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جایگاه و نقش کتاب، کتابدار وکتابخانه  های زندان در فیلم های سینمایی
 )مطالعه موردی: فیلم-های رستگاری درشاوشنگ، کتابخوان، کمپ ایکس ری(

لیلی وکیلی1  *، محسن حاجی زین العابدینی2 

چکیده
ــای  ــدار در فیلم ه ــدان و کتاب ــای زن ــه  ه ــاب، کتابخان ــش کت ــگاه و نق ــایی جای ــر شناس ــش حاض ــدف از پژوه ــدف: ه ه
ــا  ــروری ب ــای م ــوع پژوهش ه ــاظ روش از ن ــردی و از لح ــدف کارب ــاظ ه ــر از لح ــش حاض ــود. روش: پژوه ــینمایی ب س
رویکــرد میدانــی انجــام شــده اســت. در پژوهــش حاضــر بــا اســتفاده از پایــگاه بیــن المللــی آی ام دی بــی ســه فیلــم 
شــاخص )رســتگاری در شاوشــنگ، کتابخــوان و کمــپ ایکــس ری( بــه عنــوان نمونــه مــورد بررســی انتخــاب شــدند و 
ــه  ــای مطالع ــه و ابزار ه ــی مطالع ــدار و به طورکل ــه، کتاب ــاب، کتابخان ــه نقــش کت ــوا ب ــل محت ــا نشــانه شناســی و تحلی ب
پرداختــه شــد. یافتــه  هــا: داده هــا بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. بررســی ها نشــان داد 
ــر و کوشــا اشــاره  ــدار پیگی ــوان یــک کتاب ــه عن ــاه ب ــی بی گن ــه نقــش یــک زندان ــم رســتگاری در شاوشــنگ، ب کــه فیل
می کنــد کــه چگونــه بــا ســعی و تــاش فــردی، کتابخانــه مخروبــه و غیرقابــل اســتفاده زنــدان را بــه محیطــی آموزشــی و 
ســودمند بــدل می نمایــد. در فیلــم کتابخــوان کارگــردان بــه رابطــه یــک نوجــوان و یــک زن میانســال بــا محوریــت کتــاب 
مــی پــردازد و در ادامــه بــه نقــش آمــوزش در زنــدان، کتابخوانــی و خودآمــوزی در زنــدان اشــاره مــی کنــد. در فیلــم کمــپ 
ایکــس ری کارگــردان ماجــرای یــک زندانــی و یــک زندانبــان در نقــش یــک کتابــدار را بــه تصویــر مــی کشــد و تاثیــر 
مطالعــه و نــوع توزیــع کتــاب بــرای زندانیــان خــاص در گوانتانامــو و محدودیت  هــا را روایــت مــی کنــد. نتیجه گیــری: بــا 
مطالعــه انجــام شــده بــه نظــر مــی رســد فعــاالن حــوزه فیلم ســازی توجــه چندانــی بــه نقــش مطالعــه و تاثیــر کتابخانــه 
ــه  ــا مقول ــدان در فیلم هــای ســینمایی نداشــته اند؛ اینکــه تعــداد انگشــت شــماری فیلــم در ارتبــاط مســتقیم ب  هــای زن

مطالعــه در زنــدان ســاخته شــده دلیــل خوبــی بــرای ایــن ادعاســت.

کلیدواژه: کتاب، کتابدار، کتابخانه، فیلم، زندان
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2. استادیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
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مقدمه
ــر کشــاندن دغدغه هایــی بشــری  ــه تصوی ــزرگ نمایشــی کــه نقــش به ســزایی در ب ســینما، هنــر هفتــم، ایــن صنعــت ب
ــد در زندگــی و افــکار افــراد  ــا به کارگیــری ابزار هــای مختلــف مــی توان داشــته و دارد. ایــن رســانه اجتماعــی و فراگیــر ب
جامعــه تاثیــر بگــذارد. بایــد گفــت ابزار هــای مختلفــی مــی توانــد بــه کمــک فیلم ســازان وکارگردان هــا بیایــد و آن هــا را 
در بیــان و القــاء مطالب شــان بــه مخاطــب یــاری رســاند. یکــی از ایــن ابزار هــا، اســتفاده از کتــاب و کتابخانــه  هــای زنــدان 

در فیلــم هــای ســینمایی اســت.
ــه ای  ــد و کتابخان ــه صــورت بازداشــت به ســر می برن ــز ب ــراد در آن مرک ــه اف ــی اســت ک ــازمان تأدیب ــا س ــاد ی ــدان نه زن
ــام دارد. هــدف از تاســیس  ــدان ن ــه زن ــان ایجــاد می شــود؛ کتابخان ــرای اســتفاده زندانی هــم کــه در محــل بازداشــگاه ب
کتابخانه هــای زنــدان کمــک بــه زندانیــان در دســتیابی بــه شــرایط مطلــوب بــرای بازگشــت بــه زندگــی در اجتمــاع و یــا 

ــر کــردن وقت هــای فراغــت آن هاســت.  ــه نوعــی پ تحمــل دوران محکومیــت و ب

 مهم ترین وظایف کتابخانه های زندان به شرح زیر است: 
١. ایجاد و تقویت عادت به مطالعه در زندانیان؛

٢. حمایت از خودآموزی و آموزش  های انفرادی تحصیات رسمی در تمام سطوح؛ 
٣. پرورش خاقیت  های فردی؛

٤. فراهم آوردن دسترسی زندانیان به اطاعات مورد نیاز در زمینه های مختلف؛ 
٥. تأمین نیاز های برنامه های بازپروری فرهنگی؛

٦. پر کردن اوقات فراغت؛
٧. ایجاد عائق مثبت در افراد؛

٨. فراهم آوردن مواد خواندنی شغلی و حرفه ای برای کارکنان 

ــکار اســت؛ از  ــان بزه ــان و جوان ــودکان، نوجوان ــداری از ک ــه محــل نگه ــت ک ــای اصــاح و تربی ــن مســاله در کانون ه ای
اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت.

ــه  ــا ب ــه زندان  ه ــتین کتابخان ــکا، نخس ــا و آمری ــم اروپ ــرن نوزده ــای ق ــه در زندان  ه ــت ک ــده اس ــی آم ــع تاریخ در مناب
وجــود آمدنــد کــه زندانیــان در شــرایط خاصــی می توانســتند از آن هــا اســتفاده کننــد. کشــور هلنــد هــم در ســال ١٨٤١ 
قانونــی را تصویــب کــرد کــه بــه موجــب آن هــر زنــدان بایــد کتابخانــه ای داشــته باشــد و در ایــن کشــور پیــش از احــداث 
کتابخانــه عمومــی، کتابخانــه در زنــدان شــکل گرفــت. چارلــز دیکنــز٣  نویســنده صاحــب نــام انگلیســی هــم در کتــاب 
ــت:  ــدان آورده اس ــک زن ــود از ی ــاهدات خ ــاره مش ــت؛ درب ــته اس ــال ١٨٤٢ نوش ــه در س ــی« ک ــت  های آمریکای »یادداش
ــز  ــار دارد و به طــور محــدود اجــازه دارد از ســایر کتاب  هــا نی ــاب مقــدس، انجیــل، لوحــه و مــداد در اختی ــی؛ کت »زندان
اســتفاده کنــد و قلــم و جوهــر و کاغــذ نیــز تحــت  شــرایطی در اختیــار وی قــرار می گیــرد.« در اینجــا می تــوان اشــاره 
ــه ای  ــات کتابخان ــه خدم ــا ارائ ــت ام ــوده اس ــاب ب ــای از کت ــکا مجموعه  ه ــای آمری ــال ١٨٤٢ در زندان  ه ــه از س ــرد ک ک
ــکا در ســال ١9٣٢،  ــدان در آمری ــای زن ــا تاســیس انجمــن کتابخانه  ه ــرد و ب ــان از ســال ١900 شــکل می گی ــه زندانی ب
ــه دوم  ــروری در نیم ــا و موسســات بازپ ــه ای در زندان  ه ــات کتابخان ــد و خدم ــدا می کنن ــا رســمیت پی ــه زندان  ه کتابخان
ــای  ــه کتاب  ه ــه البت ــوند ک ــوب می ش ــی محس ــه عموم ــی کتابخان ــدان نوع ــای زن ــد. کتابخانه  ه ــتم رخ می ده ــرن بیس ق
3. Charles Dickens
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ــی  ــه در اداره فرهنگ ــه بخــش کتابخان ــرای ورود ب ــاب  ب ــر کت ــوند. ه ــده می ش ــت بیشــتری برگزی ــا دق موجــود در آن ب
ــد. ــدا می کن ــازه ورود پی ــد اج ــس از تایی ــرد و پ ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــا م زندان  ه

