل ــی مانن ــا قایق های ــعب از آن ب ــای منش ــا نهر ه ی
ــر  ــد دیگ ــادگان می آوردن ــازار ش ــه ب ــان را ب ــو محصوالتش و چنک

ــدارد.  وجــود ن

گفتار فیلم »خبیص کهنه، شهداد نو«
شهر از نمد گردشگری هیچ کالهی نصیبش نشده است.

ــان  ــای جه ــن بیابان ه ــن و گرم تری ــک تری ــوت از خش ــان ل بیاب
ــن نقطــه ی  ــرم تری ــوان گ ــه عن ــی، ب ــی حت اســت. در ســال های
ــا دمایــی بیــش از 7۰ درجــه ســانتی گراد معرفــی شــده  زمیــن ب
اســت.  وســعت لــوت 8۰۰۰۰ کیلومترمربــع اســت.به انــدازه پنــج 
درصــد خــاک ایــران، کــه در قلمــروی اســتان های کرمــان، 

ــرار دارد. ــی ق ــان جنوب ــتان و خراس ــتان و بلوچس سیس
در گذشــته اطالعــات کاملــی از ســرزمین های داخلــی لــوت وجــود 
نداشــت. در آثــار جغرافی دانــان بعــد از اســالم، بــه طــور پراکنــده 
و مختصــر مطالبــی دربــاره ی مناطــق مختلــف لــوت نوشــته شــده 
ــا  ــا، راه ه ــا، آبادی ه ــی واحه ه ــه معرف ــان ب ــان در آثارش اســت. آن
و وضعیــت معیشــتی مــردم پرداختــه انــد امــا از موقعیــت داخلــی 
ــری  ــارم هج ــرن چه ــه دوم ق ــد. در نیم ــخن گفته ان لوت،کمترس
اصطخــری لــوت را از غمناک تریــن بیابان هــای دنیــا تصویــر 
کــرده اســت. مقدســی جغرافیــادان قــرن چهــارم، عبــور از بیابــان 
لــوت را خطرنــاک دانســته و از گرمــای طاقت فرســای روز و 

ــه اســت. ســرمای اســتخوان ســوز شــب های آن ســخن گفت
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تــا قــرن 19 میــالدی بیشــترین اطالعــات مــا در خصــوص بیابــان 
ــان  ــیاحان و سفرنامه نویس ــر س ــته های مختص ــان نوش ــوت، هم ل
ــا  ــب ب ــرقین اغل ــد، مستش ــه بع ــالدی ب ــرن 19 می ــت. از ق اس
انگیزه هــای سیاســی بــرای پــی بــردن بــه وضعیــت جغرافیایــی و 
شناســایی راه هــای 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 
ــالدی  همســرش آگنــس در ســال های 1928 ،1933 و 1937 می
بــه مناطــق خشــک ایــران ســفر کــرد و چندیــن کتــاب دربارهــی 

ــوت نوشــت. ــان ل بیاب
گابریــل در ســال 1933 میــالدی پــس از عبــور از لــوت شــمالی، 
از شــهداد و ِکشــیت ؟ دیــدن کــرد و بــا گــذر از جــاّده کاروان رو، 
ابتــدا بــه ده َســلم؟ و ســپس بــه نِهبنــدان در آنســوی لــوت رســید. 
ــواره  ــوت، هم ــان ل ــناخته های بیاب ــایی ناش ــور شناس ــه منظ وی ب
آرزوی عبــور از میانــه لــوت مرکــزی را در ســر می پرورانــد وآن را 
ــد  ــی ملک محم ــا راهنمای ــه ب ــا اینک ــت؛ ت ــال می دانس ــری مح ام
ــی،  ــوچ ناروی ــف بل ــوت؛ و از طوای ــان ل ــرق بیاب ــاکن ش نارویی،س

آرزویــش بــرآورده شــد.
ــام  ــش ملک محمــد ، ن ــه خاطــر تالش راهنمای ــل ب ــس گابری آلفون
کــوه ســیاه؟ و همچنیــن یــک چالــه بــزرگ واقــع در جنــوب غربی 
ــون  ــرد. هم اکن ــذاری ک ــد نام گ ــم ملک محم ــه اس ــوه را ب ــن ک ای
کــوه و چالــه ملک محمــد از عــوارض جغرافیایــی پراهمیــت بیابــان 

ــوت محســوب می شــود. ل
دکتــر احمــد مســتوفی متولــد 1291 شمســی و بنیان گــذار 

ــت. ــران اس ــگاه ته ــی دانش ــه جغرافیای موسس
طــرح بررســی مناطــق خشــک، اولیــن فعالیــت تحقیقاتــی 

ایرانی هاســت کــه توســط وی و گروهــاش در لــوت و شــهداد 
ــدت  ــه م ــیدی ب ــال 1347خورش ــه از س ــد.این مطالع ــام ش انج
پنــج ســال طــول کشــید و اطالعــات ارزشــمندی از حــوزه لــوت و 

ــید.  ــت رس ــه ثب ــهداد ب ش
در زمــان تحقیقــات جغرافیایــی گــروه احمــد مســتوفی، مطالعــات 
ــدس  ــت مهن ــا مدیری ــهداد، ب ــن ش ــدن که ــی تم باستان شناس
علــی حاکمــی بــا همــکاری دکتــر کابلــی و گــروه باستان شناســان 

از ســال 1347 خورشــیدی بــه مــدت نــه ســال ادامــه یافــت.
کلنــگ باستان شناســان در حاشــیه کویــر بــه اعمــاق تاریــخ کهــن، 
ــان حاشــیه شــهداد  ــر شــن هاي بیاب ــه در زی ــي ک نقــب زد. تمدن
ــرون برداشــت و چشــم انداز  ــود ســر ازخــواب ســنگین ق ــه ب خفت
تــازه اي ازدوران پیــش از تاریــخ نمایــان شــد. بــا اکتشــافات 
ــاي  ــگفت انگیزترین تمدن ه ــي از ش ــهداد یک ــی در ش باستانشناس
ــي  ــگ و چگونگ ــر و فرهن ــا و هن ــکار وابزاره ــتان، آش ــان باس جه
ــوام روزگار  ــروترین اق ــه از پیش ــد ک ــی ش ــي معرف ــت مردم زیس

ــد.  خــود بودن
ــی  ــال ها م ــی س ــت و گاه ــدک اس ــاران ان ــوت ب ــای ل در بیابان ه

گــذرد تــا قطــره ای بــاران برزمیــن تفتیدهــی لــوت ببــارد.
عامــل مهــم شــکل گیری تمدن شــهداد کــه قدمــت آن بــه 
ــی  ــع آب ــود مناب ــد، وج ــالد می رس ــل از می ــارم قب ــی چه هزاره
ــت  ــوی دش ــه س ــی ب ــن نواح ــرب ای ــات غ ــه از ارتفاع ــت ک اس

ــت. ــهداد روان اس ش
ــات و  ــه، قن ــوت از رودخان ســاکنان شــهداد و روســتاهای غــرب ل
روان آب هــای جــاری از ارتفاعــات َجفتــان؟، پَلــوار؟ و ســیرچ بهــره 
ــر  ــی ب ــه، متک ــن منطق ــع آب در ای ــرداری از مناب ــره ب می برند.به
دانشــی بومــی اســت کــه از دیــر زمــان و از نســلی بــه نســل دیگــر 

رســیده اســت.



ژه
وی

ش 
زار

 گ

303

شــهداد آب فــراوان دارد واز رودخانــه دائمــی درخَتنــگان؟ و چنــد 
ــده  ــی و قدیمــی خبیــص بازمان ــن می شــود.قنات اصل ــات تامی قن
ــت و  ــی اس ــادی کنون ــن م ــات که ــان قن ــالمی، هم از دوره ی اس
ــی تازه تاســیس  ــو، قنات ــات ن ــات دســتجرد اســت. قن دیگــری، قن
اســت کــه بــا آب قنــات کهــن مــادی یکــی می شــود.دیگر 
ــد.  ــر شــده ان ــزارع اطــراف شــهر حف ــرای م ــای شــهداد ب قنات ه
ــوند و  ــه نمی ش ــا(  معامل ــم ) یکج ــا ه ــن و آب ب ــهداد زمی در ش

ــد. ــه دارن هــر کــدام قیمتــی جداگان
احمــد مســتوفی در گــزارش »شــهداد و جغرافیــای تاریخــی 
دشــت لــوت« نوشــته: »مســافر ی کــه در جســتجوی ســوغات در 
خیابان هــای کرمــان ســراغ مرکبــات بــم را می گیــرد، بــر خــالف 
انتظــار می شــنود 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 

ــص چشــمگیر اســت.  ــد، اســم خبی ــه بع ب
ــدان  ــهداد چن ــته ش ــاره گذش ــی درب ــی و جغرافیای ــع تاریخ مناب
ــته  ــوان گذش ــته ها نمی ت ــن نوش ــالی ای ــتند. در الب ــراوان نیس ف
ــع  ــردم و مناب ــی م ــهر و زندگ ــع ش ــاظ وض ــه لح ــهداد را ب ش
معیشــت در دوره هــای تاریخــی معلــوم داشــت. تــازه ایــن مطالــب 
ــالم  ــش از اس ــخ پی ــت و در تاری ــالم اس ــد از اس ــه بع ــوط ب مرب
ــش در  ــت و هویت ــترس نیس ــتانی در دس ــار باس ــز آث ــی ج مدرک
ــت.« ــم اس ــک و مبه ــی تاری ــه کل ــل از آن، ب ــال قب ــه هزار س س

ــیار  ــه بس ــد نکت ــتوفی، چن ــد مس ــی های احم ــوع بررس از مجم
چشــمگیر اســت. اول اینکــه شــهداد از زمان هــای قدیــم و ماقبــل 
تاریــخ آبــاد بــوده اســت؛ و ســکنه آن در تندبــاد حــوادث تاریخــی 

نابســامانی های بســیار دیده انــد. 
شــهداد دروازه ارتبــاط سیســتان و بلوچســتان بــه کرمــان و 
ــر  ــی در براب ــکنه ی بوم ــی، س ــت. در دوره ها ی ــوده اس ــان ب خراس
ــراری شــده و  ــا ف ــود ی ــوار تاریخــی، ناب ــوادث ناگ ــات و ح تهاجم
ــتوفی  ــد مس ــپرده اند. احم ــازه وارد س ــوام ت ــه اق ــود را ب ــای خ ج
ــان و  ــی درخش ــینه تاریخ ــا پیش ــل را ب ــه چه ــهداِد ده ــهر ش ش
ــت  ــا35۰۰ نفرجمعی ــه ای ب ــته ی آن، قری ــادی گذش ــار اقتص اعتب

کرده اســت. توصیــف 
پنــج هــزار ســال پیــش، ســاکنان شــهداد بــه هنــگام تــرک ایــن 
ــرده  و دِر  ــا ک ــا ره ــود را در خانه ه ــایل خ ــیاري از وس ــهر، بس ش

ــاندند. ــا گل پوش ــا را ب خانه ه
ــرک  ــه ت ــا صبــر و حوصل ــن محوطــه ب ــن کــه ای ــه ای ــا توجــه ب ب
ــدي  ــا ب ــه ی ــوع زلزل ــي از ن ــه عوامل ــد ک ــر مي رس ــه نظ ــده ب ش
ــده،  ــهر نش ــن ش ــرک ای ــث ت ــي باع ــادي و اجتماع ــرایط اقتص ش
بلکــه خشک ســالي در یــک دوران، دلیــل اصلــي تــرک ایــن شــهر 

ــوده اســت. ــتاني ب باس
امــا اکنــون بــا شــرایط فعلــِی شــهداد، مهاجران،خانه هــا و باغــات 
ــد  ــن نکن ــراه می برند.اگرچنی ــان را هم ــدو وسایلش ــا می کنن را ره
ــالنگه  ــول س ــت در ط ــتفاده موق ــرای اس ــاً ب ــارا حتم ــه ه نیزخان

می دارنــد.
ــوب  ــان محس ــتان کرم ــی از شهرس ــهداد بخش ــال 1345، ش س

ــس از  ــون پ ــی اکن ــت. ول ــت داش ــر جمعی ــد و 379۰ نف می ش
ــی در  ــن سرشــماری،  جمعیت ــال،مطابق آخری ــاه س گذشــت پنج

ــت. ــای داده اس ــود ج ــر را در خ ــدود 5۰۰۰ نف ح
بــا توســعه ی بیهــوده ی فضــای شــهری، بســیاری از باغــات خرمــا 
ــد  ــاخته ش ــی س ــای آن هابلوارهای ــر ج ــب و ب ــات، تخری و مرکب
کــه در زندگــی مــردم شــهداد نقشــی عمــده ای ندارنــد. گروهــی 
ــا  ــود را ره ــای خ ــا و زمین ه ــاغ ه ــاورزان، ب ــداران و کش از باغ
کرده انــد. صاحبــان باغــات اگــر بــاغ مخروبــه ی خــود را نفروشــند، 

ــد. ــذار می کنن ــری واگ ــه دیگ ــرا ب ــهم آب آن س
متأســفانه پــس از انجــام مطالعــات دربــاره ی شــهداد و بیابانهــای 
کاوش هــای  ادامــه ی  نیــز  و  دهــه ی5۰،  اوایــل  در  لــوت، 
باستانشناســی، توســط گــروه دکتــر کابلــی، کاری درخــور توّجــه 

ــت. ــده اس ــام نش ــه انج ــن منطق در ای
ــکوت  ــتفاده از س ــا اس ــان ب ــی ازکارشناس ــال ها برخ ــن س در ای
ــی،  ــانه های عموم ــتن رس ــار داش ــوت و در اختی ــات در ل مطالع
ــن  ــی زمی ــه ی کره ــن نقط ــوان گرم تری ــه عن ــوت را ب ــان ل بیاب
معرفــی کردنــد و آنــرا فاقــد حیــات جانــوری و گیاهــی دانســتند. 
ارائــه ی اّطالعــات غلــط و نابه جا توّســط ایــن افــراد در مصاحبه های 
ــا مســتند های گزارشــی  ــی و ی مطبوعاتــی و نشســت های تلویزیون
ــاره ی شــهداد و بیابــان لــوت، باعــث شــد تــا دیگــر محققــان  درب
ــای  ــت و انگیزه ــوت، رغب ــان ل ــهداد و بیاب ــه ی ش ــرای مطالع ب
نداشــته باشــند. ایــن چنیــن، فاصلــه ی مطالعــات در ایــن اقلیــم 
ــس از آن،  ــال ها پ ــا س ــتوفی، ت ــر مس ــاِت دکت از دوره ی تحقیق

بیشــتر شــد.
از اواخــر دههــی 8۰ ، بهمــن ایــزدی مؤســس ســازمان غیردولتــی 
»کانــون ســبز فــارس« بــا گروهــی از محققــان، مطالعــات شــناخت 
ــول  ــی، در فص ــای دولت ــت از نهاده ــدون حمای ــوت را ب ــان ل بیاب

مختلــف آغــاز کردنــد.
مطالعــات ایــن گــروه منحصــر بــه شــناخت طبیعــی لــوت نبــود. 
ــوت باالتریــن درجــه ی حــرارت کــره ی  آنهــا چنــد دوره ای کــه ل
ــر  ــات معتب ــای موسس ــه داده ه ــه ب ــا توّج ــت، ب ــن را داش زمی
ــط،  ــه غل ــه ب ــای درســت آن ک ــکان جغرافی ــن؛ و م ــی، تعیی جهان
ــد. ــح کردن ــود را تصحی ــده ب ــی ش ــان معرف ــدم بری ــه ی گن منطق
بــا ادامــه ی مطالعــات ایــن گــروه، اّطالعــات بیشــتری در زمینــه ی 
جغرافیــا، اکولــوژی، ســنجش شــرایط دمایــی، و ویژگی هــای 

ــه دســت آمــد. ــوت، ب ــِی حاشــیه ل جوامــع محل
 از دســتاوردهای ایــن ســفرها، شناســایی و معرفــی مناطــق 
ناشــناخته لــوت، اندازهــی ارتفــاع بلندتریــن کلوت هــا و تشــخیص 
علّــت ســازگاری جانــوران بــا اقلیــم بســیار خشــک و گــرم بیابــان 

لــوت بــود.
گــروه ایــزدی موفــق شــد تعــدادی ازگونه هــای مختلــف حشــرات 
ماننــد شــب پره ها، پروانه هــا، عنکبوتیــان، خزنــدگان و روبــاه 
ــوران  ــن جان ــات ای ــی حی ــی چرخه ــایی و چگونگ ــنی را شناس ش
ــخص  ــک مش ــرم و خش ــط گ ــا محی ــا را ب ــازگاری آنه ــت س و عل

کننــد.   
ــان  مطالعــات ایــن گــروه منجــر بــه معرفــی چهــره ی واقعــی بیاب

لــوت شــد.
 در آگوســت ســال 2۰14 میــالدی، بخــش وســیعی از بیابــان لــوت 
ــه را  ــت و زمین ــرار گرف ــران ق ــی ای ــار طبیع ــت آث در فهرســت ثب

بــرای ثبــت جهانــی لــوت مهّیــا کــرد. 
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ــن  ــز در چهلمی ــالدی نی ــال 2۰1۶ می ــوالی س ــخ 17 ج در تاری
ــر  ــن اث ــوان اّولی ــه عن ــوت ب ــان ل ــازمان یونســکو، بیاب اجــالس س
طبیعــی ایــران، بــه فهرســت میــراث جهانــی یونســکو اضافــه شــد. 
بــا از بیــن رفتــن بســیاری از باغهــای مرّکبــات، خرمــا و گیاهــان 
ــن  ــاش از ای ــاز مردمان ــاد و تعدادی ــق افت ــهداد از رون ــی، ش صنعت
شــهر دل کندنــد. بــر اثــر مــرور زمــان و زلزلــه ی ســال ۶۰، بــازار، 
قلعه هــا، آســیاب ها، آب انبارهــا و خانه هــای کهــن مخروبــه و 
ــه ســر  ــی دســتی ب ــر از گاه ــه ه ــا اینک ــا نیمه مخروبهشــدند. ب ی
و گــوش بناهــای تاریخــی کشــیده می شــود، اّمــا بــا تغییردائمــی 

ــه دارد. ــان ادام ــا هم چن ــی بناه ــد خراب ــران، رون مدی
ــدان و  ــلم و نِهبن ــه ده َس ــهداد را ب ــه ش ــی ک ــیر کاروان روی از مس
ــی مّتصــل میکــرد جاّدهــای آســفالت کشــیده اند.  خراســان جنوب
بســیاری از کارشناسان،کشــیدن ایــن جــاّده و تغییــر در چهــره ی 
ــن  ــال ای ــر ح ــه ه ــا ب ــتند، اّم ــتباه می  دانس ــوت را اش ــی ل طبیع
جــاّده، تــردد بیــن اســتان کرمــان و خراســان جنوبــی و رضــوی را 

ــت.  ــرده اس ــر ک کوتاه ت
خاطــر  بــه  شــهداد  بیابان هــای  کــه  اســت  ســالی  چنــد 
ویژگی هــای طبیعــی اش، مانندکلوت هــا، تَل َگزهــا؟ و رودشــور 
ــت.  ــه اس ــی قرار گرفت ــی و خارج ــگران داخل ــه گردش ــورد توّج م
اغلــب گردشــگران از جــاّده ای کمربنــدی کــه چنــد کیلومتــر قبــل 
ــه ی  ــه پهن ــود، ب ــدا می ش ــهر ج ــی ورودی ش ــهداد از جاّده از ش
ــا مســافران  ــد. ایــن جــاّده کمربنــدی باعــث شــده ت لــوت می رون
ــد  ــر چن ــره ای ه ــن خاط ــد و اینچنی ــور نکنن ــهر عب ــان ش از می

ــد.  ــن نیابن ــن شــهر که ــدک از ای ان
ــردن  ــرای پرک ــر از گردشــگران ب ــد نف ــط  شــاید و گاهــی چن فق
باک هــای ماشــین خــود از تنهــا پمــپ بنزیــن شــهر و یــا احتمــاالً 

خریــد چنــد بســته ی آب، از میانــه شــهر عبــور میکننــد.
در چنــد ســال اخیــر، چندیــن مــکان بــرای اتــراق موقــت 
ــهر  ــی ش ــدادی از اهال ــط تع ــهداد توّس ــهر ش ــگران در ش گردش
ــدام از  ــچ ک ــدند. هی ــل ش ــدی تعطی ــس از چن ــا پ ــدازی، اّم راه ان
ــه صاحبــان  ــه دلیــل نداشــتن تجرب ایــن مکان هــای بوم گــردی، ب
آنهــا، بیــش از دو یــا ســه ســال دوام نیــاورده و تعطیــل می شــوند. 
ــا تمــام هیاهــوی تبلیغاتــی از ســوی ســازمان میــراث فرهنگــی  ب
ــون  ــا کن ــوت، ت ــهداد و ل ــاره ی ش ــگری درب ــرکت های گردش و ش
ایــن ایــن شــهر از نمــد گردشــگری هیــچ کالهــی نصیبــش نشــده 

اســت.

