شنبه  29خرداد 8 ،1400ذيالقعده 19 ، 1442ژوئن ،2021سال نوزدهم ،شماره 4955
مجلهروز

بخارا

بخاراي ش��ماره ( ۱۴۴تابستان  )۱۴۰۰با تصوير ميرزا
حسن رشديه روي جلد در ۶۴۰صفحه از صبح دوشنبه
س��يويكم خردادم��اه در كتابفروش��يها و دكههاي
روزنامهفروشي در دسترس است.
در اين شماره شعري منتشرنشده از هوشنگ ابتهاج (ه
 .ا .سايه) با مطالبي از محمدرضا شفيعي كدكني ،ژاله
سجادآيدنلو،حسنميرعابديني،عبدالحسين
آموزگارّ ،
آذرن��گ ،ميالد عظيم��ي ،مس��عود فرهمندفر ،مينو
امروز در تاريخ
مرتضيميرحسيني

 29خرداد 19 ،ژوئن

برادران شرلي

ماجراي ورودشان به ايران به
چنين روزهايي از بهار سال
 977خورشيدي برميگردد.
آن زمان تازه ش��اهعباس در
جنگي س��خت ب��ر ازبكها
پيروز ش��ده بود و گام به گام
در مسير نوسازي كش��ور پيش ميرفت .برادران
ش��رلي (آنتوني و رابرت) كه ونيز و حلب و بغداد را
زير پا گذاشته و به ايران آمده بودند نخستينبار در
قزوين با شاه عباس ديدار كردند .گويا  25بازرگان
ديگر هم در اين س��فر همراهيش��ان ميكردند،
اما هدفش��ان تجارت نبود يا حداق��ل اينكه اين
موضوع برايشان اولويت اصلي محسوب نميشد.
ميخواس��تند به نوعي از دش��مني ميان ايران و
عثماني ،به نف��ع دولتهاي اروپايي بهره بگيرند و
با استفاده از اهرم ايران ،فش��ار عثمانيها بر اروپا
را كم كنند .دل ش��اه را -كه خ��ودش از مدتها
پيش به جنگ با عثمانيها و بيرون كردن آنان از
نواحي غربي كشور فكر ميكرد -به دست آوردند
و همراه او به پايتخت ،به اصفهان رفتند (آن زمان
عثمانيها چند ش��هر ايران از جمل��ه تبريز را در
اشغال خود داش��تند) .البته نميگفتند كه واقعا
چه نيتي در سر دارند و چرا به ايران آمدهاند و حتي
ورودشان به كش��ور ما و مالقات با شاه را به اتفاق
و دس��ت تقدير منس��وب ميكردند .شاه عباس
هم خودش را ب��ه آن راه زد و به ق��ول زرينكوب
«از اين تصادف اس��تفاده كرد و چون دريافت كه
بعضي از همراهان آنها در فن توپريزي و ساختن
سالحهاي آتشين هم مهارت دارند به وسيله آنها
ارتش ش��خصي خود را كه در حال تشكيل بودند
به اينگونه سالحها مجهز كرد ».بايد به اين نكته
دقت داشت كه برادران شرلي نبودند كه ايرانيان
را با سالح گرم آشنا كردند .از زمان شاه اسماعيل،
يعني همان بدو تاس��يس سلسله صفويان چنين
تسليحاتي در كش��ور ما وجود داشت و حتي شاه
تهماسب چند محموله تفنگ از پرتغاليها خريده
بود (تفنگهايي كه ونيزيها س��ال  1471براي
اوزون حسن آققويونلو فرستاده بودند در قبرس
توقيف شده و هرگز به ايران نرسيده بود) .پس نقش
برادران شرلي -كه بسياري از مورخان برجستهاش
ميكنند -چه بود؟ آنان در طرح بزرگ شاه عباس
ب��راي خودكفاي��ي در توليد ت��وپ و تفنگ نقش
موثري ايف��ا كردند و او را در س��اخت كارگاههاي
اسلحهسازي و توپريزي ياري دادند .شاه عباس
كه به جز جنگ با عثمانيها ،به فروشكستن قدرت
قبايل قزلباش -كه روساي آنان سران ارتش ايلياتي
ايران بودند -نيز فكر ميكرد «تشكيل يك ارتش
جديد را كه داراي انضب��اط محكم و تحت فرمان
مستقيم خود او باشد ،الزم ميديد و چون از روي
تجربه شخصي دريافته بود كه ارتش عثماني نيز
غالبا هر وقت در جنگي بر ايران پيروزي يافته بود
برتري آن به كارايي اس��لحه و تجهيزاتش مديون
بود ،ضرورت تجهيز چنين ارتشي را هم كه مجهز
به اس��لحه آتش��ين و مخصوصا به توپخانه موثر و
كارساز باشد ،شرط نخس��ت براي آمادگي جهت
درگيري با عثماني ميش��ناخت ».از اينرو ورود
برادران ش��رلي و هياتي كه اين دو با خود به ايران
آوردند به فصلي مهم در داستان زندگي و پادشاهي
ش��اه عباس تبديل ش��د .البته اين دو برادر ،يكي
زودتر و ديگري ديرتر از طرف ش��اه عباس مامور
مذاكره با شاهان اروپايي هم ش��دند و با پيامي از
ط��رف او براي همتايان غربياش ،نقش س��فير را
نيز ايفا كردند .اما كوش��شهاي آنان در انجام اين
وظيفه ،نتيجه چنداني نداشت و به آن اتحاد نظامي
ضد عثماني -كه هم��ه طرفها از ابتدا به آن اميد
داشتند -منتهي نشد.

