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آنــان کــه عشــق را مــی یابنــد در بنــد اســتدالل نمــی 
ــام  ــوق را باتم ــد و معش ــی کنن ــاز م ــا را ب ــد، پره مانن
وجــود در دل جــای مــی دهنــد و شــهید چــون عاشــق 
رمیــده از ایــن صحــرای ســرد، تــن را بــه خــاک و خــود 
ــرخی  ــد و س ــی کن ــا م ــوقه اش ره ــوش معش را در آغ
ــی  ــت، و ب ــق اس ــرخی راه عش ــان س ــهادت هم راه ش
پــروا مــی تــوان گفــت:  کــه شــهادت جــز عشــق بــازی 
نیســت. عاشــقان از رنــج نیســت کــه اینگونــه محبــوب 
ــت و  ــان اس ــر و ایم ــه از صب ــد بلک ــته ان ــوق گش معش
ــد،  چــرا کــه تمــام واژه  ــی وصــف ان ــدادگان چــه ب دل
ــرای سراییدنشــان  ــات شــاعران خــزان ب هــا، تمــام ابی
کــم انــد و بــرای وصــف شــهیدان تمــام ابیــات و کلمــه 
هــا و واژه هــا را بــه بــازی گرفتــم و چنــان بــه گلــوگاه 
ــه  ــا نشــد ک ــه، ام ــگ باخت ــه رن ــه فشــار آوردم ک قافی
ــو روان  ــد بســرایمت و ت ــه کــه بای نشــد، نشــد آن گون
تــر از آن بــودی کــه بــا منطــق قافیــه هــا جــور بیایــی. 
پــس از وقــوع انقــاب اســامی بــا ویژگــی هــای 
ــک  ــوان ی ــه عن ــز ب ــی نی ــگ تحمیل ــود، جن ــاص خ خ
رویــداد منحصــر بــه فــرد، ُمهــر تأییــد و تحکیــم بخــش 
نظــام اســامی شــد و توانســت روحیــه آزادی خواهــی 
ــداف  ــت اه ــران را در جه ــت ای ــی مل ــتقال طلب و اس

ــد. ــش نمای ــش از پی ــود، بی واالی خ
امــا چیــزی کــه بــه تمــام ایــن مســائل معنــا بخشــید و 
حیــات حقیقــی داد، خــون شــهیدان راه حــق و وطــن 
بــود کــه فــداکاری آنــان در وســعت هیــچ اندیشــه ای 
ــده نخواهــد شــد؛ کمــا ایــن کــه حضــرت حــق  گنجان
ــه ازای  ــه ب ــد ک ــی فرماین ــام شــهیدان م در وصــف مق
اولیــن قطــره از خــون شــهید کــه بــه زمیــن مــی افتــد، 

بــر او تمــام گناهانــش آمرزیــده خواهــد شــد.
شــهید واژه ای وســع و ناتــوان از ذکــر فــداکاری 
ــوان در  ــی ت ــه م ــتی چگون ــه راس ــت؛ ب ــهیدان اس ش
ــان  ــه در راه ایم ــی ک ــرای کس ــات ب ــان محسوس جه
ــن چنیــن جــان و زندگــی شــیرین خــود  و میهــن، ای
ــه اســت، واژه ای ســاخت کــه حــق  ــازی گرفت ــه ب را ب
مطلــب را ادا کنــد؟ شــهیدان چنــان در رزمــگاه، جــان 
ــه ســخره گرفتنــد کــه گویــی دل از ایــن  خویــش را ب
جهــان شســته و تمــام غــروب و طلــوع هــای خورشــید 
ــق  ــون در اف ــگ خ ــدن رن ــه راِه دی ــم ب ــت، چش حقیق
هــای روشــِن شهیدیســت کــه جلــوه صبحگاهــی مهــر 

ــت. ــته اس ــر گماش را حقی
آری، خــون شــهداء در هیــچ قالبــی قابــل پاســخ و ارج 
نهــادن نیســت؛ مگــر بــا حفــظ آن چــه بــا جان فشــانی 
از شــهیدان بــر جــای مانــده اســت ... امیــد اســت ایــن 
دســتاورد هــا نــه تنهــا حفــظ، بلکــه در ســایه رشــادت 
ــه روز  ــرور، روز ب ــت فرهنــگ ســاز و شــهید پ ــن مل ای

افــزون گــردد
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ــان  ــم. همگی م ــاز می کن ــه آغ ــی مقدم ــا کم ب
در طــول شــبانه روز، بــا مســائل اقتصــادی ســر 
و کار داریــم. از مغــازه خوراکــی می خریــم، 
می کنیــم،  تهیــه  را  مــان  اولیــه  نیازهــای 
ــکن  ــه، مس ــیله نقلی ــی وس ــت گاه ــن اس ممک
ــه  ــی ب ــا حت ــم و ی ــا بخری ــم ی ــاره کنی و ... اج
کاال  فروشــنده  صــورت مســتقیم خودمــان 
ــی  ــی بخش ــا همگ ــتیم. اینه ــی هس ــا خدمات ی
از سیســتم اقتصــاد کــه البتــه بــه عنــوان 

ــوند. ــرح می ش ــرد« مط ــاد ُخ »اقتص
در طــرف دیگــر ماجــرا »اقتصــاد کالن« 
ــرار دارد کــه وظیفــه آن تحلیــل گســترده ی  ق
موضوعاتــی همچــون نــرخ تــورم، بیــکاری، 
ــت  ــادی و سیاس ــت اقتص ــا اف ــد ی ــزان رش می
هــای پولــی و مالــی اســت. خیلــی خــب، 
ــد  ــی بای ــه ارگان های ــانی و چ ــه کس ــاال چ ح
ایــن اقتصــاد کان را مدیریــت و سیاســت 
ــزی و  ــک مرک ــد؟ بان ــت کنن ــای آن را هدای ه
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی از مهــم تریــن 
ــه عرضــه ی  ــا توجــه ب ــا ب آنهــا می باشــند. مث
فروشــندگان )کاال یــا خدمــات( و تقاضــای 
ــته  ــت داش ــازار را در دس ــرل ب ــتریان، کنت مش
ــی  ــد تعال ــه ح ــور را ب ــاد کش ــند و اقتص باش
خــود برســانند. حــد تعالــی اقتصــادی چیســت؟ 
یعنــی آنکــه ســرمایه و قــدرت خریــد ملــت هــر 
ــی  ــه قول ــد افزایشــی داشــته باشــد و ب روز رون
ــر بشــود و از  ــزرگ ت ــردم، ب ــب م ســفره و جی
طرفــی بــا توجــه بــه آرمــان هــای انقــاب مــا، 
ــش  ــی، کاه ــاف طبقات ــت و اخت ــث عدال بح
پیــدا کنــد. ایــن یعنــی حرکــت بــه ســمت یک 
اقتصــاد مطلــوب. اصــا وظیفــه ی ایــن نهادهــا 
ــت  ــروز وضعی ــرا ام ــا چ ــن اســت. ام همی

ــم؟ ــری داری دیگ
عوامــل  می گویــم.  ســاده  خیلــی  ببینیــد، 
ــا  ــود دارد ام ــاس وج ــاد و اخت ــیارند. فس بس
ــه دشــمن  ــه در ســطح گســترده و آنطــور ک ن
توانایــی  عــدم  می کنــد.  نمایــی  ســیاه 
ــه  ــان ک ــه آنچن ــا ن ــت ام ــم هس ــی ه مدیریت
اقتصــاد مــا را بــه ویرانــی بکشــاند. در شــرایط 
ــد  ــی هــم برخــی از مــردم متاســفانه رون بحران
ــد  ــادل می کنن ــان نامتع عرضــه و تقاضــا را چن
ــی و بیــش از حــد  ــد ناگهان ــا خری ــا ب ــه مث ک

ــر ارزی  ــه طــور دقیــق دالر(، گاهــا ذخای ارز )ب
ــده و  ــه ش ــود مواجه ــا کمب ــا ب ــدوق ه و صن
قیمــت ارز بــاال مــی رود. کــه البتــه مــورد آخــر 
ریشــه در فرهنــگ دارد. یعنــی اخاقیــات بایــد 
ــان  ــه می ــی ب ــورت غن ــه ص ــور ب ــاره آنط دوب
ــا بازهــم دلیــل همــه ی اینهــا  ــا بازگــردد. ام م

ــت! ــت و نیس هس
ــیارمهم  ــوع بس ــه موض ــرا ب ــل ماج اص
اصــا  برمی گــردد.  »ایدئولــوژی« 
تمــام ایــن جنــگ روانــی هــا و ناآرامــی 
ــرا در  ــل اســت. چ ــن دلی ــه همی ــا ب ه
ــد  ــده ای می خواهن ــا ع ــوی مرزه آنس

اقتصــاد ایــن کشــور را زمیــن 
بزننــد؟ مثــا بــا مســائلی همچون 
ــای  ــاد جنگ ه ــا و ایج ــم ه تحری
ــا ســخن های  ــب ب ــه اغل ــی ک روان

اســت.  همــراه  توخالــی  طبــل  همچــون 
ایدئولــوژی یعنــی مکتــب فکــری و عملــی 
ــم  ــاد داری ــه آن اعتق ــه ب ــزی ک ــی چی ــا. یعن م
ــا ســرحد مــرگ  ــرای آن مبــارزه ی ت و حتــی ب
ــان  ــاد مظلوم ــه فری ــی ب ــم. یعن ــم می کنی ه
رســیدن! عجیــب هــم نیســت. وقتــی حقانیــت 
ــی  ــی و عقان ــوژی از لحــاظ منطق ــک ایدئول ی
بــه اثبــات برســد، انســان نهایــت تــاش خــود 
ــه  ــال ب ــد. ح ــام می ده ــظ آن انج ــرای حف را ب
ــوژی را بدهیــم  راســتی چــاره چیســت؟ ایدئول
بــرود، کــه خــب آن موقــع آنطــور کــه تجربــه 
ثابــت کــرده بایــد عــاوه بــر بحــث نظــری کار، 
ــائل  ــتقال و مس ــم اس ــی ه ــورت عمل ــه ص ب
بســیار مهــم از ایــن قبیــل را هــم بدهیــم 
بــرود. در طــول تاریــخ شــاید بعضی از کشــورها 
ــوژی را نگــه داشــتند و در طــرف دیگــر  ایدئول
ــی  ــد. یعن ــی« آوردن ــاد ریاضت ــه »اقتص روی ب
اقتصــادی کــه دولــت بــرای جبــران کمبودهای 
ــود را  ــات خ ــده ای از خدم ــش عم ــود، بخ خ
ــش  ــات را افزای ــی مالی ــش داده و از طرف کاه
می دهــد. مــردم هــم کــه الــی ماشــاءاهلل 
تکلیــف شــان مشــخص اســت. لــه شــدن زیــر 
چــرخ اقتصــاد! فرقــی نمی کنــد، تولیــد کننــده 
باشــی یــا مصــرف کننــده. درهرصــورت تحــت 
فشــار خواهــی بــود. و در انتهــا اقتصــاد کشــور 
ــه فروپاشــی نزدیــک و نزدیــک تــر می شــود.  ب
راهــکار همــان واژه قریــب ولــی باغربــت »الــف.

