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یادداشت شفاهی
مصطفی ملکیان

چرا تخیلمان ضعیف
میشود؟

تأثیرات خودشیفتگی

به میزانی که این خودشیفتگی را داریــم دو
چیز بر ما عارض میشود :یکی اینکه دیگران
را درواقع انسان نمیدانیم و یکی هم اینکه در
دیگران چیزی را که خودمان میخواهیم،
میخوانیم .مثال وقتی بــه دیــگــری دروغ
میگویم و میرنجد -و طبیعی است که برنجد
و خودمان هم از دروغ شنیدن میرنجیم-
میگوییمفالنیزودرنجاست،یاازقبلکدورتی
از من داشته است؛ درصورتیکه واقعیت چیز
دیگری است .احساسات و عواطف دیگران را
بالفاصله جوری تفسیر میکنیم که انگار فقط
خودمان انسان هستیم.

نیازهای عملی

نیازهای عملی نمیگذارد در پوست دیگران
برویم .وقتی در بانک میروید کارتان این
اســت که یک چک بدهید و پولی بگیرید.
بهخاطر همین به کارمند بانک فقط بهعنوان
یک دستگاه نگاه میکنید ،چون نیازتان
همین است .دیگر نمیتوانید بفهمید که مثال
مقروض است یا دختری فلج دارد و  ...چون
نمیتوانید تصور کنید .تا نتوانست کارش را
انجام دهد برانگیخته میشوید .نمیگویید
«اگر من خودم جای او بودم ممکن بود من
هم خطا کنم ».این بهخاطر این است که نیاز
عملی شما این است که او باید کار خاصی
انجام دهد.

لقبدادن به افراد

وقتی عنوان و لقبی به انسا نها میدهیم،
نمیتوانیم آنها را انسان ببینیم .میگوییم
«فالنی یهودی است یا افغانی» فکر نمیکنیم
او هم مثل ماست .در اروپــا به شرقیها و
مخصوصا عربها میگویند «موسیاه»؛ همان
معاملهای که ما با انسا نهایی میکنیم که
دقیقا مثل ما انسان هستند .وقتی به دیگری
میگوییم افغانی ،دیگران هم با ما همین کار
را میکنند .یا در جوامع مردساالر میگویند
«فالنی زن است» ،یا در جوامعی که بردهدار
بودند میگفتند «فالنی برده است» و همین
کلمه مجوز رفتاری بود که با آنها میکردند.

اثرات عنوان و لقبدادن به دیگران

این عنوان و لقبدادنها دو اثر دارند :اثر اول
این است که میگوید« :با فالنی الزم نیست
ارتباط برقرار کنی؛ با عنوان او را میشناسی و
ً
کافی است ».مثال وقتی با شما برخورد میکنم
و از ظاهر شما دین ،استان ،جناح سیاسی و
وضعیت مالیتان معلوم نباشد ،برای شناختن
شما باید با شما صحبت کنم .اما اگر فهمیدم
مثال مذهبی هستید ،میگویم من ایشان را
شناختم و نیازی به ارتباط نیست .اگر فهمیدم
همحزب من هستید نیاز به ارتباط نیست چون
ً
حتما خوب هستید و اگر همحزب من نبودید
معلوم میشود که بد هستید.اثر دومــی که
لقبها دارند این است که تفاوت ما آدمیان را
بیش از حدی که هست ،نشان میدهند .ما
آدمیان اینقدر با هم تفاوت نداریم :ایرانی و
ژاپنی ،فقیر و ثروتمند ،قرن نوزدهمی و قرن
بیستمی؛ کلیشهها این را زیــاد میکنند.
وقتی روی کسی عنوانی گذاشتید کمکم با
او جوری رفتار میکنید که آن عنوان صادق
میآید .آمریکاییها سیاهپوستان را در قرن
هجدهم و نوزدهم به کشور خودشان آوردند.
میگفتند «اینها خیلی خشن هستند و چشم
طمع به مال آمریکاییها دارند و میتوانند به
اربــاب خیانتکنند ».وقتی این دیدگاه جا
بیفتد ،رفتار بد با سیاهپوستان رایج می شود،
وقتی با اینها بد برخورد شود ممکن است
واکنش خشنی هم نشان دهند .بعد میگویند
«دیدید گفتیم اینها خشن هستند .به اینها
میگویند «پیشبینیهای کامرواکننده»؛
مثال من شما را پیشبینی میکنم با اینکه
این پیشبینیها درست نیستند ولی وقتی
براساس این پیشبینی با شما رفتار میکنم
کمکم آن پیشبینی درمـــورد شما راســت
میشود؛ در حالی که از روز اول دروغ بود».

