
چراغ
مجله فرهنگ و علوم انسانی 
سال دوم | شماره چهارم | دی 96 | 20 صفحه | 1000 توماندانشجویان دانشگاه گلستان

انحراف بزرگ
از آرمانگرایی تا اختگی سیاسی

حجاب و یک آدرس غلط
شاخص و میزان؛ مسئله این است!

از کدام آزادی 
بررسی انواع آزادی و تعاریف آن 

حکومت صالحانچه کسی روژان را کشت؟
 بررسی اندیشه سیاسی استاد این بار نظام آموزشی قربانی می گیرد

مطهری در باب حکومت



چراغ
گاهنامه ی فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی  »چراغ«

سال دوم | شماره چهارم | دی 1396

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمد عرب

سردبیر: حسام الدین کریمی

دستیار سردبیر:  آسیه رضایی مقدم

ویراستار: دانیال جدیدی

گرافیک و صفحه آرا: محمد عرب 

روابط عمومی: حدیثه شیردل ، فاطمه اسالمی

تبلیغات: سیدمحمد سیدحسینی

تحریریه:
 پریا شاطریان، حسین جعفری، فاطمه آخوندی

 فاطمه سادات بنی کریمی، سوگند جعفری، محمد رشاد

هر طور باشید همانگونه بر شما حکومت می شود.
نهج الفصاحه ص 616 ، ح 2182

 @Mohamad_arab متاس با ما:



4

7

8

10

12

14

ت
هرس
ف

15

در چهارمین شماره 
از چراغ می خوانید

16

17

18

سرمقاله؛ تمرین آزادی ..................................................................

ایستگاه خیال ................................................................................

از کدام  آزادی ...............................................................................

حکومت صالحان ...........................................................................

چه کسی روژان را کشت؟ ..............................................................

حجاب و یک آدرس غلط ................................................................

انحراف بزرگ ................................................................................

هبوط نبوغ .....................................................................................

پارتو و حاشیه امن .........................................................................

ک مثل کین خواهی ........................................................................



رسمقاهل

4

حسام الدین کریمی

دی 96
شماره 4

چراغ

از آزادی ســخن بســیار گفتــه ایــم و شــنیده ایــم. همــه طالــب آزادی هســتیم. از کوچکترین نهــاد تعریف 
شــده یعنــی خانــواده تــا باالتریــن ســطح کــه دولــت باشــد، همــه مطالبــه آزادی داریــم. بــرای کســب 
آزادی تــاش کــرده ایــم، خــون داده ایــم و انقــاب کــرده ایــم. ولــی علــت ایــن همــه مجاهــدت در راه 
آزادی چیســت؟ آیــا بدســت آوردن و رســیدن بــه حــد اعــای آزادی مــی توانــد طریــق نیــل بــه کمــال 
را بــرای مــا تســهیل نمایــد؟ اگــر فــرض را بــر ایــن بگذاریــم کــه آزادی بــه معنــای واقعــی کلمــه در 
طرفــه العینــی محقــق شــود، برنامــه ای بــرای پــس از آن داریــم؟ به واقــع اگر برنامــه ای مدون نداشــته 
باشــیم، پــس بــی شــک کســب آزادی نــه تنهــا دردی از مــا دوا نخواهــد کــرد، بلکــه بیــش از پیــش مــا 
را در مــرداب ســردرگمی فروخواهــد بــرد. ســوال اصلــی ایــن اســت کــه حــد و نهایــت خواســته مــا برای 
رســیدن بــه آزادی چیســت؟ اگــر بــه ایــن قیمــت باشــد کــه آزادی دیگــران محدودتــر گــردد، بــی گمان 
چنیــن وضعــی دولــت مســتعجل خواهــد بــود و زمانــی مــی رســد کــه گــردش روزگار بــر خــاف میــل 
مــا جهــت گیــری کنــد. البتــه چنیــن خواســته ای حداقــل بــر زبان کســی جــاری نخواهد شــد. حــال که 
در عمــل چگونــه در برابــر چنیــن شــرایطی عکــس العمــل نشــان دهیــم، خــودش بحــث دیگری اســت. 
هــر چنــد کــه بــه کــرات معلــوم شــده اســت کــه در چنیــن موقعیتــی مطالبــات خودمــان را در اولویــت 
قــرار داده و آزادی بــه حــق دیگــران را زیــاده خواهــی و ناحــق مــی دانیــم. پــس از آنجایــی کــه یکــی از 
ضروریــات زندگــی انســان زیســتن در اجتمــاع اســت، در پــی پیشــامد موقعیــت مذکــور و زیــاده خواهــی 
افــراد، نــزاع و کشــمکش بــه وجــود خواهــد آمــد. چنیــن وضعــی بــرای اربــاب قــدرت بســیار مطلــوب 
اســت، چــرا کــه بــه بهانــه  نبــود ظرفیــت آزادی در میــان جمعیــت تابعه، ایــن حــق را به خود مــی دهند 
کــه بــه تحدیــد آزادی دیگــران پرداختــه و در پــس ایــن تصمیــم، دایــره آزادی اعمــال خویــش را وســیع 
تــر نماینــد. پــس بدیــن طریــق عمــا بدســت خــود، آزادی را بــر خــود محــدود کــرده ایــم. چگونــه می 
تــوان از پــس چنیــن مخاطــره ای بــر آمــد؟ چطــور مــی توانیــم بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه لیاقــت آزاد 
بــودن را پیــدا کــرده ایــم و در صــورت کســب آزادی، متعاقــب آن هــرج و مــرج بــه وجــود نخواهــد آمد؟ 
بایــد در همیــن وضعیــت فعلــی و با شــرایط موجود، بــا هر مقــدار آزادی که داریم، اســتفاده بهینــه ازآزادی 
را بــه خودمــان بیاموزیــم. نخبــگان جامعــه بایــد آزادی را بــه عــوام آمــوزش دهند وایــن کار را بــرای خود 
یــک تکلیــف بداننــد. تمــام اقشــار جامعــه از طبقــات باالدســت جامعه تــا پایین تریــن رده هــای طبقاتی 
بایــد بــه تمریــن آزادی بپردازنــد. ماحصــل عــدم تمریــن آزادی و نبــود فرهنــگ آزادی را مــی تــوان در 
کشــمکش هــای بــه وجــود آمــده پــس از انقــاب هایــی کــه در منطقه صــورت گرفــت، مشــاهده نمود. 
حقیقتــا نهادینــه شــدن فرهنــگ آزادی در یــک جمعیــت کان خــود نیازمنــد راه بســیار ســخت و طاقت 
فرســایی اســت. مادامــی کــه احتــرام بــه حقــوق همدیگــر بــرای افــراد هــر جامعــه ای مطــرح نباشــد، 
آزادی بــرای آن جامعــه یــک ســم مهلــک خواهــد بــود. ایــن احتــرام بــه حقــوق در چــه ســطحی مــی 
توانــد باشــد؟ از کوچکتریــن و کــم زحمــت تریــن کارهــا مــی تــوان آغــاز نمــود. انداختــن زبالــه در زبالــه 
دان هایــی کــه در ســطح شــهر هســتند، بســتن یــک شــیر آب کــه در حــال هــدر رفتــن اســت، احتــرام 
بــه عائــم راهنمایــی و رانندگــی. بــه واقــع تــا زمانــی کــه فرهنــگ ســازی در انجــام چنیــن وظایفــی 
صــورت نگیــرد، نمــی تــوان آزادی را در آن جامعــه متصــور شــد. نخبــه و روشــنفکر جامعــه را مــی تــوان 
کســی دانســت کــه در چنیــن ســطحی بــه فرهنگ ســازی مــی پــردازد، نه کســی که بــا خوانــدن کتاب 
هــای انتلکتوئلــی و گرفتــن ژســت هــای غربــی مآبانــه، خــود را از معاشــرت بــا عــوام برحــذر مــی دارد. 
پــس اگــر در همیــن کارهــای کوچــک مذکــور بتوانیــم بــر وظایــف خــود اشــراف پیــدا کــرده و جامعــه 
ــگاه مــی  ــاده تریــن اوضــاع ســوق دهیــم، آن ــا افت ــه انجــام عمــل درســت در پیــش پ اطرافمــان را ب
توانیــم ادعــا نماییــم کــه در مســیر کســب آزادی قــرار گرفتــه ایــم، وگرنــه آزادی بــرای چنیــن جامعــه 
ای بــه ماننــد نیشــتری خواهــد بــود بــرای ســرباز کــردن دمــل هــای چرکــی موجــود در ســطح جامعــه.

تمرین آزادی
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تعریــف: واژه آزادی بــه مفهــوم مختلطــی 
پایــه ای  مفاهیــم  شــامل  کــه  دارد  اشــاره 
ــتقال  ــود و اس ــر خ ــت ب ــاری، حکوم خودمخت
ــا،  ــی در انجــام کاره ــی کل ــک ســو، و توانای از ی
داشــتن انتخاب هــای مختلــف و توانایــی کســب 
داشــتن  می باشــد.  دیگــر  ســوی  از  هدفهــا 
انتخاب هــای مختلــف در مــورد انجــام یــک کار 
بــه ایــن معنــی اســت کــه اگــر شــخص بخواهــد 
آن را انجــام دهــد، هیــچ چیــز نبایــد او را از 
ــام  ــد آن را انج ــر نخواه ــازدارد و اگ ــام آن ب انج
ــه انجــام  دهــد، هیــچ چیــز نبایــد او را مجبــور ب
آن کنــد. حــد بــاالی ایــن قابلیــت انتخــاب 
ــی  ــی روان ــل درون ــی عوام ــه حت ــت ک ــن اس ای
ــد.  ــاد نکنن ــاب ایج ــام انتخ ــی در انج ــز مانع نی
ــد:  ــورد آزادی می گوی ــگل در م ــه: ه تاریخچ
ــر پیشــرفت  ــزی نیســت مگ ــان چی ــخ جه »تاری
مــورد  در  هــا  نگــرش  آزادی«.  از  آگاهــی 
ــا  ــری ب ــر متفک ــت و ه ــاد اس ــیار زی آزادی بس
توجــه بــه اهمیــت و ضرورتــی کــه بــرای 
حــق فطــری تفکیــک ناپذیــر بشــر- آزادی 
کنــد.  مــی  تعریــف  آنــرا  اســت،  قائــل   -
از  آزادی  تعریــف  بــرای  جــان الک  مثــا 
ــروع  ــده آزادی ش ــاد کنن ــوان ایج ــه عن ــق ب ح
می کنــد، درحالیکــه چارلــز منتســکیو بحــث 
آزادی را از قــدرت بــه عنــوان مهــم تریــن 
خطــر و تهدیــد بــرای آزادی آغــاز می کنــد. 
ــان،  ــت آلم ــزرگ ایدئالیس ــوف ب ــه، فیلس فیخت
معتقــد اســت کســی کــه معنــای درســت 
باشــد،  کــرده  درک  را  »فلســفه«  حقیقــی  و 
ــود  ــفه در ذات خ ــه فلس ــد ک ــد دی ــگاه خواه آن
ــوم آزادی«. ــل مفه ــر »تحلی ــزی نیســت مگ چی
ــینه  ــه پیش ــت ک ــئله اي اس ــئله آزادي، مس مس
در  مي رســد.  ارســطو  و  افاطــون  بــه  آن 
ــای  ــن رده ه ــا باالتری ــتان، تنه ــان و رم باس یون
بودنــد.  برخــوردار  باالیــی  آزادی  از  جامعــه 
حــدود ســال هــای 500 قبــل از میــاد مســیح)ع( 
ــای  ــت ه ــهر از ایال ــن ش ــن و چندی ــی آت اهال
ــتند.  ــک داش ــای دموکراتی ــت ه ــان، حکوم یون
ــتند رای  ــهروندان می توانس ــی از ش ــروه اقلیت گ
ــا از  ــی ه ــردگان و خارج ــان، ب ــا زن ــد، ام بدهن
چنیــن حقوقــی برخــوردار نبودنــد. قرون وســطی، 
نظامــی سیاســی و اقتصــادی بــه نــام فئودالیســم 
را پدیــد آورد. در ایــن نظــام، روســتائیان از آزادی 
ــا آزادی  ــا نجب ــد، ام بســیار کمــی برخــوردار بودن
بســیاری داشــتند. نجبــای رده هــای پاییــن، 

ــات  ــاال مالی ــای رده ب ــه نجب ــد و ب ســربازان بودن
می پرداختنــد و آنهــا را لــرد یــا اربــاب خــود 
می خواندنــد. در ســال 1215 میــادی، جــان 
ــا  ــام مگناکارت ــه ن پادشــاه انگلســتان ســندی را ب
ــرد  ــچ ف ــند هی ــن س ــق ای ــر طب ــرد. ب ــا ک امض
از  یــا  اعــدام  زندانــی،  نمی تــوان  را  آزادی 
ــون.  ــه حکــم قان مالکیــت محــروم کــرد مگــر ب
ایــن ســند اصلــی را پایــه ریــزی کــرد کــه حتــی 
ــرد.  ــی ک ــروی م ــون پی ــد از قان ــز بای ــاه نی پادش
ــرد  ــت ف ــر اهمی ــی ب ــاح طلب ــانس و اص رنس
تاکیــد می کــرد. در نتیجــه مــردم، کــم کــم 
ــد.  ــب می کردن ــردی بیشــتر را طل آزادی هــای ف
دامنــه ایــن آزادی هــا بــه مســایل سیاســی 
ــی و آزادی  ــد دموکراس ــه رش ــد و ب ــیده ش کش
سیاســی کمــک کــرد. در ســال 1620 میــادی، 
مســافرانی که در ماساچوســت آمریکا مستقرشــده 
بودنــد ســندی را امضــا کردنــد کــه پیمــان 
ــت  ــه موافق ــت و در آن ب ــام گرف ــاور« ن »می ف
ــح  ــاوات تصری ــدل و مس ــن ع ــت از قوانی و اطاع
شــده بــود. در طــول عصــر خــرد مــردم کم کــم 
ــی می نگریســتند.  ــده حــق طبیع ــه دی آزادی را ب
مجلــس انگلیــس در ســال 1689 الیحــه حقــوق 
ــن  ــاند. ای ــب رس ــه تصوی ــس را ب ــردم انگلی م
الیحــه بســیاری از اختیــارات پادشــاه را محــدود 
و حقــوق و آزادی هــای اساســی مــردم انگلیــس 
را تضمیــن می کــرد. در همیــن زمــان، فیلســوف 
انگلیســی جــان الک اعــام کــرد هــر انســانی بــا 
ــوان از  ــه نمی ت ــود ک ــی زاده می ش ــوق طبیع حق
او ســلب کــرد. ایــن حقــوق شــامل حــق زندگی و 
داشــتن مالکیت و آزادی اظهارنظــر، مذهب و بیان 
ــت  ــده حکوم ــه نظــر الک، منظــور عم اســت. ب
ــی  ــر حکومت ــت. اگ ــوق اس ــن حق ــت از ای حمای
ــهروندانش  ــای ش ــی از آزادی ه ــدازه کاف ــه ان ب
حمایــت نکنــد، مــردم حــق دارنــد علیــه آن ســر 
ــادی،  ــال 1776 می ــد. در س ــورش بردارن ــه ش ب
مســتعمره هــای آمریــکا، بســیاری از عقایــد الک 
را در اعامیــه اســتقال گنجاندنــد. مثــا اعامیه 
ــه مــردم حقــوق خــدادادی  ــد کــه ب ــان می کن بی
بــرای زندگــی، آزادی و شــادی اعطا شــده اســت. 
در دهــه هــای 1700 میــادی کــه انقــاب 
صنعتــی گســترش می یافــت، نظــام فعالیــت 
ــد.  ــت مستقرش ــورت ثاب ــه ص ــاری ب ــای تج ه
آدام اســمیت -پدر علــم اقتصاد- آزادگــذاری را در 
کتابش»ثــروت ملل«بــه بحــث کشــید. درهمیــن 
دهــه ســه فیلســوف مهــم فرانســوی مونتســکیو، 

