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صاف و ساده

درباره کتاب «حضور  و  انصراف»، خاطرات آیت اهللا هاشمی رفسنجانی  در  سال  ُپرتالطم  ۱۳۷۸
کلماتی چو  تیشه  فرهاد

خاطرات جدید آیت اهللا هاشمی رفســنجانی، بعد از کش وقوس فراوان، این هفته وارد بازار کتاب شــد و 
در دســترس عالقه مندان قرار گرفت. کتاب «حضور و انصراف»، خاطرات ســال ُپرتالطم ۱۳۷۸ را دربرگرفته 
است. هاشمی، از اولین روز سال ۱۳۶۰ تا واپسین غروب حیات ُپربارش، کارنامه روزانه خود را به رشته تحریر 
درآورده که ســندی منحصربه فرد در تاریخ معاصر ایران به شمار می رود و حاوی ناگفته های فراوانی است. 
در خاطرات هاشمی، گرچه سبک مختصرنویسی و اشارات ضمنی و گاه رمزگونه، وجه غالب یادداشت  ها را 
تشکیل می  دهد، اما مشخص است او مانند فردی که از خارج گود، عملکرد کنشگران اجرائی کشور را پایش 
می  کند، به بیان تحلیلی و دقیق از وقایع و رویدادها می  پردازد و چنین نگرشــی برای مورخان و عالقه مندان 
سیاست، بسیار مغتنم، ارزشمند و قابل استفاده است. پیش از دولت سازندگی، افتراقی میان دولت و حاکمیت 
دیده نمی شد. جناح راست، توان مهم و تأثیرگذاری نداشت که بتواند باعث ناهماهنگی جدی شود. دوره اول 
هاشــمی، هماهنگی مطلوب میان دولت و حاکمیت بود و تضعیف دولت سازندگی از سوی جناح چپ که 
خارج از حاکمیت بودند، اثر چندانی نمی گذاشت. ناهماهنگی ها، از دوره دوم دولت  هاشمی   کلید خورد و آثار 
منفی اش را بر جای  گذاشــت. اولین عالمت افتراق، ابتدا ریاست جمهوری خود را نشان داد، ولی چون هنوز 
هماهنگی و وحدت  نظر در یک حدی وجود داشت، چندان مؤثر واقع نشد. کم کم عالئمی از اختالف  نظر بروز 
کرد که عمق چندانی نداشت و ظاهرا با گفت وگو رفع می شد. شاید بتوان گفت عده ای می کوشیدند اختالف 
تأثیرگــذار میان رئیس جمهور و رهبــری به وجود آورند و آن را تعمیق  بخشــند. صحبت انتقادی از تهاجم 
فرهنگی، تجمل گرایی، ثروت های  بادآورده، سیاسی شــدن  دانشگاه ها و نیز نقد سیاست  خارجی، به تدریج در 
رسانه های جناح راست، سایت ها، مجالت، صداوسیما و تریبون های نمازجمعه و منابر مساجد، ظاهر شد و به 
بهانه های مختلف، حمالتی را متوجه دولت کردند. با انتخابات دوم خرداد سال ۱۳۷۶ انتقال قدرت اجرائی 
به مالیمت انجام شــد و برخالف پیش بینی ها از پیروزی حتمی ناطق نوری، خاتمی به پیروزی رســید. جناح 
چپ، خوب می دانست که بدون پشتیبانی قوی هاشمی از سالمت صندوق های رأی و خطبه بسیار تأثیرگذار 
هفته قبل از انتخابات، حماسه دوم خرداد حادث نمی شد و آنها رنگ ریاست جمهوری را نمی دیدند، اما بعد 
از پیروزی، هاشمی را سیبل حمالت خود کردند و اوج این تخریب در جریان انتخابات مجلس ششم در سال 
۱۳۷۸ اتفاق افتاد که این کتاب، روایتگر آن روزهای تأسف بار است. هاشمی ، با درک مخاطرات تحریک افکار 
عمومی و ُتندکردن مطالبات، توصیه می کرد ضمن حفظ آزادی و نشاط سیاسی پدیدآمده، امکان سوءاستفاده 
عناصر افراطی را مهار کنند تا فضای سیاسی به سمت آشوب و ناآرامی نرود. خاتمی، گرچه همواره بر رعایت 
اعتدال تأکید داشت، اما مهار عناصر ُتندرو از توانش خارج بود. همان طورکه در خاطرات می خوانید، در سال 
۱۳۷۸ تخریب سازمان یافته هاشمی شدت گرفت. مطبوعات ُتندرو، تصویر مخوف و معوجی از او برای افکار 
عمومی ترسیم کردند که انگار پدرخوانده مافیای قدرت، همه فعل و انفعاالت را در پشت پرده کنترل می کند 
و قدرت اصلی را در چنگ خود دارد. ُتندروهای چپ و راســت از این تخریب شادمان بودند و نقش آفرینی او 
در عرصه سیاست را ُمخل امیال خود می انگاشتند. غالب نیروهای دوم خرداد، امروز با حسرت و اندوه از آن 
