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به انگیزه هشتا دودومین زادروز «عزتاهلل فوالدوند»
وحید حالج

دو سال پیش حس��ینعلی نوذری ،در همایش تجلیل
از عزتاهلل فوالدوند گفت��ه بود که برخی از کتابهایی
که نوش��ته میش��وند تاریخ مص��رف دارن��د و زمانی
دورهش��ان تمام میش��ود اما برخی از کتابها همواره
خوانده میش��وند و مورد رجوع ق��رار میگیرند .کتب
علومانس��انی و مخصوصا کتب فلس��فی در این دسته
قرار میگیرند.
یادم اس��ت زمانی یکی از روش��نفکران در کالساش
پرسید که ارس��طو هم درباره طبیعیات کتاب نوشته و
س��خن گفته و هم درباره مابعدالطبیعه؛ ولی چرا دیگر
کسی سراغی از طبیعیات او نمیگیرد اما مابعدالطبیعه
ارسطو همچنان خوانده میشود و اثر میگذارد.
اندکی پیش از مش��روطه ،روشنفکرانی همچون میرزا
ملکمخان و عبدالرحیم طالبوف زمینه آشنایی ایرانیان
با فرهنگ غرب را آماده کردند.
دغدغه آنه��ا نظم و قان��ون بود و چگونگ��ی برقراری
حکومت قانون در ایران؛ بعدها با ترجمه کتب فلسفی
و تدوین کتاب سیرحکمت در اروپا توسط محمدعلی
فروغ��ی و در کن��ار آن ق��وت گرفت��ن اندیش��ههای
مارکسیستی در ایران و ترجمه برخی از آثار درجه دوم
مارکسیس��تی که بیش��تر جنبه مانیفست حزب توده
را داش��تند و توسط کس��انی چون محمد پورهرمزان
نوشته میش��دند ،زمینه آشنایی بیشتر با اندیشههای
مدرن مهیا شد.
با این حال ترجمه جدی متون فلسفی با کسانی چون

روالند توپور

طراح

تا تو کوک کنی
ما رنگش را هم زدهایم

مترجمخرد
ِ

پژوهشگر فلسفه دین

طرح
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یحیی مه��دوی ،منوچهر بزرگمهر ،میرش��رفالدین
خراسانی ،میرشمسالدین ادیبس��لطانی و عزتاهلل
فوالدوند نضج گرفت و قوام یافت.
ع��زتاهلل فوالدون��د در پنجم دی م��اه  1314هجری
شمسی در اصفهان متولد شد ،در تهران تحصیل کرد
و بعد از دو س��ال در پاریس پزش��کی خواند ولی پس
از مطالعه کتاب مس��ائل فلس��فه برتراند راسل ،مسیر
زندگیاش را عوض کرد ،به آمریکا رفت و از دانش��گاه
کلمبیا آمریکا دکترای فلسفه گرفت.
تخص��ص او در کان��ت اس��ت و مقدم��ه خواندن��ی او
بر ترجم��ه کتاب فلس��فه کان��ت اش��تفان کورنر که
خ��ود ترجم��هاش ک��رده و از زمینه و زمان��ه کانت ،از
فلس��فهاش و از پساکانتیها س��خن میگوید گواه این
مدعاست.
فوالدوند سهمی عظیم در ترجمه فارسی متون فلسفی
دارد کتابهای��ی که بارها خوانده ش��دند و تأثیرگذار
بودن��د« .گری��ز از آزادی» اریک ف��روم« ،جامعه باز و
دشمنان آن» کارل پوپر« ،فلسفه کانت» اشتفان کورنر،
«انقالب» هانا آرنت و «آزادی و خیانت به آزادی» آیزایا
برلین از این جملهاند.
عزتاهلل فوالدوند برای مترجم ،رس��التی قائل است و
آن را آگاهی بخش��ی به مردم میداند .سالها پیش در
مقدمه کتاب «انقالب» هانا آرنت گفته بود« :من فقط
چیزی را ترجمه میکنم که احس��اس کنم خواندنش
برای هموطنانم مهم است و خودم آن را دوست داشته
باش��م .من دو اعتقاد بزرگ در زندگی دارم .یکی اینکه
هر بالیی که به س��ر ما مردم در این سرزمین میآید از
نادانی یا علم ناقص اس��ت؛ دوم اینکه هرچه در زمینه
دانش و هنر از آثار ب��زرگ دنیا از راه ترجمه اخذ کنیم
باز هم کم است» .عمرش دراز باد...

