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سخاوتمند از غذاى مردم مىخورد ،تا مردم
سخن روز
از غــذاى او بخورند اما بخيــل از غذاى مردم
نمىخورد تا آنها نيز از غذاى او نخورند.
تحف العقول ص – 446بحاراألنوار (ط -بیروت) ج ،68ص ،352ح8

اجرای عدالت با مازراتی

نــــگاره

سهیل محمدی

خورشید یکی از منابع تأمین انرژی است

شنیدیم که هفته گذشته ،اعضای شورای شهر
فوبیای
مشهد برای همدردی با تماشاگرانی که بلیت
اجتماعی
خریــده بودنــد امــا نتوانســتند وارد اســتادیوم
شــوند ،از مقابل ورزشگاه برگشــتند تا عدالت
طنــــــز
هم رعایت شود .البته که کار اعضای شورا قابل
تقدیر اســت اما نمیدانیم چرا حاال رســانهها
ایــن قــدر شــلوغش کردند .یــک جــوری رفتار
کردند انگار بار اولشــان اســت میبینند چند تا
مسئول ســعی دارند عدالت را در کشور برقرار
آرزو درزی
کننــد .چنیــن رفتارهایــی اصــاً در فرهنگ ما
بیســابقه نیســت .ما افراد خدوم خیلی زیادی را میشناسیم که برای
رعایت عدالت در این کشور گام برداشتهاند و سعی کردهاند کاری کنند
تا همه مردمی که در ایران زندگی میکنند شرایط برابر داشته باشند.

همیــن چند وقت پیش بود که یک عده رفتند میلیــون میلیون دالر با
قیمت  4200خریدند .شاید فکر کنید این کار به نفع خودشان است ،اما
در اشتباهید .این افراد نوعدوست که قلبشان برای عدالت میتپید ،این
کار را کردند تا همه در این ســرزمین پهناور ،مجبور باشــند دالر را 9000
تومان بخرند و همه با هم برابر باشیم.
یا چرا راه دور برویم؛ همین مؤسسات مالی و اعتباری؛ مسئوالن رئوف و
دغدغهمند این مؤسسات نتوانستند ببینند که در بعضی حسابها پول
کمتر و در بعضی از آنها پول خیلی بیشــتری اســت .این نابرابری بین
مردم ،خواب راحت را از آنان گرفته بود ،بنابراین تصمیم گرفتند همه
حســابها را خالی کنند تا مساوات بین همه مردم سپردهگذار رعایت
شود و کسی احساس نکند از دیگری پول کمتری دارد.
حتی ما فکر کردیم دیدیم لغو کردن کنسرتها هم دلیلی جز رعایت
عدالت نمیتوانست داشته باشــد؛ اینکه همه در شرایط برابر نتوانند

به بهانه تولد کارگردان بزرگ سینمای جهان لوئیس بونوئل

چندخطی برای محسن چاوشی
به بهانه تولدش

الحاد در خدمت ایمان

ëëمزیتایران،جدالحقوقی
یکی از کاربران فضای مجازی نوشت :یکی از استراتژیهای
قابــل تقدیــر دولــت روحانــی و ظریــف ،تبدیــل کــردن
جدالهای سیاسی ایران به جدالهای حقوقی است .این
کاربــر افزود :ایران در صحنه سیاســی گرفتار جنگ روانی،
فضاســازی ،تقلــب و اهرمهــای نامتعارف رقیب اســت،
اما در صحنه حقوقی که صحنه منطق و اســتدالل اســت،
موقعیت قویتری دارد.

ëëمهارجنگافروزی
یــک فعال سیاســی در فضــای مجــازی نوشــت :ایران
بایــد از ظرفیتهــای امریکا بــرای مهار جنــگ افزوزی
در کاخ ســفید اســتفاده کند .این کاربر از فراکسیون امید
و نمایندگان مخالف ماجراجوییهای ترامپ خواســت
که از نمایندگان مخالف ترامپ از دو حزب دموکرات و
جمهوریخواه برای ســفر به ایران دعوت کنند .دانشگاه
تهــران نیــز میزبــان آکادمیســینهای صلــح طلــب
امریکایی شود.