گفتار فیلم »بندر هجیج«
نــام ســرزمین اورامانــات، بــا نــام »پیر«هــا گــره خــورده اســت. در 
هــر قدمــي مقبــره اي اســت یــا گــوري بي نــام نوشــته، یــا درخــت 
ــا  ــن، ی ــي رنگی ــي از پارچه های ــده در حجاب ــري پیچی ــوط پی بل
نشــانه اي بــر تختــه ســنگي در دل کــوه، یــا چوبــي کتــل ماننــد، 
ــا  ــه، و ی ــه هاي پارچ ــیده از تریش ــن و پوش ــر زمی ــه ب ــرو رفت ف
ــان  ــادات مردم ــا از اعتق ــام آنه ــی، و تم ــمه ای، رودی، کوه چش

ــات اســت.  اورامان
ــطوره ای و  ــای اس ــخصیت ه ــر ش ــالوه ب ــات ع ــان اورامان مردم
هماننــد  رودخانه هــا  و  چشــمه ها  کوه هــا،  بــرای  تاریخــی، 
پیرهایشــان احتــرام قائلنــد. کــوه شــاهو، رودخانــه ســیروان 
ــن  ــی ای ــره جمع ــی از خاط ــه جزی ــن منطق ــل در ای ــمه ب و چش
مردمــان اســت و ایــن عناصــر طبیعــی در شــعر و موســیقی آنهــا 

بســیار توصیــف شده  اســت.
در اوایــل دهــه چهــل و در دوران طالیــی مونوگرافی نویســی، 

مردم شــناس فقیــد هوشــنگ پورکریــم از موقعیــت 
ــرای  ــج ب ــتای هجی ــردم روس ــادات م ــی و اعتق ــی، زندگ جغرافیای

ــرد.  ــردم چــاپ ک ــگ و م ــه فرهن ــار گزارشــی در مجل ــن ب اولی
هوشــنگ پورکریــم روســتای حجیــج ســال 1345را چنیــن 
ــات کرمانشــاه  ــه اورامان توصیــف کــرده اســت: »حجیــج در منطق
ــای  ــه دورش کوه ه ــده ک ــراق در دره ای بنا ش ــرز ع ــک م و نزدی
ســربفلک کشــیده اســت. خانه هایــی بــر دوش هــم، بــا دیوارهــای  
ــی و  ــتون های چوب ــک، س ــای کوچ ــوان ه ــده، ای ــنگچین ش س
ــت و کار  ــرای کش ــی ب ــه جای ــوه ک ــوده ای ک ــی، ت ــای کاهگل بام ه
باقــی نگذاشــته اســت و مشــتی حجیجــی کــه بــه قــدر واقعیــت 
خــود افســانه ای هســتند. واقعیــت زندگــی در دل کــوه بــا حماســه 

ــت.« کار  و زحم
»ناامنــی کــه ســال ها و ســال ها در ایــن منطقــه برپــا بــود، هرگــز 
ــد،  ــه ده نیام ــد، دزدی ب ــه نش ــا حمل ــج و حجیجی ه ــه حجی ب
قفلــی شکســته نشــد، حتــی هتــک ناموســی، حتــی مرافعــه ای رخ 
نــداد. ســالح 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.
ــود کــه فقــط شــکم  همیشــه زندگــی پرزحمــت و کــم درآمــد ب
خودشــان و زن و بچه هایشــان را ســیر می کردنــد. آنهــا امــور 
زندگــی را تــا کنــون بــا گیــوه ســازی، پارچه بافــی، خــرده فروشــی 

گذرانده انــد.« گرده کشــی  و 
چشــمه بـِـل از معروف تریــن چشــمه های پــر آب 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 
ــل  ــمه ب ــار چش ــالب آبش ــل از انق ــا قب ــرون ت ــول ق ــت. در ط اس
بــدون تغییــر در بافــت آن خروشــان بــر رودخانــه ســیروان ســرازیر 
ــن  ــار ای ــاده از کن ــور ج ــالب و عب ــس از انق ــدی پ ــد. چن می ش
ــوک  ــا بل ــی ب ــت. اول بنای ــورت گرف ــی ص ــمه در آن تغییرات چش
ــه  ــمه ب ــی از آب چش ــه بخش ــا لول ــد و ب ــاخته ش ــار آن س در کن
ــن  ــی در پایی ــه آب معدن ــی و کارخان ــرورش ماه ــای پ حوضچه ه
ــراق  ــرای ات ــه ای ب ــوه خان ــار آن قه ــل شــد و در کن دســت منتق
ــا آبگیــری ســد داریــان، چشــمه  مســافران بنــا گردیــد. ســپس ب
ــا  ــت. اورامی ه ــرار گرف ــد ق ــر آب س ــر در زی ــدود 15۰ مت ــل ح ِ ب
کــه تالششــان بــرای جلوگیــری از آبگیــری ســد نتیجــه ای نــداد 
ــا  ــاز ب ــد س ــان س ــا مهندس ــد ت ــث ش ــان باع ــط اعتراضاتش و فق
ــا  ــرا ب ــل آب آن ِ ــمه ب ــمه چش ــر چش ــن س ــق و یافت ــی دقی طراح
ــا  ــر ســرازی کننــد. ب ــر از ســد ب احــداث تونلــی در ارتفاعــی باالت
ــاره  ــه دوب ــی ناقص الخلق ــد کودک ــل همانن ــمه ب ــن روش چش ای

ــد شــد.      متول
ــا  ــادگار ب ــادو ی ــم ی ــرای تولیــد فیل ــل بهــار ســال 1373 ب در اوای
ــت  ــان تخ ــتای اورام ــازم روس ــروه ع ــی و گ ــی رزاق کریم مصطف
ــت و  ــرار داش ــان ق ــیر راهم ــج در مس ــتای حجی ــم و روس بودی
رودخانــه ســیروان در ایــن محــل جــاری بــود. روز قبــل رودخانــه 
ــتای  ــروی روس ــزی روب ــل فل ــود و پ ــرده ب ــان ک ــیروان طغی س
ــه  ــوی رودخان ــه آنس ــیدن ب ــرای رس ــود. ب ــه ب ــج فرو ریخت حجی
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ــه  ــوی رودخان ــه آنس ــر ب ــاب و عص ــتانی را انتخ ــیری کوهس مس
ــیروان  ــه س ــان رودخان ــیدیم. طغی ــج رس ــتای حجی ــک روس نزدی
ــن.   ــر ممک ــرور غی ــور و م ــود  و عب ــته ب ــاده را شس ــی از ج بخش
در ایــن محــل بــا جمعیتــی روبــرو شــدیم کــه چنــد نفــر بــا دف 
ــر  ــه جلوت ــا را ب ــی م ــدای دف و ن ــد ص ــی می نواختن ــاس و ن و ت
ــم جــاده  ــا گروهــی از روســتاییان در حــال ترمی ــرد. ب ــت ک هدای
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 
ــن وی اچ  ــا دوربی ــان ب ــد. یکــی از همراه ماشــین ها مرمــت کردن
ــه  ــد صحن ــرای مرمــت جــاده چن ــردان ب ــان و م ــالش زن اس از ت

ــرد. ــرداری ک فیلمب
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 
حجیجی هــا ایــن پــل بــا ســاقه ها ی درخــت انگــور بــه هــم بافتــه 
و بــدون پایــه از ایــن ســو تــا آنســوی رودخانــه کشــیده شــده بــود 

ــد. ــم مــی کردن ــرا ترمی ــار آن ــد ســال یکب و هــر چن
ــر روی  ــا اســتوارکردن چنــد پایــه ســنگی ب ــی ب بعــد از ایــن اهال

ــد. ــا کردن ــی بن ــه پل ــر رودخان ــن معب ــا از باریکتری صخره ه
گــروه جهادگــران بعــد از انقــالب پلــی فلــزی بــر رودخانــه بســتد. 

طغیــان رودخانــه ســیروان در ســال 1373 پــل را تخریــب کــرد.
ــا آبگیــری ســد پــل ســیروان در عمــق دریاچــه  چنــدی پیــش ب
ــرای همیشــه مدفــون شــد. اکنــون رفــت و آمــد  ســد ســیروان ب
اهــای حجیــج و دیگــر روســتاهای مســیر بــه پــاوه از طریــق چنــد 
ــه  ــوی رودخان ــده  در اینس ــازان زده ش ــط سدس ــه توس ــل ک تون

ــود.   ــام می ش انج
ســال اوایــل بهــار ســال 1387 از مســیر رودخانــه ســیروان فیلــم 
»ســرزمین خانــه خورشــید« را ســاختم. رودخانــه ســیروان در دره 
ــاری  ــاهان ج ــتان و کرمانش ــتان های کردس ــات اس ــای اورامان ه
اســت و پــس از طــی 23۰ کیلومتــر از سرچشــمه هایش بــه 

ــدد. ــراق می پیون ــان ع ــد دربندیخ ــه س دریاچ
ــه ای  امیــر حســین مهیــاری و علیرضــا رضایــی دو قایقــران حرف
اهــل اصفهــان مســیر رودخانــه خروشــان ســیروان را از سرچشــمه 
تــا جایــی کــه ایــن رودخانــه خــاک ایــران را تــرک می کنــد و بــه 

خــاک عــراق وارد می شــود را بــا قایــق طــی کردنــد.
اکنونــئ آب رودخانــه ســیروان کــه در انتها بــه دریاچــه دربندیخان 
ــیار دور در  ــای بس ــه از زمان ه ــت در دره ای ک ــی پیوس ــراق م ع
ــده اســت و  ــزرگ آرمی ــان داشــت در بســتر دریاچــه ای ب آن جری
تمــام خاطــرات رودخانــه کــه بــرای اهالــی مقــدس بــود بــا باغــات 
ــش ی از  ــا و بخ ــاورزی و پل ه ــای کش ــراس ه ــر و ت ــار و انجی ان
روســتای هجیــج و چنــد روســتای دیگــر در اعمــاق دریاچــه قــرار 

گرفته انــد.
ــاوه در  ــتان پ ــود از شهرس ــش نوس ــع بخ ــج تاب ــتای حجی روس

ــت.  ــده اس ــع ش ــاه واق ــتان کرمانش اس
ــت  ــاورزی اهمی ــه کش ــن منطق ــودن ای ــتانی ب ــت کوهس ــه عل ب
ــات  ــوه قطع ــیب ک ــدی ش ــراس بن ــا ت ــی ب ــدارد. اهال ــی ن چندان
ــات آن  ــد و باغ ــرده ان ــاده ک ــدک آم ــرای کشــت ان کوچکــی را  ب
ــت.  ــوت اس ــر، و ت ــار، انجی ــول آن ان ــت و محص ــدود اس ــز مح نی

ــد  ــی عمــده درآم ــادی داشــت ول ــق زی ــداری در گذشــته رون دام
منطقــه  در  دست ســاخته ها  و  دســتبافته ها  تولیــد  را  مــردم 
ــع  ــود کــه حجیــج یکــی از مراکــز مهــم تولیــد صنای ــات ب اورامان
دســتی تبدیــل کــرده بــود و بخشــی از درآمــد خانوارهــا از فــروش 
ــوان،  ــای مری ــبد در بازاره ــتمال و س ــوه، دس ــم، گی ــم، جاجی گلی
کرمانشــاه و عــراق را تامیــن مــی کــرد. امــا اکنــون زندگــی مــردم 

ــود.   ــن میش ــات تامی ــش خدم ــب از کار در بخ اغل
مــردم روســتاي حجیــج بــه زبــان کــردي و لهجــۀ هورامــي ســخن 

مي گوینــد، مســلمان و پیــرو مذهــب اهــل تســنن هســتند.
ــدارد و  ــود ن ــر وج ــندی معتب ــتا س ــن روس ــای ای ــخ بن در تاری
ــود  ــا وج ــد. ام ــم زده ان ــانه ها رق ــا و افس ــا قصه ه ــش آن را ب پیدای
ــج بیانگــر آن اســت  ــه کوســه حجی ــروف ب ــداهلل مع ــزاده عبی امام
کــه ایــن روســتا ســابقه تاریخــي دیرینــه اي دارد و قدمــت آن بــه 

ــد. ــال مي رس ــش از 5۰۰ س بی
در گذشــته روســتای حجیــج تــا رودخانــه ســیروان یــک کیلومتــر 
ــان نیمــی از روســتای  ــا احــداث ایــن ســد داری ــه داشــت. ب فاصل
ــر آب ســد رفــت و  ــه زی حجیــج و باغــات و مــزارع کوچــک آن ب

حجیــج بنــدری تــازه احــداث شــد.
بخشــی از خانه هایــی 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 
صفت هایــی هماننــد بهشــت گمشــده و یــا هزارماســوله داده انــد. 
ــدارد. ــود وجــود ن ــه ب ــام حجیجــی ک ــه ن ــر روســتایی ب ــا دیگ ام

ــه ای  ــه ویران ــج را ب ــه حجی ــن دامن ــرای ایجــاد زمی ــواری ب کوه خ
تبدیــل کــرده اســت. بافــت قدیمــی و تاریخــی روســتا کــه قرن هــا 
ــده و  ــه شــدت آســیب دی ــا شــرایط اقلیمــی تناســب داشــت ب ب
ــه زورآبادهایــی مــی شــود کــه  هــرروزه چهــره حجیــج تبدیــل ب

ــا شــده اند. ــه بن ــک ســوی دامن ــط در ی فق
ــه  ــرق شــدند ب ــری ســد غ ــه در آبگی ــی ک ــود خانوارهای حــدود ن
ــن  ــدادی از ای ــد. تع ــرت کردن ــوان مهاج ــاوه و مری ــهرهای پ ش
ــدر  ــت ان ــا پش ــه قرن ه ــد ک ــتا بودن ــران روس ــا صنعتگ خانواره
پشــت بــا فــروش دست ساختهایشــان بــه تمــام نواحــی کرمانشــاه 
و کردســتان و شــهرها و روســتاهای آنســوی مــرز ایــران بخشــی از 

ــد. ــن می کردن ــتا را تامی ــاد روس اقتص
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.  
ــداری  ــاورزی و دام ــق کش ــر رون ــج دیگ ــد حجی ــری س ــا آبگی ب
گذشــته را نــدارد. در گذشــته بخــش از درآمــد خانوارهــی حجیجی 
ــا  ــا ب ــب خانواره ــار اغل ــاله در فصــل به ــر س ــود. ه ــداری ب از دام
دامهایشــان بــه ییالقــات روبــرو روســتا بــه ارتفاعــات کــوه شــاهو 
ــن  ــای ای ــان در علفزاره ــتان دامهایش ــر تابس ــا آخ ــد و ت می رفتن
ــور از  ــکان عب ــر ام ــد دیگ ــداث س ــا اح ــد. ب ــرا می کردن ــوه چ ک
پهنــه دریاچــه بــرای عبــور دام غیرممکــن شــده و چندیــن ســال 
اســت بــه جــز دو ســه خانــواری کــه چنــد راس گاو و یــا گوســفند 
نگــداری می کننــد،  اغلــب خانوارهــای روســتا دام ندارنــد و شــیر 

ــد.   ــای ده می خرن ــره را از مغازه ه ــت و ک و ماس
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»نامــش عبیــداهلل فرزنــد امــام موســی کاظــم علیــه الســالم و برادر 
ــا  ــارون، ب ــدان ه ــدر در زن ــت پ ــد از رحل ــت. بع ــتم اس ــام هش ام
ــه اینطرف هــا پنــاه آورد کــه کــوه  یکــی از برادرانــش اســماعیل ب
و کمرهایــش مامنــی امــن بــرای ایــن از بنــد ســلطان گریخته هــا، 
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 می گوینــد 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 می داشــتند کــه حرمتــش بلنــد بمانــد.
ــی  ــه در همــان حوال ــی دل بســتند ک ــر معصوم ــه پی ــس از او ب پ
ــه دود و دم  ــود ک ــن ب ــت. ای ــر داش ــت دخت ــت و هف ــی زیس م
ــا را  ــاده و حجیجی ه ــا نه ــج برپ ــد و هجی ــراه انداختن زندگــی را ب

ــد. ــه از اوالد آنانن ک
ــود و  ــور ب ــاق ک ــرادش اج ــد م ــد همانن ــن مری ــت ت ــی از هف یک
طایفــه ای از او نمانــد. شــش تــای دیگــر کــه شــش طایفــه 

هجیجــی از آنهــا هســتند.« 
زیارتــگاه کهــن کوســه حجیــج هماننــد بســیاری دیگــر زیارتگاها ی 
ــا  ــی و ی ــگاری اهال ــه دلیــل ســهل ان ــران ب و قبــور متبرکــه در ای
ســلیقه ســازمان اوقــاف در دو مرحلــه دســتخوش تغییــرات شــد. 
در مرحلــه اول بافــت کهــن آن کامــال تغییــر کــرد و بنایــی آجــری 
ــد و دیــواری ســنگی پیزامــون  ــر روی آن قــرار دادن ــا گنبــدی ب ب
آن کشــیدند. در حالــی کــه در ایــن منطقــه در هیــچ بنایــی از فــرم 

گنبــدی در زیارتگاه هــا اســتفاده نشــده اســت.
ــه  ــزاده ک ــیروان، امام ــه س ــر روی رودخان ــد ب ــداث س ــس از اح پ
ــه یــک  ــه ســیروان نزدیــک ب ــا رودخان ــا قبــل از احــداث ســد ت ت
ــده  ــع ش ــد واق ــه س ــاحل دریاچ ــت، در س ــه داش ــر فاصل کیلومت

ــت.  اس
در مرحلــه دوم امامــزاده کوســه حجیــج بــا هزینــه سدســازان در 
حــال گســترش اســت. درختــان کهنســال بلــوط اطــراف امامــزاده 
ــت  ــده اند و باف ــن ش ــه ک ــود ریش ــدس ب ــی مق ــر اهال ــه از نظ ک

امامــزاده بــه طــور کلــی تغییــر یافتــه اســت.    
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پروژه های انسان شناسی و فرهنگ 

انسان شناســی و فرهنگ از ســال 1390 پروژه های پژوهشــی خود را 
آغــاز کــرده اســت. برخی از ایــن پروژه ها پیوســته و برخی به صورت 
ــگ  ــوردی هســتند. پروژه هــای انسان شناســی و فرهن مقطعــی و م
عمدتــا در زمینــه شــهری و تاریــخ فرهنــگ معــارص ایــران هســتند ...

1-انسان شناسی فرهنگی تاریخ فرهنگ ایران )پروژه پیوسته(
انجام گفتگوهای تاریخ شفاهی با شخصیت های فرهنگی و 

همچنین مطالعه بر نهادها و جریان های فرهنگی صد سال اخیر
ایــن پــروژه در قالــب گفتگوهــای تاریــخ شــفاهی و گرد آوری اســناد 
دربــاره شــخصیت ها، نهادهــا، رویدادهــا، آثــار و جریــان هــای 
فرهنگــی ایــران مــدرن از مرشوطــه تــا امــروز در حــال انجــام اســت. 
در بخــش نخســت نتایــج ایــن پــروژه، 30 جلــد کتــاب دربــاره 
 1396 ســال  در  آن هــا  بــا  گفتگــو  و  فرهنگــی  شــخصیت های 
ــاه از ده شــخصیت  ــم  کوت ــن ده فیل ــرش خواهــد شــد. همچنی منت
فرهنگــی در همیــن ســال منتــرش می شــود. در ادامــه پــروژه 
ــه  ــت و ب ــد داش ــه خواه ــی ادام ــخصیت های فرهنگ ــا ش ــو ب گفتگ
تدریــج منتــرش می شــوند. در آینــده نزدیــک انتشــار فیلم هــا و 
صــوت ایــن گفتگوهــا پــس از تدویــن نیــز پیــش بینــی شــده اســت. 

