بزنگاه

جهان؛ خارج از مرزها
بازه��م ي��ك جلد
بينظي��ر و جذاب
از «اكونوميس��ت» روي كيوسك
جهاني آمده؛ جل��دي با تصويري
از يك مرد كه دهانش با قفلي بسته
شده و تيتر خورده« :آزادي بيان».
در مقال��هاي ك��ه بهان��ه اين جلد
اكونوميست ش��ده ،به آزادي بيان
در جهان امروزي پرداخته ش��ده
و اينكه با ظه��ور اينترنت و فضاي
مجازي ،حاال همه ميتوانند درباره
هرآنچه دوست دارند حرف بزنند.

«دي ووي��ك» در
نس��خه امريكايي
خ��ود ط��رح كاريكات��وري از
هي�لاري كلينت��ون و آرنول��د
ترام��پ كار ك��رده و تيت��ر زده
اس��ت« :تم��ام دروغهاي��ي كه
كانديداهاي رياس��تجمهوري
امري��كا ميگويند» .در نس��خه
خاورميان��ه اي��ن نش��ريه البته،
درگيريهاي ميان چين و تايوان
سوژه اول اس��ت و تيتر خورده:
«مبارزه قدرت».

صفحه اول
ادامه
چهرهازروز

چسب و قيچي

امروز سالگرد درگذشت
نادر ابراهيمي است

يك بام و دو هوا

مردي كه براي مرگ قهرمان
قصهاش گريه ميكرد

كدام نويس��نده را ميشناسيد كه به
خاطر مرگ شخصيت داستانش گريه
كند؟! كدام نويسنده را ميشناسيد كه بيشتر از آنكه
به ذهن پريشان و پر از داستان خود بها دهد ،نظم و
انضباط را سرلوحه كارش قرار دهد و روي برگههاي
منظم با خط خوش بنويس��د« :ش��ور ،عشق ،ادب،
طهارت ،پرهيز و كار ،كار و كار» و به جز تمام كتابها
و داس��تانهايي كه به جا گذاشته ،اين دستخطها
راوي زندگي او و تمام مسيري است كه آمده؟! كدام
نويسنده را ميشناسيد كه همچنان بعد از مرگش،
بش��ود س��ري به اتاقش زد و از كنار تم��ام كتابها،
دستنوشتهها و نقاشيهاي كودكانه نوههايش كه
روي ديوار چس��بيده رد شد و با نگاهي به آنها ،جان
زندگياش را اندكي درك ك��رد و فهميد كه چطور
شده كه كتابهايش به سرانجام رسيده و حاال بعد از
اينهمه سال ،همچنان خواننده دارد و دنيايي تازه
براي آدمهاي تازه ميسازد؟!...
ش��ناخت چنين نويسند ه يا نويس��ندههايي سخت
اس��ت .يك اتفاق بايد باعث شود تا بتواني به زندگي
معمولي نويسندههاي بزرگ برسي و در روايتهاي
معمولي و روزم��ره زندگي آنه��ا ،بفهمي كه چطور
ش��خصيتي به اين بزرگي و آش��نايي همه مردمان
رس��يده و چطور و با چه تجربههايي توانسته از پس
زندگي عادي به واژهها و جملهها و روايتهايي عميق
و دوستداش��تني برسد .چنين ش��ناختي سخت
اس��ت ،اما غيرممكن نيست .نويس��ندهها را بايد از
زندگي روزمره و روايتهاي روزمرهش��ان شناخت.
درس��ت مثل نادر ابراهيمي كه همين امروز سالگرد
درگذش��ت اوس��ت ،اما روايتهاي بس��ياري از او و
زندگي روزمرهاش نوشته و گزارش شده؛ روايتهايي
مثل همين كه براي شخصيتهاي داستانش گريه
ميكرده يا هميشه نظم و انضباط داشته و مهمترين
دغدغ��هاش زندگي مردمان س��رزمينش ب��وده .با
چنين شناختي است كه ميشود به عمق جان ذهن
و زندگي نادر ابراهيمي رس��يد و فهميد چطور همه
اينها ،ش��خصيتي را ساخت كه سالهاي سال است
ايرانيها در هر نس��ل و سن و س��الي ،كتابهايش؛
داس��تانها و روايتهايش را ميخوانند و همچنان
دوستداشتني و همراه خود ميخوانندش.
علي شكوهي

