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تيتر مصور|كودكان و قصه پرغصه پناهندگي
سيلويانو   ملو

عارضم به محضرتان متن در حاشيه  زير ذره بينخارج از قاعده

هشتگ روز

اين روزها كه همه جا حرف از پول و بي پولي اس��ت و 
آدم هاي با جيب خالي، با حسرت و افسوس يا با خشم 
و عصباني��ت درباره رقم هاي نجوم��ي پول هايي كه 
اختالس ش��ده صحبت مي كنند، حرف زدن درباره 
فلسفه ش��ايد بي وجه بنمايد؛ به بيان س��اده »فكر 
نون باش كه خربزه آبه! ملت دارند از گش��نگي تلف 
مي شوند، تو از فلسفه حرف مي زني! همينه ديگه! به 
جاي اينكه از درد واقعي مردم بنويسي، اين مهمالت 
رو سر هم مي كني و ذهن مردم رو منحرف مي كني، 
اون وقت يه عده هم از فرصت استفاده مي كنند و پول 
م��ردم رو هاپولي مي كنند!«  حرف حس��اب جواب 
ندارد. اما واقعيت اين اس��ت ك��ه در باقي صفحات و 
س��تون هاي روزنامه و بلكه ده ها و صده��ا و هزاران 
رسانه جديد، از زبان آدم هاي مختلف و به بيان هاي 
گوناگون، آن قدر در اين باره داد سخن سر داده شده 
كه به يك معنا ديگر واقعا حرفي براي گفتن نمانده 
است!  حاال اگر قرار است نسبت به اين موضوع واكنش 
نشان بدهيم، بايد از »فلسفه پول« يا »فلسفه و پول« 
سخن بگوييم.  اتفاقا اولي يعني »فلسفه پول« نام يكي 
از آثار كالس��يك حوزه جامعه شناسي و فلسفه نيز 
هس��ت كه گئورگ زيمل، فيلسوف و جامعه شناس 
برجسته آلماني، بيش از صد سال پيش آن را نوشت. 
كتابي قطور و مثل عموم آثار بزرگ نظري، دشوار و 
پيچيده كه خوش��بختانه با وقفه اي تاسف برانگيز، 
اخيرا توسط شهناز مسمي پرست به فارسي ترجمه 
شده اس��ت. در همين بدو امر الزم به يادآوري است 
كه مطالعه اي��ن كتاب هزار صفحه اي، مس��تقيما و 
بي واسطه )با واسطه اش را نمي دانم( هيچ كمكي به 
پولدار ش��دن آدم نمي كند، اگر او را از كارهاي ديگر 
باز ندارد و موجب بيش��تر خالي شدن جيب هايش 
نشود! اين توضيح از اين جهت ضروري بود كه وقتي 
كتاب را با آن حجم شاهنامه وارش با خودم اين طرف 
و آن طرف مي ب��ردم، همه از عنوان متناقض نمايش 
)پارادوكسيكال( شگفت زده مي شدند و مي پرسيدند: 
»پول و فلسفه؟ فلسفه پول؟ يعني چه؟ يعني اين رو 