دوران یاد می کنند و تخریب هاشــمی را به عنوان اشتباه بزرگ استراتژیک خودشان پذیرفته اند، اما دیگر چه 
سود! انتظار هاشمی این بود رأی قاطع مردم در دوم خرداد، موتور محرکی برای جلب سرمایه گذاری خارجی 
و گشوده شــدن گره های کور سیاســی در ارتباط معقول و منطقی با بلوک غرب و کاستن از ضربات مرتبط با 
دشمنی آمریکا باشد و نتیجه بذرهای کاشته شده در دوران سازندگی، کشور را به سمت رونق اقتصادی ببرد 
و با بهبود قابل مالحظه وضعیت معیشــتی و زیســت مردم، به خصوص اقشار محروم، میوه شیرین جامعه 
الگوی مردمی در چارچوب قوانین اســالمی، حاصل شــود. مع االسف چنین نشــد و بحران های جدیدی از 
طریق تقابل نیروهای چپ و راســت و به صورت دولت و حاکمیت، به منصه ظهور رســید و انرژی مدیران و 
مسئوالن نظام، صرف مهار این بحران های مستمر و فزاینده شد. با تحریکات رسانه های ُتندرو و شعله ورکردن 
اختالفات جناحی توسط شبکه های فارسی زبان ماهواره ای، جناح راست و نیروهای سنتی که در هسته اصلی 
قدرت حضور داشتند، احساس خطر جدی کردند و با فعال  شدن برخی نهادها، صحبت از بروز هر ۹ روز یك 
بحران شــد. این بحران های پیاپی و فرساینده، به زیان توســعه اقتصادی و سازندگی کشور تمام شد. دولت 
اصالحات، در ســال ۱۳۷۸ با بحران های کمرشــکن و هولناکی دســت و پنجه نرم کرد که گوشه هایی از آثار 
آن را در خاطرات می خوانید. مهم ترین بحران، رویداد تلخ حمله به کوی دانشــگاه تهران و تبعات بعدی آن 
بود. وقایع دیگر از جمله، اســتیضاح ناموفق وزیر ارشــاد، توقیف روزنامه سالم، خبر خودکشی سعید امامی، 
عامل ماجرای قتل های زنجیره ای، اســتعفای سّری وزیر اطالعات، واکنش وسیع به سخنان آیت اهللا مصباح 
در مبحث خشــونت در اسالم، اختالفات اصالح طلبان پیروز در شورای اول تهران، حادثه ترور حجاریان و نیز 
محاکمه عبداهللا نوری، در دادگاه ویژه روحانیت و دفاعیات ایشــان، در خاطرات این کتاب بازتاب یافته است. 
هاشمی  اعتقاد داشت بهترین راه برای معرفی اسالم، ساختن ایران آباد و آزاد و معتدل است و کشورمان همه 
پارامترهــای الزم را برای نیل به این هدف دارد و با تحقق  آن، نفوذ و تأثیرگذاری ایران در مســائل ژئوپلیتیک 
جهانی ارتقا می یابد که از رهگذر آن، می توان بسیاری از مشکالت جهان اسالم، حتی مسئله فلسطین را حل 
کرد. طبیعی است با فقر و عقب ماندگی، نه عدالت حاصل می شود و نه عزت؛ شوربختانه افرادی از گروه های 
افراطی چپ و راست که نه عدالت اسالمی را می شناسند و نه می توانند عدالت را اجرا کنند و نه اصوال عقیده 
عمیقی به آن دارند، عامدانه یا نادانســته به اختالفات فزاینده میان مسئوالن نظام دامن می زدند. پیروزی در 
انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶، امکان نزدیکی اصالح طلبان به رهبری را فراهم کرد. با توصیه آیت اهللا هاشمی، 
رهبــر انقالب و قوه مجریه در این زمینه همراهی می  کردند، اما با وجود ُحســن  نیت و همدلی، اشــتباهات 
راهبردی برخی برنامه  ریزان ُتندروی پشِت  صحنه، فرصت پیش آمده را سوزاند و به این ترتیب اعتماد دوجانبه 
دچار آسیب شد. توصیه اکید هاشمی این بود که از فرصت پدیدآمده در دوم خرداد، استفاده کنند و به رهبری 
نزدیک شوند، اما متأسفانه نه تنها به این توصیه عمل نکردند، بلکه با ُتندروی، رفته رفته فاصله حتی بیشتر 
از قبل شــد. در کتاب تازه منتشرشده، می خوانید که هاشمی، اهتمام جدی به وحدت و یکپارچگی کنشگران 
سیاسی داشت و از هر فرصتی برای نزدیک کردن و تحبیب قلوب بهره می برد، اگرچه کم حاصل بود، اما تمایل 
به تحقق وحدت و انسجام، تا پایان عمر باقی بود و به عنوان متعادل کننده فضای سیاسی کشور عمل می کرد 

