




رسمقاله
امیرحسین صفاریان، صنایع 97

»خدایــا کمــال جدایــی از مخلوقــات را      برای 
رســیدن کامــل بــه خــودت بــه مــن ارزانــی 
کــن و دیــدگان دل هایمــان را بــه پرتــو نــگاه 

بــه ســوی خویــش روشــن کــن .«1
ایــن روزهــا کــه »ُخلِــَق اإلنســاُن َضعیفــا«2  
از همیشــه ملمــوس تــر اســت و بــه واســطه 
قرنطینــه، زمــان بیشــتری بــرای خلــوت بــا 
نزدیــک تــر بــه مــا، از رگ گردنمــان داریــم3  
و هــوای مــاه پیامبــر اکرم)صلــی اهلل علیــه و 
آلــه( را استشــمام مــی کنیــم بهتــر اســت به 
اصــل خــود برگردیــم و نیازمنــدی خــود بــه 

پیشــگاه خداونــد متعــال را یــادآور شــویم.
فرارســیدن عیــد نــوروز را خدمــت خانــواده 
ــک  ــی اصفهــان تبری ــزرگ دانشــگاه صنعت ب
عــرض مــی کنیــم و آرزومنــد ســالی همــراه 
بــا ســامتی، موفقیت هــای متعــدد و حرکت 
در مســیر پیشــرفت ایران عزیزمان، هســتیم.

از شــماره قبلــی تاکنــون بــا خبــر شــهادت 
ســردار رشــید اســام، حــاج قاســم ســلیمانی 
ــکوه  ــییع باش ــوم اهلل تش ــدیم، ی ــه رو ش رو ب
ایشــان را دیدیــم و از شکســته شــدن هیمنــه 
پوشــالی آمریــکا اندکــی از غــم خود کاســتیم. 
ــان در خطــای انســانی  ــگان م شــهادت نخب
ــز  ــان نی ــان در کرم ــزان م ــد و عزی غیرعم

ــه درد آورد.  قلــب همــگان را ب
در ایــن میــان اتفاقاتــی در ســطح دانشــگاه 
رخ داد و شــاهد توهیــن عــده ای انــدک بــه 
روح تپنــده ایــن انقــاب و ایــن ملــت بودیــم. 
ــر  ــط دیگ ــه توس ــخی محترمان ــه پاس گرچ

دانشــجویان بــه ایــن اتفاقــات داده شــد، لکــن 
نیــاز بــود از ایــن طریــق نیــز انزجــار از ایــن 

حرکــت بــه همــگان اعــام گــردد.
ــوی  ــگ و ب ــا رن ــه چیزه ــا هم ــن روزه ای
کرونایــی گرفتــه انــد و ایــن شــماره نشــریه 
ــن قاعــده مســتثنا نیســت.  ــز از ای ــح نی صب
ســعی شــده اســت در ایــن شــماره از جهــت 
هــای مختلــف بــه قضیــه کرونــا و پیامدهایی 

کــه داشــت، پرداختــه شــود. 
 کرونایی که دو روی متفاوت داشــته اســت. 
یــک روی آن از دســت دادن هــم وطنانمــان، 
مشــاهده ی ناکارآمــدی و بی کفایتــی برخــی 
مســئولین و روی دیگــر آن همــت بــی نظیــر 
ــردم  ــار م ــام اقش ــیج تم ــی و بس کادر درمان
ــران در  ــع بح ــه رف ــک ب ــرای کم ــرای ب ب
قالــب تولیــد ماســک و لــوازم پزشــکی، 
ــه جرئــت مــی  ــر و... کــه ب ــی معاب ضدعفون
تــوان گفــت، در کمتــر کشــوری ایــن گونــه 

ــود. ــاهده می ش ــی مش همدل
هــم چنیــن نــام گــذاری امســال را داشــتیم 
کــه چندبــاره حــال و هــوای اقتصــادی دارد. 
ــد« را  ــش تولی ــری »جه ــم رهب ــام معظ .مق
ــد.  ــرار دارن ــال 1399ق ــوری س ــعار مح ش
شــعاری کــه بــه تــاش و کوششــی بی وقفــه 
بــرای محقــق شــدن نیــاز دارد. در ایــن مورد 

در آینــده بیشــتر ســخن خواهیــم گفــت.
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بگذارید حوصله تان رسبرود
رضا ندری، م.شیمی 95

بــا شــیوع ویــروس کرونــا و قرنطینــه اجبــاری 
مــردم در خانه هایشــان بحرانــی گریبان گیرمــان 

شــده بــا عنــوان لحظــات مــال آور زندگی.
در همیــن ایــام مــال آور به ناچــار خــود را بــا 
ــبکه های  ــازی و ش ــات مج ــدن در صفح چرخی
ــن  ــا ای ــم ت اجتماعــی مختلــف ســرگرم می کنی
ایــام مالــت آور زودتــر به ســر شــود. در 
ــا  همیــن گردش هــای مجــازی مواجــه شــدم ب
مقالــه ای در ســایت ترجمــان بــا ایــن عنــوان :)با 
بی حوصلگــی نجنگیــد، بــه آغوشــش بکشــید.( 
در ایــن نوشــتار آمــده مــال وضعیــت عمیقــًا 
ــا  ــه ارض ــی ک ــرای انگیزش ــت ب ــی اس نامطلوب
ــم کاری دل نشــین انجــام  نشــده، دوســت داری
دهیــم امــا می بینیــم نمی توانیــم و مهم تــر 
ــی  ــن ناتوان ــی از ای ــش آگاه ــا افزای ــه ب این ک

ســرخورده می شــویم.
غــرض مــن رد یــا تأییــد نوشــتار فوق نیســت 
ــاده  ــن را آم ــه ذه ــه ای ک ــوان جرق ــی به عن ول
پرداختــن بــه ایــن موضــوع می کنــد آن را 

ــم. ــد می دان مفی
ایــن مــال یــا همــان حســی کــه هــر شــخص 
بــا ادبیــات خــودش از آن ســخن می گویــد چــرا 
ــت آن  ــد از دس ــا بای ــد و آی ــود می آی ــه وج ب

خــاص شــد؟
دانشــگاه ها،  و  مــدارس  تعطیلــی  بــا 
قرنطینه شــدن در خانــه و حتــی عدم دسترســی 
بــه اینترنــت مطلــوب، لغــو مهمانی هــا و 
طبیعت گــردی بــا حجــم باالیــی از وقــت اضافه 

شــده ایم. مواجــه 
شــخصی کــه در نظــر داشــت بیشــترین لذت 

ــرایط  ــن ش ــا ای ــرد ب ــوروز بب ــات ن را از تعطی
دچــار بحــران عمیق تــری هــم می شــود نســبت 
بــه حالتــی کــه مثــاً در تابســتان -کــه معمــوالً 

تعطیــل اســت- ایــن قرنطینه رخ مــی داد.
ــی  ــه گاه ــان و این ک ــس بی قراری م ــن ح ای
ــای  ــه مرزه ــرار ب ــاوِت تک ــن ت ــات از ای اوق
جنــون نزدیــک می شــویم، در ایــن ایــام ســخت 

ــت. ــده اس ــان ش گریبان گیرم
ــروز  ــدرن ام ــای م ــت دنی ــوان گف ــاید بت ش
بــرای بشــر آن قــدر ســرگرمی و تفریح درســت 
کــرده بــود کــه هــرگاه از فعالیــت هدفمنــدش 
ــت  ــی وق ــت به راحت ــد می توانس ــارغ می ش ف
ــا مســئله بحــران  ــی ب ــد و خیل ــود را بگذران خ

پوچــی مواجــه نشــود.
ــا  ــده ت ــه آم ــن مقال ــه در همی ــن اســت ک ای
2۰23 مبلــغ 2/6 تریلیــون دالر در صنعــت 
ــه روز  ــازی و ســرگرمی جابجــا می شــود. روزب ب
ــی  ــا جای ــر ت ــتر و متنوع ت ــرگرمی های بیش س
کــه گویــی ایــن تنــوع پایــان نمی پذیــرد و بشــر 
ــرج  ــه خ ــت ب ــد خاقی ــت می توان ــا بی نهای ت

دهــد.
ایــن عــدم درگیــری بــا بحــران پوچــی، مــا را 
ــرده اســت.  ــدل ک ــه انســان های کوچــک مب ب
برترانــد راســل در کتــاب فتــح شــادی )193۰( 
بیــان می کنــد: "نســلی کــه تاب مــال را نــدارد 
نســل مــردان کوچــک خواهــد بــود. مردانــی که 
بیش ازحــد از روندهــای آرام طبیعــت جــدا 
شــده اند؛ مردانــی کــه هــر نشــانه ی حیاتــی در 
وجــود آن هــا به آرامــی تبــاه می شــود، تــو 
گویــی گل هایــی بریــده از شــاخه در گلدان اند..."
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 برگردیم به بحران خودمان...
ــی  ــا بحــران کرونای ــن اســت در مواجهــه ب ای
دیگــر کاری نداریــم کــه در وقت فراغــت از آن 
و بــرای دوری از تفکــر و اندیشــیدن بــه پوچــی 
ــم. از هــراس اینکــه در  و ســرگرمی روی بیاوری
تک تــک ایــن اوقــات فراغــت بــاز هــم مســئله 
ــعی  ــق را س ــک دقای ــد تک ت ــی رخ بنمایان پوچ
ــم.  ــوع بگذرانی ــرگرمی های متن ــا س ــم ب داری
ــی از  ــی عظیم ــاالً خیل ــه احتم ــت ک ــن اس ای
ــرای  ــراد بشــر ب ــه اف ــد ک اســتوری ها را دیده ای
گذرانــدن اوقاتشــان از بقیــه درخواســت دارنــد 
تــا ســرگرمی های جدیدتــری بــه آن هــا معرفــی 

