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حصار فراموشی
ضعیــف شــدن تواناییهــای فکــری ،هوشــی ،حافظــهای و
پردازشــی مغــز انســان در هــر ردۀ ســنی و بــه دالیــل مختلــف
ممکــن اســت روی دهــد .از حــوادث و تصادفــات گرفتــه تــا
شــوکهای روحــی و روانــی ،بعضــی بیماریهــای داخلــی و
نهایتــاً پیــری و اســتهالک مغــز ،همــه میتواننــد از دالیــل
ایــن قبیــل مشــکالت باشــند .یکــی از بزرگتریــن و مهمتریــن
بیماریهــای ذهنــی کــه موجــب زوال عقــل میشــود آلزایمــر
ـل اس ـت ام ـا تنه ـا عل ـت
ـی زوالعقـ 
ـر علــت اصلـ 
اســت .آلزایمـ 
آن نمیباشــد .درواقــع افــراد بســیاری هســتن د کــه ازانــواع
ی مبتــا بــه آلزایمــر
برنــد ولــ 
عقــل رنــج می 

ف زوال
مختلــ 
نیســتند .بیمــاری آلزایمــر از جملــه بیماریهــای مزمــن اســت
کــه غالبــا در ســالمندی بــروز میکنــد و طــی آن عملکــرد
شــناختی افــراد مبتــا بــه ایــن بیمــاری بــه تدریــج از بیــن
م ـیرود .در ایــن بیمــاری فــرد بــا از دســت دادن فعالیتهــای
شــناختی خــود از مرحلــه اســتقالل بــه وابســتگی کامــل بــه
مراقبــت کننــدگان میرســد .در بیشــتر مــوارد آلزایمــر بــه
طــور پراکنــده و بــدون دالیــل خــاص قابــل پیگیــری پدیــد
میآیــد و بــدان معنــی اســت کــه ایــن بیمــاری لزومــا بــه
ســادگی بیــان ژنتیکــی بــه ارث نمیرســد .ایــن بیمــاری
یــک اختــال چندعاملــی اســت کــه عوامــل ژنتیکــی و
محیطــی و همچنیــن اثــر متقابــل آنهــا در ایجــاد آن دخالــت
دارنــد .ســن ،قدرتمندتریــن عامــل تعیینکننــده بیمــاری
آلزایمــر اســت و جهــش ژنــی نیــز در تعــداد کمــی از تمــام

