
اصغــر فرهــادی همــواره یکــی از کارگردان هــای موفــق بــا ســاخته هایی 
ــه  ــا »قهرمــان« ب ــه تازگــی ب ــاب موضوعــات اجتماعــی اســت کــه ب در ب
قــاب ســینما بازگشــته اســت. او این بــار بیــش از گذشــته، بــر تاثیــر 
ســاختار اجتماعــی بــر کنش هــای فــردی تاکیــد مــی ورزد. کارگــردان، 
داســتان فیلــم را در همــان لحظــات ابتدایــی در سکانســی نمادیــن 
پلــکان  از  »رحیــم«  کــه  زمانــی  می کنــد؛  خالصــه  مخاطــب  بــرای 
و  رفتــه  بــاال  تخت جمشــید  دیواره هــای  تعمیــراِت  کارگاه  داربســِت 
ثانیه هایــی بعــد مجــددا پاییــن می آیــد. بــه نظــر داربســت، کــه هــر 
لحظــه امــکان دارد فــرو بریــزد، نمــادی اســت از ســاختار اجتماعــی 
باســتانی  و  باعظمــت  سنگ نوشــته های  و  ایــران  امــروز  جامعــه 
تخت جمشــید، سمبلی ســت از ســاختار اجتماعــی ایــران قدیــم. در 
همــان ابتــدای داســتان، کارگــردان هوشــمندانه تقابــل ایــن دو ســاختار 
اجتماعــی متفــاوت را نمایــان کــرده و نشــان می دهــد کــه در اصطــالح 

»کجــا بــوده و بــه کجــا رســیده ایم«.
ادامــه داســتان تنهــا شرحی ســت در قالــب مصــداق، جهــت نشــان 
ســاختار  کــه  جامعــه ای  امــروز؛  متزلــزل  و  سســت  جامعــه  دادن 
کــه در وجودشــان هنــوز  افــرادی همچــون رحیــم،  معیوبــش حتــی 
کــه  می رســاند  نقطــه ای  بــه  را  باقی ســت،  انســانیت  از  قطــره ای 
چــاره ای جــز  گرفتــن پــول نــزول نــدارد و فــردی دیگــر کــه تربیــت یافتــه 
همیــن ســاختار اجتماعــی اســت، از رحیــم کالهبــرداری می کنــد. از 

اینجاســت کــه روایــت فیلــم آغــاز می شــود.
شــخصیت های ســاخته دســِت فرهادی، قربانیاِن شــرایطی ناخواســته 
هســتند؛ ســاختار اجتماعــی همچــون باتالقی ســت کــه هرچــه افــراد 
ســعی در بیــرون آمــدن از آن را دارنــد، بــا هــر قــدم بیشــتر در آن فــرو 
می رونــد و ســیاوش، فرزنــد رحیــم، نیــز یکــی از قربانیــان ایــن ســاختار 
پســرش  بــا  صمیمانــه ای  رابطــه  رحیــم  اســت؛  متزلــزل  اجتماعــی 
نداشــته و از نــگاه پســر، پــدر انســانی مهــم و قابــل احتــرام نیســت. 
ــرده و در حــال ازدواج  ــد خــود را رهــا ک ــز فرزن ــادر نی از طــرف دیگــر م
مجــدد اســت. پرخاشــگری، لکنــت زبــان و اعتیــاد بــه تلفــن همــراه، 
اثبات کننــده آســیب ها و رنج هــای روحــی اســت کــه پســر رحیــم بــا آن 
گالویــز اســت. در حقیقــت او نمــادی از شــمار کثیــری از کودکانی ســت 
امــروزِ  اجتماعــی  و  قضایــی  سیســتم  اشــتباه  نظــام  دلیــل  بــه  کــه 

جامعــه، در زنــدان، روزگار می گذراننــد.
ــه اساســا قهرمــان چــه  ــن اســت ک ــا ســوالی کــه مطــرح می شــود ای ام
کســی اســت؟ کنش هــای کاراکتر هــای مختلــف در داســتان، داللــت 
نوعــی  بــه  زندگــی  در  انســان ها  تمامــی  کــه  دارد  مســئله  ایــن  بــر 
قهرمــان هســتند، یــا قابلیــِت قهرمــان شــدن را دارنــد، امــا ســاختار 
معیــوب آن هــا را بــه افــرادی بدنــام بــدل کــرده کــه در مقابــل هــم قــرار 

گرفته انــد.
بی هیــچ  رحیــم  هســتند؛  ســاختار  از  نمــادی  زنــدان،  مســئولین 
زنــدان  آن هــا رنگ آمیــزی می کنــد و مســئولین  بــرای  چشم داشــتی 
انســانی  کــه  رحیــم،  می دهنــد.  مرخصــی  او  بــه  روز  دو  تنهــا  امــا، 
ســاده لوح اســت، زنــدان را رنــگ می کنــد )مشــکالت سیســتم چــون 
مســئله خودکشــی را رفــع و رجــوع می کنــد(، امــا در مقابــل زنــدان 
از آدم هــای ســاده ای چــون او بهــره بــرداری کــرده و بــا فرصت طلبــی 

می زنــد! فریــاد  را  رحیــم  هماننــد  قهرمان هایــی  پــرورش  افتخــار 
نازنیــن، دختــر طلبــکار رحیــم، سمبلی ســت از دختــران امــروز جامعــه، 
کــه بــه ظاهــر آرام، امــا خشــمگین هســتند و ایــن خشــم را نــه بــه 
همــان  می دهنــد.  بــروز  مجــازی  فضــای  در  بلکــه  ســنتی،  صورتــی 
ابــزاری کــه بــه راحتــی رئیــس زنــدان را بی آبــرو کــرده و سیســتم را بــه 

می کشــد. چالــش 
امــا چــه دلیلــی وجــود دارد کــه رحیــم برای اثبــات واقعیت، تن به دروغ 
می دهــد؟ حقیقــت ایــن اســت کــه آدم هــا در موقعیــِت دروغگویــی قــرار 
می گیرنــد؛ یعنــی موقعیــت اســت کــه انســان را وادار بــه دروغگویــی، 
دورویــی، فریبــکاری و... می کنــد و اگــر ســاختار اجتماعــی صحیــح 
باشــد، دلیلــی بــر انجــام کنش هــای نادرســت وجــود نــدارد. رحیــم 
قصــد دروغ گفتــن نــدارد و بــه مســئول زنــدان می گویــد کــه ایــن کیــف 
را دختــری پیــدا کــرده اســت، امــا زمانی کــه مســئول زنــدان می پرســد 
ــا  ــم ازدواج کنیــم«، ب ــد »قصــد داری »خانمــت اســت؟« و رحیــم می گوی
نــگاه تنــد مســئول مواجــه می شــود؛ چراکــه در جامعــه مــا، ارتبــاط بــا 
جنــس مخالــف خــارج از قواعــد شــرعی اســت و حداقــل در مقابــل 
بــه حســاب می آیــد؛ همان طــور کــه  تابــو  دوربیــن تلویزیــون، نوعــی 
گرفتــن پــول نــزول یــک تابــو اســت. بنابرایــن رحیــم تحــت فشــارهای 
بــه  یــا  و  کنــد  پنهــان کاری  بایــد  قدم به قــدم  رســمی،  کنش گــران 
اجبــار دروغ بگویــد. دروغ هایــی کــه بــا فشــار قواعــد سیســتم گفتــه 
می شــود، امــا همیــن سیســتم در وقــت اســتخدام آن هــا را برمــال کــرده 
و رحیــم را فریــب کار نشــان می دهــد. ایــن رویــه  آشنایی ســت، بــرای 
تمــام کســانی کــه در فراینــد اســتخدام قــرار گرفته انــد و مجبــور بــه 

پنهــان کاری شــده اند.
فرهــادی نشــان می دهــد ایــن ســاختار اصولــی و کارآمــد اســت کــه برای 
انســان ها فرصــت و انگیــزه ایجــاد می کنــد و آن هــا را در موقعیت هایــی 
کــه مجبــور بــه سانســور خودشــان باشــند، قــرار نمی دهــد. ســاختار 
مقطعــی و جامعــه کوتاه مــدت ایــران، رحیــم را مجبــور بــه دروغ گفتــن 
می کنــد تــا بــه صــورت گــذرا از مشــکل پیش رویــش بگــذرد؛ حــال آنکــه 
بــا گــذر از هــر دشــواری بــه صــورت مقطعــی، بــا چالش هــای بیشــتری 
مواجــه می شــود؛ او تنهــا زمانــی تبدیــل بــه یــک قهرمــان می شــود کــه 
در مقابــل ایــن ســاختار می ایســتد، امــا پرســش اینجاســت کــه چــه 
تعــداد از کنش گــران می تواننــد آینــده خــود را این گونــه بــه مخاطــره 

بیندازنــد و بــا زندان بان هــای خــود مقابلــه کننــد؟

مجید فوالدیان
دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی

در این نوشتار، جزئیاتی از داستان فیلم افشا می شود.
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مدیــرکل شــرکت ســازنده و صادرکننــده تســلیحات دولتــی روســیه گفــت مســکو بــا رعایــت دقیــق قوانیــن بین المللــی و قوانیــن هــر ۲ کشــور روســیه و ایــران، بــه همکاری هــای نظامــی-
فنــی بــا تهــران ادامــه خواهــد داد.

ایــن مقــام روس در نمایشــگاه هوایــی دبــی ۲۰۲۱ در امــارات بــه خبرنــگاران گفــت: بــا توجــه بــه چشــم انداز همکاری هــای نظامی-فنــی بــا ایــران، پاســخ بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه 
تحــت هــر شــرایطی همکاری هــا بــا رعایــت دقیــق موازیــن قانونــی دو کشــور، تعهــدات بین المللــی طرف هــا و موازیــن قوانیــن بین الملــل حفــظ خواهــد شــد.

به گزارش »اسپوتنیک«، طبق برجام، محدودیت تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ لغو شد. 
در نوامبــر ۲۰۱۵، روســیه قــرارداد فــروش چهــار واحــد ســامانه پدافنــد هوایــی اس-۳۰۰ بــا ایــران را تمدیــد کــرد و در ســال ۲۰۱۶ ایــن تجهیــزات ارســال شــد. قــرارداد مشــابهی در ســال ۲۰۰۷ 

امضــا شــد، امــا در ســال ۲۰۱۰ بــا تصویــب قطعنامــه ۱۹۲۹ شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد مبنــی بــر ممنوعیــت انتقــال تســلیحات بــه ایــران، مســدود شــد.
ــه لغــو  ــا توجــه ب ــه اســپوتنیک گفــت کــه دو کشــور در حــال مذاکــره در مــورد طیــف وســیعی از محصــوالت نظامــی ب ــران ب ــان« ســفیر روســیه در ای ــوان جاگاری در اواخــر مــاه اوت، »ل

ــران هســتند. ــه ای ــل علی ــت تســلیحاتی ســازمان مل محدودی
پیش تر هم دمیتری شوگایف گفته بود مسکو چشم انداز همکاری نظامی و فنی با تهران دارد و جمهوری اسالمی به تهیه انواع سالح های روسی عالقه مند است.

روسیه به همکاری نظامی با ایران ادامه می دهد
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بنــا  را بی پایــه و اســاِس مســتحکم  چگونــه می تــوان خیمــه ای 
نهــاد؟ نخســتین پرسشــی کــه صاحب منصبــان را بــه تفکــر بــر امــر 
خویشــتن و ملی گرایــی دعــوت می کنــد، چگونگــی عملکردشــان 
در بــاب تقویــت حمایــت عمومــی نســبت بــه چارچوبــی اســت 
کــه در آن بــر کرســی خــود تکیــه کرده انــد؛ چراکــه بقــا و قــوام 
هــر دولتــی، بــه تعلــق ســرمایه اجتماعــِی او اســت. چنــان کــه در 
نظــر بــه آراء بــزرگاِن صاحــب نظــر در مســئله حکمرانــی، ســلطان 

ــد: ــز چنیــن می گوی ــه الرحمــه نی ســخن، ســعدی علی
بــرو پــاس درویش محتاج  دار
که شــاه از رعیت بود تاجدار

رعیت چو بیخ اند و ســلطان درخت
درخت،  ای پســر باشــد از بیخ، ســخت

از اقتدار به ســوی ویرانی
هرچــه ارابــه جهــان به ســوی دموکراســی پیــش  رفــت، مســئله 
ــا، رفتــه  ــه فــن کیمی ــز، چــون ســنگی شــد کــه ب افــکار عمومــی نی
ــع  ــی خــود را نشــان مــی داد؛ درواق ــه چهــره ارزشــمند و طالی رفت
کســی  چــه  قــدرِت  می کردنــد  انتخــاب  کــه  بودنــد  مــردم  ایــن 
پیــدا کنــد. طبــق نظــر متفکرانــی چــون فوکویامــا،  مشــروعیت 
دموکراســی چیــزی بیــش از آزادی اســت و درواقــع مجموعــه ای 
از ارزش هــا، نگرش هــا و فرضیاتــی از ایــن نــوع اســت کــه ســرمایه 

می دهــد. تشــکیل  را  اجتماعــی 
از  کــه ملــت دموکــرات  چشــم انتظاری، مبحــث دیگــری اســت 
ــا پیشــوای  ــن، پادشــاه ی ــد؛ در حقیقــت پیــش از ای آن برخوردارن
مطلــق، در جایــگاه خداونــدگارِ مــردم قــرار داشــت، لــذا اینکــه 
امــر  باشــند،  آبادانــی داشــته  توقــع  زمانه شــان  از حاکــم  ملــت 

غریبــی بــود.
ــت اســت، مــردم نظــر خــود  ــه اساســش آرای مل ــی ک در حکمران
را نــزد فــرد منتخــب، بــه امانــت می گذارنــد و حــکام بــه منزلــه 
امانــت داران و نماینــدگان، قلــم بــه قوانیــن رانــده و فرمــان بــه 
بــا  کــه  نارضایتــی  هرگونــه  بنابرایــن  می دهنــد؛  کشــتی رانی 
دلســوزی  از  شــود،  همــراه  امانــت داران  ســوی  از  بی توجهــی 
به ســوی نوعــی تزلــزل در پایــه و اســاس قــدرت مســلط خواهــد 

رفــت.

تاریخ ســخن می گوید
نمی شــود ســخن از امانــت داری و چشــم انتظــاری زد و بــه مســیر 
همیــن  برویــم؛  دوری  راه  چــرا  اصــال  نکــرد.  نــگاه  پیش پایمــان 
چندمــاه پیــش کــه خبــر از فــوت ابوالحســن بنی صــدر آوردنــد، 
مگــر  اصــال  نشناســد،  را  او  کــه  نبــود  کســی  ایــران  در  دیگــر 
می شــود در کتــب تاریــخ، مدخــل ابوالحســن را نخوانــد؟ مــرد 
شــماره یــک منتخــب، کــه بــر اســاس صنعــت مـُـد مُعاصــر، آن هــم 
در دهــه ابتدایــی انقــالب بســیار دلنشــین بــود. نخســتین کــت و 
شــلوار پوشــی کــه در فقــدان ریــش بــر کرســی ریاســت جمهــوری 
تکیــه مــی زد، ملــت امــا ایــن هنجــار شــکنی ها را دوســت داشــتند 
و تصاویــر نمــاز خواندنــش بــا لبــاس جنــگ در دهــه شــصت، بــه 
طرفدارانــش می افــزود. انــدک انــدک امــا مشــخص شــد کــه وی 

ــرآورده کنــد. ــا چــه میــزان توانســته اســت خواســته ملــت را ب ت
چیــزی کــه او نشــانه رفتــه بــود، دقیقــا افــکار عمومــی و ســرمایه 
اجتماعــی بــود کــه در وضعیــت بحرانــی جنــگ بیــش از پیــش 
هــم بــه محبوبیــت اش در ایــن عرصــه افــزوده بــود. چــه چیــزی 
ــا هنگامــی شــد کــه ضــد  ــق اســتیضاح بنی صــدر، ت موجــب تعوی
بایــد  نباشــد؟  پوشــیده  کســی  بــر  اقداماتــش  بــودن  ســاختار 
بگوییــم کــه احتــرام آرایــی کــه ســرمایه اجتماعــی او محســوب 

را محتــرم می ســاخت. بنــی صــدر  می شــد 

هشــتمین مرد 
همانطــور کــه آمــار بــه مــا می گویــد، تبــادل اعتمــاد و کنــش در 
راســتای پاســخ گویی بــه آن، از دوره ریاســت جمهــوری آیــت هللا 
خامنــه ای بــا ثبــات مواجــه شــد و رقــم مشــارکت نیــز در دوره 
همان گونــه  دقیقــا  رســید،  خــود  بــه حداکثــر  احمدی نــژاد  دوم 
نیــز آمــار بــه مــا می گویــد کــه هشــتمین نفر از افــرادی کــه بــه 
آن هــا اعتمــاد کرده ایــم، فــردی حیاتــی بــرای حفــظ و حراســت از 

ــت اســت. ــت آحــاد مل حمای
دولــت ســید ابراهیــم رئیســی، چیــزی حــدود ۱۸ میلیــون ســرمایه 
اجتماعــی دارد کــه بیــش از تمــام ملــت در وضعیتــی کــه بدنــه 
مجــروح ایــران تمایلــی بــه مشــارکت های مدنــی نداشــت، ایســتاد 

و بــار امانتــی بــر گــردن رئیســی نهــاد. 
رابطــه مســتقیم امیــن بــودن رؤســای جمهــور را هنگامــی می تــوان 
فهمیــد کــه  در شــرایط بحرانــی از ملــت صبــر بخواهیــد و آن هــا 
ــه امــری فرمــان برانیــد و ملــت نیــز  ــا شــما ب نیــز صبــور باشــند، ی

مطیــع چنیــن موضوعــی باشــند.

آن  بــا  کــه  کنونــی  جامعــه  در  جمهــور  رؤســای  آن کــه:  فرجــام 
ــت  ــه از آرای مل ــد ک ــرار دارن ــی ق ــم، در جامــه امانت داران مواجهی
پایــه اساســی حکومتــی  و  رکــن  کــه  حراســت می کننــد؛ ملتــی 
اســت کــه بنــا نهــاده و بــر کرســی آن تکیــه کــرده انــد؛ لــذا هرچــه 
مــرد اول یــک کشــور وعده هــای خــود را عملــی ســازد، ســرمایه 
ســرمایه  و  شــد  خواهــد  قوی تــر  و  بیشــتر  نیــز  او  اجتماعــی 

اســت. اقتــدار در جامعــه جهانــی  رکــن  اجتماعــی مهم تریــن 

در هــر محفــل ملــی و بین المللــی، بحــث تولیــد علــم کــه می شــود 
پرچــم ســه رنــگ مــا بــه اهتــزاز در می آیــد، بــا افتخــار ســرود ملــی در 
اذهــان حاضــران طنیــن می انــدازد و لبخنــدی بــه نشــانه رضایــت از 
رتبــه دوم نــرخ رشــد تولیــد و انتشــارات علمــی در بیــن 25 کشــور 
برتــر بــر لب هامــان می نشــیند. هــر چنــد جمعیــت قابــل توجهــی از 
کشــور دارای تحصیــالت آکادمیــک هســتند، امــا آیــا می تــوان بــه 
ســادگی آمــار افزایــش جرائمــی چــون ســرقت های علمــی و ادبــی و 

اســتثمار آکادمیــک در مراکــز دانشــگاهی را نادیــده گرفــت؟
از ســرقت های ادبــی کــه آفــت جــان نویســندگان شــده و کتــاب 
معاصــر  شــعر  در  ادبــی  ســرقت  بــه  کــه  دســت«  در  »غربالــی 
می پــردازد، کــه بگذریــم، بــه مراحــل ابتدایی تــری از ســرقت در 
پایان نامه هــا  و  پروپوزال نویســی  حــوزه  در  دانشــگاهی  محیــط 
می رســیم. ســرقت علمــی طیــف گســترده ای دارد کــه رایج تریــن 
از  اســتفاده  و  جمــالت  ســرقت  ایــده،  ســرقت  آن  مصادیــق 
یــا  اثــر  از  رونویســی  منبــع،  ذکــر  بــدون  دیگــری  نقل قول هــای 
اســتفاده از نتایــج پژوهــش دیگــری بــه جــای پژوهــش خــود را 
شــامل می شــود. اســتفاده و بهره بــرداری از علــوم بــه دســت آمــده 
ــد و  ــج جدی ــل نتای ــق و تحصی ــرای تحقی و پژوهش هــای پیشــین ب
ابــداع مفاهیــم، امــری طبیعــی و ضــروری اســت، امــا مــرز ســرقت 
علمــی بــا توجــه بــه مثال هــا و تعاریــف آن تاحــدودی مشــخص 

اســت.
علی رغــم وجــود قوانینــی در حــوزه مالکیــت فکــری و معنــوی مبنــی 
ــد  ــر علمــی، مانن ــده و اث ــی ای ــان اصل ــت از حقــوق صاحب ــر حمای ب
ــار  ــه آث ــا تقلــب در تهی ــه ب ــون پیش گیــری و مقابل مــاده واحــده قان
علمــی، مــاده 23 قانــون حمایــت از حقــوق مولفــان، مصنفــان و 
هنرمنــدان، پیش بینــی مجازات هایــی بــرای مجرمیــن و راه انــدازی 
ســامانه »همانندجــو« جهــت راســتی آزمایی مقــاالت و جلوگیــری از 
کپی بــرداری علمــی در ســال های اخیــر، همچنــان فریــادِ »بیــا اینــور 
بــازار پایان نامــه دونــه ای دو میلیــون و پونصــد« و تکه آگهی هــای 
ســفارش مقالــه و پایان نامــه بــر پیاده روهــا و دیوار هــای خیابــان 
سفارشــات  این گونــه  انجــام  بی شــمار  ســایت های  انقــالب، 
اســتثمار  همچنیــن  و  شــما  دلخــواه  خدمــات  و  تعرفه هــا  بــا 
دانشــجویان توســط برخــی اســاتید جهــت ثبــت تعــداد هرچــه 

ســرانه مطالعه در ایران و جهان
ســرانه مطالعــه در دنیــا، معیــار مشــخصی بــرای محاســبه میــزان 
آمــار  اخیــر  ســال های  طــی  اســت.  جامعــه  افــراد  کتاب خوانــی 
ــران ارائــه شــده  ضدونقیضــی در خصــوص میــزان مطالعــه در ای
ایــران  امــا طبــق نتایــج منتشرشــده توســط مرکــز آمــار  اســت، 
از 15 ســال  بیــش  ایرانی هــای  در ســال 1399، ســرانه مطالعــه 
در روز، حــدود 16 دقیقــه و 32 ثانیــه بــرآورد شــده اســت. ایــن 
در  انجام شــده  آمارگیری هــای  آخریــن  در  کــه  حالی ســت  در 
ســال 2020 اســامی کشــورهای آســیایی از جملــه هندوســتان، 
لیســت  در  هفتــه،  در  مطالعــه  دقیقــه   42 و  ســاعت   10 بــا 

اســت.  گرفتــه   قــرار  جهــان  کشــورهای  کتاب خوان تریــن 
ــوان یکــی  ــه عن ــی و مطالعــه ب ــزان کتاب خوان در حــال حاضــر می
از مشــخصه های رشــد فرهنگــی هــر کشــور بررســی می شــود. در 
کشــور ایــران روز 24 آبــان بــه عنــوان »روز کتــاب و کتاب خوانــی« 
نام گــذاری شــده اســت؛ بــا ایــن حــال بــا نگاهــی گــذرا بــه آمــار 
ــه وضــع آشــفته   ــوان ب ــدک کتاب هــا، می ت ــراژ ان منتشرشــده و تی

بــازار کتــاب در ایــران پــی بــرد.
حــال، پرسشــی کــه مطــرح می شــود ایــن اســت کــه چگونــه اقبــال 
عمومــی بــه کتــاب و کتاب خوانــی در کشــوری بــا چنیــن غنــای 

فرهنگــی آنچنــان صــورت نمی گیــرد؟
عــدم وجــود تبليغــات کافــي و موثــر، کمبــود کتا بخانــه در مناطــق 
شــهری و روســتایی و عــدم وجــود کتاب هــای مناســب، می توانــد 
از دالیــل پاییــن بــودن ســرانه مطالعــه در کشــور باشــد، امــا در 
منتشرشــده  کتاب هــای  بــاالی  هزینه هــای  از  اخیــر  ســال های 
بــرای کــودکان و نوجوانــان، دانشــجویان و عالقه منــدان بــه کتــاب، 
بــه عنــوان مهم تریــن عامــل موثــر بــر کاهــش میــزان مطالعــه یــاد 

می شــود.

تــب تند قیمت ها 
مشــتری و کتــاب، دو عنصــر تعیین کننــده در بــازار فــروش کتــاب 
ــه طــرز  ــر ب ــد ســال اخی ــاب در چن هســتند. متاســفانه قیمــت کت
ــق آمــار منتشرشــده،  ــدا کــرده اســت؛ طب ــه ای افزایــش پی ناباوران

بیشــتر مقــاالت بــه نــام خودشــان، کاهــش نیافتــه و همچنــان بــه 
رونــد صعــودی خــود ادامــه می دهــد.

ایــن فجایــع چیســت؟ از کمبــود قوانیــن و غنــی نبــودن  ریشــه 
حقــوق مالکیــت معنــوی در ایــران کــه بگذریــم، افزایــش ایــن جرائــم 

از کجــا نشــأت می گیــرد؟
نظام آموزشی 

همــه  شــرکت  بــر  تاکیــد  مصرانــه  ابتــدا،  از  آموزشــی  نظــام 
فیلتــر  از  همــه  شــدن  رد  و  نظــری  رشــته های  در  دانش آمــوزان 
و  کــودکان  تفــاوت  دارد.  را  کارشناســی  کنکــور  زننــده  برچســب 
نوجوانــان در روحیــات، عالیــق و مهارت هــا و نیــاز جامعــه بــه اقشــار 
ــر  ــد، ورزشــکار و تحصیل کــرده در رشــته های کمت ــف هنرمن مختل

مطــرح شــده، فرامــوش شــده و یــا نادیــده گرفتــه شــده اســت.
عرف و انتظارات

جامعــه  انتظــارات  و  عــرف  بــر  تاکیــدی،  فرآینــد  ایــن  همچنیــن 
همــان  بــا  را  افــراد  مــا،  اکثریــت  و  بــوده  تاثیرگــذار  جوانــان  از 
چارچوب هــای تک بعــدی نظــام آموزشــی ارزیابــی می کنیــم و افــراد 
خــارج از آن چارچــوب بــه اصطــالح »موفــق« یــا »خوشــبخت« تعبیــر 
نمی شــوند. اهمیــِت غیر منطقــِی داشــتِن مــدرک آکادمیــک بــرای 
هــر جــوان مشــتاق و غیرمشــتاق علــم این طــور ظهــور می کنــد: 

کســی کــه لیســانس نــدارد خــارج از 
چارچــوب اســت. از طرفــی جمعیــت 
عالقــه ای  جوانــان  از  توجهــی  قابــل 
آکادمیــک  ســطح  در  مطالعــه  بــه 
نداشــته و عالقه مندنــد حرفــه خــود را 
بــه صــورت مهارتــی و غیــر آکادمیــک 
دنبــال کننــد، امــا بــا مخالفــت عــرِف 
و  آموزشــی  نظــام  از  گرفتــه  تاثیــر 
بنابرایــن  می شــوند؛  مواجــه  اداری 
ســال آخری های  از  باالیــی  تعــداد 
کــه  دانشــگاه  در  کارشناســی  دوره 
وارد  خــود  هــدف  و  میــل  بــا  اصــال 
دانشــگاه نشــده اند و فقــط الگــوی از 
پیش نوشته شــده را دنبــال کرده انــد، 
و  نوشــته  نامــه ای  پایــان  بایــد  حــال 
دفــاع کننــد و ایــده بدیــع و تــازه ای در 
مســیر و رشــته ای کــه اصــال مناســب 

ــِی  ــز آمــوزش عال ــه مراک آن نیســتند، داشــته باشــند. رشــد بی روی
بی کیفیــت نیــز یکــی از نتایــج همیــن اصــرار بــر راه مشــترک بی بــرو 

و برگــرد و انحصــاری اســت.
درگیری با اعداد و ارقام و کمیت محوری

یکــی از دالیــل ایــن اصــرار و نتیجــه آن کــه افزایــش مراکــز آمــوزش 
عالــی اســت، توجــه زیــاد مــا بــه رتبه بندی هــای عــددی اســت؛ رتبــه 
در جامعــه آکادمیــک جهــان، بــدون توجــه بــه آینــده شــغلی آن هــا و 
ظرفیت هــای شــغلی کشــور؛ رتبــه در نــرخ رشــد تولیــد علــم، بــدون 
تاکیــد بــر به کارگیــری و بهره بــرداری از ایــن علــم؛ رتبــه در تعــدد 

دانشــگاه ها، بــدون توجــه بــه ارتقــای کیفیــت. 
ارزش گذاری اشتباه جهت تعیین شایستگی اساتید

جــذب اعضــای هیئــت علمــی عمدتــاً بــر پایــه کثــرت مقــاالت، 
ســمینارها و... صــورت گرفتــه کــه همــه و همــه بــه ایــن مســئله 
دامــن می زنــد کــه داشــتن مقالــه بــه نــام خــود در فضــای آکادمیــک 
اهمیــت به ســزایی دارد؛ تــا آنجــا کــه کیفیــت و رعایــت اخــالق 
ــدل شــده و در  ــه موضوعــات فرعــی ب ــد از اصــول باشــند ب کــه بای

حاشــیه قــرار می گیرنــد. 

تومــان  هــزار   60 گذشــته،  مهرمــاه  در  کتــاب  قیمــت  میانگیــن 
بــوده اســت. حــال در شــرایطی کــه برخــی خانواده هــا حتــی بــرای 
تهیــه اقــالم ضــروری معیشــت بــا مشــکل مواجــه هســتند، چطــور 
می تــوان انتظــار داشــت کــه کتــاب در ســبد خانــوار ایرانــی جــای 

گیــرد؟ 
ــاب از خــرج  ــا وجــود افزایــش قیمــت کتاب هــا معمــوال اهــل کت ب
را  عالقه شــان  مــورد  کتاب هــای  تــا  می زننــد  خــود  آب  و  نــان 
خریــداری کننــد؛ حــال  آن کــه اگــر زمانــی قصــد فــروش کتابخانــه 
ایــن  و  می گــردد  بــر  ورق  باشــند،  داشــته  را  خــود  شــخصی 
ســرمایه کــه انــدک انــدک جمــع شــده، یــک شــبه و بــا هزینــه ای 

ناچیــز بــه حــراج مــی رود!
بــا مراجعــه بــه یکــی از کتاب فروشــی هایی کــه کتــاب دســت دوم 
مــورد  کتــاب  کــه  کــرد  خریــداری می کننــد، مشــاهده خواهیــد 
نظــر، حتــی اگــر صفحاتــش تــا نخــورده باشــد، تنهــا بــا 30 تــا 35 
درصــد قیمــت پشــت جلــد، آن هــم اگــر مــورد عالقــه خریــدار 
کتــاب باشــد، خریــداری می شــود. ایــن درحالی ســت کــه بــرای 
تــا 80 درصــد قیمــت پشــت  بایــد  تهیــه همــان ارزان خریده هــا 

جلــد را بپردازیــد!
جهــت فــروش کتابخانــه، بــرای کســانی کــه حوصلــه چانــه زدن 

دارد؛  وجــود  هــم  دیگــری  راه  ندارنــد،  را  کتــاب  دالل هــای  بــا 
ــو  ــه ازای هــر کیل ــه و ضایعــات کاغــذ کــه ب ــداران کاغــذ باطل خری
فرقــی  برایشــان  و  می کننــد  پرداخــت  ناچیــز  مبلغــی  کتــاب، 

یــا ســلفون! اســت  گالینگــور  کتــاب  کــه جلــد  نمی کنــد 

رکود در بازار نشــر
نویســنده  از  بــه دلیــل عــدم حمایــت  نیــز  چرخــه نشــر کتــاب 
پنجه درپنجــه  کتــاب،  ناشــران  اســت؛  مانــده  معیــوب  ناشــر  و 
ــا مشــکالت نقدینگــی خــود را  ــد ت ــد تــالش کنن بحــران نشــر، بای

بــر طــرف کننــد.
طبــق آمــار، تیــراژ کتــاب در ایــران در ســال های اخیــر بــا کاهــش 
بســیار زیــادی مواجــه بــوده اســت؛ به طوری کــه تیــراژ کتــاب از 
3000 در دهــه 50 تــا 60 خورشــیدی، بــا وجــود دوبرابــر شــدن 

جمعیــت، بــه 500 عــدد در دهــه 90 رســیده اســت .
از اصلی تریــن دالیــل کاهــش تیــراژ نیــز گرانــی کاغــذ عنــوان شــده 
اســت؛ بیشــتر کاغذهــای مــورد اســتفاده مــا را کاغذهــای وارداتــی 
تشــکیل می دهــد و بــا توجــه بــه تحریم هــا، دولــت بایــد بــه فکــر 

تولیــد داخلــی باشــد تــا سیســتم نشــر کتــاب خودکفــا شــود.
و  کتــاب  خریــداران  و  ناشــران  بــرای  ویــژه  تســهیالت  کمبــود 
در  خصوصــاً  تشــویقی  سیاســت های  وجــود  عــدم  همچنیــن 
ســرانه  بــودن  پاییــن  و  تیراژهــا  کاهــش  بــه  کرونایــی،  شــرایط 
کرونــا  همه گیــری  دوران  در  زده  اســت.  دامــن  کتــاب  فــروش 
پیونــد بــازار کتــاب و کتاب خوانــی تحــت تأثیــر افزایــش قیمــت، 
ناخــوش احوال تــر هــم شــده  اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 
از  بســیاری  اســتقبال  بــا  طــرح تخفیف هــای فصلــی در کشــور 

اســت. مواجــه  کتاب خــوان  قشــر  جانــب 
 در ایــن بــازار لجام گســیخته، دولــت می توانــد بــا اختصــاص دادن 
ــازار  ــه خریــداران کتــاب، نبــض از دســت رفته ب ــژه ب یارانه هــای وی
ــوژی  ــه پیشــرفت تکنول ــا توجــه ب ــد. همچنیــن ب کتــاب را بازگردان
و  الکترونیکــی  کتاب هــای  از  اســتفاده  اخیــر،  دهه هــای  در 
صوتــی کــه قیمــت کمتــری نســبت بــه نســخه چاپــی خــود دارنــد، 

ــی باشــد. ــد مرهمــی بــر زخــم اهــل کتــاب و کتاب خوان می توان
بی شــک جــان بخشــیدن بــه درخــت کهــن و تنومنــد فرهنــگ، 
مــدت،  دراز  در  کــه  اســت  ســازنده  عملــی  اقدامــات  نیازمنــد 

و متــن جامعــه متجلــی خواهــد شــد. آن در روح  ثمــرات 

اگر از خواندن این یادداشت لذت بردید، می توانید با اسکن 
کیوآرکدِ درج شده مقاله ای مرتبط در این زمینه را بخوانید.
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انتظار می رود تورم باالتر، قیمت بیت کوین و طال را تا پایان سال بیشتر کند.
بیــت کویــن روز چهارشــنبه پــس از انتشــار گزارشــی کــه تــورم باالتــر از حــد انتظــار را در مــاه اکتبــر نشــان داد، بــه باالتریــن قیمــت خــود یعنــی حــدود ۶۸هــزار و ۹۵۰ دالر رســید. ایــن ارز 

دیجیتــال در نهایــت بــا ظاهرشــدن ســیگنال های کوتاه مــدت اضافــه خریــد در نمودارهــا، ســودهایی را بــه دســت آورد.
پــس از انتشــار گــزارش تــورم در آمریــکا، طــال نیــز بــه باالتریــن ســطح خــود از ژوئــن )تیــر( رســید. همان طــور، ایــن فلــز گرانبهــا روز چهارشــنبه همبســتگی منفــی خــود را بــا بیــت کویــن 

معکــوس کــرد.
ادوارد مویــا، تحلیلگــر در  Oanda، یــک شــرکت کارگــزاری ارز، گفــت:» واکنــش تنــد بــه داغ تریــن نــرخ تــورم در ۳۰ ســال گذشــته، باعــث ایجــاد ریســک گریزی شــد کــه بــا دالر قــوی و 

ضعیف شــدن ارزهــای دیجیتــال همــراه بــود.«
مویا نوشت:»وال استریت به سرعت متوجه می شود که تورم هنوز در حال کاهش نیست و تقاضا برای پوشش های تورمی تا پایان سال قوی باقی خواهد ماند.ـ«

طــال پــس از افزایــش قیمــت در معامــالت دیــروز آمریــکا توانســت مقــداری از افزایــش قیمــت خــود را حفــظ کنــد. قیمــت اکنــون در حــدود ۱۸۵۴ دالر در هــر اونــس اســت کــه در باالتریــن 
ســطح خــود از ۱۶ ژوئــن) ۲۶ خــرداد( قــرار دارد.