اين دولت خيلي مظلوم است

فض��اي نق��د و انتق��اد از دولت اينك
بهش��دت با تهم��ت و دروغ و جعل و
شايعه همراه است و بايد براي اين فضاي آلوده سياسي
فكر اساسي بشود.
متاس��فانه بخش رس��انهاي دولت به داليل مختلف
تاكنون نتوانسته اس��ت در مقابل اين رويه منتقدان،
عكسالعمل مناسب نشان داده و به نقد ديگران پاسخ
اقناع��ي ده��د و در معرفي عملكرد دول��ت كنوني با
موفقيت عمل كند و با مقايس��ه عملك��رد اين دولت
با دولت قبل ،ق��درت قضاوت و ارزياب��ي مردم را باال
ببرد .در مقابل اين جو س��نگين سياسي ايجاد شده
منتقدان عليه دولت ،تنها مواضع و س��خنان رهبري
ميتوان��د به كمك روحاني و دولت��ش بيايد و برخي
نهادها و رس��انههاي وابس��ته به آنها را تعديل كند.
اظهارات مقام معظم رهبري در سالگرد امام خميني
در دفاع از دولت ،تاكيد تازهاي بود بر ضرورت حمايت
از دول��ت و جلوگيري از طرح نقدهاي غيرمنصفانه از
عملكرد آن .ايشان در مقابل كساني كه شعارهايي را
عليه دولت مطرح ميكردند ،تاكيد كردند كه اگر اين
توصيه ايش��ان را بش��نوند در برخي از اين شعارهاي
خود تجديدنظر خواهند كرد .ايش��ان در اين زمينه
گفتند كه «انتقاد و مطالبه از دولت بياش��كال است
و با وحدت منافاتي ن��دارد اما همانگونه كه در زمان
همه دولته��ا اين توصيه را بيان كردهام ،بايد مراقب
ب��ود نقار و كدورت ب��ه وجود نيايد و هم��ه در مقابل
تهديدها و دش��منيها ،همدوش و همدل باش��ند».
به نظر مق��ام معظم رهبري« ،بايد از بيان حرفهايي
كه «دو جرياني»« ،دوقطبيگ��ري» و «تخاصم» به
وجود ميآورد خودداري كرد تا دش��من ،همه ايران
را يكپارچه ببيند».
ش توپخان ه منتقدان را
اميدوارم اين سخنان رهبري آت 
كه دايما شليك ميكند ،تا مدتي خاموش كند و مجال
كار را به دولت بدهد.

