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تيتر مصور|كشتار كودكان يمني توسط عربستان
دشيم آكر

تماشاچي  كوله پشتي  كرگدن نامهفلسفه در خيابان

»بازگرديم به دامان طبيعت« 
ي��ا »س��يزده فروردي��ن روز 
طبيعت است« و »همه چيز 
طبيعي اش خوب است« و ... 
در اين تعابير و موارد مش��ابه 
آنه��ا، تصويري كليش��ه اي 
و خيال��ي از طبيعت به دس��ت مي آي��د كه معموال 
مابه ازاي��ي در واقعيت ندارد و بي��ش از آنكه بياني از 
وضعيت بيروني جهان هستي باشد، به آرزوها و آمال 
انسان شهرنشين عصر جديد اش��اره دارد. به عبارت 
روشن تر، »طبيعت« در اين جمالت، به معناي دشت 
و دمن و جنگل هايي پر  دار و درخت يا بيابان هايي بكر 
و برهوت، يا كوه هاي سر به فلك كشيده اي است كه 
دس��ت تطاول مداخله هاي فن آورانه بشري به آنها 
نرس��يده و طبيعي بودن و  تروتازگي آنه��ا را به تاراج 
نبرده اس��ت. اين تصوير خيالي از طبيعت، به منزله 
واقعيت دس��ت نخورده و به دور از دسترس آدميزاد 
عصر جدي��د، امروزه به مدد تواناي��ي بي حد و حصر 
بشر در دس��ت اندازي به تمام گوشه و كنارهاي پيدا 
و پنهان دس��ت كم زمين، چندان پايه اي در واقعيت 
ندارد و بيش��تر نش��انه آرزومندي بش��ري است كه 
تخته بند زندگي ش��هري ش��ده و روز ب��ه روز به روز 
از »دام��ان طبيعت« به معنايي ك��ه گفتيم، فاصله 
مي گير د. به بيان ديگر، اين ميل به طبيعت به عنوان 
امر دس��ت نخورده و بكر، نشانگر دلزدگي و خستگي 
ساكنان شهرهاي شديدا »ماشيني شده« جديد است 
و معموال چند نكته را فرام��وش مي كند. اوال مفهوم 
 »طبيعت« كه در فارس��ي در برابر دو مفهوم »نيچر«

)  nature ( التين و »فيزيك« يوناني به كار مي رود، 
معنايي بارها گسترده تر از تصوير خيالي و رومانتيكي 
دارد كه به آن اشاره كرديم و در اصل و اساس يوناني اش 
به معناي »خودشكوفايي هس��تي« به كار مي رفته 
اس��ت. در معناي امروزي هم طبيعت، سراسر جهان 
محس��وس پيرامون ما را شامل مي شود. از همين جا 
روشن مي شود كه تقابل و رويارويي سفت و سختي 
كه ميان انسان يا زندگي شهري با طبيعت يا زندگي 
طبيعي ترسيم مي شود، چندان روشن و دقيق نيست، 
زيرا انسان با همه ويژگي هاي جديد و قديمش، خود 
محصول فرآيند عظيم تر طبيعت است و مداخالتش 
در جهان درون و پيرامون، اعم از جسم و جان خودش 
تا محيط جسماني كه او را در بر گرفته، در دل طبيعت 
و بر اس��اس قانونمندي هاي آن )ول��و بي قانوني آن( 
صورت مي گيرد. نكته مهم تر اما نوع مواجهه نوستالژيك 
انسان شهرنشين جديد با طبيعت است كه رهيافتي 
احساس��اتي و عاطفي است و چنان كه در آغاز سخن 
اشاره شد، توضيحي روان ش��ناختي دارد. در مقابل 
اين رويكرد »س��انتي مانتال« به طبيعت كه آن را به 
مثابه تفرجگاهي بزرگ براي ص��رف اوقات فراغت و 
خوشگذراني در نظر مي گيرد، مي توان نگاه انتقادي 
فلسفي به طبيعت به مثابه آشكارگي و ظهور هستي را 
نشاند و از رويكردي اخالقي و مسووليت پذير انسان در 
قبال طبيعت سخن گفت، رهيافتي كه در آن بشر به 
عنوان بخشي از طبيعت، ولو جزيي خودآگاه و هوشمند 
در نظر گرفته مي شود كه توانايي اش براي مداخله در 
درون خودش و محيط پيراموني اش، امري صرفا مذموم 
و ناپسند نيست و نبايد باشد، بلكه موهبتي است كه از 
جانب طبيعت در اختيار او گذاشته شده و بايسته است 

