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ــال از بهانه جويى آمريكا و  باوجود گذشت 12س
چند كشور غربى در موضوع هسته اى و ارائه هزاران 
ــخنرانى و مقاله در اهميت و چرايى ورود  ــاعت س س
كشور به عرصه اين فناورى راهبردى، هنوز هستند 
افراد معدودى كه نه از منظر كارشناسي و اظهارنظر 
ــر لجاجت و وادادگى و همنوايى با  عالمانه، بلكه از س
دشمنان اين ملت، اگر تريبونى پيدا كنند حرف هاى 
تكرارى و بى مبناى خود را همراه با هوچي گرى عليه 
ــورمان مطرح كنند كه  ــت هاى هسته اى كش سياس

نشست هفته گذشته دانشگاه تهران نمونه آن بود.
ــمن شاد كن بود،  ــخنان گرچه تلخ و دش اين س
ــدود داخلى  ــان داد مخالفان مع ــر نش ــا بار ديگ ام
ــته اى كشورمان چقدر دستشان  سياست هاى هس
خالى است و همچون دشمنان خارجى تا چه اندازه 

بى منطق سخن مى گويند.
ــخ به اين سخنان نه به واسطه اهميت  نقد و پاس
ــه دليل اهميت مقطعي كه در  گويندگانش، بلكه ب
ــي در حال انجام  ــر مي بريم و تيم ديپلماس آن به س

مذاكرات نهايي است، الزم به نظر مى رسد.
ــت مطبوعاتى  ــت كه يك يادداش ــن اس روش
ــت؛  ــان همه مطالب نيس ــراى بي ــال كافى ب مج
ــى در اين باره  ــه نكات ــورت گذرا ب ــن به ص بنابراي

بسنده مي كنيم.
ــرمايه گذارى در فناورى  ــه، س ــت اين ك نخس
ــته اى با توجه به چشم انداز نه چندان دور آينده  هس
ــت و بى توجهى به آن  انرژى در جهان، ضرورى اس

مى تواند خيانت به سرنوشت كشور ارزيابى شود. 
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آمادگي ارتش براي بزرگ ترين رزمايش

تلفات سنگين داعش 
در 3 منطقه عراق

اسيدپاشي ساختگي 
براي انتقام از خواستگار

ــه بتوانم از مزاحم خود انتقام بگيرم،  براي اين ك
نقشه اسيدپاشي روي خودرويم را اجرا كردم تا از اين 
طريق ماموران، خواستگار شكست خورده را به اتهام 
اسيدپاشي دستگير كنند. اما خيلي زود نقشه ام فاش 

شد و دستگير شدم.
ــت كه  ــي از اظهارات دختر جواني اس اين بخش
هفته گذشته مدعي شد راكبان موتورسيكلتي قصد 
ــي به وي را داشته و پس از ناكامي در اين  اسيدپاش

كار روي خودروي وي اسيدپاشيده اند. 
به گزارش جام جم، ساعت 11 صبح بيست و سوم 
آذر امسال يك مورد اسيدپاشي در خيابان مرزداران، 
ــوران پليس اطالع داده  ــازمان آب به مام خيابان س
ــتور قاضي  ــات مقدماتي با دس ــد. پس از تحقيق ش
ــعبه پنجم دادسراي جنايي  حسين پور، بازپرس ش
ــيدگي در اختيار كارآگاهان  تهران، پرونده براي رس

اداره شانزدهم پليس آگاهي قرار گرفت. 
ــت و هفت ساله كه مدير يك شركت  دختر بيس
ــراي تحقيقات به پليس  ــت، وقتي ب بين المللى اس
ــت: روز حادثه در كنار  ــي آمد، به ماموران گف آگاه
ــت با تلفن  ــرده و در حال صحب ــان توقف ك خياب
ــيكلت  همراهم بودم. در همان لحظه يك موتورس
ــين از كنار خودرو عبور كرد كه ناگهان  با دو سرنش
ــين موتور اقدام به پرت كردن يك قوطي  ترك نش
به سمت خودرو كرد. در زمان حادثه شيشه ماشين 

باال بود و آسيبي به من نرسيد. 
وقتي پياده شدم متوجه شدم بطري حاوي اسيد 

بوده كه بالفاصله با پليس تماس گرفتم.
ــي  ــاكي ادامه داد: از چندي قبل مرد ناشناس ش
ــد. او مدعي بود  ــه صورت تلفني مزاحم من مي ش ب
ــيد  ــودروي مرا آتش مي زند و به روي صورتم اس خ
ــش تهديد خود  ــخص چندي پي ــد. اين ش مي پاش
ــرد و احتمال  ــش زدن خودرو را عملي ك ــاره آت درب

مي دهم اسيدپاشي هم كار او بوده است. 
ــر جوان، كارآگاهان با  ــا توجه به اظهارات دخت ب
ــايي جواني  ــي موفق به شناس انجام اقدامات پليس
بيست و پنج ساله به نام سعيد  در منطقه خليج شده  و 
او را پس از دستگيري به اداره آگاهي منتقل كردند.

ــه منكر مزاحمت  ــر جوان در اظهارات اولي پس
ــه لب به اعتراف  ــد اما در ادام ــراي دختر جوان ش ب
ــود و گفت: حدود يك سال قبل به دليل ارتباط  گش
ــاكي پيدا كرده بودم، به او عالقه مند  كاري كه با ش
شده و تصميم گرفتم با او ازدواج كنم اما دختر جوان 
با پيشنهاد ازدواج من مخالفت كرد و همين موضوع 
انگيزه ايجاد مزاحمت و آتش زدن خودروي او شد. 
ــتم و از  ــودرو با او كاري نداش ــش زدن خ ــد از آت بع

اسيدپاشي بي اطالع هستم. 
ــر جوان  ــي اظهارات پس ــان با بررس كارآگاه
ــاركتي  ــعيد هيچ گونه نقش و مش ــد كه س دريافتن
ــن دليل در  ــته به همي ــي نداش در پرونده اسيدپاش
ــاكي  ــده، تحقيقات از ش ــيدگي به پرون ــه رس ادام

در دستوركار قرار گرفت. 
ادامه در صفحه 19

عمليات ارتش در صالح الدين، االنبار و نينوا  
خسارت هاى زيادى به گروه تروريستى داعش وارد كرد

ــازي مناطقي در  اقدام ارتش عراق براي آزادس
ــنگين گروه  صالح الدين، االنبار و نينوا به تلفات س
ــد و در اثناي  ــتي تكفيري داعش منجر ش تروريس
ــت عضو داعش كه در  ــن عمليات ده ها تروريس اي
ــورهاي عربي و غربي نيز ديده  ميان آنان اتباع كش

مي شوند، به هالكت رسيدند. 
ــت كه آمريكا با نمايندگان اهل  اين درحالي اس
ــي را براي  ــهر اربيل كنفرانس ــنن عراق در ش تس
ــراي مقامات  ــزار كرده كه ب ــارزه با داعش برگ مب

عراقي سوال برانگيز بود. 
ــه نقل از  ــزي خبر و ب ــد مرك ــه گزارش واح ب
ــي عراقي  ــوريه، منابع نظام ــبكه االخباريه س ش
ــد در حمله  ــالم كردن ــن اع ــتان صالح الدي در اس
ــش در مركز  ــراق، 14 عضو داع ــي ارتش ع هواي
ــمال تكريت  ــي در ش ــتان بيج ــمال شهرس و ش
ــدند و شش خودروي مجهز به تسليحات  كشته ش
ــد. فرماندهي عمليات  ــرفته آنان نيز منهدم ش پيش
ــالت هوايي  ــز اعالم كرد در حم ــار عراق ني االنب
ــتان  ــاي آمريكايي به بخش ورودي شهرس نيروه
ــتي  ــم در غرب االنبار40 عضو گروه تروريس القائ