مشيري ،ابوالفضل خطيبي ،رس��ول رييسجعفري،
حسين بهروش ،بهمن زبردس��ت ،هنري ميلر ،شفق
سعد ،بهرام گرامي ،محمود آموزگار ،رامتين نظريجو،
ادموند وايت ،گلبرگ برزين ،هاشم رجبزاده ،جوزپه
پرونه ،آنتونيا شركا ،فائزه مرداني ،زيبا جاللي ناييني،
پريس��ا نظري ،ليال كرمي ،پريس��ا ف��رد ،عمادالدين
شيخالحكمايي ،رضا رفيع ،آنهماري شيمل ،مصطفي
حسيني ،گفتوگوي مجيد عباسي با استاد سخاورز،
ايرانوويچ
فاطمهباباخاني

آيين نامه اخالقحرفهاي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

بيژن هنريكار ،حامد مهراد ،گلنوش زنجانپور ،كيميا
اسدي ،خسرو ناقد منتشر شده است.
در يادنامه ميرزا حس��ن رش��ديه هم نوشتههايي از
س��يدمصطفي محققداما د (ياد بعضي نف��رات،)...
بهدخت رشديه (وسعت فكري ميرزاحسن رشديه)،
مقصود فراستخواه (عنصر عقالنيت و خردباوري)،
ن (مقاومت و اس��تقامت در نشر
ناصر تكميلهمايو 
فرهنگ)،محمدبقاييشيرهجيني،سيدرضاباقريان

موحد،احمدعزتيپرور،پريسااحديان،عليقيصري،
رضا بابايي ،محمدهادي خالقي ،مجيد داداشنژاد،
رحيم روحبخش ،سهراب يزداني ،ابراهيم بوچاني،
محمدعلي صفوت ،علياشرف فتحي (نكته مغفول
مدرنيزاسيون آموزش��ي در ايران) ،مهرداد فرديار،
حس��ين محبوبي اردكاني ،سيدمحسن محسني
(تهمت بابيگري به رش��ديه از زب��ان خودش) ،علي
مرادي مراغهاي ،مهدي مجتهدي را ميخوانيد.