آن را در پي پاسداشت همين طبيعت به كار برد.

»چ��ه كارهايي باي��د انجام 
دهيم؟« مهم ترين س��والي 
اس��ت ك��ه در كش��ورهاي 
مختلف و در محتواهاي توليد 
شده براي گردشگران درنظر 
مي گيرند. اي��ن توليد محتوا 
ديگر »مقصد محور« نيستند و »گشت محور« شده اند. 
مثال مي گويند اگر به پاريس مي رويد براي ديدن برج 
ايفل چه كنيد و سفر را با چه اتفاق هايي بگذرانيد. اما در 
ايران محتواهاي توليد شده به ويژه در حوزه ديجيتال 
بسيار فقير است. ما نه در مطالب مكتوب و نه در فضاي 
مجازي يا ابزار ديجيتالي نتوانسته ايم محتوايي درخور 
تهيه كنيم و حتي يك س��ايت حرفه اي كه مطالب 
به روز در حوزه گردشگري داش��ته باشد هم نداريم. 
حاال ممكن است بگوييد كه بخش خصوصي در اين 
حوزه كارهايي انج��ام داده، اما واقعا اين محتوا چقدر 
به روز و خالق است و به گردشگري كه به ايران مي آيد، 
كمك مي كند؟ فقر محتوا در اين حوزه باعث شده تا 
يك مطلب در سايت هاي مختلف تكرار شود و هيچ 
توليد تازه و به روزي نداشته باشيم. در اين فقر و كمبود 
محتوا مي شنويم كه تا سال 2020 بازاريابي در حوزه 
گردشگري براساس توليد محتوا انجام مي شود و با اين 
حساب، ما نه تنها در شاخه هاي مختلف گردشگري با 
مشكل روبرو هستيم كه در اين حوزه هم تنها دوسال 
وقت داريم تا با جهان هماهنگ شويم و در رقابت جذب 
گردشگر، حرفي براي گفتن داشته باشيم. دو سالي 
كه با توجه به وضعيت فعلي توليد محتوا، س��ال هاي 
سختي به نظر مي رسند. در روزهاي اخير جشنواره اي 
به نام »ماكوگرام« در ماكو برگزار ش��د. ش��صت نفر 
شركت كننده در اين جشنواره همه اهل سفر بودند و 
تالش كردند در فضاي مجازي با يك انقالب هشتگي، 
فيلم، كليپ، عكس و متن هاي خود، اين مسير جديد 
بازاريابي گردشگري را معرفي كنند. اين جشنواره موفق 
بود و منطقه ماكو ناگهان در فضاي مجازي »پررنگ« 
شد. اين تجربه كوتاه نشان مي دهد كه ما مي توانيم از 
عهده اين بازاريابي بربياييم و در آن موفق باشيم؛ فقط 
به شرط اينكه خالقيت ها و راه هاي تازه را جدي بگيريم.

