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آسیبی که بسیاری از اندیشمندان
جهان نســبت به آن هشدار دادهاند و
«واتســون» آیند ه پژوه غربی آن را به
عنوان یکی از پررنگترین بحرانهای
بشری در سال  2050معرفی میکند؛
«تفرد» و «تنهایی» است! امری که با
نگاهی گذرا به وضعیت جوامع ،توسط
هریک از ما قابل لمس است و اخیرا با
اعالم انگلســتان مبنی بر اضافه کردن
وزارتخانهای جدیدالتأسیس در دولت
با عنوان «وزارتخانه تنهایی»« ،بحران
سنج» جامعهشناســان و روانشناسان
را که مدتهاســت مرزهای هشدار را
درنوردیده به آالرمی جهانی رســانید
که صدای آن گوش کوچک و بزرگ را
ســخت آزرد! اکنون همه مردم جهان
خــود را در معرض تهدیــدی بزرگ
میبینند که دیگر مربوط به سالهای
پیریشــان نیســت ،بلکه دقیقا در اوج
جوانی آنان را به مبارزه میطلبد .تفرد
و در نتیجه تنهایی پیامد بزرگی است
که عصر مدرن آن را برای ساکنان خود
به ارمغان آورده است! اما آن بر اثرچه
عواملی ایجاد میشود و چه پیامدهایی
را متوجه ما میکند؟ و چه کسانی را به
کام خود فرو خواهد برد؟
وزارتخانه تنهایی!
مدتــی پیش اخبــاری در جهان
منتشــر شــد مبنی بر آنکه انگلستان
بــا داشــتن جمعیــت  9میلیونی از
انســانهای تنها ،تصمیم به تأسیس
وزارتخانهای جدید به نــام وزارتخانه
تنهایی گرفته است! چرا که مشکالت
عمده این جمعیــت میلیونی نیازمند
تخصیــص توان و بودجهای مســتقل
است .این خبر پیشانی آسیبی گسترده
در عمق جوامع انســانی است؛ آسیبی
که از یک ســوی از دل جمعیت پیری
بیرون میآید که پیوسته بر تعدادشان
افزوده و متقابال از تعداد جوانان کاسته
میشود و در نتیجه هر روز شاهد اضافه
شــدن بر تعداد ســاکنین «پیر تنها»
در آپارتمانهایشــان هستیم اما از آن
دردآورتر ،افزایــش روزافزون جوانان
تنهای ســاکن آن آپارتمانهاســت!
فرآیندی که نســل بشــر را و به ویژه
نسل اقوامی خاص را بیش از سایرین،

تهدید میکند.

مسیری که
به این مقصد منتهی شد...

«ایندیویژوالیســم» یــا «فردی
گرایی» زائیده همانی است که «سبک
زندگــی مــدرن» از آن تولــد یافت.
تفکری با بنیانهای فلسفی و سیاسی
که ایســمهای زیــادی را بــه عنوان
فرزندان متعــددش تربیت کرده و به
جوامع بشــری تحویل داده است .در
تفکر فردیگرایــی که امروزه اکثریت
مــردم جهان را با خــود همراه کرده؛
هر فردی بــه دنبال جدایــی خود و
تمامی متعلقاتش از ســایرین اســت.
از فرزندان خردســال دو ساله تا پدر
و مادر یــک خانواده ،هریک در تالش
برای داشــتن اتاقی مستقل ،تلویزیون
جدا برای دسترســی به شــبکههای
مورد عالقه خود ،رایانههای مســتقل
و حتی اخیرا داشتن حمام و سرویس
بهداشتیهای مستقلند! از دورهمیهای
گرم خانوادگی اثری نیســت و شدت
آن به هر میزان که به سوی صنعتیتر
شــدن و مدرن شــدن جوامع پیش
میرویم افزون میشود ،اکنون زنان از
استقالل مالی سخن گفته و بر اساس
آن عمل میکنند تا امورات خود را از
همسرانشان سوا کنند و مردان پذیرای
این جدایی در پی کاستن از مسئولیتی
که در طول تاریخ همواره بر دوششان
بوده هستند ،فرزندان در سنین پایین
نوجوانی والدین را نسبت به مداخله در
تصمیماتشان برحذر میدارند و خود را
در انتخــاب تنهای تصمیمات بزرگ و
کوچک زندگیشان محق میشمارند.
همه اینها برای حرکت ســریعتر به
ســوی آن چیزی اســت که نامش را
رفاه و آسودگی میگذارند و همین امر
ســبب فرار کردن آنان از هرگونه رنج
با دیگران بودن و مســئولیت پذیری
منسوب به آن است.
امری که امروزه به عدم تمایل به
ازدواج کردن مگر در سنین باالی 35
سال ،مرثیه پرتکرار جدایی همسران ،یا
ازدواج بدون فرزندآوری ،یا فرزندآوری
محدود به یک یا دو منتهی شده است
و آنوقت شــاهد حضور نســلی بدون

