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شماره يكصد و بيست و هفتم مجله «بخارا» با دو شعر منتشر نشده از هوشنگ ابتهاج (سايه) و دو مقاله چاپ نشده از
محمدرضاشفيعيكدكنيومحمدعليموحدمنتشرشد.يازدهمينشمارهنشروتمدنازعبدالحسينآذرنگوچهل
وچهارمينشمارهقلمرنجهازبهاءالدينخرمشاهي،پانزدهمينشمارهدرحواشيكتابدرايرانازمحمودآموزگار،چهلوپنجمين
شماره آويزهها از ميالد عظيمي و هشتمين شماره در حاشيه ايرانشناسي از محمد افشينوفايي ،يادنامه دكتر غالمحسين صديقي،
گفتوگو با عبدالحسين وهابزاده ،گزارش شب محسن ميرزايي نيز به همراه چهل و هشتمين شماره از سلسله مطالب از چشمه
خورشيد به قلم هاشم رجبزاده ،هفتمين شماره از مقاالت به ترنم و ترانه از مهدي فيروزيان ،بيست و چهارمين شماره از مطالب با
عنوانكتابهاونشرياتيازتاجيكستانبهقلممسعودعرفانيان،چهارمينشمارهكاريزازمجيدسليمانيوبيستمينشمارهازمطالب
يادداشتهاي يك كتابدار از يزدان منصوريان ،مطالب ديگر اين شماره است« .بخارا» با قيمت 25هزار تومان روي كيوسك است.
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درباب فضيلت يك ِ
مرد رذل
ِ

ما ايرانيها خيلي وقت است
ب��ه احتمال بس��يار زياد
ك��ه فلس��فه داريم .س��نت
بعدها از «دونالد ترامپ»
فلسفي ما كه سابق هاي بيش
به عنوان يكي از رذلترين
از هزار س��ال دارد ،اگرچه در
رييسجمهورهاي امريكا
فلسفه
آغاز،سختتحتتاثير
ياد خواهد شد.
متفكران
يوناني و ترجم ه آثار
حمايتهاي بيش از اندازه
زود
خيلي
يوناني چون افالطون و ارس��طو است ،اما
او از رژيم فاشيستي اس��راييل ،انتقال سفارت
آن
به
نويي
فيلس��وفان مس��لمان ايراني آوردههاي
امريكا به بيتالمقدس و چش��مبستن به همه
و
سهروردي
افزودند تا جايي كه در حكمتاالشراق
جنايتهايي كه در اين ميان اتفاق افتاد ،وضع
فلسفي
تفكر
حكمت متعاليه صدرالمتالهين ،ديگر
قوانين ضد مهاجرتي كه به وضوح نژادپرستانه
گرفت.
اسالمي
نوافالطوني كامال رنگ و بوي ايراني و
و ضد حقوق بشر است ،عهدشكنيهاي متعدد
فلسفي
تفكر
شبيه
حتيپيشازفلسفهنيزماتفكري
در معاهدات بينالمللي ،اعمال تحريمهاي ضد
انديشه
يا
خسرواني
داشتيم كه امروزه آن را حكمت
انس��اني عليه مردم ايران و صده��ا عمل رذلي
خوانند
ي
م
فهلووي��ون
ايرانش��هري يا تفكر ايراني
ديگر ك��ه در جاي��گاه حقوقياش انج��ام داده
بر
حتي
انديش��ه
اين
كه
و بعضي بر اي��ن عقيدهاند
اس��ت تا همين االن هم با اختالف او را به يكي
با
اما
است.
