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  2011, 16سپتامبر  .1
سـال پـیش    17-18امـا از  . کردم و طرفدار پـر و پـا قـرص تـیم پرسـپولیس بـودم      در دبیرستان زیاد فوتبال بازي مینوجوان که بودم 

دوسـت دارم و   فارغ از برد و بـاختش، ، ی نیستم، بلکه نفس بازي و رقابت سالم راعالیق پیشین در من سوخت و دیگر طرفدار تیم خاص
   ...هاستها و شاديها و غمها و حسرتها و شوقها و لبخندها و اشکانسانی به برقراري این رقابت قوام جامعه. نهممی آنرا ارج

 
 2011, 12اکتبر   .2

بدتر و دل آزارتر از عمل دزدي و دخل و تصـرف در مـال دیگـري بـدون اجـازه      اندیشیدم قصه اختالس بانکی اخیر با خود میدر 
؛ آنچـه برخـی از فیلسـوفان اخـالق از آن     در جامعـه ماسـت  » سیت زدایی اخالقیحسا«او، ریخته شدن قبح چنین اعمالی و نهادینه شدن 

هایی در میـان مـا چـه بـر سـر مناسـبات اخالقـی        یبا عادي شدن چنین کژیها و پلشت دلنگرانم. کنندیاد می ”کوري اخالقی“تحت عنوان 
  ”...تدلم عجیب گرفته اس/ دلم گرفته“: خواهد آمد

 
 2011, 28اکتبر   .3

کـنم بـا همـه    ر میتصو .داما مجالی دست ندا، د محمد خاتمی بود، بنا داشتم چیزي در این باب بنویسمسی دچندي پیش سالروز تولُّ
اي کـه  با عنایت به هاضمه فراخ و عقیـده  ،وران ریاست جمهوري هشت ساله داشتسیاسی خاتمی در دتوان به کارنامه انتقاداتی که می

ه پـانزده  کـ  ايهدر جامع. ان زود هنگام بودخاتمی از عمق جان به ساز و کار دموکراتیک داشت و دارد، حضور او در صحنه سیاسی ایر
ایکـه گـروه هـاي اپوزیسـیون آن     م جوانی را نظاره کننـد، در جامعـه  اعدا شکنند تا صحنهکشند و تخمه میهزار نفر صبح زود صف می

راننـدگی آن چنـان   اي کـه فرهنـگ   ر به درستی گفتگو کنند، در جامعهدقیقه با یکدیگ 5توانند کنند و نمیتحمل نمی همدیگر را اصالً
آیا سر بر آوردن رئیس جمهوري کـه درحـین قـدرتی     ایکه خشونت در میان مردم آن نیز نهادینه شده؛دانیم، در جامعهاست که همه می

دموکراتیک است و اهل مدارا و به آزادي بیان بـاور دارد و از خشـونت بیـزار؛ نابهنگـام      که به اقتضاي موقعیت سیاسی خود دارد، واقعاً
ی خـاتمی مانـدگار اسـت و    سیاسـ  مشـیِ . نهادینـه شـود   نیست؟ کاش وضعیت فرهنگی ما تغییر کند و فرهنگ مـدارا در میـان مـا عمیقـاً    

  ...درس آموز ، هر چند دولت مستعجل بوستودنی و د
 
 2011, 28نوامبر   .4

و از اهـالی  / بـزرگ بـود   “:خدایش رحمت کند، از نوادر روزگار ما بـود . شویمد وفات آیه اهللا منتظري نزدیک میبه دومین سالگر
هنگامیکه این مرد بزرگ فـوت کـرد، چنـد     .”دمین را چه خوب می فهمیلحن آب و زو / و با تمام افق هاي باز نسبت داشت/ امروز بود

آخرین باري کـه خدمتشـان رسـیدم، دو مـاهی پـیش از وفـات ایشـان بـود؛ بـه همـراه           . روزي آسمان ضمیرم ابري بود و چشمانم بارانی
ه کردند و از خاطرات شـیرین خـود   آن روز احوال ایشان خوش بود و کلی یاد گذشت. دوست عزیز جناب فاضل میبدي نزد ایشان رفتیم

  :سراپا گوش بودم و حظ می بردم، که. گفتند
  چون به نزدیک ولی اهللا شود

 آن زبان صد گزش کوته شود

ایـن  . مرحوم مهدي بازرگان و مرحـوم آیـت اهللا منتظـري   : سیاسی معاصر هستم -فرهنگی -سالهاست مفتون دو شخصیت دینی
از همه چیز خود گذشتند و رنج بسیار بر خـود همـوار کردنـد و نـامی نیـک و مانـدگار از خـود بـر          دو عزیز به خاطر آنچه باور داشتند،

 :جاي نهادند
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  دو چیز حاصل عمر است نام نیک و ثواب
  وز این دو درگذري کل من علیها فان

  
 

 2011, 19دسامبر  .5
اي رفتند و نماز خواندنـد و  زه گرفتند و به گوشهجو از من اجاچندي پیش در جلسه امتحان دانشجویانم در دانشگاه تورنتو، دو دانش

اندیشـیدم  بـا خـود مـی   . صحنه سخت تکان خـوردم  از دیدن این. پس از اتمام آن سر جاي خود بازگشتند و دوباره مشغول نوشتن شدند
پسـند و ناپسـند عمـرو و زیـد، نـه       ؛ نه به خاطراز سر عقیده بود و الغیر که نیایش و دعا و نجوا کردن دل انگیز ایشان با مبدأ هستی صرفاً

در جامعـه مـا   . کننـد کردن را به نحو دیگري تفسیر نمـی  براي گرفتن امتیازي و کسب موقعیتی؛ سایرین نیز در این جامعه این نوع نیایش
عـه اخالقـی   در یـک جام  .تو خالصانه از بسیاري سـلب شـده اسـ    ورزي اصیلآمیخته شده، متاسفانه امکان دین که خیلی از امور به هم

لـی،  کنـد و مـانع و رادعـی پـیش پـاي او نیسـت؛ و اگـر کسـی، بـه هـر علـت و دلی           کسی بخواهد نیایش کند، نیایش می مثل کانادا، اگر
 کاش همه چیز ما در جاي خود قرار گیرد و نیایش کردن و نیایش نکـردن مـا از سـر اختیـار انجـام      .دکننخواهد نیایش کند، نیایش نمی

چنین درکی از نیایش، با گوهر ایمان دینی که عبارت است از خضوع و تمکین مختارانه در برابـر امـر   . ر و از سر اجبارشود نه به اضطرا
 :دسراغ گرفتن البته تناسب تام دار را در همه پدیده ها دیدن و» جاي پاي دوست«بیکران و 

  »داهم نشانیرا در سرآغاز یک باغ خوت/ و آنوقت من مثل ایمانی از تابش استوا گرم« 
  

 2011, 27دسامبر   .6
چنـد   .مآخر مـن نوشـتند، صـمیمانه سپاسـگزار    روز گذشته منصفانه مالحظاتشان را درباره پست  7-8از دوستان و عزیزانی که طی 

یش ستیزانی که مواجهه آنها با مسائل مهم نظري و مشکالت عملی پـ نویسم که البته به کار دینکته جهت ایضاح موضع مختار خود مین
  .آیدکند و روي دیگر آن سکه است، نمیندانی با مواجهه تجدد ستیزان نمیروي جامعه ایران تفاوت چ

-در عداد مفـاهیم برسـاخته اجتمـاعی    »مدرنیته«و  »دین« تعبیر فیلسوفان زبان هر دو مفهوم؛ به »مدرنیته«ذاتی دارد و نه » دین«نه 

توان قرائتی از دیـن اسـالم بدسـت داد کـه بـا      ست که به غیر از قرائت سنتی ، میخن این االزمه این س. هاي گوناگونی دارنداند و مؤلفه
یـز  فـارغ از ایـن بحـث نظـري، در جهـان پیرامـون ن      . بر سر مهـر باشـد   ...دموکراسی، حقوق بشر، جامعه مدنی مات جهان جدید نظیرمقو

جامعـه  «نبایـد  . داري دارد و هم حکـومتی دموکراتیـک و سـکوالر   توان در نظر آورد که هم جامعه دینکشور مسلمانی مثل ترکیه را می
حـال حکــومتی   اي دینـی باشـد و در عـین   توانـد جامعـه  منـافی یکـدیگر قلمـداد کــرد؛ مـی     را لزومـاً » حکومـت دموکراتیـک  «و » دینـی 

 جامعـه ایـران نیـز مسـلماً     .دموکراتیـک دار اي دینـی اسـت، در عـین حـال حکـومتی د     جامعه امریکا نیز جامعه. ددموکراتیک داشته باش
چـرا ایـران کنـونی    . اي براي تحقق دولتی دموکراتیک در جامعه دینی ایران در میان نیستي دینی است؛ هیچ منع نظري و عملیاجامعه

ه مطلـوب و بـیش   نتواند مثل ترکیه شود؟ دعوت به کنار نهادن دین براي پدیدار شدن حکومت دموکراتیک در ایران نه ممکن است و ن
اي کـه متضـمن پـا نهـادن بـه اقلـیم       دینـداري . ددهـ ی و دینی کنونی ایران را نشان میخبري و دوري از فضاي فرهنگاز هر چیز عمق بی
نفکري دینـی هـم سـهم عقـل را ادا     روشـ  .دد، چرا دل انگیز و برگرفتنی نباشدهو انسان را با ساحت قدسی آشتی میگمشده روح است 

توان به سان سـایر عقـالي عـالم حکـومتی دموکراتیـک داشـت و در عـین حـال بـا ایمـان ورزي و نیـایش            می. سهم دل را کند و هممی
  :کردن، به سر وقت امر بیکران رفت و احوال معنوي شگرفی را نصیب برد
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  ...د جور دیگر باید دی /تچشم ها را باید شس 
 

 2012, 16ژانویه   .7
و اشک شوق در چشمانم حلقه زد، وقتی که اصغر فرهادي عزیز جایزه گولـدن   دیشب پس از مدتها به خود بالیدم که ایرانی هستم

 .ددریافت کرد؛ خصوصا هنگامیکه با عنایت از مردم صلح دوست ایران یاد کر» جدایی نادر از سیمین« گلوب را براي فیلم 

بـا جنـاب    89را در تابسـتان  » نـادر از سـیمین  جـدایی  « دان، تمـام فیلمنامـه   نفر از دوستانِ نزدیک فلسـفه  3اق توفیق داشتم که به اتف
باري که بخـت یـار بـود و فرصـت گفتگـوي مبسـوط در تهـران دسـت داد،          7-8در . فرهادي بخوانیم و درباره آن بحث وگفتگو کنیم

و کارهایشـان  اهالی سـینما   وقتی درباره دیگر. هاي وجوديِ اصیل یافتمعمیق، متواضع، خالق و واجد دغدغهفرهادي را انسانی شریف، 
تحـت   »نجـدایی نـادر از سـیمی   « من درباره  خرسند و مبتهجم که فرهادي نوشته. شدت، از جاده انصاف و ادب خارج نمیگفسخن می

را که تابستان امسال در هفته نامه شـهروند منتشـر شـد، پسـندیده بـود و بـه گفتـه خـودش بـه          » تنگناي عدالت و فراخناي اخالق« عنوان 
  .دصیه کرده بود آنرا بخوانننیز تو دیگران

و پـس از   ، مجـدداً نـام ایـران و ایرانـی در سـطح جهـانی     آرزو کنیم این فیلم درخشان فرهادي در اسکار بختیار باشد و بدرخشد تـا  
  ...رد نی را براي همه ما به ارمغان آواي چندساله، به نیکی یاد شود و غرور و سربلندي و شادمانی فراواوقفه

  
 2012, 20ژانویه   .8
گـري و شـور و هیجـان همـه جـاي ایـران       ایکه جنون رمانتیـک و انقالبـی  ؛ در زمانهام سالگرد وفات مهندس مهدي بازرگان استای

هیچگاه با تندروي از در آشـتی در نیامـد و از جـاده     .»توسیع بود و تنها، سر به زیر و سخ« ، او فرا گرفته و سکه رایج زمانه بود زمین را
غـازین  کـاش صـداي بازرگـان و همفکـران او در روزهـاي آ     . شد و در عین حال از اصول سیاسی خـویش عـدول نکـرد   اعتدال خارج ن

اعم از مـذهبی و غیـر   ( سیاسی نشست و قدر می دید، کاش نیروهاي چپ کاش مشی دموکراتیک او بر صدر می شد،انقالب شنیده می
 58شـنیدند و مـی پذیرفتنـد، کـاش پـس از تسـخیر سـفارت امریکـا در آبـان          سخنان حکیمانه و سنجیده او را به سمع قبول می ) یمذهب

  ...مجبور با استعفا نمی شد
  .مفرهنگی ایران معاصر هست -دینی -یسالهاست مفتون این شخصیت کم نظیر سیاس

راتیـک ذره اي تردیـد   بازرگان نمادي است از انسان ِدیندار دموکراتی که نه شرمنده از دینداري خود بود و نه در اتخاذ مشی دموک
 .انسان شریفی که هیچگاه پرنسیب هاي اخالقی خود را زیر پا ننهاد و میراثی ماندگار از خویش بـر جـاي گذاشـت    .به خود راه می داد

  ...د روحش شا
 
 2012, 25ژانویه   .9

دانم چه باید گفـت؛ بیچـاره   نمی. رسدگوش میاي درباره وضعیت اقتصادي و اجتماعی ایران دائم به این روزها اخبار نگران کننده
کـه   در چنـین شـرایطی، بـه توضـیحی    . مردم رنجدیده و غمزده ایران که باید بار این تحریمها و نابسامانیها را بـه تنهـایی بـه دوش کشـند    

 هـاي ثانویـه اي چـون   اي چون معیشت و امنیت، افراد را از پـرداختن بـه نیاز  اند، پرداختن به نیازهاي اولیهروانشناسانی چون مازلو آورده
  .ددارد؛ که آدمی اول اسیر نان بوعلم و هنر و عشق و فرهنگ باز می



۵ 
 

چه تلخ و دردناك است که زوال و سردي و فسردگی و یأس و رنج کثیري را به عیان ببینی و کـاري از دسـتت بـر نیایـد و بـه      
  :قول فروغ دستهایت سیمانی باشد

کـه ایـن تـرنم    / و فکـر مـی کـنم    /نه هیچ چیز مرا از هجوم خالی اطراف نمی رهاند/ ...چیز و هیچ/ دلم عجیب گرفته است/ دلم گرفته«
  ...»دشنیده خواهد ش /موزون حزن تا به ابد

  
 2012, 10فوریه   .10

ا هـاي فشـار و آزار و اذیـت آنهـ    سخن به گروه. بود که با دوتن از دوستان خدمت جناب مهدي کروبی رسیدیم 1388آذر ماه سال 
ایشـان نیـز آنچـه را در آن    . ساله خانواده خود با جماعت انصار حزب اهللا چندین خاطره نقل کـردم  15 من از آشنایی و سابقه که رسید؛

از فحواي کالم ایشان دریافتم که عزم خود را جزم کرده و در مسـیري کـه   . مدت بر ایشان و خانواده محترمشان رفته بود، توضیح دادند
در دل او را درود و آفـرین گفـتم و   . اش را نوشته اسـت هراسد و به تعبیر خود، وصیت نامهو از مرگ نمی کرده ثابت قدم است انتخاب

آخرین بار در مجلس عروسی بـرادرم خدمتشـان رسـیدیم؛ لطـف کردنـد و بـا        .مو صداقت مثال زدنی ایشان را ستودحریت و جسارت 
و میرحسین موسوي نازنین سالم باشند و تنشان بـه نـاز طبیبـان نیازمنـد نباشـد؛      دعا کنیم که ایشان . آمدن خود به محفل ما رونق بخشیدند

  :به صبر کوشیم که خداوند چنین عزیزانی را که صد قافله دل همراه آنهاست ، به حال خود رها نمی کند
  صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند

  دـر آیـت ظفـر صبر نوبـر اثـب
  
 

 2012, 23فوریه   .11
 .نقاب خاك کشید و به ابدیت پیوست دین مشهور معاصر چند هفته پیش روي در جان هیک، فیلسوف

   
 2012, 27فوریه   .12

جـدایی نـادر   « با شـنیدن نـام   . کردمن سوي دنیا به صورت زنده نگاه میامشب مراسم اعطاي جوایز اسکار را در منزل دوستی در ای
من نیز نظیـر میلیـون هـا ایرانـی خوشـحالم و      . سمان چشمانم بارانی شدمثل دختر فرهادي اشک شوق ریختم و دقایقی چند آ »از سیمین

المللی سخن از جنگ و باروت و ویرانـی ایـران عزیـز    در این زمانه که در فضاي بین. دممبتهج و سربلند، شاد و زفت و فربه و گلگون ش
نـام اصـغر فرهـادي بـا دریافـت      . یـان رسـاند  است، فرهادي عزیز صداي ایرانیان متمدن و فرهنگ دوست و صلح طلب را به گوش جهان

به دوستی و همصحبتی با این هنرمند خوشنام که به ایران و ایرانـی آبرویـی   . جایزه اسکار در تاریخ سینماي ایران ماندگار و جاودانه شد
خـوش شـد و    ایرانـی حقیقتـاً   پس از ناکامیها و تلخیها و ترشیها و فسردگیهاي بسیار، امشب وقت هموطنان عزیز. دوباره بخشید، مفتخرم
ه شـکر خـواري و شـادخواري مهمـان     آفرین بر فرهادي نازنین که کریمانه و بدون هیچ چشمداشتی همه ما را بـ . جانشان شکرین گشت

  :دکر
  بر این رواق زبرجد نوشته اند به زر

  که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند
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 2012, 9مارس   .13
طنز روزگار اسـت کـه سـیمین دانشـور، بـانوي      . گویمن فهیم و آزاده کشورمان تبریک میزنا فرا رسیدن روز جهانی زن را به تمام

او را بسـیار دوسـت دارم، روحـش    » جزیـره سـرگردانی   « . رمان ایران، در چنین روزي روي در نقاب خاك کشید و به ابـدیت پیوسـت  
 .شاد

-بود، صداي دف و سه تار و عطـر دل  نسیمحفل اُ. فته بودیماللهی تورنتو رد از دوستان همدل به خانقاه نعمتامشب با تنی چن

کـه همچنـان در اعتصـاب غـذا      در آن لحظات خوش معنوي ، مهدي خزعلی را بسیار یاد کردم. انگیز اشعار عرفانی فضا را پر کرده بود
  ...دا که در کنج زندان خزیده انزیز رکند؛ همچنین احمد زید آبادي و عبداهللا مؤمنی عبرد و با مرگ دست و پنجه نرم میبسر می

آب اهی هـا حوضشـان بـی   و بگـو مـ   /نگر در تپش بـاغ خـدا را دیـدي،همت کـ    تو ا«  کردمطره اشکی ریختم؛ با خود زمرمه میچند ق
  ...»رفتممن به سر وقت خدا می/ سروقت چناررفت به باد می/ است

  :دشایشی در کار فروبسته ما پدید آیاز سویداي دل و با تمام وجود خداي مهربان را بخوانیم تا گ
  چون دعامان امر کردي اي عجاب
  این دعاي خویش را کن مستجاب

 
 2012, 17مارس   .14

بـه همـه دوسـتان و عزیـزان     را   1391پیشـاپیش فـرا رسـیدن سـال    . شمسی با همه افت و خیزهایش رو به اتمام اسـت  1390سال
یـل سـال در   ویسم ،عموم ایرانیان براي چیدن سفره هفت سین و مراسـم تحو ندر این لحظات که این سطور را می .گویمتبریک می

شوند؛ اما تقی رحمانی عزیز فرسنگ ها دور از خانواده، مغموم و فسرده به کنجی خزیده؛ احمد زید آبـادي  کنار خانواده آماده می
ود محرومند؛ مرحوم هـدي صـابر و هالـه سـحابی     زاده نازنین از دیدار فرزندان خنی و مصطفی تاج زاده و محسن امینو عبداهللا مؤم

دلم سخت گرفته و بغـض گلـویم را فشـرده، بـه قـرآن تفـألی       . اندخویش را براي همیشه تنها گذاشته زیر خاك خفته اند و خانواده
  .ددارید ببخشیید مگر از آنچه دوست رسبه حقیقت نیکی نمی: »ا مما تحبونلن تنالوا البر حتی تنفقو« : میزنم، این آیه می آید

خدایا تو شاهد باش که این بندگان پاك تو از جان و مال و آبرو و امنیـت خـود بـراي تحقـق اهـداف بلنـد و متعـالی انسـانی و         
روزگـار غریبـی اسـت    . اخالقی خویش گذشتند و انفاق کردند؛ خورشید سوارانی که رنج خـود و راحـت یـاران را طلـب کردنـد     

انـد؛ دشـمنان   بندنـد و تـرك دیـار و کاشـانه کـرده      اند؛ کثیري از دوستان و یـاران موافـق در  کشیده نین؛ بر ما بسی کمان مالمتناز
خـدایا تـو بـر ایـن مـرز و بـوم       . دستند، دریغا که ایران ویران شـو کشی به میهن عزیزمان ایران هحمله و لشگرجنگ طلب نیز در پی

نیت و انصاف و مروت و تدبیر بیاکن و همزمان بـا رسـتاخیز طبیعـت    رحمت آور و آب رفته را به جوي باز گردان و فضا را از عقال
  :و در رسیدن بهار، دریا صفت نزدیکان را گوهر ببخش و دوران را باران

  ورـا آب طهـا ربنـزن یـو بـت
 تا شود این نار عالم جمله نور

  گر تو خواهی آتش آب خوش شود
 ودـش شـم آتـواهی آب هـور نخ

  تعلیم تستا هم بخشش و ـاین دع
  ورنه در گلخن گلستان از چه رست
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 2012, 2آوریل   .15

گوید خوب است وقت را توزیع کرد و از خواندن برخی کتابهاي جدید صرف نظر کـرد و بجـاي آن برخـی    ویتگنشتاین جایی می
مین راستا، در ایام نـوروز، کتابهـاي    در ه. کتابهاي عمیق و بصیرت بخش را دو یا چند بار خواند و درباره آنها اندیشید و از آنها بهره برد

خوانـدن ایـن   . خواندم و لذت فراوان بردم را مجدداً ”دنیاي سوفی“ و ”شعر سهراب سپهري: از مصاحبت آفتاب“،”برادران کارامازوف“
  .کنماند، توصیه میعزیزي که نخوانده کتابها را به دوستان

  
 2012, 20آوریل  .16

هاي عرفانی او مأنوسـم در ایـن مـاه روي    عزیز که سالهاست با شعر و اندیشهسهراب سپهري . ستانگیز اماه اردیبهشت برایم خاطره
در او  ”شـجاعت بـودن  “همچنین، چند سال پیش دوست نـازنینم مرحـوم محمـد رضـوي کـه      . در نقاب خاك کشید و به ابدیت پیوست

ام، در سانحه رانندگی جان خود را از دسـت داد و مـا   کم دیده ت و پاکی به عمرمنظیر او در صفا و سخاوت و مرو زد و انصافاًموج می
یـادش بخیـر،    .”مچقدر تنها مانـدی / ي خوردن یک سیببرا/ که ما میان پریشانی تلفظ درها/ هیچ فکر نکرد“را مبهوت و غافلگیر کرد و

سـال بـه یـاد آن عزیـز از دسـت رفتـه در        هـر . رسـیدیم دمت استاد محترم مصطفی ملکیان مـی به اتفاق او و مسعود زنجانی عزیز بارها خ
-همدل و بـا صـفا در آنجـا گـرد هـم مـی      گرفتیم و دوستان و یاران در تهران مراسمی می ”معرفت و پژوهش“اردیبهشت ماه در مؤسسه 

  . کردندسخرانی دل انگیزي در آن محفل می آمدند و جناب ملکیان
بـه امیـد    .براي آن عزیز سـفر کـرده مراسـمی در تهـران برگـزار کنـیم       ان دور مجدداًامیدوارم تدبیر موافق تقدیر افتد و در آینده نه چند

 ...آنروز

 چون دعامان امر کردي اي عجاب

  باین دعاي خویش را کن مستجا
  

  2012, 27آوریل   .17
معلمی را بسـیار  حرفه . گویمو خارج نشین از صمیم دل تبریک میفرا رسیدن روز معلم را به همه دوستان و همکاران نارنینِ داخل 

کـردم؛ آن  یس مـی تـدر  ”فلسـفه تحلیلـی   “و  ” فلسفه اخالق “ترم در دانشگاه مفید قم  5یامی که ایران بودم، توفیق داشتمدوست دارم؛ ا
س بـه منـزل دوسـت و همکـار     رفتم، پس از اتمام کـال برخی از روزهایی که قم می. ترین تجارب معلمی من استانگیزدوران از خاطره

-تاري که در فضا پخـش مـی  انگیز سهخواندیم و نغمه دلمی »سدیوان شم«و  »يمثنو«با برخی از دانشجویان همدل رفتیم و یعزیزي م

  ... یاد باد آن روزگاران یاد باد. کردتاب و هم نورد افقهاي دور میرا بی شد همه ما
 

و کـار دارم و از دیـدار و بحـث و گفتگـو بـا دانشـجویان عزیـز        در این سوي دنیا بـا دانشـجویان غیـر ایرانـی سـر       از قضاي روزگار فعالً
و مشـق را در وطـن   اي نه چندان دور دوبـاره معلمـی و درس   ق دهد و بخت یار باشد و در آیندهامیدوارم خداوند توفی. هموطن محرومم
  ...معزیز از سر بگیر

 
 2012، 28می  .18
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اولـین بـار   . امخـود را بـه او تقـدیم کـرده    » ر جهـان زبان و تصوی« و کتاب استاد محترم مصطفی ملکیان را بسیار دوست دارم، از اینر
در منزل ایشان خدمت رسیدم، پس از آن دیدارهاي ما مکرر شده و هر وقت مجالی دست داده، تنها و یا همراه بـا تنـی چنـد     1379سال 

... سـفه، منـزل دوسـتان   ور، انجمـن حکمـت و فل  از دوستان نزدیک در منزل ایشان، مؤسسه معرفت و پژوهش، نشر نگاه معاصـر، نشـر شـ   
را در مطالعـه  » ژان بـاروا « سـالها پـیش بـه توصـیه ایشـان رمـان       . امدرازآهنگ با ایشان فراوان آموختـه هاي ام و از گفتگوخدمت رسیده

اینکه ایشان عنـوان  از آنها بهره برم، از  بخوانم و ام که اکثر آثار ایشان رادا با ایشان شناختم؛ توفیق داشتهویتگنشتاین را نیز در ابت. گرفتم
از قضـا ایـن روزهـا    . نـام نهـاده، دلشـاد شـدم     »دویدن در پـی آواز حقیقـت  « هاي خویش را تحت تأثیر سهراب سپهري یکی از مصاحبه

  ...خوانمبریل مارسل با ترجمه ایشان را میکتاب سم کین درباره گا
ال روحی جنـاب ملکیـان هـیچ خـوش نیسـت؛ بـه انـدازه یـک ابـر دلـم گرفـت،            هفته گذشته از دوستان زیادي شنیدم که احو   

توانم حضورا خدمت ایشان برسم و سالمی عرض کنم و احـوالی بپرسـم؛ بـا    قضاي روزگار فرسنگها دورم و نمی که اکنون از خصوصاً
  :خود زمرمه می کردم

  در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز
  ل بودچه توان کرد که سعی من و دل باط

  راقـس بگشتم که بپرسم سبب درد فـب
 مفتی عقل در این مسئله الیعقل بود

جنـاب  . گفتنـد ی گرفته بود و بسـیار آرام سـخن مـی   چند روز پیش توفیق گفتگوي تلفنی با ایشان دست داد؛ صداي ایشان خیل
شـده اسـت و ایـن روزهـا هـیچ احـوال روحـی        احوال ایشان بد و بـدتر   1388گفت که در این سه سال اخیر و پس از خرداد ملکیان می

بـریم از او  وزگـار سـختی را کـه در آن بـه سـر مـی      خیلی مغموم شدم و در خلوت با خداي خود نجوا کردم و بهبـود ر . مساعدي ندارند
  ...طلب کردم و از عمق جان براي بهبود احوال جناب ملکیان نازنین دعا کردم

  وـم ز تـابت هـو اجـا از تـم دعـه
 وـم ز تـت هـابـو مهـی از تـایمن

  اد رسـریـا فـده عقلهـاي دهن
  ی تو نخواهد هیچ کسـا نخواهـت

  
 2012, 4ژوئن    .19

همچنـین سـالروز تولـد امـام     . گـویم هربان از جملـه پـدر خـودم تبریـک مـی     فرا رسیدن روز پدر را خدمت همه پدرهاي نازنین و م
ریعتی آشـنا  هـاي مرحـوم شـ   به نحو جـدي ابتـدا در نوشـته    )ع(گویم؛ با علیریک میوطنان و انسانهاي آزاده تبرا خدمت همه هم )ع(علی

و  »نامـه امـام علـی بـه امـام حسـن      « و » خطبـه متقـین  « هاي او را در این باب با اشتیاق شنیدم و خواندم؛ پس از آن شدم و نوارها و نوشته
. امام و حظ معنوي وافري بـرده پدر خوانده »حکمت و معیشت« و  »اوصاف پارسایان«نکات نغز اخالقی و عرفانی آن دو را در کتابهاي 

  ...”ال تکن عبد غیرك فقد جعلک اهللا حرا“: همیشه این جمله از نهج البالغه را در خاطر دارم
  اهللا سـحابی، هالـه سـحابی و هـدي صـابر؛     علی شریعتی، عزت :ماه خرداد براي من یادآور نامهاي دل انگیز و ماندگار چندي است

ران را ؛ خورشید سوارانی که از آنچه دوست داشتند انفـاق کردنـد و رنـج خـود و راحـت یـا      »آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند«
اسـت و هـر از    انگیـز او همچنـان بـرایم دل  » کویریـات « ام، امروز ام و در هواي او دم زدهاي زندگی کردهبا شریعتی دوره. طلبیدند 
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مهندس سحابی عمري با عزت در میان ما زیست و جـز در اندیشـه اعـتالي ایـران و ایرانـی نبـود؛ هالـه         . رومگاهی به سراغ آن می
. سو بـه پـرواز در آمـد، بیشـتر او را شـناختم     وي در نقاب خاك کشید و به سوي بیسحابی، بانویی فرشته خصال که پس از اینکه ر

: باشد، بی علت و بدون هیچ چشمداشتی گذشت و به ابدیت پیوسـت  هدي صابر نازنین که از عزیزترین مایه زندگی خود که جان 
و / ... / کـه روبـروي وضـوح کبـوتران بنشـیند     / ولـی نشـد  / براي چیدن یک خوشه بشارت رفت/ که با چقدر سبد/ و بارها دیدیم« 

  .»چقدر تنها ماندیم/ براي خوردن یک سیب/ که میان پریشانی تلفظ درها/ هیچ فکر نکرد
  ....ت خدا بر تمام این بندگان پاك ایران زمیندرود و رحم

 
 2012, 18ژوئن    .20

 پاي گذاري اوخرد آن پایه ندارد که بر 

  ر مرکب اقبال سواريـو و بـبختیاري ت
مدتهاسـت ایـن آیـه قـرآن بـراي فهـم       . گـویم به همه دوستان و عزیزان تبریک مـی فرارسیدن روز بعثت پیامبر گرامی اسالم را 

  ...”قل ان صالتی و نسکی و محیاي و مماتی هللا رب العالمین“: عنوي بعثت برایم دل انگیز و بصیرت زا بوده استسویه باطنی و م

تـوان  مـی  .یدکتر علی شـریعت : برجسته این دیارامسال بعثت پیامبر اسالم مصادف شده است با وفات یکی از روشنفکران دینی 
توان منکر ذهن وقاد و خـالق و  هاي او موافق نبود؛ اما نمید و با برخی یا عموم ایدهجدي کر کارنامه فکري و روشنفکري ایشان را نقد

بیشـک او  . انگیز و شخصیت کاریزماتیک و محبـوب او در چنـد دهـه اخیـر در ایـران معاصـر شـد       اجتماعی شگفت فضل و تأثیر و نفوذ
 .شـود او هنوز بسـیار خوانـده مـی   » ویریاتک« او خصوصا  یکی از نمادهاي تأثیر گذار روشنفکري دوران معاصر است و آثار گوناگون

شـود، سـخنان   ونـاگون در داخـل کشـور رد و بـدل مـی     ها بین افـراد گ ه در موبایلهایی کام که در پیامکاز دوستان چندي شنیده اخیراً
  ن.شودي درباره دکتر شریعتی هم دیده میسبک و تمسخر آمیز

ه را از تخفیـف و تمسـخر   بزرگان فرهنگی خود مهربان نیستیم و حساب نقد عالمانه و سـازند دانم چرا ما اینگونه هستیم و با می
یـک روزي کسـی بـر عـرش اسـت و      . دانم با این شیوه به کجا خواهیم رسـید و چـه فـتح خیبـري خـواهیم کـرد      نمی .کنیمتفکیک نمی

رواداري در میان ما بسی بیش از گذشـته نهادینـه شـود    امیدوارم صبوري و . قدیس، دیگر روز همان کس بر فرش است و اعتباري ندارد
و بتوانیم به رغم انتقاداتی که به بزرگان فکري و فرهنگی دیار خود داریم، قدر و منزلت ایشان را حفظ کنیم و زحمـات ایشـان را پـاس    

 ...بداریم
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و شـریک درد و زجـر و سـختی    » رنـج «ابل تأمل است کـه مفهـوم   ق. خواندمنیکوس کازنتزاکیس را می ”مسیح بازمصلوب“رمان   اخیراً
. دیگران شدن و خود را به جاي آنها گذاشتن و پا به پاي آنها زجـر کشـیدن و رنجـور شـدن، اینقـدر در سـنت مسـیحی پررنـگ اسـت         

ز سـتان و خویشـان را ا  دوست داشتنِ بـدون چشمداشـت همسـایگان و دو    »برادران کارامازوف«داستایفسکی نیز بر همین سیاق در رمان 
یِ کنـد؛ عشـق ورزیـدنی کـه از انسـانهاي انضـمام      یاد مـی » ندهعشق پیش رو«کند؛ گابریل مارسل نیز از زبان قهرمانان داستان توصیه می

کننـد و بـا اصـناف مشـکالت دسـت و پنجـه نـرم مـی         سانهایی که در اطراف ما زندگی مـی شود، انگوشت و پوست و خوندار آغاز می
هر سـه متفکـر    . آورد و واجد آثار و برکات معنوي عدیده استو آسمانی در می» عشق باالرونده«ق ورزیدنی که نهایتا سر از کنند؛ عش

جالب است بـه میزانیکـه عمـوم    . جهت تحقق سعه وجوديِ سالک و مؤمن سخن می گویند» رنج«یاد شده بر اهمیت و محوریت مفهوم 
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در سنت مسیحی بوده و آنرا در نظام عرفانی خویش وام کـرده و بسـط داده ، تحـت تـأثیر مفـوم       »عشق »عرفاي مسلمان متأثر از مفهوم 
  ...د و پردازش و اهمیت سلوکی آن در این سنت نبوده ان» رنج«
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در موقعیـت  خواننـده را  کننـد و  ان هـاي خـوب فضـاي غریبـی را خلـق مـی      بر این باورم که رم. رمان خواندن را بسیار دوست دارم
ها و مفاهیم انتزاعی و مناسبات و روابط پیچیده انسانی، از نو بنگرد و در آنهـا دوبـاره تأمـل کنـد     دهدهد تا در ایاي قرار میوجودي ویژه

خرسـندم کـه    .»ما هیچ، ما نگـاه «: و چیزهایی را در آنها ببینید و سراغ بگیرد که تاکنون ندیده و یا عنایت و التفات چندانی به آنها نداشته
و  هـر چنـد از خوانـدن مقـاالت    . امهـاي اگزیستانسـیل دل انگیـزي داشـته    ام و تجربـه ظ وافـر بـرده  تا کنون از خواندن رمانهاي خوب ح

ریده نشده را پـیش چشـمانم   آموزم، اما رمان خواندن طعم دیگري دارد و افقهاي درنوبرم و بسیار میکتابهاي فلسفی و کالمی لذت می
  .»دنورد افقهاي دور باید ش عبور باید کرد، و هم« : گشاید د و برایم میدهقرار می
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  .»و در این تنهایی سایه نارونی تا ابدیت جاریست/ آدم اینجا تنهاست/...پشت هیچستان جایی است/ پشت هیچستانم« 

» عـدم « را با مفهوم » هیچ« توان می مسامحتاً. رفانی آن هستمسهراب سپهري و لوازم و داللتهاي ع» هیچستان« و » هیچ« سالهاست مفتون 
  :ددر منظومه موالنا مقایسه کر

  ان چو عدمـفارغ از سودم و زی
 طرفه بی سود و بی زیان که منم

« سـتان، سـالک دچـار    رسد؛ در هیچهاي روزمره زندگی در میها، تعددها و تضادهاي مندرج در تجربههیچستانی که وراي کثرت
چترهایمـان را ببنـدیم و    .دآیـ د و به سوي بی سو به پرواز در میکنرا تجربه می» تا انتها حضور« شود و کران سوزي ومی» سی شفافتر

  ...مان برویم، شاید ما هم تردامن شویزیر بار
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  این دهان بستی دهانی باز شد

  هاي راز شدتا خورنده لقمه
  ی کنیگر تو این انبان ز نان خال

ـر ز گوهرهـپجاللی کنیاي ا  
از سـنین نوجـوانی روزه گـرفتن را بسـیار دوسـت      . گـویم به همه دوستان و عزیزان تبریک میفرارسیدن ماه مبارك رمضان را 

داشتم؛ رمضان مجال و فرصت نیکویی است براي خالف آمد عادت عمل کردن و از دیگران فارغ شدن و به خود پرداختن و نـو شـدن   
د مـا هـم   چترها را ببندیم و زیـر بـاران رحمـت دوسـت بـرویم، شـای      . شدن پی درپی و احوال خوش معنوي و باطنی را نصیب بردن و تر

  :یمتردامن شو
  ارانیـان بـر هدایت برسـا رب از ابـی

 پیشتر زانکه چو گردي ز میان برخیزم
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 :دست داد، لطفا مرا از دعاي خیر فراموش مکنیداگر در این روزها و شبهاي معنويِ دل انگیز و روح نواز، حال خوشی 

  ...”آب استان بیو بگو ماهی ها،حوضش/ در تپش باغ خدا را دیدي، همت کن تو اگر“
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مرغ مکان خاموش، ایـن خـاموش، آن خـاموش، خاموشـی گویـا       /ده، شاخی نه، باغ فنا پیدا شده بوبرگی ن /دآنی بود، درها واشده بو« 

  ...»بودشده 
تـوان گفـت کـه    بنـدي، مـی  تقسـمی بنـابر یـک   . در ایالت مریلند سخن بگـویم » فضیلت سکوت« قرار است شنبه آینده درباره 

یـار و اراده خـود،   در سـکوت اختیـاري، سـالک، بـا اخت    . ”سکوت اختیاري و سکوت غیر اختیـاري “: منقسم بر دو قسم است» سکوت «
دهـد و  گـوش فـرا مـی   » صداي وجود«ها به درون و به تعبیر اگزیستانسیالیستوید و به صداي گکند و کمتر سخن میسکوت اختیار می

ود؛ شـ دچـار سـکوت مـی   » دریاي بیکران هستیآبی « در سکوت غیر اختیاري، سالک بر اثر مواجهه با . برداحوال نیکویی را نصیب می
رخویش به هـر  عارفان و سالکان در آثا. که سالک، سکوت اختیار کنداندازد، بجاي اینکند و به دام میدر واقع، سکوت، او را صید می

وقتـی  . تعبیر کـرد و هـم سـکوت غیـر اختیـاري     » فضیلت سکوت«اند؛ هم سکوت اختیاري که میتوان از آن به دو سنخ سکوت پرداخته
بـاطنی کـم و    هـاي سـلوکی و  تجربـه  نامـد، بـه  می »زبانگویاي بی« کند و مولوي، خویش را اشاره می »گویا شدن خاموشی«سپهري به 

  ...دانگیرند که با آن مواجه شدهاز سکوتی غیر اختیاري پرده بر میکنند و بیش مشابهی اشاره می
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 دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن

  در کوي او گدایی بر خسروي گزیدن
  از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن

 ن بریدناز دوستان جانی مشکل توا

در این سفر فرصتی دست داد، برخی از دوسـتان عزیـز و صـمیم را    . هفته گذشته براي ایراد سخنرانی به ایالت مریلند رفته بودم
ساله داریم و از دوران تحصیل در دبستان نیکان تا امروز، با هم رفیقیم، دیدم و بـا هـم گـپ زدیـم ؛ از دیـدار       30که با یکدیگر دوستی 

مـاه اسـت کـه از ایـران دورم و یـادآوري ایـام پیشـین،         18کـه   فتادم، خصوصـاً وقتم خوش شد و یاد روزگار سپري شده اُ ایشان حقیقتاً
کوچـه باغهـاي خـاطرات    وقتـی در  . چقدر این روابط انسانی پاك بی شائبه دل انگیز است و خواسـتنی . بسیار دارد طفنمکین است و لُ
ت مسـتحکم، کـه گـذر زمـان را     ره مشترك در میان هست و رشته مـودت میـان تـو و دوسـتان    زنی، آنقدر دغدغه و خاطگذشته قدم می

. کنـی ا فرامـوش مـی  ت اینجـا و اکنـون خـود ر   نـوردي و وضـعی  شوي و زمان و مکان را در میکنی؛ سوار بر بال خاطرات میحس نمی
تـر حفـظ   بطه دوستی با دیگران و از آن مهـم رار کردن رااند؛ برقانگشت تأکید نهاده» دوستی«برخی از فیلسوفان اخالق بر روي فضیلت 

هاي پاك و صادقانه ، نـوعی سـعه وجـودي بـه     نیست؛ در عین حال این سنخ دوستی ايي سالیان متمادي، کار چندان سادهکردن آن برا
« بـرد و از  با او لـذت مـی   دارد و از همصحبتیرا بخاطر خود او دوست می» دیگري «کسیکه بدون هیچگونه چشمداشی، . بخشدمیفرد 
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رسـد امـر دیگـري در    شـود کـه بـه نظـر نمـی     اي مـی برد و واجد پختگی روانیبرخوردار است؛ بهجتی را نصیب می »هنر عشق ورزیدن
  ...»ده چقدر دل من می تواند دوست بدارواي ک« : گفتم شریعتی میمرحو. زندگی بتواند جایگزین آن شود
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روزي در اینجـا بمـانم و    5-4ام؛ بنـا دارم ن و قرائت مقاله خود بـه ویـن آمـده   ت شرکت در کنفرانس ساالنه ویتگنشتایاز دیروز جه
شـرکت در ایـن کنفـرانس     این بار چهارم است که توفیق. شود بشنوم و از آنها استفاده کنمتعددي را که در کنفرانس ارائه میمقاالت م

وین و در حوالی روستاهاي تراتنباخ و اترتال، کـه ویتگنشـتاین در دوران فتـرت فلسـفی خـویش در      کنم؛ کنفرانس در حومه را پیدا می
هـر کجـا برگـی    : شود؛ فضایی سبز و چشم نواز و دل انگیـز؛ بـه قـول سـپهري    ابتدایی اشتغال داشته برگزار می آنجا به تدریس در مقطع
 .هست شور من می شکفد

ت برگـزار  ست؛ ساالنه کثیري از ویتگنشتاین پژوهان در ایـن کنفـرانس کـه در مـاه آگوسـ     سال برگزاري این کنفرانس ا 35امسال 
شرحی از آنچه در سال اول شرکت در این کنفـرانس آمـوختم را در مقالـه اي نوشـتم و چنـد سـال پـیش بـه         . کنندشود، شرکت میمی

  .چاپ رساندم
دوست دارم؛ انتشـار دو کتـاب دربـاره مؤلفـه هـاي مختلـف فلسـفه او        نیازي به تذکار و تأکید نیست که تا چه میزان ویتگنشتاین را 

که امیدوارم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسـفه ایـران   (، ترجمه تراکتاتوس و نوشتن شرحی بر آن )سکوت و معنا، زبان و تصویر جهان(
نـس و دیـن مـن بـه     ي میـزان عالقـه و اُ  توانـد گویـا  مـی .. فاهیم او در مباحث روشنفکري؛ وام کردن م)در آینده نزدیک آنرا منتشر کند

ی درازآهنگ، فـراوان از او  هم زندگی او برایم جذاب و اسرار آمیز است؛ هم شیوه تفلسف او؛ در این سالیان همنشین. ویتگنشتاین باشد
تراکتـاتوس خـوانی   منـد، هـم حلقـه    شگاه، بـا دانشـجویان همـدل و عالقـه    ایامی که ایران بودم، عالوه بر کالسهاي رسمی دان. امآموخته

آشـنایی  « ویتگنشـتاین قهرمـان   . کـردیم دیم و درباره آن به تفصیل بحث میخواناو را فقره به فقره می» در باب یقین«داشتیم؛ هم کتاب 
ه اموري که از فرط وضـوح دیـده   ، دعوت به تأمل دربار»به شکل خلوت خود است و به شیوه باران پر از طراوت تکرار« است؛ » زدایی

عینـک بـر چشـم زده     نظیر کسی که در طـول روز  هاي انسانها در آمده، از مقومات فلسفه ورزي اوست؛شوند و در زمره نیندیشدنیینم
و گرامر ایـن واژه  » انستند«بحث از مفهوم .... کمتر متفطن بدین امر است که بر روي چشمان خود عینک دارد  بیند،اماو آنرا مرتب می

شیوه ورود و خروح ویتگنشتاین بـه مباحـث فلسـفی    . براي من همیشه دل انگیز و عبرت آموز بوده است حقیقتاً» در باب یقین« در کتاب
  .آموختنی است انصافاً

عالوه بر این، اهتمام جامعه فلسفی غربی به پاسداشت نام و میراث این نابغه قرن بیستم ستودنی و آمـوختنی اسـت؛ کـاش مـا هـم بـا       
خود چنین کنیم ؛ که بهتـرین نـوع مواجهـه بـا میـراث اندیشـگی اسـت؛ بـازخوانی نقادانـه و همدالنـه میـراث             بزرگان فرهنگ و اندیشه

  ...استفرهنگی و اندیشگی، نه تجلیل و یا تخفیف صرف اندیشمندان و اهالی فرهنگ که راه به جایی نمی برد و ضایع کردن عمر 
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هایی کـه  روند؛ بناریزند و از بین مینیز فرو می» بناهاي یادبود« که  رسدورده، روزي فرا میآ» دریاي ایمان«دان کیوپیت در کتاب 

 ...دسالها و قرنهاي متمادي یاد و خاطره شخص و یا پدیده و رویداد مهمی را در دلها زنده نگه داشته اند، روزي نابود می شون

و  ”مولـوي و سـپهري  “ دنشجویان عزیز ایرانی حضور یـافتم و دربـاره   دیروز در دانشگاه بیرمینگام انگلستان، در جمع دوستان و
پس از سخنرانی یکی از دوستان گفت کـه منـزل شخصـی جـان     . هاي نظام سلوکی و عرفانی آنها با یکدیگر سخن گفتمتفاوتها و تشابه
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اختیـار خـاطره   ه زودي فروش خواهد رفت؛ بیب اند و قاعدتاًمینگام را به فروش گذاشتههیک، فیلسوف دین نامبردار معاصر، در شهر بیر
اي از دیدارهاي مکرر با هیک در منزلش در ذهن و ضمیرم دوباره زنده شد؛ دیدارهاي دل انگیز معرفت بخشی کـه دیگـر جـز خـاطره     

گـري سـپرده   شش ماه پیش روي در نقاب خاك کشید و به ابدیت پیوست؛ منـزل او نیـز امـروز و فـردا بـه دی      آنها بر جاي نمانده؛ هیک
  :دخواهد ش

 هر که آمد عمارتی نو ساخت

 رفت و منزل به دیگري پرداخت

ترین حقیقت این عالم است؛ زلزله اخیر کشورمان نیز یادآور این امر مهیب است؛ قالـب تهـی   زوال و فنا و عدم مانایی، حقیقی
امـا انسـان   میرنـد،  تمام موجودات مـی . ه خاکی استن کرکردن و به سوي بی سو به پرواز در آمدن؛ سرنوشت محتوم همه ما بر روي ای

  :میردداند که میتنها موجودي است که می
 آخر االمر گل کوزه گران خواهی شد

  حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی
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رم ؛ کشته شـدن قریـب بـه سیصـد نفـر و      من نیز مانند کثیري از ایرانیان، از وقوع زلزله اخیر در خطه آذربایجان بسیار اندوهگین و رنجو

عزیـز ایـن   توان تصور کرد بازماندگان می. وردآتعداد، دل سنگ را نیز به درد می زخمی و مجروح و بی خانمان شدن بسی بیش از این
؛ کودکـانی کـه   ندکنند؛ مادران و پـدرانی کـه داغـدار فرزندانشـان هسـت     و شبهاي تلخ و سردي را تجربه می هابالي خانمانسوز، چه روز

  ...روزگار غریبی است نازنین. کشنداي مبهم و ناروشن را انتظار میاند و آیندهآواره و یتیم شده
هاي او و تالش براي کاستن آن از مقومات سلوك اخالقی است؛ گابریـل مارسـل بـا پـیش کشـیدن      و درد و رنج» دیگري« داختن به پر

د راه آسـمان جـز از طریـق    کوشد تا توضـیح دهـ  ، می» عشق باال رونده« و » روندهق پیش عش« و تفکیک میان» آمادگی معنوي« وم مفه
توانـد بـر   ر اندیشـه همنوعـان خـود نیسـت ، نمـی     گذرد و کسیکه دلمشغول دیگران نیست و از حصارخویشتن به در نیامده و دزمین نمی

  .بامهاي آسمان پاي بگذارد
زاج پیـدا  براي مبارك شدن و تبدیل م .»گذرندمبارك شمایید، ایام بر شما می«: گفتد فطر در راه است؛ شمس تبریزي میعی

تر و رهگشاتر از عشق ورزیدن بـه همنوعـان و از   ه در شرایط کنونی، چه امري ضروريهاي باطنی و کبوترانکردن و نصیب بردن تجربه
وقتـی در اخبـار خوانـدم    . کننـد سر سردي را تجربه میمستانی و سراپی کاستن از درد و رنج هموطنان عزیزي روان شدن که روزهاي ز

. وقتم خـوش شـد   اند، حقیقتاًهاي خود را ارسال کردهاند و یا کمکتهاي از هموطنان عزیزمان براي کمک به مناطق زلزله زده شتافعده
طریـق پـرداختن بـه دیگـران و دلمشـغول       ها میان ما بیشتر شـود و از ها و همزبانیاز خداوند بخواهیم که این همدلی آرزو کنیم و به جد

 :وضعیت اینجا و اکنون آنها بودن، سعه وجودي بیابیم و هم نورد افقهاي دور شویم

  زین روش بر اوج انور می روي
  اي برادر گر بر آذر می روي
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هاي کوچک من تـا سـتاره فکـر    لحظه/ مدآمیدر اتاق من صداي کاهش مقیاس / در اتاق من طنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج«
  »هاي ترنم، جاي پاي دوستیک فضاي باز، شن: کردب روي چشمهایم چیزهایی را بنا میخوا/ کردندمی

ماه رمضان مجـال مغتنمـی اسـت بـراي برخـورد انگشـتان بـا        . گویمبه همه دوستان و عزیزان تبریک میفرا رسیدن عید فطر را 
فطـر یعنـی روییـدن؛ عیـد فطـر پـس از       . دن و جاي پاي دوست پاي نهادن و تجربه هاي کبوترانـه را نصـیب بـردن   اوج، تا ستاره فکر کر

ت؛ چـه مبـارك سـحري و    عنان اسـ و سر برآوردن احوال خوش معنوي همرسد و با رویش باطن و مجاهدت با نفس در می یکماه تفقد
  ...یچه فرخنده شب

 
  2012، 29آگوست . 31

سـاواك کـه پـس از سـی سـال سـکوت لـب بـه سـخن           2شـماره   ، خاطرات پرویز ثابتی را خواندم؛ مرد»ر دامگه حادثهد« کتاب  اخیراً
انگیـز اسـت؛ از   ر از اهالی فرهنگ و قلـم سـخت عبـرت   سخنان او درباره علی شریعتی و غالمحسین ساعدي و برخی دیگ. گشوده است

ین انسانهاي شریف که بگـذریم؛ نـوع مواجهـه و رویکـرد او حـاکی از نگـرش       سخنان کذب و مدعیات باطل و ناجوانمردانه او درباره ا
روش و  براي نقد رقیب و مخالف، به جـاي نقـد ایـده هـا و    : شوددر میان برخی از ما هنوز دیده میرهزن و خطرناکی است که متأسفانه 

و داوري و ارزیـابی، پنـاه بـردن بـه ایـن سـنخ امـور         ؛ تو گویی بهترین حربه براي نقـد هاي اخالقی و ناموسیمنش او ، استفاده از تهمت
بـه  . است؛ به جاي نقد و ارزیابی معرفتی و استدالل کردن، محوریت یافتن و بر صدر نشستن تجسس در احوال و زندگی شخصـی افـراد  

یـن سـنخ مواجهـه هـا شـد؛      نظرم، روشن است که کارنامه ثابتی در ساواك به هیچ وجه قابل دفاع نیست؛ در عین حال نباید اسیر منطق ا
هـاي ملـی را پـاس داشـت و     کنـد، بایـد سـرمایه   رسـاند و بـار مـا را بـار نمـی     یت بزرگان قوم ما را به جایی نمیتخفیف و تخریب شخص

یـابم، بهتـرین نـوع مواجهـه و قـدردانی از بزرگـان       اث آنها همت گماشـت؛ چنانکـه در مـی   قدرشان را دانست و در عین حال به نقد میر
بر همین سیاق سخنان اخیر سید حسین نصر درباره مرحوم شریعتی را نیز هیچ نپسندیدم؛ از جاده انصاف و حقیقـت بسـیار    .ن استاینچنی

  :فاصله دارد
  ...»جور دیگر باید دید/ چشم ها را باید شست«  
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اقامتم در لندن، بر سر مزار دوست خـانوادگی نـازنینی    روز آخر. مشغول کار و بار ام و مجدداًو روزي است که به تورنتو بازگشتهد
همسر بـا وفـا و مهربـان ایـن عزیـز از دسـت       . اي قرائت کردمرا از ما گرفت ،حاضر شدم و فاتحهماه پیش، نابهنگام او  6که دست اجل 

تا من بعـد هـر    ا به یادگار به من داد،این یار سفر کرده ر» هشت کتاب«لفت من با سهراب سپهري با خبر است، نسخه نس و اُرفته که از اُ
زدم، درمیان برگهاي خشـک شـده   را ورق می »هشت کتاب«دیشب این . خوانم، همسر مرحوم او را نیز یاد کنممی» هشت کتاب«وقت 

میـان   زیبایی که آن دوست عزیز در جاي جاي کتاب گنجانده، چشمم به شعري از فریدون مشیري افتاد کـه از جـایی بریـده شـده و در    
هـا بـرد و   با خود بـه سـرزمین دل انگیـز خـاطره    قرار داده شده؛ شعر را چندین بار خواندم، سخت به دلم نشست و مرا » هشت کتاب«این 

  :دا صفا را در ذهم و ضمیرم زنده کرانبوه خاطرات خوش گذشته با دوستان یکرنگ و همدل و ب
-یهـر کسـی مـ    /وگـل بگـو گـل بشـن    / ایم بنشـینند آرام دوسـته / نج هر دیوارشک/ اي داشته باشم پر از دوستخانه/ خواهدمن دلم می

شســت و شــوي / رد گشــتنشــرط وا/ بــه مــن هدیــه کنــد/ یــک ســبد بــوي گــل ســرخ/ وارد خانــه پــر عشــق و صــفایم گــردد/ خواهــد
 ....؟ ”خانه دوست کجاست“/ تا که سهراب نپرسد دیگر/ خانه ما اینجاست/ نویسم اي یارمی/...دلهاست
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ایـن تـرم، افـزون بـر      در. چند روزي است که ترم جدید تحصیلی آغاز شده و کالسهاي درس در دانشگاه تورنتو شروع شده است

کـنم،  شـرکت مـی  یکـی از کالسـهایی کـه درآن    . بـرم نشـینم و بهـره علمـی فـراوان مـی     کنم؛ سر برخی از کالسـها مـی  تدریسی که می
“Democracy and the Secular”    عـالوه بـر تـدریس    . است؛ کالس براي دانشجویان فوق لیسانس و دکترا طراحـی شـده اسـت

کالس نـاظر بـه نقـد گفتمـان     . خوب و با عالقه استاد، نحوه چینش مطالب و ورود و خروج بدانها برایم تأمل برانگیز و درس آموز است
کـارل اشـمیت، والتـر بنیـامین، بوردیـو، دریـدا، لوینـاس، آلـن         “ون است و آراء فیلسوفان و متفکرانی چ ”امر سیاسی“مدرنیته در قلمرو 

 ...را در سنت قاره اي به تفصیل به بحث می گذارد ”بدیو، ژیژك و آگامبن

ئل جـاريِ  کار فکري جدي کردن در هر سنتی، البته سترگ و سخت است؛ کاري که مسئله محور است و ناظر به دغدغه ها و مسـا 
برخـی در میـان    .ها آوردنها و گفتهقت و بیوقت نام آنها را در نوشتهیابد؛ نه صرف نام بردن از عمرو و زید و واینجا و اکنون سامان می

آید؛ باید آنـرا زود عرضـه   یی هر محصول نویی که به بازار میکنند، عالم اندیشه مثل جهان تکنولوژي است؛ تو گوما به غلط تصور می
و مـثال   دانـیم هـاي بـزرگ را مـی   ت موبایل و لـپ تـاپ و ماشـین، جدیـدترین اسـم     آخرین محصوالکرد و به دیگران نشان داد که مثل 

شناسیم؛ غافل از اینکه اگر کند و کاو فکري مسئله محور نباشد و نسبتی با اینجا و اکنون ما نداشـته باشـد،   ژیژك و آگامبن را خوب می
گرهی از مسـائل فکـري پـیش روي     المجاس شدن می خورد و نهایتاً محصول کار، کاالي لوکس فرهنگی خواهد بود که به درد زینت

انـد و در  سـنت خـود، کـار کـرده     رويِ اند و روي مسائل پـیشِ ضج گرفته و بالیدهامثال ژیژك هم در دل سنت خود نُ. ما نخواهد گشود
یشـینیان خـود دیـالوگ    طرح کرده و بـا پ پی اصحاب مکتب فرانکفورت، نسبت به مدرنیته نهادینه شده در مغرب زمین انتقادات خود را 

در میان ما، که هنـوز فاقـد نهادهـا و سـاختارهاي مـدرنِ جـا       . اند؛ نه منسلخ از آنچه پیرامون آنها جاري و ساري بوده استانتقادي کرده
ا بـا شـرایط کنـونی مـا     هاي متفکرانی رهگشاست که مسائل، دغدغه ها و نظام معرفتـی آنهـ  یم؛ جدي گرفتن و استفاده از ایدهافتاده هست

االطـراف از  ه در گـرو درك درسـت و پختـه و جـامع    تشخیص این مهم، البتـ . زیستن آنها يِزمانه تناسب و تالئم بیشتري دارد و نه لزوماً
ایی نـس و آشـن  کنیم؛ در عین حال، این مهم بدون اُاي است که در آن زندگی میو دینی و اجتماعی و سیاسی جامعه مختصات فرهنگی

و بـازخوانی  ...) فلسـفه، ادبیـات، تـاریخ، کـالم، فقـه، عرفـان      (       اسـالمی موجـود   -هاي سنت ایرانیجدي با دست کم برخی از مؤلفه
انتقادي آنها راه به جایی نخواهد برد و ماندگار نخواهد شد و ماننـد کـف هـاي امـواج دریـا، عمـر کوتـاهی دارد و زود از بـین خواهـد          

  . رفت
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چند روزي است که بلوایی بر سر فیلم تازه انتشار یافته در یوتیوب درباره پیامبر گرامی اسالم پدید آمده؛ نسخه منتشـر شـده آن در   

از سطح هنري نازل فیلم که بگذریم؛ اهانت و تخفیف کسی که مورد احترام میلیونها مسـلمان اسـت؛   . مدید فضاي مجازي را اخیراً
را پاس داشـت و آنـرا    »حقِ ناحق بودن« ام، باید حقوق بنیادین انسانها و چنانکه پیشتر هم نوشته. دل آزار ی وکاري است غیر اخالق

به رسمیت شناخت و از آن دفاع کرد؛ از جمله حق آزادي بیان؛ اما الزمه این سخن، روا دانستن اهانت به دیگران و دفـاع کـردن از   
مـذموم اسـت، چـرا کـه متضـمن خوارداشـت و نادیـده         دیگران و آزار و اذیـت آنهـا قویـاً   اهانت به دیگران نیست؛ اهانت کردن به 

انـد،  ها حمله کردهواکنش معترضانی که به سفارتخانه از سوي دیگر،. ناروا و فرونهادنی گرفتن کرامت انسانی ایشان است و اخالقاً
خـون بـه خـون شسـتن محـال اسـت و       “ شـود و زاده مـی  خشونت ،خشونتناموجه است و به هیچ رو قابل دفاع نیست؛ از  نیز اخالقاً

  ...باید اعتراض خود به این کار را نشان داد؛ اما به نحو مدنی و غیر خشونت آمیز ؛ ”محال
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؛ جماعتی از فضـاي آزاد مغـرب زمـین اسـتفاده کـرده و مـرز میـان نقـد و تـوهین را در نوردیـده و معتقـدات            روزگار غریبی است
آورنـد و بـا اخـذ ایـن     کننـد و بـه خشـونت رو مـی    نیز در آنسوي دنیا گریبان چاك میگیرند؛ جماعتی دیگر د سخره میا به بادیگران ر

وهین در این میان، کسانی چون راقم این سطور که نه با گروه اول همـدلی دارنـد و تـ    .آیندموجه در صدد جبران و تالقی بر میروش نا
پسندند؛ بلکه دل در گرو اسالم رفرمیستی و تبیین و دفـاع از قرائـت مـدارا    گروه دوم را می شیِنه متابند و و تخفیف معتقدات را بر نمی

محور از اسالم دارند؛ باید مالمت بسیاري را از سوي دو جماعت یاد شده به جـان بخرنـد و در عـین حـال مرعـوب فضـا نشـوند و کـار         
  ...ع کنند؛ ولو کسانی را خوش نیایدخویش را پی بگیرند و از موضع اخالقی و اصولی خود دفا

  رويزین روش بر اوج انور می
  روياي برادر گر بر آذر می
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وقتـی دلـم   . امرا مکـرر خوانـده  » گفتگوهـاي تنهـایی  «و » هبـوط در کـویر  « کویریات دکتر شریعتی را بسـیار دوسـت دارم و آثـار    
« مقالـه   اخیـراً . آسـایم و در سایه سار درختان آن دمـی مـی   برماین بوستان حاصلخیز پناه می، به آیدغریبی به سراغم می گیرد و حس می

  :ده برایم دل انگیز بوخواندم؛ این بخش نوشت مجدداً »هبوط در کویر« را در کتاب » نامه اي به دوست
کـنم دیگـر   اسـت کـه احسـاس مـی    طاقـت کـرده   ذاشته است و اوست که مـرا چنـان بـی   دانم کس دیگري به درون من پا گیم“ ...