مبانی نظری
معمــوال در زندان هــا افــراد مختلفــی از جملــه: زن و مــرد، تحصیلکــرده و بــی ســواد و از فرهنگ هــا و نژاد هــای 
مختلفــی در کنــار هــم جمــع شــد ه اند؛ بنابرایــن جلــب رضایــت آن هــا بــرای مطالعــه در زنــدان کمــی مشــکل اســت و 
البتــه مشــکل دیگــری هــم کــه در متــون اشــاره شــده اســت؛ ایــن اســت کــه زندانیــان بــه نگهــداری کتاب هــا اهمیــت 
چندانــی نمــی دهنــد. امــا ایــن نکتــه همیشــه حائــز اهمیــت بــوده اســت کــه کتابخانــه زنــدان مــی توانــد بهتریــن مکانــی 
باشــد کــه زندانیــان مــی تواننــد در آن بــدور از غوغــای داخلــی زنــدان بــه تفکــر و اندیشــه بپردازنــد و یــا در اعمال گذشــته 
خــود دقــت و قضــاوت کننــد. بــی شــک آشــنایی بــا کتــاب مــی توانــد زندانیــان را از خســتگی و فشــار های داخلــی زنــدان 
ــه از آن  ــد و از اجتماعــی ک ــرار کن ــدان رابطــه برق ــرون از زن ــه بی ــا جامع ــاب ب ــد به وســیله کت ــا مــی توانن ــد. آن ه بر هان

ــر شــوند )شــکوری، ١٣٥٧(. ــد باخب ــه دور افتاد ه ان ب
در جوامــع پیشــرفته کتابخانــه  هــای زنــدان بخــش مهمــی از محیــط زنــدان و پشــتیبان فعالیــت  هــای آموزشــی و تفریحــی 
ــدر٤ ،  ــدان باشــد )فروالن ــات کتابخانه هــای خــارج از زن ــه خدم ــد شــبیه دسترســی ب ــات بای ــه خدم اســت دسترســی ب
ــه هــای عمومــی و  ــد تلفیقــی از کتابخان ــدان بای ــع کتابخانه  هــای زن ــد کــه مناب ٢00١(. بســیاری از پژوهشــگران معتقدن
ــه فرهنــگ لغــات و مجموعــه قوانیــن حقوقــی و  ــد شــامل کتاب هــای چندزبان ــدان بای مدرســه ای باشــد. کتاب هــای زن
البتــه رمــان و شــعر و ادبیــات باشــد. میــزان خوانــدن زندانیــان بــه کیفیــت کتاب هــای موجــود بســتگی دارد وکتابــداری 
کــه عاشــق کارش باشــد و بتوانــد زندانیــان را جلــد خوانــدن کنــد تــا بدیــن ترتیــب تــا نیاز هــای روحی-روانــی آموزشــی 

و حقوقــی زندانیــان را برطــرف کنــد )کــری، ولــف، بوتلیــر و چــان٥ ، ٢00١(.
ــن نکتــه ضــروری اســت کــه هــر چنــد از ســال ١٨٤٢ در  ــادآوری ای ــکا ی ــدان در آمری ــخ کتابخانه  هــای زن ــاره  تاری درب
ــان از ســال  ــه زندانی ــه ای ب ــات کتابخان ــه خدم ــا ارائ ــاب وجــود داشــته اســت؛ ام ــای کت ــکا مجموعه  ه ــای آمری زندان  ه
١900 آغــاز می شــود و بــا تاســیس انجمــن کتابخانه  هــای زنــدان آمریــکا در ســال ١9٣٢ کتابخانه  هــای زنــدان  

ــد. ــدا می کنن ــمیت پی رس
ــردم  ــه م ــی رســد عام ــینمایی، به نظــر م ــای س ــدان در فیلم ه ــای زن ــه ه ــراغ کتابخان ــه س ــم ب ــی روی ــه م ــن مقدم ــا ای ب
تصــوری کــه راجــع بــه کتابخانــه هــای زنــدان دارنــد چیــزی گنــگ در حــد خوانــدن مقــاالت در ایــن زمینــه و یــا شــنیدن 
ــه در  ــه و مطالع ــاب و کتابخان ــه کت ــه در آن ب ــدودی ک ــای مع ــدن فیلم ه ــا دی ــان آزاد شــده باشــد و ی خاطــرات زندانی
زنــدان پرداختــه اســت؛ باشــد. بــه تصویــر کشــیدن فعالیت هــای آموزشــی زنــدان در فیلم هــای ســینمایی مقولــه مهمــی 
اســت کــه کمتــر از ســوی فیلم ســازان مــورد توجــه قرارگرفتــه اســت؛ در پژوهــش حاضــر بــا اســتفاده از پایــگاه فیلــم 
)آی ام دی بــی(٦  و بــا اســتفاده از کلیــدواژه هــای کتابخانــه زنــدان، کتــاب و زندانــی، زنــدان و کتــاب و زنــدان و کتابخانــه 
بــه جســتجو پرداختــه شــد. در نهایــت ســه فیلــم شــاخص رســتگاری در شاوشــنگ٧ ، کتابخــوان٨  و کمــپ ایکــس ری9 
، بــه عنــوان نمونــه پژوهــش مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. علــت انتخــاب ایــن فیلم هــا توجــه ویــژه بــه بحــث کتابخانــه 

4. Frolander

5. Curry, Wolf, Boutilier & Chan

6. IMDB

7. The Shawshank Redemption

8. The Reader

9. Camp X-Ray
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زنــدان بــود.

پیشینه پژوهش 
ــدار در فیلم هــای ســینمایی پژووهش هــای کمــی انجــام گرفتــه اســت کــه در  ــه و کتاب در مــورد نقــش کتــاب، کتابخان

ــه تعــدادی از آن هــا می پردازیــم: ــه ارائ ادامــه ب
میرحســینی و حاجــی زیــن العابدینــی )١٣9٢( در پژوهشــی بــا عنــوان »جایــگاه کتــاب و کتابخانــه در فیلــم  هــای داریــوش 
مهرجویــی )پــری، درخــت گابــی،  هامــون و نارنجــی پــوش(« بــه بررســی جایــگاه کتــاب و کتابخانــه در فیلم هــای پــری، 
درخــت گابــی، هامــون و نارنجــی پــوش، بــا روش تحلیــل محتــوا و مشــاهده مســتقیم پرداختنــد. نتایــج ایــن پژوهــش 
نشــان داد کــه در تمــام ایــن چهــار فیلــم کتــاب جایــگاه خــود را بــه عنــوان یــک راهنمــا در مســیر بازیگــر، کــه دارد 
طرحــی از زندگــی واقعــی را اجــرا مــی کنــد، خــوب حفــظ کــرده و بــه بیننــده نشــان مــی دهــد کــه کتــاب بهتریــن 
ــا کتــاب و مطالعــه در فیلــم هــای  ــه نظــر مــی رســد بهــره گیــری از مفاهیــم مرتبــط ب ــه ب همــدم اســت. همچنیــن ب
ســینمایی نــه تنهــا نمایانگــر دغدغــه هــای ذهنــی کارگــردان اســت، بلکــه انعکاســی از جامعــۀ مخاطــب نیــز مــی باشــد. 
بهــره گیــری از مضامیــن مرتبــط بــا کتــاب و کتابخوانــی در رســانه هــای ســمعی و بصــری بــه ویــژه ســینما بــا جذابیتهای 
خــاص خــود عــاوه بــر انتقــال مفاهیــم مــد نظــر کارگــردان مــی توانــد جامعــه را در ســوق دادن بــه ســمت جامعــۀ دانایی 
محــور و عاقمنــد بــه مطالعــه راهنمایــی کنــد. امیــد کــه در ایــن مســیر از کتابــداران و اطــاع رســانان بــه عنــوان پیــش 

