بســــــــم اهلل الرحــــــــــــمن الرحـــــــــــــــــیم

۴

فقه و زندگی ،تالشی بــرای دینی تر کـــردن عـــرصه
کســب و کار

7

عرفانهای کاذب و فرقههای انحرافی را با این ۱۱
نشانه بشناسید

صاحب امتیاز:
ستاد امر به معروف و نهی از منکر
مدیر مسئول:
سید احمد زرگر
سردبیر:
شورای سردبیری
دوره جدید انتشار:
شماره  ،۱۸۶خرداد و تیر 1396

۱۲

«الا کراه فی الدین» یعنی چه؟

همکاران این شماره:
حامد امیدوار ،محسن پوریزدان،
محمود سبزواری ،حسین سروقامت،
زهرا شعاعی ،محمد طالعی،
محمد عیسوی ،محمد حسن فجری،
مهدی مصطفوی ،فریده مهتدی
گرافیک و صفحه آرایی:
آتلیه طراحی روز
چاپ:
موسسه اطالعات ـ شرکت ایرانچاپ

۱۵

کند وکاوی در فـمنیسم

تلفن نشریه:
02537733933/09196148306
پست الکترونیکی:
raheroshd1396@gmail.com
نشانی دفتر نشریه:
قم ،خیابان سمیه ،کوچه  ،12شماره 355

۱۸

نقـش رسـانههـا در الگـوسـازی لیبـرالیسم فــرهــنگی

۲۴

نیــــکوکاری ،معروفی هموزن با عـدالت ورزی

۲۸

اقتصــاد مقاومتی،نیــاز و ضــرورت امروز و فردای کشور

۳۵

موج افسردگی ناشی ازتجملگرایی

۴۰

ُحسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت...

۴۳

هزار راه نرفته!

۴۶

یک نکـته از هــزاران ...

۴۹

چون ندیدند حقیقت ،ره افسانه زدند!

۵۳

تلویزیون؛ سرگرمی یا مهندسی اجتماعی؟

۶۰

استفاده افراطی از اینترنت موجب زوال ارزشهای
اخالقی در جوانان شده است

۵۲

اسالم ،ارزشهای
خانوادگی وافول تمدن
غربی

۵۷

حقایقی درباره جامعه
آمریکا

ف ن
�
�ر ه� گی 1
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■ ابتدا اشاره ای به آغاز همکاری خود با پژوهشگاه
ستاد امر به معروف و نهی از منکر را بفرمایید تا بعد به این
سؤال برسیم که چگونه به سوژه فقه و زندگی رسیدید؟
بسم اهلل الرحمن الرحیم .دوستی و ارتباط ما با جناب حجت
االسالم و المسلمین زرگر بر میگردد به دوران مدرسه حقانی و
همسایه بودن ما در آن مدرسه .در سالهای  66که پژوهشکده
باقرالعلوم از زیر مجموعههای سازمان تبلیغات اسالمی شروع به کار
کرد ،بعد از تقریبا  10سالی که فعالیت کرد ،حاج آقای زرگر در ستاد
امر به معروف فعالیتهای فرهنگی پژوهشی خود را آغاز کردند .فکر
کنم سال  77بود که ایشان پیشنهاد دادند مجموعه ای برای اصناف
شامل معروف و منکرهای هر صنف تدوین شود .در آن موقع یک
شورای طرح و برنامه در پژوهشکده بود که استاد محدثی ،استاد
فالح زاده ،استاد شریفی ،بنده و جمعی از دوستان به عنوان شورای
طرح و برنامه کارهای پژوهشی تحقیقی در آنجا بودیم .این طرح هم
در آنجا تصویب شد و گامهای اولیه آن در آن زمان آغاز برداشته شد.
■ یعنی شروع همکاری شما با پژوهشگاه به خاطر همین سوژه
بود؟
بله .اصال پژوهشکده ای به عنوان امر به معروف وجود نداشت.
این پژوهشکده در اواخر سال  89تاسیس شد ولی شروع اولیه طرح
فقه و زندگی برمی گردد به همکاری دوستان پژوهشکده باقرالعلوم
با ستاد احیا.
■ آیا پژوهشکده ستاد امر به معروف و نهی از منکر از آغاز
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با این موضوع شروع شد و به موضوعات دیگر بسط پیدا کرد؟ یا این
عنوانی بود برای موضوعات مختلف که یک شاخه آن فقه و زندگی
بود؟
نه ،بعد از فعالیتهای اجرایی زیادی که ستاد احیا انجام داد احساس
نیاز به فعالیتهای پژوهشی و آموزشی کردند .بر این اساس جناب آقای
شریفی ماموریت پیدا کردند که پژوهشکده امر به معروف را در قم تأسیس
کنند .به منظور این هدف ،دو اتاق در مدرسه شهیدین گرفتند به قصد
راه اندازی فعالیتهای پژوهشی ستاد احیا تحت عنوان پژوهشکده امر به
معروف و نهی از منکر ،و کار آغاز شد.
دو سه نوع کار از همان اوایل شروع شد .یکی مجموعه امر به معروف
در آینه قرآن ،امر به معروف در آینه فقه و چون در آن زمان دبیر ستاد امر
به معروف مسئولیت ستاد پیشگیری از جرم را نیز به عهده داشت ،نشریه
پیام پیشگیری هم یکی از آن کارها بود .پیام پیشگیری که شمارههای
اول آن خارج از پژوهشکده تولید شده بود مسئولیت تداوم و احیا و
تکمیل آن را به پژوهشکده سپردند که حدود  40شماره توسط این
پژوهشگاه تولید شد.
■ خود موضوع فقه و زندگی که عنوانی بکر و جالب است را برای اولین
بار چه کسی پیشنهاد داد؟ یعنی از کجا خلق شد و آثارش یکی پس از
دیگری منتشر شد؟ چون ابتکار جالبی است.
همه این برنامهها توی همان شورای طرح و برنامه پژوهشکده که
ترکیبی از آقایان محدثی ،فالحی و شریفی بودند مطرح میشد .مثل
عناوین گلشن ابرار ،دیدار با ابرار و امثال اینها مصوباتی بود که مولود آن
جمع بود.

■ یعنی محصول یک کار جمعی بود؟
بله دقیقا
■ شما عناوین متعددی در کارهایی که منتشر کردید دارید .عنوان
یابیهای شما بر چه اساسی بود؟ تقدم و تأخر آن چگونه بود؟ سوژه
های آن چگونه انتخاب می شد؟ چگونه بعضی سوژهها مقدم شد و
به بعضیها پرداخته نشد؟ مثال به عنوان فقه و هنر نیز احتیاج داریم.
اینکه هنرمندان ،سینما گران چگونه باید احکام فقهی را رعایت کنند.
چطور به این موضوع پرداخته نشده؟ چطور شد که به موضوعاتی
پرداخته شد و به موضوعات دیگری پرداخته نشد؟
فکر کنم انگیزه کار برمی گردد به اینکه برخی از کسبه متدین ،بازاری
های متدین از حاج آقای زرگر در زمینه کار خودشان احکام شرعی را
میخواستند به عنوان ستاد احیای امر به معروف
■ این خیلی جالبه .یعنی در واقع تقاضا از خود مردم و صنوف بوده
است.
بله .اصنافی در مراجعه به حاج آقای زرگر درخواست تبیین احکام
صنفی خود را می کردند و ایشان بر این اساس به ما می گفتند در این
زمینه چه کاری می توانیم بکنیم؟ ما نگاهی به اصناف کردیم و دیدیم
در مجموع  600صنف در کشور وجود دارد و بعضی اصناف احکام خاص
ندارند یا کم دارند و بعضی اصناف ،بیشتر دارند .بعضی اصناف انگیزه
پیگیری احکام شرعی را بیشتر داشتند .بر این اساس ما لیستی را به
حاج آقای زرگر ارائه می کردیم که این مجموعه های اصناف است که ما
میتوانیم احکامش را تدوین کنیم .ایشان هم بر اساس نیاز و مراجعاتی
که بود آن موارد را انتخاب و تایید می کردند .ما نیز محقق را از یک سو
جستجو می کردیم .طرح پژوهشی کار را هم از او می خواستیم که شامل
چه مباحثی باشد .بعد از آوردن طرح پژوهشی و بررسی آن ،به محققی
وا گذار می شد که برود این کار را مثال این کتاب را ظرف  5ـ  6ماه تدوین
کند و بیاورد و عرضه شود.
■ در واقع این فقه و زندگی ،به یک معنا توجه و عمل به آن توصیه
امیرالمومنین علیه السالم بود که فرمود الفقه ثم المتجر .یعنی تحقق
همین مسئله بود منتها تو روزگار ما نسبت به گذشته صنوف مختلف
و متعدد آمده و گسترده تر شده است.
سؤالی که هست این است که برای تدوین این موضوع و برای هر
عنوان ،آیا میدانی هم کار شده؟ یعنی مثال محقق می رفته با خود
اشخاص شاخص آن صنف صحبت کند و از آنها نظرخواهی و مسئله
یابی کند؟
دو نوع فعالیت در این جهت انجام شد .یکی از طریق خود ستاد به
اصناف نامه ای ارسال شد که احکام شرعی مورد ابتالی خود را بگویید.
این احکام از طریق ستاد از بعضی علما و مراجع استفتا شد .از سوی
دیگر وقتی محقق مأموریت پیدا می کرد ما می گفتیم حتما باید برود

با مسئولین ستاد یا اتحادیه صنفی صحبت کرده ،تجارب و نیازها و
مشکالت کاری اصناف را که راهکار فقهی می خواست دنبال کند .یعنی
هم محقق این کار را می کرد و هم خود ستاد سئواالت فقهی مربوط به
آنها را گردآوری می کرد.
■ علی القاعده در هر موضوعی این کار شده .هر موضوعی که شما
ورود پیدا کردید محقق رفته با خود صنف و افراد صحبت کرده؟
حتی در بعضی از موضوعات ما آن را به کسی می دادیم که بستگانش
در این صنف بودند یعنی می پرسیدیم آیا از بستگان شما ،پدر ،برادر ،عمو
یا کس دیگری در این شغل هست یا نه؟ و وقتی محرز می شد بله این
شخص کسانی را دارد که می تواند اطالعات کامل این صنف را به دست
بیاورد برای آن محقق اولویت قائل بودیم
■ یکی از چیزهایی که طبعا در عمل با آن مواجه می شدید مسائل
جدید و مستحدثه ای بود که نیاز به استفتا پیدا می کرد یعنی برای
اولین بار از دفتر مراجع باید راجع به این موضوع استفتا می شد و قبال
این کار نشده بوده.
در بعضی از موضوعات ما به شدت دچار کمبود فتوا بودیم و هستیم.
ما موضوعاتی داریم مثل بازیهای رایانه ای ،شبکههای اجتماعی،
موضوعاتی در احکام اینترنت .مراجع اصال در این موضوعات فتوا نداشتند
یا موضوعیت نداشته یا اصال استفتا نشده بوده .بعضی استفتائات هم
مبهم بود و نمی شد به راحتی احکام عملی را از آن به دست آورد .ما در
بعضی از اصناف شدیدا دنبال گرفتن استفتائات جدید بودیم و از دفاتر
مراجع متعدد استفتا میشد .گاهی دیر ،زود از طریق سایت نامههای
معمولی فرستاده می شد .گاهی محققین حضوری مراجعه کرده از آنها
نظر میخواستند .حتی بعضی وقتها فتوا شفاهی بود و مکتوب نبود.
■ در واقع این کار یعنی طرح مسائل و موضوعات جدید و وادار کردن
مراجع به پاسخ دادن ،خودش عامل گسترش فقه می شود .فقیه
باید بنشیند فکر کند ،بحث کند ،استنباط کند و جواب دهد .یعنی این
کار تاثیر این چنینی هم داشته
بله یکی از عوامل گسترش موضوعات فقهی بوده .مجموعه فقه
و زندگی نقش رابط جامعه و دفاتر مراجع را ایفا کرده .مردم در عمل با
مسائلی مواجه بودند علمای اعالم کلیات مسائل مبنایی و اصول اولیه را
بیان می کردند ولی تطبیق آن مباحث با این ریز مباحثی که امروز برای
این صنف وجود دارد کار مشکلی بود .گاهی صنف می پرسید؛ گاهی
ما خودمان فروض مختلفی را که وجود داشت به دفتر علما می دادیم.
البته مواردی هم بود که واقعا احتیاج به یک کار کارشناسی و تفقه جدید
داشت .یک نوع به کار گیری دستیاران فقها را در تشخیص موضوعات
می خواست.
■ خالصه عمال این کار آقایان را وادار به تحرک می کرد.
هم اصناف خوشحال میشدند و هم خالهای پژوهشی برای فقه و
شماره  ۱۸۶خرداد و تیر ۱۳۹۶
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می توانند عمل کنند.
■ در هر موضوعی که شما ورود پیدا می کنید به نظر می رسد یک
دسته قوانین رسمی و جاری داریم که مجلس شورای اسالمی آنها را
مصوب کرده ،در آنجا شما ا گر احیانا تعارضی بین این قوانین رسمی
با فتاوای بعضی از فقها باشد چه می کنید؟ آیا تقدم با قانون مجلس
است که از فیلتر شورای نگهبان رد شده است یا نه ،ممکن است
فتاوی فقها هم ضمن آن مطرح شود؟

فقها روشن میشد .در گذشته هم این کار تا حدی شده .فقه و زندگی
بازار را مکرر از قدیم هم داریم .مثال انیس التجار نراقی با این انگیزه احکام
خاص بازاریان را نوشته .اما در گذشته تفکیک و تنوع صنفی به این حد
نبوده که اصناف امروز دنبالش می گردند .با توجه به تفکیک اصناف در
امروز ،طبعا مسائل هم باید تفکیک شود.
■ آقایان مراجع استقبال می کردند یا نه احیانا ممکن بود خیلی
همراهی نکنند؟
البته بزرگان آنقدر سرشان شلوغ است که در عین حالی که از اینکه
این مسائل پرسیده می شود طبعا خوشحال می شدند اما آنقدر در
کشور مسئله هست و سئواالت زیادی از آنان می شد و سئواالت ما هم
در گوشهای از کار آنها قرار می گرفت که باالخره دیر یا زود به جواب
میرسیدیم.
■ با توجه به اینکه مراجع متعددند و اصناف هم ممکن است هر کسی
مقلد یک مرجع باشد .مال ک کار شما چه بود؟ در این کتب فتاوی
کدام مراجع را میگذارید؟ انتخاب مراجع بر اساس چه مال کی صورت
میگیرد؟
ما با دو شیوه عمل کردیم .یک دسته مسائل بود که متفق علیه
بود ،یک دسته از مسائل هم بود که اختالفی در مرحله عمل نبود .یکی
احتیاط واجب بود و یکی هم حکم و فتوای صریح داشت .این مسائل را
به طور عمومی می توانستیم بیاوریم ولی مواردی هم بود که تفاوت فتوا
زیاد بود .در آنجا طبعا وظیفه ای که داشتیم در مباحثی فتوای مشهور
فقها را مینوشتیم و ا گر فتوای دیگری بود در پاورقی به آن اشاره می
کردیم یا بعضی را به رساله یا سایت یا منابع پژوهشی مربوط به مرجع
خودشان ارجاع می دادیم.
■ آیا مواردی هست که فتوا باید منحصرا فتوای ولی فقیه باشد؟ یعنی
از موارد حکومتی است و نمی شود به مرجعی دیگر غیر از ولی فقیه
ارجاع داد؟
موارد زیاد است .منتهی ما در آن مرحله وارد مباحث فقه حکومتی
نشدیم .فقه حکومتی طرح دیگری است که داریم دنبال می کنیم ا گر
خدا توفیق دهد ،که در آنجا تقریبا معیار اصلی ،فتوای ولی فقیه است.
ً
ولی در این مرحله غالبا عمل فرد بود منتهی در قالب صنف .اما مثال رابطه
صنف با اتحادیه یا وزارت بازرگانی ،از مسائل حکومتی است .آیا مقررات
اتحادیه های صنفی چقدر مشروعیت دارد؟ چقدر الزام آور است؟ یا از
قوانین بازرگانی در کشور کدام الزم العمل است و کدام الزم العمل نیست؟
این مباحث سطح فقه نظام اسالمی است که خالش همچنان احساس
می شود .شدید هم احساس می شود که یک بازنگری به کل قوانین شود
و با فتوای ولی فقیه هماهنگ شود .حتی برخی از قوانینی که از گذشته
بوده نیاز به بازنگری دارد و ا گر بازنگری شود شاید بسیاری از اصناف را
راضی کند و مردم هم در عمل احساس کنند به وظیفه شرعی خود بهتر
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ما به کارشناسان فقهی که داشتیم از جمله آقای فالح زاده که به
عنوان یکی از ناظران مجموعه بودند و آقای سید محمد تقی علوی که از
مسئوالن دفتر آیت اهلل گلپایگانی و صافی بودند و مراحل کار را نظارت می
کردند ،سفارش کردیم که مثل دفتر خود مراجع پاسخ داده شود که گاهی
میگویند تابع قوانین کشور است .گرچه ما واقعا در این حرف داریم یعنی
ما میگوییم ا گر قوانین کشور  100درصد اسالمی شود بعد بگوییم تابع
قوانین کشور است این درست است ولی ا گر قبل از اینکه قوانین کشور به
شورای نگهبان عرضه شود و شورای نگهبان آنها را تصویب کند ما بگوییم
تابع قوانین کشور است این برای مومنین و همچنین برای نظام و دولت
مشکل آفرین می شود.
■ میزان استقبال صنوف و مردم از کار شما چقدر بود؟ وقتی در
موضوعی خاص کتابی منتشر می کردید آیا با استقبال مواجه می شد؟
و اصال اصناف دنبال این بودند که چنین دستورالعملی به دستشان
برسد و طبق آن عمل کنند؟
به طور طبیعی بسیاری از اصناف عالقه مند بودند .یعنی می دیدند
در زمینه کار آنها کتابی آمده که مسائل و دغدغه های شرعی شان را
مطرح میکنه و پاسخ می ده .وقتی کسی مسائل مربوط به کار خود را با
انگیزههای دینی دنبال کند و ا کثر کسبه ما هم متدینند و عالقه مند به
دانستن این مسائل و اینکه حالل و حرام شغلشان چیست لذا استقبال
خوب بود .بعضی از این کتاب ها چندین بار و در تیراژ نسبتا خوبی چاپ
شد .همه اینها نیز روی سایت مرکز پژوهشها بارگذاری شده و از طریق
سایت قابل دسترسی است .گرچه ما معتقدیم که می شد کار خیلی
قویتر و غنیتر از این باشد .به دلیل اینکه نه فتوا آماده بود و نه محقق
به میزان کافی در اختیار بود و نه امکانات توزیع منسجمی در ستاد احیا
وجود داشت ولی در عین حال استقبال از این مجموعه خوب بود
■ آیا با اتحادیه هر صنف هم وقتی موضوع فقه و زندگی آن صنف
بیرون می آمد تماس گرفته می شد و به آنها اطالع داده می شد تا آنها
خودشان در توزیع و معرفی آن اثر به اعضای صنف خودشان سهم
داشته باشند؟
از طریق پژوهشکده کمتر این کار انجام می شد ولی خود ستاد با اینها
مرتبط بود ولی میزانش و اینکه چقدر این آقایان در توزیع این کتاب ها
و رساندنش به واحدهای صنفی فعالیت داشتند من خیلی در جریان
نیستم.
■ آیا هیچ وقت از طریق صدا و سیما در مناسبت یا برنامه ای این کار
به مردم معرفی شده؟ این کار خیلی می تواند مؤثر باشد.
در حد رادیو معارف این کار انجام شد ولی در حد شبکه های
گستردهای مثل شبکه  1و  3و  ...نه.
بعضی از دوستان رادیو معارف پیشنهاد می کردند برای هر کدام از
این کتاب ها  -االن بیش از  50تا در بازار وجود دارد و چند تایی هم در
شرف چاپ است  -می توان یک برنامه رادیویی یا تلویزیونی تولید کرد.
در این برنامه هم اثر معرفی می شود و هم می شود با اصناف مصاحبه
کرد .این یک کار خیلی تبلیغاتی خوبی می شود ولی باید کسانی آن را
دنبال کنند■ .
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عرفانهای کاذب و فرقههای
انحرافی را با این  ۱۱نشانه بشناسید

مهدی مصطفوی

پدیــده عرفانهــا و معنویــات دروغیــن و فرقههــای باطــل
و شــیطانی در تمــام گســتره تاریــخ بشــری بــه مــوازات
حضورعرفــان و معنویــت و شــریعت اصیــل و حقیقــی
انبیـ ِـای الهــی بــوده اســت و در واقــع راههــای بدیــل و
جایگزینــی بــوده اســت که شــیاطین جــن و انس آن
را در پیــش روی بشــر بــرای منحــرف کــردن آنــان
از صــراط مســتقیم وحــی و نبــوت و امامــت
میگذاشــته انــد امــا ایــن پدیــده در دوران
جدیــد و بــا ســرخوردگی بشــر از زندگــی
مــادی و ماشــینی ابعــاد گســتردهتری
یافتــه و در سرتاســر جهــان از اقشــار
مختلــف مــردم یارگیــری میکنــد.
جامعــه اســامی و انقالبــی مــا هــم
از حضــور و آقــات ایــن پدیــده در امــان
نبــوده و جریانهــای رنگارنــگ بــه
اصطــاح عرفانــی و یــا معنــوی در گوشــه
و کنــار کشــور ظهــور یافتــه انــد و ا گــر چــه
بــا بســیاری از آنهــا برخوردهــای قانونــی
صــورت گرفتــه امــا ریشــه کــن نشــده و
مجــددا بــه بازســازی خــود پرداختــه انــد و
یــا بــا عناوینــی جدیــد وارد میــدان شــده انــد.
بحــث در ایــن موضــوع مفصــل و ابعــادی
وســیع دارد امــا در ایــن مقــال ســعی میشــود
بــه اختصــار نشــانهها و معیارهایــی بــرای شــناخت
عرفانهــای کاذب و فرقههــای انحرافــی بــه ظاهــر

دینــی از عرفــان حقیقــی و صــراط مســتقیم دیانــت داده شــود،
بــدان امیــد کــه در مقابلــه بــا گســترش ایــن پدیــده مخــرب
مفیــد و موثــر افتــد.
پیشــتر الزم اســت گفتــه شــود کــه هــر جریــان
و فرقــه انحرافــی عرفانــی و شــبه دینــی الزم
نیســت همــه نشــانههای زیــر را داشــته
باشــد بلکــه ممکــن اســت تنهــا چنــد
نشــانه را داشــته باشــد و همیــن امــر
بــرای بــر خطــا وانحرافــی بــودن
آن جریــان کافــی اســت ،ا گــر چه
بــه میزانــی کــه ایــن نشــانهها
در جریانــی بیشــتر باشــد،
انحــراف آن شــدیدتر اســت و
گاه نیــز ممکــن اســت جریانــی
نشــانه ای را داشــته باشــد امــا
ایــن امــر بــه دلیــل غفلــت و نــا
آ گاهــی باشــد و نــه بــه دلیــل
تعمــد در انحــراف کــه در ایــن
صــورت بایــد بــه آن جریــان تذکــر
داد و در اصــاح آن کوشــید.
و امــا نشــانههای شــناخت
عرفانهــای کاذب و معنویــت گرایــی
دروغیــن کــه گاه در قالــب یــک فرقــه و
جریــان اجتماعــی و شــبه دینــی ظهــور و
بــروز دارد ،بــه شــرح زیــر اســت:
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 .2انسان خدایی و عقل بسندگی
برخــی از فرقههــای انحرافــی عرفانــی و یــا غیــر عرفانــی ســخن از خــدا
بــودن انســان میگوینــد و انســان را معیــار حــق و باطــل میداننــد و اساســا
نیــاز بــه خدایــی متعالــی از هــر موجــودی را انــکار میکننــد و ســخن از ایــن
میگوینــد کــه انســان خــود واجــد و معیــار همــه ارزشهاســت و عقــل آدمــی
بــرای هدایــت و تمشــیت امــور مــادی و معنــوی انســان و جوامــع کافــی
اســت.
بدیهــی اســت ایــن اعتقــاد نیــز باطــل بــوده و انســان تنهــا در پرتــو
هدایــت الهــی و تعالیــم انبیــاء علیهــم الســام میتوانــد مســیر حــق را از
باطــل تشــخیص داده و بــه صــراط مســتقیم هدایــت شــود .عقــل آدمــی
ظــرف و بســتری بــرای دریافــت تعالیــم انبیــاء اســت و عقــل بــدون وحــی
و هدایــت انبیــاء ماننــد چشــمی اســت کــه در تاریکــی طــی مســیر میکنــد
و در برخــورد بــا موانــع و چالههــا و چاههــا دچــار ســقوط میشــود و ایــن
نــور وحــی اســت کــه بایــد در پیشــاپیش چشــم عقــل تابانــده شــود تــا راه را
از چــاه تشــخیص دهــد .البتــه معلــوم اســت کــه ا گــر آدمــی فاقــد چشــم عقــل
بــود ،نــور و نــور افکــن وحــی و انبیــاء بــرای او ســودی نداشــت و ماننــد کــوری
بــود کــه نــور و چــراغ بــرای او ســودی نــدارد و از همیــن روســت کــه در قــرآن
و روایــات بــرای عقــل مقــام واال و بلنــدی ترســیم شــده اســت امــا ایــن بــدان
معنــا نیســت کــه عقــل ،مســتقل از هدایتهــای و حیانــی بتوانــد انســان را
بــه مســیر ســعادت رهنمــون ســازد .ا گــر چنیــن بــود اساســا خداونــد نبایــد
انبیــاء را مبعــوث و انســانها را بــه اطاعــت از آنــان امــر میفرمــود.

برخــی از فرقههــای انحرافــی
عرفانــی و یــا غیــر عرفانــی ســخن از خــدا
بــودن انســان میگوینــد و انســان را معیــار
حــق و باطــل میداننــد و اساســا نیــاز بــه خدایــی
متعالــی از هــر موجــودی را انــکار میکننــد و ســخن
از ایــن میگوینــد کــه انســان خــود واجــد و معیــار
همــه ارزشهاســت و عقــل آدمــی بــرای هدایــت
و تمشــیت امــور مــادی و معنــوی انســان و
جوامــع کافــی اســت.
 .1خداشناسی غلط
اســاس عرفــان صحیــح اســامی و قرآنــی بــر متعالــی بــودن و منــزه بــودن
خداونــد ازهــر گونــه شــبیه و نظیــر و حلــول کــردن در جهــان و انســان و برتــر
بــودن ازهــر وهــم و گمــان اســت .ســنخ وجــودی خداونــد بــه عنــوان خالــق
هســتی بــا ســنخ وجــودی مخلوقــات در کنــه و ذات متفــاوت اســت و هیــچ
ســنخیت و مشــابهتی بیــن ایــن دو وجــود و موجــود نیســت .اهــل بیــت
علیهــم الســام کســانی را کــه بــه آنهــا نســبت الوهیــت و خدایــی میدادنــد
مــورد لعــن و نفریــن قــرار میدادنــد و تا کیــد میکردنــد کــه آنهــا بنــدگان
خــدا هســتند و خداونــد متعالــی از آن اســت کــه شــریک داشــته باشــد و یــا
در موجــود و مخلوقــی حلــول کنــد و یــا ذاتــش بــا او متحــد شــود .رهبــران
و ســازندگان بســیاری از فرقههــای انحرافــی و عرفانهــای کاذب ،بــرای
فریــب دادن پیــروان خــود و وادار کــردن آنهــا بــه تســلیم در برابــر خــود،
ادعــای خدایــی و یــا اتحــاد بــا ذات خداونــد و یــا حلــول خداونــد در خــود
دارنــد کــه همــه اینهــا از مصادیــق کفــر و شــرک بــوده و از نظــر شــریعت
مجــازات مــرگ دارد.
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تحقیــر علــم و دانــش حقیقــی
و منبعــث از منابــع و متــون اصیــل دینــی و
اســتفاده شــده ازعالمــان و فقهــای شایســته از
دیگــر ویژ گیهــای برخــی فــرق انحرافــی عرفانــی و
یــا غیرعرفانــی اســت و ایــن بــدان دلیــل اســت کــه
میخواهنــد مریــدان و طرفــداران خــود را از علمــا و
فقهــا دور کــرده و در دام خــود گرفتــار کننــد.

 .3تحقیر علم و فقه و نفی تقلید از عالمان شایسته دینی
تحقیــر علــم و دانــش حقیقــی و منبعــث از منابــع و متــون اصیــل دینــی
و اســتفاده شــده از عالمــان و فقهــای شایســته از دیگــر ویژگیهــای برخــی
فــرق انحرافــی عرفانــی و یــا غیرعرفانــی اســت و ایــن بــدان دلیــل اســت کــه
میخواهنــد مریــدان و طرفــداران خــود را از علمــا و فقهــا دور کــرده و در دام
خــود گرفتــار کننــد .عرفانهــای انحرافــی گاه ســخن از خودشناســی و حتــی
خلــوص و خــود ســازی میزننــد و علــم و دانــش و فقــه را حجــاب حقیقــت
اعــام میکننــد .و ایــن در حالــی اســت کــه آیــات قــرآن و دههــا روایــت،
مســلمین و مومنیــن را توصیــه بــه علــم آمــوزی تحــت هــر شــرایطی میکننــد
ماننــد ایــن روایــت از امــام صــادق علیــه الســام کــه فرمــود :اطلبــوا العلــم و
ّ
لــو بخــوض اللجــج و شـ ّـق المهــج{ ۱.بــه طلــب دانــش و علــم برخیزیــد ،هــر
چنــد بــا فــرو رفتــن در گردابهــا و در خطــر افتــادن جانهــا همــراه باشــد}.
آنچــه مســلم اســت هیــچ امــری حتــی عبــادت و ریاضــت و خلــوص و چلــه
نشــینی و  ...نمــی توانــد جــای علــم آمــوزی درســت و صحیــح را نــزد عالمــان
و فقهــای اصیــل دینــی بگیــرد .و هــر کــس کــه بــه تحقیــر علــم و تفقــه در
دیــن پرداخــت و علمــا و فقهــا را تحقیــر کــرد ،بــه خطــا رفتــه اســت و ا گــر
ادعــای عرفــان دارد ،در پــی تحمیــق مریــدان خــود و بــه انحــراف کشــاند
آنهاســت .بــه ایــن روایــت بنگریــد کــه امــام باقــر علیــه الســام چگونــه فقــه
آمــوزی و طلــب فهــم دیــن را بــر شــیطان َســخت تــر و نا گوارتــر از عبــادت
َّ
ُ َ
الشـ ْـی َطان مـ ْـن ع َبـ َ
ّ
َّ ٌ
ـاد ِة
الدیـ ِـن أ َشـ ّـد َعلــى
ِ ِ ِ
هزارعابــد دانســته اســتُ :م َتف ِقــه ِفــی ِ

َْ
ألـ ِـف َع ِابـ ٍـد.
در همیــن راســتا بایــد اشــاره کنیــم کــه نفــی تقلیــد از مجتهدیــن و
فقهــای جامــع الشــرایط و یــا توصیــه بــه تقلیــد از فــردی کــه شایســتگی
علمــی و اخالقــی نــدارد ،نیــز در اغلــب فرقههــای انحرافــی کــه ادعــای دینــی
و اســامی بــودن نیــز دارنــد مشــاهده میشــود ،در حالــی کــه بــه حکــم عقــل
و شــر ع وقتــی کســی خــود بــه مرحلــه اجتهــاد نرســیده اســت بایــد در امــور
دینــی و عقیدتــی خــود بــه تقلیــد و تبعیــت از دیــن شناســان و فقهــای واجــد
شــرایط بپــردازد.
جالــب توجــه ایــن اســت کــه برخــی از فرقههــای انحرافــی در عیــن حــال
کــه بــه نفــی تقلیــد از عالمــان دینــی و فقهــای جامــع الشــرایط میپردازنــد،
در عیــن حــال مریــدان خــود را بــه سرســپردگی بــدون چــون و چــرا بــه رهبــر و
قطــب فرقــه توصیــه میکننــد.
۲

رعایــت نکــردن احــکام
شــرعی و بــی اعتنایــی بــه
واجبــات و محرمــات بــا توجیهــات
گونا گــون از دیگــر نشــانههای انحــراف
و عرفانهــای دروغیــن و فرقههــای
شــیطانی اســت.

 .4عدم پایبندی به شریعت
رعایــت نکــردن احــکام شــرعی و بــی اعتنایــی بــه واجبــات و محرمــات بــا
توجیهــات گونا گــون از دیگــر نشــانههای انحــراف و عرفانهــای دروغیــن و
فرقههــای شــیطانی اســت .گاهــی چنیــن اســتدالل میشــود کــه شــریعت
بــرای مراحــل پاییــن ســیر و ســلوک اســت و وقتــی انســان بــه مراحــل باالتــر
رفــت و مثــا بــه حقیقــت رســید ،بــی نیــاز از شــریعت و عمــل بــه واجبــات و
تــرک محرمــات میشــود .و یــا گفتــه میشــود کــه شــریعت پوســته و حقیقــت
مغــز آن اســت و هــر گاه بــه مغــز رســیدیم دیگــر نیــازی بــه پوســت نداریــم و
آن را دور میاندازیــم .و نیــز گفتــه میشــود کــه شــریعت بــرای ظاهرگرایــان
اســت امــا اهــل باطــن بــی نیــاز از آن هســتند .بدیهــی اســت ا گــر ایــن حــرف
صحیــح بــود بایــد انبیــاء الهــی و امامــان علیهــم الســام چــون بــه حقیقــت
رســیده بودنــد و مراحــل عالــی کمــال را طــی کــرده بودنــد ،اخــکام و اعمــال و
عبــادات شــرعی را تــرک میکردنــد در حالــی کــه میدانیــم آنــان بیــش از همــه
و تــا آخریــن لحظــه حیاتشــان بــر همــه احــکام الهــی مواظبــت داشــتند .امــام
حســین علیــه الســام در ظهرعاشــورا کــه تــا شــهادت و مالقــات بــا خداونــد
ســاعاتی بیشــتر نمانــده اســت ،بــه نمــاز میایســتد .بنــا بــر ایــن ســخن از
نفــی شــریعت گفتــن بــه هــر بیــان و زبانــی و توجیهــی کــه باشــد باطــل و
انحــراف محــض اســت.
 .5صراطهای مستقیم
حــق بــودن همــه ادیــان و مذاهــب و ایــن کــه حــق نــزد یــک نفــر و یــک
دیــن و آییــن نیســت و حقیقــت بیــن همــگان تقســیم شــده و صراطهــای
مســتقیم داریــم نــه صــراط مســتقیم ،از دیگــر حرفهایــی اســت کــه فرقههــا
وعرفانهــای منحــرف بــرای جــا انداختــن خــود و جــذب افــراد بــا شکســتن
مقاومتهــای اعتقــادی آنهــا مطــرح میکننــد .گاهــی ایــن حــرف باطــل
بــه اســتناد روایــت فاقــد ســند و نامعتبــری مطــرح میشــود کــه میگویــد
بــه تعــداد آدمیــان راه بــه ســوی خداونــد وجــود دارد( .الطــرق الــی اهلل
بعــدد انفــس الخالئــق) در حالــی کــه از مســلمات قرآنــی و مکتــب اهــل بیــت
علیهــم الســام ایــن اســت کــه تنهــا دیــن ســزاوار تبعیــت اســام اســت َ(و َمـ ْـن
ْ
ْ
ً ََ ْ َ
ُ ُ
ََْ َْ َ ْ ْ
ین ـ
خاسـ ِـر َ 
ـام ِدینــا فلـ ْـن ُیق َبــل ِم ْنــه َو هـ َـو ِفــی ال ِخـ َـر ِة ِمـ َـن ال ِ
یبتـ ِـغ غیــر ِالسـ ِ

ال عمــران )85 /و تنهــا مذهــب واجــد حقانیــت تشــیع اســت .پیامبــر ا کــرم
صلــی اهلل علیــه و آلــه در روایتــی فرمــود کــه امــت مــن پــس از مــن هفتــاد و
ســه فرقــه میشــوند کــه یکــی از آنهــا در بهشــت و هفتــاد و دو فرقــه دیگــر
در جهنــم خواهنــد بــود( .خصــال صــدوق ،ج  ،2ص  )585همچنیــن قــرآن
تصریــح میکنــد کــه صــراط مســتقیم یکــی اســت و باقــی راههــا انحــراف
کریــم
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ِبكـ ْـم َعـ ْـن َسـ ِـب ِیله (انعــام{ )153 /همانــا راه راســت مــن همیــن (دیــن اســام)
اســت ،از آن پیــروى كنیــد ،و بــه راههــاى دیگــر مرویــد كــه شــما را از راه خــدا
دور و پرا كنــده مىســازند}
حــق بــودن همــه ادیــان و
مذاهــب و ایــن کــه حــق نــزد یــک نفــر و یــک
دیــن و آییــن نیســت و حقیقــت بیــن همــگان
تقســیم شــده و صراطهــای مســتقیم داریــم نــه
صــراط مســتقیم ،از دیگــر حرفهایــی اســت کــه
فرقههــا وعرفانهــای منحــرف بــرای جــا انداختــن
خــود و جــذب افــراد بــا شکســتن مقاومتهــای
اعتقــادی آنهــا مطــرح میکننــد.

 .6اختالط حرام زن و مرد و روابط نامشروع جنسی
برخــی از نحلههــای عرفانــی منحــرف بــرای جــذب مشــتریان بیشــتر
حریمهــای شــرعی روابــط بیــن محــرم و نامحــرم را نقــض و بــی اعتبــار اعــام
میکننــد و از اختالطهــای نامشــروع بیــن زنــان و مــردان در مجالــس و
محفلهــای خــود شــروع کــرده و در ادامــه از انــواع فســاد جنســی و روابــط
نامشــروع ســر بــر میآورنــد .گاه ایــن انحــراف تحــت پوشــش ســتایش
از عشــق و عشــق مجــازی و ایــن کــه عشــق مجــازی پلــی بــه ســوی عشــق
حقیقــی اســت ،مطــرح میشــود کــه تنهــا یــک پوشــش بــرای شکســتن
حریمهــای شــرعی اســت .برخــی فرقههــا انحرافشــان در ایــن موضــوع
شــدیدتر بــوده و تــا ســتایش از همجنــس گرایــی بــه پیــش میرونــد.
 .7تکیه بر امور خارق العاده و علوم غریبه
از آنجــا کــه امــور شــگفت و خــارق العــاده بــرای اغلــب افــراد جذابیــت
دارد و اعجــاب آنــان را بــر میانگیــزد ،رهبــر یــا رهبــران بســیاری از فرقههــای
منحــرف عرفانــی و غیــر عرفانــی بــا ارائــه چنیــن امــوری و نشــان دادن چشــمه
هایــی از آن افــراد ســاده دل و بــی خبــر را جــذب میکننــد .در حالــی کــه
اوال بایــد بدانیــم کســانی کــه بــر ایــن امــور توانــا هســتند اغلــب از راههــای
غیــر شــرعی ماننــد کمــک گرفتــن از جنیــان و شــیاطین و ســحر و جــادو و
 ،...بــه ایــن امــور دســت میزننــد و جنیــان و شــیاطین نیــز اغلــب تــا ایــن
افــراد بــه مقدســات اهانــت نکننــد ،آنــان را در انجــام امــور خــارق العــاده و
غیــب گویــی و خبــر از آینــده دادن و  ...یــاری نمــی کننــد .ثانیــا ،توانایــی بــر
از آنجــا کــه امــور شــگفت و خــارق
العــاده بــرای اغلــب افــراد جذابیــت دارد و
اعجــاب آنــان را بــر میانگیــزد ،رهبــر یــا رهبــران
بســیاری از فرقههــای منحــرف عرفانــی و غیــر
عرفانــی بــا ارائــه چنیــن امــوری و نشــان دادن
چشــمه هایــی از آن افــراد ســاده دل و بــی خبــر را
جــذب میکننــد.

شماره  ۱۸۶خرداد و تیر ۱۳۹۶
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انجــام ایــن امــور حتــی ا گــر از راههــای حــرام نباشــد دلیلــی بــر موجــه بــودن
اشــخاص نیســت .گاهــی کســی ممکــن اســت بــه خاطــر عواملــی طبیعــی
بــا غیــر طبیعــی توانایــی هایــی عجیــب و خــارق العــاده پیــدا کنــد و یــا حتــی
ممکــن اســت در مــوردی از بــاب تفضــل خداونــد در حــق او باشــد ،چنــان
کــه در بــاره ابــن ســیرین مشــهور اســت کــه قــدرت بــر تعبیــر خــواب را بــه دلیــل
آن کــه در برابــر تقاضــای نامشــروع یــک زن نامحــرم مقاومــت کــرد در حالــی
کــه هیــچ مانعــی بــرای ایــن کار وجــود نداشــت ،خداونــد بــه طــور نا گهانــی
بــه او اعطــاء کــرد .امــا در همیــن مــورد نمــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه همــه
اعمــال و گفتارهــای ابــن ســیرین درســت اســت و مثــا میتوانــد مرجعیــت
فکــری و دینــی پیــدا کنــد و مــراد عــده ای شــود .نقــل شــده در زمــان امــام
صادق(علیــه الســام) شــخصی ّ
مدعــی بــود کــه قــادر اســت از اشــیایی کــه
دیگــران پنهــان کــرده انــد خبــر دهــد .مــردم بــه عنــوان ســرگرمی و تفریــح از
راه هــای مختلــف وی را امتحــان کردنــد .آن فــرد برخــاف انتظــار حاضریــن
بــه خوبــی از پــس امتحانــات برآمــد ،تــا اینکــه امــام صادق(علیــه الســام)
ســر رســید ،اوضــاع را جویــا شــد ،جریــان را شــرح دادنــد .حضــرت دســت
خــود را مشــت کردنــد و از او پرســید؛ در دســت مــن چــه چیــزی اســت؟ او
تحیــر و ّ
بعــد از لحظاتــی تأمــل و فکــر ،بــا حالــت ّ
تعجــب بــه امــام خیــره شــد.
از انجــا کــه عرفانهــا و فــرق
انحرافــی اغلــب از حمایتهــای مالــی
و تبلیغاتــی دولتهــای اســتعماری غربــی
برخوردارنــد و منافــع ایــن دولتهــا در ایجــاد
و پــرورش چنیــن فرقــه هایــی اســت ،ســرکردگان
و پیــروان ایــن فرقههــا بــا چنیــن دولــت هایــی
مخالــف نبــوده و بعضــا از آنهــا تمجیــد و ســتایش
نیــز میکننــد.

امام(علیــه الســام) پرســید چــرا جــواب نمــی دهــی؟ گفــت جــواب را مــی
دانــم ولــی در تعجبــم شــما از کجــا آن را آورده ایــد .آن شــخص ادامــه داد:
در تمــام کــرة زمیــن همــه چیــز مســیر طبیعــی خــود را مــی گذرانــد فقــط در
یــک جزیــره مرغــی دو تــا تخــم گذاشــته کــه یکــی از آنهــا مفقــود شــده و
آنچــه در دســت توســت بایــد همــان تخــم باشــد .حضــرت تصدیــق کردنــد.
امام(علیــه الســام) از او پرســید چگونــه بــه اینجــا رســیدی؟ جــواب داد« :بــا
مخالفــت بــا هــوای نفــس» ،هرچــه دلــم خواســت خالفــش را انجــام دادم.
حضــرت از او خواســت مســلمان شــود .جــواب داد ،دوســت نــدارم .امــام
(علیــه الســام) فرمــود؛ مگــر قــرار نبــود بــا هــوای نفســت مخالفــت کنــی؟
طبــق عهــد خــودت االن بایــد مســلمان شــوی ،چــون دوســت نــداری
مســلمان شــوی؟ زمینــه فراهــم بــود؛ هــم بــه قــدرت معنــوی امــام پــی بــرد
و هــم در مقابــل اســتدالل امــام پاســخی نداشــت .بعــد از مســلمان شــدن،
قــدرت غیبــی خــود را از دســت داد .ســراغ امــام آمــد و زبــان به شــکوه گشــود:
ً
«قبــا کــه مســلمان نبــودم ایــن قــدرت را داشــتم االن کــه خــدا را پذیرفتــم
قدرتــم را از دســت داده ام! ایــن چــه دینــی اســت؟» امــام (علیــه الســام)
ّ
متحمــل زحمتــی شــده بــودی و خداونــد در همیــن عالــم
فرمــود« :تا کنــون
مــزد زحمــت تــو را مــی داد و بعــد از دریافــت مــزد ،طلبــی از خــدا نداشــتی
چــون بــا خــدا بیگانــه بــودی و از االن آنچــه عمــل مــی کنــی خداونــد بــرای آن
ً
جایــی کــه بــه آن نیازمنــدی ذخیــره مــی کنــد و آنچــه کــه قبــا داشــتی بــرای
نیــل بــه ســعادت ابــدی ،ســودی بــه تــو نمــی رســاند( ».قصــص العلمــاء ص
)45
 .8تشکیل محفلهای دربسته
فرقههــای انحرافــی بــه دلیــل آن کــه بســیاری از عقایــد و اعمالشــان بــر
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برخــی ازعرفانهــای انحرافــی بــر شــهود
و مکاشــفه و یــا الهــام تا کیــد ویــژه ای دارنــد و
پیــروان ســاده دل خــود را بــا ادعاهایــی اغلــب دروغ
اغــوا میکننــد .در حالــی کــه اوال چنیــن شــهود و مکاشــفه
و الهامــی بــه راحتــی بــرای کســی رخ نمــی دهــد و بســیاری
از مدعیــان دروغ میگوینــد .ثانیــا بســیاری از مکاشــفات
شــیطانی انــد یعنــی شــیاطین بــا تصرفاتــی کــه در روح و
ذهــن بعضــی افــراد منحــرف و تابــع خــود میکننــد ،گاه
امــوری غیبــی یــا عجیــب و خــارق العــاده را بــه آنهــا
مینمایاننــد.
خــاف عقــل و شــریعت اســت و اغلــب افــراد حتــی معمولــی نیــز میتواننــد
ایــن تعــارض را درک کننــد ،شــیوه کاریشــان بــر ایــن اســت کــه عقایــد خــود را
در محفلهــا و جلســاتی دربســته و محرمانــه بــه مریــدان و اعضــای خــود القــا
میکننــد و از ورود افــراد نامحــرم و بــه خصــوص افــراد عالــم و دارای قــدرت
نقــد جلوگیــری بــه عمــل میآورنــد تــا مبــادا ابعــاد غیــر منطقــی و غیــر شــرعی
افــکار و رفتارشــان آشــکار شــود .ا گــر جریــان و اندیشــه ای بــه حقانیــت و
عقالنیــت خــود بــاور داشــته باشــد ،از مواجهــه انتقــادی و مباحثــه و مناظــره
پیرامــون آن نــه تنهــا شــانه خالــی نمــی کنــد بلکــه از آن اســتقبال میکنــد.
 .9عدم دشمنی و مخالفت با قدرتهای استعماری
از انجــا کــه عرفانهــا و فــرق انحرافــی اغلــب از حمایتهــای مالــی و
تبلیغاتــی دولتهــای اســتعماری غربــی برخوردارنــد و منافــع ایــن دولتهــا
در ایجــاد و پــرورش چنیــن فرقــه هایــی اســت ،ســرکردگان و پیــروان ایــن
فرقههــا بــا چنیــن دولــت هایــی مخالــف نبــوده و بعضــا از آنهــا تمجیــد
و ســتایش نیــز میکننــد .در حالــی کــه بــه حکــم عقــل و شــر ع و بــه تعبیــر
زیبــای امیرالمؤمنیــن علیــه الســام :کونــوا للظالــم خصمــا و للمظلــوم عونــا،
انســانها بایــد دشــمن ظالمــان و یــاور مظلومــان باشــند.
جدایــی دیــن از سیاســت ،شــعار بســیاری از فرقههــای انحرافــی اســت
و ایــن در راســتای حمایــت از منافــع اســتعمارگرانی صــورت میگیــرد کــه
دیــن را در تعــارض بــا منافــع و چپاولهــای خــود میبیننــد.
 .10ادعای شهود و مکاشفه و رؤیا
برخــی ازعرفانهــای انحرافــی بــر شــهود و مکاشــفه و یــا الهــام تا کیــد
ویــژه ای دارنــد و پیــروان ســاده دل خــود را بــا ادعاهایــی اغلــب دروغ اغــوا
میکننــد .در حالــی کــه اوال چنیــن شــهود و مکاشــفه و الهامــی بــه راحتــی
بــرای کســی رخ نمــی دهــد و بســیاری از مدعیــان دروغ میگوینــد .ثانیــا
بســیاری از مکاشــفات شــیطانی انــد یعنــی شــیاطین بــا تصرفاتــی کــه
در روح و ذهــن بعضــی افــراد منحــرف و تابــع خــود میکننــد ،گاه امــوری
غیبــی یــا عجیــب و خــارق العــاده را بــه آنهــا مینمایاننــد .بــر ایــن اســاس،
ایــن مکاشــفات نــه تنهــا دلیــل بــر درســتی و حقانیــت راه و اندیشــه ایــن
افــراد نیســت بلکــه دلیــل بــر بطــان و شــیطانی بــودن آنــان اســت .ثالثــا
ا گــر مکاشــفه و شــهودی بــرای شــخصی وجیــه و ایمانــی رخ دهــد ،هرگــز
محتــوای آن نمــی توانــد در تعــارض بــا عقــل و شــریعت باشــد و بایــد بــه
محــک عقــل و دیــن ســنجیده شــود .ضمــن آن کــه چنیــن مکاشــقه یــا
مکاشــفاتی بــه معنــای درســتی اندیشــهها و باورهــا و رفتارهــای شــخص
صاحــب مکاشــفه نیســت و او نمــی توانــد بــه اســتناد ایــن مکاشــفه مثــا
حقانیــت اندیش ـههای عرفانــی و یــا فلســفی و یــا فقهــی و سیاســی خــود را
اثبــات کنــد.
در همیــن جــا بایــد بــه ایــن موضــوع نیــز اشــاره شــود کــه کســانی هــم بــه
دروغ مدعــی مالقــات بــا امــام زمــان علیــه الســام هســتند و از ایــن طریــق
اعتمــاد عــده ای را جلــب کــرده و مریــد پــروری میکننــد .در مــورد مالقــات
بــا امــام زمــان علیــه الســام ا گــر چــه نظــر مشــهورعلمای شــیعه ایــن اســت
کــه چنیــن چیــزی ممکــن اســت و امــکان آن منتفــی نیســت امــا بــدون

بایــد دانســت کــه عمــوم فرقههــا
و جریانهــای انحرافــی ممکــن اســت
مطالــب درســت و حقــی نیــز در حرفهــا و
عقایــد و رفتارشــان باشــد و همیــن امــرگاه موجــب
میشــود کســانی تامــل و بررســی الزم را در همــه
حرفهــا و عقایــد آنهــا نداشــته و بــه آنهــا
متمایــل شــوند.