مبتالیــان مشــارکت دارد .ایــن بیمــاری در ابتــدا بــا کاهــش
توانایــی در یــادآوری و بــه خاطــر ســپردن وقایــع خــود را
نشــان میدهــد و در مراحــل بعــدی بــا بــروز اختــال در
اســتدالل و فهــم وقایــع ،اختــال در صحبــت کــردن و تغییــرات
شــخصیتی و رفتــاری همــراه اســت .از آنجــا کــه مراقبــت از
ســالمندان مبتــا بــه آلزایمــر در کشــورمان عمدتــا بــه عهــده
خانوادههــا اســت ،نگهــداری از فــرد مبتــا بــه آلزایمــر منجــر
بــه فشــارهای جســمی ،روانــی ،اجتماعــی ،معنــوی و همچنیــن
تغییــر کیفیــت زندگــی مراقبیــن خواهــد شــد .مراقبــت از یــک
فــرد مبتــا بــه آلزایمــر بســیار ســخت و طاقــت فرساســت کــه
میتوانــد منجــر بــه خســتگی و فرســودگی فــرد مراقــب شــود
و در پــی آن ،برخــوردی خشــونتآمیز بــا بیمــار آلزایمــری
بــه همــراه داشــته باشــد .بایــد هنــگام مراقبــت و برخــورد بــا
بیمــار آلزایمــری ،همیشــه بــا لحنــی مالیــم بــا او صحبــت کــرد
و هنــگام ســردرگمی و اشــتباه وی ،نبایــد ســرزنشآمیز بــا او
برخــورد شــود .آز آنجایــی کــه آلزایمــر درمانــی نــدارد ،آشــنا
بــودن بــا فلســفه و چگونگــی ایجــاد ایــن بیمــاری میتوانــد
ی کننــده بــه آن کمــک کنــد .در
در رعایــت اصــول پیشگیــر 
ایــن شــماره از نشــریه آکســون بــه بررســی بیمــاری آلزایمــر
از جنبههــای مختلــف پرداختهایــم تــا خواننــدگان بــا ایــن
بیمــاری بیشــتر آشــنا شــوند و هنــگام برخــورد بــا ایــن دســته
از بیمــاران ،از اطالعــات کافــی در خصــوص بیماریشــان و نحــوه
رفتــار بــا آنهــا برخــوردار باشــند.
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گروهــی از بیماریهــا بــا نــام زوال عقــل یــا دمانــس شــناخته
میشــوند و معمــوال بــا افزایــش ســن فــرد رخ میدهنــد .زوال عقــل
یــا دمانــس ،گروهــی از عالئــم را توصیــف میکنــد کــه حافظــه ،تفکــر
و توانمندیهــای اجتماعــی را چنــان تحــت تاثیــر قــرار میدهــد کــه
زندگــی روزمــره فــرد را مختــل میکنــد .بــا اینکــه عمومــا زوال عقــل
شــامل از دســت دادن حافظــه میشــود امــا از دســت دادن حافظــه
میتوانــد دالیــل مختلفــی داشــته باشــد و بــه تنهایــی بــه معنــای
دچــار شــدن بــه زوال عقــل نیســت .بیمــاری آلزایمــر رایجتریــن دلیــل
ن اســت کــه در ایــن جــا
زوال عقــل پیــشرونــده در بزرگســاالن مس ـ 
بــه اختصــار بــه آن میپردازیــم.
همـهی مــا تاکنــون نــام ایــن بیمــاری را بســیار شــنیدهایم و اگــر کمــی
روراســت باشــیم همــه مــا از ابتال بــه آن هــراس داریــم .بیمــاری آلزایمر
( )Alzheimer’s diseaseیــا بیمــاری فراموشــی کــه در فارســی
همــان آلزایمــر خوانــده میشــود نوعــی زوال عقــل پیــش رونــده اســت
کــه بــا تضعیــف تدریجــی ناخــودآگاه در اســتخراج اطالعــات و افــکار
همــراه اســت و بــه تدریــج تواناییهــای ذهنــی بیمــار تحلیــل مـیرود.
ایــن بیمــاری بــا از دســت رفتــن ســیناپسهای نورونهــا در برخــی
مناطــق مغــز ،نکــروزه شــدن ســلولهای مغــزی در مناطــق مختلــف
سیســتم عصبــی ،ایجــاد ســاختارهای پروتئینــی کــروی شــکلی بــه
نــام پالکهــای پیــری ( )SPدر خــارج نورونهــای برخــی مناطــق
مغــز و ســاختارهای پروتئینــی رشــتههای بــه نــام  NFTدر جســم
ســلولی نورونهــا مشــخص میشــود .تغییــرات لــوب تمپــورال و بــه
ویــژه هیپوکامــپ کــه در قســمت میانــی لــوب تمپــورال قــرار گرفتــه
اســت مهمتریــن عالمــت در تشــخیص بیمــاری آلزایمــر میباشــد.
اختــال حافظــه معمــوالً بــه تدریــج ایجــاد شــده و پیشــرفت میکنــد.
در ابتــدا اختــال حافظــه بــه وقایــع و آموختههــای اخیــر محــدود
میشــود ولــی بــه تدریــج خاطــرات قدیمــی هــم آســیب میبیننــد.
بیمــار پاســخ ســوالی را کــه چنــد لحظــه قبــل پرســیده اســت فرامــوش
میکنــد و مجــددا ً همــان ســؤال را میپرســد .بیمــار وســایلش را گــم
میکنــد و نمیدانــد آنهــا کجــا گذاشــت ه اســت ،در تصمیــم گیــری
دچــار مشــکل میشــود و ب ـه تدریــج در شــناخت دوســتان و آشــنایان
و نــام بــردن اســامی آنهــا نیــز مشــکل ایجــاد میشــود .کمکــم
مشــکل مســیریابی پیــدا شــده و ممکــن اســت گــم شــود .در مــوارد
شــدیدتر حتــی در تشــخیص اتــاق خــواب ،آشــپزخانه ،دستشــویی و
حمــام در منــزل خــودش هــم مشــکل پیــدا میکنــد .بــروز اختــال در
حافظــه و رونــد تفکــر ســبب آســیب عملکردهــای اجتماعــی و شــخصی
بیمــار شــده و در نتیجــه ممکــن اســت ســبب افســردگی ،عصبانیــت و
پرخاشــگری بیمــار شــود .ممکــن اســت بیمــار دچــار توهــم و هذیــان
نیــز شــود؛ مثــ ً
ا بیمــار فکــر کنــد همســرش بــه وی خیانــت کــرده
اســت یــا همســایگان و پرســتارش قصــد آســیب رســاندن و توطئــه
علیــه وی را دارنــد .گاهــی اوقــات ایــن بیمــاران اســترس بــرای غــذا
خــوردن نیــز دارنــد کــه ایــن مــورد نــادر هســت .در مــوارد شــدید
بیمــار بــرای انجــام کارهــای اولیــه شــخصی نیــاز بــه کمــک پیــدا
میکنــد و ممکــن اســت توانایــی کنتــرل ادرار و مدفــوع را هــم از

