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یک نکته
از هزاران

میثاقنامه اخالق روزنامه نگاران ایرانwww.ion.ir/news/19949.html :

امام علي(ع):
هيــچ کــس از شــما نبايد نســبت بــه کمک کــردن به
خويشاوندان تنگدست خود بياعتنا باشد.
(اصولکافي ،ج ،3ص)226

به شوق زادروز  79سالگی «فرهاد فخرالدینی»

عکس

الو سالم ...سفارت؟!

یه چیزی
هرچقــدر زمان میگذرد ما بیشــتر متوجه میشــویم که
تو همین
یک سری از دوستان حتی در یادگیری مفاهیم اولیه علم
مایه ها
سیاست مشکل داشتهاند ،چه برسد به کارهای مهمتر و
درک مفاهیم عمیقتر.در همین رابطه عضو کمیسیون
امنیــت ملــی مجلــس در واکنــش بــه نامه اخیــر رئیس
دولــت ســابق ما به رئیــس دولت فعلی آنهــا گفته« :هر
اقدامــی خارج از پروتکلهــای بینالمللی نه تنها باعث
بــه نتیجه نرســیدن اهداف مــورد نظر خواهد شــد ،بلکه
فریور خراباتی
بــه منافع ملی نیــز صدمــه وارد خواهد کــرد» در همین
رابطه چند سؤال احتمالی در ذهن استادان مطرح شده
که ما آنها را از آقای نقوی حســینی میپرســیم:؛ الف -پروتکل چیه؟ خوردنیه؟اگه
خوردنیه که برای دور بعدی قول بدیم میاریمش سر سفرههای مردم! ب -منافع
ملــی را با رســم نمودار لطفاً توضیح دهید ،ج -کمیســیون امنیــت ملی مگه هنوز
ما نیســتیم؟اگه تغییر کرده حداقل اطالع بدید ،د -صدمه چیســت؟ یعنی باعث
پارگی رباط صلیبی یا آســیب به ترقوه منافع میشــود یا نمیشــود؟ به هرحال ما
پیشبینی میکنیم دوســتان در راستای کارهای محیرالوقوعی که انجام میدهند،
احتماالً یک تماسی با سفارت سوییس گرفته و با آنها اینطوری صحبت کردهاند؛
استاد :الو سالم ...سفارت؟
نگهبان :بفرمایید ...الو! چرا حرف نمیزنی؟
استاد :ای بابا ،مگه صدای من با چند ثانیه تأخیر به شما نمیرسه؟
نگهبان :نخیر! ما توی کشور شما هستیم.
استاد:هاهاها ...یادت باشه خودت سرشوخی رو باز کردیا ،حتماً منم االن نیویورکم
نگهبان:امرتون؟
استاد :خواستم بگم نامه من به دستتون رسید؟
نگهبــان :نامه چی؟ آهان! آقای محترم ،چرا هر روز ســه تا نامه به ما میرســونی،
مگه اینجا پستخونهست؟
استاد :نیست؟ مگه سفارت همون پستخونه نیست و بالعکس؟ باشه ،ببین پس
یه زحمت دیگه براتون داشــتم ،این زانویی زیر ظرفشــویی ما چکه میکنه ،ســفیر
وقت داره بیاد یه دو تا تقه بهش بزنه؟
نگهبان:سفیر کارهای دیپلماتیک انجام میده ،لولهکش که نیست!
استاد :جدی میگی؟ خب باشه! ببین در راستای کارهای دیپلماتیک و بینالمللی
خواستم یه زحمتی به سرکنسولتون بدم ،ممکنه شب یه سر بیاد این آنتن ما رو
تنظیم کنه؟ فارسی وان...
نگهبان :سرکنسول که نصاب نیست برادر من!
اســتاد :ای بابــا ،پــس شــما تــوی کشــورهای دیگــه میریــد چیــکار کنیــد؟ ...ببینم
آشغاالتون رو سروقت میذارید دم در؟
نگهبان:بله! کاری ندارید؟
استاد :چرا! خواستم یه سؤال از خود شما بکنم ...شما میدونید چرا در گنجه بازه؟
نگهبان:واقعا که(...تلفن را قطع میکند!)