میــم« یــا »اقتصــاد مقاومتــی« اســت؛ امــا آیــا 

ــک  ــا ی ــی اســت ی ــان اقتصــاد ریاضت ــن هم ای
ــت اقتصــادی،  ــرای تقوی ــکار هوشــمندانه ب راه

ــت؟ ــی اس ــت ایدئولوژیک ــن مقاوم در حی
اقتصــاد مقاومتــی تفــاوت هــای عمــده و مهمی 
بــا مــدل ریاضتــی دارد. در ایــن اقتصــاد از تمام 
ظرفیــت هــای مردمــی و دولتــی بــرای تقویــت 
اســتفاده می شــود. یعنــی آقــای کل کار، فقــط 
دولــت نیســت. بلکــه مــردم و نهادهــای 
ــد. بافــت  مردمــی، نقــش کلیــدی دارن
بنابــر  اقتصــادی  فرســوده ی  هــای 
و  ترمیــم  کارشناســان  تشــخیص 
یــا جایگزیــن بشــوند و زیرســاخت 
هــای اقتصــادی کشــور، بنــای 
ــی  ــد. یعن ــدا کن ــتحکمی پی مس
ــا کوچکتریــن تهدیــد  ایــن بنــا، ب
ــد. ــرزه در نیای ــه ل ــی، ب و تحریم

از طرفــی موضــوع حمایــت از تولیــد ملــی 
نقــش مهمــی دارد. مــردم چگونــه جــرأت 
خواهنــد کــرد کــه بــه بخــش خصوصــی 
ــد،  ــد، ســرمایه گــذاری و کارآفرینــی کنن بیاین
ــد کســی محصولشــان را  ــه می دانن ــی ک درحال
ــگ زده، نخواهــد  ــوب زن ــه خاطــر تفکــر معی ب
ــه دو  ــت ک ــی اس ــا منطق ــا کام ــد؟ واقع خری
جنــس برابــر از لحــاظ کیفیــت را داخلــی 
بخریــم تــا کارگــران هــم وطــن خــود را 
ــرایط  ــن ش ــا در ای ــم. مخصوص ــت کنی حمای
ــه راســتی  ــه نفــت ب خــاص. اقتصــاد وابســته ب
ــورت  ــه ص ــد ب ــت. بای ــان ماس ــای ج ــه ب ک
ــه و از  ــه گرفت ــن موضــوع فاصل ــزون از ای روزاف
فــروش نفــت بــه صــورت »خــام« واقعــا دوری 
ــرکت  ــت. ش ــا نیس ــط اینه ــه فق ــم. البت کنی
هــای دانــش بنیــان و فعالیــت هــای نخبــگان 
ــرژی،  ــرف کاال و ان ــح مص ــت صحی ــا، مدیری م
بحــث مدیریــت اشــتغال و افزایــش آن بــه 
صــورت »واقعــی«، اســتفاده بهینــه از زمــان و 
امکانــات و ظرفیــت هــای داخلی مــان، همگــی 
ــی  ــا اقتصــاد مقاومت ــد ت ــان می آین ــه کمک م ب
کــه تمــام موضوعــات مطــرح شــده، بخشــی از 

ــم. ــی کنی ــت، را عمل ــداف آن اس اه
درهرصــورت ایــن اقتصــاد بــا چهارچــوب نهایی 
خــود، بایــد بــه صــورت یک الگــو در بیایــد و در 
ســطوح مختلــف، تبدیــل بــه گفتمــان احســن 
بشــود و کارشناســان و نخبــگان اقتصادی مــان 

پیرامــون آن بــه گفتگــو بپردازنــد .

دریافت فایل نرشیه برای مطالعه در دستگاه هوشمند

مطالعه منت کامل مقاله در بالگ
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اقتصاد مقاومتی یک روش اندیشه و تفکر اقتصادی است

اقتصاد مقاومتی یا افتصاد مقاومتی !

جعفر عسکری شهید

ارزیابــی شــاخص های اقتصــاد مقاومتــی مبتنــی بــر 
اصــول 24 گانــه سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی، نشــان 
ــا ســال  ــی در طــول تقریب ــه اقتصــاد مقاومت ــد ک می ده
ــعار  ــد ش ــل در ح ــدام و عم ــام اق ــته در مق ــای گذش ه
ــت  ــی جه ــات عمل ــت اقدام ــت و دول ــده اس ــی مان باق
ــر  ــورت موث ــه ص ــی ب ــاد مقاومت ــول اقتص ــه اص ــل ب نی
انجــام نــداده اســت. زیــرا اقتصــاد مقاومتــی یــک مســلک 
ــکن  ــی و ُمَس ــوک درمان ــه ش ــت ن ــدت اس و روش بلندم
اقتصــادی. متاســفانه اقــدام شــعاری و عــدم التــزام عملــی 
ــی  ــران میان ــن مدی ــی، در بی ــاد مقاومت ــول اقتص ــه اص ب
ــوری  ــد کش ــران ارش ــر از مدی ــدت قوی ت ــه ش ــور ب کش
ــه  ــات مقــام معظــم رهبری)مدظل اســت. اگــر طبــق بیان
ــا  ــه ب ــی مقابل ــاد مقاومت ــرای اقتص ــدف از اج ــی( ه العال
ــن شــیوه اجــرای  ــد اقتصــادی اســت، ای دشــمنان در بُع
اقتصــاد مقاومتــی بســیار ســخت و بعیــد می توانــد 
ــی را  ــاد مقاومت ــرداز اقتص ــر نظریه پ ــورد نظ ــداف م اه
ــد  ــی بای ــاد مقاومت ــول اقتص ــرای اص ــازد. اج ــی س عمل
ــا ســایر  ــط اقتصــادی ب ــه رواب ــار حفــظ قدرتمندان در کن
ــدید  ــتگی ش ــع وابس ــه قط ــر ب ــان، منج ــورهای جه کش
ــد  ــه اســتعمار و اســتکبار بیــن المللــی گــردد. امــا رون ب
ــن  ــه چنی ــت ک ــکلی نیس ــه ش ــران ب ــاد ای ــی اقتص کنون
ــل  ــن دلی ــه همی ــازد و ب ــرآورده س ــی را ب ــدف مهم ه
اســت کــه مقــام معظــم رهبــری در ســال هــای اخیــر در 
ــر اصــول اقتصــاد  ــر عمــل واقعــی ب ــر ســخنرانی ها ب اکث

مقاومتــی تاکیــد نموده انــد.
ــی  ــاد مقاومت ــد اقتص ــر ش ــه ذک ــور ک ــان ط ــه هم البت
ــط  ــع رواب ــادی )قط ــت اقتص ــا مقاوم ــوان صرف را نمی ت
اقتصــادی( دانســت بلکــه ایجــاد امنیــت و ثبــات در 
اقتصــاد و عــدم تزلــزل در برابــر شــوک های خارجــی 
ــادی  ــجاعت اقتص ــادی و ش ــتقال اقتص ــادی، اس اقتص
ــاد  ــت. اقتص ــی اس ــاد مقاومت ــارز اقتص ــاخصه  های ب از ش
مقاومتــی یــک روش اندیشــه و تفکــر اقتصــادی اســت که 
از زاویــه خــاِص اقتصــاد ایــران، بــه تئوری هــای اقتصــادی 
ایرانی-اســامی(  )پیشــرفت  توســعه  برنامه ریــزی  و 
ــت  ــدن، قابلی ــی ش ــورت عملیات ــه در ص ــرد و البت می نگ
صــدور بــه کشــورهای مشــترک المنافــع بــا ایــران را نیــز 
دارد. امــا تــا زمانــی کــه ایــن شــیوه تفکــر یــک تجربــه 
ــوان  ــه عن ــد ب ــه ســختی می توان ــق نداشــته باشــد ب موف

ــت  ــا امپریالیس ــه ب ــادِی مقابل ــوی اقتص ــک روش و الگ ی
جهانــی، بــه جهانیــان عرضــه گــردد و فعــا اقتصــاد ایران 
ــق دارد. پیــش  ــه موف ــن تجرب ــا ای ــه چشــمگیری ب فاصل
ــی در  ــاد مقامت ــول اقتص ــرای اص ــدام و اج ــرط های اق ش

ــران:  اقتصــاد ای
1. مهم تریــن پیــش شــرط اقتصــاد مقاومتــی بهبــود 
شــاخص های ســرمایه اجتماعــی اســت کــه پیــش 
شــاخص های  مجموعــه  زیــر  نیــز  آتــی  شــرط های 

ســرمایه اجتماعــی هســتند.

2. عمــل بــه قانــون و اجــرای قانــون بــه صــورت مســاوی 
و برابــر بــرای همــه افــراد و طبقــات اجتماعــی. متاســفانه 
ــه ای  ــی و رابط ــاد رفاقت ــک اقتص ــه ی ــران ب ــاد ای اقتص
ــوذ  ــات ذی نف ــون توســط طبق ــل شــده اســت و قان تبدی

ــود. ــمرده نمی ش ــرم ش محت

ــی  ــاالری علم ــته س ــت شایس ــی در جه ــدام علم 3. اق
واقعــی در کشــور بــه منظــور بهــره وری و کارایــی باالتــر.

4. مبــارزه بــا فســاد، رانــت و ویــژه خــواری در همــه ابعاد 
ــاد  ــاد اداری، فس ــی، فس ــادی و مال ــاد اقتص ــامل فس ش
ــران  ــی، اقتصــاد ای ــی و فرهنگ سیاســی و فســاد اجتماع
ــی بازخواهــد  ــه ســمت یــک اقتصــاد انگل را از حرکــت ب

داشــت.

5. تعریــف دقیــق، شــفاف و قابــل حفاظــت مالکیــت در 
اقتصــاد ایــران کــه ایــن موضــوع، وظیفــه ســنگین قــوه 
ــورد  ــته م ــال های گذش ــول س ــه در ط ــت ک ــه اس قضائی
غفلــت و کوتاهــی قــرار گرفتــه اســت و پیشــرفتی نیــز در 
ســال های اخیــر در ایــن شــاخص مهــم مشــاهده نشــده 
ــرای  ــه اج ــود دارد ک ــرش وج ــن نگ ــفانه ای ــت. متاس اس
ــه  ــوه مجری ــت و ق اصــول اقتصــاد مقاومتــی وظیفــه دول
ــل  ــدام و عم ــه در اق ــود ک ــد نم ــد تاکی ــا بای ــت، ام اس
بــه اصــول اقتصــاد مقاومتــی ابتــدا مســئول اصلــی قــوه 
قضائیــه اســت، ســپس قــوه مقننــه و در صــورت تامیــن 
اصــول اقتصــاد مقاومتــی توســط ایــن دو قــوه، می تــوان 
از قــوه مجریــه انتظــار اقــدام و عمــل در راســتای اصــول 

اقتصــاد مقاومتــی داشــت.

6. در نهایــت موثرتریــن پیــش شــرط عملیاتــی نمــودن 
ــت  ــت دول ــری از تقوی ــی جلوگی ــاد مقاومت ــول اقتص اص
ــت.  ــران اس ــاد ای ــت در اقتص ــبه دول ــا ش ــماره دو ی ش
ــاد  ــی در اقتص ــی واقع ــش خصوص ــه بخ ــی ک ــا زمان ت
ــه  ــادی درون زا ب ــد اقتص ــد، رش ــته باش ــارکت نداش مش
ــردد،  ــت نمی گ ــت تقوی ــد و رقاب ــدد، تولی ــوع نمی پیون وق
ــکاری  ــود و بی ــع نمی ش ــه توزی ــروت عادالن ــد و ث درآم
ــد. در  ــش نمی یاب ــورم( کاه ــه ت ــی )ن ــدت و گران بلندم
کنــار انحصــار مســتقیم دولتــی در بخــش عمــده اقتصــاد 
ایــران، انحصــار غیرمســتقیم شــبه دولتــی، فضــای اقتصاد 
ــرای حضــور بخــش خصوصــی واقعــی بســیار  ــران را ب ای
ســخت، غیرممکــن و مســموم ســاخته اســت. در عمــل 
پــس از ایجــاد پیــش شــرط ها بایــد از فعالیت هــای 
ــام اقتصــاد مقاومتــی  تکــراری کــه مدیــران میانــی بــه ن
در گزارش هــای خــود بــه مدیــران باالتــر و ارشــد 
ــح،  ــات صحی ــاب نمــود و اطاع ــد، اجتن ــل می دهن تحوی
ــات اقتصــادی و سیاســی و  ــه مقام ــع ب ــه موق ــق و ب دقی
ــی  ــازمان های دولت ــتر س ــفانه بیش ــزاران داد. متاس کارگ
ــر  ــا تغیی ــط ب ــود را فق ــابق خ ــراری س ــای تک فعالیت ه
ــام و تیتــر فعالیت هــا و دســتکاری داده هــا و اطاعــات  ن
اقتصــادی در قالــب اجــرای اصــول اقتصــاد مقاومتــی بــه 
مقامــات باالتــر تحویــل می دهنــد بــه طــوری کــه اصــول 
اقتصــاد مقاومتــی در حلقــه اول مدیریتــی کمرنــگ 
و نابــود می گــردد زیــرا در ســطوح مدیــران میانــی 
ــت،  ــش، نشس ــزاری همای ــه برگ ــی ب ــازمان های دولت س
کارگــروه و بخش نامــه اکتفــاء می نماینــد. بــه ایــن 
ترتیــب بــه منظــور اقــدام عملــی در جهــت اجــرای اصول 
اقتصــاد مقاومتــی بایــد حلقــه مفقــوده اقتصــاد مقاومتــی 
در بروکراســی عریــض و طویــل دولتــی را کشــف و ترمیم 
نمــود و بــر درک و فهــم اقتصــاد سیاســی مدیــران میانــی 
در سیســتم جمهــوری اســامی ایــران افــزود و مطمئنــا 
ایــن کار جــز بــا اجــرای شایســته ســاالری علمــی اتفــاق 

