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آزادی و خیانت به آزادی
چاپ هفتم کتــاب »آزادی 
و خیانت به آزادی« نوشــته 
»آیزایــا برلین« بــا ترجمه 
عزت اهلل فوالدوند از سوی نشر 
ماهی منتشر شد. این کتاب 
ســخنرانی های مشهور یکی 
از دقیق تریــن متفکران عصر 
حاضر اســت. آیــزا برلین در 
این کتاب راجع به  خود آزادی 

بحث می کند. مســئله ای که امروز حتی به لحاظ مفهومی 
از مناقشه اســت. این یکی از مهم ترین کتاب های تاریخ  پر
ایده ها در آثار برلین است. این ســخنرانی ها از بسیاری از 
نوشــته های بعدی وی واضح تر است و بســیار قانع کننده 
است. برلین متقاعد شده بود که با وجود تمجید از آزادی، 
روشــنگری در واقع با آن دشــمنی دارد و ضد روشنگری 
زمینه های فکری قوی تری برای دفاع و گســترش آزادی 
ارائه می دهد و حتی کسانی که با این تشخیص تفکر مدرن 
مخالفند باید با آن روبه رو شــوند. آیزایــا برلین )۶ ژوئن 
۱۹۰۹ - ۵ نوامبر ۱۹۹۷( فیلســوف سیاسی، اندیشه نگار 
و نظریه پرداز سیاســی و استاد دانشــگاه و جستارنویسی 
بریتانیایی بود. آوازه اش در بیشتر عمر مرهون گفت وگوهای 
مهم و درخشان، حمله به تحجر، تعصب و تندروی سیاسی 
و نوشته های قابل فهم در زمینه تاریخ اندیشه هاست. آیزایا 
برلین با اینکه مانند اکثر فیلســوفان سیاسی قرن بیستم 
مهاجر بود، اما در مقایسه با افرادی چون هانا آرنت، هربرت 
مارکوزه، فریدریش فــون هایک و کارل پوپر، در ســنین 
پایین تری )چهار سالگی( به کشــوری که وطن بعدی اش 

شد، وارد شد.
نشر ماهی چاپ هفتم این کتاب 2۶4صفحه ای را به بهای 

۱۱۰هزار تومان منتشر کرده است.

تاریخ اندیشه

تاریخ باستان استادان دعوت می کنند. بعد به پاکروان می گویند: 
باید یک روحانی هم در این جمع باشد که مسائل را 
از دید فقهی بررسی کند و جوانب حساس مسئله 
از نظر مردم هــم، مورد تأمل و دقــت قرار گیرند. 
پاکروان می گوید: دراین باره باید با شــاه مشورت 
کند. شاه می گوید: آن روحانی را باید ما تعیین کنیم! 
پروفسور حسابی زیر بار نمی روند و می گویند: باید 
روحانی ای باشد که غیر از فقه و علوم دینی، با مسائل 
حقوقی و علمی روز هم آشنایی داشته باشد و عالمه 
جعفری را پیشنهاد می کنند. پاکروان موضوع را به 
شاه می گوید و شاه جواب می دهد که برو و به دکتر 
حسابی بگو: نه می خواهم شما باشی، نه آن روحانی 

مورد نظر شما یعنی آقای جعفری!... .«

روایت چهارم:
رهیافتی به نظم نظریه حیات معقول

آیت اهلل علی اکبر صادقی رشاد، در عداد چهره هایی 
است که در واپسین دهه از حیات عالمه محمدتقی 
جعفری، با ایشان مراوده ای نزدیک یافت و در عداد 
دوستان ایشان درآمد. وی در باب نظم حاکم بر آثار 

و اندیشه های عالمه جعفری، اینگونه می اندیشد:
» نظم هم تعریف خاص خودش را دارد. یک  وقت 
ما از یک نظم آشکار و تصنعی مثل نظم پارک ها و 
خیابان ها و خانه های متعارف بشر صحبت می کنیم 
و یک وقت از جنگل های طبیعی حرف می زنیم. هر 
دو نظم دارند، اما نظم گروه اول آشکار و نظم دسته 
دوم پنهان و پیچیده است. واقعیت این است که در 
آثار و اندیشه های اســتاد، اگر سرنخ و چهارچوب 
به دســت مخاطب بیاید، نظم هم کشف می شود! 
کســانی که این کلیدها و ســرنخ ها را نیافته اند، 
ممکن اســت از تک مصراع های ایشــان محظوظ 
شوند و لذت ببرند، اما کالن دیدگاه های ایشان را 
دریافت نمی کنند. دلیل دیگر دشواری درک آثار 
و اندیشه های اســتاد، این است که نوعا متفکرین 
مســتقل اندیش، برای بیان منظور خود واژه جعل 

