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بزنگاه

مسووالن و رسالت حرفه اي 
خبرنگاران

تيتر مصور|فلسفه در خيابان در حاشيه، در متن

فكر مي كنم ترم مهرماه سال 1386 بود 
كه صبح هاي شنبه )شايد هم دوشنبه( 
ساعت 6 از خانه پدري در تهران پارس بيرون مي زدم 
تا س��اعت 8 در كالس پديدارشناسي هوسرل دكتر 
عبدالكريم رش��يديان در دانش��كده ادبي��ات و علوم 
انساني دانشگاه شهيد بهشتي حاضر شوم، دانشجوي 
فلسفه در دانش��گاهي ديگر بودم و از استاد براي اين 

حضور اجازه گرفته بودم. 
آن زمان تازه دو س��ال بود كه كتاب ارزش��مند و صد 
البته دش��وار دكتر رش��يديان به نام هوسرل در متن 
آثارش منتش��ر ش��ده بود و به عنوان يك عالقه مند 
به فلس��فه قاره اي قرن بيس��تم برخي فصل هاي آن 
را باره��ا خوانده و يادداش��ت برداري ك��رده بودم و با 
ذوق و ش��وق در كالس هاي اس��تاد كه در آنها تقريبا 
 بخش هايي از كتاب شرح و بسط داده مي شد، شركت 

مي كردم. 
يك بار به دوستي از دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي 
كه از ذوق و شوق من در تعريف و تمجيد اين كالس ها 
به وجد آمده بود، پيشنهاد كردم الاقل يك بار با من به 
كالس درس دكتر رشيديان بيايد تا از نزديك شاهد 
باشد يك استاد واقعي فلسفه، چطور با جديت، دقت 
و حفظ زبان تخصصي فلس��في، به آموزش برخي از 
دشوارترين مضامين مي پردازد. بعد از استاد خواهش 
كردم به او هم به عنوان ميهمان يك جلسه اجازه دهد 

در كالس شركت كند. 
ش��يوه تدريس دكتر رش��يديان به اي��ن صورت بود: 
براساس برنامه قبلي دانشجويان بخش هايي از كتاب 
مذكور را خوانده بودند و استاد بر اساس يادداشت هاي 
كوتاهي كه در دس��ت داشت، راجع به آن بخش هاي 

تعيين شده صحبت مي كرد. 
كالس در مقطع كارشناس��ي ارش��د بود و اس��تاد و 
دانشجويان دور يك ميز مي نشستند و چنين نبود كه 
مثال استاد پاي تخته بايستد و دانشجويان روبه روي او 
پشت صندلي هاي دسته دار مرسوم دانشگاه ها نشسته 
باش��ند و احيانا چرت بزنند. در طول بحث استاد، اگر 
دانشجويان س��وال يا نكته اي داشتند، با اشاره اجازه 
مي گرفتند و استاد هم بعد از به پايان رسيدن فرازي 
كه از آن صحبت مي كرد، به ايشان اجازه مي داد تا نكته 

مورد نظرشان را بگويند. 
اگر نظر دانش��جو س��وال بود، پاس��خ مي گفت و اگر 
اظهارنظري در موافقت يا مخالفت يا شرح نكته مورد 
بحث بود، به فراخور واكنش نش��ان مي داد. آن زمان 
هنوز اين حجم وسايل امكان ضبط صدا نبود و هنوز 
همه گوشي هاي موبايل امكان ضبط صدا را نداشتند 
و مثل امروز »ركوردر« يا  »mp3 player« در اين 
حجم در دس��ترس نبود، ت��ازه در بعضي كالس هاي 
درس برخي دانشجويان از اين دستگاه ها مي آوردند 
و از استادان خواهش مي كردند كه اجازه دهند تا صدا 

را ضبط كنند. 
دكتر رشيديان چنين اجازه اي به دانشجويان نمي داد، 
فراتر از آن، اجازه جزوه نويسي هم نمي داد و اگر مي ديد 
دانش��جويي در حال جزوه برداري اس��ت، به او تذكر 
مي داد. دانش��جويان بايد گوش مي دادند و احيانا اگر 

نكته اي داشتند، يادداشت مي كردند. 
خالصه دوستم را به يكي از اين جلسات درس بردم. 
به سياق معمول جلسات بحث تخصصي بود و قاعدتا 
براي كس��ي كه آش��نايي الزم و مقدماتي را نداشت، 
س��رگيجه آور بود. از قضا در آن جلس��ه استاد درباره 
تقليل پديدارشناختي سخن مي گفت و بارها از مفهوم 

