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سخن اول

و  آزادی«   « کلمــه  دو  از  ترکیبــی  آزاداندیشــی   
»اندیشــیدن« اســت. آزادی از منظــر حکمــای اســالمی 
ــم  ــان ه ــت و انس ــار« اس ــوم »اختی ــه مفه ــا ب عموم
ــد  ــگر« باش ــد »گزینش ــه بتوان ــت ک ــار اس ــی مخت وقت
ــر اوســت دســت  ــه در براب ــی ک ــکان های ــان ام و از می
بــه گزینشــگری و انتخــاب بزنــد. از طرفــی یکــی 
ــان  ــودن انس ــار ب ــگری و مخت ــِم گزینش ــوازم مه از ل
برخــورداری از قــوه فاهمــه و عاقلــه اســت و بــکار 
گیــری ایــن قــوه را مســامحتا میتــوان اندیشــیدن 
ــکیل  ــه ای تش ــی از دو کلم ــس آزاداندیش ــت. پ دانس
شــده کــه از لحــاظ قرابــت معنایــی) معنــای اصطالحــی 
منظــور اســت( بســیار بــه هــم نزدیــک انــد. مقدمــه باال 
ــه  ــش و آن اینک ــک پرس ــرح ی ــرای ط ــت ب ــه ایس بهان
ــا  ــه« ب ــی« و »آزادِی اندیش ــوم »آزاداندیش ــا دو مفه آی
ــخ  ــرا؟ در پاس ــتند چ ــر نیس ــتند؟ و اگ ــی هس ــم یک ه

ــی«  ــد »بیرون ــه« بع ــت »آزادی اندیش ــد گف بای
ــی  ــد وثیق ــا پیون ــه عموم ــت ک ــی اس آزاداندیش
بــا »آزادی بیــان« برقــرار میکنــد بــه ایــن معنــا 
ــه  ــود را آزادان ــه ی خ ــد اندیش ــرد بتوان ــه ف ک
ــرون  ــه ای از بی ــه آتوریت ــدون آنک ــد ب ــراز کن اب
مانــع بیــان آزادانــه ی او شــود در حالــی کــه در 
ــته  ــئله، برجس ــی مس ــد درون ــی« بع »آزاداندیش
تــر اســت یعنــی روح آزاداندیشــی در فــرد،  
درونــی شــده  و بــه عبارتــی تبدیــل بــه »عــادت 
ثانویــه« شــده اســت. تجربــه هــای تاریخــی نیــز 
نشــان میدهــد چــه بســا در دوره هایــی زمینــه 
ی آزادی اندیشــه و بیــان آن وجــود داشــته ولــی 
روح آزاداندیشــی حاکــم نبــوده اســت بــه عنوان 
مثــال طبــق شــواهد متعــدد تاریخــی در فضــای 
ــته  ــود داش ــه وج ــتان آزادی اندیش ــان باس یون
ــهر  ــزی ش ــدان مرک ــی در می ــهروندان آتن و ش
جمــع میشــدند و آزادانــه بــه اظهــار نظــر مــی 

ــد لکــن در همیــن فضــای آزادی اندیشــه  پرداختــه ان
اســت کــه بــه ســقراط شــوکران مــی نوشــانند یــا در 
دوران زمامــداری برخــی خلفــای عباســی ظاهــر امر آن 
اســت کــه جلســات متعــدد مناظــره و بحــث و گفتگــو 
ــت در  ــن درس ــود لک ــام میش ــه انج ــورت آزادان ــه ص ب
ــر  ــن نظی ــه ی دی ــه ائم ــت ک ــی اس ــن فضای دل ِ چنی
ــه  ــود آیین ــه خ ــا)ع( ک ــام رض ــادق)ع( و ام ــام ص ام
تمــام نمــای آزاداندیشــی انــد توســط همیــن مدعیــان 
ــدان  ــا ب ــه ی اینه ــوند و هم ــذف میش ــی ح آزاداندیش
معناســت کــه »آزادی اندیشــه« بــدون »آزاداندیشــی« 
ــال اســت . چــه بســا افــرادی کــه  گاه،  خــود وزر و وب

آزادی اندیشــه دارنــد بــه ایــن معنــا کــه هیــچ مانعــی 
از بیــرون آنهــا را در ابــراز اندیشــه محــدود نمــی کنــد 
لکــن آزاداندیــش نیســتند  و حتــی حاضــر به شــنیدن 
حــرف دیگــران نیســتند. بــه عنوان مثــال مســافری را 
در نظــر بگیریــد کــه ســواد خوانــدن و نوشــتن نــدارد

و  مســافتی را طــی کــرده و اکنــون بــه یــک دو 
ــا  ــای راهنم ــد تابلوه ــت و نمیتوان ــیده اس ــی رس راه
را بخوانــد و مســیر درســت را در پیــش گیــرد در 
اینجــا هیــچ مانعــی هــم بــر ســر راه او نیســت و هیــچ 
ــدام  ــه از ک ــه  ک ــرده ک ــور نک ــم او را مجب ــی ه کس
ــی  ــل درون ــک عام ــع او،  ی ــا مان ــرود،  تنه ــیر ب مس
اســت و آن »بیســوادی« اســت کــه او را اســیر و 
ــت.  ــده اس ــق او ش ــی طری ــع ط ــرده و مان ــد ک دربن
ــی را دســت ــع درون ــد در آزاداندیشــی موان پــس نبای

