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  پس از ریزش برنامه ریزي شده بخشي از بناي بر جامانده از ساختمان متروپل عملیات اجرائي براي ایمن سازي سازه و آواربرداري آغاز شد.
عکس:   حسین عبداهللا اصل/ تسنیم

حقوق خوانى

سند رسمی را به رسمیت بشناسیم

سیاســت های کلی برنامه هفتم توسعه در راستای اجرای بند نخست اصل 
صدودهم قانون اساســی از سوی رهبری ابالغ شده است. این متن در هفت 
ســرفصل و بیست وشــش بند به محورهــای کالن برنامه پنج ســاله هفتم 
می پردازد. بند آخر در ادامه ســرفصل «اداری، حقوقی و قضائی» به مسائل 
حقوقی اختصاص دارد که مهم ترین محورهای آن عبارت اند از: پیشگیری از 
وقوع جرم و دعوی، هوشمندســازی خدمات قضائی، اجرای کامل حدنگار، 
امنیت اقتصادی، توسعه روش های مشــارکتی در حل وفصل دعاوی، تأمین 
نیازهــای مالــی قوه قضائیــه، باال بردن ســطح علمی و اخالقــی ضابطان 
دادگســتری و در نهایت بازنگری قوانین در راســتای کاهش عناوین جرائم و 
مجازات زندان. آنچه اهمیت دارد، اشاره به «حدنگار» به عنوان موضوع کالن 
در یک ســند باالدستی است. به زبان ســاده «حدنگاری» یا «کاداستر» همان 
نقشه برداری ثبتی است؛ یعنی نقشه برداری ای که ارزش حقوقی داشته باشد 
و بتوان بر اساس مرزهای آن ســند مالکیت صادر کرد. کاداستر با استفاده از 
عکس برداری هوایی، تهیه نقشــه و جمــع آوری اطالعات مالکیتی و فنی از 
زمین ، مساحت و حدود دقیق اراضی را مشخص و کمک می کند که زمین ها 
ســنددار شده و از دعاوی ملکی جلوگیری شود. در نظام حقوقی ایران اولین 
بار در ماده ۱۵۶ «قانون ثبت اسناد و امالک» (تصویب شده در ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ 
با تغییرات متعدد بعدی) به این موضوع اشــاره شــد: «به منظور تشخیص 
حدود و موقعیت امالک واقع در محدوده شــهرها و حومه نقشــه امالک به 
صورت کاداســتر تهیه خواهد شــد...». در اوایل دهه نود خورشیدی اهمیت 
حدنگاری و اجرائی نشــدن مواد گذشته نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا 
طرحی در این زمینه تدارک ببینند. سرانجام در ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ «قانون جامع 
حدنگار (کاداستر) کشور» در بیست ماده به تصویب مجلس شورای اسالمی 
رســید. مطابق ماده ۳ این قانون، ســازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف 
است در مدت پنج ســال از تاریخ الزم االجراشدن این قانون (از اول فروردین 
ماه ۱۳۹۴) حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود همه 
امــالك و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشــور اعم از دولتی و 
غیردولتی مشخص و امکان بهره برداری از نقشه ها و سایر اطالعات توصیفی 
و ثبتی همه امالك و اراضی کشــور به صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار 
در نظام جامع میســر شود، به گونه ای که هیچ نقطه ای از کشور بدون نقشه 
و اســناد مالکیت حدنگار نباشد. با گذشت دو سال از پایان این مهلت، قانون 

