مـیـــم
حرف مشترک من و ما!

ماهنام هخبری-تحلیلیمجموعهآموزشی،پژوهشیوگفتمانیمنویات
پی ششماره 12

سال اول

خرداد 1398

یادداشت؛ ما و دولت اسالمی

یازده سال از خاتمۀ جنگ تحمیلی گذشته بود،
حاال زعامت آیتهللا خامنهای نیز یازدهساله
شدهبود که ایشان پرده از مسیر پیشروی حرکت
انقالب برداشتند و با ارائۀ یک سیر منطقی که تمام
اهداف انقالب را پوشش میداد ،از زنجیرۀ تمدنی
انقالب اسالمی رونمایی نمودند...

2
یادداشت؛

سکانس پایانی

به نام خدا و به یاد مبارزان حقیقی...

2
یادداشت؛ موضع تسامحا ًغیرتمدنی آقای
معاون وزیر

سپتامبر  ۲۰۰۱صدای مهیبی قلب منهتن را بهلرزه
درآورد و پروژهای که کدهایش از چندسال قبل در
رسانههامنعکسشدهبود،رسما ًکلیدخورد.موقعیت
استراتژیک افغانستان اشتهای ایاالت متحده را باز
کردهبود...

3

یادداشت؛

مشاهیر ِ بیشهرت

چند روز پیش ،وقتی در کالس «تفکر و سبک زندگی»
هشتمیها ،به بخشی از درس رسیدیم که نام برخی از
دانشمندانوشخصیتهایبرجستهرابهعنواننمونههایی
از انسانهای دارای اعتمادبهنفس ذکر کرده بود...

4
www.manviat.com
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صاحب امتیاز  :مجموعه آموزشی ،پژوهشی و گفتمانی منویات

یادداشتی از سیّد رضا رودکی؛ دانشـگاه علوم قـرآنی تهـران

جنگ اقتصادی؛ جنگی نیمه سخت
شامل عرصه سیاسی ،فرهنگی نظامی و اقتصادی است.
جریان سلطه بر اقتصاد سوار شده و سعی بر تحمیل
ارادهی خویش بر انقالب اسالمی که میراث به جای
ماندهی رسول اکرم  -صلیاهلل علیه و آله وسلم -است
دارد .در این شرایط راه حل چیست؟
ابتدا وظیفهی مهم را از دولت شروع میکنیم .برای
مقابله با این اتفاق باید کابینهی ضد جنگ تشکیل
میشد؛ کابینهای متشکل از رییس سازمان برنامه و
بودجه ،وزیر اقتصاد ،معاون رییس جمهور و دیگر افرادی
که تأثیرگذار در امر اقتصادی هستند که متأسفانه هیچ
برنامهای از سوی دولت دیده نشد .مرحلهی اصلی و مهم
دیگر این مقابله از سوی ما باید با کنار گذاشتن دالر از
مبادالت اقتصادی همراه شود زیرا جنگ ارزی یا همان
( ،)Currency warجنگ بر سر ارزش پولهاست و
پول معیار سنجش ارزیدن کاالهاست .در این جنگ ،تنها
راه مقاوم کردن اقتصاد یک کشور ،حذف نقطه ضعف
است و مقاوم کردن پول آن که واحد اندازه گیری این
سیستم است .وقتی واحد اندازهگیری ،آن قدر بی ثبات
باشد ،بدون شک کل دستگاه اقتصادی ،متزلزل و لرزان
خواهد بود.
مقاومسازی پول ملی در برابر حمالت شامل فرآیندی
است که اولین گام آن ،حذف نقاط ضعف است .اولین
نقطه ضعف ریال و اقتصاد ایران ،وابستگی به دالر است.
با توجه به این نکته ،دالر رکن اصلی قدرت آمریکا و
مهمترین ابزار در «جنگ ارزی» است .پدافند این جنگ را
باید با اصول دالرزدایی دنبال کنیم که به گفتهی رهبری
آقایی دالر است که ابتدا کشور
راه حل ،از بین بردن
ِ
میتواند با عقد پیمان دوجانبه بین کشورهایی نظیر هند،

این روزها همه دربارهی جنگی اقتصادی صحبت میکنند.
جنگ نظامی با نگاه محیطی به سه دستهی زمینی،
هوایی و دریایی تقسیم شده است .این سه محیط ،آماج
عمل نیروها برای تصرف آنها میباشند .همانطور که
جنگ نظامی دارای سه حوزه زمینی ،هوایی و دریایی،
است جنگ اقتصادی نیز دارای چهار نوع یا در اصطالح
نظامی چهار صحنهی جنگ ( )Theater of warاست:
جنگ ارزی؛ منازعهای بر سر ارزش پول،
جنگ مالی؛ منازعهای بر سر شریانهای مالی،
جنگ تجاری؛ منازعهای بر سر تجارت،
و جنگ منابع؛ منازعهای بر سر منابع حیاتی.
این چهار مورد هر کدام میتوانند با هم ترکیب شوند و یا
مستق ً
ال زمینی برای درگیری باشند .برای هر کدام از این
چهار نوع زمین ،مثالهایی عینی در منازعات اقتصادی
امروز جهان دیده میشود و بازارهای مختلفی در آتش
این ستیزهها میسوزند.
در واقع جنگ اقتصادی ،جنگی است نیمهسخت که
در میدان اقتصاد و با ابزارهای مالی جهت حاصل شدن
پیروزیهای اقتصادی رخ میدهد .در این جنگ نیز به
مانند جنگ نظامی ،کسی پیروز است که قدرتِ اقتصادی
کارآمدی داشته باشد و کسی قدرت اقتصادی دارد که
بتواند ارادهی خود را بر دیگری تحمیل کند.
جمهوری اسالمی نیز در چهل سال گذشته در سه میدان
سیاسی ،نظامی و فرهنگی نبردهای گوناگونی را تجربه
کرده ولی اکنون به شیوهی خاص با جنگ اقتصادی
روبهرو شده است جنگی که ابزاری متفاوت از سایر
ستیزهها دارد و مانند جنگ نظامی آشکارا نیست بلکه
از ماهیتی خاموش برخوردار است .لذا دفاع مقدس امروز