مهرداد احمدي شيخاني

گاهي نوش��تن سخت ميش��ود ،نه
اينكه نتواني بنويس��ي بلكه بيش��تر
از اين بابت كه وقتي نوش��تي و ديگ��ران خواندند،
چه قضاوتي در مورد تو خواهند كرد .اينكه مدتها
تصويري از خودت س��اخته باشي و بعد كاري كني
كه اين تصوير دگرگونه شود.
همه م��ا از تعري��ف و تمجيد خوشم��ان ميآيد و
همين باعث ميش��ود كه خيلي كارها بكنيم فقط
براي اينكه ديگران از م��ا تعريف و تمجيد كنند ،يا
كارهايي را انج��ام ندهيم ،نكند كه به جاي تعريف،
مورد ش��ماتت قرار بگيريم .اين ش��رايط است كه
همهچيز را س��خت ميكند .اينكه خودت باشي يا
خودت نباش��ي آن هم فقط براي اينكه تش��ويق و
تقدير بش��وي ،يا ترس از تحقير و ش��ماتت ،چنان
فضاي س��نگيني به وجود ميآورد كه نهايتا عطاي
خودت بودن را به لقايش ميبخشي و تمام و كمال
تبديل ميشوي به آن چيزي كه ديگران ميپسندند
و تم��ام عم��ر صورتك��ي از خ��ودت را ب��ه نمايش
ميگذاري و پش��ت آن پنهان ميشوي تا جايي كه
خودت هم گاهي باور ميكني كه تو ،همان صورتك
هس��تي و كيس��ت كه بتواند در مقابل اين فشار كه
چه باش��ي ت��ا خوش��ايند ديگران ش��وي مقاومت
كند؟
زماني گمانم اين بود كه اين فضاي «يكشكلسازي»
و «مانند خودسازي» متعلق به شرايط و محيطهاي
سنتي اس��ت و انگاره مشابهس��ازي با مدرن شدن
جوامع از ميان ميرود .اس��تنادم هم به اين بود كه
مدرنيته در ذات خ��ود« ،حق ديگر بودن» را ترويج
ميكند و اين به خالف ايدئولوژيهاي سنتي است
كه مردم را يكسان و مش��ابه ميخواهد .البته شايد
چنين هم باشد اما گذشت زمان به من ياد داده كه
بين ايدئولوژي و معتقدان به آن تفاوتهايي هست
و در عمل بسيار ديدهام افرادي با انگارههاي سنتي
كه در عمل بسيار مدرن بودهاند و با مدعيان مدرنيته
كه حتي رفتارهايي بهشدت پيشا سنتي داشتهاند.
به احتمال زياد اين س��خن «ابولحسن خرقاني» را
ش��نيده يا خواندهايد كه بر در باغ خود نوش��ته بود:
«هر كه در اين س��را درآيد نانش دهيد و از ايمانش
مپرس��يد ،چه آنكس كه به درگاه باريتعالي به جان
ارزد البته بر خوان بوالحس��ن به ن��ان ارزد» .گمان
نميكنم كس��ي ادعا كند كه «ابوالحسن خرقاني»
چيزي از مدرنيته ميدانسته ولي انصافا آيا سادهتر از
اين در مورد حق انسان كه چه باشد و چه بينديشد،
ميتوان جملهاي گفت؟ حاال ببينيم وضع امروزمان
چيست؟ هفته گذشته در عالم هنر اتفاقي افتاد كه
بهانه من براي نوشتن يادداشت اين هفته «چسب
و قيچي» شد.
جش��نواره كن كه برگزار ش��د و جوايز را كه دادند
و فيل��م اصغ��ر فرهادي ك��ه برنده دو جايزه ش��د،
مثل هميش��ه ب��ا دو واكن��ش روبهرو ش��ديم كه
ديدنش قاب��ل پيشبيني بود .ع��دهاي كه اكثريت
را داش��تند ،خوش��حال و خوش��نود از اين اتفاق و
قليلي ديگر به دنبال كش��ف و افش��اي دستهاي
پنهان توطعه كه اهالي فرنگ از سينماي ما تعريف
نخواهند كرد مگ��ر آنكه تصويري س��ياه را بازتاب
داده باش��يم .براي من و بس��ياري ديگر اين هر دو
برخورد ه��م عادي اس��ت و هم قاب��ل پيشبيني،
ام��ا چ��ون موفقيت يك رخ��داد ايران��ي برايمان
ش��ورانگيز اس��ت ،به جمع ش��ادمانان پيوستيم و
تل��خ گويان و توطع��ه باوران را به خود گذاش��تيم،
ه��ر چند ك��ه «عرض خ��ود ميبرن��د و زحمت ما
ميدارند».
در اين ميان هم فضاي مجازي پر شد از عكسهاي
كارگ��ردان و هنرپيش��ههاي فيلم «فروش��نده» و
تعريف و تمجيدهاي بس��يار و ص��د البته انبوه نقل
قول و تش��ويق و غيره .در اين ميان س��هم «شهاب
حس��يني» از اين همه تش��ويق ،بس��يار به چشم
آم��د كه حق همچنين ب��ود ،چرا كه ب��ردن جايزه
بهتري��ن بازيگر نق��ش اول مرد ،ن��ه از آن اتفاقات
اس��ت كه با اي��ن همه جاي��زه كه س��ينماي ايران
ب��رده ،برايمان ع��ادي و ع��ادت باش��د و بعد هم
تقديم جايزه به مردم ايران كه ديگر كلي تحس��ين
و تشويق.
اين گذشت تا گروه به ايران بازگشت و تقديمي ديگر
از «شهاب حسيني» و اينبار حمله و تحقير و از سوي
بخشي از همانهايي كه چند روز قبل چه تحسينها
نثار «حس��يني» نميكردند .اما مگر چه شده بود؟
مگر نه اينكه «شهاب حسيني» را براي بردن جايزه
بهترين هنرپيشه نقش اول تحسين كرده بوديم؟ آيا
حاال معلوم شده كه جايزه را با دوپينگ برده است؟
يعني ديگر بهترين هنرپيش��ه نقش اول نيس��ت؟
دزدي كرده؟ مال ديگري را ربوده؟ چه كرده كه به
يكباره بعضي از همانهايي كه تا ديروز تحسينش
ميكردن��د ب��ه يكب��اره خنجر زب��ان ب��ه روي او
كشيدند؟
برايم وقتي موضوع جالبتر ش��د ك��ه ديدم بعضي
از اينه��ا ،تصويري كه عدهاي توهي��ن به اعتقادات
مردم دانس��تند را با اين عبارت كه «حق هر انساني
اس��ت كه هر ط��ور ك��ه ميخواهد باش��د» جواب
ميگويند ،ولي اين حق را شامل «شهاب حسيني»
نميدانند.
از چه برميآشوبيم؟ از اينكه ديگري مثل ما نيست؟
مگر نه اينكه مدعي مدرنيته و حقوق بش��ريم؟ پس
چرا حق ديگري را به سخره ميگيريم؟ يعني هنوز
مرگ خوب اس��ت اما براي همس��ايه؟ اگ��ر رفتار
شهاب حسيني را نميپسنديم به خودمان مربوط
اس��ت ولي اقال ديگر ادع��اي «حق ديگ��ر بودن»
را براي انس��ان ج��ار نزنيم و يك ب��ام و دو هوايش
نكنيم.