دســت دهــد .بیمــار ممکــن اســت در تکلــم و یافتــن کلمــات مناســب
مشــکل پیــدا کنــد و از ایــن رو بیشــتر از کلمــات ســاده اســتفاده کنــد و
در جملــه بنــدی هــم دچــار مشــکل شــود کــه در نتیجــه کــم حــرف و
گوش ـهگیر میشــود .در مــوارد پیشــرفتهتر بیمــار آگاهیــش را نســبت
بــه بیمــاری از دســت داده و نمیدانــد دچــار ناتوانــی در انجــام برخــی
کارهــا اســت و ممکــن اســت کارهــای خطــر ســاز انجــام دهــد .بــه
تدریــج ممکــن اســت توانایــی حرکتــی بیمــار هــم دســتخوش آســیب
شــده و مکــررا ً تعادلــش را از دســت داده زمیــن بخــورد.
عالئــم ایــن بیمــاری بــا از دســت دادن قــدرت حفــظ اطالعــات ،بــه
خصــوص حافظــه موقــت در دوران پیــری آغــاز شــده و بـه تدریــج بــا از
دســت دادن قــدرت تشــخیص زمــان ،افســردگی ،از دســت دادن قــدرت
تکلــم ،گوشــهگیری و ســرانجام مــرگ در اثــر ناراحتیهــای تنفســی
بــه پایــان میرســد .مــرگ پــس از پنــج تــا ده ســال از بــروز عالئــم
اتفــاق میافتــد؛ در حالــی کــه بیمــاری حــدود بیســت ســال قبــل از
ظهــور عالئــم آغــاز شــدهاســت .غالب ـاً ایــن بیمــاری در افــراد بــاالی
۶۵ســال بــروز پیــدا میکنــد؛ گرچــه آلزایمــر زودرس (بــا شــیوع کمتــر)
ممکــن اســت زودتــر از ایــن ســن رخ دهــد .در تحقیقــات جدیــدی
کــه در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه و ارتبــاط ایــن بیمــاری بــا بیمــاری
همهگیــر کرونــا بررســی شــده ،مشــاهده شــده اســت کــه ایــن پاندمــی
ســبب افزايــش مــرگ و میــر در بیمــاران آلزایمــری شــده اســت .شــمار
بیمــاران آلزایمــری کــه در طــول مــدت شــیوع کوویــد ۱۹فــوت
کردهانــد بســیار باالتــر از نــرخ پیــش بینــی شــده بــرای ســال ۲۰۲۰
بــوده اســت .طبــق گــزارش مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از بیماریهــا
در آمریــکا ،بــرای بزرگســاالن مســن و کســانی کــه بیمــاری مزمــن
ماننــد آلزایمــر دارنــد ،خطــر ابتــا بــه نــوع شــدید بیمــاری و مــرگ
ناشــی از کوویــد ۱۹افزایــش مییابــد .در مــورد بیمــاران آلزایمــری،
ایــن آســیب پذیــری نســبت بــه کوویــد ۱۹افزایــش مییابــد چــرا کــه
اکثــر آنهــا ۶۵ســال بــه بــاال هســتند و اغلــب دچــار بیماریهــای
دیگــری ماننــد دیابــت ،فشــار خــون بــاال ،بیمــاری قلبــی و چاقــی نیــز
هســتند .همچنیــن در تحقیقــات دیگــری کــه رابطــه بیــن ایــن بیمــاری
و رژیــم غذایــی بررســی شــده مشــاهده شــده کــه مصــرف روزانــه
گوشــت فــرآوری شــده ماننــد سوســیس و کالبــاس ،ریســک زوال
عقــل و آلزایمــر را افزایــش میدهــد .نتایــج یــک مطالعــه مشــاهدهای
نشــان میدهــد کــه مصــرف روزانــه ۲۵گــرم گوشــت فــرآوری شــده
بــا افزایــش ۴۴درصــدی خطــر ابتــا بــه زوال عقــل مرتبــط اســت .ایــن
میــزان مصــرف بــا افزایــش ۵۲درصــدی خطــر ابتــا بــه آلزایمــر همــراه
اســت .در مقابــل بــه ازای مصــرف هــر ۵۰گــرم گوشــت فــرآوری نشــده
در روز۱۹ ،درصــد خطــر ابتــا بــه زوال عقــل بــه هــر علــت و ۳۰درصــد
خطــر ابتــا بــه بیمــاری آلزایمــر کاهــش مییابــد.

کنترلهای دارویی

در حــال حاضــر درمــان بیمــاری آلزایمــر بیشــتر شــامل درمانهــای
عالمتــی ،درمــان اختــاالت رفتــاری و داروهــای کاهنده ســیر پیشــرفت
بیمــاری اســت .گرچــه هنــوز درمانــی بــرای بیمــاری آلزایمــر وجــود
نــدارد امــا بــا اســتفاده از داروهــا میتــوان ســیر پیشــرفت بیمــاری

را کنــد کــرد و از شــدت اختــال حافظــه و مشــکالت رفتــاری بیمــار
کاســت .در حــال حاضــر دو نــوع دارو و در کل از چهــار دارو در مراحــل
اولیــه اســتفاده میشــود کــه عالئــم بیمــاری را بهبــود میبخشــد ولــی
در مراحــل بعــدی بیمــاری اثــر چندانــی ندارنــد.