ــرود. ــا حوصله شــان ســر ن ــد ت کنن
ــم  ــگاه می کن ــه ن ــئله این گون ــه مس ــن ب م
کــه وقتــی انســان کوچــک بمانــد و در مواجــه 
ــه  ــد بلک ــر نکن ــل فک ــه راه ح ــا ب ــا بحران ه ب
ســعی کنــد بــه درپــوش گذاشــتن روی مــال 
بپــردازد ایــن درد عمیــق روزی مثل اآلن بیشــتر 

ــد. ــی می کن خودنمای
جالــب اینجاســت بــرای فــرار از ایــن مواجهه و 
بی حوصلگــی نســخه ای می پیچیــم که برخاســته 
ــر  ــوالً یکدیگ ــردم معم ــت؛ م ــران اس از دل بح
را در ایــن مواقــع بــه توســعه ســرگرمی ها 
ــه  ــن ب ــم پرداخت ــاز ه ــه ب ــد ن ــه می کنن توصی

ــر در آن. ــئله و تفک صورت مس
بحــران ناشــی از توســعه ســرگرمی بــا توســعه 
ــه  ــده ک ــع نش ــا رف ــرگرمی نه تنه ــتر س بیش
ــه  ــت ریش ــن اس ــد و ای ــد ش ــر خواه عمیق ت

ــا! ــزون م ــردرگمی روزاف ــفتگی و س آش
ــن  ــه ای مشــکلی دیگــر کــه مــا را از توجــه ب

ــگام  ــی در هن ــن حواس پرت ــد همی ــل می کن غاف
پرداختــن بــه سرگرمی هاســت کــه رنجــی 
نداریــم ولــی در ادامــه ســؤاالت بیشــتر ذهــن ما 

ــرد. ــد ک ــر خواهن ــا خــود درگی را ب
مســئله اینجاســت کــه ایــن اهــداف و امیــال و 
ســرگرمی ها پاســخ گــوی ایــن اســتعداد و ایــن 
نیــاز نیســت. وقتی کــه کفــش بــرای پــا تنــگ 
ــذاب  ــرد و ع ــان درد می گی ــا پایم ــود ی می ش
ــد  ــاره خواه ــش پ ــار کف ــا به ناچ ــیم ی می کش
شــد. پارگــی و کوچکــی کفــش را نمی تــوان بــا 
ــا و  ــا بایــد درد پ وصلــه زدن حــل کــرد کــه ی
ــش را  ــا کف ــد ی ــان خری ــه ج ــوارض آن را ب ع

عــوض کــرد.
ایــن حجــم عظیــم اســتعداد و وســعت 
وجــودی انســان اســت کــه بــا ایــن مســائل آرام 
ــه تنوع هــا روی آورد کــه  ــد ب ــا بای نمی شــود. ی
ــد  ــل کن ــر ح ــئله را به ظاه ــت مس ــن اس ممک
ــا، تحــرک را  ــدن از تنوع ه ــا دل بری ــد ب ــا بای ی
برگزیــد و کفــش را عــوض کــرد. تلقــی انســان 
از خــودش و دنیــا بایــد عــوض شــود و در خــود 
وســعتی و ظرفیتــی متناســب بــا خــود واقعی اش 

پیــدا کنــد.
مرحــوم صفایــی حائــری )عیــن. صــاد( 
دراین بــاره چنیــن می نــگارد: »کســی کــه 
بهتریــن ماشــین را و شــکل گرفته ترین وســیله ها 
را و تکامل یافته تریــن َمرکب هــا را بــا خــود 
دارد مســئله محدودیت هــا و ترافیــک را بیشــتر 

احســاس می کنــد و عمیق تــر می فهمــد. 
ــا  ــد و ب ــت می رس ــه بن بس ــی ب ــان گاه انس
این کــه نیــرو و تــوان دارد، راهــی پیــش پایــش 
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نیســت؛ امــا گاهــی راهش هســت و جایــی برای 
رفتــن دارد امــا توانــش نیســت. این عجز اســت 

و آن عبــث و پوچــی.
اســتعدادهای  مانــدن  بی مصــرف  عبــث، 
ــود را  ــت خ ــه عظم ــت ک ــانی اس ــم انس عظی
یافتــه و پوچــی، زبونــی انســان در برابر شکســت 
و بحران هایــی اســت کــه بــه تجربــه حسشــان 

ــرده. ک
عبــث از درک عظمــت انســان مایــه می گیــرد 

و پوچــی از عظمــت رنج هــا و شکســت ها.«1 
ــل  ــه ح ــوان ب ــرگرمی نمی ت ــعه س ــا توس ب
ــید. ــرگرمی رس ــعه س ــی از توس ــران ناش بح

مولــوی در فیــه مــا فیــه، آشــفتگی انســان را 
هرچنــد کــه در علــوم و مهارت هــای مختلــف 
ــه  ــان ب ــارت خودم ــه عب ــد و ب ــرآمد باش س
وســعت رســیده باشــد ناشــی از عــدم دســتیابی 
ــت  ــوق اس ــان معش ــه هم ــور دل آرام ک و حض

می دانــد:
»در آدمی، عشــقی و دردی و طلبی و خارخاری 
و تقاضایــی هســت کــه اگــر صــد هــزار عالــم 
ــن  ــد. ای ــاید و آرام نیاب ــود، او نیاس ــک او ش مل
خلــق بــه تفضیــل در هــر پیشــه ای و حرفــه ای 
و صنعتــی و منصبــی و تحصیــل علــوم و نجوم و 
ــرا  ــد، زی ــچ آرام نمی گیرن ــد و هی ــره می کنن غی
آنچــه مقصــود اســت، بــه دســت نیامده اســت.

ــی  ــد؛ یعن ــوق را دل آرام می گوین ــر معش آخ
ــر  ــه غی ــس ب ــرد، پ ــه وی آرام می گی کــه دل ب

ــرد؟«2 ــرار گی ــون آرام و ق چ
در ایــن تعطیــات پیشــنهاد دارم کــه بیــش از 

اینکــه ســرگرمی های خــود را وســعت ببخشــید 
در تکاپــوی یافتــن دل آرامتان باشــید.

 این کــه کفــش جدیــد مــا چیســت و چگونه 
ــا  می تــوان از تــاوت تکــرار دوری گزیــد و پ
ــال را در آن  ــج و م ــه رن ــی ک ــه افق ــاد ب نه
راهــی نیســت و در هوایــی تــازه تنفــس کــرد 
ــن  ــد در ای ــم. می توانی ــان نمی کن ــر بی را دیگ
تعطیــات »رشــد« را مطالعــه کنیــد. دیداری 
تــازه بــا قــرآن بــا محوریــت ســوره عصــر که 
در پــی یافتــن راهــی اســت کــه مصــداق آیــه 

شــریفه }ان االنســان لفــی خســر {3 نشــویم.

1- رشد، صفحه  2۰
2-فیه ما فیه / 59

3-سوره عصر، آیه 2
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ــاه هســت کــه در اوضــاع  بیــش از یــک م
بــه ســر می بریــم؛ مدرســه ها  متفاوتــی 
تاریــک،  و دانشــگاه ها تعطیــل، ســینماها 
خیابان هــا خلــوت، مراکــز تفریحــی و ورزشــی 
و فروشــگاهی ســوت وکور و کم کــم متروهــا و 

ــوند. ــتری می ش ــم مش ــم ک ــا ه اتوبوس ه
روز پــدر آمــد اما نتوانســتیم پدرانمــان را در 
آغــوش بگیریــم، مناســبت های ملــی مذهبــی 
ــتیم  ــی نتوانس ــد ول ــی آم ــان یکی یک تقویمم
آن هــا را آن طــور کــه شایســته اســت برگــزار 
کنیــم و اکنــون در خیابان هــای خلــوت شــهر، 
راهــی  ســربه زیر  و  خمیــده  ســنبل های 

خانه هایــی شــدند کــه بایــد قرنطینــه باشــند. 
مردمانــی پشــت پنجره هــا بــه آســمان آبــی 
ــوروز را  ــد بهــار و ن ــا شــاید بتوانن ــد ت خیره ان
جســتجو کننــد؛ آری نــوروز امســال متفــاوت 
برگــزار شــد. خبــری از ماهــی قرمز در ســفره 
ــوروزی،  ــد، ســفرهای ن هفت ســین، دیدوبازدی
ــت. ــداول و ... نیس ــی های مت ــت و روبوس دس

ــروس منحوســی  ــا؛ وی ــا کرون ــد-19 ی کووی
کــه یــک ماهــی اســت زندگــی مــا ایرانیــان 
قربانــی  کشــور  ســومین  به عنــوان  را 
تحت الشــعاع خــود قــرار داده اســت. صحبــت 
از احتمــال یــک »حملــه بیولوژیکی« اســت لذا 
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ــاً شــرایط  بایــد آن را جــدی گرفــت و طبیعت
و ســبک زندگــی مــا متناســب بــا ایــن حملــه 
تغییــر خواهــد کــرد. نمــودار مبتایــان هنــوز 
ــئولین  ــردم و مس ــر م ــت و اگ ــودی اس صع
ــی  ــد، اپیدم ــود نگیرن ــه خ ــی ب ــش جنگ آرای
شــیوع کرونــا تــا ماه هــای آینــده ادامــه 

ــت. ــد داش خواه
پیدایــش نســل جدیــد جهادگــران در خــط 
ــفید  ــاس س ــا در لب ــا کرون ــارزه ب ــدم مب مق

پزشــکی و پرســتاری، 
مشــارکت خودجــوش 
پشــت  در  مردمــی 
جبهــه در قالــب کمــک 
بــه تولیــد وســایل مورد 
بیمارســتان ها،  نیــاز 
و  کــردن  ضدعفونــی 
معبرهــا،  پاک ســازی 
تولیــد  خــط  تغییــر 
جهــت  شــرکت ها 
ــام ضــروری،  ــد اق تولی
توزیــع اقــام بهداشــتی، 

همــه، اتفاقــات مثبتــی بــود کــه امید نجــات از 
بحــران را در دل هــا زنــده نــگاه داشــت.

