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بزنگاه

يک فرصت خوب براي 
»ديپلماسي فرهنگي« ما

تيتر مصور|نگاه آخردر حاشيه، در متن
سيدمحمد بهشتي 

كتمان آمار طالق در ايران
محمدرضا ثقفی

تازه دولت دکت��ر روحاني کارش را آغاز 
کرده ب��ود که يک پيش��نهاد فرهنگي 
خوب در زمينه اي خاص مطرح ش��د که نيازمند تامل 
و توجه بود. آن پيشنهاد را جناب »علي محمد مودب« 
در نقد و بررس��ي کتاب خ��ودش مطرح ک��رده بود و 
مضمون آن گاليه از مدي��ران فرهنگی قبلی بود که به 
يکي از مهم ترين حوزه ها يعني »ديپلماسي فرهنگي« 
کم توجه بودند. وي گفته بود: »ما شاعران و نويسندگان 
افغان را به راحتی از دس��ت می دهيم. وقتی آنها به سن 
رشد و استادی می رسند، از ايران به اروپا می روند و اين 
به دليل عدم وجود سازوکار مناسب برای ماندن آنها در 
کشور اس��ت. آنها ترجيح می دهند در ايران باشند ولی 
هيچ قانونی برای پناهندگی آنها وجود ندارد. بايد امتياز 
شهروندی برای نخبگان ادبی افغانستان در نظر گرفته 
شود.« وي سپس به مديران جديد فرهنگی پيشنهاد 
کرد که »ش��ورايی تش��کيل ش��ود تا به افراد برجسته 
افغانستان امتياز ش��هروندی ايرانی داده شود. حضور 
هنرمندان افغان در اي��ران زمينه خوبی برای کمک به 
جهان زبان فارسی است.« بنده در همان مقطع در يکي 
از روزنامه ها از اين پيشنهاد دفاع کردم زيرا معتقد بودم 
که سه کشور ايران، افغانستان و تاجيکستان در حوزه 
تمدنی و فرهنگی مش��ترک قرار داشته و با محوريت 
زبان فارسی به جهان فرهنگی واحدی تعلق دارند. دين 
و پيشينه تاريخی مشترک نيز عالوه بر زبان، مردم اين 
کش��ورها را به يکديگر پيوند می زند و بايد اذعان کرد 
که منافع ملی دولت های اين کش��ورها نيز به يکديگر 
بس��يار نزديک اس��ت. بر اين اس��اس، طی سال های 
گذشته اين هدف در دس��تور کار مسووالن ايرانی قرار 
گرفت که مردم و به خصوص انديش��مندان اين س��ه 
ملت و کش��ور را بيش از گذش��ته به همديگر نزديک 
کنند و با تکيه بر زبان، فرهنگ، تاريخ و دين مشترک، 
قدرت فرهنگی مشترکی را برای مقابله با فرهنگ های 
مهاجم و برای تعامل با جهان پديد آورند. در اين زمينه 
کارهايی هم صورت گرفت اما طبعا هنوز در آغاز راه قرار 
داريم و بايد گام های س��نجيده زيادی برداشته شود تا 
احساس واحد بودن در ميان مردم هر سه کشور شکوفا 
شود و رشد کند. در طول جنگ افغانستان، ميليون ها 
افغانی در ايران ساکن شدند و در حالی که مردم ما هم 
با مشکالت عديده ای مواجه بودند اما مهاجران افغانی 
را در کن��ار خود جای دادند تا مرهمی بر رنج و درد آنان 
باشند. با اين وصف، انتظار می رفت که نخبگان افغانی 
در صورت تمايل بتوانند شهروند ايرانی باشند چرا که 
اين امر فرصتی برای ايج��اد نزديکی و پيوند عميق تر 
مي��ان دو ملت و امکانی برای رش��د و ارتقای فرهنگی 
کش��ور ما بود. به هر دليل، اين اتفاق نيفتاد و هنوز در 
محافل مختلف با نخبگان فرهنگی و ادبی افغانی مواجه 
می ش��ويم که به رغم تمايل شان به پذيرش شهروندی 
کشور ما و دست کم دريافت امکان اقامت دايم در ايران، 