ــاد. ــد افت نخواه

دانشجوی کارشناسی روانشناسی

راهکارهای عملیاتی در اجرای اصول اقتصاد مقاومتی: 

* افزایــش رقابــت و کاهــش انحصــار در بازارهــای مختلــف 
ــای  ــه بهانه ه ــد ب ــه نبای ــوری ک ــه ط ــف، ب ــع مختل و صنای
ــع  ــت از صنای ــد حمای ــی اقتصــادی مانن غیراقتصــادی و حت
ــا  ــرا ت ــد زی ــترش باش ــه گس ــی رو ب ــار دولت ــوزاد، انحص ن
ــل  ــازار داخ ــد در ب ــی نتوان ــده داخل ــه تولیدکنن ــی ک زمان
بــا تولیدکننده هــای بین المللــی رقابــت کنــد مطمئنــا 

ــد. ــت کن ــز رقاب ــی نی ــه بین الملل ــت در عرص ــد توانس نخواه

ــاخص های  ــود ش ــت بهب ــر در جه ــی و موث ــات عمل * اقدام
فضــای کســب و کار، زیــرا تولیــد قلــب تپنــده اقتصــاد اســت و 
تــا زمانــی کــه مشــکات و تنگناهــای مالــی و قانونــی بخــش 

ــد داد. ــود رخ نخواه ــد برطــرف نگــردد، خــروج از رک تولی

ــردد و در  ــاح گ ــا اص ــاختار بانک ه ــد س ــول بای ــازار پ * در ب
درجــه اول مطالبــات معــوق پیگیــری و تســویه شــود و از 
ــن  ــود. همچنی ــری ش ــد جلوگی ــوق جدی ــات مع ــاد مطالب ایج
بایــد بــه ســمت اســتقال بانــک مرکــزی از دولــت پیــش رفــت 
ــی  ــد مل ــد تولی ــا رش ــب ب ــات متناس ــک ثب ــی از ی ــا نقدینگ ت

ــود. ــودار ش برخ

ــرمایه  ــازار س ــه ای از ب ــوان زیرمجموع ــه عن ــی ب ــازار مال * در ب
بایــد از رانــت اطاعاتــی، نشــت اطاعــات و دخالــت دســت های 
ــازار  ــا ب ــود ت ــری ش ــازار جلوگی ــت ب ــد رک ــرده در رون ــت پ پش
ــرمایه  ــن س ــن ام ــه تامی ــی کارا ب ــد در فضای ــادار بتوان اوراق به

ــردازد. ــد بپ ــاز بخــش تولی ــورد نی م

* در بــازار نیــروی کار بایــد رفــاه کارگــران افزایــش یابــد و برخی 
ابعــاد قانــون کار اصــاح و بقیــه قوانیــن کار بــه صــورت دقیــق 
ــودداری  ــازار کار خ ــت در ب ــد از دخال ــت بای ــردد. دول ــرا گ اج
ــکاری  ــدت و بی ــکاری بلندم ــش بی ــور کاه ــه منظ ــد و ب نمای
ــد. ــد نمای ــور تاکی ــد در کش ــهولت تولی ــر س ــا ب تحصیل کرده ه

ــش  ــت کاه ــت دول ــد دخال ــات بای ــازار کاال و خدم * در ب
ــات  ــا و خدم ــت کااله ــده قیم ــن کنن ــت تعیی ــد و دول یاب
قــدرت  نبایــد  نیــز  تولیــد  عوامــل  البتــه  نباشــد، 
ــای  ــد در بازاره ــذاری داشــته باشــند و قیمــت بای قیمت گ
ــد  ــردد. بای ــن گ ــی تعیی ــد اجتماع ــوب قواع آزاد در چارچ
ــن  ــت بزرگ تری ــرا دول ــود. زی ــته ش ــت کاس ــم دول از حج
ــازار کاال  ــده در ب ــن تقاضاکنن ــده و بزرگ تری ــه کنن عرض

ــت. ــات اس و خدم

* در بــازار ارز نیــز بــا اجــرای سیاســت ارزی شــفاف 
و  دالالن  حــذف  ارز،  نــرخ  یکسان ســازی  باثبــات،  و 
ــرای  ــزی در اج ــک مرک ــتر بان ــتقال بیش ــفته بازان، اس س
ــص  ــاد در تخصی ــت و فس ــذف ران ــت های ارزی و ح سیاس
ارز توســط بانــک مرکــزی ) البتــه در صــورت یکسان ســازی 
ــه صــورت خــودکار حــذف می گــردد(، ریســک  ــرخ ارز ب ن
ناشــی از نــرخ ارز را در همــه فعالیت هــای اقتصــادی 
ــم دیگــری همچــون اتخــاذ  ــوارد مه ــه م کاهــش داد. البت
ــک  ــی ی ــه ای، طراح ــفاف تعرف ــات و ش ــت های باثب سیاس
ــک مرکــزی و  ــه بان ــت و شــرکت های دولتــی ب ــی، کاهــش بدهــی دول نظــام کارای مالیات
ــواده، نیــز از  سیســتم بانکــی و اجــرای سیاســت های کارای جمعیتــی و حفــظ بنیــان خان
ــه اصــول اقتصــاد مقاومتــی اســت. ــی جهــت نیــل ب ــر و راهکارهــای عملیات اقدامــات موث

جمع بندی کلی:
در نهایــت بایــد تاکیــد نمــود کــه پــس از تقریبــا ســه ســال از ابــاغ سیاســت های کلــی 
ــام  ــرد نظ ــی از عملک ــاد مقاومت ــرداز اقتص ــه نظریه پ ــد ک ــان می ده ــی، نش ــاد مقامت اقتص
ــئولین و  ــا مس ــا اص ــت ی ــی نیس ــی راض ــاد مقاومت ــول اقتص ــتای اص ــادی در راس اقتص
ــد.  ــح درک ننموده ان ــور صحی ــه ط ــی را ب ــاد مقاومت ــی اقتص ــوم اصل ــی مفه ــران میان مدی
ــرا  ــم نیســت، زی ــص دوره تحری ــی مخت ــه اقتصــاد مقاومت ــود ک ــوش نم ــد فرام ــه نبای البت
رفتــار امپریالیســت جهانــی در 4 دهــه گذشــته نشــان داده اســت کــه بــه نقطــه مشــترک 
بــا جمهــوری اســامی ایــران نخواهــد رســید و مهم تریــن، موثرتریــن و آخریــن ابــزار خــود 
یعنــی فشــارو تحریم هــای اقتصــادی کمــاکان بــا بهانه هــای مختلــف باقــی خواهــد مانــد، 
ــه اصــول  ــی ب ــه طــور عمل ــد ب ــی اســت بای ــاب باق ــای انق ــه آرمان ه ــی ک ــا زمان ــس ت پ
اقتصــاد مقاومتــی پایبنــد بــود و بــا موفقیــت در زمینــه اقتصــاد، نظــام جمهــوری اســامی 
ایــران نشــان خواهــد داد کــه ایــن نظــام دچــار امتنــاع تفکــر نیســت و می توانــد بــا تولیــد 
ــه تنهــا قــدرت رقابت پذیــری بین المللــی باالیــی داشــته باشــد بلکــه  کاالهــای پیچیــده ن
بــا تقویــت سیســتم اقتصــادی یــک حاشــیه امنیــت بــرای آرمان هــای فرهنگــی و سیاســی 

انقــاب نیــز ایجــاد خواهــد کــرد.

اقتصاد مقاومتی یا افتصاد مقاومتی ! اقتصاد مقاومتی یا افتصاد مقاومتی !
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ــد و  ــیر رش ــور در مس ــاد کش ــه اقتص ــرایطی ک در ش
ــادالت و  ــم مب ــه حج ــاله ب ــرار دارد و هرس ــعه ق توس
ــود  ــی ش ــزوده م ــور اف ــی کش ــای خارج ــارت ه تج
اِعمــال تحریــم هــای گوناگــون بیــن المللــی از ســوی 
برخــی قــدرت هــای جهانــی بــا هــدف افزایــش 
ــران موجــب ایجــاد  ــوری اســامی ای ــه جمه فشــار ب
محدودیــت هــای جــدی در روابــط بازرگانــی خارجــی 

ــی  ــبکه بانک ــه ش ــه اینک ــه ب ــت باتوج ــده اس ــور ش کش
ــن  ــارت بی ــان تج ــی جری ــرای اصل ــی مج ــن الملل بی
ــای  ــم ه ــال تحری ــود، اِعم ــی ش ــوب م ــی محس الملل
اقتصــادی بــا اســتفاده از ابــزار هــای بانکــی بــه منظــور 
کنتــرل و محــدود ســازی مبــادالت تجــاری مــی توانــد 
ــتفاده از  ــور اس ــن منظ ــه همی ــود ب ــع ش ــد واق کارآم
تکنیــک هــای مختلــف اقتصــادی بــرای خنثــی ســازی 
تحریــم هــا میتوانــد موثــر باشــد  واتخــاذ راهبــرد 
ــد در  ــاختارهای  جدی ــاد س ــت ایج ــه جه ــدت ب بلندم
اقتصــاد کشــور ومبــادالت تجــاری  منطبــق بــر شــرایط 

ــت. ــر اس ــاب ناپذی ــود، اجتن موج

معظــم  مقــام  کــه  گام  اولیــن  در   
ــتند  ــاره داش ــه آن اش ــز ب ــری نی رهب
ــان  ــش بنی ــاد دان ــر اقتص ــه ب تکی
و مقــاوم کــردن  کشــور درمقابــل 
توطئــه هــای اقتصــادی کشــورهای 
متخاصــم اســت و گام هــای بعــدی در 
ــور  ــئله ی ارزی کش ــع مس ــه رف زمین
ــول کشــورهای  ــد پ ــا واح ــال ب ــوان تســویه ری ــی ت رام
طــرف تجــاری کــه در قالــب تنطیــم پیمــان هــای پولــی 
دوجانبــه شــکل میگیــرد برنامــه ریــزی کــرد کــه درطــی 
ــارت  ــیر تج ــدازه ای مس ــا ان ــی ت ــد تدریج ــک فرآین ی
ــات  ــام معام ــود بخشــیده و انج خارجــی کشــور را بهب

ــد.  ــی کن ــهیل م را تس
ــواره یکــی  ــه هم ــان جنبــش دانشــجویی ک ــن می در ای
از مهمتریــن ُســکان هــای حرکــت در مســیر پیشــرفت 
ــوان  ــه عن ــه ب ــت و همیش ــوده اس ــور ب ــی کش و تعال
ــاب  ــروزی انق ــان پی ــی از زم ــای انقاب ــان ه راس جری
ــون  ــم اکن ــا ه ــدس ت ــاع مق ــاله دف ــت س ــگ هش و جن
ــه  ــی ب ــی و فرهنگ ــی، سیاس ــای اجتماع ــت ه در حرک
ــم و  ــش بســیار مه ــته اســت، نق ــی مشــارکت داش خوب

ــد. ــا میکن ــذاری را ایف تاثیرگ
جریانــات دانشــجویی امــروز مبلــغ اندیشــه دینــی انقاب 
هســتند و بــا تحقیــق و تســلط برمبانــی فکــری نظــری 
ــرم  ــگ ن ــه ی جن ــامی در عرص ــاب اس ــان انق گفتم
حضــور پیــدا مــی کننــد و بــا حرکــت هــای جهــاد گونــه 
ــرار  ــر ق ــران اســامی را تحــت تاثی ــه ی ای ــض جامع نب

میدهــد .

