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سخ
نی با خوانندگان

ســال  94بــا همــه تلخــی ها و شــیرینی هایش گذشــت.
سـالی کــه هــم موفقیتهــای تاریخــی و ملــی داشــت که
همــه را خوشــحال کــرد و هــم تلخــی هــا و اتفاقاتــی
کــه آزار دهنــده بــود .از اتفاقــات سیاســی و بیــن المللــی
کــه دلگرمــی بـرای عــده ای و دلواپســی بـرای برخــی
دیگــر بــه بــار آورد تــا حوادثــی کــه یکبــاره عــده ای را
در غــم فــرو مــی بــرد .اردیبهشــت پارســال بــود ،هفتــه
معلــم ،پژوهشــگاه علــوم انســانی در ســوگ دکتــر آیینــه
ونــد رئیــس پژوهشــگاه نشســت .معلمــی مهربــان
کــه صداقــت در نگاهــش هماننــد اســمش پی ـدا بــود.
چهــره ای مانــدگار کــه اســام رحمانــی را از خــود بــه
یــادگار گذاشــت .غــم بزرگــی بــود؛ هــم ب ـرای جامعــه
علمــی و دوســت داران اســام رحمانــی و هــم بــرای
بانوانــی کــه بــا امیدهــا و تــاش هــای ایشــان رشــته
«مطالعــات زنــان» را تاســیس کــرده بودنــد .حتــی برای
دانشــجویانی که شــاید شــناخت کافی از ایشــان نداشتند،
انــگار کــه پدربزرگ یــا مادربزرگ مهربانشــان را از دســت
داده باشــند ناراحــت کننــده بــود.
روحش شاد و یادش گرامی.
آنچهگذشت...
گفتیــم مــروری بــر ســال  94داشــته باشــیم و بیــان آن
را در بیاوریــم ببینیــم چــه برمــا گذشــته و برجســته ترین
اتفاقــات چــه بود .بــر سیاســت و اقتصادمان چه گذشــت.
دردیپلماســی بیــن الملــل چــه دشــت کردیــم .پرونــده
مفسـدان اقتصــادی تــا کجــا پیــش رفــت .اصــا مــردم،
اصــل حالشــان چطــور بــود .از همه غــر زدنها و دلواپســی
هــای اینــوری و آنــوری کــه بگذریم ســنگینترین پرونده
هســته ای کــه برجامــش نــام نهادنــد بعــد از پیگیریهای
پــی در پــی در ویــن و لــوزان و بالکــون بــازی هــا و پیــاده
رویهــای مکــرر و باالخــره آنطــرف مذاکــره و اینطــرف
مؤاخــذه ،در  23تیرمنعقــد شــد .بعد عده ای متــن توافق را
گوگل ترنســلیت کردند و پــس از اســتیضاح در مورد تمام
معانــی ممکن لغــات ،باالخــره  19مهــر تصویب شــد .در
همــان حــال و هـوا پرونده بزرگترین فســاد نفتــی درحال
پیگیــری بــود که بعدها سـواالت زیــاد از دل پرونــده طرح
شــد .همــه دنبــال گمشــده ای در ایــن پرونــده بودنــد .تــا
اینکــه بــا حکــم اعـدام بابــک زنجانی تقریبــا موضــوع از
زبــان افتــاد .دردناکتریــن حادثــه ی ســال  94فاجعــه منــا
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بــود کــه غــم بزرگــی را در دل ایرانیــان و مســلمانان قبله
محمــدی گذاشــت و موجــب تیــره شــدن روابط ایـران و
عربســتان شــد .یــک فقــره حملــه بــه ســفارت هــم در
کارنامــه  94ثبت شــد تــا نوع جدیــدی از دیپلماســی بین
المللــی بــه جهانیــان عرضــه شــود .با همــه ایــن ماجراها
دولــت و ملــت در اوج همدلــی روزگار مــی گذراندنــد .تــا
اینکــه در روزهــای پایانــی ســال انتخابــات مجلــس و
خبــرگان برگزارشــد .بــه لطــف شــبکه هــای اجتماعــی
دیالــوگ هــای سیاســی و طــرح مباحــث کالن مملکــت
وحــرف هــای نقــل و نبــات از داخــل تاکســی و متــرو
و اتوبــوس ،صــف نانوایــی و دورهمــی هــای روزانــه بــه
کانــال هــا و صفحات شــخصی و کامنتهــا راه پیـدا کرده
اســت .در همیــن شــبکه هــای بــی درو پیکــر بــود کــه
همینطــور لیســتها و کلیپهــا دســت بــه دســت شــد .تــا
اینکــه در هفتــم اســفند ماه «غــم جمعه عصــر و خیاالت
نصــر و یه دنیا سـوالو» در ســینه دلواپســان گذاشــتند .بعد
تحلیلگـران بــا بهــت و حیــرت از قــدرت شــبکه هــای
اجتماعی و تلگرامیزه شــدن و اینســتاییزه شــدن انتخابات
گفتنــد .البتــه دلواپســی فقط مختــص جامعه ما نیســت.
آنطــرف در ینگــه دنیــا هــم در دل برخــی از دموکراتهــا و
جمهوریخواهــان دارنــد رخــت مــی شــویند .نمــی دانیــم
بــا اهــل و عیــال در کاخ ســفید ســبزی پلــو بــا ماهــی و
نــان برنجــی خــوردن وهپی نوروز گفتنشــان را بــاور کنیم
یــا دم خــروس را .آنهــا هــم احتمــاال بــا پدیــده ای بــه
اســم ترامپیســم مواجــه هســتند؛ میلیاردرهایی کــه چون
ســیمانکاری بلــد نیســتند فعــا وعــده لغــو توافــق را داده
انــد .البتــه میلیاردرهــای آنهــا هــم بــا مــا خیلــی فــرق
دارنــد .میلیاردرهــای مــا بعــد از جمــع کــردن پولهایشــان
از دنیــای سیاســت کنــاره گیــری مــی کننــد و مــی روند
آنــور دنیــا یــک گوشــه زندگیشــان را مــی کنند ،امــا برای
میلیاردرهــای آنــور ،آنــور دنیــا اساســا مفهــوم خاصــی
نـدارد .تــازه چالشــها و جنجالهایشــان شــروع مــی شــود.
بــا همــه ایــن تعابیــر ســال  95مطمئنــا بســیار متاثــر از
اتفاقــات ســال پیــش خواهــد بــود و مــا امیدواریــم کــه
سـالی سرشــار ازاتحــاد ،همدلــی و موفقیــت در صحنــه
بیــن الملــل باشــد .دعــا مــی کنیــم کــه دنیایــی بــه دور
از جنگ و خونریزی ،دور از خشــونت و تنشــهای سیاســی
و کشــت و کشــتار داشــته باشــیم .آمیــن یــا رب العالمین.
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این آیینه دیگر صادق نیست
چشــمانی ماننــد نامــش صــادق و
نگاهــی ماننــد روســتای زادگاهــش
باصفــا داشــت .پیــش از انقــاب در
همــان دوران دانشــجویی اش ،ســنگ
بنــای تشــکل اســامی را گذاشــت
بــا نــام «ن والقلــم و مایســطرون» و
درســت از همانجــا بــود کــه تاریــخ
اســامی ایــران دانســت بایــد در آیینــه
صــادق او خودنمایــی کنــد .کارشناســی و
کارشناســی ارشــد را در همیــن دانشــگاه
تهــران خودمــان و دکتری را در دانشــگاه
القدیــس یوســف لبنــان گذرانــد و هــر
ســه در رشــته ادبیــات عــرب.
پس از آن دانشــگاه تربیــت مــدرس
اســتادی بــه خــود دیــد نمونــه  :دکتــر
صــادق آیینــه ونــد.
جلــوه گــری هــای ایــن مــرد بــزرگ
تــا آنجــا رفــت کــه تاریــخ ایــران او را
چهــره مانــدگار خوانــد .ایــن موفقیــت
چشــمگیر نیــز او را در مــرداب عادتهــا
پاگیــر نکــرد ؛ او در ســالهای آخــر
حیــات پرثمــرش ،میهمــان صندلــی
ریاســت همیــن پژوهشــگاه بــود و
البتــه افتخــاری شایســته اعتــراف در
تاریخچــه پژوهشــگاه علــوم انســانی و
مطالعــات فرهنگــی.
بــه ســراغ کســی رفتــه ایــم کــه بــه قول خــودش،
رابطــه اش بــا دکتــر آیینــه ونــد بیشــتر از اینکــه
بــوی میــز و اداره بگیــرد ،عطــر دوســتی گرفتــه
بــود .دکتــر جعفــر حبیــب زاده ،مشــاور ارشــد
ایشــان در ســالهای  92تــا  94اســت کــه شــروع
آشــنایی اش بــا دکتــر را از ســال  58و از همــان
شــروع انقــاب فرهنگــی و تعطیــات دانشــگاهها
مــی دانــد.
دکتر صادق آیینه وند در یک جمله ؟
کار ســختی اســت! بنظــرم تنهــا مــی تــوان او را با
نــام خــودش تعریف کــرد  :صــادق.
جــدا از فضــای کاری شــما رو چطــور
صــدا مــی زدنــد؟
مــن را همــان حبیــب زاده صــدا مــی کردنــد ،امــا
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گاهــی آنقــدر بــا هــم صمیمــی بودیــم کــه بــه
راحتــی در مســائل اجرایــی از همدیگــر انتقــاد
می کردیم.
بارزتریــن ویژگــی شــخصیت ایشــان از
نظــر شــما چــه بــود؟
ایشــان فــردی عاطفی و بــه تبع آن بســیار دادرس
بــود .مــن اطــاع داشــتم کــه دســت خیلیهــا را
چــه از نظــر مشــکالت مالــی یــا اداری و اجرایــی

