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افسانه فرقدان

فرهاد مهراد، یکی از تأثیرگذارترین 
هنرمندان و روشنفکران معاصر ایران که 
دو دوره پیش از انقالب 57 و پس از آن را 
درنوردیده است، زندگی اش اما همچنان 
در ابهام باقی مانده اســت. کناره گیری 
فرهاد از فعالیت هنری و خانه نشــین 
شدنش موجب شد تا نسل های پس از 
او که حتی در زمان زنده بودنش زندگی 
می کردند، او را به درســتی نشناسند. 
اکنون کتاب »چون بــوی تلخ خوش 
کندر« که به جنبه های گوناگون زندگی 
هنری و شخصی فرهاد مهراد پرداخته 
اســت، تاحدودی توانســته راه را برای 
شناختن این هنرمند و موزیسین بزرگ 
معاصر باز کند. کتابی که نتیجه پژوهش 
و تحقیق وحید کهندل است و نشر ماهی 

آن را به چاپ رسانده است.
این کتاب در واقع شرح زیست جهان 
بیرونی و درونی فرهاد است و به سبک 
هنری او چندان توجهی ندارد. بررسی 
ســیر زندگی فرهاد در این کتاب نشان 
می دهد که او تمام عمر می خواســته تا 

»متفاوت« باشــد و در زندگی هنری و 
شخصی راهی را برود که شبیه دیگران 
نباشــد. بی گمان حســی که او را ارضا 
می کرده »کسی« غیر از دیگران بودن 
است. به همین علت در جای جای کتاب 
می خوانیم که چه قدر او نگران »مبتذل« 
بودن اســت و این نگرانی او را به قلمرو 
وســواس های گوناگون کشانده است، 
از وسواس درباره اتوی لباس تا انتخاب 

شعر و کلماتش.
خدا، مزه شیرین جهان تلخ

شــاید اصلی تریــن پرســش 
حیرت انگیــزی که این کتــاب ایجاد 
می کند برای خواننــده ای که با رویکرد 
تحلیلی شناختی رفتاری آن را می خواند 
این اســت که: چگونه مردی می تواند 
این گونه تلخ به جهان بنگرد؟ تلخی که 
می تواند زاییده احســاس بی خدایی و 
پوچ دانستن نظام خلقت باشد؟ او حتی 
در برابر تقاضای وزارت ارشاد که عکس 
بهتری را روی کاستش بگذارد به ارشاد 
نامه می نویسد و زیر بار نمی رود که به قول 
خودش تصویر خوش و خرمی روی جلد 
کاســت بگذارد، اما همین فرهاد کسی 

است که:
»در گوشــه ای از کافه های آن روز 

دغدغه نیایش دارد، یا هنگام راه رفتن در 
پارک نگران نمازش هست و برای اجرای 
خوب به درگاه خدا دعــا می کند و هر 
پنج شنبه می رود تا سر قبر مادرش فاتحه 
بدهــد. در ازدواج می خواهد که برایش 
استخاره کنند و این همه اهل بخشش 

است و برای مادرش خیرات می کند؟«
 عزتمندی کانون نگاه 

فرد فرهاد به زندگی
فرهاد روی نوشته هایش 

عدد ۱5۹ را می نویسد که 
با حروف ابجد می شــود 
»هوالمعز«. در این کار او 
رمزی اســت که باید آن 

را گشود تا شیوه 
زیستن او را 
فهــم کرد. 

