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ﺣﺮف درﺷﺖ

ﺳﻼم ﺑﻪ ﻓﺮدا

اصولگراها و اصالحطلبان به زبان
ساده!

گفتوگو با میرجاللالدین کزازی

 پوریا عالمــی :اصالحطلبــان یکطــور باحالی
هستند؛ یعنی درباره جامعه طوری حرف میزنند که
انگار همه اصالحطلب هستند!
اصولگرایــان امــا از اصالحطلبان هــم باحالتر
هســتند؛ یعنــی طــوری حــرف میزنند کــه انگار
اصالحطلبان در جامعه وجود ندارند.
حاال مردم میگویند باباجان! ما مردیم .نظر خود
ما را هم بپرسید.
اصالحطلبان معتقدنــد اصولگراها نمیگذارند
اصالحطلبان کار کنند.
اصولگراها معتقدند اصالحطلبها بلد نیســتند
کار کنند.
حاال مردم میگویند باباجان! کارها را که ما داریم
میکنیم ،شما فقط با اسمش مشکل دارید؟
اصالحطلبــان میگوینــد تنهــا راه نجــات،
اصالحطلبی اســت و همه باید بــه اصالحطلبها
رأی بدهنــد ،منتهــا اصولگراهــا اجــازه نمیدهند
اصالحطلبها بیایند.
اصولگراهــا میگویند تنها راه نجات ،اصولگرایی
اســت و همه باید به اصولگراهــا رأی بدهند ،منتها
اصالحطلبها اجازه نمیدهند ما رأی بیاوریم.
مــردم میگوینــد باباجان! ما به هرکی دوســت
داریــم رأی میدهیم .وقتی کســی را پیدا نکنیم که
دوســتش داشته باشــیم رأی بدهیم ،به شماها رأی
میدهیم.
اصالحطلبان میگویند نیمکاســهای زیر کاســه
اصولگراهاست و این خوب نیست.
اصولگراها میگویند اصالحطلبها کاسه داغتر
از آش هستند و این خوب نیست.
مردم میگویند باباجان! شــما آش کشــک خاله
هســتید .ما بخوریم شــما را پایمان نوشــته شــده،
نخوریم هم نوشته شده.
اصالحطلبــان میگویند ما مثل مــادری مهربان
برای مردم هستیم و صالح مردم را بهتر از خودشان
میخواهیم.
اصولگراها میگویند ما برای مردم پدری میکنیم
و صالح مردم را بهتر از خودشان میدانیم.
مردم میگویند باباجان! ما وقتی مادر نباشــد ،به
زنبابا راضی هستیم.
اصالحطلبان میگویند دست ما نمک ندارد.
اصولگراها میگویند ما دســتمان را تا آرنج توی
عسل هم کنیم باز گاز میگیرند.
مردم میگویند نه به این شــوری شــور ،نه به آن
بینمکی و شیرینی از حد گذشته.
اصالحطلبان میگویند این عالمی با ما دشــمنی
دارد و سر مردم کاله میگذارد.
اصولگراهــا میگویند این عالمی با ما دشــمنی
دارد کاله مردم را برمیدارد.
مــردم میگوینــد ایــن عالمی که ســرش وقتی
اصالحطلبان ســر کار باشــند یا اصولگراها ،همیشه
بیکاله بوده .در ضمن مسئله هیچوقت کاله نیست.
دعوا همیشه سر لحاف است.
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دور دﻧﯿﺎ