در مســیر ایــن مهــم نیــز جریانــات 
دانشــجویی بــا رجــوع بــه آرا و 
ــام  ــی  همچــون مق نظــرات نخبگان
ــی(  ــه العال ــری )مدظل ــم رهب معظ
دیگــر  و  )ره(  مطهــری  ،شــهید 
انقــاب  گفتمــان  اندیشــمندان 
اســامی میتواننــد بهــره گیرنــد 
قــراردادن  اصلــی  راهبــرد  بــا  و 
حرکــت هــای فرهنگــی درســت و هوشــمندانه، زمینــه 
ــم  ــور را فراه ــگ کش ــرفت فرهن ــتقال و پیش ــای اس ه
آورنــد تــا از قبــل آن ، اســتقال  و پیشــرفت اقتصــاد و 

ــود. ــق ش ــت محق سیاس
جنبــش دانشــجویی کــه خــود را پاســدار اصــول تغییــر 
ناپذیــر گفتمــان انقــاب میدانــد و پیشــرفت کشــور را در 
اندیشــه مــی پــرورد بایــد از طریــق کار فرهنگــی ابتــدا  
گفتمــان انقــاب  را نهادینــه کنــد و تــوده هــای جامعــه 
ــت  ــور سیاس ــا موت ــاند ت ــاوری رس ــه خودب ــش را ب خوی
ــت  ــه حرک ــاب ب ــت انق ــیر درس ــز در مس ــاد نی و اقتص

درآیــد.

ــدات  ــاب تاکی ــم انق ــر معظ ــر رهب ــای اخی ــال ه در س
ــذاری  ــام گ ــد ن ــته ان ــور داش ــاد کش ــر اقتص ــیاری ب بس
چندســال متوالــی بــا عناویــن اقتصــادی و مفهــوم 
اقتصــاد مقاومتــی کــه در ســال 89 توســط ایشــان 
ــن موضــوع دارد ــر اهمیــت ای ــد گواهــی ب مطــرح گردی

ــوان  ــش ت ــی افزای ــاد مقاومت ــدف اقتص ــتی ه ــه درس ب
مقاومــت و مواجهــه بــا دشــمن در حــوزه هــای مختلــف 

اقتصــادی اســت.
در ایــن میــان جریانــات دانشــجویی درجهــت تحقــق و 
پیــاده ســازی مفهــوم اقتصــاد مقاومتــی کــه 6 ســال از 
ــه  ــد  آن را از الی ــدا بای ــذرد ، ابت ــرح آن میگ ــخ ط تاری
ــه  ــن  جامع ــارج و دربط ــی خ ــری و گفتمان ــای نظ ه
نهادینــه کننــد ســپس درمســائل مختلــف آن را پیگیــری 

ــد. ــه کنن و مطالب

ــش  ــب پیدای ــجویی موج ــان دانش ــی جری ــان گرای آرم
ــل  ــرای ح ــازی ب ــان س ــری و گفتم ــه گ ــه مطالب روحی
ــری و  ــه گ ــا مطالب ــود .اساس ــی ش ــور م ــائل کش مس
ــژه و ماموریــت هــای  گفتمــان ســازی جــز کارهــای وی
اصلــی تشــکل هــای دانشــجویی اســت کــه مقــام معظــم 
رهبــری نیــز بــه طــور مــداوم بــر آن تاکیــد داشــته انــد.

ــازی در آن اســت  ــان س ــری و گفتم ــه گ ــاوت مطالب تف
کــه مخاطــب فرآینــد مطالبــه گــری، مســئول یــا مدیــر 
ــتقیما از  ــری مس ــه گ ــد مطالب ــت.در فرآین ــور اس کش
ــی  ــه م ــخص مطالب ــوع مش ــه در موض ــئول مربوط مس
شــود در حالــی کــه در فراینــد گفتمــان ســازی ، 
ــتند. ــی هس ــجویی و مردم ــای دانش ــوده ه ــب ت مخاط

ــک راه  ــدان ی ــا فق ــکل ی ــک مش ــازی ی ــان س در گفتم
ــن  ــی تبیی ــای دانشــجویی و مردم ــوده ه ــرای ت حــل ب
ــا  ــازد ت ــه آن آگاه می س ــبت ب ــه را نس ــود و هم می ش
از طریــق بیــداری و آگاهــی عمومــی یــک مطالبــه همــه 
ــاد  ــه ایج ــر مربوط ــا مدی ــر از مســئول ی ــه و فراگی جانب
شــود. در گفتمــان ســازی هــا نکتــه حائــز اهمیــت ایــن 
ــی   ــودن حرکــت گفتمان ــر بخــش ب ــرای اث ــه ب اســت ک
ــزار خــاص  ــی اب ــن نوع ــدام از مخاطبی ــرای هرک ــد ب بای

اســتفاده کــرد.

ابــزار هــای گفتمــان ســازی بــرای دانشــجویان بــا 
تــوده هــای مــردم یــا اســاتید یــا خــواص صنفــی یــا ... 
متفــاوت اســت کــه درایــن ســیاهه مجالــی بــرای بازگــو 

ــت. ــردن آن نیس ک
ــوند  ــار می ش ــه آن دچ ــد ب ــم جدی ــه مفاهی ــیبی ک آس
ایــن اســت کــه مفاهیــم در مرحلــه نظــری و گفتمانــی 
ــه مســائل اصلــی کشــور ورود پیــدا  باقــی می ماننــد و ب
نمــی کننــد در نتیجــه تنهــا آنهــا را می تــوان در کتــب، 
ــش  ــه ی جنب ــال وظیف ــمینارها یافت.ح ــاالت و س مق
ــده را  ــرح ش ــان مط ــه گفتم ــت ک ــن اس ــجویی ای دانش
تبدیــل بــه گفتمــان غالــب کننــد و ایــن مهــم جــز بــا 
ــته  ــی در رش ــی علم ــای تخصص ــروه ه ــکیل کارگ تش
هــای مختلــف و همچیــن مطالبــه گــری هــای درســت و 

ــر نیســت.  ــه موقــع امکانپذی ب

ــوزه ی  ــل در ح ــدام و عم ــال اق ــه س ــز ک ــال نی امس
مقــاوم کــردن اقتصــاد کشــور اســت بــاز هــم بــه 
ــد  ــه بای ــت ک ــاز اس ــری نی ــای نظ ــت ه ــری فعالی یکس
توســط صاحــب نظــران و قشــر دانشــگاهی جامعــه اعــم 
از دانشــجویان و اســاتید درجهــت تبییــن حــدود اقتصــاد 
ــش  ــای دان ــه اقتصاده ــی و چگونگــی رســیدن ب مقاومت
بنیــان انجــام شــود تــا گفتمــان اقتصــاد مقاومتــی 
بــه گفتمــان غالــب درآمــده و اثــر بخــش شــود.

ــن  ــجویی ای ــات دانش ــه ی جریان ــال وظیف ــا درهرح ام
ــس  ــراردادن مجل ــب ق ــا مخاط ــو ب ــه  از یکس ــت ک اس
ــتفاده  ــا اس ــه و ب ــور خارج ــزی و وزارت ام ــک مرک ،بان
از ابــزار هــای مناســب)بیانیه، نامــه سرگشاده،فضاســازی 
ــرای  ــرای اج ــری ب ــه گ ــه مطالب ــانه ای و...( ب ــای رس ه
ــادی و  ــول اقتص ــای تح ــرح ه ــت ط ــا کیفی ــوری و ب ف
اقتصــاد مقاومتــی بپردازنــد و از ســوی دیگــر بــا برنامــه 
ــاتید صاحــب نظــر ،پخــش  ــوت از اس ــای مختلف)دع ه
ــب  ــزوات مناس ــد ج ــه و تولی ــه ،تهی ــتندات مربوط مس
ــن مســئله و  ــه و...( در گفتمــان ســازی ای ــن زمین در ای
اســتفاده از تــوان اقتصــادی داخلــی بــه جــای سیاســت 

ــد . ــی کنن ــش آفرین ــین نق ــای پیش ه

علی داود وند

در شــرایطی کــه اقتصــاد کشــور در مســیر رشــد و توســعه 
ــه حجــم مبــادالت و تجــارت هــای  ــرار دارد و هرســاله ب ق
ــای  ــم ه ــال تحری ــود اِعم ــی ش ــزوده م خارجــی کشــور اف
گوناگــون بیــن المللــی از ســوی برخــی قــدرت هــای 
ــوری اســامی  ــه جمه ــش فشــار ب ــدف افزای ــا ه ــی ب جهان
ــط  ــای جــدی در رواب ــت ه ــران موجــب ایجــاد محدودی ای
ــه اینکــه  ــی خارجــی کشــور شــده اســت باتوجــه ب بازرگان
شــبکه بانکــی بیــن المللــی مجــرای اصلــی جریــان تجــارت 
ــای  ــم ه ــال تحری ــود، اِعم ــی ش ــی محســوب م ــن الملل بی
ــور  ــه منظ ــی ب ــای بانک ــزار ه ــتفاده از اب ــا اس ــادی ب اقتص
ــد  ــی توان ــاری م ــادالت تج ــازی مب ــدود س ــرل و مح کنت
کارآمــد واقــع شــود بــه همیــن منظــور اســتفاده از تکنیــک 
هــای مختلــف اقتصــادی بــرای خنثــی ســازی تحریــم هــا 
میتوانــد موثــر باشــد  واتخــاذ راهبــرد بلندمــدت بــه جهــت 
ــادالت  ــد در اقتصــاد کشــور ومب ایجــاد ســاختارهای  جدی
ــر  ــاب ناپذی ــود، اجتن ــرایط موج ــر ش ــق ب ــاری  منطب تج

اســت.
ــر  ــی تعبی ــه نیکوی در لغت،کارآمــدی، انجــام دادن کارهــا ب
ــد در  ــوم جدی ــک مفه ــوان ی ــدی بعن ــت. کارآم ــده اس ش
ــت  ــارت اس ــت، عب ــم سیاس ــوص عل ــم، بخص ــه عل عرص
ــات  ــه امکان ــه ب ــا توج ــداف ب ــق اه ــت در تحق از »موفقی
و موانــع«. هنــوز درخصــوص مبانــي و شــاخصه هــاي 
ــدارد. ایــن مســئله ممکــن  کارآمــدی اتفــاق نظــر وجــود ن
ــري و  ــات بش ــود در اجتماع ــاوت موج ــي از تف ــت ناش اس

ــد. ــا باش ــم آنه مفاهی
ــار  ــی چه ــه بررس ــم ب ــد داری ــوق قص ــث ف ــه مبح در ادام

ــم: ــدی بپردازی ــوم کارآم ــاره مفه ــی درب ــوال اساس س
ــام  ــر نظ ــدی ه ــزار کارآم ــا و اب ــاخص ه الف(ش