کالبدشکافی بزرگترین دستاورد سبک زندگی مدرن

مرثیهتنهایی

فامیــل و فرزند خواهیم بود و والدینی
که هرچند امروزه ســنی حداکثر 40
ســاله دارنــد و در اوج فعالیتهــای
میانسالی و جوانیشــان کمتر به این
امورات مهم میاندیشند اما با گذر زمان
به انســانهای پیر تنهای بیمراقب و
ساکنین آپارتمانهای تنها یا خانههای
سالمندان بدل میشوند و جوانانی که
زندگیهای مجردی و به دور از به زعم
خود آزارهای یک شریک را بر هرچیز
ترجیح میدهند حتی اگر با افسردگی
و اضطــراب و بیماریهای توهم محور
همراه شوند و ذهنی سرشار از آشوب و
سرگردانی و بیهدفی نصیبشان شود.
حضــور ابزارهایی که نامشــان بر
خالف کارکردشــان «ابزارهای ارتباط
جمعی» اســت مزید بر علت میشود
و همگان در حالی کــه این ابزارهای
ارتباط جمعی را در دســت دارند و در
شــبکههای اجتماعی پرسه میزنند و
در اجتمــاع راه میروند و در میهمانی
هرچندماه یکبار خانوادگی نشستهاند
با گوشیهایی در گوششان از دیگران
خــود را متمایز میکننــد و در میان
جمع نیز تنهایی با افکار واشیا حاضر
در دستشــان را برمیگزینند .همین
ابزارهــا آنان را در تبلیغات و وبالگها
و کانالها به ســمت زندگی همراه با
بهترین امکانات شــخصی و خانوادگی
تشویق میکند و رؤیای الکچریگری را
در اذهانشان میکارد که چنانچه فرد
را به دیدن فیلم و کار در شــبکههای
اجتماعی معتاد نکند ،خود سبب غفلت
از ساختن زندگی آیندهاش خواهد شد
در بهترین حالت به کار شــبانهروزی
برای جمــعآوری ثــروت کافی برای
الکچری نشینی وامیدارد.

زهرا کیایی

بــه دالیل فوق اضافه کنید رقابت
جوانــان را بــر ســر مدرکگرائی که
بیش از مردان ،زنــان و دختران را به
خود مشــغول ساخته .اکنون کشور ما
ایران پیشــتاز همه کشورهای جهان
در حضور زنان و دخترانش در مراتب
باالی دانشــگاهی است و آن را عامل

*

فخر خــود در مجامع جهانی میداند.
افتخار بر سر پیشی گرفتن در«سبک
زندگی تنهایی» نسبت به خود جوامع
مبــدع آن! زنــان و دخترانــی که تا
میانسالیشان جمله «میخواهم درسم
را بخوانم» در برابر خواستگارانشــان
ورد زبانشــان بود و پسران ناکامیکه

تا گذراندن ســالهای سربازیشان و
بازگشــت پیروزمندانشان جایی برای
خود در میان صندلیهایاشغال شده
دانشگاهی و مشاغل اجتماعی پر شده
توسط جنس مخالفشــان نمییافتند
و در حالیکه خود توســط مادرانشان
کم مســئولیت و بلکه بیمسئولیت و

آسوده طلب تربیت یافته بودند جامعه
را خواهان خود نیافته ســر درگریبان
شکستهای عشقی و شغلی و انتخاب
تنهایی فرو میبردند.
دستاورد روانی لیبرالیسم
«واتسون» آینده پژوه بنیاد آینده
پژوهی «رند» در ایاالت متحده آمریکا
در پیشبینی بحرانهای جهان تا سال
 ، 2050تفــرد ،افســردگی ،اضطراب،
خیانت و بدهی را از جمله پررنگترین
بحرانهای بشری بر میشمرد .واژگانی
کــه همین امروز نیز بــه خوبی با آنها
آشنایید .بدون شک چنان سبک زندگی
کــه در باال از آن یاد شــد محصوالتی
اینچنیــن به دنبال خواهد داشــت و
بدهی همان چیزی اســت که امروزه
اغلــب مردمان جهان برای دســتیابی
به زندگی که رسانهها برایشان متصور
شــدهاند خانــه و ماشــین و ازدواج و
ابزارهای منازلشان را بدهکارند ،و حتی
مســافرتهای آنچنانیشــان را .و اوج
گیری خیانتهای زوجین یا شــرکای
مالی و تجاری و سیاســی و غیره را نیز
همگان شاهدند .این دستاورد تفکری
اســت که نامش را لیبرالیســم نهادند
و ســبک زندگی مولود آن را در همه
جوامع جهانی با ابزار رسانهها گستردند
و به آن مفتخرند .اما اندیشمندانی که
نمیتوانند چشــم بر روی تهدیدهای
دهشتانگیز نسل بشــر ببندند آن را
هشدار داده و میدهند .میلیونها نفر
از مــردم جهان در حالــی که خود را
مسیحی یا مسلمان مینامند و یا خود
را چینی یا روســی یا ایرانی و آلمانی
میشناسند پیش از همه این نسبتهای
دینی و ملی و فرهنگی ،گویی وجودشان
به تفکرات لیبرالیسم آمیخته اما آن را
نمیشناسند زیرا شاخ و برگهایش را
نمیدانند و صرفا آن را یک تفکر فلسفی
یا سیاسی تصور کردهاند ،اما آن چیزی
است که روانشناسان و جامعهشناسان
را موظف میکند تا به آسیبشناسیش
بپردازنــد و مردمان را به شــناخت و
آشنایی با پیامدهای روانی و اجتماعیش
آگاه کنند.
مرثیه تنهایی
اینکه امروز در کشــورهای مهد