مــی گرفــت .دیگــر اینکــه بــی هیــچ تکبــری بــا
کارکنــان و همــکاران برخــورد مــی کــرد.
خاطره ای از ایشان برایمان بگویید؟
خاطــرات زیــاد اســت امــا خاطــره ای کــه االن
بــه ذهنــم مــی رســد و قابــل گفتــن هــم هســت
بــر مــی گــردد بــه زمانــی کــه در دانشــگاه تربیــت
مــدرس ایشــان رییــس دانشــکده علــوم انســانی و
بنــده معــاون پژوهشــی ایشــان بــودم .در آن زمان
یکــی از مدیرگــروه هــا بــه دلیــل اختالفــی کــه با
اعضــای هیــات علمــی زیرمجموعــه اش داشــت،
در حــق برخــی از اعضــا تبعیــض اعمــال مــی
کــرد .آقــای دکتــر بــه دلیــل حرمــت اشــخاص
و دیــد مثبتــی کــه نســبت بــه افــراد داشــت ،از
تذکــر رودررو بــه ایشــان امتنــاع مــی کــرد.
درنهایــت بنــده بعنــوان معــاون مجبــور شــدم
برخــوردی قهرآمیــز داشــته باشــم و بــا حمایــت
دکتــر مســاله را حــل کردیــم .ایشــون بــه طــور
کلــی حجــب و حیــای خاصــی داشــت کــه از
برخــورد حضــوری و شــدید بــا افــراد خــودداری
مــی کــرد.
تــا حــاال شــده بــود از موضــوع یــا
شــخصی بــه شــدت عصبانــی شــوند؟
ادامه در صفحه بعد
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عکــس العمــل ایشــان چــه بــود؟
بلــه ،عصبانیــت ایشــان بیشــتر همــان بحــث
تبعیضهــا بــود کــه نمونــه اش را برایتــان
گفتــم .بنــده یــادم هســت اواخــر ســال  92و
 93دکتربــه دلیــل بهــم ریختگــی وضعیــت
بودجــه پژوهشــگاه و تعویــق در پرداخــت
حقــوق کارکنــان ،بســیار ناراحــت و آشــفته
بــود و البتــه در تشــدید بیمــاری اش نیــز
بــی تاثیــر نبــود .یــادم هســت عکــس العملشــان
بیشــتر قــدم زدن و خودخــوری بــود.
کمــی از شــرایط و رابطــه ایشــان بــا
پژوهشــگاه در حیــن بیمــاری برایمــان
بگوییــد؟
یــادم مــی آیــد مهــر  93در نشســتی در عــراق که
توســط آیــت اهلل سیســتانی دربــاره بزرگداشــت
حضــرت علــی (ع ) برگــزار شــد ،شــرکت کــرد
و متاســفانه پیــش از رفتــن ،یــک ســری اقدامــات
ایمنــی را مثــل زدن واکســن هــای معمــول مثــل
کــزاز انجــام نــداده بــود.
ایــن مســاله ناراحتیهــای جســمانی را برای ایشــان
بــه وجــود آورد و عــدم پیگیــری خــود ایشــان و
مشــکالت متعــدد کاری باعــث وخیــم تــر شــدن
بیمــاری شــد .تــا جایــی کــه دکتــر فانــی ،وزیــر
آمــوزش و پــرورش در زمســتان  93کاهــش وزن
شــدید ایشــان را متذکــر شــد .از  15فروردیــن
 94دیگــر قــادر بــه حضــور در پژوهشــگاه
نبودنــد ،هرچنــد از دور مســائل را پیگیــری
مــی کردنــد و حتــی یکبــار بیــن دو مرحلــه
بستریشــان ،بــا اصــرار زیــاد خودشــان ،بــا
همــکاران و کارکنــان دیــداری کوتــاه در
پژوهشــگاه داشــتند .در نهایــت و در کمــال تاســف
ایشــان در  17اردیبهشــت در بیمارســتان اللــه
درگذشــتند.
دغدغــه یــا کار تمــام نشــده ای بــود که
ذهنشــان را مشــغول کرده باشــد؟
دو کتــاب از ایشــان چــاپ و بعــد از درگذشتشــان
رونمایــی شــد بــا نــام هــای « تمــدن اســامی»و
« ســیره و ســخن پیامبــر ص» ،امــا دغدغــه
خاصــی کــه بــه زبــان آورده باشــند در نظــرم
نیســت .بهــر حــال خداونــد روحشــان را قریــن
رحمــت و خانــواده ایشــان را مشــمول مرحمــت
قــرار دهــد ان شــاء ا. ...
یــادش بــه تازگــی بــاران و راهــش بــه ســبزی
بهــاران تویســرکان.

