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فيروزه مظفري

كس��ي كه وارد كار سياسي مي شود، 
قبلش باي��د آزمون خويش��تن داري 
بدهد. روزنامه نگاري هم مثل كار سياست محتاج كف 
نفس است و روزنامه نگار همان قدري كه بايد توانايي 
نوشتن و سخن گفتن داشته باشد، يك جاهايي هم 
باي��د جلوي خودش را بگيرد و قلم��ش را مهار بزند. 
»تنزيه زباني« جزو ضرورت ه��اي حرفه اي اين كار 
اس��ت و اگر احيانا روزنامه نگاري زبان و قلمش منزه 
نباش��د، اعتباري هم ندارد. طوطي سخنگو خواهان 
بس��يار دارد. با اينكه قيمتش باالس��ت اما خيلي ها 
حاضرند ميليون ها توم��ان بدهند تا صاحب طوطي 
هنرمندي ش��وند كه مثا س��ام مي كن��د، احوال 
مي پرس��د، حرف آدميزاد را تقلي��د مي كند و احيانا 
اداي موبايل و زنگ در را درمي آورد. اما كافي اس��ت 
همين طوطي ارجمند فح��ش ياد بگيرد و صداهاي 
نابهنجاري را تقليد كند؛ يك ب��اره از قيمت مي افتد 
و روي دس��ت صاحبش مي ماند و بي ارزش مي شود. 
خيلي از رندها براي اينكه طوطي هاي گرانقيمت را 
از س��كه بيندازند و حتي از س��هره بي  قيمت ترشان 
كنند، يواش��كي به پرنده فروش��ي مي روند و حرف 
زش��ت مي زنند تا طوط��ي تقليد كند و س��ر زبانش 
حرف زشت بيفتد. رنود يك كار ديگر هم مي كنند تا 
اين شكرشكن شيرين گفتار را با خاك يكسان كنند. 
آنها آينه در قفس پرنده بيچاره مي گذارند و پرنده را 
يك ش��به ديوانه مي كنند. طوطي س��ر مي چرخاند، 
طوطي آينه نيز س��ر مي چرخاند، بال مي زند، او هم 

بال مي زند. به آينه پشت مي كند. 
او هم همي��ن كار را مي كند. اين تقليد آنقدر به جان 
طوطي س��نگين مي آيد كه طفلي ديوانه مي ش��ود 
و... اهل رس��انه به ط��ور ع��ام و روزنامه ن��گاران به 
طور خاص بي ش��باهت با طوطي نيس��تند. چون با 
لغت و حرف س��روكار دارند بايد كه زبان ش��ان منزه 
باش��د و چون با منطق و تحليل و واقعيت مواجهند 
بايد ك��ه عاقل باش��ند و از خود مراقب��ت كنند و در 
 هي��چ موقعيت��ي مغل��وب احساس��ات و عواطف و 

هيجانات نشوند.
تنزيه زباني دس��تور دين اس��ت. يك كار پسنديده 
اخاق��ي اس��ت و همه م��ردم باي��د از زب��ان خود 
پاس��داري كنند و آن را به حرف زش��ت نيااليند. اما 
چون روزنامه نگاران حرف ش��ان بازت��اب زياد دارد و 
بس��ياري از مردم به قلم و زبان آنها ن��گاه مي كنند، 
بي��ش از مردم كوچه و  ب��ازار بايد از زب��ان و قلم خود 
 محافظت كنند. ما نويس��نده ها، فروشنده هاي راي 

و عقيده ايم. 
نويس��نده هاي عالي مق��ام و فاض��ل و ارجمن��د، 
فروشگاه هايي مجلل و باكاس دارند و بنده و امثال 
بنده در حكم دستفروش��اني هس��تيم كه متاع هاي 
دم دستي و ارزان  مي فروش��يم. اما چه دستفروش و 
چه صاحب فروش��گاه دونبش هيچ كدام حق نداريم 
متاع فاسد بفروش��يم و سامت مش��تري هاي مان 
را به خطر بيندازيم. نويس��نده اي كه حرف زش��ت 
مي فروش��د، دستفروش��ي كه جز فح��ش و تهمت 
و پلي��دي در بس��اطش ندارد، تهديدي اس��ت براي 
سامت جامعه. به عمد اسم نمي آورم و سطح بحثم 
را ب��ا انتق��اد از يك روزنام��ه و يك نويس��نده پايين 
نمي آورم. بعيد است كس��ي در اين اصل كلي با من 
هم عقيده نباشد كه تنزيه زباني براي روزنامه نگار از 
نان ش��ب واجب تر اس��ت. دعوا كردن، فحش دادن، 
 يكديگر را به صفات زشت و ناجور صدا زدن نيازي به 