بخوني راز و رمز پول رو مي فهمي و پولدار مي شي؟!«
درست است. فلس��فه و پول بي واسطه ربطي به هم 
ندارند. فقط شايد ربط  مستقيم شان به هم اين باشد 
كه آدمي كه مي خواهد فلس��فه بخواند، بهتر است 
پولدار باشد يا پدرش پولدار باش��د، چون از فلسفه، 
همين طوري پولي در نمي آيد، مگر آنكه فلسفه خوانده 
محترم، راه و روش هاي »فرافلس��في« را بلد باش��د! 
امري كه خوش��بختانه يا متاسفانه بس��ياري از اهل 
فلسفه در ايران به لطايف الحيلي آن را به كار مي برند. 
اما زيمل در كتابش مي كوشد يك چيز را براي خودش 
و ما روش��ن كند، آن هم با روشي فلسفي. اينكه پول 
چيس��ت و چطور پديد مي آيد. بر اين روش فلسفي 
تاكيد مي كنيم، زيرا نگاه او غير از نگاه اقتصاددان هايي 
است كه مي كوشند پول به مثابه امري اولي و بالذات 
اقتصادي را با مقوالت اقتصادي توضيح دهند.  جان 
كالم زيمل اين است كه پول، نسبت و رابطه ميان اشيا 
است كه انسان براي شكل دادن به زندگي اقتصادي 
خود آن را پديد آورده است. انسان در فرم اقتصادي، 
چيزها را به صورت كاالهايي مصرفي در نظر مي گيرد 
و پول نحوه ربط و نسبت اين كاالهاست. بنابراين پول 
در ابتدا وسيله و ابزاري براي نشان دادن رابطه چيزها 
)يا همان كاالها( در زندگي اقتصادي انسان است، اما 
به تدريج به امري كه خودش مستقال ارزشمند است 
و اتفاقا به چيزهاي ديگر ارزش مي دهد، بدل مي شود.  
زيمل به ما خاطرنشان مي كند كه ارزش و اهميتي كه 
براي پول قائل هس��تيم، الاقل در بدو امر، برساخته و 
مصنوع انس��ان بوده اس��ت، بگذريم كه در روزگار ما 
خودش به ارزش��ي مس��تقل )اگر نگوييم باالترين 
ارزش ها( ب��دل و عياري ش��ده ب��راي ارزيابي ارزش 
همه چيز. اين آگاهي شايد ما را پولدار نكند، اما قطعا 
آزادي انسان و استقالل او از همه اين قيد و بندهايي 
كه دست و پاي او را بس��ته و زندگي او را در چرخه اي 
بي پايان براي بيشتر پول در آوردن محدود كرده، به او 

گوشزد  مي كند. 

عكس نوشت 

درس��ت  حاال 
ك��ه  اس��ت 
آلودگ��ي ه��وا 
و كمبود آب آش��اميدني در اس��تان 
خوزس��تان، بح��ران بس��يار مهم و 
پرس��روصداي اي��ن روزهاس��ت، اما 
اهالي اين اس��تان هن��وز عادت هاي 
قديمي خود را ترك نكرده اند و شبيه 
تابس��تان هاي گذش��ته آب تني در 
كانال هاي آب بندي و آبياري را ادامه 
مي دهند؛ تفريحي كه البته به شدت 
خطرناك اس��ت اما براي فرار از گرما 
براي م��ردم خوزس��تان راه حل هاي 
زيادي وج��ود ن��دارد. عكس��ي كه 
مي بينيد خبرگزاري مهر منتشر كرده 

است. 

همزمان ب��ا خبرهايي كه درب��اره اعتراض هاي معيش��تي 
كاميون داران به گوش مي رسد، اهالي توييتر فارسي هشتگ 
»كاميون نوش��ت« را داغ كرده اند؛ هشتگي بي ربط به قصه 
فعلي كاميون داران و درباره تمام نوش��ته هايي كه در جاده  
و خيابان ها پش��ت كاميون ها مي بينيم و معم��وال خواندن 
آنها سرگرمي جاده اي به حس��اب مي آيد. آنچه مي خوانيد 
منتخبي از اين توييت هاست كه در هشتگ »كاميون نوشت« 
جمع شده و البته تعداد زيادي از آنها همراه با عكس كاميون 

مربوطه، پست شده است: 
»كوه از باالنش��يني رتبه اي پيدا نكرد، جاده از افتادگي كوه 
باال مي رود«، »سحرخيزان به پا خيزيد كه ساالر ايران آمد«، 
»خاكي ش��و... قبل از اينكه خاكت كنن��د«، »زندگي بدون 
عشق، مثل ساندويچ بدون نوشابه است«، »عاقبت دانشگاه 
آزاد...«، »شب و روز رانندگي در جاده ها كار من است، از خطر 
باكي ندارم چون خدا يار من است«، »گرپادشاه عالمي آخر 
گداي مادري«، »وقتي ارزش ها عوض مي ش��ود، عوضي ها 
با ارزش مي شوند«، »آب رادياتور ماشين بخور، محتاج نامرد 
نباش«، »اين دنيا مجهز به دوربين مدار بسته است«، »يكي 
بود... هنوز هم هس��ت«، »شكر حق گر ش��غل ما رانندگي 
اس��ت، غيرت و زحمت اصول بندگي اس��ت،  گر نرفتيم ما 