معلم های مشوق
کار معلمــى بــه هرگونــه تالشــى کــه بـراى هدایــت،
تکامــل و تعلیــم و آمــوزش انســان صــورت مىگیــرد
اطــاق مىشــود .جــدا از ایــن تعاریــف رســمی و
آمــوزش و پرورشــی ،مــی خواهــم راجــع بــه روح یــک
معلــم کمــی عمیقتــر بنگــرم.
انســان موجــودى اســت کــه بــا جبرهــاى گوناگونــى
همــراه اســت،یعنى رفتارهایــى کــه از خــود بــروز
مىدهــد تحــت تاثیــر عواملــى اســت کــه از پیــش از
تولــد و دوران انعقــاد نطفــه تــا محیــط ،تغذیــه و وراثت،
در او موثــر بــوده انــد .هــر چــه آدمــى بتوانــد بــر ایــن
جبرهــا فایــق آیــد ،تربیــت او بهتــر و صحیح تر اســت.
اساســا کار معلمــان و دســت اندرکاران تعلیــم و تربیت
ایــن اســت کــه بتواننــد ایــن عوامل جبــرى را بــه نحو
احســن بــه فــرد منتقــل کننــد ؛ یعنــى وراثــت خــوب،
محیط مناســب ،تغذیه ســالم و تربیــت درســت را براى
او ایجــاد کننــد تا زمینه انتخــاب آزاد و آگاهانــه او فراهم
آیــد و یــا ایــن که اگر کســى عوامــل جبرى نامناســبى
او را احاطــه کــرده انــد ،معلــم بــه گونــه اى عمــل کند
کــه بتوانــد تاثیــر ایــن عوامــل را بشــکند و از آن میــان،
راه درســت را بنمایاند.
معلــم کســى اســت کــه مىکوشــد بــا آمــوزش و
پــرورش اســتعدادها ,بر عوامــل وراثت ،محیــط و تغذیه
غلبــه کنــد و زمینه رشــد فرد و اجتمــاع را فراهم ســازد.
امــا صــد البتــه کــه ایــن رســالت عظیــم بــه پیــش
زمینــه هایــى نیــاز دارد کــه تا فراهــم نشــود کار تربیت
عقیــم و نازا اســت.
ایــن پیــش زمینــه بــه طــور خالصــه آن اســت کــه
معلــم تــا خــود را نســاخته باشــد نمىتوانــد دیگـران را
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بســازد.
حــال اگــر خــوب نــگاه کنیم مــی تـوان ایــن سـوال را
مطــرح کــرد که چــه تعـداد معلــم در ایــن روزگار داریم
کــه ابتـدا خــود را پیـدا کــرده اند و ســپس خویشــتن را
ســاخته اند؟
انســان گرامىتریــن موجودى اســت که تمامى هســتى
بــه خاطــر رشــد و تکامــل او آفریــده شــده اســت .معلم
در درجــه نخســت بایــد بــر اســتعدادها و تـوان روحى و
معنــوى خویــش آگاهــی یابــد و از نقــش مهــم خدایی
خــود در هســتى آگاه شــود ،ســپس جایــگاه شــغلى و
رســالت اصلــى خود را بشناســد تــا بتوانــد در کار تربیت
موفــق شــود .معلمــى کــه خــود را نشــناخته و از نقــش
خــود در هســتى و اجتمــاع غافــل اســت ،نمــى توانــد
نیروهــاى آگاه و مفیــدى بـرای جامعــه تربیــت کند.
جــا دارد بــه دو بخــش بســیار مهــم از دو شــکل
تاثیرپذیــری از معلــم اشــاره کنــم .بســیاری از بــزرگان
دانــش ،در هرزمینــه ی همیشــه میــزان کثیــری از
موفقیــت هــای خــود را مدیــون یــک دســت ن ـوازش
معلــم ،یــا یــک اشــاره ی صحیــح و یــا یــک راهنمایی
بجــای او مــی داننــد ،امــا دقیقا افراد ســرآمد دیگــری در
عرصــه علــم هســتند کــه درســت برعکس گــروه قبل
و بخاطــر معلــم هــای بداخالق و تحقیر شــدن توســط
ایشــان و مـوارد اینچنینی ،جرقه ای در زندگی شــان زده
شــده و راه علــم را در پیــش گرفتنــد .اما همیشــه این را
بایــد بدانیــم که تعـداد افراد دســته دوم بســیار معــدود و
انــدک هســتند .واضــح اســت که همیشــه تاثیــر مثبت
تشــویقهای معلم در پیشــرفت شــاگرد بســیار بیشــتر از
تنبیــه و تحقیر اســت.
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بایگارد یا محافظ شخصیت نظام