جواد مجابی

نویسنده و شاعر

● ●از وقتی عقلرس شدیم تا حاال که چیزی نمانده از عمر ،چشم شیطان کور :برای
ما «زمین سخت ،آسمان دور» .گفتم :وضعم قمردرعقرب است از فالنی که دستش
به عرب و عجم میرس��د کاری ساخته اس��ت؟ گفت« :این آقا تب هم داشته باشد
به کس��ی نمیدهد» گفتم پس «کلید در جهنم را پرشالش زده» گفت« :قصاص
به قیامت نمیافتد» گفتم« :حاال چه کنم؟» گفت« :قلمت تیز اس��ت و کاغذ لیز»
کوتاه بیا! گفتم :نمیتوانم .گفت :پس بکش!
● ●«زن پیر بوسیدن ،پنبه جویدن است ».اما چه کار میتوانست بکند شاعر شهیر
تبعیدی دست به دهانی که به پوند و دالر آن بیوه پولدار نیازمند بود .البته بیوهزن
هم چندان مش��تاق مصاحبت کبریت بیخطر نبود اما در س��ایه شهرت این و آن
زیستن و با بزرگان در مجالس ظاهر شدن ،تنها بهره و خوشدلیاش از حسابهای
بانکی بود.
● ●دوس��تی را با می��خ و چکش ب��ه دل کس��ی نمیتوان بس��ت ام��ا نوعی میخ
هس��ت ک��ه نمیدانی��م ک��ی و چط��ور ت��وی دل آدم فرو م��یرود با چکش��ی
نامرئ��ی .بعد ک��ه میخواهی��م می��خ را درآوری��م نمیدانیم چک��ش میخکش
کجاست...
● ●دهنش را خمیر گرفتهاند «که به زن بچههایش بگوید دوستتان دارم ،حقیقت
کنج دلش را به دیگران اعتراف کن��د ،از مصالح دیگران همانطور دفاع کند که از
منافع خود ».کی این خمیر را بهتر از خودت ورز داد و چس��باند به دهانت؟ بعدها
کمی از خمیر که زیاد مانده بود کردی توی گوشات و روی پلکهایت و شدی یک
شهروند محترم معاصر.
● ●«ت��ا تو کوک کنی ما رنگش را ه��م زدهایم» یک عمر منتظ��ر ماندی تا حال و
مالت مساعد شود ،فرصت کنی به مردم فکر کنی ،نادلخواه بشوی دوستدار مردم
بعد تبلیغ کنی مردم دوس��تیت را در رس��انهها .باالخره روزگار امان داد و شرایط
مس��اعد شد و رسیده بودی به هفتاد ».آنکه در این سن مشق تار میکند توی گور
میشود استاد».
● ●«رفتم ش��هر کوره��ا ،همه ک��ور ،من هم ک��ور» البت��ه برای اینک��ه همرنگ
جماعت ش��وم خ��ود را به ک��وری زده بودم .کوره��ای دور و ب��رم زود این مطلب
را فهمیدن��د ،ش��ماتتکنان .گفت��م :تقصیر من چیس��ت که میبین��م؟ گفتند:
پ��س چرا آم��دهای اینجا؟ گفتم :گ��ذارم به این ج��ا افتاده از خیل��ی وقت پیش،
ح��اال نوع��ی همش��هریام .از تیزاب��ی که ت��وی چش��مهایم ریختن��د از خواب
جس��تم .ح��اال میتوانس��تم خ��ودم را یک همش��هری واقع��ی بدان��م ،اگرچه
به زور اما کور.
● ●این بچ��ه «فیالواقع الی��ق ریش پدرش ب��ود و الیق گیس م��ادرش» هرچه
ب��ه گوش��ش خواندیم که بیا دس��ت ب��ردار« ،لقم��ه به ان��دازه دهانت ب��ردار!»
ان��گار «لح��ن داود ب��ود و ک��ر م��ادرزاد» گفتی��م« :لکلک به س��ر من��اره مال
نمیش��ه روغن پنبه دانه حلوا نمیش��ه» نش��نید و نمیدانست «س��گ به پسش
ن��گاه میکنه اس��تخوانی رو ق��ورت م��یده» ،گاهی «لقم��ه بزرگ گل��و را پاره
میکن��ه» درس��ت گفتهاند« :مار پوس��ت خ��ود را میگ��ذارد اما خ��وی خود را
نمیگذارد».