روزنامه ندارد. 
هزاران س��ال مردم به »مخالف« خود كه رسيده اند 
ب��دش را گفته ان��د، فحش��ش داده ان��د، تعبي��ر به 
آش��غال و احمق و عوض��ي از اين قبي��ل كرده اند و 
چيزي جز نزاع و تفرقه نصي��ب نبرده اند. فحش كه 
بكاريد دع��وا درو مي كنيد. بي ادب��ي كنيد، التهاب 
و س��رخوردگي به دس��ت مي آوريد. زبان به زشتي 
 و پليدي ك��ه بچرخانيد، كت��ك كاري و قهر و كينه 
گيرتان مي آيد.  اتفاقا روزنامه از جايي شروع مي شود 
كه جن��ون و بددهني كنار مي روند. ش��ما مي توانيد 
منتقد باشيد، حتي س��فت و سخت مخالف باشيد و 
مخالفت تان را واضح و روش��ن بيان كنيد اما با هيچ 
معيار و ماكي پسنديده نيس��ت كه طرف مقابل را 
به الفاظ زش��ت بناميد. خصوصا اگر مسلمان باشيد 
و به آداب اسامي مودب شده باشيد، مطلقا مجاز به 
بددهني نيستيد. چيزي كه مرا مي ترساند اين است 
كه قبح بددهني ريخته و خيلي ها به هر دليلي، ديگر 
بار سنگين اين معصيت را حس نمي كنند. سهل است 
كوچكش مي شمارند و زيرس��بيلي ردش مي كنند. 
غافل از اينكه از قَِبل بددهني، ده ها بي اخاقي ديگر 
هم وارد نفس مان مي ش��وند. بددهني دري است كه 
اگر بازش كنيد، سيل بي اخاقي هاي ديگر به داخل 
وجودمان سرازير مي شوند. عرضم را به حساب وعظ 
بگذاريد و باور كنيد از س��ر خيرخواهي مي گويم كه 
با فحش و فضيحت به جايي نمي رس��يد. قبل از شما 
نرسيدند، بعد از شما هم نمي رسند. شما نمي رسيد، 
ما هم نمي رسيم. به جاي وضع الفاظ زشت، انرژي تان 

را بگذاريد روي نقد. 
بنشينيد مس��تدل و منطقي و محكم نقد كنيد. نقد 
براي جامع��ه ما از هر چيزي كه فكر كنيد ضروري تر 
اس��ت. بنش��ينيد، رصد كنيد، مو از ماست بكشيد، 
حتي مس��ووالن را به محاسبه بكش��يد، اما نقد را به 
بي راهه ناس��زاگويي نبريد كه بي��ش از حريف، خود 
را از چش��م مي اندازيد. مي گويند فحش باد هواست. 
فحش ها نمي مانند. هيچ فحشي در تاريخ نمانده كه 
فحش هاي ما بماند. ام��ا جلوتر از مرجع فحش، اين 
گوينده اس��ت كه دلش تيره و تار مي ش��ود و زبانش 

آلوده مي شود. 
هر فحشي كه از دهان ما بيرون بيايد درازايش حجم 
زي��ادي از تيرگي و آلودگي در دل م��ان فرو مي رود. 
بدت��ر از همه اصرار بر فحش اس��ت، اصرار بر غيبت، 
اصرار بر بهتان، اصرار بر جنون، اصرار بر دعوا، اصرار 
بر كينه، اصرار بر نقار و... روح را از درون فاسد مي كند، 

مخاطب را نيز آلوده مي كند.

بي راهه ناسزاگويي

آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

وقت��ي از نيمايوش��يج و ش��عر نيمايي حرف 
مي زنيم ي��ادم مي افت��د كه چق��در مقاله و 
يادداش��ت درباره او خوانده ام كه بيشترشان 
حرف هاي تكراري بوده اند. يك دسته از اين 
نوشته ها آن قدر قلمبه س��لمبه و نارساست 
كه هر چه بيش��تر بخواني، چيزي دستگيرت 
نمي شود. اين نوع نوشته ها بيشتر از آنكه براي 
ايجاد ارتباط باش��د، براي مرعوب ساختِن مخاطب و به رخ كشيدن 
مراتب فضل و دانش نويسنده است.  اما يك دسته ديگر از نوشته هايي 
كه درباره ش��عر نيماي��ي خوانده ام، با آنكه ظاهرا علمي و آموزش��ي 
اس��ت، خيلي س��اده انگارانه اس��ت. مثا در يك كتاب دانشگاهي، 
جدولي است با دو ستون: 1- شعر سنتي 2- شعر نيمايي. بعد زير هر 
كدام ويژگي هايي نوشته اس��ت؛ چيزهايي از اين قبيل: شعر سنتي، 
سوبژكتيو / شعر نيمايي، ابژكتيو – شعر سنتي، وزن مكانيكي / شعر 
نيمايي، وزن ديناميكي- ش��عر س��نتي، دايرۀ واژگاني بسته- شعر 

نيمايي دايرۀ واژگاني باز
خاصه ه��ر چه خوبي و زيبايي و نوآوري اس��ت، در س��تون ش��عر 
نيمايي اس��ت و هر چه بدي و تحجر و تقليد اس��ت، در س��تون شعر 
س��نتي.  در مقابل اين يك نوع نگاه ديگر هم هست كه شعر نيمايي 
را ش��عر ناقص مي داند و بر اين پندار اس��ت كه هر چه موزون و مقفا 
بود با مصراع هاي متس��اوي، شعر اس��ت و هر چه جز اين است، شعر 
نيس��ت. و يك نفر هم با روحي��ۀ دايي جان ناپلئون، كتابي نوش��ته 
و در آن مدعي ش��ده اس��ت كه ش��عر نو توطئه اس��تعمار انگليس 
اس��ت براي نابودي ش��عر ايران و طبع��ا چنين نظري��ه اي به مذاق 
 نظ��ام اداري خوش آم��ده و اين كت��اب االن در دانش��گاه تدريس 

