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شفافیت، عالج 
فساد حکومت

مهارت های جرات ورزی 
کــه  همان طــور  را  خودتــان 
هســتید بپذیرید و براي تغییر 
در کاســتي هاي خــود و براي 
ابراز عقیــده خود در یک جمع 
اطالعات خود را در مورد موضوع 
مورد نظر تا ان جا که مي توانید 

کامل کنید.

آن کــه حســاب پاک اســت از 
محاسبه چه باک است. وقتی من 
نوعی ببینم که نهادهای حکومتی 
همگی از شفافیت فراری اند و هر 
کدام به بهانه ای جلوی دسترسی 
مردم به اطالعاتشان را می گیرند 

حق دارم به آن ها بدبین شوم.
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پاسخگویی  مالشی!
 »ورزمان«، واژه مصوب 
فرهنگستان برای ماساژ

نسخه ای برای 
قاضی زاده هاشمی

بی گناهی مگر اینکه 
خالفش را ثابت کنند
دانشجویان چه نیازی به دانستن قانون دارند؟

»عذر می خوام شما 
سیگاری هستید؟!«
ناداستانی از آغاز سال یک ترم اولی

7

آیا این اولین بار است که یکی از مسئولین به مردم توهین می کنند؟
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نسخه ای برای قاضی زاده هاشمی 

پاسخ وزیر چشم پزشک به مرد نانوا آن چنان 
حاشیه ساز شد که بســیاری را از پرداختن 
به ریشــه اصلی چنین برخورد هایی از سوی 
سیاست مداران، مســئوالن و مدیران کشور 
باز داشت. نســخه مالش درمانی قاضی زاده 
هاشمی مشت نمونه خروار از اخالق سیاسی 
در کشــور اســت بــه دور از پاســخ گویی، 

مسئولیت پذیری و شفافیت. 
وزیــری که تا چندی پیش آبروی خود را در 
گرو طرح تحــول می داند این روز ها به جای 
پاســخ گویی در مورد منابــع مالی به هدر 
رفته، تعرفه گذاری و پرداخت های بی ضابطه 
و افســار گسیخته پزشکان، بدهی های کالن 
بیمارستان ها به شرکت های دارویی و بیمه ها 
و تاکید بر درمان محوری به جای ســالمت 
محوری در ایــن طرح و دیگــر بحران های 
موجود نظیر کمبود دارو و تجهیزات پزشکی ، 
هزینه های ســر ســام آور درمان به خصوص 
بیماری هــای خــاص، خارج شــدن برخی 
خدمات و دارو ها از بیمه و... به  جای پاســخ 

گویی کنایه و استهزا نصیب مردم می کند.

البته وضعیت آشفته سالمت صرفا منحصر به 
حیطه درمان و بیمارســتان ها نیست. تالش 
برای تعریف رشــته ها و زیر شاخه های غیر 
آکادمیک و دیمی!! در وزارت بهداشت نظیر 
کمک پرســتار جهادی، پرستار بیمارستانی، 
پیام آور ســالمت، افزایش ظرفیت پذیرش 
دانشجو در دانشگاه ها در ازای پرداخت شهریه 
و به کارگرفتن دانشجویان در حال تحصیل 
بــا  تعریف کــردن شــیفت های در گردش 
بدون اســتاد یا تحت عنوان کار دانشجویی 
بــا پرداخت های اندک در بیمارســتان ها به 
جای جذب نیرو نــه تنها باعث افت کیفیت 
آموزشی، دامن زدن به تبعیض های آموزشی 
و خدشــه دار کــردن عدالــت در آموزش 
می گردد بلکه بــا به کار گرفتــن نیرو های 
غیر متخصــص و نا کار آمد جان و ســالمت 
مردم را نیز بازیچه قرار می دهد بدیهی است 

در چنین شرایطی شــاهد افزایش خطا های 
پزشکی و پرســتاری باشیم و کادر درمان به 
جای آنکه مرهمی بر درد های بیماران باشد 
خــود بدل به درد و رنجــی افزون می گردد. 
فیزیو تراپ  احتماال همیــن رویکرد »مگــر 

چــه می کند ؟ »وزیر چشــم پزشــک جزو 
اســتدالل های اساسی در طرح های فوق هم 
بوده است مثال مگر پرســتارچه می کند؟ یا 
مگر بهیار چه می کند ؟ کمک پرستار و پیام 
آور ســالمت هم همان کار را می کند یا مگر 

زهرا نعمتی 
نویسنده

چند روز پیش رییس جمهور طبق برنامه علی رغم  فشار 
های برخی از تندرو ها ســخنرانی خود را در نیویورک در 
مقر سازمان ملل را به انجام رساند. بالشک یکی از بهترین 
سخنرانی های جناب رییس جمهور در همین روز صورت 
گرفت. ایشان در قامت یک حقوقدان عالم، سیاست مداری 
واقع گرا و تاریخ دانی آگاه به مســائل معاصر در ســازمان 
ملل حضور پیدا کرد تا پاسخی مناسب به سخنان رییس 
جمهور امریکا بدهد. جناب رییس جمهور مطابق با پیش 
بینی ها سخنرانی خود را با تشریح عهد شکنی امریکا در 
نقــض قوانین بین المللی آغاز کرد، در ادامه از طرف های 
اروپایی و چین و روسیه تشکر کرد اما باز هم ادامه برجام را 
مشروط به عمل به تعهدات کرد. حسن روحانی همچنین 
با کنایه هایی مناسب بی اعتمادی به سران امریکا را اعالم 
داشت و راهکار بازگشت به برجام را برای امریکا مطرح کرد.
بخش دیگر صحبت ها به مبارزه با تروریســم و شکستن 
جو منفی ایجاد شده علیه اقدامات ایران در سوریه و یمن 
اختصاص پیدا کرد. روحانی در عین اینکه انتقادات به جا 
و مناســبی علیه سیاســت خارجی امریکا صورت داد اما 
اندکی از ادب و عرف دیپلماتیک خارج نشد تا همچنان بر 
سیاست تنش زدایی که مدت هاست در پیش گرفته تاکید 
ورزد. وی بــه منظور کاهش اجماع علیه ایران و اقداماتش 
در ســوریه و یمن از قوانین حاکم بــر روابط بین الملل و 
همچنین تاریخ درخشــان ایران در مبارزه علیه تروریسم 
در منطقه یاد کرد و دفاعی جانانه حضور ایران در منطقه 

انجام داد. 
با وجــود زمان کم برای ارائه مباحــث مختلف اما رییس 
جمهور مســئله مهم آزادی مردم فلســطین را از یاد نبرد 
و رژیم غاصب صهیونیســتی را نمونه بارز آپارتاید خواند. 
وی این رژیم را تهدیدی برای منطقه به شمار آورده و نیز 
امریکا را به دلیل تامین ســالح برای این رژیم مورد انتقاد 

