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چااچوور و هموناایس تساالیااتى ا  چبیار شمشاایر، ساا ر و 

تایری  در رده آثاار تیرومان و بسیارى چیزهاى چییمى به

هماان انای، باههاا سا رده شایهو هباستانى درآمایه و باه ما

ناااو بایسااتى گ تارهااا، رفتارهااا و آداب و رسااومى واااه 

 ها س رد.تاریخ مصرفشان گذشته است را نیز به مو ه
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 مقیمه

در میانسالى پس از ساپرى كاردن مراحال گونااگون زنادگى در ایاران، باه هماراه 

شاور ا اعازام شادم، ایان كخانواده براى ادامه تحصیل در مقطاع دكتارا باه اساترالی

هااى هاردى از بسیارى جهات مانند امنیت سیاسى، اقتصادى و اجتماعى و آزادى

 تقریباً مشابه برخی از كشورهاى پیشرهته غربى است. 

هااى خاود معطاوف کارد ناه سااختمان آنچاه كاه از ابتاداى ورود توجاه مارا باه

هااااى عظاااید و هااااى زیباااا، پااالهاااا، گردشاااگاهساار باااه هلااا  كشااایده و ناااه پاااار 

هاى مجلل بلكه نوع برخورد مردم باا یكادیگر و نگارش آنهاا باه مساا ل هروشگاه

اى چشمگیر از آنچه كاه باین ماا وجاود داشات، شان بود که به گونهمختلف زندگى

هاى اول كه براى سار و ساامان متفاوت بود. این مشاهده از همان روزها و هفته

هااى مختلاف، جهات هاا و ادارهباه ساازمان امدادن به امور زندگى خود و خاانواده

اى كاردم، آغااز شاد و در نهایات باه مقایساهاسكان یاهتن در كشور جدید، مراجعه 

هاى روحى و نابساامانی اى كه متأسفانه خبر از پیچیدگىناخودآگاه كشید؛ مقایسه

ر تاتر، سادهها از ما شفافرسید غربىداد و به نظر مىرهتارى ما با یكدیگر مى

شاد كاه صاراحت و صاداقت كاه دو ركان و به نوعی رهاتر هستند. مثالً دیاده ماى

شاود، اساسى در یا  زنادگى ساالد اجتمااعى اسات میاان ماا بسایار كمتار دیاده ماى

شاوید، تعاارف و تكلاف باین ماا كنید، زود دلخور ماىراحتى تحمل نمىانتقاد را به

خواستن بسیار سخت است.  بیشتر، پذیرهتن خطا و اشتباه برایمان دشوار و عذر
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 12 وخو، عادات و...یابی خلقریشه /

گااذرد متفاااوت اساات و زنااید از آنچااه كااه در دلمااان مااىمعماوالً حرهااى را كااه مااى

برید. هماه ایان بیشتر ما به نوعى در نگرانى از آینده و تأسف بر گذشته بسر مى

چارا مااا »رو سااخت و آن ایان باود كاه مشااهدات مارا باا یا  سازال بازر  روبااه

هكر و زندگى مارا در خاود تنیاد. پاساخ ایان سازال ؛ سزالى كه ذهن و «چنین شدید

روید گسترده شده بود باا مردماانى اى یاهتد كه به وسعت استرالیا روبهرا در آینه

هاا و جراحااتى نشساتد كاه كه چون ما نبودند. در این آینه بود كه به مشااهده زخاد

ى كاه هاا و جراحااتدر طول تاریخ بر دل و روح و ذهان ماا وارد آماده باود؛ زخاد

لمااه هااایى از زمااان و نساایان پنهاان شااده و در پوشااش عااادت و بااه نااام در زیار دل

 داد. هرهنی، بخش عظیمى از هویت ما را تشكیل مى

ظاهر مشغول تحقیق و در واقع تفكار سالى كه در دانشگاه بهدر تمام مدت ی 

 درباره چون و چرایى این مقوله باودم، هار روز باا مشااهده یا  رهتاار از جانا 

كارد ی  هموطن یا شنیدن ی  ماجرا از زبان او، زخمى تازه در من سار بااز ماى

و هاار شاا  هجااوم خاااطرات و تجربیااات عماار گذشااته خااواب را باار ماان حاارام 

نمااود. خااطرات و تجربیاااتى كاه دیگاار بااا معیارهااى حاااكد بار جامعااه غاارب ماى

هاا و اهتاهگرهتناد. هنگاامى كاه یخوردند و مورد تجزیه و تحلیل قرار ماىمح  مى

بااردارى از آنهاا شاادم. مشااهداتد از حجاد ذهااند هراتار رهتنااد، مجباور بااه یادداشات

هااى ایرانااى در اسااترالیا هااا و مساا لى كااه در محاهاال، رادیوهاا و روزنامااهبحا 

سااخت ای را از هرهنی ما بار مان آشاکار میجریان داشت، هر یک نکات تازه

كاه د ساالى باه هماین مناوال گذشات تاا ایاناهزود. چناهاید مىو مرتباً بر حجد یاهته

ها به ذهن، كند و كنادتر و ساپس متوقاف شاد. ایان تصاور ها و نكتهجریان سوژه

عناوان نقطاه شاروعى كه این مطال  ممكن است بعدها مفید واقع شود و بتواناد باه

براى بررسى مشكالت هرهنگى ما مورد استفاده قرار گیرد، الزام و اضاطرارى 

وجاود آورد. چناین شاد کاه مطالاا  وشاتن و انتشاار آنهاا در ماان باهغیرعاادى باه ن

هااا و آورى شااده را بااا صاارف وقاات و زحماات هااراوان بااه صااورت قطعااهجمااع

گیرى را نیز در بر داشت به نگارش اى كه نتیجهگفتارهاى كوتاه همراه با مقدمه
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ید باه آن را در سیدنى استرالیا با نام ما چرا چناین شاد 1379درآوردم و در سال 

چاپ رساندم. پس از آن نفسى از سر راحتى كشیدم با این تصور كه تمام مساا ل 

ام. اماا متأسافانه و مشكالت اخالقى و رهتارى خودماان را در ایان كتااب گنجانیاده

ای از هموطناان نسابت باه این هراغت چند مااهى بیشاتر نپاییاد. برخوردهااى عاده

جاروح هرهنای ماا كاه از چشاد مان هااى دیگارى را از پیكاره ممن و كتاب، زخد

اى باه خاود، باه پنهان مانده بودند بر من عیان ساخت و بدین ترتیا  نگااه دوبااره

هاا باه ذهان و... چهاار ساال اطراف و اطراهیاند آغااز شاد و حملاه دوبااره ساوژه

بردارى گذشت. اهاق و عماق نگااه مان ایان باار از چرایاى چناین دیگر به یادداشت

و بااه اساارت در چناین بودنمااان متوجاه گردیاد. اسااارت در بودنماان هراتار رهات 

شاود. ها و آداب و رسومى كه عمدتاً به نام هرهنی از آن یااد ماىخلقیات، ویژگى

هاااى جدیااد را بااا مطالاا  كتااابى كااه نگاشااته بااودم، در هااد آمیخااتد و در یادداشاات

و باار آن نهااادم « در اسااارت هرهناای»سااختار جدیاادى آن را تنظااید کااردم و نااام 

تصمید گرهتد كه این بار آن را در داخل كشاور باه چااپ برسااند. باا ایان امیاد كاه 

شناساان اجتمااعى را شانا  و روانها بتواند توجه متخصصاان جامعاهاین نوشته

گاذرد به خود جل  کرده و آنها را نیز بر آن دارد كه به آنچه درون جامعه ماا ماى

دهاد و كاه ماا را از درون رناى ماى تار بنگرناد و باراى درد بزرگاىبا دیدى دقیاق

وقفه مان كتاابى اسات كاه سال تالش بى 12جویى كنند. نتیجه برد، چارهتحلیل مى

 1در دست دارید.

ایاان كتاااب در سااه قسااامت تنظااید شااده اساات. در قسااامت نخساات بااا عناااوان 

هاایى كاه باه اى هشرده توجاه خواننادگان را باه ویژگاىبه گونه« كالبدشكاهى درد»

ام. در قسامت دوم باا عناوان اند جلا  كارده، ما را در خود اسیر نمودهنام هرهنی

                                                 
هاا باه ناوعی اسایر عاادات و خلاق و خاوى و آداب طور طبیعی اکثریت جوامع و تماامى ملاته ب. 1

ایى اسات كااه اساارت در آنهاا بااه آزار هاناد. در اینجاا نظاار باه آن دساته از ویژگااىاو رساوم خویش

شااود و جامعااه را از درون تحلیاال انجامااد، مااانع رشااد و خالقیاات هااردى مااىروحاای و رواناای می

 برد.مى
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، مختصاااراً باااه ذكااار دالیلاااى «ملااال آزاد دنیاااا چاااه بودناااد و چگوناااه ایااان شااادند»

ام كه باع  شد غرب از دوران سیاه قرون وسطایى خویش بیرون آیاد و پرداخته

بخااش  بااه لحاااظ خلااق و خااو و رهتااار هااردى و جمعااى از مااا متفاااوت شااود. ایاان

رویااه از غاارب برایمااان بااه پااردازد كااه تقلیااد بااىهمچناین بااه آ ااار زیانبااارى مااى

 ارمغان آورده است.

قسامت ساوم در چهاار بااب تنظاید شاده اسات کاه باه ترتیا  باه ا ارات تاار ، 

یات پاردازد و در نهاهقر، نابرابرى و مقایسه بر رهتارهاى هردى و جمعى ما ماى

 در خود امید آغازى دارد. یابد كهكتاب با سخن آخر پایان مى

هاایى كااه دارد، مااورد اطمیناان كاماال دارم كاه ایاان مجموعاه بااا وجاود كاسااتى

ب جاایى كاه هادف مان از نوشاتن ایان كتااانتقاد هراوان قارار خواهاد گرهات. از آن

ن صرهاً آگاه کردن هموطناند به تأ یرات مخرب شرایط اجتماعى بار روح و روا

خارم و اجتمااعى ماسات، انتقادهاا را باه جاان ماىو در نتیجاه رهتارهااى هاردى و 

ى امیدوارم كه همگى شما جسارت مرا به ایان دلیال كاه صاادقانه باه ذكار مشاكالت

ده ام كه همه ما كد و بیش در اسارت آن بخش عمده عمار خاود را هادا كارپرداخته

رو شادن باا مشاكالت، كنید، بر من ببخشید، هر چند بر این اعتقادم كه روباهو مى

 ستلزم داشتن شهامت و جسارت بیشترى است.م

 1395االسالم ـ اردیبهشت طاهره شیخ

 

 گ ت همه یك بیمارى داریم:

 چون بیمارى یكى بود، دارو یكى بود

 جمله بیمارى   لت داریم

 «ابوا اسس خرچانی»بیاییی تا بییار شویم! 
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 وا بیشكافى درد

سااید. هاا ماىآن سار بار هازاره ایران ما یكى از معدود كشورهایى است كه تمادن

قدر كه ادبیات ما به ارزش دانش و خرد و هضاایل انساانى مانناد راساتگویى و آن

مناات و توقااع، اعتنااایى بااه مااال دنیااا، خاادمت بااىدرسااتى، قناعاات، بخشااش، بااى

سااااخاوت و همچنااااین تاااارد صاااافات ناپسااااند ماننااااد دروغگااااویى، هریبكااااارى، 

هروشى، پیاروى از نفاس، بخال، ضلخودستایى، بدگویى، غیبت، ظاهرپرستى، ه

 1حسد و خودخواهى پرداخته است، شااید در ادبیاات كمتار كشاورى مشااهده شاود.

هالسافه و دانشامندان جهاان  كلید ورود به جهانى آرماانى كاه هماهكه شاهجال  این

كنند، هزاران سال پایش در ساه شاعار دیروز و امروز از آن صحبت كرده و مى

دار نی ، گفتاار نیا  و كاردار نیا  خالصاه شاده اسات. از كوتاه زرتشت یعنى پن

هاا تارین ملاتتوان گفت امروزه ما از لحااظ نظارى یكاى از باا هرهنایرو مىاین

هستید، زیرا عصاره و شیره هرهنی بشرى را به تمام و كماال در ادبیاات خاود 

را كاه توانید بیابید، اما متأسفانه از لحااظ عملاى و كااربردى چناین نیساتید، زیامى

بااه ایاان دلیاال كااه هناااوز  2همااه ذخیااره هرهنگاااى را ناادارید،تااوان اسااتفاده از ایاان

                                                 

اصااوالً تأكیااد هااراوان بااه انجااام كارهاااى نیاا  نشااان از هقاادان آنهااا و باار حااذر داشااتن از اعمااال . 1

از واژگاان ماورد اساتفاده در هار  ،دیگارنادرست حكایت از وجود آنهاا در جامعاه دارد. باه عباارت 

مثاال اساتفاده زیااد از كلماه آزادى  راید. باشاتوان با شارایط حااكد بار آن جامعاه آشانا اى مىجامعه

و اسااتقالل و صااحبت از حقااوق زنااان و کودکااان، نشااانى از عاادم وجااود آنهااا در آن جامعااه دارد. 

خاورد باه ایان علات اسات كاه اعماالى اگر این نصایح و پندها در جوامع مادرن كمتار باه گاوش ماى

احترامااى، شااود مانناد دزدى، خیانات، هریبكاارى و درو ، باىكاه باعا  صادمه و آزار دیگاران ماى

 شود.کمتر دیده می ،دخالت در امور خصوصى و... به دلیل مجازات قانونى که در پى دارد

، ى ماا جاا اهتااده اسااتاهرهنای كاه در زبااان محااورههاااى باهرهنای و باىرساد واژهباه نظار ماى. 2

چراكااه اگاار بخشااى از هرهناای را مجموعااه آداب، عااادات و  ،هاااى چناادان صااحیحى نباشااندواژه

 اى نیسات كاه هرهنای نداشاته باشاد.رسوم و رهتارهاى هاردى و اجتمااعى اهاراد بادانید، هایع جامعاه
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ایاد هضاا و شارایط مناسا  باه كاارگیرى آنهاا را ایجااد كناید. ایان مطلاا  نتوانساته

 اندازد:مى انسان را به یاد این بیت زیبا از موالنا

 امباااار ساااار گاااانى از گاااادایى ماااارده

 

 املااات و در پااااردهزان كاااه اناااادر غف 

ا باهاى اخالقاى اسات كاه اماروزه به اعتقاد من، این عدم توانایى همان ویژگى 

هااا را حاصاال شاارایط حاااكد باار جامعااه گریبااانید و اگاار ایاان ویژگااىآن دساات بااه

ایااد كاه بااه اى گرهتااار آمادهشاوید كااه ماا در اسااارت حلقاه بساتهبادانید، متوجاه مااى

 .اعتبارى موضوع اصلى این كتاب است

 ها مناصر به ما ایرانیان است؟آیا ایس ویژگى

شااد كاه آیااا ایاان هااا بایساتى معلااوم ماىپایش از بررسااى علات پیاادایش ایان ویژگااى

خصوصیات هقط منحصر به ما هستند اسات، اگار آرى، علات چیسات و اگار ناه، 

ن پاساخى كدام ی  از ملل دنیا با ما در این مورد مشابهت دارند و چرا. براى یااهت

د هایى از سایر كشورها نشست و برخاست کردم. هر چناسزال با خانواده به این

 باه دلیاال تاأ یرات عواماال متعااددى از جملاه تاااریخ، ماذه ، شاارایط جغراهیااایى و

توانناد كااامالً محایط زیسات، وضاعیت سیاساى و اقتصااادى هایع دو كشاورى نماى

ز دیگاار وگوهااایى كااه بااا اهاارادی امشااابه یكاادیگر باشااند، امااا مشاااهدات و گفاات

جواماع داشاتد، نشاانگر ایان واقعیات باود كاه از نظار بسایارى از خصوصاایات و 

ه خلقیات، مشابهت چشمگیرى بین ما ایرانیان و مردمانى كه از كشاورهاى مشااب

 شاود. چناین شاد كاه هرهنای اخالقاى مااردماناد دیاده ماىکشاورما باه اساترالیا آماده

یان بنادى را مبنااى نگاارش ادجهان را به دو گروه عماده تقساید کاردم و ایان تقسای

كتااااب قااارار دادم: هرهنااای جوامااااع هاقاااد امنیااات، عااادالت اجتماااااعى و آزادى و 

ای نسابی واجااد امیناات، عاادالت اجتماااعی و آزادی هرهنای جااوامعی کااه بااه گونااه

 هستند.

                                                                                                     

و  هرهنگاای انسااانی اساات و نظاار بااه جااوامعى دارد كااه رهتارهاااى هااردى« باهرهناای»منظاور از 

 است. شدههاى عدم تبعیض و احترام به حقوق همگان استوار اجتماعى اهراد آن بر پایه
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 17 کالبدشکافی درد /

وگوهااید دریااهتد ایان باود كاه در شارایط آنچه من در خاالل مشااهدات و گفات

اى ساالد پارورش نخواهناد گوناههاا باههشاار، انساانناامنى و نابرابرى و در زیر 

گونه كاه ایان مسائله از نظار علماى در ماورد گیاهاان و حیواناات نیاز همان 1یاهت؛

 توان گفت:صادق است. به عبارتى مى

 

همونااان وااه ومبااود مااواد  ااذایى بااه اخااتالالت جساامى 

انجاماای، ومبااود  ااذاى رو  یعنااى امنیاات، عاایا ت و مااى

باااه اخااااتالالت رفتاااارى و ش صاااایتى  آ ادى نیاااز منجاااار

 شود.مى

 

هااى رهتااارى و كاه بااه چگاونگى ا اار محایط اجتماااعى بار ویژگااىقبال از ایاان

عناى یاخالقى در انسان بپردازید، الزم است نگاهى كوتاه به دو عامل مهاد دیگار 

 ها داشته باشید.ارث و محیط خانواده بر شخصیت و چیستى انسان

شخصاایت انسااان، ارث اساات كااه در هرهناای : یكااى از عواماال سااازنده ارث

هااایى چااون طبیعات، نهاااد، سرشاات، هطاارت و ذات نیااز خوانااده لغاات مااا بااه نااام

اند. هر چند نیمى از ارث از طریاق ماادر و نیماى از پادر باه هرزنادان منتقال شده

تواننااد داشااته باشااند، هااا میشاود، امااا بااه دلیاال ترکیباات مختلفاای کااه ایاان نیماهمی

هااا و نواده هاد بااه لحااظ شااكل ظااهرى و هااد باه لحاااظ حساسایتهرزنادان یا  خااا

در حقیقت به غیار از دوقلوهاا و گااه چناد قلوهاایى  2استعدادها از یكدیگر متفاوتند.

اناد، هایع دو انساانى باا یكادیگر مشاابه كه از تقسید ی  هساته جنیناى حاصال شاده

 3گویند.هاى هردى یا ار ى مىها تفاوتنیستند. به این تفاوت

                                                 

اجتمااعى  ،گاناه اقتصاادىشاود مقصاود نااامنى ساهدر این كتاب هر كجا كاه اشااره باه نااامنى ماى. 1

 و سیاسى است. 

 دنیااا آورناادبااه هرزناد  نهایااتبیتواننااد از نظاار ترکیا  ژنتیکاای شااود یااک زن و مارد میگفتاه می. 2

 های ژنتیک انسانی رجوع کنید(. یک مشابه دیگری نباشد )جهت اطالع بیشتر به کتاب که هیع

كنااد. در ساعدى در باااب هفااتد گلساتان مكاارراً بااه ا ارات ارث در قالاا  شااعر و داساتان اشاااره مااى. 3

 خوانید:ها چنین مىرابطه با ا رات ارث در ساختار شخصیتى انسان
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: عاماال دومااى كااه در ساااختار شخصاایتى انسااان نقااش اساسااى دارد، خاانواده

هااى خانواده است. وضعیت اقتصادى خاانواده، درجاه هوشامندى و ساطح آگااهى

علمى، ادبى و هرهنگى والدین و روابط عاطفى حاكد بر خاانواده روى شخصایت 

كاه د ایانباا وجاو 1گاذارد.كودكان تأ یرات قابل توجه و گااه غیار قابال برگشات ماى

ها، سن والدین و وضعیت به لحاظ خواهران و برادران، همبازى ـ شرایط خانواده

سالمتى آنها، وضع اقتصادى خانواده و ماجراها و حواد ى كه در حول و حاوش 

                                                                                                     
 باااد چااون كنااد كساااى ن  نیاا  از آهاا شمشاایر  

 

 نااااكس بااااه تربیااات نشااااود اى حكاااید كااااس 

 بااران كااه در لطاهاات طاابعش خااالف نیساات 

 

 زار خاااسدر باااا  اللاااه رویاااد و در شاااوره 

 
نساش باد جرسااند كاه از آهناى كاه در این اشعار آهن بد اشاره باه ارث باد دارد و ایان مفهاوم را ماى

تاوان انساانى خاوب اتاش خاراب اسات نماىاز آدماى هاد كاه ذ ،توان شمشیر خوب سااختاست نمى

گاار اكنااد كااه باااران پارورش داد. در بیاات دوم باااران تمثیلااى از تربیاات اساات و بااه ایاان اشاااره مااى

شاده  رویاد بساتگى باه باذرى دارد كاه در زماین كاشاتهگیااهى كاه ماى ،یكسان نیز بار هماه جاا بباارد

 وجااود آورد. در جاااى دیگاارىتوانااد تغییاارى در ذات بااهتربیاات نیااز نمااى ،اساات. بااه معناااى دیگاار

 خوانید:چنین مى

 چااااااون باااااااود اصااااااال گاااااااوهرى قابااااااال

 

 تربیاااااااااااااات را در او ا اااااااااااااار باشااااااااااااااد 

 هاااااااایع صاااااااایقل نكااااااااو ندانااااااااد كاااااااارد 

 

 آهنااااااااى را كاااااااااه بااااااااد گهااااااااار باشاااااااااد 

 گاناااااه مشاااااوىسااااای باااااه دریااااااى هفااااات 

 

 كاااااااه چاااااااو تااااااار شاااااااد پلیااااااادتر باشاااااااد 

 خااااار عیسااااااى گااااارش بااااااه مكاااااه برنااااااد 

 

 چااااااااون بیایااااااااد هنااااااااوز خاااااااار باشااااااااد 

ده ار داده شاكند. ناگفته نماند اهمیتاى كاه باه ارث در ایان اشاعبه ا ر ارث تأكید هراوان مى این اشعار 

ند. شناسى و تعلید و تربیت به صورت امروزى خود وجود نداشتمربوط به زمانى است كه علد روان

آامروزه دانشمندان بر این باورند كه بسیارى از خصوصیات نامناس  ار ى چه هیزیكى و چه غ ن یر 

ح یا هاى جدید علمى اصالتوان با شناخت سریع آنها در زمان كودكى و با به كار گرهتن روشرا مى

صایت د. بدیهى است میزان این اصالح یا تعدیل بسته به نوع و شدت نابهنجار باودن خصوکرتعدیل 

 .دارد

رد. در سااعدى در باااب هفااتد گلسااتان، اشااارات چناادى نیااز باار تااأ یر تربیاات در شخصاایت هاارد دا. 1

 خوانید:هاى او چنین مىپایان یكى از داستان

 درختااااااى كااااااه اكنااااااون گرهتساااااات پاااااااى

 

 بااااه نیااااروى یاااا  تااااان باااار آیااااد ز جااااااى 

 وگاااااااار همچنااااااااان روزگااااااااارى ه لااااااااى 

 

 بااااااه گااااااردونش از باااااایخ باااااار نگساااااالى 

 سااااار  چشاااااامه شااااااید گاااااارهتن باااااه بیاااااال 

 

دااااار شاااااد نشاااااید گااااارهتن باااااه پیااااال   چااااو پ
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اهتد براى هرزندان در یک خانواده كامالً یكسان نیسات، اماا  باات كود  اتفاق مى

هاى شود هرزندان باوجود تفاوتباع  مى نسبى عوامل اصلى ـ كه ذكر آن رهت ـ

هاا را در ای از این مشاابهتهایى پیدا كنند. نمونهار ى خویش با یكدیگر مشابهت

توان دید كه متعلق به ی  طبقه یا قشر اجتماعى هستند، برای نمونه بین اهرادى می

در نوع نشست و برخاست، نحوه صحبت كردن و واژگان ماورد اساتفاده، نحاوه 

ا خااوردن و لبااا  پوشاایدن، طاارز تفكاار و در  آنااان از زناادگى و.... بااه ایاان غاذ