«سبک زندگی مدرن» که برای مردم
جهان زندگی سرشار از آرامش و نیک
بختی را وعده میدهد و تصویر خود را
به عنوان ســرزمین موعود در ذهن و
دل مردمان جهان حک کرده است تا
کوچک و بزرگ سالمت جسم و روان
را در ورود و سکونت در آن سرزمینها
بدانند یا اگر توانشــان نمیرسد در
ســرزمین محل زندگیشان ،خود و
اطرافیانشــان را با آن مشابهســازی
کننــد ،به نقطهای رســیدهاند که با
تأسیس وزارتخانه تنهایی و تصویب
قوانینــی اینچنینی کــه زنان مجرد
تنها میتوانند برای پاسخ به نیازهای
عاطفیشان  50دالر بپردازند تا آنکه
فقط بر شانههای یک مرد سر بگذارند
بیانگر یک رخداد دهشــتناک برای
تمدن غــرب و آرمانهــا و تفکرات
فلسفی و سبک زندگی آن است ،و این
دقیقا همان مرثیهای است که باید بر
نسل دلبسته به وعدههای لیبرالیسم
سر داد ،زنان و مردانی که تنهایی را
از جوانی تجربه میکنند و به گدایی
عاطفه و خرید عشق میپردازند .اگر
به کشور خودمان هم نگاهی بیندازیم،
با افرادی مواجه میشویم که بیارتباط
بــه عقاید دینمدارانشــان مجریان
سبک زندگی و تفکر ایسمهای ورودی
از ســرزمینهای آنگلوساکسونیند و
طبعا مبتال به همان رنجها و آسیبها.
بدون شک این مرثیه را باید بر پیکر
عشقهای بیجان و عواطف خاموش
و عالیــق تجارت مدار آنان نیز ســر
داد .مرثیــهای برای دردی که به آن
افتخــار میکنند و افســردگیها و
بیماریهای شخصیتی و هویتیش را
میستایند و درحالی که چراغ شادابی
و سالمتشــان رو به افول است کف
میزنند و خندههای بیمارگون ســر
میدهنــد و بر همان حــال زندگی
خویش را به پایان نامیمون و تاریکش
منتهی میکنند .تاریکیای که میرود
تا اجتماعات را با بحرانهای عظیمی
چون پیرهای تنها و افســرده و بیمار
و نابودی نســل و اجتماع آنان مواجه
کند.
* دکترای روانشناسی

زیانهای انتصاب افراد
بدون در نظر گرفتن
ویژگیهایشخصیتی
شهریار هنر

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که برای انجام کاری به
یک اداره مراجعه نمودهاید .قاعدتاً اولین اقدام شما در این مراجعه
درخواست راهنمایی از متصدی گیشه راهنمایی یا از نگهبان درب
ورودی اســت .لیکن با فردی عبوس برخورد میکنید که جواب
سالم شــما را هم با سر میدهد و در پاسخ شما فیالمثل فقط
به گفتن «طبقه سوم» اکتفا مینماید .یا برای طی مراحل اخذ
جواز ســاختمانی به شهرداری ،بخشداری یا فرمانداری میروید
اما مســئول مربوطه در همان بدو ورود با رفتاری غیرمنتظره به
شما میگوید نمیشود .این درحالیست که شما به درستی فکر
میکنید که طبیعیترین حق شــما ارائه توضیحات و راهنمایی
توأم با احترام از جانب آن کارمند است .یا خواستهاید با رئیس
یا معاون یک اداره صحبت کنید و مدت طوالنی پشــت در اتاق
او معطل شــدهاید و نهایتاً متوجه شــدید که ایشان با دوستش
در اتاق بوده یا اص ً
ال کســی در اتاق او نبوده اســت .یا در حال
ً
تماشای تلویزیون متوجه شــدید که مجری ظاهرا پرانرژی ،به
شــکل توهینآمیزی با مخاطب صحبت مینماید و شما تصمیم
گرفتید به سرعت کانال تلویزیون را تغییر دهید و....
اکثر ما بخش مهمی از وقتمان را در ارتباط واقعی یا مجازی با
تشکیالت دولتی ،اعم از نهادها ،سازمانها و رسانهها میگذرانیم.
هر گونه ناهنجاری و تنش در این ارتباط به شــکل استرسهای
قوی وارده بر روان ما تعریف میشــود .این کنشها و واکنشها
نــه تنها بر آرامش جامعه تأثیر منفی دارد بلکه میتوان در ابعاد
مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،سیاســی و اقتصادی شاهد تأثیرات
این ارتباط ناهنجار بود .اینکه برخی از ما آموختهایم که با حالت
کرنش و التماس به ســازمانها مراجعه کنیم یا حتماً هدیهای
(حداقل یک جعبه شیرینی) برای فالن مسئول یا کارمند ببریم تا
حداقل برخوردی مؤدبانه با ما داشته باشند ،یا در بسیاری ادارات
شاهد درگیری ارباب رجوع و کارمندان هستیم ،نشاندهنده یک
ناهنجاری فرهنگی است .اینکه کارمندان بجای انجام کار ارباب
رجوع سرشان را با گوشی موبایل گرم میکنند یا اینکه باالترین