دچار زحمتند و خ��ود را بيگانه احس��اس می کنند و 
آرامش الزم برای انجام رسالت فرهنگی خود را ندارند. 
پيشنهاد مذکور يعنی تشکيل شورايی کارشناسی برای 
اعطای امتياز شهروند ايرانی به نخبگان و فرهيختگان 
افغان��ی و حتی چهره های برجس��ته ادب��ی و هنری و 
فرهنگی تاجيکس��تان، هند و پاکستان که در »جهان 
زبان فارسی« زندگی می کنند، فرصتی برای گسترش 
ارتباط��ات فرهنگی ملت ها و عاملی برای تامين منافع 
ملی درازمدت و اهرمی برای بسط نفوذ ايران و ارزش های 
مورد قبول آن در سطح جهانی است. اين امر هنگامی 
اهميت بيش��تری پيدا می کند که به تالش کشورهای 
اروپايی و امريکا برای جذب اين افراد توجه نشان دهيم. 
به رغم اينکه جمهوری اسالمی در هنگام جنگ داخلی 
افغانستان برای پذيرش آوارگان اين کشور، بيشترين 
هزينه را پرداخت اما متاس��فانه به خاطر س��وءتدبير و 
بی برنامگی مس��ووالن، نتوانس��ت از اين فرصت برای 
تامين منافع ملی کشور به بهترين نحو بهره بگيرد. به 
همين دليل ش��اهديم که توطئه بيگانگان در تحريک 
احساسات ضدايرانی در بخشی از مردم افغانستان موثر 
افتاده است. برای جبران اين نقيصه و برای ايجاد پيوند 
جدی ميان اهل فرهنگ اين سه کشور، اجرايی کردن 
اين پيشنهاد، دس��ت کم در مورد چهره های برجسته 
افغانی، می تواند گامی سنجيده باشد. ما اميدواريم که 
دولت دکتر روحاني براي دوره بعد هم بماند و کارهاي 
ناتمام خودش را به سامان برساند ولي در آخرين سال 
فعاليتش در اين دوره بجاست در اين زمينه با حساسيت 
بيشتري مواجه شود. در اين باره مي توان ساختاري را 
در نظر گرفت که در آن سهم نهادهاي فرهنگي بيشتر از 
سهم نهادهاي سياسي و امنيتي باشد زيرا تصميم گيري 
در اي��ن زمينه نيازمن��د نگرش فرهنگي اس��ت واال با 
حاکميت نگاه امنيتي يا حقوقي صرف به س��رعت به 
راهکاري مناسب نخواهيم رسيد. براي اين امر مي توان 
به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي تکيه ويژه داشت 
و با توجه به حوزه فعاليت اين س��ازمان، پيشنهادهاي 
اوليه در اي��ن زمينه را فراهم کرد. س��ازمان فرهنگ و 
ارتباطات اس��المي در واقع در صف مقدم فعاليت هاي 
مرتبط با »ديپلماسي فرهنگي« کشورمان قرار دارد و 
بيش از ديگر نهادها با انديش��مندان و فرهنگيان و ادبا 
و شاعران کشورهاي همزبان مرتبط است و مي تواند از 
اين ارتباط ها براي ارزيابي درخواس��ت هاي اينچنيني 
استفاده کرد. قدرت واقعي هر کش��وري را در هاضمه 
قدرتمند فرهنگي آن بايد جس��ت وجو کرد و ظرفيتي 
که ب��راي جذب نخبگان کش��ورهاي ديگ��ر دارد. هر 
حکومتي از اين شرايط برخوردار نيست و ايران کنوني 
از اين منظر بس��يار وضعيت خوبي دارد. اسالم، تشيع، 
تمدن و فرهنگ ايراني، زبان فارسي، تنوع قومي و زباني 
و مذهبي، انديشمندان و چهره هاي فرهنگي بزرگ از 
جمله ظرفيت هايي هستند که در اختيار سياستمداران 
ما قرار دارند تا بتوانند با بهره گيري از آن به طراحي يک 
»ديپلماسي فرهنگي« کارآمد مبادرت کنند و از آن براي 
تامين منافع ملي کشورمان در درازمدت بهره بگيرند. 