مي شود.  
در محافل ادبي وقتي حرِف شعر نيمايي به ميان مي آيد، خيلي زود پي 
مي بري كه كمتر كسي است كه نوشته ها و سروده هاي نيما را خوانده 
باشد. غالبا چند شعر مش��هور او كه سر زبان هاست، تكرار مي شود و 
مثا وقتي مي گويي: نيما غزل و قصيده و مثنوي و مستزاد و مسمط 
و قطعه و رباعي هم دارد، با حيرت نگاهت مي كنند.  چند س��ال قبل 
در نمايش��گاه كتاب، در غرفه يكي از ناشران تخصصي شعر، پوستر 
شاعران بزرگ را مي فروختند، از جمله پوستر نيمايوشيج را؛ در كنار 

تصوير نيما چند سطري از شعر او چاپ شده بود: 
زردها بي خود قرمز نشدند

 قرمزي رنگ نينداخته است
 بيهوده بر ديوار 

صبح پيدا شده از آن طرف كوه اما
آسمان پيدا نيست 

به مسووالن غرفه گفتم: اين شعر خيلي غلط دارد، شعر نيما اصا اين 
طوري نيست. اين را از كدام كتاب نوشته ايد؟

گفتند: از كتاب ننوشتيم كه! از روي نوار فان خواننده پياده كرده ايم. 

در همين حوالي فلسفه در خيابان

ظاهرا دوستاني كه صراحتا 
ب��ا تيتره��اي تحريك آميز 
امني��ت اين س��رزمين را به 
بازي گرفته اند دس��ت بردار 
نيس��تند. يعن��ي ب��ه جاي 
عذرخواهي و تام��ل در كار 
ناپسندش��ان اص��رار دارند 
به ديگ��ران بقبوالنند نه تنها اش��تباه نكرده اند بلكه 
مخالف��ان آن تيتر كذاي��ي در ص��ف مدافعان رژيم 
آل سعود قرار دارند و مدافعان آن تيتر، غيرتمنداني 
دليرند كه در فضاي سوسول پسند اين روزگار، مظلوم 

واقع شده اند. 
به نظرم ديگ��ر بايد تعارف و اش��ارت و كنايه را كنار 
گذاش��ت و همچي��ن رك و پوس��ت كن��ده ب��ا اين 
مدعي��ان انقابيگ��ري دو كلمه حرف حس��اب زد. 
ماج��را از دو صورت به نظرم خارج نيس��ت. يا اينكه 
حضرات خودشان را كا زده اند به كوچه علي چپ يا 
اينكه در اين دوقطبي س��ازي مضحك و چندش آور 
نان چربي خوابي��ده كه هيچ رقم��ه نمي توان از آن 
چش��م پوش��يد و اگرنه موضوع خيلي ساده تر از اين 
حرف هاس��ت. بگذاري��د خاطره اي نق��ل كنم. يك 
آقايي در ماهنامه صب��ح كه به مديريت آقاي مهدي 
 نصيري منتش��ر مي ش��د يك مقاالتي مي نوش��ت 

عجيب و غريب. 
س��ال هاي آغازين رياس��ت جمهوري آقاي خاتمي 
بود و مطبوعات، رونقي چش��مگير داشتند. به ويژه 
مطبوعات سياسي. اين آقايي كه عرض كردم با اسم 
مستعار مطلب مي نوش��ت. خيلي صريح و بي پرده. 
مطالبش هم بدون اس��تثنا تيت��ر روزنامه هاي دوم 
خردادي مي ش��د و بلوايي به پا مي كرد. مثا يك بار 
نوش��ته بود بايد همه اصاح طلبان و روزنامه نگاران 

وابسته به آنها را دستگير كرد. 
توضيح هم داده بود كه اينها س��ر جمع هزار نفر هم 
نمي ش��وند و اگر نيروهاي امنيتي بتوانند در اقدامي 
غافلگير كنن��ده همه آنها را دس��تگير كنند فرصتي 
براي فضا س��ازي هم پيدا نخواهن��د كرد و كا كلك 
ماج��راي اصاحات براي هميش��ه كنده مي ش��ود. 
يك بار هم نوش��ته بود جمهوري اسامي نيروهاي 
جان بركف فراواني در اقصي نق��اط دنيا دارد و بهتر 
است به آنها دستور دهد تا منافع اقتصادي امريكا را 
در سراس��ر جهان با عمليات هاي انتحاري و انقابي 
تهديد كنند و... حرف هايي از اين دس��ت كه اصا با 
خواندنش متحير مي شديد كه چاپ اين حرف ها در 
يك نشريه رسمي چه معنايي دارد. البته خدارا شكر 
اين حرف ها در يك روزنامه رسمي منتسب به بخشي 
از حاكميت نظام جمهوري اسامي منتشر نمي شد 
و گرنه معلوم نبود چه بر سرمان مي آمد. يك روز كه 
به ديدار آقاي نصي��ري رفته بودم آن آقاي محترم را 
هم آن جا ديدم. آقاي نصيري ما را به يكديگر معرفي 
كرد و بعد نمي دانم به چه نيتي از من پرس��يد: آقاي 
موس��وي نظر ش��ما درباره اين آقاي فان چيست؟ 
من هم نمي دانم در آن لحظه در چه عالمي بودم كه 
گفتم: حقيقتش را بگويم؟گفت: بگو! گفتم: ايش��ان 