ش��بي را خواب ناز، رزق پاك خورديم و هس��تيم سرفراز«، 
»س��رپاييني برنده، سربااليي ش��رمنده«، »عفت از ناموس 
مردم كن اگر باغيرتي، تاكنند عف��ت از ناموس تو باغيرت«، 
»بوق نزن، مس��ووال خوابن«، »از تو حركت؛ از من دوس��ت 
داشتن«، »تكيه بربالين غربت زده ام من همه شب، تا كه بهر 
دو نان منت نامرد نكش��م«، »گلگيرم ولي گل نمي گيرم«، 
»تن مرد و نامرد يكي است، روزگار بايد گذشت تا بداني مرد 
كيست و نامرد كيست«، »علم بهتر است يا ثروت؟ هيچ كدام، 
ذره اي معرفت«، »يك دل غم زده را گر ز كرم شاد كني، به ز 
صد مسجد ويرانه كه آباد كني«، »رادياتور عشق من بهر تو 
آمد به جوش«، »اي روزگار، با ما ش��دي ناس��ازگار«، »پول 
نداشته باش��ي، قصاب س��ركوچه هم بهت دل نمي ده، چه 
برسه به عش��ق«، »قهرمان كس��ي كه فقط خداش رو داره، 
سر هر امتحان مي كنه همه تقلب هاش رو پاره«، »هميشه 
آسمان ابري نيس��ت«، »ما آدم ها فقط تو ترافيك پشت هم 
هستيم«، »ياعلي گفتم و قسط آغاز شد«، »اون كه با ديدنت 
كف مي كنه دلستره، نه من«، »ببخشيد پشتم به شماست«، 
»همه از مرگ مي ترسن، من از رفيق نامرد«، »ميخ نگاهت 
پنچرم كرد«، »كوه رنج مادر، سلطان غم پدر« و »كشتي از 

توفان نترسد تا خدا با ناخداست«. 

هم��راه همس��رم در يكي 
برلي��ن  خيابان ه��اي  از 
مي كردي��م.  پي��اده روي 
نيمه ش��ب ب��ود. ش��هر و 
مغازه ه��ا تعطي��ل بودند 
و پياده رو ه��ا و خيابان ها 
خلوت. از دور ديديم چراغ هاي مغازه اي روشن 
اس��ت. ناخودآگاه به سمتش كش��يده شديم. 
س��لماني بود؛ نه البته يك س��لماني معمولي. 
دكوراس��يون خ��وب و گرم��ي داش��ت. تمام 
اجزايش در هارموني با يكديگر بودند. س��قف 
چوبي اش حس وح��ال بومي تر و صميمي تري 

بهش مي داد.
 كف پوش پاركتش واكس خورده و جاروش��ده 
بود؛ جوري كه فكر مي كردي براي مراس��مي 
آم��اده اش كرده اند. هر س��ه صندل��ي كارش 
با زاويه اي يكسان برگش��ته بودند رو به در، تا 
هر رهگذري را- حتي در آن نيمه ش��ب وسط 
هفته- به سوي خودش��ان فرابخوانند. ساعت 
روي ديوار مغازه ب��ا گرينويچ تنظي��م بود؛ نه 
دو دقيقه جلو بود، نه پن��ج دقيقه عقب. رديف 
شامپوها و ش��وينده ها با نظم و بر اساس رنگ 
بسته بندي هاي شان توي قفسه ها چيده شده 
بودن��د. و همه اينها زي��ر نورپ��ردازي دقيق و 
حساب ش��ده اي بود كه قرار بود و به خوبي هم 
موفق مي شد جزييات فكرش��ده مغازه را قاب 
كند توي چشم هر ناظري كه در آن نيمه شب 
در آن پي��اده رو ق��دم م��ي زد. با اينك��ه مغازه 
بس��ته بود، نديده و نش��ناخته مي شد فهميد 
كه صاح��ب مغازه، هم عاش��ق كارش اس��ت، 
هم آدمي حرفه اي اس��ت و هم ب��راي خودش 
احترام زيادي قائل است. يادم افتاد كه سال ها 
پيش در دانش��كده معم��اري، وقت��ي به يكي 
از دانش��جوهايم كه چند ورق پژوهش��ي را كه 
انجام داده بود، نه تنها تاي��پ و صحافي نكرده 
بود كه حتي زحمت طلق و شيرازه كردن شان 
را هم به خ��ودش نداده بود، گفتم »متاس��فم 
كه اينقدر كم ب��ه خودت احت��رام مي ذاري«، 
يك جور گن��گ و منگي نگاهم ك��رد كه درجا 