2-پروژه بازمنایی شهری ایران در ادبیات و سینام )پروژه پیوسته(
بررسی بازمنایی های 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 
از  معــارص  تاریــخ  در  ایــران  شــهری  هــای  نظــام  انعــکاس 
مرشوطــه تــا امــروز در  ادبیــات و ســینا اســت. بــرای هــر 
یــک از شــهرهای ایــران یــک  پرونــده گشــوده شــده اســت و 
ــت از  ــا حرک ــا ب ــهر ی ــن ش ــت از ای ــا حرک ــوردی ب ــورت م ــه  ص ب
ــره،   ــاش و غی ــکاس، نق ــاز، ع ــک فیلمس ــا ی ــنده ی ــک نویس ــار ی آث
چگونگــی بازتــاب شــهر در ایــن آثــار  بررســی خواهــد شــد. 

3- پروژه انسان شناسی شهری تهران )پروژه پیوسته(
شناخت تهران در کلیت و اجزای فرهنگی اش

در ایــن پــروژه هــدف شــاخت و تحلیــل کان شــهر تهــران در 
پروژه هــای  از  گروهــی  خــال  از  اجزایــش  در همــه  و  کلیــت 
ــا مرکــز مطالعــات  بــزرگ و کوچــک اســت. نخســتین پــروژه کــه ب
رســید  پایــان  بــه   1393 ســال  در  تهــران  شــهرداری  اجتاعــی 
منتــرش  تهــران«  شــهری  شناســی  »انســان  کتــاب  قالــب  در 
در  شهرشناســی  پــروژه  بهریــن  برنــده  پــروژه  ایــن  می شــود. 
شــد.  تهــران  در  گذشــته  ســال  شــهری  مطالعــات  جشــنواره 
در ادامه این پروژه شهر تهران از همه زوایا و در قالب هایی چون 
مطالعات سینا، مطالعات منایش، گردآوری های اتنوگرافیک، تاریخ 

شفاهی و غیره بررسی و به تدریج  نتایج منترش می شوند. 

4-پروژه آگاه سازی و ترویج فرهنگی با اداره کل بانوان شهر تهران
برگزاری کارگاه های آگاه سازی و مدیریت و همکاری 

برای سامان دادن به انجمن های مردمی زنان در شهر تهران و 
تولید ادبیات تخصصی

ــروژه از  مهــر مــاه 1395 آغــاز شــده اســت و در همــکاری  ــن پ ای
بــرای  برنامه ریــزی  و  کارگاه هــا  تشــکیل  بــه  تهــران  شــهر  بــا 
تولیــد ادبیــات تخصصــی بــرای اداره کل بانــوان و انجمن هــای 
محلــه ای زنــان در شــهر تهــران اختصــاص دارد. در ایــن پــروژه 
تــا کنــون بیــش از 8 کارگاه تخصصــی بــرای مدیــران شــهرداری 
و  کتاب هــا  و  کارگاه هــا  ایــن  گزارش هــای  و  شــده  برگــزار 
جزوه هــای اطاع رســانی در دســت تهیــه هســتند. ایــن پــروژه 
در  فرهنــگ  و  انسان شناســی  شــهری  برنامه هــای  راســتای  در 
قــراردارد.  انجمن هــای مدنــی مردمــی در شــهر  بــا  همــکاری 

5-پروژه شناخت و تحلیل  گونه های مناسکی شهری در تهران
گونه شناســی و تحلیل مناســک گوناگون شهر تهران در دوره معارص 
بــا مرکــز مطالعــات اجتاعــی و فرهنگــی شــهر  ایــن پــروژه 
ــی  ــروژه متام ــن پ ــت. در ای ــده اس ــاز ش ــال 1394 آغ ــران از س ته
مناســک دینــی، ســنتی، ملــی، دولتــی و غیــره در ســطح شــهر 
ایــن  نتایــج  شــوند.   مــی  تحلیــل  و  گونه شناســی  بررســی، 
شــد.  خواهــد  منتــرش  کتــاب  یــک  صــورت  بــه  نیــز  پــروژه 

6-پروژه مرکز اسناد تاریخ فرهنگی ایران معارص)پروژه پیوسته(  
گردآوری مجموعه اسناد، فیلم های مستند و داستانی 

درباره تاریخ فرهنگی مدرن ایران 
ایــن پــروژه از ســال 1390 آغــاز شــده اســت و در آن  تــاش 
ــارص در  ــگ مع ــه  فرهن ــوط ب ــناد مرب ــه اس ــه هم ــت ک ــده اس ش
ــدی  ــه بن ــردآوری و  طبق ــک  گ ــورت الکرونی ــه ص ــکان ب ــد ام ح
شــوند. از جملــه تاکنــون بخــش بــزرگ مطبوعــات،  فیلــم مســتند،  
ــه  ــرداری از هم ــده اند. عکس ب ــرد آوری ش ــتانی، گ ــای داس فیلم ه
ــک از  ــای الکرونی ــخه ه ــه نس ــران و  تهی ــهرهای ای ــتان ها و ش اس
ــد.  مجموعه هــای خصوصــی اســناد کــه خانواده هــا در دســت دارن
ــا مــردم از همــه اقشــار و  ــخ شــفاهی در گفتگــو ب گــرد آوری تاری
ــتند.  ــروژه هس ــن پ ــری از ای ــای دیگ ــف بخش ه ــای مختل گروه ه

7- تقدیر از شخصیت های فرهنگی موثر در تاریخ معارص 
همــه  خــود  اهــداف  راســتای  در  فرهنــگ  و  انسان شناســی 
و  پیشکســوت  فرهنگــی  شــخصیت های  از  برخــی  از  ســاله 
شــخصیت ها  ایــن  از  تاکنــون  می کنــد.  قدردانــی  ارزشــمند 
اســت:  شــده  تقدیــم  آنهــا  بــه  تقدیــر  لــوح  و  قدردانــی 
محمــد رضــا اصانــی، علــی بلوکباشــی، محمــد تهامــی نــژاد، خــرو 
ســینایی، کامــران شــیردل، پرویــز کانــری، عبدالحســین نیــک گهــر، 

فرهــاد ورهــرام 
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عزت اهلل انتظامی

ناصر فکوهی

»بچــه ســنگلج« یــک تهرانــی تمــام عیــار اســت. بــا همــه 
ــم در  ــر ِ او ه ــنامه. هن ــن شناس ــی در ای ــت و منف ــای مثب نکته ه
ــرون  ــدس بی ــّزت« مهن ــا از »ع ــت ام ــندیده نیس ــواده اش پس خان
نمی آیــد. تحصیــالت بیهــوده اســت. تماشــاخانه های اللــه زار 
دانشــگاه های بهتــری هســتند. ســال هایی بــی پایــان بــرای 
ــرد.  ــد هــر نقشــی را بپذی ــه. بای ــر صحن ــدن ب ــرار معــاش و مان ام
مــرد میانــه ســال، »مــش حســن« اســت. و »گاو«، یــک معجــزه. 
ــویدش.   ــتش دارد و می ش ــازی می کند.دوس ــا او ب ــه ب در رودخان
ــب و همیشــه حاضــری هســتند  ــا، دشــمنان غری ــا«، ام »بلوری ه
کــه از دور آنهــا را مــی بینــد. نگــران اســت. تــا بــه آخــر هنــوز هــم 
ــاد.  ــی ش ــگ دار. روح ــی زن ــد. صدای ــید »گاو«ش را بدزدن می ترس
ــد.  ــکلی در می آورن ــه ش ــار ب ــر ب ــدش را ه ــه کالب ــی ک نقش های
همیشــه همــان کــه هســت. یــک مــرد میانــه ســال  ابدی. همیشــه 
اهــل عمــل. همیشــه اهــل مصلحــت. همیشــه در جنــب و جــوش. 

ــان  ــد هم ــح می ده ــد و ترجی ــت باش ــد مثب ــی نمی خواه انتظام
ــو« نشــان می دهــد،  ــد. ایــن را هــم در »هال »بچــه ســنگلج« بمان
ــه خصــوص در »اجاره نشــین ها«  ــم ب ــا« و ه ــره مین ــم در »دای ه
ــحال  ــرد. خوش ــود می نگ ــه خ ــه ب ــنگتن« در آین ــی واش . »حاج
اســت و راضــی. دغدغــه ای نــدارد و وحشــی همچــون حســینعلی 
ــرو  ــور را بی آب ــد و کش ــح می کن ــن ذب ــفند را در بالک ــان، گوس خ
ــت.  ــینما اس ــق س ــاه عاش ــن ش ــر. ناصرالدی ــم را دلگی ــه عال و قبل
ــگاه  ــد و ن ــرف می زن ــد ح ــدد. بلن ــد می خن ــّزت و بلن ــون ع همچ
تیــز  و پرنفــوذی دارد. بازیگــر مــا امــروز هنــوز اهــل بــازی اســت 
ــردی  ــه. م ــه زار از دســت رفت ــای  دوردســت الل و عاشــق کوچه ه
ــر  ــوز ب ــا هن ــد. بلوری ه ــتش دارن ــت دوس ــال اس ــصت س ــه ش ک
ــتا  ــد. روس ــش نمی آی ــت. صدای ــه اس ــد. گاو در طویل ــر تپه ان س

ــه. خامــوش اســت. شــب نگــران. و »بچــه ســنگلج« آرام گرفت
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حسن اجتهادی

ــنده  ــاعر و نویس ــادی ش ــن اجته ــتاد حس ــر، اس ــزارش مه ــه گ ب
پیشکســوت فــارس بــه علت عارضــه مغــزی در بخــش مراقبت های 
ــتافت. ــی ش ــار باق ــه دی ــتری ب ــن روز بس ــس از چندی ــژه پ وی

اســتاد حســن اجتهــادی ســوم دی مــاه 1325 در خانــواده ای اهــل 
ــی  ــالت ابتدای ــت؛ تحصی ــده اس ــد ش ــم و ادب در کازرون متول عل
دانشــگاهی  تحصیــالت  و  شــیراز  و  کازرون  در  را  متوســطه  و 
رســانید. پایــان  بــه  فارســی  ادبیــات  و  زبــان  رشــته  در  را 

بیشــتری  شــهرت  از  اجتهــادی  حســن  غزل هــای  اگرچــه 
ــرایید؛  ــعر می س ــا ش ــتر قالب ه ــا او در بیش ــت ام ــوردار اس برخ
قصیــده، مثنــوی، رباعــی و دوبیتــی از قالب هــای قدیــم اســت کــه 
اجتهــادی در آن هــا طبع آزمایــی کــرده اســت. شــعرهای نیمایــی 
ــی  ــتحکام ذهن ــوآوری و اس ــی و دارای ن ــز خواندن ــی وزن او نی و ب
و زبانــی اســت؛ فعالیــت اجتهــادی تنهــا در حــوزه شــعر خالصــه 
نمی شــود؛ او عــالوه بــر پ  ژوهــش در متــون ادبــی گذشــته و معاصــر 
بــه نمایشنامه نویســی و فیلم نامه نویســی نیــز اشــتغال دارد.حســن 
اجتهــادی تــا چنــد ســال پیــش در خانــه ای قدیمــی و باصفــا در 
میــدان بازارچــه کازرون کوچــه زیــر مســجد حــاج رضــا زندگــی 

می کــرد و ایــن امــکان بــرای شــاعران، نویســندگان و هنرمنــدان 
باشــند. بهره منــد  حضــورش  از  تــا  داشــت  وجــود  کازرون 

غزل هــای جنوبــی تنهــا کتابــی اســت کــه در ســال 1381 
از اجتهــادی چــاپ شــده اســت، امــا کتاب هــای در جشــن 
تصاویــر  و  اشــکال  معاصــر(،  مــدرن  غــزل   تغزل)بیانیه هــای 
ــب  ــیک- ترکی ــعر کالس ــی در ش ــات و نوآوری های ــامل ابداع )ش
و تلفیــق قوالــب و اســالیب شــعر ســنتی و ایجــاد فرم هایــی 
تــازه(، ترانه هــای شــبنم و گلبــرگ )دوبیتی هــا و رباعی هــا(، 
انســان آفتــاب و افــق )شــعرهای آزاد و نیمایــی و ســپید(، 
ــت  ــا(، حقیق ــا و مثنوی ه ــی )قصیده ه ــای طوالن ــذر و پل ه رهگ
پیــروز می شــود )نمایشــنامه(، در شــهر دیوارهــا )فیلم نامه هــا 
ــظ  ــات حاف ــینما(، اوزان غزلی ــورد س ــه در م ــد و مقال ــد نق و چن
)تقســیم بندی بحــور غزل هــا(، تبســم و مهمیــز )نوشــته ها، 
ــت. وی  ــاپ اس ــاده چ ــز( و ... او آم ــه طن ــی ب ــعرها و قصه های ش
ــِی  ــای علم ــادی در فض ــرات زی ــیراز تأثی ــه ش ــفر ب ــس از س پ
انجمن هــای ادبــی داشــت؛ اجتهــادی در ســال 1381 تنهــا 
مجموعــه شــعر خــود بــه نــام »غــزل هــای جنوبــی« را بــه چــاپ 
ــت. ــیده اس ــاپ نرس ــه چ ــف اوب ــش از 1۰ تألی ــا بی ــانده، ام رس
به نقل از مهر
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لیلیت تریان

لیلیــت تریــان هنرمنــد مجسمه ســاز متولــد 13۰9 تهــران بود کــه 
ــکده  ــل در دانش ــطه، تحصی ــی و متوس ــالت ابتدای ــس از تحصی پ
هنرهــای زیبــا را ناتمــام گذاشــت و به مدرســه بــوزار فرانســه رفت.

ــت  ــت و در بازگش ــرا گرف ــازی را ف ــمه س ــر مجس ــا هن او در آنج
در  هنــر  تدریــس  بــه  1339شمســی  ســال  در  ایــران  بــه 
ــر  ــار هن ــتین ب ــت. او نخس ــی پرداخ ــای تزئین ــکده هنره دانش
مــدرن مجسمه ســازی را بــه صــورت آکادمیــک وارد مراکــز 
ــازی  ــان مجسمه س ــین دپارتم ــرد و از مؤسس ــران ک ــی ای آموزش
ــدان  ــدادی از هنرمن ــوده اســت. تع ــی ب ــای تزئین دانشــکده هنره
شــاخص امــروز ایــران از شــاگردان وی بــه شــمار می آینــد.

ســاخت مجســمه یادبــود« مســروب ماشــتوتس« )مبــدع الفبــای 
ارمنــی( و نصــب در کلیســای ترمانکچــاج تهــران، تدریــس 
در دانشــگاه آزاد اســالمی، برپایــی نمایشــگاه گروهــی دانشــگاه آزاد 
ــران،  ــازی ته ــال مجسمه س ــات داوری بی ین ــو هی ــالمی، عض اس
ــای  ــه فعالیت ه ــارش از جمل ــدد از آث ــگاه های متع ــی نمایش برپای
ــام  ــز از مق ــال 1385 نی ــت. س ــازی اس ــد مجسمه س ــن هنرمن ای
هنــری تریــان در مــوزه هنرهــای دینــی امــام علی)ع( تجلیــل بــه 
عمــل آمــد و چنــدی پیــش در ششــمین دوســاالنه مجســمه های 
ــل شــد.  ــن مجســمه ســاز تجلی ــری ای ــام هن ــز از مق شــهری نی

به نقل از هنر آنالین
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ناصر ایرانی

بــه گــزارش ایلنــا، ناصــر ایرانــی داســتان نویس و نمایشــنامه نویس 
و مترجــم معاصــر ایرانــی، عصــر روز چهارشــنبه )دوم آبــان( 
درگذشــت. بیمــاری  دوره  یــک  از  پــس  و  ســالگی   81 در 
ناصــر ایرانــی متولــد 131۶، نویســنده آثــاری چــون »هنــر 
ــه  ــل در خان ــر«، »فی ــزار و عناص ــف اب ــتان: تعاری ــان« و »داس رم
ــهٔ  ــرگ« و »قص ــاد م ــده ب ــان«، »زن ــره«، »در پای ــک«، »حف تاری
ــرای عبــرت کــودکان بیشــتر و کمتــر از پنجــاه«  ــاه مصــور ب کوت
ــار او در حــوزه ادبیــات داســتانی و همچنیــن »مــا را  ــه آث از جمل
ــود. ــل« ب ــالت آور« و »قت ــنامه کس ــه نمایش ــد« و »س ــس کنی م
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هوشنگ آزادی ور

هوشــنگ آزادی ور، 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 8 اردیبهشــت 1397 درتهــران درگذشــت. 

ــرداز  ــم، نظریه پ ــاز، مترج ــینماگر، مستندس ــنگ آزادی ور س هوش
ــت. ــوی درگذش ــی و ری ــکالت قلب ــل مش ــه دلی ــاعر ب ــر و ش تئات

ــو  ــی در گفت وگ ــردان و مستندســاز ایران ــاری، کارگ ــم مخت ابراهی
ــان  ــنگ آزادی ور بی ــوت هوش ــر ف ــد خب ــن تایی ــنا ضم ــا ایس ب
کــرد: ایــن هنرمنــد پیــش از ایــن مشــکل قلبــی و ریــوی 
ــود. او  ــرده ب ــم ک ــص ه ــکته ناق ــک س ــت و ی ــابقه داری داش س
در چنــد روز اخیــر در بخــش مراقبت هــای ویــژه بیمارســتان 
ــل  ــه دلی ــک ســاعت پیــش ب ــود و متأســفانه حــدود ی بســتری ب
تشــدید مشــکالت قلبــی و ریــوی دار فانــی را وداع گفــت.

بــه گفتــه ابراهیــم مختــاری ایــن هنرمنــد فــارغ التحصیــل 
ــوری  ــیمای جمه ــدا و س ــته ص ــینما و بازنشس ــی س ــه عال مدرس
ــری  ــای معتب ــه ه ــا و ترجم ــود. از او کتاب ه ــران ب ــالمی ای اس
در ضمینــه تاریــخ تئاتــر جهــان بــه چــاپ رســیده اســت . 

دارد. نــام  قالــی"  "گل  نیــز  او  مســتند  اثــر  معروفتریــن 
هوشــنگ آزادی ور متولــد 1321 در شــهر تهــران بــود. او در دهــه 
ــکده  ــد و از دانش ــران درآم ــی ای ــون مل ــتخدام تلویزی ــه اس 4۰ ب
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 
ــی  ــانه و آموزش ــردم شناس ــای م ــم ه ــه فیل ــازی ب ــتند س در مس
گرایــش داشــت و عمــده فیلم هــای خــود را در ایــن زمینــه 
ســاخت. از ســال 13۶1 در جــوار مستندســازی بــه ترجمــه 
ــاب  ــد کت ــن جل ــت و چندی ــینمایی پرداخ ــری و س ــون تئات مت
ــرد. او  ــف ک ــران تألی ــنتی ای ــر س ــاره هن ــی درب ــه و کتاب ترجم
همــواره در کنــار ســاختن فیلــم و ترجمــه کتــب ، مقاالتــی را در 
ــر در مجــالت هنــری منتشــر کــرده اســت. زمینــه ســینما و تئات

آزادی ور هنرمنــدی جامع االطــراف در حوزه هــای گوناگــون از شــعر 
و ادبیــات گرفتــه تــا ســینما و تئاتــر بــود کــه در اغلــب جریان های 
مهــم ادبــی و هنــری معاصرش، حضوری موثر و فعال داشــته اســت.
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یداهلل ثمره

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 پنج شــنبه )دوم اســفند 
مــاه 97( از دنیــا رفتــه اســت. بــه گفتــه او، برنامــه مراســم تشــییع 
پیکــر ثمــره هنــوز قطعــی نشــده اســت. یــداهلل ثمــره، زبان شــناس، 
ــته فرهنگســتان  ــران، عضــو پیوس ــتاد بازنشســته دانشــگاه ته اس
ــران  ــان و ادب فارســی و اولیــن رئیــس انجمــن زبانشناســی ای زب
در ســن 8۶ ســالگی درگذشــت. تخصــص او در حــوزه آواشناســی 
و واج شناســی بــود. همچنیــن چندیــن کتــاب در زمینــه آمــوزش 
ــار  ــی از برجســته ترین آث ــرده اســت. یک ــف ک ــی تألی ــان فارس زب
ایــن زبان شــناس، کتــاب »آواشناســی زبــان فارســی« اســت 
ــت. ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــگاهی ب ــر دانش ــز نش ــط مرک ــه توس ک
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پیتر سلیمانی پور

پیتر سلیمانی پور آخرین نت زندگی را نواخت 
ــر  ــادی، عص ــازهای ب ــده س ــاز و نوازن ــلیمانی پور، آهنگس ــر س پیت
ــر متاســتاز در ســن پنجــاه  ــر اث ــروز )یکشــنبه 18 شــهریور( ب ام
ســالگی در  بیمارســتان تــوس دار فانــی را وداع گفــت. پیتــر 
ــد  ــرطان ش ــاری س ــار بیم ــش دچ ــال ها پی ــلیمانی پور، از س س
ــد و  ــار کن ــت آن را مه ــان توانس ــل درم ــری مراح ــا پیگی ــه ب ک
ــا  ــد. ام ــال کن ــیقی را دنب ــه موس ــش در عرص ــاره فعالیت های دوب
ــه  ــت و پنج ــاری دس ــن بیم ــا ای ــدداً ب ــش او مج ــدی پی از چن
نــرم می کــرد و طــی ســه مــاه اخیــر بــه مرحلــه بحرانــی 
ــتان  ــه بیمارس ــروز ب ــداد ام ــلیمانی پور بام ــر س ــود. پیت ــیده ب رس
ــن  ــل آخری ــی قب ــش دقایق ــه همراهان ــه گفت ــد و ب ــل ش منتق
نــت زندگــی را بــر تخــت بیمارســتان نواخــت و درگذشــت.