ژان ژاک روســو و ولتــر بــا صراحــت از حقــوق و 
آزادی هــای فــردی ســخن گفتنــد. مونتســکیو در 
ــدرت حکومــت  ــن، تفکیــک ق ــاب روح القوانی کت
ــی را  ــی و قضای ــذاری، اجرای ــه قانونگ در 3مقول
اعــام کــرد. روســو درکتــاب قــرارداد اجتماعــی 
اعــام کــرد کــه حکومــت قدرتــش را از رضایــت 
آنهــا حکومــت می کنــد،  بــر  کــه  مردمــی 
ــا  اســتخراج می کنــد و ولتــر در نوشــته هایــش ب
دخالــت حکومــت در حقــوق افــراد مخالفــت کرد. 
نوشــته هــای آن هــا بــه انقــاب فرانســه یــاری 
رســاند کــه در ســال 1789کشــور را در برگرفــت. 
انقابــی کــه دم از آزادی و برابــری مــی زد. 
ــز  ــرای فرانســه عاج ــا از ایجــاد دموکراســی ب ام
مانــد ولــی از اختیــارات پادشــاهان کاســت. 
 )1783-1775( آمریــکا  در  انقابــی  جنــگ 
منجربــه اســتقال مســتعمره هــا از بریتانیــا 
ــت  ــون اساســی ایال ــادی، قان شــد. در 1788 می
ــرار ســاخت  متحــده، حکومــت دموکراتیکــی برق
کــه قــدرت را بیــن رئیــس جمهــوری، کنگــره و 
دادگاه هــای فــدرال تقســیم می کــرد. ده مــاده از 
قانــون اساســی درســال 1791 میــادی بــه اجــرا 
ــه  ــه الیح ــون ب ــه اکن ــاده ک ــن ده م ــد. ای درآم
ــای اساســی  ــد آزادی ه ــوق شــناخته شــده ان حق
شــامل آزادی بیــان، نشــر و مذهــب و حــق 
محاکمــه بــه وســیله هیــات منصفــه را تضمیــن 
میــادی،   1800 هــای  دهــه  در  می کننــد. 
ــرد  ــر خ ــه در عص ــد آزادی ک ــیاری از عقای بس
ــادی  ــال 1830 می ــد. در س ــه بودن ــول یافت تح
ــادی،  ــال 1848 می ــس از آن در س ــاره پ و دوب
ــک،  ــد بلژی ــیاری ازکشــورها مانن ــهروندان بس ش
هلنــد و دانمــارک، بــه آزادی هــای اساســی 
ــاز  ــم در آغ ــت ک ــا دس ــد و ی ــه بودن ــت یافت دس
ــد. در  ــک بودن ــای دموکراتی ــت ه ــه حکوم تجرب
طــول دهــه هــای 1800 میــادی، اروپاییــان بــه 
بــرده داری خاتمــه دادنــد، امــا اســتعمار اروپایــی 
افریقــا وآســیا گســترش یافــت.  در سراســر 
در همیــن دوره کارگــران حقــوق بســیاری را بــه 
ــی  ــورها قوانین ــیاری از کش ــد. بس ــت آوردن دس
ــرایط کاری را  ــه ش ــاندند ک ــب رس ــه تصوی را ب
درکارخانــه هــا کنتــرل می کــرد. کارگــران از 
حــق تشــکیل اتحادیــه هــای کارگــری برخــوردار 
شــدند. در دهــه هــای 1900، پــس از آنکــه جنگ 
ــید.  ــان رس ــه پای ــال 1918 ب ــی اول در س جهان
ــه ای از  ــی نمون ــای اروپای ــت ه ــیاری از مل بس
دموکراســی را برقــرار ســاختند. در تعــدادی از 

سرگـذشـت   آزادی
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ــد  ــت یافتن ــق رای دس ــه ح ــز ب ــان نی ــا زن آن ه
ــه  ــود ک ــی ب ــه های ــی از تجرب ــه های ــه نمون ک
و  اســترالیا)1902(  نیوزلنــد)1893(،  در  قبــا 
ــود.  ــه ب برخــی از کشــورهای دیگــر تحقــق یافت
تــا دهــه 1930 بســیاری از مــردم بــه ایــن بــاور 
رســیده بودنــد کــه از بیــن رفتــن تعــداد اندکــی از 
محدودیــت هــا نمــی توانــد آزادی آنــان را تامیــن 
کنــد. درعــوض عقیــده آزادی بــه کار، بهداشــت، 
غــذای کافــی و مســکن توســعه یافــت. در ســال 
ــد،  ــل متح ــازمان مل ــی س ــع عموم 1948 مجم
اعامیــه جهانــی حقــوق بشــر را پذیرفــت. درایــن 
اعامیــه، حقــوق و آزادی هایــی را کــه ســازمان 
ملــل فکــر مــی کــرد بایــد هــدف همــه ملت هــا 

اســت. شــده  فهرســت  باشــد، 
اعامیــه جهانــی حقــوق بشــر: 
ــه 10 دســامبر  ایــن اعامیــه مصوب
ــت  ــتاوردی اس ــادی دس 1948 می
کــه بــه دنبــال جنــگ جهانــی 
دوم شــکل گرفــت. آزادی هایــی 
ــوق  ــی حق ــه جهان ــه در اعامی ک
توســط  هســتند  مطــرح  بشــر 
رئیــس جمهــور ایــاالت متحــده 
در  روزولــت،  فرانکلیــن  آمریــکا، 
ــال  ــت س ــی هف ــه 1941، یعن ژانوی
ــی  ــه جهان ــب اعامی ــل از تصوی قب
ــکا  ــره آمری ــر، در کنگ ــوق بش حق
روزولــت  بودنــد.  شــده  مطــرح 
بــه شــهروندان آمریکایــی و بــه 
ــام و  ــان پی ــام جه ــهروندان تم ش
ــده  ــرای آین ــار آزادی را ب ــد چه نوی
جهــان بشــری داده بــود: آزادی 
رهایــی  و  عقیــده  آزادی  بیــان، 
ــن  ــر. ای ــرس و فق ــوع ت ــر ن از ه
ــدف  ــو ه ــک س ــار آزادی از ی چه
اول مــورد حملــه از ســوی حاکمــان 

هــر دیکتاتــوری و از ســوی دیگــر میــزان ابتدایی 
نــوع آزادی در یــک کشــور هســتند. در جامعــه ای 
افــکار  آزاد  بصــورت  نتواننــد  انســان ها  کــه 
ــند،  ــورد بنویس ــد و در آن م ــان کنن ــود را بی خ
ندارنــد  اجــازه  انســان ها  کــه  جامعــه ای  در 
ــا  ــی ی ــفه و جهان بین ــا فلس ــن، ی ــه دی ــه ب آزادان
بــه یــک هــدف سیاســی اعتقــاد داشــته باشــند، 
ــدف  ــا ه ــور ب ــات کش ــه مقام ــه ای ک در جامع
بــه وجــود آوردن رعــب و وحشــت و تــرس 
مــردم را ســرکوب می کننــد و امنیــت مــردم 
ــات  ــه مقام ــه ای ک ــد و در جامع ــود می کنن را ناب
ــرای  ــی را ب ــاه زندگ ــل رف ــد حداق ــور نتوانن کش
ــن  ــد، ابتدایی تری ــم کنن ــهروندان فراه ــه ش هم

ــده  ــرده ش ــن ب ــی آزاد از بی ــک زندگ ــرایط ی ش
ــر  ــت ب ــه روزول ــود ک ــر ب ــن خاط ــه ای ــت. ب اس
ایــن چهــار مــورد آزادی پافشــاری می کــرد.
بشــر حقــوق  جهانــی  اعامیــه  مقدمــه 
ذاتــی  حرمــت  بازشناســی  کــه  آنجــا  از 
ناپذیــر  ســلب  و  برابــر  حقــوق  و  آدمــی 
بنیــان  بشــری  خانــواده  اعضــای  تمامــی 
اســت، جهــان  در  صلــح  و  عدالــت  آزادی، 

از آنجــا کــه بــی اعتنایــی و تحقیــر حقــوق 
ــده  ــه انجــام کارهــای وحشــیانه انجامی انســان ب
بــه طــوری کــه وجــدان آدمــی را در رنــج 
ــه در  ــی ک ــدن جهان ــد آم ــت، و پدی ــده اس افکن
ــده  ــان و عقی ــر از آزادی بی ــاء بش ــی ابن آن تمام

برخــوردار باشــند و بــه رهایــی از هــراس و 
ــن آرزوی  ــه عالیتری ــه مثاب ــند، ب ــدی رس نیازمن
اســت، شــده  اعــام  انســان ها  همگــی 

از آنجــا کــه بایســته اســت تــا آدمــی، بــه عنــوان 
آخریــن راهــکار، ناگزیــر از شــوریدن علیــه 
ــداری  ــه پاس ــد، ب ــتمکاری نباش ــری و س بیدادگ
حقــوق بشــر از راه حاکمیــت قانــون همــت گمارد،

روابــط  تــا  اســت  بایســته  کــه  آنجــا  از 
یابــد، گســترش  ملت هــا  بیــن  دوســتانه 

از آنجــا کــه مردمان »ملــل متحد« در »منشــور«، 
ــه اساســی ترین حقــوق انســان ها،  ایمــان خــود ب
در حرمــت و ارزش نهــادن بــه شــخص انســان را 
نشــان داده و در حقــوق برابــر زن و مرد هم پیمان 

شــده اند و مصمــم بــه ارتقــای توســعه اجتماعــی 
ــد، ــی در فضــای آزادترن ــت زندگ ــود وضعی و بهب
از آنجــا کــه »ممالــک عضــو«، در همیــاری 
بــه  متعهــد  را  خــود  متحــد«،  »ملــل  بــا 
حرمــت  از  باالتــری  ســطح  بــه  دســتیابی 
آزادی هــای  و  بشــر  حقــوق  بــرای  جهانــی 
کرده انــد، آن  بانــی  دیــده  و  زیربنایــی 
چنیــن  از  مشــترک  فهــم  کــه  آنجــا  از 
بــرای  امــور  اهــم  از  آزادی هــا  و  حقــوق 
اســت، تعهــدی  چنیــن  کامــل  درک 
ــن  ــی ای ــع عموم ــون مجم ــم اکن ــن، ه بنابرای
ــوان  ــه عن ــوق بشــر« را ب ــی حق ــه جهان »اعامی
یــک اســتانده مشــترک و دســتاورد تمامــی ملــل 
و ممالــک اعــان می کنــد 
ــو  ــر عض ــان و ه ــر انس ــا ه ت
ــپاری  ــه خاطرس ــا ب ــه ب جامع
ــه جــد در  ــه«، ب ــن »اعامی ای
راه یادگیــری و آمــوزش آن در 
جهــت ارتقــای حرمــت بــرای 
ــی  ــوق و آزادی های ــن حق چنی
بکوشــد و بــرای اقدام هــای 
پیش بَرنــده در ســطح ملــی 
کنــد  تــاش  بین المللــی  و 
بازشناســی  همــواره  تــا 
ــی  ــی جهان ــده بان ــر و دی مؤث
در  چــه  را  حقــوق  ایــن 
»ممالــک  مردمــان  میــان 
میــان  در  چــه  و  عضــو« 
زیــر  قلمروهــای  مردمــان 
ــد. ــن نمای ــا تأمی ــان آنه فرم
ــاده دارد. ــه 30 م ــن اعامی ای
منظــر  از  آزادی 
اندیشــه  اندیشــمندان: 
آزادی، پیشــینه ای برابــر بــا 
ــه بشــری دارد و  ــخ اندیش تاری
ــا،  ــت از بحث ه ــر اس ــی پ ــخ طوالن ــن تاری همی
جدل هــا دربــاره ماهیــت، چیســتی و انــواع آزادی. 
ــنا شــدن  ــوم آزادی و ضــرورت آش عظمــت مفه
ــر  ــوم، ب ــن مفه ــی ای ــوالت تاریخ ــیر تح ــا س ب
ــت  ــا دس ــازد ت ــب می س ــده ای واج ــر پژوهن ه
ــری  ــزرگ بش ــه ب ــن گنجین ــدوکاو در ای ــه کن ب
ــان فلســفی  ــد. امــا ســنگینی و پیچیدگــی زب بزن
بــه همــراه ابعــاد متعــدد و تودرتــوی آمــوزه 
ــوس عمیــق و وســیع آزادی را  ــان اقیان آزادی چن
متاطــم کــرده اســت کــه کمتــر کســی شــهامت 
ــپارد. ــان بس ــواج خروش ــن ام ــه ای ــا دل ب دارد ت
حــال بــه معرفی اندیشــه گروهــی از اندیشــمندان 
و فاســفه صاحــب نــام زمانــه پرداختــه می شــود. 



دی 96
شماره 4

چراغ

7

کــه نقــش بــی بدیلــی در توســعه و تحــول 
مفهــوم امروزیــن آزادی داشــته اند. مطلــب ذیــل 
ــه آزادی در  ــده و اندیش ــه ای ــت ب ــی اس پرداخت
نظــام فکــری برخــی از معروفتریــن اندیشــمندانی 
کــه علــوم انســانی در پهنــه گســترده خویــش در 
ــر  ــوص در دوره معاص ــه خص ــخ و ب ــول تاری ط
بــه خــود دیــده اســت شــامل جــان الک، جــان 
امانوئــل کانــت، فردریــش  اســتورات میــل، 
آمارتیــا ســن. و  برلیــن،  آیزیــا  فون هایــک، 
جــان الک: همانطــور کــه مکفرســون بــه 
شــیوایی بیــان داشــته اســت جــان الک را 
دولــت  مالکیــت  ســند  نویســنده  می تــوان 
ــان  ــه برای ــه گفت ــد. ب ــرال نامی ــرمایه دار لیب س
مگــی، الک کســی اســت کــه بــه عقیــده 
عمــوم، شــالوده فکــری دموکراســی لیبــرال 
ــی از  ــت. یک ــه اس ــی را او ریخت ــفه تجرب و فلس
وجــوه تاثیرگــذار اندیشــه الک، دیــدگاه او راجــع 
ــی  ــه نظــر ایشــان آزادی یعن ــه آزادی اســت. ب ب
ــن  ــران و ای ــاوز دیگ ــت و تج ــی از محدودی رهای
رهایــی در جایــی کــه قانــون نیســت، نمی توانــد 
وجــود داشــته باشــد. آزادی آن نیســت کــه 
ــد. ــام بده ــت انج ــر کاری خواس ــس ه ــر ک ه
 جــان اســتوارت میــل: ســتاره ای بــود کــه 
ــه  ــمان اندیش ــم در آس ــرن نوزده ــدای ق در ابت
انگلســتان درخشــید و بعــد از حیــات خــود جهــان 
اندیشــه بعــد از خــود را متأثــر کــرد. جهــان 
فلســفه بــا پدیــده ای مواجــه شــد کــه هــر یــک 
ــود  ــارش در منطــق، سیاســت و اقتصــاد، خ از آث
ــن تفکــر شــد. یکــی  جریان ســاز مســیرهای نوی
از تأثیرگذارتریــن آموزه هــای جــان اســتوارت 
میــل آمــوزه آزادی اوســت کــه شــامل ســه 
ــر  ــامل آزادی فک ــت؛ ش ــود. نخس ــش می ش بخ
ــد  ــق عقای ــان و آزادی مطل ــاس، آزادی بی و احس
و عواطــف نســبت بــه هرچیــز اســت کــه باشــد 

خــواه نســبت بــه مطالــب نظــری و خــواه علمــی 
دینــی. و  اخاقــی  و  علمــی  آزادی  خــواه  و 

دوم، آزادی ذوق و آزادی دنبــال کــردن پیشــه 
اســت؛ آزادی اینکــه نقشــه زندگــی را چنــان 
کــه بــا منــش زندگــی مــا ســازگار اســت شــرح 
کنیــم و از جانــب دیگــران مادامــی کــه بــه 
آن هــا آســیبی نرســانده ایم مانعــی در راه مــا 
گذاشــته نشــود و ســوم، آنکــه افــراد آزادنــد بــرای 
ــی  ــم گروه ــا ه ــد ب ــه بخواهن ــوری ک ــر منظ ه
ــران  ــه دیگ ــه ب ــرط اینک ــه ش ــد ب ــکیل دهن تش
ــل  ــه ای آزادی کام ــچ جامع ــانند. هی ــیبی نرس آس
ــورت  ــه ص ــا ب ــن آزادی ه ــه ای ــر اینک ــدارد مگ ن
ــد. ــود باش ــرط در آن موج ــد و ش ــق و بی قی مطل
ــت: فیلســوف شــهیر آلمانــی در  ــل کان  امانوئ
ــود.  ــدرن ب ــفه م ــی فلس ــه بان ــم ک ــرن هجده ق
بــرای کانــت آزادی یــک ایده اســت کــه در قلمرو 
ــه  ــت، و اگرچ ــی نیس ــرای آن جایگاه ــون ب آزم
انســان بــا اخاقــی زیســتن اســت کــه آزاد اســت. 
ــدای از  ــورت را ج ــن ص ــه ای ــد آزادی ب ــا نبای ام
آزادی در فلســفه سیاســی کانــت فهم کــرد. آزادی 
ــزد کانــت جایگاهــی بســیار واال دارد. ازنظــر  در ن
کانــت، آزادی از یک ســو یگانــه حــق ذاتی انســان 
اســت کــه نــه دادنــی اســت و نــه گرفتنــی؛ بلکــه 
از لحظــۀ تولــد، بــا اوســت، و همــۀ حقوق اساســی 
ــه در آزادی او  ــا ریش ــن معن ــان در ای ــر انس دیگ
دارنــد. از ســوی دیگــر، آزادی بــرای کانــت ایده ای 
عقانــی اســت؛ امــا نــه یــک ایــدۀ صــرف ماننــد 
ــده ای  ــه ای ــت یگان ــزد کان ســایر ایده هــا. آزادی ن
اســت کــه به تمامــی حاضــر و واقــع اســت؛ 
یعنــی، ابژکتیــو، بالفعــل و مؤثــر در جهــان حضــور 
دارد، چنان کــه اگــر نیــک بنگریــم، دســت او را در 
ــد. ــم دی ــاِق عمــل و نظــر در کار خواهی همــۀ آف
ــه  ــور ک ــک: همانط ــون های ــش ف فردری
ــاد  ــل اقتص ــزه نوب ــده جای ــن، برن ــون فریدم میلت