ــا،  ــت ه ــهوات، منی ــا، ش ــت. حــب و بغضه ــم گرف  ک
ــای  ــه ه ــر ، علق ــه، تکب ــی پای ــای ب ــان ه ظــن و گم
حزبــی و جناحــِی درونــی شــده و ... همگــی رهزنــان 
آزاداندیشــی انــد . پــس آنچــه کــه مهــم اســت ایــن 
ــان  ــود انس ــر وج ــی« ب ــه »روح آزاداندیش ــت ک اس
حاکــم باشــد، آنــگاه اســت کــه تــکان داد، گشــادگی 
خاطــر و آمادگــی او بــرای  داد، کنجــکاو بــود و 
نســبت بــه جهــان  هــای دیگــر معرفــت، حساســیت و 
هشــیاری بســیار داشــت. مــن از محضــر او بــه نهایــت 
توشــه برداشــتم« انســان بیــش از آنکــه شــهوت 
ــت  ــنیدن« اس ــتاق »ش ــد مش ــته باش ــن« داش »گفت

 یکــی از نمونــه هــای عینــیِ  آزاداندیشــی را در زمانه 
ی معاصــر مــا مــی تــوان عالمــه طباطبایــی دانســت 
. یکــی از شــاگردان مطــرح عالمــه در وصــف ایشــان 
ــدم«   ــه ندی ــر از عالم ــش ت ــت: »آزاداندی ــه اس گفت
ایــن بــدان معناســت کــه عالمــه واقعــا برخــوردار از 
ــل  ــن دلی ــه همی ــود و درســت ب روح آزاداندیشــی ب
ــا  ــر دنی ــن از آن س ــری کرب ــه پروفســور هان ــود ک ب
مــی آمــد و دوزانــو در مقابــل او مــی نشســت و از او 
مــی آموخــت یکــی دیگــر  از شــاگردان او میگویــد:« 
ــاد  ــگ« را زی ــای »یون ــته  ه ــام نوش ــن در آن ای م
مــی  خوانــدم و در آن زمــان در کتــاب انســان و 
ــت  ــتاد خواس ــودم. اس ــرق ب ــوی روان غ ــت  وج جس
ــه  ــم خالص ــن ه ــت؟ و م ــاب چیس ــه کت ــد ک بدان
ــب  ــل مطل ــردم. اص ــل ک ــش نق ــاب را برای  ای از کت
ــرون وســطی  ــی کــه ق ــود کــه در حال ــن ب ای
ــی را موعظــه مــی  کــرد،  روح جوهــری و جان
ــارغ از  ــرن نوزدهــم توانســت روانشناســی ف ق
ــه  وجــود آورد. اســتاد چنــان از ایــن  روح را ب
نکتــه بــه وجــد آمــد کــه خواســت کتــاب بــه 
فارســی ترجمــه شــود و افــزود بایــد جهــان را 
ــرج  ــم خــود را در ب ــی  توانی ــا نم ــناخت. م ش
 هــای عــاج  مــان محصــور و منــزوی کنیــم.«. 
ــن  ــار ت ــر چه ــن از محض ــد: »م ــو میگوی هم
ــه  ــدی عالم ــچ تردی ــی  هی ــرده  ام. ب ــض ب فی
طباطبایــی را بیــش از همــه ســتوده و دوســت 
ــی  ــه او احســاس ارادت و احترام ــته  ام. ب داش
ــوای  ــتم. س ــم داش ــق و تفاه ــار از عش سرش
احاطــه وســیع او بــر تمامــی گســتره فرهنــگ 
ــاب  ــف کت ــه او مؤل ــم ک ــی  دانی ــالمی )م اس
مانــدگار المیــزان در تفســیر قــرآن اســت کــه 
در بیســت جلــد منتشــر شــده(، آن خصلــت او 
کــه مــرا ســخت »ایــن در واقــع نشــان  دهنده 
ــه افــق  روح جســت  وجوگــر فیلســوفی اســت کــه ب
 هــای وســیع  تــری از علــم و فلســفه مــی  نگــرد و بــه 
آن  چــه کــه خــود دارد، بســنده نمــی  کنــد«  و ایــن 
یکــی از لــوازم مهــم آزاداندیشــی اســت. آزاداندیشــی 
ــه  ــت« دانســت و مگــر ن ــوان نوعــی »حری ــی ت را م
ایــن کــه حریــت وقتــی محقــق مــی شــود کــه فــرد 
ــه  ــد ن ــت بدان ــکار حقیق ــط بده ــط و فق ــود فق خ
بدهــکار دســته و گروهــی کــه متعلــق بــه آن اســت.  
ــت در  ــوان »حری ــی را میت ــر آزاداندیش ــن منظ از ای
اندیشــه« دانســت و ایــن حریــت همــان طــور تابــع 
ــت.  ــی« اس ــای »درون ــه ه ــوازم و مولف ــن ل مهمتری

از آزادِی اندیشه تا »آزاداندیشی«

سالی که نکوست از »فکر و خیالش« پیداست...

4 دقیقه
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محسن جبارنژاد )ارشد دانشگاه تهران(

اکرم سادات هاشمی

ــا  ــارچ پالســتیکی ی ــز + جنــس پ ــا قرم ــی ی ــارچ آب ــگ پ ــارچ= رن پ
ــران و... ــا ای ــرک ی ــا ت ــه ی ــارچ فرانس ــارک پ ــتیل+ م ــا اس ــور ی بل

دســته  بــی  یــا  دار  دســته  لیــوان  لیــوان= 
و... کوچــک  متوســط  بــزرگ  انــدازه   +
و... نشــده  یــا  شــده  تصویــه   + ســرد  یــا  گــرم  آب  آب= 

اســت؟!  مهــم  برایمــان  معیارهــا  ایــن  آبیــم  هــالک  وقتــی 
ــه آب  ــی دود؟! ب ــی آب م ــا در پ ــد ی ــی مان ــر آب م ــنه منتظ تش
ــا  ــورد ی ــا آن آب بخ ــا ب ــود ت ــی ش ــن م ــام زری ــر ج ــد منتظ برس
ــش  ــه عط ــر چ ــود؟! ه ــی ش ــیراب م ــد و س ــی کن ــه م ــد پیال مش
ــود. ــی ش ــتر م ــدن بیش ــیراب ش ــرای س ــالش ب ــد ت ــتر باش بیش