قرار داد.
در بخش ســوم دکتر روحانی از امضای رژیم کنوانسیون 
حقوقی دریای خزر نیز ســخن به میان آورد و این قرارداد 
را سندی بر صلح دوستی و روابط حسنه بین ایران و بقیه 
دولت ها قلمداد کرد. در اواخر سخنرانی ایشان با جمالتی 
حماســی در عین رعایت ادب و احترام از ایران به عنوان 
امپراطوری فرهنگــی و تاریخی نام برد و قدرت و اهمیت 
ایران در روابط بین الملل را به رخ جهانایان کشید. در پایان 
ســخن نیز با مثال های تاریخی از جنگ با صدام، القاعده، 
طالبان و داعش ســخن به میان آورد و نقش بارز ایران در 

تضعیف آنارشیسم و تروریسم را به خوبی بیان کرد. 
در کل می توان گفت رییس جمهور با سخنانی سنجیده 
و مبتنی بر واقعیت در ایجاد فضایی مناســب موفق شد؛ 
بازخورد های مناســب به سخنان ایشان در سطح جهانی 

دلیلی بر این مدعاست. 

گفتگو را از همین جا 
آغاز می کنم

سرمقاله

حسن محمدی
سردبیر
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وزیر بهداشــت جمهوری اســالمی ایران دریچه جدیدی از 
برخورد محترمانه با ارباب رجوع و مردم را به روی آحاد جامعه 
گشود. همان طور که استحضار دارید، وزیر بهداشِت کشوری 
که انقالبش را انقالب برای مستضعفان می دانند در پاسخ به 
یک بیمارِ تهیدسِت مظلوِم مستضعف، با حالتی که موجب 
تفریح و خنده حضار شــد، به او توصیه کرد: حال که شــهر 
شما فیزیوتراپیست ندارد و توان پرداخت هزینه فیزیوتراپی را 
نداری خودت بمال! هر چند که این وزیِر مودب دقیقا تشریح 
نکرد که بیمار مستاصل چه چیزی را، چگونه، به چه مدت و با 
چه کیفیتی بمالد تا راحت شود، وقتی فهمید که بیمار مدتی 
در تهران کار و زندگی کرده است، اظهار داشت: تهرانم که کار 
کردی پس خوب بلدی بمالی. در همین حین صدای قهقهه 
حضار باز بلند می شود. ایشان چند روز بعد از این اتفاق نه تنها 
عذرخواهی نکرده بلکه با دفاع از نوع صحبت هایش گفته است: 
به جای کلمه ماساژ از معادل فارسی آن استفاده کرده ام. بیایید 

به چند نکته مهم در این ماجرا توجه کنیم: 
یکم. وزیر بهداشــت مالیدن را معادل فارسی ماساژ گرفته 
است. این در صورتی است که معادل فارسِی کلمه ماساژ که 
به تصویب فرهنگستان زبان و ادب فارسی رسیده، »ورزمان« 
اســت. )در این یادداشت کوتاه به کج سلیقگی فرهنگستان 

کاری نداریم.( 
دوم. وزیر بهداشت مشخص نکرده است که چه رابطه ای میان 
زندگــی در تهران و خوب مالیدن یا خوب فیزیوتراپی کردن 
توسط بیمار وجود دارد. آیا ساکنان تهران خوب فیزیوتراپی 
می کنند یا فقط بلدند خوب بمالند؟ آیا ساکنان تهران همگی 

فیزیوتراپیست هستند یا مالندگان خوبی اند؟ 
سوم. چرا وزیر بهداشت پس از اینکه برای اولین بار از معادل 
خودســاخته مالیدن به منظور جایگزینی کلمه فیزیوتراپی 
اســتفاده کرد و خنده حضار بلند شــد، بار دوم و با تمسخر 
بیشتر همین کلمه را به کار برد؟ ایشان به فراست ذاتی شان در 

نیافتند که ممکن است دل پیرمرد بیمار بشکند؟
چهارم. وزیر بهداشت چرا در مقابل درخواست به حق یکی 
از شــهروندان فرافکنی کرده اســت؟ جواب درخواسِت »ما 

فیزیوتراپیست می خواهیم«، »خودت بمال« است؟
پنجم. چرا بعد از این ماجرا، اطرافیان آقای وزیر هم فرافکنی 
می کنند تا کار ایشان را توجیه کنند؟ گوش عالم و آدم را پر 
کرده اند که یک وزیر مردمی داریم و تنها اوست که به استان ها 
سفر می کند و با مردم روبه رو می شود و از این قسم دفاعیات. 
بهتر است ایشان پاسخ گوی طرح تحول نظام سالمت ناقص و 
ابترشان باشند تا اینکه به این استان و آن استان سفر کنند و 

به بیماران بخندند و آن ها را مسخره کنند.
خالصه کالم اینکه هر چند آقای وزیر چند بیمار را رایگان عمل 
کرده اند و دست شــان به کار خیر می رود ولی چنین اعمالی 
که در برابر دوربین تلویزیــون و در حق یک پیرمرد مظلوم 
انجام می دهند، ایشان را جور دیگری به مردم می نمایاند که 

تشخیص شخصیت حقیقی شان را نیز دشوار می کند.

»ورزمان«، واژه مصوب 
فرهنگستان برای ماساژ

پرونده/ َزهِر ِشَکرآمیز

سعید جعفری
نویسنده

در دانشگاه چه چیزی یاد می دهند ؟بروند در 
بیمارستان پرستار تربیت کنند اصال پرستار و 

پزشک را چه به دانشگاه. 
از تمامی مشکالت و بحران های حیطه سالمت 
و بهداشت که بگذریم ســوال اینجاست چرا 
دولت مردی که بر اســاس مفاد 3 و 29 و34 
قانون اساسی موظف به تامین سالمت مردم 
و مســئول در برابر تمامی اتفاقات و مشکالت 
زیر مجموعه وزارت خانه خود است هیچ گونه 
پاسخی برای مشــکالت فوق جز عوام فریبی 
و نشــنیدن صــدای کارشناســان و بایکوت 
کردن رسانه ها ندارد اما به محض اینکه سهوا 
فرماندار را بی شــعور خطاب و تهدید می کند 
یا مالش درمانی تجویــز می کند برای آن که 
اثبات کند خاطــری را آزرده نکرده و با همه 

دوستی دیرینه  دارد دست به دامان تیم های 
رسانه ای می شود. 

