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همایشکاربستعلماسالمی
در آموزش و پرورش  

سمینار
منطق در تفکر اسالمی

نشست نظریه تاریخی
انقالب اسالمی

پژوهشـــگاه علوم و فرهنگ اســـامی و دفتر تبلیغات اسالمی حوزه

سمینار علمی «منطق در تفکر اسالمی» با سخنرانی پروفسور نادیا گرمان،

نشست «نظریه تاریخی انقالب اسالمی؛ تامالت نظری و روششناختی»

نشست طبقه متوسط در فراز و فرود تحوالت ایران به همت کانون اندیشه

در نظام آموزش و پرورش» تدارک دیده اســـت تا از این طریق مبانی

مهدی عظیمی برگزار میشـــود .این نشست دوشنبه  ۱۶مهر  ۱۳۹۷از

امروز چهارشـــنبه ۱۱مهرماه ،از ساعت  ۱۶در پژوهشکده فرهنگ و هنر

میشود .این نشست امروز ساعت  ۱۴در سالن اجتماعات کانون اندیشه

فرهنگی برگزار خواهد شد.

طبقه دوم سرای شهید آوینی آغاز خواهد شد.

علمیه قم همایشـــی را با عنوان «نظریه علم اســـامی و کاربست آن
نظـــری این مهم را فراهم آورد .محورهای این همایش عبارت اســـت
از :علم اســـامی از منظر آیتالله جوادیآملـــی ،بازخوانی وضعیت

موجود برنامهها و متون درســـی و تشـــخیص موارد چالشبرانگیز با

استاد دانشـــگاه فرایبورگ آلمان ،طاهره کمالیزاده ،ملیحه احسانی و

ساعت  ۱۳تا  ۱۷درســـالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات

با سخنرانی محمد رجبی و حسین کچویان برگزار میشود .این نشست

اسالمی واقع در خیابان سمیه ،حوزه هنری انقالب اسالمی ،جنب مسجد،

نشستطبقهمتوسط
و تحوالت ایران
جوان و با سخنرانی ابراهیم فیاض ،تقی آزادارمکی و احمد نادری برگزار
جوان ،واقع در خیابان انقالب اسالمی ،خیابان وصالشیرازی ،کوچه دکتر
فرهنگی (بهنام) ،پالک  ۱۹برگزار خواهد شد.

علم اسالمی به تفکیک ،کاربســـت و داللتهای نظریه علم اسالمی

در برنامه درسی و موانع آن.

هـــدف از برگزاری این همایش تبیین نیازهای برنامههای درســـی به

نظریه علم دینی براســـاس نظریه علـــم دینی آیتالله جوادیآملی و

ارائه الگوهای مبنی در جهت اسالمیســـازی متون درســـی و نظام
آموزشی کشـــور است .این همایش در اســـفندماه برگزار میشود و

ارســـال چکیده به آن تا  ۲۹مهرماه و ارسال اصل مقاله تا ۱۵دی ماه
تمدید شده است.

روایت سیاست فانتزی متوحش

مبرتون
دربازگشتِبتمنازتی 

سیدمهدی ناظمیقرهباغ

پژوهشگرفلسفه

در فیلم «بازگشت بتمن» ،تیم برتون به پختگی تکنیکی بیشتری

رســـیده است و ضمن حفظ اغلب مواردی که در قسمت قبلی
به دســـت آورده بود ،اثری را خلق میکند که درگیری بیشتری

هم با بتمن دارد و آن از دست دادن والدین است .این تروما از

هر دو ،یک موجود خاص ساخته است.

شاید برای ما امروزیها که ریاستجمهوری ترامپ را مشاهده

میکنیم ،ســـخن از مرد پنگوئنی ،چنـــدان هم تجربه غریبی
نباشـــد .درواقع یکی از ویژگیهای هنرمند هم دیدن همین

چیزها در خشت خام است.