چگونه لندنیها پناهجویان را در زمستان گرم نگه میدارند

ﺑﺎﻓﺘﻨﻰ ﺑﺮاى ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن

 6درﺟﻪ

بدون آزادی بیان موجودیت کشور
به خطر میافتد
 نمایشنامهنویــس آمریکایــی برنــده جایزه
پولیتزر و بازیگر فیلم دلهرهآور سیاســی »پُست«
) ،(The Postدر گفتوگــو با گاردین اعالم کرد که
»آزادی بیان در معرض تهاجم اســت« .تریســی
لتس که در تازهترین اثر استیون اسپیلبرگ در کنار
تام هنکس و مریل اســتریپ ،دو منتقد سرسخت
دونالــد ترامپ ،نقــش ایفا کرده اســت ،به بهانه
اکران ایــن فیلم از تاریخ  ۱۹ژانویــه ) ۲۹دی( در
این گفتوگو شــرکت کرده و در پاسخ به پرسشی
در مــورد اینکه ایــن فیلم تمثیلی مــدرن درباره
مســائل امــروز آمریــکا و بهویژه رویکــرد دونالد
ترامپ است یا نه ،توضیح داد» :دلیل ساختن این
فیلم ،وضعیت فعلی کشــور آمریکاست .داستان
فیلم درباره اهمیت اولین اصالحیه قانون اساسی
]ممنوعیت هرگونه محدودیت آزادی بیان[ است.
کشــور ما با این اصل تعریف شده است .شرمآور
اســت که ما باید مــدام اهمیت این اصــل را به
خودمان یادآوری کنیم .درعینحال نمیتوانیم آن
را بدیهــی تصور کنیم .همه کســانی که این فیلم
را ســاختهاند ،احســاس میکردند الزم است که
این نکته گفته شــود« .فیلم »پُســت« به ماجرای
تالش روزنامه واشنگتنپســت برای دسترسی به
اسنادی در مورد جنگ پرهزینه و بیفایده ویتنام و
درگیریاش با دولت وقت آمریکا که ممکن است
به تعطیلی و زندانیشدن ســردبیر و گردانندگان
منجر شود ،میپردازد .تریســی لتس در پاسخ به
اینکــه واکنش آمریکای تحــت حکمرانی دونالد
ترامپ به ایــن فیلم چگونه خواهد بود ،میگوید:
»کســی چه میداند؟ اما امیدوارم اینطور نباشد
که آنهایی که باید بشنوند ،نشنوند و ما فقط برای
کسانی وعظ کنیم که خودشان میدانند.
ایاالت متحده آمریکا از همه ما تشــکیل شده
اســت .قصد ما این نبوده که به حزب دیگر سنگ
پرتــاب کنیم .این فیلم به ما یــادآوری میکند که
نگاهی به عقب بیندازیم و با هم به توافق برسیم
که بدون حفاظت از اولین اصالحیه قانون اساسی
)آزادی بیــان( موجودیــت ما به خطــر میافتد.
آزادی بیان در کشــور ما در معرض تهاجم است.
مردم باید این را بدانند«.

ﭼﺎپ :ﮔﻠﺮﯾﺰ ﺗﻠﻔﻦ66795442 :