ــهوت  ــی ش ــدرت یک ــی ق ــنه آب یک ــی تش ــواع دارد. یک ــنگی ان تش
ــود  ــرض کــردن قی ــر ف ــا متغی ــول و... و یکــی دانســتن. ب و یکــی پ
اعتقــادی، راههــای عطــش زدایــی متفــاوت مــی شــود. آب و ســراب 
یکــی نیســت امــا تشــنه را بــه حرکــت در مــی آورد. پــول و قــدرت 
ــا کلــک و دودوزه  ــد هــم ب ــه دســت مــی آی ــا کار و تــالش ب هــم ب
ــم،  ــن کــه کــدام را انتخــاب مــی کنی ــازی حاصــل مــی شــود؛ ای ب
ــخیص  ــان دارد. تش ــه اعتقادم ــتگی ب ــراب، بس ــا س ــم ی ــی آبی در پ
درســتی از نادرســتی انتزاعــی ســخت از عینــی اســت. اگــر تشــنگی 
پولــی باشــد یــا بــه دســت مــی آیــد یــا نمــی آیــد. حالــت ســومی 
ــوم و  ــت س ــتن  حال ــئله و دانس ــف مس ــنه ی کش ــا تش ــدارد؛ ام ن
ــه کشــف  ــن اســت ک ــت اول ای ــم دارد. حال ــارم و پنجــم و... ه چه
ــت ســوم  ــت دوم مســتقیم کشــف مــی شــود. حال نمــی شــود. حال
ــت  ــت. حال ــدن اس ــف ش ــت کش ــپ و راس ــه چ ــم ب ــارم ه و چه
هــای ممکــن دیگــری هــم هســت کــه بســته بــه عقیــده متفــاوت 
ــت هــا یکســان اســت.  ــز در همــه ی حال ــک چی ــا ی مــی شــود. ام
ــم و  ــم چــه کن ــه کاســه چــه کن تشــنه دانســتن نیســت کســی ک
ــته  ــته دس ــن دس ــه لگ ــم و آفتاب ــی گیری ــت م ــه دس ــرا و چگون چ
ــه اش  ــار متفکران ــام و ناه ــری از ش ــی خب ــم ول ــی کنی ــاز م جه
ــتفاده  ــا اس ــت ه ــن فرص ــتن از کوچکتری ــنه ی دانس ــت. تش نیس
ــردارد. ــو ب ــه جل ــک گام ب ــنود و ی ــد و بش ــه بگوی ــد ک ــی کن م

ــش باالســت دانشــگاه  ــه درصــد دانســتن هوای ــی ک ــی از جاهای یک
اســت. اگــر در ایــن حــال و هــوا ابرهــای پــر بــار اندیشــه ای در کنــار 
هــم باشــند و هــم فکــری کننــد نســیم خنــک کشــف حقیقــت مــی 
وزد. حتــی اگــر تقابلــی هــم رخ دهــد بــاران مــی بــارد. اگــر از اخالق 
و منطــق و آزادی محافظــت شــود طوفــان نمــی شــود. مثــال بعــد از 
یــک کالس عمومــی کســالت بــار ســه نفــر دور هــم می نشــینند و در 
خصــوص آنچــه آموختنــد بحــث مــی کننــد. بــرای تأمــل کــردن و به 
حقیقــت رســیدن الزاما ســالن و صندلــی و داور و فالن نمــی خواهد!!!

را  آب  بــه  نیــاز  چــون  اســت.  ممتنــع  ســهل  خــوردن  آب 
همیشــه حــس کردیــم، آب خــوردن را تمریــن کردیــم و  بــه 
ــتن  ــه دانس ــاز ب ــر نی ــت. اگ ــده اس ــان ش ــم و آس ــادت کردی آن ع
را همیشــه داشــته باشــیم و تمریــن کنیــم و بــه آن عــادت 
کنیــم، کشــف حقیقــت هــم مثــل آب خــوردن مــی شــود.

ما فرق داریم....!!!
بقیــه  مثــل  هســتیم،  خــاص  مــا  یعنــی  داریــم  فــرق 
ــا  ــه؟؟ م ــا« کی ــورت از »م ــید منظ ــی پرس ــاید م ــتیم. ش نیس
ــد(( ــی خونی ــریه رو م ــن نش ــد ای ــه داری ــمایی ک ــی ))ش یعن

ما یعنی؛ آزاد اندیشان
نشــینی؛  آپارتمــان  مثــل  فرهنگــه،  یــک  آزاداندیشــی 
خــب کســی کــه تــوی آپارتمــان زندگــی میکنــه یــک 
ــم  ــی ه ــه، آزاداندیش ــه دیگ ــت میکن ــی رو رعای ــرایط خاص ش
ــد  ــه بای ــا بش ــن فض ــی وارد ای ــر کس ــوره، ه ــا همینط دقیق
یــک ســری شــرایط رو رعایــت کنــه کــه مختــص ایــن 
ــو!!! ــت ش ــوای جماع ــگ رس ــوی همرن ــت...خواهی نش فضاس

ســبک زندگــی  یــک فــرد آزاداندیــش بــا بقیــه ی افــراد جامعه 
تفــاوت دارد و یــک ســری ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد در 
ــری... ــه ی دو کیلومت ــی از فاصل ــت، حت ــان اس ــود او نمای وج

گوش شنوا
حق پذیری
قدرتتحلیل

سعه ی صدر
تحمل حرف مخالف

 اهل مطالعه
.....