نقره نیز به خوبی معامله می شود، اما زیر سطح روانی ۲۵ دالر در هر اونس باقی ماند.

دوهفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی/ سال هفتم/ شمارۀ هشتاد و یک/ نیمۀ دوم آبان 1400

پیش بینی مهم از قیمت آینده دالر و رمزارز

اقتصــــادی

اقتصــاد بــر مبنای »مقاومت«

نفس هــای بــه »شــماره« افتاده یار مهربان
کاهــش کتاب خوانــی چــه تبعــات اقتصــادی و اجتماعــی به دنبال دارد؟

سمیه معمارزاده
دکتری اندیشه سیاسی 97

پویا قربانی نیا
کارشناسی اقتصاد 99

محیا جعفری ثانی
کارشناسی علوم سیاسی 98

اقتصــاد یکــی از مهم تریــن محورهــای زندگــی اجتماعــی اســت کــه 
تأثیــرات فراوانــی بــر ســایر حوزه هــای زندگــی از جملــه فرهنــگ، 
اقتصــادِ  دارد.  و...  سیاســت  بهداشت و ســالمت،  علم و آمــوزش، 
میــزان  و  ملتی ســت  هــر  قــدرِت  عناصــر  از  یکــی  رشــدیافته، 
توســعه یافتگی هــر کشــور، وابســتگی فــراوان بــه اقتصــاد آن کشــور 

دارد.
 ۱۳۸۹ ســال  در  اولین بــار  بــرای  مقاومتــی«  »اقتصــاد  اصطــالح 
توســط رهبــری انقــالب مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و از آن پــس وارد 
ادبیــات اقتصــادی و گفتمانــی کشــور شــد. در اقتصــاد مقاومتــی 
واژه »مقاومــت« بیان گــر میــزاِن توانمنــدی یــک کشــور و جامعــه در 

مقابلــه بــا مســائل و تکانه هــای اقتصــادی اســت.
کشــوری کــه در حــوزه اقتصــاد بــه خودکفایــی در تولیــد محصــوالت 
همچنیــن  و  باشــد  رســیده  اساســی  و  اســتراتژیک  کاالهــای  و 
فرهنــگ کارآفرینــی و افزایــش تولیــد داخلــی از ویژگی هــای بــارزِ 
اقتصــادش باشــد، یقینــاً در مقابلــه بــا هــر فشــار خارجــی راحت تــر 

می کنــد. مقاومــت 

در ســال ۱۳۹۲ سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی ابــالغ شــد 
همــه  از  اســتفاده  اقتصــاد،  مقاوم بــودن  شــامل  آن  ارکان  کــه 
ظرفیت هــای دولتــی و مردمــی، حمایــت از تولیــد ملــی، مدیریــت 

منابــع ارزی و مدیریــت مصــرف اســت.
ــی اســت؛  ــد داخل ــر مــردم و تولی ــی اقتصــاد مقاومتــی ب ــه اصل تکی
ــا را در رســیدن  ــد م ــز اهمیــت دارد و می توان آنچــه بیــش از هرچی
فرهنگ ســازِی  گردانــد،  موفــق  مقاومتــی  اقتصــاد  ارکان  بــه 
مقاومــت  بــه  رســیدن  بــرای  اســت.  مقاومتــی  اقتصــاد  گفتمــاِن 
اقتصــادی  ناخوشــایند  شــرایط  بــا  مقابلــه  تــوان  و  اقتصــاد  در 
نیــاز اســت کــه برخــی از عــادات غلــط در ســبک زندگــی مــردم 

تشــدید ناآگاهی
تجربــه اقتصــادی موفــق برخــی کشــورها در چنــد دهــه اخیــر، کــه 
ــه وقــوع پیوســته اســت،  تحــت تاثیــر مســتقیم عناصــر فرهنگــی ب
بــه روشــنی نشــان گر اهمیــت و جایــگاه فرهنــگ مطالعــه و آگاهــی 

ــه مــردم در پیشــرفت اقتصــادی اســت. همه جانب
ــم و  ــی در کشــور آگاهی ــودن ســرانه کتاب خوان ــن ب ــا از پایی همــه م
در ایــن بــاب چندانــی نیــازی بــه تحقیــق نیســت. وقتــی مطالعــه و 
کتابخوانــی در جامعــه رشــد پیــدا نکنــد، فرهنــگ تقلیــد اقتصــادی 
افزایــش  بنابرایــن  می کنــد؛  پیــدا  گســترش  شــفاهی  فرهنــگ  و 
از خــود  فرهنگــی  عــوارض  تنهــا  یــک کشــور  در  »کتاب نخوانــی« 
ــه جــای نمی گــذارد؛ بلکــه عــوارض اقتصــادی بســیار عمیقــی در  ب
ــه  ــذارد ک ــه جــای می گ ــه از خــود ب ــاد و الیه هــای جامع تمامــی ابع
می توانــد صدمــات بــه مراتــب زیــان بارتــری از ابعــاد اجتماعــی بــه 
دنبــال داشــته باشــد؛ چراکــه اقتصــاد و فرهنــگ در بســتر جامعــه 

از یک دیگــر جدایــی ناپذیرنــد.
چالــش کاغــذ و بحران اقتصادی آن

محمــد صــدری مدیــر انتشــارات دنیــای اقتصــاد: »ایــن روزهــا، کاغذ 
کم یــاب اســت و قیمــت آن فزاینــده. تعــدادی از نشــریات کشــور 
ــرای تنظیــم دخــل و خــرج خــود از تعــداد صفحــات کاســته اند و  ب
شــاید تیراژهــا هــم پاییــن آمــده باشــد. عمــده خبرهــا دربــاره بحــران 
ــاره  ــر همیــن خبرهــای تکــراری متمرکــز شــده اســت و درب کاغــذ، ب
نــکات کلیــدی کمتــر ســخن گفتــه می شــود یــا چنیــن ســخنانی در 

هیاهــوی بحــران نشــریات گــم می شــود«.
از  یکــی  فقــط  مطبوعــات  کــه  اســت  ایــن  اول  کلیــدی  نکتــه 
دامــن  کاغــذ،  بحــران  و  هســتند  مقــوا  و  کاغــذ  مصرف کننــدگان 
هــزاران واحــد بســته بندی، دفاتــر کپــی و خدمــات فنــی، واحدهــای 

ایــن روزهــا افزایــش قیمــت، کتــاب را از ســبد کاالی مــردم حــذف 
و ناشــران را خانه نشــین کــرده اســت. افزایــش قیمــت کتــاب در 
یــک ســال و نیــم گذشــته باعــث شــده ســبد فرهنگــی خانواده هــا 
عنــوان  بــه  کتــاب  و  کوچک تــر  قبــل  ســال های  بــا  مقایســه  در 
مهم تریــن  از  شــود.  شــناخته  جامعــه  در  لوکــس  کاالی  یــک 
دالیــل افزایــش قیمــت کتــاب می تــوان بــه افزایــش قیمــت کاغــذ، 
تداخــالت صنفــی، حضــور دالل هــا، کرونــا و مشــکالت ایجادشــده 
ــازار  ــه قیمــت ب ــوط ب ــه ســبب تحریــم اشــاره کــرد. نوســانات مرب ب
کاغــذ و مــواد اولیــه، وضعیــت را بــرای ناشــران در چنــد مــاه اخیــر 
بســیار ســخت و دشــوار کــرده ، بــه گونــه ای کــه ادامــه فعالیــت 
بــرای ناشــران غیرممکــن شــده اســت. در یــک ســال اخیــر قیمــت 
جهانــی کاغــذ ده تــا 15 درصــد افزایــش و قیمــت داخلــی کاغــذ نیــز 
20 تــا 25 درصــد افزایــش داشــته اســت کــه مشــکالت مربــوط بــه 

ــوده اســت. واردات و تأمیــن ارز، علــت ایــن موضــوع ب
نوســانات بــازار کتــاب و تأمیــن مــواد اولیــه موجــب شــده جامعــه 
از کتــاب فاصلــه بیشــتری بگیــرد و فعالیــت بــرای ناشــران دشــوار 
شــود. ایــن روزهــا افزایــش قیمــت چــاپ، صحافــی و تأمیــن مــواد 
بــه مهم تریــن دغدغــه تبدیــل شــده؛ چــرا  بــرای ناشــران  اولیــه 
کــه افــراد جامعــه بــه خریــد کتــاب  بــه قیمت هــای زیــاد و گــران 
کتــاب ،  قیمــت  افزایــش  بــا  نمی دهنــد.  نشــان  رغبتــی  چنــدان 
اخیــرا بــا کاهــش قطــع و ســایز کتاب هــا مواجــه هســتیم کــه حتــی 
بــرای چــاپ آن از کاغذهایــی بــا کیفیــت پاییــن اســتفاده می شــود. 
شــاید اســتفاده از کاغــذ ارزان قیمــت بــرای ناشــران ســودی داشــته 
باشــد، امــا ایــن کتاب هــا پــس از مــدت کوتاهــی آســیب  جــدی 

می بیننــد.
کــردن  فعالیــت  بــه  را  خانه نشــینی  ناشــران  حاضــر  حــال  در 
بــا کمبــود شــدید  کــه  در حــوزه کتــاب ترجیــح می دهنــد؛ چــرا 
نقدینگــی مواجــه بــوده و حــدوداً 20 تــا 25 میلیــون ســرمایه بــرای 
چــاپ یــک کتــاب بــا صفحــات کــم و تیــراژ پاییــن الزم دارنــد و ایــن 

میــزان بــرای یــک ناشــر، هزینــه بســیار زیــادی اســت.
خریــد  ســوی  بــه  را  جامعــه  افــراد  کتــاب،  قیمــت  افزایــش 
کتاب هــای تقلبــی و بی کیفیــت ســوق می دهــد کــه ایــن کتاب هــا 
معمــوال بــا تخفیف هــای عجیــب در مکان هایــی خــاص عرضــه 
ترجمــه  کتاب هــا  ایــن  کــه  اســت  ذکــر  بــه  الزم  امــا  می شــوند، 
خــوب و معتبــر، گرافیــک و کیفیــت چــاپ مناســبی ندارنــد. ایــن 
کتاب هــای بی کیفیــت بــا برچســب »تخفیــف 50 درصــدی کتــاب« 

همچــون کــم کاری، راحت طلبــی، اســراف و تنوع طلبــی اصــالح و 
در مقابــل صرفه جویــی، بهــره وری، خالقیــت، آمــوزش کســب وکار 
ــز سیاســت های  ــن در ســطح کالن نی ــن شــود. همچنی و... جایگزی
داخلــی،  تولیــد  از  جــدی  حمایــت  جهــت  در  کشــور  اقتصــادی 
و  بانکــی  تســهیالت  هدایــت  مســئوالن،  اتحــاد  و  ملــی  وحــدت 
ــه ســوی تولیــد، تقویــت اقتصــاد درون زا  حجــم عظیــم نقدینگــی ب
و برون گــرا، رفــع موانــع دیوان ســاالری و مقــررات دســت و پاگیــر 
پژوهشــی  بودجــه  افزایــش  کارآفرینــان،  و  تولیدکننــدگان  بــرای 
دانشــگاه ها و ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت، اســتفاده از ظرفیــت 
جوانــان دانش آموختــه، حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان، ارائــه 
مشــوق های صادراتــی، مبــارزه جــدی بــا فســاد و توجــه ویــژه بــه 

عدالــت اجتماعــی حرکــت نمایــد.
الزم بــه ذکــر اســت؛ اصطــالح اقتصــاد مقاومتــی، مختــص کشــور مــا 
نیســت؛ بلکــه بــه طــور کلــی هــر کشــوری کــه بــا جنــگ و یــا هرگونــه 
قطعــاً  شــود،  روبــه رو  اقتصــادی  و  اجتماعــی  سیاســی،  بحــران 
ــای مقاومــت،  ــر مبن ــور از شــرایط بحــران، اقتصــادش را ب ــرای عب ب
همچــون  کشــورهایی  کــه  همان گونــه  می نمایــد؛  برنامه ریــزی 
جنگ هــای  دوران  از  پــس  ژاپــن  و  انگلســتان  روســیه،  آلمــان، 
جهانــی اول و دوم، برنامه هــای اقتصــادی خــود را بــر پایــه مقاومــت 
مثــال  طــور  بــه  کردنــد.  طراحــی 
جنــگ  از  پــس  ژاپــن  وضعيــت 
نامطلــوب  بســیار  دوم  جهانــی 
ــود  ــاال، کمب ــزان بیــکاری ب ــود؛ می ب
مــواد غذایــی، تــورم بســیار بــاال، 
و  جنــگ  از  ناشــی  خرابی هــای 
از طرفــی فقــدان منابــع طبیعــی 
کــه  شــد  باعــث  کشــور،  ایــن  در 
مــردم شــرایط نامطلوبــی را تجربــه 
ــت و  ــا هماهنگــی دول ــد، امــا ب کنن
مــردم شــرایط ژاپــن دگرگــون شــد. 
یکــی از عوامــل پیشــرفت ژاپــن، 
تولیــد  در  مــردم  بــاالی  فرهنــگ 
داخلــی و همچنیــن رشــد فرهنــگ 
مصــرف صحیــح، قناعــت، اعتــدال 
در مصــرف و تاکیــد بــر اســتفاده از کاالهــای وطنــی بــود. در مقابــل 
نیــز دولــت بــا سیاســت های اقتصــادِی خــود، راه را بــرای ارتقــای 
ایــن  نمــود.  همــوار  ملــی  تولیــد  بــاالی  رشــد  و  فنــاوری  دانــش، 
هماهنگــی مــردم و دولــت زمینــه را مهیــا کــرد و امــروزه شــاهد ژاپنــی 
ــران  ــاد کارشناســان، ای ــه اعتق پیشــرفته و توســعه یافته هســتیم. ب
کشــوری ثروتمنــد بــه لحــاظ دارا بــودن منابــع طبیعــی و  نیــروی 
انســاني جــوان و پویاســت؛ لــذا امیدواریــم بــا الگوگیــری از تجربیــات 
مثبــت کشــورهای موفــق  و بــا تکیــه بــر علــم و عقالنیــت و بــا همــت 
و هماهنگــی مــردم و مســئولین و برنامه ریــزی دقیــق شــاهد رشــد و 
شــکوفایی اقتصــاد و در نهایــت رســیدن بــه توســعه یافتگی باشــیم.

بــا  صنعتــی و کانون هــای تبلیغاتــی را نیــز گرفتــه اســت و طبعــاً 
ایــن بخش هــا،  افزایــش قیمــت  تمام شــده کاالهــا و خدمــات در 
هــزاران تولیدکننــده و میلیون هــا مصرف کننــده، کــه بســیار فراتــر 

گرفته انــد. قــرار  تحت تاثیــر  هســتند،  نشــریات  مخاطبــان  از 
بحــران کاغــذ بــه ســه شــکل بــر صنــوف گوناگــون مصرف کننــده 
کاغــذ و مقــوا تاثیــر می گــذارد؛ ابتــدا بــا افزایــش هزینــه تولیــد، 
درآمــد تولیدکننــدگان کاالهــا و خدمــاِت وابســته بــه کاغــذ، پاییــن 
از  نهایــی،  قیمــت  افزایــش  علــت  بــه  بعــدی،  وهلــه  در  می آیــد. 
تقاضــای کاالهــا و خدمــات کاســته می شــود کــه دوبــاره بــه کاهــش 
پاییــن  مجــدد  ســرمایه گذاری،  ســرانجام  و  می انجامــد؛  درآمــد 
می آیــد و بــر اثــر کاهــش عرضــه، قیمــت محصــوالت نهایــی بــاال 
مــی رود. فرجــام ناگزیــرِ چنیــن وضعــی، کاهــش فعالیــت و تعطیلــی 
ایــن  کــه  اســت  مصــرف  کاهــش  و  بیــکاری  افزایــش  و  بنگاه هــا 
چرخــه را تشــدید می کنــد. رونــد تأثیرپذیــری نشــریات از بحــران 
کاغــذ، ســریع اســت و صدایــش زودتــر شــنیده می شــود، امــا رونــد 
ــد و نامحســوس اســت و  تاثیرپذیــری بنگاه هــای غیرمطبوعاتــی کُن
زمانــی صــدای آن شــنیده خواهــد شــد کــه اعــاده وضــع پیشــین، 

ــا بســیار دشــوار خواهــد شــد. ناممکــن ی
افزایــش  گنــاه  روزهــا،  ایــن  کــه  اســت  ایــن  دیگــر  کلیــدی  نکتــه 
و  ارز  نــرخ  گــردن  بــه  تمامــاً  مقــوا  و  کاغــذ  قیمــت  سرســام آور 
تقریبــی  متعــارف  قیمــت  محاســبه  اســت.  افتــاده  تحریم هــا 
ایــران، کار چنــدان دشــواری  بــازار  و  بازارهــای جهانــی  کاغــذ در 
نیســت. امــروز کــه ایــن یادداشــت نوشــته می شــود، قیمــت هــر تــن 
کاغــذ تحریــر ســفید کــه غالــب ناشــران و دفاتــر خدمــات فنــی و 
ــازار جهانــی کمتــر از  کانون هــای تبلیغاتــی اســتفاده می کننــد، در ب
ــا افــزودن  ۹۰۰ دالر اســت و حتــی ۸۵۰ دالر هــم یافــت می شــود. ب
همــه هزینه هــای حمــل، بیمــه، گمــرک و ســود تاجــر عمده فــروش 
و خرده فــروش و حتــی هزینه هــای ریســک تحریــم و واســطه های 

هــر  در  ۱۰۰۰ دالر  از  کمتــر  تهــران  در  تمام شــده  بهــای  خارجــی، 
ـُـن اســت. ت

حــال داســتان چیســت؟ داســتان از ایــن قــرار اســت کــه دولــت 
تعــدادی  اختیــار  در  تومانــی   ۴۲۰۰ دالر  هنگفتــی  مبالــغ 
ایــن  کننــد.  وارد  کاغــذ دولتــی  آن  بــا  کــه  اندک شــمار می گــذارد 
کار، ابتــدا معــدود تولیدکننــدگان داخلــی کاغــذ و تاجرانــی را کــه 
بــه چنیــن دالری دسترســی ندارنــد، از گردونــه رقابــت و فعالیــت 
کاهــش  عرضــه  و  واردات  تولیــد،  و خود به خــود،  می کنــد  خــارج 
دریافت کننــدگاِن  از  شــماری  کــه  دیگــر  مرحلــه ای  در  می یابــد. 
درســت کارِ دالر ۴۲۰۰ تومانــی، تقریبــا همــه ارز دریافتــی را صــرف 
واردات کاغــذ می کننــد، نــزاع بــرای تصاحــب تفاضــل قیمــت کاغــذ 
ــی آغــاز می شــود و بخــش  ــی و کاغــذ ۵۰۰ تومان ــد تومان صــد و چن
بزرگــی از کاغذهــای وارداتــی از انبارهــای انحصــار و احتــکار ســر 
در می آورنــد و از آنجــا راهــی بــازار تشــنه و پرتقاضــا می شــوند.
ــی  ــت، متول ــر دول ــه اگ ــن می شــود ک ــن بحــث ای ــی ای نتیجــه منطق
تــا  دالر  نــرخ  باالتریــن  بــا  و  حالــت  بدتریــن  در  نمی شــد  کاغــذ 
امــروز، قیمــت کاغــذ در بــازار ایــران ۴۰ درصــد کمتــر از نرخ هــای 
کنونــی بــود؛ کمــا اینکــه اگــر همیــن امــروز متقاضیــان پرمصــرف 
بی حضــور  و  آزاد  ارز  بــا  خودشــان  باشــند  داشــته  اجــازه  کاغــذ 
واســطه های دالر دولتــی، کاغــذ وارد کننــد و بخشــی از تاجــران 
و  واردات  نباشــند،  دولتــی  دالر  دارنــدگان  بــا  رقابــت  بــه  ناگزیــر 

می آیــد. پاییــن  قیمت هــا  و  می یابــد  افزایــش  عرضــه 
کالم آخــر؛ کتاب هایــی کــه باید خواند.

مختلــف  کتاب هــای  کتابخوانــی،  و  کتــاب  هفتــه  مناســبت  بــه 
اقتصــادی ای را کــه ارزش خوانــدن دارنــد را معرفــی خواهیــم کــرد.
مارتیــن ولــف، روزنامه نــگار برجســته اقتصــادی و از دبیــران ارشــد 
از  فهرســتی  بــار  یــک  مــاه  چنــد  هــر  تایمــز  فایننشــال  روزنامــه 
کــه  اســت  معتقــد  و  می دهــد  پیشــنهاد  را  خواندنــی  کتاب هــای 

ایــن کتاب هــا را حتمــا بایــد خوانــد:
نجــات  را  جهــان  بی رشــدی  چگونــه  اســت:  بیشــتر  کمتــر،   -  1

هایــکل. جیســون  نوشــته  داد.  خواهــد 
2 - نابرابــری ناپایــدار: عدالــت اجتماعــی و محیــط زیســت. نوشــته 

لــوکاس چنســل.
3 – ســرمایه داری رانتــی: چــه کســی مالــک اقتصــاد اســت و چــه 

ــرت کریســتوفرز. ــردازد. نوشــته ب ــول می پ کســی برایــش پ
طرح هــای  و  ســرمایه داری  رویاهــای  جدیــد:  ملــت  برنــد   –  4
راویندارکــوار. نوشــته   .  21 قــرن  هندوســتان  در  ملی گرایانــه 

5 – دموکراســی و جهانــی شــدن: خشــم، تــرس و امیــد. نوشــته 
جــوزف کولومــر و اشــلی بیلــی.

*منبــع بخــِش معرفــی کتاب ها، هفته نامه »تجارت فردا« اســت.*

در  کتاب هــا  همــان  امــا  می شــود،  گذاشــته  عمــوم  نمایــش  بــه 
باالیــی عرضــه می شــوند. بــا قیمــت  انتشــارات 

بــر اســاس آخریــن آمــار »در ابتــدای امســال مجموعــا ۷ هــزار و 
۵۹۱ کتــاب در حوزه هــای مختلــف منتشــر شــده اســت کــه ســهم 
ناشــران تهرانــی ۶ هــزار و ۲۰۲ کتــاب و ســهم شهرســتانی ها هــزار 
اول  بــوده اســت. تعــداد کتاب هــای چــاپ شــده  و ۳۸۹ کتــاب 
در دوماهــه ابتــدای ســال جــاری ۴ هــزار و ۷۹۲ عنــوان و تجدیــد 
چــاپ حــدود دو هــزار و ۷۹۹ کتــاب بــوده اســت؛ در حالــی کــه 
ــود، ســهم  ــوان ب در ســال ۹۹ تعــداد کل عناویــن ۸ هــزار و ۶۸ عن
۶ هــزار و ۶۲۲ کتــاب و ســهم شهرســتانی ها هــزار و  تهرانی هــا 
۴۴۶ کتــاب بــود. بــا ایــن حســاب، در مجمــوع کتاب هــای چــاپ 
اول ۳.۸ درصــد افزایــش و تجدیــد چاپی هــا ۱۸.۹ درصــد کاهــش 

داشــته اســت«.
از ســویی دیگــر ناشــران در قیمت گــذاری کتــاب نیــز بــا مشــکل 
مواجــه شــده اند؛ چــرا کــه نمی تــوان هــر قیمتــی را بــرای خریــد 
در نظــر گرفــت و از آن جایــی کــه اگــر قیمــت مناســب نباشــد، 
کتــاب بــه فــروش نمی رســد، بــاز هــم ضــرر زیــادی متوجــه ناشــران 

می  شــود.
در دولــت یازدهــم و دوازدهــم وعده هایــی در حــوزه کتــاب و نشــر 
داده شــد کــه تقریبــا هیچ کــدام از ایــن وعده هــا عملــی نشــد و 
ــا شــروع  ــن دوران 215 کتاب فروشــی تعطیــل شــد و ب حتــی در ای
ســال 1400 دیگــر خبــری از رونــق کتاب فروشــی ها نبــود. بســیاری 
در شــرایط ســخت  دادنــد  ترجیــج  و  کــرده  تعطیــل  را  کارشــان 

ــد.  ــه فــروش کتــاب نپردازن اقتصــادی، دیگــر ب
ــدی  ــه کاغــذ در کشــورمان همچــون فرزن ــم ک ــد بگوی ــان بای در پای
بــه  را بپذیــرد؛  نــدارد مِســئولیتش  اســت کــه هیچ کــس تمایــل 
همیــن دلیــل همــواره در قیمــت کاغــذ بــا نوســانات زیــادی روبــه رو 
هســتیم و در حــوزه کتــاب و نشــر مســئولین فقــط بــه دادن وعــده 
اکتفــا کردنــد. اگــر افزایــش قیمــت کتــاب همچنــان ادامــه پیــدا 
کنــد بــا معضــل بزرگــی در جامعــه رو بــه رو هســتیم؛ چراکــه مــردم 
ــد کتــاب نداشــته و ترجیــح می دهنــد  ــرای خری دیگــر بودجــه ای ب
کتــاب را از ســبد کاالی خــود حــذف کننــد و در نتیجــه ایــن اتفــاق 
ــر شــدید فرهنگــی در جامعــه  ــا فق ــده ب دهشــتناک، در نســل آین

روبــه رو خواهیــم شــد.

منابع:
https://farhikhtegandaily.com

http://www.ghatreh.com
https://tejaratnews.com

بازار خانه نشینان
نگاهــی بــه وضعیــت پیچیده چاپ و نشــر
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سرپرســت وزارت آموزش و پــرورش بــه منظــور افتتــاح چنــد پــروژه از جملــه افتتــاح بزرگتریــن کتابخانــه دانش آمــوزی خیــر زنــده یــاد فرزانــه گواهــی، 
نشســت اجــالس هم اندیشــی بــا رؤســای ادارات آموزش و پــرورش اســتان، شــرکت در مراســم یادبــود معلمانــی کــه بــه دلیــل ابتــال بــه بیمــاری کرونــا 

درگذشــتند، بــه مشــهد ســفر کــرد.
علیرضــا کاظمــی در آئیــن افتتــاح کتابخانــه دانش آمــوزی خیــر زنــده یــاد »فرزانــه گواهــی« گفــت: ناتوانــی آموزش و پــرورش در نوســازی و بازســازی 
کتابخانه هــای مــدارس، تأمیــن نشــدن نیازهــای اولیــه ایــن کتابخانه هــا و بــه روزآوری آن هــا و گسســت و شــکافی کــه امــروزه بــه دلیــل غلبــه فضــای 

ــا کتاب و کتابخوانــی ایجــاد شــده، نگرانی هــای انســان را مضاعــف می ســازد. مجــازی میــان جامعــه دانش آمــوزی و مــردم ب
وی ادامــه داد: امــروز دور شــدن از فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی و توجــه بــه مراکــز مرتبــط بــا ایــن حــوزه، یکــی از آســیب های نظــام تعلیم وتربیــت 
بــه شــمار مــی رود و ایــن حــوزه کمتــر مــورد توجــه قرارگرفتــه اســت. تشــخیص درســت نیکــوکار محتــرم در ســاخت ایــن کتابخانــه دانش آمــوزی بــه 

بهتریــن نحــو ممکــن قابــل قدردانــی اســت.
کاظمــی خاطرنشــان کــرد: بهره بــرداری و اثربخشــی ایــن مرکــز، نکتــه ای اســت کــه پــس از افتتــاح ایــن فضــای ارزشــمند، اهمیــت دارد؛ چراکــه 
متأســفانه آمــوزش و پــرورش تجربه هــای تلخــی در ایــن زمینــه داشــته اســت. ریشــه و کانــون بخــش کتــاب و کتابخوانــی بایــد در مدرســه قــرار داشــته 

باشــد، امــا ایــن امــر در نظــام تعلیــم و تربیــت، اندکــی مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت.

گسست میان جامعه دانش آموزی با کتاب نگرانی  ها را مضاعف می سازد

اجتــــماعی
دوهفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی/ سال هفتم/ شمارۀ هشتاد و یک/ نیمۀ دوم آبان 1400

»قصه دردهای مشــترک...«

قاچاق کتاب؛ آتشــی در نیســتانِ فرهنگ

یــار مهربــان یا کاالی لوکس

الناز ابوالحسنی
کارشناسی روانشناسی 99

نیلوفر قاآنی
کارشناسی فقه و مبانی حقوق 98

مریم اروجی
کارشناسی تاریخ و تمدن ملل اسالمی 99

ــده از درد اســت و تمامــی تالش هایــش در  انســان موجــودی آکن
ایــن زندگــی درک و حــل درد اســت؛ چــه درد خــود و چــه درد 
دیگــران. از لحظــه ای کــه بــه زمیــن آمدیــم، دردمــان آغــاز می شــود 
و شــروع بــه گریــه می کنیــم. همان طــور کــه عرفــان نظــر آهــاری در 
ــد، از همــان  ــه آن اشــاره می کن ــان« ب ــر از جه ــی بزرگت ــاب »قلب کت
لحظــه می فهمیــم کــه قلبمــان را جــا گذاشــته ایم؛ نــه قلبــی کــه در 
ســینه مان می تپــد؛ بلکــه آن قلبــی کــه بــه وســیله آن یک دیگــر 
دردهــای  بــر  و  می ورزیــم  عشــق  می بینیــم،  می کنیــم،  درک  را 
در  را  جهــان  همــه  کــه  قلبــی  آن  می گذاریــم؛  مرهــم  یک دیگــر 
خــود جــای داده اســت و  زندگــی، تــالش مــداوم انســان اســت 
بــرای یافتــن آن قلــب دوم؛ تــا لحظــه ای کــه می میــرد و دوبــاره درد 
می کشــد از این کــه چــرا نتوانســت اکنون هــای بیش تــری را بــه 

ابدیــت پیونــد زنــد.
دردهــای  می کنــد،  نزدیــک  یک دیگــر  بــه  را  مــا  کــه  آن چــه 
کــه  اســت  درد  درک  و  تفســیر  ایــن  و  اســت  مشــترکمان 
در  داریــم  ســعی  و  ماســت  گفت وگوهــای  از  بســیاری  منشــاء 
را  آن  بخشــیم،  وســعت  آن  از  فهم مــان  بــه  گفت و گوهــا  ایــن 
بپذیریــم و درمانــش کنیــم؛ حــال آن کــه نمی دانیــم مــا موجــوداِت 
تبدیل کننــده  دردهــا بــه رنج هایــی چندیــن و چندســاله ایم. درد 
خودمــان، درد زمیــن، درد آســمان، درد دیگــر انســان ها و ... کــه 
همــه این هــا درد ماســت و جزئــی از مــا. بــه همیــن خاطــر اســت 
کــه گاهــی بــا حیوانــات و گل هــا هــم دردی می کنیــم و از دردهــای 
می کنیــم؛  صحبــت  ســتاره ها  بــا  گاهــی  می گوییــم.  مشــترکمان 
چــون احســاس می کنیــم بــا آ ن هــا دردی مشــترک داریــم و در 
آخــر بــا شــهابی در حــال گــذر بــه گفت وگــو می نشــینیم و او بــه 

مــا نویــد رســیدن آرامــش را می دهــد. 
را  راهــی  درمانــش  و  دردش  درک  و  تفســیر  بــرای  کســی  هــر 
را  دردشــان  روانشــناس  بــه  مراجعــه  بــا  عــده ای  برمی گزینــد؛ 
گروهــی  و  می برنــد  پنــاه  دیــن  بــه  گروهــی  می بخشــند،  مرهــم 
بــه دنیــا. مســکن دردهــای عــده ای حواس پرتــی اســت و خــود 
تــا یادشــان رود کــه درد  بــا عادت هایشــان ســرگرم می کننــد  را 
می کشــند و خــود را خوشــبخت جلــوه می دهنــد، کــه ایــن خــود 

از هــر دردی بدتــر اســت.
امــا نگارنــده در ایــن نوشــتار قصــد دارد راهــی جدیــد را پیــش 
روی مخاطــب بگــذارد و نگاهــی نــو را. تاکیــد ایــن مطلــب روی 

باشــید،  کتاب فروشــی ها  در  گشــت و گذار  اهــل  هــم  شــما  اگــر 
#کتاب قاچاق نخریــم  پویــش  رنــِگ  قرمــز   پوســتر  بــا  احتمــاال 
مواجــه شــده اید. هــر از گاهــی هــم در مصاحبه هــای مســئولین 
فرهنگــی، ناشــران و نویســندگان، واژه قاچــاق کتــاب بــه گــوش 
نشــأت  کجــا  از  کتــاب چیســت؟  قاچــاق  پدیــده  امــا  می خــورد، 
گرفتــه و تــرازوی نفــع و ضــرر را بــرای چــه کســانی بــاال و پاییــن 

می کنــد؟
قاچــاق  بــا  آن  تفــاوت  بایــد  ابتــدا  کتــاب،  قاچــاق  تعریــف  در 
ــا عبــور  ــه طــور عــام ب ســایر کاالهــا روشــن شــود؛ جنــس قاچــاق ب
غیرقانونــی از مرزهــای کشــور ســر و کار دارد، در حالــی کــه کتــاب 
قاچــاق عمدتــا در داخــل کشــور منتشــر و عرضــه می شــود. تصــور 
عمومــی ایــن اســت کــه در فراینــد قاچــاق کتــاب، کتاب هایــی کــه 
مجــوز انتشــار ندارنــد، بــه صــورت زیرزمینــی بــه دســت مخاطبــان 
می رســند، امــا اهمیــت مســئله این جاســت کــه ســوداگران ایــن 
پخــش  و  نشــر  مجــوز  کــه  پرفروشــی  کتاب هــای  اغلــب  عرصــه 
دارنــد را شناســایی و در تیــراژ بــاال تکثیــر کــرده و ســپس از طریــق 
می کننــد.  عرضــه  کتابفروشــی ها  از  برخــی  یــا  دســتفروش ها 
بخــش قابــل توجهــی از ایــن کتاب هــا بــا تــالش مؤلــف یــا مترجــم 
و ســرمایه گذاری ناشــر، از هفت خــان کســب مجــوز گذشــته اند 
و بعــد از اســتقبال و محبوبیــت در جامعــه توســط ســودجویان، 
شبیه ســازی می شــود.  کتــاب قاچــاق معمــوالً در ظاهــر تفــاوت 
را  آن  می تواننــد  قاچاقچیــان  نــدارد.  اصلــی  نســخه  بــا  زیــادی 
بــا قیمتــی بســیار کمتــر از قیمــت جلــد بــه خریــدار بفروشــند؛ 
بــه  هزینــه ای  اثــر،  غیرقانونــی  تکثیــر  بابــت  نیســت  قــرار  زیــرا 