داعش كشته شدند. 
ــتان  ــع امنيتي در اس ــر يك منب ــوي ديگ از س

صالح الدين در مصاحبه با شبكه سومريه نيوز گفت: 
در درگيري هاي مسلحانه و عمليات ويژه در جنوب 
ــئول  تكريت، بيش از 31 عضو داعش از جمله مس
ــيدند. وي   بمبگذاري ها در اين گروه به هالكت رس
افزود: نيروهاي امنيتي با كمك داوطلبان مردمي با 
اعضاي داعش در اطراف شهرستان الدجيل (120 
ــدند و بيش از  ــري جنوب تكريت) درگير ش كيلومت

30 عضو داعش را به هالكت رساندند.
ــن حال منابع آگاه در عراق اعالم كردند   در همي
در خشونت هايي در شهر بعقوبه 21 نفر كشته و 19 

نفر ديگر زخمي شدند.
مشروح خبر را در صفحه 6 بخوانيد.
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رزمايش بزرگ محمدرسول اهللا(ص) در منطقه اي حدود 2 ميليون و 200هزار كيلومترمربع برگزار مى شود
ــول اهللا(ص) ارتش  ــزرگ محمدرس رزمايش ب
ــالمي ايران از پنجشنبه آغاز مي شود  جمهوري اس
ــش، يگان هاي مختلفي از نيروهاي  و در اين رزماي
ــركت  ــي، زميني و پدافند هوايي ش ــي، هواي درياي

خواهند كرد.
ــارس، محوريت اين رزمايش كه تا  به گزارش ف
ــنبه هفته آينده ادامه خواهد داشت با نيروي  چهارش
ــتره آن در منطقه اي حدود  دريايي خواهد بود و گس
دو ميليون و 200هزار كيلومترمربع تا مدار 10 درجه 

در اقيانوس هند كشيده مي شود.
ــد  محم ــش  رزماي ــزاري  برگ ــتانه  آس در 
ــوي  ــيدعبدالرحيم موس ــول اهللا(ص)، امير س رس
ــين فرمانده كل ارتش، امير دريادار حبيب اهللا  جانش
سياري فرمانده نيروي دريايي، امير فرزاد اسماعيلي 
ــرث حيدري  ــي، امير كيوم ــد هواي ــده پدافن فرمان
ــين  ــروي زميني و امير حس ــده ني ــين فرمان جانش
ــان نيروي هوايي ارتش در  چيت فروش از فرمانده
نشست خبري مشتركي، جزئياتي از برنامه هاي اين 
رزمايش را اعالم كردند. جانشين فرمانده كل ارتش 
در اين نشست، از آزمايش تسليحات جديد ارتش در 

رزمايش محمد رسول اهللا(ص)، خبر داد.
ــن رزمايش پايگاه  ــوي با بيان اين كه در اي موس
ــيج هرمزگان  ــپاه و يگان هاي احتياط بس دريايي س
نيز در كنار ارتش حضور دارند، تصريح كرد: از وزارت 
دفاع هم براي نظارت بر سالح ها و سامانه هاي جديد 

حضور خواهند داشت.
ــش، انطباق عمليات  ــين فرمانده كل ارت جانش
ــن اقدامات  ــده و تمري ــدات پيش بيني ش ــا تهدي ب
ــتادي و ارزيابي يگان ها  ــترك و س ــي مش فرمانده
ــوان كرد و گفت: البته  ــداف اين رزمايش عن را از اه
بخش هاي زيادي از رزمايش چون طبقه بندي دارد، 

رسانه اي نمي شود.
وي گفت: اين رزمايش براساس تهديدات واقعي 
و طرح ريزي قرارگاه «ذوالفقار» ارتش اجرا مي شود و 

يگان ها به صورت واقعي وارد عمل خواهند شد.
فرمانده اين رزمايش، يكي ديگر از ويژگي هاي 
آن را تشكيل قرارگاه هاي جوانان در كنار قرارگاه هاي 

اصلي رزمايش عنوان كرد.
موسوي شعار رزمايش را «نمايش اقتدار و صلح 
ــتي پايدار در سايه وحدت اسالمي و منطقه»  و دوس
ــار كرد: آرامش و امنيت در منطقه بايد  عنوان و اظه
ازسوي كشورهاي منطقه ايجاد شود و تاكيد مي كنيم 

كه با حضور بيگانگان در منطقه مخالفيم.
ــي از اين  ــرد: در بخش هاي ــان ك وي خاطرنش
ــم را هم تمرين  رزمايش، موضوع مبارزه با تروريس

مي كنيم.
ــياري، فرمانده نيروي  امير دريادار حبيب اهللا س
ــت: دو پايگاه دريايي  ــت گف دريايي نيز در اين نشس

ــك و چابهار تحت كنترل عملياتي در  سپاه در جاس
رزمايش محمد رسول اهللا(ص) حضور دارند.

ــكي ارتش با  ــرد: توان موش ــان ك وي خاطرنش
ــليك موشك هاي سطح به سطح، ساحل به دريا،  ش
زمين به هوا و هوا به سطح در رزمايش مورد استفاده 

قرار مي گيرد.
ــش تصريح كرد:  ــروي دريايي ارت ــده ني فرمان
ــخص  ــه اي را به عنوان منطقه تيراندازي مش منطق
ــليك مي كنيم  ــك در آن ش كرده ايم كه اژدر و موش
ــگان منطقه را ترك  ــه مي دهيم كه بيگان و اطالعي
ــزود: از ناظران خارجي براي حضور در  كنند.  وي اف

اين رزمايش دعوت نشده است.
ــرارگاه پدافند  ــماعيلي، فرمانده ق امير فرزاد اس
ــان اين كه تمام  ــا(ص) نيز با بي ــي خاتم االنبي هواي
ــان رزمايش محمد  ــاي فرامنطقه اي در زم پروازه
ــول اهللا(ص) رصد مي شود، گفت: قرارگاه پدافند  رس
ــزار كيلومترمربع زميني و  ــعت 133ه هوايي در وس

ــركت  162 هزار كيلومترمربع هوايي در رزمايش ش
دارد و با همكاري پدافند هوايي سپاه اقدام مي كند.