گذاشته
اثر
نيز
متفكران باستاني يوناني
از منفورتري��ن سياس��تمداران امريكا (حداقل
بالطبع
و
ايراني
فلسفه
كهن،
وجود اين سنت ديرپا و
ب��راي غيرامريكاييها) تبديل كرده اس��ت .به
تفصيل
مجال
كه
عللي
و
داليل
فيلسوفاني ايراني ،به
عنوان يك ش��خص هم ،تكبر ،شهوتپرستي و
جامعه
با
وثيقي
پيوند
اند
ه
نتوانست
آن اينجا نيست،
دروغگويي از رذايلي است كه حتي نزديكانش
ما،
فكري
نخبگان
ميان
از
نتيجه
در
ايراني بيابن��د و
هم به آن اذعان دارند .جم��ع رذايل حقيقي و
و
عرفا
دانشمندان،
متكلمان،
فقها،
فيلسوفان،
اعم از
حقوق��ي اين مرد قطعا در ظاه��ر از او چهرهاي
فرهنگ
و
زبان
در
همه
از
بيش
كه
آنها
شاعران،
ادبا و
دجالگون��ه به همگان معرف��ي خواهد كرد اما
شاعران
و
ادبا
يعني
اخير،
دسته
دارند،
حضور
عمومي
همانطور كه در فلس��فه اخالق بحث ميشود،
و تاحدودي عرفا هستند.
انس��انها مجموعه از فضايل و رذايل هس��تند
و
فاراب��ي
از
م��ا،
فيلس��وفان
ب��ه بي��ان روش��نتر،
و ميزان اخالقي زيس��تن هر ك��س را به ميزان
اشراق
شيخ
گرفته
نصيرالدين
ابنس��ينا و خواجه
به��رهاي ك��ه از رذاي��ل و فضايل برده اس��ت،
و
انديش��ه
بلندي
وجود
با
مالص��درا،
و ميردام��اد و
ميس��نجند .ترامپ با تمام رذايل��ي كه دارد و
ارتباط
جامعه
متن
با
كمتر
انكارناپذيرشان،
اهميت
خالف بسياري از سياستمداران امريكا و حتي
ميان
در
مح��دود
مخاطباني
آثارش��ان
و
داش��تند
دنيا به يك فضيلت اخالقي آراس��ته اس��ت؛ او
اه��ل فرهن��گ و كتابخوانها داش��ت .در حالي كه بود و نمودش تقريبا يكي اس��ت و ميان اين دو
شاعران و اديبان پارس��يگو از رودكي و فردوسي و س��احت وجودياش همپوش��اني وجود دارد.
سنايي و خيام تا سعدي و مولوي و نظامي و حافظ و ترام��پ در بحبوح��ه قتل جمال خاش��قجي
عبيد زاكاني و خاقاني دقيقا در ميان مردم و زندگي هم��ان بزنگاهي كه واكن��ش حقيقي و دروغي
اجتماعي آنها حض��ور دارند و طبق��ات و گروهها و بس��ياري را برانگيخت ،صري��ح گفت كه ميان
اقش��ار گوناگون جامعه ،آثار آنه��ا را ميخوانند و به اين ژس��تهاي مفت و پوزهاي بيخود حقوق
فراخور حال و روزشان براي بيان افكار و انديشهها و بشري و ميلياردها دالر معامله تسليحاتي يكي
احساساتشان از آنها بهره ميجويند.