این کفـش تنـگ و بـی    . ام و این جامه بر من تنگی می کندخویش بزرگتر شده» بودن« از . اممدر خودم بیار. توانم در خودم بگنجم نمی
  !!اوه، چه می کشم. عشق آن سفر بزرگ! تابی فرار

  ...”!اینجا نبودن چه خیال انگیز و جانبخش است
  :سپهري بود» نداي آغاز« کننده بخشهایی از شعر روح نواز این عبارات برایم تداعی 

کـه درختـان حماسـی    / و بـه سـمتی بـروم   / که به انـدازه تنهـایی مـن جـا دارد، بـردارم     / باید امشب چمدانی را/ باید امشب بروم“ ...
  ”م کو؟کفش های!/ سهراب: یک نفر باز صدا زد/ رو به آن وسعت بی واژه که همواره مرا می خواند/ پیداست

رد «را کـه بـه   » ترنم موزون حزن«بودند و » دچار آبی دریاي بیکران« هري، دلمشغول سرشت سوگناك هستی وهم شریعتی، هم سپ
  ...اشاره دارد، به گوش جان شنیده و به سمت بی سو سفر کرده بودند »وحدت اشیاء
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از دوستان عزیـز بـه خلـیج مکزیـک رفتـیم؛ خلـیج حـدودا در یـک سـاعتی           امروز پیش از بازگشت از هیوستون به تورنتو با دو تن
وزیـد و  اد خوشی در فضاي ساحل و اسـکله مـی  بارید و بري مشغول بودند؛ نم نم بارانی میهیوستون واقع شده؛ ساکنان محلی به ماهیگی

آبـیِ  « کـرد آب بـود و   ار مـی ، تـا چشـم کـ   زدیـم ریخت؛ در ساحل قدم مید و طراوت و لطافت را به جانم میکرصورتم را نوازش می
  ...»دریاي بیکران

بی اختیار یاد شمال خودمان افتادم و انبوهی از خاطرات خوش و دلچسب و شیرین گذشته در ذهـن و ضـمیرم زنـده شـد؛ طـی سـالیان        
خرین باري که شـمال بـودم؛ حـدودا    ام؛ آهاي شمالی سفر کردهستان عزیز به شهرهاي مختلف استانمتمادي بارها به اتفاق خانواده و دو

  ...شنوم ؛ چندان دیر و دور نباشداي دلنشین امواج دریاي خزر را میسال پیش بود؛ امیدوارم که بخت یار باشد و نوبت آتی که صد 3
 



١٧ 
 

 2012, 3اکتبر  .36
یط معیشـتی را بـیش از   هـاي زیـاد قیمـت ارز، شـرا    شـنویم؛ از سـویی نوسـانات و تالطـم    زها اخبار نگران کننده متعددي میاین رو

  ...دانم این قصه به کجا خواهد رسید و سر از کجا درخواهد آوردزمان در داخل کشور سخت کرده، نمیگذشته براي هموطنان عزی
از سوي دیگر خارج شدن نام سازمان مجاهدین از لیست به وسیله دولت آمریکا نیـز نگـران کننـده اسـت؛ ایـن سـازمان بـا کارنامـه         

ابل دفاعی که در جریان جنگ هشت سـاله ایـران و عـراق از خـود بـر جـاي گذاشـته، در میـان مـردم ایـران هـیچ پایگـاه             زشت و غیر ق
اند، ایـن اتفـاق نگـران    کشور عزیزمان را به صدا در آوردهاجتماعی ندارد؛ در شرایطی که متأسفانه دولتمردان اسرائیلی شیپور جنگ به 

 شود ، برخی از ایرانیهاي ساکن کانادا نظیـر خـانم نـازنین افشـین    سفارت ایران در کانادا بسته می ،روزگار غریبی است. شودتر میکننده
اي از انم امثال ایشان چـه تصـویر و تلقـی   دنمی !!!کنندتشکر می و تصریحاً روند و از این کار تلویحاًجم به دیدن نخست وزیر کانادا می

رونـد و از ایـن اقـدام    که پیش یـک مقـام رسـمی کانـادایی مـی     و همچنین ملت ایران دارند  خود و جایگاهشان در جامعه ایرانیان کانادا
اسـباب تأسـف   . کند، حمایت می کننـد اده هایشان در داخل ایران سخت مینادرست که قطعا زندگی را بر ایرانیان ساکن کانادا و خانو

  ...است
. شـوند و سخنشـان چنـدان خریـداري نـدارد     ل دارند، به حاشیه رانده میمعتد فتد، کسانیکه مواضعاُوقتی کار به دست تندرو ها می 
اگر به درستی با مواضع کسانیکه در داخـل کشـور   .گشایدچ گرهی از کار فروبسته ایران نمیدرگرفتن آتش خانمانسوز جنگ، هی قطعاً

سو نیـز بایـد مواضـع جنـگ طلبـان را محکـوم       کنیم، از این دهند، مخالفت کرده، آنرا نقد میایط را به سمت بحرانی شدن سوق میشر
برخـی بـه خطـا تنهـا سـویه       .کند هر دو سـوي مـاجرا را ببینـیم و محکـوم کنـیم     دوستی اقتضا میانصاف و عدالت خواهی و میهن. نیمک

د و از کنـار آن  بندنـ سـتمداران آمریکـایی و اسـرائیلی مـی    ها و اقدامات جنگ طلبانه برخی سیابینند و چشم بر کنشیداخلی ماجرا را م
  ...دکننبینند و برجسته میخطا تنها سویه خارجی مسئله را میگذرند؛ از سوي دیگر نیز برخی به می

کسانیکه دل در گرو آبادانی و آزادي ایران عزیز دارند، قطبی و تند شدن فضـا را از هـر دو سـو نمـی پسـندند و آنـرا محکـوم مـی         
  ...ددر رسیدن روزهاي بهتري براي وطن عزیزمان هستیم؛ دریغا که ایران ویران شوکنند؛ با دل نگرانی تمام، چشم به راه 
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ري سـید محمـد خـاتمی وارد    به رغم همه انقـاداتی کـه بـه کارنامـه دوران ریاسـت جمهـو       .”یادي از آن روزها که ایران پر از امید بود“
گفتمانی که او در سپهر سیاسـت ایـران پـی    . را نادیده گرفت و فراموش کرد توان مشی و مرام دموکراتیک و مدارا محور اواست؛ نمی

» با تمام افقهاي بـاز نسـبت داشـت   «از اینرو، گاهی دلم براي خاتمی که . افکنی کرد؛ اکنون بدل به بخشی از حافظه جمعی ما شده است
رهنـگ  کوشـید در خـدمت اهـالی ف   فرهنـگ مـی   شود؛ روزگاري کـه وزارت لخ و شیرین و خاطره انگیز تنگ میو همه آن روزهاي ت

لـم  ایشان دست بکشد؛ روزگاري که وضعیت کتاب و سینما و تأتر و دانشـگاه و ع » ارشاد «اهللا مهاجرانی، از باشد و به تعبیر نیکوي عطاء
روزهاي دل انگیـز بهـاري و از    به امید در رسیدن..... هتر از امروزمان بود؛ روزگاري کهالمللی ما بسی بو اقتصاد و صنعت و موقعیت بین

  :زمستانی در آینده نه چندان دور میان رخت بر بستن یأس و نومیدي و شبهاي
  وـاي تابستانیت کـار عاشقی گرمـاي به

  که خزان گرد زمستان خیمه زد بر آشیانم
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دچـار آبـی   «         نزدیـک و عزیـزم   سـتان سال پیش بود، روزگاري که دانشجوي رشـته داروسـازي بـودم، کـه یکـی از دو      شانزده
هـاي جگرشـکاف   ر حسـرتی ابـدي فـرو بـرد؛ هنـوز نعـره      مـرا د  ابدیت پیوسـت و  گشت و در دریاي خزر غرق شد و به» دریاي بیکران

ا ر» معنـا  سـکوت و « بدر کتـا  ”نگاهی ویتگنشتاینی به مسئله شر “مقاله . آورممی جنازه را خوب بخاطر در روز تشییع مادر او خواهر و
  ...امبه یاد آن عزیز سفر کرده نوشته

متأسـفانه اخیـرا در سـانحه     درخواست خـانواده محترمـی در شـهر تورنتـو، در مجلـس سـوگ جـوان ناکـامی کـه          چند روز پیش به
تـی  سـخن گفـتم؛ وق   ”مرگ پایان کبـوتر نیسـت  “درباره پدیده مرگ تحت عنوان   دست داده شرکت کردم و رانندگی جان خود را از

سـال پـیش دوبـاره در ذهـن و ضـمیرم زنـده شـد،         مجلس نشسته بودم، دقایقی پیش از آغاز سخنرانی، تمام آن خاطرات تلخ شانزده در
-خـود مـی   با. سالگی روي در نقاب خاك کشید و این جهان را ترك گفت 27فقید من در سن  که این جوان نیز مثل دوست خصوصاً

اي د را در آن ببینـد و از نـوع رابطـه   توانـد خـو  است که هر کس مـی  ايآیینه اند،بسانکه عرفا گفتهمرگ، همانطور  اندیشیدم که مقوله
 :نوعی خودشناسی است شناسید، خود را بهتر بشناسد، گویی مرگکنپدیده منحصر به فرد برقرار می که با این

  مرگ هر کس اي پسر همرنگ اوست
 پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست

  رارـدر فـی ز مرگ انترسآنکه می
 اي جان هوش دارآن ز خود ترسانی

تعلقـات ایـن جهـانی مـانع از آن     هراسد و نمی هراسد، تصویري از خویشتن و زندگی دارد و کسی که از آنکسی که از مرگ می
همانگونـه  . دشناسـ یمقوله مرگ اندیشه کند، به نحو دیگري خویشتن و جهان و حقیقـت زنـدگی را مـ    شود که هر از گاهی دربارهنمی

 آدم« : رویم و کسی در این تجربه مهیب و غریب با ما شریک نیسـت از دنیا می بینیم؛ به تنهاییآییم و تنها خواب میکه ما تنها بدنیا می

  ...»و در این تنهایی سایه نارونی تا ابدیت جاریست /اینجا تنهاست
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دم کـه عینـک   دیـ  ن سخنرانی داشتم؛ در میان کسانیکه در سالن نشسـته بودنـد؛ خـانم جـوانی را    چند روز پیش در دانشگاه جرج واشنگت

پس از اتمام جلسه، از دوستان شنیدم کـه آن دختـر خـانم،    . توانست بدون کمک دیگران، راه برود و حرکت کندآفتابی زده بود و نمی
سـابق خـود جـدا شـده و     ریافتم، ایشان چند وقتـی اسـت کـه از همسـر     چنانکه د. با کمال تأسف از قربانیان پدیده شوم اسید پاشی است

اي هم دارد؛ پدر شوهر سابق او در پارك به صورت او اسید پاشیده و او را از نعمت بینایی محروم کرده اسـت؛ ایـن دختـر    ساله 6فرزند 
ت نگرفته و چشـمان او جـایی را   ان مؤثري صورري براي مداوا به واشنگتن آمده، هر چند متأسفانه هنوز درمجوان به کمک خانواده خی

   ...بیندنمی
اي گریسـتم؛ و  ر غمگین و شرمنده شدم و چند قطـره از دیدن وضعیت آن دختر و شنیدن ظلم و جفایی که در حق او رفته، بسیا

 ت؟توان گفه این عمل فجیع غیر انسانی چه میدانم دربارن صحنه را دید و تأسف نخورد؟ نمیشود ایمگر می

هـاي زبـانی و   کم و بیش نهادینه شـده؛ از خشـونت   اندیشیدم که متأسفانه فرهنگ خشونت در میان ما در همه سطوحبا خود می
هـا و  هـا، تحلیـل  اي که در نوشـته شود، تا تندي و عصبیت و کینهها دیده مین گرفته تا خشونتی که در خانوادهفیزیکی در کوچه و خیابا

مـا از  . دانم چه باید کرد تا این فرهنگ خشونت در همه سطوح آن از میان رخت بربنـدد زند؛ نمیما موج می و سیاسی گفتارهاي فکري
هـاي سیاسـی و فرهنگـی سـر بـر      کلی که در همه سطوح، از جمله کنشبریم؛ مشنگی درازآهنگی در این باب رنج میمشکل عمیقِ فره
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هـاي تنـد و   ، پیام”روشنفکري دینی“پخش برنامه بی بی سی پرگار اخیر درباره  آینده ، پس از مثالً. کندآورد و بروز و ظهور پیدا میمی
یابم؟ اگر مخالفت و یا نقد و ایرادي بـه کسـی داریـم، روشـن     این میزان از عصبانیت را در نمی سرِّ واقعاً. خصمانه چندي دریافت کردم

میـان مـا، فاقـد بلـوغ      اي درکند؛ اما گویا عدهن مشکلی را حل نمیگفت است که از در تخفیف و توهین در آمدن و غیر استداللی سخن
  ...برندراز احساسات خشم آلود خود لذت میاند و راه دیگري بلد نیستند و تنها از ابروانیِ مکفی

تمـان تـوان   فرهنگ مدارا در میان ما رونق زیادي ندارد؛ در عین حال گریز و گزیري از نهادینه شدن این امـر نـداریم، بایـد بـا     
  :چند قرن پیش حافظ می گفت. ذهنی و رفتاري خود در بسط و نهادینه کردن آن بکوشیم

  آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
  داراـان مـا دشمنـت بتان مروـا دوسـب

مند باید بـه دسـت قـانون    اند و مخل امنیت مردنظم جامعه خلِّ؛ کسانی را که م»دشمنانِ مدارا«کرد؛ مگر با  توان مدارابا همه می
آرزو کنـیم آنقـدر    .نمایـد و امیدوار باشیم، هر چند سـخت مـی   ؛ به غیر از این موارد، باید صبوري پیشه کنیم)نظیر فرد اسید پاش( سپرد

مـی و  هـاي کال یم، یکـدیگر را تحمـل کنـیم و خشـونت    بلوغ و پختگی روانی در میان ما نهادینه شود که به رغم اختالفاتی که با هم دار
  ...نوشتاري و رفتاري را رها کنیم
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 ”در سوگ احمد قابل“
و رفـت تـا لـب    /... و لحن آب و زمـین را چـه خـوب مـی فهمیـد     / و با تمام افقهاي باز نسبت داشت/ و از اهالی امروز بود/ بزرگ بود« 

  »چقدر تنها ماندیم/ براي خوردن یک سیب/ نی تلفظ درهاکه ما میان پریشا/ و هیچ فکر نکرد/ و پشت حوصله نورها دراز کشید/ هیچ
ـ     ت، تواضـع، بـی  از شنیدن خبر روي در نقاب خاك کشیدن احمد قابل بسیار اندوهگین شدم؛ سالهاسـت کـه صـداقت، حری-

 :گویـد مـی ونـه مواجهـه آدمیـان بـا مـرگ سـخن       از سه گ» ذکر الموت« غزالی در کتاب  .ستایمفی، پاکدامنی و پایمردي او را میتکل
انـد  میرنـد؛ دسـته دوم افـرادي   و تلخ میهراسند هاي دنیوي دارند که از مرگ میزیند و آنقدر تعلقات و دلبستگیکسانی که شیرین می

که از وضعیت روحی خود راضی نیستند و در آرزوي در رسیدن روزگار بهتري هستند؛ اما عزم و اراده براي تغییـر و توبـه ندارنـد و در    
قبال مـرگ  کنند؛ دسته سوم گروهی هسـتند کـه بـه اسـت    وردن رستاخیزي در سرزمین وجودشان، شب و روز را دوره میبرآحسرت سر 

اند و دلبستگی چندانی به دنیا ندارنـد و کبـوتر جانشـان در آرزوي حفـره     انایی دنیا را به رأي العین دیدهروند ، چرا که زوال و عدم ممی
   :سو و دیار دوست استکردن زندان و پرواز به سمت بی 

 ا زندانیانـان زندان و مـن جهـای

 حفره کن زندان و خود را وا رهان

انگاشت که قـرار اسـت چنـد صـباحی     ی نداشت و خود را بسان مسافري میاحمد قابل از گروه سوم بود؛ تعلقات دنیوي چندان
دگیِ پـاك او بـر ایـن امـر گـواهی      تمام زن. د افقهاي دور شودسفر کند و هم نور» خلوت ابعاد زندگی«در این دنیا بزید و پس از آن به 

تـا  ه ایـران و عـراق در بـدن داشـت،     سـال  8دهد؛ کثیري چون من، هیچوقت نشنیده بودند که او ترکشی بـه یادگـار از دوران جنـگ    می
آیت اهللا منتظـري اجـازه نامـه     پزشکان مجبور به عمل جراحی و خارج کردن ترکش شدند؛ همچنین، در حالیکه از مرحوم اخیراًاینکه، 

آورد؛ خورشـید  کرد و خم به ابرو نمـی با مناعت طبع زندگی می اجتهاد داشت، سالها بود که لباس روحانیت را از تن به در آورده بود و
ی خـویش  یل وجـودي و معرفتـ  هاي اصـ زد؛ با دغدغهدر او موج می »شجاعت ِ بودن« .سواري که رنج خود و راحت یاران را می طلبید
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رسـید؛ بـاکی از ابـراز آن نداشـت؛     مـی  کرد و دلمشغول آنها بود ؛ اگر بر اثر تتبعات و تأمالت دراز آهنگ فقهی به موضعیزندگی می
  .از این دست بود؛ بدیع و خالف آمد عادت و جسورانه» حجاب« سخنان او درباره حکم . ولو اینکه خالف رأي جمهور بود

هاي دینی و معرفتی پررنگی دارند و در اندیشه بازسـازي معرفـت   بود؛ محییانی که دغدغه» ران دینیاحیاگ«مرحوم قابل از تبار 
را بایـد اینگونـه فهمیـد و    » شریعت عقالنـی « عموم آثار مکتوب و پروژه ایشان موسوم به . دینی و نحوه زیست مؤمنان در جهان جدیدند

جوانب مغفول دین انگشـت تأکیـد    یانه؛ شخص احیاگر، بسته به تشخیص خود، بردر نگرش احیاگرا. ذیل این مقوله گنجاند و ارج نهاد
در دوران معاصـر نیـز، مرحـوم    . با تأکید بر علم اخالق همت گماشـت  »احیاء علوم دین« نهد؛ چنانکه غزالی در قرن پنجم هجري به می

لم؛ به نقـد آمـوزه هـاي مارکسیسـتی همـت گمـارده و       طباطبایی و مطهري با برگرفتن سالح از زرادخانه فلسفه اسالمی، در کسوت متک
کوشید با رجوع به سنت فقهـی  قابل نیز می .خویش را براي بدست دادن تبیینی معقول و موجه از مدعیات اسالمی بکار گرفتند تمام هم

اگـر نحلـه روشـنفکري    . دهـد  رو بازخوانی انتقادي آن به مدد عقل دینی، آراء ابتکاري خویش در قلمرو فقه را پیش چشم دیگران قـرا 
هاي معرفتی جهـان جدیـد کـه در فلسـفه و علـوم اجتمـاعی و علـوم        نیت نقاد و مدد گرفتن از فراوردهکوشد با بکار بستن عقالدینی می

گـرد،  هاي گوناگون سنت بـه دیـده عنایـت بن   ادي سنت دینی پرداخته و در مؤلفهتجربی جدید بروز و ظهور پیدا کرده؛ به بازخوانی انتق
هـاي مختلـف سـنت اسـالمی نظیـر فلسـفه،       اند؛ با رجوع به مؤلفـه یش و بازخوانی انتقادي سنت دینیاحیاگران دینی بیشتر دلمشغول پاال

گیرنـد و چنـدان در   انگاشته شده در سنت دینی مدد می هاي مغفول واقع شده و نادیدهدر این راستا، ایشان از ظرفیت .کالم، فقه، عرفان
  .اوردهاي معرفتی جهان جدید نیستنداندیشه دست

هاي دل انگیز باطنی و معنوي و زیستنِ مسلمانی ِمعقول و کارآمد در روزگار کنونی، در گـرو  یابم؛ تحقق تجربهچنانکه در می
ه روشـنفکران  براي تحقق این مهم به آثار رهگشاي هـر دو طایفـ  . بسط و نهادینه شدن قرائت خرد نواز و اخالقی و انسانی از اسالم است

  .و احیاگران دینی نیاز مبرم داریم
هاي احیاگرایانه خویش نیافت و دسـت اجـل او را نـا بهنگـام از مـا      تر ایدهافسوس که مرحوم قابل مجال چندانی براي بسط بیش

داغدار مرحوم قابـل،   خوانیم تا به خانوادهخداوند را می. عزیز سفر کرده بادرحمت و درود بیکران پروردگار بر روح پاك آن . گرفت
  :صبر و خویشتنداري بر این مصیبت عطا کند

 چون دعامان امر کردي اي عجاب

  این دعاي خویش را کن مستجاب
  

  1391دوم آبان 
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دي از در شـهر تورنتـو رفتـیم؛ مسـلمانان زیـا     » مرکز اسـالمی نـور  «جمعه گذشته به مناسبت فرا رسیدن عید قربان به همراه دوستی به 

عـرب بـود و    فرق اسالمی گوناگون در مراسم شرکت کرده بودند؛ پس از اقامه نماز، خطبـه عیـد را خـانم مسـلمانی خوانـد کـه اصـالتاً       
مدارك دانشگاهی خود در حوزه مطالعات اسالمی را از انگلستان و کانادا گرفته بود؛ خطبه دلنشینی با استشهاد به برخی از آیات فـرآن  

ها به سبب در رسیدن این عید عزیز؛ ایشـان سـخنان خـود را    ی و کنار گذاشتن تلخی ها و کدورتان به دوستی و همدلو دعوت مسلمان
 :با ترجمه انگلیسی این بیت موالنا ختم کرد

 چو بر گورم بخواهی بوسه دادن
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 رخم را بوسه ده، کاکنون همانیم

گفـت خـوش بـه حـال شـما      انتخـاب شـعر ایشـان را سـتودم؛ مـی      ناي با سخنران صحبت کردم؛ حسپس از اتمام خطبه، چند دقیقه
ها، این اثـر عظـیم معنـوي را بخـوانیم و از     وانید؛ ما مجبوریم از طریق ترجمهتوانید اشعار موالنا را به زبان فارسی بخزبانان که میفارسی

  .آن بهره بریم
در اختیار داریـم؛ باشـد کـه قـدر آنـرا بـدانیم و از آن حـظ         ما بختیاریم و گنجی رایگان را گفت، از این حیث انصافاًی میسخن حقّ

گـر ابیـات ایـن غـزل     با تبریک و شادباش به منابست در رسیدن این عید بـزرگ اسـالمی، دوسـتان و عزیـزان را بـه دی      .وافر معنوي بریم
  :کنمپرمغز مهمان می

  ا قدر همدیگر بدانیمـبیا ت
  که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم

  د دوستی راغرضها تیره دار
 غرضها را چرا از دل نرانیم؟

  کنون پندار مردم، آشتی کن
  که در تسلیم، ما چون مردگانیم
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نفـر برگـزار شـده اسـت؛ گویـا وزیـر        10در تهران بـا شـرکت   » سهراب سپهري« چند روز پیش در اخبار خواندم که سمینار بین المللی 
که در این سمینار شرکت کند؛ بخاطر ایشان سـمینار را یـک هفتـه بـه تعویـق انداختنـد؛ بـاز هـم          فرهنگ و ارشاد ابراز تمایل کرده بود

انده شـود و زودتـر سـالن    کند تا پیام وزیر خوه حاضر بوده، آنقدر صبر نمیایشان در سمینار شرکت نکرد؛ معاون ایشان هم که در جلس
  ...کندرا ترك می

روشـن  . مواجهه ما با میراث و مفاخر ادبی و فرهنگی خـود ابـراز تأسـف عمیـق نکـرد      توان این خبر را شنید و از چگونگینمی
-دعو ، پختـه و حسـاب شـده نبـوده؛ بـی     ترکیب مهمانـان و سـخنرانان مـ    ریزي و زمانبندي و احیاناًت که کار اجرایی سمینار و برنامهاس

  ...اعتنایی مسئولین فرهنگی هم که مزید بر علت شده
تورنتو ؛چندین دانشجوي رشته مطالعات خاور میانه به من مراجعه کردند و درباره پایان نامـه فـوق لیسـانس و    اخیرا در دانشگاه 

بـا   .تار فروغ فرخزاد و سهراب سپهري اسدکتري خود با من گفتگو کردند؛ پایان نامه ایشان درباره شعر معاصر فارسی با تمرکز بر اشع
شـعراي  انـد، مشـتاقانه و بـا رغبـت تمـام آثـار ایـن        که چند سالی است فارسی یـاد گرفتـه  انی اندیشیدم که در این سوي دنیا کسخود می

تـی در سـرزمین   المللـی سـپهري بـا چـه کیفی    نویسند؛ از آنسو سمینار بـین د و میاندیشنکنند و درباره آن میبزرگ معاصر ما را دنبال می
  ...جاببین تفاوت ره از کجاست تا به ک :دشومادري او برگزار می
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آرمان پـاك   نامه نسرین ستوده به دخترش را دوباره خواندم و سخت تکان خوردم از وارستگی و گذشت و حریت او براي تحقق اخیراً
شود؛ اکنون عزیزترین سرمایه نسرین در حـال پژمـردن و   هفدهمین روز اعتصاب غذاي خود می او جمعه وارد. دو بلندي که در سر دار
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لـن تنـالوا   : دارد، ببخشد و انفاق کنداست که کسی از آنچه دوست میبین رفتن است؛ و مگر به تعبیر قرآن، حقیقت نیکی غیر از آن از 
 ...البر حتی تنفقوا مما تحبون

رد تواند فرزندانش را دوباره به گرمی در آغـوش بگیـ  ی میدانم کو روان رنجور او خواهد رفت؛ نمی دانم چه بر سر جسمنمی
  ...دانمدرخت وجود آنها دمی بیاساید، نمیو در سایه سار 

نویسـم، غمـی سـنگین تمـام فضـاي ضـمیرم را       خـود مـی  ام و این سطور را با دستان سیمانی نـاتوان  در دل سکوت شب نشسته 
  ....آکنده

  :طلب کنیمهاي آن عزیز در بند را که صد قافله دل همره اوست، به جد از خداوند سالمتی و تحقق خواسته
  دال بسوز که سوز تو کارها بکند
 نیاز نیمه شبی دفع صد بال بکند

  تو با خداي خود انداز کار و دل خوش دار
 که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند

  ز بخت خفته ملولم بود که بیداري
  به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند؟
 ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند

  ندهر آنکه خدمت جام جهان نما بک
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کـرد کـه   اي از یکی از دوسـتان خـود نقـل مـی    تورنتو ، یکی از دانشجویان ترکیهدر دانشگاه  ”اسالم و مدرنیته“چندي پیش در کالس  

حجـابی در  نادا مهاجرت کرده است؛ چـرا کـه بـی   براي اینکه بتواند حجاب خود را حفظ کند و در کالسها شرکت کند، از ترکیه به کا
کـرد  از دیگر دوست ایرانـی خـود نقـل مـی     همچنین،. کالس ظاهر شودتوانسته با حجاب سر یه اجباري است و او نمیهاي ترکگاهدانش

که براي اینکه بتواند بدون حجاب در دانشگاه ظاهر شود، به کشور کانـادا مهـاجرت کـرده اسـت، چـرا کـه در ایـران حجـاب اجبـاري          
  ...است

بـه  . دهند که در یک کشـور غیـر مسـلمان زنـدگی کننـد     اي مسلمان تبار، ترجیح مییهی و ترکطنز روزگار است که یک ایران
انـد فعلـی کـه از سـر اجبـار و      عمـوم اخالقیـون گفتـه   . جابی اجبـاري حبا حجاب اجباري موافقم، نه با بیعنوان یک روشنفکر دینی، نه 

نتخـاب  ز روي اجبـار حجـاب داشـته باشـد و یـا نداشـته باشـد؟ ا       چه ارزشی دارد کسـی ا  .کراهت انجام شود، هیچ ارزش اخالقی ندارد
اند، محترم است؛ ولو موضع ایشان را قبول نداشـته  حجابی را اختیار کردهکه از سر تأمل، با حجابی و یا بیاي انسانهاي عاقلِ واجد اراده

   ...مباید هر دو نوع انتخاب را به رسمیت بشناسی. باشیم
هاي خواهر و مـادر او منقلـب   شتی را شنیدم؛ باشنیدن صداي نالهنژاد با خواهر مرحوم ستار بهح علیچند روز پیش مصاحبه مسی

در عین حال، افتخـار کـردم   . اند، گریستمین خانواده در این چند روز کشیدهشدم و بر مظلومیت و استیصال و درد و رنج جانکاهی که ا
گرفـت و از  یل اجتماعی و سیاسی خود را پی مـی هاي اصاي که دغدغهادهو آز به هموطن عزیزم، ستار بهشتی، کارگر شریف و صدیق

مطمئـنم یـاد   . زدمدیدم، بر دستانش بوسه مـی اگر زنده بود و او را می. دا کرددر این راه، جان عزیزش را ف هراسید و نهایتاًهیچ چیز نمی
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ه دمـی اسـت کـه    نامت سپید« : شود و نامش جاودانه خواهد شدمیکنیم، پاك نضمیر ما که شب و روز را دوره می و خاطره نیک او از
   »... ! متبرك باد نام تو/ گذردبر پیشانی آسمان می
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همکاران و دوسـتان عزیـز در    مندان به فلسفه، خصوصاًانی فلسفه را به همه اهالی فلسفه، اساتید و دانشجویان و عالقهفرا رسیدن روز جه
سال در این مؤسسه در دوره ریاست دکتـر غالمرضـا اعـوانی کـار      5قریب به  .گویمهشی حکمت و فلسفه ایران تبریک میمؤسسه پژو

کردم؛ از دوران همکاري با ایشان و معاونت پژوهشی وقت مؤسسه، خانم دکتر شهین اعوانی خـاطرات خوشـی دارم؛ انسـانهاي فاضـل،     
  ...میابی از خود بر جاي گذاشتندشریف، متساهل و فرهنگ دوستی که کارنامه کا

 89چند روز پیش دوست عزیزي عکسی را که از من در اتاق کارم در مؤسسه گرفته بـود،برایم فرسـتاد؛ ایـن عکـس در پـاییز      
با دیدن این عکس، انبوه خاطرات شیرین و دل انگیـز سـالیان گذشـته در ذهـن و     . مسال پیش، چند ماه قبل از سفر 2ا گرفته شده، حدود

نامـه  دانشجویان متعددي که براي پایان جلسات بحث و گپ و گفتگو با همکاران عزیز ؛: زنده شد و حس غریبی به سراغم آمدمیرم ض
کـه در  .... وخـوانی  تحلیلی، فلسفه اخـالق، ویتگنشـتاین  کردند؛ کالسهاي فلسفه مراجعه میو درس و نمره و سؤال هاي فلسفی به دفترم 

یـاد بـاد آن روزگـاران    ..... شـد ر ساختمان میانی مؤسسه برگـزار مـی  ؛ جلسات سخنرانی و دفاع دکتري که ددشمحل مؤسسه برگزار می
سـه دادم و  ویتگنشتاین مشغول بودم که با اتمام آن، تحویـل مؤس » فلسفی-رساله منطقی« اواخر اقامتم در ایران ، به ترجمه و شرح . یادباد

  .برمنشر قریب آنرا امید می
فتـد و بـه ایـران و مؤسسـه بـازگردم و خـدمت همکـاران و دوسـتان و         ر آینده نـه چنـدان دور تـدبیر موافـق تقـدیر اُ     امیدوارم د

  :دانشجویان عزیز و دوست داشتنی برسم
  بر آرد آرزو را نی شتابص

  صبر کن واهللا اعلم بالصواب
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  کجایید اي شهیدان خدایی؟

  بالجویان دشت کربالیی
  ز جان و جا رهیده؟کجایید اي 

  ؟»کجایی« : کسی مر عقل را گوید
  کجایید اي در مخزن گشاده؟

  کجایید اي نواي بینوایی؟
  در آن بحرید کاین عالم کف اوست

 زمانی بیش دارید آشنایی

سـخن پـر مغـز ایشـان کـه      .حریت و شجاعت و سبکباري و پاکبازي امام حسین همیشه برایم دل انگیز و عبرت آموز بوده است
؛ امـا ترجمـه درسـت و    »اگر دین ندارید، الاقـل آزاده باشـید  « قول مشهور این است که  .ورد زبانم است» اگر دین ندارید، آزاده باشید«
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آزادگـی و وارسـتگی    »اگر دیـن نداریـد، آزاده باشـید   « : اند، از این قرار است، چنانکه کسانی بر آن تأکید کردهدقیق سخن امام حسین
   ...ن بیرون از دین نیز سراغ گرفت و به استقبال آن رفت و بر آن صحه گذاشتتوااخالقی را می
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تـوان انـواع روابـط میـان دیـن و اخـالق را از       مـی . »جـاز اسـت  اگر خدا نباشـد همـه چیـز م   «: جمله مشهور داستایفسکی را بخاطر داریم
چنانکـه در   .معرفـت شـناختی، داللـت شـناختی و رابطـه روانشـناختی       رابطه وجودشـناختی، رابطـه   :یکدیگر تفکیک کرد و بارشناخت

رنـد،  بـاور دا  (divine command theory ) »نظریه فرمان الهی«ام؛ بر خالف موضع کسانیکه به هاي خود نیز آوردهبرخی از نوشته
الزمـه  . لت شناختی بر دین مبتنـی نیسـت  دال کنم اخالق ایستاده بر پاي خود است و از منظر وجود شناختی، معرفت شناختی وتصور می

توان به نحو مستقل درباره تعین اوصاف اخالقی در جهان پیرامون، معرفت اخالقی و معانی واژگان اخالقـی،  این سخن این است که می
وان ارتبـاط روان  تـ اي نظیـر جامعـه مـا، مـی    عالوه بر این، در جوامع دینـی . بحث و گفتگوي عقالنی و فلسفی کرد و نتایج آنرا پذیرفت

هـاي دینـی   هاي متدین بـا انگیـزه  است و انسان شناختیِ میان دین و اخالق را سراغ گرفت؛ در این فضا، اخالق، مستظهر به پشتیبانی دین
 ...هاي فالسفه و حکما درباره امر اخالقی نیستندورزند و دلمشغول داوريون مبادرت میهاي گوناگبه انجام و یا ترك کنش

دمند اسـت کـه   اي نظیر جامعه ما از این حیث سـو عقالنیِ مستقل از دین در جامعه هاي اخالقِیابم، ترویج آموزهدر می چنانکه
تـوان انسـانهاي متخلـق و    دیگر همپوشانی دارند؛ و ثانیا میدهد اوال تا چه میزان اخالق دینی و اخالق سکوالر با یکبه دینداران نشان می

یسـت و یـا الادري گـرا هسـتند و     رون از دایره ادیان نیز سراغ گرفت؛ کسانیکه اگر باور دارنـد خـدایی در میـان ن   مند زیادي را بیفضیلت
  ...دانندا ترك خیلی از کارها را مجاز نمی؛ بر خالف آنچه از داستایفسکی آوردم؛ انجام و یانند خداي ادیان وجود دارد یا نهدنمی
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غزل ذیل به دلـم نشسـت و از   . گویدین و صمیمی و بلیغ و لطیف سخن میسعدي شیوا و شیر خواندم؛ انصافاًي را میغزلیات سعد اخیراً
  :خواندن آن وقتم خوش شد و حظ وافري بردم

  در آن نفس که بمیرم در آرزوي تو باشم
  بدان امید دهم جان که خاك کوي تو باشم
  به وقت صبح قیامت که سر ز خاك برآرم

 و گوي تو خیزم به جست و جوي تو باشمبه گفت 

  به مجمعی که در آیند شاهدان دو عالم
  نظر به سوي تو دارم غالم روي تو باشم
  حدیث روضه نگویم، گل بهشت نپویم

  جمال حور نجویم، دوان به سوي تو باشم
  به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم

  به خواب عافیت آن گه به بوي موي تو باشم
  سهل است با وجود تو رفتنهزار بادیه 

  اگر خالف کنم سعدیا به سوي تو باشم
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دلـش در درشـوق    ام؛ حقیقتـاً سـتیِ صـادقانه و اصـیل او را سـتوده    از شنیدن خبر فوت احسان نراقی غمگین شـدم؛ همیشـه ایـران دو   
ا چشـیده، سـالها در   ن دیـده بـود، سـرد و گـرم روزگـار ر     اي اصیل؛ جهـا مردي بود از خانواده تپید؛عتالي نام و فرهنگ ایران زمین میا

 تا کنـون کتابهـایی چنـد از او خوانـده ام    . کرد و با مناسبات و روابط و نهادهاي فرهنگی بین المللی از نزدیک آشنا بودیونسکو کار می

از وضعیت سیاسی شـوروي سـابق در   نکاتی که . ”از کاخ شاه تا زندان اوین“و  ”آن حکایت ها“ ، ”در خشت خام“، ”آنچه خود داشت“
آورده برایم عبرت آموز و تأمل برانگیز بود؛ همچنین شرح مالقاتهاي او با محمـد رضـا شـاه     ”آن حکایت ها“روزگار لنین و استالین در 

مشـی   در سیاسـت . آمـده ، خوانـدنی اسـت     ”از کـاخ شـاه تـا زنـدان اویـن     “ شمسی تا پیش از خروج شاه در دي ماه کـه در  57در سال 
در . هـاي فرهنگـی او در یونسـکو بـود    ی را دوست داشـت و در پـی بسـط ایـده    گرایانه اي داشت، از اینرو در ایران معاصر خاتماصالح

یکبار به اتفاق پدر بـه منـزل شخصـی او در تهـران رفتـیم؛ در مؤسسـه       . سالهاي اخیر چند بار توفیق مصاحبت و گفتگو با ایشان را داشتم
پسـندیدم، امـا   او نسبت به مرحوم شریعتی را نمی لحن و قضاوت تند. ی دو بار ایشان را دیدم و با هم گفتگو کردیمآقاي خاتمی هم یک

؛ گفتگـوي  89آخـرین بـار ایشـان را در روز جهـانی فلسـفه در تهـران دیـدم، پـاییز         . دیگر نکات و خاطرات او شنیدنی بـود و آموزنـده  
کرده بود و حالش هیچ خوش نبود؛ عالئـم زوال و ضـعف و پیـري در چهـره او هویـدا      چندي پیش سکته . مختصري با یکدیگر کردیم

 ...خدایش رحمت کند. بود

االطـراف حـل   ی بنگرند و با نگرشی پخته و جـامع کاش کسانیکه متولی امور فرهنگیِ کشور هستند، نظیر ایشان به امور پیرامون
  ...مسئله کنند
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هـاي دینـی و   خواندم؛ به نظرم حساسیت ”رواج سطحی نگري دینی“االسالم رسول جعفریان تحت عنوان  ۀحجاي از مصاحبه اخیراً

هـاي دینـی در فضـاي    ضعیت نابسـامان تـرویج و نشـر آمـوزه    کاش افراد دیگري نیز به صراحت ایشان از و. اخالقی ایشان ستودنی است
ه خرافاتی کـه ایـن روزهـا تـرویج     ترسم روزگاري فرا رسد کجعفریان میمن هم مثل جناب . کنندکنونی کشور سخن بگویند و انتقاد 

همـه مـا بایـد نسـبت بـه ایـن       . شود، بدل به محکمات مذهبی شود و نتوان به سهولت آنها را از ذهن و ضمیر مردم پاك کـرد و زدود می
  ...ز دین بکوشیم امور حساس باشیم و به سهم خویش در زدودن خرافات و ترویج عقالنیت و قرائت عقالنی ا
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/ آن عاشقان شرزه که با شـب نزیسـتند  « هاي آن سه آذر اهورایی است؛ ها و دلیريم آذر است؛ روزي که یادآور رشادتامروز شانزده
ه روزگـاري کـه   ام؛ چـ تحسین کـرده  هاي بلند سیاسی و اجتماعی دانشجویان را عمیقاًهمیشه آرمان .»رفتند و شهر خفته ندانست کیستند

در دهه هفتاد شمسی خود نیز یکی از هزاران هزار دانشجوي ایرانی بودم؛ چه دهـه هشـتاد کـه در کسـوت معلمـی بـا دانشـجویان عزیـزِ         
  ...کردیمفلسفه و عرفان و سیاست گفتگو می زیادي سر و کار داشتم و با یکدیگر درباره

دوري از یت خـود گذشـته، از تحصـیل بازمانـده و دربـدري و زنـدان و       هاي اخیر، دانشجویان متعددي از آسایش و امندر سال
هـاي واالي  مزد و منـت از پـی تحقـق آرمـان    را طلبیده و بی اند؛ خورشید سوارانی که رنج خود و راحت یارانخانواده را به جان خریده
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در عـداد دانشـجویان    ”ادهز ضیاء نبـوي، مجیـد دري و شـبنم مـدد     مجید توکلی، بهاره هدایت،“. انـد خویش روان شده
   :اند که سر بر خواهد آوردوارانه چشم به فرداي روشنی دوختهاند که صبوري پیشه کرده و امیدمحبوسی

  صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند
  دـر آیـت ظفـوبـر صبر نـر اثـب

فتـد و در آینـده   رم تدبیر موافـق تقـدیر اُ  میدوایاد و خاطره آن عزیزان در زندان نشسته همیشه در ذهن و ضمیر من زنده است؛ اُ  
اکنـون کـه فرسـنگها دورم و دریاهـا و کوههـا میـان مـا فاصـله اسـت،          . نه چندان دور یکدیگر را ببینیم و از نزدیک با هم سخن بگوییم

  :خوانم تا مگر پیام مشحون از مهر و وفایم را به آشنایانِ در بند برساندخویش را در گوش باد صبا می يِقصه
 بوي خوش تو هر که ز باد صبا شنید

  دـنیـنا شـسخن آش انـار آشـاز ی
  همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی

  نا راـوازد آشـی بنـنایـام آشـه پیـب
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ا پـیش بـر دیباچـه    سـاله . ماه آذر برایم بسیار خاطره انگیز است؛ چرا که یادآور سالروز تولد پدر و مادر نازنین و همسر عزیزم است

تقدیم به مادر نازنینم، به گلی که همه زحمت من بر دوش اوست و همه رحمت او هدیـه بـه   « :رساله دکترایم در رشته داروسازي نوشتم
امالیمـات  تقدیم به پدر مهربانم، به باغبان گلستان اندیشه، به پدري که معلم صدها چـو منـی اسـت و در هنگامـه ن    « :همچنین نوشتم. »من

  »...که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند/ تو با خداي خود انداز کار و دل خوش دار: کندوزگار با خود زمزمه میر
حسـرت بـر   . گیـرد اي از وجد و حسرت مرا فرا میکنم، آمیزهو خاطرات انبوه گذشته را مرور مینگرم اکنون که به پسِ گشت می

و صـمیمیت و صـفا   نشستیم و بـا همـدلی   ده با هم بودیم و دور یک سفره میخانواروزگار خوشِ سپري شده؛ روزگاري که همه اعضاء 
درس پارسـایی و   از مـادر  .»یـاد بـاد آن روزگـاران یـاد بـاد     « . شـد از بودن با یکـدیگر وقتمـان خـوش مـی    گفتیم و از هر دري سخن می

ـ  آموختیم؛ از پـدر هـم قـوت فضـل     ت و فداکاري و محبت میعلّخوشخویی و بخشش بی ت و قناعـت و تأمـل مـی   و جسـارت و حری-

-خواند و ما مـی لوي و حافظ و سعدي را به آواز میها، اشعار موداي دلنشین پدر را وقتی جمعه صبحآورم صاطر میخوب بخ. گرفتیم

 هاي خـانوادگی در سـفر  آورم داستانهاي شیرین اخالقی متعددي را که ایشان، خصوصاًهمچنین به یاد می. بردیمشنیدیم و حظ وافر می
برگرفته شده از متـون کالسـیک    هاي اخالقی و حکمی بودند و عموماًداستانهایی که حاوي نکتهکرد؛ در تابستانها، براي ما حکایت می

اي از ایـن  ریشـان شـود و هـر یـک از مـا در گوشـه      بازي روزگار چنین رقم خورد که آن آشیانه گرم و دوست داشتنی پ. ادبیات فارسی
  :اور قرار گیریم و به کار و بار خویش مشغول شویم و به ادامه دادن ادامه دهیمدنیاي پهن

 آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند

 در شگفتم من نمی پاشد ز هم دنیا چرا

نوادهام که چنین مادر و پـدر و خـا  که چقدر در این دنیا بختیار بودهگیرد؛ از اینجدي، تمام ضمیرم را فرا میاز سوي دیگر، و-

از زمانیکه دانـش آمـوز دبیرسـتان    : امآموختهمادري که نماد گذشت و ایثار است و پدري که سالهاي متمادي در محضر او . اماي داشته
خوانـدیم و بـه همـراه برخـی از     پـدر را مـی  » دروس برهـان نظـم  « و » ایدئولوژي شیطانی«نیکان بودم و در جلسات اصول عقاید، کتاب 
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ام بـراي  سـوطی داشـته  خواندیم تا روزگار کنونی، مجال مبمی» مثنوي«در منزل ما با ایشان، سالهاي نخست دانشجویی دوستان همدل در 
  .شناسانه و ادبیو لذت بخش فلسفی و عرفانی و دین م و گفتگوهاي مفصلتعلّ

سـتثنائی، دانـش گسـترده و    بارها در خلوت، حافظـه ا . گنجدعظیم چندان شاکرم که در وصف نمی خداوند را بابت این نعمت
نـس  هوش سرشار خدادادي، خالقیت، حریت، شجاعت، قلم سحار،آزادي خواهی، ظلم ستیزي، سـبکباري، اُ  عمیق، ذهن وقاد فلسفی،

نی ام؛ بزرگـا دوست داشتنی و دلیر مقایسـه کـرده   به کرات او را با بازرگان و شریعتیِ. اماعت طبع و پاکدامنی پدر را ستودهبا تنهایی، من
گیـري پـروژه روشـنفکري خـود و بسـط قرائـت انسـانی، اخالقـی،         عزم راسخ پـدر در پـی  . »زیر و سخت وسیع بودند و تنها، سر به«که 

و  هـا وفـایی ت؛ او بـه رغـم همـه نامالیمـات و بـی     عبرت آموز اسـ  سال گذشته ، انصافاً 25دموکراتیک و مدارا محور از دین اسالم طی 
گار، با دل خونین لب خندان همچو جام آورده و مقهور جفاي روزگار نشده و قصه پر غصه خـود را تنهـا بـه    ها و تلخیهاي روزنامردمی

   ...گوش مبدأ عالم خوانده است و بس
و روشـنفکري گامهـاي    اي، در سالهاي اخیر توفیقی نصیب من شده و در قلمرو فلسفه، عرفـان در عین حال، اگر در چشم عده

» آئـین در آئینـه  « کتـاب  . شـائبه همسـرم هسـتم   ال وامدار زحمات و فداکاریهاي بـی ک مدیون اویم و در عین حشام، بیخردي برداشته
امیدوارم در آینده نـه چنـدان دور، زنـدگی نامـه     . امدر این سالیان متمادي یاد گرفته من، اداي دینی است به پدر اندیشمندم و آنچه از او

  ...لسه بحث و گفتگوي شفاهی با ایشان انجام شده، منتشر شودج 30فکري عبدالکریم سروش که در قالب 
ایـن   گوید راضیم از آنچه نصیب من شـده، چـون اگـر قـرار بـود برخورداریهـاي      می »زیر آسمانهاي جهان« داریوش شایگان در کتاب 

ن هم با او همداستانم؛ داشـتن چنـین   م. کردند، نصیب من بسی کمتر از این بود که االن به من رسیده استجهانی را به عدالت تقسیم می
خانواده گرم و یکرنگ و مصاحبت و همنشینی درازآهنگ با چنین پدري، البته سهم و نصیب انسانهاي زیادي بر روي این کـره خـاکی   

  ...نیست
  ...گویمروز تولدتان را صمیمانه تبریک میپدر و مادر و همسر عزیزم، در رسیدن سال
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بـا مشـاهده آن، سـخت در اندیشـه     . م احمد قابل ساخته شده است، دیـدم را که در سوگ و به یاد مرحو ”به جاي مرثیه“کلیپ   اخیراً
انـد؛  هاي علمیـه در روزگـار کنـونی   مرحوم آیت اهللا منتظري فخر حوزه مرحوم قابل و انصافاً. فرو رفتم و بر روح پاك او درود فرستادم

مرحوم قابل در عرصه نظر هم دلیر بود و در پـی بدسـت   . ت، سبکباري، سبکبالی، پاکبازي و قناعتمثل اعالي حریت، شجاعت،صراح
کرد و تنها پـرواي عقالنیـت و فطـرت و اخـالق     در این مسیر مصلحت اندیشی نمی. مدادن قرائت انسانی و دلنواز از دین و شریعت اسال

اي اسـت از ایـن سـنخ    فتـواي او دربـاره حجـاب نمونـه    . رسید بـاکی نداشـت  میدتی که بدان را داشت؛ لذا از ابراز نتایج خالف آمد عا
اهللا منتظـري کـه ایـن روزهـا مصـادف اسـت بـا سـومین         یکران خداوند بـر او و اسـتادش آیـت   درود و رحمت ب. سخنانِ نا متعارف و شاذ

  :کنمود زمزمه میفر کرده با خاز زبان موالنا خطاب به آن دو عزیز س. سالگرد روي در نقاب خاك کشیدنش
  تو به نادر آمدي در جان و دل
  اي دل و جان از قدوم تو خجل

  اي فلک پیماي چست چست خیز
  زانچه خوردي جرعه اي بر ما بریز
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لی بـه  به همین مناسبت دیروز تفـأ . گویممت همه دوستان و عزیزان تبریک میو سال نو میالدي را خد )ع(فرا رسیدن تولد حضرت مسیح
 :دیوان حافظ زدم، این غزل لطیف و دل انگیز آمد

  چه مستی است ندانم که رو به ما آورد
  که بود ساقی و این باده از کجا آورد

  تو نیز باده به چنگ آر و راه صحرا گیر
  که مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آورد
  دال چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن

 که باد صبح نسیم گره گشا آورد

  ج ضعف دل ما کرشمه ساقیستعال
 بر آر سر که طبیب آمد و دوا آورد

  ...بوزد و گرهی از کار فرو بسته ما در روزگار کنونی بگشاید گره گشا بسان طبیبی در جانهاي مااز عمق جان دعا کنیم نسیم 
 

 2013, 7ژانویه  .55
کثیـري از هموطنـان    دیـدم و نظیـر  ري وحید یـامین پـور را مـی   گبا مجري »دیروز، امروز، فردا«ایامی که ایران بودم، هر از گاهی برنامه 

-همچنـین تهمـت  . خوردممانان این برنامه تأسف فراوان میه مجري برنامه و اکثر مههاي یک سویه، غیر منصفانه و ناموجعزیز از تحلیل

تحلیل یـامین پـور از    اخیراً .ماننده بودهاي محبوب جامعه دل آزار و رحق رهبران جنبش سبز و دیگر شخصیتهاي مکرر این برنامه در 
دارم؛ در عجبم که ایشـان   فارغ از اختالف نظر سیاسی عمیقی که با کسانی نظیر او. حادثه شوم تجاوز به دختر جوانی در هند را خواندم

هـم   »ب در تـرازوي اخـالق  حجـا «چنانکه در مقالـه  . اي از مقوالتی نظیر حجاب و عفت و رفتار عفیفانه در جوامع انسانی داردچه تلقی
. ما نیـز تـا کنـون توفیـق نداشـته اسـت      برد، کما اینکه در جامعه ر اخالقی است و راهی به جایی نمیامري غی» حجاب اجباري«ام، آورده

و پاسـداري از اصـول بنیـادین اخالقـی     . اند فعل مجبورانه و غیر ارادي در تـرازوي اخـالق هـیچ وزنـی نـدارد     عموم علماي اخالق گفته
در تواند در جامعه مـدنی و  فتگو درباره حدود و ثغور حجاب میالبته بحث و گ .حجاب و پوشش عرفی وظیفه حکومتهاست و نه بیشتر

حجابی اجبـاري نیـز نـاروا و    حجاب اجباري غیر اخالقی است، بی هاي حکومتی جاري باشد؛ چنانکهسپهر عمومی و بدون دخالت نهاد
این، مگر حجاب و پوشش فقط مختص خانمها است؟ مطابق با موازین دینی و قرآنـی و اخالقـی، خویشـتن    عالوه بر . غیر اخالقی است

شـود نـه فقـط بـر     آقایان؛ این حکـم بـر هـر دو بـار مـی     داري و کف نفس و رفتار عفیفانه پیشه کردن هم وظیفه خانمهاست و هم وظیفه 
قضـاوت و کنشـی    ی جماعت دیگر را نادیـده انگاشـتن و ندیـدن، قطعـاً    بر یک جماعت انگشت تأکید نهادن و کنش غیر اخالق .خانمها

آمار تجاوز جنسـی بـیش    )اکثریت کشورهاي روي کره زمین( در جوامعی که حجاب اجباري نیست .ناعادالنه، ناروا و غیر موجه است
روانی و اقتصادي و جامعـه شـناختی هـم     هاي پیچیده را تحلیل تک عاملی کرد؛ عوامل معیشتی ونباید این پدیده .از دیگر جوامع نیست

  .در کارند قویاً
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فی نفسه اشکالی ندارد کسی چنین تحلیل ساده انگارانه و ناموجهی از پدیده تجـاوز بـه یـک دختـر جـوان داشـته باشـد، بلکـه         
رشـی قـوام بخـش    ین نگگـري دارد و چنـ  ال فراخی در رسانه ملی براي جلـوه اشکال اساسی و درد جانسوز این است که چنین کسی مج

  :هاي کالن فرهنگیِ رسمی و دولتی استبرخی از سیاست
  شرح این هجران و این خون جگر

  رـا وقت دگـان بگذار تـاین زم
 

   2013، 15ژانویه .56
هفته پیش همزمان با تعطیالت سال نو میالدي، چند روزي با پسرم بـراي دیـدار پـدر و خـواهر     . »سفر مرا به زمین هاي استوایی برد«

هوا مطبوع بـود و قـدري گرمتـر از زمسـتان سـرد و برفـی تورنتـو؛ دیـدار بـا          . نین و دوستان همدل و عزیز به ایالت مریلند سفر کردیمناز
« : ن را خـوش کـرد  خانواده و دوستان قدیمی نیز بر گرماي محیط افزود و روزهاي قشنگ و خاطره انگیزي را براي ما رقـم زد و وقتمـا  

  ...نم، جاي پاي دوستهاي تریک فضاي باز، شن
  

 2013, 21ژانویه  .57
 .دیشب در اخبار خواندم که دو جوان را بخاطر عمل قبیح زورگیري با سالح سر در مأل عام و در پارك هنرمندان به دار آویختنـد 

یکـی  . ي استادهد؛ عکس تکان دهندهر ایشان پیش از اعدام را نشان میامروز عکسی از این دو جوان منتشر شده که لحظات عمر آخ
پناهی روي شـانه مـأموري گذاشـته کـه قـرار اسـت تـا دقـایقی دیگـر جـان او را بگیـرد؛ وحشـت و ترسـی              از مجرمان سر خود را از بی

 ...زندن نیز در چشمان جوان دیگر موج میسهمگی

کننـد و موجـب   معـه را مختـل مـی   کسانیکه امنیـت جا  در ناروا و زشتی زورگیري با سالح سرد تردیدي نیست؛ در این امر هم که باید با
کـنم مجـازات اعـدام    درعین حال تصور می. شوند، برخورد قضایی قاطعی صورت بگیرد، عموم عقال همداستانندآزار و اذیت مردم می

اعـدام ایـن دو    بـا دیـدن آن عکـس و قصـه    . اي نیسـت نصـفانه و عادالنـه  اند، حکم مانی که با سالح سرد زورگیري کردهدر حق دو جو
شمسـی بـود کـه سـعید عسـکر در       78اسفند سال  .ها افتادم و دلم به اندازه یک ابر گرفت، البته نه گذشته خیلی دوران به یاد گذشتهجو

هـایش در تـن رنجـور    تروري که هنـوز تـرکش  روز روشن، سعید حجاریان را در خیابان بهشت با اسلحه گرم به قصد کشتن ترور کرد، 
هر تهـران  وقفـه او در شـوراي شـ   لیت جسمی او که یادگـار فعالیـت بـی   دیدم معلوید عزیز را تهران میهر وقت که سعحجاریان است و 

دانسـت کـه قـرار    خندیـد؛ گـویی مـی   دادگاه به هنگام محاکمه علنی می آنوقت ضارب او در .رنجاندداد و میاست، مرا بسیار آزار می
و البـد بـدون   دو سال و نیم از زندان آزاد شـد و اکنـون آزادانـه و فارغدالنـه      سعید عسکر پس از. است از این ماجرا جان سالم بدر ببرد