درمان آلزایمر با نور و اکسیژن

یکــی از علــل ابتــا بــه آلزایمــر و چگونگــی درمــان آن کــه بــهطــور
مــداوم بررســی میشــود ،پالکهــای مغــزی اســت کــه نقشــی اساســی
در پیشــبرد بیمــاری دارد و محققــان در حــال بررســی روشهایــی
بــرای از بیــن بــردن ایــن پالکهــا یــا جلوگیــری از تشــکیل آنهــا
هســتند .در حــال حاضــر دانشــمندان دانشــگاه توکیــو بــا اتمهــای
تزریقــی و اکســیژندار کــه بــا نــور مــادون قرمــز فعــال میشــوند،
رویکــرد جدیــدی بــرای درمــان ارائــه کردهانــد .پالکهــای مغــزی از
تجمــع غیرطبیعــی پروتئیــن آمیلوئیــد تشــکیل میشــوند و بســیاری
ایــن مــورد را علــت اصلــی آسیبشــناختی بیمــاری آلزایمــر میداننــد.
بســیاری از داروهــا بــرای هــدف قــرار دادن پالکهــا طراحــی شــدهاند
کــه برخــی بــرای پاکســازی پروتئینهــای آمیلوئیــد از آنتیبــادی
اســتفاده میکننــد و برخــی دیگــر بــرای درمــان ســکته مغــزی کاربــرد
دارنــد .ایــن گــروه ،مولکــول کوچکــی را بهعنــوان کاتالیــزور کــه حــاوی
اتمهــای اکســیژن اســت تولیــد کردنــد کــه میتوانــد تغییردهنــده
پیوندهــای شــیمیایی باشــد و بــرای هــدف قــرار دادن ســاختار چیــن
خــورده آمیلوئیــد و از بیــن بــردن پالکهــا طراحــیشــده اســت.
محققــان توانســتهاند آمیلوئیــد را جــدا و در ســلولهای ایمنــی مغــز
(ســلولهای میکروگلیــا) وارد کننــد و آشــفتگی و ضایعــات را پــاک
کننــد و ســلولهای ســالم باقــی بماننــد .ایــن روش در موشهــای
زنــده مبتــا بــه آلزایمــر مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه و دانشــمندان
در ایــن آزمایــش از تزریــق مســتقیم مولکــول بــه مغــز جونــدگان و
یــک کاوشــگر بــرای تابــش نــور بــه مغــز آنهــا طــی یــک هفتــه بــه
مــدت روزانــه نیــم ســاعت اســتفاده کردنــد .ســپس بافــت مغــز آنهــا
از طریــق تجزیــ ه و تحلیــل شــیمیایی مــورد بررســی قــرار گرفــت و
کاهــش قابــل توجهــی در پروتئیــن آمیلوئیــد مشــاهده شــد .در بخشــی
از آزمایشهــای جداگانــه روی ســلولهای مــوش رشــد یافتــه در یــک
ظــرف آزمایشــگاهی ،مشــخص شــد کــه میکروگلیــا در حــال غــرق
کــردن و تجزیــه آمیلوئیــد آمیختــه بــا اکســیژن اســت.

نتیجه

در حــال حاضــر بهتریــن درمــان بــرای بیمــاری آلزایمــر پیشــگیری از
ش رونــده
آن اســت .ایــن بیمــاری در گــروه بیماریهــای زوال عقــل پیـ 
قــرار میگیــرد و برگشــت پذیــر نیســت .زوال عقــل میتوانــد بســیاری
از سیســتمهای بــدن و در نتیجــه ،قابلیــت عملکــردی را تحــت تاثیــر
قــرار دهــد .تغییــر و اصــاح روشهــای زندگــی تــا حــدودی در
پیشــگیری از ایــن بیمــاری موثــر بــوده اســت امــا بــا ایــن وجــود هیــچ
راه مطمئنــی بــرای پیشــگیری از آن وجــود نــدارد.

