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ابوعلی سینا

/Doctor
Medicine man

اگر
زمان ابنسینا #اینست
اگرام بود ،چه میشد؟!

ط مر غ ب
اغ ملکوت ر وی تردمیل

ما برای چند فالوئر
بیشتر ،چند دست
چرا هیچگاه
لباس فاخرتر و چند
دربارهی ماسماسک
متر خانهی بزرگتر به
هایی که ما را محاصره
این عالم نیامدهایم
کردهاند نمیپرسیم:
اس�ماء محمدی :چند
هل یسمعونکم اذ تد
دقیقهی پیش ،بع��د
صفحهی عمومی
از دیدن وابستهام .اما
عون؟ او ینفعونکم او یض

رون؟

همیشه
دوستی در ا
تالش��م را کردهام که
«اما تو گس��ترش جهان ینستاگرام ،با خود گفتم:
من سوارشان باشم ،نه
صغیر را به کبیر ترجیح
آنها سوار من .هرچند
آن دوست در صفحهی
بده!» آنقدرها هم موفق
خواندن ،پس��تهای
نبودهام اما همین آگاهی
عمومی تازه راهاندازی شده
اعتراضآمیز همدیگر
هزار و
اش خودش مثل یک
را خوانده -نخوانده
خردهای دنبالکننده
گاهی باز می
ترمز اس��ت .ترمزی برای
در اینستاگرام و توئیتر
دارد! گاه��ی آن را قفل
کند .و آن زمان که باز می
و بیش از حد سواری
الیک میکردیم و
کند ،میبینم متنهای
ندادن به این بیوجودها...
هشتگ «نه به استبداد»
متنهایی است که من در
پستهایش فکرش را
راه میانداختیم و شاه
همین یک س��ال اخیر
چندین
بکنید؛ اگر زمان ابنسینا
و
بار
و خواندهام.
آنها
فارابی
را
هم همه چیز را فیلتر
دیده
الغرض ،با ساختن این
میکرد ...نه ،فیلتر
و مالص��درا و که و که
صفحه چه در درون او
در خودش ،در
تکنول��وژی همچون
نمیکرد! با عرض معذرت،
تغییر میکند؟ حاال بود
مشتی
چه
می
افکارش ،در باورهای��ش و
محتوای
شد؟
در
آنها
شکمی
به
قلمش
و
خردهای
حتی؟ اگر
جای پیداکردن
زیرشکمی در آن
این هزار و کتابها ،پی
درون بش��وند صدهزار و خردهای
فکرش را
میریخت و ما را
دیاف آنها را دانلود می
چطور؟ آنگاه چه رخ
او و یا
می
بکنید؛ اگر زمان
کردند
و
حتی
ابن
دهد؟
همچ��ون حیوانات اهلی،
در
در
سینا
عالم
کتاب
بی
خارج؟
های
راستش را
خطر میکرد .حتم
و فاراب�ی و م
بخواهید ،ما سالهاست
خودش��ان را هم برای تایپیست
گول میخوریم.
دارم اگر این تکنولوژی
الص�درا و ک�ه و که
تکن
قبل ما هم دیگرانی به
داریم میفرس��تادند و
بیاصل و نس��ب
بعد
،
شکل
حتی
پیش
ول�وژی
هایی
یک
یک
ان
دیگر
روز
همچون
گول
اما بعضی هم
تش��اراتی
خورده
زودتر پا به
ح�اال بود چه
قسر در رفتهاند .حاال
اند میبردند؟ یا مثال
جهان میگذاشت ،با
ولی قس��ر در رفتن کار
میش�د؟ آنها به
سهراب و فروغ و نیما؛ اگر
سرعت بیشتری ما را
اس��ت .ما بازی می
ج�ای پیداکردن
حضرت فیل آن زمان این
خوریم .بازی چیزهایی را
به س��وی پوچی می
کتابها ،پیدی
که حتی اندکوجودی هم جنگل س��تاگرام بود ،از دشت و کوه و
برد ...تو گویی ما وسط
ندارند و اگر هستند ،به
اف آنه�ا را دانلود
عکس
یک فیلم علمی-
فراموش کردهایم که واسطهی بودن ماست .ما اما
آن
میکردند و
چنان
میگرفتند و کتابهای
این
کتاب
شان
تخیلی گیر افتادهایم .بشر
نکته
های
را
خودشان را