روایت سوررئال و فضاسازی رازآلود

استفاده بجا از تکنیک در روایت

«بهار برایم کاموا بیاور» نخستین
رمان «مریم حســینیان» اســت.
پیشنهــاد
نویسندهای که با سودای نوشتن،
همســر و دو فرزنــدش را بــه
برهوتــی پررمــز و راز میکشــاند.
پســرش گنــج میشــود و دختــر
کوچکــش ،گنجشــک و مــادر بــه
مهدی جمشیدیان
انتظار بهار مینشیند تا گنجشک
منتقد ادبی
بازگــردد و بــرف از روی خــاک و
ســنگ زدوده شود و گنج آشکار شود .نویسندهای که در
نهایت هیچ نمینویسد و وظیفه نوشتن برای رهایی از
برهوت به همسرش منتقل میشود.
شــاید بتوان این اثر را در نوع داســتانهای روانشناختی
دســتهبندی کرد .نویســنده با روایت ســوررئال ،حقایق
قصه را در الیهای از ابهام و رازآلودگی به خورد خواننده
میدهــد .جهانــی موازی میســازد که نه تنها بســیاری
از قواعــدش بــا قواعــد جهــان حقیقــی یکــی نیســت
بلکــه در انتهای داســتان ،وجــود یا عدم جهــان موازی
پرداخت شــده یــا همان روســتای در برهــوت را هم به
چالش میکشــد .وقایعی را در طول داســتان به تصویر
میکشــد و خواننده را با آن همراه
میکند و در انتها با بیان حادثهای
موجودیت تمامشان را در هالهای
از ابهــام میپیچــد و بســیاری از
فضاهــای ایجــاد شــده را بــه ذهن
راوی معطوف میکند .راوی که در
اثر حادثــه ،تعــادل روانیاش هم
زیر سؤال است.
شــخصیتهایی را میســازد و
پرداخــت میکنــد که هم نیســتند
وهم هستند و هیچ اصراری هم بر
شناساندن کاملشــان به خواننده
ندارد .در این بستر است که تخیل
مخاطــب شــکل میگیــرد و بــه

فراخور حال خــود ،کاراکترها و برخی وقایع در ذهنش،
شاید متفاوت با سایر مخاطبان ،شکل میگیرد.
از خصوصیــات دیگــر داســتان ،بخشهــای خــارج از
متــن اســت که نویســنده بــا آوردن نام خــود در انتهای
هرفصل(بــه غیــر از فصــل آخــر) بهعنــوان راوی و
یادداشتهایی با فونت کوچکتر ،وارد داستان میکند.
ایــن بخشهــا ،داخــل یــا خــارج از متــن بودنشــان بــه
وضوح مشــخص نیســت و شــاید ابزار دیگری است که
نویســنده بــه کمــک آن ســعی در درگیر کــردن بیش از
پیش مخاطب در متن قصه و به نوعی تأکید بیشــتری
بــر بخشهــای خاصــی از متــن کــرده اســت .ســاخت
معماگونه قصه ،بر خالف داستانهای پلیسی بر بستر
حادثــه بنا نشــده اســت بلکــه وقایــع به کمــک فضای
ســوررئال و موقعیتهــای رازآلود ،معما را در داســتان
شکل میدهند.
معمایــی که در برخی موارد از جمله هویت (ســام) تا
بــه انتهای قصه ،حل نشــده باقی میماند .داســتان که
در روایــت نیــز پیچیده اســت .جایی که نویســنده راوی
دوم شخص را که تلویحاً خودش(مریم حسینیان) هم
هســت برای روایت داستان برگزیده اســت .راوی که در
مواردی میان دوم شخص (اوقاتی
که شــوهرش را مورد خطــاب قرار
میدهد) و اول شــخص در نوسان
است.
راوی حتــی در مــواردی برخــی
خصوصیــات دانــای کل را هــم
داراســت .آنجــا کــه میتوانــد بــا
چشــم بســته داخــل اتوبــوس را
ببینــد وشــوهرش را در بیابــان
همراهی کند .اصــرار بر روایت کل
داستان توسط یک راوی و نسپردن
بخشهایــی از روایــت بــه دانــای
کل ،بیشــک بر وهــم و رازآلودگی
فضای قصه افزوده است.

صدای شیرین درد

واشنگتن پست

ëëخارجازکنترل
افزایش نرخ ارز در برابر ریال بازتاب
مجازســـتان گســتردهای در فضــای مجــازی
داشــت و بــه یکی از موضوعهــای برتر تبدیل شــد .برخی
کاربران نوشــتند کنتــرل نقدینگی و اصالح نظــام بانکی و
نپرداختن مطالبات مردم از مؤسسات بانکی از راهکارهای
کنترل بازار بود که به آن توجه نشد بنابراین شاهد افزایش
خارج از کنترل نرخ ارز هستیم .برخی کاربران نیز در چنین
شرایطی ضرورت ساماندهی بازار از سوی دولت را مطرح
کردند.