تيتر مصور| رونالدو و کوکاکوال
اوسوال

جاهاي قديمي شهر رو ميديديم؛ كالفه و گلانداخته
ازگرمابالهجهاصفهانيگفتتاريخبستوننيست؟»،
«اون زمان بچه بوديد مدرسه ميرفتيد ،بعد امتحانا
تعطيل بوديد و خب منطقي بود عاش��ق تابستون و
گرما باشيد .االن كه بزرگ و عاقل شديد بسه ديگه،
طي ي��ه حركت جمعي ب��ا تمام وجود از تابس��تون
متنفر باش��يد»« ،خدايي تابستون ديگه چي به جز
گرما داره»« ،خب ديگه گرما بسه وقتشه برف بياد»،
«گرما در تابستان رابطه مس��تقيم با اعصابم داره»،
«اين گرما واسه ساعت دو بعدازظهره نه هفت و نيم
صبح»« ،واقعا بيدار ش��دن از گرما بدترين نوع بيدار
ش��دن تو زندگيه»« ،اين گرما قشنگ چهل ،پنجاه
درصد افسردهترم ميكنه ،همش منتظرم شب شه،
يكم خنك ش��ه كه به زندگيم برسم»« ،جمعه خود
را چگونه گذرانديد؟  -تا ساعت  ۱۲وسط گرما توي
تعميرگاه»« ،ذوب ش��ديم از گرما!»« ،امروز ،خيلي
گرمه و من احس��اس ميكنم واقع��ا نميتونم نفس
بكشم از گرما»« ،يك روز هم كه از گرما بيدار نميشي
گبُريميكنه»«،تركيب
همسايهخوشفرهنگت،سن 
ماسك و گرما خيلي سمه»« ،مهم نيست چه فصلي از
سال باشه ،پتو يار هميشگي منه حتي اگه قرار باشه از
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کمان مالمت
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اذان صبح فردا4/02 :

طلوع آفتاب فردا 5/49 :

همراز عشق و همنفس جام بادهايم
تا كار خود ز ابروي جانان گشادهايم
ما آن شقايقيم كه با داغ زادهايم
گو باده صاف كن كه به عذر ايستادهايم
حافظ

ناصر حدادي

كسب و كارهايي براي توسعه پايدار

چندين ب��ار پيش آم��ده كه به
يك رس��توران رفته باش��يم ،به
يك ش��هربازي ،هتل ،فروشگاه
و ...و در ذهنمان محاسبه كرده
باش��يم مالك آن چق��در در روز
و م��اه و س��ال درم��يآورد! بعد
اين اي��ده در ذهنمان جرق��ه بزند ك��ه ميتوانيم ما
هم كس��بوكار مش��ابهي داشته باش��يم! اين ايدهها
ك��ه همان س��اعت و لحظ��ه در ذهن مش��تريان اين
كسبوكارها ميگذرد به سرعت هم فراموش ميشوند
و جايش را روزم��ره زندگي ،حقوق آخ��ر ماه و ثبات
شغلي ميدهد.
اندك كساني هس��تند كه از س��احل امني كه در آن
هس��تند قدمي جلوتر ميگذارند ،گروهي تا پايشان
خيس ش��د و با اولين ض��رر و زيان به س��رعت خود
را به خش��كي ميرس��انند و از اين ميان ،ميان جمع
اندك،برخي باز گامي به جل��و و جلوتر ميگذارند تا
زندگيش��ان با تجربههاي بيش��تري همراه باشد ،به
ويژه كساني كه ترجيح ميدهند فارغ از سود اندك يا
كالن هر كسبوكار وجهي اجتماعي براي آن در نظر
بگيرند .آنها كه از سطح محاسبه سود يك كسب و كار
فراتر رفته و به اين ميانديشند چطور ميتوانند با اين
فعاليت ،منفعتي براي جامعه داشت .مانند اقامتگاهي
در روس��تا كه توسط اهالي زده ش��ده و نيروهاي آن
هم همان اهالي هس��تند و در سود آن شريك ،مانند
شناس��نامهدار ك��ردن زعفران كش��اورزهايي كه در
خراس��ان جنوبي كار ميكنند ،اينكه مش��تري بداند