را بايد انتخاب كرد و او كس��ي نيست كه از اين
تاريخ
در
كه
كنيم
بر اين اساس پربيراه نيست اگر ادعا
معامله بگذرد .اين را شما بگذاريد در كنار رفتار
كه
هستند
و
بودند
فرهنگي ما ،اين اديبان و شاعران
مضح��ك «بنيامي��ن نتانياه��و»؛ در حالي كه
كردند،
ي
م
ايفا
غربي
نقشيراكهفيلسوفانومتفكران
زير ذرهبين
دستهاي آغشته به خونش را تازه شسته است
خيام،
و
س��عدي
و
حافظ
برعهده دارن��د .مردم ما با
همسخني بيش��تري دارند تا با معلم ثاني و بوعلي و در دف��اع از مردم ايران ويديو ضبط ميكند و يا چرا تغيير ،شكست ميخورد؟
به ي��اد آوريد تحريمهايي كه به هر دليلي زمان
ايجاد تغيير يك فرآيند چند مرحلهاي
حاج مالهادي سبزواري .مخاطب اصلي گروه دوم« ،باراك اوباما» به ايران اعمال ش��د و مستقيما
و زمانبر است .بايد دقت كرد كه پرش
نخبگان فك��ري و معدود تحصيلك��ردگان بودند و ب��ر حيات و حتي بق��اي مردم اثري مس��تقيم
از روي بعضي از مراحل فقط توهمي از
هستند و آثاري چون فصول الحكمه و شفا و نجات گذاشت .چه بس��يار بيماراني كه بهدليل نبود
سرعت را پديد ميآورد و هرگز به نتايج
و اسفار را اندكش��مار فرهيختگاني ميخواندند و داروهاي حياتي زندگي خود را از دست دادند و
رضايتبخشمنجرنخواهدشد.اشتباه
ميخوانندكهآموزشفلسفيديدهاندوبهزبانمغلق يا جستوجو كنيد ببينيد تعداد بمبهايي كه
اساسيدرهريكازمراحلتغيير،تاثير
وپيچيدهو«مفهومي»فلسفهآشناييدارند،درحالي در زمان رياس��تجمهوري او روي كشورهاي
خشايارقديرينژاد
زيانباري دارد ،ش��تاب حركت را كند و
كه ش��اهنامه فردوسي يا بوستان و گلستان سعدي جهان بهخصوص خاورميان��ه فرود آمد ،چقدر
همه دستاوردهاي حاصل از تالشها را نابود ميكند .همانطور
را از ك��ودكان نوآم��وز در مكتبخانهها و مردم عامي اس��ت؟ از ديدن نتايج قطعا خوشحال نخواهيد
كهجانكاتراستاددانشكدهكسبوكارهارواردميگويد:معموال
در قهوهخانهها تا دانشيمردان اديب ميخواندند و شد ولي او در اذهان و افكار عمومي به عنوان يك
درتالشبرايتغيير،حتيافرادبسيارتوانمندنيز،اغلبوحداقل
ميخوانند و هر يك متناسب با سطح فرهيختگي ،از مرد اخالقي ،صلحطلب و دموكرات نقش بسته
آنهاخوشهايبرميچينند.
يكاشتباهبزرگواساسيرامرتكبميشوند.شايدبهايندليل
است ،نقش��ي كه با واقعيت فاصله زيادي دارد.
يعني
دارد.
مص��داق
نيز
ما
اين وضعي��ت در روزگار
كهتجربهاندكيدرتجديدونوسازيسازمانيدارند.اكثرمديران
اما بعدها از دونالد ترامپ همانطور ياد خواهند
ش��اعراني
اين
فكري،
برگزيدگان
كماكان در ميان
يدانندكهتغييريكفرآينداستونهيكرويداد.اينمديران،
نم 
كرد كه ام��روزه ياد ميكنند ،سياس��تمداري
ابتهاج
و
فروغ
و
سهراب
و
اخوان
و
شاملو
چون نيما و
كه براي شتابدهي به فرآيند تغيير همواره تحت فشارند ،ناچار
كاسب مس��لك و بيتوجه به ديگري كه دقيقا
و
گلشيري
و
احمد
ل
آ
و
هدايت
چون
نويسندگاني
و
يا خود خواسته از برخي مراحل تغيير چشمپوشي ميكنند اما