بیــان داشــته اســت هایــک را می تــوان سرچشــمه 
ــد. کســی کــه  روشــن بینی در دوران معاصــر نامی
ــه  اندیشــه های روشــن او در وســعت بخشــیدن ب
فهــم مــا از معنــا و ضروریــات جامعــه آزاد یــاری 
ــد و او از  ــام ق ــت تم ــت. حمای ــوده اس ــش ب بخ
آزادی زبانــزد خــاص و عــام بــود به گونــه ای کــه 
آمارتیاســن کــه خــود هماننــد فــون هایــک برنــده 
جایــزه نوبــل اقتصــاد بــود ایــن حمایــت را غلّوآمیز 
از منظــر هایــک وضعیتــی  آزادی  می خوانــد. 
ــد از دانشــش  ــه در آن هرکســی می توان اســت ک
بــرای رســیدن بــه اهدافــش اســتفاده کنــد.
و  اندشــه نگار  فیلســوف،  برلیــن:  آیزایــا   
آوازه  و  بــود  بریتانیایــی  نظریه پــرداز سیاســی 
ــای  ــر مرهــون گفت وگوه ــدش در بیشــتر عم بلن
درخشــان، دفــاع از لیبرالیســم، حملــه بــه تحجــر، 
تعصــب و تندرویهــای سیاســی بــود. معروفتریــن 
ــه  ــرق اســت ک ــه سیاســی ف ــن در نظری کار برلی
او در نوشــته ای بــه نــام دو مفهــوم از آزادی، 
میــان آزادی منفــی و آزادی مثبــت می گــذارد. 
چراکــه معتقــد اســت مادامــی کــه مســائل 
مهــم روزگار خــود را نفهمیده ایــم مواضــع و 
ــا  ــود م ــرای خ ــی ب ــم حت ــه داری ــی ک فعالیت های
ــن  ــی از بزرگتری ــود و یک ــد ب ــز روشــن نخواه نی
ایــن مســائل نزاعــی اســت کــه بــه قــول ایشــان 
ــت. ــه اس ــکل گرفت ــوم آزادی ش ــاب دو مفه در ب
 آمارتیاســن: فیلســوف و اقتصــاددان آمریکایــی 
هندی االصلــی اســت کــه در تــاش بــرای 
ــر مناســبات انســانی تر،  پی ریــزی علــم اقتصــاد ب
ــن رویکــرد  ــوان جایگزی ــت را به عن رویکــرد قابلی
ــم  ــرد. یکــی از مفاهی ــی ک ــی معرف مطلوبیت گرای
اساســی کــه در نظریــه قابلیــت وجــود دارد، مفهوم 
آزادی اســت. آمارتیاســن چنــان اهمیتی بــه آزادی 
می دهــد کــه توســعه را نیــز بــه صــورت فرآینــد 
بســط آزادی هــای واقعــی مــردم تعریــف می کنــد. 
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صــدای ســوت قطــار در ایســتگاه ذهنــم پیچیــد و ایــن آغــازی 
ــاده  ــوده آم ــل فرس ــه در آن ری ــفری ک ــان س ــرای پای ــود ب ب
ــل هــا در انتظــار  ــکان ری ــار پل تعویــض مــی شــد. مــن در کن
ــره  ــم. خی ــوش گرفت ــم را در آغ ــت زانوان ــافری از دوردس مس
ــال  ــم. مســافرین ایســتگاه خی ــه در قطــار هــزار چشــم دوخت ب
ــت،  ــدوه، محب ــادی، ان ــم، ش ــد. غ ــه آمدن ــدند. هم ــاده ش پی
ــه در  ــت، آنک ــده اس ــافر جامان ــک مس ــا ی ــی ام ــه. خوش غص
ــی  ــو را م ــافران ت ــان مس ــه را دارم. در می ــن هم ــارش م کن
ــت.  ــده اس ــار پیچی ــماره 25 قط ــه ش ــرت در کوپ ــم. عط جوی

شــاید مشــامم اشــتباه مــی کنــد یــا تــو آرام و پاورچیــن از 
ــده  ــامم حضــورت را فهمی ــا مش ــده ای و تنه ــارم رد ش کن
ــا قــدم هــای کوچــک از قطــار بیــرون مــی آیــم  اســت. ب
ــرم. در  ــی گی ــوش م ــو در آغ ــم، زان ــرط غ ــاره از ف و دوب
شیشــه کاری ایســتگاه، تصویــرم هــزار تکــه شــده و 
ــده  ــرد ش ــرم خ ــدازه تصوی ــه ان ــز ب ــن نی ــه م ــب دیوان قل
ــایه  ــدازد. س ــی ان ــایه م ــرم س ــر س ــب ب ــر ش ــت. اب اس
ــی  ــا م ــار ه ــت. قط ــودن های ــدازه نب ــه ان ــترده ب ای گس
ــد.  ــی آی ــم نم ــی خواه ــه م ــا آنک ــد، ام ــی رون ــد و م آین

ردنگ
خیال ایستگاه 

فاطمه آخوندی

چراغ

چراغ
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از کدام آزادی
تاملی بر آزادی و تعاریف آن

فاطمه آخوندی

مقاهل چراغ

ــم  ــن مفاهی ــی تری ــی از اصل ــوان یک ــه عن از آزادی ب
ــت  ــف و برداش ــر، تعاری ــی معاص ــفۀ سیاس ــری فلس نظ
هــای مختلــف و گاه متعارضــی ارائــه شــده اســت 
ــن  ــده تری ــی از پیچی ــه یک ــوم ب ــن مفه ــه ای ــا آنجاک ت
مفاهیــم اندیشــه سیاســی معاصــر بــدل گردیــده اســت. 
در مقالــه حاضــر مــی کوشــیم ابتــدا ایــن مفهــوم)آزادی(

را از منظــر آیزایــا برلیــن یکــی از اندیشــمندان اندیشــه 
سیاســی معاصــر و انــواع آن، یعنــی آزادی منفــی و 
ــدی(  ــه بع ــه )در مقال ــرده. در ادام ــی ک ــت را بررس مثب
نشــان دهیــم کــه آزادی موجــود در فضــای دانشــگاه هــا 
آزادی مثبــت )البتــه مثبــت بــه معنــای ارزشــمند بــودن 
آن نیســت( اســت حــال آنکــه الزمــه رشــد دانشــگاه و 
ــز  ــا نی ــی )اینج ــه آزادی منف ــتر ب ــه بیش ــجو توج دانش

ــی باشــد. ــدارد( م ــی ن ــی منف ــار معنای ــی ب منف
ــا  ــی، آیزای ــت، آزادی منف ــدواژه :آزادی، آزادی مثب کلی

ــن. برلی
مقدمه

ــده  ــی ش ــدس تلق ــری مق ــر ام ــخ معاص آزادی در تاری
اســت؛ آزادی یکــی از ارزش هــای مــورد توجــه در 
ــن  ــن در ای ــات بنیادی ــی از موضوع ــر و یک ــوق بش حق
ــه آزادی  ــه ب ــن توج ــه ای ــب آنک ــی باشــد جال ــوزه م ح
ــام  ــن نظ ــدا تری ــک ص ــی ت ــه حت ــت ک ــدی اس ــه ح ب
ــر  ــاد جماهی ــًا اتح ــتم )مث ــرن بیس ــی ق ــای سیاس ه
ــرده  ــاع ک ــار، از آن دف ــل در گفت ــز حداق ــوروی( نی ش
انــد.. هرچنــد کــه آزادی یــک مفهــوم پــر کاربــرد مــی 
باشــد، امــروزه تعریــف واحــدی از آن در دســت نداشــته، 
ــر  ــه حاض ــتیم. مقال ــه هس ــف مواج ــی از تعاری ــا انبوه ب
ــن  ــه معرفــی یکــی از شــناخته شــده تری مــی کوشــد ب

ــردازد. ــف بپ ــن تعاری ای
بــرای نیــل بدیــن هــدف )ارائــه تعریفــی از آزادی( مــی 
ــن  ــا برلی ــون آیزای ــانی چ ــای کس ــه ه ــوان از اندیش ت
آثــارش کوشــیده اســت  برلیــن در  اســتفاده کــرد؛ 
ــد  ــت ده ــه دس ــواع آن ب ــع از آزادی و ان ــی جام تعریف
ــود  ــی و ســاده نب ــری تجرب ــن آزادی ام ــاور برلی ــه ب . ب

ــرد. ــول ک ــا قب ــش رد ی ــوان آن را از راه آزمای ــه بت ک
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برلیــن و تعاریــف مختلــف آزادی
ــن  ــر برلی ــد، آزادی از نظ ــه ش ــه گفت چنانک
تعریــف  کثیــری  و  متنــوع  معناهــای  در 
ــردن از  ــاد ک ــه ی ــی ک ــت؛ تعاریف ــده اس ش
ــس در  ــوار. پ ــت دش ــا کاری اس ــه آنه هم
اینجــا تنهــا بــه اساســی تریــن تعاریــف 
مطالعــه  مــورد  را  آن  پرداختــه،  آن 
از  آثــارش   در  برلیــن  می دهیــم.  قــرار 
گویــد: مــی  ســخن  آزادی   نــوع  دو 

1. آزادی  منفی
امــروزه میــزان قابــل توجهــی از بحــث بیــن 
متفکــران آزاداندیــش بــر ســر تفــاوت میــان 
می باشــد.  منفــی  آزادی  و  مثبــت  آزادی 
فلســفه  در  آزادی  از  برداشــت  دو  ایــن 
سیاســی معاصــر نقــش عمیقــی داشــته، 
تعییــن کننــده بســیاری از فعالیــت هــا بــوده 
انــد. برلیــن بــرای هــر کــدام از انــواع آزادی 
تعریفــی ارائــه مــی کنــد مثــًا او در تعریــف 
ــی  ــد: »آزادی منف ــی نویس ــی م آزادی منف
عبــارت اســت از نداشــتن موانــع، اینکــه 
ــل  ــرد مای ــه ف ــی ک ــت های ــر فعالی ــر س ب
ــت،  ــه انجــام آنهاســت کســی اعــم از دول ب
ــراد  ــا اف ــی و ی ــای اجتماع ــاع و نهاده اجتم
مانعــی ایجــاد نکنند«)مردیهــا،1386: 187(.
بــر اســاس ایــن تعریــف فــرد تنهــا در 
صورتــی فاقــد آزادی مــی باشــد کــه دیگران 
ــه  ــد ب ــاز دارن ــه هدفــش ب او را از وصــول ب
ــخصی را از  ــد ش ــرض کنی ــل ف ــوان مث عن
ــا  ــد )ب ــرده ان ــع ک ــاغ من ــدن گل در ب چی
ــدن  ــا چی ــه ب ــون ک ــن قان ــه ای ــک ب تمّس
ــد  ــت خواه ــود را از دس ــی خ ــاغ زیبای گل ب
ــون آزادی عمــل شــخص  داد( در اینجــا قان
ــر  ــه از نظ ــت. اگرچ ــاخته اس ــدود س را مح
برلیــن آزادی را نمی تــوان مفهومــی بــی 
ــه اعتقــاد  ــع توصیــف کــرد امــا ب قیــد و مان
ــرو،  ــه در آن قلم ــد ک ــی باش ــد جهان او بای
آزادی پادشــاهی کنــد و هیــچ متجــاوزی 
بــدان تخطــی نکند.)برلیــن،1368: 240(.

2. آزادی مثبت 
منظــور از آزادی مثبــت ایــن اســت کــه 
ــات  ــی )اقدام ــۀ ایجاب ــا مداخل ــد ب ــت بای دول
ــه  ــراد جامع ــورداری اف ــرایط برخ ــت( ش مثب
ایــن  بــه  بنــا  فراهــم کنــد.  آزادی  از  را 
خوشــبختی  عرضــۀ  دولــت  کار  نگــرش 
فراهــم  فقــط  بلکــه  نیســت  افــراد  بــه 
ــد  ــراد بتوانن ــه اف ــت ک ــرایطی اس آوردن ش
ــود  ــای خ ــت ه ــن ظرفی ــه کار انداخت ــا ب ب
خوشــبختی خــود را جســتجو کننــد. بــه 
ــاختن  ــم س ــا فراه ــت ب ــال دول ــوان مث عن
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امــکان تحصیــل بــرای تمــام افــراد جامعــه، 
ــراد  ــرای اف ــوم آزادی ب ــم مفه ــه را فه زمین
جامعــه آمــاده مــی ســازد چراکــه تنهــا 
ــوان  ــه عن ــد آزادی را ب ــی توانن ــانی م کس
ــار  ــر اســاس آن رفت ــه، ب یــک ارزش پذیرفت
ــدا  ــت پی ــی الزم دس ــه آگاه ــه ب ــد ک نماین
ــذر  ــا از رهگ ــه تنه ــری ک ــند؛ ام ــرده باش ک
آمــوزش همگانــی امــکان پذیــر مــی باشــد.
ــرای  ــه ب ــود ک ــن نب ــا برلی ــن تنه ــا ای ام
ــال  ــت س ــی گرف ــر م ــی در نظ آزادی انواع
ــف  ــام آدول ــه ن ــخصی ب ــش از او ش ــا پی ه
ــال  ــه س ــه ای ب ــتان در خطاب ــن کنس بنژام
ــاوت  ــت متف ــن دو برداش ــادی ای 1819 می
از آزادی را بــا عناویــن آزادی باســتانی و 
ــدی کــرد. برداشــت  آزادی مــدرن دســته بن
او از آزادی مــدرن را ایــن گونــه تعریــف 
ــدم  ــون، ع ــت از قان ــزوم تبعی ــد: ل ــرده ان ک
بازداشــت خودســرانه، محکومیــت بــه مــرگ 
ــبب اراده  ــه س ــاری ب ــد رفت ــونت و ب و خش
ــاد  ــه اعتق ــر. ب ــد نف ــا چن ــک ی ــواه ی دل بخ
ــی  ــر کس ــق ه ــن ح ــدرن ای او در آزادی م
اســت کــه عقایــدش را بیــان کنــد، بــه 
ــا  ــد، ب ــل کن ــان دارد عم ــدان ایم ــه ب آنچ
ــث  ــرای بح ــه ب ــد )چ ــن کن ــران انجم دیگ
ــدن  ــرای گذران ــه ب ــان و چ ــورد منافعش درم
اوقــات شــان بــه هــر شــیوه ای کــه دوســت 
ــت  ــس اس ــق هرک ــن ح ــًا ای ــد( نهایت دارن
ــه  ــت داشــته باشــد چ ــه نقشــی در حکوم ک
ــا انتخــاب همــه مقامــات خــاص و چــه از  ب
ــه  ــه ک ــب آنچ ــا طل ــی و ی ــق نمایندگ طری
بیــش  مقامــات صاحــب منصــب کــم و 
مجبورنــد بــه آنهــا ترتیــب اثــر دهنــد.
علــی رغــم ایــن تفــاوت نهــادن میــان 
مفهــوم منفــی و مثبت/اســتانی و مــدرن 
در  متعــددی  هــای  دشــواری  آزادی، 
بــا  دو  ایــن  نســبت  و  آزادی  خصــوص 
یکدیگــر وجــود دارد بــه عنــوان نمونــه 
انقیــاد و اســارت گروهــی از مــردم در برابــر 
گــروه دیگــر چگونــه توجیــه شــدنی اســت؟ 
کنســتان پاســخ آمــاده ای بــرای ســوال 
چیــزی  آزادی  دارد؛  آســتین  در  مذکــور 
ــد.  ــردم آن را بخواهن ــۀ م ــه هم ــت ک نیس
ــده را  ــن عقی ــانها ای ــه انس ــاور او هم ــه ب ب
ــت  ــدف آنهاس ــا ه ــه آزادی تنه ــد ک ندارن
حاضرنــد  کــه  بســیاری هســتند  چراکــه 
آزادی خــود را در برابــر اجتمــاع، ســنت 
ــاد  ــردم انقی ــیاری از م ــد. بس ــدا کنن و ... ف
ــدار را  ــر اقت ــرد در براب ــل ف ــت کام و تبعی
ــود  ــات خ ــا و اقدام ــام رفتاره ــه، تم پذیرفت

را بــه نظــارت و کنتــرل جمــع در آورده 
انــد. ان دســته از انســان هــا هیــچ اهمیتــی 
ــه در  ــد و چ ــردی نمی دهن ــتقال ف ــه اس ب
ــی  ــچ حق ــل هی ــه در رفتار/عم ــکار و چ اف
بــرای خــود قائــل نمی باشــند. بســیاری 
ــی  ــا را م ــه آنه ــا ک ــروز م ــای ام از رفتاره
ــق آزادی  ــر ح ــه ب ــی ک ــتائیم )رفتارهای س
ــرای بســیاری  ــد ب ــد دارن ــرد تاکی انتخــاب ف
از مردمــی کــه کنســتان آنهــا را تبعیــت 
نامــد،  مــی  باســتانی  آزادی  از  کننــدگان 
جــرم، بــی حرمتــی و توهیــن بــه مقدســات 
ــتان،1819:خطابه ای  ــی شد)کنس ــداد م قلم
دربــاب آزادی(. شــاید حــق بــا کنســتان 
زندگــی  از  بیشــتری  بخــش  اگــر  باشــد 
آزادی  ســلب  کــه  کســانی  دردســتان  را 
ــت  ــت اس ــم نادرس ــرار دهی ــد، ق ــی کنن م
ــود را  ــی از آزادی خ ــوان بخش ــی ت ــا م ام
ــم؛  ــال دهی ــران انتق ــه دیگ ــواه ب ــه دلخ ب
مانــده  باقــی  آزادی  حفــظ  کــه  عملــی 
ــد. ــی باش ــن م ــق ممک ــن طری ــا از ای تنه
در پایــان شــاید بــد نباشــد بــه ریشــه هــای 
ــم  ــواع آن ه ــش آزادی و ان ــی پیدای تاریخ
ــانزده  ــرن ش ــر ق ــا اواخ ــود. ت ــاره ای ش اش
را مــی تــوان قــرون وســطی نامیــد؛ قرونــی 
کــه در همــه چیــز از طریــق کلیســا کنتــرل 
مــی شــد حتــی نظریــه هــای فکــری، 
اتفاقاتــی  امــا  اجتماعــی.  و  اقتصــادی 
ــات  ــه تبع ــاد ک ــاق افت ــان اتف ــن زم در ای
داشــت؛  دنبــال   بــه  عجیبــی  فلســفی 
زمانــی کــه نظریــه مســطح بــودن زمیــن از 
ــه  ســوی اندیشــمندان آن عصــر چــون گالیل
کلیســا  هــای  آمــوزه  گردیــد،  اراده   ... و 
کشــفیات  ایــن  گردیدنــد.  سســت  نیــز 
جدیــد افــرادی چــون اراســموس و ... را 
ــوزه  ــرای آم ــه ب ــاند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ب
ــد از  ــای تقلی ــه ج ــردن ب ــه ک ــا و تجرب ه
دســت  خودشــان  بایســت  مــی  کلیســا، 
ــا  ــا را ره ــاد کلیس ــار انقی ــوند و ناچ ــکار ش ب
ــزی  ــۀ آن چی ــه نتیج ــی ک ــازند؛ تصمیم س
نبــود جــز پیــدا شــدن مفهــوم آزادی و 
نهادینــه شــدن آن در ذهــن انســان مــدرن.

