روزهــای پایانــی اســفند و ابتــدای فروردیــن بــرای جماعتــی کــه بــه دانشــگاه رفتوآمــد دارنــد ،پر ازســوال و تناقــض بود.
اینکــه غــول بیشــا خ و دم کرونــا بــا درس و کالسهایشــان چــه میکنــد یــا برگــزاری آزمونهــای ســازمان ســنجش
بــه چــه روزی منتقــل خواهــد شــد؟ خیلیهــا چنــد روزی بــه ایــن فکــر میکردنــد کــه بــرای آزمــون درس بخواننــد یــا
قــرار اســت قبــل از آن بمیرنــد .البتــه ایــن ســوال بــرای همـهی کارهــا پرســیده میشــود ،حتــی مادرهــا هــم چنــد روزی در
بیــگاری کشــیدن از اعضــای خانــواده بــرای انجــام امــر بیهــودهی خانــه تکانــی دچــار تعلل شــدند ،اما برخالف قشــر دانشــجو،
همتشــان مضاعــف شــد کــه حتــی اگــر قــرار بــر مــردن هــم باشــد ،بایــد بــا خانـهی تمیــز بمیریــم.

کرونــا اثــر خاصــی بــر خانــه تکانــی و شستوشــوی قبــل از عیــد نداشــت امــا انــگار تاثیــرش بــر نهــاد علم ،متفــاوت اســت .نه
تنهــا مراکــز را تعطیــل کــرده بلکــه مریضیهــای قدیمــی آن را هــم تشــدید کــرده و ایــن بــار بــه رخ میکشــاند .واکنشهــا
در برابــر تعطیلــی دانشــگاه ،بــا تقریــب خوبــی یکســان دیــدهشــد و همگــی از ایــن اتفــاق شــاد شــدند .دانشــجو خوشــحال از
اینکــه مجبــور نیســت هشــت صبــح در کالســی بنشــیند کــه هیــچ بازدهــی نــدارد و چنــد روزی از دیــدن بعضی اســاتیدش
راحــت اســت .اســاتیدی کــه نــه خــوب درس میدهنــد و نــه حتــی خــوب دغدغــه و نگرانــی هــای دانشــجوی مقابلشــان را
میفهمند.اســتاد؛ امــا ظاهــرا شــادیاش مضاعــف اســت ،روزی صدهــزار مرتبــه خــدا را شــکر میکنــد کــه نیــازی بــه ســر و
کلــه زدن بــا دانشــجوی کــم خــردش را نــدارد ،بــه تحقیقــات و مقالههــای عقــب مانــدهاش میرســد ،یــا بــدون دغدغــه بــه
زندگــی و همســر و فرزنــدش.
استادتغییرناپذیر
هم ـهی اینهــا نشــان میدهــد یــک جــای کار میلنگــد ،البتــه قبــل از اینهــا هــم شــواهد زیــادی از ایــن مشــکل دیــده
میشــد امــا هیــچ وقــت نمیتوانســتیم مثــل حــاال ،اینطــور واضــح ،فاجعــه را درک کنیــم .در رابطـهی بیــن اســتاد ،دانشــجو
و علــم ،مشــکالتی پیــدا شــده اســت کــه رونــد واقعــی انتقــال علــم از اســتاد بــه دانشــجو را مختــل کــرده و فقــط ظاهــری
نامــوزون برایــش بــه جــا گذاشــته اســت .شــواهد زیــادی بــرای اثبــات ایــن اختــال وجــود دارد کــه هــر دانشــجویی بــا توجــه
بــه مشــکالت خــود و اطرافیانــش میتوانــد بــه راحتــی آنهــا را بیــان کنــد .راحتتریـناش حضــور اجبــاری در کالسهایــی
اســت کــه اســتادش تــوان ارائــه درس را نــدارد ،امــا بــه وســیلهی اجبــار حضــور و غیــاب الکترونیکــی و حــذف خــودکار،
کالساش را پــر میکنــد و از طــرف دیگــر بــا متوســل شــدن بــه امتحانــات چالشــی و پرتکــرار ،دانشــجواش را کــه نمیفهمــد
چــه چیــزی در کالس تدریــس شــده ،مجبــور بــه حفــظ جــزوه میکنــد و جــوان بیچــاره هــم تــرم هــا را بــا صــورت ســرخ
شــده از ســیلی بــه پایــان میرســاند .شــاید اگــر دانشــجوی ســال اول باشــید ،بــا خودتــان بگوییــد میشــود اعتــراض کــرد
و یــا بــا نمــرهی پاییــن ارزشــیابی اســاتید ،اســتاد را تغییــر داد .امــا اگــر فقــط یــک تــرم دیگــر صبــر کنیــد ،میبینیــد کــه
هیــچ کاری نمیتوانکــرد .انــگار آیـهی «ال تبدیــل لخلــق اهلل» در مــورد اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه نــازل شدهاســت.
بازار دانشگاه
مشــکالت آنقــدر زیادانــد کــه شــمردن آنهــا از حوصلــه و حدود متــن خارج اســت اما شــاید جدیدتریـناش بــازار داغ فعالیت
مجــازی دروس باشــد .صفحــات اینســتاگرامی کــه بــرای آزمــون دورههــای غیرحضــوری و اجبــاری دروس عمومــی تبلیــغ
میکننــد .کافیســت در اینســتاگرام ســرچ کنیــد «آزمــون نهــاد» ،بــه راحتــی میتوانیــد بــا پرداخــت هزینـهای در حــد ده
هزارتومــان ،گواهینامـهی شــرکت در دورهی چندیــن ســاعتهی هــر یــک از دروس عمومــی را بــا معــدل بیســت دریافت کنید.
میتوانیــد بــا افتخــار نمــرهی بیســت را بــه اســتاد عمومــی ای کــه تصــور میکنــد حضــور شــما در دورهی بیمعنــی مجــازی،
میتوانــد شــما را متحــول کنــد و دانــش خاصــی بــه شــما تزریــق میکنــد ،نشــان دهیــد و حداقــل دو نمــره از نمــرهی کل
تــرم را دریافــت کنید.
البتــه بخــش بزرگــی از مشــکل ،متوجــه خــود دانشجوســت .دانشــجویی کــه عالقــه یا انگیــزهای بــرای ادامــه تحصیل نــدارد و
بــه جبــر جامعــه بــرای داشــتن مــدرک ،مشــغول تحصیــل اســت ،پــس هــر طــور کــه میتوانــد فعالیــت علمـیاش را کــم و
تمــام دانشــگاه را در حــد گرفتــن نمــرات قبولــی خالصــه میکنــد .امــا غیــر از ایــن مشــکل ،مشــکالت بیشــتر و بزرگتــری
نیــز دیــدهمیشــوند کــه قشــر دانشــجو ،بــه عنــوان قربانــی آنهــا شناختهمیشــود .نحــوهی تعامــل اســتاد و دانشــجو بــه
عنــوان دو شــخص از دو طبقـهی اجتماعــی کامــا متفــاوت و یــا حتــی دو دشــمن .وجــود دروس بیهــودهای کــه فقــط بــرای
ی کــه بعضــا بیفایــده هســتند و
پــر شــدن تعــداد واحدهــای درســی بایــد گذرانــده شــوند و مهمتــر از آن کالسهــای اجبــار 
بــا هــزار تهدیدآموزشــی ،پــر میشــوند.
سرطاندانشگاه
حــاال کرونــا دانشــگاه را بــه تعطیلــی کشــانده تــا اهالــی دانشــگاه به ویــروس مبتال نشــوند اما ســرطان دانشــگاه بیشــتر از قبل
دیــده میشــوند.هر کســی در بــه وجــود آمــدن ایــن ســرطان نقشــی دارد .ســرطانی کــه بــرای درمــان آن نیــاز بــه هزینههــای
جــدی مــادی و معنوی اســت.
ایــن روزهــا بــا مجــازی شــدن دانشــگاه ،هیــچ مشــکلی بــه وجــود نیامــده ،تقریبــا اکثــر افــراد چــه از قشــر دانشــجو و چــه
اســاتید از آن راضــی انــد .اســتاد بــا لبــاس ورزشــی در ماشــین مینشــیند و بــدون دغدغــه فیلم تدریـساش را ضبــط میکند.
دانشــجو هــم اگــر خیلــی جــدی باشــد ،فیلــم را بــا دور تنــد نــگاه میکنــد و جــزوه را ورق میزنــد .اگــر هــم درســخوان
نباشــد ،فقــط منتظــر جــزوه مینشــیند و بــا حفــظ آن و بــدون عــذاب کشــیدن از حضــور در کالس ،امتحــان میدهــد و بــه
راحتــی نمــرهی قبولــی را کســب میکنــد .چــه بســا بــرای کالسهــای آنالیــن نیــز بــازاری مثــل دورههــای اجبــاری عمومــی
بهوجــود بیایــد و در ازای حضــور مجــازی در کالس ،هزینـهای پرداخــت شــود.
مشکل امروز دانشگاه کرونا نیست ،دانشگاه سرطان دارد و بسیار بدحال است.
دانشــگاهی کــه بــا تعطیلــی و ادامـهی تدریــس مجــازیاش هیــچ تفاوتــی در نتیجــه نداشتهباشــد ،نشــان دهنــدهی آن اســت
کــه علمــی تولیــد نمیکــرده و یــا الاقــل میــزان تولیــد علــم آن بســیار کــم بودهاســت.
ما تعطیل نشدیم ،احتماال از قبل تعطیل بودیم.

اولیــن خــون؛ خــون هابیلــی کــه توســط بــرادرش بــر زمیــن ریختــه
شــد .شــوکران؛ جــام شــوکرانی کــه نصیــب ســقراط گشــت و او را بــه
خوابــی عمیــق هدایــت کــرد .جنــگ؛ از نــوع صلیبــی ،کــه مســیحیان بــه
قصــد بــاز پسگیــری ســرزمینهای مقــدس کلیــد زدنــد .دار؛ همــان کــه
زبــان ســرخ حــاج بــا آن بســته شــد .تفتیــش عقایــد؛ دادگاهــی کــه گالیلــه
بــا مــزه آن آشناســت ،آنچــه او را مجبــور بــه بــاز پسگیــری اظهاراتــش
نمــود .حرمــت؛ عرفــان و فلســفه و شــعر و موســیقی یــا مدرســه و مجســمه
ســازی و میکروفــن و بلندگــو یــا حتــی اینترنــت و خیلــی چیزهــای دیگــر
بــرای دســت و پــا کــردن جایــگاه خــود در جامعــه ،پنجههــا در پنجــه
فقیهــان شــریعت مــدار افکندهانــد .برتریجویــی؛ یهــود ،هیتلــر ،داعــش
و آن چــه بــر ســر انســان و انســانیت آمــد.
در طــول تاریــخ بشــریت و در عــرض جغرافیایــی ایــن پهنــه خاکــی ،تصاویری
از ایــن دســت بســیار اســت .بحــث و گفتگــو ،جــدال ،ارتــداد ،تکفیــر ،تبعیــد،
انــزوا ،جنــگ ،مقاومــت هایــی تــا ســرحد مــرگ و ...همــه و همــه ماحصــل
نــزاع تمــام عیــاری اســت کــه همــواره بیــن ابنــاء بشــر بــوده و خواهــد بــود.
نزاعــی بــر ســر بــاور...
نزاعــی کــه غالبــا آش دهــن نســوزی اســت کــه البتــه تعصــب ،تنــگ نظــری،
افــراط و ...مخلّفــات آن اســت .و امــا بــاور.
آنچه اصل است از دیده پنهان است
از بــدو تولــد ،ســاختارهای اجتماعــی تصویــری از افــکار ،اندیشــهها،
عقایــد و الگوهــای خــاص جامعــه خویــش را گرهبهگــره در کالبــد آدمــی
میبافنــد .تجــارب زیســتی فــرد و تفکراتــی کــه در جریــان زندگــی دارد،
ـش
نیــز آوردههــای منحصــر بــه فــردی هســتند کــه بــر تاروپــود وجــود ،نقـ ِ
بــاوری جدیــد زده و یــا شــدت و حــدت آموزههــای قبلــی را تعدیــل یــا
تقویــت میکننــد.
در مجمــوع ،ایــن باورهــا و تفکــرات ،یاریگــر انســان در سادهســازی و
شــناخت اجتماعــی جهــان پیچیــده و بیثباتــی اســت کــه در آن قــرار
غالــب رفتــاری اشــخاص در
دارد و معمــا ِر سرمشــقها و چهارچوبهــای
ِ
رویارویــی بــا موقعیتهــای گوناگــون و در برخــورد بــا دیگــری هســتند.
در طــول حیــات ،فــرد بــا ایــن شــناختها همــدم اســت و چنــان پیــش
مــیرود کــه نــه تنهــا باورهــا شــاکله هویــت فــرد را میســازند ،بلکــه در
نهایــت گویــی انســان مســتعمره باورهــای خویــش میشــود.
تقاطع باورها و جدال گفتمانی
«تمــاس میــان فرهنگهــا همــواره بــه پیدایــش درام میانجامــد:
درام هستیشــناختی و قومــی تفاوتهــای انســانی ،یــا درام
وجــودی و فکــری در زندگــی یــک فــرد .تمــاس ســطحی ،احســاس

ناآشــنایی بــه وجــود مــیآورد ،و تماسهــای ژرفتــر خطــر از
همپاشــیدگی ذات فــردی ،گســیختن یکپارچگــی آن ،پایــان
یقیــن و چالــش روان-زخمــی نســبت بــه ارزشهــای خویشــتن را
در بــردارد( ».هشــام جعیــط -اروپــا و اســام :برخــورد فرهنــگ و
نــوآوری ،بیــروت ،دارالطلیعــه ،ســال )۲۰۰۷
ـول ثابـ ِ
ـت خــود ایســتاده و
ـم اصـ ِ
بــرای فــردی کــه در زمیــن ســفت و محکـ ِ
در محــدوده آن گام بــر م ـیدارد ،خالــی شــدن ناگهانــی زیــر پــا حادث ـهای
دلهــرهآور و ناخوشــایند اســت .موقعیــت اجتنــاب ناپذیــری کــه بــرای هــر
فــرد و جماعتــی الجــرم اتفــاق خواهدافتــاد.
برخــورد بیــن افــرادی بــا باورهــای مخالــف و گــروه و جامعههایــی بــا
فرهنگهایــی در تقابــل هــم و یــا اساســا مواجهــه بــا هــر صحنــهای کــه
یقیــن را بــه چالــش میکشــد ،زمینهســاز موقعیــت مــورد نظــر اســت.
موقعیتــی کــه بشــر ،احســاس تهدیــد و هجــوم بــر نگرشهــای خــود را
دارد .وجــود تضــاد و تناقــض بیــن باورهــای مــردم و وضعیــت نامانــوس
تجربــه شــده ،آنــان را بــر میانگیزانــد کــه از «قلمــروی هویتــی» خویــش
دفــاع کننــد ،دفاعــی کــه بســته بــه علــل و شــرایط مختلــف در بــازهی
تحجــر -تجــدد در نوســان اســت .همــگام بــا ایــن نوســان ،قلمــروی هویتــی
در طیــف متغیــری ،تحــول پیــدا مــی کنــد .از ســاخت دژی مســتحکم
تــر بــا منظومــه فکــری پایدارتــر ،ارزشــمندتر و تاثیرگذارتــر بــرای فــرد و
گــروه کــه امــکان نفــوذ و تغییــر را بــه امــری ســختتر از گذشــته مبــدل
میســازد تــا قلــع و قمــع باور(هــای) پیشــین و آفرینــش قلمــرو هویتــی
جدیــدی بــر اســاس نگرشهــا و باورهایــی نــو.
بــه طورکلــی تجربــهی ناخوشــایند تعــارض و تضــاد باورهــا و هزینههــای
روانــی کــه در پــی دارد ،مــردم و گروههــا را بــه ســمتی میبــرد کــه
حتیالمقــدور ایــن تجربــه کاهــش یابــد .رفتارهایــی نظیــر تحریــف دنیــای
واقعــی و مقاومتهــای صــورت گرفتــه در برابــر هــر امــر نویــن و ناآشــنا
تمامــا در جهــت ایــن ماجــر اســت .میــزان تعهــد بــاال نســبت بــه عقایــد،
تمایــل بشــریت را بــه حــذف شــواهد و هــر مســاله مناقشــهانگیزی کــه
خدشــهای بــر ایــن عقیــده انداختــه و بــا آن ناهماهنــگ اســت ،افزایــش
میدهــد .بــه تعبیــری شــاید ،بخــش زیــادی از مقاومــت و نــزا ِع باورهایــی
کــه بــر جریــده عالــم ثبــت و ضبــط اســت همگــی بــه منظــور حفــظ و
تثبیــت «قلمــرو هویتــی» و ســعی در گســترش مرزهــای آن ،بــه وســیله
طرفیــن کشــمکش بودهاســت.
واقعیتهــا ،ســاخته و پرداختــه باورهــا هســتند .شــاید و بــاز هــم شــاید جدال
مکاتــب مختلــف علمــی بایکدیگــر (مثــل سوسیالیســم بــا کاپیتالیســم)،
جنــگ هــای مذهبــی ،ناســازگاری دینمــداران بــا اندیشــمندان ،همــه بــر
ســر بــاور باشــد .کــه زندگــی بــاور اســت و جــدال بــر ســر آن.