موجودی را با
به هایالیت استوری
تصور زندگی بدون آن
هم برای تا
ها برایمان نزدیک به
های اینستاگرام تبدیل
میکند ولی دس��تهای خودش اختراع
است .ما بیآنها دچار
بعد پیش یپیس�ت می فرستادند و
محال میش��د؟ در آن
بحرانهای وحشتناکی
جای آن
حرف من حذف بیچون
صورت ،به گمان من آنان
یک ان
میشویم و قطعا زندگی
و چرای این اجسام بی
بشر با اختراعش عوض
دیگرگونه خواهد شد...
تشاراتی میبردند؟
مان هیچگاه آنکه باید
جان نیست .حرف من گم
چه میگفتم؟ از جهان
نشدن است ،گم نکردن
میشود .قدرت اختراع
نمیشدند ،چون فرصت
صغیر و کبیر حرف می
یا مثال س�هراب و
«جهان صغیر» وجود
بیشتر میشود و مهار راه رشدت سد نشده است ،کوچک نشدن است.
زدم .نداشتند .چون از
«آزادی» یعنی اینکه
ف�روغ و نیما؛ اگر
ماست و «جهان کبیر»
آن ناممکن ...غرض از
باشد ...و
بیست و چهار ساعت روز
همهی این حرفهای
عالمی که در بستر آنیم.
آن زمان اینس
حاال این موجودات بی
چه بیچاره انسانهایی
و بخشی را در کانال
هستیم ما ،با این همه
�تاگرام بود ،از دشت
چهاند؟ چه چیزی را وجودی که ما را و جهانمان را
ژولیده و نپخته چه بود؟ اینکه حداقل بیایید اسارت .با این همه کوچکی...
های فلسفی و شاعرانهی
در برگرفتهاند ،کهاند؟
بیایید از آرزوی تغییر
ما
و ک�وه و جنگل
بدانیم.
تلگرام ،بخشی را در
بهتر میکنند؟ این بی
جهان دست برداریم.
عک�س میگرفتند
کوچکیم و جهان بزرگ،
بدانیم وجودی داریم که
اینس��تاگرام و توئیتر و
خارج از ارادهی ما .اما
وجودی چه خاصیتی دارند؟ ما را کوچک وجودها جز کاهش ممتد هر
و کتاب های
یوتیوب
بودن
ش�ان
تمام علت به وسعت
و
مان
عالم
ب�ه
ه
بخش��ی
کبیر،
خودمان جهانی داریم
را
می
در
گس��ترش
ایالی�ت
کنند و جهان ما را به
هم با دیدن فیلمهای
نزدیکتر ...اینها را
آن اس��ت .بدانیم قرار
انحصار بیچون و چرای
ا س�توری های
منی میگویم که از کودکی وسیلهی بازی نابودی ظاهرا فلس��فی و
است که باید چند
بود حتی کوهها و
خود ...و این جهان همان
اینس�تاگرام تبدیل
ام،
روز دیگر -برای تا ابد-
فاخر میگذراندن��د ...اگر
شادیام ،وسیله
دریاها و تمام آفریدههای
میشد؟ در آن
خداوند هم
وسیلهی این امکانات در
ی پیشرفتم را حتی ،در
گسترش دادنش باشیم .آدمهای توخالی جوابگوی نحوهی اراده کردن و
صورت ،به گمان من
مس��خر ما باشد ،چه رسد
همین موجودات دیدم .و به آنها رخ م��یداد؟ سال ۵۷بود چطور؟ انقالب
زورشان
به آن برسد جهانی
آنان هیچگاه آن
چه خودمان
که
به جهان نمیرسد و اگر
توخالی
احتماال
باید
نه!
س��اخته
ما
ایم.
نمی
خواهند
ب��ه
شدند،
جای کتاب
بدانی��م فراموش
ساخت .این واقعیت
مثل روز برای همهی
چون فرصت نداشتند
ما روشن است اما آن را
کردن اینها م��ا را تمام
خواهد ک��رد ،غرق فراموش کردهایم ...بیش از هر چیز دیگری در
بطن یک زندگی تهی
خواهیم ش��د و تا ابد
و همین
در حس��رت این غرق
فراموش��ی اس��ت که
تمام دویدنهای ما را
تردمیلی کرده؛ تازه به فرض
آن
که
در
حال
دویدن باشیم!