کیوسک

رژه نوکیسگی
در «مروارید»

شــماره ویــژه نــوروزی دوماهنامــه
«مرواریــد» بــه مدیرمســئولی گیتــا
علیآبادی و سردبیری پژمان موسوی
منتشــر شــد .در این شــماره رژه ثروت
در شــهر و پدیــده نوظهــور تــازه بــه
دوران رســیدگی در جامعــه ایرانــی در ســه بخــش جامعه ،اندیشــه و فرهنگ
بررســی شده است .گزارشهای میدانی بخش جامعه از شبکههای اجتماعی
بچهپولدارهــا گرفتــه تا پارتیهــای خاص و ویالهــای گرانقیمت خزرشــهر را
روایــت میکننــد .محمدامیــن قانعــیراد ،جامعهشــناس نیــز در گفتوگوی
ایــن بخــش به حمایــت نوکیســگان سیاســی و اقتصــادی از یکدیگــر پرداخته
اســت .اندیشــه مروارید نیز درمورد مســائلی چون پوپولیســم عرصه عمومی،
سیاســتورزی در جامعه کوتاهمدت ،از معناافتادگی شعر در سریدوزیهای
جدیــد و ژســت کتابخوانیهــا ،نوکیســگی در دوران قاجــار و رانــدن نخبگان از
عرصه قدرت مقاالتی را در اختیار خوانندگان قرار داده است .بخش تجسمی
نیز سلبریتیها ،ژستهای فرهنگی و ترویج نوکیسگی توسط گالریها را هدف
قــرار داده و به بررســی ســبک و موضوع نقاشــیهای انریکو روبوســتی درباب
نوکیسگان پرداخته است .شماره  3مجله «مروارید» با عنوان «رژه نوکیسگی»
در  104صفحه و به قیمت 5هزارتومان نشر یافته است.

کرامت انسانی در <مدرسه اجتهاد>

جلد دوم «مدرســه اجتهاد» زیــر نظر احمد منتظری
کتاب
منتشــر شــد .این کتاب متشــکل از مجموعــه مقاالتی
حول کرامت انسانی است .محمد حکیمپور درآمدی
بر کرامت انســان در قرآن را نوشته است .عمادالدین
باقی به حقوق مشــرکان در قرآن یــا حقوق مخالفان
عقیدتــی و سیاســی پرداختــه اســت .علیاصغــر
صباغپــور از چتــر کرامت انســانی بر فراز فقــه و تفقه
ســخن گفته اســت و احمد عابدینی نیز در مقاله خود
ممنوعیت بردهگیری و بردهداری را خاطرنشان کرده
اســت .محســن آرمین نیز نهی ناســزاگویی به پیروان
دیگر ادیان در قرآن را بررســی کرده اســت .مهدی طحانی چند فراز از تفســیر
«بیانالســعادة» را در باب کرامت آورده و مصطفی ایزدی به بررســی اعتقاد
آیــتاهلل حســینعلی منتظری بــه کرامت و حقوق بشــر پرداخته اســت .کتاب
«مدرســه اجتهاد» توســط نشر ســرایی در 256صفحه با قیمت 20هزار تومان
منتشر شده است.