زرنگ ها، همه جا هستند؛ جور واجور و رنگارنگ. 
از زرنگ هاي ساده مثل مسافركش هاي نزديك 
ترمينال كه از مسافران غريب كرايه هاي سنگين 
مي گيرند، تا زرنگ هاي پيچيده  كه ساعتي پيش 
از ممنوعيت واردات خودروهاي خارجي، هزاران 
س��فارش خودرو ثبت مي كنن��د و دالر ارزان 
مي گيرند و به ريش اقتصاد مملكت مي خندند.  زرنگ هاي معمولي كه 
فيش حج مي خرند و مي فروشند، وام هيات علمي و جانبازي مي خرند 
و مي فروش��ند و كارت بازرگان��ي مي خرند و مي فروش��ند. يك جور 
زرنگي هاي وحشتناك هم داريم؛ آنهايي كه بيماراِن درمانده را مي خرند 
و مي فروشند. پزشك بيمارستان به بيمار مي گويد كه حتما بايد به فالن 
آزمايشگاه يا مركز سي تي اسكن بروي، با آنكه مي داند آنجا بيمه نيست و 
هزينه هايش كمرشكن است، اما به هر حال آن مركز سي تي اسكن با اين 
پزشك هماهنگ است.آن مركز حتي با راننده هاي مسافركش اطراف 
بيمارستان هماهنگ است. راننده پيش از حركت برايت تلفني نوبت 
مي گيرد. مي روي و حقوق دو،س��ه ماه را به آن مركز مي دهي، بعد كه 
داري به بيمارستان برمي گردي مي بيني، يك مركز بزرگ آزمايشگاه و 
سي تي اسكن بيمه، در همان نزديكي بيمارستان است.اما چون با پزشكان 
بيمارستان و راننده هاي اطراف بيمارستان هماهنگ نيست، نشاني اش 
زير شيش��ه ميز هيچ پزشكي نيست. اين زرنگي هاي رنگارنگ از كجا 
آمد؟ اين بازي هاي عجيب و ترسناك را در كدام مدرسه و دانشگاه به ما 
آموختند؟چه كسي به مديران ما آموخت كه قيمت سيم كارت تلفن 
همراه را در دهه هفتاد با ترفندهايي مانند پيش ثبت نام و قرعه كشي و 
داللي به يك ميليون تومان برسانند؟چه كسي به مسووالن ما ياد داد 
كه قراردادهاي كاري را طوري تنظيم كنند كه جوان تازه وارد به بازار 
كار، ناگزير بپذيرد كه توقع بيمه و اس��تخدام و حقوق و مزاياي قانوني 
نداشته باشد؟كدام استاِد مهندسي و تجارت به پيمانكاران ما تعليم داد 
كه هنگام ساخت مسكن، به ويژه در پروژه هاي انبوه سازي، تا مي توانند 
از مرغوبيت مصالح و تجهيزات و استانداردها، چشم پوشي كنند و سبيل 
مهندسان ناظر را چرب كنند تا س��ود بيشتري به جيب بزنند؟كدام 
دانشكده مهندس��ي به خودروسازاِن ما گفت كه هر سال از تجهيزات 
و قابليت هاي خودروها كم كنن��د و در عوض قيمتش را زياد كنند؟ و 
خيال شان راحت باشد كه بازار، انحصاري است و بي رقيب.حسابداران 
ما در كدام كالس، ياد گرفتند كه پرداخت حقوق و مطالباِت مردم را تا 
مي توانند با بهانه هاي مختلف، به تاخير بيندازند كه مانده حساب بانكي 
اداره شان، هميشه ُپر و پيمان باشد؟ما چگونه تعليم و تربيتي داشته ايم 
كه حاضريم به خاطر خرسندي حاصل از زرنگي هاي شخصي، احساس 