شــک امــری ســهل نبــوده و اثبــات درســتی آن و راســتگویی
شــخص مدعــی بســیار مشــکل اســت و وقــوع آن نیــز در طــول
تاریــخ غیبــت بــه نــدرت اتفــاق افتــاده اســت و کســانی کــه بــه
ایــن مالقــات نائــل شــده انــد اغلــب از اعــام عمومــی و گاه حتــی
خصوصــی آن امتنــاع میکننــد چــرا کــه میداننــد ممکــن اســت
ایــن امــر بــاب ادعاهــای دروغ را توســط شــیادان بــاز کــرده و بــا
دیــن و اعتقــادات مــردم بــازی شــود.
رؤیــا و خــواب نیــز دســتاویزی دیگــر بــرای فرقههــای
انحرافــی اســت .بدیــن معنــا کــه کســانی مدعــی حرفهــا و
عقایــد و مطالبــی میشــوند کــه در خــواب و رؤیــا دیــده انــد و یــا
بــه آنهــا القــا شــده اســت .در ایــن مــورد نیــز بایــد دانســت کــه
ا گــر چــه رؤیــا و خــواب میتوانــد صــادق باشــد و از ایــن طریــق
حقیقتــی و یــا وقــوع حادثــه و اتفاقــی در آینــده بــه شــخصی القــا شــود امــا
بایــد توجــه داشــت کــه اوال ،برخــی خوابهــا شــیطانی اســت و رحمانــی
نیســت و تشــخیص ایــن کــه خوابــی رحمانــی و یــا شــیطانی اســت ،گاه کاری
دشــوار اســت .ثانیــا ،بایــد ثابــت شــود کــه شــخص مدعــی رؤیــای رحمانــی
راستگوســت و دروغ نمــی گویــد .ثالثــا ،خوابهــا اغلــب نیــاز بــه معبــر و
مفســر دارنــد و هــر کســی نمــی توانــد بــه ســادگی تعبیــر و تفســیر یــک رؤیــا
را بفهمــد .رابعــا ،ا گــر مدلــول و مفهــوم خوابــی در تعــارض بــا عقــل و دیــن
بــود ،آن رؤیــا شــیطانی اســت .خامســا ،بــا خــواب نمــی تــوان حکمــی شــرعی
و یــا تکلیفــی دینــی را اثبــات کــرد و بــه عبــارت دیگــر خــواب در زمــره منابــع
اســتنباط احــکام دینــی و شــرعی نیســت .بــه عنــوان مثــال کســی نمــی توانــد
مرجــع تقلیــد خــود را بــر اســاس خــواب انتخــاب کنــد و بایــد از همــان طرقــی
کــه در رســالههای عملیــه آمــده اســت ،انتخــاب نمایــد و یــا شــرعا نمــی تــوان
کســی را بــر اســاس آنچــه در خوابــی در بــاره وی دیــده ایــم ،متهــم بــه گنــاه
و خالفــی کنیــم  .و یــا آن کــه حقانیــت فکــری و عقیدتــی کســی بــا دیــدن
خــواب در بــاره او ثابــت نمــی شــود .بلــه ا گــر کســی بــا مال کهــای دینــی و
عقالنــی ،حقانیــت و درســتی راه و اندیشــه هایــش بــر مــا ثابــت شــود ،آن گاه
دیــدن یــک خــواب مثبــت در بــاره او میتوانــد نشــانه و شــاهدی بــر تاییــد
او باشــد.
 .11امتزاج حق و باطل
بایــد دانســت کــه عمــوم فرقههــا و جریانهــای انحرافــی ممکــن اســت
مطالــب درســت و حقــی نیــز در حرفهــا و عقایــد و رفتارشــان باشــد و همیــن
امــرگاه موجــب میشــود کســانی تامــل و بررســی الزم را در همــه حرفهــا و
عقایــد آنهــا نداشــته و بــه آنهــا متمایــل شــوند .از همیــن رو الزم اســت
همــه عقایــد و اعمــال یــک جریــان و فرقــه وارســی شــود تــا معلــوم شــود کــه
در مســیر حقنــد یــا باطــل؛ و نیــز بایــد دانســت کــه گاه یــک عقیــده اساســی
باطــل در گــروه و یــا جریانــی میتوانــد دلیــل بــر انحــراف کلــی آن باشــد .در
مثــل گفتــه میشــود ماننــد فضلــه ای در دیکــی پلــو اســت کــه کل دیــک را
نجــس میکنــد .امیرالمؤمنیــن علیــه الســام در خطبــه ای از نهــج البالغــه
میفرماینــد یکــی از عوامــل انحــراف افــراد ایــن اســت کــه بــا باطــل ممــزوج و
آمیختــه بــه حــق مواجــه میشــوند و تــوان شــناخت و تفکیــک حــق از باطــل
را پیــدا نمــی کننــد و ای بســا موجــب میشــود کــه تحــت تاثیــر اجــزای حــق،

مهمتریــن راه بــرای شــناخت
عرفانهــای کاذب و فرقههــای انحرافــی
مراجعــه بــه عالمــان شایســته دینــی و فقهــای
شــناخته شــده و مــورد اعتمــاد عمــوم مومنیــن،
و ســئوال و پرســش از آنــان در بــاره ایــن فرقههــا
و عــدم اتــکا و اعتمــاد بــه دریافــت شــخصی
خودمــان اســت .بــدون شــک ایــن مســیری
نجاتبخــش از افتــادن بــه دام انحرافهــا و
منحرفــان خواهــد بــود.
عناصــر باطــل را بپذیرنــد( .خطبــه  50نهــج البالغــة)
در پایــان بایــد متذکــر شــویم کــه مهمتریــن راه بــرای شــناخت
عرفانهــای کاذب و فرقههــای انحرافــی مراجعــه بــه عالمــان شایســته
دینــی و فقهــای شــناخته شــده و مــورد اعتمــاد عمــوم مومنیــن ،و ســئوال
و پرســش از آنــان در بــاره ایــن فرقههــا و عــدم اتــکا و اعتمــاد بــه دریافــت
شــخصی خودمــان اســت .بــدون شــک ایــن مســیری نجاتبخــش از
افتــادن بــه دام انحرافهــا و منحرفــان خواهــد بــود.
پی نوشتها:

 . ۱بحار االنوار ،ج  ،75ص 277
 . ۲بصائر الدرجات ،ج  ،1ص 7
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شأن نزول آیه
ابتــدا بهتــر اســت بــرای فهــم هــر چــه بهتــر آیــه بــه شــأن نــزول آن رجــوع
کنیــم .میدانیــم کــه در نــزول تدریجــی قــرآن ـ بــر خــاف نــزول دفعــی کــه
ً
کل قــرآن دفعتــا بــر رســولاهلل صلــی اهلل علیــه و آلــه در شــب قــدر نــازل شــد ـ
آیــات قــرآن بــر اســاس اتفاقــات و حوادثــی کــه در زمــان رســولاهلل (ص) بــه
وقــوع میپیوســت نــازل میشــد .لــذا بهتــر اســت بــه شــأن نــزول ایــن آیــه
نیــز توجــه کنیــم.
مرحــوم طبرســی از علمــای بــزرگ شــیعه در قــرن  6در تفســیر شــریف
مجمعالبیــان در شــأن نــزول ایــن آیــه مینویســد:
مــی گوینــد آیــه دربــاره مــردى از انصــار نــازل شــد كــه داراى غالمــى ســیاه
پوســت بــه نــام «صبیــح» بــود و ایــن مــرد غالمــش را بــه پذیرفتــن اســام
مجبــور مــی كــرد( .از مجاهد[نــام یکــی از مفســرین قرآن]نقــل شــده اســت).
ســدى [یکــی دیگــر از مفســرین] مــی گویــد :ایــن آیــه دربــاره مــردى از انصــار
كــه نامــش «ابــا الحصیــن» بــود نــازل گشــت .ایــن مــرد دو پســر داشــت .زمانی
کــه تجــار شــام بــه مدینــه آمــده بودنــد و روغــن آورده بودنــد ،در بازگشــت
از مدینــه ،دو پســر ابــى الحصیــن نــزد آنهــا رفتنــد و آنهــا ایــن دو پســر را بــه
دیــن خــود كــه نصرانیــت بــود دعــوت و تبلیــغ كردنــد ،و هــر دو پســر ،نصرانــى
شــدند .ســپس ایــن دو پســر بــه شــام رفتنــد .زمانــی کــه خبــر مســیحی
شــدن آنهــا و رفتــن بــه شــام بــه پدرشــان رســید ،او رســول ا كــرم صلــی اهلل
علیــه و آلــه را در جریــان گذاشــت .بعــد از ایــن واقعــه بــود کــه ایــن آیــه نــازل
شــد و رســول ا كــرم فرمــود« :خداونــد آن دو پســر را دور كنــاد كــه آنــان اول
دســتهاى هســتند كــه بعــد از مســلمان شــدن كافــر شــدند» .ابــو الحصیــن
از اینكــه پیامبــر ا كــرم (ص) بــه دنبــال آنهــا نفرســتاد ناراحــت شــد؛ تــا ایــن
آیــه نــازل شــد ...بعضــى [از مفســرین نیــز] مــی گوینــد :زنــى از انصــار بــود کــه
بچههایــش پــس از بــه دنیــا آمــدن میمردنــد .ایــن زن كــودكان یهــودى را
شــیر م ـیداد .پــس از دعــوت اســام ،در میــان یهودیــان جمعیتــى از انصــار
نیــز زندگــی مــی کردنــد .زمانــی کــه یهودیــان بنــى النضیــر كــوچ كردنــد ،مــردم
گفتنــد :یــا رســول اهَّلل ،پــدران و بــرادران مــا بــا ایناننــد .در ایــن زمــان ایــن
آیــه كریمــه نــازل شــد و حضــرت فرمــود :خویشــاوندان و دوســتانتان را مخیــر
كنیــد ،ا گــر خواســتند شــما را انتخــاب كننــد پــس بماننــد و ا گــر یهودیــان
را انتخــاب كردنــد پــس بایــد برونــد( ».ترجمــه تفســیر مجمعالبیــان ،ج،3
صــص 112-3بــا اندکــی دخــل و تصــرف جهــت روانتــر شــدن متــن)
اقوال مختلف در تفسیر آیه
مرحــوم طبرســی در مجمعالبیــان بــه نقــل از ســایر مفســرین پنــج
تفســیر را بــرای ایــن آیــه ذکــر میکنــد کــه بــه ترتیــب در اینجــا ذکــر میکنیــم:
 .1فقــط دربــاره اهــل كتــاب اســت كــه از آنهــا «جزیــه» گرفتــه میشــد.
بدیــن معنــی کــه ا گــر از کســی جزیــه گرفتــهشــود ،دیگــر او مجبــور بــه پذیــرش
اســام نمیشــود.
 .2درباره همه كفار است ولى بعد از آن با آیه قتال نسخ شد.
 .3مــراد ایــن اســت كــه ا گــر كســى بعــد از جنــگ وارد اســام شــد نگوییــد
كــه بــه ا كــراه اســام را پذیرفتــه اســت .بــه دلیــل اینکــه بعــد از جنــگ وقتــى

ا گر کسی حقانیت اسالم
و دستورات دین مبین برایش محرز
شد ،آنگاه از سر هوای نفس یا تبعیت از
شیطان یا اطاعت از نفس اماره و سایر
عوامل ،خالف دستورات خداوند متعال
را انجام داد ،مستحق عذاب و عقاب
اخروی خواهد بود.

به لحاظ تکوینی ،در پذیرش
دین اجباری نیست و حتی در انجام و
اعمال مناسک دینی نیز اجباری نیست
اما به لحاظ تشریعی ،پس از پذیرفتن دین و
احراز حقانیت دین اسالم ،در انجام دستورات
دین و التزام عملی به آن ،اجبار وجود دارد
و متخلف مستحق عقاب اخروی خواهد
بود.
بــه میــل و رضــاى خــود مســلمان شــد ،اســامش درســت اســت و او مجبــور
نبــوده اســت.
 .4این آیه درباره دستهاى معین از انصار نازل شد.
 .5هــدف ،دســته مخصوصــى نیســت بلكــه بــه طــور كلــى معنــاى آیــه
ایــن اســت كــه در دیــن كــه یــك مســئله اعتقــادى و قلبــى اســت ،ا كــراه و
اجبــار نمیباشــد و فــرد ،آزاد و مخیــر اســت و ا گــر كســى را به گفتن شــهادتین
مجبــور نماینــد و او هــم بگویــد ،ایــن قــول بــه تنهایــی نشــانه دیــن داری
ً
نیســت و ا گــر متقابــا كســى را مجبــور كننــد و كلمــه كفــر آمیــز بگویــد ،كافــر
نخواهــد بــود زیــرا ایمــان و كفــر مربــوط بــه زبــان نیســت و بــه قلــب و باطــن
بســتگى دارد و مقصــود از دیــن هــم همــان دیــن معــروف یعنــى اســام اســت
یعنــى دینــى كــه خــدا آن را برگزیــده اســت(.همان ،ج ،3ص)114
بــه نظــر میرســد قــول پنجــم بهتریــن و معقولتریــن قــول در تفســیر
ایــن آی ـه مبارکــه باشــد.
توضیح تفسیر مختار
در توضیــح بیشــتر ایــن قــول بایــد گفــت :برخــی مســائل هســتند کــه
ً
ماهیــت آنهــا بــه گونـهای اســت کــه اصــوال نمیشــود کســی را بــه آن مجبــور
کــرد .نــه اینکــه امــکان جبــر افــراد موجــود باشــد ،امــا مــا کســی را مجبــور
نمیکنیــم؛ بلکــه ماهیــت برخــی مســائل از اســاس بــه گونهــای اســت کــه
اجباربــردار نیســت .بــرای مثــال نمیشــود کســی را مجبــور کــرد کــه شــخص
دیگــری را دوســت داشــته باشــد .بلــه ،میتــوان کســی را مجبــور کــرد کــه
اظهــار دوســتی بــا شــخصی بکنــد و بــه زبــان بگویــد مــن فالنــی را دوســت
ً
دارم؛ امــا نمیتــوان مجبــورش کــرد کــه قلبــا نیــز آن شــخص را دوســت
َ
داشــته باشــد .یــا فرضــا نمیتــوان كســی را مجبــور کــرد بــه اینکــه معتقــد
باشــد  2ضــرب در  2میشــود  .5بلــه ،میتــوان او را مجبــور نمــود کــه بــه
زبــان اظهــار کنــد حاصــل ضــرب  2در  5 ،2اســت .امــا نمیتــوان او را مجبــور
کــرد کــه بــه ایــن گفتــه اش اعتقــاد نیــز داشــته باشــد .یعنــی در واقــع بــه دلیــل
ماهیــت ایــن مســأله ،از اســاس امــکان اجبــار وجــود نــدارد.
مســأله دیــن و پذیــرش دیــن نیــز از ایــن قبیــل امــور اســت .نمیتــوان
کســی را مجبــور نمــود کــه در قلــب و درون معتقــد بــه حقانیــت اســام
ً
باشــد و اســام را بپذیــرد و اساســا خــدا ایــن اجبــار را تشــریع نکــرده اســت.
بلــه ،میشــود کســی را مجبــور کــرد کــه بــه زبــان اظهــار اســام بکنــد ولــو در
ظاهــر هــم شــده بــدون اعتقــاد درونــی و قلبــی برخــی ظواهــر دینــی را هــم در
اجتمــاع رعایــت بکنــد ،امــا نمیتــوان کســی را مجبــور کــرد کــه در مرحلــه
اعتقــاد نیــز معتقــد بــه حقانیــت اســام باشــد.
توضیح و دفع توهمات موجود پیرامون این آیه
برخــی بــا اســتناد بــه آیــه درصــدد نفــی هرگونــه عــذاب و عقــاب اخــروی
هســتند .بــا توجــه بــه تفســیر ایــن آیــه ،پاســخ ایــن شــبهه و ابهــام روشــن
ً
اســت .ا گــر کســی اصــوال بــه حقانیــت اســام معتقــد نشــده و بــه اصطــاح
ً
حجــت بــر او تمــام نشــده اســت ،چنیــن فــردی اصــوال از محــل بحــث خــارج
اســت و مســتضعف فکــری اســت و مطابــق آموزههــای دیــن مبیــن ،جــزو
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ً
اصوال دینداری و اعتقاد به
حقانیت اسالم به لحاظ تکوینی ،امری
اجباربردار نیست اما این امر منافاتی با این
مسئله ندارد که حکومت اسالمی در مورد برخی
ظواهر دینی در اجتماع ،الزاماتی را وضع کند و
مردم را مجبور به رعایت برخی ظواهر دینی و
شرعی بکند ،حتی در صورتی که برخی افراد
ً
قلبا اعتقادی به این ظواهر نداشته باشند.

مســتضعفین فکــری محســوب شــده و حســاب و کتابــش بــا خداونــد متعــال
اســت؛ امــا ا گــر کســی حقانیــت اســام و دســتورات دیــن مبیــن برایــش محــرز
شــد ،آنــگاه از ســر هــوای نفــس یــا تبعیــت از شــیطان یــا اطاعــت از نفــس
امــاره و ســایر عوامــل ،خــاف دســتورات خداونــد متعــال را انجــام داد،
مســتحق عــذاب و عقــاب اخــروی خواهــد بــود .در واقــع ،دلیــل پیدایــش
ایــن ابهــام ،خلــط بیــن ســاحت تکویــن و تشــریع اســت .بــه لحــاظ تکوینــی،
در پذیــرش دیــن اجبــاری نیســت و حتــی در انجــام و اعمــال مناســک دینــی
نیــز اجبــاری نیســت امــا بــه لحــاظ تشــریعی ،پــس از پذیرفتــن دیــن و احــراز
حقانیــت دیــن اســام ،در انجــام دســتورات دیــن و التــزام عملــی بــه آن،
اجبــار وجــود دارد و متخلــف مســتحق عقــاب اخــروی خواهــد بــود.
امــا در مــورد نفــی الــزام حکومتــی ،بــا اســتناد بــه ایــن آیــه ـ همــان گونــه
کــه در تفســیر آیــه آمــد ـ آیــه مذکــور ناظــر بــه ماهیــت امــر دی ـنداری اســت.
ً
یعنــی اصــوال دی ـنداری و اعتقــاد بــه حقانیــت اســام بــه لحــاظ تکوینــی،
امــری اجباربــردار نیســت امــا ایــن امــر منافاتــی بــا ایــن مســئله نــدارد کــه
حکومــت اســامی در مــورد برخــی ظواهــر دینــی در اجتمــاع ،الزاماتــی را
وضــع کنــد و مــردم را مجبــور بــه رعایــت برخــی ظواهــر دینــی و شــرعی بکنــد،
ً
حتــی در صورتــی کــه برخــی افــراد قلبــا اعتقــادی بــه ایــن ظواهــر نداشــته
باشــند .حــال اینکــه حــدود اختیــارات حکومــت در ایــن زمینــه تــا کجاســت
و چــه مــواردی را میتوانــد اجبــار بکنــد و چــه مــواردی را خیــر و در هــر
مــوردی از چــه ابزارهایــی بــرای اجبــار میتوانــد اســتفاده کنــد و متخلفیــن
را چــه میــزان مجــازات کنــد و  ...مباحــث مســتقلی هســتند کــه در جــای
خــودش در مباحــث مفصــل فقهــی بایــد بحــث و بررســی شــوند و محــل
بحــث ایــن نوشــتار مختصــر نیســت .بنابرایــن الــزام حکومتــی منافاتــی بــا
ایــن آیــه نــدارد و ایــن آیــه در صــدد بیــان مطلــب دیگــری اســت کــه ربطــی
بــه الــزام حکومتــی نــدارد.
از دیگــر شــبهاتی کــه ممکــن اســت در زمینــه ایــن آیــه مطــرح شــود،
منافــات داشــتن ایــن آیــه بــا جهــاد اســت .ایــن نیــز ناشــی از بدفهمــی آیــه
اســت .بــه صــورت مختصــر بایــد گفــت ،جهــاد بــر دو قســم اســت :یــا جهــاد
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ابتدایــی اســت یــا جهــاد دفاعــی .جهــاد دفاعــی بــه معنــی دفــاع از جــان و
مــال و نامــوس در برابــر حمــات بیگانــگان و مهاجمیــن اســت کــه ایــن امــر ـ
لــزوم دفــاع ـ از بدیهیاتــی هســت کــه نــه تنهــا بــرای بشــر بلکــه بــرای حیوانــات
نیــز در دفــاع در برابــر مهاجمیــن ،امــری بدیهــی اســت.
ممکــن اســت تصــور شــود جهــاد ابتدایــی بــا ایــن آیــه در تضــاد اســت.
ایــن تصــور نیــز ناشــی از بدفهمــی ایــن آیــه اســت .جهــاد ابتدایی این نیســت
کــه مســلمین بــه ســرزمین کفــار حملــه کننــد ،و آنهــا را مجبــور بــه پذیــرش
اســام نماینــد ،بلکــه منظــور ایــن اســت کــه ا گــر در ســرزمینی ،حــکام کافــر
مانــع از رســیدن نــدای اســام بــه گــوش مــردم آن ســرزمین هســتند ،بــا آن
حکومــت مبــارزه شــود تــا ایــن مانــع برداشــته شــود .اســتاد مطهــری در
همیــن زمینــه مینویســد:
ً
«مثــا عــدهاى در كشــور كفــرى كــه حكومتــى ضــد دیــن در آنجاســت
زندگــى مىكننــد و چــون آن حكومــت وســیلهاى اســت بــراى بــه زنجیــر
كشــیدن مــردم و جلــوی هــر ایدئولــوژى را مىگیــرد ،چنیــن وضعــى
اجبارپذیــر اســت كــه بــا شمشــیر موانــع را بردارنــد تــا زمین ـهاى بــراى تبلیــغ
آزاد دیــن وجــود پیــدا كنــد .ایــن اســت كــه در عیــن اینكــه بــراى قبــول دیــن
ّ
داریــم« :ال ا ْكـ َ
الدیـ ِـن» ،یعنــى دیــن اجباربــردار نیســت ،ولــى در عیــن
ـراه ِفــى ِ
حــال بایســتى خرطــوم ابوجهلهــا و ولیــد بــن مغیرههــا را زد .مگــر مىشــود
بــا وجــود آنهــا در مكــه ،دیــن پیشــروى كنــد ،یــا در ایــران آن روز و روم آن
زمــان ،مگــر مىشــد بــا وجــود آنگون ـه خرطومهــا دیــن اشــاعه پیــدا نمایــد
و جلــو بــرود؟ در ایــن مــوارد بایســتى بــا شمشــیر زنجیرهــا را زد تــا بعــد از
رفــع موانــع ،از راه تبلیــغ ،مــردم محاســن دیــن را بفهمنــد؛ و مســئله جهــاد
همیــن اســت .جهــاد از دو اصــل ناشــى مىشــود .یكــى ایــن كــه حقیقتــى
اســت ماننــد بهداشــت ،حقیقتــى اســت مؤثــر در پیشــبرد اســام؛ و دیگــر
مســئله مســئولیت انســانها در مقابــل انســانهاى دیگــر ،ماننــد مســئولیت
علــم و بهداشــت داشــتن ،در عیــن اینكــه در مــورد ایمــان داریــم« :ال ا ْكـ َ
ـراه
ّ
الدیـ ِـن» (مجموعــه آثــار ،ج ،24صــص)544-5
ِفــى ِ

ف ن
�
�ر ه� گی ۴

کند وکاوی در فـمنیسم

فریده مهتدی

آیا زنان در طول تاریخ تحت ستم
مردان بوده اند؟
جایگاه انسانی زن در گذشته برتر بود یا
امروز؟
تفکر یک زن سنتی با زن امروزی چه تفاوتی
داشت؟
زن سنتی از رضامندی بیشتری در زندگی
برخوردار بود یا زن امروز؟
چه ظلمی به زنان سنتی می شد و از طرف
چه کسانی؟
آیا امروز زنان خود را کامال آزاد و رها

احساس می کنند؟
آیا در گذشته هم زنان خواهان حقوق
مساوی با مردان بودند؟
نهضت فمنیسم چیست و از کجا اغاز شد؟
آیا این نهضت که به دنبال برابری زنان با
مردان بود به اهداف خود رسید؟
ما در کجای این نهضت قرار داریم؟
این پرسش ها و دهها مورد دیگر در موضوع
زنان ،سئواالتی است که مدتهاست ذهن
مرا درگیر خود کرده است .بر آن شدم با تورق
در منابعی که در دسترس دارم پاسخ آنها را

پیدا کنم .به نظر من بهترین پاسخ ها را باید
از کسانی شنید که مستقیما درگیر این مباحث
بوده اند و عالمانه و نقادانه در این موضوع
مطالعه کرده اند.
سلسله کتابهایی با موضوع فمنیسم در
ترازوی نقد توسط نشر معارف منتشر شده که
انصافا از معدود کارهای مفید و قابل استفاده
نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها است
که به همت عده ای از بانوان خوش ذوق
انتخاب و ترجمه شده است .این کتابها منبع
خوبی برای رسیدن به پرسشهایی در باره
شماره  ۱۸۶خرداد و تیر ۱۳۹۶
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زنان ،تمایالتشان ،تالششان ،و پیروزیها و
شکستهایشان در حوزه خانواده و اجتماع
است.
از این رو که جوامعی مثل ما مورد هجوم
بی وقفه فرهنگ غرب است بهتر است تجربیات
آنان را مرور کنیم و راهی را که در طول سالیان
طوالنی پیموده اند بشناسیم و به زنان
سرزمینمان بشناسانیم.
به ابتدای خلقت انسان برمی گردیم .از
همان شروع خلقت ،پس از خلق آدم ،خداوند
نیاز به وجودی مکمل او را احساس کرد .پس از
زیادی گل آدم حوا را خلق کرد و در وجود این
دو میل و گرایش و عشق به دیگری را قرار داد.
پس قرار شد این دو در کنار هم به آرامش برسند
و وظیفه گسترش نوع بشر را در زمین به عهده
در زندگــی ســنتی انســانها
عمومــا بــه جایــگاه خــود راضــی
بودنــد .مــرد هــر چنــد خــود را قدرتمندتــر
از زن مــی دانســت امــا بــرای خــود وظیفــه
حفاظــت و حمایــت از او و فرزندانــش را نیــز
مــی شــناخت .زن نیــز گرچــه شــاید خــود را
ضعیــف تــر از مــرد مــی دیــد امــا تکیــه گاهــی
اســتوار را پشــت ســر داشــت کــه بــه او در
انجــام وظایفــش کمــک مــی کــرد.

آن دو گذاشت.
آن روز آدم به حوا نگفت :خدا اول مرا خلق
کرد و سپس تو را ،پس من برترم .حوا هم نگفت
تو ناقص بودی و خدا مرا آفرید تا کامل شوی.
هر دو در کنار هم و با هم بودند تا آنجا که هر دو
وسوسه شدند و هر دو فریب شیطان را خوردند
و هر دو از بهشت رانده شدند و به زمین هبوط
کردند.
پس از آن هر دو به اولین وظیفه خود که
انتشار نسل خود در زمین بود همت گماشتند.
سالیان درازی گذشت و زنان و مردان زیادی
از آن دو به وجود آمدند .انبیاء و شرایعی که
خداوند برای راهنمایی بشر می فرستاد فرزندان
آدم و حوا را اعم از زن و مرد در چگونگی عمل به
وظایفشان کمک می کرد .در این میان بودند
کسانی که عصیان می کردند و خالف ،اما سیر
عمومی زندگی بشر اینگونه پیش می رفت .به
جز استثنای قوم لوط که با آموزش شیطان عده
ای از مسیر طبیعی ترسیم شده توسط خداوند
خارج شدند و به اشد مجازات رسیدند ،بقیه
انسانها با تفاوتهایی اندک ،در همان مسیری
که خداوند برای آدم و حوا ترسیم کرده بود
پیش می رفتند.
در تمام طول تاریخ ،مردان سخت تالش
می کردند و نان خانواده کوچک یا بزرگ خود
را درمی آوردند و زنان هم در کنار آنان با پرورش
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فرزندان و کمک به مرد خود در ساختن کانون
خانواده سهیم بودند.
نمی دانیم آیا برای زنان آن روزگار نیز
سؤاالتی مثل سؤاالت ما در این روزگار مطرح
بود یا نه و چه تعداد از زنان آن دوره آرزو داشتند
جای مردان باشند و در بیرون از خانه کار کنند
یا احساس می کردند که به آنان ظلم می شود؟
شاید بگویید در جامعه بدوی و ساده آن
روز اصال نیازی به فکر کردن نبود .همه زندگی
کار بود و خوردن و خوابیدن و تولید مثل! در
این جامعه همه برای بقا سخت کار می کردند و
تفاوتی بین زن و مرد نبود تا کسی آرزوی جایگاه
دیگری را داشته باشد.
اما این بی انصافی است که گذشتگانمان را
نسلی بدون فکر و اندیشه و فقط به دنبال سیر
کردن شکم خود و خانواده خود بدانیم و الغیر.
نگاهی به میراث عظیمی که گذشتگان از خود
باقی گذاشته اند نشان می دهد که آنان ا گر
بیشتر اهل فکر و اندیشه نبودند ،کمتر از ما هم
نبوده اند .مسئله اینجاست که تفاوت آنان با
ما در این بوده است که در جوامع سنتی تعادل
برقرار بوده است .تعادل بین همه عناصر زندگی
از زن و مرد گرفته تا فرزندان و ابزار و وسایل و ...
در زندگی سنتی انسانها عموما به جایگاه
خود راضی بودند .مرد هر چند خود را قدرتمندتر
از زن می دانست اما برای خود وظیفه حفاظت
و حمایت از او و فرزندانش را نیز می شناخت.
زن نیز گرچه شاید خود را ضعیف تر از مرد می
دید اما تکیه گاهی استوار را پشت سر داشت که
به او در انجام وظایفش کمک می کرد.
زن خود را در جایگاه مادر فرزندان یک مرد و
مربی اصلی آنان می دانست و این قدرتمندترین
جایگاه بود :پرورش نسل بعدی .بنابراین نیازی
نداشت تا با مرد خود بر سر تصاحب جایگاهش
درگیر شود .اصال وظایف خشک و سخت مرد
قابل تمنا نبود .البته استثنائاتی در این میان
وجود داشته است و بوده اند زنانی که در آرزوی
نقش و جایگاه مردانه باشند اما هیچ گاه قوانین
و اصول مطابق استثنائات وضع نمی شوند.
البته نباید فراموش کرد که در طول
تاریخ همیشه زنان و کودکان به خاطر ضعف
جسمانی آسیب پذیر بوده و در حوادث و
جنگها در معرض تلفات بوده اند .اما ا گر وظیفه
جنگاوری مردان و دفاع آنان را از خانواده و
تلفاتشان را نسبت به زنان و کودکان به حساب
بیاوریم باز هم تلفات آنان بیشتر بوده است .ا گر
زنان به اسیری می رفتند مردان نیز در میدان
جنگ کشته می شدند.
در طول تاریخ همیشه قدرت در دست
مردان بوده است و همیشه هم عده ای از این
مردان از قدرت خود سوء استفاده کرده اند.
چه در رابطه با زنان و چه با مردانی که تحت
سلطه آنان بودند .این روند ادامه داشت و در
این مسیر زنان قدرتمندی هم آمدند و همچون

یک مرد قدرت نمایی کردند اما روحیه غالب
زنان صلح و سازش و آرامش بخشی به کانون
خانواده و جامعه بود .همان وظیفه ای که
خداوند او را برای آن خلق کرده بود :تعدیل
قدرت مردان و تکمیل وظیفه آنان در اداره
بــه دنـــــــــــــــــبال
رنســانس ،زنــان از زیــر چتــر
حفاظتــی مــردان خــارج شــدند
و خــود بــه دنبــال اســتقالل و
کســب قــدرت برآمدنــد .قدرتــی
کــه بتواننــد بــا مــردان مصــاف کننــد
و از همینجــا بــود کــه نهضــت
فمنیســم آغــاز شــد.

جامعه و وظیفه اختصاصی پرورش نسل آینده.
تا زمانی که این جایگاه ـ جایگاه مادری و
همسری ـ نزد همگان حتی زورگوترین انسانها
با ارزش شناخته می شد ،جوامع طبق برنامه
ریزی شریعت و فطرت و طبیعت پیش می
رفتند و با اندکی فراز و فرود این سیر ادامه
داشت .اما پس از عصر رنسانس بود که نگاه
انسان به عالم و آدم دگرگون شد .دیگر نوع
انسان نه مخلوق خداوندی که قادر و حکیم
است و بهترین تقدیر را برای مخلوق خود رقم
زده و این مخلوق با پیروی از دستورات خداوند
طی طریق می کند و این دنیا را معبری برای
ورود به حیاتی ابدی می داند و در این معبر
حتی مراقب زیر پای خود است تا گیاهی را لگد
نکند و مورچه ای را آزار ندهد بلکه به موجودی
تبدیل شد که قدرت دارد و می تواند همه چیز
را با میل و قدرت خود تغییر دهد.
در نگاه جدید ،جایگاه زن و مرد نیز دچار
دگرگونی شد .از آن پس قدرت ،تنها مال ک برای
سنجش یک انسان نیرومند شد .قدرتی که با
آن می تواند بر همه کاستی ها و نامالیمات غلبه
کند و طبیعت را در تسخیر کامل خود درآورد و
حتی زنان را.
به دنبال رنسانس ،زنان از زیر چتر حفاظتی
مردان خارج شدند و خود به دنبال استقالل
و کسب قدرت برآمدند .قدرتی که بتوانند با
مردان مصاف کنند و از همینجا بود که نهضت
فمنیسم آغاز شد.
«نقطه آغازین جنبش [فمنیسم] در فرانسه
از قرن  14توسط کریستین دوپیزا و در انگلستان
در قرن  17توسط ماری استل بود .دیگر
جنبشها نیز ادامه دهنده راه این افراد بود .در
شروع ،این جنبش ها خواهان حق رأی برای
زنان و در ادامه طالب حق مشارکت زنان در
مشاغل مختلف اجتماعی و توسعه ّکمی زنان
در مرا کز مختلف اشتغال بود .از دیگر نظرات

مطرح شده توسط تداوم بخشان این جنبش
ها این بود که تفاوت های بین مردان و زنان
را ناشی از طبیعت آنان ندانسته ،بلکه نتیجه
آموزش متفاوت دو جنس تلقی می کردند .در
نظر اینان دسترسی دختران به آموزش باید
به آنها این آمادگی را بدهد که بتوانند تمامی
نقش هایی را که جامعه ویژه مردان می داند،
به عهده گیرند .طرد اخالق جنسی دوگانه و
حق زن در استفاده از لذت مستقل از ازدواج ،از
فمنیســم در امریــکا از قــرن
 91و قبــل از آن بــا شــعار رهایــی
زنــان از رنــج خانــه داری و بچــه داری
آغــاز شــد و در مراحــل بعــدی بــه آزادی
جنســی خــارج از چارچــوب خانــواده رســید
و ا کنــون بــه رســمیت دادن بــه حقــوق زنــان
همجنــس بــاز و آزادی از هــر گونــه قیــد
و بنــد اخالقــی و عرفــی و اجتماعــی
رســیده اســت.
جمله آرمانهای این جنبش ها بود»
جنبش فمنیسم یا رهایی زنان در
کشورهای دیگر نیز ادامه یافت .فمنیسم در
امریکا از قرن  19و قبل از آن با شعار رهایی
زنان از رنج خانه داری و بچه داری آغاز شد
و در مراحل بعدی به آزادی جنسی خارج از
چارچوب خانواده رسید و ا کنون به رسمیت
دادن به حقوق زنان همجنس باز و آزادی از
هر گونه قید و بند اخالقی و عرفی و اجتماعی
رسیده است .فمنیسم افراطی امروز معتقد
است اصال وجود مردان غیر ضروری است و هیچ
نیازی به آنان نداریم!
بعد از قرنها ستیز فمنیست ها با مردان،
ا کنون این سؤال مطرح است :آیا امروز با همه
به اصطالح آزادی هایی که زنان به آن دست
یافته اند ،احساس رضایت و خوشبختی می
کنند؟
«به گفته خانم سوزان فالودی در کتاب بک
لش در پشت این شادی و سرور و بزرگداشت
پیروزی زنان در امریکا و در ورای اخباری که
همواره و بی وقفه تکرار می شود که مبارزه
برای حقوق زن به ثمر نشست ،پیام دیگری
خودنمایی می کند .این پیام به زنان می گوید:
ا کنون شما آزاد و برابر هستید ولی هیچ وقت
بدبخت تر از این نبوده اید .یا به قول خانم بتی
فریدان :امروز تنهایی زنان مستقل ،سالمت
روانی آنها را تهدید می کند .او می افزاید :ا کنون
زنان به یک بحران جدید هویت مبتال شده اند
که اسم خاصی ندارد .چطور ممکن است زنانی
که در چنین مشکالت بغرنج و خطرآفرینی به سر
می برند ،خوشبخت نامیده شوند .ا گر زنان به
آنچه می خواهند رسیده اند پس دیگر مشکل
چیست؟ جواب این معما یک چیز بیشتر
1

نیست و آن همان برابری و تساوی زن و مرد
است که موجب همه این بالیا شده است .زنان
افسرده و غمگین هستند چون ازادند .زنان
بــه دلیــل تبــادالت
فرهنگــی زیــادی کــه امــروزه بیــن
جوامــع وجــود دارد همــه کــم و بیــش
تحــت تأثیــر جنبــشهــای فمنیســتی بــوده
و در بعضــی کشــورها مثــل کشــور مــا ،فعــاالن
فمنیســتی از درون و بیــرون در قالــب
ســازمانهــای بیــن المللــی ســال هاســت
کــه در پــی ترویــج ایــن گفتمــان بــوده و
تــا حــدودی نیــز موفــق شــده انــد.
اسیر و برده آزادی خود شده اند»...
به دلیل تبادالت فرهنگی زیادی که امروزه
بین جوامع وجود دارد همه کم و بیش تحت
تأثیر جنبش های فمنیستی بوده و در بعضی
کشورها مثل کشور ما ،فعاالن فمنیستی از
درون و بیرون در قالب سازمانهای بین المللی
2

سال هاست که در پی ترویج این گفتمان بوده
و تا حدودی نیز موفق شده اند .شاید بتوان
با ترسیم مسیری که کشورهای پیشروی این
جنبش پیموده اند برخی زنان و دخترانی را
که هنوز در انتخاب این مسیر تردید دارند ،در
انتخابشان راهنمایی کرد.
مستندات ما نظرات نخبگان و دلسوزان
جوامع غربی است که با تحقیق در تاثیر مخرب
این جنبش در نابودی بنیان های خانوادگی و
اجتماعی در غرب با استفاده از آمار ،خواهان
بازگشت زنان جامعه خویش به جایگاه اصلی
خودشان هستند .ما در آینده با استفاده از
همین نظرات به بررسی تاثیرات فمنیسم
در خانواده ،کودکان ،اجتماع و  ...خواهیم
پرداخت .انشاءاهلل
پی نوشتها:
 .1فمنیسم در امریکا ،نویسندگان :وندی
شیلت ،پاسنو ،کریستاهاف سومرز ،سیلویا آن
هیولت ،نشر معارف ،ص 9
 . 2همان ص  9و 10
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ف ن
�
�ر ه� گی ۵
مجمــوع تعاریفــی کــه جامعهشناســان بــرای
«فرهنــگ» ارائــه کردهانــد ،فرهنــگ را شــامل هفــت
مؤلفــۀ هنجارهــا ،نمادهــا ،نقشهــا ،بینشهــا ،ارزشهــا،
ســاختارهای اجتماعــی و علــوم و فنــون میداننــد 1.انتقــال
مفاهیــم فرهنگــی بیــن نس ـلهای مختلــف ضامــن بقــای
آن فرهنــگ اســت و بــا توجــه بــه اینکــه رفتارهــا ،اخالقیــات،
اعتقــادات ،قضاوتهــا و ارزشهــا آموختنــی هســتند؛
در هــر دورهــای از زندگــی ،انســان بــه واســطۀ پیــروی از
الگوهــا ،قواعــد و ســبک زندگــی را میآمــوزد 2.ایــن الگوهــا
میتواننــد واقعــی و زنــده یــا نمادیــن و ســمبولیک باشــند؛
3
امــا کارکــرد آنهــا در انتقــال فرهنگــی یکســان اســت.
استعمار نوین با الگوسازی
مفاهیم لیبرالیسم فرهنگی در قالبهای
مختلف ،راه را برای حضور سیاسی ،نظامی
و اقتصادی خود آماده میکند .بررسی اتفاقات
سالهای اخیر ،به خصوص در موارد حساسی
چون انتخابات ،مذا کرات و ارتباطات بینالمللی
و ...نشان از شدت یافتن هجوم تفکر لیبرال
دمکراسی برای استحالۀ همهجانبۀ فرهنگ
اسالمی کشورمان دارد؛
اســتعمار نویــن بــا الگوســازی مفاهیــم لیبرالیســم
فرهنگــی در قالبهــای مختلــف ،راه را بــرای حضــور
سیاســی ،نظامــی و اقتصــادی خــود آمــاده میکنــد .بررســی
اتفاقــات ســالهای اخیــر ،بــه خصــوص در مــوارد حساســی
چــون انتخابــات ،مذا کــرات و ارتباطــات بینالمللــی و...
نشــان از شــدت یافتــن هجــوم تفکــر لیبــرال دمکراســی
بــرای اســتحالۀ همهجانبــۀ فرهنــگ اســامی کشــورمان
دارد؛ چنــان که"مقــام معظــم رهبــری" در ســخنرانی خــود
فرمودنــد« :خا کریــز فرهنگــی در کشــور ا گــر سســت باشــد،
همــهچیــز از دســت خواهــد رفــت .امــروز بعــد از  ۳۸ســال
از پیــروزی انقــاب ،انگیــزۀ دشــمنان بــرای نفــوذ در حصــار
فرهنگــی از روز ّاول بیشــتر اســت ...روشهــا را هــم کــه شــما
میبینیــد :ایــن شــیوههای فضــای مجــازی و تبلیغــات
گونا گــون و ماهــواره و...؛ آمــاج ایــن حرکــت هــم درســت
همــان چیــزی اســت کــه مایــه و هســتۀ اصلــی ایجــاد نظــام
4
اســامی شــد؛ یعنــی ایمــان دینــی».
نظــام لیبرالیســم فرهنگــی کــه بــر پایــۀ مبانــی
اومانیســتی و بازتعریــف ارزشهــای لیبرالــی شــکل
میگیــرد ،بــرای گســترش هژمونــی خــود ،نیــاز بــه عرضــۀ
قالبهــا و الگوهــای مناســب دارد .یکــی از مهمتریــن
ابزارهــای نیــل بــه ایــن هــدف ،رســانهها هســتند کــه
بــا الگوســازی ســبک زندگــی غربــی در ســطح وســیع بــه
یکسانســازی فرهنگــی و تحقــق جهانیســازی خدمــت
میکننــد .

کارکرد رسانه

بــا توجــه بــه قــدرت بیهمتــای رســانه و گســترش
آن در عصــر حاضــر ،کارکردهــای متنوعــی بــرای آن قابــل
تصــور اســت کــه برخــی مثبــت و برخــی منفــی هســتند .ایــن
کارکردهــا عبارتنــد از:
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نقــــش رســانههــ
لیبــــــرالیسم فــــ
محسن پور یزدان ،کارشناس ارشد تفسیر قرآن

ــــا در الگـوســــازی
ــــرهـــــــــنگی

1.1آمــوزش :رســانهها فراهمآورنــدۀ دانــش و
شــکلدهندۀ ارزشهــا بــوده و مــردم از آنهــا
تأثیــر میپذیرنــد .رســانهها بــا انتشــار اطالعــات
و معلومــات جدیــد ،دانســتنیهای عملــی،
5
فرهنگــی و اجتماعــی افــراد را تکمیــل میکننــد.
2.2نظــارت اجتماعــی :نظــارت رســانه بــر محیــط،
شــامل رســاندن اخبــار ضــروری ،افشــاء فســاد
یــا چالشهــای اجتماعــی و ...میشــود .البتــه
کارکــرد نظارتــی و مراقبتــی رســانه در شــرایط
ً
افــراط یــا تفریــط ،مشکلســاز خواهــد بــود ،مثــا
تأ کیــد بیــش از حــد بــر خطــرات و تهدیدهــا در
6
جامعــه ،باعــث ایجــاد وحشــت میشــود.
3.3برجستهســازی :رســانهها بــا اولویتگــذاری
پیــا م و عرضــۀ اطالعــات و اخبــار گزینشــی بــه
برجستهســازی آنهــا میپردازنــد 7.بدیــن
صــورت تعییــن میکننــد کــه افــراد بــه چــه چیــز
فکــر کننــد ،هــر چنــد نتواننــد بــر چگونگــی تفکــر
8
افــراد تأثیــر بگذارنــد.
4.4ارتقــاء جامعهپذیــری افــراد :جامعهپذیــری
فراینــدی اســت کــه بــا آموزش افــراد ،موجــب بروز
قوانیــن رفتــاری جامعــه و انتظــارات فرهنگی آن،
در شــخصیت روانــی آنهــا میشــود 9.بــا عرضــۀ
ارزشهــا ،باورهــا و قراردادهــای جامعــه توســط
رســانه ،ثبــات رفتــار اجتماعــی ،جامعهپذیــری
و ترغیــب افــراد بــه مشــارکت فعــال اجتماعــی
10
شــکل میگیــرد.
5.5نوگرایــی و توســعه :توســعۀ پایــدار ،بــا تعامــل
میــان مــردم و مشــارکت فعــال گروههــای
اجتماعــی ارتبــاط دارد .ایــن تعامــل و مشــارکت
در ســایۀ نظــام جامــع ارتباطــات رســانهای کــه
میتوانــد باعــث رفــع اختالفــات و تضادهــای
ارزشــی موجــود در رفتارهــای مــردم شــود ،بــه
11
وجــود میآیــد.
6.6همگنســازی ســایق و همبســتگی
اجتماعــی :رســانهها ،موجــب نزدیکــی
ســلیقهها ،خواســتها و انتظــارات افــراد
یــک جامعــه میشــوند .بدیــن صــورت،
خردهفرهنگهــا و فرهنگهــای خــاص و مجــزا
ناپدیــد شــده و بــهنوعــی تشــابه میــان تمامــی
12
ســا کنان یــک جامعــه میرســیم.
7.7بحرانزدایــی :رســانههای گروهــی میتواننــد
در کاهــش بحرانهــای مختلفــی ماننــد
ن هویــت یــا حــوادث تهدیدکننــدۀ ثبــات
بحــرا 
رسانهها با انتشار برنامهریزی
شدۀ مفاهیم و اطالعات ،در سلیقۀ
کودکان و نوجوانان تأثیر مستقیم دارند.
برنامههایی که بدون سانسور تصویری و
کالمی ،از رسانههای غربی پخش میشوند ،با
نمایش بیپروای روابط نامناسب ،این رفتارها
را به امری بدیهی و عادی در ذهن کودک بدل
میکنند.

شماره  ۱۸۶خرداد و تیر ۱۳۹۶
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اجتماعــی ،کارکــرد مؤثــری داشــته باشــند.
8.8خبررســانی و آ گاهیبخشــی :رســانهها بــا تحلیــل صحیــح
حــوادث و آ گاهســازی افــراد از علــل آنهــا ،موجــب تغییــر در
جهانبینــی انســانها میشــوند یــا بــا تبلیغــات صحیــح ،آنهــا را
14
از نیازهــای واقعیشــان آ گاه مینماینــد.
9.9تخریــب یــا تقویــت پایــگاه اجتماعــی :رســانهها بــا
ّ
معروفیتبخشــی بــه اشــخاص و گروههــا بــه آشــکار کــردن یــا
ارتقــاء پایــگا ه آنــان میپردازنــد .همچنیــن بــا شایعهســازی،
برچســبزنی و ...میتواننــد پایــگاه اجتماعــی آنهــا را تخریــب
15
نماینــد.
1010تبلیغــات :رســانهها بهتریــن بســتر بــرای تبلیغــات گســترده و
جهتدهــی بــه انتخــاب افــراد هســتند.
 1111برچس ـبزنی :گاهــی اوقــات در رســانهها ،بــا ایجــاد جـ ّـو روانــی
و تبلیغاتــی ،افــرادی را بــه انحــراف از قانــون یــا قانونشــکنی متهــم
َ
میســازند و بــه آنهــا انــگ یــا برچســب میزننــد .بــه عنــوان مثــال،
سیاهپوســتان جامعــه آمریــکا در رســانههای آن کشــور چنیــن
16
وضعیتــی دارنــد.
1212شایعهســازی :شــایعه ،گــزار ه یــا گمانــی اســت کــه مال کهــای
اطمینانبخــش بــرای رســیدن بــه صحــت آن وجــود نداشــته
باشــد 17.هنگامــی کــه جامعــه مشــتاق کســب خبــر دربــارۀ چیــزی
اســت امــا اطالعــات موثقــی از آن نــدارد ،مســتعد پذیــرش شــایعه
میشــود و رســانه میتوانــد بــا ارائــۀ اطالعاتــی تحریفشــده،
18
شایعهســازی کنــد.
1313سرگرمســازی :رســانهها بــا پخــش برنامههــای ســرگرمکننده،
بــر الگــوی رفتــار افــراد در اوقــات فراغــت تأثیــر میگذارنــد .ایــن امــر،
گاهــی ذائقــه و ســلیقۀ هنــری جامعــه را ارتقــاء میدهــد و گاهــی
باعــث غفلــت افــراد و تنـ ّـزل ســلیقۀ عمومــی بــرای گــذران صحیــح
19
اوقــات فراغتشــان میشــود.
ّ
در نتیجــه بــا توجــه بــه گســتردگی ،نفــوذ بــاال و تنــو ع کارکــرد رســانهها،
میتــوان آنهــا را ابــزاری بیبدیــل بــرای ترویــج افــکار ،عقایــد ،باورهــا و
13

20

هــــــــــــــر چـــــــــــند بــــــــــــرخی
اندیشمندان ،نهادها و قدرتهای
مالی «وال استریت» و بانکداران بزرگ
را کنترلکنندگان هالیوود میشناسند؛ اما
بررسی دقیقتر نشان میدهد که اتاق
فکر ناپیدایی از یهودیان صهیونیسم
آنرا مدیریت میکنند.
فرهنــگ حا کــم بــر آنهــا دانســت.