مهندس میثم :فرق بادیگارد و محافظ چیه؟
حــاج حیــدر :فرقــش در شــخصیتیه کــه ازش محافظت
مــی شــه.
ایــن بخشــی از مکالمــه دو کاراکتــر فیلــم ســینمایی
بادیــگارد بــه کارگردانــی ابراهیــم حاتمــی کیــا اســت.
فیلمــی کــه بــه روایــت زندگــی یکــی از اعضــای تیــم
حفاظــت (حــاج حیــدر) مــی پــردازد .حــاج حیــدر کــه
ســابقه ســی ســاله در یــگان حفاظــت را داشته-اســت،
حــال بایــد حفاظــت از یکــی از دانشــمندان هســته ای
(مهنــدس میثــم) را عهــده دار شــود .فیلمــی کــه ماننــد
ســایر آثــار حاتمــی کیــا دارای دغدغــه اســت .فــارغ از
نقــاط مثبــت فنــی فیلــم ،درونمایه داســتان جلــب توجه
بیشــتری دارد « .بادیــگارد» ،واژه ای کــه شــاید تــا بــه
حــال زیــاد شــنیده ایــم .امــا چن ـدان توجهــی بــه آن
نشــده اســت .شــاید مهمتریــن دلیلــش ایــن اســت کــه
همـواره در حاشــیه بــوده اســت .امــا بــه راســتی بادیگارد
کیســت؟ و مهمتــر از آن محافــظ شــخصیت نظــام چه
فرقــی بــا بادیــگارد دارد؟ شــاید در نــگاه اول جـواب حاج
حیــدر پاســخ کوتــاه و گویایــی بـرای ایــن سـوال باشــد.
فــرق ایــن دو در شــخصیتی اســت کــه از او حفاظــت
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مــی شــود .محافــظ بــا اعتقــادش از شــخصیت نظــام
دفــاع مــی کنــد و نــه بـرای حقوقــی کــه مــی گیــرد .او
هــر جــا شــخصیت نظــام را در خطر ببینــد ،خود را ســپر
بــای او مــی کنــد .برایــش فرقــی نمــی کند کــه کجا،
کــی و چطــور باشــد.
محافــظ شــخصیت نظــام یعنــی حــاج حیــدر کــه مــی
خواهــد از شــخصیت نظــام دفــاع کنــد .خ ـواه دکتــر
صولتــی باشــد کــه یــک سیاســتمدار کهنــه کار اســت
و خــواه مهنــدس میثــم باشــد کــه یــک دانشــمند
هســته ای ج ـوان اســت .ب ـرای او فرقــی نمــی کنــد،
چــون هدفــش شــخصیتی اســت کــه اگــر لطمــه
بخــورد ،نظــام آســیب مــی بینــد .محافــظ بادیــگارد
نیســت کــه اگــر تعلیــق شــد و ســاح نداشــت،
وظیفــه ای نداشــته باشــد .حتــی در ایــن شــرایط
هــم همچــون حــاج حیــدر ،جــان خــود را ســپر
مــی کنــد .امــا حفاظــت همیشــه شــامل حفاظــت از
شــخص نمــی شــود .گاهــی بایــد شــخصیت نظــام
حفاظــت شــود ،حیثیــت اســام مــورد حمایــت ق ـرار
گیــرد و کیــان جمهــوری اســامی از گزنــد بــه دور ماند.
بــا ایــن دیــدگاه شــاید بتـوان پــا را قــدری فراتــر نهــاد.

