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عارضم به محضرتان فلسفه در خيابان شليك از فاصله نزديك 
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تخته سياه  شوكران نوش 

در همين حوالي

حاكمان در زمان معزولي
همه شبلي و بايزيد شوند

مابقي سخن حكيم البته تلخ است و حاوي اين نكته 
كه اگر دوباره به همين حاكمان معزول فرصت داده 
شود ديگر بار چنان كنند كه پيش از اين مي كردند. 
با بخش دوم سخن حكيم فعال كاري نداريم. باالخره 
انس��ان با نس��يان همزاد اس��ت و مدام در ساحت 
غفلت از خويش به س��ر مي برد اما چگونه مي توان 
حاكمان را از خلق و خوي ش��مر و يزي��د دور كرد و 
به شبلي و بايزيد نزديك؟ آيا چاره اي جز عزل آنان 
وجود ندارد؟ در اين س��ال ها كم نبوده اند حاكماني 
كه در زمان معزولي بالكل چه��ره ديگري از خود به 
نمايش گذاش��تند. اصال يكي از داليلي كه بسياري 
از چهره هاي موسوم به چپ در ايران پس از انقالب 
از گريبان اصالح طلبي سر برآوردند همين موهبت 
زمان معزولي بود. به تعبيري توفيق اجباري نصيب 
آنها ش��د تا در زمان معزولي با مردم كوچه و خيابان 
بيشتر نشست و برخاست داشته باشند. تا فرصتي 
براي خواندن و انديش��يدن و تامل بيابند تا بتوانند 
اندكي از تبختر و تفرعن حاكم��ان فاصله بگيرند. 
البته اين توفيق فقط نصيب سياستمداران چپ رو 
نشده. در ميان راستگرايان هم بوده اند كساني كه اين 
توفيق اجباري سبب فالح و رستگاري شان شده. از 
قديمي ها چند نفري را مي شناسم كه اندكي فاصله 
گرفتن از سياست به معناي معمول و مرسوم كلمه 
سرنوشت سياسي ش��ان را به كلي دگرگون ساخته 
و از جديدي ها عزت اهلل ضرغامي كه دارد به ش��بلي 
و بايزيد نزديك مي ش��ود. جس��ارت و صداقت اين 
روزهاي آقاي ضرغام��ي را بايد به فال نيك گرفت و 
آن را از مواهب زمان معزولي دانس��ت و اما پرسش 
سهمگين اين اس��ت: آيا براي رس��يدن به حداقلي 
از انصاف و عدالت تنه��ا راه، عزل حاكمان اس��ت؟ 
متاسفانه در سرزمين ما چاره اي جز اين نيست. يعني 
مادامي كه حاكمان به هيچ كس پاسخگو نباشند در، 
بر همين پاشنه خواهد چرخيد،  مگر اينكه نهادهاي 
نظارتي همواره همچون شمشير داموكلس بر فراز 
س��ر حاكمان در پرواز باش��ند تا اگر خطايي از آنان 

سر زد، بالفاصله آنها را عزل كنند. 

امروز س��الگرد مرگ محمد قاضي اس��ت. مترجم ب��زرگ ايراني 
كه يادگارهايش براي ادبيات ايران بس��يار مه��م و تاثيرگذارند. 
اگر بخواهيد درباره زندگي او بيش��تر بدانيد، كافي اس��ت نگاهي به فهرس��ت 
ترجمه هايش بيندازيد و ببينيد كه چطور  سال ها تالش كرد سواد و آگاهي را با 
»شازده كوچولو«، »دن كيشوت«، »زورباي يوناني«، »آزادي يا مرگ« و... به متن 
جامعه ايراني بياورد. اگر نگاهي به كتاب »خاطرات يك مترجم« بيندازيد، داستان 
زندگي او و تالشي كه براي ترجمه اين كتاب ها داشته، با چهره اي آشنا مي شويد 

كه تمام سختي ها را به جان خريده و اين ميراث گران بها را به جا گذاشته است. 