علي شكوهي

سنگ بدگوهر اگر كاسه زرين شكند 
 قيمت سنگ نيفزايد

 و زر كم نشود
ايران طي 20سال اخير رتبه اول مصرف 
سنگ س��اختماني در جهان را کسب 
کرده. عادي است اگر بش��نويم ايراني ها در مسابقات 
کش��تي يا توليد فرش و پس��ته در جهان اول شده اند. 
اما ش��نيدن اين خبر غافلگيرکننده اس��ت. نه کسي 
ب��راي آن برنامه ريزي کرده و نه ظاهرا ظرفيت خاصي 
بدين منظور وجود دارد. گويي بدون قصد، به مرور و در 
خفا اتفاقاتي افتاده. چطور است که ايتاليا با آن سابقه 
پردامنه در توليد آثار هنري و بناهاي باشکوه سنگي يا 
در هندوستان با آن همه جمعيت و معابد عظيم و پرکار، 
يا در چين و اياالت متحده با بيشترين حجم ساخت و 
ساز رتبه اول را ندارند. اين سوال پيش مي آيد که مدال 
طالي نماي سنگي را گرفتن، يعني چه؟ خوب است يا 

بد؟ چه پيامي در آن نهفته است؟ 
س��رزمين بياباني ايران از معدود بسترهاي تمدن  ساز 
اس��ت که به دليل کوهس��تاني بودن، دسترس��ي به 
سنگ در آن آسان است چراکه عمده زيستگاه هايش 
در دامنه ه��اي يک کوه آرميده اند ت��ا از مواهبي چون 
هواي معتدل و آب کافي و ييالق برخوردار ش��وند. از 
بيشتر کوه ها هم مي توان سنگ براي ساختمان سازي 
اس��تحصال کرد. ولي وقتي به سنت معماري مان نگاه 
مي کنيم، در کمال تعجب مي بينيم عمارت ها و شهرها 
نه با س��نگ بلکه اغلب با خش��ت و آجر بنا مي شدند و 
تعداد ابنيه سنگي را مي توان با انگشتان دست شمرد 
و کاربرد س��نگ به پي و س��ازه و ازاره محدود بوده. آيا 
مي توان گفت نياکان ما ارزش س��نگ س��اختماني را 
درک نمي کرده اند و آن را نمي شناخته اند؟ بلکه از سر 
ناداني مصالح به اين زيبايي و سهل الوصولي را رها کرده 
خود را گرفتار خشتي ساختند که مقاومت کمي دارد 
و آجري که پختش س��وخت ف��راوان الزم دارد؟ البته 
با وجود تنس��وخ نامه هاي متعدد، ص��دور چنين رايي 
ناصواب است. رساالتي چون جواهرنامه، خواص االحجار 
و عرايس الجواهر نش��ان مي دهد از هزاران س��ال قبل 
ش��ناخت کاملي از رخام و مرمر زرد و جزع )اونيکس( 
و االس��طريس )آلباتر( و مرمر سبز )ماالکيت( و مرمر 
س��فيد )تراورتن( وجود داش��ته. همچني��ن فراواني، 
نفاست و ظرافت حجاري ستون ها و ازاره ها و تزيينات 
س��نگي آثار تاريخي نيز مهر تاييدي اس��ت بر مهارت 
عملي مترتب بر آن. از بعد اقتصادي، ممکن است تصور 
کنيد سنگ مصالحي ارزان قيمت و به صرفه است که 
چنين کاربرد وس��يعي پيدا کرده. ام��ا نياز به تکاپوي 
چندان ندارد فهميدن آنکه اج��راي پيچيده نماهاي 
سنگي باعث مي شود تا قيمت تمام شده آن به مراتب 
از نماهاي معمول مثل سيمان شسته گرانتر شود. عالوه 
بر آنکه در اثر همنشيني با آلودگي و آفتاب تند هوازده 
مي شوند و عمر مفيد کمتري دارند. اي کاش نود درصد 
برداشت معادن سنگ به مصرف داخلي نمي رسيد تا 
حداقل مي گفتيم استخراجش موجب ارزآوري است و 

صرفه اقتصادي دارد. 
شايد بگوييد بهبود تکنولوژي بهره برداري از سنگ را 
آس��ان و به صرفه کرده. اما نگاهي سطحي به معادن و 
کارگاه هاي عمدتا قرون وسطايي سنگ بري مان، ما را 
قانع مي کند تا از اين ش��بهه نيز درگذريم. ضمن آنکه 
در جهان هستند نمونه هايي همچون تمدن اروپايي که 
از گذشته هاي بسيار دور، بدون داشتن تکنولوژي هاي 
امروزين، از فرس��خ ها راه و با مش��قت زياد س��نگ را 
استخراج مي کردند تا ابنيه عظيمي برپا کنند. در واقع 
اين تکنولوژي نبوده و نيست که ميل به نمايش سنگ 