و افسوس که امروز جای او بسیار خالی است.
*ویراستار مجموعه خاطرات هاشمی رفسنجانی

بازار کار ایران بر مبنای جنسیت سازمان یافته و اشتغال زنان 
با دشــواری ها و موانع متعددی همراه است. بخشی از تبعیض 
جنســیتی در اشتغال به طور آشکار و قانونی اعمال می شود، از 
جمله اینکه زنان از کارکردن در برخی مشاغل، اماکن و زمان ها 
منع می شــوند، یا اینکه کارکردن زنان متأهل مشروط به اجازه و 
موافقت همسر اســت. بخش دیگری از تبعیض به طور پنهان 
اعمال می شــود که این نوع تبعیض ها اغلب نامرئی هســتند و 
حتی ممکن اســت به عنوان تبعیض جلوه نکنند. از این جمله 
اســت تبعیض بر اساس وضعیت تأهل که در استخدام زنان در 
بخش دولتی و خصوصی اعمال می شود. درحالی که در بخش 
دولتی و به ویژه بعد از تصویب قانون جوانی جمعیت، تأهل یک 
امتیاز محسوب می شود، در بخش خصوصی تجرد به یک شرط 
مهم برای اســتخدام تبدیل شده است. در بخش دولتی زنان به 
فرزندآوری تشــویق می شوند و در بخش خصوصی شاغالن زن 

در صورت بارداری و زایمان با خطر اخراج مواجه هستند.
بــازار کار دوگانه به این شــکل متناقض زندگی شــخصی و 
انتخاب هــای زنان را کنترل می کند. بخــش خصوصی این پیام 
را بــه زنان می دهد که بین کار و زندگی شــخصی فقط یکی را 
می توانند داشته باشند و بخش دولتی می گوید تا شوهر نداشته 