رحیم بقال اصغری

اسارت مجازی!
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سخن روز

نگاره

مشرف به گوشه گوشه موسیقی

نوشت
استادان قدیم ،دستگاه نوا و راست پنجگاه را تنها
به شــاگردان خلــف و آنهایی که اهلیــت هنری و
اخالقیشــان مورد تأیید بــود ،آموزش میدادند؛
بــه این دلیــل که عــاوه بر احتــرام و تقدســی که
برای تمام موسیقی ایرانی قائل بودند ،به این دو
دســتگاه نگاه دیگری داشــتند .کسی میتوانست
کیوان ساکت
اینها را از اســتاد درس بگیرد که اهلیت اخالقی و
آهنگساز و نوازنده
هنریاش ثابت شــده باشــد و در راه عشق ،منزل
به منزل طی طریق کرده باشد .یافتهای که امروزه
اگر نگوییم نایاب ،باید بگوییم اندک یاب اســت .خوشــبختانه در روزگاری
زندگــی میکنیــم که اســتاد فرهــاد فخرالدینی پیــر معرفت و اخــاق نیز
راهنمای ماســت و من بارها این افتخار نصیبم شــده تا عالوه بر دوستی با
ایشــان ،کنســرتهای متعددی را همراهی کنم .در بین هنرمندان وارسته
و فرهیخته موســیقی که اهمیت داشــته باشــند ،بیتردید نام استاد فرهاد
فخرالدینی بر تارک آنان میدرخشد.
سالروز تولد استاد ،این بهانه را به دست ما میدهد تا اندکی احساس
قلبــی خود را نســبت به این مرد نازنین و بزرگ موســیقی این ســرزمین
بیــان کنــم؛ از اشــراف ایشــان به گوشــه گوشــه موســیقی و از ســاختهها و
نوشــتهها و کتابهای بســیار با ارزش ایشــان نمیگویم چراکه زحمات و
تالشهای ایشان در راه اشاعه موسیقی بر کسی پوشیده نیست.

خاطره بازی

علی گل باز
روزنامهنگار

 48سال پس از «کارل یاسپرس»

فلسفه؛ پژواک زندگی

«کارل یاسپرس» ( )Karl Jaspersدر  23فوریه  1883در الدنبرگ نزدیک کرانه
ل زاده شد .در  17سالگی به خواندن آثار اسپینوزا مشغول شد و در
دریای شما 
فلسفه او را مراد خود یافت اما در این اندیشه نبود که فلسفه را رشته تحصیلی
یــا حرفه خویش در زندگی قرار دهد .رشــته حقوق را نیــز به این نیت انتخاب
کــرد که در زندگی مشــاغل حقوقــی برعهده بگیرد ولی بعدتر در این رشــته با
مفاهیــم مجردی روبه رو شــد که آنها را مأیوسکننــده یافت و به همین دلیل
به شعر و هنر و تئاتر و خط شناسی روی آورد .پیوسته از موضوعی به موضوعی
دیگر میرفت اما زندگی نیازمند شالوده و پایه بود هرچند تجربههای پراکنده
عالی باشــند اما از شاخی به شاخ دیگر پریدن را منجر به تباهی میدانست .از
اینرو تصمیم گرفت به تحصیل در رشــته پزشــکی بپــردازد و در انتخاب این
رشته مهمترین امر برایش شناخت واقعیت بود .بین سال های  1908تا 1915
در بیمارســتان روانپزشــکی هایدلبــرگ کار میکرد و در پاییــز  1913هم پس از
گذراندن رساله استادی ،تدریس روانشناسی را آغاز کرد .یاسپرس در سال 1919
کتاب روانشناسی جهان بینیها را منتشر کرد که در همان سالها توفیق فراوانی
یافت و او را به سوی فلسفه هدایت کرد .در سالهای حضورش در هایدلبرگ
از طریق گروله با ماکس وبر آشنا شد و تأثیر بسزایی در فلسفه ورزی یاسپرس
از خود به جا گذاشت و همواره از او به نیکی و بزرگی یاد میکرد .در  1921بعد از
عزیمت هاینریش مایر دومین کرسی فلسفه خالی شد و بعد از مخالفتهای
بســیار از گروهی و اصرارهای بســیار از گروهی دیگر در کرســی فلسفه دانشگاه
هایدلبرگ انتصاب پیدا کرد اما در محفل فیلسوفان وی را به چشم بیگانه نگاه
میکردند زیرا از آموزش متعارف فلسفه بیبهره بود و در رشته پزشکی دکتری
داشــت .طی  10سال بعد از اینکه به تدریس فلسفه مشغول شد کتابی از قلم
او تراوش نکرد تا اینکه کتاب ســترگ ســه جلدی خود به نام فلسفه را در سال
 1935منتشــر کــرد .وی در دوران آلمان نــازی و به دلیل مخالفتها و اختالف
نظرها چند سالی از دانشگاه محروم بود و در سال  1948به دانشگاه بازل رفت
و تا آخر عمر در آنجا به تدریس مشــغول بود تا اینکه در  26فوریه  1969بر اثر
حمله قلبی دیده از جهان فروبست.
کارل یاســپرس ،فیلســوف و روانشــناس آلمانــی را از پایهگــذاران ســنت
اگزیستانسیالیســم و نخســتین کســی میدانند که از این واژه در فلســفه خود
اســتفاده کرده اســت .تأثیر وی در شــکلگیری ســنت فلســفه اگزیســتانس و
الهیات مدرن پس از خود بیشک قابل توجه است .آثار وی تاکنون به همت
مترجمــان بزرگی چون محمد حســن لطفی و عــزتاهلل فوالدوند در اختیار
فارسی زبانان قرار گرفته است.