دو زن در لنــدن که بهشــدت تحتتأثیر مشــکالت
متعــدد پناهنــدگان قــرار گرفتهانــد ،در حــال تالش
برای بهبــود وضعیت آوارگان در جهان هســتند .آنها
 ،Knit Aidرا به راه انداختهاند؛ یک ســازمان مردمنهاد
که قرار اســت پاســخ کامال عملگرایانه انگلیسیها به
بحران پناهندگان باشد .هدف این است که پناهندگان از
سرمای زمستان بریتانیا حفظ شوند.
به گزارش ســایت رســمی کمیســاریای پناهندگان
سازمان ملل متحد ،شهناز احمد ۳۳ساله و کارن وایتال
۳۱ساله در سال  ۲۰۱۵که بحران پناهجویان سوریه دامنه
وسیعی پیدا کرد و صدها هزار نفر از آنها ناچار شدند با
قایق از مدیترانه عبور کنند ،احســاس نیاز کردند که باید
اقداماتی بهنفع آنان انجام دهند .شهناز که در آن زمان
برای دختر تازهمتولدشــدهاش بافتنی میبافت این ایده
بــرای کمک به پناهجویان در ذهنش پیش آمد که برای
پناهجویانــی که در صف ورود به اروپا و نیز کســانی که
همچنان در خاورمیانه به ســر میبردند ،لباس ببافد .او
خیلی زود با ســیلی از پیشنهادات کمک در رسانههای
اجتماعی مواجه شــد .او میگوید» :مــردم مدام برایم
ایمیل فرســتادند .این خیلی دلگرمکننــده بود« .خانم
احمد که طراح گرافیک است ،از هشتسالگی بافتن را
آغاز کرده بود .سازمان  Knit Aidفقط یکی از گروههای
متعدد جامعه مدنی بریتانیاســت که در سالهای اخیر
در واکنش به بحران جهانی پناهجویان رشــد کردهاند.
افراد در سراســر بریتانیا تشکلهایی به این منظور پدید
آوردهاند که تا حد ممکن کمک کنند ،برای مثال ،میزبان
پناهجویــان شــوند یا کمک کننــد تا از قوانیــن پیچیده
پناهندگی ســر دربیاورند .وایتال که پیش از این کمپینی
برای تقویت ســالمت روان جوانان به راه انداخته بود،
بافتنی را در هفتســالگی شروع کرده و از این لحاظ با
احمد وجه اشتراک داشــت .این دو که در جنوب لندن
زندگی میکنند ،دستبهدســت هم دادند و Knit Aid
بهاینترتیب پدیــد آمد .برای این دو نفر بافندگی به یک
نوع فعالیت اجتماعی برای کمــک به پناهندگان و در
نهایت توانمندســازی آنها تبدیل شــده است .سازمان
 Knit Aidاز زمــان آغــاز بــه کار در دو ســال پیــش
داوطلبانی را از سراسر جهان ،از ژاپن گرفته تا شیلی به

خود جلب کرده اســت .این داوطلبان انواع دستکش،
شال ،ملحفه و پوشــاک از نخ با کیفیت خوب بافتهاند
و معموال اهــدا کردهاند .گروه ،کارگاهــی نیز بهمنظور
جمعآوری کمکهــا و هدایا برگزار میکنــد که در آن
داوطلبان جدید میتوانند مهارتهای بافندگی را کسب
کنند و وبسایت  Knit Aidنیز فیلمهای آموزشی احمد
را به نمایش میگذارد که دستورالعملهای گام به گام
را درباره نحوه بافتن یک پتوی گرم و نرم ارائه میدهد.
خانم احمد در ابتدا بافتههایی را که برای کمک ارسال
میشــد در یک اتاق خالی در خانــهاش ذخیره کرد ،اما
بــهزودی آنقدر زیاد شــد که وی نتوانســت نگه دارد.
درحالحاضر ســازمان  Knit Aidاز یک انبار به وسعت
صد فــوت مربع در حومه لندن ،در نیومالدن اســتفاده
میکند ،اما این کفایت نمیکند .در دو ســال گذشــته،
 Knit Aidتوانسته اســت هشت هزار قلم از بافتهها را
به کاله ،یونان ،ترکیه ،لبنان و ســوریه بفرســتد .اما این
اقالم کمکهــای کوچکی در مقابله با بحرانی جهانی
است .به گفته کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد
) ،(UNHCRبیش از پنج میلیون پناهنده در کشورهای
نزدیک به ســوریه اقامت دارند .در ســال  ۲۰۱۷بیش از
 ۱۶۲هزار پناهنده و مهاجر از طریق دریای مدیترانه وارد
اروپا شــدهاند و بیش از سه هزار نفر در جریان آن جان
خود را از دســت داده یا گم شدهاند .سازمان Knit Aid
کوچک است و متکی به تعدادی کمتر از صد داوطلب،
ازاینرو میتواند خیلی چابک عمل کند و بهسرعت به
نیازها پاســخ بگوید .کمکهای خوبی بهویژه از ایاالت
متحده در اختیار این ســازمان گذاشــته شــده است و
آماندا سایفرید ،هنرپیشــه و خواننده مشهور آمریکایی،
در گسترش نام آن در ایاالت متحده کمک شایانی کرده
اســت .درحالحاضر ایاالت متحده اقالم بیشتری برای
 Knit Aidفراهم میکند تا خود جزیره بریتانیا .احمد و
وایتال معتقدند که اندازه کوچک  Knit Aidســبب شده
است که چنین پرطرفدار باشد .به گفته خانم احمد »یک
نوع بیاعتمادی عمومی نســبت به هر چیزی که بزرگ
باشــد ،وجود دارد« .وی میافزاید» :مردم میدانند که
ما مســتقیم کمکهای آنها را میرسانیم و میدانند که
برای پول )و کمکهای مالی( آنها چه اتفاقی میافتد«.

