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باربدگلشیریدرجوابیهای
بهسردبیرتایم:

 وقت آن  است که 
این نگاه تغییر کند

دربخشــیازگزارش،کارلویک،نقلقولهاییازباربد
گلشیری،هنرمندوعکاسمطرحایرانی،درموردنمایشگاه

عکسشمیآورد.
باربدگلشیریبالفاصلهبعدازانتشارمجله،جوابیهایبرای
سردبیرمجلهتایمارســالمیکندودربخشهاییازآن
مینویسد:»کارلویک،خبرنگارمجلهیتایم،درمطلبش
چیزهاییازمانقلکرده.میدانمکههموارهایناستکه
دوســهجملهایازآدممیگیرندوهرجابهکارشانآمد
میچسبانند.باراولهمنیستاینبالسرحرفهایممیآید،
امااینبارچیزهاییازمننقلشــدهکههیچنگفتهبودم.
طبقروالکارخواستهبودیمکهنقلقولهایمانرابرایمان
بفرستندکهنفرستادند.وقتیفرستادندکهمجلهمنتشر
شــدهبود.مننقلقولهایمرااصالحکردماماهمانطور

مجعولمنتشرکردهاند.
آقایویکبااینکارشهماطالعاتغلطبهمخاطبانش
داده،همواقعیتکارمنرامخدوشکردهوبیشازهرچیز
گالریآرانومنرابهخطرانداخته.ناممطلبوپرسشتایم
ایناست»آیاایرانباالخرهآمادهیتغییراست؟«آنگاهکه
اینرامیپرسدآیاهیچمیبیندکهوقتشاستنگاهشرا
نیزبهایرانتغییردهدیاهمچنــانبایدهمانراببیندکه

عادتکردهببیند؟«

دیداررویجلد؛
 به من نگاه کن

به من دوباره نگاه کن
ایرانکشورجذابياســت.ازهرلحاظکهبهآننگاهکنید
فضایيبرايبحثوجدلدرمــوردآنميبینید.گاهاین
نگاهدرمحدودهسیاستوگاهدرحوزهفرهنگميچرخد.
نگاهيکهدرگذشته،پرازسیاهيوعقبماندگيبود.ایرانرا
یککشورجنگزدهومتعصبميدانستندکهدرهایشرابه
رويمردمجهانبستهوازهمهدوريميکند.گواینکهبه
اینشکلوشمایلهمنبودونیست.همهنهباتوجهبهنمایي
کهایراننهازخود،بلکهکشورهايدیگرازایرانميدادند،به

اینکشورنگاهميکردند.
حالچندسالياستبهمددشبکههاياجتماعيوتغییرات
سیاســيوجهانيکهاتفاقافتادهاست،ایرانازدیدمردم

جهانوجهدیگريپیداکردهاست.
ایرانيکهبهروزاســتومردمانشنهآنمردمانيکهدر
خانههاوخیابانهايجنگزدهزندگيميکنند،بلکهدر
خیابانهاوخانههايلوکســيزندگــيميکنندکهآنها
راتماماباکشورهايدرحالتوســعهوبیشتردیدهشده

همسطحميکند.
اینبهتردیدهشدنهابهوسیلهمطبوعاتاتفاقميافتد.یک
ماهپیشتایمیکيازمطرحترینهفتهنامههايجهانجلد
یکشرابهدختريایرانيازعکاسيایرانياختصاصدادو
سروصدايزیاديبهپاکرد.اینسروصداباعثدیدهشدن

ایرانولينهبهتردیدهشدنایرانشد.
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برایدومینباردرتاریخانتشارمجلهتایم،مردمایران

عه
جام

وه
رویجلدایــنمجلهرفتند.دختریجوانباشــالگر

مشکیکهرویسرشافتاده،گوشــیتلفنهمراه
سامسونگدردستدارد،جلویدریاچهخلیجفارس
تهرانایستادهوساختمانهایبلندقامتدرپشتسراو،در

دوردستپیداســت.تیتراصلیمجله،

ایراندرســال۲۰۲۵وزیرتیتر،چگونه
دههآیندهایران،جهانراتغییرخواهد

داد.
مجلهتایــمبــا۲۵میلیــونخواننده
درسراســردنیــا،پرتیراژتریــنمجله
هفتگیدنیااســت.مجلــهتایمدرطی
۹۲ســالیکهازعمرشمیگــذرد،به
عنوانمجلهایشــناختهشــدهکهدر
مرکزجریانهایسیاســیقراربگیردو
جزئیازتقسیمبندیهایرایجمطبوعات
آمریکا،یعنیلیبــرالومحافظهکارقرار
نگیرد.خوانندگانتایمنیزآنرابهعنوان
مجلهایمیانهرومیشناسندکهنمونهای

ازژورنالیسمحرفهایراارائهمیدهد.
حاالچرابرایدومینبار،بعدازانتخابات
سال۸۸،وضعیتمردمایرانبرایمجله

تایماهمیتپیداکردهاست؟بســیاریازمحدودیتهای
برنامههســتهایایرانبرطبقتوافقبرجام،دهسالهاست
وحاالبرایکشــورهایغربیمهماستکهوضعیتایران
دردهسالآیندهچگونهخواهدبود.برایاینگزارشتایم،

خبرنگارخودکارلویکرابهتهرانفرســتادهوازنیوشــا
توکلیان،عکاسمشهورایرانیدرعرصهبینالمللی،خواسته
باعکسهایشازمردمایــران،اینگزارشراهمراهیکند.
)تایمدرضمنگزارشخود،ادعاهائيراطرحوتبیینميکند
کهقابلنقداست.ابتدامروريميکنیمبرفحوايگزارشو
سپسدرگفتوگوبادکترناصرفکوهياستاد
دانشــگاهتهرانبهنقدوبررسيآنخواهیم

نشست(
گزارشباتوصیفــیازوضعیتحجابزنان
درتهرانآغازمیشــودوایــنادعاکه»اگر
تنهابراساسظاهرقضاوتکنیم،میتوانیم
بگوییمانقالباســالمیازبینرفتهاست«.
خبرنگارصحنــهایازبدمینتونبازیکردن
زناندرپــارکاللهتهــرانرابرایمخاطب
ترسیممیکندوسپسنشانههاییمیآورداز
آنکهایران،بیشازپیشبهدیگرکشورهای
جامعهجهانینزدیکشــدهاســت:»ایران
کشوریجداافتادهنیســت.روزانه۱۵پرواز
ازتهرانبهاســتانبول،دروازهغربمیرود.
میلیونهانفردرخانههایشانبهطورغیرمجاز
ماهوارهدارند،رهبرانقالباکانتتوییتردارد،
کالسهایزبانانگلیسیمحبوباست،روابط
جنسیپیشازازدواجرایجشدهوشعارهای
مرگبرآمریکابهندرتبردیوارهایشــهر