خبر آخر

اعالم موجودیت انجمن صنفی
داستان نویسان استان تهران

انجمــن صنفــی کارگــری داســتان نویســان اســتان
تهــران برای عضوگیری و برگــزاری مجمع عمومی
اعــام موجودیــت کرد.جمعــی از داستاننویســان
و نویســندگان اســتان تهران اقدام به تأســیس انجمن صنفی کارگری داستان
نویســان اســتان تهران کردهاند .محمد حسینی ،نویسنده در این زمینه ،گفت:
حدود هشت ماه قبل این فکر در میان جمعی از داستان نویسان استان تهران
شکل گرفت که باید برای تحقق اهداف صنفی داستاننویسان چنین تشکلی
شکل بگیرد و لذا تصمیم بر این گرفته شد تا مراحل قانونی این مسأله انجام و
انجمن شکل بگیرد .برای این منظورباید حداقل ۵۰داستان نویس درخواست
خود را ارائه میدادند .جمعی که ایده شــکلدهی به این انجمن را داشــتند با
دعوت ازشــماری از نویســندگان که در نهایت شــامل  ۵۷نفر شــد که هر کدام
حداقل دو کتاب منتشــر شــده داشته و ســاکن تهران نیز به شمار میآمدند ،از
آنها خواستند تا فرم عضوگیری را پر کنند و اعضای مؤسس را شکل دهند.