جاسوس است! گفت: جداي از شوخي. 
گفتم: ب��ه حضرت عباس جاس��وس اس��ت. گفت: 
ديوانه، چرا قس��م مي خوري؟ گفتم: باورم را گفتم. 
گفت: جاس��وس كجا؟ گفتم: نمي دانم؛ يا جاسوس 
يكي از نهادهاي امنيتي خارجي مثل موساد و سيا و 
كا گ ب يا دست كم جاسوس همين جريان هايي كه 
هرچه ايشان مي نويس��د فردا تيتر روزنامه هاي شان 
مي ش��ود و بعد هم چماقي براي كوبيدن به سر شما. 
گفت: بيش��تر توضيح مي دهي؟ گفتم: مرد حسابي! 
فرض كه جمهوري اس��امي يك عده نيرو دارد كه 
فردا روزي كه الزم شد، مي توانند منافع غرب و امريكا 
را در سرتاس��ر جهان به خطر بيندازند، مگر همچين 

چيزي را توي مجله و روزنامه مي نويسند؟ 
اينكه ل��و دادن همه توانمندي ه��اي بالقوه و بالفعل 
نظام اس��ت! انتش��ار اين حرف ها يعن��ي چه؟ اصا 
مگر آدميزاد نقش��ه اي را كه براي دش��منش در سر 
مي پروراند آشكارا بيان مي كند؟ نمي دانم سرنوشت 
آن بنده خدا به كجا انجاميد و تا به امروز هم نفهميدم 
قصد مهدي نصيري از انتشار آن اباطيل چه بود ولي 
مي خواهم بگويم اين شكل از انقابيگري مسبوق به 
سابقه است. البته هيچ وقت نظام جمهوري اسامي 
ب��ه حرف هاي آن بن��ده خدا جامه عمل نپوش��اند و 
اگرنه به احتمال قريب ب��ه يقين امروزه اصا چيزي 
 به ن��ام نظام جمه��وري اس��امي وج��ود خارجي 

نداشت. 
امروز ه��م قطعا هيچ يك از بخش ه��اي نظام به اين 
حرف ها رنگ تحقق نخواهد بخشيد و غالبا از چپ تا 
راست را اينقدر عقل و كفايت باشد كه به حرف هاي 
مهي��ج ژورناليس��تي وقعي ننهند و سرنوش��ت يك 
ملت و يك س��رزمين را بازيچه دست چند ماجراجو 
نكنند. اما مضحك ترين بخش ماج��را همانطور كه 
در ابتدا اشاره كردم، همين س��اختن دوقطبي هاي 
چندش آور و مضحكي اس��ت كه اين دوستان مدعي 
انقابيگ��ري در پ��ي آنند. از نظر اي��ن مدعيان همه 
كس��اني كه با آن تيتر كذايي مش��كل دارند عامان 
عربستان سعودي اند يا دس��ت كم خوشگذران هاي 
الابالي اي كه نصف بيش��تر سال را در عشرتكده هاي 
دوبي مي گذرانند. اصا در اين فضاي دو قطبي است 
 كه اين بندگان خدا مي توانند نفس بكشند و خودي 
نش��ان دهند.  فكر كنيد چنين فضايي از ميان برود 
و قرار باش��د مملك��ت روي صلح و آرام��ش به خود 
ببين��د؛ آن وقت اين بن��دگان خدا چ��ه بايد كنند؟ 
 هنري دارند؟ فضلي؟ دانشي؟ دست كم خلق و خوي 

خوشي؟ 
و اما تكليف ما در اين اوضاع آشفته چيست؟ به نظرم 
تنها راه مبارزه با زمره عبوس زهد در چنين وضعيتي 
برهم زدن قاعده بازي است. ما بايد عقيده خود را كه 
همانا دفاع صريح و محك��م و قاطع از حقانيت مردم 
مظلوم يمن است با صداي بلند اعام كنيم و در عين 
حال بر عقانيت و تدبير نيز اصرار بورزيم تا سيه روي 

شود هر كه در او غش باشد. 

اين تيترهاي دو قطبي
شليك از فاصله  نزديك

تلنگر 

سيد عبدالجواد موسوي
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بحث  اين روزهاي كاربرهاي دنياي مجازي، افزايش تعداد كاركترهاي 
توييت است. اكثريت معترضند كه 140 كاركتر براي توييت ها كافي 
بود و 280 كلمه هم نوش��تنش سخت است و هم خواندنش.  عادت ذهن به خواندن 
متن هاي بسيار كوتاه، به شدت خودش را در اين بحث ها و اعتراض ها نشان مي دهد 
زندگي اين روزهاي ما با شتاب زيادي به سمت »ميني ماليسم« حركت مي كند و اين 
مساله هم در واقعيت زندگي شايد چندان مهم به نظر نرسد. اما در اين شتاب ميني مال 
شايد بد نباشد كه گاهي از خودمان بپرسيم كه چطور به آنچه زندگي مدرن در اختيار 
ما قرار داده، هرروز بيشتر از ديروز وابسته مي شويم و عادت هاي ساده اي مثل خواندن 

متني با تعداد كلمات باالتر از 140 كلمه را هم از دست مي دهيم؟!

