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فرهنگی و هنری

کنسرت رایگان
ارکستر
سمفونیک و راوانا

ارکستر فستیوال راونا پیش از اجرای اصلی خود در ایران ،کنسرت مشترکی را با ارکستر سمفونیک تهران برای هنرجویان و دانشجویان موسیقی برگزار
میکند.
در این اجرا که همزمان با ساندچک ارکستر صورت میپذیرد ،رهبر ارکستر نکات نهایی را به اعضا متذکر خواهد شد .این کنسرت ویژه ،پنجشنبه  ۱۵تیرماه
ساعت  ۱۱صبح در تاالر وحدت اجرا میشود و عالقهمندان برای شرکت در این اجرا میتوانند با شمارههای  ۶۶۷۵۷۵۰۶و ۶۶۷۵۷۵۰۴برای هماهنگی تماس
بگیرند.

اجرای «تار و پود» اثر تازه «حمید متبسم» با صدای «وحید تاج» نیمه اول مرداد

به گزارش روابط عمومی کنسرت؛ این اثر بر
اســاس داستان عاشقانه خسرو و شیرین نظامی
گنجوی ساختهشده اســت که با بیش از هفتاد
دقیقه منســجم در دو بخش در حیاط هنر کاخ
نیاوران  6مرداد ماه به روی صحنه خواهد رفت.
«حمید متبســم» که پیشازاین ،تور کنسرت
«تار و پود» را در اروپا به روی صحنه برده بود و
با استقبال فراوان مخاطبان مواجه شد ،قرار است
این بار در ایران و با صدای «وحید تاج» این اثر
را به اجرا دربیاورد.
سمیرا گلباز (ســه تار) ،بهار مدیری (قیچک

آلتو) ،ارســان علیزاده (بربت) و بهنام معصومی
(سازهای کوبهای) اعضای گروه را به سرپرستی
و آهنگســازی «حمید متبسم» نوازنده سه تار و
خوانندگی «وحید تاج» تشکیل میدهند.
فرشــاد توکلی موسیقیدان و محقق موسیقی
درباره این پروژه چنین نوشت:
تار و پود اقتباســی آزاد و موســیقایی است از
منظومهی عاشــقان ه خسرو و شیرین اثر نظامی
گنجوی شاعر بزرگ قرن شش هجری ( 12و 13
میالدی) .خسرو و شیرین شرح عشق و دلدادگی
و ماجراهای دو شاهزاده کهن مشرق زمین یعنی

خسروپرویز فرزند هرمز چهارم امپراطور ایران و
شیرین شاهدخت ارمنستان است .هرچه داستان
نظامی شرح دلدادگی و عشقی است که نخوت و
غرور انسانها وصلش را از دسترس دور میسازد،
من
روایت حمید متبسم شرح وصلی است که به ُی ِ
پاک دو عاشق میسر میشود.
عشــق عمیق و ِ
ِ
عشقی بیپایان که غایتش یگانگی است و فصلی
جز بهار ندارد .روایت متبســم نه از تغییر اشعار و
داستان ،که از گزینش خاصش از منظوم ه نظامی
به دست میآید.
پایان تار و پود ســتایش عشــق است
آغاز و ِ
اساس هستی؛ گوهری که به
بهعنوان کانون و ِ
گفتهی نظامی تنها با اندیشهی عمیق میتوان به
اهمیتش پی بُرد .پس از چنین دیباچهای ،متبسم
عشــق خسرو و شیرین میپردازد .شاپور
به آغاز
ِ
نقاش برجست ه و خردمن ِد دربار به نحو بینظیری
شیرین را برای خســرو توصیف میکند .خسرو
چنان از این وصف آشفته میشود که شاپور قول
میدهد برای آنکه خســرو به مرادش برسد هر
آنچه در توان دارد به کار گیرد .پس به ارمنستان،
جایی که عم ه شیرین ملکه و فرمانروای آنجاست،
مــیرود و با هنر خود نقش دقیقی از خســرو را
به تصویر کشیده ،بر سر راه شیرین و مالزمانش