پیدامیشود«.
همچنینگزارش،آماریازجامعهجوانایرانارائهمیدهد
واستداللمیکندکهایننسل،باسبکزندگیوپوششی
کهبرایخودبرگزیده،میخواهدبخشیازجامعهجهانی

باشــد.»۷۰درصدازجمعیتایران،درسال۱۳۵۷،وقتی
انقالبایرانبهوقوعپیوست،بهدنیانیامدهبودند.۶۰درصد
ازجمعیتدانشــجویانرازنانتشکیلمیدهندوبرطبق
نشرسنجیموسسهگالوپ،۷۴درصدازمردمایراندرسال

۲۰۰۲،خواستاربرقراریارتباطباآمریکابودهاند«.
هدفاصلیگزارشآناســتکهنشــاندهدآرمانهاو
ایدئولوژینسلاولانقالب،بهنســلجدیدایرانکهحاال
اکثریتجمعیترانیزتشکیلمیدهند،انتقالپیدانکرده
است.یکسردارسپاهدرمصاحبهباخبرنگارتایممیگوید:
»انقالببهآرامیداردمیرود.بهتراستکهمابمیریم.زمانه
ماگذشتهاست.منبهعنوانمثال،پسرمرادنبالمیکنم.
باالخرهنســلمابایدکناربکشدونســلبعدیرادرتمام

مسائلدنبالکند«.
گزارشســپسبهبخشــیازجامعهمیپردازدکهمخالف
رابطهباآمریکااست:“قسمتتندروحکومتنیزطرفداران
خودشرادارد.خانعلیزادهجوان۲۹سالهایاستکهدر
سال۲۰۱۱سفارتانگلیسراتسخیرکرد.اودرموردرابطه
باآمریکامیگوید:»بهدوشرطمیتوانیمباآمریکادررابطه
باشیم.یکیاینکهقبولکندحکومتایرانیکحکومت
مشروعاست،ودیگراینکهبپذیردیکحکومتدیوانهوار
مثلقذافییاکرهشمالینیســت،یکحکومتمعقولو
پیچیدهاستکهدربرخیمسائلمعتدلودربرخیمسائل

سرسختاست«.
عبداهللگنجی،مدیرروزنامهجوانمیگوید:»ماهمچنان
معتقیدیمآمریکابهدنبالتغییررژیماستوبههمینخاطر
نمیتوانیمبهاواعتمادکنیم.مشــکلدیگرایناســتکه
آمریکامیخواهدنفوذفرهنگیداشــتهباشدومامقاومت

میکنیم.«

تحریمهاموجبمعتدلشدنبخشیازتندروتریناطرافیان
احمدینژادشدهاست.آنهادرهشــتسالاحمدینژاد
صاحبثروتهنگفتیشدهاندوطبقهتندرویسرمایهداررا
تشکیلدادهاند.ثروتهنگفتآنهاموجبشدهازحرکات
رادیکالدوریکنند.»شــمااگرچیزینداشــتهباشید،
میتوانیدیکتندروباشید،چونچیزیبرایازدستدادن
ندارید،امااگرثروتیداشتهباشید،ابتدامیخواهیدحفظ

اشکنیدوبعدافزایشاشدهید«.
پسازعبورازوضعیتفرهنگیواجتماعی،گزارشبهسراغ

وضعیتایراندرابعادبینالمللیمیرود:
درعرصهبینالمللینیزایرانوضعیــتبهتریدارد.ایران
همپایآمریکاداردباداعشمیجنگدوتنهاکشورباثباتدر
منطقهاست،بسیاریاینبحثرامطرحمیکنندکهایران
میتواندبهجایعربســتان،متحدآمریکادرمنطقهباشد.
صادقخرازی،سفیرســابقایراندرفرانسه،میگوید:»ما
بهنشانههایمثبتازآمریکانیازمندیم.ماایننشانههارااز
اوباماوکریدیدهایم،امانمیدانیمباپایانریاستجمهوری

اوچهاتفاقیمیافتد«.
درنهایت،گزارشبابازگشتبهنقطهآغازین،یعنیتغییرات

فرهنگیوایدئولوژیکجامعهایران،پایانمیگیرد:
“اگرمسئلهنفوذفرهنگیباشد،اسباببازیفروشیآقای
محمدیدرشمالغربتهرانشواهدیبهمانشانمیدهد.
قفسههاپراستازِهلوکیتی،بابیاسفنجیوعروسکهای
محصوالتپیکسار.اماخبریازداراوسارا،رقبایاسالمی
باربینیست.وقتیازمحمدیمیپرســمایران۱۰یا۱۵
سالآیندهچگونهخواهدبود،میگوید:»ایرانآیندهکمتر

ایدئولوژیکخواهدبود«.”
ایرانآیندهکمترایدئولوژیکخواهدبود«.”

خالصه ای از گزارش اصلی مجله تایم درباره ایران؛

ایران در سال ۲۰۲۵ 
چگونه خواهد بود؟

 استدالل 
می کند که 
این نسل، با 

سبک زندگی و 
پوششی که برای 

خود برگزیده، 
می خواهد 

بخشی از جامعه 
جهانی باشد

شهروندانکشورهایتوسعهیافتهغربیدربارهایرانچگونهفکرمیکنند؟
چراوضعیتاجتماعیایرانبایدبرایدولتمردانورسانههایقدرتمندترین
کشورهایدنیامهمباشد؟چقدرنگاهازبیروِنروزنامهنگارانغربیتصویری
واقعیازجامعهماارائهمیدهد؟وچراچشماندازدهسالهایران،برایمهمترین

هفتهنامهجهانمهماست؟

پروندهمجلهتایمدربارهایراندرسال۲۰۲۵،بهانهایبودتابهدنبالپاسخ
سوالهایباالبرویم.پروندههستهایایران،طییکدههاخیر،ایرانرادرصدر
اخبارکشورهایغربینشاندوحاالبافیصلهیافتناینپرونده،نگاههابهداخل
کشورایرانبازگشته.حاالرسانههایجهانیمیخواهندبدانندکشوریکه
باالخرهبهتوافقباکشورهایبزرگجهانیدستیافتوتادهسالدیگرهیچ

محدودیتجدیدرفعالیتهایهستهایاشنخواهدداشت،چگونهکشوری
است؟مردمانشچگونهزندگیمیکنندوآرمانهاوارزشهایآنهاتاچه

اندازههمسوباشعارهایحکومتشاناست؟
برایپاسخبهاینســوال،ابتداخالصهایازگزارشتایمارائهدادیموبازتاب
هایآندرداخلکشوررانیزپوششدادیم.سپسبادکترناصرفکوهی.استاد
جامعهشناسیدانشگاهتهران،بهگفتوگونشستیموتابهبررسیریشههای
نگاهرسانههایغربیبهایرانبپردازینودرنهایتبانگاهیبهمقاالتآکادمیک
دراینحوزه،نگاهدونشریهتایمونیوزویکرادرسالهای۱۹۹۸تا۲۰۰۹به

ایرانبررسیکردیم.