تــا بــه حــال در مــورد انگلهایــی کــه بــرای مکیــدن خــون مــردم نیــاز
بــه چســبیدن بــه آ نهــا ندارنــد اندیشــید هاید؟!
در ایــن روزهــای قرنطینــه همــه مــا شــاهد تــاش بســیار زیــاد رســانهها
و افــراد مختلــف در اقصــی نقــاط ایــن ســرزمین هســتیم کــه شــبانه روزی
ســعی بــر بــاال بــردن روحی ـهی مــردم بــه رو شهــای گوناگــون دارنــد.
هرچنــد تال شهــای ایــن افــراد کافــی نیســت و بعضــا باعــث میشــود
مخاطــب کار بــه ســبب بیــکار یای کــه دامنگیــر او و همــه مــردم شــده
اســت ،ماننــد مجســمهای اخمــو و عبــوس روبــهروی تلویزیــون نشســته یــا
بــر روی تخــت دراز بکشــد و بــا کنتــرل یــا تلفــن همــراه تــا آنجــا کــه
جــان در بــدن دارد ور بــرود ،صرفــا بــرای ایــن کــه روزش شــب بشــود ،امــا
حداکثــر تــوان خــود را بــه کار میبرنــد بلکــه بتواننــد ذرهای از تفکــر بــه
مهمــان ایــن روزهــای کــر هی زمیــن «کرونــا» کــم کــرده و اندکــی امیــد
بــه زندگــی در د لهــا جــاری کننــد.
از برنامــه دورهمــیای گرفتــه کــه ســوپاپ اطمینانــی شــده بــر ســر ظــرف
انتقــادات جامعــه و ظاهــرا کاربــردش ایــن اســت تــا در مواقعــی کــه
درجــه حــرارت شــکو هها و گالیههــای مــردم بــه نقطــه جــوش خــود
میرســد عمــل کنــد ،بلکــه بتوانــد حجــم قابــل توجهــی از خشــم مــردم
را بــه ســبب طنــز و چهــر هی محبــوب مهــران مدیــری کاهــش دهــد.
تــا عصــر جدیــدی کــه فــارغ از همــه انتقــادات کمــاکان در تــاش اســت،
بــه مــردم نشــان دهــد کــه حتــی در ایــن شــرایط هــم افــرادی هســتند کــه
بــا امیــد دیــده شــدن و ســاختن فردایــی بهتــر در مقایســه بــا دیروزشــان،
بــه روی صحنــه آمــده و حتــی بــا وجــود عــدم حضــور تماشــاچی تمــام
تــاش خــود را بــرای ادامــهی حیاتــی بهتــر بکننــد.
همینطــور پایتختــی کــه شــاید بشــود گفــت همــهی محبوبیــتاش را
مدیــون خمیــر مایــه طنزیســت کــه از دل مــردم مازنــدران گرفتــه و بــر
پیکــر هی ســریال زده .طنــزی کــه ســبب شــده مــردم ضمــن همزادپنــداری
بــا نقــی معمولــی و خانــوادهاش اعتیــادی خفیــف بــه ایــن مجموعــه پیــدا
کننــد و علــی رغــم عــدم وجــود محتــوا یــا داســتانی خــاص در ایــن
ســریال ،باعــث شــود کــه کوچــک و بــزرگ هــر شــب بــه پــای تلویزیو نهــا
کشــیده شــوند.
و همچنیــن هــزاران طــرح ،نقشــه و برنامــه دیگــر کــه در تالشــند تــا آثــار
مخــرب روحــی و روانــی ایــن بیمــاری بــر روی مــردم را کاهــش دهنــد.
امــا ایــن فیمابیــن تالشهــای ناقــص و آهمنــد رســانهای و غیررســانهای
مختلــف ،موجــودات دیگــری هــم مشــغول بــه فعالیتانــد ،موجوداتــی
کــه ظاهــرا زیستشــان وابســته بــه پخــش خبرهــای مهلــک و خانمــان
ســوز اســت ،انــگار ســاخته شــد هاند تــا مــردم را از زندگــی ناامیــد
کننــد و ظاهــرا جــز ایــن راهــی بــرای ادامــه حیــات ندارنــد ،از همیــن
رو اســت برایشــان تفاوتــی نــدارد خبــری کــه منتشــر میکننــد راســت
اســت یــا دروغ ،معتبــر اســت یــا غیــر معتبــر ،از چــه حلقــوم یــا منبعــی
بیــرون آمــده .اصــا مشــخص نیســت هدفشــان از پخــش ایــن اخبــار چــه
میتوانــد باشــد.
بالفاصلــه پــس از اعــام شــیوع کرونــا ویــروس در قــم تمــام تــاش خــودرا
میکننــد شــکاف بیــن روحانیــون و مــردم را بــا ربــط داد نهــای عجیــب
و غریــب و مضحــک «کرونــا بــه آخونــد» عمیــق و عمیقتــر کننــد.
موعــد انتخابــات مجلــس شــورای اســامی اســت .هشــتگ انگشــت_در_
خــون راه انداختــه و بــه امیــد تغییــری بــزرگ ســعی میکننــد بــه مــردم
بقبوالننــد کــه افــراد در حــال حاضــر بــه دو دســته تقســیم میشــوند:
 -1آ نهایــی کــه در انتخابات شــرکت نمیکنند
 -2قاتالن ملت.
خبــر بیمــاری محمدرضــا شــجریان و شــایعه فــوت ایشــان داخــل

رســانههای داخلــی و خارجــی میپیچــد .شاخکهایشــان تــکان
میخــورد و در صــدد زنــده کــردن خاطــرات تنشهــای بیــن جمهــوری
اســامی و اســتاد شــجریان تمــام تــاش خــودرا میکننــد و بالفاصلــه
پــس از تکذیــب خبــر فــوت ایشــان ســریعا همــه چیــز را بــه رســانههای
داخلــی ربــط داده و ایــن اتفــاق را دروغــی ساختهشــده توســط حکومــت
معرفــی میکننــد.
کمکــم بایــد بــه ســراغ پرونــدهی ویــژه کرونــا برونــد ،بــازار اخبــار مختلــف
داغ اســت و ضــرب االجــل خوبــی اســت تــا زانــوی خــود بــر گلــوی باورهــای
ملــت را بیشــتر فشــار دهنــد....
امــا دســت نگــه داریــد ،چهارشــنبه اســت ،فرصــت خوبــی بــرای اســتراحت
و آنتراکــت و البتــه خندیــدن بــه ریــش دخترانــی اســت کــه احقــاق حقــوق
از دســت رفتهشــان را وابســته بــه راهپیمایــی عظیــم چهارشــنبههای
ســفید میبیننــد.
در ادامــهی ماجــرا نوبــت بــه تعییــن تکلیــف بــرای هنرمنــدان و افــراد
محبــوب کشــور میرســد«:طرف ماییــد یــا در ســپاه دشــمن مــردم؟»
رســانهتان را خــرج سمپاشــی فضــای موجــود و ســوء اســتفاده از موقعیــت
بــرای تخریــب نظــام میکنیــد یــا بــا پمپــاژ امیــد و نادیــده گرفتــن
اختالفــات بــرای مدتــی ،دســتتان را آلــوده بــه خــون ملــت میکنیــد؟
بــه دو دســتگی مــردم دامــن میزنیــد یــا طالــب قــرار گرفتــن در لیســت
ســیاه و بــه خــط کــردن همــه توانمــان بــرای تخریــب شــبانه روزیتــان
هســتید؟
«عــدهای از معترضیــن بــه بســتن در بهــای حــرم امــام رضــا(ع) و حضــرت
معصومــه(س) بــه ســمت ورودی حرمهــا هجــوم بــرده و بــا تــاش بــرای
شکســتن آنهــا ســعی در جلوگیــری از ایــن تصمیــم داشــتند»
فرصــت خوبیســت بــرای حــال کــردن پو لهــای دریافتــی از شــبکهها
و رســانههای خونخــوار ماهــوار های ،یــا عقــده گشــاییهای روحــی
فرصــت خوبــی تــا بــه زخــم تــازهی بــه وجــود آمــده بــر روی روح و روان
ایــن ملــت چســبیده و خــون تــازه بمکنــد .اینهــا کــه ظاهــرا تمــام
دغدغهشــان آگاهــی بخشــیدن بــه ملــت اســت ،نمیبیننــد کــه جماعــت
مذهبــی و غیرمذهبــی نســبت بــه ایــن ماجــرا واکنشهــای الزم را انجــام
دادنــد .زیــرا حاصــل ایــن اشــتباه بایــد بــه وجــود آمــدن شــکافی عمیــق
بیــن آحــاد جامعــه و از بیــن رفتــن همبســتگی و وحــدت مــردم باشــد.
ســخن آخر این که انگلها زند هاند.
بعضــا در بیــن مــا و در برخــی مــوارد بــه دور از مــا و خــارج از مرزهــای
ایــن کشــور مشــغول بــه عیــش و نــوش بــا خــون مردمانــد  .قصــد
نگارنــده بــه هیــچ عنــوان انــکار مشــکالت و شــرایط بــد اقتصــادی و
سیاســی نیســت کــه در واقــع غیرقابــل انــکار اســت .امــا خــوب میدانــم
دغدغــه ایــن موجــودات اهالــی ایــن کشــور نیســتند .ایــن ویروسهــا نــه
قــرار اســت بــا راهپیماییهایشــان مشــکل و معضــات مربــوط بــه حجــاب
را حــل کننــد ،نــه انقالبــی در سیســتم سیاســی و اقتصــادی مــا بــه وجــود
بیاورنــد و نــه حتــی قــرار اســت بــا هواپیماهایشــان بــه ایــران آمــده و
مــارا بــه بهشــتهایی کــه برایمــان ترســیم میکننــد ببرنــد.
مرحــوم شــریعتی در شــرح حــال ایــن افــراد ایــن گونــه گفتهاســت
که«:اینهــا تیــپ متجددنــد و فرنگیمــآب و در هــوای غــرب تنفــس
می-کننــد و مذهبــی نیســتند و اگــر افــرادی از آن هــا هــم خاطــرات یــا
تمایــات مذهبــی داشــته باشــند ،مذهبشــان مذهبــی اســت اتــو کشــیده
و اشــرافی و تشــریفاتی و اسالمشــان هــم یــک نــوع اســام آمریکایــی،
مذهــب بیمســئولیت بــی خــرج بــی زحمــت کــه بیشــتر اظهــار نظــر
میکننــد و انتقــاد میفرماینــد و «روشــنفکری» بــه عمــل میآورنــد و
کمتــر مایــه میگذارنــد».

ایــن روزهــا ابتــدا و انتهــای اخبــار جهــان تنهــا بــه یــک واژه ختــم
میشــود؛ کرونــا ،البتــه کــه ایــن قرنطینــه و خانــه نشــینیها باعــث شــده
اســت کــه (کرونــا) تنهــا یــک واژه باقــی نمانــد و فرصتــی بــرای واکاوی
انســان پیشــاکرونا و ســاختار ســازی نوینــی بــرای انســان پســاکرونا باشــد.
پیــش از ایــن بحــران ،موضــع حکومتهــا در مدیریــت اکثــر بحرانهــا بــه
اطاعــت قهــری مــردم از حاکمیــت میانجامیــد و یــا در بهتریــن حالــت،
وقــوع بحرانــی نــو ،عظمــت حادثــه قبــل را در نــگاه مــردم درهــم میشکســت
و پذیــرش آن را ســهل و قابــل تحمــل مینمــود.
چنــان کــه مــردم در زمــان جنــگ و تنگناهــای اقتصــادی ،از منافــع حکومــت
دفــاع میکننــد ،حــال نیــز انتظــار مــیرود حکومــت بــا اتــکا بــر تــوان
اجرایــی فــوق العــادهای کــه دارد از منافــع مــردم حمایــت کنــد .اینجاســت
کــه صداقــت و وضــوح عملکردهــای حکومــت و مــردم در برابــر یکدیگــر،
اهمیــت پیــدا میکنــد و تــا زمانــی کــه ایــن ارتبــاط و اهــداف آن سرشــار از
ابهــام باشــد ،حتــی خدمــت و حمایــت حکومتهــا ،منجــر بــه مقبولیتشــان
و جلــب رضایــت ملــت نخواهــد شــد.
از دیگــر مباحــث حائــز اهمیــت ،تمییــز مفهــوم (کلیــت سیســتم) و (اجــزای
سیســتم) اســت و میتــوان گفــت یکــی از علتهــای تفــاوت عملکــرد
سیســتمهای گوناگــون ،نحــوه ترکیــب و ســازماندهی اجــزای آن میباشــد.
شــاید وقــت آن رســیده کــه بــه جــای موضعهــای نقادانــه صــرف کــه عمومــا
یــا قائــم بــه کلیــت محــض اســت یــا منحصــرا اجــزای خــرد را مــورد محاکمــه
قــرار میدهــد ،ایــن نحــوه ترکیــب و ســازماندهی را نیــز مــورد بررســی قــرار
دهیــم چــرا کــه نــوع قرارگیــری و ارتبــاط میــان اجــزا در کنــار یکدیگــر اســت
کــه میتوانــد کلیتهــای متفاوتــی را بــا عملکردهــا و اهــداف متفــاوت بــه

وجــود بیــاورد.
آنچــه کــه ایــن روزهــا شــاهد آن بودیــم مــا را بــه ایــن پرســش وا میداشــت
کــه چــرا علیرغــم ایثــار و تــاش مــداوم پزشــکان و پرســتاران وکادردرمــان،
نهــاد کلــی اجــزای فــوق ،یعنــی ســازمان جهانــی بهداشــت( ،)WHOوزارت
بهداشــت و درمــان کشــورها و ســایر مدیــران مربــوط ،آنچنــان کــه بایــد و
شــاید ،تصمیمــات راهگشــایی را در زمــان مناســب اتخــاذ نکردنــد؟ هرچنــد
کــه بــر کســی پوشــیده نیســت کــه عملکــرد ایــن نهادهــا نیــاز بــه تــوان
اجرایــی و حمایــت حکومتهــا داشــت.
نبایــد فرامــوش کــرد کــه چگونگــی رفتــار یــک سیســتم ،از مشــاهده ســاختار
و اجــزای آن امــکان پذیــر نیســت؛ همانطــور کــه بــه غلــط ،ایدئولــوژی و
موضــع کلــی یــک سیســتم ،دســتآویزی بــرای چشــم پوشــی از ســایر
اقدامــات صــواب آنــان گشــته و حقیقتــا آنچــه مــارا در ایــن جســتار بــه
نتیجــه خواهــد رســاند ایــن اســت کــه بدانیــم اجــزا و ســاختار بــه طــور
مــداوم در حــال تغییرنــد و روابــط غیرخطــی بــر سیســتم حکــم فرماســت و
رفتــار هیــچ یــک ،عملکــرد دیگــری را توجیــه نخواهدکــرد.
کــه نتیجــه چنیــن تفکــری ،بررســی علــل حقیقــی حــوادث و پیشــامدها
بــه نحــوی منطقــی و فــارغ از تخطئــه صــرف نهادهــا و ســازمانها خواهــد
بــود و نیــز از قهرمــان ســازی و اســطوره پردازیهــای غلوآمیــز جلوگیــری
میشــود.
اســطوره پردازیهایــی کــه اغلــب بــه نــام قهرمــان اســت و بــه کام دیگــری؛
بدیــن صــورت کــه در طــی ســالها از وظایــف و مســئولیتهای نهــاد
حکومــت میکاهــد و حکومــت نیــز رفتهرفتــه از قبــول مســئولیت خــود در
بحرانهــا ســر بــاز میزنــد.

در شــرایطی کــه  covid19زندگــی مــردم راســرد و بـیروح ســاخته،گمانه
زنیهــای بــازار توطئــه را گرمتــر کــرده اســت .در روزهــای نخســتین ایــن
بیمــاری ،مجلــه پزشــکی انگلســتان در مقالـهای ایــن بیمــاری را بــه دو شــکل از
ویــروس کرونــا کــه در میــان خفاشهــا دیــده میشــود شــباهت داد .اطالعاتــی
کــه بــه ســرعت همــه جــارا فراگرفــت ومــردم جهــان را متفــق القــول متوجــه
ســبک غذایــی مــردم چیــن ســاخت .درآن زمــان فیلمــی از خانمــی کــه در
حــال خــوردن ســوپ خفــاش بــود منتشــر شــد .هرچنــد کــه بعدهــا مشــخص
شــد فیلــم ســوپ خفــاش نــه تنهــا مربــوط بــه ســال  2016نیســت .بلکــه در
چیــن نیــز فیلــم بــرداری نشــده اســت .بعــد از خفــاش حــاال نوبــت بــه مارهــا
رســید و موضــع آنفلوآنــزای مــاری را بــر ســر زبانهــا انداخــت امــا نتایــج
تحقیقــات نیــز خیلــی زود ایــن موضــوع را رد کــرد .دانشــمندان بــا رد نظریــات
پیشــین ایــن بــار پژوهشــات خــود را معطــوف بــه حیوانــی کمیــاب بــه نــام
پانگولیــن (مورچــه خــوار پولکــدار) کردنــد .آنهــا بــا نمونــه گیریهایــی بــه
ایــن نتیجــه رســیدند ژنتیــک ایــن ویــروس کــه از پانگولینهــا گرفتــه شــده
بــا نمونههــای مبتالیــان انســانی آن شــباهت دارد .امــا صحــت آن مــورد تردیــد
واقــع گردیــد .بعــد از رمــز آلــوده شــدن منشــا ایــن ویــروس،
مبحــث نظریههــای توطئــه آمیــز و جنگهــای بیولوژیکــی
بــه روی افــکار عمومــی گشــوده شــد .در ایــن میــان میتــوان
بــه اظهــار نظــر ســناتور جمهــوری خواهــی اشــاره کــرد کــه
مدعــی بــر چینــی بــودن ویــروس بــود .دراحتمــات وی
تولیــد ویــروس در آزمایشــگاه نزدیــک بــازار ووهــان میتوانــد
منجــر بــه خطــای انســانی شــود .هرچنــد مدرکــی در حــال
حاضــر براثبــات آن وجــود نــدارد .دیگــر مســئوالن آمریــکا نیز
ادعاهــای مشــابهی کردنــد« .مایــک پمپــو» ویــروس کرونــا را

ویــروس ووهــان خوانــد و «دونالــد ترامــپ» از ویــروس چینــی ســخن بــه میــان
آورد .در جبهــه مخالــف نیــز ســحنگوی وزارت خارجــه چیــن از احتمــال تولیــد
ایــن ویــروس توســط ارتــش آمریــکا پــرده بــرداری کــرد .ویــک مقــام روس کرونا
را فتنــه آمریــکا دانســت واعــام کــرد آمریــکا مســوول نشــر ایــن ویــروس در
چیــن اســت وانگیــزه آن میتوانــد انگیــزهای اقتصــادی باشــد .ســازمان بهداشــت
جهانــی امــا بــه هرگونــه نظریــه توطئــه دربــاره ایــن بیمــاری واکنــش نشــان داد
و خاطــر نشــان کــرد تمرکــز اصلــی بایــد برپیــدا کــردن منشــأ علمــی وجلوگیری
از هرچــه بیشــتر شــدن آن در جهــان باشــد .مدیــر کل ســازمان جهانی بهداشــت
درایــن بــاره بــه خبرنــگاران گفــت کــه پراکنــدن اطالعــات گمــراه کننــده کار
مامــوران قهرمــان ایــن ســازمان را ســختتر میکنــد.
آنچــه روشــن اســت ایــن اســت کــه جنــگ بیولوژیکــی ریشــه در تاریــخ دارد امــا
نبایــد از افتــادن در دام تئــوری توطئــه غافــل شــد .هرچنــد کــه میتــوان گزینــه
هــای محتمــل را بررســی کــرد .بــه عنــوان مثــال چگونــه میتــوان آمریــکا را
متهــم بــه توطئــه اقتصــادی علیــه چیــن کــرد؟ درحالــی کــه خــود بیشــترین
آســیب اقتصــادی را پــس از بحــران مالــی  2008متحمــل میشــود .چگونــه
میتــوان ایــن ویــروس را توطئــه آمریــکا علیــه دیگــر کشــورها دانســت؟ درحالــی
کــه شــرکای سیاســی و اقتصــادی ایــاالت متحــده آمریــکا قربانــی ایــن بحــران
هســتند ،بالعکــس ســناریوی ویــروس چینــی تــا چــه حــد میتوانــد مــورد قبــول
واقــع شــود وقتــی کــه زردهــا درایــن بحــران کرونایــی ،بــا کاهــش ســرعت رشــد
اقتصــادی مواجــه انــد .بــه هرحــال آنچــه درافــکار عمومــی مطــرح میشــود دال
برحقیقــت نیســت و بــرای ارزیابــی آن میبایســت بــه صفحــات تاریخــی پیــش
رو رجــوع کــرد .وظیفــه دینــی ،شــرعی و انســانی مــا درحالحاضــر ایجــاب
میکنــد «هرآنچــه بــه آن علــم و اطمینــان نداریــم پیــروی نکنیــم .کــه چشــم،
گــوش و دل همگــی مســؤلند»( .آیــه  36ســوره اســراء)