«افش��اي فس��اد
مالي سران فيفا»،
«وزير دادگستري دولت كامرون
خواه��ان بازگرداندن ق��درت از
«نخب��گان اروپايي» ب��ه انگليس
ش��د» و «احتمال كش��ته شدن
صدها نفر به دنبال غرق شدن يك
كش��تي مهاج��ران در مديترانه»
تيترهاي ديروز «گاردين» بودند.
روزنامههاي انگليس��ي ديروز ،به
اتهامهاي بالتر درباره فساد مالي
در فدراسيون جهاني پرداختند.
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كرگدننامه

فضاي سبز و ساخت و سازهاي شهري

سيد علي ميرفتاح

ابومسلم عليه ما عليه

من در اين باريكه گاهي خجالت ميكشم كه
درباره همهچيز اظهارنظر ميكنم .باور كنيد
بعضي روزها بيش از  10بار مينويسم و  11بار خط ميزنم كه
كسي پيش خودش نگويد «اين ميرفتاح چرا درباره همهچيز
مينويس��د؟ اين بابا مگر چه خوانده و چ��ه دوره ديده كه به
خودش اج��ازه ميدهد تكليف عالم و آدم را به خيال خودش
معلوم كند .كرگدن را چه به اين حرفها »...به قول ايراج تو را
گفتندتا تصنيفسازي /نه از ...من اگر عالمه دهر هم باشم بيش
از دو ،س��ه موضوع را نميتوانم سردربياورم .دو ،سه موضوع؟
واقعبينانه بخواهم حرف بزنم در يك موضوع ،آن هم نه در همه
جوانب موضوع بلكه در يكي ،دو مورد از جزييات يك موضوع
ميتوانم حرف بزنم .اين روزنامههاي فرنگي را ديدهايد؟ يكي
فقطدربارهمسابقاتاسبسواري،آنهمنههرمسابقهاي،بلكه
مس��ابقه پرش با مانع اظهارنظر ميكند و يكي ديگر فقط در
مورد هاكي روي يخ آن هم فقط هاكي روي يخ فالن ايالت و...
هيچكجااينطورنيستكهيكيازنقدتلويزيونتانانوتكنولوژي
را يكتنه تحليل كند و از سياست تا اقتصاد را مقاله بنويسد و...
البته ما اگر بخواهيم در هر امري به سراغ متخصص برويم كار
روزنامه ،مجلههايمان به خنس ميخورد .اما فقط مطبوعات
نيستند كه اينطورند .در عالم سياست وضع بدتر از مطبوعات
است.
در سياس��ت ما مرداني داريم كه بيآنكه تجربهاي داشته و
دورهاي ديده و مطالعه خاصي كرده باش��ند و از ديپلماسي و
كشاورزي و ورزش و اقتصاد و علم سررشتهاي داشته باشند،
درباره همهش��ان حرف ميزنند و حتي در مورد سريالهاي
تلويزيوني و باشگاههاي ورزشي هم راي ميدهند ،بلكه از خود
راي صائب صادر ميكنن��د و راه اظهارنظر بقيه را ميبندند.
من اگر درمطبوعات حرف ميزنم نه تنها راه اظهارنظر بقيه
را نميبندم بلكه با زبان بيزبان��ي از بقيه دعوت ميكنم كه
بيايند و جواب مرا بدهند و نقدم كنند و اش��كاالت و ايرادات
كارم و نگاه��م را بگيرند .اما ما جواب تريبوندار فالن ش��هر
را ك��ه نميتوانيم بدهيم وقتي او درباره اس��م يك باش��گاه

حرف ميزند كه ديگر بقيه نميتوانند وارد بحث ش��وند و با
او مخالفت كنند .مخالفت با آن را كه كس��ي برنميتابد .آنها
هرچه بگويند از موضعي ميگويند كه امكان چون و چرا كردن
در فرمايششان نيست .اما واقعيت اين است كه امكان چون
و چرا كردن هست .شخصا صنمي با ابومسلم ندارم .آنچه در
تاريخ از او آمده هم خوب اس��ت هم ب��د .در اينكه بنياميه را
از بين برده خداوند خيرش دهد .ام��ا در اينكه بنيعباس را
بر اين ملت مسلط كرده خدا از سر تقصيراتش بگذرد .اتفاقا
او پاداش اين خوشخدمتياش را به بدترين ش��كل گرفت و
منصور دمار از روزگارش درآورد كه ميدانيد .اما آخر اسم تيم
فوتبال كه ميتواند باش��د .يعني همين ميزان ذوق و منطق
كه اس��م اتوباني پر عيب و ايراد را ميگذارند اما م علي ،اسم
يك تيم را هم ميخواهند بگذارند مشهد الرضا .شما تراكتور
و پرسپوليس و ذوبآهن و اينها را بگذار مقابل مشهدالرضا.
يك بار اگر در عمر با بركتتان به استاديوم رفته بوديد چنين
اشتباهي نميكرديد و اگر يك بار پاي نود نشسته و بحثهاي
فوتبالي را دنبال كرده بوديد به چنين ايدهاي نميرسيديد .آيا
واقعا از ديدن بازي باشگاه ابومسلم شما ياد ابومسلم ميافتيد
و درباره مقام و منزلت او به ش��ك و شبهه ميافتيد؟ باالخره
هر كاري را بايد به كاردانش سپرد .اگر ظريف نيامده و سكان
ديپلماس��ي را به دس��ت نگرفته بود حتما ما به اينجايي كه
االن هستيم نميرسيديم .چون كار را به كاردان سپرديم به
ميزاني از توفيق رسيديم .در ورزش و اقتصاد هم چاره همين
است كه به جاي اظهارنظر عمرو و زيد بهتر است كه كارها را
به كاردانها بسپريم و بگذاريم خود اهل فن به نتيجهاي كه
ميخواهند برسند .ولي اينطوري با اوتوريته آن مكان مقدس
شما وارد هر بحثي شويد آن بحث مختومه ميشود و ديگران پا
پس ميكشند و الكي هم شده به نفعتان عقب ميروند .با شما
كه نميشود بحث كرد .بعد هم بحث چه بكنند؟ در اينجا هر
بحثي حمل بر اين ميشود كه مخالفين شما ميخواهند از
ابومسلم عليه ما عليه دفاع كنند ،حال آنكه فوتبال خراسان
چه ربطي به ابومسلم دارد...

