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امروز با موالنا
گه آب را آتش برد گه آب آتش را خورد

گه موج دریای عدم بر اشهب و ادهم زند

خورشید افتد در کمی از نور جان آدمی

کم پرس از نامحرمان آن جا که محرم کم زند

یک خبر| یک نگاه
عکس :ایرنا

ایدهآلم جامعه اخالقی است
علی بیگدلی

استاد دانشگاه

هر انسان در طول زندگیاش ،همواره آرزوهایی
دارد اما مهمتری��ن آرزوی مش��ترک بین همه ما
انس��انها ،رس��یدن به خوش��بختی واقعی است.
این موضوع امری عمومی قلمداد میش��ود و تمام
انس��انها در این سعی هس��تند که به این موضوع
دس��ت پیدا کنند .هم��واره آدمیان ب��ر این تالش
بودهاند که تمام نیرو و ابزار خود را معطوف کنند تا
به آن خوشبختی نسبی از دیدگاه خود دست یابند.
همیشه تمام دانشمندان و افراد بزرگ یک جامعه
در این صدد بودهاند که این امر را به ظهور برسانند.
افالط��ون یکی از آنها بوده اس��ت .کس��یکه برای
خوشبختی مردم گامهای بس��یار زیادی برداشته
است .افالطون جملهای بس��یار زیبا دارد و چنین
بیان کرده اس��ت که «س��عادت زمانی به انسانها
میرسد که انس��ان دچار التهابات و دلواپسیهای
زندگی نباشد».
در قرن  20هم ژان پل س��ارتر همین اظهارنظر
را در قالب دیگ��ری بیانکرد .س��ارتر کتابی دارد
با ن��ام «دلواپس��ی» که ق��رن بیس��تم را ت��وأم با
دلواپس��ی ارزیابی کرده و گفته است «در این قرن
دلواپس��یهای موجود در افراد تش��دید میشود».
س��ارتر در نظر دارد که این نگرانیها به خانمهای

خان��هدار نیز انتقال پی��دا میکند ،حت��ی آنها که
مسئولیتهای اجتماعی را بر گردن ندارند .موضوع
جالب این اس��ت که س��ارتر میگوید؛ «دلیل این
دلواپسی را کسی نمیداند تا آن را برطرف کند بلکه
این بهعنوان یک بیماری مزمن تمام جوامع بشری
را در برگرفته اس��ت» .ش��اید این موضوع به دلیل
فزونطلبیهایی اس��ت که انسان دارد .دلیل دیگر
ابزارهایی اس��ت که امروز در زندگی افراد بیش��تر
شده است .یکی از دالیلی که امروز انسانهای قرن
 21با آن درگیر ش��دهاند ،پرحجم شدن ابزارهای
زندگی است .برای مثال ما 50سال پیش بسیاری
از این ابزاری که امروز هست را نداشتهایم اما امروز
این ابزارها چند برابر شده است و روی زندگی افراد،
فش��ار زیادی وارد میکند زیرا اف��راد برای فراهم
کردن زندگی مدرن یا زندگی که امروز با آن س��رو
کار داریم ،مجبور هستند که چند شیفت کار کنند
تا به خواس��تههایی که دنیای مدرن برایش��ان به
وجود آورده است ،دست پیدا کنند و زمانیکه این
اقالم فراهم شود ناخودآگاه ،شما را دچار دلواپسی
و ناراحت��ی میکند .به این ن��وع زندگی میگویند
«زندگی وامی»؛ برای مثال زمان��ی که وارد آمریکا
میش��وید تمام اقالم موردنیاز زندگی را در اختیار
ش��ما قرار میدهند اما ش��ما را دچار بدهکاری و
قرض میکنند و ش��ما باید کل م��اه را بدوید و به
سختی کار کنید تا وامهایتان را بپردازید! پس این
نمونه کامل یک زندگی مدرن اس��ت که همراه با