عادت نكردن سخت نيست، هست؟!
تخته سياه 

قيمت آيفون ايكس در ب��ازار موبايل و تلفن همراه، فعا خبر مهم بازار 
است. رقمي مابين هفت تا هشت ميليون تومان براي يك گوشي همراه، 
آدم هاي زيادي را متعجب كرده و البته آدم هاي زيادي را هم خوش��حال. كارشناسان 
بازار مي گويند كه اين قيمت براي آيفون ايكس باقي نمي ماند و قاعدتا با رقم كمتري 
مي ش��ود تازه ترين محصول اپل را خريد. اوضاع و احوال در بازار دالر و سكه و طا هم 
روال صعودي دارد. قيمت هر يك دالر تا صبح يكشنبه چهارهزار و هشتادو سه تومان 
است و قيمت هر يك يورو هم چهارهزار و هش��تصد و سه و تومان. از آب و هوا هم اگر 
بخواهيد بدانيد، بايد بگوييم كه دماي هوا فرق چنداني با روز شنبه ندارد و آفتاب و دماي 
18 درجه سانتي گراد در روز و دماي هفت درجه سانتي گراد در شب در انتظار ما است. 

بازار در تسخير ايكس هفت ميليوني

نيما به روايت فالن خواننده
 »از خ��دا مي خواه��م پولي به 
ما بده��د و عقلي ه��م به اين 
رفيق مان!« همه ما احتماال بارها 
اين تعبير عاميانه را شنيده ايم 
يا خود به ش��وخي و جدي در 
موقعيت هاي متف��اوت درباره 
دوست يا آش��نايي آن را به كار 
برده ايم. اگ��ر نخواهيم در دام مطلق انگاري كه س��هم 
مهلكي براي تفكر فلسفي است، در افتيم، بايد بگوييم كه 
تقريبا محال است كسي عكس اين تعبير را به كار ببرد، 
يعني بگويد: »از خدا مي خواهم عقلي به ما بدهد و پولي 
هم دوس��ت مان!« به عبارت روشن تر بعيد است كسي 
الاقل براي خودش س��هم بيش��تري از عقل را آرزومند 
باش��د و احتماال عموم آدم ها بدون اينكه آشكارا به اين 
نكته اعتراف كنند، خودشان را عقل كل مي پندارند! رنه 
دكارت، فيلسوف فرانسوي يكي از مهم ترين رساله هايش 
به نام »گفتار در روش راه بردن عقل« را با بيان نكته اي 
آغاز مي كند كه ش��ايد بت��وان آن را علت يا دليلي براي 
اي��ن »خود عقل كل  پن��داري« آدميان تلق��ي كرد. او 
مي نويس��د: »ميان مردم عقل از هر چيز بهتر تقس��يم 
شده است« و بافاصله در بيان شاهدي براي اين مدعا 
مي گويد: زيرا »هر كس بهره خود را از آن )يعني عقل( 
چنان تمام مي داند كه مردماني كه در هر چيز ديگر بسيار 
ديرپسندند، از عقل بيش از آنكه دارند آرزو نمي كنند«. 
البته دكارت خوشدالنه و بدون بدبيني اين حس عمومي 
را نشانه برابري انس��ان ها در بهره مندي از »قوه درست 
حكم كردن و تمييز خطا از صواب« مي خواند، اما به عنوان 
يك فيلسوف بزرگ و ژرف انديش اين بهره مندي را كافي 
نمي داند و تاكيد مي كند كه »ذهن نيكو داشتن كافي 
نيست، بلكه اصل آن است كه ذهن را درست به كار برند«. 
نكته اصلي و كليدي بح��ث دكارت و به تعبير دقيق تر 
سرآغاز تفكر فلسفي نيز همين است: اينكه ممكن است 
همه ما عقل يكساني داشته باشيم، اما به همين ميزان 
نبايد و نمي توان اكتفا ك��رد و ضرورت آموختن تفكر و 
يادگيري »روش به كار بردن عقل« از همين جا بر مي آيد. 
به بيان روشن تر شايد و باز تاكيد مي كنيم، شايد، سهم 
عقل در همه ما انس��ان ها يكسان باشد، اما قطعا همه ما 
روش بهره گرفتن از آن را به درستي نمي دانيم و همين 
امر ضروري مي دارد كه به دور از خودبزرگ بيني آماده 
فراگرفتن دانش و مهارت از ديگراني باش��يم كه تجربه 
بيشتري از ما اندوخته اند و با ورزش فكري توانسته اند به 
ميزان بيشتري قواي عقاني خود را به فعليت برسانند. 