فهميد، هيچي از حرفم نفهميده. 
چ��ون در ميانه ه��اي ترم ي��ك ب��ار به خاطر 
ك��م كاري مواخذه اش ك��رده بودم، ب��ا وجود 
توانايي هاي��ش، لج كرده بود و مي خواس��ت با 
آن جور تحويل دادن كارش، به من بي احترامي 
كند يا بي اهمي��ت بودن درس��ي را كه آن ترم 
با من داش��ت، يادم بي��اورد. اصال ب��ه اين فكر 
نكرده بود كه با اين كار، اولين كس��ي كه بهش 
بي احترام��ي مي ش��ود، خ��ودش اس��ت. فكر 
نكرده بود كه براي نش��ان دادن اعتراضش به 
من، نبايد كاري كند كه احترام خودش را زير 
پا بگذارد يا ش��عور خودش را زير س��وال ببرد. 
حاال چند س��ال گذش��ته و او حتم��ا ديگر آن 
جوان آتشين مزاج نيس��ت. اما احتماال يكي از 
همان هايي است كه به عنوان نافرماني مدني، 
آشغال مي ريزند توي پياده رو، يا زباله هاي شان 
را تفكي��ك نمي كنن��د، ي��ا ب��ه درخت ه��اي 
جلوي خانه ش��ان در كوچ��ه آب نمي دهند، يا 
ماشين شان را دوبله پارك مي كنند، يا... غافل 
از اينكه هر كدام از اين كارها، بيشتر و پيش تر 
از آنكه اعتراضي به ديگري باش��د، بي احترامي 
و تجاوزي به خود است. نمي دانم از سر آگاهي 
و عمد بوده يا ب��ه خاطر ناآگاه��ي و جهل، كه 
در نظام آموزش��ي ما، آموزش »دوست داشتن 
خود« و »احترام گذاش��تن به خ��ود« اين طور 
مغفول و مت��روك مان��ده. ما اگ��ر خودمان را 
دوست مي داش��تيم، اگر براي خودمان احترام 
قائل مي بوديم، حال  و روز خودمان و شهرمان 

و كشورمان حتما خيلي بهتر از اينها مي بود. 