باشید از امتیاز کار دولتی خبری نیست.
این کنتــرل متناقض به یکی از دالیل خانه نشین شــدن زنان 
تبدیل شده است. زنان به علت سیاست های جنسیت زده دولتی، 
شانس چندانی برای استخدام در بخش دولتی ندارند. بر اساس 
چنین سیاست هایی خانه نشینی برای زنان تجویز می شود، نقش 
نان آوری به مردان داده می شــود و اشتغال مردان بر زنان مقدم 
شــمرده می شــوند. به این ترتیب فرصت های شــغلی مگر در 
مواردی محدود و ناگزیر نصیب زنان نمی شود. با چنین وضعیتی 
زنــان جویای کار عمدتا به بخش خصوصــی و به ویژه بازار کار 
ثانویه آن رانده می شــوند. در بخــش خصوصی زنان به عنوان 
نیروی کار مطیع و ارزان بخت بیشــتری برای یافتن شغل دارند 
که این شغل ها هم اغلب ناپایدار و با دستمزد ناچیز و فاقد مزایا 

و بیمه هستند.
بخش خصوصی زندگی شــخصی زنــان را از آنها می گیرد، 
چون به تقسیم کار جنســیتی واقف است و می داند زن متأهل 

هم زمــان باید به وظایف خانگی 
صــورت  در  و  کنــد  رســیدگی 
بارداری و زایمــان و فرزندآوری 
ممکن است بین وظایف خانگی/ 
مراقبتــی او و وظایــف شــغلی 
تداخلــی ایجاد شــود و از آنجا 
که حاضر یا قــادر به حمایت از 
زنان نیســت، زنان مجــرد را در 
اولویت اســتخدام قرار می دهد. 
از  خصوصی  بخــش  کارفرمای 
این اختیــار و قــدرت برخوردار 
اســت که اگر زن مجرد، ازدواج 
کرد و بــرای بــارداری و زایمان 
مرخصی خواست، مرخصی اش 

را با اخراج پایان دهد.
به این ترتیب زنان، باید زندگی 

شخصی شان را تابع خواسته های کارفرمایشان کنند که در بخش 
دولتی آنها را متأهل می خواهــد و در بخش خصوصی مجرد. 
در حالی که به طور رسمی زنان به ازدواج و فرزندآوری تشویق 
می شــوند و مشوق هایی برای زنان شاغل در بخش رسمی بازار 
کار تعیین شده است اما این حمایت شامل کسر کوچکی از زنان 
می شود که در استخدام رسمی دولت هستند و سایر زنان از آن 

بی نصیب و محروم اند.
رویکرد رســمی که اشــتغال زنان را بی اهمیت می شمارد و 
از این رو وضعیت اشــتغال زنان را نادیــده می گیرد، با واقعیت 
زندگی زنان مغایرت دارد. در روزگار کنونی اهمیت اشتغال برای 
زنان کمتر از ازدواج نیست و حتی اشتغال اولویت زندگی آنها را 
تشکیل می دهد. اشتغال و استقالل اقتصادی برای زندگی زنان 
تعیین کننده است و به آنها حق انتخاب بیشتری می دهد و نیز در 
رهایی نسبی از تسلط مردانه به آنان کمک می کند. برای همین 
زنان به خصوص زنان تحصیل کرده به دنبال فرصت های شغلی 
هستند و روزبه روز بر تعدادشان افزوده می شود، بدون آنکه بازار 
کار مناســب برای پاسخ به تقاضای کار زنان وجود داشته باشد. 
در واقع به جای پاســخ به چنین تقاضایی، صورت مســئله که 
اشتغال زنان است حذف می شود و زنان مدام تشویق به ازدواج 
و وابســتگی اقتصادی به همسر می شوند که چنین رویکردی با 

آنچه زنان می خواهند و انتظار دارند در تناقض است.
بی توجهی دولت به اشتغال زنان و رهاکردن زنان شاغل در 
بخش خصوصی به حال خودشان و دریغ کردن حمایت از آنان، 
نه تنها اســتثمار و بهره کشی از زنان را در پی دارد، بلکه زندگی 
شــخصی زنان را نیز از آنها سلب می کند. با توجه به اینکه اکثر 
شــاغالن زن در بخش خصوصی مشــغول به کار هستند الزم 
اســت قوانین برای کمک به اشــتغال زنان تدوین شود که زنان 
متأهل بخش خصوصی نیز بتوانند از حمایت برخوردار شوند و 
به خصوص ازدواج و بارداری و فرزندآوری منجر به ازدست رفتن 