فريب و اندوه و بي پناهي را به جامعه تحميل كنيم؟

 اين داس��تان را قبال تعري��ف كرده ام ام��ا امروز 
مناس��بتي پيش آمده كه حيف است بازگويش 
نكنم. اواي��ل انقالب، يكي از رفق��اي ما رفته بود 
س��ربازي و ريش بلندي داشت كه دلش نمي آمد 
بتراشد. سرباز بايد مو و ريش خود را كوتاه كند اما 
در آن ايام جو پادگان ها متش��نج بود و افسران و 
درجه داران اعتماد ب��ه نفس الزم را براي برخورد 
با نيروهاي تحت امرشان نداشتند. سر صبحگاه، 
رفيق ما تعريف مي كرد كه »فرمانده پادگان آمد 
و چشمش به ريش بلند من افتاد. هم مي خواست 
تذكر ده��د هم پيش خ��ودش مالحظه مي كرد 
كه نكند دمم ب��ه جايي وصل باش��د و اين تذكر 
كار دس��تش بدهد. ب��ا رعايت هم��ه جوانب و با 
لحني لين گفت پس��رم فكر نمي كني اين ريش 
به اين بلندي مناسب س��رباز نيست؟« رفيق ما 
كه براي خودش رندي ب��ود و »بچه تهرون« بود 
و اين جور مواق��ع درنمي ماند، جواب داد »جناب 
س��رهنگ مگر نش��نيده ايد كه النكاح سنتي؟« 
فرمانده پادگان نه عربي بلد ب��ود و نه اصال از اين 
ادبيات رايج در آن ايام س��ردرمي آورد. بنده خدا 
يك حالت مس��تاصلي پيدا كرد و مشتش را زير 
چانه اش گرفت و گفت »البته كه النكاح س��نتي 
اما نه اينقدر«... از من بپرسيد، مي گويم حكمت 
بر زبان فرمانده پادگان جاري شد كه »نه اينقدر«. 
امروز كه فيلم آقاي احمدي نژاد را ديدم و انتقادات 
صريح او را نس��بت به دولت و حاكميت شنيدم، 
ناخواسته حكمت فرمانده پادگان به يادم آمد و از 
ذهنم گذشت النكاح سنتي، اما نه اينقدر. ما، آقاي 
كاتوزيان گفته كه جامعه كوتاه مدتيم، قبول، ما 
از روزنامه نگار تا نظريه پرداز سياس��ي مي گويند 
حافظه تاريخي نداريم، درس��ت، ما خيلي زود از 
وضعيت الحق دلزده مي ش��ويم و دل به وضعيت 
س��ابق مي دهيم، س��لمنا، اما ديگر نه اينقدر كه 
چشم بر دولت نهم و دهم ببنديم و توهم كنيم كه 
قدر احمدي نژاد را ندانستيم براي همين گرفتار 
روحاني ش��ديم... برادر عزيز، شما نه تنها راه حل 
نيس��تيد بلكه خودتان و دولت تحت امرتان اگر 
نه همه مش��كل، الاقل جزيي از مشكليد. پرابلم 
اصلي كه ما را به اين حال و روز انداخته شماييد، 
منتها حاال قيافه مردمس��االر به خود گرفته ايد و 
از سر دلسوزي به روحاني توصيه مي كنيد كه به 
خواس��ت مردم تن بدهد برود خانه اش بنشيند؟ 
آيا ش��ما به خواس��ت مردم تن داديد و رفتيد در 
خانه تان نشستيد؟ س��ال هشتاد و هشت را بعيد 
اس��ت از ياد برده باشيد. كال اين سال را هيچ كس 
از ياد نبرده. جامع��ه كوتاه مدت هم هنوز نيمچه 