از سوی دیگر یکی از مهم ترین و اساسی ترین 
ویژگی های یک پزشک پایبند بودن به اخالق 
پزشکی و ســوگندی است که یاد می کنند تا 
در همه حال و در هر موقعیتی فراموش نکنند 
که قبل از آن که پزشکی ماهر و مشهور باشند 
اول باید یک پزشک با اخالق باشند، از تضییع 
حقــوق بیماران بپرهیزند و فــارغ از درآمد و 
ســطح اقتصادی بیمار خود در جهت حفظ و 
ارتقای سالمت او بکوشــند حال اگر سهوا یا 
عمدا کوتاهی یا اشــتباهی صورت گرفته باید 
چه کرد؟ توضیح درمورد مشــکالت موجود، 
علل آنان و ارائه راهکار یا خدشــه دار کردن 
کرامت انسانی افراد؟ آیا  عذر خواهی کردن، 

پوزش خواســتن و جبران اشتباهات صورت 
گرفته آنقــدر زجر آور و دردناک اســت که 
برخی توجیهات بنی اسرائیلی را به آن ترجیح 
داده و حتی در یــک حرکت کامال تاکتیکی 
از حرفه پزشــکی به مترجمی تغییر شــغل 
می دهند البته ابتکار و نبوغ شــان در زمینه 
ترجمه به حدی اســت که قابلیت حضور در 
فرهنگســتان ادب و همکاری با جناب حداد 

عادل را نیز دارند.
در آخــر بــرای پایان دادن به کشــمکش ها 
و حاشــیه های پیــش آمــده بــرای آقــای 
وزیرنســخه ای برای ایشان پیشنهاد می گردد 
امید اســت با رعایــت و پایبنــدی به موارد 
پیشنهادی بهبودی نسبی در امر وزرات پیدا 

کنند ان شاهلل تعالی.



تحقیری که این مسئوالن 
نسبت به طرف مقابل خود روا 

می دارند، فقط گوشه ی کوچکی از آن 
تحقیر سیستماتیکی است که برعلیه مردم، 

خصوصا مردم فرودست اعمال می شود. تحقیر 
مخالف، منتقد، زیردست از اتفاقات بسیار 

مشهور جامعه است.
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پاسخگویی مالشی!

»مردم به افــراد عقب مانده ای مثــل تو ارتباطی 
ندارند.«

جمله ی فوق، از بیانات هدایت اهلل خادمی، نمایندۀ 
مجلس اســت که هفته ی پیــش، خطاب به یک 

پرسش گر گفته بود. 
»بهش سبوس بدین بخوره«

پارســال، وزیر کشــاورزی، این سخن را برای یک 
کشاورز به کار برد. مرد بسیار مودب و شریفی که 
صرفا می خواســت بداند آقازاده ها کیستند که او و 

سایر کشاورزان را به خاک سیاه می نشانند.
»حقوق پدرم به کسی ربطی ندارد... سهم خود را از 

سفره انقالب برداشته ایم«
بیانات دو ســال پیش فاطمه حســینی، نمایندۀ 
مجلس می باشــد، در هنگام دفاع از حقوق ماهانه 
57 میلیــون تومانــی پــدرش در صحن عمومی 

مجلس.
»فعال مدیریت همین است« و »خودت بمال دیگه«

این دو جملــه، از افاضات کالم وزیر بهداشــت و 
درمان اســت که اولی را گفت تا به قول خودش، 
مــردم اعصــاب و روح و روان همدیگر )به عبارت 
دقیق تر مســئولین( را آزار ندهنــد! جملۀ دومی 
خطاب به پیرمردی گفته شد که از عهده ی تأمین 

هزینه های فیزیوتراپی خویش بر نمی آمد.
»به خاطر پایین افتادن شکم، مقابل نظام نایستید«
این شــاهکار از ســخنان آیت اهلل علم الهدی، امام 
جمعه ی مشــهد اســت که در بحبوحه ی بحران 
معیشتی مردم، در تریبون نماز جمعه فرموده بود.

»خیلی احمقی... خیلی نادانی«
این فحش هــا را جناب آقای مطّهــری، نمایندۀ 
مجلــس در خطاب بــه معترضی گفت کــه از او 
پرســیده بود چرا به  جای ســخن گفتن در باب 
مســائل اصلی کشور، از غدیر خم سخن می گوید. 
روحانی حاضر در آن جلســه هم خطاب به همان 

معترض گفت » شما رو می کنم تو گونی«
»این حرف غلط است که کسی بگوید حقوق من 

کم است... چه کسی مجبورت کرده بمانی؟«
این سخن تاریخی از حسن روحانی، رئیس جمهوری 
ایران است. او این سخنان را درخطاب به کارمندان 
دولت گفته بود که از حقوق پایین خویش شــاکی 
بودند؛ گویا منظور اصلی ایشــان در این سخنان، 

معلّمان بوده است.

این ها، تنها تعدادی از بی شمار سخنانی هستند که 
حضرات در دوره های مختلف خطاب به پرسشگران، 
منتقــدان، معترضان و مطالبه گران گفته اند. امثال 
این قِسم از سخنان از جانب مسئولین، آن قدر زیاد 
است که گردآوری همه ی آن ها، فقط در قالب کتاب 
میّسر است. آوردن این چند مصداق، برای آن بود 
که بهتر بتوانیم معنای واژۀ وقاحت را درک کنیم. 
گویش چاله میدانی، لمپنانه و سرکوبگرانه حضرات، 
این  را بــه ما می فهماند که هیچ حّد و مرزی برای 

وقاحت نیست.
اگر به جمالت دّقت داشته باشید، 

تالشی مذبوحانه برای توجیه 
وضعیت موجــود در آن ها 

خواهید یافت. اّما توجیه 
قضیه  روی  یــک  فقط 
اســت و روی دیگر آن، 
سرکوب  است.  سرکوب 
حقیقت و سرکوب فردی 

که به دنبال یافتن آن است. 
سرکوب که همواره با دست بند 

و ماشین ضد شورش و قوای نظامی 
و انتظامی اتّفاق نمی افتد. سرکوب می تواند 

با ســخنان و رسانه ها هم صورت پذیرد و به شکل 
نَرم اتفاق بیفتــد. در این صورت، تحقیری که این 
مسئوالن نسبت به طرف مقابل خود روا می دارند، 
فقط گوشه ی کوچکی از آن تحقیر سیستماتیکی 

اســت که برعلیه مردم، خصوصا مردم فرودســت 
اعمال می شــود. تحقیر مخالف، منتقد و زیردست 
از اتفاقات بسیار مشهور جامعه است. همین هفته ی 
پیش بود که کارفرمایی، کارگران اعتصابی خویش 
را بر ســر این دوراهی قرار داد که یا بر روی کاغذ 
بنویسند »... خوردم!« و یا از شرکت اخراج خواهند 
شد. )همان طور هم که می توانید حدس بزنید، بعد 
از انتشار این خبر، آب از آب هم تکان نخورد!( این 
صرفا یک مثال واضح است از آن که این فرهنگ تا 
چه حد در جامعه ریشه دوانده است. شاید 
بپرســید که این مثال، چه ربطی 
به بحث مــا دارد؟ خدمت تان 