درباره منشور
حقوق شهروندی ()58

حق انتخاب
آزادانه وکیل

مــن تــاش میکنــم هــر
روز دربــاره یکــی از حقوق
تصریحشــده در منشــور
محمد فاضلی
حقــــــــوق شهــــــروندی
استاد دانشگاه بهشتی
بنویســـــم .نوشــــــــتهها
و گفتههــای مــا دربــاره
حقوق شــهروندی در عصری که همگان از طریق
شــبکههای اجتماعــی میتواننــد وارد گفتوگوی
فراگیر شوند ،مؤثر خواهد بود .اگر مایل بودید ،شما
هم این نوشتهها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ëëروز پنجاهو هشت
مــاده -58حق شــهروندان اســت کــه از بدو تا
ختم فرایند دادرســی در مراجع قضایی ،انتظامی
و اداری بهصــورت آزادانه وکیــل انتخاب کنند .اگر
افــراد توانایی انتخــاب وکیل در مراجــع قضایی را
نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل
فراهم شــود .در راســتای اســتیفای خدشــهناپذیر
حــق دفــاع ،از اســتقالل حرفــهای وکال حمایــت
خواهد شــد .شهروندان در مقابل دستگاه قضایی
و قضــات از نقیصــه نابرابــری در اطالعــات رنــج
میبرند .قاضی دارای اطالعات حقوقی و آشنا به
رویههاست ،حال آنکه شهروندان غالباًفاقد چنین
اطالعاتی هســتند .بنابراین وکیل عنصری حیاتی
در فرایند دادرســی اســت کــه میتواند بــه برابری
میان دستگاه قضایی و شهروندان کمک کند.
نهاد وکالت نــه فقط برای دفاع از شــهروندان
بلکه برای ایجاد شفافیت و اقناع افکار عمومی نیز
ضروری است .وکیل با تضمین شفافیت در فرایند
دادرســی ،افــکار عمومــی را نیز نســبت بدرســتی
دادرســی و اجــرای عدالت قانع میکنــد .بنابراین
تقویــت نهــاد وکالت میتوانــد بخشــی از مطالبه
عمومی برای تضمین شفافیت نیز تلقی شود.
دولــت بــرای تحقــق مــاده  58میتوانــد
رویکردهــای اجرایــی در پیش بگیــرد که موجبات
تقویــت اســتقالل قانونــی و حرفــهای وکالی
دادگســتری و مشــاوران حقوقی در انجام وظائف
قانونی خود در قبال موکالن را فراهم آورد.
دولت باید مانع هرگونه مداخله غیرقانونی در
امور تشــکیالت صنفی و حرفهای مســتقل وکال یا
اعمال فشار و تطمیع هر یک از وکال و ممانعت از
انجام وظیفه حرفهای و قانونی ایشان شود.
دولــت مانــع هرگونه تــاش برای شــکلدهی
نهادهای موازی تشــکیالت مستقل حرفهای وکال
شود که هدف آنها تضعیف ظرفیتهای مستقل
جامعــه و ایجــاد مجموعههــای در اختیــار مراکــز