ویژگــی هــای شــخصیتی یــک آزاداندیــش را بایــد از رفتــار او 
فهمید...گــوش او بــرای شــنیدن حــرف حــق شنواســت، دایمــا 
بــه دنبــال ایــن اســت کــه چــه کســی حــرف جدیــدی از حــق 
بــرای او بــه ارمغــان مــی آورد؛ متعصبانــه و مغــرور فکــر 
ــرد؛  ــی پذی ــی از مخالفــش م ــد و حــرف حــق را حت نمــی کن
ــش  ــه دل ــن ک ــه ای ــت، ن ــل اس ــه و تحلی ــر و مطالع ــل فک اه
ــی  ــات اینترنت ــی و اطالع ــال تلگرام ــن کان ــه ای ــگرد ب را بس
را طوطــی وار تکــرار کنــد در ایــن مجلــس و آن مجلــس؛ 
حــرف خــودش را بــا هــو و جنجــال منتقــل نمــی کنــد، بلکــه 
ــد  ــردن و نق ــاد ک ــت. او از انتق ــق اس ــتدالل و منط ــل اس اه
ــدارد، بلکــه از ایــن کــه  ــی ای ن شــنیدن هیــچ هــراس و نگران
ــود.... ــحال میش ــیار خوش ــود بس ــل ش ــه او منتق ــرادات او ب ای

برنامتــون بــرای ســال جدیــد چیه؟ برنامــه ای بــرای آزاد اندیش 
شــدن... برنامــه ای برای موثر واقع شــدن در سرنوشــت کشــور... 
چــرا کــه تنهــا راه پیشــرفت، برخــورد آزادنــه بــا فکرهاســت...

مثل آب خوردن فقط تفکر!!
تحلیل های خود از تصاویر را 

برایمان ارسال کنید...



دیگــر دوره ای کــه بــرای پیــدا کــردن یــک خبــر بایــد آســمان را بــه زمیــن مــی دوختیــم 
و از ایــن کیوســک بــه آن کیوســک بــرای پیــدا کــردن آن روزنامــه و فــالن تحلیــل مــی 
ــوان تمامــی هشــتگ هــای  ــا یــک کلیــک میت ــه ســر آمــده اســت و امــروز ب گشــتیم ب
مــورد نظــر خودمــان را در تلگــرام پیــدا کنیــم، یــا عکــس هایــش را در اینســتا ببینیــم یــا 
موضــع گیــری هــای مســئولین را توییــت هایشــان بخوانیــم و ترنــدش را ور انــداز کنیــم.

بــا ایــن ســوال ادامــه بدهم که آیا شــما بــدون نجات غریــق و جلیقه ی نجات و این که شــنا 
بلــد باشــید در یــک اقیانــوس بــزرگ و عمیق با هــزار جور کوســه و نهنگ شــیرجه میزنید؟ 
قطعــا ایــن کار احمقــی محــض اســت و بــه قیمت از دســت دادن جانتــان تمام خواهد شــد.

ــت  ــاظ عدال ــر از لح ــا دیگ ــات م ــر ارتباط ــس از عص ــت و پ ــی اس ــازی نعمت ــای مج فض
آموزشــی و خبــری از نظــر ابــزار و بســتر مشــکلی نداریــم، بــه ایــن معنــا کــه بالفاصلــه 
یــا  خبــر  یــک  ی  مخابــره  بــرای 
، میتوانیــم  یــک مهــارت  آمــوزش 
از اینترنــت اســتفاده کنیــم و ایــن 
ــن  ــه دوز تری ــوزش را ب ــا آم ــر ی خب
ــال  ــان ارس ــا جه ــور ی ــه ی کش نقط
ــم  ــل ه ــن دلی ــه همی ــا ب ــم. ام کنی
ــتیم  ــرو هس ــژه روب ــر وی ــک خط ــا ی ب
ــوان  ــه میت ــی ک ــن راحت ــه همی ــه ب ک
ــاند  ــه مقصــد رس ــالم را ب ــوای س محت
میتــوان محتــوای فاســد را هــم مخابره 
ــا بیشــتر  ــن روزه ــرد و چــه بســا ای ک
محتــوای نــاب فیلتــر میشــود تــا 
محتواهــای ضــد اخالقــی و نامناســب. 

و اما تحلیل آزاداندیشانه ی مسئله:
در یــک جامعــه ای کــه بــا فرهنــگ آزاداندیشــی خــو گرفتــه اســت، آزادی اطالعــات، حتی 
اطالعــات فاســد مشــکل آفریــن نخواهــد بــود، چــرا کــه ایــن فــرد شــناگر اســت و میتوانــد 
مناطــق خطرنــاک دریــا را تشــخیص دهــد و نزدیــک آن مناطــق نشــود و چــه بســا افرادی 
ــرد  ــن ف ــرای ای ــد نجــات دهــد و آن منطقــه را قرنطینــه کنــد، امــا حتــی ب را هــم بتوان
کارکشــته هــم خطــر وجــود دارد و ممکــن اســت کــه  مــرگ دامــن گیــر او نیــز بشــود. در 
یــک جامعــه ی آرمانــی اطالعــات مختلفــی از فکرها و اندیشــه هــای مختلف وجــود خواهد 
داشــت و افــراد بــا آزادی تمــام مــی اندیشــند و صــد البتــه بهتریــن اندیشــه بــر جامعــه 
حاکــم اســت، قطعــا بــا چنــد اندیشــه ی متفــاوت نمــی شــود مدیریــت انجــام شــود. در 
فضــای  آزادی اطالعــات، ایــن جامعــه کــه برخــوردار از جســارت و تفکــر انتقــادی اســت و 
معتقــد اســت کــه بــی بنــد و بــاری از آزادی جداســت، بــه ســراغ اندیشــه های فاســد رفته 
و بــا انتقــاد هــای آن هــا را حــذف میکنــد، ایــن نــوع روش خردمندانــه اســت و عاقالنــه.

