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فرهنگی و هنری

گرامیداشت روز
ملی خیام با اجرای
موسیقی

مائده کریمی  -کارشناس ارشد تاریخ و کارشناس موزه

ایکــوم یا کمیتــه جهانی موزهها هجدهم ماه مــه برابر با 28
اردیبهشت را به عنوان روز جهانی موزه تعیین کرده است .موزهها
از مهمترین نهادهای فرهنگی در هر جامعهای محسوب میشوند
و عالوهبر اهــداف تفریحی اهداف علمیآموزشــی را نیز دنبال
میکنند.
برخــاف تصور عموم که موزهها را مکانی تفریحیآموزشــی
برای بزرگترها میدانند ،اما باید در نظر داشــت که در سراســر
دنیا کودکان نیز به عنوان گردشگران کوچک بخشی از مخاطبان
موزه شناخته شده و در کانون توجه قرار دارند؛ چراکه موزهگردی
میتواند به طور مســتقیم و غیرمســتقیم منجر به آموزشهای
اجتماعیفرهنگی به آنان شــود .به این منظور بسیاری از موزهها
بخشی از رویکرد خود را در مسیر پاسخگویی به نیازهای کودکان
قرار داده و در این راستا برنامهریزیهایی داشتهاند.
راهاندازی موزههای تخصصــی کودک مهمترین اقدام در این
زمینه است که نمونه آن را میتوان در برخی از کشورهای جهان
چون موزه محیط زیســت در اسپانیا ،موزه اسباببازی در ژاپن و
آلمــان ،موزه کتابهای تصویری کــودک و نوجوان در امریکا و
مواردی دیگر ســراغ گرفت .نمونههای موزه کودک در سراســر
جهان بسیار است و در کشورمان ایران نیز این مهم در چند سال

یک گروه موســیقی همزمان با بزرگداشت روز ملی خیام ،در باغ  -آرامگاه این شاع ِر ریاضیدان کنسرت خواهد داشت27 .
فیلسوف شاعر برگزار خواهد شد؛ در این برنامه ،گروه
اردیبهشتماه برنامه فرهنگی بزرگداشت روز خیام در باغ  -آرامگاه این
ِ
موسیقی «نوبانگ» نیز برنامهای را اجرا خواهد کرد.
فرشید شعبانی  -سرپرست گروه موسیقی نوبانگ  -در گفتوگو با ایسنا ،در اینباره اظهار کرد :در روز بزرگداشت خیام ،سه
قطعه را همراه گروه اجرا خواهیم کرد ،قطعه اول در دستگاه نوا ،قطعه دوم «خروش» و قطعه سوم «خزان» اثر استاد مشکاتیان
است که این قطعات را  27اردیبهشتماه در آرامگاه خیام ارائه خواهیم کرد.

موزههایی برای کودکان

اخير مورد توجه قرار گرفته و نمونه موزههایی نه مختص کودک
بلکه متناســب با نیاز کودکان راهاندازی شــده است؛ موضوعی
که اگرچه در نگاه کلی اقدامی ارزنده در راســتای پاســخگویی
به نیاز کودکان بوده ،اما به تنهایی نمیتواند راهکاری موثر باشد،
چراکه بخش عمده موزههای کشــور حتی از امکانات الزم برای
پاســخگویی به نیازهای مخاطبان بزرگســال خود چه از منظر
تفریحی و چه از منظر آموزشی برخوردار نیستند.
نقدی که بر عملکرد موزههای کشور در حوزه خدماترسانی به
کودکان وجود دارد ،نبود امکانات در حوزههای گوناگون تفریحی،
آموزشــی و خدماتی اســت که موزه را به محیطی کسالتآور و
فاقد جذابیت برای آنان تبدیل کرده اســت ،به ویژه در زمانی که
والدیــن قصد بازدید از موزه را دارند و کــودکان به اجبار آنان را
همراهی میکنند.
نیازهــای کودکان در موزهها در ردههای مختلف آموزشــی و
خدماتی قابل تقســیم اســت .نیازهای آموزشــی کودکان حوزه
گســتردهای از اشیا و دادههای موزهای تا ویژه برنامههای تعریف
شده با رویکرد آموزشی را شامل میشود .طبیعی است که بازدید
کامل از یک موزه برای کودکان قابل درک نخواهد بود و از اینرو
در فضای داخلی موزهها باید مسیر ویژهای برای آنها تعریف شود
تا کودک را صرفا به بازدید از اشیای خاصی که میتوانند برای او
جذابیت داشته باشند ،هدایت کند .همچنین کودکان در بازدید از