چهره يك مرد موفق در نظام هار سرمايهداري
جامعه
متن
در
كه
هستند
ساعدي
و
محمود
احمد
نميدانند كه ميانبرها هميشه به مقصد نميرسند .با شناخت
را نمايندگي ميكند و او هم هيچ اصراري ندارد
مراحلتغييرميتواناحتمالموفقيتتغييرراافزايشداد.مرحله
حضور دارن��د و متفكراني و اهل انديش��هاي چون كه چهرهاي غير از اين براي خود بسازد .ترامپ
اول تغيير ايجاد حس فوريت و ضرورت تغيير است .موفقترين
عالمه طباطبايي و داريوش ش��ايگان و عبدالكريم با تمام��ي بياخالقيهايش خ��ودش را چنان
س��روش و رضا داوري و مصطفي ملكي��ان و جواد
تالشهابرايتغييرزمانيپديدميآيندكهبرخيافرادياگروهها
مينمايد كه هس��ت و تكليف آدم را در اينكه له
ميان
طباطباييوسيدحسيننصرتنهامخاطبانيدر
نگاهموشكافانهبهوضعيتداخليسازمان،موقعيتسازماندر
يا عليهاش باشد ،مشخص ميكند.اي كاش تمام
انساني
تحصليكردگان و آش��نايان با مقدمات علوم
بازار،روندهايفناوريوعملكردماليبيندازند.ازنكاتمهماين
ترامپهايي كه به جان دنيا افتادهاند حداقل اين
چون
كساني
مييابند .در اين ميان صد البته جايگاه
مرحلهمتقاعدكردن75درصدازمديرانسازمانبااينموضوع
صفت او را هم داشته باشند.
علي ش��ريعتي و آل احمد (در مق��ام متفكر) را بايد
متمايز كرد ،چرا كه اين اس��امي اخير ،هم به لحاظ
محتوايي و هم از حيث صورت ارايه فكر ،اين توانايي هشتگ روز
#پيادهروي اربعين
را داش��تند كه به زباني عامهفهم س��خن
بگويندعللو تمريني براي صبر ،بردباري و همدلي
بنويسند.ايناستثناهاشايدبتواندبهفهميكياز
و عوامل جداسري فيلسوفان ما از جامعه از يكسو و پيادهروياربعينيكيازمهمتريناجتماعاتمسلمانانجهان «پيادهروي اربعين تمرين صبر و بردباري اس��ت»« ،مس��ير
موفقيت ادبا و ش��عرا در برقراري اي��ن ارتباط ياري است .ميليونها نفر با پاي پياده به سمت كربال حركت كرده منتهيبهمرزمهرانسپيدهدمابريجمعهكوههاودشتهاي
برساند .يعني در حالي كه فيلسوفان ما هم به لحاظ و تجربهاي بينظي��ر و عرفاني را رقم ميزنند .كاربران توييتر امن وطنم دعاي عهد و همس��فرهايي كه ميدونم كنارشون
مادهاي كه بيان ميكردند و هم از نظر ش��كل بيان فارسيباهشتگپيادهروياربعينتجربههايخودازاينسفر پيادهروي اربعين لذتبخش ميش��ه»« ،اتحاد جوانان ايراني
آنها ،س��خت از جامعه و تحوالت آن گسسته بودند ،را با ديگران به اشتراك گذاشتهاند .آنچه ميخوانيد ،گوشهاي و عراقي در پيادهروي اربعين حس��يني»« ،چاي در طبيعت
خيلي مزه ميده مخصوصا اگ ه روي هيزم عمل اومده باشه اما
متفكران و فيلس��وفان غربي ضمن ارتباط وثيق با ازاينپيامهاست:
جامعه،درآثاريهمكهخلقميكردند،ميكوشيدند «سخن زينب(س) را كه به يزيد فرمود :به خدا كه نميتواني مطمئنم هيچ چايي توي دنيا م��زه چايي عزاداري و در ميانه
مخاطب��ان متف��اوت را درنظر بگيرن��د .يعني مثال ياد و خاطره ما را محو و نابود كني .اگر من از خانهام سالم دهم راه پيادهروي اربعين نميده اميدوارم قسمتمون بشه»«،من