عکسزیارتی،سوغاتقدسی

شکیبا افخمی -نشست خبری «روز عکس تاریخی
ایــران» با حضور پاسکواله دوریــا ،روزنامهنگار اهل
ماترای ایتالیا ،و نسرین ترابی ،عکاس و پژوهشگر
عکاسی ،روز یکشنبه  26آذرماه در محل فرهنگسرای
بهشت مشهد برگزار شد.

ب کردن توجه مردم به عکس تاریخی
جل 

به گزارش شهرآرا ،در ابتدای این نشست نسرین ترابی
درباره «روز عکس تاریخی ایران» و ثبت آن در تقویم
گفت :پایاننامه فار غالتحصیلی من ،درمورد تاریخ
عکاسی و مشهد بود .ما با کتابخانه لندن ،پروژهای را
درباره آرشیوهای در خطر ایران کار کردیم و به خیلی از
آرشیوها سر زدیم .آرشیوهای دولتی اوضاع بسیار بدی
داشتند .توجهی به مواد و نحوه نگهداری عکس وجود
نداشت و فهرستنویسیها اشتباه انجام میشد.
تقریبا تمام آرشیوهای ایران همین مشکل را داشتند.
وی افــزود :از ایـنرو من در سال  1386طرحی را به
پژوهشکده اسناد آرشیو ملی بردم و درباره ازبینرفتن
عکسها بهدلیل نگهداری نادرست ،تذکر دادم و
پیشنهاد دادم که ما تمام دستاندرکاران همفکری
کنیم و تصمیمی بگیریم .آن زمان تمام آرشیودارهای
مستقل و دولتی را دعــوت کردیم و چندین جلسه
تخصصی برگزار کردیم .متوجه شدیم که تنها کاری که
ما میتوانیم انجام دهیم ،این است که توجه مردم را به
موضوع مهمی که باید در ایران حفظ شود ،جلب کنیم.
همه ما به این نتیجه رسیدیم که بهتر است ما روزی را
بهعنوان روز عکس تاریخی انتخاب کنیم تا بهانهای
شود که پیرامون این ماجرا به گفتوگو بپردازیم و نظر
دیگران را به آن جلب کنیم.

دومین آرشیو بزرگ عکس دنیا در تهران

ایــن پژوهشگر عکاس اظــهــار داشــت:کــا خمــوزه
«گلستان» تهران بعد از لندن دومین آرشیو بزرگ عکس
قرن نوزدهم دنیا را دارد ،اما این آرشیو وضعیت خوبی
ندارد .رنگها ،عکسها و تصاویر درحال ازبینرفتن
هستند و هیچکس فکر نمیکند که باید از این تصاویر
نسخه پشتیبان تهیه شود و آ نها را در شرایط ویژه
نگهداری کرد .چون هیچکس برای محافظت از اینها
کاری انجام نمیداد -یعنی آن زمان برایشان جالب
نبود -ما روز  25آذر را بهعنوان «روز عکس تاریخی»
انتخاب کردیم .همایشی هم برگزار کردیم و قرار شد
که این جریان تکرار شود .االن  10سال است که ما روز
عکاسی را در تهران با میراث فرهنگی ،کاخ گلستان،
عکاسخانه شهر تهران و وزارت خارجه برگزار میکنیم و
االن دیگر همه به عکسهای تارخی توجه دارند ،ولی
هنوز این روز وارد تقویم نشده است.