می کنند و تا کسی ســابقه ذهنی از معنی آن واژه 
نداشته باشد، قادر به درک آن نیست. مرحوم عالمه 
هم، اندیشــه های بدیعی داشت و هم اصطالحات 
بدیعی را جعل می کرد که تا انسان از قبل تعریف آن 
را نشنیده بود، متوجه منظور ایشان نمی شد! مثالی 
ـ  می زنم. ایشــان در برابر نظریه های آرمانشهریـ 
که فالســفه و حکما در طول تاریخ از آن استفاده 
ـ اصطالح حیات معقول را جعل کرده  می کردندـ 
بود. ایشان در رســاله حیات معقول، منظورش را 
توضیح داده و اگر کســی آن جزوه را نخوانده و یا 
از خود ایشــان معنی حیات معقول را نپرســیده 
باشد، نمی تواند ســخنرانی یا اثر مکتوب ایشان را 
به درستی درک کند. یک بار خدمت ایشان بودم و 
دیدم دارند در ورقه هایشان دنبال چیزی می گردند. 
فرمودند: نمی دانم این برگه مال خودم است یا نه؟... 
من به شوخی گفتم: استاد! ببینید حیات معقولی، 
چیزی در آن هست؟ اگر بود حتما مال شماست!... 
استاد خیلی خندید! به هرحال جعل اصطالح توسط 
متفکران مستقل، مشکالتی را به وجود می آورد. قلم 
و بیان استاد جعفری، دچار نوعی تعقید بود. ایشان 
از نثر سلیس و زیبا لذت می برد، اما خودش نوعا با 

تعقید مطلب می نوشت... .«

روایت پنجم:
لبخند رضایت در واپسین لحظه ها!

دکترغالمرضــا جعفــری فرزند زنده یــاد عالمه 
محمدتقی جعفری است که سال هاست در خارج 
از کشــور اقامت و به طبابت اشــتغال دارد. او در 
سفر استعالجی اســتاد به خارج از کشور، همراه 
وی بود و از واپسین روزهای حیات آن متفکر واال، 
خاطراتی شــنیدنی دارد. او در بخشی از خاطرات 
خویش، حاالت پدر در آخرین روزهای حیات وی 

را، به ترتیب پی آمده روایت کرده است:
»هنگامی که وارد اتاق پدر شــدم، دیدم ایشــان 
قدرت تکلم ندارند و قسمت راست بدن ایشان نیز 
کارایی ندارد، اما با این  همــه به محض ورود بنده 
به اتاق ایشــان، با لبخندی که حاکی از رضایت از 
وضعیتشان بود، از من اســتقبال کردند. ناگفته 
نماند ایشــان در این حال، از عارضه سکته مغزی 
خود و نیــز وضعیت جسمانی شــان اطالع کامل 
داشتند. با توجه به رابطه عاطفی عمیقی که میان 
بنده و ایشان برقرار بود، بیش از این قدرت رؤیت 
و تحمل این وضعیت را نداشتم و بی اختیار یکباره 
روی زانوهای خود افتادم و سرم را بر تخت ایشان 
گذاشتم که به ناگاه متوجه شدم ایشان دست چپ 
خود را به آرامی بر سرم می کشند و قصد دلداری ام 
را دارنــد، حال آنکه وظیفه من بود که به ایشــان 
امید و روحیــه بدهم، اما عکس ایــن عمل اتفاق 
افتاد. پس از مدتی روی پاهای خویش ایستادم و 
دست ایشان را در دست گرفتم. این در حالی بود 
که از وضعیت پیش آمده برای ایشان، بغض گلویم 
را گرفته بود و قادر به ســخن گفتن نبودم! از بیم 
آنکه با گریه خود موجب ناراحتی اســتاد شوم، به 
محض احساس ریزش اشک هایم، به بهانه ای روی 
خود را به طرفی دیگر بازگرداندم. پس از لحظه ای 
ایشان شروع به فشاردادن دست بنده کردند و به 
محض برگرداندن روی خود، متوجه لبخند بسیار 
زیبایی در چهره ایشان شدم که در لحظات بعد نیز 
این تبسم چندین بار تکرار شد. رفتار استاد در این 
لحظات به گونه ای بود که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده 
است. طی 2روز بعد از وقوع این حادثه -که هنوز 
به حال اغما نرفته بودند- بارها شاهد بودم ایشان 
دست چپ خود را روی سینه خود می گذاشتند و 
چشمانشان را برای لحظاتی رو به آسمان می کردند. 
چون به این عادت ایشــان از کودکی آشنا بودم، 
متوجه شدم ایشان مشــغول شکرگزاری هستند 
ـ که تکیه کالم  و مطمئنا کلمه خدایا شــکرت راـ 