قــراوالن عرصــۀ کتــاب و کتابخوانــی در جهــت نیــل بــه اهــداف بلنــد پیــش رو اســتفاد شایســته بــه عمــل آیــد.
پازوکــی و حاجــی زیــن العابدینــی )١٣9٢( در پژوهشــی تحــت عنــوان »حضــور کتــاب و کتابــدار در فیلم هــای ســینمایی« 
ــا در فیلم هــای پیــش از ســال  ــوع کتابخانه ه ــداران و ن ــد ســن، شــخصیت، جنســیت کتاب ــی مانن ــه بررســی متغیر های ب
٢000 و بعــد از آن پرداخته انــد. نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه فیلمهــای تهیــه شــده از دهــه هفتــاد میــادی تــا کنــون 
یــک ســیر نســبتا ثابــت و یکنواختــی را در معرفــی کلیشــه هــای شــخصیتی کتابــداران و کارکردهــای آنهــا داشــته انــد 
و در ایــن مســیر کمتــر بــه تغییــرات پدیــد آمــده در حــوزه کتابخانــه هــا و کتابــداری نویــن توجــه داشــته انــد هــر چنــد در 

ایــن رابطــه اســتثنائاتی وجــود دارد.
ــوش  ــای و داری ــعود کیمی ــار مس ــی آث ــوای اجتماع ــل محت ــوان »تحلی ــت عن ــود تح ــه خ ــان نام ــرادی )١٣٨٦( در پای م
مهرجویــی« بــه بررســی آثــار مســعود کیمیایــی و داریــوش مهرجویــی پرداختــه کــه نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه 
در ایــن آثــار از منظــر مولفــه  هــای اجتماعــی، باور هــا، ارزش هــا و ضــد ارزش هــا توجــه شــده اشــت. )تحلیــل محتــوا و 

نشــانه شناسی(. 
مکــی )١٣٧9( در پژوهشــی تحــت عنــوان »تحلیــل محتــوای فیلم هــای از کرخــه تــا رایــن و آژانــس شیشــه ای ســاخته 
ابراهیــم حاتمــی کیــا« پرداختــه اســت نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه در  ایــن فیلمهــا بیشــتر بــه مســائل ارزشــی، 

فرهنگــی و نقــش زن و ارتبــاط کامــی و غیرکامــی پرداختــه شــده اســت.

یافته ها
در پژوهــش حاضــر ســه فیلــم رســتگاری در شاوشــنگ، کتابخــوان و کمــپ ایکــس ری مــورد بررســی قــرار گرفتنــد در 

ــه می شــود. ــی پژوهــش ارائ ــای اصل ــا براســاس مولفه ه ــدام از فیلم ه ــر ک ــل ه ــه، تحلی ادام
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رستگاری در شاوشنگ
ــز١١ ، مــورگان فریمــن١٢ ،  ــازی تیــم رابین ــت١0 و ب ــک دارابون ــی فران ــه کارگردان ــی ب ــم درام جنای ــک فیل ــر: ی ــی اث معرف
ــخ ســینمای جهــان  ــن فیلم  هــای تاری ــه عنــوان یکــی از برتری ــاب گانتــون١٣  و ... محصــول ســال ١99٤ اســت کــه ب ب
شــناخته می شــود. ایــن فیلــم براســاس داســتان کوتاهــی از اســتیون کینــگ١٤  بــه نــام »ریتــا هیــورث و رســتگاری در 
شاوشــنگ«١٥  ســاخته شــده اســت و در حــال حاضــر باالتــر از بســیاری از آثــار شــاخص ســینمایی جهــان، در لیســت 
ــم  ــن فیل ــه خــود اختصــاص داده  اســت. در ای ــه اول را ب ــی رتب ــخ ســینما در ســایت آی ام دی ب ــر تاری ــم برت ٢٥0 فیل
ــه  ــود و معشــوقه اش ب ــل همســر خ ــرم قت ــه ج ــد١٧  ب ــر پورتلن ــک معتب ــس بان ــب رئی ــن١٦ ، نای ــدرو دوفری ــرای ان ماج
ــر بی گناهــی خــود تاکیــد می کنــد؛  ــردازد. او مــدام ب ــدان شاوشــنگ محکــوم مــی شــود؛ مــی پ ــدن حبــس در زن گذران
ــد کــه  ــرای او رخ می دهــد درمی یاب ــدان ب ــا اتفاقاتــی کــه در زن ــاور دارد. ب امــا تنهــا خــود اوســت کــه ایــن مســاله را ب
دنیــا دیگــر بــرای او دنیــای قصه- هــای جــن و پــری نیســت. آیــا تــرس بــر او غلبــه کــرده اســت و او را تــا ابــد زندانــی 

ــف(. ــا، ١٣9٥ ال ــی خــود باشــد )ویکی پدی ــد در جســتجوی ر های ــد می توان ــا داشــتن امی ــا اینکــه ب ــی دارد؟ ی نگــه م
 پژوهشــگران در ایــن فیلــم بــه دنبــال نشــانه هــای حضــور کتــاب در فیلــم هســتند و تاثیــر کتابخانــه زنــدان را بررســی 

کــرده و جایــگاه کتابــدار را مــورد ارزیابــی قــرار دادنــد. 
حضــور انــدی بــا بــازی تیــم رابینــز در زنــدان بــه عنــوان یــک کتابــدار پررنــگ اســت. یــک زندانــی کــه در عیــن حــال 
کتابــدار خــوب و فعالــی هــم هســت. چیــزی کــه نمونــه ا  ش را در فیلم هــای دیگــر نمــی تــوان یافــت بــه عبــارت دیگــر مــی 
تــوان گفــت تعریــف یــک شــخصیت و یــک پرســوناژ جدیــد در فیلــم قویــا نشــان داده مــی شــود یــک »زندانــی کتابــدار«.
ــاز مــی گــردد بــه ایــن شــکل اســت کــه چرخــی از  روش توزیــع کتــاب در ایــن فیلــم کــه بــه دهــه پنجــاه میــادی ب
کتاب هــا کــه در واقــع مســتعمل و محــدود اســت )البتــه تــا قبــل از ورود انــدی بــه کتابخانــه زنــدان( در بیــن ســلول ها 
گردانــده مــی شــود و زندانیــان رغبتــی بــه امانــت و خوانــدن ندارنــد؛ فقــط در مــواردی بــرای رد و بــدل کــردن اقامــی 
هماننــد ســیگار از کتــاب بــه عنــوان پوشــش اســتفاده می-کننــد.  البتــه امــروزه ایــن شــیوه عــوض شــده و زندانیــان مــی 
تواننــد بــه اکثــر کتاب هــا دسترســی داشــته باشــند و کتابــدار زنــدان هــم می توانــد بــا همــکاری کتابخانه  هــای عمومــی 

کتاب هــای مــورد درخواســت زندانیــان را برایشــان فراهــم کنــد . )لهمــان، الک ، ٢00٥(.
 دارابونــت توانســته بــا ســکانس  های قــوی، تاثیــر کتــاب در زنــدان را نشــان دهــد. در ایــن فیلــم از کتــاب و کتابخانــه 
بــه عنــوان یــک ابــزار آموزشــی، ســرگرم کننــده، نجــات دهنــده و امیــد بخــش اســتفاده شــده اســت؛ اولیــن نمایــی کــه 
از کتــاب در فیلــم دیــده مــی شــود؛ کتــاب مقــدس اســت کــه رئیــس زنــدان در بــدو ورود انــدی بــه زنــدان بــه آن اشــاره 