روسیه ،یا حتی عراق به مبادالت اقتصادی با واحد پول
خود دو کشور بپردازد که خود این امر تأثیر خوبی بر بازار
ایران و کاهش قیمتها خواهد داشت و میتواند شروعی
برای حذف دالر از مبادالت باشد .مسئلهی دیگر تقویت
اقتصاد کشور و استفاده از نخبگان و نیروهای تازهنفس و
فعال در این حوزه در موضوع تولید میباشد که از همه
چیز مهمتر و اصلیتر است .تولید در دنیای اقتصاد حکم
مصرفی کشور
ستون فقرات را دارد .وقتی بازار وارداتی و
ِ
را به سمت بازار تولیدی حرکت دهیم ،بعد از تأمین
نیاز داخل توان صادرات هم پیدا میکنیم و با تکیه بر
توان داخلی و اعتماد به ظرفیتهای درونی جلوگیری از
قاچاق و هدر رفتن منابع کشور را دنبال کردهایم .در
این صورت اقتصادی قوی و با هویت پیدا خواهیم کرد
که با هیچ حمله و مقابلهای توان شکستن و تخریب آن
را پیدا نمیکنند .حتی جرأت تهدید آن را نیز در سر
نمیپرورانند بلکه مجبور به مبادالت و ارتباط اقتصادی با
ایران میشوند .چراکه باعث وابستگی سایر ملل به خود
شدهایم و این نشاندهندهی این است که هویت اقتصادی
مستقل پیدا کردهایم .شهید آوینی با نگاهی فراتر و
دقیقتر به این جنگ این گونه بیان میکند که :شکست
ما آن جاست که اقتصاد بتواند بر سایر وجوه زندگی ما
غلبه پیدا کند و اگر چنین نبود و دشمن بر این حقیقت
وقوف نداشت ،بدون شک همهی تالش خود را در این
جهت تمرکز نمیبخشید.
جنگ نفت و حمالت سازمانیافتهی دشمن به مراکز
صنعتی ما نشاندهندهی همین واقعیت است که استکبار
جهانی میخواهد با تحمیل فشارهای تحملناپذیر
اقتصادی ،ما را وادار کند که از اعتقاداتمان صرف نظر
کنیم .آنها میخواهند با اقتصاد بر اعتقاد ما غلبه کنند،
و انصافاً در دنیای امروز ،اگر هم راهی برای غلبه بر ایمان
و اعتقاد وجود داشته باشد ،همین است و ال غیر...
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حرف مشترک من و ما!
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یادداشتی از سعید شفیعی؛
دانشگاه امام صادق (علیهالسالم)

ما و دولت اسالمی

نگاه فعال به مسیر پنجگانه جمهوری اسالمی (بخش سوم)

یازده سال از خاتمة جنگ تحمیلی گذشته بود ،حاال
زعامت آیتاهلل خامنهای نیز یازدهساله شدهبود که ایشان
پرده از مسیر پیشروی حرکت انقالب برداشتند و با ارائۀ
یک سیر منطقی که تمام اهداف انقالب را پوشش میداد،
از زنجیرۀ تمدنی انقالب اسالمی رونمایی نمودند.
این اقدام به معنای تغییر رویکرد در نگاه به انقالب و تعریف
یک مسیر جدید برای پیشرفت انقالب نبود بلکه نسق
بخشیدن به مراحل حرکتی بود که از پیش عالمانه آغاز
شده ،مجاهدانه تداوم یافته و در سنگالخ دولتسازی نیاز
به بازخوانی ،بازنگری و افقنمایی داشت .طیف مختلفی از
پیروان افکار انقالبکنندگان  -که در بخش اول این نوشتار
(ما و انقالب اسالمی) به آن اشارهشد  -با نیل به حاکمیت
در دستگاه اجرایی کشور ،موجد رویکردهای متفاوتی در
ادارۀ کشور شدند .تا اینکه با گسست اجتماع مؤمن از بدنة
اقلیت حاکم ،بذر نامبارک شکاف میان مردم و مسئولین
را کاشتند .اقلیتی که به وسیلۀ یک خوانش انقباضی از
تحزیب ،راه ورود مستضعفین به عرصة نقشآفرینی
حاکمیتی در جمهوری اسالمی را مسدود نموده بودند.
روحیۀ آرمانخواهی که از چشمۀ جوشان ارادۀ ملت رود
پرخروش انقالبسازی و نظامسازی را به وجود آوردهبود با
گسستهشدن از بدنۀ حکمرانان اجرایی کشور یا خشکید یا
به مردابهای بیثمری هدایت شد .مردم به سمت انفعال
شبه انقالبی و مسئولین به حاکمیت انفعالی کشیدهشدند.
بنابراین مردم که اصل حرکت جمهوری اسالمی بودند پس
از سامان یافتن نظاماسالمی و دفع شر جنگ تحمیلی
به زندگی سابق خود بازگشتند و آرمانهاشان را پشت
قابهایی با عکس امام که روی طاقچههایشان بود ،پنهان
یادداشتی از فاطمه صادقی؛
دانشگاه تهران

سکانس پایانی

در عصر حاضر ،عصری که توجه خاصی به آزادی و پیشرفت
و تکنولوژی و شکوفایی علم و تمدن میشود ،مسئلهای
به نام «حجاب» مانند سدی محکم جلوی حرکت سریع
به سمت پیشرفت و آزادی ایستاده است؛ تا آنجا که این
مسئله ،گاه و بیگاه گریبانگیر دانشجو  -با همة دغدغههای
علمی و آموزشی که دارد -میشود طوریکه انگار رهایی از
دست آن افزایش بهرهوری در علم و باورها و خواستههایش
را دربردارد.
دانشجو  -با همان روح حقیقتطلبیاش -حجاب را خوب
میشناسد؛ حجاب همان دستآوردی است که نهتنها
اعتمادبهنفسش را در مجامع علمی پایین میآورد بلکه او