    روزنامهکیهان،بهبهانهپوششاینگزارشدرروزنامهشرق،بهاینروزنامهتاختونوشت:
»یکروزنامهزنجیرهایضمناستقبالازسناریوپردازیمجلهتایم،بههمپوشانیبااینمجله
آمریکاییدربارهآزادیتغییردرایراندر۱۰سالآیندهپرداخت.شرقعکسبزرگصفحهاول
وچندمطلبداخلیخودراذیلعنوان»ایرانبهوقتتایم-تحلیلمجلهتایمازایران۲۰۲۵«
اختصاصداد.تایمدرکنارتحلیلهایخودچندعکسازعکسهای»نیوشا-ت«رامنتشرکرده
ویکیازاینعکسهارادرصفحهاولخودنشاندهاست.دراینتصویردختریباظواهرمدرن
وحجابنصفونیمهدیدهمیشودودرپسزمینهتصویرنیزساختمانهایمدرنبهچشم
میخورد.تایمبااینعکسوتحلیلهایخودتالشکردهتغییرایرانبهسمتغربیشدنرا
درپسابرجامودوره۱۰سالهاجرایآنالقاکند.بهنوشتهشرقتایمتالشکردهتابگویدایران
داردپوستمیاندازدوازاستعدادژورنالیستیبهرهجستهاست...تایممیکوشدبگویددردوره

شعارهایضدغربیجوانانبهسمتدیگریرفتهاند«.

   نشریهخطحزباهللنیزدرمقالهایبهتفسیرپروندهمجلهتایمپرداخت.ایننشریهحرفاصلیاینمقاله
رااینچنینبیانمیکند:»مانندرویهیهمیشگیرسانههایغربی،تالشکردهتا»آرزوها«و»رؤیاهای«
خودازایرانرابهخوردمخاطبیندهد.مهمترینمسئلهایکهتایمتالشمیکندتابهآندستیابدایناست
کهروزیروزگاریفرامیرسدکهایراندیگرکشوری»دینیوانقالبی«نباشد.تایماینگزارهراازقولیک
»جوانایرانی«کهنهاسمشونههویتشمعلوماست،بیانمیکند.آنجاکهازاومیپرسد:ایرانیاندوست
دارندایران۱۰-۱۵سالبعدچگونهباشد؟واوجوابمیدهدکه»آنهادوستدارندایدئولوژیکنباشند.«
اینالبتهاولینبارینیستکهنشریاتآمریکاییوغربیچنینتیترهاومطالبیمنتشرمیکنند.چندماه
پیش،نشریهیاکونومیستنیزپروندهایرادربارهیایرانمنتشرکردهبودباعنوان»انقالبتمامشد«و

استداللکردهبودکهجامعهیایراندرحالدورشدنازفضایدینیوانقالبیاست«.
ایننشریهسپساینادعاینشریهتایمراباطلمیداندومینویسد:واقعیتایناستکهایراناسالمی،نه
آندلساستونهشورویونهحتیکشورهایکوچکیکهغربموفقبهانقالبواستحالهدرآنهاشد.ایران
ونظامفرهنگیاجتماعیآن،خصوصیاتیداردوتاهنگامیکهاینویژگیهارادرخودحفظکند،چنین
طرحهاییدرآنبهسرانجامنخواهدرسید.چراکه»اّوالمّتکیاستبهمردم-اینانقالب،انقالِبمردم

است-ثانیامّتکیاستبهباورهایدینی.«

   روزنامهشــرق،دوروز
بعدازانتشارآنالینگزارش
تایم،عکــساصلیصفحه
اولخودراباتیتر»ایرانبه
وقتتایم«بــهاینگزارش
اختصاصدادواصلگزارش
رانیزترجمهکرد.هرچند
بهدلیــلمحدودیتهای
مطبوعاتی،ترجمهگزارش،
تنهاتکهپــارهایازگزارش

اصلیبود.

بازخوردانتشارگزارشتایم؛
زنجیره ی واکنش ها در   مطبوعات ایران
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   بیش از سه دهه اســت که نظام با 
سیاســت گزاری های فرهنگی به دنبال جلوگیری 
از تهاجم فرهنگی غرب و به خصوص آمریکا اســت. 
گزارش مجله تایم ادعا می کنــد این تالش ها کامال 
ناموفق بوده و تا ده سال دیگر نیز ایران کشوری کمتر 
ایدئولوژیک خواهد بود. ابتدا شما چقدر با این ادعای 
مجله تایم موافق هستید؟ و بعد سیاست گذاری های 
فرهنگی نظام را طی سه دهه گذشته، چه از منظر هدف 
گذاری و چه از منظر روش ها، چگونه بررسی می کنید؟

منفکرمیکنمخوانشآنچهدرخارجازایراندربارهایران
نوشتهمیشود،اعمازنوشــتههایمطبوعاتورسانههاو
نوشتههایعلمیودانشگاهینیازبهدرنظرگرفتنشرایط
تولیدایننوشتارهادارد،همانچیزیکهدرموردخودایران
ونظامنوشتنوگفتندرایراننیزبهشکلیدیگرصادقاست.