عرض می شود.
کارل مارکــس گفته بود 
هر  بر  حاکــم  »اخالق 
طبقۀ  اخــالق  جامعه، 
حاکم است.« این سخن 
را به شــکلی دیگر، علی 
 بن ابی طالــب )ع( اینگونه 
فرمــوده بــود » مــردم به 
حاکمان خویش شــبیه ترند تا به 
پدرانشان« )قصدم از آوردن این دو جمله، 
پیوند زدن این دو شخصیت به همدیگر نیست؛ بلکه 
تالش برای بهتر رساندن مقصود است( نحوۀ رفتار 
و گویش حاکمیت با مــردم، در الیه های تحتانی 
جامعه نیز بازتولید می شــود. لمپنیسم، ریاکاری، 

فساد، خشــونت، تحقیر سادیستیک و وقاحت در 
شخصیت و روان تک تک ایرانیان نفوذ کرده و جزئی 
از فرهنگ کنونی آنان شده است؛ چون مسئوالنی 
با چنیــن خصوصیات و طرز برخــورد و با اعمال 
سیاست های این چنینی بر ما حکومت می کنند! ما 
محصول شرایطی هستیم که در آن تربیت شده ایم 
و حاکمیت با کمک رسانه هایش، بیش ترین سهم را 

در تولید آن شرایط داشته است.
به همین دلیل است که نباید از تُُپق های مسئولین 
و ســخنان این چنینی آن ها، غافــل ماند. به این 
جمالت، باید جّدی تر از تمامی سخنان قبلی گوینده 
)که معموال، مخلوطی از دروغ ها و وعده های پوشالی 
اســت( توجه نمود. چرا که بیش تر این ســخنان، 
ناخودآگاهانه و در لحظه از دهان شــان جاری شده 
 اســت و طبیعتا، بیانگر عمــق انگیزه ها، رفتارها و 
شخصیت های اصلی شان است. ممکن است بعدها 
این سخنان را تکذیب یا توجیه کنند و یا رسانه های 
فاســد، اقدام به تطهیر آنان کننــد. )مثال به جای 
پاسخگو کردن وزیر بهداشت، پیرمرد را به مصاحبه 
کشاندند تا اعتراف کند که ناراحت نشده است!( اّما 
این سخنان به تاریخ می پیوندند و برای آیندگان، به 
عنوان نمادهایی از وضعیت جامعه  رو به زوال کنونی 

ایران تبدیل خواهند شد.
باید توجه داشــته باشــیم که این سخنان زمانی 
از دهان خارج می شــوند که گوینده هیچ ترســی 
از عواقب آن نداشــته باشــد و چنین جسارتی در 
مســئوالن زمانی به وجود می آید که مردم )عموم 
مردم، نه صرفا ثروتمنــدان!( کم ترین نظارت را بر 
سیاست ها و عملکرد دولتمردان شان داشته باشند. 
هفتۀ پیش، در بیمارستانی در تبریز، از پذیرش یک 
کارتن خواب نیازمنــد به کمک های درمانی امتناع 
شده اســت. تا زمانی که آقای حســن قاضی زاده 
هاشــمی، به عنوان وزیر رسمی بهداشت و درمان 
کشور، پاسخ ندهد که چرا این چنین اتّفاقی افتاده 
است، معلوم است که در یک موقعیت خیلی خاص 
هم برگردد و آن ســخن افتضاح را بزند و همچنان 

هیچ هزینه ای بابت آن هم نپردازد.
به امید روزی که هر صاحب منصبی به خود اجازه 
ندهــد هرآنچه کــه به دهانش می آیــد، به جانب 
پرسش گران سرازیر کند و اگر اینکار را کرد، توانایی 
تحّمل خرد شــدن دندان هایش در دهانش را هم 

داشته باشد!*
*خشونت به کار رفته در انتهای متن، صرفا جنبه ی 

کنایی و استعاری دارد، جّدی نگیرید!

پرونده/ اجتماعی

مهدی کاظمی
نویسنده

آیا این اولین بار است که یکی از مسئولین به مردم توهین می کنند؟
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شفافیت، عالج فساد حکومت

از حقوق شما بر من این است که همه چیز را با 
شما در میان بگذارم جز اسرار جنگ را

امام علی )ع(
شاید یکی از اصلی ترین عواملی که باعث شده 
اســت فســاد تا این حد در کشور ریشه بدواند 
نبود شفافیت است. منظور از شفافیت این است 
که تمامی مردم حق دسترسی آزاد و راحت به 
اطالعات حکومتی را داشــته باشند. چیزی که 

عمال در کشور ما وجود ندارد.

از پایین ترین نهادهای کشور بگیرید تا باالترین 
آن ها. به عنوان مثال کدام یک از شما مخاطبان 
ایــن مطلب می دانیــد بودجه ی دانشــگاه تان 
چه مقدار اســت و در کجا مصرف می شــود؟ 
آیا بودجه ی عمرانی بیشــتر است یا درمانی؟ 
پزشــکان چند درصد از کارکنان علوم پزشکی 
تبریــز را تشــکیل می دهند و چنــد درصد از 
دریافتــی کارکنان به آن ها اختصــاص دارد؟ 
بودجه ی فرهنگی دانشــگاه دانشــگاه چه  قدر 
اســت؟ سهم معاونت فرهنگی و نهاد رهبری از 
این بودجه چقدر است؟ و هزاران سوال دیگر... 
در نهادهای باالتر هم این مســئله کامال وجود 
دارد. نمونــه اش را در مجلس دیدیم که چگونه 
متحد و یکپارچه جلوی شفافیت آرا ایستادند. 
دولت و نیز نهادهــای تحت نظر رهبری مانند 
صدا و ســیما، بنیاد علوی، ســازمان تبلیغات 
اســالمی و ... هم، چنان وضــع مطلوبی از این 

بابت ندارند.
آن که حســاب پاک است از محاسبه چه باک 
اســت. وقتی من نوعــی ببینم کــه نهادهای 
حکومتــی همگی از شــفافیت فراری اند و هر 
کدام به بهانــه ای جلوی دسترســی مردم به 
اظالعاتشــان را می گیرند حــق دارم به آن ها 
بدبین شــوم. بدبینی من بیشتر می شود وقتی 
می دانــم مجلس قانونی به نام »قانون انتشــار 
و دسترســی آزاد به اطالعات« برای شــفاف 
سازی بیشــتر تصویب کرده اما وقتی نوبت به 
خودش می رســد از اعالم آرای نمایندگان فرار 
می کند. اما اگر بخش هــای مختلف حکومت، 
آزادانه اطالعاتشان را در اختیار عموم مردم قرار 

دهند هم سرمایه ی اجتماعی و اعتماد ملی به 
حکومت افزایش پیدا خواهد کرد و هم فســاد 
کاهش پیــدا خواهد کــرد. در این صورت هر 
فرد ایرانی می تواند عاملی برای مقابله با فســاد 
باشد. کار مفسدین هم به شدت سخت می شود. 
چون اگر ناظر اعمال آن ها صرفا یکی دو ارگان 
نظارتی باشد به راحتی می توانند فسادشان را از 
چشــم آن ارگان ها دور کنند یا حتی ناظران و 
نمایندگان آن ارگان ها را هم با پول بخرند. اما 
وقتی همهه ی 80 میلیون جمعیت یک کشور 
ناظر بالقوه ی هر فرد و ارگانی باشد احتمال این 

که کســی موفق به دزدی از پول مردم شــود 
بسیار پایین است. 