امــروز متاســفانه فضــای مجــازی و بــاز شــدن فضــای اطالعــات، بــدون فرهنــگ 
ــکار فرصــت مــوج ســواری  ــه مــوج ســواران م ــا ب ــا م آزاداندیشــی باعــث شــده اســت ت
ــد و  ــیده ان ــه دوران آزادی رس ــه ب ــند، ک ــته باش ــام داش ــال خ ــی خی ــم و بعض بدهی
ــد. ــا بگذارن ــر پ ــه ابایــی تمامــی خــط قرمزهــا را زی ــدون هیــچ گون میتواننــد راحــت و ب

ایــن  در  تــا  بگیــرد  صــورت  ای  اندیشــه  ســازی  فرهنــگ  زودتــر  هرچــه  بایــد 
فضــای گســترده ی اطالعــات افــراد بــه معنــای حقیقــی کلمــه گــول نخورنــد و 
نشــوند پیــاده نظــام افــراد ســودجویی کــه بــه دنبــال ســیاهی لشــکر هســتند.

ــم،  ــول نکنی ــوراک قب ــی خ ــر جای ــم و از ه ــت بدهی ــان اهمی ــه خودم ــتر ب ــی بیش کم
ــان اســت. ــر از خــوراک جســم و معدم ــب مهــم ت ــه مرات خــوراک گــوش و چشــممان ب

در  هــا  نقــش  انتخــاب  برخــی  روزهــا  »ایــن  گفــت:  مــی 
افتــد!« مــی  اتفــاق  هــا!  بســاط  ســر  و  شــبانه  هــای  مهمانــی 

کدام بساط؟!
حــرف  خاطــر  »بــه  بــود:  شــده  مدعــی  اش  مصاحبــه  در  دیگــری 
کــرد!« خواهنــد  پیــدا  مشــکل  مــن  بــا  هــا  خیلــی  امــروزم  هــای 

کدام حرف ها؟!
تاییــد  مــرا  هــای  حــرف  بازیگــر  »صــد  گفــت:  مــی 
نــدارد!« زدن  حــرف  جــرات  کســی  ولــی  کننــد؛  مــی 

کدام حرف ها چنین جرات می خواهد؟
شــنیدن ایــن اظهــار نظرهــا از افــرادی کــه وابســته! نیســتند برایــم جالــب بــود. 

یــادم افتــاد بــه آن صحبــت 
کــه  سلحشــور  هــای 
ــاج  ــیبل و آم ــود س ــده ب ش
ــی  ــی از اهال ــالت برخ حم
حــاال  و  عرصــه  همیــن 
همــان  از  هایــی  حــرف 
جنــس را بــر ســر زبــان 
ــیوه  ــه ش ــر و ب ــای دیگ ه
ی دیگــری مــی شــنیدم. 
صحبــت  بــد  و  خــوب 
ــار؛  ــه کن ــای سلحشــور ب ه
امــا ســوالم ایــن اســت:

مگر در سینمای ایران چه خبر است؟
ــد  ــه قائلن ــر گون ــتی پیغمب ــاک و قداس ــی پ ــر، روح ــرای هن ــه ب ــا ک از آن ه
ــر ســرزمین  ــن خطــه از هن ــر ای ــاک ب ــن ارواح ناپ ــد پرســید: ســایه ی کدامی بای
ــه گــوش مــی رســد؟ ــی از آن ب ــل زای ــه هــای تام ــاده اســت کــه گالی ــان افت م

سینمای امروز، حامل پیغام کدام آیین است؟
از »همــه چیــز« مــی رســد  اســتقالِل  بــه  وابســتگی کــه  نفــی  آن روح 
پاســخش بــرای ایــن ســوال چیســت کــه مگــر اســتقالل از خوبــی هــا 
نفــی خوبــی هاســت؟  بــه  وابســتگی  هــا، چیــزی جــز  بــودن  و خــوب 
هنــر«  تکلیف«مفهــوم  همیشــه  بــرای  بــار  یــک  هنــر  اهــل  جماعــِت 
ایــم. شــده  آییــن  کــدام  گویــای  زبــان  بدانیــم  تــا  کننــد  مشــخص  را 

ــی  ــی تاریخ ــه راوی اش از غربت ــود ک ــته ب ــه گذش ــال 70 چ ــم در آن س نمیدان
ــنیده  ــی ش ــم فحاش ــودش، ه ــت خ ــه روای ــه در آن ب ــی ک ــود. غربت ــم زده ب قل
بــود و هــم هیاهــو و بازجویــی هــای جماعــت اهــل هنــر آن ســال هــا را

راوی ای که برای ما قلم زده بود:
نداریــم.  اعتنایــی  آن  مدعیــان  و  درد  بــی  هنــر  بــه  مــا 
آزادی هنــر و هنرمنــد نــه در زیــر پــا گذاشــتن معیارهــای اخالقــی کــه 
در درک تکلیــف اوســت، و نــه در نفــی و طــرد التــزام بــه »همــه چیــز«

هنر را معراج بشــر می دانســت و »هنر برای هنر« را شــجره ای خبیثه که در خاک 
توهــم پــا گرفتــه و نقابی فریــب کارانه برای هنــر در خدمت »خودپرســتی هنرمند«

ایــن روزهــا حال جامعــه ی هنری بر عدالت نیســت. این را روزی فهمیدم که ســهم 
»یتیــم خانــه« و امثــال آن را ســالن کوچــک پردیس های ســینمایی دیدم. درســت 
در لحظاتــی کــه جایــی بــرای دیگــر تماشــاگران ایــن فیلــم و درواقع بلیطــی نبود...