آموزش و فرهنگسازی ،پیشنیاز بهرهبرداری مطلوب در عرصههای مختلف جامعه
احمدرضا هدایتی

امروزه به علت پیچیدگی و گاهی بدیع بودن مسائل زندگی اجتماعی ،نهتنها
اخــذ نتیجه مطلوب از اجرای طرحها و برنامهها و بهخصوص اســتفاده از ابزار و
روشهای نوین ،مستلزم تهیه و تأمین پیشنیازهای مرتبط با موضوع است ،بلکه
در بسیاری از موارد ،کمتوجهی به این نکته میتواند ،نتیجه معکوس در پیداشته
و برای کشور و جامعه و حتی محیطزیست ،خسارتآفرین و زیانبار باشد.
در واقع در اینگونه امور ،حتماً باید قبل از اجرا یا بهرهبرداری ،زیرساختهای
فنی ،فرهنگی و قانونی مورد نیاز فراهم و سپس اقدامات ثانوی بهعمل آید ،البته
همانگونه که اشاره شد ،این موضوع فقط به پروژههای عمرانی محدود نمیشود،
بلکه مســائل علمی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و حتی نظامی را نیز
شامل میشود.

چند مثال از پیش نیاز آموزش و فرهنگسازی

به عنوان مثال؛ در بخش فنی ،استفاده از ابزاری مانند اینترنت ،فضای مجازی،
ماهواره و حتی بازیهای رایانهای ،بدون فرهنگســازی و وضع قوانین بازدارنده،
میتواند مشــکالت اخالقی و فرهنگی و مخاطرات امنیتی اجتماعی متعددی را
به کشور و جامعه تحمیل نموده و حتی منجر به ایجاد تردید و تزلزل در مبانی
اعتقادی افراد گشته و بهتدریج اصول و ارزشهای اجتماعی و دینی جامعه را به
نفع بیگانگان ،دچار تغییر نماید.
این موضوع به قدری حائز اهمیت است که حتی برای سردمداران کشورهای
مدعی آزادی مانند؛ فرانسه ،انگلیس و حتی آمریکا و روسیه نیز به یک دغدغه جدی
تبدیل شده است و اگرچه در اکثر موارد ،تولیدات در این حوزهها کام ًال همسو با
سیاستهای فرهنگی و اجتماعی غربیها صورت میگیرد و با اینکه معموالً در
کشورهای مورد اشــاره ،نظارتهای سختگیرانهای بر فرآیند انجام کارها وجود
دارد ،اما بهنظر میرسد ،در پارهای از امور از جمله موضوع فضای مجازی ،کنترل
حتی از دست کشورهای سازنده و پیشرو نیز خارج شده است.
اوایل مواجهه با
همان
البته برخی از کشــورها مانند ژاپن و کــره جنوبی ،از
ِ
«هیتلــر» در کتاب «نبرد من» فرمول معروفی را در زمینه «پروپاگاندا» مطرح
میکند که شــیوه بنیادین در تبلیغات جهان امروز بر اساس این فرمول واقع شده
و آن عبارت اســت از اینکه« :وقتی میخواهید جامعهای را به سوی چیزی بکشید،
حیوانیترین و پستترین غریزه او را نشانه پروپاگاند یا تبلیغات خود قرار دهید .غده
آب دهان او را برای یک آگهی کنسرو و غریزه جنسی او را برای آگهی یک جوراب یا
یک اتومبیل آخرین سیستم تحریک کنید» .شاید شما هم به کرار از دیدن پرتعداد
بیلبوردهای تبلیغاتی در شهر به ستوه آمده باشید ،و یا هنگام تماشای تلویزیون و دیدن
پیامهای بازرگانی ،از خود پرسیدهاید که چه ارتباطی بین یک خانم زیبا روی هفت
قلم آرایش کرده با فرش ماشینی یا روغن مایع و دیگر اقالم خوراکی و غیرخوراکی
میتواند وجود داشته باشد ،یا شاهد ابتذال تبلیغاتی که در رسانههای مجازی وجود
دارد بودهاید ،و این موارد و صدها نمونه دیگر ذهن شما را درگیر سؤاالتی کرده باشد.
ناگفته نماند که اگر بتوان با تســامح زیاد لفظ «سالم» را بر رسانههای ایران اطالق
کرد ،رسانههای ما سالمترین رسانههای دنیا هستند ،اما با این حال از اطالق شیوه
جهانی تبلیغات که بر اساس فرمول مذکور است مستثناء و خارج نشدهاند .از اینرو
در تبلیغات بانکها شــاهد این حقیقت تلخ هستیم که برای جذب سرمایه مردم از
جاذبههای مادی جوایز گرانبها ،خانههای لوکس ،اتومبیلهای گرانقیمت ،سکه و
طال و دهها زرق و برق گوناگون دیگر گرفته تا ساختمانهای چشمگیر و تجمالتی در
بهترین نقاط شهر که خود یکی از شیوههای تبلیغاتی است بهره میجویند که بنابر
همان فرمول معروف و مرســو ِم «پستترین غریزه بشر» ،مادیگرایی و دنیادوستی
افراد را نشانه رفتهاند و با این مانور زرق و برق ،دیده و عقل وی را سحر میکنند.
مثال بانک از اینرو زده شــد که با مســئله این یادداشت مرتبط است .در واقع
مسئلهای که این یادداشت پس از مقدمه فوق به دنبال آن میرود در گرو پاسخ به