ــه بیمــاری بســیار  ــا آن کــه خطــر ابتــا ب ب
ــر از  ــده ای دیگ ــت، ع ــک اس ــا نزدی ــه م ب
مــردم شــیوه ای متفــاوت در پیــش گرفته انــد؛ 
شــیوه ای کــه به خوبــی خألهــا و پاشــنه آشــیل 

ــد. ــان می ده ــا را نش ــگ م فرهن
ــاه و  ــه کرمانش ــکو، زلزل ــوزی پاس آتش س
ســیل از جملــه مــواردی هســتند کــه در چنــد 

ســال گذشــته در کشــور رخ داده اســت و در 
همــه آن هــا مــردم رفتارهایــی از خــود نشــان 
داده انــد کــه خــود همیــن رفتارهــا بخشــی از 
ــه در  ــوان نمون ــده اند. به عن ــا ش ــن بحران ه ای
ســیل گذشــته، مــردم بــا عــدم رعایــت اصول 
ایمنــی و فاصلــه نگرفتــن از رودخانه هــا باعــث 
ــن خودمحوری هــا  ــات شــدند. ای افزایــش تلف
ــاری  ــه بیم ــاال ب ــرف، ح ــارج از ع ــار خ و رفت
کرونــا کشــیده شــده و مبــارزه بــا ایــن 
ویــروس را ســخت تر کــرده اســت. گویــا 
هنــوز بعضــی از مــردم 
ــه  ــده اند ک ــه نش متوج
جامعــه مانند کشــتی ای 
اســت کــه آســیب زدن 
ــان  ــمت خودم ــه قس ب
باعــث نابــودی و غــرق 
کشــتی  کل  شــدن 
ایــن  شــد.  خواهــد 
فرهنــگ غلــط از کجــا 
کــه  اســت  آمــده 
همیشــه فکــر می کنیــم 
ــان در  ــرای همســایه اســت و خودم ــرگ ب م
امــان هســتیم؟ چــرا عــده ای هنــوز علی رغــم 
ــردن  ــو ک ــر لغ ــی ب ــد مبن ــای اکی توصیه ه
ســفرها بــه ایــن کار اصــرار می ورزنــد و 
ــوند  ــره ای می ش ــی زنجی ــه قاتان ــل ب تبدی
کــه خودشــان و مــردم شهرشــان را در 
معــرض ابتــا قــرار می دهنــد؟ چگونــه بایــد 
مســئولین داد بزننــد کــه در قرنطینــه بمانید و 
اصــول بهداشــتی را رعایــت کنیــد امــا بــاز هم 
ــت را  ــلوغ ترین حال ــا ش ــد خیابان ه ــب عی ش

ــه  ــکو، زلزل ــوزی پالس آتش س
از جملــه  کرمانشــاه و ســیل 
مــواردی هســتند کــه در چنــد 
ســال گذشــته در کشــور رخ 
داده اســت و در همــه آن هــا 
خــود  از  رفتارهایــی  مــردم 
خــود  کــه  داده انــد  نشــان 
همیــن رفتارهــا بخشــی از ایــن 

شــده اند.   بحران هــا 
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ــن گــروه  ــر از ای ــه خــود ببینــد؟ و دردآورت ب
ــی و  ــرای منفعت طلب ــه ب ــتند ک ــی هس مردم
ســودجویی در مواقــع بحــران از آب گل آلــود 
ــورد  ــام م ــکار، اق ــا احت ــد و ب ماهــی می گیرن

ــد! ــغ می کنن ــه دری ــاز را از جامع نی
در  عــده ای  کج فهمی هــای  نقــش  البتــه 
ــود؛  ــر نب ــز بی تأثی ــی نی ــای دین ــورد باوره م
افــرادی کــه علــم و دیــن را در مقابــل هــم قرار 
ــه ی  ــه رابط ــر هرگون ــی منک ــد و به کل می دادن

ــان  ــی در جه علّی معلول
می شــدند  خلقــت 
را  مــادی  اســباب  و 
ــوی  ــباب معن ــار اس کن
انــکار می کردنــد. بــا 
و  رهبــری  این کــه 
ــای  ــع و تولیت ه مراج
ــر  ــر ب ــای مطه حرم ه
ــول  ــت اص ــزوم رعای ل
ســخن  بهداشــتی 
ــی  ــده ای خال ــد، ع گفتن
را  حرم هــا  شــدن 

مظلومیــت ایــن بزرگــواران دانســتند و با نهایت 
بی احترامــی و جهالــت درب حــرم را شکســتند.

ــک  ــه ی ــا ن ــا و بی توجهی ه ــن لجبازی ه ای
ــه  ــی ب ــک دهن کج ــه ی ــی ن ــی مدن نافرمان
سیاســت های جــاری جامعــه، بلکــه بــه نظــر 
ــی  ــتم آموزش ــک سیس ــی ی ــده خروج نگارن
ــور  ــی در ام ــراد را حت ــه اف ــف اســت ک ضعی
و  مســئولیت پذیر  همه گیــر،  و  ابتدایــی 
قانون مــدار تربیــت نمی کنــد. ایــن رفتــار 

ضــد مدنــی حتــی اگــر آگاهانــه و بــر اســاس 
ترجیــح منافــع شــخصی بــر منافــع عمومــی و 
خودرایــی صــورت بگیــرد، بــاز هــم فرهنگــی 
غلــط اســت کــه از آمــوزش و الگوهــای 

ــرد. ــات می گی ــد نش ــاری ب رفت
ــود و  ــال خ ــه ح ــی ب ــری اساس ــد فک بای
فرهنــگ عــده ای در مواقــع بحــران بکنیــم؛ آیا 
ــاً می بایســت  ــه حتم ــتیم ک ــی هس ــا مردم م
درهــای حــرم را ببندنــد تا بــه زیــارت نرویم؟ 
مســدود  را  جاده هــا 
بفهمیــم  تــا  کننــد 
زمــان مناســبی بــرای 
ــت؟  ــردن نیس ــفر ک س
نظارتــی  دســتگاه های 
شــوند  وارد  قضایــی  و 
تــا از احتــکار ماســک 
و دســتکش جلوگیــری 
مرکزهــای  کنیــم؟ 
ــا  ــر م ــی ب ــرل بیرون کنت
غلبــه دارنــد یــا انگیــزه و 
درونــی؟ کنترل هــای 

ــه »ان اهلل  ــت ک ــنت خداس ــن اراده و س ای
الیغیــر مــا بقــوم حتــی یغیــروا مــا بانفســهم« 
ــر  ــد مگ ــر نمی کن ــه ای تغیی ــت جامع وضعی
آنکــه خودشــان بخواهنــد. شــکی نیســت کــه 
ــا و  ــع ب ــی در مواق ــارکت اجتماع ــر مش اگ
بحــران وجــود داشــته باشــد و همــه دســت به 
دســت هــم دهنــد و منافــع شــخصی را کنــار 
بگذارنــد بــا رفــع خواهــد شــد و مشــکات 

ــد شــد. ان شــاءاهلل برطــرف خواه

ایــن لجبازی هــا و بی توجهی هــا 
نــه یــک نافرمانــی مدنــی نــه یک 
سیاســت های  بــه  دهن کجــی 
جــاری جامعــه، بلکــه بــه نظــر 
نگارنــده خروجــی یــک سیســتم 
آموزشــی ضعیــف اســت کــه 
افــراد را حتــی در امــور ابتدایی 
و همه گیــر، مســئولیت پذیر و 
قانون مــدار تربیــت نمی کنــد.
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هویت تاریخی ملت ایران
 در این نوبت از بخش تاریخ نرشیه ی صبح، خالصه ای از صحبت های

حجت االسالم فوالدگر پیرامون موضوع هویت ایرانی-اسالمی ارائه می شود

رابطه ی تاریخ و هویت
قصــد مــا در ایــن جلســه ایــن اســت کــه 
ــی  ــه ی اصل ــا زمین ــران را ب ــت ای ــت مل هوی
ــورد  ــفی م ــی- فلس ــگاه حکم ــا ن ــخ و ب تاری

ــم. ــرار دهی ــی ق بررس
کســی کــه می خواهــد هویــت شناســی کند 
ــخ در ایــن  ــد. اهمیــت تاری ــخ بدان ــد تاری بای

اســت کــه شــبیه مباحث 
ــه  ــت ب ــدی اس توحی
ایــن معنــی کــه فــارغ 
از جهت هــای مختلــف 
بایــد ســابقه ی خــود را 
ببینیــم و رابطــه ی خود 
را بــا آن معلــوم کنیــم.