و  آزادی  مســئله  بــه  تنهــا  مقالــه  ایــن 
ــدی  ــه بع ــه اســت، در مقال ــواع آن پرداخت ان
آزادی  نــوع  دهیــم  نشــان  کــه  برآنیــم 
ــن از آن  ــه برلی ــا ک ــگاه ه ــود در دانش موج
ــا  ــد ب ــاد می کن ــت ی ــوان آزادی مثب ــه عن ب
ــه  ــته ب ــی نداش روح دانشــگاه تناســب چندان
جــای آن بایــد آزادی منفــی را حاکــم کــرد.
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حکومت صالحان
 بررسی اندیشه سیاسی استاد مطهری در باب حکومت

محمد عرب

مقاهل چراغ

ــی  ــی اجتماع ــی فقه ــوع کام ــار متن ــری در آث ــت اهلل مطه ــهید آی ــتاد ش اس
ــه  ــه ب ــر ن ــت و شــاخصه های آن اگ ــگاه حکوم ــاب جای خــود موضــوع را در ب
نحــوه کامــل و روشــن ولــی تــا حــدی روشــن کرده انــد کــه بتــوان فرضیــه 
مختــار و مقبــول ایشــان را در ایــن بــاب اســتنباط نمــود. اســتاد شــهید یــک 
مــاه پــس از برگــزاری همــه پرســی نظــام جمهــوری اســامی بــه درجــه رفیــع 
شــهادت نائــل آمدنــد و لــذا فرصــت آن را نیافتنــد کــه نظریــات و دیــدگاه های 
ــد؛  ــه طــور مبســوط اظهــار کنن ــن نظــام ب ــد و چــون ای خــود را در مــورد چن
البتــه در فرصــت کوتاهــی کــه بــرای ایشــان از زمــان طــرح عنــوان جمهــوری 
اســامی بــرای نظــام تــا زمــان شــهادت پیــدا شــود حداکثــر بهره بــرداری را در 
جهــت تبییــن مولفــه هــای جمهــوری اســامی در قالــب یادداشــت مصاحبــه و 
ســخنرانی نمودنــد. بدیهــی اســت کــه اگــر منافقــان کــور دل ایــن عالــم ربانــی 
و اســام شــناس مصلــح را بــه شــهادت نمــی رســاندند جامعــه مــا از نظریــات 
بدیــع و ارزشــمند ایشــان در ایــن بــاره بیشــتر اســتفاده می کــرد و البتــه ایشــان 
نیــز بــه پشــتوانه مطالعــات و پژوهــش هــای گســترده ای کــه در ایــن زمینــه 
ــر آمــوزه  ــا تکیــه  ب داشــتند می توانســتند الگــو و مــدل مــورد نظــر خــود را ب
ــون  ــه قان ــی اســت ک ــد. طبیع ــرح و بســط بیشــتری دهن ــای اســامی ش ه
اساســی جمهــوری اســامی خــود میــراث تــاش هــای فکــری بزرگانــی چون 
اســتاد مطهــری اســت گرچــه ایشــان در زمــان تدویــن آن حضــور نداشــتند.

حکومت و مردم
از آنجــا کــه دو مقولــه حکومــت و مــردم پیونــدی جدایــی ناپذیــر از یکدیگــر 
ــا  ــن نســبت آن ب ــدون در نظــر گرفت ــت ب ــه حکوم ــه مقول ــن ب ــد پرداخت دارن
جامعــه و مــردم امــکان پذیــر نیســت. پــس ابتــدا بایــد دیــد اســتاد مطهــری 
دربــاره جامعــه چــه دیدگاهــی دارد تــا از ایــن طریــق بتوانــد بــه ارزیابــی نســبت 

حکومــت و جامعــه پرداخــت.
ــاور اســت کــه جامعــه دارای هویــت و حقیقتــی مســتقل از  ــر ایــن ب اســتاد ب
هویــت و حقیقــت افــراد آن اســت کــه در اثــر کنــش متقابــل اجــزا جامعــه پدید 
آمــده اســت. عــاوه بــر شــعور و وجــدان و اراده و اندیشــه فــردی، افــراد و ایــن 
روح جمعــی بــر شــعور و وجــدان افــراد غلبــه دارد. مطابــق ایــن نظریــه انســان 
هــا بــا دو حیــات زندگــی می کننــد. حیــات و روح و مــن فطــری انســانی کــه 
مولــود حــرکات جوهــری طبیعــت اســت و دیگــر حیــات و روح و مــن جمعــی 
ــرده اســت.  ــول ک ــردی حل ــن ف ــی اســت و در م ــی اجتماع ــود زندگ ــه مول ک
هرچنــد مطابــق ایــن نظریــه بــر خــاف نظریــه اصالــت اجتماعــی کــه شــعور 
و وجــدان فــردی مظهــر از شــعور و وجــدان جمعــی اســت و اصالــت خــود را از 
دســت نمیدهــد و هویــت فــردی تبدیــل بــه هویــت جمعــی نمــی شــود، امــا در 
عیــن حــال کل جامعــه نیــز قطــع نظــر از هویــت اصیــل تک تــک افــراد دارای 
یــک هویــت اصیــل اســت کــه روح جمعــی نامیــده مــی شــود و بــه همیــن 
ــون و  ــات و مــرگ و درنتیجــه قان ــرای جوامــع حی ــرآن ب ســبب اســت کــه ق

ســنت قائــل اســت.

قدرت به منزله امانت
ــه  ــن اســت ک ــری ای ــتاد مطه ــی اس ــدل حکومت ــن م ــرای تبیی ــدی ب گام بع
ــت در  ــت و حکوم ــت دول ــردم اس ــته م ــته از اراده و خواس ــت برخاس حکوم
ــر  ــی و مظه ــوم خارج ــر هج ــه در براب ــدرت جامع ــر ق ــی مظه ــت یعن حقیق
ــم  ــر تصمی ــل و مظه ــرای داخ ــون ب ــر قان ــی و مظه ــت داخل ــت و امنی عدال
ــده  ــان روشــنتر حکومــت نماین ــه بی ــا خارجــی ب ــط ب هــای اجتماعــی در رواب
جامعــه اســت و شــهر نمایندگــی حکــم مــی کننــد کــه قــدرت را بــه منزلــه 
امانــت تلقــی نمایــد. از منظــر اســتاد مطهــری اعتــراف حکومــت بــه حقــوق 
واقعــی مــردم و احتــراز از هــر نــوع عملــی کــه مشــعر بــر و حــق حاکمیــت 
ــتاد  ــت اس ــان اس ــان آن ــا و اطمین ــب رض ــه جل ــرایط اولی ــد از ش ــا باش آنه
شــهید مقــام واقعــی حکمــران را در تفکــر سیاســی امــام علــی علیــه الســام 
امانــت داری و نگهبانــی حقــوق مــردم دانســته اســت خاطرنشــان مــی ســازند 
ــرای  ــردم ب ــران و م ــن دو حکم ــر بناســت یکــی از ای ــی اگ ــن تلق ــا ای ــه ب ک
دیگــری باشــد ایــن حکمــران اســت کــه بــرای تــوده محکــوم اســت. اســتاد به 
ســخن نغــز ســعدی نیــز در ایــن بــاب استشــهاد مــی کننــد کــه مــی گوینــد:

گوسفند از برای چوپان نیست بلکه چوپان برای خدمت اوست.
گوسفند برای چوپان نیست / بلکه چوپان برای خدمت اوست

ــان  ــاً هم ــی )ع( عین ــن عل ــر المومنی ــا امی ــن و خصوص ــه دی ــت ائم برداش
چیــزی اســت کــه از قــرآن کریــم اســتنباط می شــود کــه حاکــم و سرپرســت 
ــان« اجتمــاع می شناســد و حکومــت  ــوان »امیــن«و »نگهب ــه عن اجتمــاع را ب
عادالنــه را نوعــی امانــت کــه بــه او ســپرده شــده اســت و بایــد ادا نمایــد تلقــی 
ــر خــدا  ــر تفکــری کــه حاکــم را فقــط در براب ــدگاه ، ب ــن دی ــد. در ای مــی کن
ــد و  ــم ندارن ــر حاک ــی ب ــچ حق ــردم هی ــد اســت م ــد و معتق ــی دان مســئول م
فقــط وظیفــه و تکلیــف دارنــد و بــس، خــط بطــان کشــیده مــی شــود. اســتاد 
مطهــری ایــن تفکــر ناصــواب را تفکــری قدیمــی و میــراث کلیســای قــرون 
ــا »موهبــت الهی«شــمردن حکومــت ، حاکــم را از  وســطی مــی داننــد کــه ب
ــه مــی کنــد. ایــن اندیشــه  ــر مــردم تبرئ پاســخگو بــودن و مســئولیت در براب
ــام  ــور اس ــت مح ــدار و عدال ــق م ــه ح ــل اندیش ــت در مقاب ــی ، درس سیاس
ــاق  ــت ، احق ــرای عدال ــرای اج ــت ب ــف حکوم ــاب وظای ــه در ب ــرار دارد ک ق
ــد. ــی کن ــری م ــاده ســخت گی ــوق الع ــکام ، ف ــدود و اح ــرای ح ــوق و اج حق

جایگاه و شان دموکراسی 
اینجاســت کــه »دموکراســی« بــه مثابــه پایــه و اســاس تامیــن آزادی، در نظــام 
سیاســی اجتماعــی اســام شــان و جایــگاه خــاص خــود را مــی یابــد. اســتاد 
مطهــری بــا اشــاره بــه ایــن واقعیــت کــه نظــام اجتماعــی و سیاســی اســام 
براســاس احتــرام بــه آزادی هــای اجتماعــی اســت، حکومــت کوتــاه مــدت امام 
علــی )ع( را بهتریــن شــاهد ایــن واقعیــت بــر مــی شــمارند: علــی)ع( بــه بهانــه 
عــدم بیعــت آنــان کــه بیعــت نکردنــد و یــا بــه بهانــه تمــّرد و خــروج خــوارج از 
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اطاعــات او و یــا بــه بهانــه ایــن کــه خــوارج بــه شــخص او توهین مــی کردند 
و او را خــارج از دیــن معرفــی مــی کردنــد، حتــی حقــوق و ســهم بیــت المــال 
آنهــا را قطــع نکــرد، تــا چــه رســد کــه امنیــت جانــی یــا مالــی آنهــا را ســلب 
کنــد. علــی)ع( فقــط در مــورد دســت انــدازی آنهــا بــه حقــوق مالــی یــا جانی یا 
امنیتــی مســلمین، در برابــر آنهــا مــی ایســتاد و بــا آنهــا به جنــگ مــی پرداخت. 
چنــان کــه پیداســت، در ســیره عملــی امــام علــی)ع( هیــچ عاملــی جــز حــق 
جامعــه و مــردم نمــی توانــد آزادی مــردم را محــدود کنــد. آری آنــگاه کــه آزادی 
موجــب ســلب حقــوق جامعــه گــردد عقــل ســلیم حکــم مــی کنــد کــه جلــوی 
آن گرفتــه شــود و البتــه آنچــه جلــوی آن گرفتــه می شــود دیگر آزادی نیســت، 
بلکــه هــرج و مــرج و آنارشــی اســت. لــذا اســتاد شــهید در جایــی دیگــر گفتــه 
ــرد  ــراد دیگــر، مصلحــت خــود آن ف ــر آزادی اف ــردی را عــاوه ب ــد آزادی ف ان

و مصلحــت جامعــه نیــز محــدود مــی کنــد.
تبییــن مولفــه هــای »جمهــوری 

اســامی«
ــا  ــتاد مطهریب ــی اس ــه سیاس ــام اندیش در نظ
توجــه بــه مولفه هــای یــاد شــده، »جمهوری 
ــدا  ــی پی ــژه ای ــوم وی ــا و مفه اســامی« معن
مــی کنــد. اســتا. دربــاره جــز اول ایــن ترکیب 
یعنــی »جمهــوری«آن را مربــوط بــه شــکل 
حکومــت می داننــد کــه البتــه مســتلزم 
نوعــی دموکراســی اســت؛ یعنــی حاکمیــت از 
آن مــردم اســت و عبارتــی مــردم حــق دارنــد 
ــت  ــان در دس ــان را خودش ــت خودش سرنوش
بگیرنــد و امــا جــز دوم یعنی»اســامی«محتوا 
و مضمــون ایــن حکومــت را مشــخص 
مــی کنــد. پــس جمهــوری اســامی یعنــی 
ــم جمهــوری. ــا رژی ــی اســامی ب ــه ای جامع

نظــام  ایــن  مخالفــان  کــه  ای  شــبهه 
و  معانــدان  کــرده  مطــرح  ابتــدا  از 
بدخواهــان داخلــی و خارجــی هــم بــه 
آن دامــن مــی زننــد ایــن اســت کــه 

ــزاء و متناقــض نماســت. ــی االج ــب متناف ــک ترکی »جمهــوری اســامی« ی
ــزء  ــتر ج ــط بیش ــرح و بس ــه ش ــده، ب ــاد ش ــبهه ی ــع ش ــرای رف ــتاد ب اس
اســامی  دارنــد که»جنبــه  مــی  اظهــار  و  پردازنــد  مــی  »اســامی« 
ــه  ــدارد ، ب ــاط ن ــه ارتب ــک طبق ــی ی ــت عمل ــه حاکمی ــت ، ب ــودن حکوم ب
حاکمیــت یــک ایدئولــوژی ارتبــاط دارد؛ ایدئولــوژی ای کــه اکثریــت 
ــد«. ــن و معتقدن ــه آن موم ــه ب ــد ک ــراز کردن ــته اب ــردم در گذش ــع م قاط

یــک مکتــب فکــری یــا ایدئولــوژی، خــط مشــی و چارچــوب حرکــت جامعــه را 
بــه ســمت اهــداف و آرمــان هایــش تعییــن می کنــد و با ایــن تعریف مــی توان 
گفــت کــه حکومــت هــای ســکوالر هــم دارای ایدوئولوژی هســتند. چیــزی که 
هســت، در مکاتــب الهــی خطــوط کلــی ایــن ایدئولوژی توســط وحی مشــخص 
مــی شــود و در مکاتــب مــادی بــه وســیله عقــل بشــری. آنچــه مهم اســت این 
اســت کــه حاکمیــت ایدئولــوژی بــه حاکمیت یــک طبقه خــاص و ممتــاز منجر 
نشــود )چنــان کــه اســتاد گفتــه انــد »جمهــوری اســامی« حکومــت طبقــه ی 
روحانــی نیســت( و مادامــی کــه اکثریــت مــردم بــه آن ایدئولــوژی اعتقــاد دارند 
ــد منطــق دموکراســی حکــم مــی  ــرار داده ان و آن را راهنمــای عمــل خــود ق
ــردد. ــن گ ــوژی تدوی ــق آن ایدئول ــه مطاب ــررات جامع ــن و مق ــه قوانی ــد ک کن

اصل »والیت فقیه« 
بــرای نظــارت بــر حســن اجــرای اصــول مکتــب و ممانعــت از انحــراف مســیر 

جامعــه از خــط مشــی کلــی کــه مکتــب و ایدئولوژی ترســیم کــرده اســت، الزم 
اســت نهــادی پیــش بینــی شــود کــه در نظــام جمهــوری اســامی، ایــن نقــش 
محــوری را نهاد»والیــت فقیه«ایفــا مــی نمایــد. اســتاد مطهــری نقــش والیــت 
فقیــه را اینگونــه شــرح مــی دهد:»نقــش فقیــه در یــک کشــور اســامی کــه 
ملتــزم و متعهــد به اســام اســت و اســام را به عنوان یــک ایدئولــوژی پذیرفته 
ــه  ــه نقــش یــک حاکــم. والیــت فقی ــوگ اســت ن اســت، نقــش یــک ایدئول
والیــت ایدئولوژیــک اســت و اساســاً خــود فقیــه را مــردم انتخــاب مــی کننــد«.