ـ در ذهن می آوردند....« ایشان بودـ 

بیدرنگبهمصافانحرافاتمیرفت
سیره علمی و عملی زنده یاد عالمه محمدتقی جعفری، در آیینه ۵روایت

»فیلسوف شرق«، در آیینه روایت فرزند
 حجاب را میراث 

دختر پیامبر)ص( می دانستند
بانو عذرا جعفری، از فرزنــدان زنده یاد عالمه محمدتقی 
جعفری اســت. او از خرمن دانش و بینش پدر، خوشه ها 
برداشته اســت. او میراث واالی عالمه جعفري را، تالش 
مداوم و پیگر بــرای بهره گیری از تمامــی فرصت های 
زندگی می داند: »بــه نقل از خود ایشــان، هرگز به یاد 
نداشتند وقتی را بدون کوشش در جهت اعتالی فکری 
و علمی گذرانده باشند و دیگران را هم به اغتنام فرصت 
عمر و دقایق زندگی ســفارش می کردنــد. وقتی یکی 
از شــاگردان ایشان در مراســم چهلمین روز درگذشت 
همسرشان عرض کرد: اســتاد! حق دارید متأثر باشید، 
ایشان فرمودند: تأثر وقتی است که انسان عمرش را بدون 
هدف و جهت گذرانده و کاری نکرده باشــد! اگر ایشان 
از تحقیق و تدریــس و تحریر فراغتی پیــدا می کردند، 
به باغبانی، آبیاری درخت هــا، گل ها و... می  پرداختند و 
می گفتند: توجه داشته باشید که کار، قطعاً بیهوده بهتر 
از بیکاری اســت. او حتی در نظاره بــه طبیعت، محو در 
جمال پروردگار و خالق عالم هســتی بود و تفکر در این 
باب را، عبادتی واال می دانست. هنگام دیدار با کودکان و 
صله ارحام، آن سان به وجد می آمد که گویی به دستورات 
معشوقی واالمقام جامه عمل می پوشــد. آنان که کالم 
الهی لوح جانشان را آراسته است، به هنگام اجرای فرمان 
سر از پا نمی شناســند و مجنونی تمام عیارند، کسی که 
روحش را در زالل چشمه ســار نهج البالغه موال علی)ع( 
تطهیر کرده، آنکه از جام کوثر والیت نوشــیده و گوش 
جانش پیام عشق الهی را شنیده، خمار باده عرفان است 
و مســت دیدار جانان. نماز اول وقت و مراقبت و خلوص 
هنگام نماز، از صفــات بارز مرحــوم و از وصایای مؤکد 
ایشان بود. مگر ممکن است عاشق علی باشی و نماز علی 

را فراموش کنی؟... .