  ...کندعذاب وجدان زندگی می
کند؛ جوان دیگري با اسلحه گرم غیـر مجـاز بـه قصـد کشـتن،      د اخاذي دیگري را آزار و اذیت میجوانی با اسلحه سرد به قص

ببـین تفـاوت ره از کجاسـت    : شـود دومی پس از دو و نیم سال آزاد میشود و کند؛ اولی اعدام میرئیس شوراي شهر تهران را ترور می
  ...تا به کجا

شـود؟ نشـان دادن   جوان در کالن شهر تهران پیـدا نمـی  براي اعدام این دو » پارك هنرمندان« عالوه بر این، جایی مناسب تر از
ــو         ــه ســـ ــود دارد، چـــ ــانی خـــ ــر پیشـــ ــدان را بـــ ــام هنرمنـــ ــه نـــ ــارکی کـــ ــ ــان در پـ ــونت عریـــ ــدتی دارد؟خشـــ  د و فایـــ

  ...شرح این قصه پر غصه و خون جگر بماند براي وقتی دیگر
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ام؛ یري با سـالح سـرد را دسـت کـم گرفتـه     زورگ اند که قبح عملپست اخیر من را چنین قرائت کرده از دوستان عزیز گویا برخی

کسـانیکه مخـل امنیـت و     عموم عقـالي عـالم بـا برخـورد قـاطع قضـایی بـا       چنانکه آوردم ، . عملی نبودم در مقام تقلیل زشتی چنین ابداً
این میان قابل تأمل است، این امر اسـت کـه آیـا در نظرگـرفتن مجـازات اعـدام        نظرم آنچه در به. آسایش و راحتی مردمند؛ همداستانند

مجـازات حـبس طـوالنی مـدت      گویـد، مـی و شهودهاي اخالقی عرفی  کسیکه مرتکب قتل نشده عادالنه است؟ چنانکه در میبایم براي
سعید حجاریان عزیز و ضارب او سـعید   ترور عالوه بر این، اشاره به حادثه. عدالت و انصاف نزدیکتر است تا اعدام به کسی براي چنین

خـاطر داشـته    همچنـین بـه  . اخالقی و حقوقی در برخورد با این دو پدیده زشت و غیر انسانی بـود  عسکر براي نشان دادن تبعیض آشکار
اصـناف علـل اقتصـادي، روانشـناختی و جامعـه شـناختی در       : عاملی کـرد  اي مثل زورگیري خیابانی را تحلیل تکباشیم که نباید پدیده

   ...کرد چاره اندیشی تلخ و غیر انسانی مدخلیت دارد و باید در مقام رفع آنها پدیده بروز این
  

 2013, 28ژانویه  .59
پس از انتشـار مقالـه   و در سایت جرس  ”بی حجابی یا بی عفتی؛کدام غیر اخالقی است؟“ن تحت عنوان  پس از انتشار مقاله اخیر م

انـد کـه موضـع مـن دربـاره حجـاب بـا موضـع قاطبـه فقهـا در           ستان در مقام انتقاد برایم نوشـته ، برخی از دو”حجاب در ترازوي اخالق“
  .تخالف است و از اینرو ناموجه است و فرونهادنی

، برخـی از  ثانیـاً . ، در متن دو مقاله آمده که موضع قاطبه فقهـا دربـاره حکـم حجـاب چیسـت     اوالً: کنمپاسخ عرض می در مقام
بر این باورند کـه در روزگـار کنـونی پوشـاندن مـوي      ... شناسانی نظیر ابوزید، الجابري، عشماوينظیر مرحوم قابل و همچنین اسالم فقها

و بالذات سویه هویتی دارد و ناظر بـه تفکیـک میـان زنـان آزاد از زنـان غیـر        که این حکم اوالًسر و گردن ضرورت شرعی ندارد، چرا 
، موضـع مختـار مـن دربـاره     ثالثـاً . داري منسوخ شده استونی وجهی ندارد چرا که نظام بردهآزاد در عصر پیامبر بوده که در روزگار کن

هـاي هنجـاري موجـه بایـد     ایـن نظریـه ، بـراي رسـیدن بـه داوري     مطابق بـا  . است» نظریه حداقلی فرمان الهی« رابطه میان دین و اخالق، 
. هاي اخالقی عرفی سراغ گرفت و نادیده گرفتن شهودهاي اخالقی موجـه خطاسـت  و ستدي را میان احکام فقهی و شهودیالوگ و داد 

ا طلـب کـردن تبعـیض آمیـز و غیـر اخالقـی       در عین حال فروکاستن زنان به ابژه جنسی و صرفا از ایشان کف نفـس و خویشـتن داري ر  
بهتـرین چیـز رسـیدن بـه     « :هه به جنس مخالف را اختیار کرد، کدر این میان باید نگرش را تغییر داد و نگاهی انسانی و نوع دوستان. است

 »...نگاهی است که از حادثه عشق تر است

درباره مـراد خداونـد از آیـات حجـاب از سـویی و روایـیِ        پژوهانآنشناسان و قرمختلف فیه بودن راي فقها، اسالم با توجه به
تـوان  در ایـن روزگـار از سـویی دیگـر، مـی      ههاي اخالقی عرفی موجـ دن موي سر و گردن، بنابر بر شهوداخالقی و عفیفانه بودنِ نپوشان

قـرآن نیسـت، هـر چنـد      نـد و نـص  چنین انگاشت که نپوشاندن موي سر و گردن قبح اخالقی ندارد و متضمن نادیده انگاشتن مراد خداو
  ...اي بدین امر باور ندارندعده

یابم، در حوزه احکام اجتماعی، بیش از هر چیز باید دغدغه انسانی و عادالنه و اخالقی بودن احکام را داشت و از ربـط و  چنانکه در می
  .راي اخالقی موجه سراغ گرفت و الغینسبت آنها با شهوده
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در مقام پاسخ باید بگـویم از منظـر الهیـاتی و کالمـی، بـه عنـوان       . اندمرا درباره دین بهائیت جویا شده نظر فر از دوستان اخیراًچند ن
ـ     به ختمیت نبوت معتقدم و به آموزهیک مسلمان  در عـین حـال، بـه عنـوان یـک      . دانـم ه نمـی هاي آئین بهائیـت بـاور نـدارم و آنـرا موج

هـاي  قِ بنیادین بهائیان و دیگر اقلیـت ام، قائل به حقونیز آورده ”این است حریف اي دل تا باد نپیمایی“ ر مقاله د روشنفکر دینی، چنانکه
. انگـارم نـاروا و غیـر موجـه مـی     کنم و نقض و نادیده گرفته شدن آنرا اخالقاًامعه ایران هستم و از آن دفاع میدینی و خدا ناباوران در ج

بات و روابط با دیگران با ایمانوئل لویناس، فیلسوف فرانسوي معاصر، همدلی زیادي دارم و در نظـر آوردن  درباره چگونگی تنظیم مناس
توانـد دوسـت   مـی » دیگـري «انگارم؛ ناسبات انسانی ِاخالقی و موجه میرا قوام بخش م» دیگري«و لحاظ کردن و گشوده بودن نسبت به 

ر زنگی روزمـره دسـت و پنجـه نـرم     ایکه با اصناف مشکالت دد؛ انسانهاي انضمامیاشمن ب... و همسایه و همکار و همشهري و هموطن 
ی باشـد؛ انسـانهایی کـه    و خوارداشت انسانهاي پیرامون» کرامت انسانی« هر رفتاري که متضمن نادیده انگاشتن . کشندکنند و رنج میمی

مـدارا  . ناموجـه اسـت و فـرو نهـادنی     انـد، اخالقـاً  را اختیار کردهي اندیشند و تلقی دیگري از امور دارند و نحوه زیست دیگرمثل ما نمی
کسانی مخالف بود و آنرا موجه نینگاشـت و در عـین   ....توان با مواضع سیاسی، الهیاتی، فلسفی می. افراد است نه با عقاید ایشانکردن با 

  :حال تمام قد از حقوقِ بنیادین و شهروندي ایشان دفاع کرد
  رويور میان جزین روش بر او

  روير آذر میـرادر گر بـاي ب
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اینکـه علـی الریجـانی آشـکارا و بـه صـراحت        نفـسِ . سخنان امروز علی الریجانی در نقد محمود احمدي نژاد در مجلس را شنیدم

شـود  ن چنین رفتارهـایی سـبب مـی   بیر ایشاکند، رهگشاست و به تعان مافیایی احمدي نژاد را نقد میرفتارهاي غیر اخالقی و به تعبیر ایش
کند ایـن اسـت کـه    یلیونها ایرانی نظیر من خلجان میماند و در ذهن ماما سؤال مهمی که بر جاي می. سندمردم احمدي نژاد را بیشتر بشنا

موقـع   گفتنـد و شخصـیت و روحیـات احمـدي نـژاد را همـان      غیر از این مـی  88نازنین در بهار مگر میر حسین موسوي و مهدي کروبی 
-ی است و ماشـین دولـت بـه بیراهـه مـی     تشخیص نداده بودند و از سر دلسوزي بانگ بر نیاوردند که امور کالن کشور بدست چنین کس

هـاي پایـانی   و مـاه  91آغاز شده نـه بهمـن    88احمدي نژاد از خرداد  ”بگم بگم“قصه  .»آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخاست«: رود
  ...ي ایشاندوران ریاست جمهور

الریجانی در سخن خود به حدیثی قدسی استناد کرد و تهمت زدن بـه یـک مـؤمن و ریخـتن آبـروي او را بـه مثابـه جنـگ بـا خـدا           
-و کثیـري از یـاران ایشـان در رسـانه    گذشته بر موسوي و کروبی  سه سال و نیمِ آیا آنچه در کاش ایشان لختی بیندیشد که. قلمداد کرد

شود؟ ایشان در این سالیان، متوجه حجـم زیـاد جفاهـایی کـه     ت و ریختن آبروي مؤمن قلمداد نمیمصداق تهم هاي رسمی کشور رفته،
در حق این سیاست پیشگان شریف رفته نشده و نگران این همه آبروهـاي ریختـه و دلهـاي سـوخته و امیـدهاي ویـران شـده نگشـته و از         

  ؟....اینرو سکوت اختیار کرده
کند قبل از اینکه تهمت زدن و آبرو ریزي شامل حال کسـی و اطرافیـان او شـود، بـه رواج ایـن سـیئه       اء میاقتض» بی طرفی اخالقی«

  ...نشیندو در جاي خودش نمیشود رت سخنانش به سمع قبول شنیده نمیاخالقی اعتراض کند، در غیر اینصو
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ابتـدا در میزگـرد     .سـخنرانی داشـتم   3شگاه فلوریـدا و دانشـگاه میـامی    هفته گذشته چند روزي در شهر ساحلی میامی بودم و در دان
روز بعـد در  . سـخنرانی کـردم   ”اخـالق دینـی و اخـالق سـکوالر    “در دپارتمان مطالعات خاور میانه دانشـگاه فلوریـدا دربـاره      ”اخالق“

حجـاب از  “ه و مطالعات زنان دانشگاه فلوریدا دربـاره   ؛ عالوه بر این، به دعوت دپارتمان فلسف ”اسالم و اتانازي“دانشگاه میامی درباره  
بـا ایشـان در میـان     ”ابتهاج عارفانـه “در محفل هموطنان عزیز ایرانی حاضر شدم و نکاتی را درباره   نهایتاً. سخنرانی کردم” منظر اخالقی

ن عزیزي آشنا شدم و از همصحبتی بـا ایشـان   سفر دل انگیزي بود؛ با همکاران دانشگاهی و هموطنا. گذاشتم و دیروز به تورنتو بازگشتم
  ...لذت بردم؛ همچنین از دیدن مناظر سرسبز و چشم نواز و استشمام هواي بهاري میامی حقیقتا وقتم خوش شد

 درباره اخالق، بـه نکـاتی اشـاره کـرد کـه شخصـاً       ”اخالق“ یاسی دانشگاه فلوریدا، در میزگردریچارد برزورث، استاد فلسفه س
هـاي  وضیح این امر کـه در برخـی از دولـت   مدد گرفت براي ت» سکوالریسم سلبی« از مفهوم  اوالً .پسندم و با آنها همداستانمآنها را می

طرفی دولـت و سکوالریسـم سـلبی نقـض     طرف باشد؛ بیلمرو عمومی نسبت به همه ادیان بیسکوالر کنونی، دولتی که قرار است در ق
هـاي ترکیـه   و دانشـگاه  در فرانسـه  ”حجـابی اجبـاري  یبـ “به  ت و باید اصالح شود؛ ایشان مشخصاًشده و از دست رفته ؛ امري که خطاس

کـرد و  زاسـیون در کشـورهاي غربـی اشـاره مـی     دینی سکوالریسـم و سکوالری  هعالوه بر این، به پیشین. کردکرد و آنرا نقد میاشاره می
ه اي بـ کرد که در روزگار کنونی عـده انگاشت و تأکید میر متن مقدس میان الك را تحت تأثیج» تساهلِ« هایی نظیر سربرآوردن ایده

بریـده   اي غیر دینـی و ندارند و آنرا از بیخ و بن پدیدهپیدایی گفتمان سکوالریسم سیاسی و تفکیک نهاد دین از نهاد دولت توجه  هپیشین
ثی از ایـن  ح، مـا نیـز بایـد در تقریـر بـومی مبـا      به نظـرم . کنند؛ امري که خطاست و شواهد تاریخی ندارداز سنت مسیحی صورتبندي می

  ...دست در سپهر روشنفکري ایران، این نکات دقیق و تأمل برانگیز را پیش چشم داشته باشیم
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  »...شور یا خزانی خالی از فریاد و/ در زمستان غبارآلود و دور/ در بهاري روشن از امواج نور/ مرگ من روزي فرا خواهد رسید« 
نشـد کـه   « ؛ »بـراي چیـدن یـک خوشـه بشـارت رفـت      « سال پیش در چنین ایامی، فروغ فرخـراد، شـاعره نـادره دوران کـه      46  

هـیچ فکـر نکـرد کـه مـا بـراي       « و» پشـت حوصـله نورهـا دراز کشـید     «و روي در نقاب خاك کشید و» نشیندروبروي وضوح کبوتران ب
  .»خوردن یک سیب چقدر تنها ماندیم

او » تولـدي دیگـر  «دانشجوي داروسازي بودم که اشعار فروغ را به نحو جدي در مطالعه گرفتم، یادم هست کـه از کتـاب    هنوز
ذوق ادبـی سرشـار، جسـارت فکـري، خـالف آمـد عـادت عمـل کـردن و          . هاي شـعر او را خوانـدم  آغاز کردم و رفته رفته دیگر کتاب

بارهـا در خلـوت ، جسـارت او در سـرایش     . یشه برایم جذاب و دلربا بـوده اسـت  هاي وجوديِ عمیق و اصیل او همي و دغدغهعصیانگر
که سالهاست مفتون شخصیت سهراب سپهري هم هسـتم و ایـن تفـاوت     خصوصاً. امرا ستوده» تولدي دیگر« و » عصیان«، »دیوار« دفاتر 

  . موز بوده استآرت جهان پیرامون همیشه برایم عب در مشی و مرام و نگرش این دو شاعر بزرگ معاصر به
ام؛ شمسـی یافتـه   30و فـروغ فرخـزاد دهـه    شمسـی   30هاي علی شریعتیِ دهه ت جالب توجهی میان زندگی و دغدغهقراب اخیراً

با عنایت به اشعار نویی که شریعتی در ایـن دوران سـروده و تحسـین کسـانی مثـل شـفیعی کـدکنی را در آن زمـان برانگیختـه           خصوصاً
انتیـک و عصـیانگر داشـتند و    فروغ هم در همین ایام سروده شده؛ هم فروغ و هم شریعتی، شخصیتی رم» عصیان« و  »ردیوا« دفاتر . است
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اي از ادوار زنـدگی  عـین حـال هـر دو ، دسـت کـم در دوره      در. هاي خانواده و جامعـه خـویش در افتادنـد و تـابو شـکنی کردنـد      با نرم
   ...کرده و احوال وجودي غریبی داشته و در اندیشه خودکشی بوده اندخویش، یأس و تلخی و سردي را به عیان تجربه 
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را  ”بر سـماع تنبـور  “تنبور نوازي گروه کیخسرو، تهمورث و سهراب پورناظري از آلبوم   ”پیشواز“دوست عزیزي برایم قطعه  اخیراً
اي از بهجـت و حیـرت   غریبی به سراغم آمد و آمیـزه  ن اساتید، حسبا شنیدن مکرر صداي سحر آمیز و دل انگیزِ تنبور ای. فرستاده است

» سرشـت سـوگناك هسـتی   « اونامونو بـه درسـتی از    .»زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد«و غربت را تجربه کردم؛ که 
پناه بـردن بـه موسـیقی یکـی از      آید؛ه در لحظات ناب به سراغ انسان میگوید؛ سرشتی که تداعی کننده احوال غریبی است کسخن می

 :در چنین اوقاتی است »هجوم خالی اطراف« و » بار هستی«راههاي رهیدن از 

و غـم اشـاره   !/...چه فکـر نـازك غمنـاکی    /اگر که ماهی کوچک، دچار آبی دریاي بیکران باشد/ و فکر کن که چه تنهاست 
  .»محوي به رد وحدت اشیاست
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و برخوردهـایی کـه بـا    » من و تـو « اي در برنامه شبکه تلویزیونی خانم محجبهاز دوستان نظرم را درباره آواز خواندن چند نفر  اخیراً
االصـول کـاري   حقوق تخطی ناپذیر زنان اسـت و علـی  در عداد  ”آواز خواندن با حجاب“یابم، چنانکه در می. ایشان شده جویا شده اند

بـه  . انـد خطاب کرده ”روضه خوان“و   ”عامل رژیم“و   ”لچک به سر“نانی که آن دختر خانم را  غیر اخالقی نیست؛ در حیرتم از هموط
دهـد کـه بـه خواننـده محجبـه تـوهین کننـد و        ؛ اما این امر به ایشـان جـواز نمـی   پسندندکسانی خواندن یک زن محجبه را نمیفرض که 

ایم و شکیبایی و مدارا و تسـاهل بـا دیگـران از    که از کجا به کجا رسیدهتأسف است اسباب . تعابیري زشت و زننده درباره او بکار ببرند
  ...انصافی جایگزین آن شده استی رخت بربسته و خشونت و عصبیت بیمیان برخی از ما به کل

نیـز غیـر اخالقـی اسـت؛ چـرا کـه متضـمن        » حجابی اجباريبی« ی و ناروا و فرونهادنی است؛ غیر اخالق» حجاب اجباري« اگر 
اگر نباید به اجبار از کسی خواست که روسري به سر کند و محجبـه باشـد؛ در   . هاي آزاد استادیده گرفتن اختیار و حق انتخاب انسانن

کشـور مـا در پدیـد     در ”حجـاب اجبـاري  “متأسفانه سیاست غلـط   . عین حال نباید از کسی خواست که به اجبار روسري خود را بردارد
را نقـد کـرد و آنـرا غیـر اخالقـی       ”حجـاب اجبـاري  “توان سیاست می. و ناموجه مدخلیت بسیار داشته است هاي نارواآمدن این واکنش

را نیـز نقـد کـرد و غیـر اخالقـی       ”حجـابی اجبـاري  بـی “ام؛ و در عین حـال  مقاالت خویش به صراحت چنین کرده انگاشت، چنانکه در
ت شد و در عین حال موهاي سر خود را بپوشاند دفاع کرد و آنرا بـه رسـمی  خواهد خواننده بات و از حق دختر خانم جوانی که میانگاش

کند نسبت به هر دو سوي طیف حساس باشیم و رفتارهاي غیر اخالقـی و ناموجـه هـر دو جماعـت را     زیستن اخالقی اقتضاء می. شناخت
  ...در جاي خود نقد کنیم
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  :ر جمع دانشجویان بسیجی گفته استمهدي تائب، رئیس قرارگاه راهبردي عمار، د
اگر دشمن به ما هجوم کنـد و بخواهـد سـوریه یـا خوزسـتان را بگیـرد       . سوریه استان سی و پنجم و یک استان استراتژیک براي ماست“

  ”اولویت با این است که ما سوریه را نگه داریم
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هـا خوانـدم و در دل بـه وطـن دوسـتی و      ایتید همـت بـه سـخنان تائـب را در سـ     واکنش همسر شهید باکري و همسر شه اخیراً
پایه امنیتـی دربـاره یکـی    اسباب تأسف است که یک مقام بلند . شجاعت و صراحت این دو عزیز آفرین گفتم و بر ایشان درود فرستادم

کـاش خلـوص   . دهدمسایه را بر استان مرزي ترجیح میگوید و کشور هو دل بازانه سخن میاینچنین دست ” ایران“هاي کشور از استان
  ....ایمد؛ افسوس که از کجا به کجا رسیدهها همچنان بدرقه راه ما بوها و باکريو حریت و درایت همت

ساله در خاطره جمعی ما همیشه محفوظ و مانـدگار اسـت؛ آن عاشـقان     8ها و دالوریهاي آن عزیزان در دوران جنگ رشادت
دریغـا کـه ایـران ویـران     . ی خویش گذشتند و جان خود را فدا کردند تا ایران بر جاي بماندشرزه ارادتی نمودند و از گرانبها ترین دارای

  ...شود
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بـه  . گذاشته شده اسـت رابطه میان دین و اخالق از موضوعات مهمی است که در فلسفه دین و فلسفه اخالق به نحو مبسوط به بحث 

حجـاب در  “چنانکـه در مقالـه   . خـوانم اندیشـم و دربـاره آن مـی   است به این رابطه میکاریم، ساله هاي شخصی و حوزهاقتضاي دغدغه
مطابق بـا آن، اخـالق بـه لحـاظ داللـت شـناختی و وجـود شـناختی         . باور دارم» نظریه حداقلی فرمان الهی« ام، به آورده ”ترازوي اخالق

ها و اصول اخالقی در جهان پیرامـون مسـتقل از دیانـت و    ین ارزشعانیِ واژگان اخالقی و تعمستقل از دین است؛ به تعبیر دیگر احراز م
و دیـالوگ و داد و سـتد   » انسـجام گرایـی معتـدل    -مبنـاگرایی « در عین حال، به لحاط معرفت شناختی، اتخاذ موضـع  . متن مقدس است

 ).ه حـداکثري فرمـان الهـی   بـر خـالف نظریـ   ( میان شهودهاي اخالقی عرفی و دینی قوام بخش صدور داوري هاي اخالقی موجه اسـت 

-الل کامل اخالق از دیانـت دفـاع مـی   الزمه این سخن این است که موضع اهل نظري چون دوست عزیزم دکتر آرش نراقی که از استق

به نظرم، پذیرش استقالل کامل اخـالق از دیـن بـراي کسـیکه تلقـی متعـارف از       . کنند، موجه نیست و احتیاج به صورتبندي دوباره دارد
که در مـتن  » قدرت مطلقه خداوند«یابم، تحدیدچنانکه در می .انگارد؛ لوازمی دارد که چندان پذیرفتنی نیسترا موجه می ”اوريخداب“

از لـوازم منطقـی پـذیرش    » منبع معرفـت اخالقـی  «مقدس به کرات محل عنایت خداوند و شارع بوده و لحاظ نکردنِ متن مقدس به مثابه 
البته اگر کسی خداباور نباشد و یا از منظر خداباورانه نسبت میان دیـن و اخـالق   . نمایداست که ناموجه می ل اخالق از دیناستقالل کام

رابطـه میـان دیـن و اخـالق تبیـین      را صورتبندي نکند؛ دو اشکال فوق بر او وارد نخواهد بود؛ اما مادامیکه ذیل گفتمان ادیـان ابراهیمـی   
تـوان بـه وسـیله قرائـت روشـمند و سـازوار از       که در متن مقدس ظهور کرده و مـی » القی خداوندفرمان هاي اخ«شود، نباید نسبت به می

نظـرم در   نیز خالی از اشکال نیست؛ اما به» نظریه حداقلی فرمان الهی« البته . عنایت بودها را احراز کرد و بدست آورد؛ بیمتن مقدس آن
   .تپذیرفتنی از متن مقدس رهگشاتر اسبدست دادن فهم سازوار و موجه و  تر است و درهاي بدیل موجهمجموع در قیاس با نظریه
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، نگی و اجتماعی ایشان همـدلی نـدارم  هر چند با مواضع فره. دیروز مصاحبه با علی مطهري درباره اوضاع سیاسی کشور را خواندم
در زند که در میان سایر مجلس نشینان و دولتیـان نـا  قتی موج میجاعت و صدادر مواضع سیاسیِ مطهري، انصاف و حریت و ش اما انصافاً

بایـد از مـردم    84دریغشـان از محمـود احمـدي نـژاد در سـال      گرایان براي حمایت بـی گوید که اصولاو به درستی می. کالمعدوم است
اد ریـیس جمهـور بمانـد؛ حصـر     نـژ  داد احمـدي  کرد نباید حتی یک ساعت هم اجازه می عذرخواهی کنند؛ مجلس اگر درست رفتار می

خانگی و بازداشت میر حسین موسوي و مهدي کروبی بدون محاکمه و صدور حکـم در دردادگـاه اشـتباه بـوده؛ میرحسـین موسـوي و       
  ...اهللا منتظري خطا بود؛ سپاه در انتخابات نجلس نهم دخالت و تخلف کردهاند؛ حصر آیتیچگاه از قطار انقالب پیاده نشدهکروبی ه
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 بـا پیشـنهاد ایشـان کـامالً    . کند که خاتمی در انتخابات آتی ریاست جمهوري شرکت کنـد ه بر این نکات، مطهري پیشنهاد میوعال
آید و مباحث عظیمی که در فضـاي  سید محمد خاتمی در کشور پدید می به نظرم فضایی که در پی اعالم کاندیداتوري رسمی. موافقم

و همه دلسوزان ایران زمـین در داخـل و خـارج کشـور در آن بـه نحـوي مشـارکت خواهنـد         سیاسی و عرصه عمومی در خواهد گرفت 
شود یا تأیید صـالحیت؛ و اگـر تأییـد صـالحیت شـود،      وسیله شوراي نگهبان رد صالحیت میکرد؛ مهمتر از آن است که آیا خاتمی به 

-نگران کننده اقتصـادي و فرهنگـی و بـین    وضعیت عمیقاً افتد؟ با توجه بهمی 92تخابات ریاست جمهوري خرداد چه اتفاقاتی در روز ان

در شـرایط  ... تواند محل اجماعِ کثیري از نخبگان سیاسی، فرهنگـی، دانشـگاهی، طبقـه متوسـط شـهري     المللی کشور، تنها کسی که می
اگـر هـم قـرار اسـت     . اسـت ساله او وارد است؛ سید محمد خـاتمی   8کنونی باشد، به رغم همه انتقاداتی که به دوران ریاست جمهوري 

خاتمی رد صالحیت شود؛ هزینه این کار را باید دیگران بپردازند، نه عدم حضور خاتمی و معرفی دیگر کاندیداهاي اصالح طلبـی کـه   
   ...شانسی براي رقابت و پیروزي ندارند
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آشـنا بـوده،    ”هایدگر“انستم سپهري تا چه میزان با آثار دنوشتم، نمیرا می ”فلسفه الجوردي سپهري“هنگامیکه چند ماه پیش مقاله  
هـاي هایـدگر   با برخی از ایـده  به تصویر کشیده شده، قرابت قابل تأملی ”ما هیچ، ما نگاه“هاي ناب باطنی او که در کتاب  چرا که تجربه

  ...دارد
به همت پریـدخت سـپهري جمـع آوري شـده را      هاي سهراب سپهري است وها و نوشتهکه شامل نامه ”هنوز در سفرم“ کتاب اخیراً

لـذت وافـري    براي بار دوم آنرا به دقـت در مطالعـه گـرفتم و از خوانـدن آن     سالها پیش این کتاب را تهران خوانده بودم؛ اخیراً. خواندم
هایدگري کـه زبـان   کند؛ یهاي خویش به هایدگر اشاره م آشنا بوده و در یادداش ”هولدرلین“ برایم جالب بود که سهراب با شعر .بردم

خواهد سـخن بـا سـکوت    زند و میحرف می» فضاي سکوت«  داند و به تعبیر سپهري، شنیدن را به ما یاد می دهد و ازرا خانه وجود می
 .عجین باشد

 گیـرد، تجـاربی کـه در آن سـکوت و    خویش پرده بر می هه در آن، سهراب از تجارب کبوترانافتادم ک «bodhi » به یاد شعر
  :خاموشی گویا شده

مرغ مکان خاموش، ایـن خـاموش، آن خـاموش، خاموشـی گویـا      / برگی نه، شاخی نه، باغ فنا پیدا شده بود/ آنی بود، درها وا شده بود«
  »زیبایی تنها شده بود/ من رفته، او رفته، ما بی ما شده بود/....شده بود

  »...شبیه ترین چیز به خداوند سکوت است«: نی سده چهاردهم افتادمو به یاد این تعبیر دل انگیزِ مایستر اکهارت، عارف آلما
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در چند روز گذشته، اظهار نظر تند برخی از مراجع و روحانیون را درباره حواشـی سـفر احمـدي نـژاد بـه ونـزوئال در اخبـار رصـد         

محمد یـزدي از دغدغـه نـاراحتی اعضـاء     . خواندند» ه آورمسخر« و » دردناك«و » شرم آور« کردم؛ ایشان رفتار محمود احمدي نژاد را 
رود این مسائل سـکوت کنـیم، بـیم آن مـی     جامعه مدرسین در این باب سخن گفت و ناصر مکارم شیرازي بانگ برآورد که اگر درباره

 ...شود و معروف منکر »معروف«، »منکر«که در جامعه اسالمی ما رفته رفته، 

-د و چـه امـوري را معـروف و منکـر مـی     کنـ نبد و کـار مـی  جت مسلمانیِ این حضرات چگونه مییراندیشیدم که غبا خود می

  ...دهندمی ناگهان فریاد وا اسالما سر میانگارند و با چه مکانیس
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گفـت و  میکه احمدي نـژاد بـه کـرات دروغ مـی    در حیرتم چرا غیرت مسلمانی این مراجع و روحانیون در سالیان گذشته، هنگا
جنبید؟ چرا وقتی جوانان پـاك ایـن   خندید، نمیکرد و به ریش همه میسازي میو پرونده و آبروي عمرو و زید را می برد زدتهمت می

از مگر ایـن حضـرات   ! ملت شکنجه شدند و به زندان افکنده شدند؛ بانگی از ایشان برنخواست؟ در آن ایام منکرِخدا معروف نشده بود؟
ه هـر مسـلمان اسـت؟    فـ وظی »نفـس مـؤمن  « و » آبروي مـؤمن « ؟ که حفظ »دروغگو دشمن خداست«اند که سر منابر بارها به مردم نگفته

  ...حیرت انگیز است نظاره کردن این حساسیت امروز و عدم حساسیت دیروز انصافاً
نظیـر  تو گویی براي ایشان رذایلی از سنخ دروغ گویی، تهمت زدن، آبروي دیگران را بـردن چنـدان مهـم نیسـت کـه امـوري       

غیـر شـرعی    تـوان غیـر اخالقـی و لزومـاً    ع جنازه هوگو چـاوز رخ داد را نمـی  رخ داد؛ بگذریم از اینکه آنچه در مراسم تشیی آنچه اخیراً
  ...قلمداد کرد

مـت زدن  بود و اموري از سنخ دروغ گـویی و ته » رذایل قوه شهویه«مطابق با مبانی حضرات، آنچه در ونزوئال رخ داد در زمره 
هیچ مالك شرعی و اخالقی در دست نداریم که رذایل قوه شـهویه بـدتر   . گیردقرار می »رذایل قوه غضبیه« در زمره... ه کردن و شکنج

یابم، اموري نظیر نپوشـاندن مـوي سـر و گـردن و دسـت دادن بـا یـک زن در روزگـار         چنانکه در می( ایل قوه غضبیه اندو نارواتر از رذ
گـذرد؛  از روحـانیون بـا آنچـه در جامعـه مـی     مواجهـه برخـی   ). آیند و اخالقا روا هستندیه به حساب نمیمره رذایل قوه غضبکنونی در ز

گـزد؛ ظلمـی کـه در    بیرون بودن تار مـویی ایشـان را مـی   آنقدر که دست دادن با زن نامحرم و  .عبرت آموز است و البته تأسف بر انگیز
. انگیـزد شود، حساسیت ایشان را بر نمـی ه زده میشود و تهمتی کی که گفته میشود و دروغرود و آبرویی که ریخته میحق کسانی می

  ...تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل
نسـبت بـه امـور     ؛ ثانیـاً وزگار کنونی بدون دلیل تنـگ نکنـیم  روا را در ر دایره امور اخالقاً کند که اوالًزیستن اخالقی اقتضا می

. سـبب فـرو ننهـیم   برجسته نکنیم و امري دیگر را بـی  جهت امري را بیش از حدمتوازن داشته باشیم و بی یکسان وناروا حساسیت  اخالقاً
   ...متأسفانه رفتار بخشی از صنف روحانیت ما از این حیث اشکاالت جدي دارد و باید از نو سامان یابد
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  دـوروزي وزیـاد نـد بـرآمـر آذاري بـاب
 گوید رسید و مطرب که می خواهم وجه می می

  واهد گشود از دولتم کاري که دوشگوییا خ
 دمید کردم دعا و صبح صادق می من همی

  و صد هزاران خنده آمد گل به باغ با لبی
 اي بویی شنید از کریمی گوییا در گوشه

کـنم در سـال   زو مـی آر. گـویم ه همـه دوسـتان و عزیـزان شـادباش مـی     در رسـیدن بهـار و رسـتاخیز طبیعـت را از صـمیم دل بـ      
خورشیديِ پیش رو، روزها و شبهاي بهتري در انتظار همه ما باشد و به بهانه در رسیدن بهارِ آفاقی، روزگـار تلـخ کنـونی سـپري شـود و      

از  بـه شـیوه بـاران پـر    «سرماي استخوان سوزِ زمستان از میان رخت بربندد و ضمیر ما ماالمال از امید و خنده و نشاط و کامیـابی گـردد و   
  :»طراوت تکرار

  اي تابستانیت کوـار عاشقی گرمـي بها
  که خزان گرد زمستان خیمه زد بر آشیانم
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. روز جمعه گذشته در جلسه سخنرانی دکتر احمد کریمی حکاك در دپارتمان مطالعات خاور میانه دانشگاه تورنتو شـرکت کـردم  
لـذت بـردم و وقـتم     ند؛ از شنیدن سـخنرانی ایشـان و بحـث و گفتگـوي بـا ایشـان واقعـاً       سخنرانی کرد ”شعر مدرن فارسی“ایشان درباره 

در واقـع، شـعر مـدرن فارسـی      .رسـد رسی به دهخدا و پروین اعتصامی میمطابق با تفسیر کریمی حکاك، تبار شعر مدرنِ فا. خوش شد
ضمون برخی از اشعارِ پـروین اعتصـامی و دهخـدا نیـز مـدرن      شود؛ چرا که مبا نیما آغاز نمی ”محتوا“ و  ”فرم“که عبارتست از نو شدن  

فاصـله   (moral discourse) است، به رغم اینکه قالب و فرم اشعار ایشان سنتی است؛ اشعاري که از پند و وعظ و نصـیحت اخالقـی  
هـاي خـویش   دغدغـه  هـاي شخصـی و  از خود و بر آفتـاب افکنـدنِ تجربـه   شاعر در سخن گفتن   (agency)گیرد و در آن عاملیت می

-در شعر او از دیگـر مؤلفـه  ... »ردمم« ، »ملت« ،»وطن« همچنین عزم و اراده شاعر بر تغییر جهان و ورود مفاهیمی چون . شودبرجسته می

او نـرو  در اشعار نیما تغییر دو مؤلفه فرم و محتوا به طور همزمان رخ داده و بیشتر به چشم مخاطبـان شـعر او آمـده؛ از ای   . هاي شعر نوست
ل نوپـاي  نشـیند و طفـ  سرایش اشـعار او بـه بـار مـی     در واقع، جریانی که پیش از نیما آغاز شده بود با. اندرا پدر شعر مدرن فارسی نامیده

ایمـان بیـاوریم بـه    « و » تولـدي دیگـر  « ،  »عصـیان « هاي پیشنهادي ایشان، اشعار دفاتر به نظرم با معیار. آوردشعر مدرن فارسی سر بر می
هـاي درخشـان شـعر    مـره نمونـه  سـپهري در ز  »حجم سـبز «و » مسافر«، »صداي پاي آب« فروغ فرخزاد و همچنین دفاتر» آغاز فصل سرد

او منتشـر شـده فاقـد    سال پیش از مرگ  2و که آخرین دفتر شعر سپهري است » هما هیچ، ما نگا« جالب است که دفتر . مدرن فارسی اند
همچنـین شـعر   . کریمی حکاك است و در مجموع محتـواي مـدرنی نـدارد، هـر چنـد قالـب مـدرنی دارد       هاي پیشنهادي برخی از مؤلفه

  ...لحن انذاري و تنبیهی دارد و با دیگر اشعار این دفتر سنخیت چندانی ندارد »حجم سبز« در دفتر » سوره تماشا«
شـر شـده، بـه دوسـتان     به زبان فارسی هم منتخواندن کتاب دکتر احمد کریمی حکاك درباره شعر مدرن فارسی را که خوشبختانه 

  .کنمعزیز توصیه می
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-بـا پدیـده ارمیـا را از منظـر جامعـه     بـه نیکـی مواجـه     ”سیاسی یک ملـت  -ارمیا و مصائب اجتماعی “علی امیر مؤید، نویسنده مقاله 

دین اسـت؛ بلکـه دینـداران و غیـر     بی/ نه دوگانه دیندار ی جامعه مابنا بر رأي ایشان، مشکل اساسی کنون .شناختی به تصویر کشیده است
در قصـه  . گیرنـد کنند نادیـده مـی  اندیشند و رفتار نمیادین دیگران را که مثل ایشان نمیدیندارانی هستند که کرامت انسانی و حقوق بنی

 عمیقـاً . رمـت ایـن خواننـده گشـودند    پسندیدند، آشکارا زبان بـه تخفیـف و تـوهین و هتـک ح    اي که سبک پوشش او را نمیارمیا، عده
ناشـکیبایی  اسباب تأسف و شرمندگی است که زندگی در فصاي آزاد خارج از کشور براي جماعتی سوغاتی بهتر از غیر مدارا گري و 

  .به ارمغان نیاورده است
کـه همـوطن آنهاسـت و مثـل     اي یند؛ دیگـري ناشـکیبا » دیگـري « دینی خویش مباهی و مبتهجند، در مقابل برخی از ایشان که به بی

کننـد و اینچنـین نسـبت بـه حقـوق      ن حال خویش را دمـوکرات قلمـداد مـی   طنز روزگار است که این جماعت در عی. اندیشدایشان نمی
غیـر   ”حجـاب اجبـاري  “ام، چنانکـه پیشـتر آورده  . گیرنـد و و دیگـر مسـلمانان را بـه سـخره مـی     عنایتند و معتقدات ابی »دیگري«بنیادینِ 

قی است و پوشیدن روسري و چادر به اجبار در ترازوي اخالق وزنی نـدارد و اگـر ایـن امـر اکنـون در کشـور مـا جـاري و سـاري          اخال
اي از هموطنـان مـا،   عـده . نیـز نـاروا و فرونهـادنی اسـت     ”حجابی اجبـاري بی“از سوي دیگر، . است، غیر اخالقی و ناروا و نا موجه است

هـاي دموکراتیـک سـکوالرِ    بناسـت در نظـام  . گـر اسـت و غیـر مـدارا محـور     کنند که سـتیزه می دفاع میته از سکوالریسدانسته و نادانس
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الزمه این سخن ایـن اسـت کـه نـه طـرف      . طرف باشندادهاي مدنی نسبت به همه ادیان بیاخالقی و کارآمد و برگرفتنی، حکومت و نه
-نی از سـطح جامعـه نباشـند؛ بلکـه بـی     و در پی از میان برداشتن نمادهاي دیدینی را طرف بیدینی از ادیان را بگیرند و نه از سوي دیگر 

  ...رسد تا رسیدن به این نگرش و نگاه منصفانه عادالته راه بلندي در پیش داریمبه نظر می. نظاره گر امور باشند طرف باستند و
 

 2013, 11آوریل  .74
  »...غم من، لیک، غمی غمناك است /دیگران را هم غم هست به دل/ مثل این است که شب نمناك است«

ین غمگـ  همیشه در برابر وقوع بالیاي طبیعی نظیر زلزله عمیقاً. ها ایرانی در بهت و اندوه فرو بردزلزله بوشهر مرا همچون میلیون
از دسـت داده؛  هـاي جگـر شـکاف مـادري کـه فرزنـد خـود را        نعره: بینموانی نوع بشر را به رأي العین میشوم و عجز و ناتتاب میو بی

کنـد؛  ها عروسک خود را جسـتجو مـی  هاي طفل خردسالی که در خرابهاش ویران شده؛ گریهل پدري که خانه و کاشانه خانوادهاستیصا
  ...امکانات حداقلی بهداشتی و معیشتیِ بازماندگان زلزله

امیدوارم خداوند به بازمانـدگان قـدرت   . گویمخونگرم و با صفاي بوشهر تسلیت میوقوع این زلزله تلخ و دردناك را به مردم 
هاي انسانی و نوع دوسـتانه مـا از میـزان    بدون تردید،کمک. آن کنار بیایند و توانی عطا کند تا بتوانند این رنج جانکاه را تحمل کنند و با

  ....عبادت به جز خدمت خلق نیست« : کاهد، کهنج و درد هموطنان عزیز بوشهري میر
 

 2013, 26آوریل  .75
بـرم و بـا   پنـاه مـی   ”سـپهري  هشت کتـاب “آید، براي رفع مالل به دیوان حافظ و یا  گیرد و حس غریبی به سراغم میوقتی دلم می معموالً

سالهاست با این دو کتـاب شـورانگیز در سـفر و    . شودوقتم خوش می ”هشت کتاب“ ر چندین غزل حافظ یا اشعار مختلفخواندن مکر
و فضـاي   بخشـد قند مکرري است کـه جـانم را جـال مـی    اشعار این دو کتاب بسان . ینی با آنها برخوردارحضر مأنوسم و از نعمت همنش

  :کردمابیات حافظی را با خود زمزمه می این اخیراً. کندضمیرم را معطر و مطرا می
  خواهد گشود از دولتم کاري که دوشگوییا 

 من همی کردم دعا و صبح صادق می دمید

 ن خنده آمد گل به باغبا لبی و صد هزارا

 از کریمی گوییا در گوشه اي بویی شنید

  دامنی گر چاك شد در عالم رندي چه باك
 جامه اي در نیکنامی نیز می باید درید

  آن لطایف کز لب لعل تو من گفتم که گفت
 وین تطاول کز سر زلف تو من دیدم که دید

  تیر عاشق کش ندانم بر دل حافظ که زد
  ز شعر ترش خون می چکیداین قدر دانم که ا

  
 2013, 29آوریل  .76
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دربـاره تـأمالت   ) عبـدالکریم سـروش  ( خصوصی و در جمع دوستان همـدل، پـدر  چند هفته پیش، ایامی که لندن بودم، در محفلی 
ر مطابق با تلقی ایشان، مقوله وحـی و کـالم وحیـانی از جـنس تفسـی      .سخن گفتند” رؤیاي نبوي“ تازه خویش درباره وحی تحت عنوان 

هـا و  در ایـن تلقـی، داسـتان    .دیده و با مخاطبان در میان گذاشته استی اسالم در طول سالیان متمادي میرؤیاهایی است که پیامبر گرام
ت زبانی آن تجـارب را بـر آفتـاب    دیده و ناظر آنها بوده و سپس صورتی است که ایشان در عالم رؤیا میهاي متن مقدس، اتفاقاروایت

یـده و سـپس بـا    دکاشفاتی بوده که در عـالم رؤیـا مـی   گویی پیامبر اسالم نظاره گرِ م .داده استش چشم دیگران قرار میافکنده و پیمی
تأییـدات خداونـدي؛    رؤیاهاي نبوي از سنخ رؤیاهاي صادقه است و پیامبر گرامـی اسـالم نیـز مؤیـد بـه     . نهاده استمخاطبان در میان می

 :و تجلیات و تعینات عدیده او عالم را پر کرده، که رنگ استصورت و بیخداوندي که بی

  گاه خورشیدي و گه دریا شوي
  گاه کوه قاف و گه عنقاء شوي

  و نه این باشی نه آن در ذات خویشت
 اي فزون از وهمها وز بیش بیش

ددي که در یکسـال  همچنین در محافل مختلف و متع. ایمدر این باب به تفصیل گفتگو کرده ها پیش با پدر در خلوتاز مدت
. پـرده بـر گرفتـه اسـت    از تأمالت جدید خود در باب وحـی   اخیر با دوستان همدل در آمریکا و انگلیس برگزار شده، نیز ایشان مختصراً

 ”بسـط تجربـه نبـوي   “اگـر در    .عبـدالکریم سـروش اسـت   ” بسط تجربه نبـوي “مکمل ایده ” بسط رؤیاي نبوي“ایده   یابم،چنانکه در می
کنـد و مـدخلیت   -شخصیت نبی در پیدایش وحـی ریـزش مـی   ر قابلیت و فاعلیت و بازیگري پیامبر در دریافت وحی است و سخن بر س

رود؛ ر گرامی اسالم هـم انگشـت تأکیـد مـی    گري و اهمیت رؤیاهاي قدسیِ پیامببر تماشاگري و نظاره ”بسط رؤیاي نبوي“تام دارد؛ در 
چنین تلقی بدیع و نامتعارفی از وحی، البته آثـار و نتـایج مهـمِ    . است) قرآن(دایی متن مقدس رؤیاهایی که قوام بخشِ کالم وحیانی و پی

از  کنـد، فقهـی هـم کـه قویـاً     ه تلقی ما از مقولۀ وحی تغییـر مـی  هنگامیک. االهیاتی و فقهی دارد؛ االهیاتی که صبغه تنزیهی و سلبی دارد
  ...کندیدا میشود، ماده و صورت دیگري پکالم و االهیات مشروب می

مجـازي منتشـر   عبدالکریم سروش تا یک ماه آینـده در فضـاي    ”رؤیاي نبوي “امیدوارم مقالۀ مهم، تأمل برانگیز و عافیت سوزِ 
مندان و اهل نظر قرار گیرد؛ کسانیکه در جهان راز زدایـی شـده کنـونی، دلمشـغول امـر متعـالی و بدسـت دادن        شود و پیش چشم عالقه

  ... اندز ساحت قدسیِ هستی و کالم وحیانیاري اتلقی موجه و سازگ
  

  2013، 2می .77
تقدیم به مادرم، بـه گلـی کـه    “: خاطرم هست سالها پیش وقتی پایان نامه رشته داروسازي خود را به اتمام بردم، بر دیباچه آن نوشتم

اکار ایرانـی  نازنینم و دیگـر مادرهـاي فـد   در رسیدن روز مادر را به مادر . ”همه زحمت من بر دوش اوست و همۀ رحمت او هدیه به من
اي چشمداشـت و  رشـوت و بـدون ذره  علـت و بـی  اند و بینه شاهدان بازاري بلکه پرده نشینگویم؛ مادرانی که از صمیم دل تبریک می

کـنش  “ صـداق   به تعبیري که در آئین هندو آمده، رفتار عمـوم مـادران، م   .ورزندفرزندان و نزدیکان خویش محبت می محاسبه در حق
  ...بخشند و به دوران، باراند و دریا صفت به نزدیکان گوهر میکنندریغ و خورشید صفت نورپاشی میاست؛ ایشان بی ”بی خواهش

منـد نشـوم و   متأسفانه از دیدار او چنـدان بهـره  به رغم میلم، بازي روزگار چنان رقم خورد که در سالیان اخیر مادرم را کمتر ببینم و 
شـوم و بـه   د بگیرم و بر بال خاطرات سوار مـی شوم، از قوه خیال مدیی که در این سوي دنیا دلتنگش میروزها. خدمت او باشم کمتر در

کنم و انبوه خاطرات تلخ و شیرین گذشـته را مـرور کـنم و در دل صـبوري، اسـتقامت، فـداکاري و روحیـه مقـاوم         ها سفر میدوردست
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نم و از زبـان حـافظ خطـاب بـه او     کـ ، سالمی دوباره می»وسیع است و تنها و سر به زیر و سخت« ري که ستایم و به مادمی مادرم را قویاً
  :خوانممی

  ید مژده که ایام غم نخواهد ماندرس
 چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند

 بر این رواق زبرجد نوشته اند به زر

  که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند
  

  2013، 6می  .78
رهگشـا و قابـل   » آزادي بیـان و اهانـت بـه مقدسـات    « در بحـث از  » آزادي رفتار« و » آزادي بیان«یابم، تفکیک میان در میچنانکه 

اسـت و نـه   » رفتـار «رسـد، از سـنخ   بـه نظـر مـی    هاي دینی بر خالف آنچـه ابتـدائاً  ت کردن به دیگران، از جمله شخصیتاهان. تأمل است
تـوهین کننـده مرتکـب انجـام      زبانی و گفتاري، متضمن بکار بردن واژگانی چند است؛ اما شخصدرست است که اهانت کردنِ  .»بیان«

کند که کسی به صورت من سیلی بزند، یـا بـا   یتفاوتی نم .است» افعال گفتاري« شود؛ به تعبیر جان سرل، اهانت کردن در زمره فعل می
دهـد  کند و مرا آزار مـی ویی کلمات را به سمت من پرتاب مینیز گ ررکیک مرا خطاب کند؛ در حالت اخی بکار بردن واژگانِ موهن و

است، هر چند صـورت بیـانی    »رفتار« اهانت کردن نباید از ما رهزنی کند؛ چرا که اهانت کردن در زمره  »بیانی«پس ظاهرِ . رنجاندو می
راتیـک، آزادي بیـان داریـم، آزادي مطلـقِ رفتـار      توان تصدیق کرد در حالیکه در یـک جامعـه دموک  با عنایت به این تفکیک، می. دارد

انگارند؛ اهانت کـردن هـم در   ناروا و غیر موجه می ...نداریم و عموم عقال انجام برخی از رفتارها را از قبیل دزدي کردن، شکنجه کردن
 1966حقـوق مـدنی و سیاسـیِ مصـوب      المللـیِ میثاق بین 19کما اینکه در ماده  زمره رفتار انسانهاست و باید بر آن قید و بندي گذاشت؛

بـه قـدري کـم    » اهانـت « و» طنز«و » نقد«عالوه بر این، نباید مرز میان  .ها و قید و بندها تأکید رفته استاین محدودیتسازمان ملل نیز بر 
در زمـره دیگـر    هـا، اهانـت کـردن، فعلـی طبیعـی     در زبان فارسی و دیگر زبـان . شود مفهومی بال مصداق» اهانت کردن« رنگ شود که 

» اهانـت کـردن  « اگر مسئله به نحوي صورتبندي شـود کـه   . مصادیق چندي دارد و باید نسبت بدان حساس بود افعال طبیعی است و قطعاً
  .بدل به مفهومی بال مصداق شود؛ این سخن با شهود هاي زبانیِ فارسی زبانان و دیگر زبانها منافات جدي دارد و امري است ناموجه

 است و بـه نظـرم اخالقـاً   » آزادي بیان« امعه دینی و غیر دینی، از مصادیقر الحادي و خدا ناباورانه در یک جامعه، اعم از جنشر افکا
نـاروا و ناموجـه اسـت و    » رفتـارِ «اي آنرا نپسندند؛ در حالیکه اهانت کردن بـه معتقـدات دینـی از مصـادیق     روا و برگرفتنی، هر چند عده

در عین حال رفتار خشـونت آمیـز بـا شـخصِ اهانـت کننـده نیـز غیـر اخالقـی و          . شودريِ دیگري بر آن بار میحکام هنجافرونهادنی و ا
هـاي  ر دینی، از حقـوقِ بنیـادینِ اقلیـت   به عنوان یک روشنفک .گشایدرفتنی نیست و گرهی از کار ما نمیناموجه است و به هیچ وجه پذی

کنم و هر فتوا یا سـخنی را کـه متضـمن بـه خطـر افتـادن و سـتاندن        امعه دینی دفاع میباوران در یک جدینی و همچنین کافران و خدا نا
   .انگارم و بدان باور ندارمگر اندیش باشد، اخالقا ناموجه میجانِ انسانهاي د

  
  2013، 8می  .79

اسـاتید و کارکنـان آغـاز    را در سه سطح دانشـجویان،  » حجاب و عفاف«در اخبار خواندم دانشگاه تهران برنامه خود در زمینه  اخیراً
مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه تهران گفته است لباس فرمی طراحی شده که از سال جاري کارکنان زن موظـف هسـتند از    .کرده است
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هـاي  وي همچنـین از جداسـازي بوفـه   . شـود ته انظباطی کارکنان فراخوانده مـی این لباس استفاده کنند، کسی هم که تخلف کند به کمی
  ...ی و سالن هاي مطالعه مختلط دانشجویی خبر داده استدانشجوی
العین تجربه کرد و دیـد تـا   ناکارآمدي و ناروایی آنرا به رأياري را چند بار باید آزمود و بطالن و زگدانم این نگرش و سیاستنمی

نهـا پشـیمانی و ناکـامی را    مایـد، ت آزخص عاقلی که آزمـوده را دوبـاره مـی   ش. »من جرب المجرب حلت به الندامه« : از آن دست کشید
  ...ها مؤثر واقع شود که در سی سال گذشته جواب داده بوداريزگود این سنخ سیاستاگر قرار ب. بردنصیب می

اسـت؛ رفتـاري کـه در آن    آنچه بیش از هر چیز مقوم رفتار عفیفانه است؛ رفتار مناسب و نوع دوسـتانه و انسـانی بـا جـنس مخـالف      
اي هـ هـا و سـالن  هبا جدا سازي بوفـ . ”بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است“: نیست »ژه جنسیاب« جنس مخالف،

طراحی لباس فرم اجباري براي کارکنـان زن دانشـگاه غیـر اخالقـی اسـت، چـرا کـه متضـمن          .شودمطالعه فقط صورت مسئله پاك می
اقـل  هـاي بـالغِ ع  دنیا محصول اختیـار و تصـمیم انسـان   است و در اکثر ممالک  نادیده گرفتن حق پوشش ایشان است؛ پوششی که عرفی

فانه اسـت کـه متأسـ    ”حجـاب اجبـاري  “ این امر مصـداقی از قـانون غیـر اخالقـی و غیـر عادالنـه       . کنداست و دولت در آن دخالتی نمی
  ...ی نگشوده استشود؛ قانونی که کارنامه موفقی نداشته و راهی به دهسالهاست در کشور ما اجرا می
ان در محـیط دانشـگاه اسـت؟    گزاران فرهنگی ما تصور کنند چاره کار برخورد کمتر میان دختران و پسرچرا باید مدیران و سیاست

گـر ایـن دانشـجویان    کنند؟ مهاي دنیا چنین میین تن دهند؟ مگر در دیگر دانشگاهخواهند به اقتضائات زندگی شهري و امروزچرا نمی
هـا و تصـمیمات نـاروا، هـم     در سطح شهر ببیننـد؟ ایـن بخـش نامـه    هاي بیرون از دانشگاه نتوانند همدیگر را در رستورار نمیدختر و پس

  ...متضمن توهین به شعور دانشجویان پسر و دختر است و هم نشان دهنده غفلت از مناسبات و روابط گسترده انسانی در روزگار کنونی
ور این قانون غیر اخالقیِ ناکارآمد لغو شود و فضایی فراهم شود که در آن دختـران و پسـران جـوان،    امیدوارم در آینده نه چندان د

دوشادوش دیگر شهروندان ایرانی به اختیار خویش لباس بپوشند و مجال اندیشیدنِ عمیق به حدود و ثغور زیست اخالقی را پیـدا کننـد؛   
انِ عاقل، به خود او محول شده و شخص مجال عبـور از ظـاهر بـه بـاطن را     زیست اخالقی اصیلی که در آن چگونگی پوشش عرفی انس

کند؛ زیست اخالقـی اصـیلی   ز پوشش اجباري و دستوري جستجو میپیدا کرده و رفتار انسانی ِاخالقی موجه با جنس مخالف را بیرون ا
  :فاتی نداردکه با زیست دینی و ایمانیِ شورانگیز و رهایی بخش، البته قابل جمع است و هیچ منا

  »ترا در سرآغاز یک باغ خواهم نشانید/ گرم» استوا«و آن وقت من مثل ایمانی از تابش «  
 

  2013، 14می  .80
مفسـد  « هاي خود، سـید محمـد خـاتمیِ نـازنین را     ر یکی از سرمقالهدیدم حسین شریعتمداري، مدیر مسئول روزنامه کیهان، د اخیراً

  ...خطاب کرده است» جنایتکار« و» وطن فروش« ، »فی االرض
دوره دوم . اهللا مهاجرانی در لندن برایم تعریـف کردنـد  افتادم که چند سال پیش سید عطاء ايندن سرمقاله ایشان، به یاد خاطرهبا خوا

الی بـراي گفتگـو   ریاست جمهوري هاشمی رفسنجانی، در حاشیه جلسه مدیران مسئول مطبوعات با رئیس جمهور، جناب مهاجرانی مج
روزنامه کیهان در آن ایام نوشته بود عبدالکریم سروش در سفر به آلمان جاسوسی کرده و اسـرار مملکتـی را بـا    . یابدیعتمداري میبا شر

هـا و اطرافیـانش داري داشـته    ما هر اختالفی که با سـروش و ایـده  گوید ششریعتمداري میمهاجرانی به . بیگانگان در میان گذاشته است
چسـبد و ایـن   دانـم کـه وصـله جاسوسـی بـه سـروش نمـی       دانی، من هم میات منتشر کن؛ اما شما میو در روزنامهرا بنویس باش و آنها 

شـریعتمداري   !ها در میـان بگـذارد؟  اي دارد که با خارجیمانهسروش چه منصب دولتی و اطالعات محر. تهمتی ناروا و غیر موجه است
بسـت؛ چراکـه در فقـه بـابی داریـم تحـت       » افترا«زد و » بهتان« شود به ایشان ما میدانم سروش جاسوسی نکرده، امی: گویددر پاسخ می
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و در عـین حـال خـالف     مطابق با این بابِ فقهی، اگر مردم به دور کسی جمع شـوند کـه محبوبیـت و نفـوذ زیـادي دارد     . »مباهته« عنوان
زد و شخصـیت او را تخریـب   » تهمـت  «و » بهتـان « وان بـه او  تـ را از اطراف او پراکنده کرد، مـی  توان مردمگوید و نمیاسالم سخن می

  ...کرد و از این طریق با او در پیچید و از نفوذ و تأثیرش کاست
در یکـی از سـرمقاله هـاي خـود بـه      نیز در اواسط دهه هفتاد شمسـی  » صبح«آورم مهدي نصیري، مدیر مسئول هفته نامه به خاطر می

  .ن همدالنه کرده بودپرداخته و آنرا تبیی» مباهته« هقص
شود، الحق اسـباب تأسـف اسـت و    اخالقی در وادي سیاست ورزیده میاین افراد براي تئوریزه کردن بی جد و جهدي که از سوي

تـوان مصـادیق   مصداقی داشته باشـد، کـه دارد؛ مـی    ، معنایی و» از خود بیگانگی اخالقی«و » الیناسیون«اگر . حیرت انگیز و عبرت آموز
ذبح اصولِ بنیادینِ اخالقی به نام دیانـت و فقاهـت در پـاي مصـلحتی برتـر و در      : ها سراغ گرفترا در این سنخ سخنان و آموزهن آنروش

دیانـت  . ماندرزي دینی در این روزگار محفوظ میوه اینگونه دیانت و سیاست و سیاستعین حال منت بر سر خدا و خلق او گذاشتن ک
-ط و خطاي اخالقی را موجه جلوه مـی گیرد و هر خبهاي اخالقی را به هیچ میکرامت انسانی و پرنسیب از اخالق،و دین ورزيِ بریده 

تمی همین منطق باطل و خطرناك و فهم معوجِ از دین است که دست امثال شریعتمداري را در دروغ پراکنی و تهمت زدن بـه خـا  . دهد
در همین راسـتا، شـریعتمداري دو سـال و انـدي پـیش در      . ته باز گذاشته استاین دیار در دو دهه گذش هو دیگر انسانهاي شریف و آزاد