را ايجاد مي کند. 
پ��س وقتي براي کس��ب رتب��ه اول در دني��ا نه دليل 
تاريخي وج��ود دارد، نه اقتصادي و ن��ه تکنولوژيک، 
نبايد مش��کوک ش��د؟ نکند يک جاي کار ايراد دارد؟ 
نکند اين عالمت يک بيماري حاد واگير است که فقر و 
غنا يا پايتخت نشين و غيرپايتخت نشين نمي شناسد. 
چگونه است که از مصالحي پرهزينه و کمياب در سطح 
جهان، به مقياسي گسترده در کف و پارکينگ و راه پله 
و نما اس��تفاده مي شود ولي در ش��وونات ديگر چنين 
ولنگاري اي وج��ود ندارد. مناب��ع تجديدناپذيري که 
طي ميليون ها سال ش��کل گرفته  را به صورتي بي بند 
و بار صرف تزيي��ن بناهايي مي کنيم که عمر مفيدش 
خوشبينانه دو دهه اس��ت و بعد به عنوان نخاله و زباله 
دور مي ريزيم شان. مخصوصا وقتي پاي مساله اي مهم 
چون تنوع طبيعي و اقليمي ايران در ميان است که به 
اقتضاي آن هرکجا کيفيتي خ��اص از نما را مي طلبد 
و سنگ گاه نامناس��ب ترين و غيراقتصادي ترين ماده 
براي پوسته بنا محسوب مي شود. اندک درصدي هم 
که صادر مي شود، فله است. حال آنکه تا يک سده پيش 
نزد آباي ما صدور ماده خام و خام خواري مذموم ترين 
عمل بود. خدا مي داند چه فاجعه اي در حال شکل گيري 
اس��ت: به مفت واگذار کردن منابع خدادادي گرانبها 
به کس��اني که با اس��تفاده از کارگر و سوخت کم بها به 
قيمتي ن��ازل جواهري نادر را به دس��ت آورده و چون 
زحمتي برايش نکشيده اند، قدردان نيستند. سپس اين 
محصول زحمت هزاران سده زمين را آسان تبديل به 
ضايعات کردن و به واسطه حجم عظيم زباله با تبعاتي 
گران دس��ت و پنجه نرم کردن. اگر کس��ي از کشوري 
ديگ��ر بيايد فک��ر مي کند ما چ��ه ثروتمنديم که کف 
پارکينگ و ديوار راه پله و نماي ساختمان هامان همه از 
سنگ است و چنين آسوده هم آن را مثل کاغذ باطله 
دور مي ريزيم. اما خودمان که مي دانيم چه فقيريم. ما 
از سنتي غني که نياکان مان برجاي گذاشته اند حتي 
پرسش نمي کنيم چه رسد به بهره گيري: چرا با وجود 
فراواني و تنوع و ارزش انواع سنگ ها، در کارنامه تاريخي 
ما بناهاي س��نگي کم شمارند؟ سنگ که با سنگيني و 
س��ختي مترادف است چه دارد و چه ندارد که ايرانيان 
از آن پرهيز داشتند؟ چه چيز را فراموش کرده ايم که 

امروزه چنين تشنه بهره گيري از سنگ شده ايم؟ 
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و درباره واگذاري نظارت بر مراکز خصوصي هم گفت: »درمانگران اعتياد مطمئن باشند که با اجراي طرح نظارت فرق سره از ناسره 
 مشخص خواهد شد، مراکزي که با دلسوزي تامين منابع انساني و رعايت استانداردها در سطوح باالتري قرار مي گيرند،  مي توانند سقف 
تعرفه درماني را دريافت کنند و مراکز رده هاي پايين تر براساس تصميم اتخاذ شده مجاز به دريافت  درصدي از تعرفه ها خواهند بود.« 

و امروز 
معاون دفتر سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت گفت: » هياهويي که راه افتاده است و برخي مي گويند وزارت بهداشت 

مي خواهد درمان اعتياد را تعطيل کند، کذب است. هدف ساماندهي و ارتقاي کيفيت خدمت به لحاظ کمي و کيفي است.« 

اعتياد و بحران هاي راهكارهاي تازه آن 
مرور

ب��ر  »خش��ونت 
خبرنگاران بيست 
درصد افزايش يافته اس��ت«، اين 
تيت��ر مه��م روزنام��ه »8 صبح« 
افغانس��تان اس��ت ک��ه از ناامني 
زندگي خبرنگاران در اين کش��ور 
خبر مي دهد. اين روزنامه در خبري 
ديگر هم از دستور رييس جمهور 
اين کشور براي پيگيري وضعيت 
امنيت خبرنگاران خب��ر داده و از 
بازگشت روزانه پنج هزار مهاجر به 

کشور گفته است. 

ي  ن ه��ا ا بحر
پزش��کي انگليس 
تمامي ندارد؛ اين بار پزشکان جوان 
در اين کشور مي خواهند اعتصاب 
کنند و پزش��کان ارشد انگليسي، 
اين اعتص��اب را محک��وم کردند. 
اتفاقي که تيت��ر مهم روزنامه هاي 
انگليس��ي در صب��ح جم��ع بود و 
»گاردين« هم آن را ناديده نگرفت. 
پيش��نهاد توني بلر ب��راي تغيير 
افکارعموم��ي و ماندن در اتحاديه 
اروپا تيتر ديگر اين روزنامه است. 

»اکونوميست« در 
ش��ماره ت��ازه اين 
هفته خ��ود، از کنار هي��چ کدام 
از وقاي��ع مه��م هفته نگذش��ته 
و هم��ه را مفصل مورد بررس��ي 
ق��رار داده. در ش��ماره ت��ازه، هم 
مطلب��ي درباره ماليات س��نگين 
اپ��ل در اروپ��ا وج��ود دارد و هم 
درباره اس��تيضاح رييس جمهور 
برزيل. بررسي اقتصاد انگليس با 
اجراي برگزي��ت هم مطلب مهم 

ديگر »اکونوميست« است. 