قــرار بــود پــس ازمدت هــا دوری از صحنــه ایــن موزیســین 
بی حاشــیه و مطــرح زمســتان ســال گذشــته کنســرتی را در 
ــاری، آن  ــدت بیم ــل ش ــه دلی ــا ب ــرد ام ــه بب ــران روی صحن ته
اجــرا لغــو شــد. امــا او امســال در فســتیوال شــب های جــز 
بــه عنــوان نوازنــده مهمــان بــا یــک گیتاریســت ویتنامــی 
ــت. ــه داش ــک قطع ــوری در ی ــرای پرش ــت و اج ــه رف روی صحن

پیتــر ســلیمانی پــور به ســال 1347 در تهران متولد شــد. در ســال 
1371 در کاری مشــترک بــا محــراب مقدســیان و علــی فروردیــن 
موســیقی جــز را تجربــه  و بــه دنبــال آن بــه اجــرای کنســرت های 
متعــدد پرداخــت. از میــان فعالیــت هــای او طــی 15 ســال اخیــر 
مــی تــوان بــه ســخنرانی هــای او در دانشــکده موســیقی دانشــگاه 
هنــر تهــران، اجراهــای زنــده، آهنگســازی بــرای فیلــم و ســاخت 
بیــش از 15۰ قطعــه موســیقی و ضبط شــماری از آنها اشــاره نمود.
ــم  ــزد خان ــو ن ــا فراگیــری پیان ایــن هنرمنــد از ســنین نوجوانــی ب
ــور  ــه ط ــی گیتارب ــا  نوازندگ ــب آن ب ــوریو و متعاق ــن اوس کارم
ــل در  ــا تحصی ــان ب ــد. همزم ــیقی ش ــای موس ــی وارد دنی تجرب
رشــته نقاشــی در دانشــکده هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران بــه 
ــدای  ــامعی روی آورد. او از ابت ــان س ــزد احس ــوت ن ــری فل فراگی
دهــه 7۰ ضمــن آغــاز فعالیــت حرفــه ای در رشــته طراحــی 
تجربــی  به صــورت  را  َسکســفون  ســاز  نوازندگــی  گرافیــک، 
ــروه  ــراه گ ــه هم ــور در صحن ــا حض ــال 73 ب ــرد. از س ــاز ک آغ
ــان  ــت. در هم ــه ای گذاش ــیقی حرف ــه موس ــه عرص ــدم ب ــن ق آتی
ــن اهلل  ــیان و عی ــراب مقدس ــن، مه ــی فروردی ــاق عل ــه اتف ــال ب س
ــا اجــرای  ــا ب ــد ت کیوان شــکوه »پرســیکو کوارتــت « را شــکل دادن
قطعاتــی از تاریــخ موســیقی جــاز، ایــن موســیقی را تجربــه کننــد.

در ســال 13۶7 همــراه علــی فروردیــن، بابــک ریاحی پــور، همایــون 
نصیــری، کســرا ابراهیمــی و نیمــا حمــزه »پرســیکو هگزتــت« را 
شــکل داد کــه صرفــا بــه اجــرای ســاخته های ســلیمانی پور 
می پرداختنــد، در ســال 1384»آنســامبل پیتــر ســلیمانی پور« 
ــر  ــرب، پیت ــان میرع ــون ماه ــی چ ــه  هنرمندان ــکل داد ک را ش
آکــوپ، حبیــب مفتــاح بوشــهری، آرش پشــند مقــدم، دارا 
مروســتی  میثــم  و  طاهــری  امیــن  نصــرت،  آیــدا  دارایــی، 
ســاخته های  از  گــروه  ایــن  مختلــف  اجراهــای  آذین بخــش 
هنرمنــدان  و  گروه هــا  ســلیمانی پور  بودنــد.  ســلیمانی پور 

از جملــه  متعــددی را روی صحنــه همراهــی کــرده اســت، 
همراهــی هنرمندانــی چــون بابــک امینــی،  گروه هــای »آبرنــگ« 
ــی  ــرب، دارا دارای ــان میرع ــه، ماه ــزه یگان ــراه حم ــا« هم و »نایم
ــون  ــتی همای ــه سرپرس ــوب« ب ــروه »دارک ــری، گ ــن طاه و امی
ــانی،  ــدرام درخش ــتی پ ــه سرپرس ــی« ب ــروه »روم ــری،  گ نصی
گــروه »فیه ما فیــه« بــه سرپرســتی ســعید نایــب محمــدی.

هنرمنــدان  بــا  اســتودیویی  ضبط هــای  در  همچنیــن  او 
ــتف  ــات، کریس ــک بی ــاهی، باب ــون کیوان جهانش ــددی همچ متع
همــکاری  میرخانــی  بهــزاد  یزدانیــان،   پیمــان  رضاعــی، 
ــای  ــوان آلبوم ه ــده وی، می ت ــر ش ــار منتش ــت. آز آث ــته اس داش
همــکاری  روایــت«،  هشــت  »قشــم،  شــخصی«،  »منظومــه 
بــا ســهیل نفیســی در آلبــوم »چنــگ و ســرود« و همــکاری 
بــرد. نــام  را  »جوانه هــا«  آلبــوم  در  میرخانــی  بهــزاد  بــا 

ســایت »موســیقی مــا« وقــوع ایــن ضایعــه دردنــاک را بــه 
خانــواده ســلیمانی پور و جامعــه موســیقی تســلیت می گویــد 
دارد.  صبــر  آرزوی  بازمانــدگان  بــرای  متعــال  خداونــد  از  و 
ــن  ــن ای ــییع و تدفی ــم تش ــه مراس ــوط ب ــات مرب ــن جزئی همچنی
ــود. ــانی می ش ــانه اطالع رس ــن رس ــق همی ــم از طری ــد ه هنرمن

منبع: موسیقی ما
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دلنوشته ای برای پوران شریعت رضوی 
 ناصر فکوهی 

وداع آخر با دخترک دوردست...
چه چیــز می توانســت، چه چیــز می توانــد کودکــی دوردســت 
و مــردی در آســتانه کهنســالی چــون مــن را بــه دخترکــی 
ــه هــم  ــت، ب ــروز از دســت رف ــه ام ــی کهن ســال ک دوردســت، زن
ــه در  ــی ک ــد مرگ ــت و می توان ــز می توانس ــد؟ چه چی ــد ده پیون
انتظــارش بودیــم و از راه  رســید، مــرگ »پوران خانــم« را بــه 
ــا زود،  ــر ی ــید، دی ــد رس ــا از راه خواه ــه حتم ــری ک ــرگ دیگ م
امشــب یــا شــبی دیگــر، امــروز یــا روزی دیگــر، مــرگ مــن، بــه 
ــر زیبایــی را می بینــم: ســال های کهــن ِ  ــد دهــد؟ تصوی هــم پیون
دختــرک ِ دوردســت، ســال های پاریــس ِ پرشــور؛ ســال هایی کــه 
ــا  ــودم؛ و بعده ــده  ب ــا ندی ــی در آن ه ــی حقیق ــز او را در قالب هرگ
ــردم؛  ــان ک ــه کشفش ــگ و رو رفت ــی رن ــاب عکس های ــا در ق تنه
ــرده  ــوران آن را زیســتم و لمــس ک ــه همچــون پ ــا پاریســی ک ام
ــی  ــان نقاط ــک در هم ــدم زده و بی ش ــش ق ــودم: در پیاده روهای ب
ــودم،    ــته ب ــود، گام برداش ــده ب ــا رد ش ــا از آنج ــا و باره ــه باره ک
ــه  ــذاب کرتی ــگ و ج ــای ِ تن ــه و خیابان ه ــی ها و  کوچ کتابفروش
ــود، و  ــوز آنجــا ب ــود، عطــرش هن ــن: حتمــا از آنهــا گذشــته ب الت

ــتم. ــا می گذش ــن  از آنه ــال م ح
روزی کــه  نخســتین بــار بــه پاریــس پــای گذاشــتم، نمی توانســتم 
از ذهنــم دور کنــم کــه ایــن شــهر پــوران و »دکتــر« - آنگونــه کــه 
مــا در خانــواده خطابــش می کردیــم -  بــوده؛ همین  جــا، یــا 
ــه  ــن، همیش ــد: و همی ــی کرده ان ــراف زندگ ــن اط ــی درهمی جای
ــه،  ــن همیش ــود؛ و همی ــس ب ــم پاری ــی از رومانتیس ــم بخش برای
یکــی از آن دالیــل نامعلومــی کــه مــرا بــه ایــن شــهر کشــیده بــود. 
فکــر می کــردم: شــاید اگــر آن جــوان مزینانــی، »دکتــر« نمی شــد 
و آن دختــرک ِ دوردســت »پــوران خانــم« مــا، شــاید همیشــه در 
ــچ  ــاید هی ــوند، ش ــان« ش ــه »قهرم ــد، بی آنک ــهر می ماندن ــن ش ای
اثــری یــا اثــر محــدودی در تاریــخ زندگانــی مــا، از آن هــا می مانــد، 
امــا شــاید  زندگــی پرشــوری در شــهری پرشــور را تجربــه 
ــان، و  ــز نمی شناختیمش ــا هرگ ــه م ــی ک ــا کودکان ــد ب می کردن
هیــچ کــس دیگــری نیــز. زندگــی امــا، هرگــز آنگونــه نیســت کــه 

ممکــن اســت تصــّور کنیــم. 
ــم،  ــی و پوران خان ــای سیاس ــش و قوس ه ــر« در ک ــوز »دکت هن
پُردغدغــه از سرنوشــت خــود و فرزندانــش بــود کــه تهــران را تــرک 
ــروم،  ــس ب ــه پاری ــرار باشــد ب ــه ق ــه ن ــود ک ــردم: شــرایط آن ب ک
ــال خــودش،   ــه خی ــی سرنوشــت ب ــم. ول ــه جامعه شناســی بخوان ن
ــدن در  ــک ش ــود و آن: پزش ــرده ب ــن ک ــم روش ــرا ه ــف م تکلی
ــس  ــد، ســر از پاری ــک ســال بع ــر از ی ــا کمت ــر. ام ــای کبی بریتانی
درآوردم و زندگــی بســیار منظــم و متیــن و آرام ِ بریتانیایــی ام در 
یــک کالــج شهرســتانی انگلســتان را بــا زندگــی ِ کولــی واری کــه 
در پاریــس آغــاز کــردم و فرورفتــن در درس  هــای پرپیــچ و خــم و 
ــان  ــی تاخــت زدم. هم ــوم اجتماع ــام عل مســیر ِ پُرســراب و پُر ابه
زمان هــا، کمــی دیرتــر یــا زودتــر، بــود کــه یکــی از »بزرگترهــا«ی 
خانــواده، همیشــه منظــم، درس خــوان، مهنــدس و موفــق و مرتــب 
و منظــم، دو دختــرک نوجــوان را در »میــدان ایتالیــا« بــه دیــدار 

ــه  ــن طبق ــی زد: از بالک ــن بوق ــان پایی ــن« آورد، از هم ــه م »خان
ــز و  ــا و تمی ــزرگ و زیب ــین ب ــردم: ماش ــگاه ک ــن را ن ــم پایی پنج
ــران و  ــفته و حی ــرک ِ آش ــدم و دو دخت ــودش را دی ــب و خ مرت
شــگفت زده از پاریــس را. »مهنــدس موفــق« قیافــه ژولیــده 
ــوب  ــت: خ ــان داد و گف ــن نش ــرا از پایی ــود ِ م ــوز خواب آل و هن
ــز  ــد از آن پرهی ــه بای ــت ک ــزی اس ــان چی ــن هم ــد! ای ــگاه کنی ن
ــت  ــن سرنوش ــه ای ــا ب ــید ت ــم باش ــد و منظ ــد، درس بخوانی کنی
گرفتــار نشــوید! امــا هــر دو دختــرک و بعدهــا برادرشــان، و همــه 
ــن  ــی ای ــدند. گوی ــوم ش ــت محک ــن سرنوش ــه همی ــس، ب در پاری
ــن،  ــوی م ــه الگ ــس، ن ــت پاری ــه سرنوش ــن، بلک ــت م ــه سرنوش ن
ــرا را  ــن ماج ــس ای ــال ها در پاری ــود: س ــس ب ــوی پاری ــه الگ ک
ــه  ــان ب ــر کدامم ــی ه ــم. وقت ــم و می خندیدی ــاد می آوردی ــه ی ب
ســوی یکــی از علــوم انســانی کشــیده شــده بودیــم. و وقتــی کــه 
ــت تر  ــر و دوردس ــی کوچکت ــه دخترک ــم ک ــحال بودی ــه خوش هم
بــود،  هــم  عزیزتــر  همه مــان،   بــرای  و  دوست داشــتنی تر  و 
ــا  ــی، ام ــش خال ــود و جای ــد دور ب ــد و هرچن ــران مان ــه در ای ک
ــد و پزشــک  ــوم انســانی  دور مان ــس ِ شورشــی ِ عل ــگ پاری از چن
ــت  و  ــان را می گرف ــون همه م ــار خ ــروز فش ــرک، ام ــد. دخت ش
بــرای همه مــان، توصیه هــای پزشــکی مــی داد. ســال های پاریــس 
مــا، ســال های غریبــی بودنــد، سرشــار از خوشــبختی و شــادمانی 
شــهری کــه دوســتش داشــتیم و پولــی کــه نداشــتیم و شــغل های 
پیــش پــا افتــاده  ای کــه ناچــار بــه انجامشــان بودیــم و پــول اندکی 
کــه فقــط یــک زندگــی فقیرانــه را تامیــن می کــرد؛ امــا محبتــی 
ــان  ــر تعدادش ــر روز ب ــه ه ــی ک ــتیم و خاطرات ــه داش و عشــقی ک
ــزرگ  ــا ب ــه بعده ــم ک ــی بودی ــواده کوچک ــد. خان ــزوده می ش اف
شــد و دختــرکان ِ کوچــک ِ دوردســت ِ آشــفته »میــدان ایتالیــا«، 
ــدند؛  ــل ش ــن تبدی ــدان م ــرای فرزن ــان« ب ــی مهرب ــه »عمه های ب
ــود: همیشــه  ــرای مــن ب ــان کــه دخترعمــه ام ب ــدر مهرب همــان ق
ــا تمــام شــادمانی ها و گله مندی هایــش و مــن  مثــل یــک مــادر ب
نیــز برخــالف فرزنــدان ِ خــودم، تــا بــه آخــر، بــا همــان نامهربانــی 
ــته  ــادرش داش ــرای م ــی رود ب ــار م ــف انتظ ــدی ناخل ــه از فرزن ک
ــر در  ــن  و کمت ــش رفت ــه دیدن ــر ب ــا کمت ــه گاه، ب ــد، گاه ب باش
ــرش:  ــک عم ــت ی ــی از محب ــر قدردان ــیدنش و کمت ــوش کش آغ
حــق داشــت کــه بارهــا مــرا از »لیســتش« خــط بزنــد، امــا ایــن 
ــتم  ــت و می دانس ــون می دانس ــرد. چ ــز نک ــش، هرگ کار را از قلب
ــه  ــه ن ــه می توانســت؛ همچــون خــودم ک ــه می خواســت، ن ــه ن ک

می خواســتم و نــه می توانســتم. 
سال ها بود دریای سیاست ما را، از هم دور می کرد...

ــه  ــه ب ــد ک ــم بودن ــاحل هایی ه ــه س ــبختانه همیش ــا خوش ...ام
خاطــرات  و  بیاییــم  گــرد  بار دیگــر،  می توانســتیم  آن،  از  دور 
ــتیم؛  ــا او نداش ــه ب ــادی ها ک ــه ش ــم. چ ــده کنی ــهر ِ دور را زن ش
ــه از  ــت هایی ک ــه درخواس ــا؛ چ ــه ُغرُغره ــتگی ها، چ ــه دلبس چ
ــواده   ــب خان ــم و مرت ــراد ِ منظ ــن و اف ــن م ــا بی ــردم ت او نمی ک
وســاطت کنــد و از همــه بیشــتر پــدرم، »دایــی جــان« خانــواده، 
کــه فقــط »پزشــکی« را بــه عنــوان علــم بــه رســمیت می شــناخت 
و عمــر مــرا بــر فنــا رفتــه مــی دانســت، کــه معتقــد بــود لگــد بــه 
ــتان و  ــدن در انگلس ــای مان ــه ج ــه آرزوی او زده ام و ب ــم و ب بخت
ــرای  ــه جایــی مثــل پاریــس، »معلــوم نیســت ب پزشــک شــدن، ب
چــه؟!«، رفتــه ام، آنهــم بــرای خوانــدن درســی کــه »معلــوم نیســت 
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چیســت؟!« یــا »تــازه اصــال معلــوم نیســت کــه درس بخوانــد؟!«. 
ــرور ِ  ــران ِ ش ــج پس ــده و آن کال ــن ش ــاتهمپتون ِ نفری ــی س وقت
ــختانه و  ــم« سرس ــا »تحری ــپس ب ــردم و س ــرک ک ــی را ت انگلیس
رســمی پــدر، روبــرو شــدم، »پوران خانــم« تنهــا وکیلــم بــود کــه 
ــک  ــن پزش ــه از م ــد ک ــع کن ــدر را قان ــت پ ــی توانس ــش م کالم
ــد.  ــه نیام ــد. ک ــر دربیای ــزی« دیگ ــاید »چی ــا ش ــد، ام در نمی آی
ــه  ــت هم ــه می توانس ــت ک ــت داش ــدر او را دوس ــی اش، آنق دای
خیانت هــای مــن بــه »بختــم« و »آینــده ام« و بــه آرزوهــای پــدر 

ــد.  ــی او ببخش ــر ُگل روی و مهربان ــه خاط را ب
پــدرم حــق داشــت، شــاید هــم نداشــت. همــه چیــز نســبی اســت. 
»بخــت« و»آینــده« بدیــن ترتیــب بــه کلماتــی تبدیــل شــدند کــه 
همیشــه از آن هــا نفــرت داشــتم: نــه »بخــت« برایــم هرگــز بختــی 
بــود کــه بــا بدبختــی همســایه نباشــد، نــه آینــده ، هرگــز آینــده ای 
کــه بــا سرنوشــت نامعلــوم و پُرابهــام همــراه. همــان »بختــی« کــه 
ــت  ــر درگذش ــل، خب ــن میش ــوار س ــرد، روزی در بل ــم می ک ُحک
ِ »دکتــر« را از غریبــه ای بشــنوم و روانــه همــان ســاتهمپتون 
لعنتــی شــوم تــا درون ســایه های شــوم انــدوه و مــرگ و نیســتی 
ــا  و گریــه و  آشــفتگی فــرو روم؛ همــان »بختــی« کــه همیشــه ب
یــک تلفــن »چنــدش آور« ِ بی وقــت، در نیمه شــب یــا در صبحــی 
زود، خبــر »مصیبــت« را می دهــد؛ همــان تلفنــی کــه دو روز 