وظیفه ی نهادهای حکومتی در این مورد اجرای 
شفافیت و وظیفه ی ما مردم مطالبه ی آن است. 
مطالبه ی ما هم باید در ســطح بــاال و هم در 
سطح پایین باشد. برای این مورد چند پیشنهاد 
در نظر دارم. در ســطح باال هر فرد می تواند به 
نماینده ی شهر خود مراجعه کند و از او پیگیر 
تصویب قانون شفافیت آرای نمایندگان مجلس 
باشــد. فرض کنید هر روز ده نفر به سراغ یک 
نماینده برود و از او ایــن مورد را مطالبه کند. 

آن وقت این نماینده به شــدت تحت فشار قرار 
می گیــرد که به این قانون رای مثبت بدهد. در 
سطح پایین برای شروع هم هر دانشجو می تواند 
به معاون مالی دانشکده ی خود مراجعه کند و 
اسناد مالی یک سال گذشته را درخواست کند. 
مطمئنا هــر قدر هم افرادی کــه در نهادهای 
مختلف حاکمیت هســتند مقاومت کنند، در 
صورتی که یک اراده ی ملی برای شــفاف بودن 
اوضاع حکومت به وجود بیاید نخواهند توانست 
مقاومت کنند و نهایتا تن به این خواسته ی ملی 

خواهند داد.

سجاد نصرتی
نویسنده

دانشگاه و جامعه
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واژه ی حق و تکلیف بدون یکدیگر بی معنا هستند 
و بدانیم هرجا سخن از تکلیف می آید باید نیز از 

حقوق بحث شود.
کمتر کسی را می شناسم که تکالیف خود را در 
عرصه دانشــجویی نداند؛ زیرا مدام به ما گوشزد 
می شود که فالن کار را نباید کرد، تا فالن تاریخ  
بیشتر مهلت نیست یا طبق فالن آیین نامه رفتار 

کنید.

اما متاسفانه کسی نیست که بیاید حقوق ما را به 
ما بگوید زیرا زمانی که حقوقمان را ندانیم نسبت 
به ظلم ها منفعل و ساکت تر می مانیم که این خود 
فاجعه ای عظیم اســت . یکی دیگر از دالیلی که 
شما را به دانستن حقوق تان تشویق می کنم این 
اســت که مرز رفتار و کردار مجاز را از غیر مجاز 

بدانید و  تکلیفتان مشخص شود؛ اما زمانی که 
ندانیم پوشیدن فالن لباس خالف قوانین است یا 
خیر ، بازیچه دست این و آن می شویم  و هرروز 
باید به ســاز قوانین ســلیقه ای و من درآوردی 

رقصید. )جنگ اول به از صلح آخر(
در ماده های ابتدائی منشور حقوق دانشجویی به 
صراحت ذکر شده است که )هیچ عملی تخلف 
نیســت ، مگر به صراحت قوانین و مقررات الزم 
االجرا.( ماده در کتاب قانون بسیار دلگرم کننده و 
زیبا تعبیه شده است اما در عمل بسیار غریب وار 

به سر می برد.
همچنین در ادامه نیز ذکر شده است که اصل بر 
برائت دانشجو است مگر اینکه خالفش اثبات شود 
که اثبات این ادعا برعهده دانشگاه است . حتی در 
صورتی که دانشــجو متهم شود، اعضای شورا و 
کارکنان دبیرخانه ی شورای انضباطی موظف اند 
کلیــه ی اطالعات مربوط به تخلف دانشــجو را 

محرمانه تلقی و از افشای آن خودداری کنند.

یا کارکنان و اعضای شــوراهای انضباطی حق 
تجسس در زندگی خصوصی دانشجو و افشای 
اطالعات مربوط به تخلــف او را ندارند. در غیر 
اینصورت دانشــجو حق دارد موضوع را از طریق 
شــورای تجدیدنظر یا شورای انضباطی مرکزی 

پیگیری کند.
در پایان، آن چه که از مجموع رویکردهای حاکم 
و برآیند رفتارهای موجود می توان دید، حکایت از 
غربت اصل  برائت در ایران دارد. غربت این اصل 
حتی در  جامعه و از منظر علم جامعه شناسی نیز 
بســیار باال می باشد و تهمت و بردن آبروی افراد 
و قضاوت با دیدن  ظواهر ، پوشــش، خالکوبی... 
نشانه ای از فراموشی عمومی اصل برائت می باشد. 
به نظر می رســد اصالح جدی در برخی قوانین 
که خواسته یا ناخواسته نقض کننده اصل برائت 
هســتند و از یک سو اصالح فرهنگ آموزشی و 
تغییر رفتاری در کشــور می  تواند به اعمال این 

اصل کمک کند.