جهان؛ خارج از مرزها 

»ادب مرد به ز دولت اوست.« همه ما وقتي طفل 
دبس��تان بوديم اين عبارت را بارها رونويس��ي 
کرده ايم و معلم هاي خوشنويسي در نخستين جلسه درس، اين 
عبارت را سرمشق داده اند. معلم هاي اخالق هم به شاگردان خود 
اين اصل مهم را آموزش داده اند و مي دهند. حتي در بحث هاي 
سياس��ي، اجتماعي هم اين عبارت کالس��يک تکرار مي شود 
و ب��ه کار مي رود، اما با اين حال، همچنان جدي ترين مش��کل 
جامعه ما »بي ادبي« است. ادب از آسمان بر دل کسي نمي تابد؛ 
باران نيست که ابرها بر سرمان ببارند؛ هوا نيست که با دم و بازدم 
وارد ريه هامان ش��ود و در وجودمان جا خوش کند. ادب را بايد 
تعلي��م ديد و ذره ذره يادش گرف��ت. ادب را بايد بعينه ديد و از 
بزرگان آموخت. بچه ها بايد به دست پدر و مادرهاي شان نگاه 
کنند و کم کم مودب به آداب انساني و اسالمي شوند. در خانه اي 
که بزرگ و کوچک حرف زشت مي زنند، نمي شود متوقع ادب 
بود. پدر و مادر دعواي شان مي شود و همديگر را آباد مي کنند؛ 
جد و آباء همديگر را به لجن مي کش��ند و حتي روي هم دست 
بلند مي کنند و به همديگر فحش ه��اي رکيک مي دهند. آن 
وقت متوقعن��د که دختر و پسرش��ان خانم و آق��ا از آب و گل 
دربيايند و به ادب شهره فاميل شوند. جامعه هم همين است. 
شما هرچه دل تان خواس��ت به همديگر مي گوييد. هر حرف 
بدي که خواستيد به هم مي زنيد، هر کاري خواستيد مي کنيد، 
بعد متوقعيد که مردم باادب بار بيايند... در ورزش سر يک چيز 
س��اده به جان هم مي افتيد و پته هم را روي آب مي ريزيد. در 
سياست به رقباي تان هر افترايي که خواستيد مي بنديد. حتي 
براي اينکه رقيب خود را از ميدان به در کنيد، به او تهمت هايي 
مي بنديد که س��نگين تر از دماوندند... مردم ادب را از کجا بايد 
ياد بگيرند؟ از دنياي مجازي؟ از اينترنت؟ از ماهواره؟ از اينها که 
حيا را خورده اند و آبرو را قي کرده اند؟ از اينها که هر آگهي اي را 
پخش مي کنند و هر قصه اي را تعريف مي کنند و هر فحشي را به 
زبان مي آورند؟ شبکه هاي داخلي هم وضع و حالي بهتر ندارند. 
اينها هم ديگر مثل سابق پاستوريزه نيستند و ديگر نمي شود با 

خيال راحت پاي شان نشست. کال هيچ کجا نمي شود با خيال 
راحت نشست. در همين ورزش اتفاقاتي مي افتد و بي ادبي هايي 
جريان مي يابد که در آينه ضمير ملت منعکس مي شود و مثل 
نقش في الحجر باقي مي ماند. کدام ورزشکاري است که آموزش 
صبوري و متانت بدهد و کدام برنامه ورزشي است که عالوه بر 
اين همه واکاوي فساد، بي ادبي را هم بکاود و به بيننده هاي خود 
ياد بدهد که ادب مرد به ز دولت اوس��ت. انگار که به عنوان يک 
اصل پذيرفته شده که عيبي ندارد اگر ورزشکار صبور نباشد و 
بي ادب باش��د و سر يک اتفاق کوچک خون جلوي چشمش را 
بگيرد و وارد ميدان شود و دستي و زباني به طرف مقابلش حمله 
کند. اسم نمي آورم اما به نظرم خيلي از آنها که در ورزش به جا 
و مقامي رس��يدند به جاي اينکه مشوق و مروج ادب و نزاکت و 
مهرباني باشند مروج گستاخي و توهين و زيرآب زني و پيچيدن 
به پاي همديگرند. از کوزه همان برون تراود که در اوست. آدمي 
که خودش عين نقل و نبات بددهني کن��د، نمي تواند بيايد و 
مروج ادب باشد و قيافه مودب ها را بگيرد... اتفاقي که در ورزش 
افتاده اين است که ما مشهور شده ايم به مردمي که به پيج هاي 
ديگران حمله مي برند، حرف هاي بسيار بسيار زشت مي زنند، 
فح��ش خواهر و م��ادر مي دهند و در موقع مس��ابقه اگر خون 
جلوي چش��م مان را بگيرد توان خودداري ندارند و بي اعتنا به 
پيامدهايش با ديگران درمي افتند و... من هم از خدا مي خواهم 
که در آسيا، بلکه در جهان در همه رشته هاي ورزشي رتبه يک 
بياوريم و قهرمان ش��ويم اما آرزوي محال که نمي شود داشت. 
اما مي توانستيم کار فرهنگي کنيم و بعد از سي و شش، هفت 
سال تبديل شويم به مودب ترين و باصفاترين و محترم ترين و 
صبورترين مردم جهان... اينکه توسعه مان به تاخير افتاده عيبي 
نيست. اينکه خيلي ها از ما جلوترند نبايد خود را مالمت کنيم. 
اما حاال که مودب ترين مردم دنيا نيس��تيم و به مهمان نوازي و 
مهرباني و صفا مشهور نيستيم بايد که خود را مالمت کنيم و از 
فرصت هايي که سوزانده ايم افسوس بخوريم. دريغ بگوييم. به 