حیطــۀ عملکــرد رســانههای غر بــی بــر مبنــای لیبرالیســم
فرهنگــی
تبلیغات مدرن
از نظــر اجتماعــی ،تبلیغــات بــه معنــای ارائــۀ آ گاهیهــای خــاص و
ِاعمــال نظــر در جهتدهــی بــه افــکار عمومــی بــا اســتفاده از وســایلی ماننــد
زبــان ،خــط ،تصویــر و نمایــش اســت .ایــن آ گاهیبخشــی و جهتدهــی
میتوانــد درســت ،دقیــق و شــفاف یــا نادرســت ،مبهــم ،دروغیــن و
20
غرضآلــود باشــد.
تبلیغــات کنونــی ،بیشــتر بــه ارائــۀ اطالعــات غیرمســتقیم و مبهــم
پرداختــه و بــا ایجــاد جاذبههــای حســی ،مخاطــب را فریــب داده و او
را بــه هــدف مــورد نظــر خــود ســوق میدهنــد" 21.دیویــد پوتــر" در مــورد
هــدف تبلیغــات تجــاری میگویــد« :هــدف تبلیغــات ،برانگیختــن آرزوهــای
نهفتــه یــا بیــدار کــردن و تحریــک نیازهایــی اســت کــه در وهلــۀ اول در
خواســتههای شــخصی قــرار ندارنــد .تبلیغــات میکوشــد تــا افــراد را بــه
خریــد یــک کاال وادار نمایــد امــا نــه بـ ه خاطــر مزایــای کاال و یــا نیــاز افــراد بــه
22
آن؛ بلکــه بـه خاطــر نیــاز و میلــی کــه خــود تبلیغــات آن را ایجــاد میکنــد».
آثــار منفــی تبلیغــات غربــی در ُبعــد فرهنگــی شــامل :بردگــی فکــری

آنهــا بــا عرضــۀ اطالعــات
انبوه ،بیهدف ،بــدون تحلیــل و
گسســته ،ضمــن آمیختــن حــق و باطل ،بــا
بمبــاران اطالعاتــی مخاطــب ،قــدرت تحلیــل
و جمعبنــدی او را کاهــش داده و در ایــن بیــن
بــا طراحــی دقیــق و هنــری ،گزارههــای مبتنــی
بــر باورهــا و ارزشهــای فرهنگــی و سیاســی
خــود را بــه او میقبوالننــد.
مخاطبــان ،ایجــاد مصرفگرایــی کاذب ،ایجــاد اندیشــۀ تکســاحتی و
مادیگرایانــه ،تخریــب ارزشهــای جامعهگــرا یــا انســانی ،از خــود بیگانگــی و
تقلیــد فرهنگــی و ...هســتند 23.در ُبعــد اجتماعــی نیــز تبلیغــات میتواننــد
باعــث ســوق دادن جامعــه بــه ســوی نیازهــای کاذب ،ترویــج مدگرایــی،
تعریــف کاذب مقــام و منزلــت اجتماعــی ،تغییــر نامعقــول گروههــای
مرجــع ،ایجــاد جامعــۀ مصرفــی و تأثیــر بــر ســبک زندگــی افــراد ،ایجــاد
حــس سرشکســتگی اجتماعــی و بــروز جرایــم ،فراوانــی انتخــاب و کاهــش
24
انتخابهــای عاقالنــه و ...شــوند.
از نظــر اخالقــی نیــز تبلیغــات رســانههای کنونــی بــا چالشهــای
متعــددی ماننــد :نقــض حریــم شــخصی افــراد ،انحصــار تبلیغاتــی ،ســوء
اســتفاده از زنــان و برهنهگرایــی ،اســتفاده ابــزاری از کــودکان ،تغییــر عــادات
25
صحیــح و ســبک زندگــی ،تخریــب محیــط زیســت و ...همــراه هســتند.
28 29 27 26
. . . .
ذهنیتسازی نسل نو
رســانهها بــا انتشــار برنامهریــزی شــدۀ مفاهیــم و اطالعــات ،در
ســلیقۀ کــودکان و نوجوانــان تأثیــر مســتقیم دارنــد .برنامههایــی کــه بــدون
سانســور تصویــری و کالمــی ،از رســانههای غربــی پخــش میشــوند ،بــا
نمایــش بیپــروای روابــط نامناســب ،ایــن رفتارهــا را بــه امــری بدیهــی و
عــادی در ذهــن کــودک بــدل میکننــد 30.بــا توجــه بــه تفکــرات اومانیســتی
ســازندگان برنامههــای غربــی ،کــودکان بــه طــور غیرمســتقیم و ناخــودآ گاه
در معــرض پیامهــای کفرآمیــز ،ضددیــن و منافــی اخــاق ،قــرار میگیرنــد.
شــخصیتهای داســتانی از میکیمــوس و پلنــگ صورتــی تــا هریپاتــر،
بتمــن ،بنتــن و ...هــر یــک پشــتوانهای از تفکــر ،فرهنــگ ،ادبیــات و
ّ
جذابیتهــای رســانهای،
ســبک زندگــی غربــی را بــا خــود دارنــد و از طریــق
آنهــا را در میــان کــودکان دنیــا ترویــج میکننــد.
روابــط عاطفــی خــارج از چارچوبهــای اخالقــی و قهرمانســازی از
شــخصیتها ،تأثیــر بســیار عمیقــی بــر کــودکان دارنــد .کــودکان بــدون
توجــه بــه بــار ارزشــی آنهــا ،خــود را بــا شــخصیت محبوبشــان منطبــق
کــرده و رفتارهــای او را در ذهــن خــود بــه عنــوان مــا ک و معیــار نیکــی ثبــت
مینماینــد .آنهــا بــدون توجــه بــه تغایــر رفتــار شــخصیت محبوبشــان بــا
31
ارزشــها و فرهنــگ جامعــه ،از او تقلیــد میکننــد.
جهانیسازی با انتشار ماهوارهای
شــبکههای ماهــوارهای بــه علــت امــکان پخــش آنهــا در فضــای
جغرافیایــی گســترده ،ســهولت دریافــت آنهــا در شــرایط مختلــف و دشــواری
مقابلــه بــا نشــر امواجشــان ،یکــی از حربههــای مهــم نظــام الگوســازی
لیبرالیســم فرهنگــی هســتند.
ً
هــم ا کنــون حــدود هفــده هــزار شــبکۀ ماهــوارهای فعالنــد کــه غالبــا
ّ
مــروج ســبک زندگــی لیبــرال ،فرهنــگ عریانــی و بــی بندوبــاری بــوده و
بنیــان خانوادههــا را نشــانه گرفتهانــد .برنامههــای ایــن شــبکهها بــا پخــش
تبلیغــات و پویانماییهــای هــدفدار ،در حــال تغییــر نگــرش کــودکان و
هدایــت آنهــا بــه شــیوۀ زندگــی غربــی هســتند .برای جوانــان نیــز مجموعهای
از انــواع موســیقیها ،فیلمهــای خشــن یــا مســتهجن را بــا عنــوان ســرگرمی

و تفریــح عرضــه کــرده و هویــت ،ایمــان و آیندهنگــری را از آن میگیرنــد.
بــرای بزرگســاالن نیــز انبوهــی از فیلمهــا و ســریالها تهیــه شــده کــه در
قالــب داســتانهای فریبنــده ،انفعــال آنهــا در برابــر توســعۀ مــادی غــرب،
اباحهگــری و بیقیــدی مذهبــی ،بیتعهــدی نســبت بــه روابــط خانوادگــی
صحیــح و سســت شــدن بنیــان خانــواده را بــه ارمغــان میآورنــد .اقتصــاد
بومــی جوامــع هــم بــا تبلیــغ کاالهــای مختلــف و ایجــاد حــس مصرفزدگــی
و مدگرایــی در افــراد بــه قهقــرا م ـیرود.
بــا بررســی شــبکههایی کــه بــه زبــان فارســی و بــه قصــد تأثیرگــذاری
بــر جامعــۀ ایــران اســامی برنامهســازی میکننــد ،میتــوان آنهــا را بــه
شــبکههای خبــری و سیاســی ،شــبکههای مـ ّ
ـروج فرهنــگ و ســبک زندگــی
ّ
غربــی و شــبکههای اعتقــادی و مذهبــی بــرای مقابلــه بــا تشــیع تقســیم
کــرد کــه همگــی در جهــت اســتعالی لیبرالیســم فرهنگــی و تضعیــف و نفــی
فرهنــگ اســامی عمــل مینماینــد.
آزادی افســـــــــار گسیخــــــتهای که
لیبرالیسم مطرح میکند ،ارضاء جنسی را
از وسیلۀ تولیدمثل به هدفی لذتگرایانه ّ
مبدل
َ
نموده که در اشکالی انحرافی و افراطی نمود
یافته است .در نتیجه هرزهپردازی به شکلهای
مختلف مانند داستان متنی ،داستان ّ
مصور ،تصویر،
پویانمایی ،فیلم و ...روابط جنسی را مقابل دید
مخاطب قرار داده و رسانهها ،تمامی جوامع
جهان را هدف یک تهاجم هرزهپردازانه قرار
دادهاند.
هالیوودیسازی سینما
هالیــوود کــه مطر حتریــن نظــام خلــق محصــوالت ســینمایی اســت،
بــه عنــوان قطــب برنامهســازی تصویــری آمریــکا ،فعالیتهــای مربــوط بــه
تولیــد ،توزیــع و نمایــش فیلــم در جهــان را تحــت ســیطرۀ خــود قــرار داده
اســت 32 .امکانــات آمریــکا در توزیــع محصــوالت ســینماییاش در عرصــۀ
جهانــی و تبلیغــات وســیع از مهمتریــن عوامــل نفــوذ و ســلطۀ لیبرالیســم
فرهنگــی و طــرح تفکراتــی ماننــد دهکــدۀ جهانــی ،جهانیشــدن ،آمریکایـی
33
شــدن و ...اســت.
هــر چنــد برخــی اندیشــمندان ،نهادهــا و قدرتهــای مالــی «وال
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اســتریت» و بانکــداران بــزرگ را کنترلکننــدگان هالیــوود میشناســند؛
امــا بررســی دقیقتــر نشــان میدهــد کــه اتــاق فکــر ناپیدایــی از یهودیــان
صهیونیســم آنرا مدیریــت میکننــد 35.در ایــن نظــام ا گــر کســی مخالــف
اعتقــادات صهیونیســتی بــوده یــا بیطــرف باقــی بمانــد ،از حیطــۀ هالیــوود
رانــده میشــود 36 .نشــریۀ آمریکایــی «کریســتین فــری نیــوز» در اینبــاره
ً
مینویســد« :صنعــت ســینما در آمریــکا کامــا یهــودی اســت و هــر کــس را
کــه در جرگــۀ آنــان نباشــد از میــدان بــه در میکننــد .همــۀ دس ـتاندرکاران
37
ایــن صنعــت ،یهــودی یــا طرفــدار یهــود هســتند».
هالیــوود در هــر دورۀ زمانــی ،بــه حســب شــرایط سیاســی و اجتماعــی
و رویدادهــا و تحــوالت جهانــی ،تولیداتــش را بــر اهــداف و خطمش ـیهای
گردانندگانــش منطبــق نمــوده اســت 38و بــه عنــوان ابزار گســترش لیبرالیســم
فرهنگــی ،تأثیــرات منفــی زیــادی ماننــد :انفعــال مخاطبیــن و ترویــج تســلط
فرهنــگ آمریکایــی بــر جهــان ،ترویــج خشــونت و وحشــیگری ،ترویــج
فســاد و ابتــذال ،اسالمســتیزی و ایجــاد تصویــر منفــی از مســلمانان ،ایجــاد
تصویــر مثبــت از یهودیــان و دفــاع از آنــان (ماننــد تأ کیــد بــر هولوکاســت)،
ترویــج خرافــات و تزلــزل اعتقــادات دینــی (همچــون نــگاه تقدیــری بــه نظــم
هســتی ،حلــول شــیطان در انســان ،افســانههای آخرالزمانــی ،ظهــور ناجــی
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غربــی ،ســفر بــه ســرزمین موعــود) و ...بــر جوامــع هــدف داشــته اســت.
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کشورهای غربی که داعیۀ
لیبرالیسم و رهایی انسان از قید دین
و اخالق را دارند ،نقش غیرقابل انکاری
در تولید عمدۀ هرزهپردازی دارند .بیش از
 57درصد محصوالت هرزۀ اینترنتی در آمریکا،
نزدیک به  51درصد در اروپا و بقیه در سایر
مناطق جهان تولید میشوند

بهرهبرداری از شبکههای مجازی
شــبکههای اجتماعــی مجــازی ،وســیلهای بــرای بیــان دیدگاههــا و
بســتر گفتمــان افــراد در قالــب یــک فعالیــت مدنــی و ابــراز هویــت جمعــی
گروههــای مختلــف و تبــادل فرهنگــی آنهــا هســتند .شــبکههای مجــازی
فوایــدی ماننــد امــکان انتقــال ســریع اطالعــات ،خبررســانی ســریع ،شــرکت
افــراد در گروههــای تخصصــی ،تولیــد درآمــد ،امــکان عرضــۀ مســتقیم کاال
و ...دارنــد .هــر چنــد هــر فــرد یــا گــروه گمنامــی میتوانــد در اینترنــت بــه
ترویــج عقایــد و نظراتــش بپــردازد؛ ولــی فنــاوری برخــی کشــورها نظیــر آمریکا،
بــه طــور غیررســمی یــک انحصــار ســایبری را بــر اینترنــت ایجــاد کــرده اســت.
طبــق بــرآورد "آنتونــی گیدنــز" نــود درصــد مجمــوع اطالعاتــی کــه در مخــازن
اطالعاتــی سراســر جهــان نگهــداری میشــود ،در دســترس دولــت آمریــکا یــا
ً
ســازمانهای آمریکایــی اســت 40.بدیــن ترتیــب ،اینترنــت غالبــا بــه عنــوان
ابــزاری در خدمــت نشــر مفاهیــم دنیــوی و ضددینــی شــناخته میشــود
کــه بــر غفلــت بشــر از رشــد انســانی و خدا گرایــی تمرکــز نمــوده اســت.
شــبکههای مجــازی نیــز بســتری بــرای تأثیرگــذاری بــر بدنــۀ سیاســی،
فرهنگــی و اجتماعــی جوامــع و اجــرای اغــراض پنهــان طراحــان خــود در
جهــت نفــوذ و انحــراف فرهنگــی و حتــی برانــدازی حکومتهــای مخالــف
شــدهاند 41.نمونــۀ ایــن عملکــرد را میتــوان در ســوء اســتفادۀ دســتگاه
دیپلماســی آمریــکا از فیسبــوک و توئیتــر در انجــام انقالبهــای مخملــی و
ســاماندهی فتنــۀ ســال  88در ایــران ،مشــاهده کــرد.
آنهــا بــا عرضــۀ اطالعــات انبوه ،بیهدف ،بــدون تحلیــل و گسســته،
ضمــن آمیختــن حــق و باطل ،بــا بمبــاران اطالعاتــی مخاطــب ،قــدرت
تحلیــل و جمعبنــدی او را کاهــش داده و در ایــن بیــن بــا طراحــی دقیــق و
هنــری ،گزارههــای مبتنــی بــر باورهــا و ارزشهــای فرهنگــی و سیاســی خــود
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را بــه او میقبوالننــد.
ایــن شــبکهها ضمــن رصــد ،جاسوســی و ذخیــرۀ اطالعــات کاربــران،
در بســیاری مــوارد بــه مدیریــت نافرمانــی مدنــی و دینی ،بســیج تــودهای
افــکار عمومــی در فضــای مجــازی ،ترویــج جدایــی دیــن از سیاســت ،ایجــاد
شــکاف اعتقادی ،ایجــاد شــبهه و شــایعه ،نشــر ا کاذیــب ،ایجــاد مــوج
فرهنگــی و اجتماعــی ،تحقیــر ّ
قومیتــی و مذهبــی بــرای مخــدوش کــردن
وحــدت اجتماعــی ،تمســخر ارزشهــا و آرمانهــای دینــی ،ایجــاد بدبینــی
بــه مســئولین و متولیــان دینــی ،ترویــج انفعــال در دفــاع از جبهــه حــق و...
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پرداختهانــد.
"جــان کــری" در اینبــاره میگویــد« :ا گــر از ایــن همــه انــرژی و جاهطلبــی
بــه درســتی اســتفاده شــود ،میتــوان آینــدۀ ایــن منطقــه [غــرب آســیا] را در
اختیــار گرفــت؛ چــرا کــه جوانــان و ملتهــای خاورمیانــه بــا دنیــا ارتبــاط
مســتقیم برقــرار میکننــد و همــۀ چیزهایــی را کــه در غــرب در دســترس
ملتهاســت ،از دولتهــای خــود طلــب میکننــد .لــذا بایــد از ایــن فرصــت
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بــزرگ بــه خوبــی اســتفاده کــرد».
هرزهپردازی
آزادی افسارگســیختهای کــه لیبرالیســم مطــرح میکنــد ،ارضــاء
جنســی را از وســیلۀ تولیدمثــل بــه هدفــی لذتگرایانــه ّ
مبــدل نمــوده کــه
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َ
در اشــکالی انحرافــی و افراطــی نمــود یافتــه اســت .در نتیجــه هرزهپــردازی
ّ
مصــور ،تصویــر،
بــه شــکلهای مختلــف ماننــد داســتان متنــی ،داســتان
پویانمایــی ،فیلــم و ...روابــط جنســی را مقابــل دیــد مخاطــب قــرار داده و
رســانهها ،تمامــی جوامــع جهــان را هــدف یــک تهاجــم هرزهپردازانــه قــرار
دادهانــد .هــر چنــد در ظاهــر هــدف هرزهپــردازان کســب درآمــد اســت ،ولــی
بــا توجــه بــه گســترش بی ّ
حــد و مــرز هرزهپــردازی ،حمایــت دولتهــای
غربــی از آن ،تبلیــغ ســتارگان فیلمهــای جنســی و ...میتــوان هــدف اصلــی
گســترش هرزهپــردازی را ترویــج فســاد اخالقــی و ّ
ضدیــت بــا آموزههــای
دینــی دانســت.
کشــورهای غربــی کــه داعیــۀ لیبرالیســم و رهایــی انســان از قیــد دیــن
و اخــاق را دارنــد ،نقــش غیرقابــل انــکاری در تولیــد عمــدۀ هرزهپــردازی
دارنــد .بیــش از  75درصــد محصــوالت هــرزۀ اینترنتــی در آمریــکا ،نزدیــک
بــه  15درصــد در اروپــا و بقیــه در ســایر مناطــق جهــان تولیــد میشــوند و در
میــان محتویــات حــدود  100هــزار ســایت ،تصاویــر و فیلمهــای مســتهجن
در مــورد کــودکان مشــاهده میشــود .بیــش از  70میلیــون نفــر در طــول
بـــه بهانـــۀ آزادی بیـــان و
جلوگیـــری از نقـــض حقـــوق اجتماعـــی
افـــراد ،نرمافزارهـــای فیلترشـــکن توســـط
نهادهایـــی کـــه در صداقـــت آنهـــا تردیـــد
بســـیاری اســـت (نظیـــر  )VOA ، BBCبـــه
صورت رایـــگان در اختیار کاربـــران ایرانی قرار
میگیـــر د .

هفتــه بــه ســایتهای هــرزه ســر میزننــد کــه حــدود  20میلیــون آنهــا از
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آمریــکای شــمالی هســتند.
هــر چنــد دسترســی بــه شــبکههای هرزهپــردازی در ایــران ممنــوع و
محــدود شــده اســت؛ ولــی طبــق آمارهــای موجــود ،مراجعــۀ کاربــران ایرانــی
بــه آنهــا ،قابــل توجــه و نگرانکننــده اســت .ســه عامــل عمــدۀ زیــر نشــان
میدهنــد کــه ایــران اســامی یکــی از اهــداف اصلــی تهاجــم هرزهپــردازی
اســت:
1.1دسترســی بــه مطالــب هــرزۀ جنســی در کشــورهای غربــی
هزینه َبــر اســت ولــی آنهــا را رایــگان یــا بــا قیمــت اندکــی در اختیــار
کاربــران ایرانــی بــه خصــوص جوانــان میگذرانــد.
2.2حجــم قابــل توجهــی از محتــوای هرزهپــردازی ،بــه زبــان
فارســی و بــا توجــه بــه فرهنــگ اجتماعــی ایــران ســاخته شــده و
هــدف آنهــا تغییــر نگــرش کاربــران بــه ارتباطــات جنســی و تغییــر
ســبک زندگــی اســامی آنهاســت.
3.3بــه بهانــۀ آزادی بیــان و جلوگیــری از نقــض حقــوق اجتماعــی
افــراد ،نرمافزارهــای فیلترشــکن توســط نهادهایــی کــه در
صداقــت آنهــا تردیــد بســیاری اســت (نظیــر  )BBC، VOAبــه
صــورت رایــگان در اختیــار کاربــران ایرانــی قــرار میگیــرد.
پینوشتها:

 - 1اســمیت ،فیلیــپ .درآمــدی بــر نظریــه فرهنگــی .حســن پویــان .تهــران :دفتــر پژوهشهــای
فرهنگــی .دوم .1387 :ص.18-19
 - 2رک :شرفی ،محمد رضا .جوان و نیروی چهارم زندگی .تهران  :سروش.۱۳۸۰ .
 - 3رک :کرومبولتــز ،جــان .تغییــر رفتارهــای کــودکان و نوجوانــان .ترجمــه یوســف کریمــی.
تهــران  :فاطمــی .اول .1382 :ص .45
 - 4همــو .ســخنرانی در جمــع ائمــه جماعــات مســاجد اســتان تهــران.1395/5/31 .
(دسترســی در )khamenei.ir
 - 5رک :معتمدنــژاد ،کاظــم .وســایل ارتبــاط جمعــی ،ج  .1تهــران :دانشــگاه عالمــه
طباطبایــی .پنجــم .1385 :ص. 5

 - 6نــک :ســورین ،ورنــر و جیمــز تانــکارد .نظریههــای ارتباطــات .ترجمــه علیرضــا دهقــان.
تهــران :دانشــگاه تهــران .ســوم .1386 :ص.450
 - 7رک :شــا کری ،مجتبــی .رســانههای جمعــی و انتخابــات ریاســت جمهــوری .قــم :مرکــز
پژوهشهــای اســامی صــدا و ســیما.1384 .
 - 8رک :الزار ،ژودیت؛ افکار عمومی ،ترجمه مرتضی کتبی .تهران :نی.1385 .
 - 9رک :دفلور ،ملوین .پیشین .ص.637
 - 10نــک :گیــل ،دیویــد و بریجــت ادمــز .الفبــای ارتباطــات .ترجمــه رامیــن کریمیــان .تهــران:
مرکــز تحقیقــات رســانهها .اول .1384 :ص.97
 - 11رک :باهنر ،ناصر .رسانهها و دین .تهران :صدا و سیما .دوم .1387 :ص .28-31
 - 12رک :ســاروخانی ،باقــر .جامعهشناســی ارتباطــات .تهــران :اطالعــات .هفدهــم.1385 :
ص. 87
 - 13رک :کریمــی ،ســعید .رســانهها و تقویــت مشــارکت مــردم در صحنههــای سیاســی و
اجتماعــی .قــم :بوســتان کتــاب .اول .1382 :ص .170
 - 14نک :ساروخانی ،باقر .جامعهشناسی ارتباطات .پیشین .ص.91
 - 15همان .ص .84
 - 16رک :ســتوده ،هدای ـتاهلل .آســیب شناســی اجتماعــی .تهــران :آوای نــور .ششــم.1379 :
ص .132-136
 - 17رک :آلپــورت ،گــردن و لئــو پســتمن .روانشناســی شــایعه .تهــران :مرکــز تحقیقــات صــدا
و ســیما .دوم.1374 :ص .9
 - 18رک :کوئــن ،بــروس .مبانــی جامعهشناســی .ترجمــه غالمعبــاس توســلی و رضــا فاضــل.
تهــران :ســمت .ســوم .1373 :ص.330
 - 19رک :سورین ،ورنر و جیمز تانکارد .پیشین .ص.454
 - 20رک :ترابی ،علی ا کبر .جامعه شناسی تبلیغات .تهران :فروزش .اول .1381 :ص .20
 - 21رک :کوفمــان ،ران .تبلیغــات :گذشــته حــال آینــده .برگزیــده مقــاالت نشــریه ســیاحت
غــرب  .قــم :دفتــر عقــل .اول .1388 :ص.37
 - 22دفلــور ،ملویــن و دیگــران .شــناخت ارتباطــات جمعــی .ترجمــه ســیروس مــرادی .تهــران:
انتشــارات صدا و ســیما .اول .1383 :ص. 439
 - 23بــرای مطالعــۀ تفصیلــی ،رک :محکــی ،علیاصغــر .آرای انتقــادی بــر آ گهیهــای بازرگانــی
تلویزیونــی .پژوهــش و ســنجش1381 .130 :29 .
 - 24بــرای مطالعــه تفصیلــی ،رک :کوفمــان ،ران .پیشــین .ص / .39روســتا ،احمــد و
دیگــران .مدیریــت بازاریابــی .تهــران :ســمت .پنجــم .1380 :ص / .120ســاعتچی ،محمــود.
رفتــار مصرفکننــده و تبلیغــات .پژوهــش و ســنجش / .1381 .224 :29 .بهــار ،مهــری.
مطالعــات فرهنگــی اصــول و مبانــی .تهــران :ســمت .اول .1386 :ص .169 -176
 - 25رک :دیویــد ،فــردآر .مدیریــت اســتراتژیک .ترجمــه علــی پارســاییان .تهــران :دفتــر
پژوهشهــای فرهنگــی .بیتــا .ص.56-57
 - 26رک :گیدنز ،آنتونی .جامعهشناسی .پیشین .ص.587

 - 27نــک :اســتریناتی ،دومنیــک .نظریههــای فرهنــگ عامــه .ترجمــه ثریــا پــا ک نظــر .تهــران:
گام نــو .1379 .ص .274
 - 28رک :داوری عدالــت پنــاه ،آمنــه .تبلیغــات تلویزیونــی و تأثیــر آن بــر کــودکان .1387 .ص
( .10دسترســی در(arshadfile.ir
 - 29نــک :بحرینــی زاده ،منیــژه و مســعود حراقــی .مقــاالت کنگــره بینالمللــی علــوم انســانی
اســامی ،ج  .3تهــران :آفتــاب توســعه .اول.1394 :
 - 30نــک :باهنــر ،ناصــر .فناوریهــای رســانهای و ایفــای نقشهــای فرهنگــی .رســانه
(فصلنامــۀ وســایلجمعی).1385 .19 :17 .
 - 31رک :همــو .دیــن ،رســانه و کــودک .اتحادیــه رادیــو تلویزیونهــای اســامی .تهــران .اول:
 .1390ص .74 – 78
 - 32بــرای بررســی تفصیلــی تاریخچــه ،رک :تامســون ،کریســتین و دیگــران .تاریــخ ســینما.
ترجمــه روبــرت صافاریــان .تهــران :مرکــز ،اول .1383 :ص / . 64صمــدی ،روشــن .فرهنــگ
فــن ســینما و تلویزیــون .تهــران :معلــم .اول .1376 :ص.357
 - 33رک :صفاتــاج ،مجیــد .ســینمای ســلطه .تهــران :ســفیر اردهــال .اول .1387 :ص99
– .95
 - 34رک :گومــری ،دا گالس .تاریــخ تحلیلــی ســینمای جهــان .گــروه مترجمــان .تهــران:
فارابــی .1377 .ص .193
 - 35رک :صفاتاج ،مجید .صهیونیسم و رسانه .پیشین .ص.71
 - 36نــک :فر جنــژاد ،محمدحســین .اســطورههای صهیونیســتی ســینما .تهــران :هــال.
اول .1388 :ص.51-52
 - 37ابوغنیمــه ،زیــاد .یهــود در فرهنــگ ،تبلیغــات و رســانههای غــرب .ترجمــه عبدالفتــاح
احمــدی .تهــران :ضیــاء اندیشــه .اول .1380 :ص.71
 - 38بــرای مطالعــه تفصیلــی ،رک :ســمتی ،محمدمهــدی .عصــر ســی.ان.ان و هالیــوود.
تهــران :نــی .اول .1385 :ص.100
 - 39رک :ســماواتی ،زهــرا .ســلطه رســانهای صهیونیســم در امریــکا .تهــران :عــروج .اول:
 .1383ص.86-91
 - 40گیدنز ،آنتونی .جامعهشناسی .پیشین .ص.585
 - 41رک :مــاه پیشــانیان ،مهســا .شــبکههای اجتماعــی و آســیبهای سیاســی و روانــی.
فصلنامــه رهآورد نــور.16 :35 .
 - 42نــک :مهــدوی ،شــهرام .آنارشیســم فرهنگــی در اینترنــت .پاســدار اســام.44 :330.
( .1388دسترســی در )hawzah.net
 - 43رک :موســیپور ،ســمانه .نقــش رســانههای فراملــی در برانــدازی حکومتهــا.
(دسترســی در )dana.ir
 - 44رک :کــری ،جــان .ســخنرانی در بنیــاد کارنگــی .گــزارش خبــری( .1394/8/8 .دسترســی
در (gerdab.ir
 - 45برای دستیابی به آمار ،رک15/jun/2016/theguardian.com/culture :
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قــرآن کریــم بــا امــر بــه عــدل و احســان؛ 1بــه ایــن مهــم اشــاره میکنــد
کــه همانگونــه کــه بیعدالتــی ،بنیــان اجتمــاع را متزلــزل میکنــد،
بیتوجهــی بــه احســان و نیكــوكاری نیــز موجــب بــه وجــود آمــدن
جامعــهای خشــک و بــیروح میشــود.
مــروری بــر تعالیــم اســامی نشــانگر آن اســت كــه گســتره احســان
وســیع و مصادیــق آن غیرقابــل شــمارش اســت و هــر كاری كــه ِگ ِرهــی
از مشــكالت فــرد یــا جامعــه بــاز كنــد و یــا آنــان را در برابــر خطــرات
حفــظ نمایــد ،در زمــره نیكــوكاری محســوب میشــود ،امــا ســخن
ایــن نوشــتار دربــاره یکــی از بارزتریــن مصادیــق نیكــوكاری یعنــی
دســتگیری از نیازمنــدان جامعــه اســت؛ نــه آن نیازمندانــی كــه از
رهگــذر تنبلــی و تنپــروری بــه فقــر كشــیده شــدهاند ،بلكــه آنانــی
كــه تــاش بسیارشــان گــره از مشکالتشــان نمیگشــاید و یــا بــه علــت
كهولــت ســن ،بیمــاری ،معلولیــت ،ورشكســتگی ،درگذشــت همســر و
سرپرســتی كــودكان یتیــم و ...بــا ســختی زندگــی میگذراننــد.

قــرآن کریــم در آیــات پرشــمار همــگان را موظــف بــه رســیدگی بــه امــور
ایــن افــراد نمــوده و مســلمانان را بــه ایــن مهــم توجــه مىدهــد كــه اختــاف
افــراد در تواناییهــا و موهبتهــا ،بههی ـچروی توجیهگــر تمایــز معیشــتى و
پذیرفتــن فاصلــه طبقاتــى نیســت؛ چــرا کــه فاصلــه طبقاتــی ،امــت اســامی
را از یكدیگــر جــدا مىكنــد و بــرادرى اســامى را پایمــال مىســازد و چهــره
زیبــاى اســام و اخالقیــات آرمانــى آن را زشــت مىنمایانــد .بــه دیگــر ســخن
پــول و دارایــی امتیــاز نیســت بلكــه خداونــد متعــال بــه هــر كــس امكانــات
مــادی بیشــتری بخشــیده اســت ،مســئولیت او را نیــز در برابــر نیازمنــدان
دوچنــدان فرمــوده اســت تــا از ایــن رهگــذر هــم توانگــران جامعــه مــورد
آزمایــش قــرار گیرنــد و بــا بخشــیدن دارایــی خــود بــه رشــد و کمــال برســند
و هــم صبــر و شــكر نیازمنــدان مــورد آزمایــش قــرار گیــرد وگرنــه ا گــر انفــاق و
كمــك بــه نیازمنــدان تنهــا بــرای پــر كــردن شــكمها بــود ،خداونــد متعــال
بهتــر میتوانســت شــكمها را ســیر كنــد و آنــان را توانمنــد و بینیــاز ســازد.
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زیــاد انجــام بــده كــه نیكــوكار و بــدكار ،هــر دو در قیامــت پشــیمان خواهنــد
بــود .نیكــوكار میگویــد :كاش كارهــای نیــك بیشــتری انجــام مــیدادم و
بــدكار میگویــد :كوتاهــی كــردهام».
گرچــه بحــث پیرامــون انــواع احســان ،ویژگیهــای محســنین ،آثــار
و آداب نیکــوکاری و عواقــب دوری از ایــن آمــوزه اســامی و مــورد ســفارش
معصومــان علیهــم الســام فــراوان اســت و در ایــن مجــال نمیگنجــد امــا
نکتــه اساســی آن اســت کــه منشــأ فاصلــه طبقاتــی در جامعــه امــروز و راهــکار
کاســتن از چنیــن فاصلــه ای چیســت؟
پاســخ آن اســت کــه گرچــه فاصلــه طبقاتــی از دیرزمــان وجــود داشــته
اســت و معصومــان علیهــم الســام در همــه زمانهــا در مســیر اصــاح
ایــن رویــه بودهانــد؛ ولــی بــه نظــر میرســد ایــن فاصلــه در حــال گســترش
اســت و هــر یــک از مــا وظیفــه داریــم بــه عنــوان امــر بــه معــروف و نهــی از
منکــر از گســترش آن بکاهیــم تــا از آســیبهای پرشــمار آن بکاهیــم .مهــم
آن اســت کــه توجــه داشــته باشــیم کــه ایــن آســیبها تنهــا نیازمنــدان را
در برنمیگیــرد بلکــه فرا گیــر بــوده و همــگان َ را آســی َبپذیر خواهــد نمــود.
َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ ُّ ْ
الدن َیــا
فرمایــد :أخــاف أن یفتــح علیكــم
رســول خداصلــی اهلل علیــه و آلــه می
َ
َب ْعــدی َف ُی ْنكـ َـر َب ْع ُض ُكـ ْـم َب ْعضـ ًـا َو ُی ْنك َر ُكـ ْـم َأ ْهـ ُـل َّ
السـ َـم ِاء ِع ْنـ َـد ذ ِلـك؛« 3مــن بیــم
ِ
ِ
ِ
دارم كــه دنیــا بــر شــما گشــوده شــود و برخــی از شــما كــه توانگــر میشــوید،
بعضــى دیگــر را كــه تهیدســت میباشــند ،نشناســید .در آن هنــگام اهــل
آســمان هــم منکــر شــما شــده [شــما را نخواهنــد شــناخت و در نــزول رحمــت
یــا دفــع و رفــع بــا و نقمــت ،جانــب شــما را نخواهنــد گرفــت]».
عوامل غفلت از نیکوکاری و گره گشایی از مشکل نیازمندان
گرچــه منشــآ گســترش ایــن فاصلــه در جامعــه امــروز متعــدد اســت امــا
در ایــن جایــگاه بــه چنــد نمونــه اشــاره میشــود:
نخســت .متأســفانه بایــد اعتــراف کــرد کــه در جامعــه امــروز نیازمنــدان
بیــش از گذشــته فراموششــدهاند .چرایــی ایــن امــر را میتــوان در ذیــل
گرفتاریهــای روزمــره جســتجو کــرد .جامعــه کنونــی چنــان گرفتــار چشــم و
همچشــمی و مســابقه در تجمــات و ثروتانــدوزی ،شــهرت و مقامطلبــی
و  ...شــده اســت کــه نــه فرصتــی بــرای رســیدگی بــه خانوادههــای نیازمنــد
بهویــژه نیازمنــدان فامیــل و همســایگان دارد و نــه ســرمایهای بــرای
دســتگیری باقــی میمانــد چــرا کــه هــر آنچــه بــه دســت مـیآورد در راســتای
4
مــوارد پیشگفتــه هزینــه میکنــد.
دوم .بســیاری از مــا بــه ایــن مهــم توجــه نداریــم کــه افــزون بــر مســئوالن
نظــام 5و ثروتمنــدان جامعــه 6دیگــر اقشــار جامعــه نیــز کــه توانایــی کمــک
مالــی ندارنــد ،در برابــر نیازمنــدان مســئولاند چنانکــه خداونــد متعــال در
چنــد ســوره از قــرآن کریــم تأ کیــد میفرمایــد کــه عــدم تشــویق دیگــران بــه

اطعــام تهیدســتان از نشــانههای انــکار دیــن ،عــدم ایمــان بــه خداونــد
متعــال و ...اســت 7.ایــن آیــات نشــانگر آن اســت کــه ا گــر خــود قادر بــه اطعام
مســتمندان (و گرهگشــایی) نیســتیم موظفیــم دیگــران را بــه آن تشــویق
كنیــم .بــا چنیــن دیدگاهــی هیــچ فــردی از جامعــه اســامی بــدون وظیفــه
باقــی نمیمانــد و همــگان موظفانــد در جهــت گرهگشــایی و فقرزدایــی از
ایــن خانوادههــا اقــدام کننــد.
ََ َ ْ ً
َُ
ْ
ً َ
ـع ُمؤَ ِمنــا َشـ ْـیئا ِم ّمــا
ـن منـ 
امــام صــادق علیــه الســام میفرمایــد :أ ّی ََمــا ُمؤ ِمـ ٍ 
ـاج إ َل ْیــه َو ُهـ َـو َی ْقــد ُر َع َل ْیــه مـ ْـن ع ْنــده أ ْو مـ ْـن ع ْنــد َغ ْیــره أ َق َامـ ُـه ُ
َی ْح َتـ ُ
اهَّلل َیـ ْـو َم
ْ َ َ ِ ُ ْ ِ َ ّ ً َ ْ ُ ِ ُ ُ ْ َ َّ ِ ً ِ َ ْ َ ِ ُ َ ِ ْ ِ ُ َ ًِ َ َ ِ ُ َ ِ ُ ِ ُ ِ َ ُ َ ُ َ َ
ال ِقیامـ ِـة َمســودا وجهــه مزرقــة عینــاه مغلولــة یــداه ِإلــى عن ِقـ ِـه فیقــال هــذا
َ
َْ ُ ّ
َّ
َ َ َ َ َ ُ َ ُ ُ َّ ُ ْ َ ُ
ــار؛« 8هــر مؤمنــى
الخا ِئــن ال ِــذی خــان اهَّلل و رســوله ثــم یؤمــر ِب ِــه ِإلــى الن ِ
كــه توانایــى دارد نیــاز مؤمنــى را خــود و یــا از راه دیگــرى بــرآورده كنــد و
نكنــد ،خداونــد در قیامــت ،او را روســیاه ،کبــود چشــم و دســت بــه گــردن
بستهشــده ،محشــور مىكنــد .ســپس گفتــه مىشــود :ایــن ،آن خائنــى
اســت كــه بــه خــدا و پیامبــر خــدا ،خیانــت كــرده اســت .آنــگاه ،فرمــان داده
مىشــود تــا وارد آتــش [دوز خ] شــود».
 ســوم .عــدم آ گاهــی مــردم از آثــار انفــاق و دســتگیری از نیازمنــدان،
عامــل دیگــری بــرای ایــن مســئله اســت .در آیــات و روایــات پرشــماری،
اهمیــت انفــاق ،آثــار مــادی و معنــوی گرهگشــایی از نیازمنــدان و
پیامدهــای عــدم دســتگیری از فقــرا ذکــر شــده اســت امــا عمــوم مــردم از آن
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کــم اطالعانــد و یــا اهمیــت آن را دریافــت نکردهانــد.
پیامــد بیتفاوتیهــای پیشگفتــه آن اســت کــه نیازمنــدان بیــش از
گذشــته از اجتمــاع فاصلــه بگیرنــد و جایگاهــی بــرای خویــش قائــل نباشــند.
ـانى آنــان را خدشـهدار مىســازد و بــه خودبــاوری
چنیــن نگرشــی كرامــت انسـ ِ
آنــان آســیب میزنــد .چنیــن احساســی افــزون بــر آنكــه باعــث میشــود
نتواننــد از حقــوق اجتماعــی و سیاســی خــود در جامعــه دفــاع كننــد ،آنــان
را از همزیســتى بــا دیگــران و حضــور آشــكار در اجتمــاع محــروم مىكنــد و
بــه همیــن خاطــر ارتبــاط آنــان بــا طبقــات مختلــف جامعــه قطــع میشــود.
ْ
ْ
اینجــا اســت كــه امیــر مؤمنــان علیــه الســام میفرمایــد :ال ِغ َنــى ِفــی ال ُغ ْر َبـ ِـة
ْ
ُ
َْْ
َو َطـ ٌـن َو الفقـ ُـر ِفــی ال َو َطـ ِـن غ ْر َبــة؛« 01ثروتمنــدی در غربــت ،ماننــد در وطــن
بــودن اســت و تهیدســتی در وطــن ،هماننــد در غربــت (زیســتن) اســت».
از ایــن رو محرومــان چنــان در اجتمــاع زندگــى مىكننــد كــه گویــى
در آن نیســتند و بــه همیــن خاطــر هــر روز بیشازپیــش مــورد غفلــت و
فراموشــی قــرار مىگیرنــد .داســتان بــه همیــن جــا ختــم نمیشــود بلكــه
كســی كــه از اجتمــاع دور اســت ،از اقــوام و فامیــل نیــز دوری میكنــد چــرا كــه
نمیتوانــد هماننــد آنــان زندگــی كنــد و بــه خاطــر آنكــه اقــوام زندگــی ســاده
و بــدون تجمــات او را نبیننــد و مــورد طعنــه واقــع نشــود ،از رفتوآمــد بــا
اقــوام نیــز خــودداری میكنــد.
از ایــن رهگــذر ،دیــن اســام بــر عیــادت ،مصاحبــت و همنشــینی
بــا فقــرا و هــر برنام ـهای كــه ارتبــاط بــا آنــان را قویتــر ســاخته و آنــان را بــه
صحنــه اجتمــاع برگردانــد ،ســفارش بســیار میکنــد .رســول خداصلــی اهلل
علیــه و آلــه در ســفارش خــود بــه ابــوذر میفرمایــد:
«ای ابــوذر! همنشــین مســا كین بــاش و هــرگاه بیمــار شــدند
بــه عیادتشــان بــرو و هنگامیكــه وفــات کردنــد بــر آنــان نمــاز
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بخــوان و همــه ایــن كارهــا را بــا اخــاص انجــام بــده».
سیره معصومان در رسیدگی به نیازمندان
مــروری بــر ســخنان و ســیره معصومــان علیهــم الســام نیــز
گویــای دغدغــه جــدی آنــان دربــاره ایــن قشــر از جامعــه بــوده
اســت .چنانکــه امیرمؤمنــان علیــه الســام خان ـهای كــه در
یكــی از محــات بــود را بــرای اســتفاده مســتمندان وقــف
نمــود؛ 21و امــام حســن علیــه الســام دو بــار تمــام امــوال و
دارایــی خــود را در راه خــدا خــرج میکــرد و ســه بــار ثــروت
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خــود را بــه دو نیــم تقســیم کــرده و نصــف آن را بــرای خــود و
31
نصــف دیگــر را در راه خــدا بخشــید.
دربــاره امــام ســجاد علیــه الســام و امــام صــادق علیــه الســام نیــز
میخوانیــم كــه پــس از پاســى از شــب ،كیسـهاى را كــه در آن نــان و گوشــت
و پــول بــود ،بــه دوش مىگرفتنــد و بهصــورت ناشــناس ســراغ نیازمنــدان
رفتــه و میــان آنهــا تقســیم مىكردنــد .هنگامــى كــه امــام علیــه الســام
رحلــت میفرمــود و آن كمكهــا قطــع میشــد ،فقــرا میفهمیدنــد كــه آن
41
مــرد ناشــناس ،امــام علیــه الســام بــوده اســت.
حضــرت علــى علیــه الســام  ،عثمــان بــن حنیــف ـ نماینــده
خــود و حا كــم بصــره ـ را بــه خاطــر حضــور در مجلســی كــه
ثروتمنــدان حضــور داشــتهاند امــا از فقــرا كســى در آنجــا
نبــوده اســت ،مــورد توبیــخ قــرار داده و مىفرمایــد:
مهمانــى مردمــى را بپذیــرى كــه
« ...گمــان نمىكــردم
ِ
نیازمندانشــان (از ایــن غــذا) محــروم شــده و ثروتمندانشــان
بــر ســر ســفره دعــوت شــدهاند ،اندیشــه كــن در كجایــى؟ و بــر
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ســر كــدام ســفره مىخــورى؟» .
سیره علمای شیعه در نیکوکاری
بــه گواهــی تاریــخ ،پــس از معصومــان علیهــم الســام  ،عالمــان شــیعه
نیــز رســیدگی بــه زندگــی فقــرا و نیازمنــدان را جزیــی از وظایــف خویــش
دانســته و همــواره بــر ایــن مســئله بهصــورت عملــی تأ كیــد داشــتهاند.
«ســید مرتضــی»  -كــه یكــی از علمــای بــزرگ قــرن ســوم
بهعنــوان نمونــه
ِ
كنــار تربیــت شــا گردانی همچــون شــیخ طوســی و تألیــف
ه.ق اســت -در ِ
هشــتاد كتــاب و مســئولیتهای مختلــف اجتماعــی ،پیوســته مراقــب
حــال مســتمندان و مواظــب بســیاری از خانوادههــای نیازمنــد بــود .بــرای
بســیاری از افــراد بیبضاعــت ماهیانــه پــول میفرســتاد .پــس از رحلــت
ســید كــه ماهیانــه قطــع گردیــد ،متوجــه شــدند كــه ایــن كمــك از طــرف ایــن
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عالــم بزرگــوار بــوده اســت».
دربــاره «شــیخ زینالدیــن مازندرانــی»  -از شــا گردان صاحــب جواهــر
و شــیخ انصــاری 81و مرجــع تقلیــد جمعــی از شــیعیان -نوشــتهاند :تــا
میتوانســت قــرض میكــرد و بــه نیازمنــدان مــیداد و هــر چنــد وقــت كــه
یكــی از ثروتمنــدان هنــد بــه كربــا میآمــد قرضهــای او را میپرداخــت.
فرزنــد ایــن عالــم جلیلالقــدر میگویــد :در یكــی از ســفرها كــه پــدرم بــه
ســامرا مـیرود ،در آنجــا ســخت بیمــار شــده و میــرزای شــیرازی از او عیــادت
میكنــد .پــدرم بــه میــرزای شــیرازی میگویــد :مــن هیچگونــه نگرانــی از
مــردن نــدارم و تنهــا نگرانــی مــن ایــن اســت كــه بنابــر عقیــده مــا شــیعیان،
پــس از مــردن ،روح مــا بــه امــام عصــر عجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف عرضــه
میشــود ،ا گــر امــام ســؤال بفرماینــد :زیــن الدیــن! مــا بــه تــو بیــش از ایــن
اعتبــار و آبــرو داده بودیــم تــا بتوانــی قــرض كنــی و بــه فقــرا بدهــی ،چــرا
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نكــردی؟ مــن چــه جوابــی بــه آن حضــرت میتوانــم بدهــم؟
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دربــاره آیــت اهلل العظمــی مرعشــی نجفــی نیــز میخوانیــم :در اول
هــر مــاه وجــوه قابــل توجهــی را بــرای تعــدادی از بازاریهــای تهــران
میفرســتاد تــا بــر اســاس فهرســتی کــه پیشتــر بــه آنــان داده بــود ،بیــن
فقــرا و مســتمندان تقســیم كننــد .شــاید خیلــی از صاحبــان منــازل هــم
نمیدانســتند کــه ایــن پــول از کجــا میرســد و از چــه کســی حوالــه شــده
اســت .مرحــوم آقــا بازاریــان را قســم داده بــود تــا زنــده اســت هیــچ کــس
02
حتــی فرزندانــش از ایــن موضــوع مطلــع نشــوند».
خالصــه آنکــه کاســتن از مشــکالت نیازمنــدان و جلوگیــری از افزایــش
فاصلــه طبقاتــی و کاســتن از آســیبهای اجتماعــی و فرهنگــی ،نیازمنــد
عــزم جــدی و همگانــی هســتیم.
مســئوالن حکومــت اســامی و همــه دســتاندرکاران نهادهــای
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حمایتــی موظفانــد رســیدگی بــه محرومــان جامعــه را در اولویــت
ـان خــود و نیازمنــدان را آســان
برنامههــای خویــش قــرار دهنــد و ارتبــاط میـ
کننــد امــام صــادق علیــه الســام میفرمایــدَ :أ ُّی َمــا ُم ْؤ ِمــن َك َ
ـن
ان َب ْی َنـ ُـه َو َ َب ْیـ َ 
ٍ
َ
َ ٌ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ
ُْ
ـیرة ألـ ِـف
ـور م ِسـ
َمؤ ِمـ ٍـن ِحجــابُ ضــر َب اهَّلل ُ بینــه و بیــن الجنـ ِـة ســب ِعین ألــف سـ ٍ
الســور إلــى ّ
عــام َمــا َب ْیـ َـن ّ
ـور؛« 12هــر مؤمنــى كــه خــود را از دســترس مؤمــن
السـ
ٍ
ِِ
ِ ّ ّ
دیگــر دور نگــه دارد ،خداونــد عزوجــل میــان او و بهشــت هفتــاد هــزار حصــار
بكشــد ،كــه میــان هــر حصــار بــا حصــار دیگــر ،هــزار ســال راه اســت».
روحانیــان و نویســندگان نیــز وظیفــه دارنــد بیشازپیــش بــه تبییــن
وظیفــه مــردم در برابــر محرومیــن بپردازنــد و آثــار کمــک بــه نیازمنــدان و
پیامدهــای عــدم دســتگیری از آنــان را بازگــو کننــد.
عمــوم مــردم نیــز وظیفــه دارنــد نهایــت تــاش خویــش را در جهــت
کــم کــردن فاصلــه نیازمنــدان بــا ســایر مــردم بـهکار بندنــد .بهعنــوان نمونــه
برخــی افــراد کــه از توانایــی مناســبی برخوردارنــد ،حمایــت مــادی از یــک
یــا چنــد خانــواده نیازمنــد را بــر عهــده گیرنــد چنانكــه در برخــی اخبــار
تاریخــی آمــده اســت امــام ســجاد علیــه الســام صــد خانــوار نیازمنــد را تحــت
پوشــش داشــت 22.البتــه الزم اســت بــر ایــن مهــم توجــه داشــته باشــیم کــه
بهتریــن شــیوه حمایــت از ایــن خانوادههــا آن اســت کــه کمکهــا بهواســطه
نهادهــای حمایتــی و یــا بهصــورت ناشــناس انجــام پذیــرد تــا افــزون بــر
حفــظ آبــروی خانوادههــا ،مشــکالتی را بــرای حامیــان بــه وجــود نیــاورد.
برخــی دیگــر کــه توانایــی حمایــت مالــی ندارنــد بــا حمایــت معنــوی خویــش
گرهگشــای مشــکالت ایــن خانوادههــا باشــند بهعنــوان نمونــه معرفــی یــک
خانــواده مســتمند بــه افــراد نیکــوکار ،میتوانــد بســیاری از مشــکالت آنــان را
حــل نمایــد و یــا بهکارگیــری یــا ســفارش یکــی از افــراد چنیــن خانوادههایــی
در یکــی از کارخانههــا یــا کارگاههــا ،میتوانــد اقتصــاد آن خانــواده را دگرگــون
ســازد .معلمــان گرامــی نیــز میتواننــد بــا صــرف مقــداری از وقــت خــود،
بــه دانــش آمــوزان یتیــم یــا مســتمندی کــه در یادگیــری ضعیــف هســتند،