ëëپاسخترامپ
یــک فعــال رســانهای در فضــای مجــازی نوشــت :اگر
چند بار دیگر ترامپ سخن دیوانه وار بگوید ،پاسخش
جــز این نیســت :پاســخ ســخن زشــت بــا کالم زشــت
نیست .پاســخ غیرعاقالنه با خارج شــدن از عقالنیت
نیســت .پاسخ کســی که نگاهش فقط امروز است ،جز
دوراندیشــی نیســت .پاســخ کســی که دروغ میگوید،
دروغ نیســت .اینهــا همــه بــا خویشــتنداری و درایــت
ممکن است.

در آســتانه سالگرد
سینمــــا
تولد لوئیس بونوئل
سینمــــا
بــزرگ و در پاســخ
بــه این پرســش که
بونوئل چه نســبتی
بــا جامعــه امــروز
ایــران و ما ایرانیها
پرویز جاهد
دارد ،بایــد بگویــم
منتقد سینما
ً
کــه قاعدتــا بونوئل
خدانشــناس و ضــد اخــاق نمیتوانــد و
نباید با جامعه اخالقی ما ربط و مناسبتی
داشته باشد.
فیلمســاز بیایمــان و خدانابــاوری کــه
معتقد بــود تصادف رهبــر حقیقی عالم
حیــات اســت و مــا انســانها بــه صــورت
کامــاً تصادفــی خلــق شــدهایم و هیــچ
ضرورتــی نداشــته کــه ایــن دنیا بــه وجود
بیایــد و مــا در آن زندگی کنیــم و بمیریم.
کسی که میگفت ایمان به خدا در زندگی
و رفتــار مــن کمتریــن تغییــری نمیدهد
و نمیتوانــم بــاور کنــم کــه یــک نیــروی
ماوراءالطبیعــی بیوقفه مرا زیر نظر دارد
و ســامتی و امیــال و اشــتباهاتم را دنبال
میکند.
اما همیــن انســان بیایمــان و خداناباور،
فیلمی ساخته است به نام نازارین از روی
رمان مشــهور نویســنده اســپانیایی ،بنیتو
پــرز گالــدوس؛ درباره کشیشــی شــریف و

بیلی وایلدر و بونوئل در یک مهمانی شخصی

پرهیزکار به نام نازارین که به گفته بونوئل
میخواهــد در توافــق با روح و مســیحیت
زندگی کند.
چگونه یک ملحد میتواند فیلمی درباره
یک کشــیش بسازد بدون اینکه بخواهد او
را تحقیــر کنــد یا اندیشــه و ایمــان او را زیر
ســؤال ببــرد و در نهایــت یــک فیلــم ضد
مســیحی /دینــی تحویــل دهــد؟ بونوئــل
این کار را نمیکند همانطور که پازولینی
مارکسیســت این کار را با مسیح در انجیل
به روایت متی نمیکند.
چرا که بونوئل به گفته خودش اگر بواسطه
ایمان ،مسیحی نباشــد بواسطه فرهنگ،
مسیحی اســت .به همین دلیل نازارین را

نباید یک فیلم ضد کاتولیکی /ضد دینی
حســاب کرد چرا که آنچه بــه قهرمان آن
یعنــی نازارین ،امید و انگیزه برای حرکت
میدهــد ،اعتقــادات و ایدئولــوژی دینــی
اوســت هرچند او در زندگیاش شکســت
میخــورد و بتدریــج در مقابــل فشــارها،
ســختیها ،بیعدالتیهــا ،انکارهــا و فقر،
ایمانــش به خداوند و جامعه را از دســت
میدهد.
پانویس :نقــل قول هــای بونوئــل از کتاب
بــا آخرین نفــس هایم ،خاطــرات بونوئل.
ترجمــه علــی امینی نجفــی و کتــاب میل
روشن هوس ،خوزه دالکولینا و پرز تورنت،
ترجمهسیمینزرگان.

درباره شکسته شدن رکورد بازدید از کانالهای تلگرامی و تصمیمهای مردم

سرمایه اجتماعی را دوباره تعریف کنید!