دلواپس��ی و ناراحتی اس��ت .تمام این موضوعات
حاکی از این اس��ت که انس��ان ای��دهآل ،خودش
زندگیای را که همراه با آرامش و خوشبختی است،
از دست دهد و به این دلواپسی برسد .آرزو و ایدهآل
من این موضوع است که افراد راه درست زندگی را
بیاموزند .همه انسانها در هر مکانیکه باشند قطعا
ایدهآلشان رس��یدن به زندگی سعادتمند است و
به همی��ن دلیل ،چگونه به س��عادت رس��یدن در
صدر منشور حقوقبشر و سازمانملل متحد آمده
اس��ت .در این میان دولتها وظیفه خطیری دارند
تا آرامش و سعادت نس��بی را برای مردمانشان به
ارمغان بیاورند اما هر روز که میگذرد انس��انهای
عصر ما از سعادت و خوشبختی دور میشوند زیرا
اکنون آدمیان هم��واره دنبال ح��رص و ولع خود
هستند.
ما کار نمیکنیم برای زندگی کردن بلکه زندگی
میکنیم برای کار کردن! این ش��یوه زندگی ،دور
شدن کامل از یک زندگی درس��ت است .بنابراین
دیدهایم که بارها زمانیکه ب��ه خیابانها میرویم،
کمتر یک چهره بش��اش را نظاره میکنیم .زمانی
که افراد اغلب درگیر مرحلهگذار باشند ناخودآگاه،
دچار فقدان بهره از یک زندگی مطلوب میشوند.
خیل��ی جالب اس��ت چن��دی پی��ش آم��اری از
ثبتاحوال ابراز شد که بیان میکرد تعداد طالقها
روز ب��ه روز افزایش چش��مگیر دارد ک��ه این موج
طالق ،به زوجهای  50و  60ساله نیز رسیده است.

از سر دلتنگی...

امروز به چی فکر میکنی

دغدغههای آقای دبیرکل
کاوه گوهرین
نویسنده

دانشگاه بدون تولید

دریافتید دیگر چرخهای ماش��ین جنگ به مراد شما
نمیگردد ،زمینه آتشبس نیمبندی را فراهم کردید تا
یکبار دیگر نتانیاهویی که سگان بلخ بر او شرف دارند
(برای این مقایسه باید از سگان بلخ پوزش خواست) از
اینمهلکهبگریزد...
در مدت اج��رای این آتشبس مصلحتی هم جهان
شاهد است که هر روز به بهانهای ،جمعی از مردمان غزه
و سرزمینهای اشغالی دستگیر و ربوده میشوند ،حال
آیانبایدبهصداقتشمادرگزارشاخیرتاندربارهایران
شککنیم؟
چگونه از خود نپرس��یم که چرا در آستانه برگزاری
مجمع عمومی سالیانه ،دیگربار درد حقوقبشریتان
عودکردهاست؟
بهراستیآیافکرمیکنیدتنظیمچنینگزارشهایی
یکسویهومغرضانه،دردهاینهفتهشمایانرامرهمی
خواهدبود؟
ب��ازی روزگار را ببین که ام��روزه آمریکا با همراهی
چن��د کش��ور مرتج��ع و حامی��ان اروپای��ی رژی��م
کودککش ادعای مبارزه ب��ا «داعش» میکنند ،گروه
جنایتپیشهایکهدستپروردهخودآناناست.
آقای بانکیمون! این س��خن یک ش��اعر ایرانی را
پندیبدانبرایخود:
«بر ما گذشت نیک و بد اما تو روزگار
فکریبهحالخویشکناینروزگارنیست!»

اصغر مهاجری
جامعهشناس

موضوعات زیادی هس��ت که ذهن انسانها را
به خود مش��غول میکند و آدمی ه��ر روز درباره
آن فکر میکند اما آنچ��ه درحالحاضر ذهن مرا
مشغول خود کرده ،مربوط به دانشگاه و عملکرد
دانشجویان است .اغلب دانشجویان ،موضوعاتی
را ک��ه باید پ��ردازش کنند ،در دقیق��ه نود انجام
میدهند.
دانش��جویان ما ،در بحث آموزش که یک بعد
آن مباحث اجتماعی است ،بیشتر کارهایی را که
انجام میدهند ،کپی اس��ت .این بدین معناست
که به هیچوجه این افراد وقت و زمان کافی برای
بروز خالقیتشان ندارند و از این موقعیت استفاده
نمیکنند به ای��ن معنی که نهتنها از خودش��ان
موضوع��ی ارایه نمیدهن��د بلک��ه از موضوعات
افراد دیگ��ر بهره میبرند .به همی��ن دلیل تولید
دانش در این س��طح وجود ن��دارد و این موضوع
برای من آزاردهنده اس��ت .زمانی هم که به آنها
اش��اره میکنید در جواب به ش��ما میگویند که
هم��ه همینگونه رفت��ار میکنند .ول��ی زمانی
که این موضع را بررس��ی میکنی��د خواهید دید
چنین پدیدهای به فضای عمومی جامعه مربوط
و به همین دلیل ،قابل فهم اس��ت زیرا در جامعه
هم تولیدی وجود ن��دارد بلکه افراد در این تالش
هس��تند که از کارهای دیگران اس��تفاده کنند.
البته درقالب ش��عار ،تولید کردن ارزش دارد و در
جامعه مورد احترام اس��ت اما زمانی که به حوزه
عمل میرسد این شعار ظهور نمییابد .در بحث
تولید تمام ارکان جامعه دخیل است اما متاسفانه