به مناسبت بد نیست یادآور شویم حضور زنگربهای ،در کنار یا

گاهی رودرروی بتمن ،بهانهای برای بحثهای فلسفی درباره

با مخاطب ایجاد میکند .در این قســـمت نیز مانند قســـمت

این فیلم ایجاد کرده است .زن گربهای یا سیلینا ،قبل از تبدیل،

قبل ،یکـــی از بارزترین وجوه اثر ،خلق یک ضدقهرمان قوی و

زنی اســـت کمی حواسپرت با اعتمادبهنفس خیلی پایین که

متشخص و معنادار و در عینحال پارادوکسیکال است ،تا جایی

نمیتواند جای خود را پیدا کند و از وضع خود ناراضی اســـت

که ما بهسختی میتوانیم دل به نابودی این ضدقهرمان توسط

اما با اینحال تواناییهایـــی دارد .او در این وضع خود ،صرفا

بتمن بدهیم .تفاوتی که مرد پنگوئنی با جوکر دارد ،این اســـت

بهعنوان موجودی درجه دو در خدمت مردان قرار گرفته اســـت

که در جوکر ،هوشمندی و طراحی بیشتری میدیدیم و در مرد

و حتی توسط ایشـــان تحقیر میشود .سیلینا ،با کشته شدن

پنگوئنی آلت دست بودن و نادانی بیشتر.

تیتـــراژ فیلم بازگشـــت بتمن به خوبی معـــرف کل فیلم و نیز

شخصیت قبلی خودش توســـط مکس ،به زن گربهای تبدیل

متشـــخص در کاخ خود صاحب فرزندی شرور میشوند .آنها

بـــودن کنونی وی در برابر انفعال قبلی او ،وضع متعادلی پیدا

میشـــود .این بار فردی است بهشدت توفانی و فعال .اما فعال

درونمایههای هجو و پســـتمدرن آن اســـت .پـــدر و مادری

نکرده ،چراکه باز هم دچار ازخودبیگانگی جدیدی شده است.

ایـــن فرزند را بعد از مدتی نگهداری در قفس به جوی فاضالب

او وضع قبلی خود را کنار زده یا علیه آن شوریده ،اما این وضع

میاندازند .این اتفاق مصادف با کریســـمس است و مسیری

جدید ،ثباتی برای او به ارمغان نیاورده .زیرا باز هم در قیاس با

که طی میشود ،یعنی محل یک باغوحش متروک ،در جریان

بتمن در معرض ثانوی بودن اســـت و البته انتخاب او این است

فیلم مجددا به آن ارجاع داده خواهد شد .اتفاقا روزی که مرد

که از این وضع هم بگریزد و با رد سلطه بوروس وین (بتمن) تن

پنگوئنی به روی زمین برمیگردد و حمله میکند ،کریسمس

به قوانین او هم ندهد .اینجاست که میتوان گفت نوعی آشوب

اســـت .نحوه به آب انداختن بچه ،یـــادآوری به آب انداختن

و تشویش در ذات این شخصیت نهاده شده و این میتواند برای

موســـی(ع) است و فرزند شـــرور از خانواده اشرافی نیز امری

عالقهمندان به بحث فمینیسم ،نشانگر وجود زنانه باشد .البته

متداول هم در ســـینما و هم در اسطورههاســـت (زال و سام).

نیازی به گفتن ندارد که این تفسیر بر این اساس است که کسی

با این تفاوت که اینجا جای خیر و شـــر تغییر میکند :به جوی

این ویژگی را زنانه بداند.

افتاده ،منجی نیســـت بلکه مظهر شـــرارت است .فیزیک بچه

با فراموش کردن ماجرای فمینیســـم میتوان تفســـیر فلسفی

پنگوئنیشکل ،نشان داده نمیشود تا هم با قرار دادن عنصر
ابهـــام تعلیق ایجاد کند و هم معصومیت بچه را که برتون قصد

دارد تاکید کند ،تحتالشعاع قرار ندهد .طرد بچه در فاضالب
مانند طرد جوکر در محلول شیمیایی ،حکایت از همان لکهای
دارد که ما در ناخودآگاه خود آن را پنهان میسازیم اما آن لکه

در فرصت مناسب خود را پیدا و تالش میکند ما را مسخر خود

ســـازد( .چنانچه بعدا در صحنـــه گروگانگیری در فاضالب در
دیالوگ پرمغز بین مکس و پنگوئنی ،تصریح میشـــود به این
امر که یک افسانه به حقیقت پیوسته را میبینیم ).از آب گرفتن

بچه توسط پنگوئنها ،هجو غسل تعمید است و نشانگر اینکه

مرحله جدیدی از زندگی او با کمک طردشدگان آغاز میشود.