رمزی که 
نقطــه 

اتصال روان او بــا درک عزت خداوندی 
است. شاید رسیدن او به این نام خداوند، 
اشاره ای به خدایی باشــد که به او اراده 
رهایی از ذلت اعتیاد داد و مایه تن ندادن 
او به ابتذال های رنگارنگ. رســیدن به 
درک حضور چنین خدایی اســت که 
اجازه نمی دهد با این همه حس تلخی که 
از جهان داشت، دست به خودکشی بزند 
یا به رغم اصرارهای رفقای قدیمی راضی 
به زندگی در خارج از کشور نمی شود و در 
ایران خاموش و فقیرانه زندگی می کند 
و اتومبیلش می شود یک پیکان وانت. 
وانتی که با آن تا آنجا وحدت روانی پیدا 
می کند که برایش دفترچه شرح احوال 

می نویسد. 
شــگفت آن که فرهــاد زیر همین 
عدد ۱5۹، در بســیاری جاها، عبارت 
»هوالغفور الشــکور« را می نویسد که 
می تواند حکایت گر احواالت درونی او 
باشد. فرهاد حضور خدایی را احساس 
می کند که غفور است و شکور، خدایی 
که می بخشد. اما فرهاد چرا از میان این 
همه اسمای الهی شکور را برمی گزیند؟ 
نمی توان حدس زد مــردی چون او که 
این همه تلخ کام است چنان نامی را چرا 
برگزیده است و »شکور« بودن خداوند 
در ذهن و تجربــه او درونی چه معنایی 

داشته است؟
اهمیت این کتاب

»چون بــوی تلخ خــوش کندر« 
تصویری از فرهــاد را ارائه می کند که 
می تواند برای بسیار از جوانان هنرمند 
امــروزی درس آموز باشــد. این کتاب 
شرح ظهور یک اراده در حال قوی شدن 
و متفاوت بودن اســت. این کتاب شرح 
ظهور اراده ای تنهاســت که پیش از هر 
چیز روبروی صاحبش می ایستاد و او را 
به دگرگون شدن می خواند. این کتاب 
را باید چونان آیینه ای دانست که زوایای 
چهره جدی و چند بعدی فرهاد در آن 

پدیدار شده است.
ویژگی های فرهاد

در البــه الی کتــاب بــه 
مناســب های گوناگــون 
می تــوان دید کــه فرهاد 
ویژگی هــای منحصــر به 
فــردی دارد که به 
پاره ای از آن ها 

می پردازیم:
- داشتن 
روحیه و 

رویکرد ساختارشکنی که اولین بار در 
حشر و نشر با دوستان اقلیتش و گریختن 
از خانه در هنگام تحصیل در دبیرستان 

پدیدار می شود.
-حشر و نشر با مردمان دیگر ادیان 

به رغم پایبندی مذهبی شخصی.
- نداشتن ارتباطات بی قاعده با زنان با 
توجه به آزادی های زمان او و بازی ندادن 

دیگران.
- تقید به آداب شریعت با تفسیری 

خاص.
- گرایش های بدون تظاهر و معتدل 

انقالبی.
- هشیاری مســتمر او بر یاد کرد نام 

خداوند در نوشته ها و یادداشت ها.
- کتابخوانی زیاد او.

- کنترل نیروی قضاوتگر و تخریبگر 
دیگران. )او از اظهارنظر درباره دیگران 
با عبارت نمی شناســم یا اطالع ندارم یا 

نشنیده ام پرهیز می کرد(
- خانواده دوست بودن.

- تواضع و فروتنی.
- آشنایی با متون عرفان مانند موالنا 

و حافظ.
- ایران دوستی عملی او.

- عصبی بودن.
- با ارادگی در رهایی از اسارت ها

اشکاالت کتاب
این کتاب هم مثل هر کتاب دیگری 
خالی از ایراد نیست. ایرادهای محتوایی 
و ساختاری در آن به چشم می خورد که 

به نمونه هایی از آن اشاره می شود:
- فهرست کتاب بســیار کلی است 
و نمی توان خیلی از مطالــب را در آن به 

راحتی پیدا کرد.
- پاره ای از مطالب چنــد جا تکرار 

شده است.
- چینش مطالب سیر منطقی ندارد، 
هرچند نویسنده آن کوشــیده تا آن را 
به صورت خطی - تحلیلی بنگارد اما در 
عمل چندان نتوانسته است که مطالب را 