اجرائی نشده است.
نکته مهم  تر ارزش ســند رسمی اســت. ماده ۱۲۸۷ «قانون مدنی» سند 
رســمی را این گونه تعریف می کند: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و امالک 
یا دفاتر اســناد رسمی یا در نزد مأموران رسمی، در حدود صالحیت آنها و بر 
طبق مقررات قانونی، تنظیم شــده باشد، رســمی است». همچنین ماده ۲۲ 
قانون ثبت بیان می دارد: «همیــن که ملکی مطابق قانون در دفتر امالک به 
ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی که ملک 
مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر امالک به ثبت رسیده یا اینکه 
ملک مزبور از مالک رسمی ارثًا به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت...». 
به بیان ساده اگر ملکی دارای سند رسمی باشد، دیگر معامالت نسبت به آن 
اعتبار ندارد؛ مگر اینکه به شــکل رســمی ثبت شود. با هزار افسوس محاکم 
دادگستری با پذیرش دعوی «الزام به تنظیم سند رسمی» به این نص قانونی 
ترتیب اثر نمی دهند و با قبول اســناد عادی معامالت امالک ثبت شده، گرهی 
دیگر بر مشــکالت حقوقی مردم می زنند. توجیه قضات، تعریف شرعی عقد 
بیع اســت؛ از آنجایی که عقد بیع «تملیک عین بــه عوض معلوم» تعریف 
شــده و در ماده ۳۳۸ «قانون مدنی» نیز این عبارت نقل شــده و هیچ قیدی 
و تشــریفاتی مانند تنظیم ســند در دفاتر اســناد رســمی شــرط نشده، پس 
ضرورتی به رســمی بودن معامله نیست و قراردادهای عادی در دادگاه قابل 
تنفیذ اســت. این رویکرد منجر به بی اعتباری فلسفه سند رسمی می شود که 
همانا جلوگیری از معامالت معارض و خدشــه در امنیت اقتصادی جامعه 
است. جای این پرسش خالی است: مگر در شریعت اسالم امنیت اقتصادی 
جامعه اهمیتی ندارد؟ از عجایب قانون گذاری ماده ۶۲ «قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشــور» (۱۰ بهمن ۱۳۹۵) است که بیان می دارد: «همه 
معامــالت راجع به اموال غیرمنقول ثبت  شــده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن 
و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معامالت باید به  طور رســمی در دفاتر 
اسناد رســمی تنظیم شود. اســناد عادی که درخصوص معامالت راجع به 
اموال غیرمنقول تنظیم شــوند، مگر اسنادی که براســاس تشخیص دادگاه 
دارای اعتبار شــرعی اســت، در برابر اشــخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و 
قابلیت معارضه با اســناد رســمی را ندارند». ماده در آغــاز به الزامی بودن 
تنظیم معامالت به شــکل رســمی درمورد اموال غیرمنقول ثبت شده اشاره 
می کند؛ ولی در ادامه به اســتثنائی (اســنادی که بر اساس تشخیص دادگاه 
دارای اعتبار شرعی است) می پردازد که کل حکم را بی ارزش کرده و به ادامه 
مسیر نادرست گذشته اعتبار می دهد. بود و نبود این ماده هیچ تفاوتی ندارد.

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

خواب زمستانی– نوری بیلگه جیالن -۲۰۱۴
نیهال (ملیسا سوزن ): پس سکوت در برابر شر فقط باعث می شه که شرور بیشتر به خودش حق بده.

نجال (دمت آکباع ) : من فکر می کنم اون هم االن از این پشیمونه.
نیهال: تو در واقع یه مرد تحصیل کرده، صادق، عادل و باوجدان هستی. اما بعضی وقتا از این ویژگی های مثبتت استفاده می کنی تا آدم ها 

رو باهاشون خفه کنی. تا ُخردشون کنی. تا تحقیرشون کنی.