پنگوئنها که حضوری کمیک در فیلم دارند ،معموال کمتر مورد
توجه قرار گرفتهاند .به نظر میرسد نقش پنگوئنها در این فیلم،

مسخشدگانی باشد که تقصیری در وضع خود ندارند ولی با ابزار
دست قرار گرفتن توسط پدرشان ،بزرگترین فاجعهآفرینیها

را ممکن است داشـــته باشند ،مانند آنچه در ارتشهایی مثل
داعش مشاهده میشود.

در ایـــن فیلم هم برخی عناصر هجو شـــده فیلم قبلی حضور

کتابنامه

دیگری هم از این فیلم داشت و آن تضاد و تعامل دو وجه فرارونده

  تیم برتون در نمایی از فیلم «بازگشت بتمن»

دارد .از آن جملـــه میتوان به هجو مســـتقیم و غیرمســـتقیم

تیمبرتونبیشتربهسیاستتوجه
و سعی دارد نشان دهد که
قدرتیابیفرومایگانوجعل
سوابقعوامپسندانهبرایآنهاچقدردردنیای
امروز سهل و ساده است .فرومایگانی که تمام
مزیتآنهادرحاضرجوابی،تکهپرانی،خلق
پرستیژ و امثال آن است و در عین اینکه در
مبتذلترینشکلممکنزیستدارند،به
اشرافیترینشکلممکن،خودرانشانمیدهند

رسانهها اشاره کرد که برتون از همان صحنههای آغازین بدان

مبادرت میکنـــد« :اغلب اوقات ،خواندن این روزنامهها وقت
تلفکردن اســـت!» و ســـپس بازی پنگوئنی با رسانهها برای

جلـــب محبوبیت و قدرت .هرچنـــد راهی هم برای گریز از این
رســـانهها جز از طریق خود رســـانه نشان نمیدهد .شاید این

آخری ،یک فانتزی برای تحملپذیرکردن ماجرا باشـــد .هجو

جلوهفروشـــی زنان که در قسمت قبلی هم بود (دوستدختر

خائن جوکر) اینجا در همان آغاز با رونمایی از درخت کریسمس
خود را نشان میدهد .همچنین است پیدایش مصیبتها که
به بهانه خوشـــحال کردن مردم شروع میشود .به عبارتی ،با

شادمانی و سرگرمی است که شرور آغاز میشود .به موسیقی
صحنه به قتل رساندن سیلینا (زن گربهای) توسط مکس .این

پرداخته و نشان داده بود که چطور در «جامعه مصرفی» میتوان

قســـمت ،تیم برتون بیشتر به سیاست توجه و سعی دارد نشان

گربهای و مرد خفاشـــی ،یکی نماد فراروی و دیگری نماد ثبوت

دهد که قدرتیابی فرومایگان و جعل سوابق عوامپسندانه برای
آنها چقدر در دنیای امروز ســـهل و ساده است .فرومایگانی که
تمام مزیت آنها در حاضرجوابی ،تکهپرانی ،خلق پرستیژ و امثال

آن اســـت و در عین اینکه در مبتذلترین شکل ممکن زیست
دارند ،به اشـــرافیترین شکل ممکن ،خود را نشان میدهند.

برخالف جوکر که یک تاجر جنایتکار بود ،پنگوئنی تاجر نیست

بلکه وجه معوج ســـرمایهدار است یا «آن حقیقتی که او مخفی
میکنـــد( ».دیالوگ مکس و پنگوئنی) پـــس پنگوئنی همان

درهمآمیختن ،هرچند اصل آن را بسیاری انجام میدهند ولی

سرمایهدار یقهسفید و معتبر است که وجه پنهان خود را آشکار

تیم برتون در قسمت قبلی به هجو وضع رسانهای انسان مدرن

میشـــود تا در رأس هرم سیاست قرار گیرد .پنگوئنی نسبتی

کرده اســـت و اکنون حتی میتوان گفـــت با حمایت او تالش

َشن
مروریبرکتابفلسفهف ِ

رشیدی از سوی نشر مشکی منتشر شده است.

هنجارهاست و به دنبال کسب تجارب جدید و باز کردن افقهای

نوین است .وجه ایستا به دنبال احتیاط کردن است و قصد دارد

تودهها را با بند مصرف و نمایش ،اسیر امثال جوکر کرد .در این

امتیاز خاص برتون است.