تاريكخانه

شهرام شهيدي

فالشبك
اگه دوس��ش دارين ،حفظش كنين با چنگ و دندون .چون زمان كه ميگذره ،هيچي سختتر از ،از دست دادن كسي نيست كه
براي از دست ندادنش بايد با جون و دل ميجنگيدين...
شهرزاد -حسن فتحي

در همين حوالي
فرزانه طاهري

 16سال از درگذشت هوشنگ گلشيري ميگذرد

در سوگ رفيقان ديگر و روزگار امروز

شانزده سال ميگذرد از آن شانزده خرداد .اما
به ياد او ميخواه��م از ديگران بگويم .در اين
ماههاي اخير و به خصوص يك ماه گذشته دوستان نازنيني
را از دس��ت دادم و داديم .ميبينم كه تازه گويي سوگواري
را آموختهام يا ش��ايد تبعات سنگين س��وگواري نيارستن
يا نكردن واداش��ته مرا تا عنان را در س��وگ اين دوس��تان
رها كنم .حتي ش��دهام يك پا مشاور س��وگ و توصيههاي
«ايمني» ميكنم به نزديكان .داستان غريبي است .به نقاش
درخشان و دوس��ت نازنينم رعنا فرنود كه همسرش يوسف
اسديان پيش چشمانش در يك لحظه قرباني اين هيواليي
ش��د كه در اين شهر و در كل شهرهايمان گويي در مصافي
نابرابر با ش��هروندان مدام فاجعه ميآفرين��د يا خود قرباني
فاجعههاي خودس��اخته ميشود :موتوس��يكلت! هيواليي
كه نه وس��يلۀ نقليه اس��ت انگار نه عابر پياده و در عين حال
هردوس��ت .خيابانها كه هيچ ،پيادهروهايمان را هم ناامن
كرده است .در ش��هر ميروم و آثار هنري را بر بيلبوردهاي
عظيم ميبين��م و انگار بزك تند بر چهرۀ عجوزهاي ميبينم
كه كريهترش ميكند .ميدانم خيليها رو ترش ميكنند كه
باز خوب است به جاي آن آگهيهاي آنچناني و سلطۀ بازار
آزاد و ...يا پيامه��اي گاه «اهانتآميز» اخالقي كهاي كارگر
تنبلي و بيعاري باعث بيكاري و بدبختيهاي توست و البد
عقب افتادن حقوق معوقهات و نهايتا البد تازيانه خوردنت! يا
تابلوهاي متروها ك��ه حكايتي ديگر دارند ،از «كتاب بخور»
كه هرچه انواعش را نگاه كردم نفهميدم مقصود چيس��ت و
چطور ميشود ربطش داد به تشويق به كتابخواني ،تا اندرز
به رعايت عفت كه اگر مرد ب��ودم البد بايد از اينكه در نقش
مگس و جان��وران موذي و بياختيار ديگر ظاهر ش��دهام به
خش��م ميآمدم .جايي حتما مفصلتر خواهم نوشت .فقط
ميخواهم بگويم كه بعد از اين حادثه تلخ و از دس��ت رفتن
دوس��تي عزيز در يك لحظه و ابدي كردن صحنهاي به اين
خشونت در ذهن تصويري نقاش ما به جاي همه صحنههاي
ديگر كه ميش��د به خاطر بس��پارد ،رفتني ك��ه اصال و ابدا
اجتنابناپذير نبود ،شهر شكلي كريهتر برايم گرفته است و

