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آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد
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در همين حوالي

فح��ش دادن ب��ه محس��ن 
هاش��مي را هي��چ رقم��ه 
نمي فهم. از آن  مستند سازي 
كه دعوي تاريخ پژوهي دارد 
هيچ توقعي ندارم. بر انساني 
كه س��راپا كينه است هيچ 
حرجي نيس��ت كه چش��م 
بربندد و دهان بگش��ايد به عربده و دشنام و تهمت. 
او نه گوش��ي براي ش��نيدن دارد و نه دلي براي مهر 
ورزيدن و نه عقلي براي انديشيدن. همچون كودكي 
لجوج براي رس��يدن به خواس��ته هايش هيچ حد و 
مرزي نمي شناسد. اما از دوستان روزنامه نگارم توقع 
دارم. بدجوري هم توق��ع دارم. توقع دارم قبل از آنكه 
به محسن هاش��مي فحش بدهند دست كم يك بار 
گفت وگويش را ببينند. يك گفت وگوي كوتاه دو، سه 
دقيقه اي كه اصال يك كالس درس است براي همه 
آنها كه دعوي كار سياس��ي دارند و نه تنها براي اهل 
سياس��ت كه براي همه ما مي تواند سرمشق باشد تا 
بدانيم در موضوعي حساس چگونه مي توان سخن 
گفت. ت��ا بدانيم در چنين مواقع��ي چگونه مي توان 
هم جانب انصاف را فرونگذاشت و هم گزك به دست 
دش��منان نداد. تا بدانيم چگونه مي توان هم بر س��ر 
عقايد خود باقي ماند و هم چيزي نگفت كه حريفان 
و رقيبان را برآشوبد. اين فيلم كوتاه را مي توان بارها 
و بارها ديد و بر س��ر كلم��ه كلمه آن درن��گ كرد تا 
معناي واقعي رندي و سياس��تمداري آش��كار شود. 
آنها كه محسن هاشمي را به خاطر اين گفت وگوي 
كوتاه- توجه بفرماييد كه فعال فقط و فقط موضوع اين 
يادداشت همين گفت وگوي كوتاه است- مستحق 
دش��نه و دش��نام مي دانند و او را به سازش��كاري و 
عقب نشيني از عقايدش متهم مي كنند نه سياست 
مي فهمند و نه محسن هاشمي را خوب مي شناسند. 
اگر فكر مي كنند سياس��ت يعني حرف هاي مهيِج 
پوپوليستي بهتر اس��ت به همان معجزه هزاره سوم 
دخيل ببندن��د و اگر هم براين پندارند كه محس��ن 
هاشمي اكبرگنجي است بهتر است هر چه سريع تر 
به روانپزشك مراجعه كنند. در راه اصالِح كژي ها كه 
خطرهاست در آن، ش��رط اول قدم صبوري و تعقل 

است. هر كه دارد سر همراهي ما بسم اهلل. 

جامع��ه  در  م��ا  اكث��ر 
و  رس��مي  زندگي ه��اي 
ثابت ش��ده اي را ب��ه عنوان 
مرجع و اصول پايه ش��يوه 
زندگي مي شناس��يم. يك 
بار وقت��ي با يك پزش��ك 
مصاحبه مي ك��ردم، درآمد 
خودش را با طالفروش مقايس��ه مي كرد و از اين 
جهت كه طالف��روش داراي پ��ول، مكنت، ويال و 
ارزش اجتماعي است، خود را با او قياس مي كرد. 
اگرچ��ه در ب��ازار داغ فعاليت ه��اي علمي اغلب 
مردم دنبال يادگيري حرفه پزش��كي هستند، اما 
من مي ديدم كه پزش��ك هم دنبال قياس خود با 
طالفروش است. در نتيجه، مرجع هاي ما به سوي 
فعاليت اقتصادي درآمدساز و بازتوليد حرفه هاي 