»اپوخه« استفاده كرد. 
اپوخ��ه )Epoché( اصطالحي يوناني اس��ت كه در 
كاربرد فلس��في اش وضعيتي را توصيف مي كند كه 
در آن همه قضاوت ها راج��ع به موضوعي غيربديهي 
به تعليق در مي آيد. براي مثال در فلس��فه اين حكم 
يا قضاوت كه جهاني خارج از انس��ان وجود دارد يك 
امر غيربديهي است و بايد راجع به آن استدالل كرد. 
اپوخ��ه در اين وضعيت به اين معناس��ت كه هر گونه 
اظهارنظر يا حكم قطعي راجع به وجود يا عدم وجود 
جهاني خارج از انس��ان را به تعليق در آوريم و به زبان 
ساده بي خيال آن ش��ويم و در موردش بحث نكنيم. 
س��ابقه كاربرد اين اصطالح را در دايره المعارف هاي 
فلس��في ت��ا ق��رن س��وم پي��ش از مي��الد و مكتب 
ش��ك گرايي پيرهون پيش مي برن��د، اين مفهوم نزد 
اكثر شكاكان فلس��في بعدي نيز نقش مهمي داشته 
 و از جمله در ش��ك روش��ي دكارت حضوري آشكار 

دارد. 
مفهوم »اپوخه« اما نزد ادموند هوس��رل، فيلس��وف 
آلماني و موس��س پديدارشناس��ي جايگاه اساس��ي 
يافت. هوسرل در يكي از آثارش )ايده ها 1( از مفهوم 
»اپوخه پديدارش��ناختي« يا »در پرانتز گذاش��تن« 
اس��تفاده مي كند. منظور او از اين اصطالح آن است 
كه در فرآيند »تقليل پديدارشناختي« هرگونه حكم 
يا قضاوتي راجع به باور فلسفي خام و عمومي درباره 
وج��ود جهان خارجي را كنار بگذاري��م و پديدار را به 

عنوان امري متعلق به آگاهي در نظر بگيريم. 
فرض كنيد دوس��تم هيچ كدام از اي��ن توضيحات را 
راجع ب��ه مفهوم »اپوخه« نمي دانس��ت، ضمن آنكه 
اگر همي��ن اندازه را هم مي دانس��ت، چندان كمكي 
به او نمي كرد، چون فهم دقيق همين مقدار نيازمند 
س��اعت ها مطالعه و بحث اس��ت، در مورد اينكه مثال 
شك گرايي يعني چه و پديدارشناسي چه مراحلي دارد 
و تقليل پديدارش��ناختي به چه معناست و... خالصه 
بعد از جلس��ه از دوس��تم نظرش را راجع به كالس و 

مباحث مطرح شده در آن پرسيدم. 
به نظر مي آمد گيج و سردرگم است و چيزي از مباحث 
سر در نياورده است، دقيقا مشابه زماني كه كسي كه 
فيزيك نمي داند و به گفتاري از يك فيزيكدان راجع 

به نظريه نسبيت اينشتين گوش كند. 
در نهايت اس��تيصال به من گفت: »ب��ه نظر مي آمد 
استاد خوب درس مي دهد و دانشجويان هم مباحث را 
مي فهمند، اما من كه چيزي سر در نياوردم، اما حدس 

مي زنم اين اپوخه آدم خيلي مهمي است!« 

محسن آزموده 
بدون شرح

فاطمه جعفري

احتم��اال بس��ياري از خوانن��دگان در 
روزه��اي اخي��ر ب��ا اخب��ار و فيلم ها و 
عكس هايي مواجه شده اند كه در آن نوعي تقابل ميان 
خبرنگاران با مس��ووالن كنوني و سابق رخ داده است. 
خبرنگاري بعد از جلس��ه هيات دولت سراغ يك وزير 
مي رود و پرسشي را مطرح مي كند كه وزير آن را نه تنها 
توهين به خود بلكه توهين به مردم مي داند و به همين 
دليل صبوري خودش را از دست مي دهد و ميكروفن 
خبرنگار را از دس��ت او مي گيرد و به سوال او هم جواب 
نمي دهد. خبرنگاري در مقابل رييس جمهوري سابق 
ق��رار مي گيرد و از او پرس��ش هايي را مطرح مي كند و 
موجب اعتراض مس��وول سابق مي شود. او از خبرنگار 
مي خواه��د ك��ه اخ��الق حرف��ه اي را رعاي��ت كند و 
حرف هاي خودش را با پاسخ هاي ارايه شده با هم نشر 
دهد. خبرنگاري ديگر از معاون رييس جمهوري سابق 
پرسش��ي را مطرح مي كند و او به جاي جواب دادن به 
سوال، شروع به نصيحت خبرنگار كرده و اصرار دارد تا 
خبرنگار ش��أن و جايگاه خودش را حفظ كند و با طرح 
پرسش هاي س��طحي موجب ضربه خوردن جايگاه و 
ش��أن خبرنگاري نش��ود. در موردي ديگر خبرنگاري 
سراغ وزيري مي رود و بدون دقت در وضعيتي كه وزير 
و همراهان��ش در آن قرار دارند و ب��دون توجه به زمان 
نامناس��ب براي انجام گفت وگو، انتظ��ار دارد كه وزير 
به س��واالت او جواب بدهد و وقتي با برخورد سرد وزير 
روبه رو مي شود دست به خبرس��ازي مي زند و مدعي 
مي شود كه فالني حاضر به گفت وگو نشد. اينها برخي 
از مواردي است كه در همين روزها شاهد آن بوده ايم. 