فقــه اســامی بــرای ســعادت و پاســخ بــه نیــاز هــای انســان برنامــه جامعــی
ارایــه داده اســت کــه امــروزه باتوجــه بــه وقــوع بحــران هــای جدیــد و پیدایــش
مســایل و مشــکالت نو،نیــاز بشــر بــه ایــن منبــع هدایــت بیشــتر شــده.
عقالنیــت حاکــم بــر نظــام فکــری مکتــب تشــیع موجــب پویایــی فقــه شــده
اســت .آیــات و احادیــث فراوانــی ضمــن تاکیــد بــر تفکــر ،بــه تباهــی و ضاللــت
ناشــی از عــدم اســتفاده ایــن موهبــت الهــی اشــاره کــرده اســت(وگروهى
انبــوه از ميــان شــما را ســخت گمــراه كــرد آيــا تعقــل نمیکنیــد؟ یــس)62،
اگــر عقــل را بــه كار نگيريــد و بــه تقلیــد صــرف اکتفــا کنیــد ،دچــار ضاللــت
و گمراهــي خواهیــد( .بدتريــن همــة جنبنــدگان روي زميــن آن كــر و گنــگ
هايــي هســتند كــه از عقــل خويــش بهــره نمــي برند.انفــال)22،
عقــل از مهمتریــن ادلــه اســتنباط در فقــه امامیــه اســت کــه در برابــر مســایل
نــو ،رجــوع بــه خبــره را دســتور مــی دهــد( .و پیــش از تــو ،جــز مردانــى
کــه بــه آ نهــا وحــى مىکردیــم ،نفرســتادیم .اگــر نميدانیــد ،از اهــل ذکــر
بپرســید.نحل )22منظــور از اهــل ذکــر در اینجــا دانشــمندان و متخصصــان
هســتند  .افــراد جاهــل در هــر فــن و علمــى ،بايــد بــه افــراد عالــم و خبــره
ان عرصــه مراجعــه كننــد کــه بــه ان قاعــده رجــوع جاهــل بــه عالــم گوینــد.
باتوجــه بــه شــرایط اضطــراری جهــان بــه دلیــل شــیوع گســترده و غیــر قابــل
کنتــرل ویــروس کرونــا حــال ســواالت متعــددی پیرامــون اجــرای برخــی از
احــکام عبــادی مطــرح شــده اســت کــه بــرای پاســخ بــه انهــا فقهــا بایســتی
بــه پزشــکان و متخصصــان ویــروس شناســی رجــوع کننــد.
پــس از هفتــه هــا از آغــاز ایــن بحــران جهانــی باالخــره درهفتــه گذشــته
برخــی از مراجــع تقلیــد در پاســخ بــه اســتفتایی در خصــوص روزه مــاه
رمضــان در ایــام کرونــا بــه عــدم تصمیــم گیــری بســنده کــرده و پاســخ را

بــه آینــده موکــول کردنــد و مــی تــوان انتظــار پاســخ مشــابه را از ســایر
علمــا اعظــام هــم داشــته باشــیم .درعیــن حــال برخــی دیگــر شــتابان در
پاســخ فتــوا دادنــد کــه بــدون توجــه بــه آ نچــه پزشــکان یــا وزارت بهداشــت
تشــخیص دهنــد احتمــال ضــرر یــا خــوف از ان در نگرفتــن روزه کفایــت مــی
کنــد.
امــا پیــش از هــر پاســخ قطعــی از ســوی مراجــع عظــام بایــد توجــه داشــت
کــه کوچکتریــن خطایــی میتوانــد بــه فاجعــه ای غیــر قابــل جبــران
تبدیــل شــود و تلــخ تریــن صحنــه هــا را در تاریــخ نظــام مقــدس جمهــوری
اســامی رقــم زنــد .بســیاری از پزشــکان برایــن باورنــد کــه ضعــف قــوای
جســمانی میتوانــد خطــر ابتــا بــه ایــن بیمــاری را بــه طــور چشــمگیری
افزایــش دهــد و در نتیجــه امــار جانباختــگان را چندیــن برابــر کنــد.
در روایتــی رســول مکــرم اســام(ص) فرمود هانــد(ال ضــرر و ال ضــرار فــی
االســام) قاعــده الضــرر بــه معنــی نفــی مشــروعیت هــر گونــه ضــرر و اضــرار
در اســام اســت .برخــى از فقهــا از جملــه شــیخ انصــارى در مــورد قاعــده
الضــرر معتقدنــد کــه هــر حکمــى کــه از ســوى شــارع وضــع گــردد و مســتلزم
ضــرر باشــد و یــا ایــن کــه بخاطــر جعــل حکمــى بــر بنــدگان ضــررى وارد مــى
شــود ،چــه ضــرر بــر شــخص مکلــف باشــد یــا بــر دیگــرى ،در اســام نفــى
شــده اســت .همچنیــن وجــوب حفــظ نفــس مــورد اهتمــام شــارع قرارگرفتــه.
پیــش از ایــن رهبــر معظــم انقــاب بــر اجــرا دســتورات ســتاد ملــی مبــارزه
باویــروس کرونــا تاکیــد کردنــد و همچنیــن در بیاناتشــان تعطیلــی برخــی
از مراســمات و اجتماعــات دینــی را بــه صــاح دانســتند کــه بــرای حفــظ
ســامت عمــوم الزم اســت.
َح ْسـب َِى َّ ُ
َّ
ْ
ْ
ْ
ِ
ظیم
ع
ل
ا
ش
ـر
ـ
ع
ل
ا
ب
ر
و
ه
و
ت
ل
ک
و
ت
ه
ی
َ
ُ
َ َ َ َ ُّ َ ْ ِ َ ِ
الل ال ا ِل َــه ا ِ ّال ُهـ َو َعلَ ْ َ

و بــه جــاده بوشــهر هدایــت میشــوید! در راه متوجــه مسیراشــباهتان میشــوید .آیــا بــا خــود
میگوییــد حیــف نیســت ایــن همــه راه را آمــدم ادامــه ندهــم؟!
چون میخواهم فعال سربازی نروم .این بخش مخصوص آقایان است.
در هــر حــال شــتری اســت کــه در خانــه هــر پســری میخوابــد .بــا خــوب یــا بــد ســربازی
کاری نــدارم ،امــا آیــا فکــر کردیــد کــه بعــد از ارشــد میخواهیــد چــه کنیــد؟ باالخــره کــه بایــد
ســربازی را برویــد .مگــر آنکــه واقعــا نخبــه باشــید و بتوانیــد در دوران ارشــد عضو بنیــاد نخبگان
شــوید وســربازی را بپیچانید.
پــس چــه کنیــم؟ بهتریــن راه حــل آن اســت که؛ حتمــا از دانشــجویان ارشــد و دکتری و اســاتید
رشــته خودتــان راجــع بــه ایــن موضــوع ســوال کنیــد آنهــا بهتریــن راهنمــا در ایــن حــوزه
هستند .
درآخــر اگــر بخواهــم در یــک پاراگــراف نظــرم را بــه شــما بگویــم ،ایــن را میگویــم کــه ارشــد
نخوانیــد مگــر؛ اینکــه واقعــا دوســتدار علــم ،تحقیــق وپژوهــش هســتید ،مگــر آنکــه عشــق
معلمــی و تدریــس واســتاد دانشــگاه شــدن را داریــد ،مگــر مصمــم بــه رفتــن و ادامــه تحصیــل
درخــارج از کشــور را داریــد و یــا واقعــا ارشــد بــرای شــغل شــما و یافتــن مهــارت در آن کار در
آینــده الزم باشــد.
لطفــا بــه خودتــان بیاییــد! صــرف مــدرک تحصیلــی شــما جــذب بــازارکار نمیشــوید .خیلیهــا
در ایــن کرهخاکــی هســتند کــه حتــی مــدرک آن کار را ندارنــد ولــی بــه خاطــر داشــتن ســواد،
مهــارت و عالقــه درآن کا ،بــه موفقیتهــای زیــادی رســیدهاند.
افــرادی نظیــر بیــل گیتــس ،اســتیوجابز ،تومــاس ادیســون ،امیــن حیایــی ،لیــا حاتمــی ،ســام
درخشــانی و....
پــس بــه خودتــان بیایبــد وراجــع بــه ایــن موضــوع بیشتــر فکرکنید.بــه فکــر افزایــش مهــارت
و ســوادتان باشــید نــه ســطح مدرکتــان .در غیــر ایــن صــورت بــه جمــع  ۲۳۰هــزار بیــکار ارشــد
ودکتــری خوانــده کشــور خواهید پیوســت.
پسبیکارنشویدلطفا!

خواندن ارشد یا نخواندن آن دوراهی است که هر دانشجویی در آن قرار میگیرد.
ارشد بخونم یا نخونم؟ لیسانس یا فوقلیسانس؟ کارشناسیارشد یا سربازی؟
اینهــا ســواالتی اســت کــه ذهــن خیلیهــا را بــه خــود مشــغول کردهاســت .درادامــه ماحصــل
پرسوجوهــا و مطالعاتــم را برایتــان بازگــو میکنــم.
درابتــدا ایــن را بگویــم کــه نمیتــوان بــرای همــه یــک نســخه پیچیــد گفــت کــه همــه برویــد
ارشــد بخوانیــد یــا نخوانیــد .خوانــدن ارشــد مطلقــا خــوب اســت و یــا مطلقا بد اســت .پاســخ این
دوراهــی بســته به رشــته شــما ،شــخصیت شــما ،جنســیت شــما و ...متفــاوت اســت .امــا میتوان
بــا بررســی دالیــل و توجیهــات رایــج دانشــجویان به یکســری نتایجی رســید.
ارشد میخوانم چون...
فوق لیسانس من را از دیگران در بازارکار متمایز میکند.
مدرک 
لطفا از خواب بیدار شوید! امروز حتی بقالی سرکوچه ما هم ارشد دارد!
آنچــه کــه باعــث تمایــز شــما از دیگــران میشــود مهــارت و ســواد واقعــی شماســت نــه ســطح
مدرک شــما.
داشتن مدرک ارشد کالس دارد!
دیگــر خبــری از بــا کالس بــودن دانشــجو مقطــع ارشــد نیســت .حــاال فــرض کنیــم کــه باشــد.
آیــا مــیارزد دوســال از عمــر طالییمــان را تنهــا بــه خاطــر حــرف و تصــور دیگــران و یــا ســام
گرمتــر مــدرک ندیدههــا تبــاه کنیــم؟
چون پدرم،مادرم،همسرم و ...دوست دارند من مدرک ارشد داشته باشم.
قطعــا خانوادهمــا وعزیــزان مــا صــاح مــا را میخواهنــد و دلســوز مــا هســتند امــا ممکــن اســت
روش موفقیــت آنهــا دیگــر جوابگــو دوران مــا و یــا بــرای مــا نباشــد .نمیگویــم اصــا بــه
حرفشــان گــوش ندهیــد ولــی صــرف اینکــه آنهــا دوســت دارنــد ،ارشــد نخوانیــد.
چون حیف است این همه راه آمدم! بذار ارشد و دکتری را نیز بگیرم.
مــن نــام ایــن اســتدالل را میگــذارم اســتدالل آبگوشــتی! حیــف ،آن عمــر طالیــی شماســت
کــه بعــد از آن کــه فهمیدیــم مســیر اشــتباه اســت بــه آن ادامــه دهیــم .بگذاریــد مثالــی بزنــم،
فــرض کنیــد شــما میخواســتید بــه مازنــدران برویــد ولــی جــادهای اشــتباه را انتخــاب میکنید منبع/https://www.khabarfoori.com:

همــه گســیختگی بیــن علــم و دینــی کــه مردمــان را بــه «اطلــب العلــم ولــو
بالصيــن» میخوانــد.
«محســن رنانــی» چنیــن رونــدی کــه موجــب گسســت روحانیــت از جامعــه
میشــود را ســرآغاز جدایــی دیــن از شــریعت و مســیری کــه غــرب طــی
کــرده اســت خوانــد .عبدالکریــم ســروش نیــز اســام جمهــوری اســامی را
خرافــات میدانــد و الزمــه گــذار از چنیــن مســئلهای را مقابلــهای همچــون
مقابلــه دیــن و علــم در زمــان رنســانس میدانــد؛ وی معتقــد اســت کــه
دیــن و علــم هــردو پــس از ایــن واقعــه افتادگــی پیشــه کردنــد و بــه پذیــرش
یکدیگــر پرداختنــد.
تمــام ایــن نوشــتهها تنهــا از ایــن جهــت بــه تحریــر در میآیــد کــه مبــادا
بــه اســم حفــظ وحــدت و جلوگیــری از تفرقــه بــه سرنوشــت کلیســاهای
قــرون وســطی یــا تقاب ـل دیــن و فلســفه در تاریــخ اســام دچــار شــویم ،ایــن
دســت مســائل اجتماعــی اثــر خــود را نــه در طــول یــک شــب ،نــه تــک علتــی
و نــه بــا علتــی مطلــق ،کــه در طــول زما نهــای طوالنــی بــا همراهــی هــزاران
عامــل و تاثیــر نســبی ایــن عوامــل خــود را نشــان خواهنــد داد .نیروهــا و
نارضایتیهــای اجتماعــی بــا انباشــته شــدن خــود بوســیله همیــن مــوارد
کوچــک و جزئــی در طــول زمــان بــه انقالبــات و زیــر و رو شــد نها منجــر
میشــود .جامعهــای کــه دیگــر همچــون بــدن انســان نیســت کــه بیمــار یاش
مشــخص و راه درمــان مطلــق و مشــخصی داشــته باشــد.

دیــن و علــم هیچوقــت عمــدا باهــم سردشــمنی نداشــتند ،بلکــه هــر دو
ادعــای حقگویــی داشــتند و ادعــای دیگــری را ســر راه میدیدنــد.
«د هدرویــش در گلیمــی بخســبند و دو پادشــاه در اقلیمــی نگنجنــد ».هــردو
مدعــای ســلطنت بــر جهــان هســتی دارنــد و خــود را پادشــاه میپندارنــد،
دنیــای اســام هــم نیســت ،همیــن دیــروز خبرهــای متعــددی از اعتــراض
کلیســا بــه تعطیلــی در گاردیــن میخوانــدم ،منتهــای مراتــب آنجــا حکومــت
جــدای از دیــن اســت؛ امــا اینجــا ،برداشــت افرا طگرایانــهای از دیــن ،کــه
چــون ادعــای مطلــق بــر حــق بــودن دیــدگاه خــود را دارد ،همــه چیــز را
میتوانــد بــه مثابــه بردگانــی بــه دنبــال خــود بکشــاند ،مشــکل آفریــن شــده
اســت .حضــرات علمــا کــه مکــررا در پــای منبرهایشــان از دیــن عقالنیــت دم
میزننــد ،ظاهــرا در مــواردی کــه متعصبــان دیــن بــا سرکشــی خــود قصــد
دارنــد همــه چیــز را بنــده خــود کننــد ،مهــر ســکوت بــر دها نهایشــان
زدهانــد گویــی آنهــا نیــز بــه ایــن امــر راضیانــد ،مــا کــه قدرتشــان در
فرما نهــای عملــی و کالمــی همچــون مســائل ســلمان رشــدی و جنبــش
تنباکــو و ...را دید هایــم ســخت اســت برا یمــان بــاور ایــن ســکو تهای
معنــادار و برچســبهای متوهمانــه یــا عــوام فریبانــه فرقــه شــیرازی و
شــیعه انگلیســی .هنــوز کــه هنــوز اســت حکــم عجیبــی نظیــر جایــز نبــودن
اهــدای عضــو در آرا برخــی مراجــع ،تقابــل دیــن بــا علــم را میرســاند و
ســوالی کــه بــدون پاســخ میمانــد آن اســت کــه اگــر احکامــی چــون فتــوای
تنباکــو مطابــق بــا نیــاز زمانــه بــود ،چگونــه احــکام دیگــر از ابتــدا تــا بــه
اکنــون تغییــری نکــرده اســت؟ کــم نیســتند مثا لهایــی از ایــن دســت کــه « کار کــه از کار گذشــت ...مردمــان هنوز در کارند ...بــی حتی صدایی»
دیــن همــواره عقبتــر از زمــان خــود حرکــت کــرده و نتوانســته پابهپــای رضا فرجی(کار از کار گذشــت)
علــم پویایــی خــود را حفــظ کنــد و از ایــن جهــت دســت بــه تکفیــر آن
زده تــا جایــی کــه پــس از عــدم توانایــی مقاومــت در برابــر فشــار افــکار «باغبانم شــاخ تر میپرورم شــا خهای خشــک را هم میبرم»
ـن ِ
ِ
نیت شــیطان)
عمومــی مجبــور بــه قبــول تحمیلــی آن شــده اســت .پذیرفتنــی نیســت ایــن
مولوی(علت حسـ ِ

«خورشــید ســاکن اســت و زمیــن بــه دور آن میچرخــد » ...نظری ـهای اســت کــه بــه
طریقــی ،تعارضــارت بیــن علــم و دیــن را جرقــه میزنــد .از ســویی پیگیریهــای
گالیلــه بــرای اثبــات ایــن نظریــه و از ســوی دیگــر مقاومــت افراطــی کلیســا در پذیرفتــن
مفاهیــم نــو ،شــاید مهمتریــن نــزاع علــم و دیــن در غــرب را رقــم زد .در ســالهای بعــد
ایــن تعارضــات کــم یــا بیــش ادامــه داشــت و در قــرن بیســتم کار بــه جایــی رســید کــه
فرویــد دیــن را نوعــی روان رنجــوری و جدیتریــن دشــمن علــم دانســت .البتــه اگــر
دیــن را اســام نــاب محمــدی در نظــر بگیریــم ماجــرا کمــی فــرق میکنــد.
روزی روزگاری در همیــن کشــور خودمــان علمــا و دانشــمندان مســلمان بــه صــورت
جــدی علــوم تجربــی ،ریاضیــات ،فلســفه و تقریبــا هرچیــزی کــه بشــود اســم آن را
علــم گذاشــت فــرا میگرفتنــد و در حــال حاضــر هــم اگــر خــوب بگردیــد ،عالمــه ،بــه
معنــای واقعــی کلمــه یافــت میشــود.
«آنکس که طب و نجوم نداند ،در شناخت خداوند کور است» (خواجه نصیر)
حقیقتــا هیــچ دیــن و مکتبــی بــه انــدازهی اســام ،توصیــه بــه عل ـم آمــوزی نداشــته
اســت .حتــی اگــر در چیــن باشــد ،حتــی اگــر نــزد کافــر باشــد ،حتــی اگــر !...چقــدر
تاکیــد کننــد کــه بــه دنبــال علــم برویــد؟؟ اصــا چطــور میشــود حتــی خیــال کــرد
کــه علــم و دیــن در تعــارض هســتند؟!
در واقع قطعا و حتما «کلما حکم به العقل« ،حکم به الشرع»
احــکام دیــن بــر اســاس قوانیــن جهــان هســتی بنــا شــدهاند و اگــر تعارضــی بیــن
دانــش مــا و ایــن احــکام وجــود داشــته باشــد غیــر واقعــی و حاصــل از نــگاه ســطحی
مــا اســت .البتــه واضــح اســت کــه مقصــود مــن از دیــن  ،مســیحیت منحــرف شــدهی
کشــیشهای دگــم اندیــش قــرن پانــزده کــه بــا اهــداف اصیــل دیــن َ
ناآشــنا بودنــد
نیســت.