آكادميك به مثابه شغل درآمد ساز هستند. 
در نتيجه، رش��ته ها و كارهايي كه خود را با چنين 
ش��يوه كار و كرداري قياس و تطبيق نمي دهند، 
رفته رفته از آن ور بام مي افتند. در واقع همان طور 
كه از قديم هم خانه هاي اعيان و اش��راف مي تواند 
امروزه به عن��وان ميراث فرهنگي قلمداد ش��ود، 
كار افراد درآمدساز و خوش گذران امروز به عنوان 
مرجع اصل��ي معناگ��روي در زيس��ت روزمره به 
ش��مار مي رود. به همين جهت هم سال هاي سال 
اس��ت كه همه از پول خرج كردن لردي و زندگي 

الكچري و امثالهم صحبت مي كنند. 
در نتيج��ه، به تدري��ج در جامعه زندگ��ي آدم هاي 
فرودست اقتصادي مانند معلم، دهقان، كارگر و... به 
زعم تالش ها و وفاداري هاي بسياري كه آنها در طول 
تاريخ انجام داده اند خارج از مرجعيت اجتماعي قرار 
مي گيرد تا جايي كه ش��ايد بتوان گفت امروزه آنها 
خارج از گود زندگي مي كنند و در مركز زمين تماشا 
قرار نگرفته اند. ما مي گوييم كه »مردم همه چيزشان 
به چشم شان است«، »از دل برود هر آن كه از ديده 
رود«... در نتيج��ه، آن نوع زندگي ك��ه كمتر عيان 
مي شود، مورد جست وجوي مردم قرار نمي گيرد و 
به تدريج شيوه زندگي گروه هايي كه خود را بازتاب 

بيشتري مي دهند، بر فرهنگ عامه سيطره مي يابد. 

قرار نيست هر وقت کسی غلِط ما را در گفتار 
يا نوش��تارمان می گيرد، بالفاصله بگوييم 
»غلط مصطلح« است. غلط مصطلح يا غلط 
مش��هور، با همه ی غلط بودنش، آن قدرها 
هم بی حس��اب و کتاب نيس��ت. مث��اًل اگر 
به ج��ای »اصط��کاک« بگويم يا بنويس��م 
»اصطحکاک« و در جواب کسی که غلطم 
را گرفته، بگويم غلط مصطلح است، حق می دهم که چشم هايش 

گرد شود و بگويد: »غلط کردی که غلط مصطلح است.«
ولی مثاًل اگر بگوييم فالن راننده س��وبله پارک کرده، يا شايد هم 
چوبله، اين يک غلط مصطلح است. يعنی غلطی که استفاده از آن 
بسيار رايج اس��ت در حدی که ديگر نمی توان آن را به راحتی جزو 
غلط ها رديف ک��رد. مثال ديگرش واژه ی فرانس��وی »دولوکس« 
اس��ت. دولوکس در زبان فرانس��ه برای چيزی ب��ه کار می رود که 
تجمالتی و باشکوه باشد، اما خيلی از فارسی زبانان تصور می کنند 
که اين کلمه از ترکيب عدد دو با کلمه ي لوکس ساخته شده و برای 
همين، کلمه های س��ه لوکس و چهارلوکس را هم بر مبنای تصور 

خودشان می سازند و به کار می برند.
يا از اي��ن پرکاربردت��ر، واژه های س��ه قلو و چهارقلو و... بر اس��اس 
کلمه ی دوقلوس��ت. دوقلو يا دوغلو در اصل و ريشه اش يک واژه ی 
ترکی است مرکب از »دوق« و »لو«. ريشه ی دوق، مصدر دقماق يا 
دغماق به معنای زادن است. »لو« هم عالمت نسبت است. بنابراين 
کلمه ی ترکی دوقل��و برای همزاد و جفت به کار م��ی رود. اما مثل 
همان »دولوکس«، خيلی ها خيال می کنند اين کلمه از دو قسمت 
عدد دو و »قلو« ساخته ش��ده، پس سه قلو و چهارقلو و پنج قلو هم 