شود. بنابراین اهراد ی  جامعه نه تنها خصوصیات، خصوصیات طبقاتى گفته مى

به لحاظ خصوصیات هردى بلكاه باه لحااظ خصوصایات طبقااتى خاود باا یكادیگر 

ترى نه غیرعادالنهگوها در جوامع نابرابر كه امكانات بهكنند. این تفاوتهرق مى

شااود بااه مراتاا  باایش از جااوامعى اساات كااه در آن عاادالت بااین اهااراد تقسااید مااى

اجتماعى برقرار است. برای مثال تفاوتى كه بین یا  پزشا ، یا  باازارى و یا  

كشاورز )كه هری  به طبقه خاصى از اجتماع تعلق دارناد( در یا  كشاور سانتى 

ى این اهراد در ی  كشور مدرن است. به شود، بیشتر از تفاوت بین همتاهادیده مى

 ترى خواهید پرداخت.گونه مشروحاین مسئله بعدها به

عناوان عامال : پاس از ارث و خاانواده، از محایط اجتمااعى باهمایط اجتماعى

تااوان نااام باارد كااه در ساااختار شخصاایتى و خصوصاایات و خلقیااات سااومى مااى

اد از سانین كاودكى باا رهاتن كناد؛ محیطاى كاه اهاراى بازى ماىها نقش عمدهانسان

شاوند. محایط به مهدكود ، دبستان، دبیرستان و سپس محیط كاار باه آن وارد ماى

چناان تااأ یرى باار رهتااار، گفتاار و اندیشااه مااردم آن جامعااه توانااد آناجتمااعى مااى

هااى هاردى و طبقااتى، خصوصایات و عاادات تقریبااً بگذارد كاه باا وجاود تفااوت

عناوان یا  ملات از كاه بتاوان آنهاا را باهطاورىورد؛ باهوجاود آمشابهى در آنها به

هااى ملاى یاا هرهنگاى ناام دارناد. هاا، ویژگاىساایر ملال متماایز کارد. ایان ویژگاى

ملاى ناام  یاک ویژگایعناوان توان بهها مىنوازی ما ایرانىبرای نمونه از میهمان

ر هااى ار ااى، خااانوادگى و طبقاااتى در بیشااتنظاار از تفاااوتبارد، چراكااه صاارف

شاود. در ایان مردم از بازارى و دانشگاهى گرهته تا كاارگر و كشااورز دیاده ماى
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 گونه خصوصیات و چگونگى پیدایش آنها پرداخته شده است.كتاب به این

 

*** 

 

تاوان مشااهده كارد كاه در با نگاهى به تاریخ گذشته و معاصر كشورمان ماى

ده است، بلكه تقریباً همه اهراد، اى برابر نبوها رابطهگاه رابطه انسانجامعه ما هیع

در تمامى دوران زندگى خود در دو رده باال و پایین، ر یس و مر و ، زبردست و 

تاوان باه ایان وضاعیت را ماى 1اناد.پاذیر جااى گرهتهگار و سالطهزیردست یا سالطه

عنوان هرم اجتماعى مجسد کرد كه در این كتاب از آن به صورت هرمى در ذهن

هراد در هر كجاى این هرم قرار داشته باشند، در عین حال كه زیار شود. ایاد مى

اى در رأ  قدرت بوده و نفوذ شخص یا اشخاص قدرتمندتر از خود هستند؛ به گونه

توانند در نبود قانونى كه از حق آنان دهاع كند، زندگى آنان زیردستانى دارند که مى

د. این سلسله مرات  در تمام سطوح اى منفى یا مثبت تحت تأ یر قرار دهنرا به گونه

از سیاسى، ادارى و حكومتى گرهته تا دینى و آموزشى و حتى در خانواده مشاهده 

هااى كاوچكى تشاكیل پیكر اجتماعى ما از هرمتوان گفت كه هرم غولشود. مىمى

اناد. رابطاه كارهرمایاان و شده كه در كناار هاد قارار گرهتاه یاا بار هاد ساوار شاده

سا و كارمندان، معلمان و شاگردان، والدین و هرزندان، شوهران و كارگران، رؤ

زنان و همچنین بزرگترها نسبت به كوچکترها در محدوده ی  خانواده، همگى از 

 كند.همین الگو تبعیت مى

 

برناد. ترسای کاه آناان را در چنین شرایطى همه باه ناوعى در تار  بسار ماى

                                                 
نمایااد. عقیااده و خواسات خااویش را بااه دیگارى تحمیاال مااىگاار كساى اساات كااه مقصاود از ساالطه. 1

گارى نیاز گار نباوده و هار سالطهتوجه به این نكته نیز ضرورى است كاه هار مااهوقى الزامااً سالطه

ویژگااى  ،الزاماااً ماااهوق نیساات. هاار چنااد داشااتن قاادرت در نبااود قااانونى كااه از مااردم دهاااع كنااد

 كند.تقویت مى ،ته باشدگرى را اگر زمینه ار ى آن در هرد وجود داشسلطه
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د و خاانواده خاود امنیات باه وجاود سازد از هر طریق ممكن باراى خاوناگزیر می

گاار واز طریااق انجااام آورناد. ایاان كساا  امنیاات معمااوالً بااا جلاا  رضااایت ساالطه

چاون و چارا از او اعمالى چون سكوت و سازش، تعریف و تمجیاد و اطاعات باى

چنین كه از سار تار  و باراى جلا  پذیرد. متأسفانه چون اعمالى اینصورت مى

« انتقااد»خواناده شاده، « احتارام»گیارد، ماىمنفعت یا دهع خطر و ضرر صورت 

شاود و واكانش طبیعااى احترامااى و تاوهین قلماداد ماىكاه عملاى عكاس آنهاسات باى

احترامااى چیاازى جااز دلگیاارى و خشااد نیساات. ایاان یكااى از هاار انسااانى بااه بااى

تاارین دالیلااى اساات كااه بساایارى از مااا بااه تعریااف و تمجیااد از یكاادیگر اساسااى

كناید. باه هماین مناوال وقتاى تر از گل را نیاز تحمال نماىمشغولید و انتقاد و ناز 

شانیدن « ناه»دانساته شاد، « احتارام»نیز نشاان « بله قربان گفتن»اطاعت كردن و 

انجاماد. بناابراین در جهات نیاازردن احترامى تلقى شاده و باه رنجیاده شادن ماىبى

م عااجز مانااده و در جهات خشاانود كاردن یكاادیگر باه انجااا« نااه»یكادیگر از گفاتن 

كنااید كااه تمااایلى بااه آنهااا ناادارید. طبیعتاااً وقتااى نتوانسااتید خاادماتى مبااادرت مااى

هایمااان را رو در رو بازنید و بااه درخواسات یكاادیگر جاواب منفااى باادهید، حارف

آیاد. ایاان كادورت گاااه باه صااورت گلااه و وجاود مااىدلگیارى و كاادورت در ماا بااه

 دهد. غیبت از اهراد خود را نشان مى

 

ى اشاخاص و غیبات و بادگویى در پشات سار آنهاا باعا  روتعریف در روبه

شاود. وقتاى اعتمااد از باین رهات دیگار رخت بار بساتن اعتمااد از میاان ماردم ماى

كناید. آنگااه در جهاات ا باات صااداقت از حارف راسات یكاادیگر را نیاز بااور نمااى

هاا طاى کناید. ایان ویژگاىمبالغاه كما  گرهتاه و قساد و آیاه را نیاز پشاتوانه آن ماى

 اند.با تكرار، بخشى از هویت هرهنگى ما را تشكیل داده زمان و

 

هااى زنجیارى تشابیه كارد كاه تاوان باه حلقاههاا را ماىدر حقیقت رابطه انسان

اى باه اى زیر هشار قرار گیرد یاا ضاربهگونه كه وقتى حلقهاند. همانهد متصلبه
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انساان نیاز  شاود،هااى دیگار منتقال ماىآن وارد شود، این هشار یا ضربه به حلقاه

هنگااامى كااه تحاات هشااار و تاار  مجبااور بااه انجااام اعمااالى شااد، در جهاات حفاا  

تعادل روانى خویش، ایان هشاار را )خواساته یاا ناخواساته( باه زیردساتانش وارد 

مراتا  كودكاان هساتند پذیرترین رده در این سلساله ترین و آسی كند. ضعیفمى

ر از خااود و در نهایاات بااه تااكااه آنهااا نیااز بااا آزار رساااندن بااه كودكااان ضااعیف

هاا یاا باا تیار و كماان باه هاا و گرباهحیوانات با اعمالى چون سانی زدن باه سای

هااا اهتااادن یااا آب در الناه مورچگااان ریخااتن، ایاان تخلیااه روانااى را جاان گنجشاا 

شناسااان تااوان دریاهاات كااه چاارا بعضااى رواندهنااد. در اینجااا مااىصااورت مااى

رى كه مردم آن جامعه نسابت باه حیواناات معتقدند، هرهنی ی  جامعه را از رهتا

میاازار »باا شاعر  از زبان هردوسى ،سال پیش700توان ههمید. سعدى دارند، مى

جامعه را توصیه به رعایت حقوق حیواناات کارده، اماا « كش استمورى كه دانه

ت رسامیها باهرسد كاه متأسافانه در جاوامعى كاه حقاوق اساسای انساانبه نظر مى

 شناخته نشده است، حیواناتش باید بیش از اینها در نوبت بمانند.

 

در جهات اصاالح یاا تعاادیل ایان خصوصایات اخالقااى، شاعرا و ادبااى مااا در 

گااویى، قالاا  شااعر و داسااتان بااه نصاایحت مااردم پرداختااه و آنااان را بااه راساات

درسااتكارى، صااابر، بردباااارى، قناعااات، مهربااانى و بسااایارى صااافات انساااانى 

درز بااه تنهااایى بااراى رسااد كااه پنااد و انااانااد. امااا بااه نظاار مااىت کردهدیگاار دعااو

هماه باود، ماا باا ایاناصاالح ماردم یا  جامعاه كااهى نیسات، چراكاه اگار كااهى ماى

 همه نابسامانى اجتماعى و اخالقى نبودید.همتا، اكنون دچار اینمنابع بى

اى زمینااه هااى پنادآمیز مساتلزم هاراهد آمادنتأ یرگاذارى ایان اشاعار و داساتان

است كه همانا وجود امنیت، عدالت و قانونمنادى اسات. در میاان بزرگاان ادب ماا 

انااد متأسافانه كمتاار كسااى بااه شارایط اجتماااعى توجااه نشااان داده اسات. همااه گفتااه

كاس نگفتاه اسات در درو  نگو، درست باش، چنین باش و چناان نبااش. اماا هایع

كناد، عاادلى از حاق مان دهااع نماى اى ناامن و نابرابر كه در آن هیع مرجاعجامعه
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ترساد  اگاار چگوناه حارهد را بازند، چگوناه راسات بگاوید وقتاى از هماه كاس ماى

كناد، پاادر باار ماان خشااد كنااد، معلااد مااردودم مااىراسات بگااوید ر اایس اخااراجد ماى

بینااید اناادرزهاى رنجااد. چنااین اساات كااه مااىگیاارد و حتااى دوساات از ماان مااىمااى

اى سااعدى و حتااى دسااتورات اسااالم بیشااتر در جااوامعى قاباال هاا، توصاایهموالنااا

ها از حداقل امنیت و رهاه براى ی  زندگى ساالد برخوردارناد. اجراست كه انسان

گوناه كاه بعاداً خصوصایات ماا نیسات. هماان البته بیان این مطل  به مفهوم توجیه

ن وجاااود آماادن ایاااتاااوانید بااا آگااااهى از چگااونگى بااهمااىمااا اشاااره خواهااد شاااد، 

خصوصاایات در كنااار گذاشااتن بخشااى از آنهاكااه دیگاار دلیلااى بااراى انجامشااان 

نیسات بكوشاید و بااه هرحاال هار یاا  باه هراخاور حااال و موقعیات خاویش، نقطااه 

 اید بیابید.خروجى از این دایره بسته كه در آن گرهتار آمده

نى الزم به ذكر است كه در چنین ساختارهای اجتماعى با تاریخ طوالنى نااام

سات. توان تنها ی  گاروه یاا بخشاى از ماردم جامعاه را مباتال دانعدالتى، نمىىو ب

درد، درد همگاانى اساات، حتااى شاااعران، نویسااندگان و روشاانفكران نیااز از ایاان 

امان كاه در پاى آگااه کاردن ماردم باه شارایط نابساامار مساتثنا نیساتند. آناان باا ایان

كنناد، اماا خاود الش مىموجود هستند و در جهت برقرارى عدالت و دموكراسى ت

 كاه بدانناد معماوالً گرهتاار هماان خصایصاى هساتند كاه در هاوق ذكار آنبدون ایان

دم رهت و همین خصایص است كه مانع ارتباط سالد بین آنها باا یكادیگر و باا مار

 نماید.سازى جامعه را كند مىشده و روند آگاه

 

ارد، امااا هرچناد خصوصاایات ذكار شااده ریشاه در شاارایط حااكد باار جامعاه د

چنااان در تااداوم و تكاارار در مااا گونااه كااه بیااان شااد، ایاان خصوصاایات آنهمااان

انااد؛ صاورت عاادت در آماده كاه بخشااى از هساتى ناخودآگااه ماا را تشاكیل دادهباه

تااوانید چنااین رسااد اگاار شارایط نیااز تغییار كنااد مااا نماىكاه بااه نظاار ماىطااورىباه

شاود، چراكاه عاادات را ز ماىتاوان گفات كاه هاجعاه از ایان نقطاه آغاانباشید و مى

اناااد كاااه بااه صاااورت میاااراث تاااوان بااه راحتاااى تااار  كاارد و هماااین عاااداتنمااى
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شوند. عاادات ماا در حقیقات باه ناوعى هویات ماا هرهنگى، نسل به نسل منتقل مى

خاود و تار   خاود كاارى اسات عوت باه تار   نها یعنى دهستند و دعوت به تر  آ

تاارین دشاامنان و ه سرسااختسااخت و گاااه دردنااا . پااس جاااى تعجاا  نیساات كاا

مخالفاان مصالحین اجتمااعى همااان مردماى باشاند كاه توصاایه و دعاوت باه تغییاار 

اناد. شاااید بتااوان گفات تااا آنجااا كاه ضاارر یا  عااادت بااه ماا یااا دیگااران خاود شااده

اى نیساات، امااا آنجااا كااه عااادات مااا سااالمت روح و جسااد مااا یااا نرسااد، مساائله

 1شود.ساز مىمسئلهاطراهیان و جامعه را به مخاطره اندازد، 

هااا در جهاات كااه انساااندر اینجاا توجااه بااه دو نكتااه ضاارورى اساات یكاى ایاان

تسااكین رواناااى خااویش باااراى خصوصاایات، آداب و عااااداتى كااه تحااات شااارایط 

دنباااال وجاااود آماااده همیشاااه باااهتاار  و هقااار و در جهااات تناااازع بقاااا در آنهاااا بااه

كااه آنهااا را  هاساتگردنااد و تعصاا  در حفا  همااین ارزشهااى مثبتااى ماىارزش

هااا كااه لااذتدارد. دیگاار ایانباه مقاوماات در براباار تاار  عاادات و آدابشااان وا مااى

شااود. مااثالً هاااى هاار جامعااه نیااز باار مبناااى نظاام حاااكد باار آن معنااا مااىو شاادى

نثاارى و بناادگى شاود كااه در جامعاه ماا هسااتند كساانى كاه از حالاات جااندیاده ماى

د و هاااد مااورد كاارنش قااارار برناااد؛ هااد كاارنش كاااردن را دوساات دارناالااذت مااى

هااا، هااد ا عمااال قاادرت باار زیردسااتان عبااارت دیگاار، در ایاان نظامگاارهتن را. بااه

                                                 

یكى از دالیل عالقه به حفا  عاادت در انساان ایان اسات كاه عاادت، انساان را از عمال ساختى باه . 1

مثاال باراى ماا پخاتن یا  غاذاى سانتى از پخاتن یا  غاذاى جدیاد  رایدهاد. بانام اندیشایدن نجاات ماى

باه  نیاازیاى سانتى چراكاه باراى تهیاه غاذ، تار باشادتر اسات. هرچناد تهیاه غاذاى جدیاد آساانراحت

، شاودهكار كاردن نادارید و در حاین انجاام كارهااى الزم باراى تهیاه آن، ذهان و هكرماان درگیار نماى

كناد. یاا ماثالً اگار ولى پختن غذاى جدید احتیاج باه حاوا  جماع دارد و هكرماان را درگیار خاود ماى

تار از د كوتااهتار و هاكساى راه جدیادى از منازل ماا باه محال كارماان نشاان دهاد كاه هاد سار راسات

 ،رویاد، احتماااالً راهاى كااه باه آن عااادت داریاد تاارجیح خااواهید دادراهاى باشااد كاه مااا معماوالً مااى

اى را تاوانید باه رادیاو گاوش دهاید یاا باراى خودماان هكار كناید یاا تراناهكه در حین رانندگى ماىاچر

ایااد، ن عاادت نكاردهزمزماه نماایید، در حاالى كاه باراى رهاتن از راه جدیاد حااداقل تاا زماانى كاه باه آ

 كار گیرید كه اشتباه نروید.باید ذهن و هكرمان را به
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 1پرورى.نماید و هد جل  رضایت ماهوق و ارباببخش مىلذت

 تغییر شرایط، چیمى به سوى رهایى

پااایش از پااارداختن باااه ایااان موضاااوع، ذكااار ایااان نكتاااه ضااارورى اسااات كاااه در 

راز كمتارین نارضاایتى و كاوچکترین اعتراضاى باه شاكل، اباساختارهای هرماى

 تواناد تهدیادى باراىمقام ماهوق در هر سطحى كه باشد حتاى در یا  دبساتان، ماى

ه هار هاى باالتر و نهایتاً هرم اصلى هستند باشد، چرا كااهرادى كه در رأ  هرم

 هاى مادون خود استوار كارده اسات. بناابراین ابارازكس قدرت خود را بر قدرت

گوناه صاداى گیارد و بادینونه نارضایتى و انتقاد، رنی سیاسى باه خاود ماىهرگ

 شود )هشار سیاسى(.هر اعتراضى در نطفه خفه مى

ناااخواه سااارمایه در دساات قدرتمناادان باااالى هاارم قااارار در ایاان نظااام خااواه

شاتر، شوید تعداد اهاراد بیگیرد و هر چه از رأ  هرم به قاعده آن نزدیكتر مىمى

 شوند )هشار اقتصادى(.تر و مردمان هقیرتر مىادى نابسامانوضعیت اقتص

دو هشار باال به انضمام هشار حاصل از تعالید تحریف شده مذهبى )یاا هماان 

خراهات شبه مذهبى( عامل هشاار ساومى اسات كاه هشاار اجتمااعى ناام دارد و آن 

هماان خلقیااات، آداب، عااادات و رساومى اساات كااه در ایاان كتااب بااا نااام هرهناای 

گیرنااد. در هااد شكسااتن ایاان سلسااله مراتاا  و مااورد بحاا  و بررسااى قاارار مااى

ها از هر جنس، سن، رنی، نژاد و ماذه  رسمیت شناختن حقوق برابر انسانبه

توانااد امیااادى بااراى رهااایى از ایااان وضااعیت نابسااامان باشاااد. امااا مشااااهده مااى

تاا  20ماثالً  ىهاى نسبتاً طوالنمهاجرانى كه با خانواده و اقوام خویش براى مدت

                                                 

خاااطر دارم نثاارى چناان در بعضااى از ماا ریشااه دوانیاده اسات كااه باهبخاش جااانایان عاادت لااذت. 1

در اوایاال انقااالب اساااالمى، بعضااى از اهااراد كاااه در مصااادر امااور قااارار گرهتااه بودنااد، بسااایار 

هااا در هضاااى دیكتاااتورى امااا همااین اطراهیااان كااه سااال ؛ن بودناادمتواضااع و بااا اطراهیااان مهربااا

هاا زیسته و خاكسارى در برابر ماهوق جز ى از وجودشاان شاده باود، از آنهاا رؤساایى مشاابه قبلاى

 ساختند.
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اناد، مااا را در ایاان ساال و حتااى بیشاتر در كشااورهاى پیشاارهته اقامات گزیااده 30

تاوان گفات بیشاتر مهااجران در پاى رهاایى از ساه كناد. ماىرابطه دچار تردید مى

گوینااد. آنهااا بااه راحتااى در ماادت كوتاااهى هشااار هااوق، كشااور خااود را تاار  مااى

شاوند، ولااى از هشااار اجتماااعى  تواننااد از دو هشااار اقتصاادى و سیاسااى رهاااماى

بسایار ساخت و گااهى هرگاز، چراكااه آن را در ذهان و هكار و عقیاده و عااادات و 

گوناه كاه اشااره شاد، كاار آورناد و رهاایى از خاود هماانرهتارهایشان با خود مى

هاا و آداب و رساوم اى نیست، بخصوص اگر تمایلى نیز به وانهاادن ویژگاىساده

هنی در حف  و حراسات آنهاا تعصا  نیاز باه خارج خویش نداشته و تحت نام هر

 1بدهند.

ها یعناى رهتارهاا توان نتیجه گرهت كه معلولبا توجه به آنچه بیان شد، آیا مى

هااا، یعناااى شاارایط محیطااى شااامل وضااعیت سیاساااى، و عااادات بااا تغییاار علاات

دهاد كاه ایرانیاان مقاید كشاورهاى آزاد یابند  شواهد نشان ماىاقتصادى تغییر نمى

هااى توانناد رهتاارى مشاابه انساانهد در بعضى ماوارد ماىتدریى و با تالش آنبه

اى برابار را كسا  نماینااد، ولاى جالا  اینجاسات كاه ایاان یاهتاه در جامعاهپارورش

گذارناد. یعناى در رهتارها را بیشتر در خارج از محدوده قومى خاود باه اجارا ماى

جامعاه خاویش از قاوانین  حقیقت در جامعه غربى از قوانین اجتماعى غارب و در

كنناد. ماثالً یا  ایرانااى پاس از مادتى زنادگى در غاارب هرهنگاى خاود اطاعات مااى

كناد، چراكاه تجرباه باه او نشاان دیگر به ی  غرباى در خاوردن غاذا اصارار نماى

شااود. همچنااین بااه داده كااه ایاان كااار باعاا  حیاارت و گاااهى ناااراحتى غربااى مااى

را ایان كاار ممكان اسات باه گرساانه و نشایند، زیاانتظاار تعاارف از جانا  او نماى

                                                 

در اینجا ممكن اسات ایان نكتاه باه ذهان خوانناده خطاور كناد كاه هارم مبتناى بار سلساله مراتا  در . 1

هااى باااالتر در هاا و ردهاماا باودن در موقعیات ،دارد، ایان درسات اساتجواماع پیشارهته نیاز وجاود 

هااى این جوامع به معنااى داشاتن مجاوزى باراى ایجااد وحشات، ظلاد و ا عماال قادرت باه اهاراد رده

تاار نیساات، بلكااه بااه معناااى داشااتن مساائولیت بزرگتاارى در مقاباال مااردم و جامعااه اساات. در پااایین

 دهد.به حقوق شهروندان را نمى حقیقت قانون به كسى اجازه تجاوز
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تشاانه ماناادنش بینجامااد. امااا هنگااامى كااه میهمااان ایرانااى دارد خااود را موظااف 

دانااد دانااد كااه بااا او براسااا  قااوانین هرهنگااى خااود رهتااار كنااد، چراکااه مااىمااى

باارد و در ایان چاارچوب هرهنگااى، میهماانش تاا اصاارار نبیناد دسات بااه غاذا نماى

ماى بااه میهماان را دارد. همچناین دساات باردن بااه احتراتعاارف نكاردن معناااى باى

غاذا پاایش از تعااارف از ساوی میزبااان، زیاااد متااداول و مرساوم نیساات. یااا مااثالً 

هنگاامى كااه بخااواهید یاا  ایرانااى و یا  خااارجى كااه هاار دو داراى ماادر  دكتاارا 

تاوانید خاارجى را حتاى هستند را به یكدیگر یا به شخص  االثى معرهاى كناید، ماى

در سطح جهانى بوده و چناد مادر  دكتارا داشاته باشاد، باه راحتاى اگر دانشمندى 

بااا اسااد كااوچكش معرهااى کنااید، امااا بااراى معرهااى ایرانااى ـ حتااى اگاار امضاااى 

اساتفاده از القااب و عنااوین آقاا و دكتار و ساپس  -مدركش هنوز خش  نشده باشد

 نام هامیل ضرورى است.