دقیقا یــک روز مانده بود بــه ماهِ مهر. شــدیدا درگیِر برنامه ی 
دانشجویان جدیدالورود بودیم که برای نخستین بار توی زیباکنار 
برگزار می شــد. از شارژ گوشی ام که ساعت 9 صبح 35% بیشتر 
نبود باید متوجه می شدم که روزِ عجیبا شلوغی خواهم داشت. توِی 
گروه تلگرامِی ترتیب داده شده که به یک روال ثابت برای شروع 
هر کاری تبدیل شــده )برای شروِع هر کاری؛ چه اکیِپ رفتن به 
کوه باشد، چه تولد گرفتن و چه کادر اجرایی مراسم دانشجویان 
جدیدالورود و چه شــب یلدا، نخستین اقدامی که باید انجام داد، 
ســاخِت گروهی با اسم مشــخص و اد کردن چند نفر از فعالیِن 
آن حوزه اســت(، وظایف هر کس مشخص شــده بود و داشتم 
برای شــان توضیح می دادم که دقیقا چه کاری باید بکنند. توِی 
اتاِق گرد گرفته ی خوابگاه که به دلیلِی تعمیراِت تابستانه )که به 
مهر متاستاز داده بود(  شبیه قبرستان های مسیحیان شده بود، راه 
می رفتم و با Voice به بچه ها توضیح می دادم که ماجرا از چه قرار 
است. صدایم از فریاد زدنهای آن روز گرفته بود این موضوع نکته 
مثبتی برایم محسوب میشد. مسلما کسانی که من را پیش از این 
نمیشناختند با شنیدِن چنین صداِی خشن و نخراشیده ای کمی 
حواس شان را بیشتر جمع می کردند. خالصه 6 - 7 موضوع مطرح 
و توضیحاِت تفصیلی در خصوص هر کادر و برنامه اش ارائه شــد. 
در طوِل همه ی این صحبت-ها کنارِ تخت و به دیوارِ روبه رویی ام 
تکیه داده بود و با تعجب به من نگاه می کرد. »ترمک« بود. بقیه 
جاها را نمی دانم ولی ما در دانشــگاه علوم پزشکی گیالن به ترم 
پایینی های مان می گوییم »ترمک!«. »کاف« در ترمک نشانه ایست 
از تحبیب و نه تصغیر! تازه وارد اتاقم شــده بود و قرار بود از این 
به بعد اینجا باشد. اما نمی دانست که یک هفته بیشتر قرار نیست 
اینجا باشم و دو ساِل آینده ی عمرم را به جاِی خوابگاه دانشگاه باید 
در خوابگاهِ پادگان بگذرانم. خوب بود که این را نمی دانست چون 
همین اوِل کار پررو می شد. بعد از اینکه صحبت هایم تمام شد و 
بلند شدم تا کمی وسایلم را جمع و جور کنم، بدون هیچ مقدمهای 
گفت »داداش شما تمیزین دیگه؟!« برق یک هو از سرم پرید. یعنی 
چی که شما تمیزین دیگه؟ نه کثیفیم! لبخنِد مسخرهای زدم و 
به چشــماِن پر از سوالش نگاه کردم و گفتم »دمت گرم دیگه!«. 
دستپاچه شد و شبیِه کسانی که خرابکاری کرده باشند و بخواهند 
خرابکاریشــان را جبران کنند گفت »نه نه. منظورم اینه که شما 
اینجا سیگار اینا که نمی کشین؟« به نظر میرسید دنبال یک سری 
جمالت می گشــت تا گنِد بــاال آورده را جمع و جور کند: »آخه 
می دونی چیه؟ من آســم دارم. خواســتم مطمئن شم که اینجا 
مشکلی برام پیش نمیاد« هدفش چیز بدی نبود ولی نوع بیانش 
جوری بود که اگر خســته نبودم و کمی حال داشتم ممکن بود 
جواِب دندان شکنی بدهم. گلویم می سوخت. آب دهانم را قورت 
دادم و با همان لبخند مسخره گفتم »نه من سیگار نمی کشم. دو 
نفری هم که اینجا هستن سیگار نمی کشن.« خیالش راحت شده 
بود اما فکر می کنم نمی دانست هواِی مرطوِب شرجِی گیالن برای 
کسانی که با این آب و هوا خو نگرفته اند از هر سیگارِ بدوِن فیلتری 

هم عذابآورتر است.

»عذر می خوام 
شما سیگاری هستید؟!«

نادانستان

فاطمه السادات میرحسینی
نویسنده

دانشجویان چه نیازی به دانستن قانون دارند؟
کامل غالمی

نویسنده

ناداستانی از آغاز سال یک ترم اولی

بی گناهی مگر اینکه 
خالفش را ثابت کنند
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مهارت های جرات ورزی 

ایا برایتان اتفاق افتاده اســت که در موقعیتي قرار 
بگیرید و از شــما درخواستي شــود که شما با ان 
موافق نیســتید. ایا تاکنون برایتان پیش امده که 
شخصی از شما بخواهد تا وسیله شخصی خود را در 
اختیار او قرار دهید به نحوی که شما راضی نباشید 

حال این فرد اشنا باشد یا غریبه؟
ایا می دانید برای اینکه در این مواقع پیروز میدان 

باشید باید از چه تکنیکی استفاده کنید؟
در ذیل بر ان هستیم تا شما را با یکی از مهم ترین 
مهارت های زندگی که امروزه خیلی از انسان ها با ان 

درگیر هستند اشنا کنیم، مهارت جرات ورزی. 

تعریف جرات ورزي
جرات ورزي، یعني دفاع از حقوق خود و بیان افکار 
و احساسات خویش که به شیوه مستقیم، صادقانه 
و مناســب انجام شود. افراد جرات ورز براي خود و 
دیگران احترام قائل هســتند. انان منفعل نیستند 
و ضمن این که به خواســته ها و نیازهاي دیگران 
احترام مي گذارند، اجازه نمي دهند دیگران از ان ها 
سوء استفاده کنند و به شیوه قاهرانه با انان ارتباط 

برقرار کنند. چه باید کرد؟ 
1- حالت بدن و چهره و ابراز وجود

نوع نشســتن و ایستادن، قدرت نسبی اشخاص را 
تغییر می دهد. برای دفــاع از خود روی پای خود 
به عبارتی سر پا بایستید و حرف تان را بزنید. قرار 
دادن بــدن در حالت قائم و قرار گرفتن رو در رو با 
شخص مخاطب، میزان ابراز وجود شما را افزایش 
می دهد. در حالتی قرار بگیرید که به شما احساس 

حس را به مخاطب قدرت دهد و این 

شما منتقل کنید به طوری که او نیز قدرتمندی شما 
را درک کند. مراقب حاالت صورت خود نیز باشید. 
چهره خود و خطــوط ان را جدی نمایش دهید و 
توانمند جلوه کنید. سر خمیده به پائین، شانه های 
افتاده و بدن جمع شده، چشم هایی خیره به زمین، 

ناتوانی شما را نمایش می دهد.

2- فرهنگ گفتاري در رفتار جرات مندانه را 
یاد بگیرید

شایسته اســت در ابراز مهارت جرات ورزي سعي 
نمایید، فرهنگ گفتاري خود را به اشکالي که در زیر 

بدان اشاره خواهد شد، تغییر دهید.

• مطمئن شــوید کــه طرف مقابل از شــما چه 
مي خواهد. اگر مطمئن نیستید، بگویید: » باید درباره 
ان فکر کنم«. از این راه، فرصتي را براي پاسخ دادن 

مشخص کنید.

• اگر مطمئن نیســتید از شــما چــه چیزي را 
خواسته اند، توضیح بیشتري بخواهید.

• تــا جایي که مي توانید، پاســخ هاي کوتاه دهید 
و از اوردن دالیل زیــاد و دادن توضیحات طوالني 

خودداري کنید.

• از عبارت هایــي با واژه» من« اســتفاده نمایید و 
به جاي ســرزنش و یا محکوم کردن طرف مقابل، 

موضوع را طرح نمایید.

• بــه جــاي عبارت هایي نظیر» فکــر نمي کنم 
بتوانم...«، از واژه » نه« استفاده نمایید.

• حرکت هاي غیر کالمي خود را با پیامي که 
مي دهید، همخوان سازید.

• در مواردي که ناچارید، امتناع خود 

را چندبــار تکرار نمایید؛ نباید بــراي هر بار دلیل 
جدیــدي بیاورید، بلکه کافي اســت همان گفته 

پیشین را تکرار نمایید.

• اگر با وجود تکرار پاسخ، باز هم طرف مقابل اصرار 
مي ورزد، باید سکوت کرد و یا اینکه موضوع بحث 

را عوض کرد.