داريم. 
اين خود از پويايی و زايندگی ش��يريِن زبان اس��ت ک��ه می تواند 
صورِت يک واژه از زبان ديگر را بگيرد و در ساخت واژه های ديگر در 
معنای ديگر، از آن استفاده کند. ساختی که در ابتدا غلط محسوب 
می شود، اما به کام گويندگان عام آن زبان آن قدر شيرين می آيد تا 
کم کم می شود غلط مصطلح و مشهور، و بعد هم به جايی می رسد 

که ديگر جنبه ی غلط بودنش را کاًل از دست می دهد. 
اما باور کنيد که هر غلطی غلط مصطلح نيست؛ خصوصًا غلط هايی 
اماليی از قبيل همان اصطحکاک به جای اصطکاک که در ابتدای 
اين يادداش��ت گفتم. اصطکاک يک مصدر عربی است که در زبان 
فارسی به معنای سايش و مالش جا خوش کرده و دارد زندگی اش 
را می کند. خداوکيلی رويتان می ش��ود مثاًل مال��ش را بگوييد يا 
بنويس��يد مالحش و بعد که ايرادتان را گرفتند، جواب بدهيد که 

غلط مصطلح است؟!

ي��اد ك��ردن از ب��زرگان اين 
مملكت زماني كه سايه شان 
پابرجاست و صداي گرم شان 
را مي توان ش��نيد س��عادت 
بزرگي اس��ت. پنجم دي ماه 
س��الروز تولد دكتر عزت اهلل 
اس��ت؛ مترجمي  فوالون��د 
قهار كه كتاب هايي مهم را در س��ال هايي مهم تر به 
فارس��ي زبانان هديه كرده، طعن و لعن شنيده اما در 

گوشه اي بي سروصدا به كارش ادامه داده است. 
فوالدوند مترجم است، تكنسين زبان نيست، متن را 
بعد از فهميدن به فارسي برگردانده به همين دليل 
اس��ت كه خواننده كتاب هايش بي واسطه با انديشه 
نويسنده روبه رو مي شود و دست اندازهاي زبان بيگانه 
درگيرش نمي كند، گويي نويس��نده آن كتاب را به 
زبان فارسي نوشته است. شايد يكي از داليلي كه ما 
انديشه هاي آرنت و پوپر را بيشتر از بودريار و آگامبن 
و رانس��ير مي شناس��يم اين باش��د كه آنها را از زبان 
مترجمي فراگرفته ايم كه خود انديشه هاي ش��ان را 
فهميده و به همين دليل به صورت قابل فهمي براي 
ما بازگو كرده است. دغدغه او خرد و آزادي است كه 
هر كدام بي ديگري محنتي بزرگ ب��راي مردم يك 

ملت است. 
با نگاهي به نام كتاب هاي ع��زت اهلل فوالدوند و تاريخ 
چاپ هر كدام از آنها عالوه بر روش��ن ش��دن دغدغه 
او در 5 دهه اخير، مساله مهم ديگري هم بر ما عيان 
مي شود و آن اين است كه در سخت ترين سال هاي 
اين ديار چراغي در گوشه اي روشن بوده كه وفادارانه 
در فكر اداي دين به مردم و سرنوشت اين كشور است. 
او 10س��ال قبل از انقالب گريز از آزادي اريك فروم 
را منتشر كرد سال 59 كتاب خش��ونت هانا آرنت را 
مي شد به زبان فارسي خواند و دو سال بعدش انقالب 
را. سال 1364 جامعه باز و دشمنانش اثر مهم كارل 
پوپر به فارسي ترجمه ش��د. همين چند جلد براي 
درخشش ابدي يك مترجم كافي است اما بيش از 40 
كتاب مهم ديگر در حوزه فلسفه و علوم سياسي در 4 
دهه گذشته با قلم گرانقدر ايشان ترجمه شده است. 
تولد اين استاد عزيز بر همه كس��اني كه از او چيزي 

آموخته اند مبارك باد. 