رأی مشارکت میدهد اما دیدگاه دوم مردم را پیشران
دولتسازی میداند.
سالهاست که به محض طرح بحث دولت اسالمی ،مردم
و حتی نخبگان یک گام به عقب برمیدارند و این مرحله
را خارج از ابعاد تکالیف خود میدانند اما باید دانست که
پژواک دیدگاه اول و نگاه پدیدهایِ صرف به انقالب در
گوشهای مردم و نخبگان پیچیدهاست .این در حالیست
که تحقق (نه انتخاب) دولتاسالمی با خوانشی صحیح،
موسع و تجزیهشده اساساً بر عهدة مردم است اما
ّ
رگههای فکری سکوالریسم که در ذهن اجتماع اسالمی
رسوخ کرده ،مانع از این شدهاست که افاضۀ خورشیدی
انقالبیگری در الیۀ حکومت اسالمی مردمی محقق گردد.

کردند .باید گفت با ورود به مرحلة دولت اسالمی ،ادارة
ایران بعد از جنگ زمینهای برای رخنمایی تفاوتها و
تقابلهای ایدئولوژیک شد.
با مروری بر دو بخش پیشین این نوشتار به خاطر خواهید
آورد که اعتقاد به پدیده بودن انقالب ،منتج خواهد شد به
عدم ضرورت وجود روحیۀ انقالبی و و نفی صیرورتطلبی
الینقطع .اما اعتقاد به لزوم دمیدهشدن روح انقالبیگری
در همة مراحل سیر جمهوری اسالمی منجر خواهد
شد به تعیینکنندگی و اصالت روحیۀ انقالبی که اتفاقاً
بیشاز هرجای دیگر در امت اسالمی یافت میشود.
بنابراین اعتقاد رویکرد اول دولت اسالمی را همانگونه که
هست میخواهد و مردم را حداکثر تا پای صندوقهای

را متفاوت از همه با لباس یک تروریست ،عقبمانده و قشر ما باید قبول کنیم «چهره شهر با زنان زیباتر میشود»
کوچکی از جهان و نه شبیه همه به نمایش میگذارد .چهل زیرا زنان زیباییهایی دارند که همه ،اعم از مردان ،آن را
پذیرفته و قبول دارند ،زیباییهایی
سال از انقالب اسالمی کشورش که
که با چشم و گوش و حتی با حس
همراه با دموکراسی ،تحریم ،عزت
المسه میتوان از آن بهره جست.
نفس داخلی  -و نه خارجی -بوده
مـــا بایـــد قبـــول کنیـــم
البته قرار نیست این بهرهوری به زنا
است گذشته و به این نتیجه رسیده
«چهـــره شـــهر بـــا زنـــان
که امری نکوهششده در دیدگاه
که حجاب را نمیخواهد .نقش
زیباتر میشـــود» زیرا زنان
انسانیت است ختم شود .در ظاهر
نهادهای اجتماعی مانند خانواده،
زیباییهایـــی دارنـــد کـــه
با بهرهبرداری مردان از این زیبایی،
نظام تعلیم و تربیت ،حکومت
آن
مـــردان،
از
اعم
همـــه،
روح تأییدیهخواه زنان جامعه اقناع
و رسانههای جمعی هم در این
را پذیرفتـــه و قبـــول دارند.
باورهایش اص ً
میشود و اعضای جامعه از حالت
ال بیتأثیر نبوده
رخوت به نشاط و بالندگی نسبی
است .غالباً فلسفههایی که برای
دست مییابند .همة اینها پوستة
پوشش ذکر شده است دالیلیست
که مخالفین پوشش آن را مطرح کردهاند زیرا از آنها بیرونی و آنچه ما میبینیم دربارة مسئلة حجاب است و برای
نتیجه میگیریم حجاب امری غیرمنطقی و نامعقول است .درک واقعیت حجاب باید مقداری دقیقتر شویم.

به نام خدا و به یاد مبارزان حقیقی...
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نخبگان و فعالین فرهنگی نیز تمام توان خود را صرف
جامعهسازی میکنند حال آنکه ساخت جامعة اسالمی
بدون وجود دولت اسالمی ،امکانپذیر نیست.

قسمت بعد« :ما و جامعة اسالمی»

بشنوید:
بهسوی
دولـت
اسالمی

چرا جامعة اسالمی مانند جوامع غربی حدود پوشش را به
پایینترین حالت خود تنزل نمیدهد و معتقد است نظریهای
آنچنان قوی و منطقی پشت آن قرار دارد؟
در این میان یک مفهوم ما را به پاسخ اصلی وصل میکند و
از ظاهر مسئله به واقعیت آن میرساند و آن« ،انسانشناسی
از جنبة لذتیابی و لذتجویی» است .تا االن زیبایی و
بهرهبرداری از آن برای ما اصل بود اما آنچه ما در عمل زیبا
میپنداریم ،نتیجة لذت بردن از آن امر در ذهن خوداگاه
و ناخوداگاه ما است .پس برای بررسی دقیقتر این بار با
مفهومی به نام لذت که زمینهساز زیبا پنداشتن امور
میباشد روبهرو هستیم؛ در روانشناسی مدرن و پستمدرن
این مسئله پذیرفتهشده است که انسانها در بهرهجویی از
لذتها کام ً
ال مشترک هستند اما در چگونگی حرکت در
مسیر آن با هم تفاوتهایی دارد .افراد اگر با پول زیادی
مواجه شوند نهتنها مستغنی نمیشوند بلکه بیش از قبل
خواهان آن هستند و ذهن ،تفاوت پول و سایر نیازهای
انسان مدرن مثل لذتجویی از زیباییهای زنانه را تشخیص
نمیدهد و درنهایت برای همه یک نسخه تجویز میکند
و آن ،پیشرفت در بهرهبرداری از آن لذت است .با توجه
به این حقیقت در ادیان مختلف پوشش زن در محیط
اجتماعی خواسته شده است زیرا لذت  -هرچند در سطح
کوچکی مثل تصور و قوة خیال -هم انسان را به هیجان و
منطقی فارغ از هرگونه احساسات
التهاب درمیآورد و تفکر
ِ
را مختل میسازد .این درحالیست که ما در قوانین جوامع
خواهان درک منطقی و درک احساسی که پشتوانة منطقی
دارد هستیم زیرا کارآمدی این و ناکارآمدی آن برای ما
اثبات شده است .عدم بهرهبرداری از لذتها ،خصوصاً
ایجاد توقف اجباری در حد معینی از آن که تجویز غرب
به ملتش میباشد ،سبب ایجاد بیماریهای روانی میشود
که رتبة کشورها در داشتن این بیماری در هرشدتی از آن
شفافکنندة سکانس پایانی خواستة ما مبنی برعدم حجاب
است ،سکانسی که در ایران نیز بخاطر فراتر رفتن از حدود
حجاب و عاملی به اسم بیحجابی گریبانگیر ما شده است.
پس منطقیست با در نظر گرفتن تمام ابعاد مسئله و باوجود
تمام تبلیغاتی که میخواهد بسیاری از ابعاد آن در پرده باقی
بماند تصمیم بگیریم.