اس��پينوزايي كه به زبان هندسي و انتزاعي فلسفي و تو از خانهات س�لام دهي؛ ديري نميپايد كه داستان كربال مشتعلعشقحسينمچهكنم«،»...واسهمننوحهميخوندي
مش��هور اس��ت و اثري دش��وارياب چون «اخالق» از يادها ميرود»« ،ما خانه به دوش��يم غم سيالب نداريم ما يادتهسرفههانصفهميذاشتاوننوحههاتويادته؟!پاتپرآبله
را خلق ميكند در رس��اله الهي-سياس��ي ،به زباني جز پس��ر فاطمه ارباب نداريم»« ،خودم اينجا دلم اونجا ،»...ش��د دلم گرفت كولهات رو من ميآوردم يادته من عصا شدم
مينويسد كه هر باسوادي ميتواند بخواند و بفهمد و «راهپيمايي اربعين يك مقدمه مهم و ضروري اس��ت براي برات تو خنديدي گفت��ياي عصاي بابا يادته؟»« ،باز اين چه
مسائل مبتالبه دينداران را مورد بحث قرار ميدهد .تمدن بزرگ اسالمي و براي رسيدن به آن ،قدرت الزم است شورشاستكهدرخلقآدماست!»«،پيادهروياربعينطواف
بگذريم از فيلسوفاني چون افالطون و نيچه كه اين و بزرگترين قدرتي كه ميتواند زمينه تمدن اسالمي باشد ،دلهايعاشقبركعبهوجودحسين(ع)است»«،خودجوش
هنر را داشتند كه مطالب دشوار و انتزاعي فلسفي را اربعين و پيادهروي اربعين حسيني است»« ،اونايي كه تجربه بودنپيادهروياربعينوتحولقلوبمردم،يكعالمتاست...
به زباني چنان ادبي نوشتند كه هر خوانندهاي بتواند پيادهروي اربعين رو دارند ،ميدونن سريال مختارنامه چقدر گوياخبريدرراهاست«،»...راهپيمايياربعينتمرينوفاداري
به قدر فه��م و درك خود از آن به��ره بگيرد .البته با در عراق طرفدار داره .ش��ك ندارم ش��خصيت كيان ايراني و به امام حسين (عليهالس�لام) و خاندان او و تمرين همدلي با
تخصصي شدن سخن فلس��في به ويژه در نيم سده ايرانيهاي حامي اهل بيت عليهمالس�لام در اين سريال به يكديگر اس��ت .اينجوري بريم پيادهروي اربعين »،»...چند
اخير ،گسستگي از جامعه و غرابت آنچه فيلسوفان اندازه سالها كار فرهنگي -سياسي ،موانع برادري دو ملت رو ساليه زائران پاكس��تاني از طريق مرز سيستان و بلوچستان
بدان ميپردازند ،يكي از مش��كالت جامعه فلسفي برطرف كرده»« ،يكي از قشنگترين صحنههاي پيادهروي برايرفتنبهپيادهروياربعينرفتوآمدميكنندكهاينكار
غربينيزهست،بگذريمكهفيلسوفانغربيكماكان اربعين خانوادگي پاي برهنه راهي حس��ين (عليهالس�لام) باعثوحدتبيشترشيعهوسنيشدهوهمهتالشميكنند
بهمسائلانضماميروزتوجهدارند.اماگسستجامعه شدنه»«،اينجاسوييسنيست؛اينجاايراناست...مغازهبدون تا در رونق كاروان عظيم اربعين نقش��ي داشته باشند» و «آيا
ماازتفكرفلسفي،درعينقرابتبازبانشاعرانه،شايد فروشندهاي كه صاحبش به پيادهروي اربعين رفته و هركس تحسينبرانگيزنيستوقتيكسيشرايطرفتنبهپيادهروي
دستكميكعلتديگرنيزداشتهباشدكهاگرعمري هرچيزيكهالزمداردرابرميداردوخودشكارتميكشد» ،اربعينروندارهامابدونذرهايحسادت،هزينهسفريكياچند
«اين شكل پيادهروي قطعا دشمن رو مايوستر ميكنه ،»!...زائرروتامينميكنه؟».