باور كنيد اگر به ي��ك نفر صد كلمه روي صد 
كاغذ بنويس��ند و بدهند و از او بخواهند كه 
به عمد جمله ه��اي بي در و پيكري بس��ازد، 
حاصل كار بهتر از ايني مي ش��ود كه االن در 
متن ترانه ها و تصنيف هاي ما هس��ت. يعني 
حتي اگر عمدا بخواهد جم��الت نامفهوم و 
بي خاصيت بسازد نمي تواند تا اين اندازه كه االن بي سليقگي به خرج 
داده مي شود بي سليقگي كند.  پديده اي به نام تهيه كننده محوري 
چنان دامان موسيقي پاپ و سنتي با كالم ما را گرفته است كه حاال 
حاالها ول كنش نيس��ت. اين اعجوبه ها كه معلوم نيس��ت طي چه 
سازوكاري مجوز تهيه كنندگي گرفته اند انگار از سطح بي سليقه ترين 
آدم هاي جامعه هم بي س��ليقه ترند و هر كاري كه دل شان بخواهد 
مي كنند كه س��طح فهم و درك ديگران را از موسيقي به طور اعم و 
كالم به طور اخص پايين تر بياورند.  البته ناگفته نماند كه منظورم همه 
تهيه كننده هاي موسيقي نيست. به هر حال در اين حرفه هم آدم هاي 
قابلي وجود دارند كه از قضا توسط همين تهيه كننده هاي تازه از راه 
رسيده به حاشيه برده شده اند. من به واسطه عالقه و كارم كم با اين 
گروه از تهيه كننده هاي بازاري كه ميانگين سني شان كمتر از سي و 
يكي دو سال است برخورد نداشته ام. اين گروه چند ويژگي مشترك 
دارند: سن و سال شان كم است. پدرهاي پولداري دارند. خوش پوش 
و بي ادبند. تقريبا اس��م هيچ آهنگس��از با س��ابقه اي را نمي دانند و 
كليدي ترين جمله اي كه در كالم شان به كار مي برند كلمه »فروش« 
است. دليل محكم اغلب آنها از ورود به دنياي موسيقي هم اين بوده 
كه بتوانند با سلبريتي ها بپرند و بعد پز بدهند كه ما فالنيم و بهمانيم. 
واال اگر اين دليل را نداش��تند در همان شغل قبلي ش��ان كه واردات 
لباس زير يا الستيك ماشين و ژيلت و... بوده بيشتر سود مي كرده اند و 
دليلي براي ورودشان به دنياي موسيقي وجود نداشته.  من به واسطه 
آهنگس��ازها و خواننده هاي مختلفي بارها روبه روي تعدادي از اين 
دوستان نشسته ام. هيچ يك از آنها تفاوت حافظ و كارو را نمي دانند. 
آنها نمي دانند كه ش��اعري به نام س��عدي هم در اين مملكت وجود 
داشته. حافظه شان فقط در حد به خاطر سپردن آهنگ هايي است كه 
روزي در مجالس عيش و نوش شان شنيده اند و توقع شان از شاعر هم 
اين است كه كالم هاي آبكي اي از همان دست بسازد تا معشوق شان 
از آنها لذت ببرد.  يك بار نيم ساعتي با يكي از آنها سروكله زدم تا به او 
بفهمانم جمله »چو مي روي به پاساژ حس جون من رو بخر« درست 
نيست. اما بعد از نيم ساعت از جايم بلند شدم و گفتم كه براي هيچ 
قراردادي هيچ وقت به دفتر هيچ تهيه كننده هنرمندي نخواهم رفت؛ 

حتي اگر مجبور باشم ترانه و تصنيف ننويسم. 

استفاده از رسانه، در عصر ارتباطات بخشي از زندگي 
روزمره ما ش��ده است؛ آنقدر كه ش��ايد سخت باشد 
زندگي مان را بدون گوشي هاي هوشمند و شبكه هاي 
اجتماعي كه عضوشان هستيم و كامپيوترهاي مان 

تصور كنيم. 
حتي ممكن اس��ت گاهي از خودمان بپرسيم وقتي 
اينستاگرام، توييتر و تلگرام و واتس آپ و غيره نبود 

چطور وقت مان را مي گذرانديم؟
ما روزانه با خواندن خبرهاي تلخ و پر از خش��ونت با 
حس��رت به روزهايي فكر مي كنيم كه خبرهاي بد 
را با اين س��رعت نمي ديدي��م و نمي خوانديم. حتي 
شايد با خودمان فكر مي كنيم روزهايي كه كمتر به 
سراغ رس��انه هايي كه عضوشان هس��تيم مي رويم، 
كمتر احساس اضطراب، نااميدي يا خشم را تجربه 

مي كنيم. 
اين دوگانگ��ي در مواجهه با فضاي مج��ازي، اصال 
عجيب نيس��ت و اين را در نظريه هاي بعضا متضاد 

نخبگان رسانه شناس هم مي توان مشاهده كرد. 
خاصيت س��رعت در انتقال محتوا، تعاملي و رايگان 
بودن، كاربرمحور ب��ودن، تمركز زداي��ي در كنترل 
و نظ��ارت در ش��بكه هاي اجتماع��ي و… همگي 
ويژگي هايي است كه آنها را به تيغ دو لبه اي تبديل 
كرده اند كه همانقدر كه جذابند، مي توانند ترسناك 
باش��ند.  مطالعات جهاني نش��ان مي دهد كاربران 
ش��بكه هاي اجتماعي در صورتي كه استانداردهاي 
بازنماي��ي اخبار خش��ونت آمي��ز را رعاي��ت نكنند 
مي توانند كامال مخ��رب عمل كنند، اما از س��ويي 
كمپين هاي بسياري در جهان نيز با تكيه بر آموزش 
همگاني س��واد رس��انه اي اين كژكاركرد را تضعيف 
كرده و تمركز خ��ود را به اس��تفاده از ش��بكه هاي 
اجتماعي براي پيشگيري از خشونت يا شيوع آن در 
سطح جامعه قرار دادند و بس��يار هم موفق بوده اند. 
بنابراين مي توان نگاه تهديدآميز به فضاي مجازي را تا 
حدودي به عقب راند و پرسيد براي بازنمايي خشونت 