دیـالـوگ روز

هفته نوشت

دروغ هیچ صالح و مصلحتي ندارد
واقعیــت زندگی نابســامانی و نادرســتی هایی را پیش روی 
ما می گذارد. خیلی  چیزها درســت پیــش نمی روند، آدم ها 
در جای درســت خود نیســتند، برخی رویه ها آسیب رســان 
هســتند. کنش و واکنش آدم هــا و نهادها و دولت ها در برابر 
«واقعیت» گوناگون اســت و از دیــدن و دریافتن واقعیت تا 
فریب و پرده پوشی را دربر دارد. دروغ گفتن یکی از راهبردها و 
واکنش های روبه روشــدن با واقعیت است. هیچ کسی نمی تواند بگوید که هرگز دروغ نگفته است و هیچ گاه 
همه کارها بســامان نبوده اند ولی اگر به جایی رســیده باشیم که دروغ به یک ابزار و دروغ گویی به مثابه یک 
روش  سازمان یافته برای مبارزه با واقعیت به  کار گرفته شود، باید به درمان فراگیر نظام مند و گروهی بپردازیم. 
آنچه در این روزها بر جامعه ایرانی می گذرد، گرچه بســیار دردناک ولی از رنجی اســت که دهه ها به درازا 
کشــیده است. چه بسا سال ها و بارها در برابر فشار روانی روبه روشدن با واقعیت به  خود دروغ گفته باشیم، 
خود را به خیالی دل خوش کرده باشیم، برای گریز از درد از چاره جویی برای واقعیت طفره رفته باشیم، ولی 
امروز می بینیم که واقعیت آســیب زا و متورم چنان استخوان سوز شده که فریاد از همگان به آسمان برآورده 
است. روبه روشدن، شنیدن و دیدن و دریافتن «واقعیت» گام نخست برای کنارگذاشتن دروغ فردی، گفت وگو 
(بازگوکردن واقعیت) و چاره جویی گروهی، راه مبارزه با دروغ گویی ســازمان یافته و هدفمند اســت. مسئله 
از جایی آغاز شــده که دروغ های پراکنده را ناچیز شــمرده ایم، «دروغ مصلحتی» را روا دانســته ایم، با اینکه 
به ما دروغ گفته اند (در خانواده، دوســتی ها، کار یا جامعه) سازشــکارانه کنــار آمده ایم و هربار با توجیهی 
(به جانمایی) کوتاه آمده ایم. دروغ هرگز نمی تواند یک راهبرد درســت برای پاسداشــت هیچ ارزشــی باشد. 
کار روان درمانی ما را با داســتان های مردم به زبان و از دیدگاه خودشان می برد و چه بسیار درمی یابیم آدم ها 
چگونه به خودشــان، به دیگران و از جمله به درمانگر دروغ می گویند چون روبه روشدن با واقعیت دردناک 
اســت. دروغ ها آدم و جامعه را بیمار می کنند تا جایی که دروغ ها را به جــای واقعیت دروغ پردازی کنند، از 
توانایی دیدن و شــنیدن و دریافتن واقعیت می کاهند و آدم هــا را در بی راهه هایی می برند که رنج جانکاه و 
فرسودگی در پی دارند. این دردهای بزرگ بر پیکر فرزندان ایران امروز را می توان به مثابه فرصت یک بیداری 
همگانــی در برابر دروغ و مقابله همکارانه با دروغ گویی به خود و دیگران انگاشــت. درمان این درد نیازمند 
همراهی کســانی اســت که ما را در دیدن و دریافتن دروغ ها و تاب آوردن در برابر دردها، یاری کنند. یکی از 
نوشته های خوب روان درمانی که برای همگان کاربرد دارد و با زبان خودمانی نمونه هایی از درمان دروغ ها و 
خودفریبی هایمان را پیش رو می آورد «دروغ هایی که به خود می گوییم» نوشــته جان فردریکسون با برگردان 
علیرضا منشی ازغندی و چاپ نشر بینش نو است. در این نوشته ۲۲۸ صفحه ای در شش گفتار به دروغ، درد 
واقعیت، چرایی گریزهایمان از واقعیت و پیامدهای سهمگین آن بر روان و رویه های اجتماعی پرداخته شده 
است. پرداختن به دروغ ها به ما نشان می دهد که ما چگونه در تودرتوها گم می شویم و از آن سو هنگامی که 
به  درمان می پردازیم چگونه می توانیم با دروغ گویی سازمان یافته هم به گونه ای کارا و اثربخش مقابله کنیم. 
از پیش بایسته های چنین درمان و خیزشی آن است که باور داشته باشیم ما با هم برابریم، با هم باید گفت وگو 
کنیم، بر ماست که واقعیت را پنهان نکنیم و با یکدیگر در میان بگذاریم و بدانیم که در پس هر دروغ واقعیتی 
بزرگ بوده و پنهان شده است. اگر امروز جامعه با یک چالش بزرگ اجتماعی به سوگ جوانانی نشسته  که در 
گوشه و کنار سرزمین مان از دست  رفته اند (فرار و خودکشی، مرگ در شرایط پرفشار روانی، کشته شدن توسط 
متجاوزان به عنف)، راه چاره اش انکار و پرده پوشــی و ســرزنش آرزوها و خواســته ها نیست. راه چاره  گفتن 
«همین است که هست و هرکه نمی خواهد برود» نیست. زندگی، سرزمین، آرزوها و سبک زندگی مردم حق 
آنهاست و اتفاقا آن  را که بخواهد از دروغ گویی سازمان یافته زندگی بگذراند، باید وادار کرد که به سوی درمان 
برود. ســاختار زنده در وضعیت درد واکنش طبیعی دارد و بخشــی از این واکنش بیان است. برای دریافتن 
خاســتگاه و پدیدآورنده درد باید با واقعیت روبه رو شــد و واقعیت این است که وادارکردن مردم به زندگی و 
رونمایی دروغین پرهزینه و آسیب زاست. در برابر واقعیت نمی توان همواره دروغ گفت و دروغ شنید و دروغ 
زیست. روان درمانی راه و روش یاری کردن آدم ها برای تاب آوری در برابر واقعیت و کاستن از دروغ است، ولی 
در مقیاس بزرگ جامعه و کشور و در مقابله با دروغ زیستی سازمان یافته باید همه کمک کنند تا آدم هایی که 
در پیچ در پیچ دروغ های مصلحتی و نامصلحتی گم شــده اند، به خویشتن خود بازگردند، برابر با هم بتوانند 
زندگی کنند، آزار زیسته خود را به دیگران جابه جا نکنند و در برابر واقعیت توان تجربه شکست را هم در خود 
بپرورانند. خواندن این نوشته (کتاب) دیدگاه روشن تری برایتان فراهم می کند تا ببینید درمان یک آسیب دیرپا 
دشــوار و دردناک است، چه بسا روبه روشــدن با واقعیت درمان ناپذیربودن برخی چیزها و ناامیدی از برخی 
کارها و بخش هایی است که انتظار و امید بیهوده را پایان می دهد، و از سر گذراندن رنج این درمان به رهایی 