ــی  ــه ول ــورت گرفت ــته ای ص ــای شایس ــل کار ه ــل و نق ــوه ی حم در ح
ــتی.  ــل هس ــازار داخ ــت در ب ــی کیفی ــای ب ــین ه ــاهد ماش ــی ش از طرف
بــه مناســبت نامگــذاری امســال بــه نــام حمایــت از کاالی ایرانــی 
گرفتیــم  تصمیــم 
ایــن  بــه  نگاهــی 
بیندازیــم. صنعــت 

صنعــت  میدانیــم 
ایــران  در  خــودرو 
دولتــی اســت و ســود 
حاصــل  زیــان  و 
دولــت  بــه  آن  از 
برمیگــردد ایــن یعنــی 
عــدم  صــورت  در 
عمــال  دهــی  ســود 
جیــب  بــه  ای   ذره 
مســئولین  مبــارک 
لطمــه ای وارد نمیشــود
ــد واردات و دالر و .... گــره خــورده . ــی مانن ــه موضوعات صنعــت خــودرو ب

شــرکت هایــی ماننــد ایــران خــودرو و ســایپا جــزو پر فــروش ترین شــرکت 
هــای ســاخت خــودرو در جهــان هســتند حداقــل بــه لطــف نبــود تجــارت 
ازاد وبــا توجــه بــه ارقــام فــروش بــاالی انهــا انتظــار ســود بــاال و همچنیــن 
ــود  ــا وج ــرا ب ــت چ ــوال اینجاس ــیم.اما س ــت باش ــش کیفی ــل افزای حداق
ــت نیســت؟ ــش کیفی ــری از افزای ــوز خب ــاال هن ــن همــه ســود دهــی ب ای

ــاع  ــود اوض ــالش در بهب ــادی ت ــه ی زی ــا تجرب ــص و ب ــا تخص ــراد ب اف
ــن  ــید اری ــای جمش ــوزه اق ــن ح ــاخص در ای ــراد ش ــه اف ــتند از جمل داش
ــی  ــان معرف ــی در جه ــای الکتریک ــازنده ی ماشــین ه ــن س هســت و اولی
مــی شــوند و حتــی موفــق بــه ســاخت دو کارخانــه نیــز شــدند.اما 
متاســفانه بــا شــکایت خانــم ابتــکار کارخانــه هــا پلمــپ شــدند و ایشــان 
ــا  ــالش ه ــن ت ــدند.دلیل ای ــان ش ــه الم ــاری ب ــرت اجب ــه مهاج ــور ب مجب
بــرای جلوگیــری از ســاخت ماشــین بــا کیفیــت چــه بود؟مگــر نــه 
ــد؟ ــج میبرن ــی رن ــت الودگ ــکار از وضعی ــم ابت ــود خان ــی خ ــه حت اینک

پــر واضــح اســت کــه کســانی هســتند کــه از ثبــات وضعیــت فعلــی حــوزه 
ی حمــل و نقــل ســود میبرند.ایــن افــراد بایــد چــه کاره باشــند؟ احتمــاال یا 
در واردات بنزیــن بــه داخــل نقــش دارنــد یــا در وارد کــردن قطعــات خودرو 
یــا ماشــین هــای خارجــی ودر مونتــاژ ماشــین در داخــل مســیولیت دارنــد.

حمایــت  نــام  بــه  امســال  گــذاری  نــام  بــه  توجــه  بــا  حــال 
باشــیم؟ گــذار  تاثیــر  میتوانیــم  چگونــه  ایرانــی   کاالی  از 

نتیجه گیری با شما

دور و برمون چه خبره؟؟ هنر در خدمت خودپرستی هنرمندخیال خام

رشد الک پشتی 
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مناظره مکتوب موضوع: بررسی اصلی ترین معضل جامعه امروز ایران

ــت... ــادی نیس ــائل اقتص ــه مس ــروز جامع ــل ام ــن معض ــه ای تری ــن و ریش ــی تری اصل
ــاط  ــت و نق ــا دول ــه م ــل جامع ــن معض ــه ای تری ــم نیست...ریش ــی ه ــت اجتماع عدال
ــت  ــاد و جــرم و جنای ــل طــالق و اعتی ــی از قبی ــم نیســت...ناهنجاری های ضعــف آن ه
ــا  ــت...این ه ــا نیس ــه اش اینه ــا هم ــتند ام ــکل هس ــه مش ــا هم ــت...این ه ــم نیس ه
ــرگ درخــت مشــکالت هســتند کــه ریشــه ی آن مــی شــود فرهنــگ همــه شــاخ و ب

بله فرهنگ...
ــش  ــال پی ــد 30 س ــرض کنی ــگاه کنیم...ف ــه ن ــه قضی ــر ب ــه ای دیگ ــد از دریچ بگذاری
کســی میخواســت یادداشــتی بــا همیــن موضــوع بنویســد...آن هــم در بحبوحــه جنــگ 
ــا  ــر ب ــز صدام؟؟مگ ــه ج ــد ب ــری بگوی ــز دیگ ــی توانســت چی ــر م ــدس! مگ ــاع مق و دف
ــوم  ــت مظل ــه مل ــا علی ــدرت ه ــر ق ــت اب ــا حمای ــه صــدام ب ــه جانب وجــود تهاجــم هم
ــوع  ــر ن ــت؟ خی ــان یاف ــگ پای ــری بنویســد؟؟؟خب جن ــز دیگ ــی توانســت چی ــران م ای
ــم  ــم دیدی ــه چرخاندی ــرمان را ک ــام شد...س ــا تم ــرای م ــر ب ــا دیگ ــد ام ــوض ش آن ع
ــلی  ــاهد نس ــم و ش ــداده ای ــام ن ــح انج ــوزش صحی ــق آم ــازی را از طری ــگ س فرهن
شــدیم کــه تغییــر هویــت داده...اهــل مصــرف کنندگــی شــده...اهل مــد و برنــد شــده...

ــول  ــط پ ــی را فق ــرا گرفته...زندگ ــی اش را ف ــام زندگ ــت تم ــدر دادن وق ــی و ه تنبل
ــر کار  ــر س ــی را ب ــفانه مدیران ــم متاس ــل ه ــن نس ــذت ...همی ــح و ل ــد و تفری ــی بین م
ــد  ــن ســبک زندگی...خــب حــاال راه حــل چیســت؟ چــه کســی بای ــا همی ــی آورد ب م
ــما؟ ــن؟ ش ــا؟؟؟ معلمان؟؟؟م ــواده ه ــت ؟؟؟ خان ــد؟ دول ــام ده ــازی را انج ــگ س فرهن
اگــر دانشــگاه را مبــدا تحــوالت بدانیــم بایــد فرهنــگ ســازی را از دانشــجو شــروع کــرد...