واقعيت اين است كه نحوه تعامل ارباب رسانه با ارباب 
ق��درت بايد از منطق معقولي برخوردار باش��د كه هم 
رسالت اطالع رساني و شفاف سازي امور براي مردم به 
سهولت اتفاق بيفتد و هم تداوم همكاري ميان رسانه 
و دس��تگاه هاي اجرايي ميسر ش��ود و هم هر كدام از 
طرفين بتوانند به مسووليت و رسالت خود به درستي 
عمل كنند. تعارض ميان رسانه و مديران به نفع هيچ 
طرف نيست و آگاهي عمومي از امور جاري كشور را به 
همراه ندارد. بس��يار اتفاق افتاده است كه رسانه هايي 
به خاط��ر عدم  همكاري مس��ووالن از دسترس��ي به 
اطالعات درس��ت محروم شدند و در مقابل براي عقب 
نيفتادن از رسانه هاي رقيب دست به خبرسازي زدند 
و حتي واقعيات را تحريف كردند. هر رسانه اي به خبر 
زنده است و دوست دارد كه با پيوند معقول با نهادها و 
دستگاه هاي اجرايي، اخبار درست و دست اولي را منتشر 
كند كه بر اعتبارش بيافزايد و دامنه نفوذش را در ميان 
م��ردم افزايش دهد. در مقابل مس��ووالن هم نيازمند 
اطالع رساني از طريق منابعي هستند كه در نزد مردم 
معتبر باشند و نقل خبر از سوي آنان باورپذير باشد. به 
همين دليل اگر ميان رس��انه ها و مسووالن، مناسبات 
درستي حاكم شود، حتما هم ارباب رسانه از آن منتفع 

خواهند شد و هم ارباب قدرت. 
متاسفانه اين روزها ش��اهديم كه برخي از رسانه ها به 
دليل برخورداري از پش��توانه هاي مالي تضمين شده، 
اساسا رسانه مستقل محسوب نمي شوند. اينان چندان 
نگران اعتبار خبري خود نيس��تند و مناب��ع مالي در 
اختيارشان باعث شده است كه در راستاي اهدافي كه 
همان نهادها برايشان تعريف مي كنند، پيش بروند. مثال 
اين روزها براي آن��ان توليد خبر و تحليل و مصاحبه و 
گزارش در مخالفت با دولت روحاني اصل است و دامن 
زدن به ش��ايعات هم از آنان بعيد نيست. مسووليت و 
رسالت حرفه اي رسانه اي ايجاب مي كند كه همه اهالي 
مطبوعات و رسانه ها در خدمت حقيقت و اطالع رساني 
درست باشند ولي وقتي براي يك خبرگزاري يا سايت 
خبري يا روزنامه يا كانال تلگرامي، هدف مش��خصي 
تعريف ش��ده باشد و رسيدن به آن هدف به هر شكل و 
قيمتي پيگيري شود، طبعا از دايره اعتدال و پايبندي 
به حقيقت خارج خواهند ش��د كه غالب اين رسانه ها 
چنين شده اند. آنان عمدا حقيقت را تحريف مي كنند، 
عملكرد موفق دولت را ناموفق جلوه مي دهند، شايعات 
تخريبي را مي سازند و نش��ر مي دهند، براي بدگماني 
و ناامي��دي مردم برنامه دارن��د، انتظارات غيرمنطقي 
در ميان بخش��ي از مردم را دام��ن مي زنند و مطالبات 
معقول اقشاري ديگر از مردم را عمدا ناديده مي گيرند، 
از زندگي خصوصي برخي مس��ووالن گزارش و خبر و 
عكس منتشر مي كنند و با بزرگنمايي سعي در تخريب 
وجهه آنان مي كنند، دس��تاورد برجام را عمدا ناديده 
مي گيرند و چش��م خودش��ان را بر ده ها حادثه خوب 
كه حاصل اجرايي ش��دن برجام است، مي بندند. اين 
رسانه ها امروز با س��ازماندهي برخي نهادها و مراكز از 
تنوع و گس��تردگي زيادي برخوردار شده و كار برخي 
از رس��انه هاي مس��تقل و پايبند به حقيقت را سخت 
كرده اند. يكي از راهكارهاي آنان در مواجهه با مديران 
و مس��ووالن اين اس��ت كه عمدا با پرسش هاي غلط و 
جهت دار و هدايت ش��ده، مسووالن را عصباني كنند و 
همين را به نقطه شروعي براي حمالت جديد به دولت 
تبديل كنند. آنان در شرايط نامناسب و با پرسش هاي 
هدف دار و با غافلگيركردن مس��ووالن و سماجت زياد 
به هدف خود مي رس��ند و برخي برخوردها يا سخنان 
كمترسنجيده شده مسووالن را منتشر مي كنند تا به 