هویــت  از  وقتــی 
یــک ملــت ســخن 
منظــور  می گوییــم 
مــا عنصــر یــا عناصــر 
آن  برنــده ی  پیــش 
ملــت در طــول تاریــخ 

ــه در  ــه ای ک ــت. نکت اس
ــت  ــه مل ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــا وج اینج
به راحتــی شــکل نمی گیــرد ولــی اگــر ملــت 
ــه  ــه ب ــت ک ــم گرف ــت و تصمی ــکل گرف ش
جهتــی حرکــت کنــد، خــواه ترقــی کنــد و یــا 
ســقوط کنــد یــک عامــل پیــش برنــده دارد. 
بــه میزانــی کــه ملــت شــکل گرفتــه باشــد 
ــن  ــد ای ــدا کن ــرکات راه پی ــدت در ح و وح

ــد. ــدا کنن ــات پی ــد ثب ــر می توان عناص

ــت  ــی مل ــه ی کنون ــم در زمان ــر بخواهی اگ
ایــران را بشناســیم یعنــی نســبت بــه هویــت 
ــا  آن آگاهــی پیــدا کنیــم نمی توانیــم تنهــا ب
ویژگی هــای کنونــی ایــن کار را انجــام دهیــم 
ــه گذشــته و آینــده ی آن مردمــان  ــد ب و بای

نیــز توجــه کنیــم.
 طبــق یــک قاعــده ی حکمــی فلســفی: کل 
ــر  ــی ه ــاده؛ یعن ــوه و م ــبوق بق ــادث مس ح
ــود  ــه نمی ش ــته ای نتیج ــر گذش ــی از ه حال
ــر  ــده ای از ه ــر آین و ه
حالــی نشــأت نمی گیــرد؛ 
یعنــی وقایــع تاریخــی 
بــدون علــت نیســتند 
حتــی انقاب هــا کــه بــه 
ــد.  ــی می آین ــر ناگهان نظ
منظــور از گذشــته همان 
ــه در  ــت ک ــی اس تاریخ
ــن  ــر ای ــالیان ب ــی س ط
ــت  ــته اس ــور گذش کش
ــه  ــده ک ــور از آین و منظ
شــناختن  در  کمتــر 
ــی  ــورد بررس ــت م هوی
قــرار می گیــرد، نگاهــی اســت کــه مــردم بــه 
آینــده ی خــود دارنــد. بــه بیــان بهتــر افقــی 
ــد  ــت پیــش روی خــود می بین ــک مل کــه ی
نســبت بــه هویــت تأثیرگــذار اســت. البتــه 
اگــر آینــده ای داشــته باشــد چــون خیلــی از 
ــد  ــود نمی بینن ــش روی خ ــی پی ــا افق ملت ه
امــا اگــر آینــده ای داشــت بســته بــه این کــه 
ایــن افق چــه مقــدار فراگیر اســت و جامعیت 

شــکل  به راحتــی  ملــت 
ملــت  اگــر  ولــی  نمی گیــرد 
شــکل گرفت و تصمیــم گرفت 
کــه بــه جهتــی حرکــت کنــد، 
ــا ســقوط  ــد و ی خــواه ترقــی کن
کنــد یــک عامــل پیــش برنــده 
دارد. بــه میزانــی کــه ملــت 
شــکل گرفتــه باشــد و وحــدت 
در حــرکات راه پیــدا کنــد ایــن 
ــدا  ــات پی ــد ثب ــر می توان عناص

ــد. کنن

9



هویت تاریخی ملت ایران

ــر دارد. ــت تأثی ــت آن مل دارد در هوی

شکل گیری هویت ایرانی
ــم  ــران یکتاپرســتی را می بینی ــدا در ای از ابت
اگرچــه کــه ثنویــت نیــز وجــود دارد ولــی به 
آن صــورت آمیختــه با شــرک نشــده اســت 

کــه در تاریــخ بعضــی از ملــل می بینیــم.
ــه  به طــور خاصــه از زمــان ورود اســام ب
ایــران و تــا رســیدن بــه قــرن دهــم و دوره ی 
ــت  ــه هوی ــن مــدت اســت ک ــه، در ای صفوی
ــت  ــکل گیری اس ــال ش ــران در ح ــت ای مل
ــیم  ــی می رس ــه جای ــه ب ــر صفوی و در عص
ــا مذهــب گــره می خــورد.  کــه ملیــت مــا ب
ــی  ــای مل ــب از گرایش ه ــی مذه به طورکل
و  تاریخــی  اســت و شــواهد  نبــوده  دور 
ــود  ــدس وج ــاع مق ــون دف ــی همچ مثال های
دارد. البتــه ایــن داســتان ادامــه دارد کــه بعداً 
بــه آن می پردازیــم. در جاهــای دیگــر کمتــر 
ــا  ــت. تنه ــا را یاف ــه ملت ه ــوان این گون می ت
شــاید قــوم یهــود )اســرائیل( تــا حــدی ایــن 

ــد. ــی را دارن ویژگ

ــران و  ــه ای نحــوه ورود اســام ب
ــان از اســام ــری ایرانی تأثیرپذی

بــه  نامــه ای  )ص(  پیامبــر  ابتــدا  در 
ــروپرویز  ــه خس ــند ک ــروپرویز می نویس خس
بــه خاطــر این کــه اســم خــدا در بــاالی نامــه 
اســت و نــه اســم خســروپرویز نامــه را پــاره 
می کنــد. در همیــن احــوال یمــن کــه بســیار 

بــا ایــران در ارتبــاط اســت تأثیــرات زیــادی 
از اســام می گیــرد؛ آن هــم توســط حضــرت 
ــر در  ــار ســفیر پیامب ــل دو ب ــی )ع(. حداق عل
یمــن حضــرت علــی )ع( بودنــد و در نهایــت 
ایــن رفت وآمدهــا منجــر می شــود بــه 
ــوی  ــت عل ــه قرائ ــن ب ــردم یم ــه م این ک
اســام ایمــان بیاورنــد و نــه بــه قرائت هــای 
ــی کــه بعضــاً وجــود داشــت. کــج و منحرف

خســروپرویز کــه روی پیامبــر حســاس 
می شــود از یمــن می خواهــد تــا هیئتــی را بــه 
نــزد پیامبــر بفرســتند و دربــاره ی او تحقیــق 
ــرس  ــی و ت ــت یمن ــه هیئ ــر ک ــد. پیامب کنن
آن هــا از خســروپرویز را می بینــد خبــر مرگ 
ــد. صــدق  ــا می ده ــه آن ه خســروپرویز را ب

1۰



هویت تاریخی ملت ایران

ــا خلق وخــوی  ایــن خبــر و مواجهــه ای کــه ب
پیامبــر دارنــد تأثیــر بــه ســزایی در مســلمان 

ــا دارد. ــدن آن ه ش

آوردن  اســام 
ایرانیــان

ــه  ــتان ادام ــن داس ای
ــه جنگ هــای  ــا ب دارد ت
دوم  و  اول  خلیفــه 
علی رغــم  می رســیم. 
ناخالصی هایــی کــه در 
ایــن جنگ هــا وجــود 
مواجهــه ی  ولــی  دارد 

ــرم نیــز صــورت پذیرفتــه اســت. ضعــف  ن
ــی  ــض و بی عدالت ــود تبعی ــانیان و وج ساس
باعــث می شــود کــه مــردم ایــران حرفــی را 
کــه مطابــق بــا فطرتشــان اســت قبــول کنند 

ــه  ــود ب ــر می ش و منج
بــه  آزادانــه  این کــه 
اســام ایمــان بیاورنــد و 

زور. به واســطه  نــه 
در ادامــه، قیــام مختار 
ــه  ــت ک ــی اس از وقایع
ــام در  ــم اس ــر تحکی ب
ایــران بســیار تأثیــر 
می گــذارد چــرا کــه 
و  لشــکر  از  بســیاری 

ــد. ــی بودن ــار ایران ــان مخت همراه
والیت عهــدی  دیگــر،  مهــم  مســئله ی 

ــام رضــا  ــت ام ــام رضــا )ع( اســت. حرک ام
ــرو  ــا م ــود و ت ــروع می ش ــه ش )ع( از مدین
ــه دارد.  ــت ادام ــروزی اس ــان ام ــه خراس ک
ــر  ــاً قط ــیر تقریب ــن مس ای
ایــران اســت. عــاوه 
ــه  ــی ک ــر برخوردهای ب
ــردم در  ــام و م ــن ام بی
توقفگاه هــای در طــول 
مســیر ایجــاد می شــود، 
همــراه  امام زادگانــی 
امــام هســتند و یــا بعــداً 
بــه ایــران می آینــد کــه 
ــر روی  ــادی ب ــر زی تأثی
مــردم دارنــد و در صدر 
آن ها حضرت فاطمه معصومــه )ع( و حضرت 
شــاه چراغ)ع( هســتند. این امــام زادگان همراه 
بــا خــود فرهنــگ نیــز می آورنــد. هم چنیــن 
دیدارهایــی کــه مــردم در مــرو بــا حضــرت 
دارنــد تأثیــرات فرهنگی 
زیــادی بــر مــردم ایران 
می گــذارد و در اینجــا 
ــه  ــد ک ــر می آی ــه نظ ب
ــای  ــر زمینه ه ــه خاط ب
ــی  ــگ ایران ــی فرهن قبل
یــک ارتبــاط جــدی 
و  می گیــرد  شــکل 
فرهنــگ ایرانــی فرهنگ 
ــرد و  اســامی را می پذی
بعــد هــم بــه بیــان شــهید مطهــری خدمات 
ــرد و  ــکل می گی ــام ش ــران و اس ــل ای متقاب
ــامی  ــدن ایرانی-اس ــرن 4 و 5 و 6، تم در ق