معرفی کتاب

کاهش جمعیت

فاجعه تقلیل ازدواج و تحدید نسل
کتاب کاهش جمعیت (فاجعه تقلیل ازدواج و تحدید نســل) از ســری
کتابهای سبک زندگی اسالمی است که به موضوع ازدواج و تشکیل خانواده
و همچنین اهمیت فرزندآوری و تکثیر نسل به عنوان یکی از موضوعات مهم
این روزهای جامعه اختصاص دارد.
این کتاب دارای ســرفصلهای مهمی همچون؛ ازدواج؛ بنیان قدســی،
جوهر زندگی و ضامن حیات ملی ،ضرورت بحث ازدواج و اهمیت کلی آن،
اهمیت ازدواج در فرهنگ و تعالیم اسالم ،آثار ،منافع و کارکردهای ازدواج و
تشکیل خانواده ،مباحثی در اصول ازدواج به سبک اسالمی ،ازدواج و تشکیل
خانواده از نگاه رهبری نظام جمهوری اسالمی ایران ،جمعیت و نقش آن در
مشارکت عمومی و تقویت اقتدار ملی ،اهمیت فزونی جمعیت و تکثیر نسل
در نگاه قرآن و روایات ،تحوالت تاریخی جمعیت ایران از آغاز تاکنون ،دیدگاه
جمعیتی رهبری نظام جمهوری اسالمی ایران و ...میباشد.
نویســنده این کتاب که به تازگــی و در پی تأکیدهای رهبر انقالب در
موضوعات فوق نوشته شده ،علی معصومی است و ناشر آن موسسه فرهنگی
هنری قدر والیت میباشد.

این نوع از پدیدههای اجتماعی ،تالش کردهاند تا برای جلوگیری از آســیبهای
فرهنگی و اجتماعی یا امنیتی و اقتصادی ،از طریق فرهنگسازی و قانونگذاری
مناسب و همچنین طراحی و ارائه پیامرسانهای ملی و ایجاد تنوع در برنامههای
رادیو تلویزیونی خود ،زمینه گرایش مردم به سمت اخبار و برنامههای هدفمند و
جهتدار خارجی را از بین ببرند.
بهعنوان مثال؛ کره جنوبی توانســته اســت با طراحی و ارائه پیامرسان ملی،
بیش از  85درصد از شهروندان خود را به استفاده از پیامرسان داخلی ترغیب و
تا حدود زیادی بر مشکل فائق آید و بسیاری از کشورها از جمله؛ روسیه ،چین و
حتی انگلستان استفاده از اپلیکیشنهای پیامرسان ناهمسو مانند؛ وایبر ،واتسآپ
و تلگرام را بسیار محدود و یا ممنوع کردهاند ،این در حالی است که متأسفانه در
کشور ما هنوز اقدام چندانی برای رفع این مشکل صورت نگرفته است.

از آنجا که حفظ مصالح کشور و رعایت منافع جامعه از اهمیت فوقالعادهای
برخوردار است ،لذا اطالعرسانی و شفافسازی اطالعات ،یکی دیگر از موضوعات
نیازمند نهادینه شدن و فرهنگسازی است که اوالً نباید دستخوش افراط و تفریط
شود و ثانیاً همزمان با سیاستگذاری کلی و کالن در این زمینه ،باید تدابیر الزم
برای ارتقاء بلوغ فکری جامعه و افزایش حساسیتهای امنیتی در اصحاب رسانه،
برای استفاده مطلوب از این فرصت اندیشیده شود.
مثال دیگر میتواند فرهنگسازی در عرصههای سیاسی باشد .تجارب برگزاری
بیش از  30انتخابات مختلف در کشــور ثابت کرده که استفاده اصولی و درست
از مشارکت مردم در انتخابات مختلف نیز ،عالوه بر ضرورت بازنگری در فرایند و
مراحل مختلف برگزاری انواع انتخابات جاری در کشور ،شدیدا ً نیازمند فرهنگسازی
و ایضاً اصالح نظام فکری و ساختار سیاسی کشور در این بخش است.