نتيجه دلخواه خود برسند. 
طبعا مسووالن بايد در اينگونه مواقع هنرمندانه عمل 
كنند و با س��عه صدر با خبرنگاران مواجه ش��وند. همه 
مسووالن در كنار خود از روابط عمومي و بخش رسانه اي 
برخوردارند و مي توانند تجارب آن بخش ها را در تنظيم 
مناسبات خود با رسانه ها به كار بگيرند. اطالع از عملكرد 
مس��ووالن حق رسانه ها اس��ت و افكار عمومي هم به 
وسيله رسانه ها س��امان پيدا مي كند و بنابراين تعامل 
منطقي با رسانه ها راه ورود به حوزه افكار عمومي است. 
عصباني شدن و كم طاقتي در مقابل خبرنگاران زيبنده 
هيچ مديري نيست به خصوص مديراني كه كارنامه قابل 
دفاعي دارند و تعامل منطقي با اين رس��انه ها مي تواند 
ذهنيت مردم را با آنان همراه كند و عملكرد موفق شان 

را براي همگان به نمايش بگذارد. 

علي شكوهي

در پرانتز گذاشتن 

وقتي مجله »عصرپنجش��نبه« به سردبيري 
شهريار مندني پور منتشر مي شد، در يكي از 
شماره هاي آن از من و چندين نفر ديگر درباره صادق  هدايت 
سوال كردند كه از چه زماني و چگونه با او آشنا شديم. به ياد 
دارم در آن ش��ماره كه اين پرسش مطرح ش��ده بود، تعداد 
زيادي از افرادي كه به اين پرسش پاسخ داده بودند، از دوره 
دبستان به عنوان دوره اي كه با هدايت آشنا شدند، نام برده 
بودند. حاال چرا دوره دبستان؟ به خاطر اينكه در آن دوره مدام 
از سوي معلم ها و مسووالن مدرسه به آنها گفته مي شده كه 
بوف كور را نخوانيد و همه آنها از سر كنجكاوي رفته بودند و 
اين كتاب را مطالعه كرده  بودند. براي من هم به همين شكل 
بوده است. هميشه پيش خودم فكر مي كردم با خواندن اين 
كتاب چه اتفاقي براي آدم  مي افتد كه همه ما را از خواندن آن 
برحذر كرده اند. اين بود كه در كالس ششم دبستان بوف كور 
را خواندم و بعد ها كه در مقطع دبيرس��تان به مدرسه البرز 
مي رفتم، تمام پول هايي را كه به دست مي آوردم، پس انداز 
مي كردم و بعد هم به خيابان شاه آباد مي رفتم كه كتاب هاي 
هدايت را بخرم. آن زمان به انتشارات اميركبير مي رفتم و در 
آنجا تمام كتاب هاي هدايت را مي خريدم. كتاب هايي چون 
سه قطره خون، فوايد گياه خواري، اصفهان  نصف جهان، زنده 
به گور، س��گ ولگرد و... به طوري اين كتاب ها را خريداري 
مي ك��ردم و آنها را مي خواندم كه در عرض همان س��ال اول 
دبيرستان چندين جلد از كتاب هاي صادق هدايت را خوانده 
بودم. اما چه چيزي از خواندن كتاب هاي هدايت فهميدم؟ 
اين همان مساله اي است كه صادق هدايت را تا به حال براي 
من زنده نگاه داشته است. خواندن كتاب هاي هدايت در دوره 
دبستان، راهنمايي و دبيرستان ابتدا از سر كنجكاوي است اما 
در ادامه كه در آثار او پيش مي رويد بخشي از زندگي و تجربه 
كردن اس��ت. ويژگي اي كه صادق هدايت در داستان هايش 
دارد، اين اس��ت كه آدم بايد بعضي از تجربه هاي انس��اني را 
زندگي كرده باشد تا بتواند برخي از آثار او از جمله بوف كور 
را متوجه ش��ود و در غير اين صورت با داستان هايش ارتباط 
برقرار نمي كند. بعد از دوران دبيرس��تان، در هر دوره اي من 
وقتي به آثار هدايت مراجعه كردم و هربار خواستم به داليل 
كاري يا عالقه  داستان ايراني بخوانم، حتما يكي از كارهاي 
او را انتخ��اب كردم. اين صحبت من به اين معنا نيس��ت كه 
بگوي��م تمام كار هاي هدايت خوب ب��وده يا تمام كارهايش 