در پایــان ببینیــد کــه عالمــه طباطبایــی چقــدر دقیــق ایــن مســئله را تبییــن کــرده و
پاســخ افــرادی همچــون فرویــد را داده انــد:
«پــس ايــن چقــدر از انصــاف بــه دور اســت كــه كســى بگويــد ديــن اساســش بــر تقليــد
و جهــل و ضديــت بــا علــم اســت .گوينــدگان ايــن ســخن دروغ كســانى هســتند كــه
ســرگرم علــوم طبيعــى و اجتماعــى شــده ،و در آن علــوم اثــرى از معــارف مربوطــه بــه
مــاوراى طبيعــت نيافتنــد ،در نتيجــه ،خيــال كردنــد عــدم اثبــات مســتلزم اثبــات عــدم
اســت ،و چــه خطــاى بزرگــى كردنــد ،و در ايــن پنــدار و حكمشــان چــه خبطــى مرتكــب
شــدند .آنگاه از طرفــى ديگــر هــم نــگاه كردنــد بــه جوامــع ديــن دار ،البتــه آنهايــى
كــه بــا امــورى هــوس رانــى مــى كردنــد ،و نامــش را ديــن مــى گذاشــتند ،درحالــى كــه
حقيقتــى جــز شــرك نداشــت ،و خــدا و رســولش از شــرك بيزارنــد ،آنوقــت از ســوى
ديگــر ،بــه طــرز دعــوت هــاى دينــى نظــر كردنــد كــه مــردم را بــه تعبــد و اطاعت چشــم
و گــوش بســته دعــوت مىكنــد ،درحالــى كــه نــه ديــن عبــارت بــود
از هوسرانــى ،و نــه دعــوت دينــى عبــارت بــود از دعــوت بــه اطاعــت
كوركورانــه؛ چــون ديــن شــأنش اجـ ّ
ـل از ايــن اســت كــه بشــر را دعــوت
بــه جهــل و تقليــد كنــد ،و ســاحتش مقدستــر از آن اســت كــه مــردم
را بــه عملــى دعــوت كنــد كــه علــم همراهــش نباشــد ،و يــا بــه طريقــه
اى بخوانــد كــه هدايــت و كتابــى روشــنگر نداشــته باشــد ،و چــه كســى
ســتمگرتر اســت از كســى كــه چنيــن افترايــى بــه خــدا ببنــدد و يــا
حــق را بعــد از آمدنــش تكذيــب كنــد؟! »
(طباطبائى1417 ،ق ،ج  ،2ص 121ـ)122

«آیــا خــدا میخواهــد مانــع شــر شــود امــا نمیتوانــد؟ پــس قــادر مطلــق
نیســت .آیــا میتوانــد امــا نمیخواهــد؟ پــس خیرخــواه نیســت .آیــا هــم
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میتوانــد و هــم میخواهــد؟ پــس چــرا شــر وجــود دارد؟»
«بیــان مســاله شــر بســیار ســاده اســت .شــر در جهــان وجــود دارد؛ بــا ایــن حــال
گفتــه میشــود کــه خــدای خیرخــواه مطلــق جهــان را آفریــده اســت .ایــن
چگونــه ممکــن اســت؟ مطمئنـاً یــک خــدای خیرخــواه محــض و قــادر مطلــق،
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جهانــی را میآفریــد کــه فاقــد هرنــوع شــری باشــد».
ایــن جمــات تــا همیــن چنــدی پیــش در دانشــگاهها و محافــل الهیاتخوانــان
نقــل میشــد و تقریرهــای مختلــف آن بررســی میشــد .گروهــی طرفــدار و
گروهــی مخالــف .امــا هرچــه بــود یکــی از واحدهــای درســی در میــان واحدهــای
مختلــف درســی رشــتههای الهیاتــی بــود و بــس .امــا پــس از شــیوع ویــروس
کرونــا و فراگیــری آن در ســطح جهانــی کــه تعــداد بســیاری از مــردم جهــان را
درگیــر خــود کردهاســت ،بــار دیگــر مســاله شــر نقــل محافــل شــد ولــی ایــن
بــار خــارج از کالسهــای درســی.
شــیوع ویــروس کرونــا محافــل دیــن پژوهــان را دوبــاره رونقــی داده اســت و
بحــث و فحــص آنــان بیشــتر از گذشــته شــدهاســت .و مســاله شــر نیــز یکــی
از دههــا مســاله دیگــر اســت کــه ذیــل بحــث دیــن در ایــن روزهــا مطــرح
شدهاســت .از جملــه ایــن مســائل ،رابطــه علــم و دیــن ،بســته شــدن اماکــن
دینــی و واکنشهــای مختلــف بــه آن ،طــب اســامی و بســیاری دیگــر از ایــن
موضوعــات میباشــد.
در ایــن نوشــتار بــه بازخوانــی مجــدد و کوتاهــی از مســاله شــر در الهیــات
خواهیــم پرداخــت.
از دیــر بــاز تاکنــون بشــر همیشــه در مواجهــه بــا حــوادث ناگــوار بــا مســالهای به
نــام شــر روبـهرو بــودهاســت .معانــی کــه از شــر در میــان اندیشــمندان علیرغــم
اختالفــی کــه داشــتهاســت دارای وحــدت مصادیــق بودهاســت و همگــی در
مصداقهــای آن اشــتراک نظــر داشــتهاند .جنگهــا و خونریزیهــا ،حــوادث
طبیعــی و اتفاقاتــی از ایــن قبیــل همیشــه بودهانــد و موجــب رنــج بشــر شــده و
موجبــات ســواالت بســیاری شــدهاند .در ایــن میــان ادیــان ابراهیمی(مســیحیت،
یهودیــت ،اســام) دارای گزاره-هــا و باورهــای اصلــی و اصیلــی بودهانــد کــه
بــه تعبیــری میــان آنهــا و ایــن حــوادث رابطــهای چالــش برانگیــز برقــرار بــوده
ا ست .
وجــود بــاور بــه خــدای متشــخص بــا ســه ویژگــی قــادر مطلــق ،عالــم مطلــق و
خیرخــواه مطلــق در میــان ادیــان ابراهیمــی و وجــود مقولــه شــر نزاعــی تاریخــی
بــر ســر وجــود چنیــن خدایــی در تاریــخ الهیــات بــه وجــود آوردهاســت کــه
هــر کــدام از طرفیــن بــا جــواب هــای مختلــف و تقریرهــای مختلــف بــه مقابلــه
یکدیگــر رفتهانــد.
مسائل مختلف شر
اگرچــه موضوعــات و مصادیــق شــر متعــدد میباشــد لیکــن در یــک دســتهبندی
بــه دو دســته تقســیم میشــوند.
الف :مساله منطقی شر
«صــورت قدیــم مســاله منطقــی شــر کــه بــه نــام اپیکــور و هیــوم گــره خــورده
ـدرت
و مکــی آن را صورتبنــدی کــرده ،از برخــی لــوازم ادعایــی(دو صفــت) قـ 
مطلــق و خیرخواهــی مطلــق خــدا ســود میجویــد تــا اســتدالل کنــد کــه
3
وجــود شــر منطقــا بــا وجــود خــدا نمیســازد»
در مســاله منطقــی شــر ادعــا ایــن اســت کــه وجــود خدایــی بــا مشــخصاتی کــه
ادیــان مطــرح میکننــد بــا شــروری کــه در جهــان وجــود دارد معقــول نیســت.
قضایــای مــد نظــر در مســاله منطقــی شــر بــر اســاس گــزارش مایــکل پترســون
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بــه صــورت ذیــل اســت.
.1خدا وجود دارد.
.2خدا قادر مطلق است.
.3خدا خیرخواه مطلق است.
.4خدا عالممطلق است.
.5شر وجود دارد.

ادعــا ایــن اســت مجمــوع ایــن قضایــا بــا یکدیگــر سرناســازگاری دارنــد و بــه
لحــاظ منطقــی نمیتواننــد همگــی بــا هــم بــه صــورت همزمــان صــادق باشــند
یعنــی ایــن گزارههــا بــا یکدیگــر در حالــت تناقــض میباشــد .امــا نکتــه در
ایــن اســت کــه ایــن تناقــض موجــود در ایــن باورهــا بــه صــورت صریــح و
مســتقیم نمیباشــد بلکــه نیازمنــد اصــول دیگــری اســت تــا بتــوان بــه ایــن
تناقــض رســید.
مکــی در اینبــاره میگوید«:تناقــض بــه نحــو مســتقیم ظاهــر نمیشــود؛ بــرای
نشــان دادن آن برخــی مقدمــات اضافــی الزم اســت یــا شــاید برخــی قواعــد
شــبه منطقــی مرتبــط بــا اصطالحات»خیــر»« ،شــر» و « قــادر مطلــق» .ایــن
اصــول اضافــی ،عبارتنــد از اینکــه خیــر در تقابــل بــا شــر اســت؛ بــه گونــهای
کــه یــک موجــود خیــر همیشــه تــا آنجــا کــه بتوانــد ،شــر را از بیــن میبــرد؛
و اینکــه یــک موجــود قادرمطلــق بــرای انجــام دادن کارهایــش مانعــی بــر ســر
راه خــود نــدارد .از ایــن هــا ایــن نتیجــه بدســت میآیــد کــه یــک موجــود
خیرخــواه و قادرمطلــق وجــود دارد و ایــن قضیــه کــه شــر وجــود دارد ،باهــم
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ناســاگارند».
شــلنبرگ در توضیــح ایــن ناســازگاری از ســه الزمــه خدابــاوری اســتفاده
6
میکنــد .او بــر ایــن بــاور اســت کــه خدابــاوری دارای ســه الزمــه اســت.
الف :خدا عظیمترین موجود ممکن است.
ب :هیچ جهانی که مخلوق خدا باشد جزئی از خدا نیست.
ج :پیــش از خلقت(«پیــش» چــه بــه معنــای منطقــی و چــه بــه معنــای زمانــی)
هیــچ شــری از هــر نــوع در خــدا وجــود نــدارد.
در نهایــت شــلنبرگ بــا ترســیم دو رویکــرد بــه تببیــن ناســازگاری مســاله شــر
بــا باورهــای خدابــاوران میپــردازد.
رویکــرد اول کــه آن را رویکــرد الگــو محــور مینامــد بــه ایــن میپــردازد کــه
وجــود شــر در جهــان بــا توجــه بــه اینکــه خیرهــا همگــی در خداونــد از پیــش
وجــود دارد ناچــارا نشــان از ایــن دارد کــه شــرور در ذات خــدا وجــود دارد و از
آن نشــأت میگیــرد و ایــن بــا گــزاره «خلــوص خــدا از هــر شــری» ناســازگار
اســت.
در رویکــرد دوم یــا همــان رویکــرد انگیزهمحــور ایــن گونــه آمدهاســت کــه
آنچــه از انگیــزه خداونــد در خلقــت جهــان متصــور اســت بــه اشــتراک گذاشــتن
خیــرات بــا موجــودات متناهــی میباشــد و ایــن خیــر بایــد بــه گونــهای باشــد
از هــر گونــه شــری خالــی باشــد ،امــا بــه هــر صــورت مــا در جهــان شــرور را
مشــاهده میکنیــم و ایــن بــا آن انگیــزهای کــه گفتیــم در تضــاد اســت و در
نتیجــه بــا گــزاره «خلــوص خــدا از هــر شــری» نمیتوانــد ســازگاری داشــته
باشــد.
ب :مساله اگزیستانسی شر
«متاله(خدابــاور) ممکــن اســت در شــرور یــک مشــکل دینــی بیابــد ،او ممکــن
اســت در رابطــه بــا رنــج کشــیدن خــود یــا رنــج کشــیدن یکــی از نزدیکانــش،
تــداوم آنچــه را رهیافــت مناســبی بــه ســوی خداونــد میپنــدارد ،مشــکل
ببینــد .او شــاید در برخــورد بــا رنــج یــا فالکــت فــراوان وسوســه شــود تــا علیــه
خــدا بشــورد ،مشــت خــود را بــه ســوی آســمان بلنــد کنــد ،یــا حتــی ایمانــش
را بــه خداونــد تمامـاً از دســت بدهــد .امــا ایــن مشــکلی اســت بــا ابعــاد متفــاوت.
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چنیــن مشــکلی طالــب توجــه مرشــدانه اســت نــه روشــنگری حیکمانــه»
ایــن ســخن بــه ایــن نکتــه اشــاره دارد کــه اگــر از مســاله منطقــی شــر عبــور
کنیــم و یــا متالــه بتوانــد بــر برهانهــای منطقــی و ناســازگاریهای عقلــی
مســاله شــر بــا باورهایــش فائــق آیــد امــا مســاله عاطفــی دردهــا و رنجهــا باقــی
میمانــد.
اینکــه اگــر کســی متحمــل درد و رنــج شــدید شدهاســت آیــا واقعــا حــل
مســاله منطقــی و براهیــن پاســخگوی نیــاز او خواهــد بــود و درد و رنــج او
را میکاهــد؟ مگــر آدمــی دقیقــا از خــدا چــه میخواهــد؟ احســاس امنیــت
عاطفــی .امــا در هنــگام رنــج و شــدائد بــرای او مهــم نیســت کــه آیــا وجــود رنــج
و آالم چگونــه بــا وجــود خــدا ســازگار اســت و کــدام دلیــل عقلــی میتوانــد آن
را توجیــه کنــد چراکــه روان او هنــوز درگیــر بــوده و نمیتوانــد وجــود خــدا را