از فالسفه يوناني موس��وم به »پيشاسقراطي« كه 
بنيانگذاران فلسفه تلقي مي ش��وند، كتاب يا متن 
مفصلي باقي نمانده اس��ت. آنچه از ايشان هست، 
پاره گفتارهايي است كه در طول بيش از 2500 سال 
مورد بحث و فحص قرار گرفته و پژوهش��گران در 
طول سده ها كوشيده اند بر مبناي آنها جهان يوناني 
و به س��خن دقيق تر مختصات نخستين گام هايي 
را كه فلس��فه در مقام طفلي نوپا برداشته،ترس��يم 
كنند. معروف است در جلسات هفتگي فلسفه در 
كيمبريج كه در نيمه نخست قرن بيستم با حضور 
لودويگ ويتگنش��تاين، فيلسوف ش��هير اتريشي 
برگزار مي ش��د، هيچ ك��س نه فقط حق نداش��ت 
پرچانگي كند، بلك��ه حتي جس��ارت وراجي هم 
نمي يافت. انديشمند بي اعصاب و تندمزاج اگر حس 
مي كرد س��خنران بيش از ان��دازه لفاظي مي كند، 
مالحظه اش را نمي كرد و بي پروا او را عتاب و خطاب 
مي كرد. اين امر سبب شده بود كه در محفل مذكور 
رقابتي ميان سخنرانان پديد  آيد، در اين جهت كه 
تا سرحد امكان گفتارش��ان را خالصه كنند. نمونه 
اعاليش خود ويتگنش��تاين بود كه هم در آثارش 
و هم در نوش��ته هايش به س��ختي بتوان كلمه يا 
جمله اي اضافه پيدا كرد، ت��ا جايي كه حتي برخي 
معتقدند او ديگر زيادي خالصه نويس��ي مي كرد و 
بيش از اندازه روي عقل مخاطبان حساب باز كرده 
بود! دو نمونه فوق، يكي از س��رآغاز ش��كل گيري 
فلسفه و دومي مربوط به زمانه پختگي و كمال آن 
را نشان مي دهد كه فلس��فه و فلسفه ورزي مخالف 
سفت و س��خت پرحرفي و وراجي است. فيلسوفان 
اصيل و بزرگ، اهل تكرار مكررات و پرگويي نبودند و 
كم و گزيده چون در، سخن مي گفتند. دست يافتن 
به اين مقام هم كار آس��اني نيست، نيازمند سال ها 
تام��ل، ممارس��ت و س��كوت اس��ت، كارهايي كه 
متاسفانه ما چندان بدان عادت نداريم و تالشي هم 
در جهت نيل به فضيل��ت »مختصر و مفيد«گويي 
نمي كنيم. نتيجه  هم گفتارهاي مطول و پر از اطناب 
و تفصيل است كه اگر كاله مان را قاضي كنيم، هيچ 
معناي محصلي ندارد و حاصلش سردرد مخاطب و 

كف كردن دهان گوينده است!

»خانه نيما در دزاشيب پاتوق معتادان شده است.« اين تيتر خبري 
بود ك��ه هفته گذش��ته در خبرگزاري ها و صفحه ه��اي مجازي 
چرخيد. من يكي وقتي اين خبر را خواندم يخ زدم. همان لحظه 
به ياد »پيرمرد چشم ما بود« جالل آل احمد افتادم. نوشته خوب 
و خاصي كه جالل درباره نيما نوشته و در بخش هاي مختلف آن به 
ماجراهاي همسايه بودن شان در اين خانه و مرگ نيما پرداخته 
بود.  يادم هس��ت وقتي آن نوش��ته را خواندم تصميم گرفتم كه 
هرطور شده آن خانه را ببينم. چند سال بعد وقتي از شهرستان 
به تهران آمده بودم عزم كردم كه در يك روز به دوجا سربزنم. اولي 
آرامگاه »ظهيرالدوله« بود و دومي خانه نيما. همان روز فهميدم كه 
فاتحه خواندن براي بخش اعظمي از شاعران و هنرمندان مملكت 
در »ظهيرالدوله« ممكن نيست چون در قبرستان تقريبا هميشه 
بسته است و جز با رشوه دادن به نگهبان باز نمي شود و من آه در 
بساط نداشتم.  از قضا همان روز رفتم به دزاشيب به هواي ديدن 
خانه نيما. درها طبيعتا بسته بود. داشتم به ديوارها با حس وحال 
خاصي نگاه مي كردم كه س��روكله يكي از همس��ايه ها پيدا شد. 
پرسيد: »مي خواهي خانه نيما را ببيني؟« و در جواب اشتياق من 
گفت: »مي تواني از پشت بام خانه ما بيايي تماشا كني. هزينه اش 
هم مي ش��ود ده هزار تومان.« در حالي كه من آن روز براي آمدن 
از زنجان شش��صد تومان پول بليت داده بودم. گفتم پول ندارم و 
آن همسايه باهوش رفت. خواستم راه بيفتم كه سروكله همسايه 
بعدي پيدا شد. پرسيد: »فالني چه قيمتي داد؟ من با نصف همان 
قيمت تو را مي برم به خانه مان كه خانه نيما را تماش��ا كني. تازه 
بالكني هم دارم كه ديد بهتري دارد.« و من دوباره نتوانستم پول را 