به صورت تألیفی منسجم درآورد.
- تمام کتــاب را در واقــع می توان 
روایت همســر فرهــاد دانســت. اما 
شــخصیت او از ابتدای کتاب مجهول 
می ماند و در ص ۱5۲ از همسر فرهاد به 
 نام پوران گلفام سخن به میان می آید، 
سپس در ص ۱5۳ در زیر تیتر  »فرهاد 
از زبان همسرش« بیوگرافی خانم گلفام 
و چگونگی آشنایی اش با فرهاد مطرح 
می شود. این درحالی است که پیش از 

صفحه ۱5۲ در کتاب مفصل مطالبی 
درباره بعــد از ازدواج این دو ســخن به 
میان آمده است و در طول این صفحات 
خواننده پرسش های بسیاری دارد که 
فرهاد چگونه ازدواج کرد و این زن چگونه 

پا به زندگی او گذاشت.
- بسیاری از بریده های روزنامه های 
آمده در کتاب خوانا نیستند و خواننده 
کنجکاو حتی نمی تواند بفهمد که این 
مطالب از چــه روزنامه هایــی و در چه 

تاریخ هایی است.
- گردآورنــده می توانســت در یک 
گاه شــمار دو صفحه ای مسیر زندگی و 
حوادث مهم زندگی فرهاد را نشان دهد.

- نگارنده می توانســت با مصاحبه 
و مکاتبه بــا افرادی ماننــد دکتر الهی 
قمشه ای و صلحی زاده )در صورت زنده 
بودن( و با پاره ای از افراد در داخل و خارج 
از کشور با شــیوه های گوناگون تماس 
برقرار کرده بــه کتاب جامعیت بهتری 
بدهد و شخصیت مهمی چونان فرهاد را 

بیشتر بشناساند.
- تطبیق توضیحات مطالب کتاب با 
عکس ها کمی دشوار است زیرا عکس ها 

شماره ندارند.
با تمــام آنچه گفته شــد باید گفت 
»چون بوی تلخ خــوش کندر« کتاب 
بسیار ارزشــمندی و پرمعنایی است 
برای کسانی که می خواهند در زندگی 
الگوهای شایســته ای داشــته باشند. 
الگوهایی که بــا اراده پوالدین در نبرد 
با زشــتی های درون و برون خویش در 
زندگیشان مبارزه کرده اند. کسانی که 
تابلوی زندگی زیســته )نه گفته( آنان، 
نمایشگر تجربه عملی این بیت خواجه 

شیراز است که:
ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم

با پادشه بگوی که روزی مّقدر است

جهان بیرونی و درونی فرهاد مهراد در آیینه یک کتاب

چون بوی تلخ خوش کندر

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

کتاب »درآمدی بر مایکل اوکشات« منتشر شد

فیلسوف بزرگ ضدعقل گرایی 
قرن بیستم

کتاب »درآمدی بر مایکل اوکشات« نوشته پل 
فرانکو که نشر گام نو آن را به تازگی با ترجمه محسن 
میرزازاده منتشر کرده است، درآمدی ضروری به 
همه سویه های اندیشه اوکشات است و با قراردادن 
کار این فیلســوف در زمینه تاریخی، رابطه آن را با 
مناقشات فلسفه سیاسی قرن بیست ویکم نشان 
می دهد. مایکل اوکشات یکی از مهم ترین فیلسوفان 
قرن بیستم است و سهم مهمی در فلسفه سیاسی 
و طرح نظریه های محافظه کاری و لیبرال داشته و 
عالوه بر آن در فلسفه تاریخ، زیبایی شناسی، فلسفه 
دین و فلســفه آموزش هم بلندآوازه اســت. از این 
رو، با دیگر اندیشــمندان معاصری همانند هایک، 
اشــتراوس، برلین، رالز و رورتی مقایسه می شود. 
او در حــوزه عمومی به عنوان یکی از پشــتیبانان 
تاچریسم شناخته شده بود و در آمریکا در جریان 
رقابت انتخاباتی ســال ۱۹۹6، روزنامه نیویورک 
تایمز مقاله ای را منتشر کرد که نشان می داد فلسفه 
عقل ناباورانه اوکشات چگونه می تواند برای توجیه 
نبود بینش در هر دو کارزار سیاسی کلینتون و باب 
دال رقیب او بــه کار رود. همچنین او را همراه با لئو 
اشتراوس دو اروپایی واالمقامی معرفی کرده بودند 
که به محافظه کاری مدرن آمریکایی سامان دادند. 