تولیدکننــدگان حقیقــی کتــاب پرداخــت کننــد.
قاچــاق کتــاب در دو جریــان اصلــی، بــه حیــات خــود زیــر پوســت 

ــگ ادامــه می دهــد: فرهن
1. در پوشــش قانونــی: در ایــن فراینــد، قاچاقچــِی کتــاب بــا در 
دســت داشــتن یــک جــواز نشــر، بــا تغییــر عنــوان، نــام مترجــم و 
ویراســتار کتــاب، کتاب هــای پرفــروش بــازار را کپــی کــرده و عــالوه 
بــر ضــرر واضــح و آشــکاری کــه بــه بــازار نشــر وارد می کنــد، بــا 
ــدان مطالعــه، باعــث ســردرگمی  ــط در می ســرازیری اطالعــات غل

گــذر  کتابفروشــی ها  ویتریــن  جلــوی  از  کــه  زمانــی  پیش ترهــا 
می کردیــم، چشــم می چرخاندیــم تــا یــاری مهربــان را بیابیــم کــه 
هم نشــین چشــم ها و اذهــاِن جســت وجوگرمان باشــد. هــزاران 
ســوال ریــز و درشــت در پــس افــکار و اندیشــه هایمان بــود کــه 
امــا  مســکوت،  هم نشــیِن  ایــن  همراهــی  بــا  تــا  داشــتیم  امیــد 
پــر از حــرف، جوابــی برایشــان پیــدا کنیــم. او مــا را بــا کلمــات 
لبریــز می کــرد. شــوِق دانســتن  از شــوق آموختــن  بي صدايــش 
کــه در دل هایمــان بــود، از چشــمانمان لبریــز می شــد و مــا را بــه 

تفکــر و تعمــق وا می داشــت.
برخــی از کتاب هــا قطــور و جــدی بودنــد و برخــی دل هایشــان 
اســامی  پیشانی هایشــان  روی  و  شــده  پــر  بی معنــی  کلمــات  از 
امــا  باریــک،  و  کوچــک  برخــی  می خــورد.  چشــم  بــه  گمنامــی 
مملــو از حکمــت بودنــد؛ بــه ماننــد بحــری کــه در کــوزه جــا گرفتــه 
رنگارنــگ؛  اندیشــه های  بــا  بودنــد،  متعــدد  هم نشــینان  باشــد. 
فــردا.  بــا دغدغــه  گاه  و  بــر حــال  گاه مصمــم  گاه در گذشــته، 
کتاب هــا  کلمــات  صفــای  بــه  خریــداران  چشــمان  زمــان،  آن 
بــود تــا دقایقــی را از هیاهــوی موجــودات دوپــا و جهــان مــاده 
فاصلــه گرفتــه و بــه ســودای جهــاِن درون مشــغول شــوند و چــه 
لذت هــای اصیلــی کــه انســان در تنهایــی و در لحظــات آموختــن 

می کنــد. تجربــه 
امــا بــا نــگاه بــه امــروز، دیگــر از آن خریــداران بــا اندیشــه های 
بــه  را  خــود  جــای  اصیــل،  لذت هــای  نیســت؛  خبــری  پــاک 
لذت هــای آنــی و ظاهــری داده اســت. امــروز مــا اوقــات زیــادی را 
بــدون اینکــه بدانیــم در شــبکه هایی اجتماعــی پرســه می زنیــم 
کــه هــر کــدام بــه نوبــه خــود متــاع دلخــواه خودشــان را بــه مــا 
عرضــه و حتــی گاهــی تحمیــل می کننــد. همــه مــا شــاهد دیــدن 
ــران فعــال  ــا کارب تصاویــری از ســلبریتی ها، چهره هــای مطــرح و ی
مجــازی هســتیم کــه بــا کتابــی در دســت، بــه ویــژه کتاب هایــی 
کــه طراحــی جلــد لوکــس  و عناویــن فلســفی، عاشــقانه، عارفانــه 
یــا مضامیــن عامه پســند دارنــد، عکس هایــی بــا جذابیــت صــرِف 
نامرتبــط  هشــتگ های  و  اغراق شــده  رنگ پردازی هــای  بصــری، 

در فضــای مجــازی بــه اشــتراک می گذارنــد. 
ســبک کتابخوانــی امــروزی، دیگــر بــا تفکــر، یادگیــری، ارتقــای 
شــخصیت و کمــال فکــری کاری نــدارد؛ بلکــه خریــد ســیلی از 
بــا انتشــار عکســی کــه چاشــنی آن فضــای  کتاب هــای لوکــس 
ــه مهــم تلقــی  لوکــس کافه هاســت و تنهــا ژســت گیری و تظاهــر ب
ــم، ســبب ایســتایی فکــر و شــخصیت  ــن مفاهی کــردِن تمامــی ای
انســان می شــود. ایــن واقعیــت، جوامــع دیگــر را هــم تحــت تاثیــر 
قــرار داده و بــه ســمت جهانی شــدن پیــش مــی رود؛ ســیری کــه 
از کشــورهای جهــان ســوم تــا کشــورهای باالدســت و پیشــرفته 

را در بــر می گیــرد. 
پــرورش بریتانیــا بلفاســت تلگــراف - اتحادیــه ملــی آمــوزش  و   
و در زمینــه  اســت  اقتصــادی دولتــی  نهــاد  یــک  کــه   ،)  )NEU
فرهنگــی  ســازمان های  و  مــدارس  آموزشــی  بودجــه   بررســی 
کنفرانــس  در  تازگــی  بــه  می کنــد،  فعالیــت  کتابخانه هــا  مثــل 
ــده ای از وضعیــت کتابخانه هــا  ســالیانه  خــود آمارهــای نگران کنن
اســت؛  کــرده  ارائــه  جهــان  کشــورهای  ســایر  و  انگلســتان  در 
در  دولتــی  کتابخانه هــای  بودجــه   کاهــش  از  گــزارش  ایــن  در 
کتــاب  کــه  کــرده  انتقــاد شــده و همچنیــن عنــوان  ایــن کشــور 
در جامعــه انگلیــس در حــال تبدیــل بــه یــک کاالی لوکــس و 
بــه  قــادر  متوســط،  و  کم درآمــد  قشــر  کــه  اســت  قیمــت  گــران 
کتابخانه هــا  از  امانــت  گرفتــن  بــه  مجبــور  و  نیســتند  آن  تهیــه 
کــه  اتحادیــه  ایــن  ســالیانه  کنفرانــس  اختتامیــه  در  هســتند. 
مــاه آوریــل در شــهر برایتــون انگلســتان برگــزار شــد، گزارشــی 
دهــه  یــک  طــول  در  کشــور  ایــن  کتابخانه هــای  وضعیــت  از 
ایــن گــزارش کتابخانه هــا بازوهــای هــر  گذشــته ارائــه شــد. در 
کــه در حــال ضعیــف شــدن هســتند.  جامعــه ای معرفــی شــد 
ــای  ــه دنی ــن کنفرانــس ب ــده سامرســت، در ای جنیفــر لیــت، نماین
نابــود  حــال  در  روزه  هــر  کــه  کــرد  اشــاره  کتاب هــا  دیجیتــال 
کــردن کتاب هــای چاپــی هســتند. وی گفــت:» امــروز شــاهد ایــن 
هســتیم کــه در مــدارس بــه کتاب هــای الکترونیــک بیشــتر توجــه 
می شــود و کتاب هــای چاپــی تبدیــل بــه یــک کاالی لوکــس در 
ــه  ــا ب ــازل شــده اند کــه حتــی بســیاری از خانواده ه مــدارس و من

بــه تهیــه آن نیســتند.« خاطــر گرانــی، قــادر 
وجــود نســخه های دیجیتــال کتــاب بــه رغــم داشــتن مزیت هــای 
نقــل  و  حمــل  و  آســان  و  ســریع  دسترســی  هماننــد  فــراوان 
آســان تر، راه را بــر پرداختــن بــه نســخه های فیزیکــی و خوگیــری 
بــه آن هــا بســته اســت. ایجــاد فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی بــه 
مســتقیم  ارتبــاط  و  فیزیکــی  نســخه های  بــا  برخــورد  معنــای 
کتاب هــا  بــه  آســان  از طرفــی دسترســی  و  کتــاب  بــا صفحــات 
صنعتــی  بــا  مســتقیم  طــور  بــه  کــه  درآمــد،  کــم  قشــر  توســط 
ارتبــاط  نویســندگی  هنــر  و صنعتــی شــدن  نشــر  مراکــز  شــدن 
دارد، از جملــه فعالیت هــای ســازنده و حیاتــی بــرای هــر ملتــی 
بــه شــمار مــی رود؛ چــه ملتــی کــه می خواهــد از حصــار جهــان 
جایــگاه  در  می خواهــد  کــه  ملتــی  چــه  و  بــرود  بیــرون  ســومی 

بــاالی خــود بمانــد.

راهــی اثرگــذار و آگاهی بخــش اســت؛ راهــی شــناخته شــده، امــا 
همچنــان گمنــام .

دردهــای  کــه  می فهماننــد  مــا  بــه  ادبیات خوانــی،  و  کتــاب 
مشــترکمان چیســت و چگونــه ایــن دردهــا قرن هاســت در بشــر 
ریشــه دوانــده و در حــال رشــد اســت و چگونــه همــه در تــالش 
هســتند تــا جلــوی ایــن ریشــه دوانی را بگیرنــد تــا بقیــه را همچــون 
ویروســی دچــار نکنــد. چــه تصویــر آشــنایی! تصویــر ایــن روزهــای 
دچــارش  یکــی  یکــی  همــه  و  آمــد  بیمــاری ای  ناگهــان  ماســت. 
شــدند و هــر کســی بــه چیــزی پنــاه بــرد. مــن امــا بیــش از پیــش 
بــه کتــاب، تــا یــادم نــرود مــا در درد یک دیگــر نقــش داریــم و مثــل 
زنجیــر بــه یک دیگــر وصــل هســتیم. حــال در ایــن دنیایــی کــه 
مدرنیتــه بیــش از پیــش بــه دردهــای مــا دامــن می زنــد و حــواس 
مــا را پــرت می کنــد، هســتند انســان های امــروز و دیــروز کــه بــا 
زبــان کتــاب، راه را بــه مــا نشــان دادنــد؛ چــرا کــه ایــن دردهــا، 
چندیــن  دردهــای  بلکــه  نیســتند،  روز  دو  و  روز  یــک  دردهــای 
مــا  بــه  را  زمــان  مفهــوم  کــه  گرفتــه  رواقیــون  از  هزارســاله اند. 
فهماندنــد؛ کــه چقــدر اکنــون مهــم اســت و چقــدر مــا در اکنونمــان 
ســیر می کنیــم و ســعی داریــم از آن ابدیتــی بی انتهــا بســازیم و 
آنــگاه کــه چشــم بــاز می کنیــم و می بینیــم کــه زندگــی مــا تشــکیل 
شــده از میلیاردهــا ابدیتــی کــه خــود، آن هــا را ســاخته  و بــه آن هــا 
معنــا داده ایــم و اینجاســت کــه پــی می بریــم انســان چــه موجــود 
عظیــم و درخشــانی اســت؛ موجــودی بــه وســعت ابدیت هایــی 
بی انتهــا. پــس همیشــه خــود را انســانی تشکیل شــده از چنــد 
را  خــود  بلکــه  نمی دانیــم،  پوســت  و  اســتخوان  و  گوشــت  تکــه 
متشــکل از بی نهایــت ابدیــت بی انتهــا می دانیــم و چــه زیباســت 

ــن انســان. ــم اســت ای و عظی
بــه قــول ســهراب ســپهری »زندگــی تــر شــدن پــی در پــی، زندگــی 
آب تنــی کــردن در حوضچــه اکنــون اســت...«؛ ادبیاتــی کــه بــه مــا 
فهمانــد بایــد دســت از ایــن شــتاب برداریــم و آهســتگی را پیشــه 
کنیــم، بایــد آرزوی رســیدن های پــی در پــی را بــرای رســیدن بــه 
آرامــش دور بریزیــم و اکنــون را زندگــی کنیــم؛ چراکــه رســیدنی در 
کار نیســت. زندگــی دایــره ای اســت کــه بایــد از عبــور کــردن از آن 
ــن  ــم ای ــن کــه مــا می توانی ــرای ای سرشــار شــویم و شــاکر باشــیم ب
عبــور را داشــته باشــیم. رســیدن اکنــون اســت و همیــن لحظــه 
مــا رســیده ایم و در آرامشــیم و بــه قــول بانــو ایــران درودی »پــس 
زنده ایــم کــه زیبایــی را می بینیــم، پــس زنده ایــم کــه می شــنویم 

و یــاد می گیریــم...« .
ادبیــات بــا مــا از آز می گویــد کــه ماننــد هیوالیــی مــا را می بلعــد و 

وجــود  بــا  قاچــاق،  از  نــوع  ایــن  البتــه  می شــود.  کتاب خوانــان 
نظارت هــای متعــدد تــا حــد خوبــی کنتــرل شــده اســت و نقــش 

ایفــا می کنــد. پرآشــوب  بــازار  ایــن  کم رنگ تــری در 
جریــان  ایــن  در  را  کتــاب  قاچــاق  اصلــی  ریشــه  غیرقانونــی:   .۲
بایــد جســت و بــه ایــن صــورت اســت کــه افــراد بــدون داشــتن 
هیچ گونــه مجــوز و یــا حتــی صالحیــت در چــاپ کتــب، فقــط بــا 
متعــدد،  بــه چاپخانه هــای  واســپاری  یــا  و  چــاپ  دســتگاه  یــک 
اقــدام بــه چــاپ کتــاب می کننــد. در ایــن ســودای پرســود، حتــی بــا 
ــاز هــم منفعــت هنگفتــی  اعمــال تخفیف هــای پنجــاه درصــدی، ب

ایــن کســب وکارها می شــود. نصیــب صاحبــان 
چطــور می تــوان کتاب قاچاق را شــناخت؟

جــز  بــه  اســت؛  غیرعــادی  تخفیف هــای  خطــر،  زنــگ  اولیــن 
ــا ۲۰ درصــدی کتابفروش هــا و ناشــرها  تخفیف هــای معمــول ۱۰ ت
و در مــواردی تخفیف هــای ۳۰ درصــدی کتابفروشــی های آنالیــن، 
نظــر  در  نمی شــود  بیشــتری  تخفیــف  کتــاب،  جلــد  یــک  بــرای 

ــه  ــد و مــا آنقــدر ب هیچ وقــت ســیر نمی شــود. آن قــدر طلــب می کن
او می دهیــم تــا شــاید ســیر شــود و دســت از ســر مــا بــردارد، امــا 
ناگهــان می بینیــم کــه جــان و روح مــا نیــز در تســخیر اوســت و ایــن 
ــن قــرن بــا خــود  کتاب هــا هســتند کــه ســخنان فالســفه را چندی
حمــل کرده انــد تــا بــه مــا بفهماننــد کــه ایــن هیــوال هیچ وقــت ســیر 

نخواهــد شــد، مگــر قناعــت را پیشــه خــود کنیــم.
ایــن ادبیــات اســت کــه بــه مــا می فهمانــد چــه شــد کــه مــا خودمــان 
را از دســت دادیــم و چــه شــد کــه بــه بی خــودی دچــار شــدیم. او 
ــد کــه  ــه کن ــد بی خــودی در شــما رخن ــد کــه نگذاری ــه مــا می گوی ب
اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد، دیگــر نــه تنهــا بــوی تعفــن روِح مــرده شــما 
نزدیکانتــان را آزار می دهــد، بلکــه ایــن روح مــرده مــدام بــه دنبــال 
کســی می گــردد کــه خــودش باشــد و کمــی از عطــرش را بــه او 
بدهــد، امــا او نمی دانــد کــه هیــچ گاه از بــوی بی خــودی خــالص 
نمی شــود، مگــر خــودش را بیابــد و وای بــه روزی کــه بی خــودی 
ــه  آنقــدر در انســان ها دمیــده شــود و نهادینــه شــود کــه دســت ب
ــه  ــی ک ــودن دارد؛ در حال ــه ادعــای خــود ب ــان کســی شــوند ک دام
خــود او نیــز از دســت رفتــه اســت و آن گاه انســان ها بــه اســتعمار 
در می آینــد. انســانی کــه خــود نــدارد، روح و جانــش را فروختــه 
و کــم کــم وطنــش را نیــز از دســت می دهــد و اســتعمار او را در 

هــم می شــکند.
مــا چقــدر  و  ریشــه می دوانــد  تــا کجــا  کــه درد  پــس می بینیــد 
ــه سرنوشــت  در درد یک دیگــر ســهیم  هســتیم و انســان ها چگون
ملت هــا را تغییــر می دهنــد و ادبیــات چــه زیبــا همــه این هــا را بــه 

مــا نشــان داده اســت !
ایــن کتاب هــا هســتند کــه چنــد ســاعتی چشــمان فیلســوفان و 
ــا درد را عمیــق و تاریــک و جزئــی  ــه مــا می بخشــند ت عارفــان را ب
ببینیــم.  کلــی  و  روشــن  را  آن  بتوانیــم  اینکــه  عیــن  در  ببینیــم، 
تــا  می دهنــد  را  قــدرت  ایــن  مــا  بــه  کــه  قصه هــا  و  رمان هــا  تــا 
دردهامــان را تــاب بیاوریــم و چنــد لحظــه ای حــس کنیــم، تنهــا 
ــه مشــعل انســانیت  ــوز هــم هســتند انســان هایی ک نیســتیم. هن
ــد و همیــن  ــد و گرداگــرد ایــن شــهر می گردن ــه دســت گرفته ان را ب
کتاب هــا هســتند کــه بــه مــا یــادآور می شــوند هــر انســانی قبــل از 
آن کــه فــرو بریــزد، آه می کشــد، نالــه می کنــد و ناامیــد می شــود و 
لطیف تریــن راه هــا را بــه مــا نشــان می دهــد تــا او را کمــک کنیــم؛ 
بلنــد شــویم و حرکــت  بایــد  پــس   ... را کمــک کنیــم.  تــا خــود 
ــاری کنیــم  کنیــم و بخوانیــم و بیندیشــیم و بدانیــم و بفهمیــم و ی
ــه نظــر  ــم؛ بیــش از آنچــه ب ــاز داری ــه هم دیگــر نی یکدیگــر را. مــا ب

. می رســد 

گرفــت. در حقیقــت هزینــه  تولیــد کتــاب بــه گونــه ای نیســت کــه 
ــرای آن تخفیفــی بیــش از ۳۰ درصــد  ــت ب ــن حال بشــود در بهتری
صــورت  در  کتاب هــا  بــرای  معمــول  تخفیــف  و  گرفــت  نظــر  در 
فــروش مســتقیم توســط ناشــر، همــان ۲۰ درصــد اســت کــه در 
نمایشــگاه کتــاب یــا بعضــی مناســبت ها اعــالم عمومــی می شــود. 
بنابرایــن اگــر می توانیــد کتابــی را بــا تخفیــف ۵۰ درصــدی بخریــد، 
ــد. ــد کتــاب قاچــاق می خری ــاً مطمئــن باشــید کــه داری ــد تقریب بای
نشــانه بعــدی، محــل فــروش کتاب هاســت؛ اگرچــه ممکــن اســت 
کتــاب قاچــاق را در برخــی از کتابفروشــی ها هــم بفروشــند، امــا 
زنجیــره ای،  بــزرگ  فروشــگاه های  ورودی  در  آن  وجــود  احتمــال 
کنــار  دســتفروش های  بســاط  همچنیــن  و  متروهــا  در  خروجــی 
بســاط  نــوع  هــر  در  خالصــه  طــور  بــه  اســت.  بیشــتر  خیابــان 
غیررســمی کتــاب، احتمــال پیــدا کــردن کتــاب قاچــاق بســیار زیــاد 

اســت.
اگــر مخاطــب حرفــه ای بــازار کتــاب باشــید؛ ظواهــر کتــاب نیــز بــه 
کمــک شــما می آینــد؛ هرچنــد کــه قاچاقچیــان کتــاب، کتاب هــا را 
عینــاً از روی نســخه های موجــود در بــازار کپــی و عرضــه می کننــد، 
ــد اینکــه کتــاب در حــال حاضــر چــاپ چنــدم  ــی مانن امــا اطالعات
ــه کیفیــت چــاپ و صحافــی  اســت، اســم مترجــم و کمــی دقــت ب

کتــاب می تواننــد گویــای برخــی حقایــق باشــند.
اســتقبال  کتــاب،  خریــداران  از  کمــی  درصــد  میــان  در  البتــه 
آگاهانــه از کتــاب قاچــاق نیــز بــه چشــم می خــورد کــه اصلی تریــن 
اینکــه  جالــب  اســت.  کتــاب   ممیــزی  و  سانســور  آن،  دلیــل 
ممکــن  حــاال  بوده انــد،  ممنــوع  روزگاری  و  روز  کــه  کتاب هایــی 
بــه فــروش برســند،  اســت بــه شــکل رســمی در کتابفروشــی ها 
ــا مخاطــب بی اعتمــاد، احتمــال سانســور را در نســخه رســمی  ام

می دانــد. قطعــی 
ســوی  از  توجهــی  قابــل  عملــی  اقــدام  امــروز  بــه  تــا  متاســفانه 
ــن معضــل اجتماعــی، صــورت  ــا ای ــه ب ــی در مقابل نهادهــای اجرای
نگرفتــه اســت، امــا مهم تریــن اقدامــی کــه یــک شــهروند پای بنــد 
بــه فرهنــگ مطالعــه می توانــد انجــام دهــد، شناســایی و نخریــدن 
کتــاب قاچــاق اســت؛ چراکــه بــازار قاچــاق تــا زمانــی کــه خریــداری 
ــرای آن وجــود داشــته باشــد، ادامــه پیــدا می کنــد. امیــد اســت  ب
بازارهــای  بــر  اصولــی  نظــارت  و  آگاهــی شــهروندان  افزایــش  بــا 

زیرزمینــی، بــازار متالطــم فرهنــگ و ادب، آرام گیــرد.
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ــا تغییــرات  ــا مهم تریــن مســائل و چالش هــای مرتبــط ب ــه تعویــق افتــاده و ب ــا یــک ســال ب ــه دلیــل شــیوع ویــروس کرون بیست وششــمین اجــالس آب وهوایــی گالســکو )کاپ ۲۶( کــه ب
ــرد، برگــزار شــد. ــرار می گی ــادل نظــر شــرکت کنندگان ق اقلیمــی و بحران هــای محیــط زیســتی مــورد بحــث و تب

در ایــن اجــالس بیــش از ۱۰۰ رهبــر از کشــورهای جهــان، کارشناســان امــور زیســت محیطی و فعــاالن حامــی مقابلــه بــا چالش هــای مربــوط بــه تغییــرات آب و هوایــی از ۲۰۰ کشــور امضــا 
کننــده پیمــان آب و هوایــی پاریــس در شــهر گالســکو انگلیــس حضــور داشــتند.

در جلسه 17 مهرماه این اجالس علی سالجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و هیأت همراه به نمایندگی از جمهوری اسالمی ایران حضور یافتند.
نماینــده ایــران در کنفرانــس اقلیمــی گالســکو پیــام اصلــی ایــران در ایــن اجــالس را تعهــد کشــورها در رفــع تحریم هــا عنــوان و تاکیــد کــرد: کشــورها بایــد متعهــد شــوند کــه اولیــن بحــث 

در ایــن زمینــه بایــد رفــع تحریــم هــای جمهــوری اســالمی ایــران باشــد.
در جریــان ایــن کنفرانــس دو هفتــه ای، مذاکــرات دیپلماتیــک فشــرده ای پیرامــون چگونگــی مقابلــه بــا گرمایــش زمیــن بــه عنــوان یــک چالــش مشــترک جهانــی، صــورت گرفتــه و رهبــران 

۲00 کشــور جهــان اهــداف و تعهــدات خــود را بــرای مقابلــه بــا اثــرات تغییــرات آب و هوایــی و نحــوه کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای تــا ســال ۲۰۳۰، کردنــد.
الــوک شــارما، رئیــس ایــن دوره از کنفرانــس آب وهوایــی ســازمان ملــل، در نخســتین روز از ایــن نشســت تأکیــد کــرد:» ایــن اجــالس، آخریــن و بهتریــن امیــد بــرای دســتیابی بــه هــدف 

محــدود کــردن افزایــش دمــای زمیــن بــه 1.۵ درجــۀ ســانتیگراد اســت.«

دوهفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی/ سال هفتم/ شمارۀ هشتاد و یک/ نیمۀ دوم آبان 1400

اجالس آب و هوایی گالسکو )کاپ ۲۶( برگزار شد 

محیــط زیست

دخترها هرگز تســلیم نمی شــوند!

زنــان؛ مربیان و مروجان 
بی رقیب سبزاندیشــی

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شــد 
به عشق...

شیرزنِ وطن پرست

بانوی ســبزِ آگاهی

مــادر همــــــــــــــــهٔ ما

لیال مودودی
دانش آموخته علوم و مهندسی محیط زیست و فعال محیط زیست

امیرعلی برومند
کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست 1400

زهرا نیکدل
کارشناسی مهندسی تولید  و  ژنتیک گیاهی 99

صبا صوفی
کارشناسی علوم و  مهندسی محیط زیست 97

سعیده ملک زاده
کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست 98

مــادر محیــط زیســت ایــران بــه آغــوش طبیعــت بازگشــت. 
طبیعــت  بــه  پرثمــرش  حیــاِت  لحظــه  اخریــن  تــا  کــه  کســی 

ورزیــد. عشــق 
جــان و دل  بــا  کــه  این چنیــن،  دلســوزانی  شــمارند  انگشــت 

کننــد. تــالش  ســال ها  بشــر  نســل  زندگــی  حفــظ  بــرای 
ایــران،  محیط زیســِت  حفــظ  بــرای  تــالش  پنج دهــه  از  بیــش 
ــدگار خواهــد شــد؛  قطعــا در ذهــن دوســت داران طبیعــت مان
ادامــه  زندگــی  ماه هــای  آخریــن  تــا  کــه  تکاپویــی  و  تــالش 
ــم  ــر ویلچــر درخــت می کاشــت و مدافــع حری داشــت، ســوار ب

بــود. طبیعــت 
اگرچــه ایــران، عاشــق و دلســوزی دیگــر را از دســت داد، امــا 
مــردم  دل هــای  از  وطــن  بــه  عشــقش  و  او  بلنــد  آرمان هــای 
ایــن دیــار بیــرون نمــی رود؛ اگــر مه لقاهــای درونمــان را بیــدار 

ــم. ــای او بگذاری ــدم جــای پ ــم و ق کنی
نریــم،  »کنــار  کــه  اســت  طنین انــداز  رســایش  صــدای  هنــوز 
خســته نشــیم، دست در دســت هــم فریــاد بزنیــم: فقــط یــک 

زمیــن داریــم؛ نذاریــم از بیــن بــره!«

دكتــر  نــم  خا ســرکار   ،1400 بان مــاه  آ هفدهــم  روز  صبــح 
ســازمان  مؤســس  و  پیشکســوت  کنش گــر  مــالح،  مه لقــا 
بــا  مبــارزه  زنــان  »جمعيــت  محيط زیســتي  غيردولتــي 
بــه  پیوســت.  یــزدی  ا رحمــت  بــه  محيط زيســت«  آلودگــي 
نوشــتار حاضــر  در  ر،  ثرگــذا ا نــوی  با یــن  ا درگذشــت  نــه   بها
نگیزه هــای  ا محیط زیســت،  و  زنــان  پیونــد  ریشــه های  بــه 
تبییــن  و  محیط زیســتی  کنش گــری  بــرای  نــان  آ ویــژه ی 
مروجــان  و  مربیــان  بــه  ننــد  می توا زنــان  چگونــه  کــه  یــن  ا
شــوند،  تبدیــل  جامعــه  در  سبزاندیشــی  بی رقیــب 

شــد. پرداختــه 
مــادر  کلیــدی  نقــش  در  زنــان  تربیتــی  برجســته  یــگاه  جا
یر نقش هــای  ــار ســا ینــده، در کن آ ــوان مربیــان نســل  ــه عن ب
باعــث شــده  زنــان می پذیرنــد،  نوادگــی و اجتماعــی کــه  خا
نقــش  محیط زیســت  حفاظــت  زمینــه  در  محققــان  تــا 
ــی کــه  ی ــا جا ت ــرای آن هــا متصــور شــوند؛  ب ــژه و پررنگــی  وی
را  محیط زیســتی  آموزش هــای  اهــداف  بــه  دســت یابی 
در  نــد.  کرده ا بــی  رزیا ا غیرممکــن  زنــان  مشــارکت  بــدون 
تبیین هــای  گــون،  گونا نظریه هــای  منظــر  ز  ا زمینــه  یــن  ا
زنــان  معتقدنــد  برخــی  اســت.  شــده  ئــه  را ا متنوعــی 
مــردان،  ز  ا بهتــر   ، )جنسیتشــان( بــودن  زن  دلیــل  بــه 
دیگــر  گروهــی  می کننــد.  قبــت  مرا محیط زیســت  از 
بلکــه  جنسیتشــان،  علــت  بــه  نــه  زنــان،  کــه  معتقدنــد 
بــع  منا ز  ا اســتفاده  زمینــه   در  کــه  یــی  تجربه ها دلیــل  بــه 
حفاظتــی  پررنگ تــر  نقــش  رنــد،  دا آن  مدیریــت  و  طبیعــی 
کارشناســان  ســوم  دســته   رنــد.  دا مــردان  بــه  نســبت 
نشــده ای  کشــف  نیروهــای  رای  دا زنــان  معتقدنــد 
محیط زیســت  حفاظــت  راه  در  را  نــان  آ کــه  هســتند، 
نگیــزه ی  ا و  نقــش  نیــز  اکوفمنیســم  می ســازد.  نیرومنــد 
شــرح  این گونــه  را  محیط زیســت  حفاظــت  در  زنــان 
و  خــاک  بــا  ناگسســتنی  پیونــدی  رای  دا زنــان  می دهــد:» 
خــاک حفاظــت  ز  ا فطــری  میلــی  بــا  کــه  نــات هســتند  حیوا

می کننــد.« قبــت  مرا نــات  حیوا از  و 
کلــی  هــدف  نیــز  محیط زیســت  آمــوزش  زمینــه ی  در 
و  حــوادث  بــه  نســبت  فــراد  ا حساســیت  کــه  اســت  یــن  ا
نســبت  و  رود  بــاال  محیط زیســت  نبــه   جا همــه  تغییــرات 
شــوند.  دغدغه منــد  کیفــی  و  کمــی  تغییــرات  یــن  ا بــه 
یــش  فزا ا منجــر  یــد  با د  فــرا ا گاهــی  آ رتقــای  ا درحقیقــت 
شــود.  نــان  آ کنش گــری   ً یتــا نها و  آن هــا  حساســیت 
اعــالم کــرد، هیــچ   1987 ــه کــه یونســکو در ســال  همان گون
تهدیــدات  کاهــش  زمینــه   در  طوالنی مــدت  در  مــی  اقدا
داد،  نخواهــد  روی  محیط زیســت  لمللــی  بین ا و  محلــی 
بــط  روا دربــاره   مــردم  گاهی هــای  آ میــزان  آن کــه  مگــر 
رتقــاء  ا محیط زیســت  و  بشــر  زندگــی  کیفیــت  تنــگ  تنگا
آموزش هــای  اهمیــت  روشــنگر  خــود  موضــوع  یــن  ا بــد.  یا
کمــک  »بــه  و  زنــان«  »بــرای  زنــان«،  »بــه  محیط زیســتی 

اســت.  زنــان« 
توســعه   کالن  اهــداف  ز  ا پنجــم  کالن هــدِف  هم چنیــن 
و  تبعیــض  اشــکال  تمــام  بین بــردن  ز  ا بــر  ر  یــدا پا
شــناختن  رســمیت  بــه  دختــران،  و  زنــان  علیــه  خشــونت 
ارزشــمند  نقــش  در  زنــان  فعالیت هــای  بــه  بهــادادن  و 
زنــان  موثــر  و  کامــل  مشــارکت  تضمیــن  نــه،  خا در  مــادر 
ســطوح  تمامــی  در  رهبــری  بــر  برا فرصت هــای  ایجــاد  و 
اقتصــادی  اجتماعــی،  سیاســی،  زندگــی  در  تصمیم گیــری 
حقــوق  اعطــای  هــدف  بــا  اصالحــات  اجــرای  و  آن هــا 
اتخــاذ  هم چنیــن  و  اقتصــادی  بــع  منا در  زنــان  بــه  بــر  برا
الزم االجــرا  نیــن  قوا و  معقــول  سیاســت های  تقویــت  و 
و  زنــان  نمندســازی  توا و  جنســیتی  بــری  برا ترویــج  جهــت 

مــی ورزد. تاکیــد  ســطوح  تمــام  در  دختــران 
ز  ا اســتفاده  و  نــواده  خا مدیریــت  در  زنــان  کــه  آن جــا  ز  ا
و  دســتی  یــع  صنا ســاخت  کشــاورزی،  بومــی  محصــوالت 
توانمندســازی  بــا  رنــد،  دا مهــارت  بومــی  غذاهــای  طبــخ 
اهــداف  بــه  دســتیابی  تســهیل  بــر  عــالوه  می تــوان  نــان  آ
کمــک  رهــا  نوا خا معــاش  و  اقتصــاد  بــه  ر،  یــدا پا توســعه 
 TEK: Traditional ( بومــی  نــش  دا کمــک  بــه  و  نمــود 
حفــظ  دغدغه هــای  نــان  آ  )ecological knowledge
نمــود. تقویــت  و  ایجــاد  را  جامعــه  در  ســرزمین  یــداری  پا

کــه  بــود  یران زمیــن  ا ِن  فرشــتگا ز  ا مــالح  لقــا  مــه 
کــه  چرا کــرد؛  محیط زیســت  ســالمت  وقــف  را  زندگــی اش 
ســالم  محیط زیســتی  گــر  ا کــه  بــود  کــرده  درک  خوبــی  بــه 
گاهــی  آ چــراغ  بــود.  نخواهــد  نیــز  لم  ســا زیســتی  نباشــد، 
نبــرد ســالخی طبیعــت کمــر  بــه  و  بــود  فــروزان ســاخته  را 
گران قــدر  نــوی  با یــن  ا کــه  کنــون  ا بــود.  بســته  همــت  بــه 
مــروز  ا نــان  جوا مــا  یــد  با اســت،  شــتافته  قــی  با ر  دیــا بــه 
در  نــو  با یــن  ا رهــرو مســیر  گام بــه گام  تــا  هــم قســم شــویم 
طبیعــت  مــورد  در  نادرســت  نگاره هــای  ا اصــالح  جهــت 
محتاجیــم،  آن  بــه  بــودن  بــرای  مــا  کــه  طبیعتــی  باشــیم؛ 

 . مــا بــه  و  ا نــه 
و  شــاد  روح  کــرد،  معلمــی  مــا  بــرای  نه  عاشــقا و  نــه  مادرا

زنــده. همیشــه  یــادش 

جنــگل  وای  نیســت،  بــرگ  یــک  پژمــردن  ز  ا »صحبــت 
را  آدمــی  دل  و  نــد  می خوا یــن را  ا  » می کننــد. بــان  بیا را 

می کــرد. بــاز  را  چشــم  مــی آورد،  بــه درد 
رشــته  دانشــجوی  کــه  منــی  نظــر  ز  ا مــالح  مه لقــا  نــم  خا
بــرای  دلســوز  فــراد  ا آن دســت  ز  ا هســتم،  محیط زیســت 
ــراد درجــه یــک. خــودش  ف ا ز دســته   ا ــود؛  ب ــن ســرزمین  ی ا

» پرســتم. وطــن  »مــن  می گفــت 
در  خصــوص  بــه  گاهی بخشــی  آ و  آمــوزش  نیــم  می دا
اســت،  زمان بــر  و  ســخت  چقــدر  محیط زیســت  حــوزه 
بودنــش  معنــای  و  زندگــی اش  رســالت  مــالح  نــم  خا مــا  ا
کاربســته های  بــه  و  دانســته ها  رشــد  بــرای  پویــه  در  را 
منحصربه فــرد  بــزرگ،  نویــی  با گذاشــت.  محیط زیســتی 
را اســاس هــر مســئله ای میدانســت. آمــوزش  ــارز کــه  و مب
رخشــان  ثــر  ا مــن«،  ِن  درختــا »همــه   مســتندِ  دیــدِن 
آ ن جــا  اســت؛  واجــب  مدنــی  فعــاالن  بــر  اعتمــاد،  بنــی 
می گویــد  یــی  روزها ز  ا مــالح  نــم  خا مســتند  یــن  ا در  کــه 
و  لــه  زبا دربــاره  نــه  نه به خا خا نــواده،  خا ران  هــزا بــه  کــه 

اســت. داده  آمــوزش  تفکیکــش 

و  نامهربانی هــا  شــاهد  زمیــن  کــره   کــه  روزهــا  ایــن  در 
افــرادی  حضــور  اســت،  انســان  میلیاردهــا  بی توجهی هــای 
هم چــون مه لقــا مــالح کــه بــا دلســوزی بــرای زمیــن و پاکیزگــی 
امیــدواری  و  دلگرمــی  مایــه  می کننــد،  تــالش  آن  زیبایــی  و 
ــرای زمیــن از همــه  اســت. درگذشــت چنیــن مــادری بی شــک ب

اســت. بــوده  ناراحت کننده تــر 
ایــن بانــوی پرتــوان و فرهیختــه کــه باگذشــت بیــش از یک قــرن 
ننشســت،  پــا  از  هرگــز  و  کــرد  زندگــی  طبیعــت  بــه  عشــق  بــا 
اگــر  می شــوند،  زمیــن  ناجیــان  »کــودکان،  کــه  بــود  معتقــد 
برایشــان وقــت کتاب خوانــی بگذاریــم؛ زیــرا کــودکان در حکــم 
ــر گذاشــته و  ــدر و مــادران هــم تاثی ــن روی پ ــدگان زمی پاس دارن
حتــی می تواننــد از اثــر ویران گــری آنــان کاســته و پیش گیــری 

کننــد.«
بــا  هســت،  نیــز  کتاب و کتابخوانــی  هفتــه  کــه  روزهــا  ایــن  در 
ــه حفاظــت از محیط زیســت و تشــویق  مطالعــه بیشــتر در زمین
آن،  از  محافظــت  و  طبیعــت  بــه  بیشــتر  توجــه  بــه  کــودکان 
می توانیــم گامــی هرچنــد کوچــک در جهــت تالش هــای دکتــر 
مه لقــا مــالح بــرای حــال خــوب تنهــا ســکونت گاه مان برداریــم. 
خــودش جایــی گفتــه بــود:» همیشــه ایــن ســوال در ذهنــم بــود 
آلودگــی  بــا  مبــارزه  عملیاتی کــردن  بــرای  قــدم  نخســتین  کــه 
محیط زیســت و هــوا چیســت؟ پاســخی کــه بــه آن رســیدم یــک 

کلمــه بــود: آمــوزش!«

ــار باقــی شــتافت. دانشــجویان  ــه دی مه لقــا مــالح در هفدهــم آبان مــاه ب
و فعــاالن محیط زیســت از ایــن بانــوی فعــال مدنــی ایــران می گوینــد کــه 

در یــک قــرن عمــرش فریــاد زمیــن بــود بــرای حفــِظ نســِل بشــر...