موزه با انبوهی از قوانین مواجه میشوند که این قوانین و چرایی
تدوین و رعایت آنها نیز باید به زبانی کودکانه و ملموس برای آنها
تشریح شود؛ این نیز وظیفه راهنمایان مخصوص کودک است.
برنامههــای جانبی ویژه کــودکان که باید بــا موضوع موزه
همخوانی داشــته باشد نیز بخشــی دیگر از ضروریات موزههای
امروزی اســت که در ایران تنها تعــدادی از موزهها این مهم را
مورد توجه قرار میدهند .عالوهبر این موارد ،تهیه نقشه راهنمای
بازدیــد از موزه ،کاتالوگها و بروشــورهای کودکانه در ارتباط با
موزه ،تهیه موالژهای ویژه کودک ،کتابهای آموزشی مرتبط با
موضوع موزه در قالب شعر و داستان و حتی در نظر گرفتن فضایی
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ستون یاد

به عنوان کتابخانه کودک و محوطه بازی از دیگر مواردی اســت
کــه میتواند فضای موزهها را بــرای میزبانی از کودکان آمادهتر
کند؛ تحقق آن نیــز نیازمند بکارگیــری راهکارهای خالقانه از
سوی موزهداران فعال در یک موزه است.با توجه به اینکه تمامی
کودکان در شرایط سنی نیستند که بتوانند درک درستی از بازدید
از موزه داشــته باشند و یا ممکن اســت فضای موزه از جذابیت
الزم برای آنان برخوردار نباشــد ،از ایــنرو موزهها باید به اتاق
کودک نیز مجهز باشــند تا والدین بــدون هیچ نگرانی بتوانند به
بازدید از موزه بپردازند که این مورد از اصول عرصهبندی عمومی
موزهها به شــمار میرود.حاصل ســخن آنکه کودکان به عنوان
بخشی از مخاطبان سفر همچون سایر افراد به فراگیری آموزش
از طریق بازدید از موزه نیاز دارند .در دنیای امروز کشورهایی که
در زمینه دانش موزهداری و گردشگری حرف اول را میزنند ارائه
خدمــات به کودکان در موزههــا را از رویکردهای اصلی خود در
حوزه گردشگری قرار داده و موزه را ابزاری مهم در راستای ارائه
هرچه بهتر و ملموستر مطالب آموزشی برای کودکان میدانند.
در ایران نیز نگاه موزهها به کــودکان باید از بازدیدکننده صرف
خارج شــده و به عنوان مخاطبانی خاص مورد توجه قرار گیرند و
بر اساس نیازسنجیهای از پیش صورت گرفته تمامی راهکارهای
خالقانــهای که بتواند کودک را مجــذوب موزه و فضای آن کند
به کار گرفته شود.

ظریف از فرهادی ،کیارستمی و شجریان گفت

محمدجواد ظریــف  -وزیر امور خارجه ایران  -در دومین
نشســت «ایــران فرهنگی در جهان امــروز» که عصر ۲۵
اردیبهشتماه در تاالر وحدت تهران برگزار شد ،اظهار کرد:
امروز ،روز فردوسی است .وضعیت ،هم در دنیا و هم در داخل
کشــور ،ما را به یاد یک شــعر میاندازد که من آن را خیلی
دوست دارم و امیدوارم آن را بهعنوان نماد روش ایرانی همه
به یاد داشــته باشیم؛ بکوشید نیکی به کار آورید  /چو دیدید
سرما ،بهار آورید.
او ادامه داد :سرمایی که به مردم ایران تحمیل شد و مردم
با حضور ،مشارکت و مقاومت و انتخاب شایستهشان آن را در
سال  ۱۳۹۲به بهار تبدیل کردند ،سرمای تحریم نبود ،بلکه
سرمای تحقیر بود .سرمای این بود که ایران را بهعنوان تهید

صلح و امنیت ملی ،بــا صدور هفت قطعنامه معرفی کردند،
این یعنی کشــور ایران ،نمونه تهدید صلح و امنیت است که
یک دروغ بزرگ است.
وزیر امور خارجه اظهار کرد :آمریکاییها سیو اندی سال
تــاش کردند تا این کار را بکنند؛ اما شکســت خوردند .در
دوران جنگ ،با دوراندیشــی امام راحل شکســت خوردند و
سالهای پیاپی نیز در موضوع هستهای شکست خوردند ،اما
در نهایت بهدلیل بیتدبیری ،آنها توانستند در قطعنامههای
پشــت ســر هم ،از ایران چهره دیگری نشان دهند .در این
میان ،اصل قانون مجازات ایران مطرح نبود ،بلکه میگفتند
کار کردن با ایران هزینه حیثیتی دارد.
ظریف گفت :این سرمایی بود که مردم را گرفتار کرده بود
و این شرایط ،یعنی ایرانهراســی که باید تغییر میکرد ،از
طرفی تهدید و شرایط اقتصادی نیز به آن اضافه شده بود تا
ایرانی که قدرتمند است ،نه بهخاطر چتر حمایتی آمریکا و نه
بهدلیل داشتن سالح هستهای ،بلکه بهدلیل اینکه امنیتش