  ...هاي امنیتی معرفی کردنیروي هه آشکارا تهمت زد و او را در زمریک برنامه تلویزیونی به مرحوم صانع ژال
در ایـن روزگـار بـرده، تأمـل     را  شِ شریعتمداري که آبرو و رونق مسلمانیوقتی در احوال و رفتار غریب و اخالق ستیز و آزادي کُ

   .»کافرم من گر از این شیوه تو ایمان داري« :مکنبرم و با خود زمزمه میکنم؛ به خدا پناه میمی
 

  2013، 21می .81
سـاله اخیـر او در    4اسـت و کارنامـه سیاسـی     57اکبر هاشمی رفسنجانی که شناسـنامه انقـالب بهمـن     »!روزگار غریبی است نازنین«

اگـر  . مانـد در انتخابـات ریاسـت جمهـوري بـاز مـی     قابل قابل دفاع است، از شـرکت   بز و احقاقِ حقوق مردم انصافاًحمایت از جنبش س
للـی ایـران بـه نحـو محسوسـی      المشد و مشکالت داخلی و بـین د و شور و شوقی در دلها به پا میشآمد، آشتی ملی محقق میهاشمی می
-اخلی و خـارجی دیگـر بـه جـایی نمـی     شد و بانگ جنگ طلبان و تجزیه طلبانِ دشتر میبات ایران در منطقه بسی بییافت و ثکاهش می

  ...مبهم کشور عزیرمان ایران هایم و آینداکنون ما مانده. رفترسید و به محاق می
ت مسـ از سوي دیگر، محمد باقر قالیباف، براي اینکه دل عمرو و زید را در انتخابات ریاست جمهـوري پـیش رو بدسـت آورد، سر   

گوید که در حوادث کوي دانشگاه تهـران، سـوار بـر موتـور      آبروي خویش زده و به صداي رسا می هاز باده قدرت، چوب حراج بر تتم
کنـد و  هاشـمی رفسـنجانی را رد صـالحیت مـی     آنوقـت، شـوراي نگهبـان،   . زده اسـت  هزار، دانشجویان مظلـوم و بیگنـاه را کتـک مـی    

  ...تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل: پناه را تأییدبیحیت ضارب دانشجویان مظلوم و صال
عـیض آمیـز و غیـر منصـفانه رنجـور      هـاي تب و از این رفتـار » گیرد ابر دلم میبه اندازه یک «کنم،نگامی که این اتفاقات را مرور میه

زنـم کـه    در عـین حـال بـه خـود نهیـب مـی      . ومشام میرد و نگران آینده نامعلوم ِ میهنگی شوم و حزنی عمیق سراسر ضمیرم را فرا میمی
. شود و روزهـاي بهتـري در خواهـد رسـید    سوز سپري می تلخ و سرماي استخوان؛ این روزهاي »چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند«

ی مهلـک و ویرانگـر   سـم میدي میدي و یأس بر ما مستولی شود؛ که نا اُهر چند سخت و دردناك است؛ اما نباید بگذاریم در این ایام، نااُ
 .»بنیاد بقا محکم از اوست« د دل قوي داشت و امیدوار بود؛ کهپیش رو، بای هدبه رغم مشکالت عدی. است

 نیست دستوري در اینجا قرع باب
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  مید واهللا اعلم بالصوابجز اُ
  

  2013، 24می .82
انـت و فقاهـت و سیاسـت، از خـود بیگانـه شـوند و       الیناسیون اخالقی در یک جامعه دینی، معنایی جز این ندارد که کسانی به نام دی

پشت به قبله نمـاز کننـد و اصـول اخالقـی را، پـیش چشـم همگـان، بـدون شـرمندگی نقـض کننـد و آبـرو و رونـق مسـلمانی را از بـین                
تظـري در سـپهر   سوز سپري خواهد شد و دوباره کسانی از ساللۀ پاك بازرگان و سحابی و من این روزهاي تلخ و سرماي استخوان...ببرند

چشـمان را  «سیاست ایران زمین سر برخواهند آورد و مسلمانی را به لطافت یک نسیم سحري با اخالق و سیاست همراه خواهنـد کـرد و   
ــید، دل  ــا خورش ــایه   ب ــق، س ــا عش ــا را ب ــاخه  ه ــا آب، ش ــا را ب ــاد  ه ــا ب ــا را ب ــد زد » ه ــره خواهن ــی  .گ ــه ب ــان از فق ــان   ام ــالق و فقیه  اخ

 پروا؛  ن بیتقوا و مریدا بی

  اي غـــزلــوارة پـایـانـی دیـوان نــبــوت
  حـجـت بالـغـۀ شـاعري حضـرت بـاري

  به خدایی که تو را شاهد سـوگند قلـم کرد
  کـه حـریفان قـلـم را به فقـیـهان نسـپاري

  
  2013، 28می .83

ي است کـه خـیس   دانم چه سرّاران قدم زدم؛ نمیبیرون و زیر ب از منزل زدم. باریدان تند و دل انگیزي در تورنتو میامروز عصر بار
پس از بند آمدن باران، مه غلیظی فضاي جنگلی اطـراف را  . اي ندارمان میانهشدن زیر باران را خیلی دوست دارم و با چتر برداشتن چند

هجـوم خـالی   « عظمت و غربـت و  مهابت و  هو تماشاي مه انبوه پیرامون بودم؛ احوال غریبی داشتم و در چنبرفرا گرفت؛دقایقی چند مح
آنـرا چنـد بـار    . به منزل بازگشتم و تفألی به دیوان غزلیات سـعدي زدم؛ غـزل لطیـف و شـورانگیز زیـر آمـد      . گرفتار آمده بودم »اطراف

  :مرا به وجد آورد و وقتم را خوش کرد ورزي و نازك اندیشی و دلیري سعدي حقیقتاًخواندم؛ مضامین ژرف ابیات و ذوق
  رابتر کرد جراحت جداییخبرت خ

  چو خیال آبِ روشن که به تشنگان نمایی
  تو چه ارمغانی آري که به دوستان فرستی
  چه از این بِه ارمغانی که تو خویشتن بیایی
 بشدي و دل ببردي و به دست غم سپردي

  شب و روز در خیالی و ندانمت کجایی
  دل خویش را بگفتم چو تو دوست می گرفتم

  یان بکنند بی وفایینه عجب که خوبرو
 سخنی که با تو دارم به نسیم صبح گفتم

  دگري نمی شناسم تو ببر که آشنایی
 من از آن گذشتم اي یار که بشنوم نصیحت

  برو اي فقیه و با ما مفروش پارسایی
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 درِ چشم بامدادان به بهشت برگشودن

  نه چنان لطیف باشد که به دوست برگشایی
 

  2013، 31می .84
 که حضور و غیبت افتد تو نه مثل آفتابی

  دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی
 دل دردمند ما را که اسیر توست یارا

  ه وصال مرهمی نه چو به انتظار خَستیب
 چه حکایت از فراقت که نداشتم ولیکن

 تو چو روي باز کردي در ماجرا ببستی

همصـحبتی و  رسـیدم و از  اهللا سـحابی مـی  رحـوم عـزت  در محافـل گونـاگون خـدمت م   توفیق داشتم روزگاري که ایران بودم، 
از بخت بد، توفیق دیدار مرحـوم هالـه   .... هاي احیاء در ماه مبارك رمضان، حسینیه ارشادمراسم شب: شدممند میهمنشینی با ایشان بهره

 .سحابی را کمتر یافتم و در مجموع به تعداد انگشتان یک دست ایشان را مالقات کردم

آن عاشـقان شـرزه کـه بـا شـب       «: بازگشت این دو کبوترِ سـبکبارِ سـبکبال  ف است با دومین سالگرد پرواز بیصاداین روزها م
پـاك مهـدي بازرگـان، محمـود طالقـانی و       هابی و هاله سحابی از تبار و ساللعزت اهللا سح .»رفتند و شهر خفته ندانست کیستند/ نزیستند
اي که رنج خـود و راحـت یـاران را طلبیدنـد و از آبـرو، مـال و جـان خـویش بـراي تحقـق           ادهحابی بودند؛ خورشید سواران آزیداهللا س

آرمانهاي واالي انسانی و دینی و سیاسی خویش گذشتند و هم نورد افقهـاي دور شـدند و پشـت حوصـله نورهـا دراز کشـیدند؛ کـه بـه         
  .»می رسید مگر از آنچه دوست دارید بگذرید و انفاق کنیدبه حقیقت نیکی ن: لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون« : تعبیر قرآن

هنگامیکه دو سال پـیش، ایـن دو   . امبردباري و آزادگی ایشان را ستودهبارها در خلوت، حریت، شجاعت، صداقت، سخاوت، 
ي صابر نیز مظلومانـه از  عزیز نابهنگام و ناباورانه کوچ کردند و از پی یکدیگر روي در نقاب خاك کشیدند و پس از ایشان، مرحوم هد

شـد و بـا خـود    پا شده بود و چشمانم مکرر تر می اي درونم برروزي حیران و مبهوت بودم و ولولهمیان ما به سوي ابدیت پر کشید، چند 
  :کردمزمزمه می

  رفتی تو بدین زودي تو باد صبا بودي
  ماننده بوي گل با باد صبا رفتی

  چون عهد دلم دیدي از عهد بگردیدي
  چون مرغ بپریدي اي دوست کجا رفتی

 در روح نظر کردي چون روح سفر کردي

  از خلق حذر کردي وز خلق جدا رفتی
 نی باد صبا بودي نی مرغ هوا بودي

  از نور خدا بودي در نور خدا رفتی
مـوکراتی بودنـد   درود و رحمت بی منتهاي خداوند بر این عزیزان سفر کرده که در این زمانه پرآشـوب، در عـداد مسـلمانانِ د   

ستیزي و میهن دوستی پیشه کردند و و میراثی ماندگار از خویش بر جاي گذاشتندانه و صادقانه ظلمکه مجد: 
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 دو چیز حاصل عمر است نام نیک و صواب

  وز این دو درگذري کل من علیها فان
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 اي، برادر بزرگ مقام رهبري، که اخیـراً ید محمد خامنهباره کتاب خاطرات سدیروز در سایت بی بی سی مقاله مهدي خلجی را در

زنـد و از  ر حسـین موسـوي و خـانواده هاشـمی مـی     هایی که به میدر خاطرات خویش، در کنار طعنایشان . در تهران منتشر شده خواندم
ي هـم از مؤسسـه انتشـاراتی    یـاد کنـد؛ همچنـین   ر نوفل لوشاتو با او شده، گلـه مـی  اهللا خمینی دخورد سردي که در دوران اقامت آیتبر

هـاي پـس از انقـالب، جمـع مـا رهـا شـد و بعـد          هـا و سـرگرمی   ولی متأسفانه به سبب گرفتـاري “: کند که خود تأسیس کردهصراط می
  اساسـنامه . جا چـاپ کردنـد   آن را مصادره کرده و کتب او را در آن» سروش«گروهی از اطرافیان عبدالکریم حاج فرج دباغ معروف به 

 .”گذاري آن را جمع دوستان ما دادند، ولی به کام برخی دشمنان ایران و اسالم ختم شد پول سرمایه. را من نوشتم و به ثبت رساندم آن

انتشارات صراط را ایشان نوشته و آنرا ثبت کرده، اما اطرافیان عبـدالکریم سـروش    هاي، اساسناممطابق با خاطرات سید محمد خامنه
هـاي خـاطرات ایشـان    اندیشیدم که اگر دیگر بخشبا خواندن جمالت فوق، با خود می .او را در آنجا منتشر کردندآنرا تصاحب و آثار 

  ...اسباب تأسف است و عبرت آموز نیز تا این میزان عاري از حقیقت باشد، انصافاً
آن ضـبط شـده، بـه تفصـیل     لسه ج 28که تا کنون بیش از  ”زندگی نامه فکري عبدالکریم سروش“در یک جلسه از سلسله جلسات 

درباره تاریخچه صراط بحث شده است؛ امیدوارم در آینده نه چندان دور، متن صوتی و مکتوب این مجموعه پیش چشم اهل نظر قـرار  
هاي مستمرِ محمد تقی بانکی، محسن سـازگارا و اکبـر گنجـی    شمسی و با زحمات و پیگیري 67سال مؤسسه انتشاراتی صراط در . گیرد

اکثر آثار عبدالکریم سروش در دو دهه گذشته به وسیله نشر صـراط منتشـر   . یس شد و تاکنون چندین مدیر عامل به خود دیده استتأس
   ...شده؛ در سالیان اخیر، آثار دیگر روشنفکران دینی و اهالی فلسفه نیز توسط این ناشر انتشار یافته است

صـادق و   هو عـاري از حقیقـت، دریـغ از یـک جملـ     آمده، به کلی باطل اسـت  اي ین بخش از خاطرات سید محمد خامنهآنچه در ا
اي در سسـه را درسـت ذکـر کـرده، نـه مصـادره      نه ایشان اساسنامه صراط را نوشته، نه آنرا به ثبت رسانده، نه زمان ثبت مؤ: مطابق با واقع

خـط غلـط،   : انـد این کار اندك تماسی با او داشـته  ط درکار بوده، نه نقشی در سرمایه گذاري آن داشته، نه مؤسسان و گردانندگان صرا
  ...دفتر غلط، امالء غلط، انشاء غلط

اندیشید کـه کسـانی دیـر    تشار خاطرات خود، دمی با خود نمیدرحیرتم نویسنده این کتاب که در کسوت روحانیت است، هنگام ان
  :یا زود برکذب بودنِ مدعیات ایشان گواهی خواهند داد

  خورشید زاید از نفست به صدق کوش که
  که از دروغ سیه روي گشت صبحِ نخست
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  اي غزلواره پایانیِ دیوان نبوت
 حجت بالغۀ شاعريِ حضرت باري

  خرد آن پایه ندارد که بر او پاي گذاري
 بختیاري تو و بر مرکب اقبال سواري

  چون توان در تو رسیدن؟ به دویدن؟ به پریدن؟
 با دگران فاصله داري نورپایی که چنین

زگـار کنـونی کـه بـا     در رو. گـویم وستان و عزیزان صـمیمانه تبریـک مـی   فرا رسیدن روز بعثت پیامبرِ گرامی اسالم را به همه د
اي فقاهـت  ها و اصول اخالقی را به سهولت در پامعه خود مواجهیم و جماعتی آموزهها از میراث گرانقدر پیامبر در جاصناف کژخوانی

قـرار دهـیم و    زیسـت مسـلمانیِ خـویش    هرمغز و دل انگیز پیامبر را سرلوحاند؛ باید بیش از گذشته این سخن پنت ذبحِ شرعی کردهو دیا
مـن بـراي   : انـی بعثـت التمـم مکـارم االخـالق     “ :نقد کرده و فرو نهیم هاي غیر اخالقی و انسان ستیز از اسالم را قویاًبکار بندیم و قرائت
  .فایدتی ندارد ارزد و ابداًزیست اخالقی به هیچ نمی همسلمانیِ بریده از اخالق و نحو ”رم اخالقی مبعوث شده امتتمیم و تکمیل مکا

هاي معنوي و بـاطنی را نصـیب بـریم و بـه     به سنت گرانسنگ نبوي، هم تجربه بر ماست که در این زمانه پر تب و تاب، با تأسی
هـايِ اخالقـی و   ؛ هـم بـا عنایـت بـه آمـوزه     ”به معراج برآیید چـو از آل رسـولید  “را برویم، که   قول موالنا، به اقتفاي پیامبر، معراج خود

معنويِ جهانشمول و ابديِ آئین اسالم از سویی و توزین کردنِ احکام اجتماعیِ فقهی در ترازوي اخالق از سوي دیگـر، قرائتـی انسـانی    
  :و اخالقی و مدارامحور از اسالم بدست دهیم

  روياوج انور می زین روش بر
  روياي برادر گر بر آذر می
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د بـراي  هـاي عمیـق خـو   ها و نگرانـی او از دغدغهشمسی داشتم،  89در یکی از دیدارهایی که با سید محمد خاتمی در تابستان سال 
هاي غیـر اخالقـی و خـارج از عـرف     ها و رفتارها ، بلند پروازيفت؛ مملکتی که به سبب سوء مدیریتگسرنوشت ایران زمین سخن می

ولـت کنـونی را   او در مقـام تمثیـل، د  . کشداي مبهم و نا معلوم را انتظار میگذراند و آیندهدان آن، روزگار سخت و تلخی را میدولتمر
رو به ویرانـی پـیش   ه و با سرعت کرد که در سراشیبی سقوط افتاده؛ ماشینی که ترمز بریده و فرمانش از جا کنده شدبه ماشینی تشبیه می

بینـد آرمانهـاي پـاك و واالي انقـالب     انقالب کرده و از اینکه اکنون میمید و آرزو افزود که نسل ما با هزار اُدر عین حال، می. رودمی
بیـون  انقالب بسان فرزند انقال به محاق رفته و قطار انقالب از ریل خارج شده، سخت دل آزرده و دلشکسته است؛ چرا که این 57بهمن 

فرزندي را هم که معلولیـت جسـمی و یـا    . »توان کرد اال به روزگارانبیرون نمی« نشیند و آنرا و مهرش به دل نظیر مهر فرزند می ماندمی
. برد، دلخـراش و جگـر شـکاف اسـت    ند مشاهده وضعیت او و رنجی که میتوان از خود راند و دور کرد؛ هر چکند، نمیذهنی پیدا می

 ...گیرند تا روزگار فرزند دلبندشان بهتر شود، ولو به نحو حداقلیدین تمام هم خویش را بکار میوالاز اینرو 

اي از محمد خاتمیِ نازنین دعوت کردیم در انتخابـات شـرکت کنـد؛ امـا     دوستان در نامهیکماه پیش به همراه برخی از همکاران و 
. ي شدید سیاسی ثبت نام نکرد و عطاي ریاست حمهوري را به لقایش بخشـید ایشان، به رغم رغبت کثیري از هموطنان، به سبب فشارها

پس از آن به هاشمی رفسنجانی دل بستیم، به خاطرِ کارنامه قابل دفاعش در دفاع از حقوق مردم در چهار سال اخیر و در جریان جنـبش  
اي با عنایت بـه صـالحدید و   وز محمدرضا عارف در نامهدیر. دندصالحیت کردند و فرصتی تاریخی را از ملت ایران ستان سبز؛ او را رد
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صوابدید خاتمی، در عمل به نفع حسن روحانی کنار رفت؛ پس از آن خاتمی و هاشمی رسـما از حسـن روحـانی حمایـت کردنـد و از      
  ...مردم خواستند به او رأي دهند

با مالحظه جمیع جوانب، بـر ایـن   . اندیش رو جویا شدهت ریاست جمهوريِ پدر روزهاي اخیر دوستان زیادي نظرم را درباره انتخابا
 :چرا که. باورم که باید در انتخابات شرکت کرد و به حسن روحانی رأي داد

اد و عیـار اصـالح طلبـی و    اش وارد اسـت؛ همچنـان نمـ   ورزيتمـام انتقـاداتی کـه بـه شـیوه سیاسـت      سید محمد خاتمی، به رغـم   .1
اي که میر حسین موسوي و مهدي کروبی، دو رهبـر  در هنگامه خصوصاً. کشور استخواهی در فضاي سیاسی داخل دموکراسی

         دلیر و محبوبِ جنبش سبز همچنان در حصرند؛ سخن خاتمی بـراي کسـانیکه دلمشـغول نهادینـه شـدن سـاز و کـار دموکراتیـک
 .ک نگفتنباید خاتمی را تنها گذاشت و به دعوت او لبی. حداقلی و تدریجی در کشور هستند؛ حجت است

. اسـت » تـأثیر گـذار  « رخ داد؛ همچنان رأي دادن در شـرایط کنـونی    88با عنایت به همه اتفاقات تلخ و تأسف باري که در سال   .2
نشـاندن احمـدي نـژاد بـر تخـت       شـرکت نکـرده بـودیم، مسـلماً     88اگر از سر شوق و با حضور چشمگیر و با شکوه در انتخابات 

گفتـه،   اکنون نیز چنانکه خاتمی تلویحـاً . خوردبود و امور به نحو دیگري رقم می ترلریاست جمهوري توسط حکومت بسی سه
     تضمینی در شمردن آراء به طور کامل نیست؛ اما حضور انبوه و پر شمارِ دموکراسی خواهان و حامیـان جنـبش سـبز در انتخابـات

ه رأي دادن تأثیر گـذار اسـت و محلـی از اعـراب دارد، مـی      به نظرم، مادامیک. بردهزینه تخلف و تقلب را باال می پیش رو، مسلماً
 .توان در انتخابات شرکت کرد و رأي داد

در شـرایط  . پیـروز شـدن در انتخابـات    هاي اجتماعی در این انتخابات دست بـاال را دارد، نـه لزومـاً   حضور مدنی و تقویت شبکه  .3
شـود؛ در عـین حـال بـا     دموکراسی خواهیِ داخلـی تقویـت نمـی    شود و جبههطلبان نمیی، با رأي ندادن چیزي عاید اصالحکنون

مـورد نظـر از صـدا و سـیما     آید و عدد و رقم مطلوب و رسمیِ مردم در انتخابات پدید نمیرأي ندادن تغییري در میزانِ مشارکت 
ی و دموکراسی خـواهی را  هاي اجتماعی و مدنی را تقویت کرد و بانگ اصالح طلبتوان شبکهاما با رأي دادن می. شوداعالم می

 .در فضاي سیاسیِ کشور طنین انداز کرد و به نهادینه کردنِ ساز و کار دموکراتیک مدد رساند

 دوازده سال پیش، خاتمی هنگام ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوري در وزارت کشور، این شعر حافظ را زمزمه کرد

  در عاشقی گریز نباشد ز سوز و ساز

  مع مترسان ز آتشماستاده ام چو ش
داند که براي نهادینه شدنِ ساز و کار دموکراتیک در کشور چه راه بلنـد و پـر از سـنگالخی در پـیش     او اکنون نیز به نیکی می

کنـونی، از حسـن روحـانی حمایـت      داریم؛ اما، به رغم همه موانع هنوز نا امید نشده و چون شمع ایستاده و در شرایط خطیـر و پـر خطـرِ   
با همه احترامی که براي برادر نازنینِ محبوسم، سید مصطفی تاج زاده قائلم، به نظرم پـس از حمایـت خـاتمی از روحـانی، بایـد      . کندمی

ها را به جان خرید و با دل خونین، لب خندان آورد و بـا سـودایی سـر بـاال وارد کـارزار      دله کرد و مصمم و استوار، مالمت دلها را یک
اگـر  : کنم، مـی گـویم  من پرسند در این انتخابات چه می در پاسخ به همه دوستان و عزیزانی که از. نها نگذاشتانتخابات شد و سید را ت

  ...دادمحسن روحانی رأي می ایران بودم، به
هاي گره گشا در فضاي مملکت عزیزمان و رخـت بـر بسـتنِ شـبهاي زمسـتانی و      ایرانی آباد و آزاد و وزیدن نسیمبه امید تحققِ 

  :کنیمتار، همچنان شب و روز را دوره میدن روزگار تیره و آخر ش
  صبح امید که بد معتکف پرده غیب

  گو برون آي که کار شب تار آخر شد
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گفتگو کردم و از لزوم شرکت در انتخابات و رأي دادن به حسن روحـانی در شـرایط کنـونی سـخن      ”خرداد 25شبکه آنالین “دیروز با 
هاي مدنیِ اصالح طلبان و دموکراسی خواهـان بایـد   هاي اجتماعی و نهادنوشتم، به نظرم براي تقویت شبکه که در پست قبلیچنان. گفتم

نهـاد انتخابـات در کشـور، بـه رغـم      ارج نهـادن بـه   . در انتخابات شرکت کرد؛ هر چند حسن روحانی، کاندیداي پیروز انتخابـات نباشـد  
در . نانکه سید محمد خاتمی نیـز بـدان اشـاره کـرده، بهتـر از شـرکت نکـردن و ارج ننهـادن اسـت         لفات و مهندسی آرإء احتمالی، چخت

هـا نیسـت؛ امـا در مجمـوع بـا      آل آنکاندیداي محبوب و ایده دهند که لزوماًهاي دموکرات، مردم به کاندیدایی رأي میکثیري از کشور
د اصـالح طلبـان و تحـول خواهـان     با عدم شرکت در انتخابات چیزي عایدر شرایط کنونی، . هاي ایشان همپوشانی بیشتري داردخواسته

به رغـم همـه موانـع و معضـالت      آنچه در این میان دست باال را دارد، نشان دادن این مهم است که جنبش سبز و اصالح طلبی،. شودنمی
هـاي رأي از میـان   نکنـیم اگـر صـندوق    فرامـوش . ور داردکشد و با قوت در جامعـه مـدنی حضـ   وجود ، همچنان زنده است و نفس میم

  .رخت بربندد؛ اصالح طلبان و دموکراسی خواهان پیروز میدان نخواهند بود
  

 2013, 15ژوئن  .88
  خواهد گشود از دولتم کاري که دوشگوییا 

  دمیدمن همی کردم دعا و صبح صادق می
 با لبی و صد هزاران خنده آمد گل به باغ

 شنید اي بوییاز کریمی گوییا در گوشه

. اي نمکـین بـر روي لبانشـان نقـش بسـته اسـت      چون من در ایـن لحظـات تـاریخی خنـده    دانم که کثیري از هموطنان عزیز، می
گویم؛ چه هموطنانی که مثل ما طرفـدار روحـانی بودنـد و صـبوري     میمانه به همه ایرانیان تبریک میپیروزي جناب حسن روحانی را ص

دقـایقی پـیش سـجده شـکر بـه       .و چه هموطنانی که به سایر کاندیداها رأي دادنـد  )میلیون 18( أي دادندپیشه کردند و امیدوارانه به او ر
 .تر شد و از عمق جان خندیدمجاي آوردم و چشمانم از شوق و شعف

خداي را شکر که همت پاکان و نیک نفسان و عـزم مصـمم و واالي مـردم و حضـور چشمگیرشـان بـه ثمـر رسـید و گفتمـان          
درایـت و پختگـی سـید محمـد خـاتمی عزیـز، رهبـر اصـالحات، و         . اصالح طلبی پیروزشد و بـر صـدر نشسـت و فراگیـر شـد      اعتدال و

یـام ورق  شکر خدا که روزهاي تلخ و سیاه و زمستانی به پایـان رسـید و دفتـر ا    .فداکاري محمدرضا عارف در این انتخابات جاودانه شد
درایتی بود بـه محـاق   دري و بیهتاکی و تزویر و دروغزنی و پرده ژادي که مشحون ازگفتمانِ احمدي ن هآشکاري خورد و قصه پر غص

آرزو کنـیم کـه در آینـده نزدیـک شـیخ مهـدي کروبـی و میـر حسـین           .رفت و از میان رخت بر بست و باد دي و شوکت خار آخر شد
 :موسويِ نازنین و دلیر آزاد شوند و به آغوش ملت بازگردند

  غم نخواند رسید مژده که ایام
  چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند

  من ارچه در نظر یار خاکسار شدم
 رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند

 شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل



۴٩ 
 

  نخوت باد دي و شوکت خار آخر شد
 آن پریشانی شبهاي دراز و غم دل

  همه در سایه گیسوي نگار آخر شد
 ام هنوزباورم نیست ز بد عهدي ای

  قصه غصه که در دولت یار آخر شد
 

 2013, 16ژوئن  .89
دوم خـرداد و   هتجربـ خواهان و دولتمردان دولت آتی حسن روحانی، با پیش چشـم قـراردادن    طلبان و تحول اکنون خوبست اصالح

ت و سـوداي سـرباال، پـاي در    عظیمِ مردمـی خـود، بـا صـالب     هرس بگیرند و با اتّکاي به پشتوانگفتمان اصالحات، از اشتباهات گذشته د
مسیر پرسنگالخِ پیش رو گذارند و در راستاي نهادینه شدن ساز و کار و نهادهاي دموکراتیک و از میان برداشـتن مشـکالت فرهنگـی و    

فراموش نکنیم کـه مـردم عزیـز میهنمـان بـا مشـکالت سـخت معیشـتی         . المللیِ پیش رو، از هیچ کوششی فروگذار نکنند اقتصادي و بین
نیازهـاي ثانویـه از جملـه آزادي، دموکراسـی، پاسداشـت       هنیازهـاي آنهـا رفـع نشـود؛ در اندیشـ     کنند و مادامی که  دست و پنجه نرم می
عنـان   ممسیر اصالحات در کشور ما تدریجی و گام به گام است و هـ . »آدمی اول اسیر نان بود« نخواهند بود؛ که ... حقوق بنیادینِ بشر و

آرزو کنیم با اعتماد چشمگیر مـردم بـه روحـانی و رأي    . دیگري در شرایط کنونی متصور و رهگشا نیست هري؛ نسخبا صبوري و امیدوا
حسـن روحـانی در پیـام خـود     . المللی، سمت و سو و ماده و صورت دیگري پیدا کنـد و حـداقلی شـود    باالي او، مشکالت داخلی و بین

بر اهالی رسانه و روشنفکران اسـت کـه پـس از تکیـه     . ش با مردم وفادار خواهد بودپس از پیروزي در انتخابات، آورده که به عهد خوی
کان اجرایی کشور، مطالبات مدنی خـود را در عرصـه عمـومی طلـب کننـد     زدن ایشان بر مسند ریاست جمهوري و در دست گرفتن س .

فرهنـگ و دانشـگاه واقتصـاد و     هانگیـزي در عرصـ   لهـاي د  یشـان، نسـیم  ا» تـدبیر « حقیقتاً امیدوارم با آمدن حسن روحانی و بـه سـرپنجه   
را بـه دانشـگاه و دانشـگاهیان    » کرامـت انسـانی  «هـاي انتخابـاتی خـود وعـده کـرده،       سیاست خارجی بـوزد و چنانکـه روحـانی در نطـق    

  :بازگرداند و در آینده نزدیک شاهد رونق و نشاط و طراوت بازار مطبوعات و کتاب باشیم
  تکـف پردة غیبکه بود مع» امید«ُصبح 

  گو برون آي که کار شب تار آخر شد
  هاي دراز و غم دل آن پریشانی شـب

  همه در سـایۀ گیسـوي نگار آخر شد
  سـاقیا لطف نمودي قدحت پر می باد

  تو تشویش خمار آخر شد» تدبیر«که به 
 

 2013, 18ژوئن  .90
. گـویم وسـتان و عزیـزان صـمیمانه تبریـک مـی     بـه همـه د  را  2014صعود تیم ملی فوتبال کشورمان به مسابقات جام جهانی فوتبـال  

د اسـت و روزهـاي خوشـی را    خرسندم که پس از پریشانی شبهاي دراز، لبخند بر لبانِ هموطنانِ عزیزمان نقش بسته و دلشـان شـا   حقیقتاً
انگیـز در ایـن هفتـه را    بخـش و دل  ند ریاست جمهوري، دومین خبر مسـرت پس از تکیه زدن دکتر حسن روحانی بر مس. کنندتجربه می
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چشمان را بـا خورشـید، دل هـا    « امیدوارم که روزها و شبهاي بهتري پیش روي ما باشد و دست در دست یکدیگر . دقایقی پیش شنیدیم
 :گره بزنیم و به استقبال آینده برویم» را با عشق، سایه ها را با آب، شاخه ها را با باد

  ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت
  چراغ خلوتیان باز درگرفت کار

 بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود

  عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت
  

 2013, 20ژوئن  .91
کـه بـرخالف    کونـدرا از نویسـندگانِ پسـت مـدرنی اسـت      .، نوشته میالن کوندرا را با لـذت تمـام خوانـدم   ”بار هستی“رمان   اخیراً

در ایـن رمـان از دکـارت و نیچـه      .است و نوشته هایش طنینِ هایدگريِ قابل تـأملی دارد  اي چون مارکز، با فلسفه جدید مأنوسنویسنده
نقـد   ، قویـاً »تـرزا «و » تومـا «، سگ ِ خانواده دو نفـري  »کارنین«با روایت کردنِ زندگی  هم ذکري رفته و سخن دکارت درباره حیوانات

وجوديِ بشر جدید رفتـه و روابـط پیچیـده و توبرتـوي انسـانی را بـه        کوندرا در این رمان به سروقت معناي زندگی و تنهاییِ .شده است
پناه و مستأصلِ کشور چکسلواکی پس از حملـه  روشنفکران و سیاسیونِ بی هر غصه و تکان دهندپ ههنرمندي تمام به تصویر کشیده؛ قص

خیانـت  » ترزا«عین حال به زنش  ی است و در، قهرمان داستان که جراح زبردست»توما«. وایت کرده استشوروي سابق به این کشور را ر
دهـد  ی خود در بیمارستان را از دسـت مـی  کند، شغل جراحاي منتشر میاي که در روزنامهچندین معشوقه دارد؛ به سبب مقالهکند و می

و توبـه کنـد و مواضـع     اي بنوسـید اتی و سیاسی خود دست بکشـد و نامـه  شود از اصول مبارز؛ چرا که حاضر نمیماندو از طبابت باز می
یشه کنـد و بـه   شود براي سر و سامان دادن به وضعیت معیشت خود، چند سالی شغلِ شیشه شویی پاز اینرو مجبور می. را پس بگیرد خود

در دهـی   »تـرزا «کنـد و بـه همـراه همسـرش     کاشـانه مـی  ترك دیـار و  » توما« دست آخر، . کنداي خود پشت میموقعیت علمی و حرفه
  ...کندد و رانندگی کامیون را اختیار میگزینسکنی می

دهـد کـه بـراي عمـق بخشـیدن بـه شـهودهاي        به نیکـی توضـیح مـی    ”Moral Vision “ دیوید مک ناتون، در فصل آخرِ کتاب
هـایی مکشـوف   ا که در این میـان اخگرهـا و بارقـه   نس فراوان گرفت و از آنها بهره برد؛ چراخالقیِ عرفی، باید با ژانرهاي فیلم و رمان اُ

  ...آیدن مقاالت فنی و فلسفی فراچنگ نمیشود که با خواندفرد می
همچنـین از خوانـدن مکـررِ اشـعار     . خـوانم و عرفانی و دینیِ نسـبتا زیـادي مـی   به اقتضاي عالقه و کار و بار و شغلم، مقاالت فلسفی 

بخنـدي از سـر   اختیـار ل هر از گاهی با خواندن شعري بـی  و برمزاد و سعدي لذت وافري را نصیب میحافظ، سپهري، مولوي، فروغ فرخ
ت، هنگامیکـه رمـان را بـه انتهـا     برخی از اوقا. از لون دیگري است هاي عافیت سوز، انصافاًاما خواندن رمان. بنددشوق بر لبانم نقش می

مان را مجسـم کـنم و   ها و فضاهاي رلوگها، دیاقی چند در خلوت قدم بزنم و شخصیتدهم دقایرجیح میبندم، تبرم و کتاب را میمی
در سـالیان اخیـر، خوانـدن     .کـنم دلهـره و حیـرت و غربـت را تجربـه مـی     اي از وجـد و  ود مرور کنم؛ در این لحظات آمیـزه آنها را با خ

سـو  “ ، ” هسـتی  بـار “ ،”مسـیح بازمصـلوب  “ ،”راه حق هسرگشت“ ،”بادبادك باز“ ،”سقوط“ ،”برادران کارامازوف“ ،”ژان باروا“رمانهاي  
ناییِ بیشتر بـا جهـان راززدایـی    براي آش. هایی را برایم رقم زده استچنین تجربه... ”سهم من“ ،”سال بلوا“ ،”جزیره سرگردانی“ ،”وشون

ا در ایـن روزگـار انصـافا    تر و درك بهترِ روابـط پیچیـده انسـانی، خوانـدن برخـی رمانهـ      امونی و خودکاوي و خودشناسیِ ژرفپیر هشد
  ...تي اسضرور
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  2013، 25ژوئن .92
دیروز در اخبار آمده بود که غالمحسین الهـام، سـخنگوي دولـت، در نشسـت حامیـان محمـود احمـدي نـژاد، بـر رجعـت محمـود            

  ...احمدي نژاد در دوران ظهور امام زمان تأکید کرده؛ فرد دیگري نیز در این مراسم احمدي نژاد را با گالیله مقایسه کرده است
. نشان دادن نارواییِ چنین سخنان نازل و سخیف خالف عرف و اخالق و شرع نیاز به استدالل چنـدانی داشـته باشـد    کنمتصور نمی

بـر  با خواندن سخنان فوق، سوگمندانه به خاطر آوردم که این جماعت هشت سال بر قوه مجریه ایـن مملکـت تکیـه زده و بـا تکیـه زدن      
اي دریـغ نورزیدنـد   هاي قدسی و دینی ذرههنگفت نفت، از هزینه کردن سرمایهختیار داشتن پول اي و در اامکانات انبوه دولتی و رسانه

اي سخت و جانسوز بر پیکر فرهنگ و سیاست این مـرز و بـوم وارد کردنـد؛ امیـدوارم ایـن گفتمـانِ مشـحون از تزویـر و ریـا و          و ضربه
نشسـتن دولـت تـدبیر و عقالنیـت، آب رفتـه بـه جـوي بـازگردد و منزلـت          گري دینی به زودي از میان رخت بر بندد و با بردروغ و عوام

  .سمت ریاست جمهوري که در هشت سال گذشته پایمال شده و از بین رفته، دوباره احیاء شود
کجا ایستاده بود و چه موقعیـت و اقبـالی داشـت؛     1384محمود احمدي نژاد در سوم تیر ماه . بازي روزگار تلخ و عبرت آموز است

کجا ایستاده و با چه ادباري روبرو شده؛ مردي که قـرار بـود از جـنس مـردم باشـد و بـا مهـارت و رنـدي بـر مـوج            1392ر سوم تیرماه د
ي و فرهنگـی و سیاسـی را بـر    هاي ستبرِ اقتصادافتاده و میراثی مملو از ناکامی اش از بام برم سوار شده بود؛ اینک تشت رسواییپوپولیس

او روي بر تافته و هیچ رغبتی بـه بـازگویی   ازحتی کثیري از دوستان و هم پیمانان سابق، اینک . کندنه را ترك میگذارد و صحجاي می
 ...ببین تفاوت ره از جاست تا به کجا: نقش خویش در برکشیدن احمدي نژاد در هشت سال گذشته ندارند

و بـه  اگر در محافل بسته و محدود از خود تمجید نکننـد   .وضعیت کنونی حواریون اندك احمدي نژاد قابل فهم و رقت انگیز است
خرند و در انتظار به سر آمـدنِ پریشـانیِ ایـن    ق سخنان ایشان را به نیم جوي نمیدانند که کثیري از خالییکدیگر روحیه ندهند؛ نیک می

  ...شبهاي درازند
  

 2013, 26ژوئن  .93
آن روزهـا در سـفر    پست ذیل را منتشر کنم؛ اما بازگشت علی شریعتی،ز بیخرداد، سالروزِ پروا 29سیدن داشتم به مناسبت در ر بنا

دسترسـی زیـادي بـه     بـردم و در کشور مراکش به سر مـی  ”حقوق زنان پس از بهار عربی“در کنفرانس   بودم و براي خواندن مقاله خود
  :انتشار آن تا به امروز به تأخیر افتاد اینترنت و فیس بوك نداشتم؛ از اینرو

 ،ه مادرم برایم نقل کـرده چنانک. شنیدمکودکی می اوان اي مذهبی به دنیا آمدم؛ نام دکتر علی شریعتی را ازز آنجائیکه در خانوادها
تحصـیل در مقـاطع دبسـتان و     پـس از آن، در دوران . نمـادینِ شـریعتی در لنـدن شـرکت کـردم      هدر تشـییع جنـاز   وقتی سه سـالم بـوده،  

از  که برخی از اعضاء خانواده مـادري بـا شـریعتی همـدلی داشـتند و پـیش       شنیدم؛ خصوصاًکرات می انواده بهراهنمایی، نام او را در خ
من با شریعتی در دوران دبیرسـتان آغـاز شـد و آثـار او را درآن      آشناییِ جدي. رفتنداعِ سخنان او به حسینیه ارشاد میانقالب براي استم

بـر سـر مهـر نبودنـد و      هـیچ  هـاي شـریعتی   نش آموزان دبیرستان نیکان با ایـد و دا از معلمان که برخی گرفتم؛ خصوصاً سالها در مطالعه
والیـت  «  هبـاور او بـه ایـد    انگاشـتند و در تند و او را به قدرکافی شیعه نمیانگاشه و دلبخواهی میناموج هاي شیعی راهقرائت او از آموز

-مسـئولیت «،»ابوذر« ، »حج«، »نیایش«     ،»پدر، مادر ما متهمیم« اندن آثاري چون خو در آن دوران با. کردندتردید و تشکیک می »ائمه

نامـه  « ، » هـاي آشـنا  بـا مخاطـب  « ، »اسـالم شناسـی  « ، »سـت تنها علـی « ، »حسـین وارث آدم « ، »خودسـازي انقالبـی  « ، »هاي شیعه بـودن 
در میـان معلمـانی کـه داشـتیم، تنهـا معلـم       . کنم هاي او دفاعیدهکوشیدم از ابا بضاعت آن روز خود می شریعتی شده بودم و شیفته...»ها

کنفـرانس بـدهم؛ اگـر اشـتباه      نورصالحی با من همدل بود و از من خواست درباره شریعتی در کالس تاریخ تاریخ سوم دبیرستان، آقاي
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 عمیقـی بـه   هورود بـه دانشـگاه، همچنـان علقـ    ن و پس از اتمام دبیرسـتا . انجام دادم نکنم اولین سخنرانیِ عمرم را در همان کالس تاریخ

. خوانـدم هاي کشور در خرداد ماه مـی بزرگداشت او در دانشگاه هبه مناسبت برگزاري مراسم سالیان شریعتی داشتم و آثار او را خصوصاً
ـ  هو ادلـ » کیـان « در نشـریه » فربـه تـر از ایـدئولوژي   « بحث انگیزعبدالکریم سروش تحت عنوان  با خواندن مقاله موج   ه او در نقـد قرائـت

» ایدئولوژیک شـدن سـنت  «  سالها بعد با مفهوم. خوانش از دین ناموجه است و باید آنرا فرو نهاد ایدئولوژیک از دین ، پذیرفتم که این
 عزیمـت مبدأ  در بحث خود جالب است که سروش و شایگان. نیز وارد یافتم در آثار داریوش شایگان آشنا شدم و نقد او بر شریعتی را

  ...نتایج کم و بیش یکسانی رسیده اند متفاوتی را اختیار کرده و مسیر مختلفی را طی کرده؛ اما به فراورده ها و
هـاي نبـوغ در   بارقه که ایده پردازِ خالقِ توانمند خوش ذوقِ سخن شناسِ بختیاري است شریعتی متفکرِ چه بپسندیم و چه نپسندیم،

 بـدون تردیـد گفتمـان   . که مهر خـود را بـر تـاریخ اندیشـه معاصـر مـا زده اسـت        کم نظیر هو قدرت خطاببا قلم سحار  شود؛او دیده می

بایـد بـا اذعـان کـردن بـه نقـش       . تایران زمین بوده اسـ  دهه پنجاه شمسیِ روشنفکري شریعتی، گفتمانِ مسلط نیمه دوم دهه چهل و کل
میـراث او   هبـازخوانی نقادانـ   شخصیت کاریزماتیک و جـذاب او ؛ بـه   و هنرمندي و صداقت و حریت و شجاعت نظیر و توانمندي وکم

اشـاره   جدي معرفتی پروژه او، موسوم به دین ایدئولوژیک ؛ اخگرهایی را که در حد در این روزگار همت گمارد و با تأکید بر نواقصِ
 تـوان ه بگـذریم، بـه نظـرم همچنـان مـی     تی کـ اسـالمیات شـریع   از. و به اجمال در نظام فکري شریعتی طرح شده پی گرفت و بسـط داد 

بـاطنی و   هـاي هـا و تجربـه  ایـده  هـاي شـریعتی لـذت بـرد و از    بـاکی و بـی  هـا وزگار کنونی خواند و از خرق عادتر کویریات او را در
شـیدنِ بـه   بخ به ودیعـت نهـاده شـده، بـراي سـامان     » هبوط در کویر«و » گفتگوهاي تنهایی« هاي اگزیستانسیل او که در دل سطورِدغدغه

هـاي کـویريِ   ام نوشـته تهیاري کـرده و توفیـق داشـ    سالیان اخیر، بخت در. بهره برد کنونی هك معنوي خود در جهان راززدایی شدسلو
  ...رشته تحریر درآورم بیندیشم و مقاالتی چند به که قند مکررند، با عنایت بخوانم و درباره آنها شریعتی را

 را در شـهر تورنتـو در جمـع   » بازخوانی میراث شریعتی و روشـنفکري ایرانـی  « جلسات ه، سلسلهتوفیق داشتم از زمستان سال گذشت

 در آن بـا مبنـا قـرار دادن کتـاب محققانـه و خوشـخوانِ       کشـید و  اي که پانزده جلسه بـه درازا ن آغاز کردم؛ دورهدوستانِ همدلِ هموط

 هپـروژ  خوبی که درباره دیگر کارهاي و مد نظر قرار دادنِ نما، نوشته علی ره»در جستجوي ناکجا آباد مسلمانی :علی شریعتی«
؛ زنـدگی سیاسـی و   ... عبدالکریم سروش، داریوش شـایگان و علـی میرسپاسـی    فکري شریعتی منتشر شده؛ نظیر آثار مهرزاد بروجردي،

شـریعتی همـه را    بازگشـت ز ابـديِ بـی  یـاران و پـروا   شریعتی را از روزي که شروع کرد تا زمانی که راه به پایان رسـید و یـار بـه    فکري
شـریعتی عبـور کـرده و     اسـالم ایـدئولوژیک   ههاست از پـروژ به رغم اینکه سال. فرو برد، به بحث گذاشتم غافلگیر کرد و در بهتی عمیق

کترعلـی شـریعتی   اما همچنـان د  هاي کویري او هستم؛زند و بیشتر مفتون نوشته ات او دیگر چندان چنگی به دلم نماسالمیات و اجتماعی
هـا و  به ایـده  ام عمیقاًزندگیِ فکري و دینی بینم بخشی از زنم، منگرم و دفتر ایام را ورق میوقتی به پسِ پشت می. ر دوست دارمبسیا را

ر مهـ « رود ؛ کـه  بیرون نمی هري از او بر دلم نشسته، که برخالف سخن سعديِ شیرین سخن، به روزگارانو م اش گره خوردهشخصیت
  »اول کی ز دل بیرون رود؟
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سال پیش به قلم مرحـوم سـید     60 معاصراست که و دورانسازِ فلسفه اسالمی از کتابهاي مهم »اصول فلسفه و روش رئالیسم«  کتاب
نوشته شـده، بـراي    هاي کالمیاین کتاب با انگیزه. تشر شده استهاي مبسوط مرحوم مطهري منپاورقی محمد حسین طباطبایی به همراه

ایـران طنـین انـداز شـده      ماتریالیسم دیالکتیک به روایتی که در آن روزگار در فضاي سیاسـی و روشـنفکري   ات مارکسیسم ونقد مدعی
 چند سال پـیش کـه دوبـاره    .کردیمخواندیم و مباحثه میمی از این کتاب را هاییال پیش با تنی چند از دوستان بخشس 18حدود . بود
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ام، ایـن دو بزرگـوار ،   دریافتم بر خالف تصور اولیه مرحوم مطهري رجوع کردم؛» شرح مبسوط منظومه« کتاب  اب و همچنینبدین کت
مکفـی بـا فلسـفه     عـدم آشـناییِ   صورتبندي مدعیات و ادله فلسفی، وقتی مسائل صبغه تطبیقی پیدا کرده، به جهت در برخی از موارد در

 سال پیش به همـین نیـت و بـراي نشـان دادن برخـی از ایـن خطاهـاي        3را  ”جدید غرب هري و فالسفهمط“مقاله  . اندغرب به خطا رفته

  ...فلسفی نوشتم
بـا سـربرآوردن    کـرده؛ بـازخوانی انتقـادي ایـن سـنت، خصوصـاً       فلسفه اسالمی بخش مهمی از سنت ستبري است که مـا را احاطـه  

، با تقریر درسـت  »االشیاء به اضدادها تعرف« توان به مصداق می .نمایدمیگار کنونی امري ضروري و رهگشا روز هاي جدید درفلسفه
ات مکاتـبِ  مقومـ  آنهـا بـا   مقایسـه و تطبیـق   شناختی ، معناشناختیِ مکاتب مختلف فلسفی جدیـد و مبانی و مبادي وجودشناختی، معرفت

 اعتنـایی بـه سـنت فلسـفیِ دیگـر، شـرط      و بـی  یک سـنت برگرفتنِ  .آورد تري از هر دو دیسیپلین فلسفی بدستفلسفه سنتی، تلقی منقح

د نوبـت   کـه ایـران بـودم توفیـق داشـتم چنـ       با همین نگرشِ به فلسفیدن به نحو تطبیقی، ایـامی . تحري حقیقت نیست درایت و پختگی و
  .نمتدریس ک ”فلسفه تطبیقی“
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حجـاب  “ي خـود تحـت عنـوان      و قرائت مقاله» ز بهار عربیحقوق زنان پس ا«ي  هفته گذشته جهت شرکت در کنفرانس سه روزه
هاي دانشگاهیِ متعـددي از کشـورهاي عربـی، اروپـایی و آمریکـاي       شخصیت محققان و. عازم کشور مراکش شدم ”در ترازوي اخالق

مان در روزگـار  گرد آمده بودنـد تـا بـا یکـدیگر دربـاره مسـائل پـیش روي کشـورهاي مسـل         » فاس«شمالی در شهر تاریخی و توریستیِ 
هـاي اقامـت در شـهر فـاس، بـه اتفـاق دیگـر سـخنرانانِ شـرکت کننـده در            در یکی از شـب  کنونی، خصوصاً مسائل زنان، گفتگو کنند

هـاي بـزرگ تـاریخیِ شـهر     در این کنسرت کـه در یکـی از قلعـه    کنفرانس، به کنسرت موسیقی عرفانی رفتیم؛ بالغ بر هزار و پانصد نفر
رباي سازهاي مختلف و همخوانیِ گروهیِ چند زن و مرد با خواننـده اصـلی،    هاي دلنشین و هوشنغمه. کرده بودندشرکت برگزار شد، 

شد، متضمن نیایش خداونـد، نعـت پیـامبر گرامـی اسـالم و خلفـاي       اشعاري که خوانده می. ا کرده بودمحفل را فرحناك و معطر و مطر
ضور مردم گسترده و داوطلبانه بود و نیایش عموم حضار با طـرب و لبخنـد و دسـت زدن    نیایشی، ح -در این مراسم عرفانی. راشدین بود

نـوا بـا    مـادر و دختـري کنـار مـن نشسـته بودنـد و هـم       . خـورد و غم و عزاداري در آن به چشـم نمـی  همراه بود و رد پایی از گریه و ماتم 
  .بردندزدند و حظ معنوي میکردند و کف میزمه میزمشد که در نعت پیامبراسالم خوانده میي اصلی، اشعاري را  خواننده

اندیشیدم که سنت دینی در کشورهاي اسالمی همچنان قـوي و پررنـگ اسـت و    کردم، با خود میوقتی کشور مراکش را ترك می
ن و بـه حسـاب آوردنِ   تحقق رفرمِ سیاسی و اجتماعیِ ماندگار و پایدار در این کشورها تنها در پرتوِ دید. به قوت در جامعه حضور دارد

هاي زندگی مختلف و بازخوانی انتقـاديِ سـنت دینـی میسـر اسـت و ال غیـر؛       متدینان و به رسمیت شناختنِ سبک همزمانِ متدینان و غیر
ز همچنین جهت برقراري همدلی و محبت هر چه بیشتر میانِ شیعیان و اهل سنت نبایـد ا . شودنی نامیده مییعنی همان که امروزه رفرم دی

شـنویم،  از کشـورهاي مختلـف جهـان اسـالم مـی     هیچ کوششی مضایقه کرد؛ که این مهم در شرایط کنونی و با توجـه بـه اخبـاري کـه     
تـوان در صـفات جمالیـه    عـالوه بـر ایـن، مـی    . تـر اسـت   ب واجـب نظیرحادثه تأسف بار اخیرِ کشته شدن شیعیانی چند در مصر، از نان ش

کـر خداونـد و رسـول گرامـی و     زنـد و ذ ی رفت که در آن شوق و شعف مـوج مـی  به استقبال مراسمخداوند به دیده عنایت نگریست و 
دارنـد،   که لبخند بر لـب  اند و در حالی هاست و مؤمنان نه محزون و غمگین و گریان که شاد و زفت و فربه و گلگون اهللا، ورد زبان اولیاء

  .شودشان خوش می گردند و وقتمبتهج می» وا«از نشستن در حضور  روند وبه سر وقت امر بیکران می
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ایشـان در بخشـی از ایـن مصـاحبه گفتـه      . را خوانـدم » چلچـراغ «امروز مصاحبه دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب با نشریه 

 :است

بـه نظـرم، عفیـف بـودن     ...کنم یکه نگاهم به مسئله روشن شود، دیدگاهم را به مسئله حجاب و عفاف براي شما تشریح م براي این« 
د نظر ما را رعایـت نکنـد، عفیـف بـودنش زیـر سـؤال       به نظر من اگر زنی یا مردي حجاب رسمی م .چیزي فراتر از حجاب داشتن است

ا دهـم کـه حجـاب ر    هاي عفیفی نبودند؟ من هشدار مـی  قبل از انقالب زنان زیادي در جامعه ما حجاب نداشتند، ولی آیا انسان. رود نمی
هـاي زیـادي    عفـت شـاخص  . به نظر من زنان زیادي از جامعه ما حجاب مطلوب قانون را ندارند، ولی عفیـف هسـتند   .عین عفاف ندانیم

ولـی اصـول عفـت را    ) چـه مـرد و چـه زن   (توان کسانی را هم یافت که ظاهر مطابقِ قانون دارنـد و حجـاب دارنـد     که می کما این. دارد
بـه نظـر مـن عفـت مـردم مـا را فقـر        . کنـد  باید ببینیم عفت را چه چیزي تهدید مـی . اکید ما باید بر عفت باشدبنابراین ت. کنند رعایت نمی

. انـد  اي دوست دارند و تعریف کـرده  کند تا رعایت حجاب مطابق استانداردهایی که عده اقتصادي و ناتوانی در ازدواج، بیشتر تهدید می
نند اگر جوانان با هم کوه بروند، در یک مراسم شادي شرکت کنند، یا در خیابان بـا هـم   ک اي فکر می این را چرا گفتم؟ چون یک عده

  .»کند تري تهدید می اما واقعیت این است که عفت را چیزهاي مهم. شود دار می قدم بزنند، عفت جامعه خدشه
 ر تنظیم مناسـبات میـان زن و مـرد اخالقـاً    یابم، آنچه دچنانکه در می. سنجیده و رهگشاست پخته و این سخنان دکتر روحانی انصافاً

و رفتـار عفیفانـه فهمیـد    » عفت«حجاب و پوشش سر و گردن را باید ذیل . است و رفتار عفیفانه» عفت«ضروري است و محوریت دارد، 
نباشـد، اخالقـا   حجاب و پوششِ سر و گردنـی کـه تـوأم بـا رفتـار عفیفانـه        .و رفتار عفیفانه را ذیل حجاب» عفت«و صورتبندي کرد، نه 

حجـاب  « و» کدام غیر اخالقـی اسـت؟  : بی اخالقی یا بی عفتی« ، »حجاب در ترازوي اخالق«پیشتر، مقاالت . ناموجه است و فرونهادنی
و برجسته کـردنِ رفتـار   » عفت»و » حجاب«تفکیک میان . هاي اخالقی و دینی نوشتمرا از این منظر و با همین دغدغه »در ترازوي قرآن

. که قوام بخش کنش اخالقی است، از نکات مهمی است که باید در جامعه دینیِ امروز مـا بسـط داده و بـه بحـث گذاشـته شـود       عفیفانه
  .اي از این مقوالت دارد و آنرا به روشنی بیان کرده استکه جناب روحانی چنین درك و تلقی خرسندم

انگاشتن از دیگر نکـات تحسـین برانگیـز     »عصاره دو قرن موسیقی ما« به نیکی یاد کردن از استاد محترم محمدرضا شجریان و او را 
  .این مصاحبه است
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  ز سر مستی دگر با شاهد عهد شبابا
  رجعتی می خواستم لیکن طالق افتاده بود
  در مقامات طریقت هر کجا کردیم سیر

 عافیت را با نظر بازي فراق افتاده بود

هـاي نـامنقحِ   فکـري اسـت و فـرو نهـادنِ بخـش      »شاهد هاي عهد شـبابِ « ، بازبینی و وارسیِ »یلزندگی اص«یکی از نشانه هاي 
جـرأت و جسـارت مواجهـه بـا عـادات معهـود فکـري داشـتن و         . هاي موجه آنو برکشیدنِ مؤلفهمعتَقدات خویش و برگرفتن  همجموع

 .اي اسـت ات چنین سلوك و زندگی پـر مخـاطره  از مقوم خالف آمد عادت عمل کردن و تنهایی دل انگیزِ عافیت سوز را نصیب بردن

اي نیسـت کـه یـک بـار     سیِ هستی و امـر متعـالی، مقولـه   ؛ ساحت قد»جویدم در خوابمیوه کال خدا را آن روز می« : فتگسپهري می
کـرر در مکـرر اندیشـید و تلقـی     قصه آنرا بخوانیم و بشنویم و بفهمیم و از پی آن دفتر معرفت را ببندیم؛ بلکه درباره آن حکایت، باید م
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خداي عرفا با خداي فالسفه مشاء و فقها و متکلمـین، تفـاوت بسـیار    . خویش را عمق و طراوت و تازگی بخشید و از نو صورتبندي کرد
از  چنـد همگـی  دهـد؛ هـر   در منظر و مرئاي دیگران قرار می کند ومراد می” خدا“دارد و هر جماعت معناي مد نظر خویش را از مفهوم 

   ...کنندلفظ واحد استفاده می
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جهد مبارك ِمواجه شـدن   از نفس. خواندم را مجدداً» اصول فلسفه و روش رئالیسم« مقاالت اول، دوم، چهارم و پنجم کتاب  اخیراً

 قریـر و اسـتدالل ورزي  ته یم؛ خطاهـاي فلسـفیِ چنـدي در شـیو    هاي فلسفه غرب و به سر وقت فیلسوفان غربی رفتن کـه بگـذر  با آموزه
  ...خوردم مطهري در این مقاالت به چشم میهاي مرحومرحوم طباطبایی و همچنین پاورقی

هگلـی بـه   -سـنت کـانتی  به روایت کانـت و چنانکـه در   » ایده آلیسم استعالیی« به روایت بارکلی و » ایده آلیسم تجربی« خلط میان 
ن عنـا سم دیالکتیـک کـه بـا ایـده آلیسـم هـم      طباطبایی بر این باور است که ماتریالی. ستشود، در این مقاالت پررنگ ابحث گذاشته می

کند، تقریر ایشان تناسب تامی با تلقـی بـارکلی   خویش از ایده آلیسم را تبیین می شود؛ اما وقتی تلقیاست، به سوفسطایی بودن منتج می
هگلی از ایده آلیسم فلسـفی کـه در ادبیـات    -و با تلقی کانتی» بودن استمدرك بودن مساوق با موجود « از ایده آلیسم دارد که در آن 

در سنت فلسفه اسـالمی را کـه   » معقول ثانی فلسفی «عالوه بر این، مطهري بحث از . مارکسیستی به کار گرفته شد، تفاوت فاحشی دارد
دانـد؛ حـال آنکـه    انه هیوم و کانـت مـی  و شناخت شناس شناسانهمباحث معرفت» قسیمِ«است، به خطا » اعتباریات به معنی االعم« در زمره 

هاسـت و بـه قـول حکمـاي مسـلمان در      انت و هیوم ناظر به ساختار گزارهاند و بحث کفلسفی» تصورات«نی فلسفی در زمره معقوالت ثا
اصـول فلسـفه و روش   « همچنـین، مرحـوم طباطبـایی در مقالـه چهـارم       .طلبدسط این نکته فلسفی مجال دیگري میب. »تصدیقات« زمره 