بپردازم و راه افتادم. 
خبر ويران ش��دن خان��ه نيما را ك��ه خواندم در ي��ك آن همه آن 
ماجراها از ذهنم گذش��ت. يكي، دو روزي در شوك خبر بودم كه 
آن دسته گل به سبزه نيز آراسته شد. يعني مسووالن محترم براي 
اينكه كوتاهي شان را توجيه كنند فرمودند دليل رسيدگي نكردن 
ما به آن خانه اين است كه خانه نيما از آبان ماه از فهرست آثار ملي 
خارج شده اس��ت.  چندبار آمدم كه گله كنم از بي توجهي به خانه 
نيما بعد فكر كردم ب��ه اينكه مگر االن خانه هاي ديگر ش��اعران و 
نويسندگان در وضعيت بهتري است؟ گله نمي كنم اما اين سوال را 
مي كنم كه واقعا آيا مسووالن فرهنگي و اقتصادي ما به اندازه همان 
همسايه هاي عادي هوش ندارند؟ حداقل براي پول درآوردن هم 
كه شده اين خانه ها را كه با اهل قلم شدن صاحبان شان از پاي بست 

ويران شده اند،  ويران تر نكنيد. 

اين روزه��ا و در كتاب ها موضوع��ات مختلف حول 
محور تاريخ اس��الم را طوري مي نويس��ند كه انگار 
عين حقيقت است و غير از اين نيست. اما دكتر جعفر 
شهيدي از معدود كساني بود كه هيچگاه نوشته هاي 
مختلف را صرفا به واسطه اعتقاد ديني نمي پذيرفتند 
و به ط��ور جدي در م��ورد مباحث مختل��ف ترديد 
مي كردند. ايشان در عين حالي كه از لحاظ ديني يك 
شيعه واقعا معتقد بودند، اما وقتي نوبت به پژوهش و 
ديدگاه علمي مي رس��يد، نگاه بسيار منتقدانه اي به 
منابع ديني داش��تند و حتي اگر در تاليف كتاب ها  
ناچ��ار ب��ه برخ��وردي محتاطانه تر مي ش��دند، در 
كالس هاي درس اين احتياط را كنار مي گذاشتند و 
خيلي راحت در مورد موضوعات مختلف اظهارنظر 
مي كردن��د و از منظ��ر نقادان��ه به بحث و بررس��ي 
مي پرداختند. يادم مي آيد وقتي ايش��ان در كالس 
به ما نهج البالغه آموزش مي دادن��د، در بخش هاي 
خاصي ب��ا اطمين��ان مي گفتند كه اين نوش��ته ها 
فرموده اميرالمومنين نيس��ت و به داليل تاريخي و 
روان شناختي ثابت مي كردند كه اين نوشته ها را به 
ايشان نسبت داده اند و نمي تواند فرموده موال باشد. در 
دوراني كه من شاگرد ايشان بودم، اين طرز برخورد 
و رفتار ايشان برايم بسيار جالب بود چرا كه ايشان در 
عين اعتقاد حقيقي به تشيع، هيچگاه ديدگاه هاي 
علمي و پژوهش��ي را فداي اعتقادشان نمي كردند و 
دست كم در كالس ها آزادانه درباره همه موضوعات 
به خصوص منابع تاريخ اس��الم بحث مي كردند و به 
راحتي عقيده خودشان را ابراز مي داشتند. توصيف 
دكتر جعفر شهيدي در چندين كلمه و حتي جمله، 
كاري سخت و نش��دني اس��ت چرا كه شخصيت و 
كارنامه ايشان در قالب چندين جمله نمي گنجد اما 
اگر بخواهم براي جوانان امروزي كه ش��ايد برداشت 
كاملي از شخصيت ايش��ان ندارند، س��خني كوتاه 
بگويم، بايد به اين وجوه شخصيت ايشان اشاره كنم 
كه دكتر جعفر شهيدي در عين حالي كه به معناي 
فقهي كلمه مجتهد بودند، همزمان در ادبيات فارسي 
و ادبيات عرب، اديب مجربي بودند و همچنين تبحر 

حيرت انگيزي در تاريخ اسالم داشتند. 