عکس :حسین شریعت /شهرآرا

کانال استاد مصطفی ملکیان متن بخشهایی
از سخنرانی «اخالقی زیستن و اجتماعی
عملکردن» را منتشر کــرده اســت .عنوان
مطلب منتشرشده «دالیل ضعیفشدن قدرت
تخیل» اســت که بخشهایی از آن را با هم
میخوانیم:
خودشیفتگی
«چــرا قــدرت تخیل در ما ضعیف میشود؟
عوامل فراوانی هست که اینجا به همه آنها
نمیتوان بــپــردازم .اولینش خودشیفتگی
() narcissismاست .خودشیفتگی به این
معناست که شخص شیفته خودش میشود
و این عشق به خودش ،او را از بین میبرد .در
حالت افراطی به این میانجامد که فرد بقیه
افراد را شیء میبیند ،نه شخص .درواقع فکر
میکند دیگران اشیایی هستند که مقاصد
من را برآورده میکنند .تا وقتی اهداف من را
برآورده میکنند ،از آنها استفاده میکنم ،بعد
آنها را دور میاندازم.

در نشست خبری «روز عکس تاریخی ایران» مطرح شد

او بااشارهبه روند توجه به عکس تاریخی در شهرستانها
گفت :مشهد سالهاست که در زمینه عکس تاریخی
فعالیت میکند و آرشیو خیلی خوبی دارد .تبریز هم در
این زمینه قدمهایی برداشته است اما گستره بیشتری
به بقیه شهرها نداشتیم .سا لهای اخیر سا لهای
پرباری برای ایجاد آرشیو در ایران ،مراکز اسنادی عکس
و صنعتهای دیگر بوده است.

عکاسی زیارتی یک موجود زنده

ترابی با تأکید بر اینکه عکاسی زیارتی ،فرزند عکاسی
فوری و یک موجود زنده است که فقط در مشهد وجود
دارد گفت :این نوع عکاسی همراه با عامیترین مردم
و ناز لترین سطح آ گاهیهای عکاسی ،باتوجهبه
ناخودآگاهی جمعی مذهبی و پیوند آن با مجموعه حرم
مطهر و حضور امام رضا(ع) در مشهد شکل گرفته است.
درواقع عکس زیارتی یک سوغات قدسی است و چون
با اعتقادات مردم گره خورده ،مردم آن را دوست دارند و
از آن نگهدای میکنند.
او ادامه داد :یکی از پایهگذاران این جریان مرحوم
ابراهیم ذهبی بود .او در اطراف حرم یک باالخانه گرفته
بود و در بالکن آن که مشرف به حرم بود از مردمی که
پشت سرشان حرم بود عکس میگرفت .بهتدریج با
پیشرفت تکنولوژی و بهترشدن سازوکارها شرایط
برای کار داخل استودیوها فراهم شد .در استودیوها
صحنههایی مانند دورنمای حرم و ضریح نقاشی شد که
پشت سر مردم قرار میگرفت تا با آنها عکس بگیرند.
از  1000عکاسی که در مشهد ثبت شده ،حدود 400
عکاس زیارتی داریم 10 .البراتوار که شبانهروز عکس
زیارتی چاپ میکنند و تعداد زیادی قابساز هم در
مشهد کار میکنند .درواقع این جریان شغل ایجاد

کرده و در مشهد یک چرخه اقتصادی بهوجود آورده
است .ویژگیهای این عکاسی این است که آرشیو
ندارد و مشتری زیاد دارد .االن گستره پخش این نوع
عکس زیاد شده است؛ مثال اگر قبلترها تا دورترین
روستاهای ایران عکسهای زیارتی دیده میشد ،االن
این عکسها حتی تا کشورهای مختلف میروند.
این عکاس درباره تصویری که امروزه در عکسها از ما به
جهانیان مخابره میشود گفت :ما امروز دچار آلودگی
تصویری شدیم و بسیار سخت شده است که یک عکس
خوب تولید کنیم .از ما چهرههای مختلفی به جهانیان
مخابره شده است و این خاصیت عکاسی است .اما
قضاوت درباره دورهای که در آن هستیم سخت است.
درواقــع وقتی که از آن دوره عبور کنیم ،میتوانیم
دربارهاش صحبت کنیم.