گیرد؛ در این میـان اسـتدالل دکـارت، موسـوم بـه      بهره می »تجرد نفس« ه کردن مدعاي جهت موج» علم حضوري« ، از مفهوم»رئالیسم
 هاي فیلسوفان تحلیلی جدید در سـده گذشـته، خصوصـاً   یابم، با عنایت به دستاوردچنانکه در می. کندرا نیز نقد می» کوژیتوي دکارتی«

ویتگنشتاین و تأکید بر سویه جمعی و غیر خصوصیِ زبان و معرفـت کـه مـدعایی موجـه اسـت و      » استدالل علیه زبان خصوصی« مبحث 
لمان، و اهمیت فلسفی و قوت استداللی آن به روایت عموم فیلسوفان مسـ » علم حضوري« امري اجماعی در میان فیلسوفان غربی؛ مسئله 

مادامیکـه چنـین تبیینـی بدسـت داده نشـود، ارزش      . احتیـاج بـه صـورتبندي مجـدد دارد     نـد و قویـاً  کصورت و سیرت دیگري پیـدا مـی  
 .حداقلی است» علم حضوري«  استداللی و رهگشایی ِ فلسفیِ

امیدوارم با توجه به تعهدات و اشتغاالتی که دارم، مجالی یـابم و در پـاییز سـال پـیش رو، مالحظـات انتقـادي خـود دربـاره کتـاب          
« ام، نویسـندگان کتـاب   بر خالف تصـور اولیـه  . ریر در آورماي تفصیلی به رشته تحرا در مقاله» و روش رئالیسم اصول فلسفه« از ِدورانس

، به جهت عدم آشناییِ مکفی با مباحث فلسفه غرب، در تطبیق و تقریر برخی مباحث فلسـفی در مقـاالت   »اصول فلسفه و روش رئالیسم
بازخوانی انتقادي این اثر مشهور و تأثیر گـذارِ فلسـفی، از سـر عنایـت بـه ایـن دو فیلسـوف مسـلمان و          .ته اندمتعدد این کتاب به خطا رف

عنـایتی نباشـد،   شود؛ که اگـر ارادت و  قریر مسائل معرفتیِ پیش انجام مینشان دادن محدودیت ابزارهاي فلسفیِ نظام فلسفه اسالمی در ت
  آیدنقدي هم در پی نمی

 
 2013, 10ژوئیه 

 در خالف آمد عادت بطلب کام که من

 کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم
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ز دوران از خـاطرات شـیرین و دل انگیـ   . گـویم وستان و عزیزان صمیمانه تبریک مـی فرا رسیدن ماه مبارك رمضان را به همه د
شـد و در فضـا طنـین    رادیـو پخـش مـی   دعاي سحر را کـه از   هاي سحري و افطار است؛ صدايام، نشستن بر سر سفرهنوجوانی و جوانی

ي محمدرضـا شـجریان حـال و    ”ربنـا “هاي مطبوع افطار که بـا صـداي اسـتثناییِ    همچنین سفره. آورمگشت، خوب به خاطر میانداز می
اده بـا دیگـر اعضـاي خـانو     عمومـاً . کردایشان را هم نورد افقهاي دور می کرد ووقت روزه داران را خوش می یافت وهواي دیگري می

 ؛کـردیم سپردیم و پس از آن افطار میشد گوش جان میاي که از تلویزیون پخش مینشستیم و به اتفاق، به ادعیهي افطار میدور سفره
 ... یاد باد آن روزگاران یاد باد

ي روزه گرفتن هم عنان است با امساك ورزیدن در خوردن و آشامیدن و خالف آمد عادت عمل کردن و احوال خوش معنـو 
 تـا جـایی کـه مجـال    . نس با قرآن در ماه رمضـان برکـات معنـوي زیـادي دارد    در روایات دینی آمده است که اُ. و باطنی را نصیب بردن

پـی آن سـور مـدنی را     جزء قرآن و از جزء اول ؛ بلکه ابتدائا سور مکی و از 30خوانم؛ البته نه به ترتیب داشته باشم، در این ماه قرآن می
هـاي جهانشـمول اخالقـی و تبیـین     متضـمن دسـتورالعمل   سور مکی که عموماً هآیات کوتاه و آهنگین و تکان دهند .گیرمدر مطالعه می

  .عبرت آموز و معرفت بخش است عظمت خداوند و همچنین اوصاف روز قیامت است، انصافاً
دسـت داد، مـرا از دعـاي خیـر خـویش فرامـوش        در این ایام مبارك، لطفا مرا نیز در سحرها و افطارها یاد کنیـد و اگـر احـوال خوشـی    

  :مکنید
  »و بگو ماهی ها حوضشان بی آب است/ تو اگر در تپش باغ، خدا را دیدي، همت کن«  
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کـرده  با جان لطیف حافظ چـه مـی   ”باد صبا“دانم  نمی. داي ساالر عقیلی چندین بار شنیدمامشب غزلی شور انگیز از حافظ را با ص
دانم که شعر ترِ حافظ به همـراه آواز و موسـیقی سـحر انگیـزِ     کرده؛ اما نیک میآورده و مست و خراب میاو را اینچنین به وجد میکه 

هـاي دور  و او را بـه افـق  نشـاند  اختیار لبخند بر لبانش مـی کند و بیقت شنونده فارسی زبان را خوش میساالر عقیلی و سیامک آقایی، و
  :برددست می

  دارد نسیم جعد گیسویت امم مست میمد
  کند هر دم فریب چشم جادویت خرابم می

  پس از چندین شکیبایی شبی یا رب توان دیدن
  که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت؟

  حاصل من و باد صبا مسکین دو سرگردانِ بی
  من از افسون چشمت مست و او از بوي گیسویت

  سر بیاراییتو گر خواهی که جاویدان جهان یک 
  صبا را گو که بردارد زمانی برقع از رویت
  و گر رسم فنا خواهی که از عالم براندازي
  برافشان تا فروریزد هزاران جان ز هر مویت
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ان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز گفته که فریب شعارهاي اعتدال گرایانه حسن روحانی ریـیس جمهـوري منتخـب ایـر    
 ...اي بسازدخواهد با لبخند بمب هستهشیخ، گرگی در لباس میش است و می را نباید خورد، چرا که این

دهـد بـه رئـیس جمهـور منتخـبِ کشـور       نخست وزیر کشوري به خود اجازه میچطور . متأسف شدم از خواندن سخنان فوق عمیقاً
میلیـون رأي آورده و کثیـري از   18.5 جناب حسن روحانی بیش از . ندبخوا» گرگی در لباس میش« دیگري آشکارا توهین کند و او را 

ي را تـوهین بـه انتخـاب و شـعور قاطبـه     این سخن نتانیاهو آشکا. هموطنان عزیزمان با درایت و از سر تشخیص سیاسی به او رأي داده اند
-ي داخلـی و بـین  از معضـالت عدیـده و پیچیـده    ل، گرهملت ایران است که به کسی رأي داده که وعده کرده به سر پنجه تدبیر و اعتدا

 ...اي بگشایدالمللی از جمله مسئله هسته

کند که در جاي خود آزار دهنده است، از ایـن  هموطنانِ دلسوز و منصف خلجان می پرسشی که اکنون در ذهن من نظیر کثیري از
دهـد در  اي دارد، به خود حق مـی صد کالهک هسته نیست و چند» پی تین ا«چطور نخست وزیر کشوري که عضو معاهده : قرار است

اسـت، سـخن بگویـد و آن کشـور را     » ن پـی تـی  ا« اي به وسیله کشوري که عضو معاهده جهانی از خطر ساخته شدن بمب هستهعرصه 
خـود دارد و   تهدید به حمله نظامی کند؟ طنز روزگار است که دولت اسرائیل که رفتاري غیر دموکراتیک بـا شـهروندان عـربِ    صراحتاً

پاسـخگو   اي خود در عرصـه جهـانی بـه هـیچ نهـادي     هاي هستهکند، در قبال سیاستکثیري از ایشان را آشکارا نقض میحقوق بنیادینِ 
ببـین تفـاوت ره   « : اي خود پاسخگو باشد، و نه اسرائیلهاي هستهیی تنها ایران باید درباره سیاستکند که گونیست و به نحوي رفتار می

 .»...جاست تا به کجااز ک

ی اسـت؛ چـرا کـه امثـال او     روشن است که نتانیاهو از سر کار آمدن دولتمرد میانه روي در ایران چون حسن روحانی بسـیار عصـبان  
دهند با روزنامه نگاران و سیاستمداران تندرویی چون حسین شریعتمداري و محمود احمدي نژاد جهت پیشبرد اهـداف خـود   ترجیح می
  ...ه اجماع جهانی علیه کشور عزیزمان ایران طرف باشندو رسیدن ب
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آید، در میان شعرا، بیش از همه بـا حـافظ و   ام هم بر میام و از آثار قلمیچنانکه پیشتر نوشته. ت سعدي رفتمبه سر وق دیشب مجدداً
به دیوان اشعارِ این عزیزان مراجعـه نکـنم یـا شـعري از      شود که در آننوسم و بدون اغراق روزي سپري نمیمولوي و سپهري و فروغ مأ
گیـرم  تان و غزلیـات او را در مطالعـه مـی   روم و بوستان و گلسحال، هر از گاهی به سراغ سعدي میدر عین . ایشان را با خود زمزمه نکنم

فـت و بالغـت و حـالوت    آیتی است و لطا سعدي، انصافاً هغزلیات عاشقان. برمحظ وافري می »افصح المتکلمین« و از نشستن در محضر 
پایان، مکـرر در مکـرر مراجعـه کـنم و     م بدین مخازنِ ادبی و عرفانیِ بیتوانخرسندم که فارسی زبانم و می حقیقتاً. زند-در آن موج می

   :لحظات خوشی را تجربه کنم
  مر برندارم سر از این خمار مستیهمه ع

  که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی
  فتابی که حضور و غیبت افتدنه مثل آتو 

  دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی
  حکایت از فراقت که نداشتم ولیکن چه

 تو چو روي باز کردي در ماجرا ببستی
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  دوستان کن که هزار بار از آن به نظري به
 که تحیتی نویسی و هدیتی فرستی

  دردمند ما را که اسیر توست یارا دل
 نه چو به انتظار خَستی به وصال مرهمی

  اي فقیه دانا به خداي بخش ما را برو
 تو و زهد و پارسایی من و عاشقی و مستی

 گله از فراق یاران و جفاي روزگاران

  نه طریق توست سعدي کم خویش گیر و رستی
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ابیات عرفا و شعرایی چـون ابـن عربـی، مولـوي، حـافظ      ها و  به رغم زبان شاعرانه و ادبی مقاالت متقدم و متأخر و استشهاد به آموزه

خواهـد در   از اینرو کسـی کـه مـی   . اي چند اقامه کرده است خویش ادلّه هشناسان راي موجه کردن مدعیات وحیعبدالکریم سروش ب ...و
چگـونگی سـخن    هابی خـویش دربـار  ر عین حال مـدل ایجـ  این ادلّه را صورتبندي و نقد کرده و د مقام نقد این نظریه برآید ؛ باید ابتدائاً

سـروش بـراي تقریـر موضـع متـافیزیکی خـویش، از       . میان ماوراءطبیعت و طبیعت را اقامـه کنـد   هخداوند با پیامبر و همچنین رابط گفتن
شـده و   تعینِ تنزیهی استفاده کرده؛ قرائتی از امر االهی که به تفصیل در سنت عرفـانی مـا بـه بحـث گذاشـته      صورت بی مفهوم خداي بی

 هرا بهـره بـرده کـه مطـابق بـا آن، همـ      همچنـین از یکـی از قواعـد فلسـفی مالصـد     . اند عربی و مولوي آن را تبیین کرده نعرفایی چون اب
. شـود  ها بـار مـی   شوند مقدر به اقدار طبیعی و زمانمند و مکانمند شده و احکام طبیعی بر آن ها، وقتی وارد طبیعت می موجودات و پدیده

حال براي توجیه مدعاي خویش، به آیات متعددي از قرآن و همچنین تفاسیر متعـددي نظیـر تفسـیرقرآنِ طباطبـایی، زمخشـري،      در عین 
هـا و   اگر کارآمديِ این مدل در قیاس بـا مـدل  . و همچنین کتب روایی نظیر اصول کافی استشهاد کرده است... کاشانی، شیخ مفید  فیض

ر حل مشکالت تفسیري پیش رو بیشتر باشد و بـه رغـم نـواقص احتمـالی، در مقـام قیـاس بـا نظریـات         نظریات االهیاتی سنتیِ موجود، د
دلیلـی   هتـوان بـه مثابـ    اشد؛ این امر را میتر و تواناتر ب ها و تعارضات ظاهري متن مقدس، کامیاب موجود، در رفع معضالت و ناسازگاري

د؛ مـثالً خـوانش سـروش    فوق را نقد کـر  هتوان هر یک از ادلّ این نظریه میي نقد در عین حال، برا. له موجه بودن این نظریه قلمداد کرد
صدرایی و یا چگونگیِ خوانش او از نزول ملک بر قوه خیـال پیـامبر بـه روایـت فـارابی و مرحـوم طباطبـایی و یـا قرائـت           هاز اصل فلسف

قرائت او از این آیـات و تفاسـیر را نقـد     هفاسیر قرآن و نحوه آیات قرآن و تسروش از خداي عرفا را به چالش کشید، یا استشهادات او ب
هـاي   داد مـدل و یا در پی نقـد اسـتدالل تبیینـیِ سـروش برآمـد و نشـان       . بدیل استشهاد کرد هدیگري براي توجیه نظریکرد و یا به آیات 

 هرآن نائل آیند و در عین حـال مسـئل  فسیر قتوانند به رفع معضالت کنونیِ ت وحی با سازگاري و شمول بیشتري می هسنتیِ موجود از مقول
سـروش  مختـار عبـدالکریم    هتـوان نظریـ   اي، می چنین ادلّه هدر غیاب اقام. معقول تبیین کنند چگونگی تکلم خداوند با پیامبر را به نحوي

  ...انگاشت و پذیرفتمدلی با مزیت نسبی و رهگشایی بیشتر و مشکالت معرفتی و االهیاتی کمتر، موجه  هوحی را به مثاب هدربار
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مگر جان هیک تئوریسین انگلیسـی بـراي   «: هاي حسین شریعتمداري، مدیر مسئول روزنامه کیهان خواندمدر یکی از سر مقاله اخیراً
 »ه است؟جلسات پی درپی نداشت 88اسرائیلی  -پیشبرد پروژه کودتاي مخملی به ایران نیامده و با سران و عوامل فتنه آمریکایی
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فاریق با مرحـوم جـان هیـک    خواندم و به تنستم ایامی که انگلستان فلسفه میدانمی!!! با خواندن نوشتۀ ایشان عمیقا در فکر فرو رفتم
-گفتگـو مـی  ...و مولوي و ابن عربی  کردم و با یکدیگر درباره پلورایسم دینی و تجربه دینی و اکهارت و کانت و ویتگنشتایندیدار می

بـودم  » مرکز گفتگـوي ادیـان  «و » مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران«در عین حال در جریان جزئیات سفر علمی ایشان به  کردیم و
اي دربـاره آراء هیـک منتشـر    یگـر همکـاران و دوسـتان، ویـژه نامـه     ، به اتفـاق د »مدرسه«  هبازگشت هیک از ایران، در فصلنام و پس از

بـودم و هیـک را در برپـایی     ”اسـرائیلی  -فتنـه امریکـایی  “و  ”کودتـاي مخملـی  “ي سادگی در خدمت  کردیم؛ ناغافل و نادانسته و از رو
 -فتنـه آمریکـائی  « شمسـی بـوده و    83حاال اینکه سفر هیک بـه ایـران سـال     !!!رساندمپی با سران و عوامل فتنه یاري میجلسات پی در 

 گر سیاسی هوشمند و باریک بـین و دور انـدیش، بـه مصـداق     تحلیل!! !شمسی محقق شده، اهمیت چندانی ندارد 88در سال » اسرائیلی

اتفاقـاتی رخ خواهـد داد و   سـال بعـد چـه     5کند کـه  بینی و پیش گویی میداند و پیش، می»آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخاست«
  ...هایی بر خواهد خاستچه فتنه
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  ديگفتم حدیث آرزومن سحر با باد می
  خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندي

  صبح و آه شب کلید گنج مقصود استدعاي 
  رو که با دلدار پیوندي بدین راه و روش می

  قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز
 وراي حد تقریر است شرح آرزومندي

شـد و حـدیث آرزومنـدي خـود را بـه گـوش بـاد        اگر در این سحرها و لیالی قدر وقتتان خوش . بریمام مبارکی به سر میدر ای
  .خواندید و به الطاف خداوندي واثق شدید، مرا نیز لطفا یاد کنید و از دعاي خیر فراموش مکنید
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هـاي شصـت و هفتـاد شمسـی در ذهـن و      وران دبیرسـتان و دانشـجویی در دهـه   این روزها برخی خاطرات خوش و به یـاد مانـدنیِ د  
یـادم هسـت نخسـتین بـار ایـن غـزل لطیـف و دل        . کـنم یل را به تفاریق با خود زمزمه میو پررنگ شده و در خلوت غزل ذضمیرم زنده 

بیست سال پیش از زبان دوست نازنینِ خوش ذوق و ادیبم نوید بازرگان شنیدم؛ در مراسم ترحیم مهنـدس مهـدي    انگیز حافظ را حدوداً
بازگشـت پـدرش بـه اروپـا در     به دیوان حافظ بود هنگام سفرِ بیغزل، محصول تفألِ نوید . 1373بازرگان در حسینیه ارشاد در بهمن ماه 

ز گـاهی کـه سـوار بـر     هـر ا . ضمیرم نقش بسـت  هست و از همان ایام ابیاتش بر صفحهمانجا مهر غزل بر دلم نش. شمسی 73زمستان سال 
  :جوشدکنم، این ابیات در ذهنم میمیهاي دوردست سفر خیال به سرزمین هشوم و در عرصبال خاطرات می

  دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن
  در کوي او گدایی بر خسروي گزیدن
  از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن
  از دوستان جانی مشکل توان بریدن

  خواهم شدن به بستان چون غنچه با دل تنگ
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  وان جا به نیک نامی پیراهنی دریدن
 هفته گفتنگه چون نسیم با گل راز ن

  گه سر عشقبازي از بلبالن شنیدن
 بوسیدن لب یار اول ز دست مگذار

  کآخر ملول گردي از دست و لب گزیدن
  فرصت شمار صحبت کز این دوراهه منزل

  چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن
  گویی برفت حافظ از یاد شاه یحیی

  یا رب به یادش آور درویش پروریدن
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درسـت  . رسـندم از رفـتن محمـود احمـدي نـژاد خ     خودم مراجعه کردم؛ دیدم نظیر کثیري از دوستان و هموطنـانم انصـافاً  دیشب به 

ها و مشکالت عدیده افتصادي و فرهنگی و سیاسی را به دوش او انداخت و از هـر کـس بایـد متناسـب بـا      ناکامی هاست که نباید بار هم
است قرار داد؛ اما نقش و سهم زیاد احمدي نـژاد در آنچـه در هشـت سـال گذشـته رخ داده،      اختیاراتش توقع داشت و او را مورد بازخو

هـاي گونـاگون،   و خطاهـاي خـرد و کـالن او در عرصـه     مبنا و مضر و غیـر علمـی و خـبط   هاي بیمهمتر از تصمیم. قابل انکار است غیر
دینی ما متأسفانه سـخت چنبـره زده اسـت؛ گفتمـانی کـه       گفتمان احمدي نژادي است که درسالهاي اخیر بر فضاي فرهنگی و سیاسی و

بینـد و دروغزنـی و عـوام فریبـی و     ود هـیچ مـانع و رادعـی در میـان نمـی     هاي اخالقی نیست و براي پیشبرد اهداف خـ پرنسیبدلمشغول 
نـه چنـدان دور از    هر آینـد ن مخرب و اخالق سـتیز د امیدوارم با برنشستن دولت جدید، این گفتما .از مقومات آن است... پرونده سازي

  ...میان ما رخت بربندد و به محاق رود
و تحلیف در روزهاي گذشته، بیشـتر دریـافتم در    ذکتر حسن روحانی در دو مراسم تنفیبا دیدن نحوه سخن گفتن ِسنجیده و موقر د

المللـی  زار داده و در فضاي داخلی و بینآایم و چقدر گفتار و رفتار رئیس جمهور پیشین ما را سال گذشته چه فشاري را تحمل کرده 8
  ...کنم که اکنون به اقبال کله گوشه گل، نخوت باد دي و شوکت خار آخر شدهخداوند را شکر می. کنده کرده استسر اف

دکتـر ظریـف، دکتـر میلـی     : خـورد نام چند وزیر خیلی خوب به چشـم مـی  در فهرست وزراي پیشنهادي جناب روحانی به مجلس، 
اي کـه  عنایت به مختصات سیاسی و فرهنگـی  انتخاب برخی دیگر از وزرا نظیر علی جنتی نیز با .دکتر نجفی، مهندس بیژن زنگنهمنفرد، 

پیشنهادي، به نظرم در مجموع کابینه خوبی معرفـی شـده    هرغم حضور برخی چهره ها در کابین به. بریم، قابل قبول استدر آن به سر می
کارنامـه وزراي   هبـراي داوري دربـار  . را آغـاز کننـد   ن از مجلس رأي اعتماد بگیرنـد و بـه زودي کـار خـود    امیدوارم وزراي ایشا. است

کـنم و امیـدوارم روزهـاي    از عمق جان آرزو می. دقت رصد کردهاي ایشان را به نی باید به انتظار نشست و فعالیتایشان و دولت روحا
  :زمین در پیش باشدبهتري در انتظار فرهنگ و اقتصاد و سیاست ایران 

  نیست دستوري در اینجا قرع باب
  جز امید واهللا اعلم بالصواب
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  ابر آذاري برآمد باد نوروزي وزید
  گوید رسید خواهم و مطرب که می وجه می می

  گوییا خواهد گشود از دولتم کاري که دوش
  دمید کردم دعا و صبح صادق می من همی

  آمد گل به باغ با لبی و صد هزاران خنده
  اي بویی شنید از کریمی گوییا در گوشه

مبـارك شـمایید، ایـام بـر شـما      “: به قول شـمس تبریـزي  . گویمبه همه دوستان و عزیزان تبریک میدر رسیدن روز عید فطر را 
دایـی پیشـه کـرده؛    کسانی که در ماه رمضان خالف آمد عادت رفتار کرده و کـف نفـس و تفقـد احـوالِ بـاطن و زنگـار ز      . ”گذرندمی

  :احوال خوشِ معنوي را نصیب برده و سرزمینِ وجودشان معطر و مطرا شده و جان و جهانشان مبارك گشته و دیگرگون شده
  چون که در جان رفت جان دیگر شود

 جان چو دیگر شد جهان دیگر شود

 اي فلک پیماي چست چست خیز

 زانچه خوردي جرعه اي بر ما بریز

  ...کنماطن و شادخواري و طربناکی طلب میدوستان، صفاي ب هاز خداوند منان، براي همد عزیز، در این عی
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 ”تولـدي دیگـر  “در . برمنم و از خواندن آنها حظ وافري میخوافروغ را می ”تولدي دیگر“این روزها براي چندمین بار اشعار دفتر  

، بیشـتر  ”عصـیان “و   ”دیوار“و  ”اسیر“ار عاشقانه است که در قیاس با اشعار دفترهاي یکی سنخ اشع: قابل تأمل به چشم میخورد هچند نکت
بوي شیرینی و ابتهاج میدهد؛ این دوران مقارن با آغاز آشـنایی فـروغ فزخـزاد بـا ابـراهیم گلسـتان اسـت و ورود او بـه اسـتودیوي فـیلم           

هـا   جایزه بـه ایـن فـیلم   و اهداي  ”خانه سیاه است“ یلم مستند و ماندگارو ساختن ف ”آتش“ گلستان و دنیاي فیلمسازي و مونتاژ فیلم مستند
 ”تولـدي دیگـر  “دوم این که فروغ که نگاهی شاعرانه به هستی دارد، در دوران دوم شـاعري کـه بـا سـرایش      . هاي خارجیدر جشنواره

پـردازد و از تصـویر کـردنِ     رد مـی شود، بـر خـالف دوران نخسـت شـعر خـود، بـه موضـوعات انسـانی مشـترك میـان زن و مـ           آغاز می
کنـد روي خـاك   سوم این که او تصریح می. گذرد کند و درمی هاي زنی که تابوهاي خانوادگی و اجتماعی را شکسته، عبور می دغدغه

وجـود فـروغ   ها و تمناهـاي معنـوي از   کند؛ هر چند به نظر میرسد دغدغه ایستاده و بوي زوال و فنا و سردي را با تمام وجود استشمام می
درخشـانِ ایـن    ه، از اشـعار عاشـقان  »هدیه«شعر  .رخت برنبسته، اما از تالطمها و زیر و زِبر شدنهاي عمیق االهیاتیِ پیشین هم خبري نیست

 :دفتر است

اگر به خانه مـن آمـدي بـراي مـن اي مهربـان      / و از نهایت شب حرف میزنم/ من از نهایت تاریکی/ من از نهایت شب حرف میزنم«
  »به ازدحام کوچۀ خوشبخت بنگرم/ و یک دریچه که از آن/ راغ بیارچ

در عـین حـال، شـعر    . اي در نهایـت تـاریکی، بـدیع و خیـال انگیـز اسـت       از دریچـه » ازدحام کوچه خوشبخت« تصویر نگریستن به 
پشـت  «:را به تصویر کشیده است» برخورد انگشتان با اوج«و » شب«سپهري است که تقابل میان » ورق روشن وقت«، یادآور شعر »هدیه«

  .»آمددر اتاق من صداي کاهش مقیاس می/ در اتاق من طنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج /شیشه تا بخواهی شب
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پیوسـته، فـرم دیگـري      جاي سرودن دو بیتـی  گیرد و به  شاعري، به نحو اغلبی از فرم پیشینِ اشعار خود فاصله می هفروغ در این دور 
  ...کند هاي متعارف و شناخته شده تبعیت نمی کند؛ شعري که به نثر نزدیک است و موسیقی و وزن آن از قالب عري را تجربه میاز شا
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امروز در خبرها خواندم که بنا بر آمار رسمی دولت مصر، در درگیریهاي خونینِ اخیر میان ارتش مصر و طرفـداران محمـد مرسـی    
تأسف بسیار خوردم که مردمی که دو سال و نیم پـیش بـا شـور و شـوق فـراوان در      . اندنفر کشته شده 500، بیش از »نسلمیاخوان الم«و 

میدان التحریر قاهره گرد هم آمده و شبها را به صبح رساندند تا بر حکومت دیکتاتوريِ حسنی مبـارك رقـم بطـالن کشـند، از کجـا بـه       
 را تجربه می کنندکجا رسیده و چه روزهاي تلخ و هولناکی 

گـران متعـددي   تحلیـل . سـند ریاسـت جمهـوري تکیـه زد    درصد مردم مصـر بـر م   50یکسال پیش محمد مرسی با اخذ رأي بیش از 
اند که مرسی در دوران زمامداريِ خویش، مرتکب اشتباهات متعددي شد و از یاد برد که رئیس جمهور تمـام مـردم مصـر اسـت،     نوشته

؛ از اینرو با استظهار به پشتیبانیِ طرفداران خویش سـوداهاي بلنـدي را در   ”اخوان المسلمین“ارانش و اعضاء  نه فقط رئیس جمهور طرفد
نظـرم، بـه رغـم خطاهـاي مرسـی،      بـه  . هاي مختلف جامعه مصـر بـاز مانـد   پیگیريِ مطالبات دموکراتیک گروهسر پروراند و رفته رفته از 

قانونی کشور مصر به مدد کودتا به هیچ وجه قابل توجیه نیست و بـه نهادینـه شـدن سـاز و     ارتش و به زیر کشیدن رئیس جمهورِ  همداخل
آن روز دیـده  « : بینـیم العین میرا امروز به رأي ارتش هتایجِ آن اقدام ناموجه و ناسنجیدکار دموکراتیک هیچ مددي نرساند؛ کما اینکه ن

؛ آرمانهـاي  »آنچه البته بـه جـایی نرسـد فریـاد اسـت     «   و خونبارِ کنونی مصر، سوگمندانه، در فضاي تلخ .»بودم این فتنه ها که برخاست
بـا توجـه   . اسـت  خـواه رات و تحـول اي مبهم و ناروشن و غبارآلود در انتظار نیروهاي دموکک و اخالقی به محاق رفته و آیندهدموکراتی

  .اي مصر را به سهولت دریافتاي در حمایت از کودتتوان سستی و بطالنِ تحلیلِ عدهبا حوادث اخیر، می
آیـد و عـالوه   العینی پدید نمـی ۀالساعه و به طرفدهد که ساز و کار دموکراتیک، خلقلهاي اخیر منطقه به نیکی نشان میتحوالت سا

سـت، امـا   هـاي دموکراتیـک ا  ، البته شرط الزم براي تحقق ایـده برداشتنِ موانع موجود. ي سلبی، صبغه ایجابی پررنگی هم دارد بر سوي
اي پـا نگرفتـه باشـد، نهـالِ دموکراسـی زود از میـان برکنـده        نـگ و نهادهـاي دموکراتیـک در جامعـه    مادامی که فره. شرط کافی نیست

  .خواهد شد و آثار و نتایج زیانبار و مخربی به بار خواهد آورد
عنایـت نگریسـت و    هشورهاي منطقه بـه دیـد  اسف انگیزِ کبراي تحققِ ساز و کار دموکراتیک در کشورمان، باید در تجاربِ تلخ و 

. یابم، تحقق فرهنگ و نهادهاي دموکراتیک در این میان ضـروري و شـرط اول قـدم اسـت    چنانکه در می .از آنها درس عبرت آموخت
سـی گـام   مهند« و» گفتمان سازي«الحصول که تنها به مدد طلبد و امري است تدریجیوري و آرامش و پیگیريِ مجدانه میاین مهم، صب

گـذارد و نـه   نشانی بر جاي می» تاك«دن، نه از و در پی زیر و زِبر کردن امور بر آم» فلک را سقف شکافتن« . آیدفرا چنگ می» به گام
  :»تاك نشان«از 

  ست که گه تند و گهی خسته رودرهرو آن نی
  رهرو آنست که پیوسته و آهسته رود

  
 
  2013، 17آگوست .110
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اهی دکتر جعفر میلی منفرد به سمت وزیر علوم، تحقیقات و فن آوري به عهد خـود بـا جامعـه دانشـگ    دکتر حسن روحانی با معرفی 
متأسـفانه، مجلـس بـه اجمـاعِ جامعـه      . شناسـد یش روي جامعـه دانشـگاهی را خـوب مـی    ها و مشکالت پـ وفا کرد و نشان داد که دغدغه

معرفی دکتر توفیقی به عنـوان سرپرسـت وزارت علـوم، نشـانگر      .عتماد نداددانشگاهی بر روي دکتر میلی منفرد اعتنا نکرد و به او رأي ا
هـا و آرمانهـاي   دانشگاهی به نیکی آشناست و دغدغهو روحانی با فضاي جامعه » حقه مهر بدان نام نشان است که بود« این امر است که 

ینان ایـن نوبـت بـه اقبـال و اجمـاعِ جامعـه دانشـگاهی        امیدوارم اگر دکتر توفیقی به مجلس معرفی شود، مجلـس نشـ  . نهدآنها را ارج می
  ...اعتماد کنند و لبخندي بر لب دانشگاهیان بنشانند

  
  2013، 19آگوست .111

ایشـان  . را در سـایت جـرس خوانـدم    ”تحریم و ما ادریک ما التحریم“سعید حجاریان با روزنامه اعتماد تحت عنوان   هدیروز مصاحب
هـا را گـزارش   و وضـعیت نامسـاعد حاصـل از تحـریم     سته است که در برابر تحریم ها سکوت نکننددر این مصاحبه از روشنفکران خوا

  ...کنند
 مـا ایرانیـانِ وطـن دوسـت فـرض اسـت کـه در حـد تـوان بـا           هموافقم؛ بر این باورم که بر هم با مواضع جناب حجاریانِ عزیز کامالً

وضـعیت بـازار دارو در داخـل    . اعتـراض خـود را بـه صـداي بلنـد اعـالم کنـیم       المللی علیه ایران مخالفت کرده، هاي سنگینِ بینتحریم
یشـترین  بـدون تردیـد، ب  . ، بحرانی است؛ همچنین اسـت وضـعیت برخـی دیگـر از کاالهـاي اساسـی      کشور، همانگونه که در اخبار آمده

متوسطی که قرار است حامالن سـاز و کـار   شود؛ طبقه فرودست و طبقه متوسط جامعه می هشامل حالِ طبقها آسیب از اعمالِ این تحریم
ه در پـی  کننـد کـ  انگارنـد، ادعـا مـی   کوبنـد و آنـرا موجـه مـی    ها و افرادي که بر طبل تحریم مـی دولت. موکراتیک در کشور ما باشندد

ایشـان در  . ندراتیـک در کشـور  اي جمهوري اسالمی ایران و تقویت نهادینه شدنِ ساز و کـار دموک هاي هستهمحدود کردنِ بلند پروازي
؛ و گویند که هنوز آژانـس ادعـا نکـرده    االسف سخنانی میافتند و معپیشتر می» آژانس« اي ایران از هاي خود درباره برنامه هستهداوري

 دتاًقاعـ . کننـد نابود مـی  هاي شدید، قشر متوسط را که بناست حامالن ساز و کار دموکراتیک باشند، عمالًاز سوي دیگر با اعمالِ تحریم
مانـد  نشـان مـی  » تاك« همه جانبه، نه از هاي ک را تجربه کند؛ با اعمالِ تحریماي در کار باشد تا ساز و کار دموکراتیباید ایران و ایرانی

هـاي  انی چون دکتر ظریف سکاندار سیاسـت عالوه بر این، حال که دفتر سیاست در دیار ما ورقی خورده و کاردان. »تاك نشان« و نه از 
 .اي ایران را نشان دهـد زم راسخِ خود براي حل مسئله هستهت و عنی سنِاند، جامعه جهانی نیز باید همدلی و حاي ما شدهجی و هستهخار

بـا تشـدید   . گشـاید معضل فرو بسته نمـی  اي از اینکند و گرهیط هیچ کمکی به حل این مسئله نمیها در این شراتمدید و تشدید تحریم
-المللی، کار را بـر میانـه  هاي طاقت فرساي بینافتد؛ اعمال تحریمو خارج کشور به دست تندرو ها می یی، کار در داخلهاچنین تحریم

-ل تندرو ها میـدان دار مـی  راند؛ در مقابکند و آنها را به حاشیه میکه بناي بر مصالحه دارند، سخت میها و اصحاب اعتدال ِداخلی  رو

ها از سـویی و پشـتیبانی از   برداشتن تحریم. دهندن را به سمت جنگ و ویرانی سوق میدمند و ایراخاصمه میند و در تنور منازعه و مشو
  .هاي مصالحه محور از سویی دیگر براي خروج از این وضعیت محوریت داردسیاست

اطـالع رسـانی در    .ان باال ببرنـد عمومی وظیفه دارند آگاهی دیگران در این باب را تا حد تو هیابم، روشنفکرانِ عرصچنانکه در می
تشـار آنهـا در   جمعـی و ان هـاي گروهـی و دسـته   ، مصاحبه کردن و امضا کـردنِ نامـه  هاي گوناگون از جمله نوشتن مقالهاین باب به شیوه

ي فراگیـر  هـا را نسبت به عواقب هولناك تحریم ها، و هموطنانِ داخل و خارج از کشور و همچنین جامعه جهانیفضاي عمومی و رسانه
  .آگاه کردن از مقتضیات کار و بار روشنفکري است
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امیـدوارم در  . ایـم اعمال شـده علیـه ایـران امضـا کـرده      هايدوستان متعددي در محکومیت تحریماي را به همراه چند روز پیش نامه
  ...اولین فرصت این نامه منتشر شود

 
  2013، 20آگوست .112

بـراي خـوردن یـک    / کـه مـا میـان پریشـانی تلفـظ درهـا      / و هیچ فکر نکرد /راز کشیدو پشت حوصلۀ نورها د/ و رفت تا لب هیچ« 
  .»چقدر تنها ماندیم/ سیب

کردم که بدین زودي از میان ما رخت بـر بنـدد و   افلگیر و مغموم شدم، هیچ فکر نمیغ از شنیدن خبر فوت رشید اسماعیلی، حقیقتاً
هویدا بود؛ رشـید   ها و گفتار او کامالًودیم؛ مشی اصالح طلبانه در دغدغهران دیده بچند باري همدیگر را ته. به سوي ابدیت پرواز کند

ا و هـ عمـوم تحلیـل  . یـر بـر خـود همـوار کـرد     عزیز در جهت تحققِ آرمانهاي وااليِ انسانی و سیاسی خود، رنـج زنـدان را در سـالیان اخ   
 هامضـاي نامـ  . پسـندیدم همدل بودم و آنرا مـی  او کامالً هاصالح طلبانندم، با نگرش و مشیِ خواکردم و میمقاالت سیاسی او را دنبال می

او بود؛ افسـوس کـه    هکنشِ اصالح طلبانه و وطن دوستان ها علیه ایران که دیروز منتشر شد، آخریناب به باراك اوباما درباره تحریمخط
ها و دریاهاي زیادي بـر  ها فاصله است و کوهفرسنگحال که میان ما . نها گذاشتزود روي در نقاب خاك کشید و ما را براي همیشه ت

صبرِ بـر ایـن   . پایانِ خداوند بر او بادرحمت بی. ر به مزار پاك او رساندخوانم تا مگحزینِ خود را به گوش باد صبا می سر راه است، پیام
 :مصیبت را براي خانواده محترم او به دعا خواستارم

 اي صبا اي پیک دور افتادگان

  بر خاك پاك او رسان اشک ما
 

  2013، 27آگوست .113
داروسـازان   هفـرا رسـیدن ایـن روز را بـه همـ     . اسـت  ”روز داروساز“امروز، پنجم شهریور، مصادف با سالروز تولد زکریاي رازي و 

خـدمات  “  کـردم؛ چـه در دوران سـربازي کـه در بخـش     روزگاري در کسـوت داروسـاز کـار مـی     !یادش بخیر. گویمعزیز تبریک می
اکنـون   .کـردم کار مـی  ”شرکت پخش رازي“و   ”مرکز تخصصی رماتیسم“وزارت دفاع مشغول بودم و چه پس از آن که در   ”نیدرما

داروسـازي تنهـا خـاطرات شـیرینِ دورانِ دانشـجویی در       هسازي فاصله گرفته و نصیبم از رشتسال است که از عالم دارو 11-12بیش از 
دوسـت بسـیار عزیـزم کـه آشـنایی بـا       . یـاد بـاد آن روزگـاران یـاد بـاد     : اند» بهتر از آب روان«که  دانشگاه تهران است و دوستان نازنینی

سال پیش در دانشـکده داروسـازي    20داشتیم، » هشت کتاب« سپهري را مدیون اویم و جلسات بحث و گفتگویی که با یکدیگر درباره 
شد و در دریا غـرق گشـت و بـه سـوي ابـدیت پـر       » ر آبی دریاي بیکراندچا« از بخت بد، حسن عزیز، در اواخر ایام دانشجویی، . یافتم

  ...کشید و مرا در حسرتی ابدي گذاشت
بینم هـر چنـد سالهاسـت از داروسـازي فاصـله گرفتـه و بـه فلسـفه و         زنم، مینگرم و دفتر ایام را ورق میاکنون که به پسِ پشت می

-آشـنایی بـی  . ازي هـیچ پشـیمان نیسـتم   داروسـ  هاما از خواندن علوم دقیقه و رشت ، امشیدهعرفان و ادبیات پرداخته و در این فضا نفس ک

یمی با علم تجربی مدرن و نگـرش علمـی بـه جهـان پیرامـون را مـدیون دروسـی چـون فیزیولـوژي، ایمونولـوژي، بیوشـیمی، شـ             هواسط
ابم، آشـنایی بـا علـوم تجربـی     یـ انکـه در مـی  چن. که در دانشکده داروسازي آمـوختم  ...هاي دستگاهیدارویی، فیزیکال فارماسی،روش

کـه در کتـاب     ”نومینالیسم وجود شـاختی و پیـدایی فلسـفه تحلیلـی    “در مقاله . جدید، نقش مهمی در فهم عمیقِ فلسفه غرب مدرن دارد
در ” فلسـفه تحلیلـی  “ردن  گراییِ انگلیسی و نسبت آن با سر بر آوتاریخ سنت تجربه همنتشر شده، با مرور فشرد ”امر اخالقی، امر متعالی“
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فانی زایـیِ علـوم تجربـی جدیـد بـراي فیلسـو      ل و لودویگ ویتگنشتاین، به مسئلهکارهاي گوتلوب فرگه ، جرج ادوارد مور، برتراند راس
  ...امچون هیوم و کانت هم پرداخته

 
  2013، 29آگوست .114

سـت و از غـررِ غزلیـات    ام؛ قنـد مکـرر ا  فـل را داشـته  ق شـرح آن در چنـدین مح  بالغ بر چهل بار تا کنون غزل ذیل را خوانده و توفی
ذهـن و   در ابتداي کلمـات مختلـف کـه    ”ب“و   ”س“در بیت اول و تأکید بر حروف  ”واژ آرایی“بهره گرفتن از صنعت  . دیوان حافظ

سـت انگاشـتن؛ سـبکباري و    دهد؛ دعوت به دل نبستن در دنیا و بنیاد عمر را بـر بـاد دیـدن و قصـر امـل را س     ضمیر خواننده را نوازش می
عرش و روضه رضوان و نه دامگه دنیا دیـدن ؛   هساکن کنگر ؛ خود را اصالتاًاد بودنِ از هر چه رنگ تعلق داردسبکبالی پیشه کردن و آز

دنیـاي   توصیه به غم سیاه نخوردن و خاطر را به دست تفرقه ندادن و آتش در پریشانی و پشیمانی و ماللت زدن؛ نشـان عهـد و وفـا را در   
فانیِ پیرامون سراغ نگرفتن و مفتون تبسمِ گذراي گل نشدن و زوال و عدم پایایی و ماناییِ دنیا را به عیان دیدن، از نکـاتی اسـت کـه بـه     

  .هنرمندي تمام در این غزل به تصویر کشیده شده است
نگیزِ حـافظ بـا کلمـات و اصـطالحات در     ورزي و معمـاري سـحرا  ت، اما ذوقفمضامین بلند فوق به تفصیل سخن گ هتوان دربارمی

 هبـدیل و مانـدگار بـر روي خواننـد    يِ جاودانی خلق کرده و تأثیري بیزبان فارسی و کنار هم نشاندنِ آنها در قالب چندین بیت، اثر هنر
  :گذاردفارسی زبان می

  بیا که قصر اَمل سخت سست بنیادست
  بیار باده که بنیاد عمر بر بادست

  که زیر چرخ کبود غالم همت آنم
  ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست

  چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب
  ها دادست سروش عالم غیبم چه مژده

  زنند صفیر ي عرش می تو را ز کُنگره
  ندانمت که در این دامگه چه افتادست
  نصیحتی کنمت، یاد گیر و در عمل آر
  که این حدیث ز پیر طریقتم یادست

  مخور و پند من مبر از یادغم جهان 
  ي عشقم ز رهروي یادست که این لطیفه

  مجو درستیِ عهد از جهانِ سست نَهاد
  دامادست که این عجوز عروسِ هزار

  نشان عهد و وفا نیست در تَبسّم گل
  دل، که جاي فریادست بنال بلبل بی
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امیـدواریم  “: موسـیقی گقتـه اسـت    هاد، در مراسم افتتاح استودیو موزگ و ارشامروز در اخبار خواندم علی جنتی، وزیر محترم فرهن
بتوانیم در وزارت ارشاد ادامه دهنده راهی باشیم که سیدمحمد خاتمی آغاز کرد و پس از ایشان هم آقـاي مسـجدجامعی دنبالـه رو ایـن     

مت معاونـت هنـري        کشـورمان  هم ناظري، هنرمند بلنـد آواز چند روز پیش هم استاد شهرا. ”مسیر بود از انتصـاب علـی مرادخـانی بـه سـ ،
  ...وزیر فرهنگ و ارشاد به اهالی هنر خوانده بود هاد ابراز خرسندي کرده و آنرا هدیوزارت ارش

خوشبختانه وزیر فرهنگ و ارشاد پـاي در مسـیر درسـتی گذاشـته و بـه      . مسرت بخش و امیدوارکننده است شنیدن این اخبار حقیقتاً
سـازي و برقـراري روابـط حسـنه بـا       ردنِ تجربیات تلخ گذشـته و اعتمـاد  محمدخاتمی و احمد مسجد جامعی در پی پاك ک اقتفاي سید

نزدیـک   هرخ دهـد و اهـالی قلـم نیـز در آینـد      کتاب و مطبوعات هـم  هامیدوارم تحوالت نیکویی در حوز. اهالی فرهنگ این دیار است
  ...خویش را از وزیر فرهنگ و ارشاد بگیرند ههدی
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تـدریس  ... ایامی که ایران بودم و در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، دانشگاه تربیـت مـدرس، مؤسسـه معرفـت و پـژوهش     
-کردنـد، سـر کـالس   دانشگاه عالمه طباطبایی تحصـیل مـی  غرب و علوم سیاسیِ  ههاي فلسفم ؛ دانشجویان متعددي که در رشتهکردمی

رسـاله  «داشـتیم و بـا هـم فقـرات مختلـف کتـاب        ”خـوانی تراکتـاتوس “ با برخـی از آنهـا جلسـات    ! یادش بخیر. دندکرهایم شرکت می
هـاي دانشـجویان رشـته    همچنـین طـرف مشـورت پایـان نامـه      .کـردیم خواندیم و درباره آن بحث میرا میویتگنشتاین » فلسفیِ-منطقی

در آن . حجم نارضایتیِ دانشجویان این دانشگاه از ریاست دانشگاه عالمه بسیار زیـاد بـود  ،انصافاً. دانشگاه عالمه در آن سالها بودم هفلسف
سالها حتی یک دانشجوي دانشگاه عالمه را ندیدم که از نحوه مدیریت و تلقی رئیس دانشـگاه از چیسـتی و کـاربرد علـوم انسـانی ابـراز       

ج و بازنشسـته کـردن اسـاتید و برخوردهـاي شـدید امنیتـی بـا        هـاي تحصـیلی، اخـرا    تعطیل کردن برخی رشته .رضایت و خرسندي کند
  ... ساله صدر الدین شریعتی در دانشگاه عالمه رخ داده 8دانشجویان معترض از جمله کارهایی است که متأسفانه در دوران مدیریت 

شگاه عالمه طباطبـایی برکنـار   االسالم صدرالدین شریعتی از ریاست داندم با حکم دکتر جعفر توفیقی، حجتامروز در خبرها خوان
دانشـگاه  . خرسـند شـدم و بـه وجـد آمـدم      شد و دکتر حسین سلیمی به جاي ایشان بر مسند ریاست تکیه زده؛ از شنیدن این خبر حقیقتـاً 

یانبـار  عالمه طباطبایی از مهمترین مراکز دانشگاهیِ علوم انسانی در کشور است؛ امیدوارم در دورانِ ریاسـت جدیـد، تجربیـات تلـخ و ز    
به سهم خود، از ایـن اقـدام ِمبـارك    . در این دانشگاه قدر ببینند) دانشجویان و اساتید( گذشته به محاق رود و علوم انسانی و حامالن آنها 

  .و رهگشاي دکتر توفیقی سپاسگزارم
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مقاله دربـاره وضـعیت   . خواندم ”ویورك تایمزنی“را در روزنامه  "The Era of Disbelief " چارلز بلو تحت عنوان هامروز مقال
نویسـنده توضـیح داده کـه مطـابق بـا تحقیقـات و نظرسـنجی مؤسسـه          . بغرنج سوریه و مداخله نظامی آمریکا در سوریه نوشته شده اسـت 

ن تأکیـد  سال پـیش بـه نحـو محسوسـی کـاهش یافتـه؛ همچنـی        10هاي خارجی دولت امریکا نسبت به ، اعتماد مردم به سیاست”گالوپ“
روشـن شـد کـه     ، به عراق حمله کرد؛ اما بعـداً ”سالح هاي کشتار جمعی“  کرده که مطابق با ادعاي دولت بوش، آمریکا به سبب وجود

د مـا بـراي مـردم عـراق، نقشـی      دهد که قرار بونگارنده در ادامه توضیح می. داشتآن ادعاها دروغ محض بود و هیچ نسبتی با واقعیت ن
از نظـر چـارلز بلـو، البتـه     . ایم که در کابوس آنها حضـور داریـم  گرانی شدهآنها بدل به اشغال کنیم؛ اما اکنون در چشمبخش ایفا رهایی

) وم جمعیـت کشـور سـوریه   یک س( میلیون نفر 7هزار نفر کشته شده و   100شرایط کشور سوریه بسیار بحرانی است و تا کنون بیش از
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-ند؛ مداخله نظامی وضـع را بـدتر مـی   اینِ جنگ داخلی در سوریه ، اهریمن، اما در شرایطی که طرفاند؛ بله، باید کاري کردآواره گشته

اوباما بوش نیست و سـوریه عـراق نیسـت؛ امـا     “: بردقاله خود را اینچنین به پایان میبلو م .برد و نباید انجام شودکند و راهی به جایی نمی
 .”شود، تغییر آن دشوار استبه شک و تردید میکه اطمینان بدل اعتماد اعتماد است و هنگامی

اي دربـاره سیاسـت خـارجی آمریکـا و تحـوالت      االطـراف و منصـفانه و دلسـوزانه   دیدم، به نظرم نویسنده موضـع جـامع  مقاله را پسن
دیـدن جنایـات او   نظامی و جنگ احتمالی در سوریه هیچ به معناي حمایت از بشار اسـد و ن  همخالفت با مداخل. سوریه اتخاذ کرده است

نیست؛ بلکه متضمنِ به یادآوردن تجربیات تلخ گذشته در افغانستان و عراق و لیبی است و دلمشغول فرداي سـوریه بـودن و بـال و درد و    
ریـاد  خانمـان اسـت، بـه عیـان دیـدن و آن را ف     سانهاي سوريِ رنجور و آواره و بـی رنجِ عظیم و آینده نامعلومی را که در انتظار میلیونها ان

  .کردن
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، اسـتاد دانشـگاه   با سخنرانی محمد علـی همـایون کاتوزیـان    ”نامه هاي صادق هدایت به شهید نورایی“بررسی کتاب   هپریشب برنام
محفل خوبی بود و مباحث تأمل برانگیـزي دربـاره آثـار و شخصـیت صـادق هـدایت       . کتابِ ماه تورنتو برگزار شد هآکسفورد، در جلس

در بخش پرسـش و پاسـخ،   . رح شد؛ نسبت هدایت با مکتب اگزیستانسیالیسم از موضوعاتی بود که در این جلسه به بحث گذاشته شدمط
اگزیستانسیالیسـم  «و » اگزیستانسیالیسـم توحیـدي  « با طرح پرسشی کوشیدم تا توضیح دهـم کـه مـی تـوان بـا عنایـت بـه تفکیـک میـان          

ف هـاي فیلسـوف اگزیستانسیالسـتی نظیـر آلبـر کـامو از سـوي دیگـر، هـدایت را کـه بـر خـال            از سـویی و توجـه بـه سـنخ کار     »الحادي
معنـایی را در ایـن عـالم     نگاه بسیار تلخـی بـه جهـان پیرامـون داشـت و     ...کگور و یاسپرس و فرانکل  یراگزیستانسیالیست هایی نظیر کی

هـاي ملحـدي نظیـر کـامو     اگزیستانسیالیسـت  هنداشـت، در زمـر  حت قدسـیِ هسـتی باور  انگاشت و به ساگرفت و آنرا پوچ میسراغ نمی
  ...قلمداد کرد

ام و بهتـر اسـت از واژه دیگـري بـا بـار      اسـتفاده کـرده   ”الحادي“ ید که چرا در سخنان خود از تعبیربعد از جلسه، دوستی از من پرس
است که براي اصـطالح انگلیسـی و فنـی آن در زبـان      ، معادلی”اگزیستانسیالیسم الحادي“تم که  فدر پاسخ گ. ایی خنثی استفاده شودمعن

بـرم ، ایـن اصـطالح متضـمنِ ارزش داوري و بـار معنـایی منفـی        و کسانی چون من که آنرا بکار مـی  فارسی گذاشته شده و نزد واضعان
  ...نیست

 هکـنم همـ  تصـور مـی  . مگـذار فهمـم و بـدان احتـرام مـی    خالقیِ این دوست محترم را خوب مـی هاي انسانی و ادر عین حال دغدغه
دارند، باید نسبت به استعمالِ واژگان در زبان عنایـت داشـته   د و در روزگار کنونی آنرا پاس میباور دارن کسانی که به حقوق بشر عمیقاً

ظـه  خـاطرات تلخـی کـه در حاف    هار معنایی منفی است و تداعی کننـد ، در زبان فارسی متضمنِ ب”الحاد“  حقیقتش واژگانی چون .باشند
از اینـرو   .انـد لحد و مرتد قلمداد شدن، کشته شـده هاي زیادي در تاریخ مملکت ما به دلیل مجاي دارد؛ چرا که متأسفانه انسانجمعی ما 

، بـار معنـاییِ منفـی    ”خداناباوري“واژه . ”الحاد“را بکار ببریم تا اصطالح  ” خداناباوري“، معادل   "atheism" بهتر است براي اصطالح
با عنایت بـه ایـن نکتـه، در مقالـه       .گیردیرشِ ساحت قدسیِ هستی پرده بر میاز اتخاذ موضعِ کسی درباره جهان و عدم پذ صرفاً ندارد و

  .استفاده کردم ”خداناباوري“ را به کار نبردم و همه جا از اصطالح  ”الحاد“  ، واژه”ارتداد در ترازوي اخالق“
احتـرام  . بایـد بـه چگـونگی اسـتفاده از واژگـان در زبـان حساسـیت ویـژه داشـته باشـیم          براي نهادیه شدن ساز و کار دموکراتیـک،  

کسـی مثـل مـن کـه خـداباور اسـت؛ بـا اسـتعمال واژه          . شودردن و نامیدن او در زبان آغاز میگذاشتن به دیگري از چگونگی خطاب ک
حـال از  باور ندارند؛ به او احترام گذاشته و در عـین   براي خطاب کردنِ کسانی که به ساحت قدسیِ هستی ”ملحد “به جاي  ”خداناباور“
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، بـه عنـوان یـک ایرانـیِ مسـلمان کـه بـه قرائـت         شخصاً .کند؛ هر چند با معتقدات فرد خداناباور همدلی نداردحقوق بنیادینِ او دفاع می
بهائیان باور دارم و آنرا پـاس  اي چون ي دینیهاو تخطی ناپذیرِ اهل کتاب و اقلیتمدارا محور از اسالم باور دارم؛ هم به حقوق بنیادین 

  ...دانما را اخالقا ناروا و غیر موجه میدارم و هم حقوق بنیادین خداناباوران را ؛ و نقض آنهمی
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ریـف،  محمـد جـواد ظ  : اي در فضاي سیاسیِ کشور طنـین انـداز شـده اسـت    اخبار سیاسیِ خوب و دلگرم کننده در هفته هاي اخیر،
بـه وجـد    کرد، دیگر نیست و رفته است؛ از شنیدن این خبر حقیقتاًکه آنکس که هولوکاست را انکار میوزیر خارجه با صراحت گفت 

همچنین خانم مرضیه افخمی به سمت سخنگوي وزارت خارجه منصوب شد؛ خانم معصـومه  . م و پس از سالها احساس غرور کردمآمد
مت دبیـر       ابتکار نیز حکم معاونت ریاس ت جمهوري و ریاست سازمانِ حفاظت محیط زیست را دریافت کرد؛ علـی شـمخانی هـم بـه سـ

به نقل از محمد تقی کروبی، با موافقت رهبـري، پرونـدة رهبـران ِدربنـد جنـبش سـبز، میرحسـین        . شوراي عالی امنیت ملی برگزیده شد
  ...ی ارجاع داده شدهموسوي، زهرا رهنورد و مهدي کروبی، اخیرا به شوراي امنیت مل

د و ایـران و  اخیر از میان رخت بربنـد  هو تجارب تلخ و دل آزارِ هشت سال هاي گره گشا بوزدوارم در آینده نه چندان دور نسیمامید
 :المللی قدر بینند و رهبران عزیزِ دربند، آزاد گردندایرانی در محافل بین

  دال چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن
  یم گره گشا آوردکه باد صبح نس
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اهللا عـرب  سرین ستوده، محسـن امـین زاده، فـیض   ، از جمله ن88از شنیدن خبر آزادي برخی از زندانیان سیاسیِ پس از انتخابات سال 
ت اثـر آزاديِ  نه چندان دور اخبار مسرت بخش و بهجـ  هدامیدوارم در آین. دلشاد شدم و به وجد آمدم سرخی و میرطاهر موسوي حقیقتاً

احمد زید آبادي نازنین و دیگر زندانیانِ در بند و همچنین رفع حصرِ رهبران جنبش، میرحسین موسوي، مهدي کروبـی و زهـرا رهنـورد    
  :کنیمامیدوارانه شب و روز را دوره می کنیم ور رسیدن آن روزها، صبوري پیشه میتا د. را هم بشنویم

  صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند
  ر اثر صبر نوبت ظفر آیدب 
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-دانشـجو از وزارت علـوم رفتـه، صـدر     کرد رفته، کامرانآنکس که هولوکاست را انکار می: »شنومبوي بهبود ز اوضاع جهان می«

 هرشـاد رفتـه، خانـ   حسـینی از وزارت ا  الدین شریعتی از دانشگاه عالمه رفته، فرهاد دانشجو از ریاست دانشگاه آزاد برکنار شـده، محمـد  
  .هایی در سیاست خارجی جمهوري اسالمی پدید آمدهزندانیان سیاسی آزاد گشته، گشایشسینما بازگشایی شده، تعدادي از 

بـه قـدم در   که مشیی اصالح طلبانه دارد، با عنایت به شرایط حساس کشور و خاور میانـه، قـدم   » تدبیر و امید«رسد دولت به نظر می 
سیاسـی   ههاي پیش رو، اخبار دلگـرم کننـد  امیدوارم در هفته. اتیِ حسن روحانی گام برداشته استهاي انتخابن وعدهراستاي محقق کرد

  :و فرهنگیِ بیشتري بشنویم
  صبح امید که بد متعکف پرده غیب
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  گو برون آي که کار شب تار آخر شد
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گـروه موسـیقی، دعاهـایی    . انی که براي نیایش به کلیسـا آمـده بودنـد، نشسـتم    امروز به کلیساي نزدیک منزل رفتم و در میان مسیحی
سـاله و دانـش    40 پس از مراسم دعا، کشیش که جـوانی بـود حـدوداً   . کردندخواند و مردم آنها را همراهی می-برگرفته از انجیل را می

د به فقرات مختلـف کتـاب انجیـل    شد، با استشهانجام میا ”پاورپوینت“او در سخنرانی خود که با . سخنرانی کرد رشته االهیات، هآموخت
داد کـه بایـد کوشـید تـا عیسـی      ؛ و توضـیح مـی  »چشـم دل «و دیدن بـا   »رچشم س«دیدن با : تفکیک کند ”دیدن“کوشید میان دو نوع می

سـت؛ کـه آنچـه در وادي    مسیح را به چشم دل دید، نه به چشـم سـر؛ و از طریـق او خـدا را تجربـه کـرد و در عظمـت و مهابـت او نگری        
  .دینداري محوریت دارد، عبارتست از تغییر نحوه نگرش فرد به جهان پیرامون

تأکیدي بود که عارف مسلمانی چون مولوي بـر کشـیدنِ سـرمه بـر چشـم و دیـدن و تغییـر         هخنان این کشیش، برایم تداعی کنندس 
  :نگرش کرده است

 بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس

 بحر را خاشاك و خس ا نپوشدت

  عارفان را سرمه اي هست آن بجوي
 تا که دریا گردد این چشم چو جوي

  ...»ما هیچ، ما نگاه« و » بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است« : گفتسپهري هم می
ن، مسـیحی،  ز اینکـه مسـلما  متضمن این معناسـت کـه شـخص دینـدار، اعـم ا     » پلورالیسم نجات«گرایی دینی، در مبحث کثرت

اي بر چشم خود بکشد و نگرش نوینی را اختیار کند و تبدیل مزاجی در او پدید آید؛ رستگار اسـت، چـرا کـه    باشد؛ اگر سرمه..یهودي
کسی کـه  . »حقیقت محوري« به سمت » خود محوري« آنچه در وادي هدایت محوریت دارد، به تعبیر جان هیک، عبارتست از عبور از 

  :دهد، مهتدي به هدایت خداوند است و رستگار، اعم از اینکه مسلمان و یا مسیحی باشدبدلی رخ میتحول و ت چنین
  یا رب از ابر هدایت برسان بارانی

  پیشتر زانکه چو گردي ز میان برخیزم
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فقرات فنیِ پیشین، بـه مقـوالتی از قبیـل اخـالق،     لودویگ ویتگنشتاین، بر خالف » فلسفیِ  -رساله منطقی«به بعد کتاب   6.5فقرات

جهـت نیسـت کـه    بی. ایسته خواندن و تأمل چندبارهپرداخته و متضمن نکات نغز و بکري است و ش....جاودانگی، معناي زندگی ، مرگ
بـوغ و  سکی، نمادي از اوج نداستایف» برادارن کارامازوف« ایان هکینگ، فیلسوف نامبردار معاصر کانادایی، این کتاب را به همراه رمان 

  .داندخالقیت انسان مدرن غربی می
 -رسـاله منطقـی  «اي از پـیش نـویس   جنگیـد، نسـخه  هانی اول، وقتی در ارتش اتـریش مـی  لودویگ جوان، در دوران جنگ ج   

تاین در ایـن مـدت بـه    ویتگنش هعالق. کردیافت روي آن کار میکرد و هر وقت مجالی میخود را در کوله پشتیِ خود حمل می» فلسفی
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را داده بودنـد؛ چـرا کـه مکـرر کتـاب      » مـردي بـا انجیـل   « هایش به او لقب طوري که هم خدمتیتولستوي بر کسی نا مکشوف نبود؛ به 
  .خواندرا می» اناجیل به زبان ساده« ان تولستوى تحت عنو

یـدوارم بـه زودي برگـردان فارسـی آن منتشـر      جیمز کـالگ کـه ام   ه، نوشت»ویتگنشتاین در تبعید« یِ در کتاب جذاب و خواندن
تولستوي در یکـی از فصـول کتـاب خـویش از     . است »زندگی کردن در دم« هاي کتاب تولستوي، اندم که یکی از ایدهخو شود؛ اخیراً

  :گوید زبان مسیح مى
نوبـت رسـتگارى، همچـون تـورِ     ... سـت  القـدس ابـدى   زندگى براى روح. القدس، در دم بِزي  افسرده مباش و همواره پیرو روح پس دل«

زندگى براى همین است؛ براى تکـریم پسـر انسـان؛ و    . ...ات را چونان پسرِ انسان بِزي همیشه زندگی... ست  گستري بر همه مستولى جهان
  .»شود پس زندگىِ راستین، در دم زیسته مى...ست پسر انسان ابدي

اي  اگـر ابـدیت را نـه بـه معنـاى بـازه      « : اسـت  »فلسـفی  -رساله منطقی«  6.4311این تعابیر تولستوي از زبان مسیح یاد آور فقره 
 .توان گفت اگر انسان در دم بزید، تا ابد خواهد زیست  وقت مى زمانى تلقّی کنیم، آن نهایت از زمان، بلکه به معناى بى بی

لودویـگ جـوان    هزیسـت  هاز آن، مقوم تجربـ جنگ و نهراسیدن  همستقیم با مرگ در جبه هس زیاد با کتاب تولستوي و مواجهناُ
، بـه  »فلسـفی  -رساله منطقی«به بعد  6.4در آن دوران بوده است؛ اموري که در پدیدار شدنِ احوال معنوي ویتگنشتاین و نگارش فقرات 

  .عرفانی ماست در سنت» ابن الوقت بودن«  هه روایت ویتگنشتاین، تداعی کنندب» در دم زیستن« . نحو چشمگیري ریزش کرده است
دي تولـ « موالنـا،  » مثنـوي معنـوي  «هایدگر، » هستی و زمان« داستایفسکی،» برادران کارامازوف «ادبی و فلسفی نظیر  هعموم آثار جاودان

نـد و  کنتـابی مـی  هایی که بـی شود ؛ جدالاثر با خویشتن آغاز می هتضادهاي عمیق و بنیادینِ آفرینندها و از تنش.... فروغ فرخزاد» دیگر
توان این آثار نادر و کمیـاب را مکـرر در مکـرر    می. »پریرو تاب مستوري ندارد« ه شوند؛ کمی آشکار جویند و نهایتاًمفري به بیرون می

ایـان   .گـذرد، غافـل شـد   عاتی از آنچـه در جهـان پیرامـون مـی    در مطالعه گرفت و از خواندن آنها حظ فراوان بـرد و بـراي دقـایق و سـا    
  ...، این اثرِ نبوغ آمیز و دورانسازِ لودویگ جوان قائل نیست»فلسفی -رساله منطقی« چنین منزلتی براي  سببهکینگ بی
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سازمان ملل را شنیدم؛ تأکید اوباما بر این این امـر کـه دولـت امریکـا      هباما و حسن روحانی در نشست ساالندیشب سخنان باراك او
تأکیـد او  : سخنان روحانی نیز به نظرم در مجموع قابل قبول و رضـایت بخـش بـود   . یران را ندارد، پسندیدمقصد سرنگونیِ رژیم کنونی ا

اند؛ این امر که ایران به دنبال تعامل سازنده بر اسـاس احتـرام متقابـل     رأي داده »تدبیر و امید«بر اینکه ملت ایران به نحو اکثري به دولت 
عِ کشـور  اي مشـرو ف براي جنگ؛ تأکید بـر حقـوق هسـته   ائتالف براي صلح پایدار به جاي ائتال و منافع مشترك با دیگر کشورهاست؛

دیگري از خشـونت و نادیـده گـرفتن حـق حیـات و نـابودي انسـان هـا          هادالنه علیه ایران و آنها را جلوهاي غیر عایران و انتقاد از تحریم
 .قلمداد کردن

ت هشـت سـال در   کرد و به مـد با کسی که هولوکاست را انکار می ن حسن روحانیروشن است که لحن و ادبیات و محتوايِ سخنا
توان خرسند بـود  از این حیث می. الفارق استکه مقایسه میان این دو، قیاس مع شد، زمین تا آسمان متفاوت بود؛سازمان ملل حاضر می

در . ل به فال نیـک گرفـت و چشـم بـه آینـده دوخـت      و حضور حسن روحانی و وزیر امور خارجه، محمد جواد ظریف را در سازمان مل
سخنرانی اوبامـا در جلسـه حضـور     اگر روحانی سر مثالً: داد، بهتر و دلپذیر تر بودرخی اتفاقات در نشست دیروز رخ میعین حال، اگر ب

در عـین  . مهمی در پـی داشـت  نتایج هاي روشن و آثار و دادند؛ همین امور، داللتو با هم دست می کردیافت و یا با اوباما دیدار میمی
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هایی که در روابط میان ایران و آمریکا پدید آمده و قدمت سی و چهار سـاله  د که در عرف دیپلماتیک، شکستن یختوان فهمیحال، می
 .افتد و امري است زمان برد، کاري است که یک شبه اتفاق نمیدار

بـه نیکـی پـیش رود و     طـرف مـذاکره ارتقـاء یافتـه،     هکشورهاي هفت گان هکه اکنون به سطح وزراي خارج 1+5 آرزو کنیم مذاکرات
  ...ها از سر ملت ایران برداشته شودهول انگیز تحریم هدر میان مدت به نتیجه برسد و سایاي دولت روحانی مذاکرات هسته
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در ایـن کتـاب، نکـات نغـزي      .خوانـدم فـر مصـفا را مـی   ی با ترجمه محمـد جع ، نوشتۀ کریشنا مورت» نگاه در سکوت« کتاب  اخیراً
فاصـله   :است به بحث گذاشته شده و برخی راهکارهاي سلوکیِ انضمامی و رهگشا نیز پیشنهاد شده اسـت  »ذهن«آنچه موسوم به  هدربار

ماشا کردن و زندگی کـردن  در عادات مألوف ذهنیِ خود نگریستن و آنها را ت) و نه بازیگري(گرفتن از ذهن خود و به سان تماشاگري 
اکهـارت  . ؛ نکاتی که باید آنها را زیست و تجربه کرد تا به اهمیت و رهگشـایی آنهـا وقـوف پیـدا کـرد     ....در اینجا و اکنون را چشیدن 

اطـب را  محوري بودا درباره چراییِ پدیدار شدنِ درد و رنـج در جهـان پیرامـون، مخ    هبا عنایت به آموز» قدرت حال« اب توله نیز در کت
مقام تماشـاگري؛ فرونهـادنِ    عبور از مقام بازیگري به: کندگریستن در آنها از بیرون دعوت میبه ترك عادات ذهنی و فاصله گرفتن و ن

در این میـان هـم   . هاي ذهنی و گذشته و آینده را رها کردن از مقومات این نگرش سلوکی استو کنار نهادنِ داوري هاي رایجقضاوت
در آنها نگریست و این عادات را مدیریت کـرد و در طـول    ساسات و عواطف خود قضاوت نکرد و صرفاًحعادات ذهنی و ا هباید دربار

توانـد آرامـش   شود و مـی است که انرژي حیاتی فرد بیشتر میاینچنین . زمان آنها را سامان بخشید؛ هم درباره دیگران نباید قضاوت کرد
  :گویدمی» آوار آفتاب« ز وقتی در دفتر سهراب سپهري نی. د خویش تجربه کنداي ناب را در ژرفاي وجوو طمأنینه

و دو کـران خـود راهـر لحظـه     / به درخت، درخت را پاسخ دهیم: چون جویبار، آیینۀ روان باشیم/ بیایید از شوره زار خوب و بد برویم« 
 » برویم، برویم، و بیکرانی را زمزمه کنیم/ بیافرینیم، هر لحظه رها سازیم

هاي ذهنی و چون جویبار، آیینه صفت شدن و با آفریدن کران در هر لحظه، زندگی کـردنِ در  فائق آمدن بر عادات و قضاوت
و » خودکــاوي«بحــث از عــادات ذهنــی و فاصــله گــرفتن از آنهــا و نظــر کــردن در  . کنــدوصــیه مــیحــال و نصــیب بــردنِ طمأنینــه را ت

  ...دارد»زمان « هبا درك ما از مقولارتباط وثیقی  از این منظر،» خودشناسی«
 

 2013, 27سپتامبر  .126
بـدون تردیـد حسـن روحـانی و     . با یکدیگر گفتگـو کردنـد   سال رؤساي جمهورِ دو کشور ایران و آمریکا رسماً 34باالخره پس از 

اي سیاسـیِ خـویش بحسـاب    هـ کامیـابی  هدي یاد خواهند کرد و آنرا در زمـر باراك اوباما در دفتر خاطرات خویش، از این روز با خرسن
-ر آینده، تـاریخ ایـن روزگـار را مـی    شکسته شدن این سد ستبر پس از چندین دهه، از چشم مورخان و تحلیلگران که د. خواهند آورد

  ...نویسند، نیز دور نخواهند ماند
 همـادي آب گـردد و بـه سـر پنجـ     بـی اعت  هـاي آمریکا رفته رفتـه بهتـر شـود و یـخ     آرزو کنیم مناسبات و روابط سیاسیِ میان ایران و

 1+5ماه آینده، مذاکرات ایران با گـروه   6تا  3هاي اخیر خود گفته است، طی یس جمهور محترم در یکی از مصاحبه، چنانکه رئ»تدبیر«
را  هـا و روزهـا  بامیدوارانه و صـبورانه شـ  . ن باشدها، روزگار بهتري در انتظار ملت عزیزماجه گردد و با به محاق رفتن تحریممنتج به نتی

  ...»صبر آرد آرزو را نی شتاب« کنیم؛ که تا در رسیدن آن زمان دوره می
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  دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن
  در کوي او گدایی بر خسروي گزیدن
  از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن
  از دوستان جانی مشکل توان بریدن

ی دوسـت  هدوسـتان قـدیمی کـه بـا یکـدیگر سـابق       در این سفر فرصتی دست داد تا بـا یکـی از   ام واشنگتن؛دو روزي است آمده
 در حقیقتـاً . هاي معرفتی و معنويِ مشترك فراوان، دیداري تازه کنم و با یکدیگر مفصل گفتگو کنـیم بیست و چند ساله داریم و دغدغه

ه و سـوار بـر   نی داشتیم که زمان و مکانِ گفتگو را فرامـوش کـرد  کردم؛ آنقدر با یکدیگر سخنِ گفتآن ساعات گذر زمان را حس نمی
هاي دور سفر کرده بودم؛ دقایق و ساعات لـذت بخـش و روح نـوازي کـه در آن بـه سـبکیِ پـر رسـیدم و وقـتم          بال خاطرات به گذشته

راهنمـایی خـود در مدرسـه    همچنین،در این سفر مبارك، در مجلس سخنرانی خود، پس از بیست سال، معلـم عربـیِ دوران   . خوش شد
خـاطرات شـیرین و بـه یـاد مانـدنیِ آن دوران       هدیداري که تداعی کنند. امریکاست هايیدم که حال استاد یکی از دانشگاهرا د» نیکان«

در آن روزگار، ایشـان بـه   . »زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد« بود و حسی غریب و ناشناخته را در من زنده کرد؛ که 
تدریس نوین عربی را در مدرسـه پایـه گـذاري کـرده بودنـد؛       هشیواتفاق برخی دیگر از معلمان با همت و دلسوز که دوره دیده بودند، 

هـاي عربـی و خوانـدنِ متـون عربـی متمرکـز       وت بود و روي مکالمه و دیدن فـیلم متفا» آمورش و پرورش«تدریسی که به کلی با کتاب 
-ه اخبار عربـی را بـه سـهولت گـوش مـی     ام به میزانی تقویت شد کبه دلم افتاد و پس از مدتی عربی ان عربیاز همان زمان، مهرِ زب. بود

حقـه  « برم؛ کـه  بهره میاین انس و الفت با زبان عربی شکر خدا تا به امروز با من همراه است و از آن . خواندمکردم و متون عربی را می
مـن   هندگی من قرار نگرفته بودید، رابطز به معلم عزیزِ آن دورانِ خود گفتم اگر شما در مسیر زدیرو. »مهر بدان نام و نشان است که بود

  .»از بخت شکر دارم و از روزگار هم« : با زبان عربی اکنون به نحو دیگري بود
اضـل و دلسـوز از بهتـرین    کـه از جـان عزیزتـر انـد و همچنـین آموزگـارانِ ف      » جـانی « دوستان یکرنگ و با صفا و به تعبیر حـافظ   انصافاً

  ...اندرخورداریها و نعمت هاي این جهانیب
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در سـالیان اخیـر توفیـق شـرح     . گـویم وستان و عزیزان صمیمانه تبریـک مـی  د هنا جالل الدین رومی را به همفرا رسیدن سالروز موال

» دیـوان شـمس  «و » مثنـوي « ون داشته و کمتر هفته اي بوده کـه ناگها و غزلیات نغز و پر مغز مولوي را به تفاریق و در جلسات گوداستان
  ...را نخوانده و ابیاتی از آن را با خود در خلوت زمزمه نکرده باشم

فـاق برخـی از دوسـتانِ نزدیـک و همـدل،      بیست سال پیش، وقتی دانشجوي سال اول رشته داروسازي بـودم، بـه اتّ  ! یادش بخیر
ایشان در آن جلسات به شرح ابیات دفتـر ششـم   . شدها در منزل ما برگزار میپدر داشتیم که جمعه با» مثنوي« جلسات هفتگی خصوصیِ

کـنم؛ نیـازي بـه    پیچید، پس از سالها استشـمام مـی  فزایی را که در فضاي آن جلسات میهنوز عطر خوش و جان ا. پرداختندمی »مثنوي«
خداونـد را شـاکرم کـه در    . سـت کریم سروش، چقدر روح نواز و دل انگیز ادر محضر عبدال» مثنوي«تذکار و تأکید نیست که خواندن 

هاي عبدالکریم سروش، از آثار دیگر مولوي پژوهان بزرگ نظیر عبدالحسـین زریـن کـوب،    خنرانیاخیر، افرون بر مقاالت و س هدو ده
 ...امهاي عرفانی و ادبیِ فراوان بردهن فروزانفر و محمد استعالمی بهرهبدیع الزما
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در رسـیدن ایـن    هبهانـ  ام، بـه در خلوت آنرا زیر لب زمزمـه کـرده   دارم و بارهاز دیوان شمس را که بسیار دوست میغزل ذیل ا
  :کنموز مبارك به همه عزیزان تقدیم میر

  منم که نشان بی و رنگ بی چه آه
  منم که چنان مرا ببینم کی

  آور میان در اسرار گفتی
  منم که میان این اندر میان کو

  ساکن من روان این شود کی
  منم که روان ساکن چنین این

  خویش در هم گشت غرقه من بحر
  منم که کران بی بحر بوالعجب

  مطلب مرا جهان آن و جهان این
  منم که جهان آن در شد گم دو کاین

  عدم چو زیان و سودم از فارغ
  منم که زیان بی و سود بی طرفه
  گفت مایی عین تو جان اي گفتم
  منم که عیان این در بود چه عین

  خموش هاي بگفت آنی گفتم
  منم که آن ست نامده زبان در

  درنامد چو زبان اندر گفتم
  منم که زبان بی گویاي اینت
  پا بی مه چو فنا در شدم می

  منم که پادوان پاي بی اینت
  بنگر دوي می چه آمد بانگ

  منم که نهان ظاهر چنین در
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را دیـدم؛  » ا بـی سـی  «ایـران بـا شـبکه     هجواد ظریف، وزیر محترم امور خارجاختصاصی محمد  هم و تمام مصاحبدیروز فرصتی یافت

ا در جـاي خـود و بـه    کرد و واژگـان و اصـطالحات ر  انگلیسی را سلیس و روان صحبت می دکتر ظریف هم. خوبی بود همصاحب انصافاً
حقـوق ملـت    داد؛ و هم ازرکشته، سنجیده به سؤاالت پاسخ میدیپلمات کاگرفت؛ هم حاضر جواب بود و به سان یک درستی بکار می

ف شـود بـر خـال   پـس مـی  . کـرد نسبت به دولت اسرائیل را مطرح مـی انتقادات به حق  کرد و در جاي خود، مثالًایران به خوبی دفاع می
ها بکار نبرد و از فنـون مـذاکره   سخیف در مصاحبهو تعابیر زننده و کرد، دیگران را به سخره نگرفت آنکس که هولوکاست را انکار می

ز اینکه چنـین کسـی   از دیدن این گفتگو لذت بردم و ا حقیقتاً. و گفتگو به نیکی بهره گرفت و در عین حال از مواضع خود عدول نکرد
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تمـردان مـا نهادینـه شـود و     ن دولبا جامعه جهانی در میا هآرزو کنیم چنین نحوه از مواجه. مکشور ماست، به خود بالید هوزیر امور خارج
  ...نزدیک بدل به گفتمان مسلط گردد هدر آیند
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سال است که ایران نیستم و در این سوي دنیا مشغول درس و مشقم و بیشتر با دانشجویان غیر ایرانی سـر و کـار    3هر چند نزدیک به 
شـنفکري را در داخـل کشـور دنبـال     انه مباحث فلسفی، عرفـانی و رو نی که مجددارم؛ اما خوشبختانه ارتباطم با دانشجویان و عالقه مندا

مقاالت متعددي به صـورت هفتگـی از شـهرهاي تهـران، شـیراز، نیشـابور، تبریـز، اصـفهان،          معموالً. کنند، به نحو مرتب برقرار استمی
خوانم و از آنهـا بهـره   عموم این جستارها را به دقت می .کنم که نویسنده نظر مرا جویا شده استدریافت می....د، قوچان، خرم آبادمشه
  ...شودمبارك می نویسم؛ بخشی از وقت من در طول هفته مصروف این امرِو نظر خود را براي صاحب مقاله میبرم می

ا نویسـنده روي  قـراري بـ   .ویتگنشتاین پژوهی بـه زبـان انگلیسـی تـألیف شـده اسـت       هاي به دستم رسید که در حوزچند وقت پیش مقاله
جـوانِ مقالـه    هفرهنگـی و دانـش نسـبتا وسـیع نویسـند     هـاي عمیـق   عالیق و دغدغـه . ا هم گفتگو کردیماسکایپ گذاشتیم و چند نوبت ب

با هم درباره ویتگنشتاین، هایـدگر، سـپهري، عرفـان خراسـانی، کریشـنا      . ستودنی بود ایرانی و فلسفه غرب حقیقتاً-درباره عرفان اسالمی
  .به نحو مبسوط گفتگو کردیم ...مورتی

او به وجد آمدم و در دل او را تحسین کـردم؛ دانشـجویی کـه هنـوز از ایـران خـارج نشـده و در پایتخـت هـم           هاز خواندم مقال
 هطالعـه کـرده و زحمـت کشـیده تـا مقالـ      کند، در عین حال با اراده و عزم راسخ و مصمم، روي پاي خود ایستاده و آنقدر مدگی نمیزن

 .سی فلسفیِ قابل قبولی بنویسدانگلی

 ام کـه دهبرخی از هموطنانِ خارج کشور افتادم که در سالهاي اخیر بارهـا شـنی   هاین مقاله، به یاد سخنان نسنجید پس از خواندن   
و عنایـت بنگـریم تـا سـرزندگی و پشـتکار       هدر مواردي نظیر مورد فـوق بـه دیـد    کافی است. کنددر ایران کسی چندان کار جدي نمی

البتـه راه بلنـد اسـت و کارهـاي انجـام نشـده و بـر زمـین مانـده در قلمـرو           . جدیت و بالندگیِ جوانان عزیز این مرز و بوم را لمـس کنـیم  
دلگـرم کننـده اسـت و     ها فراوان؛ اما وجود چنین افرادي که پر از انگیزه و هیجان و شـور و طـراوت انـد؛ انصـافاً    هفرهنگ و دیگر حوز
  :روشنی که در آینده از راه خواهند رسیدنوید بخش روزهاي 

ریـه   /روي ادراك فضا، رنگ، صدا، پنجره، گل نم بـزنیم / هیجان ها را پرواز دهیم/ صبح ها وقتی خورشید در می آید متولد بشویم«  
  .»روي پاي تر باران به بلندي محبت برویم/...را از ابدیت پر و خالی بکنیم
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هـاي او  ز بیست سال است با اشـعار و نقاشـی  مصادف با سالروز تولد سهراب سپهري است؛ شاعر و نقاشی که بیش اپانزدهم مهرماه 
... »شرق انـدوه « ، »حجم سبز« ،»مسافر« او را خواندم و مجذوبش شدم؛ پس از آن دفاتر » صداي پاي آب« اولین بار دفتر . بسیار مأنوسم

آنهـا را زیـر لـب بـا خـود       که اشعار او را حفظ شدم و از آن زمان تا روزگار کنـونی هـر از گـاهی   را به تفاریق در مطالعه گرفتم؛ بطوری
  .امه را با شوق و ولعِ بسیار خواندهاشعار او نوشته شد هي از جستارهایی که تا کنون دربارهمچنین کثیر. کنمزمزمه می
آنقـدر  . »در دلـم نشسـتی   هنوز من نبودم که تـو « لم نشست؛ که دانم چه سرّي بود که سهراب مرا در کام کشید و محبت او بر دنمی

-است احساس نزدیکـی عمیقـی بـا دغدغـه    ساله. جهانِ سپهري شد-اي واسطه آشنایی من با زیستدانم که دوست نازنینِ سفر کردهمی

هسـتی برویـد از پـی بوییـدن و      در» هاي نیـایش گل«کنم و به اقتفاي او هر جا نگرش سهراب به جهان پیرامون می ههاي وجودي و نحو
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ت ام و نکـا رو آنها را بسـان قنـد مکـرر خوانـده    است؛ از این» به شیوه باران پر از طراوت تکرار« اشعارش برایم . شومنها روان میچیدن آ
تن از دوسـتان نزدیـک   با دو ! یادش بخیر. این قرابت روحی مرا تا کنون دوبار به کاشان کشانده است. امنغزي در آنها یافته و صید کرده

سـفر کـردیم و در دل سـکوت بهـت آور و غریـب کـویر،        »مشهد اردهال« دوم دهه هفتاد شمسی به  هستانِ پیاپی در نیمو همدل، دو تاب
نـرم و آهسـته بیاییـد، مبـادا کـه      / به سراغ مـن اگـر مـی آییـد    « : خواندیم »دیوان شمس« و » هشت کتاب« شب تا به صبح بر سر مزار او 

  .»چینی نازك تنهایی من/ بردارد ترك
و تأمـل در  » هشـت کتـاب  « اگون ام محصول این روند و آیندهاي درازآهنگ خود در دفاتر گونـ خداوند را شاکرم که توفیق یافته 
فکـر  « ،»مخاطب تنهاي بادهـاي جهـان  « ، »تطور امر متعالی در منطومه سپهري« ها و اشعار عرفانی سهراب را در قالب مقاالتی چون ایده

. منتشـر کـنم  ... »هبـوط در هیچسـتان  « ، »فلسـفه الجـوردي سـپهري   « ، »سمت خیال دوست« ، »حجم زندگی در مرگ« ،»نازك غمناك
  ...امعارفان و سالکان مدرن معرفی کردهیکی از  ه، سپهري را در زمر»از عرفان مدرنطرحواره اي « همچنین در سلسله مقاالت 
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کـرد،  ن، افسري کـه پاسـپورت را کنتـرل مـی    هنگام ورود در فرودگاه بوستو. م پیش از لندن عازم بوستونِ آمریکا بودمدو سال و نی
کنـد چیسـت؟ درنگـی کـردم و در پاسـخ      باره احمدي نژاد و کارهایی که مـی نظر شما در: وقتی متوجه شد من ایرانی هستم، ازم پرسید

مگر بـوش، ایـران را   . بوش چیست؟ رفتار و گفتار احمدي نژاد تفاوت زیادي با بوش ندارد هنظر شما دربار. بوش شما گفتم، شبیه جرج
 ...محور شرارت نخواند و از در مخاصمت با این کشور در نیامد؟

د بـاره کشـورمان ایـران، بـه یـا     اخیر بنیامین نتانیاهو با تلویزیون بی بی سی و شنیدن سخنان ناسـنجیده و باطـل او در   هبا دیدن مصاحب
گفتمان ستیزه جویانه و خصمانه و اظهار نظرهاي غیر کارشناسانه و سطحی، فصل مشترك سیاست خارجیِ ایـن سـه    .فوق افتادم هخاطر

امیـدوارم   .سیاست مدار بوده؛ خوشبختانه این گفتمان ستیزه جویانه در ایران با روي کار آمدن دولت روحانی به حاشیه رانده شده است
اي مبنـا و اطالعـات پایـه   دریابند که اینگونه سخن گفتنِ بـی نگ طلبانه در کشور اسرائیل به محاق رود و عقالي قوم این نگاه افراطیِ ج

  ...کندو مشروعیتی براي ایشان فراهم نمیزیست ایرانیان دادن و جامعه جهانی را مورد خطاب قرار دادن، مقبولیت  هنحوغلط درباره 
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-آنقـدر مـی  . »کی ز دل بیـرون رود؟   مهر اول«  ي بود که سهراب مرا در کام کشید و محبت او بر دلم نشست؛ کهدانم چه سرّنمی

بـراي خـوردن یـک    « شد و هیچ فکر نکـرد کـه مـا پـس از او،     » دچار آبی دریاي بیکران« دانم که دوست نازنینی که از قضاي روزگار 
« اسـت و  » به شیوه باران پـر از طـراوت تکـرار   « اشعارش برایم  .جهانِ سپهري آشنا کرد-، در ابتدا مرا با زیست»سیب چقدر تنها ماندیم

. امر مغزي در آنها یافتـه و صـید کـرده   ام و نکات نغز و پا بسان قند مکرر خوانده؛ از اینرو آنها ر»به سبک درخت میان عافیت نور منتشر
سالکی که طمأنینـه و سـکینه و آرامـش بـه عمـق جـانش نشسـته و در همـه          زیست سپهري نیز برایم دل انگیز و عبرت آموز است؛ هنحو

سـیم  آیینه صفت بـود و بـه زاللـی جویبـار و بـه لطافـت ن      . کرداکنون آبتنی می هزیست و در حوضچ-وال با او بود ؛ در زمانِ حال میاح
بـه  : روان باشـیم  هچـون جویبـار، آیینـ   / بـرویم وب و بـد  بیایید از شوره زار خـ « دیگران گریزان؛ که  هسحري، و از قضاوت کردن دربار

تعلقـیِ بـاد   جایی و بـی بکبالی و بیمفتونِ س. »و دو کران خود را هر لحظه بیافرینیم، هر لحظه رها سازیم/ درخت، درخت را پاسخ دهیم
خـدایی کـه در   رفت؛ وقت خدا میجنباند، به سرپیچد و آنها را میها میرود و در میان برگمانگونه که باد به سروقت چنار میبود و ه
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طـراوت   .تاغ گرفـ سـر   »الي این شب بوها، پاي آن کاج بلند ، روي آگاهی آب ، روي قانون گیاه«توان او را این نزدیکی است و می
  :کردآورد و هم نورد افقهاي دور مینیز او را به وجد می» شور آب ها کودکی« و تازگی آب و باران و 

  ؛ »و بگیریم طراوت را از آب/ ور در آب بیندازیمت/ لب دریا برویم« 
خردنـواز و روح  زیسـت  ه نحـو پرداختن و ادا کردن توأمانِ سهم عقل و سـهم دل اسـت تـا     هروشنفکري دینی ِمعاصر در اندیش

سـویی و مـدد گـرفتن از     انی ازبازخوانی انتقاديِ میراث سـتبرعرف . پر تب و تاب کنونی به مخاطبان خود پیشنهاد کند هافزایی را در زمان
ها و تجاربِ سالکان مدرنی چون اقبال الهوري، علی شریعتی و سهراب سـپهري و صـورتبندي آنهـا از سـوي دیگـر، نقـش مهـم و        ایده
  ؛ »، که آب در یک قدمی است»ها را بکنیمرخت«ها را بتکانیم و پلک. کندشایی در پرداختنِ سهم دل ایفا میرهگ
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دیـروز از پشـت پنجـره مشـغول تماشـاي ریـزش        .روزي است هواي تورنتو سرد شده و باد سرد پاییزي در فضـا پیچیـده اسـت    چند

کـردم؛ زرد شـدن برگهـایی کـه چنـد مـاه پـیش        ی در سکوت این منظره را تماشا مـی مدت. برگهاي زرد ِدرختانِ انبوه اطراف خانه بودم
  :به یاد این ابیات مولوي افتادم. ن نوبت رفتن و زوال آنها فرا رسیده استسرسبز و پر طراوت و خندان بودند و اکنو

  ها گویند ما سبز از خودیم سبزه
  شاد و خندانیم و بس زیبا خدیم

  فصل تابستان بگوید اي امم
  خویش را بینید چون من بگذرم

» وزه گـران آخـر االمرگـل کـ   «مانـد و  نمـی از برگهاي سبز و شاد بر جـاي   با سپري شدن تابستان و در رسیدن پاییز، دیگر اثري
قـع کـه   در ایـن گونـه موا  . دیـدم اريِ جهان پیرامـون را بـه عیـان مـی    غریبی به سراغم آمده بود؛ گویی زوال و فنا و ناپاید حس. شوندمی

بـرم تـا مگـر گرهـی از     زند، به دیوان حافظ پنـاه مـی  ام خیمه مید و خزان، گرد زمستان بر آشیانهنمایسرشت سوگناك هستی چهره می
در آن احـوال، دیـوان حـافظ را گشـودم؛ بـا خوانـدن غـزل        . ام گشوده شود و احوالم خوش گردد و بسط و طربی در رسدبسته کار فرو

 :ذیل، بی اختیار لبخندي بر لبانم نقش بست و گشایشی را تجربه کردم

  بوي بهبود ز اوضاع جهان می شنوم
  دشادي آورد گل و باد صبا شاد آم

  ر بستنددلفریبان نباتی همه زیو
 دلبرماست که با حسن خداداد آمد

  زیر بارند درختان که تعلق دارند
 اي خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد

  مطرب از گفته حافظ غزلی نغز بخوان
  تا بگویم که ز عهد طربم یاد آمد

  
 



٧٧ 
 

 2013, 13اکتبر  .135
نـورث  « سخنرانی و دیـدار بـا برخـی از همکـاران دانشـگاهی، بـه دانشـگاه         چند روز گذشته را در بوستون سپري کردم؛ براي ایراد

پیش از سفر دعوتی از گروهی از ایرانیانِ دانشگاهیِ شهر بوستون دریافت کردم مبنی بر اینکه کـه قـرار اسـت     .سفر کرده بودم» ایسترن
هـاي گذشـته در   رانیانِ موفق و تأثیرگذار و نـامبردارِ دهـه  اکتبر در دانشگاه هاروارد مراسمی برگزار شود و در آن از برخی ای 12در روز 

با اشتیاق ایـن دعـوت را پـذیرفتم    . هاي هنر، علوم انسانی، مهندسی، پزشکی و تجارت قدردانی گردد و زحماتشان ارج نهاده شودحوزه
هـاي هـاروارد، ام   یرانـیِ دانشـگاه  تـري و فـوق دکتـري ا   که بـه همـت وااليِ جمعـی از دانشـجویان دک    » روز سینا« و دیروز در کنفرانس

 اًانصـاف . ودنداین عزیزان بیش از یک سال براي برگزاري این سمینار زحمت کشیده ب. تی و بوستون سامان یافته بود، شرکت کردم.آي.
هـاي  ز سـالن بح تـا بعـد از ظهـر در یکـی ا    ایرانـی از صـ   250برنامه با نظمی مثال زدنی برگزار شد؛ مراسم با شکوهی با شرکت بـیش از  

علی همـایون  د حسـین نصـر، احسـان یارشـاطر، محمـد     سی هاي سرشناسی چون محمود فرشچیان، بهرام بیضایی،چهره. دانشگاه هاروارد
همچنین در این مراسم، یاد جلیل شهناز و پروانه وثوق که قرار بود در این مراسـم حضـور یابنـد، امـا     . در میان مهمانان بودند ...کاتوزیان
  .در چند ماه اخیر به سوي ابدیت پرواز کردند،گرامی داشته شد متأسفانه

اش بـه کتـاب خـویش تحـت     اخیـر در سـخنرانی  هـاي  ه اقتصاد و تجارت آمریکا در دهـه مهدي فخارزاده از ایرانیانِ موفق در عرص
سـند و بـه رغـم موانـع عدیـده،      اشاره کرد و به نسل جوان توصیه کرد که به هیچ وجه از مشـکالت نهرا  ”هر چیزي ممکن است“عنوان  

سـاعت   2-3ا بـیش از  هاي شبجوانی به سبب کار زیاد، در برهه استاد فرشچیان نیز با ذکر این خاطره که در ایام. مید نشوندهیچگاه نا اُ
نـادر انقطـا، از   . »ارادتـی بنمـا تـا سـعادي ببـري     « خوابیده، بر تالش و کوشش شبانه روزيِ مداوم براي کامیاب شدن تأکید کرد؛ کهنمی

ن در اش، برخی از خاطرات شرین خود از دانشکده فنـیِ دانشـگاه تهـرا   نشگاه پنسیلوانیا نیز در سخنرانیاساتید برجسته الکترومگنتیک دا
 .پنجاه شمسی را نقل کرد هده

سـیار، در حالیکـه بـه سـبب     سال سن و کهولـت ب  95بسیار تحت تأثیر سخنرانی احسان یارشاطر قرار گرفتم، او که با بیش از  شخصاً
اینکه چطـور در سـی سـال گذاشـته     . اش گفتلرزید، در سخنرانی خود از سرگذشتینسون شدید، تمام بدنش آشکارا میبیماريِ پارک

و  را به طور مداوم منتشـر کـرده  » دانشنامه ایرانیکا« براي اعتالي فرهنگ ایرانی کوشیده و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نورزیده و 
یارشـاطر در انتهـاي   . »رنج خود و راحت یـاران طلـب  « ها و سختیها را به جان خریده است؛ که ین مسیر اصناف نامالیمات و تالطمدر ا

تـأمین   ”ایرانیکـا “ منابع مالی براي چند سال آتـیِ فعالیـت   سخنرانی خود، در حالیکه تبسمی بر لب داشت، ابراز خرسندي کرد که اخیراً
کند و روي در نقاب خاك خواهد کشید؛ چرا که اکنون یقـین دارد میراثـی کـه او از    با خیال راحت این دنیا را ترك میو شده، از اینر

خویش بر جاي گذاشته از بین نخواهد رفت و دیگران از نهالی که او کاشته و اکنون به درختـی بـدل شـده، بـه نیکـی مراقبـت خواهنـد        
   .کرد

اي از خرسـندي و ابتهـاج و حسـرت    ازگشت به تورنتو تـرك کـردم، آمیـزه   قصد فرودگاه بوستون و بوقتی دانشگاه هاروارد را به م
خواننـد،  هـاي دنیـا درس مـی   ایرانـی کـه در بهتـرین دانشـگاه     هدر نسل جوانِ فرهیختخرسندي از اینکه . سراسر وجودم را فرا گرفته بود

آنقدر پررنگ است که چنین مراسـم درخـور و باشـکوهی را پـس از      همچنان حس قدردانی و سپاسگزاري از پیشینیان و پیش کسوتان
هـاي فرهنـگ و   روزه همچنـان بلنـد اسـت و در قلمـرو    ابتهاج و افتخار از اینکه نام ایـران و ایرانـی امـ   . یک سال کار مداوم برگزار کنند

بالیـد و بـدان افتخـار     به ایرانی بودن خـود حقیقتـاً   تواندرخشند؛ از اینرو میمتعددي می هایرانیانِ موفق و بلند آواز... یپزشکی و مهندس
برنـد و در دیـار غربـت    خود به سر می هاي این مملکت، از قضاي روزگار، خارج از سرزمین پدريسرت از اینکه چرا سرمایهحو . کرد
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به خود نهیب زدم که جایگاه ایـن  در عین حال . کنندزنده و ماندگار خویش را ارائه میها دور از ایران زمین، دستاوردهاي ارو فرسنگ
  :جمعی ایرانیان محو نخواهد شد، که هاند، هیچگاه از خاطره و حافظري که براي این مرز و بوم آفریدهافراد و افتخا

  بر این رواق زبرجد نوشته اند به زر
  که جز نکوییِ اهل کرم نخواهد ماند
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 گو بِران بر جان مستم خشم خویش

 بان اوست، عاشق گاومیشعید قر

 گاو اگر خسبد و گر چیزي خورد

  بهر عید و ذبح او می پرورد
 یا کرامی اذبحوا هذا البقَر

 ان اَردتم حشرَ اَرواحِ النّظَر

عموم عرفاي مسلمان مفتون این عید بودنـد؛ چـرا کـه     .گویمدوستان و عزیزان تبریک می ها رسیدن عید سعید قربان را به همفر
است؛ بـی  » بی خودي«و پاي نهادن در وادي » با خودي« کاذبِ پرورده شده و عبور از » خود«ن روز یادآورِ فرونهادن و قربانی کردنِ ای

  .رسدها در آن به حداقل میرسد و کژیها و پلشتیبا ضمیرِ زنگار زدایی شده در می اي کهخودي
از یکدیگر است و از غزلیات دلنشین و جـان افـزا و حکمـت     »خودي بی« و » با خودي« غزل ذیل را که متضمن تفکیک میان 

  :عزیزان تقدیم می کنم هت در رسیدن این روز مبارك، به هم، به مناسب»دیوان شمس« آموزِ 
  آن نفسی که باخودي، یار چو خار آیدت

  خودي، یار چه کار آیدت وآن نفسی که بی
  اي آن نفسی که باخودي، خود تو شکار پشه

  خودي، پیل شکار آیدت فسی که بیوآن ن
  اي ي ابر غصه آن نفسی که باخودي، بسته

  خودي، مه به کنار آیدت وآن نفسی که بی
  کند آن نفسی که باخودي، یار کناره می

 ي یار آیدت خودي باده وآن نفسی که بی

  اي آن نفسی که باخودي، همچو خزان فسرده
  خودي دي چو بهار آیدت وآن نفسی که بی

  قراریت از طلب قرار توست بی ي جمله
 قرار شو، تا که قرار آیدت طالب بی

  ي ناگوارشت از طلب گوارش است جمله
  ترك گوارش ار کنی، زهر گوار آیدت
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/ و دست هاش هواي صـاف سـخاوت را  / به ما نشان داد/ و پلک هاش مسیر نبض عناصر را/ به شکل حزن پریشان واقعیت بود /صداش«
 »به سمت ما کوچاند/ و مهربانی را/ ق زد ور

سال گذشته همین روزها بود که خبر تلخِ کوچ ابديِ مرحوم احمد قابل را شنیدم، خورشـید سـواري کـه رنـج خـود و راحـت       
یرم بـراي  مهتی عمیق فـرو رفـتم؛ آسـمان ضـ    از شنیدن این خبر، منقلب شدم و در ب. سو پرواز کردبهنگام به سمت بی یاران را طلبید و نا

صـفا،  . ایـامی کـه ایـران بـودم، توفیـق دیـدار و هـم صـحبتی بـا او را چنـد بـار پیـدا کـردم             . شدر میهایم مدام تَمدتی بارانی بود و گونه
زد؛ مرحوم قابل در ابراز آراء شـاذ و نامتعـارف دینـی و سیاسـی خـویش، مالحظـه و       موج می یکرنگی، دلیري، حریت و صداقت در او

اهللا منتظـري بـه   ات حسنه را از استادش مرحوم آیـت ت و در این راه البته نامالیمات بسیاري را به جان خرید؛ گویی این صفپروایی نداش
از مـال دنیـا   . »فـوا تلحقـوا  تخفّ« : امیـر المـؤمنین   هصـداق ایـن سـخن حکیمانـ    سبکبار و سبکبال و خفیف المؤونـه بـود و م  . ارث برده بود

. کـرد ریق دین ارتزاق و امرار معـاش نمـی  اعت پیشه کرده بود؛ رداي روحانیت را از تن به در آورده و از طچندانی نداشت و قن هاندوخت
سـاله، بـراي دفـاع از     8دانست که مـدت مدیـدي در جبهـه هـا حضـور داشـته و در دوران جنـگ        زمانی که زنده بود، کمتر کسی می تا

   ...خاك این مرز و بوم، بی مزد و منت جنگیده
را خوانـدم و خـاطره آن بزرگمـرد    » اندیشه پویـا « مرحوم قابل با نشریه همادر و همسر محترم و رنجدید هت پیش مصاحبچند وق

  !درود بیکرانِ خداوند بر این عزیز سفر کرده باد .زنده شد و بغضی گلویم را فشرد در ضمیرم مجدداً
 :خوانم تا مگر به مزار پاك او رساندش باد صبا میو وفاي خود را به گوها دورم، پیام پر از رحمت اکنون که فرسنگ 

 اي صبا اي پیک دور افتادگان

  اشک ما بر خاك پاك او رسان
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او سی و سـه سـال   . بیمارستان پارس بستري است ههاي ویژحال خوشی ندارد و در بخش مراقبت محمد محمدي گیالنی این روزها

نقالب بود، عباس امیر انتظام را به جرم جاسوسی براي آمریکا به حبس ابد محکوم کرد؛ جرمـی کـه   پیش، روزگاري که رئیس دادگاه ا
امـا بـه سـبب صـدور همـین حکـم، امیـر انتظـام         . خویش معتـرض بـود   هت و سالها به روند دادرسیِ پروندامیر انتظام هیچگاه آنرا نپذیرف

  .تحمل کردسالهاي متمادي را در زندان سپري کرد و رنج فراوانی را 
دهند که محمـدي  به او خبر می. عالج خود را ببیندچند روز پیش امیر انتظام همراه همسرش به بیمارستان پارس رفته بود تا پزشک م

  .شودر انتظام بر سر بالین او حاضر میبیمارستان بستري است، امی همار است و در بخش مراقبت هاي ویژگیالنی بی
ات را نـابود  ات جفـا کـرده و تمـام زنـدگی    یالنی حس غریبی داشتم؛ کسی در حـق انتظام از محمدي گ با خواندن خبرِ عیادت امیر

شـود و ضـعیف و نـاتوان گشـته، بـه عیـادت او       وزهاي سابق در سیماي او دیـده نمـی  کرده ؛ حال که در بستر بیماري افتاده و نشانی از ر
  .بشتابی

و درود فراوان فرستادم که چگونه نفس خویش را مهار کـرده و نسـبت بـه کسـی کـه      در خلوت از سویی امیر انتظام را ستودم و بر ا
نـادر و   اي کـه انصـافاً  بـه دیـدار او رفتـه؛ فضـیلت اخالقـی      اي ندارد و دیده را نادیـده کـرده و  او را زیر و رو کرده، حقد و کینهزندگی 
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وفایی روزگار را به رأي العین دیدم؛ به هیچ چیـزِ ایـن دنیـاي    ر و بیثباتیِ دهر احوال دنیا را نظاره کردم و بیاز سوي دیگ. کمیاب است
خوشا به سـعادت کسـی کـه نمـی    . »شایدآنچه را نپاید، دلبستگی را ن« ست نهاد، اعم از قدرت و ثروت و شهرت، نباید دل بست؛ که س-

  :بر جاي نهادنِ نامی نیک از خویش استداند که بنیاد عمر بر باد است؛ از اینرو تنها دلمشغولِ رنجاند و میرنجد و نمی
  عهد از جهان سست نهادمجو درستی 

 که این عجوز عروس هزار داماد است

  دو چیز حاصل عمرست نام نیک و صواب
  وز این دو در گذري کل من علیها فان
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بوك خود نوشته بـود، مضـمونِ بلنـد آن سـخت      فیس هرا در صفح» انجیل یوحنّا«اي از  چند روز پیش یکی از دوستان نازنینم، آیه
  :مذکور از این قرار است هآی. خود را با دوستان قسمت نکنم معنوي حیفم آمد حظِّ .به دلم نشست و وقتم را خوش کرد

کـه   زیرا کسی کـه بـه بـرادرش ـ    و در عین حال از برادرش متنفّر باشد، دروغگوست، » ورزممن به خدا عشق می«کسی بگوید که  اگر“
 ”بیندش ـ عشق بورزدتواند به خدا ـ که نمیورزد، نمیبیندش ـ عشق نمیمی

امروز با خواندنِ خبر مرخصیِ مجید توکلی، لبخندي بر لبانم نقش بست؛ با دیدن عکس او در آغـوش مـادرش اشـک در چشـمانم     
  .»اي خدا این وصل را هجران مکن« : حلقه زد و زیر لب با خود زمزمه کردم

گره خورده، آزادي مجید توکلی و دیگـر زنـدانیان سیاسـیِ عزیـز و بازگشـت       )ع(این شب و روزهاي مبارك که با نام علی  به حقِّ 
  :شان به آغوش خانواده و جامعه را به دعا خواستارم

  این چنین قفل گران را اي ودود
  که تواند جز که فضل تو گشود
  ما ز خود سوي تو گردانیم سر

  ما نزدیک تر چون تویی از ما به
  چون دعامان امر کردي اي عجاب
  این دعاي خویش را کن مستجاب
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-بـه همـین مناسـبت، بخـش     .هسـتم  ”سپهري »هشت کتاب«مفهوم رؤیا در : هازندگی خواب“ هغول نهایی کردن مقالاین روزها مش

خوانـدم کـه بـه جملـه زیـر      هراب است، بـراي چنـدمین بـار مـی    ي سهاها و دست نوشتهرا که شامل نامه» هنوز در سفرم« هایی از کتاب 
بـه ودیعـت نهـاده    مختصري است، اما بسانِ سبویی است که معنـاي بلنـد و عمیقـی در آن     هبسیار به دلم نشست ؛ هر چند جمل .برخوردم

  :وافري برد توان آنرا که قندي مکرر است، چند بار خواند و حظِّشده؛ از اینرو می
  ” همیدم که انسان یعنی عجالتاًمن چه دیر ف“
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امروز حسن روحانی هنگام معرفیِ فرجی دانا به عنوان وزیر علوم، تحقیقـات و فـن آوري بـه مجلـس، ضـمن ابـراز تشـکر ویـژه از         
شـان را تاییـد   در عرصه آموزش عالی، راه، همان راه است و دولت اقدامات آقاي تـوفیقی در مـدت سرپرسـتی ای   «: جعفر توفیقی گفت

  .»به دنبال وزیري بودیم که به این امر باور داشته باشد که دانشگاه، دانشگاه است نه دار التأدیب... کند می
امیدوارم کسی بر مسند وزارت علوم تکیه زنـد کـه بـر خـالف وزیـر پیشـین، دانشـگاه را دار التأدیـب نینگـارد و همـدلی و            حقیقتاً

 ...اصلی خود بداند، نه استفاده از زبان زور و تهدید را هسرمای همراهی با جامعه دانشگاهی را

اي دربـاره اتفاقـات تلـخ و دل آزارِ روز عیـد غـدیر در منـزل میـر حسـین موسـوي و          مجلس در مصـاحبه  هعلی مطهري، نمایند
اطالعات تـذکر کتبـی خـواهم داد    بنده ابتدا به وزیر «: دختران ایشان، گفته است هدیده انگاشتنِ حقوقِ انسانی اولیضرب و شتم و نا

در هـر حـال بایـد    . اندازم و ایشان بایـد بـه مجلـس بیایـد و پاسـخ بدهـد       و اگر به نتیجه نرسد سوال از وزیر اطالعات را به جریان می
. اگر مجـرم ضـابط وزارت اطالعـات بـوده اسـت بایـد تنبیـه شـود و عـذرخواهی کنـد          . مجرم در این ماجرا شناسایی و معرفی شود

  .»ها را مضاعف کنیم واده زندانیان سیاسی به اندازه کافی در رنج هستند، نباید رنج آنخان
هاي فرهنگی ایشان همـدلی نـدارم، امـا سـخنان صـادقانه،      هر چند با برخی از ایده. امرّیت و شجاعت علی مطهري را ستودهبارها ح

  .دلگرم کننده است صافاًسنجیده و به هنگام سیاسیِ مطهري در این روزگار پر تب و تاب، ان
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ر روم کـه د سـاعت بـه کـالس عربـی پیشـرفته مـی       4 ايت زبـان عربـی خـود، هفتـه    این ترم، افزون بر تدریسی که دارم، براي تقوی
هـاي مختلـف   نهکه دانشجویان گوناگون با پیشـی  آموزم؛ خصوصاًکالس خوبی است و بسیار می انصافاً .گردددانشگاه تورنتو برگزار می

  ...کننددر آن شرکت می
سـال اسـت بـه کانـادا مهـاجرت کـرده، دانشـجویان عـربِ          15در یکی از جلسات، استاد کالس که عراقی االصل است و بـیش از  

هـا را در گـروه سـوم و    هـا را در گـروه دیگـر، عراقـی    ها را در یک گـروه، سـودانی  هاي مختلف تقسیم کرد؛ مصريه گروهکالس را ب
هـا خواسـت کـه بـه زبـان      سپس از هـر یـک از گـروه   . قرار داد هاي چهارم و پنجم و ششمها را در گروهها و اماراتیها و فلسطینیانیلبن

در سـودان   اي که مـثالً عربی: نتیجه کار از این قرار بود. ها در میان بگذارندبسازند و با دیگر گروه کشور خود جمالتی را هعربیِ روزمر
شود، به میزانی با هم فاصله دارد که وقتی دانشجویان عـرب زبـانِ   اي که در عراق یا مصر صحبت میشود، با عربیحبت مییا امارات ص

د در فهـم  کردنـد، در برخـی از مـوار   خـود بـا هـم صـحبت مـی      هاندارد که با زبان روزمرکشورهاي مختلف کالس، نه با زبان عربیِ است
تـاریخی و   هها نیسـت؛ بلکـه پیشـین   تم، مسئله تنها تفاوت میان لهجهنانکه پرس و جو کردم و دریافچ .ماندندمعناي سخن یکدیگر در می

رس، آنقدر متفاوت اسـت کـه   خلیج فا هکشورهاي حاشی فرهنگیِ کشورهایی نظیر مصر و لبنان با دیگر کشورهاي عرب زبان، خصوصاً
میـان زبـان عربـیِ مصـري و زبـان عربـیِ امـاراتی         هالمثل فاصل-وي که فیها نیز متجلی شده؛ به نحواژگانی و حافظه جمعی آن هدر ذخیر

  ...رسدبه نظر می بیش از آن است که ابتدائاً
-تعجـب کـردم کـه ایشـان نمـی     . خوانـدم  پس از اتمام یکی از جلسات، براي استاد کالس برخی از اشعار عربیِ حافظ و مولوي را

در عـین حـال   . سـرودند هر دو زبانِ فارسی و عربی شعر میو حافظ ذولسانین بوده و به دانست بزرگانِ ادب فارسی نظیر سعدي، مولوي 
تـر اسـت؛ هـر چنـد اشـعار عربـیِ حـافظ بـه لحـاظ          شعار عربیِ موالنا بلندتر و عمیقزبانی او ، مضامینِ ا برایم جالب بود که مطابق با شم

  ...تر استبالغی و زیبایی شناختی، خوش ساخت
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خـزم و بـا   قایق و ساعاتی است که به کنجی مینیز مونسِ د» غزلیات شمس«، »مثنوي معنوي«و » هشت کتاب«و » دیوان حافظ«افزون بر 
اي شـوم، بـه رغـم اینکـه بـارش آن پدیـده      خسـته نمـی  امروز بوي باران در فضا پیچیده بود؛ جالب است که از باران  .برمخود به سر می

ساعاتی پـیش،  . شوماز تماشاي مناظر بارانی سیر نمی نشیند ود ماللت بر روي قطرات باران نمیه نزد من هیچگاه گرتکراري است، اما ب
  :خواندم ؛ غزل لطیف ذیل، سخت به دلم نشست و مرا به وجد آوردمی» غزلیات شمس«بارانیِ تورنتو، در عصرِ 

  مکن کنی می سفر عزم که ام بشنیده
  مکن کنی می دگر یار و حریف مهر

  کنی می چه غربت غریبی جهان در تو
  مکن کنی می جگر خسته کدام قصد

  مرو بیگانگان به خویش مدزد ما از
  مکن کنی می نظر غیر سوي دزدیده

  توست براي از زبر و زیر چرخ که مه اي
  مکن کنی می زبر و زیر و خراب را ما
  خوري می سوگند چه و دهی می وعده چه

  مکن کنی می سپر تو را عشوه و سوگند
  تو بارگاه عدم و وجود از برتر اي
  مکن کنی می گذر وجود خطه از

  تو امر غالمان بهشت و دوزخ اي
  مکن کنی می سقر چو را بهشت ما بر

  ایمنیم زهر از تو شکرستان اندر
  مکن کنی می شکر حریف را زهر آن
  نکرد بست پرآتش است اي کوره چو جانم

  مکن نیک می زر چو فراق از من روي
  نیست گفت هنگام که رفیق اي درکش سر

 مکن کنی می سر چه عشق سري بی در
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خـروس  «ي  دوم نشـریه  هدر ایـران و همزمـان بـا انتشـار دور    گیري جریان ادبی نـوین   ي شکل سپهري در بحبوحه» مرگ رنگ«دفتر 

. اي پیشـرو بـود   هاي سنتیِ عروضی، قافیه و وزن، نشـریه  از قالب در طرح شعر مدرن و فاصله گرفتن» خروس جنگی«. منتشر شد» جنگی
اشـعار خـود    پسندید،شعر نو به سبک نیمایوشیج را نمی را برساخت و» جیغ بنفش«هوشنگ ایرانی از شعراي نوپرداز که ترکیب مشهور 

و صـفت بـه لحـاظ معنـایی بـا یکـدیگر       این ترکیب مصداقی اسـت از ترکیبـاتی کـه در آنهـا موصـوف      . کرد را در این نشریه منتشر می
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یکـی از  . گنجـد  انداز شـد، در همـین قالـب مـی     که سپهري بر همین سیاق چند دهه بعد ساخت و طنین» حجم سبز«تعبیر  .متناسب نیستند
و زدایـی و حـس آمیـزي و خـالف آمـد عـادات زبـانی عمـل کـردن          سپید، مـدد گـرفتن از ابـزار آشـنایی    هاي شعر نیمایی و شعر  مؤلفه

را » وزش ظلمـت « و » هـاي آبـی   لحظـه «، »وهـم سـبز  «در این راستا، فروغ فرخزاد نیز ترکیباتی نظیـر  . برساختن ترکیبات نوین بوده است
  ...کار گرفت برساخت و در اشعار خود به

شـرق و امـور   هاي شخصی و تأمالت و مطالعات گسـترده، یکـی از عوامـلِ بـروز و ظهـور نگـاه بـه        افزون بر دغدغه رسدبه نظر می
هـاي هـانري کُـربن اسـت؛ فیلسـوف و       شـود،ایده  برجسـته مـی  » هـا  زنـدگی خـواب  «معنوي و قدسی در کار سپهري که از سرایش دفتـر  

ي برخی از روشـنفکران نظیـر احمـد فردیـد و داریـوش شـایگان، در فضـا       . ي کنونی به ایران سفر کرد ي دوم سده مستشرقی که در دهه
  ...گفتمان چپ بود،از کربن تأثیر پذیرفتند هت سیطرروشنفکري آن دوران که تح

هـاي فرهنگـیِ    و جدي انگاشتن میراث معنـويِ شـرقی و فـرو نهـادن فـراورده      »غرب«و » شرق«انداز شدنِ تفاوت و تقابل میان  طنین
ر قـرار دادن ایـن نکـات،    بـا مـد نظـ   . ها بوده است مغرب زمین و طرح آن در فضاي روشنفکري و ادبی آن دوران تحت تأثیر این آموزه

  ...دریافت »ها زندگی خواب«، نخستین شعرِ دفتر »خواب تلخ«توان سرّ تأکید و تقابلِ میان مغرب و مشرق را در  بهتر می
به تعبیـر   .سفر کردن بیش از هر چیز، متضمن ترك تعلقات و عبور کردن و رفتن و سیالیت و دل نبستن به امور ناپایدارِ این جهانی است

ي سـفر   ي درك خـویش از مقولـه       یافته  ها بعد، سهراب شکل قوام سال »من چه دیر فهمیدم که انسان یعنی عجالتاً«مل برانگیز سپهري، تأ
گوید؛ و در انتهاي این سـفرهاي پررمـز و    کشد و از سفرهاي آفاقی و انفسیِ فراوان خود سخن می به تصویر می» مسافر«ي  را در منظومه

  ...را نشان دهند» حضور هیچ مالیم«برود و به او » به خلوت ابعاد زندگی«کند که  راز، آرزو می
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محتـرم   هچشمانم حلقه زد و بر این خـانواد  زهرا موسوي با سایت کلمه را خواندم؛ با خواندن فقرات ذیل، اشک در هدیروز مصاحب

   :و دلیر و پاك، درود فراوان فرستادم
. ریماین سالها همیشـه هـر سـه مـا حـس کـردیم همسـنگر پـدر ومـاد         ... حس کنم تنهاییم. ی که دلگیر باشم و دلتنگشده روزهای« 

انتخـاب مـا هـم     انتخـاب آن راه دقیقـاً   ...ما به این راه و روشی که اونها انتخاب کردن اعتقـاد قلبـی داریـم    .دوست داریم یار اونها باشیم
ندي پیش خدا و مردم کشور رو در پی داشت پـیش گرفتنـد مـا همیشـه از خـدا میخـوایم کـه        هست و فکر میکنم بهترین روش که سربل

رامش روح آنها رو میبینم خدا رو شـکر میکـنم کـه مسـیري درپـیش گـرفتن کـه        آمن وقتی ... ه ما و آنها عطا کنهخدا صبر و مقاومت ب
. بار پـدر گفـت اگـر کسـی از مـا پرسـید بگیـد مـا خوشـیم         یک . طلب و طبیعت صادقشان داردق با خواستشون مطابق با تربیت حقمطاب

