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ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق ﺑﺎ رﺿﺎ اﺳﺪی درﺑﺎره ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﺳﺪی در اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻬﻤﯽ
درﺑﺎره ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﺮی اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺷﺮق :ﮔﺮﭼﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داری ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دور ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ،اﻣﺎ در  ۴۰ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داری
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داری ﻫﻨﺮی ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ روﻧﻖ دوﺑﺎره ﮔﺎﻟﺮی ﻫﺎ در دﻫﻪ  ۸۰ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴــﺘﺮده ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ دوﺑﺎره ای ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻫﺮ دﻫﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز از ﺳﻮی ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻧﯿﺰ اﺷﺘﯿﺎق زﯾﺎدی ﺑﻪ ورود در اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳــﺖ.
در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺿﺎ اﺳﺪی در ﻣﺴﯿﺮی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻗﻮام ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻫﺎی اواﯾﻞ دﻫﻪ
. ۸۰رﺿﺎ اﺳﺪی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دار ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۱۳۴۵اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺎﻟﻘﻪ دﯾﺮﯾﻨﻪ اش ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺒﺮﯾﺖ ،ﺗﻤﺒﺮ،
ﺻﺎﺑﻮن و  ...ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻌﺪ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداری ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺎﻟﻘﻪ ﻫﻨﺮی اش ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺖ .رﺿﺎ اﺳﺪی در اﯾﻦ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداری ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
*ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداری ﻫﻨﺮی و ﮔﺮدآوری آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ؟
ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ ً ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداری ﺷﺮوع ﮐﺮدم .ﺣﺎل ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ ﻫﻨﺮی ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداری ﻏﯿﺮﻫﻨﺮی .از ﺑﭽﮕﯽ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ
آﺛﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺒﺮ ،ﮐﺒﺮﯾﺖ ،ﺻﺎﺑﻮن و ...را ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﭽﮕﺎﻧﻪﺗﺮ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﺪم و ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﺣﺘﯽ در دورهای ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺘﺮﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﺷﺪم و در دورهای ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮدم و اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداری در
زﻧﺪﮔﯽام ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻫﻨﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداری را ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد و ﻃﺒﻌﺎ ً ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدار اﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎ ً
ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺧﻮدش را ﮐﺸﻒ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻮرد ﻣﻦ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداری ﺷﺮوع ﺷﺪ و از
اواﺳﻂ دﻫﺔ  30زﻧﺪﮔﯽام ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  20ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﮐﺮدم و ﺑﻌﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ روﺣﯿﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداری و
ﺳﺎﺑﻘﻪاش در ﻣﻦ ﺑﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ،ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻣﺠﺴﻤﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ درآوردن و دﻧﺒﺎل ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮدن و اﺻﻮﻻ ً اﯾﻦ ﺳﯿﺎق ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداری ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺗﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺎزﻟﯽ ﻣﯽﭼﯿﻨﯿﺪ
و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﺎزل را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﭘﺎزل ﺣﻞ ﺷﺪ اﺷﺒﺎع ﺷﺪهاﯾﺪ .اﯾﻦﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﺘﯽ ﻧﺪارد درﺳﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای
زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﺑﻮدﺟﺔ ﻣﺸﺨﺼﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪة اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ.
*ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﺮی را ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﺨﺸﯽ آن را
در راﺳﺘﺎی ﯾﮏ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻃﺒﻘﺔ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ دارﯾﺪ؟
ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﻫﺮ دو ﻧﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ،درﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﺮی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎﻟﻢ،
دﻗﯿﻖ و ﺑﺎ داﻧﺶ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﯾﮏ ﮐﻤﮏ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﺴﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﻧﻈﻤﯽ ﺑﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎر ﻣﻮزه ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻮزه ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺴﺠﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ دﻫﺪ و ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ از آن ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی آن را ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯽ
ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ،آن ﻫﻢ ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ارزش آن را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺻﺤﯿﺤﯽ از آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺎ
ﻣﻨﻔﯽ ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﯿﻢ و ﺑُﻌﺪ ﻣﺜﺒﺖ آن را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ و اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداری ﯾﮏ ﮐﻤﮏ و ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
اﺳﺖ و ﺧﯿﻠﯽ از آﺛﺎری ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ارزش ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ ،ﮔﺎﻫﯽ
ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﻮب ﺳﺮاغ آنﻫﺎ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق آن را داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻧﮕﺎه ﻣﺜﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداری دارم.