شغلشان نشود.
ســخن آخر این است که اگر حمایت از زنان متأهل به شکل 
تأمین مهدکــودک رایگان و اعطای مرخصــی زایمان به زنان و 
همسرانشان در همه مشاغل اعم از دولتی و خصوصی صورت 
گیرد، آنگاه کمتر شــاهد تبعیض در اســتخدام زنان بر اســاس 
وضعیت تأهل و کنترل زندگی شــخصی زنان توسط کارفرمایان 
بخــش خصوصی خواهیــم بود. در بخش دولتــی هم اگرچه 
حمایت از زنان متأهل دارای فرزند ضرورت دارد، اما محدودیت 
در اســتخدام زنان مجرد تبعیض علیه این گروه از زنان است و 
الزم اســت به چنین تبعیضی پایان داده شــود و افراد براساس 

توانمندی ها و شایستگی هایشان برای مشاغل انتخاب شوند.

بازار کار و کنترل وضعیت تأهل زنان

 سپیده دانایی
شــماره ۱۵۸ ماهنامــه ســپیده 
دانایی منتشــر شــد. دکتر محمود 
گلزاری، روان شــناس و مدیرمسئول 
این نشریه، در ســرمقاله به بررسی 
جمعیت  جوانــی  قانون  انتقــادی 
از منظــر روان شناســی اجتماعــی 
پرداخته است. همچون شماره های 
گذشــته در این شــماره نیــز گفت وگویی اختصاصــی با یکی 
از نظریه پردازان علم روان شناســی منتشر شــده است. این  بار 
مجله سپیده دانایی سراغ کارول تاوریس، نظریه پرداز برجسته 

روان شناســی اجتماعی رفته و بــا او درباره دالیل تغییرنکردن 
نظر مردم و توجیه خود و عوامل برانگیزاننده خشــم گفت وگو 
کــرده اســت. خانم تاوریــس در این مصاحبه بــه تأثیر منفی 
شبکه های اجتماعی در ذهنیت افراد و شکل گیری تفکر ُصلب 
نیز اشــاره می کند. مطالب متنوع دیگــری همچون خطاهای 
ارزیابی زنان و نیز تفاوت های روان شناســی زرد با روان شناسی 

علمی در این نشریه منتشر شده است.
شــماره جدیــد ماهنامــه ســپیده دانایــی ۱۹۲ صفحه و 

تک شماره آن ۸۰ هزار تومان است.
ســپیده دانایــی را می توانید از کتاب فروشــی های معتبر و 

سایت های طاقچه و فیدیبو تهیه کنید.

پیشخوان

گشت ارشاد - سعید سهیلی - ۱۳۹۰
حسن (حمید فرخ نژاد): حروم اون آمپولیه که دونه ای ۲۲۰ هزار تومن پولشه و تو باید ماهی سه تاشو بزنی...

حروم زندگی این بدبخته که حسرت یه عروسی به دلش مونده... زده باال، متوسل شده به تابلوی کائنات...
حروم اون نزول خوره که اگه ســر ماه پول با اسکونتش حاضر نباشه، اسباب و اثاثیه پدر و مادر من رو بعد از ۳۰ سال کار تو آموزش و پرورش 

این مملکت می ریزه سر کوچه...
حروم اون ماشینی که آینه بغلش، دیه ما سه نفره.