ساســان گلفــر :ماجــرای تغییــر نــام وزارت
آموزشوپرورش وطــرح آن در برخی خبرگزاریها
و ســپس تکذیــب آن از ســوی وزارتخانه ســبب
واکنشهای بســیاری شده اســت .به این مناسبت
پای صحبت میرجاللالدین کزازی ،اســتاد دانشگاه،
نویســنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی ،نشستیم و
نظرش را درباره این تغییر نام جویا شدیم.
 درباره تغییر نــام احتمالــی»وزارت آموزش و
پرورش« به »وزارت تربیت رســمی و عمومی« چه
نکتهای به نظرتان میرسد؟
من میانــگارم که این نام هــم آن معنا را در خود
نهفته میدارد زیرا نامی است فراگیر؛ آموزشوپرورش.
هیــچ وابســته یــا قیــدی در ایــن نــام نیســت کــه
آموزشوپرورش را به گروهی ویژه باز ببندد و کرانمند
کند؛ ازآنروی که بنیاد آموزش و پژوهش بهراســتی در

کردار نوآموزان و دانشآموزان نهاده شــده اســت .از
ســویی دیگر ،آن کارکرد و معنــای دیگر هم بهگونهای
کردارینه و بیرونی و رفتارشناختی به انجام میرسد زیرا
نوآموزان از سالیان خردی آموزشوپرورش را همزمان
به دســت میآورند .بر این پایــه دیگرکرد این نام کاری
اســت که از پیش انجام گرفته اســت .از سویی دیگر،
آموزشوپــرورش دو واژه زیبای فارســی اســت .دریغ
است که آنها را با واژگانی دیگر جایگزین بگردانیم مگر
آنکه نیازی ناگزیر و ستوهآور در کار باشد.
 آیا نامی پیشنهاد میکنید؟
در پاســخ بــه پرســش پیشــین آشــکارا گفتم که
»آموزشوپرورش« نامی است که از هر دید بسنده است
و رســا و روشن .نامی است که سالهاست به کار گرفته
میشــود .ایرانیان آن را خوش داشــتهاند ،پسندیدهاند،
بــدان خوی گرفتهانــد .هیچ نامی دیگــر نمیتواند این

شایستگیها و ویژگیهای پســندیده را داشته باشد .من
نیازی نمیبینم در دیگرکردن این نام.
 اساســا بهنظر شما با تغییر نام یک نهاد میتوان
کارکرد آن را تغییر داد؟
گاهی نامها کارساز و اثرگذارند ،اما نه همواره .من
اگر بخواهم به این زمینه در کارکرد نام بپردازم ،سخن
به درازا خواهد کشــید .در نام نهادی مانند وزارتخانه
چنین کارکردی چندان دیده نمیشــود .شما اگر برای
نمونــه نام وزارت علوم و آمــوزش عالی را که چندی
پیــش به وزارت علوم و تحقیقــات و فناوری دگرگون
شد ،در نظر بگیرید ،نمونهای روشن پیشاروی دراینباره
اســت .آیا با دیگرکردن این نــام ،دگرگونی بنیادینی در
این وزارتخانه رخ داده اســت که با دیگرگونشدن نام
وزارتخانهای دیگر هم امید بتوان برد که این دیگرگونی
به زمینههای بنیادین و نهادین راه خواهد برد؟