رســمی و فاقــد کارایــی الزم از حیــث نمایندگــی
مردمی شود .مدیریت اجرایی کشور ظرفیتهای
نهاد وکالت و سازمانهای آن را برای امور حقوقی
اقدامــات مختلــف در کشــور بــه کار گیــرد و به این
طریق مشارکت نهاد وکالت در تضمن منافع ملی
را تقویت کند.
ëëدوازدهمیــن جلــد
مجموعه «تئاتــر ایران
شنبه بازار
در گذر زمان»
فرهنگ
کتاب پژوهشــی «گروه
هنر ملی از آغاز تا پایان
 »1335 -1357دوازدهمیــن کتاب از مجموعه
«تئاتر ایــران در گذر زمان» اثــر روحاهلل جعفری
امروز ساعت  17در موزه سینما رونمایی میشود.
ëëرونماییکتاب«محمد؛مسیحکردستان»
آییــن رونمایــی از کتــاب «محمــد؛ مســیح
کردســتان» بــا محوریــت زندگــی شــهید محمد
بروجردی نوشــته نصراهلل محمودزاده با حضور
رئیس مجلس شــورای اسالمی ،امروز ساعت 16
در فرهنگسرای اندیشه واقع در خیابان شریعتی،
بوستان اندیشه برگزار خواهد شد.
 2ëëنشســت در پژوهشــگاه علــوم انســانی و
مطالعاتفرهنگی
نشســت هماندیشــی «ابــن خلــدون و علــوم
اجتماعــی ،نگاهی انتقادی به روایت ســید جواد
طباطبایی» امروز ســاعت  ۱۴در پژوهشگاه علوم
انســانی و مطالعــات فرهنگــی واقــع در بزرگــراه
کردســتان ،خیابــان دکتر صــادق آیینهونــد (64
غربی) برگزار میشــود .همچنین نشست «شیوه
تصحیــح متــون و اقســام متــون تصحیحــی» با
ســخنرانی نصــراهلل پورجــوادی ،امــروز ســاعت
یشود.
 10:30برگزار م 
ëëبزرگداشت«ابوالحسننجفی»
بزرگداشــت «ابوالحســن نجفــی» امروز ســاعت
 17:30در انجمــن آثار و مفاخر فرهنگی واقع در
خیابان ولیعصر ،پل امیر بهادر ،خیابان سرلشکر
یشود.
علیاکبر بشیری ،شماره  ۷۱برگزار م 
ëëاختتامیهکتابشعر«خبرنگاران»
مراســم اختتامیــه یازدهمین جایزه کتاب ســال
شــعر بــه انتخــاب «خبرنــگاران» امروز ســاعت
 ۱۶:۳۰در مرکــز تبــادل کتــاب تهــران واقــع در
چهارراه ولیعصر ،ابتدای خیابان صبای شمالی
(برادران مظفر) برگزار خواهد شد.
ëëنشست «کتیبههای خیوه»
نشســت «کتیبههــای خیــوه» همــراه بــا معرفی
کتــاب «زندگینامــه و رباعیــات پهلــوان محمــود
پوریــای ولــی» ،امــروز ســاعت  15در بنیــاد
مطالعات قفقــاز واقع در میدان انقالب ،خیابان
آزادی ،خیابان جمالزاده شــمالی ،کوچه شــهید
یشود.
بزمه ،شماره  17برگزار م 
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نشان برای
هنرمندانخوشنویس