حافظه اي دارد و گهگاه، به مناس��بت هايي اقوال 
و افعال حضرتعالي برايش تداعي مي شود. من به 
روحاني كار ندارم؛ توصيه شما را بشنود يا نشنود 
خودش مي داند اما ش��ما يادتان هست وقتي آن 
تظاهرات گس��ترده را عليه خودت��ان ديديد چه 
واكنشي نشان داديد؟ خانه كه نرفتيد هيچ زبان 
به طعنه و تمس��خر چرخانديد و مخالفان تان را 
خس و خاش��اك ناميديد و براي مدت هاي مديد 
نيروهاي سياسي را به جان هم انداختيد. اين ديوار 
بي اعتمادي كه امروز بين مردم و مسووالن باال رفته 
و شما در ويدئوي تان خطاب به دولت مي گوييد 
مردم ديگر قبول تان ندارند، يادتان هست پي اش 
را چه كسي ريخت و آجر و مصالحش را چه كسي 
تامين كرد؟ همين شما نبوديد كه َرطب و يابس 
به هم بافتيد و هرچه خواس��تيد به س��ردمداران 
انقالب گفتيد، حتي فرصت دفاع به آنها نداديد و... 
راست مي گوييد مردم نااميد شده اند و بندگان خدا 
براي بار چندم تيرشان به سنگ خورده، اما از حق 
نگذريم كه تخم نااميدي را در همان دهه هشتاد 
بين دو دولت نهم و دهم شما در دل شان كاشتيد 
و از هرچه عدالتخواهي و آرمانگرايي بيزارش��ان 
كرديد. اي��ن روزها خبره��اي دزدي و اختالس 
زياد به گوش مان مي خورد اما اگر خاطرات تان را 
مرور كنيد مي بينيد كه عدد سه هزار ميلياردي 
در زمان زعامت شما به صفحه اول روزنامه ها راه 
يافت و اين دومينو از زمان شروع به ريختن كرد. 
زمان ش��ما بود كه دكل نفتي گم شد و زمان شما 
بود كه پول هنگفت مسكن بين پيمانكاران بي نام 
و نشان تخس شد. راس��ت مي گوييد، مهر پروژه 
مهمي بود و خيلي ه��ا را اميدوار كرد كه به زودي 
مشكل مس��كن از ميان برود. اما باور كنيد ما تازه 
از خارج نيامده ايم و از اتفاقاتي كه زمان شما افتاد 
بي خبر نيستيم. نيازي به اين نبود كه ضد انقالب 
ذهن مان را مشوب كند و با اخبار واهي زمانه را تيره 
و تار نشان دهد. نه. به حلوا حلوا گفتن دهن شيرين 
نمي شود و با شعار پاكدستي و عدالتخواهي، هيچ 
دولتي، علي الخصوص دولت نهم و دهم پاكدست 
و عدالتخواه نمي ش��وند. بي حب و بغض سياسي 
پرونده هاي فس��اد و دزدي را پ��ي  بگيريم تا عيار 
دولتمردان معلوم ش��ود. حاال كه تشت رسوايي 
بعضي نزديكان تان از بام افتاده نمي توانيد همه را 
از دم متهم كنيد و مردم را عليه دولت منتخب شان 
بشورانيد. شما را هر كس نشناسد ما روزنامه نگاران 
خوب مي شناسيم و خوب به خاطر داريم كه چقدر 
به اين شعارهاي مردمي باور داريد. همچنين خوب 
مي دانيم كه در آن سال ها راي و نظر مردم و حرف 
منتقدان چق��در براي تان اهميت داش��ت. خدا 