*در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداری ﺧﻮدﺗﺎن را ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ و روﺷﯽ ﻣﯽداﻧﯿﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ آﯾﺎ از ﻣﺸﻮرتﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ؟
ﻗﻄﻌﺎ ً اﯾﻦ ﺳﺒﮏ و روش ﻫﺴﺖ و ﻗﺒﻼ ً ﻫﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺨﺼﯽاش ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ
اوﻟﯿﻦ اﺻﻞ ﺑﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎری را ﻣﯽﺧﺮم آﻧﻘﺪر زﯾﺒﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻢ آن را در ﻣﻨﺰﻟﻢ ﺑﮕﺬارم و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ آن زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻢ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ روز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﻮل ﮐﻨﻢ ،ﺣﺪاﻗﻞ از ﺧﻮدش ﻟﺬت ﺑﺒﺮم .ﭼﻮن ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻧﺒﺎرﺷﺎن اﺳﺖ و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ آن ﮐﺎر را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻪ ﻣﻦ دوﺳﺖ
دارم اﮔﺮ اﺛﺮی را ﻣﯽﺧﺮم ﺣﺘﻤﺎ ً آن را ﺑﺒﯿﻨﻢ .ﭼﻨﺪان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﺑﺰرگ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،زﯾﺮا اﻧﺮژی آن را ﻧﺪارم ،ﮐﺎر ﺑﺰرگ ﺟﺪا از ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﯿﺎز دارد ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،ﻧﮕﻬﺪاری و ...ﺳﺨﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و ﻣﻦ اﺻﻮﻻ ً اﻫﻞ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی
ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪم ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدم ﺳﺒﮑﯽ اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ دوﺳﺖ دارﻧﺪ دورة آﺛﺎر ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ آرﺗﯿﺴﺖ را ﺟﻤﻊ
ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از ﯾﮏ آرﺗﯿﺴﺖ ﺗﻌﺪاد آﺛﺎر زﯾﺎدی را ﻧﻤﯽﮔﯿﺮم و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ اﺛﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻢ ،ﺣﺘﻤﺎ ً دوﻣﯽ وﯾﮋﮔﯽای داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در اوﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ آن را از دﺳﺖ دﻫﻢ ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﻣﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻨﻮال ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺗﻨﻮع ﻧﺪارد و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورة آﺛﺎر ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﯾﺎ
ﺳﺒﮏ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ دورة زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪودﺗﺮی اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽروم ،ﮔﺮﭼﻪ ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ اﺻﻠﯽ در ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
دارم ،اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮدم را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪام ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ.
*از ﻣﺸﻮرت...
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮدن ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدار ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮد .از ﮐﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻣﺸﻮرت
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺪاﻧﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺳﻠﯿﻘﻪای اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ارزﺷﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدار ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ اﺛﺮی ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﯽارزد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺳﻠﯿﻘﻪای ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺸﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﺎوره در اﺑﺘﺪای راه ﺿﺮوری
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ از ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﯿﺪ روی ﭘﺎی ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺪ ﺑﺎز ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدار ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد ارزش اﺛﺮ و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ارزش ﮐﺎﻓﯽ دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﻮرت
ﮐﺮدهام .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺰاﯾﺎ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﻦ در ﻣﺸﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آﺛﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪود ﻋﻤﻞ
ﮐﺮدهام.