را از حضور و مشارکت مردم گرفته بود ،این ایران را در زنجیر
ایرانهراســی ،تحمیل و تحقیر و به بند کشیده بود و مردم
آن را با حضور در انتخابات عوض کردند که انشاءاهلل یکبار
دیگر در  ۲۹اردیبهشتماه شاهد آن خواهیم بود.
وی ادامــه داد :ما فقط مجری بودیــم و اگر تالش آقای
زنگنه (وزیر نفت) نبود ،نمیتوانســتیم در این فاصله کوتاه،
صادرات نفت را به  ۲.۸میلیون بشکه نفت قانونی و رسمی،
نه آنچه بابک زنجانی میبرد ،برسانیم .عدهای میگویند چرا
خامفروشــی میکنید؟ فرق امروز با آن دوران ،خامفروشی
نیســت ،بلکه در این اســت که آن روزها داللها نفت ما را
میبردند و میخوردند ،پول خون این ملت را میبردند و مردم
پول نداشتند که دارو بخرند.
ظریف اظهار کرد :مذاکره بینتیجهای که بعد از آن ،تحریم
باشد ،شجاعت نیاز ندارد ،شهامت هم نیاز ندارد ،آنها ادای
شهامت را درمیآوردند .شهامت این است که آبروی چندین
ساله را برای مردم که همه چیزمان را از آنها داریم ،در َط َبق

نیاوران حق همسایگی را به جا آورد

کاخ نیاوران از سه هزار همسایهی خود برای حضور در برنامههای
هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزهها دعوت کرد.
رئیس مجموعه فرهنگی هنری نیاوران با تاکید بر اینکه در طول
چند ســال گذشــته نیاوران از اهداف خود دور شده و باید براساس
اهدافش به سر خط برگردانده میشد ،افزود :موظف بودیم فرهنگ
موزهداری و بازدیــد مردم از موزهها را تقویت کنیم ،به همین دلیل
تالش کردیم برنامههای فرهنگی برای این مجموعه تدوین کنیم.
او که عصر روز دوشــنبه  ۲۵اردیبهشت در نشست خبری تشریح
برنامههای هفته میراث فرهنگی در مجموعه کاخ نیاوران ســخن
میگفت ،با اشــاره به برگزاری برنامههای هفته میراث فرهنگی از
 ۲۸اردیبهشــت تا اول خرداد گفت :در نخستین قدم در شعاع کاخ
نیــاوران از همســایگان خود در مجاورت کاخ دعــوت کردیم تا از
مجموعه نیاوران بازدید کنند .حدود  ۳۰۰۰دعوتنامه منزل به منزل
به همســایگان دادیم تا در صورت امکان بتوانند در مراسمهای پنج
روزه کاخ شرکت و از مجموعه بازدید کنند.
وی همچنیــن دربــاره بازدیــد گردشــگران در روز انتخابــات
ریاســتجمهوری اظهار کرد :در این روز نیــز مانند روزهای دیگر
مجموعه باز اســت و به فعالیت خود ادامه میدهد ،حتی امکان دارد
درخواست استقرار صندوق ســیار از فرمانداری را برای گردشگران
مجموعه داشته باشیم.
تشریح برنامههای هفته میراث فرهنگی در کاخ نیاوران

وحید قاسمی ،مشــاور فرهنگی رئیس کاخ نیاوران نیز در تشریح
دیگر ویژه برنامههای مجموعه نیاوران توضیح داد :بر اســاس طرح
شــهروندی و نیاوران یک مجموعه پروژه با هدف آشــتی و دعوت
مردم به کاخ نیاوران برنامهریزی شده است ،به همین دلیل سلسله
نشستهای «مروری بر تجارب میراث فرهنگی» را با حضور چهار
موزه کشــور در چهار روز متفاوت برنامهریــزی کردهایم .موزههای
صلح در  ۲۸اردیبهشت ،موزه روســتایی گیالن در  ۳۰اردیبهشت،
موزه ملک در  ۳۱اردیبهشــت و موزه عروســکهای ملل در یک
خرداد این نشســتها را در کاخ نیاوران و از ســاعت  ۱۶تا ۱۷:۳۰