عاقبت همه ما را ختم به خير كند.

مردمساالري، نه اينقدردنياي رنگارنگ زرنگ ها  خالقيت راه تازه ما است فلسفه يا پاسداشت طبيعت
سيد علي ميرفتاحاسمعيل اميني آرش نورآقاييمحسن آزموده

پيام ويديويي محمود احمدي نژاد به حس��ن روحاني 
و درخواس��تش براي اس��تعفاي رييس جمهور، خشم 
كاربران توييتر فارس��ي را برانگيخت. اهالي توييتر كه 
اكثرا معتقدند مشكالت امروز نتيجه سوء مديريت دولت 
نهم و دهم است، نتوانستند اين پيام را ناديده بگيرند و از 
عصبانيت خود نگويند. در فاصله 24 ساعت بعد از انتشار 
اين پيام، آنچه مي خوانيد مجموعه اي از نوشته هاي اهالي 

توييتر فارسي است درباره اين پيام: 
»آقاي احمدي نژاد، موج سواري براي شما خوب نيست«، 
»يه جوري به روحاني مي گه اس��تعفا ب��ده، انگار زمان 
خودش اينجا سوييس بوده، يادمون نرفته كه«، »هركي 
مي تونه بگه روحاني بايد بره، اما اين آدم نمي تونه«، »من 
به عنوان كسي كه س��ال 84 به احمدي نژاد راي دادم، 
با شناخت اين س��ال ها كامال به اين نتيجه رسيدم كه 
دغدغه مردم رو نداره؛ هرچند كه حرف مردم رو مي زنه«، 
»چرا احمدي نژاد به چپ زد، صداي راست در اومده؟«، 
»كاش به اين سوال جواب بده كه خودش هشت سال 
تمام چه كار كرد؟«، »مردم اونقدرها هم فراموش��كار 
نيستن«، »عش��ق حقيقي رو رييس جمهور سابقي به 
مردم و وطن داره كه از اون ها عذرخواهي مي كنه و تالش 
مي كنه به مردم اميد بده. نه رييس جمهور س��ابقي كه 
هشت سال همه فرصت ها رو سوزند و حاال هم مدعيه«، 
»عجيب روزگار اينه كه يه جوري دم از عدالت طلبي و 
مردم مي زنه ك��ه انگار نه انگار همه چي از دوره خودش 
شروع شد. ش��ما كه انتقاد از خودت رو قبول نداشتي، 
حاال منتقد وضع موجود شدي؟«، »بليتت خيلي وقته 
باطله جناب، من اگه از مردمم، تو نماينده من نيستي، 
از طرف من حرف نزن«، »خ��داي من، كي داره از چي 
حرف مي زنه«، »فرق باال رفتن دالر تو اون دولت و اين 
دولت اينه كه اون دولت خودش بحران ساز بود. اما االن 
دولت روحاني تالش مي كن��ه تنش زدايي كنه. دولت 

س��ابق باالترين درآمد نفتي تاريخ ايران رو داشت، در 
حالي كه روحاني با تحريم ها كمرشكن دست و پنجه 
نرم مي كنه«، »آقاي احمدي نژاد ببخشيد كه گلستان 
تحويل داديد، جهنم تحويل گرفتين...شما يادت رفته، 
ما يادمون هس��ت«، »يادمون نرفته دوره ش��ما ارزش 
پول يك س��وم ش��د. نقدينگي افزايش يافت و اقتصاد 
آسيب ديد. وضع خوب نيست، اما فكر برگشتن شما هم 
وحش��تناكه«، »حرص نخورين، اين ويديو يه طنازي 
خاصي داره... رهاش كنين بره«، »كس��ي نيس��ت اين 
بزرگوار رو از برق بكشه...نامه به اوباما، نامه به ترامپ، حاال 
هم ويديو واسه روحاني«، »يكي نيست بهش بگه مگه 
خودت كناره گيري كردي؟ تازه مي خواستي برگردي كه 
رد صالحيت هم شدي«  »خوبيش اينه هر وقت حرف 
مي زنه، همه با هم متحد مي ش��ن كه جوابش رو بدن 
و دعواها فراموش مي ش��ه«، »دوسال پيش وقتي وارد 
پااليشگاه اصفهان شدم، با عمق فاجعه مديريتي شما 
روبه رو شدم. اشتباهات محاسباتي، اجرايي و برنامه ريزي 
هولناك باعث دورريز مبالغ هنگفت و ورشكس��تگي 
تعدادي شركت قديمي و خوشنام شده بود. من شاهد 
قطره اي از درياي فجيع مديريت شما بودم. راحت مون 
بذاري بهتر نيست؟«، »تاريخ اديب نيست، لغتنامه ها را 
اصالح مي كند...به نظرم اين جمله احمدشاملو بهترين 
جواب به اين حرف هاي عجيب و غريبه«، »از قديم گفتن 
يه سوزن به خودت بزن، يه جوالدوز به ديگران«، »شما 
به جاي اين پيشنهادها، بيا بگو اون پولي كه براي دانشگاه 
ايرانيان برداشته شد چي شد؟ خود دانشگاه چي شد؟«، 
»تو اين ويديو مي گي مردم كال ناراضين، از كي تا حاال 
مردم برات مهم شدن«، »به آهنگ پيش زمينه ويديو 
دقت كردين؟ مي خواهد هيجان هم بده به مخاطب« و 
»آن كس كه بدهكارتر است، هميشه و همواره طلبكارتر 

هم هست«. 

