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احمدشاه نوجوان و درباریان
109سال پیش در چنین روزی، برابر 
احمدشاه  خورشیدی،  تیر 1290  پنجم 
قاجار به شکل رسمی زمام سلطنت 
ایران را به دست گرفت. او به عنوان پسر 
 1285 در  محمدعلی شاه،  بزرگ 
پادشاهی  به  12سالگی  و  خورشیدی 
برگزیده شد اما چون کودکی بیش نبود، 
کارها به  دست جمعی از ریش سفیدان 
به  ملقب  ابوالقاسم خان  و  افتاد 
ناصرالملك، از جانب او نیابت سلطنت 
 1290 تیرماه  تا  ناصرالملك  یافت. 
خورشیدی در این مقام بود و از آن پس، 
چون احمدشاه به سن قانونی رسیده 
بود، به طور رسمی، پادشاه ایران شد. 
تاریخ دانان او را بی میل ترین شاه تاریخ 
و  پادشاهی  به  ایران  معاصر 
حکومت کردن توصیف کرده  اند. تاجی را 
ناصرالملك  ابوالقاسم خان  از  او  که 
تحویل گرفته و بر سر گذاشت، 14سال 
پس از آن، به حکم مجلس شورای ملی 
به رضاخان سردار سپه سپرد و تهران را به 
مقصد پاریس ترک کرد تا چهارسال بعد 

در تنهایی و عزلت دنیا را وداع گوید.

یک عکس یک خاطره

چنین کنند بزرگان

]امیر عربلو، نویسنده[ فلسفه  رواقی خیلی شیرین است و 
هنوز هم پس از گذشت بیش از دو هزار سال، طرفداران خود را 
دارد؛ چراکه واجد کاربردهای عملی است و می توانیم با اجرای آن 
زندگی مان را بهتر کنیم، البته کمی. چون گرفتاریم و کمتر به فکر 
بهترکردن زندگی خودمانیم. در یونان قدیم، افرادی بودند که 
بعدازظهرها روی مکانی ایوان مانند می ایستادند و برای مردمی 
باقی  مانند  آنها  می کردند.  سخنرانی  می شدند،  جمع  آنجا  که 
هم  منطق  و  الهیات  اخالق،  چون  مسائلی  به  فالسفه 
روانشناسانه   جنبه   تمایزشان  وجه  اما  می پرداختند 
و  خنجر  دیدن  با  معموال  یونانیان  چون  بود،  حرف هایشان 
شمشیر از خود بی خود می شدند و گالدیاتوربازی درمی آوردند، 
فلسفه  این  و  دادند  نشان  عالقه  روان   کنترل  مباحث  به 
طرفداران بسیاری پیدا کرد. آنها معتقد بودند وقتی که کاری از 
دست مان برنمی آید، بهتر است کاری نکنیم! یعنی نسبت به 
باشیم.  بی اهمیت  می توانیم  تنها  نداریم،  کنترل  که  مسائلی 
آرامش ذهن مان خیلی مهم تر از این حرف هاست. مثال به طور 
نباید  است.  ج  خار ما  عهده   از  روز  و  شب  تغییر  سمبلیک، 
غصه اش را بخوریم. آنها برای مردم می گفتند: »ببینید دوستان، 
ما نسبت به احساسات و فکرمان مسئولیم. اگر شما دور از 
جان، عزیزی را از دست بدهید، کاری  است که شده. دست شما 
هم نبوده. خودتان را درگیر گریه و زاری نکنید. آلودگی صوتی 
ایجاد می کنید. شما با عزراییل زدوبندی ندارید. پس بی خیال 
شوید و بگذارید کارش را بکند، وگرنه زودتر از همه سراغ شما 
می آید!« این حرف ها روی مردم آن زمان- برعکس حاال- خیلی 
تأثیر می گذاشت. یکی دیگر از مسائل رواقیون کنترل خشم بود. 
می گفتند اگر کسی شما را ناراحت می کند، فریب تان می دهد یا 
برخالف میل تان عمل می کند، نباید اجازه دهید که خشم شما را 
برانگیزد. این طور خشم ها بر قدرت استدالل و تحلیل شما اثر 
می گذارد. دیگران هرکاری می کنند، به خودشان مربوط است، 
حتی اگر به شما مربوط باشد، باز هم به خودشان مربوط است. 
فقط افکار و عواطف ما تحت کنترل خودمان است. اپیکتتوس 
یکی از رواقیونی بود که زندگی بسیار سختی را تحمل کرده بود. او 
گرسنگی کشیده بود، فقر را تجربه کرده بود و در اثر کتک خوردن 
با  او  می لنگید.  پایش  بود،  کسانی  چه  توسط  نمی دانیم  که 