بايزيد و شمشير داموكلس

ياد مترجم
سهم امسال تهراني از زمستان، گل هاي نرگس��ي است كه به روال 
سابق كنار گل فروش��ي ها يا در دست فروش��ندگان خياباني ديده 
مي شود و ديگر هيچ. زمستان امس��ال تهران، نه برف دارد و نه باران. حتي سرما و 
كاهش دما هم شبيه هميشه نيست. اين زمستان در تهران هيچ ندارد به جز گل هاي 
نرگس، گل هايي كه اگر امس��ال به تهران نمي رس��يدند، چهره شهر را از هميشه 
خاكس��تري تر مي كردند. صبح يكش��نبه را با گل هاي نرگس آغاز كنيد و بدانيد 
امروز هم هوا آفتابي است با دماي 13 درجه. در بازار ارزهم هر يك دالر چهار هزار و 

چهارصد تومان است و هر يك يورو هم پنج هزار و چهارصد و شصت و پنج تومان. 

تنها سهم ما از زمستان؛ گل هاي نرگس 
در كوي خرابات، كسي را چه نياز است

 هشياري و مستيش؛ همه عين نماز است
اسرار خرابات، به جز مست نداند

هشيار چه داند، كه در اين كوي چه راز است؟
خواهي كه درون حرم عشق، خرامي؟

در ميكده بنشين، كه ره كعبه دراز است
از ميكده ها ناله جانسوز برآمد

در زمزمه عشق، ندانم كه چه ساز است
عراقي 

در زمزمه عشق

در حوالي سالمرگ سيد جعفر شهيديخواب در چشم ترم مي شكندوراجي موقوف
مجتهدي با نگاه منتقدانه 

نگاه آخر

رخدادهاي اخير در س��طح كش��ور را مي ت��وان از زواياي 
گوناگون مورد ارزيابي ق��رار داد و به يك آسيب شناس��ي 
به موقع اجتماعي رس��يد. پرداخت��ن به اين مه��م نياز به 
عقالنيت، نگاه عميق دلس��وزانه و واقع بيني سياسي دارد. 
اگر با يكسويه نگري بخواهيم صورت مساله را پاك كنيم و 
صرفا دنبال دشمنان خارجي و همدستان و خائنين داخلي 
بگرديم، ره به جايي نخواهيم برد و اين فرصت تاريخي را از 

دست خواهيم داد. 
از واكن��ش و موضع گي��ري مس��ووالن رده ب��االي نظام اي��ن گونه اس��تنباط 
مي ش��ود كه وجود »زخم« در بط��ن جامعه و اقش��ار اصل��ي اش را پذيرفته اند. 
همي��ن انص��اف و واقع نگ��ري را باي��د به ف��ال نيك گرف��ت. اوال هوش��مندي 
سياس��ي- اجتماع��ي ايج��اب مي كرد ك��ه ب��ا همدل��ي و همراهي ب��ا مردم 
و ج��دي گرفت��ن مطالب��ات بحق ش��ان نگذاري��م اي��ن زخ��م ش��كل بگيرد. 
حال كه اي��ن اتف��اق افتاده اس��ت، الاقل ب��ا تحليل درس��ت ش��رايط موجود 
  باي��د مان��ع از كهنه ش��دن اي��ن زخ��م و تبدي��ل آن به ي��ك دم��ل چركين 
ش��ويم. الزمه اين كار، هم��درد بودن و تر و خش��ك كردن طي��ف زخم خورده 
جامعه است. ترجيح مي دهم از يك فيلم ماندگار و تاثيرگذار سينماي خودمان 
كه با موضوع بحث م��ان همخواني دارد، مثال بزنم. در فيلم »گوزن ها« مس��عود 
كيميايي، قدرت با پهلوي زخمي به سراغ دوست قديمش سيد مي آيد. ميزبان 
و تيماركننده در وهله اول محرم ب��ودن و يكرنگي اش را ثاب��ت مي  كند، بعد در 
موقعيتي قرار مي گيرد كه حتي با رفيق قديمي به مجادل��ه كالمي مي پردازد و 
نظر ش��خصي اش را ابزار مي كند و در نهايت به همسويي مي رس��ند.  باور كردن 
اقش��ار زخم خورده و دردكش��يده،  مس��تلزم اين اس��ت كه تو با هم��ه وجودت 
زخم و درد را بشناس��ي و بفهمي فقر و تنگدس��تي و اس��تيصال و ن��ان آور يك 
خانواده بودن، در اين آش��فته بازار اقتصادي يعني چه؟ بداني گراني بي ضابطه و 
عنان گسيخته و كارشناسي نش��ده، چه ضربه مهلكي به قشر بي پشتوانه جامعه 
وارد مي س��ازد. متوجه باش��ي ثروتمند ش��دن دولت، نبايد به فقر هرچه بيشتر 
مردم بينجامد. به اين درك درس��ت برس��ي كه تحريم و فش��ارهاي اقتصادي 