محافــظ شــخصیت نظــام مــی توانــد حــاج قاســم
ســلیمانی و مدافعــان حــرم باشــند .آنهــا کــه کیلومترها
درورتــر از خــاک وطــن در حــال مبــارزه هســتند .شــاید
قــدری عجیــب بــه نظــر برســد .مدافعــان حــرم چــه
ربطــی بــه شــخصیت نظــام دارد؟ جملــه مقــام معظــم
رهبــری دربــاره مدافعــان حــرم زیباتریــن ج ـواب بــه
ایــن پرســش اســت کــه فرمودنــد« :امتیــاز ایــن شــهدا
ایــن اســت کــه رفتنــد بــا دشــمنی مبــارزه کردنــد
کــه اگــر ایــن هــا مبــارزه نمــی کردنــد ،ایــن دشــمن
مــی آمــد داخــل کشــور ،اگــر جلویــش گرفته نمی شــد
مــا بایــد اینجــا در کرمانشــاه و همـدان و بقیه اســتان ها
بــا اینهــا می جنگیدیــم و جلوی اینهــا را مــی گرفتیم» .
محافــظ قبــل از آنکه شــخصیت نظام لطمه ببینــد ،دفع
خطــر مــی کنــد .ضمــن اینکــه گریــم دلنشــین پرویــز
پرســتویی (در نقــش حــاج حیــدر) کــه تداعــی کننــده
چهــره حــاج قاســم ســلیمانی اســت ،ایــن مضمــون را
پررنــگ تــر جلــوه مــی دهــد.
محافــظ شــخصیت نظــام یعنــی راضیــه (همســر حــاج
حیــدر) کــه ســی ســال ســختیهای کار حــاج حیــدر را
بــه جــان مــی خــرد .محافــظ شــخصیت نظــام یعنــی
دالورمــردان هشــت ســال دفــاع مقــدس که با رشــادت
و جانبــازی بــی نظیــر خــود امنیــت را بــرای ایــن
ســرزمین بــه ارمغــان آوردنــد .کســانی کــه بــا کمتریــن
امکانــات و بــا هشــت ســال مقاومــت ،ارتــش تــا بــن
دنــدان مســلح صــدام را بــه زانــو درآوردنــد .محافــظ
شــخصیت نظــام یعنــی دریــادالن نیــروی دریایــی کــه
بــدون در نظــر گرفتــن هیــچ مالحظه ی سیاســی ،فقط
و فقــط بــه فکــر عــزت و اعتــای جمهــوری اســامی
ایـران هســتند .آنــان که تفنگـداران زبــده آمریکایــی در
برابرشــان زانــو زده و خفــت و خـواری قویتریــن ارتــش
دنیــا را بــه رخ کشــیدند .محافظ شــخصیت نظام کســی
اســت کــه وقتــی کــه غبــار فتنه-هــا فضــا را آلــوده می
کنــد ،آبــروی خــود را در کــف دســت گرفته و بـرای رفع
فتنــه هــا روشــنگری مــی کنــد .هــر چند مــی دانــد که
ورود بــه ایــن عرصه هزینه های ســنگینی برایــش دارد.
در یــک کالم بایــد گفــت محافــظ شــخصیت نظــام نه
یــک شــغل کــه یــک فرهنــگ اســت .فرهنگی کــه در
هــر لباســی مــی توانــد بــروز پیـدا کنــد تــا کیــان نظام
اســامی مــورد حفاظــت قـرار گیــرد.
البتــه محافــظ شــخصیت نظــام در عیــن اقتـدار ،مظلوم
اســت .او دیــده نمــی شــود و همیشــه در حاشــیه اســت،
گاهــی مــورد بــی مهــری قــرار مــی گیــرد ،انــگ
مــی خـوارد ،تعلیــق می شــود و حتــی تهدید می شــود،
امــا بــه خاطــر آرمــان خــود می ایســتد و تــا پای جــان از
آرمانــش حفاظــت مــی کند.

پنج
یب
سال اول ،شماره م ،ارد هشت 1395
بزرگداشت سعدی
پیش رویت دگران صورت بر دیوارند
نــه چنین صورت و معنی که تو داری دارند
سعدی اندازه ندارد که چه شیرین سخنی
باغ طبعت همه مرغان شکر گفتارند
اول اردیبهشــتماه ،روز بزرگداشــت ســعدی
شــیرازی اســت .مرکــز سعدیشناســی ،از ســال
 ۱۳۸۱خورشــیدی ،روز  ۱اردیبهشــت را روز
ســعدی ،اعــام کــرد و در اول اردیبهشــت ۱۳۸۹
خورشــیدی ،در «اجــاس شــاعران جهــان»
در شــیراز ،نخســتین روز اردیبهشــت ،از ســوی
ـی داخلــی و خارجــی ،بهعنــوان
نهادهــای فرهنگـ ِ
«روز ســعدی» نامگــذاری شــد.
اول اردیبهشـتماه ،هــر ســال در شــیراز و برخــی
از شــهرهای ایــران و جهــان فرصتــی اســت بــرای
اندیشــمندان و ســعدیپژوهان ،سعدیدوســتان و
هنرمنــدان کــه هریــک بــه فراخــور دانــش و ذوق
خویــش ،از ســعدی بگوینــد و عشــق و حکمــت و
نیکپنــداری او را ارج نهند.شــهرتی کــه ســعدی
در حیــات خــود بــه دســت آورد بعــد از مــرگ او
بــا ســرعتی بــی ســابقه افزایــش یافــت و او بــه
زودی بــه عنــوان بهتریــن شــاعر زبــان فارســی و
یــا یکــی از بهتریــن و بزرگتریــن شــعرای درجــه
اول زبــان فارســی شــناخته شــد.
ســعدی گوینــده ای اســت کــه زبــان فصیــح و
بیانــی معجزهآســا دارد .او نویســنده و شــاعری
بــا اطــاع و جهاندیــده و ســرد و گــرم روزگار
چشــیده بــود و همــه تجاربــی را کــه در زندگانــی
خــود داشــت ،در گفتارهــای خــود بــرای صــاح
کار همنوعــان بازگــو کــرد .ســعدی ســخن
گــرم و لطیــف خــود را در نظــم و نثــر اخالقــی
و اجتماعــی خویــش همــراه بــا مثــال هــا و
حکایــت هــای دلپذیــر بیــان میکــرد و در مــدح
و غــزل گفتــن ،راهــی نــو و تــازه پیــش گرفــت.
ســخنان موجــز و پرمایــه و پــر معنــای او ،گاه
روشــنگر افــکار و آرمانهــای جامعــه ایرانــی و
راهنمــای زندگانــی آنــان افتــاده اســت کــه بــه
صــورت ضربالمثــل در میــان مــردم رایــج
شــده و تــا روزگار مــا ،خــاص و عــام ،آنهــا را در
گفتارهــا و نوشــته هــای خــود بــه کار بــرده انــد.
نقــش ســعدی در احیــای زبــان فارســی.
بعــد از حملــه و تســلط اعــراب و خیانــت
بعضــی صاحــب دیوانــان بــه ظاهــر ایرانــی،
در رســمی نمــودن زبــان تــازی بــه عنــوان
زبــان رســمی کشــور و اســتفاده از آن در