مـیـــم

درصورت تمایل به همکاری با هیأت تحریریهی نشریه «مـیـم» ،درخواست خود را همراه با ذکر نام و نام
خانوادگی ،از طریق ارسال پیامک به شمارهی  5000248001با ما درمیان بگذارید.

حرف مشترک من و ما!

ماهنام هخبری-تحلیلیمجموعهآموزشی،پژوهشیوگفتمانیمنویات
سال اول؛ پی ششماره 12؛ خرداد 1398

یادداشتی از سعید شفیعی؛

یادداشـتی از فروغ آسایش؛ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه امام صادق (علیهالسالم)

چارهاندیشی برای صدرنشینی بیانیۀ گام دوم

موضع تسامحا ًغیرتمدنی آقای معاون وزیر

سپتامبر  ۲۰۰۱صدای مهیبی قلب منهتن را بهلرزهدرآورد
و پروژهای که کدهایش از چندسال قبل در رسانهها منعکس
شدهبود،رسماًکلیدخورد.موقعیتاستراتژیکافغانستاناشتهای
ایاالت متحده را باز کردهبود تا با فاجعهسازی و مشروعیتبخشی
به تصرف کشوری در آن سوی دنیا ،با ایران و چین همسایه
شود .مردمی که درگیر کشمکشهای داخلی بین طالبان و
دولت رسمیشان بودند و هرازگاهی با برادر ناتنیشان پاکستان
دستبهیقه میشدند ،حاال در خیابانهایشان میزبان نفربرهای
ناخواندۀ آمریکایی بودند .ورود آمریکاییها فرآیند مهاجرت
اجباری افغانها را تسریع بخشید و کجا برای آنها بهتر از
ایران؟ مشترکات تاریخی و فرهنگی ،امنیت باال ،رونق بازار کار و
البته آرمانهای تمدنی و فراملّی ،انقالب اسالمی ایران را اتوپیای
توچندسالگی انقالب
مهاجرتی افغانها کردهبود .ایران در بیس 
فرصت درخشانی پیداکردهبود تا گامهای بلند تمدنیاش را با
مهاجرین پرکار و تعاملپذیر افغان بردارد .تعریف یک سیستم و
فرآین ِد پذیرنده برای همگامسازی آرمانی مهاجرین در راستای
ایجاد جبهۀ تمدنی در منطقه ،حلقۀ مفقودهای بود که دولتها
هیچگاه فکری برای آن نکردند؛ انعکاس حضور مهاجرین افغان
در نظام تقنینی کشور صرفاً با نگاه سلبی و رویکرد تهدیدی آشکار
شد ،ویترینی از محدودیتها و ممنوعیتها را در آیین نامههای
کشور به وجود آورد و تمام فرصتهای پیشرو نادیدهگرفتهشد؛
چون افغانها چشم رنگی نبودند ،کراوات نداشتند و لباسهاشان
بلندتر از استانداردهای اروپایی -آمریکایی بود .باید اقرار کنیم
که کاپیتوالسیون فکری همچنان بر دستگاه تحلیلی مسؤولین
حاکم است و همین سایهافکنی باعث میشود از فرصتهای
عظیم تمدنی چشمپوشی شود و آقای معاونوزیر (اگر نگوییم
موضع ضدتمدنی) موضع غیرتمدنی درقبال مهاجرین افغان
بگیرد.

است که منجر به ایجاد حرکت یا تغییر در روند تحرکات
قبلی مسئوالن و جامعه بشود و الزمۀ چنین حرکتی
متن بیانیۀ گام دوم
استنتاجهای راهبردی و عملیاتی از ِ
است؛ یعنی همان کاری که در مورد اسنادی چون سند
چشمانداز بیستساله انجام نشد .بیانیه گزارههای متعددی
را در عرصههای مختلفی چون علم و پژوهش ،سبک
زندگی ،عدالت و مبازه با فساد و اقتصاد طرح کرده است
که الزم است در جهت اعتبار بخشیدن به این مؤلفهها،
برای هریک برنامهای پایهریزی شده و در میدان عمل قرار
گیرد.
[ .]3گفتمانسازی :در تجربۀ چهلسالۀ پس از انقالب،
به خوبی دریافتهایم که آنچه به میان افکار عمومی آمده
است ،ماندگاری بینظیر و اثرگذاری بیبدیل داشته است.
انتقال شعارهای انقالب به عموم جامعه و سخن گفتن
از آن به زبان مردم ،راز ماندگاری انقالب است .ازاینرو،
ارائهی بیانیهی گام دوم با ادبیات عا ّمة جامعه و بیان آن
برای مردم موضوعیت دارد .زنده نگاه داشتن بیانیه در
گفتمان عمومی جامعه ،موتور محرک پیگیری مؤلّفههای
آن و مطالبهگری از عامالن و مسئوالن مرتبط است .آنچه
نباید از یادها برود ،این است که مخاطب اصلی بیانیه،
مردم و به ویژه جوانان هستند؛ همانان که قرار است شانه
را زیر بار مسئولیت بگذارند و گام دوم انقالب را به پیش
ببرند.
[ .]4امتدا ِد رسانهای :یکی از ابزار گفتمانسازی ،رسانه
است .رسانه میتواند گفتمانی را زنده کند یا بمیراند.
اگر گفتمانی در بستر رسانه به جریان درآید ،به احتمال
کمتری با افول و فراموشی مواجه میشود .به همین سبب
استفادۀ صحیح و هوشمندانه از رسانه در جهت نشر

در چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی از جانب آیتاهلل
خامنهای ،رهبر ّ
معظم انقالب ،بیانیهای خطاب به مردم
ایران و بهویژه جوانان صادر گردید .این بیانیه که به ترسیم
توجه
«گا ِم دو ِم انقالب» پرداخته است ،بهسرعت مورد ّ
مسئوالن ،نخبگان فکری و جوانان قرار گرفت و برای چند
روزی در صد ِر اخبار آمد .با این همه ،آنچه از ساعتهای
توجه
ا ّول انتشار بیانیه در حاشیۀ تحلیلها مور ِد بحث و ّ
مهم پیشین،
بود ،ترس از ابتالی بیانیه به وضع اسناد ّ
چون «سند چشمانداز بیستساله» بود .تجربۀ نامطلوب
شدن بیانیهها و اسناد قبلی ،کام دلسوزان و
نادیده ِ
فرهیختگان را تلخ کرده و مهمتر آن که ما را از رسیدن به
اهداف آن بازداشته است .در ادامه راههایی برای رسیدن به
مطلوبِ بیانیۀ گام دوم و روشهای مصونسازی آن از آفت
فراموشی شرح داده میشود.
ِ
پرداخت بیانیه،
[ .]1تئوریزه کردن :یکی از روشهای
نظریهسازی است بدان معنی که مفاهیم مورد اشاره در
بیانیه به صورت نظریه استخراج شده ،منتشر گردند .یکی
از مشکالتِ علمی در جوامع غیر غربی ،نداشتن نظریههای
بومی مبتنی بر نظا ِم فرهنگی -اجتماعی آن جامعه است.
نظریهها پلههای علم را تشکیل میدهند و بنمایۀ عمل
هستند .در مواجهه با بیانیۀ گام دوم ،آنچه میتواند ما
را از کلیگویی ،ابهام در سخن و عدم شفافیت برهاند،
نظریهسازی بر پایۀ سیاستهای کلی مطرح شده در بیانیه
است.
[ .]2ترجمۀِ عملیاتی :انتشار بیانیه گام دوم به تنهایی
راهگشا نیست و حتی ممکن است در نظر عامۀ مردم
حرفهایی کلی ،بیثمر و بیهدف عنوان شود .زمانی
اهمیت بیانیه برای مردم ملموس و قابل فهم و درک
ّ

مفاهیم و مؤلّفههای بیانیۀ گام دوم و زنده نگاه داشتن آن
در فضای رسانه ضروری مینماید.
[ .]5مرتبط کردن با مسئلهها و معضالت :عموم مردم
در زندگی جاری خود با مسائل و معضلهایی روبهرو
هستند .مشکالتی بر سر راه مردم است که از حاکمیت
انتظار حل و رفع آن را دارند .در همین شرایط ،بیانیۀ
گام دوم منتشر میشود .مردم انتظار دارند که بیانیه
مرتبط با نیاز آنان باشد و چنین نیز هست .تحلیلگران
و فرهیختگان جامعه به خوبی میتوانند پاسخ چالشهای
بیانیه استخراج کنند .تأثیرگذاری بیانیه بر
فعلی را از
ّ
چالشهای مهم زندگی مردم ،همچون چالش اقتصادی،
میتواند یکی از اهداف بیانیه را محقّق و ادامهی حیات آن
را تضمین کند .راه حل اقتصاد مقاومتی در برابر چالش
توجه به سبک زندگی ایرانی-اسالمی در
اقتصا ِد برجامی و ّ
مقابل تهاجم فرهنگی غربی از جمله دوگانههای «چالش
و پاسخ» در متن بیانیه است که با برنامهریزی و تالش
عینیت به پاسخها بخشید.
ّ
مجدانه ،میتوان جامۀ ّ
ِ
[ .]6ایجاد تشکیالت و حلقۀ غیررسمی برای هماهنگی،
وخم
ِ
تقسیم کار و پیگیری :مسیرهای بخشنامهای و پُر پیچ ِ
طی
سازمانی به قدری ناکارآمدیِ خود را ثابت کردهاند که ِ
سپردن
منزل مطلوب میرسد.
طریق آن کمتر به مقصد و
ِ
ِ
ِ
سیستم سردرگمی خطای بزرگی
بیانیۀ گام د ّوم به چنین
ِ
همسایگی دیگر
در
آن
شدن
بایگانی
است که منجر به
ِ
مردمی
اسناد میشود .در چنین شرایطی ،ایجا ِد نهادهای
ِ
متخصص و به دور از
چابک ،مستحکم ،بااراده ،منسجم،
ّ
فرایندهای اداری و بروکراسیهای گریبانگی ِر سازمانهای
بیانیه خواهد بود.
رسمی ،گا ِم مؤثّری در پیشبر ِد ّ

یادداشتیاز زینب رمضانی؛
دانشـگاه صنعتـی اصفهـان

جستاری در باب سودمندی مطالعه؛
بررسی موردی خاص از مطالعه :کتابخوانی
(بخش اول)