ــوند؟ ــی ش ــن م ــه تعیی چگون
ب(شــاخص هــای کارآمــدی نظــام جمهــوری 

اســالمی چیســت؟
ج(تشــخیص کارآمــدی یــک نظــام چگونــه میســر 

مــی شــود؟
ــد  ــی کارآم ــالمی نظام ــوری اس ــام جمه ــا نظ د(آی

ــت؟ اس

شــاخص هــای کارآمــدی بــا توجــه بــه شــرایط و مقتضیــات 
هــر جامعــه تعریــف مــی شــود.لذا صاحــب نظــران کارآمدی 
ــد  ــه بع ــرده اند،ک ــیم ک ــام تقس ــاص و ع ــد خ را در دو بع
عــام آن شــامل همــه جوامــع و بعــد خــاص آن، راجــع بــه 
جامعــه ای مشــخص  اســت؛ بدیــن منظــور شــاخص هــای 
کارآمــدی نظــام جمهــوری اســامی را اجمــاال در دو ســطح 

عــام و خــاص بررســی خواهیــم نمــود:
بعــد عــام: از جملــه مهمتریــن شــاخص هــای کارآمــدی 
در ایــن ســطح عبارتنــد از تامیــن امنیــت، آســایش و 
رفــاه مــردم، قانــون گرایــی، شایســته ســاالری، مشــارکت، 

ــری و... ــاد پذی ــوری، انتق ــش مح ــعه، دان توس
بعــد خــاص: مضــاف بــر مــوارد یادشــده، تــاش در جهــت 
جلــب رضایــت خداونــد، اهمیــت دادن بــه خواســت مــردم، 
انقابــی گــری و دوری از کاغــذ بازی)بروکراســی(، پایبنــدی 

بــه ارزشــها، باورهــا، اهــداف، موعودگرایــی و...
ــه شــاخص هــای مذکــور در هــر ســه  عمــل و پایبنــدی ب
مرحلــه ایجــاد، تثبیــت و تــداوم هــر نظــام چــه در ســطح 
عــام یــا خــاص ،رابطــه ای مســتقیم بــا میــزان مشــروعیت 

ــزد مــردم دارد. و مقبولیــت نظــام، ن
بــا توجــه بــه مــوارد یادشــده بدیهــی اســت ارزیابــی میــزان 
ــده ای مرکــب و  ــه پدی ــی ک ــک نظــام حکومت ــدی ی کارآم
ــا چــه حــد  ــر از مولفــه هــای مختلفــی مــی باشــد، ت متاث
دشــوار و البتــه امــری نســبی اســت. بعنــوان مثــال دانــش 
ــوی و  ــی ق ــه در درس ریاض ــد ک ــر بگیری ــوزی را در نظ آم
در درس شــیمی ضعیــف باشــد؛ آیــا بــا فــرض قــوی بــودن 
وی در درس ریاضــی مــی تــوان حکــم بــه کارآمــدی دانــش 
ــد  ــیمی توانمن ــه در درس ش ــود؟ در حالیک ــوق نم ــوز ف آم
ــف  ــرض ضعی ــا ف ــوان ب ــی ت ــا م ــس، آی ــا برعک ــت؛ ی نیس
بــودن دانــش آمــوز در درس شــیمی وی را دانــش آمــوزی 
ناکارآمــد قلمــداد کــرد؟ حــال آنکــه در درس ریاضــی 

دانــش آمــوزی توانمنــد اســت؟
مثــال فــوق نمونــه ای از ارزیابــی کارآمــدی در یــک ســوژه 
مطالعاتــی در ابعــاد بســیار کوچــک در مقایســه بــا بررســی 
کارآمــدی نظــام جمهــوری اســامی مــی باشــد. لــذا توجــه 
بــه ایــن امــرـ نســبی بــودن ارزیابــی کارآمــدی یک نظــام را 

بــر قضــاوت هــای مغالطــه آمیــز خواهــد بســت.
ــوری  ــدی نظام-جمه ــی کارآم ــور بررس ــه منظ ــا ب در انته
اســامی ایران-نظــر مقــام معظــم رهبری)مدظلــه العالــی( را 

در اینبــاره یــادآور شــده و قضــاوت را بعهــده شــما خواننــده 
محتــرم محــول مــی نماییــم:

   »اگــر مــا از اخــاق اســامی دور شــدیم، اگــر عدالــت را 
فرامــوش کردیــم، اگــر مســئولین کشــور هــم مثــل خیلــی 
ــوان  ــه عن ــه مســئولیت ب ــر ب از مســئولین کشــورهای دیگ
ــد،  ــگاه کنن ــدرت ن ــروت و ق ــز ث ــک مرک ــیله و ی ــک وس ی
اگــر مســئله ی خدمــت و فــداکاری بــرای مــردم از ذهنیــت 
و عمــل مســئولین کشــور حــذف شــود، اگــر مردمــی بــودن، 
ساده زیســتی، خــود را در ســطح تــوده ی مــردم قــرار دادن، 
ــر  ــود؛ اگ ــذف ش ــرود و ح ــار ب ــئولین کن ــت مس از ذهنی
ــوش  ــمن فرام ــای دش ــل تجاوزطلبی ه ــتادگی در مقاب ایس
شــخصی،  ضعف هــای  رودربایســتی ها،  اگــر  شــود، 
ــی  ــی و بین الملل ــط سیاس ــر رواب ــخصیتی ب ــای ش ضعف ه
مســئولین کشــور حاکــم شــود، اگــر ایــن مغزهــای حقیقــی 
و ایــن بخش هــای اصلــِی هویــت واقعــی جمهــوری اســامی 
از دســت بــرود و ضعیــف شــود... ســاخت ظاهــرِی جمهوری 
اســامی خیلــی کمکــی نمیکنــد؛ خیلــی اثــری نمی بخشــد 
و پســوند »اســامی« بعــد از مجلــس شــورا: مجلس شــورای 
ــی کاری  ــه تنهائ ــامی، ب ــوری اس ــت جمه ــامی؛ دول اس
ــب  ــه مراق ــت ک ــن اس ــه ای ــل قضی ــد. اص ــورت نمیده ص
باشــیم آن روح، آن ســیرت از دســت نــرود، فرامــوش نشــود؛ 
دلمــان خــوش نباشــد بــه حفــظ صــورت و قالــب. بــه روح، 
معنــا و ســیرت توجــه داشــته باشــید. ایــن، اســاس قضیــه 

اســت.
ــر  ــر ســیرت، تغیی ــه شــما عــرض بکنــم کــه تغیی و مــن ب
آن هویــت واقعــی، بتدریــج و خیلــی آرام حاصــل میشــود. 
ــک  ــود و ی ــب نمی ش ــاً جل ــن غالب ــه ای ــا ب ــه بعضی ه توج
ــه کار از کار  ــی ممکــن اســت همــه متوجــه شــوند، ک وقت
ــای  ــم بین ــرد. چش ــت ک ــد دق ــی بای ــد. خیل ــته باش گذش
طبقــه ی روشــن بین و روشــنفکر جامعــه - یعنــی طبقــه ی 
دانشــگاهی - و چشــم بینــای دانشــجویان بایــد ایــن 

ــد.« ــل باش ــودش قائ ــرای خ ــه ب ــئولیت را همیش مس
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سید علی نوابی

ــه  ــان را ب ــان و مالش ــان ج ــدا از مؤمن ــت  خ » در حقیق
]بهــای[ اینکــه بهشــت بــرای آنــان باشــد خریــده اســت. 
همــان کســانی کــه در راه خــدا مــی  جنگنــد و مــی  کشــند 
ــده حقــی در  ــوان وع ــه عن ــن[ ب و کشــته مــی  شــوند ]ای
تــورات و انجیــل و قــرآن بــر عهــده اوســت و چــه کســی 
از خــدا بــه عهــد خویــش وفادارتــر اســت. پــس بــه ایــن 
ــن  ــد شــادمان باشــید و ای ــا او کــرده  ای ــه  ای کــه ب معامل
همــان کامیابــی بــزرگ اســت« ) آیــه 111، ســوره توبــه(

تریــن  بالقــوه  و  تریــن  عمیــق  پربارتریــن،  شــهادت 
ــی  ــه خاص ــت و جذب ــکوه نورانی ــه از ش ــت ک واژه ای اس
برخورداراســت و بــا بــار َغنــی و محتــوای عمیقــی کــه دارد 
نمــوداری اســت از تکامــل ایمــان، عمــل صالــح، مقاومــت، 
شــناخت و جهادکلمــه اســت و بــه تنهایــی فرهنگــی 
گســترده را در بــر  مــی گیــرد. درحقیقــت شــهادت خــون 
دوبــاره ای اســت کــه بــه کالبــد نیمــه جــان جامعــه وارد 
ــام  ــی درنظ ــة الله ــن عنصرخلیف ــون ای ــردد و خ ــی گ م
اجتماعــی بــه عنــوان گویاتریــن و موثرتریــن عامــل 
تبلیــغ صــدق وصفــا، حــق وحقیقــت، آگاهــی وســازندگی 
ــد از  ــی )ع( بع ــام عل ــه ام ــن روســت ک ــود. ازای ــد ب خواه
شــهادت محمــد ابــن ابــی بکربــه عبــداهلل ابــن عبــاس مــی 
فرماینــد: »بــه خــدا ســوگند اگــر عاقــه مــن بــه هنــگام 
پیــکار بــا دشــمن در شــهادت نبــود و خــود را بــرای مــرگ 
ــتم  ــی داش ــت م ــودم دوس ــاخته ب ــاده نش ــدا آم در راه خ
ــی  ــن اب ــد اب ــه محم ــی ک ــن مردم ــا ای ــک روز ب ــی ی حت
بکــر را تنهــا گذاشــتند روبــرو نشــوم.« ایــن چــه عشــقی 
اســت کــه امــام اول شــیعیان حضــرت علــی )ع( اینگونــه 
از آن تعبیــر مــی کنــد و آن را مهــم و بــزرگ مــی دانــد. 
مرحــوم عامــه طباطبایــی)ره(در تفســیر المیــزان  نوشــته 
انــد: »شــهادت یکــی ازحقایــق قرآنــی اســت کــه در مــوارد 
متعــدد یــاد شــده و دارای معنــای وســیعی اســت. حــواس 
ــا تنهــا صــورت افعــال  ــا و نیروهــای وجــودی م عــادی م
ــانیه  ــی نفس ــال و معان ــق اعم ــد. حقای ــی کنن ــل م راتحم

ــن و  ــر و حس ــعادت، خیروش ــقاوت وس ــان، ش ــر و ایم کف
ــا  ــا ب ــت، تنه ــی اس ــس مخف ــترس ح ــه ازدس ــح وآنچ قب
قلــوب کســب مــی شــود.« بایــد توجــه داشــت کــه مســأله 
شــهید و شــهادت را نمــی تــوان باحــواس ظاهــری اعــم از 
دیــده هــا و شــنیده هــا و یــا آزمــون و خطــا و همچنیــن 
بررســی جامعــه آمــاری بیــان داشــت وآن را مــورد تحلیــل 
قــرار داد. نمونــه عینــی ایــن واقعیــت همیــن اقــرار عــدم 
ــراف  ــه آن اعت ــهید ب ــان ش ــه اطرافی ــت ک ــناختی اس ش
ــهدا  ــم ش ــای معظ ــواده ه ــتگان و خان ــر وابس ــد. اکث دارن
ــی در طــول  و دوســتان و هــم رزمــان شــهیدان کــه مدت
ــب  ــن مطل ــه ای ــد ب ــوده ان ــراه او ب ــی هم ــات دنیای حی
ــه  ــناختم ک ــی را نش ــه: » فان ــد ک ــته و دارن ــان داش اذع
ــوت عاشــقانه خــود  ــک شــهید درخل ــود؟ ی چــه کســی ب
بایگانــه معشــوق خویــش لحظاتــی را ســپری کــرده اســت 
کــه دســت هیــچ کــس بــه آن نرســیده و پــای هیــج فهمی 
ــوم  درآن راه نیافتــه اســت. متأســفانه اغلــب متفکــران عل
انســاني در دوران معاصــر، مخصوصــاً در مغــرب زمیــن، آن 
چنــان کــه اهمیــت ایــن پدیــده الهــي اقتضــا مي کنــد، آن 
را مــورد توجــه قــرار نــداده انــد. اهمیــت پدیــده شــهادت 
در درجــه اي اســت کــه اگــر در تاریــخ بشــري جــز یــک 
ــِي  ــراي اثبــات آهنــِگ عال ــرد شــهید وجــود نداشــت، ب ف
ــات  ــاي حی ــدف اع ــده ه ــان کنن ــه بی ــتي ک ــم هس عال
ــه ایــن کــه مــا در طــول  ــود، چــه رســد ب اســت کافــي ب
تاریــخ، ده هــا و بلکــه صدهــا هــزار شــهید مــي بینیــم کــه 
ــاع  ــا اعتــا بخشــیدن و تکمیــل شــخصیت خــود در دف ب
ــي چشــم  ــي طبیع ــاي آن، از زندگ از انســانیت و ارزش ه
پوشــیده و بــه حیــات حقیقــي نایــل گشــته انــد. بــا توجــه 
ــه توضیــح مختصــر  ــه آنچــه گفتــه شــد، در ایــن جــا ب ب
دربــاره پدیــده »شــهادت« مــي پردازیــم. ایــن توضیــح در 
حقیقــت توصیفــي مختصــر دربــاره برخــي از ابعــاد اصیــل 
ایــن حقیقــِت عظمــا مــي باشــد. شــهادت عبــارت اســت 
از: پایــان دادن بــه جریــان حیــات ]کــه در متــن طبیعــت، 
ــیاري و آزادي و  ــال هش ــت[ در کم ــق اس ــوِب مطل مطل
آشــنایي بــا ماهیــت و مختصــات آن، بــا ایــن هــدف گیــري 