«رکــورد بازدیــد مطالــب کانالهای
متـــــــن
تلگرامــی در تیرمــاه تحــت تأثیــر
و حاشیه
جامجهانــی و روباتهــای تبلیغاتی
تلگرامــی شکســت و در دو مقطــع
بــه شــرایط پیــش از فیلترینــگ
بازگشــت ».ایــن خبر که روز گذشــته
بــه نقــل از آزمایشــگاه شــبکههای
اجتماعــی مجــازی دانشــکده بــرق
سجاد صداقت
روزنامه نگار
و رایانــه دانشــگاه تهران اعالم شــد،
شــاید در هیاهــوی قیمت ارز و ســکه
چندان خبر مهمی نباشــد .مانند بســیاری از خبرهای دیگر
کــه در ابتــدای انتشــار ،حتــی ممکن اســت بــا واکنشهای
بســیاری روبهرو و بتدریج با گذر از شــرایط بحران و اتفاقات
پــس از آن بــه اخبــاری عــادی تبدیــل شــود و در اصطــاح
ارزش خبــری خود را از دســت میدهند .امــا در این میان و
در وزندهــی بــه نوع و شــکل اخبار و میــزان اهمیت آنها،
برخی از مســائل هســتند که بهدلیل عجین شدن با زندگی
مــردم هر انداز ه هم از حافظه تاریخــی کوتاه مدت ما محو
شــوند یــا اینکه ارزش خبــری خود را از دســت دهند باز هم
نوع نگاه به آنها نزد افکار عمومی به شــکل دیگری خواهد
بود .بدون شک خبر «بازگشت بازدید از مطالب کانالهای
تلگرامی در دو مقطع به شــرایط پیــش از فیلترینگ» یکی
از آن جنس اخباری اســت که برای بخش مهمی از جامعه
کنجکاویبرانگیز خواهد بود.
شــاید نتــوان در ایــن فرصــت کوتاه نگاهــی مفصل بــه مقوله
«تلگــرام» برای جامعه ایرانی داشــت اما آنچــه را که میتوان
بخوبی از این خبر و آمارهای مربوط به این پیامرسان در ایران
امــروز فهمید این اســت کــه تلگرام بــه هر دلیلی بــه جزئی از
زندگی مردم تبدیل شده است .بخش مهمی از جامعه به هر
دلیلی همچنان از این پیامرســان فیلتر شده استفاده میکنند
و ترجیح میدهند حتی محتوای فارسی تولید شده در فضای

مجــازی کــه براحتــی از طریــق وبســایت و دیگــر شــبکههای
اجتماعی نیز میتواند در دسترس قرار گیرد را از تلگرام دنبال
کننــد .حتی با آنکــه گزارش آزمایشــگاه شــبکههای اجتماعی
مجازی دانشــکده برق و رایانه دانشگاه تهران از «شیب نزولی
بازدید مطالب کانالهای تلگرامی در تیرماه» خبر میدهد اما
همان «دو مقطع» یاد شــده که بازدید به شرایطی بازگشته که
پیش از فیلترینگ این پیامرسان وجود داشت ،نشان از نکتهای
به غایت مهم دارد.
طبــق ایــن گــزارش در تاریخ  5تیرمــاه میــزان بازدید مطالب
تحــت تأثیر مســابقات جام جهانی بــه  1/71میلیــارد و روز 14
تیرمــاه تحت تأثیر باتهای تلگرامی بــه  2/15میلیارد بازدید
در روز رسید .اتفاقی که نشان میدهد مردمی که بخش مهمی
از آنها به خاطر فیلترینگ با مشکالت فراوانی به تلگرام وصل
میشــوند همچنــان در بزنگاههــا ترجیــح میدهند کــه اولین
انتخابشــان برای بازدیــد محتوای فارســی کانالهای تلگرامی
باشــد .در تیرمــاه یــک میلیــارد و  281میلیــون بازدیــد به طور
میانگین از مطالب کانالهای تلگرامی انجام شــده که بخوبی
نشــاندهنده ایــن موضوع اســت کــه تلگرام همچنــان یکی از
ارکان مهم زندگی به سبک ایرانی است.
همــه این آمــار و ارقام گویای مطالبی بدیهی اســت .ســرمایه
اجتماعی یکی از آن مفاهیمی است که براستی توضیح دادن
آن در عین پیچیدگی ،بســیار میتواند ســاده باشد .در برخورد
بــا افکار عمومــی و ســرمایههای اجتماعی باید دســت از نگاه
صفر و یک برداشــت و به این نتیجه رســید که در دنیای امروز
تصمیمهای از سر لجاجت قطعاً فرمانبرداران زیادی نخواهد
داشــت .بازگشــت به جامعه و همراهی درســت با مردمی که
بــا اموری ســاده ،دلخــوش و حافظــه کوتاه مدتشــان تقویت
میشــود ،واقعاً کار دشــواری نیســت .فقط این مســأله به این
نکته بســتگی دارد که بتوانیم تعریفی درســت از ســرمایههای
اجتماعــی ارائــه کنیــم .کاری کــه گویا هنــوز تدبیری بــرای آن
اندیشیده نشده است.