موج سواري خوب نيست

هشتگ روز
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يكص��د س��ال از تول��د عب��اس 
زرياب خوي��ي؛  مورخ، فلس��فه دان 
و كتيبه ش��ناس برجس��ته ايراني 
مي گذرد. يكي از نوادر دانش��گاهي 
كه دروس قديم و جديد را در حوزه و 
دانشگاه خواند و اگر بين برجستگان 
دانش��گاهي كه علوم حوزوي را در 
س��طح عالي و بسيار ش��اخص مطرح كردند بخواهيم نام 
ببريم، بدون شك زرياب خويي در اين گروه و در كنار كساني 
مانند گلريز و سيد جعفر شهيدي قرار مي گيرد. اين مورخ و 
پژوهشگر تاريخ، شاگرد برجسته بنيانگذار جمهوري اسالمي 
در فلسفه بود. به طوري كه ايشان زرياب خويي را ميرزاعباس 
خويي خطاب مي كردند. خويي پس از مهاجرت امام به تركيه 
و عراق، در محضر اس��اتيدي مانند آي��ت اهلل صدر،  آيت اهلل 
حجت كمره اي،  آيت اهلل محقق داماد )پدر دكتر مصطفي 

محقق داماد( و نيز آيت اهلل محمدتقي خوانساري و ديگران 
شاگردي كرد.اين مورخ پس از پايان تحصيالت حوزوي به 
تشويق سيدحس��ن تقي زاده به آلمان رفت. زرياب خويي 
در 5 س��ال اقام��ت خود در اين كش��ور، با دان��ش تاريخ و 
فلسفه به خوبي آشنا ش��د و پس از كسب دانش از اساتيد 
ايران شناسان و اسالم شناسان بزرگ آلماني ، پايان نامه خود 
با موضوعي متعلق به دوره تيموري را انتخاب كرد. او عالوه 
بر تاثيرپذيري از تاريخ پژوهان آلماني، از اقبال آش��تياني 
تاثير گرفت و مي توان سبك تاريخ نگاري و تاريخ پژوهي او 
را تاحدود زيادي متاثر از شيخ المورخين دوران جديد ايران 
يعني عباس اقبال آشتياني قلمداد كرد.از آثار به جاي مانده 
از اين پژوهشگر مي توان به ترجمه كتاب لذات فلسفه، تاريخ 
فلسفه، بخشي از تاريخ بزرگ ويل دورانت و ترجمه كتاب 
درياي جان از هلموت ريتر اسالم ش��ناس و ايران ش��ناس 
معروف آلماني اشاره كرد كه نشان مي دهد زرياب خويي يا 

همان ميرزا عباس خويي در حوزه هاي مختلف ادب،  هنر ، 
 تاريخ و عرفان بي ش��ك چهره بزرگي بوده است، هر چند 
به واسطه تدريس تاريخ اغلب او را به كسوت تاريخ پژوهي 
مي شناس��ند.زرياب خويي در اولين ديدارش با بنيانگذار 
جمهوري اس��المي در ماه هاي نخس��ت پس از انقالب در 
قم ديداري را به تدبير خود و با مساعدت استاد ميرحسين 
مدرسي طباطبايي با امام خميني)ره( ترتيب داد. اين ديدار 
به منظور خنثي كردن زمزمه هايي درباره تعطيلي دانشگاه 
بود كه دكتر عباس زرياب خويي تالش كرد آن را براي مدتي 
به عقب بيندازد. با شكل گيري انقالب فرهنگي اين مورخ 
مورد بي مهري قرار گرفت و دانشگاه از حضور او محروم شد. 
خداحافظي با دانشگاه زرياب خويي را بسيار تحت تاثير قرار 
داد و او صدمات روحي زيادي ديد. با اين حال با هوشمندي 
و هوشياري آقا كاظم موس��وي بجنوردي پس از تاسيس 
دايره المعارف بزرگ اسالمي ، او از دانش اين استاد كم نظير 