کــه ذیــًا مطــرح مــي نماییــم: 

بعضي از ابعاد شهادت
بُعــد اول:  پایــان دادن بــه زندگــي طبیعــي در راه دفــاع 

از ارزش هــا و حیــات حقیقــي افــراد جامعــه.
ــرواز درآوردن  ــه پ ــادي و ب ــد م ــد دوم: شــکافتن کالب بُع
ــه جاذبیــت  ــام شــهود الهــي، در راه وصــول ب ــه مق روح ب
کمــال، بــراي بزرگداشــت »حیــات معقــول« خــود و 

ــران.  دیگ
ــراي  ــزان ب ــاک و می ــده م ــن کنن ــوم: تعیی ــد س بُع

ــا.  ــن دنی ــه در ای ــل توجی ــي قاب زندگ
البتــه بدیهــي اســت کســي کــه حقیقــت و ارزش واقعــي 
حیــات برایــش مطــرح نیســت و از حیــات جــز خــوردن و 
خوابیــدن و اشــباع خواســته هــاي حیوانــي چیــز دیگــري 
ــت و  ــل درک اس ــراي او قاب ــهادت ب ــه ش ــد، ن ــي فهم نم
نــه حیــات حقیقــي کــه داراي عالــي تریــن ارزش اســت. 
بــراي توجــه بــه عظمــت شــهادت، فهمیــدن دو حقیقــت 
1- اهمیــت مطلــق زندگــي.          شــرط اساســي اســت: 
ــي  ــق م ــراي آن تحّق ــه شــهادت ب ــي ک ــت هدف 2- اهمی
ــاي از  ــه معن ــت ک ــت اس ــن دو حقیق ــا درک ای ــد. ب یاب
دســت دادِن اختیــارِي حیــات بــا کمــال آگاهــي و انبســاط 
فهمیــده مــي شــود. دربــاره اهمیــت و عظمــت فــوق العاده 
زندگــي، مطالــب فراوانــي گفتــه شــده اســت. مــا در ایــن 
جــا بــه بیــان یــک مطلــب اکتفــا مــي کنیــم: اگربــه کســي 
کــه از نعمــت عظمــاي حیــات برخــوردار اســت و بــا کمــال 
اعتــدال جســماني و روحانــي زندگــي مــي کنــد، پیشــنهاد 
شــود کــه شــما میــان دو چیــز اختیــار داریــد کــه یکــي را 
انتخــاب کنیــد: 1- ادامــه حیــات بــا برخــورداري از عقــل و 
وجــدان و دیگــر اســتعدادهاي کمالــي؛ 2- مالکیــت جهــان 
ــات و  ــر واالي حی ــرداري از جوه ــره ب ــال در به ــا اخت ب
عظمــت و مزایــاي آن. بدیهــي اســت کــه انســان عاقــل و 
هشــیار کــه از ســامت روانــي و عقلــي برخــوردار اســت، 
ــي را  ــدال جســماني و روحان ــا کمــال اعت ــات ب ــه حی ادام
انتخــاب خواهــد کــرد. هــر انــدازه انســان شــهید از مزایــا 
ــر باشــد و هرچــه بیشــتر  ــات آگاه ت ــاي حی و عظمــت ه
ــهادت او از  ــد، ش ــته باش ــا را داش ــتفاده از آنه ــي اس توانای

عظمــت باالتــري برخــوردار مــي گــردد.
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مســلّم اســت کــه امتیازهــا و عظمــت هــاي زندگــي بیــش 
ــا از  از حــد شــمارش هــاي معمولــي اســت. انســاِن آگاه ب
ــا در  ــت ه ــازات و عظم ــن امتی ــک از ای ــت دادن هری دس
حقیقــت جهانــي را از دســت مــي دهــد، زیــرا هریــک از آن 
هــا بــه تنهایــي مــي توانــد هدفــي بــراي زندگــي و توجیــه 
ــه  ــي را ب ــن معن ــم ای ــي توانی ــده آن باشــد. حــال، م کنن
خوبــي درک کنیــم کــه چــرا شــهادت امــام حســین علیــه 
ــخ  ــه در تاری ــت ک ــهادتي اس ــن ش ــت تری ــام باعظم الس
بشــر بــروز کــرده اســت، زیــرا او بــا شــناخت همــه ابعــاد 
ــر برخــورداري از آن هــا،  و امتیــازات زندگــي و توانایــي ب

دســت از زندگــي شســته اســت.

البتــه در کنــار تعریــف از شــهادت کــه ذکــر شــد، اســتاد 
محمــد تقــی جعفــری، شــهادت را چنیــن تعریــف کــرده 

اســت:
ــروغ  ــه ف ــان دادن ب ــت از پای ــارت اس ــهادت عب ــف( ش ال
درخشــان حیــات در کمــال هشــیاری و آزادی و آشــنایی 
بــا ماهیــت حیــات کــه از دیــدگاه معمولــی عقــل و خــرد 
در متــن طبیعــت، مطلــوب اســت، در راه وصــول بــه 

ــی اســت؛ ــات طبیع ــر ازحی ــه واالت ــی ک هدف
ــی  ــات طبیع ــه حی ــان دادن ب ــی، پای ــهادت؛ یعن ب( ش
بــرای دفــاع از ارزش هــا و حیــات انســانی افــراد جامعــه؛ 
ــه  ج(شــهادت، شــکافتن قفــس کالبــد مــادی و حرکــت ب
ــی در  ــه مشــیت ربان ــی در راه وصــول ب ــام شــهود اله مق

ــان هاســت؛ ــات انس بزرگداشــت حی
د( شــهادت، تعییــن مــاک و میــزان و الگــو بــرای زندگــی 
ــاک  ــدون آن م ــدگان ب ــه زن ــان اینک ــا و بی ــن دنی در ای
و میــزان و الگــو نمــی تواننــد خــود را دارای حیــات 
واقعــی تلقــی کننــد. شــهادت، اعتــراض ســرخی اســت بــر 
حاکمیــت ســیاه، فریــاد خشــمی اســت بــر سرســکوتی کــه 
همــه حلقــوم هــا را بریــده اســت. شــهادت در یــک کلمــه، 
برخــاف تاریــخ هــای دیگــر کــه حادثــه اســت، درگیــری 
اســت. در فرهنــگ مــا یــک درجــه اســت. وســیله نیســت، 
ــل  ــک تکام ــود ی ــت، خ ــت اس ــت، اصال ــدف اس ــود، ه خ

اســت. خــود یــک مســؤولیت بــزرگ اســت.

ــه  ــا هم ــد ب ــه مجاه ــت ک ــی اس ــرگ دلخواه ــهادت م ش
آگاهــی و همــه منطــق وشــعور و بیــداری و بینایــی 
ــد  ــری معتق ــه مطه ــد. عام ــی کن ــاب م ــش انتخ خوی
ــا توجــه  اســت کــه مرگــی، شــهادت اســت کــه انســان ب
بــه خطــرات احتمالــی یــا یقینــی، فقــط بــه خاطــر هــدف 
مقــدس و انســانی یــا بــه تعبیــر قرآن»فــی ســبیل اهلل« از 
آن اســتقبال کنــد، و شــهادت دو رکــن دارد یکــی آنکــه در 
راه خــدا باشــد و دوم اینکــه هــدف، مقــدس باشــد. بنابــر 
آنچــه گفتــه شــد ، فرهنــگ شــهادت ، فرهنگــی اســت کــه 
بــا آزاد اندیشــی ونهادینــه شــدن در اعمــاق قلــب فراگیران 
جامعــه، نســبت بــه ویژگــی هــای نوجوانــی و ضعــف هــای 
او و تهدیــدات زمانــه بــی تفــاوت نیســت، بلکــه بــه جــای 
دیــدن ضعــف هــا ازقوت هــای نوجوانــی مــی گویــد و بــه 
جــای مرغــوب شــدن نســبت بــه تهدیــدات زمانــه، همــان 
ــود  ــی خ ــداف ماندن ــبرد اه ــت پیش ــی جه ــه فرصت را ب
تبدیــل مــی نمایــد. بــی هویتــی پیامــد گریزناپذیــر رونــد 
ــی  ــی کــه جهان ــا تأثیرات ــی ســازی اســت. ب ــی جهان کنون
ــذارد،  ــی گ ــع م ــراد وجوام ــی اف ــت فرهنگ ــدن برهوی ش
بتدریــج شــاهد حــل شــدن ایــن فرهنــگ هــا درفرهنــگ 
ــه خــود را در هجمــه  ــی ک ــود. فراگیران ــم ب ــب خواهی غال
ــگ  ــه درفرهن ــد ریش ــد، بای ــم کنن ــون گ ــات گوناگ تبلیغ

ــا براســاس  خــودی داشــته باشــند ت
فرهنگــی  هویــت  بتواننــد  آن 
الزمــه  دهنــد.  تشــکیل  را  خــود 
ایــن امــر شــناخت آن فرهنــگ، 
ــن مشــترکاتی  ــه آن و یافت ــده ب عقی
ــی اســت.  ــگ مل ــود وفرهن ــان خ می
ــی  ــای دفاع ــزم ه ــی مکانی هرفرهنگ
ــه  ــود دارد؛ ازجمل ــه خ ــوص ب مخص
فرهنــگ شــهادت طلبــی، کــه از 
زیــر مجموعــه هــای فرهنــگ دینــی 
ــت و از بهتریــن و قــوی تریــن  اس
ــت.  ــتا اس ــن راس ــا درای ــزم ه مکانی
در ایــن میــان، نظــام آمــوزش و 
پــرورش کشــور بــه عنــوان متولّــی امــر تعلیــم و تربیــت، 
ــترش  ــج و گس ــازنده ای را در تروی ــش س ــد نق ــی توان م
فرهنــگ شــهادت طلبــی ایفــا کنــد، زیــرا بهتریــن مقطــع 
بــرای نهادینــه ســازی ایــن فرهنــگ اصیــل اســامی، دوره 
ای اســت کــه نوجــوان بــه دنبــال شــکل دادن بــه هویــت 
ــه شــخصیت وی در حــال  ــی ک خــود اســت؛ همــان زمان