ــش 3000 نفر  ــن رزماي ــرد: در اي ــد ك وي تاكي
ــرف پدافند درگير و ده هزار  ــتقيم از ط به صورت مس

نفر نيز اقدامات پشتيباني را انجام مي دهند.
ــين فرمانده نيروي  امير كيومرث حيدري، جانش
ــتاورهاي  زميني ارتش (نزاجا) نيز با بيان اين كه دس
ــول اهللا(ص) آزمايش  جديد را در رزمايش محمد رس
ــتره  ــاي نزاجا در گس ــور يگان ه ــم، از حض مي كني

43هزار كيلومترمربعي در اين رزمايش خبر داد.
ــروز تاكتيك هاي نوين  ــزود: هواني ــدري اف حي
متحرك هوايي را در اين رزمايش نمايش مي دهد و 
پهپادهاي نزاجا نيز با تاكتيك هاي ويژه در رزمايش 

حضور دارد.
ــته تخصصي نظامي  ــح كرد: 27 رس وي تصري
نزاجا در قالب يك سامانه نظامي فرماندهي مستقل، 

توانمندي هاي خود را در رزمايش نشان مي دهد.
ــي ارتش افزود:  ــده نيروي زمين ــين فرمان جانش
انتقال سريع نيرو به محل حادثه از مهم ترين موارد در 
ميدان نبرد است كه در اين رزمايش، تيپ 55 هوابرد 
ــت، با ناوگان هوايي  را كه از يگان هاي ويژه نزاجاس
ــن يگان هاي ويژه كاله  پاي كار مي آوريم. همچني
سبز تيپ 65 عمليات هاي ويژه اي را در نبرد ساحلي، 
ــته زرهي نيز  ــد و هجومي انجام مي دهند و رس پدافن

تاكتيك هاي نويي را به نمايش خواهد گذاشت.
امير خلبان حسين چيت فروش، سخنگوي نيروي 
ــي (نهاجا) نيز با بيان اين كه تمامي پايگاه هاي  هواي
نهاجا درگير رزمايش محمد رسول اهللا(ص) هستند، 
ــت: در اين رزمايش، 9 نوع از هواپيماهاي نيروي  گف
ــك هاي جديد و مختلفي  هوايي حضور دارد و موش

آزمايش خواهد شد.

يك متر
 پنت هاوس 

ابدي...

ــراي همه ما رويدادي  ــپاري ب مرگ و خاكس
ــت و حضور در قبرستان  غمگين و اندوهناك اس
ــوب  ــان محس ــه محل آرام گرفتن ابدي انس ك
ــت. اما  ــود، همراه با تامل و تالم خاطر اس مي ش
ــعي كرده ايم  ــده س ــب يك پرون ــروز در قال ام
ــته  ــتان و مرگ داش ــاوت به قبرس ــي متف نگاه
باشيم و براي شما از مضاميني بگوييم كه گرچه 
ــا كمتر به آن  ــت، ام ــط با اين دو محور اس مرتب

توجه داشته ايم.
ــى آن  ــاى نجوم ــر و قيمت ه ــارت قب تج
ــاي تدفين در  ــور، آيين ه اماكن مختلف كش در
ــتان براي  ــي، جذابيت قبرس ــب ابراهيم مذاه
ــگران ميراث فرهنگى،  باستان شناسان و كاوش
ــينما به عنوان لوكيشني  جايگاه آرامگاه ها در س
ــرور مهم ترين  ــي و م ــذار، معرف ــم و تاثيرگ مه
ــران و جهان،  ــتان هاي اي و متفاوت ترين قبرس
ــعار و نوشته هاى روى  ــى و اش روايت سنگتراش
ــاره دفن  ــه بايد درب ــا و همه آنچ ــنگ مزاره س
ــتگان در بهشت زهرا(س) بدانيد از جمله  درگذش
ــه مي توانيد در  ــت ك بخش هاي اين پرونده اس

صفحات 10 و 11 بخوانيد.

پرونده 

قبر در ايران  از 300 هزار تومان 
تا چند صد ميليون تومان 

خريد و فروش مي شود
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تله تئاترهايي كه درخاطره ها 
ماندند
نويسندگان بزرگ سهم 
عمده اي در موفقيت 
تله تئاترهاي 
تلويزيوني 
داشته اند 

پوتين در تدارك 
سفر به ايران

نان هم در تعيين قيمت ارز 
نقش دارد

رئيس جمهور روسيه: 
به توافق هسته اي با ايران 
بسيار نزديكيم

گفت وگو با اسداهللا عسكراوالدي
رئيس كميسيون صادرات اتاق ايران

رحلت حضرت رسول اكرم (ص)
و شهادت امام حسن مجتبى (ع) 

را تسليت مى گوييم

فينال رقابت هاي فوتبال جام باشگاه هاي جهان 
ــرايطي امشب تيم هاي رئال مادريد اسپانيا  را در ش
ــن لورنزوي آرژانتين برگزار مي كنند كه انگيزه  و س
ــت خاصي به اين  ــترك دو تيم مي تواند جذابي مش
ــد؛ فتح جام قهرماني براي كم نياوردن  بازي ببخش

مقابل حريفان سنتي.
ــم، يازدهمين دوره  ــزارش جام ج  به گ
ــگاه هاي  ــال جام باش ــاي فوتب رقابت ه
ــد  ــب به پايان مي رس جهان در حالي امش

ــه بانيان اين بازي ها  كه بر خالف آنچ
ــوز اين رقابت ها  گمان مي كردند هن
نتوانسته است آن طور كه برازنده نام 
آن است، نگاه دنياي فوتبال را به خود 

ــي مي توان در  ــوف كند. اين را حت معط
شيوه برگزاري اين بازي ها و دركنار 
ــي تيم هاي  ــطح فن ــاوت س آن تف
شركت كننده بخوبي مشاهده كرد. 
ــام  ــب ج ــر ترتي ــه ه ــا ب ام
ــا در ويترين  ــي اين رقابت ه قهرمان

ــزرگ اروپا و  ــاي ب ــارات تيم ه افتخ
ــمند  آمريكاي جنوبي يك افتخار ارزش

ــگ قهرمانان  ــود و فاتحان لي تلقي مي ش
اروپا و جام باشگاه هاي آمريكاي جنوبي هيچ گاه 
به راحتي از كنار قهرماني اين رقابت ها نگذشته اند.
اما فينال اين دوره از مسابقات از يك نظر ديگر حائز 
اهميت است و هرقدر كارشناسان و حتي هواداران 
فوتبال در سطح دنيا اين پيكارها را كم اهميت جلوه 
دهند، اما براي هواداران رئال مادريد با انبوه افتخار 
ــنگين است كه جام قهرماني اين رقابت ها  خيلي س

را در ويترين افتخارات باشگاه خود نبينند و در مقابل 
ــلونا دوبار به اين جام دست  ــنتي آنها بارس رقيب س

يافته باشد. 
فوتبال آرژانتين و از جمله باشگاه سن لورنزو نيز 
ــا در حالي هنوز به افتخار  ــرايطي دارد. آنه چنين ش
ــت نيافته اند كه رقيب  ــي اين رقابت ها دس قهرمان
ــا چهار بار به اين  ــنتي آنها يعني برزيلي ه س
مهم دست يافته اند. بنابراين فينال امشب 
ــراي اين تيم  ــه فرد ب ــي منحصر ب عطش
ــي آنها در خارج  ــت كه رقيب اصل هاس
ــت، يعني  ــر آن اس ــدان نظاره گ از مي

بارسلونا و باشگاه هاي برزيلي.

چگونگي فيناليست شدن  
 اين دوره از رقابت ها در شرايطي 
ــته در مراكش  همچون دوره گذش
برگزار شد كه تيم هاي رئال مادريد 
ــن لورنزو (آرژانتين)،  ــپانيا)، س (اس
ــيتي (نيوزلند)، كروز آزول  اوكلندس
ــتيف  (مكزيك)، تطواني (مغرب)، س
ــتراليا  ــيتي (اس ــترن س (الجزاير) و وس
ــيا) به عنوان  ــان ليگ قهرمانان آس ـ قهرم
نمايندگان قاره هاي مختلف در آن حضور داشتند 
ــدگان اروپا  ــته نماين ــال هاي گذش و طبق روال س
ــه نهايي گام به  ــي از مرحله نيم ــكاي جنوب و آمري
رقابت ها گذاشتند؛ يعني جايي كه تيم هاي به لحاظ 
ــه هرترتيب در  ــده اند و هم ب كيفي هم پااليش ش
ــانس  ــاي اروپا و آمريكاي جنوبي ش غياب غول ه

راه يافتن به مر حله نيمه نهايي را داشته اند. 