هر غلطی غلط مصطلح نیستزندگي هاي خارج از گوددر دفاع از محسن هاشمي

نگاه آخر

من منكر نابس��اماني ها و كم و كاستي ها و ندانم كاري ها 
در كشورنيس��تم، گرفتاري ه��ا و مش��كالت گوناگوني 
را نيز كه بس��ياري از مردم كم يا بيش با آنها دس��ت به 
گريبانن��د، قبول دارم ام��ا گمان مي كن��م اين ناخوش 
احوالي و افس��ردگي دامن گس��تر كه ان��گاري غبار غم 
پاش��يده اند بر كائنات وج��ود ما، هم��ه اش حاصل آن 
واقعيت ه��اي نامطلوب نيس��ت. نمي  دانم ش��ايد اين 
نوع نگاه و رفتار از پيامدهاي افزايش غلظت سياس��ت در خون ما باش��د كه 
هرچند پيش از انقالب هم براي رديابي هر كاس��ه اي در پي يك نيم كاس��ه 
پنهان در پش��ت و پس��له مي گش��تيم اما پس از انقالب حالت ژني گرفت و 

همچون جن، در روح و روان ما حلول كرد. 
كار به جايي رسيده كه گاه هر سوژه اي حتي شخصي ترين و به كلي بي ربط 
با وضعيت و مس��ائل عمومي، همين كه در يك جمع چند نفري سر انداخته 
مي شود به سرعت باد مي رود به برهوت سياس��ت و مي شود دستمايه براي 
همنوايي غمگنانه و سرشار از گاليه و ناخرس��ندي و شوربختي و نتيجه اش 
حال گيري از هم با همكاري يكديگر. آيا به واقع هيچ س��وژه حال خوب كن 
براي گفتن و ش��نيدن نداريم؟ آيا س��ر تا پاي زندگي و روزگارمان سياهي و 
تلخي و درد و رنج و نابختياري اس��ت؟ آيا از بازگويي و هم افزايي فهرس��ت 
مشكالت، نتيجه اي س��ودمند مي گيريم يا احساس مي كنيم كه از سنگيني 
باري ب��ر روح و روان خس��ته مان كاس��ته ايم البته به به��اي غم افزايي براي 

ديگران.  
برخ��ي ب��ه گون��ه اي از گرفتاري هاي خ��ود س��خن مي گويند ك��ه انگاري 
از كهكش��ان ديگري خبر آورده اند و همه جز ايش��ان، هي��چ درد و كمبود و 
دغدغه اي ندارند. مقصودم اين نيس��ت كه فلس��فه وجودي فضيلت اخالقي 
آمادگي براي همدلي با ديگران را از بيخ و بن ان��كار كنم يا بي ارج و اهميت 
بدانم. س��خن در اين اس��ت كه فراموش نكني��م همه انس��ان ها در هرجاي 

جهان با همه تفاوت هايي كه به لحاظ امكانات زيس��تي برخوردارند، دست 
به گريبان مش��كالت، بيماري ها و ناخرس��ندي هايي كم يا بيش ش��بيه به 
هم هس��تند. البته اعتراف مي كنم ك��ه گاه برخي پديده ه��ا در جامعه ما به 
قدري كهيربرانگيز است كه ناخواس��ته لج آدم در مي آيد و چه بسا چاره اي 
نمي بين��د جز غر ولن��د به زمي��ن و زمان بلك��ه اندكي دل خنك ش��ود. اما 
اينكه هنجارگونه و به قاع��ده يك روش كلي و عمومي، عادت كنيم ش��بيه 
ترش��ح غريزي يك هورمون ب��ه محض همنش��يني با ديگ��ران يك بقچه 
ناله و ناخوش��ي را با جزييات روي پيش��خوان آن��ان بريزيم و ايش��ان نيز با 
تكرار نمونه هاي مش��ابه، بر آت��ش درون  گر گرفته ما بدمن��د، چه خاصيتي 
 دارد جز حال گيري متقابل؟ جز كاس��تن از آس��تانه تاب و طاق��ت در برابر 

ناماليمات؟ 
به گمانم در اين س��ال ها به گونه اي روزافزون و بي لجام اين الگوي هم افزايي 
يا رزونانس )تش��ديد( حال بد، به يك عادت يا صفت ثانوي در كالبد جامعه 
تبديل ش��ده اس��ت. چه اي��رادي دارد هنگام س��ر انداختن بس��اط گفت و 
ش��نود، س��همي هم براي بازگويي چيزهاي حال خوب كن، به دانسته هاي 
دلگرم كننده، به خاطره هاي ش��يرين و به كاميابي ها در هربخش از زندگي 