روز پنجشــنبه شورای عالی
و شــورای ارزشــیابی در
نشســتی دربــاره فعالیــت انجمــن خوشنویســان
ایــران توضیح دادند و ســپس نشــان اســتادی به
 ۱۳۰هنرمند خوشــنویس اهدا شــد .غالمحســین
امیرخانــی گفــت :بــا توجــه بــه گســترش هنــر
خوشنویســی بهعنــوان هنــر ملی و تاریخــی و این
موضــوع کــه امروز ایــن انجمن در سراســر کشــور
دارای  ۳۲۰شــعبه اســت به نظر میرسد انجمن
در فعالیــت بیــش از نیــم قــرن خود موفــق بوده
اســت .این انجمــن از قدیمیترین ســازمانهای
مــردم نهــاد در کشــور اســت کــه تأســیس آن بــه
 ۷۹ســال قبل بازمیگردد .عارف براتی نیز گفت:
امروز ما در  ۳۲۰شعبه خود امتحان ممتازی و در
 ۴۰شــعبه امتحان فوق ممتازی برگزار میکنیم و
بالغ بر  ۳۶۰استاد در سراسر کشور فعال هستند.

آرزو اندیشی

دیالوگ
 .1مصطفـــــــی ملکیــــــــان
در یکــــــــی از آخریـــــــــن
ســخنرانیهایی که امسال
و در دانشــــگاه زنجــــــان
( 10اســفند) انجــام داده،
بـــــه مفهــــوم و معنـــــای
«ناسیونالیسم» پرداختـــه
محمد صادقی
و برداشتها و تفسیرهایی
روزنامهنگار
از ناسیونالیسم را مطرح و
نقد کــرده که در پــی آنچه
در بحثها ،گفتوگوها و میزگردهای یکی دو سال
گذشــته بیــان کرده ،بســیار جــای اندیشــیدن دارد.
شوربختانه تاکنون هرچه او درباره این موضوع بیان
کرده ،به جای اینکه با نقدها و پاســخهایی مستدل
مواجــه شــود (تــا مســأله روشــنتر شــود) موجی از
گفتهها و نوشتههای هیجانی را همراه با اتهامهایی
همچــون ایرانســتیزی و ...در پــی داشــته اســت!
رفتارهایی غیراخالقی و واکنشهایی خشونتآمیز
که نــه مســألهای را حل میکنــد و نــه امکانی برای
گفتوگو میگشــاید و اینهــا گرفتاریهای بزرگی در
فضای فرهنگی و روشنفکری ایران است.
 .2ملکیــان در ســخنرانی خــود ،بــه معناهــای
مختلفــی از ناسیونالیســم اشــاره کــرده و آنهــا را
توضیح میدهد و به موضوعهای بسیار مهمی هم
میپــردازد که یکــی از آنها موضوع «آرزواندیشــی»
اســت .او بــا شناســاندن مفهــوم «وطندوســتی»
و ســپس ،شناســاندن مفهــوم «وطنپرســتی» بــه
تفاوتهایــی میپــردازد کــه ایــن دو مفهــوم بــا هم
دارنــد .به نظــر او ،برای نمونه وقتی کســی در ایران،
یونــان ،یا هر کشــور دیگری بــه دنیا میآیــد ،به طور
طبیعــی وطن خــود را دوســت دارد و همان گونه که
به طور طبیعی یک انسان ،مادر خود را دوست دارد
و این موضوع پذیرفته شــده است ،عالقه و عشق به
وطن هم موضوعی پذیرفته شــده اســت .همچنین
میگویــد کــه در ایــن بــاره نمیتــوان ارزشداوری
اخالقــی انجــام داد زیرا عشــق بــه مادر یا عشــق به
وطن در شــمار امور ارادی و اختیاری قرار نمیگیرند
(یعنی ما پس از محاسبهکردن و اندیشیدن تصمیم
نمیگیریم که آنها را دوســت داشــته باشیم) و ما به
طور غریــزی و قبل از هر تأمل یا تفکــری ،مادر خود
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میلیارد تومان فروش
نمایشگاههای استانی کتاب در دولت یازدهم

مدیرعامــل مؤسســه نمایشــگاههای فرهنگــی
ایــران گفــت :در دولــت تدبیــر و امیــد درمجمــوع
نمایشــگاههای اســتانی  75میلیــارد تومــان کتــاب
توســط مــردم خریداری شــد کــه  15میلیــارد تومان
ل جــاری اســت .در  100نمایشــگاه
مربــوط بــه ســا 
برگزارشــده  4میلیــون جلــد کتــاب بــا تخفیــف
 30درصــدی به مردم عرضه شــده اســت 37 .هزار
ناشــر در مجموع این نمایشگاهها شرکت داشتهاند.
همچنیــن درمجمــوع  1100نشســت درحاشــیه ایــن
نمایشــگاهها برگزار شــده و  11هزار نفــر از اهالی قلم
نیــز در این نمایشــگاهها بــا دریافت بــن خرید کتاب
مورد حمایت قرار گرفتهاند.امیرمســعود شهرام نیا
در خصــوص تعــداد نمایشــگاههای برگزار شــده در
دولت تدبیر و امید گفت :از آغاز به کار دولت یازدهم
تاکنون  100نمایشــگاه اســتانی کتاب برگزار شــده که
 30نمایشگاه آن مربوط به سالجاری است.