و شادکامی درست زیستن و خودبودن می ارزد.

میخ بر تابلوی کمال الملک
بــه نظــر می رســد مســئوالن چنــدان توجهی به 
یادگارهای فرهنگ و هنر تاریخ ایران ندارند و اهمیت 
آنچه را به یادگار مانده است، گاهی فراموش می کنند. 
نمونه آن می تواند پاره شــدن تابلوی کمال الملک با 
میخ در کاخ گلســتان باشــد. چند روز پیش این خبر 
منتشر شده اســت و هنوز مسئوالن این مکان جواب 
یا توضیحی دربــاره آن نداده اند. اولین بار یک فعال 
میراث فرهنگی این خبر را منتشــر کــرد. به گزارش 
شــهرآرانیوز آرش مودی در این باره نوشته بود: «چند 
روز پیش به کاخ گلستان رفتیم و من به شدت مشتاق 
دیدن آثار استاد کمال الملک بودم، اما متأسفانه زمانی که به تابلوی گربه و قناری رسیدم، با دیدن پارگی روی 
اثر شــوکه شدم. از مسئوالن آنجا پرسیدم آیا اثر اصلی است یا فیک که جواب دادند تمام وسایل داخل کاخ 
اصلی است. من بیشتر متعجب شدم و پرسیدم چرا این تابلو پاره است. که ظاهرا بزرگواران در جریان نبودند 
و با من به سمت تابلو استاد کمال الملک آمدند و متوجه پارگی شدند. خانمی که یکی از مسئوالن آنجا بود، 
با تعجب گفت شاید هنگام میخ زدن به دیوار توسط میخ پاره شده است». سؤال این است که چطور مسئوالن 
آنجا متوجه این پارگی در این تابلو نشده اند و همچنین چرا درباره این خسارت بزرگ هنوز پاسخی نداده اند؟

الهام فخاری

اینکه گفته شــود «فوت» یا شــائبه «قتل» سؤالی 
اســت که که پاســخ آن تاکنون و تا بــه این لحظه با 
وجود صــدور اطالعیه هــای متعدد و حتی انتشــار 
فیلم لحظه دچار حمله قلبی شــدن این بانو و تا این 
لحظه که گزارش پزشــکی قانونی منتشر نشده، قابل 
بیان نیســت. گرچه گفته شــد این بانوی ایرانی بر اثر 
حمله قلبی دچار حادثه شــده اســت؛ اما اگر به طور 
دقیق به لحظــه حادثه و نحوه صحبت مأمور پلیس 
با این بانو و همچنین سخنان برادر و خانواده او درباره 
لحظات پراســترس هنگام دســتگیری و بعــد از آن 
توجه شــود و با ماده ۵۰۱ قانون مجازات که به «قتل 
غیراصابتی» اشاره داشته و موضوع کشته شدن بر اثر 
ترس و استرس و حوادث روانی خارجی را مورد توجه 
قــرار داده، مورد تطبیق قرار گیرد، دیده می شــود که 