قرار میدهد .شیرین که چشمش بر نقش میافتد
مبهوت میشود .بارها و بارها به آن نگاه میکند
و هر بار بیشــتر از پیــش دل میبازد .عزم جزم
میکند و بهسوی تیسفون ،شهری که خسرو در
آن اســت ،میتازد .همزمان ،خسرو در انتظار و
شوق دیدار شیرین با جمعی از نزدیکانش بهقصد
شکار به طبیعت میزند .در میان ه راه به چشمهسار
دست بر قضا شیرین در
و برکهای میرســد که ِ
آن غبار راه از تن میشوید .خسرو که شیرین را
نشناخته محو زیبایی زنی که در برکه است بر او
چشم میدوزد .شیرین که گیسوهایش صورتش
را پوشانده از وجود این غریبه بیخبر است .وقتی
موهایــش را کنار میزند خســرو را میبیند ،اما
بهجا نمیآورد .او که مطمئن اســت دلش تنها
برای خســرو میتپد از تأثیر چهره این غریبه بر
خود تعجب میکند و برای وفا به آنچه عشقش
میداند لباس پوشیده ،سوار بر اسب ازآنجا میرود.
پسازایــن مالقــات ،بار دیگری در شــکارگاه
عاشــق مهجور با یکدیگر روبرو میشــوند.
دو
ِ
این بار نام هم را میپرســند و چون یکدیگر را
بازمیشناســند از اسبها فرومیآیند و در وصال
هم اشک شوق میریزند .خسرو و شیرین چنان
باهم و در هم میتنند که تشخیصشــان از هم

هشتمین دوره پویش ملی کتابخوانی «روشنا» از ۱۶
تیر آغاز میشود.
در این دوره از پویش دو کتاب «مالصالح» و «آن ۲۳
نفر» به عنوان کتابهای محوری این مسابقه کتابخوانی
انتخاب شدهاند.
کتاب «آن  ۲۳نفر» شرح خاطرات احمود یوسفزاده و
 ۲۲نفر از دوســتان رزمندهاش است که در دوران جنگ
تحمیلی و روزهای نوجوانی به اسارت رژیم بعث درآمدند.
آنها شــاید تنها اسرایی بودند که در ایام اسارت با صدام
حسین ،دیکتاتور مخلوع عراق دیدار کردند .صدام در پی
آن بود که از این نوجوانان اســیر بهرهبرداری تبلیغاتی
کند« .آن  ۲۳نفر» روایت خاطرات یکی از این نوجوانان
که به قلم احمد یوسفزاده و توسط انتشارات سوره مهر
منتشر شده است.

بر اساس این خبر ،این کتاب بعد از انتشار با استقبال
قابل توجهی روبهرو شد .رهبر انقالب در تقریظی بر این
کتاب نوشته بودند « :به این نویسنده خوشذوق و به آن
بیســت و سه نفر و به دســت قدرت و حکمتی که همه
این زیباییها پرداخته ســرپنجه معجزهگر اوست ،درود
میفرستم و جبهه سپاس بر خاک میسایم».
پرویز پرستویی« :مالصالح را باید با دل خواند!»
کتاب «مالصالح» هم روایت خاطرات مالصالح قادری
اســت .او کســی بود که در زمان جنگ تحمیلی بعد از
اسارت نقش مترجم اسرا را ایفا میکرد .از قضا در دیدار
نوجوانان اسیر با صدام حسین هم مترجم این گروه ۲۳
نفره بوده اســت .این کتاب به قلم رضیه غبیشی نوشته
و توســط انتشارات شــهید کاظمی روانه بازار نشر شده
است.

برای دیگران غیرممکن میشود .حمید متبسم
تنیدن این تار و
داســتان را با تصویری که درهم ِ
پود میسازد به پایان میرساند؛ تصویر یگانگی
عاشق و معشوق ،که چیزی جز خو ِد عشق نیست.
و اینجاست که دوباره از اشعار ستایشگر عشق
استفاده میکند و دفت ِر تار و پود را با همان بهاری
که آغاز کرده بود میبندد؛ بهار عشق».
گفتنی اســت؛ کنســرت «تار و پود» اثر تازه
«حمید متبســم» بــا اجرای «وحیــد تاج» به
تهیهکنندگی «سید محمدجواد معینی» و همت
موسسه فرهنگی هنری «نای و نی»  6مردادماه
در حیــاط هنــر کاخ نیاوران برگزار میشــود و
عالقهمندان جهت تهیه بلیت میتوانند از ساعت
 12امروز (چهارشنبه) به سایت .www.tik8
 comمراجعه نمایند.