چون بس��يار پياده ميروم عابر پياده را بيپناهتر و وانهاده به
شعور راكبان مييابم قانوني اگر برايشان هست من نديدم
جز در چند روز سفت و سخت اجرا شود .پيش چشم پليس
راهنمايي خالف ميآيند ،در پياده رو بوق ميزنند تا عابران
مزاحم كنار بروند ،چراغ قرمز براي آنها نيست و مثل هجوم
حش��رات از اطراف آدمها و ماش��ينها برق آس��ا ميگذرند
و مارپي��چ ميرون��د .مگر نه اينك��ه زماني بس��تن كمربند
«سوسول بازي» بود و چراغ راهنما زدن كاري مهمل؟ مگر
ن��ه اينكه االن تا حد زيادي به ضرب جريمه هم ش��ده رواج
يافتهاند؟ پس ميش��ود همانطور ك��ه در برخي «موارد»
ضربتي ميشود حكمي را اجرا كرد ،كارزاري براي حمايت از
عابرپياده در اين ش��هر راه انداخت .هر كدام مان دوروبرمان
راكبان
كسي را ميشناسيم كه در يك لحظه جهانش را اين
ِ
فراتر از هر قانوني براي هميش��ه زير ورو كردهاند و يوس��ف
اس��ديان ما كه جانش بود و كتابهايش و كتابهاي تازه از
تنور درآمده روي قفس��ه كه فرصت نكرد شايد سطريشان
را بخواند و تم��ام آن مجلههاي تازه تلخترم��ان ميكند .يا
آزيتا شرف جهان كه تجسم عش��ق به زندگي بود و زيستن
را بهتر از خيلي از ما ميشناخت و بلد بود و سرانجام مغلوب
آن «س» نابكار شد كه مثل س��يل از آسمان انگار ميريزد
بس كه دوروبرمان م��دام قرباني ميگيرد .زماني حادثه بود
س��رطان و مرگ و حاال انگار روزمره شده است .چه دارد بر
سرمان ميآيد؟ ميدانم كه ميگويند همه جاي دنيا هست،
اما بنا بر آمارهاي رسمي در كشورمان چند برابر شده است.
مگر نه اينكه از س��ونامي س��رطان ميگوين��د؟ چقدر بايد
كارشناسها فرياد برآورند تا دستكم عوامل اجتناب پذير
سرطان از زندگي اين شهروندان بخت برگشته حذف شوند؟
آزيتا شرف جهان هم زنده بود ،خيلي زنده و هم زندگيبخش
بود و يكي از مهمتري��ن و پربازتابترين و موثرترين رويداد
در ب��از كردن حلق��هدار از گردن اعدام��ي را او رقم زده بود.
شهرس��تان نور را ميگويم و كبري خانم و بالل پسرش كه
بخشوده شد و زنده است حاال و مادرش در زمان خاكسپاري
آنجا بود ،سوگوار آنكه تالش كرد جان پسرش ستانده نشود.

مرور

قرارداد با كر ه براي آزادراه تهران -شمال

 13آب�ان  :94معاون اول رييسجمهور با بيان اينكه امروز عزم و اراده جدي در وزارت راه و شهرس��ازي و بنياد مس��تضعفان
براي احداث آزادراه تهران -ش��مال ايجاد شده اس��ت ،گفت« :اين اراده در همين چند ماه اخير نتايج مثبت و قابل توجهي به
همراه داشته و اگر روند كار به همين شكل ادامه پيدا كند ،مطمئنا آزادراه تهران -شمال براساس برنامه زمانبندي و به موقع
به اتمام خواهد رسيد.
 28آبان  :94مدير طرح آزادراه تهران – ش��مال درباره آخرين وضعيت پيگيري ساخت قطعات دوم و سوم اين آزادراه گفت:
«در صورتي كه مراحل اجرايي كار طبق برنامه آغاز شده و منابع اعتباري مورد نياز تخصيص داده شود ،ميتوان انتظار داشت
اين قطعه حداكثر تا  3/5سال آينده به بهرهبرداري نهايي برسد».
 14ارديبهش�ت :مديرعامل شركت آزادراه تهران – شمال از نهايي ش��دن قرارداد مشاركت شركت دوو كره جنوبي در اين
آزادراه خبر داد و گفت« :كرهايها پيش��نهاد كردند كه كار خود را در قطعه س��وم اين آزادراه آغاز كنند .براس��اس بحثهاي
صورت گرفته كارشناسان بناست در طول شش ماه آينده كه تا زمان نهايي شدن پروژه فاصله است بحثهاي اقتصادي و فني
را به شكل كامل بررسي كنند».

و امروز

سيدحس��ين ميرش��فيع ،معاون ساخت آزادراههاي ش��ركت ساخت به ايس��نا خبر داده اس��ت« :پس از انجام مذاكراتي كه
س��رمايهگذاران كرهاي در جريان سفر به ايران با مقامات ايراني داشتند ،بنا بر آن گذاشته شد تا در قطعه سوم آزادراه تهران-
شمال سرمايهگذاري انجام دهند .مبلغ مربوط به اين قرارداد مشخص شده اما هنوز مقدمات كار براي شروع عمليات اجرايي
باقي مانده كه احتماال در آينده تكليفش مشخص خواهد شد».