هاااى بعضااى از ویژگااىكااه بیشاتر مااا ایرانیااان از الزم باه ذكاار اساات بااا ایاان

ناالید و در بسایارى از ماوارد هرهنای حااكد بار جواماع آزاد را هرهنگى خود ماى

کنااید، امااا خااود را در تااار و پااود خلقیااات و آداب و عااادات هرهناای تحسااین مااى

بینید و كمتر كساى را تاوان و شاهامت آن اسات كاه ایان تارهاا را خویش اسیر مى

در هرهنای غارب را میاان هموطناان  بگسالند و بعضى از اصول خوب متاداول

ها و رهتارها در ایان دو هرهنای متفااوت به كار گیرد، چراكه بار هرهنگى واژه

ناپاااذیر و در بیشااتر اوقااات متضاااد اساات و گاااه موجاا  سااوتتفاهماتى برگشاات

شود. براى نمونه صاداقت و صاراحت كاه همگاى ماا باه ارزش آن واقفاید، در مى

ادباى تعبیار شاده و اغلا  باعا  آزردگاى و و باىبساتر هرهنگاى ماا، باه گساتاخى 

شود و اگر كسى به مدت كوتاهى صداقت را جایگزین ریاا کناد؛ یعناى رنجش مى

اش را باا صاراحت بیاان گذرد، بر زبان بیاورد و عقیادهآنچه را كه در هكرش مى

گیرنااد. بنااابراین نمایاد، اطراهیااان از او دلگیاار شاده و بااه تاادریى از او كنااره مااى

تار تاداوم ى حفا  رواباط ناچاار باه همرنگاى باا جماعات و باه عباارت درساتبارا

رساد كااه همگاى ماا در یاا  گاردید. باه نظاار چناین ماىرهتارهااى عاادتى خاود مااى
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تئاااتر باازر  بااه وسااعت جامعااه خااویش مشااغول ایفاااى نقااش اجبااارى و عااادتى 

 شود.خویش هستید و هر كس قوانین بازى را رعایت نكند از بازى اخراج مى

 گاهى ا  درد، راهى به درمانآ

حاال ببیناید ایاان پدیاده در بسااتر اصالى خااویش یعناى درون جامعااه ایاران چگونااه 

هااى عمال خواهاد كارد؛ یعناى آیاا زماانى كاه عادالت اجتمااعى برقارار شاد، آزادى

رساامیت نظار از رنای، جانس، ساان، تحصایالت، پاول و مقاام باهانساانى صارف

ا و امنیات در تماامى ساطوح جااى نااامنى ر شناخته شدند، قانون بر جامعاه حااكد

 گرهت، هرهنی اخالقاى ـ رهتاارى جامعاه پاا باه پااى آن تغییار خواهاد کارد  اگار

ى باه آرى، با چه آهنگى و اگر نه، آیا آگاهى از چند و چون قضیه یعناى درد راها

 درمان یعنى تغییر خلق و خو و عادات و رهتارهاى ما خواهد داشت 

آن اشااره شاد، بایساتى ماا را از ایان خطار آگااه كناد  وضعیت مهاجران كه به

اى مساتقل در جاماه گوناهتواناد باهكه گاهى حتى با از بین رهتن علات، معلاول ماى

رسااد؛ عاادت باه بقااى خاود ادامااه دهاد. هار چناد ایان مقایسااه معقاول باه نظار نماى

یعنى هرصتى كه مهاجر در اختیار دارد قابل قیا  با هرصتى نیست كه ی  ملات 

تواناد ماا را باه دشاوارى براى تغییر خود دارد، اما توجه باه وضاع مهااجران ماى

گوینااد آداب، رو خااواهید داشاات، رهنمااون سااازد. مااىتاار  عاااداتى كااه در پاایش

عادات و رسوم را زماان باا هماان صابر و شاكیبایى و درنگاى كاه باراى سااختن 

توانااد تاادریى ماىوجااود آورده و تنهاا زمااان اسات كااه باههاا بااه كاار باارده، باهكاوه

هاااى بساایار دور در ماااورد نااابودش كنااد، امااا باااا یاا  نگاااه بااه آنچاااه از گذشااته

رساد زماان باادون خصوصایات اخالقاى ماا ایرانیاان گفتااه شاده اسات باه نظاار ماى

آگاهى و كم  ما به تنهایى قاادر باه حال ایان مشاكل نیسات، چراكاه عاادت را یا  

شاااید بتااوان بااا دانسااتن علاات تااوان از پنجااره بااه بیاارون انااداخت، امااا شاابه نمااى

وجودى آن به تر  آنها همزمان ـ در صورت برطرف شدن علت آنها ـ مباادرت 

نمااود. جهااات روشااان شااادن موضاااوع در اینجاااا ذكااار مثاااالى را خاااالى از لطاااف 
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بینید كاه همسارش در هنگاام سار  داند. مردى كه تازه ازدواج كرده بود، مینمى

نااد. ماارد علاات ایاان كااار را ساازال ككااردن سوساایس ساار و تااه آنهااا را قطااع مااى

دانااد چاارا. ماارد از گویااد كااه از مااادرش آموختااه اساات و نمااىكنااد، خاااند مااىمااى

دارد كااه از مااادرش شااود، او نیااز اظهااار مااىمااادرزن خااود علاات را جویااا مااى

آموخته. خوشبختانه مادربزر  در قید حیات است و هنگامى كاه ایان شاخص از 

گویاد كااه در آن كنااد او ماىسازال ماى ماادربزر  علات قطاع دو ساار سوسایس را

ها بوده و او مجباور باوده كاه دو سار آنهاا زمان ماهیتابه او كوچکتر از سوسیس

 را قطع كند تا بتواند آنها را در ماهیتابه جاى دهد.

به گمان من بسیارى از عادات و بخصوص آداب و رسوم ما مشابه مااجراى 

انجاام  تگانمان به ما به ارث رسیده باهكه از گذشهوق است، یعنى هقط به دلیل این

 وجاود آمدنشاانورزید؛ آداب و رسومى كه در زمان و شرایط باهآنها مبادرت مى

گشا و باع  آسایش و آرامش بوده است، اماا در شارایط جدیادى كاه بسیار مشكل

بر زندگى امروزه بسایارى از ماا حااكد اسات، گااه غیار از رناى و عاذاب چیازى 

 كند.عاید ما نمى

 

 

 رستاخیز فرهنگى

چاه كاه بار ماا رهتاه اسات آگااهى یاهتاه، كاند زماان آن رسایده كاه باه آنتصور مى

پسااندى بااراى آنهااا وجااود ناادارد گفتارهااا و رهتارهااایى را كااه دیگاار دلیاال عقاال

اى تدریى كنار گذاشته و به وضعیت اخالقى و رهتارى خود سر و سامان تاازهبه

تحاوالت بیشاترى كاه در شارف وقاوع اسات،  ببخشید و خود را براى تغییرات و

اى اسات رود و دموكراساى پدیادهآماده كنید. جهان با سرعت شگرهى باه جلاو ماى

مانااده دنیااا خواهااد آمااد و هاااى عقاا حیاااتى كااه دیاار یااا زود بااه ساارا  همااه ملاات
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بزرگترین و ارزشمندترین پیامد آن هرهنای و اخاالق دموكراتیا  اسات. اگار ماا 

نباشااید و نتااوانید همزمااان بااا برقاارارى امنیاات و عاادالت  متوجااه وخاماات مساائله

اجتماعى، رهتارها، پندارها و گفتارهااى حاصال از عمارى زیساتن در زیار ظلاد 

و زور و هقر و نابرابرى خود را تغییر دهید، یعنى روزى كه امنیت بر ما حااكد 

انتقااد  شود، اما خفقان  عادتى گرهته باشید. روزى كه از ما خواساته شاود آزاداناه

راحتى حرهمان را بزنید و از حاق خاود و دیگاران دهااع كناید كنید، ولی نتوانید به

مناد شاوید، تماامى و به عبارت دیگر نتوانید از مواه  الهى ـ انسانى آزادى بهاره

 مار خواهاد ماناد. اگار اید، بىهایى را كه تاكنون به پاى درخت آزادى ریختهخون

ریازى در به این مهد نیندیشاند و همزماان باا برناماهمردم و مسئوالن منتخ  آنها 

هااایى نیااز در جهات تحااول اخالقااى و معنااوى جهات توسااعه مااادى جامعاه برنامااه

گوناه طور قطع نه تنها اخالق دموكراتی  در میاان ماردم آنمردم تدار  نبینند، به

انع گوناه كاه خاواهید دیاد ـ ماكه باید رشد نخواهد كرد، بلكه همین خلقیاات ـ هماان

 بزرگى در راه دستیابى به دموكراسى خواهند شد.

كه بسایارى اید و با وجود اینها بستههاست، ما چشد بر واقعیتمتأسفانه قرن

از ما مشكالت اخالقى هردى و اجتماعى خود را قبول دارید، اما با آنهاایى كاه ماا 

كنناد، باا خشاد ها و نقایصمان كرده و یا توصیه به تغییر آنها مىرا متوجه اشكال

در دهتار دوم  پنادارید. موالنااكناید و آناان را دشامن خاود ماىو نفرت برخورد ماى

 خود به این موضوع چنین اشاره دارد:

 باااد چاااون ز عاااادت گشااات محكاااد خاااوى  

 

 خشاااد آیااااد باااار كساااى ك اااات واكشااااد 

 
 خوار گشتى هر كه اوكه تو گ لچون
 

 واكشاااد از گ اااال تااااو را باشااااد عاااادو 
 

 كااه گاارد باات تلنناادپرسااتان چااونباات
 

 مانعااااااااان راه خااااااااود را دشااااااااامنند 
 

 چااون خااالف خااوى تااو گویااد كسااى

 

 هاااا خیااازد تاااو را باااا او بساااىكیناااه 

 
رو شدن با خود را پیدا كنید ـ و شواهد طور حتد روزى كه ما شهامت روبهبه

اعاالم  دهد كه آن روز چندان دور نیست ـ به دنیا و مهمتر از آن به خاودنشان مى
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خواهید كرد كه عدم تحمل انتقااد، عادم قباول خطاا و اشاتباه، عادم صاراحت بیاان، 

نوازى پرورى، باالدستسازى و بتآمیز و ناروا، بتتعریف و تمجیدهاى مبالغه

آزارى، كوچا  کاردن دیگاران باراى بااال باردن خاود، در هاد آمیخاتن و زیردسات

م داشاتن رابطاه بار ضاابطه، عقیده و احسا ، رعایات ننماودن حاق دیگارى، مقاد

هایى هستند كه به دلیل نبودن امنیت از هر عمومیت دادن، غلو نمودن و... ویژگى

وجاود نوع، هقدان عدالت اجتماعى و عدم اجاراى قاانون در طاول تااریخ در ماا باه

اند. خصوصیاتى كه حتاى اگار بار مبنااى تعریاف، هرهنای نیاز ناام بگیرناد، آمده

ن ندارند. به این نكتاه نیاز توجاه نماایید كاه ناه تنهاا صادها جایى براى اهتخار كرد

هااى اخالقاى یاا نادیاده گارهتن آنهاا دردى را از ماا دوا سال كتماان ایان نابساامانى

ماناادگى مااا را ننمااوده، بلكااه پیشاارهت روزاهاازون غاارب در تمااامى ابعاااد، عقاا 

ب تاارین اهااراد در غاارچشامگیرتر كاارده اساات. بااراى نمونااه در حااالى كااه عااادى

اى تنادترین انتقاادات را باه بااالترین مقاماات توانناد بادون هایع تار  و واهماهماى

ترین عقاید و احساسات لشگرى، كشورى و حتى دینى بنمایند، ما از اظهار جز ى

مااان بااه نزدیکتاارین كسااان یعناى بااه مااادر و پاادر و همساارمان ناااتوانید. شخصاى

هااى براى ما آگاهى باه ویژگاى ترین كارترین و هورىكه حیاتىخالصه كالم این

اخالقى ـ رهتارى است كه تحت هشارهاى گوناگون و شرایط نابسامان در ما شكل 

رسد هر چه اند. به نظر مىوجود آوردهگرهته و مانع بزرگى در راه پیشرهت ما به

هایماان را پشات هااى قارنماندگىتر عق تر به این مانع آگاهى یابید، سریعسریع

 نهاد. سر خواهید

 برم:به پایان مى اى از شادروان مهند  مهدى بازرگاناین قسمت را با جمله

 

رو شی. ملتى وه حقیقت هر چیر تلخ باشی بایی با آن روبه

ب واهی براى نجات و ساعادت خاود چیاام ونای بایای  رفیات 

 وافى براى درك معایب و مشكالت را دارا باشی.
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 1دنیا چه بودنی و چگونه ایس شینیملر آ اد 

هاى زیادى گفتید كه بین اهراد ی  خانواده و بالتبع ی  شهر و ی  سرزمین تفاوت

هااى ار اى خاود بااا وجاود دارد، اماا ملال مختلاف جهاان باه لحاااظ مجموعاه قابلیات

صااورت یكادیگر مشااابهت چشاامگیرى دارنااد. مااثالً اگار هاازار نفاار آلمااانى را بااه

هااى آنهاا را ماورد بررسااى قارار دهاید، مشاااهده ید و قابلیااتتصاادهى انتخااب كنا

خواهید كرد كه تقریباً همه آنها از یكدیگر متفاوتند. همین آزمون با هازار هنادى، 

رسااند. اماا اگار جماع هزار ایرانى یا هزار هرانسوى ما را به نتیجه مشاابهى ماى

نفاارى در نظاار هاااى هاازار هااا و اسااتعدادها را در هاار یاا  از ایاان گااروهقابلیاات

هاا نیسات. بگیرید، مشاهده خواهید كرد كه تفاوت چنادانى از ایان نظار باین گاروه

توضایح ایاان كااه اگار بااین هاازار آلمااانى دو نفار اسااتعداد درخشااانى در ریاضااى، 

چهار نفر در موسایقى، ده نفار در نقاشاى، هفات نفار در طنزپاردازى و... داشاته 

ر نیاز كاد یاا بایش هماین تعاداد اهاراد را هاى دیگباشند، در بین هزار نفر از ملیت

تااوان یاهات. باا اهازایش تعااداد اهاراد در هار گاروه، ایاان باا اساتعدادهاى مشاابه ماى

                                                 

ام. مطالعااه ، سااود جسااتهدر ایان بخااش، از كتاااب آساایا در براباار غاارب نوشاته داریااوش شااایگان. 1

طاور اعاد در طاور اخاص و آسایا باهو آگااهى از موقعیات جامعاه ماا باه 1356ایان كتااب در ساال 

باعا   ،چناان كاه ماراد نویسانده آن باودداشات آن روى خاواهیدبرابر غرب و مصاایبى كاه در پایش

اى در ماان گردیااد كااه تااا امااروز نیااز باا ماان اساات. مشاااهده مجاادد ایاان كتاااب در سااال ایجااد دلهااره

چراكاه  ،شادت متاألد كاردمارا باه ،هایى كه از ایران براى من ارسال شاده باوددر میان كتاب 1383

قاط ساه باار تجدیاد چااپ شاده اسات. توزیاع متوجاه شادم در مادت بایش از یا  رباع قارن ایان كتااب ه

چناین از مصااای  و مشااكالت آسایا و جامعااه مااا در براباار هاازار نسااخه از كتاابى كااه ایاان 12هقاط 

زناد را چیازى جاز یا  هاجعاه هاا ماىدهد در كشورى كه جمعیت آن سر باه میلیاونغرب هشدار مى

هاایى خصاوص چناین كتاابباه توان تلقى كرد. هر چند عدم عالقه باه خوانادن كتااب وهرهنگى نمى

هاا اكناون خاود باه عااملى ماندگى ماست، اما متأسفانه این معلول نیز مانند سایر معلاولمعلول عق 

هااى مفیاد و متعادد شانا  كتاابماندگى ما تبدیل شاده اسات. ایان متفكار جامعاهاساسى در جهت عق 

ت وقتاى از تولیادات هكارى یا  دیگر خود را به زبان هرانسه به نگاارش در آورده اسات. بادیهى اسا

گوناه اسااتقبال شاود متااع خاویش را باا زباانى دیگاار و در نویسانده در ماوطن و زادگااه خاویش ایان

كشاند. یكاى از دالیال اشاتیاق بازارهایى عرضه خواهد كارد كاه مشاتاقان بیشاترى انتظاارش را ماى

 ه دارد.ئلدر همین مس هاى اروپایى ریشهروزاهزون نویسندگان ایرانى به نگارش كتاب به زبان
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رساد، دیگار تفااوت چنادانى میلیاونى ماى ارقام به هد نزدی  شده و وقتى به ساطح

شاود. بناابراین تفااوتى كاه ماا باه لحااظ مجموعاه اساتعدادها باین ملال مشااهده نماى

نیاهتاه مشاهورید( باا غربیاان )یعناى مردماان ن جهانى كه باه جهاان توساعه)مردما

اناد( چاه باه لحااظ صانعتى، تكنولاوژیكى جهانى كه به جهان پیشرهته اشتهار یاهته

نظر پندار، گفتاار و رهتاار داریاد، ناه باه دلیال تفااوت و كشاورزى و چه از نقطه

ین شاارایط حاااكد باار در ارث، ناژاد و رناای و خااون بلكاه در تفاااوتى اساات كااه با

شاود كاه در حاال حاضار جامعه ما و آنها وجود دارد. برای مثال اگر مشاهده مى

ها قابلیت و كارایى بیشترى از ها در بسیارى از زمینهها یا هرانسوىمثالً آلمانى

خااطر ارث متفااوت، بلكاه دهند نه بهها نشان مىها یا سودانىخود نسبت به اهغان

كاه آنهاا تحات آمااوزش و پارورش مناسا  و در ا ار تماارین و باه ایان دلیال اساات 

هایشان استفاده كرده و آنهاا را از قاوه باه اند كه چگونه از قابلیتتكرار یاد گرهته

 هعل در آورند.

 

 ا  تاریكى اختناق به نور آ ادى

كسانى كه دساتى بار قلاد و چشامى بار ادبیاات جهاان دارناد، شارایط زنادگى ماردم 

ز آنچاه دانند و به روندى كاه ملال اروپاایى را اران نوزایى را مىاروپا قبل از دو

اهع هااى ساازمانى مبتناى بار مناجاا رسااند، آگاهناد. برپاداشاتن شاالودهبودناد بادین

 عماوم، اجااراى قاانون بااراى همااه و یكساان قاارار گارهتن مااردم در براباار آن و...

آن اعالمیااه  دسات آماده باشااد. تحاوالتى كاه حاصالچیازى نباود كاه باه سااادگى باه

ها انسانى حقوق بشر بود با تالش، سعه صدر، ممارست، كوشش و جهاد میلیون

مناد اعتقااد سااالر و قاانوناى ماردمدست آمد كه به آزاد زیستن انسان در جامعهبه

 داشتند. نگاهى دوباره به نخستین مواد این اعالمیه خالى از لطف نیست.

مانناااد و در حقاااوق برابرناااد. و آزاد ماااىاناااد دنیاااا آمااادههاااا آزاد باااهانساااان -1
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 تواند بر پایه خیر همگانى بنیاد شود.تمایزهاى اجتماعى تنها مى

یت از حقوق طبیعاى و سال  ناشادنى هاى سیاسى، حماهدف همه سازمان -2

بار انسان اسات. ایان حقاوق عبارتناد از آزادى، مالكیات، امنیات و مقاومات در برا

 ستد.

گوناه تواناد هایعكاس نماىاساً در ملت اسات. هایعسااصل هر هرمانروایى  -3

 قدرتى را كه مستقیماً از ملت پدید نیامده باشد بر كسى اعمال كند.

شااود، ق هاار هارد از همااان آغااز مشااروط بااه رعایات حااق دیگارى مااىحا -4

كاه باه آزادى شارط آنخواهد انجام دهاد، باهیعنى هر كس آزاد است كه هر چه مى

 نماید.دیگرى و حق او تجاوز ن

 چه زیبا بیان کرده است:  و بنگرید که این معنا را حاه 

 مباش در پى آزار و هرچه خواهى كن

 

 كه در طریقات ماا غیار از ایان گنااهى نیسات 

ذاه  هایى كه از تعلق باه خاانواده، قاوم، قبیلاه، طبقاه اجتمااعى یاا مانابرابرى 

ا رن مردمان كشایده و راه اتحااد آناان گرهت و دیوارهایى نامر ى بیسرچشمه مى

ناوع مسدود ساخته بود از بین رهات و آدمیاان آموختناد كاه یكادیگر را باه دیاده هم

كنناد، رهااه و مصالحت ملتاى كاه مواهاق منااهع خاود عمال ماىبنگرند و در عین آن

 نیز در نظر گیرند.را اند كه بدان وابسته

هارد اساات و كوشااش در در  و قباول ایاان حقیقات كااه هار آدمااى منحصار بااه 

 پرورش و كم  به رشد او گرانبهاترین موهقیتى باود كاه نصای  مردماان در ایان

 برهه از تاریخ بشر گردید.

گاناه و عادالت توانسات انسان غربى طى زمان و در ساایه آزادى، امنیات ساه

و  ها به شكوهایى رسد. ایان شاكوهایى در علاد باه اختراعااتدر بسیارى از زمینه

ها از جمله پزشكى، كشااورزى، صانعت و تكنولاوژى در تمامى زمینهاكتشاهات 

انجامیااد و در نهایاات بااه باااال رهااتن سااطح بهداشاات مااردم، طااول عماار و رهاااه و 

 برخوردارى هر چه بیشتر آنان از امكانات طبیعت و لذایذ زندگى منجر شد.
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سینما،  هاى هرهنگى و هنرى به رشد ادبیات، هلسفه، موسیقى،شكوهایى در زمینه

سازى، معمارى، نقاشى و... انجامید و باالخره شكوهایى و رشد در تئاتر، مجسمه

عقیده دیگران احترام هاى اخالق هردى و اجتماعى به اینجا رسید كه او بتواند بهزمینه

بگذارد، در بیان نظراتش صادق باشد، عقیده مخالف خود را تحمل كند، اشتباه خویش 

شخصى دیگران دخالت نكند، حقوق دیگران را محترم بشمارد، را بپذیرد، در امور 

اش جدا نگاه دارد، در قضاوت عجول و اهراطى اش را از عقیدهاحساسات شخصى

نباشد و... مهمتر از همه دانست كه تا عی  او مشخص نشود، اصالح نخواهد شد و تا 

نویس قرن هجدهد در نمایشنامه نقدى نباشد، پیشرهتى در كار نخواهد بود. بومارشه

اى نیاز اى به این مضمون دارد: تا آزادى انتقاد نباشد ستایش ارزنادههرانسه جمله

تواند وجود داشته باشد. این جمله از یكصد سال پیش تاكنون سرلوحه روزنامه نمى

 هرانسوى زبان هیگارو است.

*** 

كارى او كااه زاده همااان خبار آزاد شاادن انساان در غاارب از طریاق تولیاادات ه

آزادى بود ـ كتاب، نشریات، رادیو، تلویزیون و سایر وسایلى كه ارتباط غرب را 

ساخت ـ به دیگر نقااط جهاان رساید و آراماش ذهناى و با دیگر كشورها عملى مى

را بر هد زد، خوابشان « به ستد خو كرده»عبارتى ستد یا به هاى تحتهكرى ملت

هااى مختلفاى از آنهاا ا به یااد آزادى اناداخت كاه باه بهاناهرا آشفته ساخت و آنها ر

غصا  شاده بااود. شاوق پارواز، ماناادن در قفاس را باراى آنااان دشاوار نمااود. در 

ها در بسیارى از جوامع راستاى كس  این آزادى اعتراضات، تظاهرات و انقالب

 هااىاهكن شد و تالطادشروع شد. این نوا در كشور ما از زمان مشروطیت طنین

جانباه دساتاوردهاى غرباى تدریى شدت یاهت و اكناون باا ورود هماهمتعاق  آن به

اعد از تكنولوژیكى و اجتماعى از طریق اینترنت و ماهواره به اوج خاود رسایده 

است. البته این بدان معنا نیست كه تمامى اختراعاات و اكتشااهاتى كاه اماروزه در 

ن و تفكار غرباى اسات. بشار در اختیار جهانیان قرار دارد منحصراً محصول ذها

هااى علمااى، هااى بسایارى در زمینااهطاول تااریخ چنااد هازار سااله خااود باه یاهتااه
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هاا خمیرمایاه و اساا  بسایارى از صنعتى، ادبى و هلسفى نا ل شاده باود و هماین

دهد. صحبت در اینجا از شرایطى اسات دستاوردهاى امروز غرب را تشكیل مى

سان در طول چند دهه اخیر معادل چند هزار سال شود بازده هكرى انكه باع  مى

 1قبل از آن شود.