و حتي بي نظير بهره گرف��ت. زرياب خويي از جمله اولين 
پژوهشگراني بود كه به اين دايره المعارف پيوست و تا پايان 
عمر به شكل تمام وقت به نگارش مقاالت عالمانه در آن ادامه 
داد. تدبير اس��تاد كاظم موسوي بجنوردي در به كار گيري 
زرياب خويي، آرامشي براي اين مورخ ايجاد كرد و او توانست 
تا حدود زيادي با دغدغه ها و خاطرات تلخ گذشته كنار بيايد. 
در مجلدات دايره المعارف بزرگ اسالمي نوشته هاي متعدد و 
متكثر دكتر عباس زرياب خويي در حوزه هاي مختلف وجود 
دارد كه بيانگر جامعيت اين پژوهشگر است. در پايان مي توان 
به اين نكته اشاره كرد كه شايسته است مركز دايره المعارف 
بزرگ اسالمي  ، باتوجه به غناي پژوهشي كه زرياب خويي 
داشته است، دست به يك اقدام مبتكرانه بزند و جايزه اي را در 
حوزه تاريخ ايران و اسالم به عنوان جايزه عباس زرياب خويي 
در نظر بگيرد تا بتوان هر سال يادي از اين عالمه بزرگ تاريخ 

داشت و به زحمات او ارج نهاد.

يكي در كثرت ظهور

در همين حوالي

عبداهلل ناصري

#   احمدي نژاد 

تلنگرحركات موزون 

دالرامون زير درخت آلبالو گم شده 
باعث آشفتگي و حيرت مردم شده

چشماي من چهار تا شده از حدقه پر زده
شاخ روييده روي سرم بي خبر و سرزده

دالرا عين آهوي وحشي فراري هستن
اونا رو مثل آهوها كاشكي يه جا مي بستن

كيفاتونو وا بكنين بچه هاي مهربون
شايد كه اشتباهي افتاده توي كيفتون

هر كي كه برداشته خودش دو دستي تقديم كنه
با دوستاي خوب خودش كل شو تقسيم كنه

بچه خوب و نازنين بايد مودب باشه
موقع اختالس بايد يه كم معذب باشه

دالرامون زير درخت آلبالو گم شده
در اين روزگار پرهياهو كه فضاي مجازي و دسترسي راحت به سايت هاي اجتماعي باعث شده تا بيشتر با 
يكديگر در ارتباط باشيم و در جريان نظرات يكديگر قرار بگيريم، دكتر ارسيا تقوا روانپزشك توصيه مي كند: 
» خود را وادار كنيد تا در يك محدوده زماني مشخص حرفي نزنيد. مثال در جر و بحث هاي ديگران دخالت 
نكنيد. يا تا زماني كه نظري از شما نپرسيدند، پاسخي ندهيد. در هنگام قضاوت و داوري در مورد ديگران، 
لحظه اي درنگ كنيد و با خود بگوييد؛ آيا من جاي طرف مقابل هستم تا بتوانم در مورد او اظهارنظر كنم؟ 
در مقابل افراد عصباني و خشمگين، چند دقيقه اي درنگ كنيم تا آنان آرام شوند. آيا مي توانيد از حاال به بعد 
به اين موارد آگاه باشيد و آنان را در زندگي اجرا كنيد و تمرين سكوت را انجام دهيد؟«. اين توصيه و تمرين، 

سخت است. اما در اين روزگار و براي زيستن در كنار يكديگر بايد از خودمان شروع كنيم.

تمريني براي سكوت

مهدي  استاد احمد 