با خريد اين محصول به كش��اورزاني س��ود ميرساند
ك��ه آب كمتري در كش��ت خود مص��رف كردهاند .يا
خري��د از كس��بوكاري كه ت�لاش ميكند محصول
عشايري را با يك بس��تهبندي مناسب عرضه كرده و
مشتري باز هم ميداند سود اصلي نصيب توليدكننده
شده است.
صاحبان اين كس��ب وكارها گرچه مانند گروه اول به
يك رش��د فردي رسيدهاند اما آنها در سطحي عاليتر
توانستهاند در توسعه پايدار يك منطقه نقش موثري
را ايفا كنند ،آنها كس��اني هس��تند كه به س��ودهاي
اندك قانعند ،در كسبوكارش��ان جامعه محلي نقش
محوري دارد و در عين حال به دنبال رضايت مشتري
براي توس��عه بازار و مديريت قيمتش��ان هس��تند.
اين گفته بدان معنا نيس��ت كه گ��روه اول نفعي براي
جامعه ندارند ،مديران كارخانهها ،صاحبان هتلهاي
چندستاره ،صاحبان فروشگاههاي زنجيرهاي قطعا در
اشتغالزايي و توليد ملي موثرند ،با اين حال صاحبان
كس��بوكارهاي اجتماعي كس��اني هس��تند كه اين
توان را دارند كه اعتماد ب��ه نفس جامعه محلي را باال
ببرند ،آنها را در يك فرآيند اقتصادي ش��ريك كنند و
در بلندمدت آنها به مديران كس��ب وكارهاي مشابه
تبديل ش��وند .راهاندازندگان چنين استارتآپهايي
هم به رشد فردي خود در سطحي باال ميرسند و هم
به رشد فردي شركايش��ان كمك ميكنند ،آنها در
نهايت توس��عهاي را درجامعه رقم ميزنند كه در آن
ش��كاف طبقاتي كاهش يافته و افراد خود را ش��ريك
سود و زيان ميدانند.

فلسفه در خيابان

مهجور ماندن ميراث شريعتي

امروز چهل و چهارمين س��الروز
درگذش��ت علي شريعتي است،
روشنفكريكهتنهاچندماهكمتر
ازچهلوچهارسالدردنيازندگي
كرد ،اما هم در زم��ان حياتش و
هم تا دههها بعد ،به يكي از بحث
محسن آزموده
برانگيزتري��ن و جنجاليتري��ن
چهرههاي فكري در ايران معاصر بدل ش��د .شريعتي در
طول چهار دهه بعد ازدرگذشتش ،چهرهها و نقابهاي
مختلفي بر صورت زد و موافقان و مخالفان متفاوت و گاه
تند و تيزي پيدا كرد ،خوانشهاي متفاوتي از مجموعه
آثار او صورت گفت و وجوه گوناگوني از آنها نمايان ش��د.
س��ير تحوالت هم در اين چهل و چهار سال به گونهاي
رقم خورد كه گاه برخي همراهان پيشين او ،به منتقدان
جدياشبدلشدنديابالعكس،كسانيبودندكهزمانيبا
او مرزبندي داشتند ،اما در گذر زمان ،به مدافع و همدل او
بدلشدند.عدهايمعتقدبودندكههمهمصائبپديدآمده،
نتيجه انديشهها و افكار شريعتي و امثال اوست و گروهي
نيزباتاكيدبراينكهخوانشدرستيازاونشده،مشكالترا
ناشيازانحرافازمسير«اصلي»اوخواندندوكوشيدندبه
قولخودشانراهاورااحياكنند.حتيدردورهاي،شريعتي
به سوژه شوخي و خنده مردم بدل شد و جمالت و گزين
گويههاييجعليبهناماوبهطنزوبرايخندهميانكاربران
موبايل و ش��بكههاي اجتماعي دست به دست ميشد.
امري كه با واكنشهايي از سوي همفكران او مواجه شد،
منطقيترازهمهعكسالعملسوسنشريعتيبودكهاز
 #گرما

كرونا چه جوري تو اين گرما دوام مياره؟!