مــی کنــد و مــی گویــد ر هایــی شــما در ایــن کتــاب اســت.
 ذهــن خــاق کارگــردان بــه ابعــاد مختلــف کاربــرد کتــاب در زنــدان مــی پــردازد. یکــی جســم کتــاب کــه انــدی چکــش 
ر هایــش را درآن پنهــان مــی کنــد )یــک چکــش کوچــک کــه در واقــع بــرای ســاخت و شــکل دادن بــه ســنگ های کوچک 
ســاخته شــده اســت کــه بــه راحتــی انــدی آن را درون کتــاب مقــدس بــای اختفــا جاســازی مــی کنــد( و دیگــری روح 
کتــاب کــه انــدی بــا خوانــدن مطالبــش و حفــظ محتویــات کتــاب مقــدس، رئیــس زنــدان را در یــک گشــت بازرســی 
10. Frank Darabont 

11. Tim Robbins

12. Morgan Freeman 

13. Bob Gunton

14. Stephen King 

15. Rita Heworth & Salvation in Shushanak  

16. Andy Duffrin

17. Portland
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متقاعــد مــی کنــد کــه کتــاب را از او نگیــرد و بگــذارد او بــا مطالعــه بــه رســتگاری برســد!
و امــا نقــش کتابخانــه، بایــد گفــت در رســتگاری در شاوشــنگ نقــش کتابخانــه از ســه بعــد بررســی شــده اســت؛ اول آنکــه 
راهــی اســت بــرای گذرانــدن وقــت آن هــم در طــول بیســت ســال در یــک زنــدان ایالتــی، بعــد دوم آمــوزش اســت کــه 
انــدی از ایــن آمــوزش بــرای پرکــردن اوقــات فراغــت زندانیــان از آن اســتفاده مــی کنــد و حتــی خوانــدن و نوشــتن را بــه 
زندانیــان آمــوزش مــی دهــد و ســوم نزدیکــی بــه زندانیــان بعضــا خطرنــاک بــا واســطه عنصــری بــه نــام کتــاب و تلطیــف 
فضــا و برقــرای رابطــه مثبــت بــا آن هــا مــکان کتابخانــه هــم می-شــود؛ جایــی بــرای دورهمــی هــای آموزشــی بــدور از 

ــدان. ــا و جنجــال زن هیاهو ه
جایــی کــه در ابتــدا بــه عنــوان کتابخانــه زنــدان شاوشــنگ نشــان داده مــی شــود؛ یــک جــای مخروبــه اســت شــبیه یــک 
انبــاری بــا چنــد میــز و صندلــی شکســته اســت و تعــدادی کتــاب روی هــم انباشــته شــده اســت. نشــنال جئوگرافیــک١٨ 
، ریدرزدایجســت١9  )ماهنامــه انگلیســی خانــواده(. کتاب هــا و مجــات خــاک گرفتــه ای اســت کــه در کتابخانــه بــه چشــم 

مــی خــورد. تــا قبــل از ورود انــدی بــه کتابخانــه زنــدان خدمــات کتابخانــه به صــورت ســیار بــوده اســت. 
ورود انــدی بــه کتابخانــه زنــدان ایــن فرصــت را بــه او مــی دهــد تــا بــه رونــق کتابخانــه بپــردازد و از اینجــا نقــش »زندانــی 
کتابــدار« بــرای او شــروع مــی شــود و بــه عنــوان یــک زندانــی از خاقیــت خــود بــرای شــکوفایی و رشــد خاقیــت افــراد 
دربنــد اســتفاده مــی کنــد و البتــه در ایــن راه از ســایر زندانیــان نیــز کمــک مــی گیــرد )پــرورش خاقیت هــای فــردی و 

تعامــل ســازنده(.
تخصیــص بودجــه بــرای کتابخانــه زنــدان هــم از مســائل جالــب ایــن فیلــم اســت؛ البتــه بایــد گفــت خــارج از زنــدان هــم 
تخصیــص بودجــه بــرای کتابخانــه و کار هــای فرهنگــی همیشــه کاری ســخت بــوده اســت؛ مخصوصــا در کشــور های در 
حــال توســعه کــه بودجــه  هــای فرهنگــی بســیار ناچیــز اســت. در ایــن فیلــم نشــان داده مــی شــود کــه ظاهــرا کســانی کــه 
ــا توجــه بــه بســتر زمانــی کــه  بیــرون از زنــدان هســتند در مقطعــی زندانیــان را بی مصــرف و فاقــد ارزش مــی داننــد )ب
فیلــم دران ســاخته شــده( و هزینــه کــردن مالیــات بــرای زندانیــان را بی فایــده تلقــی مــی کننــد. امــا شــخصیت پیگیــر 

وکوشــای انــدی کتابــدار بــه مــرور ایــن نگــرش را عــوض مــی کنــد.
انــدی دوفریــن بــه عنــوان یــک کتابــدار زنــدان، دســت بــه تهیــه منابــع بــرای کتابخانــه مــی زنــد البتــه ایــن کار آســان 
نیســت او مجبــور می شــود شــش ســال متوالــی هــر هفتــه یــک نامــه بــرای مجلــس آمریــکا بنویســد تــا بــا درخواســت 
ــه پشــتکار او  ــان( موافقــت شــود و البت ــرای زندانی ــی و شــنیداری ب ــواد خواندن ــم آوردن م ــع )فراه ــن مناب بودجــه تامی

ســتودنی اســت. 
 دارابونــت بــه زیبایــی پیگیــری یــک کتابــدار خــوب در جــذب بودجــه بــرای کتابخانــه اش را نمایــش داده اســت. کتابــدار 
موفــق ایــن فیلــم بــه جــذب منابــع اهدایــی از ســایر موسســات علمــی خــارج از زنــدان هــم همــت مــی گمــارد اشــاره بــه 
خریــداری کتاب هــای وجیــن شــده در زنــدان و اضافــه شــدن بــه مجموعــه در سکانســی بــه خوبــی اشــاره شــده اســت. 
رده بنــدی و جایگــزاری کتاب هــا بــا توجــه بــه موضوعــات و عناویــن کتاب هــا هــم کار حرفــه ای و جالبــی اســت کــه در 
ایــن فیلــم فاخــر بــه چشــم مــی خــورد. بــی شــک در ایــن ســکانس دارابونــت از یــک مشــاور کتابــدار کمــک گرفتــه کــه 
اینچنیــن بــه بخــش مهــم فعالیــت یــک کتابخانــه کــه همــان رده بنــدی و مجموعــه ســازی اســت در فیلــم خــود اشــاره 

ــی کند. م
در سکانســی بــه بخــش آموزشــی کتابخانــه در کنــار امانــت کتــاب اشــاره مــی شــود؛ بدیــن صــورت کــه کتابــدار زنــدان یــا 
همــان انــدی بــه آمــوزش خوانــدن و نوشــتن بــه زندانیــان همــت مــی گمــارد. بــد نیســت همینجــا اشــاره کنیــم امــروزه 

18. National Geographic Society

19. Reader›s digest
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بــا پروتــکل ایفــا٢0  بــرای کتابخانه  هــای زنــدان ایــن شــرایط بهبــود پیــدا کــرده اســت و کشــور هایی ماننــد آمریــکا و 
انگلیــس بــا ایــن دســتورالعمل ســعی در بهبــود شــرایط آموزشــی در کتابخانــه هــای زنــدان را دارنــد.