سااابقه و همچنااین در راسااتاى دسااتیابى بااه آزادى و دموكراسااى اسااتقبال بااى

اى از دستاوردهاى تكنولاوژیكى غرباى آغااز گردیاد و همزماان جانبهاستفاده همه

از هااااى اجتمااااعى غرباااى نیاااز شاااروع شاااد. اماااا الگاااوبردارى و تقلیاااد از پدیاااده

ها مساتلزم داشاتن ذهنیات و كه الگوبردارى و تقلید از بسیارى از این پدیدهآنجایى

هاسات ـ باورهاایى كاه در تضااد باا باورهااى مااا باورهااى در خاور هماان پدیاده

اى را باراى جامعاه ماا ایجااد کارده كااه در قارار دارد ـ ایان مسائله مشاكالت تااازه

 2شود:اینجا به مواردى از آنها اشاره مى

 هاى پزشكى و بهیاشت:ا ف ـ در  مینه

دنبال آن كد شدن مر  و میر و اهزایش طول عمر كه حاصل پیشگیرى و درمان و به

هاى چشمگیر در علد پزشكى در غرب بود به موازات رشد در سایر ابعاد و پیشرهت

ها صورت گرهت. بدین معنا كه همزمان و در راستاى پیشرهت علد پزشكى، زمینه

وجود آمد، به نحوى كه والدین دیگر براى تأمین مالى قتصادى در جامعه بهامنیت ا

                                                 

مهاااجرت از كشااورهاى ساانتى بااه ماادرن یكااى از آ ااار بااارز همااین پدیااده اساات. شااواهد نشااان . 1

دموكراسااى باا مقاوماات بیشاترى روباارو گاردد متقاضاایان مهااجرت بااه  هرایناددهاد كااه هار چااه ماى

خاات بااه آن خاواهید پردا هاگونااه كاه بعادشاوند و ایاان متقاضایان هماانكشاورهاى مادرن بیشااتر ماى

 .هستنداین جوامع  اناكثراً از تحصیلكردگان و متخصص

اناد آسایى تشبیه كرد كه باه ساونامى معاروفتوان به امواج غولهاى غربى را مىبعضى از پدیده. 2

گوناه كاه ایان پیوندناد. هماانوقاوع ماىهاا باههااى شادیدى هساتند كاه در تاه اقیاانو و حاصل زلزله

باه شاهرهاى سااحلى باه خااطر عادم آماادگى باراى مقابلاه باا آنهاا  ها در ورود ناگهانى خودسونامى

گذارنااد بااه همااان نحااو ورود ناپااذیرى را از خااود بااه جاااى مااىخسااارات مااالى و جااانى جبااران

ناپاذیرى را تواناد خساارات جبارانهاى هرهنگى از سوى جوامع مدرن به جوامع سنتى ماىسونامى

 به این جوامع وارد نماید. 
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زمان پیرى خود احتیاجى به هرزند بیشتر یا به اصطالح عصااى دسات نداشاتند. 

ترى جز رهت و آمدهاى هامیلى عالوه با بهبود وضع رهاهى مردم، تفریحات متنوعبه

هااى الزم در جهات د. آماوزشوجود آماكه الزمه آن داشتن هرزند بیشتر است، به

كنترل جمعیت نیز هراهد شد و ذهنیت جامعه در راستاى داشتن هرزند كمتر تغییر 

. اما ورود و نیانجامیدیاهت، بنابراین پیشرهت علد پزشكى در غرب به انفجار جمعیت 

ـ هر چند به باال استفاده از وسایل و تكنی  هاى پیشرهته پزشكى از غرب به كشور ما 

ـ به دلیل هراهد  رهتن نسبى سطح بهداشت جامعه و اهزایش طول عمر انجامیده است 

هایى در جهت بهبود وضع اقتصادى و تأمین آینده مردم و همچنین نبودن نبودن برنامه

امكانات آموزشى در جهت تغییر ذهنیات جامعاه در كنتارل موالیاد، باعا  شاد كاه 

برسد و این خود بزرگتارین به دو برابر  1357-1377سال  20جمعیت ما مدت 

مصیبت براى كشورى است كه باتوجه داشتن منابع طبیعاى هاراوان امكاناات یا  

زندگى مناس  براى حتى ی  سوم از این جمعیت را ندارد. این اهزایش طول عمر 

تواند جامعه اگر با هراهد آوردن امكانات پزشكى بخصوص براى سالمندان نباشد مى

 رو كند.بار دیگرى روبههاى اسفان دور با دشوارىاى نه چندرا در آینده

 ب ـ در  مینه آمو ش و پرورش:

روش سانتى ماا در آمااوزش، شایوه حفاا  كاردن بااوده اسات. حفاا  نماودن و بیااان 

ها نشانى از دانش شاخص باود، بادین المثلآموز و ضربها و اشعار حكمتقصه

را داشاتید. در  باا آن معنا كه ما براى هر وضعیت مثال و شاعر و انادرز مناسا 

صورت نیازى به هكر كردن و نوآورى نبود. به عبارت دیگر، ما به جاى هكر این

هاى پیشینیان را حف  كرده و در مواقع لزوم از آنها بهره گرهتاه و كردن، دانسته

دادید. اما ناگهان درو  غربى را پشتوانه صحت گفتار و اعمال خود قرار مىآن 

موزشى خود كردید؛ از علوم طبیعى گرهته تا علاوم انساانى. ایان را وارد سیستد آ

درو  پس از نوزایى در غرب و در راستاى آزادى اندیشه و بار مبنااى پویاایى 

هماین روال تكاماال یاهتااه و وجاود آمااده و بااهتفكار و باار اسااا  نقاد و بررسااى بااه
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یعناى حفا   یابند. ما این درو  را از غرب وارد كردید، اما با شایوه خودماانمى

هماه دانشاگاه، مدرسااه، كاردن باا آنهاا برخاورد نمااودید. نتیجاه ایان شاد كاه بااا ایان

گونه كه در غرب شاهد آموزشگاه و متخصص از پیشرهت علمى در جامعه ما آن

 آنید، خبرى نیست.

 ج ـ در  مینه روابط اجتماعى:

ه ز جامعآزادى رابطه بین زن و مرد در غرب در خالل سالیان دراز و در پى نیا

ً روز غرب بهدر حال تحول آن  وجود آمد. هنگامى كه زن و مرد باه حقاوق تقریباا

تادریى باار مبنااى نیازهاااى مسااوى دسات یاهتنااد، مردسااالرى رنای باخاات و باه

اقتصادى جامعه، زن وارد بازار كار شاد. رهاایى زن از وابساتگى اقتصاادى باه 

ن در انجامید و بدین ترتی ، ز مرد به رهایى او از سلطه اجتماعى ـ هرهنگى مرد

تمامى سطوح آموزشى، هنرى، ادبى و سیاسى به هعالیت مشغول شد. این رهایى 

استا، تدریى منجر به نوع دیگرى از رابطه آزاد بین زن و مرد گردید. در این ربه

ها در تر شروع شد. این آموزشهاى الزم از سطح دبیرستان و حتى پایینآموزش

هاااى ز پیاماادهایى احتماالى چااون هرزنادان ناخواسااته و بیماارىجهات پیشاگیرى ا

 جنسى بود. قوانینى نیز در جهت حمایت از مادران و كودكاان وضاع گردیاد. ایان

هاى اجتماعى به تدریى صورت گرهات و باه ماوازات آن ذهنیات تاوده ماردم پدیده

ر رد داعد از زن و مرد نیز تغییر كرد و چنین شد كه آزادى رابطاه باین زن و ما

ى هاى اجتماعى چندانى نگردید. اما ورود این دستاورد غربغرب منجر به هاجعه

ا راى ناگهانى و تقلیدى هار چناد مفااهیمى چاون حقاوق زناان به جامعه ما به گونه

 در اذهان مطرح کرده است، اما باه دلیال تضااد آن باا ذهنیات مردسااالر و سانتى

بناد و باارى ها و به موازات آن بىهجامعه ما مشكالتى چون متالشى شدن خانواد

هاااى جنسااى و همچنااین كودكااان اجتمااعى نظیاار هحشااا و اعتیاااد، ازدیاااد بیمااارى

 ناخواسته را به بار آورده است.

آ ار این تقابل یا بهتر بگویید تضاد بین سنت و مدرنیته )تقادم و تجادد( را در 
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ان مشااهده کارد. توبسیارى دیگر از سطوح اجتماعى و سیاسى و حتى هردى مى

در سطح خانواده این تقابل به شدت گرهتن اختالهاات باین دو نسال و همچناین زن 

هاایى سارگردان تبادیل كارده و شوهر انجامیاد و در ساطح هاردى ماا را باه انساان

توانید به شیوه پیشینیان خود با باورها هویت كه نه دیگر مىاست؛ به عبارتى بى

توانید مانند انسان غربى باشاید؛ باه ایان دلیال نه مى و اعتقادات آنها زندگى كنید و

كه آن هاصله تاریخى كه منجر به تغییار تادریجى ذهنیات و نحاوه تفكار آناان شاد، 

اید. شاید بتوان گفت ناه شارقى ناه غرباى هقاط در ایان رابطاه در ماورد طى نكرده

 ما مصداق دارد.

هاى غربى را بدون داشتن اعتقادات پیشینیانشاان آنچه توده»، به گفته شایگان

كند، حكومت قانون، اصل مسئولیت مدنى، اصل آزادى اجتماعى و حقوق حف  مى

هایى پى در پى هستند كه غرب طى صدها سال كوشش و هردى است كه پیروزى

كه ما بدون دستیابى به این مواه ، اعتقادات دست آورده است. در حالىمبارزه به

اورهااى خااود را نیاز از دساات داده یاا در حااال از دسات دادن آنهااایید ـ همااان و ب

هااى اى به اعمال نی  رهنمون شده و بار خاواهشباورهایى كه مردم را تا اندازه

زدند ـ و این بزرگترین خطرى است كه جامعاه ماا را در ها مهار مىنفسانى توده

اجاه نباودید وقات كااهى و كناد. اگار ماا باا هرهنای غارب موحال حاضر تهدید مى

تكانى هرهنگى داشتید، اما هرصت بیشترى براى تغییر و تحول و به عبارتى خانه

هاى غربى ما را به لحاظ زمانى در تنگنا قرار داده جانبه پدیدهورود سریع و همه

هاایى بیندیشاید كاه بتاوانید هار چاه طاور جادى باه راهاست. باه ایان خااطر بایاد باه

 «.له زمانى را طى كنیدتر این هاصسریع

باادیهى اساات ایاان مهااد باادون در  و شااناخت كاااهى از مشااكلى كااه در براباار 

توجااه  مااا قاارار دارد بااه انجااام نخواهااد رسااید. بااا ایاان امیااد كااه ایاان كتاااب بتوانااد

خواننااادگان و اهاااراد مسااائول و دلساااوز را باااه عماااق و ابعااااد مشاااكلى كاااه ماااا و 

 كند، معطوف نماید.جامعه ما را تهدید مى
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 س نى با خواننیه

آنچاه در صاافحات بعااد خواهیاد خوانااد، نوشااتارهایى اساات كاه حاصاال چنااد سااال 

 وگوهاى من باا هموطناان و غیرهموطنااند در استرالیاسات.مشاهده، تفكر و گفت

هاااى اجتماااعى و در ایاان نوشااتارها بساایارى از رهتارهااا، برخوردهااا و واكاانش

ناااامن و نااابرابر اساات بااا  اىهااردى روزمااره مااا كااه حاصاال زیسااتن در جامعااه

 ً برابار  رهتارها و روش و منش اهراد پرورش یاهته در جوامع نسبتاً امن و تقریبا

 به مقایسه كشیده شده است.

ضرورت این مقایسه از این واقعیت ناشى شد كه بیشتر كسانى كاه باه غارب 

آنجاا  رها در مقابل قاانون، آزادى و رهااه اقتصاادى و... درهتند از برابرى انسان

 وگفتناد و نوشاتند، اماا كمتار كساى بااه ا ارات ایان عوامال بار روان، تفكار، ماانش 

 ، ها در این جواماع ساخنى باه میاان آورد. باه هماین ترتیاخلقیات و عادات انسان

هااااى اقتصاااادى، اجتمااااعى و سیاساااى در هاااا و نابساااامانىاز ناااابرابرى انساااان

 ا از ا ارات ساوت ایان عوامالشود، امامانده بسیار گفته شده و مىكشورهاى عق 

 هاا كمتار ساخنى بااه میاان آماده اساات.بار نحاوه تفكار، رهتااار و خلقیاات ماا انسااان

لحظه زنادگى هاردى و اجتمااعى هایى كه با لحظهرهتارها و برخوردها و احسا 

وم برنااد و در تكاارار مااداانااد و ماننااد خااوره مااا را از درون تحلیاال مااىماا آمیختااه

بخشاند. باه عباارت ر ماا عماق و اساتحكام بیشاترى ماىهایشاان را دخاویش ریشاه

اید و ناه دیگر، نه كسى اشاره باه ایان كارد كاه چارا ماا چناین شادید و چناین ماناده

ز اام باه ا ارات بعضاى كسى گفت چرا آنها چنین نیستند  در این كتاب سعى كرده

تن هاین عوامل مانناد نااامنى، ناابرابرى و هقار و همچناین ماورد مقایساه قارار گار

وجود آمدن خصوصیات و رهتارهااى هاردى و اجتمااعى خودماان بپاردازم. در به

ه هااى احتماالى توجاه هموطنااند را باه چناد نكتابه منظور جلوگیرى از ساوتتفاهد

 نماید:جل  مى

گونااه كاااه گفتااه شاااد شاارایط زیساااتى )اقتصااادى، سیاساااى، : همااااننكتااه اول

چناان بار رهتاار، گفتاار تواناد آنىاجتماعى، جغراهیایى، اقلیمى و...( ی  جامعه ما
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هااى هاردى )ار اى( و و اندیشه مردم آن جامعاه تاأ یر بگاذارد كاه باا توجاه تفااوت

وجااود آورد، طبقاااتى، خصوصاایات، آداب و عااادات تقریباااً مشااابهى در آنهااا بااه

عنوان ی  ملت از سایر ملال متماایز کارد، ایان كتااب كه بتوان آنها را بهطورىبه

 پردازد.ها تحت نام هرهنی مىویژگى به بررسى این

هاى اول تاا چهاارم مختصاراً باه علات یاا : در شروع هر ی  از بابنكته دوم

علل خصوصیات اخالقاى و رهتارهااى هاردى و اجتمااعى ماا پرداختاه شاده و باه 

وگوهاایى را در قالا  نوشااتارهایى كوتااه بااا هااا، مشااهدات و گفااتدنباال آن نكتاه

وگوهااایى كااه خمیرمایااه اصاالى و ى خواهیااد خوانااد. گفااتزبااانى ساااده و خودمااان

انگیزه تفكر و نگارش این كتاب باوده و تنهاا بخشاى از مشاكالت هرهنگاى ماا را 

گذارنااد كااه در محاادوده دیااد و نگاااه و تجااارب شخصااى ماان قاارار بااه نمااایش مااى

انااد. ایان سااب  بااا ایان امیااد انتخااب شااده كااه اكثریات باسااواد ماردم كااه ایاان داشاته

 1مند شوند.ه براى آنها به نگارش درآمده است بتوانند از آن بهرهمجموع

                                                 

شوند، به ه قشر  روتمند در جامعه ما از طبقه هقیر خواسته یا ناخواسته دور شده و مىگونه كهمان. 1

همان طریق قشر  روتمند  هكرى ما یعنى روشنفكران اعد از نویسنده، شاعر و هنرمند از توده ماردم 

گویناد ولاى یاا باه دلیال عادم گیرند. آنها هر چند از رناى و درد ماردم و علال آن ساخن ماىهاصله می

ى  ،نگارى و یا با این باور كه شعر باید چنین باشد و نثر باید چنان باشدتوانایى در ساده محتوا را قربان

طورى كه جز قشر خاص و گروه معدودى قادر به به ؛نویسندهرم كرده و  قیل و سنگین نوشته و مى

دنباال دم بیشاتر باهكناید در تحاوالت اجتمااعى مارشوند. چنین است كه مشاهده مىههد مطالبشان نمى

اند با زبان آنها سخن بگویند و با آنها ارتباط برقرار كنند. من خود زمانى روند كه توانستهكسانى مى

به این واقعیت پى بردم كه باه غارب آمادم، باه جاایى كاه از شادت تنهاایى گااه انساان باا هموطناانش 

ه باود كاه دریااهتد اوالً كتااب و شود و آنگانظر از طبقه اجتماعى یا سطح اندیشه محشور مىصرف

خوانى در مقایسه باا ملال پیشارهته دنیاا در باین ماا جااى چنادانى نادارد و  انیااً معادودى نیاز كاه كتاب

هاى نوشته شده به دلیل سنگینى و غیر قابال ههاد باودن آنهاا مند به دانستن هستند از در  كتابعالقه

ها و چه تألیفات را هاى سودمند چه ترجمهبتوانند كتاب عاجزند. جامعه ما به نویسندگانى نیاز دارد كه

تر برگردانند. به این طریق از شكاف عمیقى تر و قابل ههدبراى گروه بیشترى از مردم به زبانى ساده

كه بین قشر اند  روشنفكر و قشر وسایع جامعاه وجاود دارد كاساته شاده و زمیناه پیشارهت هرهنگاى 

 ب بسیار معمول است.آید. این كار در غرهراهد مى
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هااى علمااى وقتاى خصوصایتى را باه جمعیتاى نساابت : در پاژوهشنكتاه ساوم

ا به مى دهید، بدان معنا نیست كه همه اهراد آن جامعه آن خصوصیت را دارا بوده ی

زنان بلندقدترند؛  شود مردان ازی  میزان واجد آن هستند. برای نمونه وقتى گفته مى

اى از زنان و مردان، بیشتر مردان از بیشاتر زناان بدین معناست كه در مجموعه

 بلندقدتراند اگر چه ممكن است در همان مجموعه ی  زن داراى بلندترین قد باشد. به

عنوان ی  خصوصیت ملاى ناام بارده همین روال اگر از خونگرمى ما ایرانیان به

یا همه به ی  میزان داراى  نیست كه همه ایرانیان خونگرمشود، مفهوم آن این مى

طور تصادهى این ویژگى هستند، بلکه به این معناست که اگر صد نفر ایرانى را به

ها در صد ایرانى به انتخاب كرده و با صد نفر انگلیسى مقایسه كنید، تعداد خونگرم

هایى كه در این ین ویژگىمرات  بیش از تعداد آن در صد نفر انگلیسى است. بنابرا

هاى ملى به آن پرداخته شده چه مثبت و چه منفى، چاه باین كتاب با عنوان ویژگى

شود. تفاوت در ها در تمام اهراد به ی  میزان مشاهده نمىها و چه میان غربیشرقی

خصوصیات اخالقى بین اهراد به دلیل تفاوت در ارث و تربیات خاانوادگى آنهاا و 

 1یات هیزیكى به دلیل تفاوت در ارث و نوع تغذیه اهراد است.تفاوت در خصوص

اى گوناههاى اخالقى در ا ار چناد عامال یاا باه: بسیارى از ویژگىنكته چهارم

یاابى كامال و چناد گردناد. از آنجاا كاه ریشاهزنجیروار و علت و معلولى ایجاد مى

آورى آن شادن و در نتیجاه مااللجانبه ی  خصوصیت در ی  نوشتار به طاوالنى

انجامید، آنها را در نوشتارهاى كوتاه و از زوایاى مختلاف ماورد مداقاه قارار مى

هاااى ام. در نتیجاه باارای در  بهتاار از نحااوه پیادایش خصوصاایات و ویژگااىداده

                                                 

هااى ار اى محكماى در ریشاه ،پذیرنادخصوصیاتى كه از محیط اجتماع یا خانواده چندان تأ یر نمى. 1

و  رای نمونهتوان یاهت. باهراد داشته و رد پاى آن را در شجره هامیلى مى در شرایطى كه هد خانواده 

ند كساانى كاه حارف خاود را كنناد، هساتهد جامعه تمكین، اطاعت، سكوت و ساازش را توصایه ماى

طاور كلاى تاأ یر محایط بار پردازناد. باهزنند و بهاى آن را نیز كه گااهى بسایار سانگین اسات ماىمى

هاى مز ر در صفت و نوع آنهاا باه لحااظ ها بسته به نوع صفت مورد مطالعه، تعداد ژنعملكرد ژن

و هاى ورغال  و مغلوب بودن متفاوت است. براى اطالع بیشتر به كتاب ا ت در زمینه صفات كیفى 

 كمى مراجعه نمایید. 
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 شود.مان، خواندن كامل كتاب توصیه مىاخالقى

هااى : چاون مطالا  مطارح شاده در ایان كتااب ناخواساته باه زمیناهنكتاه پانجم

 شناسى هردى و اجتماعى و همچناین تااریخى، اقتصاادى وتفاوتى از جمله روانم

 هایى كاه مان تخصصاى در آنهاا نادارم، ایان امكاانسیاسى نیز كشیده شده، زمینه

وجود دارد كه ایارادات علماى از طارف متخصصاان مربوطاه بار آن وارد شاود. 

گرهتااه اساات، ایاان ایاارادات از اعتبااار آنچااه در ایاان كتاااب مااورد بررسااى قاارار 

 نخواهد كاست.

شاادت نااابرابر : از آنجااا کااه یكااى از وجااوه احتاارام در جوامااع بااهنكتااه ششاام

هاا یاا هرگوناه تعریف و تمجیاد كاردن اسات، عمال عكاس آن یعناى بیاان نارساایى

شاود. باه ایان ترتیاا  احتراماى تلقاى شاده و باعا  آزردگااى خااطر ماىانتقاادى باى

هااى اخالقااى هااردى و دتاً بااه نارسااایىتكادر خاااطر خوانناادگان ایان كتاااب كااه عما

ن ناپاذیر خواهاد باود. ایان تکادر را باه جاااپاردازد، امارى اجتنااباجتمااعى ماا ماى

خاارم، چراکااه عالقااه واهاار بااه پیشاارهت هموطناااند و آگاااهى بااه ایاان مهااد كااه می

تقبال جوامع پیشرهته دنیا دستاوردهاى خود را مادیون نگااه منتقداناه باه خاود، اسا

و ردیابى نقاط ضاعف و همچناین تاالش پیگیار در جهات برطارف از نقد، كشف 

 كردن آنها هستند، مرا به نگارش این کتاب مشتاق کرد.

هااى اى باه نابساامانى: ممكان اسات باه نظار برساد كاه كتااب اشاارهنكته ه تم

اى مشاكالت خااص خاود را جامعه غرب نکرده است. بدیهى است كه هار جامعاه

نوآورى در اجتماع انسانى همراه با مزایا، معایبى را دارد و اصوالً هر تغییر و 

آورد و امنیت، آزادى و برابارى نیاز از ایان مقولاه مساتثنا دنبال مىنیز با خود به

نیستند. هدف من از نوشاتن ایان كتااب، بررساى نقااط ضاعف و مشاكالت جامعاه 

عنااوان غاارب یااا سیاساات حاااكد باار ایاان جوامااع نبااوده اساات، بلكااه از غاارب بااه

 1ام.اى براى مقایسه و شناسایى نقاط ضعف هرهنگى خودمان سود جستهلهوسی

                                                 

شامار تلویزیااونى و هااى باىهاا و برناماهانتشاار سااالنه صادها كتااب و مقالاه در غارب، تهیاه هایلد. 1

ل  هاا در رابطاه باا مشاكالت و مساااهااى آموزشاى و ایااراد ساخنرانىبرگازارى سامینارها و كاال 
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در ایان مجموعااه ناه غارب جغراهیااایى، « غارب» : هادف از کلمااهنكتاه هشاتم

نظار از جانس، ناژاد، بلكاه جاوامعى اسات كاه در آن اكثریات اقشاار ماردم صارف

 ً رابارى  بملیت و مذه ، سن و... در پنااه قاانون باوده و از حقاوق تقریبااً و نسابتا

برخوردارناد و اگار نگاویید همگااان كاه قشار وسایعى از مااردم مشاكل چنادانى بااه 

هاااى لحااظ مساكن، شاغل، آماوزش و بهداشات ندارناد و غارض از غرباى، انساان

پرورش یاهته در چناین جاوامعى هساتند. باا ایان تاذكر غارض از شارق و شارقى 

ى، اروپایى و نیز روشن است و نیازى به توضیح ندارد. در ضمن كلمات خارج

 اند.كار گرهته شدهغربى مترادف هد به

: آنچااه در ایاان كتاااب از خصوصاایات اخالقااى و هرهنگااى غربااى نكتااه نهاام

ا ترالیا رها بوده است. هر چند اساام، بیشتر بر پایه مشاهداتد از استرالیایىآورده

و هاایى باین آن طور حتد تفااوتتوان كشورى با هرهنی غربى دانست، اما بهمى

سایر كشورهاى پیشرهته جهاان باه لحااظ ساابقه تااریخى و هرهنگاى وجاود دارد. 