مشــاور اجرایی معاون امورفرهنگــی وزارت فرهنگ و
ارشــاد اســامی به ارائه توضیحاتی درباره سیاستهای
حمایتی وزارتخانه در قبال اهالی قلم پرداخت.
همایون امیرزاده در مراسم تجلیل از پیشکسوتان اهل
قلم که امروز (سهشنبه  13تیرماه) در مرکز همایشهای
کتابخانــه ملی برگزار شــد ،گفت« :حدود یک ســال و
نیمپیش با ریاســت ســیدعباس صالحی؛ معــاون امور
فرهنگی وزارت فرهنگ ،نشســتی با رویکرد ارتقاء نظام
ارزشگذاری اهل قلم برگزار شد».
وی افــزود« :مقرر شــد نظام ارزشگــذاری اجتماعی
اهالی قلم بهســمتی برود که قلم و اندیشههای بزرگ و
جاودانی که در پشت آن قرار دارند مورد حرمت قرار گیرند
در این بین پیشــنهادات مختلفی مطرح شد از جمله ارایه
کارتهای منزلتی بود که امروزه میبینیم بالیی که نباید
به سرشان آمد».
امیرزاده اظهار داشــت« :معــاون امورفرهنگی وزارت
فرهنــگ مبتنی بر ویژگیهای خانه کتاب و ظرفیتهای
ی رویههــای حمایت از
هیــات مدیــره ،سیاســتگذار 
اهالــی قلم را بــه خانه کتــاب و آقای جلیســه واگذار
کردند».
مشــاور اجرایی معاون امورفرهنگــی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی با اشــاره به اقدامات صورت گرفته در این

کاهش از  ۱۵هزار تومان به  ۱۰هزار تومان و چاپ جدید
«مالصالح» هم با  ۴هزار تومان کاهش از  ۱۲هزار تومان
به  ۸هزار تومان رســیده اســت .این دوره از پویش هم
مانند دورههای گذشته با جوایزی از قبیل کمک هزینه
ســفر به عتبات عالیات ،مشهد مقدس ،کارت هدیه و ...
همراه خواهد بود.
هشــتمین دوره از پویــش کتابخوانی «روشــنا» از
شانزدهم تیرماه آغاز میشود و تا شانزدهم مهرماه ادامه
دارد .عالقهمنــدان برای شــرکت در این پویش و خرید
کتابهای مسابقه میتوانند شماره  ۶را به سامانه پیامکی
 ۳۰۰۰۸۶۸۵۸۵ارســال یا به کتابفروشــیهای معتبر
سراسر کشــور مراجعه کنند .همچنین خرید اینترنتی
این کتابها از طریق پایــگاه اینترنتی Rushana.ir
امکانپذیر است.

اجراى قطعه برگ براى اولين بار در تهران

آغاز ارائه تسهیالت به اهالی قلم

علی قمصری اتاقها را روی صحنه میبرد

راســتا ،گفت« :امروز ساماندهی مباحث حمایتی  14هزار
اهل قلم به مرحله اجرا درآمده اســت .این مساله نشان از
جدیت وزارت فرهنگ در این زمینه دارد».
وی دربــاره دیگر اقدامات معــاون امورفرهنگی اظهار
داشت« :زمانی که ســیدعباس صالحی سکان مدیریت
این حوزه را به دســت گرفت 66 ،میلیــارد تومان بدهی
قراردادی داشــتیم اما امروز نه تنهــا بدهی خاصی باقی
نمانــده ،بلکه بیــن  20تا  30میلیارد تومــان به صورت
اندوخته از بخشهای دیگر به ســمت کتابفروشیها در
قالب ارائه تسهیالت و طرحهای تابستانه و عیدانه و  ...به
کتابفروشیها سرازیر شده است».
امیرزاده خاطرنشــان کــرد« :براســاس گزارشهای
میدانی موجود ،در طول  8ماه گذشــته خوشبختانه روند
تغییر کاربری کتابفروشــیها تقریبا متوقف شده است و
طرحهای حمایت از کتابفروشان؛ از جمله ارائه تسهیالت
تجهیز ،نوسازی و احداث کتابفروشی در مناطق محروم
در حال افزایش است».
وی در پایان سخنان خود ،خبر از آغاز ارائه تسهیالت به
اهالی قلم داد و گفت« :متاسفانه پیش از این منبعی مناسب
برای حفظ حرمت اهالی قلم نداشتیم اما با اقدامات صورت
گرفته میتوانیم این قول را بدهیم که ظرف یکماه آینده
این اقدام با همت خانه کتاب اجرایی میشود».