یا وطن خود را دوســت داریم کــه البته این به لحاظ
روانشــناختی نشانه ســالمبودن فرد است .اما گاهی
معنــای دومــی از ناسیونالیســم برداشــت میشــود
کــه بــه «وطنپرســتی» تعبیــر میشــود .به نظــر او،
«وطندوســتی» یــک احســاس ،عاطفــه و هیجــان
اســت اما «وطنپرســتی» یا «شوینیســم» یک رأی،
عقیده و باور است که بر اساس شیوهای از اندیشیدن
(آرزواندیشــی) همــراه بــا مغالطه ،شــکل میگیرد.
آرزواندیشــی به این معنا اســت که فــرد خوش دارد
که «الف»« ،ب» باشــد ،پس باور میکند که «الف»،
«ب» اســت .بنابراین کســی که خوشــحال میشــود
کــه «الف»« ،ب» باشــد و نتیجه میگیرد که «الف»،
«ب» اســت ،فردی آرزواندیش است .طبیعی است
کــه هــر فرد ،مــادر خــود را از همــه مادرهــای جهان
بیشــتر دوســت دارد امــا اگــر از این احســاس نتیجه
گرفتــه شــود کــه هیچ مــادری بــه انــدازه مــادر من،
مهربان ،زیبا ،پارســا و ...نیســت و حکم داده شود که
مادر من مهربانترین ،زیباترین ،پارساترین و ...مادر
جهان است ،این نشانه آرزواندیشی است .همچنین
طبیعی است که هر فرد ،وطن خود را دوست داشته
باشد اما اگر از این احساس نیز نتیجه گرفته شود که
وطن من و کشــور من از همه کشــورهای جهان برتر
اســت و بگوییم که کشــور من از هر کشوری در جهان
برتر و درخشــانتر اســت ،احســاس و عاطفه خود را
به صــورت بــاوری درآوردهایم و دچار آرزواندیشــی
هســتیم .از دیــدگاه ملکیــان ،نخســتین مشــکل در
وطنپرســتی آرزواندیشــی اســت و میافزایــد اگر به
جای «اســتدالل» ،پســند و خوشــایند خود را مبنای
یک باور قرار دهیم ،این پرســش مطرح میشود که
اگر یک ایرانی وطنپرست ،یک یونانی وطنپرست
و ...کشــور خــود را بــر اســاس عشــق و عالقــهای کــه
بــه وطن خــود دارد ،برترین کشــور جهــان بپندارد و
وطنپرســتی مبنا قــرار گیرد ،هنگامی کــه درگیری و
جدال رخ دهد چه استداللی راهگشا خواهد بود و به
غیاب سخن مستدل،
مناقشــه پایان خواهد داد؟ در ِ
چنیــن نتیجهگیریهایی کــه برآمده از آرزواندیشــی
اســت چــه وضعیتــی را پدیــد خواهنــد آورد؟ و آیــا
ترویــج چنیــن اندیشــهای به نفع بشــریت اســت یا
مرزبندیهــا را محکمتــر و درجهبنــدی شــهروندان
جهان را تقویت خواهد کرد؟

دریابک؛ دریاچهای بیضوی در نزدیکی قزوین

ایران ما
دریاچه دریابــک در فاصله
 2کیلومتری شــمال شــرقی
رضا سلیمان نوری
روســتای زرشــک و 17
کیلومتری شهر قزوین واقع
شده است.این دریاچه  2064متر از سطح دریا ارتفاع
دارد و در نتیجه باعث آب و هوای ســرد کوهستانی با
تابســتانهای خنک و زمســتانها ،ســرد و پوشیده از
برف اســت .ایــن دریاچه که در بین مــردم محلی به
دالوک نیز مشــهور اســت شــکلی شــبیه بیضی دارد
و طــول آن در حــدود  250متــر و عــرض آن  110متــر
اســت .منابــع تأمیــن آب دریاچــه از ذوب برفهــا،

چشــمههای منطقــه و ریزشهــای جوی اســت.این
منطقــه از جاذبههای طبیعی و گردشــگری بســیاری
برخــوردار بوده و از نظر تنوع زیســت محیطی دارای
مناطــق منحصــر به فردی اســت .مجتمــع تفریحی
کاسپین که دارای پیست اسکی است ،در نزدیکی این
دریاچه زیبا قرار دارد .همچنین امکانات و تجهیزات
موجود در روستای زرشک ،ماندن و استراحت کردن
در این منطقه گردشــگری را امکان پذیر کرده اســت.
بــرای رســیدن به ایــن دریاچه بایــد  2کیلومتر بعد از
عوارضــی اتوبــان قزویــن – زنجان وارد جــاده فرعی
باراجین شد و خود را به روستای زرشک رساند.