بپذیــرد ،کــه باشــد و مشــاهده کنــد کــه او چنیــن رنجــی را تحمــل میکنــد
و چنیــن عذابــی میکشــد.
انســان در چنیــن شــرایطی چنیــن تصــور میکنــد کــه خــدا در هنــگام
بزرگتریــن نیــاز او غایــب بــه نظــر میرســد امــا در جاهایــی کــه دنبالــش
نیســت او حاضــر اســت .در مجمــوع در مســاله اگزیستانســی شــر بــه جــای
پرداختــن بــه براهیــن بــه اثــرات عاطفــی وجــود شــر و رنــج پرداختــه
میشــود و از آن طریــق بــاور بــه خــدای قــادر مطلــق ،عالــم مطلــق و
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خیرخــواه مطلــق را ناســازگار بــا ایــن هــا میدانــد.
پاسخها
در پاســخ بــه مســاله شــر در میــان متالهیــن مســایل مختلفــی مطــرح
شدهاســت کــه در ادامــه برخــی از مهمتریــن آنهــا خواهیــمپرداخــت.
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در ســنت اســامی در مجمــوع پنــج پاســخ بــه مســاله شــر دادهشدهاســت.
کــه برخــی از آنهــا نیــز ریشــه در همــان فلســفه قدیــم غــرب دارد.
الف :عدمی بودن شر
ب :نسبی بودن شر
ج :قلیل بودن شر نسبت به خیرات
د :شر مربوط به جزنگری انسان است.
ه :خیر و شر در ارتباط با موضعگیری انسان مشخص میشود.
مالصــدرا بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن فالســفه مســلمان بــه صــورت
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مفصــل بــه تفســیر مســاله شــر و توضیــح آن و پاســخ بــه آن پرداختهاســت.
مالصــدرا بــا اســتفاده از مبانــی خــود در حکمــت متعالیــه ماننــد اصالــت
وجــود ،تشــکیک در وجــود و مســاوق بــودن وجــود بــا خیــر بــه توجیــه
مســاله شــر میپــردازد.
بــا توجــه بــه اینکــه در نظــر مالصــدرا اصالــت بــا وجــود
اســت یعنــی آنچــه در خــارج حقیقــت دارد همــان
هســتی و وجــود اســت و ایــن هســتی یــک امــر دارای
تشــکیک میباشــد کــه از پایینتریــن مراتــب آغــاز
شــده و تــا اعلیتریــن مراتــب ادامــه دارد .بــه دیگــر
تعبیــر وجــود و هســتی یــک حقیقتــی هســتند دارای
مراتــب و در همــه ایــن مراتــب ایــن هســتی اســت کــه
جریــان دارد ،لیکــن یــک مرتبــه باالتــر اســت و یــک
مرتبــه پایینتــر ماننــد اینکــه مرتبــه بــاری تعالــی
باالتریــن مراتــب اســت و مراتــب دیگــر ،پایینتــر از آن
قــرار میگیرنــد .در نظــر او خیریــت مســاوق بــا وجــود
میباشــد و هرجــا وجــود باشــد خیریــت همانجــا
اســت و درســتتر اســت کــه گفتــه شــود وجــود همــان خیــر اســت و عــدم
همــان شــر .و ایــن نقایــص و کاســتیها در هــر مرتبــه از ماهیــت نشــات
میگیــرد و ماهیــت مجعــول ذات الهــی نبــوده و دایــره علیــت و خلقــت قــرار
نمیگیــرد و ایــن ماهیــت ماننــد ســپری در برابــر ورود نقــص بــه خلقــت
خداونــد هســتند.
نکتــه مهــم در اینجاســت کــه منظــور از عدمــی بــودن شــر ایــن نیســت کــه
شــر اساســا وجــود نــدارد و عــدم محــض اســت بلکــه بــه ایــن معنــا اســت که
آنچــه هســتی اســت عیــن خیــر اســت و نیســتی عیــن شــر و چیزهایــی شــر
هســتند بــه خاطــر ایــن اســت یــک نــوع نیســتی در کنارشــان اســت چــه در
مــورد شــرور اخالقــی و چــه در مــورد شــرور طبیعــی ،هرکــدام آن هــا از ایــن
جهــت مســتلزم نیســتی هســتند شــر محســوب میشــوند ماننــد کــوری کــه
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همــان نبــود بینایــی اســت و ظلــم کــه همــان نبــود عدالــت اســت.
پاسخی دیگر به مساله شر
در میــان فیلســوفان معاصــر در غــرب کــه بــه ایــن موضــوع پرداختــهاســت
آلویــن پالنتنیــگا از جایــگاه ویــژهای برخــوردار اســت .او بــه تبــع آگوســتین
در پاســخ بــه مســاله شــر تئــوری» شــر حاصــل اختیــار اســت» را مطــرح
کــردهاســت.
ـده شــده
در ایــن زمینــه او معتقــد اســت کــه انســان موجــودی مختــار آفریـ 
اســت و اساســا وقتــی مخلــوق ،مختــار شــد ،اینکــه خــدا او را مجبــور کنــد
کــه همــه افعالــش خیــر باشــد و ایــن ماننــد ایــن اســت کــه دایــرهای چهــار
ضلــع داشــتهباشــد.در واقــع ایــن گونــه اســت کــه وقتــی خــدا مخلوقــات
خــود را مختــار آفریــدهاســت ،انتخــاب اینکــه کــدام جهــان را بیافرینــد،
دیگــر فقــط بــه خــود خــدا مربــوط نیســت بلکــه بــه اختیــار مخلوقــات
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مختــار مربــوط اســت.
پاســخهای دیگــری نیــز وجــود دارد از جملــه اینکــه خداونــد عــوض ایــن
رنجهــا را خواهــد داد و یــا اینکــه ایــن رنجهــا هشــداری بــرای انســانها

میباشــد کــه کــه توضیــح و شــرح آنهــا در حوصلــه ایــن نوشــتار نیســت.
پاسخ به مساله اگزیستانسی شر
در مســاله اگزیستانســی شــر تکیــه بــر مســاله عاطفــی دردهــا بــود بــه
همیــن خاطــر در پاســخ بــه ایــن مســاله بــه بحــث از معانــی رنــج و فوایــد
رنــج پرداختــه شــدهاســت .جــان فنبــرگ از کســانی اســت کــه در مقالــهای
بــه ایــن موضــوع پرداختــه اســت.
او در ایــن مقالــه بــه ده فایــده از فوایــد رنــج بــر اســاس تعالیــم کتــاب
مقــدس میپــردازد و بــر اســاس ایــن فوایــد دهگانــه بــه توجیــه مســاله شــر
میپــردازد .او معتقــد اســت ایــن فوایــد بــرای انســان نیــاز اســت البتــه او
نمیگویــد کــه ایــن فوایــد بــرای فــردی کــه در میــان مصیبــت اســت مفیــد
اســت بلکــه هنگامــی کــه کمــی از مصائــب دورتــر شــد میتوانــد بــه ایــن
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مصایــب بیاندیشــد.
از ســوی دیگــر ســیمون وی در مقالــه «عشــق ،خــدا و محنــت» معتقد اســت
کــه محنــت شــدید یعنــی تجمیــع درد تــن ،رنجــوری روح و خــوار شــدن در
اجتمــاع و وجــود چنیــن چیــزی در جهــان بــر اســاس یــک ضــرورت اســت
کــه در تمــام مکانهــا و زمانهــا وجــود دارد .ایــن فشــار بیــش از حــد و
طاقــت فرســا در ایــن دنیــا وجــود دارد و یــک شــگرد معجــزه آســای الهــی
اســت از بــرای اینکــه آدمــی متوجــه شــود مرکــز حقیقــی ایــن عالــم ورای
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مــکان و زمــان اســت و آن خداســت.
ایــن گــزارش مختصــری بــود از آنچــه بــر ســر مســاله شــر رفتــه اســت از
تقریرهــا و پاســخ هــای مختلــف کــه شــیوع ایــن ویــروس کــه همهگیــری آن
ـده بــود ،آن را دوبــاره
باعــث اشــتراک همــه افــراد بشــر در ایــن درد و رنــج شـ 
نقــل محافــل کــردهاســت.
میتــوان گفــت کــه ایــن بحــث کمــاکان جــدال
میــان خدابــاوران و خدانابــاوران خواهــد بــود .امــا
هرچــه میبینیــم صــورت بندیهــای جدیــد از
همــان شــکل قدیمــی برهــان میباشــد و پاســخ
هــا هــم بــه تناســب آنهــا شــکل جدیــد گرفتــه
اســت.
در پایــان برخــی منابــع بــرای مطالعــه بیشــتر
معرفــی میشــود.
 .1خدا وشر ،مایکل پترسون ،حسن قنبر،طه
 .2فلســفه دیــن ،خــدا ،اختیــار و شــر ،محمــد
ســعیدی مهــر ،طــه
 .3دربــاره شــر ،مجموعــه مقــاالت ،زیــر نظــر
نعمیــه پورمحمــدی ،طــه
 .4مجموعه آثار ج ،1ص  149به بعد ،شهید مطهری ،صدرا
 .5آمــوزش فلســفه ج ،2درس  ،70محمــد تقــی مصبــاح یــزدی ،موسســه
پژوهشــی امــام خمینــی(ره)
 .6عقــل و اعتقــادی دینــی ،مایــکل پترســون ،آرش نراقــی ،ابراهیــم ســلطانی،
طــرح نــو
 .1دیویــد هیــوم ،گفــت و گوهایــی پیرامــون دیــن طبیعــی بــه نقــل از مایــکل
پترســون ،خــدا و شــر ص 39
 .2اچ .جــی .مــک کالســکی ،مســاله شــر ،بــه نقــل از مایــکل پترســون .خــدا و
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قــرآن مجیــد در آیــات بســیاری بــه تفکــر در آیــات و نشــانههای آســمانها و
ســتارگان درخشــان و اختالفــات عجیبــی کــه در اوضــاع آنهــا پدیــد میآیــد
و نظــام متقنــی کــه بــر آنهــا حکومــت میکنــد ،دعــوت میکنــد و بــه
ســیر در اقطــار زمیــن و تدبــر در آثــار گذشــتگان و کنجــکاوی در اوضــاع و
احــوال ملــل و جوامــع بشــری و قصــص و تواریــخ ایشــان ،اصــرار تمــام دارد
و بدیــن ترتیــب بــه تعلیــم علــوم طبیعــی و ریاضــی و فلســفی و فنونادبــی
و باالخــره همــه علومــی کــه در دســترس فکــر انســانی اســت و تعلــم آنهــا
بــه نفــع جهــان بشــری و ســعادت بخــش بــرای جامعــه انســانی میباشــد،
دعــوت میکنــد.
فهمیــدن حقایــق قــرآن و تشــخیص مقاصــد آن ،از راه بحثهــای علمــی
بــه دو صــورت ممکــن اســت :یکــی اینکــه مــا در مســئله ای کــه قــرآن
معتــرض آن اســت ،بحثــی علمــی و یــا فلســفی را آغــاز کنیــم و همچنــان
دنبــال کنیــم تــا حــق مطلــب برایمــان روشــن و ثابــت شــود ،آن وقــت
بگوئیــم :آیــه هــم همیــن را میگویــد .ایــن روش هــر چنــد کــه مــورد پســند
بحثهــای علمــی و نظــری اســت ،لکــن قــرآن آن را نمیپســندد
دوم اینکــه بــرای فهــم آن مســئله و تشــخیص مقصــود آن آیــه ،از نظایــر آن
آیــه کمــک گرفتــه ،منظــور از آیــه مــورد نظــر را بــه دســت آوریم(آنــگاه اگــر
بگوئیــم علــم هــم همیــن را میگویــد عیبــی نــدارد) و ایــن روشــی اســت
کــه میتــوان آن را تفســیر خوانــد.
حتــی بســیاری از دانشــمندان و حکمــا در تبییــن و توضیــح بســیاری از
گزارههــای دینــی و قرآنــی ،از دســتاوردهای علمــی اســتفاده کــرده انــد کــه
بارزتریــن نمونــه آن ،تبییــن دقیــق نظــم موجــود در عالــم توســط عالمــه
طباطبایــی بــود .ایشــان بــه ایــن منظــور از دســتاوردهای علمــی کمــک
میگیــرد تــا برهــان نظــم را بــه خوبــی آشــکار ســازد .
امــا ایــن روابــط دو ســویه و متقابــل در مــواردی هــم دس ـتخوش تعارضــات
و چالشهــای بســیار قــرار گرفتــه و میگیرنــد و همیشــه مســیر همــواری
را طــی نکــرده و نمیکننــد .در ایــن نوشــته ســعی بــر بررســی خدمــات و
تاثیــرات مثبتــی بــود کــه علــم بــر دیــن و دیــن بــر علــم داشــته و دارد.
اینکــه تــا کجــا و چگونــه ،مرزهــای ایــن دو عنصــر بــر روی یکدیگــر بــاز
هســتند و تــا چــه حــد یــارای خدمــت بــه یکدیگــر را دارنــد ،بــه زیرکــی و
تــاش دانشــمندان علــوم طبیعــی از یکســو و دانشــمندان علــوم وحیانــی،
عقالنــی و دینــی از ســوی دیگــر وابســته اســت کــه هــر کــدام بــه چــه
طریقــی ایــن دو عنصــر را در خدمــت هــم بــه کار گرفتــه ودر نهایــت کــدام
یــک میتوانــد عنصــر پیشــتازی باشــد بــرای آنکــه خدمــات بیشــتری بــه
رقیبــش ارائــه دهــد .امــا ایــن رابطــه دوســویه بیــن علــم و دیــن همیشــه
محــدود بــه خدمــت یکــی بــه دیگــری نمیشــود و بــر اســاس نظــرات
کارشناســان علــوم دینــی روابــط بیــن ایــن دو در چهــار حــوزه قابــل بررســی
اســت :
 .۱اســتقالل و تمایز
 .۲تعــارض علم و دین
 .۳تداخــل علم و دین
 .۴مکمــل بودن علم و دین
کــه در هــر حــوزه بــه تفصیــل ،هــم علــم و هــم دیــن از یکســو دریچههــای
گوناگونــی بــه روی یکدیگــر میگشــایند و از ســوی دیگــر در مــواردی هــم
مرزهــای خــود را بــه روی یکدیگــر مــی بندنــد.

بــی شــک از بــدو ورود دیــن اســام بــه ایــران ،تحــوالت سرشــاری در
ابعــاد علمــی جامعــه رخ داده اســت .ایــن تحــوالت و دگرگونیهــا بــه قــدری
قــوی و غنــی بودهانــد کــه بــه روشــنی و بــا کمــی تامــل میتــوان دریافــت
ایــن پیشــرفتها و تغییــرات ســرآغاز حرکــت و جهــش ایــران و ایرانــی
بــه ســمت تمدنــی تکامــل یافتــه و پویــا بودهانــد .امــا شــاید نســبت دادن
تمــام ثمــرات ارزنــده علمــی بــه وجــود آمــده در ایــران ،بــه بعــد از ورود
دیــن اســام کمــی غیرمنصفانــه بــه نظــر رســد چــون اگــر کمــی وســعت
دیــد خــود را عمیقتــر کنیــم ،میتوانیــم بــه تواناییهــای قابــل ســتایش
ایرانیانــی بنگریــم کــه قرنهــا قبــل از ورود اســام مــورد توجــه تمدنهــا
و امپراطوریهــای قدرتمنــد در دنیــا بودهانــد.
امــا ایــن تواناییهــا و اســتعدادهای سرشــار نوابــغ ایرانــی بیــش از پیــش
در فضایــی کــه بــا رنــگ وبــوی اســامی تلفیــق شــده بــود ،نمایــان شــد
و نقطــهی اوج ایــن شــکوفایی بــه گفتــه مورخــان در ســدههای چهــارم و
نیمــه اول قــرن پنجــم هجــری بودهاســت.
در ایــن قــرون چهرههــای برجســتهای پــا بــه عرصــه علــم نهادنــد و فنــون
نوینــی وارد ایــن عرصــهی مقــدس کردهانــد .از طرفــی اهتمــام سلســلههای
ایرانــی حاضــر در مســند حاکمیــت بــه علــمآوری و علمآمــوزی هــم در ایــن
درخشــش بســیار مثمــر ثمــر بــوده اســت.
از مهمتریــن دســتاوردهایی کــه دیــن اســام بــرای بعــد علمــی جامعــه
داشــته اســت ،در قالــب معــارف اســامی ،فلســفه ،ریاضیــات و نجــوم ،پزشــکی
و داروســازی ،تاریــخ و جغرافیــا ،ادبیــات ،فیزیــک و شــیمی جلوهگــر شــد و
در هــر حــوزه افــراد مســتعد و کوشــایی ،آ نچنــان شایســتگیهای خــود را
بــه نمایــش گذاشــته و خدمــات علمــی آنهــا هــم بــه قــدری از لحــاظ کیفــی
و کمــی قــوی و مســتحکم بــوده کــه تــا قــرن هــای نزدیــک بعــد از آن قــرون
و دورتــر از آن ،تــا بــه امــروز شــالوده و اســاس بســیاری از علومــی هســتند
کــه گذشــتگان و نیــاکان مــا درآنهــا تحصیــل کــرده و مــا نیــز اکنــون در
آنهــا تحصیــل میکنیــم .
امــا ایــن علــوم تنهــا بــه محــدوده مشــرق زمیــن بســنده نکردنــد و مرزهــای
جغرافیایــی را در نــور دیدنــد؛ بــه طــوری کــه آثــار علمــی موجــود در جهــان
اســام ،در مغــرب زمیــن بــه زبانهــای بســیاری ترجمــه گردید هانــد و
اندیشــمندان و متفکــران غربــی تــا قــرون متمــادی تحــت تاثیــر اندیشــهها منا بع :
و دســتاوردهای دانشــمندان ایرانــی و مســلمان ،نوشــتهها و تفکــرات خــود مقالــه رابطــه علم و دیــن از منظر عالمــه طباطبایی
را جهــت میدادنــد و حتــی در مقــام آمــوزش نیــز از ایــن منابــع الهــام ســال بیســت و سوم _شــماره ( ۲۰۶ویژه فلسفه )
مصطفی اســامی
میگر فتنــد .

جمهــوري اســامي ،يــك نظــام سياســي جديــد و بيســابقه اســت .شــايد
بتــوان آن را از معروفتریــن تالشهــای شــيعه در پاســخ بــه مدرنيتــه دانســت.
نظامــي كــه شــماي اوليــهاش در درسهــاي دهــه  ٤٠امــام خمينــي در نجــف،
شــكل گرفــت .يــك «حكومــت دينــي» بــه رياســت فقيــه بــود .بــه روايــت متون
پيــاده شــده در آن دروس کــه هنــوز هــم موجــود اســت ،هــر فقيــه عادلــي كــه
حكومتــی را تشــكيل داد ،اطاعــت از او واجــب و واليتــش ،در راســتای واليــت
انبيــاء «عليهــم الســام « بــود .حكومــت اســامي نــه جمهــوري و نــه ســلطنتي،
بلكــه حكومــت قانــون الهــي بــر مــردم بــود .پارلمــان و قانونگــذار بشــري
نداشــت و قانــون حكومــت ،محــدود بــه قــرآن و ســنت بــود.
گويــا در مــدل آن زمــان مرحــوم امــام ،تغييــر صحنــه حكمرانــي بشــر از
ابتداییتریــن ســلطنتها تــا انقــاب مشــروطه خودمــان ،يكســره نفــي
ميشــد .البتــه در فضــاي آكادميــك حــوزه كــه سکوالریســم بــه شــدت نهــی
میشــد چیــزی جــز حکومــت الهــی و منتصــب بــه اســام انتظــار نمیرفــت.
امــا امــام ،بــه شــيوه خــودش ،قــدرت مــردم را ميشــناخت .او از معــدود
روحانيــون «آموزنــده» بــود كــه حــرف مــرد را يكــي نميدانســت .بــه عقیــده
مــن در جريــان فعالیتهــا و مــراودات سياســي امــام در دوران تبعیــد که بســیار
او را بــا جریــان چــپ نزدیــک بــه نهضــت آزادی آشــنا کــرد ،دريافــت كــه در
مــدل « حكومــت اســامي» ،بايــد جــوري ،حضــور و اثــر مــردم را پــر رنگتــر
كنــد .خيلــي طــول نكشــيد کــه امــام از نفــي جمهوريــت دســت کشــید .در
آســتانه انقــاب ،عبــارت ناشــناخته «جمهــوري اســامي» در ادبيــات ایشــان،
پررنــگ شــد.
وقتــي نهضــت فراگيــر ایجــاد شــد ،ســخن از اســقاط ســلطنت و ايجــاد حكومت
مردمــي بيــن مــردم آغــاز شــد ،بــه هیــچ وجــه حرفــي از واليــت مطلقــه فقيــه
و مشــروعيت متكــي بــه آســمان نبــود .حتــي بعدهــا ،وقتــي مــردم بــه توصيــه
امــام ،جمهــوري اســامي را فريــاد زدنــد ،روحشــان هــم احتمــال نمــيداد كار
بــه واليــت مطلقــه و نظــارت اســتصوابي و عصــر آیــت اهلل جنتــی بكشــد.
سلطنت زودتر از انتظار فروريخت.
روحانيــت بــراي پــر كــردن خــاء قــدرت ،ســراغ پيونــد دو نظــام «واليــت