 اى بین دو هرهنی شارق و غارب كاه مادها با توجه به اختالهات ریشهاین تفاوت

 پوشى هستند.نظر این كتاب بوده است، قابل چشد

ام، طبیعتااً كه من خود نیز پارورده شارایط ذکار شاده: با توجه به ایننكته دهم

بارم. ساعى واهار كاردم از بعضاى ر اسارت مشتى از این خصوصیات بسر ماىد

توانااد تااأ یر منفاااى در نوشااتن مطالاا  بگااذارد مانناااد هااا كاااه مااىاز ایاان ویژگااى

انصاااهى و تفساایر شخصااى بپرهیاازم. گااویى، مبالغااه كااردن، تعمااید دادن، بااىكلاى

عهااده  ام بااركااه تااا چااه اناادازه در ایاان كااار موهااق بااودهقضاااوت در مااورد ایاان

كاه مان خاود باه گذارم. همچنین با توجه به ایانالنفس مىخوانندگان منصف و سلید

                                                                                                     

شااهرى كاه غارب در نظار دارد هنااوز ا آرماانگویااى ایان واقعیاات اسات كاه تا ،اجتمااعى در غارب

دهاااد كااه غااارب از انتقااااد هااا در غااارب نشااان ماااىراه درازى در پاایش اسااات، امااا هماااین تاااالش

ترساد. در حقیقاات آنچاه باعاا  شاد غاارب باه ایاان درجاه از پیشاارهت برساد هقااط شاهامت نقااد از نماى

و یقااین باه آن نیاااز طااور قطاع امااا باه ،هراسایدهمااان چیازى كااه ماا بااه شادت از آن مااى؛ خاود باود

 دارید.
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طبقه و قشر خاصى از این جامعه یعنى طبقه متوساط تحصایلكرده تعلاق داشاته و 

ام، غیرقاباال انتظااار بیشااتر بااا اهاارادى در همااین رده مااراوده و معاشاارت داشااته

این كتاب براى اقشار دیگارى از  هاى عنوان شده درنیست اگر مشاهدات و مثال

 جامعه كد یا زیاد ناملمو  به نظر آید.

طاور حاتد در ایان بیسات و چناد ساالى كاه مان از كشاور دور : باهنكته یا دهم

 ام، تحوالتى در جامعاه ایاران صاورت گرهتاه اسات. ایان تحاوالت باا احتماالبوده

وجاود اتاى باهقری  به یقاین در بعضاى رهتارهااى هاردى و جمعاى ماردم ماا تغییر

توجاه  آورده و آنها را دستخوش تعدیل، تشدید و یا تغییر كلى كارده اسات، اماا باا

 وبه این که این تغییرات باه دلیال ناا همگان باودن امکاناات آموزشای و پرورشای 

شاااود، مطالااا  ایاان کتااااب هناااوز همچنااین اقتصاااادی و... همگاااان را شااامل نمی

 امعه قرار گیرد.خشی از جتواند مورد استفاده گروه یا بمی
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آیا در ایس دیار وسى هست وه ا  آشنا شین با چهره فناا 

 شیه خویش وحشت نیاشته باشی.

()فرو  فرخزاد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باب اول:

ترس و اثرات آن بر خلق و خو و 

 رفتارهاى فردى و اجتماعى ما
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 وساتعدادهاى باالقوه اهاراد آن جامعاه اسات پیشرهت ی  جامعه در گرو شكوهایى ا

سااز ایاان شاکوهایی امنیاات اقتصاادى، اجتماااعى و سیاساى اساات. تار  بااه زمینه

 دهد.ها امكان بروز و به استعدادها مجال رشد و شكوهایى نمىخالقیت

*** 

 هرمز را گفتند: از وزیران پدر چه خطا دیدى كه بناد هرماودى  گفات خطاایى

مان  دیدم كه مهابت من در دل ایشان بیكاران اسات و بار عهادمعلوم نكردم، ولیكن 

ل اعتماد كلى ندارند، ترسیدم از باید گزناد خاویش آهنای هاال  مان كنناد. پاس قاو

 اند:حكما را كار بستد كه گفته

 از آن كاز تااو ترسااد بتاار  اى حكااید

 

 وگر با چون او صد برآیى باه جنای 

 از آن مااااار باااار پاااااى راعااااى زناااااد 

 

 را بكوباد باه ساانیكاه ترساد سارش  

 نبینااى كاااه چااون گرباااه عاااجز شاااود 

 

 باااارآرد بااااه چنگااااال چشااااد پلناااای  

 )گلستان سعدى، باب اول( 

*** 

هاسات. علات بسایارى از ایان ناپاذیرى از زنادگى ماا انساانتر  جزو جادایى

هااا عواماال طبیعااى چااون ساایل و زلزلااه و آتشفشااان و یااا بیمااارى و درد، تاار 

غرباات، تنهااایى و... و باااالخره ماار  اساات.  كسااى،گیاارى، بااىپیاارى و زمااین

هااى دیگارى چاون تار  از دسات دادن كساانى كاه دوستشاان داریاد، تار  تار 

از بااه دساات نیاااوردن چیزهااایى كااه آرزویشااان را داریااد و تاار  از دساات دادن 

تاارین شاارایط تاارین و مناساا ایااد نیااز حتااى در متعااادلچیزهااایى كااه گاارد آورده

كناد. اماا ترساى كاه در را در گیر خاود كارده و ماى اجتماعى ذهن و هكر بسیارى

این مبح  به آن پرداخته خواهاد شاد ناه تار  از زلزلاه و آتشفشاان، ناه تار  از 
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هااا از ماار و عقاارب و نااه تاار  از حملااه دشاامن و مار ، بلكااه تاار  مااا انسااان

یكااادیگر اسااات. ایااان تااار ، زاده عوامااال متعاااددى از جملاااه هقااار، ناااابرابرى و 

باه دلیاال نیاااز طبیعاای باه بقااا و در جهاات مقابلاه بااا ایاان عواماال قااانونى اساات. باى

رهتارها، گفتارها و آدابی در ما به وجود آماده کاه در تكارار خاویش باه صاورت 

 عادات و به عبارتى هرهنی ما در آمده است.

قاانونى اسات، شاهامت این هرهنی كه خود زاییده هقر، تر ، نابرابرى و بى

 .ات هردی و اجتماعی از ما گرهته استراستی و صداقت را در ارتباط

*** 

نظر هیزیكى و چاه باه لحااظ در تمامى دنیا اهراد به دالیل متفاوتى چه از نقطه

هاساات كااه حتااى در بهاره هوشااى و اسااتعدادها از یكاادیگر متفاوتنااد و ایان تفاااوت

نظار موقعیاات هاا باه تفاااوت اهاراد از نقطاهتاارى سیساتدبهتارین شارایط و عادالناه

اى جااز قبااول آنهااا نیسات. امااا اگاار ایاان انجامااد و چاارهو اجتماااعى مااى اقتصاادى

ها دهاع كند، باع  شود كه ها به دلیل نبود قانونى كه از حقوق تمامی انسانتفاوت

ترناد اعماال قادرت نمایاد، هر كس بتواند بار كساانى كاه باه لحااظى از او ضاعیف

بارای  1برناد.گر بسار ماىها در هر كجاى جامعه كه باشند در تر  از یكادیانسان

نمونه وقتى ر یس بتواند كارمندش را اخراج كند، پزش  بتواند در معالجه بیمار، 

انگارى نموده و او را معلول کرده یا با خطر جانى مواجه کند، كارمند بتواند سهل

                                                 

بادین معناا  ،«تواناد اعماال قادرت نمایادكاس ماى هار»شاود: توجه داشته باشاید كاه وقتاى گفتاه ماى. 1

ممكاان اسات حتااى تعااداد كماى از اهااراد از مقااام و «. نمایاادهاار كاس اعمااال قاادرت ماى»نیسات كااه 

نكتاه در اینجاسات كاه موقعیت خویش در جهت آزار و پایمال كردن حاق دیگاران اساتفاده كنناد. اماا 

ماردم  ،كاس كاه تمایال باه سوتاساتفاده از قادرت خاویش دارد هاراهد اساتچون ایان امكاان باراى آن

دسات بااالى سار شاما ماند كه شخصى چكش بهبرند. درست به این مىهمیشه در حال تر  بسر مى

ا بكوباد. ممكان اسات را بر سر شمخواهد آنایستاده باشد و به او این اجازه را بدهند كه هر وقت مى

هار آن اما این تار  و دلهاره همیشاه در شاما وجاود دارد كاه آن چكاش  ،گاه این كار را نكنداو هیع

شود كه مادام باه شاخص بااالى سارتان بااج بدهیاد و بر مغز شما هرود آید و همین باع  مى تواندمی

 دست بیاورید.اصطالح دلش را بهبه
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كار ارباب رجوع را راه نیندازد، حتى نانوا، قصاب و بقال بتوانند نان،گوشت و 

مشترى نفروخته یا جنس بنجل به او قالا  كنناد و مرجعاى نیاز باراى برنى را به 

شاوند كاه خاود محاهظات از خاود را دادرسى وجود نداشته باشد، مردم مجبور مى

برعهده بگیرند. این محاهظت و كس  امنیت از طریق جل  رضایت این اهراد كه 

گیرد. صورت مى كند،گر براى نشان دادن آنها استفاده مىدر اینجا از واژه سلطه

گر كسى است كه در هر موقعیتى كه باشد، تمایل به اعمال نظر مقصود از سلطه

و زورگویى به دیگاران یعناى سوتاساتفاده از قادرت خاویش را داشاته باشاد. ایان 

اهاراد حتاى بااین اعضااى یا  خااانواده یاا یا  هامیاال یاا باین دوسااتان بادون رابطااه 

شخصایتى عصابى، مهااجد و پرخاشاگر  هرادستى و هرودستى هقط به دلیل داشتن

 شوند.مشاهده مى

پذیر مطلوب گر و نه براى سلطهبا توجه به این كه واژه تر  نه براى سلطه

نیست، تمام اعمالى كه براى جل  رضایت و حمایت و كس  امنیت و از سر تر  

«  تر »اند. علت این امر شاید این بوده که واژه نام گرهته« احترام»شود، انجام مى

  و از مادون تصویر نازیباى موجودى« هولنا »از ماهوق تصویر نازیباى موجودى 

ا كند و این هر دو تصویر ناخوشایندند. امالنفس در ذهن مجسد مىو ضعیف« ترسو»

در  «مودب»و از مادون یک شخص « محترم»از ماهوق یک هرد « احترام»  واژه

هنی ما خوشایندند. نکته دیگر ز در هرکند و هر دوى این تصاویر نیذهن مجسد می

ا م آنها راین که احترام تلقى شدن این اعمال باع  شده كه همگان از یكدیگر توقع انجا

معاه عبارت دیگر، این گفتارها و رهتارها كد یا بیش به تماامى جاداشته باشند. به

 نظر از رابطه هرادستى و هرودستى تسرى یاهته است.صرف

  یانبار آنها:  ییت و پیامیهاهاى جلب رضاراه

چااون و چاارا، سااكوت در براباار : اطاعاات بااىاطاعاات، تأییاای، سااكوت و سااا ش

گاار از كارهااى غیاار اصاولى یااا غیار اخالقااى و برخاورد سازشااكارانه باا ساالطه
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احترام تلقاى شادن ایان اعماال باعا  انجاام  1هاى جل  رضایت اوست.نخستین راه

داریاد كاه ماا را چارا كساانى را بیشاتر دوسات  کند كه مااشود و معلوم میآنها می

 زنند.کنند و مخالف نظر و عقیده ما حرف نمیتأیید می

 : تعریف و تمجید، تملق و ستایش آن هادرویىتعریف و تمجیی وردن با گشاده

با رویى خاوش و زباانى چارب و شایرین، دادن رشاوه )هدیاه( و شاام و ناهاار و 

  و طریااق و در هاار مجادلااه و معاملااه در گاار بااه هاار ترتیااجانباادارى از ساالطه

گیارد. احتارام و محبات تلقاى شادن ایان راستاى همین جلا  رضاایت صاورت ماى

شااوید و عریااف و تمجیااد خوشااحال تشااود از شاانیدن اعمااال اساات كااه باعاا  می

هاااایی چاااون دهااید. واژهكننااادگان خااود را در رده دوساااتان خااویش قااارارسااتایش

خدمتى، هندوانه زیر بغال دادن، خار خوش رقصى،زبانى، خوشچاپلوسى، خوش

كارى و دارى، محاهظاهكردن، چرب كردن سبیل، بادمجان دور قاب چیدن، ماردم

شاود، كاد یاا بایش و كارات شانیده ماىاى ماا باهطلبى كه در زباان محااورههرصت

 گیرد.باتوجه به مورد در همین رابطه مورد استفاده قرار مى

: وقتاى تمااام گفتارهاا و رهتارهاااى حساساایتعایم تامار انتقاااد،  ودرنجاى و 

نام گرهت یا نشانه دوستى و محبت دانساته شاد، عادم انجاام « احترام»شمرده شده 

آنهااا باعاا  کاادروت و عماال عكااس آن یعنااى صااراحت بیااان، اعتااراض و انتقاااد 

                                                 

و خصوصیت سازش و تمكین را منتى از نحوه معیشتى اجداد ما مى شادروان مهدى بازرگان. 1 ا اند.  د

اند و مایه حیاتى و سرمایه اصلى زارع زمین اوست. اگر زارع را گوید ...اجداد ما بیشتر زارع بودهمى

سارت نسبت به شود كه از آب بیرون اهتاده باشد. همین وابستگى و امانند ماهى مى ،از زمین جدا كنند

و ننی گونه ذلت و ضعف زارع است. حاضر مىزمین مایه مصیبت و منشأ همه شود تن به هر زور 

ور در حالى كه ی  پیشه؛ كه مال  یا مقید در زمینى كه النه و ریشه كرده است بماندشرط آنبه ،بدهد

وست. تواند سربلند و مستقل زیست كند هرجا برصاح  هنر خیلى آزادتر است، مى ا ه  ود هنرش همرا

تواند بار و بنه را جمع كرده به دیار دیگرى تاجر نیز اگر از ناحیه طبیعت یا حكومت ناسازگارى دید مى

ى تر مىتر است و محترمانهاش را به آنجا كه امنكوچ كند و سرمایه تواند زندگى نماید منتقل سازد. حت

ایرانى، )شود. تر پرورانده مىناسداد و آنرا  به زمیننشین چنین اسارت زندگى شبانى كوچ سازگارى 

 (35و  34همان، ص 
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گاردد و طبیعاى اسات كاه كمتار كساى آن تلقى شاده یاا دشامنى قلماداد ماى« توهین»

تاابید و شاود كاه چارا ماا انتقااد را بار نمىاین ترتی ، روشن مىتابد. با را بر مى

 .كنیدهر منتقدى را دشمن تلقى مى

، : كاربرد القابى چون حضرتعالىاست اده ا  ا قاب و عناویس، تعظیم و تكریم

ز اجنابعالى، سركار عالى و علیه براى بزر  كردن طرف مقابل و همچنین استفاده 

نثار، كوچ ، ارادتمند براى حقیر، مخلص، هدوى، جانكلماتى چون نوكر، چاكر، 

یر كوچكتر كردن خود و همچنین استفاده از عناوینى چون دكتر، مهند ، ر یس و مد

اتى شود  استفاده از كلمهاى دیگر جل  رضایت بوده و نشان احترام تلقى مىاز راه

باارات و ع« گفاتد»باه جااى « عارض كاردم»و « گفتیاد»به جاى « هرمودید»چون 

ماازین »و « نااوازى هرمودیادبناده»، «قادمتان باار چشاد»آمیاز دیگاارى چاون مبالغاه

تر   بوسى و... نیز در همین راستا یعنی ازو همچنین تعظید، تكرید، دست« هرمودید

ه اما در پوشش مخملی احترام در میان ما رایى شده است. طبیعى است كسانى كه ب

ستفاده از اتر هستند، در طل و هرصت پذیرترى دارندلحاظ شخصیتى خوى سلطه

 گیرند.ها و انجام این اعمال راه اهراط در پیش مىاین واژه

: وقتاى باراى اباراز گاذارى، دورنگاى، درو  و را  گشاایی یبت کاردن، گله

احترام به تعریف و تمجید از یكدیگر پرداختید و از انتقاد، اظهار عقیده و نظرات 

كنید. این نظرات خویش را در پشت سر یكدیگر مطرح مى خود ابا نمودید، عقاید و

در عین  1شود. عمل دروغگویی، دورویى، تظاهر، دورنگى و ریاکاری نامیده می

                                                 

له را باید در نظر داشت كه همیشه تر  از مال و جان و یاا اباراز احتارام نیسات كاه ئالبته این مس. 1

دارد. نیاز به محبوب و مطارح باودن و ناخشانودى از شانیدن نقااط ها را به درو  گفتن وا مىانسان

دارد كه از بیان عقاید خود در مورد یكدیگر امتناع ورزند. گاهى نیز ارى را وا مىضعف خویش بسی

كاه بیاان نمایاد. توضایح ایاندالیل اخالقى انسان را مجبور به كتمان عقایاد و احساساات خاویش ماى

به تواند نمایند مىها در برخورد با یكدیگر نسبت به هد پیدا مىاحساسات منفى یا حتى مثبتى كه انسان

كه منفعتاى باراى كساى باه دنباال داشاته باشاد. هیلماى بدون این ،گیرى و حتى گاه به هاجعه بینجامدلد

وضوح به تصویر كشیده بود. بازیگر اصلى ایان این نكته را به «دروغگو، دروغگو»كمدى به نام 

خیاباان از خاطر بیان صریح احساسات منفى یا مثبت خود به زنان و مرداناى كاه در هیلد هر روز به
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تواند حال، این جل  رضایت و نشان دادن دوستى و ارادت خویش به یکدیگر می

 به اهشای مسا ل شخصی دیگران بینجامد.

هااى دلپاذیر، شایرین و خوشاایند در حارف: وقتى در جامعه گفتن عیم اعتماد

روی یکادیگر و بیاان نقاااط منفاى و ضاعف در پشاات ساریکدیگر رایاى شااد روباه

یطى عاالوه در چناین شارااهراد اعتمادشان را به یكدیگر از دسات خواهناد داد. باه

 گاه كسى درجه محبوبیت یا منفوریت واقعى خویش را نیز نخواهد ههمید.هیع

اعتماد از بین رهات، حارف راسات یكادیگر را نیاز بااور : وقتى مبا غه وردن

شوید كه باراى باورانادن حارف راسات خاویش از نخواهید كرد. آنگاه مجبور مى

 1كااه كااوه بسااازید و خااود را بااه حااال ماار  نشااان دهااید تااا تبمااان را باااور كننااد.

هاایى اسات كاه بار بسایارى از وجاوه مبالغه كردن یا عدم اعتادال یكاى از ویژگاى

ى ما چون دوستى، مهر و خشد و نفرت سایه خویش را اهكنده اسات. مبالغاه زندگ

تاوان دیاد و ماى« قربانات باروم»و « هادایت شاوم»در محبت را در جمالتاى چاون 

باااروى و »و « چشااد دیااادنت را نااادارم»مبالغااه در نفااارت را در عبااااراتى چاااون 

كناید كاه را زماانى اساتفاده ماى« صادبار و هازار باار گفاتد»عباارت «. برنگردى

ایاد، مبالغاه در تهدیاداتمان نسابت باه حرهى را بیش از ی  یا دو باار باه كساى زده

دهاد خاود را نشاان ماى« كشامتاگار چناین كناى ماى»هرزندانمان با عباراتى چون 

هایماان بااه حاوادث بسایار جز ااى مبالغاه در واكانش« خادا مارگد بدهااد»و عباارت 

ی  گلدان سافالى اساتت توجاه باه مثالً ریختن كمى آب روى هرش یا شكسته شدن 

قادر كاه در تعریاف و تمجیاد ممكان اسات این نكته ضرورى است كه مبالغه همان

                                                                                                     

كاارش  ،كردها و ادارات با آنان مالقات مىهاى عمومى چون سازمانگذشتند یا در مكانكنارش مى

 شد.كارى و پلیس كشیده مىبه كت 

ساعدى در بااب هشاتد گلساتان باه ایان مطلا  چناین اشااره دارد: درو  گفاتن باه ضاربت الزم مانااد . 1

 :كه اگر نیز جراحت درست شود نشان بماند

 را كاااااااه عاااااااادت باااااااود راساااااااتىیكااااااى 

 

 خطااااااااااااااااااایى رود در گذارنااااااااااااااااااد ازو 

 وگاااااار ناااااااامور شاااااااد باااااااه قاااااااول درو  

 

 دگااااااااار راسااااااااات بااااااااااور ندارناااااااااد ازو 
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جاااویى از دیگاااران باعاااا  باعااا  شاااادى و رضاااایت شاااود، در انتقااااد و عیااا 

همین ترتی  وقتى ایان انتقادهاا گردد. بهگیرى و نارضایتى مىصدچندان شدن دل

شاود؛ یعناى باا كلماااتى رایاى ماا تاوأم مااىگباا خصوصایت عمومیات دادن و مطلااق

گاردد، بار شادت خشاد هماراه ماى« وقاتهایع»و « همیشه»، «هیع»، «همه»چون 

هرد مورد انتقاد قرار گرهته اضاهه خواهد شد، مثالً وقتى كسى در انجام یا  كاار 

، یاا «توانى كاارى را درسات انجاام دهاىوقت نمىتو هیع»شود با گفتن موهق نمى

تاو همیشاه »شاود باا گفاتن گیرد یا مادادش گاد ماىان نمره خوبى نمىوقتى هرزندم

، یااا وقتااى «كنااىشااود و یااا همیشااه ماادادهایت را گااد مااىهایاات خااراب مااىنمااره

باار یا »زناد باا گفاتن خواهید كسى كارى برایمان انجام دهد و او سار بااز ماىمى

 1«.نشد من از تو كارى بخواهد و تو انجامش دهى

ه : مبالغاه در گفتاار یاا اعماالى كاه احتارام ناام گرهتاه باتىپرساسا ى و باتبت

 شود.پرستى ختد مىسازى و بتبت

: قساااد خاااوردن راه دیگااارى اسااات باااراى ا باااات حقانیااات در چسااام خاااوردن

اى كااه همگااان از تاار  خااویش و تحاات لااواى احتاارام بااه درو  گفااتن بااه جامعااه

 شوند.یكدیگر مجبور و متوسل مى

، انتقاااد، سااخاوتمندى، ، دشاامنىخااواهید )دوساتىخااورید، چراكاه مااىقساد مااى

ر  ماآمیز چون به جاان تاو، باه هایى مبالغهمهر و صداقتمان را( باور كنند. قسد

ماام و خودم، به روح پدرم، به جان ماادرم، باه ایان نما ، باه پیغمبار، باه دوازده ا

 چهاارده معصاوم. اماا از آنجاایى كاه اهاراد غیار صاادق و دروغگاو نیاز از هماین

 دهدتنمایند، این وسیله نیز كارایى خود را از دست مىحربه استفاده مى

                                                 

آن را دربااره ملات رو  صاادق دانساته و آن  اى اسات كاه داریاوش شاایگاناین همان خصیصاه. 1

رتااً اهال اهاراط و تفاریط هساتند... اگار رذالات هاا هط..رو .گویاد كناد. او ماىرا به خوبى بیان مى

كناد؛ اگاار گذشاات باشاد بااه حاد انكااار نفاس و هاادا كاردن خااویش؛ اگاار باشاد بااه حاد نبااو  باروز مااى

غرور باشد به حد جنون؛ اگر عشق باشد باه حاد مهار مسایحایى و اگار سركشاى باشاد باه حاد انكاار 

 (.31 آسیا در برابر غرب، ص)خدا... 
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 طبیعااى اسات كااه 1وتماان عقیایه و نظاار، تاریاك ونجكاااوى و چدااوت کاردن:

ماان وقتى در جهت ابراز احترام به دیگران یا تار  از آناان عقیاده و نظار واقعى

ا در اهااراد ماا« خااود  واقعااى»را كتماان کااردید، نااوعى كنجكاااوى در جهاات كشااف 

شاود كاه گااه هقاط باا مشااهده یا  ماورد یاا شانیدن یا  آید و باعا  ماىوجود میبه

كلمه به حاد  و گماان متوسال شاده و ماا را ماورد قضااوت قارار دهناد. )در ایان 

 تر صحبت خواهد شد(رابطه مفصل

در شرایطى كه امكان بیان صاریح  نشان دادن مقصود ا  طرق  یرمستقیم:

امعاه جاستفاده از كنایه، ایما و اشااره یاا رهتارهااى خااص در  عقاید وجود ندارد

کاار در هماین رابطاه باه« باه در بگاو تاا دیاوار بشانود»گردد. اصاطالح رایى مى

رود. بااارای مثاااال باااراى اشااااره باااه خسااات یاااا نامرتااا  باااودن یااا  هااارد از مااای

شااود. ایاان عماال سااخاوتمندى یااا مرتاا  بااودن دیگاارى سااخن بااه میااان آورده مااى

ن در بین ما هراگیر شده كه حتاى اگار كساى بادون نظار خااص از شخصاى چناآن

را باه  در جمعى تعریفى نماید، این امكان وجاود دارد كاه هارد یاا اهاراد شانونده آن

 تكذی  از خود تعبیر كرده و دلگیر شوند.