فينال جام  باشگاه هاى جهان
رئال مادريد - سن لورنزو، ساعت 23 از شبكه 3
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بى محمد (ص) چشم ها بارانى اند
صفحه  آخر 

جم
جام 

س: 
عك
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مريم نظري   /   جام جم

ــنت گرايي در هنر معاصر ايران» نمايشگاهي است كه  «نوس
ــن روزها در يكي از بزرگ ترين مراكز فرهنگي و هنري ايران و  اي
حتي منطقه يعني موزه هنرهاي معاصر تهران برپاست، رويدادي 

كه تا ماه آينده نيز به كار خود ادامه خواهد داد.
آثار اين نمايشگاه را «فرناز محمدي»؛ دبير نمايشگاه با مشاوره 
«حميد كشميرشكن» گردآوري كرده است. «فرناز محمدي» در 
ــگاه آورده است: حتي مدرنيسم وارداتي پس  كاتالوگ اين نمايش
ــده و  ــتادگي در برابر تقليد محض روبه رو ش از ورود به ايران با ايس
ــده است  به نوعي با محتواي غني فرهنگ بومي ايراني همراه ش
ــنت گرايي در هنر معاصر ايران»  ــگاه «نوس  و ايده اصلي نمايش

بر اين اساس بوده است.
ــت: نمايشگاه حاضر، برگزيده آثار بسيار   وى در ادامه گفته اس
ــت از 80 سال تالش هنرمندان ايراني براي ساختن  ارزنده اي اس
هنري نو؛ هنرمنداني كه درباره سنت تأمل كرده اند و به دركي نو 

و تازه از آن در آثارشان دست يافته اند.
حميد كشمير شكن، مشاور هنري نمايشگاه نيز در بدو ورود به 
ــگاه در  موزه هنرهاي معاصر و پيش از آغاز ديدار از آثار اين نمايش
يادداشت نصب شده بر ديوار بيان كرده كه اين نمايشگاه تالشي 
است براي بازنمايي رويكردها و مواجهه هاي متنوع هنرمندان با 
سنت هاي ايراني و نمودهاي گوناگون آن از آغاز جريان نوگرايي 
ــش شده تا بخش هاي  ــتا كوش (دهه 1320) تاكنون و در اين راس
«ششگانه» اين نمايشگاه، گونه گوني و تحول اين مواجهه ها بر 

مبناي روالي تاريخي به نمايش گذاشته شود.
كشميرشكن در ادامه اين يادداشت درباره بخش هاي ششگانه 
ــگاه بر اساس روند تاريخي و به تبع آن ويژگي هاي هر  اين نمايش

دسته از آثار توضيح داده است.
ــنت گرايي در هنرمعاصر ايران» 170 اثر  در نمايشگاه «نوس
شامل نقاشي، مجسمه، ويدئوآرت، چيدمان و عكس از 84 هنرمند 
ارائه شده است؛ آثاري كه يا از خود هنرمندان يا از مجموعه داران 
ــدادي هم به گنجينه موزه  ــده و تع ــار هنري به امانت گرفته ش آث

هنرهاي معاصر تهران تعلق دارد.
 در وهله نخست، آنچه كه در نگاهي كلي به آثار اين نمايشگاه و 
بخش هاي ششگانه آن مي توان گفت، نبود توازن دو كفه ترازوي 
ــِن ميان آثار قبل و پس از انقالب، از نظر قّوت تكنيكي آثار،  مثالي
ــاز بودن، تعداد آثار و شهرت  ــرو و جريان س تازگي، خالقيت، پيش
ــار پيش از انقالب كه در  ــت. چرا كه آث هنرمندان آفريننده آنهاس
چهار بخش گرد آمده اند، با نمايش تعداد كمتر و نمونه وار، آثاري 
ــمي  ــاز و تحول آفرين و موثر در تاريخ هنرهاي تجس جريان س
ايران محسوب مي شوند و هنرمندان اين آثار هم، به دليل آوانگارد 

ــناخته شده اند. آثار هر بخش از  ــان، همگي ش و موثر بودن آثارش
دوران پيش از انقالب از دسته بندي هاي مشخص تر، واضح تر و 
ــجم تري برخوردار است و اصًال به دليل همين انسجام است  منس
ــمي كشور موثر افتاده اند و جرياني را در  كه بر روند هنرهاي تجس

تاريخ هنر ايران سبب شده اند.

 نوگرا، ايراني و جريان ساز
ــش از انقالب  ــار مربوط به پي ــت آث ــح بخش نخس در توضي
ــاز مدرنيته در  ــي و آغ ــاي 20 و 30 شمس ــوط به دهه ه ــه مرب ك
ــت: اين دو دهه در قالب  ــود، آمده اس هنر و فرهنگ ايراني مي ش
موضوعات و نقش مايه هايي مرتبط با فرهنگ ايراني در اشكالي 
از مدرنيسم هنري، از امپرسيونيسم و اكسپرسيونيسم تا كوبيسم 

و اشكال انتزاعي متجلي شده است.
در اين بخش، كه شايد بتوان آن را از درخشان ترين بخش هاي 
ــگامي در هنرنوگراي ايران معرفي  ــگاه به لحاظ پيش اين نمايش
ــر معاصر ايران مواجه  ــلّم هن ــتادان مس كرد، با نمونه آثاري از اس
ــويم. نسل اّول هنرمندان پيشرو و پيشكسوتي چون جليل  مي ش
ــيباني و حسين كاظمي  ضياءپور، محمود جوادي پور، منوچهر ش
ــعيدي، بقيه ديگر در قيد  ــم س كه به جز يكي از آنها يعني ابوالقاس

حيات نيستند.
بخش دوم آثار پيش از انقالب كه در گالري شماره 1 موزه جاي 

ــت، به نمونه آثار نقاشي و مجسمه هنرمندان «مكتب  گرفته اس
ــده رودي، پرويز تناولي،  ــين زن ــقاخانه» اختصاص دارد. حس س
ــعود عربشاهي، ناصر اويسي،  فرامرز پيالرام، منصور قندريز، مس
ژازه تباتبايي و صادق تبريزي از هنرمندان اصلي منتسب به جريان 
هنري «سقاخانه» هستند كه نمونه آثارشان در اين بخش به تماشا 
در آمده است. آثاري جريان ساز كه تأثير آنها در آثار دوره هاي سوم 
ــارم قبل از انقالب ادامه مي يابد و به دليل وضوح بكارگيري  و چه
ــانه هاي شيعي و مذهبي در اين شيوه و تناسب آن با اعتقادات  نش
ــي در دوره پس از انقالب هم در  ــوژي پس از انقالب، حت و ايدئول
ــود. اثرگذاري اين شيوه تا به آنجاست كه حتي به  آثار ديده مي ش
ــرايت كرده و بعضي هنرمندان  برخي آثار هنري زمان حال نيز س
ــيوه دائمي در آثار  ــيوه را به صورت يك ش كنوني همچنان اين ش