فقيــه» و «دموكراســي» رفــت کــه خیلــی هــم وجــه اشــتراکی بــا هم نداشــتند.
خيلــي از مشــكالت مــا ناشــي از ايــن التقــاط اســت .نظامــي ایجــاد شــد كــه
منشــاء و تكليــف قــدرت در آن ،ابــدا معلــوم و شــفاف نبــود .فــرض شــد دو
حاکم(يكــي فقيــه متكــي بــه آســمان و ديگــري صنــدوق ريشــه در ایــران ) در
يــك حکومــت واحــد  ،شــريك خواهنــد شــد.
ایدئولــوژی روحانيــت در ســپردن سرنوشــت يــك ملــت بــه يــك مــدل جدیــد
ایجــاد شــده ،زاييــده «ندانســتن و نشــناختن کافــی از حکمرانــی « بــود .علمــاء
از درجــه پيچيدگــي كشــورداري و حكومتمــدرن ،اصــا تصــوري نداشــتند.
مراجعــه بــه آراء روحانيــون شــاخص در ســالهاي  ٥٦و  ٥٧در مــواردي مثــل
اقتصــاد ،بودجــه ،بانــك ،صنعــت ،ارتــش ،توســعه و روســتا ،نشــان از عمــق ايــن
ناآگاهــي دارد .روحانيــت ،قبــل از تصــرف قــدرت ،آشــنایی کامــل به زمــامداری
یــک کشــور نداشــتند و ایــران صحنــه آموختــن حكومــت شــد و بهشــت ســعي
و خطــا!
يــك مــدل حكومتــي بــا ايرادهــاي اساســي زاده شــد كه از اســنادهای پشــتیبان
و مبانــی فکــری شــناخته شــدهای برخــوردار نبــود .نــه ديكتاتــوري بــود و نــه
دموكراســي و از قضــا ايــرادات هــر دو را هــم داشــت .اصالحــات قانونــي بعــدي
هــم كار را بدتــر كــرد .امــروز بعــد از  ٤٠ســال ،وارد يــك ســاختار حكومتــي
پيچيــده و شــلوغ و درهــم و برهمــي هســتيم كــه گيــج و ناكارآمــد اســت و
بيشتــر انرژيــش در اصطحــكاك داخلــي خــودش هــدر مــيرود .عليرغــم
انبــوه اســناد اســتراتژيك مصــوب ،حتــي تكليــف مــدل توســعهمان روشــن
نيســت.
شــك نــدارم مــدل «جمهــوري اســامي» ،گرفتــار آدمهــاي اشــتباه شــد .بــد
پيــاده و بــد اجــرا شــد .امــا نبايــد فرامــوش كــرد كــه خــود مــدل ،ايــرادات
بنياديــن جــدي داشــت .شناســايي و اصــاح ايــن ايــرادات ،پايــه اصــاح وضــع
كشورســت.
شــاید مشــکالت موجــود در کشــور را بیشتــر از آنکــه ناشــی از مدیریــت
افــراد و اشــخاص بدانیــم بایــد در نظــام سیاســی و اصــاح قوانیــن موجــود
بیابیــم.

«حکومــت جمهــوری اســامی اســت »...ایــن جملــه مطلــع قانــون اساســی
جمهــوری اســامی ایــران اســت .جملــهای دربردارنــده عبــارت «جمهــوری
اســامی» ،عبارتــی جدالبرانگیــز کــه بــه اندیش ـههای رهبــر کبیــر انقــاب
اســامی ،امــام خمینــی(ره) بازمیگــردد و در  12فروردیــن  1358بهعنــوان
پایــه و مبنــای نظــام پــس از انقــاب بــه تصویــب عمومــی رســید .عنــوان
جمهــوری اســامی کــه ترکیبــی جدیــد در میــان انــواع نظامهــای سیاســی
شــناخته میشــود از دو مولفـهی اساســی جمهــوری و اســامی تشــکیل شــده
اســت کــه از ابتــدا و در بحثهــای متعــدد همــواره عــدهای معتقــد بــه توافــق
میــان ایــن دو مفهــوم بودهانــد و عــدهای معتقــد بــه تضــاد میــان آنهــا.
بــی شــک تبییــن ایــن دو مولفــه نقــش مهمــی در درک و تحلیــل دربــاره
حاکمیــت و نظــام سیاســی ایفــا میکنــد .ابتــدا بــه مفهــوم جمهــوری
میپردازیــم .جمهــوری در واقــع واژهای عربــی بــه معنــای مــردم کثیــر اســت
کــه بــه گون ـهای دقیقتــر در فرهنــگ عربــی المنجــد بــه عنــوان» گزینــش
رهبــر توســط امــت یــا دولــت بــرای یــک دوره محــدود ،نــه بــه ارث بلکــه بــه
انتخــاب تــودهای از مــردم یــا امــت» تعریــف شــده اســت .واژهی«»republic
یــا جمهوریــت هــم از کلمــه التیــن «  »resبــه معنــای شــیء و«»pubica
بــه معنــای عمومــی حاصــل شــده اســت و در کل بــه معنــای شــیء عمومــی
متــرادف بــا امــوال و متعلقــات و امــور همگانــی قــرار میگیــرد.
در تعریــف مفهــوم جمهوریــت بایــد بــه تفــاوت آن بــا دموکراســی هــم دقــت
کــرد .دموکراســی بــه صــورت یــک فلســفه اجتماعــی و یــک ایدئولــوژی
مدنظــر قــرار مــی گیــرد کــه در آن ریشــه ی بایدهــا و نبایدهــای جامعــه،
خواســت و اراده عمومــی اســت و اراده ی جمعــی ارزشهــای جامعــه را
تعییــن میکنــد .در حالــی کــه مفهــوم جمهوریــت بــرای معرفــی نــوع
ســاختار و شــیوه اداره کــردن حکومــت بــه کار مـیرود .بــرای قــرار دادن یــک

نظــام در صــف نظامهــای جمهــوری شــرایط زیــر ضــروری است«:مشــارکت
عمــوم ،حاکمیــت ملــی ،انتخابــی بــودن حکوم ـت ،تهدیــد قــدرت سیاســی و
کنتــرل آن ،پاســخگویی ،شــفافیت ،نظــارت همگانــی ،حکومــت قانــون ،اصــل
نمایندگــی ،اصــل تفکیــک قــوا تضمیــن حقــوق مدنــی و سیاســی و  .»...طبــق
ایــن مشــخصهها نظــام جمهــوری در برابــر نظامهــای ســلطنتی و اســتبدادی
قــرار میگیــرد.
و امــا اســامیت؛ اســامیت بیــان کننــده نوعــی از ایدئولــوژی و نظــام ارزشــی
اســت کــه میتوانــد بــه عنــوان ماهیــت و محتــوای یــک قالــب نظــام سیاســی
دربیایــد .بنابــر ایــن بــه معنــی نظامــی از ارزش هــای اســامی اســت کــه
پایــه حکومــت اســت و هــدف حکومــت نیــز تحقــق ایــن ارزشهــا اســت .از
شــاخصههای اســامیت نظــام میتــوان بــه اصــل حاکمیــت الهــی ،اصــل
هدایــت و والیــت ،کرامــت انســانی ،برابــری و مســاوات ،عدالــت ،امانــت دار
بــودن زمامــدار و احــکام و موازیــن الهــی اشــاره کــرد.
بــا توجــه بــه مقدمههــای بــاال و همــان طــور کــه در کالم افــرادی مثل«شــهید
مطهــری» میخوانیــم کلمــه جمهــوری شــکل حکومت پیشــنهاد شــده و کلمه
اســامی محتــوای آن را مشــخص میکنــد .بنابرایــن نــوع نظــام جمهــوری
اســامی ترکیبــی جدیــد اســت ،کــه نــه شــباهتی بــه دموکراسـیهای غربــی
دارد و نــه شــباهتی بــه نظامهــای اســامی کــه تــا کنــون وجــود داشــتهاند.
ایــن ترکیــب کــه میتــوان آن را از درخش ـشهای انقــاب اســامی دانســت
تبلــور مــردم ســاالری دینــی اســت کــه یکــی از ارکان مهــم نظــام سیاســی
اســامی اســت .پــس جمهوریــت نــه تنهــا بــا حکومــت اســامی منافاتــی ندارد
بلکــه زمانــی کــه مثــل یــک بــدن در خدمــت روح اســامی باشــد میتوانــد
مــردم ســاالری دینــی را تحقــق بخشــد و جامعــه اســامی را بــه ســرمنزل
مقصــود برســاند.

آدولــف هیتلــر ،مــردی کــه رویــای فاشیســم را در ســر داشــت؛ هیــچ
وقــت فکــر نمیکــرد بعــد مرگــش عقدههــای درگلومانــده یهودیــان
کمــپ ،کــه نظارهگــر کورههــای آدمســوزی بودنــد؛ قراراســت در
خاورمیانــه ســر بــاز کننــد و هرتــزل را تبدیــل بــه یــک تئوریســیم
کنــد و ایــدهاش را بــه جــان مــردم ســرزمین زیتــون بیانــدازد .حتــی
خــود تئــودور هرتــزل هــم از آن دنیــا از ایــن همــه آشــوبی کــه بــا
ذهــن آشــفتهاش مبنــی بــر تشــکیل دولــت یهــود بــه پــا شــده انگشــت
بــه دهــان ماندهاســت .آشــوبی کــه صــد ســال اســت مــردم خاورمیانــه
آن را بــا گوشــت وپوســت و اســتخوان خــود حــس کردنــد ،اســرائیل
چــه بــه تعبیــر بهاییهــا حامــی حقــوق بشــر باشــد چــه بــه تعبیــر
مرحــوم امــام غــده ســرطانی ،معضــل تمــام کســانی اســت کــه دو خــط
از سیاســت ســر در میآورنــد چــه در مقــام دفــاع از آنچــه در مقــام
انــکار .معضلــی کــه اگــر از کشــتارهای بــی ســابقهای کــه در تاریــخ
معاصــر بــر جــا گذاشــته اســت بگذریــم؛ حتــی بــه روان ورزشــکاران
ایرانــی هــم رحــم نکــرده ،بــه حــدی کــه بیشتــر از تــرس از شکســت،
کابــوس مواجــه شــدن بــا حریفــی اســرائیلی را داشــته باشــند .اگــر از
تحلیلهــای معــروف افــراد صاحــب نامــی کــه گــوزن را بــه شــقایق
ربــط میدهنــد عبــور کنیــم ،فــارغ از تمــام احساســات انســان دوســتانه
و طبــع حقــوق بشــری ،بــا بررســی مفــاد حقــوق بینالملــل عمومــی بــه
عــدم مشــروعیت ایــن رژیــم میرســیم .امــا بــه راســتی ماهیــت اســرائیل
در حقــوق بینالملــل چیســت؟ آیــا یــک کشــور قلمــداد میشــود؟
در عرصــه حقــوق بینالملــل بــرای اینکــه ســرزمینی را بــه عنــوان
یــک کشــور قلمــداد کننــد بــه معاهــده مونتــه ویدئــو در  26دســامبر
 1933منعقــد شــد مراجعــه میکننــد .بــه موجــب ایــن معاهــده ،چهــار
شــرط اساســی بــرای بــه رســمیت شــناخته شــدن یــک دولــت مســتقل
مطــرح اســت :الــف :جمعیــت ثابــت ب :مرزهــای مشــخص ج :حکومــت د:
توانایــی برقــراری ارتبــاط بــا ســایر دولتهــا .ایــن شــروط اساســی و در
یــک خــط هســتند بــه طــوری کــه نبــود هــر یــک از آنهــا باعــث از بیــن
رفتــن دیگــری میشــود .حــال هرکــدام از اینهــا را بــرای رســیدن
بــه جــواب بررســی میکنیــم .اگــر جمعیــت ثابــت را بــا معیارهــای
اســرائیل جمــع بزنیــم بــه خطــا میرســیم .چــرا کــه جمعیتــی کــه
اســرائیل بــا آن اعــام موجودیــت میکنــد مجموعــه افــرادی از یهودیــان
مهاجــر هســتند کــه هیــچ پیونــد نــژادی بیــن آنهــا برقــرار نیســت .در
تئــوری تشــکیل اســرائیل بــه عنــوان یــک کشــور صرفــا مذهــب یهــود
بــه ملــت یهــود تبدیــل شــده؛ هماهنطــور کــه نتانیاهــو نخســت وزیــر
ایــن رژیــم اعــام میکنــد کــه بایــد بــرای ملــت یهــود حــق حیــات
قائــل شــد .امــا ملتــی کــه بــا تبعيــد بومیــان فلســطيني بــا توســل بــه
زور تشــکیل شــده کــه بارهــا هشــدار ســازمانملل را مبنــی بــر خطــر
افتــادن حقــوق فلســطینیان دریافــت کــرده ،بــا جنــگ و گریــز تحــت
عنــوان جمعیــت درآمــده اســت .کشــتار بــرای گــردآوری جمعیــت واحــد
بــا قوانیــن آمــره حقــوق بینالملــل در تضــاد اســت و مفهومــی کــه
رژیــم اســرائیل تحــت عنــوان جمــع شــدن عــدهای همکیــش بــه عنــوان
جمعیــت ارائــه میدهــد بــا تعاریــف موجــود از جمعیــت در حقــوق
بین-الملــل تناقضــی اساســی دارد پــس ایــن رژیــم شــرط اول معاهــده
را دارا نیســت .امــا اگــر بــه عنصــر دوم ذکــر شــده در معاهــده یعنــی
ســرزمین بپردازیــم میبینیــم کــه هیچــگاه یــک یهــودی نمیتوانــد
وطــن خــود را اســرائیل بدانــد؛ چراکــه طبــق مقــررات بینالملــل،

وطــن ســرزمينی اســت كــه گروهــي از انســانهاي متجانــس در
نســلهاي پيدرپــي آن را در اختيــار داشــتهاند ،بــه گونــهاي كــه
پيونــد ميــان ايشــا ن،پيوند خودبهخــودي و طبيعــي اســت .جداســازی
فلســطین توســط اســرائیل در  14مــه  1948چــون بــدون اطــاع مــردم
آن کشــور بــوده از مشــروعیت برخــوردار نیســت و بدیهــی اســت کــه
بدســت آوردن یــک ســرزمین ،بــدون مجــوز و بــا توســل بــه زور در نظــم
بینالملــل مطــرود اســت .حــال آنکــه شــاهد آن هســتیم ایــن رژیــم
از ابتــدا حمــات مکــرر بــه همســایههای عــرب خــود را در دســتور کار
قــرار داده و بــا تســخیر بلندیهــای جــوالن و جنــگ  33روزه لبنــان،
بــه قطعنامــه صــادر شــده از ســازمان ملــل متحــد مبنــی بــر عقــب
نشــینی نظامیــان صهیونیســتی بیتوجهــی کــرده .همچنیــن اســرائیل،
بــا عــدم تعییــن مرزهــای رســمی ،هیــچ ســرزمین معینــی را بــا مــرز
مشــخص شــده بــرای حکومتــش عنــوان نکــرده؛ کــه ازایــن طریــق
نبــود شــرط دوم بــه طــور فاحشــی مشــخص میشــود .در مــورد شــیوه
حکومــت کــه عنصــر ســوم قیــد شــده در ایــن معاهــده اســت ،بایــد گفــت
پیداســت کــه حکومــت اســرائیل نماینــده همــه مــردم فلســطین نیســت.
اســرائیل میــان مذهــب و ملیــت یــک فــرد ســاکن در قلمــرو اشــغالی
تفــاوت قائــل میشــود .بدیهــی اســت کــه رفتارهــای رژیمــی کــه کــه
شــهروندان فلســطینی کــه حــق آب و گل در ایــن قلمــرو دارنــد را
درجــه دو حســاب کــرده و تمــام امتیــازات خــوب از آن یهودیــان مهاجــر
از لهســتان و روســیه میشــود .همچنیــن نظــام آپارتایــدی فاحشــی
کــه بیــن مســلمانان و یهودیــان برقــرار میکنــد ،باعــث نقــض گســترده
حقــوق اعــراب ســاکن شــده و سرزمينهايشــان را بــه بهانههــاي واهــي
تصاحــب ميكنــد حقــوق و مســئولیت برابــر را زیــر ســوال میبــرد
و منافــع اغنیــا را تامیــن میکنــد نميتوانــد نماينــده همــه مــردم
باشــد کــه تضــاد اساســی بــا قوانیــن آمــره حقــوق بینالملــل دارد و
شــرط ســوم را هــم دارا نیســت .امــا در مــورد شــرط چهــارم رژیــم
صهوینســیتی کــه بــا تئــوری برتــری نــژاد یهــود ،همــواره باقــی مــردم
جهــان را پســت از خــود میدانــد ،نمیتوانــد روابــط خوبــی بــا باقــی
مــردم جهــان داشــته باشــد .اگــر از ایــن مــورد هــم چشــم پوشــی کنیــم
زیــر پــا گذاشــتن قوانیــن تجــارت بیــن الملــل در مبــادالت بــا اتحادیــه
اروپــا و تجــاوز گســترده و برنامهریــزی شــده ضــد حقوقبشــر و زیــر
پــا گذاشــتن قوانیــن بینالمللــی بشــر دوســتانه بارزتریــن صفــات رژیــم
اشــغالگر اســرائیل اســت .همچنیــن ســرویس اطالعاتــی موســاد اســرائیل
کــه بارهــا از جملــه هنــگام تــرور دانشــمندان ایرانــی و بــرای از بیــن
بــردن مخالفــان بــه تروریســم دولتــی محکــوم شدهاســت نمیتوانــد
چهــره مطلوبــی را از خــودش در برقــراری بــا دیگــر دولتهــا احــراز
کنــد و شــرط چهــارم معاهــده را هــم نــدارد .شــاهد هســتیم کــه تمــام
اقدامــات ایــن رژیــم مخالــف نظــم عمومــی و قوانیــن آمــره اســت و در
حقــوق بینالملــل مطــرود اســت بــه عــاوه هیــچ کــدام از شــرایط قیــد
شــده در معاهــده مونتــه ویدئــو را بــرای اینکــه یــک کشــور قلمــداد
شــود نــدارد و در دامنــه حقــوق بینالملــل عمومــی فاقــد مقبولیــت
و مشــروعیت اســت بلکــه در عرصــه حقــوق بشــرهم کلونــی اســتعمار
اروپایــی قــرن  21را در ذهنهــا جــاری میکنــد .امــا اینکــه در
صحــن ورودی ســازمان مللمتحــد ،پرچــم منتصــب بــه ایــن رژیــم در
کنــار پرچــم ســایر کشــورها دیــده میشــود خــود بــه دالیــل دیگــری
اســت کــه توضیــح آنهــا در ایــن متــن نمیگنجــد.