آنتونیو جانوتزی اولین ثبتکننده
تصاویر مشهد

در ادامــه پاسکواله دوریــا ،روزنامهنگار اهل ماترای
ایتالیا ،ضمن معرفی شهر خود گفت :من از یک شهر
کوچک  60هزار نفری به اسم ماترا آمدم .این شهر از
سال  1993میالدی شهر یونسکو است و در سال
 2019پایتخت فرهنکی اروپا خواهد شد .شهر من
یکی از قدیمیترین شهرهای جهان است .در آن آثاری
از عصر حجر پیدا شده است .مردمانی که در آنجا
رفتوآمد داشتهاند آثاری از خودشان بهجا گذاشتند
که ما فکر میکنیم باید این را به شما تقدیم کنیم .من
از شهری میآیم که آنتونیو جانوتزی در آنجا به دنیا
آمده است .او برای شما مهم است چون اولین عکاسی
بوده که از شهر شما (مشهد) عکس گرفته است .برای
ما هم مهم است چون اولین عکاسی است که از استان

ما عکس گرفته است .بنابراین ما و دوستانمان در ایران
میتوانیم اطالعات را در اختیار هم بگذاریم و اتفاق
خوبی رقم بزنیم و کتاب چاپ کنیم .برای اینکه حدود
 200سال از تولد جانوتزی میگذرد من این کتاب را
مینویسم و هدیه میدهم به شرق و دوستان ایرانی؛
برای اینکه این اطالعاتی که هم نزدیک ماست و هم
نزدیک شما تجمیع شود.
این روزنامهنگار افــزود :اولین قــرارداد تجاری ایران
و ایتالیا در سال  1861میالدی منعقد شد .آنتونیو
عکسهایی را که گرفته بود به ایتالیا فرستاد و از
ایتالیا یک گروه به ایران فرستاده شده و اولین روابط
دیپلماتیک شکل گرفت .بنابراین این عکسها برای
مشهد بسیار مهم هستند.

مشارکت همه مردم برای جذب توریست

وی درباره کمکی که عکسها به شهر ماترا کردهاند
گفت :بعد از جنگ جهانی دوم هیچکس هیچچیز
نمیدانست و عکسهای خیلی بدی از ماترا منتشر
میشد .عکاسها از کسانی که بیچارهتر بودند عکس
میگرفتند تا آن قسمت شهر را نشان دهند و به تاریخ
و فرهنگ اهمیت نمیدادند .همشهر یهای من
حس بدی به این موضوع پیدا کردند و به آنها جواب
دادند .آنها چند نمایشگاه برگزار کردند تا دیگران این
شهر را بشناسند .طی  20سال این ذهنیت بدی که از
شهر وجود داشت کامال عوض شد و عکسها خیلی
به این موضوع کمک کردند .نویسنده مشهور ما برای
دیگر شهر بسیار کمک کرد و بعد از آن
دیدهشدن چهره ِ
خیلی از عکاسان از تمام جهان بههمراه مردمشناسان،
جامعهشناسان ،تاریخشناسان و خیلی از نویسندهها
آمدند و باهم این ذهنیت بد را عوض کردند .همه
اینها باعث شدکه یک رشد اقتصادی صورت بگیرد
و توریستهای بیشتری به شهر بیایند .درواقــع این
عکسها بودند که باعث شدند مردم جهان این شهر را
بشناسند.
این روزنامهنگار ادامــه داد :بــرای جذب توریست و
شناختهشدن یک شهر باید آگاهی در شهر به وجود
بیاید .اول مردم آن شهر باید فرهنگ خودشان را درک
کنند و دوست داشته باشند و قدر قصههای تاریخی
را بدانند .باید مردمان یک شهر به فرهنگ آن شهر،
عکسها و هرآنچه که در شهر است و شهر به آ نها
میدهد ،حس تعلق داشته باشند و ارزشهای واقعی
خودشان را درک کنند .این اولین قدم است .وقتی که ما
در یک شهر کوچک مانند ماترا توانستیم این کار را انجام
دهیم ،مشهد هم میتواند این کار را انجام دهد و یکی از
یادمانهای فرهنگی و هنری جهان باشد اما همه مردم
باید به این امر کمک کنند.