يوغ ديو درافتي، دريغ آن باشد. 

از كوزه همان برون تراود كه در اوست

کرگدن نامه
سيد علي ميرفتاح

آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

عکسي که مي بينيد، منتخب »اينديپندت« براي گزارش »راهنماي سفر به ايران« است. گزارشي 
که روز پنجشنبه در »اينديپندت« منتشر شد تا نويسنده اش دقيق و کاربردي به اروپايي هايي که 
قصد س��فر به ايران دارند، بگويد کجاها بروند و ديدن چه چيزهايي را از دست ندهند و اصال چطور 
بايد ايران را ديد تا بعد از سفر با خيال راحت از، ازدست ندادن ديدني هاي ايران، گفت. در اين گزارش 
متفاوت ترين بخش نسبت به گزارش هايي که اين روزها درباره سفر به ايران باب شده، بخش تهران 
اس��ت. نويسنده اشاره کرده که توريست هايي که به ايران سفر مي کنند، معموال تهران را فراموش 
مي کنند، اما تهران به اندازه شهرهاي توريستي و معروف ايران ديدني هاي بسيار دارد و نبايد پايتخت 
را از دس��ت داد. در کنار اين بخش هم همين عکسي که مي بينيد با اين توضيح کار شده: »آسمان 

تهران در زمستان، البته اگر آلودگي هوا و دود ترافيک نباشد.« 

عکس نوشت

يکي از دوس��تان »هنرمند« عکسي از خودش 
و س��اير »هنرمن��دان« در يکي از ش��بکه هاي 
اجتماعي منتشر کرده به مناسبت افتتاح نمايشگاه آثار نقاشي 
و زير آن يک خط توضيح نوشته با اين مضمون: »من و دوستان 
در افتتاحيه نمايش��گاه ]... [.« به سياق تصاويري از اين دست، 
ذيل عکس اظهارنظره��ا و »کامنت«هاي متعددي آمده مثل 
اينکه »چقدر زيبا«، »واي، چقدر خوش تيپ«، »عاشقتونم« و... 
جالب است که در تصوير مزبور »هنرمندان« طوري ايستاده اند 
که به سختي مي توان نشاني از آثار »هنر«ي شان را ديد، گويي 
آن نقاش��ي ها و تصاوير اهميت چنداني ندارند و مهم آدم هايي 
هس��تند که عنوان هنرمند را يدک مي کشند.  مشهور است تا 
پيش از عصر نوزايش )س��ده هاي 14 و 15 ميالدي( نسبت اثر 
هنري و هنرمند به شکلي ديگر بود. نام هنرمند اينقدر که حاال 
هس��ت، در ارزيابي اثر هنري و تعيين قدر و اهميت آن دخيل 
نبود. در همين کشور خودمان بسيار آثار نگارگري ارزشمند از 
سده هاي ميانه باقي مانده که نام هنرمندان آنها را نمي دانيم. 
در آثار معماري و موس��يقايي و خطاطي هم که نام هنرمندان 
را مي دانيم، معيار ارزشگذاري اسم آنها نيست.  اي بسا بسياري 
ندانند که مسجد شيخ لطف اهلل اصفهان توسط استاد محمدرضا 
اصفهاني از معماران برجسته عصر صفويه ساخته شده است، 
همچنان که معلوم نيس��ت معمار مسجد تاريخانه دامغان که 
از شاهکارهاي معماري مس��اجد در سده هاي نخستين ورود 
اسالم به ايران است، کيست يا در همان اصفهان مسجد جامع 
که از قديمي ترين و مهم ترين آثار معماري ايران است را چه فرد 
يا افرادي در طول سال ها س��اخته اند.  به عبارت ديگر فرديت 
هنرمند و نام او از عصر نوزايش به بعد اس��ت که اهميت يافته و 
اين پديده اي اتفاقي نيست. با ظهور نوزايش فلسفه يا رويکرد 
انسان به هستي و جهان دچار دگرگوني شد که يک نتيجه آن 
تفکر انسان گرا بود. در انديشه انس��ان گرا اين انسان بود که در 
مرکز جهان قرار مي گرفت و کل عناصر هستي حول و حوش و 
با محوريت او معنا مي گرفت. در اين انديشه انسان فارغ از نژاد، 
کيش، رنگ پوست، جنسيت، طبقه اجتماعي، سطح اقتصادي، 
قوميت، سن و... اهميت مي يابد و از اين حيث انسان ها همگي 
با يکديگر برابرند و حقوق و وظايفي يکسان مي توان براي آنها 
ترس��يم کرد.  پيامد مرتبط ديگر تحولي که در دوران نوزايش 
رخ داد، فردگرايي جديد بود، در انديشه جديد فرد انسان مثل 
قبل در قالب هايي چون قبيله و طائفه و قوم و جماعت و اجتماع 
گم نمي شود، بلکه به تدريج از گمنامي در مي آيد و از او انتظار 
مي رود بکوش��د هويتي مس��تقل و متمايز و يکه و يگانه براي 