: بیااان مقصااود از طریااق تاوهم، شااكاویت و ت ساایر گ تااار و اعماال دیگااران

انجاماد؛ بادین ى خااص باه ناوعى شاكاكیت و بادبینى میغیرمستقید یا باا رهتارهاا

ه و خاص گشته، آنها را تفسیر کرددنبال معانىها و رهتارها بهمعنا كه در حرف

كاه رسااند: اول ایانگیرید. این امار از ساه طریاق باه جامعاه آسای  ماىبه خود مى

ساى باه ككند كاه حرهاى نزنناد یاا كاارى نكنناد كاه ذهن اهراد را درگیر این امر مى

هاا كه مقدار زیادى از وقتشان صرف دریاهت و كشف پیامبر بخورد و دیگر این

ها و ها، رنجشكه گاه با تفسیرهاى نادرست تنششود و سوم اینو تفسیر آنها مى

 شوند.ناپذیرى را باع  مىسوتتفاهمات جبران

: جلاااا  رضاااااایت یاااا  هااااارد ور ى و حااااذ توطئااااه، وارشااااكنى،  ااااار 

                                                 

کااه صاافتی ناپسااند محسااوب  ام  انگلیسااى گااذاردهjudgmentalعااادل كلمااه  را م . قضاااوت کااردن1

 شود.می
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ر آن( گاااه از طریااق واگااذار كااردن امتیاااز یااا حقااى كااه از آن گاار یااا غیاا)ساالطه

شاود، باتوجااه گیارد. كسااى كاه حقاش پایماال ماىدیگارى اسات باه او صاورت ماى

باه شارایط و موقعیات ممكان اسات دساات باه انتقاام از طریاق صادمه زدن، تاارور 

شخصاایت یااا در شاارایط حاااد حاااذف هیزیكااى بزنااد. اصااطالح از پشاات خنجااار 

 تواند اشاره به همین مطل  داشته باشد.ما مى زدن در زبان روزمره

: از آنجااا كاه معمااوالً ن ارت، ویناه، احساااس حقاارت و عایم اعتماااد باه ن ا 

نمایااد کااه مغااایر بااا خواساات تاار  و نیاااز، هاارد را مجبااور بااه انجااام اعمااالی می

هایی چون حقاارت، نفارت از خاود، کیناه از طارف مقابال باطنى اوست، احسا 

 یابند. ال رشد میو نفرت از او مج

: جلااااا  رضاااااایت هرادساااااتان موجااااا  بیناااااى و تامیااااار عقیااااایهخااااودبزر 

شاود کاه تحمیاال گاردد و باعاا  میخودمحاورى و خاودبرتربینى در آناان نیااز ماى

 عقیده به زیردست برایشان امری عادی جلوه کند.

گفتااارى رهتاارى و خااوش: بادیهى اساات وقتاى خااوشحرمتااىتااوجهى و باىباى

منظااور جلاا  حمایاات مااادى یااا معنااوى صااورت گرهااات، از ساار تاار  یااا بااه 

كننااد یااا نفعااى اعتنااایى و باادرهتارى بااه كسااانى كااه ترسااى در دل ایجاااد نمااىبااى

ار نمایااد، اعماالی را کااه در رهتااباراى مااا ندارناد، مجااوزى باراى اعمااال پیاادا ماى

هرادسااتان نساابت بااه هرودسااتان شاااهدید، هاار چنااد بایااد گفاات كااه داشااتن مجااوز 

ً به انجام آن عمل نمى براى انجام ی   انجامد.عمل الزاما

: ساكوت، اطاعات، عادم تواناایى در اباراز عقیاده و تماام انتقام به جااى انتقااد

كارهااایى كااه ناخواسااته و از روى تاار  باااراى جلاا  رضااایت دیگااران انجاااام 

اهتاد كاه ایان انجاماد. گااه اتفااق ماىشود، به ایجاد نارضایتى درونى انساان ماىمى

گااذرد و آنگاااه اساات كااه سااكوت شكسااته شااده و از حااد تحماال مااى هااانارضااایتى

هااى ناگفتاه و تلنباار شاده یكجاا راناد و حارفاحساسات عقل و منطق را پاس ماى

شااود و انتقاااد بااه انتقااام یااا انفجااار شاابیه بااا حالاات عصاابانیت و خشااد بیااان مااى
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 1شود.مى

ى كااه از : در نباود قاانونباا ىنااوا ى و پاارتىتقایم رابهاه بار ضاابهه، رفیاق

شوند این حمایات را باه صاورت متقابال حقوق همگان دهاع كند، مردم مجبور مى

ز ایعنااى « دهاااع از رابطاه»یعناى بااده و بساتان از یكاادیگر بگیرناد. باادین ترتیا ،

اى توانناد حمایات كنناد باه جاكسانى كه از ما در مواقع لازوم حمایات كارده یاا ماى

باااازى از ناااوازى و پاااارتىگیااارد. رهیاااقدر جامعاااه نضاااى ماااى« دهااااع از حاااق»

 نمایند.اصطالحاتى هستند كه اشاره به همین داد و ستدها مى

: چاون در هارم اجتمااعى و در غیااب قاانون وجاود آماین ش صایت دوگاناهبه

هر كس در هر موقعیتى كه باشد هد زیردستانى دارد و هاد باالدساتانى، احساا  

تواناد در هارد ایجااد شاود. مىپذیرى هر دو گرى و سلطهبندگى و اربابى یا سلطه

گار رهتاارى از موضاع ضااعف و بادین معناا كاه اهااراد در برابار مااهوق یاا ساالطه

عقیاادگى و همراهااى، مواهقاات، صاابر و هرودسااتى )خوشاارویى، خااونگرمى، هااد

كنندگى آمیاز، ادب اهاراط گوناه، شایرین زباانى، سارگرمحوصله، مهربانى مبالغاه

پاذیر رهتاارى از موضاع زیر دسات یاا سالطه گیرند و در برابرو...( در پیش مى

                                                 

توان در بسایارى از اعتراضاات اجتمااعى و سیاساى و در هار تر مىاین حالت را در سطح وسیع. 1

هاى بدون محاكماه انقالبى مشاهده نمود. تخری  و آتش زدن اماكن و غارت اموال عمومى و اعدام

ماادت یا  ملات اسات. ایاان اى هروخااورده و ساركوب شاده و خفقاان طاوالنىهاهمگاى حاصال عقاده

ماند كه در روح و ذهن و روان ی  ملت انباار شاده و باه هایى مىاحساسات سركوب شده به باروت

اى براى انفجار نیاز دارد و این جرقه همان نساید آزادى اسات كاه معماوالً پاس از هار انقالباى جرقه

پایاد. اریا  دیارى نماى، دالیلى كه در این كتاب به بعضى از آنها اشاره شادهوزد، اما به بر مردم مى

هاا معتقد است اگر زنادگى را شاكوها شادن اساتعدادهاى انساانى و هعالیات خاود انگیختاه انساان هروم

گیارد. تمایال باه تخریا  در او هزوناى ماى ،هر اندازه كه جلوى رشاد خاالق هارد گرهتاه شاود ،بدانید

خواهد رشد كرده، بیان شاده و جریاان داشاته باشاد. وقتاى حیات داراى ی  تحر  درونى است و مى

گرایاد و باه انرژى كه به سوى حیات متوجه بود به هساد ماى ،وجود آمددر مقابل این جریان سدى به

 تواناد هاد باه ضاد دیگاران و هاد باه ضاد شاخص صاورت گیارد.كند این تخری  ماىتخری  میل مى

، 1375هللا هوالدوناد، چااپ هفاتد، انتشاارات مرواریاد، ، ترجماه عازت)گریز از آزادى، اری  هاروم

 (.193ص 
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محلااى، باادقولى، حوصاالگى، كاادقاادرت )خودمحااورى، خااودبرتربینى، تفاااخر، بااى

شاادت و ضاعف و چگااونگى ایاان  1صاراحت بیشااتر لهجااه، اعتاراض، انتقاااد و...(

رهتارهاا و گفتارهاا را عاالوه باار جایگااه اهاراد در ایان هاارم اجتمااعى نسابت بااه 

 2كند.انوادگى آنها تعیین مىیكدیگر خصوصیت هردى و خ

 تالش براى صعود ا  نردبان چیرت:

 در چنین شرایطى بنا به مصداق

 برو قوی شو اگر راحت جهان طلبای
 

 که در نظام طبیعت ضعیف پا مال است 

اهاراد هادخ خااود را در جهات باااالرهتن از ایان هاارم متمركاز كاارده و باه دنبااال 

ان نباااودن امكانااات چاااه باااه لحااااظ روناااد. یكسااا ااروت و مكنااات و مقاااام و... مااى

                                                 
هاا از هماه چیاز باا اغاراق زمیناىدانشامند هرانساوى گفتاه اسات كاه مشارق كه ولتارشاید علت این. 1

هاد اروپاایى و  طاور حاتد چاون ولتاره داشاته باشاد. باهئلرانند ریشه در همین مساو مبالغه سخن مى

آمیاز و تملاق و تعریاف هااى مبالغاههد سرشنا  بوده است ماردم شارق نسابت باه او عارض ارادت

طاور حاتد اگار او شاخص گمناامى از كشاورى غیراروپاایى باود اناد. باهو تمجیادهاى هاراوان نماوده

هاا قضااوت زمیناىنتیجاه او نیاز ناوع دیگارى دربااره مشارق شاد و درنوع دیگرى باا او رهتاار ماى

از اهمیتاى باراى ماا برخاوردار ش نباود كاه قضااوت كرد هر چند كه اگر چنین بود او دیگار ولتارمى

 باشدت

طااور مشااخص در یكااى از دو گااروه هرادساات یاااا ایاان رهتارهااا هنگااامى كااه جایگاااه اهااراد بااه. 2

اى ایجاااد لهئپذیرنااد در ظاااهر مسااگاار و هرودسااتان ساالطهادسااتان ساالطههرودساات قاارار دارد و هر

كند. ماثالً كاارگر و كارهرماا، معلاد و شااگرد یاا پادر و هرزناد، ر ایس و كارمناد. در ایان شارایط نمى

پاذیر نباوده و حاضار باه وقتى كه شخص هرودست، به لحاظ شخصایتى )ار اى و خاانوادگى( سالطه

شاود و شااخص حاق طلاا  تانش و برخااورد ایجااد مااى ،گار نباشاادقباول قاانون غیاار عادالناه ساالطه

پاردازد. اماا ماوقعى كاه اهاراد در جایگااه تقریبااً عواق  ناهرمانى خویش را باه صاور گونااگون ماى

پااذیرى( گاارى و ساالطهیكسااانى قاارار دارنااد رهتارهااا بیشااتر باار مبناااى خصوصاایات هااردى )ساالطه

یاا  اداره یااا اهاراد یاا  هامیاال اكثاراً مراعااات هاارد مثااال در میااان كارمنادان  رایگااردد. باتعیاین مااى

شااود بعضااى از اهااراد حتااى از بیااان ساالیقه نماینااد. دیااده مااىزورگاو، عصاابى و پرخاشااگر را مااى

مانناد و خاود شخصى خود در مورد ناوع غاذا و شاعر و موسایقى نیاز در برابار دیگاران عااجز ماى

ایان  ،گوناه كاه اشااره شادل ایان امار همااندهناد. یكاى از دالیاعقیاده آناان نشاان ماىنظر و هادرا هد

 شوند.پذیرانه نشان احترام تلقى مىاست كه رهتارهاى سلطه
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اى شااود عاادهاساتعدادها و چااه بااه لحااظ شاارایط خااانوادگى و اجتماااعى باعا  مااى

هاى اخالقى را زیر پا بگذارناد. طبیعتااً در براى دستیابى به این معیارها، ارزش

شااوند، احساسااات منفااى چااون اهاارادى كااه موهااق بااه صااعود از ایاان نردبااان نمااى

آیاد. ا ارات تخریبای وجاود ماىناامیادى و پاوچى باه حسادت، نفرت، سرخوردگى،

کناد و ساالمتی احساساتی این چنین مانناد سامومی در جاای جاای جامعاه نفاوذ می

 1دهد.روانی کل اجتماع را در خطر قرار می

شاكل حااكد یعناى در متاسفانه تمام اعمالی كه در جهات حفا  ایان نظاام هرماى

گیارد ـ از پادر و ماادر و معلاد و راستاى رضایت قدرتمندتراز خود صورت ماى

اساتاد گرهتااه تااا كارهرمااا، ر اایس، وزیاار و... بااه دلیاال احتاارام نامیااده شاادن آنهااا 

در ذهاان و ضاامیر مردمااان ایااان  شااود. ایاان ارزشهضاایلت و ارزش قلمااداد مااى

اند كه همگان خود را موظاف باه حفا  و پاسادارى از جوامع چنان جایگاهى یاهته

ال اگار هرزنادان بخصاوص دختاران كاه در هارم اجتمااعى دانند. برای مثاآنها مى

رو تاار از پساارانند از هرمااان پاادر ساارپیچى كننااد، هقااط بااا خشااد پاادر روبااهپااایین

شوند، بلكه تمامى اهراد خانواده، هامیال و حتاى محلاه، آنهاا را باراى ایان عادم نمى

شااود زیردساات از دهنااد. گااه دیااده ماىاطاعات مااورد حملاه و ساارزنش قارار مااى

قاادر تاار  ناادارد كااه از اطراهیااان یعنااى جمعااى كااه اطاعاات از ادساات خااود آنهر

اى از زنادگى خاود شااهد دانند. شاید هر ی  از ما در برهاههرادست را واج  مى

اید كه اجازه اظهار عقیده توسط ماهوق در جلوى جمعى كه مخاالف ایان كاار بوده

د، صاادر شاده اسات. اماا اند به هرد زیر دست با گفتن بگذارید حرهش را بزنبوده

هاى بنیاد شده بار ظلاد ها و هضیلتجمع كه دانسته و بیشتر نادانسته مداهع ارزش

كاه هرودسات و جور جامعه خویش بوده یا این اجازه را ملغى كرده یا پس از ایان

اش را ابراز كرده در خفا به سرزنش او پرداختاه اسات. متأسافانه تار  از عقیده

                                                 

ممكاان اساات گفتااه شااود كااه مااردم جوامااع ماادرن نیااز بااه دنبااال  ااروت و مقااام و موقعیاات بهتاار . 1

 تفااخر یاا هارار ،تظااهر ،نماایىاماا انگیازه آنهاا كمتار قادرت ،هستند. این حارف كاامالً درسات اسات

 یابى به ی  زندگى بهتر است.تاز تحقیر و بیشتر ارضاى عالیق هردى و دس
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تاادریى بااه نااوعى خودسانسااورى دروناااى ر  از جمااع بااهاهااراد قدرتمناادتر و تاا

انجامد كه حتى با برقرارى دموكراسى به صاورت مطلاوب نیاز مشاكل بتاوان مى

چنین كه هارد باه باازى گرهتاه از شر آن رهایى یاهت. از طرهى در ساختارى این

شود و از ارزش و احترامى كه باید برخوردار نیسات، هار گوناه ناوآورى و نمى

گیارد و باه جااى آن تقلیاد و دعت محساوب شاده و ماورد حملاه قارار ماىخالقیت ب

كناد. بادیهى اسات ادباا و شاعرا و نویساندگان نیاز كاه در روى رواج پیدا مىدنباله

داخاال ایااان مجموعاااه هسااتند از آ اااار بازدارناااده و سااوت ایااان هرهنااای در اماااان 

د هماه آن ـ را مانند. بدین معنا كه اگر بخشاى از رساالت ادبیاات ـ اگار نگاویینمى

كاه ادبیاات ماا كناید باه جااى ایانباال بردن سطح هرهنی جامعه بدانید مشاهده ماى

دارد. در هرهنی ما را باال ببرد، هرهنی ما ادبیات ما را پایین نگاه داشته و ماى

 1هاى اخالقى دارم كه زاده این ساختار اجتماعى است.اینجا نظر به كلیه ویژگى

یکای از باارز تارین باه برگازارى آداب و رساوم: احساس اضهرار و اجبار 

ها در جامعه ماا ترسای اسات خاارج از محادوده هرادساتی و هرودساتی. ایان تر 

تر  از مورد قضاوت قرار گرهتن و متهد شادن باه صافات ماذموم اسات.  ،تر 

راحتاى و باا سارعت در ماورد هار كاس و هار توان دید که ما باهبا کمی توجه می

كه از ما سزالى شده باشاد، قضااوت هى و حتى گاه بدون اینچیز بدون شناخت كا

دارد. آگااهى از ایان كناید؛ گاویى اضاطرارى دروناى ماا را باه ایان كاار وا ماىمى

ها به هماه بساتگان و خویشاان هارد نیاز تعماید داده شاده و باه امر كه این قضاوت

آن، آن را  شود و آنان نیاز معماوالً بادون تحقیاق در درساتىدیگران نیز منتقل مى

                                                 

( دانساات كاه بااه جوامااع Collectivismگرایاى )تااوان یكاى از نمودهاااى جمااعایان ویژگااى را ماى. 1

گیاارد كااه خااااص ( قاارار مااىIndividualismداننااد. در مقاباال آن هردگرایااى )شاارقى منتساا  مااى

تارین دساتاوردهاى تحاوالتى اسات كاه طاى صادها ساال از عظایدجوامع آزاد است. هردگرایى یكى 

تادریى منجار باه رهاایى هار چاه بیشاتر هارد از سالطه جماع در اروپا صورت گرهت. تحوالتى كه به

و به رسامیت شاناخته شادن آزادى، اساتقالل و حقاوق او گردیاد. شاكوهایى و خالقیات و رشاد هاردى 

دبااى، هنارى، هلساافى و تكنیكااى كاه امااروزه شاااهد هاااى علماى، او نهایتااً پیشاارهت غارب در زمینااه

 )ر. . ملل آزاد دنیا چه بودند( .آنید تا اندازه زیادى مدیون همین رهایى است
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زنناد پذیرهته و به نوبه خود با انتقال آن به اهرادى دیگر باه گساترش آن دامان ماى

اهزاید)بخصاااوص كاااه اكناااون باااا پیشااارهت باار شااادت تااار  ماااا از یكااادیگر مااى

تكنولوژى در عرض كمتر از چند دقیقه اطالعات و شاایعات از یا  طارف كاره 

ر چاه جواماع كاوچکتر طاور كلاى هاگاردد(. باهزمین به طارف دیگار مخاابره ماى

شاود، جلا  اعتمااد و كه باید و نبایدهاى قراردادى بیشتر مىباشند، عالوه بر این

گاردد. بارای مثااال تاار شادن دشاوارتر مااىنظار مسااعد ماردم نیااز در عاین حیااتى

موهقیت شغلى ی  هروشنده در ی  شهر بزر  مانند همتاى خود در یا  شاهر یاا 

دى مشاترى در همااان روساتا نیساات تااا او روساتاى كوچاا  بساته بااه تعاداد معاادو

هاا یاا معیارهااى ارزشااى مجباور شاود گفتاار و رهتااار خاود را بار طباق خواسااته

مورد قبول آنان تنظید کند. در مورد ازدواج نیز همین مسئله صاادق اسات، بادین 

ترتیااا  كاااه یااا  خاااانواده در یااا  جامعاااه بساااته و كوچااا  كاااه هماااه یكااادیگر را 

گیارد تاا تأ یر قضاوت اهراد قرار ماىمعرض و تحت شناسند، خیلى بیشتر درمى

ی  خانواده در ی  جامعه بزر . شاید بتوان گفت اهراد شاهرهاى بازر  بیشاتر 

برناد كااه باا آنهاا مااراوده دارناد مانناد خویشاااوندان، در تار  از كساانى بساار ماى

گااویید آشانایان، همكاااران، همسااایگان و.... باراى همااین هااد هساات كاه وقتااى مااى

مردم، مقصود قضاوت ی  عده اهراد آشناسات. ایان تار  و نگراناى در  قضاوت

شاود، چراكااه خاارج از كشاور باین اهااراد مهااجر گااه بااا شادت بیشاترى دیااده ماى

نظار باه یا  روسااتا شابیه اسات. ایان نگرانااى جامعاه كوچا  مهااجر از ایان نقطااه

سانتى خواهناد باه معنااى واقعاى كلماه كند كه مىبیشتر در مورد كسانى صدق مى

زندگى كنند؛ یعنى با هموطنان خود ماراوده و معاشارت داشاته و وصالت نمایناد، 

اى باشاد كاه بیشااتر باا جماعاات هماوطن در ارتباااط یاا كسا  و كارشااان باه گونااه

هاایى كااه هاااى ماواد غاذایى وطنااى یاا رسااتورانباشاند، مانناد صاااحبان هروشاگاه

 كنند.غذاهاى قومى و محلى تهیه مى

شود، هماان ى را كه جامعه مهاجر در این راستا متحمل مىها و هشارهایتنش

عنوان هشاارهاى اجتمااعى از آن یااد كاردید. است كه در بخش كالبدشكاهى درد به
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هاااى اخالقااى و آداب و عاااداتى بخااش عظیمااى از ایاان هشااارها را همااان ویژگااى

جداد ما قانونى در اآورند كه تحت شرایط هقر، ناامنى، نابرابرى و بىوجود مىبه

 اند.وجود آمده و به نام هرهنی، ما را در چنگال خویش اسیر کردهبه

های مااا مانناااد شااود کااه در پشاات انجااام بساایاری از ساانتامااروزه دیااده می

خواستگاری، جشن نامزدی، ازدواج، پاگشا کردن و چشاد روشانی باردن، دیاد و 

 دعوت او بارای بازدیدهای عید، مجلس ترحید و عزاداری، آمدن به دیدن مساهر،

شام یا ناهار، سوغات بردن، تر  از قضاوت مردم نهفته است. این تر  باع  

های ما که در زمان شکل گرهتن آنها دالیل عقل پسندی بر شده که بسیاری از سنت

آنهاا حکمفرماا باوده باه مساا لی پیچیاده و آزار دهناده تبادیل شاود، بخصاوص کااه 

خواهد که در توان و آداب هزینه هراوانی می هاآبرومندانه برگزار کردن این سنت

 همگان نیست. )در بخش هقر به طور مفصل به این مهد خواهید پرداخت(

گاذرد، ماردم از مدار برخالف آنچه در جوامع قدرت مادار میدر جوامع مردم

اضى رترسند. با كد شدن یا از بین رهتن تر  نیاز به باج دادن و ماهوق خود نمى

رود. وقتاى تار  نباود باه صاورتى كاه شارح آن گذشات، از باین ماىنگاه داشاتن 

گویى و سكوت و اعمالى چون تعریف و تمجید بیش از حد، خاكسارى و بله قربان

شود، بلكه نشانى از ضعف و زبونى قلمداد تلقی نمی« احترام»سازش و... نه تنها 

د، صاراحت گردد و خوشاایند نیسات. وقتاى ایان اعماال احتارام باه حسااب نیامامى

قااد شاود. وقتاى انتاحتراماى تلقاى نماىلهجاه و بیاان عقیاده مخاالف و انتقااد نیاز باى

كنناد و از شانیدن احترامى تلقى نشد، اهراد با متانت بیشترى با آن برخورد ماىبى

دن شوند. به این ترتی  مردم شهامت نقد كردن و اظهار نظر كارآن بر آشفته نمى

شاود و باه وجاود آمادن اعتمااد باین ماردم ماىاعا  باهكنند. صراحت بیان بپیدا مى

همین روال سایر عوارض منفى حاصل از تر  كه در ایان مبحا  باه آن اشااره 

 یابد.شد، بین مردم كاهش مى

ممكن است گفته شود كه اجراى صحیح قوانین بنیاد شده بار عادالت اجتمااعى 

دریى باع  از باین رهاتن تتواند بهگانه در جامعه ما نیز مىو برقرارى امنیت سه
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هاى منفاى حاصال از آن شاود. ایان حارف كاامالً صاحیح باه نظار تر  و ویژگى

كااه رساد، اماا توجاه باه یا  نكتاه در اینجاا حاا ز اهمیات بسایار اسات و آن ایانماى

رهتارها و گفتارهاایى كاه در ذهان و ضامیر ماا و طاى قارون و اعصاار باه غلاط 

وجاود آمادن آن هتاه و زنجیاروار باعا  باهاحترامى به خاود گرمعناى احترام و بى

اند، مانع بزرگى بر سر راه پیشرهت جامعه ما همه خصوصیات منفى در ما شده

هستند. اعمال و رهتارهایی که طی دوران و با گذشت زمان به صاورت ابازاری 

اند. به راساتی چگوناه برای نشان دادن احترام، عالقه، نفرت، دشمنی و... درآمده

ایان ابزارهااا را کناار بگاذارید  اگاار ایان ابزارهاا را از مااا بگیرناد، مااا تاوانید می

چگونه عالقه و احترام خود را به یکدیگر نشان دهید  این سوالی است که همه ما 

برای یاهتن پاسخی برای آن بایستی اندیشه کنید. آیا آگاهى از آنچه بار ماا رهتاه و 

تواند این ماانع را ى خویش مىخواسته ما براى بهبود وضعیت هرهنگى و اجتماع

تدریى از سر راه بردارد  آیا هر ی  از ما بایاد تغییار را از خاود شاروع كناد  به

طور حتد اجراى قاانونى كاه از حقاوق همگاان دهااع و نظاد را بار جامعاه حااكد به

 كند، شرط اساسى براى بهبود هرهنی ی  جامعه است.