هنوز زنده است اما داس��تان »زني كه مردش را گم كرد« از 
جمله داستان هايي است كه به نظرم همچنان زنده است. به 
ياد دارم اين داس��تان را ما به توصيه و تاكيد آقاي گلشيري 
خوانديم و تحليلي در دفتر مطالعات فرهنگي در سال 1355 
انجام داديم. يا در مورد داستان »داش  آكل« و »سگ  ولگرد« 
هم همين طور است كه همچنان براي من زنده هستند. اينجا 
بايد بگويم كه دوست داش��تني ترين داستان صادق هدايت 
براي من داستان »زني كه مردش را گم كرد« و »داش آكل« 
است. اما چرا داستان »زني كه مردش را گم كرد« هنوز هم 
در ذهن من ادامه دارد و به نظرم داستان زنده اي است؟ وقتي 
شروع به خواندن اين داس��تان مي كنيد، متوجه مي شويد 
نويسنده مس��اله اي را مطرح كرده كه هنوز هم وجود دارد. 
پرداخت صادق هدايت و ن��گاه او به آن آدم ها و حركاتي كه 
آن آدم ها در طول داس��تان انجام مي دهند نشان دهنده آن 
موضوع است. نكته ديگر اين است كه بسياري از حركت ها در 
اين داستان در ياد من مانده است با وجود اينكه سال هاست 
كه من اين داستان را نخوانده ام اما صحنه ها در ذهنم حك 
شده و به نظرم يكي از امروزي ترين داستان هاي ايراني است. 
فقط كافي است لباس هاي شخصيت ها را تغيير دهيد. البته 
برخي داستان هاي هدايت قابل استفاده نيست اما خيلي از 
داستان هاي ديگر او ارزش هاي تاريخي، ادبي و زيباشناسي 
دارند و هنوز كه هنوز اس��ت اين آثار زنده هس��تند.  صادق 
هدايت، نويس��نده خيلي بزرگي بوده و به نظرم نخس��تين 
نويس��نده ايران اس��ت. ما در صحبت هاي م��ان مي گوييم 
داستان فارسي با جمال زاده شروع مي شود اما صادق هدايت 
معروف ترين، بزرگ ترين و نخستين نويسنده ايراني است. 
روح او در قصه هاي ايراني هميشه وجود دارد. به ياد دارم كه 
آقاي گلشيري به افرادي كه مي خواستند داستان بنويسند، 
مي گفتند كه به ياد داشته باشيد كه شما بعد از نويسندگان 
ديگر در حال نوشتن هستيد. به همين جهت ما وقتي بعد از 
نويسندگان ديگرمان مي نويسيم حتما از صادق هدايت به 
عنوان نخستين ياد مي كنيم. صادق هدايت بين نسل هاي 
مختلف محبوب است. اگر به شخصي بگوييد داستان بخوان، 
او نخستين فردي كه ذهنش مي رسد صادق هدايت است. 
با وجود خيلي از داليل نمي توانيم صادق هدايت را فراموش 
كنيم و مهم ترين دليلش هم اين است كه داستان نويسي ما 

با او شناخته شده است. 

امروز سالروز درگذشت صادق هدايت است
نويسنده اي كه فراموش نمي شود

در همين حوالي 
علي خدايي 

»تايم��ز« در صبح 
جمع��ه ب��ه خبر 
حمله هواي��ي امريكا به س��وريه 
نرسيده اس��ت، اما گزارش و تيتر 
اول اين روزنامه ب��ه توجه دونالد 
ترامپ به س��وريه اختصاص دارد. 
خبره��اي ديگر اي��ن روزنامه هم 
درباره »س��لطه افراد خارجي در 
ب��ازار خريد خانه ه��اي جديد در 
انگلي��س« و »پاك س��ازي قومي 
اقلي��ت مس��لمانان روهينگيا در 

ميانمار« است. 

ي  نه ها س��ا ر
امريكايي در صبح 
روز جمعه منتظر خبري داغ بودند. 
به آنها اط��الع دادند تا خبرنگاران 
خود را در دس��ترس قرار دهند و 
منتظر خبري تازه باش��ند. حمله 
امريكا به س��وريه، خبر مهمي بود 
كه بالفاصله پوش��ش داده ش��د و 
»نيويورك تايمز« نس��خه محلي 
و سراس��ري خود را با عكس يك 
بزرگ و گزارش��ي مفص��ل به آن 

اختصاص داد. 

»چ��را كامپيوت��ر 
ام��ن  هيچ وق��ت 
نيس��ت«، تيت��ر گ��زارش ي��ك 
هفته نامه »اكونوميس��ت« است. 
گزارش��ي كه بهان��ه عكس جلد 
اين مجله ش��ده تا مفصل توضيح 
دهد كه چطور دنياي تكنولوژي 
به هم��ان اندازه ك��ه زندگي ما را 
گس��ترش داده، امني��ت زندگي 
خصوصي ما را هم تهديد مي كند. 
اين هفته نامه گزارشي هم درباره 

حمله شيميايي در سوريه دارد. 