دانشــجو فــردا مدیــر مــی شود...دانشــجو فــردا تشــکیل خانــواده می دهــد و نســل تربیت 
ــه  ــی باشد...دانشــگاه ک ــه صاحــب نظــر م ــف جامع ــای مختل ــد...روی قشــر ه ــی کن م
دانشــگاه شد...دانشــجو کــه هویــت ایرانــی اش برگشــت...اهل تولیــد علــم شــد...اهل کار 
و تــالش شــد...به خــودش و خدایــش بــاور پیــدا کــرد...آن وقــت میتــوان انتظــار تحــول 
ــد  ــل جدی ــودکان و نس ــد از ک ــار آن نبای ــت...البته در کن ــور داش ــی را در کش فرهنگ
ــل  ــاد نس ــجو نم ــع دانش ــرد...در واق ــرار ک ــته را تک ــتباه گذش ــان اش ــد و هم ــل ش غاف
حاضــر و تاثیــر گــذار روی نســل قبلــی و کــودکان نمــاد نســل جدیــد مــی باشــند...خب 
حــاال همچنیــن جامعــه ای در مســائل اقتصــادی از تولیــد داخــل حمایــت مــی کنــد...

ــرا ازدواج صــرف نظــر میکنــد...در انتخــاب  از تجمــل گرایــی و هزینــه هــای بیهــوده ب
ــا رای نمــی  ــر رســانه ه ــی تحــت تاثی ــای توخال ــده ه ــگ و وع ــه رن ــر ب مســئول، دیگ
ــارزه  ــم ببینــد مطالبــه و مب دهــد...از قوانیــن اجتماعــی تخطــی نمــی کنــد و اگــر ظل
ــد انســان ســازی را شــروع کرد...انســان هایــی از  مــی کند...خالصــه کالم ایــن کــه بای
جنــس نســل اول انقــالب و بــاور بــه اینکــه مــا میتوانیم...بایــد روی بــاور هــا کار کــرد...

جامعــه امــروز ایــران بــا مشــکالت عدیــده ای در ابعــاد مختلــف 
فرهنگی،اجتماعــی، سیاســی،اقتصادی مواجــه شــده اســت و بــه 
ســطحی تریــن مســایل خــرد جامعــه نفــوذ کــرده اســت.به گونــه 
ای کــه هویــت فــردی تــک تــک افــراد جامعــه را تحــت شــعاع 
ــر،  ــیله بیکاری،فق ــا مس ــن مبن ــت.بر همی ــرارداده اس ــود ق خ
ــرای  ــها ب ــه ارزش ــودن ب ــگاه نم ــزاری ن ــی، اب ــا، خودکش فحش
اهــداف غیــر ارزشــی، ماننــد رانــت و فســاد مالــی....را نمیتــوان 
ــروز  ــای ام ــش ه ــرایط و چال ــر ش ــی ب ــت العلل ــدام را عل هرک
ایــران دانســت. بلکــه چــرخ هــای ارابــه ســان علــت هــای بنیادی 
هســتند کــه در تســریع و رشــد ایــن علــت هــا و تبدیــل آنهــا 
ــه  ــگاه کــردن ب ــا عمیــق ن ــه ابربحــران کمــک خواهنــد کرد.ب ب
ــه  ــوژی هــای گوناگــون ب ــب و ایدیول ــری مکات ــد شــکل گی رون
ایــن فهــم میرســیم کــه اصلــی تریــن ضعــف مکاتــب، خــود راه 
حلــی اســت کــه بــرای جامعــه بشــری ارایــه داده انــد و دچــار 
تــک علــت بینــی شــده انــد و امــروز در ایــن جامعــه موزاییکــی 
و ســازه ای  عمــده پدیــده هــا بــر ســطوح جامعــه ممکــن اســت 
ــن  ــر مهمتری ــر اگ ــن خاط ــد.به همی ــذار باش ــان تاثیرگ همزم
ــوید  ــا ش ــب جوی ــگاه اینجان ــران را از ن ــه ای ــای جامع ــف ه ضع
مســئله عدالــت و آزادی رو بیــان میکنــم کــه ایــن خــود ریشــه 
ــزی  ــون گری ــن قان ــح و همچنی ــذاری صحی ــون گ ــدم قان در ع
ــه دارد. ــاالی جامع ــای رده ب ــازمان ه ــا و س ــخاص و نهاده اش

همانطــور کــه مســتحضرید دو مســئله عدالــت و آزادی مهمترین 
ــه  ــل شــروع حرکــت مشــروطه خواهــی و جامع ــا دالی ــل ی دلی
ــذرد  ــرن از آن میگ ــک ق ــدود ی ــه ح ــود ک ــران ب ــر ای ی معاص
ولــی هنــوز کــه هنــوز اســت و بــا پیــروزی شــکوهمند انقــالب 
ــتم  ــتضعفین و س ــن و مس ــی محرومی ــه ناج ــران ک ــالمی ای اس
ــا  ــم و ب ــوم مه ــن دو مفه ــاوی ای ــده و ح ــارت دی ــدگان حق دی
ارزش بــود، بــه منصــه ظهــور نرســیده و بــه عنــوان حفــره هــا 
ــوده و باعــث  ــل لمــس ب و شــکاف هــای بزرگــی در جامعــه قاب
نابــودی امیــد و اعتمــاد بــه آینــده در بیــن اکثریت مــردم جامعه 
شــده بــه طــوری کــه گویــا ایــن مفاهیــم همیشــه در خیــال و 
ــوند. ــر میش ــگ ت ــد و کمرن ــیر میکنن ــران س ــردم ای ــای م روی
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 نظــر شــماره ی یــک، ریشــه ی مشــکالت در شــئون مختلــف اجتمــاع را در »فرهنــگ« دیــده 
ــدا  ــوان مب ــه عن ــگاه« ب ــاد دانش ــول در »نه ــا تح ــی را ب ــالب فرهنگ ــاص انق ــور خ ــه ط و ب
ــان،  ــر ایش ــکالت از منظ ــل مش ــاه کلید ح ــع ش ــد. در واق ــر می دان ــی میس ــوالت اجتماع تح
تحــول در بخــش »آمــوزش« اســت. در درجــه ی بعــد، وی معتقــد اســت، تمرکــز روی 
ــور دارد. ــی کش ــکالت اساس ــل مش ــژه ای در ح ــگاه وی ــم جای ــودکان« ه ــرای ک ــوزش ب »آم