پیــش مقدمــه  »خبــر« را داد و امــروز »خبــر کامــل« را. 
ــی اش  ــدرت زیبای ــی و ق ــز در جوان ــت را هرگ ــرک ِ دوردس دخت
ــه  ــک عم ــل ی ــم مث ــناختم او برای ــود را ش ــی خ ــدم. از وقت ندی
ــک زن  ــه ی ــادر و ن ــک م ــل ی ــه، مث ــک دختر عم ــه ی ــان و ن مهرب
ِ دوردســت و شــادمان بــود. طبعــی شــوخ داشــت و تحملــی کــه 
ــی  برغــم بی  تحملی هایــش همیشــه اجــازه مــی داد ُدرشــت بگوی
ــوران  ــه پ ــده. خان ــد و خن ــا لبخن ــه ب ــنوی. همیش ــت بش و ُدرش
خانــم، برایــم پناهگاهــی دوست داشــتنی بــود و مشــورت هایش بــا 
پســرک جوانــی کــه مــن بــودم، برایــم لــذت بخــش بودنــد، هرچند 
ــرد. همیشــه  فکــر نمی کــردم و حــق هــم داشــت، جدیشــان نگی
بــا ُغرُغرهــای مهربانانــه یــک مــادر: مــادری کــردن بــرای فرزنــدان 

ِ خــود، همیشــه بســیار ســاده تر از مــادری کــردن بــرای دیگرانــی 
اســت کــه هیــچ وظیفــه ای نســبت بــه آنهــا نــداری. و ایــن را مــن 
و شــاید  بســیاری دیگــر مدیــون او باشــیم. آنهــا را نمی شناســم، 
ــس و  ــی در پاری ــد وقت ــال ها بع ــد. س ــود دارن ــا وج ــی حتم ول
شــهرهای دیگــر بــا پــوران خانــم و بچه هــا مدتــی ولــو کوتــاه بــا 
هــم ســرمی کردیم، روزهــا بــا خوبــی و خوشــی، بــا داد و بیدادهــا 
ــا شــوخی های  ــه دل و ب ــی از ت ــا خنده های ــا، ب و شــور و هیجان ه
ــل می شــدند. آن »ضــد  ــان و ســربه ســر گذاشــتن ها تکمی بی پای
الگــو«ی کذایــی، تــا حــدی بــه رســمیت شــناخته شــده بــود . گاه 
حتــی می خواســت، حــاال مــن، نقــش بزرگتــر و واســطه و ناصــح 
ــان  ــه هم ــد ک ــه می ش ــودش زود متوج ــا خ ــم؛ ام ــازی کن را ب
ــن  ــن می خــورد و انتظــار چنی ــه م نقــش »ضــد الگــو« بیشــتر ب
ــت.  ــوده اس ــن بیه ــت از م ــچ وق ــه هی ــه آن روز و ن ــی، ن چیزهای
کــم کــم پــوران خانــم می دیــد 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 ســاده تر شــده 
بــود. امــا تصــّورش از »خودخواهــی« مــن هــم بیشــتر. حــق هــم 
ــا  ــد. مادره ــا او نباش ــق ب ــد ح ــر می ش ــود. مگ ــا او ب ــک ب بی ش
ــد. مادرهــا نمی تواننــد فرزندانشــان را دوســت  همیشــه حــق دارن
ــت ِ  ــرک ِ دوردس ــی دخت ــی، وقت ــی ، زن ــند. و وقت ــته باش نداش
ســال های دور ِ پاریــس، کودکــی غریبــه، آنهــم نامهربــان و شــرور 
ــان دوســت داشــته باشــد کــه او دوســت داشــت، و وقتــی  را چن
ــی  ــد، وقت ــد می ُربای ــت ِ را از آن فرزن ــرک دوردس ــت، دخت طبیع
آن فرزنــد، بــرای بــار دوم، مــادرش را از دســت می دهــد،  و وقتــی 
خــاک ِ ســرد، او را درون خــود می کشــد و گریــه امــان نمی دهــد، 
مگــر می تــوان از مــرگ نفــرت نداشــت و از بخــت نومیــد نبــود و 

از آینــده بــی زار... 

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 شــب های مهتــاب غیبــش مــی زد و امــکان نداشــت بــا اراده 
خــودش بخوابــد، بــرای همیشــه جاودانــه شــد. بــه گــزارش ایســنا، 
ایــن هنرمنــد  اهــل بروجــرد در فضــای معمــاری ایرانــی و خانه هــای 
روســتایی بــزرگ شــد و بــه گفتــه خــودش هنگامــی کــه شــروع بــه 
کار کرد،بافــت درخت هــای بــادام یــا حتــی خــود میــوه بــادام هــم به 
او انــرژی مــی داد، در واقــع هــر چیــزی کــه در اطرافــش می دیــد را 
می کشــید. او معتقــد بــود اگــر در فضــای این آثــار زندگی نکــرده بود 
نمی توانســت آن را بــه شــکلی بکشــد کــه روی مخاطب تاثیــر بگذارد. 

ــاور داشــت کــه  جعفــری خــودش را بیشــتر شــاعر می دانســت و ب
ــی  ــود خارج ــد و وج ــق می کن ــرد خل ــوِد ف ــاعرانه را خ ــای ش فض
ــزد  ــان برمی خی ــه از ج ــل ک ــه از عق ــا ن ــام خالقیت  ه ــدارد و تم ن
ماننــد کســی کــه در خــواب و بیــداری باشــد و گویــی رویــا می بینــد.

محمــد ابراهیــم جعفری نقاش نوگرا و شــاعر 18 فروردین ماه در ســن 
78 ســالگی بــر اثــر ســکته مغــزی در بیمارســتان مدائن از دنیــا رفت.

به نقل از ایسنا.
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محسن ابوالقاسمی

ــای  ــگ و زبان ه ــروه فرهن ــابق گ ــمی،رئیس س ــن ابوالقاس محس
ــران و  ــگاه ته ــانی دانش ــوم انس ــات و عل ــکده ادبی ــتانی دانش باس
اســتاد بازنشســته ایــن دانشــگاه در ســن 82 ســالگی درگذشــت. 
همســر محســن ابوالقاســمی در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا تأییــد ایــن 
خبــر گفــت: دکتــر ابوالقاســمی کــه مدتــی پیــش از بیمارســتان 
مرخــص شــده بــود، بــه دلیــل زمیــن خــوردن، مبتــال بــه آمبولــی 
پــا شــد و ظهــر چهارشــنبه )17 بهمن مــاه( در خانــه از دنیــا رفــت.
محســن ابوالقاســمی یکــم دی مــاه 1395 در مراســم شــب بخــارا 
ــود را  ــت خ ــمی« سرگذش ــن ابوالقاس ــوان »شــب محس ــا عن ب
ــه  ــر ب ــش در مالی ــال پی ــود: »8۰ س ــرده ب ــف ک ــور توصی این ط
ــش  ــق ش ــم و تصدی ــه رفت ــه مدرس ــا ب ــدم. در همان ج ــا آم دنی
ابتدایــی گرفتــم. همــراه خانــواده بــه تهــران آمــدم و در دبیرســتان 
ــص  ــم ناق ــه دیپل ــطه ک ــم متوس ــا پنج ــدم ت ــه درس خوان عالم
دارالفنــون ششــم  دبیرســتان  در  و  دبیرســتان گرفتــم  آن  از 
ــال 1337  ــدم. در س ــات ش ــکده ادبی ــم و وارد دانش ــی گرفت ادب

لیســانس ادبیــات فارســی گرفتــم و در ســال های 1337 تــا 
ــه  ــال 134۰ ب ــدم. در س ــری را خوان ــای دوره دکت 134۰ درس ه
ــم  ــه .A.M گرفت ــا درج ــال 1343 از آن ج ــم و در س ــدن رفت لن
ــردم  ــام ک ــری ثبت ن ــن دکت ــرای گرفت ــتم و ب ــران بازگش ــه ای و ب
ــران  ــتانی ای ــای باس ــه .A.M در زبان ه ــران. درج ــگاه ته در دانش
تازه تأســیس  گــروه  در   1344 ســال  در  این جــا  در  گرفتــم. 
ــا  ــم ت ــس پرداخت ــه تدری ــتانی ب ــای باس ــی و زبان ه زبان شناس
ســال 1381 کــه بازنشســته شــدم. در ســال 13۶9 بــه اســتخدام 
نیمه وقــت دانشــگاه آزاد درآمــدم کــه تاکنــون ادامــه دارد.«
ــتاد  ــوان اس ــه عن ــان ب ــته، همچن ــال گذش ــد س ــول چن او در ط
ــی داد. ــه م ــس ادام ــه تدری ــانی ب ــوم انس ــگاه عل ــو پژوهش مدع

به نقل از ایسنا



98
ز 

رو
نو

 /
 8

ل 
سا

  
گ

هن
فر

و 
ی 

س
نا

ش
ن 

سا
ان

 

 

330

ناصر چشم آذر

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، ناصــر چشــم آذر آهنگســاز و 
ــاه  ــت م ــه 41 اردیبهش ــح روز جمع ــورمان صب ــیقیدان کش موس
ــی دار  ــکته قلب ــر س ــر اث ــر ب ــتان باهن ــت. وی در بیمارس درگذش

فانــی را وداع گفــت.
در  ســال 9231  مــاه  دی  دهــم  آذر  ناصرچشــم  یــاد  زنــده 
ــدرش  ــات پ ــایه تعلیم ــد. او در س ــد ش ــل متول ــتان اردبی شهرس
اســتاد اســماعیل چشــم آذر مراحــل اولیــه موســیقی را فراگرفــت 
و در کودکــی نیــز ســاز آکاردئــون را انتخــاب کــرد. ایــن هنرمنــد 
در 21 ســالگی به همــراه پــدرش وارد ارکســتر آذربایجانــی رادیــو 
ــژه موســیقی را  ــزه وی ــز جای ــران می شــود و  در 31 ســالگی نی ای
در مقطــع دبیرســتان به خاطــر نواختــن آکاردئــون دریافــت کــرد.

ــف موســیقایی  ــای مختل ــدن دوره ه ــس از گذارن ــد پ ــن هنرمن ای
ــران  ــام موســیقی ای ــه ن ــکا در محضــر اســتادان ب در کشــور آمری
از جملــه مرتضــی حنانــه و ملیــک اصالنیــان دوره هــای تکمیلــی 
ــازهای  ــرد. مرحــوم چشــم آذر از پیشــگامان س ــز ســپری ک را نی
ــاران عشــق«  ــدگار »ب ــران اســت کــه آلبــوم مان الکترونیــک در ای

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 
ــه کارگردانــی تهمینــه میالنــی،  ــد، »آتــش بــس« ب ســیروس الون
»شــمعی دربــاد« بــه کارگردانــی پــوران درخشــنده، »غــزل« بــه 
کارگردانــی محمدرضــا زهتابــی، »خــواب و بیــدار« بــه کارگردانــی 
مهــدی فخیــم زاده، »ســاقی« بــه کارگردانــی محمدرضــا اعالمــی، 
ــران  ــور، »دخت ــی پ ــی رســول مالقل ــه کارگردان ــارچ ســمی« ب »ق
انتظــار« بــه کارگردانــی رحمــان رضایــی، »ســارای« بــه کارگردانی 
ــی،  ــا گنج ــی رض ــه کارگردان ــف دل« ب ــدی، »حری ــداهلل صم ی
»مــی خواهــم زنــده بمانــم« بــه کارگردانــی ایــرج قــادری، »قصــه 
هــای مجیــد« بــه کارگردانــی کیومــرث پوراحمــد، »هامــون« بــه 
ــن  ــه ای ــی اســت ک ــت های ــی فعالی ــوش مهرجوی ــی داری کارگردان

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.
ــاری  ــال ج ــاه س ــت م ــود اردیبهش ــرار ب ــم آذر ق ــوم چش مرح
ــاالر  ــی در ت ــول تراب ــی رس ــه کنندگ ــه تهی ــی را ب ــرت های کنس

ــد. ــزار کن ــران برگ ــدت ته وح

به نقل از خبرگزاری مهر
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علی اصغر حاج سیدجوادی 

و  نویســنده  حاج ســیدجوادی  علی اصغــر  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
ــزب  ــوم«، ح ــریات »نیــروی س ــر نش ــد، دبی ــگار منتق روزنامه ن
ــران  ــی ای ــت مل ــی نهض ــپ حام ــت ها و چ ــی سوسیالیس سیاس
سه شــنبه پنجــم تیــر در ســن 94 ســالگی در پاریــس درگذشــت.

به نقل از ایلنا

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/638174-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
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انور خامه ای
ناصر فکوهی

ــاهی.  ــا ش ــی رض ــتند. در دادگاه ــر هس ــه نف ــاه و س ــا پنج آنه
ــر  ــی جا افتاده ت ــر و برخ ــام  ت ــر و خ ــی جوان ت ــواه. برخ آرمان خ
و کهنه کار تــر. بــزرگ علــوی آنجاســت. خلیــل ملکــی هــم. 
ــی  ــی. یک ــی اران ــه تق ــری و البت ــان طب ــکندری و احس ــرج اس ای
ــروز  ــاله. ام ــک س ــت و ی ــی بیس ــت. جوان ــور اس ــز ان ــا نی از آنه
صــد و دو ســاله اســت. قرنــی را پشــت ســر دارد. بــه کالس هــای 
ــگار اســت. دوســت دارد  ــدارد. خبرن شــیمی چنــدان دلبســتگی ن
ــتند و  ــمند هس ــش ارزش ــدان برای ــه زن ــال های تجرب ــد. س بنویس
ــا  ــد. بعده ــنفکرانه می دهن ــی روش ــک زندگ ــه ی ــازه ای ب ــد ت بُع
ــا بهــای حقیقــت و  ــه برایــش تکــرار می شــود ت ــن تجرب ــا ای باره
آرمان هایــش را بدانــد. بهــای مطبوعــات و نوشــتن را. عدالت خــواه 
ــوده ای  ــد ت ــد، نمی توان ــی و آل احم ــل ملک ــم مث ــا او ه ــت ام اس
ــروز هــم، شــاید.  ــد. ام ــر و رو کن ــد. می خواهــد جامعــه را زی بمان
ــال،  ــد س ــه. ص ــزاران صفح ــاید ه ــد. ش ــش را می نویس خاطرات
عمــری طوالنــی اســت. آخریــن بازمانــده »چیــزی« بودن. همیشــه 
ــه کاله  ــد. او ک ــی« می گوی ــید جوش ــی آورد. از »س ــئولیت م مس
ــر ســر می گذاشــت. در چهــل ســالگی همچــون شــصت  ــره ای ب ب
ســاله هــا ســخن می گفــت. آبرویــی داشــت و نامــی و قلمــی توانــا. 
ــم  ــه قل ــم همیش ــی و آن ه ــرده باش ــر ک ــال عم ــد س ــی ص وقت
ــا  ــک ب ــی ش ــن، ب ــد در ذه ــی قدرتمن ــا آرمان های ــت و ب ــه دس ب

بســیاری همــراه بــوده ای. ایــن چنیــن اســت کــه »چهــار چهــره: 
نیمــا، هدایــت، نوشــین و بهــروز« پدیــد می آیــد. حــال  از هدایــت 
ــین  ــی و عبدالحس ــه فردوس ــارش. از کاف ــب قاج ــد. از نس می گوی
ــت خاصــی  ــش جذابی ــت برای ــه«. هدای ــای اربع ــین و از »ادب نوش
دارد. یــک کاریزمــا. بــا ســخنان شــاد و طنــز و تیــز و بــی 
ماننــدش. امــا چهره هــای پرنفــوذ ذهــن او بســیار از هدایــت 
فراتــر مــی رونــد: علــوی و نیمــا و آل احمــد البتــه حساســیت های 
ــرای او در  ــان ب ــا جذابیتش ــتند  ام ــا او داش ــترکی ب ــی مش سیاس
ادبیــات اســت. امــا تقــی ارانــی، ایــرج اســکندری و احســان طبــری 
جایــگاه دیگــری  دارنــد. مبــارزی اســت کــه هنــوز بــه ســنگرهای 
بــی شــمارش کــه خالــی مانده انــد، بــاور دارد.  هنــوز ارزش 
ــه  ــگاری را ب ــه ن ــوز ارزش روزنام ــد و هن ــی را می دان عدالت طلب
ــتاد  ــی. هش ــی  آزادی  و دموکراس ــزرگ و اساس ــتون ب ــه س مثاب
ــی.  ــی. آرزوی ــی هســت. جوان ــران. دادگاه ــش اســت. ته ســال پی
ــارزات  ــدنی مب ــوش ناش ــرات فرام ــا. خاط ــی زیب ــرای آرمان های ب
تهــران. پرســه زنی در هایدلبــرگ و کار پژوهشــی در آفریقــا. 
ــش.  ــتگی ناپذیر ِ زیبای ــور ِ خس ــّیال ِ پرش ــان ِ س ــی در جری زندگ
ــه  ــدی ک ــی، جس ــش ِ زندگ ــن نمای ــرده ای ــن پ ــال در آخری و ح
ــه دوســتش داشــت و  ــه دانشــگاهی می شــود ک ســخاوتندانه روان

ــاور داشــت. ــه آن ب دانشــی کــه ب
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کاوه دیلمی

»کاوه دیلمــی« هنرمنــد گیالنــی خواننــده موســیقی ایرانــی 
آثــاری چــون »یــاد یــار مهربــان« ســاخته فرهــاد فخرالدینــی در 

ــت.  ــالگی درگذش ۶7 س

»کاوه دیلمــی« در ســال 9131 در شــهر رشــت متولــد شــد. پــس 
ــت و در دوران  ــز رف ــه تبری ــواده ب ــراه خان ــه هم ــال ب ــد س از چن
جوانــی بــرای ادامــه تحصیــل بــه انگلســتان ســفر کــرد و بــا درجــه 
ــران  ــه ای ــل شــد و ســال 45 ب ــت فارغ التحصی کارشناســی مدیری

بازگشــت.

ــون  ــی همچ ــتادان بزرگ ــزد اس ــیقی او را ن ــه موس ــق ب ــا عش ام
هوشــنگ ظریــف و غالمحســین بنــان و احمــد عبــادی کشــاند و 
تــار را نــزد ظریــف و ســپس آواز ایرانــی را نــزد بنــان و ردیف هــا 

ــرا گرفــت. ــزد اســتاد عبــادی ف را ن
ــازی  ــه آهنگس ــان« ب ــار مهرب ــاد ی ــاخص او »ی ــر ش ــتین اث نخس
»فرهــاد فخرالدینــی« اســت کــه بــا موفقیــت همــراه بــود. از دیگــر 
آثــار او می تــوان بــه آلبوم هــای »مــی  نــاب 1 و 2« بــه آهنگســازی 
ــر فرهــاد فخرالدینــی و »مــرغ  ــه خالقــی و »رامشــگران« اث روح ال

حــق« بــه آهنگســازی »مــزدا انصــاری« نــام بــرد.
او همچنیــن در عرصــه اجــرای کنســرت نیــز فعــال بــود و 
ــین  ــون حس ــی همچ ــراه هنرمندان ــه هم ــددی ب ــای متع برنامه ه
علیــزاده در داخــل کشــور و نیــز در کشــورهای اروپایــی و 

ــت. ــرده اس ــرا ک ــی اج آمریکای
به نقل از آفتاب نیوز
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حسین ُزمرشیدی

حسین ُزمرشیدی معمار سنتی کار برجسته، دارفانی را وداع گفت
بــود.  ایرانــی  برتــر  ســنتی کار  معمــار  ُزمرشــیدی،  حســین 
او در نوجوانــی همــراه پــدرش »حــاج محمــد معمــار« کــه 
می کــرد.  کار  بــود  مشــهد  به نــام  و  زبردســت  معمــاران  از 
ــع،  ــه ربی ــگاه خواج ــی کاری آرام ــاری و کاش ــیدی در معم زمرش
گنبــد ســبز مشــهد، آرامــگاه امامــزاده محــروق نیشــابور و 
آرامــگاه شــیخ احمــد جامــی تربــت جــام نقــش داشــت.