اهمیت این مسئله وقتی بیشتر آشکار میشود ،که وعده و وعیدها و شیوههای
تبلیغاتــی برخی از کاندیداها در انتخابات مختلف و نتایج کار منتخبین مردم در
ســطوح مختلف مدیریتی ،از جمله مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی
شهر و روستا و همچنین معیارهای گزینشی افراد جامعه برای انتخاب کاندیدای
موردنظر در سالهای اخیر را مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم.
نقادی و نقد کردن عملکرد مسئولین و دستگاههای دولتی نمونهای دیگر و امر
پسندیدهای است که اگر از دایره انصاف خارج و به سیاهنمایی و تخریب منجر یا به
معرکهای برای طرح اختالفات جناحی و حزبی تبدیل شود ،بسیار مخرب و زیانبار
است و رعایت این نکته نیز همانند سایر موارد فوقالذکر ،مستلزم فرهنگسازی و
بیان اثرات داخلی و خارجی نقادی غیرمنصفانه بر روند اجرای امور و حفظ منافع
کشور و مصالح جامعه است.
بدیهی اســت که بــا توجه به شــمولیت این موضوع به مســائل مختلف،
فرهنگســازی در بسیاری از دیگر موضوعات مانند؛ گردشگری ،ترافیک شهری،
استفاده از امکانات و خدمات شهری ،آپارتماننشینی و امثال آن نیز مصداق داشته
و دارای اهمیت فراوان اســت و لذا در این موارد نیز نباید ایجاد زیرســاختهای
فرهنگی و قانونی و سایر پیشنیازهای اجرایی مورد غفلت قرار گیرد.
طبیعی اســت؛ در این رابطه ،بیشــترین نقش بر عهده نظام آموزشی بهویژه
مدارس و همچنین دانشگاهها و حوزههای علمیه و سایر بخشهای فرهنگی قرار
دارد ،اما این موضوع ،به معنای سلب مسئولیت از دیگر ارکان و اجزای نظام اسالمی
نیســت و هر ســازمان و نهادی و حتی هر خانوادهای ،متناسب با مسئولیتهای
محوله ،در تحقق این مهم نقش و وظیفه دارد.
در عین حال باید توجه داشــته باشیم که؛ در هر صورت حفظ نظام اسالمی
و همچنین منافع و مصالح مردم و کشــور در اولویت قرار دارد و این کلیدواژهای
اســت که در جریان قانونگذاری و فرهنگسازی باید بهطور صریح و روشن برای
مسئولین و افکار عمومی جامعه تشریح و توضیح داده شود.

وقتی تمام شئون انسانی در خدمت اقتصاد قرارگیرد

بانک ،رسانه و پروپاگاندا
داود موذنیان

مقابل «اصالت توسعه» ،اسالم «اصالت
در نقطه
ِ
تکامل و تعالی» را معرفی میکند که هدف آن
برخالف نظریه توسعه ،ارزشها و آرمانهای مقدس
و واالی الهی و انسانی است و اقتصاد ،پیشرفت و
تکنولوژی باید در راستای تعالی انسانی باشد نه در
مسیر توسعه اقتصادی و سرمایهداری.

❖

سؤال پیشرو قرار دارد که عبارت است از اینکه چرا رسانههای ما از این فرمول واحد
جهانی که در تضاد با آموزههای شــریعت اسالم و اصول و اهداف حکومت اسالمی
است بهره میجویند؟
پیروی از نسخه جهانی تبلیغات اغواکننده در داخل کشور
اینکه چرا در نظام جمهوری اسالمی که هدفش به اقتضاء قید اسالمیت ،تکامل

و تعالی انسانها است نیز همانند نظام مستولی بر دنیای امروز که مبتنی بر «اصل
توسعه»  -آ ن هم ملخص در اقتصاد به نحوی که سایر وجوه مرتبط با توسعه مانند
توسعه فرهنگی و آموزش و پرورش ،ذیل برنامه «توسعه اقتصادی» تعریف و برنامهریزی
میشوند -در تبلیغات به معنای اعم و نیز در تبلیغات به معنای اخص که همان موضوع
یادداشت پیشرو است طبق فرمول جهانی «پستترین غریزه» پیش میرود را باید
در جایگزین شدن «اصالت توسعه» به جای «اصالت تکامل و تعالی» جستوجو کرد.
شهید آوینی در کتاب «توسعه و مبانی تمدن غرب» آرمان توسعه یافتگی را زاییده
اصالت بخشیدن به رشد اقتصادی و غلبه اقتصاد بر تمامی وجوه بشر معرفی کرده
و مینویسد« :آنچه باعث شده تا بشر غربی برای اقتصاد اینچنین مقامی قائل باشد
مادهگرایی و نسیان حق است».
تفاوت دیدگاه اسالم و نظام سرمایهداری
مقابل «اصالت توسعه» ،اسالم «اصالت تکامل و تعالی» را معرفی میکند
در نقطه ِ
که هدف آن برخالف نظریه توسعه ،ارزشها و آرمانهای مقدس و واالی الهی و انسانی
است و اقتصاد ،پیشرفت و تکنولوژی باید در راستای تعالی انسانی باشد نه در مسیر
توسعه اقتصادی و سرمایهداری .در واقع در اصل اخیر ،اقتصاد فینفسه دارای اصالت
نیست بلکه طریقت دارد .بر این اساس ،دیگر نمیتوان به هر شکلی بدان دست یافت
بلکه از آنجا که هدف ،تعالی انســانیت بر مدار مولفههای توحیدی است ،طریق نیز
باید از سنخ هدف باشد تا منتهی به مطلوب شود .پس دیگر نمیتوان با هر وسیلهای
به هدف رسید چراکه هدف تعالی انسانیت است و این با هر وسیله و طریقی سنخیت
و سازگاری ندارد .بنابراین ،در چنین نظامی با «هدف تعالی» ،این اقتصاد است که
باید در خدمت تکامل و تعالی انســانیت قرار گیرد و فرمولهای علم اقتصاد باید با
فطرت ،تعالی روح و اهداف متعالی که خداوند برای بشریت ترسیم کرده همکفو و در
مسیر آنها باشند ،نه اینکه تمامی وجوه و شئون انسانی در خدمت اقتصاد قرار گیرد
و در مسیر آن تقلیل ،تغییر و یا نابود گردند آنگونه که در تمدن ماتریالیستی غرب
صورت گرفت .در نظام اندیشهای اسالمی پیشرفت و توسعهای (البته لفظ توسعه در
اینجا با مسامحه همراه است) معتبر است که در مسیر تعالی روح بشر باشد ،و تعالی
روح نیز نه در گرو توســعه اقتصادی صرف ،که متوقف بر پرهیز از فزونطلبی ،نفی
تکاثر و حرص و آز ،منع اســراف و تبذیر ،پیروی از یک الگوی متعادل و معقول و
متناسب با فطرت آدمی و نیازهای حقیقی وی و نفی شهوترانی و هواپرستی است.
حال برگردیم به همان کلیدواژه «پستترین غریزه» و چرایی استفاده از این فرمول
در تبلیغات رسانهای به ویژه در بحث مورد نظر یعنی بانکها .شاید تا اینجا مقداری
پاســخ روشن شده است کهاشکال کار در کجاست؛ جایگزین شدن «اصل توسعه»
و آرمان توســعهیافتگی غربی به جای «اصل تکامل و تعالی اسالمی» در برنامهها و
سیاستگذاریهای دولتها.
هنگامی که برخالف تاکیدات مقام معظم رهبری براشتباه بودن لفظ توسعه و
رد این مفهوم ،توسعه اقتصادی و آرمان توسعهیافتگی جزو اولویتهای دولتها و
برنامههایشان و سندهای چشمانداز و راهبردی کشور قرار میگیرد ،دیگر خیلی جای
تعجب ندارد که شیوه تبلیغی در رسانهها براساس پستترین غرائز انسانی تعریف
شود ،چراکه هر لفظی بار معنایی و مفهومی دارد و هر مفهومی مقتضیاتی .اینکه
بگوییم ما «توسعه» را با مولفههای اسالمی پیش میبریم در خوشبینانهترین حالت،