بايد چه استانداردهايي را رعايت كرد؟
اگرچه پاسخ به اين سوال در چند خط نمي گنجد اما 
مي توان به صورت گذرا ب��ه برخي از مهم ترين موارد 

اشاره كرد:
1- امنيت و آرامش افرادي كه مورد خش��ونت قرار 
گرفته اند بايد اولين اولويت منتش��ركنندگان خبر 
باشد. هيچ داس��تان خبري در صورتي كه جسم يا 
روان قرباني خش��ونت را به خطر بيندازد، ارزشمند 

نيست. 
2- هويت قربانيان خش��ونت را افش��ا نكني��م ؛ نام 
قربانيان خش��ونت را نبايد بدون رضايت مطلق آنها 
افشا كرد و در صورتي كه قربانيان خشونت يا نزديكان 
آنها در خانه هاي امن هستند،  نبايد نام و نشان محل 

اقامت شان را افشا كرد. 
3-  قرباني خشونت، هرگز مقصر نيست؛  هرگز نبايد 
قرباني خشونت را شماتت كرد،  حتي اگر سهل انگار 
بوده يا جرات نمي كند ابعاد فاجعه را افشا كند. بايد 
وضعيت روحي و رواني قربانيان خش��ونت را مد نظر 
ق��رار داد و با همدلي آنها را به مقابل��ه با عواقب مورد 

خشونت قرار گرفتن ترغيب كرد. 
4- عملگرا باشيم؛ فعاالن رس��انه اي )روزنامه نگاران 
و شهروند-خبرنگاران( مي توانند راهكارهايي كه در 
عمل مي تواند به پيشگيري از خشونت يا مقابله با آن 
كمك كند را شناسايي كنند و در كنار پوشش اخبار 
مرتبط با خشونت، به راه هاي عملياتي مقابله با آن نيز 
اش��اره كنند. به عنوان مثال يادداشت هاي حقوقي، 
روانشناسي و جامعه شناختي و اشاره به سازمان هاي 
حمايت كننده و… در كن��ار گزارش هاي مرتبط با 
خشونت مي تواند به قربانيان بالقوه خشونت كمك 

كند تا چرخه خشونت را متوقف كنند. 
5- باي��د به اخ��الق پايبند ماند؛ موضوع خش��ونت 
نه فق��ط در ايران كه در سراس��ر جه��ان موضوعي 
حساس و پر ريسك است. بنابراين الزم است كه در 
پوشش اخبار خشونت، اخالق و به خصوص اخالق 
رسانه اي را مد نظر داشته باشيم و به امنيت خودمان 
و شخصيت هاي گزارش هاي مان هميشه فكر كنيم. 
ابعاد حقوقي ادعاهاي م��ان )در خصوص خودمان و 
قربانيان خشونت و متهمان خشونت ورزي( را مد نظر 
قرار دهيم و با دقت در انتخاب كلمات، جانب انصاف و 

دقت را رعايت كنيم. 
6- چشم انداز بلندمدت داشته باشيم و  در مواجهه 
با هر خبري بايد فك��ر كرد كه چه چش��م اندازي را 
دنبال مي كنيم؟ آيا مي خواهيم خش��ونت و ضرب و 
جرح و تجاوز به قربانيان خشونت كاهش پيدا كند؟ 
اگر هدف اين است بايد در نگاه هاي تحليلي و دقيق 
عوامل بروز خشونت را شناسايي كنيم و بر اين اساس 
در كنار هر خبر و گزارش خش��ونت محور، به سمت 
كاهش عوامل خش��ونت زا گام برداري��م. براي مثال 
اگر جايي قانون راه را بر خش��ونت نبس��ته به دنبال 
اصالح قانون باش��يم و اگر جايي س��نت خشونت را 
توجيه مي كند درصدد آگاهي رس��اني و برانداختن 