فریــادِ زمیــن، در راه آگاهی

سروش یاسینی
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104 ســالگی در گذشــت. یــران، در ســن  ا مــادر طبیعــت 
ســازمان  تاســیس  ایشــان،  ســازنده  مــات  اقدا جملــه  از 
آلودگــی  بــا  مبــارزه  زنــان  »جمعیــت  دولتــی  غیــر 
می تــوان  ســازمان  یــن  ا اهــداف  ز  ا بــود.  محیط  زیســت« 
اشــاره  مــدارس  معلمــان  و  ر  نــه دا خا زنــان  گاه ســازی  آ بــه 

. کــرد
کــه  هســتند  فــرادی  ا مهم تریــن  عمــالً  ر،  نــه دا خا زنــان 
ه  گا آ ِن  مــادرا رد؛  دا نقــش  جدیــد  نســل  تربیــت  در 
ز  ا تفکیــک  چــون  مفاهیمــی  آمــوزش  بــا  ننــد  می توا
این دســت  ز  ا و  نــرژی  ا بهینــه  مصــرف  ضــرورت  ء،  مبــدا
جامعــه  یــک  گســترش  در  بســزایی  نقــش   ، فعالیت هــا

باشــند. داشــته  محیط    زیســت  رِ  دوســت دا
مــا  بــرای  لگویــی  ا یــد  با فعالیت هــا  این دســت 
مســیر  در  مــردم،  گاه ســازی  آ بــا  تــا  باشــد،  دانشــجویان 

بکوشــیم. نــی،  همگا رِ  یــدا پا توســعه 

میم مثل...
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مه لقــا مالح، مادر محیط زیســت ایران. 
و  »اصــل  بــه  می شــود  مــادر  واژه  توجــه  قابــل  معانــی  از 
ســوگ  بــه  جوانه هــا  امــروز،  کــه  دریغــا  و  کــرد  اشــاره  ریشــه« 
موجــود،  مســائل  و  بحران هــا  تمــام  بــا  نشســته اند.  ریشــه 
بــه  توجــه  جلــب  و  ایــران  محیط  زیســت  درآوردن  عزلــت  از 
چــون،  مجاهدانــی  ویــژه  کوشــش  و  عنایــت  مرهــون  آن، 
آمــوزش  صعــب  راه  در  قــدم  کــه  اســت  مــالح  مه لقــا  دکتــر 
گذاشــته اند. محیط زیســتی  فرهنــگ  و  دانــش  ترویــِج   و 
ایــن  توصیــف  بــرای  می تــوان  »مــادر«  از  زیباتــر  واژه ای  چــه  و 
میــزان از عشــق و اهتمــام و دغدغه منــدی یافــت؟ امیــد اســت 
کــه خاطرنشــان کــردِن اهــداف، آمــال و کنش گری هــای ایشــان، 

فعالیت هایمــان. بــر  باشــد  ســرلوحه  ای 
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در فرهنــگ و تمــدن اســالم توجــه بــه محیط زیســت همــواره بــه عنــوان یــک اصــل راهبــردی مــورد اهتمــام ایــن آییــن مقــدس قــرار گرفتــه و پیشــوایان دینــی اهتمــام جــدی بــه محیــط 
زیســت ســالم را مــورد تاکیــد قــرار داده انــد، کتــاب »مســئولیت مدنــی آلودگی هــای زیســت محیطی« بــه ایــن موضــوع پرداختــه اســت.

ایــن کتــاب در دو حــوزه فــردی و عمومــی مســئولیت هــای همــگان در مــورد حفاظــت از محیــط زیســت را تفکیــک نمــوده و محیــط زیســت را در حــوزه حقــوق عمومــی دانســته و بــر ایــن 
اســاس بــرای آن مبنایــی را مــورد کاوش نظــری تطبیقــی قــرار مــی دهــد و بــا توجــه بــه ادلــه و قواعــد فقهــی و حقوقــی از مســئولیت محــض و مطلــق دفــاع و بــه تبییــن آن مــی پــردازد و 

از دیگــر ســو نیــز در حــوزه خصوصــی و شــخصی مســئولیت مبتنــی بــر تقصیــر را مــورد توجــه و مطالعــه قــرار داده اســت.
کتاب مسئولیت مدنی آلودگی های زیست محیطی مذکور به نویسنگی سعید کرمی، استادیار دانشگاه پیام نور، در ۱۷۶ صفحه از سوی انتشارات سروش وارد بازار نشر شد.

مسئولیت مدنی آلودگی های زیست محیطی در یک کتاب

دوهفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی/ سال هفتم/ شمارۀ هشتاد و یک/ نیمۀ دوم آبان 51400
محیــط زیست

بودن با کمترین خشــونت

»کتاب ســبز« ، دوست دار طبیعت 

پارسا پازوکی
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تمام عیــار بــودِن بحــراِن محیط زیســت را نبایــد دســت کم گرفت.
ــا به علــت خطــر واقعــی اش تمــام عیــار نیســت؛  ایــن بحــران صرف
خطــر  در  آن چــه  کــه  نیســت  ریشــه ای  علــت  ایــن  بــه  فقــط 
اســت نفــِس حیــاِت نــوع بشــر اســت؛ آن چــه در خطــر اســت، 
معنــای  افــِق  خــودِ  اســت،  پیش فرض هایمــان  تردید ناپذیر تریــن 
فرآینــدی  مثابــه  بــه  طبیعــت  از  روزمره مــان  شــناخِت  ماســت، 

مــوزون. و  قاعده منــد 
»یقیــِن  بــه  محیط زیســت  بحــراِن  ویتگنشــتاین،  تعبیــر  بــه 
در  کــه  یقین هــای مســلم  قلمــرو  بــه  زخــم می زنــد؛  مــا  عینــی« 
تردیــدی  هرگونــه  تثبیت شــده مان  زندگــِی«  »شــکِل  چارچــوِب 
بی معناســت. بدیــن ســبب اســت کــه دلمــان نمی خواهــد بحــران 

بگیریــم. جــدی  واقعــا  را  محیط زیســت 
در دورانــی زندگــی می کنیــم کــه واقعیــات بی نهایــت هولناکنــد، 
ویژگــِی  دیوانــه.  نــه  هراس انگیزیــم،  نــه  مرتکبیــن،  مــا  امــا 
مشــترک مــا واقعیتــی ســلبی اســت؛ حماقــت نیســت، ناتوانایــی 

اســت. اندیشــیدن  در  شــگفت انگیزی 
مالحظــات  و  »اندیشــیدن  نــام  بــه  مقالــه اش  در  آرنــت«  »هانــا 
اخالقــی« می گوید:»واقعیــت اســف بار ایــن اســت کــه بزرگ تریــن 
بدی هــا را کســانی مرتکــب می شــوند کــه هرگــز تصمیــم بــه بــد 
اندیشــیدن  توانایــی  آن هــا  نمی گیرنــد،  بــودن  خــوب  یــا  بــودن 

ندارنــد.«

»گانــدی« مــا را بــه چالشــی اساســی کشــیده؛ چگونــه می توانیــم 
بــا خشــونتی غیرضــروری مثــل جنــگ ویتنــام کــه در آن انســان ها 
قربانی انــد، مخالفــت کنیــم؛ در حالی کــه از همیــن نــوع خشــونِت 

غیرضــروری زمانی کــه قربانیــان حیواناتنــد، حمایــت کنیــم؟

بــرای خشــونت  آیــا چنــگال مــن مثــل بمبــی آتــش زا، ســالحی 
اســت؟

سال هاســت نمی خواهــم بپذیــرم؛ چــون تصمیمــم قطعــا در ازای 
یــک عمــر اســت و طبعــاً ســخت ناخوشــایند.

پــس کوشــیدم از اندیشــیدن بــه ایــن پرســش بپرهیــزم و عجالتــاً 
ــا کلیــپ جوجه کُشــی های ســال پیــش،  ــه را اجــاره دادم ت باالخان
ــا  ــدار کــرد ت ــدی را در پســتوهای تاریــک ناخودآگاهــم بی روح گان
عــالوه بــر چالــِش قبلــی یــادآوری کنــد، مــا مــردم در اینکــه اخــالق 
را بــه شــیوه ســوم شــخص زندگــی کنیــم، هیــچ مشــکلی نداریــم. 
متوقفــش  بایــد  و  می دهــد  انجــام  نادرســتی  کار  فالنــی  اینکــه 
کنــد، کارِ آســانی اســت، امــا دشــوارترین کارِ جهــان اذعــان بــه 
ایــن ا ســت کــه مــن کار نادرســتی انجــام می دهــم و بایــد آن  را 

ــه روز  ــن روزهــا کــه بشــر روز ب مســئله حمایــت از محیــط زیســت ای
بــه تصــرف خــود در اکوسیســتم ادامــه می دهــد، حائــز اهمیــت 
اســت و کاغــذ، کــه از ضروریــات زندگــی انســان اســت، بــا قطــع 
ایــن  از  توجهــی  قابــل  ســهم  آن،  تولیــد  جهــت  بســیار  درختــان 

تصــرف را از آن خــود می کنــد. طبعــا انتشــار 
محتــوای الکترونیکــی بــه جــای چــاپ آن هــا 
مصــرف  در  صرفه جویــی  موجــب  می توانــد 
کاغــذ، جلوگیــری از قطــع بیشــتر درختــان و در 
نتیجــه آســیب کمتــر بــه محیــط زیســت شــود.
امــا انواعــی از کاغــذ نیــز وجــود دارد کــه دیگــر 
بــرای تولیدشــان نیــازی بــه آســیب رســاندن 
خصــوص  در  نگرانــی  و  زیســت  محیــط  بــه 
ــا کاغــذ  قطــع درختــان نیســت. کاغــذ کتــاب ی
بالکــی )Bulky Book Paper( کــه در ایــران 
بــا نام هــای کاغــذ ســبک و کاغــذ ســبک بال 
نــوع  ایــن  از  یکــی  می شــود،  شــناخته  نیــز 

کاغذهاســت.
ــگاه اطــالع رســانی بنیــاد ملــی  ــه گــزارش پای  ب
ــن  ــر کتابفروشــی روزبهــان در ای نخبــگان، مدی
از  ســوئد  و  توضیــح می دهد:»روســیه  رابطــه 
کشــورهایی هســتند کــه جنگل هــای انبوهــی 
بــه  و  دارنــد  کاغذهــا  ایــن  تولیــد  مخصــوص 
محــض قطــع یــک درخــت بــه جــای آن درخــت 
هیــچ  نتیجــه  در  می شــود؛  کاشــته  دیگــری 
آســیبی از نظــر محیــط زیســتی نــدارد.« ایــن 
معمولــی  کاغذهــای  بــه  نســبت  کاغــذ  نــوع 
فراینــد  اســت؛  ضخیم تــر  امــا  ســبک تر، 
شــیمیایی روی آن انجــام نشــده و به صــورت 
مکانیــکال تولیــد می شــود و در نتیجــه دوبــاره 
همچنیــن  بازمی گــردد.  طبیعــت  چرخــه  بــه 
دوبــاره  بازگشــت  امــکان  و  بازیافــت  قابلیــت 

ــم. متوقــف کن
آرامــش  و  صلــح  بــرای  شــب  تــا  بــود،  مــن  زندگــی  روال  ایــن 
ــا ترجیــِح  فعالیــت داوطلبانــه می کــردم و شــب در خلــوِت خانــه  ب

می خــوردم. غــذا  ســنت  آبشــخورِ  از  مشــتاقانه  آبــدار،  کبــاِب 
تولســتوی در مقالــه ای می نویســد کــه یکــی از شــیوه هایی کــه 
کمتــر  و  زندگــی صلح آمیزتــر  از  ســبکی  بــرای  می تواننــد  مــردم 
خشــن، بکوشــند »توقــِف خــوردن حیوانــات« اســت. منظــور او 
یــک  ضرورتــاً  گوشــت  خــوردن  از  خــودداری  کــه  نیســت  ایــن 
شــخص را بــه شــخص بهتــری تبدیــل می کنــد، حتــی منظــور او 
ایــن  هــم نیســت کــه گوشــت خواران الزمــاً افــرادِ بــدی هســتند؛ 
ــی  ــم بــرای گیاهخــوار شــدن وقت ــن اســت کــه تصمی منظــور او ای
ریشــه در تــالش بــرای شــیوه کمتــر خشــنی از بــودن در جهــان 

برداشــت. می تــوان  کــه  گامی ســت  نخســتین  باشــد،  داشــته 

 نکتــه اول: مــن وگانــم؛ چــون معتقــدم برتــری نــژادی، جنســیتی 
ــه ای وجــود نــدارد. )گونــه اصطالحــی  ــر آن، برتــری گون و مقــّدم ب
یــک  در  را  جانــداران  از  تعــدادی  کــه  اســت  زیست شــناختی 
گونــه  یــا  »انســان خردمند«  گونــه  مثــال  می دهــد  قــرار  دســته 

»عروس دریایــی«(
حقــوق  واجــد  انســان ها  کــه  همان گونــه  معتقــدم  دوم:  نکتــه 
از  نیــز  حیوانــات  هســتند،  آزادی  و  کرامــت  قبیــل  از  اخالقــی 
نیســتند  مــا  گونــه  از  اینکــه  صــرف  و  برخوردارنــد  حقــوق  ایــن 
هــر  اساســا  نیســت.  حقــوق  ایــن  نقــض  بــرای  موجهــی  عــذر 
موجــودی کــه آگاهــی داشــته باشــد و اتفاقــات اطرافــش را درک 
کنــد، الاقــل در ســلول های کوچــِک متعفــن نبایــد بــزرگ شــود و 

گــردد! ســالخی  همان جــا 
نکتــه ســوم: احتمــاال دو اشــکال تــا اینجــا ذهنتــان را بــه خــود 

کــرده، بگذاریــد پیش دســتی کنــم و جــواب بدهــم؛ مشــغول 
یــک. گیاهــان مگــر حقــوق ندارنــد کــه آن هــا را می خوریــم؟ طبــق 
یافته هــای علمــی خیــر! آن هــا از مکانیســم های بســیار اولیــه ای 
ادراک  و  احســاس  امــکاِن  آن هــا  بــه  کــه  می کننــد  اســتفاده 

نمی دهــد.
دو. حیوانــات، هــم را می خورنــد، مثــال شــیر آهــو را! پــس چــرا مــا 
مــرغ نبایــد بخوریــم؟! بدیهــی اســت، شــیر بــدوِن خــوردِن گوشــت 
ــا  ــدارد و ثانی ــی هضــم گیاهــان را ن ــرد؛ چــون بدنــش توانای می می
لــذت  پایــه  بــر  و صرفــا  و صنعتــی  عظیــم  ابعــاد  در  مــا  ماننــد 

ــاول گوشــت نیســت! مشــغول تن
گزارشــات  و  آزمایش هــا  بیشــتر  پایــه  بــر  چهــارم:  نکتــه 
و  گیاه خــواری  جهانــی،  تغذیــه ای  و  بهداشــتی  ســازمان های 
ماننــد  حیوانــی  فــرآورده  گونــه  هــر  مصــرف  )عــدم  وگانیســم 
انســان  ســالمت  بــرای  هیــچ ضــرری  و...(  مــرغ  تخــم  لبنیــات، 
دســترس  در  جایگزین هــای  از  اســتفاده  صــورت  در  و  ندارنــد 

بــه چرخــه تولیــد را دارد. ایــن کاغذهــای معــروف بــه »کتــاب ســبز« 
دارای نشــان اســتاندارد محیــط زیســتی بین المللــی )FSC( اســت. 
ویژگــی  منحصربه فــرد کاغــذ بالکــی، ســبک و بــه مثابــه پَــر بــودن 
شــده  ســبب  و  می کنــد  رفــع  را  حمل و نقــل  نگرانــی  کــه  اســت 
کــه در  نــوع کاغــذ  .ایــن  نگــه داشــت  را در دســت  آن  راحت تــر 
دلیــل  بــه  می شــود،  تولیــد  طوســی  و  کرمــی  طبیعــی  رنگ هــای 
شــفافیت کمتــر و انعــکاس بهتــر نــور، بــه عــدم خســتگی چشــم در 

گیاهــی می تــوان از حصــول طــول عمــر بیشــتر همــراه بــا ســالمت 
داشــت! اطمینــان  باالتــر 

نکتــه پنجــم و نهایــی: شــاید اگــر مــن هــم یــک جــوان ســاکن در 
روســتایی دورافتــاده در آفریقــا مرکــزی بــودم، خــوردن گوشــت  را 
ــار فرصــت  تــرک نمی کــردم؛ چــرا کــه شــاید هــر چنــد ســال یک ب
خــوردن گوشــت را پیــدا می کــردم؛ آن هــم احتمــاال گوشــت گاوی 
اینکــه  نــه  کــه دیگــر روزهــای آخــر عمــرش را ســپری می کنــد. 
ــواع و اقســام گوشــت کــه تحــت فجیع تریــن  ــه ان در هــر لحظــه ب

شــرایط تهیــه شــده اند، دسترســی داشــته باشــم!

پیتــر ســینگر در کتــاب »آزادی حیوانــات« این چنیــن می گویــد:» 
بــه  شــروع  کودکــی  زمــان  از  حیوانــات  دربــاره  مــا  نگرش هــای 
مــا چیــره  بــر  واقعیــت  ایــن  از رهگــذر  و  شــکل گیری می کننــد، 
ــی آغــاز  می شــوند کــه خــوردن گوشــت را از همــان ســنین ابتدای
می کنیــم. خیلــی عجیــب اســت کــه بســیاری از کــودکان در ابتــدا 
از خــوردن گوشــت امتنــاع می ورزنــد و تنهــا پــس از تالش هــای 
مصرانــه والدینشــان، کــه بــه غلــط بــاور دارنــد بــه ایــن کــه خــوردن 
گوشــت بــرای ســالمتی ضــروری اســت، بــدان عــادت می کننــد. 
واکنــش اولیــه کــودک هــر چــه کــه باشــد؛ بــه هــر حــال، نکتــه ای 
کــه بایــد بــدان توجــه کــرد ایــن اســت کــه مــا خــوردن گوشــت را 
دریابیــم  بتوانیــم  کــه  زمانــی شــروع می کنیــم  از  قبل تــر  خیلــی 
حیــوان  یــک  مــرده  بــدِن  هســتیم  خوردنــش  حــال  در  آن چــه 

اســت.
از ایــن رو مــا هرگــز، رهــا از تمایلــی کــه مــالزمِ عادتــی دیرپــای 
بــوده و بــا همــه فشــارهای مطابقــِت اجتماعــی تقویــت می شــود، 
تصمیمــی آگاهانــه بــرای خــوردن گوشــت نمی گیریــم. در عیــن 
حــال بچه هــا عشــقی طبیعــی بــه حیوانــات دارنــد و جامعــه مــا 
ــا حیواناتــی هم چــون ســگ ها و گربه هــا و  ــی ب ــه مهربان آن هــا را ب
تشــویق می کنــد.  پارچه ای شــان  هم چنیــن حیوانــاِت عروســکی 
خصوصیــت  متمایزتریــن  تــا  می کننــد  کمــک  واقعیت هــا  ایــن 
ــات تبییــن کنیــم؛ یعنــی  نگــرش کــودکان جامعه مــان را بــه حیوان
ــه جــای داشــتن نگرشــی یکســان  ــن خصوصیــت کــه کــودک ب ای
ــه  ــز داشــته باشــد کــه ب ــات، هم زمــان دو نگــرش متمای ــه حیوان ب
ــه  ــن آن هــا ب ــی بی ــِض ذات ــا تناق ــز داده شــده ت دقــت از هــم تمیی

ــروز مشــکل شــود. نــدرت باعــث ب
کــه  حیواناتــی  از  مــردم  کنونــی  جدایــی  میــزاِن  از  نشــانه ای 
می خورنــد، ایــن  اســت کــه کــودکان بــا کتــاب قصه هایــی بــزرگ 
می شــوند کــه تصویــری از مزرعــه ارائــه می دهــد؛ کــه حیوانــات 
در آن جــا آزادانــه و در شــرایطی رویایــی پرســه می زننــد و ممکــن 
اســت بتواننــد کل زندگی شــان را بــه همیــن منــوال ســپری کننــد، 
ایــن  در  نظــری  تجدیــد  تــا  باشــند  محبــور  حتــی  آن کــه  بــدون 

تصویــرِ سرخوشــانه ایجــاد کننــد.

هنــگام مطالعــه طوالنــی کمــک فــراوان می کنــد. از طرفــی امــکان 
کپــی از روی کاغــذ بالکــی بســیار دشــوار اســت بــه همیــن دلیــل بــه 

نمی کنــد. پیــدا  ورود  بــازار کپی هــای غیرقانونــی 
نــوع دیگــری از کاغذهایــی کــه بــا طبیعــت مهرباننــد، کاغــذ ســنگی 
از  آن  تولیــد  بــرای  کــه  نوپاســت  کاغــذی  ســنگی،  کاغــذ  اســت؛ 
ــه پیــش از  خرده هــای ســنگ آهــک اســتفاده می شــود. )مــوادی ک
ایــن، ضایعــات و دور ریختنــی محســوب می شــد.( برخــالف دیگــر 

قتــل عــام دلفین هــا و وال هــا در ژاپــن، ســگ خواری در کــره و 
چیــن، مســابقات گاو بــازی در اســپانیا، پــرورش غازهایــی بــا جگــر 
ــادا، کشــتار  چــرب در فرانســه، قتــل عــام ســالیانه فک هــا در کان
فیل هــا و کرگردن هــا در آفریقــا بــرای تجــارت عــاج، این هــا تنهــا 

ــاِن آن. ــه بخــِش عی بخشــی از حیوان آزاری هــای ماســت؛ البت
نمونــه هــای روزمــره رســانه ای داخلــی هــم زیــاد داریــم؛ همه ســاله، 
چهــل میلیــون جوجــه نــر معــدوم می شــوند، شــصت و یک  هــزار 
ــق ســم( کشــتار می شــوند،  ــا ترحــم )تزری ــه روش مــرگ ب ســگ ب
تلــف  نــوروز  آســتانه  در  قرمــز  ماهــی  میلیــون  بیســت و پنج  

از مــوارد مشــابه. می شــوند و بســیاری 
احتمــاال االن دوســت داریــم در زمینــه حقــوق حیوانــات منشــأ 
اثــر شــویم؛ ســاده ترین و فعاالنه تریــن شــکل آن »گیاه خــواری« 
مربــوط  شــما  و  مــن  بــه  مســتقیم  کــه  راهی ســت  ایــن  اســت. 

اســت، نــه بــه هیــچ نهــاد، ســازمان و ارگان دیگــر.
خــواه  اینکــه  نــه  مگــر  گفــت:  خواهیــد  اول  وهلــه  در  احتمــاال 
مــن گوشــت بخــورم، خــواه نــه، حیوانــات بــه صــورت انبــوه در 
نیســت.  این طــور  نــه  می شــوند؟  کشــتار  و  تولیــد  دامداری هــا 
ــی اقتصــادی، عرضــه تابعــی از تقاضــا اســت. ــق اصــل ابتدای طب
بــا اتخــاذ ایــن ســبک زندگــی، از رنــج صدهــا حیــوان جلوگیــری 
می کنیــم؛ تنهــا بــا انتخــاِب بیــن برخــورداری از لــذِت مبتنــی بــر 
درد و خودخواهی مــان و زندگــی ای حتی االمــکان عــاری از بیــداد 

و ســتم.
از  را  زبانمــان  می بایســت  معتقــدم  گیاه خــواری،  بــر  عــالوه 
ناســزاهایی کــه بــه نــا حــق بــه حیوانــات نســبت می دهیــم عــاری 
نوعــی  شــکل  بــه  متاســفانه  کــه  زبانــی  مــرِض  ایــن  بســازیم. 
ناخودآگاهــی،  بــه شــکل  اســت،  مــا شــده  گریبان گیــر  فرهنــگ 
یــاری  حیوانــات  علیــه  ســرکوب گرانه  رویه هایــی  بــه  می توانــد 

رســاند.
و...  »ســگ«  »االغ«،  »گوســفند«،  »گاو«،  کــه  بدانیــم  بایــد  مــا 
نــه  حیوانــات  ایــن  کــه  بدانیــم  بایــد  نیســت.  ناســزا  و  فحــش 
منفــی  صفــِت  صدهــا  و  کودنــی  بی شــعوری،  از  نشــانه هایی 
دیگــر نیســتد، بلکــه موجوداتــی ظریــف، حســاس و پیچیــده ای 
از مناســبات شــگفت انگیزی بــا یک دیگــر و  هســتند کــه اتفاقــاً 

برخوردارنــد. انســان ها  مــا  حتــی 
اســتاد صالح عــال پیشــنهاد خوبــی دارد؛ می گویــد وقتــی از هــم 
و  ای ذوزنقــه  ای مثلــث،  بگوییــم،  هــم  بــه  عصبانــی می شــویم 
از کــوره در می رویــم بگوییــم ای مکعــب  وقت هایــی کــه دیگــر 

! مســتطیل
این هــا همــان تغییراتــی اســت کــه ما از جهــان انتظار داریم.

مــا بــا بــه کار بســتن ایــن تغییــرات بــه صــورت فــردی، بــه قــول 
ــم.« ــه از جهــان انتظــار داری ــری شــده ایم ک ــدی، »همــان تغیی گان

کاغذهــا کــه بــرای تولیــد بــه قطــع درختــان وابســته هســتند، بــرای 
تولیــد ایــن کاغــذِ شــگفت انگیز نیــازی بــه قطــع هیــچ نــوع درختــی 
نیســت. بــا اســتفاده از کاغــذ ســنگی بــه جــای کاغذهــای ســلولزی 
و نیــز مــواد پالســتیکی نــه تنهــا می تــوان بــا جنگل زدایــی مقابلــه 
ــه در طبیعــت و از بیــن  ــوان از انباشــته شــدن زبال کــرد، بلکــه می ت
رفتــن چهــره زیبــای زمیــن نیــز جلوگیــری کــرد؛ چراکــه ایــن کاغــذ، 

تجزیه پذیــر بــوده و بــه طبیعــت لطمــه ای وارد نمی کنــد.
باتوجــه مصــرف هــزاران لیتــر آب بــرای 
انــوع  نیــز  و  ســلولزی  کاغذهــای  تولیــد 
جایگزین کــردن  بــا  تنهــا  پالســتیک ها، 
کاغذســنگی بــا ایــن مــواد می توان ســاالنه 
از هــدر رفتــن هــزاران لیتــر آب جلوگیــری 
نمــود؛ زیــرا بــرای تولیــد کاغذســنگی، نــه 
تنهــا آبــی مصــرف نمی شــود، بلکــه اســید 
و بــاز نیــز اســتفاده نشــده و در نتیجــه 
پســاب  صنعتــی وجــود نخواهــد داشــت. 
کاغذهــا  دیگــر  کــه  درحالی ســت  ایــن 
عــالوه بــر مصــرف هــزاران لیتــر آب، بــا 
خطرنــاک  و  ســمی  پســاب های  تولیــد 
موجــب آلودگــی دیگــر آب هــای ســطحی 
و زیرزمینــی نیــز می شــوند. تنهــا همیــن 
دو دلیــل کافــی اســت تــا بدانیــم کــه کاغــذ 
ســنگی می توانــد بــه داشــتن زمینــی ســبز 

و طبیعتــی زیبــا کمــک کنــد.
زمیــن  مراقــب  بیشــتر  بخواهیــد  اگــر 
تولیــد  »بــرای  لیبــل  بــه  بیشــتر  باشــید 
کاغــذِ ایــن کتــاب درختــی از جنــگل قطــع 
نشــده اســت.«، توجــه کنیــد، امــا از ایــن 
مســئله غافــل نشــوید کــه آگاهــی و آگاه 
بــودن، خــود باعــث می شــود اخالقی تــر 
راحــت  خیــال  بــا  پــس  کنیــم؛  زندگــی 
کتــاب بخریــد و بــه دیگــران هدیــه دهیــد. 
هیــچ چیــزی بــه انــدازه ناآگاهــی بــه زمیــن 

و ســاکنانش آســیب نــزده اســت!

سعیده ملک زاده 
کارشناسی رشته علوم و مهندسی محیط زیست ۹۸



اصغر فرهادی برای فیلم »قهرمان« موفق به کسب جایزه بهترین کارگردانی از جوایز سینمایی آسیاپاسیفیک در سال ۲۰۲۱ شد.
بــه گــزارش ایســنا، برنــدگان چهاردهمیــن دوره جوایــز ســینمایی آسیاپاســیفیک اعــالم شــد و فیلــم »قهرمــان« کــه در چهــار شــاخه از ایــن جوایــز نامــزد 

بــود در نهایــت موفــق بــه کســب جایــزه بهتریــن کارگردانــی از ایــن رویــداد شــد.
قهرمان در شاخه بهترین فیلم، فیلمنامه و بهترین بازیگر مرد )امیر جدیدی( نیز نامزد کسب جایزه آسیاپاسیفیک بود. 

در ســایر بخش هــا فیلــم ژاپنــی »ماشــین مــن بــران« ســاخته »ریوســوکی هاماگوچــی« موفــق بــه کســب جایــزه بهتریــن فیلــم از جوایــز ســاالنه 
آسیاپاســیفیک شــد و جایــزه بــزرگ هیــات داوران نیــز بــه فیلــم »رحانــا« ســاخته عبدالللــه محمــد ســاد محصــول مشــترک بنــگالدش، قطــر و 

ســنگاپور رســید. 
»ماشــین مــن را بــران« عــالوه بــر کســب جایــزه بهتریــن فیلــم، جایــزه بهتریــن فیلمنامــه را نیــز بــه خــود اختصــاص داد، جایــی کــه اصغــر فرهــادی بــرای 

فیلــم »قهرمــان« و نســیم احمدپــور و شــهرام مکــری نیــز بــرای »جنایــت بــی دقــت« از نامزدهــای کســب جایــزه بودنــد.
در شــاخه بهتریــن فیلــم بلنــد جوانــان ایــن جوایــز کــه فیلــم ســینمایی »وقــت جیــغ انارهــا« ســاخته گرانــاز موســوی نیــز یکــی از نامزدهــا بــود، فیلــم 

کــره ای »حرکــت بــه جلــو« ســاخته »یــون دان-بــی« بــه عنــوان برنــده انتخــاب شــد. 
سینمای ایران و ژاپن و هر کدام با نامزدی در ۷ شاخه، پیشتاز نامزدهای امسال جوایز آسیاپاسیفیک بودند.