پیشنهاد

بزرگداشت «ابراهیمیدینانی»
آیین بزرگداشت «غالمحسین ابراهیمیدینانی» ،امروز ساعت 17در
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،واقع در خیابانولیعصر ،پل امیربهادر،
خیابان سرلشکر علیاکبر بشیری ،شماره 71 برگزار میشود.

شب «فرهنگ و معماری یزد»
شب «فرهنگ و معماری یزد» ،امروز ساعت  18باحضور اصغر دادبه،
محمدرضا اولیا ،ایرج پارس��ینژاد ،عبدالعظیم پویا و محمد حسین
آیتاللهی در فرهنگسرای شهرداری یزد ،واقع در بلوار شهید صدوقی
برگزار میشود.

همایش «زبان و هویت ملی»
همایش «زبان و هویت ملی» ،امروز س��اعت  9صبح در پژوهشگاه
علومانسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه حقانی ،خیابان دکتر
آیینهوند( 64غربی) برپا میشود.

رونمایی دو کتاب سینمایی
آیین رونمایی از دو کتاب «فیلم مردمنگارانه» و «سینمای پساپاپ»،
امروز ساعت  18در بنیاد سینمایی فارابی ،واقع در خیابانجمهوری،
بعد از سیتیر ،کوچه نوبهار ،شماره  14برگزار میشود.

زلزله و میراث فرهنگی
نشس��ت تخصصی «زلزله و میراث فرهنگی» امروز س��اعت 9:30
صبح در پژوهش��گاه میراث فرهنگی و گردش��گری واقع در خیابان
امامخمینی ،ابتدای خیابان س��یتیر ،روبهروی موزه ملی ایران برپا
میشود.

کنسرتموسیقیسنتیترکیه
کنسرت موسیقی سنتی ترکیه با نوازندگی احمد شاهین ،اوزر اوزل،
آصلیحان اراوزون و علی طان ،امروز س��اعت  19در فرهنگس��رای
نیاوران برگزار میشود.

محافظت از آثار صخرهای
نشس��ت «اهمیت محافظت از آثار صخرهای در جهت حفظ میراث
مکتوب (با تکیه بر آثار تاریخی کرمانش��اه و س��رپل ذهاب)» ،امروز
ساعت 10صبح باسخنرانی ملیحه مهدیآبادی در تاالر ایرانشناسی
کتابخانه ملی ایران واقع در بزرگراه حقانی (شرق به غرب) ،خروجی
کتابخانه ملی برگزار میشود.

نقد ادبی مکان  -محور
نشست «نقد ادبی مکان  -محور و اهمیت آن» با سخنرانی محمدباقر
شعبانپور ،امروز ساعت 11:30در تاالر غدیر دانشکده زبانها و ادبیات
خارجی دانشگاه تهران ،واقع در خیابان کارگر شمالی ،بین خیابان
پانزدهم و شانزدهم برگزار میشود.