شخصي مان در نظر بگيريم. 
امي��دوارم برخ��ي خوانن��دگان اي��ن نوش��ته م��را ب��ه س��اده انگاري و 
س��طحي نگري و بي توجه��ي ب��ه ريش��ه ها و علت ه��اي اجتماع��ي و 
اقتص��ادي و سياس��ي و س��اختاري چالش ه��اي زندگ��ي و زمان��ه متهم 
نكنن��د. من ب��ا وج��ود پذي��رش تمام��ي آن عوامل، برداش��تم اين اس��ت 
كه به لح��اظ روانشناس��ي معاش��رت، جامعه م��ا دچارنوعي خ��ودآزاري 
و ديگ��ر آزاري و حال گي��ري متقاب��ل اس��ت ب��ا اين ش��يوه تل��ف كردن 
دورهمي ها ب��ا بقچه گش��ايي بي انتها از ناخرس��ندي ها و ناكامي ها و ش��ور 
 بختي ها. چه خ��وب و مغتنم اند آنان كه حضورش��ان ح��ال آدم را خوب يا 

بهتر مي كند. 

چهخاصيتيدارداينهمافزاييحالگيري؟

در ستايش خردمند ناب دوران ما

ثمينا رستگاريرضا شکراللهیمحمد زينالي اُناريسيد عبدالجواد    موسوي

احمد پورنجاتي 

جهان؛ خارج از مرزها 

تنش و اخت��الف ميان كش��ورهايي اروپاي��ي در رابطه 
با سياس��ت پناهندگي همچن��ان ادامه دارد. دو س��ال 
از زماني ك��ه اروپا ب��ا م��وج عظيم��ي از پناهجويان و 
مهاجران روبرو ش��د، گذشته است و كش��ورهاي عضو 
اتحاديه اروپا بر س��ر قواعدي كه پناهجويان و مهاجران 
در آينده بر طبق آن در اروپا تقس��يم ش��وند، به توافقي 
نرس��يده اند. مجموعه اين اختالفات حتي در كنفرانس 
اخير س��ران اتحاديه اروپايي در بروكس��ل منجر به عدم هرگونه مصالحه اي 
در اين زمينه ش��د. اجالس اخير نشان داد كه 28 كش��ور عضو اين اتحاديه 
اروپا در مورد سياس��ت پذيرش پناهجويان اختالف نظر ج��دي دارند. آنها 
بسيار اميدوار بودند گفت وگوهاي اخير بتواند در مورد اصالحاتي كه بايد تا 
اواسط سال 2018 اجرا شوند، منجر به توافقي شود. آنگال مركل، صدراعظم 
آلمان پس از چندين س��اعت مذاكره با همتايان اروپايي خود مدعي ش��د: 
»در امر حفاظت از مرزهاي خارجي اتحاديه اروپاي��ي، به خصوص از طريق 
انعقاد توافقنامه اي ب��ا تركيه در م��ورد پناهجويان و نيز هم��كاري با ليبي، 
پيش��رفت هايي حاصل ش��ده اما مواضع تغييري پيدا نكرده است. ماموريت 
دارم تا ماه ژوئن سال آينده در اين زمينه به تالش خود ادامه دهيم. ما هنوز 

بايد خيلي كارها انجام دهيم.« 
كش��ورهاي عضو به دنبال راهي هس��تند كه چگونه مي توان با هجوم مكرر 

آوارگان به كشورهاي ش��ان مقابل��ه كنند. كميس��يون اتحادي��ه اروپايي و 
كش��ورهايي همچون آلمان بر اي��ن عقيده اند كه اين پناهجوي��ان بايد بين 
كشورهاي عضو تقسيم ش��وند. تعدادي از كش��ورهايي عضو اين اتحاديه از 
جمله ايتاليا، يونان، آلمان و برخي ديگر از كش��ورها خواس��تار همبستگي 
و تقس��يم عادالنه پناهجويان هس��تند. اما لهستان، مجارس��تان، اسلواكي، 
جمهوري چك و اتريش هرگونه پذيرش اجباري پناهجويان را رد مي كنند. 
حتي گفته مي شود كميسيون اروپا بر عليه لهستان، مجارستان و جمهوري 
چك به خاطر عدم پذيرش درخواست پناهجويان براي پناهندگي در دادگاه 