اوکشــات در یکی از آثار اولیه خود تحت عنوان 
»تجربــه و وجوه آن« اســتدالل می کند که طرح 
روشنگری در خصوص دریافت کل اندیشه و عمل 
انسان بر حســب مقوله علم ناممکن است، تجربه 
انسانی را نمی توان در چارچوب هیچ مقوله فکری 
واحدی فهمید، علم فقط یــک الگو برای فهم امور 
است. او چهار جهان اندیشه را نام برده و از یک دیگر 
تمیز می دهد: جهان فلسفه، جهان تاریخ، جهان علم 
و جهان عمل. اوکشات معتقد است که توتالیتاریسم 
اوج عقل گرایی است. به نظر او در عصر ما شناخت 
فلســفی در قالب عقل گرایی و ایدئولوژی در عالم 
عمل رخنه کرده و در اخالق و سیاست اثری ویران گر 
گذاشته است. از دید او ریشه عقل گرایی در جامعه 
و سیاست به مساعی گم راه کننده دکارت و بیکن 
در جهت دســتیابی به شــناخت یقینی و قطعی 
بازمی گردد. اوکشــات به و لتر، بنتــام، مارکس و 
انگلس در مقام بانیان عقل گرایی در سیاست حمله 
می کند. این فیلسوف برجسته محافظه کار در مقابل 
عقل گرایی و ایدئولوژی از مفهوم خاصی از سنت دفاع 
می کند. سنت در طی زمان و ناآگاهانه رشد می کند 
و مبین تجربه اصیل است، در حالی که عقل گرایی و 
ایدئولوژی، ذهنیتی مصنوعی می آفرینند. شناخت 
فقط در ســنت و عمل حاصل می شود، و شناخت 
مبتنی بر سنت آموزاندنی نیست و نمی توان روشی 
برای آموزش آن به دست داد. باید در سنتی سیاسی 
زاده شویم تا آن را بفهمیم، حال آنکه عقل گرایان 
هیچ گاه نمی توانند وارد عرصه سنت شوند. سنت 
سیاسی مثل زبان مادری است که با عقل و ادراک 
پیشینی فرا گرفته نمی شود و دانستن قواعد برای 
کاربرد آن الزم نیســت. گویندگان زبان سیاست 
هم نیازمند قواعد سیاست نیستند؛ بنابراین تحول 
در سنت نتیجه تعقل و تفکر نبوده است و انتخاب 
اخالقی نیز هیچ گاه ممکن نیســت. پل فرانکو در 
کتاب »درآمدی بر مایکل اوکشات«، دستاوردهای 
موثر اوکشات را در همه حوزه های یاد شده برجسته 
می کند و به ویژه نوشته های این فیلسوف را درباره 
آموزش لیبرال و درک کثرت گرایانه از فعالیت بشر 
با توجه به انگاره  جذاب و پر کاربرد »گفت وگوی نوع 
بشر« می ستاید. نویسنده پس از نوشتن فصلی به 
نسبت بلند با نام »نوای اوکشاتی« که به جوانبی از 
زندگی اندیشه ای فیلسوف مورد بحث در این کتاب 
می پردازد، در فصولی پنج گانه سرفصل های اندیشه 
اوکشات از قبیل نوع رویکرد او نسبت به ایده ئالیسم، 
مفهوم فلسفه سیاسی در نگاه اوکشات، عقل باوری 
و نقد بر عقل باوری در نگاه این فیلســوف، مفهوم 
گفت وگوی نوع بشــر و مقوله آمــوزش گفت وگو 
در اندیشه اوکشــات و رویکرد اوکشات نسبت به 

انجمن های مدنی را مدنظر قرار می دهد.