دیـالـوگ روز

قادر  باستانی*

صنف

کودکى

مداخله غیرقانونی سازمان سینمایی در انتخابات  خانه  سینما

برای چندمین بار انتخابات هیئت مدیره خانه ســینما به تعویق افتاد؛ اما این بار این وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی بود که مانع برگزاری انتخابات هیئت مدیره خانه ســینما شــد. همان طور که انتظار می رفت دولت 
ســیزدهم با رویکرد قیومیت مآبانه به هر آنچه در ســپهر اجتماع و فرهنگ و هنر اســت با صدور نامه ای به 
خانه ســینما مانع برگزاری مجمع عمومی این بزرگ ترین نهاد صنفی- هنری کشــور شده است. در همین باره 
محمد علی نجفی، رئیس هیئت مدیره به رســانه ها چنین گفته اســت: «انتخابات هیئت مدیره خانه سینما در 
چند دوره قبل به این صورت بود که وزارت ارشــاد به نمایندگانی که صنوف انتخاب می کردند، کاری نداشــت 
اما حاال که دولت عوض شده می گویند طبق قانون اول باید نماینده ها را به ما معرفی می کردید و بعد مجمع 
تشکیل می دادید». اقدام سازمان سینمایی در تعیین صالحیت نامزدان هیئت مدیره اقدامی غیر قانونی و خارج 
از صالحیت های آن اســت. اساســنامه خانه سینما مشــتمل بر اهداف، ارکان و تشکیالت خانه سینماست و 
چندین نوبت از زمان تأســیس به دالیل روزآمد شدن و آخرین بار با فشار و تعطیلی سلف مسند نشینان کنونی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد در دولت دهم، تغییراتی داشت اما هیچ گاه در این اساسنامه ضرورت تأیید نمایندگان 
اصناف از سوی مراجع وزارتخانه ارشاد ثبت و مصوب نشده است. بر اساس بند نهم ماده نوزدهم اساسنامه 
خانه ســینما، نمایندگان اصنــاف نباید دارای محکومیت کیفری مؤثر قانونی و حکم اجرا نشــده آرای قطعی 

مراجع داوری خانه ســینما  باشند. بر همین مبنا 
اقدام سازمان ســینمایی غیرقانونی و در محاکم 
صالح قابل پیگیری و پیگرد است. به نظر می رسد 
مسندنشینان ســازمان سینمایی بیم آن دارند که 
از دریچه انتخابات هیئت مدیره پیش رو مدیرانی 
صنفی و مطالبه گر بیرون بیاید و دست کم مانعی 
برای تحدید ها و سخت گیری هایشان در برابرشان 

قد علم کند.