کمــک کننــد و از عقــب افتــادن آنــان از تحصیــل و افــزوده شــدن بر مشــكالتی
همچــون تــرك تحصیــل بكاهنــد .پزشــكان نیــز میتواننــد در درمــان رایــگان
بیمــاران مســتمند ،نــام خویــش را در دفتــر نیكــوكاران ثبــت نماینــد.
افــزون بــر ایــن مــوارد ،مشــاغل مختلــف نیــز میتواننــد بــا پشــتیبانی
مرا كــز كمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره)  ،ســازمان بهزیســتی ،مؤسســات
خیریــه در احســان و نیكــی بــه نیازمنــدان ســهیم باشــند .تعمیــر وســائل
برقــی و غیــر برقــی برخــی از خانوادههــای نیازمنــد توســط ســرویسكاران،
تحویــل اقــام غذایــی و پوشــا كی موردنیــاز چنیــن خانوادههایــی بــدون
ســود بهوســیله مغــازهداران (بــرای نمونــه مغــازهداری تقبــل كنــد كــه هــر
مــاه تــا ســقف پانصــد هــزار یــا یکمیلیــون تومــان کاالی مــورد نیــاز چنــد
خانــواده مســتمند را بــدون دریافــت ســود ارائــه نمایــد) ،تأمیــن مصالــح
مــورد نیــاز بــرای تعمیــر منــزل یــك یــا چنــد خانــواده نیازمنــد بــه صــورت
ماهیانــه و بــدون ســود توســط مصالحفروشــان ســاختمانی و صدهــا نمونــه
دیگــر میتوانــد آثــار فراوانــی را در زندگــی مــا بــه وجــود آورد و دنیــا و آخــرت
مــا را دگرگــون ســازد.
گروهــی هــم کــه قــادر بــه پشــتیبانی مالــی یــا معنــوی نیســتند،
میتواننــد بهواســطه موقعیــت اجتماعــی یــا سیاســی و یــا ...دیگــران را بــر
حمایــت از ایــن خانوادههــا ترغیــب کننــد و در پــاداش ایــن فرمــان الهــی
شــریک باشــند.
بــه امیــد روزی کــه دارایــی و توانایــی خــود را لطــف خــدا دانســته و
انفــاق بخشــی از ایــن دارایــی را سپاســگزاری از قــادر متعــال بدانیــم.
ِ
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نیــز شــریك اســت -و ســبب ندامــت و حســرتش مىگــردد» (مــا محسـن فیــض كاشــانى ،تفســیر
الصافــى ،ج ،1ص .)210
 .7ماعون3 :؛ حاقه33 :؛ فجر.18 :
 .8احمد بن خالد برقی ،المحاسن ،ج ،1ص .100
 . 9ر .ک .محمد مهدی فجری ،خوب باشیم.
 .10نهج البالغه ،حكمت .56
 .11میرزا حسین نورى طبرسی ،مستدرك الوسائل ،ج  ،2ص .78
 .12شیخ صدوق ،منالیحضرهالفقیه ،ج ،4ص .248
 .13یعقوبى ،تاریخ یعقوبی ،ج ،2ص .226
 .14شیخ صدوق ،الخصال ،ج ،2ص .517
 .15نهج البالغه ،نامه .45
 .16رضا مختاری ،سیمای فرزانگان ،ص .367
 .17آیــت اهلل محمــد حســن نجفــی معــروف بــه صاحــب جواهــر از فقهــای شــیعه و صاحــب
کتــاب «جواهــر الــکالم فــی شــرح شــرایع االســام» اســت کــه كتــاب ایشــان در میــان علمــا و
روحانیــان شــیعه از ارزش باالیــی برخــوردار اســت.
 .18شــیخ انصــاری یكــی از فقهــای نامــدار شــیعه اســت كــه پــس از صاحــب جواهــر ،مرجعیــت
همــه شــیعیان را عهــدهدار شــد.
 .19رضا مختاری ،سیمای فرزانگان ،ج  ،3ص .357
 .20علی رفیعی ،بر ستیع نور ،ص .66
 .21شیخ صدوق ،ثواب األعمال و عقاب األعمال ،ص .239
 .22محمد باقر مجلسی ،بحاراألنوار ،ج ،46ص .88
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اقتصــاد مقاومتی،
نیــاز و ضــرورت
امروز و فردای کشور
گفتگوی راه رشد با دکتر حجت االسالم و المسلمین عیسوی
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آنچــه در زیــر از نظــر میگذرانیــد گفتگــوی راه رشــد بــا دکتــر عیســوی
اســتاد اقتصــاد دانشــگاه عالمــه طباطبایــی پیرامــون اقتصــاد مقاومتــی
اســت کــه تنهــا راه پیــش روی جمهــوری اســامی بــرای رســیدن بــه رشــد و
اقتــدار اقتصــادی و غلبــه بــر فقــر و محرومیــت بــه عنــوان منکــری اســت کــه
خــود منشــأ منکــرات فراوانــی اســت.
◄ ابتدا تعریفی از اقتصاد مقاومتی ارائه بفرمایید؟
واژه «اقتصــاد مقاومتــی» ســابقهای در ادبیــات اقتصــادی جهــان
نــدارد .مفاهیمــی نزدیــک بــه آن و البتــه متفــاوت بــا آن را شــاید بتــوان در
ادبیــات اقتصــادی جهــان ســراغ گرفــت .واژههایــی همچــون اقتصــاد جنگی
یــا اقتصــاد ریاضتــی یــا تــابآوری اقتصــادی .امــا همچنــان کــه خواهیــم
گفــت ،ایــن نــوع مفاهیــم بــا مفهــوم اقتصــاد مقاومتــی تفــاوت دارنــد .البتــه
گرایــش بــه نوعــی مقاومــت اقتصــادی را در کشــورهای دیگــر نیــز کــم و بیــش
میتــوان مشــاهده کــرد .کشــورهایی همچــون روســیه و کــره شــمالی کــه
در ســالیان اخیــر مــورد تحریــم اقتصــادی غــرب قــرار گرفتهانــد ،بــه گون ـهای
در پــی مقاومســازی اقتصــاد خــود هســتند .مقــام معظــم رهبــری در
ایــن بــاره میفرماینــد« :گرایــش بــه اقتصــاد مقاومتــی مخصــوص مــا هــم
نیســت؛ امــروز در بســیاری از کشــورها ـ بــه خصــوص در ســالهای اخیــر-
بــا تکانهــای شــدید اقتصــادی کــه در دنیــا بــه وجــود آمــد ،کشــورهای
متعــددی بــه دنبــال مقــاوم ســازی اقتصــاد خودشــان برآمدنــد؛ البتــه هــر
کشــوری شــرایط خــاص خــودش را دارد».
موضــوع و مفاهیــم اقتصــاد
ً
مقاومتــی ،صرفــا معطــوف بــه ایــران نیســت
و از ســوی ســایر کشــورهای در حــال توســعه و
حتــی کشــورهای توســعهیافته دنبــال میگــردد و
در گزارشهــای بینالمللــی کــه از ســوی نهادهــای
ً
جهــان منتشــر میشــود ،تلویحــا و حتــی بهصــورت
آشــکارا بــر آن تأ کیــد میگــردد.

ً
بنابرایــن  ،واضــح اســت موضــوع و مفاهیــم اقتصــاد مقاومتــی ،صرفــا
معطــوف بــه ایــران نیســت و از ســوی ســایر کشــورهای در حــال توســعه
و حتــی کشــورهای توســعهیافته دنبــال میگــردد و در گزارشهــای
ً
بینالمللــی کــه از ســوی نهادهــای جهــان منتشــر میشــود ،تلویحــا و
حتــی بهصــورت آشــکارا بــر آن تأ کیــد میگــردد .لکــن ایــن مفهــوم در ایــران
بــه دلیــل اقتضائــات خــاص آن (سیاســی ،ژئوپلیتیــک و )...و همچنیــن
توصیههــای مکتبــی دیــن مبیــن اســام ،تفاوتهایــی را در بــردارد کــه
میتوانــد در شــکلگیری یــک اقتصــاد مقــاوم و پویــا ،متفــاوت و تاثیرگــذار
باشــد.
البتــه تــا آنجــا کــه مــا میدانیــم اصطــاح «اقتصــاد مقاومتــی» واژهای
ابداعــی از ســوی مقــام معظــم رهبــری اســت .بنابرایــن ،مناســب اســت
بــرای دســتیابی بــه تعریفــی مناســب از آن بــه بیانــات ایشــان مراجعــه
کنیــم .ایشــان در یکــی از ســخنان خــود در توضیــح مفهــوم مــورد نظــر
خــود از اقتصــاد مقاومتــی میفرماینــد« :اقتصــاد مقاومتــی یعنــی آن
اقتصــادی کــه در شــرایط فشــار ،در شــرایط تحریــم ،در شــرایط دشــمنیها
و خصومتهــای شــدید میتوانــد تعییــن کننــده رشــد و شــکوفایی کشــور
باشــد( ».بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار دانشــجویان)91/5/16 ،
بنابرایــن شــاید بتــوان تعریــف نســبتا مناســبی را از اقتصــاد مقاومتــی

ایــن گونــه بیــان کــرد« :اقتصــاد مقاومتــی یعنــی رویکــردی مدیریتــی در
اقتصــاد مبتنــی بــر الگویــی بومــی و علمــی و برآمــده از آموزههــای اســامی
بــرای تشــخیص حوزههــای فشــار و تهدیــد (درشــرایط کنونــی تحریــم) از
ســوی دشــمنان و تــاش بــرای مهــار و بــی اثــر کــردن و در شــرایط آرمانــی
تبدیــل آنهــا بــه فرصــت ،بــا اســتفاده از توانمندیهــای داخلــی و مردمــی بــه
منظــور ایجــاد زیرســاختهای اقتصــادی مناســب و الزم بــرای دســتیابی
بــه اقتصــادی توانمنــد و در تعامــل مثبــت و موثــر بــا اقتصــاد منطق ـهای و
جهانــی در جهــت ایجــاد رفــاه و آســایش مــردم و پیشــرفت کشــور».
اقتصــاد مقاومتــی یعنــی رویکــردی
مدیریتــی در اقتصــاد مبتنــی بــر الگویــی بومــی و
علمــی و برآمــده از آموزههــای اســامی بــرای تشــخیص
حوزههــای فشــار و تهدیــد (درشــرایط کنونــی تحریــم) از
ســوی دشــمنان و تالش برای مهار و بی اثر کردن و در شــرایط
آرمانــی تبدیــل آنهــا بــه فرصــت ،بــا اســتفاده از توانمندیهــای
داخلــی و مردمــی بــه منظــور ایجــاد زیرســاختهای اقتصــادی
مناســب و الزم بــرای دســتیابی بــه اقتصــادی توانمنــد و در
تعامــل مثبــت و موثــر بــا اقتصــاد منطقــهای و جهانــی در
جهــت ایجــاد رفــاه و آســایش مردم و پیشــرفت کشــور.

بنابرایــن ،ویژگیهــای اقتصــاد مقاومتــی را بــر اســاس ایــن تعریــف
میتــوان چنیــن برشــمرد:
 .1اقتصــاد مقاومتــی رویکــردی مدیریتــی اســت .یعنــی اقتصــاد
مقاومتــی بــه کارگیــری سیاســتها و روشهــا و ابزارهایــی اســت کــه
مدیــران اقتصــادی و سیاســی کشــور را در مدیریــت اقتصــاد کشــور در مقابــل
فشــارهای دشــمنان توانمنــد میســازد.
 .2ایــن رویکــرد مدیریتــی در اقتصــاد ،مبتنــی بــر الگویــی بومــی و علمــی
و اســامی اســت.
 .3اقتصــاد مقاومتــی متکــی بــه توانمندیهــای درونــی کشــور و
بنابرایــن اقتصــادی درونــزا اســت.
 .4اقتصاد مقاومتی ،اقتصادی تولید محور است.
 .5اقتصــاد مقاومتــی اقتصــادی در تعامــل بــا اقتصــاد کشــورهای
مختلــف جهــان بــرای بهرهگیــری از مزیتهــای اقتصــادی دیگــر کشــورها
و ایجــاد تنــوع در طرفهــای تجــاری و تکنولوژیکــی خــود اســت .بنابرایــن
اقتصــاد مقاومتــی صادراتگــرا و بروننگــر اســت.
هــدف اقتصــاد مقاومتــی مقابلــه
بــا فشــارها و تهدیــدات و بــه طــور مشــخص
تحریمهــای اقتصــادی دشــمن و تبدیــل آنهــا بــه
فرصتهــای اقتصــادی بــرای بــرون رفــت از ایــن
شــرایط و تبدیــل اقتصــاد کشــور بــه یــک اقتصــاد
پیشــرفته در منطقــه و جهــان اســت.

 .6هــدف اقتصــاد مقاومتــی مقابلــه بــا فشــارها و تهدیــدات و بــه طــور
مشــخص تحریمهــای اقتصــادی دشــمن و تبدیــل آنهــا بــه فرصتهــای
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اقتصــادی بــرای بــرون رفــت از ایــن شــرایط و تبدیــل اقتصــاد کشــور بــه یــک
اقتصــاد پیشــرفته در منطقــه و جهــان اســت .بنابرایــن اقتصــادی فعــال
اســت و نــه منفعــل .یعنــی در پــی نقــش آفرینــی فعــال در مقابــل تهاجمــات
دشــمن در صحنــه اقتصــادی اســت ،نــه صرفــا دفــع کننــده ایــن تهاجمــات.
بنابرایــن در صــدد اســت تــا الگویــی کارآ از اقتصــاد را ارایــه دهــد کــه کشــور
را از نظــر اقتصــادی بــه یــک کشــور قدرتمنــد در ســطح منطقـهای و جهانــی
تبدیــل نمایــد.
در ادبیــات اقتصــادی متعــارف ،یــک
ً
اقتصــاد مقــاوم ،اقتصــادی اســت کــه اوال قــدرت
ً
ســازگاری بــا تغییــر موقعیتهــا را داشــته باشــد .ثانیــا
قــدرت مقاومــت و تــابآوری در مقابــل شــوکهای
ً
نا گهانــی و گونا گــون را داشــته باشــد .ثالثــا بتوانــد خــود
را دوبــاره تــا حــد یــک «تعــادل مطلــوب اقتصــادی»
بازیابــی نمایــد .امــا بــرای کشــوری ماننــد ایــران ،کار در
همیــن نقطــه یعنــی دســتیابی بــه یــک نقطــه مطلــوب
اقتصــادی بــه پایــان نخواهــد رســید.

 .7اقتصــاد مقاومتــی مبتنــی بــر آموزههــای اســامی اســت و بنابرایــن بــه
دنبــال رشــد اقتصــادی عدالــت محور اســت( .پیشــرفت اســامی)
بــا ایــن توضیحــات معلــوم میشــود کــه اقتصــاد مقاومتــی نــه اقتصــاد
جنگــی اســت و نــه اقتصــاد ریاضتــی .اقتصــاد جنگــی نیســت ،زیــرا مــا هــر
چنــد در شــرایط جنــگ اقتصــادی هســتیم امــا بــا جنــگ نظامــی فاصلــه
داریــم .در جنــگ نظامــی عمــده دغدغــه مســؤالن یــک کشــور ایــن اســت
کــه هزینههــای ســنگین جنگــی را تأمیــن نماینــد و عمدتــا زیرســاختهای
صنایــع مرتبــط بــه امــور نظامــی را مــورد توجــه قــرار میدهنــد و توجــه بــه
رشــد اقتصــادی و رفــاه عمــوم مــردم کمتــر مــورد توجــه آنهــا قــرار میگیــرد.
همچنــان کــه اقتصــاد مقاومتــی« ،اقتصــاد ریاضتــی» هــم نیســت و یکــی
از شــاخههای آن هــم محســوب نمیشــود و ایــن دو ،دو اصطــاح کامــا
متفــاوت هســتند .زیــرا ریاضــت اقتصــادی یــا اقتصــاد ریاضتــی بــه طرحــی
گفتــه میشــود کــه دولتهــا بــرای کاهــش هزینههــا و رفــع کســری بودجــه،
بــه کاهــش و یــا حــذف ارائــه برخــی خدمــات و مزایــای عمومــی دســت
میزننــد .ایــن طــرح کــه بــه منظــور مقابلــه بــا کســری بودجــه توســط برخــی
دولتهــا انجــام میشــود ،گاهــی اوقــات بــه افزایــش میــزان مالیــات و
افزایــش دریافــت وامهــا و کمکهــای مالــی خارجــی میانجامــد .بنابرایــن
ا گرچــه اقتصــاد ایــران شــاید ناچــار شــود در مقطعــی بــه سیاســت هــای
ریاضتــی هــم توجــه نمایــد ،امــا اقتصــاد مقاومتــی و ریاضــت اقتصــادی دو
مفهــوم جدا گانــه و مســتقل هســتند و جهتگیریهــا و اهــداف متفاوتــی
را دنبــال میکننــد.
همچنیــن ا گــر بخواهیــم اقتصــاد مقاومتی را در ادبیــات اقتصاد متعارف
پیگیــری کنیــم ،بــه مفهــوم ( )resilienceکــه بــه معنــای انعطــاف پذیــری یــا
مقاومســازی یــا تــابآوری اســت ،میرســیم .تــابآوری از منظــر سیســتم،
یعنــی «حفــظ کارکــرد سیســتم در هنــگام آشــفتگی» .امــا ایــن مفهــوم هــم
بــا آنچــه کــه مــا از اقتصــاد مقاومتــی در نظــر داریــم ،فــرق دارد .بــرای فهــم
مفهــوم «تــابآوری» و «مقاومســازی اقتصــادی» بــا نگاهــی بــه تجربههــای
اقتصــادی دنیــا ،میتــوان بــه مــواردی چنــد اشــاره کــرد .بــه عنــوان مثــال،
بــا مطــرح شــدن اقتصــاد بــازار آزاد از ســوی اقتصاددانــان انگلیســی،
اقتصــاددان آلمانــی بــه نــام فردریــش لیســت کــه بنیانگــذار مکتــب تاریخــی
آلمــان اســت ،در نامــه معروفــش کــه در ســال  ۱۸۱۹منتشــر شــد ،نســبت بــه
ایــن مســأله اینگونــه وا کنــش نشــان داد« :ایــن آزادی اقتصــادی نیســت،
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خطــر واقعــی ایــن اســت کــه کشــورهای بســیار
قــوی شــعار تجــارت آزاد را بهانــه قــرار دهنــد
و بــر صنعــت و تجــارت کشــورهای ضعیــف
تســلط یابنــد و آنهــا را بــه بردگــی بکشــانند.
تجــارت آزاد یکجانبــه ،دســت رقیبــان را بــاز
میگــذارد کــه صنعــت بومــی را ویــران کننــد امــا
بــرای تولیدکننــدگان داخلــی ایــن حــق را قائــل
نمیشــود کــه در بازارهــای خارجــی بــا شــرایط
برابــر رقابــت کننــد .ایــن نــوع وابســتگی ،مــا را
بــه رحــم و شــفقت بیگانــگان وابســته میکنــد.
صنعــت و تجــارت مــا بــه قوانیــن آنهــا وابســته
میشــود».
بــر اســاس اظهــارات لیســت ،قــوی نبــودن
یــک اقتصــاد و نیــز مصرفکننــده صــرف
بــودن آن ،نوعــی تقاضــای ترحــم و شــفقت
از کشــورهای صنعتــی را بــه همــراه دارد.
همچنــان کــه لیســت پیشبینــی کــرده بــود،
کشــورهای صنعتــی بــر اســاس راهبــرد اقتصــاد
آزاد بــا قوانیــن بــازار آزاد ،اقتصــاد و صنعــت
کشــورهای صاحــب منابــع را در بســتر تاریخــی
بیمــار کــرده و بــا طراحــی تئوریهایــی ماننــد
تئــوری مزیــت نســبی ،بــه کشــورهای کمتــر
توســعه یافتــهای چــون ایــران ایــن چنیــن
دیکتــه کردنــد کــه مزیــت نســبی بــرای شــما،
فــروش راحــت مــواد خــام اســت ،نــه مشــقت
کشــیدن در تولیــد .آمــوزه آنهــا بــه کشــورهایی
ماننــد مــا ایــن بــود کــه شــما مــواد خــام بدهیــد،
مــا بــرای شــما تولیــد میکنیــم و نیــاز مصرفــی
شــما را تأمیــن میکنیــم .فردریــش لیســت
کــه متوجــه مغالطــه مفهــوم اقتصــاد بــازار
آزاد شــده بــود ،کشــورش را از افتــادن در دام
نظریــه اقتصاددانــان انگلیســی نجــات داد.
بــر اســاس آموزهــای افــرادی ماننــد فردریــش
لیســت اســت کــه امــروزه آلمــان ،اقتصــادی
تولیــد محــور دارد کــه در نوســانات اقتصــادی
و بحرانهــای مالــی بــا کمتریــن آســیب مواجــه
میشــود و حتــی ایــن توانایــی را دارد کــه بــه
کشــورهای آســیب دیــده و نامقاومــی ماننــد
یونــان وام بدهــد.
بــا مراجعــه بــه صحیفــه نــور بــه
خوبــی آشــکار میشــود کــه یکــی از کلیــد
واژههــای پــر کاربــرد در بیانــات حضــرت
امــام (ره) چــه پیــش از انقــاب و چــه پــس از
آن ،کلیــد واژه «اســتقالل اقتصــادی» اســت کــه
یقینــا یکــی از ارکان اساســی اقتصــاد مقاومتــی
اســت.

آخریــن مــورد دربــاره مقاومســازی اقتصــادی بــه گــزارش رســمی اجــاس
مجمــع جهانــی اقتصــاد ( )۲۰۱۳بــاز میگــردد کــه بــا نــام «ایجــاد مقاومــت
ملــی در برابــر مخاطرههــای جهانــی» منتشــر شــده اســت .در ایــن گــزارش،
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اقتصــاد مقاومتــی تدبیــری از ســوی
رهبــری معظــم انقــاب بــرای بــرون رفــت از شــرایط
اقتصــادی تحمیــل شــده بــر کشــور اســت و تفاوتــی
نــدارد کــه کــدام دولــت بــر ســر کار باشــد .سیاس ـتهای
ابالغــی اقتصــاد مقاومتــی از ســوی مقــام معظــم رهبــری
از جملــه سیاســتهای باالدســتی نظــام جمهــوری
اســامی اســت و هــر دولتــی مســئولیت اجرایــی کشــور
را بــر عهــده گیــرد موظــف اســت ایــن سیاســتها را
اجرایــی نمایــد.
 ۵۰مخاطــره موثــر در عــدم ثبــات کشــورها معرفــی شــدهاند .ایــن ۵۰
مخاطــره بــه  ۵دســته اصلــی تقســیم شــدند کــه یکــی از آنهــا اقتصــاد اســت.
بنابرایــن ،در ادبیــات اقتصــادی دنیــا ،مفهــوم «مقاومســازی» در

برابــر «مخاطــرات» و «شــرایط مخاطرهآمیــز» مطــرح شــده اســت .از
اینــرو ،راهبردهایــی کــه بــرای رویارویــی بــا ایــن شــرایط مخاطرهآمیــز
پیشــنهاد شــده اســت ،بــه نــام راهبردهــای «مدیریــت ریســک» شــناخته
میشــوند .در ادبیــات اقتصــادی متعــارف ،منظــور از «مدیریــت ریســک»،
متنو عســازی اقتصــاد و کاهــش درجـ ه وابســتگی آن بــه یــک بخــش خــاص
ماننــد نفــت میباشــد .در ادبیــات اقتصــادی متعــارف ،یــک اقتصــاد مقــاوم،
ً
اقتصــادی اســت کــه اوال قــدرت ســازگاری بــا تغییــر موقعیتهــا را داشــته
ً
باشــد .ثانیــا قــدرت مقاومــت و تــابآوری در مقابــل شــوکهای نا گهانــی و
ً
گونا گــون را داشــته باشــد .ثالثــا بتوانــد خــود را دوبــاره تــا حــد یــک «تعــادل
مطلــوب اقتصــادی» بازیابــی نمایــد .امــا بــرای کشــوری ماننــد ایــران ،کار
در همیــن نقطــه یعنــی دســتیابی بــه یــک نقطــه مطلــوب اقتصــادی بــه
پایــان نخواهــد رســید .زیــرا اقتصــاد مقاومتــی در جمهــوری اســامی ایــران
بــا آنچــه کــه در ســایر کشــورها مقــاوم ســازی مینامنــد ،تفاوتــی ماهــوی
دارد .توضیــح اینکــه ،شــوکهایی کــه بــه کشــورهای ســرمایهداری وارد
میشــود عمدتــا شــوکهایی درونزاســت .یعنــی ذات نظــام ســرمایهداری
شماره  ۱۸۶خرداد و تیر ۱۳۹۶
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اقتصــاد مقاومتــی نمیتوانــد
صرفــا یــک تا کتیــک مقطعــی و وا کنشــی
نســبت بــه پدیدههــای جــاری اقتصــادی
همچــون تحریــم اقتصــادی باشــد ،بلکــه همچنان
کــه گفتیــم ،تالشــی اســت تمــام عیــار بــا افــق تبدیــل
کــردن کشــور بــه اقتصــادی پیشــرو و یــک قــدرت
اقتصــادی بیــن المللــی.

اقتضــای بــروز شــوکهای مختلــف را دارد .امــا آنچــه کــه در اقتصــاد
مقاومتــی مطــرح اســت عمدتــا فشــارها و تهدیــدات ناشــی از سیاسـتهای
اســتکبار جهانــی در رویارویــی بــا انقــاب اســامی اســت .دلیــل دیگــر وجــود
ایــن تفــاوت ماهــوی ،ناشــی از آشــتیناپذیری جمهــوری اســامی ایــران بــا
نظــام اســتکبار و در رأس آن آمریــکا میباشــد؛ کــه ایــن تفــاوت ماهــوی خــود
نشــأت گرفتــه از آشــتی ناپذیــری حــق و باطــل اســت کــه پایــان ناپذیــر اســت.
لــذا اقتصــاد مقاومتــی مفهومــی کــم و بیــش متفــاوت از مفهــوم تــابآوری
اقتصــادی دارد و بــه مفهــوم رویارویــی اقتصــادی مســتمر نظــام اســامی بــا
اســتکبار جهانــی خواهــد بــود کــه البتــه بــه رشــد و پیشــرفت و بالندگــی کشــور
منتهــی خواهــد شــد .پــس میتــوان مدعــی شــد کــه مفهــوم انعطافپذیــری
و تــابآوری اقتصــادی هــم در اقتصــاد مقاومتــی مــورد توجــه اســت و از آن
بهعنــوان درونزایــی و برونگرایــی یــاد شــده اســت ،امــا اقتصــاد مقاومتــی
مفهومــی فراتــر از تــابآوری اقتصــادی اســت.
◄ آیــا ســابقه بحــث اقتصــاد مقاومتــی در جمهــوری اســامی بــه
ســخنان و توصیههــای مقــام معظــم رهبــری بــه دولــت آقــای روحانــی بــر
میگــردد یــا پیــش از آن در رهنمودهــای ایشــان یــا حضــرت امــام نیــز
ســابقه دارد؟
اقتصــاد مقاومتــی در دوره ریاســت جمهــوری احمــدی نــژاد بــرای اولیــن
بــار از ســوی مقــام معظــم رهبــری بــرای مقابلــه بــا فشــارهای اقتصــادی و
تحریمهــای اقتصــادی غــرب مطــرح شــد و در ایــن مــدت ایشــان برخــی
ســالها را بــا عنــوان اقتصــاد مقاومتــی و مفاهیــم مرتبــط بــا آن نامگــذاری
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کردنــد تــا جهتگیــری دولــت و مــردم بــه ســوی آن هدایــت یابــد و گفتمــان
جدیــدی در کشــور شــکل گیــرد .بــه طــور مشــخص ایشــان اقتصــاد مقاومتــی
را اولیــن بــار در دیــدار بــا کارآفرینــان در شــهریور ســال  ۱۳۸۹مطــرح کردنــد.
در ایــن دیــدار ایشــان «اقتصــاد مقاومتــی» را معنــا و مفهومــی از کارآفرینــی
معرفــی نمودنــد .همچنیــن ایشــان دو دلیــل بــرای نیــاز اساســی کشــور بــه
کارآفرینــی برشــمردند .ایــن دو دلیــل از نظــر ایشــان عبــارت اســت از «فشــار
اقتصــادی دشــمنان» و «آمادگــی کشــور بــرای جهــش»( .بیانــات مقــام
معظــم رهبــری در دیــدار جمعــی از کارآفرینــان سراســر کشــور)89/6/16 ،
توصیــه ایــن اســت کــه مبلغیــن دینــی
و نیــز فعالیــن فرهنگــی ،دامنــه امــور معــروف و
منکــر را بــر اســاس فرهنــک اســامی و متناســب
بــا نیــاز روز توســعه دهنــد و آنهــا را منحصــر در
امــوری ماننــد حجــاب ننماینــد.

البتــه ریشــههای ایــن نــوع تفکــر اقتصــادی را در اندیشــهها و بیانــات
امــام خمینــی نیــز میتــوان ســراغ گرفــت .بــا مراجعــه بــه صحیفــه نــور بــه
خوبــی آشــکار میشــود کــه یکــی از کلیــد واژههــای پــر کاربــرد در بیانــات
حضــرت امــام (ره) چــه پیــش از انقــاب و چــه پــس از آن ،کلیــد واژه
«اســتقالل اقتصــادی» اســت کــه یقینــا یکــی از ارکان اساســی اقتصــاد
مقاومتــی اســت .همچنــان کــه موضــع ایشــان در مقابــل تحریمهــای
اقتصــادی آمریــکای زمــان کارتــر و ریــگان علیــه جمهــوری اســامی ایــران نیــز
ایــن بــوده اســت کــه آن را فرصتــی بــرای کشــور و جوانــان آن میدانســتند
کــه کشــور را از وابســتگی ابرقدرتهــا رهــا ســازند.
بنابرایــن ،اقتصــاد مقاومتــی تدبیــری از ســوی رهبــری معظــم انقــاب
بــرای بــرون رفــت از شــرایط اقتصــادی تحمیــل شــده بــر کشــور اســت و
تفاوتــی نــدارد کــه کــدام دولــت بــر ســر کار باشــد .سیاســتهای ابالغــی
اقتصــاد مقاومتــی از ســوی مقــام معظــم رهبــری از جملــه سیاســتهای
باالدســتی نظــام جمهــوری اســامی اســت و هــر دولتــی مســئولیت اجرایــی
کشــور را بــر عهــده گیــرد موظــف اســت ایــن سیاس ـتها را اجرایــی نمایــد.

البتــه متاســفانه دولتهــای دهــم و یازدهــم کــه مخاطــب ایــن سیاسـتها
بودهانــد تا کنــون توفیــق چندانــی در ایــن بــاره بــه دســت نیاوردهانــد .شــاهد
ایــن مدعــا اظهــار ناراحتــی رهبــری معظــم انقــاب در یکــی از دیدارهــای
ایشــان بــا دانشــگاهیان در مــاه مبــارک امســال از عملکــرد دولتهــا در ایــن
رابطــه اســت.
◄ اقتصــاد مقاومتــی یــک مــدل اقتصــادی همیشــگی اســت یــا فقــط
بــرای شــرایطی خــاص ضــرورت پیــدا میکنــد؟
بــا توجــه بــه آنچــه کــه در توضیــح و تعریــف اقتصــاد مقاومتــی گفتــه شــد
و بــا توجــه بــه مبانــی دینــی لــزوم اتخــاذ چنیــن رویکــردی در اقتصــاد ،بایــد
گفــت کــه معنــا نــدارد اقتصــاد مقاومتــی را یــک الگــوی موقــت و کوتــاه مــدت
بدانیــم .اقتصــاد مقاومتــی الگویــی اســت بــرای ســامان دادن و عینیــت
بخشــیدن بــه نظــام اقتصــادی انقــاب اســامی بــرای تحقــق الگــوی بومــی
اســامی ـ ایرانــی پیشــرفت .بنابرایــن ،اقتصــاد مقاومتــی نمیتوانــد صرفــا
یــک تا کتیــک مقطعــی و وا کنشــی نســبت بــه پدیدههــای جــاری اقتصــادی
همچــون تحریــم اقتصــادی باشــد ،بلکــه همچنــان که گفتیم ،تالشــی اســت
تمــام عیــار بــا افــق تبدیــل کــردن کشــور بــه اقتصــادی پیشــرو و یــک قــدرت
اقتصــادی بیــن المللــی .بنابرایــن ،هــر چنــد شــرایط کنونــی ضــرورت اتخــاذ
چنیــن رویکــردی را در اقتصــاد کشــور دو چنــدان کــرده اســت امــا حتمــا
جهتگیــری اقتصــادی کشــور در ایــن بــاره یــک جهتگیــری بلندمــدت
خواهــد بــود .اساســا دســتیابی بــه اهــداف اقتصــاد مقاومتــی مســتلزم
برنامهریــزی بلندمــدت اســت ،هرچنــد بــرای اجــرای سیاســتهای
بلندمــدت اقتصــاد مقاومتــی ،اقدامــات کوتــاه مــدت و میــان مدتــی را نیــز
بایــد طراحــی و برنامهریــزی کــرد.
◄ اقتصــاد مقاومتــی را از منظــر فریضــه امــر بــه معــروف و نهــی از
منکــر چگونــه تحلیــل میفرماییــد؟
بــدون شــک مســایل اقتصــادی هــم بــا فرهنــگ و هم با سیاســت ارتباط
تنگاتنگــی دارد .بــرای کســب موفقیــت در صحنــه اقتصــادی نیازمنــد بــه
کارگیــری عناصــر فرهنگــی هســتیم؛ همچنــان کــه موانــع فرهنگــی از عوامــل
جــدی عقیــم مانــدن و نتیجــه بخــش نبــودن سیاســتهای اقتصــادی
دولتهاســت .بــه عنــوان مثــال ،یکــی از ارکان تحقــق اقتصــاد مقاومتــی
توجــه بــه تولیــد و اقتصــاد تولیــد محــور اســت .بــرای تحقــق ایــن امــر نیازمنــد
ســرمایه کافــی و دانــش فنــی از یــک ســو و وجود فرهنــگ کار و انضباط کاری
و وجــدان کاری از ســوی دیگــر هســتیم .تــا ایــن امــور بــه طــور جــدی مــورد
توجــه قــرار نگیرنــد و در جامعــه نهادینــه نشــوند نمیتــوان انتظــار معجــزه
در تولیــدات ملــی را داشــت .تحقــق ایــن امــور مســتلزم انجــام اقدامــات
مختلفــی از جملــه اقدامــات فرهنگــی اســت .بــدون شــک پرداختــن بــه ایــن
مقولههــا از بعــد فرهنگــی ،یکــی از مصادیــق مغفــول امــر بــه معــروف و نهــی
از منکــر اســت .توصیــه ایــن اســت کــه مبلغیــن دینــی و نیــز فعالیــن فرهنگــی،
دامنــه امــور معــروف و منکــر را بــر اســاس فرهنــک اســامی و متناســب بــا
نیــاز روز توســعه دهنــد و آنهــا را منحصــر در امــوری ماننــد حجــاب ننماینــد.
منابــع دینــی مــا سرشــار از معــارف الزم در ایــن گونــه امــور اســت کــه بایــد در
جامعــه انتشــار یابــد.
◄ آیــا در دنیــا هــم مــا نمونــههایــی از اقتصــاد مقاومتــی را داشــته و
یــا االن داریــم؟ لطفــا بــه مصادیــق آن اشــاره بفرماییــد.
همچنــان کــه گفتــه شــد ،در تمــام دانــش انباشــته و کتابهــای
مرســوم اقتصــادی دنیــا ،نظریــه یــا تجربــهای مــدون و مکتــوب دربــاره
اقتصــاد مقاومتــی نمیتــوان یافــت .بــه عنــوان مثــال در متــون علمــی
اقتصــاد ،هیــچ پیشــینه نظــری یــا عملــی در بــاره تحریــم بانــک مرکــزی
یــک کشــور و چگونگــی مواجهــه شــدن بــا آن کــه امــروزه کشــور مــا درگیــر آن
اســت یافــت نخواهــد شــد و ا گــر هــم مطالعاتــی در ایــن بــاره صــورت گرفتــه
باشــد ،در طبقهبندیهــای محرمانــه و امنیتــی قــرار دارد و دسترســی بــه

اقتصــاد مقاومتــی هیچگونــه
مغایرتــی بــا توســعه عزتمندانــه و اســتقالل
طلبانــه روابــط اقتصــادی کشــور بــا جهــان
خــارج نــدارد ،بلکــه بــا توجــه بــه ویژ گــی
برونگرایــی خــود ،آن را بــه عنــوان یــک هــدف
اساســی دنبــال مینمایــد.

آن بــرای عمــوم کارشناســان امکانپذیــر نیســت .بــا ایــن وجــود ،گرایــش
بــه مقاومســازی اقتصــاد و یــا بازســازی اقتصادهــای ویــران شــده در میــان
کشــورهای مختلــف کــم و بیــش وجــود دارد کــه میتوانــد منبــع تجربــی
مناســبی بــرای مــا باشــد.
یکــی از ایــن تجربههــا متعلــق بــه برزیــل اســت .ایــن کشــور بــرای
دســتیابی بــه توســعه اقتصــادی« ،راهبــرد صنعتــی کــردن از طریــق
جایگزینــی واردات کاالهــای مصرفــی»  را اتخــاذ کــرد تــا بتوانــد زیانهــای
ناشــی از نوســانات بــازار ایــن کشــور در اثــر بحرانهــا و تجــارت جهانــی را مهــار
نمایــد .اتخــاذ چنیــن رویکــردی موجــب تقویــت تولیــد داخلــی و اتــکا بــه
درون شــد .ایــن کشــور عــاوه بــر محــدود کــردن واردات ،پــس از مدتــی
ســمتگیری صــادرات را هــم مدنظــر قــرار داد .بــه همیــن علــت در دوره
هــای پــس از 1950میــادی شــاهد افزایــش نــرخ رابطــۀ مبادلــۀ ایــن کشــور
هســتیم .از ســوی دیگــر ،بــا کاهــش ارزش پــول ملــی خــود و اعمــال نظــارت
هــای ارزی ،حمایتهــای تعرفـهای را افزایــش داد و در کنــار ایــن اقدامــات،
بــا بــه تعلیــق درآوردن بدهــیهــای خــود بــه مــدت چنــد ســال ،منجــر بــه
کاهــش ارزش اســمی ایــن بدهیهــا شــد .مــوج ســوم صنعتــی شــدن برزیــل
هــم کــه از  1969آغــاز و در  1976پایــان یافــت ،منجــر بــه یــک رشــد خــارق
العــاده و ســریع شـــد کــه بــه «معجــزۀ برزیلــی» شــهرت یافــت؛ لــذا میــزان
تولیــد ناخالــص داخلــی تــا حــدود  8درصــد و ســهم کاالهــای صنعتــی در
ایــن دوره تــا حــدود  ۴۱درصــد افزایــش یافــت.
تجربــه دیگــر مربــوط بــه کشــور چیــن اســت .در حالیکــه ســازمانهای
بینالمللــی اعــام کــرده بودنــد چیــن در ســال  2016اقتصــاد آمریــکا را
شماره  ۱۸۶خرداد و تیر ۱۳۹۶
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مغلــوب میکنــد ،امــا چیــن دو ســال زودتــر و در ســال  2014از اقتصــاد آمریــکا
پیشــی گرفــت و بــه بزرگتریــن اقتصــاد دنیــا تبدیــل شــد .بــه ایــن ترتیــب،
چیــن پــس از چهــار دهــه رشــد و توســعه اقتصــادی توانســت آمریــکا را کــه
از ســال ۱۸۷۲تــا آن زمــان ،اولیــن و مهمتریــن اقتصــاد جهــان شــناخته
ت ســر بگــذارد و خــود در جــای آمریــکا قــرار گیــرد .آنچــه اقتصــاد
میشــد پشـ 
چیــن را مــورد توجــه همــگان قــرار داد تحــوالت  1980بــه بعــد در ایــن کشــور
بــود .در ایــن دوره ایــن کشــور رشــد خــود را آغــاز کــرد .رشــدی کــه در آن
ک جهانــی و صنــدوق بینالمللــی پــول
از هیچکــدام از دســتورهای بانــ 
تبعیــت نشــد و ایــن کشــور توانســت بــا شــناخت اقتصــاد خــود و دنیــا ،بــه
تجرب ـهای منحصــر ب ـه فــرد دســت پیــدا کنــد .بــه نحــوی کــه در یــک دوره
کمتــر از  30ســال ،بــدون عضویــت در موافقــت عمومــی تعرفــه و تجــارت یــا
گات ( )GATTو ســازمان تجــارت جهانــی ( )WTOتوانســت صــادرات خــود
را  70برابــر کننــد .رشــد صــادرات و توســعه اقتصــاد بــا افزایــش اشــتغال در
ایــن کشــور همــراه بــود .ایــن کشــور توانســت در مــدت کمتــر از  25ســال،
226میلیــون فرصــت شــغلی ایجــاد کنــد ،یعنــی ســاالنه بالــغ بــر  9میلیــون
شــغل در چیــن ،آنهــم بــا  350میلیــارد دالر ســرمایهگذاری .ایــن کشــور
توانســت در ســالهای 1980تــا  1999حــدود 500میلیــون نفــر را از زیــر خــط
فقــر نجــات دهــد .پیــش از ایــن چیــن بــا کشــاورزیاش در دنیــا شــناخته
میشــد ولــی حــاال بــا صنایــع گســترده و بیرقیبــش .ترکیــب ایـندو بــا هــم،
رمــز موفقیــت کنونــی چیــن اســت ،کشــاورزی صنعتــی در حقیقــت بــه موتــور
محرکــه اقتصــاد چیــن تبدیــل شــد .امــری کــه ســبب شــد  70درصــد از 226
میلیــون فرصــت شــغلی ایجــاد شــده در چیــن در مناطــق روســتایی ایجــاد
شــود .چیــن از بحــران اقتصــادی ســال  ۲۰۰۸تا کنــون بالــغ بــر یکچهــارم
از رشــد اقتصــادی جهــان را برعهــده داشــته اســت .همچنیــن بــه واســطه
یکــی از ویژ گیهــای اقتصــاد
مقاومتــی کــه اقتضــای درونــزا بــودن آن
اســت ،ویژ گــی مردمــی بــودن آن اســت.
بــدون حضــور فعــال مــردم هیــچ کاری شــدنی
نخواهــد بــود و هیــچ مقاومتــی بــدون مــردم
دوام نخواهــد آورد.

دولتمــردان پا کدســت
بــدون اراده
ِ
و بــدون ریلگــذاری مناســب از ســوی
آنهــا نمیتــوان چنــدان بــه موفقیــت اقتصــاد
مقاومتــی در کشــور خوشــبین بــود .بنابرایــن،
تعامــل مثبــت و همافزایــی میــان دولــت و ملــت
اســت کــه میتوانــد تجربــه اقتصــاد مقاومتــی را
در ایــران موفقیــت آمیــز نمایــد.