اﺗﻔﺎق

ﮔﺰارش

ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪى ﺑﺎ ﻣﻬﺮهﻫﺎى ﻏﯿﺮﻫﻢﺷﮑﻞ

مراسم نصب پالک یادبود پروفسور هشترودی

باشــگاههای کتابخوانی کودک
و نوجــوان را ،میتوانیــم بــه
گردنبندی تشکیلشده از سنگهای
غیرهمرنگ و غیرهمشکل تشبیه
ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺳﯿﺪآﺑﺎدي
کنیم .مفهوم باشگاه کتابخوانی
همان نخی اســت که مهرهها و
سنگها را کنار هم قرار داده است .هر مهره و سنگ ضمن اینکه به کلیت مفهومی
به نام باشگاه کتابخوانی وابسته است ،مستقل و متفاوت است و در همین تفاوتها
و استقالل است که تجربههای تازهای از ترویج کتابخوانی رخ میدهد.
باشــگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان قبل از هرچیز تمرینی است برای کار
جمعی ،کاري جمعی که محورش کتاب است .هر باشگاه کتابخوانی از دستکم
 ۱۲کودک یا نوجوان تشکیل شــده است که با حمایت یک هماهنگکننده بزرگسال
فعالیت میکند .اعضا در باشگاههای کتابخوانی تمرین میکنند تا کتابهایشان را
مبادله کنند و آنها با خریدن یک کتاب از کتابفروشــی ،دستکم  ۱۲کتاب میتوانند
بخوانند .تأکید شــده است که حتما از کتابفروشی کتاب بخرند و بعضی از بچهها
گفتهاند که برای اولینبار رفتهاند کتابفروشــی و کتاب غیردرســی خریدهاند .آنها
درباره کتابها با هم گفتوگو کردهاند .پس از گفتوگو کتابها را داوری کردهاند .در
زمان گفتوگو و داوری هم شنیدن را تمرین کردهاند و هم استداللکردن را .بعد برای
نویسندگان کتابها نامه نوشتهاند و درباره کتابهایی که دوست داشتهاند ،فیلمهای
یکدقیقهای ســاختهاند .تعداد زیادی فیلم و نامه از شــهرهای مختلف رسیده بود
و وقتی گــروه داوری این نامههــا را میخواندند و این فیلــم را میدیدند ،ذوقزده
بودند .اولین ســالی که خواستیم جام باشگاههای کتابخوانی را راه بیندازیم ،تقریبا
هیچکس باورش نمیشد آن ایده عملی شود .میدانستیم اگر از همان اول بگوییم
قصدمان این است که رفتهرفته در همه شهرها و حتی روستاهای ایران باشگاههای
کتابخوانی پا بگیرد ،باور نخواهند کرد.
در کار جمعی اگرچه داشــتن چشــمانداز و برنامه الزامی اســت ،اما انعطاف و
پیشبینــی الزم بــرای تغییــر و تحول نیز الزم اســت و تمکین بــه عقل جمعی و
ظرفیــت بهرهگرفتن از تجربه همگانی .ما در این راه تنها نبودیم و نباید تنها تصمیم
میگرفتیم .درســت است که اول از همه ما به راه زدیم ،اما در هر منزلی همراهانی
یافتیم که هم در تصمیمگیری مشــارکت داشتند و هم خود بخشی از ماجرا بودند.
یادتان نرفته اســت که نمیخواســتیم نخ آن گردنبند یا تسبیحی باشیم که دانهها
و مهرههایــش همشــکل و همرنگاند .ما نخ آن گردنبنــدی بودیم که از مهرهها و
سنگهایی غیرهمرنگ و غیرهمشکل و متفاوت و مستقل تشکیل شده بود .با چنین
ایــدهای به راه زدیم و بــاور کردیم که خود راه بگویدت که چــون باید رفت .قبل از
اینکه باشگاهها تشکیل شــود ،گروهی از ترویجگران کتابخوانی نویسندگان کودک
و نوجــوان را دعوت به همکاری کردیم .با اینکه رویمان نمیشــد ،برایشــان کارگاه
آموزشی برگزار کردیم و آنها به شهرها رفتند و کارگاههای آموزشی تشکیل دادند با