روزنوشت

بیژن کامکار متولد  ۲۸آذر  ۱۳۲۸در سنندج،
نوازنده دف ،رباب ،تمبک ،تار ،و خواننده موسیقی
کردی و موسیقی سنتی ایرانی و از اعضای گروه
«کامکارها»ست.
وی مانند دیگر اعضای خانوادهاش نزد پدرش ،حسن
کامکار ،به فراگیری موسیقی پرداخت .اولین فعالیت
حرفهای او حضور در رادیو سنندج بهعنوان خواننده
بوده است .اولین سازی که او انتخاب کرد تنبک بود،
اما پس از آن با سازهای ملودیکا و تار به نوازندگی در
گروه خانوادگی «کامکارها» پرداخت .در سال ۱۳۵۳
با ساز تخصصی تار وارد دانشکده هنرهای زیبای
دانشگاه تهران شد و در رشته موسیقی تحصیل کرد.
وی جزو بنیانگذاران گروههای «شیدا» و «عارف»
است و در کنسر تها و آثار متعدد نوازنده و بعضا
خواننده بوده است.

ورود به گروه «شیدا» و «عارف»

در سال  ۱۳۴۸با محمدرضا لطفی آشنا شد .به گفته

دف عمومی
ِ

خودش این آشنایی نقطه عطفی در زندگی هنری
وی به شمار میرود ،چون که لطفی ،بعد از پدرش،
نقش مهمی در آشنایی او با تار و موسیقی ایرانی
داشته است .همچنین این آشنایی باعث ورود وی به
گروه «شیدا» بهعنوان نوازنده تنبک میشود؛
امــا پس از مدتی با ورود بــرادرش،
ارژنگ کامکار ،به گروه ،وی به
نوازندگی رباب روی میآورد.
بیژن کامکار بعد از گروه
«شیدا» به عضویت گروه
«عارف» نیز درمیآید.

پیشنهاد محمدرضا لطفی از ساز دف در یکی از
کنسرتهای گروه استفاده کرد که این اتفاق با اقبال
فراوان عالقهمندان مواجه
شـــد .امـــــروزه دف

واردکردن دف به
اجراهای عمومی

شاید بتوان مهمترین نقش وی
در موسیقی ایران را واردکــردن ساز
دف به اجراهای عمومی بــرای اولینبار
دانست .او زمان عضویت در گروه «شیدا» به
قاب

طرح جلدهای برتر
 2017انتخاب شد
روزنامه «نیویورکتایمز» در گزارشی زیباترین طر حجلدهای کتب منتشرشده در سال
 2017را منتشرکردهاست.بیشتر نویسندگان مطرح جهانسعی میکنند کتابهای
خود را با طراحی جلد مناسب و جذاب برای مخاطب منتشر کنند .درحقیقت طراحی
جلد یکی از اصلیترین عوامل فروش کتاب در بازار است .به همین دلیل بسیاری از
ناشران و حتی نویسندگان تازهکار برای جذابترشدن کتابهای خود از طراحان
متخصص کمک میگیرند و همین طراحی جلد را به شغلی دائمی در عرصه چاپ و
نشر تبدیل کرده است .دو نمونه از این طر حجلدها را با هم میبینیم .تصویر سمت
راست مربوط به کتاب «همه چیزی که دیدیم /نویسنده :آن میشلز  /طراح جلد :جنت
هانسن» و تصویر سمت چپ مربوط به کتاب «مردن در بهار /نویسنده :رالف روتمن/
طراح جلد :اولیور ماندی» است.