سهم عقل

اسماعيل اميني 

شوكران نوش 

گفتم بدوم تا تو همه فاصله ها را
تا زودتر از واقعه گويم گله ها را

چون آينه پيش تو نشستم كه ببيني
در من اثِر سخت ترين زلزله ها را

پر نقش تر از فرِش دلم بافته اي نيست
از بس كه گره زد به گره حوصله ها را

ما تلخي »نه« گفتن مان را كه شنيديم
وقت است بنوشيم از اين پس »بله«  ها را
محمد علي بهمني 

بنوشيم بله ها را 

محسن آزموده

همي دانم كه رنج خود فزايم / كه چيزي آزموده آزمايم 
اكثر م��ا با ش��نيدن ن��ام قاجاريه، 
عصري تاري��ك و س��ياه را به ذهن 
مي آوريم ك��ه م��ردان بي كفايت و 
مملكت برب��ادده، وقت گذران��ي در 
حرم س��را با دلقك ه��ا و مليجك ها 
را ب��ه حكمروايي عادالن��ه ترجيح 
مي دادند؛ ش��اهان و رجالي يك سر 

آغشته به استبداد، باهت، خيانت، مسخرگي و عشرت. 
اما اي��ن تصوير آفري��ده دوره معاصر اس��ت كه ب��ه اغراق 
و بي انصافي آغش��ته ش��ده. در س��ال هاي اخي��ر كه توجه 
پژوهشگران به تصحيح و انتشار اسناد دست اول از آن دوران 
بيشتر ش��ده، كم كم هزاران برگ از اسناد مغفول در مراكز 
دولتي و صندوقخانه هاي مردم از انزوا به ميانه ميدان مطالعه 
مي آيد، و ابعاد جديدي از آن گذشته نزديك آشكار مي شود 

كه تاييدي بر ضخامت حجاب اين شناخت موهوم دارد. 
تاريخ نگاري هاي معروف معاصر، اغلب با اتكا بر خاطرات و 
سفرنامه ها نوشته شده و طبيعتا قضاوت شخصي چند تن 
از بازيگران صحنه كه بر همه ابعاد موضوع اش��راف نداشته 
و معموال براي خود و ش��بكه ارتباطي خود دفاعيه برجاي 
گذاش��ته اند، نمي تواند معيار موثقي ب��راي قضاوت در باب 
عصري باش��د كه از قضا برخي از بهترين يادگارهاي حوزه 
 انديش��ه، هنر، شهرس��ازي، علم، و... را به ميراث گذاشته 

است. 
اما اسناد اداري، معامات، محرمانه و... كه اصطاحا اسناد 
دس��ت اول گفته مي ش��ود و به منظور حل و فصل مسائل 
خرد و كان جاري پديد آمده، قصد تلقين غرض يا مرضي 
را ندارد. اين اسناد را كه مردمان يك عصر بدون آنكه متوجه 
باشند، از روي بي ارادگي برجاي گذاشته اند، براي يك مورخ 

نكته س��نج كه همچون باستان شناس��ان قصد دارد اشياي 
مدفون در خاك را به زبان بياورد، حكم يافته هايي مسجل 
و قطعي را دارد كه شهادت بر كيستي گذشتگان مي دهد. 

يك��ي از جمل��ه اين اس��ناد كه چن��دي پي��ش كتابخانه 
مجلس به همت جن��اب بهمن بياني پژوهش��گر تيزبين و 
پرحوصله منتش��ر كرد، »كتابچه جمع و خرج كل ممالك 
محروسه در س��نۀ 1304« است كه جزييات بودجه دولت 
ايران در 131 س��ال پيش )1265 شمس��ي( را در اختيار 
محققان قرار مي دهد. اين كتاب قطور، حاكي از محل هاي 
درآم��ِد دولت، و مخارجي اس��ت كه براي اداره س��رزمين 
 اي��ران در دهه آخر س��لطنت ناصرالدين ش��اه محاس��به

 مي شد. 
بنابراين منبع موثقي براي فهم تقسيمات كشوري، درآمد 
اياالت و واليات، ظرفيت ها و استعدادهاي هر بخش، ساختار 
دولت، و نسبت درصد درآمدها و مخارج است كه در حقيقت 
به ما مي گويد نظام اداره سرزمين مان در آستانه تولد دولت 

مدرن بر چه اساس بود. 
ش��ايد هرگز براي مايي كه تابع دولتي مدرن به دنيا آمده و 
از دنيا مي رويم، اين پرس��ش به وجود نيايد كه چرا بايد در 
باب تحول دولت انديش��يد؟ يا چه نيازي به درك يك نظام 
قديمي است كه پيشينيان به عذر ناكارآمدي خود پيشگام 

نسخ آن و گذار به دولت مدرن شده اند. 
اما اگر دقت كنيم، مي بينيم كه دولت مدرن در ايران پديد 
نيامده بلكه نازل شده است؛ يعني همچو صخره اي نيست 
كه در اثر فعل و انفعاالت زمين و به مرور زمان تشكيل شده 
باشد بلكه بسان س��نگ آسماني عظيمي به سرزمين ايران 
برخورد كرده و تكانه هاي ش��ديدي را باعث ش��ده اس��ت. 
دولت مدرن در اروپا دايم در حال تكوين اس��ت اما از وقتي 