خود به كار مي برند.
ــماره 2 موزه در بر گيرنده آثار بخش سوم پيش از  اما گالري ش
انقالب و شامل نقاشي و مجسمه است. در اين بخش، نمونه آثار 
ــي و حروف الفباي فارسي ارائه شده است.  برگرفته از خوشنويس
در توضيح اين بخش آورده شده، نقوش برگرفته از خوشنويسي و 
ــط پيشگامان نهضت سقاخانه  حروف الفبا كه براي اولين بار توس
ــيم  ــعاب اصلي تقس ــتفاده قرار گرفت، بزودي به دو انش مورد اس
ــتفاده از حروف و نوشته بدون در نظر  ــد. رويكرد اول بر پايه اس ش
ــوم خوشنويسي  ــتن معني يا التزام به پايبندي به قواعد مرس داش

ــا متني قابل خواندن در اين آثار به چشم نمي خورد.  ــت و اساس اس
ــيخط شهرت يافت، فعاليت هنرمنداني را   رويكرد دوم كه به نقاش
ــه اي بودند. در اين  ــاني حرف ــر مي گيرد كه اغلب خوشنويس در ب
بخش عالوه بر نمايش نمونه آثار هنرمندان مكتب سقاخانه نظير 
زنده رودي، تناولي و پيالرام، آثاري از محمد احصائي، رضا مافي، 
ــيني هم  ــولي و زنده ياد منصوره حس نصراهللا افجه اي، جليل رس

ارائه شده است.
ــنت گرايي پيش از انقالب در گالري  آخرين بخش از آثار نوس
شماره 3 گرد آمده است، آثاري كه اغلب در دهه 50 خلق شده اند. 
ــه در اين دوره عالوه برحضور  ــده ك در اين بخش توضيح داده ش
رويكردهاي رايج دهه 40، رويكردهاي متنوع ديگري نيز به هنر 
ــده. يكي از اين شيوه هاي تازه، بكارگيري مواد و  معاصر ايجاد ش
ــاختار بنيادي آثار برخي هنرمندان در  ــنتي به عنوان س مصالح س
ــه كه تداعي گر فضاي  ــتفاده از قطعات آين ــي نو بود. مثًال اس قالب
آينه كاري اماكن مذهبي است يا استفاده از ِگل و كاهگل به عنوان 
ــنتي مناطق كويري ايران. ماركو  عناصر كاربردي در معماري س
گريگوريان، پرويز كالنتري، منير فرمانفرماييان، ابراهيم جعفري 
ــان در اين  ــين نامي از هنرمنداني بودند كه تجربياتش و غالمحس

قالب به نمايش درآمده است.
ــته بندي هاي مشخص ارائه شده است و   تا به اينجا، آثار با دس
ــود به اختصار،  ــته بندي ها نه تنها در جاي خ ــك از اين دس ــر ي ه

ــتقل در هنر  ــه طور مس ــه اي را ب ــن و غيركليش ــيوه هايي نوي ش
ــمي مان به نمايش گذاشته اند، كه حتي تاريخچه اي از روند  تجس
ــته بندي ها به  ــمي ايران را با مرور اين دس نوگرايي در هنر تجس
ــرد. با نگاهي كلي به آثار پيش از انقالب  ــي مي توان دنبال ك خوب
ــه هنرمندان آفريننده اين آثار در فضايي كه زمينه  پي مي بريم ك
رفت و آمد به آمريكا و كشورهاي اروپايي و تأثيرپذيري از فرهنگ 
ــود، نوگرايي را به هنر ايران انتقال  ــان فراهم ب و هنر غربي برايش
دادند اما در تمامي دوره هاي هنري پيش از انقالب، همواره سعي 
ــته اند تا در عين  ــان داش ــاندن رنگ و بوي ايراني در آثارش درنش
ــوم ايراني در  ــانه ها و آداب و رس ــان، فرهنگ، نش نوگرايي آثارش
آنها جاري باشد و اصال به همين دليل آثارشان تأثيرگذار، ماندگار 
ــان، حس  ــت، چون در عين نو بودن آثارش ــاز بوده اس و جريان س
ــود انتقال نمي دادند و  ــي را به هنرمندان پس از دوران خ بيگانگ
نه تنها هنرمندان پس از خود كه حتي عامه مردم نيز به دليل وجود 
ــار نوگرايانه آنها،  ــنا و ملموس از فرهنگ ايراني در آث ــر آش عناص

احساس نزديكي و صميميت با اين آثار مي كردند.

 پراكندگي و شتابزدگي
ــا برخالف دوران پيش از انقالب، آثار پس از انقالب در اين  ام
ــگاه تنها به دو بخش تقسيم شده است. اين در حالي است  نمايش
كه اختالف زماني ميان مجموع سال هاي جريان نوسنت  گرايي 
پيش از انقالب و سال هاي پس از آن چندان پر فاصله نبوده است، 
ــال 1320 تا  ــنت  گرايي پيش از انقالب از س به اين معنا كه نوس
ــش ساله اي را طي كرده است و اين رويكرد  1356، دوره سى و ش
كه پس از انقالب از اواخر دهه 60 شمسي مجددا پيگيري شده تا 

به اكنون حدود 27 سال را طي كرده است. 
مجموعه نمايشگاه پس از انقالب با نمايش تعداد بيشتري از 
نمونه آثار همراه است، آثاري كه از انسجام الزم به لحاظ تكنيك 
يا موضوعيت آثار و دسته بندي هاي مشخص همچون آثار پيش 
ــتند و پراكندگي و گستردگي آثار مختلف  از انقالب برخوردار نيس
در آنها به خوبي ديده مي شود. اصًال به دليل فقدان همين هاست 
كه به صورت پرتعداد و از هر شيوه اي حداقل يك نمونه به تماشا 
در آمده است تا با شتابزدگي، پرونده اي كلي و قابل توجيه از جريان 
ــگاه ارائه شود. از طرفي، تمامي  و روند هنري اين دوران در نمايش
هنرمندان آثار پس از انقالب برخالف هنرمندان چهار دوره پيش 
ــاز، شناخته شده و  از انقالب از ميان هنرمنداني مطرح، جريان س
پيشكسوت انتخاب نشده اند و در كنار آثار استادان، آثار هنرمندان 
جوانتر و كمتر شناخته شده نيز بوفور ديده مي شود. گويي نمايشگاه 
ــگاه، فقط رصدگر  ــردان اين مجموعه، در اين بخش از نمايش گ
گالري ها در اين سال ها بوده است و از هدف اصلي اين نمايشگاه 
ــتر مجذوب نوسنت  گرايي هاي مختلفي شده  غافل مانده و بيش
ــان، از  ــاز و اثرگذار بودن يا نبودنش كه فارغ از ادامه دار، جريان س
ــگاه انتخاب شده اند تا به اين وسيله  دل گالري ها براي اين نمايش
ــتابزده، آشفته، ناموزون و نامنسجم و گيج كننده و  مجموعه اي ش
ــش از انقالب در اين دو بخش گرد هم  ــاوت از بخش هاي پي متف
ــان آثار هر يك از دو  ــوري كه بيننده از ارتباط دادن مي ــد، به ط آي
بخش و دنبال كردن روند تحول آنها از روي ويژگي هايشان عاجز 
ــد و ترجيح مي دهد، فارغ از توضيحاتي كه براي هريك از  مي مان
ــرور آثار مدرن  ــگاهي از م ــش آمده، فقط نظاره گر نمايش دو بخ
پس از انقالب باشد و بس. چراكه اصوال ارتباط مشخص و دسته 
ــده اي را ميان اين توضيحات و آثار نمي يابد و ناخودآگاه  بندي ش
ــت كتاب سهراب سپهري  ــان را به ياد مجموعه پاياني هش انس
مي اندازد ما نگاهي كه با وجود پختگي سهراب اما كمتر مخاطب 
عام مي تواند در مقايسه با آثار حجم سبز و صداي پاي آب او با آن 

ارتباط برقرار كند.