در نظام اندیشهای اسالمی ،پیشرفت و توسعهای معتبر است
که در مسیر تعالی روح بشر باشد ،و تعالی روح نیز نه در گرو
توسعه اقتصادی صرف ،که متوقف بر پرهیز از فزونطلبی ،نفی
تکاثر و حرص و آز ،منع اسراف و تبذیر ،پیروی از یک الگوی
متعادل و معقول و متناسب با فطرت آدمی و نیازهای حقیقی
وی و نفی شهوترانی و هواپرستی است.

❖

خودفریبی و نادانی و در نگاهی غیرخوشبینانه ،پوپولیسم و فریب افکارعمومی و
حرکت در امواج جهانی امپریالیزم است .همانگونه که گفته شد آرمان توسعهیافتگی
زاییده اصالت بخشیدن به رشد اقتصادی و غلبه اقتصاد بر تمامی وجوه بشری است
و این آرمان مقتضیاتی دارد که از جمله آنها در زمینه تبلیغات« ،حیوانیترین و
پستترین غریزه آدمی» را نشانه پروپاگاند خود قرار دادن است .براین اساس در
نظامی که مبتنی بر «اصالت توسعه» که خود بر بنمایههای ماتریالیستی و غرایز
مادی بناشده ،طبیعی است که رسانه در یک تبلیغ ،نازلترین غریزه انسانی اعم از
شهوت جنسی یا شهوت مادیگرایی و حرص و طمع و مالدوستی وی را هدف
قرار دهد و از این راه جذب مشتری کند ،چراکه در این نظامها اصالت با سود است
آنهم سود محض و البشرط ،و هر آنچه که در مقابل این سود باشد باید کنار رود
و از آنجا که سود محض در تقابل آشکاری با فضائل اخالقی و تعالی انسانی است
پس راهی نیست جزء نابودی اخالقیات و مقتضیات تعالی روحانی .لذا استفاده از
فرمول مذکور برای جذب مشتری بیشتر و به دنبال آن سرمایه و سود فراوانتر در
نظام مبتنی بر توسعه امری بسیار متداول و عادی است ،پس اگر بانک یا موسسه
مالی برای تبلیغ و جذب مشتری ،شهوت مالدوستی و دنیاگرائی انسانها را هدف
گرفت و مانوری شــهوتانگیز از زرق و برق طال و پول گرفته تا ویالهای مجلل و
خودروهای گرانقیمت را در مقابل چشــمان مخاطبین رسانه به نمایش گذاشت،
خیلی جای تعجب ندارد چراکه بر اقتضای اصالت توسعه و مقتضیات آن عمل کرده،
سؤال اینجاست که در کشوری که دارای حکومت اسالمی است چرا باید برنامهها و
سیاستگذاریهای دولتها مبتنی بر اصل توسعه صورت پذیرد؟