اصغر فرهادی بهترین کارگردان جوایز آسیاپاسیفیک شد

دوهفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی/ سال هفتم/ شمارۀ هشتاد و یک/ نیمۀ دوم آبان 71400
نگـــاه ویـژه

پرســش هایی بدون پاســخ درباره »قهرمان«
و ســینمای اصغر فرهادی

قهرمان، ســفری برای نه گفتن

کاظم کالنتری
روزنامه نگار و منتقد سینما

مهدی رضائی
مدرس سینما و منتقد

آنچــه می خوانیــد مقاومــت دربرابــر تمــام پیش فرض هایــی اســت 
کــه ایــن ســال ها پیرامــون ســینمای اصغــر فرهــادی شــکل گرفتــه و 
بــه شــکل تــوده ای پیشــینی بــه تجربــه تماشــای فیلم هــای او حملــه 
می کنــد؛ پــس قــرار اســت در ادامــه بیــش از آن کــه گزاره هایــی 
ســلبی و ایجابــی دربــاره »قهرمــان« بخوانیــد، صرفــا بــا پرســش هایی 
و  قهرمــان  دربــاره چگونگــی ســفر  مواجــه شــوید،  پاســخ  بــدون 
ســینمای کارگردانــش. بــدون مقدمــه، ســؤال اصلــی ایــن اســت 
کــه اگــر ســینمای نویــن ایــران، بعــد از انقــالب، بــه کشــف  تــازه ای 
بعــد  -و  حــاال  بــود،  شــده  تبدیــل  خارجــی  بــرای جشــنواره های 
از مــرگ عبــاس کیارســتمی- بــه نماینــده تــازه اش، یعنــی اصغــر 
فرهــادی، چطــور نــگاه می کنــد؟ و مهم تــر از آن، جایــزه بــزرگ کــن 
کــه  ایرانــی  نــگاه مخاطبــان  بــه  و تحســین های جهانــی چه قــدر 
بــه جایــگاه دســت دوم تماشــاگران فیلمــی مثــل قهرمــان تبدیــل 

شــده اند، رنــگ و جهــت می دهنــد؟
کجــای  کیفــی  لحــاظ  از  فرهــادی  تــازه  فیلــم  اینکــه  بــه  فعــال 
مخاطبــان  شــک  بــدون  نداریــم.  کاری  دارد  قــرار  کارنامــه اش 
ــا ســال های  ــه قهرمــان –در مقایســه ب جشــنواره های برون مــرزی ب
پیــش و فیلم هایــی مثــل »دربــاره الــی« و »جدایــی«- بــه چشــم 
فرهنــگ و ســینمایی بیگانــه و تــازه نــگاه نمی کننــد. پــس ســؤال 
بعــدی، همــان ســؤال همیشــگی اســت: چطــور می توانیــم مرزهــای 
جشــنواره ها  توقــع  او  کنیــم؟  مشــخص  را  کارگــردان  اهــداف 
ایــن  هــردو؟  یــا  و  را؟  ســرزمینش  مــردم  یــا  می کنــد  بــرآورده  را 
جهانــی  ســتایش  از  برخاســته  غــرور  مقابــل  بداندیشــانه،  نــگاه 
چــون  دارد؛  ســختی  کار  فرهــادی  خــود  ســینمای  معــادالت  و 
دیده شــدن بخشــی از ســینمای یــک کشــور در ســطح جهانــی، 
آبشــخور دیده شــدن بخــش دیگــری از آن سینماســت؛ بــرای مثــال 
منتقــدی خارجــی نــگاه فرهــادی در قهرمــان را بــه پیش زمینه هــای 
ارتبــاط می دهــد و می گویــد:  از ســینمای کیارســتمی  فکــری اش 
بــا  فرهــادی  برخــورد  نحــوه  در  می تــوان  را  کیارســتمی  پــای  رد 

آشــکار نمی شــود. فیلــم قهرمــان تقریبــا بــا بیشــتر مختصــات او از 
ســینمای ایــران در تناقــض اســت.

در ســطوح دیگــری از قضاوت هــا، مقایســه بیــداد می کنــد؛ برخــی 
اصــرار دارنــد فرهــادی بعــد از »گذشــته« و »همــه می داننــد« به  هیچ 
وجــه بــه مســیر قبــل برنمی گــردد و چشم بســته حکــم بــه شــباهت 
ــاره الــی«  می دهنــد؛ عــده ای هــم قهرمــان را کنــار »جدایــی« و »درب
و »فروشــنده« و حتــی باالتــر از آن می گذارنــد. در نــگاه هــر دو ایــن 
دســته، ســیر تطــور اجتماعــی و شــخصی و فرهنگــی و ســینمایی 
مفقــود اســت. جایــگاه ســینمای فرهــادی بــه قــدری چالش برانگیــز 
شــده کــه مخاطــب بــا انبوهــی از قضاوت هــای درونــی و بیرونــی 
بیشــتر  در  را  نقــش  مهم تریــن  پیش فرض هــا  اســت.  مواجــه 
دیدگاه هــای پیرامــون ســینمای فرهــادی دارنــد و موضــوع از جایــی 
او  کــه منتقــدان و مخاطبــان جهانــِی ســینمای  جالــب می شــود 
هــم دچــار همیــن پیچیدگی هــا هســتند؛ آن هــا گمــان می کننــد 
فرهــادی محافظــه کاری اســت کــه فیلم هــای به شــدت عمیقــش 
را طــوری می ســازد کــه در کشــور بســته خــودش مجــاز باشــند. 
ــی از  ــه آن هــا بعــد از این همه ســال شــناختی کاف درســت اســت ک
ــران چه قــدر  ــد، امــا آگاهی شــان از جامعــه ای فرهــادی پیــدا کرده ان
اســت؟ البتــه منتقــدان منصفــی مثــل منتقــد Film Threat هــم 
هســتند کــه در پایــان مطلبشــان دربــاره نــگاه فرهــادی بــه نهادهــای 
قانونــی و امنیتــی و مؤسســه های خیریــه می گویــد »مــردم ایــران 
طــرف  در  بزننــد«.  حــرف  بــاره  ایــن  در  می تواننــد  مــن  از  بهتــر 
از همیشــه  ایرانــی معتقدنــد فرهــادی بیــش  مقابــل، مخاطبــان 
صریــح و منتقــد جامعــه و حکومــت اســت تــا بــه جهــان نشــان 
دهــد غرق  شــدن در ارزش هــا و آیین هــا و خط قرمزهــای فرهنــگ 
ایرانــی چگونــه اســت و چــه عاقبتــی دارد. ســؤال دیگــر ایــن اســت 
کــه موانــع ســر راه رحیــم، منطقــی داســتانی و درام پردازانــه دارد یــا 
طبــق نظــر رابــی کولیــن، منتقــد تلگــراف، قوانیــن ســختگیرانه ایــران 
دربــاره جنســیت و طبقــه اجتماعــی، سلســله ای از موانــع را پیــش 

بــرای درک بهتــر آخریــن فیلــم فرهــادی، »قهرمــان«، می تــوان بــر 
ایــده اولیــه داســتانش متمرکــز شــد؛ ایــن ایــده می توانــد چنیــن 
ــی،  ــی مال ــر یــک زندان ــه ای باشــد: چــه پیــش خواهــد آمــد اگ جمل
ــه ایــن پــول جهــت  پولــی را پیــدا کنــد و علی رغــم نیــاز شــدیدش ب

آزادی، آن را بــه صاحبــش برگردانــد؟
احتمــاال شــنیدن ایــن ایــده مــا را بــه یــاد خیــل عظیمــی از  فیلم هــای 
مــروج اخالقیــات و یــا حتــی فیلم هایــی سراســر شــعاری و البتــه 
انباشــته از کلیشــه های روایــی خواهــد انداخــت. بــا ایــن وجــود، 
دیــدن فیلــم قهرمــان بــا آن پایــاِن دایــره وار، تلــخ و تــکان دهنــده اش 
مــا را متوجــه ایــن نکتــه خواهــد ســاخت کــه فرهــادی نــه تنهــا در 
حــال تکــرار بی رمــق ایده هــای مطــرح شــده در فیلم هــای قبلــی اش 
و  عمیق تــر  دیــدی  بــا  و  هوشــمندانه  شــکلی  بــه  بلکــه  نیســت، 
و  بســط  حــال  در  ایــران،  جامعــه  معاصــرِ  شــرایط  بــر  منطبــق 
گســترش دادن ایده هایــی اســت کــه قبل تــر در فیلم هایــش، بــه 
ــه نظــر  ــا دیــدن قهرمــان ب ــود. ب ــه آن هــا پرداختــه ب ویــژه جدایــی، ب
می رســد کــه ایــن بــار فرهــادی تنهــا ســعی در بــه تصویــر کشــیدن 
موقعیت هــای دراماتیــک داســتانش نــدارد، بلکــه او ســعی می کنــد  
بــرای  مشــابه  موقعیت هــای  تکــرار  و  قرینه ســازی  طریــق  از  تــا 
کاراکترهــای داســتان ، ریشــه های بــه ویــژه فرهنگــی معضالتــی کــه 
ــه گریبــان  ــا آن هــا دســت ب قهرمان هایــش در فیلم هــای قبــل نیــز ب

بوده انــد را شناســایی و واکاوی نمایــد.
او در فیلــم قهرمــان بــا انتخــاب داســتانی تک قهرمانــی، برخــالف 
بــه داســتان های چنــد  رویکــرد ســال های اخیــرش در پرداختــن 
قهرمانــی، و از طریــق تمرکــز بــر وضعیــت قهرمــاِن شکســت خــورده 
ایــده  ایــن  بــه  تــا  دارد  ســعی  رحیــم،  داســتانش،  شــده  طــرد  و 
اولیــه پاســخ دهــد کــه چگونــه عمــل اخالقــی قهرمــان داســتان  
پنهان کاری هــای  و  مصلحت اندیشــی  در  غــرق  جامعــه  یــک  در 
مصلحت اندیشــانه می توانــد موجــب پدیــد آمــدن موقعیت هــای 
چــاهِ  بــه  قهرمــان  نهایــت ســقوط  در  و  اخالقــی  غیــر  زنجیــروار  
بدنامــی شــود. در چنیــن جامعــه ای آدم هــا می تواننــد یــک شــبه 
قهرمــان شــوند و یــک روزه رســوای کــوی و بــرزن. در واقــع آنچــه 
ــه او  ــی اســت کــه ب ــا زن ــراژدی اســت، رابطــه رحیــم ب ــن ت آغازگــر ای
ــر از  ــه مصلحتــی کــه خــود رحیــم متأث ــا ب عالقه منــد اســت، امــا بن
ایــن زن و نقشــش در پیــدا  عــرف جامعــه در نظــر می گیــرد، از 
بــر  بنــا  نیــز  زنــدان  مســئول  نمی کنــد.  صحبتــی  طالهــا  شــدن 
مصلحت ســنجی رحیــم از او می خواهــد تــا روایتــی کمــی متفــاوت 
بــه رســانه ها ارائــه نمایــد. ایــن  از آنچــه در واقعیــت رخ داده را 
باجنــاق  جملــه  از  ســایرین،  دیــد  از  مصلحت اندیشــانه  عمــل 
رحیــم، عملــی غیراخالقــی، یعنــی دروغ تعبیــر می شــود و آغازگــر 
بحران هــای پدیــد آمــده در ادامــه داســتان می شــود. رســانه ها نیــز 
بنــا بــر مصلحت هــای خودشــان از رحیــم خواســته اند کــه بخشــی 
از روایتــش را تغییــر داده و ایــن مســئله نیــز بــه تعبیــر باجناقــش، 
مهــر تأییــدی بــر دروغگــو بــودِن رحیــم می شــود. این گونــه اســت کــه 
شــک باجنــاق رحیــم بــه راســت بــودن داســتان او در کنــار حســادتی 
کــه از موقعیــت اجتماعــی یــک شــبه رحیــم در درونــش ایجــاد 
شــده، زمینــه را بــرای اتفاقــات بعــدی ایــن درام فراهــم می کنــد. 

حقیقــت و توهــم دیــد. منتقــد دیگــری در جریــان جشــنواره فیلــم 
ــا ناآشــنایی  ــه آشــنایی ی تورنتــو کیفیــت فیلــم جدیــد فرهــادی را ب
ــی از فیلم هــای  ــدون دانــش قبل ــا ســینمای او مرتبــط می کنــد:» ب ب
ــار جشــنواره تورنتــو خواهــد  ــن آث او، ایــن احتمــاالً یکــی از قوی تری
بــود. بــا دانســتن توانایی هــای او، به طــور قابل توجهــی احســاس 
می کنیــد کــه از دوران اوجــش کمــی پاییــن آمــده اســت.« بــا نگــره 
مؤلــف معادلــه کمــی بــرای فرهــادی بغرنج تــر می شــود. البتــه ایــن 
نســبت ها بــرای هــر فیلم ســازی می توانــد متــر و معیــار قــرار بگیــرد.
کمــی بــه مصداق هــا نزدیک تــر شــویم: چــه شــده اســت کــه عنصــر 
»غیــاب« و »دروغ« و »پنهــان  کاری«  در ســینمای فرهــادی کــه پیــش 
از ایــن جامعــه  کوچکــی مثــل خانــواده یــا جمــع دوســتان را بــه 
چالــش می کشــید، حــاال جامعــه ای بــه انــدازه یــک ســرزمین را 
نشــانه گرفتــه اســت؟ اگــر از پاســخ دم دســتی ای کــه خــود فیلــم 
برایمــان آمــاده کــرده، بگذریــم -منظــورم شــبکه های اجتماعــی و 
اینترنــت اســت- آیــا ایــن بســط اجتماعــی، فراتــر رفتــن فرهــادی 
از مســائل و ذوائــق فــردی و محلــی اســت یــا متورم شــدن نــگاه 
جهانــی  مخاطبــان  بیــن  مرزهــای  می خواهــد  کــه  مداقه گــری 
زنــدان کــه رو  بــا درِ  آیــا او در نمــای پایانــی قهرمــان  بــردارد؟  را 
بــه اجتمــاع بــاز شــده، کج اندیشــی  دربــاره پایــان فیلم هایــش را 
در حرکتــی تالفی جویانــه و اســتعاری پاســخ داده اســت؟ آنچــه 
ســینمای  بــه  معتقــد  ساده اندیشــاِن  بــا  همراه شــدن  می گویــم 
چــه  کــه  اســت  پرســش  ایــن  مطرح کــردن  نیســت؛  ســیاه نما 
تعــداد از مخاطبــاِن داخلــی فیلــم قهرمــان بعــد از شکســتن غــرور 
شــخصیت »رحیــم« -کــه شکســت یــک جامعــه اســت- بــه پیــروزی 
»کــن«  مثــل  ایــران در جشــنواره ای  قهرمانامــه ســینمای  و  ملــی 
فکــر می کننــد و چــه تعــداد بــه آنچــه در الیه هــای اجتماعشــان 
دربــاره  مقالــه ای  در  پیــش  ســال ها  نیکولــز  بیــل  می دهــد؟  رخ 
ســینمای نویــن ایــران گفتــه بــود در فیلم هــای ایرانــی بــه دولــت 
و مذهــب یــا علــت اصلــی شــرایِط بســیار ســخت زندگــی اشــاره 

روی رحیــم گذاشــته اســت؛ این کــه او از پــس آن هــا برمی آیــد یــا 
ــان  ــم قهرم ــن اســاس فیل ــی اش بســتگی دارد. برهمی ــه توانای ــه ب ن
او در پی ریــزی ســاختار  کم دردســرترین فیلــم فرهــادی اســت و 
ــورا  ــان دب ــن می ــدان مشــکلی نداشــته اســت. در ای داســتانش چن
آشــنایی  واســطه  بــه  ریپورتــر،  هالیــوود  مشــهور  منتقــد  یانــگ، 
چندین ســاله اش بــا ســینمای ایــران زنــدان را یکــی از کلیدی تریــن 
مکان هــای ســینمای چندســال اخیــر ایــران و زنــدان فیلــم قهرمــان 
را قفســی بــا درهــای بــاز توصیــف کــرده اســت. او تقریبــا یکــی 
ــم،  ــدای فیل ــن ابت ــه نمادی ــه صحن ــه ب ــی اســت ک ــن منتقدان از اولی
بــاال مــی رود،  از داربســت ها  جایــی کــه رحیــم در نقــش رســتم 

اشــاره کــرده اســت.
در تاریــخ ســینمای ایــران هیــچ ســینماگری تــا ایــن انــدازه از جهــات 
مختلــف محــل پیــش داوری نبــوده اســت. در ایــن میــان تجربیــات 
شــخصی هــر فــرد از اثــر هنــری، آهسته آهســته بــه نوعــی تفاهــم 
و مــدارا بیــن فرهنــگ  خــودی و فرهنــگ بیگانــه تبدیــل می شــود 
از  مــدام  می کنــد  تــالش  میانــه دار  یــک  نقــش  در  کارگــردان  و 
موضعــی باالتــر بــه ایــن بــازی نــگاه کنــد. فرهــادی در حاشــیه اکــران 
فیلمــش در جشــنواره کــن گفتــه بــود »آدم بایــد فیلــم بــه فیلــم 
چیســت؟  شــدن«  »عمیق تــر  از  او  منظــور  امــا  شــود«،  عمیق تــر 
سرک کشــیدن از بــاالی شــانه جامعــه ای بزرگ تــر یــا مرکــز قــرار 
دادن طبقــات پایینــی اجتمــاع؟ فرهــادی بــه شــکل عجیبــی مثــل 
شــخصیت داســتانش -و بیــش از همیشــه- در معــرض دیــد عمــوم 
قــرار دارد. مشــخص نیســت اگــر رحیــم را از بنــد تمــام »اگر«هــای 
ــم او چــه تصمیمــی  ــر مــردم رهــا کنی داســتانی و چشــمان نظاره گ
می گیــرد. مــا فرهــادِی پیــش از ایــن دوران را هــم دیده ایــم، ولــی 
چــرا دیگــر نمی توانیــم تصــور کنیــم او، اگــر بــا همیــن مقــدار از 
توجــه بــه ســینمایش، قهرمــان را جــای دربــاره الــی می ســاخت، 
و  منظومــه چرخــان  بدتــر؟  یــا  مــی داد  تحویلمــان  بهتــری  فیلــم 
ــه نقطــه ای  ــم جدیــدش، رحیــم را ب منطــق اجتماعــی داســتان فیل
می رســاند کــه ناخــودآگاه هــر تصمیمــی را کــه از مــراوده بــا اجتمــاع 
بیــرون بیایــد اشــتباه می دانــد. آیــا خــود فیلــم قهرمــان هــم نتیجــه 
بزرگ شــدن دایــره نگاه هــا بــه ســینمای فرهــادی در بســتر اجتمــاع 
و فرهنــگ ایرانــی، و حاصــل یــک انتخــاب و تصمیــم -درســت یــا 

غلــط- نبــوده اســت؟

نقــش دختــر باجنــاق رحیــم نیــز بــه دلیــل خشــمی فروخــورده کــه از 
بابــت از بیــن رفتــن  فرصت هــای احتمالــی اش بــرای ازدواج از رحیــم 
ایــن  واقــع   پــر رنگ تــر می شــود. در  آرام در داســتان  آرام  دارد، 
خشــم از طریــق شــبکه های اجتماعــی بــروز پیــدا می کنــد؛ قدرتــی 
ویرانگــر بــرای جامعــه ای کــه غــرق در مناســبات مصلحت اندیشــانه 

در اشــکال گوناگــون آن شــده اســت. 
در نهایــت رحیــم کــه ناخواســته و بــر اســاس مصلحت اندیشــِی 
ــه خــودش اســیر مصلحت اندیشــی های اقشــار دیگــر جامعــه  اولی
شــده اســت، مجبــور می شــود بــرای اثبــات واقعیــت و اصالــت عمــل 
اخالقــی اش دســت بــه عملــی غیراخالقــی، یعنــی دروغ بزنــد؛ در 
واقــع روایــت عینــِی ماجــرای زن صاحــب ســکه ها از زبــان فرخنــده، 
ــه واقعیــت،  ــم ب ــاداری رحی ــر وف ــرای مخاطــب تأییــدی می شــود ب ب
امــا رحیــم نیــز سرنوشــتی مشــابه بــا قهرمانــان تراژدی هــای یونــان 
باســتان می یابــد کــه خطــای بــه ظاهــر کوچــک آن هــا موجــب بــروز 

ــاک می شــود. ــزرگ و دردن ــی ب پیامدهای
بــا ایــن اوصــاف، سرنوشــت تراژیــک رحیــم در انتهــای داســتان، مــا 
را بــا ایــن ســوال مواجــه خواهــد کــرد کــه آیــا فیلــم قهرمــان  نگاهــی 
بدبینانــه نســبت بــه فضایــل اخالقــی دارد؟ مخاطبــان فیلــم احتمــاال 
بــه ایــن نکتــه فکــر خواهنــد کــرد کــه آیــا اگــر رحیــم ســکه ها را 
بــه صاحبــش بــر نمی گردانــد، سرنوشــتی بــه مراتــب بهتــر پیــدا 

نمی کــرد؟ 
بــی شــک آنچــه پاســخ بــه ایــن ســوال را ســخت تر می کنــد آرامــِش 
رحیــم در ســکانس پایانــی فیلــم اســت؛ رحیــم که در ســکانس قبل، 
مصلحــت خــود و زنــدان را فــدای ســالمت روانــی فرزنــدش کــرد، 
مصلحت اندیشــی  از  هیچ گونــه ای  بــه  نمی خواهــد  دیگــر  ظاهــرا 
تــن دهــد، حتــی اگــر ایــن امــر بــه قیمــت از دســت رفتــن آزادی اش 
تمــام شــود. بــه راســتی چــه تعــداد از مــا تماشــاگران بــا دیــدن 
ــه  ــوط ب ــم مرب ــاک کــردن فیل ــرای پ ــم ب ــن ســکانس و تــالش رحی ای
پســرش از غیرمنطقــی بــودِن رفتــار رحیــم تعجــب کــرده و او را بابــت 
ــرد خــارج از داســتان  ــا کارک ــم؟ آی ــن تصمیمــی ســرزنش کردی چنی
ایــن ســکانس، درگیــر کــردِن عمیــق مخاطــب بــا موضــوع اصلــی 
فیلــم نیســت؟ رحیــم اگرچــه از نظــر ســایرین قهرمــان بــه حســاب 
نمی آیــد، امــا بــه دلیــل تصمیــم قهرمانانــه اش در ایــن ســکانس، 
در نــگاه پســرش، فرخنــده و حتــی مخاطبــی کــه اهمیــت تصمیــم 
رحیــم در ایــن ســکانس را درک کــرده باشــد، می توانــد همچنــان 
قهرمــان بــه حســاب بیایــد و اینگونــه اســت کــه آرامــش رحیــم در 

ــل درک و معنــادار می شــود. ــم قاب ــی فیل ســکانس پایان
الگــوی روایــِی فیلــم قهرمــان مبتنــی بــر الگــوی ســفر قهرمــان اســت؛ 
را طــی  ایــن مــدل روایــی، قهرمــان مســیری دایــره ای شــکل  در 
می کنــد و در پایــان داســتان بــه جایــی بــاز می گــردد کــه از آنجــا 
ســفرش را آغــاز کــرده اســت. در واقــع قهرمــان بــه جــای اولــش 
ــه ایــن ســفر  بازمی گــردد، امــا دچــار تغییــر و تحــول گشــته و تجرب
ــا  از او انســانی دیگــر ســاخته اســت. داســتان فیلــم قهرمــان نیــز ب
زنــدان آغــاز شــده و بــا زنــدان نیــز بــه پایــان می رســد، امــا بی شــک 
رحیــم در بازگشــت بــه زنــدان، همــان آدم ســابق نیســت؛ نــه گفتــن 
ــوان  ــه می ت ــه اســت ک ــه و اینگون ــه مصلحت اندیشــی ها را آموخت ب
فیلــم آخــر فرهــادی را دارای فیلمنامــه ای منســجم و شــکل دهنده 
باورهــای  و  اجتمــاع  تأثیــر  مــورد  در  دهنــده  هشــدار  زیرمتنــی 

اجتماعــی بــر زندگــی فــردی و اخالقــی انســان ها دانســت.

بلبشــوی دروغ هــای مصلحتیِ خانه خراب کُن

قاسم فتحی
نویسنده و منتقد سینما

بــه  باشــم  داشــته  اشــاره ای  می خواهــم  نوشــته  ابتــدای  در 
فرهــادی؛  اصغــر  ســاخته   آخریــن  »قهرمــان«،  از  سکانســی 
فرمانــداری.  در  کاراکترهایــش  دســته جمعی  دروغ هــای  بــه 
کــه  ندارنــد  ایــن  بــه  اعتقــادی  هیچ کدامشــان  اینکــه  بــه 
باشــد.  داشــته  جبران ناپذیــری  تبعــات  می توانــد  دروغشــان 
راســت گویی  بــا  داشــته اند  تــوان  تاجایی کــه  صادقانــه  آن هــا 
دیگــر  بعــد  بــه  یک جایــی  از  امــا  آمده انــد،  جلــو  صداقــت  و 
بدتــر  نیســت.  عاقالنــه  و  منطقــی  گفتــن  راســت  نمی شــود؛ 
یــک  و  خورده انــد  ضربــه  هــم  صداقتشــان  از  آن هــا  این کــه 
بــرده  را  آبرویشــان  و  کــرده  سوءاســتفاده  آن هــا  از  هــم  نفــر 
اســت. پــس آیــا بــاز هــم بایــد ادامــه بدهنــد؟ اگــر مــا صدهــا 
داریــم؟ را  گفتــن  دروغ  اجــازه ی یک بــار  بگوییــم،  راســت  بــار 
بــه  گمــان مــن ایــن ســکانس نقطــه ی کانونــی اثــر اســت؛ بــا ایــن 
دربــاره اش  بیشــتری  اطمینــان  بــا  می تــوان  حــاال  کــه  تفــاوت 
مشــتاقانه  فرهــادی  کــه  دروغ هایــی  آســیاب  زد؛  حــرف 
و  مــدام  و  می ریــزد  آن  در  آب  اثــرش،  هــر  در  حریصانــه  و 
و  تفســیرها  نگــران  به هیچ وجــه  و  می چرخانــدش  بی وقفــه 
در  ناروشــن  ایســتگاه  ایــن  نیســت.  تعمیم هایــش  و  تأویل هــا 
و  ســینما  جــدی  تماشــاگراِن  بیشــتر  بــرای  دســت کم  قهرمــان 
ایــن  اســت.  شــده  روشــن  تاحــدودی  منتقــدان،  به خصــوص 
بــا  می تــوان  نــه  و  دارد  نورافکــن  نــه  همچنــان  البتــه  روشــنی 
فیلم هــای  مختصــات  بــا  امّــا  زد،  حــرف  دربــاره اش  قطعیّــت 
فرهــادی به نظــر می رســد این جــا او، در یــک قرائــت، تکلیــف 
شــخصیت  اصلــی اش و دروغــش را روشــن کــرده اســت؛ این کــه 
زمانــی  دســت پاک،  و  درســتکار  هــم  هرچه قــدر  آدمــی،  هــر 
می کنــد،  گیــر  جایــی  کارش  یــا  می کنــد  پیــدا  مشــکلی  کــه 
می توانــد پــا کــج بگــذارد و حتــی دروغ بگویــد و صحنه ســازی 
کنــد. درواقــع رحیــم ســلطانی )امیــر جدیــدی( وقتــی از جریــان 
کف وســوت های  و  تلویزیونــی  مصاحبــه   لوح تقدیــر،  کورکننــده  
متوجــه  تــازه  می آیــد،  بیــرون  محــل  اهالــی  و  مــردم  خیّریــن، 
اگــر  کــه در چــه هچلــی گرفتــار شــده اســت. شــاید  می شــود 
ــی کــه برایــش جمــع  ــر و پول های ــوح تقدی ــه همــان ل ــز ب همه چی
بــه  نمی کشــید؛  این جــا  بــه  کار  می شــد،  خالصــه  بــود،  شــده 
صداقــت  »الگــوی  ایــن  می خواهــد  شــهر  فرمانــداری  این کــه 
به نوعــی  و  دربیــاورد  خــود  اســتخدام  بــه  را  درســتکاری«  و 
تشــویقش کنــد. گویــی کــه انــگار در اداراِت دولتــی و نهادهــای 

اســت!  افــرادی  چنیــن  تجمــع  محــل  حاکمیتــی 
کــه  هدیــه اش  گرفتــن  بــرای  رحیــم  باطــل.  خیــال  زهــی  امــا 
مراجعــه  محــل  بــه  اســت،  فرمانــداری  در  اســتخدام  همــان 
می کنــد و ظاهــراً بــا آدم صادق تــر از خــودش روبــه رو می شــود؛ 
تحت تأثیــر  می کشــد،  بیــرون  ماســت  از  را  مــو  کــه  کارمنــدی 
مصاحبه هــای  بــه  نمی گیــرد،  قــرار  بیرونــی  هیجان هــای 

ذره ای  روزنامــه  گــزارش  و  شــفاهی  گفته هــای  و  تلویزیونــی 
اعتمــاد نــدارد و می خواهــد قدم به قــدم تمــام آدم هــای دخیــل 
نزدیــک  از  و  خــودش  چشــم های  بــا  را  بــزرگ«  »کار  ایــن  در 
بــرادر  توانســت  کــه  روزنامــه ای  گــزارش  نتیجــه،  در  ببینــد. 
می توانــد  رحیــم  کنــد  مجــاب  را  رحیــم،  معشــوقه   فرخنــده، 
ــا گزارشــی کــه توانســت  شــوهر خوبــی بــرای خواهــرش باشــد ی
از او یــک قهرمــان بســازد و مــورد تحســین واقــع شــود، پشــیزی 
نمــی ارزد. ایــن قبیــل ســروصداها هیــچ ارزش قانونــی ندارنــد. 
ــداری فقــط و فقــط اســناد و مــدارک و شــواهد متقــن  در فرمان

می شــود! اســتخدامش  باعــث  فــرد  شایســتگی  درنهایــت  و 
این جایــش را نکــرده بــود و بــه همیــن دلیــل جــا  رحیــم فکــرِ 
بــا  نهایتــاً  او  چراکــه  می شــود؛  آشــفته  خیلــی زود  و  می خــورَد 
خجالــت، تواضــع و شــرمندگی توانســته جلــوی جمــِع شــلوغ 
فروختــن  مــرز  تــا  کــه  بگویــد  حتــی  بگویــد.  راســت  خیّریــن 
ــرارش  ــوده و قول وق ــروش هــم آمــاده ب ــور ف ــه، فاکت ســکه ها رفت
جوهــر  خریــدار  قلــمِ  ولــی  گذاشــته،  طلبــکارش  بــا  هــم  را 
ــد و  ــن کار را نکن ــده کــه ای نداشــته و در ادامــه نشــانه هایی دی
ــه حالــش  ــد. آن جــا همــه مــا ب ــه صاحبــش برگردان ســکه ها را ب
یــک  طبــع  مناعــت  از  حجــم  ایــن  بــرای  و  می خوریــم  غبطــه 
زندانــی بدهــکار هــورا می کشــیم؛ همان طــور کــه همــه  آدم هــای 
ادامــه  در  نســخه  ایــن  ولــی  کردنــد،  را  کار  ایــن  بــرش  و  دور 
کارایــی اش را از دســت می دهــد و تبدیــل بــه داستان ســرایی 

می شــود.  خیال پــردازی  و 
بعــد  این کــه  جــز  نمی بینــد  چــاره ای  کــه  آن جاســت  رحیــم 
بگویــد.  دروغ  حقیقت طلبــی،  و  حقیقت جویــی  این همــه  از 
رحیمــی  چلفتــی،  دســت وپا  رحیــم  خپــل،  و  ســاده دل  رحیــم 
ــول بدهــکارش یــک روده راســت در شــکمش نیســت،  کــه به ق
ــا اولیــن پیشــنهاد راضــی می شــود دروغ  بگویــد؛ آن هــم دروغ  ب
راننــده   و  پســر  خواهــر،  معشــوقه،  حضــور  بــا  دســته جمعی 
زیــاد  بســیار  او  مثــل  ناشــی  آدم  بــرای  خطــرش  کــه  تاکســی 
کــه  گوشــش  بیــخ  از  نــه  خطــر  شــد؛  هــم  همین طــور  اســت. 
در  دولتــی  مدیــر  می آیــد.  فــرود  ســرش  فــرق  روی  راســت 
قامــت یــک کارگاه زبــده  اداره  پلیــس، چنــان ایــن جماعــت را 
ــه حاشــا  ــه ناچــار می شــود ب ــد ک و خــودش را ســین جین می کن
ــده   ــان رانن ــراه از زب ــن و بدوبی ــردن و در ادامــه شــنیدن توهی ک
کار  حُســن  انجــام  به خاطــر  را  دولتــی  مدیــر  این کــه  تاکســی؛ 
ایــن ممکلــت کــه  بــه بی لیاقتــی متهــم کنــد و این کــه »حیفــه 

شــماها«. دســت  افتــاده 
بایــد،  و حتــی  کــه می شــود،  داد  نشــان  قهرمــان  در  فرهــادی 
یک جاهایــی دروغ گفــت تــا از مخمصمــه رهایــی پیــدا کنــی، 
امــا بایــد برنامــه داشــته باشــی و بی گــدار بــه آب نزنــی؛ مثــل 
آمــد و همــه   یــک نقشــه  درست وحســابی  بــا  کــه  زنــی  همــان 
ســکه ها را بــرد و ردی از خــودش به جــا نگذاشــت. رحیــم در 
ــدان هــم، همیــن را  ــل رئیــس و مســئول امــور فرهنگــی زن مقاب
گفــت و بــه ســادگی اش اعتــراف کــرد. بــه این کــه »اگــر زرنــگ 

نمی افتــادم.« زنــدان  بــودم 

جزئیاتــی صفحــه،  ایــن  یادداشــت های   در 
 از داســتان فیلــم »قهرمــان« افشــا می شــود.
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معــاون فرهنگــی و رســانه ای اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی خراســان رضــوی بــا بیــان اینکــه ۲۰ هــزار برنامــه در ایــن دوره از هفتــه کتــاب در اســتان 
ــی  ــد. رونمای ــاب در اســتان را برگــزار می کنن ــه کت ــگاه و مرکــز فرهنگــی برنامه هــای هفت خراســان رضــوی برگــزار می شــود، اظهــار کــرد: ۱۵ هــزار پای
از ۷۲ جلــد کتــاب صوتــی بــا موضــوع ایثــار و شــهادت، رونمایــی از ۱۵۰ عنــوان کتــاب، برگــزاری ۱۰۰ نشســت نقــد و بررســی، برگــزاری ۵۰ مســابقه 
کتابخوانــی، افتتــاح کتابخانــه ســیار، برگــزاری ۲۰۰ برنامــه توســط انجمن هــای ادبــی، برگــزاری ۲۰۰۰ برنامــه در کانون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد، 
برگــزاری نشســت تخصصــی بــا ناشــران، اهــداء کتــاب، برگــزاری کارگاه آموزشــی مجــازی و حضــوری از مهم تریــن برنامه هــای تدوین شــده بــرای 
گرامیداشــت هفتــه کتــاب اســت. همچنیــن مراســم رونمایــی از تقریــظ مقــام معظــم رهبــری بــر کتــاب زندگینامــه یکــی از مــادران شــهدا بــه صــورت 

آنالیــن پخــش خواهــد شــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه برنامه هــای ایــن هفتــه بــا شــعار »جــای خالــی را بــا کتــاب خــوب پــر کنیــم« برگــزار می شــود، افــزود: خراســان رضــوی خاســتگاه 
فرهنــگ و هنــر در کشــور اســت و در برنامه هــای ترویــج کتابخوانــی نیــز پیشــرو اســت. کســب رتبــه اول فــروش در هفــت دوره از طرح هــای فــروش 
کتــاب، رتبــه نخســت در روســتاهای دوســتدار کتــاب و رتبــه برتــر در جشــنواره جــام باشــگاه های کتابخوانــی گویــای ظرفیت هــای خراســان رضــوی 

در رابطــه بــا کتابخوانــی اســت.