حضور دستکم  ۲۰معلم و کتابدار و مروج کتابخوانی و همینها هستههای اولیه
تشکیل باشگاهها را تشکیل دادند .عددها و آمارها خیلی قابلاعتماد نیستند ،اما فکر
میکردیم در خوشبینانهترین حالت ۵۰۰ ،باشــگاه کتابخوانی تشکیل خواهد شد.
من و دوســتانم نگران بودیم تعداد باشگاهها آنقدر کم باشد که به زحمتش نیرزد.
خودمان را دلداری میدادیم که این دستکم  ۲۰نفرهایی که در هر شهر در کارگاهها
شرکت میکنند ،حتی اگر باشگاه تشکیل ندهند ،معلمان و کتابداران و مربیان بهتری
خواهنــد بود و به کتابخوانی کمک خواهنــد کرد و زحمتمان جای دوری نخواهد
رفــت .کارگاهها برگزار و امیدواریمان زیادتر شــده بود ،اما کماکان نگرانی با ما بود.
آن روز را فراموش نمیکنم که ثبت باشــگاهها شروع شده بود و ما چشمبهراه ثبت
اولین باشــگاه بودیم .باشــگاه اول ثبت شد و تلفن پشــت تلفن که با آزمون و خطا
میخواستند باشگاه ثبت کنند و به مشکل برمیخوردند .خیلی زود از مرز  ۵۰۰باشگاه
گذشت و امروز تعداد باشگاهها به بیش از پنج هزار باشگاه رسیده است .سال دوم به
صد شهر امکان داده شده بود که در صورت فراهمکردن امکانات در جام باشگاهها
شرکت کنند ۱۵ .شهر نتوانســتند امکانات اولیه را که نیازمند همکاری دستگاههای
مختلف شهر بود ،فراهم کنند .ما خود را برای برگزاری کارگاه در صد شهر آماده کرده
بودیم و  ۱۵جای خالی داشتیم .آیا در روستاها امکان برگزاری کارگاه وجود داشت؟
تردید داشــتیم ،اما دل به دریا زدیم و به  ۳۰روســتای دوســتدار کتاب اعالم کردیم
در صورت فراهمکردن امکانات میتوانند در جام باشــگاههای کتابخوانی شرکت
کنند و روستاهایی اعالم آمادگی کردند و کارگاهها برگزار شدند .تسهیلگرانی که برای
برگزاری این کارگاهها به روســتاها رفتهاند ،برخی خاطرات شیرینشــان را نوشتهاند.
خوانندگان را به آن گزارشها ارجاع میدهم و گزارشم را از چندماه بعدتر؛ یعنی از
جلسات داوری پی میگیرم .در اولین جلسه داوری ،داوران به اتفاق تصمیم گرفتند
که باشــگاههای کتابخوانی روســتایی را جداگانه داوری کنند .میدانید چرا؟ برای
اینکه بر اساس کلیشه رایج فکر میکردیم ،کار باشگاههای روستایی ضعیفتر است
و اگر تبعیض مثبت روا نشود ،برگزیدگان همه شهری خواهند بود .اما روز آخر داوری
کار برعکس شــد .نهتنها باشگاه برگزیده ،روستایی بود که دیدیم تعداد باشگاههای
روســتایی دارند از شــهریها بیشتر میشوند .امروز باشــگاههای برگزیده و تقدیری
معرفی میشــوند .از نویسندگان بهترین نامهها به نویســندگان و سازندگان بهترین
فیلمهای معرفی کتاب تقدیر میشــود و نویســندگانی که مورد استقبال بچههای
عضو باشگاههای سراســر کشور قرار گرفتهاند ،از دســت نماینده این بچهها جایزه
خود را میگیرند ،اما تا کاروان باشگاههای کتابخوانی به اینجا برسد ،خیلیها کمک
کردهاند که مهمترینشان معلمان و کتابداران و عالقهمندان داوطلبیاند که بیمزد
و منت کار میکنند .امیدواریم ســال آینده بتوانیم جام باشــگاههای کتابخوانی را
در همه شــهرهای ایران و بسیاری از روستاهای کشورمان برگزار کنیم و باشگاههای
کتابخوانی در همهجای ایران تشــکیل شــوند و همه بچههــا به کتابهای خوب
دسترسی پیدا کنند.