ــه  ــت فقی ــه والی ــی اینک ــود دارد: یک ــی وج ــه اساس ــا دو نکت ــس در اینج پ
ــه توســط مــردم انتخــاب مــی  ــی فقی ــی نیســت بلکــه ول ــام انتصاب یــک مق
ــی و ایدئولوژیــک اســت  ــه یــک نظــارت کل ــی فقی شــود، دوم اینکــه نظارتول
ــا مجــری اســت.  ــه حاکــم ی ــی کــه وظیف ــی اجرای ــور جزئ ــه نظــارت در ام ن
ــمول  ــک مش ــارت ایدئولوژی ــن نظ ــه ای البت
تعییــن صاحیــت حاکــم از ایــن نظــر 
ــی  ــن مل ــودن قوانی ــری ب ــت مج ــه قابلی ک
ــود. ــد ب ــز خواه اســامی را داشــته باشــد نی

تحدید آزادی و عوارض آن
ــتنباط  ــری اس ــتاد مطه ــا اس ــه از نظری آنچ
ــن اســت کــه ایشــان عــاوه  مــی شــود، ای
ــی همچــون  ــاد نظارت ــک نه ــرش ی ــر پذی ب
»والیــت فقیــه« کــه ضامــن اســامی بــودن 
نظــام بــوده و انتخــاب آن هــم توســط مــردم 
انجــام مــی شــود، در ارتبــاط بــا »جمهــوری« 
ــاور  ــک ب ــا دموکراتی ــاز و کاری کام ــه س ب
ــه در ایــن خصــوص چنیــن  ــد. معظــم ل دارن
مــی گویند:»مقصــود از سیاســت عبــارت 
ــر  ــق تســلط ام ــه و ح ــت عام اســت از والی
و نهــی بــرای اداره جامعــه اســامی کــه ایــن 
کار در گذشــته بــه دســت حاکــم صــورت می 
گرفــت و تقریبــا جنبــه اســتبداد داشــت)البته 
ــد(  ــی ش ــد مشــورت م ــل و عق ــل ح ــا اه ب
ــان  ــده می ــیم ش ــن کار تقس ــروز ای ــی ام ول
مجلــس و دولــت، و مجلــس را بایــد مــردم و دولــت را مجلــس انتخــاب کنــد«.

نکتــه مهــم در ایــن زمینــه این اســت کــه آزادی مردم، بــا حفظ شــرایط و حدود 
تصریــح شــده در قانــون، نمــی توانــد قیــد بخــورد و مثــا نبایــد بــه بهانــه ایــن 
کــه مــردم مصلحــت خــود را تشــخیص نمــی دهنــد و چــه بســا بــه بیراهــه و 
کژراهــه برونــد، آزادی هــای آنهــا را محــدود نمــود. البته طبیعی اســت همیشــه 
تشــخیص مــردم مقــرون بــه صــواب نیســت و ممکــن اســت گاهــی در انتخاب 
خــود مرتکــب خطــا شــوند امــا از منظــر اســتاد مطهــری ضــرر و زیــان ایــن 
گونــه خطاهــا بــه مراتــب کمتــر از خســارتی اســت کــه در اثــر تحدیــد آزادی 
مــردم بــه بــار مــی آیــد؛ ضمن ایــن کــه اساســاً خطــا و اشــتباه از لــوازم اجتناب 
ناپذیــر عمــل اختیــاری اســت و رشــد و بلــوغ و اجتماعــی جــز از ایــن طریــق 
امــکان پذیــر نخواهــد بــود. پــس:»کاری کــه در ایــن قبیــل مــوارد بایــد انجــام 
داد ایــن اســت کــه ســطح فکــر مــردم بــاال بــرده شــود، تربیــت آنهــا به شــکل 
ــا اینکــه وقتــی مــی خواهنــد فرضیــه اجتماعــی خــود را ادا  صحیــح درآیــد ت
کننــد افــراد صاحیتــدار را پیــدا کننــد و از روی میــل و عاقــه بــه آنهــا رای 
بدهنــد، و ااّل اگــر بهانــه ایــن کــه ایــن ملــت رشــد نــدارد و بایــد بــه او تحمیــل 
کــرد، آزادی را از او بگیرنــد، ایــن ملــت تــا ابــد غیــر رشــید باقــی مــی مانــد.

رشــدش بــه ایــن اســت کــه آزادش بگذاریم ولــو در آن آزادی اشــتباه هــم بکند؛ 
چراغصــد بــار هــم اگــر اشــتباه کنــد بــاز بایــد آزاد باشــد«.
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ــه در  ــی ک ــه ای ــود؛ روی نام ــرده ب ــی ک خودکش
کنــارش پیــدا شــده بــود نوشــته شــده بــود کــه 
"زندگــی خیلــی مسخرســت" یعنــی برخــی بــه 
لحــاظ مالــی و عاطفــی آنقــدر اشــباح مــی شــوند 
کــه دیگــه هیــچ چیز قــادر بــه ارضاشــان نیســت 
و در آخــر فکــر مــی کننــد کــه ایــن دنیــا خیلــی 
مســخره اســت هــر چیــزی بــوده کشــف کــردن 
و دیگــه چیــزی بــرای کشــف کــردن وجود نــدارد 
در نتیجــه بایــد بــه ایــن زندگــی خاتمــه بدهنــد.

شــرایط نامطلــوب زندگــی عرصــه را بــر آدم واقعــا 
تنــگ مــی کنــد و ایــن اجــازه را بــه آدم مــی دهد 
ــا ممکــن اســت  ــا روش هایــی کــه قاعدت کــه ب
دردنــاک هــم باشــند به زندگیشــان خاتمــه بدهند.

ــدی روی  ــه پیام ــی روژان چ 2.خودکش
ــی روژان دارد؟ ــه پیرامون جامع

را  بلــوغ  ســن  مــورد  ایــن  در 
بگیریــم  نادیــده  توانیــم  نمــی  هــم 
یــک دختر 14 ســاله بســیار تحت تاثیر ســن بلوغ 
اســت و زمانــی کــه تحقیــر مــی شــود از طــرف 
دیگــران و اعتمــاد بــه نفســش پاییــن مــی آیــد 

1.دالیــل اصلــی خودکشــی روژان را چه 
ــی بینید؟ م

ــی  ــی داره ، خودکش ــت کل ــی دوحال خودکش
بــرای همــه  اســت کــه  عــام خودکشــی 
قشرهاســت و خودکشــی خــاص بــرای یــه 
ــال کســانی  ــوان مث ــه عن قشــر خــاص اســت ب
دارنــد. بســیار خاصــی  هــای  کــه شــغل 
ــی کار  ــکی قانون ــه در پزش ــی ک ــوال آنهای معم
مــی کننــد یــا مددکارهــا ، پلیــس هــا و کســانی 
کــه بــا آســیب هــای اجتماعــی خیلــی زیــاد ســر 
و کار دارنــد ممکــن اســت دســت بــه خودکشــی 
ــد کــه ایــن خودکشــی خــاص مــی شــود .  بزنن
امــا خودکشــی عــام همــه ی افــراد جامعــه را در 
بــر مــی گیــرد فرقــی هــم نمــی کنــد کــه فــرد 
بــه لحــاظ مالــی در طبقــه اول جامعــه باشــد یــا 
ــرد . ــرار بگی ــارم ق ــوم و چه ــه س ــه در طبق اینک
اعتــراض  جــور  یــک  واقــع  در  خودکشــی 
اســت. زندگــی  مطلــوب  نــا  شــرایط  بــه 
اســت. زیــاد  بســیار  خودکشــی  دالیــل 
مثــا گاهــا شــخصی مــی خواهــد یــک نفــر را 

تهدیــد کنــد مــی گویــد مــن خــودم را می کشــم.
مثا در مورد مســئله روژان پدر ایشــان را تهدید به 
مــرگ کــرد ولــی خــود روژان پیــش دســتی کــرد.

عوامــل خیلــی زیــادی هســتند کــه باعــث ایجــاد 
خودکشــی مــی شــوند ولــی مــن فکــر مــی کنــم 
در مــورد روژان شــرایط نامطلــوب زندگــی یکــی 
از دالیــل اصلــی خودکشــی ایشــان بــوده اســت 
ــرف  ــه از ط ــی ک ــار و استرس ــرس و فش و آن ت
ــده و  ــر روژان وارد ش ــدر ب ــت و پ ــی لیاق ــر ب مدی
البتــه بــا توجــه بــه شــرایط خانوادگــی هــم کــه 
ــه  ــن بچ ــادر ای ــتخوان م ــرطان اس ــتند و س داش
اینطــور بــه ذهنــش زده اســت کــه بــرای رهایــی 
از ایــن شــرایط خودکشــی کنــد. ایــن خودکشــی 
رو مــی توانیــم بــا نظریــه خودکشــی دگرخواهــی 
دورکیــم ارتبــاط بدهیــم از ایــن جهــت کــه شــاید 
ــردن  ــن کار را ک ــان ای ــر مادرش ــه خاط ــان ب ایش
ــه  ــر ک ــور کمت ــون خ ــه ن ــود ی ــر وج ــه خاط ب
ــد. ــران کن ــادرش را جب ــای م ــه ه ــد هزین بتوان

ــر  ــه از قش ــتم ک ــوردی رو داش ــن م ــب م ول خ
بســیار ثروتمنــد و باالشــهر تهــران بــود و 

چه کسی روژان را کشت؟
این بار نظام آموزشی قربانی می گیرد

فاطمه سادات بنی کریمی

زگارش

صبــح روز چهارشــنبه 22 آذر مــاه ســال 
1۳۹۶ روژان توســط مدیــر مدرســه بــه 
دفتــر احضــار می شــود و بابــت نمــرات 
کمــش مــورد ســرزنش قــرار می گیــرد.

مدیــر طــی اقدامــی تحقیــر آمیز بــا پدر 
روژان تمــاس می گیــرد و او را در جریان 
نمــرات کــم روژان و افــت تحصیلی وی 
ــی  ــدر روژان عصبان ــد پ ــرار می ده ق
ــور  ــن در حض ــت تلف ــود و در پش می ش
ــدش  ــک فرزن ــر ت ــل دفت ــام عوام تم
می کنــد. کشــتن  بــه  تهدیــد  را 
در بعــد از ظهر همــان روز روژان امتحان 
نهایــی زبــان داشــته اســت بــه علــت 

حــال روحــی خرابــی کــه از اتفاقــات آن 
روز مدرســه در او مانــده بــوده اســت وی 
نمــی توانــد روی امتحــان نهایــی خــود 
تمرکــز کنــد و اما با ایــن وجــود امتحان 
ــود. ــی ش ــد و رد م ــی ده ــی را م نهای

ــود  ــی ش ــث م ــدن باع ــن رد ش همی
کنــد. ســرزنش  را  او  روژان  مــادر 

روژان بعــد از تمام اتفاقات آن روز و تمام 
ســرکوب هایــی کــه شــده بــود راه حــل 
ــی... ــد... خودکش ــدا می کن ــی را پی نهای
ــی  ــتی م ــی یادداش ــه ای ــر روی برگ ب
نویســد و ســپس تیغ را روی رگ هایش 
مــی کشــد و باالفاصلــه خــود را از داری 

ــلنگ گاز  ــا ش ــش ب ــط اتاق ــه در وس ک
ــد  ــزان می کن ــود آوی ــرده ب ــت ک درس
و بــرای همیشــه بــا ســختگیری هــای 
ایــن نظــام آموزشــی دیکتاتــور و 
تــک بعــدی خداحافظــی می کنــد.
از  بعــد  هفتــه  یــک  درســت 
مدرســه  مشــاور  روژان  خودکشــی 
کنــد. مــی  خودکشــی  نیــز 
خانــم  بــا  ماجــرا  ایــن  بــاب  در 
ــی  ــه شناس ــناس جامع ــفیعی کارش ش
گرفتــه  صــورت  ایــی  مصاحبــه 
خودکشــی  ایــن  دالیــل  و  اســت 
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس م
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مســلما دســت بــه خودکشــی خیلــی راحت تــر از 
کســی می زند کــه از طــرف جامعه و خانــواده اش 
مهــر تاییــد روی اعتمــاد به نفســش زده می شــود.
ــرکوب روژان در  ــودن روژان و س ــد ب ــک فرزن ت
ــه در آن  ــاد آموزشــی ک ــوغ از طــرف نه دوران بل
درس مــی خوانــد یکــی از عوامــل اثــر گــذار بــر 
ایــن تصمیــم روژان بــوده. بزرگتریــن بازتاب منفی 
عمــل روژان تاثیــر ایــن عمــل بــر روی یادگیــری 
همســاالن هســت. ایــن ماجــرا بــه شــدت روی 
هــم کاســی هــای روژان تاثیــر داره؛ و آیــا ما واقعا 
نظامــی داریــم کــه بخواهــد بــه ایــن بچه هــا یاد 
بدهــد ایــن عمــل، عمل درســت و خوبی نیســت؟
ــل  ــرادی مث ــا اف ــح ب ــورد صحی ۳.برخ
ــه  ــی دارن چ ــت تحصیل ــه اف روژان ک

ــد؟ ــد باش ــی توان م
بچــه  ایــن  ببینیــم  بایــد  اول  درجــه  در 
چــرا واقعــا درســش ضعیــف اســت شــاید 
یــه مشــکل خانوادگــی داشــته باشــد کــه 
باشــد. شــده  تحصیلیــش  افــت  باعــث 
در درجــه دوم مــا نیــاز بــه یــه مشــاور بســیار خوب 
ــا ایــن  ــد ب داریــم کــه مداخلــه گــر باشــد و بتوان
بچــه صحبــت کنــد؛ اگــر بچه مشــکل مالــی دارد 
از یــه طریقــی مشــکل مالــی اش را تامیــن کنــد 
اگــر مشــکل مالــی نــدارد در واقــع بــا روشــی کــه 
خودشــان بلد هســتند به ایــن بچه دلــداری بدهند.
اگــر هــم بحــث خانــواده نباشــد بحــث اســتعداد 
ــش  ــرد . واقعیت ــرار بگی ــی ق ــورد بررس ــد م بای
ــا  ــا االن اص ــه ه ــی بچ ــه بعض ــت ک ــن اس ای
اســتعداد درس خوانــدن ندارنــد خــب ایــن 
ــم . ــم کاری کنی ــی توانی ــا نم ــا را واقع ــه ه بچ
برخــی از بچــه هــا هم هســتن قدرت گیراییشــان 
پایینــه ؛ ممکنــه مشــکل خودشــان باشــد ممکنه 
مشــکل از معلــم باشــد شــاید معلــم بیــان خوبــی 
نــدارد کــه بتوانــد مطالــب را بــه خوبــی منتقــل 
ــم  ــد برگردی ــا بای ــورد م ــن م ــب در ای ــد خ کن
و یــک حرکــت دیگــه ایــی انجــام بدهیــم 
یــک اینکــه کاس هــای فــوق العــاده جبرانــی 
بــرای اینجــور بچــه هــا برگــزار کنیــم یــا یــک 
تجدیــد نظــری در انتخــاب معلــم داشــته باشــیم.
ــک  ــت ی ــاور درس ــی مش ۴.خودکش
هفتــه بعــد از مــرگ روژان چــه تاثیــری 

روی کل اون نظــام آموزشــی دارد؟
قطعــا خیلــی تاثیــرش بیشــتر خواهــد بــود 
مــا اگر فــرض را بــر این بگیریم کــه روژان یک 
بــار بــه ایــن مشــاور مراجعه کــرده خب مشــاوری 
کــه نتوانــد یــک راهــکار درســت ارائــه بدهد پس 

خــودش هــم دچــار نقــص شــخصیتیه مزیــد بــر 
اینکــه ایشــون خودشــون مطلقــه بودنــد طــاق 
بیشــترین میــزان اســترس را بــر افــراد وارد مــی 
کنــد بــه عنــوان مثــال اگــر مــادر شــخصی بمیرد 
اضطــراب صــد در صــده و وقتــی فــردی طــاق 
مــی گیــرد حــدود نــود تــا نــود و پنــج درصــده . 
خــب حــاال شــخصی کــه مشــاوره و تــا 95 واحــد 
بهــش اضطــراب وارد شــده چطــور مــی شــود بــا 
او برخــورد کــرد چطــور مــی شــود بــه او اعتمــاد 
کــرد و بــا او درد و دل کــرد؟ اینجــا دوبــاره ضعــف 
نظــام آموزشــی مــا را مــی رســاند مشــاوری کــه 
مطلقــه اســت نباید مشــاور یــک مدرســه دخترانه 
باشــد چــون خــودش نیــاز بــه یــک آمــوزش دارد. 
۵.سیســتم آمــوزش و پــرورش را چقدر 

در ایــن اتفــاق موثــر مــی دانید؟
خیلــی زیاد ، سیســتم آموزشــی ما بــه خصوص 
سیســتم آموزش و پرورش به شــدت مشــکل دارد.

در یکــی از دبســتان هــای ایــران مدیــر از 
ــد  ــی خواه ــت م ــتان تبل ــای دوم دبس ــه ه بچ
ــه بچــه هــا  ــن ب ــی کــه در چیــن و ژاپ در صورت
بــازی یــاد مــی دهنــد، ســفالگری و نقاشــی یــاد 
ــود  ــی ش ــت داده م ــه فرص ــه بچ ــد ب ــی دهن م
ــه  ــد ن ــدا کن ــودش را پی ــای خ ــی ه ــه توانای ک
ــرب  ــای مخ ــازی ه ــا ب ــودش ب ــه خ ــه ب اینک
ــه  آســیب برســاند . روانشناســان در ایــن مــورد ب
ــه  ــا ب ــازی ه ــن ب ــه ای ــیداند ک ــر رس ــاق نظ اتف
شــدت روی روحیــه بچــه هــا تاثیــر مخــرب دارد.