صنعتــی  هنرســتان  اســتادکاری  آزمــون  در  تهــران  در  او 
ــته  ــان در رش ــد و همزم ــه ش ــان( پذیرفت ــران و آلم ــران )ای ته
ســاختمان درس خوانــد. ســال 135۰ بــه آلمــان رفــت و در 
رشــته ســاختمان و تربیــت دبیــر فنــی دانش آموختــه شــد.

 اســتاد حســین زمرشــیدی بــه عنــوان عضــو ثابــت گــروه 
ــران، در ســال  ــر جمهــوری اســالمی ای معمــاری فرهنگســتان هن
ــوان  ــه عن ــدگار، ب ــای مان ــاد چهره ه ــتاد بنی ــوی س 1381 از س
ــده  ــور« برگزی ــنتی کش ــاری س ــه معم ــدگار در عرص ــره مان »چه
نشــان  رئیس جمهــور،  از   ،1383 مهرمــاه  در  ایشــان  شــد. 
ــوان  ــه عن ــال 1387 ب ــرد و در س ــت ک ــش دریاف ــه دان ــه س درج
ــرای  ــالمی ب ــاری اس ــی معم ــی و اله ــای قدس ــده هنره پدیدآورن
ــه عنــوان خــادم  ــران ب ــم، از طــرف رئیس جمهــوری ای قــرآن کری
ــت.  ــرار گرف ــر ق ــل و تقدی ــورد تجلی ــم م ــرآن کری ــده ق برگزی

به نقل از سایت سیمرغ
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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 
فرهنــگ  ایرانــی و فرانســوی  جــای داشــت و شــرایط از نخســتین 
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" 
ــرق  ــران و ش ــوی ای ــه س ــود را ب ــاب خ ــالب، انتخ ــتانه انق در آس

انجــام داد. 
ــاب،  ــن کت ــا انتشــار چندی ــه ۰891 ب ــه در ده ــن انتخــاب البت ای
ــف  ــکات ضع ــه ن ــه ب ــت ک ــود گذاش ــر خ ــی را در براب تردیدهای
ــوط مــی  ــدگاه شــایگان مرب ــر غــرب  در دی ــی شــرق در براب درون
ــگام مــرگ شــایگان  ــا هن ــن از دهــه ۰991 ت ــا وجــود ای شــد . ب
حضــوری پررنــگ و موثــر و دلگــرم کننــده در ایــران داشــت کــه  
از یــک ســو  در آن تــالش بــرای بازیابــی ســنت کالســیک ادب و 
فرهنــگ ایــران ) از جملــه بــا "پنــج اقلیــم حضــور" ( و از ســوی 
ــر و  ــا بودل ــی ب ــه های اروپای ــه ریش ــته ب ــت پیوس ــر بازگش دیگ

ــد.  ــده می ش ــران در کارش دی ــت و دیگ پروس

زندگــی شــایگان فراتر از حواشــی روشــنفکران و شــبه روشــنفکران 
نوکیســه ای کــه تــا پایــان  و بــی شــک پــس از درگذشــت او تالش 
ــرای خــود  ــر او ب ــا تکفی ــا تقدیــس و ی ــد کــرد ب ــد و خواهن کردن
هویتــی نداشــته بســازند، ارزشــی حقیقــی بــرای فرهنــگ مــدرن 
ــی ارزشــمند  ــه های ــار او نمون ــران داشــت و خواهــد داشــت. آث ای
از پــل هایــی هســتند کــه بــرای رســیدن بــه مدرنیتــه ای ایرانــی 
ناچــار بــه عبــور از آنهــا هســتیم. شــایگان الگویــی اســت پربــار و 
ــری  ــه ت ــان و حتــی روشــنفکران باتجرب ــرای همــه جوان ــده ب ارزن
ــا  ــی کــه دوری م ــل هســتند برغــم همــه نامالیمــت های کــه مای
ــه جــای غــم و  ــه ارمغــان آورده ب از مدرنیتــه و جهــان برایمــان ب
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  
ــرد و  ــر ک ــد س ــوب و ب ــا خ ــت و ب ــرام زیس ــار  و ادب و احت و وق

عمــری بســیار پربــار داشــت،  یــاد می کنــد. 
خاطره اش پایدار و اندیشه هایش همیشه شکوفا
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صدرالدین شجره

جــوان؛    خبرنــگاران  باشــگاه  فرهنگــی  گــروه  گــزارش  بــه 
ــن شــجره هنرمنــد پیشکســوت عرصــه صــدا و گوینــده  صدرالدی
ــر بیمــاری گوارشــی در بیمارســتان  ــر اث ــو، دقایقــی پیــش ب رادی

درگذشــت.
شــجره در ســال  1331 متولــد شــد. او گوینــده، مجــری، بازیگــر، 
نمایشــنامه نویس و کارگــردان نمایــش رادیویــی بــود. عالقــه 
زیــادی بــه شــعر و ادبیــات  داشــت و همیــن امــر او را بــه جلســات 

شــعرخوانی کشــاند.
ــردن نمایشــی  شــجره در دوره دبیرســتان، پــس از روی صحنــه ب
در مدرســه، بــا اکبــر رادی آشــنا شــد. او در ســال 134۶، در ســن 
15 ســالگی مقــام نخســت کشــوری در آزمــون فــن بیــان را کســب 

کــرد و بــه دنبــال آن وارد رادیــو شــد.
شــروع بــه کار وی در رادیــو جوانــان بــود کــه بــه مــدت 7 
ــن  ــوان بهتری ــه عن ــه داشــت. خــودش از آن ســال ها ب ســال ادام
ســال های کاری یــاد کــرده اســت. وی در ســنین دبیرســتان، 

ــال  ــی کم ــر مصطف ــولفژ و آواز را در محض ــیقی، س ــث موس مباح
ــت. ــراب آموخ پورت

شــجره بخــش بعــدی کار خــود را بــا بازیگــری در نمایــش رادیویی 
آغــاز کــرد و بعــد از مــدت کوتاهی نویســندگی و تنظیم نمایشــنامه 
بــرای رادیــو را انجــام داد. بعــد از آن کارگردانــی نمایــش رادیویــی 

را شــروع نمــود.
ــا  ــرد، ام ــل ک ــری تحصی ــته اپتومت ــد،  در رش ــد فقی ــن هنرمن ای
ــه  ــا ب ــد ت ــث ش ــش، باع ــو و نمای ــه رادی ــه ب ــی ک ــه فراوان عالق
اســتودیوهای رادیویــی کشــانده شــود. وی در طــول حــدود پنــج 
دهــه فعالیــت مســتمر در رادیــو، نویســندگی، تنظیــم و کارگردانی 

ــت. ــده داشته اس ــر عه ــی را ب ــار فراوان آث
او همچنیــن اکثــر نمایشــنامه های اکبــر رادی، را بــرای پخــش در 
رادیــو تنظیــم و کارگردانــی کــرده و در برخــی از آن هــا نیــز بــازی 

کرده اســت.
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هادی شفائیه 

هــادی شــفائیه عــکاس پیشکســوت کــه از او بــه عنــوان طــراح و 
ــد.  ــاد می ش ــران ی ــگاه های ای ــی در دانش ــته عکاس ــذار رش پایه گ
بــه گــزارش ایلنــا، هــادی شــفائیه عــکاس پیشکســوت شــامگاه 7 

شــهریور دارفانــی را وداع گفــت.
هــادی شــفائیه متولــد 13۰2 در شــهر تبریــز کــه از ســال 
ــی را  ــه ای عکاس ــور حرف ــادی به ط ــتودیو ه ــاح اس ــا افتت 1334 ب
ــران  شــروع و در تابســتان همــان ســال اولیــن کالس عکاســی ای
ــی در  ــته عکاس ــذار رش ــراح و پایه گ ــفائیه را ط ــرد. ش ــا ک را برپ
ــروه و  ــر گ ــال 1349 مدی ــد. او از س ــران می دانن ــگاه های ای دانش
رئیــس دپارتمــان عکاســی در پردیــس هنــر دانشــگاه تهــران بــود 
و تــا آخــر ســال تحصیلــی 13۶۶ بــه تدریــس در دوره چهارســاله 

ــت. ــگاه پرداخ ــی در دانش عکاس
ــه خاطــر پرتره هاســت. از مشــهورترین  شــهرت شــفائیه بیشــتر ب
کارهــای او در ایــن زمینــه می تــوان بــه پرتره هــای نیمــا یوشــیج 
ــی و هنــری هــم دوره خــودش اشــاره کــرد.  و دیگــر مشــاهیر ادب
همچنیــن »فــن و هنــر عکاســی« هــم نــام کتابــی اســت کــه در 

ســال 1372 توســط انتشــارات علمــی و فرهنگــی منتشــر کــرد.

به نقل از ایلنا

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/662634-%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
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غالمحسین  صدری افشار

)سه شــنبه 28  امــروز صبــح  افشــاری  غالمحســین صــدری 
فروردیــن( در ســن 84 ســالگی از دنیــا رفــت.

ــوت  ــس پیشکس ــن فرهنگ نوی ــکاران ای ــی از هم ــرین حکم نس
ــان  ــش ایش ــه روز پی ــت: س ــنا گف ــه ایس ــر ب ــن خب ــد ای ــا تأیی ب
دچــار مشــکل گوارشــی شــد و در بیمارســتان بســتری شــد کــه 
ــت  ــه درخواس ــا ب ــت. بن ــاه( درگذش ــح )28 فروردین م ــروز صب ام
خانــواده ایشــان، مراســم تشــییع ایــن چهــره فرهنگــی فــردا )29 
فروردین مــاه( بــه صــورت خصوصــی برگــزار خواهــد شــد. او 
ــاه  ــه 31 فروردین م ــودی روز جمع ــم یادب ــن مراس ــزود: همچنی اف
از ســاعت 14 تــا 15:3۰ در فرهنگســرای ابن ســینا برگــزار خواهــد 

شــد.
غالمحســین صــدری افشــار، فرهنگ نویــس و مترجــم ســال 
1313 در ارومیــه متولــد شــد. او بعــد از طــی تحصیــالت ابتدایــی 
و متوســطه بــه ســمت مشــاغل گوناگونــی رفــت و در نهایــت بــه 

ــگ کشــیده شــد. حــوزه فرهن

 صــدری افشــار انتشــار آثــارش را از ســال 1327 در تبریــز شــروع 
ــگ  ــاد فرهن ــال 1345 در بنی ــی را از س ــرد و کار فرهنگ  نویس ک

ایــران آغــاز کــرد و تــا بــه امــروز ادامــه داد.
کتاب هــای »فرهنــگ مترجــم«، »فرهنــگ زبانزدهــا«، »واژه نامــه 
ــالم«،  ــگ فارســی اع ــگ معاصــر فارســی«، »فرهن ــی«، »فرهن فن
»فرهنــگ معاصــر کوچــک فارســی«، »فرهنــگ فارســی دوجلدی« 
ــده  ــار منتشرش ــه آث ــه جلدی« از جمل ــی س ــه فارس و »فرهنگ نام

غالمحســین صــدری افشــار اســت.

به نقل از ایسنا
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صادق صندوقی

ــم  ــاه( چش ــش )13 مردادم ــاعاتی پی ــه س ــی ک ــادق صندوق ص
ــچ وســیله  ــر و هی ــه کامپیوت ــرو بســت، در عصــری ک ــان ف از جه
تصویرگری هایــش  بــا  نداشــت،  وجــود  دیگــری  پشــرفته 
از مــا را در ســنین کودکــی  روی جلــد کتاب هــا، بســیاری 
و نوجوانــی جــذب کتــاب خوانــدن کــرد. صــادق صندوقــی 
5 اردیبهشــت مــاه 5231 در شــهر همــدان بــه دنیــا آمــد. 
ــای  ــه آدن ــابق ب ــوروی س ــمت ش ــی از س ــرم صندوق ــدرش، مح پ
ــد، در  ــدان آم ــه ســمت هم ــربازی ب ــت س ــد از خدم ــه و بع ترکی
ــان  ــا هم ــوری ی ــرد و غذاخ ــد، ازدواج ک ــاکن ش ــهر س ــن ش ای
ــدرش  ــرد.  پ ــر ک ــدان دای ــتامبولی را در هم ــروف اس ــی مع کباب
ــرد و شــرایط  ــن نقاشــی توســط صــادق اســتقبال می ک از آموخت
خریــد کاغــذ و قلــم را بــرای ایــن کار او مهیــا کــرد و بــه همیــن 
ترتیــب صــادق صندوقــی در محلــه ســرپل یخچــال، بــزرگ شــد.

کمــک  بــا  خودســاخته  نشــریه ای  عنــوان  »همدان مصــور« 
بــرادرش زنده یــاد »حســن صندوقــی« بــود کــه در اواخــر 
بالطبــع  شــماره   ۰1 در  خورشــیدی   ۰4 اوایــل  و   ۰3 دهــه 
در تعــدادی محــدود بــه شــکل دســتی نوشــته، تصویرگــری 
هنــوز  کــه  »همدان مصــور«  نشــریه  شــد.  پخــش  و  شــده 
و  همــدان  مشــاهیر  اســت  موجــود  آن  از  نســخه هایی 
می کنــد. بیــان  ســال ها  همــان  در  را  فرهنگــی  اتفاق هــای 

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 تــالش مســتمر در زمینــه نقاشــی 
و تصویرگــری را در کارنامــه حرفــه ای خــود ثبــت کــرد. ســه فرزند 

او بــا نام هــای شــهرزاد، شــیرین و شــادی نــی بــه دنبــال پــدر هــر 
ــری  ــس از تصویرگ ــد. او پ ــات دارن ــر و ادبی ــتی در هن ــدام دس ک
ــز  ــاب نی ــوزه کت ــری در ح ــوان تصویرگ ــه عن ــی ب ــای قرآن قصه ه
شــناخته شــد؛ کــه از ایــن میان بــه تصویری کــه داســتان »اصحاب 
می کــرد،  روایــت  مدرســه  درســی  کتاب هــای  در  را  فیــل« 
ــد  ــای روی جل ــب طرح ه ــن اغل ــرد. همچنی ــاره ک ــوان اش می ت
کتاب هــای ترجمــه شــدهٔ ژول ورن، نویســنده فرانســوی کــه پــس 
از انقــالب چــاپ شــدند، مزیــن بــه نقاشــی های صندوقــی اســت.
ــه  ــان ب ــود سادگی ش ــا وج ــی ب ــادق صندوق ــار ص ــیاری از آث بس
ــل آن  ــی از دالی ــاید یک ــدند. ش ــل ش ــدگار تبدی ــی مان تصویرهای
را نــگاه ســاده ی او بــه موضوعــات و قصه هــا بتــوان داســت. 
ــد،  ــروزی برخــوردار نبودن ــای ام ــگ و لعاب ه ــه از زن ــری ک تصاوی
ــد. امــا در ســادگی تمــام قصه هــای مانــدگاری را روایــت می کردن
مــرداد   13( چهارشــنبه  شــب  ســاعات  آخریــن  در  او 
»فیروزگــر«  بیمارســتان  در  ســالگی   27 ســن  در  مــاه( 
طــی  بــرای  پیــش  هفتــه  یــک  از  صندوقــی  درگذشــت. 
بــود. شــده  بســتری  بیمارســتان  ایــن  در  درمــان  دوره 
به نقل از ایسنا
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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 داســتان نویس 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 ضایعــه ای بــرای 
ــر  ــا خواه ــن از او »دری ــا محســوب می شــود. م ــات داســتانی م ادبی
اســت« و »قلعــه پرتغالی هــا« را خوانــده ام و بقیــه آثــارش در زمینــه 
کــودک و نوجــوان اســت. عبــاس عبــدی - داســتان نویس - متولــد 
ــو  ــد ت ــه »قلعــه پرتغالی هــا«، »بای ــوان ب ــار او می ت ــود. از آث 1331 ب
ــرد. ــاره ک ــناگر« اش ــدی« و »ش ــای هلن ــم«، »پرنده ه ــدا کن را پی

به نقل از ایسنا
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عباس عطار

ــن 47  ــی در س ــته ایران ــکاس برجس ــار، ع ــاس عط عب
ــت. ــالگی درگذش س

بــه گــزارش ایلنــا، عبــاس عطــار عــکاس سرشــناس ایرانــی و عضــو 
آژانــس عکاســی مگنــوم در ســن 47 ســالگی درگذشــت.

عطــار دانش آموختــه رشــته مطبوعــات و ارتباطــات در انگلســتان 
ــام  ــو تم ــت و در 5891 عض ــوم پیوس ــه مگن ــود. او در 1891 ب ب
وقــت مگنــوم شــد و همچنیــن از 8991 تــا 1۰۰2 رئیــس دوره ای 
مگنــوم بــود. یــک ســال پیــش از آنکــه او رئیــس دوره ای آژانــس 
ــه ایــران بازگشــت.  شــود، بعــد از 71ســال دوری از ســرزمینش ب
ــران  ــمار ای ــام »روزش ــه ن ــد ب ــی ش ــفر، کتاب ــن س ــتاورد ای دس
ــت های  ــامل یادداش ــا، ش ــر عکس ه ــالوه ب ــه ع 2۰۰2-1791« ک

ــام  ــه در ای ــه عبــاس نیــز هســت و ایــن یادداشــت های روزان روزان
ــش  ــخصی عکس های ــی ش ــا زیبایی شناس ــد ت ــک می کن ــفر کم س

بــرای بیننــده شناســانده و معنــی شــود.
ــای  ــیاری از رویداده ــرد و از بس ــی می ک ــس زندگ ــار در پاری عط
مهــم جهــان از جملــه انقــالب ایــران، جنــگ ویتنــام، عکاســی کرد. 
او از ســال3891 تــا ۶891 بــه مکزیــک ســفر کــرد و بــه عکاســی 
ــه چــاپ رســیده،  ــون از او ب ــه تاکن ــی ک ــد کتاب پرداخــت. 11جل
ــامل  ــاس را ش ــاله عب ــای ســی و شش س ــا بخشــی از فعالیت ه تنه

می شــود.