او پدر را در حالی به خاطر می آورد، که به دختران خویش 
ارزش مراعات حجاب را متذکر شده و آن را میراث بزرگان 
دین قلمداد می کند. وی در این باره نگاشــته اســت:»از 
درس های ایشان خیلی چیزها به یاد داریم که همگی بر 
ذهن ما نقش بسته اند و همچون ستاره های سحری برای 
ما درخشندگی دارند. در پرهیز از خودبینی و خودخواهی، 
بســیار تأکیــد می کردنــد. از آتش افروزی هایی که در 
قرن های اخیر از خودخواهی ها شده است، مثال می زدند. 
شکســت های بزرگ در تاریخ را، معلول خودخواهی ها و 
جاه طلبی ها می دانستند و می فرمودند: عده ای اسم این 
خودخواهی ها را، ندانم کاری می گذارند که غلط اســت، 
اگر ما و منم ها از بین بروند و همه  چیز حول محور عدالت 
و حق بینی حرکت کند، هیچ گاه شــاهد این همه زیان ها 
و حقارت ها نخواهیم بود. ایشــان در گفتارهای اخالقی 
خویش، از حجاب خیلی صحبت می کردند و می فرمودند: 
عالم تشیع حجاب را از حضرت فاطمه)س( به ارث برده 
است و زنان باید در حفظ این امانت و ارث گرانبها مانند 
دختر پیامبر)ص( باشند. مانند حضرت زینب)س( باشند 
که از هر نظر مظهر حجاب بود و به حق پاسداری از حجاب 
و امانتداری میراث آل رسول را انجام داد. خاطرات بسیاری 
از ایشان در وجود ما نقش بسته است که هر کدام یادآور 
نکته ای بس مهم، اخالقی و مذهبی است ولی این خاطره 
از زبان خود ایشــان گفته می شود. ایشــان می گفتند: 
اولین بار برای زیارت خانه خدا، به مکه معظمه مشــرف 
شــده بودم. به نظرم رســید در خالل اعمال حج تمتع، 
دعا کنم و از خداوند چیزی طلــب کنم که معموال کمتر 
زائری به آن توجه دارد. آن وقت جوان بودم و تعداد اوالدم 
کم، لذا حین طواف دست هایم را بلند کردم و از خداوند 
خواستم اوال: در تمام عمرم محتاج افراد لئیم نشوم و ثانیا: 
از نسل من در آینده ضرری به اسالم و جامعه نرسد!... در 
واقع هیچ کس به یاد ندارد که آن مرحوم در زندگی طالب 
چیزی باشد که بخواهد از در نیاز به حریم کسی وارد شود 
یا برای اجابت خواسته ای واسطه پیدا کند. از هر درسی 
خاطره داشتند و دقیقا آنها را به یاد می آوردند و من باب 
امثال و حکم، به فرزندانشان تعلیم می دادند. طرز تفکر، 
نحوه تمرکز، شیوه رفتار و حسن خلق ایشان، برای ما در 
منزل درس بود. عالوه بر آن از کالس های درسی که برای 
ارتقای دانش و آشــنایی با معارف اسالمی و ارزش های 
الهی برای افراد خانواده تشــکیل می دادند، بسیار سود 

می بردیم... .«

نگاه

تاریخ ادبیات

روزهایی که بر ما می گذرد، تداعی گر ســالروز 
رحلت زنده یاد آیت اهلل عالمه محمدتقی جعفری 
است. هم از این روی و در نکوداشت تکاپوی علمی 
و عملی آن دانشمند نامدار، او را در آیینه روایت 
5تن از اطرافیان و دوستانش بازخوانده ایم. امید 

آنکه عالقه مندان را مفید و مقبول  آید.

روایت نخست:
»ارتباط انسان- جهان«، پاسخی به نیاز زمان

زنده یاد آیت اهلل محمــد واعظ زاده خراســانی از 
شــخصیت های علمی و تقریبی معاصــر بود که 
از زنده یــاد عالمه محمدتقی جعفری شــناختی 
پرقدمت داشت. وی پس از رحلت آن  مرد دانش، 
در گفتاری اینچنین به بازگویی خاطرات خویش 
از نحوه آشنایی با او و نشاط علمی و تبلیغی وی در 