متأسفانه ابهام بزرگی در این میان موجود است.
همچنین این ســؤال مطرح می شــود که آیا باید 
ایــن موضوع را فقط یک حادثه موردی فرض کرد و 
بــه دنبال این بود که فقط مســبب این حادثه را که 
می تواند فرد یا افرادی باشــد مجــازات کرد یا اینکه 
ایــن حادثه را بایــد نشــانه ای از ناکارآمدی طرحی 
دانســت که زمانی نام گشت ارشاد را یدک می کشید 
و به دنبال ارشاد بود و هم اکنون هم با عنوان پلیس 

امنیت اخالقی فعالیت می کند؟

اگر در تصاویر منتشر شده مداقه شود، کامال مشهود 
است که اکثر افراد بازداشت شده که در سالن موجود 
هســتند، از ظاهری برخوردار هســتند که در جامعه 
امروز به وفور دیده می شود و از قضا اتفاقا افرادی که 
دارای ظاهر هنجارشکن هســتند و در امر پوشش به 
دنبال تجری هستند، اصال دیده نمی شوند؛ یعنی گویا 
این طرح برای ارشاد افرادی است که متجری نبوده و 
آن افراد با وجود اینکه بیشتر مورد انتقاد عموم جامعه 

هستند؛ اما از تیررس این نهاد در امان مانده اند.
سؤال اساسی دیگری که مطرح می شود، این است 
که چرا این تصــور وجود دارد که همه افراد را به یک 
شــیوه و روش می توان به امری اخالقی و دینی ارشاد 
کرد؟ و اینکه آیا اساسا پلیس صالحیت و توانایی چنین 

امری را دارد یا خیر؟
مگر این نیست که بر اســاس قواعد حقوقی که 
نشــئت گرفته از دســتورات دینی و عقلی هســتند، 
باید حــال و احــوال و ویژگی های اشــخاص را در 
ایــن مورد نگاه کــرد. چرا باید با یک بانوی ســقزی 
به گونه ای رفتار و صحبت شــود کــه دچار حمله 
قلبی شــود؟ اگر این ادعا که او بیماری قبلی در این 
زمینه داشته، صحت داشته باشد، باید گفت که چرا 
چنین اطالعات مهمــی در پرونده فرد تحت نظر یا 
به اصطــالح تحت آموزش قرار نداشــته که ضابط 

قضائی به آن توجه کند و اگر هم وجود داشته، چرا 
ضابطان به آن بی توجهی کرده اند؟

قانون گذار در سال ۹۹ سعی کرد با اضافه کردن یک 
تبصره به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اســالمی موضوع 
بی حجابی را جرم انگاری کنــد و تا حدی به اصطالح 
ضابطه مند کند؛ اما متأسفانه با تعریف نشدن مناسب 
از بی حجابــی و اینکه چه تفاوتی بــا بدحجابی دارد؛ 
نه تنها اقدام مؤثری نکرد؛ بلکه ایرادات قانونی گشت 
ارشاد یا پلیس امنیت اخالقی را با چالش های بزرگی 
مواجه کرد؛ زیرا مجازات تعیین شــده از نوع مجازات 
درجه ۸ بوده که قانونا باید مستقیما در دادگاه بررسی 
شــود و نباید در این میان ضابط قضائی برای امر ارشاد 
یا آمــوزش دخالت کند؛ همچنین گرچــه این تبصره 
بی حجابی را جرم انگاری کرده؛ اما آنچه در عمل رخ 
می دهد، مجازات افرادی اســت کــه اکثرا بی حجاب 

نیستند و تنها از حجاب کامل برخوردار نیستند.
اما سؤال اساســی تر درباره اساس و مبنای قانونی 
تشکیل گشت ارشاد یا پلیس امنیت اخالقی است که 
چرا بی توجه به قواعد قانونی و حقوقی و حتی شرعی 
نهادی موظف به امری شده که نتیجه اقدامات آن نه 
ارشادکننده اســت و نه امنیت ساز در حوزه اخالقی و 
مهم تر اینکه در این میان متأســفانه به امر عفاف هیچ 