وجــود  و  ساســانیان  ضعــف 
تبعیــض و بی عدالتــی باعــث 
ایــران  مــردم  کــه  می شــود 
حرفی را که مطابق با فطرتشان 
اســت قبــول کننــد و منجــر 
می شــود بــه این کــه آزادانــه 
بــه اســالم ایمــان بیاورنــد و نــه 

زور. به واســطه 

کــه  دیدارهایــی  هم چنیــن 
مــردم در مرو با حضــرت دارند 
ــر  ــادی ب ــی زی ــرات فرهنگ تأثی
و  می گــذارد  ایــران  مــردم 
ــه  ــد ک ــر می آی ــه نظ ــا ب در اینج
بــه خاطــر زمینه هــای قبلــی 
ــاط  ــک ارتب ــی ی ــگ ایران فرهن

جــدی شــکل می گیــرد.
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کــه شــامل آثــار دانشــمندان علــوم مختلــف 
ــل مواجهــه ایــران بــا  اســت تــا حــدی از قِبَ

ــس. ــت و بالعک ــام اس اس
در ادامــه بــه حکومــت مغــوالن و تصــرف 
بغــداد و پایــان خافــت عباســیان می رســیم. 
ــی  ــث ملی گرای ــه در بح ــی ک ــه ی مهم نکت
ــل از  ــا قب ــه ت ــت ک ــن اس ــود دارد ای وج
صفویــه ایــران هیــچ گاه یکپارچــه نبوده اســت 
و تقابــل ملیــت و مذهــب اصاً معنی نداشــته 
ــت و آن  ــوی اس ــان پهل ــا در زم ــت. تنه اس
هــم بــه خاطــر تقابــل بــا مذهــب از ســمت 

ــه  ــت ک ــت اس حاکمی
ملی گرایــی-  دوگانــه 
شــکل  مذهب گرایــی 
ســیره  و  می گیــرد 
عقــای مــا همچــون 
رهبــر انقــاب در جهت 
رفــع ایــن دوگانه اســت.

ایــران  تصــرف  بــا 
مغــوالن  توســط 

ــل بســیار خشــن  ــن تقاب علی رغــم این کــه ای
ــه ســختی نبــود  ــود، از نظــر فرهنگــی ضرب ب
چــرا که فرهنــگ مهاجم بســیار ضعیــف بود. 
ایــن موضــوع در ادامــه و بــا مســلمان شــدن 
ــه  ــوذ خواج ــون نف ــی همچ ــوالن و وقایع مغ
نصیرالدیــن در دربــار هاکــو و ســلطان محمد 
ــده  ــد خدابن ــه ســلطان محم ــه ب ــو ک اولجایت

ــود. ــدا می ش ــتر پی ــام داد، بیش ــر ن تغیی
در ادامــه کــه بــه حکومــت صفویــه 
می رســیم دو نکتــه را متذکــر می شــویم:   

یکپارچــه  ایــران  بــار  اولیــن  بــرای   -1
می شــود. 2- مذهــب رســمی کشــور شــیعه 
اعــام می شــود. البتــه ناخالصی هــای زیــادی 
نیــز دارنــد مثــل بســاط لعــن و ... . در اینجــا 
البتــه تشــکیل حکومــت آیین نامــه ای نیســت 
ــی فرهنگــی وجــود دارد کــه منجــر  و جریان
ــودی  ــا ناب ــود. ب ــه می ش ــکیل صفوی ــه تش ب
ــروعیت  ــن مش ــؤال رفت ــر س ــیان و زی عباس
ســنی ها و تشــکیل حکومت هــای شــیعی 
هرچنــد بــا زمــان انــدک همچــون آل بویــه، 
ایــران بــه ســمت شــیعه شــدن پیــش رفــت 
و البتــه خــود صفویــه نیــز 
فرهنگــی  پشــتیبان های 
ریشــه ی  داشــتند: 
پادشــاهان صفویــه بــه 
شــیخ صفــی و جریــان 
برمی گــردد  تصــوف 
کــه بــا مــرور زمــان 
بــه جریانــی سیاســی و 
ــد و  ــل ش ــی تبدی اجتماع
ــا کار تشــکیاتی در  ــوان گفــت ب ــی می ت حت
فضــای خانقاه هــا در طــی دو الــی ســه قــرن 

ــیدند. ــت رس ــه حکوم ــه ب ــود ک ب
ــت  ــه هوی ــول صفوی ــت در ط ــوان گف می ت
ایرانــی تشــکیل شــد و بــا تکویــن آن ملــت 
ایــران شــکل گرفــت. در صفویــه فضای شــبه 

تمدنــی شــکل گرفــت.
در شــماره ی بعــدی بــه مواجهــه ی هویــت 
ــور  ــا ظه ــداد آن ت ــرب و امت ــا غ ــی ب ایران

می پردازیــم.

با نابودی عباســیان و زیر سؤال 
رفتــن مشــروعیت ســنی ها و 
ــیعی  ــای ش ــکیل حکومت ه تش
هرچنــد بــا زمان انــدک همچون 
آل بویه، ایران به ســمت شیعه 
شــدن پیش رفــت و البته خود 
پشــتیبان های  نیــز  صفویــه 

فرهنگــی داشــتند
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اژدهــا،  بروســلی،  شــائولین،  معبــد 
خفــاش  ســوپ  آب پــز،  هشــت پای 
ــن را  ــم چی ــی اس ــاالً وقت ــا کرونا...احتم ی
می شــنوید یــاد چنیــن چیزهایــی می افتیــد 
ــم  ــادت کنی ــم ع ــد کم ک ــر بای ــا دیگ ام
ــا  ــرای م ــت ب ــه سال هاس ــی ک ــه ترکیب ب
ــن  ــد و ای ــا می ده ــرب معن ــه ی غ در کلم
روزهــا صدایــش از شــرق شــنیده می شــود:

"ابرقدرت"
ــر  ــی بلندت ــوارش خیل ــن از دی ــه چی قص
ــه  ــا همیش ــد م ــان می گوین ــت؛ خودش اس
ــه  ــالی ب ــد س ــم و چن ــا بودی ــور دنی مح
ــد  ــر کردن ــه فک ــه بقی ــم ک ــواب رفتی خ
خبریســت و حــاال دوبــاره برگشــتیم. خــب، 
ایــن حرفهــای غــرور ملــی برانگیــز را تقریبًا 
همــه ملت هــای دنیــا دارنــد پــس بگذاریــد 
قصــه چیــن را از کمــی قبل تر شــروع کنیم؛ 

ــش: ــال پی ــوش صدس ــزی حول وح چی
ســال 1937 ژاپــن بــه چیــن حملــه 
ــًا  ــن اص ــاع چی ــع اوض ــد. آن موق می کن
خــوب نبــود و دولــت مرکــزی حتــی تــوان 

ــت. ــم نداش ــا را ه ــا ژاپنی ه ــه ب مقابل
ــر  ــگ، تفک ــن جن ــر از ای ــال ها قبل ت س
ــان  کمونیســمی وارد چیــن می شــود و جوان
ــا  ــارزه ب ــغول مب ــابی مش ــت حس کمونیس
دولــت مرکــزی می شــوند. در ســال 1927 
یعنــی 1۰ ســال قبــل از حملــه ژاپــن، 
تمامــی اعضــای حزب کمونیســم از شــهرها 
ــود  ــن ب ــم ای ــش ه ــدند؛ دلیل ــراج ش اخ
ــتی،  ــند کمونیس ــای کارگرپس ــه حرف ه ک

ــن  ــد و ای ــی نکن ــهری را هوای ــران ش کارگ
ــش  ــرگ جنب ــی م ــه معن ــگاه اول ب در ن
ــای مارکــس،  ــود چــون آق مارکسیســتی ب
ــد  ــتها، معتق ــر کمونیس ــه آخ ــول مرحل غ
بــود: »پرولتاریــای )قشــر کارگری( شــهری 

انقاب انــد« پیش قــراوالن 
امــا خــب همیشــه می شــود جــور دیگری 

ــرد... فکر ک
جوانــان تبعیدشــدهی حــزب کمونیســت 
وارد روســتاها شــدند. رئیــس ایــن حــزب، 
مائــو زدونــگ یــا بــا تلفظ دیگــر مائو تســه 
تونــگ، ایــن بــار به جــای کارگرها، لشــکری 
ــن  ــرد و ای ــت ک ــارز تربی از کشــاورزان مب
شــد کــه بــا حملــه ژاپــن و ناتوانــی دولــت 
ــراه  ــه هم ــوان ب ــت های ج ــت، کمونیس وق
ــم  ــایه متخاص ــل همس ــاورزان در مقاب کش
ــه  ــه خان ــا را ب ــا ژاپنی ه ــتادند و نه تنه ایس
ــتند  ــال 1949 توانس ــه در س ــتادند ک فرس
پایه گــذاری  را  جمهــوری خلــق چیــن 
ــن  ــد اولی ــو ش ــب مائ ــد و به این ترتی کنن

ــن. ــخ چی ــور تاری رئیس جمه
البته رئیس همه جمهور هم که نه.