بدون آنکه بدانیم چگونه و بدون آنکه کسی از ما درمورد
تمایل و یا عدم تمایلمان سوال کرده باشد ،به دنیا آمدهایم
و قرار است برای مدتی نامعلوم در این دنیا زندگی کنیم.
زندگی برروی زمین (و احتماالً بعد از این زندگی بر روی
سایر سیارات) بالقوه با سختیها و نامالیمات همراه است.
اما قوانینی بر این جهان حاکم هستند که شناخت آنها،
طی این مسیر را برای ما شیرینتر و لذتبخشتر خواهد
کرد .و واضح است که «برای شناختن هر چیز ،الزم است
مجموعهای از اطالعات مفید و بهدردبخور را جمعآوری و
جذب کرد تا با استفاده از آن نگرش را توسعه و دانش
را تعمیق داده و نهایتاً به سمت هدفی که در ذهن داریم
حرکت کنیم»
بههمین خاطر اگر خواهان آن هستیم که بهتر زندگی کنیم
و تجربۀ عمیقتر ،زندگی پربار و لذتبخشتر و نهایتاً حس
بهتری از بودن در دنیا داشته باشیم ،الزم است یادگیری و
مطالعه ،جزء مواردی باشند که برایشان هزینه میدهیم و
تالش میکنیم.
مطالعه چیست؟ شاید بتوان گفت مجموعهای از
مهارتهایی است که در راستای آموختن و فراگرفتن بهکار
میروند .در حقیقت ،مطالعه حاصل میل ما به دیدن و کشف
جهان است .پس باوجود تعریف فوق ،دیدن شبنم بر روی
برگ گل در سحرگاه بیستمین روز بهار هم نوعی مطالعه
محسوب میشود .اما در این مقاله قصد داریم به نوعی از
مطالعه بپردازیم که از آن تحت عنوان «کتابخوانی» یاد
میشود( .احتماالً پس از شنیدن این کلمه یاد روضههایی
میافتیم که در آن از کم بودن سرانۀ مطالعه در این مرز
پرگهر و باال بودن آن در کشورهای آنسوی آبها و ارتباط
میزان مطالعه و میزان پیشرفت میگویند).
چرا کتابخوانی کارمفیدی است؟ همانطور که میدانید

به سمت منابع مطالعاتی جدید روانه خواهند کرد .بر این
مزیتها ،البته باید این را نیز افزود که دانش شخصی که
چهار کتاب در یک موضوع خوانده است از مجموع دانش آن
چهار کتاب بیشتر است .بهعالوۀ اینها شخص لذت بسیاری
از شناخت بهتر دنیای اطراف و کنترل بیشتر بر زندگی به
دست میآورد.
ب) به دست آوردن مدل ذهنی یادگیرنده :مهارت
یادگیری مهمترین مهارت برای شخصی است که میخواهد
در دنیای امروز -که تغییرات در آن به سرعت اتفاق
میافتند  -تجربه مطلوبی از زندگی داشته باشد.
هرچه شخص بیشتر مطالعه میکند بهتر میتواند از
مطالب استفاده کند .به این شکل که شاید در ابتدا اص ً
ال
نداند با محتوای ورودی به ذهنش چه بکند و این موضوع
ممکن است قدری او را کالفه کند ولی هرچه پیش میرود
درمییابد که چطور از اطالعات برای حل مسائل و پاسخ
دادن به سواالتش بهره ببرد.
ج) گسترش دایرۀ واژگان و به دست آوردن ابزاری برای

کار مفید ،به رفتاری گفته میشود که آوردۀ آن از هزینهای
که برایش میشود بیشتر باشد .کتابخوانی شامل هزینههایی
است که خیلیها حاضر نیستند بپردازند .هزینۀ زمانی،
هزینۀ مادی ،هزینۀ روانی به چالش کشیدن پیشفرضهای
ذهنی و...
اما در این بین ،کتابخواندن و عادت به مطالعهی منظم ،در
میان مدت و بلندمدت اثرات مطلوبی دارد که عمدتاً مغفول
مانده و این موارد به قدری ارزشمند است که به سادگی
میتواند شخص را از دیگران متمایز کند و او پس از آن
میتواند از این مزیت به اشکال مختلف سود ببرد .در لیست
زیر به بخشی از مهمترین این موارد اشاره شده است:
الف) توسعۀ نگرش و عمق بخشیدن به دانش :پس از
مدتی مطالعه درباره موضوعات مورد عالقهمان به جایی
خواهیم رسید که میتوانیم مطالب را دسته بندی کنیم و به
دیدگاهی کلی درباره آنها دست پیدا کنیم .پس از مدتی
سوالهای اولیه مان پاسخ داده خواهند شد و جای خود را
به سواالت مهمتر و عمیقتر خواهند داد .این سواالت ما را
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بهتر اندیشیدن :احتماال اگر کمی فکر کنید لحظاتی را به
یآورید که در آن پس از کلی تالش و عرقریختن ،از
خاطر م 
توضیح دادن مطلبی برای دیگری خسته شدهاید و گفتهاید
هرچه حرف میزنم نمیتوانم چیزی را که در دل دارم به
درستی بیان کنم و گمان میکنم کسی مرا درک نمیکند.
احتماالً چیزی که درآن لحظه از آن غافل ماندهاید ،این
بوده است که شاید برای بیان درونیاتتان ابزار کافی را در
اختیار نداشتهاید و این ماجرا درست شبیه وقتی است که
برای استخراج نفت از دل زمین ابزار و ادوات الزم را در
دست نداشته باشیم و نهایتا نتوانیم از قدرتی که بالقوه در
اختیارمان هست استفاده کنیم.
هرشخصی که مدتی مطالعه منظم را تجربه کرده باشد به
این نکته معترف است که پس از مدت کوتاهی برای صحبت
کردن کلمات بهتر و دقیقتری به ذهنش میرسیده است و
مکالماتش جذابتر و راهگشاتر از قبل بودهاند.

مـیـــم
حرف مشترک من و ما!