«علی قمصری» آهنگســاز جوان و نوازنده برجسته
تار 13 ،و  14مردادماه در برج آزادی تهران با همراهی
ارکســتر «همنوازان حصار» ،کنســرت «اتاقها» را
برگــزار میکند .در این کنســرت او بــرای اولین بار
خواننــدهی جوانی را معرفی میکنــد که پیش از این
در ارکســتر «موج نو» حضور داشته است .در این اثر
هاله ســیفیزاده و بهرخ شورورزی که پیش از این نیز
ســابقهی همکاری با قمصری را داشتهاند ،همخوانی
خواهند کرد.
«علــی قمصری» درباره این کنســرت گفت« :در
راســتای تشــویق دوســتان موج نو برای پیشرفت و
همچنین حمایت از پیشرفتشــان ،در برنامههایمان به
تدریج از نوازندگان و خوانندگان آن ارکســتر استفاده
خواهیم کرد و در کنســرت مرداد مــاه نیز خوانندهای
جوان از آن ارکســتر ما را همراهــی خواهد کرد .در
این برنامه قطعاتی جدید اجرا میشــود و عالوه بر آن
بخشــی از کنسرتی که در شــورای اروپا روی صحنه
رفت به همراه قطعهی «برگ» و قطعهی «پایکوبی»
در قفس نیز اجرا خواهد شد».
او این بار نیز برنامهای ویژه برای کنســرتهایش
در نظر گرفته اســت« :در این کنســرت ما برخالف

کنســرتهای دیگر کــه همهی اعضــای گروهمان
روی صحنه و در حال نواختن هســتند ،اتاقهایی در
صحنه تعبیه میکنیم که نوعی مرزبندی نســبت به
ســازبندیهای مختلف در آن لحاظ شده است و من
به عنوان یک پل ارتباطی با نوازندگانی که در اتاقها
هستند ،خواهم نواخت؛ در پایان کنسرت مرزها از بین
میرود و تمــام نوازندگان و همچنین خوانندگان روی
صحنه دیده میشوند».
او همچنین دربارهی اجــرا در برج آزادی میگوید:
«من تاکنون تجربه کنسرت در برج آزادی را نداشتم؛
اما فکر میکنم با توجه بــه کار بصریای که در این
کنســرت وجــود دارد و همچنیــن طراحی صحنهی
ویژهای که ما داریم ،شــکل ســن این کنسرت بتواند
به ما کمک کند .کنســرت «اتاقهــا» دارای اتفاقاتی
حرکتی است و خوشــبختانه مخاطب در این سالن به
کل صحنه اشراف دارد».
قمصــری میگوید که آلبوم ایــن اثر هماکنون در
مراحــل پایانی ضبط اســت .در این کنســرت میثم
مروســتی ویولون ،مــاکان خویینژاد ویولونســل،
امیرفرهنگ اسکندری عود و کامران منتظری و زکریا
یوسفی سازهای کوبهای خواهند نواخت.