۶.بــه نظــر شــما برخــورد مناســب بــا 
ایــن مدیــر چیســت؟

طــرف  از  بایــد  برخــورد 
بگیــرد. صــورت  باالتــری  مقامــات 

ایــن  بایــد  پــرورش  و  آمــوزش  یعنــی 

. بدهــد  قــرار  مواخــذه  مــورد  را  مدیــر 
نحــوه ی برخــورد ایــن مدیــر اصا درســت نبــود و 
ایــن رفتار می تواند منشــا عقــده های روانی باشــد 
یــا بــه دلیــل درک نادرســتی کــه از جایگاهشــون 
دارنــد و فکــر مــی کنند بــه دلیــل مدیر بودنشــون 
مــی تواننــد همچیــن برخــوردی داشــته باشــند.

ببینیــد خیلــی از ایــن دبیــر هــا و عوامــل مدرســه 
ــرد  ــی ک ــه خودکش ــاوری ک ــون مش ــل هم مث
ــام  ــودآگاه تم ــه ناخ ــد ک ــکات دارن ــدر مش انق
اون فشــارها رو بــه بچــه هــا انتقــال مــی دهنــد.

بــه عقیده شــخصی من آمــوزش و پرورش اســتان 
بایــد ایشــان را مــورد مواخــذه قــرار بدهــد یعنــی 
ایشــان را بخوانــد و بــه خاطر برخوردشــان توضیح 
بخــواد و ایــن مدیــر را متوجــه کننــد کــه ایشــون 
هــم در ایــن جنایــت ســهیم هســتند متاســفانه .

ــه  ــر گفت ــات باالت ــه مقام ــه ب ــن قضی ــر ای اگ
بشــود مــن فکــر مــی کنــم یــه مقــداری تاثیــر 
ــاد  ــوم ی ــن خان ــش ای ــود حداقل ــد ب ــذار خواه گ
ــای  ــا روژان ه ــوردش را ب ــه برخ ــرد ک ــی گی م
بعــدی در محیــط آموزشــی تغییــر بدهــد.

ــب و کام  ــدی مطال ــع بن ــرای جم ۷.ب
ــد. ــد بفرمایی آخــر هــر چــه کــه مایلی

چــه بگویــم کــه نگفتنــم بهتــر اســت
وقتــی کــه ماجــرا آتنــا اصانــی در اردبیــل 
پیــش آمــد مــن بــه همــه بچــه هــا ســر 
ــی  ــول م ــون ق ــن بهت ــه م ــم ک ــم گفت کاس
ــری. ــه آخ ــت ن ــی هس ــه اول ــا ن ــه آتن ــم ک ده

ــه  ــی دهــم ک ــول م ــه شــما ق ــن ب و االن هــم م
ــد  ــا بع ــری م ــه آخ ــت ن ــی اس ــه اول ــم ن روژان ه
ــاد مواجــه  ــا ایــن جــور مســائل زی از ایــن ماجــرا ب
خواهیــم شــد. و دوبــاره بــر مــی گــردم روی 
ــر  ــی روی دخت ــد خیل ــا بای ــوزش. واقع ــئله آم مس
ــوغ. ــن بل ــا در س ــود مخصوص ــا کار بش ــه ه بچ

مــن بــا پســرا کار نــدارم چــون پســرها راحــت تــر 
مــی تواننــد خودشــان را تخلیــه کننــد پســرها مــی 
توانند برن ســیگار بکشــن قلیون بکشــن مشــروب 
ــه  ــان را تخلی ــا خودش ــن روش ه ــا ای ــورن و ب بخ
بکننــد امــا دختــر هــا بــه دلیــل محدودیــت هایــی 
کــه در جامعــه ما دارند شــاید نتوانند ســیگار بکشــن 
شــاید هــم بهشــون آرامــش بدهــد امــا بــه دلیــل 
محدودیتــی کــه دارند نمــی تواننــد ایــن کار را انجام 
بدهنــد در نتیجه وقتی با همچین فشــارهایی مواجه 
ــن راه حــل را خودکشــی  ــن و اولی می شــوند بهتری
ــم  ــوز ه ــوزش هن ــث آم ــن روی بح ــد. م می بینن
تاکیــد مــی کنــم و ایــن هــم تاکیــد مــی کنــم کــه 
چراغروژان آخریــن قربانــی ایــن نظــام غلط نخواهــد بود.
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حجاب و یک آدرس غلط

شاخص و میزان؛ مسئله این است!

حسین جعفری

یادداشت

ــل  ــان اوای ــم از هم ــتباه ه ــت. اش ــده اس ــتباه ش ــاب اش ــن حج ــفانه در تبیی متاس
انقــاب رخ داد. نــوع و روش تبلیــغ غلــط بــود و مقولــه مهــم حجــاب دچــار 
»تنــزل معنایــی« و »تحریــف مبــداء« شــد. جــو جامعــه ملتهــب بــود و هــر روز در 
تقبیــح بــی حجابــی و تکریــم حجــاب اســامی صدایــی بــر مــی خاســت. در طــرف 
ــد زنانــی کــه اهــداف انقــاب را متوجــه مســائل مهــم تــری مــی  دیگــر هــم بودن
دانســتند و حجــاب اجبــاری را بازگشــت بــه عقــب مــی دانســتند. پــس بدیــن ســبب 
ــد  ــر چن ــت. ه ــرار گرف ــروه ق ــن دو گ ــات ای ــد روزی در ســیطره منازع ــا چن خیابانه
ــاری  ــه حجــاب اجب ــه معترضیــن ب ــز نســبت ب کــه آن موقــع برخــورد هــای قهرآمی
ــان  ــاب، مزاحم ــت انق ــتان وق ــه دادس ــی ک ــا جای ــی گشــت. ت مشــمول هشــدار م
خانمهــای بــی حجــاب را ضدانقــاب خوانــد. شــرایط بــه وجــود آمــده در آن زمــان 
ــد  ــرده بودن ــت نک ــوز فرص ــاب هن ــای انق ــین ه ــه تئوریس ــود ک ــن ب ــانگر ای نش
ــا  ــاری ب ــر حجــاب اجب ــر روی بحــث ب ــه ه ــد. ب ــه موضــوع حجــاب بپردازن ــه ب ک
ــان بــی حجــاب،  ــرای زن تصویــب قانــون حجــاب در ســال 62 و تعییــن مجــازات ب
خاتمــه یافــت. شــرایط ملتهــب جامعــه در آن برهــه زمانــی و جنــگ تحمیلــی هــم 
ــه مســائل فرعــی گــردد.  ــر اینگون ــود کــه اذهــان مــردم کمتــر درگی ســبب شــده ب
امــا بــا پایــان یافتــن جنــگ تحمیلــی بــه تدریــج رنــگ و بــوی افــکار مــردم دچــار 
ــئله  ــگ، مس ــان جن ــه از پای ــه ده ــا س ــا گذشــت تقریب ــم ب ــون ه ــد و اکن ــر ش تغیی
ــت و  ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــای فراوان ــث ه ــورد بح ــاری م ــا اختی ــاری ی ــاب اجب حج
کمــاکان هــم ایــن قائلــه ادامــه دارد. بــه هــر روی، اکنــون از دهــه هــای 60 و 70 
فاصلــه گرفتــه ایــم و آنطــور کــه از شــرایط جامعــه معلــوم اســت، اعتمــاد مــردم در 
ــه علــل مختلفــی چــون فســاد هــای گســترده و ســازمانی، از  بســیاری از جوانــب ب
ســردمداران و دولتمــردان ســلب شــده اســت. پــس در چنیــن شــرایطی اســت کــه 
آقایــان در حــوزه حجــاب و الــزام حجــاب موضــوع را ســوق مــی دهنــد بــه طــرف 
»خــون شــهیدان«. البتــه کــه مــا هــر چــه داریــم از همیــن شــهدا داریــم، امــا بایــد 
ــاب  ــگ انق ــت شــهدای جن ــه در روز قیام ــد ک ــا فهمی ــرد ت ــه ک ــث مطالع در احادی
ــی  ــم قاط ــا ه ــز را ب ــه چی ــرا هم ــت؟ چ ــل البی ــا اه ــتند ی ــزان هس ــی می و تحمیل
ــه  ــش همیش ــت. نام ــن اس ــت. دالور وط ــهر اس ــان ش ــهید قهرم ــم؟! ش ــرده ای ک
جــاودان و یــادش همیشــه گرامــی! امــا چــرا مــا نادانســته رابطــه حجــاب و خداونــد 
ــیعیان  ــاب ش ــن حس ــا ای ــس ب ــهیدان؟! پ ــاب و ش ــه حج ــه رابط ــم ب ــزل دادی را تن
ــردم  ــه م ــرا ب ــد! چ ــد حجــاب بگذارن ــد نبای ــداده ان ــهید ن ــون ش ــر کشــورها چ دیگ
ــه مــردم معرفــی  آدرس غلــط میدهیــم؟ چــرا سرچشــمه را کــه »آل اهلل« هســتند ب
ــد،  ــه بودن ــر چ ــهیدان ه ــم؟ ش ــن نکردی ــاب را تبیی ــات حج ــرا آی ــم؟! چ ــی کنی نم
ــئون  ــه ایشــان از ش ــم ب ــی را منســوب کنی ــم اله ــی حک ــد! وقت ــر معصــوم بودن غی
ــب  ــت. خ ــرآن اس ــتور ق ــت. دس ــد اس ــم خداون ــاب حک ــم. حج ــته ای ــاب کاس حج
ــر  ــد، کام و نظ ــی زده ان ــک حرف ــاب ی ــاره حج ــهدا درب ــاال ش ــد ح ــوام میگوین ع
ایشــان کــه الزم االجــرا نیســت. پرچمــدار اعتقــادات مــا فقــط اهــل البیــت هســتند. 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــه مق ــع از جمل ــتیم. مراج ــادی آل اهلل هس ــرق اعتق ــر بی ــا زی م
ــد سرچشــمه  ــادات تقلیــدی نیســت. ایشــان بای ــن اســت کــه اعتق هــم نظرشــان ای
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ــت و  ــل هوی ــع اص ــه واق ــد. ب ــان دهن ــردم نش ــه م را ب
قداســت حجــاب در ارتباطــش بــا تقــوی اســت. مــی تــوان 
ــت.  ــوی دانس ــمت تق ــه س ــن ب ــای رفت ــه معن ــاب را ب حج
ــزد  ــما ن ــن ش ــی تری ــم؛ گرام ــَداهللِ اتقاک ــم ِعن » إنَّ اَکَرَمُک
ــه  ــه رابط ــر چنانچ ــت. « اگ ــن شماس ــا تقواتری ــد ب خداون
بیــن حجــاب و تقــوی بهتــر بــرای مــردم تبییــن مــی شــد، 
امــروز شــاهد ایــن وضــع نابســامان در مــورد اجــرای ایــن 
حکــم اســامی نبودیــم. حجابــی کــه در ذاتــش »حیــا« و 
ــود کــه رضاخــان  ــدارد. زمانــی ب »تقــوی« نیســت ارزش ن
ــادر از  ــا چ ــرد ت ــی ک ــه م ــان روان ــش را ســمت زن مأموران
ســر آنــان بکشــند. ولــی حــال وضــع چگونــه شــده اســت؟ 
ــه  ــی ک ــت؟ وقت ــی اس ــن وضع ــبب چنی ــی مس ــه کس چ
ــن  ــه دم از دی ــداری ک ــان دین ــه مدعی ــی شــود ک ــاش م ف
ــر  ــی ب ــوان حجاب ــه عن ــام را ب ــد، اس ــی زنن ــان م و ایم
اعمــال ناپاکشــان قــرار مــی دهنــد و جایــگاه دیــن مقــدس 
خداونــد را در حــد ابــزاری جهــت نیــل بــه اهــداف خبیثانــه 
شــان تقلیــل مــی دهنــد، مســلم اســت کــه نگــرش مــردم 
نســبت بــه دیــن را مخــدوش کــرده و بهانــه ای در دســت 
ــباتش  ــامی و مناس ــام اس ــه نظ ــه ب ــت حمل ــن جه معاندی
ــزان  ــش می ــا افزای ــر ب ــی دیگ ــد. از طرف ــی دهن ــرار م ق
ــع  ــن جوام ــه روزه در بی ــه هم ــی ک ــات و مراودات ارتباط
ــری  ــر پذی ــل تأثی ــه دلی ــان دارد و ب ــا جری ــر دنی در سراس
ــه جهــت تشــویق  ــد، مســلم اســت ک ــه از یکدیگــر دارن ک
مــردم در بــه جــا آوردن احــکام دیــن مبیــن اســام، بایــد 
روشــهایی متفــاوت از آنچــه در دهــه 60 اعمــال مــی شــد، 
ــراد  ــن اف ــه ای ــن ره ک ــک ای ــه باش ــرد. وگرن ــاذ ک اتخ
بــرای راهیابــی مــردم بــه بهشــت در نظــر گرفتــه انــد، بــه 
ــوک الســادات بهشــتی  ــش مل ــدی پی ترکســتان اســت. چن
فرزنــد شــهید بهشــتی طــی مصاحبــه ای عنــوان نمــود کــه 
پدرشــان دخترانــش را در انتخــاب نــوع پوشــش آزاد و بــه 
اختیــار خودشــان گذاشــته بــود. اگــر بعضــی از ایــن آقایــان 
بــه ســیره ایــن بــزرگان رجــوع کننــد و خــط مشــی ایشــان 
ــدادی  ــد انس ــاید بتوانن ــد، ش ــرار دهن ــود ق ــرلوحه خ را س
ــائلی  ــه مس ــر روز نســبت ب ــه ه ــن نگرشــی ک ــر ای در براب
ــی  ــر م ــی ت ــط، منف ــوارد مرتب ــر م ــا دیگ ــاب ی ــون حج چ
ــر انســانی آزادی  ــن حــق ه ــد. باالتری ــردد، ایجــاد نماین گ
ــردد کــه هــر حکمــی  ــد روشــی اتخــاذ گ ــس بای اســت، پ
در جامعــه جــاری شــود، عمــوم افــراد جامعــه آن حکــم را 
ــه هــر صورتــی شــده  نافــی آزادی خــود نبیننــد، چونکــه ب
ــت  ــه در جه ــد ک ــی آین ــر م ــیری ب ــاب مس ــدد انتخ در ص
ــس  ــت. پ ــده اس ــادر ش ــم ص ــرای حک ــق اج ــس طری عک
بدیــن طریــق آن حکــم و فلســفه اجرایــش بــا تمــام ســود 
ــه  ــوری ب ــت کاریکات ــردد و حال ــی گ ــل م ــش، زای و زیان
خــود مــی گیــرد. نظیــر آنچــه کــه امــروز در مــورد حجــاب 
مشــاهده مــی کنیــم. بنابرایــن اگــر اجــرای چنیــن حکمــی 
ــر  ــه اســت، بهت ــان یافت ــا بحــال در مســیری اشــتباه جری ت
ــه  ــه ن ــم ک ــیری را برگزینی ــاح روش، مس ــا اص ــت ب اس
ــته  ــن داش ــدوده معی ــخاص در مح ــا آزادی اش ــی ب منافات
ــه  ــک جامع ــول ی ــورد قب ــه م ــه ک ــه آنچ ــم ب ــد و ه باش
اســامی اســت، تــا حــد ممکــن بتوانیــم دســت پیــدا کنیــم.