خودش بسازد. يعني همسو با انسان گرايي، اين فرد اوست که 
اهميت دارد و تمام ارزش و اعتبارش را بايد خودش دست و پا 
کند.  يکي از نتايج اين رويکرد فلسفي جديد به هستي و انسان، 
اهميت يافتن فرديت و هويت هنرمند بود. در انديش��ه جديد 
اينکه خالق اثر هنري کيس��ت، اهميتي يکه و يگانه مي يابد. تا 
جايي که گاه هنرمندان شناخته شده تر و مشهورتر از آثارشان 
شدند. براي مثال امروزه بسياري نام هاي بزرگي چون داوينچي، 
ميکل آنجلو، رافائل و رامبراند را مي شناسند، ولو اينکه نام يکي از 
آثار آنها را ندانند يا به سختي يکي از آثار آنها را به خاطر بياورند. 
اين مهم تلقي ش��دن هنرمند در برابر اثر هنري به تدريج و در 
طول سده هاي بعد از نوزايش تا جايي پيش رفت که در بسياري 
موارد در قرن بيستم اصوال اين هنرمند بود که به اثر هنري اعتبار 
مي بخشيد. نمونه شاخص و قابل توجه چشمه يکي از آثار مارسل 
دوشان نقاش، مجسمه ساز و نويسنده فرانسوي سده بيستم بود 
که در آن هنرمند با وارونه کردن يک پيشابگاه و امضايي روي 
آن، شيء مزبور را از وسيله اي معمولي به اثري هنري بدل کرد. 
روشن است که در يادداشتي به اين حجم و اندازه نمي توان به 
کفايت به تحول رابطه هنرمند و هنر از يکسو و پيچيدگي هاي 
کار هنرمندان بزرگ مدرني چون مارسل دوشان صحبت کرد. 
هدف تنها اشاره اي بود به تحوالتي که در تفکر بشري در عصر 
جدي��د رخ داده و نس��بت او با هنر را دچار تحول کرده اس��ت. 
تغييري که شايد بتواند پديده ابتداي يادداشت را توضيح پذير 
 کن��د، يعني اين واقعيت که در آن چن��د نفر که در يک ميدان 
اجتماعي )به تعبير بورديو( »هنرمند« خوانده مي شوند، چنان 
جلوي دوربين قرار گيرند که اصال آثارش��ان ديده نش��ود. اين 
وضعيت حالت ش��ديدا افراطي و اغراق شده اي است که در آن 
حتي اثر هنري به کلي حذف مي شود، تا جايي که »هنرمند« 
ج��اي آن را مي گيرد و اظهارنظرها نيز ن��ه بر مبناي ارزش کار 
هنري بلکه با توجه به ظاهر هنرمند و مناسباتي صورت مي گيرد 
که مخاطب در شبکه روابطي که در ميدان هنري پديد آمده، با او 
دارد. با اين همه نبايد دچار اين توهم شد که آنچه به اين شکل 
عرض مي ش��ود اثر هنري است و آنکه به اين طريقه به نمايش 
خود مي پ��ردازد، هنرمند. به عبارت ديگر آنچه آمد، توضيحي 
ب��ر آن بود که چگونه هنرمند به  تدريج جايگاه مهمي يافته. اما 
پديده مورد بحث را شايد بتوان در راستاي خودشيفتگي رايج 
در عصر ما فهميد. مفهومي که با وجود ظاهر آن، صرفا تعبيري 
ارزشگذارانه نيس��ت و چنان که هفته آينده اگر عمري باشد، 
خواهي��م ديد، مفهومي گوي��ا براي توضيح روزگار ما اس��ت و 

نمودش در سلفي هاي رايج اين روزها هويدا. 