اروپايي شكايت خواهد كرد. 
اين س��ه كش��ور با وجود كاهش تعداد مهاجري��ن به خاطر كنترل ش��ديد 
مرزه��ا و توافقنامه خارج از اتحادي��ه، پناهجويان را نپذيرفته و درخواس��ت 
آنان را ب��راي پناهندگي قبول نمي كنند. حتي مجارس��تان از س��ال 2015 
مرزهاي خ��ود را ابتدا با صربس��تان و س��پس با كرواس��ي با س��يم خاردار 
حصاركش��ي كرده و با سياس��ت اتحادي��ه اروپا در خصوص س��هميه بندي 
بين كش��ورهاي عضو اي��ن اتحادي��ه به ش��دت مخالفت مي كن��د. اتحاديه 
اروپا مايل اس��ت تا ژوئن 2018 بحران پناهجويان را ح��ل كند. تا آن موقع 
بايد روس��اي دولت ها و حكومت ها تصميم گرفته باش��ند ت��ا اختالفاتي كه 
 اتحاديه اروپا در رابطه ب��ا پناهجويان را به دو ديدگاه متضاد تقس��يم كرده، 

خاتمه دهند. 

اختالفبرسرسياستپناهندگي

محمود   فاضلي

تخته سياه حركات موزون

بين اخبار عجيب زلزله / مي كنند از قيمت بنزين گله
زلزله داغ است و بنزين داغ تر/ تخم مرغ از اين دو تا قبراق تر

تخم مرغ از اين طرف آرد فشار/ آه! از سوي دگر گرد و غبار
كرده استيضاح آن سو گرد و خاك / اين طرف نرخ دالر انديشناك 

يك نفر زنبيل را كرده علم/ يك نفر هم گفته از سهو قلم
مي رسد دائم خبر از هر طرف/ مانده اخبار زيادي توي صف

تا همين حد كافي است اين مثنوي/ چون اگر كه باقي اش را بشنوي
مي شود از شرم لپ من گلي/ مي كشد مغز تو سوت بلبلي

تا همین حد كافي است اين مثنوي
تصوير منتشر شده در سايت س��ازمان هواشناسي، آس��ماني آبي با ابرهاي پراكنده را نشان مي دهد كه زير آن 
نوشته شده: »بيشينه هوا در روز چهارشنبه 14 درجه است و كمينه آن 3 درجه سانتيگراد«. كمي باالتر آدمكي 
را مي بينيم كه با چهره اي خموده به ما زل زده و شاخص آلودگي هوا را اين طور گزارش مي دهد: »115، ناسالم براي گروه هاي 
حس��اس«. ما مي مانيم و تناقض بين آن تصوير خوش رنگ و لعاب و آدمكي كه حالش خوب نيست. دوباره خبرهاي چند روز 
گذشته را مرور مي كنيم و با خودمان مي گوييم، مهم نيست تصاوير چه مي گويند و مسووالن دست به دامان وزش باد شده اند يا 
مدام وعده هاي واهي مي دهند، آلودگي هوا هنوز از چهره اين شهر رخت برنبسته و در رفت و آمد است. شايد بهترين كار اين باشد 
كه خودمان دست به كار شويم؛ مي توانيم با  انجام راهكارهايي در كاهش آلودگي هواي شهر مشاركت كنيم و هشتگ »نفس- 

بكش« را دست به دست بچرخانيم تا يادمان نرود با يك بارش ناگهاني يا دعا براي وزش باد، هواي نفس هاي مان سالم نمي شود. 

آدمك حالش خوب نیست

مهدي استاد احمد 
شعر طنز

 # نفس _ بكش