هیچ کس ابوعلی سینا زاده  نمی شود
کامران فریدونی: ممکن اســت شــما هم در مورد بچه هایی که در جنگل بین حیوانات وحشــی پیدا شده اند، 
شنیده باشید. یک نمونه آن در قرن نوزدهم پسری به نام «دینا سانیچار» یا پسرک گرگی است که در جنگل های 
هندوســتان در سال ۱۸۷۲ پیدا شد. او در میان گله گرگ ها زندگی می کرد. داستان او دست مایه نوشتن «کتاب 
جنگل» نوشته معروف و شناخته شده «رودیارد کیپلینگ» شد که الهام بخش خلق شخصیت موگلی و ساخت 
آثار انیمیشن و سینمایی گوناگونی بوده  است. البته واقعیت زندگی دینا سانیچار با آنچه در این فیلم می بینیم 
بســیار فاصله داشته  است. هندوســتان پیشــینه ای طوالنی از کودکانی دارد که به وسیله گرگ ، سگ، پلنگ و 
حتی ماکیان بزرگ شــده اند. دینا سانیچار شش ساله در حالی که چهاردست وپا در میان گله گرگ ها در جنگل 
پرسه می زده پیدا شد. شکارچیان او را گرفته به یک یتیم خانه بردند. او هیچ گاه حرف زدن، نوشتن و خواندن را 
نیاموخت و از صداهای حیوانی برای برقرارکردن ارتباط اســتفاده  می کرد. دینا پس  از سال ها آموزش باالخره 
یاد گرفت روی دو پا راه برود. اما همچنان با پوشیدن لباس مشکل داشت و حاضر به خوردن غذای پخته نبود. 
احتماال داســتان معروف تارزان هم برگرفته از روایت مشــابهی بوده  است. در رویدادهای واقعی این فرزندان 
انســان که در میان حیوانات و دور از انســان های دیگر بزرگ شده اند کمترین شــباهت رفتاری را با انسان های 
مدرن و متمدن داشــته اند. برایم مدت ها این پرسش مطرح بود که چه چیز ما را از یک جانور به انسان مدرن 
و متمدن تبدیل می کند. بر پایه جدیدترین یافته های زیست شناســان اجداد ما میلیون ها سال پیش از جایی در 
آفریقا از شاخه امِن باالی درختان به پایین آمده و با قامت راست روی زمین گام برداشته و مسیرهای طوالنی 
را به دنبال غذای بیشــتر زیر پا گذاشته اند. در سیر تکامل نیاکان بنا به نیازشان رفته رفته چیزهایی یاد گرفتند و 
به نســل های پس  از خود منتقل کردند. ابتدا فرزندان از روی دست بزرگ ترها و حین عمل چیزی می آموختند 
اما در عصرهای نزدیک تر به امروز انتقال دانسته ها با ابزارها و روش های مؤثرتری مانند کتاب و کالس با هدف 
آموزش و انتقال اطالعات انجام گرفت. انســان با آموزش حیوانات تبدیل به دینا سانیچار می شود. پتانسیل ها 
و قابلیت های انســان با آموزش است که پرورش پیدا می کند. هیچ کس ابوعلی  سینا و انیشتین زاده نمی شود 
بلکه با آموختن های غیرمستقیم در دل خانواده و با آموزش های کالسیک و مستقیِم پس  از آن دانشمندان و 
بزرگان ظهور می کنند. انسان بدون آموزش گونه ای از انسان ریخت های درشت اندام با نام علمی هوموساپینس 
اســت و با آموزش است که تبدیل به انسان مدرن و متمدن می شود. کم و کیف آموزش و پروراندن قابلیت ها 
کیفیت انسان ها و جوامع بشری را تعیین می کند. باور، اخالق، طرز تفکر و... و به طورکلی همه وجوه فرهنگ 

آموزش دادنی و آموختنی است و بدون آن انسان برگه سفیدی است در انتظار دستی و قلمی!
از این  رو آموزش دادن و پرورش دادن انســان ها مهم ترین وظیفه جوامع بشــری اســت. اگر دولت ها 
نماینــده ملت هــا باشــند مهم ترین وظیفه آنها شــکل دادن یک سیســتم آموزشــی و پرورشــی کارآمد 
و تولیدکننــده و خالق اســت تا فرزندان آن جامعه را به  درســتی آموزش داده و بــه نیکی بپروراند. هر 
گلی بویی دارد و هر انســانی ویژگی منحصربه فردی و همین گوناگونی موجب پیشــرفت اســت. یکسان 
رفتارکردن و یک جور فکرکردن و یک نوع باورداشــتن موجب رکود و سکون است. این را در جهان هستی 
نیز به روشنی می توان دید و همین گونه گونی موجب آفریدن و خلق هر چیز نو می شود. اگر در یک سیستم 
آموزشی منحصربه فرد بودن انسان ها را در نظر نگیرند، جامعه دچار رکود خواهد شد چون در نتیجه آن 
همه مانند هم فکر می کنند، مانند هم حرف می زنند، مانند هم رفتار می کنند، مانند هم لباس می پوشــند 
و... هیچ تضادی نیســت که از تقابل آنها پدیده نوینی پدید آید. اگر تالش کنیم همه را با یک چوب برانیم 
تا همگی یکرنگ شوند، این یکرنگِی ظاهری تنها موجب مرگ آن جماعت خواهد شد. خالقیت در دنیای 
تضادهاســت که بروز می کند و انســان بدون خالقیت تنها موجودی است شبیه به انسان! زندگی هرکس 
متفاوت از دیگری است و از هرکس می توان چیزی آموخت که دیگری نمی داند. برای همین همه چیز را 

همگان دانند و هر درس زندگی را از کسی می توان آموخت. زندگی آموختنی است.

کارشناس  فرهنگی
سیدمحسن  هاشمی سیمین کاظمی