صاحب امتياز و بنيانگذار  :الياس حضرتي
مديرمسوول :بهروز بهزادي
زير نظر شوراي سردبيري
معاون اجرايي :حجت طهماسبي
مشاور مدير مسوول :محمد حضرتي
رئيس سازمان آگهي ها :علي حضرتي
نشاني:خيابان ستارخان ،خيابان كوثر دوم ،بن بست مينو
تلفنخانه 66124024 - 66124025:نمابر66124021:
توزيع :نشر گستر امروز تلفن61933000 :
چاپ:همشهري تلفن44545076:

شوكراننوش

روايتدلدادگاندرروزگارطاعون

آلس��اندرو مانزون��ي ش��اعر
مع��روف ايتالياي��ي نوش��تن
داس��تان دلدادگان را از سال
 1821يعني  200سال پيش
ش��روع كرد و بيس��ت سال از
عم��رش را براي نوش��تن آن
گذاش��ت .دلدادگان را اولين داس��تان بلن��د ايتاليا
ميدانند كه تاثيري ش��گرف بر نويس��ندگان بعد از
خود گذاشته است .امبرتو اكو فيلسوف و رماننويس
ايتاليايي اين داس��تان را به شكلي نو روايت كرده كه
براي عالقهمندان به اين نويس��نده بس��يار خواندني
اس��ت .روايت اكو هم مانند اصل داستان ،روايت دو
دلداده در سالهاي طاعوني است .لوچيا موندال قرار
است با لورنزو ترامالينو با هم ازدواج كنند اما در شبي
تاريك زماني كه كش��يش ترسوي دهكده يعني دن
آبونديو به سمت خانهاش ميرود دو تبهكار منطقه او
را در گوشهاي گير انداخته و تهديد ميكنند اگر اين
عقد را بخواند چاق��و ،گلوله يا هر دو نصيبش خواهد
شد .طبيعي است كشيش ترس��وي دهكده از ترس
دن رودريگو كه افرادش را براي تهديد او فرستادهاند
تالش كند از زير بار مراسم دربرود .تالش لورنزو براي
گرفتن وكيل در مقابل اين س��تم ناكام ميماند و او
سراغ لودويكو كشيش شجاع ميرود .لودويكو پيش
از كشيش شدن سرباز بيبند و باري بوده كه در پناه
ثروت پدر زندگي آسوده و خوشي داشته ،اين ثروت
به او اين جسارت را ميداد كه گاه قلدري و زورگويي
داش��ته باشد .طبيعي اس��ت چنين شخصيتهايي
در نهايت كار دس��ت خودش��ان ميدهند .همانطور
كه لودويكو ه��م در مخمصه افتاد و زمان��ي كه او با
فرد ديگري قصد داش��ت دوئل كند ،خدمتكارش با
خدمتكار رقيبش درگير و كشته شد .او هم در مقابل
رقيبش را كش��ت و براي فرار از مجازات به كس��وت
كشيشي درآمد و نامش را هم به كريستوفورو تغيير
داد .او برخالف كشيش ترسو قصد دارد اين زوج را به
هم برساند و براي اين كار ايدههايي هم دارد كه خيلي
خوب پيش نميرود .اكو در ادامه«دلدادگان» به شيوع
طاع��ون و مصائبي كه اين زوج در هج��ران و روزگار
طاعون زده ميگذرانند ميپردازد .آن وقت كه رييس
ش��بانهروزي تصميم ميگيرد لوچيا را فريب دهد تا
زماني كه در شهر پذيرش طاعون به تاخير ميافتد و
با همهگيري آن هر كس ديگري را مقصر اين شيوع
ميداند .در اين زمان برخي عنوان ميكنند كه عدهاي
عمدا اين بيماري را به شهرآوردهاند يا گروهي نابكار به
در و ديوارهاي شهر سم و كثافت ميمالند تا طاعون را
گسترش دهند .لوچيا و لورنزو كه هر كدام غريبهاند در
ميان اين باورهاي غلط گير افتادهاند و بايد به سالمت
از آن عبور كنند .اكو اين ماجراها را با زباني طنز بيان
كرده است .دلدادگان به تازگي توسط نشر پرتقال و
توسط غالمرضا امامي و تصويرگري ماركو لورنزتي در
هزار نسخه و  94صفحه منتشر شده است.