در ادامــه مــی بینیــم کتابخانــه مملــو از افــراد مشــتاق اســت کــه بــرای خوانــدن کتــاب مراجعــه کردنــد )پــر کــردن اوقــات 
ــه  ــرای کتابخان ــه اســت. جــذب مخاطــب ب ــدار از ارکان مهــم اداره یــک کتابخان فراغــت(. جــذب مخاطــب توســط کتاب
زنــدان بــه نظــر کار ســاده ای نیســت چــون در زنــدان مــا بــا افــرادی شــرور کــه آســیب های روحــی و روانــی ســنگینی 
ــاالی  ــی و ظرفیــت پذیــرش ب ــد از ســامت روحــی و روان ــدار بای ــرو هســتیم. به طــور کلــی کتاب ــد روب را تحمــل کرد ه ان
ــر منفــی  ــد تاثی ــاز مخاطــب خــود پاســخ به جــا و مناســبی بدهــد و بتوان ــه نی ــا هــوش و ذکاوت ب برخــوردار باشــد و ب

کمتــری از مخاطــب دریافــت کنــد )عبــداهلل زاده و معصومــی، ١٣9٦(.
ــه  ــر موراکامــی٢١  ب ــه« اث ــه در رمــان کافــکا در کران ــا عنــوان »تصویــری از کتابخان ــان )١٣9١( در یادداشــتی ب منصوری
خوبــی بــه ایــن نکتــه اشــاره مــی کنــد: »بی تردیــد اگــر کتابخانــه بتوانــد در اعضــای خــود حــس تعلــق ایجــاد کنــد، گام 
مؤثــری در ارتقــای فرهنــگ مطالعــه برداشــته اســت. ایــن حــس تعلــق، کاربــران کتابخانــه را بــه حضــور مســتمر در ایــن 
ــس٢٢ ، اســتاد دانشــگاه میشــیگان٢٣ ، در  ــام پروفســور ژوان دوران ــا ن ــد. پژوهشــگری ب ــب می کن ــی ترغی ــکان اجتماع م

ســال ١9٨9 نظریــه ای نیــز در ایــن زمینــه بــا عنــوان »تمایــل بــه بازگشــت« مطــرح کــرده اســت.
پروفســور دورانــس در ایــن نظریــه میــزان موفقیــت یــک کتابخانــه را در میــزان تمایلــی می دانــد کــه در کاربــران بــرای 
ــا  ــادار ب ــی وف ــر اســت کــه کاربران ــه ای موفق ت ــن ترتیــب کتابخان ــه ای ــه ایجــاد می کنــد. ب ــه کتابخان ــاره ب بازگشــت دوب
تعــداد دفعــات مراجعــۀ بیشــتر دارد؛ نــه الزامــاً کتابخانــه ای بــا ســاختمانی بــزرگ و منابعــی فــراوان. بزرگــی ســاختمان 
یــک کتابخانــه و انبــوه منابــع آن در مقایســه بــا کیفیــت خدماتــی کــه عرضــه می کنــد؛ از اهمیــت کمتــری برخــوردار 
اســت. کتابخانــه ای کوچــک بــا کاربرانــی راضــی و خوشــنود، بــه مراتــب بهتــر از کتابخانــه ای باشــکوه بــا کاربرانــی ناراضــی 
اســت. زیــرا قضــاوت دربــارة کیفیــت هــر کتابخانــه همــواره بــا اســتفاده  کننــدگان آن اســت بــدون شــک شــخصیت انــدی 
در زنــدان شاوشــنگ از ایــن اصــل پیــروی کــرده و کتابخانــه کوچــک زنــدان را جایــی امــن بــرای مطالعــه تبدیــل کــرده 

. ست ا
از دیگــر خدمــات کتابخانــه زنــدان کــه در ایــن فیلــم نمایــش داده شــده اســت؛ اســتفاده از صفحــات صوتــی موســیقی 
ــدان آن روز هــا  ــدان و افزایــش مراجعیــن اســت کــه شــاید در زن ــرای تلطیــف فضــای زن ــد ب و نمایــش فیلم هــای جدی
ــا  ــدارد ام ــی ن ــداری تحصیات ــدی در زمینــه کتاب ــد اشــاره کــرد اگــر چــه شــخصیت ان ــوده اســت. بای ــاب ب چیــزی نای
ــدان و کتاب هــا، امیدآفرینــی  ــه زن ــدان برآمــده اســت و توانســته از محیــط کتابخان ــن مهــم در زن ــی از عهــده ای به خوب
کنــد و ادامــه بــرای بقــا را راحتــر ســازد و بــا ایجــاد فرصــت مطالعــه بــرای زندانیــان تحمــل روز هــای ســخت را آســانتر 

نمایــد.
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24. Stephen Daldry

25. Kate Winslet
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رالــف فاینــس٢٦ ، داویــد کــروس٢٧  و.... اســت. ایــن فیلــم در ٥ رشــته نامــزد دریافــت جایــزه اســکار٢٨ شــد  و جایزه  هــای 
ــی  ــا اقتبــاس از رمان ــد هیــر٣١  ب ــوب٣0  را نیــز به دســت آورده اســت. فیلمنامــه کتاب خــوان را دیوی ــدن گل ــا٢9  و گل بفت

بــه همیــن نــام اثــر برن هــارد شــلینک٣٢  )١99٥( نوشــته اســت. )ویکــی پدیــا، ١٣9٥ب(
فیلــم مربــوط بــه نمایــش رابطــه عاطفــی پســری نوجــوان بنــام مایــکل٣٣  بــا بــازی داویــد کــروس،  بــا زنــی میان ســال 
بنــام  هانــا٣٤  )کیــت وینســلت( کــه در قطــاری شــهری در آلمــان متصــدی کنتــرل بلیــط اســت؛ مــی باشــد. و ایــن رابطــه 
عشقی-جنســی و بســیار احساســی کــه بیــن آن هــا به وجــود مــی آیــد بــرای هــر دو عمیــق و چالــش برانگیــز مــی شــود. 
زیباتریــن نکتــه ایــن فیلــم ایــن اســت کــه محــور ایــن رابطــه کتــاب اســت. پــس از مدتــی  هانــا آپارتمانــش را تــرک مــی 

کنــد و ناپدیــد مــی شــود و پــس از جنــگ جهانــی آن هــا در موقعیتــی متفــاوت همدیگــر را ماقــات می کننــد.
بایــد بگویــم ایــن فیلــم مثــل فیلــم رســتگاری در شاوشــنگ قویــا دربــاره کتابخانــه زنــدان نیســت در واقــع روابــط انســانی 
بــا واســطه پررنــگ کتــاب را نشــان مــی دهــد کــه البتــه بخشــی از آن در زنــدان اتفــاق مــی افتــد. فیلــم کتابخــوان روایــت 
زیبایــی از خوانــدن اســت. خوانــدن کتــاب توســط نوجوانــی کنجــکاو بــرای زنــی بی ســواد. دانســتن، خوانــدن و نوشــتن 

بــرای کســانی کــه در کودکــی بــه هــر دلیلــی از آموختــن بازمانده انــد همیشــه جالــب و بحــث برانگیــز بــوده اســت.
تاثیــر کتــاب روی  هانــا از ســکانس  های جــذاب ایــن فیلــم اســت کــه بــه زیبایــی توســط دالــدری نمایــان شــده اســت. 
در بخش  هــای از فیلــم مــی بینیــم کــه چگونــه  هانــا بــا تمــام حــس وجانــش بــا کتاب هــا ارتبــاط برقــرار مــی کنــد و بــا 
اشــتیاق بــه خوانــدن مایــکل گــوش مــی دهــد. می خنــدد، گریــه مــی کنــد و گاهــی حتــی مــی رنجــد و روی بــر مــی تابــد. 
داشــتن عایــق مشــترک یعنــی کتــاب و کتابخوانــی باعــث دوام ایــن رابطــه مــی شــود؛ در ادامــه فیلــم شــخصیت  هانــا 
غیبــش مــی زنــد. در بخــش دوم داســتان  هانــا بــه عنــوان زندانــی بــرای جرمــی کــه کامــا آن را مرتکــب نشــده محکــوم و 