درهرموردنیازبهآنهستکهبحثیطوالنی
بکنیمومسائلرابهروشنیودقتبیانکنیم
کهدراینگفتوگومجالیبرایچنینکاری
نمیبینموصرفامیتوانماشــارههاییداشته
باشمازاینلحاظکهاغلبخوانندگانمسائل
ایرانرامیداننداماچارچوبهایغیرایرانیرا
نمیشناسند.آنچهمیتوانمبهصورتخالصه
بگویمایناســتکهایننوشتههایرسانهای
همچونبسیاریازنوشــتههایعلمیخارج
ازایراندربارهایران)ولینــههمهیآنها(به
شــدتتحتتاثیرچارچوبهــاومفاهیمو
ساختارهایشرقشناسیهستند.یعنینوعی
تصورکمابیشخیالینازجهانیکهمیخواهیم
بهشکلیباشــدکهماگمانمیکنیمبهترین
اســت.البتهدرســتبهصورتیمعکوسما
نیزعمومازمانیکهاز»غــرب«وزندگیدر
کشورهای»پیشرفته«مینویسیم،حتیوقتی
ایننوشتههاحاصلسفروتجربهایمستقیم
اماکوتاهمدتاست،اغلبسخنانیخیالیاندو

بهدورازواقعیتبرزبانمیرانیم.
منهموارهسعیکردهامسخنانوتحلیلهایم
رانهبراساسنوشتههاورویکردهایجهتدار
سیاسیدراینجایاآنجابلکهبراساسنگاهی
کهازعلوماجتماعیبیــرونمیآیدوتالش
میکنمبریکروششناسیقابلدفاعاستوار
باشد،بیانکنم.باتوجهبهایننکتهگمانمن

اوالآناستکهدرطولقرنبیستمنگاهغرببهایرانهمواره
شرقشناسانهبودهوآنرایکشیئیقابلدستکاریدرنظر
میگرفتکهمیتواندهرتصمیمیبخواهدبرایآیندهاش
بگیردوبههرشکلیبخواهددربیاوردشونگاهروشنفکرانو
نخبگانفکریمانیزاغلبنگاهیازخودباختهبودکهتصور
میکردندچونچنــدصباحیراباپولنفتــیدر»فرنگ«
گذراندهاند،فرنگیشــدهاندوآنهاهــممیتوانندهرگونه
بخواهند»غرب«رابرایخودشانتفسیرکردهوآنرااینجا
»پیاده«کنند.دراینمیانرویکردیکهبیشترینضربهرابه
ماواردکردهاستاینازخودباختگیکسانیبودهکهآنچنان
نهغربرامیشناسندونهاندیشههایآنراکهخودبرخاسته
ازشرقهستند،زیراجهتحرکتفکریدربخشبزرگیاز
جهان،دردوهزارسالگذشتهازهندوایرانوبینالنهرینبه

سویاروپاوآمریکابودهاست.

در طول قرن 
بیستم نگاه غرب 
به ایران همواره 
شرق شناسانه 

بوده و آن را 
یک شیئی قابل 
دستکاری در 
نظر می گرفت 
که می تواند هر 

تصمیمی بخواهد 
برای آینده اش 
بگیرد و به هر 

شکلی بخواهد 
در بیاوردش.

گفت وگوی اختصاصي اصفهان زیبا با ناصر فكوهی 

آینده ی ما را »تایم« 
مشخص نمی کند

کمتر از یک ماه پیش  مجله تایم عکس جلد خود را به دختري ایراني از یکي از عکاسان ایراني به نام نیوشا 

یي
بقا

ک
باب

توکلیان اختصاص داد. عالوه بر این عکس ها، گزارش اختصاصي در مورد ایران 2025 و اتفاقاتي که تا آن زمان 
براي ایران مي افتد در صفحات خود درج کرد. تایم از ایــران چهره ی جدیدي ارائه مي کند که مردمش با 
آرمان هاي نظامش در تضادند و عمال ایران را تا سال 2025 به دور از ایدئولوژي و همسو با فرهنگ و جهان 
غرب مي داند. در مورد گزارش تایم و تصویري که از ایران ارائه مي دهد، با ناصرفکوهي استاد انسان شناسي دانشگاه 

تهران و مدیر موسسه انسان شناسي و فرهنگ مصاحبه اي ترتیب داده ایم.

امااینامرنهدلیلیبرایتوجیهسیاســتهایاستعماری
غرباستونهدلیلیبرایفخرفروشیمابهگذشتهازدست
رفتهویانگاهحقارتآمیزمانبهغرب.متاســفانهبسیاری
ازآسیبهایامروزمامثلاینتمایلبیمارگونهبهساختن
»چهره«و»قهرمان«هایفکریوورودبهروابطمرادومریدی
استکهبهصورتمضحکیدرمحیطفکریایرانبهراهافتاده
استودریکحبابکوچکتصورمیکنندمیتوانندهمه
اندیشــهها،افکار،زندگیمردموتاریخگذشتهوآیندهآنها
راجمعبندیکنندومرادشانیااســاتیدبزرگشانبههمه
درسبدهند،اینگویاترینشکلآسیبفکریاستکهمانع

میشودمابتوانیممدرنیتههایخودرابسازیم.
متاســفانهتصدیگریهایدولتوتمایلبــهایدئولوژیک
دیدنوسیاسیدیدنهرکسیوهرچیزیوهرفرآیندیو
تبدیلکردنزندگیروزمرهمردموروابطآنهادرسادهترین
وپیشپاافتادهترینمواردســببشدهاســترویکردهای
شــبیهبهفرآیندهایایدئولوژیســازدر
برنامهریزیهایفرهنگیکشــوربهچشم
بیایدکهمنبهشخصههرگزآنهاراچندان
جــدینگرفتهامچــونگمــاننمیکنم
سیســتمیکهمادرآنزندگــیمیکنیم،
قابلیتایدئولوژیزهشدنداشتهباشدواین
اتفاقهرگزنیافتادهاستکهحاالبهقولآن
مجلهمابهسویکمرنگشدنایدئولوژی

برویم.
درهردواینمواردیعنــیاولاینادعاکه
مادرایــرانیکجامعــهایدئولوژیکمثال
روینمونهدولتهایبلوکشــرقسابق
داشتهیاداریموچهاینادعاکهاینجامعه
درآیندهبهسویکمرنگشدنایدئولوژیک
خواهدرفتبــهنظرمهــردوبیشــتراز
رویکردهایشرقشناســانهریشهگرفتهاند
کهپایهواساسشانبیشتربرتخیلوتصورات
نویســندگانیاستکهشــناختعمیقاز
جامعهیماندارند.امابهشخصهفکرمیکنم
کهسیاستگذاریهایمادرحوزهفرهنگبه
جایآنکهازمدلغربیودرواقعژاکوبینی
برایارائهالگوهاییتبعیتکندکهقابلیت
پیادهسازیشــدندرجامعهایرانراندارند
مثالالگوهایایدئولوژیکســختحزبیو
سیاسی،بهتراستبهسویبرنامهریزیبر
اساستالشبرایساختنیکنظریههای
محلی/جهانیاندیشــیدنوتحلیــلاجتماعیوفرهنگی

حرکتکنند.
ماباپیشینهتمدنیچندهزارسالهخودچهدرتاریخوتمدن
ایرانباستانوچهدرتاریخاسالمدارایتوانودستمایههای
گرانبهاییبرایایجادحرکاتبزرگفرهنگیوســاختن
نظریههایمحلی/جهانیهســتیم.امامتاســفانههمواره
تصورکردهایمکهمدلهایتقلیلدهندهایکهدرغربدر
یکجهتیادرجهتدیگروجوددارنــدمیتوانندبرایما
راهگشاباشند.همیشهبایدبنشینیمومنتظرباشیمتایک
مجلهیغربیبرایمافرمولیرااعالمکند،یاغربجایزهای
بهمابدهد،یابرعکسمارازیرسوالببردتادربارهخودمان
فکرکنیموتصمیمبگیریم.ازاینروگمانمنآناستکهدور
شدنچهازخودباختگیوچهازخودشیفتگیراههایاساسی

هستندکهبایدسیاستفرهنگیمارابسازند.