*در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و آﺛﺎرﺷﺎن ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﻨﺮ اﻫﺘﻤﺎم دارﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
داﻧﺴﺘﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛﺎر ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟
دﯾﮕﺮ ﭼﻘﺪر در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺧﻮد را ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻪ
ِ
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﺰﺋﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداری اﺳﺖ .ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد و ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺖ ،دﯾﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﻤﺎﺷﺎی اﺛﺮ از ﻧﺰدﯾﮏ ،ﺣﺲ ﮐﺮدن و ﻟﻤﺲ آن ،ﺑﻪ ﻓﺮد درﺑﺎره ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻨﺮر ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻧﻤﯽآﻣﻮزد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ روی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر
ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﺷﺮاف داﺷﺖ ،اﯾﻦﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﺎر زﯾﺒﺎ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ او را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﺪ و ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ ﯾﺎ ﺳﺒﮏ ﻫﻨﺮ را از ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﻨﯿﺪ ،راﻧﺪﻣﺎن اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و ﻓﺮد اﻃﻼﻋﺎت آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻢ از
آن ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺖ و از دل ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ را اﻧﺠﺎم داد .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدار ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی
را ﻧﻘﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ اﺛﺮ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ دارد ،ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﻤﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﺮدﯾﺪ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ آن اﺛﺮ

اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ روی ﻫﻤﻪ آرﺗﯿﺴﺖﻫﺎ و ﻋﻤﺪة ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،آن آﺛﺎری را ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﮑﺲ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ
از ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ را داﺷﺘﻢ ﮐﻪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ ﭼﻮن در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮای
ﻣﻦ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﺮژی ﮐﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ دﺳﺖ آورم .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﮔﺮ وارد اﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﺸﻮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺪدرﺻﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ وﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ .وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﯾﻢ و راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺜﺒﺖ روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺷﺪ.
*در ﮔﺮدآوری آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﺗﻢ ،ﺳﺒﮏ ﯾﺎ دورة ﺧﺎﺻﯽ از ﻫﻨﺮ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﮔﺮاﯾﺶ دارﯾﺪ؟ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداری
را ﯾﮏ ﻫﻨﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداری را از دورهﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺣﺘﻤﺎ ً ﯾﮏ ﻫﻨﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻮازن ،اﺻﯿﻞ و ......را
در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد .ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺷﻮد از ﻫﺮ ﭼﻤﻦ ﮔﻠﯽ
ﭼﯿﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد .ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻋﺪهﻣﻨﺪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻧﻘﺎش ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻓﺮدی ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدار ﺧﻮب ﺑﺪل
ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداری ﻣﺘﻮﺳﻂ .ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻓﺮدی ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدار ﺷﻮد ،ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻨﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻨﺮ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﺗﻢ ،ﺳﺒﮏ ﯾﺎ دورة ﺧﺎﺻﯽ از ﻫﻨﺮ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﮔﺮاﯾﺶ دارم ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﻫﻢ ﺟﺰوی از ﻫﻤﺎن ﻗﻮاﻋﺪ
اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻢ و ﺳﺒﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ،ﺳﺒﮏ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺘﻮازن ﺑﺎﺷﺪ و از ﻫﻤﺔ ﺳﺒﮏﻫﺎ
در آن ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻦ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽروم؛ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﯽ از ﻧﻈﺮ رﻧﮓﺑﻨﺪی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﯽ از وارﯾﺘﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ رﻧﮓﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﺑﺪﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮزﻧﺖ ﮐﺮدن و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﺮای
اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ دﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺒﻞ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮔﺮدآوری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﯾﺰ زد ،ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮد
ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﭘﺎ را از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﺧﺎرج از ﺧﻂ اﺻﻠﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ آن ﻫﻢ ﺑﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ داﻧﺶ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺻﺪدرﺻﺪ ﻣﻦ ﮔﺮاﯾﺶ دارم و در ﻣﻮرد ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮاﯾﺸﻢ ﺑﻪ دﻫﺔ  50 ،40و ﺷﺎﯾﺪ 60
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در دﻫﺔ  60آﺛﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن آﺛﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﮐﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻓﻀﺎ ،ﻓﻀﺎی
ﻣﺎرﮐﺖ ﺻﺮف ﻧﺒﻮده و ﻧﺘﺎﯾﺞ درﺧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ورود ﮐﻨﻢ ،ﻗﻄﻌﺎ ً ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺒﮏ ،ﺗﻢ و دورة ﺧﺎص ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻫﺴﺘﻢ.