یکــی از مبانــی اساســی اســام در روابــط بیــن الملــل را آیــه شــریفه 141
ســوره نســاء «لــن یجعــل اهلل للکافریــن علــی المؤمنیــن ســبیال» تشــکیل
میدهــد .بــر اســاس مفــاد ایــن آیــه کــه اتفاقــا یکــی از ادلــه فقهــی لــزوم
اتخــاذ رویکــرد مقاومتــی در اقتصــاد جمهــوری اســامی اســت ،هــر گونــه
رابطـهای کــه جمهــوری اســامی ایــران بخواهــد بــا کشــورهای غیرمســلمان
برقــرار ســازد ،بایــد خالــی از هــر گونــه ســلطه طلبــی و برتریجویــی باشــد.
بنابرایــن ،انعقــاد هــر نــوع موافقتنامــه یــا قــراردادی کــه مغایــر بــا عــزت
اســامی و مســتلزم ســلطه ایــن گونــه کشــورها بــر ایــران باشــد شــرعا حــرام
و باطــل خواهــد بــود .بــر ایــن اســاس ،داشــتن رابطــه ســالم اقتصــادی کــه
منجــر بــه توانمندســازی اقتصــادی کشــور و تقویــت تولیــد ملــی و تأمیــن
معقــول نیازهــای داخلــی و باالبــردن جایــگاه اقتصــادی کشــور در ســطح
جهانــی باشــد ،بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد .بدیهــی اســت کشــورهای
غیراســتکباری و نیــز کشــورهای اســامی کــه در حالــت تخاصــم بــا ایــران
قــرار ندارنــد بایــد در اولویــت قــرار گیرنــد .برخــی از ایــن کشــورها میتواننــد در
پیشــرفت تکنولوژیکــی و فنــی کشــور مفیــد باشــند و برخــی دیگــر میتواننــد
تامیــن کننــده مناســبی بــرای مــواد خــام مــا یــا کاالهــای واســطهای یــا
ســرمایهای باشــند و برخــی دیگــر میتواننــد بــازار مناســبی بــرای صــادرات
کاالهــای ایرانــی باشــند .بنابرایــن اقتصــاد مقاومتــی هیچگونــه مغایرتــی بــا
توســعه عزتمندانــه و اســتقالل طلبانــه روابــط اقتصــادی کشــور بــا جهــان
خــارج نــدارد ،بلکــه بــا توجــه بــه ویژگــی برونگرایــی خــود ،آن را بــه عنــوان
یــک هــدف اساســی دنبــال مینمایــد.
◄ تحقق اقتصاد مقاومتی بیشتر مرهون مردم است یا دولت؟

اصالحــات ،طــی ســال هــای  1995 -1975حــدود  8/5درصــد و طــی
ســالهای 2012-1990حــدود 10درصــد رشــد تولیــد ناخالــص ملــی را تجربــه
کــرد ،حجــم اقتصــاد آن  70برابــر شــد ،ســهم آن در اقتصــاد جهانــی از 1/8
درصــد بــه بیــش از  11/5درصــد افزایــش یافــت و حجــم کل تجــارت آن 175
برابــر شــد.
ایــن مــوارد نمونههایــی از کشــورهایی اســت کــه بــا برنامهریــزی و اتــکا
بــه منابــع داخلــی و اجــرای طر حهــای بلنــد مــدت توانســتهاند بــرای خــود
جایــگاه مهمــی را در عرصــه اقتصــاد جهانــی کســب نماینــد .بایــد اذعــان
داشــت کــه هــر چنــد تجربــه ایــن کشــورها بــرای هــر کشــوری باالخــص کشــور
مــا کــه دارای اصــول مبتنــی بــر اســام اســت ،بــه طــور صــد در صــد قابــل
توصیــه نیســت؛ امــا بهرهگیــری از تجربــه آنهــا کــه نتیجــۀ مــورد قبولــی هــم
ً
هســت ،میتوانــد در کشــور مــا مثمرثمــر باشــد؛ بدیــن شــیوه کــه مثــا ورود
بــه عرصــه اقتصــاد مقاومتــی ،مســتلزم ایجــاد تــوان رقابتــی در اقتصــاد ملــی
اســت؛ لــذا بایــد اقتصــاد داخلــی بــه یــک حــدی از تــوان برســد کــه در برابــر
نوســانات بیرونــی آســیب جــدی نبینــد .الزمــۀ ایــن کار ،اتــکای بــه درون
کشــور و ایجــاد اســتقالل اقتصــادی اســت.
◄ در الگــوی اقتصــاد مقاومتــی روابــط اقتصــادی دولــت بــا
کشــورهای خارجــی بــر چــه اساســی تنظیــم میشــود؟
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یکــی از ویژگیهــای اقتصــاد مقاومتــی کــه اقتضــای درونــزا بــودن آن
اســت ،ویژگــی مردمــی بــودن آن اســت .بــدون حضــور فعــال مــردم هیــچ
کاری شــدنی نخواهــد بــود و هیــچ مقاومتــی بــدون مــردم دوام نخواهــد
آورد .ا گــر جمهــوری اســامی توانســته اســت حــدود چهــار دهــه در مقابــل
توفانهــای ســهمگین حــوادث اســتوار بمانــد ،عــاوه بــر مشــیت الهــی،
حضــور فعــال و ایثارگرایانــه مــردم در صحنههــای مختلــف بــوده اســت .بــه
همیــن دلیــل مــردم در تحقــق اقتصــاد مقاومتــی نقشــی تعییــن کننــده و
بســیار تاثیرگــذار دارنــد .بــا ایــن وجــود بســیاری از امــور اقتصــادی در اختیــار
دولــت اســت .دولــت اســت کــه برنامهریــزی اقتصــادی را بــر عهــده دارد؛
دولــت اســت کــه سیاســتگذاری اقتصــادی را برعهــده دارد؛ دولــت اســت
کــه منابــع مالــی فراوانــی در اختیــار دارد؛ دولــت اســت کــه قــدرت قانونــی
اداره کشــور را در اختیــار دارد؛ دولــت اســت کــه میتوانــد از هــدر رفــت منابــع
کشــور جلوگیــری نمایــد و بــا رانتخــواری و مفاســد اقتصــادی مبــارزه نمایــد.
دولتمــردان پا کدســت و بــدون ریلگــذاری مناســب از ســوی
بــدون اراده
ِ
آنهــا نمیتــوان چنــدان بــه موفقیــت اقتصــاد مقاومتــی در کشــور خوشــبین
بــود .بنابرایــن ،تعامــل مثبــت و همافزایــی میــان دولــت و ملــت اســت کــه
میتوانــد تجربــه اقتصــاد مقاومتــی را در ایــران موفقیــت آمیــز نمایــد .در
ایــن ارتبــاط ،اجــرای سیاس ـتهای اصــل  44قانــون اساســی بایــد بــه طــور
جــدی مــورد توجــه دولــت محتــرم و نیــز مجلــس شــورای اســامی قــرار گیــرد.
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توجــه بــه تجمــات ،لوکسگرایــی و
مســائل زینتــی افراطــی دالیــل متعــددی دارد
کــه یکــی از آن دالیــل نوکیســگی برخــی از صاحبــان
مــال اســت کــه نمیداننــد چگونــه ثــروت خــود را
مصــرف کننــد ،چــون بــه دســت آوردن درآمــد یــک
مســاله و هزینــه کــردن آن هــم امــر دیگــری اســت و
در واقــع هنــر میخواهــد.
□ در حــال حاضــر لوکسگرایــی و چشــم و همچشــمی در جامعــه در
حــال افزایــش اســت و نمــود ایــن مســاله را هــم در فضــای واقعــی و هــم
در فض ــای مج ــازی میبینی ــم .ب ــه نظ ــر ش ــما ای ــن پدی ــده نش ــاتگرفته
از چیســت؟
■ توج ــه ب ــه تجم ــات ،لوکسگرای ــی و مس ــائل زینت ــی افراط ــی دالی ــل
متع ــددی دارد ک ــه یک ــی از آن دالی ــل نوکیس ــگی برخ ــی از صاحب ــان م ــال
اســـت کـــه نمیداننـــد چگونـــه ثـــروت خـــود را مصـــرف کننـــد ،چـــون بـــه
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دســت آوردن درآمــد یــک مســاله و هزینــه کــردن آن هــم امــر دیگــری اســت
و در واقـــع هنـــر میخواهـــد .مصرفزدگـــی در شـــر ع و قانـــون مشـــکالتی
دارد ،ام ــا گاه ــی خ ــود متولی ــان ش ــر ع و قان ــون ه ــم مرتک ــب آن میش ــوند.
تکاثـــر و اســـراف شـــکلهای مختلـــف مصرفزدگـــی را نشـــان میدهنـــد.
از ســـوی دیگـــر ،لوکسگرایـــی دو دلیـــل دارد .یکـــی ایـــن اســـت کـــه
ممکــن اســت افــراد درآمــد ویــژه داشــته و هنــر خــرج کــردن نداشــته باشــند.
همچنی ــن در ای ــران جای ــی ب ــرای مص ــرف درآمده ــای انب ــوه وج ــود ن ــدارد و
ا گــر یــک نفــر بخواهــد کــه درآمــد کالنــی را مصــرف کنــد ،ماننــد قدیــم ثــروت
خ ــود را خ ــرج خدم ــات عام ــه نمیکن ــد ،یعن ــی از وق ــف ،مدرسهس ــازی،
خیریهس ــازی و ...زی ــاد خب ــری نیس ــت .از ای ــن رو ب ــا اقدام ــات چش ـمپرکن
مانن ــد خری ــد ماش ــین گرانقیم ــت در جامع ــه فرافکن ــی میکن ــد و ب ــا ای ــن
کار عام ــل دلشکس ــتگی اعض ــای دیگ ــر جامع ــه میش ــود ،چ ــرا ک ــه م ــردم
جامع ــه در حال ــی او را میبینن ــد ک ــه ت ــوان خری ــد حداقله ــا را ندارن ــد.
ب ــرای مث ــال اف ــرادی ک ــه خان ــه ندارن ــد از کن ــار قصره ــا عب ــور میکنن ــد،
افــرادی کــه دوچرخــه ندارنــد از کنــار ماشــینهای شاســی بلنــد میلیــاردی
میگذرن ــد .در واق ــع ش ــکاف طبقات ــی ک ــه در جامع ــه زی ــاد اس ــت ،نش ــان
داده میش ــود ،چ ــون آنچ ــه تبعی ــض اقتص ــادی ن ــام گرفت ــه ،تنه ــا پول ــدار
ب ــودن چهاردرص ــد و ب ــی پول ــی 96درص ــد نیس ــت ،بلک ــه احس ــاس ای ــن

ش ــکاف بیش ــترین مش ــکل را ب ــه وج ــود آورده اس ــت ،چ ــون از قدی ــم ه ــم
خ ــان و رعی ــت وج ــود داش ــت ،ام ــا مش ــکلی نب ــود .ب ــه دلی ــل آنک ــه خ ــان در
بی ــرون از خان ــه مانن ــد بقی ــه م ــردم زندگ ــی میک ــرد و حت ــی ب ــا رعی ــت غ ــذا
میخـــورد ،ولـــی امـــروزه ا گـــر برخـــی از افـــراد در خانـــه خـــود بـــه دیگـــران
افطــاری میدهنــد بــرای ایــن اســت کــه نشــان دهنــد چقــدر از بیتالمــال
را مالالبیــت کــرده انــد یــا برخــی دیگــر هزینــه کــردن بــرای امــام حســین(ع)
را صــرف تبختــر خــود میکننــد .بــرای مثــال دســته ســینهزنی را بــه محــات
ش ــیک میبرن ــد ی ــا در باغ ــی را ب ــاز میکنن ــد و دس ــته س ــینهزنی را ب ــه آنج ــا
وارد میکنن ــد .بنابرای ــن اق ــدام آنه ــا ب ــرای ام ــام حس ــین(ع) نیس ــت .ا گ ــر
ب ــرای ام ــام حس ــین(ع) ب ــود ،ب ــه ی ــاری ام ــام حس ــین(ع) میش ــتافتند و ب ــه
پی ــروان مس ــتمند او میپرداختن ــد .آنه ــا ب ــا ای ــن کاره ــا تنه ــا میخواهن ــد
خ ــود را نش ــان دهن ــد.
از س ــوی دیگ ــر ،برخ ــی ثروتمن ــدان نی ــز ب ــرای آنک ــه وجدان ــی راح ــت در
براب ــر خل ــط م ــال ح ــال و ح ــرام خ ــود داش ــته باش ــند ،ب ــا ای ــن کاره ــا از نظ ــر
خ ــود رد مظال ــم میکنن ــد .در م ــورد اقلی ــت ثروتمن ــد ه ــم بای ــد بگوی ــم ک ــه
سیس ــتم اقتص ــادی نبای ــد ب ــه گون ـهای باش ــد ک ــه ث ــروت بی ــن ع ــده خ ــاص
در گ ــردش باش ــد .ب ــا تم ــام ای ــن تفاس ــیر زیبای ــی ،لب ــاس مناس ــب و رفت ــار
شایس ــته خ ــوب اس ــت ،حت ــی تم ــام ب ــزرگان عط ــر را دوس ــت داش ــتند و در
واقــع زیبایــی جــزو ارکان عرفــان اســت .همچنیــن مــا انســانی را اهــل کمــال
میدانی ــم ک ــه از نظ ــر زم ــان ،م ــکان ،س ــن و جن ــس در توانای ــی ،دانای ــی،
ش ــکیبایی و زیبای ــی زبان ــزد باش ــد ،ول ــی ای ــن زیبای ــی لزوم ــا خ ــرج ک ــردن و
مص ــرف ک ــردن بی ــش از ان ــدازه نیس ــت .از س ــوی دیگ ــر ،هیچمال ــی ب ــدون
دزدی ،انبــوه نمیشــود .بــه عبــارت دیگــر ممکــن اســت کــه پــدر فــرد ثــروت
نامش ــروع ب ــه دس ــت آورده ک ــه ب ــه او ارث رس ــیده ی ــا خ ــودش دزدی ک ــرده
یــا نظــام اقتصــادی ناهمــوار بــوده و او درآمــد کالن بــه دســت آورده و شــاید
هــم بــه محــور نامطلوبــی وصــل بــوده کــه ثــروت هنگفتــی را بــه جیــب زده
اس ــت .در ه ــر ص ــورت یک ــی از ای ــن چه ــار م ــورد موج ــب ثروتمن ــدی اف ــراد
میش ــود .حض ــرت عل ــی (ع) میفرماین ــد :نعم ــت فراوان ــی ندی ــدم ،مگ ــر
اینكــه در كنــارش حقــی ضایــع شــده باشــد .همچنیــن در قــرآن هــم آمــده
زیبایــی ،لبــاس مناســب و رفتــار
شایســته خــوب اســت ،حتــی تمــام بــزرگان عطــر
را دوســت داشــتند و در واقــع زیبایــی جــزو ارکان
عرفــان اســت .همچنیــن مــا انســانی را اهــل کمــال
میدانیــم کــه از نظــر زمــان ،مــکان ،ســن و جنــس در
توانایــی ،دانایــی ،شــکیبایی و زیبایــی زبانــزد باشــد،
ولــی ایــن زیبایــی لزومــا خــرج کــردن و مصــرف
کــردن بیــش از انــدازه نیســت.

اس ــت ک ــه ی ــک نف ــر ح ــق ن ــدارد بی ــش از نی ــاز طبیع ــی خ ــود مص ــرف کن ــد.
اف ــرادی ک ــه اس ــراف و ولخرج ــی میکنن ــد ب ــرادر ش ــیطان هس ــتند.
□ تظاه ــر ب ــه رف ــاه در جامع ــه بهوف ــور نمای ــان اس ــت ،حت ــی اف ــرادی
ک ــه ثروتمن ــد نیس ــتند ،ب ــه نوع ــی قص ــد دارن ــد خ ــود را از نظ ــر اقتص ــادی
در س ــطح ب ــاال نش ــان دهن ــد .ب ــرای مث ــال در فض ــای مج ــازی دی ــده
ش ــده ک ــه حت ــی برخ ــی اف ــراد ب ــرای گرفت ــن از دیگ ــران تصاوی ــر لوک ــس
لب ــاس و ماش ــین ق ــرض میگیرن ــد .از منظ ــر ش ــما چ ــرا جامع ــه ب ــه ای ــن
س ــمت گرای ــش پی ــدا ک ــرده اس ــت؟
■ مول ــوی داس ــتانی در ای ــن زمین ــه دارد ک ــه بهط ــور خالص ــه ب ــه آن
اش ــاره میکن ــم .روزی درویش ــی ب ــه محفل ــی ک ــه همگ ــی مرف ــه بودن ــد وارد
میش ــود و بالفاصل ــه بع ــد از دی ــدن لباسه ــای فاخ ــر و ان ــواع غذاه ــا ب ــه

وقتــی جایــی انباشــتی از غــذا و جایــی
دیگــر انبوهــی از گرســنگان باشــد و بیــن اینهــا
نــرده قــرار دهنــد ،گرســنگان ناچارنــد کــه از روی
نــرده بپرنــد .در واقــع زخمــی شــدن بهتــر از مــردن
اســت .بنابرایــن برخــی جوانــان نمیتواننــد تجزیــه و
تحلیلهــای توجیهگرایانــه داشــته باشــند.

خان ــه خ ــود ب ــاز میگ ــردد .قب ــای نوی ــی میپوش ــد و دنب ــه آبک ــردهای را
ب ــه س ــبیل خ ــود میمال ــد و دوب ــاره ب ــه آن محف ــل مـ ـیرود ،ام ــا ب ــا وج ــود
تعـــارف بســـیار غذایـــی میـــل نمیکنـــد .پســـرش از او میپرســـد کـــه ایـــن
چ ــه کاری اس ــت ک ــه ک ــردی؟ دروی ــش در پاس ــخ میگوی ــد :در ای ــن جم ــع
همــه پولــدار و کبابخــورده هســتند؛ مــن هــم بایــد تظاهــر کنــم کــه کبــاب
خ ــوردهام ،ب ــرای همی ــن س ــبیلم را ب ــا دنب ــه چ ــرب ک ــردهام .در واق ــع ای ــن
مس ــاله کمبوده ــا را نش ــان میده ــد و بیش ــتر تظاهره ــا ب ــه رف ــاه ناش ــی از
کمبودهاس ــت .ب ــرای مث ــال ف ــردی ک ــه م ــوی معمول ــی دارد خیل ــی آن را
دس ــتکاری نمیکن ــد ،ام ــا ف ــردی ک ــه کمموس ــت دائم ــا ب ــه دنب ــال راه چ ــاره
اســـت .همچنیـــن جوانـــی کـــه بـــا ماشـــین مـــدل بـــاالی دیگـــران دوردور
میکنـــد ،میخواهـــد کاســـتیهای خـــود را بپوشـــاند .بـــه عبـــارت دیگـــر
جامع ــه ب ــه س ــمت ابزارمن ــدی رفت ــه اس ــت ،یعن ــی برخیه ــا میخواهن ــد
ب ــا اب ــزار ب ــرای خ ــود ش ــخصیت دسـ ـتوپا کنن ــد .بهت ــر اس ــت ک ــه بگوی ــم
ک ــه اف ــراد جامع ــه ام ــروزی م ــا آدمف ــروش و آهنف ــروش ش ــدهاند .برخ ــی
بخوروبریـــز و اختـــاس دارنـــد و برخیهـــا بـــرای خریـــد انـــواع ماشـــین،
س ــاختمان گرانقیم ــت و ...آدمفروش ــی میکنن ــد و ب ــا زدوبن ــد در ب ــازاری
ک ــه لزوم ــا معق ــول نیس ــت ،ب ــه ث ــروت کالن دس ــت مییابن ــد .ا گ ــر آقای ــان
دنب ــال راه حل ــی ب ــرای مش ــکالت اقتص ــادی هس ــتند بای ــد بگوی ــم ک ــه م ــا
نفــت مفتــی داریــم ،آن را صــادر میکنیــم و درآمــد را صرفــا خــرج میکنیــم.
از تولی ــد خب ــری نیس ــت .در واق ــع تولی ــد کاالی مول ــدی را نداری ــم ،حت ــی
خدم ــات ،ادبی ــات ،هن ــر و عرف ــان کارب ــردی را ه ــم تولی ــد نمیکنی ــم ک ــه
بـــه کشـــورهای دیگـــر صـــادر شـــود .بـــه عبـــارت دیگـــر تمـــام پـــول نفـــت
خ ــرج دیگ ــران و مص ــرف داخل ــی میش ــود .بنابرای ــن م ــا همچن ــان ای ــن
عقبماندگـــی را بـــا خـــود یـــدک میکشـــیم و کاســـتیها طبیعـــی اســـت.
□ از آنج ــا ک ــه وضعی ــت اش ــتغال در کش ــور م ــا نابس ــامان اس ــت ب ــا
افزایـــش لوکسگرایـــی و مصرفزدگـــی موجـــی از ناامیـــدی و افســـردگی
ب ــرای جوانان ــی ک ــه نمیتوانن ــد خ ــود را همپ ــای دیگ ــران کنن ــد ب ــه وج ــود
آم ــده اس ــت .ب ــر همی ــن اس ــاس ش ــاهد نوع ــی تن ــش در می ــان اعض ــای
جامع ــه هس ــتیم .تحلی ــل ش ــما از ای ــن ماج ــرا چگون ــه اس ــت؟
□ وقت ــی ع ــدهای خیل ــی دارن ــد و خیلیه ــا هی ــچندارن ــد ،ای ــن اتف ــاق
میافتـــد .در گذشـــته شـــاید تحمـــل ایـــن فاصلـــه ممکـــن بـــود و گفتـــه
میشــد کــه روزی هــر کســی دســت خداســت ،امــا وقتــی جوانــان میبیننــد
کـــه عـــدهای از راههـــای غیرمشـــروع ماننـــد اختـــاس ،ارتشـــا ،مفاســـد
اخالق ــی و اقتص ــادی متم ــول ش ــدهاند در مق ــام مقایس ــه ق ــرار میگیرن ــد.
ب ــه عب ــارت دیگ ــر وقت ــی جای ــی انباش ــتی از غ ــذا و جای ــی دیگ ــر انبوه ــی از
گرس ــنگان باش ــد و بی ــن اینه ــا ن ــرده ق ــرار دهن ــد ،گرس ــنگان ناچارن ــد ک ــه از
روی ن ــرده بپرن ــد .در واق ــع زخم ــی ش ــدن بهت ــر از م ــردن اس ــت .بنابرای ــن
برخـــی جوانـــان نمیتواننـــد تجزیـــه و تحلیلهـــای توجیهگرایانـــه داشـــته
باشـــند .از ایـــن رو دســـت بـــه کارهـــای خـــاف میزننـــد یـــا برونفکنـــی
میکنن ــد .ب ــرای مث ــال ب ــه س ــراغ س ــرقت ،تنفروش ــی و ...میرون ــد و ع ــده
دیگ ــر ک ــه اه ــل ای ــن کاره ــا نب ــوده و درونگ ــرا هس ــتند ،افس ــرده و دلس ــرد

شماره  ۱۸۶خرداد و تیر ۱۳۹۶

37

نتایج مشاورهها نشان میدهد
ا کثر اختالفات خانوادگی بین زوجها
یا والدین و فرزندان از ترویج لوکسگرایی
در جامعه نشات میگیرد .افراد با تصوراتی
ازدواج کردهاند که زیر یک سقف محقق
نشده است.

ش ــده و ممک ــن اس ــت در انته ــا خودکش ــی کنن ــد.
در واقـــع گـــروه اول بـــا دگرکشـــی مشـــکل خـــود را حـــل میکننـــد و
گـــروه دوم بـــا خودکشـــی خـــود را از بیـــن میبرنـــد .یکـــی از بزرگتریـــن
دانش ــمندان اقتص ــاد ،مارک ــس ب ــود ک ــه گف ــت تبعی ــض طبقات ــی اش ــکال
دارد ،ام ــا برخ ــی ب ــزرگان نفهمیدن ــد و گفتن ــد فرهن ــگ زیربناس ــت .ح ــدود
 10ســال پیــش مناظــرهای در تلویزیــون پخــش شــد کــه بنــده بــا تنــی چنــد
از ب ــزرگان در آن حض ــور داش ــتم .همگ ــی آنه ــا زیربن ــا را فرهن ــگ دانس ــتند و
بن ــده ب ــه تنهای ــی ح ــرف از اقتص ــاد زدم و 80درص ــد آرا از جان ــب م ــردم ب ــه
مــن داده شــد .از ایــن رو تبعیــض اقتصــادی مشــکالت روبنایــی بــه وجــود
م ـیآورد و جامع ــه را دو قطب ــی میکن ــد .ش ــاید بت ــوان ک ــم و زی ــاد را تحم ــل
کــرد ،گرچــه ایــن هــم بــه نوبــه خ ــود غلــط اســت ،ولــی وقتــی امــری خــاف
مانن ــد حق ــوق ی ــا مس ــکن نجوم ــی ،اخت ــاس و ...رخ میده ــد ک ــه تقریب ــا
هیچکـــدام از آنهـــا بـــه بیتالمـــال برگشـــت داده نمیشـــود مـــردم دلخـــور
میشــوند .ا کنــون جامعــه بــه ســمتی م ـیرود کــه مــردم بــر ایــن باورنــد کــه
ا گ ــر نخورن ــد ،خ ــورده میش ــوند .چ ــرا االن دانش ــجویان درس نمیخوانن ــد
و فقــط بــه فکــر مــدرک گرفتــن هســتند؟ در واقــع آنهــا تظاهــر بــه باســوادی
میکنن ــد .ا کن ــون جوان ــان مش ــتاق عل ــم نیس ــتند ،آنهای ــی ه ــم ک ــه بودن ــد
از اشتیاقش ــان کاس ــته ش ــده و ا کن ــون ع ــدهای قلی ــل هس ــتند ک ــه دنب ــال
معلوم ــات هس ــتند .در واق ــع در دانش ــگاهها ی ــکده ــم علمپذیرن ــد و بقی ــه
علمپذی ــرا هس ــتند ،یعن ــی آمدهان ــد دانش ــگاه ک ــه از تش ــریفات پذیرای ــی
کنن ــد.
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□ ای ــن روزه ــا خانوادهه ــا ب ــا هجم ــه فض ــای مج ــازی تح ــت تاثی ــر
لوکسگرای ــی ق ــرار گرفتهان ــد و در واق ــع برخ ــی زن ــان از همس ــران خ ــود
یــا فرزنــدان از والدیــن خــود انتطاراتــی دارنــد کــه قابــل تحقــق نیســت.
ای ــن مس ــاله ضرب ــه ب ــه پیک ــره خانوادهه ــا زده اس ــت .ارزیاب ــی ش ــما در
ای ــن ب ــاره چیس ــت؟
■ نتای ــج مش ــاورهها نش ــان میده ــد ا کث ــر اختالف ــات خانوادگ ــی بی ــن
زوجهـــا یـــا والدیـــن و فرزنـــدان از ترویـــج لوکسگرایـــی در جامعـــه نشـــات
میگی ــرد .اف ــراد ب ــا تصورات ــی ازدواج کردهان ــد ک ــه زی ــر ی ــک س ــقف محق ــق
نش ــده اس ــت .ب ــه عب ــارت دیگ ــر میبینن ــد ک ــه دیگ ــران ش ــرایط بهت ــری
دارن ــد ،ام ــا آنه ــا ب ــا اینک ــه ه ــر دو ش ــاغل هس ــتند وضعیتش ــان نامطل ــوب
اســـت .از ایـــن رو اختالفهـــا ایجـــاد میشـــود .خانمـــی چنـــد روز پیـــش
بــرای مشــاوره پیــش مــن آمــد .او گفــت کــه همســرش امکانــات مــادی الزم
را ن ــدارد ،حت ــی صاحبخان ــه اج ــاره را بیش ــتر ک ــرده ،در حال ــی ک ــه م ــا ت ــوان
پرداخــت اجــاره فعلــی را هــم نداریــم .بنابرایــن قصــد جدایــی داریــم ،بلکــه
ه ــر دو ب ــه من ــزل پدریم ــان بروی ــم ک ــه حداق ــل ش ــکممان س ــیر ش ــود و از
پرداخ ــت اجارهخان ــه خ ــاص ش ــویم .ای ــن یک ــی از صده ــا م ــوردی اس ــت
ک ــه خانوادهه ــا ب ــه دلی ــل مس ــائل مال ــی ب ــه اخت ــاف میخورن ــد .از س ــوی
دیگ ــر ،فرزن ــدان اف ــراد عال ــی ی ــا م ــردم ع ــادی روح و خواستههایش ــان یک ــی
اســت .نمیتوانیــم بگوییــم کــه فرزنــد کارمنــد بــا فرزنــد مقامــات بــاال فــرق
دارد .بچههــا خــود را بــا هــم مقایســه میکننــد .بنابرایــن وقتــی ببیننــد کــه
تحــوالت عظیمــی در جهــان و تحــوالت
عظیمــی در ایــران در حــال رقــم خــوردن اســت.
مــا ا کنــون وارد مرحلــه نوینــی از تجملزدگــی شــدهایم
و آن تجملزدگــی اخالقــی و فرهنگــی اســت .تجمــات
فقــط مادیــات نیســت و زور و تزویــر را هــم دربرمیگیــرد.
وقتــی فــردی خالکوبــی میکنــد و فالوئــر باالیــی دارد و
از موقعیــت خــود اســتفاده میکنــد ،یعنــی تجمــات
صرفــا مختــص کاال نیســت.

بایــد جلــو کارهــای منفــی را گرفــت
و افــراد را بــه کار مثبــت ترغیــب کــرد .ثــروت
نامشــروع ضــد ارزش اســت و نبایــد جــا بیفتــد.
غیــر حقیقــت پایــدار نیســت .در واقــع وقتــی ســیلی
راه میافتــد زبالههــا را بــا خــود حمــل میکنــد و
آنچــه اهمیــت دارد بــرای مــردم میمانــد.

کودک ــی در ی ــک جم ــع مرف ــه اس ــت و آنه ــا از امکان ــات حداقل ــی بیبهرهان ــد
مســـلما ســـوالهایی برایشـــان پیـــش میآیـــد ،حتـــی فکـــر میکننـــد کـــه
والدینش ــان کـ ـمکاری و اس ــراف ک ــرده ی ــا حقش ــان را نمیدهن ــد .از ط ــرف
دیگــر یــک معلــم ،اســتاد ،کارمنــد و ...حقــوق معینــی دارد کــه از آن بیشــتر
نمیگی ــرد .همی ــن ک ــه بتوان ــد خان ــواده خ ــود را روی خ ــط فق ــر نگ ــه دارد ت ــا
ب ــه زی ــر خ ــط فق ــر ن ــرود ،ج ــای ش ــکرش باق ــی اس ــت.
ا گ ــر یک ــی از نامزده ــای انتخابات ــی از چهاردرص ــد و 96درص ــد س ــخن
گفـــت ،بیربـــط هـــم نبـــوده اســـت .بنـــده بـــه دلیـــل شـــناختی کـــه دارم
نمیتوانـــم نـــام ببـــرم ،امـــا میتوانـــم اشـــاره کنـــم کـــه چنـــدی پیـــش
ب ــرای مش ــاوره ب ــه خانــهای رفت ــم ک ــه پ ــدر خان ــواده از پس ــر خ ــود و اینک ــه
هیچفعالیت ــی ن ــدارد ،ناراض ــی ب ــود .وقت ــی پس ــر را دی ــدم ،قص ــد داش ــتم
ک ــه در او نی ــروی انگیزش ــی ایج ــاد کن ــم ،ول ــی پس ــر گف ــت م ــن خان ــه ،وی ــا و
ماش ــین دارم و احتیاج ــی ب ــه کار ک ــردن ن ــدارم .ب ــه او گفت ــم تحصی ــل ک ــن
ک ــه گف ــت چن ــد م ــدرک از خ ــارج برای ــم فرس ــتادهاند .در واق ــع او ی ــک ف ــرد
مصرفکنن ــده ب ــود ک ــه در آخ ــر ب ــه او گفت ــم ب ــه خل ــق خ ــدا کم ــک ک ــن.
همچنی ــن در دانش ــگاه میبینی ــم ک ــه برخ ــی هم ــکاران ب ــرای اینک ــه
دو کالس بیش ــتر بردارن ــد ،چ ــه تالش ــی میکنن ــد ی ــا اینک ــه اس ــتاد راهنم ــا
ش ــوند ب ــا هم ــکاران دیگ ــر درگی ــر ش ــده ی ــا ب ــه ائت ــاف روی میآورن ــد .قب ــا
ا گ ــر خان ــوادهای فقی ــر ب ــود ،ش ــرافتمندانه زندگ ــی میک ــرد .آن زم ــان بان ــوی
عفیف ــی نب ــود ک ــه ب ــه دلی ــل مادی ــات تنفروش ــی کن ــد ،ول ــی االن برخیه ــا
ب ــرای اضاف ــه مادی ــات ای ــن کار را انج ــام میدهن ــد.
□ مصرفزدگ ــی و لوکسگرای ــی ب ــه ح ــدی در جامع ــه ش ــایع ش ــده
کــه برخــی افــراد از ایــن طریــق بــرای خــود کســب درآمــد میکننــد .بــرای
مثــال برخیهــا در فضــای مجــازی بــا تجمــات بــرای خــود فالوئــر جمــع
کــرده و از طریــق تبلیغــات ســودی را بــه دســت میآوردنــد .ایــن مســاله
تبع ــات زی ــادی را ب ــه دنب ــال دارد و دیگ ــر جوان ــان ب ــرای کس ــب تحصی ــل
و ارتق ــای س ــطح توانمن ــدی خ ــود ت ــاش نمیکنن ــد ،چ ــرا ک ــه راهه ــای
دیگ ــری میتوانن ــد منب ــع درآم ــد باش ــند .عل ــت ای ــن مس ــاله از ن ــگاه
ش ــما چیس ــت؟
■ تحـــوالت عظیمـــی در جهـــان و تحـــوالت عظیمـــی در ایـــران در
ح ــال رق ــم خ ــوردن اس ــت .م ــا ا کن ــون وارد مرحل ــه نوین ــی از تجملزدگ ــی
شـــدهایم و آن تجملزدگـــی اخالقـــی و فرهنگـــی اســـت .تجمـــات فقـــط

مادی ــات نیس ــت و زور و تزوی ــر را ه ــم دربرمیگی ــرد .وقت ــی ف ــردی خالکوب ــی
میکن ــد و فالوئ ــر باالی ــی دارد و از موقعی ــت خ ــود اس ــتفاده میکن ــد ،یعن ــی
تجمـــات صرفـــا مختـــص کاال نیســـت .بـــرای خدمـــات و فرهنـــگ هـــم
اســـت .چنـــد روز پیـــش بنـــده دو خواهـــر مراجعهکننـــده بـــرای مشـــاوره
داش ــتم ک ــه یک ــی از آنه ــا وس ــواس داش ــت .هرچ ــه بن ــده ب ــا دالی ــل علم ــی
و معنـــوی قصـــد کمـــک داشـــتم ،خواهـــرش میگفـــت او بـــا یـــک فالگیـــر
در ارتب ــاط اس ــت و ح ــرف هیچپزش ــک و مش ــاوری را قب ــول نمیکن ــد .در
انته ــا م ــن ب ــرای او کالم خ ــدا را خوان ــدم و گفت ــم ک ــه باالت ــر از ذک ــر خ ــدا
وج ــود ن ــدارد .در واق ــع تبلیغ ــات جادوگ ــران و فالگی ــران ب ــه برن ــدی تبدی ــل
ش ــده و نوع ــی مصرفگرای ــی را ب ــه دنب ــال دارد .همچنی ــن بای ــد بگوی ــم ک ــه
تبلیغــات در همــه جــای دنیــا وجــود دارد ،امــا برخــی افــراد بــه علــت چهــره
ب ــودن کاالی ــی را تبلی ــغ میکنن ــد ک ــه هیچس ــنخیتی ب ــا آنه ــا ندارن ــد و اینه ــا
وج ــوه دیگ ــر مصرفگرای ــی اس ــت.
□ ب ــا توج ــه ب ــه راه افت ــادن م ــوج مصرفزدگ ــی و لوکسگرای ــی چ ــه
راه ــکاری را ب ــرای مقابل ــه ب ــا آن پیش ــنهاد میکنی ــد؟
■ بای ــد جل ــو کاره ــای منف ــی را گرف ــت و اف ــراد را ب ــه کار مثب ــت ترغی ــب
ک ــرد .ث ــروت نامش ــروع ض ــد ارزش اس ــت و نبای ــد ج ــا بیفت ــد .غی ــر حقیق ــت
پایـــدار نیســـت .در واقـــع وقتـــی ســـیلی راه میافتـــد زبالههـــا را بـــا خـــود
حم ــل میکن ــد و آنچ ــه اهمی ــت دارد ب ــرای م ــردم میمان ــد .از س ــوی دیگ ــر،
همیش ــه م ــردم از باالدس ــتیها الگ ــو میگیرن ــد .بنابرای ــن اف ــرادی ک ــه در
راس ام ــور هس ــتند ،نبای ــد خ ــاف کنن ــد و بگوین ــد ب ــه م ــا ربط ــی ن ــدارد .م ــا
هم ــه مس ــئول عملک ــرد ه ــم هس ــتیم .از س ــوی دیگ ــر ،بای ــد ب ــه وضعی ــت
اش ــتغال نی ــز پرداخ ــت .ا کن ــون س ــطح متوس ــط تحصی ــل ب ــه کارشناس ــی
ارشــد رســیده اســت .بنابرایــن جوانــان بــه اشــتغال نیــاز دارنــد .ا گــر شــرایط
مهی ــا باش ــد جوان ــان ب ــا انگی ــزه درس میخوانن ــد ت ــا آین ــده خ ــود را رق ــم
بزنن ــد ن ــه اینک ــه وق ــت خ ــود را در فض ــای مج ــازی ه ــدر بدهن ــد و س ــعی
داش ــته باش ــند ب ــا لوکسگرای ــی ع ــدهای را ب ــا خ ــود هم ــراه کنن ــد .بنابرای ــن
ب ــرای مقابل ــه ب ــا مصرفزدگ ــی و لوکسگرای ــی نیازمن ــد اقدام ــات زیربنای ــی
هس ــتیم و بای ــد وضعی ــت اقتص ــادی کش ــور هرچ ــه زودت ــر بهب ــود یاب ــد.
(منبع :روزنامه آرمان )96 /4/13
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ِپر کاهی روان ،بر اقیانوسی بیکران!
از فیلم فرانسوی  « �Monsieur Ibrahim et les fleurs du cor
 »anچیزی می دانی؟
•نه ،نخستین بار است نام آن را می شنوم.
«موسیو ابراهیم و گلهای قرآن»؛ این نام برایت آشنا نیست؟
•به نظر می رسد برگردان فارسی نام آن فیلم فرانسوی باشد.
همین طور است؟
ً
بله؛ كامال درست است  .فیلمی به كارگردانی فرانسوا دوپریون
كه در سال  2004در فرانسه ساخته شده و عمرالشریف هنرپیشه
سرشناس مصری نقش اول آن را ایفا كرده است  .فیلمی كه توانست
جوایز متعددی را در سطح محلی و جهانی از آن خود كند.
•فرانسه و فیلمی با ِتم اسالمی و قرآنی؛ عجیب نیست؟
عجیب تر آنكه فیلم درباره پیرمرد مسلمانی به نام عمو
ابراهیم است كه توانسته كسی را تربیت نماید كه در طول سی سال
زندگانی در قاره آفریقا میلیون ها آفریقایی را مسلمان كند.
•و او چه كسی است؟
شخصیت بلند آوازه ای به نام «جاد اهلل قرآنی» ؛ چیزی درباره
اش شنیده ای؟
•نه  ،اما اسم غریبی است .چنین اسمی را هرگز نشنیده ام.
البته اسم او" جاد" است .این لقبی است كه او بعد ها برخود
كودكی
نهاد .جاداهلل سرگذشتی دارد كه به ُرمان شبیه تر است.
ِ
میانسالی سراسر بركت؛  ...و
جوانی خطیر و پرحادثه و
پرخاطره ،
ِ
ِ
حیف كه عمرش به كهنسالی قد نداد!
كودكی پرخاطره ،چیزی هست كه الزم باشد من بدانم؟
•از آن
ِ
البته؛ از هفت سالگی اش خاطره مهمی هست! می دانی كه؛
هفت سالگی ،مقطع مهمی در زندگی است!
•می دانم .خب ،آن خاطره مهم چیست؟
خاطره ای كه حدود هفتاد سال پیش در فرانسه رقم خورد.
جاد هفت ساله در دل خانواده ای یهودی در آپارتمانی زندگی
می كرد كه در نزدیكی آن پیرمردی مسلمان به نام عمو ابراهیم

خواربارفروشی داشت.
جاد هر وقت برای خرید نزد او می رفت ،از فرصت استفاده
می كرد و شكالتی هم می دزدید .روزی جاد فراموش كرد شكالت را
بردارد .عمو ابراهیم او را صدا زد و یادآور شد که سهم شكالت هر روزه
اش را فراموش كرده است.
جاد كه گمان نمی كرد عمو ابراهیم از دزدی مخفیانه او چیزی
بداند ،از این سخن وی حسابی جا خورد .معذرت خواهی كرد و به او
قول داد كه دیگر هرگز این كار را تكرار نكند .عمو ابراهیم گفت به یك
شرط تو را می بخشم و آن اینكه قول بدهی كه هرگز در زندگی دزدی
نكنی و در مقابل می توانی هر روز به اینجا بیایی و از مغازه من یك
شكالت برداری.
جاد این شرط را پذیرفت و سالهای سال ارتباط آنان با یكدیگر
برقرار بود .اسالم عمو ابراهیم و یهودیت جاد هرگز میان آنها فاصله
ای نینداخت .جاد هر وقت با مشكلی مواجه می شد نزد عمو ابراهیم
می آمد و از شرایط سخت خود با وی سخن می گفت  .او نیز همچون
پدری مهربان به كمك وی می شتافت و از یاری او دریغ نمی كرد.
•چطور به او یاری می رساند ؟ مقصودم این است که آیا فقط
به راهنمایی او بسنده می کرد؟
نه ،هر روز كتابی را از كشوی میزش در می آورد ،یكی دو
صفحه ای از آن را را برای جاد می خواند و بعد  ،هنگامی كه جاد
مغازه او را ترك می كرد  ،حس می كرد آرامش دنیا به جان او ریخته
است.
•این ارتباط تا ِكی ادامه داشت؟
تا سال ها بعد كه عمو ابراهیم از دنیا رفت!
ابراهیم مسلمان
عمو
جاد یهودی و
•عجب ،در طی این سالها ِ
ِ
با دو عقیده مختلف با هم ارتباط داشتند؟
این ارتباط منحصر به آن سال ها نبود ،اتفاق مهم تر پس از
مرگ عمو ابراهیم رخ داد ...او پیش از مرگ صندوقی برای فرزندانش
به ارث گذاشت كه درون آن كتابی بود كه سالها برای جاد نوجوان
خوانده بود .آنان این كتاب را به جاد هدیه كردند و این كار به ظاهر
كوچك منشاء تحولی عظیم در جاد شد.
•آن كتاب به چه زبانی بود و آیا جاد امكان استفاده از آن را
داشت؟
كتاب به زبان عربی بود و جاد چیزی از زبان عربی نمی
دانست .از این رو نزد یكی از رفقای تونسی خود رفت و از او خواهش
كرد یكی دو صفحه از آن كتاب را برای او بخواند .او كتاب را می
خواند ،در حالی که اشك از دیدگان جاد جاری بود.كلمات و عبارات
كتاب باردیگر عمو ابراهیم و خاطرات وی را برای جاد زنده می كرد .او
از دوست تونسی خود پرسید این چه كتابی است؟ او پاسخ داد این
قرآن كریم ،كتاب آسمانی مسلمانان است.
جاد بدون اندكی تردید پرسید چگونه می توان مسلمان شد؟ و
او شهادتین را به جاد تلقین كرد .جاد بالفاصله مسلمان شد .البته با
تکیه بر عقبه مهمی ،به قدر سالها مراوده با عمو ابراهیم!
•و البد از همین زمان بود كه او شد «جاد اهلل قرآنی»؟
دقیقا؛ او قرآن را فرا گرفت ،خود را وقف خدمت به آن کرد و
با کمک آن توانست سایر اروپاییان را به اسالم دعوت نموده و در اثر
تعالیم وی تعداد زیادی یهودی و مسیحی مسلمان شدند.
•و البد این پایان کار جاداهلل قرآنی بود؟
ً
ابدا؛ اتفاقات پیاپی همچون مقدراتی گریز ناپذیر جاداهلل را
مثل ِپر کاهی که بر اقیانوسی بیکران روان باشد ،از این سو به آن
سو می برد.
تو به این مقدرات عقیده داری؟
•صددرصد ،من معتقدم برگی از درخت نمی افتد ،مگر آنکه
مبدأ آن و مقصد آن و مسیری که از آن باال می پیماید تا به زمین
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برسد ،همه حساب شده و منظم و دقیق است.
آفرین ،بر همین اساس آن نقشه جهان با جاداهلل کاری کرد،
کارستان!
•کدام نقشه؟
ً
نقشه ای که روزی جاداهلل به صورت کامال اتفاقی در اولین
صفحه قرآن عمو ابراهیم یافت و امضایی که از عمو ابراهیم روی قاره
َ
افریقا دید ،با آیه ای که کنار امضای او جلوه نمایی می کردْ ُ « :اد ُع ِإلى
ْ َ ْ
ْ ْ
َ
یل َر ّ ِب َك ِبال ِحك َم ِة َوال َم ْو ِعظ ِة ال َح َس َن ِة »
س ِب ِ
•جاداهلل از آن نقشه و آن امضا و آیه قرآن پیام خاصی دریافت
کرد؟
بله؛ فهمید این وصیت عمو ابراهیم است که او باید برای
تبلیغ دین خدا اروپا را ترک نموده ،رحل اقامت در افریقا افکند.
•یعنی جاداهلل قرآنی قاره سبز اروپا و زندگی آسوده در فرانسه را
رها کرد و به افریقا رفت؟
ً
دقیقا؛ او از اروپا مهاجرت کرد .سی سال در افریقا زندگی کرد.
میلیون ها افریقایی به دست او مسلمان شدند و سرانجام در سال
2003میالدی به دلیل بیماری در سرزمینی که راه آسمان را بر آن
گشوده بود ،از دنیا رفت.
•آه ،چه شگفت ...این سیر تحول ،به خانواده جاداهلل هم
سرایت کرد؟
مادر جاداهلل دو سال پس از وفات فرزندش و در سن هفتاد
سالگی مسلمان شد .او استاد دانشگاه بود و بعدها به رسانه ها گفت
که در طول سی سال مسلمانی جاداهلل همواره با او در حال جنگ
و ستیز بوده تا وی را با دانش و قدرت استدالل خویش از اسالم به
آیین پیشین خود بازگرداند ،اما نتوانست که نتوانست .به هر تقدیر
منطق فرزند مسلمان نورسته بر استدالل مادر یهودی آبا و اجدادی
غلبه کرده و او را به این آیین کشاند.
•می دانی از چه چیز تعجب می کنم؟ از اینکه هیچیک از
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این استدالل ها و استنتاج ها نتوانست به اندازه یقین یک پیرمرد
تحصیل نکرده قلب جاداهلل قرآنی را فتح کند.
جای تعجب هم دارد .می دانی جاداهلل به برخی از بزرگان هم
عصر خویش گفته بود در طی سالها ارتباط من با عمو ابراهیم او حتی
یک بار هم مرا به اسالم دعوت نکرد .باالتر از این ،وقتی در یکی از
مالقاتهای مهم از او سؤال شد از اینکه میلیونها انسان به یاری او
مسلمان شده اند ،چه احساسی دارد ،گفت :احساس افتخار نمی
کنم .چرا که من فقط توانسته ام بخشی از خوبی های عمو ابراهیم
را جبران کنم!
•به نظرت موفق شد ،جبران کند؟
آیا در این امر تردیدی داری؟ مثالی می زنم تا مشخص شود
او با افریقایی ها چه کرد! دکتر صفوت حجازی از متفکران و خطبای
مشهور مصر می گوید در کنفرانسی در لندن با یکی از رؤسای قبایل
دارفور مالقات کردم .در گرما گرم صحبت از او پرسیدم شما دکتر
جاداهلل قرآنی را می شناسید؟ رئیس قبیله در حالی که به احترام او از
جا برخاسته بود ،به من گفت مگر شما او را می شناسید؟ گفتم بله،
زمانی که او برای معالجه به سوئیس آمده بود .با او مالقات کردم.
رئیس قبیله در کمال ناباوری خم شد و بر دستهای من بوسه
زد .گفتم چه می کنی؟ گفت بوسه بر دستی می زنم که دستهای
جاداهلل قرآنی را در میان گرفته است! گفتم آیا شما به دست جاداهلل
مسلمان شده اید؟ گفت :نه؛ من به دست کسی مسلمان شده ام که
او به دست جاداهلل مسلمان شده است!
•و سخن آخر:
زندگی صحنه زیبای هنر مندی ماست؛
هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود.
صحنه پیوسته به جاست،
ای خوش آن نغمه که مردم بسپارند به یاد!

ز
س ب�ک ن��دگی

۲

هزار راه نرفته!
حامد امیدوار

ملتی که اندیشه و قلم ،معرف اوست!
«من به حقیقت بزرگی معتقدم و بارها و بارها نیز در محافل و
مجالس گونا گون از آن یاد کردهام .این واقعیت مهم قابل انکار نیست
که اسالم صحیح را ایرانیان دریافتهاند و پیشرفت ایران در پرتو اسالم،
نخست به تفکر ما ایرانیان بازمیگردد».
دانشمند معاصر دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی که معرف
حضور اغلب فرهیختگان و خواص هست ،با بیان این جمالت
تلنگری به جامعه جوان ما زده و بار دیگر شکوه و بزرگی این ملت را
به رخ می کشد:
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سالها پیش سمیناری در کشور ترکیه
برگزار شده بود و من نیز میهمان ویژه آن بودم.
یکی از سخنرانان ،وزیر اوقاف ترکیه بود .او طی
سخنانی که به آوایی بلند و لحنی ّ
غرا بیان
میشد ،گفت :برادران و خواهران ،اجازه دهید
به واقعیتی شگرف اعتراف کنم .حقیقت این
است که قرآن کریم در مکه نازل ،در مصر قرائت
و در استانبول ترکیه کتابت شد .همین و بس!
من از میان جمعیت برخاستم و گفتم:
جناب وزیر ،این را هم بر سخنان خود بیفزایید
که همین قرآن در ایران فهمیده شد و ادرا ک
شد .این سخن فضای عربی ـ ترکی آن سمینار
را درهم شکست و آن مقام بلندپایه ترک را به
نوعی تسلیم داشت.
او در همان نشست و در اثنای سخنان
خویش ،ناچار به این نکته اذعان کرد و گفت:
آری .ا گر اسالم در این سالهای متمادی،
پیشرفت و ترقی قابل مالحظهای داشته است،
این جز با قلم ایرانی و شمشیر ترکی هرگز امکان
پذیر نبود!»
و من سربلند و خوشاقبال به این فکر
میکردم که هنوز هم که هنوز است ،معرف
ایرانیان ،حتی در جوامع بیگانه ،اندیشه و قلم
آنان است!
***
نخبگان چگونه مسئولیت پذیری را نهادینه
می کنند؟
ارباب فرهنگ چون گرد هم می آیند ،از
هر خرمنی خوشه ای می چینند و از هر دری
سخنی می گویند.
ُ
از جمله مباحثی که نقل محافل و مجالس
اهل فکر و خرد است ،آنکه آیا باید ما فقط به
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مظاهر فرهنگ و تمدن خودی تکیه کنیم و
چشم بر آداب و فرهنگ سایر ملل ببندیم ،یا
مهم ،ارتباطاتی است که میان فرهنگ ها پیوند
برقرار کرده ،ملت ها را به هم گره می زند؟
البته اینان میان تهاجم فرهنگی و تبادل
فرهنگی تفاوت مهمی قرار داده ،یکی را از سنخ
هجمه و یورش و شبیخون می دانند که چون
طوفانی سهمگین می آید و همه سرمایه ملتی
را با خود می برد و دیگری را نوعی داد و ستد و
بده بستان تلقی می کنند که آ گاهانه صورت
پذیرفته و ملت ها بخشهایی از فرهنگ خودی
را می دهند و بخشهایی از فرهنگ بیگانه را –
که البته با اقتضائات بومی آنان سازگار است و
نخبگان جامعه آن را تصدیق کرده اند  -می
پذیرند....
بدیهی است این امر تابع عوامل مهمی
است که میان فرهنگ خودی و فرهنگ بیگانه
ارتباط برقرار میکند.
مسئولیتپذیری از نقاط قوت فرهنگ
بیگانه است .بیتردید ما باید آن را بهتر و بیشتر
بیاموزیم .شما بهتر میدانید که صداقت و
پرکاری ،پی بردن به خطا و اشتباه و عدم تکرار
آن ،زمانبندی درست و مناسب ،پرهیز از
فرافکنی و قبول کردن تبعات اشتباهی که اتفاق
افتاده ،از لوازم مهم مسئولیتپذیری است.
میدانید آن سوی سرزمین ما ،برای آنکه
مسئولیتپذیری را نهادینه کنند ،از چه
روشهایی بهره میبرند؟
روشهای متعددی برای این امر وجود
دارد .یکی اینکه برای انجام کارها زمانبندی
وی ژهای طراحی میکنند .کاری را میسپارند و
به مخاطب خویش به صراحت میگویند موعد

انجام این کار دو هفته است .ا گر یک روز دیرتر
شد ،دیگر به کار من نمیآید .آنان چنین زمانی
را زمان مجاز برای انجام یک کار استاندارد (
 ) Dead Timeتلقی نموده ،تخطی از آن را به
هیچوجه جایز نمی شمرند.
همچون سفارشی که وزارت کشور به
چاپخانه می دهد تا در موعد مشخص به میزان
مقرری تعرفه اخذ رأی چاپ کند .فکر کنید
ا گر چاپخانه کار خویش را فقط یک روز پس از
روز رأی گیری تحویل دهد ،چه اتفاقی خواهد
افتاد؟
حتی یک برگ از آن میلیونها تعرفه رأی دیگر
سودمند نخواهد بود.
در آن سوی سرزمین ما چنین برخوردی با
برخی مقوله ها صورت میپذیرد ،و جالب آنکه
ا گر کاری بیش از موعد مقرر ،زمان برده باشد،
ً
واقعا آن را نمیپذیرند.
آنان بدین وسیله یاد میدهند که برای ما
ً
صرفا انجام کار مهم نیست ،مهم آن است که
این کار در زمان معین خویش به انجام برسد.
نخبگان این گونه به ساخت و پرداخت سبک
زندگی مردم کمک نموده ،اهمیت زمان را به
پیکره فرهنگ عمومی جامعه تزریق میکنند.
***
خشک و متعصبانه قضاوت نکنید!
خیر؛ خشک و متعصبانه قضاوت نکنید.
به این فکر کنید که گاهی برای بهبود
سبک زندگی مردم ،باید میان فرهنگ خودی
و فرهنگ بیگانه تقابل ایجاد کرد.
اینجاست که باید رگ غیرتی را به جوش
آورد و تلنگری به ریشههای برون آمده از خا ک
زد!