پایان مرحله اول انتخاب آثار دوساالنه مجسمهسازی

مرحله نخست انتخاب آثار هفتمین دوساالنه ملی مجسمه
سازی تهران پایان یافت.
کورش گلناری؛ دبیر هفتمین دوســاالنه ملی مجســمه
ســازی تهران اعالم کرد :انتخاب اولیه آثار طی جلســات
متعدد و ساعات متوالی بر اساس مستندات تصویری و بیانیه
هنرمندان از بین  656اثر ارســالی در بخش مسابقه انجام
شــد که حاصل انتخاب این مرحله  105اثر از  81هنرمند
اســت .همچنین تعدادی اثر از هنرمندان مطرح کشــور به
عنوان هنرمندان مدعو در کنار آثار انتخاب شده به نمایش
گذاشته خواهد شد.
گلناری خاطرنشــان کرد :انتخاب اثــر از روی عکس یا

مدل ســه بعدی انجام شده است و در روزهای نهم و دهم
شــهریورماه آثار هنرمندان در موزه هنرهای معاصر تهران
بازبینی مجدد خواهد شد و طبعا آثاری که از کیفیت اجرایی
الزم برخوردار باشند به نمایشگاه راه خواهند یافت.
گلنــاری در ادامه گفــت :موزه هنرهــای معاصر تهران
وســعت و ظرفیت موزههای امروزی را ندارد و این موضوع
محدودیتهایی را برای راهیابی آثار بیشــتر به دوســاالنه
ایجاد کرد .موزه هنرهای معاصر تهران موزهای مدرنیستی
اســت و با کیفیت نمایشی موزههای معاصر امروزی تفاوت
بسیاری دارد ،از طرفی مکانی با استاندارد الزم و بهتر از آن
هم سراغ نداشتیم.

مجید انتظامی
در بیمارستان
بستری است
مجید انتظامی بهعلت خونریزی معده در بیمارستان بستری شده است.
ســروش انتظامی فرزنــد این هنرمند ضمن تایید این خبر ،اظهــار کرد :او یکبار از
بیمارستان مرخص شد و امروز بهدلیل خونریزی معده دوباره در بیمارستان بستری شد.
او ادامه داد :وضعیت جسمی پدرم در حال حاضر بد نیست؛ پزشکان در حال رسیدگی و
معاینه او هستند و تا فردا وضعیتش مشخص میشود.
مجید انتظامی ،آهنگساز ،مدرس موســیقی و نوازنده آبوا و همچنین فرزند عزتاهلل
انتظامی  -بازیگر ســینما  -است .او آثار برجستهای را نیز در زمینه موسیقی فیلم خلق
کرده است.

دبیر هفتمین دوساالنه ملی مجسمهسازی تهران ضمن
قدردانی از کلیــه هنرمندانی که با طــراوت و انگیزه زیاد
آثارشــان را برای دوساالنه هفتم ارســال کردهاند ،گفت:
هنرمندان بســیاری بــه خاطر محدودیت مــکان نمایش
از راهیابی به نمایشــگاه محروم شــدند و امید اســت در
سالهای آتی بتوان به مکانهایی حداقل با معیار فضاهای
نمایشگاهی منطقه دست یافت .شورای انتخاب آثار هفتمین
دوساالنه ملی مجسمه سازی تهران متشکل از ریما اسالم
مسلک ،محمد پرویزی ،هلیا دارابی ،کامبیز صبری و محمود
محرومی است .هفتمین دوساالنه ملی مجسمهسازی تهران
با تم وضعیت از ســوی دفتر هنرهای تجسمی با همکاری

انجمن هنرمندان مجســمه ســاز ایران و موسسه توسعه
هنرهای تجســمی معاصر شهریور و مهرماه سال جاری در
موزه هنرهای معاصر تهران برگزار خواهد شد.

میزبانی معتبرترین جشنواره تئاتر کانادا از گروه تئاتر سایه
گروه تئاتر سایه به بیست و نهمین
جشنواره تئاتر فرینج تورنتو راه یافت.
بیســت و نهمین جشــنواره تئاتر
فرینــج تورنتو امســال از  5جوالی
در تورنتــو کانادا آغاز میشــود و به
مــدت  3هفته میزبــان بیش از 70
گروه داخلی و بینالمللی است .این
جشنواره که بزرگترین و معتبرترین
جشنواره تئاتر کاناداست در بیست و
نهمین دوره خود عالوه بر اجراهایی
از  8کشور دنیا ،برای اولین بار میزبان
نمایشی از ایران نیز میشود.