مــا در زندگــی روزمــره خــود، نیازهــا و چالشــهای متناســب بــا شــخصیت، رفتــار و طــرز زندگــی 
خــود داریــم و پیوســته در کوشــش هســتیم کــه آنهــا را رفــع کنیــم و بــه دنبــال رســیدن بــه 
ــه بنــدی خاصــی وجــود  ــا طبق ــا چیســت؟ آی ــاز م ــا نی کمــال و معنویــت خاصــی هســتیم. ام
دارد؟ در پاســخ بــه ایــن ســؤاالت اینگونــه بــر مــی آیــد کــه همــه مــا نیــاز هایــی داریــم کــه 
ــد، نیازهایــی چــون خــوراک و  ــر اســاس نــوع زندگــی مــا طبقــه بنــدی خــاص خــود را دارن ب
پوشــاک و مســکن کــه از بــدوی تریــن نیازهــا هســتند. در طبقــه هــای بعــدی مــی تــوان بــه 
ــه فعالیــت اجتماعــی، فعالیــت سیاســی، کســب و کار، امنیــت و تحصیــل اشــاره کــرد.  ــاز ب نی
امــا هــدف از ایــن پرســش و پاســخ، ایــن نیســت کــه بگوییــم چــه نیازهایــی داریــم و راه رفــع 
ــع  ــا رف ــوان ب ــه مــی ت ــن اســت کــه چگون ــان ای ــن نوشــته بی ــه اســت. هــدف از ای آن چگون
نیازهــای مذکــور، یــک جامعــه را پویــا و خــاق کــرد و یــا چگونــه بــا اســتفاده ابــزاری از نیازهــا 
شــکوفایی را از جامعــه گرفــت. بــه راســتی برخــی  حکومــت هــا بــه گونــه ای هســتند کــه بــه 
جــای رفــع نیــاز، بــه قــول خودشــان رفــع شــر مــی کننــد و مــردم را بازیچــه دســت خــود قــرار 
مــی دهنــد. امــا چگونــه؟ انســان تــا زمانــی کــه خــوراک، پوشــاک و مســکن او تأمیــن نباشــد، 
ســراغ دیگــر فعالیــت هــا نخواهــد رفــت. حــال بــا ایــن تفاســیر، برخــی نظــام هــای کنونــی بــا 
اســتفاده از همیــن نقطــه ضعــف، جامعــه خــود را از پویایــی و شــکوفایی بــه یکنواختــی و جامعــه 
ای بــدون نســلی نــوآور و ایــده پــرداز تبدیــل مــی کننــد. در حــوزه سیاســت در ایــن جوامــع، 
شــاهد دوری فزاینــده مــردم، بــه خصــوص اقشــار فعــال جامعــه همچــون دانشــجویان هســتیم.  
ــی  ــم، طبیع ــن نگذاری ــه بالی ــر ب ــنه س ــا گرس ــیم ت ــبانه روز بکوش ــد ش ــه بای ــه ای ک در جامع
ــد.  ــد مان ــی نخواه ــی و سیاســی و مدن ــای اجتماع ــت ه ــرای فعالی ــی ب ــچ جای ــه هی اســت ک
مازلــو، نظریــه پــرداز آمریکایــی، نظریــه ای را مطــرح کــرد کــه غالبــا بــه صــورت یــک هــرم 
نشــان داده مــی شــود. هــرم مذکــور نیازهــای انســانی را در 5 ســطح مختلــف طبقــه بنــدی مــی 
کنــد. ســطح آغازیــن آن نیازهــای فیزیولوژیکــی یــا نیازهای جســمانی اســت و ســپس بــه ترتیب 
در ســطوح باالتــر نیازهــای امنیتــی، نیازهــای اجتماعــی، نیازهــای احترامــی و در نــوک هــرم 
نیازهــای خــود شــکوفایی قــرار دارنــد. بــر اســاس ایــن هــرم می تــوان نتیجه گیــری کــرد زمانی 
کــه پایــه هــای هــرم یعنــی نیازهــای فیزیولوژیــک، امنیــت، عشــق و عــزت نفــس و رفــع آنها از 
جامعــه دریــغ شــود، نمــی تــوان از چنیــن جامعــه ای انتظــار رشــد و ترقــی و شــکوفایی داشــت.

ــت  ــواری را پش ــق دوران دش ــه ح ــه ب ــی ک ــام کنون ــه در نظ ــت ک ــالی اس ــد س ــفانه چن متأس
ــه شــدت در ذوق  ــر ایــن بحــران عظیــم شــده و غفلــت مســئولین هــم ب ســر گذاشــته، درگی
ــه  ــال جامع ــرو و فع ــر پیش ــی رود؟ قش ــاری م ــه انتظ ــی چ ــن اوضاع ــا از چنی ــد. واقع ــی زن م
ــت  ــگاه و وضعی ــذای دانش ــت غ ــر کیفی ــه فک ــا ب ــت، تنه ــجویی اس ــه دانش ــه جامع ــا ک م
ــت  ــرش و فعالی ــر نگ ــه تغیی ــر گون ــز ه ــد مرک ــگاه بای ــت. دانش ــگاه اس ــار خواب ــف ب اس
ــن  ــی و بنیادی ــای اساس ــن نیازه ــا گرفت ــر ب ــال حاض ــی در ح ــد. ول ــه باش ــی در جامع سیاس
ــن  ــا ای ــد.  ب ــده ان ــار زده ش ــتا کن ــن راس ــت در ای ــی از فعالی ــور محسوس ــه ط ــجویان، ب دانش
ــوم  ــد منتظــر ی ــا و کوشــا نخواهــد شــد، بلکــه بای ــا خودکف ــه تنه ــه ای ن ــن جامع وضــع چنی
ــد.  ــی کن ــام کنون ــه و نظ ــه جامع ــه رابط ــوار را متوج ــی ناگ ــاید عواقب ــد و ش ــری باش اهلل دیگ
در پایــان بایــد بــه مســئولین کشــور نهیــب زد بــه ایــن دلیــل کــه قشــری کــه امــروز بایــد مولــد 
و کوشــا باشــد، بــه قشــری ســاکن و بــی تحــرک تبدیــل شــده اســت و همیــن موضــوع ممکــن 
اســت در آینــده باعــث تباهــی اهــداف نظــام شــود. آیــا مســئوالن نمــی خواهنــد کــه بــه جــای 
ســرکوب دانشــجویان ایــن ســرزمین بــه جــرم انتقــاد و آزادیخواهــی، بــه فکــر آینــده ســازان این 
مــرز و بــوم باشــند. البتــه کــه شــاید ایــن عزیــزان چنین شــرایطی را بیشــتر غنیمــت بداننــد. باید 
بــر دانشــجو و دانشــگاه چنیــن ســرزمینی گریســت، وقتــی کــه اینگونــه خــوار و خفیف می شــوند 
و درگیــر نــان و نــام و امنیــت مــی شــوند کــه البتــه هیچکــدام هــم نصیبشــان نخواهــد شــد. 

به امید فردایی بهتر

از آرمانگرایی تا اختگی سیاسی
 محمد رشاد

انحراف بزرگیادداشتیادداشت
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چراغ
هبوط نبوغ

همه نابغه اند اما...

 آسیه رضایی مقدم

یادداشت

بــاش.  هســتی  آنچــه  و  بشــناس  را  خــود  نکــن،  تقلیــد  دیگــران  از 
» کارنگــی  دیــل   « نیســت.  تــو  مثــل  کســی  دنیــا  در  کــه  بــدان 

بیشــتر نوابــغ بــزرگ میــان توانایــی هــای خــود و دیگــران تفــاوت 
ــوه  ــرد، نح ــی ک ــز م ــا را متمای ــه آنه ــزی ک ــد. چی ــل نبودن ــی قائ خاص
نبــوغ  از  کــه  افــرادی  بســا  چــه  بــود.  استعدادشــان  از  اســتفاده  ی 
بالقــوه ای در زمینــه ی مختــص خــود )ورزشــی، موســیقی، ریاضیــات، 
ــتفاده  ــف در اس ــت ضع ــه عل ــا ب ــد، ام ــوده ان ــد ب ــره من ــات و...( به ادبی
از توانایــی هایشــان، هرگــز بــه جایگاهــی کــه بایــد نرســیده انــد.

  درطــول تاریــخ، نوابــغ بــه عنــوان انســانهایی کــه دارای قــدرت و موهبتــی 
ــژه  ــه موهبتــی وی ــه مثاب ــه مــرور، نبــوغ ب ــد و ب ــد، ســتوده شــده ان ذاتــی ان
تلقــی شــده کــه فقــط بــه برخــی انســانها اعطــا شــده اســت. هرچند بســیاری 
ــالگی از  ــن 5س ــا س ــد ت ــدو تول ــودکان، از ب ــه ک ــد ک ــان معتقدن از روانشناس
نبــوغ سرشــاری برخوردارنــد، امــا بــا گذشــت زمــان و افزایــش ســن، بــه علت 
ــر آمــوزش همگانــی و  شــرایط محیطــی و آموزشــی نادرســت کــه مبتنــی ب
تــوده وار بــر مبنــای روش و محتوایــی یکســان اســت و بــا ضعف هــای عمده 
در تشــخیص، تشــویق و شــکوفایی توانایــی هــا و اســتعدادهای یگانــه فــردی 
همــراه اســت، نقــش نبــوغ درزندگــی افــراد، کــم رنــگ و کــم رنــگ تر شــده 
تــا جایــی کــه دیگــر در ســن هــای جوانــی بــه بعد، فــرد احســاس تهــی بودن 
از نبــوغ مــی کنــد و بدیــن گونــه اســت کــه شــعله ی پرحــرارت نبــوغ رو بــه 
انفعــال و خاموشــی مــی گرایــد و چــه بســا نوابغــی کــه بعلــت نادیــده گرفتــه 
شــدن، منــزوی شــده انــد، چــرا کــه جامعــه همیشــه در همرنــگ کــردن مــا 
بــا دیگــران تــاش مــی کنــد. ممکــن اســت همرنگــی بــا جماعــت باعــث 
احســاس مقبولیــت، پذیــرش و امنیــت در مــا شــود، امــا ایــن خطــر را نیــز دارد 
کــه بــه مــرور خــود واقعــی مــان را گــم و فرامــوش کنیــم. از ایــن رو افــراد 
ــد. ــزوا مــی رون ــه ان ــد و رو ب ــرای خــود بیابن ــی ب ــد همتای ــه نمــی توانن نابغ

ــان  ــوال هم ــه معم ــار، ک ــک معی ــا ی ــراد را ب ــه ی اف ــتعداد هم ــه اس   مدرس
ــی  ــنجد. طبیع ــی س ــت م ــی( اس ــتعداد منطقی-ریاض ــی )اس ــب هوش ضری
اســت کــه چنیــن مکانــی نمــی توانــد از قابلیــت هــای افــراد مثــل 
ــده شــدن در یــک رقابــت ورزشــی، حــل یــک  نوشــتن یــک ســمفونی، برن
ــتان،  ــک داس ــق ی ــردار، خل ــاری واگی ــک بیم ــار ی ــی، مه ــران اجتماع بح
ســرودن یــک شــعر یــا یادگیــری یــک زبــان خارجــی پــرده بــرداری کنــد.

ــانها  ــه ی انس ــه هم ــت ک ــاروارد معتقداس ــگاه ه ــتاد دانش ــوارد گاردنر،اس ه
از ترکیــب منحصــر بــه فــرد هفــت نــوع هــوش )زبانــی، منطقــی-

ابعاداشــیاء،  تشــخیص  و  بصــری  بدنی-جنبشــی،  موســیقی،  ریاضــی، 
ــر  ــر دکت ــد. از نظ ــردی( برخوردارن ــوش درون ف ــردی و ه ــن ف ــوش بی ه
ــوش  ــردی باه ــه ف ــر ب ــای منحص ــکل ه ــه ش ــانها ب ــه ی انس ــر هم گاردن
ــتفاده   ــش و اس ــعه، پاالی ــه ی توس ــت در نتیج ــتند و موفقی ــتعداد هس و بااس
مکــرر از اســتعدادهایی کــه از آنهــا برخورداریــم، بدســت مــی آیــد.

ــود  ــی ش ــه نم ــه آموخت ــه در مدرس ــادی ک ــای بنی ــارت ه ــی از مه   یک
ــور  ــم، تص ــزی داری ــت مغ ــه فعالی ــون همیش ــت.ما چ ــردن« اس ــر ک »فک
ــه  ــا ارزش اســت ک ــدری ب ــه ق ــر ب ــم. تفک ــی کنی ــر م ــه فک ــم ک ــی کنی م
ــادت  ــال عب ــاد س ــراز هفت ــاعت تفک ــک س ــی ی ــای دین ــوزه ه ــی در آم حت
ــوت  ــر دع ــه تفک ــا را ب ــا م ــز دائم ــرآن نی ــت. ق ــده اس ــناخته ش ــر ش برت
ــی  ــن مهارت ــه چنی ــت ک ــه اینجاس ــل توج ــه ی قاب ــا نکت ــد. ام ــی کن م
ــت.  ــه اس ــر حافظ ــی ب ــوزش مبتن ــتر آم ــود و بیش ــی ش ــه نم ــز آموخت هرگ
دانــش  در  خاقیــت  رفتــن  بیــن  از  موجــب  کــه  موانعــی  جملــه  از 
یــک  کــه  اســت  نادرســت  آموزشــی  نظــام  شــود،  مــی  آمــوزان 
دارد. سیســتمی  بــرون  و  سیســتمی  درون  مشــکات  ســری 

از مهمتریــن مشــکات درون سیســتمی آمــوزش و پــرورش کــه موجب ســلب 
خاقیــت از دانــش آمــوزان مــی گــردد، محتــوای آموزشــی و کتــب درســی 
ــای درســی  ــرات در کتابه ــاهد تغیی ــاله ش ــه اینکــه هرس ــه ب ــا توج اســت. ب
ــد.  ــوزان ندارن ــش آم ــرای دان ــی ب ــم گویای ــا مفاهی ــب آنه ــا اغل ــتیم، ام هس
ــده کــه دانســتن آنهــا هیــچ  ــم بســیار انتزاعــی و فرمــول هــای پیچی مفاهی
ارتبــاط و تاثیــری در زندگــی بســیاری از دانــش آمــوزان ندارنــد، آنهــا را نقــاد 
و تحلیــل گــر بــار نمــی آورنــد، کاربــردی نیســتند و اصــوال کارهــای علمــی 
آزمایشــگاهی و تحقیقاتــی جایــگاه بســیار انــدک در موضوعــات درســی دارد.

ــا  ــه مث ــرده ک ــور ک ــا خط ــیاری از م ــن بس ــوال در ذه ــن س ــاید ای   ش
ــان  ــه دردم ــی ب ــای زندگ ــان دارد و کج ــده ای برایم ــه فای ــان درس چ ف
ــده  ــی فای ــا ب ــن دروس عم ــم ای ــه حج ــم ک ــی بینی ــس م ــورد! پ ــی خ م
ــد  ــی کنن ــی م ــات زندگ ــظ غیرضروری ــه حف ــور ب ــا را مجب ــا م ــه صرف ک
ــت  ــاد اس ــدر زی ــی( چق ــته ی تحصیل ــی هررش ــث تخصص ــز مباح ــه ج )ب
و چــه زمــان زیــادی بــرای آنهــا صــرف مــی شــود. ایــن در حالــی 
ــتفاده  ــر اس ــوب ت ــه ای مطل ــه گون ــان ب ــن زم ــوان از ای ــی ت ــه م ــت ک اس
ــت. ــراف داش ــود اش ــر خ ــی نظی ــای ب ــی ه ــه توانای ــر ب ــا اگ ــرد، تنه ک

ی  شــیوه  آموزشــی،  نظــام  سیســتمی  درون  مشــکات  دیگــر  از    
ــم،  ــه معل ــت ک ــورت اس ــن ص ــب بدی ــه اغل ــت ک ــس در کاسهاس تدری
ــتفاده  ــخنرانی و اس ــر س ــی ب ــتر مبتن ــرده و بیش ــا ک ــوری را ایف ــش مح نق
ــوزان در  ــش آم ــود دان ــی ش ــث م ــن باع ــت و ای ــی اس ــارت کام از مه
فرآینــد تدریــس و یادگیــری فرصــت مشــارکت کمتــری پیــدا کننــد. 
ــد  ــی کنن ــظ م ــب را حف ــا مطال ــتمی صرف ــن سیس ــوزان در چنی ــش آم دان
ــی  ــاق نم ــتعدادهای خ ــروز اس ــرای ب ــی ب ــد و مجال ــی دهن ــان م و امتح
یابنــد و بــه تدریــج تحــرک و پویایــی خــود را از دســت مــی دهنــد.