عمارت ناصرالدین میرزا؛ خانه خاص قاجاری تهران
ایــران ما

رضا سلیمان نوری
روزنامه نگار

عمــارت تاریخــی ناصرالدیــن میرزا یکــی از معــدود خانههای
ارزشــمند باقــی مانده در محدوده ارگ ســلطنتی تهران اســت
کــه ســال  1285قمــری در کوچــه ناصرالدیــن میــرزا خیابــان
صوراســرافیل انشــعابی از خیابــان ناصرخســرو قــرار دارد .این
اثــر در ابتــدای امر در مســاحتی برابــر با  4هــزار و  500متر مربع
به فرمان ناصرالدین میرزا فرزند مظفرالدین شــاه ساخته شده
امــا در حال حاضر  918متر مربــع از فضای بیرونی این عمارت

به کنسرت بروند عادالنهتر است یا اینکه  200نفر بروند و بقیه بنشینند
توی خانه؟
حتــی دیده شــده که بعضــی مســئوالن از خانــواده خود بــرای رعایت
مســاوات در کشــور مایــه میگذارند؛ وقتــی میبینند بعضــی از مردم
ن خودشــان با مازراتی و پورشــه
نمیتواننــد اتومبیل بخرند اما فرزندا 
در اندرزگــو تردد میکنند قلبشــان به درد میآیــد؛ بنابراین رنج دوری
جگرگوشههایشان را به جان خریده و آنها را میفرستند امریکا ،تا آنها
غریبانه در غرب وحشــی زندگــی کنند و دیگر در ایران حضور نداشــته
باشند و کشور ما یک گام به عدالت نزدیکتر شود.
میبینیــد؟ مــا خیلی بیرحم شــدهایم و مــدام داریم با چشــمهایی که
اینقدر خطا دارند قضاوت میکنیم .شک ندارم در مورد ریزگرد و کمبود
دارو و آب آلــوده و گرانــی هــم خیریتی نهفته اســت که بــه نفع خودمان
است؛ فقط آنقدر عمیق است که حاال حاالها متوجهش نمیشویم.

مجلــل در دســترس اســت .عمــارت ناصرالدیــن میــرزا یکی از
نادرتریــن اشــکال معمــاری مســکونی قاجار با ســبک و ســیاق
متفــاوت را دارد .ایــن خانه شــامل دو بخش بیرونــی و اندرونی
بــوده و خانــهای با چهار ُصّفــه و حوضی زیر گنبد اســت که کاله
فرنگی هم باالی سر دارد .سبک معماری این عمارت از بناهای
اقلیــم کویر تبعیت میکند و شــکل خــاص قرارگیری دو بخش
شــاه نشــین و خدمه نشــین آن در مقابل هم بــدون هیچ پیوند
ســاختمانی در حیاط و عمارت اعیانی کمنظیر اســت .نداشتن
زیرزمین در ســاختمان اصلی نیز از دیگر شاخصههای منحصر
به فرد این اثر تاریخی ثبت ملی است.