عبداهلل اســکندری دربــارهی لزوم مشــارکت مردم در
انتخابات ریاست جمهوری ،اظهار کرد که «مردم میتوانند
با رأی دادن از حق خود دفاع کنند».
این چهرهپرداز سینما و تلویزیون دربارهی لزوم مشارکت
مردم در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری گفت:
من به دوستان و افرادی که اطرافم هستم میگویم ،سعی
کنید که رأی بدهید؛ به دلیل اینکه همه ما سهمی در کشور
داریم و باید سهم خود را از طریق انتخابمان ادا کنیم.

برگزار میکنند.
او برگزاری اجرای موســیقی محلی اقوام در محوطه باز مجموعه
شامل اجرای گروه زورخانهای در روز  ۲۸اردیبهشت از ساعت  ۱۸تا
 ۱۹و اجرای گروه موســیقی ترکمن در روز  ۲۹اردیبهشت از ساعت
 ۱۸تا  ۱۹و نمایش فیلمهای با موضوع میراث فرهنگی در محوطه
باز مجموعه را از دیگر برنامههای این هفته در نیاوران بیان کرد.
به گفت ه وی ،نمایش فیلم «خســته نباشــید»  ۲۸اردیبهشت از
ســاعت  ،۲۰:۲۰نمایش «آلبوم تمبر» در  ۲۹اردیبهشت از ساعت
 ،۲۰:۲۰نمایش مستند «باد صبا» در  ۳۰اردیبهشت از ساعت ۲۰:۲۰
و نمایش مســتند «علف» در  ۳۱اردیبهشت در ساعت  ۲۰:۲۰چهار
فیلمی هستند که قرار است در فضای باز نیاوران اکران شوند.
او افزود :اجرای نمایشنامه «آرش» به نویسندگی بهرام بیضایی در
محوطه جنوبی کوشک احمدشاهی در روزهای  ۳۰و  ۳۱اردیبهشت
و  ۱خرداد از ســاعت  ۱۸تا  ،۱۹برگزاری کارگاه مرمت توسط واحد
حفاظت و مرمت مجموعه ویژه کودکان و نوجوانان در محوطه ضلع
جنوبی کاخ نیاوران در روزهای  ۳۰ ،۲۸و  ۳۱اردیبهشــت ،برگزاری
نمایشگاهی از عملکرد کارگاه آموزشی باستان شناسی برای کودکان
که تابستان گذشــته در مجموعه برگزار شده بود به همراه اعطای
گواهی شرکت در کارگاه به هنرآموزان در نشستی در همین راستا در
گالری هنر از  ۲۸اردیبهشــت تا دوم خرداد از دیگر برنامههای تدیو
نشده برای هفته میراث فرهنگی هستند.
او با تاکید بــر این که نوجوانان در فضاهای مختلف مجموعه به
عنوان راهنما ،همکار فنــی و همکار مرمتی همزمان با روز جهانی
موزه در  ۲۸اردیبهشــت حضور دارند ،از برگــزاری طرح «موزه در
شــب» با فعال بودن کاخ اختصاصی نیاوران تا ساعت  ۲۱همزمان
با شبهای برگزاری برنامههای هفته میراث فرهنگی در تاریخ ،۲۸
 ۳۱ ، ۳۰اردیبهشت و یک خرداد ماه خبر داد.
به گفتهی وی برگزاری چهارمین نشســت تخصصی موزههای
دوستدار کودک با همکاری ایکوم نیز یکم خرداد از ساعت  ۹تا ۱۲
در مجموعه برگزار میشود.
قاســمی همچنیــن از ر ونمایی آثار مخــازن مجموعه فرهنگی
تاریخی نیاوران در هفتةی میراث فرهنگی خبر داد و افزود :نمایشگاه
رنگ و بوم (از آثار مخزن موزه کتابخانه ســلطنتی با محتوای هنر
هنرمندان زن معاصــر) در موزه جهان نما از  ۲۸اردیبهشــت تا ۵
خرداد ماه ،نمایشــگاه زیــور آالت در کاخ اختصاصی نیاوران از ۲۸
اردیبهشــت تا  ۵خرداد ،نمایشگاه صنایع دستی (همکاری مشترک
معاونت صنایع دســتی و انجمن ایران) در تاالر آبی کاخ نیاوران از
یکم تا  ۱۰خرداد و نمایشگاه نقاشی در گالری جهان نما از  ۲۶تا ۳۰
اردیبهشت در این مجموعه برگزار میشوند.