شــماره  2۵42  یکشنبه  29 آذر 1394
i s f a h a n z i b a . i rــه ــامـ ــژه نـ ویـ
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  تا یک دهه پیش، تصویر غالب از 
ایران در رســانه های غربی، کشوری عقب افتاده، 
ضدغربی و با فرهنگ بدوی بود که زنان هیچ نقش 
فعالی در آن ایفا نمی کردند. طی چند ســال اخیر 
این تصویر چرخشی ۱۸0 درجه داشته است. حاال 
تصویر غالب ایران، تصویر زنان و مردان جوانی است 
که با پوشش های غربی در خیابان ها ظاهر می شوند 
و سبک زندگی شــان تفاوت چندانی با همتایان 
غربی شان ندارد. دلیل این چرخش را چه می دانید؟ 
چقدر این تغییر واقعی است و چقدر بازتاب تغییرات 
مناسبات و روابط سیاسی جدید ایران با جهان است؟

همآنتصویروهمتصویرامروزیالگوهایشرقشناسانهای
هســتندکهنقطهمقابلخودشــانرادرالگوهای»غرب
شناســی«مامییابنــد.واقعیتآناســتکــهانقالب
اسالمیسببشــدکهاجتماعیشــدنزناندرایرانبه
شــکلگســتردهایانجامبگیردواینامرمــاراازهمان
ابتدایانقالبوبهخصوصازدهــه۱۳۷۰یعنینزدیک
بهیــکربعقرناســتکهازســایرکشــورهایمنطقه

متفاوتکردهاســت.زنانایرانیامروز
درهمهعرصههایفرهنگیواجتماعی

حضوریفعالدارندودربسیاریموارد
مثالســینماوهنرتعدادزنانایرانینه
تنهابامنطقهبلکهدرســطحجهانینیز
برجستهاست.اماایندلیلیبرآننیست
کهماازدیگران»برتر«باشــیم.جهان،
رانبایددرموقعیتهایسلسلهمراتبی
وباالتروپایینتروبرتــریجویانهدید،
همهفرهنگهابایکدیگــرارتباطدارند
وبایدبهیکدیگرکمککنندوهمدیگر
راتکمیلکنند.درهمهفرهنگهانقاط
ضعفوقدرتوجودداردوانسانیتباید
ومیتواندباایجادساختارهایهمیاری
وهمبســتگیوهمگرایی،خودراازبن
بستیکهلیبرالیسمسرمایهدارانهغرب
بهوجودآوردهآنرابهورطهیسقوطو

نابودیکشانده،نجاتدهد.بهباورمنمادرسینداریمکه
نهازغرببگیریمونهبهخصوصازگروهیازکســانیکه
تصورمیکنندچوناندکیباتمدنغربآشناهستندباید
بهدیگراندرستمدنوتاریخبدهند.اصوالاینرویکردکه
قراراستبینفرهنگهاروابطدرسدادنودرسگرفتن
وجودداشتهباشد،رویکردیسلطهواراست.چهخودغرب
وغربیانوچهبهخصوصخودباختــگانایرانیِغربکه

اغلبهیچچیزحتیزبانهایغربرانمیشناسندوصرفا
ازغربخیالینخودژستهایدهه۱۹۶۰و۱۹۷۰یعنی
»چهرهسازی«و»قهرمانپروری«و»صاحباندیشهسازی«
راکهسالهایسالاستدیگردرآنکشورهاوجودندارد،
آموختهاند،درمقامینیســتندکهبهکسیدرسبدهند.
جمالتمضحکیکهگاهیدرمطبوعــاتمیخوانیمکه
»شاگردِشاگرِداستاد«،»بزرگترینمتفکرزندهیمعاصر«،
»اندیشمندبزرگ«،»قلهآتشفشانفکری«و...القابیکه
انسانرابیاختیاربهیادالقابدرباریقاجار
میاندازدوبههمانمیزانمضحکهستندیا
چیزهاییدیگرباهمینمضمونها،آنهمدر
کشوریکهمافردوسیوحافظومولویوخیام
وعطاروخوارزمیورازیو...داشتهایمگویای
نوعیبیگانگیباجهانوبافکربهطورکلیاست
وبهدورازشانحتییکاندیشهکودکانه.به
جایاینکارشایدبهترباشدماجایگاهواقعی
خودرادرجهانبشناسیم،قدرمیراثبزرگیرا
کهزبانفارسیوزبانهایدیگرایرانیبرایما
بهجایگذاشتهاندبدانیموبااستفادهازآنهاو
البتهبااستفادهازانباشتبزرگدانشغربکه
خودحاصلانباشتهایپیشینبشریتاست،
بهسویرسیدنبهقابلیتهایانتقادیوفکر
کردنبدوننشاندادنرویکردهایواکنشی
برویم.اینکه»تایم«دربارهماچهنوشتهاست،
بهنظرمناهمیتزیادیندارد،مهمآناست
کهماچقدرظرفیتداشتهیاداریمکهدرباره
خودفکرکنیم.آیندهمارا»تایم«مشــخص
نمیکند،بلکهخودمــانباروابطروزمرهمانمشــخص
میکنیم.البتهاینکهماباجهانروابطیعاقالنهونههمچون
سالهایدولتهاینهمودهم،روابطینامعقولواغلببه
دورازشانزبانورفتارهاییککشورمسوولوتاثیرگزار
همچونایرانوجایگاهتاریخیآنداشتهباشیمبسیارمهم
است.امروزفکرمیکنمکهاغلبسیاستمدارانایراندرهر
دوجناحاصلیکشوربهیکنسبترفتارهایآندولتها

راردمیکنندوازسیاستهایمسووالنهدفاعمیکنند
واینامریبسیارمثبتاستکهدرآیندههردولتیباهر
رویکردسیاســیکهرویکاربیایدبهنظرمنبایدخودرا
نمایندهیککشورباپیشــینهایطوالنیازلحاظتمدنی
بداندکهبایدبهدیگراناحترامبگذاردودیگرانرانیزواردار

بهآناحترامبگذارند.