این امر در کشور ما ،مانند یک شوی تلویزیونی و
ویترینی زیباست .اما زمانی که پشت این ویترین
میرویم و میبینیم ،متوجه میش��ویم که داخل
آن کامال تهی و خالی است.
ای��ن موض��وع خیل��ی ناراحتکننده اس��ت و
به خ��ودی خ��ود ،به تم��ام بخشه��ای جامعه
آس��یب میزند اما ای��ن فقدان تولی��د ،در بخش
دانش اسفبار اس��ت و ضربهای که از این موضوع
متحمل میش��ویم ،اثراتی کامال مخ��رب دارد.
وقتی دانشجویان پایاننامه میدهند و بعد برای
رسالههایش��ان در مقطع دکترا اق��دام میکنند،
میبینید بخ��ش اعظم آن کپی اس��ت .حتی در
برخی موارد ،با پرداخت وج��ه ،پایاننامهها ارایه
میش��ود .مهم نیست ش��ما درباره چه موضوعی
پایاننامه میخواهید یا چند س��التان اس��ت؛ با
پول میتوانید آن را تهیه کنید و اگر این مقاالت
بار علمی هم داش��ته باشد؛ به خود شما میرسد.
زمانی که در جامعه ما پیشنهادهای عملی وجود
ندارد ،غیرقابل تصور هم نیس��ت چنین اتفاقاتی
انجام پذیرد! تاس��فانگیز این است که ساختار،
رفتار و معرفت ش��ناختی ما است که از تولید دم
بزنیم ولی در عمل با تقلب ب��ه این کار بپردازیم.
بهعنوان مثال بازار میوه را ببینید ،محصول تولید
و خریداری میشود .شما با افزایش قیمت بسیار
زیاد و چند برابری از مسیر کشاورز تا بازار ،روبهرو
میشوید .این نمونه آشکار تقلب هست .در زمینه
علمی هم ک��ه مورد بحث ما اس��ت ،اگ��ر جوان
فوقلیس��انس کپی کند ،این موض��وع را متوجه
میش��ود و درک میکنید که از ای��ن کار راضی
هم هس��ت! این فرد میتواند بهترین تولیدات را
داشته باشد اما اینگونه نیست و وزارت علوم هم
درگیر مسائل خودش اس��ت .به هر روی ،فضای
دانشگاههای ما نباید اینگونه باشد.
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 ...در آس��تانه برگ��زاری مجمع عمومی س��الیانه
سازمانملل ،بهیکباره نطق آقای دبیرکل بیخاصیت،
جناب «بانکیمون» باز ش��ده و در گزارشی تکراری و
سراپا مغرضانه ،باز هم بانگ و فریاد نقض حقوقبشر در
ایرانسردادهاند.
 جناب دبیرکل! شما که چند روز مانده به برگزاریمجمع ،دی��واری کوتاهت��ر از دیوار ما پی��دا نکردهاید،
میتوانی��د بگویی��د ک��ه در جری��ان 50روز بمباران
غزه س��تمکش و مظلوم از راه زمین و دریا و آسمان و
هولوکاستی که رژیم فاشیست و نژادپرست اسراییل
به س��رکردگی جالد کودککشی همچوم «نتانیاهو»
جالد غزه ،بر مردم س��تمدیده غزه روا میداشت کجا
تش��ریف داش��تید؟ آیا ش��د که در طول این  50روز،
کمی فکر و کش��ف کنید که ک��ودکان و زنان غزه هم
بش��رند و جنایتکارانی س��فاک حق��وق مردمان این
س��رزمین بالخیز را نقض میکنند؟ پاس��خ روش��ن
است .شما خواب تشریف نداشتید بلکه به اشاره اربابان
امپریالیس��تتان ،تنها چشم فرو بس��ته بودید بر این
همه ستم و جنایت و نقض حقوقبشر و تنها زمانی که