جهان؛ خارج از مرزها 

به خدا هر مسوولي، هر مديري، هر رييسي ]روي 
»رييس��ي« تاكيد دارم[ هر حاكمي كه سعدي 
نخواند، كالهش پس معركه است. نمي گويم برويد غزليات آن 
مرد عاشق پيشه را بخوانيد كه اگر برويد زهي سعادت؛ نمي گويم 
بنشينيد و با دقت قصيده هاي غراي اين سخندان نامي را بخوانيد،  
كه اگر بخوانيد خوشا به حال و روزتان؛ نمي گويم المضحكات او 
را از نسخه هاي قديمي پيدا كنيد و بخوانيد كه اگر پيدا كنيد و 
بخوانيد و بخنديد، چنان اوقات تان خوش مي شود كه با زيردست 
و باالدست تان مهربان تر از ايني مي شويد كه هستيد. مي گويم 
وقت بگذاريد و با حوصله و دقت بنش��ينيد گلستان و بوستان را 
به خصوص فص��ل اول از هر دو را بخوانيد. اما خواندن س��عدي 
آداب دارد. وسط كارتابل نمي توانيد يك صفحه سعدي بخوانيد 
و  زيرش پاراف كنيد »اقدام ش��ود«. اگرچه معموال حاكمان به 
س��عدي كه مي رس��ند اقدام نمي كنند بلكه از موضع باال نظر 
مي كنند و مي گويند »ما خودمان بهتر از اين مرد قرن هفتمي 
مي فهميم اوضاع از چه قرار است.« اما نمي فهمند و روز به روز كار 
را خراب تر مي كنند. براي اينكه عرضم را توجيه كنم عبارتي را 
عينا از شيخ شيراز نقل مي كنم تا ببينيد چطور در طي اين سه، 
چهار دهه حتي قبل تر آب در كوزه بود و همه حاكمان تشنه لب 
گشته اند. يار در خانه بود و اينها گرد جهان گشته اند تا راهكار پيدا 
كنند و مثال توسعه را تداوم ببخشند. به فرمايش سعدي عنايت 
كنيد: »قديمان خود را بيفزاي قدر/ كه هرگز نيايد ز پرورده غدر/ 
چو خدمت گزاريت گردد كهن/ حق ساليانش فرامش مكن/ گر او 
را َهَرم ]پيري[ دست خدمت ببست/ تو را بر كرم همچنان دست 
هست...« به حافظه دم دستي تان هم رجوع كنيد مي بينيد كه 
حتي يك مورد هم س��راغ نداريد ك��ه حاكم الحق، بد حاكمان 
سابق را نگفته باشد و تقصيرات را به گردن او نينداخته باشد. يادم 
هست وقتي اصالح طلبان روي كار آمدند تا توانستند بِد هاشمي 
را گفتند و همه بدبختي هاي مملكت را به او نسبت دادند. دست 
انتقام قوي بود و هشت سال بعد احمدي نژادي ها آمدند و هر چه 

توانستند از اصالح طلبان بد گفتند. اين اتفاق درست است كه در 
مديريت كالن اتفاق مي افتد و نمودي سياسي دارد، اما وقتي به 
ادارات و دايره ها مي رسد شكلي رقت انگيز و فاجعه آميز و البته 
غيراخالقي پيدا مي كند. كافي بود مديران مملكت همين يك 
نصيحت سعدي را مي شنيدند ولو در ظاهر حرمت پيشينيان را 
نگه مي داشتند. عيبي نمي بينم اگر در مطلبم مثال بزنم و فجايع 
را علني و انضمامي نشان تان بدهم. بهزاد نبوي در اين مملكت كار 
كرده و پير شده؛ از دولت رجايي و قبل تر اين بنده خدا كار كرده تا 
همين چند سال پيش كه رفت زندان. اين بنده خدا مصداق تمام 
و كمال همين بيت اس��ت كه »چو خدمت گزاريت  گردد كهن/ 
حق ساليانش فرامش مكن، عرضم جناحي نيست و اصال منظورم 
اين نيس��ت كه چون بهزاد اين طرفي است بايد حرمتش حفظ 
شود و في المثل فالن شخص كه پيرمرد آن طرفي است بر صدر 
ننشيند و قدر نبيند. به اين حكايت كوتاه توجه كنيد: »شنيدم 
كه ش��اپور دم در كشيد/ چو خس��رو به رسمش قلم در كشيد« 
شاپور ظاهرا نقاشي بوده كه جناب خسرو حقوق و مستمري اش 
را قطع كرده. يعني روي اسمش خط كشيده كه ديگر چيزي به او 
پرداخت نشود.« چو شد حالش از بي نوايي تباه/ نبشت اين حكايت 
به نزديك شاه/ چون بذل  تو كردم جواني خويش/ به هنگام پيري 
مرانم ز پيش« اين حرف فقط در مورد پول و مس��تمري نيست 
بلكه در مورد اعتبار و آبرو هم هس��ت. مگر شوخي است كه در 
قضاياي هشت س��ال پيش، پيرمردي مثل هاشمي رفسنجاني 
را تلويزي��ون اجازه ندهد كه بيايد و از خ��ودش رفع اتهام كند؟ 
ضرغامي- يا هر بزرگواري كه مسوول اين كار بود- اگر نصيحت 
سعدي را شنيده بود مي دانست در هر شرايطي بايد كه قديمان 
را قدر بيفزايد. مي گوييد ممكن است قديمان غدر )نامردي( كنند 
و از پشت خنجر بزنند؟ ابدا ابدا. اين حكم كلي در همه جا و همه 
موارد صادق اس��ت كه هرگز نيايد ز پرورده غدر. اما اين قصه به 
همين سادگي هم نيست. اجازه بدهيد فردا مزاحم شوم و بقيه 

پندهاي سعدي را به عرض برسانم.