ماهنام هخبری-تحلیلیمجموعهآموزشی،پژوهشیوگفتمانیمنویات

دانشگاه فرهنگیان ایالم

چنـد روز پیـش ،وقتی در کالس «تفکر و سـبک زندگی»
هشـتمیها ،بـه بخشـی از درس رسـیدیم کـه نـام برخـی
از دانشـمندان و شـخصیتهای برجسـته را بـه عنـوان
نمونههایـی از انسـانهای دارای اعتمـاد بـه نفـس ذکـر
کـرده بـود ،بـه ذهنـم رسـید از دانشآموزانـم دربـارة
آنهـا توضیـح بخواهـم .نامهـا چنـدان غریبـه نبـود :ابـن
سـینا ،امـام خمینی ،شـهید دکتر چمران ،شـهید حسـن
طهرانیمقـدم و...
امـا پاسـخی کـه دریافـت کـردم ،بسـیار دور از انتظـار و
ناامیـد کننـده بـود :جـز یکـی دو شـخصیت کـه یکی دو
دانشآمـوز درمـورد آنهـا اطالعـات مختصـری داشـتند،
سـایرین چیـزی نمیدانسـتند.
از سـر کنجـکاوری ،همیـن کار را در کالس تفکـرم در
مدرسـهی دیگـری هـم انجـام دادم .و ایـن بار نیـز ،همان
نتیجهی پیشـین تکرار شـد .یا کسـی چیزی نمیدانسـت
یـا آنها که میدانسـتند اطالعاتشـان محـدود به مطالب
بسـیار کلـی بـود؛ مثـل این کـه فالنـی گویا پزشـک بوده
یـا بهمانـی به گمانـم فرمانـدهی جنگ.
ایـن یعنی شـخصیتهایی کـه روزی بزرگتریـن خدمات
را بـه مـا کردهاند حـاال غریبانه در پسـتوی تاریخ فراموش
شـدهاند و در بهتریـن حالت ،جز نامشـان چیـزی از آنها
در خاطـر فرزندانمان باقی نمانده اسـت.
بـه گمانـم ،بزرگتریـن عامل ایـن اتفاق ،توسـعهی فراوان
منابع اطالعاتی در سـالیان اخیر اسـت .اگر روزی تنها راه
کسـب دانـش ،مطالعـهی کتـاب بود ،امـروز دیگـر چنین
نیسـت و از راههـای زیـاد دیگـری میتـوان بـه اطالعـات
رسـید .تلویزیـون ،اینترنـت ،ماهـواره ،صفحـات مجـازی
و ...همگـی بـه صـورت روزانه در حـال بمبـاران اطالعاتی
مخاطبانشـان هستند.
در حقیقـت ،همینهـا هـم قهرمانان امـروز را سـاختهاند.
قهرمانانـی کـه بـه احتمـال زیـاد از قهرمانـان دیـروز،
شناختهشـدهتر و محبوبترنـد .گمـان میکنـم بـه ندرت
پیـش بیایـد کـه بین ایـن بچهها ،کسـی مثال «مسـی» را
نشناسـد یـا از «گلـزار» چیـزی نداند .یـا حتی بـا این که
سـنش قـد نمیدهـد ،نشـنیده باشـد «پله» کیسـت؟
اینهـا ،بـرای نسـل جدیـد ،مشـاهیر ایـن روزها به شـمار
میآینـد .مفاخـری هـم البتـه داریـم کـه هرچنـد نـه بـه
ایـن شـهرت ،ولـی ناشـناخته هـم نیسـتند و بیـش از
پیشینیانشـان دیـده شـدهاند .امثـال «دکتر سـمیعی» و
«مریـم میرزاخانـی» از همین گروهند .امـا آنچه پرواضح
اسـت تغییـر ارزشهاسـت .شناختهشـدهتر بـودن گلـزار
در برابـر دکتـر سـمیعی ،شـاید بـه ایـن معنـی اسـت که
«سـرگرم کـردن» بـرای نسـل جدیدمـان ،ارزشـمندتر از
«آگاه کـردن» اسـت.
قصـد مقایسـه نـدارم .فقـط میخواهـم بگویـم ایـن کـه
دانشآمـوز سـال هشـتم مـا ،هنـوز نمیدانـد ابـن سـینا
ً
مثلا خواجـه نصیرالدین طوسـی که بـوده ،یا
کیسـت ،یـا
رازی و خوارزمـی و بیرونـی چـه خدماتی داشـتهاند ،جای
تاسـف دارد .ملتـی که بزرگان و اسـاطیر خود را نشناسـد
و بدیـن واسـطه ،غـروری کسـب نکنـد ،طبیعی اسـت که
به سـرعت مجذوب مظاهر و اسـاطیر تمدن دیگری شـود
و هویـت فرهنگـی خود را به دسـت فراموشـی بسـپارد.
وقتـی داشـتههایش را بـه او نشـان ندادهایـم ،طبیعـی

اسـت کـه الگویـش را از میـان داشـتههای دیگـران
برگزینـد و بـه آنهـا افتخـار کنـد و بعـد ،وقتی بـا همین
خودکمبینـیاش ،وارد اجتمـاع میشـود دیگـران را بـه
واسـطهی افتخـار کـردن بـر بـزرگان ایرانـی یا مسـلمان،
بکوبـد و تحقیـر کنـد .در آن صـورت ،ایـن بزرگتریـن
مظهـر غربزدگـی نخواهـد بـود؟
امـا ،از حـق کـه نگذریـم ،برخـی از مفاخرمـان ،در طـول

هـم اثـر رسـانه اسـت! واگـر نبـود ،کسـی نـه مختـار را
میشـناخت و نـه از یوسـف چیـزی میدانسـت .دیگـران
را هـم اگـر نمیشناسـند و یـا از آنهـا چیـزی نمیدانند،
بـرای ایـن اسـت که آنهـا را در ظـرف رسـانه نریختهایم.
نـه از رازی فیلمـی سـاختهایم ،نـه از طهرانـی مقـدم
سـریالی تهیـه کردهایـم و نـه از همـان ابـن سـینای بنده
خـدا بعـد از سـی و اندی سـال اثر بهتـری ارائـه کردهایم.