باعث تاس��ف فراوان اس��ت که همین موضوعات،
فراهمکننده دوری بیشتر افراد از خوشبختی است
که قصد رسیدن به آن را دارند .یکی از موضوعاتی
را که به شخصه دوست دارم در سطح جامعه اتفاق
بیفتد این اس��ت که امیدوارم رفتارهای ناصواب و
بسیار بد که امروزه به وفور شاهد آن هستیم ،کمتر
و کمرنگتر ش��ود .همه این رفتارها موجب از بین
بردن سعادت و خوش��بختی جامعه است .ایدهآل
من اکنون این موضوع اس��ت که جامعه ما هرچه
سریعتر به س��مت جامعهای با اخالق حرکت کند.
باید متذکر شد متولی اخالق در جامعه ،هم مردم
هستند و هم دولت! اما اگر زمانیکه بخواهیم یکی
از این دو را انتخ��اب کنیم ،قطعا ب��ا دولت مواجه
خواهیم ش��د .دول��ت باید جل��وی رانتخواریها و
دزدیهای کالن را (مانن��د 3هزارمیلیارد تومان)
که در اثر دیوانساالری ما ،رخ میدهد ،بگیرد .زیرا
دزدی اینگونهای برای برخی مانند سرگرمی شده
است .جامعه ما درحال گذار است و در این میان دو
قشر سنتی و مدرن هستند که جامعه را به دو طرف
میبرند .یک��ی مقاومتی میکند جامع��ه را درجا
نگه دارد و بر این عقیده اس��ت سنت را حفظ کند
و دیگری هم کسانی هستند که اعتقاد دارند جامعه
باید به سمت مدرن شدن حرکت کنند .اما هرچه
میگذرد تقابل این دو اندیش��ه با یکدیگر بیش��تر
میشود و هرچه این برخورد بیشتر باشد جامعه نیز
دچار تالطم است و به راحتی دچار فساد میشود.

مجید مظفری

بازیگر

خاطرهای میخواه��م بیان کنم ک��ه در مجموع
خاطرهای چندان دلچسب نیس��ت و از رویی طنزی
را داخل خود دارد اما پیام��ش موضوع دیگر قلمداد
میشود .برای سریال امام علی(ع) به بندرعباس رفته
بودیم و آقای فراهانی ،فتحی و سیروس گرجستانی
نیز در کنار ما بودند .روزهای خوبی بود از این نظر که
هر روز اتفاقی خاصی در آن مناطق رخ میداد که برای
ماجالببود.افرادیبافرهنگهایمختلفمیدیدیم
و با آنها نیز تعامالت��ی را صورت میدادیم .یکی از این
روزها با دوس��تان به محلی رفته بودیم و قصد خرید
داشتیم .در راه درحال برگشت بودیم ناخودآگاه با یک

اولین پول
جوان روبهرو شدیم .اول جوان با ما صحبتی نکرد اما
بعد از چند دقیقه رو به ما ج��وری رفتار کرد که انگار
قصد دارد با ما حرف��ی را در میان بگذارد .برایم جالب
شد! نزد او رفتم تا جویا شوم که منظورش چیست؟
نگاهی به ما کرد و گفت احتیاج به پول دارم و باید آن
را در اختیار من گذارید .ما به هم نگاه کردیم و عالمت
سوالی بزرگی در ذهنمان شکل گرفت که یک نفر این
موقع شب و تنها ،چرا باید از چند نفر طلب پول کند؟
اگر میخواست به ما حمله و پولی را طلب کند ،حتما
باید با تعداد افراد بیش��تر و مجهزتر دست به این کار
میزد! این موضوع کامال گیجکنن��ده بود که جوانی
با دس��ت خالی ،آن موقع ش��ب از ما چه میخواهد؟
درخواس��تش برگرفته از چه موضوعی میتوانست

باش��د؟ دوباره و چند باره درخواس��ت پول کرد و هر
کدام از ما ،به گونهای گفتیم :آقا ب��رو خدا روزیات را
جای دیگری بدهد! اما ج��وان به جواب منفی و رد ما
توجهنمیکردودرجواببهماگفت:مهمنیست!شما
چند نفر هستید ،من احتیاج به پول دارم و باید به من
پول بدهید و هر کاری را ک��ه بتوانم انجام میدهم تا
این پول را از ش��ما بگیرم! شما نمیدانید من احتیاج
دارم و مجبورم از ش��ما پول بگیرم؟ بهزاد فراهانی از
خودرو پایین آمد و گفت :آقا دیگر حوصله ما را داری
سر میبری ،بگذار ما حرکت کنیم و به کارمان برسیم.
اماآنجوانگفت:شمامثلاینکهنمیفهمیداگراین
پولراامشبنبرم،برایمخیلیبدخواهدشد!
بعد بهط��ور ناگهانی زی��ر خودرو رف��ت ،خوابید