مراسم اهدای جوایز ششمین جشنواره فیلمهای ایرانی
استرالیا در باغ سفارت استرالیا در تهران برگزار شد

طبق گزارش رســیده ،این مراسم با حضور سفیر استرالیا
در ایران «ایان بیگز» ،آرمین میالدی مدیر جشنواره فیلمهای
ایرانی استرالیا و جمعی از هنرمندان و سینماگران شامگاه ۲۴
اردیبهشت ماه برگزار شد.
در این مراسم فاطمه معتمد آریا و شهرام مکری که داوران
این دوره جشنواره بودند ،جوایز را به برندگان اهدا کردند.
لیال حاتمی ،ناصر هاشمی ،رضا درمیشیان از جمله هنرمندان
حاضر بودند.

جوایز اهدا شده به شرح زیر است:
* بهترین فیلم «ابد و یک روز» به کارگردانی سعید روستایی
* بهترین بازیگر مرد به «ناصر هاشمی» برای بازی در فیلم
«برادرم خسرو»
* بهتریــن بازیگر زن به لیال حاتمی بــرای بازی در فیلم
«من» به کارگردانی سهیل بیرقی
* بهترین کارگردانــی به هیوا امین نژاد برای فیلم «بدرود
آنالوگ»
* جایزه بهترین فیلم از دیدگاه تماشاگران به فیلم النتوری
به کارگردانی رضا درمشیان
* جایزه ویژه هیات داوران به فیلم اژدها وارد میشــود به
کارگردانی مانی حقیقی
جشنواره فیلم های ایرانی استرالیا یک نهاد مستقل فرهنگی
اســت به مدیریت آرمین میالدی وآن دمی-گرو که در سال
 ٢٠١٠در استرالیا تأسیس شده است.

از حقتان در انتخابات نگذرید

پروانــه معصومی دربــارهی لزوم مشــارکت مردم
در انتخابــات اظهار کرد :هر جا که باشــیم اول اینکه
حقمان اســت انتخاب کنیم و رأی بدهیم و دوم اینکه
ن کسی که اعتقاد
وظیفهمان اســت و باید بدانیم به آ 
داریم ،رأی میدهیم و منتظر انتخابش هم میمانیم.
این بازیگر در گفتوگو با ایسنا درباره مشارکت مردم
در انتخابات گفت :مردم نباید از حقشــان در انتخابات
ی از چیزها به
بگذرند .اگر بگذرند معلوم است که از خیل 
راحتی میگذرند .حق هر کسی است که رأی بدهد و
فکر میکنم اولویت اول وظیفه باشد .بنابراین همه ما
موظفیم رأی بدهیم .من همیشه در انتخابات شرکت
کردهام و رأی دادهام.او با اشــاره به مناظرههایی که در
تلویزیون برگزار شد ،اظهار کرد :هر سه مناظره را دنبال

با رأی دادن از حق خود دفاع کنید

اســکندری ادامه داد :من به عنوان یک انسان و شهروند
معمولی به دوســتان و افرادی که اطرافم هســتند ،یادآور
میشــوم که رأی دهند تا از این طریــق از حق خود دفاع
کنند .ما هنرمندان هم مانند شهروندان دیگر روز جمعه به
پای صندوق میرویم تا رأیدهیم؛ البته باید یادآور شد که
در تمــام دنیا تعدادی از مردم رأی نمیدهند و این مختص
کشور ایران نیست.
او در پایان با اشــاره به رأی خود در این دوره از انتخابات

اخالص بگذاریــم .این کار را در ابتدا ،مقام معظم رهبری با
اعالم نرمش قهرمانانه آغاز کردند که راهگشای ما بود و بعد
رئیسجمهور بهطور مستمر برای آن تالش میکرد و از خود
مایه گذاشت.
وزیر امور خارجه بیان کرد :تصویر ایرانهراسی فرو ریخته
و هزینه میکنند تا آن را بازآفرینی کنند و اینجاســت که ما
دســت نیاز به سوی هنرمندان و فرهیختگان دراز میکنیم.
شــما میتوانید فرهنگ صلح ،گفتوگــو و مدارای ایران را
به دنیا نشــان دهید .هنر ،بهترین نمود و نماد واقعیتهای
فرهنگی ایران است.
ظریف گفت :شکست ایرانهراســی نیازمند هنرمندان و
حضور آنها در صحنههای بینالمللی اســت و این است که
افتخار میکنیم ،اصغر فرهادی  -کارگردان ســینما  -برنده
اسکار میشود و فیلمهای کیارستمی  -فیلمساز و عکاس -
در دنیا مطرح است و صدای استاد شجریان  -خواننده  -در
همه دنیا برای ایران افتخار میآفریند.