اینجاست که باید آن شعر زیبای حافظ را
بار دیگر – و این بار با درک دقیق تری از فحوای
آن – زمزمه کرد که:
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد
آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد
گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است
طلب از گمشدگان لب دریا می کرد
دوستی دنیا دیده می گفت من سالها
پیش در کشوری بیگانه با مجرمی برخورد کردم
که از وکیلی ایرانی برای دفاع از خویش در دادگاه
کمک خواسته بود.
نخستین برخورد آن مجرم بیگانه با این
وکیل ایرانی هرگز از خاطر من محو نخواهد شد.
وکیل پس از قدریگفتوگو از موکل خویش
پرسید :آیا هنگامی که آن جرم و جنایت را
مرتکب شدی ،کسی نظارهگر جرم تو بود؟
پاسخ داد :خیر ،احدی من را هنگام ارتکاب
جرم ندید.
باز پرسید :پس از این اتفاق ،هرگز ماجرای
خویش را برای کسی بازگو کردی؟
گفت :خیر .شما اولین کسی هستید که من
نزد او پرده از این ماجرا برمیدارم!
وکیل ایرانی بیمحابا به او گفت :جرم
ً
خویش را انکار کن .مطلقا به انجام چنین کاری
اعتراف نکن!
دوستان ،خدا میداند آن مجرم درمانده،
نگاه عاقل اندر سفیهی به وکیل خویش کرد و با
تعجب گفت :ولی من این جرم را مرتکب شده
ام ،چگونه بگویمآن را انجام ندادهام؟!
گویا تصور چنین امری در مخیله او
نمیگنجید .شاید شما وجود چنین تقابل
فرهنگی را ناشی از عوامل مختلفی بدانید .اما
من به اقتضای رشته تحصیلیام و ارتباطی که
کم و بیش با بحث های بین فرهنگی داشته
ام ،می دانم چه عواملی می توانند به شعله ور
شدن چنین اختالفات فرهنگی دامن بزنند.
سبک نادرست زندگی ،عادات و خرده
فرهنگهایی که ما را به یکدیگر پیوند می زنند،
چیزهایی که در جامعه ما هنجار یا ناهنجار
تعریف میشوند ،الگوهای درست و نادرست،
نخبگان تیزبین یا سطحی نگر ،عواملی که
از ملتی قهرمان می سازند ...بخواهیم یا
نخواهیم ،همه و همه در این زمینه مؤثرند.
***
مایه خوشوقتی است ...اما کافی نیست!
سؤال اساسی و مهمی وجود دارد که
پاسخگویی به آن بویژه برای نسل جوان حائز
ً
اهمیت است .اصوال هر جایی که ما از پرسش
آغاز کردهایم ،کار پیش رفته است .پرسش
مطالبه ایجاد می کند و وجود چنین امری الزمه
یک جامعه جوان و انقالبی است.
ً
آن سؤال مهم این است که اساسا در شکل
گیری نهادهای دینی ،اجتماعی و سیاسی چه
ضرورتی نهفته است؟
به بیان دیگر بسیج ،هالل احمر ،مساجد،

انجمنها ،کانونهای مذهبی ،اردوهای
جهادی ،راهیان نور ،تشکلهای دانشآموزی،
هیئت های دانشجویی و  ...چه فایده و
کارکردی در اجتماع دارند؟
مجموعههای جوان محور با چنین
ظرفیتهای گستردهای برای چه منظور طرح
ریزی و تأسیس شده اند؟
پاسخ آن است که قواعد و مقررات اجتماعی
که باید بر اساس ارزش های رایج جوامع در
اجتماعی نهادینه شوند ،از چنین بسترهایی
شکل می گیرند و آهسته آهسته در دل و جان
افراد جامعه رسوخ نموده ،در البالی رفتارهای
فردی و جمعی شهروندان خود را نمایان می
سازند.
شاید دوستان عزیز با نام سازمان «boy
 »scoutsدر کشورهای غرب آشنایی داشته و یا
درباره فعالیتهای این مؤسسه عریض و طویل
چیزهایی شنیده باشند .مؤسسهای که ما در
زبان فارسی از آن به «پیشاهنگان پسر» تعبیر
نموده ،از عملکرد و نقش جدی آن در غرب
آ گاهی داریم.
میدانید مردم ساالنه چه مبالغ گزافی
به این قبیل مؤسسهها میپردازند که پسران
نوجوان آنان را در اختیار گرفته ،به آنان قواعد
زندگی اجتماعی بیاموزند؟!
میدانید مهمترین وظیفه این سازمان و
امثال آن ،آموزش اعتماد به نفس ،پرورش حس
مسئولیت و رشد فردی و اجتماعی نوجوانان از
طریق شرکت در برنامههای اردویی در خارج از
محیط درس و مدرسه و کالج است؟
دوستان؛ ما چقدر در این قبیل موضوعات
سرمایهگذاری کر دهایم؟
البته مایه خوشوقتی است وقتی میشنویم
در برخی فضاهای غیررسمی این قبیل
آموزشها رواج یافته است.
مایه خوشوقتی است هنگامی که در
مجموعه های اردویی به نوجوان میآموزند،
بایدمحیط اردوگاه را همان گونه تحویل دهد
که در آغاز تحویل گرفته اند.
موجب مسرت است وقتی در دامنه های
کوه و تفرجگاهها تابلوهایی میبینیم که به
نهادینه شدن این فرهنگ کمک میکنند؛
«از طبیعت جز عکس برندارید
و جز جای پا باقی نگذارید».
مایه افتخار است که در جنگل ها و محیط
های سرسبز این سخن رسول گرامی اسالم را
مشاهده می کنیم که:
«شکستن شاخه درختان همچون
است».
فرشتگان
بال
شکستن
ً
اما دوستان عزیز من؛ آیا این واقعا کافی است؟
***
آیا آدمی سیستم کنترلکننده نیاز ندارد؟
آیا ما در پیشبرد اهداف خویش در جامعه
ای ارزشی به اهمیت نقش نظارت و کنترل
واقفیم؟

آیا سبک زندگی اسالمی – ایرانی ما مجال
کافی را برای نظارت و کنترل می دهد؟
ً
اساسا آیا در فرهنگ ما این دو واژه محلی از
اعراب دارند؟
یا به عکس هرگاه سخن از سیستم های
نظارتی و کنترلی به میان می آید ،رو ترش کرده،
بالعیان یا نهان از آن می گریزیم؟
دوستان؛ از واقعیات فرار نکنیم .در این
زمینه چندان کارآمد و آزموده نیستیم!
من دوست مهندسی داشتم که رشته
دانشگاهی اش کنترل بود .گاهی البالی
سخنان خویش از این مقوله نکاتی می گفت
که بحق برای ما آموختنی بود .او با اذعان
به ظرفیت های گسترده ای که در این بحث
علمی نهفته است ،می گفت ما در این رشته
آموختهایم که برای سیستمهای مختلف،
کنترلکنندههای مختلف داشته باشیم.
کنترل ،سوپاپ اطمینان و ضامن بقای سیستم
است .بیکنترل ،هر سیستمی دیر یا زود از هم
میپاشد .به هم میریزد و نابود میشود .او
آنگاه به طرح این پرسش ارزشمند می پرداخت
که آیا می توان پذیرفت که آدمی از این مجموعه
مستثناست و به سیستم کنترلکننده نیاز
ندارد؟
این مهندس نکتهسنج پیش از آنکه
پاسخی درخور ،از رفقای خویش دریافت کند،
خود ،بدین پرسش چنین پاسخ می داد که
ما چنین کنترلی را برای انسان قائلیم و آن
را در قالب یک سیستم نظارتی دقیق تعریف
میکنیم .سیستمی که ا گر وجود نداشته باشد،
آدمی خدا را هم بندگی نمی کند .چنین انسانی
ممکن است دست تعدی به سوی همنوعان
خویش دراز کرده ،جنایاتی را مرتکب شود که از
هیچ حیوان درنده ای سر نمی زند!
بدین ترتیب انسانها عالوه بر دین و
مذهبی که چراغ راه آنان به شمار میآیند ،آداب
و رسومی که قواعد عرفی اجتماع را میسازند،
قوانین و مقرراتی که در جامعه نهادینه شدهاند
و آموزش و نظامهای دقیق تعلیم و تربیت،
همواره نیازمند یک سیستم نظارتی هوشمند
هستند تا در هنگام لزوم ،خطاها و اشتباهات
آنان را گوشزد نموده ،نوید بخش زندگی بهتری
برای آنان باشد.
اینگونه می توان امیدوار بود انسانی و الهی
زندگی کنیم و از بودن کنار هم در جامعه ای
ارزش مدار لذت ببریم.

شماره  ۱۸۶خرداد و تیر ۱۳۹۶
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یک نکـته از هــزاران ...
جســــــتارهایی از سبـــک زنــــــــــدگی انســـــــــانی  -اس ـ ـ ــالمی در آثـ ـ ـ ـ ــار و من ـ ـ ـ ــابع دینی

گردآوری :فاطمه شعاعی

قرب به خداوند ،کمال انسان و مقصد عالی زندگی است
در ســبک زندگــی اســامی کمــال انســان و مقصــد عالــی حیــات ،قــرب
بــه خداســت .بــا توجــه بــه اینکــه غیــر خــدا از خــود چیــزی نــدارد و هــر کمالــی
ً
کــه آفریــدگان خــدا دارنــد ،اصالتــا از خداونــد و متعلــق بــه او اســت ،هرچــه
انســان بــه خــدا نزدیکتــر شــود ،وابســتگی بیشــتری بــه او خواهــد داشــت.
بنابرایــن هــر کــس کــه بــه خــدا وابســتهتر و فقیرتــر باشــد ،بــه خــدا مقربتــر
اســت.
ممکــن اســت ســؤال شــود کــه قــرب بــه خداونــد چگونــه حاصــل مــی
شــود؟
در پاســخ بایــد گفــت ایــن نزدیکــی و تقــرب حاصــل نمیشــود مگــر در
ســایه اطاعــت ،بندگــی و تقــوای پــروردگار؛ عبودیــت و تقــوا نیــز حاصــل جمــع
ایمــان و عمــل صالــح اســت وایــن هــدف عالــی انضبــاط رفتــاری خاصــی را
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بــرای انســان مؤمــن بــه دنبــال مــی آورد.
گذرگاه یا قرارگاه؛ کدامین مهم تر است؟
حضــرت علــى علیــه الســام در نهــج البالغــه ،خطبــه  ۲٠۳مقایســه ای
میــان دنیــا و آخــرت بــه عمــل آورده و یکــی را گــذرگاه و دیگــری را قــرارگاه
معرفــی مــی کننــد .همیــن یــک جملــه بــرای شــناخت دنیــا و آخــرت کافــی
اسـ
ـتُّ :
ُ ُ َ َ ُ ُ
َ ُ
ُ
ّ
دار َ
الدنیا ُ
رار ،فخذوا ِمن َم َم ّرکم ِل َمق ّ ِرکم».
ق
دار
ره
اآلخ
و
جاز
م
ما
«إن
ِ
ٍ
ٍ
همانــا دنیــا ســراى گــذر اســت و آخــرت ســراى قــرار .پــس ،از گــذرگاه خــود
بــراى اقامتــگاه تــان توشــه برگیرید.
دنیا و دنیاپرستی؛ اغوا و فریبندگی
عبــارت دیگــری نیــز از مــوالی متقیــان علــی علیــه الســام بیــان شــده

اســت کــه در تحذیــر از دنیــا ضــرب المثــل اســت:
ُ
ُ ّ ُ
َ ّ َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ّ
«ا َح ِذ ُركـ ُـم الدنیــا ،فإنهــا غــراره ،و ال َتعـ ُـدو ـ إذا ِهـ َـی تناهــت إلــى ام ِنیــه
ُّ
َْ
َُ ََ ْ
ّ
َ
َ
ْ
أنزلنـ ُـاه
ـاء
ـاة الدنیــا كمـ ٍ
أهلهــا ـ مــا قــال اهّلل ُ عـ ّـز و جــل :و اضـ ِـر ْب لهـ ْـم َمثــل ال َحیـ ِ
ِ
َ
ْ
مـ َـن الســماء فاختلـ َـط بــه َنبـ ُ
ـاح و َ
فأصبـ َـح َهشــیما َتــذ ُر ُوه الریـ ُ
ـات األرض َ
كان
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اهّلل ُ َعلــى ّكل َ
ـیء ُم َ
قتـ ِـدرا».
ـ
ش
ٍ
ِ
شــما را از دنیــا پرهیــز داده ،برحــذر مــی دارم؛ زیــرا كــه دنیــا بســیار
فریبنــده اســت ـ و حتــی زمانــى كــه دنیــا پرســتان بــه آرزوى خــود دســت
ّ ّ
عزوجــل فراتــر نیســت
یافتــه ،کامــروا شــوند ـ دنیــا از ایــن توصیــف خداونــد
كــه:
«بــراى آنــان زندگــى دنیــا را مثــل بــزن كــه ماننــد آبــى اســت كــه آن را
از آســمان فــرو فرســتادیم .ســپس گیــاه زمیــن بــا آن درآمیخــت و [چنــان]
خشــك گردیــد كــه بادهــا پرا كنــده اش كردنــد ،و خداســت كــه همــواره بــر هــر
چیــزى تواناســت( ».ســوره کهــف / 45 ،نهــج الســعاده )284 ،3 ،
وجهه همت ما دنیاست یا آخرت؟
نکتــه دیگــری کــه در ســبک زندگــی اســامی مدنظــر اســت ،آنکــه
آیــا وجهــه همــت مــا دنیاســت کــه نقــد کــم بهاســت یــا آخــرت کــه نســیه
پربهاســت؟
سخن پیامبر بزرگ اسالم در این جهت کارگشاست:
ُ َ ّ َ َ
ُ
« َمــن َ
قلبـ ِـه ،و
أصبـ َـح و أمســى و ِ
اآلخـ ّـرة أ كبــر ه ِمـ ِـه جعــل َ اهّلل ُ ِالغنــى فــی ِ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
ـتكمل رزقــه  .و مــن أصبــح و
ج َمــع لــه أمـ َـره ،و لــم یخـ ُـر ج ِمــن الدنیــا حتــى یسـ ِ
ّ
َ
َ
ّ
َ
ْ
ُ
أمســى و الدنیــا أ كبـ ُـر َه ّمـ ِـه َج َعــل اهّلل ُ الفقـ َـر بیـ َـن َ
َ
عینیـ ِـه ،و شـ َـت َت علیـ ِـه ْأمـ َـره،
ِ
ُّ
ّ ُ َ َ
َ ََ ْ
ُ
و لــم ینــل ِمــن الدنیــا إال مــا ق ِســم لــه ».
هــر کــس کــه در شــب و روز ،بزرگتریــن ّ
همــش آخــرت باشــد ،خداونــد
بــى نیــازى را در دل او جــاى مــى دهــد و كارش را ســامان مــى بخشــد و
از دنیــا نمــى رود مگــر آنکــه روزى اش را كامــل دریافــت كــرده باشــد .و هــر
كــس كــه شــب و روز ،بزرگتریــن ّ
همــش دنیــا باشــد ،خداونــد فقــر را میــان دو
چشــم او قــرار مــى دهــد (همیشــه چشــمانش گرســنه دنیــا اســت) ،كارش را
پریشــان مــى ســازد و از دنیــا بــه چیــزى بیــش از قســمت خــود دســت نمــی
یابــد( .بحــار األنــوار )١٥١/٧٧ :
تیررس نگاه ما کجاست؟
نــگاه تیزبینــان از دنیــا فراتــر رفتــه ،آخــرت را مدنظــر قــرار مــی دهنــد.
بــه عکــس ســطحی نگــران افــق دیدشــان تنهــا بــه همیــن دنیــا محصــور
گردیــده ،جــز پیــش پــای خــود را نمــی نگرنــد.
در ســخن امیــر کــه امیــر همــه ســخنان اســت ایــن امــر بــه وضــوح آمــده
اســت:
ً
ّ
ُ
َ
َ
ُ
بصـ ُـر ِم ّمــا َ
وراءهــا شــیئا و َالبصیـ ُـر
ی
ال
ـى،
ـ
األعم
ـر
ـ
ص
ب
ـى
ـ
نته
م
ـا
ـ
الدنی
ـا
ـ
م
«إن
ِ
ِ
َ
ـدار َ
َی ُنف ُذهــا َب َصـ ُـر ُه و َیعلـ ُـم ّأن الـ َ
ـاخ ٌص و األعمــى
وراءهــا ،فالبصیـ ُـر ِمنهــا شـ ِ
َإلیهــا شــاخ ٌص و البصیـ ُـر منهــا ُمتـ ّ ٌ
ُ ّ
ـزو ٌد ».
ِ
ِ
ـزود و األعمــى لهــا متـ ِ
ِ
همانــا دنیــا آخریــن دیــد رس انســان کــور اســت و فراتــر از آن را نمــی
بینــد ،امــا شــخص بینــا و بــا بصیــرت نگاهــش را از دنیــا فراتــر بــرده و نیــک
درمــی یابــد کــه ســراى حقیقــى در وراى ایــن دنیاســت .پــس بینــا از دنیــا دل
َ
ـخص بــا بصیــرت از آن توشــه بــر مــی دارد و
برکنــد و کــور بــه آن روى آورد .شـ ِ
کــور بــراى آن توشــه فراهــم مــی آورد( .نهــج البالغــه ،خطبــه )۱۳۳
کیفیت زندگی مهم است
گاهــی نیــز انتخــاب ســبک زندگــی در گــرو برداشــت صحیــح انســانها از
کیفیــت زندگــی اســت.
حضــرت امــام حســین علیــه الســام در روز شــهادت خــود بــه بیــان

ُ ًّ
َ
ٌ
ـاة فــی ذل» مبــادرت
ایــن ســخن مهــم َ«مـ ْـوت فــی ِعـ ّ ٍـز خیـ ٌـر ِمــن حیـ ٍ
ورزیــده ،ایــن ابیــات را مــی خـــواندند:
ُ
ُ ُ
ُ
العـار
المـوت خـیر مـن ُركـ ِ
وب ِ
ُ
ُ
النـار
ول ِ
و العـار اولی مـن دخـ ِ
مــرگ بــا عــزت بهتــر از زندگــی بــا ذلــت اســت .آن مــرگ بهتــر اســت از ننــگ
و ننــگ ســزاوارتر از آتــش دوزخ اســت.
بــه خــدا ســوگند كــه نــه ننــگ را بــه خــود راه دهــم نــه آتــش را! (مناقــب
ابــن شــهر آشــوب)68 ،4 ،
حضــرت ایــن فرهنــگ را از پــدر بزرگوارشــان امــام علــی (ع) بــه ارث بــرده
انــد کــه فرمودنــد:
ّ
«ال حیــاة اال ّ
بالدیــن  ،و ال مــوت ال بجحــود الیقیــن  ،فاشــربوا العــذب
الســبات  ،و ّایا کــم و ّ
ینبهکــم مــن نومــة ّ
الفــرات ّ
الســمائم المهلــکات».
زندگــی جــز بــه دینــداری نیســت و مــرگ جــز بــا از دســت دادن یقیــن
حاصــل نمــی شــود .پــس از آب شــیرین و گــوارای (اســام نــاب) بنوشــید،
تــا شــما را از خــواب غفلــت بیــدار کنــد و از ســموم کشــنده (دیــن هــای
ســاختگی) بپرهیزیــد[ کــه مایــه هال کــت و نابــودی شــما خواهــد شــد].
(ارشــاد مفیــد)296 ،1 ،
سبک زندگی در نگاه امیرمؤمنان
حضــرت علــى (علیــه الســام) در ســخن دیگــری اســاس زندگانــی دنیــا را
مایــه انــدوزی بــرای آخــرت عنــوان مــی کننــد.
اتفاقی که ا گر حاصل نشود ،عمر انسان به فنا رفته است:
ُّ
َُ
َ
ّ ّ َ
یومهــا
هــذه الدنیــا َالت َــز ُود ِمــن ِ
اهّلل ـ اجتهادک ْــم فــی ِ
« ْاج َعلــوا  -عبــاد ِ
ّ
ُ ُ َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
ـرة الطویــل ؛ فإنهــا ُ
ـزاء»
ـرار و الجـ ِ
دار عمـ ٍـل و ِ
اآلخـ ِ
ـوم ِ
اآلخــره دار القـ ِ
القصیـ ِـر لیـ ِ
ِ
بنــدگان خــدا! بکوشــید تــا از چنــد روزه[ مختصــر] دنیــا بــراى آخــرت کــه
دوره اش دراز و طوالنــى اســت ،توشــه بــر گیریــد.
چــه ،دنیــا ســراى عمــل اســت و آخــرت ســراى بقــا و جــزا (الکافــی،
)۱١۴ /٨
دوست داشتن را از امام معصوم بیاموزیم!
نکتــه مهــم دیگــر در آمــوزشهــای معنــوی یادگیــری از امــام معصــوم
اســت.
رئیــس مذهــب تشــیع حضــرت امــام صــادق علیــه الســام در ایــن بــاره
ســخن شــگفتی دارنــد کــه بیــان چنیــن ســخنی جــز از زبــان معصــوم امــکان
پذیــر نیســت:
ُ َ
َ
َ ُ
اهّلل والفقـ ُـر
ـاه فــی َمعصیـ ِـه ِ
«المــوت فــی طاعـ ِـه اهّلل ِ َأحـ ّـب إلـ َّـی ِمــن الحیـ ِ
َ
ُ
فــی طاعـ ِـه اهّلل ِ َأحـ ّـب إلـ ّـی ِمــن ِالغنــى فــی َمعصیـ ِـه اهّلل ِ و ُ
البالءفــی طاعـ ِـه اهّلل ِ
ُ َ
الص ّحـ ِـه فــی َمعصیـ ِـه اهّلل ».
َأحـ ّـب إلـ ّـی ِمــن ِّ
مــرگ در راه طاعــت خــدا را از زندگــى آلــوده بــه معصیــت خــدا خوشتــر
دارم و فقــر در راه طاعــت خــدا را از ثــروت بــا نافرمانــى خــدا دوس ـتتر دارم.
بــا و ســختى دیــدن در راه طاعــت خــدا نیــز برایــم خوشــایندتر از ســامت و
عافیــت در معصیــت خــدا اســت( .بحــار األنــوار)١٧٣/٨١ ،
بدیــن ترتیــب اســت کــه زندگــی انســان قــدم بــه قــدم تکامــل یافتــه و بــه
کمــال انســانی خــود مــی رســد .بــه تعبیــر زیبــای حضــرت علــى علیــه الســام:
ً
َ َ
ُ ُ
ُ ُ
َ
ًَ
ـاه و َتســلکوا بــه ُطـ ُـرق
« اذکـ ُـروا اهّلل َ ِذ کــرا خا ِلصــا ت ْح َیــوا ِبـ ِـه أفضــل الحیـ ِ
ـاه»
النجـ ِ
خــدا را خالصانــه یــاد کنیــد ،تــا بهتریــن زندگــى را داشــته  ،بــا آن راه
نجــات را بپوییــد( .بحــار األنــوار)۳١/١٨ ،
حقیقت زندگانی دنیا چیست؟
قــرآن کریــم در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه حقیقــت زندگانــی دنیا چیســت،
شماره  ۱۸۶خرداد و تیر ۱۳۹۶
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در آیــه ای بلیــغ وگویــا مــی فرمایــد:
ْ َ ُ ُّ ْ ّ َ ْ ٌ َ َ ٌ َ َّ َّ َ ْ
اال ِخـ َـر َة َلهــی َ ْال َح َیـ َـوانُ
َ«و مــا هـ ِـذ ِه الحیــاه الدنیــا ِإال لهــو و ل ِعــب و ِإن الــدار
ِ
َْ ُ
کانــوا َی ْع َل ُم َ
ون».
لــو
ایــن زندگانــى دنیــا چیــزى جــز ســرگرمى و بــازى نیســت ،و زندگانــى
واقعــى ســراى آخــرت اســت ،ا گــر [مــردم] مــی دانســتند( .ســوره عنکبــوت،
آیــه )۶۴
البتــه خــود در آیــه ای دیگــر از روش جــاری انســانها پــرده برداشــته مــی
فرمایــد:
َ
ْ ُ َ
َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ُّ ْ
الدن َیا َو اال ِخ َرة خ ْی ٌر و ْأبقى»
«بل تؤ ِثرون الحیاة
بلکــه زندگــى دنیــا را بــر مــی گزیننــد ،در حالــى که آخــرت بهتــر و ماندگارتر
اســت( .ســوره اعلی ،آیات  ۱ ۶و )۱7
حسن ختام؛ فرازی از سبک زندگی امام رضا علیه السالم
ســخن خویــش را در ایــن مقــال بــا بیــان شــیوایی از ابواســحاق ،ابراهیــم
بــن عبــاس صولی شــاعر ،کاتب و مقامدار عباســی در بــاره علــی بــن موســی
الرضــا علیــه الســام ادامــه داده و حکایتــی شــیرین را پایــان بخــش ایــن
بحــث قــرار مــی دهیــم:
وی کــه از رجــال دولــت عباســی و داعیــان آن بــوده و نــزد عباســیان
جایگاهــی واال داشــت و آثــاری چــون دیــوان رســائل ،دیوان شــعر ،کتاب
الدولة ،کتــاب العطر و کتــاب الطبیــخ از او برجــای مانــده اســت ،در بــارۀ
روش اخالقــی حضــرت رضــا علیــه الســام مــی گویــد:
َ
َ َ
َ َ ً ََ
َ
َ ُ
« َمــا َرأ ْیـ ُـت أ َبــا ْال َح َســن ّ
الر َضــا ع َجفــا أ َحــدا ِبكل ِمـ ِـه قـ ّـط َو َمــا َرأ ْیـ ُـت ق َطـ َـع
ِ
ِ
َ
َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َّ َ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ ً َ ْ َ َ ْ
اجـ ٍـة َیقـ ِـد ُر َعل ْی َهــا َو
علــى أحـ ٍـد كلمــه حتــى یفــر غ ِمنــه و مــا رد أحــدا عــن ح
َ
َل َمـ َّـد ر ْج َل ْیـ ِـه َب ْیـ َـن َیـ َـد ْی َج ِلیــس َلـ ُـه َقـ ُّـط َو َل َّاتـ َـك َأ َب ْیـ َـن َیـ َـد ْی َِ
ـس لـ ُـه
ـ
ی
ل
ج
ِ
ٍ
ٍ
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َ ُ َ َ
َ ً
َ َ َ ُ
َ ُ َ َ ُ َ
یكـ ِـه قـ ّـط َو ل َرأ ْی ُتـ ُـه َتفــل قـ ّـط
قـ ّـط َ َو ل َرأ ْی ُتــه شـ َـت َم أ َحــدا ِمـ ْـن َم َوا ِلیـ ِـه َو َم َما ِل ِ
َ
َ ُّ َ ْ َ َ َ ُ ُ َّ َ ُّ َ َ َ َ َ َ َ
َ
ان ِإذا خــا َو
َو ل َرأ ْی ُتـ ُـه ُیق ْه ِقـ ُـه ِفــی َض ِح ِكـ ِـه قــط بــل كان ض ِحكــه التبســم و ك
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ َ ّ َ َّ َ َّ
ُ َ ْ َ َُُ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ
س
ن ِ َصبــت م َا ِئد َتــه أ َجلــس َّمعــه َعلــى ما ِئد ِتـ ِـه مما ِلیكـَ ْـه حتَــى البــو ِاب َو الســا ِئ َ ِ
ْ َّ
ان ع قلیــل ّالنـ ْـوم بالل ْیــل كثیـ َـر َّ
َ
َ
َو ك َ
السـ َـه ِر ُی ْح ِیــی أ كثـ َـر ل َیا ِلیـ ِـه ِمــن أو ِلهــا ِإلــى
ِ ِ ِ ِ
ِ
ُ َ َ َ ََ
َّ ْ َ َ ُ ُ
َ
َ
َ
َ
ُّ
الص ْبــح َو ك َ
ّ
َُ ُ ُ َ
ان ك ِثیـ َـر ِّ َ
ـام ِفــی الشــه ِر و یقــول
ـام فــا ی ْفوتــه ِصیــام ثلثـ ِ َـة أیـ ٍ
الصیـ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
ْ
السـ ّـر َو َأ ْك َثـ ُـر َذلــكَ
َ
َ
وف َو ّ
ِ
الصدق َـ ِـة ِفــی ِّ
ذ ِلــك َصـ ْـو ُم الدهـ ِ َـر َو كان ع ك ِثیـ َـر ال َم ْعـ ُـر ِ
َ
َ
ْ
ّ
َْ ُ ِ َ ْ َ َ
َ
ُ
ْ
ّ
َیكـ ُ
ـون ِم ْنـ ُـه ِفــی الل َیا ِلــی ال ُمظ ِل َمـ ِـة ف َمـ ْـن َز َعـ َـم أنـ ُـه َرأى ِمثلــه ِفــی فض ِلـ ِـه فــا
ُ َ ّ ُ
ُ
تص ِدقــوه»
«هرگــز ندیــدم آن حضــرت ،بــا ســخن خــود در حــق کســی جفــا کنــد (و او
را مــورد اهانــت و آزار قــرار دهــد) و یــا کالم کســی را قبــل از آنکــه پایــان یابــد،
قطــع کنــد .نیــاز نیازمنــدان را بــرآورده مــی ســاخت و هرگــز حاجتمنــدی را
کــه تــوان انجــام حاجــت او را داشــت ،رد نمــی کــرد .هیچــگاه پــای خــود را
نــزد دیگــران دراز نمیکــرد و هرگــز در حضــور دیگــران بــه چیــزی تکیــه نمــی
داد .هرگــز ندیــدم غالمــان و خدمــۀ خــود را دشــنام دهــد .هرگــز ندیــدم كــه
آب دهــان بینــدازد و ندیــدم کــه در جمــع بــا صــدای بلنــد بخنــدد؛ بلکــه
خنــده اش ّ
تبســم بــود .وقتــی ســفره پهــن مــی کــرد ،بــردگان و خدمــه و
حتــی دربانهــا و نگهبانــان نیــز بــا او بــر ســفره مــی نشســتند.
شــبها كــم مــی خوابیــد و بســیار بیــدار بــود .بیشــتر شــبها از ابتــداى شــب
تــا صبــح شــب زنــدهدار بــود .خیلــى روزه مــی گرفــت ،روزه ســه روز در مــاه از
او فــوت نمــی شــد .مــی فرمــود ایــن ســه روز روزه تمــام عمــر اســت .خیلــى
كمــك مــی كــرد و صدقــه مــیداد ،بیشــتر در شــبهاى تاریــك و در پنهانــى
چنیــن كارى را مــی كــرد.
هركــس بگویــد چــون او در مقــام و شــخصیت دیــده اســت بــاور نكنیــد».
( بحــار االنــوار ،ج  ،49ص )91
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تأمالتی کوتاه پیرامون مطالبات مقام معظم رهبری در باره سبک زندگی
حسین سروقامت
قسمت اول

رهبــر معظــم انقــاب در مهــر مــاه ســال
 1391در جمــع پرشــور جوانــان خراســان شــمالی
مطالبــی را پیرامــون ســبک زندگــی بیــان نمودنــد
کــه حــاوی راهبردهــای ارزشــمندی در ایــن
خصــوص اســت.
ایشــان آســیب شناســی و علــت یابــی در
زمینــه عــدم پیشــرفت الزم در بخــش ســبك و
فرهنــگ زندگــی را ضــروری خوانــده و بــا دعــوت
از اندیشــمندان حــوزه و دانشــگاه ،نخبــگان
سیاســی و فكــری ،دســتگاههای مرتبــط بــا
فرهنــگ و تعلیــم و نیــز جوانــان خاطرنشــان
كردنــد کــه در ایــن زمینــه بایــد همــه بــه خــود
نهیــب بزنیــم و ضمــن تــاش جــدی بــرای آســیب
شناســی ،بــه چــاره جویــی و جســتجوی راههــای
عــاج بپردازیــم.

رهبــر انقــاب در ادامــه بــه طــرح بیســت
ســؤال اساســی در بــاره ســبک زندگــی مــا ایرانیــان
پرداختــه ،توجــه همــگان را بــه تفکــر و اندیشــه
پیرامــون آنهــا معطــوف نمودنــد.
گفتــار حاضــر تأمالتــی کوتــاه اســت کــه در پــی
ســؤاالت ایشــان مطــرح گردیــده و امیــد اســت
بیــان آنهــا گامــی بــه ســوی بهبــود شــرایط حاضــر
تلقــی شــود.
 -۱چــرا فرهنــگ كار جمعــی در ایــران ضعیــف
اســت؟
آمــوزش کافــی ،مهــارت ورزی و خردگرایــی از
لــوازم فرهنــگ کار جمعــی اســت .انجــام چنیــن
امــوری هنــوز در کشــور مــا نهادینــه نشــده اســت.
درحالــی کــه برخــی کشــورهای دنیــا علیرغــم

همــه محدودیــت هــا و مضیقــه هــای مــادی و
معنــوی خویــش ،سالهاســت بــه نهادینــه ســازی
ایــن فرهنــگ مبــادرت مــی ورزنــد .کشــور ژاپــن از
جملــه ممالکــی اســت کــه طــی ســالیان متمــادی
شــرایط را بــرای آمــوزش کار جمعــی در میــان
مردمــان خویــش فراهــم آورده اســت.
بــازی صندلــی هــای کمتــر ،آدمهــای بیشــتر،
از جملــه بــازی هــای متــداول در مهــد کــودک هــا
و دبســتان هــای ژاپنــی اســت .در ایــن بــازی هنــر
آن اســت کــه دانــش آمــوزان بتواننــد بــا فشــرده
نشســتن خــود و بغــل کــردن دوســتان خویــش،
تعــداد بیشــتری را روی صندلــی هــای کمتــری
جــای دهنــد.
اینکــه در کالس هــای دبســتان هــای ژاپنــی،
درهــا را ســنگین مــی ســازند ،نیــز از همیــن الگــو
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پیــروی مــی کنــد ،تــا بچــه هــا بــا حــس نیــاز بــه
ـردن بــه هــم را یــاد بگیرنــد.
یکدیگــر ،کمــک کـ ِ
در مدرســه ژاپنــی ُدبــی دانــش آمــوزان را
موظــف مــی کردنــد کــه چندبــار در ســال بــه
نوبــه از ویلچــری کــه در حیــاط مدرســه قــرار
داشــت اســتفاده کننــد تــا بفهمنــد مشــکالت و
محرومیــت هــای یــک فــرد معلــول چیســت و در
موقــع مناســب بــه کمــک او بشــتابند.
وضــع قانونــی کــه از حــدود بیســت ســال
پیــش در ژاپــن الزامــی شــده ،نیــز در همیــن
راستاســت .بــه موجــب ایــن قانــون در اتوبــوس
هــا ،قطارهــا و ســایر وســایط نقلیــه عمومــی ،افــراد
موظفنــد چنانچــه مســافری تــک نشســته اســت،
کنــار او قــرار گیرنــد تــا در طــول مســیر از معاشــرت
و ارتبــاط بــا یکدیگــر بهــره ببرنــد.
اینهــا پایــه هــای اســتحکام فرهنــگ کار
جمعــی اســت کــه مــا از آن کــم بهــره ایــم.
بعــاوه کشــور مــا مهــد قهرمــان پــروری اســت.
در قهرمــان پــروری ایــن فــرد اســت کــه حــرف اول
را مــی زنــد .حتــی در ورزشــهای قهرمانــی آنهــا،
کــه جنبــه فــردی دارنــد ،نــزد مــا ایرانیــان محبــوب
تــر از ورزشــهایی هســتند کــه مشــارکت جمعــی را
مــی طلبنــد.
اذعــان داریــد کــه ورزش هــای تیمــی در
کشــور مــا و در میــان مــردم مــا انگشــت کوچــک
ورزش کشــتی هــم بــه حســاب نمــی آینــد؟
چــرا؟ چــون اینجــا دســت یــک نفــر را بلنــد
مــی کننــد ،یــک نفــر بــاالی ســکو قــرار مــی گیــرد،
بــه گــردن یــک نفــر مــدال مــی اندازنــد....
همچنیــن تنــگ نظــری آفــت بــزرگ کار
جمعــی اســت .مــا گاهــی جــوری بــار آمــده ایــم کــه
نمــی توانیــم موفقیــت دیگــران را تحمــل کنیــم.
گویــا آنــان بــه شــدت جــای مــا را تنــگ کــرده انــد!
اصطالحاتــی چــون پوســت خربــزه زیــر پــای
دیگــری انداختــن ،در کار کســی مــوش دوانــدن،
چــوب الی چــرخ دیگــری گذاشــتن ،زیــرآب
کســی را زدن ،دســت کســی را در پوســت گــردو
گذاشــتن ،نــان کســی را آجــر کــردن و دههــا ضــرب
المثــل و تعبیــر عامیانــه دیگــر حکایــت از نوعــی
فرهنــگ تنــگ نظرانــه در میــان مــا ایرانــی هــا
دارد.
بــه همــه اینهــا بیفزاییــد عــدم مهــارت در کار
تشــکیالتی و الزامــات آن را ،کــه نقیصــه بزرگــی
بــرای تحقــق کار جمعــی بــه شــمار مــی آیــد.
امــروزه وقتــی از عناصــر تشــکیالتی اســم مــی
بریــم ،جــز نــام شــهید بهشــتی ،شــهید قدوســی،
مرحــوم علــی صفایــی حائــری (عیــن  -صــاد) و ...
چنــد نــام دیگــر بــه ذهــن مــا متبــادر مــی شــود؟
ً
اصــا تعــداد اینهــا بــه تعــداد انگشــتان دو دســت
مــی رســد؟
نخبــگان مــا بــرای تشــکیالتی بــار آوردن
جامعــه چــه کــرده انــد؟ ایــن نخبــگان آیــا خــود از
ً
کار تشــکیالتی سررشــته ای دارنــد؟ اصــوال چنیــن
کاری اولویــت ســرمایه گــذاری آینــده مــا تلقــی می
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شــود؟
آیــا عناوینــی چــون «گــروه نویســندگان» یــا
«جمعــی از پژوهشــگران» بــرای نســل جدیــد مــا،
عناویــن غریبــی نیســتند؟
در یــک کلمــه؛ اذعــان مــی کنیــد کــه فرهنــگ
ســازی کار جمعــی را بایــد از دوران کودکــی آغــاز
کــرد و قــدم بــه قــدم پیــش بــرد تــا ســالهای آتــی بــا
نســلی مواجــه باشــیم کــه کار جمعــی خصیصــه و
ویژگــی بــارز آن تلقــی شــود.
 -۲چــرا در روابــط اجتماعــی ،حقــوق متقابــل
رعایــت نمــی شــود؟
گام نخســت در تأمــل نســبت بــه ایــن
موضــوع ،آن اســت کــه یکدیگــر را بــه عنــوان
انســان یــا عضــوی از جامعه انســانی قبول داشــته
باشــیم .بدیــن معنــا کــه در روابــط اجتماعــی،
پیــش از آنکــه بــه شــغل و ســمت و رتبــه و درجــه
افــراد نــگاه کنیــم ،پیــش از آنکــه ببینیــم آنــان چــه
ســود و منفعتــی بــرای مــا دارنــد ،یــا کجــا و بــه چــه
ترتیــب بــه درد مــا مــی خورنــد ،آنهــا را انســان و
برخــوردار از کرامــت انســانی بدانیــم .متأســفانه
امــروزه کار برخــی از مــا بــه آنجــا رســیده اســت کــه
خمــس و زکات خــود را نیــز بــه کســی مــی دهیــم
کــه روزی در جایــی و در راه انداختــن کاری بــه
درد مــا بخــورد!
حقــوق متقابــل وقتــی مطــرح مــی شــود کــه
ً
مــا اساســا حقــی بــرای افــراد قائــل باشــیم ،در
حالــی کــه برخــورد برخــی از مــا حکایــت از آن دارد
کــه حــق از ِآن ماســت و دیگــران فقــط وظایفــی
نســبت بــه مــا دارنــد؛ بــا کمــال تأســف هــر چقــدر
شــأن اجتماعــی افــراد باالتــر مــی رود ،ایــن
روحیــه نیــز در آنــان بیشــتر بــه چشــم مــی خــورد.
آدمهــا بــه واســطه ثــروت ،قــدرت ،پســت و مقــام،
شــهرت و یــا بســیاری از عوامــل دیگــر -کــه بــه

آنــان نوعــی منزلــت اجتماعــی مــی بخشــد -بــرای
خــود شــأن و موقعیتــی قائلنــد کــه بــرای دیگــران
قائــل نیســتند!
ً
طبیعتــا در چنیــن جامعــه ای فرهنــگ
چاپلوســی و تملــق شــکل مــی گیــرد و روز بــه روز
دامنــه آن گســترده تــر مــی شــود .آدمهــا وقتــی بــه
چاپلوســی کســی مــی پردازنــد کــه رضایتمنــدی
فــرد فرادســت را از آن ببیننــد.
در چنیــن شــرایطی هــر کســی تــاش مــی کنــد
گلیــم خــود را از آب کشــیده و از ایــن نمــد بــرای
خــود کالهــی بــدوزد!
حقــوق متقابــل ،هنگامــی مطــرح اســت کــه
نــگاه مــا از بــاال بــه پاییــن نباشــد .بــا بینــش اربــاب
 رعیتــی حقــوق متقابــل کوچکتریــن مفهومــینــدارد .فاصلــه طبقاتــی کشــتارگاه چنیــن حقوقی
بــه شــمار مــی رود.
آنجــا کــه بهجــای حقــوق متقابــل ،حــق
شــخصی از یــک ســو ،و وظیفــه شــخص دیگــر از
دیگــر ســو مطــرح باشــد ،ســخن گفتــن از چنیــن
مطلبــی مزاحــی بیــش نیســت!
از اینهــا کــه بگذریــم ،شــناخت حقــوق
متقابــل و وظایــف و الزامــات افــراد جامعــه
نســبت بــه رعایــت ایــن حقــوق ،خــود حکایتــی
زبانــزد دارد .نیــم نگاهــی بــه رســاله حقــوق امــام
ســجاد علیــه الســام کــه افــراد در جامعــه اســامی
ملــزم بــه رعایــت آنهــا هســتند ،مــی توانــد مفهــوم
حقــوق متقابــل را بــرای مــا روشــن تــر کنــد.
از ایــن پنجــاه حــق بــه کدامیــک واقفیــم؟ آیــا
اســم رســاله حقــوق بــه گــوش مــا خــورده اســت؟
همچنیــن در ایــن خصــوص سیســتم
تشــویق و تنبیــه مــی توانــد نقــش پیــش برنــده
یــا بازدارنــده داشــته باشــد .ایــن سیســتم در
جامعــه مــا وجــود دارد؟
مســئولیت شناســی و توجــه بــه مســئولیت
هــای فــردی و اجتماعــی افــراد مــی توانــد گام

مؤثــر دیگــری در ایــن مســیر باشــد کــه بایــد در
مقــام دیگــری بــه آن پرداخــت.
 -۳چــرا در برخــی مناطــق ،طــاق زیــاد شــده
اســت؟
جامعــه شناســان و محققــان علــوم اجتماعی
و تعلیــم و تربیــت پاییــن آمــدن نــرخ ازدواج و
بــاال رفتــن نــرخ طــاق را از عوامــل فروپاشــی
خانــواده و زنــگ خطــر مهمــی بــرای حفــظ زندگــی
خانوادگــی مــی داننــد.
ً
ســازمان ثبــت اســناد اخیــرا اعــام کرده اســت
بیــش از  660هــزار واقعــه ازدواج در ســال95
ثبــت شــده کــه نســبت بــه ســال % 2 ،94کاهــش
داشــته اســت .همچنیــن در همیــن ســال بیــش
از 174هــزار واقعــه طــاق ثبــت شــده کــه نســبت
بــه ســال پیــش از آن % 6 ،افزایــش داشــته اســت.
منحنــی صعــودی طــاق هــا نیــز حکایــت از
آن دارد کــه در یــک دهــه گذشــته % 20 ،از ازدواج
هــا بــه طــاق منتهــی شــده اســت .بعضــی از
مقامــات رســمی ایــن رقــم را تــا  % 35نیــز گفتــه
انــد.
از انتخــاب نادرســت همســر ،تأ کیــد
برمادیــات و عــدم تناســب خانوادگــی و همچنیــن
عــدم شــناخت قبــل از ازدواج زوجیــن از یکدیگــر
و عــدم آمــوزش مهــارت هــای زندگــی کــه بگذریم،
عوامــل پرشــمار دیگــری در ازدیــاد نــرخ طــاق در
جامعــه مؤثرنــد کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه
مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
مشــکالت اقتصــادی ،بیــکاری و نبــود درآمــد
کافــی ،فاصلهگیــری از تعالیــم مذهبــی و دینــی،
اختــال روانــی و ضــرب و شــتم ناشــی از آن،
دخالــت خانــواده هــا در زندگــی زوجیــن ،عــدم
تحقــق شــروط ضمــن عقــد ،تــرک زندگــی یکــی

از زوجیــن بــه دالیلــی نظیــر زندانــی شــدن و . .
 ، .اعتیــاد و مصــرف مــواد مخــدر ،عــدم پرداخــت
نفقــه توســط مــرد ،ارتبــاط هــای ناســالم ،خیانت
و فســاد اخالقــی و همچنیــن گریــز زوجیــن از
مشــاوره حیــن اختــاف بــه دلیــل تلقــی نادرســت
بیمــاری روانــی.
متأســفانه در ســالهای اخیــر حضــور گســترده
زوجیــن یــا یکــی از آنهــا در فضاهــای مجــازی و
شــبکه هــای اجتماعــی نیــز در برخــی مــوارد بــه
اختــال زندگــی و حتــی طــاق منجر شــده اســت.
از ایــن مقولــه کــه بگذریــم ،پرســش هــای
مهمــی وجــود دارنــد کــه نخبــگان جامعــه مــا
پیــش از آنکــه چنــان دیــر شــود کــه کار از کار
بگــذرد ،بایســتی پاســخ هــای روشــن و صریحــی
بــرای آنهــا بیابنــد.
نخســت آنکــه چــرا فرهنــگ شــکیبایی در
زوجیــن جــوان مــا بــه حداقــل ممکــن رســیده و
شــعار اصلــی پــدران و مــادران مــا را کــه «زن بایــد
بــا رخــت ســفید بــه خانــه شــوهر بیایــد و بــا کفن از
خانــه او بــرود» ،تحــت الشــعاع قــرار داده اســت؟
دیگــر آنکــه ایــن طــاق توافقــی چــه بیمــاری
مهلکــی اســت کــه قبــح طــاق را ریختــه ،روز بــه
روز در میــان خانــواده هــای نورســته مــا بیشــتر و
بیشــتر مــی شــود؟
نویســنده خود شــاهد اختالف زن و شــوهری
بــوده کــه وقتــی بــرای جــاری شــدن صیغــه طــاق
بــه محکمــه مراجعــه کــرده انــد ،قاهقــاه باهــم
میخندیدنــد و میگفتنــد مــا یکدیگــر را دوســت
داریــم ،از ایــن پــس هــم بــه هــم ســر مــی زنیــم،
بــا خانــواده هــا هــم ارتبــاط داریــم ،هنــگام ســالروز
تولدمــان در آینــده نیــز بــه یکدیگــر کادو مــی
دهیــم  ، . . .امــا زیــر یــک ســقف نمــی توانیــم
زندگــی کنیــم!