كه هرگز نيايد ز پرورده غدر

كرگدن نامه
سيد علي ميرفتاح

آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

پنجش��نبه و جمعه هفته گذشته، حجم خبرهاي سياس��ي داخلي و خارجي آنقدر زياد بود كه اگر از 
عالقه مندان به پيگيري اخبار بودي در آخرين روزهاي هفته و تعطيالت، فرصتي براي آرام نشس��تن 
نداشتي. خبرهايي كه يا درباره انتخابات رياست جمهوري س��ال 96 و آمدن كانديداهاي تازه بود يا از 
جنگي مي گفت كه در همسايگي ما آغاز شده. حجم خبرها در امتداد هفته اي كه پر بود از حادثه هاي 
بمبگذاري و حمله شيميايي، نفس بر و ترسناك تر شده است و براي زندگي كه بايد كمي آرام بگذرد و 
با انرژي هفته خود را آغاز كند، ناخوشايند و اضطراب آور. عكسي كه مي بينيد تنها و تنها به دليل لبخند 
بزرگ و خوشحال پسربچه فلسطيني در س��احل غزه انتخاب شده است. لبخندي كه سراسر آرامش 
است و در مجاورت و هم زيستي با سفره ماهي هايي كه به ساحل آمدند، از ادامه زندگي و ارزش لبخند 
در پس هراتفاق ناخوشايندي مي گويد. اين عكس از »رويترز« انتخاب شده تا شنبه به لبخند و آرامشي 

موقتي تزيين شود. 

عكس نوشت

پري- داريوش مهرجويي
شب، چشمان بسته ما است. آن گاه كه به چراغاني دورن خود مي نگريم... 

فالش بك

عكس پس��رجواني كه كت و ش��لوار پوشيده 
و دمپاي��ي به پا دارد و پش��ت ب��ه يك پيكان 
قديمي ايستاده، عكس مردي ميانسال كه روي صندلي كف 
استخر آبي رنگ خالي نشسته، عكس دختري جوان با چادر 
مش��كي و ايس��تاده در ميان خانه قديمي در كاشان، عكس 
دخترجوان كه پيراهن صورتي پوشيده و لبه تختي نشسته 
كه باالي آن قاب عكس��ي از يك پيرمرد است و عكس هايي 
ديگر كه با هر كلي��ك نمايش دهنده لباس هاي ايراني ها در 
روزگار امروز است، آرام آرام مجموعه اي بي نظير و ديدني را 
تعريف مي كنند. مجموع��ه اي از »ايراني هاي امروزي« كه 
عكاس��ي ترك آنها را جمع آوري كرده و »اينديپندنت« روز 
پنجشنبه همراه با گزارشي مفصل و گفت وگو با اين عكاس 
منتش��ر كرده. متن گزارش، حرف هاي عكاسي است كه در 
اروپا بزرگ ش��ده و قبل از آنكه به كش��ور همس��ايه تركيه، 
زادگاه اصلي اش، سفر كند هيچ آگاهي از زندگي مردمانش 
و لباس پوشيدن آنها ندارد. در گزارش روايت شده كه اولگا 
بوزالپ از س��فر به ايران هراس داش��ته و نمي دانسته آيا در 
كش��وري كه گزارش هاي مختلفي درب��اره آن وجود دارد و 
مردمش ناش��ناخته مانده اند، با او چه رفتاري مي شود و آيا 
ايراني ها قبول مي كنند كه سوژه عكاسي او شوند و در ضمن 
مشكلي هم برايش پيش نيايد؟ اما برخالف اين هراس اوليه 
و ذهنيت دوري كه عكاس داشته، سفر به ايران و آشنا شدن 
با ايراني ها و اج��راي اين پروژه، به طرز جالب و تعجب آوري 
خوشايند و دوست داشتني بود. بوزالپ تعريف مي كند: » فكر 
مي كردم كه ايراني ها به دليل سابقه سياسي با غرب نسبت به 
من مشكوك باشند. وقتي به تهران رسيدم، آدم هاي بسيار 
زيادي را مالقات كردم و متوجه ش��دم كه اينچنين نيست. 
ايراني ها هويت و فرهنگ خود را نگه  داشتند، اما انسان هايي 
بس��يار باز و پذيرا هس��تند.« نكته جالب روايت اين عكاس 
از ايران ب��راي »اينديپندنت« تنها به تغيي��ر طرز نگاهش 
نس��بت به ايران ختم نمي ش��ود. او در ادامه حرف هايش از 
تصويري ت��ازه مي گويد كه كمتر در گزارش هاي رس��انه ها 
از ايران و مردمانش نقل مي ش��ود و از اين لحاظ يك استثنا 
است. گزارشي از نسل تازه ايران كه از نگاه اين عكاس ترك 
بس��يار مدرن و با تفكري باز و پذيرا هستند. نسل جواني كه 
پس از انقالب اس��المي به دنيا آمده اند و در س��ه دهه اخير 
تربيت ش��ده اند: »بايد خيلي خوش شانس باشيد كه با اين 
مردم آشنا مي شويد. مردمي كه در ميان آنها هنرمند هايي 