بیان کرد :رأی من به آقای روحانی است.
به گزارش ایسنا ،عبداهلل اسکندری چهرهپردازی را از سال
 ۱۳۵۱زیر نظر بیژن محتشم در تلویزیون آغاز کرد .سی و
دو سال فعالیت اسکندری در این عرصه باعث شد تا مجله
" "makeup artistاو را یکی از  10طراح مهم جهان
در سال  ۱۹۹۹معرفی کند.
او تاکنــون پنج ســیمرغ بلورین از جشــنواره فیلم فجر
دریافت کرده و برنده تندیس خانه سینما شده است.

کردم؛ بویژه در مناظره ســوم دیدم که ناگهان اخالق
رفت ،در حالی که نباید به جای جذب مردم ،آنها را دفع
کرد .بســیاری از حرفها زده شد اما در هر حال باید
رأی بدهیم.پروانه معصومی پس از هشت سال دوری
از تلویزیون با حضور در یک سریال جدید به تلویزیون
باز میگردد.او در این زمینه توضیح داد :آخرین کارم در
تلویزیون مجموعه «ملکوت» بود؛ البته پیشنهادهای
زیادی برای حضور در سریالها داشتم اما قصهها خوب
نبودند و در نهایت با این ســریال جدید قرارداد بستم.
امتیازی که این سریال داشت ،این بود که قص ه برایم
تکراری نبود.معصومی همچنین یادآور شد که در پنج
فیلم ســینمایی ایفای نقش کرده اســت اما هیچکدام
هنوز اکران نشدهاند.

عبداهلل اسکندری تاکنون بیش از یکصد و شصت پروژه
ســینمایی و تلویزیون را در ایران طراحی کرده اســت که
از جملــه آنها میتوان به مجموعههــای تلویزیونی و آثار
ســینمایی «مختارنامه»« ،هزاردســتان»« ،مثــل آباد»،
«گوزنها«« ،کندو»« ،سایههای بلند باد»« ،دست فروش
به بانو»« ،ناصرالدینشــاه آکتور ســینما» «،روز واقعه»،
«بازمانده»« ،ساحره»« ،آدمبرفی»« ،دلشدگان» و «مادر»
اشاره کرد.

نشان فردوسی به هفت چهره داخلی و خارجی اعطا شد

نشان فردوسی در مشهد به هفت چهره داخلی و خارجی
اعطا شد.
به گزارش ایسنا ،در مراسم «بزرگداشت حکیم ابوالقاسم
فردوســی و روز پاسداشــت زبان و ادب پارسی» در سالن
اجتماعات دانشــکده علوم ،نشان فردوســی در دو بخش
داخلی و خارجی به فعاالن در زمینه فرهنگ و ادب پارسی

اهدا شد.
ایــن نشــان در بخش داخلــی به دکتر حســن انوری،
مصحح گلستان
سرپرســت تألیف فرهنگ بزرگ ســخنّ ،
ســعدی ،عضو پیوسته فرهنگســتان زبان و ادب فارسی و
چهره ماندگار ادبیات ،دکتر علیاشرف صادقی ،عضو پیوسته
فرهنگســتان زبان و ادب فارسی و چهره ماندگار ادبیات و

علی رواقی ،مصحح و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب
فارسی اهدا شد.
این جایزه همچنین به شوالیه آواز ایران ،شهرام ناظری نیز
به علت خدمات وی در این حوزه اعطا شد.
همچنیــن در بخش خارجی به نعمت ییلدروم از کشــور
ترکیه ،علیم اشرف خان از هند و عبدالغفور آرزو از افغانستان

تعلق گرفت.
در بخش دیگر ایــن برنامه از تمبر فردوســی رونمایی
شــد و دکتر محمدباقر نوبخت ،معاون ریاست جمهوری و
سخنگوی دولت ،شهرام ناظری ،دکتر محمدجعفر یاحقی،
علیرضا رشیدیان ،استاندار خراسان رضوی و عباس صدری،
رییس دفتر منطقه ای آیسسکو آن را امضا کردند.