دموکراســی در چین شیوه منحصربه فردی 
دارد؛ حــق رأی فقــط بــرای اعضــای حــزب 
کمونیســت تعریــف شــده کــه تنها هشــتاد 
میلیــون از یــک میلیارد و ســیصد و هشــتاد 

میلیــون جمعیــت این کشــورند.
ــم  ــق ه ــوری خل ــا جمه ــازه آن قدره ت
ــن  ــار از بزرگ تری ــاف انتظ ــت؛ برخ نیس
ــا کــه  ــن کشــور کمونیســت دنی و مهم تری
اصلی تریــن شــعار و هدفــش برابــری 
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ــت،  ــران اس ــت از کارگ ــادی و حمای اقتص
دنیــا  ســرمایه داران  ابــر  از  بســیاری 
چینی انــد و در کمــال تعجــب ضعیف تریــن 
و کمتریــن قوانیــن حمایتــی از کارگــران در 
چیــن وجــود دارد و ایــن دقیقــاً یعنــی خــود 

ــود نئولیبرالیســم! خ
بــه زبــان ســاده تر خیلــی از اقتصاددانــان 
بــه خاطــر ســاعت کاری، امکانــات ضعیف 
و حقــوق بســیار کــم، کارگرهــای چینــی را 
بــه بــرده تعبیــر کردنــد و همیــن شــد کــه 
ــگاه می کنیــد  ــه آیفــون مبــارک ن وقتــی ب
ــن  ــد ای ــه »دیزاین ــد ک مشــاهده می فرمایی

کالیفرنیــا، اســمبلد ایــن چاینــا«

کارگــر مفــت چینــی پــول هنگفــت 
ابرســرمایه داران ســنتی یا همان صهیونیسم 

ــان ــی خودم جهان
جمعیــت زیــاد، ســبک زندگی بســیار مقتنع، 
عقایــد دینــی ضعیــف و فضای ارتباطی بســته، 
شــرایط پذیــرش این ســبک زندگــی را فراهم 
کــرده و ایــن یعنــی ســود خیلی بیشــتر و خب 
در طــول تاریــخ هــر جــا ســخن از پول اســت 

نــام جهــود جماعت می درخشــد.
چنــد ســال پیــش مســتندی پخــش 
شــد کــه می خواســت ثابــت کنــد اســباط 
ــه  ــق گفت ــه طب ــرائیل ک ــده ی بنی اس گم ش
تــورات از باقــی بنی اســرائیل جــدا افتادنــد 
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ــد  ــد، مهاجــرت کردن ــری ازشــان نمان و اث
ــی  ــباهت آوای ــد ش ــرقی! چن ــیای ش آس
بیــن زبــان ژاپنــی و چینــی و عبــری را هــم 
دلیــل آورده بــود. یــا اینکــه بعضــی رســوم 
ــن  ــاکنین ای ــان و س ــن یهودی ــترک بی مش

ــود دارد. ــق وج مناط
بــا یــک جســتجوی ســاده ایــن مســتند را 
پیــدا می کنیــد. از لحــاظ قــوت در اســتدالل 
ــا  ــت ام ــک اس ــده دار و مضح ــتر خن بیش
ــد  ــرور می کنی ــخ را م ــک دور تاری ــی ی وقت
می بینیــد کــه ایــن دفعــه اول نیســت کــه 
ــه ی  ــک گوش ــوخی ی ــور شوخی ش همین ط
پرمنفعــت از زمیــن خدا را تصاحــب کردند.

ــتف  ــه کریس ــی ک ــابه موقع ــاً مش دقیق
کلمــب ســرزمین موعــود جدیــد را کشــف 
کــرد! و آمریــکا شــد ســرزمین فرصت هــا. 
ســاکنان بومــی قتل عــام شــدند، ثروتشــان 
بــه تــاراج رفــت امــا آمریــکا شــد 

ــدرت". "ابرق
از  بــود کــه  نوبــت رســانه ها  حــاال 
ــک  ــرده ی ــور ک ــازه ظه ــدرت ت ــن ابرق ای
آرمان شــهر بســازند و ایــن شــد کــه 
ــان و  ســالیان ســال همــه منجی هــا، قهرمان
اســطوره ها، چشــم آبــی و آمریکایی شــدند.

تاریــخ دارد تکــرار می شــود و مثــل 
ــر و  ــب قوی ت ــع و اآلن به مرات ــان موق هم
ــود  ــاخته می ش ــی س ــگل تر فیلم های خوش
کــه تــم اصلی شــان نابــودی همــه کشــورها 
ــای 2۰12  به خصــوص آمریکاســت. فیلم ه
و مشــابه آن کــه نشــان می دهــد، آخرســر، 
ــن  ــافرینش را در چی ــات، مس ــتی نج کش

ــد. ــاده می کن پی
ــت و  ــن اس ــاد چی ــه نم ــی ک ــا پاندای ی
می شــود منجــی دنیــا و لقبــش جنگجــوی 

ــت. اژدهاس
یــا تبلیغــات عجیــب و ســنگین کــه بــه 
مــا  ســلیقه های  شــگفت انگیزی  طــرز 
ــد  ــن چن ــاف همی ــرد و برخ ــوض ک را ع
ســال پیــش، مــا و مخصوصــاً نوجوانــان مــا 
ــاد از قیافه هــای آســیای شــرقی  ــی زی خیل

ــده. ــمان آم خوش
زیــاد جــای تعجب نــدارد؛ صهیونیســت ها 
حاکــم بامنــازع رســانه های دنیا هســتند و 
اینکــه ذهــن مــردم دنیــا را آمــاده پذیــرش 
ــد اصــاً برایشــان کار  ــد کنن ــدرت جدی ق

ــختی نیست. س
امــا آیــا قــدرت گرفتــن چیــن بــه معنــی 
نابــودی تمــدن آمریکایــی و به تبــع آن 

ــرب اســت؟! غ
ــد  ــر از ح ــد و فرات ــز بعی ــًا چی ــن اص ای

ــت. ــاری نیس انتظ
شــاید کرونا یکــی از آخرین دســتاویزهای 

آمریــکا بــود بــرای زدن چین.
حتی شاید برعکس...!
"دنیای عجیبی شده"

به ابرقدرتی چین فکر کنید اما
شــاید قبــل از آن اتفــاق دیگــری از جنس 
ــن  ــدی مســتضعفین روی زمی ــی اب ابرقدرت

پیــش آمــد
اصاً بعید نیست...

ان شاءاهلل

بلندتر از دیوار چین 15



در فراز و نشیب جست وجوی هویت2
مطهره سهرابی، نساجی 96

در شــماره قبلــی نشــریه، مــوج اول، دوم و 
ســوم فمینیســم مورد بررســی قــرار گرفت؛ 
ــتی  ــای فمینیس ــه جریان ه ــه ادام ــال ب ح

می پردازیــم.
ــان سفیدپوســت نتوانســت  فمینیســم زن
در  را  سیاه پوســت  زنــان  خواســته های 
برگیــرد و آنــان را جــذب خــود کنــد، بــه 

ــش  ــت جنب ــان سیاه پوس ــل زن ــن دلی همی
مســتقلی بــه نام فمینیســم ســیاه را تشــکیل 

ــد. دادن
ــان و مــردان  ــط بیــن زن ــن گــروه، رواب ای
روابــط  بــا  متفــاوت  بســیار  را  ســیاه 
ــد.  ــر می کشنـ ــه تصوی ــت ها ب سفیدپوس

ــان معتقدنـــد بیــن زن و مــرد روابـــط  آن
خواســتار  و  دارد  وجــود  سلطه ســتیزی 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــا ب ــع تبعیــض شــدند؛ ام رف
مشـــکات خاص زنان معتقدنـــد خانـواده 
بــرای آن هــا تنهــا محلــی بــرای ســرکوب و 
انتقـاد نیست، بلکـه از مبـــارزه برای آزادی 
بردگـــان تــا کنــون، خانــواده کانونــی بــرای 

ــت. ــوده اس ــژادی ب ــارزه ن مب
اگــر ظلــم خانگــی بــر زنــان سیاه پوســت 
ــال می شــود، ناشــی از فشــار و رنجــی  اعم
اســت کــه مــردان سیاه پوســت در جامعه ی 
سفیدپوســت ها متحمــل می شــوند. ســتم و 
ــل  ــه دلی ــت ب ــان سیاه پوس ــه زن ــی ک رنج
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نژادشــان متحمــل شــدند، باعــث تبعیــض 
ــل  ــن دلی ــه همی ــود. ب ــان ب ــی آن طبقات
ــه  ــن سیاه پوســت ها آن گون جنســیت در بی
ــن سفیدپوســت ها مطــرح شــد،  کــه در بی
ــه  ــل از درج ــا حداق ــت و ی ــی نداش اهمیت
کمتــری برخــوردار بــود، درنتیجــه مســتقل 
از جنبــش زنــان سفیدپوســت عمــل کردند.