ســوم آنکــه چــرا گاهــی میــان رفــاه اقتصــادی
و طــاق رابطــه مســتقیمی وجــود دارد؟ چــرا
برخــی خانــواده هــای متمــول و پولــدار بــا آنکــه
ً
ً
ابــدا مشــکالت مالــی ندارنــد و کامــا از عهــده
زندگــی برمــی آینــد ،کــوس جدایــی از یکدیگــر مــی
زننــد؟
آیــا امکانــات مــادی ،احســاس بــی نیــازی و
تمــول و همچنیــن فســاد ناشــی از آن مــی توانــد
میــان زوجیــن فاصلــه انــدازد؟
چهــارم آنکــه آیــا بــه هــم خــوردن تعــادل زنــان
و مــردان در جامعــه و ازدیــاد زنــان آمــاده ازدواج و
ورود آنــان بــه زندگــی خانوادگــی مــردان متأهــل،
یکــی از دالیــل طــاق بــه شــمار نمــی آیــد؟
پنجــم آنکــه چــرا نــرخ طــاق در شــهرهای
مذهبــی کمتــر اســت؟ از چــه رو پدیــده طــاق
در پایتخــت و بویــژه نقــاط شــمال شــهر بیشــتر
و گســترده تــر اســت؟ آیــا حضــور زوجیــن در
مناطــق مذهبــی یــا غیــر مذهبــی تأثیــر مســتقیم
بــر اســتحکام خانــواده دارد؟
ششــم آنکــه آیــا وجــود ماهــواره هــا و شــبکه
هــای فاســد ماهــواره ای در خانــواده هــا باعــث
گســترش انحطــاط اخالقــی و در نتیجــه خیانــت
ً
همســران بــه یکدیگــر نبــوده و اساســا میــان ایــن
دو ارتبــاط معنــا داری وجــود نــدارد؟
هفتــم آنکــه گریــز زوجیــن از فرزنــدآوری،
تأخیــر فرزنــدآوری بــه ســالها پــس از ازدواج و
باالخــره تــک فرزنــدی ،باعــث ســرعت بخشــیدن
بــه طــاق در حداقــل مــوارد اختــاف نبــوده
اســت؟ و آیــا مــی تــوان یکــی از دالیــل تقیــد
گذشــتگان بــه ادامــه زندگــی مشــترک را وجــود
فرزنــدان متعــددی دانســت کــه باعــث محکــم
شــدن پایــه هــای زندگــی زوجیــن بــوده انــد؟!
هشــتم آنکــه عــدم ابــراز عالقــه ،یــاد نگرفتــن
و بلــد نبــودن آداب عشــق ورزی ،شــلختگی
زوجیــن در محیــط خانــه و عــدم زینــت و
آراســتگی بــرای همســر از یــک ســو و وجــود
جاذبــه هــای متعــدد جنســی در جامعــه از ســوی
دیگــر  ،باعــث ســرد شــدن روابــط زن و شــوهر و
در نهایــت گســیختن آن از یکدیگــر نمــی شــود؟
نهــم آنکــه آیــا طــاق هنرمنــدان و بازیگــران
آن هــم نــه یــک بــار و دوبــار ،بلکــه گاهــی تــاچندیــن بــار -بــا توجــه بــه نقــش الگویــی آنــان،
در ازدیــاد ایــن پدیــده مؤثــر نیســت؟
بســیار جــای شــگفتی دارد کــه وقتــی در
همیــن هفتــه هــای اخیر مجــری برنامــه دورهمی
بــا ســؤال یکــی از شــرکت کننــدگان برنامــه مواجــه
مــی شــود کــه از وی مــی پرســد آیــا شــما دختــر
خــود را بــه هنرمنــد مــی دهیــد؟ بــا صراحــت و
در مقابــل میلیونهــا بیننــده مــی گویــد :مــن گربــه
خــود را نیــز بــه هنرمنــد نمــی دهــم!
مالحظــه مــی کنیــد کــه ایــن طشــت رســوایی
چنــان از بــام افتــاده کــه صــدای آن عالــم و آدم را
برداشــته اســت.
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اسالم ،ارزشهای خانوادگی و افول تمدن غربی
کوین بارت

به همراه تصاویر ،موسیقی اثرگذاری پخش می شود :تروریست های
مسلمان با گلوله به سر مسیحیان شلیک می کنند ،اتومبیل های
بمبگذاری شده منفجر می شوند ،جنازه کودکان اعدام شده با ملحفه
پوشانده می شوند و عکسی دستکاری شده صحنه ای از کاخ سفید را
نشان می دهد که یک پرچم اسالمی بر فراز آن به اهتزاز درآمده است.
صدای راوی به گوش می رسد که می گوید « :برنامه واقعی اسالم برای
آمریکا این است .راهبردی برای نفوذ به داخل آمریکا و سیطره بر آن...
این جنگی است که شما چیزی درباره آن نمی دانید ».این قسمتی از
گزارش نیویورک تایمز درباره فیلم نفرت پرا کنانه ضد مسلمانان است که
در برنامههای آموزشی نیروهای پلیس نیویورک مورد استفاده قرار گرفته
است.
بیایید یک آزمون هوش تاریخی کوچک برگزار کنیم .این جمالت را
بخوانید و نقاط آنها را به یکدیگر متصل کنید.
• فیلمهای نفرت پرا کنانه ضد اسالمی ساخت صهیونیست ها به
عنوان بخشی از آموزش سربازان و پلیسهای آمریکایی برای آنها
به نمایش در می آید.
ً
•وقتی از ا کثر آمریکاییان پرسیده شده که آمریکا بعدا باید به کدام
کشور حمله کند جواب داده اند «ایران ».اما وقتی از آنها خواسته
شده جای ایران را روی نقشه نشان دهند ،آنها به نقاطی چون
استرالیا اشاره کرده اند.
•در کالیفرنیا مدارس ملزم شده اند «به دانش آموزانشان درباره
حقوق آمریکاییان همجنس باز مرد و زن ،دوجنسی ها و ترانس
جنسی ها آموزش داده شود».
•بر اساس گزارشهای جدید زنان کودکانشان را می کشند تا آزادی
بیشتری برای شرکت در مجالس و مهمانی ها داشته باشند.
•سقط جنین آمده است که بماند ،حتی جمهوریخواهان نیز
میدانند که ممنوعیت آن می تواند ّ
سمی سیاسی باشد.
در واقع این آزمون هوشی نیست که من ترتیب داده باشم .این
جمالت مربوط به آزمون رورساچ است و شما مختارید که این داده ها را
هر طور که می خواهید تفسیر کنید.
ولی من آنها را اینطور تفسیر میکنم :در غرب واحد خانواده که
اساس تمدن به شمار می رود درحال فروپاشی است .تضعیف و فروپاشی
خانواده ،آموزش ،اخالقیات عمومی و شخصی ،ذائقه زیبایی شناسی،
ادبیات و هنر ،مذهب و به طور کلی شاخصهای اساسی چون نرخ زاد و
ولد ،نرخ ازدواج و از این قبیل ،نشانههای یک افول فرهنگی ژرف با شیبی
تند است .غرب به سوی قرون وسطایی جدید روان است و به احتمال
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زیاد عده زیادی نیستند که کاری از دستشان ساخته باشد.
نومحافظه کاران ،این عوامل فروپاشی امپراتوری ،به این دلیل که
اسرائیل آسیب پذیرترین پست دیدهبانی امپراتوری غرب است ،وحشت
زده اند .آنها با متحد کردن غرب در نفرت ورزی علیه اسالم ،در تالش برای
نجات اسرائیل هستند که از نظر آنها مشابه تمدن غربی است .آنها برای
توفیق در این کار مجبور به گفتن دروغهایی بسیار بزرگند و دروغ مرکزی
آنها هم این است« :اسالم یک تهدید نظامی برای غرب است».
واقعیت این است که جهان اسالم از نظر نظامی ضعیف است .ا گرچه
این احتمال حقیقت دارد که قدرت نظامی یک و نیم میلیارد نفری جهان
اسالم روی هم دیگر می تواند تهدیدی جدی را برای «کشور» کوچک
اسرائیل که مشروعیت آن مورد تردید است  -در واقع مستعمره نشینی که
از مسلمانان به سرقت رفته است -به وجود آورند ،اما جهان اسالم هیچ
«تهدید نظامی اسالمی» را متوجه آمریکا ،اروپا ،کانادا ،استرالیا یا نیوزیلند
نمی کند .موساد برای نمود بخشیدن به چنین تهدیدی ،مجبور شده
است مرکز تجارت جهانی را دو بار بمباران کند و با انجام حمالتی در سراسر
جهان ،افکار عمومی را گمراه کند.
اسالم نه به این دلیل که یک مشکل است ،بلکه به این دلیل که یک
راه حل ارائه می کند ،هدف قرار گرفته است.
ً
تنها یک بلوک بزرگ از مردمان حقیقتا مذهبی در روی زمین باقی
مانده است :مسلمانان معتقد .آنها کسانی هستند که در بامداد ،ظهر
و غروب هر کاری را که در دست انجام دارند (ازجمله خوابیدن) متوقف
می کنند تا نماز خود را به جای آورند که مناسکی است برای نشان دادن
تسلیم محض خود در پیشگاه خداوند .آنها کسانی اند که در سال یک ماه
تمام را صبح تا شب از خوردن و آشامیدن دست می کشند .آنها کسانی
اند که به الکل یا هیچ ماده مخدری جز شاید قهوه و چای نزدیک نمی
شوند .کسانی اند که از روابط جنسی خارج از چهارچوب ازدواج دوری
می کنند.
مسلمانان معتقد همچون مسیحیان  500سال پیش هم اندازه
حیات این جهانی به حیات آن جهانی عالقه مندند( .بر خالف برخی
مسیحیان افراطی قرون وسطایی ،آنها در خوار شمردن این دنیا زیاده
روی نمی کنند یا مدعی نمی شوند که این زندگی هیچ معنایی ندارد در
حالی که زندگی بعدی همه جور معنایی دارد ،اسالم بین این جهان و
حیات جاودان توازنی برقرار می کند).
در میان مسلمانان معتقد نرخ جرم و جنایت ،خودکشی ،اعتیاد به
الکل و مواد مخدر ،امراض مقاربتی ،سقط جنین ،طالق و غیره بسیار
پایین است .همین حقایق محکمترین شاخص برای روی آوردن
بیشترین تعداد زندانیان غیر جنایتکار به اسالم است.
ً
شمار مسلمانان واقعا معتقد روی زمین چند صد میلیون نفر است.
با توجه به موفقیت نسبی آنها در شکل دادن و حفظ خانوادههای
مستحکم ،آنها از نظر جمعیتی از مردمان کمتر مذهبی به خصوص
غربیها همواره پیشی گرفتهاند.
و اسالم مذهبی سرراست و کارآمد است که « جواب می دهد ».هر
کسی که از صمیم دل به فرایض این دین عمل میکند ،از مزایای آن نیز
برخوردار می شود؛ واقعیتی که در بسیاری از آمارها خود را نشان میدهند
و مسلمانان معتقد در تمام شاخص های اجتماعی مهم ،در بهترین
ردهها جای گرفتهاند .به همین دلیل است که اسالم در آمریکا و در سطح
جهان از بیشترین رشد در میان مذاهب برخوردار است و «تهدید اسالم»
واقعی این است.
منبعyon.ir/4C02s :
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تلویزیون؛ سرگرمی یا مهندسی اجتماعی؟
نوشته :هنری ما کو
ترجمه :هادی سعادت
۱

در دوران کودک ــی م ــن در ده ــه  1950تلویزی ــون چی ــزی کام ــا س ــالم و س ــودمند ب ــود .ب ــه همی ــن دلی ــل ب ــود ک ــه م ــن ه ــم گرفت ــار آن
ش ــدم .در نوجوان ــی و جوان ــی ،س ــاده دل ب ــودم .فک ــر م ــی ک ــردم ک ــه در جامع ــه ای خیراندی ــش و آزاد زندگ ــی م ــی کن ــم ک ــه ت ــاش دارد
همــه را از نظــر مــادی و معنــوی بــه ســطحی باالتــر برســاند و بــرای کســب اطالعــات ،نگاهــم بــه رســانههــای جمعــی و سیســتم آموزشــی
ب ــود.
بع ــد از تماش ــای مس ــتند چه ــار قس ــمتی «آمری ــکا در پرای ــم تای ــم» از ش ــبکه نتفلیک ــس ک ــه درب ــاره تاریخچ ــه تلویزی ــون ب ــود،
دریافت ــم ک ــه کار تلویزی ــون س ــرگرمی نیس ــت ،مهندس ــی اجتماع ــی اس ــت .دریافت ــم ک ــه تلویزی ــون م ــرا ب ــه عنص ــری فاق ــد
کارک ــرد و افس ــرده تبدی ــل ک ــرده اس ــت .همچن ــان ک ــه ب ــا میلی ــون ه ــا نف ــر دیگ ــر چنی ــن ک ــرده اس ــت.
مس ــتند آمری ــکا در پرای ــم تای ــم ش ــامل گفتگوهای ــی ب ــا چن ــد ده نف ــر از نویس ــندگان و تهی ــه
کننـــدگان تلویزیونـــی و کارشناســـان برنامـــه هـــای آنهـــا بـــود .هـــر چنـــد کـــه
همجنس ــگرایان و یهودی ــان حدا کث ــر ش ــاید  5درص ــد جمعی ــت
آمریــکا را شــامل شــوند ،امــا حــدود  70درصــد از
نویس ــندگان و تهی ــه کنن ــدگان
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تلویزیون ــی را تش ــکیل م ــی دهن ــد و آنه ــا هس ــتند ک ــه آیین ــه گ ــردان زندگ ــی
ش ــده ان ــد .ا گ ــر  70درص ــد آنه ــا کاتولی ــک ایرلن ــدی بودن ــد ،ب ــاز ه ــم همی ــن
احس ــاس را داش ــتم ک ــه آنه ــا در ح ــال مضمح ــل ک ــردن جامع ــه هس ــتند.
هــر چنــد کــه همجنســگرایان
و یهودیــان حدا کثــر شــاید  5درصــد
جمعیــت آمریــکا را شــامل شــوند ،امــا حــدود
 70درصــد از نویســندگان و تهیــه کننــدگان
تلویزیونــی را تشــکیل مــی دهنــد و آنهــا
هســتند کــه آیینــه گــردان زندگــی شــده انــد.

وج ــه مش ــترک یهودی ــان و همجنس ــگرایان ای ــن اس ــت ک ــه آنه ــا م ــی
خواهنــد همــگان ،جهــان را از دریچــه نــگاه آنــان بنگرنــد .بیشــتر دوســتان
یه ــودی م ــن نم ــی دانن ــد ک ــه رهب ــران یه ــودی فرق ــه گ ــرا (ایلومینات ــی) آرزو
دارنــد جانشــین خــدا شــوند و واقعیــت را بنــا بــر لجاجــت و منفعــت پرســتی
خ ــود بازتعری ــف کنن ــد؛ ای ــن اس ــت نظ ــم جدی ــد جهان ــی.
ایـــن مســـتند تلویزیـــون دوران معاصـــر را بـــه شـــکلی بـــه تصویـــر مـــی
کش ــد ک ــه واقعی ــت را ب ــا حس ــن نی ــت بیش ــتری تصوی ــر م ــی کن ــد .در واق ــع
ای ــن برنام ــه ای ــن واقعی ــت را در تصوی ــر ایلومینات ــی تحری ــف ش ــده خ ــودش
خلــق مــی کنــد .تلویزیــون یــک عامــل شستشــوی مغــزی اســت و عامدانــه
آنچــه را کــه ســالم اســت تضعیــف مــی کنــد و جــای هنجــار و نابهنجــار را بــا
هــم عــوض مــی کنــد .تــا جایــی کــه بــه واقــع برنامــه ای بــا عنــوان «هنجــار
جدی ــد» را نی ــز س ــاخته ان ــد.
آن ــگاه تلویزی ــون م ــا را متقاع ــد م ــی کن ــد ک ــه چی ــزی نج ــات بخ ــش،
ش ــرافتمندانه و اصالت ــا انس ــانی در عجی ــب ،بیم ــار و مفل ــوک ب ــودن وج ــود
دارد.
ب ــرای مث ــال س ــریال «پرس ــتار جک ــی» ک ــه ب ــه داروه ــای تجوی ــزی اش
اعتی ــاد دارد و بی ــن خان ــواده و کار و المذهب ــی چن ــد پ ــاره ش ــده ،تس ــای
خاطرهـــای خـــود را بـــه بیننـــده مـــی دهـــد .قهرمانـــان برنامـــه «ویـــدز و
بریکنـــگ بـــد» ،مردمـــان عـــادی طبقـــه متوســـطی کـــه قاچاقچـــی مـــواد
مخــدر و جانــی تبهــکار شــده انــد ،لحظــات رســتگاری خــود را دارنــد .جــک
ب ــاور قهرم ــان س ــریال « »24ش ــیطانی اس ــت ک ــه م ــی خواه ــد م ــا را از ش ــر
ش ــیاطین حف ــظ کن ــد« .تون ــی س ــوپرانو» تبه ــکاری ک ــه در یک ــی از مناط ــق
حومــه نشــین نیوجرســی زندگــی مــی کنــد ،در پــی انجــام همــان کارهایــی
اس ــت ک ــه همگ ــی م ــا انج ــام م ــی دهی ــم« .دکتس ــر» ی ــک قات ــل س ــریالی
اس ــت ک ــه قات ــان س ــریالی را م ــی کش ــد ول ــی درم ــورد آنه ــا قضاوت ــی نم ــی
کن ــد .او در پن ــج س ــالگی ش ــاهد تک ــه تک ــه ش ــدن م ــادرش توس ــط ی ــک اره
برق ــی ب ــوده! (ب ــاز ج ــای ش ــکرش باق ــی اس ــت ک ــه م ــورد تج ــاوز جنس ــی ق ــرار
نگرفت ــه ب ــوده).
نویس ــندگان حاض ــر در ای ــن مس ــتند ب ــه م ــا م ــی گوین ــد« :مخاطب ــان
پیچی ــده ت ــر ش ــده ان ــد .م ــردم خواه ــان ابه ــام اخالق ــی ان ــد ».ج ــدی م ــی
گویی ــد؟ آی ــا م ــا خواه ــان چنی ــن چی ــزی هس ــتیم ی ــا ش ــیطان؟
مــا بــه نقطــه ای رســیده ایــم کــه در آن مســائل غیراخالقــی و گناهــکاری
خش ــونت آمی ــز ،وصل ــهه ــای ناج ــور و عوض ــی ه ــا ب ــه هنج ــار تبدی ــل ش ــده
انــد.
پیـــام ایـــن مســـتند کامـــا روشـــن اســـت« :شـــخصیت هـــا هـــر چـــه
باش ــند ،عجی ــب و غری ــب ،عوض ــی ی ــا صرف ــا ش ــخصیتهای ــی غری ــب ،ای ــن
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وصلهه ــای ناج ــور فرات ــر از کلیش ــهه ــای رای ــج کم ــدی پ ــرورش داده ش ــده
ان ــد و مرک ــز صحن ــه را ب ــا کی ــن جوی ــی خ ــود و امتن ــاع از پ ــوزش خواه ــی ب ــه
خاط ــر چی ــزی ک ــه هس ــتند ب ــه تص ــرف خ ــود درآورده ان ــد».
از ای ــن روس ــت ک ــه در برنام ــه «خ ــون واقع ــی» کان ــال اچ ب ــی او ،خ ــون
آش ــامان خواه ــان «حق ــوق بش ــر» م ــی ش ــوند .آنه ــا م ــی خواهن ــد همچ ــون
س ــایر اقلی ــت ه ــا ب ــا آنه ــا رفت ــار ش ــود .یک ــی از ش ــخصیته ــای فیل ــم زمان ــی
ک ــه ی ــک نف ــر تم ــام خ ــون آش ــامان را ب ــر اس ــاس رفت ــار مع ــدودی از آنه ــا
قض ــاوت م ــی کن ــد ،از ک ــوره در م ــی رود و م ــی گوی ــد ای ــن کار پی ــش داوری
اس ــت!
بــه ایــن ترتیــب اســت کــه در فیلــمهایــی چــون فریکــز انــد گیکــز ،شــش
فیــت پاییــن تــر ،ســینفلد ،گلــی ،ارســتد دولوپمنــت و آفیــس ،وصلــههــای
ناج ــور خودبی ــن یعن ــی یهودی ــان و همجنس ــگرایان ب ــه «هنج ــار جدی ــد»
تبدی ــل م ــی ش ــوند.
مــا بــه نقطــه ای رســیده ایــم کــه
در آن مســائل غیراخالقــی و گناهــکاری
خشــونت آمیــز ،وصلــه هــای ناجــور و
عوضیهــا بــه هنجــار تبدیــل شــده انــد.

چـــه شـــد کـــه از اینجـــا ســـردرآوردیم؟ در دهـــه  1950ارزش هـــا بایـــد
از ن ــو س ــاخته م ــی ش ــدند .از ای ــن رو ایلومینات ــی دس ــت ب ــه کار ش ــد .در
تلویزی ــون ده ــه  1950م ــرد خان ــه ،پادش ــاه قلع ــه خ ــود ب ــود .آی ــا چنی ــن
ب ــودن ی ــک توه ــم ب ــود؟ فیل ــمهای ــی چ ــون «پ ــدر بهت ــر م ــی دان ــد»« ،اوزی
و هری ــت»« ،ب ــه بی ــور وا گ ــذارش ک ــن» و«س ــه پس ــر م ــن» نتیج ــه حا کمی ــت
چنی ــن نگاه ــی بودن ــد.
آیــا ایــن یــک توهــم بــود؟ مــن اینطــور فکــر نمــی کنــم .بعضــی چیزهــا بــه
ش ــدت ریش ــه دارن ــد .بیش ــتر م ــردان م ــی خواهن ــد ب ــر کاش ــانه خ ــود حا ک ــم
باش ــند .ای ــن ح ــرف بدی ــن معن ــا نیس ــت ک ــه م ــا م ــی خواهی ــم ارب ــاب هم ــه
باش ــیم ول ــی ه ــر س ــازمان موفق ــی سلس ــله مراتب ــی دارد و خان ــواده ه ــا نی ــز
بایـــد چنیـــن باشـــند .تنهـــا یـــک هیوالســـت کـــه دو ســـر دارد .در چنیـــن

خانــواده ای تقســیم کار بســیار منطقــی بــه نظــر مــی آمــد .ا گــر مــی خواهیــد
ی ــک م ــرد مس ــئولیت ی ــک خان ــواده را ب ــر دوش بگی ــرد ،بای ــد هدای ــت آن را
نی ــز در دس ــت داش ــته باش ــد .خان ــواده بای ــد قلم ــرو او باش ــد.
در وســـترنهـــای دهـــه  1950هیـــچ ابهـــام اخالقـــی وجـــود نداشـــت.
خی ــر در براب ــر ش ــر ق ــرار داش ــت .در «دود اس ــلحه» و «رنج ــر تنه ــا» م ــردان
مــرد بودنــد .آنهــا زندگــی شــان را صرفــا در مــدار ســاختن یــک جامعــه مــی
گذراندن ــد .زن ــان ه ــم ب ــه همی ــن دلی ــل از آنه ــا حمای ــت م ــی کردن ــد و ب ــه
آنهــا عشــق مــی ورزیدنــد .ســپس ایلومیناتــی بــرای نابــود کــردن ایــن نظــم
تقریب ــا خ ــودکار و از پی ــش تعیی ــن ش ــده دس ــت ب ــه کار ش ــد .کنت ــرل زاد و
ولــد ایــن امــکان را بــه زنــان داد کــه از نظــر جنســی مســتقل باشــند .چــرا از
نظ ــر مال ــی نی ــز نبای ــد مس ــتقل باش ــند؟
مجموع ــه ای از برنام ــههای ــی تهی ــه ش ــد ک ــه ای ــن احس ــاس را در زن ــان
ب ــه وج ــود آورد ک ــه همس ــر و م ــادر ب ــودن ب ــه معن ــای «تح ــت س ــتم ب ــودن»
اس ــت .واژگان ــی چ ــون کدبان ــو و خان ــم خان ــه ب ــه کلمات ــی زش ــت تبدی ــل
ش ــدند و دس ــت و پنج ــه ن ــرم ک ــردن روزان ــه ب ــا ترافی ــک و انج ــام کاره ــای
س ــخت و طاق ــت فرس ــا ب ــه ش ــکل ارزش ــی ب ــرای زن ــان درآورده ش ــدند.
در مس ــتند آمری ــکا در پرای ــم تای ــم گفت ــه م ــی ش ــود« :زن ــان ام ــروزی در

تلویزی ــون ک ــه از کلیش ــه کدبانوه ــای دی ــروزی بس ــیار فاصل ــه گرفت ــه ان ــد
کمت ــر در اندیش ــه رضای ــت دیگرانن ــد و بیش ــتر ب ــه فک ــر خ ــود و جای ــگاه خ ــود
هس ــتند».
چ ــرا ف ــدا کاری ب ــه خاط ــر عش ــق وقت ــی ک ــه م ــی ت ــوان خودخ ــواه ب ــود؟
ایــن هــم یــک تصــور شــیطانی دیگــر .مگــر وقــف کــردن خــود بــرای شــوهر و
خانــواده «بــه معنــای بــه فکــر خــود و جایــگاه خــود بــودن» نیســت؟ وقتــی
بیشــتر زنــان موفقیــت شــغلی را جــاده ســعادت خــود ببیننــد قطعــا چنیــن
نخواه ــد ب ــود.
فیل ــم م ــری تیل ــور م ــور کلیش ــه «زن مس ــتقل» ب ــود .در جای ــی از فیل ــم
وقت ــی م ــادرش از پ ــدر او م ــی پرس ــید « قرص ــت را خ ــوردی؟» م ــری فک ــر
م ــی کن ــد ک ــه او ط ــرف س ــئوال م ــادرش ب ــوده .بنابرای ــن پ ــدر و دخت ــر ب ــا
ه ــم ج ــواب مثب ــت م ــی دهن ــد .ب ــه ای ــن ترتی ــب ای ــن فیل ــم ب ــه زن ــان ج ــوان
مــی آمــوزد قــرص بخورنــد تــا روابــط جنســی خــارج از پیمــان ازدواج داشــته
باش ــند.
چنی ــن ب ــود ک ــه زن ــان ،م ــری تیل ــور م ــور را الگ ــوی خ ــود ق ــرار دادن ــد،
درس ــت همانط ــور ک ــه  20س ــال بع ــد همی ــن کار را در «س ــکس در ش ــهر»
تقلی ــد کردن ــد.
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زنــان نیــز ماننــد مــردان طبیعــت خــاص خــود را دارنــد و دوســت دارنــد
وقتــی خــود را وقــف مــردی مــی کننــد ،آن مــرد نیــز متعلــق بــه آنــان باشــد.
ا کث ــر زن ــان تمای ــل دارن ــد وظای ــف م ــادری خ ــود را مق ــدم ب ــر کارش ــان ق ــرار
دهن ــد .ب ــا ای ــن ح ــال عوض ــیهای ــی ک ــه فرهن ــگ عام ــه را کنت ــرل خ ــود
دارن ــد ،ب ــا گفت ــن ای ــن دروغ ب ــه آن ــان ک ــه غرای ــز بیولوژی ــک طبیع ــی ش ــان
غلـــط اســـت ،آنهـــا را بـــه اشـــتباه مـــی اندازنـــد و ســـردرگم مـــی کننـــد .در
نتیجــه آنهــا بــه جــای هزینــه کــردن خودشــان بــرای شوهرشــان ،بــا مســت
کــردن و آویختــن خــود بــه بیگانــه هــا در حــال «قــدرت بخشــیدن بــه خــود»
هس ــتند.
چــرا مــدل هــای نقــش مثبــت
انگشــت شــماری در تلویزیــون وجــود
دارنــد؟ چــرا نمونــه هــای زندگــی ســالم و
ســعادتمندانه در تلویزیــون چنیــن انــدک
اســت؟

مجموعــه ای از برنامــههایــی تهیــه
شــد کــه ایــن احســاس را در زنــان بــه وجــود
آورد کــه همســر و مــادر بــودن بــه معنــای «تحــت
ســتم بــودن» اســت .واژ گانــی چــون کدبانــو و خانــم
خانــه بــه کلماتــی زشــت تبدیــل شــدند و دســت و
پنجــه نــرم کــردن روزانــه بــا ترافیــک و انجــام کارهــای
ســخت و طاقــت فرســا بــه شــکل ارزشــی بــرای
زنــان درآورده شــدند.

ل ــورن هات ــون در ای ــن مس ــتند گف ــت ک ــه «ای ــن فیل ــم زن ــان را ب ــه گون ــه
ای بــه تصویــر کشــید کــه همچــون مــردان همجنســگرا عمــل مــی کردنــد»،
کــه البتــه بــا توجــه بــه یهــودی و همجنســگرا بــودن ســازنده آن یعنــی دارن
اســتار ،چیــز عجیبــی نبــود.
در ده ــه  80م ــردان ان ــدک ان ــدک در ش ــمایل اف ــراد ب ــی عرض ــه و ب ــی
ابه ــت ب ــه تصوی ــر کش ــیده ش ــدند .در هم ــان زم ــان ی ــک نف ــر نوش ــت ک ــه
اس ــم فیل ــم «ترت ــی س ــامتینگ» را بای ــد «غرغ ــرو و روان پری ــش» گذاش ــت.
تنهــا اســتثنا در ایــن گرایــش مــد روز ،برنامــه بیــل کازبــی بــود کــه در آن پــدر
همچن ــان رئی ــس خان ــواده ب ــود و ب ــا گذش ــت زم ــان معل ــوم ش ــد ای ــن نی ــز
چیــزی جــز یــک اســتثنا در میــان آن قاعــده تــازه وضــع شــده نبــوده اســت.
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در یـــک کالم بایـــد گفـــت کـــه تلویزیـــون و ســـینما راه ورود مـــا را بـــه
فرق ــه ای ش ــیطانی گش ــودند ک ــه هم ــان جامع ــه م ــدرن باش ــد .ای ــن فرق ــه
شـــیطانی بـــا بیمـــار کـــردن اعضـــای خـــود ،آنهـــا را کنتـــرل و از آنهـــا بهـــره
ب ــرداری م ــی کن ــد .از آنج ــا ک ــه تلویزی ــون و س ــینما س ــال ه ــا نقط ــه مرج ــع
م ــن بودن ــد ،م ــن تقریب ــا ت ــا  50س ــالگی عنص ــری فاق ــد کارآی ــی ب ــودم .تم ــام
دلمش ــغولی م ــن رواب ــط جنس ــی و س ــکس ب ــه عن ــوان داروی تم ــام درده ــا
ب ــود .نم ــی دانس ــتم چگون ــه ی ــک م ــرد باش ــم .امی ــال خ ــود را در س ــیمای
زن ــان م ــی دی ــدم و اس ــم آن را عش ــق م ــی گذاش ــتم .هی ــچ الگوی ــی ب ــرای
مردانگ ــی واقع ــی در اختی ــار نداش ــتم .وقت ــی مردم ــان بیم ــار فاق ــد کارآی ــی
م ــدله ــای نق ــش ش ــما ش ــوند ،ش ــما نی ــز فاق ــد کارآی ــی م ــی ش ــوید و از
تکامــل نــارس ،عــدم بلــوغ الزم ،ســه ازدواج شکســت خــورده ،ســردرگمی و
دورهه ــای افس ــردگی س ــردر م ــی آوری ــد.
چ ــرا م ــدله ــای نق ــش مثب ــت انگش ــت ش ــماری در تلویزی ــون وج ــود
دارنـــد؟ چـــرا نمونـــه هـــای زندگـــی ســـالم و ســـعادتمندانه در تلویزیـــون
چنی ــن ان ــدک اس ــت؟
بازگش ــت م ــن ب ــه زندگ ــی ع ــادی زمان ــی ش ــروع ش ــد ک ــه ش ــروع ک ــردم
ب ــه زی ــر س ــئوال ب ــردن پی ــامهای ــی ک ــه دریاف ــت م ــی ک ــردم و ب ــه ج ــای آنه ــا
ب ــه ن ــدای درون ــم گ ــوش ف ــرا دادم .لیب ــرال ه ــا دوس ــت دارن ــد چنی ــن فک ــر
کننـــد کـــه گرایـــشهـــای اجتماعـــی  50ســـال گذشـــته نشـــانگر تغییـــرات
اجتماع ــی خودانگیخت ــه ای بودن ــد ول ــی آنه ــا م ــا را عامدان ــه گرفت ــار زوال
ک ــرده ان ــد و ب ــه ی ــک فرق ــه ش ــیطانی تن ــزل دادهان ــد .بانک ــداران ایلومینات ــی
جنگ ــی پلی ــد را علی ــه م ــا ب ــه راه انداخت ــه ان ــد و م ــا حت ــی از وج ــود آن نی ــز
ب ــی خبری ــم.
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ا کثــر مــردم از اطالعــات و آمــاری کــه در ادامــه
خواهیــد خوانــد ناراحــت یــا حتــی عصبانــی مــی
شــوند چــون نمــی خواهنــد بــا حقیقــت مواجــه
شــوند .آنهــا فکــر مــی کننــد کــه مــا مــی توانیــم
بــا روی کار آوردن سیاســتمداران مناســب و
اصالحــات اجتماعــی و اقتصــادی ،ایــن مســائل
و مشــکالت را حــل کنیــم امــا مشــکل خیلــی
عمیــق تراســت .ایــن ســقوط اخالقــی ماننــد یــک
ســرطان در حــال نابودکــردن اســاس و بنیــان
جامعــه ماســت و ا گــر بــه همیــن روال ادامــه
پیــدا کنــد و آن را نادیــده بگیریــم ،در نهایــت
آمریــکا را نابــود مــی کنــد .متاســفانه ایــن فســاد
اخالقــی بســیار فراتــر از آن اســت کــه یــک گــروه
و حــزب سیاســی خــاص بتوانــد آن را حــل کنــد؛
چــون ایــن مشــکلی اســت کــه بیــن میلیــون هــا
نفــر از مــردم آمریــکا وجــود دارد و ا کثــر آن هــا
نمــی خواهنــد چیــزی از ایــن انحطــاط اخالقــی
بشــنوند؛ چــون دوســت دارنــد فکــر کننــد کــه
آمریــکا یــک الگــو بــرای جهانیــان اســت .ا گــر
خــوب نــگاه کنیــم شــواهد ایــن فروپاشــی اخالقــی
را هــر روز در اطــراف خــود مــی بینیــم.
چــه چیــزی باعــث مــی شــود کــه یــک دانــش
آمــوز دبیرســتانی چاقــو بــردارد و بــه دانــش
آمــوزان دیگــر حملــه کنــد؟
چــه چیــزی باعــث مــی شــود کــه یــک زن
برهنــه ،یــک رســتوران مــک دونالــد را در فلوریــدا

غــارت کنــد؟
چــه چیــزی باعــث مــی شــود کــه دو پســر 18
ســاله یــک معلــول ذهنــی  30ســاله را تــا حــد مــرگ
کتــک بزننــد تــا دســتگاه بــازی او را بگیرنــد؟
چــه چیــزی باعــث مــی شــود کــه یــک پــدر،
نــوزاد  6هفتــه ای خــود را بــرای اینکــه گریــه نکنــد
در فریــزر بگــذارد؟
بســیاری از افــراد ایــن حــوادث را اســتثنایی
مــی داننــد امــا همانطــور کــه مشــاهده خواهیــد
کــرد ،ایــن هــا بیانگــر نمونــه ای از یــک جریــان
بزرگتــر مــی باشــند .جامعــه مــا از درون در حــال
نابودیســت و ا گــر بخواهیــم جلــوی آن را بگیریــم
بایــد بــا حقیقــت روبــرو شــویم.
به موارد زیر بنگرید:
 -1بــر اســاس اعــام مرکــز کنتــرل و پیشــگیری
بیمــاری ( )CDCحــدود یــک ســوم از کل
جمعیــت ایــاالت متحــده مبتــا بــه بیمــاریهــای
مقاربتــی مــی باشــند.
 -2هــر ســال حــدود  20میلیــون نفــر بــه تعداد
مبتالیــان بــه بیمــاریهــای مقاربتــی افــزوده مــی
شود.
 -3آمریــکا دارای باالتریــن نــرخ مبتالیــان
بــه بیمــاریهــای مقاربتــی در بیــن کشــورهای
توســعه یافتــه مــی باشــد.
 -4حــدود  50درصــد از افــرادی کــه هرســال
بــه بیمــاریهــای مقاربتــی مبتــا مــی شــوند در

بــازه ســنی  15تــا  24ســال هســتند.
 -5هــر ســال حــدود  16میلیــارد دالر صــرف
درمــان بیمــاری هــای مقاربتــی در ایــاالت
متحــده مــی شــود.
 -6ایــاالت متحــده باالتریــن نــرخ بــارداری
در نوجوانــان را در بیــن کشــورهای توســعه یافتــه
داراســت.
 -7در حــال حاضــر از هــر  4دختــر نوجــوان 1
نفــر دارای بیمــاری مقاربتــی مــی باشــد.
 -8در حــال حاضــر  747,408متجــاوز
جنســی در ایــاالت متحــده وجــود دارنــد کــه ایــن
تعــداد فقــط آنهایــی هســتند کــه دســتگیر شــده
انــد.
 -9در ایالــت کالیفرنیــا بــه تنهایــی 106,216
متجــاوز جنســی وجــود دارد.
 18 -10درصــد از زنــان ایــاالت متحــده
میگوینــد کــه در طــول زندگــی خــود مــورد تجــاوز
قــرار گرفتــه انــد.
 -11بیــش از  50درصــد تجاوزهــا در شــعاع 1
مایلــی منــزل قربانیــان صــورت گرفتــه اســت.
 -12نوجوانانــی کــه در بــازه ســنی  16تــا 19
ســال قــرار دارنــد ،ســه برابــر بیشــتر مــورد تجــاوز
قــرار مــی گیرنــد یــا اقــدام بــه تجــاوز مــی کننــد.
 -13حــدود  60درصــد از کــودکان پســر و 80
درصــد از کــودکان دختــر قربانــی ســوء اســتفاده
هــای جنســی ،توســط یکــی از اعضــای خانــواده
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یــا یکــی از آشــنایان خــود مــورد تعــرض قــرار گرفتــه
انــد.
 -14تخمیــن زده مــی شــود کــه از هــر  4دختــر
 1نفــر قبــل از بزرگســالی مــورد تعــرض جنســی قــرار
مــی گیــرد.
 30 -15درصــد از کل ترافیــک اینترنــت در
آمریــکا بــه ســایتهــای مبتــذل اختصــاص دارد.
 -16هــر پســر دبیرســتانی بــه طــور متوســط 2
ســاعت از وقــت خــود را در هفتــه صــرف بازدیــد از
ســایتهــای مبتــذل مــی کنــد.
 -17مقامــات قضایــی تخمیــن مــی زننــد کــه
حــدود  600000آمریکایــی و  65000کانادایــی،
عکــس هــای مبتــذل کــودکان را بــه صــورت
آنالیــن تبــادل مــی کننــد.
 -18تخمیــن زده شــده اســت کــه  89درصــد
از تولیــد محتــوای پورنوگرافــی در دنیــا بــه آمریــکا
اختصــاص دارد.
 -19بررســی هــا نشــان مــی دهــد  25درصــد
از کارمندانــی کــه در محــل کار خــود بــه اینترنــت
دسترســی دارنــد ،بــه ســایت هــای مبتــذل
مراجعــه مــی کننــد.
 -20نــرخ ازدواج در ایــاالت متحــده بیــش از
هــر زمانــی کاهــش یافتــه اســت .در حــال حاضــر از
هــر  1000نفــر تنهــا حــدود  7نفــر ازدواج مــی کننــد.
 -21ایــاالت متحــده باالتریــن نــرخ طــاق را
در دنیــا دارد.
 -22ایــاالت متحــده باالتریــن نــرخ
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خانوادههــای تــک نفــره را در دنیــا دارد.
 -23در حــال حاضــر در ایــاالت متحــده تنهــا
 51درصــد از مــردم متاهــل هســتند کــه ایــن رقــم
در ســال  72 ، 1960درصــد بــوده اســت.
 -24در ایــاالت متحــده بیــش از نیمــی
از کــودکان متولــد شــده از زنــان زیــر  30ســال،
نامشــروع هســتند.
 -25در حــال حاضــر در ایــاالت متحــده
حــدودا  1نفــر از هــر 3کــودک بــدون پــدر خــود
زندگــی مــی کنــد.
 -26از ســال  1973یعنــی ســال قانونــی
شــدن ســقط جنیــن در آمریــکا ،تا کنــون حــدود
 56میلیــون جنیــن در ایــن کشــور ســقط شــده
اســت.
 -27تعــداد جنیــن هایــی کــه هــر ســال در
آمریــکا ســقط مــی شــود تقریبــا بــا مجمــوع تعــداد
کشــتگان ســربازان آمریکایــی در همــه جنــگ
هایــی کــه آمریــکا تا کنــون در آن شــرکت داشــته
برابــر اســت.
 -28حــدود  3000آمریکایــی در حادثــه 11
ســپتامبر جــان باختــه انــد .هــرروز  3000جنیــن
در ایــن کشــور ســقط مــی شــود.
 -29حــدود  41درصــد از بــارداری هــا در شــهر
نیویــورک ،بــه ســقط ختــم مــی شــود.
 -30حــدود  52درصــد از بــارداری هــای
آفریقایــی – آمریکایــی بــه ســقط ختــم مــی شــود.
 -31هــر ســال حــدود  18درصــد از کســانی کــه

ســقط جنیــن مــی کننــد نوجوان هســتند.
 -32یــک مطالعــه نشــان مــی دهــد کــه 86
درصــد کســانی کــه ســقط جنیــن مــی کننــد بــرای
آســودگی خــود دســت بــه ایــن کار مــی زننــد.
 -33طبــق بیانیــه ســازمان امنیــت ملــی
آمریــکا در ســال  ،2012کســی کــه بــا ســقط جنیــن
مخالــف باشــد یــک تروریســت بالقــوه محســوب
مــی شــود.
 -34بعضــی از کلینیــکهــای ســقط جنیــن،
جنیــنهــای ســقط شــده را بــه مرا کــز تحقیقاتــی
مــی فروشــند.
 -35ســازمان  Planned Parenthoodســاالنه
 300000ســقط جنیــن انجــام مــی دهــد.
 Planned Parenthood -36مــردم فقیــر را
هــدف قــرار داده اســت 72 .درصــد از مشــتریان
آن زیــر خــط فقــر هســتند
 -37تجــاوز جنســی در بیــن نظامیــان
آمریکایــی ا کنــون بیــش از هــر زمانــی اســت و
بیشــتر آن هــا تجــاوز بــه مــردان اســت.
 -38در ســال  2012بیــش از  85000نظامــی
کــه جراحــت یــا بیمــاری ناشــی از تجــاوز داشــتند،
درمــان شــدند.
 -39تعــداد نظامیــان آمریکایــی کــه هــر ســال
خودکشــی مــی کننــد ا کنــون بیــش از تعــداد
ســربازانی اســت کــه در جنــگ کشــته مــی شــوند.
 -40روزانــه  22نظامــی در ایــاالت متحــده
خودکشــی مــی کننــد.

 -42آمریــکا بیشــترین تعــداد زندانــی را در
دنیــا دارد.
 -43در حــال حاضــر در ایــاالت متحــده،
 60میلیــون نفــر ســوء مصــرف الــکل دارنــد و 22
میلیــون نفــر مــواد مخــدر غیرمجــاز مصــرف مــی
کننــد.
 -44بــر اســاس یــک مطالعــه انجــام شــده
توســط کلینیــک مایــو ( 70 )Mayoدرصــد از
آمریکایــی هــا حداقــل یــک نــوع دارو و  20درصــد
آن هــا حداقــل پنــج نــوع دارو را بــه طــور منظــم
مصــرف مــی کننــد.
 -45مــردم آمریــکا ســاالنه بیــش از 280
میلیــارد دالر صــرف خریــد دارو مــی کننــد.
 -46بــر اســاس اعــام مرکــز کنتــرل و
پیشــگیری بیمــاری ( ،)CDCپزشــکان در ایــاالت
متحــده ســاالنه  250میلیــون نســخه بــرای
داروهــای ضدافســردگی تجویــز مــی کننــد.
 -47در حــال حاضــر  70میلیــون نفــر در
آمریــکا داروهــای روانگــردان مصــرف مــی کننــد.
 -48کــودکان در ایــاالت متحــده ســه برابــر
بیشــتر از کــودکان اروپایــی در معــرض ابتــا بــه
افســردگی هســتند.
 -49ایــاالت متحــده بیشــترین نــرخ مصــرف
داروهــای غیرمجــاز را در دنیــا داراســت.
 -50تعــداد معتــادان بــه هروئیــن در ایــاالت
متحــده نســبت بــه ســال  2002بیــش از دوبرابــر
شــده اســت.

 -51تعــداد مــرگ و میرهــای ناشــی از مصــرف
هروئیــن ،نســبت بــه ســال  84 ،2010درصــد
افزایــش داشــته اســت.
 -52آمریــکا باالتریــن میــزان چاقــی را در بیــن
کشــورهای توســعه یافتــه داراســت.
 -53در ســال  1962فقــط  13درصــد از
آمریکایــی هــا مبتــا بــه چاقــی بودنــد کــه پیــش
بینــی مــی شــود ایــن رقــم در ســال  2030بــه 42
درصــد افزایــش یابــد.
 -54بــر اســاس اعــام  FBIبیــش از 1.4
میلیــون تبهــکار در  33000گــروه تبهــکاری حضــور
دارنــد.
 -55نــرخ جــرم و جنایــت در آمریــکا در ســال
 2012نســبت بــه ســالهــای گذشــته  15درصــد
افزایــش یافتــه اســت.
 -56یــک جــوان آمریکایــی قبــل از رســیدن
بــه ســن  21ســالگی بــه طــور میانگیــن 10000
ســاعت از وقــت خــود را صــرف بــازیهــای رایانــه
ای مــی کنــد.
 -57یــک مطالعــه نشــان مــی دهــد کــه 88
درصــد از آمریکایــیهــای  8تــا  18ســال بــه بــازی
هــای رایانــه ای اعتیــاد دارنــد کــه از ایــن تعــداد،
نســبت پســران بــه دختــران  4برابــر بیشــتر مــی
باشــد.
 -58در حــال حاضــر نوجوانــان  15ســاله ای
کــه در مــدارس دولتــی آمریــکا درس مــی خواننــد،
ســواد علــوم تجربــی و ریاضــی آن هــا کمتــر از

نوجوانــان همســن خــود در دیگــر کشــورهای
توســعه یافتــه اســت.
 -59ســاالنه بیــش از  3میلیــون گــزارش از
تجــاوز بــه کــودکان در ایــاالت متحــده ثبــت مــی
شــود.
 -60حــدود یــک پنجــم از مــردم آمریــکا
هیچگونــه اعتقــاد مذهبــی ندارنــد .ایــن رقــم در
ســال  1972تنهــا  7درصــد بــوده اســت.
 73 -61درصــد از افــرادی کــه اعتقــاد
مذهبــی ندارنــد بــا ازدواج همجنســگرایان و 72
درصــد آن هــا نیــز بــا ســقط جنیــن موافــق انــد.
 -62تعــداد افــراد بــی دیــن در آمریــکا نســبت
بــه ســال هــای  1990تــا  2008دو برابــر افزایــش
یافتــه اســت.
 -63حــدود  60درصــد از مســیحیان  15تــا
 29ســال در آمریــکا دیگــر بــه کلیســا نمــی رونــد.
 -64پیــش بینــی مــی شــود کــه در ســال
 2050تعــداد آمریکایــیهایــی کــه بــه کلیســا مــی
رونــد بــه نصــف تعــداد کنونــی کاهــش یابــد.
 -65بــر اســاس یــک تحقیــق 46 ،درصــد از
آمریکایــی هــا دربــاره اینکــه بــه بهشــت مــی رونــد
یــا نــه حتــی فکــر هــم نکــرده انــد.
منبعyon.ir/MNg7J :
پینوشتها:

 ،Michael Snyder . 1محقق علوم اجتماعی
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استفاده افراطی از اینترنت موجب زوال
ارزشهای اخالقی در جوانان شده است
«ما زمانی در مزار ع زندگی می کردیم .بعد به شهرها کوچ کردیم و
ا کنون سا کن اینترنت شده ایم» -شون پارکر از موسسان فیسبوک
در عصر پیشرفت های تکنولوژیکی که امروزه در آن به سر می بریم،
جهان با گام ها و جهش هایی بلند رو به سوی پیشرفت دارد .موهبت
های علمی که ابزارک های الکترونیک به طبیعت بخشیده اند ،نقشه
جهان پهناور ما را به یک روستای جهانی کوچک تقلیل داده اند .اما این
ماجرا سویه دیگری هم دارد که به هیچ وجه خوشایند نیست .انسان
چنان گرفتار تارعنکبوت های رایانه ها ،لپ تاپ ها ،تلویزیون ها و تلفن
های همراه شده که حتی برای انجام تعهدات اجتماعی و اخالقی اش
قادر به تکان خوردن نیست .به محض آنکه کودکان به سن و سالی می
رسند که بتوانند به قدر خودشان مسائل را فهم و تجزیه و تحلیل کنند،
متوجه می شوند که در یک دست والدینشان یک تلفن قرار دارد ،با
دست دیگرش روی صفحه کلید ضربه می زند و اوقات آزادش را هم پای
تلویزیون نشسته و تکان نمی خورد .ا کنون ای مدافعان عزیر فناوری،
به من بگویید چرا این والدین فرصتی ندارند تا از گفتگوهای موبایلی و
تماشای برنامه های تلویزیونی دست بردارند و دل به گفتگویی رو در رو
و صمیمانه به فرزندانشان بسپارند تا ارزشهای اخالقی را در آنان شکوفا
کنند .حدس می زنم که فناوری تنها پاسخ باشد.
همانطور که مهاتما گاندی گفته «برای نیازهای همگان به اندازه
کافی چیز وجود دارد ،اما برای ارضای آز و طمع انسان ها نه .به همین
سیاق باید گفت که جوانان امروزی آنچنان غرق در مصرف زدگی و مادی
گرایی شده اند که دیگر تمایالتشان سیری ناپذیر است .ا کنون یک کودک
در حالی وارد نوجوانی می شود که عواطف به سادگی بر منطق او چیره و
تلفن های همراه بهترین یار و همدم او می شوند .چرا؟ به این دلیل که
در جهان امروز روابط از طریق تلفن ها یا اینترنت است که ساخته می
شوند .قبول دارم که این ها وسیلههای ارتباطی اند .اما نکته اینجاست
که ا کنون آنها در حال تبدیل شدن به تنها وسیله های ارتباطی اند ،به
گونه ای که هر چه می گذرد گفتگوهای رو در رو ،یعنی روابطی که پیش
شرط انسانیت هستند (همان اخالقیات) نادرتر از پیش می شوند.
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باید در این میان به نقش شبکههای اجتماعی در حیات نوجوانان و
جوانان اشاره ای کنیم .مثال فیسبوک در حال حاضر بالغ بر  500میلیون
کاربر دارد که معادل جمعیت سومین کشور بزرگ جهان است .نتیجه آنکه
در وضعیتی که جز برای حضور در فیسبوک و ارسال و دریافت متنهای
خاص آن فرصتی نداریم ،فرصت الزم برای رشد علفهای هرز در شکاف
های نسلی و قلدری سایبری به وجود می آید.
بیایید برای شناخت این شکاف نسلی یک متن فیسبوکی را مرور
کنیم« :شب گذشته اینترنت خانه ما قطع بود و من وقتم را با خانواده ام
سر کردم .به نظر می رسد که آنها آدم های بدی نیستند ».برای قلدری
سایبری بیایید یک حادثه از زندگی واقعی را با هم مرور کنیم .این اتفاق
اخیرا در مدرسه ای معروف برای یک دختر رخ داده است .دختری چند
بعدی و بانشاط که قرار بود به سرپرستی شا گردان مدرسه منصوب شود.
تا اینکه نا گهان این خبر تکان دهنده پخش شد که او خودکشی کرده
است .چرا؟ چون او قربانی قلدری سایبری شده بود .رقیب او که تحمل
موفقیت او را نداشت ،مطالب هتا کانه و شخصی را درباره زندگی خصوصی
اش در فیسبوک منتشر کرد و او نتوانست این وضع را تحمل کند .این تنها
یک مورد از این حوادث است و هزاران مورد دیگر هر روز رخ می دهند .از
این رو اشتباه نیست ا گر بگوییم که فناوری احساس کمرویی را در جوانان
تقویت می کند .فناوریهای نوین ارتباطی به جای انضباط ،حزم و عدم
خودخواهی ،ما را بیشتر مستعد بی انضباطی ،پرخاشگری و خودخواهی
می کند.
به گفته نیکوال کار نویسنده ،رایانه ها در حال منحرف کردن روند
تکاملی انسان از طریق تقلیل توجه و مهارت های تصمصم گیری در
ما هستند .در نتیجه درست است ا گر بگوییم «ما به مردمانی ناتوان
از درک فناوری ای که ابداع کرده ایم تبدیل شده ایم ».به جای ایجاد
روابط نزدیک با خانواده و دوستانمان ،ما عمال با خلق جهانی که در آن
هر چیزی امکان پذیر است جز دوستی و ارزش های اجتماعی حقیقی،
خودمان را منزوی کرده ایم.
منبعyon.ir/DT3Gm :
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از یگان  8200اسرائیل
چه می دانید؟
صادق نادری
بهائیان و زرتشـتیان مدتی اسـت به شـدت فعال
شـده انـد و خـورا ک تبلیغاتـی خویـش را از یـگان
نظامـی  8200در اسـرائیل دریافـت میکننـد.
ماموریـت ایـن یـگان کـه متعلـق بـه ارتـش
اسـرائیل بوده و صددرصد نظامی اسـت ،برپایی
جنـگ روانـی و ایجـاد اختلاف بیـن عـرب و عجـم
و...اسـت .متاسـفانه در درون کشـور عـده ای
جـوان نـا آ گاه فریـب سـخنان بـه ظاهـر زیبـای
نیروهـای ورزیـده و آمـوزش دیده این یگان شـوم
را خـورده انـد و منتشـر کننـده پیـام هـای ایـن
یـگان شـدهاند.
الزم بـه ذکـر اسـت در ایـن یگان حـدود پانصد زن
ً
و مـرد کـه همگـی بـه زبـان فارسـی کاملا مسـلط
بـوده و در زمینـه علـوم کامپیوتـری نیـز بیـن آنـان
هکرهـای ماهـری وجـود دارد ،روزانه فقط پشـت
کامپیوتـر مـی نشـینند و بـه تولیـد ایـن گونـه پیـام
هـا و ارسـال آن بـه مرتبطیـن خـود در داخـل و
خـارج کشـور مـی پردازنـد.
تمـام پیـام هایـی کـه در آن سـخن از کـوروش
و داریـوش و نـژاد آریایـی و عـرب ملـخ خـور و
برتـری ایرانـی بـه عـرب شـده و نیـز پیـام هـای بـه
ظاهـر مقبـول و کذبـی از مرحـوم شـریعتی و دیگـر
روشـنفکران ،تهمـت زدن بـه نظـام و نسـبت
دادن اخبـار غیـر واقعـی مثـل اعـدام دختـران
بـرای بدبیـن کـردن مـردم بـه نظـام ،نسـبت
دادن امـور بـی پایـه و اسـاس بـه اسلام و....
توسـط کارکنـان ایـن یـگان اسـت.
مواظب باشـیم سـرباز مجانی اسـراییل نباشـیم.
خیلـی محرمانـه دارن کار انجـام میـدن.
به مثالهای زیر توجه کنید:
 .1ترجیـح میدهـم بـه جـای آن کـه در مسـجد

بنشـینم و بـه کفـش هایـم فکـر کنـم؛ در خیابـان
راه بـروم و بـه خـدا فکـر کنـم.
توضیح:
نویسـنده بـا ظرافـت ،نشسـتن در مسـجد (بـا
اسـتعاره از نمـاز واجـب) را همـراه بـا یـک امـر
مذمـوم (حـواس پرتـی یـا اشـتغال بـه دنیـا)
همـراه کـرده و یـک مسـتحب ( تفکـر بـه خـدا) را
جایگزیـن آن کـرده ،شـنونده هـم بـه بـه کـرده و
آن را تحسـین نمـوده و پـا جـای پـای شـیطان
میگـذارد!
 .2مـن رقـص دختـران هنـدو را از نمـاز پـدر و
مـادرم بیشـتر دوسـت دارم .چـون آنهـا از روی
عشـق میرقصنـد و اینهـا از روی عـادت نمـاز
میخواننـد!
توضیح:
نویسـنده ایـن بـار گسـتاخانه تـر یـک امـر حـرام را
جایگزیـن دسـتور خـدا نمـوده و علاوه بـر تهمـت
بـه پـدر و مـادر خـود ،بـاز هـم بـا ممـزوج کـردن
ً
یـک صفـت ظاهـرا بـد عمـل کننـده بـه عبـادت
واجـب الهـی ،آن را بـا یـک فعـل حـرام همـراه بـا
عشـق مقایسـه نمـوده و عمـل شـیطان را تبلیـغ
مینمایـد.
 .3درمـاه رمضـان چنـد جـوان پیـر مـردی را
دیدنـد کـه یواشـکی غـذا مـی خـورد
به اوگفتند :ای پیر مرد ،مگه روزه نیستی؟
پیرمـرد گفـت :چـرا روزه هسـتم فقـط آب وغـذا
ً
مـی خـورم .جوانـان خندیدنـد و گفتنـد واقعـا!؟
پیرمـرد گفـت :بلـی ،دروغ نمـی گویـم ،بـه کسـی
بـد نـگاه نمـی کنـم ،کسـی را مسـخره نمـی کنـم،
بـا کسـی بـا دشـنام سـخن نمـی گویـم ،کسـی را
آزرده نمی کنم  ،چشـم به مال کسـی ندارم و ...
بعـد پیرمـرد بـه جوانـان گفـت :آیـا شـما هـم روزه
هسـتید؟
یکـی از جوانـان درحالـی کـه سـرش را پاییـن نگـه
داشـته بـود بـه آرامـی گفـت :خیـر ،مـا فقـط غـذا
نمـی خوریـم!