یادی از کتاب غایب این
روزهای ما
الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار

مســلما هزار و یک دلیل میتوان شمرد که دســت به دست هم داده و جماعت
فارســیزبان را از کتاب خواندن دور نگهداشتهاســت :دالیــل اقتصادی ،فرهنگی،
اجتماعی ،حتی سیاســی .اما شــاید یکی از دالیلی که کمتر به آن توجه شده ،نگاه
جامعهی ما به کتابخواندن است.
قبــل از همه چیز کتابخوانی را باید به دو نوع تقســیم کرد :کتابخوانی اجباری
که شــامل کتابهای درسی مدارس و دانشگاهها میشود که هدف از آن یادگیری
مهارتهای مختلف اســت و نوع دوم ،کتابخوانی اختیاری ،که میتواند بخشــی از
تفریح و در نهایت فرهنگ عمومی و سبک زندگی باشد.
کتابخوانی از سر عادت و سرگرمی و حس نیاز به اقناع روح و روان الزاما به فرد
مهارت خاصی نمیآموزد ،اما بدیهیست که به صورت مستقیم و غیرمستقیم ،روی
زندگی او تاثیر میکند.
در این مطلب بحث بر ســر نوع دوم کتابخوانیســت که اتفاقا به دالیل زیادی
میتواند نه تنها مکمل و پشتیبان بلکه بخشی جداناپذیر از نوع اول کتابخوانی باشد.
در بسیاری از کشورهای اروپایی و غربی ،کتابخوانی اختیاری نوعی تفریحی سالم
تلقی میشود.
کودکان ،حتی از ســنی که هنوز ســخنگفتن نیاموختهاند ،بــا کتاب به عنوان
چیزی آشــنا میشوند که قرار است جایی در بین روندیادگیری همراه با تفنن آنها
داشته باشــد .در کودکستان کتاب وسیلهایست که کودک را میخنداند و همزمان
چیزهای جدید و جالبی به او یاد میدهد ،در مکتب ابتدایی ،کتابخوانی تفریحی به
کودکان کمک میکند که جهان اطراف خود را کشف کنند ،برای یک نوجوان رمان
وسیلهایســت که با آن میتواند حس ماجراجویی و خیالپردازی خود را اقناع کند،
و به این صورت ،برای یک جوان کتاب تبدیل به بخشــی از سلیق ه و سبک زندگی
او میشــود و برای یک بزرگسال کتاب خواندن کاریست که به او آرامش میدهد
و این امکان را که از جهان واقعی پردردســر خود برای ساعتی هم که شده ،خارج
شود.
جامعه و فرهنگ ما به کتاب به عنوان یک وســیلهی سرگرمکننده و تفننی نگاه
نمیکند ،بلکه کتاب ،در اعتقادات و فرهنگ ما یک شیء مقدس است که قرار است
چیزی جدی به خواننده یاد بدهد.
بــه عبارتی ،هرچند این ایده که کتاب وســیلهای ســرگرم کننده برای پرکردن
اوقات فراغت میتواند باشــد ،ایدهای آشناســت ،اما به حد کافی مقبول نیست .در
تصویری بزرگتر برای جامعه ما ،نه چنان کتابی میتواند ارزشــمند تلقی شــود و نه
چنان کتابخواندنی.
از این روســت که حاال که به برکت انترنت و فیســبوک همه میتوانند نظر خود
را دربــاره کتابی که اخیراً خواندهاند (یا حتــی نخواندهاند) بگویند،میتوان به عمق
نادرستی نگاهمان به کتاب و کتابخوانی پی ببریم.
اینطور که پیداست برای بیشتر خوانندههای فارسیزبان ،جنبه سرگرمی و تفننی
یک رمان ،در پایینترین درجه قرار دارد که تقریبا هرگز از آن صحبتی نمیشــود.
خوانند ه و حتی منتقد فارسیزبان ،شــرمش میآید که بعد از خواندن یک رمان (و
حتی یک داستان کوتاه) به کشفی بزرگ نائل نشود و آن کشف را با واژههایی ،هر
یک به اندازه یک بند انگشت ،در استاتوسی پیچیده و مغلق روی فیسبوک ننویسد.
عجیبتر از آن این اســت که ظاهرا خواننده و منتقد فارســیزبان قادر اســت با
خواندن ترجمهی یک رمان چیزهایی کشف کند که احتما ًال روح نویسندهی خارجی
آن هم از آن خبر ندارد.
هــر چند در صداقــت خواننده و منتقد هیچ شــکی وجود ندارد ،امــا این امری
طبیعیســت که هر خوانندهای از یک کتاب برداشت خود را داشته باشد و اینطور
نیســت که تعبیر و برداشت یکی بر دیگری برتری داشته باشد .چنین برداشتهایی
ی خوانندگان است و نمیتوان آن را الزاما درست
در بهترین حالت ،نظرات شــخص 
یا نادرســت دانست .اما چنین برداشــتهایی از یک رمان خود به خود این را نشان
میدهــد که در جامعه مــا کتابخوانی نه یک تفریح و ســبک زندگی مرد م عادی،
بلکه عملی فاخر و نیازمند قوه ادراکی خاص پنداشــته میشود که فقط نخبهگان و
فرهیختگان از پس آن برمیآیند و الغیر.
کتابخانهای برای زندگی بهتر