هنر معاصر و زواياي آن از سوژه هاي هميشه 
جذاب حوزه هنر و انديشه است؛ از آن دست 
سوژه هايي که هميش��ه زواياي تازه اي براي کشف و بسط 
دارد و اگر از عالقه مندان به اين حوزه باشيد، نشست هايي 
در ارتباط با اين موضوع، جذاب و شنيدني است و مي شود 
پيشنهاد داد تا عصر يکشنبه و ساعت 17 به گالري ماه مهر 
برويد، چون دو پروفسور و هنرمند آلماني به ايران آمده اند 
تا فردا در اين گالري نشس��تي با موض��وع »هنر معاصر و 

زمينه هاي آن« برگزار شود. 

قرار است در اين نشست 
پروفسور لوکا دي بالزي 
)استاد فلس��فه دانشگاه 
بِرن( با موضوع »کوچ گر، 
يکجانش��ين و هنرمن��د 
)در بافتار جهاني سازي( 

« و پروفسور اورس��وال نايگباور )هنرمند و استاد دانشگاه 
هنر برلين( با موضوع »فراگي��ري و آموزش هنر معاصر« 

صحبت  کنند. 

هنرمند در مقام اثر هنري!

هنر معاصر و زمينه هاي آن

شب هاي روشن- فرزاد موتمن 

 من چرا بايد به يه نفر احتياج داش��ته باش��م که دو کلمه باش ح�����������رف بزنم؟! اصن خودم مي تونم با خودم بيشتر از دو 
کل����مه حرف بزنم و حرف هاي خودمم ب�هت�ر بفهمم. 

فالش بک

فلسفه در خيابان
محسن آزموده

نشست روز

هنوز فکر مي کنم؛ ايرج زنده اس��ت. فک��ر مي کنم االن در خانه 
نشسته کنار مادرش، کتاب مي خواند يا فيلمنامه مي نويسد يا 
مشغول تلفني حرف زدن با دوستي ديگر است. يک سال گذشته و ايرج چنان 
در ذهن من زنده است که تصور نبودنش براي من، خيالي واهي است. ايرج آنقدر 
پرکار و فعال بود که نمي ش��ود باور کرد، ديگر نيس��ت و اين يک سال نبودنش 
آنقدر سريع گذشته. ايرج خالق و پرشور بود و هميشه در حال کار و فعاليت. از 
آن دست از آدم هايي که پاي عش��ق اش ايستاد و برخالف اينکه مي توانست با 
مدرک مهندسي اش، زندگي معمول و جذابي داشته باشد، سينما را ترجيح داد 

و تا آخر هم پاي سينما ايستاد.  کمتر آدمي شبيه ايرج مي توانست اين طور پاي عشق بايستد که ايرج ايستاد. برخالف همه 
ناماليماتي که زمانه و سينما براي او داش��ت، برخالف اينکه آن طور که بايد و شايد فرصت ديده شدن کارهايش را نداشت، 
بازهم زندگي خود را فداي س��ينما کرد. ايرج کريمي چهره اي بزرگ و خاص در س��ينماي ايران بود. چهره اي که نه به دليل 
مميزي يا فشارهاي معمول سينما، به دليل نگاه نخبه گرا و خاصش، جزو جامعه اي بود که کمتر ديده مي شوند، اما بيشتر از 
همه تاثيرگذارند. نگاه خاصش باعث مي شد تا به هر چيزي راضي نباشد، کمتر اغنا شود و هميشه متفاوت از ديگران ببيند. 
همين شد که در دهه شصت، ايرج کريمي نخستين منتقدي بود که آثار عباس کيارستمي را به درستي شناخت و با نوشتن 
کتاب »عباس کيارستمي، فيلمساز رئاليسم« درک تازه اي از اين فيلمساز بزرگ را به منتقدان وطني شناساند تا روشنگري 
او، ذهنيت ها را درباره آثار کيارستمي و اينکه مي گفتند که آثارش به شدت ساده است از بين ببرد.  کريمي در سال هاي بعد با 
نوشتن مقاله هايي درباره سينما و ادبيات در مجله فيلم، بار ديگر راهي باز کرد تا منتقدان و اهالي سينما، نگرش بهتري نسبت 
به ارتباط س��ينما و ادبيات داشته باشند. کتاب ها و مقاله هاي کريمي، هميشه و همواره راهگشا، آموزنده و روشنگر بود و ما 
کمتر منتقد و فيلمسازي شبيه او را پيدا مي کنيم که با چنين نگاه خاص و ويژه اي، دريافت هاي متفاوتي داشته باشد و اين 
دريافت هاي آموزنده را وارد جهان سينما کند.  کريمي در تنهايي زندگي کرد، زندگي شخصي اش را فداي سينما کرد و حاال 
نام نيکي از او به جا مانده که هرچه زمان بگذرد، جلوه گر حضور موثر او در سينماي ايران است و ياد و خاطره اش زنده مي ماند 

همان طور که براي من و دوستانش و اهالي سينما زنده مانده است.

هنوز زنده است 

چهره روز
احمد طالبي نژاد 