3- استفاده از تکنیک خلع سالح
افراد پرخاشگر با برچسب زدن و جریحه دار کردن 
احساساتتان می خواهند به هدف شان برسند. شما 
در مقابل ایــن افراد معموال می شــنوید: »خیلی 
خودخواهي« بهترین راه در مقابــل این افراد این 
اســت که بگویید » اگه ایــن کار خودخواهیه اره 
من خودخواهم« و او ســالحش را از دســت داده 
است. البته یادتان باشد حتما مطمئن باشید طرف 

مي خواهد سوء استفاده کند.

 )Fogging( 4- تکنیک مه الود کردن
در صورتی که دیگران به شیوه های بازی دادن یا 
پرخاشگرانه رفتار می کنند، مه الود کردن یک فِن 
سودمند است. به جای اینکه شما هم بحث کنید. 
در مه الود کردن هدفتان این است که یک پاسخ 
حداقلــی و ارام بدهید، به طــوری که از جمالتی 
استفاده کنید که دفاعی نیست ولی اشتی دهنده 
هســتند و همزمان با خواسته های فرد مقابل نیز 
موافق نیســتند. مه الود کردن یعنی موافق بودن 
با هرگونه حقیقتی کــه می تواند در 
جمالت باشد، حتی اگر انتقادی باشند. 
وقتی به شــیوه های منتظره پاسخ ندهید، 
یعنی به شیوه های دفاعی یا جدلی پاسخ 
ندهید، شــخص مقابــل از مقابله و 
بحث منصرف می شــود چرا که 
به تاثیر مطلوب خود دست 

نیافته است. 

وقتی فضای مکالمه شدت و تنش خود را از دست 
داد، می توانــد بطور معقول تری بحث کرد. به این 
دلیــل به این فن مه الود کردن می گوییم که فرد 
مثل یک »دیواری از مه« رفتار می کند که جدل ها 

به درون ان پرت می شوند اما باز نمی گردند.

5- خود را بپذیرید
خودتان را همان طور که هســتید بپذیرید و براي 
تغییر در کاستي هاي خود و براي ابراز عقیده خود 
در یک جمع اطالعات خــود را در مورد موضوع 
مورد نظر تا ان جا که مي توانید کامل کنید و عالوه 
بر ان، با دیگران ارتبــاط اجتماعي برقرار کرده و 
بدانید با هر بار حاضر شــدن و رویارویي با جمع 
مي توانید توانمندي خود را بــاال ببرید. هر چند 
ممکن است در ابتدا اشکاالتي وجود داشته باشد 
اما به مرور این نقایص و کاستي ها برطرف مي شود.

6- در زندگی خود فعال و دقیق باشید
افــرادی که در زندگــی خود دقیــق، فعال و با 
پشتکار هستند و اهداف مشخصی دارند به راحتی 
برنامه ها و اهداف خــود را تغییر نمی دهند و در 
ادامه برنامه های خود برای رســیدن به اهدافشان 
مصر هستند و حاضر نیستند به این راحتی برنامه 

خود را خاطر خواست دیگران تغییر دهند.
به خاطر داشــته باشید کسب توانایی ابراز وجود، 
مســتلزم صرف وقت، تمرین و تالش زیاد است 
و برای رســیدن بــه این هدف الزم اســت فرد 
اشــتباهات خود را نیز بپذیرد. همان طور که این 
تکنیک ها را به کار می برید وجود محیط حمایت 
کننده و روابط صمیمانه در باال بردن ابراز وجود از 
اهمیت خاصی برخوردار هستند. نهایتا مشاوران 
مراکز مشاوره می توانند شما را در زمینه استفاده 
از این تکنیک هــا یاری دهند تا بــا ابراز وجود، 
بتوانید گامی در رشــد و شــکوفائی توانائی ها و 

استعدادهای خود بردارید.

زنگ مشاور

محمدرضا حسین پور
روان شناس بالینی
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صاحب امتیاز و مدیرمسئول: سینا رشیدی
سردبیر: حسن محمدی 

گرافیک و صفحه آرایی: مجتبی فروتنی
هیئت تحریریه )به ترتیب حروف الفبا(: 

عسل بهرامی/ سعید جعفری/ محمدرضا حسین پور/ کامل غالمی
مهدی کاظمی/ فاطمه السادات میرحسینی/ زهرا نعمتی 

کتاب تــازه ی ریموند گوس روایت عجیبی از کل 
تاریخ اندیشه بیان می کند، روایتی که دل خوشی 

از فلسفه ندارد.
اگــر کســی بخواهــد تاریخ فلســفه ی کوتاهی 
بنویسد، البد فصل های دکارت و کانت مهم ترین 
بخش های کتــاب او خواهد بود. اما ریموند گوس 
تاریخ فلسفه ای نوشته که اسم امثال دکارت و کانت 
حتی در نمایه ی کتابش هم پیدا نمی شود. او ایام 
جوانی اش در پرینســتون همکار رورتی بوده، اما 
بعدتر به جرم سطحی نگرِی رورتی خیلی جسورانه 
با او قطع رابطه کرده. او می گوید »دیگر خونی در 
رگ های فلسفه جریان ندارد«، اما کتاب خودش 

می تواند نشانه ای از حیات فلسفه باشد.

جاناتــان ری، تــی.ال.اس - در دهــه ی ۱970، 
ریموند گوس همکار جوان ریچارد رورتی در گروه 
قدرتمند فلسفه ی دانشگاه پرینستون بود. آن ها، 
از چند جهت، تفاوت بســیار داشتند: رورتی یک 
نیویورکی طبقه ی متوسط بود با استعدادی برای 
تعمیم بی محابا، حال آنکه گوس شــاعر محققی 
مشکل پســند از طبقه ی کارگر پنســیلوانیا بود. 
به رغم این تفاوت، هر دو در دل سپردگی شــان به 
سیاست های چپ گرا اشتراک نظر داشتند و هر دو 
با نگرش جریان غالب به فلسفه به مثابه ی رشته ای 
یکپارچه، که شاهانه به جانب شناخت مطلق پیش 
می رود، مخالف بودند. برای مدتی، رورتی و گوس 
به عنوان »بچه تخس های پرینستون« به هم گره 

خوردند.
سردمداران مجامع فلسفی کسانی همچون رورتی 
و گوس را با لقب »نسبی گرا« نکوهش می کردند، 
گرایشــی که مصمم به فروریزاندن تمایز مقدس 
میــان صدق و کذب اســت. اما آنان با اشــاره به 
ایــن نکته به دفاع از خــود برآمدند که حتی اگر 
چیزی به نام حقیقِت نهایِی مطلق در کار باشد، از 
چشم اندازهای مختلف، متفاوت دیده می شود و در 
زمان ها و مکان های مختلف با عباراتی متفاوت بیان 
می شود. آنان خود را »منظرگرا«- یا »تاریخ باور«- 
تلقی می کردند، نه »نسبی گرا«؛ و- به عبارتی وام  
گرفته از تامس کوهن- بر این باور بودند که فلسفه 