درحــال مطالعــه کتابــی هســتید و دائمــا بــه اینکــه کتــاب کــی تمــام میشــود
تــا بــه ســراغ فعالیــت بعــدی برویــم فکــر مــی کنیــم .شــمردن تعــداد صفحــات تــا
رســیدن بــه پایــان کتــاب حتمــا بــرای همــه مــا اتفــاق افتــاده اســت .اتفاقهای ـی
مثــل انتظــار کشــیدن در ایســتگاه اتوبــوس ،منتظــر ایســتادن در صفهــای طوالنــی
و ...کــه در زندگــی روزمــره بــا آنهــا زیــاد ســروکار داریــم .باعــث ایجــاد مــال در
زندگــی مــا میشــوند بــه اصطــاح ملــول میشــویم .مــال بــه تعبیــری زمانــی رخ
میدهــد کــه نمیتوانیــم آنچــه را میخواهیــم انجــام دهیــم یــا مجبــور هســتیم
کاری را انجــام دهیــم کــه نمیخواهیــم .حتــی ممکــن اســت مقصــد مــا بــا اتوبــوس
مثــا مراســم تعضیــت یکــی از عزیزانمــان باشــد کــه برایمــان رنــجآور اســت ،امــا
قــرار گرفتــن در شــرایطی نامطلــوب کــه کاری بــرای تغییــر آن از دســتمان بــر
نمیآیــد مــالآور اســت .مــال عنصــری انتقــادی اســت یعنــی نارضایتــی از وضــع
موجــود را در پــی دارد .فالســفه یکــی از عوامــل ایجــاد مــال را قــوه تخیــل آدمــی
مــی داننــد چراکــه اگــر تخیلــی نداشــتیم هرگــز دچــار مــال نمیشــدیم چــون
آنچــه بــود را میپذیرفتیــم .مــال در ایــن روزهایــی کــه در قرنطینــه خانگــی
هســتیم برایمــان ملموستــر شدهاســت چراکــه در شــرایط نامطلوبــی هســتیم
و مطلوبهــای برنامهریــزی شــده دیگــر قابلیــت انجــام نــدارد و قــادر بــه تغییــر
ایــن شــرایط هــم نیســتیم و ایــن باعــث بــه وجــود آمــدن مــال در مــا میشــود.
مالل و معنا
شــوپنهاوور اولیــن فیلســوفی کــه مــال را وارد فلســفه غــرب کــرد معتقــد
اســت«:زندگی هــر انســانی همچــون آونگــی میــان رنــج و مــال در نوســان اســت».
یعنــی اگــر بــه مطلوبمــان نرســیم دچــار رنــج مــی شــویم و اگــر بــه مطلوبمــان
برســیم گرفتــار مــال میشــویم .بــه بیانــی دیگــر در گذشــته تقابــل را میــان
لــذت و رنــج می-دانســتند یعنــی یــا یــک چیــز را داریــم و از آن لــذت میبریــم
یــا نداریــم و رنــج میبریــم .امــا بــا گذشــت زمــان دریافتنــد کــه تقابــل اصلــی
میــان رنــج و مــال اســت یعنــی یــا یــک چیــز را نداریــم و دچــار رنــج مــی شــویم
یــا داریــم و دچــار لذتــی کوتــاه مــدت میشــویم و بعــد از گذشــت زمــان لــذت
جــای خــود را بــه مــال مــی دهــد و ملــول میشــویم .در بیانــی دیگــر آن چیــز
معنــای خــودش را بــرای مــا از دســت میدهــد ،مــال و معنــا در مقابــل یکدیگــر
قــرار دارنــد یعنــی عامــل اصلــی ایجــاد مــال نبــود معنــا در زندگــی اســت و بــرای
یافتــن معنــا در زندگــی دائمــا در حــال جســتوجو معناهــای کاذب هســتیم کــه
بعــد از گذشــت زمانــی خــود باعــث ایجــاد مــال میشــوند.
مالل و مدرنیته
مــال متعلــق بــه دنیــا مدرنیتــه اســت ،ایــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه در گذشــته
مــال وجــود نداشــته اســت بلکــه در گذشــته مــال فقــط گریبانگیــر طبقــه
خاصــی از جامعــه مثــل اشــراف و روحانیــون بودهاســت .دلیــل ایــن مســئله
ماشینیشــدن دنیــای نویــن اســت ،بســیاری معتقــد هســتند کــه انســان امــروزی
بــه دلیــل ماشــینی شــدن زندگــی اوقــات فراغــت بیشــتری دارد بــه همیــن دلیــل
ملــول میشــود .یکــی دیگــر از عوامــل ملــول شــدن آدمــی در دنیــا نویــن وجــود
رســانههای متعــدد هســت .رســانههای امــروزی در جهــت فــرار از مــال تــاش
زیــادی کــرده انــد تــا دســتیابی راحتتــر بــه دانــش میســر شــود ،ایــن ممکــن
اســت در نــگاه اول خــوب بنظــر برســد امــا واقعیــت ایــن اســت کــه بخــش زیــادی
از ایــن اطالعــات ســر و صــدای بیهــوده اســت .رســانهها بــا ســاختن معناهــای
متعــدد یافتــن معنــا در زندگــی را ســختتر میکننــد بــه بیانــی دیگــر امــروزه
بــا کمبــود معنــا مواجــه نیســتیم بلکــه ســختی کار آنجاســت کــه آدمــی در بیــن
وفــور معناهــا ،معنــا واقعــی را بیابــد.
مالل وسرگرمی
رشــد بیــش از انــدازه صنعــت بــازی و ســرگرمی نشــانه فــرار دائمــی انســان از
مــال میباشــد .میتــوان گفــت انســان امــروزی بــرای فــرار از مــال بــه ســراغ
هــر چیــز جالبــی مــیرود و جالــب بــودن اشــیا و مــالآور بــودن اشــیا دو نقطــه
مقابــل یکدیگــر هســتند .یکــی از دالیــل رشــد صنعــت مــد در دنیــای امــروز میــل
بــه جالــب بــودن اشــیا در انســان مــدرن اســت انســان مــدرن میکوشــد بــا ایجــاد
معناهــای کاذب از مــال بگریــزد امــا بــه گفتــه شــوپنهاوور کــه در بــاال ذکــر شــد

دیــری نمیپایــد کــه لــذت جــای خــود را بــه مــال میدهــد .ایــن میــل بــه
جالــب بــودن تنهــا محــدود بــه اشــیا نیســت بلکــه در مــورد عالقــه بــه آدمــی نیــز
صــدق میکنــد.
در رمان آلبرکامو ،ســقوط ( ،)۱۹۵۶کلمنس در صحبت با غریبهای میگوید:
«مــردی را میشــناختم کــه  ۲۰ســال از زندگــیاش را صــرف زنــی پریشــانفکر
کــرد ،همــه چیــزش را بــه پــای او ریخــت ،دوســتیهایش ،کارش ،حرمتــی کــه
در زندگــی داشــت .و شــبی فهمیــد دیگــر آن زن را دوســت نــدارد .تمــام اینهــا
از ســر مــال بــوده ،همیــن و بــس ،مثــل بیشــتر مــردم .بــه همیــن خاطــر ،صرف ـاً
بــا تکیــه بــر تخیــل خــود ،یــک زندگــی پــر از پیچیدگــی و رؤیــا بــرای خــود
ساختهاســت .بایــد کاری کــرد ،و مــال ریشــۀ بســیاری از تعهــدات بشــری اســت.
ـی بــدون عشــق ،حتــی جنــگ ،حتــی مــرگ».
بایــد کاری انجــام شــود ،حتــی بردگـ ِ
کســانی کــه از مــال عمیــق رنــج میبرنــد بیشــتر دچــار رفتارهــای پــر خطــری
مثــل مصــرف مــواد مخــدر ،الــکل ،ســیگار ،اختــاالت تغذیــه ،بــی بنــد و بــاری
جنســی ،خشــونت ،خودکشــی و افســردگی میشــوند.
در ادامــه بــرای درک بهتــر مــال بــه بررســی انــواع مــال از دیــدگاه چنــد فیلســوف
میپردازیــم.
مالل از دیدگاه مارتین دالمن
 _۱مــال موقعیتــی :ایــن نــوع مــال مرتبــط بــا زمــان و مــکان موقعیتــی اســت کــه
در آن قــرار داریــم .کــه بــا تغییــر زمــان یــا مــکان میتــوان از آن رهایــی یافــت.
مثــل زمانــی کــه در مراســم ســخنرانی نشســتهایم کــه برایمــان مــالآور اســت بــا
تغییــر مــکان یعنــی بیــرون رفتــن از مراســم یــا تغییــر زمــان یعنــی بعــد از پایــان
مراســم میتــوان از ایــن نــوع مــال رهایــی یافــت.
 _۲مــال برخواســته از اشــباع :ماللــی کــه ناشــی از بیــش از حــد از چیــزی داشــتن
اســت کــه باعــث میشــود بقیــه چیزهــا بــرای مــا بیمعنــا و بیهــوده شــود.
 _۳مــال وجــودی :ایــن نــوع مــال مرتبــط بــه زمانــی اســت کــه دنیــا بــرای آدمــی
بیمعنــا میشــود و روح انســان از هــر چیــز تهــی میشــود و از وضــع موجــود
ناراضــی اســت امــا نمیدانــد بــه دنبــال چیســت و چــه چیــزی را گــم کردهاســت.
عــدهای راه بــرون رفــت از ایــن نــوع مــال راه ارتبــاط بــا خــدا و عرفــان میداننــد.
 _۴مــال خالقانــه :ویژگــی بــارز ایــن نــوع مــال ایــن اســت کــه منجــر بــه
خروجــی مثبتــی میشــود و فــرد بــه ســاختن کار جدیــدی دســت میزنــد .نقطــه
مثبــت و خــوب مــال همیــن نــوع مــال میباشــد .بســیاری از فالســفه معتقــد
هســتند فلســفه از دل مــال بیــرون آمدهاســت .برترانــد راســل بهخاطــر تبلیغــات
صلحطلبانــه ،چهارونیــم مــاه در زنــدان بریکســتون بــود ،امــا ایــن شــرایط را بــرای
خالقیــت مناســب یافــت:
«از بســیاری جهــات زنــدان را جــای مطلوبــی یافتــم درگیــری ای نداشــتم ،نیــازی
نبــود دربــارۀ چیــزی تصمیمــی بگیــرم ،نگــران افــرادی نبــودم کــه بنــا بــود بــا مــن
تمــاس بگیرنــد ،کســی در کارم وقفــه ایجــاد نمیکــرد .مــدام مطالعــه میکــردم؛
کتــاب مقدمـهای بــر فلســفۀ ریاضــی را نوشــتم و کار بــر روی کتــاب تحلیــل ذهــن
را آغــاز کــردم ی ـک بــار کــه داشــتم ویکتوریــنهــای واالمقــام جــان اســتراچی را
میخوانــدم ،شــروع کــردم بــه قهقه ـهزدن .زندانبــان آمــد و بــه مــن تذکــر داد و
گفــت نبایــد فرامــوش کنــم کــه زنــدان محلــی بــرای مجــازات اســت».
ایــن تقســیم بنــدی همپوشــانی هــای باهــم دارنــد امــا هریــک
تفــاوت هــای روشــنی نیــز دارنــد.
(ادامه این مطلب را در شــماره بعدی بخوانید)
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رفتــن بــه دامــن طبیعــت در روز ســیزده فروردیــن معنایــی جــز
دفــع بــه اصطالح«نحوســت ســیزده» نداشــت .البتــه امــروز طرفــداران
نحوســت ســیزده بســیار کمتــر شــد هاند و اکثــر افــراد ،آخریــن روز
تعطیــات را صرفــاً بــرای تفریــح بیــرون میرونــد.
بحــث امــروز مــن درباره«خرافــه  »13اســت و شــاید بهتــر اســت کــه
بگویم«دفــاع از  .»13ایــن عــددی کــه بــدون ارتــکاب هیــچ جــرم
و جنایتــی ،بشــر او را محکــوم کــرده و بــرای او نحوســت قائــل
شد ها ســت .
در میــان همــه اشــیائی کــه بشــر بــرای آنهــا نحوســت قائــل اســت
اعــداد ســهم بیشــتری دارنــد و در میــان اعــداد ،بــرای عــدد
13نحوســت بیشــتری در نظــر میگیرنــد .حــال چطــور شــده اســت
کــه ایــن عــدد ایــن طــور از کار درآمــده اســت؟
بــه نظــر مــن دو خاصیتــی کــه در بشــر هســت ســبب پیدایــش فکــر
نحوســت در اشــیاء و اعــداد شد هاســت .یکــی اینکــه بشــر بــه طــور
کلــی خودخــواه اســت ،یــک حالــت گریــز از مرکــزی در مســئله تقبــل
مســئولیتها دارد ،یعنــی نمیخواهــد مســئولیت شکســتهای
خــودش را متوجــه خــودش بکند.همیشــه دنبــال ایــن میگــردد کــه
یــک چیــز دیگــری پیــدا کنــد و بگویــد ایــن شکســت یــا ایــن بدبختــی
کــه پیــدا شــد ،بخاطــر فکــر مــن نبــود یــا بخاطــر عــادت اشــتباه مــن
نبــود ،کــه باعــث ایــن شکســت شــد ،دلیلــش چیــز دیگــری بــود .بشــر
بــرای اینکــه از تقبــل مســئولیتها فــرار کنــد ،آمــده اســت بــرای
اشــیاء ،بــرای  ،13بــرای صــدای کالغ نحوســت قائــل گردید هاســت.
خاصیــت دیگــر ،روح تنبلــی اســت کــه در انســان میباشــد .انســان
وقتــی بخواهــد علــت قضایــا را بفهمــد ،بایــد از طریــق علمــی کاوش و
جســتجو کنــد تــا علــت واقعــی اشــیاء را درک کنــد؛ ولــی بــا خیــال،

همــه قضایــا را زود میشــود حــل کــرد.
اگــر در جنگــی شــرکت کردیــم و شکســت خوردیــم ،چنانچــه بنــا
بشــود روی اصــول دقیــق علمــی بررســی کنیــم کــه چــرا شکســت
خوردیــم ،دو ناراحتــی دارد؛ یکــی اینکــه میرســیم بــه اینکــه
خودمــان مســئول ایــن شکســت بودیــم؛ دوم اینکــه مد تهــا بایــد
زحمــت بکشــیم ،بــه خودمــان رنــج بدهیــم تــا علتهــا را بــه
دســت بیاوریــم؛ بعــد رنــج دیگــری متحمــل شــویم آن علتهــا را
از میــان ببریــم و وضــع خودمــان را اصــاح کنیــم .ولــی بــا یــک
کلمــه خودمــان را راحــت میکنیــم ،میگوییــم علــت اینکــه مــا در
ً
مثــا در روز چهارشــنبه
ایــن جنــگ شکســت خوردیــم ایــن بــود کــه
شــروع کردیــم یــا روز  13بــود یــا وقتــی کــه از شــهر خودمــان خــارج
میشــدیم ســگی جلــو مــا درآمــد.
مــن خیــال میکنــم بزر گتریــن کشــفی کــه در دنیــا بــه حــال بشــر
مفیــد و ســعادتمند اســت و بســیار ارزنــده اســت ولــی بشــر کمتــر
میخواهــد زیــر بــار آن بــرود ایــن کشــف اســت:
« َد وا ُؤ ک فیــک َو دا ُؤ ک ِم ْنک»
ای بشــر! دردت از خــودت برمیخیــزد ،منشــأ بدبختــی تــو خــودت
هســتی ،سرنوشــت شــوم تــو بــه دســت دیگــری نیســت وهمچنیــن
تبدیــل سرنوشــت هــم جــز بــه دســت خــودت نیســت.
آیــا برویــم بیــرون شــهر ،ســبز هها را گــره بزنیــم و از خانــه بیــرون
بریزیــم تــا از نحســی خــارج شــویم؟!
آیــا تو بــا آن کارها از نحوســت بیرون میآیی؟!
 13چــه گناهی دارد؟
از ســبزه گره زدن چه کاری ســاخته اســت؟!
برگرفتــه از کتــاب پانــزده گفتار اثر اســتاد مرتضــی مطهری

حتمــا شــما هــم مثــل مــن بودیــد یــا حداقــل ایــن تجربــه را درک میکنیــد
کــه وقتــی پشــت نیمکــت کالس اول نشســتم ،زیــر چشــمی کالس دومیهــا
را میپاییــدم و فکــر میکــردم آقــای مصطفــوی ،معلــم کالس دوم مدرســه بــه
آ نهــا چــه درس میدهــد .ایــن حــس همیشــه بــا مــن بــود .بــرای بزر گتــر
شــدن ،لَــه لَــه مــیزدم .خیلــی از رویاهــای مــن وهمنســلهایم بــا ایــن جملــه
شــروع میشــد«:وقتی کــه بــزرگ شــدم »...یــا «اگــراالن بــزرگ بــودم .»...
مــا نســل انتظــار بودیــم .چشــم میدوختیــم بــه آینــد های کــه قــرار بــود از
راه بیایــد و در آن رویاهایمــان را زندگــی کنیــم .هنوزهــم ،چنیــن اســت.
نمیدانــم برایتــان پیــش آمــده یــا نــه؛ ولــی بارهــا شــده اســت کــه صبــح از
خــواب برخاســتم وعکسهایــی از منظر ههــای زیبــا را الیــک کــردم کــه جوانــی
در های
عضالنــی درآن ،دارد از صخــر های بــاال م ـیرود و رودخان ـهای خروشــان و ّ
سرســبز را پشــت ســر دارد.
حتمــا داخــل گرو ههــای خانــواد های عکسهایــی از صبحانههــای مقــوی را
دیدیــم کــه بــه آب پرتقــال و خاویــار و هــزار جــور خوراکــی خوشــمزه دیگــر
ُمزیــن اســت .عکــس را دید هایــم و بعــد چــای کمرنــگ و نــان نــه چنــدان
معطرمــان را بــا پنیــر خورد هایــم و روزمرگــی کســالتبار تکرار یمــان را آغــاز
کرد هایــم.
مــا همیشــه منتظــر بودیــم و منتظــر هســتیم کــه یــک روز خــوب از راه برســد.
روزی کــه در آن داســتانی دراماتیــک رقــم میخــورد و مــا در آن نقــش اول
را بــازی میکنیــم .کســی کــه ســدها را یکــی پــس از دیگــری برمــیدارد و
مثــل ابرقهرما نهــای هالیــوودی همــه او را دوســت دارنــد .مــا منتظریــم و فکــر
میکنیــم شــاید چنیــن روزی بیایــد....