مـن ایـن   . ت میـده خوشی آن حالت اهتزاز روحه که انسان وقتی کاري مطابق فطرتش و باورش کنه بهش دس. خوش با خوب فرق داره
  »بینم و دوست دارم همیشه همینطور باشه اگرچه جسمشون تحلیل رفته باشهحس رو در آنها می

سـبکباري  . ه میرحسین موسويِ نازنین احوال خوشی دارد، چرا که مطابق با فطرت و باورش عمل کـرده اسـت  توان حدس زد کمی
-ود و راحت یاران را بـه جـان خریـده   زند؛ عزیزانی که رنج خك سیاسی او و زهرا رهنورد موج میو سبکبالی و ترك تعلقات در سلو

رسـید مگـر از   به حقیقت برّ نمی :» لن تنالو البر حتی تنفقوا مما تحبون«  :رآن افتادمزهرا موسوي، به یاد این آیه ق هبا خواندن مصاحب. اند
 ...آنچه دوست دارید انفاق کنید

و امنیـت و   روز گذشته، تـا چـه میـزان از آبـرو و مـال       1000میرحسین موسوي و زهرا رهنورد در هچه کسی است که نداند خانواد
اهتـزاز  «انـد، همـان احسـاس    سختیها و نامالیمـات نصـیب بـرده    هال طمأنینه و سکینه را به رغم همح اند؛ در عینراحتی خود انفاق کرده
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از عمق جان، سالمتی این دو عزیز را که صد قافله دل همره آنهاسـت، بـه دعـا از خـدا     . که مهندس موسوي از آن یاد کرده است» روح
  :خواستارم

  آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست
 ا هست خدایا به سالمت دارشهر کج

  دو چیز حاصل عمرست نام نیک و صواب
  وز این دو درگذري کل من علیها فان
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. بـرم معنـوي فـراوان مـی    ، نوشته اکهارت توله را در مطالعه گرفته و از خواندن آن حـظِّ »قدرت اکنون« چند ماهی است که کتاب 
« و » قـدرت اکنـون  « او با نوشتن دو کتـاب  . کندون در شهر ونکور کانادا زندگی میاست که اکناکهارت توله، نویسنده آلمانی تباري 

 ترینذدر زمــره پــر نفــو 2011، وي در ســال هــاســنجیبــه شــهرت جهــانی رســید؛ بطــوري کــه مطــابق بــا برخــی از نظــر » ســرزمین مــن

هـاي تولـه   خود، از ایده ” پیام عارفان براي زمانه ما“ه جدید در تقریر مباحث دور شخصاً. نویسندگانِ معنويِ جهان به حساب آمده است
  .اماستفاده کرده

ولوي بلخـی و شـیخ محمـود    ها و سخنان خود استشهاداتی به سخنان عارفانِ مسلمانی چون مالب است که اکهارت توله در نوشتهج
  .گیردیز به تفاریق مدد میعنويِ شرقی نقِ به سنن مهاي سالکانِ متعلّکند؛ همچنین از ایدهشبستري می

توان آنرا در همه انسانها سراغ گرفت و لمس کـرد و چشـید؛   گوید که میارت توله از امر معنوي اي سخن میدر سخنانِ ذیل، اکه
از آن نـد کـم و بـیش    توامی» سکوت« مدد گرفت، لذا مفهوم  توان از مفاهیم و واژگان براي تبیین آن امر قدسیه تعبیر او نمیهر چند ب

شـبیه  « :با شنیدن این سخنانِ اکهارت توله، به یاد سخن مشهورِ مایستر اکهارت، عارف آلمانی قرن چهاردهم افتـادم . حکایت گري کند
گیـرد  راي صورتبندي تجارب خویش مـدد نمـی  هر چند اکهارت توله از مفاهیم االهیاتیِ مسیحی ب .»ترین چیز به خداوند سکوت است

عـارف آلمـانیِ مسـیحی     کشد، اما محصولِ تأمالت و تجارب او درباره امر قدسی شباهت زیادي به تجاربس نمیو در دلِ آن سنت نف
ي سخنانِ عارف مسلمانی نظیر مولـو  هتوله بر مفهوم سکوت، تداعی کنند همچنین تأکید اکهارت .، مایستر اکهارت داردقرن چهاردهم

  دسی است؛حقیقت امر ق هو سالک مدرنی نظیر سپهري دربار
  

 گفتم آنی بگفت هاي خموش

 در زبان نامدست آنکه منم

  گفتم اندر زبان چو در ناید
  اینت گویاي بی زبان که منم

 و؛

 
مرغ مکـان خـاموش، ایـن خـاموش، آن خـاموش، خاموشـی گویـا        / برگی نه، شاخی نه، باغ فنا پیدا شده بود/ آنی بود، درها واشده بود

  ...شده بود
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سه ماه پـیش نیـز پـدر یکـی از دوسـتان      . پیش با خبر شدم که مادر یکی از دوستانِ نزدیکم در تهران به رحمت خدا رفته است هفته

خیلـی مشـتاق بـودم در    . نازنینم در تهران از دنیا رفت؛ شش ماه پیش نیز مادر یکی دیگر از دوستان خوبم روي در نقـاب خـاك کشـید   
تـوان کـرد کـه از قضـاي روزگـار،      عزیزم؛ اما چـه مـی  دست رفته شرکت کنم، براي تسالي خاطرِ دوستان مراسمِ ترحیم این عزیزانِ از 

  ... برمگ ها دور از دیار مألوف به سر میفرسن
بـاره آن،  تجربـه نکـرده باشـی، نمیتـوانی در     تا برخی از امور را شخصـاً . انسان بر روي این کره خاکی امر غریبی است هزیست هتجرب
و مجلـس  کردم که روزگاري عـدم شـرکت در مراسـم سـوگواري     قت فکر نمیایامی که ایران بودم، هیچو. اید، سخن بگوییچنانکه ب

 ...اي شود و در خلوت مرا بسیار آزار دهدترحیم برایم بدل به مسئله

بـري، دنیـا را   انی به سر مـی نوجوانی و ابتداي جوگفت تا وقتی در سنین اي به من میش، انسان بزرگ و سرد و گرم چشیدهسالها پی
پرورانی و سر پـر شـوري داري و   هاي دور و دراز در سر میشکلی بدان بدهی؛ آرزوها و برنامهتوانی هرانگاري که مییبه سان مومی م

تـر  ربشـود و مجـ  ات بیشتر مـی اما وقتی سن. ر سویی روان می شويهستی به ه هدن آنها و زدن مهر خویش بر صحیفاز پی برآورده کر
ات نقـش  ر رقـم خـوردنِ تقـدیر و مسـیر زنـدگی     یابی که بسـی امـور، بیـرون از اختیـار تـو، د     در میشوي، تر میتر و کارآزمودهو پخته

از اینـرو بایـد یـاد    . ب است و تو ناتوان تر از آنکه بتوانی هر شکلی بـدان بـدهی  زندگی بسیار سخت و متصلِّ هکنند؛ که صخرآفرینی می
پـر کـاهی در آن   سـان   تو مقهور دریایی و به. شوي، همیناین دریاي پرتالطم چگونه شنا کنی، به نحویکه غرق و ویران نبگیري که در 
خیـزد،  سـهمگینی را کـه از ایـن دریـا برمـی      با امواج هط یابی؛ لذا باید مهارت مواجهتوانی بر آن تسلّروي و هیچگاه نمیباال و پایین می

ز کوشش و تالشِ مستمرّ دست بشویی، در عین حال باید بدانی و اذعان کنی که در این میان، تـدبیر تـو تنهـا یـک     البته نباید ا. پیدا کنی
 ...مؤلفه است و نه بیشتر

وگناك زنـدگی، در همـین   به نظرم بخشی از سرشت سـ  .امبه خاطر آورده و صدق آنرا آزمودهدر سالیان اخیر، به تفاریق این سخنان را 
  ...شودریب متجلی میغ هتجارب زیست
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، بحث بر سر منع استفاده از نمادهاي دینـی در ادارات دولتـی، نظیـر    )اندکه فرانسوي زبان( ن کبک کانادا چند ماه است که در استا
تفـاي آنچـه در   اي در کبـک، بـه اق  عـده . صـلیب بـراي مسـیحیان داغ اسـت     روسري و حجاب براي زنان مسلمان، کاله براي یهودیان و

  ...اي دیگر نیز با آن ناهمدلندکنند و عدهاز قانونی شدنِ این امر دفاع می فرانسه محقق شده،
جامعـه را  نامیـد، هـیچ همـدلی نـدارم و اعمـال آن در       »سکوالریسم فرانسوي«توان آنرا با این روایت از سکوالریسم که می شخصاً

یـا بخـش انگلیسـی     در انگلسـتان  از این حیث، آنچه مـثالً . من نقض حقوقِ بنیادینِ بشر استدانم، چرا که متضغیر اخالقی و ناموجه می
ام کـه در بخـش کنتـرلِ    اي را دیـده -بـار در فرودگـاه لنـدن، زنـان محجبـه     چنـدین   شخصـاً  .متفاوت اسـت  گذرد، کامالًزبانِ کانادا می

در این مدل از سکوالریسم، دولت نسـبت بـه اسـتفاده     .نداشته اند کنند و به سبب محجبه بودن، خوشبختانه محدودیتیپورت کار میپاس
  .انگاردطرف است و آنرا روا میدر ادارات دولتی و فضاي عمومی بیاز نمادهاي دینی 
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. لها شـنیدم اد شـده، پـس از سـا   شمسی در مسجد نارمک تهران ایر 50علی شریعتی را که در سال » پس از شهادت« سخنرانی  اخیراً
اي استشمام کـرد و فضـاي جلسـه    توان پس از سالهاسخنان دکتر شریعتی را همچنان می سخنانِ حماسی و تأثیر گذار و شورانگیزِ هرایح

تنهـا صداسـت   « فـروغ فرخـزاد    سال پیش و پس از اعدام برخی از مخالفان رژیمِ پهلوي برگزار شده، تجسم کرد؛ که به قـول  42را که 
  .»ماندکه می

-هاي مهمی که بـا تحلیـل  اوتاز لحن زیبا و خاطره انگیز شریعتی که بگذریم، به نظرم تبیین انقالبی او از ماجراي کربال، به رغم تف

مطـابق بـا تحلیـل    . ، این تحلیل شواهد تاریخیِ مکفی ندارداوالً. بردقعه دارد، از دو خطاي مهم رنج میاي از این واهاي سنتی و اسطوره
ف آبادي و برخی دیگر از محققان، امام حسین به قصد شهید شدن از مکه خارج نشد، بلکه به دعوت کوفیان بـدان سـرزمین   صالحی نج

حرّ و لشـکریانش راه را در سـرزمین نینـوا بـر      ،در نیمه راه متوجه شد که مسلم ابن عقیل در کوفه کشته شده؛ در عین حال. روانه گشت
بـا لشـکریانِ عمـر بـن سـعد       امام حسین از بیعت کـردن بـا یزیـد سـر بـاز زد و نهایتـاً      . مسیر خود ادامه دهدایشان بستند و اجازه ندادند به 

بدسـت دادنِ   بنا بر تحلیلی که مبتنی بر این شـواهد تـاریخی اسـت،   . سو پرواز کردشد و روح پاك و بلندش به سمت بیجنگید و شهید 
  .ه نیستر کسوت چریک و فرد انقالبی معرفی کردن، هیچ موجعاشورا و امام حسین را د هخوانش انقالبی از قص

، متضـمنِ  »تـوانی بمیـران  توانی بمیر و اگـر نمـی  ها که اگر مینسل هصرها و به همع هعاشورا پیامی است به هم« ، این سخن که دوماً
قـدر و منزلـت چنـدانی نـدارد و کشـتن و       میراند، جـان انسـان  میرد و میبه نزد کسی که به سهولت می  .ارزان انگاشتنِ قیمت جان است

. ناموجـه اسـت و فرونهـادنی    انگشت تأکید نهادنِ بر چنین سخنانی و آنها را بسط و ترویج دادن، اخالقـاً  .کشته شدن مؤونۀ زیادي ندارد
آموخـت و بـه    عاشورا درس سـبکباري و سـبکبالی و تـرك تعلقـات و حریـت      هتوان از حادثاي تأکید بر کشتن و کشته شدن، میبه ج

« اقتفاي مولوي، بالجویان دشت کربال را سبک روحانِ عاشقی انگاشت که در زندان را گشودند و مفتون صورتهاي عـالم نشـدند، کـه    
  .»ز کف بگذر اگر اهل صفایی

شِ انقالبـیِ  خـوان  کربال برایم جاذبه داشت و دل انگیـز بـود، امـا رفتـه رفتـه ایـن       ههایی از حادثیامی که نوجوان بودم، چنین تحلیلا
هنـوز هـم شخصـیت شـریعتی را دوسـت      . نهـادم  هاي اسالمی و شیعی را ناموجه و غیررهگشا یافتم و آنها را فـرو ایدئولوژیک از آموزه

کنم؛ در عین حال فرو نهـادنِ قرائـت ایـدئولوژیک و انقالبـی از اسـالم را      که بر شخصیتم زده به عیان لمس میدارم و مهر ماندگاري را 
  .دانماخالقی، ضروري و مفید و رهگشا میمصداقی است از شاهدهاي عهد شبابِ فکريِ ناموجه، به لحاظ معرفتی و  که
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در این سفر توفیق داشتم چند نوبـت  . شمسی، براي ایراد سخنرانی و دیدار با برخی از دوستانِ عزیز عازم اصفهان شدم 89بهار سال 
نظـري کـه    به رغم اختالف .مسائل قرآنی و االهیاتی و فلسفی به تفصیل گفتگو کنیم هي دیدار کنم و با هم دربارغر غروبا سید علی اص

در ابـراز عقایـد در ایشـان مـوج      لذت بردم و استفاده کردم؛ سالمت نفـس و حریـت و صـراحت    با ایشان حقیقتاً هبا هم داشتیم، از مباحث
نهضـت  «کند؛ چرا که به سبب عضـویت و فعالیـت سیاسـی در    اورزي ارتزاق و امرار معاش میکش از دوستان شنیدم که از طریق. زدمی

-نزل ایشان رفتیم، تـا آن زمـان نمـی   یک نوبت نیز به اتفاق دوستی به م. ، سالها از کار رسمی دانشگاهی محروم بوده است»آزادي ایران

چـون روزگـاري بـه    طرات خود با چمران بـرایم گفـت، مـن هـم     از خا. دانستم دکتر غروي به دکتر مطصفی چمران نزدیک بوده است
  .خواندم؛ با اشتیاق به خاطرات ایشان گوش کردمافري داشتم و آثارش را به دقت میو هشخصیت چمران عالق

 بازداشـت شـده، تأسـف بسـیار    » بهـار «اش در روزنامـه  م دکتر غروي به سبب انتشـار مقالـه  هنگامیکه چند روز پیش در اخبار خواند
. هاي االهیات این مملکت، اساتید مارکسیسـت، مارکسیسـم تـدریس کننـد    که روزگاري قرار بود در دانشکده به خاطر آوردم. خوردم
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نـسِ بسـیار دارد، بـه سـبب نگـارش و انتشـار       حال نه تنها آن وعده محقق نشده، بلکه فردي که مسلمان است و با قرآن و ادبیات عرب، اُ
  ...ایمتأسف است که از کجا به کجا رسیدهاسباب . افتده زندان میائت خود از عید غدیر بقر
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رو حـج خـود را نیمـه تمـام      پرورانـد؛ از ایـن   بنا بر تلقی شریعتی، امام حسین براي رسوا کردن یزید سوداي شهید شدن را در سر می
خـویش  » اصالح امت جد« هبر تصریح امام حسین، او در اندیشا ه را ترك کرد و به استقبال شهادت رفت؛ در حالی که بنگذاشت و مکّ

بود و از ابتدا در پی مخاصمه و درگیري خونین و شهادت نبود؛ اما وقتی خواستند به زور از او بیعت بگیرند و او را میانِ بیعـت کـردن و   
دهنـد کـه زیـر بـار      اکی که ما را پرورده، اجازه نمـی هاي پر باز زد و بانگ برآورد که دامانجنگیدن مخیر گذاشتند، از پذیرش بیعت س

  ...ذلّت برویم
پایانیِ رژیم شاهنشاهی، این سخنان تند و آتشین، نفتی بود کـه بـر آتـش     هفضاي سربی و مملو از اختناقِ دهتوان دریافت که در  می
یـک سـخن و فهـم     »تبیـین «در عـین حـال   . بخشـید  می فراوان براي به زیر کشیدن رژیم پهلوي هشد و به انقالبیون انگیز یخته میمبارزه ر

اگـر نتـوان   . بخـش بـودنِ آن را بـه دوش کشـد     و معرفـت  »توجیـه «توانـد بـار   کند و نمـی پیدایی آن، به تنهایی کفایت نمی هزمینه و زمان
تحلیـل  . و پـذیرفت  موجـه انگاشـت  تـوان آن را   دلیلی توجیه کرد، به رغم فهمِ شرایط زمانی و مکانی ِ طرح آن، نمـی  هعایی را با اقاممد

داشـت، فاقـد شـواهد تـاریخیِ مکفـی و قـانع       » معلم انقالب«کربال، به رغم جذابیتی که در آن روزگار براي مخاطبانِ  هشریعتی از حادث
  .کننده است

تـرك تعلقـات و   عاشورا درس سبکباري و سبکبالی و  هتوان از حادث برجسته کردن آن، میبه جاي تأکید بر کشتن و کشته شدن و 
حریت و شجاعت آموخت و بالجویانِ دشت کربال را سبک روحانِ عاشقی انگاشت که درِ زندان را شکستند و درِ مخـزن را گشـودند   

عنـان بـا    اي، شـهادت هـم   مطـابق بـا چنـین تلقـی    . هاي عالم نشدند و به سان مرغان هوایی در آسمان به پـرواز درآمدنـد   و مفتون صورت
  :و رضایت است و به جاي فراق و اندوه، باید در آن شکستنِ بند و جستنِ از زندان و وصال را سراغ گرفت طمأنینه و سکینه

  روح سـلطـانی ز زنـدانـی بـجـست
  جامه چه درانیم و چون خاییم دست
  چـونک ایشـان خسـرو دین بوده اند
  وقت شـادي شـد چو بشـکستند بند
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 هفیلم یـک رابطـ  . ي خوب بهرام رادانهاي فیلم و هم از بازذت بردم، هم از دیالوگرا دیدم و از دیدن آن ل »بیپل چو« فیلم اخیراً
، دوبـاره  88به ایـران، پـس از وقـایع انتخابـات سـال      » نازلی«کشد که پس از سالها و همزمان با بازگشت قدیمی را به تصویر می هعاشقان

  :دیدم، این بیت حافظ در ذهن و ضمیرم نقش بستسکانس هاي آخرِ فیلم را می هنگامیکه. جان گرفته و زنده شده است
  از سر مستی دگر با شاهد عهد شباب

 رجعتی می خواستم لیکن طالق افتاده بود
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در . بنشـینند » ترانروبروي وضـوح کبـو  «امور به نحوي پیش رفت که یاران قدیمی این نوبت نیز به یکدیگر نرسیدند و نشد که 
گفتـی عشـق یعنـی آدم حـالش     یـادت هسـت مـی   «: گویـد ت قدیمیِ دوران دانشجوییِ خود میهاي فیلم، نازلی به دوسدیالوگیکی از 

  .»...خوب باشه
چند دیریاب است و لغزنده و فرّار؛ اما بایـد آنـرا بـه هـر     رسد، هر سکینه و شاديِ ژرف درونی در می که با آرامش خاطر و»حال خوب«

آید، باید آنـرا خـوش   انسانیِ عاشقانه پدید میه در یک رابط» حال خوب«اگر . ي و برزنی سراغ گرفت و صید کرداي و در هر کوبهانه
حـال  «روي دوش او ایـن  آمد گفت و آن دقایق و ساعات خوش را تجربه کرد؛ اگر با کمک کردن به انسانی دیگر و برداشـن بـاري از   

نمایانـد، بایـد   هـا و اسـتعدادهاي خـود رخ مـی    فا کردنِ قابلیتبا شکو» حال خوب« ر دهد، باید از پی آن روان شد؛ اگدست می» خوب
  ...آنرا محقق کرد

کشـیم و  مـا روي در نقـابِ خـاك مـی     هانجامـد و دیـر و زود همـ   کره خاکی چند صباحی به درازا نمیزندگی ما بر روي این 
را تجربـه  » حـال خـوب  « کشـند ،  اند و نفس میدهشمارند و تا زن-ه حال کسانی که فرصت را مغتنم میخوشا ب. کنیمصحنه را ترك می

  :کنندمی
  غنیمتی شمر اي شمع وصل پروانه

  که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند
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 این روسیاهان در خانه خـود محبـوس شـدند و تلویزیـون و    «: امروز گفت ههاي نماز جمعمعه، در خطبهاحمد جنتی، خطیب نماز ج

نظام بـر سـر   ...شدند ها باید اعدام می امکانات و رفاهیات خود را دارند، منتهی در خانه خود محبوس هستند و اگر رأفت اسالمی نبود این
 .»امکانات داشته باشید و بهداشت خود را رعایت کنید .ها منت گذاشته و گفته در خانه خود زنده باشید این

مهدي کروبی در هیچ دادگاهی محاکمه نشده و هنـوز حکمـی علیـه ایشـان صـادر نشـده،        وقتی میرحسین موسوي، زهرا رهنورد و
انـد و در حـال   ایشـان مجـرم  آید؟ به فرض کـه  نده ماندن ایشان منتی به حساب میچرا باید مجازات شوند؟ چرا باید اعدام شوند؟ چرا ز

حقوق اولیه زندانیان نیست؟ اعطاي این امکانـات در عـداد    هر داشتنِ امکانات بهداشتی در زمرسپري کردن دوران محکومیت خود، مگ
  ...الطافی است که نصیب این محبوسانِ در بند شده است

هـاي  -هـاي آن باطـل و جـد و جهـد    و مبـانی و آمـوزه  گیـرم کـه مدرنیتـه    . گیـرد قع حیرت و تأسفی عظیم مرا فـرا مـی  برخی از موا
ت و مدرنیته و بازخوانیِ انتقادي سنت در پرتـو دسـتاوردهاي معرفتـیِ جهـان جدیـد،      روشنفکران دینی براي برقراري ِسازگاري میان سن

اق رفتـه و مطـابق بـا    هاي فقه سنتی فراموش شده و به محـ آموزهسلّمنا، چرا در این میان ! بسیار خوب .ناموجه و غیر رهگشا و فرونهادنی
مه نشده، حکم صادر کـرد و میـزانِ مجـازاتش را بـه صـداي بلنـد       توان براي کسی که هنوز محاکشود؟ کجا آمده که میآنها عمل نمی

  !؟اعالم کرد؟ آیا فراهم کردنِ امکانات بهداشتی براي یک زندانی، امر مهم و قابل ذکري از یک تریبون عمومی است
منـاك  غـم مـن، لیـک، غمـی غ    / دیگـران را هـم غـم هسـت بـه دل     / مثل این است که شب نمناك است« : نمی دانم چه باید گفت

  »...است
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اي ایران، در پنجمین روز از سومین دور از مـذاکرات  موضوع هسته هسال مناقشه دربار 10عد از ب 5+1از اینکه ایران و گروه  حقیقتاً
آمـد نفتـی و رفـعِ    درسازي ایران در ازاي دسترسی به محدودیت غنی. تفاهم کنند،خرسندمخود در ژنو توانستند بر سر متنی مورد توافق 

   ...شوم جنگ هیزِ کشورمان و به محاق رفتنِ سایبهبود وضعیت اقتصادي مردم عز: هاي فلج کننده، مدلول روشنی داردبرخی از تحریم
و هنوز مطالبات فرهنگی و سیاسیِ متعددي بر زمین مانده، اما بهبـود وضـعیت   » ناخورده در رگ تاك است ههزار باد« هر چند 

صـورت گرفتـه بـا تـیم      نه چنـدان دور شـاهد آثـار و نتـایجِ ملمـوسِ توافقـات مهـمِ        هامیدوارم، در آیند. خبر خوشی استدم معیشتیِ مر
  .اي کشورمان بر زندگی مردم باشیمهسته همذاکره کنند

ور، داخلـی کشـ  عالوه بر این، صبورانه و امیدوارانه در انتظار پدیدار شدنِ گشایشی در وضعیت زندانیان سیاسی و دیگـر امـور   
  »...کنیمشب و روز و هنوز را دوره می«
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در پایان جلسـه، معمـوال غزلـی    . داریم» مثنوي«چند ماهی است که هر دو هفته یکبار با دوستان همدل در شهر تورنتو جلسات شرح 
 این غزل حافظ نَقل محفل مان بوداخیر،  هدر جلس. پردازمت و به شرح آن مینُقل مجلس اس »دیوان حافظ«از غزلیات: 

  رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
  چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند

  من ار چه در نظر یار خاکسار شدم
  رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند

  زند همه را چو پرده دار به شمشیر می
  کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند

  یک و بد استچه جاي شکر و شکایت ز نقش ن
  چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند

  غنیمتی شمر اي شمع وصل پروانه
  که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند
  توانگرا دل درویش خود به دست آور

  که مخزن زر و گنج و درم نخواهد ماند
  اند به زر بدین رواق زبرجد نوشته

 که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند

ازیـرا غـم بـه خـوردن کـم      « گردد؛ بـه قـول موالنـا    شود؛ بلکه زیاد میف کثیري از امور با خوردن کم نمیغم و غصه، بر خال
جـه  آوریم که با سـختی و درد و رنـج زیـادي موا   هایی را به یاد میریم، هر یک از ما روزها و موقعیتنگوقتی به پسِ پشت می .»نگردد

اي از آن ایـام بـا مـا مانـده     آن دوران تمـام شـده و تنهـا خـاطره     سپري شود؛ اما اکنـون  کردیم آن روزهابوده ایم، به نحوي که فکر نمی
. تـرین وصـف ایـن جهـان اسـت     حقیقـی  هاي جانکاه؛ که زوال و ناپایداري،ماند و هم غم و غصههم مخزنِ زر و گنج و درم نمی. ستا

را مغتـنم شـمارد و ماننـد شـمعی کـه بـه رغـم        » اکنون«و » اینجا«کوشد بر غم و اندوه خویش فائق آید و ست که میخوش وقت کسی ا
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حظـات امـروز و اکنـون    شـمارد، او نیـز از تـک تـک ل    و ساعات محدود وصال را مغتم می علمِ به زوالِ زودهنگامِ پروانه، همان لحظات
  :داند فردا چه سرنوشتی در انتظار اوستیچ کس نمیکند؛ که هبرد و استفاده میلذت وافی می

  ت شمار صحبت کز این دوراهه منزلفرص
  چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن

 بوسیدن لب یار اول ز دست مگذار

  کاخر ملول گردي از دست و لب گزیدن
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تـوانی بـه سـخنان    چقدر فرق است میـان زمـانی کـه مـی    . امروز فرصتی یافتم و گفتگوي اخیر دکتر حسن روحانی با مردم را شنیدم

کسی اعتماد کنی و با او همدلی کنی، به رغم مشکالتی که همچنان بر سر راه است و انتظاراتی کـه هنـوز بـرآورده نشـده؛ در قیـاس بـا       
قـدر عافیـت   «: شويو از شنیدن آنها کالفه و عصبی میرسد درایت از سخنان کسی به مشامت نمیزمانی که بوي صداقت و کاردانی و 

تلخ و یأس آلود، کسـی بـر مسـند ریاسـت      هه پس از سپري شدنِ دوران هشت سالخدا را شکر ک. »رفتار آیدکسی داند که به مصیبتی گ
کنـد، بـه کـار تخصصـی در     گویـد و رفتـار مـی   کالن اجرایی است، سنجیده سـخن مـی   جمهوري تکیه زده که در خورِ این مقام ِمهم و

  .دارد و در پی عوام فریبی نیستگوید، منافع ملی را پاس میمیباور دارد، دروغ ن هاي مختلف از جمله اقتصاد عمیقاًحوزه
 :نوشتۀ دوست عزیز، سید مهدي ابطحی درباره سخنانِ جناب روحانی را بسیار پسندیدم

سال آشفتگی و دزدي و خیانـت بـه ملـت و تـاریخ     8صحبت هاي آقاي دکتر روحانی، مصاحبه نبود، کیفرخواست یک حقوقدان علیه «
.. تشـکر الزم دارد ..ادخواهی آیا هست که داد این ملت را بستاند؟این گزارش رسمی رئـیس جمهـور، بـیش از همـه کارهـا     د. ایران بود

سـال عمـر وزنـدگی و تاریخشـان را      8شجاعتی که روحانی در این مصاحبه از آن استفاده کرد، براي آینده تاریخ این ملت مظلـوم کـه   
  »است هدر کردند، قابل استناد ترین گزارش رسمی
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نوشـته محمـد علـی همـایون     »شاعر عشق و زنـدگی : سعدي«عبدالحسین زرین کوب،  هنوشت» کارنامه اسالم« اه گذشته، م1-2 طی ،
 تحوالتی که در عالم فلسفه و کالم و عرفان و هنـر،  .پوران فرخزاد را خواندم و لذت وافري بردم ه، نوشت»زن شبانه موعود« وزیان و کات

کاتوزیـان در  . به بحث گذاشـته شـده اسـت   » کارنامه اسالم« در قرون ابتداییِ پس از ظهور اسالم در میان مسلمانان رخ داده به نیکی در 
به عنوان مثال، تحلیل ایشـان از افسـردگیِ   . هاي تأمل برانگیزي کرده استدگی و نثر و شعر سعدي، نکته سنجیبیست جستار، درباره زن

یا نبودنِ حکایات سعدي یـه  نما بودن ب است؛ همچنین تحلیلی که از واقعجال» گلستان«و پیش از نگارش » بوستان«مام سعدي پس از ات
سـهراب سـپهري را بـا    » هشـت کتـابِ  «در » زن«کوشـد تصـویر   ، پوران فرخزاد می»ن شبانه موعودز« در . دهد، خواندنی استدست می

دوسـتانی کـه بـه مقـوالت     . هاي روانکاوانه به بحـث بگـذارد  چنین وام کردنِ برخی ایدهعنایت به زندگی شخصی و اشعار سهراب و هم
  ...فوق عالقه مندند، خوبست این کتاب ها را در مطالعه بگیرند
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تاب از پـی  را با شـ ها ایم و روز ها و شبما درگیر زندگی روزمره. »تو برودزندگی چیزي نیست که لب طاقچه عادت از یاد من و «
زدایـی کـردن و   اند و عمـوم انسـانها را از آشـنایی   نشـ دل می هروزانه غبار عادت را روي صفح هاشتغاالت عدید. کنیمیکدیگر دوره می

-ن و رهـا شـدن از آنچـه در اطـراف مـی     نوشتن مجالی است بـراي گسسـت   .داردگذرد، باز میمی شانموننگریستنِ دوباره در آنچه پیرا

سـیر انفـس را بـا دیگـران در میـان       هو خـالف آمـد عـادت عمـل کـردن و نتیجـ      سرزمین درون و در برابر خـود نشسـتن    گذرد و سفر به
سـنده  هنگـام نوشـتن، نوی   .»نوشتن براي فراموش کردن اسـت نـه بـه خـاطر آوردن    «:گفتجهت نبود که مرحوم شریعتی میبی .گذاشتن

ست و از تماشاي ایـن منظـره لـذت    گر همکاري دل انگیز میان ذهن و قلم خویش اکند و فارغدالنه نظارهکثیري از امور را فراموش می
یـادم  . انـد لذت عمیق وجودي را چشـیده نوشتن داشته، این  هند و در خلوت و سکوت، بارها تجربتنها کسانی که با نوشتن مأنوس. بردمی

اتی داشـتم و در آن احـوال   نوشتم، دفترچه خاطري نمیو هنوز مشق فلسفی و روشنفکرداروسازي بودم  ههست ایامی که دانشجوي رشت
آوردم؛ در آن سـالها چهـار دفتـر    داد، به رشـته تحریـر در مـی   اتفاقاتی را که حول و حوشم رخ مینوشتم و هاي شخصی را میو دغدغه

حسـرت   .عمیق مرا فرا گرفته بـود اي از حسرت و وجدي خواندم، آمیزهها را دوباره میسالها بعد، وقتی آن نوشته .صد برگ سیاه کردم
هـاي  ها و آسـودگی فراغتهایش، آنرا دوست داشتم؛ ها و تلخی و شیرینیخیزها و تالطمفت و به سبب روزگار سپري شده که با همه اُ

رخـوردار  ب» نعمت محرومیـت « شود؛ دورانی که به تعبیر نیکوي شریعتی، انسان ازنشجویی که دیگر هیچوقت تکرار نمیخاطرِ دوران دا
ام خود را که غبار سنگینی از زمان بـر روي آنهـا نشسـته    هاي آن ایهها و دغدغشدم از این بابت که توانستم ایدههمچنین، خرسند . است

هاي دوردسـت سـفر کـنم و در فضـاي آن دوران     ر بر بال خاطرات شوم و به سرزمینبود، به روشنی فرا یاد آورم و دقایق و ساعاتی سوا
دهـد تـا   خود، این فرصت را به مخاطبـان مـی   ها و احوالنگاشتن و مکتوب کردن ایده .و تالش کنم از آن منظر دنیا را ببینم نفس بکشم

از خوانـدن برخـی    شخصـاً . هاي نویسنده به خوبی آشنا شوند و به نحوي در تجاربِ وجوديِ نگارنده مشـارکت کننـد  ها و ایدهبا دغذغه
-هنـري و معرفتـی مـی    کنم و آنقدر حظِّآیم و دست و پایم را گم مینویسندگان، به وجد می» ي تنهاییِگفتگوها«ها، خاطرات و رمان

  »تآن کند که ناید از صد خم شراب« : برم که به قول مولوي
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را دربـاره  » حقـایقی «کرد، حسن روحانی را به مناظره دعـوت کـرده تـا    دم آنکس که هولوکاست را انکار میدیروز در اخبار خوان
با میرحسین موسوي و مهـدي کروبـیِ نـازنین     88هایی که در خرداد البد بنا دارد مانند مناظره. کندخود بیان  هدوران مدیریت هشت سال

ه سـبک  راه بیندازد و مفسدان افتصادي را افشا کند و با نشـان دادنِ برخـی نمودارهـاي معـوج، بـ     » بگم بگم«انجام داد، پرونده رو کند و 
  ...خود و با تحریف حقیقت، عوامفریبی کرده و اذهان را مشوش کند

کشـید، دسـت   ي که شهردار اسبقِ تهران، مـار مـی  روزگار .عبرت هکنونیِ او رقت انگیز است و آیین اندیشیدم که احوالبا خود می
. انـد میدان تنهاي تنهـا رهـا کـرده    هگردانده و او را در میانو روي برکم اقبالِ جماعتی را با خود داشت؛ اما اکنون اکثر یارانِ سابق نیز از ا

دارد کـه کمتـر کسـی    ....للـی هاي اقتصادي، صـنعتی، فرهنگـی، بـین الم   مخدوش و غیر قابل دفاعی در عرصه ههشت سال هآنقدر کارنام
  .»هان اي دل عبرت بین از دیده عبر کن هان«: کند در خلوت و جلوت از او حمایت کندرغبت می

ب رفتـه بـه   مدیریت کالن او بر کشور اسـت، از میـان رخـت بربنـدد و آ     هاالسف میراث هشت سالزو کنیم گفتمانِ ویرانگري که معرآ
  ...بدانجا رسانده بود 84نه چندان دور به جایی برسیم که سید محمد خاتمی کشور را در سال  هجوي بازگردد و در آیند
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ه بـه راحتـی در انسـان    اش، سلوك اخالقیِ تحسین برانگیزي را در پیش گرفته بود، سـلوکی کـ   گواهی زندگینلسون ماندال، بنا به 
مانـدال روي خـود خیلـی کـار کـرده      . خشم گرفتن و کینه ورزیدن از مقومات زندگی بشري ست. گرددشود و ملکه او نمینهادینه نمی

هـاي دیگـران    پیشه کـردن و در پـی کاسـتن از درد و رنـج    » وفا«ول گابریل مارسل دلمشغولِ دیگران بودن و به ق. بود تا بدین مقام برسد
گـذرد؛ یعنـی اگـر فـردي      مارسل معتقد است حتـی ایمـان ورزي از طریـق وفـا مـی     . برآمدن از مقومات سلوك اخالقی و عرفانی است

هـاي مسـیحی و    یرامونی آغاز کند و بنا بر آمـوزه دلمشغول سامان بخشیدن به ایمان خود در جهان جدید است، باید از امور انضمامی و پ
کـنم مانـدال در ایـن     تصور می .الزم را کسب کند» آمادگی معنويِ«ي فراخی کسب کند و  ي خود بپردازد تا هاضمه انجیلی، به همسایه

احوال باطن و کف دارد و از کینـه خـالی    مـی  نفس پیشه کرده و واجد دلی است که بسـیار دوسـت   امر کامالً موفق بود؛ کسی که تفقد
  ...شده

کـرده؛ بـراي مثـال اینکـه چـه کسـی بـه         هاي دیپلماتیک را در سفرهاي خود رعایت نمی جایی خواندم که ماندال برخی از پروتکل
از منظر آداب دیپلماتیک، ممکن است این مسئله یک نقص و ضـعف محسـوب شـود، امـا     . استقبال او بیاید و سمت سیاسی او چه باشد

» بـا خـودي  «ماندال در زمره سالکان مدرنی بود کـه  . ز آنجا که او دلی دریاوش داشت، از این امور رسته بود و در بند این مناسبات نبودا
ها، را کنار نهاده و بر آن فائق آمـده؛ رذایـل اخالقـی را در خـود کمینـه و فضـایل        ها و پلشتی را، یعنی خود کاذبِ فربه مشحون از کژي

  .در خود بیشینه و نهادینه کرده بود؛ کاري بس دشوار و البته ستودنی اخالقی را
. اسـت   ترین میراث ماندال ، تأکید بر خشونت پرهیزي است؛ مرادم عدم ترویجِ خشونت در جهـت زدودن دل و ضـمیر از کینـه    مهم
در راسـتاي تلطیـف فضـا و تغییـر       یـن آمـوزه  ي ما؛ به کار بسـتن ا  اي با مختصات فرهنگی، سیاسی، و اجتماعی جامعه در جامعه خصوصاً

، امـا مانـدال   ه غایـت سـخت  پدیده، امري ست بـ   گذرد بسیار ضروري ست؛ هر چند تحقق این نگرش افراد به آنچه در سپهر سیاست می
قـاي جنـوبی   شاید روزي در کشور دیگـري کـه فضـایی شـبیه بـه آفری     . ي خاکی انجام داد توان این کار را بر روي کره نشان داد که می

ي کـار قـرار گیـرد     سرلوحه» ببخش و فراموش مکن«کرد، شعار ، مطابق با آنچه او توصیه می ردهاي متالطمی را تجربه ک و گذشته  داشته
خـدایش رحمـت   . این آموزه، بخـشِ مانـدگار میـراث مانـدال سـت     . اي گذارها محقق شود و با صرف کمترین هزینه و درد و رنج، پاره

  ...کند
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در این جلسه کوشـیدم بـا   . سخنرانی کردم در تورنتو »در هشت کتاب سپهري ”زن“: خواهر تکامل خوشرنگ« تحت عنوان  دیروز
ضـمیر   بـه روایـت یونـگ و بخـش ناپیـدا و تاریـک      » روانِ زنانـه « و» ناخودآگـاه جمعـی   ضـمیر « ، »صـورت ازلـی  « وام کردن مفـاهیم  

« یـابم، در شـعر   چنانکـه در مـی  . را تبیین کـنم  »هشت کتاب«  ام یونگی، تطور مفهوم زن در دفاتر مختلفدر نظ) آنیما(ناخودآگاه مرد 
آوار « شـود، ایـن مواجهـه در اشـعار گونـاگونِ دفتـر       آغـاز مـی   خـود  آنیمـاي  سهراب با ه، مواجه»زندگی خوابها« دفتر در» مرغ افسانه

      در دفتـر  . این حیـث مثـال زدنـی و خوانـدنی اسـت      در این دفتر از» شاسوسا« د؛ شعر کنپیدا می شود و بسامد بیشتريبرجسته می »آفتاب
اي اثیـري و اسـطوره   ، هـم زن »حجـم سـبز  «  و» مسافر« آورد ؛ حال آنکه در دفاتر پیرامونی سر برمی ، زنِ انضمامی و»صداي پاي آب« 

-قابل را به نیکـی بـه تصـویر مـی    این ت» حجم سبز«      در دفتر» همیشه« و  »ساده رنگ«اشعار . مصور شده و هم زن انضمامی و پیرامونی

هـاي  بـا عنایـت بـه آمـوزه    . آورددوبـاره سـر برمـی    »زن شبانه موعـود «، زن اثیري و »ما هیچ، ما نگاه«همچنین، در برخی از اشعار  .کشد
 هنیمـ  شـناختنِ  سال بـه طـول انجامیـد، بـا     25ه سهراب در سفر دراز آهنگ درونی و انفسی خویش ک توان چنین انگاشت کهیونگی می

  .خود توازن و تالئم برقرار کرده و صلح درونی را تجربه کرده است ضمیر خود خود، میانِ بخش نرینه و مادینوج هتاریک و ناشناخت
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هـاي مختلـف   دلی زیادي در حـوزه کشیده شده و هممودت مستحکمی میان ما  هوست نازنینی که سالهاست رشتچند روز پیش به د
دوست داشتنِ کسی به خاطر خـودش، نـه   . »چقدر خوب است که انسان بتواند کسی را بسیار دوست بدارد«: گفتمبا یکدیگر داریم، می

و سـبکی  ه، صـفاي بـاطن   شود؛ خودخواهی را از بین برداین رابطه عاید می هواسطاي که به سود و منفعت عاجلِ مادي و دنیويبه سببِ 
دوسـت داشـتنی   ، چنـین  »دوست داشتن از عشق برتر اسـت « گفت مرحوم شریعتی هم که می .بخشداي فراخ به انسان میروح و هاضمه

  .کردرا توصیف و توصیه می
ن بـه انسـانهاي گوشـت و    شـود؛ محبـت ورزیـد   ی مـی متجلّ (altruistic) نوع دوستانه هلیه این نوع دوست داشتن، در رابطعا همرتب

ادر تـرزا و  در دوران معاصـر، مـ  . دارِ انضمامی و پیرامونی، فارغ از دین، جنسیت، قومیت، زبان، رنگ پوست و نـژاد آنهـا  پوست و خون
-داشـتند و احتـرام مـی   ها را به خـاطر خـود آنهـا دوسـت مـی     بزرگانی بودند که چنین باوري داشتند و دیگرِ انسان هنلسون ماندال، در زمر

  .کردند
رفته رفته به جایی برسیم که حرمت نهادنِ به تمام انسانها، فارغ از عقیـده و جنسـیت و قومیـت ایشـان، در میـان مـا نهادینـه        امیدوارم 

لش مملـو از کینـه و   انسانی که د. هاي حقوق بشري استو گوهر آموزه بپاس بداریم؛ امري که لُ شود و کرامت انسانی آنها را حقیقتاً
  .پاس بدارد را دوست داشته باشد و حقوقِ بنیادین انسانها را عمیقاً» یگريد« تواند نفرت است، نمی

  !فرا رسیدنِ سالروز آن گرامی باد. از اتفاقات مبارك قرن بیستم بود» جهانی حقوق بشر هاعالمی« تصویب 
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بـردم؛ غزلهـایی در اوجِ بالغـت و    می انگیز او حظّ نواز و خیالخواندم و از غزلیات شکرین و روحهاي سعدي را میامشب عاشقانه
تمام به تصویر میاشعاري که روابط انسانی را به هنرمندي و . حر انگیزسالست و در عین حال س کشـد، بـه نحـوي کـه     لطافت و ظرافت

جهـت  بـی . مشـحون از طـراوت تکـرار    اند ونشاند؛ که قند مکرر کند و لبخند بر لبان خواننده میدنِ چندباره آنها خاطر را خرم میخوان
ساعاتی پیش، غزل نغزِ ذیل را چنـد بـار خوانـدم و    . اندارسیِ کالسیکنیست که سعدي به همراه حافظ و مولوي، قله هاي غزلِ ادبیات ف

  :لحظات نابی را تجربه کردم
  مایه که باشم که خریدار تو باشم منِ بی

  حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم
  مگر سایۀ لطفی به سر وقت من آري تو

  که من آن مایه ندارم که به مقدار تو باشم
  خویشتن بر تو نبندم که من از خود نپسندم

  که تو هرگز گل من باشی و من خار تو باشم
  گذر از دست رقیبان نتوان کرد به کویت
  مگر آن وقت که در سایۀ زنهار تو باشم

  نمردمان عاشق گفتار من اي قبله خوبا
  چون نباشند که من عاشق دیدار تو باشم
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  گر چه دانم که به وصلت نرسم بازنگردم
  تا در این راه بمیرم که طلبکار تو باشم
  خاك بادا تن سعدي اگرش تو نپسندي

  که نشاید که تو فخر من و من عار تو باشم
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ر به نحو مساوي در عالم تفسـیم  خواندم که اگر قرار بود امو» هانزیر آسمان هاي ج« سالها پیش از قول داریوش شایگان در کتاب 

  .امن بیش از سهم خود را دریافت کردهشد، ممی
؛ پـدري چـون عبـدالکریم سـروش داشـتن، موهبـت بسـیار بزرگـی         »از بخت شکر دارم و از روزگار هم« من نیز با او همداستانم و 

-خـاطرات انبـوه گذشـته را مـرور مـی      نگرم ومی وقتی به پشت سر. گنجدر شمار نمینعمت شاکرم که دخدا را چندان بابت این . است

خرسندم از اینکه در سالیان گذشته به تفاریق، در سفر و حضر، خلوت و جلـوت، مجـال   . نشیندآیم و لبخند بر لبانم میکنم، به وجد می
را داشته و از ذهن خالق و اطالعات انبوه و حافظه سرشار و طنـز  گفتگوهاي درازآهنگ فلسفی، االهیاتی، عرفانی و روشنفکري با پدر 

داروسـازيِ دانشـگاه تهـران     چـه دورانـی کـه در دانشـکده    . امهاي فراوانِ معرفتی و وجـودي بـرده  ت ایشان، بهرهقوي و جسارت و حری
هـاي عمـومی ایشـان    مچنـین سـخنرانی  خان وزیر و ه خواندم و در اکثر جلسات هفتگیِ مسجد امام صادق، مسجد میرزا عیسیدرس می

آمـد؛ و چـه در   هاي مبسوط پدیـد مـی  م و در سفرهاي متعدد، مجال گفتگوخواندچه ایامی که در انگلستان درس می کردم؛شرکت می
 .اسـت سه سال اخیر که از قضاي روزگار ساکن آمریکاي شمالی شده و بارها توفیـق دیـدار و گفتگـو در آمریکـا و کانـادا دسـت داده       

اندیشیدم که اگر قرار باشد در همین ایام روي در نقاب خاك کشم و دنیا را تـرك کـنم؛ چـه حسـی     چندي پیش در خلوت با خود می
هـا و تضـییقات، بـه    که به رغم همه تلخیها و نـامردمی  خواهم داشت؟ کوشیدم در برابر خویش عریان شوم، صادقانه به این نتیجه رسیدم

ام و طلبی از زندگی و روزگار ندارم و از چگونگیِ سپري شدنِ ایـام و تقـدیري کـه    ر زندگی برسم، رسیدهخواستم ده میخیلی از آنچ
آئـین  “ام، هشت سال پیش کتاب  لیان متمادي، بسیار از او آموختهجهت اداي دین به پدري که طی سا. برایم رقم خورده، رضایت دارم

همچنـین از چهـار مـاه     .ا منتشر کردم که خوشبختانه مورد اقبال خوانندگان قرار گرفـت ر ”مروري بر آراء دین شناسانه سروش: در آئینه
ایـم،  ان همدل در شـهر تورنتـو آغـاز کـرده    را با جمعی از دوست” بازخوانی میراث فکري عبدالکریم سروش“اي  هفده جلسه هپیش دور

زنـدگی نامـه فکـريِ    “  هامیـدوارم پـروژ  . قـرار گرفتـه اسـت   م هـاي صـوتی آن روي سـایت   جلسه از آن برگزار شده و فایل 9 که تا کنون
آن تا کنون ضبط شده، نیز حداکثر تا پایان زمسـتان امسـال بـه     هجلس 20رود و بیش از که در قالب گفتگو پیش می ”عبدالکریم سروش

  ...اتمام برسد
در سـه سـال   افسـوس کـه    .ر، پدر و همسر نـازنینم ماد: ماه آذر برایم بسیار خاطره انگیز است؛ چرا که یادآور تولد عزیزانِ من است

ار زمانـه، صـبوري و   ام در خدمت مادر فداکارم باشم؛ گُلی که سالهاست شکیبایی پیشه کرده و به رغمِ جفا و ادبـ اخیر کمتر توفیق یافته
خـوانم  صبا، پیک دورافتادگان مـی وشِ باد سالمِ پر از مهر و وفاي خود را به گ. مثال زدنیِ خویش را حفظ کرده است هپشتکار و روحی

 :تا مگر آنرا به گوش مادرم رساند

  همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی
 ا راـوازد آشنـی بنـایـام آشنـه پیـب
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اند، صـمیمانه  سالروز تولد پدرم را تبریک گفته روز گذشته از طریق ایمیل و فیس بوك 1-2دوستان و عزیزانی که در  هاز هم
هـایی  ما و دیگر خـانواده  هایت خداوند، دوباره اعضاء خانوادامیدوارم حال که آسمان، جمعِ مشتاقان را پریشان کرده، به عن .سپاسگزارم

تـا در  . اند، در وطن عزیز، دور یک سفره گرد آیند و از به سر بردن با هم اوقاتشان خـوش شـود  این سالیان از یکدیگر دور افتادهکه در 
  :کنیمامیدوارانه شب و روز را دوره می وري کرده ورسیدن آن روزگار، صب

  صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند
  دـر آیـت ظفـوبـر صبر نـر اثـب
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بیسـت   کردم؛ اما حـدوداً تبال که به آن عالقه وافري داشتم، دنبال میورزش فو امی که دبیرستان بودم، اخبار ورزشی را، خصوصاًای

شوم؛ مگر اخبار جام جهانی فوتبال یا حواشـی ایـن رشـته ورزشـیِ پـر طرفـدار در       فوتبال مطلع می هاخبار رشت که کمتر از شودسالی می
 ههفتـ . کندها را نیز به خود جلب میکند و توجه غیر فوتبالیهاي اجتماعی و سیاسی هم پیدا میدنیا که در برخی از موارد، سویه سراسر

، گروهـی از  چنانکـه در اخبـار هـم آمـد    . ، ایران با کشور آرژانتین هم گروه شـد 2014شیِ جام جهانی سال پیش، پس از مراسم قرعه ک
کنند، به صفحه لیونل مسی، بازیگر محبوبِ مشهور آرژانتینـی در فـیس بـوك    اجتماعی فیس بوك فعالیت می ههموطنان ما که در شبک

فیس بوك خانم مجريِ مراسـم   ههمچنین جماعتی ذیل صفح. تندصفحه او نوشمراجعه کرده، به او اهانت کرده و سخنان تندي در ذیل 
  .قرعه کشی، تعابیر موهن و رکیکی نوشتند

من نیز نظیر کثیري از ایرانیـان، از چنـین   . روشن است که این اقدامات، دل آزار و نافیِ پاسداشت کرامت انسانی است و فرو نهادنی
کاش چنین رفتارهاي خالف عرف و اخـالق، در میـان مـا کمینـه شـود و مـدارا کـردنِ بـا         . شدمتأسف خوردم و غمگین  رفتاري عمیقاً

در عین حال باید به این نکته نیز توجه داشت که چنین رفتارهایی منحصر بـه برخـی از   . دیگر انسانها در میان ما قدر بیند و بر صدر نشنید
هـاکی روي  «کـنم، ورزش  من چند سالی است در آن زندگی می شور کانادا کهدر ک. شودیست و در دیگر جوامع نیز دیده میایرانیان ن

بـا   دیدم که در آن بازیکنان هاکیهایی در تلویزیون میاوایل دوران اقامتم، وقتی صحنه. مندان فراوانی در سراسر کشور داردعالقه» یخ
-تماشاچیان نیز ایشان را تشـویق مـی  گر این نزاع بودند و ظارهو دیگر بازیگرانِ دو تیم، ن شدند و داوریکدیگر به طور جدي گالویز می

: اي در تلویزیون، با لحنـی تـوأم بـا تعجـب و اعتـراض پرسـیدم      چنین صحنه هروزي در منزل دوستی، با مشاهد. مکردکردند، حیرت می
ا کـردنِ جـدي کـه بـا جراحـات بـدن       کند؟ میزبان در پاسخ من گفت، این گالویز شدن و دعـو کسی این دو نفر را از هم جدا نمیچرا 

بـه خـاطر    اي صـرفاً جانِ بازي هاکی روي یخ اسـت و عـده  بازیکنان و اخراج ایشان از زمین پس از اتمام دعوا همراه است، بخشی از هی
 اینچنـین اسـت و  باور این امر برایم سخت بود، اما با مشاهده مـوارد متعـدد، قـانع شـدم کـه      . روندها به تماشاي بازي میدیدن این صحنه

ن و دیگـر  هاي فوتبـال نیـز، در انگلسـتا   در استادیوم. دارندبرند و آنرا خوش میهاي مشحون از خشونت لذت میاي از دیدنِ صحنهعده
تماشـاگران در   نفـر از  30هشـتاد مـیالدي، بـیش از     هدر دهـ  .هاي گفتاري و رفتاري کم اتفاق نیفتاده استکشورهاي اروپایی، خشونت

رونـد،  کسانی که به استادیوم فوتبـال مـی   در کشور ما نیز، گفتار برخی از. هاي اروپایی، کشته شدنداي جام باشگاههیکی از بازيفینال 
انـد، بـه همـراه داشـته     مورد تعرض تماشاگران قرار گرفته نازل و دل آزار است؛ به طوریکه در برخی از موارد، اعتراض بازیکنانی را که

  .است
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سد خرده فرهنگی در میان بخشی از کسانی که به ورزش عالقه دارند، در همه جاي دنیا رایج است و این امر اختصاصـی بـه   ربه نظر می
هـاي دل  سخن بر سر تأیید این خشـونت  به تعبیر دیگر، مسلماً. ايتوصیفی دارد ؛ نه ارزشی و توصیه-عا صبغه تجربیاین مد. ایران ندارد

ایی در بسیاري از کشورها دیـده  هنادیده گرفت که چنین خرده فرهنگ اما، در عین حال نباید این امر را. تآزارِ گفتاري و رفتاري نیس
شناسی کرد و تمام توش و توانِ فرهنگی خود را براي اصالح و حـداقلی کـردن   پدیده را به رسمیت شناخت و آسیب شود؛ باید اینمی

  ...و شامل حال عموم مردم دانست همچنین نباید آنرا تعمیم داد. آن به کار گرفت
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دانستم به مسـجد  یمان عارفی را نشنیده بودم و نمیحقیقتش تا کنون نام پ. ناراحت و تلخکام شدم دیشب از خواندنِ خبر ذیل عمیقاً

از دسـت دادن  . بـرد وحی به سر میایط تلخ و ویرانگر رخدا االن در چه شر هتوان حدس زد و فهمید که بندمی .سلیمان تبعید شده است
 خصوصـاً . انـد ي که عزیزترین کسانِ تو در زندگیناگهانیِ همسر و مادر در این موقعیت بسیار آزار دهنده و دلخراش است؛ دو موجود

خـود را   که نتوانی با فراغ خاطر بر سر مزارشان حاضر شوي و به تنهایی بـا ایشـان نجـوا و درد دل کنـی و بگریـی و سـوگواري کنـی و       
دانـم چـه   نمی. عظیم و جانکاه را تحمل کنی بلکه مجبوري در سرماي استخوان سوز زندان، در خلوت خود این درد و رنجِ. سبک کنی

  ....بگویم و چه بنویسم تا قدري تسالي خاطرِ این زندانی تبعیدي در این لحظات دهشتناك باشم
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د انـ اد کـرده امادي که خاطرش برایم بسـیار عزیـز اسـت و برخـی دیگـر از دوسـتانِ همـدل، پیشـنه        دوست فاضلِ خوش فکرم یاسر میرد
فهرسـتی   هگلچـین و غربـال کـردن و تهیـ     حقیقتـاً . انـد، بنویسـم  م به نحو محسوسی تأثیر گـذار بـوده  افهرست ده کتابی را که در زندگی

هـایی کـه   اي حـال، فهرسـت کتـاب   علـی . اي نیسـت ام، کار چندان سادهاخیر خوانده هدر دو ده هایی که خصوصاًاینچنین از بین کتاب
سوزي را در سالیان گذشته برایم به ارمغان آورده و مرا تکان داده و به تأمـلِ بسـیار   اعات و روزهاي لذت بخش و عافیتخواندن آنها س

بنا داشتم ده عنوان بنویسم، اما هـر چـه تـالش کـردم      .واداشته و همنورد افقهاي دور کرده، بدون رعایت تقدم و تأخر، از این قرار است
 :فهرستم کمتر از بیست عنوان نشد

، بـه کوشـش   »گزیـده غزلیـات شـمس تبریـزي    «، جالل الدین رومی، تصحیح و پیشگفتار عبدالکریم سـروش؛  »مثنوي معنوي« .1
 محمدرضا شفیعی کدکنی

 محمد قزوینی و قاسم غنی ه، نسخ»دیوان حافظ« .2

 ، عبدالحسین زرین کوب»پله پله تا مالقات خدا«و » سرّ نی« ،»فرار از مدرسه« .3

 ، عبدالکریم سروش»هاي مستقیمصراط« و »بسط تجربه نبوي« ، »یعتقبض و بسط تئوریک شر« .4

 ، علی شریعتی»گفتگوهاي تنهایی« و » هبوط در کویر« .5

 ، سهراب سپهري»اطاق آبی« و » هشت کتاب« .6

 ، لودویگ ویتگنشتاین»فرهنگ و ارزش« و » فلسفیهاي کاوش« ، »فلسفی -رساله منطقی« .7

8. An Interpretation of Religion  وFifth Dimension ؛ جان هیک 

9. The Right and the Good  وFoundations of Ethics؛ دیوید راس 

 ، کارل پوپر، ترجمه عزت اهللا فوالدوند»باز و دشمنان آن هجامع«  .10
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 ، داریوش شایگان»جدیدزدگی افسون« و » آسیا در برابر غرب« .11

 ، محمد مجتهد شبستري»ایمان و آزادي .12

 ، تئودور داستایفسکی، ترجمۀ صالح حسینی»برادران کارامازوف« .13

 محمد قاضی و منیر جزنی هنیکوس کازنتزاکیس، به ترتیب ترجم، »سرگشته راه حق« و » مسیح باز مصلوب« .14

 بهاء الدین خرمشاهی هنامونو، ترجم، میگل او»ستان دیگرهابیل و چند دا« و » درد جاودانگی« .15

 ، والتر استیس، به ترتیب ترجمۀ بهاء الدین خرمشاهی و احمدرضا جلیلی»دین و نگرش نوین« و » عرفان و فلسفه« .16

 منوچهر بدیعی ه، روژه مارتن دوگار، ترجم»باروا ژان« .17

 پرویز همایون پور ه، میالن کوندرا، ترجم»ارهستیب«  .18

 ، سیمین دانشور»ردانیسرگ هجزیر«و » سو وشون«  .19

 ، فروغ فرخزاد»ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« و » تولدي دیگر«،»عصیان .20
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بارانی که بـر اثـر سـرماي زیـاد     . دیگري به شهر بخشیده است هچهر freezing rain روزهاي اخیر تورنتو خیلی سرد شده و بارش
ي اخیـر شکسـته   از اینرو درختان متعددي در روزهـا . ها نشسته استهاي برق و ماشینو کابلها اصله تبدیل به یخ شده و روي شاخهبالف