   دلیل شــیفتگی بخــش قابل 
مالحظه ای از جمعیت ایران را نســبت به فرهنگ 
آمریکایی چه می دانید؟ چرا هنوز یک مارک معمولی 
آمریکایی همچون KFC این قدر در ایران طرفدار 

دارد؟
پیشازهرچیزبایدبدانیمفرهنــگمصرفگراومخرب
آمریکابهخوداینکشورازهمهجابیشترضربهزدهاست:
امروزرقمیتقریبیحدود۴۰میلیونآمریکاییزیرخط
فقرزندگیمیکنند،میلیونهانفردرآمریکادرزندانهای
وحشتناکســرمیکنند،برخیازشهرهایآمریکانظیر
دیترویتتقریبابهطورکاملنابودشدهاند،مردماینکشور
ازمقروضترینمردمجهانبهبانکهایشانهستند،یک

درصدجامعهثروتاصلیآنرادردســتداردونودونه
درصدجامعهرابهســویمحرومیتوشکنندگیمطلق
میبردوحتیبــرایحفظهمینوضعیــتآمریکاباید
یکرژیمنظامیگستردهرادرسراسرجهانهدایتکند
وگرنهواحدپولیاشروبهسقوطخواهدگذاشت.آیااین
آرمانیاستکهمابرایخوددرنظرمیگیریم؟امااینکه
چرابرخیازافرادوبهطورکلیبســیاریازمردمجهان
هنوزنسبتبهاینالگوازخودباختگیدارندودرآرزوی
رویایآمریکاییهستند،دلیلشهماناستکهمادراروپا
یادرسایرنقاطجهانمیبینیمیعنیدودلیلعمدهامادر
یکپیچیدگیبســیارباال؛یامردمتصوردقیقوروشنی
ازوضعیتغربندارندزیراهرگزنتوانســتهاندباآنوارد
رابطهایمحسوسوواقعیشوندوتصدیگریدولتیبا
دخالتهایبیموردخودسببشدهاستکهآنهاحتیبه
طورواکنشیتصورکنندچوناز»آنها«بدگفتهمیشود،
پسحتمابهشترویزمینهستند،ویااستعماروپساز
آنروابطنولیبرالیستیچنانجوامعیجهنمیرادرجهان
سومســاختهاندکهبههرحالافرادچارهایجزگریختن
ندارند.بهباورمن،مادرکشــوریهستیمکهاگربافاصله
گرفتنازتندرویهاوشــعارپردازیوپوپولیسموجدی
گرفتنخود،مدیریتهایداخلــیوبینالمللیخویش
راارتقادهدوبتواندازمیراثوثــروتبیاندازهخودچه
درمنابعطبیعیوچهدرمنابعانســانیبهتربهرهبرداری
کند،اینرویاهایپوچرامیتواندبهسرعتازمیانبردارد.


   چگونه می توان به یک راه سوم 
رسید؟ نه یک کشــور جداافتاده و خارج از جامعه 
جهانی بود که در ضدیت با بقیه دنیا تعریف می شود، 
و نه یک جامعه ی خودباخته که کامال تسلیم فرهنگ 
آمریکایی شده است. چگونه می توان راه سومی میان 
این دوگانه پیدا کرد؟ چه نمونه های موفقی برای این 

مساله در دنیا وجود دارد؟
بهنظرمنمادربدنهاصلیجامعهمانبهاینامرتاحدی
رسیدهایمویابههرروجهتحرکتمانراعمدتادرآنسو
میبینم.امروزدرسراسرایرانتعدادبیشماریازمجامع
وحلقههایفعالازجوانان،روشــنفکران،نویســندگان،
شاعران،هنرمندان،اهلفکرو...شکلگرفتهاست؛هزاران
زنومردایرانیازهرســنوجایــگاهاجتماعی،امروزدر
حالفعالیتدرزمینههایزندگیروزمرهازمحیطزیست
گرفتهتاکمکبهآموزشکودکان،کمکبهکودکانکار
وبیماران،افرادبیسرپرست،تشکیلجلساتشعرخوانی،
داستانخوانی،شاهنامهخوانی،نمایشفیلم،نقدکتاب،
انتشارروزنامه،مجله،کتاب،وبسایتوایجادروابطفکری
وجمعیوفرهنگیبررویشبکههایاجتماعیوجهان

ما تا هویت 
نداشته باشیم 
نمی توانیم وارد 
جهان و مبادله 
فکری با جهان 

شویم. راه هویت 
پیدا کردن هم 

تقلید نه از غرب 
است و نه از شرق 
که هر دو ابداع 
های خیالین 

هستند.

مجازیهستند.کسانیکهاینحرکاترانمیبیننداصرار
دارندکهمادرایرانبایکجامعهمنجمدسروکارداریمیا
فکردرآنجریانندارد،یاانســدادوزوالفکریدارد،یاما
نمیتوانیمازترجمهفراتررویمویااستبداددراینجادرونی
وذاتیاست،یارکودتاریخیداریمو...غیره.اغلباینتزها
قرنهااستکهمطرحهستندوبیشترکلیشههاییهستند
کهازسویغربدربارهیکشــرقخیالینوجودداشته،
همانطورکهدردوقرناخیرهمکشورهایدرحالتوسعه
کلیشههایبیشماریازیکغربروبهزوال،بیاحساس،
کامالمادیوغیرهبرایخودساختهاند.شکینیستکهما
نیزهمچونهمهیجهانآسیبهایبیشماریراتجربه
میکنیم.امااینامرخاصمانیست.ماهنوزمیراثفرهنگی
پرباروبسیارگستردهایداریمکهمیتوانیمازآناستفاده
کنیم،کشوریجوانهستیمبااســتعدادهایفراوانکه
میتواندآیندهایروشنداشــتهباشد،ماکشوریهستیم
کهبهرغمتمامدشــمنیهادرطولبیشازســیسالدر
منطقهایکهکامالویرانشده،استوارایستادهاست،بنابراین
بایدبهنیمهپرلیواننگاهکرد.منهماگراغلببنابرتخصص
آسیبشناسانهخودبرروینکاتمنفیتاکیدمیکنمبرای
بهبوداوضاعوبرونآمدنازآناوضاعاستونهبرایندیدن