طبیعــت مهمتریــن متغیــر محیطــی اســت کــه زندگــی انســان را از ابتــدای
تاریــخ تحــتتاثیــر قــرار داده اســت و لــذا نقــش موثــر آن در ســیر تکامــل انســان
همــواره مــورد توجــه و بررســیهای عمیــق اندیشــمندان علــوم مختلــف قــرار
گرفتــه اســت .امــروزه ریشــه بخشــی از بحرانهــای انســانی و روابــط اجتماعــی
در نــگاه بــه پیشــینه تاریخــی محیــط زندگــی جســتوجو میشــود کــه انســان
در تعامــل بــا آنهــا بــوده اســت .ایــن تغییــرات لزوم ـاً بــه صــورت کوتــاه مــدت
ایجــاد نمیگــردد بلکــه در گــذر زمــان و تغییــر نســلها در رفتــار انســانها ب ـه
تدریــج نمــود پیــدا میکنــد.
از رهگــذر یافتههــای شــهودی و علمــی میتــوان بــه اهمیــت مســئولیتپذیــری
انســان در برابــر محیــط اطرافــش پــی بــرد.
و ایــن ســبب میشــود کــه بــه برخــی از مســائل بــا جزئیــات کافــی نگریســته
شــود .چنیــن بــه نظــر میرســد کــه در طــول تاریــخ دو نــوع نــگاه بــه طبیعــت
وجــود داشتهاســت کــه بــه دو بخــش ارزش گرایانــه و علمی_مــادی قابــل تقســیم
اســت .در نــگاه علمی_مــادی طبیعــت از الهــام بخشتریــن عوامــل محیــط
پیرامــون انســان محســوب و بــه عنــوان نظامــی هماهنــگ و قابــل بهرهبــرداری
شــناخته میشــود  .از ایــن رو طبیعــت الگــوی هوشــمند محســوب میشــود
کــه بســیاری از طرحهــای خالقانــه در حوزههــای تکنولــوژی و فرامــدرن نیــز
از فرآیندهــای جــاری در آن را مــی گیــرد .در کنــار الگوبــرداری ،البتــه طبیعــت
بــه عنــوان مــاده خــام قابــل فــرآوری و قابــل برداشــت شــناخته میشــود کــه
امــکان تغییــر در نظــام آن بــرای بهــره وری وجــود دارد.
در مقابــل در نظــام ارزش گرایانــه طبیعــت بخشــی از نظــام و ســازمان ارزشــی هــر
فرهنــگ بــه حســاب میآیــد .در ایــن نظــام ارزشــی افــراد متاثــر از ارزشهایــی
اســت کــه بیانگــر عقایــد راســخ آنهــا نســبت بــه اعمــال ،حــاالت و رفتارهایــی

کــه نســبت بــه موضــوع هــای مختلــف شــناخته میشــوند.
از ســوی دیگــر ارزشهــای پذیرفتــه شــده فــرد ،تاثیــر عمیقــی در نگــرش افــراد
دارد کــه در نهایــت منجــر بــه آشــکار شــدن ایــن ارزشهــا در رفتــار افــراد
میشــود .در ایــن رویکردهــا و رفتارهــای انســان همــراه بــا احتــرام و توجــه بــه
طبیعــت بــه عنــوان امــری ارزشــمند اســت .لــذا نــوع نــگاه افــراد بــه موضوعهــای
یکســان از عوامــل زیــادی تأثیــر میپذیــرد کــه میتوانــد بــه تنهایــی تفســیر
آنهــا از موضــوع مــورد نظــر را دس ـتخوش تغییــرات جــدی نماینــد .طبیعــت
بــه عنــوان نخســتین بســتر شــکلگیری فضاهــا و عناصــر مصنــوع اســت کــه
در آن کوچکتریــن مداخلــه از ســطح مناســب ســازی و دسترســیپذیری تــا
دخالــت هــای گســترده کالبــدی در حــد شــهر و ســکونت گاه اتفــاق میافتــد.
طبیعــت بســتر شــکلگیری شــهر نیــز اســت و هــر چقــدر هــم کــه محیــط
انســان ســاخت باشــد در آن حضــور دارد.
تلفیــق فضاهــای انســان ســاخت بــا عناصــر طبیعــی ،مجموعــهای از زیباتریــن
تــا بدتریــن چشــم اندازهــای بشــری را ایجــاد میکنــد کــه بــا نــوع نگــرش
ســازندگان نســبت بــه طبیعــت ارتبــاط مســتقیم دارد.
در پایــان میشــود گفــت آنچــه هســته اصلــی طبیعــت گــردی را شــکل
میدهــد چیــزی نیــس جــز عشــق انســان بــه طبیعــت و میــل کودکانــه-اش
بــرای بازگشــت بــه آغــوش و دامــان زمیــن همــان جایــی کــه ســهراب ســپهری
از آن(دســت مرطــوب حیــات) یــاد میکنــد و همــان جایــی کــه وقتــی خورشــید
در میآیــد متولــد بشــویم.
ایــن مطالــب بــرای ایــن گفتــه شــد کــه یــادآور شــویم طبیعــت و انســان دو
نقطــه مقابــل هــم هســتند کــه هرکــدام زندگــی دیگــری را از جهاتــی تامیــن
میکننــد .

مدتهــا اســت کــه خیلــی از مــا منتظــر آمــدن منجــی بشــریت بقیــه اهلل االعظــم هســتیم.
امــا افســوس کــه حتــی در انتظــار کشــیدن هــم خــوب عمــل نکردیــم و ســاهی بودنمــان
کاردسـتمان داده .بــه هــر حــال ایــن روزهــا بیشــتر از هــر زمانــی جهــان احســاس نیــاز بــه
منجــی دارد ،بشــر قــرن بیســت ویکــم دیگــر آرام نیســت .باالخــره خیلیهــا به آمــدن منجی
اعتقــاد پیــدا کردهانــد.
انتظــار فــرج در اســام انتظــاری ســازنده و همــراه بــا امیــد و تحــرک و اقــدام اســت به همین
علــت پیامبــر اعظــم «صلــی اهلل «بــرای انتظــار جایگاهــی بــس ویــژه و مهــم قــرار دادهانــد و
انتظــار را بــه عنــوان برتریــن اعمــال بــر میشــمارند .فــرج گشــایش اســت در ایــن شــکی
نیســت ولــی انتظــار فــرج هم گشــایش اســت از این حیــث کــه انســان را از یــاس ودرماندگی
نجــات میدهــد و او را مجبــور میکنــد کــه در تمــام امــور زندگــی اش آمــاده شــود و بــرای
دســتیابی بــه آینــدهای روشــن و وعــده حــق گام بــردارد .چنانکــه ســید شــهیدان اهــل قلــم
میگفــت :نتیجــه نهایــی را بایــد در سرنوشــت موعــود جهــان جســت .مــا مــرده و شــما زنده.
خواهیــم دیــد کــه باالخــره چــه کســی زمیــن را بــه ارث خواهدبــرد؟ حــق یــا باطــل ،امــام
حســین علیــه الســام یــا یزید،حــزب اهلل یــا صــدام ،حضــرت امــام (ره) یا غــرب و شــرق ،امام
زمــان «عجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف» یــا دجــال .مــا بــه وعدههــای خــدا یقیــن داریــم
کــه «ان االرض یرثهــا عبــادی الصالحــون».
چنــدی پیــش حدیــث بــا مفهومــی از امــام حســن عســکری (ع) خوانــدم کــه بســیار نویــد
بخــش بــود .در ایــن حدیــث شــریف گفتــه شــده»ما مــن بلیــه اال و اهلل فیهــا نعمــه تحیــط
بهــا ،هیــچ گرفتــاری و بالیــی نیســت مگــر آنکــه نعمتــی از خداونــد آن را در میــان گرفتــه
اســت( .بحاراالنــوار:ج ،78ص)374
مضمــون حدیــث بــا توجــه بــه اوضــاع و احــوال االنمــان ایــن بــود کــه بیمــاری کرونــا هــر
چقدرهــم بالیــی منحــوس باشــد ،همــراه و آمیختــه بــا آســانی و گشــایش خواهدبــود کــه؛

محمــود دولــت آبــادی در«جــای خالــی ســلوچ» همیــن حر فهــای مــا را زده
اســت«:روزگار همیشــه بــر یــک قــرار نمیمانــد :روز و شــب دارد ،روشــنی دارد،
تاریکــی دارد ،کــم دارد ،بیــش دارد .دیگــر چیــزی از زمســتان باقــی نمانــده؛
تمــام میشــود ،بهــار مــی آیــد.»...
بهــار میآیــد و بــه قــول شــاعر خــوش ذوق ،محمــد علــی بهمنــی عیــد را از تــوی
کوچــه بــه خانــه م ـیآورد .بهــار بــا صــدای خنــده و بــا گریــه؛ بهــار بــا عشــق و
نــاز و منــت میآیــد و مــا بازهــم منتظــر روزهــای خو بتــر مینشــینیم.
امــا حــاال از روزهــای کالس اول ،نیمکتهــای چوبــی و تختــه ســیا ِه مدرســه
خیلــی میگــذرد .از آن روزهــای ســرد زمســتان کــه بعــد از کلــی پیــاد هروی
از کوچههــای یــخ زده و پُــر بــرف بــه مدرســه میرســیدیم و پاهایمــان را بــه
بخــاری کالس میچســباندیم.
از آن روزهــا کــه یــک نارنگــی میتوانســت زمینــه دوســتیهای مســتحکم
شــود و یــک لقمــه نــان و پنیــر و ســبزی بیــن همکالســیها پیمــان بــرادری
بــه وجــود م ـیآورد .ســا لها گذشــته و مــن هــم بهارهــای زیــادی را بــه چشــم
دیــدم.
آن روزهــا گذشــته کــه مادربزرگــم بــا نگاهــش مــرا دنبــال میکــرد و قربــان
صدقــهی قــد و باالیــم میشــد .از آن روزهــا گذشــته کــه آقاجــان بــا لبخنــد،
دســت گــر ماش را روی شــانهام میگذاشــت و میگفت«:خــب ،بگــو پســرجان
کالس چنــدی؟»
بــه قــول ســهراب ســپهری«زندگی آ بتنــی در حوضچــه اکنــون اســت!» حــاال
بهــار آمــده و شــاید امــروز همــان آینــد های باشــد کــه قــرار بــود در آن رویا یمــان
را زندگــی کنیــم .بهــار  99مبــارک ،ســال جدیدتــان رویایــی....

خــدا گــر ز حکمــت ببنــدد دری  /ز رحمــت گشــاید در دیگــری  .البتــه خالــی از لطــف هــم
نیســت کــه بگویــم امــام زمــان مــا ناظــر بــر اعمــال و رفتــار مــا نیــز هســتند وهمــواره بــرای
مــا دعــا میکننــد .چنانکــه در نامـهای کــه بــه شــیخ مفیــد نوشــتند فرمــوده بودنــد :مــا در
مراعــات و خبرگیــری از حــال شــما کوتاهــی نمیکنیــم.
باالخــره نیمــه شــعبان رســید! بعضیهــا چلــه برداشــتند ،برخــی بــه انــدازه ارادتشــان در
آســمان برفــی شــب فریــاد یــا مهــدی ادرکنــی ســردادند ،دعای عظــم البــا خواندند وســام
و صلــوات بــرای تعجیــل در ظهــور موالیمــان ،اینهــا خــوب اســت ولیکــن اینکــه در درون
دلــت ،در تــک تــک دهلیزهــای وجــودت ریس ـههای رنگــی بکشــی و از اعمــاق دل شــاد
باشــی و دیگــران را هــم بــه شــاد بــودن و امیــد داشــتن بــه آینــده تشــویق کنــی ،ارزشــش
بــرای امــام زمــان بیشــتر اســت ،پــس بــه همیــن علــت بــرای ایجــاد جامعــه مهــدوی و
زمینهســازی بایــد هــم خودســازی کــرد و هــم بــه قــدر تــوان دگرســازی.
فکــرش را بکنیــد آنــی نــدای «انــا المهــدی» از جانــب قبلــه بلنــد شــود
و مــا آمــاده نباشــیم! شــهدا از مــا خواســته انــد در زمــان غیبــت چشــم
و گوشــمان بــه ولــی فقیــه باشــد تــا ببینیــم از کانــون فرماندهــی چــه
دســتوری صــادر میشــود .ولــی فقیــه در سخنرانیشــان در نیمــه شــعبان
تاکیــد کردنــد خــوب اســت کــه در مــاه رمضــان یــک رزمایــش گســترده
بــرای مواســات ،همدلــی و کمــک مومنانــه بــه نیازمنــدان و فقــرا در جامعه
شــکل بگیــرد و بــرای اثبــات ارادتمــان بــه امــام زمــان ارواحنــا فــداه
صحنههــا و جلوههایــی از جامعــه مهــدوی بــه وجــود آوریــم .ان شــاءاهلل
کــه در ماموریتــی کــه داریــم در پنــاه امــام زمــان (عج)ثابــت قــدم باشــیم.
از چهــره گلزار دلــدار /شــد شــهر قلنــدران منــور ،آشــفته چــه گشــت پیچ
زلفــش  /شــد هــردو جهــان چــو گل معطر(.امام خمینــی ره)

ایــن کتــاب کــه بــا رویکــردی جامعــه شــناختی نگاشــته شــده،
مفهومــی را بــه مــا متذکــر میشــود کــه کمتــر در علــوم انســانی مــورد
بحــث قــرار گرفتــه اســت .منصــوره موســوی در ایــن کتــاب بــه مقولــه
بــدن و البتــه بــا همراهــی آن بــا دو مقولــه دیگــر یعنــی ســن بلــوغ
و جنســیت زنانــه میپــردازد و ابعــاد اجتماعــی آن را مــورد بررســی
قــرار میدهــد .و ایــن معیــت مفاهیــم آن هــم از ایــن منظــر ،نوشــته
را خواندنیتــر میکنــد.
ابتــدای کتــاب از حــوزه مهجــور مانــده جامعــه شناســی بــدن و دالیــل
اهمیــت آن ســخن گفتــه اســت .مباحــث مربــوط بــه بــدن در طــی
تاریــخ وجــود داشــته ،امــا آ نچنــان کــه امــروزه در جهــان و بــا تاخیــر
بیشــتری در ایــران نســبت بــه ایــن پدیــده موضــع گیــری میشــود،
محصــول نــگاه مــدرن و مــادی شــدن جهــان اســت .در گذشــته
هما نطــور کــه در کتــاب نیــز بــه آن اشــاره میشــود در اســاطیر
یونــان ،ادیــان مســحیت و اســام ،بــدن و امیــال جســمی در جایگاهــی
پســت معرفــی شــده و روح و معنویــت بــر آن ترجیــح داشــته اســت.
ایــن تغییــر نگــرش رخ داده در جهــان مــدرن ،بــدن را بازتعریــف کــرده
و اهالــی اندیشــه و از جملــه جامعــه شناســان را عهــده دار بررســی ایــن
مفهــوم جدیــد میکنــد.
و امــا بعــد دیگــری کــه در ادامــه کتــاب بــه بــدن افــزوده میشــود،
بلــوغ زنانــه اســت .آن چــه تــا کنــون در کتا بهــا و گفتما نهــای
رســمی و غیــر رســمی در جامعــه شــاهد بود هایــم ،بررســی پدیــده
بلــوغ از دیــدگاه روان شــناختی بــوده اســت .روان شناســان و مشــاورانی
کــه ایــن دوره از زندگــی را اغلــب بحرانــی خوانــده و استدال لهایشــان
را از منظــر علمــی خــود بیــان میکننــد .و دیــدگاه آنــان در طــی
ســالیانی بــه گفتما نهایــی کاربــردی در بیــن عمــوم بــدل شــده اســت.
امــا «زنانگــی و بــدن» مســلم انــگاری مــا را نســبت بــه بحرا نهــای
بلــوغ بــه چالــش میکشــد .و در توضیــح ،مبحــث نســبی بــودن بحــران
بلــوغ و وابســتگیاش بــه جوامــع مختلــف را مطــرح میکنــد .و ســعی
بــر آن دارد کــه عوامــل اجتماعــی بحــران ســاز بلــوغ زنانــه را بــه
همــراه پیامدهــای آن مــورد بررســی قــرار دهــد .و ایــن مهــم کــه
ایــن تغییــرات فیزیولوژیکــی نیســتند کــه بحــران ســاز میشــوند،
بلکــه تعریــف نقشهــای جنســیتی بــرای دخترانــی کــه وارد بزرگســالی
میشــوند ،و مغایــرت آن بــا اهــداف دختــران و مــدل آرمانــی کــه از
آینــده خــود ترســیم کرد هانــد بــه معضــات ایــن دوره دامــن میزنــد.
در انتهــای کتــاب بــه تاثیــر کلیش ـههای جنســیتی بــر از خــود بیگانگــی
جنســیتی پرداختــه میشــود .ارزشــمند انگاشــتن نقشهــای مردانــه
در کنــار محــروم کــردن زنــان از آ نهــا ،موجــب میشــود کــه زنــان
خــود را بــه عنــوان یــک بیگانــه تجربــه کننــد؛ بیگانــه بــا عالیــق خــود
کــه در ایــن ســاختارهای تعریــف شــده بــه آن نخواهنــد رســید .و از
ســوی دیگــر بیگانگــی بــا بــدن خــود را تجربــه میکنــد .زنــان در
طــی جامعــه پذیــری جنســیتی ،در دوران بلــوغ و بزرگســالی بــه جــای
آن کــه بــدن خــود را فاعــل آرزوهــای خــود بداننــد ،آن را بــه شــکل
مفعــول یافتــه و همیــن زمینههــای بیگانگــی را فراهــم میکنــد.
تمامــی مباحــث مطــرح شــده در کتــاب از آن رو اهمیــت مییابنــد کــه
اگــر پرســشهای دختــران دربــاره هویــت جنســیتی و اجتماعیشــان
و نقــش بدنشــان در ایــن مســیر بــی پاســخ گذاشــته شــود ،آنــان دچــار
بحــران هویتــی شــده و ایــن کــه خــود محصولــی اجتماعــی اســت،
آســیبهایی اجتماعــی را نیــز در پــی خواهــد داشــت.