80 سال هنر در پلكى تماشا
عالقه مندان تا يك ماه ديگر فرصت دارند تا با حضور در موزه هنرهاي معاصر «نوسنت گرايي در هنر معاصر ايران» را تماشا كنند

در نمايشگاه «نوسنت گرايي در هنرمعاصر ايران» 
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مجيد صحاف   /   مشاور دبيركل نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور 

ــالمي كه بازتعريفي از اسالم ناب در  ــه انقالب اس انديش
ــت، بر منش و نگرشي فرهنگي مبتني است  عصر معاصر اس
كه از قلمرو جغرافيايي ايران پا فراتر نهاده و تاثيرات مختلف 
و قابل احصايي بر تمامي ساحت ها در عرصه هاي منطقه اي 

و جهاني پديد آورده است.
ــزه و بارزي كه جهان غرب را به  آن  ــا اين حال وجه ممي ب
ــاس و غيرباور كرده، شيوه نويني از «زيست فرهنگي»  حس
ــطح جهاني در حال  ــه اي نو در س ــت كه به عنوان انديش اس
ــت. البته اكنون چنين ادعا نمي شود كه اين رويكرد  نفوذ اس
ــي بر رويكردهاي جهاني غلبه يافته و مورد پذيرش و  فرهنگ
حتي الگوگيري است، بلكه منظور بيان اين واقعيت است كه 
ــالمي توانسته است سبكي نو در فرهنگ عرضه  انقالب اس
ــاس خطر كرده و از  ــد كه فرهنگ غرب در برابر آن احس كن
ــن رو با تمام توان و امكانات براي تضعيف پايه هاي اين  همي

فرهنگ اسالميـ  ايراني به ميدان كارزار آمده است. 
«شبيخون فرهنگي»، «تهاجم فرهنگي»، «جنگ نرم» 
ــنخ كه به فرموده رهبر انقالب واقعيتي  و مفاهيمي از اين س
ــوان اصلي ترين و دراز  ــه عن ــت، امروز ب ــل انكار اس غيرقاب
ــار به جمهوري و انقالب اسالمي است.  مدت ترين اهرم فش
وظايف دستگاه ها و متوليان فرهنگي نيز در اين آفند و پدافند 
ــزا به ظرفيت ها و امكانات  ــي، هم افزايي و نگاه درون فرهنگ
ــالميـ   ــه اي و بنيادين فرهنگ اس ــازي ريش براي مقاوم س
ــت. از همين رو  ايراني و نگاه قرارگاهي به مقوله فرهنگ اس
ــگي خود مفهوم  ــمندي هميش رهبر انقالب با درايت و هوش
«قرارگاه فرهنگي» را مطرح كردند و مهم ترين اولويت هاي 
كاري و سياست هاي اين قرارگاه فرهنگي را «استفاده كامل 
ــا و ظرفيت ها»، «مهار  ــد و هم افزا از همه فرصت ه و كارآم
ــيب ها با نگاه حكيمانه و معقول» و «مواجهه  تهديدها و آس
ــتيزه گران» ــاي مهاجمان و س ــا معارضه ه ــمندانه ب  هوش

 بر شمردند. 
ــال 84 از  ــوم «قرارگاه فرهنگي» كه اولين بار در س مفه
ــد، بدون شك عنواني متقن و  ــوي رهبر انقالب مطرح ش س
ــت كه معظم له به منظور ارتقاي معرفت فكري  راهبردي اس
ــايي جايگاه و عرصه عمل  متوليان عرصه فرهنگ در شناس
ــوع فرهنگ، بيان  ــتگاه هاي درگير در موض ــر يك از دس ه

داشته اند. 
ــايد تعبير «قرارگاه» كه يك اصطالح جنگي و نظامي  ش
ــد اما «واقع قضيه اين  ــت به بعضى گوش ها سنگين باش اس
ــت كه كارزار فرهنگى از كارزار نظامى اگر مهم تر نباشد و  اس
ــد، كمتر نيست»[1] در واقع قرارگاه به  اگر خطرناك تر نباش
لحاظ معرفت شناسي مركزي است كه با هدف متمركزسازي 

ــبكه اي واحد، مسئوليت هدايت و راهبري  و نظارت تحت ش
ــط با حوزه  ــي مجموعه هاي مرتب ــي تمام ــريـ  عمليات فك
ــته به خود)[2] را دارد. «قرارگاه فرهنگي»  فعاليت (و نه وابس
ــاختاري و  وظيفه دارد با بهره گيري از تمامي ظرفيت هاي س
كاركردي موجود در كشور، با مهندسي هوشمندانه فرهنگي 
ــتگذاري  ــررات فرهنگي، سياس ــن قواعد و مق ــراي تدوي ب
ــور به اجراي اين  ــا و متوليان مربوط را مأم ــرده و ارگان ه ك
ــت ها كند.  نهاد كتابخانه ها مطابق با رسالت ذاتي خود  سياس
ــج و تعميق فرهنگ كتابخواني» و «ارتقاي آگاهي  در «تروي
ــازي  ــازي و عمومي س ــي جامعه از طريق همگاني س عموم
ــش»[3]، به عنوان يكي از متوليان فرهنگي و مراكز مهم  دان
ــاختي تحول و پيشرفت محسوب مي شود كه مطابق  و زيرس
با «سند چشم انداز 20 ساله» كشور، جامعه ايراني را با اتكا بر 
ــطح فرهنگ عمومي در مسير  توليد دانش بومي و ارتقاي س
ــرفتي كه الزمه  ــرفت و تعالي راهبري مي كند. [4] پيش پيش
ــتن جامعه اي متفكر است كه بتواند الگويي بومي در  آن داش
جهت تقويت مولفه هاي ايرانيـ  اسالمي ارائه دهد و اين امر 
فقط با بسترسازي مناسب براي ترويج فرهنگ كتابخواني و 

ارتقاي مطالعه مفيد محقق مي شود. 
ــال نهاد كتابخانه ها  ــتمر و فع با نگاه به كاركردهاي مس

ــه كتاب و كتابخواني كه  ــي و برنامه ريزي در عرص در طراح
ــوزش و تحقيق و  ــل در حوزه علم، آم ــاي عم ــويي مبن از س
ــوي ديگر در ارتقاي هرم علمي كشور  ــت و از س پژوهش اس
مطابق با سياست هاي علم و فناوري[5] نقش ويژه اي دارد، 
ــت دارد. در اين زمينه  ــن نهاد حكاي ــت راهبردي اي از اهمي
ــالتي  جايگاه، نقش و مأموريت هاي نهاد كتابخانه ها[6] رس
ــت كه بر عهده ديگر نهادهاي كشورـ  به صورت متمركز  اس
ــته نشده است. مواردي چون بسترسازي  و تخصصيـ  گذاش
در جهت تحقق اهداف و سياست هاي نظام فرهنگي كشور، 
ــه عامه، طراحي مدل  ــش فاصله طبقه فرهيخته و طبق كاه
بومي مطالعه در كشور، توسعه و ترويج فرهنگ كتابخواني به 
تناسب اقتضائات، نيازها و خألهاي فرهنگي كشور و هدايت 