متن در هنگام حمله شب کریسمس دقت کنید! همچنین به

کتاب «فلسفه فشن» نوشته الرس اسونسن با ترجمه آیدین

فشـــن در قرن پانزدهم میالدی در فرانسه آنقدر مهم تلقی

و ایستای وجود آدم است .وجه فرارونده ،باعث شکستن قوانین و

آنچه را به دســـت آورده ثابت و ساکن کند و از دست ندهد .زن

قلمداد میشـــوند .در واقع بتمن و زن گربهای ،یک نوع بودن

هســـتند .هردو قواعد رایج و عامیانه زندگی را کنار زده و تالش
کردهاند خودشـــان را از هیاهـــوی زندگی روزمره نجات دهند.

به همین خاطر ،فریبندگی مناســـبات روزمره چندان برای آنها
موثر نیست .حتی وقتی گربهای با پنگوئنی همکاری میکند،

نوعی همکاری آگاهانـــه انجام میدهد و بعد هم آگاهانه این
همکاری را میشکند .تفاوت اینجاست که یکی ،یعنی گربهای،
برای گریز از قواعد و یافت چیزهایی که ندارد ،حد و مرزی قائل

نیست ،تا جایی که حتی خودش هم نمیتواند خودش را تحمل

کند و دیگری یعنی بتمن ،حدودی قائل اســـت و ســـعی دارد

محافظهکارانه آنچه را به دست آورد ،پاسداری کند.

مبنای چیزی که ویتگنشتاین آن را «شباهتهای خانوادگی»

مینامد ،در این اصطالح مداقه کنیم .بنابراین در این کتاب
نمونههای بسیاری مطرح میشود که مخاطب ببیند تا چه

گویاتر با فشن و تغییر شیوه برخوردمان با آن است .این کار

موضوعی در ارتباط با پوشاک نیست ،بلکه میتوان آن را به

اصلی مورد بحث در این کتاب است.فشن اصطالحی است

حد ممکن اســـت بر مبنای این نمونهها خصایص عمومی

نهادی باشد ،اما مطمئنا از اهمیت فشن کاسته نشده است.

تا حدی از آن مستقل شویم .این کتاب تاریخ فشن نیست،

در هـــر حوزهای از دنیای مدرن که فکرش را کنید ،از دوران

تردید جدی وجود دارد که بتوان شروط الزم و کافیای برای

الرس اسونسن در ادامه مقدمه کتاب به آثاری اشاره میکند

اســـت ،به ایـــن معنا که دیگر منحصر بـــه جمع کوچکی از

یک تحقیق زیباییشناســـی تجویزی نیست .به این معنا

میشد که شارل هفتم خواسته بود وزارتخانه جداگانهای برای
آن تاسیس کنند .امروزه کمتر کسی است که خواهان چنین

فشـــن از قرن هجدهم تا امروز بهروزافزونی دموکراتیزه شده
ثروتمندان نیســـت .انسان غربی امروزی را به سختی بتوان
خارج از دامنه فشن در نظر آورد .پیشخوان روزنامهفروشیها
از مجالت فشـــن با جلدهای روغنی و رنگهای جذابشان
انباشته است و صفحههای بسیاری از مجالت سبک زندگی

و روزنامهها به مطالب مربوط به فشن اختصاص دارد.

ما را کامال از بند فشن نمیرهاند اما به این وسیله میتوانیم

هرچند تاریخ آن را به دقت موشـــکافی میکند .این کتاب
که قصد ارزیابی زیباییشناسی فشنهای مختلف باشد.

رویکرد این کتاب در مبحث زیباییشناسی بیشتر توصیف
است تا تجویزی .میتوان فشن را از زوایای مختلف بسیاری
تحلیل کرد ،اما به صورت کلی در این تحقیق یک پرســـش
ذهن نویســـنده را به خود مشـــغول داشته و آن پرسش از

فشنازکماهمیتترینچیزهاییاستکهمیتوانتصورکرد.

تاثیر فشـــن بر شـــکلگیری هویت بود .نظر به اینکه این

همچون چیزی که فاقد جسم و وزن است به چشم نمیآید.

واقعیت فشن بیشتر به مفهوم فشن ،بازنمودهای مختلف

در بسیاری از متون ،کلمه فشن در ترکیبی مانند فلسفه فشن

فشن از همان ابتدا انتقادهایی را به همراه داشت .نوشتههایی
از قرن چهاردهم در دســـت است که در آن ظاهر کسانی که
جامههایی متفاوت با لباس مشخصا کاربردی به تن میکنند،

مسخره توصیف شده است .تا دهه  ،80مطالعات جدی فشن
به نکوهش اخالقی و حتی تحقیر موضو عشان تمایل داشت.