بتول مهدی زاده
کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی
mahdizade.ba@gmail.com

نامــه نــگاری هــا و فرمــان هــای اداری و  ...از دســت و زبان که بر آید
زبــان فارســی رو بــه تضعیــف بــه تدریــج رو بــه کز عهده ی شــکرش به در آید
تضعیــف رفــت .نقــش ســعدی در احیــا و تکامــل بنــده همان به که زتقصیر خویش
عذر به درگاه خدا آورد
زبــان فارســی ،اساســی و انکارناپذیــر بــود.
چنــد شــعر و متــن از گلســتان ســعدی کــه
ابر و باد و مه خورشــید و فلک در کارند
ضربالمثــل شــدهاند:
تــا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری
بنی آدم اعضای یکدیگرند
دروغ مصلحت آمیز به که راســتی فتنه انگیز
کــه در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
تا مرد ســخن نگفته باشد
دگــر عضوها را نماند قرار
عیب و هنرش نهفته باشــد.
تو کز محنت دیگران بیغمی
قــدر عافیــت کســی دانــد کــه بــه مصیبتــی گرفتــار
نشاید که نامت نهند آدمی
آیــد
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وقتی بهار رنگ می بازد
نفهمیــدم از چــه صدایــی بیــدار شــدم  .شــاید از
صــدای مــادرم .چشــم هایــم را مالیــدم و ســاعتم
را دیــدم کــه  12و نیــم ظهــر اســت .نگاهــی بــه
در و دیــوار تاریــک اتاقــم انداختــم و پــرده تیــره
رنــگ ضخیــم اتــاق کــه باریکــه نــور روز را هــم
بــا خساســت از مــن دریــغ مــی کــرد و بعــد نگاهــم
را از آن یــک ســره بــه کــف اتــاق دوختــم کــه
پــر بــود از کتــاب و کاغــذ و لبــاس و  ....تقریبــا
 4ســاعت مــی گذشــت از شــلیک تــوپ نــوروز و
مــن کــه در آن ظهــر آســایش بخــش ترجیــح مــی
دادم در خــواب باشــم تــا در بیــداری ،خوشــحال
هــم شــدم کــه در عالــم بــی خبــری خــواب،
کیــف کــرده بــودم .بــاز لحــاف را تــا روی چانــه
بــاال کشــیدم و بــه ســقف اتاقــم چشــم دوختــم.
داشــتم فکــر مــی کــردم کــه اگــر بــرای لحظــه
تحویــل ســال بیــدارم مــی کردنــد حتمــا عصبانــی
مــی شــدم و هــم ناراحــت ،ولــی االن نــه ناراحتــم
نــه اعصبانــی .در همیــن فکرهــا غوطــه مــی
خــوردم کــه مــادرم وارد اتــاق شــد  ...فــوری
ســرو کلــه ام را الی بالشــت چپانــدم و چشــمانم
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را دزدکــی بســتم .مــادرم در کمدهــا رو بــازو بســته
مــی کــرد و بــا کوبیــدن آنهــا بــه هــم ،صــدای
تــق و توقشــان را درآورده بــود .مطمئــن بــودم
داخــل کمدهــا دنبــال چیــزی نمــی گشــت،
فقــط مــی خواســت بــا ایــن ســروصداها مــرا
بیــدار کنــد کــه بــا هــم بــه خانــه مــادر بــزرگ
برویــم .خواســتم از زیــر ســنگر عزیــزم لحــاف
بیــرون بیایــم و بــه او بگویــم دلــم بــرای بهــار
نمــی تپــد .حــاال کــه دیگــر هفــت ســینی
روی ســفره ی تــازه گلــدوزی شــده مادربــزرگ
چیــده نمــی شــود .دیــدن حیــاط خالــی از
رنــگ هــای شــفاف و درخشــان خانــه مادربــزرگ
کــه بیــن ایــن همــه آپارتمــان قدونیــم قــد گیــر
افتــاده ،ذوقــی نــدارد .دلــم بــرای بهــار نمــی
تپــد حــاال کــه دیگــر حیــاط آن خانــه جوالنــگاه
پروانــه هــا و زنبورهــا و مورچــه هــا نیســت .وقتــی
شــاخه ای بــرای نشســتن گنجشــک هــا وجــود
نــدارد .قیــل و قــال بهــار شــوقی در دلــم زنــده
نمــی کنــد ؛ حــاال کــه دیگــر پدربــزرگ را
نمــی بینم کــه توی باغچــه ها گل های ســرخ بکارد