دوره جوانی پرداخته است:
»اولین دیدار من با ایشــان برمی گــردد به دوران 
طلبگــی ام، در زادگاه خــود مشــهد مقدس در 
سال های حدود ۱32۵ که به مدرسه نواب مشهد 
برای درس و بحــث رفت وآمد داشــتم. یک روز 
3روحانی جوان را که تازه از نجف اشــرف برگشته 
بودند در فضای مدرسه دیدم که یکی از آنان جناب 
آقای محمدتقی جعفری تبریزی بود. 2نفر دیگر، 
یکی دانشمند گرامی آقای شیخ محمدرضا لطفی و 
آقای بروجردی مدیر کتاب فروشی نصر بودند و من 
تنها در سال های ۱32۰و ۱32۱، جناب آقای لطفی 
را در نجف در مدرسه سیدمحمدکاظم یزدی دیده 
بودم و با 2تن دیگر، سابقه آشنایی نداشتم. پس از 
مدتی از این دیدار -که دقیقا نمی دانم چند ســال 
طی شــد- رفته رفته نام و آوازه عالمه جعفری به 
گوش می رسید. ظاهرا نخستین بار مالقات با وی 
در این شرایط، در هنگامی بود که معظم له به مشهد 
برای سخنرانی در مدرسه علوی که دانش آموزان 
را با فرهنگ اسالمی تربیت می کرد، آمده بودند و 
شب ها در آن مدرســه که در آن هنگام در حاشیه 
میدان بیمارستان امام رضا)ع( واقع بود، سخنرانی 
می فرمود و من یکی دو شب در آن مجلس حاضر 
بودم. در سال های بین ۱334و ۱33۷، نخستین اثر 
ایشان به نام ارتباط انســان و جهان، در یک مجلد 
ضخیم بیش از هزار صفحه منتشر شد و من آن را 
مطالعه کردم؛ کتابی علمی، فلسفی و بسیار مشکل 
بود و در آخر آن عکس های فراوانی از متفکران غربی 
وجود داشت. در آنجا به بررسی افکار فالسفه اروپا و 
نقد آنها پرداخته بودند و نظر به اینکه در آن هنگام 
نوشــته های کمونیست ها شــایع بود و آنان عمدا 
نوشته های خود را فشــرده و با عباراتی فیلسوفانه 
می نوشــتند، به نظر می رسید ایشــان هم سبک 
نوشته های خود را شبیه آنان عرضه کرده است... .«

روایت دوم:
از ما می خواستند مراقب نفوذ افکار انحرافی در 

دانشگاه ها باشیم
زنده یاد حجت االسالم والمســلمین دکتر احمد 
احمدی، به لحاظ عالیق علمی و فلسفی خویش، با 
عالمه محمدتقی جعفری در مراوده ای مداوم بود. 
او خصال آن عالم پژوهشــگر را، عالوه بر جامعیت 
علمی، تالش برای ارتباط با دانشجویان و نیز نگرانی 

از نفوذ افکار انحرافی در دانشگاه ها می دانست:
»تحصیل در حوزه های علمیه مشهد، قم و نجف و 
آشنایی با استادان برجسته این حوزه ها، عالقه به 
ایجاد ارتباط با اندیشمندان سراسر جهان و تعامل 
فکری و اعتقادی گسترده با آنان، حافظه بسیار قوی، 
پشتکار، خســتگی ناپذیری، دقت باال و مطالعات 
گسترده در کنار ویژگی های اخالقی برجسته، به 
ایشان قدرت درک و استدالل و هوشمندی باالیی 

بخشیده بود. ایشان انصافا دایره المعارف عظیمی 
از اطالعات علمی و فلسفی و خاطرات گوناگون و 
مفید بودند. غیر از درک محضر علمای برجسته ای 
چون مرحوم آیت اهلل خوئی و مرحوم آیت اهلل میالنی 
و ارتباط روحی و عاطفی با شیخ مرتضی طالقانی، 
ایشــان با چهره های علمی دانشــگاه ها، ازجمله 
مرحوم پروفسور محمود حسابی حشر و نشر علمی 
و الفتی دیرینه داشــتند. این مراودات و تعامالت 
گسترده با اقشار مختلف علمی و دانشگاهی ایران 
و جهان، تجربه های گرانقدری را در اختیار ایشان 
قرار داده بود که با ذهن نقاد خــود از آنها بهترین 
بهره را می بردند. ایشــان خود را با دانشــجویان و 
جوانان، در یک فضای واحد و یکســان می دیدند 
و احســاس وظیفه می کردند که با زبانی شیرین و 
برخوردی دلنشــین، معارف دینی و اسالمی را به 
آنان منتقل کنند. هر گاه که احســاس می کردند 
اعتقادات دینی مــردم مورد تهاجم قــرار گرفته 
اســت، بی درنگ در میدان حاضر می شدند و رفع 
شبهه می کردند و به رویارویی با جریانات انحرافی 
می پرداختند. بسیار نگران نفوذ، التقاط و جریانات 
انحرافی در دانشگاه ها و مخصوصا قشر جوان بودند. 
خاطرم هست در سفر آخری که می خواستند برای 
معالجه به خارج از کشــور بروند، همراه عده ای از 
دوســتان برای خداحافظی خدمتشان رسیدیم و 
ایشان با نگرانی و حتی ملتمسانه، از ما می خواستند 
مراقب نفوذ افکار انحرافی در دانشگاه ها باشیم. ما به 
ایشان اطمینان خاطر دادیم که تا جایی که در توان 
و مقدورمان هست، در برابر این جریانات خواهیم 
ایستاد و امیدواریم این افکار انحرافی در محیط های 
علمی و دانشــگاهی ما راه پیدا نکنند. این آخرین 