زندانــی می شــود.
ــر  ــاب باخب ــه کت ــه او ب ــد و چــون از عاق ــدان دلخوشــی ایجــاد کن ــا در زن ــرای  هان ــه ب ــن اســت ک ــکل درصــدد ای مای
اســت بــه یــاد گذشــته تصمیــم مــی گیــرد بــا توجــه بــه بیســوادی  هانــا کتاب هــای چاپــی را بــا صــدای خــود تبدیــل بــه 
کتاب هــای صوتــی کنــد. بــد نیســت اشــاره کنیــم بــه تاریخچــه تولیــد و رواج کتــاب صوتــی کــه بــه ســال ١9٣١ میــادی 
ــار ایــن نــوع کتاب  هــا بــرای نابینایــان تحــت پروژ هــای بــه  برمی گــردد؛ زمانــی کــه در ایــاالت متحــده آمریــکا اولیــن ب

نــام »پــروژه کتــاب بــرای افــراد نابینــا« مطــرح شــد و اولیــن کتــاب گویــا در ســال ١9٣٢ میــادی تولیــد شــد.
اینجــا بــرای بــار دوم کتــاب در فیلــم پررنــگ مــی شــود. مایــکل بــا ضبــط صــوت و صــدای خــودش کتاب هــای چاپــی را 
تبدیــل بــه کتاب هــای صوتــی مــی کنــد بــا صبــر و حوصلــه یکایــک کتاب هــای کــه فکــر مــی کنــد؛ هانــا بــه آن هــا عاقــه 
دارد را مــی خوانــد و برایــش ضبــط مــی کنــد. بایــد گفــت ایــن خاقیــت زمانــی اتفــاق مــی افتــد کــه کســی تــا آن موقــع به 
فکــر تبدیــل کتــاب چاپــی بــه صوتــی بــه شــکل فراگیــر امــروزی نبــوده اســت. مایــکل ایــن مجموعــه را بــا پســت بــه 
زنــدان ارســال مــی کنــد. کتاب هــای صوتــی امیــدی اســت کــه بــه زنــدان روانــه می شــود مایــکل روح تــاز ه ای بــه  هانــا 

می دهــد.
26. Ralph Fiennes

27. David Kross

28. Academy of Motion Picture Arts and Sciences

29. British Academy of Film and Television Arts

30. Golden Globe Awards

31. David Hare

32. Bernhard Schlink

33. Michael

34. Hana
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ــع نوعــی نقطــه  ــم رســتگاری در شاوشــنگ مشــهود اســت و در واق ــد فیل ــم هــم مانن ــن فیل ــه در ای بخــش دیگــری ک
مشــترک بــه حســاب می آیــد بخــش آمــوزش در زنــدان توســط عنصــری به نــام کتــاب اســت. البتــه این بــار بــه صــورت 
کمــی متفاوتــر،  هانــا بــا گــوش کــردن بــه نوار هــای کاســتی کــه کتاب هــا رویــش ضبــط شــده اســت و بــا مراجعــه بــه 
کتابخانــه زنــدان و امانــت گرفتــن نســخه چاپــی کتاب هــای صوتــی شــروع بــه خودآمــوزی مــی کنــد )حمایــت از خــود 
آمــوزی و آموزش  هــای انفــرادی تحصیــات رســمی در تمــام ســطوح(. مــی تــوان گفــت خــود آمــوزی یــا بــه نوعــی ســواد 
آمــوزی یکــی از دغدغه هــای آموزشــی در زنــدان اســت و به نظــر مــی رســد بــاال رفتــن ســواد و آگاهــی افــراد در کنتــرل 

و عــدم بازگشــت جــرم و جنایــت نقــش به ســزایی دارد.
ــا قفســه  های پــر از کتــاب کــه  اولیــن نمایــی کــه از کتابخانــه زنــدان در فیلــم کتابخــوان مــی بینیــم مکانــی کوچــک ب
بــا برچســب  هایی بــر رویشــان کــه نشــان از فهرســت بنــدی و رده بنــدی آن هــا دارد؛ اســت. در ایــن فیلــم برخــاف فیلــم 
رســتگاری در شاوشــنگ، جایــی بــه عنــوان ســالن مطالعــه تعییــن نشــده اســت. زندانیــان بــا مراجعــه بــه کتابخانــه زنــدان 

مــی تواننــد درخواســت کتــاب بدهنــد و کتــاب را امانــت بگیرنــد و بــرای مطالعــه بــه ســلول خــود بازگردنــد.
در سکانســی زیبــا  هانــا در ســلول خــود کتــاب را بــاز مــی کنــد لــرزش دســتانش روی خطــوط کتــاب دیــده مــی شــود 
شــاید ایــن اولیــن بــار اســت کــه یــک کتــاب را بــرای آمــوزش لمــس مــی کنــد. همزمــان بــه کتــاب صوتــی زنــی بــا ســگ 
کوچــک اثــر آنتــوان چخــوف٣٥  کــه مایــکل برایــش فرســتاده گــوش مــی دهــد حــروف را مــی شــمارد، تلفظ  هــا را گوش می 
دهــد و شــروع مــی کنــد بــه آموختــن حــروف و نوشــتن، هــم معلــم مــی شــود بــرای خــودش و هــم شــاگرد. هانــا بــه روش 
گــوش دادن کتاب هــای صوتــی دســت بــه آمــوزش خــود مــی زنــد و کاری شــگرف را در زنــدان رقــم مــی زنــد او بــه ایــن 
طریــق باســواد مــی شــود و بــا خــط نوآموزانــه و یــا بــه تعبیــری کاس اولــی خــود بــرای دوســتش مایــکل نامــه تشــکر می 
نویســد. بایــد گفــت کارگــردان توانســته بــه نقــش کتــاب و البتــه انگیــزه بــرای یادگیــری، بــه خوبــی در ایــن فیلــم توجــه 

کنــد.
بــه اعتقــاد نگارنــده تلختریــن ســکانس ایــن فیلــم لحظــه ای اســت کــه  هانــا در ســلولش در زنــدان، در پــی یــک ناامیــدی 
عاطفــی، کتاب هایــی کــه بــا عاقــه زمانــی بــه آن هــا گــوش داده بــود و زمــان دیگــر از روی آن هــا خوانــدن یــاد گرفتــه 
بــود را زیــر پایــش مــی گــذارد از آن هــا بــاال مــی رود روی کتاب هــا چرخــی مــی زنــد و خــود را حلــق آویــز مــی کنــد درســت 
ــی کــه  ــع پا های ــه اینجــا برســند در واق ــا ب ــد ت ــی آمد ه ان ــا راهــی طوالن ــان محکومیــت وآزادیــش، پا هــای  هان در روز پای
روی کتاب هــا در یــک نمــای کلــوز آپ مــی بینیــم پا هــای لــرزان متعلــق بــه زنــی اســت کــه حــاال دیگــر مطمئــن نیســت 

کــه راهــی را کــه طــی کــرده درســت بــوده اســت یــا خیــر؟

کمپ ایکس ری
کمــپ ایکــس ری فیلمــی درام، مســتقل و بــه کارگردانــی پیتــر ســتلر٣٦  و بــا بــازی کریســتن اســتوارت٣٧ ، پیمــان معــادی 

و محصــول ســال ٢0١٤ کشــور آمریــکا اســت )ویکــی پدیــا، ١٣9٥ ج(.
فیلــم کمــپ ایکــس ری یــا کمــپ اشــعه ایکــس بــا مضامیــن سیاســی را پیترســتلر بــه عنــوان اولیــن فیلــم بلندش ســاخته 
ــش  ــه ارت ــا ب ــر پ ــای بزرگت ــرای تجربه  ه ــه ب ــهری کوچــک اســت ک ــا از ش ــری تنه ــتان دخت ــه در داس ــم ک اســت؛ فیل
گذاشــته و مصرانــه بــه دنبــال اهــداف بزرگتــری در زندگــی اش اســت. وی در زنــدان بــا علــی آشــنا می شــود کــه یکــی 
از زندانیــان اردوگاه یــا زنــدان اشــعه ایکــس بــه شــمار مــی-رود. یــک زندانــی کــه برخــاف دیگــر همتایانــش در زنــدان 