ــان  ــوق زن ــاع از حق ــم در دف اکوفمینیس
شــکل گرفت. فمینیســت ها مســئله دفاع از 
محیط زیســت را زنانــه دانســته و به وســیله 
آن خواســتار ســرکوب مردســاالری شــدند. 
ــل  ــه دلی ــت را ب ــوفمینیست ها طبیع اکـ
ــث  ــل، مؤن ــدرت تولیـدمثـ ــودن ق دارا ب
ــی  ــام موجوداتـ ــا تم ــد؛ ام ــداد کردنـ قلم
کــه در طبیعــت هســتند و آن را تشکیـــل 
می دهنــد، اعــم از گیاهـــان و حیوانــات، هم 
ــود  ــک موج ــد و ی ــم مؤنث انـ ــر و ه مذک
رویــش  باعــث  نمی توانــد  به تنهایــی، 
شــود. فمینیســم صلح طلــب بــا تأکیــد بــر 
ــان شــکل  ــی زن ــادری و صلح طلب ــش م نق
گرفــت. جهــت اصلــی تــاش آن هــا ایجــاد 
ــت؛  ــام دنیاس ــگ در تم ــی جن ــح و نف صل
ــه  ــان از دهــه ی 7۰ ب ــای آن ــه تاش ه البت
ــود  ــه خ ــازمان یافته تری ب ــکل س ــد ش بع
ــه فمینیســت های  ــا آنجــا کــه ب ــت ت گرف
ــه  ــرا ک ــدند، چ ــروف ش ــب مع صلح طل
ــان صــرف  ــای آن ــم تاش ه قســمت اعظ
اســت.  شــده  تاش هــای صلح طلبانــه 
بــرای حضــور فمینیســت ها در ایــن گــروه 
دو دلیــل وجــود دارد؛ اول اینکــه زنــان 

بــه علــت شــرایط روحــی خاصــی -چــون 
روحیــه مــادری در آن هــا بــه ودیعــه 
ــرای  ــتری ب ــی بیش ــت- آمادگ ــاده اس نه
فعالیــت در ایــن گروه هــا دارنــد؛ و دیگــری 
تفــاوت میــان زنــان و مــردان در مواجـــهه 
بــا طبیعــت؛ یعنـــی فرآیند جامعه پذیـــری 
ــه  ــت ک ــه ای اس ــردان به گونـ ــان و م زن
زنــان را به ســوی اعمــال مثبــت و عاطفــی 
و  ســلطه جویی  به ســوی  را  مــردان  و 
ــروه از  ــن گ ــد. ای ــوق می ده ــونت س خش
فمینیســت ها بــا دیدگاهــی معتدل تــر 
ــتن  ــاارزش دانس ــل و ب ــای قب از دیدگاه ه
نقــش مــادری و عاطفی تــر دانســتن او، 
خواســتار بهــره بــردن از ایــن روحیــه زنانــه 
بــرای ایجــاد صلــح و آرامــش و مبــارزه بــا 

ــدند. ــونت ش ــگ و خش جن
پــس از امــواج فمینیســم اول تا ســوم، موج 
جدیــدی بــه نــام فمینیســم پســـت مدرن 
شکل گرفت. فمینیـــسم پســـت مدرن بعد 
و  دهــه 6۰  در  پست مدرنیســم  ورود  از 
تحــت تأثیــر آن و همچنین در اعتــراض به 
نتایــج راهکارهای نادرســت فمینیســت های 
ــه  ــادی ب ــدی انتق ــد و دی ــاد ش ــی ایج قبل
آنــان داشــت. فمینیســم از جهاتــی متفاوت 
ــر  ــت مدرن تأثی ــارض از پس ــی متع و حت
گرفتـــه اســت. فمینیســم پســت مدرن 
بــا اصـــل بنیان افکنـــی و تعــارض بــا 
کل گرایــی و جهان شــمولی در ســربرآوردن 
تفاوت هــای زنــان در مراکــز بومــی مختلف 
ــروژه فمینیســم  ــد کل پ از یک ســو و در نق
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به عنــوان یــک مکتــب کل گــرای درون 
مدرنیتــه از ســویی دیگــر تأثیــر به ســزایی 
ــدرن  ــر پست مـ ــس تفک ــت. پ ــته اس داش
بــا گفتــار شالوده شــکن خویــش، فمینیســم 
ــز  ــه هرگ ــرا ک ــی کل گ ــوان مکتب را به عن
بــه تفاوت هــای میــان زنــان توجــه نکــرده 
اســت، محکـــوم می کنــد. این تفکر معتقـــد 
اســت هر فرهنـــگی بــرای مشــکات بومی 
خویــش پاســخ هایی دارد و بایــد در محدوده 
همــان فرهنگ مــورد ارزیابــی قرار گیـــرد. 

بدیــن ترتیب خـــرده 
گفتمان هـای فمینیستی 
ــه  ــرد ک ــکل می گی ش
ــکات  ــک مش ــر ی ه
گــروه زنــان خــود 
ــری  ــای فک را در فض
ــش  ــی خوی و اجتماع

ــد. ــی می کن بررس
فمینیســت های   
ــر ایــن  پســت مدرن ب
باورنــد کــه بــرای 
رهایــی زنــان از ظلم و 

ســتمی کــه بــر آن هــا وارد می شــود و برای 
برطــرف کــردن مشکاتشــان، مــدل واحــد 
و مشــخصی وجــود نــدارد بلکــه بــرای هــر 
زن بــر اســاس شــرایط و موقعیــت فرهنگی، 
نــژادی، قومیتــی و ... می تــوان مــدل و 
راهــکاری مجــزا ارائــه کــرد؛ درنتیجــه بــه 
انــدازه زنــان جهــان، فمینیســم هــم وجــود 
دارد. ایــن احســاس بی تفاوتـــی که حاصـــل 

تفکـــر نسبـــی گرایی پست مـــدرن اســت، 
وجــوه مشــترک انســانی را مخفــی می کنــد 
و نفــی ســاختارگرای جنســی قــدرت توجیه 
مردســاالری را در هــر جامعــه ای بــا توجــه 
بــه گفتارهــای بومــی آن فرهنــگ و جامعــه 
ــت مدرن  ــم پس ــازد. فمینیس ــن می س ممک
بــا گفتــار شالوده شــکن خویش هیــچ راه حل 
ــای  ــد و زمینه ه ــه نمی ده ــخصی ارائ مش
ســردرگمی و پوچ گرایــی را ایجــاد می کنــد 
و بــا ایــن بیــان حتــی مردســاالری را 
نمی کنــد،  نفــی 
به طوری کــه در مــورد 
ــبت  ــان نس ــدگاه آن دی
بــه ازدواج و خانــواده 

ــت نشــد. ــزی یاف چی
ــدرن،  ــان فرام زن گرای
ظلــم  اصلــی  ســبب 
بــه زن را در جوامعــی 
کــه حکومــت دینــی 
بــا بافــت مذهبــی دارد، 
ــد  ــن می دانن ــل دی عام
از  یکــی  بنابرایــن  و 
پست مدرنیســتی،  افــکار  دســتاوردهای 
اســت.  اســامی«  »فمینیســم  ایجــاد 
فمینیســم اســامی اصطاحــی اســت کــه 
ــاع  ــات دف ــه ادبی ــر ب ــال اخی ــد س در چن
از حقــوق زنــان راه یافتــه و در برخــی 
کشــورهای اســامی طرفدارانــی پیــدا کرده 
ــه می شــود کــه  ــن گفت ــب چنی اســت. اغل
ــان  ــی از زن ــامی گروه ــت های اس فمینیس

بــا  پســت مدرن  فمینیســم 
گفتــار شالوده شــکن خویــش 
ــه  هیــچ راه حــل مشــخصی ارائ
زمینه هــای  و  نمی دهــد 
را  پوچ گرایــی  و  ســردرگمی 
ــا ایــن بیــان  ایجــاد می کنــد و ب
نفــی  را  مردســاالری  حتــی 
در  به طوری کــه  نمی کنــد، 
مــورد دیــدگاه آنــان نســبت بــه 
ازدواج و خانــواده چیــزی یافــت 

ــد نش
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ــان  ــوق زن ــاع از حق ــه دف ــلمان اند ک مس
ــی  ــای اســامی پ ــه آموزه ه ــه ب ــا توج را ب
ــای  ــف، آن را تاش ه ــد. در تعری می گیرن
نظــری، عملــی و سیاســی خوانده انــد کــه در 
این مقطع از تاریـــخ جنبش زنـــان ایـــران، 
نـــوگرایی، اصــاح و حتــی شالوده شــکنی را 
از زاویهــای درون دینــی، نمایندگــی می کنــد. 
گرچــه ممکــن اســت در ابتــدا چنیــن تصور 
ــده ای  ــامی پدی ــم اس ــه فمینیس ــود ک ش
اســامی یــا دســت کم، طراحی شــده توســط 
معتقــدان بــه اســام اســت، امــا واقعیت آن 
اســت که فمینیســم اســامی یک برداشــت 
ــه  ــرای ارائ پست مدرنیســتی از فمینیســم ب

ــت. ــامی اس ــورهای اس ــه کش ب
ــد:  ــاره می گوی ــن ب ــدی در ای ــره توحی نی
از فمینیســم  "ایــن گرایــش شــاخه ای 
اســت کــه بــه تفســیر زن مدارانــه از 
ــن را  ــه دی ــا ک ــردازد و از آنج اســام می پ
ــگ در  ــن فرهن ــن رک ــن و مهم تری نافذتری
ــای  ــد، راهکاره کشــورهای اســامی می بین
ــی  ــوای مباحــث دین خــود را در حــال و ه
و از زاویــه ای درون دینــی پــی می گیــرد 
هرچنــد اســاس اندیشــه و راهــکار خــود را 
برآمــده از آموزه هــای دینــی نمی دانــد؛ 
ــات  ــگاره، ادبی ــن ان ــر، در ای به عبارت دیگ
ــتی  ــث فمینیس ــرح مباح ــتر ط ــی، بس دین
ــی،  ــر دین ــه تفک ــه آن ک ــرد ن ــرار می گی ق
منشــأ حرکت دفــاع از حقــوق زنان باشــد."