ــری اســت. شــکل گی

ــر و  ــترش آزادی فک ــرای گس ــاش ب ــی و ت ــهادت طلب ش
اندیشــه و معنویــت اســت. هیــچ مانعــی نمــی توانــد چــون 
فرهنــگ پرشــور شــهادت طلبــی و ایثــار در برابــر هجمــه 
تمــام ناشــدنی تبلیغــات پــر زرق و بــرق غــرب، بایســتد و 
فریــاد رهایــی از جمــود فکــر و انبســاط رخــوت و انقضــای 
ــا  ــی شــک، اگــر بتوانیــم ب ایمــان و محبــت ســر دهــد. ب
ــهادت  ــی ش ــگ غن ــی، فرهن ــی و علم ــای اصول راهکاره
ــدل  ــه فرهنگــی جــذاب و ســازنده مب ــار را ب ــی و ایث طلب
ــون  ــه آن همچ ــی ب ــر مقطع ــران در ه ــه فراگی ــم ک کنی
ــی شــک راه دراز  ــد، ب ــاز بنگرن ــورد نی ــی و م ــری حیات ام
ــک شــبه پیمــوده  ــر غــرب و شــرق را ی مصونیــت در براب
ایــم. هیــچ چیــز جــز ذهــن نــا آرام نوجــوان نمــی توانــد 
ــای  ــا و نماده ــده ه ــدة ای ــفید، گیرن ــی س ــون لوح همچ
مختلــف شــود؛ و چــه بهتــر کــه مــا بتوانیــم ایــن ذهــن 
پــاک را بــه فرهنگــی نــاب چــون شــهادت طلبــی و ایثــار 
ــار  ــاد و ایث ــگ جه ــای فرهن ــرای احی ــاش ب ــم. ت بیارایی
نیــاز بــه برنامــه ریــزی هــای بنیادیــن دارد و مــا در ایــن 
پژوهــش بــه گوشــه ای از ایــن فرهنــگ اشــاره کــرده ایــم. 
ــهادت  ــی ش ــگ غن ــه فرهن ــی ب ــا تأس ــه ب ــد آنک ــه امی ب
ــاران  ــر بمب ــا از زی ــامی م ــه اس ــار، جامع ــی و ایث طلب
تبلیغاتــی غــرب خــود را نجــات داده، راه ســعادت و عدالــت 
را در متــن مکتــب همیشــه جاویــد اســام جســتجو کنــد.

شهید آوینی:

» مــا وارث انبیــاء هســتیم و آیــات اللهــی آفرینــش انســان 
در وجــود ماســت کــه معنــا مــی یابــد. مــا از مــرگ نمــی 
ترســیم کــه مــرگ مــا شــهادت اســت. و شــهادت حیــات 
عنــد رب... عقــل هــای محجــوب و آینــه هــای غیــر انــدود 
فطــرت بشــر غربــی، چگونــه خواهــد توانســت کــه معنــای 
ــه ی  ــد رب، نقط ــات عن ــد. حی ــرا در یاب ــد رب ــات عن حی
ــا شــهادت  ــه آن جــز ب پایــان معــراج بشــریت اســت،که ب
دســت نمــی تــوان یافــت. ماییــم کــه بــار تاریخ را بــر دوش 
گرفتــه ایــم، تــا جهــان را بــه سرنوشــت معطــوف خویــش 
ــش  ــه پی ــت ک ــی اس ــا فلق ــرخ م ــون س ــانیم... خ برس
ــته  ــر نشس ــمان تقدی ــر آس ــت ب ــید عدال ــوع خورش از طل
ــام،جنگیده  ــین،علیه س ــام حس ــا در رکاب ام ــت... م اس

ایــم... مــا بــی وفایــی کوفیــان را جبــران کــرده ایــم...«

به رنگ شهادت

دانشجوی کارشناسی عمران

به رنگ شهادتبه رنگ شهادت

اگر شهید نشوی، می میری
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 نسیم حاجیان

زبــان، پدیــده اي متحــول و زنــده اســت کــه همــواره در حــال 
بازســازي خویــش اســت. دلیــل آن نیــز روشــن اســت؛ ایــن 
پدیــده بــر بســتر وجــود زنــده انســاني و ارتباطــات و گســترة 
عمــل اجتماعــي، حرکــت مي کنــد. در نتیجــه، در یــک 
ــل و  ــد تکام ــر از رون ــش، متأث ــا بســتر خوی ــي ب ــه دایم رابط
ــر آنچــه  ــا ب ــر جامعــه در حرکــت اســت. بن قوانیــن حاکــم ب
گفتــه شــد، تکامــل زبــان،  هرچنــد در حــوزه عواطــف انســاني، 
بــه دلیــل شــباهت بســتر آن )وجــود احساســات انســاني( تــا 
ــک  ــت و از ی ــان اس ــا یکس ــه زبان ه ــدد، در هم ــش از تج پی
ــاي  ــدن دگرگوني ه ــا پیش آم ــا ب ــد، ام ــروي مي کن ــد پی رون
بــزرگ اجتماعــي و علمــي، ایــن همســاني در رشــد، در 
هــم ریختــه، برخــي ســریع تر و برخــي کندتــر متحــول 
ــد.  ــرون مي رون ــد بی ــن رون ــر، از ای ــي دیگ ــوند و برخ مي ش
پویایــي هــر زبانــي در بســتر زمــان، از نشــانه هاي بــارز تــداوم 
حیــات فرهنگــي ســخنگویان بــه آن زبــان اســت و پرداختــن 
بــه انگیزه هــاي ایــن پویایــي و تــداوم، از اهــم وظایــف 
فرهنگ پژوهــان و محققیــن فرهنــگ و ادب مــي باشــد. ایــن 
ــات  ــي و تحقیق ــدگاه جامعه شناس ــژه از دی ــه وی ــوع ب موض
مــردم شناســي حائــز اهمیــت اســت؛ زیــرا زبــان بــه خــودي 
ــاي  ــن راه ه ــرا اســت و از مهمتری ــده جمع گ ــک پدی خــود ی
ــي رود.  ــه شــمار م ــون خــود ب ــه پیرام ــا جامع ــرد ب ــد ف پیون
بنابرایــن، پویایــي و تــداوم هــر زبانــي نشــانگر کاربــرد مثبــت 
آن زبــان در جامعــه اســت. از اینــرو یــک زبــان زنــده و پویــا، 
ســندي گویــا ، قاطــع و انکارناپذیــر از تــداوم حیــات فرهنگــي 
ســخنگویان بــه آن زبــان اســت؛ از طرفــی همچنیــن زبــان و 
ادبیــات هــر ملــت نمــاد هویــت آن ســرزمین محســوب مــی 
ــک  ــون در آن نی ــه چ ــت ک ــه ای اس ــان آئین ــه س ــود و ب ش
ــی و  ــم ، فرهنــگ کل ــم چهــره روح حاک ــی توانی ــم ، م بنگری
ــروز،  ــای ام ــان در دنی ــم. زب ــت را در آن بنگری ــابقه آن مل س
ــه  ــدرت در عرص ــگ ق ــت و جن ــده اس ــی ش ــدرن و جهان م
ــز دارد و  ــری نی ــه ای دیگ ــی وج ــبات جهان ــت و مناس سیاس
ــان  ــود. زب ــه می ش ــه آن توج ــر ب ــه کمت ــت؛ ک ــان اس آن زب
ــک  ــودی ی ــا ناب ــظ ی ــب حف ــدرت موج ــی آورد و ق ــدرت  م ق
ــه  ــان می شــود. جهــان امــروز مــا جهــان انقراض هاســت. ن زب
ــاهد  ــه ش ــتی، بلک ــوری و زیس ــای جان ــراض گونه ه ــط انق فق
ــز هســتیم.  ــی نی ــی و فرهنگ ــوع زبان ــای متن ــراض گونه ه انق
زبان هــا همــواره در حــال نابــودی، تغییــر شــکل و تولــد بــوده  
ــق و  ــی عمی ــات سیاس ــگ، تبع ــان و فرهن ــراض زب ــد و انق ان
ــای  ــف زبان ه ــه نص ــود ک ــی می  ش ــه  داری دارد. پیش  بین دامن
زنــدة دنیــا ) بیشــتر زبان هایــی کــه ثبــت نشــده، نانوشــته و 
خــارج از اجتمــاع خــود ناشــناخته اند(  تــا پایــان قــرن آینــده 
از بیــن بروند.زبان  هایــی کــه آنهــا را باســتانی می  نامیــم، 
ــی  ــل مختلف ــه دالی ــه ب ــد ک ــده بوده  ان ــای زن ــی زبان  ه زمان
ــن  ــان از بی ــوچ مردم ــا ک ــی ی ــای طبیع ــگ، بای ــون جن چ
ــی  ــای اجتماع ــل از تماس  ه ــازه حاص ــای ت ــد و زبان  ه رفته  ان
ــا امــری  ــد زبان  ه ــده شــده اند. پــس مــرگ و تول ــد زایی جدی
همیشــگی و طبیعــی اســت، امــا مســئلة اضطــراری این اســت 
کــه هیــچ  وقــت در طــول تاریــخ، زبان هــا بــا ایــن مقیــاس و 
ــه  ــم، رو ب ــاهد بوده  ای ــته ش ــای گذش ــه در دهه ه ــرعت ک س
ــداد محــدودی  ــط تع ــال فق ــن ح ــد و در عی ــراض نبوده ان انق
ــارة در  ــان اش ــد )زب ــا آمده ان ــه دنی ــد ب ــی جدی ــان طبیع زب
نیکاراگوئــه و وارلپیــری جدیــد در اســترالیا از آن جملــه 
هســتند(.  بــه بیــان دیگــر در دوران  هــای قدیم  تــر، همچنــان 
ــان رخ  ــف جه ــق مختل ــا در مناط ــد زبان ه ــرگ و تول ــه م ک
مــی  داد، چهــرة متنــوع فرهنــگ  زبانــی نیــز همچنــان حفــظ 
ــده؛  ــه ش ــا یک طرف ــیر تقریب ــن مس ــروز ای ــا ام ــد. ام می  ش
ــدرت  ــه ن ــی ب ــد ول ــری می میرن ــس از دیگ ــی پ ــا یک زبان ه
زبانــی جدیــد متولــد می شــود. اگرچــه جلــوی رونــد انقــراض 
ــود  ــا می ش ــت، ام ــل گرف ــور کام ــه ط ــوان ب ــا را نمی  ت زبان ه
ــه  ــران ب ــش داد. ای ــرد و آن را کاه ــت ک ــل آن مقاوم در مقاب
عنــوان یکــي از قدیمــي تریــن مراکــز تمــدن جهانــي، محــل 
ــري،  ــتي گ ــون زردش ــي همچ ــان قدیم ــاي ادی ــو و نم نش
محــل انشــاء و صــدور اولیــن منشــور حقــوق بشــر، یکــي از 
ــتاني،  ــوط باس ــن خط ــل تری ــا و کام ــن زادگاه ه ــي تری اصل
دیــن الهــی توحیــدی ، زبــان بومــی - ملــی و باالخــره 