35. Anton Chekhov

36. Peter Sattler

37. Kristen Stewart
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ــاری هــم تمــام  کــه ظاهــرا عربــده کشــیدن و بطالــت را بــه ارث برده انــد، عاشــق کتاب خوانــی هســت و اتفاقــاً چنــد ب
قصه  هــای هــری پاتــر بــه جــز قســمت آخــر را خوانــده اســت. علــی همچنیــن تنهــا زندانــی اســت کــه قــادر بــه صحبــت 
بــه زبــان انگلیســی هســت و بــدش هــم نمــی آیــد کــه بــا زندانبانــان اختــاط داشــته باشــد و گاهــی بــا هــوش خــود 

ســر بــه ســر آن هــا بگــذارد.
ــم کــه  ــن فیل ــده ســاخت ای ــه مقدمــه و چگونگــی ای ــم پرداختــه شــود، به طــور مختصــر ب ــن فیل ــه ای قبــل از اینکــه ب

ــردان اشــاره می شــود. ــم اســت توســط کارگ ــاب در فیل ــه حضــور کت ــط ب مرتب
ــورد  ــای م ــل کتاب  ه ــرخ حام ــی از چ ــدن عکس ــا دی ــاتلر، ب ــای س ــن پژوهش  ه ــس ری، ضم ــپ ایک ــم کم ــوژه فیل »س
درخواســت زندانیــان بازداشــتگاه گوانتانامــو  بــه ســراغش آمــد. چرخــی پــر از ترجمــه کتاب  هــای »هــری پاتــر« بــه زبــان 
عربــی بــه او مــی گویــد: »بــرای مــن برخــورد قوانیــن ســخت و تشــریفات قــراردادی ارتــش بــا امــوری کــه بــه صورتــی 
بنیــادی بــا ایــن مســائل بــی ارتبــاط اســت خیلــی جالــب بــود. امــوری مثــل تاســیس کتابخانــه در چنیــن زنــدان مخوفــی 
ــن مســئله  ــا همی ــد.« ام ــاً شــگفت انگیز آم ــه نظــرم واقع ــان. ب ــه دســت زندانی ــر ب ــل هــری پات ــی مث ــا رســاندن کتاب ی
ــی، شــخصیت ایمــی، محافظــی کــه  ــات اولیــه دو قهرمــان اصل ــرای ماق ــه ای می شــود ب ــم، بهان در خــط داســتانی فیل
ــزرگ شــده آلمــان کــه زندانبانــش را  ــی عــرب - تونســی ب مشــغول پخــش کتــاب بیــن زندانیــان اســت و علــی، زندان
ــم،  ــر در فیل ــاب هــری پات ــع کت ــد. در واق ــه شــدت ســرزنش می کن ــر« ب ــد »هــری پات ــن جل به خاطــر نداشــتن تازه تری
ســمبلی اســت از نیــاز مبــرم زندانیــان بــه گریــز از دنیــای واقعــی و گشــت و گــذاری هــر چنــد خیالــی و محــال در قلمــرو 
جــادو و افســانه. کتــاب در عیــن حــال قصــه ای اســت دنبالــه دار، حجیــم و طوالنــی »بــا تعــداد صفحاتــی بــه انــدازه یــک 
ــن اســت کــه  ــه دارد ای ــن مقال ــی ای ــم قبل ــا دو فیل ــم ب ــن فیل ــا، ١٣9٥ ج(«. فرقــی کــه ای کتــاب آســمانی« )ویکی پدی
کارگــردان صراحتــا بــه ســوژه کتــاب و کتابخوانــی اشــاره کــرده اســت و دقیقــا نحــوی توزیــع کتــاب در زنــدان برایــش 

جالــب بــوده و تصمیــم گرفتــه بــر همیــن مبنــا فیلــم خــود را بســازد.
اولیــن سکانســی کــه از کتــاب در فیلــم بــه نمایــش درآمــده اســت یــک کتــاب بــر اســت کــه تعــدادی کتــاب روی آن 
قــرار دارد. بایــد خاطــر نشــان کــرد کــه به خاطــر نــوع زنــدان و بازداشــتی  هایی کــه در آنجــا حضــور دارنــد؛ بیننــده در 
واقــع نمایــی از کتابخانــه و انتخــاب آزادانــه کتــاب از ســوی بازداشــتی  ها را نمی بینیــد و ایــن بدیــن معنــی اســت کــه 
در گوانتانمــو جایــی بــه عنــوان کتابخانــه مشــخص نشــده اســت. امــا نکتــه جالــب: چرخــی کــه کتاب هــا روی آن قــرار 

دارد مجهــز بــه بارکــد خــوان اســت تکنتیکــی کــه امــروزه شــاید در بیشــتر کتابخانه هــا موجــود نباشــد.
بخشــی از ایــن فیلــم بــه موضــوع جالبــی مــی پــردازد و آن اینکــه زندانیــان اجــازه ندارنــد بــه همــه منابــع و کتاب هــای 
دلخواهشــان دسترســی داشــته باشــد حتــی اگــر آن کتــاب جلــد آخــر کتــاب هــری پاتــر باشــد. در ایــن فیلــم این بــار 
نقــش »زندانبــان کتابــدار« دیــده مــی شــود برخــاف فیلــم رســتگاری در شائوشــنگ کــه در آن یــک زندانــی کتابــدار بود.
از دیگــر ســکانس  هــای جالــب ایــن فیلــم عــدم آشــنایی ایمــی  بــا بــازی کریســتین اســتوارت بــه عنــوان یــک کتابــدار بــا 

عناویــن کتاب هــای موجــود اســت.  
امــروزه داشــتن ســواد کتابــداری و کمــی گســترده¬تر ســواد اطاعاتــی بــرای کســانی کــه در زنــدان یــا هــر کتابخانــه 
دیگــر بــه عنــوان کتابــدار خدمــات رســانی مــی کننــد الزم اســت. به طورکلــی تعبیــر ســواد اطاعاتــي را نخســتین بــار پــل 
ــداري و اطاع رســاني )ان. ــه کمیســیون ملــي علــوم کتاب ــرد. وي در طــرح پیشــنهادي خــود ب ــه کار ب ژوکروفســکي٣٨  ب
ســي.ال.آي.اس.(٣9  ایــاالت متحــده در ســال ١9٧٤، بــه تبییــن اهــداف دســتیابي بــه ســواد اطاعاتــي پرداخــت. او کســي 
را داراي ســواد اطاعاتــي مي دانــد کــه بــراي اســتفاده از منابــع اطاعاتــي آمــوزش دیــده باشــد و بتوانــد بــا اســتفاده از 
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اطاعــات مســائل خــود را حــل کنــد )جهانــدار الشــکی، ١٣9٦(. رابــرت تیلــر٤0  در ١9٧9، ســواد اطاعاتــي را توانایــي 
حــل مشــکات بــا اســتفاده از منابــع اطاعاتــي دانســت )زارع گاوگانــی، ١٣90(. از نظــر او شــناخت منابــع و محــل آن هــا 
ــد  ــه ١990 نشــان مي ده ــون ده ــدی، ١٣٨9(. مت ــي اســت )عب ــواد اطاعات ــه ســؤال، اصــل اساســي س ــراي پاســخ ب ب
کتابــداران در تمامــي دنیــا، چــه در حیطــه کار عملــي و چــه در نقــش آموزش دهنــدگان در مــدارس کتابــداري، بســیار 
ــال داشــته باشــند.  ــه خــود نقشــي فع ــراي حرف ــي ب ــوم ســواد اطاعات ــه ســمت مفه ــا در حرکــت ب ــد ت ــاش کرد ه ان ت
همچنیــن آنــان تــاش مي کننــد تــا ایــن مفهــوم را در رأس فعالیت  هــاي حرف هــاي خــود قــرار دهنــد و بیشــتر تمایــل 