این حال می گفت که مهم نیست و مقابله  من با درد و رنج توسط 
کنترل افکارم صورت می گیرد. البته این طرز تفکر بعدها نیز خیلی 
مورد توجه قرار گرفت. مثال مشهور است که در بحبوحه جنگ 
مورد  آمریکایی  خلبان  یک  هواپیمای  ویتنام،  و  آمریکا  میان 
اصابت موشک قرار می گیرد و خلبان زبل با چتر پایین می پرد. او 
منتظرش  پایین  آن  ویتنامی ها  می شود  متوجه  فرود  هنگام 
هستند. پس با خود فکر  می کند: »من که از فنون رزمی اطالعی 
ندارم. االن هم در چنگ اینها می افتم، پس بهتر است به هرکاری 
که با من خواهند کرد، اهمیت ندهم، جواب شان را هم ندهم، 
فقط باید تحمل کنم. هرچیز که آن پایین منتظرم است، باشد. 
من فقط باید کنترل خودم را حفظ کنم.« این گونه بود که این 
خلبان به مدت چهارسال در اسارت ماند و انواع شکنجه ها را 
البته  نداشت.  او  روی  تأثیری  رنج ها  بدترین  و  کرد  تحمل 
نمی دانیم این داستان تا چه حد صحت دارد اما خب آموزه های 
نخستین  بودند.  مفید  و  داشتند  کاربرد  این چنین  رواقی 
رواقیون یونان به فضیلت و خوبی معتقد بودند. از اختیار حرف 
می زدند که انسان می تواند ثروت و تمایالت دنیوی را از خود 
برهاند و سراسر عواطفش را سرکوب کند تا دلبستگی به چیزی 
، توهین دیگران، روند پیری و دیگر  نداشته باشد. در مورد فقر
کتاب  حتی  نیز،  دهد  آزار  را  بشر  بود  ممکن  که  مسائلی 
می نوشتند. فلسفه  رواقی و فلسفه  اپیکور به نوعی نشأت یافته 
از تفکر دیوگنس بودند که می گفت: »زندگی را جدی نگیرید، 
هیچ کس از آن زنده بیرون نمی آید. پس تا زنده هستید، از آن 
لذت ببرید.« رواقیون اما براساس تفکراتی که می توانست در 
زندگی به صورت عملی اجرا شود، پایه  فلسفه شان را بر دوری از 
رنج انتخاب کردند و نه رسیدن به لذت . آنها می گفتند فرد خوب 
جای  بدبخت.  همیشه  بد  فرد  و  است  سعادتمند  همیشه 
سقراط خالی که می کوشید تا معنای کلمات را دریابد. فرد خوب 
همیشه سعادتمند است، امروزه فقط از دهان یک مادربزرگ 
مهربان شنیده می شود نه یک فیلسوف! چون هنوز معنای 
دقیق سعادتمندی را معلوم نکرده اند. به هر روی این فلسفه، 
متفکران متعددی داشت که از یونان تا روم نیز کشیده شد و در 
مورد چگونگی پیدایش و دیگر نظریات مفید آن در هفته  آینده 

بیشتر صحبت خواهیم کرد.

رواقیون، روانشناسان دنیای قدیم

حل جدول شماره 1999
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144سال پیش در چنین 
روزی، برابر بیست وپنجم ژوئن 

1876 میالدی، واحد هفتم 
سواره نظام آمریکا به 

 فرماندهی ژنرال 
ج آرمسترانگ کاستر، در  جور

کنار رودخانه لیتل بیگ هورن 
در داکوتای جنوبی توسط 

سرخپوستان محاصره و نابود 
شد. از این واحد، تنها یك سرباز 
زنده ماند و فرمانده این ستون 
و افراد آن همگی کشته شدند. 

در این جنگ »گاو نشسته« 
فرماندهی بومیان 

سرخپوست را برعهده داشت. 
از این واقعه به عنوان 

بزرگ ترین پیروزی 
سرخپوستان بر مهاجران 

اروپایی در آمریکای شمالی یاد 
شده است.