دیدار بنده با ایشان بود....«

روایت سوم:
شاه گفت: نه می خواهم دکتر حسابی باشد، نه 

آقای جعفری! 
رابطه صمیمانــه و علم محور عالمــه محمدتقی 
جعفری با زنده یاد پروفسور محمود حسابی، الگویی 
نمایان در تعامل حوزه و دانشگاه قلمداد می شود. 
آن دو، سال ها در حوزه عالیق مشترک و گوناگون 
علمی، با یکدیگر به تعامــل پرداختند و الگویی از 
همیاری تحصیل کردگان حوزه علمیه و دانشگاهیان 
را ماندگار ساختند. ایرج حسابی، فرزند پروفسور 

حسابی، در این باره می گوید:
»من این خاطره را از خود استاد عالمه شنیدم که 
نگاه مرحوم دکتر حسابی را درباره ایشان، به خوبی 
نشان می دهد. یک روز استاد عالمه از من پرسیدند: 
شما مورخ الدوله سپهر را می شناسید؟ عرض کردم: 
بله، ایشان مورخ و سیاستمدار بزرگی است. ایشان 
فرمودند: برایتان مطلبی را می گویم که شاید تعجب 
کنید. شاه به تیمسار پاکروان -که رئیس سازمان 
اطالعات و امنیت بود- دستور می دهد که قوانین 
سیاســی و اجتماعی کشور را، توســط عده ای از 
افراد خبره تدوین کند. مدتی می گذرد و پاکروان 
می بیند کاری از دســتش برنمی آید، در نتیجه به 
مورخ الدوله ســپهر مراجعه می کند، تا از او کمک 
بگیرد. مورخ الدوله ســپهر فرصت می خواهد که 
دراین باره بررسی دقیقی کند و بعد از یکی دو ماه به 
پاکروان می گوید: این کار فقط از پروفسور حسابی 
برمی آید و بس! تیمسار پاکروان می گوید: پروفسور 
حسابی فیزیک دان اســت، چه ربطی به موضوع 
سیاست و مسائل اجتماعی دارد؟ ولی مورخ الدوله 
سپهر همچنان معتقد اســت که جز ایشان، فرد 
دیگری قادر به انجام این کار نیست! پاکروان ناگزیر 
می آید و با پروفسور حســابی دراین باره صحبت 
می کند. پروفسور پاسخ می دهند: این کار یک نفر 
و 2نفر نیســت و باید عده ای از فضال و دانشمندان 
کمک کنند و کار به صورت گروهی انجام شود، به 
همین دلیل از دکتر هشــترودی و عده دیگری از 

 دهه 60، عالمه محمدتقی جعفری 
مشغول به کار باغبانی در منزل شخصی

احمد سینایی
روزنامه نگار گزارش

دکترغالمرضاجعفری:»بعدازوقوع
سکتهمغزیبرایپدر-کههنوزبهحال
اغمانرفتهبودنــد-بارهاشــاهدبودم
ایشــاندســتچپخودرارویسینه
خــودمیگذاشــتندوچشمانشــانرا
برایلحظاتیروبهآسمانمیکردند.
چونبهاینعــادتایشــانازکودکی
آشــنابــودم،متوجــهشــدمایشــان
مشغولشکرگزاریهستندومطمئنا
کلمهخدایاشــکرتراــکهتکیهکالم
ایشانبودــدرذهنمیآوردند...«

عذراجعفری:»ایشاندرگفتارهایاخالقی
خویــش،ازحجابخیلیصحبــتمیکردند
ومیفرمودنــد:عالــمتشــیعحجــابرااز
حضرتفاطمه)س(بهارثبردهاستوزنان
بایــددرحفــظایــنامانــتوارثگرانبهــا،
ماننــددخــتـــرپــــیامبر)ص(باشــند.مــــانند
حضرتزینب)س(باشندکهازهرنظرمظهر
حجــاببــودوبهحــقپاســداریازحجــابو
امانتداریمیراثآلرسولراانجامداد...«
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علی احمدی فراهانی؛ تاریخ پژوه