برگزاری ۲0 هزار برنامه در بیست ونهمین دوره هفته کتاب در خراسان رضوی

فرهنگ و هنــر
دوهفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی/ سال هفتم/ شمارۀ هشتاد و یک/ نیمۀ دوم آبان 1400

بوی هنر در شــهر
محمدرضا صبوریان
کارشناسی ۹۸ مدیریت دولتی

بــوی هنــر دوبــاره شــهر را فــرا گرفتــه و خوشــحال هســتیم از این کــه 
پــس  از حــدود دوســال دوری از محافــل هنــری، دوبــاره قــرار اســت 
بــه روال ســابق برگردیــم. دوبــاره قــرار اســت در کنــار یک دیگــر 
در ســالن های ســینما بخندیــم و گریــه کنیــم، بازیگــران نمایــش 
را در ســالن های تئاتــر ایســتاده تشــویق کنیــم، از آثــار نقاشــی و 
خوشنویســِی نمایشــگاه های هنــری در گالری هــا لــذت ببریــم و در 
جلســات شــعر، چــای بنوشــیم و غــرق لــذت در ادبیــات شــویم. از 
این کــه بــار دیگــر می توانیــم ســاک خــود را ببندیــم و بــرای شــرکت 
در کنســرت خواننــده مــورد عالقه مــان بــه کیلومترهــا آن طرف تــر 
ســفر کنیــم؛ ســفری کــه بــرای مــا مشــهدی های هنردوســت توفیــق 
اجبــاری محســوب می شــود و در ایــن دوســال از همــان هــم محــروم 

بودیــم.
بــا تمــام ایــن اوصــاف بــه شــخصه بیشــتر از این کــه بــرای خــود 
و شــرکت  در برنامه هــای فرهنگی و هنــری، کــه همیشــه روزهــای 
و  هنرمنــدان  بــرای  باشــم،  خوشــحال  می کــرد،  پــر  مــرا  هفتــه  
صاحبــان اماکــن هنــری خوشــحال هســتم. بــرای گالری دارهایــی 
کــه پــس از موج هــای متعــدد کرونــا تــا مــرز تعطیلــی دائمــی و تغییــر 
شــغل رفتنــد، امــا پیــش از ایــن امــر توانســتند کــه دوبــاره فعالیــت 
خــود را آغــاز کننــد؛ بــرای چراغ هایــی کــه دوبــاره در پردیــس تئاتــر 
مســتقل، تماشــاخانه خورشــید و ســالن  اردیبهشــت مشــهد روشــن 
ــر خــود درآمــد  ــد از راه هن ــاره می توانن ــی نمایــش دوب اســت و اهال
کســب کننــد؛ بــرای گیشــه های ســینما کــه دوبــاره رونــق گرفتنــد 
از  همیشــه  کرونــا  دوران  در  کــه  ســینما  مدیــران  خوشــحالی  و 
وضعیــت فــروش و عــدم حضــور مــردم در ســینما ناراضــی بودنــد، 
اکــران فیلــم »قهرمــان«، جدیدتریــن ســاخته  از  پــس  امــا وقتــی 
بــه مــن  بــا خوشــحالی  بــا آن هــا تمــاس گرفتــم  اصغــر فرهــادی 
ــه  ــی اســت و مــردم ب گفتنــد کــه خداروشــکر وضعیــت فــروش عال

بازگشــته اند. ســینما 
بــه یــاد دارم کــه چندمــاه پیــش، وقتــی در اوج شــیوع بیمــاری کرونــا 
قــرار داشــتیم، محمــد عبــاس زاده، مدیــر گالــری رونــد مشــهد در 
گفت وگــو بــا خبرگــزاری ایســنا گفتــه بــود کــه هرچقــدر هــم فعــاالن 
کــه  باشــند، هنگامــی  فرهنگــی در مســیر فعالیــت خــود جــدی 
ــه دارد و  ــداومِ فعالیتشــان ادام ــه تعطیلی هــای م متوجــه شــوند ک
نمی تواننــد بــه کار خــود ادامــه دهنــد، ذهنیتشــان بــه ایــن ســمت 
بــا کرونــا درگیــر نباشــد و  مــی رود کــه ســراغ شــغلی برونــد کــه 
مشــکلی نداشــته باشــد تــا در شــرایط مختلــف فعالیــت داشــته 
باشــند. او گفتــه بــود کــه پــس از گذشــت ایــن شــرایط، ســال ها 
طــول خواهــد کشــید کــه افــرادی بــه هنرهــای تجســمی عالقه منــد 
ــه   شــوند و بخواهنــد کــه در ایــن زمینــه فعالیــت داشــته باشــند؛ ب
ــه آن هــا توســط افــراد ناامیــدی کــه  ــه ب خصــوص کــه انتقــال تجرب
فعالیــت  خــود را بــه دلیــل شــرایط امــروز تغییــر داده انــد، باعــث 
انگیزه نــدادن و ناامیــد کــردن فــرد تــازه کار می شــود کــه باعــث شــده 

او هــم نگاهــش نســبت بــه فعالیــت خــود تغییــر کنــد. امــا حــاال 
ــری  ــه همــراه ۸ گال ــد، ب ــری رون ــر کــرده و همیــن گال وضعیــت تغیی
نمایشــگاه های  میزبــان  هــر هفتــه  در  مــداوم  بــه صــورت  دیگــر 
جدیــد هنــری و آثــار نقاشــان مســتعد شــهرمان هســتند. دیگــر 
کســی ناراحــت نیســت و قــرار نیســت راه و هنــری کــه بــه آن عالقــه 

دارد را تغییــر دهــد.
اکنــون کــه درحــال نوشــتن ایــن یادداشــت هســتم، خبــر برگــزاری 
هنــری  حــوزه  در  مشــهد  ترانــه  و  شــعر  جلســه  هفتادونهمیــن 
اهالــی  و  ترانه ســرایان  شــاعران،  حضــور  بــا  رضــوی،  خراســان 
بابــت  ایــن  از  و  بــه دســتم رســیده  از دو ســال  پــس  موســیقی، 
بســیار خرســندم، چراکــه ایــن جلســه بهتریــن و پرمخاطب تریــن 
جلســه شــعر مشــهد اســت و اولیــن جلســه شــعری اســت کــه در 
مشــهد در آن شــرکت کــردم ؛ چراکــه شــاهد پیام هــای بســیاری در 
گــروه تلگرامــی شــاعران هســتم کــه قــرار اســت همگــی فــردا بــه 
ایــن جلســه بیاینــد و دیــدار تــازه کننــد و شــعر بخواننــد؛ آن هــم 
شــعرهایی کــه همه شــان پــس از ایــن مــدت تازگــی دارد و بــه امیــد 

روزی ســروده شــده اند. چنیــن 
اکنــون در شــرایطی قــرار دارم کــه اگــر هزاران بــار هــم بنویســم از 
ایــن مســائل خوشــحال هســتم، کــم نوشــته ام و شــاید هیچ کــدام از 
شــما کــه ایــن نشــریه را می خوانیــد، نتوانیــد میــزان خوشــحالی مــرا 
متوجــه شــوید، امــا تــا جایــی کــه شــد گفتــم و اشــاره کــردم  . مطمئــن 
هســتم کــه شــما هــم اگــر بــه هنــر عالقــه داشــته باشــید از وضعیتــی 
اینکــه  بــه  امیدواریــد.  آینــده  بــه  و  کــرده خرســندید  تغییــر  کــه 
روزهــای کســالت بار رو  بــه  پایــان اســت و فرصت هــا بــرای شــکفتن 
بســیار. از این کــه می توانیــم بــرای ارتقــای هنــر ایــن مملکــت تــالش 

کنیــم و آن را بــه جایگاهــی کــه پیــش از ایــن داشــت برگردانیــم.
خودتان را برای قرارهای هفتگی در ســینما آماده کنید

ــه ســینما بیشــتر شــده،  ــال عمومــی نســبت ب ــا وجــود اینکــه اقب ب
امــا هنــوز درصــد قابــل توجهــی از مــردم از بازگشــایی ســینماها 
اطــالع ندارنــد. امــروز کــه درحــال نوشــتن ایــن یادداشــت هســتم، 
و  ســیمرغ  گلشــن،  ویالژتوریســت،  آفریقــا،  هویــزه،  ســینمای   6
اطلــس هــر روز تــا ســاعت ۲ بامــداد میزبــان تماشــاگران بــرای اکــران 
و  »تومــان«  گــردو«،  »درخــت  »قهرمــان«،  »دینامیــت«،  فیلم هــای 
»پوســت« هســتند. البتــه زمانــی کــه شــما ایــن شــماره از نشــریه 
را می خوانیــد فیلم هــای »چــپ  راســت« و »منصــور« هــم بــه اکــران 
ســینما  بــه  آن هــا  تماشــای  بــرای  می توانیــد  و  شــده اند  اضافــه 
ــرار دارد و  ــز در صــف اکــران ق ــم دیگــر نی ــد. همچنیــن ۱۳ فیل بروی
پیــش از جشــنواره فیلــم فجــر امســال، یعنــی تــا ســه مــاه دیگــر، بــه 
ترتیــب روی پــرده می آینــد. پــس خودتــان را بــرای قرارهــای هفتگــی 

ــر دهیــد. ــه دوســتان خــود خب در ســینما آمــاده کنیــد و ب
ــاه و فیلم نامه خوانــی داریــد نیــز می توانــم  ــه فیلــم کوت اگــر عالقــه ب
ایــن نویــد را بــه شــما بدهــم و بگویــم کــه قــرار اســت از هفته هــای 
خراســان  جوانــان  ســینمای  انجمــن  توافــق  از  پــس  و  آینــده 
رضــوی بــا یکــی از ســینماهای مشــهد، پاتوق هــای فیلــم کوتــاه و 
ــه برگــزار شــود  ــه صــورت مجــزا در روزهــای هفت ــی ب فیلم نامه خوان

کــه آن هــم اتفــاق بســیار خوبــی اســت.

ســینا پارســیان؛ چهرهٔ این روزهای موسیقی...
گذری به موســیقی 

بررســی  و  معرفــی  بــه  هربــار  اســت  قــرار  شــماره  ایــن  از 
پیشــنهاد  قســمت،  نخســتین   در  بپردازیــم.  موســیقی  آثــار 

مجموعــه  ترتیــب  بــه  تــا  می کنــم 
کشــتی  ســریالی  موزیک هــای 
»ســینا  از  چهــار  و  ســه  دو،  یــک، 
بــه  دهیــد.  گــوش  را  پارســیان« 
یکــی  او  کــه  گفــت  می تــوان  جرئــت 
آدم  و  باهوش تریــن  مســتعدترین،  از 
ایــن  خواننده هــای  حســابی ترین 
روزهــای موســیقی کشــور اســت، کــه 
خوانندگــی،  در  درخشــش  بــر  عــالوه 
نیــز  آهنگســازی  و  ترانه ســرایی  در 
گفتــن  بــرای  بســیاری  حرف هــای 
بســیار  کارهــای  تاکنــون  و  دارد 
فالحــی،  مازیــار  بــرای  را  باکیفیتــی 
علیــزاده،  محمــد  صادقــی،  رضــا 
مرتضــی اشــرفی و... ســاخته اســت.
دلیــل  بــه  طرفدارانــش  کــه  پارســیان 
آهنگ هــای  مجموعــه   انتشــار 
او  بــه  را  »کاپیتــان«  لقــب  کشــتی، 
آثــار  ایــن  در  تــا  کوشــیده  داده انــد، 

ملــودی  و  شــعر  ببــرد.  جدیــد  فضایــی  بــه  را  مخاطبانــش 
امــواج  روی  بــر  درســتی  بــه  او  کشــتی های  باکیفیــت 
و  گرفته انــد  قــرار  موســیقی  دریــای 
تحریرهــای او در قطعــه کشــتی ســه، 
را  ایــن  می کنــد.  ســورپرایز  را  شــما 
بک وکال هــای  کــه  کنــم  اضافــه  هــم 
همســرش، پرســتو یــاری، در قطعــات 
بــر  شــدت  بــه  ســه  و  دو  کشــتی 

اســت. افــزوده  آثــار  ایــن  زیبایــی 
موجــود،  کیوآرکــد  طریــق  از 
یوتیــوب ســینا  بــه صفحــه  می توانیــد 
از  حمایــت  و ضمــن  برویــد  پارســیان 
آن هــا  بــه  موزیک هــا،  انتشــار  حــق 
رابطــه  در  نظــر خــود  و  گــوش دهیــد 
صفحــه  یــا  ایمیــل  بــه  را  آن هــا  بــا 
اتفاقیــه  وقایــع  نشــریه  اینســتاگرامی 
می توانیــد  همچنیــن  کنیــد.  ارســال 
را  خــود  موردعالقــه  موزیک هــای 
ــه مــا  جهــت معرفــی، نقــد و بررســی ب
شــماره های  در  تــا  دهیــد  پیشــنهاد 
بپردازیــم. آن هــا  بــه  نشــریه  بعــدی 

ایران آریایی، ایران اســامی؛ تقابل یا همپوشــانی؟

سینا نصیری
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صحبــت دربــاره پیشــینه تاریخــی و تمدنــی ایــران بــزرگ بــا فرهنگــی 
غنــی، کاری بــس دشــوار اســت؛ نــه از آن روی کــه اســناد و مــدارک 
متقــن و محکــم در دســت نباشــد، بلکــه گســتره و پیشــینه وســیع 
جهان بینی هاســت.  و  آرا  تشــتت  آمــاج  تمــدن،  و  فرهنــگ  ایــن 
کــوردالن و متعصبیــن کوشــش دارنــد ایــن تاریخچــه دراز را در 
عمــری 2500 ســاله خالصــه و محــدود کنــد. اینــان چشــم خــود را 
بــه روی آثــار تمدنــی شــهر ســوخته، ســیلک، عیــالم و ماننــد این هــا 
ســتم کار  نظــام  کــه  مادهــا،  پرشــکوه  شاهنشــاهی  روی  بــه  کــه 
آشــوری را برانداختــه بــود و نخســتین شاهنشــاهی متمرکــز فــالت 

ــود، بســته اند. ــران ب ای
عمــده باورهــا بــر پیشــینه 7 تــا 8 هــزار ســاله اشــاره می کننــد و آغــاز 
نشــانه های تمدن ســازی را در فــالت ایــران از آن جایــی می داننــد 
کــه ســه گــروه بــزرگ از آریایی هــا وارد ایــران می شــوند، امــا ایــن 

دیــدگاه نیــز همــان آثــار تمدنــی مذکــور را نادیــده می گیــرد.
زمینه هــای  تمــام  در  را  مقــدس  کتــب  کــه  افــراد  از  دســته  آن 
غیردینــی نیــز مرجــع و ختــم کالم می داننــد، چــه پاســخی بــه ایــن 
روایت هــای  »عهدیــن«،  و  »تنــخ«  کــه چگونــه  پرســش می دهنــد 
آفرینــش یهودیــان و مســیحیان، آغــاز حیــات انســان را 6 هــزار 
ســال پیــش می داننــد، حــال آن کــه در ایــران ســکونتگاهی بــا عمــر 
800 هزارســاله یافــت می شــود. )رجــوع شــود بــه »عصــر دیرینــه 
آن کــه  و جالب تــر ســخن  هــول(  فرانــک  نوشــته  ایــران«  ســنگی 
برخــی از اســالم پژوهان نیــز قائــل بــه حیاتــی 8 هزارســاله بــرای 

انســان اند.
دوره نوســنگی و عصــر مــس در ایــران حداقــل از 10 هزارســال پیش 
آغــاز شــده اســت؛ بنابرایــن از حــدود 5 هزارســال پیــش از میــالد تــا 
ــان هخامنشــیان در حــدود 300 ســال پیــش از میــالد مســیح،  پای
ــه رو هســتیم کــه در ســال  ــا یــک تمــدن متمرکــز 5 هزارســاله روب ب
330 ق.م مــورد حملــه وحشــیانه اســکندر و تاخت و تــاز ســلوکیان 
چنــان  هزارســاله   5 تمــدن  ایــن  ریشــه های  امــا  می گیــرد،  قــرار 
ــر از شــرق  ــا آن تهاجــم وحشــیانه، ســوارانی دلی ــه ب ــوی اســت ک ق
آن برخاســته و بــا 100 ســال مبــارزه انقالبــی پیوســته بیگانــگان 
را از خــاک خــود بیــرون می کنــد و آزادتریــن، مردم ســاالرانه ترین 
ــام اشــکانیان  ــه ن ــخ باســتان را ب ــن شاهنشــاهی تاری و قانونمندتری

ایجــاد می کننــد.
حــدود هزارســال پــس از تهاجــم اســکندر و 850 ســال پــس از 
ــه تهاجــم اعــراب  ــت ب ــار نوب ــن ب انقــالب شــکوهمند اشــکانیان، ای
ایمــان، تعالیــم انسان ســاز  بــا ســرپنجه  شــد؛ اعرابــی کــه حــال 
اســالم و انگیــزه جهــاد در راه خــدا راهــی میــدان شــده بودنــد، 
کردنــد  خــود  اســب های  لگدمــال  را  ایــران  فــالت  جغرافیــای 
و کیســت کــه ندانــد بعضــاً تعصــب جاهالنــه عربــی بــر تعالیــم 
اســالمی چیــره شــد و چــه ضربــات هولناکــی بــر پیکــره ایــران و 
ایرانــی وارد کــرد. اگــر 150 ســال پــس از ســلطه ســلوکیان، خانــدان 
پــارت کشــور را بــه وســیله تــوان نظامــی از چنــگ بیگانــگان نجــات 
دادنــد، در ایــن دوره 200 ســال پــس از حملــه اعــراب، کوشــش ها 
بــرای آزادی از ســوی ایرانیــان آغــاز شــد. از آن جایــی کــه تــوان 
نظامــی بــرای ایــن کار چنــدان گره گشــا نبــود، مبــارزات فرهنگــی 
در دســتور کار قــرار گرفــت و اینجاســت کــه توجهــات بــر تمایــز 

می شــود. متمرکــز  فرهنگ هــا 
کیــش  عربســتان،  جزیــره  شــبه  در  اســالم  ظهــور  بــا  مقــارن 
زرتشــتی آییــن رســمی ایــران بــود و شاهنشــاهی ساســانیان، زمــام 
امــور کشــور را در دســت داشــت. به ویــژه از زمــان خســروپرویز، 
حکومــت ساســانی رو بــه اســتفاده از قــدرت تکفیــر آورد. یکــی از 
بزرگتریــن ویژگی هــای هویــت ساســانیان، بنیــان دینــی حکومــت 
آنــان بــود. برخــالف اشــکانیان کــه از لحــاظ دینــی حکومتــی کامــال 
آزاد بودنــد، ساســانیان اقــدام بــه تعییــن دیــن رســمی نمودنــد و 
عرصــه را بــرای پیــروان ســایر ادیــان تنــگ کردنــد؛ به ویــژه افــرادی 
کــه خواهــان خــروج از کیــش زردتشــت بودنــد را ملحــد و مرتــد 
خواندنــد. هم چنیــن از آن جایــی کــه دیــن تبدیــل بــه ابــزاری در 
ــود، کوچک تریــن  دســت حاکمــان و موبــدان حکومتــی ساســانی ب
تحــرکات مخالفت آمیــز را بــا دســتاویز ارتــداد ســرکوب می کردنــد. 
اصــول الحــاد و ارتــداد از ابتــدای ظهــور اســالم نیــز بــه طــور آشــکار 
و خوانش هــای  رهیافت هــا  در  کــه  مذهــب  خــود  در  تنهــا  نــه  و 

سیاســی، اجتماعــی و تاریخــی نیــز حضــور دارد. 
در کیــش زردشــت، سرنوشــت جهــان و آدمیــان بــه دســت ایــزدان 
و دیــوان اســت. دیــوان، زاده اهریمن انــد کــه همــان نقــش شــیطان 

را در اعتقــادات اســالم دارد؛ البتــه در اســالم مهم تریــن اصــل، 
وحدانیــت اســت و بــر اســاس آن آفریننــده یکــی و فقــط خداســت 
و شــیطان در برابــر مــردم اســت، نــه خــدا. در حالــی کــه آن چــه از 
متــون تاریخــی برجــای مانــده نشــان می دهــد اهریمــن در برابــر 

اهورامــزدا اســت.
بــا  و  می دمــد  صــور  در  اســرافیل  اســالم  در  رســتاخیز،  دربــاره 
متالشــی شــدن جهــان، معــاد محقــق می شــود. در کیــش زردشــت 
نیــز ســتاره گوچیهــر بــه زمیــن می خــورد و تمــام ادمیــان بــه جــز 

از بیــن می رونــد. نیکــوکاران 
مســئله تقلیــد و شــرایط خــاص بــرای مراجــع تقلیــد و موبدان، الزام 
وضــو و تیمــم بــرای نمــاز، وجــود قبلــه، الــزام بــه خویشــتن داری در 
برخــورد بــا نامحــرم، فریــب خــوردن انســاِن نخســتین و ســرگردانی 
آن در دنیــا، وجــود منجــی آخرالزمانــی از نســل پیامبــر، مدائــن 
ــه  ــه فاضل ــه پیــش از ظهــور و ســعادتمندی و مدین فاســقه و جاهل

پــس از ظهــور از دیگــر اشــتراکات اســت.
و  ایرانــی  فرهنــگ  تالقــی  نقطــه  این هــا مهم تریــن  از همــه  بعــد 

تاثــر علمــی دانســت. و  تاثیــر  و  را می تــوان طالقــی  اســالمی 
حســین مفتخــری در نوشــتاری می نویســد:»ايرانيان تــازه مســلمان 
در زمينــه باروركــردن فرهنــگ و علــوم انســاني نقــش اساســي ايفــا 
كردنــد و بــا تعصــب در ديــن جديــد كــه معمــوالً ویژگــی نوكيشــان 
اســت، در بســياري از زمينه هــا از اعــراب جلــو افتادنــد. هم چنيــن، 
آنان بـه عنـوان حلقـه واسـط در تفكيـک اسـالم از عـرب و سـازگاری 
انديشــه های ايرانــی و اســالمی و ارتقــا و اعتــالی آن نقــش مهمــی 
بــازی كردنــد و گذشــته باســتانی را بــا ديــن جديــد پيونــد زدنــد و در 
ــم از  ســايه ديــدگاه غيرطبقاتــي اســالم از عــرب و خــارج شــدن علـ
انحصــار طبقــه ای معيــن، در قرن هــای بعــدی طاليــه داران فرهنــگ 
اســالمی شــدند؛ فرهنگــی كــه در دامــن اســالم پــرورش يافــت، ولــی 
ارتبــاط چندانــی بــا اعــراب نداشــت. )ایــران اســالم؛ هویــت ایرانــی، 
میــراث اســالمی، حســین مفتخــری، جســتارهای تاریخــی، ســال 

چهــارم، شــماره دوم (
و  تاریــخ  چــرا  کــه  اســت  ایــن  دارد،  وجــود  کــه  اساســی  ســوال 
فرهنــگ ایــران در دوره انتقــال از عصــر ساســانی بــه عصــر اســالمی 

در هالــه ای از ابهــام و تاریکــی مانــده اســت؟
اعــراب تــا توانســته اند از فرهنــگ و ادب ایــران اقتبــاس کرده انــد 
و دهقانــان نیــز حلقــه اصلــی اتصــال فرهنــگ باســتان بــه فرهنــگ 
اســالمی هســتند. نویســنده کتــاب »فرهنــگ ایــران در دوره انتقــال 
از  عصر ساســانی به عصر اســالمی« در پاســخ به ســوال مطروحه 
از تعریــب ســخن می گویــد. مولــف ایــن کتــاب معتقــد اســت ایــن 
دوران، دوران انتقــال نــام دارد، نــه انقطــاع؛ زیــرا فرهنــگ ایرانــی در 
فرهنــگ عربــی وارد می شــود تــا در آینــده جلــوه یابــد. تعریــب در 
ــوده،  ــی نب ــزی کــه در اصــل عرب ــی گردانیــدن چی ــی عرب لغــت یعن
بــه گونــه ای کــه از هــر لحــاظ بــه شــکل عربــی درآیــد و اصــل آن 
فرامــوش شــود، امــا دربــاره ایــن دوران انتقالــی منظــور از تعریــب، 

تعریــب در لغــت نیســت.
در وهلــه اول می تــوان بــه تعریــب اشــخاص اشــاره کــرد؛ یعنــی 
نســبت دادن افــراد بــه یــک طایفــه عــرب بــر اســاس نســبت مولــی 
و بنــده. تعریــب دیگــر تعریــب در تاریــخ اســت؛ زبــان اســالم، زیــان 
عربــی بــوده اســت. اعــراب ســخت گیری بســیاری بــر غیراعــراب و 
بــه ویــژه ایرانیــان داشــتند. بنــا بــه جبــر زمانــه، ایرانیــان بیشــتر آثــار 
خــود را بــه زبــان عربــی می نوشــتند، امــا در همــان دوران تعــداد 
کتاب هــای بــه زبــان فارســی بســیار اســت، امــا »روال حاکــم بــر 
تاریخ هــا چنــان اســت کــه قرائــت آن هــا ایــن توهــم را در خواننــده 
پدیــد مــی آورد کــه در آن دوران ، فقــط زبــان و اجتمــاع عربــی وجــود 
ــز و همه جــا و همه وقــت  ــن تاریخ هــا همه چی داشــته اســت و در ای
خالصــه  آن هــا  تحریــکات  و  عــرب  ســران  و  قبایــل  همــان  در 
می شــده و عناصــر و رویدادهــای دیگــر آن چنــان در ســایه اینــان 

قــرار گرفته انــد کــه گویــی اصــال نبوده انــد.« .
از آنجــا کــه محدودیــت صفحــات مجــال ســخن بیشــتر نمی دهــد 
ــه ســمت همپوشــانی  ــرازو بیشــتر ب ــه ت ــه کف ــب آن ک خالصــه مطل

ســنگینی می کنــد.

*در این نوشــتار از منابع ذیل اســتفاده شــده است:
باقری، مهری، دين های ايرانی پيش از اســالم، تبريز، دانشــگاه تبريز، 1376

تهــران،  رجب نيــا،  مســعود  ترجمــه  ايــران،  باســتانی  ميــراث  ن.  ريچــارد،  فــرا، 
1368 فرهنگــی،  و  علمــی  انتشــارات 

مطهری، مرتضی، خدمات متقابل ايران و اســالم، تهران، صدرا، 1368
مالیــری، محمــد مهــدی، تاریــخ و فرهنــگ ایــران در دوران انتقــال از عصــر ساســانی 

بــه عصــر اســالمی، تهــران، نشــر تــوس، 1382

فعالیت های میدانی ســت که انســان را هنرمند می کند
تاثیــر مطالعــه صــرف بر یادگیری هنر
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یــا حرفــه چــه میــزان کمــک  یادگیــری هنــر  بــه  مطالعــه صــرف 
؟ می کنــد

بــا نگاهــی کوتــاه بــه وضعیــت محصــالن میهن مــان شــاید بتــوان بــه 
ــا حقیقــت  ــن مــورد رســید، امــا واقعیــت ب جــواب مختصــری در ای

فاصلــه بســیاری دارد. 
ــرای  ــادی در یادگیــری دارد، امــا ب ــی ای حــال مطالعــه نقــش زی عل
هنــر آموختــن، فعالیــت عملــی بایــد صــورت گیــرد و مابیــن آن، 
مطالعــه  هــای زمینــه  ای، مســاعدت زیــادی در ایــن مســیر بــه انســان 

خواهــد رســاند.
بــا نــگاه بــه اوضــاع مــدارس و همچنیــن فــارغ التحصیــالن دانشــگاه 
و  کتبــی  آموختــن  صــرف  و  صــرف  مطالعــه  تاثیــر  بــه  می تــوان 

شــفاهی در فراگرفتــن و هنــر و حرفــه پــی بــرد.
مــدارس،  در  تحصیلــی  دوران  اتمــام  از  بعــد  معمــوال 
دانش آموختــگان بــا وجــود طــی کــردن صحیــِح تمــام کالس هــای 
عملــی و آزمایشــگاهی، هنــر خاصــی را نیاموختنــد و صرفــاً همــان 
فایــده ای  آ ن هــا  زندگــی  در  کــه  پیش پا افتــاده  و  ســاده  مطالــب 
از  بعــد  کــه آن هــم  را در ذهــن دارنــد  برایشــان داشــته اســت، 

می شــود، فرامــوش  ذهن شــان  از  ماه هــا  و  هفته هــا 
امــا قضــاوت بــا ایــن مقــدار کار پســندیده ای نیســت؛ چراکــه ممکــن 
اســت ایــن مطالعــات، زمینــه آموختــن هنــری متعالــی در آینــده 
ــرار داد.  ــد دوران پــس از مــدارس را مــورد تأمــل ق باشــد؛ پــس بای
حــال بــا توجــه بــه اینکــه صحبــت مــا در مــورد مطالعــه صــرف بــوده، 
بــه دوران دانشــگاه ســفر می کنیــم و از دانشــگاه های فنی و حرفــه ای 

عجالتــا عبــور می کنیــم.

 ۱۲ آن مطالعــه  کــه  باشــد  همــان فضایــی  بایــد  دانشــگاه طبعــاً 
ســاله محصــالن در آن، کاربــرد داشــته باشــد و در دانشــگاه بــه 
یادگیــری آن هنــر متعالــی و مدنظــر دســت یابنــد. بــا توجــه بــه 
اینکــه مطالعــه، کارکــرد ذهــن را تقویــت می کنــد، امــا بــاز هــم شــاهد 
ایــن هســتیم کــه درصــد قابــل توجهــی از دانشــگاهیان، پــس از 
فارغ التحصیــل شــدن، همچنــان هنــر خاصــی را نیاموختنــد. بایــد 
منصــف بــود؛ شــاید فارغ التحصیــالن، مطالعــه خوبــی را در مــورد 
هنــر و حرفــه  مدنظــر خویــش انجــام داده انــد، امــا در مقــام عمــل پی 
می بریــم کــه حــرف زیــادی بــرای بیــان ندارنــد. بــه نظــر شــما دلیــل 

ایــن اتفــاق چیســت؟
بــرای فهــم دقیــق ایــن موضــوع، مقایســه بیــن دانش آموختــگان 
دانش آموختــگان  و  فنی و حرفــه ای  دانشــگاه های  و  هنرســتان 
مــدارس و دانشــگاه های معمــول سراســر کشــور انجــام می دهیــم. 
بــا رؤیــت وضعیــت ایــن دو نهــاد کــه در یکــی از آن هــا در کنــار 
مطالعــه، کارهــای عملــی و آزمایشــگاهی و کارگاهــی وجود دارد و در 
ضلــع روبــه روی آن اکثــر توجــه مدرســین و مســئولین، بــر مطالعــه و 
آزمون هــای کتبــی اســت، بــه راحتــی می تــوان بــه ایــن مهــم دســت 
یافــت کــه فــردی کــه در نهــاد نخســت بــه تحصیــل پرداختــه، حــرف 
بســیاری در مقــام عمــل دارد؛ بــا اینکــه شــاید مــدرک آن در کشــور 
اهمیــت کمتــری نســبت بــه نهــاد مقابــل داشــته باشــد، کــه ایــن 
مهــم خــود از ضعف هــای سیســتم آمــوزِش مطالعه محــور اســت.
البتــه کــه ســبک یادگیــری افــراد نیــز بــا هــم متفــاوت اســت و ایــن 
نتیجــه قطعــی و قابــل تعمیــم بــه تمــام جامعــه محصلیــن نیســت و 

بایــد افــراد ســبک یادگیــری مناســب خــود را بیابنــد.
ســیاهی بنــده برآمــده از تجربــه شــخصی و مطالعاتــی بــوده کــه در 

ایــن زمینــه بــه دســت آمــده اســت. و مــن هللا توفیــق.