آلزایمر

گاهنامهی دانشجویی ،علمی – فرهنگی
دانشــگاه علــوم پزشــکی شیـراز

مهندسی خاطرات
وفاداری به خاطرات
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انســان چيــزي جــز خاطراتــش نيســت ،زيــرا هــر
انســاني بــا پيونــد قلــب ،كبــد ،كليــه و ســاير اعضــا
ميتوانــد بــه حيــات خــود ادامــه دهــد ولــي خاطــره
پيونــد زدنــي نيســت .خاطــرات اعــم از شــخصي و بــه
ويــژه اجتماعــي كــه حقيقتــي را در خــود نهــان دارنــد،
نبايــد فرامــوش شــوند حتــي اگــر ســالياني ســپري
شــده و شــرايط جامعــه در ظاهــر عــوض شــود .مــرور
خاطــرات جامعــه يعنــي يــادآوري و احتــرام بــه اهــداف
و آرمانهايــي كــه در مقطعــي از تاريــخ ،عــدهاي بــر
دوش كشــيدند ولــي ناتمــام مانــده و چشــم انتظــار
اهتمــام نســلهاي آتــي ماندنــد .البتــه کــه احتــرام و
وفــاداري بــه خاطــرات ،بــه معنــاي پذيرفتــن بــی چــون
و چــرای وقايــع و آرمانهــاي پيشــينيان نيســت.
(دکتــر منوچهــر ذاکــر)
هــگل در فلســفه تاریــخ خــود میگویــد« :آن چــه تجربه
و تاریــخ بــه مــا میآمــوزد ایــن اســت کــه مردمــان و
دولتهــا هرگــز از تاریــخ چیــزی نیاموختهانــد ،یــا بــر
اســاس اســتنباط خــود از آن عمــل کردهانــد» .اگــر
شــما هــم مثــل مــن اهــل دیــدن فیلــم باشــید احتمــاال
متوجــه شــدهاید کــه در فیلمهــای هالیــوودی
جدیــد نقــش بازیگــران و کاراکترهــای سیاهپوســت
بســیار زیــاد شــده اســت کــه البتــه گاهــی هــم بســیار
ناشــیانه و غیرمنطقیســت ولــی احتمــاال هــدف ایــن
نــوع تصویرســازیها ،ایجــاد خاطــره فرهنگــی بــرای
نس ـلهای جــوان و مهندســی کــردن حافظــه جمعــی
آیندگانشــان اســت .امــا ایــن خاطــره فرهنگــی و حافظه
جمعــی چیســتند و چگونــه مهندســی میشــوند؟
بخشــی از صحبتهــای اســتاد اتابکــی در تعریــف آنهــا
را عینــا نقــل میکنــم« :حافظــه جمعــی (collective
 )memoryکــ ه گاه آن را حافظــه تاریخــی
( )historical memoryنیــز میخوانیــم ،نمــودار یــا
تجلــی گذشــته مشــترکی اســت کــه گــروه یــا جماعتی
را بــه گونـهای بــه یکدیگــر پیونــد میدهــد .هــر گــروه
یــا جماعــت انســانی در ایــن گذشــته مشــترک نــه
تنهــا در پــی یافتــن ریشــه ،هویــت و پیونــدی جمعــی
اســت ،بلکــه از پــی یافتــن و پرداختــن آن گذشــته
مشــترک بــه طــرح چشــماندازی از آینــده خــود نیــز
مینشــیند .در پردایــش حافظــه جمعــی یــا تاریخــی،
نقــش مهــم خاطــره فرهنگــی ()cultural memory
را بایــد بــه دیــده گرفــت .خاطــره فرهنگــی ،حافظــه
جمعــی را ســامان میدهــد و آینــده را میفهمانــد.
حافظــه جمعــی ذاتــی ،تکوینــی ،ژنتیکــی و ابــدی و
ازلــی نیســت بلکــه اکتســابی اســت و دســتخوش
تغییراتــی در گــذر زمــان میشــود و عامــان ســاختن
و پرداختــن حافظــه تاریخــی متفاوتنــد و میتواننــد
جمهــور مــردم ،دولتهــا ،احــزاب سیاســی یــا
نهادهــای مذهبــی و ...باشــند ».طبــق نظــر جــان
هرولــد پــام ،اســتاد برجســته تاریــخ دانشــگاه کمبریــج
در قــرن هجدهــم« ،تصاحــب گذشــته توســط طبقــات
وضیــع و حاکــم و محــروم داشــتن تــوده رعایــا و طبقــه

زوال بیپایان

شمـارهی هـفتـم ،بهـار ۱۴۰۰
تیراژ – ۵۰ :قیمت ۵۰۰۰ :تومان

زحمتکــش ،پدیــدهای بــس همهگیــر در سراســر
تاریــخ مضبــوط بشــری اســت» .از دنیــای تصویرســازی
هالیــوود کــه در ابتــدا مثالــی زدم گرفتــه تــا در عرصــه
بینالمللــی نیــز بســیاری از دولتهــا و حاکمیتهــا
بــا احساســات جمعــی و حافظــه تاریخــی ایــن کار را
کــرده و میکننــد .بــرای مثــال مــا نمیتوانیــم واقعیــت
هولوکاســت را انــکار کنیــم زیــرا مســتندات آن وجــود
دارد ،امــا همیــن هولوکاســت مــورد سوءاســتفاده قــرار
گرفــت و بــرای توجیــه تشــکیل کشــور اســراییل از آن
اســتفاده شــد.

ایرانیان حافظه تاریخی ندارند!