 ت که:اما این نکته را هد نباید از نظر دور داش

 

ها هزار ماأمور چاانون ا  پا  تغییار رفتاار و ده

گ تار یك جمعیات میلیاونى بار ن واهنای آمای اگار 
فاارد فاارد آن ملاات بااا تااالش در تغییاار ىهنیاات و 

رفتارهااا و گ تارهاااى خااود بااه ومااك آنهااا و بااه 
 .عبارت بهتر به ومك خود نشتابنی

 

خاود، هماین بهترین زماان باراى شاروع ایان رساتاخیز هرهنگاى یعناى تغییار 

 حاال و بهترین مكان در هر كجایى است كه هستید.
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ها و مشاهیات در رابهه با ترس ا  وگوها، نكتهگ ت

 ین، ونجكاوى، دخا ت و...ش با خواست، تاقیر، چداوت

 

 وحشت در با  وحش

 اى از ورودمان باه اساترالیا نگذشاته باود كاه باه اتفااق دو خاانواده دانشاجوىهفته

ایراناى باه باا  وحاش بازر  سایدنى كاه در نقطاه مرتفعاى از شاهر قارار داشاات 

اى قارار پایاهرهتید. پس از طى مساهتى در ی  گوشه دنى، دوربینى كاه روى ساه

خااطر داشت، توجه همگى ما را باه خاود جلا  كارد. یكاى از میاان ماا باا اطمینان

اناد تاا اگار كساى كاارى اظهار داشت كه این دوربین را براى كنترل اهراد گذاشاته

غیرقانونى كرد، او را شناسایى و مجاازات نمایناد. ایان مطلا  از جانا  هماه ماا 

كاه زود متوجاه شاده و در مقابال آن ناه ماا و ناه مورد تأیید قارار گرهات و از ایان

هرزندانمان به كارهاى ممنوعى چون غذا دادن باه حیواناات یاا نزدیا  شادن بایش 

ن آشغال بر زماین دسات نازده باودید، خوشاحال شادید. از حد به قفس آنها یا ریخت

سپس همگى با احتیاط از طرف حاشیه دوربین باه آن نزدیا  شادید. هنگاامى كاه 

نوشته زیر آن را خواندید، متوجه شدید كه دورباین را باراى دیادن منااظر زیبااى 

انااد. همااه مااا از تصااورى كااه آن دوربااین در دوردسات در آن نقطااه نصاا  كاارده

جاد كرده بود، باه خناده اهتاادید، اماا هكارى در تماامى آن روز ذهان مارا ذهنمان ای
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اى زیساتن كاه در آن تاو به خود مشغول داشت و آن این بود كه عمرى در جامعاه

كه خاالف آن را  ابات كناى، یا  عمار مشاكو  دیاده بینند، مگر آنرا گناهكار مى

ى جااز ایاان بااه بااار اشاادن توسااط مااادر، پاادر، معلااد، ناااظد، ماادیر و... آیااا نتیجااه

اى براى كنترل خود ببینى  و سپس ایان سازال آورد كه هر دوربینى را وسیلهمى

 براید مطرح شد:

 

اى وه مبناى آن چه میت  نیگى وردن در جامعه

باار اعتماااد اساات خواهاای توانساات اثاارات شااوم 
همیشه مشكوك و گناهكار دییه شین را ا  رو  

 و ىهس ما بزدایی؟

 

 همه مقصریم

هاااى اى بار تااابلوى اعالناات یكااى از دانشاكدهاوایال ورودماان بااود کاه نوشااتهدر 

دانشاگاه ساایدنى تااوجهد را جلاا  کاارد. در ایاان نوشااته یكااى از مساائوالن باااذوق، 

هاااى دالیاال عاادم شااركت تعاادادى از دانشااجویان را در امتحانااات از روی نوشااته

وجاود هاا باعا  باههدستورى این نوشت هاى امالیى وخود آنها نقل كرده بود. غلط

شایدن كاه دو كلماه بخدارى شده بود. براى مثال با توجه به ایانآمدن عبارات خنده

ه كاو اعدام كردن در زبان انگلیسى بسایار مشاابه هساتند، دانشاجویى نوشاته باود 

خااواهد كااه مااارا اعاادام كنیاااد در روز امتحااان خااواب ماناااده بااودم و از شااما ماااى

 )ببخشید(.

نماود، صاداقت و ر ایان مجموعاه دالیال بسایار جالا  ماىاما آنچه باراى مان د

 25ماورد باه بیماارى اختصااص داشات.  30درستى آنان بود. هقط پنى ماورد از 

 آمااد و چتاار نداشاتد، خااواب مانااده بااودم،ماورد دیگاار بااه دالیلاى چااون: باااران ماى

 شد.یماتوبو  را از دست دادم، دوشنبه را با یكشنبه اشتباه گرهتد و... مربوط 
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مشاهده این دالیل مرا به یاد خودمان اناداخت كاه باه هار دلیلاى كاه نتاوانید در 

جاایى حضاور یااابید، یاا بیمااارى خاود یاا هااردى از نزدیكاان یااا هاوت عزیاازی را 

كناید، چراكاه هاار دلیال دیگارى غیار از بیمااارى خاود یاا مار  یكااى از بهاناه ماى

باعاا  دلگیاارى  نزدیكاان كااه از حیطااه كنتاارل مااا خااارج اسات، بسااته بااه مااورد،

شود. در اینجا براى روشن نماودن طرف مقابل، سرزنش شدن یا مجازات ما مى

انتخاااب كاارده و واكانش معلااد، ماادیر یااا را ه شااده، یامطلا  دو دلیاال از دالیاال ارا

 1كنید:ناظد را در مورد آن بررسى مى

اگاار محصاال بگویااد هااوا بااارانى بااود و ماان چتاار نداشااتد، واكاانش مسااائول 

آمااوزان چنااین ونت و براهروختگااى آنهااد در مقاباال سااایر دانااشمربوطااه بااا خشاا

الً هایت به جااى چتار اساتفاده كناى  اصاتوانستى از یكى از كتابخواهد بود: نمى

كناى اگار آیاى، هكار نماىمسائولیت و تنبال چارا باه مدرساه ماىههمد تو بچه بىنمى

شاان آب مدرساهخاطر چهاار قطاره اینشتین، نیوتون، پاستور و بقیه دانشمندان به

كردند؛ اكنون دنیا در چه وضعیتى بود  محصال خاوب آن اسات كاه را تعطیل مى

یان باار دیگار از ااگر سنی هد از آسمان ببارد، مدرسه را تعطیال نكناد. اگار یا 

ینمات و داند با تو چه كند، حاال بادو بارو سار كاال  تاا دیگار نبها بیفتد، مىاتفاق

رو هبا ایان واكانش احتماالى روبا بودواب مانده اگر شاگرد با صداقت بگوید كه خ

 خواهد شد:

عرضه تنبل هیع كاس را در خاناه نادارى كاه از خاواب بیادارت تو شاگرد بى

كناد  ناه مااادرى، ناه پادرى، نااه كساى كاه دلااش برایات بساوزد  چاارا یا  ساااعت 

خرى  به مان نگاو كاه پاولش را نادارى، خاودم دیاروز باا چشامان دار نمىشماطه

هایات را جمااع خریاادى. اگار بچااه عااقلى باودى، پااولكااه سااندویع ماى خاودم دیادم

اندیشایدى و ات ماىكه این قدر به شكمت هكار كناى باه آینادهكردى و به جاى آنمى

خریدى، حاال بارو سار كالسات و دیگار هاد ایان مسائله تكارار ی  عدد ساعت مى

                                                 

البتااه ایاان بررسااى باار مبناااى خاااطراتى اساات كااه ماان از زمااان تحصاایل خااود دارم؛ امیاادوارم . 1

 اكنون وضع بهتر شده باشد.
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 ماند ن مىگونه برخورد راه دیگرى جز درو  گفتنشود. آیا به راستی با این

 

با برخورد مهربانانه با وودوان و نوجواناان در 
گویى تر یب و خانه و میرسه آنها را به راست

بییس وسیله چیمى به سوى بهبود جامعه خویش 
 برداریم.

 

 عیم امنیت درونى

كاه  خانه استرالیایى خود مشغول بگومگو بود. داستان از این قرار باودبا صاح 

هاى آهنى ها میلهداشت صاحبخانه یا به پشت پنجره اتاق مستاجر ایرانی اصرار

ین رهات. صااحبخانه چنانص  كند یا دیوار حیاط را باال ببرد و او زیار باار نماى

هاا هها دیوار بلناد و پنجاركرد كه در این كشور معمول نیست كه خانهاستدالل مى

كناد. ایان یى مىنرده آهنى داشته باشند و او اولین مستأجرى است كه چنین تقاضا

همااوطن پاااس از رهااتن صااااحبخانه رو بااه مااان كاارد و باااا تااأ رى عمیاااق گفااات: 

در و هااى بااىداناى، از روى ایاان هماه اهاراد سااالخورده كاه تنهاا در ایاان خاناهماى

اى امان زیسااته ام. مان هاد اگار یاا  عمار در جامعاهكنناد شاارمندهپیكار زنادگى ماى

 ت:نداشتد. سپس آهى كشید و گف بودم، اكنون مانند اینها مشكلى با این قضیه

 

 

هاى جامعه ا  هر نوع وه باشی متأس انه ناامنى

 مانى  یستس در آن جامعه دروناى پ  ا  میت
ها ممكس شود و خالصى ا  آن به ایس سادگىمى

 نیست
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 خ قان عادتى

د اى باا شاركت اسااتیبراى چندمین بار بود كه ما چند دانشاجوى ایراناى در جلساه

كردید. این جلساات هار از چنادگاه یا  باار باراى بحا  در ن شركت مىراهنمایما

هااااى مااورد مشااكالت و نیازهااااى مااا دانشااجویان و چگاااونگى پیشاارهت پااروژه

كاردید. شد. در ایان جلساات ماا معماوالً زیااد صاحبت نماىمان تشكیل مىتحقیقاتى

، باشاد كردید مشكالت و نیازهایمان را هد تا آنجاا كاه امكاان داشاتهحتى سعى مى

ا مطرح نكنید. در مواقع اضطرارى به طور غیررسمى و خصوصى مواردی را ب

ز مان اگذاشتید. باالخره ی  روز اساتاد راهنمااید استادان راهنمایمان در میان مى

زناید  هایماان را نماىكناید و حارفسزال كرد كه چارا ماا در جلساات ساكوت ماى

ن باه آن اندیشایده باودم و اكناوسزال خوبى كرده بود، سازالى كاه مان خاود بسایار 

دانساتد كااه چارا. ضاعف زبااان انگلیساى را بهاناه كااردم و نگفاتد كاه مااا دیگار ماى

خوب،  اید حرهمان را بزنید، از بچگى به ما گفتند بچهگاه در زندگى نتوانستههیع

شاد و باه ماا آموخبچه تناد اى است كه زیاد حرف نزند، هرچه به او گفتند بگوید چل

دى نكنید، حرف زیادى نزنید. باالى حرف بزرگترها حرف نزنید، كه سزال زیا

 وقتى به مدرسه رهتید، دیدید حتى معلد از شااگردى كاه زیااد سازال كناد، خوشاش

هاار آید و بعدها ههمیدم كه اصالً سزال كردن نشانه نادانى و حرف زدن و اظنمى

ان د كه وقتى خفقاادبى است. آرى نگفتترها نشانه بىعقیده كردن در مقابل بزر 

ها به صورت عادت درآمد تر  آن نیاز كاار یا  روز و دو روز، حتاى طى نسل

توانسات گفاتد نیاز نماىتواناد باشاد. نگفاتد، چراكاه اگار ماىسال و دو ساال نماىی 

 بفهمد.

 

با احترام گذاشتس به عقایی و نظرات وودوان در 
خاناااه و میرساااه اعتمااااد باااه ن ااا  را در آناااان 

 سا ى جامعه ومك نماییم. متقویت و به سا
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 ناامنى ىهنى

ل كاه در آماد مكفاى، شاغل  ابات و منازگفات باا آنی  خاند ایرانى مقید سایدنى ماى

شخصاى داشاته و خیااال بازگشات باه وطاان را نیاز ندارناد، امااا تماامى مشااغولیت 

ذهنى همسرش همان است كه در ایران باود، یعناى خریاد زمیناى دیگار و سااختن 

نچاه را آداند كه در ایان نگراناى باراى آیناده راى تأمین آینده و نمىاى دیگر بخانه

وگوهایماان هاد راه گفت بح  و گفاتدهید حال است و بس. او مىكه از دست مى

آمیاز را نیااز ناادارید و وگااوى مسااالمتباارد، چراكااه عاادت بااه گفاتباه جااایى نماى

 یاان خاااند ساازالآوریااد. اهمیشاه در جملااه دوم یااا سااوم ساار از داد و هریاااد درمااى

هااا و گاااه خااواهید توانساات ذهاان خااود را از رسااوبات نگرانااىكاارد، آیااا هاایعمااى

 هااى گذشاته پاا  كناید و روزى خواهاد آماد كاه ماا هاد باا خیاالى راحات درنااامنى

 ها، ساعات و روزها زندگى كنید لحظه

 در وحشتى دائمى

اد ان به زمین اشش سال بیشتر نداشتد كه روزى دستد به لیوان آبى خورد و لیو هت

ره زده از تر  تنبیه در جاى خود ایستادم. پدرم كه تازه از اداو شكست. وحشت

به خانه آمده بود جلو آمد، مارا بغال گرهات و بوساید و گفات هاداى سارت و ساپس 

، ها نمود. چندى بعد مجدداً حاد ه مشابهى ر  دادشیشهآورى خردهشروع به جمع

نیت قط آب آن بر زمین ریخت. ناگهان پدرم با عصبااما این بار لیوان نشكست، ه

عرضاگى و دسات و پاا چلفتاى باودن ماتهد نماود. بعادها دانساتد و خشد مرا باه باى

د و خاطر ترهیعى باود كاه آن روز در اداره گرهتاه باورهتار پدر در حاد ه اول به

رده كاها در آن روز پیادا خشونت بعدى به دلیل اختالهى بود كه با یكى از همسایه

اساا  بود. پس از آن بارها و بارها مشاهده كردم كه تنبیه و یا تشویق من ناه بر

از  كارى بود كه كرده بودم، بلكه بیشتر در ارتباط با وضعیت روحى دیگران اعد

 مادر، پدر، معلد و ر یس من بود.
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مان را ا  احساسمان جیا نگاه اگر بتوانیم عقییه
هاى یكاییگر نشداریم در وحشتى دائمى ا  واو

 بسر ن واهیم برد.

 

 

 شی اگر...چه خوب مى

مدت مأموریت یکی از دانشجوى ایرانى در استرالیا تماام شاده باود و بایساتى باه 

كاه دخترشاان در ساال آخار دبیرساتان كردند، اما باه دلیال ایانكشور مراجعت مى

مادت چناد رساانید، نااگزیر بودناد او را باه بود و بایستى درساش را باه پایاان ماى

مااهى در اسااترالیا بگذارناد. بااه هماین دلیاال بااا یكاى از همسااایگان خاود كااه خاااند 

خارجى مسنى بود و در مدت این چند سال با آنها آشانا و دوسات شاده باود، وارد 

مذاكره شدند و او پذیرهت كه دخترشاان را تاا اتماام تحصایالتش سرپرساتى كناد. 

ان بازگشتند. نظد و سختگیرى این خااند پدر و مادر همراه با بقیه هرزندان به ایر

كااارد، دختااار را آزرده كاااه مسااائولیت خطیااارى را باااه دوش خاااود احساااا  ماااى

تواناد باا صاراحت مسائله را باا او مطارح سازد، ولى از آنجا كاه دختار  نماىمى

گاذارد. گیارد و موضاوع را باا او در میاان ماىكند، با پدرش در تهران تما  ماى

موضوع را با صراحت به این خاند خارجى بگوید با یا  تواند پدر نیز چون نمى

دانشجوى ایرانى دیگر در استرالیا كه با آنها ساابقه آشانایى داشات، تماا  گرهتاه 

خواهااد كاه دختاارش را از راه مدرسااه باه خانااه خااود ببارد. ایاان آقاااى و از او ماى

ونى دانساات ایاان كاار بااه لحاااظ اخالقاى، انسااانى و قااانكااه ماىدانشاجو نیااز باا ایاان

توانست درخواست دوسات خاود را رد كناد و درست نیست، اما از آنجا كه نه مى

توانسات باا صاراحت مسائله را باا ایان خااند در میاان بگاذارد، دختار را از نه ماى

زده و باارد. در آن روز خاااند سااالخورده وحشااتراه مدرسااه بااه خانااه خااود مااى

دهاد و ساپس س خبار ماىنگران از بازنگشتن دختر  از مدرسه، بالهاصله به پلی

دهاد. پادر گیرد و او را در جریان ماوقع قرار مىبا پدر دختر در ایران تما  مى
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گویاد كاه او دختر كه خود در جریان امور قرار داشاته باه درو  باه ایان خااند ماى

نیز دقایقى پیش از ماجرا اطالع یاهتاه اسات و در توجیاه آنچاه اتفااق اهتااده چناین 

كااه زناادگى كااردن یاا  هاارد مانان اهراطااى بااا اسااتناد بااه ایااندارد: مساالاظهااار مااى

مسلمان در خانه ی  مسایحى مغاایر اصاول ماذه  ماا اسات، دختارش را باا خاود 

گوناه نگراناى نیسات. اناد و اكناون هماه چیاز تحات كنتارل اسات و جااى هایعبارده

كنااد كااه وساایل شخصااى دختاارش را بااراى او بفرسااتد. ساپس از او خااواهش مااى

 كند.دالنه داستان را باور كرده و اظهار تأسف مىرالیایى سادهخاند مسن است

توانسات حارف دلاش شد اگر هقط دختار  ماىكردم چه خوب مىو من هكر مى

را بااا صااداقت بااه ایاان خاااند سااالخورده بگویااد و از او بخواهااد كااه در صااورت 

توانساات بااا شااد اگاار پاادر مااىامكااان كمتاار بااه او سااخت بگیاارد و چااه خااوب مااى

و صاراحت بااه ایان خااند بگویااد كاه تصامید گرهتااه اسات دختارش را بااه صاداقت 

 توانساتید حرهماان را بازنید وشد اگار ماا ماىدوستى دیگر بسپارد و چه خوب مى

عادت  خوب نشان دادن خاود را باه قیمات خاراب كاردن دیگاران تار  كناید و چاه 

 شد اگر...خوب مى

 

ها و نظارات یكاییگر راه را باراى با تامر حر 
 تگویى و صیاچت در جامعه هموار ونیم.راس

 

 گر حكم شود...

اى باه وقتى مشاهده كرد كه اگر در این كشور كساى از چیاز یاا شاخص یاا حاد اه

مدت چند  انیه یا چند دقیقه ترسیده باشد، مشاوران رواناى طاى جلساات متعادد تاا 

پردازناد، گفات: باا ایان حسااب مان چاه برطرف شدن آ ار تر  باه درماان او ماى

ماادت ـ چنااد ماااه یااا چنااد سااال ـ بااه مشاااوره احتیاااج خااواهد داشاات كااه سراساار 

هااایى كااه از بچگااى شااروع شااادند و ام. تاار ام را در تاار  بساار بااردهزناادگى

اناد. تار  از پادر، بارادر تدریى در مراحل زندگى با تغییر نوع آنها ادامه یاهتهبه
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یر و ر ایس و بااالخره هاى قلدر كوچه و مدرسه، معلد و ناظد و مدبزرگتر، بچه

هاا هاد تماام شاود، ایان یكاى تر  از حرف و قضاوت مردم كه اگر همه آن تار 

 تا دم گور با من خواهد بود.

 اى.گفتد: این هقط تو نیستى كه تمامى عمرت را در هرا  بسر برده

 گااار حكاااد شااااود كاااه مسااات گیرنااااد

 

 1كاااه هسااات گیرناااد.در شاااهر هااارآن 

 
 خواستم اما...نمى

هایات غارق ته و درهد بود، با نگراناى از او پرسایدم: چاه شاده  كشاتىبسیار آشف

 ات آتش گرهته اى  خانهاند  شغلت را از دست دادهشده

با ابروهاى درهد كشیده جواب داد: كاش همه آن چیزها كه گفتاى اتفااق اهتااده 

بیاند هایع كاارى را در گاذراند، ماىبود. وقتى زنادگى گذشاته خاود را از نظار ماى

كاند مانناد ماشاینى ام و حااال احساا  ماىگى با میل و خواست خود انجام ندادهزند

اش باه او دیكتاه شاده اسات. ساپس چناین اداماه داد: ام كاه تماامى زنادگىعمل كرده

خواسااتد ادبیااات بخااواند، امااا بایااد رشااته ریاضااى را در دبیرسااتان كااه بااودم مااى

واساتد باه دانشاگاه باروم، خخواسات؛ نماىكردم، چراكه پدرم چناین میانتخاب مى

خواساتند باه مادركى كااه از ام ماىكاردم، چراكااه خاانوادهولاى بایاد ایان كاار را ماى

گیرم اهتخاار كنناد، باا خاود گفاتد حااال كاه مجباورم باه دانشاگاه باروم، دانشگاه مى

ام اسات، امااا نتوانسااتد، اى در  بخاواند كااه بیشااتر ماورد عالقااهحاداقل در رشااته

                                                 

عادم صاداقت اسات كااهى اسات از هماین لحظاه تصامید  كه آیا تر  علات اصالىبراى دانستن این. 1

بگیرید علت صادق نبودن خود را با پدر، ماادر، همسار، دوسات و همساایه و آشانا و هامیال تاا آنجاا 

یعناى هار باار كاارى مخاالف میلتاان انجاام داده یاا  ؛یاابى كنیادصورت عمیق ریشاهتوانید و بهكه مى

را ساازال كنیااد. بااه خواهیااد بزنیااد از خااود علاات آنایااد یااا مااىحرهاى مخااالف میلتااان بااه كسااى زده

اى كااه در جااواب بااه خااود خواهیااد داد كلمااه ترساایدم یااا احتمااال قریاا  بااه یقااین در ابتااداى جملااه

له ضارورى اسات كاه در ئهااى آن را خواهیاد شانید. توجاه باه ایان مساترسد یاا یكاى از متارادفمى

دهاد خواسات امعاه و از سار تار  انجاام ماىبسیارى از مواقع انسان اعمالى را كه در زیر هشاار ج

 كاهد.از هشار روانى و رنى حاصل از اجبار تا اندازه زیادى مى نگاهانگارد. این خودش مى
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خواساتند مان دكتار یاا مهناد  شاوم تاا بتوانناد باه مان اهتخاار چراكه اطراهیاند ماى

كااردم، چراكااه والااادیند از خواسااتد ازدواج كاااند، ولااى بایااد چنااین ماااىكننااد. نمااى

خواسااتد، ترسایدند. باا كسااى ازدواج كاردم كاه نماىهاا و شاایعات مااردم ماىحارف

آخاار كسااى را كااه دوساات داشااتد در شااأن خااانواده مااا نبااود. مااا زناادگى خوشااى 

كردناد ماا خوشابختید و حسارت ماا را قادر كاه دیگاران هكار ماىشتید، اما هماینندا

خاااطر خواسااتید، ولااى بااهام كااهى بااود. مااا هرزنااد نماىخوردنااد بااراى خااانوادهماى

 جلوگیرى از شایعات مردم مجبور به این كار شدید.