و گف��ت :پ��س از روی من رد ش��وید .دیگ��ر کاری
نمیتوانم انجام دهم تا شما بفهمید که من چقدر به
این پول احتیاج دارم.
ما هم از سر استیصال پول را در اختیارش گذاشتم
تا برود .پول را که گرفت ،از ش��ادی زد زیر گریه و به
ما نگاه کرد و گفت :نمیتوانم به شما بگویم که دلیل
گرفتن این پول چیس��ت و ای��ن کار را تا این لحظه
انجام نداده بودم؛ پس میفهمید که احتیاج داشتم.
همه ما ساکت شدیم و خیلی ناراحت! میاندیشیدیم
فرد باید به کجا برس��د تا از چند نفر اینگونه طلب
کند؟ وقتی از کودکانی میپرسیم بزرگترین آرزوی
شما چیس��ت و آنها در جواب میگویند :ما دوست
داریم یک پیتزا بخوریم! این موضوع به انسان فشار
میآورد که ما در کجا هستیم و این انسانها به چه
وضعیافتادهاند!

که جان دارد و جان شیرین خوش است...
در خبرها آمده در یکی از بوس��تانهای تهران،
مرکز نمایش خزندگانی وجود دارد که کارکنانش
حیوان��ات کوچکی مانند بلدرچی��ن ،خرگوش و
موش زنده را مقابل مار و کروکودیل قرار میدهند
و ای��ن حیوان��ات گوش��تخوار هم ای��ن جانوران
کوچک را میبلعند .تماش��اگران نیز برای دیدن
این حیوانات بلیت تهیه میکنند ،البته مدیر این
مجموعهمعتقداستاینکار–یعنیخوردهشدن
طعمهها توسط مارها-جزو چرخه طبیعت است و
اشکالی بر آن وارد نیست اما باید از ایشان پرسید
که گرفتن حیوانات و انداختن آنها در سلولهای
شیشهای برای بازدید تماشاگران و کسب درآمد،
چه شباهتی به زندگی در طبیعت دارد؟ حیوانات
بیگناهی(خرگوش،بلدرچینوسایرطعمهها)که
برای کسب درآمد صاحبان سرمایه ،باید جانشان
را از دست بدهند در طبیعت فرصتفرار ،استتار و
دفاع از خود را دارن��د؛ در صورتی که در این مرکز
و پش��ت دیوارهای شیش��های ،هیچکدام از آنها
کوچکترین فرصتی برای زنده ماندن ندارند و این
را میتوان از رفتار آن خرگوش یا بلدرچینی که به
گفته بازدیدکنندگان ،در گوشه قفس کز کرده و
انتظارگرسنهشدنماررامیکشد،فهمید!
بعضی میگویند اس��تفاده اب��زاری از حیوانات

ب��رای گ��ذران اوقاتفراغت مردم و البته کس��ب
درآمد در همه جای دنیا ش��ایع است! خب هست
که هست! در دنیا خیلی چیزهای دیگر نیز شایع
است! حتی اگر تمام مردم دنیا نیز یک عمل اشتباه
یاغیراخالقیرامرتکبشوند،بازهمتوجیهیبرای
تکراراینرفتارازجانبدیگراننخواهدداشت.
اما نکته بس��یار مهمتر ،رفتار تماشاچیان است
که موجب میش��ود صاحب��ان س��رمایه به این
نقطه از بیاخالقی برس��ند و توجیهی برای ادامه
سودآوری غیراخالقی و غیرانس��انی خود بیابند!
اگر تماشاچیان و بازدیدکنندگان محترمی که با
اطالعازاینوضعیت،بازهمبرایدیدنصحنههای
خوردهش��دن «غیرطبیعی» طعمهها توسط مار و
کروکودیل ،بلیت تهیه میکنند و با ولع و لذت به
تماشامینشینند،وجودنداشتند،قطعااینصنعت
غیرانس��انی و غیراخالقی علیه حیوانات برچیده
میش��د و با توجیهاتی از قبیل «چرخه طبیعی»،
«ش��ایع بودن در دنی��ا» ،و ...پا بر اخ�لاق و عقل و
انس��انیت نمیگذاشتند .اگر کس��ی هم بخواهد
چنین صحنههایی را به چشم ببیند به اندازه کافی
و خیلی بیش��تر از آن ،فیلم ،مستند و ویدئو با این
مضامین ،ساخته شده و کامال در دسترس عموم
قرار دارد.
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