به نقل از ایلنا
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محمد امین قانعی راد
ناصر فکوهی

بازهــم یکــی از دوســتان، بازهــم یکــی از ســتون هایی کــه آینــده 
ــا  ــت ب ــود و می توانس ــتوار می ب ــا اس ــر دوش آنه ــد ب ــران بای ای
تــوان و اراده، بــا پاکــی و اعتقــاد خــود، دانشــگاه و علــم و دانشــی 
ــد،  ــم بزن ــه رق ــن پهن ــرای ای ــن تر ب ــم اندازهایی روش ــر و چش بهت
از میانمــان رفــت. محمــد امیــن قانعــی راد دوســتی متیــن، صبــور 
ــود. از جملــه دانشــگاهیان و اســتادانی کــه نظیرشــان  و فروتــن ب
ــه او  ــن ب ــود و همی ــت می ش ــا یاف ــی م ــه کنون ــر در جامع کمت
ــترکمان  ــت مش ــه دوس ــی را ک ــد راه ــه بتوان ــی داد ک ــی م قدرت
ــی را  ــن جامعه شناس ــود و انجم ــرده ب ــاز ک ــی آغ ــد عبداله محم
ــر  ــد و تاثی ــادی قدرتمن ــه نه ــف ب ــک و ضعی ــاد کوچ ــک نه از ی
گــذار تبدیــل کــرد، ادامــه دهــد. در ایــن راه چندیــن ســال افتخــار 
ــش و  ــدت و پی ــن م ــم و در ای ــش باش ــه همراه ــتم ک آن را داش
پــس از آن همــواره شــاهد بــودم کــه چگونــه نســبت بــه مســائل 
ــر دوش  ــی و مســئولیت ســنگینی کــه ب و مشــکالت جامعــه ایران
ایرانــی ســنگینی می کنــد، دغدغــه داشــت.  جامعه شناســان 
ــور  ــی کش ــه علم ــرای جامع ــی ب ــه بزرگ ــک ضرب ــدان او بی ش فق

ــود. خواهــد ب
فــاش می گویــم و از گفتــه خــود دلشــادم / بنــده عشــقم و از هــر 

دو جهــان آزادم
طایــر گلشــن قدســم چــه دهــم شــرح فــراق / کــه در ایــن دامگــه 

حادثــه چــون افتــادم
مــن ملــک بــودم و فــردوس بریــن جایــم بــود /آدم آورد در ایــن 

دیــر خــراب آبــادم
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
ــوده، روزی  ــی آل ــا هوای ــتانی ب ــود. زمس ــش ب ــال پی ــت س هش
تعطیــل، غروبــی خســته کننده و همــان گرفتاری هــای همیشــگی: 
ــم کــه  ــی بودی ــر یورش هــا و ضربات ــود همــه، درگی یــک ســالی ب
ــرار  ــد، ق ــد روز بع ــی وارد می شــد. چن ــوم اجتماع ــه عل ــر روز ب ه
ــرا در  ــه اج ــن ب ــی  در انجم ــوم اجتماع ــزرگ عل ــش ب ــود همای ب
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 افق هــای دوردســتش 
نیــز دیــده نمی شــد و تنهــا فکــر و اندیشــه اش ســاختن و 
قدرتمنــد کــردن یــک نهــاد بــزرگ جامعــه مدنــی، یعنــی انجمــن 
ــرای  ــود. نهــادی کــه آن را قدمــی مهــم ب جامعه شناســی ایــران ب
ســاختن آینــده ای بــرای ایــران می دانســت. 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 می توانســت طوفان هــای کینــه تــوز را تحمــل کنــد، ببینــد. آن 
روز بــا دکتــر قانعــی صحبــت کردیــم و از اینکــه چــه بایــد بکنیــم 

و حــق ایــن دوســت و خدماتــی را کــه کــرده اســت، چگونــه بــه 
جــا بیاوریــم. مــی دانســتم کــه غــم بزرگــی روی دلــش ســنگینی 
می کنــد، امــا مثــل همیشــه عقالنیــت را بــر احســاس هایش 
غالــب می کــرد . او هــم می دانســت. عبدالهــی انســانی اســتثنایی 
ــی  ــا قلب ــب، ب ــت. آن ش ــای گذاش ــر ج ــزرگ ب ــی ب ــود و میراث ب
پــردرد بــرای دوســتم نوشــتم و در روزهــای بعــد تــالش کردیــم 
در جلســاتی متعــدد،  تــا آنجــا کــه از دســتمان بــر می آمــد دیــن 
ــه او ادا  ــبت ب ــران را نس ــگ ای ــه و فرهن ــی  و جامع ِ جامعه شناس

کنیــم.
ــرایط  ــردم ش ــر می ک ــی، فک ــر قانع ــتمان، دکت ــرای دوس ــا ب ام
ــتیم  ــه می دانس ــود ک ــادی ب ــای زی ــود. ماه ه ــد ب ــاوت خواه متف
ــه آب  ــمانمان رفته رفت ــش چش ــت و پی ــال اس ــرطان مبت ــه س ب
می شــد. 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 ســاده لوحانه داشــتیم کــه شــاید ســرطان 
ــرگ  ــه م ــود. ک ــرده ب ــه نک ــد. ک ــرده باش ــوش ک ــم او را فرام ه
ــدازه  ــم همــان ان ــا برای ــر، ام ــد. خب هیچکــس را فرامــوش نمی کن
ــد.  ــوان فهمی ــز نمی ت ــرگ را هرگ ــود. م ــاک ب ــده و دردن تکان دهن
تمــام خاطــرات دوبــاره در ذهنــم زنــده شــدند. از روزهــای نخســت 
ــی کــه  ــا زمان ــود ت آشــنایی مان کــه دکتــر عبدالهــی ســبب آن ب
در ســالهایی کــه دو بــار در هیئــت مدیــره انجمــن جامعه شناســی 
ــد  ــره داشــتیم. چن ــی روزم ــت و گاه حت ــا یکدیگــر جلســات ثاب ب
ــار  ســال پیــش کــه بــه دالیلــی از انجمــن فاصلــه گرفتــم، هــر ب
ــا  ــده، ام ــم ش ــم ک ــرا فعالیت ــه چ ــرد ک ــه می ک ــد گل ــرا می دی م
خــوب می دانســت کــه هربــار بخواهــد و بگویــد در هــر جلســه ای 

حاضــر خواهــم شــد و از هیــچ کمکــی دریــغ نخواهــم کــرد.
ــی در  ــن جامعه شناس ــک انجم ــاق کوچ ــا در ات ــش از آن باره پی
ــاره هــر موضوعــی، می نشســتیم و  دانشــکده علــوم اجتماعــی درب
پرسشــی و مســئله ای را مطــرح می کردیــم. ایــن پرســش ها، هرگــز 
حتــی پیونــدی دوردســت نیــز بــا وضعیــت خودمــان نداشــتند. بــه 
خصــوص بــه  زندگــی او کــه فکــر می کنــم در آرامشــی رضایــت 
دربــاره  درددلــی  کوچکتریــن   هرگــز  و  می گذشــت  بخــش 
خــودش - حتــی بعــد از بیمــاری - از او نشــنیدم. امــا هــر انــدازه 
نســبت بــه وضعیــت خــود  بــا رضایــت هیــچ اظهــاری نمی کــرد، 
دغدغــه اش دربــاره جامعــه هــر روز بیشــتر می شــد. ایــن دغدغــه 
ــده انجمــن  ــاره آین شــاید در ســال های اول  آشــنایی بیشــتر درب
بــود، امــا  در ســال های اخیــر  انجمــن دیگــر بــه بــار نشســته بــود 
و کمتــر از آن بابــت  نگرانــی ای داشــت.  امــا احســاس می کــردم 
کــه برغــم همــه متانــت و خویشــتن داری و خونســردی ای کــه از 
خــود نشــان مــی داد تــا بــه هیــچ یــک از دانشــجویان یــا همــکاران 
دیگــر، کمتریــن انــرژی منفــی و دلیلــی بــرای کــم کاری ندهــد، در 
ــدند، در  ــر می ش ــه طوالنی ت ــکوت هایش ک ــمانش، س ــق چش عم
ــه   ــی را نســبت ب ســرتکان دادن هایــش، نوعــی افســردگی و نگران
وضعیــت اجتماعــی  و نوعــی احســاس خطــر و نبــود چشــم انداز، 
ــر ایــن وضعیــت  و ســنگین شــدن  وظیفــه جامعه شناســان دربراب
و در عیــن حــال نوعــی نومیــدی از کاری کــه از دســتمان برنمــی 
آمــد، مــی دیــدم.  همیشــه مســائل و پرســش ها و مشــورت هایش 
ــود  ــی ب ــی و مشــکالت و راه حل های ــای  اجتماع ــاره دغدغه ه درب
کــه بایــد بــرای جامعــه  یافــت. هــم از ایــن رو  قانعــی راد همیشــه 
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ــود:  ــه ب ــی کلم ــای واقع ــناس در معن ــی از جامعه ش ــم مصداق برای
کســی کــه بیشــتر از آنکــه  نگران خــودش باشــد، نگــران جامعه ای 
بــود کــه در آن زندگــی می کنــد. همــه چیــز در او گویــای همیــن 
ــی  ــت نم ــا او صحب ــی ب ــی زندگ ــائل خصوص ــز از مس ــود،  هرگ ب
کــردم، زیــرا نــه درجــه صمیمیتمــان بســیار بــاال بــود و نــه ســبک 
ــد،  ــی بودن ــناختی مان یک ــای جامعه ش ــی رویکرده ــی و حت زندگ
امــا شــکی نــدارم  افسوســی از زندگــی نداشــت و نگاهــی فلســفی 
ــش را  ــت خوی ــت از موقعی ــه  در آن رضای ــت ک ــتی داش ــه هس ب
کامــال می دیــدی. و از همــه باالتــر نوعــی عقالنیــت- محــوری در 
رفتــار و کــردارش می دیــدم کــه در دکتــر عبدالهــی هــم شــاهدش 
بــودم. امــا درســت برعکــس وقتــی بــه موضــوع جامعــه، مشــکالت 
و آســیب های آن  و وظایــف مــا مــی رســید، بــه نظــر مــی رســید 

کــه حساســیت هایش بــه  شــکلی باورنکردنــی افزایــش می یافــت، 
دغدغــه و نگرانی هایــش،  افســوس ها و ســرگردانی و پریشــانی اش 
ــیاری از  ــا بس ــائل ب ــم. در مس ــرو بودی ــا آن روب ــه ب ــی ک از وضع
دوســتان دور و نزدیــک  مشــورت می کــرد و وقتــی نظــری 
ــت فروتنــی علمــی واقعــی ای کــه  ــا تحمــل، متان مــی پرســید، ب
ــر پاســخی ســکوتی  داشــت، ســراپا گــوش می شــد و پیــش از ه
نســبتا طوالنــی می کــرد. رابطــه ای صمیمانــه و البتــه همــواره بــا 
ــردی او  ــر و خونس ــش و صب ــتیم و آرام ــر داش ــا یکدیگ ــرام ب احت
همــواره برایــم سرشــار از درس هایــی بــود کــه همیشــه در ذهنــم 
ــا هــم موافــق نبودیــم  حفــظ خواهــم کــرد. در بســیاری مــوارد ب
و رویکردهایــی متفــاوت میانمــان فاصلــه می انداخــت. امــا رفتــار 
ــراط در  دموکراتیــک منشــانه او، اعتــدال و  دوری جســتنش از اف
هــر شــکل و محتوایــی دقیقــا همــان چیــزی بــود کــه بــه نظــرم 
ــاز داشــتیم و  ــه آن نی ــوم اجتماعــی و در کشــور ب ــا چــه در عل م

داریــم.
ــه  ــدم، ب ــردار ش ــاری اش خب ــی  از بیم ــش، وقت ــاه پی ــد م چن
ــود  ــر ب ــم. ظه ــور رفت ــی کش ــات علم ــز تحقیق ــش در مرک دیدن

ــده  ــم آنجــا آم ــری ه ــن دوســتان دیگ ــش از م ــار. پی ــت نه و وق
بودنــد. همــه بــا او و بــا یکدیگــر بــه گرمــی ســالم و احوالپرســی 
می کردیــم و گویــی می خواســتیم هــم خودمــان فرامــوش کنیــم 
ــدار آخــر آمــده باشــیم و هــم او. مــن از همــه  ــه دی کــه شــاید ب
ــا هــم تنهــا ماندیــم. فقــط  ــودم و بعــد از غــذا ب دیرتــر رســیده ب
ــرف  و  ــه ح ــم هم ــر می کن ــی؟« فک ــر خوب ــیدم: »دکت از او پرس
پرســش هایم دربــاره زندگــی و مــرگ، دربــاره بیمــاری و  ناتوانــی 
ــه  ــم، هم ــرده بودی ــم ک ــا ه ــم  را، ب ــد بروی ــه روزی بای و  اینک
ــه  ــرای مــرگ ب ــاره آمادگــی اش ب چیزهایــی کــه می خواســتم درب
ــود.  ــش ب ــن پرس ــم، در ای ــرگ بپرس ــاره م ــم و از او درب او بگوی
ــه  ــک کلم ــه ی ــازی ب ــتیم. نی ــی دانس ــوب م ــن را خ ــر دو ای و ه
ــتقیم  ــق و مس ــی عمی ــه نگاه ــل همیش ــی مث ــود. قانع ــتر نب بیش

ــه چشــمانم کــرد، مکثــی و لبخنــدی و  یکــی دو کلمــه پیــش  ب
ــن  ــی، همی ــودن« و اینکــه »زندگ ــد »خــوب ب ــاده در تایی ــا افت پ
اســت«. نیــاز بــه حرفــی دیگــر نبــود جــز ایــن حــرف آخــر کــه: 
ــوان  ــم نات ــا نمی خواه ــن نمی ترســم، ام ــر؟ از رفت ــی دکت ــی دان م
ــا تاییــد حرفــش گفتــم: دکتــر جــان! هیــچ  باشــم! و مــن هــم ب
چیــز معلــوم نیســت؛ همه مــان همیــن را می خواهیــم! کاش بــرای 
همه مــان هــم همیــن طــور باشــد! مــی دانســتم کــه از حرف هــای 
بی ربطــی کــه شــاید در ایــن گونــه مــوارد بــر زبــان کســی بیایــد 
اصــال خوشــش نمی آیــد  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 
ــرای ایــن کارهــا الزم اســت  بکنیــم و برنامــه ریــزی هایــی کــه ب
ــم. وقتــی اتاقــش را تــرک می کــردم،  انجــام شــود صحبــت کردی
نــگاه آخــر را در عمــق چشــمان هــم انداختیــم تــا بــرای همیشــه 
حفظــش کنیــم. می دانســتم 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  تــالش 
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ــرای او آن  ــم ب ــرم. آرزوی ــده بگی ــرگ را  نادی ــوالی م ــردم  هی ک
ــه  ــه ک ــی و درد، آنگون ــن ناتوان ــا کمتری ــا آرامــش، و ب ــه ب ــود ک ب
ــه باشــد. ــد، رفت ــه دوســتش دارن ــان کســانی ک می خواســت، می

از روزی کــه محمــد عبدالهــی مــا را ترک کرد، تا امشــب احساســی 
ــم کــه مهــم  ــرا می دانســتم و می دان ــاک نداشــتم زی چنیــن دردن
نیســت کــه مــا جامعه شناســان، مــا انسان شناســان، 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 
ــرای   ــگفت انگیز ب ــی ش ــراد ارزش ــن اف ــدام از ای ــمارند و هرک ش
رودررویــی بــا کــوه مشــکالتی را دارد کــه امــروز جامعــه مــا بــا آن 
روبروســت. قانعــی راد  میــراث مهمــی از خــود بــه جــا گذاشــت: 
ــراث  ــن می ــم، ای ــی عل ــی اش در جامعه شناس ــهم علم ــز س ــه ج ب
ــه و صبــر و  بیــش از هــر چیــز، همــان ســلوک و منــش بزرگوارن
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

25 خرداد 1397       
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بزرگ لشگری

ــا  ــواده ای کــه همگــی ب ــه ســال 2۰31 در خان ــزرگ لشــگری ب ب
ــان  ــس از پای ــد؛ و پ ــد ش ــران متول ــد در ته ــنا بودن ــیقی آش موس
تحصیــالت ابتدایــی بــود کــه بــه موســیقی روی آورد. وی در ســن 
ــم  ــری عل ــرای فراگی ــادرش، ب ــه تشــویق م ــا ب ــزده ســالگی بن پان
موســیقی، ویویلــون را نــزد او فرامی گیــرد و چنــدی بعــد کمانچــه 
را در محضــر اســتادانای چــون: حســن بهــاری، اصغــر بهــاری کــه 

ــد. ــد شــروع می کن ــه اش بودن ــی و پســر خال دای
ــن  ــت و آموخت ــری ن ــرای یادگی ــد ب ــزرگ لشــگری دو ســال بع ب
ــپس  ــی رود، س ــا م ــن صب ــه کالس ابوالحس ــیقی ب ــی موس علم
نــزد اســتادان دیگــری مانند:حســین یاحقــی، ابراهیــم منصــوری، 
مهــدی خالــدی، روبیــک گریگوریــان مــی رود و از ایشــان کســب 
ــن  ــدی، از معلمی ــس از چن ــکری پ ــزرگ لش ــد، ب ــض می کن فی
ــتفاده  ــان اس ــک آبراهیمی ــی، و ملی ــه خالق ــل روح ال ــری مث دیگ
سرشــاری در بــاال بــردن هــر چــه بیشــتر ســطح دانــش و آگاهــی 

ــود. خــود در موســیقی نم
ــون  ــوان سولیســت ویویل ــه عن ــزرگ لشــگری در ســال 4231 ب ب
در روزهــای جمعــه در رادیــو همــکاری خــود را بــا ایــن ســازمان 
ــی،  ــا محجوب ــترهای: رض ــرکت در ارکس ــا ش ــد و ب ــروع می کن ش
ابوالحســن صبــا، ابراهیــم منصــوری و مهــدی خالــدی از وی 
ــود  ــکاری خ ــز هم ــن ارکســترهای نی ــا ای ــه ب ــد ک ــوت می کن دع

ــد. را شــروع کن
ــی  ــه دالیل ــا ب ــدی بن ــدی خال ــه مه ــال 2331 ک ــر س در اواخ
همــکاری خــود را بــا دلکــش قطــع می کنــد بــزرگ لشــگری بــه 
همــراه جــواد لشــگری بــه مــدت دو مــاه عهــده دار ایــن ارکســتر 

ــام  ــه ن ــری ب ــی معی ــعر ره ــا ش ــان ب ــن اهنگش ــد و اولی می گردن
ــار مــن، غافــل از کار مــن« شــروع می شــود. لشــگری  »نازنیــن ی
در همــان ســال رهبــری ارکســتر مرضیــه را بــه عهــده می گیــرد 
ــو  ــر ت ــد: »در فک ــی مانن ــگ قدیم ــد آهن ــم چن ــا تنظی ــدا ب و ابت
بــودم«، »صورتگــر نقــاش چیــن بــرای گلهــای رنگارنــگ شــماره 
ــا وی  ــر کار را ب ــگ دیگ ــا آهن ــیدا و ده ه ــر ش ــی اکب ۰۰1« از عل

آغــاز می کنــد.
ــترده ای در  ــکاری گس ــمین هم ــه و یاس ــا اله ــگری ب ــزرگ لش ب
بیــن ســالهای ۶3 تــا ۰4 داشــته اســت. بــزرگ لشــگری در زمــان 
تأســیس تلویزیــون ملــی بــا مرتضــی حنانــه بــه تلویزیــون مــی رود 
ــه عهــده می گیــرد  ــی را ب و سرپرســتی ارکســترهای ســازهای مل
و مــدت چهــل ویکســال مجموعــاً در رادیــو و تلویزیــون خدمــات 

ــد. ــام می ده ــی انج ــیقی مل ــایانی در راه موس ش
مراســم گرامیداشــت بــزرگ لشــگری آهنگســاز و نوازنــده ویولــن، 
همزمــان بــا زادروز نودســالگی ایــن هنرمند پیشکســوت موســیقی، 
عصــر روز پنجشــنبه 82 فروردیــن 39 در مــوزه موســیقی برگــزار 
شــد. وی در ایــن مراســم در حضــور تعــدادی از هنرمنــدان مطــرح 
ــوزه  ــه م ــه مجموع ــود را ب ــن خ ــاز ویول ــورمان س ــیقی کش موس

موســیقی اهــدا کــرد.

به نقل از ایران آنالین
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مجید مددی 

بــه روایــت خــودش زندگــی اش تمــام در مشــقت بــود. بــا دســت 
خالــی بــرای تحصیــل بــه انگلســتان رفــت و در آنجــا بــرای آنکــه 
بتوانــد زنــده بمانــد و درس بخوانــد، بــه ســخت ترین کارهــا 
ــی را در  ــد مدت ــران آم ــه ای ــه ب ــس از اینک ــت. پ ــتغال داش اش
ــه کار اشــتغال داشــت، امــا شــوق تدریــس  شــرکت نفــت الوان ب
ــود. ــته نب ــش پیوس ــه تدریس ــاند و البت ــگاه ها کش ــه دانش  او را ب

پیرمــرد چــه شــوقی بــرای تدریــس داشــت. می گفــت: »بــرو بــه 
آن رئیــس دانشــکده بگــو، مــددی هرچنــد کــه ســنش باالســت، 
امــا ذهنــش دقیــق و منظــم کار می کنــد. بگــو کــه مختصــر نانــی 
ــم،  ــس نمی خواه ــرای تدری ــتمزدی ب ــورم و دس ــد و می خ می آی
ــم.« ــل کن ــا منتق ــه جوان ه ــه دارم ب ــزی را ک ــد چی ــط بگذاری  فق

پرهــام مــددی عزیزتریــن کــس اش در ایــن دنیــا، می  گویــد: »پــدر 
تنهــا چیــزی که داشــت کتابخانــه اش بــود و کتاب هایی کــه ترجمه 
کــرد.« و عجــب کتابخانــه غنــی و ارزشــمندی داشــت. در اتاقــش 
آنقــدر دیگــر جــا نبــود کــه بســیاری از کتاب هــا و یادداشــت هایش 
بودنــد. کــرده  اشــغال  را  اتــاق  غیرکتابخانــه ای   فضاهــای 

ــت  ــدم وضعی ــازار کار ش ــازه وارد ب ــه ت ــت: »من ک ــام می گف پره
ــل  ــات دلی ــه مادی ــی ب ــن بی توجه ــود.« ای ــر ب ــا بهت ــی ام از باب مال
ــن  ــه کاری برتری ــا محافظ ــت ب ــددی می توانس ــر م ــت. دکت داش
مشــاغل دانشــگاهی را داشــته باشــد، امــا او رهــا از همــه چیــز بود. 
از وابســتگی انســان ها بــه هــر چیــزی )حتــی غــذای روزانــه( تنفــر 
ــه زندگــی شــرافتمندانه هشــدار مــی داد. خــود  داشــت و مــدام ب
 ایــن رهایــی را زندگــی کــرد و اندیشــه و عملــش هم خــوان بــود.