محتواي مطالعه آحاد جامعه از اين جمله اند. 
ــيزدهم دي ماه 84  ــالب اولين بار در س ــر معظم انق رهب
ــالب فرهنگي عنوان  ــوراي عالي انق ــدار با اعضاي ش در دي
«قرارگاه اصلي فرهنگي» را براي اين شورا مطرح كردند و در 
همان بيانات و بيانات سال هاي بعد شاخص ها و ويژگي هاي 

«قرارگاه فرهنگي» را تبيين كردند.
ــبت به ضرورت نگاه  ــطرهاي باال نس توجه به آنچه در س
ــد، به طور خالصه و  ــه نهاد كتابخانه ها گفته ش قرارگاهي ب

ــال، زنده، پويا و با  ــاخص هايي از جمله فع ــروار بايد به ش تيت
ــاط بودن، داشتن ساختار سازماني براساس مدل رهبري  نش
ــي، تعامل با ديگر نهادهاي متولي عرصه فرهنگ  و فرمانده
ــز از موازي كاري و پايش قوي عرصه فرهنگ توجه  و پرهي

ويژه داشت. 
ــاد  ــردي نه ــگاه راهب ــالي جاي ــتمرار و اعت ــظ، اس حف
ــت فرهنگي موثر و  ــام فعالي ــي و انج ــاي عموم كتابخانه ه
ــب است و از آنجا  ــاز و كار درخور و متناس هدفمند نيازمند س
ــعه حجمي،  ــائل و پديده هاي فرهنگي با توس كه امروز مس
پيچيدگي زيادي يافته است، الزم است، ظرفيت هاي موجود 
ــامان يابد كه  ــت و تحول فرهنگي نهاد به گونه اي س و حرك
ــي آن مضاعف شود تا به گونه اي امكان  بهره وري و اثربخش
ــور در ترازي  ــه فعال با فضاي كتاب و كتابخواني كش مواجه

باالتر و كيفي تر رقم بخورد. 
ــراي تعالي فرهنگـ  خاصه در  ــي از الگوهاي بومي ب يك
ــت.  عرصه كتاب و كتابخوانيـ  الگوي فعاليت قرارگاهي اس
ــت اين الگو در سال هاي اخير از سوي رهبر  توصيه به كاربس
معظم انقالب بيانگر اهميت نگاه قرارگاهي و توأمان حركت 
ــت)  در  و مديريت جهادي (كه از ملزومات نگاه قرارگاهي اس
ــت. اين امر نيازمند بازتعريف و بازآرايي  ــير فرهنگ اس مس

ــاد كتابخانه هاي عمومي در قالب  ــاي فرهنگي نه فعاليت ه
الگوي فعاليت قرارگاهي است. 

ــه كليت الگوي فعاليت قرارگاهي در حوزه فرهنگ،  گرچ
مي تواند عموميت داشته باشد ولي هنگام تبيين اين رويكرد 
ــد اقتضائات حوزه كتاب  ــاد كتابخانه ها، آن را از بع ــراي نه ب
ــاري فعاليت هاي  ــاي الگوهاي ج ــي، چالش ه و كتابخوان
ــي در اين عرصه و اقتضائات محتوايي كار فرهنگيـ   ترويج

ترويجي در كشور مي توان مورد تأكيد قرار داد.
ــق فرهنگ  ــج و تعمي ــالت تروي ــرار دادن رس ــور ق مح
ــاد كتابخانه ها،  ــي نه ــاي دانش عموم ــي و ارتق كتابخوان
ــتفاده از همه  ــبكه اي و اس ــاختار ش برخورداري از الگوي س
ــه كاركردهاي ملي  ــاد، توجه ب ــي نه ــاي فرهنگ ظرفيت ه
ــوزه نظر و عمل  ــاختن ح ــي بين المللي نهاد، مرتبط س و حت
براي كار فرهنگي نهاد و همچنين بازآرايي فعاليت هاي نهاد 
ــي از جمله ويژگي هاي الگوي فعاليت  بر محوريت قرارگاه

قرارگاهي نهاد مي تواند باشد. 
ــه اي ارتقا و اعتالي  فراتحليل مالك هاي كالن انديش
ــاد كتابخانه ها  ــاختار نه ــگ كتابخواني، بازطراحي س فرهن
ــمندانه، پويا و  ــش هوش ــوي قرارگاهي، پاي ــي بر الگ مبتن
ــايي مولفه هاي  ــور، شناس ــتمر وضع كتابخواني در كش مس
ــراز فرهنگ كتاب و  ــمت «نهاد ت حركت جهادي نهاد به س
ــايي و احصاي تمامي ظرفيت ها، منابع،  كتابخواني»، شناس
ــائل كتابخواني،  ــول و حل مس ــود براي تح ــات موج امكان
ــاد، تدوين و اجراي  ــاختار نه ــه به مديريت دانش در س توج
ــت هاي فرهنگي طرح هاي كالن و راهبردي در حوزه  پيوس
ــور،  ــاب و كتابخواني، طراحي مدل بومي مطالعه در كش كت
تدوين پيوست جامع فرهنگي در حوزه كتاب و كتابخواني، و 
همچنين طراحي نظام تخصيص، اجرا و ارزيابي فعاليت هاي 
فرهنگيـ  ترويجي كتابخواني در كشور از مهم ترين اقدامات 
قرارگاهي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور مي تواند باشد. 

پانوشته ها:
1. بيانات در ديدار با اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي، 19 / 9 / 92

2. ر.ك: همان
3. سند چشم انداز نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور در افق ايران 1404

ــت:  ــم انداز، چنين ويژگي هايي خواهد داش 4. «جامعه ايراني در افق اين چش
ــهم  ــرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر س ـ برخوردار از دانش پيش
برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي»؛ سند چشم انداز 20 ساله 

جمهوري اسالمي ايران
5 . ابالغي از سوي رهبر انقالب در تاريخ 29 / 6 / 93

6 . ر. ك: «چشم انداز نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور در افق ايران 1404»، 
ــتورالعمل هاي اداره كتابخانه هاي  ــد» و «دس ــه مفي ــند نهضت مطالع «س

عمومي»

قرارگاه استراتژيك در حوزه كتابخواني
نهاد كتابخانه هاي عمومي يكي از متوليان فرهنگي و مراكز مهم و زيرساختي تحول و پيشرفت محسوب مي شود
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شاعر، درخت و روشنايي
ميثم متاجي / جام جم

ــاعران معاصر را در يك نگاه كلي مي توان به دو دسته  ش
ــيم كرد؛ ابتدا شاعراني كه متاثر از رويدادهاي اجتماعي  تقس
و سياسي اند و سپس شاعراني كه جداي از اين تاثر به جهان 

شاعرانه خويش مي پردازند و آثارشان را خلق مي كنند.
ــاعري  ــت، ش ــاعران گروه دوم اس ــي از ش ــوان ملك  كي
ــت  ــعارش از دل طبيعت و زيس عاطفه محور كه درونمايه اش