ایــن عبــارت ممکــن اســت اخیــرا بــه گوشــتان خــورده
باشــد امــا ایــن عبــارت ســالیان درازیســت کــه توســط
اندیشــمندان و روشــنفکران ایرانــی مطــرح میشــود.
احمــد شــاملو در ایــن بــاره میگویــد« :ایــن تــوده
ی نــدارد،
ی نــدارد .حافظ ـ ه دس ـتجمع 
حافظ ـه تاریخ ـ 
ش چیــزی
ی اجتماعــیا 
ت عینــ 
هیــچگاه از تجربیــا 
ی نگرفتــه اســت و
ن بهــرها 
نیاموختــه و هیــچگا ه از آ 
ش رســیده ،بــه
درنتیجــ ه هــر جــا کارد بــه اســتخوان 
ل دیگــر» .اســتاد
ی بــ ه ابتــذا 
پهلــو غلتیــده ،از ابتذالــ 
محمدرضــا شــفیعی کدکنــی چنیــن دردمندانــه
پرســید« :از چنیــن ملتــی چگونــه بایــد توقــع حافظــه
تاریخــی داشــت؟» چندصدســال عقبتــر میرویــم،
در جایــی کــه ســعدی بــرای ایرانیــان ســرود« :قــوت
حافظ ـ ه گــر راســت نیایــد در فکــر /عمــر اگــر صــرف
شــود در ســر تکــرار چــه ســود؟»
در همیــن یکصــد ســال اخیــر ،نمادهــا و یادبودهــای
بســیاری بــا تغییــر حکومــت نابــود شــدند از قاجــار
بــه پهلــوی و از پهلــوی بــه نظــام فعلــی .ایــن تخریــب
خاطــرات گســتره وســیعی داشــتهاند تــا حتــی تغییــر
نــام کوچههــا و خیابانهایمــان .شــاید تمــام ایــن
رویدادهــا مصــداق تاریخــی ایــن بیــت از رودکــی
باشــد« :ای کشــته کــه را کشــتی تــا کشــته شــدی
زار؟  /تــا بــاز کــه او را بکشــد آنکــه تــو را کشــت» ایــن
گسســتگیها کــه خاطــره تاریخــی مردمــان را از میــان
میبــرد تــا خاطــرهی ســاخته و پرداختــه شــدهی
تــازهای بــه جــای آن بنشــاند بــه نوعــی میراثزدایــی
و میراثزایینــد و پیامدهایــی دارد کــه نشــانههای آن
را بیشــتر در بحرانهــای هویتــی جمعــی میبینیــم.
مســاله گسســت فرهنگــی و اینکــه در هــر دورهای
کلنــگ بــه دســت میگیرنــد و بــه جــان مظاهــر
دوره گذشــته میافتنــد ،اشــارهای اســت کــه دکتــر
محمدعلــی همایــون کاتوزیــان هــم در قالــب دیــدگاه
«جامعــه کلنگــی» مطــرح میکنــد و میگویــد:
«ایرانیــان بــر خــاف جوامــع اروپایــی جامعـهای کوتــاه
مــدت دارنــد؛ جامعــهای کــه در بســیاری جنبههــای
خــود از جملــه سیاســی ،اجتماعــی و ادبــی همــواره در
معــرض ایــن خطــر هســت کــه هــوی و هوسهــای
کوتــاه مــدت جامعــه بــه جانــش بیافتــد و چیــزی
بــه جــا نگــذارد ».در زبــان عامیانــه فارســی ،واژهی

تاریــخ بــه نوعــی جایــگاه چیزهایــی اســت کــه بایــد
فرامــوش شــوند .حتــی از دوران مدرســه بــه یــاد داریــم
کــه اغلــب ،تاریــخ بیاهمیتتریــن درس و کالســش
را اتــاف وقــت دانشآمــوزان میدانســتند؛ اکنــون
هــم در دانشــگاه کمتــر کســی تمایلــی بــه خوانــدن
بخــش تاریخچ ـهی دروس دارد .گویــی تاریــخ ،حافظــه
مــرده یــا غیرفعــال شــده ماســت و یــک بایگانــی
راکــد محســوب میشــود .در حالــی کــه در بســیاری
کشــورهای غربــی ،تاریــخ را از پراهمیتتریــن دروس
الزم بــرای آمــوزش فرزندانشــان میداننــد .ایــن
مســاله میتوانــد ریشــه در رفتــار اجدادمــان نیــز
داشــته باشــد .بــرای مثــال ایرانیــان ،علیرغــم آوازهی
امپراطــوری و تمــدن پرشکوهشــان ،تاریــخ زیــادی
بــرای نقــل بــه آینــدگان بــه جــای نگذاشــتهاند (صــرف
نظــر از فجایــع تاریخــی بزرگــی کــه بســیاری از دســت
نوشــتهها و کتــب ایرانــی را نابــود ســاخت ماننــد
حملـهی اســکندر و پــس از آن تازیــان ،حملـه مغــوالن
و تیموریــان) .همانطــور کــه نیچــه «برتریخواهــی»
ایرانیــان را مــورد ســتایش قــرار داده بــود ،اســاتیدی
ماننــد اســتاد محمــد صنعتــی نیــز بــر ایــن باورنــد کــه
زمانــی کــه مــا ایرانیــان بیشــتر بــه جنــگ و تــدارکات
جنــگ بــرای گســترش امپراطوریمــان مشــغول بودیــم
تاریخنــگاران غربــی (ماننــد هــرودوت و گزنفــون)
تاریــخ ایــن رویدادهــا را مینوشــتند .میتــوان گفــت
در گــذر زمــان ،تفــاوت عمــده مــا بــا جوامــع غربــی در
ایــن بــوده کــه آنهــا بیشــتر بــه فرهنگــی نوشــتاری
تکیــه داشــتند و مــا غالبـاً بــا فرهنگــی شــفاهی زندگــی
کردهایــم بنابرایــن تعجبــی نــدارد کــه حتــی امــروزه
هــم کــه آمــار باســوادان بســیار باالســت ولــی تیــراژ