جهاني، نبايد بيش از هم��ه دامنگير اقش��ار كم درآمد و محروم ش��ود. »زخم« 
يعني بي عدالتي و گستردگي شكاف طبقاتي، يعني در دوقدمي رفاه بيش از حد 
و شكم س��ير، محتاج به نان شب و س��يلي خورده رنجور و دشنام پست آفرينش 
را به وفور ببيني. زخ��م يعني ناديده گرفت��ن حقوق ش��هروندي در حوزه هاي 
مختلف اقتصادي، سياس��ي و فرهنگي. انس��ان ايران��ي اين م��رز و بوم ممكن 
اس��ت با حوادث پيش بيني نش��ده اي چون آتش س��وزي س��اختمان پالسكو، 
 زلزله و س��يل و... همين آتش س��وزي نفتكش ايراني در س��واحل شرقي چين

 روب��ه رو ش��ود. دولتم��ردان  بايد به موقع س��ر صحن��ه حاضر ش��وند و نگاهي 
مدبرانه و مس��ووالنه نس��بت به اف��راد بالديده داش��ته باش��ند. واقعا »س��تاد 
بحران« در جامع��ه ما چه تعريف��ي دارد و اي��ن مجموعه، »بح��ران« را چگونه 
در جامع��ه و طبقه بندي هاي اجتماعي شناس��ايي مي كند؟ متاس��فانه جامعه 
سياس��ت زده، همه واژه هاي مطرح ش��ده را از نگاه خود معنا و تفس��ير مي كند. 
»آش��تي ملي« نبايد پيش��نهادي همچنان ش��ائبه برانگيز باش��د. اين توصيه 
دلس��وزانه و در عين ح��ال غيرتمندان��ه، يعني خالي ش��دن از كين��ه و نفرت 
و تحم��ل و پذيرش اف��رادي كه دل ش��ان براي اين خ��اك مي تپ��د و ريگي در 
 كفش شان نيس��ت، ولي نس��بت به ش��رايط ناكارآمد و ناعادالنه پيرامون شان 

اعتراض دارند.

عكس نوشت

محسن آزموده محمد دهقانيغالمرضا طريقيسيدعبدالجواد موسوي

جواد طوسي

زخمي ها 

عصر روز شنبه و به مناسبت انتشار ش��ماره چهارهزارم روزنامه اعتماد، الياس حضرتي به تحريريه اين روزنامه آمد. مديرمسوول روزنامه اعتماد 
در صحبت هايي كوتاه از روزهاي ابتدايي تاسيس اين روزنامه گفت و اهدافي كه در خرداد سال 81 براي »اعتماد« تعريف كرد. به گفته حضرتي 
برنامه ريزي براي روزنامه اعتماد يك برنامه ريزي بلندمدت و چندين و چند دهه اي بود؛ اتفاقي كه در آن روزها و همزمان با توقيف نشريات در اوايل 
دهه هشتاد و سختي انتشار ساير نشريات ديگر، اتفاقي نشدني و محال بود. اما »اعتماد« براي ماندن تاسيس شد و 15 سال با تمام سختي ها و مشكالتي كه پيش  روي 
اين روزنامه و مطبوعات ايران بود، دوام آورد. مديرمسوول »اعتماد« در ادامه صحبت هايش از روزنامه نگاران و همكاراني ياد كرد كه در تمام اين سال ها در »اعتماد« 
فعاليت كرده اند و همراه اين روزنامه بوده اند و از روزنامه نگاران امروز تحريريه »اعتماد« و مخاطبان هميشگي تشكر كرد. جشن كوچك روزنامه اعتماد براي شماره 
چهارهزارم با همين صحبت ها و عكس يادگاري  به اتمام رسيد تا اهالي تحريريه پشت ميزهاي خود بازگردند و براي شماره چهار هزار و يك و روزهاي آينده »اعتماد« 

مشغول شوند. 