دکه

اشرفدرویشیاندر«نگاهنو»
تاز هتری��ن ش��ماره
فصلنام��ه «ن��گاه ن��و»
ب��ه مدیرمس��ئولی و
سردبیری علی میرزایی
منتشر ش��د .روی جلد
این ش��ماره تصویری از
علیاش��رف درویشیان
ق��رار گرفت��ه و حس��ن
کیائیان طی یادداشتی
به او پرداخته اس��ت .در
بخش مقالهها نیز عناوین��ی چون مثنوی معنوی و تاریخ
فردا /محمدعلی موحد ،محاکمه حقیقتجویی ،عقالنیت
ورزی و معنویتگرایی /مصطفی ملکیان و گزارشی گزیده
از ش��عر و زندگی قیصر به قلم مهدی فیروزان بهچش��م
میخورد .همچنین پرونده ویژه این شماره نیز با مطالبی
به قلم مهدی امیرخانل��و ،تورج اتابکی ،نادر انتخابی ،رضا
رضایی و ...بهمناسبت صدمین سال انقالب اکتبر ۱۹۱۷
منتشر شده است.
در بخش داستان و شعر این فصلنامه نیز مطالبی از پرویز
دوایی و داریوش آش��وری آمده است .شماره  ۱۱۵مجله
نگاه ن��و در  ۲۶۰صفحه و به قیمت  ۱۷هزار و  ۵۰۰تومان
روی دکه رفته است.
کتابخانه

ِ
سرنوشت «موش کور»
«روزي برادرم مصطفي
گف��ت دوس��تي دارد
اهل ش��يراز كه عاش��ق
س��ينما و ادبيات اس��ت
و عالقهمند اس��ت تو را
ببيند .اس��تقبال كردم.
آمد .ش��ديم رفي��ق ،نه
البته گرمابه و گلستاني،
ول��ي بودي��م .گهگاهي
ميديدمش .او ش��روع
كرد به نوش��تن نق��د در مجالت س��ينمايي .ميديديم و
ميگفتيم و خيلي جاها هم ب��ا يكديگر همنظر نبوديم و
بوديم .تا اينكه روزي مصطفي خبر مرگ او را داد .مسعود
بهاري و مرگ خودخواس��تهاش انگيزه نوشتن اين رمان
شد .فصل اول را در تابس��تان  78نوشتم كه يك داستان
كامل مينمود .با بازنگري تابس��تان  89ديدم دوباره دارم
مينويسمش ،پس نوشتم و نوش��ته شدم .چنين بود كه
فصل دوم هم نوشته شد».
«موش كور» نوشته محمدعلي سجادي حاال از سوي نشر
«اختران» منتشر شده است .محمدعلی سجادی که بیشتر
بهعنوان فیلمساز او را میشناسند ،عالوه بر نوشتن رمان
و شعر ،نقاش��ی هم میکند .کتاب تازه او  18هزار و 500
تومان قیمت دارد.

يادبود

«گل پونه» ای که پرپر شد

روایت خواه ِر « ایرج بسطامی» ازپنجم دی 1382در بم
فاطمه بسطامی

فروردین ماه سال 82بود که بر اثر تصادف یکی از برادرانم فوت شد و با آن
اتفاق مادرم دچار اختالل مغزی شد و آرامآرام به بستر افتاد و بیماریاش
شدت گرفت بهطوریکه باید کام ً
ال به او رسیدگی میشد .مدتی او را در
تهران نگه داشتیم و بعد به اصرار خودش به بم بردیم .ایرج بسیار وابسته
مادر بود و مداوم نزد او میرفت ،ضمن اینکه بچههای برادرم هم بم بودند
و ایرج به آنها هم رسیدگی میکرد .خاطرم هست هر روز ایرج صندلیای
در حیاط میگذاش��ت و مادرم را از اتاقی که در آن میخوابید به حیاط
میآورد و من موهایشان را ش��انه میزدم و او پاهایش را ماساژ میداد.
پس از آن من به تهران آمدم ،البته تا دوشنب ه قبل از زلزله بم بودم .همان
زمان ایرج برای فستیوال آواز به هلند دعوت شده بود و برای دعوت ایشان
مستقیما به منزل ما آمده بودند .من به ایرج گفتم که چه کار میکنی،
من االن باید به تهران برگردم او گفت که من تا پنجش��نبه بم میمانم.
من به تهران آمدم و پس از آن پنجش��نبه تماس گرفتم که ببینم ایرج