و وقتــی همــه چیــز مرتــب مــی شــد و بوتــه هــا در
باغچــه هــا آرام و قــرار مــی گرفتنــد ،او خــاک
باغچــه را صــاف مــی کــرد و دســت هــای گلــی
اش را در پاشــویه ی حــوض مــی شســت ...
آن روزهــا بهــار را دوســت داشــتم بــه خاطــر
انگشــت هــای مهربــان و گلــی پدربــزرگ کــه درون
خــاک باغچــه فرومــی رفــت .حــاال فقــط تعریــف
بهــار بــرای مــن دوران بیــداری گیــاه اســت پــس
از خشــکی تابســتان و خــواب طوالنــی زمســتان.
دیگــر از دیــدن منظــره ی بیــرون آوردن گلــدان
هــا از ســر پنــاه زمستانیشــان و چیــدن دوبــاره آنهــا
روی لبــه پنجــره هــا ،تارهــای دلــم را بــه لــرزه
درنمــی آورد .حــاال دیگــر ســال هاســت گــم
کــرده ایــم تمــام آن لحظــه هایــی را کــه
مواظــب بودیــم کفــش هــای تــازه مــان
گلــی نشــود .مــدت هاســت کــه بــرای خریــد
لبــاس هــای نــو دم عیــد ذوق نمــی کنیــم.
دیگرحتــی مادرهــا و مادربــزرگ هــا هــم روزهــای
اخراســفند ،بــه تعــداد اتــاق هــای خانــه ظرفــی
ازگنــدم و عــدس ســبز نمــی کننــد .حــاال دیگــر مــا
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مانــده ایــم و تلفــن هــای همراهمــان و شــبکه های
مجــازی و ســرهای خمیده در گوشــی هــای موبایل.
نمــی دانــم در ایــن یــک کف دســت جــا ،دنبــال چه
مــی گردیــم .شــاید دنبــال دو نــگاه بــرای
فــرار از تنهایــی ،یــا شــاید کســی کــه بــا
او در اندیشــه ای مشــترک فرورویــم .شــاید
در انتظاریــم ،در انتظــار اتفاقــی بــزرگ در
گوشــی هامــان و یــا شــاید در دنیایــی کــه همــه
چیــزش مــی خواهــد نبــودن مــار ا ثابــت کنــد .جایی
پیــدا کــرده ایــم کــه چیــزی از خــود بــه نمایــش
بگذاریــم و بــودن خــود را ثابــت کنیــم .شــاید اینجــا
عرصــه ای اســت بــرای ژرف اندیشــی بــه خاطــر
چالــش هــا و مشــکالت اجتماعــی و یــا شــاید
لــذت مــی بریــم کــه در ایــن دنیاهــای مجــازی
و دروغیــن ،گاه بــی گاه مصــدع اوقــات یکدیگــر
شــویم .حتمــا در ایــن یــک کــف دســت جــا وجــود
خــود را خیلــی وســیعتر و گســترده تــر احســاس
مــی کنیــم و در خاطرهایــی کــه مســلما
فراموشــمان کــرده انــد ،دوبــاره جــا مــی گیریــم
و از ایــن همــه شــادی توخالــی ســر کیــف
مــی آییــم .پــس ای آدمهــا! ای مخاطبــان پویــای
تلگــرام و صدهاهــزار شــبکه اجتماعــی دیگــر! چــه
فرقــی مــی کنــد ،امــروز بهــار اســت یــا پاییــز وقتــی
کــه همــه مــا ایــن چنیــن گرفتــار جــزر و مــد دنیای
دروغیــن شــده ایــم و شکســته ایــم و گذشــته ایــم
از مــرز بیــن دنیــای واقعــی و مجــازی .دیگــر چــه
فرقــی مــی کنــد بهــار اســت یــا زمســتان وقتــی که
بهــار عطــر همیشــگی اش را نــدارد ،بــوی ســنبل
نــدارد ،بــوی عیــد و خوشــحالی نــدارد ،بــوی نقــل
بیدمشــکی نــدارد ،بــوی اســفند و بــازار و خریــد
نــدارد ،حــاال کــه دیگــر در ایــن دنیــای بــه اصطالح
مــدرن و دود گرفتــه ی کــم آســمان زندگــی
مــی کنیــم ،همیــن کــه از غصــه افلیــج نشــده ایــم
هنــر بزرگــی کــرده ایــم .دلــم مــی خواهــد خــودم
را بــه جایــی ببــرم ،بــه یــک جــای دیگــر ،بــه
جایــی کــه تــا بــه حــال نبــوده ام ،بــه جایــی کــه
دلتنگــی نباشــد ،خانــه و خیابــان نباشــد ،بــوی غذا و
همهمــه ی آدم هــا نباشــد ،حقیقــت ودروغ وایــن
فکــر و آن فکــر نباشــد .نــه آب باشــد ،نــه هــوا و
نــه احســاس گریــه ،اصــا هیــچ چیــز نباشــد.
ســپس از روی تخــت بلنــد شــدم و روبــروی
آینــه ایســتادم ؛ بــه چشــم هــای گودافتــاده و
فرونشســته ام نــگاه کــردم و در جــواب مــادرم کــه از
مــن خواســت بــه خانــه مادربــزرگ برویــم ،خشــک
و کوتــاه و بریــده گفتــم:
« من ن می آ یم»