نکاتمثبت.
آنچهبهنظرماسببمیشــودکهدرپرسششمامابایک
دوگانهروبروشویمیعنییابایدازجهانجداشدویاالگوی
آمریکایییاغربیراپذیرفت،ناشــیازتفکرگروهاندکیاز
افراداستکهبدونمشروعیتباعناوینیچون»دانشمند«
و»استاد«و»روشنفکر«و»متخصص«و»صاحباندیشه«
وغیرهدرطولسالهایاخیردرروندهایمختلفازآنها
»چهره«ساختهشدهاســت.آنهمدرشرایطیکهاغلب
جوانانماپیشکســوتانواقعیوبســیارارزشمندیراکه
همینامروزدرباالترینسنینمشــغولبهکارهستندو
درهمهزمینههایفکریتخصــصودانشعمیقدارندرا
نمیشناسند.مســوولیتاینچهرهسازیالبتهبهنظرمن
بیشتربردوشگرایشهاییاســتکهباوربهتصدیگری
دولتیدارند.دخالتهایرسمیبیشمارکهخوداینامکان
رافراهمکردهکههرکسیبتواندباچندانتقادبهیک»چهره«
تبدیلشود.امااینجا،واردتحلیلاینفرآیندنمیشوم.بحث
مندرآناستکهاینروندعمومیجامعهمانیست.روند

عمومیجامعهما،همچونهرجامعهایابتدامردمعادی
تشکیلمیدهندکهبازندگیروزمرهوکاروتالشخود،
فرهنگعمومیرامیســازندودربخشــیازجامعهنیز
هنرمندان،روشنفکران،نویسندگان،فیلمسازان،شاعران،
معلمان،اســتادانونخبگاناغلبجوانکهاکثریتاین
گروههارامیســازندودرحالانجامکارخودبدونادعاو
گاهبدونهیچسروصداییهستند.دراینشرایطنمیدانم
چرابایدنگرانگروهکوچکیباشیمکهباسروصدایزیاد
میخواهدخودرامیداندارِمیدانینشاندهدکهوجود
ندارد.اینکهنوعیخودباختگینسبتبهغربدراقشاری
ازجامعهوجوددارد،شــکیدرآننیست،امااینکهبخش
بزرگیازجامعهبهرغمهمهیفشاریکهبرایواداشتنش
بهاندیشیدنواکنشیانجاممیشود،واقعبینیخودرااز
دستندادهاســت،نیزیکواقعیتاست.منبهسالمت
فکریپیشکسوتانفرهنگیاینکشوروبهخوشفکری
واستعدادجواناناینکشور،ایماندارموفکرمیکنمکه
میتوانبادورکردناندیشههایازخودبیگانهگرابهیک
استقاللفکریرسیدکهمعنایآننهتنهادورافتادناز
جهاننیست،بلکهدقیقاواردشــدندرجهاناست.ماتا
هویتنداشتهباشــیمنمیتوانیمواردجهانومبادلهی
فکریباجهانشویم.راههویتپیداکردنهمتقلیدنهاز
غرباستونهازشرقکههردوابداعهایخیالینهستند.
برایپهنهایفرهنگیچونایرانباپیشــینهیچندهزار
سالهواقعاجایتاسفداردکهمابهدستدیگرانبنگریم.
کافیاستتالشبیشتریبرایشناختخودومیراثمانو
استفادهبهینهازآنبکنیموازاینخودباختگیکهتصمیم
دربارهخودوکارهایخودرابراســاسچیزیکهدیگران
مینویسندومیخواهندازانجامهمفاصلهبگیریم:فیلمی
رابسازیمکهخودفکرمیکنیمهنریاستوارزشدارد،
داستانیرابنویســیمکهخودفکرمیکنیمارزشدارد،
اندیشههاییرابیانکنیمکهخودفکرمیکنیمارزشبیان
دارد...الزمهياینهانهتنهاجداشدنازجهاننیست،درک
درستجهاناستوپیآمداینهانهتنهابریدنازجهان
نیست،بلکهجایرفتنهرچهبیشــتردرجهاناست.ما
ابتدابایدببینیمحرفخودمانچیستوبعددغدغهحرف
دیگرانباشیمومطمئنااینتنهاراهیاستکهمیتوانیم

واردگفتوگويتاثیرگذاریمثبتبادیگرانبشویم.
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آخرینپرونــدهمجلهتایمدربارهایــران،تنهایکیاز

عه
جام

وه
گر

نمونههایفراوانبازتابخبریایراندرمجالتمعتبر
دنیااســت.اماآیاایــننمونه،نماینــدهتصویرکلی

رسانههایغربیازایرانهست؟
سامفیاضوروزبهشیرازیدرسال۲۰۱۳،طیتحقیقیبه
بررسیتصویرایرانوایرانیاندردومجلهتایمونیوزویکاز
سال۱۹۹۸تا۲۰۰۹پرداختند.آنهابهایننتیجهرسیدندکه

تصویرایراندرایندومجلهمعتبرآمریکایی،
تنهاتالشهاییصادقانهبراینشــاندادن
چهرهواقعیایراننیست،بلکهبازتابدهنده
کلیشههایبیگانههراسانهایاستکهغربیها
ازایراندرذهندارند.اگرچــهتغییراتیدر
تصویرغربازایرانطیسهدههگذشتهرخ
دادهاست،امابنیانهایهستیشناسانهآنها
کماکانثابتاست.اینفرضیاتاساسیاین
اســتکهتمدنغربی،تمدنیبرترازتمدن
ایرانی،اسالمیاستوبهطورکلی،تمدنهای
شرقیراهیبهپیشــرفتسیاسی،فرهنگی
واقتصادیندارند،مگربامداخلهدولتهای

غربی.
مطالعهتصویرایراندراینبازهدهســالهدر
ایندومجلهنشــانمیدهدکــهدوتصویر
»ایرانیخــوب«و»ایرانیبــد«درالیههای
زیریناینگزارشهاوجــوددارد.ایرانیبد،
ایرانیعقبافتادهومذهبیاستکهبامنافع
وارزشهایآمریکاییسازگارینداردوایرانی
خوب،ازمیانمردمانعادیجامعهاستکهبه
سبکزندگیوارزشهایغربیپایبنداست.
ایندوگانهسادهانگارانهکهتمامیتفاوتهاو
احتالفهایاقشارمختلفمردمایرانرانادیده
میگیرد،تصویریسیاهوسفیدازجامعهایران

ارائهمیدهدکهدرآنسفیددرراستایمنافعآمریکاییاست
وسیاهدرتضادباآن.باارائهچنینتصویری،شناختبخش
قابلتوجهیازمردمغربنسبتبهایران،شناختینادرستو
جهتداراستکهدانشآنهانسبتبهسوژهایبهنام»ایران«

راتحتتاثیرقرارمیدهد.
دراینتصویر،نقشاســالمنیزنقشهمیشهمنفینیست.