حرکت کرده یا خیر ،گفت که جمعه میآیم و متأسفانه به جمعه نرسید.
س��اعت  6صبح روز جمعه  5دیماه بهواسطه یکی از دوستانم متوجه
زلزله شدم .همان روز دوس��تان آمدند که با هم به بم برویم .با ماشین
نمیتوانستیم وارد بم شویم و پروازها همه برای بم و کرمان بسته شده
بود ،یک ماشین از شرکت ارگ جدید چون شنیده بودند ایرج در بم از
بین رفته است بهراه افتاد البته ما همچنان نمیدانستیم وضعیت بم به
چه شکل است .بههرحال راه افتادیم و وقتی به ابتدای بم رسیدیم خرابی
تا حدی بود که میتوانستیم تا آخر بم را ببینیم .مات و مبهوت بودیم،
اتفاقافتادهبوداما مانمیخواستیمباورکنیم ،تااینکهجلورفتیموراننده
ما را سر کوچهای برد که خان ه پدریام آنجا قرار داشت .وقتی رسیدیم،
خانه شناخته نمیشد و با خاک یکسان شده بود البته خداراشکر مادرم
زنده بود و توسط دوستان او را به کرمان ،منزل دیگر برادرم انتقال دادند.
ایرج شب زلزله به منزل برادرم که فروردین همان سال فوت شده بود،
رفته بود تا دخترانش را ببیند و آنها را فردا با خود به تهران بیاورد .وقتی
مادرم را به کرمان منتقل کردیم ،سراغ ایرج را گرفتم و دیدم هیچکس
پاسخ نمیدهد ،از هرکس که سوال میکردم همه با سکوت به من نگاه
میکردند،اینسکوتمعنایمشخصیداشت،امامناصالنمیخواستم

باور کنم .سراسیمه سر کوچه آمدم ،یک ماشین رسید گفتم من را به
خانه برادرم ببرید ،به آنجا رفتم و هرچه نگاه کردم متأسفانه فقط از کل
خانه یک در مانده بود و خانه با خاک یکسان شده بود.
ایرج و یکی از دخترهای برادرم فوت شدند و دیگر دخترش دانشجوی
شهر انار بود و در خانه نبود .خیلی دردناک بود ،چون متاسفانه  80هزار
نفر جمعیت در زلزله از بین رفتند .وقتی من این مسائل را تکرار میکنم
عالوه بر دردی که بر دلم هس��ت فکر میکنم آن زمان چطور خداوند
این قدرت را به من داد که اجساد عزیزترین افراد زندگیام را دفن کنم.

روايت يک تصوير

اهل مدارا
مرجع ِ
ِ
رضا سلیمان نوری

روزنامه نگار

وقتی س��خن از مدارا و دوس��تی با ادی��ان دیگر به
میان میآید همگان یاد امام موسی صدر میافتند.
مردی که بهواقع نماد کامل دوستی و مدارا در عین
حفظش��ان و جایگاه و کرامت دین��ی یک روحانی
مسلمان محسوب میشود .اما بد نیست بدانید این
خصلتامامموسیتاحدبسیارییادگارپدریفاضل
است؛ پدری با نام آیتاهللالعظمی سیدصدرالدین
موسویصدر که هرچند زاده کاظمین بود اما بخش
طوالنی از عمر خود را در ایران خاصه مش��هد و قم
سر کرد و سرانجام هم در روزی چون امروز از سال
1332شمسی به دیدار معبود شتافت.
آیتاهللالعظمی س��یدصدرالدین موس��وی صدر
ی��ا آنگونه که اهل ح��وزه او را خط��اب میکردند
«آقا س��ید صدرالدین» را باید یک��ی از نوگراترین
مراجع در دوران خود دانس��ت .فردی که هر چند
آیتاهللالعظمی حائری یا همان آیتاهلل موس��س
وقتی سال 1315شمسی در بس��تر بیماری افتاد
وی را ب��ه جای خود در جای��گاه امام جماعت حرم
مطهر حضرت معصومه (س) منصوب کرد و سپس
وصی خویش قرار داد تا بدینگونه مرجع عام بودن
سیدصدرالدین را بعد از خود به همگان اعالم کند
ام��ا او راه دیگری برگزید و اس��تاد را راضی کرد که