یادداشت ها ی یک دیوانه

وقتــی بــه طبق ـهی ششــم رســیدم و زنــگ را بــه
صــدا در آوردم یــک دختــر بســیار زیبــای کک و
مکــی در را بــاز کــرد .او را بــه خاطــر آوردم .همــان
دختــری بــود کــه آن روز بــا آن پیــرزن در حــال
قــدم زدن دیــده بــودم […] پرســید « :چــی
مــی خواهیــد؟» ،جــواب دادم« :مــن بایــد با ســگتان
صحبــت کنــم» .دختــرک خیلــی احمــق بــود ،ایــن
را از نــگاه اول فهمیــدم .دم در کــه ایســتاده بــودم،
ســگ بیــرون آمــد و شــروع کــرد بــه پــارس کــردن.
نیــکالی واســیلویچ گوگــول( )1852-1809از آن
روســهای خــوب عالــم اســت کــه ویکــی پدیــا
او را بنیــان گــذار ســبک رئالیســم انتقــادی در
ادبیــات روســیه و یکــی از بزرگتریــن طنزپــردازان
جهــان میدانــد .شــاید بســیاری از شــما ســخن
ســتایشانگیز تورگینــف در حــق گوگــول را شــنیده
باشــید « :مــا همــه از زیــر شــنل گوگــول بیــرون
آمدهایــم» .بــه راســتی چــه عاملــی او چنیــن
شــخصیتی از او ســاخته اســت؟
در دســتور هــر زبانــی وقتــی میخواهنــد بــه مبحــث
اســم بپردازنــد از مقولــهی اســمهای خــاص نیــز
یــاد میکننــد ،اســمهای خــاص شــامل اســم
آدمهــا ،مــکان هــا و هــر اســم معرف ـهای هســتند
کــه تنهــا یــک فــرد ،شــیء ،مــکان و یــک چیــز
 thingخــاص را در ذهــن مــا تداعــی میکننــد.
هنــر گوگــول در ایــن اســت کــه بــه خوبــی از ایــن
اسـمها اســتفاده میکنــد و گاهــی بــا چنــد کلمـهی
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کوتــاه چنــان ماهرانــه فــرد تــازهوارد داســتان را به ما
معرفــی میکنــد کــه حــس میکنیــم سالهاســت
او را میشناســیم .بــه نظــر میرســد ایــن یکــی از
ویژگــی بــارز نوشــتههای اوســت« .یادداشــتهای
یــک دیوانــه» از شــاخصترین آثــار وی در حــوزهی
طنــز اســت کــه انتشــارات هاشــمی ترجمـهی ایــن
کتــاب را در ســال  1363بــرای اولیــن بــار چــاپ
کــرد .خشــایار دیهمــی مترجــم ایــن اثــر آن را از
نســخهی انگلیسـیاش Diary of a madman
 and other storiesبــه فارســی برگردانــده
اســت .پاراگــراف اول ایــن یادداشــت بخشــی از
داســتان یادداشــتهای یــک دیوانــه اســت کــه
یکــی از داســتان هــای کتــاب و همنــام اســم روی
جلــد کتــاب اســت .بلــوار نوســکی ،دمــاغ ،شــنل،
ماجــرای نــزاع ایــوان ایوانویــچ و ایــوان نیکیفورویــچ،
مالکیــن قدیمــی و ایــوان فیودورویــچ اشــپونکا و
خالــه اش از دیگــر داســتانهای ایــن مجموعــه
هســتند.
دیهمی در مقدمهی کتاب می نویسد:
«آدمهــای قصههــای گوگــول از آســمان فــرود
نیامدهانــد ،نــه شــیطانند و نــه فرشــته .نمیشــود
قابشــان کــرد و بــه دیوارشــان آویخــت .نمیشــود
میــان ســطور کتــاب محبوسشــان کــرد و در قفســه
جایشــان داد .آهســته و آرام ،بیســر و صــدا ،از الی
صفحــات کتــاب بیــرون میخزنــد و وارد زندگــی
خواننــده میشــوند .آدمهــای قصـهی گوگــول زنــده
هســتند و زندگــی میکننــد».
شــما میتوانیــد ایــن کتــاب را از کتابخانــهی
پژوهشــگاه امانــت بگیریــد و از خوانــدن بهترینهای
ادبیــات جهــان لــذت ببریــد!
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انــا هلل و انا اليه راجعون

مسابقه یادداشت علمی

متأســفانه ســال  94بــا خبــر تأســف
بــار درگذشــت دانشــجوي محتــرم
«جنــاب آقــاي كريــم فدايــي حقــي»
بــه پايــان رســيد.
شــخصی دوســت داشــتني و نجيــب از
خطــه آذربايجــان كــه در كنــار شــغل
معلمــي ،دانشــجوي دكتــري علــوم
سياســي پژوهشــگاه بــود ،ايشــان در
اســفندماه ســال  94بــه علــت ايســت
قلبــي دارفانــي را وداع گفــت.
ســادگي ،ســخت كوشــي  ،عشــقي
كــه بــه مطالعــه داشــت و صميمــت
و صفــاي باطنيــش فقــدان ايــن
انســان را بــراي همــه كســاني كــه
بــا او آشــنا بودنــد ،باالخــص اســاتيد
و هــم كالســي هــاي وي دشــوار
ســاخته اســت.
درگذشــت ايــن دانشــجوي عزيــز
را بــه جامعــه پژوهشــگران و
دانشــجویان و خانــواده محتــرم
ايشــان تســليت ميگوییــم.

موضوع  :به نظر شما علوم انسانی در نظام آموزشی چه
جایگاهی دارد؟
یــک روش خالقانــه بــرای کاربــردی ســازی آن در سیســتم آموزشــی
بیــان کنیــد.
یادداشــت بایــد حداکثــر  1000کلمــه باشــد و شــرکت کننــدگان مــی تواننــد
آثــار خــود را تــا  20اردیبهشــت بــه آدرسbayannashrieh1394@ gmail.com
ارســال نمایند.
ایــن مســابقه توســط اســاتید پژوهشــگاه علــوم انســانی داوری و بــه
برتریــن و خالقانــه تریــن اثــر جایــزه ای از طــرف معاونــت فرهنگــی
پژوهشــگاه اهــدا خواهــد شــد.
جهــت اطــاع از اخبــار مربــوط بــه مســابقه و ماهنامــه مــی توانیــد بــه
کانــال تلگــرام @bayanmediaمراجعــه کنید.

از طــرف اعضــای هیــات علمــی،
دانشــجویان ،مســئوالن و کارکنان
پژوهشــگاه علــوم انســانی و
مطالعــات فرهنگــی
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