نگاهــی بــه آغاز فعالیــت اصناف فرهنگی



دو روز پیــش بــود کــه معــاون فرهنگــی وزیــر فرهنگ  وارشــاد اســالمی از برگــزاری دومیــن نمایشــگاه مجــازی کتــاب در بهمــن مــاه ســال ۱۴۰۰ خبــر 
داد. ایــن دومیــن سالی ســت کــه بــه علــت شــیوع کرونــا نمایشــگاه کتــاب شــکل مجــازی گرفتــه اســت. در هفتــه اول بهمــن ســال 1399 نمایشــگاه 
کتــاب بــرای اولیــن بــار بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد. طبــق آمارخانــه کتاب و ادبیــات ایــران یک میلیــون و 254 هــزار و 599 نســخه کتــاب بــه ارزش 

640 میلیــارد و 258 میلیــون و 77 هــزار و 568 ریــال در ایــن نمایشــگاه بــه گونــه مجــازی بــه فــروش رفــت. 
برگــزاری نمایشــگاه کتــاب بــه صــورت غیرحضــوری شــاید آن شــور و اشــتیاق و شــلوغی بازدیــد فیزیکــی از نمایشــگاه را نداشــته باشــد، ولــی 
فرصت هــای جدیــدی بــرای اهالــی فرهنــگ و نشــر ایجــاد کــرده اســت. از امتیــازات نمایشــگاه مجــازی، می تــوان صرفه جویــی در هزینه هــای برگــزاری 
و حــل مشــکل رفت وآمــد حضــوری بــه محــل برگــزاری نمایشــگاه، وجــود شــفافیت در کیفیــت و تعــداد ناشــران و کتاب هــای موجــود را برشــمرد. 
ــرای همــه ناشــران ظرفیــت یافــت.  ــه غرفه چینــی حــل شــد و غرفــه مجــازی ب ــوط ب ــر ایــن محدودیــت فضــای نمایشــگاهی و حواشــی مرب عــالوه ب

ــا نمایشــگاه کتــاب بــه صــورت مجــازی و در بهمن مــاه برگــزار می شــود. امســال نیــز بــه دلیــل ادامــه یافتــن شــیوع کرون

برگزاری دومین نمایشگاه مجازی کتاب

دوهفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی/ سال هفتم/ شمارۀ هشتاد و یک/ نیمۀ دوم آبان 71400
ادبـــــــی

جم؛ جمشــید یا ســلیمان؟

غادة الســمان؛ دریایی در بیروت

بازتــاب هویت  ملی ایرانیان
در ادبیــات قاجار
و شــعر مشروطه الناز نوری
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خاتم جم را بشــارت ده به حســن خاتمت
کِاســم اعظم کرد از او کوتاه دســت اهرمن

پادشــاه  نخســتین  و  طهمــورث  فرزنــد  جمشــید،  یــا  جــم 
اساطیری ســت، امــا آیــا میــان جمشــید بــا خاتــم، اســم اعظــم و 
اهرمــن ارتباطــی وجــود دارد یــا جمشــید بــا فــرد دیگــری خلــط 

اســت؟ شــده 
پــس از حملــه اعــراب و اســتقرار اســالم در ایــران، داســتان های 
بیــن  و  کــرد  پیــدا  آمیختگــی  ســامیان  قصه هــای  بــا  ملــی 
بنی اســرائیل  شــاهان  و  پیامبــران  بــا  ایرانــی  شــخصیت های 
پیونــد ایجــاد شــد. از نمونه هــای ایــن پیونــد، جمشــید و حضــرت 
ــه نظــر  ــد. ب ــز حضــور یافته ان ــی مــا نی ــار ادب ســلیمان اند کــه در آث
می رســد شــاعران متقــدم تــا قــرن پنجــم بیــن جــم و جمشــید 
فــرق گذاشــته اند و بیش تــر، جــم را بــه معنــی ســلیمان گرفته انــد 
کــرده  اســتفاده  را  ســلیمان«  »جــّم  ترکیــب  منوچهــری  حتــی  و 

اســت: »خســرو مــا پیــش دیــو جــّم ســلیمان شــده اســت«.
امــا بــه طــور کلــی جــم و جمشــید هــر دو بــا ســلیمان آمیخته انــد 
و بــرای تمییــز بیــن ایــن دو شــخصیت در برهــان قاطــع نوشــته 
ــا  شــده اســت :»...ســلیمان علیه الســالم را گوینــد در جایــی کــه ب
خاتــم و دیــو و پــری گفتــه شــود و جمشــید باشــد جایــی کــه بــا 
جــام و صراحــی مذکــور گــردد«. البتــه  ایــن گفتــه همیشــه درســت 
نیســت؛ بــرای مثــال، ســنایی در بیتــی دیــو، خاتــم و جــام را همــراه 
هــم آورده اســت: جــم از ایــن قــوم بجستســت کنون/دیــو بــا خاتــم 

و بــا جــام جــم اســت
بــه  یافته انــد،  پیونــد  هــم  بــا  دو  ایــن  چــرا  بدانیــم  اینکــه  بــرای 
بررســی مشــابهت هایی کــه از خــالل روایــات گوناگــون بیــن آن هــا 

ایجــاد شــده اســت، می پردازیــم.
1. جمشــید و ســلیمان هــر دو تخــت روان داشــتند و بــا آن در 
ــاره تخــت ســلیمان آمــده اســت کــه  ــد. درب ــرواز کردن آســمان ها پ
از  بــود صــد فرســنگ کــه تخــت خویــش را کــه  »او را بســاطی 
زر نــاب بــود بــه آن می نهــاد و بــر فــراز آن دو کرکــس بودنــد کــه 
چــون ســلیمان بــر تخــت می آمــد بــه پــرواز در مــی آمدنــد«. در 
ــاد کــه مســّخر ســلیمان بــود، تخت/قالیچــه را بــه  روایــت دیگــر ب
حرکــت در مــی آورد. جمشــید نیــز در آســمان پــرواز کــرده اســت و 

بــه تصویــر می کشــد: شــاهنامه این گونــه 
بــه فــرّ کیانی یکی تخت ســاخت

چه مایه بدو گوهر اندر نشــاخت

در نوشــتار قبــل معرفــی و بررســی آثــار نویســندگان و شــاعران 
ادبیــات عــرب را بــا برجســته ترین نویســنده زن معاصــر عــرب، 
»غــادة الســمان« آغــاز کردیــم و برآنیــم در ادامــه بــه معرفــی آثــار 

او بپردازیــم.
آثــار غــادة الســمان از نظــر خواننــده فارســی زبان، بــه دو گــروه 
تقســیم می شــود: گــروه اول آثــار مهــم و ترجمه شــده و گــروه دوم 
آثــار مهــم و ترجمه نشــده. مقیــاس مــا در بحــث، فقــط ترجمــه 
ــار تعلــق  ــه عنــوان آث ــه ایــن نویســنده ب اســت و همــه آنچــه کــه ب
دارد از تقســیم بندی مــا خــارج اســت و ایــن طبقه بنــدی تنهــا در 
ــه ایــن  ــان، قابــل بررســی اســت. ب ــزد مــا خواننــدگاِن غیرعرب  زب ن
ــا آثــاری مواجهیــم کــه بــه زبــان فارســی  خاطــر در گــروه اول مــا ب
تقســیم بندی های  بــا  بــاز  میــان  ایــن  در  و  باشــد  ترجمــه شــده 
دیگــری نیــز مواجــه خواهیــم شــد؛ البتــه ایــن بــار از نــگاهِ مــِن 
معرفی کننــده، آثــار بــه دو گــروه آثــار بــا ترجمــه عالــی و آثــار تنهــا 
ترجمه شــده تقســیم می شــود؛ کــه تمرکــز مــا بــر گــروه اول اســت.
بــه عقیــده مــن ترجمه هــای آثــار، شــدت و ضعــف و نزدیکــی و 
دوری بــه اثــر دارنــد. هــر اثــر ترجمه شــده در نگاهــی خوش بینانــه 
مترجــم  تســلط  هنــر  امــا  می کنــد،  منتقــل  را  اصلــی  مطالــب 
تــا  برابــر  واژگان  گزینــش  از  بیــان  و  مبــدأ  زبــان  و  داســتان  بــر 
انتخــاب  حتــی  و  برگردان شــده  زبــان  دســتور  و  جمله بنــدی 
عنــوان کتــاب، مــا را بــه اثــر و افــکار نویســنده و شــاعر نزدیــک 
ــری از ایــن دســت  ــه دوری از هــر اث ــا گاه مــا را وادار ب ــد، ی می کن
نــگاه  بــر  گویــی  نامحســوس،  گاه  و  ظریــف  تفــاوت  می کنــد. 
نقادانــه خواننــده دقیــق می شــود و او را از خوانــدن هــر اثــری بــر 

حــذر مــی دارد کــه عــذر موجهــی نیــز هســت.
ــان فارســی ترجمــه شــده،  ــه زب ــار بســیاری ب از غــادة الســمان، آث
امــا پــر واضــح اســت کــه آثــاری هــم هنــوز ترجمــه نشــده اســت. 
از آثــار ســمان، داســتان بلنــد و اشــعار او ترجمــه شــده اســت 

اینکــه ایرانیــان از دیربــاز بــه »تمایــز فرهنگــی« خــود آگاه بوده اند و از 
طریــق آن »خــودی« را از »دیگــری« بــاز می شــناختند، از نشــانه های 
شــکل گیری هویــت جمعــی و عامــل و پیونددهنــده آنــان در طــول 
تاریــخ ایــن ســرزمین بــوده اســت. در ایــن میــان، زبــان فارســی از 
عناصــر مهــم تــداوم ایــن حــس و پیوند دهنــده و اســتوارکننده ایــن 
ــن دســتاورد   ــوان مهم تری ــه عن ــوده اســت و شــعر فارســی –ب ــاور ب ب
فرهنگــی قــوم ایرانــی- همــواره نقشــی پررنــگ در انتقــال مفاهیــم، 
اندیشــه ها، فرهنــگ و تاریــخ ایفــا کــرده اســت. از جملــه »ایــده 
ایــران و عناصــر آن در میــراث فرهنگــی ایرانــی ]نیــز[ بــا برخــورداری 
از یــک ســنت ادبیــات شــفاهی نیرومنــد، بــه ویــژه شــعر، از طریــق 
نقالــی و شــاهنامه خوانی در میــان توده هــای شــهری، روســتایی 
ــا آن جاکــه[  ــه اســت. ]ت ــی و عشــیره ای گســترش یافت و مناطــق ایل
بســیاری از مردمــان بی ســواد، اشــعار حافــظ و ســعدی و شــاهنامه 
فردوســی را در حافظــه دارنــد و در گفت وگوهــای روزانــه اجتماعــی 
ــد«1 )احمــدی، 1397: 222(؛ از  ــه آن هــا اشــاره می کنن ــاً ب خــود غالب
ایــن رو »شــعر تنهــا نماینــده ذوق ایرانیــان نیســت، بلکــه ارزش آن 
به مراتــب بیشــتر اســت؛ زیــرا محــل انعــکاس تمــدن و فرهنــگ، 
و  آرمان هــا  و  خشــم  و  قهــر  و  آرزوهــا  و  اندیشــه ها  تجلــی گاه  و 
شکســت ها و پیروزی هــای آنــان اســت«2 )ذاکــر حســین، 1377: 

ج1، 23(.
در میانــه ســال های پرآشــوب پــس از انقــراض صفویــان تــا روی کار 
آمــدن قاجارهــا »طبعــاً مجالــی بــرای رشــد و نمــو ادبیــات نبــود؛ تــا 
حــدی کــه ایــن دوره را بایــد فقیرتریــن ادوار ادبیــات ایــران به شــمار 
آورد«3 )آرین پــور، 1372: ج1، 12(، امــا بــا روی کارآمــدن قاجارهــا و 
توجهــی کــه بــه شــعر مدحــی )درحقیقــت شــعر تبلیغــی( داشــتند، 
بــازار شــعر اندک انــدک رونــق گرفــت، شــاعران شــیوه دوره صفــوی 
را رهــا کردنــد و در غــزل و قصیــده بــه اســلوب گذشــتگان بازگشــتند 
و جنبشــی را شــکل دادنــد کــه »مکتــب بازگشــت« نــام گرفــت4 

)شــفیعی کدکنــی، 1387: 56(.
ادبیــات  میــان  معنــوی  »همبســتگی  آدمیــت-  گفتــه  –بــه  ایــن 
اجتماعــی و فلســفه سیاســی« کــه در هــر دوره تاریخــی هــم وجــود 
دارد، ســبب شــده اســت کــه در دوره قاجــار همــگام بــا »تحــول 
افــق اجتماعــی«، شــاهد »ادبیــات تــازه ای« باشــیم5 )آدمیــت، 1355: 
ــی و انقــالب  51(. عصــری کــه رویدادهایــی چــون جنگ هــای جهان
ــروا خواهــد  ــی بی پ مشــروطه را پشــت ســر گذاشــته اســت، ادبیات
داشــت. جنــگ جهانــی اول و درگیــر شــدن ایــران، »مرحلــه ای تــازه 
پیــش روی شــاعران می گشــاید«. این بــار، زمانــی کــه شــاعران از 
آزادی صحبــت می کننــد، رهایــی از قیــد و بنــد روس و انگلیــس 
را در نظــر دارنــد. هنگامــی کــه از فقــر و فالکــت و ویرانــی ایــران 
اجانــب می داننــد،  و  را دســت خارجــی  آن  می ســرایند، عامــالن 
جنبــش  و  99(؛   :1384 )آژنــد،  داخلــی6  عوامــل  از  ته رنگــی  بــا 
مشــروطیت چنــان تحولــی در ادبیــات ســنتی ایجــاد می کنــد کــه تــا 
پیــش از آن »هیــچ گاه ادبیــات فارســی، ایــن همــه و این گونــه آشــکارا 
و بی پــروا بــه نقــدِ دو شــعبه اســتبداد دینــی و سیاســی )تعبیــری 
اســت کــه آیــت هللا نائینــی بــه کار بــرده اســت( در ایــران نپرداختــه 

بــود«7 )آجودانــی، 1393: 41(.
و  آمــدن جهشــی فکــری  بــه وجــود  باعــث  نهضــت مشــروطیت 
جنبشــی اجتماعــی شــد کــه در عمــق اندیشــه و افــکار ســخنوران 
آن عصــر اثــر کــرد؛ »تأثیــر تکان دهنــده ایــن نهضــت، ادبیاتــی پدیــد 
آورد کــه پاســخگوی احســاس و اندیشــه مــردم آن روز کشــور بــود8 
)ذاکرحســین، 1377: 48(؛ از همیــن روی، شــعر ایــن عصــر نیــز، کــه 
از آن بــه عنــوان شــعر ملــی یــاد می کننــد »بازتــاب روحیــه جمعــی 
ملــت ایــران اســت و شــاعران ســعی دارنــد کــه بتواننــد بازتابــی 
از خودشناســی اجتماعــی و ملــی مــردم ایــران را در اشــعار خــود 

ترســیم نماینــد«9 )لــک، 1385: 114(.
تحــوالت اجتماعــی و فکــری، نــه  تنهــا بــه نــو شــدِن مضامیــن و 
معانــی می انجامــد، کــه بــه دنبــال آن دگرگونــی الفــاظ را هــم بــه  
ــم خیال بافــی و خدمــت  ــال دارد. ایــن شــرایط، شــعر را از عوال دنب
بــه خدمــت آزادی و اجتمــاع درآورد و تفکــر و  مــی و معشــوقه 
ــه ســوی یــک هــدف  ــان را ب اندیشــه شــاعران را دگرگــون کــرد و آن

عالــی و مســئولیت اجتماعــی رهنمــون شــد.

که چون خواســتی دیو برداشــتی
ز هامون به گردون برافراشــتی

چو خورشــید تابان میان هوا
نشســته بر او شــاه فرمان روا

2. همان طــور کــه ســلیمان بــه داشــتن خاتــم معــروف اســت، بــرای 
جمشــید نیــز می تــوان خاتــم در نظــر گرفــت. بــه روایــت وندیــداد، 
اهورامــزدا دو ابــزار بــه جمشــید داد کــه یکــی از آن هــا »ســورا« 
بــود. بــرای ســورا دو معنــی بیــان شــده اســت؛ یکــی از معانــی، 
ســالح زریــن اســت و دیگــری نگیــن زر. بــا توجــه بــه معنــای دوم 
می تــوان بــرای جمشــید، خاتــم متصــور شــد. در بندهشــن نیــز 
آمــده اســت کــه بــر ســر گــرز یــا شمشــیر جمشــید نگینــی وجــود 

دارد.

3. از شــباهت های دیگــر جمشــید و ســلیمان بــه کارگیــری دیو هــا 
اســت. ســلیمان دیــوان را مطیــع خــود کــرده بــود و دربــاره اطاعــت 

دیــوان از جمشــید نیــز در شــاهنامه آمــده اســت:
بفرمــود دیوان ناپاک را

بــه آب انــدر آمیختن آب را... 

4. پــس از این کــه جمشــید ادعــای خدایــی کــرد، دوران طالیــی 
پادشــاهی اش بــه پایــان رســید و فــرّ ایــزدی از او دور شــد. ســپس 

ضحــاک بــه جــای او بــر 
تخــت نشســت و وقتــی 
را  ضحــاک  فریــدون، 
در  را  او  داد  شکســت 
کــرد.  اســیر  دماونــد 
»صخــر الجــن« کــه خاتــمِ 
و  دزدیــده  را  ســلیمان 
مانــع حکمرانــی او شــده 
دماونــد  در  هــم  بــود 

شــد.  اســیر 

کــه  جهان نمــا  جــام   .5
احــوال خیــر و شــر عالــم 
می شــد،  معلــوم  آن  از 
منســوب  جمشــید  بــه 
ســلیمان  اســت.  شــده 
نیــز آینــه ای داشــت کــه 
در آن جهــان را می دیــد.

6. دربــاره آغــاز نــوروز روایت هایــی وجــود دارد مبنــی بــر این کــه 
ــدن او کــه  ــه حکومــت رســید:»...مردم از دی ــوروز ب جمشــید در ن
چــون خورشــید بــر تخــت خــود می درخشــید بــه حیــرت افتادنــد 
ایــن روز  اســت. همگنــان گفتنــد  او خورشــید  کــه  پنداشــتند  و 
نــو اســت«. در یــک روایــت ضعیــف، وضــع نــوروز بــه ســلیمان 

منســوب شــده اســت. 
نــوروز  وضــع  ماننــد  شــباهت ها  ایــن  از  بعضــی  اســت  ممکــن 
توســط ســلیمان ناشــی از خلــط روایــات مربــوط بــه جمشــید و 
ســلیمان باشــد، امــا بــه هــر روی، آمیختگــی شــخصیت جمشــید 
بــا ســلیمان مسئله ایســت کــه در متــون ادبــی و حتــی در آثــار 

تاریخــی نمــود یافتــه اســت.

* در یادداشــتی که خواندید از منابع ذیل اســتفاده شــده اســت:

جمالــی، شــهروز؛ جمالــی، زهــرا.)1392(. بررســی و تطبیــق شــخصیت جمشــید 

نامــۀ  فصــل  در  خواجــه.  دیــوان  و  حافــظ  و  عطــار  مثنوی هــای  در  ســلیمان  و 

تخصصــی تحلیــل و نقــد متــون زبــان و ادبیــات فارســی. شــماره 16. 

جنــی  عــرب  فــرش  در  جنیــان  ملکــه  پادشــاه  نقــش   .)1397( آزاده.  پشــوتنی، 

 .33 شــماره  گلجــام.  نامــه  فصــل  دو  در  فــارس. 

شمیســا، ســیروس)1375(. فرهنــگ تلمیحات. چــاپ پنجم. تهران:فردوس. 

ادبیــات  در  واره هــا  داســتان  و  اســاطیر  جعفر)1391(.فرهنــگ  محمــد  یاحقــی، 

معاصــر. فرهنــگ  تهــران:  چهــارم.  چــاپ  فارســی. 

کــه در تقســیم بندی ترجمــه شــده عالــی قــرار می  گیــرد. کتــاب 
احســان  آقــای  از  ترجمــه  یــک  تنهــا  بیــروت«  »کابوس هــای 
موســوی خلخالــی از نشــر نــی دارد و کتــاب »دانــوب خاکســتری« 
را هــم فقــط خانــم نرگــس قندیــل زاده از نشــر ماهــی ترجمــه 

کرده انــد. 

در آثــار شــعری، همــه مجموعــه  آن، بــه ترجمــه آقای عبدالحســین 
فــرزاد از نشــر چشــمه، از بهتریــن ترجمــه هاســت و بــه تاییــد 

خانــم ســمان هــم بســیار دقیــق و اصیــل بــه حســاب می آیــد. 
کتاب هــای شــعری بــا ترجمــه آقــای موســی بیــدج و آقــای علــی 
زمانــی علویجــه نیــز از نمونه هــای بســیار خــوب و دقیــق در درجــه 

دوم بــه حســاب می آیــد.
داســتان بلنــد »بیــروت 7۵« بــه ترجمــه خانــم محبوبــه افشــاری 
از نشــر نیمــاژ بــه دلیــل ترجمــه دقیــق و نزدیــک بــه متــن اصلــی 
پیشــنهاد می شــود. داســتان بیــروت ۷۵ در یــک تاکســی آغــاز 
می شــود کــه در آن بــا پنــج شــخصیت اصلــی آشــنا می شــویم. 
هــر کــدام از آن هــا بــه دنبــال چیــزی هســتند کــه هویــت آن هــا 
را بســازد: امنیــت، شــهرت، ثــروت، عــزت، پایــان ســنت و اعــالم 

یافتــن خــودی خــود.
یکــی از شــخصیت ها، زنــی در جســتجوی عشــق و آزادی جنســی 
اســت. دیگــری روح خــود را می فروشــد و ســه شــخصیت دیگــر 
از طبقــه فقیــر بــه دنبــال رفــع نیاز هــای اولیــه و حقــوق اجتماعــی 
هســتند. ایــن اثــر داســتانی تکان دهنــده و نگران کننــده اســت، 

از یــک دوره مهــم تاریــخ در لبنــان 7۵.
بــا  اگــر  حتــی  می خوانیــم:»و  را  کتــاب  ایــن  از  اندکــی  هــم  بــا 
صراحــت از تــرس و شــک خــود می گفــت کــه »بــه نظــرم تــو دیگــر 
مثــل گذشــته مــرا دوســت نــداری«، جــواب خواهــد داد:» همیــن 
ــی عشــق در  ــی، یعن ــه خــودت شــک کن ــه در عشــقم نســبت ب ک
قلــب تــو از بیــن رفتــه اســت. شــک، دلیــل عــدم اطمینــان و عــدم 
اطمینــان دلیــل نبــود عشــق اســت. کســی کــه بــه فکــر خیانــت 
نیســت، هرگــز بــه معشــوق خــودش شــک نمی کنــد.« همان طــور 
جایــگاه  از  را  او  و  بــود  گفتــه  را  این هــا  گذشــته  شــب  کــه 
زیبایــی  جــواب  بــود.  کشــانده  اتهــام  قفــس  بــه  مدعی العمــوم 
ــود  ــود، امــا قانع کننــده نبــود. کلمه هــا. کلمه هــا. قســم خــورده ب ب
کــه صــادق و وفــادار اســت و یاســمین جــرات نکــرده بــود بگویــد 
حرف هایــش را بــاور نکــرده اســت و دیگــر ایــن کــه زن عاشــق 
احســاس عجیــب و وحشــتناکی در تشــخیص حضــور زن دیگــر 

در زندگــی عشــقی خــود دارد.«

۱. احمدی، حمید. هویت ایرانی از دوران باستان تا پایان پهلوی.

۲. ذاکر حسین، عبدالرّحیم. ادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطیت.

۳. آرین پور، یحیی . از صبا تا نیما.

۴. شفیعی کدکنی، محمدرضا. ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما.

۵. آدمیت، فریدون. ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران.

۶. آژند، یعقوب. تجدد ادبی در دوره مشروطه.

۷. آجودانی، ماشاء هللا. یا مرگ یا تجّدد: دفتری در شعر و ادب مشروطه.

۸. ذاکر حسین، عبدالرّحیم. ادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطیت.

۹. لــک، منوچهــر. »رویکــردی بــه گونه شناســی شــعر ملــی در عصــر مشــروطه«، 

گفتارهایــی دربــاره انقــالب مشــروطیت و هویــت ملــی در ایــران، بــه اهتمــام حســین 

گــودرزی.
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ســال گذشــته جنــگ شــش هفتــه ای میــان جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان بــر ســر منطقــه خودمختــار قــره بــاغ در قفقــاز جنوبــی بــه وقــوع پیوســت. 
منطقــه قفقــاز جنوبــی شــامل ســه کشــور جمهــوری آذربایجــان، ارمنســتان و گرجســتان اســت کــه در همســایگی بــا ســه کشــور فدراســیون روســیه، 
ترکیــه و جمهــوری اســالمی ایــران قــرار دارد. امــا بــا گذشــت یــک ســال از تحــوالت جنــگ دوم قــره بــاغ آرایــش سیاســی میــان کشــورهای منطقــه بــه 

شــکل بنیادینــی تغییــر کــرده اســت.
تغییــر در جغرافیــای سیاســی و ژئوپلیتیــک منطقــه قــره بــاغ بــه گونــه ای باعــث ایجــاد ترکیبــی از تهدیــد و فرصــت بــرای ایــران شــده اســت. مشــکالتی 
ماننــد امنیتی شــدن مرزهــا در منطقــه شــمال غــرب کشــور، نزدیکــی میــدان نبــرد بــه منطقــه صفــر مــرزی قلمــرو ســرزمینی ایــران، ضعیف شــدن 
موقعیــت و جایــگاه ترانزیتــی ایــران، افزایــش نفــوذ ترکیــه در تعامــالت منطقــه قفقــاز و متعاقــب آن حــوزه خــزر، ایجــاد پایگاه هــای اطالعاتــی رژیــم 
صهیونیســتی در پــی کمک هــای ایــن رژیــم بــه جمهــوری آذربایجــان در جنــگ اخیــر، حضــور و انتقــال نیروهــای تروریســتی و ســلفی از ســوریه بــه 
باکــو توســط ترکیــه بــرای کمــک بــه جمهــوری آذربایجــان در جنــگ بــا ارمنســتان و قرارگیــری آن هــا در پشــت مرزهــای شــمال غربــی خــاک ایــران کــه 
موجــب افزایــش مالحظــات امنیتــی در مرزهــای شــمال غربــی ایــران شــده اســت«، از مســائلی اســت کــه بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم بــرای 

امنیــت ملــی جمهــوری اســالمی ایــران پیامدهــای منفــی و گرانــی را در پــی خواهــد داشــت.

یک سال از جنگ دوم قره باغ گذشت

تاریـــــخ   و
اندیــــــشه

دوهفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی/ سال هفتم/ شمارۀ هشتاد و یک/ نیمۀ دوم آبان 1400
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اگــر از وقــوع انقــالب سوسیالیســتی در گــرو بحــران کــه منجــر 
شــد  ســرمایه داری  صنعتــی  پیشــرفته  جوامــع  در  انقــالب  بــه 
بگذریــم، بــر اســاس تــز اراده گرایــی، بــه کمــک افــراد محــدود و 
انقــالب  بــه  خدمت گــذاری  بــرای  الزم  اراده  دارای  کــه  معــدود 
حضــور  بــر  متکــی  جنبش هــای  نارســایی  می تــوان  هســتند، 
توده هــا را جبــران کــرد. بــه تعبیــری دیگــر، اراده گرایــی همچــون 
توده هــای  کــه همــان  را  بــزرگ  موتــور  کوچــک می توانــد  موتــور 
مســتعد انقــالب هســتند را بــه حرکــت درآورد. ایــن جنبش هــای 
چریکــی، ادغامــی از نظریــات مارکسیســتی- مائوئیســتی را بــا 
شــرایط خاصــی از جملــه اســتفاده از تجربــه کوبــا تــوام ســاخته 
و در برخــی از کشــورها از جملــه آمریــکای التیــن، بــا چهره هــای 
مهمــی ماننــد چــه گــوارا، از صفحاتــی دیگــری از گســتره نظــری 
می رونــد.  شــمار  بــه  بیســتم  قــرن  در  مارکسیســم  عملــی  و 
تغییــر جغرافیــای انقــالب از جوامــع ســرمایه داری پیشــرفته بــه 
کشــورهایی بــا شــرایط عقــب مانــده، ماننــد روســیه، ســبب تحــول 
ــه چگونگــی و کیفیــت یــک انقــالب  ــوط ب ــات مرب مهمــی در نظری
چاشــنی  بــا  و  ضدســرمایه داری  شــعارهای  بــا  سوسیالیســتی 
فاشیســم و در راســتای نابــودی نهادهــای قانونــی کشــور، از جملــه 
مطبوعــات  و  پارلمــان  و  حــزب  ماننــد  دموکراتیکــی  نهادهــای 

گردیــد. 
بــرای بررســی گرایشــات در نظام هــای سیاســی شــوروی و اروپــا 
ــن  ــد گفــت لنی ــز بای ــل از هــر چی ــز فصــل مشــترک آن هــا، قب و نی
امپریالیســم را در ویژگی هایــی همچــون انحصــار، ادغــام ســرمایه 
بــا تولیــدی، صــدور ســرمایه و تقســیم جهــان میــان اتحادیه هــای 
مالــی می دانســت. منظــور از انحصــار، دگرگونــی اســت کــه در 
ســرمایه داری روی داد و آن را از حالــت تولیدکننــدگان کوچــک 
رقیــب بــه انحصارهــای بــزرگ مبــدل کــرد. حــزب لنینــی مایــل 
ــه  ــات کالســیک مارکسیســتی از جمل ــر خــالف همــه نظری ــود ب نب
و  کنــد  اراده گــرا، ســقوط  یــک حــزب  بــه حــد  لنیــن،  آراء خــودِ 
ــه حیطــه  ــی ورود روســیه ب ــرای نشــان دادن توانای کوشــش کــرد ب
اقداماتــی  کارگــری  نیروهــای  رشــد  و  پیدایــش  و  ســرمایه داری 
ــان مارکســی  ــن انتقادهــای مخالف صــورت دهــد. یکــی از مهم تری
و  خشــن  رفتــار  کمونیســتی،  کشــورهای  و  مارکسیســت ها  بــه 
شــیوه های ســخت گیری و گاه غیــر اومانیســتی آن هــا اســت. بعــد 
از لنیــن، همان طــور کــه گفتــه شــد بــا وجــود گــذار از سیاســت های 
کــه  استالینیســتی  فوق العــاده  شــخصیت  کیــش  و  خشــن 
انتقادهایــی را بــه همــراه داشــت )تنهــا کســی کــه هیتلــر بــرای او 

حکومت هــا  کــه  دارد  وجــود  روشــن فکری  در  چیــزی  چــه 
؟ ند نمی پســند

خــود  از  بارهــا  و  بارهــا  را  ســوال  یــن  ا می خواهــم  شــما  از 
»نقــش  کتــاب  در  ســعید  ادوارد  بپرســید.  دیگــران  و 
ــاره واژه »روشــن فکر« بــه بحــث  روشــن فکر« بــه تفصیــل درب
می گوید:»وظیفــه  کتــاب  متــن  از  جایــی  در  می پــردازد. 
اصــل  یــک  اســت.  قــدرت  نهادهــای  نقــد  روشــن فکر 
ثبــات  ا بــه  جغرافیــا  عــرض  در  و  تاریــخ  طــول  در  کــه  مهــم 
رســیده، ایــن اســت کــه قــدرت بــدون نقــد فســاد مــی آورد.«
نوشــتن  و  گفت و گــو  اندیشــیدن،  چــون  بــزاری  ا بــا  نقــد 
جوامــع  در  روشــن فکر  نقــش  امــا  می شــود،  میســر 
تحــول  بــر  ســازوکاری  چــه  طریــق  از  و  چیســت  توتالیتــر 

می گــذارد؟ تاثیــر  جامعــه 
نــا آرنــت، فیلســوف سیاســی آلمانــی، جنبــش  بــه عقیــده ها
ذره  ای شــدِن  و  جامعــه  توده  ای شــدِن  محصــول  توتالیتــر 
بــه  فــرد اســت. هــر کجــا تــوده ای وجــود داشــته باشــد کــه 
وقــوع  کــرده ،  پیــدا  اشــتیاق  سیاســی  ســازمان  بــه  عللــی 
را  توده هــا  آرنــت،  اســت.  ممکــن  توتالیتــر  جنبش هــای 
می کنــد  توصیــف  تــک  و  تنهــا  فــراد  ا از  مرکــب  جمعیــت 
یــن  ا نــد. در  از دســت داده ا را  یــزات طبقاتــی خــود  تما کــه 
نوعــی  و  هســتند  خنثــا  سیاســی  نظــر  از  فــراد  ا حالــت، 
ــچ  ــط انســان ها حاکــم می شــود؛ چــون هی ــر رواب ــی ب فردگرای
ــا اعضــای هیــچ گروهــی ندارنــد، امــا همیــن افــرادِ  ب پیونــدی 
از  را  گروهــی  اهــداف  داشــتن  بــه  میــل  چــون  تک افتــاده 
می شــوند  سیاســی  ســازمان های  جــذب  نــد،  نداده ا دســت 
یــن  ا و  می گیرنــد  قــرار  اقلیــت  یــک  اهــداِف  خدمــت  در  و 

توتالیتاریســم. ظهــور  بــرای  اســت  مقدمــه ای 
فــون  هنــکل  فلوریــان  نــی  کارگردا بــه  دیگــران«  »زندگــی 
2006 برنــده  نــی، کــه در ســال  دونرســماک، کارگــردان آلما
یــک  زندگــی  روایتگــر  شــد،  خارجــی  فیلــم  بهتریــن  اســکار 
حکومــت  در  معشــوقه اش  و  سوسیالیســت  نویســنده 
مامــور  یــک  توســط  کــه  اســت  شــرقی  آلمــان  توتالیتــر 
می گیــرد.  قــرار  تعقیــب  و  شــنود  تحــت  اشــتازی  مخفــی 
آلمــان  خفقــان آور  فضــای  ترســیم کننده  دیگــران  زندگــی 

احتــرام بســیار قائــل بــود، همــان اســتالین اســت(، پــس از مــرگ 
وی همچنــان مارکسیســم روســی بــا نــام اســتالین در پیونــد بــود. 
انقادهــای خروشــچف از اســتالین بــه منزلــه دولت مــردی رســمی 
در کنگــره بیســتم حــزب کمونیســم شــوروی نتوانســت از اینکــه 
دوران اســتالین را بــرای جانشــیان خروشــچف همچــون نهــادی 
از مارکسیســم روســی جلوه گــر ســازد، ممانعــت بــه عمــل آورد. 
تنهــا در زمــان گورباچــف، آخریــن دبیــرکل حــزب کمونیســت بــود 
و  لنینیســم  از  استالینیســم  بــرای جدایــی  وســیعی  تــالش  کــه 

مارکسیســم آغــاز شــد.
آزادی  یــا  بــه گالسنوســت  بــا سیاســت های مشــهور  گورباچــف 
سیاســی و پروســترویکا بــه معنــای بازســازی اقتصادی-اجتماعــی، 
مایــل بــه بازســازی اصــول لنینیســم بــه گونــه ای دموکراتیک تــر 
بــود. کاهــش ســرکوب، دادن انگیــزه بــه افــراد در امــور اقتصــادی، 
احقــاق حــق ملیت هــا، کاهــش نقــش نظــام تک حزبــی، تــالش 
ــی و کاهــش  ــا کشــورهای غرب ــه جنــگ ســرد ب ــان دادن ب ــرای پای ب
مداخلــه در امــور کشــورهای کمونیســت اروپــای شــرقی، ســرفصل 
مواجه شــدن  دلیــل  بــه  عمــال  کــه  بــود،  گورباچــف  برنامه هــای 
اجتماعــی،  اقتصــادی،  حوزه هــای  در  بســیار  بن بســت های  بــا 
سیاســی، قومــی و تــا حــدی هــم ناممکن بــودن یــا جدایــِی دســت 
بــه  منجــر  می شــد،  خوانــده  لنینیســم  آنچــه  کوتاه مــدِت  کــم 

نابــودی نظــام کمونیســتی شــوروی شــد.
توتالیتــر آمــوزه ای در صــدد احاطه بر تمام شــئون زندگی 

ســاده تر  شــکل  یــا  توتالیتاریانیســتی  آمــوزه  یــک  از  منظــور 
بــر  احاطــه  کــه در صــدد  اســت  آمــوزه ای  »توتالیتــر«،  آن  شــده 
تمــام شــئون زندگــی فــرد اســت. ایــن آمــوزه بســیج گرا نیســت 
کنــد،  بســیج  خاصــی  اهــداف  بــرای  را  توده هــا  نمی خواهــد  و 
بلکــه بــه دنبــال کنتــرل همــه جوانــب زندگــی اســت؛ در حالــی 
کــه فاشیســم خصلــت بســیج گرایی دارد، توتالیتــر قــدرت را بــه 
بــا  و  می دهــد  قــرار  حــزب  رهبــر  دســت های  در  متمرکــز  گونــه 
داشــتن حــزب واحــد، همچــون ابــزار بــه کارگیــری ایــن قــدرت، 
در تمامــی شــئون جامعــه دخالــت مــی ورزد. توتالیتاریانیســم در 
اســاس، واکنشــی نســبت بــه ناتوانــی دموکراســی پارلمانــی اســت. 
توتالیتاریانیســم حالــت تهاجمــی و دســت کــم ابتــدا بــه ســاکن 
نــدارد، ولــی هــدف فاشیســم از بســیج گری، تهاجــم بــه دشــمنان 

فرضــی داخلــی و خارجــی اســت.
از  یکــی  توجــه  مــورد  کــه  توتالیتاریانیســم  مســائل  دیگــر  از 
توتالیتــر  ســازمان  گرفتــه،  قــرار  )آرنــت(  سیاســی  اندیشــمندان 
از تســلط جنبش هــای  قبــل  کــه  ایــن ســازمان ها  اســت. هــدف 
شــکل  قانونــی  ســازمان های  بــا  رقابــت  در  قــدرت،  بــر  توتالیتــر 
و  قــدرت  ســوی  بــه  خیــز  بــرای  آمادگــی  نوعــی  گرفته انــد، 

دیــوار  ســوی  آن  در  غربــی  آلمــان  بــا  مقایســه  در  شــرقی 
و  ترس هــا  ســنگین  ســایه  زیــر  در  زندگــی  یــت  روا اســت. 
بــودن  امیــدوار  دشــوار  و  حســاس  لحظــات  تردیدهاســت. 