یکی از سازهای مهم در گروههای موسیقی ایرانی
است و نوازندهگان فراوانی در این رشته به فعالیت
میپردازند .پیش از این ،دف فقط در مراسم مذهبی
دراویش در خانقاهها استفاده میشد و در گروههای
موسیقی ایرانی کاربردی نداشت.
بیژن کامکار عــاو هبــر نوازندگی در بسیاری از
کنسر تها و آلبوم هــای موسیقی به خوانندگی
پرداخته و اثر ارزشمند «کجایید ای شهیدان خدایی»
(با آهنگسازی هوشنگ کامکار) با صدای او ضبط و
تولید شده است.
وی خواننده آثاری همچون «حصار» از حسین
علیزاده و «زردی خزان» از ارسالن کامکار و
چند آلبوم دیگر نیز بوده است .بیژن کامکار
بعد از انقالب کنسرتهای بسیاری در ایران
و کشورهایی چون آلمان ،سوئیس و بلژیک
برای معرفی دف و موسیقی سنتی ایرانی
اجرا کرده که خوانندگان آن محمدرضا
شجریان و شهرام ناظری بودهاند.

ویترین

«اسرارخانه کبوتران»
در کانون

رمـــان «اســرارخــانــه کــبــوتــران» نوشته
ســو بهــادرا سین گوپتا با ترجمه شهناز
صاعلی ازسوی کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان منتشر شد.
بــه گـــزارش اداره کــل روابـــط عمومی و
امـــور بینالملل کــانــون پـــرورش فکری
کودکان و نوجوانان« ،پرویز»« ،امینه» و
«الکسمن» سه کودک هندی و فقیرند که
سوبهادرا سین گوپتا داستان زندگی این
سه کــودک را دستمایه خلق رمانی کرده
است.
صاعلی مترجم این اثر میگوید :این کتاب
بهطور کامل به فضای بومی هند میپردازد؛
بنابراین میتواند نقش یک دایرةالمعارف را
برای مخاطبان ایفا کند.
رمان  ۱۳۲صفحهای «اسرارخانه کبوتران»
با شمارگان  ۴هــزار نسخه و قیمت  ۶هزار
تــومــان منتشر شــده اســت .ایــن کتاب با
رعایت قوانین بینالمللی نشر و کسب
اجازه رسمی از نویسنده و تصویرگر به چاپ
رسیده است.

کهکشانها و من

کتاب داستانی «کهکشانها ،تو و خدا و من»
منتشر شد.
این کتاب در قطعی کوچک به قلم عیسی
طائر شیدایی (عــطــش) بــه رشته تحریر
درآمــده و انتشارات «خاموش» آن را چاپ
کرده است .این اثر در قالب داستان کوتاه
میگنجد و زبانی شعرگونه و مملو از تصاویر
سوررئالیستی دارد.
انتشارات خاموش این کتاب را در  95صفحه
با تیراژ  300نسخه و قیمت  9هزارتومان
منتشر کرده است.

زندگی مهاجران در «دال»

بــا انتشار رمــان «دال» ،سرنوشت یکی
دیگر از آثــار محمود گالبدرهایی مشخص
شد.
علی خلیلی ،وصی محمود گالبدرهای ،به
ایسنا گفت  :رمان «دال» براساس زندگی
مهاجران ایرانی بعد از انقالب اسالمی در
سوئد نوشته شده اســت .این کتاب برای
اولینبار در سال  ۶۵به چاپ رسید .بعد
از بازگشت گالبدرهایی از آمریکا در سال
 ۷۹مجددا چاپ شد و چاپ فعلی ،چاپ
سوم کتاب است .کتاب در رابطه با زندگی
مهاجرانی است که با وقوع انقالب اسالمی
به کشورهای اروپایی مهاجرت کرد هاند
و زنــدگــی در آن کشورها را بــه زنــدگــی در
وطنشان ترجیح داد هانـــد .در ایــن کتاب
گــابــدرهایــی مــهــاجــران را تــا خانهشان
تعقیب میکند و از زندگی و کار و رفتار آنها
میگوید.
رمان «دال» را «دفتر نشر معارف» با شمارگان
۲هزار نسخه و قیمت  ۲۰هزار تومان منتشر
کرده است .این اثر هماکنون در سراسر کشور
و در تمام استا نها در دسترس عموم قرار
دارد.