ــه در  ــت ک ــاد داش ــود. اعتق ــاس ب ــت« حس ــوم »عدال روی مفه
ایــن دهه هــا عدالــت را بــه صــورت مفهومــی مجــرد بحــث 
اجتماعــی  روابــط  و  مناســبات  بــا  ارتبــاط  را در  و  کرده انــد 
عدالــت  ســرمایه داری  جامعــه  در  می گفــت  ندیده انــد. 
ایــن ســخن طنازانــه را تکــرار می کــرد  محقــق نمی شــود، 
کــه »در جوامــع ســرمایه داری همــه آزاد هســتند کــه یــا از 
ــوند.« ــرمایه دار ش ــی س ــر طریق ــه ه ــا ب ــد و ی ــنگی بمیرن  گرس

در  داشــت  اگــر همراهانــی  و  پیــاده روی می کــرد  ســاعت ها 
همــان پیاده روی هــا دانشــش را بــه آنهــا منتقــل می کــرد. 
ــغول  ــرد. مش ــاده روی ک ــه پی ــر ب ــگ زد و ام ــبی زن ــنبه ش پنجش
کاری بــر اندیشــه شــیخ هــادی نجــم آبــادی بــودم، نمی خواســتم 
ــره  ــه مقب ــه ب ــردم ک ــش ک ــم. خواه ــا رفت ــروم، ام ــش ب همراه
 شــیخ هــادی برویــم. بــاورم نمی شــد قبــول کنــد، رفتیــم.

تــا خیابــان  بلــوار بهــاران میــدان آرژانتیــن  از منزلــش در 
جمهــوری و خیابــان شــیخ هــادی و مقبــره شــیخ هــادی 
آن  از  یــادگار  بــه  عکســی  کردیــم.  پیــاده روی  نجم آبــادی 
ــر  ــادی و »تحری ــیخ ه ــدر از ش ــده، آنق ــی مان ــر باق ــب از دکت ش
العقالیــش« صحبــت کــرد کــه داشــتم بــال در مــی آوردم. 
بــاور نمی کــردم شــیخ هــادی را بشناســد. قاعدتــا در حــوزه 
ــود  ــرده ب ــت ک ــت فرص ــه وق ــم چ ــود و نمی دان ــی اش نب مطالعات
 تــا بــه مطالعــه پیرامــون ایــن روحانــی معلــم مشــروطه بپــردازد.

بــا آنکــه تخصــص اش در اندیشــه چــپ بــود و کتاب هایــش 
ــن  ــات در ای ــرای مطالع ــی ب ــه مرجع ــال یگان ــالیان س ــی س ط
تــوده  از حــزب  امــا ســخت  بــه شــمار می رفتنــد،  حــوزه 
انقــالب  از  پیــش  در  »اینهــا  کــه  می گفــت  داشــت.  تنفــر 
و  نوجوان هــا  نمی گذاشــتند  بودنــد.  بســته  را  مطالعــه  دِر 
ابتــذال  اگــر می خواندنــد  بخواننــد، چــون  جوان هــا کتــاب 
اندیشــه های  از  دوری شــان  فرســنگ ها  و  آنهــا  اندیشــه 
 مارکــس و انگلــس عیــان می شــد و آبروی شــان می رفــت.«

ــمپات  ــزب س ــن ح ــه ای ــی را ب ــی مدت ــود او در دوران نوجوان خ
داشــت و خاطراتــش از آن دوران حیرت آورنــد. خاطراتــی کــه 
ــت،  ــان داش ــاب کردن ش ــردن و کت ــو ک ــه بازگ ــوق ب ــیار ش بس
ــه  ــری ک ــته دیگ ــرد. دس ــدا نک ــا را پی ــل آنه ــت تکمی ــا فرص ام
ــای  ــتین هایدگری ه ــت، نخس ــه داش ــا زاوی ــا آنه ــخت ب ــر س دکت
ــد.  ــزی از هایدگــر نفهمیده ان ــود کــه چی ــد. معتقــد ب ــی بودن ایران
بــه شــدت طنــاز بــود و مهم تریــن طنــازی اش، ترجمــه »فلســفه 
ــق  ــری متعل ــه متفک ــود ک ــر می ش ــود. مگ ــر ب ــت؟« هایدگ چیس
ــاد  ــدت نق ــه ش ــد؟ ب ــه کن ــر را ترجم ــپ هایدگ ــه چ ــه اندیش ب
ــراوده اش  ــود. م ــان نب ــدش در ام ــدی نق ــچ کــس از تن ــود و هی ب
 بــا کســانی را کــه از نقــد بدشــان می آمــد، قطــع می کــرد.

ــد.  ــه نکن ــی را ترجم ــر کتاب ــا ه ــت ت ــی داش ــیت عجیب حساس
ــه در  ــش هم ــود. کتاب های ــا ب ــه جوان ه ــالی اندیش ــش اعت هدف
ــد.  ــوزه بودن ــا در آن ح ــتین کتاب ه ــران نخس ــه ای ــازار اندیش ب
ــر در  ــن هایدگ ــه  از مارتی ــتین ترجم ــت؟« نخس ــفه چیس »فلس
زبــان فارســی بــود. »علــم و ایدئولــوژی« نخســتین کتــاب از لوئــی 
ــر از  ــه فارســی منتشــر می شــد. »فلســفه هن ــه ب ــود ک آلتوســر ب
ــر  ــوژی ب ــر ایدئول ــاره تاثی ــا جســتارهایی درب ــس: ب ــدگاه مارک دی
هنــر« در زمــان انتشــارش نخســتین کتــاب در زبــان فارســی بــود 
کــه بــه صورتــی روشــمند دیدگاه هــای زیبایــی شناســی و رویکــرد 
 کارل مارکــس بــه نقــد ادبــی را بــرای مخاطبــان تشــریح می کــرد.

نوشــته هایش همــه پاکیــزه بودنــد، در کتاب هایــی کــه از او منتشــر 
شــده، هیــچ غلــط ویراســتاری، هیــچ نکتــه نامفهــوم و هیچ اشــکال 
ــا و  ــا کتاب ه ــه شــدت وســواس داشــت ت ــد. ب ــی را نمی بینی تایپ
ترجمه هایــش درســت بــه مخاطــب منتقــل شــود. به همیــن خاطر 
ــه  برخــی ترجمه هایــش چندیــن ســال طــول می کشــید. هیچگون
وابســتگی بــه مادیــات نداشــت و طبیعــی بــود کــه تنهــا دغدغه اش 
ــد. ــه کنن ــت مطالع ــا راح ــا جوان ه ــد ت ــزه باش ــی پاکی ــه متن  ارائ

در ایــن ســال های آخــر بــه شــدت کار می کــرد. مقاله هــای 
دیگــری از آلتوســر را در دســت ترجمــه و شــرح داشــت. می گفــت 
ــود.  ــد می ش ــت مجل ــت هش ــن در نهای ــر م ــه آلتوس ــه مجموع ک
ــه ترجمــه ادبیــات مــی زد.  ــرای رفــع خســتگی دســت ب گاهــی ب
ــر  ــده از نش ــر ش ــی« منتش ــرت آور »تنهای ــتان حی ــه داس مجموع
ــه  ــده مجموع ــت و گزی ــای اوس ــت ترجمه ه ــن دس ــان، از ای پای
ــازه کاری  ــارات ت ــه انتش ــان« ک ــاعران جه ــار ش ــده ای از آث »گزی
ــرد و نتوانســت آن را  ــن« منتشــرش ک ــام »کتابســرای آروی ــه ن ب
ــد. در  ــور مان ــی مهج ــه آن خوب ــی ب ــد و کتاب ــش کن ــت پخ درس
ــل شــد. ــداد و تعطی ــه ن ــه کار خــود ادام ــز ب ــت آن ناشــر نی  نهای

ویژگــی مهــم »گزیــده ای از آثــار شــاعران جهــان« در ایــن 
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بــود کــه اشــعار ترجمــه و منتشــر شــده از آن از کتاب هــای 
ــاب  ــر کت ــددی در ه ــد. م ــده بودن ــاب ش ــف انتخ ــفی مختل فلس
ــورد  ــعری برمی خ ــه ش ــر ب ــرد اگ ــه می ک ــه مطالع ــفه ای ک فلس
ــه کار  ــود ب ــاب خ ــی در کت ــر دلیل ــه ه ــنده آن را ب ــه نویس ک
برمی گزیــد. کتــاب  ایــن  بــرای  را  اشــعار  آن  بــود،   بــرده 

نمایشــنامه  مجموعــه  ادبیــات  حــوزه  در  دیگــرش  کتــاب 
ســال  چنــد  کــه  بــود  تولســتوی  اثــر  بچه هــا«  »عقــل 
کتابفروشی هاســت،  در  حضــور  و  انتشــار  آمــاده  اســت 
 امــا متاســفانه تاکنــون طبــع آن بــه تاخیــر افتــاده اســت.

ــا  ــه م ــر جامع ــید، وای ب ــا رس ــه انته ــه نقط ــمش ب ــددی جس م
ــد.  ــد دی ــود نخواه ــه خ ــون او را ب ــانی چ ــگ کس ــر رن ــه دیگ ک

ــه  ــک آرزو. اینک ــا ی ــه داشــت ی ــک توصی ــط ی ــن اواخــر فق در ای
جوان هــا 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

از روابــط عمومــی دانشــگاه  نقــل  بــه  ایکنــا؛  بــه گــزارش 
پزشــک  مــزدا،  کیــوان  دکتــر  تهــران،   پزشــکی  علــوم 
اطفــال  ارتوپــدی  بخــش  رئیــس  و  ایرانــی  نیکــوکار 
بیمارســتان روبــرت دوبــره پاریــس دار فانــی را وداع گفــت.

ــدی و  ــی ارتوپ ــد و در جراح ــزرگ ش ــه ب ــزدا در فرانس ــر م دکت
ــچ گاه  ــا هی ــد، ام ــا ش ــراد دنی ــن اف ــرات از مطرح تری ــتون فق س
ــر  ــان خــود را فرامــوش نکــرد. در 11 ســال گذشــته دکت هموطن
مــزدا و تیــم وی بــدون هیاهــو و بــا دلــی مملــو از عشــق، بــه ایران 
می آمدنــد و فرزنــدان بی بضاعــت ایــن ســرزمین را رایــگان عمــل 
می کردنــد. وی در طــول ایــن مــدت جراحــان بســیاری را آمــوزش 
داد کــه در سراســر ایــران مشــغول بــه درمــان بیمــاران هســتند.

ــه  ــادان ب ــهر آب ــرداد 1328 در ش ــزدا در 31 م ــوان م ــر کی دکت
دنیــا آمــد و از هفــت ســالگی در فرانســه بــزرگ شــد. وی 
ــتون  ــی س ــیپ جراح ــدی و فلوش ــی ارتوپ ــکی جراح ــته پزش رش
ــتکار  ــوش و پش ــطه ه ــه  واس ــت و ب ــس آموخ ــرات را در پاری فق
ــد. ــا ش ــرات دنی ــتون فق ــان س ــهورترین جراح ــاده از مش فوق الع

اصــالح  در  مــزدا  دکتــر  ابداعــی  و  خــاص  تکنیــک 
مراکــز  اکثــر  در  هم اکنــون  فقــرات،  ســتون  انحراف هــای 
منحصربه فــرد  تکنیــک  ایــن  بــا  و  می شــود  اســتفاده  دنیــا 
امــکان عمل هــای پیچیــده ســتون فقــرات بــه وجــود آمــد.
دکتــر مــزدا از ســال 138۶ فعالیــت خــود را در مؤسســه زنجیــره 

ــت  ــرای ویزی ــار ب ــار ب ــال چه ــرد. وی هرس ــاز ک ــران آغ ــد ای امی
پیچیــده  بیماری هــای  بــا  و  بی بضاعــت  کــودکان  رایــگان 
بــه ایــران می آمــد و ســالی دو بــار بــا تیــم خــود جهــت 
و عمل هــای  ایــران ســفر می کــرد  بــه  عمل هــای جراحــی 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش ــتان های تابع ــی را در بیمارس جراح
مــی داد. انجــام  نورافشــار  موقوفــه  بیمارســتان  و  تهــران 

در طــول ایــن 11 ســال، در کنــار فعالیــت درمانــی، فعالیت هــای 
علمــی و آموزشــی دکتــر مــزدا ادامــه داشــت و جراحــان ســتون 
فقــرات زیــادی بــه  واســطه ایشــان تربیــت شــدند. مرحــوم مــزدا 
ــه  ــود ب ــم خ ــا تی ــو ب ــدون هیاه ــری و ب ــکوت خب ــوالً در س معم
ایــران می آمــد و کــودکان بی بضاعــت ایــن کشــور را عمــل 
ــفر  ــن س ــت. در آخری ــه بازمی گش ــور فرانس ــه کش ــرد و ب می ک
ــط  ــودک توس ــاری، 28 ک ــال ج ــهریور س ــران در ش ــه ای ــود ب خ
گرفتنــد. قــرار  جراحــی  عمــل  تحــت  تیمشــان  و  ایشــان 

ــک  ــد از ی ــال 97 بع ــهریورماه س ــر ش ــه آخ ــزدا در هفت ــر م دکت
جلســه فشــرده کاری در پاریــس، دچــار حملــه قلبــی شــد و به کما 
فرورفــت و در 11 مهرمــاه، چشــم از جهــان فروبســت و با توشــه ای 
از دعــای خیــر کــودکان نیازمنــد بــه جهــان آخــرت ســفر کــرد.
روحش شاد و یادش گرامی باد.

به نقل از ایکنا
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محسن وزیری مقدم

محسن وزیری مقدم ـ طراح، نقاش و مجسمه ساز  در سن 
94 سالگی درگذشت.

محســن وزیــری مقــدم ـ از هنرمنــدان مطــرح هنرهــای تجســمی 
ــه دلیــل کهولــت ســن در  ایــران ـ صبــح  ـ 1۶ شــهریور مــاه ـ ب
منزلــش در شــهر رم درگذشــت. بــه گــزارش ایســنا، وزیــری مقــدم 
ــردی  ــا رویک ــه ب ــود ک ــران ب ــرای ای ــان نوگ از شــاخص ترین نقاش
مدرنیســتی و ســبکی شــخصی، آثــاری بدیــع و منحصــر بــه فــرد 
ــکده  ــگان دانش ــتین دانش آموخت ــت. وی از نخس ــرده اس ــق ک خل
ــا  ــود و در ســال های 1348 ت ــای دانشــگاه تهــران ب هنرهــای زیب
ــران را  ــگاه ته ــای دانش ــای زیب ــکده هنره ــت دانش 1355 ریاس
ــن  ــته های محس ــش برجس ــگاهی از نق ــت. نمایش ــده داش ــر عه ب
وزیــری مقــدم تیــر مــاه امســال در گالــری اعتمــاد برگــزار شــد. 
ــاری از  ــده آث ــش، دربرگیرن ــگاه خوان ــز نمایش ــته نی ــال گذش س
ــور  ــمی کش ــای تجس ــف هنره ــل مختل ــه نس ــد از س 15 هنرمن
ــت. ــرار داش ــم در آن ق ــدم ه ــری مق ــار وزی ــه آث ــد ک ــزار ش برگ

به نقل از ایسنا
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علی اصغر یوسفی نیا

اســتاد علــی اصغــر یوســفی نیــاف تاریــخ دان، پژوهشــگر و 
ــه تازگــی دچــار عارضــه  ــن کــه ب نویســنده برجســته اهــل تنکاب
مغــزی شــده بــود، پیــش از ظهــر امــروز در بیمارســتان درگذشــت.

ــود کــه چندیــن   یوســفی نیــا مــورخ، محقــق و مؤلــف بزرگــی ب
ــدران  ــی مازن ــای تاریخ ــخ و جغرافی ــوزه تاری ــته در ح ــر برجس اث

ــی تألیــف کــرد. غرب
ــناس  ــای سرش ــی از خانواده ه ــی در یک ــال 1231 شمس او در س
منطقــه مازنــدران غربــی، در روســتای گل کــوه از توابع شهرســتان 

ــد شــد. ــاد امــروزی متول عباس آب
ــه  ــان منطق ــود را در هم ــتان خ ــی و دبیرس ــالت مقدمات تحصی
ــوزگاری را  ــاش شــغل آم ــرار مع ــرای ام ــرد و ســپس ب ســپری ک

ــد. برگزی
 او در ادامــه بــرای گــذران زندگــی و امــرار معــاش شــروع بــه کار 

کشــاورزی کــرد و در ایــن حــوزه هــم موفــق بــود.
ــاورزی،  ــی کش ــال زندگ ــش خی ــاری و آرام ــینی اجب ــه نش گوش
فرصــت بــی نظیــری فراهــم ســاخت تــا یوســفی نیــا آثــار 
مانــدگاری در زمینــه تاریــخ و جغرافیــای تاریخــی منطقــه خــود و 

ــر درآورد. ــته تحری ــه رش ــدران ب مازن
او در ســال 3931 در همایشــی بــه عنــوان چهــره مانــدگار فرهنگ 

مازنــدران تجلیــل معرفــی و تجلیل شــد.
 اســتاد یوســفی نیــا بــرادر بزرگتــر دکتــر تیمــور یوســف لنگایــی 

دانشــمند برجســته ایرانــی در حــوزه علــوم ژنتیــک و مدیــر مرکــز 
ــدا  ــگاه فلوری ــک دانش ــور فارماکوژنومی ــته ژنرات ــگاه هس آزمایش

اســت.
ــال  ــن )مح ــخ تنکاب ــای »تاری ــوان کتاب ه ــار او می ت ــه آث  از جمل
ــهرهای  ــن )ش ــگای که ــاب«، و »لن ــی نق ــروطه ب ــالث(«، »مش ث
کالرآبــاد، سلمانشــهر و عبــاس آبــاد معاصــر(« اشــاره کــرد. 
یوســفی نیــا در تدویــن اثــر گــران ســنگ و پنــج جلــدی »فرهنــگ 

ــژه ای داشــت. ــش وی ــوان ســرمولف نق ــه عن ــری« ب واژگان تب
  از دیگــر آثــار مکتــوب آن مرحــوم مــی تــوان بــه دودمان یوســفی 
نیــا، فرهنــگ نام هــا و نــام آوران مازنــدران غربــی: رامســر، تنکابــن، 
لنــگا )عباس آبــاد(، چالــوس، کجــور و کالردشــت، فرهنــگ واژگان 
تبــری: بــا همانندهــای مازندرانــی، اســتاربادی، گیلــی، قصرانــی و  
آن ســوی نامــواژگان: واژه شناســی تاریخــی اماکــن دو ســوی البــرز 

در حوزه هــای زبــان تبــری اشــاره کــرد.
    تفســیر چنــد واژه، درخــت پرســتی و درختــان مقــدس و 
اســفیرود شــوراب ســاری نیــز عناویــن برخــی مقاله هــای اوســت.

 مراســم تشــییع اســتاد علــی اصغــر یوســفی نیــا فــردا در 
زادگاهــش برگــزار مــی شــود.

 گفتنــی اســت مازندنومــه بــه تازگــی  گزارشــی را از اســتاد 
یوســفی نیــا بــه قلــم بیــژن هنــری کار منتشــر کــرده اســت )نــگاه 
ــن  ــاید آخری ــه ش ــد( ک ــی ده ــزت م ــی روزگار ع ــه وقت ــد ب کنی

ــد. ــت او باش ــش از درگذش ــزارش پی گ
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