دارنــد تــا بــه گســترش ایــن مفهــوم در کتابخانه  هــاي عمومــي بپردازنــد )پریــرخ و عباســي، ١٣٨٣(.
بخشــی دیگــر از ایــن فیلــم بــه فرصــت مطالعــه در زنــدان مــی پــردازد کــه در آن علــی بــه عنــوان یــک زندانــی بــا مطالعــه 
کتــاب بــه اهــداف خــود بــرای مبــارزه و همچنیــن درســتی راهــی کــه به خاطــرش زندانــی شــده، شــک مــی کنــد. به نظــر 
فرصــت مطالعــه بــه تغییــر نگــرش افــراد کمــک زیــادی مــی کنــد و کســانی کــه متولیــان امــر مطالعــه در زنــدان هســتند 
بایــد بــه ایــن نکتــه واقــف باشــند. در دیالوگــی کــه اشــاره بــه همیــن موضــوع دارد علــی مــی گویــد: مــن جلــد آخــر کتاب 
هــری پاتــر را مــی خواهــم و ادامــه مــی دهــد مــن دوســال اســت کــه پیگیــر ایــن کتــاب هســتم چــون تصــورم ایــن بــود 
شــخصیت اســنپ )اســتاد درس معجــون ســازی در کتــاب هــری پاتــر( آدم بــدی اســت امــا بعدتــر فهمیــدم کــه آدم خوبی 

اســت و حــاال واقعــا نمــی دانــم چــه چیــزی خــوب یــا بــد اســت!!
ســکانس پایانــی ایــن فیلــم بــه خوبــی ایجــاد و تقویــت عــادت بــه مطالعــه در زندانیــان و ایجــاد عائــق مثبــت در افــراد 
را نشــان مــی دهــد به صورتــی کــه شــخصیت ایمــی، جلــد آخــر کتــاب هــری پاتــر را کــه ســال ها علــی منتظــر خواندنــش 

بــود بــه دســتش مــی رســاند و او را تشــویق بــه ادامــه مطالعــه مــی کنــد.

بحث و نتیجه گیری
ــینمایی  ــای س ــدار در فیلم ه ــدان و کتاب ــای زن ــاب، کتابخانه¬ ه ــش کت ــگاه و نق ــی جای ــر بررس ــش حاض ــدف از پژوه ه
رســتگاری در شاوشــنگ، کتابخــوان و کمــپ ایکــس ری بــود. بررســی ها نشــان داد کــه در فیلــم رســتگاری از شاوشــنگ 
مــی تــوان تمــام جنبــه  هــای کاربــردی یــک کتابخانــه کــه شــامل )آمــوزش، تهیــه منابــع، اســتفاده از منابــع دیــداری مثــل 
فیلــم و شــنیداری ماننــد موســیقی و پرکــردن اوقــات فراغــت و غیــره( را مشــاهده کــرد بــه جــرات مــی تــوان گفــت ایــن 

فیلــم کاملتریــن و تنهــا فیلمــی اســت کــه کتابخانــه زنــدان و فعالیت هــای مثبــت آن را بــه تصویــر کشــیده اســت. 
در فیلــم کتابخــوان بحــث آمــوزش و مطالعــه در زنــدان پررنگتــر نشــان داده شــده اســت و تــوان کتــاب در پرکــردن اوقــات 
فراغــت )کــه در زنــدان همــه اوقــات، بــه نوعــی فراغــت بــه حســاب مــی آیــد( را نشــان مــی دهــد. هــر چنــد بــه صراحــت 
ــم  ــده نمی شــود. فیل ــم دی ــه در فیل ــدان اشــاره نکــرده اســت و جــز یــک نمــا چیــز دیگــری از کتابخان ــه زن ــه کتابخان ب

کتابخــوان بــه جنبــه حمایتــی افــراد خــارج از زنــدان هــم اشــاره خوبــی دارد.
فیلــم کمــپ ایکــس ری هــم عــاوه بــر ایجــاد فرصــت مطالعــه و پرکــردن اوقــات فراغــت زندانیــان بــه نــوع خــاص توزیــع 
کتــاب بیــن زندانیــان اشــاره مــی کنــد و البتــه گویــای ایــن مطلــب اســت کــه در زندان هــای خــاص بایــد از کتابــداران 
ــم  ــه چش ــم ب ــن فیل ــه در ای ــری ک ــب دیگ ــه جال ــود؛ نکت ــتفاده ش ــان اس ــه زندانی ــات ب ــرای دادن اطاع ــوادتری ب باس

می خورد برخورداری زندانیان که به نوعی تروریست به حساب می آیند از حق مطالعه هرچند محدود است. 
امــروزه تــوان رســانه هــای جمعــی ماننــد ســینما و تاثیــر آن در نمایــش دادن ارزش هــا و ضــد ارزش هــا بــر کســی پوشــیده 
نیســت. مــا چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم زندان هایــی داریــم مملــو از زندانــی، افــرادی کــه خــارج از زنــدان بــه دالیــل 
ــوان  ــد می ت ــادی کــه دارن ــه دلیــل وقــت آزاد زی ــدان ب مختلــف شــاید فرصــت مطالعــه و آمــوزش را نداشــته اند و در زن
40. Robert Tyler
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ــن هــدف فعالیتهــای آموزشــی زندان هــا،  ــه ای ــرای اصــاح و تربیت شــان اســتفاده کــرد. جهــت دســتیابی ب از کتــاب ب
ــه  ــد ب ــی بای ــریال های تلویزیون ــا و س ــد در فیلم ه ــاب بای ــع کت ــوع توزی ــا و ن ــن کتاب ه ــداران، عناوی ــا، کتاب ــه  ه کتابخان
ــد  ــد و بتوان ــه اصــاح کن ــر کتابخان ــه تاثی ــا را نســبت ب ــه و مســئوالن زندان ه ــراد جامع ــدگاه اف ــا دی ــد ت ــش درآی نمای
حمایت هــای نهاد هــا و افــراد را از کتابخانــه  هــا ی زنــدان جــذب کنــد. بــه نظــر مــی رســد تعامــل بیــن حــوزه کتــاب و 
کتابخانــه  بــا حــوزه فیلمســازی مخصوصــا تهیــه فیلــم بــا موضوعیــت کتابخانــه  هــای زنــدان بســیار کمرنــگ اســت کــه جا 
دارد متخصصــان علــم اطاعــات ایــن خــاء را پــر کننــد و بــا کارگردانــان، جهــت ایجــاد یــک ســبک جدیــد در ســاخت 
فیلــم وســریال بــا محوریــت کتابخانــه و کتــاب و هــر چیــزی کــه بــه آمــوزش و کتابخوانــی در زنــدان مربــوط مــی شــود 

همــگام شــوند.

پیشنهادها
تعامل متخصصان حوزه علم اطاعات با متخصصان حوزه فرهنگ و هنر و فیلمسازی؛  .١

ــا از  ــویق آن ه ــا و تش ــر از زندان ه ــوزه هن ــاالن ح ــداران و فع ــان کتاب ــد همزم ــکان بازدی ــات و ام تشــکیل جلس  .٢
ــم؛ ــاخت فیل ــرای س ــوط ب ــای مرب ــوی نهاد ه س

ــه  ــه حــوزه و فعالیــت کتــاب و کتابخان ــی کــه ب ــه ســاخت فیلم های ــرای کمــک ب ــان ب تشــویق و ترغیــب زندانی  .٣
ــردازد؛ ــی پ ــدان م زن

به نمایش درآوردن فیلم هایی که در رابطه با فعالیت کتابخانه زندان در مدارس و آموزشگاه ها.  .٤
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