  هرچنــد مشــکات دیگــری نیــز وجــود دارد، اعــم از درون سیســتمی و برون 
سیســتمی کــه نظــام آموزشــی را در بــر مــی گیــرد، بــا ایــن حــال بــه مطــرح 
کــردن مهمتریــن آنهــا کــه در ازبیــن بــردن خاقیــت نقــش دارنــد، بســنده 
ــرای حــل ایــن مشــکات حتمــا راه هایــی وجــود دارد؛ شــاید  ــم. ب مــی کن
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ــرای  ــص ب ــه و متخص ــانی نخب ــاورین و روان شناس ــاب مش ــا انتص ــوان ب بت
ــکوفایی  ــف و ش ــه کش ــه ب ــه مدرس ــاز ورود ب ــان آغ ــوزان، از هم ــش آم دان
عایــق و اســتعدادهای آنــان کمــک کــرد و یــا اینکــه کاس هــا بصــورت 
مشــارکتی  کــه بیشــتر جنبــه ی مباحثــه و مناظــره دارنــد، برگــزار شــود تــا 
ذهــن دانــش آمــوزان بــه روی مســائل گشــوده شــود و از همــان ســن کــم، 
تفکــر کــردن را یــاد بگیرنــد و قــدرت تخیــل خــود را کــه از قابلیــت هــای 
ــا بدرخشــند. ــده ه ــق ای ــد و در خل ــن اســت، آزاد بگذارن ــز ذه شــگفت انگی

ــه و دانشــمندی  ــع ایــن مشــکل آموزشــی، دیگــر هیــچ نخب ــا رف    شــاید ب
ــه  ــد و دیگرحادث ــدن نکن ــه ش ــده گرفت ــود و نادی ــاس کمب ــه احس در جامع
ــب  ــتر مناس ــد بس ــرورش بای ــوزش و پ ــد. آم ــا رخ نده ــرار مغزه ــخ ف تل
ــته  ــه خواس ــان را ب ــم آن ــا ه ــازد ت ــا س ــغ مهی ــا نواب ــه خصوص ــرای هم را ب
ــای  ــده ه ــراد و ای ــن اف ــود ای ــا وج ــه را ب ــم جامع ــاند، ه ــان برس هایش
ــد. ــوق ده ــی س ــمت تعال ــه س ــف ب ــای مختل ــه ه ــان در زمین ــه ش خاقان

ــب  ــه اغل ــوده ک ــادی ب ــری ع ــان ام ــگان در جه ــرت نخب ــد مهاج  هرچن
کشــورهای کمتــر توســعه یافتــه بــا آن روبــرو هســتند، امــا خــروج 
ــی  ــی اهمیت ــوع ب ــد موض ــی توان ــور نم ــگان از کش ــمار نخب ــی ش ــداد ب تع
ــه  ــروی انســانی نخب ــام نی ــه ن ــع ســرمایه بســیار ارزشــمندی ب باشــد. درواق
ــا  ــا شــده اســت، دقیق ــت آنه ــادی صــرف تربی ــه هــای بســیار زی ــه هزین ک
ــای  ــف ه ــی و ضع ــی برنامگ ــا ب ــیند ب ــر بنش ــه ثم ــد ب ــه بای ــی ک در زمان
شــود. مــی  یافتــه  توســعه  کشــورهای  تقدیــم  دودســتی  ســاختاری، 

چراغ

بخش اول: آشــنایی با پارتو
ــار  ــواره انتظ ــر هم ــی اگ ــت ول ــده نیس ــزی بی فای ــچ چی ــًا هی تقریب
ــد  ــا نبای ــیم اص ــته باش ــاده را داش ــی خارق الع ــه کارای ــتیابی ب دس

ــر؛ ــر دراک ــم! ؛پیت کاری انجــام دهی
طبــق اصــل پارتــو: صــرف نظــر از ماهیــت فعالیــت و کســب و کار 
ــه  ــل آن ب ــد عل ــی از 20 درص ــر عمل ــج ه ــد از نتای ــما 80 درص ش
وجــود مــی آیــد. در واقــع ایــن اســت در هــر کاری صــادق اســت. 
ــب وکاِر  ــی و کس ــی در زندگ ــد و زیربنای ــل قدرتمن ــک اص ــن ی ای

هوشــمند اســت.
 مشــاهدات اصلــی قانــون هشتاد:بیســت برگرفتــه از نتایــج بدســت 
آمــده از تحقیقــات یــک اقتصــاددان ایتالیایــی در ســال 1906 
ــه  ــق ب ــا متعل ــای ایتالی ــن ه ــرد 80 درصــد زمی ــد ک ــه بای اســت ک
20 درصــد از مــردم آنجاســت! ســپس او تحقیقــات خــود را در 
کشــورهای گوناگــون تعمیــم داد ودر کمــال تعجــب بــه ایــن 
نتیجــه رســید کــه ایــن اصــل قابــل تعمیــم در ســایر کشــورها نیــز 
ــه ایــن نتیجــه رســیدند  هســت. در ادامــه او و دیگــر دانشــمندان ب
ــات اســت؛ ــل اثب ــون در حــوزه هــای دیگــر هــم قاب ــن قان ــه ای ک

ــوده کــه هشــتاد درصــد نتایجــی  • 20درصــد از تــاش و زمــان ب
ــد را ایجــاد کــرده! ــه حــال گرفتی کــه تاب

• 20 درصــد از دوســتان شــما هســتند کــه هشــتاد درصــد خاطــرات 
شــما را رقــم مــی زننــد.

ــد  ــتاد درص ــه هش ــتند ک ــه هس ــک جامع ــردم ی ــد از م • 20درص
ــد. ــم میزنن ــان را رق ــای کشورش ــتاورد ه دس

ــد  ــم میتوانی ــان ه ــال خودت ــه ح ــوارد بســیار دیگــری ک • و م
ــده... ــش آم ــز پی ــرای شــما نی ــا ب ــد! حتم حــدس بزنی

کلیــد طایی اصل پارتو:
20درصــد را شناســایی کنیــم و روی آن تمرکــز کنیــم و از 80 

ــم. ــر نمایی ــا صرف نظ ــده کام درصــد باقیمان
ــه  ــان صرف ــه در زم ــی ک ــب وکارهای ــادگی کس ــن س ــه همی ب
ــه ایــن واقعیــت رســیدند کــه وقتــی مــا  جویــی مــی نماینــد ب
ــرا  ــیم! چ ــه ای برس ــه نتیج ــاش ب ــل ت ــا حداق ــم ب ــی توانی م
ــم را  ــار داری ــه در اختی ــتری را ک ــان بیش ــرژی و زم ــد ان بای

ــم!؟! ــاص دهی ــه اختص ــان نتیج ــه هم ــیدن ب ــرای رس ب
ــو  ــا همیــن عنــوان )اصــل پارت ریچــارد ُکــچ در کتــاب خــود ب

ــد: 80/20 (  خاطــر نشــان می کن
ــد  ــی توانی ــه م ــی ک ــد در حال ــی کنی ــت کار م ــام وق ــرا تم چ
ــاص داده و  ــه کار اختص ــود را ب ــاِن خ ــد از زم ــا 20 درص تنه
ــان  ــده زم ــد و باقیمان ــت یابی ــرر دس ــوِد مق ــد س ــه 80 درص ب
خــود را بــه تفریــح در کنــار ســاحل و تماشــای غــروب آفتــاب 
ــا  ــد ب ــد کــه چطــور مــی توانی ــا فکــر کــرده ای ــد!؟! آی بگذرانی

ــد؟؟ ــب کنی ــود را منقل ــی خ ــل زندگ ــن اص ــتفاده ازای اس
ــه  ــر چ ــچ ب ــای ک ــه آق ــرد ک ــم ک ــی خواهی ــه بررس در ادام
ــی  ــن ادعای ــرایطی همچی ــه ش ــرای چ ــی و ب ــاس و مبنای اس

ــرده... ــرح ک را مط
بخــش دوم مقالــِه )پارتــو وحاشــیه امــن( را بــا ؛چــراغ؛ بعــدی 

دنبــال کنیــد...

ردنگ
پارتو و حاشیه امن

سوگند جعفری

  ازجملــه عوامــل مهمــی کــه موجــب فــرار مغزهــا از کشــور مــی شــود مــی 
تــوان بــه بــی توجهــی بــه اشــتغال نیــروی فعــال و متخصص اشــاره کــرد. در 
واقــع ســاختار سیاســی مبتنــی بــر روابــط و نــه ضوابــط، ایــن فاجعــه را رقــم 
مــی زنــد و باعــث مــی شــود بــه جــای افــراد نخبــه و متخصــص، افــرادی 
ناالیــق ســرکار آینــد و چرخــه ی باطلــی را مشــاهده کنیــم. از عوامــل دیگــر 
فرارمغزهــا مــی تــوان بــه عــدم حمایــت از نیروهــای متخصــص، بــی توجهــی 
بــه کیفیــت آمــوزش در دانشــگاه هــا، شــیوع مــدرک گرایــی، عــدم احســاس 
امنیــت شــغلی و ...اشــاره کــرد.  مســئله ی دیگری کــه وجــود دارد و آن، وجود 
فیلترهــای اعتقــادی بــرای جــذب افــراد در مشــاغل دولتــی بجــای فیلترهــای 
ــل  ــردی مث ــد ف ــرد، عقای ــک ف ــذب ی ــرای ج ــا ب ــی مث ــت. یعن ــی اس علم
نمــاز، حجــاب و باورهــای شــخصی مــاک قــرار مــی گیــرد تــا ویژگــی هــای 
علمــی فــرد. ایــن عامــل باعــث مــی شــود افــراد توانمنــد و نخبــه بــه دالیــل 
ــه حضــور داشــته باشــند. ــد در جامع ــه بای ــد در جایگاهــی ک ــی نتوانن عقیدت

ــان  ــای همس ــرش ه ــرف نگ ــک ط ــه از ی ــت ک ــرایطی اس ــن ش در چنی
ــی  ــور م ــه مح ــک و رابط ــام ایدئولوژی ــک نظ ــبات ی ــه، مناس ــده جامع کنن
توانــد آزادی نوابــغ جامعــه را مــورد تهدیــد همــه جانبــه قــرار دهنــد 
ــورت  ــن ص ــه ای ــد، ب ــه گردن ــات جامع ــن معض ــی از بزرگتری ــث یک و باع
ــد  ــار نماین ــرک دی ــه ت ــا اینک ــرده و ی ــاه ب ــتوها پن ــج پس ــه کن ــغ ب ــه نواب ک
ــد کــه  ــه همــوار نماین ــراد دون مای ــرای اف ــدرت را ب ــه ق و مســیر رســیدن ب
چراغماحصــل چنیــن آشــفته بــازاری باشــک یــک پــاد آرمــان شــهر خواهــد بــود. 

چراغ



خاصــه داســتان: فیلــم، شــخصیتی بــه نــام وی که یــک جنگجــوی آزادی خواه 
اســت را دنبــال می کنــد کــه از روش هــای تروریســتی بــرای انتقــام شــخصی 
و مخصوصــاً بــرای ایجــاد تغییــرات سیاســی-اجتماعی در جامعه پادآرمانشــهری 

بریتانیــای آینــده اســتفاده می کنــد …
ک مثــل کیــن خواهــی، یــک فیلــِم معمولــی نیســت. ســر و شــکِل فیلــم هــای 
معمولــی را نــدارد. ایــن فیلــم، یکــی از دیدنــی تریــن اقتبــاس هایی اســت که از 

یــک ُرماِن گرافیکی شــده اســت. مهــم ترین 
نکتــه ای کــه در طــوِل تماشــای فیلــم نبایــد 
از آن غافــل شــد، ترکیــِب درســِت سیاســت و 
تحــرک )اکشــن( اســت، چیــزی کــه کمتــر 
ــا  ــا، ب ــا اینج ــد. ام ــی آی ــت از آب درم درس
ــده  ــه رو ش ــاب روب ــم ی ــاً ک ــه ای واقع نمون
ــه فارســی: ک(،  ــا ب ــم. شــخصیِت »و« )ی ای
آدمــی عجیــب و غریــب اســت. مــی خواهــد 
بــه ُســّنِت گای فاکــس، پارلماِن انگلســتان را 
بــه هــوا بفرســتد و بــرای شــروع، ســاختماِن 
دادگســتری را منفجــر مــی کند. هــدِف »و«، 
ایــن اســت کــه حکومــت خودکامــه ای را که 
در انگلســتان بــه قــدرت رســیده، برکنــار کند. 
یکــی از شــعارهای ایــن هــرج و مــرج طلــب 

ایــن اســت: آزادی؛ بــرای همــه.
ک مثــل کیــن خواهــی در نــوع خــود 
ــوع  ــت. از آن ن ــزی اس ــث برانگی ــم بح فیل
ــاگر را  ــن تماش ــه ذه ــت ک ــی اس فیلم های
ــد  ــش می کشــد. هــر کســی می توان ــه چال ب
برداشــت و نظــر خــاص را در قبــال نظــرات 
ــی  ــد، نظرات ــته باش ــم داش ــه در فیل مطروح
مثــل ایــن »آزادی مهمتــر از امنیــت اســت.« 

ــت.«  ــارت اس ــی در اس ــر از زندگ ــرگ بهت ــا »م ی
ایــن اثــر داســتانی سیاســی و حماســی – اســاطیری از ایســتادگی یــک ابــر مرد، 
در مقابــل بــی عدالتــی و دیکتاتــوری بریتانیــا در ســال 2015 م. اســت و تاشــی 
اســت تــا ضعــف دیکتاتــوری و خفقــان، در مقابــل ایــده هــای راســخ و انقابــی، 
مشــخص شــود. لویــد یکــی از دو نویســنده ایــن اثــر گرافیکــی بــه بــن مایــه 
سیاســی آن اشــاره مــی کنــد و مــی گویــد: »خیلــی ســاده اســت. هــر آدمــی 
حــق دارد از فردیــِت خــودش دفــاع کنــد. هیــچ کســی، حتــی دولــت، حــق ندارد 

او را از خواســته اش منصــرف کنــد.«
فیلــم از حیــث ســبک و اســتیل بصــری، فوق العــاده عالــی و تماشــایی اســت. 
جیمــز مــک تیــگ، کارگــردان ک مثــل کین خواهــی، همچنیــن هرگــز اجــازه 
ــد  ــا بای ــرد. در اینج ــتی بگی ــم اش کاس ــگ فیل ــه گام و ضرباهن ــد ک ــی ده نم

ــز اشــاره  ــرادران واچوفســکی )ســازندگان ســری فیلم هــای ماتریکــس( نی ــه نقــش ب ب
ــل  ــم ک مث ــد فیل ــده در تولی ــه و تهیه کنن ــوان نویســنده فیلمنام ــه عن ــن دو ب ــم. ای کن
ــا،  ــش مایه ه ــر، افزای ــم حاض ــن دو در فیل ــر ای ــته اند. تأثی ــارکت داش ــی مش کین خواه
یــا بهتــر بگویــم تعبیــر و تفســیرهای فلسفی ســت کــه می تــوان از ایــن فیلــم اســتنتاج 
کــرد. ک مثــل کین خواهــی هماننــد ماتریکــس حکایــت شورشــیانی اســت کــه علیــه 

ــد. ــا می خیزن ــه پ ــواه ب ــتم تمامیت خ ــک سیس ی
کارگردانــی اثــر، بــا توجــه بــه نماهــای اکثراً 
بســته و ســرباال همــراه نورپــردازی پاییــن 
بســیار بــه ژانــر نــوار نزدیــک اســت. اگــر به 
ایــن نــوع روایــت عاقمنــد هســتید، دیــدن 
ایــن اثــر برایتــان خالــی از لطــف نخواهــد 
ــدن  ــی، دی ــی کارگردان ــر ویژگ ــود. دیگ ب
ــت  ــوع اس ــه ی متن ــد زاوی ــا از چن ــر نم ه
کــه در تدویــن اثــر نیــز بســیار تاثیــر گــذار 
بــوده و بــرای مخاطبــان خســته از نماهــای 
طوالنــی و ثابــت اثــری بســیار جــذاب 

ــود.  خواهــد ب
فیلــم، بیانیــه ای رســا در باب اهمیــت آزادی 
ــانها  ــاز انس ــن نی ــی تری ــوان اساس ــه عن ب
ــم، آزادی  ــت. تروریس ــر اس ــال حاض در ح
مذهبــی، همجنــس بــازی، آزادی بیــان 
ــتند  ــی هس ــات حساس ــی از موضوع همگ
کــه بــرادران واچوفســکی در ایــن فیلــم بــه 
آنهــا پرداختــه انــد. مســائلی کــه هریــک از 
آنهــا بــرای جنجــال برانگیــز کــردن یــک 
فیلــم کافــی اســت و در ابتــدا چنیــن تراکــم 
موضوعــی بنظــر زیــاده روی مــی رســد. اما 
بــه یمــن ســاختار هنرمندانــه فیلــم و بــازی 
درخشــان هوگــو ویوینــگ و خاصــه ناتالــی پورتمــن بــه خوبــی از عهــده برآمــده انــد. 
ویوینــگ در پــس نقــاب خنــدان گای فاوکــس باشــکوه و تســخیر کننده اســت. بــا اینکه 
در تمــام طــول فیلــم مــا چهــره او را نمــی بینیــم، بــا حــرکات بدنــی و لحــن مــوزون 
صدایــش بــه خوبــی توانســته اســت افــکار و حتــی احساســات وی را بــه مخاطــب منتقل 

کنــد، و فوکــوس مرکــزی فیلــم اســت. 
گلچینی از دیالوگ های برگزیده فیلم:

- مردم نباید از حکومت  بترسند، این حکومت است که باید از مردمش بترسد.
- هنرمنــدان بــرای بیــان حقیقــت دروغ می گوینــد، ولــی سیاســت مداران بــرای پنهــان 

ــردن حقیقت. ک
ــر از آن  ــا فرات ــه و آرمان ه ــک آرمان ــداره، ی ــک جســم وجــود ن ــاب ی ــن نق - پشــت ای

هســتن کــه بمیــرن.

ک مثل کین خواهی
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داستان: خاصه 
حــاج آقــا دکتــر جــال ســروش )پرویز پرســتویی( 
کارآفریــن موفــق بخــش خصوصــی تصمیــم 
ــت هــای شــرکت پیســارو کــه  ــه افشــای خیان ب

ــرد. ــت می گی ــروت اس ــدرت و ث ــای ق مافی

داستان: خاصه 
قیمــت آینــه بغــل ماشــین بعضــی هــا معــادل 

زندگــی خیلــی هاســت

داستان: خاصه 
اینجا امن نیســت...

داستان: خاصه 
اثــری اجتماعی اســت و وقایــع روز اجتمــاع در آن 
ــذرد  ــتان می گ ــم در بیمارس ــت می شــود. فیل روای
ــر از اضطــراب  ــه پ ــن لوکیشــن خــاص ک و از ای
و نگرانــی اســت بــه مســایل جامعــه اشــاره دارد.

شخصی حریم 
کارگردان: 

معظمی احمد 
بازیگران:

کی مرام میاد 
فوالدوند اندیشه 

آقایی امیر 
بختیاری بهنوش 

رعنا آزادی ور

آپاندیس
کارگردان: 

نمازی حسین 
بازیگران:
نعمتی آنا 

دانایی علی  امیر 
پور اکبر  رضا 

منوچهری پردیس 
مومنی مرجان 

بغل آینه 
کارگردان: 

هادی منوچهر 
بازیگران:

گلزار رضا  محمد 
عزتی جواد 
ناصر یکتا 

بیاتی نازنین 
باقری لقا  مه 

اهلی قاتل 
کارگردان: 

کیمیایی مسعود 
بازیگران:

پرستویی پرویز 
جدیدی امیر 

آهنگرانی پگاه 
پرویز پور حســینی
آذرنگ حمیدرضا 

برنامه پردیس سینمایی کاپری گرگان