ش��دن ،آتش
خواهیم گرفت .هرچند «
قایقی برای رسیدنمان به ساحلی امن دانس��تن» کاف��ی نخواهد بود و
نیست ،اما
اقلکم مثل تکهچوبی
است که از غرق شدن
نجاتمان میدهد .ما برای
چند فالوئر بیشتر ،چند
دست لباس فاخرتر و
کارهای مهمتری چند متر خانهی بزرگتر به
این عالم نیامده بودیم .ما
میکنیم ،بعد داشتیم ...سالی چند بار آیات
هم
قرآن را مثل طوطی تکرار
رگ گردنمان میزند
بیرون
که
«آهااااای
!
باد اگر بگویید قرآن
زبانتان الل
موقع خواندنش برای هزار و چهارصد سال
پیش است» .اما هیچوقت
جمالت
حضرت ابراهیم را خطاب
هیچگاه دربارهی
به خودمان نمیدانیم.
ماسماسکهایی که ما را
«هل یس��معونکم اذ تدعون؟ او ینفعونکم محاصره کردهاند نمیپرسیم:
او
آیات  ۷۲و )۷۳
یضرون؟» (س��ورهی شعرا؛

این روزها به آیات بیست و هفتم و بیستو هشتم
سورهی «فرقان» زیاد فکر میکنم

#خودانتقادی

من یک عذرخواهی به ابنسینا بدهکارم

اس�ماء محم�دی :یک اصل هس��ت ک��ه میگوید:
«انسان وقتی #عصبانی باش��د ،نباید اقدامی کند» و
#نوشتن هم حکما یک #اقدام محسوب میشود .من
نمیدانم که استفاده از صفت «عصبانی» برای توصیف
حالم در هنگام نوش��تن متن «هبوط مرغ باغ ملکوت
روی تردمیل» دقیق هس��ت یا نه؛ آخر زمان بچگی م��ا هنوز رویکرد
روانشناسانه نسبت به تربیت کودکان اینقدر مد نشده بود و کسی به
ما شکلکهای تلگرامی نشان نمیداد تا یکیشان را در وصف احوالمان
انتخاب کنیم ام��ا به هر حال آنچه دقیقا میدانم این اس��ت که در آن
متن تمام جوانب را بررسی نکرده بودم و فقط کلمات را به شکلی ظاهرا
منطقی کنار هم چیده بودم .واقعا چه اشکالی دارد که انسان اشتباهات
خود را بپذیرد و حتی اگر به بهانهی گرفتن #بیست از #سردبیر هیچکس
او را در معرض نقد قرار ن��داد ،خودش اینکار را بکن��د؟ به هر حال ما
آمدهایم تا قد بکشیم و چه بهتر که خودمان هر از گاه افکار و اقوالمان را
از ذهنمان بیرون بیاوریم ،جلوی چشممان بگذاریم ،بررسیشان کنیم
و اگر دیدیم خاک گرفتهاند یا قدیمی ش��دهاند -پیش از آنکه دیگران
ن افکار و اقوال مورد پرسش قرار دهند -تمیز و نو کنیمشان.
ما را بابت آ 
امیدوار بودم در این مدتی که ذهنم درگیر انتقاد از محتوای متن خودم
شده ،ابنسینا یا س��هراب و فروغ و نیما؛ هر کدام که سرشان خلوتتر
است به خوابم بیایند و بگویند «این چه قضاوتی بود که راجع به ما کردی
بیتربیت؟» و آنوقت بتوانم متن دراماتیکتری بنویسم اما معاالسف
هیچکدام افتخار مصاحبت ندادند و اگر این متن جاذبهای نداشته باشد
به گردن آنهاس��ت! البته راس��تش را بخواهید من بیش از ابنسینا و
دیگرانی که در آن متن قضاوتشان کردم ،از #خداوند خجالتزدهام و
به او یک عذرخواهی بزرگ بدهکار؛ چرا که فرضیهی ظاهرا قابل قبول