به ايران وارد ش��ده، آن را به مثابه وحي منزل پذيرفته ايم. 
شكل گيري دولت مدرن در اروپا محصول تكويني تاريخي 
 و متناسب با بس��تر فرهنگي و طبيعي آن سرزمين است و 
بي ترديد نمي تواند جهانش��مول و مناسب براي »جا«هاي 
ديگر باش��د. بنابراين وارس��ي دوباره اين پرونده بي حاصل 

نخواهد بود. 
دولت مدرن در سراسر قرن بيستم، از ايران تا چين و از هند 
تا آفريقا، روس��يه و امريكاي جنوبي به منزله يك محصول 
واردات��ي بود كه زمين��ه فرهنگي براي پذي��رش آن وجود 
نداشت و در مقابل، مقاومتي شديد به انحاي مختلف ظهور 
كرد كه يا تداوم دارد يا در نهايت از هاضمه فرهنگي ميزبان 

عبور كرد و به مدلي تازه دگرگون شد. 
دولت هاي جديد، براي تثبيت خود، بخش اعظم توان شان 
را مصروف سركوب ناراضيان كردند. اما وقتي غالب آمدند، 
ديدن��د دولت مدرن در ميان س��ردمداران تح��ول يافته و 
كشورهاي متاثر از فكر مدرن بايد دوباره و چندباره صورت 
پذيرفته را دور انداخته و ص��ورت جديد را اخذ كنند و اين 
دور مقلدانه نس��خ و تكوين پايان ن��دارد؛ گويي ما گل هاي 
ريش��ه داده در گلدان مان را به هواي گل��دان بلوريني دور 
انداخته ايم كه فقط در آن مي توان گل هاي بي ريش��ه قرار 
داد. همچنان كه براي حفظ طراوت گلدان مجبوريم مدام 
گل هاي چيده ش��ده را از بازار بخريم، اغل��ب واردات ما از 
غرب نيز از اصل خود جدا شده و به ايران آمده اند؛ به عبارت 
درست بايد مستاصل شوند تا بتوانيم آنها را در كشور خود 

پياده سازي كنيم. 
البته تمناي سرگرداني در اين مدار بيش از خواست دروني، 
متاثر از فشار چندجانبه و شديد بيروني است زيرا از يكسو 
ثروت و قدرت ناشي از انقاب صنعتي و استعمار و... در چند 

س��ده اخير در برخي اروپاييان س��يرتي جبروتي به وجود 
آورد كه كوش��يدند انتظام حاكم بر دنيا را حول خواست و 
اراده خود بازآرايي كنند. مردمان بسياري براي خاصي از 
گزند آنان ناچار به واكنش هاي قهري ش��دند و ناخودآگاه 
به همان ابزارهايي توسل جس��تند كه قصد مقابله به مثل 

با آن را داشتند. 
از س��وي ديگر آنان به واس��طه بازتعريف همه چيز از جمله 
تاريخ و جغرافيا ب��ا محوريت خود، به صورتي جالي مجهز 
ش��دند كه زمان و مكان را مصنوعا با مفاهيمي بي س��ابقه 
مثل كاس��يك و تاريك و رنس��انس و مدرن يا شرق دور و 
خاورميانه و غرب... باردار مي كند. آنان ماهرانه دستگاهي 
تفس��يري حول خود برس��اخته اند و هر آنكه به آن تشبث 
نجويد را تحقي��ر مي كنند؛ و اغلب ناخودآگاه و واكنش��ي 

مقهور اين تحقيريم. 
بس��ياري از مش��كات امروزه ما ناش��ي از بديهياتي است 
كه پذيرفته ايم؛ يعن��ي متغيرهايي ك��ه آن را ثابت درنظر 
گرفته ايم. تا وقتي ما در اين قفس بديهيات اسيريم همين 

وضع را خواهيم داشت. 
اگر قصد شكستن قفس را داريم بايد در اين بديهيات ترديد 
كنيم و پرسشگر باش��يم و به جاي اتكاي صرف به افواه، به 
اس��ناد نيز رجوع كني��م. آنگاه نبايد تعج��ب كنيم اگر اين 
فرآيند، م��ا را به نتايجي جديد رهنمون س��ازد و بنايي كه 
بر بديهيات س��اخته بوديم فرو بريزد. اين فروپاش��ي امري 
مبارك اس��ت زيرا بر جاي آن بنايي س��اخته خواهد ش��د 
كه بر واقعيات اس��توار اس��ت. بدين منظور در يادداش��تي 
 ديگ��ر از اين منظ��ر نگاهي ب��ه »كتابچه جم��ع و خرج« 