تازه های نشر
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آبان مصدق

دلوز را عموما مانند فوکو فیلســوفی نیچه ای 
دانســته اند. توضیح بیشــتر آنکه پــس از زوال 
فلسفه نوکانتی در فرانســه دهه ۱۹۳۰، در دهه 
۱۹۴۰ فلســفه فرانسوی متأثر از ســه »ه«  بود: 
هگل، هوسرل و هایدگر. در دهه ۱۹6۰، اما »سه 
استاد شــک«: نیچه، فروید و مارکس بودند که 
چونان اساتید اعظم ظاهر می شــدند. دلوز را از 
جمله متفکران مندرج در این چرخش می توان 
محســوب کرد، زیرا او در ضدیت با تفکر هگلی، 
همان ایده ای را داشــت که فوکو بــه آن چونان 
آرزوی بزرگ قرن بیستم می نگریست: »گریز از 
هگل«. در این مســیر، دلوز حتی حساب نیچه را 
از آن دو متفکر، جدا می کند و با برجســته کردن 
تقابل فلسفه نیچه به مثابه »یک ماشین جنگی 
متحرک« با فلسفه دیوان ســاالرانه هگل، تفکر 
دیالکتیکی و متافیزیک سنتی تمامیت خواه آن 
را هدف قرار می دهد: »امــکان هیچ مصالحه ای 
میان هگل و نیچه وجود ندارد. فلسفه نیچه، دارای 

طیف وسیع بحث برانگیزی اســت؛ این فلسفه، 
کامال ضد دیالکتیک است و همه رازورزی هایی 
را که پناهگاهی در دیالکتیک یافته بودند، برمال 

می سازد.« 
دلوز البته تنها ضد هگلی نیست. او در مناظره ای 
نیز که پیتر ســجویک میان دو هستی شناسی 
کانتی و نیچه ای برقرار می کند، نماینده جریان 
نیچه ای است و در برابر امثال هایدگر که طبیعت 
بنیادین وجود را در »بودن« می جویند، بر »شدن« 
چونان حاالت واقعی چیزها تأکید دارد. از همین جا 
می توان رگه هــای توجه دلوز بــه تجربه گرایی 
هیومی را نیز دریافت، زیرا می دانیم که هیوم خود 
در عین آنکه کانت را از »خواب غفلت« بیدار کرد و 
نقصان های تفکر عقلگرایانه دکارتی را نشان داد، 
جریان شکاکیت را نیز تقویت کرد و کاستی های 
تجربه گرایی را نیز بر آفتــاب افکند. از این منظر، 
هیوم را می توان ادامه ســنت شکاکیت در یونان 
باستان به حساب آورد. با این تفاسیر، آیا می توان 
رد پای اندیشه دلوز را در یونان باستان بازجست؟ 
برای پاسخ به این پرســش می توان فراتر از بحث 