مسئول دولتی یک شهرستان در باالترین جلسه اداری با ناپختگی
قابل مالحظه عنوان میکند که او شیشلیکخور است ،نمایانگر
وجود اختالل جدی در سیستم سازمانی دولتی است.
در واقع ســازمانها چیزی جدا از افراد نیستند .سازمانها به
صورت سیســتمهایی تعریف میشــوند که مهمترین اجزاء آنها
افراد هســتند .لذا اگر جزء یا اجزایی از سازمان دچار ناهنجاری
باشــد حتما کل سیستم متأثر میشود .کارکنان دولت از طریق
ســازوکارهایی بکار گمارده میشــوند و با دورههای آموزشی،
در طول مدت خدمت تالش میشــود ســطح کارایی و رفتاری
آنهــا ارتقاء یابد ،اما آیا این تالشها مفید و کافی بوده اســت؟
مهمتریــن ابزار کنترل و بهــره گرفتن از توانمندی کارکنان در
محیط سازمانها ،پروندههایی است که برای آنها تشکیل میشود.
فیالمثل پرونده کارگزینی نشاندهنده کارایی و انضباط ،پرونده
گزینش نمایانگر رفتار دینی ،تعهد و اخالق و پرونده حراســتی
مبین رفتار اجتماعی و سیاســی کارکنان است ،لیکن در عمل
شــاهد هســتیم که این پروندهها در انتخاب و انتصاب درست
کارکنان کارایی ندارند .لذا پیشــنهاد میشــود مدیریت منابع
انســانی با بکارگیری علوم روانشــناختی ،اعم از روانشناســی
سازمانی ،روانشناسی بالینی و مشاوره و شناخت دقیق ویژگیهای
شــخصیتی و توانمندیهای ذهنی و روانی افراد ،گام مؤثری در
ارتقاء سازمانها بردارد .در این پیشنهاد تشکیل تیمهای متمرکز
روانشناسی برای استخدام ،بکارگیری در پستهای مناسب و رفع
ناهنجاریهای رفتاری در طول خدمت مد نظر است.
در صورت عملی شــدن پیشنهاد فوق ،ســازمان میتواند با
شــناخت دقیق از ویژگیهای شخصیتی و توانمندیهای ذهنی
کارکنان ،از بروز خســارات و مشکالت مرتبط پیشگیری نماید.
برای نمونه ،فردی با شــخصیت انزوا طلب قاعدتا به درد روابط
عمومی یا راهنمایی ارباب رجوع نمیخورد و بهتر است در بایگانی
مشغول بکار شود .یا افراد دارای شخصیت ضد اجتماعی ،با وجود
تأثیر بســیار خوبی که در برخورد اول میگذارند ،در پستهای
حساسی مانند شــهردار و فرماندار و بخشدار منشأ آسیبهای
فراوانی برای ســازمان و جامعه میشوند ،لذا شناسایی و درمان
آنها از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است .گاهی مالحظه میشود
که گزینش افراد برای پســتهای مختلف بسیار سطحی اتفاق
میافتد .فامیل بودن ،هم شــهری بــودن یا حتی مجیزگویی از
معیارهای انتخاب برخی افراد در پستهای گوناگون است .برخی
افراد نیز با همراهی با جریانات سیاسی برخی مشاغل تخصصی را
بدست میآورند که نمونههایی از دادن پست برای جبران فعالیت
برخی افراد در زمان انتخابات دیده شده است .واحد روانشناسی
در ســازمانها با تشکیل پروندههای کارآمد میتواند جلوی این
انتصابهای زیانبار را بگیرد.
یکی دیگر از فواید تشــکیل واحد روانشناسی در سازمانها
اصالح رفتارهای ناهنجار کارکنان دارای مشــکل رفتاری است.
مدیریت ســازمان با مشاهده رفتار غیرعادی هر یک از کارکنان
میتواند وی را برای درمان و اصالح رفتار به واحد روانشناســی
ارجاع دهــد .همچنین واحدهای روانشناســی میتوانند نقش
مهمی در ارتقاء شــغلی کارشناسان ایفا نمایند .هماکنون شاهد
هستیم که تعداد کثیری کارشناس خبره و عالی در سازمانهای
دولتی مشغول به کارند لیکن کارایی ایشان بسیار محدود است.
فیالمثل مشکلی به عالیترین مقام سازمان منعکس میشود ،وی
موضوع را طی دستوری به کارشناسان ارجاع میدهد ،کارشناسان
مربوطه عیناً موضوع را طی مکاتبه به واحدهای پایین دستی برای
بررسی و اقدام الزم و اعالم نتیجه ارجاع میدهند .این داستان تا
پایینترین سطح سازمان ادامه مییابد و در نهایت اغلب پس از
باطل نمودن دهها و صدها برگ کاغذ ،نامه آخر بایگانی میشود.
این اتفاق بدلیل ناتوانی کارشناسان در اقدام کارشناسی مناسب
رخ میدهد .در حال حاضر معیار ارتقاء شــغلی ،سنوات ،نمرات
ارزشــیابی و ساعات آموزش کارکنان اســت در حالیکه به نظر
میرسد مهمترین مالک در این فرآیند ،سطح هوش و خالقیت
و البته انگیزهمندی کارشناســان است .تشخیص این عوامل از
وظایف واحدهای روانشناسی در سازمان خواهد بود.