گروه تئاتر ســایه که چند ســالی
است حضور موفقی در جشنوارههای
بینالمللی داشــته اســت با نمایش
«در» به نویســندگی و کارگردانی
مهدی مشــهور در بخش اصلی این
جشنواره شــرکت میکند .نمایش
«در» در ارتبــاط بــا ســفر دو زن
میباشــد که قصد دارند از شهری
به شــهر دیگر بروند امــا در طول
مســیر دچار شک و تردید میشوند،
شخصی به نام گل بهاری قرار است
در این سفر به آنها کمک کند و....

ستون یاد

ستاره سپهر فلسفه ایران
الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار

آغاز هشتمین دوره پویش کتابخوانی «روشنا»
رضا کیانیان در مراسم رونمایی کتاب «مالصالح» که
اردیبهشتماه سال جاری در نمایشگاه کتاب برگزار شد
خطاب به راوی این کتاب گفت« :آقای مالصالح قادری!
من از شــما متشکرم که هســتید و وجودتان باعث آن
اســت که من و ما هم باشــیم و ملت ایران هم باشد».
پرویز پرستویی ،دیگر بازیگر و هنرمند کشورمان هم هم
حق مالصالح را بر گردن خود و ملت ایران بسیار فراتر از
تصــور عنوان کرد و درباره این کتاب گفت« :مالصالح را
باید با دل خواند و بس».
تجدید چاپ ،کاهش قیمت و جوایز
ایــن کتابها برای حضــور در پویــش کتابخوانی
«روشــنا» ،بازنویســی شــده و زیر چاپ رفتهاند .چاپ
مجدد کتابها با کاهش قیمت پشــت جلد همراه بوده
اســت .قیمت چاپ جدید «آن  ۲۳نفر» با  ۵هزار تومان
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این نمایش که با بازی شــیوا مکی
نیان و مینا زمان به زبان انگلیســی
اجرا میشــود پیش از این در مرکز
تئاتر تایم اسکوار در برادوی نیویورک
با استقبال منتقدان و مخاطبان روبرو
شده اســت .نمایش «در» که پیش
از این در کشــورهای آلمان و سوئد
نیز به روی صحنه رفته قرار اســت
بالفاصله پــس از اجــرا در تورنتو
راهی فرانسه شــود تا در بخش آف
هفتادویکمین جشنواره تئاتر آوینیون
نیز اجرا شــود .از دیگــر عوامل این

نمایش میتوان به :مشاور کارگردان
و صداپیشــه :بنیامین اثباتی،طراح
صحنه و لباس :ســعید حسنلو ،امور
بینالملل :سارا رسولی ،گرافیک :سید
محمد مساوات اشاره کرد .گروه تئاتر
سایه پیش از این نمایش «کلمات و
مرد» و منظومــه آدمکهایی برای
صحنه به نویســندگی و کارگردانی
مهدی مشــهور را در کشــورهای
بالروس ،روسیه ،ارمنستان ،لیتوانی،
ایتالیا ،آلمان ،فرانســه و آمریکا اجرا
کرده است.