هیوم و نسبت او با شــکاکیت یونانی، به نیچه و 
ستایش او از متفکر پیشاسقراطی، هراکلیتوس 
توجه کرد؛ حکیمی که به صیرورت چونان اصل 
برسازنده هستی می نگریســت و همه چیز را در 
ســیالن می یافت. این ارجاع از قضا سویه هایی 
از آنچه را دلوز »واژگون ســاختن افالطونیسم« 
می نامد روشن می کند، زیرا می دانیم که در مناظره 
پارمنیدس با هراکلیتــوس، این پارمنیدس بود 
که در نظریه مثل افالطونی دست باال را پیدا کرد 
و به تعبیر روی بسکار به »پدربزرگ کبیر فلسفه 
غرب« بدل شد. حال اگر این سخن وایتهد را به یاد 
آوریم که کلیت فلسفه غرب حاشیه نویسی بر تفکر 
افالطون است، آنگاه خصلت انقالبی و ویرانگر نیچه 
و دلوز برای اندیشه غربی بیشتر نمایان می شود، 
زیرا ایشان آشکارا در این مناظره فلسفی دیرپا، به 
هراکلیتوس عنایت دارند و در برابر تفکر آپولونی 
که افالطون و ســقراط نماینده آن و این همانی و 
بازنمایی مشخصات آن هستند، از تفکر دیونیزی 
و تکثر و تفاوت مستتر در آن دفاع می کنند. به زعم 
دلوز اگر تاکنون مفهوم »این همانی« راهبر تفکر 

غربی بوده است، اینک الزم است این مفهوم جای 
خود را به »تفاوت« بدهد تا دیگر نه این همان بودن 
با یک چیز مشخص که »متفاوت بودن« از سایر 
چیزها، قاعده اصلی هستی تصور شود. نیز، نقطه 
آغاز نظریه دلوز درباره نســبت هستی و اندیشه 
در تخالف بــا راهبرد افالطونی اســت، زیرا دلوز 
نمی پرسد »واقعیت چه باید باشد تا شناخت پذیر 
به شمار آید؟« بلکه پرســش او از این قرار است: 
»اندیشه چه باید باشد اگر واقعیت در دگرگونی 
دائم و اصوالً متشکل از فرایندهاست؟« فوکو در 
نوامبر ۱۹7۰ در آغاز مقاله »تئاتر فلســفه« که 
برای بحث درباره دو کتاب »تفــاوت و تکرار« و 
»منطق معنا« ژیل دلوز نوشــته شده بود، پس از 
تحسین فوق العاده این آثار، اظهار امیدواری کرد 
که »شاید روزی این قرن قرنی دلوزی باشد.« اینک 
قرن بیستم که برخی چون شندلباخ آن را »قرن 
نیچه« و برخی چون بوردیو قرن »پایان فلسفه« 
می دانســتند، پایان یافته و داوری درباره چنین 
گزاره ای دشواری های خاص خود را دارد؛ به هرروی 
جدا از آنان که دلوز را متفکری درخشــان جلوه 
می دهند، برای بسیاری او نیز نظیر دیگر متفکران 
موسوم به پست مدرن و پساساختارگرا و عناوینی 
مانند این ها، متعلق است به تبی که دیگر تنها عرق 

سردی از آن بر پیشانی تاریخ تفکر باقی مانده است. 
برخی دیگر چون راجر اسکروتن اما در عین آنکه 
آثار دلوز را جزئی از »دستگاه مهمل بافی پاریس« 
می نامد، از واقعیت به زعم او تلِخ تأثیر روزافزون دلوز 
نیز یاد می کند: »نیش دلوز در تابوتش تا بناگوش 
باز است.« جامعه، فرهنگ و تفکر نقاد )مجموعه 
مقاالت گرگ آر هاسکینز، داگالس برنر، ساندرا 
پارکز(، ترجمه مریم آقازاده، اکبر سلطانی، پیام 

یزدانی را نشر اختران منتشر کرده است.

گذری بر کتاب جامعه، فرهنگ و تفکر نقاد
یادداشت

»چون بوی تلخ خوش 
کندر« کتاب بسیار 

ارزشمندی و پرمعنایی 
است برای کسانی که 

می خواهند در زندگی 
الگوهای شایسته ای 

داشته باشند الگوهایی که 
با اراده پوالدین در نبرد با 

زشتی های درون و برون در 
زندگیشان مبارزه کرده اند

این کتاب در واقع شرح 
زیست جهان بیرونی و 
درونی فرهاد است و به 
سبک هنری او چندان 

توجی ندارد
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