مطروحه در متن صفحهی بیست و چهار شمارهی هشتم روزنامهدیواری داشت ،دیگر ابنس��ینا نمیشد و یحتمل یک س��لبریتی فیلسوفنما
حق ،بیش از هر چیز عدالت حق تعالی را زیر سؤال میبرد .در #فلسفه با آیدی احتمالی  its.sinaمیش��د» پس میگیرم .بیشک در زمان
یک اصطالحی هس��ت موس��وم به #تعمیم که یک اصل یا گزاره را به او نیز جذابیتهایی در حکم اینس��تاگرام همان زمان بوده و چه بس��ا
چیزهای دیگری نیز نسبت دهیم و از یک مصداق در شرایطی خاص ،به س��ختیهایی که ما امروز درک��ی از آن نداریم .اگر مقاوم��ت در برابر
یک حکم کلی برسیم .البته مطمئن نیستم مثالی که میخواهم در ادامه اینستاگرام و اینترنت سخت اس��ت ،به همان اندازه امکاناتی نیز هست
بیان کنم درست است یا نه ،اما باکی نیست؛ اگر بعدتر متوجه شدم که که ابنس��ینا از آنها مح��روم بوده .امروز م��ا هرچ��ه را اراده کنیم ،از
اشتباه کردهام ،شاید «خودانتقادی دو» را هم نوشتم! آن مثال ،گزارهی پیدیاف هر کتابی به هر زبانی گرفته تا هر مقاله و محتوای آموزش��ی
«کل یوم عاشورا ،کل ارض کربال» است .گویی بحث فقط بر سر واقعهی صوتی و تصویری از اس��اتید بزرگ و غی��ره و غیره ،در دس��ترسمان
عظیم دهم محرم سال شصت و یک هجری قمری نیست؛ بحث بر سر هس��ت .لذا اگر بخواهیم با دید متن قبلی حرف بزنی��م ،به طریق اولی
باید این را هم بگوییم که ای بس��ا اگر
امتحان بنیآدم اس��ت که ای انسان!
ابنسینا امروز بود ،هزاران برابر بیشتر
خوشخیال نباش .هرچند تو آن روز
پیشرفت میکرد .یا اگر سهراب بود،
در کربال نبودی اما من هر شبانهروز تو
نقاش و شاعر بزرگتری میشد .کسی
را طوری امتحان میکنم که مجبور به
چه میداند؟ شاید طراحی دیجیتال
انتخاب بین لشکر یزید و سپاه حسین
هم یاد میگرفت و اص�لا کتابهای
باش��ی ...و اگر جز این باشد ،از عدالت
ش��عرش را مص��ور منتش��ر میکرد!
الهی به دور اس��ت .مگر ممکن است
کافی است تصور کنیم فروغ فرخزاد
خداوند عادل بیاید و فقط انسانهای
با آن همه ش��وریدگی و میل به تغییر
صدر اسالم را امتحان کند؛ شمر بشود
و تحول ،هماین��ک در قید حیات بود
شقیترین و هفتاد و دو یار امام حسین
مگر ممکن اس�ت خداوند عادل بیاید و فقط
و پیج سرش��لوغی هم در اینستاگرام
علیهالسالم بشوند سعادتمندترین و
انس�انهایی که در زمان عاش�ورا و در شهر
داش��ت؛ چه کرس��ی داغی میش��د
الباقی هم بیخیال؟! عقل سلیم این را
کوفه بودن�د را امتحان کند و ش�مر بش�ود
البد کامنتهای زیر هر پس��تش! چه
نمیپذیرد!
ش�قیترین و هفت�اد و دو یار امام حس�ین
دعواهایی ،چ��ه بگومگوهایی ،چه زد
کربال؟
دشت
به
زدیم
که
شد
حاال چه
علیهالسالم بشوند سعادتمندترین و الباقی
و خوردهای��ی ،چ��ه الیکهایی و چه
الغرض! م��ن حرف��م را در ب��اب این
هم بیخیال؟! عقل سلیم این را از عدالت به
دلبریهایی!
فرض که «اگر ابنسینا #اینستاگرام
دور میداند
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خالصه آنکه میخواهم بگویم« :من اشتباه کردم!» من کم بودن جهان
صغیر انسانهای امروزی -البته نه همهش��ان -را به گردن اینستاگرام
و فضای مجازی انداخت��م .حال آنکه هی��چگاه ،هیچکس و هیچچیز
به اندازهی خود #انسان مسئول پیش��رفت یا پسرفتش نیست؛ که اگر
بود ،دیگر روز قیامت «یومالحس��رت» نبود و هر ک��دام برای کوچکی
جهان صغیرمان دربهدر دنبال مقصر و علتی بیرونی میگشتیم .حتی
اگر س��ازندگان اینستاگرام و فیسبوک و دیگر ش��بکههای اجتماعی و
حتی خالق تکنولوژی و اینترنت ،این امکانات را با اهدافی در راس��تای
کوچککردن و قد نکش��یدن ما به وجود آورده باش��ند ،خداوندی که
صالح دانس��ته ما را در این مختصات تاریخی به دنی��ا اعزام کند ،قطعا
اختیار اس��تفاده کردن یا نکردن از این امکانات را ه��م درونمان قرار
داده؛ ایضا توان تصمیمگیری برای چگونه استفاده کردن از این وسائل
را در مخیلهمان گذاشته .یکی در نت #قرآن میخواند و سعی در عمل
به تواصی پروردگار دارد؛ یکی هم به بهانهی وبگردی رسما ولگردی
میکند! پس قب��ل از هر چیز اگر تصمی��م بگیری��م تردمیلی زندگی
کردنمان را گردن هیچچیز و هیچکس نیندازیم ،احتماال بستر گسترش
وجودی بیش��تری را برای خودمان فراهم خواهیم کرد و شاید در روز
خسران ،دستمان را آرامتر گاز بگیریم...
این روزها به آیات بیس��ت و هفتم و بیستو هشتم س��ورهی #فرقان
زیاد فکر میکنم؛ گمانم آنچه ما «خلیل» خ��ود قرار دادهایم ،همین
ماسماسک جداناشدنی از خودمان باش��د! تو به من بگو که از موبایلت
چگونه استفاده میکنی ،تا من به تو بگویم کیستی؛ ابنسینا یا ابننفس؟!
واهلل گناه از گوش کر ماس��ت که در صحرای مج��ازی ،ندای «هل من
معین» اباعبداهلل را نمیشنویم! هان ای اس��ماء! پسر سینا را ول کن و
دودستی گریبان خودت را بچسب...