کتاب تسلی بخشیهای فلسفه
نویسنده :آلن دوباتن
ترجمه :عرفان ثابتی
انتشارات :ققنوس
کتاب تسلی بخشــی های فلسفه
شامل شش بخش است که هر بخش
در مورد یک فیلسوف و یک راه حل
در مواجهه با مشکلی در زندگی است.
شش بخش کتاب شامل موارد زیر
اســت :تسلی بخشــی در مواجهه با
عدم محبوبیت سقراط ،تسلی بخشی
در مواجهه با کم پولی اپیکور ،تسلی
بخشــی در مواجهه با ناکامی سنکا،
تسلی بخشی در مواجهه با ناتوانی و نابسندگی مونتنی ،تسلی بخشی قلب شکسته
شوپنهاور ،تسلی بخشی در مواجهه با سختی های نیچه.
ن بیش
ن است ک ه تاکنو 
ن دوبات 
ی از آخرین آثار آل 
تســلی بخشی های فلسفه یک 
ش رفت ه است .کتاب تسلی
ن در سراســر جهان به فرو 
ت هزار نسخه از آ 
از دویســ 
بخش های فلســفه یکی از لذت بخش ترین کتابهایی است که هر فلسفه دوست
و فلسفه ندوستی خواهد خواند.
این کتاب بیشــتر از آنکه بیانی فلســفی با کلماتی قلمبه ســلمبه داشــته باشد
زندگی پنج فیلســوف را رودر روی باورهایشــان قرار میدهد تــا به ما در مقابله با
ب از ســقراط میآموزیم ک ه عدم
ن این کتا 
مشــکالت زندگی کمک کند .با خواند 
ی ما را چار ه میکند .ســنکا ب ه ما کمک
محبوبیت را نادید ه انگاریم .اپیکور بی پول 
ی غلبه کنیم .مونتنی راهنمای مناسبی برای
س و ناامید 
س یأ 
میکند تا بر احســا 
ن ناکارآییهای ماســت .عشاق دلشکســته میتوانند با خواندن آثار شوپنهاور
درما 
ی روبرو هستند با نیچه
ی زیاد 
تســلیخاطر یابند .کسانی که در زندگی با سختیها 
ی خواهند کرد.
همذاتپندار 
قسمتهای خواندنی کتاب
وقتی عشــق ما را در هم شکســته ،تسلی بخش اســت که بشنویم خوشبختی
هرگز جزئی از برنامه نبوده اســت .فقط یک اشتباه مادرزادی وجود دارد و آن این
اســت که می پنداریم زندگی می کنیم تا خوشــبخت باشــیم تا زمانی که بر این
اشــتباه مادرزادی پافشــاری کنیم جهان پر از تناقض به نظرمان می رسد؛ زیرا در
هر قدمی ،در مســائل کوچک و بزرگ ،مجبوریم این امر را تجربه کنیم که جهان
و زندگی قطعا به منظور حفظ زندگی سرشــار از خوشــبختی آرایش نیافته اند .به
همین دلیل سیمای تقریبا همه افراد سالخورده حاکی از احساسی است که ناامیدی
خوانده می شود.
ســقراط ما را ترغیب می کند کــه از اطمینان مردم نترســیم ،مردمی که نمی
تواننــد به پیچیدگــی های زندگی خود ،احتــرام بگذارند و دیــدگاه های خود را
بــدون دقتی حداقل بــه اندازه دقت یک کوزه گر (در حرفــه خود) ،صورت بندی
می کننــد .آنچه بدیهــی و «طبیعی» خوانده می شــود به ندرت چنین اســت.
تشــخیص این امر باید به ما بیاموزد که دریابیم جهــان انعطاف پذیرتر از چیزی
اســت که به نظر می رســد ،زیرا دیدگاه های تثبیت شــده ،اغلــب نه از طریق
فرایند اســتدالل بی عیب و نقص بلکه از طریق قرن ها آشــفتگی فکری ظاهر
شدهاند .ممکن اســت دالیل خوبی برای شکل و وضعیت فعلی امور وجود نداشته
باشد.
ممکن اســت دستیابی به خوشــبختی دشوار باشــد ،ولی موانع آن عمدتا مالی
نیستند.