دوگانهایرانیخوبوبد،برایمســلمیننیــزوجوددارد.
مسلمانخوب،مسلمانیاستکهبامنابعفلسفیوسیاسی
غربیتعاملداشتهباشد،درغربتحصیلکردهباشدوباوجود

عقایدمذهبیاش،بهمزایایبازارآزاد،پیبردهباشد.
جوانانخوبایرانیازدیداینمجالت،جوانانیهستندکهبه
موسیقیراکاندرولگوشمیدهند،روابطجنسیآزادانه
دارندوشمایلوسالیقیغربیازخودارائهمیدهند.چنین
رفتارهاییازجوانان،دربرابرحکومتاسالمی
ایرانقرارمیگیردونتیجهاینخواهدبودکه
جوانانیکهدرزمانانقــالب،بهدنیانیامده
بودند،هماکنونهمچونبمبساعتی،هر
لحظهممکناستکهمنفجرشوندوسرنوشت

ایرانرامطابقخواستهغرب،تغییردهند.
براساساینشواهد،تصویرغالبایراندراین
دومجله،بخشیازجریان»شرقشناسی«
استکهتمدنغربیراتمدنبرترمیپندارد
ومردمایرانرا»دیگری«.دراینســالها،
دیگرمانندســالهایابتدایانقالبایرانو
گروگانگیری،اســالمبهذاتهبهعنوانیک
تهدیدبرایتمدنغربیمحسوبنمیشود،
بلکهمســلمانانمیتوانندتصویریمثبت
داشــتهباشــند،اگرارزشهای»ما«رادر
رفتارشاننشاندهند.ایننگاهبیگانههراسانه
»ما«و»دیگــری«،همچنانگفتماناصلی
روایتهایایندومجلهمیانهروومعتبرغربی
ازایراناستکهدرآن»دیگری«تنهاوقتی
ترسناکنیســت،کهبهمشیوسلوک»ما«
زندگیکند.براساساینتحلیل،اگرچهدیگر
گزارههاییمانند»ازآنجافردالفمسلمان
است،پسعقایدسیاساششبیهباست«را
نمیبینیم،اماگزارههاییمانند»چونمسلمان
الف،برندلباسبرامیپوشدوفالنفیلسوفغربیرادنبال

میکند،پسدیگربرایماتهدیدآمیزنیست«.
نتایجاینتحقیقنشانمیدهدکهگزارش»ایراندرسال
۲۰۲۵«،مســیرجدیدیدرارائهتصویرازایرانوایرانیان
نپیمودهوهمانکلیشههایهمیشگیشرقشناسیو»ایرانی

خوب«/»ایرانیبد«راتکرارکردهاست.

تصویر ایران و ایرانی در مجله های تایم و 
نیوزویک از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۹؛

ایرانیان خوب، 
ایرانیان بـد

نتایج این 
تحقیق نشان 
می دهد که 

گزارش »ایران 
در سال 2025«، 
مسیر جدیدی 

در ارائه تصویر از 
ایران و ایرانیان 
نپیموده و همان 

کلیشه های 
همیشگی 

شرق شناسی 
و »ایرانی 

خوب«/»ایرانی 
بد« را تکرار 
کرده است.

برایاولینبار،عکسیازیکعکاسایرانی،بررویمجله
تایمرفت.نیوشــاتوکلیان،عکاسمطرحایرانیدرعرصه
بینالمللی،کارشرادر۱۶سالگیبانشریاتیچونزنو
پیامامروزدرسال۱۳۷۸آغازکردوازسال۱۳۸۲کارهای
اودرنشــریاتمطرحیچونفیگاروونیویورکتایمزبه

چاپرسیدهاست.
نیوشــاتوکلیانســالگذشــتهجایزه۵۰هزاردالری
فتوژورنالیســمبنیادکارمینیکرا،بهدلیــلآنکهفکر

میکردازاثرشسواســتفادهمیشــود،پسداد.بهگفته
خودشدرمصاحبهباروزنامهاعتماد،سوژهاصلیاودراین
مجموعهعکسهاکهبرایمسابقهآمادهکردهبود،جوانان
ایرانیوزندگیروزمــرهآنهادرتهراناســت.آدمهای
معمولیکهشــایدبهظاهرجذابیتخاصیبرایدوربین

نداشتهباشند،زندگیشانپرازداستاناست.
جوانیکهدرکافهییکوچکدرتهرانکارمیکند،معلم
جوانیکهزبانانگلیســیتدریسمیکندوهرروزبرای

رسیدنبهمحلکارشدرشهرریسواراتوبوسمیشود،
جوانانیکهازدریچهنگاهبســیاریازما،زندگیشانجزو
عادیترینومعمولیترینتصاویراســت«.امادلیلاصلی

نپذیرفتنجایزهچهبود؟
»آقایکارمینیکتاکیدکردندکهاسماینمجموعهباید
به»نسلسوخته«تغییرپیداکند.عنوانیکهبهگمانمن

بسیارکلیشهییوسرشــارازقضاوتبودوبههیچوجهبا
نگاهمنبهعنوانخالقاثرهمخوانیوســنخیتنداشت.
دربرگزارینمایشگاههممشکالتیداشــتیم:ازبیناین
مجموعهایشــان۳۰عکسرابهانتخابخودشــانادیت
کردهبودندکهبازهمباآنموافقنبودم.ترجیحمیدادم
عکسهایــیازاینمجموعهدرنمایشــگاهبهمعرضدید
گذاشتهشودکههرچهبیشتروبهترمفهومیکهدرذهن

داشتمرابهمخاطبمنتقلکند.

درنهایتاحســاسکردمپسازدوبارسفربهفرانسهدر
اینسهماهوچندینجلسهگفتوگوبرایرسیدنبهیک
نقطهمشــترک،آزادیهنریمنکهباالترینومهمترین
عنصردرزندگیحرفهییمناســتزیرسوالمیرود.به
ایننتیجهرسیدمکهراهدیگریندارمجزآنکهجایزه۵۰

هزاریورویی،نمایشگاهوکتابرافراموشکنم«.
عکسهاییازمجموعههایدیگرنیوشــاتوکلیانانتخاب

شدهاستکهدرادامهميبینید.

توکلیان؛عکسهایدیگر

علیه نگاه کلیشه ای و سرشار از قضاوت
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