*ﭼﻘﺪر ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﺮی را ﺣﺮﻓﻪای و اﺳﺎﺳﺎ ً ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽداﻧﯿﺪ و ﭼﻘﺪر آن را ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮏ
ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﻗﻄﻌﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺔ ﺷﺌﻮن زﻧﺪﮔﯽ آدم ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداری ﻫﻢ ﯾﮏ راﺑﻄﺔ دوﻃﺮﻓﻪ
اﺳﺖ .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﺮف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری وارد اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻮد زﯾﺮا ﻗﻄﻌﺎ ً ﻣﺘﻀﺮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﻟﺬﺗﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﺮد ،اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در اداﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ را ﺑﻪ دﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮد
ﺟﻮاب ﻧﮕﯿﺮد اﻣﺎ ،اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺤﺮک ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدار اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﻧﮕﯿﺰة اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻢ وﺟﻮد دارد .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺳﻮدش از ﺑﺎزارﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﺻﻮﻻ ً ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدار دﻟﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﺑﺎارزش را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ارزش در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر اﺳﺖ .ﺑُﻌﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻌﻨﺎ دارد ،اﻣﺎ
ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﺮی ﺣﺮﻓﻪای ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ،ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﺮ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ،
ﺧﺐ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﺮ اﮔﺮ ﺟﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪای اﺳﺖ و ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﺮ آﻣﺎﺗﻮر ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻗﻄﻌﺎ ً ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ
ﻣﺮوﻧﺪ اﺳﺖ  ،زﯾﺮا ﻟﺬت دارد و ﻋﻼﻗﻪ ﻫﻢ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺬت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ اﺳﺖ .ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮی
ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻮﯾﺖ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ و ...ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ وارد ﺟﺎﻣﻌﺔ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداران
ﯾﺎ دوﺳﺖداران ﻫﻨﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺑُﻌﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽرود ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦﮐﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻫﻤﯿﺖ دارد.

*آﯾﺎ در ﻣﻮرد ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﻓﮑﺮ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﮐﺜﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداران ﯾﮑﯽ از آرزوﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ درﺧﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﻘﺪر
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮان از روی آن ﮐﺘﺎب ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ درﺧﻮر ﺑﻮدن را ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺧﻮدش ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ،
ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ .ﺑﻨﺪه ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﻪ دارم درﺧﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﺘﺎب
ﻧﯿﺴﺖ وﮔﺮﻧﻪ ﭼﻪ اﻓﺘﺨﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ آﺛﺎر را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﻟﺬﺗﯽ در آن وﺟﻮد دارد ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺳﻬﯿﻢ ﺷﻮم.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮی در ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻢ از اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻣﻨﯿﺘﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ و ...آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺣﻮاﺷﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ در ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺪهآل ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ذات اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ آراﻣﺶ ﻧﺴﺒﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻫﺪف
ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﺳﯿﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﻮع
ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻫﺰار ﺣﺎﺷﯿﺔ دﯾﮕﺮ از آن ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ از ﻫﻤﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداراﻧﯽ ﮐﻪ آﺛﺎرﺷﺎن را ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺳﻬﯿﻢ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ از ﻧﻈﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﭼﺎپ ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ در ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ دادﻧﺪ
)ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ زﯾﺎد ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ( اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﺌﻮالﺗﺎن ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﺑﻨﺪه ﻧﻪ در اﯾﻦ ﺣﺪ ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻄﺶ ﻣﻬﯿﺎﺳﺖ.
اﻣﯿﺪوارم روزی ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.