باشد ،هفته آينده به آن ميپردازيم.
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ترجمههاي گوگلي آفت كتابخواني

قند پارسي! ...

بياغراق بس��ياري از كتابهاي ترجمه
شده سالهاي اخير ،متوني سختخوان
يا نچسب و بيربط هس��تند .شوق نشر
كتاب سبب ش��ده تا مترجمين محترم
بياعتن��ا ب��ه ظرفيتهاي دان��ش زبان
و ادبيات خود دس��ت ب��ه ترجمه متون
ميبرند تا كارنامه خود را رنگين و مقاديري كاغذ را حرام كنند.
صرف دانستن يك زبان براي ترجمه كردن يك متن ابدا كافي
نيست و مترجمبايد فهمي كامل از زبان مبدا و احاطهاي كامل
بر زبان مقصد و اطالعات پايهاي از موضوع ترجمه داشته باشد.
غير از اين ،آشفته بازاري برپا ميشود كه نمونههاي فراوانش
را ميبيني��م .البته نقش مترجم گ��وگل در اين ميان را نبايد
ناديده گرفت .چند سال پيش ترجمه كتابي از دو نفر (كه در
عرصهه��اي مختلف فرهنگي از جمله ترجمه بس��يار پركار و
مشهور هس��تند) منتشر شد .موضوع كتاب سفر يك خانواده
امريكايي به ايران براي يافتن دوس��ت و پيشكار قديميشان
بود .با تاس��ف فراوان كل كتاب با مترجم گوگل يا نرمافزاري
مش��ابه ترجمه شده و ناشر به اعتبار نام آن دو نفر حتي نيازي
به سپردن كار به ويراستار نديده بود .نتيجه را ميتوانيد حدس
بزنيد :كتابي پر از غلط با عباراتي به كل نامفهوم كه فقط براي
افزايش رقم توليد ،منتشر شده و به كار ديگري نميآيد.
بعض برگردانهاي فارسي سبب شدهاند كه كتابهاي مهمي
براي هميشه از دسترس خوانندگان فارسيزبان خارج شوند و
ديگر مورد استقبال قرار نگيرند .يعني ترجمه چنان باليي سر
متن ارزش��مند اصلي آورده كه تا مدتها خوانندگان رغبتي
به خواندن آن ندارند.
س��لبريتيها هم به كمك نرمافزارهاي ترجمه ،پايش��ان به
اين بازار باز شده است .س��تارههاي تلويزيون و سينما كه در
عرصهه��اي مختلف ذوقآزمايي ميكنن��د ،اين بخش را هم
بينصيب نگذاش��ته و البته كه در اين زمين��ه هم توفيقي به
دست نياورده و زحمت به ديگران دادهاند.
در پايان از نويس��ندگان بزرگي كه آثارش��ان نثر فارس��ي و
فن ترجم��ه را اعتال بخش��يدند و م��ردم را به خوان��دن آثار
خوب و پاكي��زه تش��ويق كردند ،ي��اد كنم .اس��تادان نجف
دريابن��دري ،محمود اعتمادزاده ،احم��د آرام ،محمد قاضي،
حسن كامشاد ،صالح حس��يني ،رضا سيدحسيني و بسياري
ديگر از فرهيختگان ايران زمين.