هشتگ روز
هوا گرم اس��ت و قرار است گرمتر هم بشود .بسياري
از اين گرما كالفهاند و تالش ميكنند س��اعتهاي
كمتري را بيرون بگذرانند .تركيب گرما و كرونا باعث
ش��ده تا كاربران توييتر فارسي با داغ كردن هشتگ
«گرم��ا» به اين موضوع واكنش نش��ان دهند .آنچه
ميخوانيد منتخبي از اين توييتهاست.
«اون مازوخيستي كه از گرما با موهاي خيس ميشينه
جلوي پنكه ولي ليوان چايي از دستش نميفته كيه؟
منم منم»« ،سياه كه قشنگه ،از گرما ميميري بچه»،
«كولر و اس��پيلت روشنه فقط يه محدوده خاصي رو
قطبميكننبقيهخونهآدمازگرماميتركه»«،ازصبح
دو قوري چاي خوردم و نميدونم چرا تو اين گرما در
حالي كه شرشر عرق ميكنم ،اينقدر ميچسبه»« ،تا
حاال كسي به خاطر ش��دت گرما و آفتاب افسردگي
گرفته؟ من گرفتم»« ،اين دفاتر خارجيها رو ديديد
كه يك طرف كال شيشه است و نمايي از شهر و برجها
در اون ديده ميش��ه .چند تا دفتر اينجوري در تهران
ديدم ،اينقدر نور در طول روز زياد است كه به سختي
ميش��ه صفحه مانيتور را ديد .در تابس��تان بهشدت
گرم ميشود .نماي بيرون هم معموال پشتبام ديگر
خانههاست»« ،با همون بچه ۹ساله همسفر داشتيم

Info@etemadnewspaper.ir

info@etemadnewspaper.ir
www.etemadnewspaper.ir

گرماذوب شمو بميرم»« ،فكر نكنمديگههيچكسرو
انقدر دوست داشته باشم كه وقتي خودم دارم از گرما
ميسوزم كولر رو بگيرم سمت اون»« ،كاش شركتها
ل ميشدن ،نميتونم اصال
مثل مدرسه تابستونا تعطي 
انرژي ندار م تو اين گرما»« ،توي اين گرما فقط استخر
جوابه»« ،از گرما فنا منم»« ،برام سواله كه اين موجود
دوپا ،چجوري تونسته قبل از كولر و يخچال تو گرما
بقا پيدا كنه»« ،ما خودمون داريم تو اين گرما هالك
ميشيم كرونا چجوري تو اين گرما دوام مياره»« ،نه
كه خيلي زندگي روال بود اي��ن گرماي هوا هم از يه
طرف تموم نميش��ه»« ،توي گرماي  41درجه س��ر
چهارراه ايستاده با يه دستمال و شيشه شور بيحال
و بيجون از ش��دت گرما ،به شيشه ماشين ميزنه و
ميگه پول نميخوام فقط ي��ه ذره آب داريد»« ،ولي
آدمي كه نه ماه سال و از سرما تو آذربايجان يخ ميزنه
انصاف نيست واقعا ،سه ماهش از گرما كباب بشه»،
«گرما از همهچي بيخودتره! باز توي س��رما خودتو
ميپوشوني خوب ميش��ي ،توي گرما هر غلطي كني
درست نميشه!»و «دوستدارم اينايي كه ميگن فصل
گرما خوبه رو بگيرم بندازم تو تنور نونوايي بگم :خوبه؟
خوش ميگذره؟».