شاعر به دست مي آيد.
رومن ياكوبسن، زبان شناس مشهور روس و نظريه پرداز 
ــان جهتگيري پيام به  ــت: «نقش عاطفي زب ادبي معتقد اس
ــكلي از  ــان در اين كاركرد خود ش ــت. زب ــوي گوينده اس س
ــي آورد، حال تفاوتي ندارد كه  ــاس گوينده را به وجود م احس
واقعا بخواهد آن احساس را داشته باشد يا در پي وانمود باشد. 
ــان در حروف ندا  ــت كه نقش صرف عاطفي زب ــد اس او معتق
ــت كه  ــي س تظاهر مي يابد. مانند «اي واي» اين همان نقش

مارتينه حديث نفس مي نامد.»
ــط به ديدن تو  ــعر «دنيا فق ــوان ملكي در مجموعه ش كي
ــم بتازگي روانه  ــارات فصل پنج ــط انتش مي ارزيد» كه توس
ــاس و  ــت، عاطفه را اس ــده اس بازار كتاب و محافل ادبي ش
ــرار داده كه با بهره گيري  ــاز خود ق اصلي ترين عنصر شعرس
ــده و به زبان شعر  ــاده از محور زبان عادي خارج ش از زباني س
ــعري همچون ايماژ  ــت مي يابد. گاهي از صنايع ديگر ش دس
ــعر در پيوندي از زباني ساده و  ــت و ش و مجاز نيز خبري نيس

عاطفه حادث مي شود.

 عاطفه سوار بر نوستالژي
ــت اثر ميالن  ــتالژي در مقدمه كتاب جهال ــف نوس تعري
ــته، خواستن كودكي از  ــتن گذش كوندرا چنين آمده: «خواس

دست رفته يا عشق اول.»
ــعر مجموعه هست كه سرشار  ــعر بيوگرافي اولين ش ش
ــت و روايتي از كودكي شاعر آغاز و به  ــتالژي شاعر اس از نوس

اكنون او پايان مي يابد.

 عاطفه و عشق
ــاعران معاصر نگاه  ــياري از ش ــي مانند بس ــوان ملك كي
ــر در كليت  ــرودن دارد. اگ ــقانه س ــق و عاش ويژه اي به عش
ــتراتژي شاعر در برخورد با عشق نوآوري خاصي ندارد اما  اس

در محور عاطفه مندي اثر كمك زيادي مي كند. 
نمونه اول: سر به سرم نگذار   /   ماه من   /   قرص شو   /   آرامم 

كن. صفحه 8
ــي دارم   /   به كوچه   /   به خيابان  ــه اي ديگر: چراغ بر م نمون

مي ريزم  /   دير كرده   /   صدايي كه آرامم مي كند. صفحه 24
عاطفه مندي در محور غم و شادي

ــوان گفت كيوان  ــامد واژگان مي ت ــعار و بس با نگاه به اش
ملكي شاعري آرام و روشن است و وجه شادي غالب بر اندوه 

و غم در اشعارش حضور دارد. به گفته خود شاعر:
ــاعر! آب به آسياب اضطراب جهان  /   نريز  /   زمين تنها با  ش

ترانه تو   /   آرام مي شود. صفحه 25 
ــمان،  ــد: آب، آفتاب، باران، بهار، دريا، آس ــي مانن واژگان
رنگين كمان، لبخند، هلهله، مادر و البته درخت باعث شدند تا 
جهان بيني شاعر در وجهي روشن ارائه شود. اگر چه رگه هايي 

از ترس هم حضور دارد.
ــبز   /   در جيب ام   /   خوابيده اند   /   مي روم   /    ــكناس هاي س اس

براي روزهاي بي پولي بستني بخرم. صفحه 25
ــه عاطفي خود حضور  ــدوه نيز در وج ــه غم و ان و در ادام
ــان  ــد حضورش ــاره ش دارند اگر چه همان طور كه در باال اش

كمرنگ است.
مادر   /   اين پياز كوچك   /   بهانه خوبي ست   /   براي درد هاي 

بزرگ. صفحه 22

 ترس و بدبيني
ــو مي ارزيد» به  ــط به ديدن ت ــاعر مجموعه «دنيا فق ش
ــوادكوهي برآمده  طبيعت نگاه ويژه اي دارد. كيوان ملكي س
ــت و در پيوندي محكم با  از دل جنگل و طبيعت مازندران اس
طبيعت به سرايش مي پردازد. او همچنان كه عناصر طبيعت 
را بن مايه اشعارش قرار مي دهد به گونه اي مدافع طبيعت هم 
هست. اين ويژگي را در آثاري كه با محوريت عاطفه بر ترس 

هست مي توان ديد.
اين آسفالت ها جز سياه نمايي   /   كاري ندارند. صفحه 30 
ــه به صراحت  ــت بلك ــبين به طبيعت اس او نه تنها خوش
ــبت به عناصر صنعتي و نشانه هاي زندگي  بدبيني اش را نس

مدرن اعالم مي كند.
ــي!  /    ــن همه تالش   /   تا خلبان بمب افكني باش ــرو...  /   اي ب
ــاران كنم   /   هر پروازي   /    ــه ب مي روم   /   پاركبان خيابان را بوس

ماندني نيست. صفحه 31
در مثال آخر به روشني مي توان دريافت كه تالش انسان 
ــانه هاي عصر مدرن  ــر براي به كارگيري صنعت و نش معاص
ــاعر موفق نمي داند، زيرا بمب افكن غايت اش قتل عام  را ش
ــه پناه ببرد كه اين  ــاعر ترجيح مي دهد به بوس ــت، اما ش اس
ــن از  ــانه اي روش موضوع را با به كار بردن كلمه باران كه نش

طبيعت است منتقل مي كند.

 موتيف ها 
ــعار ملكي گاهي از  ــور پررنگ عناصر طبيعت در اش حض
ــطح نشانه عبور كرده و به جايگاه موتيف و در اندك موارد  س

سمبل دست مي يابند.
ــعار اگر به عنوان دالي  عناصر و موتيف هاي حاضر در اش
ــه در اين صورت  ــاره مي كند ك ــت كه بر مدلول ثابت اش اس
ــوارد دال ها عالوه بر مدلول  ــانه خواهد بود و در برخي م نش
ــاره مي كند كه در اين  ــاي ديگري نيز اش ــت به مدلول ه ثاب
ــود. در ادامه از دو عنصر نمونه هايي  ــمبل خواهد ب صورت س

ارائه مي شود.
دريا:

نمونه اول: افسانه يك رود   /   جز دريا نيست. صفحه 76
نمونه اي ديگر: صبح است   /   دست در دست حوصله ام   /   با 

دريا   /   با كوه  /   با خيابان قاطي مي شوم. صفحه 37
ــه فقط بر مدلول عيني و  ــت ك در نمونه اول دريا دالي اس
ثابت خود اشاره دارد و از جايگاه نشانه عبور نمي كند. در نمونه 
ــت يا  ــت كه عالوه بر مدلول ثابت به دوس دوم دريا دالي اس

فردي نيز اشاره دارد و از سطح نشانه عبور مي كند.
ــمان  ــمان: نمونه اول: در روز هاي جوانه زدن   /   از آس آس

جاي باران   /   رگبار ببارد. صفحه 63
ــمان  /   آفتاب مان يكي   /    ــه اي ديگر: تو آبي   /   من آس نمون

راه مان دو تا. صفحه 58
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