استكهوضعيتفعليخطرناكترازوضعيتناشناختهبعدي
است.مرحله دوم تشكيل اتحادي قدرتمند است .بايد گروهي
را گرد هم آورد كه يك تعهد مشترك دارند و قدرت كافي براي
هدايت تالشهاي تغيير؛ البته ترغيب اين گروه به كار تيمي،
فراتر از سلسه مراتب معمول ضروريست .بايد دقت كرد كه اين
تيمباتجربهباشندورهبريرابهمديريتمنابعانساني،مديريت
كيفييابرنامهريزيتنزلندهند،يعنييكمديرصفي.مرحله
سومازتغييرايجادبينشيجديداست.ايجادبينشيجديدبراي
هدايت تالشهاي تغيير و توسعه راهبردهايي براي تحقق اين
بينش بسيار مهم است .بينش نبايد مبهم باشد و بايد بتوان در
كمتر از 5دقيق��ه آن را براي ديگران توضيح داد.مرحله چهارم
تغيير انتقال بينش است .بايد از تمام ابزار و روشها براي انتقال
بين��ش جديد و راهبردهاي دس��تيابي به آن اس��تفاده كرد و
رفتارهايجديدراباالگوقراردادنگروهاتحادقدرتمندآموزش
داد .بايد حتما دقت كرد كه الگوهاي سازمان رفتارهايي متضاد
يا بر خ�لاف بينش انجام ندهند و بينش به صورت مناس��بي
تشريح ش��ود.مرحله پنجم تغيير توانمندسازي ديگران براي
عملبراساسبينشجديداست.دراينمرحلهبايدسامانههايا
ساختارهاييكهبهتضعيفبينشجديدمنجرميشوندحذف
يااصالح شوندوهمچنينبايدخطرپذيريوايدهها ،فعاليتها
و اقدامات غير سنتي و نوآورانه را ترويج داد .مشكل مهمي كه
ممكن اس��ت در اين مرحله روي دهد ،ناكامي در حذف افراد

قدرتمند است كه در برابر تالشهاي تغيير مقاومت ميكنند.
مرحله ششم تغيير برنامهريزي براي دستاوردهاي كوتاهمدت
و دس��تيابي به آنهاس��ت .در اين مرحله بايد بر تعريف و بهبود
عملكردهاتمركزكردوافراديكهسهميدراينبهبودداشتند
را شناسايي كرد و به آنها پاداش داد .بايد دقت كرد نبايد كسب
موفقيتهاي كوتاه را به شانس س��پرد.مرحله هفتم از تغيير
يكپارچهسازي و تثبيت بهبودها و ايجاد تغييرات بيشتر است.
دراينمرحلهبايدبهاستخدام،ترفيعوتربيتافراديكهبتوانند
بينشجديدرااجراكنند،پرداخت.همچنينبايددقتكردكه
نبايد با اولين بهبود عملكردي اعالم پيروزي كرد و نبايد افراد
مقاوم در برابر تغيير را آزاد گذاشت تا نيروها را متقاعد كنند كه
پيروزي به دست آمده و كار تمام شده است.هشتمين مرحله و
آخرينمرحلهتغيير،نهادينهسازيرويكردجديداست.اقدامات
مورد نياز اين مرحله عبارتند از ،تصريح ارتباط ميان رفتارهاي
جديدوموفقيتشركتوهمچنينتهيهبرنامهتداوموتوسعه
رهبريكهبابينشجديدهمخوانيدارد.درانتهاالزماستدقت
كنيدكهنبايدافراديكهرويكردوبينشجديدرانپذيرفتهبودند
به جايگاههاي رهب��ري ارتقا يابند .بنابراين همواره براي ايجاد
هنجارهاي اجتماعي و ارزشهاي مش��ترك مطابق با بينش
جديد تالش روز افزون كنيد.در انتها بايد به اين نكته اشاره كرد
كه تغيير كار سختي است و انتظار داشته باشيد كه افراد زيادي
دربرابرتغييرمقاومتكنند.

شكرش��كن ش��وند همه
طوطيان هند
زين قن��د پارس��ي كه به
بنگاله ميرود
نتيجه مسابقه فوتبال روز
سهش��نبه در اس��تاديوم
آزادي و موفقيت و فداكاري بازيكنان ميدان با
حمايت پرشور تماشاچيان حاضر در ورزشگاه و
سرپرستي مردي مدبر و آگاه و در مجموع تيم
فوتبال پرسپوليس موجب شادماني مردم ايران
در نقاط مختلف ميهنمان شد.