طرفــداران  از  یکــی  فخریــه  فاطمــه 
ــام  ــا ن ــه ای ب ــامی در مقال ــم اس فمینیس

»مســلمان بــودن و فمینیســت بــودن، 
انحصــاری نیســت« اذعــان می کند:»امــروزه 
نمی تــوان هــم یــک فمینیســت و هــم یــک 
مســلمان بــود.« بــا توجــه بــه اینکــه یکــی 
ــری  ــت و براب ــام عدال ــن اس از ارکان دی
ــت ها  ــن سوءبرداش ــع ای ــد مان ــت، بای اس
ــه  ــرام ب ــت و احت ــرآن، اهمی ــد. در ق ش
عدالــت و کرامــت انســانی همــواره جلــب 
نظــر می کنــد و ایــن همــان چیــزی اســت 
کــه فمینیســم نیــز بــرای زنــان بــه ارمغان 
آورده اســت. از ایــن رو در یــک نــگاه کلــی، 
ــان اســام و فمینیســم  ــچ تعارضــی می هی
وجــود نــدارد. در فمینیســم اســامی، برخی 
ــت  ــوان پذیرف ــن را می ت ــای دی از آموزه ه
ــه  ــرد. ب ــی ک ــد نف ــر را بای ــته ی دیگ و دس
عقیده فمینیســت های کشــورهای اســامی، 
اگــر دنیــای امروز، لیبرالیســم را قبــول دارد، 
ــد و  ــد آن را بپذیرن ــم بای ــت ها ه فمینیس
اگــر لیبرالیســم بــا اســام تعــارض داشــته 
باشــد، آن بخــش از اســام را کــه مخالــف 
لیبرالیســم اســت، بایــد تعدیــل کــرد کــه 
فقــط معنویــت و احســاس آرامــش بــدون 

ــد! ــی بمان شــریعت از آن باق
بــا توجــه بــه نظریاتــی که فمینیســت های 
اســامی بیــان کرده انــد می تــوان بــه 
ــگ  ــه هماهن ــی ای ک ــت دین پیشــنهاد قرائ
بــا رونــد فرهنــگ غــرب در برابــر مســائل 
زنان باشد، لزوم هماهنگی فقـــه اسامـــی و 
قوانیـــن داخلــی با حقــوق بین المللــی، طرح 
اجتهــاد همگانــی )غیرتخصصــی( در حــوزه 
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ــث و  ــه احادی ــی ب ــی، بی اعتنای مســائل دین
آیــات صریــح و غیرقابــل تأویــل و تردیــد 
در احکامــی کــه به نوعــی میــان زن و مــرد 
تفــاوت ایجــاد کــرده اســت، دســت یافــت. 
به طــور مثــال نیــره توحیــدی تنهــا راه حــل 
جمــع میــان دیــن و مدرنیســم را ســکوالر 
ــت  ــن از سیاس ــی دی ــن و جدای ــردن دی ک

می دانــد.
ــًا  ــه صرف ــم را ن ــر فمینیس ــن اگ بنابرای
ــان، بلکــه  ــوق زن ــاع از شــخصیت و حق دف

نظریــه ای کــه برابری 
میــان زن و مــرد را در 
ــف  ــای مختل عرصه ه
ــی  ــری پ ــات بش حی
بدانیــم،  می گیــرد، 
میــان  ترکیــب 
»اســام« و »فمینیسم« 
ایجــاد  پارادوکســی 
جــز  کــه  می کنــد 
بــا تفســیر مجــدد 
اســام بــر اســاس 
غربــی  آموزه هــای 
ــت تفســیر  ــه قیم و ب

ــف در آن  ــی و تحری ــون دین ــه رأی مت ب
نیســت. قابل رفــع 

ــتی را  ــای فمینیس ــرد آموزه ه ــن رویک ای
اصــل قــرار می دهــد و ســعی می کنــد بــه 
آن رنــگ اســامی دهــد؛ ولــی بایــد توجــه 
داشــت چیــزی کــه در ایــن میــان تغییـــر 
می کنـــد فمینیســم نیست، بلکـــه اســـام 

اســت کــه فمینیســتی می شــود. فمینیســم 
اســامی مفهومی غیربومـــی و غیر اســامی 
ــای  ــا و تحلیل ه ــق فرصت ه ــت و مطاب اس
ــی ســاخته شــده  ــی و اروپای ــان آمریکای زن
ــای زن  ــل نیازه ــن تحلی ــه در ای ــت ک اس
مســلمان در کشــورهای شــرقی و خاورمیانه 
ــا  ــس ب ــرد. پ ــرار نمی گی ــه ق ــورد توج م
نگاهــی منصفانــه بــه متــون دینــی بــه ایــن 
ــا  ــا فمینیســم ب ــه نه تنه ــاور می رســیم ک ب
مفاهیــم و آموزه هــای دینــی منطبق نیســت، 
ــان  ــارض می ــه تع بلک
اســام و گرایش هــای 
به قــدری  فمینیســتی 
ریشــه ای و عمیق اســت 
کــه ســازش و مصالحــه 
میــان آن دو بــه معنــای 
قربانــی کــردن یکــی به 
ســود دیگــری اســت؛ و 
ــی  ــن مفهوم ــاً چنی اص
اســام  مبانــی  بــا 
ــک  ــت؛ ی ــازگار نیس س
فــرد مســلمان می توانــد 
مدافــع حقــوق زنــان 
ــت  ــا فمینیس ــد ام باش
دینــی  آموزه هــای  و  اصــول  نباشــد. 
قالب هــای  می دهــد  نشــان  به خوبــی 
کوچــک زن محورانــه فمینیســم، یــارای بیان 
»انســان نگر«  و  »جهان شــمول«  دیــدگاه 
ــدم  ــل ع ــه دلی ــن ب ــت و ای ــام نیس اس
آشــنایی و شــناخت کافــی از اســام اســت.

میــان  ایــن  در  کــه  چیــزی 
فمینیســم  می کنـــد  تغییـــر 
ــت  ــالم اس ــه اسـ ــت، بلکـ نیس
می شــود.  فمینیســتی  کــه 
فمینیســم اســالمی مفهومــی 
اســالمی  غیــر  و  غیربومـــی 
اســت و مطابــق فرصت هــا و 
ــی و  ــان آمریکای ــای زن تحلیل ه
ــت ــده اس ــاخته ش ــی س اروپای
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حتمــاً تــا به حــال حداقــل یک بــار برایتان 
اتفــاق افتــاده اســت کــه بخواهید عادتــی را 
ــد امــا شکســت  ــان ایجــاد کنی در زندگی ت
روزانــه  خواســته اید  مثــاً  خورده ایــد؛ 
ــی مطالعــه  ــا هــرروز دقایق ــد ی ورزش کنی
داشــته باشــید یــا بتوانید بــرای اوقــات خود 
ــاز  ــر ب ــی دیگ ــد. از طرف ــزی کنی برنامه ری
هــم به احتمال زیــاد پیــش آمــده باشــد کــه 

ــود بخواهیــد بعضــی عــادات نامطلوب  خ
ــًا  ــد؛ مث ــار بگذاری را کن
شــاید مصــرف زیــاد 
غذاهــای فســت فودی 
ــه  ــادی ک ــت زی ــا وق ی
فضــای مجــازی از شــما 
می گیــرد یــا خــواب 
نامنظــم یــا از ایــن قبیل.

ــا پیشــرفت هایی کــه  ب
ــی  ــم عصب شناس در عل
)Neurology( و هم چنیــن 
در  کــه  تحقیق هایــی 
ــا انجام  ــه ی عادت ه زمین
گرفتــه اســت ایــن امکان 
بــه وجــود آمــده تــا 

ــود.  ــناخته ش ــر ش ــا بهت ــرز کار عادت ه ط
کتــاب قدرت عــادت بــه بررســی چگونگی 
و  اثرگــذاری  عادت هــا،  شــکل گیری 
اثرپذیــری افــراد از عادت های شــکل گرفته 
ــن  ــا ای ــردازد. ب ــا می پ ــای آن ه و کاربرده
ــه  ــی را ک ــت عادات ــد توانس ــاب خواهی کت
ــه  ــان ب ــت در زندگی ت ــا شکس ــروزی ی پی
آن وابســته اســت، تغییــر دهید. ایــن کتاب 

ســه بخــش دارد؛ در بخــش اول بــا ســاختار 
ــنا  ــا آش ــر آن ه ــکار تغیی ــا و راه عادت ه
ــم کــه  می شــویم. در بخــش دوم می آموزی
چگونــه عادت هــا بــر روی ســازمان ها اثــر 
ــا ناکارآمــد  ــوی ی ــد و آن هــا را ق می گذارن
ــاره ی  ــز درب ــوم نی ــد. در بخــش س می کنن
رابطــه ی جنبش هــای اجتماعــی و عادت هــا 
ــز  ــاب نی ــان کت ــم. در پای ــت می کنی صحب
ــر عادت هــا  ــرای تغیی ــی ب پیوســتی عملیات
ــن  ــت. مت ــده اس آورده ش
زیر قســمتی از بخــش اول 

ــاب اســت: کت
ــه  ــم ک ــاور داری ــا ب »م
تغییــر می توانــد رخ دهد. 
ــد  ــاد می توانن ــراد معت اف
ــرک  ــواد را ت ــرف م مص
ســیگاری ها  کننــد. 
می تواننــد بــرای همیشــه 
ســیگار را کنــار بگذارنــد. 
همیشــگی  بازنــدگان 
ــان  ــه قهرمان ــد ب می توانن
ــوان  ــوند. می ت ــل ش تبدی
ــوردن  ــن، خ ــدن ناخ جوی
تنقــات، فریــاد زدن ســر 
ــای  ــا نگرانی ه ــدن ی ــر خوابی ــودکان، دی ک
ــه  ــور ک ــرد. همان ط ــرک ک ــک را ت کوچ
دانشــمندان دریافته انــد، تغییــر عــادت فقط 
مختــص زندگی شــخصی افــراد نیســت. در 
فصل هــای بعــد توضیــح خواهیــم داد کــه 
ــز  ــا نی ــازمان ها و اجتماع ه ــرکت ها، س ش

ــد.« ــر کنن ــد تغیی می توانن