باید »نقشی برای تاریخ« بیابد.
گوس در مدیحه ای زیبا در مراســم ختم رورتی 

در 2007، از لحظــه ی فتنه جویانه ای یاد کرد که 
همکار او از طرح درسی اش برای دوره ی لیسانس 
با نام »تاریخی دیگرگون از فلسفه ی مدرن« پرده 
برداشت. طرح رورتی این بود که درس گفتارهایش 
را با شخصیت های به ظاهر فرعی، همچون پتروس 
راموس، پاراسلوس و یوهان گوتلیب فیخته پر کند، 
نه از پرسروصداهای رایج همچون الک، الیب نیتس 
و هیــوم، و چهره های به کلی اســف بار همچون 
دکارت )فیلسوف منفور رورتی( یا کانت )فیلسوف 
منفور گوس(. »تاریخ دیگرگونه ی« طراحی شده به 
نتیجه ای نرســید )به نقل گوس، رورتی تقصیر را 
به گردن »پلیس فکری« پرینستون انداخت که با 
نام »کمیته ی آموزش« نیز معروف بود(. بااین حال، 
آخرینکتاب گوس را می توان سرشار از طرح رورتی 

دانست که چهل سال در جریان بوده است.
تغییردادن سوژه تاریخ فلســفه ای است درباره ی 
دوازده اندیشمند. در این اثر، جستارهای درخشان 
جداگانه ای داریــم درباره ی ســقراط، افالطون، 
لوکرتیوس، آگوستین، مونتنی، هابز، هگل، نیچه، 
لوکاچ، هایدگر، ویتگنشتاین و آدورنو. اما دکارت، 
الک، الیب نیتس، هیوم و کانت نتوانسته اند حتی 
به نمایه ی کتاب راه یابند. طرح کتاْب ترکیبی است 
از موشکافی های زبان شناسانه ی چندزبانه با همدلِی 
مالیم فکری. و چنان که گوس اشاره می کند، کل 

طرح در قالبی لذت بخش عرضه شده است.
به نظر می رسد که گوس، از میان دوازده فیلسوف 
خــود، نزدیک ترین همدلی را به لوکرتیوس دارد، 
اندیشــمندی که از دین نفرت داشت )اگرچه در 
آن زمان واژه ی دین داری به معنایی نسبتاً متفاوت 
به کار می رفــت(، و معتقد بود کــه جهان هیچ 
هدف اخالقی ای ندارد و نســبت به وجود ما کاماًل 
بی اعتناست. هابز در ارزیابی گوس تقریباً در صدر 
قرار می گیرد: او مفهوم »دولت« را به عنوان محملی 
برای حاکمیت سیاسی ابداع کرد و با آن به عنوان 
»ســاختاری جعل شــده« پرداخت که به اصولی 
همچون »حقوق طبیعی« یا »خیر عمومی« هیچ 
اعتنایــی ندارد. هگل -به قرائت گوس- شــاگرد 
ســربه راه هابز بود، چراکه از تالش برای »توجیه« 
راه و رسم عالم پرهیز می کرد و راه را برای حمالت 
سهمگین نیچه به مفاهیم خودبهره ور »حق گویی«، 
»ژرف اندیشی« و »اصالت« باز کرد. به نظر می رسد 
که فلسفه در سایه ی لوکرتیوس، هابز، هگل و نیچه 
اساساً نبردی است علیه افسون زدگی بینش ما با 

احساس گرایی اخالق محور.
 نــوع واکنش مختلف به این مخمصه وجود دارد. 
گوس یکی از آن دو شــیوه را در فصل درخشانی 
درباره ی آدورنو ترسیم می کند، زیبایی شناس قرن 
بیستم که، به رغم تعلقش به مارکسیسم کالسیک، 

توده هــا را به خاطر حماقتشــان تحقیر می کرد. 
می توان گفت که آدورنو نشــانه هایی داشــت از 
آلودگی هراسی فکری یا نفرت افالطونی از آلودگی؛ 
و گــوس -که افالطــون را یک »قلــدر فکری« 
می دانست- از »منفی گرایی سرسختانه ی«3آدورنو 
معذب بود. او جایگزین محبت آمیز را در میشــل 
دو مونتنی یافت که هیچ تمایلی به خرده گیری از 
نابخردی های بشر نداشت و »از هر ناهنجاری ای از 

این دست« برکنار بود.
گوس از مونتنی ســتایش می کنــد که هیچ گاه 
»اهل عیب جویی« نبود، امــا او در نهایت، جانب 
آدورنو را می گیرد. خود او قدری آلودگی هراســی 
داشــت و ظاهراً به همین دلیل بود که او هیچ گاه 
همبســتگی ماندگاری با رفیــق قدیمی اش در 
پرینســتون درنینداخت. او از زمانی یاد می کند 
کــه رورتی به او گفــت در آثــار هانس گئورگ 
گادامر منبعی الهام بخش یافته اســت، فیلسوفی 
که در نگاه او کل وجود انســانی یک »محاوره ی« 
گسترده اســت و باید بکوشیم همگان را وارد آن 
کنیم، حتی کسانی را که با آن ها مخالفیم. گوس 
تالش کــرد رورتی را قانع کند کــه گادامر یک 
»وراج توخالــی و ارتجاعی« بوده، اما رورتی به راه 
خود رفت: رورتی، با تعبیری نیمه شوخی، خود را 
»لیبرال بورژوا« نامید و بحث و بررسی سیاست را 
براساس مفاهیم فضیلت مندانه ی قدیمی همچون 
»حقوق بشر«، »دموکراسی«، »زندگی خصوصی« 
و حتی »میهن پرســتی« پی گرفت. فرض او این 
نبود که این تعابیْر توجیهی نظری در خود دارند، 
بلکه او این تعابیر را برای بســط حلقه ی محاوره 
ســودمند یافت. در طرف دیگر، گــوس با اظهار 
تأسف این مفاهیم را »یاوه گویی های بی عالج« و 
»خیال پردازی های بی پشتوانه ای« معرفی می کرد 
کــه »خــود را واقعیت هایی ابطال ناپذیر نشــان 
می دهند«. او شــوخی های رورتی را جالب نیافت 
و برایش سخت بود که سطحی نگری او را ببخشد.

نتیجه ی مورد نظر گوس این اســت که »فلسفه 
مرده است«؛ او می گوید آثار حیات فلسفه تقریباً 
چهل ســالی است که ته کشــیده؛ و قرائت های 
بنده وار و بازتقریرهای تاریخی جای شور، خالقیت 
و نوآفرینی را گرفته است. اما این کتاب فرح بخش 
و خوشخوان مچ خود او را می گیرد و ثابت می کند 

که هنوز هم در فلسفه زندگی جریان دارد.

تاریخ  فلسفه ای که اسم دکارت و کانت 
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