36سال پیش در چنین 
روزی، برابر بیست وپنجم ژوئن 

1984 میالدی، ُپل میشل فوکو، 
فیلسوف شهیر فرانسوی در 

58سالگی درگذشت. فوکو به 
خاطر دیدگاه انقالبی درباره 
جامعه، سیاست و تاریخ از 

سرشناس ترین متفکران قرن 
بیستم به حساب می آید. او 
دوبار در جریان قیام انقالبی 

مردم بر ضد رژیم پهلوی به 
ایران سفر کرد و در تهران، قم و 

آبادان با برخی از شخصیت های 
ملی، دینی و اقشار مختلفی که 
در انقالب مشارکت داشتند، 

مالقات کرد. حاصل این 
سفرها و دیدارها مجموعه 

مقاالتی شد که فوکو برای 
روزنامه ایتالیایی کوریره دالسرا 

نوشت.

جنگ بزرگ، برای هیچ
]شهروند[ تنش های اخیر بین دو کره که دم دستی ترین نتیجه آن 
انفجار دفتر ارتباطات مرزی دوکشور توسط کره شمالی بود، ثابت 
کرد پشت سرگذاشتن 70 سال از لحظه کلیدخوردن جنگ کره، 
هنوز نتوانسته است گرد فراموشی بر اختالفات این سرزمین دو 
پاره بپاشد و عکس العمل ها چنان است که انگار نه انگار قریب 
دو نسل از آغاز و پایان جنگ بین پسرعموها می گذرد. از طرفی 
در  دیگر  نفر  3٠ هزار  و  ژاپن  در  آمریکایی  سرباز  6٠ هزار  حضور 
کره جنوبی آن هم درحالی  که بیش از هفت دهه از پایان جنگ 
جهانی دوم و جنگ کره می گذرد، منطقه شرق آسیا را در فهرست 
نقاط بحرانی جهان حفظ کرده است. توجیه این لشکرکشی از 
سوی واشنگتن همواره وجود دولت سرکش کره شمالی و خطر 
آن برای متحدان ایاالت متحده عنوان شده است، آن هم درحالی  
که نیروی نظامی دوکشور ژاپن و کره جنوبی از هر لحاظ بر ارتش 
پرتعداد اما فرسوده کره شمالی برتری دارند و تنها تفاوت آنها در 
برخورداری از سالح هسته ای است که اگر سران پیونگ یانگ به 
استعمال آن مبادرت ورزند، چه ارتش آمریکا در منطقه باشد و چه 
نه، چاره ای برای آن وجود نخواهد داشت. 70 سال پیش در چنین 
پرشمار  ارتش  میالدی،   1950 ژوئن  بیست وپنجم  برابر  روزی، 
کره شمالی از مدار 38 درجه گذشت و به این ترتیب جنگ پرتلفات 

کره آغاز شد. جنگی که زمینه آن را در توافق استعماری بین آمریکا و 
آنجایی که بعد از  اتحاد جماهیر شوروی باید جست وجو کرد، 
تسلیم ژاپن و تصرف مستعمرات آن توسط متفقین، واشنگتن و 
مسکو سرزمین کره را از مدار 38 درجه به دو قسمت شمالی 
آمریکایی ها(  نظارت  )تحت  جنوبی  و  روس ها(  نظارت  )تحت 
ممکن  فرصت  نخستین  در  که  شرط  این  به  کردند،  تقسیم 
آزاد در  مقدمات تشکیل دولت موقت برای برگزاری انتخابات 
سرتاسر خاک کره را فراهم بیاورند و عده ای که هیچگاه عملی نشد 
و نتیجه غایی آن آغاز جنگ کره بود. نبردی که کشورهای بسیاری را 
از سه سال خون و خونریزی جز تلفات  درگیر خود کرد و پس 
سنگین نتیجه  ای برای دوطرف دعوا در پی نداشت، شاهد آنکه 
هنوز و بعد از گذشت هفت دهه همچنان مدار 38 درجه مرز میان 
دو کره را مشخص می کند. 20 سال پیش در سیزدهم ژوئن ٢٠٠٠ 
میالدی، کیم دائه جونگ رئیس جمهوری کره جنوبی طی سفر به 
 کره شمالی با کیم جونگ ایل رهبر وقت و پدر رهبر فعلی این کشور 
دیدار کرد. دیداری که نخستین تماس مستقیم سران دوکشور از 
مالقات های  این  حتی  اما  می رفت،  شمار  به  کره  جنگ  زمان 
دیپلماتیک و پرتکلف نیز باعث نشده است دشمنی و شکاف 

ایدئولوژیک بین دو کره حتی اندکی ترمیم شود.  
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