مسئولیت اول را به آیتاهللالعظمی حجت بسپارد و
در مسئولیت دوم را نیز آن بزرگوار را شریک گرداند.
اینگونه بود که آیتاهللالعظمی س��ید صدرالدین
صدر پس از درگذش��ت آیتاهلل العظمی حائری در
بهمنماه س��ال 1315ش ،همراه آیات عظام سید
محمد حجت زعامت حوزه علمی��ه قم را عهدهدار
شد و اندکی بعد هم سید محمدتقی خوانساری را در
این امر شریک کرد تا «آیات ثالث» قم ایجاد شود.
دوران زعامت آیات ثالث بر حوزه علمیه قم متجاوز
از هش��ت س��ال بهطول انجامید و در این دوره که
همزمان با دوران پایانی پهلوی اول و جنگ جهانی
دوم بود او از هیچ تالشی برای حفظ وحدت حوزه و
البت��ه اداره امور دینی مردم ایران و صد البته تالش
برای تغییر وضعیت زندگی آن��ان خودداری نکرد.
در این دوران هر چند تکف��ل امور علمی ،تدریس
و مرجعیت دینی برعهده هر سه این بزرگواران بود
اما حس��ن مدیریت ،تدبیر ،مردمداری و اخالق آقا
سید صدرالدین سبب شده بود تا مرجعیت اداری،
اجتماعیوسیاسیحوزه،عمالبهآنبزرگوارمنحصر
شود .بزرگان بسیاری سالها و دههها بعد تصریح یا
تصدیق کردند ،که این آیتاهللالعظمی صدر بود که
از لحظه درگذشت آیتاهللالعظمی حائری در سال
1315ش ت��ا روز ورود آیتاهللالعظمی بروجردی
در س��ال 1323ش ،حوزه نوپای ق��م را زیر بال و پر
خود گرف��ت ،آن را از گزند مخاط��رات نجات داد و
اجازه نداد تا پارهای بیتدبیریها بدان آسیب زند.
اما اوج درایت س��ید صدرالدین آنگاه بروز کرد که

آیات سیدرضا و سید موسی صدر در محضر پدر

با ورود آیتاهللالعظمی بروجردی به قم ،بزرگوارانه
از ریاس��ت و زعامت حوزه علمیه قم کناره گرفت و
نهتنها همه مس��ئولیتها ،بلکه محل تدریس و نیز
مح��ل اقامه نماز جماعت خ��ود را در صحن بزرگ
ح��رم مطهر حضرت معصومه (س) ب��ه وی واگذار
کرد .آقا سید صدرالدین پس از کنارهگیری از عرصه
ریاست و زعامت ،دامنه فعالیت خود را طی دهه آخر
عمر به تدریس ،تحقیق و تألیف محدود کرد و البته
تا لحظه رحلت ،پُش��ت و پناه حوزه ،طالب ،فضال،

مدرسین و شخص آیتاهللالعظمی بروجردی باقی
ماند .س��ید صدرالدین همانگونه که در باال اشاره
ش��د نه تنها از طبع بلند ،نیتپاك ،اخالص كامل
در عمل و س��عهصدر برخوردار بود بلکه دارای ذوق
خاص در تربیت فرزندان بود که حاصل آن فقیهی
چون مرحوم سیدرضا صدر و صد البته بزرگمردی
چون امام موسی است .تصویر باال آیات سیدرضا و
س��ید موس��ی صدر را در محضر پدر یعنی آقا سید
صدرالدین نشان میدهد.