حض��ور بي��ش از يكصد ه��زار نفر تماش��اچي
روي سكوهاي ورزش��گاه عموما جوان فضايي
هيجانانگيز و گاه توام با اش��تياق و سروصداي
بسيار به وجود آورده بود.
ت��ا آنجا ك��ه بازيكن��ان م��ا در ميدان ب��ا تمام
وجود سعي در پيروزي داشتند ،مورد حمايت
تماش��اچيان قرار ميگرفتند و در نهايت بعد از
پايان بازي و پيروزي تيم ايراني به نظر ميرسيد
كه تماش��اچيان همه راضي و خوش��حال از راه
س��ختي كه آمده بودند با متان��ت به خانههاي
خود برميگردند.
ام��ا بع��د از پايان ب��ازي و ت��رك صندليهاي
ورزش��گاه ،نميدانم چرا...؟ براي عدهاي قليل
تماشاچي محوطه خروجي ورزشگاه به ميدان
بدگوي��ي و جنگ بي��ن خود و س��اير تيمهاي
ايراني و بازيكنان محبوب آنها بدل ش��ده بود،
باوركردني نب��ود گروهي افراد ب��دون در نظر
گرفتن انب��وه جمعيت بيدلي��ل ركيكترين
كلمات را با يكديگر رد و بدل ميكردند!...
نويس��نده در محلهاي از تهران متولد ش��ده و
بسامان رس��يدهام كه زبان مردم آن خوب يا بد
گاهي همراه با بدگويي و نثار دش��نام بود .ولي
بيتردي��د گواهي ميدهم آنچه روز سهش��نبه
از زب��ان بعضي تماش��اچيان ش��نيدم در تمام
عمر نس��بتا طوالني خود از زب��ان هيچ يك از
«گندهالت»هاي جنوب و ش��مال شهر تهران
نش��نيده ب��ودم و تعجب ك��رده ب��ودم كه اين
جوانها اي��ن الفاظ ركيك و بيرب��ط را از كجا
ياد گرفتهاند!...
همراه با ن��وه جوانم كه مرا با ه��زار خواهش و
التماس به ورزشگاه كش��انده بود با عجله خود
را از اين ماجرا كنار كش��يديم تا زودتر به خانه
برسيم.
با وجود آنكه يك س��اعتي بيش��تر از مس��ابقه
نگذش��ته بود ،به منزل كه رسيديم اهالي خانه
با تعج��ب از حرفهايي ك��ه در دنياي مجازي
درب��اره فوتب��ال و بازيكنان تيمه��اي مختلف
و خصوصي��ات زندگ��ي آنها راس��ت ي��ا دروغ
سرهمبندي ش��ده بود ،فراوان گفتند و بنده را
كه شوربختانه با دنياي مجازي در ارتباط نيستم
دچار يأس و تعجب كردند.
ميدانم كه در بيش��تر ميدانهاي بازي فوتبال
در جهان ،بي��ن طرفداران تيمهاي مختلف جر
و بح��ث ف��راوان و گاهي برخ��ورد فيزيكي هم
اتف��اق مي افتد ،ول��ي يقين دارم ك��ه در هيچ
جاي دني��اي فوتبال اين الفاظ ركيك و بيدر و
پيكر و بيمناسبت از زبان تماشاچيان به گوش
نميرسد.
با آنچه بعد از مسابقه شنيدم با تاسف ميگويم
بهتر است ديگران با اين ادبيات لجامگسيخته
آشنا نشوند و ما نيز در وطنمان دلخوش باشيم
كه «قند پارس��ي» از اين بحرانها گذر خواهد
كرد و به زندگي پربار و طوالني خود در خدمت
به فرهنگ و ادبيات جهان ادامه خواهد داد.
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