بي نظير، نويسندگاني خوب و ذهن هاي بزرگ پيدا مي شود 
و بس��يار مثبت انديش تر از آنچه فكر مي كنيد هستند.« در 
روايت هاي اين عكاس، حجاب و آنچه تفاوت جامعه ايراني 
با جوامع ديگر اس��ت يك روايت متفاوت است. او مي گويد 
كه حجاب در ايران بس��يار متفاوت است و حتي اين تفاوت 
را در طرز لباس پوش��يدن مردهاي ايران��ي هم مي بينيد و 
معتقد است كه زنان ايراني موفق شده اند با حجاب كه شامل 
روس��ري يا چادر مي شود، لباس پوش��يدن خود را متفاوت 
كنند و آن روس��ري و چادر را هم بخش��ي از خود بدانند. در 
عكس هاي اي��ن عكاس همزمان با نگاهي وي��ژه كه به طرز 
لباس پوشيدن ايراني ها شده، اين نكته هم مورد توجه قرار 
گرفته كه فضاي زندگي هركدام از سوژه ها به چه شكل است. 
اتفاقي كه در گزارش اين طور روايت شده: »ايراني ها درهاي 
خانه هاي شان را به روي من باز كردند تا پنجره اي از زندگي 
خود را براي من به نمايش بگذارند.« گزارش »اينديپندنت« 
با عكس هاي اولگا بوزالپ با اين روايت ها و تعاريف متفاوت، 
يكي از متفاوت ترين گزارش هايي اس��ت كه ت��ا امروز و در 
رسانه هاي خارجي از زندگي ايراني ها و جامعه ايراني منتشر 
شده. سوژه ناب اين عكاس باعث شده تا زاويه نگاهي متفاوت 
براي آشنايي با زندگي ايراني ها شكل بگيرد و از دريچه اين 
زاويه نگاه، بخش هاي ناگفته اي روايت شود كه تا امروز مورد 
بحث رس��انه ها و روزنامه نگارهاي خارجي نبوده. اتفاقي كه 
اين عكاس در انتهاي صحبت هايش به آن اش��اره مي كند و 
اين گزارش با اين صحبت ها تمام مي شود: »من خوشحالم 
كه توانس��تم زيبايي را نمايش دهم ك��ه در دنيا وجود دارد 
حتي اگر عده اي بخواهند آن را پنهان كنند و ناديده بگيرند.« 

صد و س��يزدهمين نشس��ت يكش��نبه هاي 
ب��ا موض��وع  فرهن��گ  و  انسان شناس��ي 
»س��ازوكارهاي اجتماعي؛ رابط��ه زبان و ق��درت« برگزار 
مي شود. نشس��تي كه س��خنرانش ناصر فكوهي است و در 
چكيده اي كه از س��خنراني خود منتشر كرده، نوشته است: 
»در بحثي كه در اين جلسه از ديدگاه انسان شناسي سياسي 
و با تكيه بر نظرات بوردويي نس��بت به زبان خواهيم داشت، 
تالش مي كنيم چگونگي »ساخته شدن اجتماعي« زبان را 
تحليل كنيم و نشان دهيم كه چگونه در ميان دو عنصر مادي 
)ابزاري- رفتاري( و غيرمادي )ذهني( توليد، انباشت، توزيع، 
استفاده و بازتوليد قدرت و خشونت، اوال زبان نقش اساسي 
را دارد و ثانيا اين نقش را از طريق س��ازوكارهاي پيچيده از 
س��طح عنصر بيروني قدرت )آمريت حاكم( به سطح عنصر 

دروني قدرت )اطاعت( منتقل مي كند«. در ادامه اين نشست 
فيلم مستند »كوچ خاك« به كارگرداني رايا نصيري اكران 
مي ش��ود. اين برنامه روز يكشنبه و ساعت 16 در پژوهشگاه 

فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار مي شود. 

روايت متفاوت »اينديپندنت« از فرهنگ پوشش ايراني ها 

زيبايي پنهان نشده است 

رابطه زبان و قدرت 

بازخواني خبر تازه رسيده 

نشست روز 