توجهی نمی شود.
در نهایت باید گفت که موضوع ایجاد امنیت روانی 
و ســالمت اخالقی در جامعه قطعا امری چند جانبه 
بوده که نمی توان با چنین اقدامات ناصحیحی به آن 
پرداخــت و از همه مهم تر اقدامات غیردلســوزانه و 
غیرمسئوالنه نه تنها موجب ایجاد آرامش در جامعه 
نمی شــود؛ بلکه باعث می شود کار به جایی برسد که 
حتی قشر متدین جامعه هم نسبت به چنین اقداماتی 
معترض شوند و مشخص شــود واقعا برهه حساس 
کنونی برای گشــت ارشــاد رقم خــورده و باید چاره 

اثرگذار دیگری اندیشید.
*پژوهشگر حقوق و رسانه

برهه حساس برای گشت ارشاد

در بخــش نخســت ایــن یادداشــت، که شــنبه ۲۹ 
امردادماه در رویه  آخر روزنامه  منتشــر شــد، به «پنج 
کاســتی در کاِر فرهنگستان» اشــاره کردم که آخرین 
آنها «ارتباط نداشــتن بــا جامعه» بود. بــه نظرم این 
موضوع کلیدی اســت. نباید فرهنگســتان را نهادی 
نخبه همچون «شــورای عالی» دید، هرچند این نهاد 
آن چنان هست و از بهترین و دانشمندتریِن ایرانیان در 
حوزه های خود که در پیوند با زبان فارســی هســتند، 
تشــکیل شــده اســت؛ اما فراموش نکنیم که با زبان 
جامعه در پیوند است و برای آن برنامه ریزی می کند و 
زبان چیزی است که هر ایرانی هم آن را درک می کند 
و هم می تواند درباره اش نظر و نگری داشــته باشد. 
از این رو به شــدت فضای میان آن بــرج عاج  و مردم 
خالی است؛ جایی که طبیعتا اختصاص به نهادهای 

مردمی و سازمان های رسانه ای عمومی دارد.
از این رو، پیشــنهاد می کنم بخــش روابط  عمومی 
آن نهاد توانمندتر شــده و ضمن دعوت از کنشــگران 
نشســت های  بــه  مختلــف  حوزه هــای  برجســته 
کارگروه های فرهنگســتان و در کنار دانشــمندان آن 
حوزه ها پیوندی اندام وار و نهادینه با نهادهای کوچک 
مردمی و حتی ســازمان های بزرگ و صاحب نامی که 
در زمینه های دانشنامه ای کوشا هستند، برقرار کند تا 
ضمن پشــتیبانی از آنها (امری که گاه واقعا مورد نیاز 
اســت) راه ارتباطی مطمئنی را بــا جامعه در اختیار 

داشته باشد. شاید فرهنگستان با دومی (سازمان های 
حرفــه ای) ارتباط داشــته و از اســتادان مشــترکی 
نیــز بهــره  ببرند؛ اما آگاهــم که با اولــی (جمع ها و 
انجمن های مردمــی) ارتباط نــدارد؛ درحالی که این 
نهادهای کوچک -به ویژه کنشــگران و جمع هایی که 
در شــبکه های اجتماعی و فضای مجــازی به چنین 
موضوع هایی می پردازند- بهترین گســترش دهنده و 
در ضمن نقدکننده واژگان نوســاز هستند و در ضمن 
می توانند دیده بان زبان فارســی بوده و دشواری های 
پیش آمده در جامعه و رسانه ها را با آن نهاد در میان 
گذارند تا از راه های رسمی و قانونی نسبت به حل شان 
اقدام شــود. افزون بر دعوت و پیوند گرفتن با جوانان 
عالقه مند به جســتارهای زبان شناسی که یادم هست 
در گذشــته در فضای تارنوشــت ها (وبالگ نویســی) 
پرشمار بودند و اکنون هم در تلگرام یا فیس بوک گاه 
چنین عالقه مندانــی را می بینیم و می توان آنان را در 
قالبی مانند «فرهنگستان جوان» سازمان دهی کرد تا 
هم گســترنده  واژگان نو باشــند و هم بازخورددهنده 
آن، می تــوان با مجله ها و دیگر رســانه های عمومی 
عالقه مند هم ارتبــاط نهادینه گرفت؛ مجله هایی که 
برخی خود از ســر عالقه واژگان تازه یا فراموش شده  
فارســی را گوشــزد می کنند یــا در رســانه های ملی 
دیــداری و شــنیداری برنامه هایــی همگانــی را در 
این مــورد تهیه می کننــد. برای نمونــه، موردی که 
همیشه پیش چشمم هســت، واژگان «قهوه خانه» و 
«چای خانه» اســت. این روزها، هم زمان با گســترش 
فضاهایی در جامعه که آشــامیدنی اصلی شان قهوه 
اســت، کلمه کافی شــاپ هم که دقیقا همان معنا را 
می دهد بســیار پرکاربرد شده اســت و به  جای کافه 