در حقیقت این نظر، »ضعف در آموزش« را علت العلل و ریشه ی معضالت و مشکالت اجتماع 
می داند.

در نظــر شــماره ی دو »تک علت بینــی« در یافتــن علــت بــرای مشــکالت اجتمــاع نفی شــده اســت 
و صاحــب ایــن نظــر ریشــه ی مشــکالت را نــه در یــک ســاحت خــاص بلکــه بــه طــور همزمــان در 
»عدالــت« و »آزادی« می دانــد و معتقــد اســت بــا تمرکــز بــر »اصــالح قوانیــن« و »جلوگیــری 
ــر  ــن نظ ــت یافت. در ای ــت و آزادی دس ــه عدال ــوان ب ــاال« می ت ــئولین رده ی ــزی مس از قانون گری
ــر می آیــد کــه »جلوگیــری از قانون گریــزی مســئولین« در عــرض »اصــالح  از ســیاق نوشــتار ب
ــود. ــالح ش ــئولین« اص ــزی مس ــن«، »قانون گری ــالح قوانی ــا »اص ــه ب ــه اینک ــت، ن ــن« اس قوانی

از ویژگی هــای یــک مناظــره ی خــوب ایــن اســت کــه صریــح باشــد. یعنــی بــه اصطــالح مشــخص 
ــا هــم اختــالف  باشــد کــه »محــل بحــث« کجاســت و طرفیــن بحــث دقیقــاً در چــه مــوردی ب
ــث  ــن بح ــی از طرفی ــود دارد. یک ــر وج ــوب حاض ــره ی مکت ــی در مناظ ــن ویژگ ــد. ای ــر دارن نظ
ــری  ــت و دیگ ــل« یاف ــاع »علت العل ــود در اجتم ــکالت موج ــرای مش ــوان ب ــت می ت ــد اس معتق
ــالت  ــروز معض ــرض را در ب ــل هم ع ــد عل ــت و بای ــط اس ــی« غل ــت »تک علت بین ــد اس معتق
مدنظــر قــرار داد. همچنیــن بــه طــور مشــخص یــک نفــر اصــالح بخــش »آمــوزش« را کلیــدی 
و دارای اولویــت می بینــد و دیگــری اصــالح در »وضــع قوانیــن« و »رفتــار مســئولین« را.

همچنیــن یکــی دیگــر از ویژگی هــای یــک مناظــره ی خــوب و به طور کلــی یــک اظهار نظــر خــوب 
ایــن اســت کــه بــا »اســتدالل« غنــی شــده باشــد. یعنــی وقتــی مخاطــب پــس از خوانــدن ادعای 
نگارنــده از خــود پرســید: »چــرا؟«، بایــد در ادامــه ی متــن بتوانــد پاســخ ایــن »چــرا؟« را دریافــت 
کنــد. از ایــن منظــر هــر دو نظــر در ایــن مناظــره ی مکتــوب، بــا »فقــر اســتدالل« مواجه هســتند. 
ــل  ــی از خــود می پرســد »چــرا فرهنــگ ریشــه و علت العل در یادداشــت نخســت، مخاطــب وقت
ــه  ــاً ب ــه اســت و صرف ــه را فــرض گرفت ــن نکت ــده ای ــد. گوین اســت؟«، پاســخی دریافــت نمی کن
»توصیــف« واقعیــت از منظــر خــود می پــردازد و خــود را بــرای قانــع کــردِن خواننــده بــه مشــقت 
نمی انــدازد. در یادداشــت دوم نیــز همین طــور اســت. مخاطــب نمی فهمــد »چــرا نگارنــده معتقــد 
اســت نمی تــوان هیــچ مســئله ای را علت العلــل چالش هــای امــروز ایــران دانســت؟« گوینــده در 
ایــن یادداشــت نیــز انتظــار دارد خواننده بــه عمق نگاه وی اعتمــاد کند و از او »اســتدالل« نخواهد.

ــت  ــای وی چیس ــه ادع ــد ک ــی درمی یاب ــه خوب ــد، ب ــل را بخوان ــرف مقاب ــت ط ــث، یادداش ــن بح ــک از طرفی ــر ی ــر ه ــذا اگ ل
ــا  ــن، ب ــک از طرفی ــر ی ــال ه ــن ح ــا در عی ــوب اســت. ام ــن خ ــد؛ و ای ــر دارن ــالف نظ ــم اخت ــا ه ــه ی بحــث ب ــدام نقط و در ک
ــه نکــرد.«  ــا مــن، اســتدالل قانع کننــده ای ارائ ــرای مخالفــت ب مطالعــه ی نظــرات یکدیگــر احتمــاالً ابتــدا خواهنــد گفــت: »او ب
ــد.  ــح می گوین ــر دو صحی ــن نظــر را دارد و ه ــا همی ــل یادداشــت آن ه ــز در مقاب ــل نی ــه طــرف مقاب ــی اســت ک ــن در حال و ای
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