آس و پاس های پاریس و لندن
کتاب »آس و پاس در پاریس 
و لندن« اثر »جورج اورول« با 
ترجمه بهمن دارالشــفایی از 
سوی نشر ماهی به چاپ دهم 

رسیده است.
آس و پــاس در پاریــس و 
لندن، نخســتین بار در سال 
۱۹33وارد بازار نشر شد. این 
شرح حال عجیب و جذاب که 

مانند یک رمان به رشته  تحریر درآمده، بدون هیچ ترس و 
تعارفی و اغلب با شوخ طبعی، ماجراجویی های یک نویسنده 
انگلیسی تهیدست را در دو شــهر روایت می کند. اورول در 
بخش مربوط به پاریس، به شکلی درخشان از آشپزخانه های 
رستوران های شیک فرانســه می گوید؛ آشپزخانه هایی که 
راوی در آن ها، ظرف می شــوید یا زمین را تی می کشــد. 
او در لنــدن و درحالی که به دنبال کار می گــردد، با دنیای 
دوره گردها، بی خانمان ها و کمپ های اقامتی مجانی آشــنا 
می شــود. در داســتان به یادماندنی این دو شهر می توانیم 

برخی از حقایق تلخ درباره فقر و جامعه را از نظر بگذرانیم.
اریک آرتور بلر با نام مســتعار جورج اورول،  زاده  2۵ ژوئن 
۱۹۰3 و درگذشــته  2۱ ژانویه ۱۹۵۰، داســتان نویس، 
روزنامه نگار، منتقد ادبی و شــاعر انگلیسی بود. او را بیشتر 
برای دو رمان سرشناس و پرفروش اش، مزرعه  حیوانات و 
۱۹۸4 می شناســند. این دو کتاب روی هم بیش از هر دو 
کتاب دیگری از یک نویسنده قرن بیستمی، فروش داشته اند. 
او همچنین با نقدهای پرشماری که بر کتاب ها می نوشت، 
بهترین وقایع نگار فرهنگ و ادب انگلیســی قرن شناخته 
می شــود. چاپ دهم این کتاب به بهــای ۱۰۰هزار تومان 

منتشر شده است.

تحول ثنویت
دین غالــب مردم ایــران در 
عصر ساســانی دین زرتشتی 
بوده اما چنــان نبوده که یک 
صورت واحد از این دین وجود 
داشته باشد؛ نحله ها و فرقه های 
مختلف با معتقــدان به ادیان 
دیگر، چون مانویت و مسیحیت 
در کنار هم می زیســته اند و 
ناگزیر به برخورد عقاید و گاه 

به جدال های مذهبی می پرداختند. موضوع کتاب »تحول 
ثنویت«؛ تنوع آرای دینی در عصر ساســانی بررسی این 
اختالف و تنوع در عقاید از البه الی متون و اســناد است. 
در واقع در ایران عصر ساسانی هرچند دین زرتشتی دین 
رسمی امپراتوری به شــمار می رفت، اما ادیان و مذاهب 
دیگری نظیر مانویت، مسیحیت، دین یهود، مزدکی گری 
و بودیســم در این قلمرو دارای پیروانی بودند. درون دین 
زرتشتی نیز انشــعابات و قرائت های جدید و به اصطالح 
بدعت هایی شکل گرفت. نویسنده کتاب »تحول ثنویت«؛ 
تنوع آرای دینی در عصر ساسانی، فارغ از اینکه تا چه اندازه 
می توان دین ایران ساســانی را ثنویــت )دوگانه باوری( 
دانست، به این مسئله پرداخته که تا چه اندازه زرتشتیان 
عهد ساسانی خود را ثنوی می دانسته اند. نویسنده پس از 
بررسی این موضوع در متون قدیمی، چنین می پندارد که 
در بیشتر عهد ساسانی، زرتشتیان احتماال به ثنوی بودن 
خود آگاه نبوده اند، زیرا در بیشتر تالیفات موجود ساسانی 

آنهایی که به قصد دفاع از ثنویت نوشته شده اند، کند.
نشر ماهی چاپ سوم این کتاب 23۰صفحه ای را به تازگی 

به بهای ۱۰۰هزار تومان منتشر کرده است.