ــه  ــورد توج ــواره م ــاله، هم ــزار س ــد ه ــگ چن زادگاه فرهن
اندیشــمندان و تاریــخ نــگاران باالخــص در اروپــا بــوده اســت. 
ــان  ــران، زب ــگ در ای ــده فرهن ــکیل دهن ــل تش ــن عوام در بی
ــن  ــش تعیی ــته و نق ــي داش ــگاه خاص ــي جای ــات فارس و ادبی
کننــده در حفــظ میــراث تمــدن ایرانــي و اســامي ایفــا نمــود 
وگنجینــه فرهنگــي و تمدنــي ایــران را در آثــار اندیشــمندان 
فرهنگــي و ادبــي ایــران همچــون ســعدي، حافــظ، فردوســي و 
دیگــران کــه همــه آنهــا بــا فرهنــگ ایرانــي و دیــن اســام هم 
آشــنایي کامــل داشــته انــد، مــي تــوان مشــاهده نمــود. همــه 
ــران  ــگ ای ــه  فرهن ــد ک ــاش  بودن ــن ت ــر ای ــزرگان ب ــن ب ای
ــن نســل  ــه مخاطبی ــگ اســامي ب ــار فرهن ــتان را در کن باس
ــاي  ــب غن ــر موج ــن ام ــد و همی ــل کنن ــدي منتق ــاي بع ه
ــگ و  ــت. فرهن ــده اس ــي ش ــدن ایران ــگ و تم ــتر فرهن بیش
هنــر جــزء ذات ایــن تمــدن بــوده و موجــب بقــاء و گســترش 
ــه  ــرون و اعصــار، ن ــان در طــول ق ــن زب آن شــده اســت و ای
خــود را بــر دیگــران تحمیــل نمــوده و نــه در مقابــل هجــوم 
بیگانــگان، کوتــاه آمــده و میــدان را بــه رقیــب واگــذار کــرده 
اســت و ایــن نشــان از عظمــت، فراخــي و شــکوه ایــن زبــان 
دارد. درخــت تنــاور زبــان فارســی ریشــه در اعصــار مختلــف 
تاریــخ دارد و از دیربــاز، شــاخ و بــرگ هــای ســبز آن، ســایبان 
ــم  ــن و عظی ــاد برتری ــی و ایج ــی و فرهیختگ ــی، پویای ایمن
ــود.  ــد ب ــت و خواه ــوده اس ــی ب ــی و فرهنگ ــار ادب ــن آث تری
ســعدی لقــب »افصــح المتکلمیــن« و »اســتاد ســخن« 
ــای  ــان دیرپ ــری زب ــب »احیاگ ــی لق و فردوس
ــرودن  ــا س ــی« را ب ــان فارس و      و دیرم
پرویــن  معاصــر  دوره  در  و  شــاهنامه 
ــرخ  ــل چ ــب »حاص ــی لق اعتصام
ــل  ــن و ثقی ــار وزی ــق آث ــا خل ادب« را ب
خویــش بــه دســت آورده انــد و ایــن القــاب 
ــد محصــول قضــاوت نســل هــا  ــدون تردی ب
ــنج  ــخن س ــدگان س ــد خوانن و موردتأیی
ــن  ــن ای ــه یقی ــوده و ب ــاب ب ــه ی و نکت
ــرزنده  ــر و س ــوی ت ــق ق ــل باس ــن نخ ــم و ای ــت عظی درخ
ــق واژگان  ــا تزری ــًا ب ــه مث ــر از آن اســت ک ــه ت ــر و جاودان ت
ــرون  ــود. در ق ــش زرد ش ــاخه های ــی از سرش ــی برگ خارج
ــام  ــتعمارگران انج ــوي اس ــترده اي از س ــاش گس ــر، ت اخی
شــده تــا بــا القــاي ایــن تصــور مســخره و بــي پایــه کــه علــت 
ــه  ــان اســت، ب ــوع خــط آن ــل شــرق در ن ــي مل ــب ماندگ عق
ــاط  ــن کشــورها، ارتب وســیله روشــنفکران و سیاســت بازان ای
ملــل نامبــرده را بــا گذشــته فرهنگــي تاریخــي خویــش قطــع 
کــرده و بــا بي هویــت کــردن ایــن مــردم، هویــت مــورد نظــر 
ــر،  ــدات جدیدت ــه تهدی ــد. از جمل ــن آن کنن ــود را جایگزی خ
ــي کــه  ــا و گویش هــاي محل ــم کــردن لهجه ه ــوان از َعلَ مي ت
از هیــچ نگاهــي قابــل مقایســه بــا زبــان فارســي نیســتند، در 
تقابــل بــا زبــان فارســي نــام بــرد. اســتعمارگران بــا حمایــت 
مالــي و قــرار دادن امکانــات فــراوان در اختیــار مــزدوران و یــا 
فریب خــوردگان، در کار نظــري گســترده، در تاشــي جــدي 
هســتند تــا بــا ایجــاد جبهه بنــدي زبانــي و قومــي و کشــیدن 
ــي و از  ــه اي طبیع ــه گون ــه ب ــي ک ــن مردمان ــز بی ــوار تمای دی
گــذر یــک تاریــخ طوالنــي همزیســتي، ملتــي واحــد را 
ــي از  ــه ایران ــنج در جامع ــاد تش ــه ایج ــد، ب ــکیل داده ان تش
یکســو و از ســوي دیگــر، تضعیــف موقعیــت زبــان فارســي در 
ــل مشــرق زمین همچــون  ــن مل ــران و همچنی ــردم ای ــن م بی
ــد  ــوب مي دانن ــان خ ــد. آن ــتان بپردازن ــتان و تاجیکس افغانس
ــس  ــا را پ ــلطه آنه ــواره س ــه هم ــي ک ــگ عمیق ــه فرهن ک
ــن  ــق ای ــاخته اســت از طری ــه رو س ــا شکســت رو ب ــده و ب ران
ــان  ــن زب ــر ای ــس اگ ــان )فارســي( منتقــل شــده اســت؛ پ زب
ــت  ــد توانس ــد، خواهن ــف کنن ــا تضعی ــد ی ــان بردارن را از می
ــه اهــداف کثیــف خــود دســت یابنــد، از ایــن روســت کــه  ب
ــویي  ــد. از س ــدان آمده ان ــه می ــوان ب ــام ت ــا تم ــم ب مي بینی
ــه  ــوذ واژگان آن ب ــان انگلیســي و نف ــاعه گســترده زب ــه اش ب
ــا،  ــات و روزنامه ه ــت، مج ــینما، اینترن ــي از س ــان فارس زب
ــد  ــادالت ورزشــي و علمــي مي پردازن محصــوالت تجــاري، تب
ــه تقویــت لهجه هــا و گویش هــاي محلــي  و از ســوي دیگــر ب
و َعلَــم کــردن آن در برابــر زبــان فارســي، بــا نــام فریبکارانــه 
ــاال  ــا ب ــا آنج ــد و کار ت ــادرت مي کنن ــي« مب ــوق قوم »حق
ــي، خطوطــي  ــن لهجه هــاي محل ــراي ای ــه ب ــه اســت ک گرفت

ــر رســم الخطــي نادرســت و  ــا ب ــن درآوردي بن ــده دار و م خن
ــد  ــت کرده ان ــن، درس ــا التی ــي ی ــي و عرب ــوط از فارس مخل
تــا بــه هــر شــکل ممکــن، ارتبــاط ایــن مردمــان را بــا خــط 
ــده،  ــه در آین ــد ک ــا آن ح ــد، ت ــع کنن ــي قط ــان فارس و زب
فرزنــدان ُکــرد، بلــوچ، مازندرانــي، لـُـر و... نتواننــد حتــي ظاهــر 
ــه  ــه آن ک ــان اجــدادي خــود را بازشناســند، چــه رســد ب زب
بتواننــد آن را بخواننــد یــا بداننــد چیســت. نخســتین گام در 
ــراي  ــاي کاذب، ب ــردي، ایجــاد هویت ه ــن راهب پیشــبرد چنی
ــه  ــت ک ــال اس ــورهاي کهنس ــم کش ــاني مقی ــاي انس گروه ه
نخســتین گام نیــز در ایجــاد چنیــن هویت هایــي، ایجــاد 
ــل  ــن عام ــان، مهم تری ــه زب ــرا ک ــت، چ ــي اس ــتقال زبان اس
پیونــد معنــوي، فرهنگــي و تاریخــي در بیــن مردمــان اســت. 
ــد،  ــه ش ــه گفت ــویه اي ک ــاش دوس ــه ت ــت ک ــن روس از همی
ــده و  ــي ش ــرمایه گذاري بزرگ ــه و روي آن س ــورت پذیرفت ص
ــت  ــه اهمی ــه ب ــون ک ــه، اکن ــن نکت ــه بدی ــا توج ــود. ب مي ش
زبــان و خــط فارســي در حفــظ هویــت و ارزش هــاي فرهنگــي 
و همچنیــن میــراث معنــوي و مدنــي خــود پــي بردیــم و بایــد 
بــه چگونگــي حفــظ و گســترش آن در جهــان بــس نابســامان 

ــم.  ــي بپردازی کنون
گــزارش مقالــه : از آنجایــي کــه کشــور عزیــز مــا ایــران مهــد 
چندیــن قــوم باســتاني اســت کــه ایــن اقــوام همــواره داراي 
یــک سرنوشــت مشــترک تاریخــي بوده انــد و ناگزیــر بــه یــک 
ــن  ــته اند و ای ــاز داش ــترک نی ــتاري مش ــا نوش ــي ی ــان ادب زب
نیــاز عمومــي، الجــرم یــک کوشــش همگانــي را مــي طلبیــده 
ــور  ــه فراخ ــوم ب ــر ق ــم و ه ــا ه ــه ب ــان هم ــذا ایرانی اســت، ل
خویــش، در ایــن زمینــه نقــش مؤثــري ایفــا نمــوده و در راه 
ــیده اند و حاصــل  ــي مشــترک کوش ــان ادب ــک زب ــه ی ــل ب نی
ایــن کوشــش هــاي درازآهنــگ اســت کــه زبــان شــیرین ادب 
مشــترک ایرانــي، مشــهور بــه »فارســي َدري« پدیــد آمــده و 
ــار  ــه ب ــا گذشــت ســده هاي پــي در پــي شــکوفا گشــته و ب ب
ــن  ــره  ای ــي ثم ــات ایران ــان، ادبی ــن س ــت و بدی ــته اس نشس
همدلــي و همزبانــي ملــي اســت. جــان کام آنکــه، شــیریني 
زبــان فارســي بــر اثــر شــهدي اســت کــه بــا آن عجیــن مــي 
باشــد و ایــن شــهد، از نــوش همــه زبــان هــاي ایرانــي برگرفته 
شــده و سرشــته گشــته اســت. در نتیجــه، اگــر تــداوم حیــات 
زبــان فارســي را تنهــا بــه رنــج هــاي ســي ســالة فردوســي و 
دیگــر گوینــدگان پارســي نســبت بدهیــم، مــي بایســتي قــرن 
ــک  ــرا ی ــت. زی ــي رف ــان م ــي از می ــن، فارس ــش از ای ــا پی ه
زبــان پویــا تنهــا بــه مقطــع خاصــي از زمــان وابســته نیســت 
و بدیهــي اســت کــه هــر زبانــي از آِن همــة ســخنگویان خــود 
در تمامــي ادوار تاریــخ تــداوم آن زبــان اســت. آري فردوســي 
ــگاه داشــت، امــا در عهــد و عصــر و زادگاه  ــده ن فارســي را زن
ــر  ــي در سراس ــدن فارس ــده مان ــه زن ــي ک ــش، در حال خوی
قــرون و اعصــار گذشــته، همــت واالتــري مــي خواهــد و بــه 
انگیــزة مهمتــري نیــاز دارد کــه آن همــت، مربــوط بــه همــة 
ایرانیــان در طــول تاریــخ ایــران و آن انگیــزه همانــا نیــاز بــه 
ــي؛ و  ــد قومیت ــان مشــترک اســت در ســرزمیني چن ــک زب ی
ــوش  ــد فرام ــز نبای ــو را هرگ ــر از م ــة باریکت ــن نکت ــه ای البت
ــي  ــي فرهنگ ــي و یکپارچگ ــدت مل ــز درک وح ــه رم ــرد ک ک

مــا نیــز در آنســت. در آخــر بایــد گفــت تمامــي 
ــم،  ــدان مي پردازی ــه ب ــي ک ــت موضوع اهمی
ــئولیت  ــاس مس ــه احس ــت ک ــن اس در همی
ــن  ــرد. بنابرای ــه آگاهــي شــکل مي گی ــر پای ب
ــي،  ــان فارس ــترش زب ــظ و گس ــرورت حف ض

نــه بــه عنــوان تنهــا پاســداري از یــک 
ــترش  ــظ و گس ــه حف ــه مثاب ــه ب ــان ک زب
ــات انســاني  ــه حی ــک شــیوه نگــرش ب ی
ــوزه  ــروز آن در ح ــاي ب ــه جلوه ه و هم
فرهنــگ، تمــدن و علــوم انســاني بایــد 

مــورد توجــه قــرار گیــرد.