هـایی  از سـوي دیگـر شـاخه   . ست که قطـع شـده  هاي شهر بر روي زمین افتاده ؛ برقِ بخشی از شهر نیز چند روزي او در کوچه و خیابان
  ...طبیعی زیبايِ کم نظیري را پدید آورده است هاي متعددي که بر روي آنها نقش بسته، مناظرکه یخ زده و قندیل

سال نو مـیالدي   فرا رسیدنِ سالروز تولید حضرت مسیح و. و حلول سال نو رخ داده است )ع(این اتفاقات در آستانه تولد عیسی  ههم
  ...عزیزان باشد هامیدوارم که سال خوبی پیش روي هم. گویمدوستان تبریک می هرا صمیمانه به هم

اندیشیدم که چقدر تفاوت است میان در رسیدن سـال نـو در فرهنـگ و آئـین مـا ایرانیـان کـه بـا نـو شـدنِ           اخیر با خود میروزهاي 
ها و خرمی و طراوت و لطافت و وزش باد صبا و بارش بارانِ مطبوعِ بهـاري همـراه اسـت؛    نفس کشیدنِ زمین و بر زدن شکوفه طبیعت و

این ایام، دلم سخت هواي روزهـاي  . آوردخاکی سر بر می هتخوان سوز زمستان در این سوي کرسدر قیاس با سال نویی که در سرماي ا
  ....بهاري تهران را کرده است
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ایشـان از کتـاب    ههمان ایـام بـود کـه ترجمـ     .شناختم» سپهري و مشکل شعر امروز«  هر حسین معصومی همدانی را با مقالنخستین با
ن ، اثـر خوانـدنیِ بهاءالـدی   »حـافظ نامـه  « هسـپس نـام ایشـان را در مقدمـ    . گـرفتم نوشـته کـارل همپـل را در مطالعـه     » یفلسفه علوم طبیعـ «

 ؛...نس بسیار داردمعاصر دیدم و دریافتم دکتر معصومی با ادبیات فارسیِ کالسیک نیز اُ هخرمشاهی، حافظ پژوه و قرآن پژو

و صمیمیت و سالمت نفسِ او مثال زدنـی اسـت، طنـز زیبـایی هـم کـه       شخصیت دکتر معصومی را خیلی دوست دارم، تواضع 
کنـد، بـه   را دل انگیـز و بـه یـاد مانـدنی مـی      گیرد، همسـخنی بـا او  ن خالق و نکته سنج او پرده بر میهمیشه چاشنی کالم اوست و از ذه

از سـر  چنـدین بـار نیـز    . »طراوت تکـرار اسـت   باران پر از هبه شیو«  نشیند؛ محضر اواه گرد ماللت و کهنگی بر آن نمینحوي که هیچگ
ر را در کار و بار من در حضور خودم و در جمع دوستان و همکارانِ همدل گفتند کـه هـر گـاه آن تعـابی     هلطف سخنانِ طنزآمیزي دربار

شخصـیت  . شـود زنده مـی ات شیرین در ذهن و ضمیرم بندد و آن خاطراختیار لبخند بر لبانم نقش میآورم، بیاین سوي دنیا به خاطر می
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در دیوان حافظ و سلوك حافظی است؛ کسی کـه فنـا و زوال پـذیريِ ایـن جهـان را بـه       » رندي« مفهوم عمیقِ  هم تداعی کنندایشان برای
ر علمـی و فرهنگـی   رأي العین دریافته، بر خالف بسیاري به آن چندان دل نبسته و با رضایت و طمأنینه و آرامـش و بـدور از هیـاهو، کـا    

معصـومی بـه دنیـا و آنچـه در      در عین حال، طنز حافظی در نگاه دکتـر . »حیف باشد دل دانا که مشوش باشد« دهد، که د را انجام میخو
خنـدد و بـا طـراوت و تـازگی و     که بـر نیـک و بـد جهـان همچـو شـرر مـی       گذرد آشکار است؛ مرد شادکام و شادخواري است آن می

رو بـه محبوسـان غـم    « و » ارزدغم بسر بردن جهان یکسـر نمـی  دمی با « را گردن زده است، که سرخوشی بر سر مهر است و غم و اندوه 
را  »حجـم سـبز  « و » صـداي پـاي آب  « هنگامیکه دریافتم دلی در گروي سپهري دارند و از ایشان شـنیدم دفـاتر   . »ده ساقیا افیون خویش

  ...ان بیشتر شداند، ارادتم به ایشخود داشته ههایی از آن را در خاطره و حافظخیلی پسندیده و روزگاري بخش
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چنانکـه در  . انـد به ادیان و مـذاهب مختلـف جویـا شـده    نظرم را درباره گروندگان  عزیزِ اهل سنت، اخیراً هچند تن از دوستان نادید

و  ؛ مطابق با این نظـر، عمـوم گرونـدگان بـه ادیـان     معتقدم» پلورالیسم نجات«ام، عمیقا به هاي خود نیز آوردهالت و مصاحبهبرخی از مقا
خداونـد بـه نحـو    » هـاديِ «رستگارند و مهتدي به هـدایت خداونـد؛ کـه اسـم     ... ها، مسیحیان، یهودیانمذاهب مختلف نظیر شیعیان، سنی

خـود  «حاضر، تبدیل مـزاج از   به تعبیر جان هیک، از منادیان پلورالیسم دینی در روزگار .اغلبی و اکثري در عالم ظهور پیدا کرده است
کـه معتقـدات    بسا کسـانی . »هاي حیاطگل رستگاري نزدیک، اليِ« دن است؛ رستگار ش هضمانت کنند» حقیقت محوري«به » ريمحو

انگارند، اما گشودگی و صفاي باطن و حسن خلق که شرط رستگاري است، در آنهـا میلیمیتـري نفـوذ نکـرده؛     خویش را حق مطلق می
کافرم مـن گـر   « : اند و تندخو، به نحوي که فریاد خالیق از دست ایشان به آسمان بلند استشده، عبوس» قسیم النار و الجنه« نیادر این د

  .»...از این شیوه تو ایمان داري
. ریضـه و براي خـالی نبـودن ع  معناي االهیاتی عمیقی دارد؛ نه اینکه یک تعارف زبانی باشد » وحدت شیعه و سنی«هایی چون آموزه

کنـد عمـوم شـیعیان و اهـل     جات است؛ پلورالیسـمی کـه اقتضـا مـی    یابم، پذیرش پلورالیسم نوحدت شیعه و سنی چنانکه در می هبن مای
در صـراط مسـتقیم اي دل کسـی گمـراه     « : سنت را ، به رغم اختالفات عقیدتی که با یکدیگر دارند، مهتدي به هـدایت خداونـد بـدانیم   

  .»....نیست
 تـا تلقـی مـا از   . هیاتی مسئله که بگذریم، نزاع میان شیعه و سنی متأسفانه از مسائل مبتال به کنونیِ منطقه و جهـان اسـالم اسـت   اال هاز سوی
هدایت الهی را فراخ نینگاریم و عموم پیروانِ دو مذهب شیعه و اهل سنت را نشسـتگان بـر سـر یـک      هتغییر نکند و جاد» هدایت«مفهوم 
آنچـه البتـه بـه جـایی نرسـد فریـاد       « اي خـونینِ دل آزار ادامـه دارد و در ایـن میـان     هاي فرقـه نبینیم؛ این نزاعساکنان یک کوي  سفره و

  .»...است
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امروز در اخبار خواندم که محمدرضا نقدي، فرمانده سازمان بسیج، در سخنرانی اخیر خود با اشاره به موضوع سفر هیـات اروپـایی   

نقـدي پـیش   . انداخته است »در سفارتخانه خود در ایران به صورت مخفیانه بر گردن حیوان دست آموز خود افسار«اروپا به تهران گفته 
  ...است» قالده بردگی و نوکري استکبار«از این نیز گفته بود اهداي جایزه ساخاروف به نسرین ستوده و جعفر پناهی 
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نظـامی اسـت، آشـکارا در روز     هیـک مسـئول رسـمی کشـور کـه فرمانـد      . تاین سخنان عبرت آموز اسـ  همیزان ادب و وقار گویند
هـا و روزهـاي متمـادي را    نامالیمات را تحمل کرده و شب روشن دو شهروند شریف و دلیرِ این مملکت را که رنج بسیار برده و اصناف

  ...کند و از عواقب آن باکی نداردخطاب می ”حیوان دست آموز“در زندان سپري کرده، 
. خـورم رد و تأسـف بسـیار مـی   گیـ میان ما دلم به انـدازه یـک ابـر مـی    ی از مواقع از حجم خشونت گفتاري و رفتاريِ جاري در برخ

سخن تنها بر سر قبحِ سخنان نقدي نیست؛ که روشن است چنین سخنانی که نافیِ کرامت انسانی است، دل آزار و ناموجه و فـرو نهـادنی   
زدایـی در قبـال   ر میان ماست؛ روندي که بـا حساسـیت  روند نهادینه شدن این ادبیات مشحونِ از خشونت د تر ناظر بهنگرانیِ عمیق .است

 :به کار رفتن چنین واژگان و ادبیاتی در ضمیر و حافظه جمعی ما در حال عجین شدن است

  از خدا جوییم توفیق ادب
  بی ادب محروم ماند از لطف رب
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ــا  اي کــالًاو در برهــه. ایــدگر در فرانســه بــودســنت پدیدارشناســی و از معرفــی کننــدگان هوســرل و ه لوینــاس متعلــق بــه  ت ســنّب
لوینـاس در دل   .گیـرد کند، در دل همان سنت پدیدارشناسی شـکل مـی  اخالق طرح می هاي که او دربارنظریه. پدیدارشناسی همدل بود

او در فضـاي پسـت مدرنیسـم بالیـده و نقـدهایش را نیـز از دل همـان سـنت         . دهدرا نیز انجام می شناسی اخالق لیبرالیاین سنت، آسیب
-مدرنیسـمی کـه لوینـاس از آن سـخن مـی     پسـت  . کندق مدرنیستی از سوي دیگر تقریر مینسبت به هایدگر و هوسرل از سویی و اخال

کنـد و بـا   را نقـد مـی  » جهـان شـمولی پـذیري   « هدق نیز، لویناس ایـ در وادي اخال. شمول لیبرالی استگوید، ناظر به نقد عقالنیت جهان
خالقـی کـه بـر    به روایت سـارتر قرابـت زیـادي دارد؛ ا   » اخالق موقعیتی«اخالق لویناسی با  .بر سر مهر نیست» پذیرتعمیم«اصول اخالقیِ 

. نهـد موجه، انگشت تأکید مـی  وري اخالقیها و دقائق آن، به جاي تأکید بر اصول اخالقی عام، براي رسیدن به داسیاق اخالقی و مؤلفه
اي در نقـد وجـود   کنـد و ادلـه  دفـاع مـی  » خـاص گرایـی اخالقـی   «ه از تلقی لویناس از اخالق، در سنت تحلیلی با آراء جاناتان دنسی ک

  اصول اخالقی تقریر کرده، شباهت قابل تأملی دارد؛
اسـت کـه دیگـر     »وجودشناسی بنیادین«در او دلمشغول براي هایدگر به قدري محوریت دارد و آنق» وجود«از منظر لویناس، مفهوم 
اي که در یک نظام اخالقی رهگشـا و موجـه   گذارد؛ موجودات انضمامیپیرامونی باقی نمی» موجودات«به جاي چندانی براي پرداختن 

ـ   انضـمامی  هصورت و چهـر در نظام لویناس که ناظر به همین » چهره«مفهوم . باید دیده شوند و به حساب آیند ل تبیـین ایـن   اسـت، متکفّ
  .به محاق رفته است» اصالت« و » دازاین«امر است؛ امري که در نظام فلسفی هایدگر با تأکید بیش از حد بر روي مفاهیم 
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 چنـد مـاهی لنـدن بـودم؛ پـس از آن بـه      . سه سال پیش در یکی از همین روزهاي سرد زمستان تهران را به مقصد لندن تـرك کـردم  
مثل تمام کسانی که سرزمین پـدري خـود را بـا انبـوهی از     . امدانشگاه تورنتو مشغول درس و مشق تورنتو آمدم و از آن زمان تا کنون در

ار بـر بـال   اند، در این سه سال هر از گـاهی کـه دلـم بـه انـدازه یـک ابـر گرفتـه، سـو         و شیرین ترك کردهخاطرات ریز و درشت و تلخ 
زنـدگی  « ام؛ کـه  ذشـته، لحظـاتی غریـب را تجربـه کـرده     هاي دور و نزدیک سفر کرده و با مرور روزگـار گ هخاطرات شده و به گذشت

  .»...حسی غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد
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مهري روزگار، ارتباطم با فضاي فکـري و فرهنگـی   هاي زندگی و بیها و تلخیقتم که در این مدت، به رغم تالطمدر عین حال، خوشو
-، فیس بوك و اسـکایپ در تمـاس بـوده   ر حفظ شده و با کثیري از دوستان و دانشجویانِ داخل کشور از طریق ایمیل، تلفنداخل کشو

، برخـی  در ایـن میـان   .کنـد برخی از اوقـات مـرا شـرمنده مـی     بسیار، انصافاً هت دوستانِ نادیدها و مکاتبات، اظهار محبدر این تماس .ام
 ...دانمخود را الیق آنها نمی شود که حقیقتاًا سخاوتمندانه در حق من ابراز میاي تمجیدهو پارهشود اوصاف به من نسبت داده می

هـاي  هی و نگـارش مقـاالت، جلسـات و دوره   ام که افـزون بـر تعهـدات دانشـگا    ر، در این مدت این مجال را یافتهاز سوي دیگ
هـا و  یت ایـن دوسـتان نـازنین نبـود، کـالس     همت، پیگیري و جـد  اگر. منظمی را در خدمت دوستان همدل و عزیز هموطن ایرانی باشم

علـی  « ، »فلسـفه اسـالمی  « ، »سـیري در سـپهر قـرآن   « ، »پیـام عارفـان بـراي زمانـه مـا     « ، »کارگاه شعر سپهري و فروغ فرخزاد« هاي دوره
خداونـد را شـاکرم کـه    . شـد ار نمـی برگـز  »شرح مثنوي« و » بازخوانی میراث فکري عبدالکریم سروش«، »شریعتی و روشنفکري ایرانی

  ...امتورنتو پیدا کرده هن سوي کره خاکی و در شهر سرما زدتوفیق برگزاري این جلسات را در ای
نـه چنـدان دور بـه مـیهن عزیـز بـازگردم و توفیـق دیـدار دوسـتان همـدل و            هافق تقدیر افتد و در آیندامیدوارم تدبیر مو حقیقتاً

از جـان طمـع بریـدن آسـان بـود      « شق را دوباره از سر بگیرم و با دوستان قـدیمی دیـدارها را تـازه کـنم؛ کـه      مهربان را بیابم و درس و م
  :کنمامیدوارانه شب و روز را دوره می تا در رسیدن آن روزها، صبوري پیشه کرده و. »از دوستان جانی مشکل توان بریدن/ ولیکن

  نیست دستوري در اینجا قرع باب
 علم بالصوابجز امید و اهللا ا

  صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند
  بر اثر صبر نوبت ظفر آید
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امـان دینـداران و وعـاظ و    در مقابل حمالت بی» حسینیه ارشاد«علی شریعتی بود؛ چه ایامی که در  همرحوم ناصر میناچی دلباخت
کـه دکتـر    56شمسی تا اردیبهشت سـال   51د در بهمن ماه سال کرد، چه پس از بسته شدن ارشالماي سنتی از شریعتی پشتیبانی میع

تهـران را بـه مقصـد بروکسـل     » علـی مزینـانی  «در اروپـا بـا نـام    » ارشاد جدید«شریعتی تن به هجرت اجباري داد و در سوداي افتتاح 
وفـات شـریعتی بـه    بـازي روزگـار چنـان رقـم خـورد کـه مینـاچی دو روز قبـل از         . ترك کرد و دستگاه ساواك را ناکام گذاشـت 

همـراه عبـدالکریم سـروش بـر سـر      خـرداد بـه    29پس از آن، مینـاچی روز  . انگلستان رسید و با او در منزل علی فکوهی دیدار کرد
بازگشـت  ب که نابهنگام راهی سـفر ابـديِ بـی   مرحوم شریعتی در بیمارستان ساوت همپتون حاضر شد و در سوگ معلم انقال هجناز

شـریعتی را شسـتند    هلکریم سروش و صادق قطب زاده جنـاز مجتهد شبستري به اتفاق ابراهیم یزدي، عبدا محمد. شده بود، گریست
  حضرت زینب به خاك سپرده شود؛  هسپار دمشق کردند تا در کنار مقبرو آنرا ره

ف مؤسسـه  وقـت خـود را مصـرو    هسپس، عمـد . ان چند صباحی وزیر بودت بازرگدولت موقّ هپس از انقالب، میناچی در کابین
چهل شمسی به همراه محمد همایون و عبدالحسین علی آبـادي بـه ثبـت رسـانده بـود؛ در تمـام ایـن         هکرد که در ده» ارشاد« هخیری

سالیان پر تب و تاب، مرحوم میناچی با درایتی مثال زدنی در مدیریت حسینیه ارشاد، پیشینه و هویـت آن را حفـظ نمـود؛ پایگـاهی     
  اندیشان دینیِ این مرز و بوم؛ در خدمت روشنفکران و نو

دینـداران معیشـت انـدیش نیسـتند و ایـن       هود را دارند؛ مخاطبانی کـه در زمـر  روشنفکران و نواندیشان دینی مخاطبانِ خاص خ
اچی مرحـوم مینـ  . اندپاسخ به چنین نیازهایی ساخته شدههایی نظیر حسینیه ارشاد در مکان. کنداز دینداري، ایشان را اقناع نمی نحوه
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و مرحوم همایون به فراست دریافته بودند که این قرائت از اسالم که منادیان و حامالن خـود را دارد، بایـد خیمـه و محفـل مناسـب      
کـرد،  راي متاعی که علی شریعتی عرضه مـی هاي آن روزگار، هیچکدام محل مناسبی بنه مساجد و نه خانقاه. اشته باشدخود را نیز د

سالها بعـد، سیدحسـین نصـر    . اچی و دیگر اعضائ مؤسس، آستین همت را باال زدند و حسینیه ارشاد را بنا کردندنبودند؛ از اینرو مین
هـاي تأسـیس حسـینیه    منیتیِ رژیم پهلوي بخشی از هزینهجفاکارانه مدعی شد که شریعتی ارتباط وثیقی با ساواك داشته و دستگاه ا

پنجـاه شمسـی تشـکیل شـده بـود، پرویـز ثـابتی را از         هاي که در دربار شاه در دهـ هوي همچنین گفته در جلس. خته بودارشاد را پردا
  خطر شریعتی و نفوذ او درمیان جوانان آگاه کرده بود؛

  
 2014، 2فوریه  .173

سیاسـی  . در سایت جـرس خوانـدم   را ”این بازي سیاسی را رها کنید! دوستان من“جناب مجتهد شبستري تحت عنوان   هدیشب نوشت
  :در بخشی از این نوشته آمده است. صداي ایشان را نیز در آورده است» مهرنامه«ه هاي نشریمهريبیها و کاري

، گنجاندن مصنوعی و غیـر واقعـی ایـن فـرد یـا آن      »نواندیش دینی«، »روشنفکري دینی«اي با تعبیراتی چون  بازي سیاسی کردن ناشیانه« 
اي از گفتگوها و کشاندن پاسـخ دهنـده بـه     غیر شفاف ولی جهت دار در پاره مالًهاي کا فرد تحت این عنوان یا آن عنوان، طرح پرسش

مبنـا کـه همـه روشـنفکران      هـاي بـی   موضع گیري علیه این یا آن فرد، علم کردن نواندیشی دینی در برابر روشنفکري دینی، سخن گفتن
   .»...!که نعشش جلوي دیدگان ما روي زمین افتاده استاین. اي است گویند؛ اینکه روشنفکري دینی شوخی بامزه دینی چنین یا چنان می

 88زمسـتان سـال    کـه در » مهرنامـه  « از شـماره اول  . از کجا شروع کرد و به کجا رسیده است» مهرنامه«اسباب تأسف است که 
. کـردم شـرکت مـی  » امـه مهرن«هـاي  هـا و میزگرد نگـارش مقالـه، در مصـاحبه   نویسندگان این نشریه بودم و افزون بر  همنتشر شد، در زمر

چندصباحی است که کشتیبان را سیاستی دیگر آمده و البد براي خوش آمدن عمرو و زید، سیاسی کاري و تحفیف روشـنفکران دینـی   
. این جماعت در دستور کار گردانندگان ایـن نشـریه قـرار گرفتـه اسـت      هشائبنفکران و انکار خدمات فرهنگیِ بیو برخی دیگر از روش

اندیشـان دینـی نسـبت بـه اولـی      ورزي جداسـت و نو مغرضـانه از تخفیـف و تمسـخر و غـرض     ه حساب نقد عالمانه و غیرروشن است ک
شـان از  ام کـه تلقـی  هـاي اخیـر شـنیده   لی نظرِ داخل و خـارج کشـور در مـاه   به کرات از دوستان و دانشجویان و برخی از اها. اندگشوده

 را بـه نیـت تبیـینِ    ”در طریقت مـا کافریسـت رنجیـدن   “  هیک سال پیش مقال. ر یافته استهاي آن تغییو اهداف و جهت گیري» مهرنامه«
 .االسف مشیِ گردانندگان این نشریه و برخی از نویسندگان آن در این مدت تغییر نکرده استنوشتم؛ مع» مهرنامه«تغییر مشی ِ

دهنـد و بـر روشـنفکرانی کـه     احی تغییر رویه میو پس از چند صبسرنوشت نشریاتی در کشور ما که تابلوي روشنفکري دارند 
  ...کنند، البته تأمل برانگیز و عبرت آموز استتازند و حمله میمحابا میچندان امکان پاسخگویی ندارند، بیخود تحت فشارند و 
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وبیت جهـانی برخـوردار اسـت    شهرت و محب فیلمی که از به کارگردانی جیمز کامرون را دوباره دیدم؛» تایتانیک«فیلم زیباي  اخیراً
 هشان فـیلم کـه بگـذریم، ژانـر عاشـقان     هاي تأثیر گذار و فیلم برداري و موسیقی درخاز بازي .آن بسیار گفته و نوشته شده است هو دربار

غـم موانـع و محـذورات    رکشـد کـه بـه    دختر و پسر جوانی را بـه تصـویر مـی   میان  هرابط» تایتانیک«. و روح نواز استفیلم نیز دل انگیز 
 .»الابالی عشق باشـد نـی خـرد   « مانند، که گشته و تا پاي جان با یکدیگر می شان از عشق چاك شده، مفتون و مسحور همموجود، جامه

ادر یافت که نسبتی میان دختري که به همراه نـامزد ثروتمنـد و مـ   دید و در میبود، به روشنی میگر در کار میاگر عقل متعارف محاسبه
خود از انگلستان عازم شهر نیویورك است با پسر جوان نقاشی که چندان آهـی در بسـاط نـدارد، بـر قـرار نیسـت و ایـن کشـش عمیـق          
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باکیِ جوانی بود و فـرو نهـادن عقـل دور انـدیش و بـه قـول       اما شور و جسارت و بی. بردعاقبتی ندارد و به جایی راه نمی روحیِ دوجانبه
  .»...نوبت عاشقی«  و در رسیدن » نیکنامی دور«سعدي در گذشتنِ 

سـاکنان کشـتی بـا پدیـده      هنحـوه مواجهـ  ه واقـع شـده،   که از قضا کمتر محل توج» تایتانیک« هاي تأمل برانگیز و عافیت سوز از تم
از مسـافران   يکثیـر . مرگ است، هنگامیکه کشتی غرق در گردابها گشت و در آستانه در کام کشیده شدن توسط آبهاي انبوه اقیـانوس 

تـر از  کشتی که قرار بـود مسـافران را جابجـا کننـد و نجـات دهنـد، زود       هاي نجات هجوم بردند، برخی از خدمهسراسیمه به سمت قایق
هـاي  تـا زودتـر از نوبـت مقـرر سـوار قـایق      ها نشستند و فرار را بر قرار ترجیح دادند؛ مردانی که به هر حیلتی متوسل شدند ایشان در قایق

نواختنـد؛ از کـار   ي خوش کردن خاطر مسافران مـدام مـی  ها که در طول سفر برااز سوي دیگر، نوازنده .شوند تا مگر زنده بمانند نجات
خویش دست نکشیدند و به رغم وضعیت هولناك کشتی و احوال غریب مسافران، نهراسیدند و تا دم آخر از نواختن باز نایسـتادند و بـه   

بروز این حادثـه تـا حـدودي مقصـر     ناخداي کشتی که خود را در . دادن ادامه دادند و به سر وقت مرگ رفتندقول داستایفسکی به ادامه 
غرق شدن کشتی، در کابین خود ایستاد و در را به روي خویش بست تـا آبهـاي سـرد اقیـانوس در رسـیدند و او را بـا        هدید، در آستانمی

آغـوش گرفتـه و در    دن دست شسته و در اتاق خود در کشتی مانـده، یکـدیگر را در  خود بردند؛ زن و شوهر مسنی که از نجات پیدا کر
  ...امان آب به اتاق خود و غرق شدن و ترك کردن صحنه جهان بودندانتظار هجوم بی

  
  

  :با دیدن این مناظر تکان دهنده و تأمل برانگیز، این ابیات مولوي در ذهن و ضمیرم زنده شد
 ستمرگ هرکس اي پسر همرنگ او

  پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست
 ترسی ز مرگ اندر فرارآنکه می

 آن ز خود ترسانی اي جان هوش دار

هرکسـی همـانطور   . ناختشـ  تـر را در آن بیشتر و عمیق» خود«وان تهایی است که میز آیینهبا مرگ، یکی ا هچگونگی مواجه
  ...کشدمیرد و روي در نقاب خاك میکند، میکه زندگی می
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در بخشـی از ایـن   . ها و مراکز آموزشـی و پژوهشـی خوانـدم    دیروز گزارش سخنرانی رئیس جمهور را در اجالس رؤساي دانشگاه
 :سخنرانی، حسن روحانی گفته است

اسـت؟ چـرا    خواهم بگـویم چـرا دانشـگاه خـاموش     اما من می. خواهم یک نقد هم نسبت به دانشگاه بکنم؛ البته شما باید نقد کنید می«  
چـرا  ... کننـد؟  دانشگاهیان و اساتید ما سکوت مـی   گیرند باید حرف بزنند اما بزرگان، هایی خاص پول می سواد که از بخش یک عده بی

  .»خواهیم وار می شوید؟ ما روحیه سقراط  زنید؟ چرا وارد میدان نمی فریاد نمی
ی کشـور، کثیـري از دانشـگاهیان و اسـاتید مشـکلی ندارنـد کـه        دانشگاه هابم، به عنوان عضو کوچکی از جامعیچنانکه در می

؛ به شـرطی کـه بابـت    وارد میدان شوند و سکوت خود را بشکنند و سلوك سقراطی پیشه کنند و به دعوت جناب روحانی لبیک گویند
 .شان به خطر نیفتدهاي گزاف نپردازند و امنیتاین کار هزینه
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ی کارشناسـی و  سال گذشته بابت ابراز مواضع سیاسی و حت 6در  دانشگاهی خصوصاً همعدانند که جاآقاي روحانی به نیکی می
ه زنـدان افتادنـد و   گروهی از اسـاتید را بازنشسـته کردنـد، برخـی اخـراج شـدند، برخـی بـ        : هایی پرداخته استتخصصی خود چه هزینه

  .اندت پرداختههاي فراوانی در این مدزینهدانشجویان عزیز نیز ه؛ اند، برخی مجبور به جالي وطن شدندهمچنان در حبس
دانشـگاهی را تضـمین کننـد؛     هو اطالعاتیِ حاکمیت، امنیت جامع هاي امنیتیحقیقات و فن آوري، همچنین دستگاهاگر وزارت علوم، ت

مسـئله   هنـه فقـط دربـار   کننـد؛  هاد دادن و انتقاد کردن دریغ نمـی متخصصان علوم انسانی، از سخن گفتن و پیشن دانشگاهیان ما، خصوصاً
  .ما امروزه با آن دست به گریبان است هدیگر مسائل خرد و درشتی که جامع هي و توافق ژنو که درباراهسته

« اگر دولت در این راه گامی بردارد و پیش آید و مجال امنی را فراهم کند، دانشـگاهیان نیـز چنـدگام برخواهنـد داشـت؛ کـه       
  .»ارادتی بنما تا سعادتی ببري

  فیض روح القدس ار باز مدد فرماید
  دگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد
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کاوهـاي معرفتـی   هـا و کنـد و    اخیر آشنا نباشند و ندانند که دغدغـه  هه با آثار روشنفکران دینیِ دو دهبعید است گردانندگان مهرنام
دیـن  « ، »علم جدید و دیـن «سنجی میان  اسانه دارد و آنها دلمشغول نسبتشن فلسفی، االهیاتی، عرفانی و فقه هنخست صبغ هایشان، در وهل

دینـی و معرفـت دینـی در     هشـناختی تجربـ   بشري و حجیت معرفـت  میان معارف دینی و معارف هاند و از رابط»فقه و اخالق« ، »قو اخال
ازي کـرده، بـه سـازگاري میـان احکـام فقهـی و       پـرد  وحی و ساحت قدسیِ هستی نظریـه  هاز اینرو دربار. گیرند ی سراغ میروزگار کنون

پرداختـه، بـا   ... هاي مـذهبی، حجـاب و    حقوق بنیادین بشر اندیشیده، فقه را در ترازوي اخالق گذاشته و به مقوالتی چون ارتداد، اقلیت
الیسـتیک از اسـالم ارائـه    ردین و تنقیح تلقیِ خود از زبان دین، قرائتـی مـدارامحور، دموکراتیـک و پلو   » عرضیات«از » ذاتیات«تفکیک 

  .اند کرده
 هاي کـه ایشـان اقامـه کـرده و نتیجـ      هآثار نواندیشان دینی است و بررسی مدعیات و ادلـ  هبا این نظام معرفتی، مطالع هیک راه مواجه

ین کار البته زحمـت  ا. تأمالت و تتبعات خویش را در قالب آثار مکتوبی چون مقاله و کتاب منتشر کردن و با مخاطبان در میان گذاشتن
امـا  . دارد و متوقف بر گشوده بودنِ نسبت به حقیقت است و تمهید مقدمات کردن و آشنایی مکفی با مبانی ایـن مباحـث نظـري داشـتن    

تمسک جستن به تخفیف و تمسخر روشنفکران دینی و جریـان فکـريِ درازآهنـگ اصـیلِ ایـن      : راه میانبري نیز در این میان وجود دارد
هاي وطنی عمـر دارد، شـوخی قلمـداد کـردن و تغافـل ورزیـدن نسـبت بـه          م را که دست کم دو برابر سنّ برخی از ژورنالیستمرز و بو

نواندیشـی  «و » روشـنفکري دینـی  «هاي کاذبی نظیر تقابـل میـان    هاي سیاسی مسئله سوزِ معرفتی پیرامونی و با انگیزه مسائل اصیل و عافیت
دار پرسیدن و اعتراف گرفتنِ از مصاحبه شوندگان علیـه ایـن و آن و تریبـون دادن بـه      هاي جهت سؤالرا طرح و برجسته کردن و » دینی

 هرضـانه بـا کارنامـ   سـطحی و مغ  هایـن شـیوه از مواجهـ   . انـد  گري شـهره کسانی که مزاج مستعدي دارند و به اهانت و بـدگویی و پرخاشـ  
  مهرنامه است؛ ههاي اخیر نشری بند شماره ترجیع مومی عرضه شده،ع هزرورق ژورنالیسم پیچیده و به عرصنواندیشی دینی که در 

  چون غرض آمد هنر پوشیده شد 
  صد حجاب از دل به سوي دیده شد 
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« هـاي  پـیش از ایـن، کتـاب   . نـی را خوانـدم  عباس میال ه، نوشت»نگاهی به شاه« فارسی کتاب  ههاي اخیر مجالی یافتم و نسخدر هفته
اي از کوالکوفسـکی بـه   یالنی خوانـده بـودم، همچنـین ترجمـه    را از م» هاصیاد سایه« و  »معماي هویدا« ،»دد ستیزي در ایرانتجدد و تج

  .امهرا بیش از بقیه پسندید» معماي هویدا« ام، در میان آثاري که از او خوانده. قلم ایشان
پیشـین در کشـور و    هع مشـوش و پـر تالطـم سـالهاي آخـر سـد      ارا بـا لـذت بیشـتري خوانـدم؛ اوضـ     » نگاهی به شاه« فصول ابتداییِ 

هـاي روس و  هـاي آشـکارِ دولـت   بـط او بـا فرزنـدش محمدرضـا و دخالـت     چگونگی برکشیده شدن رضا شاه و دوران سـلطنتش و روا 
ا بر تخـت سـلطنت   هاي آخر و جلوس محمد رضها با رضا شاه در روزها و ماهفیف آمیز انگلیسیانگلیس در سرنوشت ایران و رفتار تح

اهللا قمی بـراي بازگشـت بـه ایـران از عـراق در ابتـداي سـلطنت        همچنین شروط آیت. کشیده شده است در این فصول به نیکی به تصویر
از . ایران را به حالت قهر ترك کرده بود، تأمل برانگیز اسـت » مسجدگوهرشاد«  ه، پس از اینکه در پی واقع)1322(   محمد رضا پهلوي

و یـا تقریـر نادرسـت رأي علمـاي شـیعه در بـاب شـروط         »اسـتظهار « به جـاي واژه  » استحضار«  هاها نظیر بکاربستن مکرر واژخی خطبر
کـه  ) انـد خـی از منتقـدان متـذکر شـده    چنانکـه بر (ت در بحث از انتقال جسد رضاشاه به ایـران و یـا برخـی خطاهـاي تـاریخی      تدفین می

  .قابل استفاده است نصافاًا»نگاهی به شاه« بگذاریم؛ در مجموع، 
 هفاده کـرده و از سـبک نگـارش و ذخیـر    به رغم اینکه با مواضع سیاسی عبـاس میالنـی همـدلی نـدارم، همیشـه از آثـار مکتـوب او اسـت        

 روایت عباس میالنی از دورانِ پر تب و تاب رژیم پهلوي که بالغ بر نـیم قـرن بـر ایـن مملکـت حکمرانـی      . امواژگانیِ غنی او لذت برده
  ...خواندنی است »نگاهی به زندگی شاه« و » معماي هویدا« کردند، در 

  
 2014، 12فوریه .178

  :آمده ستار مادر قول از مصاحبه این از بخشی در. خواندم را »نیوز سحام«  سایت با بهشتی ستار نزدیکان از یکی مصاحبه دیروز
 حـس  بیشـتر  دروغگـو  رنـگ  چنـدین  هـاي آدم ایـن  بـا  وفـا بـی  دنیـاي  ینا در برساند ستارم به را من که است این خدا از امخواسته تنها“

  .”باشم داشته روزها این به نسبت بهتري حس آنروز شاید بمیرم اگر کنممی مردگی
 در شخصـاً  قاتـل  آنکـه  حـال  شده، تأکید ستار قتل بودن »عمد غیر« بر مبنی دادگاه عادالنه غیر رأي بر همچنین مصاحبه این در

 کشـته  سـتار  و کـرده  روي زیـاده  و شده خودبی خود از شکنجه حین در که گفته ستار مادر به امنیتی ارشد مأمور و پرونده بازپرس برابر
 بهشـتی  سـتار  مـادر  وضـعیت  ایـن  با بوده؛ عمد غیر گرفته صورت قتل که بوده این بازپرس نظر قاتل، صریح اعتراف رغم به. است شده

  ...نکند یريپیگ را پرونده دیگر که داده ترجیح
 رنـج  بـا  که مادري. کنم تجسم را) ستار مادر( عشقی گوهر خانم احوال کوشیدم. شدم منقلب و متأثر عمیقاً مصاحبه خواندن با

 کشـته،  شـکنجه  زیـر  را فرزنـدش  که کندمی اعتراف کسی او چشمان مقابل در کرده، بزرگ و گرفته دندان به را ستار بسیار، زحمت و
 و عـدالتی بـی  کـه  مظلومی و دیده داغ مادر با گفت توانمی چه...  بوده عمد غیر گرفته، صورت قتل که دهدمی نظر پرونده بازپرس اما

 پیگیـري  ایـن  از بـیش  را پسـرش  قتـل  پرونده و بردارد قدم از قدم تواندنمی و ناتوان و است پاي بسته اما بینید،می عیان به را آشکار ظلم
  ...برساند ستارش به زودتر را او خواسته خویش خداي از که اینروست از البد. کند

 پیـروزي  سالگرد با است مصادف روزها این که آوردم خاطر به خواندم، نزدیکانش از یکی زبان از را ستار مادر رنجنامه وقتی
 قـول  بـه  بود؛ شده بسته الحاص هايروزنه تمام وقتی گرفت، شکل انسانی واالي و پاك آرمانهاي اساس بر که انقالبی. 57 بهمن انقالب
 مـادر  چـون  مـادرانی  کاش. نبودیم ايعادالنه غیر و دلخراش اتفاقات چنین شاهد کاش ...بود انقالب منفی رهبر شاه، بازرگان، مهندس

  ... شدنمی گردون سوي جانسوزشان آه و شدندنمی داغدار اینگونه ستار
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 2014، 15فوریه .179

 سـکوت  نمـاز،  اقامـه  از بعـد  و قبـل . بودند جمع موافق یاران و بود اُنسی محفل. رفتم تورنتو در گنابادي دراویش مجلس به پریشب
-نمـی  گـوش  بـه  و شـد نمـی  پخـش  فضـا  در صدایی هیچ بازدم، و دم صداي جز دقایق آن در. بود حکمفرما مجلس بر دلنشینی طوالنیِ

 پـود  از تـار  و بنـد  از بند و خود برابر در شدن عریان و خویش احوال در تأمل و روزانه هايقال و قیل نشستنِ فرو براي بود مجالی. رسید
 رفتـه  ها،نَفَس رفتن پایین و باال در درنگ و تأمل با و شويمی خود کشیدن نفس متوجه اولیه، دقایق شدن سپري از پس. گسستن ضمیر

  ...کنیمی لمس را خوشی لحظات و کنیمی تجربه را آرامش و طمأنینه رفته
 در کـردم؛ مـی  مالقـات  انگلسـتان  در را او و بـود  حیـات  قیـد  در معاصـر،  نامبردار دین فیلسوف هیک، جان که ایامی هست مخاطر
 عمیقـی  سـکوت  و مراقبـه  در جملگی و نشستندمی هم دور یکشنبه هر که جمعی و گفتمی سخن »سکوت عبادت«  از آخر دیدارهاي

 کـه  نبـود  جهـت بی. گذاشتندمی میان در یکدیگر با را معنوي انفسیِ سفر این از ویشخ دستاوردهاي ساعت یک از پس و رفتندمی فرو
  ....»است سکوت خداوند به چیز ترین شبیه« گفتمی اکهارت مایستر
  
 2014، 18فوریه .180
 آن دربـاره  را نظـرم  و فرستاده برایم را »اعتماد«  روزنامه با غنی نژاد موسی اخیر مصاحبه عزیز دوستان از نفر چند گذشته، روز 2 در

 خوانـدن  بـا  امـا . بـرم  بهـره  آن از و بخـوانم  را ايعالمانـه  انتقـادي  مصـاحبه  داشـتم  انتظار بخوانم، را مصاحبه اینکه از پیش. اندشده جویا
-مـی  رانتظـا  دانشـگاهی  فـرد  یک از. است علمی اخالق قدمِ اول شرط فاقد ایشان گفتگوي و بوده وجهبی انتظارم که دریافتم مصاحبه،

 کـه  دهـد مـی  نشـان  سـهولت  بـه  ایشـان  مصـاحبه  مـرور  خوانـده؛  آنـرا  ادبیـات  و آشناست آن با که بگوید سخن ايمقوله درباره که رود
 نواندیشـان  دیگـر  و سـروش  عبـدالکریم  آثار با مغلوط، بعضاً شفاهیِ کلیِ سخنان برخی جز و دارد آتش بر دستی دور از کننده مصاحبه

 یـا  بپـذیرد  را ایشـان  ادلـه  نباشـد،  یـا  و باشـد  همـدل  دیگـري  متفکـر  هر یا و سروش آراء با تواندمی نژاد غنی نابج. ندارد آشنایی دینی
. شـود  میـدان  وارد سـپس  و کنـد  مقـدمات  تمهیـد  یـا  و نکند ورود آن در یا است بهتر ندارد؛ چندانی ورود ايحوزه در وقتی اما نپذیرد،
  :آورید نظر در را ایشان مصاحبه از ذیل فقرات

 امـا  کنـد  مـی  زیـادي  بیـداد  و داد. پرهیاهو و غیرمنسجم آشفته، ذهن یک نمونه. است شریعتی دکتر شبیه بسیار سروش دکتر من نظر از «
 اندیشـه  در  جایگـاهی  چـه  وي فلسـفه  نیسـت  معلـوم  امـا  کند می دفاع زیاد پوپر از سروش دکتر. ندارد گفتن براي مهمی و روشن سخن

 از معجـونی  چـه  ببینیـد  کنیـد  مخلوط بشر حقوق و دموکراسی و پذیري ابطال و پوپر با را عرفانی اندیشه شما. دارد سروش دکتر عرفانی
 و اسـت  طلبکـار  زمـان  و زمـین  از خـود  پیشکسوت مانند هم سروش دکتر... آید درنمی خوبی فلز مولوي و پوپر آلیاژ از. آید درمی آب

 امـروز  اگـر  پس. کند می دفاع شریعتی دکتر از هنوز سروش آقاي... برود کنار سیاست از باید ماسال گویند می ایشان... چرا نیست معلوم
 بینیـد  مـی  کنیـد،  مطالعـه  اگـر  را مشـروطه  نهضت تجربه شما... کرده تغییر درجه 180 فکرش برود شخصی حوزه به باید اسالم گوید می

  .» کوبید را آنها باید سروش دکتر دیدگاه از که اسالم از بخش همان یعنی داشتند آن در مهمی نقش فقها
  :آورممی ذیل در را مصاحبه از بخش این خطاهاي اهم اختصار، به

  
 هـاي دهـه  در متعددي مفاهیم که اندسازيمفهوم متفکران عداد در دو هر. سروش ذهن نه و بود منسجم غیر و آشفته شریعتی ذهن نه  .1

 بـه  بازگشـت «  ،»اعتراض مذهب انتظار«  ،»صفوي تشیع علوي، تشیع« : شده انداز طنین و بوده ذارگ تأثیر که مفاهیمی اند؛ساخته گذشته
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 پریشـان  و آشـفته  ذهـن . انـد مفـاهیم  ایـن  از برخـی  »ادیـان  در عرضی و ذاتی«  و »شریعت بسط و قبض«  ،»نبوي تجربه بسط«  ،»خویشتن
 نفـر  دو ایـن  سـخنان  و ذهـن  اگر. کند اقامه ناموجهی هاياستدالل و رود طاخ به است ممکن چند هر بسازد، گفتمان و مفاهیم تواندنمی

 در بـود  آتشـی « : کرده پیدا مخاطب و بوده گذار تأثیر اجتماعی و عمومی فضاي در میزان این تا چرا است، منسجم غیر و مبهم و آشفته
  .»بسوخت کاشانه که خانه این

 بـی  و صـورت «  چـون  مبـاحثی  در که سروش عرفانی اندیشه کجا کرده؟ ایفا نقش سروش عرفانی اندیشه در پوپر فلسفه کجا و کی . 2
 در! شـده؟  خلـط  پـذیري  ابطـال  و پـوپر  با شده تقریر »سیاسی والیت باطنی، والیت«  و »عاشقانه قمار«  ،»معرفت ارباب قصه«  ،»صورتی

 ابیـات  از کثیـري  در »مثنـوي «  در مولـوي  که چرا خویش؛ ادله صورتبندي براي اما کند،می استشهاد موالنا به سروش مقاالت، از برخی
 میـان  تفکیـک . اسـت  بوده روزگار آن رایج قالب و نُرم که ریخته نظم قالب در را خویش ادله حال عین در آورده، دلیل سخنانش براي

  .کندمی تبیین را امر این نیکی به »نظم« و »شعر« 
 دفـاع  دموکراتیـک  اسـالم  از سالهاست همفکرانش، و دوستان دیگر نظیر که کسی است؟ بکارطل زمان و زمین از معنا چه به سروش . 3

 و همفکـرانش  و او بـر  آنچـه  از و کنـد  بلنـد  را خـویش  اعتـراض  بانـگ  نـدارد  حـق  پرداختـه،  گزافـی  هـاي هزینه کار این بابت و کرده
  آورد؟؟ میان به ذکري رفته دانشجویان

 کـرده  تفکیـک  »حکومـت  و دیانـت «  و »سیاست و دیانت«  رابطه میان بلکه ،»کناربرود باید سیاست از اسالم« نگفته هیچگاه سروش.  4
 و پسـند  بـه  و اسـت  جامعه یک دل از برخاسته سیاست و دیانت میان رابطه که چرا اولی؛ نه کرده، دفاع و گفته سخن دومی جدایی از و

 از زنـدگی  شـئون  همـه  در متدینان دینیِ هايارزش طبیعی، نحو به دینی، هجامع یک در. شودنمی جدا نه و شودمی جدا نه کسی دستور
  .سیاست و دین میان حقیقیِ رابطه نه و است حکومت و دین میان حقوقی رابطه سر بر سخن. کندمی ریزش شان ورزي سیاست جمله

 20 اسـت،  قائل شریعتی براي که احترامی همه با شسرو که یافتمی در بود، خوانده را »ایدئولوژي از تر فربه«  نژاد غنی جناب اگر.  5
  .کندمی دفاع و گویدمی سخن »فرادینی حکومت« از سالهاست و کرده نقد را شریعتی ایدئولوژیک اسالم پروژه پیش سال

 و فقهـی  سـنت  انتقـادي  بـازخوانیِ  سـر  بـر  سـخن  بلکه اند؛نگفته سخن فقه کوبیدن از هیچگاه دینی روشنفکران دیگر نه و سروش نه.  6
 و روشـمند  نحـو  بـه  عرضـیات  فرهنگـیِ  ترجمـه  و شریعت ذاتیات و روح حفظ و است اخالق ترازوي در فقهی اجتماعی احکام توزین
  ....دارد فاصله فرسنگها فقه کوبیدن سطحیِ و ژورنالیستی سخن با پژوهانه دین و عالمانه مواجهه این که است روشن. سازوار

  : مصداق به که شود،می دیده نیز دیگري جدي خطاهاي ایشان، مصاحبه در.  7
  شریف مطرب اي را غزل این باقی
  آرزوست سانم زین که شمار همی سان زین

  ....گذرممی در آنها از
  
 ینم روزنامه اندرکاران دست و ندارد »اعتماد«  روزنامۀ در را خود از دفاع مجال سروش آنجائیکه از بودم، نژاد غنی جاي اگر من. 8

 خود از بتواند نیز او که کردم می طرح زمانی را خود انتقادات و کردم نمی حمله او به محابا بی کنند، منتشر را سروش پاسخ توانند
  .کند دفاع
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 سیاسی پروژة که سروش عبدالکریم چون روشنفکري بر طباطبایی جواد سید و نژاد غنی موسی چون کسانی که است جالب. 9
 و اند ساکت یزدي مصباح تقی محمد و جنتی احمد نظیر دموکراتیک غیر اسالمِ قاریان به نسبت اما کشند، می تیغ دارد، دموکراتیکی

  .نیست میان در دیگران جانب از مشکلی و دارد نقصان دموکرات دینیِ نواندیشان هاي ایده تنها گویی تو. دارند پوش خطا دیدة
  

 حـوزة  در ایشـان  امیـدوارم . دهـد  می نشان را دینی روشنفکري ادبیات با نژاد غنی جناب اندك آشنایی چیز هر از بیش مصاحبه این. 10
  .نگیرند موضع مسئوالنه غیر و گیرانه سهل اینچنین) اقتصاد(  خود کار تخصصی

  
  

 2014، 21فوریه .181
 دولت محمود »کلنل«  انرم مجوز صدور خبر پیش روز چند شد، توقیف ايمقاله انتشار خاطر به »بهار«  روزنامه پیش ماه چند

 از اینکه بدون شد، توقیف انتشار روز 7 از پس »آسمان«  روزنامه دیروز شد؛ تکذیب سپاه مقامات از یکی نگرانی ابراز پی در آبادي
  ...باشد شده داده اخطاري و تذکري قبل

 شودمی تأسیس بسیار زحمت با که اندیشمیم ايفرهنگی نهاد به شوند،می بیکار ناگهان که کنممی فکر نگارانی روزنامه خیل به
 اداره  انتظار چشم سالهاست و ماهها که مترجمانی و نویسندگان به شود؛می ویران و رودمی بین از طرفۀالعینی به و خبري انتشار با و

  ...شود حاصل شانفروبسته کار در گشایشی مگر تا اندارشاد و فرهنگ وزارت کتاب
 این انتظار در ايآینده چه روند؟ پیش و کنند کار تاب و تب پر زمانه این در ايپشتوانه و ضمانت چه اب فرهنگ مظلوم اهالی

برسد اشکننده مصرف و مخاطب دست به شده تولید فرهنگیِ کاالي که نیست میان در اطمینانی وقتی است، قانع و شریف جماعت .
  :آیدنمی بر ام »سیمانی دستهاي« از کاري عمیق انیدلنگر و تأسف ابراز جز اکنون دانم؛نمی دانم،نمی

 زیـر  در باغچـه  قلـب  کـه / میـرد می دارد باغچه که کند باور/ خواهدنمی کسی/ نیست هاماهی فکر به کسی/ نیست هافکرگل به کسی «
  .»سوزدمی باغچه براي دلم/...شودمی تُهی سبز خاطرات از/ آرام آرام دارد باغچه ذهن که/ است کرده ورم آفتاب

  
 2014، 23فوریه .182

 در بیشـتر  احیـاگر  نخست، نوع با مطابق. گویدمی سخن احیاگري نوع دو از »دینی فکر بازسازي و شریعتی«  در سروش عبدالکریم
 در خصوصـاً  کنـونی،  روزگـار  در دیـن  کـردن  معرفی توانا متضمنِ دوم نوع. زواید و حواشی از آن زدودن و است دین خلوص اندیشه
 نیـز  دیـن  توانـایی  شـریعتی،  تـأثیر  تحـت  حـال  عـین  در بـود،  دین خلوص دلمشغول بیشتر مطهري. است موجود مکاتب دیگر با مصاف
 مطهـري  کـه  دهـد  مـی  نشـان  »رئالیسـم  روش و فلسـفه  اصول«  فلسفی هاي پاورقی. بود کرده پیدا اعراب از محلی و شده برجسته برایش

 قـوام  کـه  را هگلـی  -کـانتی  آلیسـم  ایـده  طباطبـایی،  مرحـوم  اقتفـاي  به ایشان یابم، می در چنانکه. نداشت غرب فلسفه با مکفی آشنایی
ب  اسـتعالیی  آلیسم ایده از مارکسیستی آلیسم ایده. است کرده خلط تجربی آلیسم ایده با است دیالکتیک ماتریالیسم بخش بـرد مـی  نَسـ 

  ...تجربی آلیسم ایده نه
 غـرب  فلسـفه  اسـاتید  و آمـده  »منظومـه  مبسوط شرح«  کتاب در آن شرح و شدمی گزاربر مطهري مرحوم حضور با که جلساتی در

 منتشـر  کتـاب  در آنچـه  گـواهی  بـه  و شـده  ظـاهر  مسـتمع  مقام در بیشتر ایشان کردند؛می شرکت....داوري رضا بزرگمهر، منوچهر نظیر
 چـالش  بـه  را او و نشـدند  جدي فلسفی بحث وارد هريمط با منظر این از و نکردند غرب فلسفه مباحث تقریر در چندانی مشارکت شده،
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 نمونـه . تـر اسـتفاده  قابـل  و شـد می متفاوت کار محصول مطهري، فلسفیِ وقاد ذهن و هوشمندي به عنایت با بود،می چنین اگر. نکشیدند
 کتـاب  ایشـان  راسـتا،  یـن ا در. عمـر اسـت   اواخـر  در روشـنفکري  هـاي  جریـان  بـا  او درپیچیـدن  مطهري، احیاگرانه هايفعالیت از دیگر

 نامـه  خمینـی  اهللا آیـت  بـه  و پیچیـد  در اولیـه،  هـاي  همـدلی  و محبت رغم به شریعتی با و نوشت را »اخیر ساله صد در اسالمی هاي نهضت«
 همـین  بـه  رود؛  بـین  از اسـالم  خلوص بود بیمناك ایشان که دهد می نشان مسئله این. بود خداوند مکر مصداق شریعتی، وفات که نوشت
 مسـلمان  نواندیشـانِ  از اي پـاره  کـه  بود رسیده نتیجه این به بعد به جایی از مطهري. خواند »سرایی  اسالم« را شریعتی »شناسی اسالم« سبب

  .پیچید  می در معاصر رفرمیستی هاي جریان از برخی و شریعتی و اقبال با اینرو از ندارند؛ اسالم از درستی درك
 نیسـت  جهـت بـی . شـریعتی  خـالف  بـر  است؛ نساخته دست این از مفاهیمی و نیندیشیده چندان نقالبا مقوله درباره مطهري مرحوم

 اشـارتی  کـه  کـرد  خطـاب  اشـتر  مالک را ایشان طالقانی، اهللا آیت وفات پس نیز خمینی اهللاآیت شده؛ نامیده »انقالب معلم«  شریعتی که
 مـدت  مطهـري  چنـد  هـر . نبـرد  کار به دست این از تعابیري درستی به مطهري مرحوم باب در اما طالقانی، مرحوم بودن انقالبی به داشت

 چنـدان  هم روزگار آن انقالبی جوانان میان در دلیل، همین به نداشت؛ محوریت ایشان کار در سیاسی فعالیت اما افتاد، زندان به کوتاهی
 مشـی  در سیاسـی  هاي فعالیت اینگونه بود؛ رفته زندان و بود یانقالب شریعتی. نبود قیاس قابل شریعتی با مطهري نظر، این از. نبود محبوب

 اعـدام  خلـق  مجاهدین سازمان اعضاء و خلق فدایی هاي چریک و بود زندان شریعتی که 50 دهه در سبب، همین به. نبود مطهري مرام و
 دانشـکده  در اینـرو  از و است تر مهم فرهنگی کارهاي که بود این ایشان تشخیص. کردمی تدریس االهیات دانشکده در ایشان شدند، می
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 چه خود پارادوکس با“  عنوان تحت ملکیان مصطفی جناب مصاحبه درباره را نظرم گذشته روز 4-5 در متعددي عزیزِ دوستان
  ...اندپرسیده ”کنید؟ می

«  نشریه در بودن مدرن و تعبد و تدین میان نسبت باب در ملکیان جناب آراء نقد در را »بودن مدرن و تعبد«  مقاله پیش سال 7  
 روشنفکري مفهوم درونیِ سازگاري از دفاع در را »!فلزي؟ آبغوره و دینی روشنفکري«  مقاله نیز پیش سال 3. کردم منتشر »مدرسه

. کردم اقامه بدیل موضع نقد و خود مدعیات کردنِ موجه براي معناشناختی و پسینی-بیتجر ادله سنخ دو مقاالت این در. نوشتم دینی
 نکته اگر. شود پرداخته بدان تا اندنگفته پیشین سخنانِ از بیش چیزي ”کنید؟ می چه خود پارادوکس با “ مصاحبه در ملکیان جناب
  ...نوشت خواهم ایشان »معنویت و عقالنیت«  پروژه بر مستقلی نقد قالب در باشد، مانده ايناگفته

 ملکیـان  جنـاب  کـنم می تصور. همداستانم کامال ”بگویید سخن شفاف خواهشمندم“  نوشته در شبستري مجتهد جناب موضع با
 اهیگـو  بـه  دارم، تعلّـق  جرگه بدان نیز بنده که دینی نواندیشان. ندارند باور بدان ایشان که دهندمی نسبت دینی روشنفکران به را مطالبی

 در مــرج و هـرج  بـه  نــه انـد، دینـی  ســنت دل از سکوالریسـم  و لیبرالیسـم  و دموکراســی چـون  مفـاهیمی  اســتخراجِ پـی  در نـه  آثارشـان، 
 دینـیِ  معرفـت  بـه  تفکیـک  مکتب اهالی بسان نه دهند؛ بدست مقدس متن از خوانشی هر متکلفانه تا آنند پی در و دارند باور هرمنوتیک

 تفکیـک  چـون  مـوجهی  هـاي روش از گـرفتن  مـدد  بـا  بلکه معتقدند؛) عرفانی و فلسفی مفروضات جمله از( فرض پیش از عاري و ناب
 و مکانمنـد  و زمانمند اجتماعیِ فقهیِ احکام و جهانشمول اخالقی احکامِ میان تمییز دین، از انتظار تصحیحِ و تنقیح عرضیات، از ذاتیات
 رهگـذرِ  از کنـونی  تاب و تب پر زمانۀ در دین روح و پیام بازسازيِ و مقدس متن از روشمند فهمی دادن بدست پی در... سیاق به وابسته

  ...انددینی سنت انتقاديِ بازخوانی
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دیشب در سرماي استخوان سوز تورنتو، به دیوان حافظ پناه بردم و برخی از غزلیات روح نوازش را براي چندمین بار خواندم و شـیرینی  
. حقیقتا خرسـندم کـه سالهاسـت بـا ایـن شـاهکارِ ادبیـات کالسـیک فارسـی، انـس بسـیار دارم           . نرا در عمق جان لمس کردمو گرماي آ

هنگامیکه نوجوان بودم و در مدرسۀ راهنمایی نیکـان درس مـی خوانـدم، در جریـان یـک مسـابقۀ فوتبـال، در اثـر برخـورد بـا یکـی از            
روز  10ام شکست، به نحوي که براي انجام عمـل جراحـی روي دسـتم     چپ و بینی بازیکنان تیم حریف، بدجور زمین خوردم و دست

در ایـن ایـام، بـراي اینکـه     . هفته مدرسه نرفتم 3-4در بیمارستان اختر بستري شدم؛ پس از آن نیز دو هفته در منزل بستري بودم و رویهم 
خوشـبختانه غـزل   . دون اینکه معنـاي ابیـات را درسـت بفهمـم    به نحوي اوقاتم را پر کنم، شروع به حفظ اشعار و غزلیات حافظ کردم، ب

پس از اتمام دوران دبیرستان و ورود به دانشـگاه، مواجهـۀ مـن بـا     . هایی که در آن دوران به حافظه سپردم، همچنان نزد من حاضر است 
فان او منتشر شده ، خوانده و از آنهـا بهـرة   از همان ایام تا روزگار کنونی، آثار متعددي را که دربارة شعر و عر. لسان الغیب جدي تر شد

مـاجراي مـن و معشـوق مـرا پایـان      « غـزل از غزلهـاي حـافظ را یافتـه ام ؛ کـه       20در سالیان اخیر نیـز توفیـق شـرح حـدودا     . وافر برده ام
  ....»نیست

   :دوستان عزیز را به غزل لطیفی که دیشب خواندم و زیر لب زمزمه کردم مهمان می کنم
  دل مگو که خطاست سخن اهلچو بشنوي 

  سخن شناس نئی جان من خطا این جاست
  آید سرم به دنیی و عقبی فرو نمی

  ها که در سر ماست تبارك اهللا از این فتنه
  در اندرون من خسته دل ندانم کیست

  که من خموشم و او در فغان و در غوغاست
  دلم ز پرده برون شد کجایی اي مطرب

  ر ما به نواستبنال هان که از این پرده کا
  مرا به کار جهان هرگز التفات نبود

  رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست
  پزد دل من ام ز خیالی که می نخفته

  خمار صدشبه دارم شرابخانه کجاست
  چنین که صومعه آلوده شد ز خون دلم

  گرم به باده بشویید حق به دست شماست
  دارند از آن به دیر مغانم عزیز می

  میرد همیشه در دل ماستکه آتشی که ن
  زد آن مطرب چه ساز بود که در پرده می

  که رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز هواست
  نداي عشق تو دیشب در اندرون دادند
  فضاي سینه حافظ هنوز پر ز صداست