ﺗﺎرﯾﺦ را ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎﯾﺎن ﻧﻤﻰﺳﺎزﻧﺪ

مراسم نصب پالک یادبود پروفسور محسن هشترودی صبح روز چهارشنبه۲۰ ،
دی  ،۱۳۹۶در محل منزل این اســتاد فقید ریاضیات ایــران ،در خیابان الوند برگزار
شد .محســن هشــترودی ) (۱۳۵۵ -۱۲۸۶ریاضیدان ،پژوهشــگر ،متفکر ،منتقد
علوم اجتماعی و ادبیات و اســتاد دانشســرای عالی و در دورهای رئیس دانشگاه
تبریز و رئیس دانشــکده علوم دانشــگاه تهران بود .در مراسم نصب پالک یادبود
پروفســور محسن هشــترودی تعدادی از چهرههای فرهنگی از جمله سیدمحمد
بهشتی ،رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و
گردشــگری ،مجتبی میرطهماسب ،مستندساز و هادی سودبخش ،استاد ریاضی و
از همکاران دیرین دکتر هشترودی حضور داشتند.
سیدمحمد بهشــتی درباره تکریم مفتخر فرهنگی مانند دکتر هشترودی چنین
نظر داد» :وقتی به گذشــته دور نــگاه میکنیم ،میبینیم مردم بســیاری در نقاط
مختلف کشــور به دنیا آمدهاند ،زندگی کردهاند و بعــد از عمری این عالم را ترک
کردهاند .در طول یک قرن ،معدود انسانهایی بودهاند که نامشان باقی مانده است
و تأثیرگذار بودهاند؛ طوریکه شناســنامه آن قرن شــدهاند .این افراد مؤثر بودهاند.
وقتی در روزگار خودمان با چنین شخصیتهایی مواجه میشویم ،چون فاصله ما
با آنها خیلی نزدیک است ،ابعاد وجودی آنها را خیلی درک نمیکنیم؛ چون شاید
خیلی به تأثیر آنها بر دوران خودشان پی نمیبریم .حقیقتا خیلی بصیرت الزم است
برای آنکه جامعهای در دوران خودش رجال و بزرگان خود را بشناسد و این نشانه
فرهیختگی یک جامعه اســت که بزرگان خود را بهجا بیاورد .مرحوم هشترودی از
جمله بزرگان قرن ماســت؛ .فکر نمیکنم کســی در این تردید داشته باشد .ایشان
در تعدادی از رشــتهها ،در حوزه آموزش ،علــم و ریاضیات جایگاه ممتازی دارند.
در اهمیت شــخصیت مرحوم پروفسور هشــترودی بسیار میتوان گفت اما بهنظر
من اینکه ما در دوران خودمان متذکر این موضوع میشــویم ،بیشــترین اهمیت را
دارد .کمــی پیش از این ،چنین نمیکردیم و متوجه نبودیم .باید شــخصی متعلق
بــه دو قرن قبل میبود و چنین فاصلهای میداشــتیم که او را بهجا میآوردیم و
تشخیص میدادیم که او شخصیت برجســتهای است .از این نظر اتفاق ارزندهای
میافتــد که ما در دوران خودمان بزرگان خود را بهجــا میآوریم ،تکریم میکنیم
و بــه آنها اهمیت میدهیــم و اقداماتی میکنیم که درواقع اهــل دوران خود را
متوجه میکنیم تا متذکر این قضیه بشــوند .همین آدابی که درســت شــده است