مــن خیلــی پراکنده موســیقی ایــران را
گوش میدهم و آنچنان پیگیر نیســتم
زاد روز
و فقــط در حــال و هواهای خاص پیش
آمــده کــه بــه آن گــوش کنــم .کارهــای
محســن چاوشــی را اول بــار چندســال
پیش و قبل از انتشار «سنتوری» شنیدم
که شــامل چند آهنگ بسیار خوب از او
بود .ما با هم دوست هستیم و همیشه
مصطفی زمانی
بازیگر
بــه خــود او هــم میگویــم« :تــو درد را
شــیرین میخوانی و روایــت میکنی».
این کار بســیار ســختی در عرصه هنر اســت .ســخت است که
هنرمنــد بتوانــد درد را برای مخاطب ملموس کند و محســن
چاوشــی این کار را به بهترین شــکلش انجــام میدهد .اولین
آشــنایی نزدیــک من با او ســهچهار ســال پیش اتفــاق افتاد و
در آن اولیــن دیــدار ،تجربــهای که از آشــنایی با او پیــدا کردم،
تقریبــاً نزدیک بــه همانی بود که فکر میکــردم .در واقع ،او را
شــبیه چیزی که فکر میکردم دیدم .در واقع او را شــبیهترین
آدم نســبت به خــودش دیــدم .ما گاهــی یادمان مــیرود که
همه آدمها پیچیدگیهای زیادی در خلوت خودشان دارند و
هنرمند نیز از این قصه جدا نیست؛ گیرم که با حساسیتهایی
بیشتر.
با اینحال هیچ وقت هیچ مدلی از محسن چاوشی نساخته
بــودم و وقتی دیدمش یکی از بهترین خصوصیاتی که باعث
شــد من و او بتوانیم دوستانی صمیمی شویم ،همین بود که
اتفاقاً مدل خاصی نبود .او مثل همه آدمهای معمولی دیگر
زندگی میکند و از طرفی یک آرتیســت هم هست که کارش
را درســت انجــام میدهــد .دنیــای بیرونی مــن و او بهعنوان
یــک آدم سرشــناس یا مشــهور یــا ...در زندگی شــخصیمان
تأثیرگذار نبوده .وجه
کاریمــان باعــث
نشده زندگیمان را به
ســمتی تغییــر دهیم
کــه مــدل آرتیســت
بودنمــان میطلبــد.
اگر دزدی به خانه من
یــا محســن چاوشــی
متوجــه
بیایــد
نمیشــود مــن یا محســن چه کاره هســتیم .چاوشــی شــبیه
آثارش است و شاید یکی از دالیل موفقیتش هم همین است.
او آدمی عاصی اســت .عاصی نه به معنای غرغرو ...عاصی
به این معنا که روح آرامی ندارد و روحش ساکن نیست و این
ن میدهد .او گوشــهگیری
بیقراری در کارهایش خود را نشــا 
از جامعــه را انتخــاب کــرده و از نظر من ایــن موضوع خیلی
طبیعی اســت .برداشــت من این اســت که محســن حوصله
توضیح دادن به اجتماع را ندارد و هر وقت هم وارد جمعی
میشــود سریع به خلوتش برمیگردد .آدمها همیشه درباره
کار و ...از هنرمنــدان توضیــح میخواهند در صورتی که هیچ
توضیحــی وجــود ندارد و هر اثر هنری مختــص به یک «آن»
است که شکل میگیرد و به هیچ عنوان نمیشود توضیحش
داد .مــا هــم در خلوت خودمان اصالً دربــاره کار و این چیزها
حــرف نمیزنیــم و فقــط حرفهــای خودمانــی و دوســتانه
بینمان رد و بدل میشود.
من و محســن چاوشــی بهدلیل مشغله شــاید نتوانیم خیلی
زیــاد همدیگــر را ببینیم اما باور من این اســت که دوســتی به
دیــدار و رفتوآمد زیاد نیســت .خیلی وقتها میشــود که ما
عزیزانمان را زیاد نمیبینیم اما محبت از بین نمیرود و ریشه
در بطــن آدم دارد ،جنــس محبت و دوســتی و صمیمیتی که
بین ماست ،از همین جنس است.

انتشار ویراست جدیدی از آثار
دکترمحمدتوکلیطرقی

ویراســت دوم کتــاب «تجــدد بومــی و
بازاندیشــی تاریخ» اثر «دکتر محمد توکلی
لف و نشر طرقــی» تاریخنــگار و پژوهشــگر برجســته
کشــورمان توســط نشــر پردیس دانش منتشــر شــد .این کتاب
کــه حاصــل کوششــی بــرای بازنگــری تاریــخ تجــدد در ایــران
اســت شــامل دو بخش اســت و به مباحثی همچون بازسازی
هویــت ایرانــی در گزارش تاریخ ،عربســتیزی ،فرنگســتایی
و ایرانآرایــی و ...نظــر دارد .همچنیــن از مجموعه آثاری که با
کوشــش و پیشــگفتار دکتر توکلی طرقی تألیف شــده است ،دو
کتاب دیگر با نامهای «حکمت تمدنی» و «آیین دانشجویان»
هم با ویرایش جدید منتشــر شده اســت .الزم به ذکر است که
کتاب «آیین دانشــجویان» ما را با نخســتین نشریه دانشجویی
دانشــگاه تهــران که به همــت رحیم متقــی ایروانــی و عباس
اردوبادی و در ســالهای  1323و  1324منتشــر میشده ،آشنا
میکند.