همه زواياي يك نديدن!
محمد جواد ظريف از كنار وزير امور خارجه فنالند رد شد بدون اينكه او را ببيند .از صاحبنظران
خواستيم نظرشان را بگويند:
زيباكالم :اين همه من ديده نش��دم كسي صدايش درنيامد .هي جار زدم آقاي عارف كانديداي رقابت با الريجاني نشو،
هيچ كس ككش هم نگزيد .حاال چون وزير خارجه فنالند جنس خارجي است ديده نشدنش مهم شده.
عارف :اميدوارم نديدن ايشان منجر به بروز مشكالتي در مجلس نشه .ما مجلسي آرام ميخواهيم.
رسايي :همه اينها نمايش است .براي اينكه مثال بگويند ما غربيها را ريز ميبينيم .اما غافل هستند از اينكه بايد غربيها
را اصال نبينند .ريز ديدن فايده ندارد و عوام فريبي است.
قاليباف :وقتي با ميتران كافه ميخوردند سعي نكردند دوست و دشمنشان را بشناسند .اين شد كه از كنار وزير خارجه
كشور بي آزار فنالند عبور ميكنند .ديپلماسي اگر گازانبري نباشد ديپلماسي نيست و هويج است.
يكي از خانواده هاشميها :ديدار ميكني تو اين مملكت شر ميشود .ديدار نميكني شر ميشود .از كنارشان رد بشوي
يك دردسر است .رد نشوي و باهاشان دست بدهي يك دردسر ديگر.
كوچك زاده :آقاي ظريف ،ش��ما كه بلدي دس��ت ندهي و از كنار وزير خارجه به اين گندگي راحت رد بشوي و بگويي
نديدمت خب از كنار اوباما هم رد ميشدي .خودت يك ريگي به كفشت بود كه دست دادي.
فراس��تي :ايشان فكر كرده اين آقا وزير خارجه نيس��ت و همان خرس گريزلي معروف است كه بهتر از دي كاپريو بازي
كرده .براي همين از كنارش رد شده و خوب كاري هم كرده.

فلسفه در خيابان

محسن آزموده

درد فلسفه ،درس فلسفه*

مساله چيست؟

هفت��ه پيش به اين پرداختيم كه پيش ش��رط
اساسي فلسفه ورزي ،ش��جاعت ،نهراسيدن و
گام گذاشتن در مسير استقالل فكري است و با اين تعبير كانت
بحث را به پايان رسانديم كه جسارت آن را داشته باش كه فهم
خود را به كارگيري .بحث هم از آنجا آغاز شد كه يكي ميپرسد
چطور به فلسفه وارد شوم؟ نترسيدن از پرسش كردن و استقالل
فكريالبتهپيششرطياساسيبرايهرگونهانديشيدنبهطور
عام و فلسفه ورزي بهطور خاص است .اما زماني هم هست كه
كسي كه ميخواهد به فلس��فه بپردازد ،اين پيش شرط اوليه
را پذيرفته و حتي آش��نايي كلي و اجمالي نيز با فلس��فه دارد.
بنابراين سوال او از اينكه «از كجا به فلسفه وارد شوم؟» را بايد
طور ديگري پاسخ داد .در واقع آشنايان ميدانند كه فلسفه اسم
شامل و فراگيري براي مجموعه متنوعي از مباحث عقلي است
كه از س��وي متفكران ف��راوان در جريانهاي متكثر فكري در
طول تاريخ ارايه شده و امروزه رشتهها و زيررشتههاي فراواني
را ش��امل ميش��ود ،مثل متافيزيك ،معرفتشناسي ،فلسفه
ذهن ،فلسفه اخالق ،فلسفه سياست ،فلسفه دين ،فلسفه هنر
و ...ضمن آنكه در هر كدام از اين زيرش��اخهها مكاتب و نحلهها
و جريانه��اي فراواني وجود دارد و در هر جريان يا مكتب باز با
اسامي متفكران متعددي مواجه ميش��ويم كه شايد نظرات
ش��ان با يكديگر زمين تا آسمان فرق كند .بر اين اساس به نظر
ميرسد در وهله نخست در مواجهه با سوال «از كجا به فلسفه
وارد شوم؟» دچار سرگرداني و گيجي ميشويم ،چون گويي با
جنگلي(تمثيلجنگلراچندهفتهپيشموردبحثقرارداديم)
بيدر و پيكر مواجه هس��تيم كه نميداني��م چگونه به آن وارد
شويم تا گم نشويم و بتوانيم مسير درست را بازيابيم .اينجاست
كه پرسشي كليدي و اساسي ميتواند موثر باشد .درست مثل
پزش��كي كه در مواجهه با بيماري كه روبهرويش نشسته از او
ميپرس��د :دردت چيست؟ چه مش��كلي داري؟ چرا احساس
كردي كه بايد به دكتر بيايي؟ ما نيز از كس��ي كه ميخواهد به
جهان انديشههاي فلسفي گام بگذارد ،بايد بپرسيم :مسالهات
چيست؟ چرا ميخواهي فلسفه بخواني؟ از كجا به اين نتيجه
رسيدي كه بايد فلس��فه بخواني؟ چرا فلسفه و نه چيز ديگر؟
سرراستتر سوال كنيم :از جان فلسفه چه ميخواهي؟ باالخره
در فلسفه با انبوهي پرسش و پاسخ مواجه هستيم ،شمار زيادي
مسائل اساسي و بنيادي كه انديشمنداني بزرگ در طول تاريخ
كوشيدهاند ،نوري بر سويههاي تاريك آنها بتابانند و اندكي از
پيچيدگيهاي آنها بكاهند .مسائل هستي شناسانه ،معرفت
شناسانه ،روششناسانه در حوزه مابعدالطبيعه ،شناخت ،دين،
سياست ،جامعه ،هنر ،ذهن ،اخالق و ...ممكن است درد كسي