سنت هاي مخرب باشيم. 
7- بر اس��اس اصول بشردوس��تانه رفتار كنيم. بايد 
بسيار مراقب باش��يم كه ش��يوه نگارش ما منجر به 
انگ زني به قومي��ت،  مذهب يا نژاد خاصي نش��ود 
و همواره حقوق انس��ان ها را محور و اصل اساس��ي 

نوشته هاي مان قرار دهيم. 
اين ليس��ت را مي توان ادامه داد. اما چطور اس��ت با 

تمرين همين چند استاندارد ساده شروع كنيم؟

عاقبت فرار از مدرسه

لطفا خطرناك نشويدچو مي روي به پاساژ خودت را دوست بدارفلسفه و پول
مرضيه كوهستاني غالمرضا طريقيكاوه   فوالدي نسبكاوه  رهنما

#كاميون نوشت

محمدعل��ي مرادي متولد س��ال 
1338 و از فع��االن پرجن��ب و 
جوش جنب��ش چپ ب��ود. او در 
دهه ش��صت و با اي��ن اعتقاد كه 
فعاليت سياس��ي ب��دون بنياد و 
چش��م انداز فك��ري راه به جايي 
نمي برد، به آلمان مهاجرت كرد. 
از نگاه او تا زماني كه پژوهش��گر، فلسفه و زبان آلماني 

را نياموخته باشد نمي تواند فلسفه غرب را بشناسد. 
مرادي معتقد بود فلس��فه آلماني براي ما بسيار مفيد 
اس��ت، زيرا ش��باهت هايي ميان اين فلس��فه با سنت 
عرفاني اي��ران وجود دارد. در آلمان اين پژوهش��گر از 
پايه ش��روع به آموختن فلسفه از ليس��انس تا دكتري 
كرد و در رس��اله خود موضوع آگاه��ي و خودآگاهي 
ن��زد فيخته )فيلس��وف آلماني( را مورد بررس��ي قرار 
داد. نگاه م��رادي به فلس��فه انضمامي ب��ود؛ يعني به 
موسيقي، انسان شناس��ي،  فيلم،  تئاتر،  جامعه شناسي 
و فرهن��گ نيز نظر و توجه داش��ت و اساس��ا نوع نگاه 
خود را آنتروپلوژيكال مي دانس��ت. از او پرسيده بودند 
هجرت از اصفه��ان به آلمان چه تاثي��ري بر زندگي او 
داشته اس��ت و مرادي همواره پاس��خ مي داد كه اين 
هجرت ش��خصيت و انديش��ه او را تغيير داده اس��ت. 
مانند بسياري از انسان هاي بزرگ كه معموال هجرتي 
در حوزه هاي آفاقي يا انفس��ي دارند،  مرادي هجرتي 
در هر دو زمينه داش��ت و به تعبي��ر خودش متدويك 

انديشيدن را با اين هجرت آموخت. 
مرادي برخالف بس��ياري از هم نس��الن خود همسر، 
 خانه يا ثروتي نداش��ت اما دلي پرس��ودا هم��واره با او 
بود و تمام زندگي خود را صرف عش��ق، آرمان و شور 
انقالبي خود كرد. به اعتقاد اين پژوهشگر،  فلسفه آنجا 
آغاز مي ش��ود كه انقالب و پيكار و كنش هاي سياسي 
پايان مي گيرد. از اين رو باي��د گفت وگوي مفهومي را 
معيار قرار داده و انديش��ه هاي خود را بفلس��فيم و به 
دنبال اين نباشيم كه نگاه هاي ديگران نسبت به خود 
را تبيين كنيم. بلكه بايد دس��ت به خوانش��ي از منظر 
ايراني بزنيم. او در همين زمينه جمله معروفي داشت 

كه مي گفت »ما نيز مردماني هستيم«. 
در همي��ن رابطه زماني ك��ه به آلمان رف��ت از قضا به 
سنت فكري و فلس��في و عرفاني ايران و جهان اسالم 
بيش��تر متمايل ش��د و مي گفت كه در آنجا سنتي تر 