اما در دو دهه گذشته همهچیز تغییر کرده است.

در این کتاب تا حد زیادی به نقد فشـــن پرداخته شده اما آن
تحقیر نشده است .تالش اصلی در این کتاب ایجاد رابطهای

پژوهش فلسفی است ،نویسنده قصد داشته به جای طرح
آن و چیزهایی که فشـــن ظاهرا میتواند سبب آنها شود،

بپردازد .درواقع میتوان گفت موضوع تحقیق نویســـنده

گفتمان فشن است.

صورت یک نوع سازوکار یا ایدئولوژی در نظر گرفت که تقریبا

قرون وسطی متاخر به این سو ،به کار رفته است .این سازوکار
بهویژه در حوزه پوشـــاک آشکار است .پس این حوزه عرصه

که مشـــخص کردن حدود و ثغورش به وضوح دشوار است و

قضاوت درباره مدرن بودن یا نبودن چیزی یافت.

نویسنده در مقدمهای که بر کتاب نوشته به صورت تفصیلی

گئورگ زیمل ،ژیل لیپووتســـکی و ...از فشن میپردازد .از

این اثر دنبال کرده ،بدان معنا که پوشـــاک بخش حیاتی از

به تعاریف فیلســـوفانی چون آدام اسمیت ،ایمانوئل کانت،

سوی دیگر از افرادی نام میبرد که فشن را منحصرا با پوشاک
مرتبط میدانند و در همین راستا به افرادی چون آن هوالندر

اشاره میکند .روالن بارت نیز از متفکرانی است که میگوید
لباسهای بنیان مکادی فشـــن هستند ،در حالی که فشن

خود یک سیستم معنایی فرهنگی است.

ساختار اجتماعی نفش را تشکیل میدهد.

مولف در پایان بیان میکند« :طبیعتا خیلیها خارج از دایره
فشـــن قرار میگیرند ،اما در این بخش از جهان که ما زندگی

میکنیم و در این برهه از تاریخ ،عمال غیرممکن اســـت که
خود را از محیط فشن بیرون نگه دارید .حتی فقیرترین آدمها

با این تفاســـیر ،در فصل دوم کتاب بیان میشود که فشن
دارد .گروهی از پدیدهها نیز وجود دارند که پوشاک نیستند،

کنار گذاشـــتن از این بازی و آگاهی از این موضوع در واقع

پدیدهای مطلق نیست و لباس خیلی بیشتر از فشن قدمت
اما میتوان آنها را فشـــن تلقی کرد و این اصطالح به تنهایی

حوزههای متنوعی همچون پوشاک ،بدن ،مصرف ،هویت و

بسیاری مربوط میشود و بعید است بتوان تعریفی از آن ارائه

تمرکز اصلیاش را بر فشـــن لباس قرار داده چون فشن تنها

میکند که خطر فکری زیمل در کتاب «فلســـفه فشن» را در

در جهان غرب ،وقتی آگاه میشوند که نمیتوانند در حوزه

هشت فصل کتاب را میتوان نسبتا مستقل خواند ،این فصول

هنر مرتبط اســـت .با اینکه فشن انواع زیادی دارد ،نویسنده

که در آنها به فشن و کارکردش پرداخته شده و از آثاری چون
«سارتوررسارتوس»« ،فلسفه فشن» و ...نام میبرد .او تاکید

شمول گستردهتری نسبت به پوشاک دارد.

طیف گستردهای از موضوعات را در برمیگیرند ،زیرا فشن با

دیگری استخراج کنیم.

فشن شـــرکت کنند .در واقع به نوعی با آن درگیر شدهاند.
حاکی از آن است که آنها نیز در گستره تاثیر آن قرار گرفتهاند.

همه خوانندگان این کتاب شهروندان جهان فشنهستند».

مولف درنهایت به این نتیجه میرســـد که فشن به حوزههای

کتاب «فلسفه فشن» نوشته الرس اسونسن با ترجمه آیدین

داد کـــه چگونگی عملکرد آن را در تمام این حوزهها توضیح

مشکی منتشر شده است.

دهد .همه این دالیل ما را مجاب میکنند که بهتر اســـت بر

رشیدی با شمارگان  500نسخه در  200صفحه از سوی نشر
منبع :مهر