راجــع به متفکر بزرگی همچــون دکتر رضا داوری
اردکانی صحبت کردن بسیار مشکل است.
ایشــان در رشــته فلســفه غرب تحصیل کردهاند
و از اینکــه وقــت خــود را بــرای فلســفه صــرف
کردهانــد ،به خــود میبالند .زندگی آقــای داوری را
میتــوان به دو قســمت تقســیم کــرد .دوران قبل
از  29ســالگی و دوران بعــد از  29ســالگی .قبل از
 29ســالگی بــرای ایشــان دوران درد و حیرت بوده
است .ایشان در دوران دانشجویی با بزرگانی همچون
هانری کربن و دکتر فردید آشــنا میشوند .آنچه مسلّم است ،این است که دکتر داوری به
مدتی را مشغول فلسفه کانت بودهاند
شدت تحت تأثیر دکتر فردید ،قرار میگیرند .ایشانّ ،
ّ
و هنــوز هم آثار این مطالعات آن مقطع را در آثار ایشــان میتوان به وضوح دید .آنچه در
مورد دکتر فردید برای آقای دکتر داوری جالب بوده ،اینکه ایشان ا ّولین نفری بودهاند خود
را متعلق به یک فلسفه میدانستند .آقای داوری در کتاب«فلسفه معاصر ایران» ،این واقعه
را شــروع برخورد صحیح ما با فلســفه غرب میدانند .به هر حال دوران قبل از  29سالگی
ایشــان ،پر از درد و آشفتگی است .ایشان همیشــه درد رسیدن به تف ّکر حقیقی را با خود
سن 29
داشــتهاند .آنچه خود ایشان به اشاره در البه الی مقاالتشــان آوردهاند ،اینکه در ّ
سالگی راه برایشان روشن میشود.
رضا داوری اردکانی زاده  ۱۵تیر  ۱۳۱۲در اردکان  ،فیلســوف و متفکر ایرانی و اســتاد
بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه تهران است .داوری از سال  ۱۳۶۹عضو پیوسته فرهنگستان
علوم اســت و از سال  ،۱۳۷۷ریاســت این فرهنگســتان را بر عهده دارد .او از چهرههای
شاخص در حوزه نظریهپردازی فرهنگی و اندیشه فلسفی به شمار میآید.
داوری عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی و استاد مدعو دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
و تحقیقات (تهران) است.
وی یکی از اعضای هیأت مؤســس انجمن فلسفه میانفرهنگی ایران و در حال حاضر نیز
یکی از اعضای هیأت مدیره این انجمن است.
داوری دوران متوســطه را در اردکان گذراند و در ســال  ۱۳۳۰از دانشســرای مقدماتی
اصفهان دیپلم گرفت و چند ســالی در مدارس شهرهای اردکان ،اراک ،قم و تهران تدریس
کرد .سپس تحصیالت خود را در دانشگاه تهران ادامه داد .او در سال  ۱۳۴۶دکتری فلسفه
را به پایان رســاند و از همان زمان مشغول تدریس در دانشگاه تهران به عنوان عضو هیئت
علمی شــد .داوری اردکانی در سال  ۱۳۶۲به درجه استادی دانشگاه تهران نائل آمد .او از
ســال  ۱۳۶۳عضو شورای عالی انقالب فرهنگی است و تا سال  ۱۳۸۵هم سردبیری مجله
نامه فرهنگ را بر عهده داشــت .دکتر داوری سه دوره و برای فرصت مطالعاتی به فرانسه،
انگلیس و آمریکا رفته و در ســالهای  ۱۳۵۰و  ۵۱در دانشگاه سوربن پاریس ،در سالهای
 ۱۳۵۶و  ۵۷در انگلســتان و در ســالهای  ۱۳۶۹و  ۷۰در دانشــگاه جان هاپکینز آمریکا
به مطالعه و پژوهش پرداخته اســت .اســتادی ممتاز دانشــگاه تهران ،استاد نمونه کشور،
چهره ماندگار ،کســب عنوان فارابیشناس برجسته ایران و دریافت تندیس ویژه فارابی در
نخســتین جشنواره بینالمللی فارابی ،کسب عنوان پژوهشگر برجسته پیشکسوت دانشگاه
تهران ،دریافت نشــان درجه یک دانش کشور ،دریافت نشــان انجمن نویسندگان روسیه،
عضویت پیوســته در آکادمی علوم تاجیکستان از ســال ( ۲۰۱۱به انتخاب اعضای مجمع
عمومی آن آکادمی) ،و غیره از جمله افتخارات رضا داوری اردکانی است.
سیاست
داوری پرســش از شرط امکان انواع نظامهای سیاســی را از مهمترین مسائل میداند و
معتقد است در کشورهای توسعهنیافته ،چنین پرسشی نادیده گرفته میشود و این کشورها
اساســاً اسیر ایدئولوژی هستند« :این گرفتاری جهان توســعهنیافته است که حقیقت را با
عمل و علم و هنر را با سیاســت در هم میآمیزد و اشــتباه میکند .وقتی عمل و سیاست
به صفت درســت و حقیقی متصف شود به نتایج و آثارش توجه نمیشود و آن را تغییر هم
نمیتوان داد ...ایدئولوژی مجال و میدان خلط حقیقت با عمل سیاســت و مصلحت زندگی
اســت ...یکی از اوصاف جهان توسعهنیافته تســلیم بیمضایقه آن به ایدئولوژیهاست .در
این جهان وقتی از صاحبان سیاســت مقصدشــان را بپرسند معموالً به جای اینکه بگویند
بــه کجا میخواهند بروند ،از آرای جزمی خود و کاری که میکنند میگویند .گویی همین
گفتار و رفتار و عملشان غایت است و مردمان باید به همین اکتفا کنند و خرسند و راضی
باشند که بدانند و اعالم کنند که با چه کسانی دشمنند و چه کسان و حرفها و چیزها را
میپسندند و دوست میدارند».
او در گفتگــو با ماهنامه مدیریت ارتباطات میگوید« :در باب سیاســت جز این نمیدانم
که حکومت ،دو نوع اســت؛ حکومتی که مسائل و مشکالت را مییابد و کم و بیش آنها را
حل و رفع میکند و حکومتی که صرفاً برای حفظ خویش میکوشــد و البته این حکومت
موفق نمیشود».