شده است. 
او از اي��ن دوره تا زم��ان حاضر به متون اصلي بس��يار 
مراجعه مي كرد و درباره ابن رش��د، ابن سينا، فارابي و 
مالصدرا بسيار مطالعه و سخنراني كرد و در اين اواخر 

در حال بازخواني مالصدرا بود. 
ام��ا م��رادي ك��ه م��ن فرات��ر از انديش��ه و فلس��فه 
مي شناختم، مردي رئوف و مهربان در حوزه شخصي 
ب��ود. در مقابل زماني كه مس��اله به ح��وزه عمومي و 
منافع ملي بازمي گش��ت بس��يار جنگنده مي شد، با 
كسي رودربايستي نداش��ت و نقدهاي خود را مطرح 

مي كرد. 
او در نقده��اي خود بس��يار دقيق بود و فلس��فه را به 
مثابه مجموع��ه اي از محفوظات نمي ديد. او فلس��فه 
را زندگي مي كرد. به اين معنا، زمان��ي كه از هايدگر، 
 نيچه،  كانت،  هگل،  چرخش كپرنيكي سخن مي گفت 
قصد نداشت آنها را به عنوان مجموعه اي از محفوظات 
به جامعه روشنفكري و دانشجويان خود منتقل كند. 
بلكه ت��الش مي كرد نوع ن��گاه خود را ب��ه عنوان يك 
ايراني به اين مباحث گره بزند و باور داشت براي فهم 
جامعه ايراني امروز نياز داريم ن��گاه خود را به كانت يا 
هگل به عنوان متفكران غربي تغيي��ر دهيم. از نظر او 
نوشته هاي اين فيلس��وفان آثار كالسيكي هستند كه 
متعلق به جامعه بشري است. با اين تفاوت كه مواجهه 
سو ژه ايراني با كانت بايد متفاوت از سوژه فرانسوي يا 
آلماني باشد. او صاحب علم و حلم بود؛ به زبان عالمه 
اقبال اله��وري متفكران يا صاح��ب قلمند يا صاحب 

قدم و مرادي هم صاحب قدم و هم صاحب قلم بود.
عضو هيات علمي )دانشيار( پژوهشگاه علوم 
انساني و مطالعات فرهنگي

محمدعلي مرادي درگذشت 

مردي كه فلسفه را زندگي كرد 

جواد ميري

در همين حوالي

نشست روزحركات موزون

هست تو پايتختي كه مي بيني/ يه عالمه مسير زيرزميني
كلي تونل، يه عالمه راهروئه/ يكي از اين راه��روها متروئه

اگر مي خواي بدون تاخير بري/ تو شهر ما بهتره از زير بري
تونل ها بهترين مسير شهرن/ مسيرهاي اصلي زير شهرن

تو شهر ما تو زندگي تو بازي/ اگر كه رو بازي كني مي بازي

اگر كه رو   بازي كني مي بازي
ش��ب »يارعلي پورمقدم« در موسس��ه هفت اقليم برگزار مي ش��ود. قرار است چهارش��نبه اين هفته و در ادامه 
نشست هاي شبي با نويسندگان پيشكسوت در موسسه هفت اقليم، پورمقدم مهمان اين نشست باشد و براي 
حاضران صحبت كند و به سواالت عالقه مندان پاس��خ دهد. پوريا فالح، مجري اين برنامه است و روابط عمومي 
موسسه هفت اقليم درباره اين نشست توضيح داده است: »مخاطبان ادبيات داستاني و نويسندگان طي اين جلسه 
از تجربه هاي نويسندگي يارعلي پورمقدم آگاه خواهند شد و فرصتي خواهند داشت كه ضمن آشنايي با جهان بيني 
اين نويسنده، سواالت و ابهامات احتمالي درباره شرايط الزم براي نوشتن داستان، چگونگي مواجهه با موانع نوشتن 

و رويكرد به فضاي نويسندگي را مطرح كنند«. اين برنامه ساعت 6 بعدازظهر آغاز مي شود. 

شبي با نويسنده در موسسه هفت اقليم

مهدي استاد احمد