این سـالها شـانس بیشـتری برای دیده شـدن داشـتهاند.
ً
مثلا گمـان نکنم کسـی «مختـار» را نشناسـد .از هرکدام
از همیـن دانشآمـوزان که بپرسـم حداقل چنـد دقیقهای
میتوانـد درمـوردش برایـم نطـق کنـد .بین پیامبـران نیز
شـک نـدارم کـه «یوسـف» بـه مراتـب شناختهشـدهتر
اسـت! حتی شـاید از پیغمبر خودمان هم شناختهشـدهتر!
و اگـر خـوب دقـت کنیـد متوجـه خواهیـد شـد کـه این

بـه گمانـم ،ایـن وظیفـهی مـا بزرگترهاسـت کـه در
بسـتر همیـن رسـانه ،مفاخـر و مشـاهیرمان را بـه ایـن
فرزنـدان تـازه رسـیدهی دهـه هشـتادی بشناسـانیم و
نگذاریـم سـالیان بعـد ،وقتی در ذهنشـان دنبـال الگویی
میگشـتند یـا پـی اسـطورهای بـرای افتخـار بودنـد بـه
شـخصیتی غیـر از شـخصیتهای ملـی یـا مذهبیمـان
رجـوع کننـد.

 برگزاری اولین جلسهی شورای اقتصادیخرداد

9

خانوادگی ،از طریق ارسال پیامک به شمارهی  5000248001با ما درمیان بگذارید.

سال اول؛ پی ششماره 12؛ خرداد 1398

یادداشتی از مسعود پایمرد؛

مشاهیر ِ بیشهرت

درصورت تمایل به همکاری با هیأت تحریریهی نشریه «مـیـم» ،درخواست خود را همراه با ذکر نام و نام

پایگاه اطالعرسانی حوزه؛

انتقاد از ولی فقیه
گفتار ولی فقیه به سه بخش تقسیم میشود .]1[ :فتوا؛
[ .]2توصیهها و بیانات ارشادی؛ [ .]3احکام حکومتی که
یا مستقیماً خود صادر میکند و یا از مجاری قانونی (مانند
مجلس شورای اسالمی) صادر میشود.
بخش اول ،برای مقلدان او الزماالجرا است و انتقاد در آن به
معنای مناظره علمی و فقهی است که جایز و مطلوب میباشد؛
ولی نیازمند قدرت اجتهاد است .بخش دوم ،الزامی نمیآورد
و نقش عمده آن آگاهی بخشی ،روشنگری و هدایت است.
انتقاد ،بحث و تحقیق درباره این امور جایز است و حتی اگر
شخصی ،نظری مخالف با رهبری داشت ،اطاعت از این گونه
توصیههای رهبری تا جایی که با قانونی مخالفت نکند الزامی
نیست .در این موارد او میتواند؛ بلکه بنا به اهمیت موضوع باید
آرای خود را به رهبر برساند و وظیفه مشاوره را در این باب
انجام دهد .البته آرای خود را در سطح جامعه ،نباید به گونهای
تبلیغ کند که باعث بیحرمتی و تضعیف رهبر و حکومت
اسالمی شود .بخش سوم ،اطاعت از دستورات و احکام والیی
یا قوانین مدون جمهوری اسالمی که به یک اعتبار احکام ولی
فقیهاند برای همگان (حتی غیر مقلدان او) الزم و واجب است
و تخلّف از آن به هیچ وجه جایز نیست (حتی اگر شخصی
آن قانون را خالف مصلحت بداند)؛ زیرا روشن است در هر
قانون و کشوری ،اگر رعایت قوانین و دستورات الزامی ،تابع
سلیقههای متنوع شود ،آن کشور با هرج و مرج مواجه شده
و قوانین آن ضمانت اجرایی نخواهد داشت .البته در همین
موارد هم به ویژه قبل از صدور حکم تحقیق و بحث علمی،
میتواند به عنوان مشورت برای حکومت اسالمی ارائه شود .در
نهایت مرجع تصمیمگیری ،شخص ولیفقیه یا مجاری قانونی
منصوب از ناحیه او است .براساس اعتقادات دینی ما ،فقط
پیامبران ،حضرت زهرا و ائمه اطهار(ع) معصوماند .ازاینرو
هیچکس ادعا نمیکند که احتمال اشتباهی در رفتار و نظرات
ولیفقیه نیست .احتمال خطا و اشتباه در مورد ولیفقیه وجود
دارد و ممکن است دیگران به خطای او پی ببرند .ازاینرو
میتوان از ولیفقیه انتقاد کرد .در نگرش دینی نه تنها انتقاد
از ولیفقیه با شرایط آن جایز است؛ بلکه یکی از حقوق رهبر
بر مردم ،لزوم دلسوزی و خیرخواهی برای او است .این حق
تحت عنوان «النصیحه الئمه المسلمین» و امر به معروف و
نهی از منکر تبیین شده است .نصیحت به معنای خیرخواهی
برای رهبران اسالمی است که یکی از ساز و کارهای تحقق
آن اندرزدهی است .بنابراین نه تنها انتقاد از ولیفقیه جایز
است؛ بلکه در جای خود واجب شرعی است و منافع و مصالح
شخصی یا گروهی نباید مانع انجام دادن آن شود .در پایان
گفتنی است که انتقاد کننده ،نباید انتظار داشته باشد که ولی
فقیه یا دیگر مسؤوالن ،به هر انتقادی ،جامه عمل بپوشند.
چه بسا مسؤوالن دالیل محکمی برای افعال خود دارند که
انتقاد کننده از آنها بیخبر است و حتی گاهی ممکن است
نظرات و انتقادهای گوناگون و متناقضی ارائه شود که امکان
عمل به همه آنها برای مسؤوالن ممکن نباشد .آنچه وظیفه
حکومت اسالمی است و از مسؤوالن انتظار میرود ،گوش
دادن به انتقادات و فراهم آوردن بستری است که مردم بتوانند
دیدگاههای خود را از عملکرد مسؤوالن و ...از طریق مجاری
و ساز و کارهای معین بدون هیچنگرانی و ترس به سمع و
نظر آنان برسانند و آنان با انتقادهای مردم ،برخوردی منطقی
داشته باشند؛ یعنی ،در صورت درست بودن بپذیرند و یا مردم
را توجیه کنند.

پیش رو
ِ
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