کتابخانهای برای زندگی بهتر

محکوم به آزادی

کتاب ســن عقل اثر ژان پل ســارتر ،برنده جایزه
نوبل در سال  ۱۹۶۴است.این کتاب دارای تمام وجوه
فلسفی سارتر است.
داستان کتاب
سن عقل با خبر آبستن شدن مارسل آغاز میشود،
و ماتیو و مارسل که شــخصیتهای اصلی داستان
هستند به دنبال راهی برای جلوگیری از به دنیا آمدن
این فرزند میگردند.
در این داســتان ماتیو به دنبال پیدا کردن راهی و
پولی برای راحت شــدن از شــر موجود سومی است
که میپندارد باعث از بین رفتن آزادی اش میشود.
به این ترتیب وی به تدریج از گذشــته خود دور شــده و پیوندها را قطع میکند اما
سرانجام به این نتیجه میرسد که در جستجوی آزادی ناکام بوده و خود را تبعید شدهای
میبیند که محکوم به آزادی است و تمام داستان شخصیتهای گوناگونی را به تصویر
میکشد تا وجوه مختلف فلسفه اگزیستانسیالیستی سارتر را بیان کند.
سن عقل داستان انسانهای سردرگم و مضطربی است که گاهی از اضطراب هستی
و گاهی از اضطرابهای تحمیل شده بر هستی سخن میگویند.
مفاهیم اگزیستانسیالیستی سارتر در کتاب سن عقل گنجانده شدهاند.
سن عقل اولین کتاب از مجموعه سه جلدی راههای آزادی است که سارتر در قالب
رمان آنها را نگاشــته اســت .برای من سارتر رمان نویس بســیار جذاب تر از سارتر
فیلسوف است و سن عقل رمانی است که نمیشود سرسری خواند و از آن گذشت.
قسمتهایی از کتاب
وقتی پای آدمها وســط میآید ،همیشــه میتوان بحث کرد .هر کاری که میکنند
میتوان توجیه کرد .از باال یا پایین .هر طور که بخواهیم .من نپذیرفتم ،چون میخواهم
آزاد باشــم .این چیزی است که می توانم بگویم .و همچنین میتوانم بگویم ترسیدم.
من پردههای ســبزم را دوست دارم .شبها دوســت دارم توی بالکنم هوا بخورم .دلم
نمیخواهد اینها تغییر کنند .خوشــم میآید علیه ســرمایهداری خشمگین شوم ولی
نمیخواهم کســی آن را حذف کند ،چون دیگر دلیلی برای خشــمگین شدن نخواهم
داشت .خوشم میآید که خودم را تحقیرآمیز و گوشه گیر ببینم .خوشم میآید بگویم نه.
همیشه نه .از این میترسم که کسی واقع ًا بکوشد تا یک دنیای قابل تحمل بسازد ،زیرا
در آن صورت من ناچارم فقط بله بگویم و مانند دیگران رفتار کنم .از باال یا پایین ،چه
کسی تصمیم میگیرد؟ درون خود را مانند زخمی باز کرد .تمام وجود خود را دید :افکار،
افکا ِر درباره افکار ،افکا ِر درباره افکا ِر ناشی از افکار.