مي اندازيم. 
*  تيتر بيتي از اشعار فخرالدين اسعد گرگاني است

سيد محمد بهشتي

كرگدن نامه

اينجا بام تهران است و نمايي كه مي بينيد نمايي از تهران غرق در دود و آلودگي. عكس را صبا طاهريان 
انداخته است. همكار ما در روزنامه اعتماد و سرويس عكس و بهانه  انتشار آن هم آغاز فصلي است كه دود 
و آلودگي را با خود به همراه مي آورد. روزهاي آلوده سال، تعدادشان باالتر رفته و سرماي هوا كه هنوز از 
راه نرسيده، اوضاع را بدتر هم كرده است. تجربه سال هاي قبل هم مي گويد كه از ميان هزار و يك برنامه 
و همايش و حتي جلسات بحراني براي حل بحران آلودگي، اتفاق خاصي رخ نمي دهد. شايد انتشار اين 
عكس و هشدار تازه براي اينكه بگوييم نفس شهر دوباره به شماره افتاده است و بايد مراقب باشيم و رعايت 
كنيم هم چندان تاثيري نداشته باشد. در واقعيت زندگي اما، ما به اميد زنده هستيم و با همين اميد است 
كه اين عكس را منتشر مي كنيم تا شايد براي لحظه اي همه به مسووليت خود درباره اين بحران فكر كنيم. 

هشتگ روزعكس نوشت

آنهايي كه يك هفته پيش به بهان��ه اربعين راهي كربا 
ش��دند، حاال برگش��ته اند. طبق اعام خبرآناين، آمار 
رواديد صادر ش��ده براي اتباع ايراني و خارجي شركت كننده در مراسم 
اربعين امس��ال دو ميليون و س��يصد و پنجاه و دو هزار و سيصد و نه نفر 
است.با همين خبر  هشتگ اربعين هم در توييتر داغ شد. كاربري به اسم 
ثائر تصويري از جمات سينتيا مك كيني، نماينده زن كنگره امريكا را 
در توييترش منتشر كرده: »من مهمان نوازي حقيقي عراقي ها را تجربه 
كردم، به موكب ها و جاهاي مختلفي رفتم و با اينكه واضح اس��ت من نه 
عراقي هستم و نه مسلمان، اما به گرمي مورد استقبال قرار گرفتم و اين 
به عنوان يك شهروند امريكايي بس��يار مرا تحت تاثير قرار داد چرا كه 
دولت امريكا مس��وول رنج ها و دردهايي اس��ت كه مردم عراق طي اين 
س��ال ها متحمل ش��ده اند.« عين الم، تصويري از يك دختربچه پفك 
به دست منتشر كرده و نوشته: »و دخترك قصه ما پفكش را آورده تا از 
زائران اربعين پذيرايي كند. اينجا چه خبر اس��ت؟«، حاج فيدل توييت 
كرده: »تنها جايي كه ديدم سواره به حال پياده غبطه مي خوره، اربعين 
بود.«، كارب��ر ديگري به نقل از حاجي بابايي، نماينده مجلس نوش��ته: 
»هال احمر 15 ميليارد از اربعين درآمد داش��ت اما خدمات خاصي به 
زائران نداد. اربعين محل درآمدزايي نيست.« و در نهايت كاربر ديگري 
هم تمام قصه اربعين را در چندين كلمه اين طور خاصه كرده: »آدم ها 
از 40 فرهنگ و زبان، يك هفته خانواده بزرگي مي ش��وند و همه چيز را 
شريك. در منطقه محاصره در آتش، قطره خوني از دماغي نمي ريزد و در 
جهاني تماما سوداگرانه، ريالي مبادله اقتصادي نمي شود. اربعين مثالي 

از فرداي تاريخ است، توام با آزادي، برابري و برادري.«

مثالي از فرداي تاريخ
پنجاه و دوسال پيش و در چنين روزي 
روح اهلل خالقي از دني��ا رفت. مردي كه 
همين حاال و در اين جمله خبري نامش مي تواند براي 
آدم هاي بس��يار زيادي ناآش��نا و دور باشد. هنرمندي 
كه جايي در دوردس��ت ها بنيادي براي حفظ آثارش 
تشكيل ش��ده و همه آنچه بايد در وطن و سرزمينش 
براي يادآوري داشته باش��د، نامي است كه هرازگاه از 
زبان هنرمندان موسيقي شنيده مي شود و معرفي آثار 
او. با همه اين ناآشنايي در مخاطب عام، روح اهلل خالقي 
چهره مهمي در زندگي همه ايراني هاست.  خالقي در 
زندگي م��ردم ايران، در لحظه هاي خاصي كه هويت و 
غرور ملي جريان پيدا مي كند، حضور دارد. ايراني هاي 
عصر معاصر، نسل به نس��ل، ممكن است نام خالقي را 
نشنيده باشند يا از اهميت حضورش در عرصه موسيقي 
ايران خبر نداشته باشند، اما قاعدتا براي يك بار هم كه 
شده، ترانه »اي ايران« را با خود زمزمه كرده اند و با ريتم 
موسيقي آن آشنا هستند. آشنايي كه نه نام الزم دارد و 
نه چهره. همه مي دانند كه يك نفر از اهالي اين سرزمين 
در نقطه اي مش��ترك با مردمان آن، همه اس��تعداد و 
هنرش را خرج كرده تا آهنگي بسازد جاودانه و ماندگار. 
اهميت خالقي براي مردم ايران، نه در نام و نشان او كه 
 در ميراث زيبايي اس��ت كه نسل پش��ت نسل منتقل 

كرده و براي هميشه باقي مي ماند. 

ميراثي كه نمي ميرد
# اربعينچهره روز

سيدعلي ميرفتاح