اينمواجههسرخوشانهباپدرشاستقبالكردوآنرانشانه
ظهور چهره جديدي از شريعتي در جامعه خواند .اكنون
اماچند سال است كه جز در ميان شاگردان و مخاطبان
قديميوبرخيكارشناسانوپژوهشگرانوعالقهمندان
حوزه انديشه ،كمتر اسمي از شريعتي در جامعه مطرح
ميش��ود و جز به مناسبت س��الروز تولد و درگذشتش،
صحبتيدربارهاوگفتهنميشود.ضمنآنكهدرميانانبوه
آثاري كه درباره شريعتي منتشر شده ،به سختي بتوان
ده كتاب تحقيقي ،عالمانه همچون كتاب ارزشمند علي
رهنماباعنوان«مسلمانيدرجستوجويناكجاآباد»پيدا
كرد كه به دور از حب و بغضهاي رايج ،تا س��ر حد امكان
تصويريجامعوبيطرفازشريعتيارايهكندوزندگياو
وانديشههاوآثارشرادرمتنتحوالتبعديوبهخصوص
شرايط امروز مطالعه كند .عمده آثار در اين زمينه ،يا در
ردوانكارشريعتياستياتقديرنامهوستايشگو .ضايعه
مهمترفقدانآثاريبرايمعرفيشريعتيبهنسلنوجوان
و جوان اس��ت .نيم قرن پيش ،اصليترين و عمدهترين
مخاطبان علي ش��ريعتي ،نوجوانان و جواناني بودند كه
تازه قصد داش��تند در راه فهم خود و جهان خويش گام
بردارند.تادهههابعدازمرگشريعتيهمهنوزبسيارياز
نوجواناننخستينآشناييهايخودباانديشهوفكرجديد
راازخاللآثارپرشورواحساسشريعتيكسبميكردند.
اكنون نسل جديد در ايران ،بيشتر درگير فضاي مجازي
و شبكههاي اجتماعي و محتواهاي سادهياب و زودگذر و
فستفودي است و به جاي امثال شريعتي و آل احمد به
سلبريتيهاتوجهميكند.بعيدنيستتاچندسالديگر،
عكسنوشت

خبرگ��زاري ايرنا با انتش��ار
مجموعه عكس��ي نوشت:
«گاگري��و در بختي��اري به
نامه��اي ديگ��ري مانن�� ِد
«س��ر ُوو» كه
«گوگِريو» و ُ
ِ
مخففسرودهعزااستگفته
ميش��ود .گاگريويا (دونگ
دال) در زبان بختياري يعني
نواي غمگين .قديميترين
گاگريوه��ا به س��بك زنانه
خوانده ميشوند .اين سبك
از موسيقي بسيار غمگين و
سوزناك است كه در هنگام
س��وگواري و مرگ يكي از
افراد ه��ر تيره بس��تگي به
جايگاه اجتماعي فرد متوفي
خوانده ميشود».

عموم اين نسل ،از ش��ريعتي جز اسمي در كتابها يا به
عنوان نام خيابان و مدرسه و كوچه يا ايستگاه مترو نداند.
جوانترين مخاطبان زنده شريعتي يعني كساني كه در
زمان درگذش��ت او پانزده تا بيست سال داشتند ،اكنون
شصت تا شصت و پنج س��ال دارند ،يعني حدودا بيست
سالبزرگترازاستادتاثيرگذارشانهستند.بايدازايشان
پرسيدكهشمادرعرصهفرهنگيچهكردهايدوچهآثاري
درمعرفيشريعتيبهنسلجوانپديدآوردهايد،كتابها

و مقاالت و فيلمها و س��اير محصوالت فرهنگي كه مثل
گفتارهاونوشتارهايشريعتيپرمخاطبوجذابباشد.
عليشريعتيامروز،دوستشداشتهباشيمياخير،يكياز
مشاهيرفرهنگيايرانمعاصراستكهازقضاپژوهشگران
ساير جوامع و حتي جوانانكشورهاي همسايه ،بيشتر از
م��ا به او توجه ميكنند .در حالي كه ما با تنگ نظريها و
بيمهريهاوحسادتوكينه،يابادوستيخالهخرسه،مانع
اززندهماندنميراثشوآشنايينسلجوانبااوشدهايم.