کتــاب در ایــن جامعــه هشــتاد میلیونــی بیــن دو تــا
ســه هزارتــا اســت .در فرهنــگ شــفاهی ،انتقــال دانــش
و اطالعــات ســینه بــه ســینه اســت پــس هــم «تاریــخ»
هــم «حافظــه جمعــی» مــا غیرمکتــوب بــوده اســت.
گرچــه در دوران اســامی تاریخنگارانــی ماننــد طبــری
و دیگــران بودهانــد ولــی بــه ســرعت و بــه خصــوص
پــس از حملــه مغــول ،فرهنــگ تودههــا غالــب گشــته
و اندیشـ ه از نــوع اندیشــه اســطورهای رواج یافتــه اســت؛
«شــاهنامه» طبعــاً بســیار بیشــتر از تاریــخ طبــری و
بیهقــی خوانــده و نقــل میشــده اســت .بنابرایــن
میتوانیــم نتیجــه بگیریــم کــه «تاریــخ» بیشــتر بــر
«حافظــه جمعــی» تکیــه دارد تــا دستنوشــتههای
تاریخنویســان.
در جوامعــی بــا فرهنــگ شــفاهی و اندیشــهی
اســطورهای ،حافظــه جمعــی بــا شــایعه پــردازی ،یــک
کالغ چهــلکالغ ،قهرمانپــروری ،رجزخوانــی شــکل
مییابــد .ایــن روایــت ســینه بــه ســینهی “رویدادهــای
تاریخــی” نشــاندهنده قویتــر بــودن تودههــای
مــردم عــادی نســبت بــه تاریخنــگاران و پژوهشگــران،
در تشــکیل حافظــه تاریخــی و جمعــی میباشــد کــه
بســیار هــم در معــرض ایجــاد حافظــه کاذب خواهــد
بــود .بهویــژه در عصــری کــه عصــر رســانه و اینترنــت
اســت و بـ ه همــان انــدازه کــه میتوانــد اطالعــات بدهــد
و در خدمــت دموکراســی باشــد ،بــه همــان انــدازه
نیــز میتوانــد بــا رویدادهــای ســاختگی ،اطالعــات
دروغیــن ،اســطوره پــردازی و تبلیغــات نادرســت ،نقــش
بــا قدرتــی در ایجــاد “حافظــه تاریخــی کاذب” ایفــا
کنــد( .دکتــر محمــد صنعتــی)

زهرا حیدرنژاد  -کارشناسی اتاق عمل ۹۶

نقد فیلم The Father
فیلــم «پــدر» ( )The Fatherفیلمــی در ژانــر درام اســت کــه در
ســال  2020نظــر بســیاری از منتقــدان و مخاطبــان ســینما را به
خــود جلــب کــرد« .آنتونــی هاپکینــز» بــرای بــازی بــه عنــوان
نقــش اول ایــن فیلــم توانســت در ســن  ۸۳ســالگی جایزه اســکار
را بــرای دومیــن بــار از آن خــود کنــد .ایــن فیلــم در مراســم
اســکار  ۲۰۲۱همچنیــن موفــق بــه دریافــت جایــزه بهتریــن
ســناریو اقتباســی شــد .فلوریــن زیلــر نویســنده و کارگــردان
ایــن فیلــم ،آن را بــر اســاس یــک نمایشــنامه فرانســوی موفــق
بــه همیــن نــام نوشــته اســت .کارگــردان در ایــن فیلــم مــا را
در ذهــن آنتونــی هاپکینــز بیمــار قــرار میدهــد کــه از قضــا
در فیلــم هــم آنتونــی نــام دارد و بــه ایــن ترتیــب بــه مــا اجــازه
میدهــد درماندگــی و گیجــی او را طــوری تجربــه کنیــم انــگار
کــه خودمــان در چنیــن شــرایطی هســتیم .آنتونــی هاپکینــز کــه
پیشتــر بــه عنــوان شــخصیت لکتــر در فیلــم جنایــی ســکوت
برههــا ( )Silence of the lambsشــناخته شــده اســت ،بــه خوبــی
توانســت نقــش دراماتیــک جدیــدی را در ایــن فیلــم از خــود بــه
جــای بگــذارد« .اولیویــا کلمــن» نیــز کــه هنرنمایــیاش را در
ســریال در حــال پخــش تــاج ( )The Crownتماشــا کردیــم ،در
ایــن فیلــم ایفــای نقــش کــرده اســت.
داســتان ایــن فیلــم دربــاره ی پیرمردی اســت کــه در زوال عقلی
خــود بــا افزایــش ســن از کمکهــای دختــرش امتنــاع میکنــد.
ایــن پیرمــرد دائمــا توهمــات خــود را زندگــی میکنــد و هیــچ
شــناخت درســتی از شــرایط اطرافــش نــدارد .در ســکانسهای
اولیـهی فیلــم میبینیــم کــه او در مــورد کســانی کــه در اطرافش