که مثال تابلویی میزنند ،پیش از این خیلی مرســوم نبوده اســت و الحمدﷲ االن
دارد اتفاق میافتد« .خانم فریبا هشــترودی ،دختر پروفســور هشترودی ،در اشاره
به مراسم بزرگداشت و یادبودی که در آستانه یکصدودهمین سالگرد تولد پدرش
برگزار شــده اســت ،گفت» :بهنظر من باالخره عدهای از مسئوالن به آنچه پدر من
همیشــه میگفت واقف شــدهاند؛ اینکه تاریخ را کشورگشایان نمیسازند؛ تاریخ را
گوتهها ،خیامها ،دانتهها ،ابوعلیسیناها و متفکران دیگر میسازند .هشترودی جزء
تاریخ قرن بیستم این دیار بود .آن مسئوالنی که این را فهمیدند ،خوشا بهحالشان.
آنهایی که این را نفهمیدند ،تاریخ به آنها خواهد فهماند«.
فریبا هشــترودی که سالها در فرانسه زندگی میکرده ،در دو ،سه سال گذشته
بــه ایران آمده اســت تا یاد پــدر را زنده کند .او به »شــرق« میگویــد» :بارها به
مســئوالن مراجعه کردهام و دراینمیان آقای نوبخت و آقای بهشــتی از همراهان
و تشــویقکنندگان بودهانــد« .او درباره پدرش میگوید» :ایشــان امکان حضور در
دانشــگاهای مهم جهان ،از جمله پرینســتون و زندگی علمی متفاوت در فرانسه
را داشــتند اما انتخاب کردند تا در ایران زندگی کنند .برخی معتقدند که ایشــان با
ماندن در ایران اشــتباه کردهاند اما پدرم همیشــه میگفت رسالت من حمایت از
جوانان و دادن انگیزه و آموزش علم و فرهنگ به آنان است«.
فریبا هشــترودی از وصیتنامه معنوی پروفسور هشــترودی نیز یاد میکند و
میگوید» :ایشــان میگفتند اگر ممکن بود دوســت داشتم در دانشگاه تهران دفن
شــوم تا خاک پــای جوانان علمآموز باشــم« .وی افزود» :زمــان نصب پالک یک
روز قبل به ما اطالع داده شــد و زمان کوتاهی بود برای اطالعرســانی دوســتان و
شــاگردان پروفســور ،اما به دلیل اینکه روز پنجشــنبه نیز قرار بوده مراسمی برای
بزرگداشــت دکتر هشترودی برگزار شــود ،برگزارکنندگان نتوانســتند زمان مراسم
نصب پالک را به تعویق بیندازند و همین امر باعث شــد بســیاری از دوســتداران
دکتر هشــترودی که عالقهمند به شرکت در این مراســم بودند ،نتوانند در مراسم
نصب پالک شرکت کنند« .فریبا هشترودی بهدنبال تأسیس مؤسسهای علمی برای
حمایت از جوانان با نام پدرش ،پروفســور هشترودی است و میخواهد از دوستان
و شاگردان پدرش برای دستیابی به این هدف یاری بگیرد .در این مراسم همچنین
اعالم شــد که نشست بازخوانی اندیشــههای مرحوم پروفسور محسن هشترودی
قرار است امروز ۲۱ ،دی ،از ســاعت  ۱۷:۳۰تا  ۱۹:۳۰در محل انجمن آثار و مفاخر
فرهنگی برگزار شود.