یــا کافه تریا که در گذشــته بیشــتر بــه کار می رفت، 
اســتفاده می شــود؛ درحالی کــه ما نام زیبا و رســا و 
قدیمــی قهوه خانه را داریم (گفته می شــود در کافه 
که از فرهنگ فرانســوی آمده بود، نوشــیدنی الکلی 
هم عرضه می شــود؛ اما در کافی شاپ که از فرهنگ 
آمریکایی آمده فقط قهوه یا در کنارش نوشــیدنی ها 
و خوراک ســبک عرضه می شــود). برخی مخالفت 
می کننــد که چون نام قهوه خانــه در حال حاضر برای 
مکان هایی که در آن قلیان می کشــند، به  کار می رود، 
مناســب جای گزینی کافی شاپ نیست؛ درحالی که به 
چنــان جاهایی -کــه در آنها چای نوشــیدنی اصلی 
اســت- در ادبیات روز رســمی «چای خانه ســنتی» 
گفته می شــود! خــوب، یک به هم ریختگــی معنایی 
دیده می شــود و چرا نام ها به جایگاه های اصلی شان 
بازنگردند؟ به ســخن دیگر، این یکــی را قهوه خانه و 
آن یکــی را چای خانــه -آن هم بدون واژه  ســنتی- 
ننامیــم که هر دو واژگانی قدیمــی، هم پای ورود این 
دو نوشــیدنی به ایران در عصر صفوی، هم هستند؟ 
جالب است که در برخی کافی شاپ ها ابزارهای بازی 
هم برای آنانی که زمانی بیشــتر را در آنجا می مانند، 
گذارده شــده، دقیقا مانند قهوه خانه هــای روزگاران 
گذشــته که محل بازی شــطرنج و تخته نرد هم بود. 
نگران جاافتادن واژگان هم نباشیم، اگر کاری به قاعده 
و بر روی اصول باشد، پس از گذشت یک نسل نهادینه 
خواهد شد. در ضمن، از باب واژه سازی، با به کارگیری 
درســت این واژگان نیاز ما برای معادل سازی به  جای 
قهوه چــی و چای چی هــم از میان خواهــد رفت و 
مهم تر آنکه نامی کهن و بومی را برای یک فضای رو 

کرده ایم.  به گسترش و پرتردد همگانی زنده 

یادداشت

پیوند سست فرهنگستان زبان فارسی با جامعه

هنرخوانى

حسین بشــیری*: هر چند وقت یک بار یک عکس یا فیلم یا گزارش از برخورد نامناسب با 
برخی از زنان و حواشــی درباره آن منظره و تصویری اســت که از گشت ارشاد در اذهان 
عمومی نقش بســته است. اینکه چرا بخشــی از نیروهای پلیس کشور با وظایف متعدد و 
متنوع دیگر و گالیه همیشــگی کمبود نیرو و امکانات در این نیروی مهم و حیاتی به ارشاد 
زنان و دختران به حجاب تخصیص یافته و تنها آورده آن در حال حاضر تولید خشم و ابهام 
و نگرانی شده، سؤالی اســت مهم که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد؛ اما در مورد 
اخیر فوت یک بانوی ایرانی در هنگامی کــه «تحت نظر» و به ادعای پلیس تحت توجیه و 

آموزش قرار داشته، سؤاالت متعددی قابل بیان است.

کنشگر فرهنگی
علیرضا افشاری