هســتند دچــار ظــن و گمــان اســت .روایــت داســتان بــه گونـهای
اســت کــه انــگار تماشــاگر نیــز بــه همــراه آنتونــی بــا زوال عقلــی
آن شــخصیت همــراه اســت .آنتونــی هاپکینــز کالفگــی و نگرانــی
کاراکتــر خــود نســبت بــه آینــدهی پیــش رویــش را بســیار
مشــهود در آورده اســت .اگــر قبــا معاشــرت بــا یــک بیمــار
مبتــا بــه آلزایمــر را تجربــه کــرده باشــید ،بهتــر میتوانیــد
بــا فیلــم و شــخصیت اصلــی داســتان ارتبــاط برقــرار کنیــد و
درک بهتــری از ایــن بیمــاری بــه دســت بیاوریــد .زیباتریــن
جنبــهی ایــن فیلــم و تمایــز آن بــا ســایر فیلمهایــی کــه بــا
مضمــون ســالمندان ســاخته شــدهاند ایــن اســت کــه مخاطــب را
درگیــر یــک بــاوری میکنــد کــه چنــد دقیقــه ی بعــد ،متوجــه
میشــود بــاور او اشــتباه بــوده اســت .بــرای مثــال در سکانســی
کــه بازیگــر نقــش دختــر پیرمــرد تغییــر میکنــد ،همــهی
باورهــای مخاطــب از چیــزی کــه تــا بــه آن لحظــه تماشــا کــرده
اســت میشــکند و ایــن بــه جذابیــت فیلــم میافزایــد .اگــر
فیلــم را چنــد بــار ببینیــم ،توجهمــان بــه جزئیــات حیــرت انگیــز
زیــادی جلــب میشــود .مثــا لبــاس روی تابلــو همــان لباســی
بــود کــه پرســتار پوشــیده بــود و یــا آشــپزخانه در کســری از
ثانیــه مــدرن شــد .کارگــردان تماشــاچی را در چالــش عمیقــی
قــرار میدهــد و بــرای ایــن کار حقههــای ســینمایی زیــادی را
پیــاده کــرده اســت .ایــن فیلــم یــک تصویرســازی غریــب و بــی
رحمانــه از احساســی اســت کــه هــر فــردی ممکــن اســت در
زمــان از دســت دادن کنترلــش بــر روی درک خــود از واقعیــت
دنیــای اطرافــش تجربــه کنــد .تــاش آنتونــی بــرای توضیــح
دادن منطقــی شــرایطش بــرای خــود ودیگــران بســیار تاثیرگــذار
و تــکان دهنــده اســت .در بعضــی از لحظــاتِ آرام امــا ناخوشــایند

فیلــم ،دنیــای او بــار دیگــر تغییــر کــرده امــا آنتونــی همچنــان
ســاکت اســت ،زیــرا میدانــد کــه تــاش او بــرای ســوال کــردن
در مــورد دنیایــی کــه پــس از بیــدار شــدن در برابــر چشــمانش
ظاهــر شــده ،گــوش شــنوایی پیــدا نخواهــد کــرد .ایــن فیلــم
ســیر زمانــی عجیبــی را طــی میکنــد .تکههــای فیلــم ماننــد
پــازل بایــد کنــار هــم قــرار بگیرنــد تــا ماجــرای منظــم و ســیر
داســتان بــرای مخاطــب مشــخص شــود و ایــن پــازل در انتهــای
فیلــم حــل میشــود .مــا بــا پــدری در ایــن فیلــم ســر و کار
داریــم کــه در کنــار همــهی ویژگیهــای شــخصیتی جــذاب و
بامــزهاش همچــون رفتــار بچگانــه ،خساســت ،واهمــه داشــتن از
تنهایــی و حــق بــه جانــب بودنــش در حــال حاضــر بــه واســطهی
ســنش راوی قابــل اعتمــادی نیســت .فضــای فیلــم بــه واســطه
ی تــک لوکیشــنه بــودن شــبیه بــه تئاتــر اســت .رونــد زندگــی
همیشــه بشــر را شــگفت زده میکنــد .شــیوهی روایــت در
«پــدر» بیــش از آن کــه بخواهــد مخاطــب را از قص ـهای باخبــر
کنــد ،قراراســت بــه واســطهی شــیوهی بــه یــادآوری رخدادهــا،
مــا را بــا ترسهــای یــک پــدر در پیــری آشــنا کنــد؛ پــدری
کــه احتمــاال دلــش نمیخواهــد نســخهای کــه واقعیــت جلــوی
چشــمش گذاشــته را بپذیــرد.
فیلــم «پــدر» بــا ایــن کــه داســتان فراموشــی را روایــت میکنــد
امــا بــه ســادگی فرامــوش نمیشــود .کافــی اســت تنهــا یــک
بــار بــه تماشــای ایــن فیلــم بنشــینید و بــرای مدتهــا در
حافظهتــان ثبــت میشــود .پــدر بیشــک نــه تنهــا یکــی از
بهتریــن فیلمهــای امســال بلکــه یکــی از بهترینهــای دنیــای
ســینما اســت.