اين باش��د كه چرا موجودات هستند به جاي آنكه نباشند؟ آيا
موجودات معدوم ميشوند؟ عدم چيس��ت؟ آيا ميتوان از آن
خبري داد؟ و ...مساله ممكن است از لوني ديگر باشد مثل اينكه
چه چيز را ميتوانم بشناسم؟ آيا شناخت يقيني ممكن است
يا خير؟ اگر آري چطور؟ خطاي معرفت ش��ناختي چطور رخ
ميدهد؟ و ...شايد هم سوال از سنخ سومي باشد ،يعني ميتواند
اين باشد كه چگونه ميتوانم آدم خوبي باشم؟ آيا اساسا خوبي
ممكن اس��ت يا خير؟ اصال خوبي و بدي يعني چه؟ شايد هم
پرسشگر ميخواهد بداند كه زيبا چيست؟ آيا كيفيتي ذهني
است يا در جهان خارج مطابقي دارد؟ چرا همگان در يك زمان
يءاي يا خصلتي را زيبا ميخوانند و در زمانهاي ديگر خير؟
ش
نكته ديگر آنكه اگرچه اين س��والها هر يك در بخشي مجزا از
فلسفه پاسخ مييابند ،اما ترديدي نيست كه اين بخشهاي به
ظاهر از يكديگر مجزا با يكديگر كليتي را تشكيل ميدهند كه
در مجموع يك نظام فلسفي يا يك جهانبيني را بر ميسازند.
به عبارت روشنتر هر آن كس كه با پرسشي مشخص و بنيادي
به يكي از حوزههاي فلسفه رجوع ميكند ،دير يا زود درمييابد
كه مساله او به سلس��لهاي از پرسشهاي هم بسته به يكديگر
گره خورده است كه بدون مشخص شدن تكليف يكايك آنها،
نميتوان به پاسخ مس��اله اصلي او پرداخت ،يا به ديگر سخن
پاسخمسالهاوتاثيريمستقيموغيرمستقيمدرسايرحوزههاي
فلسفي دارد .اما موضوع مهم آن است كه مبتدي فلسفه از همان
آغاز ولو به نحو اجمالي بداند به راستي مساله اصلياش چيست
يا دست كم سوزشي در جان و ذهنش احساس كند وگرنه بدون
مس��اله يا درد وارد فلسفه شدن بيمعناست .البته كه ميتوان
ابتدا به س��اكن و بدون هيچ سوالي اساسي به فلسفه پرداخت
و اطالعات فلس��في را از اينجا و آنجا گردآوري كرد و به خاطر
س��پرد .حاصل اما مجموعهاي از اطالعات دايره المعارفي و به
همان ميزان سطحي است كه به خصوص اين روزها با گسترش
امكانات به سادگي از طريق اينترنت قابل دسترسياند و به همان
اندازه كه ساده ياب و زودفهماند ،گريزپا و سطحي نيز هستند.
مساله داشتن در رويارويي با فلسفه و پرسشگري دردمندانه از
آن اما موجب ميشود كه درگيري با مسائل و موضوعات فلسفي
از سطح كنجكاوي بازيگوشانه فراتر رود و جوينده حقيقت را به
لحاظ وجودي با پرسشها و پاسخهايي درگير كند كه نه فقط
تاثيري مشخص در حيات ذهني و عيني فرد دارد ،بلكه اصوال
جهان او را بر س��ازد و افقهايي نو و ناگشوده از هستي و جهان
را به روي او بگشايد.
* عنوان جشن نامه دكتر كريم مجتهدي ،استاد نام آشناي
فلسفه دانشگاه تهران