بهتــر. فــردای  بــه  رســیدن  بــرای  کوشــش  و 
و  نویســنده  یــک  زندگــی  از  کوچکــی  نمونــه   فیلــم  یــن  ا
اســت.  حکومــت  یــن  ا در  نــداز  برا غیــر  سیاســی  فعــال 
نــه  خا شــنود  مامــور  اشــتازی،  ارشــد  بازجــوی  »ویزلــر« 
داســتان  طــی  در  امــا  شــده،  )نویســنده(  درایمــن  گئــورک 

می گیــرد.  قــرار  او  زندگــی  تاثیــر  تحــت 
نــد  می خوا را  برشــت«  »برتولــت  کتــاب  اشــتازی،  مامــور 
پنهــان  واقعیت هــای  بــا  رفتــه  رفتــه  نــد،  بدا بی آنکــه  و 
ســرانجام  می شــود.  مواجــه  دیکتاتــوری  نظــام  بطــن  در 
کــه  می آیــد  وجــود  بــه  رفتــارش  و  عقایــد  در  ژرف  تحولــی 
سیســتم  بــه  نســبت  باورهایــش   فروپاشــی  بــه  منجــر 

می گــردد. فاســد 
در  کــه  می بــرد  فــرو  فکــر  بــه  را  مــا  دیگــران  زندگــی 
قــرار  مــردم  بــل  مقا در  مــردم  چگونــه  انقالب هــا،  پــس 
معنــای  توتالیتــر  حکومت هــای  چگونــه  می گیرنــد؟ 
را  و...  انســانیت  هنــر،  آزادی،  عشــق،  چــون  مفاهیمــی 
اســت  یــن  ا مســئله  توجه تریــن  قابــل  و  می دهنــد؟  تغییــر 
در  گفت وگــو  و  اندیشــیدن  جایــگاه  روشــن فکر،  نقــش  کــه 

چیســت؟ توتالیتــر  حکومــت  بــا  مبــارزه 
نــده  خوا »دیگــری«  توتالیتــر  حکومــت  در  شــهروندان 
نیســتند. موجــود  سیســتم  از  جزئــی  چــون  می شــوند؛ 
در  زندگــی  نــد.  دیگران ا معشــوقه اش  و  نویســنده 
و  نیســت  قائــل  احترامــی  فردیــت  بــرای  کــه  سیســتمی 
مــردم  خصوصــی  زندگــی  در  وســیله ای  هــر  بــه  می خواهــد 
علیــه  آن هــا  از  امــور  اصــالح  نــه  بها بــه  و  کنــد  پیــدا  راه 
کــه خــود  آورد  پدیــد  دولتــی  و  بســازد  خودشــان جاســوس 
زندگــی  لحظــات  تــک  تــک  تــا  نــد  می دا مکلــف  و  محــق  را 

دهــد. قــرار  نظــارت  تحــت  را  فــراد  ا خصوصــی 
ســازمان اشــتازی یــا همــان وزارت اطالعــات و امنیــت آلمــان 
فعالیــت  بررســی  و  نظــارت  بــه  ســال   40 حــدود  شــرقی، 
در  را  دگراندیشــی  هرگونــه  و  بــود  مشــغول  شــهروندانش 
اشــتازی  میــالدی،   1989 ســال  در  می کــرد.  خفــه  نطفــه 
ــده داشــت.  10 میلیــون نفــر شــهروند ایــن کشــور پرون ــرای  ب
نفــر  هــزار   200 و  افســر  نفــر  هــزار   91 از  بیــش  اشــتازی 

ســپس انحــالل ســازمان ها و نهادهــای قانونــی یــا برقــرار کــردن 
وضعیت هــای مــوازی بیــن ســازمان های قانونــی و توتالیتــر بــرای 

اســت.  توتالیتــر  نظــام  بیشــتر  هرچــه  تســلط 
انحصــار، ابزاری برای توتالیتاریانیســم 

امــکان انحصــار در شــرایط دهه هــای ســوم و چهــارم نیمــه اول 
لــذا  بــود؛  فراهم تــر  بعــدی  دهه هــای  بــه  نســبت  بیســتم  قــرن 
تــوان فنی-علمــی  بــا همــه درجــه و ســطوح،  فراگیــر  نظام هــای 
کــه صاحــب  موفق انــد  جایــی  در  تنهــا  بلکــه  ندارنــد،  خوانایــی 
انحصــارِ اطالعــات و تبلیغــات در حــد ممکــن شــوند. در صورتــی 
فراگیــری امــکان پذیــر اســت کــه اطالعــات، اخبــار، تبلیغــات و 
ــه انحصــار در خدمــت  ــا نزدیــک ب ــه شــکل انحصــاری ی اغواهــا ب
حکومــت باشــد. تکثــر اطالعــات و اخبــار و پیونــد آن بــا تــوان و 
ســطح فنــاوری اطالعاتــی پیشــرفته، از عوامــل منفــی بــرای تحقــق 

اســت.    فراگیــر  نظام هــای 
هویــت و حقــوق فــرد در گــرو هماهنگی با دولت

ــا پیش کشــیدن  ــا ســرمایه داری ی ــت اساســی ب ــا ضدی فاشیســم ب
چهــره ای  خــود  بــه  کــه  دارد  ســعی  ناسیونالیســتی،  ایدئولــوژی 
دموکراتیــک ببخشــد و در عیــن حــال، بــه کتمــان تضــاد طبقاتــی 
بپــردازد. بــا تفکیــک میــان وضعیــت انقالبــی بــا وضعیــت بحرانــی 
می تــوان نتیجــه گرفــت کــه فاشیســم زاییــده وضعیــت بحــران 
اســت و بــه تعبیــری شــرایط پــس از جنــگ جهانــی اول را می تــوان 
یــک وضعیــت بحرانــی ارزیابــی کــرد؛ نــه یــک وضعیــت انقالبــی.
یــا همــان  بــه وضعیــت دو قطبــی دوســت و دشــمن  فاشیســم 
»درون گــروه« و »بــرون گــروه« تاکیــد می کنــد و از طرفــی فــرد از 
نظــر موســولینی تنهــا در جهــت هماهنگــی بــا دولــت موضوعیــت 
دارد. ســاخت دولــت فاشیســتی در اســاس، متکــی بــه وفــادارای 
بــه رهبــر حــزب اســت. میــان توده هــا و رهبــر، وابســتگی متقابــل 
وجــود دارد. توده هــا بــدون رهبــر و پیشــوا، نمــود خارجی شــان را 
از دســت می دهنــد و رهبــر حــزب نیــز بــدون توده هــا یــک موجــود 

فاقــد هســتی اســت.  
مشــترک  فصــل  فردریــش  تفاســیر،  ایــن  تمــام  بــا  پایــان  در 
فاشیســم، نازیســم و کمونیســم را در توتالیتاریانیســم جســتجو 
کــرده و ویژگی هــای آن هــا را در یــک حــزب واحــد بــا رهبــر کاریزمــا، 
رســانه های  بــر  حــزب  کنتــرل  رســمی،  ایدئولــوژی  یــک  وجــود 
و  تروریســتی  نظــام  وجــود  ســالح،  بــر  حــزب  کنتــرل  همگانــی، 
ــد. ــوان می کن ــر اقتصــاد عن ــرل حــزب ب ــز کنت ــرل پلیســی و نی کنت

بــا  قــرن بیســتم، 1379/   اندیشــه های سیاســی  قــادری، حاتــم، کتــاب  منابــع: 
ســپاس از مشــاوره و راهنمایــی پژوهشــی دکتــر ســیدمحمدرضا محمودپناهــی، 

اســتاد دانشــگاه و تحلیلگــر علــوم سیاســی

مربــوط  فیلــم  یــن  ا وقایــع  عمــده  داشــت.  فعــال  خبرچیــن 
ــوار  5 ســال پیــش از فــرو ریختــن دی 1984 اســت؛  ــه ســال  ب
نتوانســت  بیشــتر  ســال   28 کــه  دیــواری  آلمــان.  دو  بیــن 

بیــاورد.  دوام 
بــه  نویســنده  تاثیــر  می تــوان  خوبــی  بــه  فیلــم  یــن  ا در 
بــه  را  فکــر  و  اندیشــه  تولیــد  محــرک  عنصــر  یــک  عنــوان 
خصــوص در جوامــع بســته مشــاهده کــرد. ژان پــل ســارتر 
بــه  دیگــر  نگاهــی  از  مصاحبــه ای  در  فرانســوی  نویســنده 
در  انســان  کنــش  و  تفکــر  وضعیــت  شــرایط،  توصیــف 
ســارتر  می پــردازد.  توتالیتــر  محــدود  و  فراگیــر  سیســتم 
التفــات  و  گاهــی  آ انســان  کــه  انزواســت  :»در  می گویــد 
امیــد  نــد  می توا و  دارد  دیگــر  انســان های  بــه  بیشــتری 
مســاوات  بــر  مبتنــی  و  حقیقــی  دموکراســی  یــک  برقــراری 
از  بحــران  و  جنــگ  زمــان  در  انســان  نــد.  بپرورا دل  در  را 
زمانــی  نــدازه  ا بــه  هرگــز  مــا  اســت.  آزادتــر  زمان هــا  همــه 
بــود،  آلمــان  ارتــش  اشــغال  تحــت  ســرزمین هایمان  کــه 
همــه  از  بیــش  و  انســانی مان  حقــوق  همــه  نبودیــم.  آزاد 
چهــره  روز  هــر  بودنــد.  گرفتــه  مــا  از  را  حــق صحبت کــردن 
و  می کردنــد  اهانــت  مــا  بــه  و  می ایســتادند  چهره مــان  در 
مــا بایــد ســکوت می کردیــم بــه ســبب همــه  این هــا مــا آزاد 
اذهــان  و  افــکار  تــا درون  نازیســم  زهــر  کــه  نــی  زما بودیــم. 
مــا رســوخ کــرده بــود؛ هــر تفکــر درســت و عادالنــه ای خــود 
بودیــم،  بــود. زمانی کــه تحــت تعقیــب  فتــح  و  پیــروزی  یــک 
مهــم  سیاســی  تعهــدی  نــدازه  ا بــه  خــود  مــا  حرکــت  هــر 
اتفــاق  برایمــان  آنچــه  می آموختیــم  مــا  بــود.  اثرگــذار  و 
فــرار  آن  از  نیــم  نمی توا و  نیســت  اجتناب پذیــر  می افتــد، 
اســت  کار  در  تهدیــدی  بگوییــم  نمی توانســتیم  کنیــم. حتــی 
می شــود،  تحمیــل  مــا  بــر  بیــرون  از  و  مــداوم  طــور  بــه  کــه 
سرنوشــت مان  و  تقدیــر  اتفاقــات  آن  تمــام  در  بایــد  بلکــه 
را«. انســانی مان  واقعیــت  ژرف  سرچشــمه   می دیدیــم.   را 
به جــای  کــه  اســت  توتالیتــر  حاکمیت هــای  شــیوه  یــن  ا
نقــش  می کننــد.  نــی  ارزا آدمــی  بــه  را  تنهایــی  اندیشــه، 
اهمیــت  ئــز  حا جهــت  یــن  ا از  نوشــته هایش  و  روشــن فکر 
فــرو  ســمت  بــه  قــدم  اولیــن  نــدن  خوا کــه  چــرا  اســت؛ 
اســت.  آزادی  بــه  رســیدن  و  اســتبداد  دیــوار  ریختــن 

کتــاب. نــام  بــه  ملجائــی 

جهانی شدن
بــا ما چه می کند؟

پرهام پوررمضان 
کارشناس روابط بین الملل

مــر ضــروری  ا یــک  ز آن کــه  ا بیــش  انســان ها  بــرای  رتبــاط  ا
مهــم  همیــن  اســت؛  ر  نــکا ا بــل  غیرقا مــر  ا یــک  باشــد، 
ــا هــر ســاخت  ی انســان  ــوان دور  نت موجــب شــده کــه دیگــر 
بــه  ز مفهومــی  ا نــام »کشــور« حصــار کشــید و  بــه  سیاســی 
بــه  مــروزی  ا انســان  گفــت.  ســخن  یــی  نبه گرا یک جا نــام 
مــر ســبب شــده  ا ــد بعــدی شــده اســت و همیــن  شــدت چن
متفکــران  و  دانشــمندان  گــون،  گونا عرصه هــای  در  کــه 
ترســیم  را  نــی  گفتما صورت هــای  و  رویکردهــا  ننــد  بتوا
صورت بندی هــا  یــن  ا در  کــه  مســائلی  ز  ا یکــی  کننــد. 
در  اســت.  جهانی شــدن«  »گفتمــان  می شــود،  لحــاظ 
هــو  مــا  بــه  جهانی شــدن،  از  مقصــود  یادداشــت  یــن  ا
یعنــی  آن،  بیــر  تعا دیگــر  بــه  و  اســت  جهانی شــدن 
اشــاره  جهان بــاوری  و  یــی  جهانی گرا جهانی ســازی، 

شــد. نخواهــد 
ســه  بــه  رد  دا اشــاره  خــود  ماهیــت  در  جهانی شــدن 
و  فرهنــگ  اقتصــاد،  عنــوان  تحــت  آن هــا  ز  ا کــه  بعــد 
بــه  اقتصــاد  در  شــدن  نــی  جها می کننــد.  یــاد  سیاســت 
»کشــور  گفــت  نمی تــوان  دیگــر  کــه  می شــود  یــادآور  مــا 
بلکــه  دارد«؛  خــود  بــر  مبتنــی  ملــی  اقتصــاد  یــک  مــن 
اقتصــاد  یــک  رای  دا مــن  »کشــور  کــرد  مطــرح  یــد  با
ر  رفتــا گــر  ا دارد«.  نــی  جها رویکردهــای  بــر  مبتنــی  ملــی 
بررســی  را  چیــن  کشــور  اقتصادمحــور  خارجــی  سیاســت 
در  چیــن  کشــور  کــه  هســتیم  مــر  ا یــن  ا شــاهد  کنیــم، 
یــن  ا اســت؛  پرداختــه  ســرمایه گذاری  بــه  آفریقــا  قــاره 
کــه  اســت  اقتصــاد  جهانی شــدِن  مفهــوم  همــان  دقیقــا 
بــه  دســت  یــی،  نبه گرا جا چنــد  راســتای  در  کشــورها 

می زننــد. خارجــی  ســرمایه گذاری های 
یــک  ز  ا را  سیاســت  نیــز،  سیاســت  بعــد  در  جهانی شــدن 
از  مقصــود  و  می کنــد؛  تبدیــل  پیــدا  بــه  پنهــان  لــت  حا
یــن  ا ثــر  ا در  کــه  یــی  پدیده ها کــه  اســت  یــن  ا مــر  ا یــن  ا
یــا  مدنــی  آزادی هــای  بشــر،  حقــوق  همچــون  رخــداد 
دموکراســی  میــزان  ســنجش  یــت  نها در  و  مدنــی  جامعــه 
ننــد  نتوا کشــورها  کــه  شــده  ســبب  ینــد،  می آ به وجــود 
قبــال  در  خــود  سیاســت های  در  یــی  نبه گرا یک جا بــه 

زنــد. بپردا شهروندانشــان 
و  مثبــت  رویکــرد  دو  بــا  فرهنــگ  بعــد  در  پدیــده  یــن  ا
نــد  می توا کــه  یــن رو  ا ز  ا مثبــت  اســت؛  مواجــه  منفــی 
را  آن هــا  فرهنــگ  و  کنــد  نزدیــک  یک دیگــر  بــه  را  مــع  جوا
جهــت  آن  ز  ا منفــی  و  بگــذارد  اشــتراک  بــه  یک دیگــر  بــا 
اســتعمارگرا  ر  فــکا ا شــاید  بــا  ه  همــرا رویکــرد  یــک  بــا  کــه 

بزنــد. فرهنگــی  امپریالیســمِ  بــه  دســت 
و  »پروســه«  مفهــوم  دو  ز  ا جهانی شــدن  قبــال  در 
کــه  معناســت  بدیــن  پروســه  می کننــد؛  یــاد  نیــز  »پــروژه« 
مســئله  یــن  ا و  اســت  یند محــور  فرا مــر  ا یــک  جهانی شــدن 
نیــز وجــود داشــته اســت و در هــر  یــش بشــر  ز زمــان پیدا ا
مــا  ا می شــود،  مفهومــی  تحــوالت  و  تغییــر  ر  دچــا عصــری 
و  اســت  ماجــرای جهانی شــدن  بــه  رویکــرد ســخت  پــروژه، 
ــروژه  طراحی شــده  پ ــن یــک  ی ا ــه  ــد ک باورن ــن  ی ا ــر  ب عــده ای 
مــع  توســط کشــورهای غربــی در جهــت تخریــب دیگــر جوا
اســت. جهانی شــدن  بعــاد  ا منظــر  ز  ا آن هــا  بــر  اســتیالء  و 
و  شــوروی  فروپاشــی  ز  ا پــس  ز  ا نیــز  یــران  ا جامعــه  مــا  ا
یــن  ا بــا  کادمیــک  آ طــور  بــه  جهانی شــدن  مســائل  طــرح 
نــی شــدن خــوب اســت  لــش مواجــه شــده اســت کــه جها چا
یــران  ا جامعــه  کــه  هســتیم  شــاهد  وضــوح  بــه  مــا  بــد؟  یــا 
در  سیاســی  جامعه شناســِی  منظــر  ز  ا را  مهمــی  لــش  چا
مهــم،  لــش  چا آن  و  اســت  کــرده  پیــدا  متمــادی  دهه هــای 
مدرنیتــه«  و  ســنت  میــان  تعامــل  یــا  بــل  »تقا مســئله 
بــا  بطــه  را در  مــا  کــه  شــده  ســبب  لــش  چا یــن  ا اســت. 
دقیــق  فــت  رهیا یــک  بــه  نیــم  نتوا پدیده هــا  جهانی شــدن 
نیــز موجــب شــده دچــار  یــن مســئله  ا و  برســیم  در کشــور 

بشــویم. مســئله  شــناخت  عــدم  بــر  مبتنــی  نگــِی  دوگا
یــد  با ســوال  یــن  ا بــه  پاســخ  در  کــرد؟  یــد  با چــه  مــا  ا
و  یــی  نبه گرا چندجا عصــر  حاضــر،  عصــر  کــرد  مطــرح 
بعــاد  ا در  کــه  کشــورهایی  اســت؛  بــل  متقا دادوســتدهای 
فرهنــگ،  زیســت،  محیــط  سیاســت،  از  عــم  ا مختلــف 
شــناخت  ز  ا صحیــح  درک  عــدم  دچــار   . . و. اقتصــاد 
کــه  مجبورنــد  ناچــار  بــه  باشــند،  جهــان  موجــود  فضــای 
پیــدا  یــش  گرا لملــل،  بین ا فضــای  ز  ا کناره گیــری  یــک  بــه 
بــه   ، آن هــا ســهم  تــا  می شــود  ســبب  مــر  ا همیــن  و  کننــد 
کنــد.  پیــدا  کاهــش  نــی  جها تجــارت  ســبد  ز  ا مثــال  طــور 
در  ســازنده  تعامــالت  بــه  یــش  گرا راهــکار  می تــوان  پــس 

داد. پیشــنهاد  را  نــی  جها عرصــه 

پاســخ به یک پرســش محوری؛
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What is your definition of beauty? They say beauty 
is in the eye of the beholder, but is this true today? 
We live in a world full of beauty standards defined 
by external factors like “society”. Both men and 
women can fall for the definition set by society’s 
standards. According to society’s standards, men 
need to be at least six feet tall, with broad shoul-
ders and a six-pack and Women need to be super-
model thin, with a slim waist and curves.

These messages can make you feel insecure or 
inadequate, especially if you compare yourself 
to others’ or society’s beauty standards. Keep in 
mind that none of these standards are written in 
stone or are words to live by. 
It is human nature to want to be liked and thought 

“It is an age of darkness,” His Majesty read aloud, 
“when wisdom is forsaken, and superstition 
sought. When parasites sucketh the blood of the 
meek to fatten themselves. When every man is de-
prived of his first natural right: liberty”.
All was motionless in The Court, except for The 
Poet, who trembled at each word entering his ears.
“May the angels of light come to our rescue and 
drive the demons of darkness away,” His Majesty 
finished, holding the sheet of paper in hand and 
looking curiously at it. “I have to admit, my good 
sir,” he at once said sardonically, “you possess as 
fiery a passion for literature as I have ever wit-
nessed.”
Looking down, The Poet was still shaking, not dar-
ing to lift his eyes off the ground.
His Majesty continued, “ Why not we send you 
to hell to teach some decent language to the de-
mons that dwell there? I have been informed that 
it is a place full of flames of fire”.
Beside his throne, Lord Chancellor was standing, 
with a look of determination in his eyes. The Poet, 
certain that his time had come, whispered through 
his trembling lips, “Our Father who art in Heav-
en.”
His Majesty rose, shook his fist to the air, and 
yelled with a rage the thunder of which could 
crush the strongest mountains “Soldiers of The 
Eye!”
“Hallowed be Thy name.”
“Come forth, ye faithful children of Nihitsch!”
“Bestow Thy light upon Thy sinful servant.”
“Decapitate this traitor and make an example of 
him for all those who dare to brood upon such 
blasphemy!”
“Who shall need you the most in his darkest 
hour.”
“For nothing shall pass without being reckoned by 
The Eye; not even a single fly.”
The Black Sword, black from head to toes, ap-
proached and knelt, “Long rule, my king. Let the 
honor be mine”. His Majesty nodded. The Black 
Sword drew his blade from its sheath and struck 
The Poet’s naked neck, drops of red spilling all 

I wake up with a loud thump on the door. Standing 
in the frame is Miss Havisham again, clutching a 
candle (she still refuses to switch the lights on), 
drenched in sweat, back from her midnight stroll. 
I’ve grown used to it now; as soon as she sees my 
face appears in the doorway, her incessant deluge 
of questions starts: 
“Will he be back?”
“I don’t know, Miss Havisham.”
“Will you forgive me?”
“I am not Pip, Miss Havisham. We’ve been over 
this before.”
“But will you forgive me?”
“Why don’t you get some sleep?” 
“No,” she says and goes wandering the corri-
dors, all the while muttering under her breath, 
“will you forgive me?”  And sure enough, there’s 
another one standing in or rather pinned to the 
landing, unspeakably crestfallen, as if bewitched 
by an unseen beauty or possibly horror, one never 
knows. “Are you ok there, J. Alfred?” At this, he 
looks up with his face barely distinguishable from 
the white wall behind. “Do I dare,” he says, “do I 
dare to turn back and descend the stairs?” I try to 
smile: “Yes, you will. But possibly not now. How 
about a soft October night?” He doesn’t answer; 
he never does. He seems to be a rather troubling 
company for himself. “Is my hair growing thin?” 
he asks while staring into the same mirror. “No.” 
“How about my arms and legs? And this collar...
this collar-” he mumbles again. I know how it goes. 
I cover the mirror with a quilt and pat him on the 
shoulder. His face lights up, as if with the novel-
ty of his newest thought, which I already know by 
heart: “Let’s squeeze the universe into a ball, and 
roll it to-,”
“No, we won’t. Just get some sleep.” But I know 
he won’t; none of us will.  With the same hollow 
look in his eyes, he asks: “But will there be time?” 
I nod: “there will.” however uncertain I may be. 
This is right when I notice the sound of the wa-
ter running, so Lady Macbeth is still awake. “Do 
you need any help?” My voice jolts her out of her 
stupor. “Yet, there is a spot!” I stoop and take a 
closer look. “I don’t see anything.” She looks up, 
scandalized. I know that she still expects us to see. 
She holds her hands in front of her face: “Out, 
damned spot! Out, I say!”  Her screech is the only 
thing making Kaliayeve break his interminable 
stare and look around the house. Perched precari-
ously on the windowsill, he addresses us all: “What 
about honor?” which always sends Lady Macbeth 
into a violent sob. Kaliayeve never fully climbs in 
or out of the window; it may be because I was hop-
ing for him to survive until the very last line. 
A chilling breeze flutters around the room through 
the kitchen window. To get there, I have to tread 
as lightly as I can to make my way through the 
heaps and heaps of willow-patterned teapots and 
overturned cups. The crouched mush of folded 
rags and faded fabrics jump up at the sound of my 
feet, his left index finger and thumb intertwined 
with a pair of scissors as if by an irreversible curse: 
“Good thing you came! Can you take a look at my 
watch? I’ve been making tea for centuries; it nev-
er moves.” I take the watch, and sure enough, the 
hands are stuck on 4 o’clock sharp. “Mr. Hatter, 
do you remember that we only just changed the 
batteries?” He nods absentmindedly, absorbed in 
the last stitch on the brim of the straw hat he’s 
holding. “Would you care for a new hat?” he asks, 
and I can’t refuse.  
I reach to pick up the cups and the teapots, but 
he stops me: “But it’s still time for tea!” I shrug; 
maybe it is. It’s also time for Wordsworth’s morn-
ing walk. He is in the habit of asking all of us to 
accompany him, so he wouldn’t have to “wander 
lonely as a cloud.” But honestly, I get the impres-
sion that, on some certain levels, he doesn’t mind 
being lonely as a cloud; after all, doesn’t that give 
one more freedom? 
The first rays of sunshine slip through the slits 
of the curtains, and I know that soon enough, all 
would disappear: Alfred, who’s now fiddling with 
the coffee spoons, Lady Macbeth with the hem 
of her dress dripping, and Kaliayeve on the win-
dowsill. I watch as the weak flame of Miss Hav-
isham’s candle dance into nothingness as the hats 
grow fainter and fainter, and the Hatter appears 
to be weaving thin air. I am alive, maybe more 
than ever. I will forever have this oasis to get me 
through the night. 

attractive, and it’s perfectly okay to enjoy the con-
fidence boost when someone says you’re beautiful. 
But are we just chasing ideals set by popular opin-
ion? What is being caught in this rat race doing 
to us? 
Today’s ideal body shape for women is an exagger-
ated hourglass: a thin waist, spindly legs, etc.
Social media encourages women to get fit and skin-
ny which means toned muscles and flat stomachs.
 In today’s world, social media pressures come with 
a downside. Rather than encouraging a healthier 
lifestyle, a study showed that these newly-stan-
dardized expectations can negatively impact many 

women’s mental health.
This new image for fit pro-
motes social comparison and 
builds feelings of envy, infe-
riority, and insecurity. Ac-
cording to a study of almost 
1,500 teens by the United 
Kingdom’s Royal Society for 
Public Health, Instagram was 
the worst social media net-
work for mental health and 
well-being.
There’s a lot of pressure on 
people today because of how 
perfect our (Photoshopped) 
idols look. Today, we have a 
wide range of makeup prod-
ucts that promise to cover up 
and remove blemishes such 
as stretch marks, cellulite, 
and skin imperfections like 
vitiligo and birthmarks.

Due to the invention of Photoshop, the perfect 
body is more and more impossible to achieve. 
There are some movements on social media such 
as Instagram to make it easier, for example:
Body positivity is a social media movement rooted 
in acceptance and loving your body as it is. Dis-

over the black of his armor and shield.
The scene put a smile on the faces of His Majesty 
and The Princess and brought horror to the hearts 
of other beholders. The Prince, The Archbishop, 
Lord Wealth, Lord Share, and a number of other 
lords and representatives of the kingdom all stood 
in terror. Lord Chancellor was the only one who 
could still conceal his true feelings.
His Majesty sat back upon his throne and said, 
“Now go, soldiers, and bring the family of this 
dead man to me. Away at once!”
Lord Chancellor bowed his head, saying, “My dear 
king; leave the mission to me. I know 
the residence of this man quite well”.
“As you please, my good advisor.”
En route to the grief-stricken house, 
Lord Chancellor walked through the 
streets of The Capital. Half-destructed 
houses with dirty-looking inhabitants; 
some dying of hunger, some stealing 
other’s crusty loaf of bread to save 
their own family; without anyone to 
put things to justice. Plumes of grey 
smoke push the blue of the sky out of 
the Lord’s sight.
He reached there and knocked. The 
Son opened it, panting. Seeing the 
royal appearance of the stranger man 
in front of him, he understood that 
the inevitable had been done. Lord 
Chancellor stepped inside. “You must 
depart at once,” he said. The Wife, sit-
ting lifelessly on the ground, looked 
at him with bloodshot eyes. Beside 
her, The Daughter was crying silently, 
covering her face with her pale hands.
“What are you saying? To where? 
Why?” The Son asked, stammering, 
not realizing what was happening 
around him.
“There is no time to explain at the 
moment. My butler will come here 
and lead you away. Pack only food 
and clothes.”
“But at least…”
“Away now, son; before the blood of 
your fathers come to extinction!”

He left them in awe and went back towards the 
castle. Before reaching the gates, he drew his dag-
ger out and held the edge of its blade in his palm. 
Pulling the dagger up, he whispered:
The Devil killeth and blood spilleth
In red, this tyranny
Shall drown eternally
The gates of The Court were opened, and Lord 
Chancellor was announced to inform The Over-
lord of the curse befallen the god mockers; of how 
The Poet’s family, after vain resistance and fight, 
had drowned in the river. 

regarding the ideal body shapes and body types 
can be difficult in the digital age. The more social 
media consumes our lives, the harder it can be 
to live by your own definition of beauty and not 
feel compelled to conform to society’s standard. 
Through social media, we’ve become self-absorbed 
and have let our social media define us via Insta-
gram accounts or online dating profiles, but it does 
not have to. 
Instead of focusing on your body’s physical appear-
ance, think about all the things your body is able 
to do. There’s another movement known as body 
neutrality; this movement focuses on acknowledg-
ing what your body does and not how it appears. 
How your body allows you to try new experiences, 
travel, get to work, or home. Body neutrality focus-
es on appreciating your body disregarding society’s 
beauty standards. 
If you’re constantly chasing a beauty standard, 
you’ll never be happy with who you are. You’ll 
continuously work to conform to whatever the 
standard is.
It gets to a point where we realize that we can’t 
please everyone. But who says you have to? Your 
body is yours, and your responsibility is to keep 
it healthy. Everything else, when you put things 
into perspective, is secondary. Body positivity is, 
first and foremost, about what you feel and think 
about your body. Take the time to focus on your 
strengths: What do you like about yourself? What 
are your attractive qualities? What do you bring 
to the table? If it helps, write these things down. 
When you feel like you’re fighting against beauty 
standards, take a look at the list of strengths and 
qualities you’ve identified. Beauty does not solely 
define who you are. Love your body for all it has to 
offer regardless of how it appears and how society 
thinks it should be.
The only thing we all need to shed is the weight of 
judgment.
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In “Everything and Less: The Novel in the Age of Amazon”, the literary scholar Mark McGurl considers 
all the ways a new behemoth has transformed not only how we obtain fiction but how we read and write 
it—and why. “The rise of Amazon is the most significant novelty in recent literary history, representing an 
attempt to reforge contemporary literary life as an adjunct to online retail,” he argues.
Amazon controlled almost three-quarters of new-adult-book sales online and almost half of all new-book 
sales in 2019, according to the Wall Street Journal. Amazon Crossing is now the most prolific publisher of 
literary translations in the United States, and Audible, another Amazon property, is the largest purveyor of 
audiobooks. The social-media site Goodreads, purchased by Amazon in 2013, hosts more than a hundred 
million registered users and, McGurl ventures, may be “the richest repository of the leavings of literary 
life ever assembled.” But what McGurl considers the “most dramatic intervention into literary history” is 
yet another Amazon division, Kindle Direct Publishing; it allows writers to bypass traditional gatekeepers 
and self-publish their work for free, with Amazon taking a significant chunk of any proceeds.Broad Board

پاســخ به یک پرســش محوری؛



دوهفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی/ سال هفتم/ شمارۀ هشتاد و یک/ نیمۀ دوم آبان 4121400

ر ر و رویداد هـــا د جدیدترین اخبـا

کانال تلگرام سازمان دانشجویان:

@  s d j d m

صاحب امتیاز: سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی 

مدیرمسئول: محمدسجاد کاشانی

سردبیر: شادی اسعدی 

مشاوره فرهنگی: دکتر احمدرضا اصغرپور ماسوله

همــکاران ایــن شــماره: محمدســجاد کاشــانی، النــاز عباســیان، زهــرا ســادات علــوی  مطلــق، لیــال مــودودی، مهتــاب ســادات موســوی، ســروش یاســینی، زهــرا نیکــدل، صبــا صوفــی، ســعیده ملــک زاده، پارســا 

پازوکــی، مســعود بــزم آرا، امیرعلــی برومنــد، ســمیه معمــارزاده، محیــا جعفری ثانــی، پویــا قربانی نیــا، النــاز ابوالحســنی، مریــم اروجــی، نیلوفــر قاآنــی، کاظــم کالنتــری، قاســم فتحــی، مهــدی رضائــی، محمدرضــا 

صبوریــان، محمدامیــن نجاتــی، ســینا نصیــری، النــاز نــوری، زهــرا یزدان نــژاد، حامــد مهــراد، ســیدمحمود کمــال آرا، صبــا مقیســه، پرهــام پوررمضــان، نیلوفــر معتمدی کیــا، معیــن خزائــی و یگانــه راهونــد.

هیئــت تحریریــه: ســرویس خبرنامــه: مــژده مقیســه، ســرویس اقتصــادی: محیــا جعفری ثانــی، ســرویس اجتماعــی: فرنــاز علــی زاده، ســرویس فرهنگی و هنــری: محمدرضــا صبوریــان، ســرویس محیط زیســت: 
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گــــــــــــرم مثلِ
ــره مناظـــــــــــــــ

۱۴ آبان مــاه  ۱۱ تــا  مرحلــه اســتانی دهمیــن دوره مســابقات ملــی مناظــرات دانشــجویی طــی روزهــای 
در ســالن فردوســی فرهنگســرای جهاددانشــگاهی مشــهد برگــزار شــد.

فینــال  و  نهایــی، رده بنــدی  یــک چهــارم  کــه در چهــار مرحلــه مقدماتــی،  از مســابقات  ایــن دوره  در 
موفــق شــد  »فرهنــگ«  تیــم  رده بنــدی،  مرحلــه  طــی  کردنــد.  گــروه شــرکت   ۱۶ برگــزار شــد، مجموعــا 
در  همچنیــن  کنــد.  خــود  آن  از  را  مســابقات  ایــن  ســوم  مقــام  ششــم«  »صنعــت  گــروه  شکســت  بــا 
ــرای حــل مشــکالت  ــزاره »ب ــاع از گ ــا دف ــار اندیشــه« ب ــم »به ــن دوره از رقابت هــا، تی ــی ای مناظــره پایان
ــا پیــروزی بــر گــروه  اقتصــادی ایــران، پیــش از هرچیــز بایــد تحریم هــا لغــو شــود« در موضــع موافــق، ب
بــه عنــوان قهرمــان دهمیــن دوره مناظــرات ملــی دانشــجویی خراســان رضــوی  توانســت  »شــوکران« 
تــن   ۳۰ از مســابقات، حــدود  ایــن دوره  در  اســت  ذکــر  بــه  کنــد . الزم  پیــدا  راه  بــه مرحلــه کشــوری 
و  جهاددانشــگاهی  آزاد،  مشــهد،  پزشــکی  علــوم  فردوســی،  دانشــگاه های  علمــی  هیــات  اعضــای  از 

بودنــد. دانشــجویان  مناظــرات  داوری  عهــده دار  فرهنگیــان 
دانشــجویان  ســازمان  همــت  بــه  هرســاله  دانشــجویی  مناظــرات  ملــی  مســابقات  گفتنی ســت؛ 

می شــود . برگــزار  کشــور  سراســر  در  جهاددانشــگاهی 