توضیح:
نویسـنده در اینجـا ایجـاد بدعتـی در روزه گرفتـن
را رواج می دهد و سعی در بی ارزش جلوه دادن
روزه جوانـان مومـن امـروزه را دارد .درسـت اسـت
در اسلام و در سفارشـات پیامبـر عظیـم الشـأن
و اهـل بیـت علیهـم السلام آمـده اسـت ،کسـی
کـه روزه مـی گیـرد بایـد تمـام اعضـاء و جـوارح او
(چشـم و گـوش و زبـان و  )...روزه باشـند و نـه
فقـط شـکم ،ولـی بایـد گفـت ،همـه مـا معصـوم
نیسـتیم و آنطـور کـه در اسلام سـفارش شـده،
بایـد فریضـه واجـب روزه را بـه جـای آوریـم.
نظایـر ایـن نـوع اسـتراتژی شـیطانی را در متـون
مختلفـی کـه در دنیـای مجـازی بـرای شـما مـی
آیـد ،مـی توانیـد مشـاهده کنیـد:
تقابل عبادات واجب با مستحبات
حج ،با کمک مالی به مستمندان؛
روزه ،با سیر نمودن گرسنگان؛
نماز ،با تفکر و تشکر زبانی از خدا؛
حتی مستحبات با مستحبات دیگر:
نـذری و مجالـس امـام حسـین علیـه السلام بـا
تهیـه جهیزیـه بـرای نوعروسـان.
زکات فطـره و خمـس و کمـک بـرای احـداث
مسـاجد و ضریـح ائمـه علیهـم السلام و ...
نکته:
هیـچ کـس منکـر خوبـی اعمال مسـتحبی نیسـت
و اتفاقـا همیـن کسـانی کـه بـه انجـام واجبـات
اهمیـت مـی دهنـد عمدتـا موفقتـر بـه انجـام
مسـتحبات هسـتند ولـی اسـتراتژی شـیطان
گمراهـی بنـدگان و جابجایـی اعمـال اسـت و
همیـن کار ،ابلیـس را کافـی اسـت کـه انسـان را از
دیـن خـدا خـارج نمایـد.
کلیـد واژه ایـن اسـتراتژی" :بـه جـای "...مـی
ً
باشـد .لطفـا کاملا هوشـیار و بیـدار باشـید.
◄هیـچ متنـی را بـدون تفکـر و تعقـل در دنیـای
مجـازی ارسـال نکنیـم .عواملـی هسـتند کـه
سـعی در نابـودی دیـن و اعتقـادات مـا دارنـد.
به قول معروف :در زمین حریف بازی نکنیم.

یک امر به معروف
غیرمتعارف!
تقی دژا کام
راسـتش میخواهـم یـک امـر بـه معـروف بکنـم
امـا بـا نمونههایـی کـه شـما در ذهـن داریـد کمـی
تـا قسـمتی متفـاوت اسـت .ا گـر معـروف را هـر کار
خـوب و پسـندیدهای بدانیـم کـه خـوب اسـت
همدیگـر را بـه آن توصیـه کنیـم ،مـن میخواهـم
از شـما خواهش کنم دسـت همسـر و فرزندانتان
و حتـی پـدر و مـادر و خواهـر و برادرهایتـان را
بگیریـد و گـوش و چشـمتان را بسـپارید بـه یـک
فیلـم خـوب در سـینما.

شماره  ۱۸۶خرداد و تیر ۱۳۹۶
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سـؤال مـن از شـما ایـن اسـت :آیـا شـده اسـت
وقتی یک تهیه کننده خوب سـینما یک ریسـک
بـزرگ میکنـد و پول و سـرمایهاش را میاندازد در
راه سـاخت یک فیلم خوب و تأثیرگذار و سـالم تا
کار فرهنگـی کـرده باشـد ،چنـد نفـر از مـن و شـما
از او حمایـت کردیـم؟ منظـورم ایـن اسـت کـه
دسـت زن و بچـه را گرفتهایـم و رفتهایم این فیلم
خوبـش را دیدهایـم؟ تـا او هـم بـه ضـرر و زیـان
نیفتـد و عطـای کار فرهنگـی و سـاخت فیلمهای
خـوب را بـه لقـای بدهکاریهـای بانکـی و از
دسـت رفتـن سـرمایهاش نبخشـد؟ چـرا خیلـی از
مـن و شـما نرفتیـم فیلمهـای خوبـی چـون شـیار
 ،۱۴۳ماجـرای نیـمروز  ،شـاهزاده روم ،روزهـای
زندگـی و  ...را ببینیـم؟ مگـر دلمـان کار فرهنگـی
خوب وسـالم نمیخواسـت؟ پس چرا سـازندگان
ایـن آثـار را تنهـا گذاشـتیم؟
مـا موقعـی میتوانیـم طلـب داشـته باشـیم کـه
چـرا وضـع فرهنگـی جامعـه اینطـوری اسـت کـه
بـه انـدازه یـک بسـتنی میـوهای بـرای فرهنـگ
خودمـان و خانوادهمـان مایـه بگذاریـم و ا گـر از
ایـن حداقـل هـم دریـغ کنیـم ،چـه جـای چـون
و چـرا؟
بگذریـم .مـن حـاال یـک نکتـه میگویـم و تمـام.
دولـت مـا حاضـر نیسـت فیلـم خـوب و سـالم و
تأثیرگـذار ویالییهـا را چنـد روز بیشـتر بـر روی
پـرده سـینماهای معـدودی که اختصـاص داده،
نگـه دارد؟ چرایـش بـه دوران برگـزاری جشـنواره
فیلـم فجـر برمیگـردد کـه جـای نقـل آن اینجـا
نیسـت ،امـا مـن شـما را دعوت میکنـم در همین
بعـد از ظهـر امـروز بـه اتفـاق خانواده بلند شـوید و
بـه انـدازه یک سـیر چغالـه بادوم پـول خرج کنید
و یـک فیلـم بسـیار خـوب و مانـدگار را ببینیـد و از
زندگـی لـذت ببریـد.
ً
واقعـا همـه امـر بـه معروفهـا بایـد همـون چیـزی
باشـد کـه تـا حـاال شـنیدهاید؟ پـس بسـم اهلل ...
@tdejakam

سـخنان حجـت االسلام شـهید سـید
مهـدی تقـوی ،شـهید حملـه تروریسـتی
بـه مجلـس

ا گر ما انقالب را ترک کنیم
غرق خواهیم شد ،چون
انقالب کشتی نجات
است.
◄ بخشـی از صحبـت هـای شـهید تقـوی در
دوره مجمـع عالـی بسـیج (تهـران):
بایـد بـا دل و جـان بحـث (فرآینـد تحقـق اهـداف
انقلاب) را دنبـال کـرد.

62

ا گـر کسـی را مـی خواهیـد وارد عرصـه انقلاب
بکنیـد بایـد بـا عملتـان وارد کنیـد.
ا گـر انسـان بـا دل و جانـش عمـل بکنـد عـده ای
را بـا خـودش همـراه مـی کنـد ،ایـن یـک قاعـده
اسـت.
شـما نخبـگان بسـیج هسـتید و مـی توانیـد
مخاطـب خـاص خـود را پیـدا کنیـد.
مـن خـدا را شـا کرم کـه در میـان ایـن مجموعـه
نورانـی هسـتم.
تلاش کنیـد تـا ایـن مکتـب را بیاموزیـد .در راه
حـق از کمـی تعـداد نترسـید.
عـده ای بایـد دل بـه آتـش بزنند و بسـوزند تا عده
ای را روشـن کننـد تـا ایـن مسـیر را ادامـه دهنـد.
هـر کـس بیشـتر تلاش بکنـد خـودش بیشـتر بـه
فیـض مـی رسـد.
◄ بخشـی از صحبـت هـای شـهید تقـوی در
دوره شـهید قنوتی(قـم):
آنچـه همـه مـا بـه آن معتقـد هسـتیم اینکـه مـی
بایسـت گفتمـان والیـت فقیـه و امـام زمـان در
داخـل و خـارج از کشـور مبنـای کار قـرار بگیـرد.
چـرا بـه فرمایشـات رهبـری و نائـب امـام
زمان(عـج) توجـه نمـی شـود؟ بخشـی بـه ایـن بـر
مـی گـردد کـه خیلـی هـا هنـوز بحـث والیـت فقیـه
بـرای آن هـا جـا نیفتـاده اسـت ،آن بـاور را ندارنـد
کـه ایـن نیابـت امـام زمان(عـج) اسـت و امرشـان
حجـت و الزم االتبـاع اسـت.
ما اینجا توی خواص مشکل داریم.
خیلـی از طلبـه هـا هنـوز بحـث والیـت فقیـه بـرای
آن هـا تازگـی دارد.
ایـن بـه حـوزه هـا بر مـی گردد کـه بحث بـه گفتگو
گذاشـته نشـده اسـت.اینجا کـه خـراب بشـود
بقیـه آن نیـز خـراب مـی شـود و آن الـزام و تکلیـف
بـه وجـود نمـی آیـد.
◄ بخشـی از صحبـت هـای شـهید تقـوی در
جمـع مربیـان حلقـه هـای صالحیـن بسـیج

(اصفهـان):
ا گـر شـما بـه انقلاب دل بدهیـد و تلاش کنیـد،
انقلاب شـما را متحـول مـی کنـد.
ا گـر کسـی از انقلاب فاصلـه بگیـرد ،تاریکـی هـای
او یکـی پـس از دیگـری اضافـه مـی شـود.
والیـت اهلل شـدید بـه سـمت نـور
وقتـی وارد
ِ
مدیریـت مـی شـوید.
ا گـر دل بـه انقلاب دادیـد و بـه صحنـه آمدیـد
انقلاب دسـت شـما را مـی گیـرد.
مـا از انقلاب پاسـداری مـی کنیـم یـا انقلاب از مـا
پاسـداری مـی کند؟
مـا انقلاب را رشـد مـی دهیـم یا انقالب ما را رشـد
می دهد؟
مـا ا گـر از انقلاب پیـاده شـویم ،انقلاب بـه راه
خـودش ادامـه مـی دهـد و کسـی دیگـر سـوار آن
مـی شـود و مـا جـا مـی مانیـم.
ا گـر مـا انقلاب را تـرک کنیـم غـرق خواهیـم شـد؛
چـون انقلاب کشـتی نجـات اسـت.
مـا بایـد بـا عملکردمـان عامـه مـردم را جـذب
انقلاب بکنیـم.
مـا بایـد بـا ایثارمـان ،با عملمـان انقلاب را معرفی
کنیـم .همـه جا توضیح کارسـاز نیسـت.
تحـول معنـوی و معرفتـی را از خودمـان شـروع
کنیـم ،ایـن کالم حضـرت آقاسـت.
بـا همـان معنویتـی که انقالب کردیـم نمی توانیم
ادامـه دهیـم ،بایـد یک درجه بیشـتر رشـد بکنیم
و باالتـر بیاییم.
ما هرچه داریم از حضرت آقا داریم.
انقلاب صاحـب دارد و صاحـب آن حضـرت
حجـت (عـج) اسـت.
@basiratafzaey

آتش به اختیار
آتش به اختیار:
نفی عمل به قانون نیست.
نفـی عمـل مطابـق چارچـوب نظـام و منویـات

رهبـری نیسـت.
نفـی توقـف و معطـل مانـدن و در انتظـار حمایت
و پشـتیبانی و خـط دهـی ماندن اسـت ...
رهـا کـردن افسـار نفـس سـرکش نیسـت بلکـه رها
کـردن بنـد تدابیـر نا کارآمـد و تمسـک به ریسـمان
تدابیـر حکیمانـه رهبـری در تحقـق اهـداف
مقـدس فرهنگـی اسـت...
عمـل بـه سـلیقه و تشـخیص شـخصی نیسـت،
بلکـه کنـار زدن بـی سـلیقگی و تشـخیص غلـط
و عبـور از فضـای بـی تحرکـی و خـواب آلـوده
برخـی مدیـران و برنامـه ریـزان و البتـه عمـل
مطابـق قانـون و تشـخیص هـای عمیـق رهبـران
هوشـمند نظـام اسـت.
آتش به اختیار:
یعنـی رهـا شـدن از بنـد تدابیـر نا کارآمـد مدیـران
خطـا کار و البتـه حرکـت در چارچـوب قوانیـن و
راهبردهـای نظـام و رهبـری.
یعنـی معطـل نمانـدن پشـت سـر فرمانـده بـی
تحـرک یـا ترسـو ،بلکـه کنار زدن او و حرکت پشـت
سـر فرماندهان و رهبری شـجاع و تبعیت محض
از ایشـان.
یعنـی بـه کاربسـتن حدا کثـری نیـرو و تـوان خـود
در جهـت تحقـق اهـداف مشـخص و مقـدس ،و
نـه تکیـه و اعتمـاد بـه نیـروی مافـوق!
یعنـی تلاش جهـت هماهنگـی بیشـتر بـا نظـام،
انسـجام بیشـتر بـا دیگرنیروهـای خودجـوش،
رعایـت اصـول عمـل تشـکیالتی و نـه معطـل
مانـدن در تشـکیالت نا کارآمـد مافـوق!
یعنـی عمـل مطابـق بـا برنامـه و نـه بـی برنامگـی
یـا معطـل مانـدن در برنامـه ناموفـق دیکته شـده
مافـوق!
«آتـش بـه اختیـار» بـا توجـه بـه سـیاق کالم
رهبـری ،تکلیـف افـراد و جریانـات خودجـوش
را در فضـای «فرهنگـی» روشـن مـی سـازد و
گالیـه ایشـان از سـاختارهای نا کارآمـد فرهنگـی،
حکایـت از محقـق نشـدن ایـن بنـد از سیاسـت
هـای ابالغـی ایشـان بـه شـورای عالـی انقلاب
فرهنگـی در سـال  93اسـت:
«بـا توجـه بـه رویـش هـای معتنابـه و جوشـش
هـای فـراوان فعالیـت هـای فرهنگـی در سـطوح
ً
مردمـی ،خصوصـا جوانـان مؤمـن و انقالبـی،
دسـتگاه هـای فرهنگـی نظـام و در رأس آنهـا
شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی بایـد نقـش
حلقـات مکمـل و تسـهیل گـر و الهـام بخـش را در
فعالیـت هـای خودجوش و فرا گیـر مردمی عرصه
فرهنـگ بـرای خـود قائـل باشـند و موانـع را از سـر
راه آنهـا کنـار بزننـد».
@mahdiabdollahi

44دانه تسبیح و كمربند
و داالن و دفاع از حریم
فرزند صاحب الزمان
و.....

هروقـت شـب قـدر مـی شـد بایـد خودشـو بـه
مراسـم حاج محمود می رسـوند .می گفت حال
خوبـی پیـدا مـی كنـم .همیشـه و همـه جـا بـا هـم
مـی رفتیـم .دیگران از شـباهتمون فكر می كردن
برادریـم .دوتـا پسـر عمـو ،هـم سـن و سـال و هـم
كالس و هـم دانشـگاه و همـرزم از حریـم مقـدس
حضـرت زینـب سلام اهلل علیهـا.
ً
اولیـن بـار حـدودا سـه سـال پیـش كـه نیـت رفتن
بـه سـوریه به دلمـون افتاد ،مراسـم دعای كمیل
حـاج محمـود بودیـم كـه یكـی از بچـه هـا گفـت،
ا گـه تمایـل داریـن هفته آینـده عازمیم و ما هم از
خداخواسـته درس و دانشـگاه رو گذاشـتیم كنـار
و بـه عشـق دفـاع از حـرم ،تدارك رفتـن رو دیدیم.
قـرار بـود سـه ماهـه برگردیـم كـه حـدودای پنـج
مـاه شـد و مـن تـو ایـن سـفر از ناحیـه پـا مجـروح
شـدم و جـواد از ناحیـه دسـت.
بـه محـض رسـیدن به تهـران برای درمـان مجبور
بـه بسـتری شـدیم و جـواد بعـد از دو روز مرخـص
شـد و مـن تـا یـك مـاه بسـتری بـودم و دو تـا عمـل
روی زانـوم انجـام شـد و بـا عصـا مرخـص شـدم
و در آرزوی اعـزام مرحلـه بعـد مونـدم ،چـون
حداقـل تـا سـه مـاه نمـی تونسـتم و نبایـد پـای
راسـتمو حركـت مـی دادم.
سـال دانشـگاه كـه تـرم آخر
بعـد از امتحانـات اون ِ
ارشـد بودیـم و پایـان نامـه هـم رو بـه اتمـام بـود و
داشـتیم نفسـی تـازه مـی كردیـم كـه خبـر قبولـی
دكتـرا ،هـر دوی مـارو مشـتاق تـر از قبـل كـرد؛ ولی
نـه خانـواده مـن بـرای ازدواج كوتـاه میامدن و نه
خانـواده عمـوم...
مـادر جـواد و مـادر مـن اصـرار بـه ازدواج مـا قبـل
از شـروع دكتـرا داشـتن و نمـی دونسـتن كـه مـا
اینقـدر كـه بـا فكـر رفتـن بـه سـوریه و دفـاع از حـرم
مقـدس حضـرت زینـب (س) زندگـی مـی كنیـم،
بـه ازدواج فكـر نمـی كنیـم.
اتفاقـا جـواد در گیـرودار رفـت و آمـد بـه دانشـگاه،
بـا یكـی از همكالسـی هـا كـه موضـوع مشـتركی در

پایـان نامـه داشـتن آشـنا مـی شـه و از حجـاب و
متانـت و وقـار شـون خوشـش میـاد و آدرس مـی
گیـره و بـه اتفـاق خانـواده و بعـد از چنـد مرحلـه
رفـت و آمـد ،مراسـم نامـزدی در شـب مبعـث
پیامبـر برگـزار مـی شـه .حـاال دیگـه مـادرم دسـت
از سـر مـن بـر نمـی داشـت كـه بایـد بـرای منـم
آسـتینی بـاال بزنـه و از دختـر عموم(خواهـر جـواد)
خواسـتگاری كنـه؛ كـه منـم كوتـاه اومـدم و هفته
بعـداز نامـزدی جـواد بـه خواسـتگاری خواهـرش
(كـه دختـر عمـوم مـی شـد) رفتـم و ماهـم بـا هـم
نامـزد شـدیم....
كـه بعـد از دوهفتـه ،از پـادگان خبـر اعـزام بـه
سـوریه بهمـون اعلام شـد.
دیگـه رضایـت گرفتـن و دلجویـی همسـران بـه
بقیـه اعضـای خانـواده هـم اضافـه شـده بـود و
سـیل اشـكی بـود كـه بایـد بـا صبـوری و دلـداری
جمـع مـی كردیـم....
همـه كارهـا آمـاده بـود و فـردا صبـح قـرار بـه اعـزام
بودیـم كـه متاسـفانه شـب قبلـش جـواد در اثـر
تصـادف مجـروح مـی شـه .او كـه از محـل كار بـه
سـمت منـزل بـا موتـور میومـده ،یـه راننـده ون
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خ ن ن
�وا�د�ی اه ی�ی
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ز
ا� �ف�ض ای جم�ا�ی
بـا دنـده عقـب تـو شـب بارونـی ،بـه شـدت بـا
موتـور جـواد برخـورد مـی كنـه و پـای چـپ جـواد
از ناحیـه مـچ آسـیب مـی بینـه و مجبـور مـی شـه
گـچ بگیـره و بـرای اولیـن بـار از هـم جـدا شـدیم و
مـن عازم سـوریه شـدم و جـواد نتونسـت بیاد و با
دلـی شكسـته بـه بدرقـه مـا اومد(...بـا اتوبوس تا
فـرودگاه بـرای بدرقـه همـراه مـا اومـد و از خوابـی
كـه شـب قبـل با كلـی گریه و اسـتغاثه و طلب عفو
در نمـاز شـب بـا خـدا داشـته و خوابـش بـرده و
دیـده ،گفـت .خـواب دیده بـود :حضرت صاحب
الزمـان (عـج) كـه فقـط ایشـونو تـو خـواب بـه
صـورت نـور دیـده بـوده ،جـواد رو به دالونـی از نور
هدایـت مـی كنـه و اونجـا كمربنـد سـبزی بـه كمـر
جـواد مـی بنـدن و تسـبیحی كـه  ۴۴دانـه داشـت
بهـش میـدن و میگـن ،روزی یـك دانـه تسـبیح
رد كـن و همینجـا بـرای دفـاع از حریـم یكـی از
فرزنـدان مـن بمـان....
ً
او بـا وعـده و قـول فرمانـده كـه گفـت ،نهایتـا تـا
دومـاه بعـد اعـزام بعدیـه ،آروم شـد و راضـی.
ولـی مـن مـی دونسـتم كـه جـواد بـا بغـض و
ناراحتـی ،دلـش بـا مـا بـود و عشـقش شـهادت
....
جواد نیامد....و قسمتش نبود....
ولی من بعد از  ۴۴روز اومدم تهران....
و جـواد رو در مراسـم تشـیع پیكـر پا كـش در
حادثـه تروریسـتی مجلـس بدرقـه كـردم....و یـاد
خوابـش افتادم٤٤....دانـه تسـبیح و كمربنـد
و داالن و دفـاع از حریـم فرزنـد صاحـب الزمـان
و.....
جـواد بـا دل پـاك و خدایـی كـه داشـت ،بـه
عشـقش كـه شـهادت بـود رسـید ...شـهید جـواد
تیمـوری
راوی :احمدرضا تیموری

جالل گفت :خمینی
جیگر دارد این هوا!
مرحوم سید محمود گالبدرهای
ی ــک روز ب ــا بچهه ــا ایس ــتاده بودی ــم ،دیدی ــم ب ــا
ی ــک ماش ــین آری ــا ی ــا ش ــاهین ک ــه هم ــان رامبل ــر
امریکایـــی بـــود ،آمـــد .مـــا ســـر خیابـــان دربنـــد
بودی ــم .نی ــش ترم ــز زد و گف ــت« :بچهه ــا بیایی ــد
بــاال ».مــا همیشــه گریـهاش میانداختیــم .گفتــم:
«بــه بــه! ماشــین امریکایــی کــه خریــدی ،ســیگار
وینیس ــتون ه ــم ک ــه میکش ــی ،غربزدگ ــی ه ــم
ک ــه مینویس ــی .بی ــا پایی ــن ببینی ــم!»
حســـین جهانشـــاه نشســـت پشـــت فرمـــان و
همگـــی نشســـتیم تـــوی ماشـــین و پرســـیدیم:
«خـــب؟ چیـــه؟» گفـــت« :میخواهیـــم بـــا
ماش ــین بروی ــم ق ــم!» ای ــن آق ــا ج ــال اس ــت ک ــه
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بـــرای مـــا آقاســـت و وقتـــی میگویـــد میرویـــم،
نمیتوانی ــم بگوئی ــم ن ــه .رفتی ــم ق ــم .س ــر ی ــک
کوچ ــه نگ ـ ه داش ــت و دو ت ــا کتاب ــش را برداش ــت:
غربزدگ ــی ت ــوی ی ــک دس ــتش ب ــود و ی ــک کت ــاب
دیگــر تــوی دســت دیگــرش .گفتیــم« :کجــا داری
م ـیری؟» گف ــت« :صدای ــش را در نیاوری ــد ،دارم
مـ ـیروم پی ــش خمین ــی!»
توی آن اوضاع (بعد از  15خرداد)!
ً
گفتی ــم« :آنج ــا چ ــرا؟» گف ــت« :بع ــدا میگوی ــم».
خالص ــه ت ــوی ماش ــین منتظ ــر ماندی ــم .بع ــد از
چن ــد دقیقـ ـهای ،آل احم ــد آم ــد .دیدی ــم ی ــک
کتابـــش را ایـــن طرفـــی پـــرت کـــرد ،یکـــی را آن
طرف ــی! گفتی ــم« :پ ــس چ ــی ش ــد؟» فری ــاد زد:
«آی! خمین ــی جگ ــر دارد ای ــن ه ــوا!» دس ــتش را
ب ــه ان ــدازه ی ــک هندوان ــه ب ــاز ک ــرد و ادام ــه داد:
«مص ــدق جیگ ــر دارد ای ــن ق ــدر!» و ان ــدازه ی ــک
ارزن را نشـــان داد.
پرس ــیدیم« :پ ــس چ ــی ش ــد؟» گف ــت« :خمین ــی
پــدر مــرا در آورد ».و تعریــف کــرد کــه رفتــم در زدم
و ی ــک نف ــر در را ب ــاز ک ــرد .گفت ــم ،ب ــه آق ــا بگویی ــد
جـــال آل احمـــد ،نویســـند ه فـــان و بهمـــان
آمـــده .آقـــا میگویـــد ،بگوییـــد بیایـــد داخـــل.
رفت ــم و دی ــدم آق ــا متی ــن و موق ــر نشس ــته .ژس ــت
گرفت ــم و میخواس ــتم کتابه ــا را بده ــم ب ــه آق ــا.
اول کتابه ــا ه ــم غلی ــظ نوش ــته ب ــودم :تقدی ــم
ِ
میش ــود ب ــه  ...آق ــا گوشـ ـ ه پت ــوی زی ــر پای ــش را
میزنـــد عقـــب و هـــر دو تـــا را بیـــرون مـــیآورد.
جـــال میگویـــد« :نمیدانســـتم شـــما ایـــن
خزعبـــات را هـــم میخوانیـــد ».جـــال خیـــال
ک ــرده ب ــود خیل ــی خت ــم اس ــت .آق ــا در س ــکوت
ب ــه ج ــال حال ــی میکن ــد ک ــه« :ا گ ــر خزعب ــات
اســت ،چــرا دو تــا را زدی زیــر بغلــت و بــا خــودت
آوردی؟ تـــو میخواهـــی روشـــنفکربازی بـــرای
م ــن دربی ــاوری؟» خالص ــه ج ــال حال ــش گرفت ــه
ش ــد!
@ebteda_ir

ه ــر انقالب ــی ب ــا مش ــکل ض ــد انق ــاب روبروس ــت
و نی ــز ب ــا مش ــکل مب ــارزه ب ــا ض ــد انق ــاب .ض ــد
انق ــاب هیـ ـچگاه در ی ــک ش ــکل و ب ــا ی ــک روش
عمـــل نمیکنـــد و انقـــاب در دوران جوشـــش
و خـــروش خویـــش نمیتوانـــد ،همـــه وجهـــه
نظ ــر خوی ــش را ص ــرف آن نمای ــد .م ــا در انق ــاب
اســـامی ایـــران از آغـــاز ،درگیـــر یـــک طیـــف
گســـترده ضـــد انقـــاب ،بـــا ابعـــاد بیشـــمار
بودهایـــم و بـــه همـــان دلیـــل کـــه گذشـــت ،در
برخ ــورد ب ــا آن تا کن ــون از روش ــی حس ــاب ش ــده
و برنامـــهای منظـــم و دقیـــق بهـــره نگرفتهایـــم.
حرکتهـــای موضعـــی موفـــق و بیشـــتر ناقـــص
در ایـــن زمینـــه ،نتیجـــ ه عشـــق بـــه انقـــاب و
دلســـوزی نســـبت بـــه اســـام و کینـــه در برابـــر
کف ــر و الح ــاد م ــردم قهرم ــان م ــا و فدا کاریه ــای
ً
آنـــان اســـت و معمـــوال پرا کنـــده و ناهماهنـــگ
انجـــام گرفتـــ ه اســـت.
گزافـــه نیســـت ،ا گـــر بگوییـــم ضـــد انقـــاب
بـــا امکانـــات وســـیع در طـــول ایـــام بعـــد از
انق ــاب بهتری ــن فرص ــت را ب ــرای ارائ ــه و تبلی ــغ
اندیشـــهها و ایدههـــای خویـــش و تخریـــب
مبانـــی و اعتقـــادات مـــردم مســـلمان و خاصـــه
جوان ــان داش ــته و هم ــواره مجری ــان و دلس ــوزان
بـــا ســـع ه صـــدر بیشتـــر از ّ
حـــد الزم و احتـــرام
ب ــه آزادی مطل ــق و مس ــامحه ب ــا ای ــن ام ــر روب ــرو
شـــدهاند و چـــه بســـا آینـــدگان ،مـــا را در ایـــن
قصـــور آشـــکار نبخشـــند.
مکـــرر شـــنیده میشـــود کـــه ا گـــر حرکـــت تنـــد
و خشـــنی علیـــه ایـــن گروههـــا و ســـازمانها
نداشـــتهاید ،هیـــچگاه در جهـــت ارشـــاد افـــراد
و هـــواداران صـــادق و فریبخـــورده آنـــان نیـــز
اقدامـــی نکردهایـــد؛ امـــا پاســـخ آن اســـت کـــه
ً
ای ــن ادع ــا قطع ــا در م ــورد بس ــیاری از گروهه ــای
نامدارت ــر و مش ــهورتر ص ــادق نیس ــت ،حت ــی ا گ ــر
در مـــورد گروهکهـــای کوچـــک و بـــی نـــام و
نش ــان صحی ــح باش ــد .چگون ــه چنی ــن میت ــوان
ی کـــه تنهـــا ســـخنان امـــام
گفـــت ،در حالـــ 
پیدرپـــی در افشـــاء و نصیحـــت و دعـــوت بـــه
حــق و توبــه ،هفتــاد مــن کاغــذ شــود؛ بگذریــم از
ای ــن ک ــه گوین ــدگان و نویس ــندگان و حت ــی رادی ــو
و تلویزی ــون در معرف ــی عناص ــر منح ــرف و خائ ــن
ت ــاش بس ــیار کردهان ــد و پیوس ــته تذک ــر دادهان ــد
و عملکرده ــای متض ــاد و متناق ــض ضدانق ــاب
در فعالیته ــای اجتماع ــی و سیاس ــی و نظام ــی
جایـــی بـــرای ایـــن شـــبهه باقـــی نمیگـــذارد.
()18/5/60
@beitolhoda

معجزات یک جاسوس
باهوش انگلیسی که
مجتهد شد!

سندروم «اصالح دیگری
و فراموشی خود»
ســال  1366و در آســتانه مــاه رمضــان ،اســتاد
ارجمنــد آیــتاهلل حســین بدال(رحمــه اهلل) از
مــن پرســید :االن مشــغول چــه کاری هســتی؟
مــن هــم بــا لبخنــدی از ســر رضایــت پاســخ
دادم :بــرای تبلیــغ مــاه رمضــان مشــغول فیــش
بــرداری از دعــای ابوحمــزه هســتم؛ دارم خــودم را
بــرای تبلیــغ مــاه رمضــان آمــاده میکنــم .اســتاد
لبخنــدی زدنــد و گفتنــد :خــب ،ایــن کــه بــرای
مــردم اســت؛ بــرای خــودت چــه میکنــی؟ ا گــر
چــه آن بعــد از ظهــر ســاده از کنــار ایــن ســخن
گذشــتم ،ولــی بعدهــا متوجــه شــدم آن ســخن
بســیار حکیمانــه و عمیــق بــوده اســت .راه درازی
بــود رســیدن بــه ایــن حقیقــت کــه «آغازیتریــن
گام بــرای اصــاح دیگــران ،اصــاح خویشــتن
اســت».
متاســفانه در جامعــ ه مــا ســندروم «فراموشــی
خــود و اصــاح دیگــری» مــا را از خــود فــار غ کــرده
اســت .همــه از ایــن بیــم داریــم کــه دیگــری
خطایــی نکنــد؛ از ایــن مــی ترســیم کــه دیگــری
خــود را بــه گنــاه آلــوده نکنــد؛ مراقبیــم کــه
دیگــری حتمــا بــه بهشــت بــرود؛ ّامــا خودمــان
نــه .توصیــ ه میهمــانداران هواپیمــا ،پیــش از
هــر پــرواز ،توصی ـه پرمغــزی اســت« :چنانچــه در
وضــع هــوای کابیــن هواپیمــا تغییــری رخ دهــد
یــک ماســک از محفظــه بــاالی ســر شــما در
دســترس شماســت ،آن را بــر روی صــورت خــود
قــرار داده و خیلــی طبیعــی نفــس بکشــیدّ .
توجــه
داشــته باشــیدّ ،اول ماســک خــود را تنظیــم
کنیــد و ســپس بــه دیگــران کمــک کنیــد»!.
@sadeghniamehrab

مسـتر جیـکا ک (معـروف بـه سـید جیـکا ک)
جاسـوس انگلیسـی مأمـور ویلیـام نکس دارسـی،
(کاشـف نفـت مسـجد سـلیمان و اولیـن خریـدار
انحصـاری نفـت ایـران در دوره قاجـار بـا قـرارداد
 ۹۹سـاله) در مسـجد سـلیمان زندگـی میکـرد.
وی در آغـاز بـه عنـوان چوپانـی کـر و الل بـه
مـدت هفـت سـال در ایـل بختیـاری بـه آموختـن
فرهنـگ و زبـان بختیـاری میپـردازد و پـس از
فرا گیـری آن ،بـه عنـوان یک بختیـاری در منطقه
نفـت خیـز مسـجد سـلیمان سـکنی میگزینـد!
او در طـول حضـور خـود در آن منطقـه ،بـا فنـون
شـعبدهبازی و حربههـای دیگـر ،توجـه مـردم
محلـی را بـه خـود معطـوف مـیدارد و خـود را بـه
عنـوان یـک روحانـی شـیعه جـا میزنـد .جیـکا ک
بـرای ایـن کار ابتـدا بـه فرا گیری فقـه میپردازد و
بـه درجـه اجتهـاد رسـیده و در مسـاجد بهعنوان
پیشنمـاز حضـور مییابـد!
ﺍﻭ گیوههایـش را بـا یـک اشـاره عصـا جفت میکرد
و شـایعه کـرده بـود کـه ایـن معجـزات اوسـت.
در کتـاب خاطراتـش ،توضیـح میدهـد کـه آهـن
رباهایـی در گیوههایـم قـرار داده بـودم کـه بـا
اشـاره عصـا ،گیوههـا جفـت میشـدند!
این جاسـوس انگلیسـی ،روزی به مسجد میآید
و میگویـد :مـن حضـرت علـی؟ع؟ را در خـواب
دیـدم و او دسـتش را بـر شـانهام نهـاد و فرمـود«:
بـه مـردم بگـو از ایـن مـاده سـیاه و نجس(نفـت)
دوری کننـد!» او بـرای اثبـات ادعایـش پیراهـن
و عبایـش را کنـار میزنـد ﻭ اثـر سـفیدی دسـتی
روی شـانهاش را نشـان میدهد ﻭ میگوید ،این
مدرکـی بـر حقانیـت مـن از اوسـت.
در کتابـش تشـریح میکنـد کـه روزی تکـهای
کاغـذ را بـه شـکل دسـت بریـدم و روی شـانهام

قـرار دادم و آن قـدر زیـر آفتـاب داغ جنـوب ماندم
تـا خـوب اطـراف آن کاغـذ تیـره شـود و اثـر دسـت
بـر شـانهام نقـش ببنـدد!
همچنیـن در مناظرهـای بـا یـک آخونـد شـیعه،
مدعـی آتـش گرفتـن ریـش دروغگـو میشـود و بـا
اسـتفاده از ریـش مصنوعـی از نخنسـوز ،حقانیـت
خـود را ثابـت میکنـد!
جیـکا ک در اواخـر دهـه  ۱۳۲۰خورشـیدی،
فرقـهای را در منطقـه بختیـاری ،بویراحمـد
و خوزسـتان ایجـاد میکنـد کـه طلوعیـان یـا
سروشـیان نامیـده میشـدند و بـه توقیـت
قریبالوقـوع ظهـور مهـدی معتقـد بودنـد!
از دیگـر حکایـات جیـکا ک ،عصـای معـروف
اسـت کـه بـا آن معجـزه میکـرد و وقتـی آن را بـه
بـدن کسـی مـیزد بـه آن شـوک عجیبـی منتقـل
میشـد! جیـکا ک مدعـی بـود عصـای او بهتریـن
ل زاده بـودن افـراد
وسـیله بـرای تشـخیص حلا 
اسـت و بـا همیـن شـگرد بسـیاری از کسـانی را
کـه بـه دالیـل مختلـف میخواسـت از وجهـه
اجتماعـی و قـدرت بینـدازد ،تخریـب میکـرد!
بعدهـا فـاش شـد کـه در عصـای معجزهآسـای
مسـتر جیـکا ک جـز یـک پیـل خشـک الکتریکـی و
چ چیزی وجود
یـک مـدار ضعیـف انتقال برق هیـ 
نداشـته و جریـان ضعیـف بـرق باعـث انتقـال
شـوک الکتریکـی بـه افـراد نگونبختـی میشـده
کـه مسـتر جیـکا ک هنـگام تمـاس عصـا بـا آنهـا،
دکمـه وصـل جریـان را فشـار مـیداده!
در مجلسی او حاضران را دروغگو معرفی میکرد
ی کـه قـرار بـر اثبـات شـد ،کبریتی روشـن
و هنگامـ 
کـرد و گفـت :هـر کـس راسـت بگویـد ایـن کبریـت
ریشـش را نمیسـوزاند! اول کبریـت را بـه ریـش
خـود گرفت که نسـوخت سـپس ریـش تمام افراد
سـادهلوح حاضـر را سـوزاند! و بـه آنهـا قبوالنـد
کـه دروغ گفتهانـد و البتـه بعدهـا مشـخص شـد
کـه ریـش او مصنوعـی و نسـوز بـود.
اقـدام بعـدی جیـکا ک ،پوشـیدن لبـاس
روحانیـت و عمامـه گـذاری وی بـود!
جیـکا ک مجلـس وعـظ و منبـر برپـا میکـرد و
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آخـرش هـم روضـه امـام حسـین میخوانـد و
وسـط روضـه موقعـی کـه همـه داغ میشـدند،
نا گهـان عمامـه خـود را بـه درون آتشـی که وسـط
مجلـس بـود می انداخـت .عمامه نمیسـوخت!
و جیـکا ک آن را بهعنـوان معجـزه خـود بیـان
میکـرد و ادعـای سـید بودن میکـرد! در ضمن او
هیچکـس را هـم بـه سـیدی قبـول نداشـت چـون
عمامـه آنهـا در آتـش میسـوخت! از اینجـا بـود
کـه او بـه «سـید جیـکا ک» معـروف شـد!
بـه هنـگام ملـی شـدن صنعـت نفـت ،جیـکا ک
یـا بـه قولـی سـید جیـکا ک ،بـا گشـتوگذار
میـان عشـایر بختیـاری ،ایـن شـعار را بـه گویـش
بختیـاری بـرای آنهـا طرح نمود« :تـو که مهر علی
ِمـن دلتـه /نفـت ملـی سـی ِچنتـه»؛ یعنـی تـو کـه
مهـر علـی را در دل داری بـرای چـه بـه دنبال ملی
شـدن نفـت هسـتی؟
بعضـی از عشـایر بختیـاری زندگـی خـود را
رهـا کـرده و بـا تشـکیل دسـتهجات متعـدد و
درسـت کـردن پرچـم و علمهـای گونا گـون ،علـی
علـی گویـان بـه امامزادههـا رفتـه و طلـب عفـو
میکردنـد.
منابع:
 .۱تاریـخ سیاسـی اجتماعـی ایـل بختیـاری ،راف
گارثویـت ،ترجمـه مهـراب امیری .تهران :سـهند،
۱۳۷۳
 .۲اسـنادی از روابـط ایـران و انگلیـس( هــ.ش
)۱۳۲۵-۱۳۲۰
نویسـنده :زریـن کلـک ،بهنـاز .تهـران :سـازمان
ی ایـران۱۳۸۲ ،
اسـناد و کنابخانـه ملـ 
@ ireslahat

«زن و مرد»!
■ داریوش سجادی
خانـم محترمـی کـه ورود و ظهـور و حضـوری
جنسـیتی در شـهر و منظرهـای عمومـی داری.
بانـوان محترمـی کـه از موضـع روشـنفکری و بـا
حضـور و ظهـوری تنانـه و سکشـوال در جامعـه
ورود مـی کنیـد ،در آن صـورت چـه جـای گله می
مانـد تـا از نـگاه جنسـیتی و طماعانـه طماعـان
گالیـه کنیـد؟
علیـا مخـدرات بـا بـدن نمایانـه تریـن شـکل
ممکـن خیابـان را بـه همایـش تنانـه خـود مبـدل
کـرده و آنـگاه بـه شـکوه مـی نالنـد کـه چـرا بـه مـن
بـه چشـم یـک انسـان نـگاه نمـی کنیـد؟
خـوش انصـاف! وقتـی خـودت بـه خـودت بـه
چشـم انسـان نـگاه نمـی کنـی و تمامیـت خـود را
در فورمـت یـک «عریانـی راه رونـده» بـه رسـمیت
شـناخته و حضـوری تنانـه و ظهـوری بـدن
نمایانـه در جامعـه داری ،برآینـد چنیـن فرآیندی
چیـزی نیسـت جـز آنکـه آغـوش گشـایانه طعمـه
جنسـی بـودن خـود را اقبـال کـرده ایـد!
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آراسـتگی و خودآرایـی ذات زن اسـت و نـه تنهـا
مذمـوم نیسـت بلکـه در جـای خـود ممـدوح و
شایسـته و بایسـته نیـز هسـت.
محـل نـزاع در شکسـتن و جابجایـی مرزهـای
«خودآرایـی» بـا «تـن آرایـی» و جلـوه فروشـی
تنانـه و حـوری وشـی هـوس بازانه چنیـن بانوانی
در چنـان خیابانـی اسـت!
خانم محترم!
شـما وقتـی حضـورت در شـهر آغشـته بـه تنانگـی
و جلـوه گـری جنسـی اسـت ،ایـن یعنـی جلوتـر از
دیگـران بـرای خـود قبـل از موجودیـت و هویـت و
شـخصیت انسـانی ،قائـل بـه موجودیتـی هـوس
فروشـانه ایـد!
بـر ایـن منـوال دیگـر جـای گالیـه ای نمـی مانـد
تـا آن چشـم چرانـان را بابـت چریـدن ابدانتـان
شـماتت کنیـد.
بالتردیـد و بالـذات زن از دیـده شـدن و مـرد از
دیـدن لـذت مـی بـرد؛ یکـی در تمنـای تحسـین و
آن یکـی در کمنـد تحریـک!
ذاتیـات را نـه مـی بایسـت سـرکوب کـرد و نـه مـی
شایسـت آزاد کرد و تنها باید مدیریت شـان کرد.
به قول مشرف الدین سعدی شیراری:
گفتی نظر خطاست
تو دل می بری رواست؟
@dariushsajjadi44

مدرنیته ُم َع َوج!

■ داریوش سجادی
خانـم دکتـری از دوسـتان فیـس بوکـی کـه در
خـارج از کشـور اقامـت دارنـد ضمـن ارسـال
پیغامـی از اینجانـب بـرای ادامـه تحصیـل «فـوق
دکتـرا» در آمریـکا کمـک خواسـت تـا بـه اعتبـار
اقامتـم در ایـاالت متحـده ایشـان را راهنمائـی
کنـم.
خانـم دکتـر بـه صفـت ظاهـر برخـوردار از حسـن
جمـال بـوده و بـه کمـال زیبـا و برخـوردار از خـوب
روئـی انـد .علـی رغـم ایـن وقتـی قبـل از کمـک بـه
ایشـان از وضعیـت تاهـل شـان پرسـیدم متوجـه
شـدم «خانـم دکتـر» هنـوز ازدواج نکـرده انـد!
قـدر مسـلم خانـم دکتـر بـه اعتبـار شـدت زیبائـی
نمـی توانسـت فاقـد خواسـتگار باشـند و وقتی در
پاسـخ بـه َت َح ُیـر و چرائی عـدم ازدواج به اینجانب
پاسـخ دادنـد« :فعلا مایلـم تحصیالتـم رو اتمـام
کنـم» َت َح ُیـر موجـود را مضاغـف کردنـد.
نکتـه ای کـه از جـوار یـک مدرنیتـه معـوج جامعه
را دچـار بدفهمـی کـرده آن اسـت کـه تحصیلات
بالـذات فاقـد ارزش اسـت و تحصیـل «ابـزاری»
اسـت در جـوار زندگـی بـه منظـور بهینـه تـر کـردن
نـگاه و تـراز زندگـی .امـا متاسـفانه از جـوار همـان
«بدفهمـی مدرنیتـه» تحصیـل کـه قـرار بـوده
ابـزاری در خدمـت و بهینـه سـازی غایـت زندگـی
باشـد ا کنـون خـودش مبـدل بـه غایـت شـده و

تایتـل سـاالری توانسـته بـه مهابـت خـود را بـه
غایـت زندگـی تحمیـل کنـد.
خانـم دکتـر مزبـور و خانـم دکترهـای مشـابه
عنایـت بـه ایـن نکتـه نمـی ورزنـد کـه تحصیل فی
نفسـه فاقـد ارزش اسـت و آنچـه از قبـال تحصیـل
مـراد مـی شـود محصولـی اسـت کـه در خدمـت
خـوش فهمـی و بـه فهمـی چیسـتی و چرائـی
زندگـی قـرار مـی گیـرد.
خانـم دکتـر مزبـور عنایـت بـه ایـن ندارنـد کـه
اولویـت بـرای ایشـان بایـد زندگـی و بهـره وری از
زندگـی بـا الگوهـا و معیارهـای بهینگـی ّباشـد.
َ َ
ْ
ْ ُ ْ ْ
«اطل ُبـوا ال ِعل َـم ِم َـن ال َم ْه ِـد ِإلـى الل ْحد»
قـرار نبـوده
هـدف زندگـی باشـد و ایـن مسـیری اسـت بـرای
بهـره وری از فهمـی بهتـر از زندگـی.
خانـم دکتـر مزبـور و خانـم دکترهـای مزبـور گیریـم
فوق دکترایشـان را از بهترین دانشـگاه های دنیا
نیـز اخـذ کننـد امـا آیـا بـا آن تایتـل «فـوق دکتـرا»
مـی تواننـد تمـام آن سـالهائی را کـه مـی بایسـت
و مـی شایسـت در کنـار همسـر خـود و در جـوار
فرزنـدان خـود ایجـاد خاطـره کنـد را نیـز جبـران
کنـد.
خانـم دکترهـای مزبـور قبـل از تایتـل «دکتـرا»
شایسـته و بایسـته عناویـن ارزشـمند همسـری
و مـادری انـد و تحصیـل قـرار بـوده در کنـار آن
ایشـان را بـه رفعـت و فهمـی بهتـر بـرای کمـال
زنانگـی و همسـری و مـادری خـود برسـاند.
خانـم دکترهـای مزبـور آیـا بـا قـرار دادن مـدل بـه
مـدل مـدارک تحصیلـی خـود در مقابـل شـان
تـوان آن را دارنـد تـا تمـام آن سـالهائی را کـه
مـی توانسـت بـرای ایشـان در کنـار همسـر و
فرزندانـش خاطـر سـازی و بهجـت افزائـی کنـد را
معـادل سـازی کننـد؟
متاسـفانه بـرون داد چنیـن مدرنیتـه معوجـی
بـه فرآینـدی ختـم شـده کـه در آن بـا جامعـهای
مواجهیـم کـه برخـوردار از انباشـتی از زنـان و
مردانـی تایتـل دار بـا عناوینـی دهـان پـر کـن
اسـت کـه در انـزوای تنهائـی و منفعلـی و منعزلـی
سـالهای جوانـی خـود را از دسـت داده و اینـک بـا
یـک زندگـی سـلولی و دنیائـی از توقـع بـر گذشـته
از دسـت رفتـه و آینـده بـه دسـت نیامدنـی شـان
محکـوم بـه غمبـرک زدگـی شـده انـد.
متاسـفانه مدرنیتـه مزبـور بـه اسـم دانـش انسـان
را فریـب داد تـا از ایشـان ربات های تحت فرمانی
بـرای ماشـین عظیـم بوروکراتیـک و خطـوط
تولیـد مصرفـی الزامـات مدرنیتـه بسـازد بـا ایـن
فریـب کـه حـاال مـدرن شـده ایـد و متشـخص ایـد
و روشـنفکر تشـریف داریـد!
خـدا رحمـت کنـد دکتـر هوشـنگ مقتـدر را کـه بـا
چـه خشـمی از دانشـجویان تـرم یـک پزشـکی یاد
مـی کـرد کـه در روز اول مـاه مهـر یکدیگـر را خانـم
دکتـر و آقـای دکتـر خطـاب مـی کردنـد!
@dariushsajjadi44
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�را�دیها ی� ݒ ݦس دوس دارم ...
فحش ا گر بدهند ،آزادی بیان است...
جواب ا گر بدهی ،بیفرهنگی است!
سوالی ا گر بکنند ،آزاد اندیشند...
سوال ا گر بکنی ،تفتیش عقاید!
تهمت ا گر بزنند ،در جستجوی حقیقتند...
جواب ا گر بدهی ،دروغگویی!
مسخره ات بکنند ،انتقاد است...
جواب ا گر بدهی ،بیجنبهای!
ا گر تهدیدت کنند ،دفاع کردهاند...
ا گر از عقایدت دفاع کنی ،خشونت طلبی!