 كنان چنین ادامه داد:زده به من خیره شد و زمزمهپس از لحظاتى بهت

ه خواست به دانشگاه برود، ولى من و مادرش او را به دانشاگانمىهرزندمان 

خواسااات ازدواج كناااد، اماااا ماااا بااارایش همسااار گااارهتید، او و هرساااتادید، او نماااى

 دار شوند اما ما...تخواستند بچههمسرش نمى

 

بیااییم  ناایگى خااود و فر ناایانمان را ا  تنگناااى 
چداااوت مااردم نجااات دهاایم و بااییس وساایله بااه 

انى خود و آنها ومك نموده، چیمى در بهبود رو
 راه اصال  جامعه خویش برداریم.

 

 

 با هم گریستیم

درست چند ماه قبل از آمدنمان به استرالیا بود كاه باا ایان جاوان آشانا شادید، ساال 

خواسااتند بااا آخاار دانشااگاه بااود و بااا دختاارى از همكالسااانش دوساات بااود و مااى

اى بساایار ساانتى تعلااق و بااه خاانواده یكادیگر ازدواج كننااد. پساار شهرساتانى بااود

شده تهران بود. سه سال از آمدن ما گذشته بود كه ی  روز داشت و دختر بزر 

پرساى بادون تلفن زنی زد، صدایش را بالهاصله شناختد. پس از ساالم و احاوال

كه سزالى از او كرده باشد گفت كه ازدواج كرده، اما نه با دخترى كاه دوسات این
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 بعد با صدایى خالى از هرگونه شور و شوق چنین ادامه داد:داشته است و 

كاند شاوهر خاوبى اند زن بدى نیست، من هد ساعى ماىدخترى كه براید گرهته

 باشد.

 پرسیدم: دوست دخترت نیز ازدواج كرد 

گویااد تااا آخاار عماار شكسااته و رنجیااده اساات كاه مااىقاادر دلگفات: خیاار، او آن

 فتد: چرا چنین كردى ازدواج نخواهد كرد. با كمى تغیر گ

، ام را از خاود برنجاااندخواساتد پادر و ماادر و تماامى خاانوادهگفات: آخار نماى

وم هاى آبا و اجدادى خود بزند، رنى و دلخورى آنهاا را باعا  شاپشت پا به سنت

 و نفرین دا مى آنها را بر خود بخرم.

ى كااردید، او بااراى تباااه كااردن زناادگدر هنگااام خااداحاهظى هاار دو گریااه مااى

داشات و مان باراى خود، زنى كه اكنون همسارش باود و دختارى كاه دوساتش ماى

هاااى قبال از خااود تباااه خاااطر جلاا  رضاایت نساالهااایى كااه باهزنادگى همااه نسال

 شوند.مى

 مشكر همگانى

شود، یكى هاد واردین مىهایى كه توسط هموطنان مهاجر به تازهدر میان توصیه

هموطنااان كنااره بگیرنااد. روزى بااراى  توانناد ازایان اساات كاه سااعى كنناد تااا می

گریزى منحصار باه ماا ایرانیاان اسات یاا خیار باا كاه آیاا پدیاده هماوطندانستن این

هااى مختلاف چاون تدار ، عارب، هنادى، چیناى و... موضاوع را اهرادى از ملیات

مطاارح كااردم و از آنهااا پرساایدم كااه آیااا دوساات دارنااد منزلشااان در همساااایگى 

رایتان جال  باشد كاه جاواب اكثریات آنهاا منفاى باود و هموطنانشان باشد  شاید ب

هاایى چاون اباداً، اصاالً، باه هایع گااهى هناوز سازال مان باه انتهاا نرسایده، جاواب

شانیدم. حتاى یكاى، دو نفار تاا جاایى از هموطناان خاود گریاز وجه و... از آنها مى

تعلاق باه اى مجاانى باه آنهاا بدهناد كاه باین دو منازل مگفتند اگر خاناهداشتند كه مى

 هموطنشاان قارار داشاته باشاد، آن را قباول نخواهنااد كارد، اماا همگاى حاضار بااه
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همجاوارى بااا اهااراد دیگاار از هاار ملیتااى بودنااد. در پااى یاااهتن علاات ایاان همااوطن 

كناید گریزى از آنان سزال كردم و دانستد كه در حقیقت همه از ی  چیز هرار ماى

آوریاد. در حقیقات هاار ارد ماىهرهنگاى اسات كااه بار هاد و ـو آن هشاار اجتمااعى 

ها براى خود یكسرى عادات و آداب خاص دارند كاه هماه كاد یاا كدام از این ملیت

بایش باه اجباار بایساتى آن را رعایات كنناد؛ بادین معناا كاه هار كاس باراى مقبااول 

بودن بین هموطنان خویش باید رهتار، گفتاار، ناوع لباا ، نشسات و برخاسات و 

انااد، رعایااات كناااد. امااا باااین غیااار ش پایاااه گاااذاردهآداب و رسااومى را كاااه اجااداد

كااه در خواهاد باشااد، باادون نگراناى از ایاانتوانااد هرگوناه كااه مااىهموطناانش مااى

مورد او چه قضااوتى خواهناد كارد. حتاى یكاى از آنهاا معتقاد باود كاه بسایارى از 

گفاات كننااد، او مااىمهاااجران در هاارار از وطاان در حقیقاات از همااوطن هاارار مااى

 1طن كه آزارى براى كسى در پى نداردتوطن بدون همو

 

 كارد، اى از كارمندان و دانشاجویان تعریاف ماىدختر استرالیایى براى عده

كنااد، جااوانى از اهااالى پاكسااتان كااه او نیااز در مركااز تحقیقاااتى كااه او كااار مااى

دانشجوست، مشغول به كار است. این جوان از قرار معلوم با هماه و بخصاوص 

هربان و مزدب بوده است، اما این رهتار تا زمانی اداماه داشاته ها بسیار مبا خاند

آید. از قرار معلاوم از آن باه بعاد كه پاكستانى دیگرى به استخدام این مركز درمى

رهتاار دانشااجوى پاكسااتانى بااه شاادت تغییاار كاارده و از حالاات صاامیمیت، ادب و 

                                                 

ایااان هشاااارها مهااااجران در خاااارج از كشاااور غاااد غربااات را در كناااار یكااادیگر از یااااد  . بااااوجود1

خصااوص هااى هرهنگااى بااهیىاهااى ایرانااى و گردهمااهااى ایرانااى، هروشااگاهبرنااد. رسااتورانماى

توانناد وجاه مشاتركى باا ماردم جامعاه میزباان اناد و نماىكه در سنین باال مهاجرت كردهبراى كسانى

هااى حاصال از دورى از وطان نقااش تنگاىپیادا كنناد و در خاا  جدیاد ریشاه بگیرنااد، در تساكین دل

ى از هموطناان ایاان جاسات كااه بسایارندهناادگى تاا باه آكننااد. ا ارات ایان تساكینمهماى را باازى ماى

گوناه هشاارهاى اى نیاز هساتند كاه ایانخرناد. عادههشارها را حداقل براى مدت كوتااهى باه جاان ماى

عنوان بخشاى از هرهنای و هویات ایراناى خاویش پذیرهتاه و باا آنهاا مشاكل چنادانى اجتماعى را به

 ندارند.
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نهاا كاه شاود. هار یاک از آخوشرویى به حاالتى خشا ، رسامى و سارد تبادیل ماى

كردناد، در ایان شنونده ماجرا بودناد، باه دلیلاى باراى ایان تغییار رهتاار اشااره ماى

اندیشاایدم، چراكااه در میااان تاارین دلیاال مااىمیااان ماان ساااكت نشسااته، بااه محتماال

هاا نیاز باه دلیاال هاایى باودم. پاكساتانىهموطناان خودماان نیاز شااهد چناین صاحنه

هاااى ا، تفساایرها و قضاااوتهااهااا، توجیااهمشااابهت هرهنگااى بااا مااا از برداشاات

ترساند، باراى هماین مجبورناد در جاوار هاد و انتقال آن باه دیگاران ماى هموطنان

اى با هرهنگاى حساا  ماس  هرهنگى خود را بر چهره بزنند. آنها نیز در جامعه

انااد و هرگونااه رهتااار، برخااورد و صااحبت بااا جاانس بااه جاانس مخااالف بااار آمااده

كنناد. ایان اساات كاه در جاوار هااد در انى ماىچناامخاالف را تعبیار و تفسایرهاى آن

كنناد كاه نیساتند، گیرند؛ یعنى تظاهر باه چیازى ماىقال  هرهنگى خویش قرار مى

شاوند. آیناد و خودشاان ماىاماا در هار هرصاتى كاه یاهتناد از ایان قالا  بیارون ماى

چناان دروناى شاده كاه حتاى در تنهاایى خاویش متأسفانه این قال  براى بعضاى آن

 1ه شكستن و رها شدن از آن نیستندتنیز قادر ب

 ()احمد شاملو بوینی مبادا گ ته باشى دوستت دارمدهانت را مى

هااى جسامى از شناساایى و گفت: وقتى پزشكان متخصص بیماارىخانمی می

ام درماندند، مرا به متخصصین امراض روانى رجوع دادند. آنها پس درمان بیمارى

هاى طاوالنى، بیماارى مارا ناشاى از عادم اباراز ها و مصاحبهپروندهاز بررسى 

ها باا نشاان ام دانستند و براید توضیح دادند كه انساناحساسات و عواطف درونى

دادن احساساتى چون شادى، غد، عشق و نفارت، خاود را باه لحااظ رواناى تخلیاه 

ر تمامى رهتارها و كنند و انسانى كه به لحاظ روانى آسوده شد، این آسودگى دمى

كه احساساتى كه به هار دلیلاى مجاال باروز گذارد؛ در حالىبرخوردهایش ا ر مى

اند مانند انبارهاى باروتى در روح انسان ذخیره شاده و در بلندمادت ا ارات نیاهته

                                                 

معمااوالً تمایاال  ،اناادماادهیكااى از دالیلااى كااه مااا و سااایر مهاااجرینى كااه از كشااورهاى مشااابه مااا آ. 1

له ئخااطر هماین مسااباه ؛اساتخدام شاوند ،كننادندارناد هموطنانشاان در هماان جاایى كاه آنهاا كاار ماى

 شان است.هاى هردىیعنى تر  از دست دادن آزادى
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مضرش را در رهتارهاى هردى و اجتماعى هرد خواهاد گذاشات. ایان خااند ساپس 

خاطر آوردم كه در شناسان هكر كردم، بههاى روانچنین ادامه داد: وقتى به حرف

داشاتد باا ماوانعى ام نه تنها در ابراز عالقه به كسانى كه دوست ماىزندگى گذشته

چون مشروع نیست، مرسوم نیست، مقبول نیست یا معقول نیست مواجه شدم، بلكه 

شتد، مجبور به اظهار عالقه به كسانى شدم كه هیع مهرى در دلد نسبت به آنها ن دا

كرد. از اینها گذشته متوجه چراكه احترامشان واج  و انتظارشان چنین ایجاب مى

شدم كه چه اندازه باید و نبایدهایى چون: دختر نباید بخندد و بدود و شاادى كناد یاا 

ترین احساسات ترین و صادقانهپسر نباید گریه كند باع  شده كه ما از بروز ابتدایى

 حروم بمانید.كودكى و نوجوانى خود م

ند او بار ایان باااور باود کااه بسایارى از رهتارهاا و گفتارهااا كاه مااا باد و ناپساا

زناد، ناه كساى اید نه باه آزادى كساى لطماه ماىدانید و مهر ممنوعه به آنها زدهمى

زند، بلكه هقط هضااى زیساتن ماا را تنای آزارد و نه ضررى به جامعه مىرا مى

 گیرد. ما را مى كرده و جلوى رشد استعدادهاى طبیعى

 

اگار براسااتی یكااى ا  معیارهاااى سااالمتى روان، 
اباارا  احساسااات و بیااان عقیاایه باشاای، چگونااه 

تاوان در جاوامعى واه بیاان عقیایه گااه بهااى مى
جان و ابرا  احساساتى چاون شاادى و خنایه و 

 طلبی، سا م رشی ورد؟مابت بهاى آبرو مى

 

 در تار و پود بایی و نباییها

دانستید چه كسى بنیانگاذار قاوانین اجتمااعى ظالماناه و ت كاش مىگفهموطنى مى

دست و پاگیرى است كه اكثریت ما امروزه بادون چاون و چارا انجاام آنهاا را بار 

دانید. باید و نبایدها و اجبارهاایى كاه تماامى جوانا  زنادگى ماا را خود هرض مى

خنادان باود و بار هاا بایاد اند. بر همه ما هرض است كاه در عروساىدر خود تنیده
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تاوان چناین كارد. اباراز شاادى باه ها باید گریست، در حالى كه همیشاه نماىمر 

تاوان در خاطر همگامى و همراهى و شركت در شادى دیگرى است. چگونه ماى

هاى عروسى كه در آن دختاران كاد ساال و نوجاوان اصطالح جشنبسیارى از به

حاارف مااردم تاان بااه ازدواج  خاااطر هقاار و هشااار خااانواده و یااا تاار  ازهقااط بااه

توان بر مار  یا  دیكتااتور كاه هازاران هازار را باه دهند خندید و چگونه مىمى

هاایى را باراى همیشاه داغادار كارده خا  و خون كشیده، معلول نماوده و خاانواده

 است، گریه كرد 

اید این هموطن سپس چنین ادامه داد: وقتى خردسال بودم به من گفته بودند كه ب

ه ككند زمانى را مو، مادربزر ، دایى و خاله را دوست بدارم. هراموش نمىعمه، ع

 به خاطر سرپیچى از امر مادر در اظهار عالقه به عمه خاند و بوسیدن دست او،

دست آوردن دل مادر به نزدش رهتد سیلی محكمى خوردم و هرداى آن روز براى به

كه  ترى خوردمت بعدهایده محكدو به او گفتد پسر عمه را دوست دارم و این بار كش

چون و  وهایى هستند كه باید و نباید بزرگتر شدم دریاهتد كه عالقه و نفرت از مقوله

از توان به دل دستور داد كه راه خود را بر چه كسى بچرا در كارشان نیست و نمى

بیند كه در ام و مىكرده و بر چه كسى ببندد. بخصوص از زمانى كه به غرب آمده

، هقط ینجا حتى خواهران و برادران نیز اگر با هد سازگارى روحى و اخالقى ندارندا

 به دلیل ارتباط خویشاوندى اجبارى به دوست داشتن هاد و ماراوده باا یكادیگر را

رها یابد. در بعضى از كشوتر مىندارند، قید و بندهاى خودمان را خیلى آزاردهنده

ین ممكن ار دو والد خویش را طالق گویندت البته هرزندان این حق را دارند كه ی  یا ه

شود، مان در باید و نبایدهاى گوناگون خالصه مىاست به چشد ما كه تمام زندگى

شود خیلى عجی  بیاید، اما در  اهمیت وجود چنین حقوق و قوانینى زمانی معلوم مى

ناى و كه شرایطى را در نظر آورید كه كود  یا كودكانى در چنی یا  ماادر روا

مسئولیت اسیر و در هراسى دا مى از آنهاا زنادگى گر و ی  پدر معتاد و بىسلطه

 كنند.مى
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 ماسك فرهنگى

از هماوطن مهااجرى كاه در ساال ناو مسایحى باه منازل یا  خاارجى دعاوت شااده 

 بود، پرسیدم: میهمانى خوش گذشت 

جاواب داد: نااه چنادان و در جااواب ماان كاه علاات را از او سازال كااردم، گفاات: 

كاه میزباان از سار لطاف یا  گذشات تاا ایانوایل ورودم داشت باه مان خاوش ماىا

كاار باعا  ایرانى دیگر را كه در جمع میهمانان بود به مان معرهاى كارد و باا ایان

هاااى هرهنگااى خااود را باار چهااره زنااید و دیگاار نتااوانید شااد هاار دوى مااا ماساا 

 باشید.« خودمان»

 ونجكاوى، دخا ت یا مابت

امااع ساانتى زناادگى شااخص نااه تنهااا بااه عمااه، خالااه، دایااى و در حااالى كااه در جو

شاود و اكثریتاى ها و هروشندگان محل نیز مربوط مىمادربزر  بلكه به همسایه

ترین مسا ل یكدیگر سزال كنند، ترین و شخصىدانند از خصوصىوظیفه خود مى

اى مانى كه كسى از تو بپرساد چگوناهدر كشورهاى غربى تو در حسرت این مى

شاود و صاافت مثبتاى اساات، اینجااا كناى. آنچااه آنجاا مهربااانى قلماداد مااىچاه مااىو 

 شود و خصوصیت ناپسندى است.دخالت محسوب مى

توان دریاهت كه در جوامع سنتى كنجكااوى و دامناه دخالات در با ی  نگاه مى

امااور شخصااى دیگااران هاار چااه از روسااتاها بااه شااهرهاى كوچاا  و سااپس بااه 

گردد تا جایى كه به خاانواده و اقاوام نزدیا  و ر مىروید كمتشهرهاى بزر  مى

رو در صورت تنی باودن كوچاه محادود یكى دو همسایه دیوار به دیوار یا روبه

گرددت این دامنه با هر ناام كاه باشاد خاواه احساا  مسائولیت، اباراز محبات یاا مى

هااى دخالت، با بزرگتر شادن جواماع و باه رسامیت شاناخته شادن حقاوق و آزادى

شااود. حااد اهراطااى ایاان عاادم دخالاات را در تاار مااىتاار و تناایى اهااراد تناایهاارد

كناید. آنجاا كاه حتاى دیگار والادین شهرهاى بزر  كشورهاى مدرن مالحظاه ماى

توانناد چناادان در كاار هرزندانشااان دخالات یااا نظاارتى داشااته باشااند. در نیاز نمااى

حباات در كااه ماارز بااین دخالاات و متااوان مطاارح كاارد و آن ایااناینجااا ساازالى مااى
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كجاست و این مرز تاا كجاا بایساتى گساترش یاباد  هقاط خاود هارد، اهاراد خاانواده 

 1ها و.... او، اقوام، همسایه

 بهشت آنجاست وآ ارى نباشی

یكى از پیامدهاى مثبت اجراى صحیح قانون در حمایات از حقاوق هاردى و حارید 

عدم دخالت آنها شخصى شهروندان در جوامع پیشرهته، عدم توجه اهراد به یكدیگر و 

در كار و زندگى یكدیگر است. این عدم دخالت در تمرین و تكرار براى مردمان این 

رسد دیگر حتى كنجكاوى چندانى در مورد چنان نهادینه شده كه به نظر مىجوامع آن

ا، ها در پار ها و گاهى صدها نفر ساعتكه دهیكدیگر ندارند. این ها، سواحل دری

هاى ملى و مذهبى در ها هزار نفر در جشنهاى عمومى و دهر مكانها و سایمیهمانى

كاه كمتارین پردازند، بادون ایاننشینند و به خوردن و نوشیدن مىكنار یكدیگر مى

اند و توجهى به اطراهیان خود داشته باشند )كه چه رنی و چه ملیتى دارند، چه پوشیده

ین دلیل است كه در این جوامع حتى اكنند(، بهخورند و چرا چنین و چنان مىچه مى

اى كه آرامش شخص را برهد بزند، تجاوز به حرید هردى او تلقى گونهنگاه كردن به

این مسئله مرا به یااد  2تواند مورد پیگرد قانونى قرار گیرد.شده و هرد متجاوز مى

اندازد. وقتى نگاه كردن از اصطالح ی  نظر حالل است كه بین ما رایى است، مى

                                                 

ایاان تفااااوت دو هرهنااای هموطناااان مهااااجر را در برخااورد باااا یكااادیگر گااااه دچاااار ساااردرگمى . 1

رهنای ساانتى و عااادتى خاود را داشااته باشااند هار گونااه ساازال در نمایااد. چاارا كاه اگاار هنااوز هماى

شااان را باه حسااب خاونگرمى و مهربااانى گذاشاته و اگار هرهنای غربااى را ماورد خاود و خاانواده

 اهتادگى.جذب كرده باشند به حساب هضولى و كنجكاوى و به اصطالح عق 

 انجاماد،میمااد باین اهاراد جامعاه نمودهاى این عدم كنجكاوى را كه به نوبه خود به ایجاد حس اعت. 2

توان ناام بارد كاه ها مىمثال از دیوارهاى كوتاه خانه رایتوان مشاهده نمود. بدر بسیارى موارد مى

هایى كه بیشتر نشانى از این دارد كه دیگر كسى نگران نگاه عابرى به درون خانه نیست و یا از نامه

كه كساى اند بدون اینمنازل قرار دارد بیرون آمدههاى پستى كوچكى كه خارج از اوقات از صندوق

ام كه شاهد بوده ارهااش توسط یكى از همسایگان ربوده یا گشوده خواهد شد. بنگران این باشد كه نامه

از كه دو هموطن از سایر ملل غیر پیشرهته در جوار یكدیگر ساكن مىاین امنیت به محض این شوند 

 رود.دست مى
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حد ی  نظر گذشت، احتمال دارد، آرامش شخص را بر هد زند و به هد زدن آرامش 

شود. براى همین است که اهراد از تر  در كشورهاى قانونمند جرم محسوب مى

شوند، حتى در حد نگاه بیش از ی  نظر و این كار در تكرار قانون مزاحد یكدیگر نمى

در آمده است. در حقیقت آنچه در  به صورت ی  عادت هرهنگى بین مردم این جوامع

متون مذهبى و ادبى ما حرام و ناپسند شمرده شده و انجام یا عدم انجام آن به ایمان، 

شود، در این كشورها به صورت قانونى در آمده و مروت و انصاف اهراد واگذار مى

ى و تخطى از آنها مجازات به دنبال دارد. به عبارت دیگر، رهتارهاى انسانى و اخالق

متمدناناه اكثریاات غربیااان ناه در ذات و خونشااان، بلكااه مادیون تعلااید و تربیاات و 

 شان است.مندى جامعهقانون

وى راناد كاه باه تعاداد اهاراد موجاود در مردمان این جوامع به این باور رسیده

از  تواند سلیقه، ذا قه و شایوه متفااوت زنادگى وجاود داشاته باشاد وكره خاكى مى

قه و ها تنها تفاوت وجود دارد نه برتارى و كهتارى. یعناى سالیساناین نظر بین ان

خاااطر بااور و عقیااده همااه اهاراد بااه یاا  انادازه محتاارم اساات و نبایاد كسااى را بااه

متفاااوت باااودنش مااورد بازخواسااات، تمسااخر یاااا تحقیاار قااارار داد. ایاان هضااااى 

، ها احسا  امنیات بیشاترى کننادشود كه مهاجران بین خارجىهرهنگى باع  مى

خااطر به اند كه اوالً نگاهى مراقبشان نیست و  انیاً كسىچراكه به تجربه دریاهته

لهجاه، ماذه ، رنای پوسات، ناوع لباا  و رهتارشاان آنهاا را ماورد قضااوت یاا 

دهااد. اماا ایاان احساا  زیباااى اعتمااد بااه نفاس و امنیاات خاااطر، تحقیار قاارار نماى

توانااد عاااملى ایان خااود ماىرود و معماوالً بااا پیادا شاادن یا  همااوطن از دسات مااى

 براى گریز ما از یكدیگر در این كشورها باشد.

 

هااایی کااه باایس بااه ساالیقه، نظاار و باااور و ت اوت

ماست احترام بگذاریم و باییس وسایله چایمى باه 
ساااا ى جامعااااه خااااویش ساااوى بهبااااود و سااااا م

 برداریم.
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 خارهاى فرهنگى

شاناختد ناه طنى را ماىگفت: موقعى كه تازه به ایان كشاور آماده باودم ناه مان هماو

كسااى ماارا. آن موقااع بااود كااه آزادى و نبااود هشااار اجتماااعى را بااا تمااام وجاااود 

داد. باا شاروع كساى رنجاد ماىصحبتى و باىهداحسا  كردم، هر چند تنهایى، بى

ام را نیاز ها كد كاد از آن تنهاایى آزاردهناده باه درآمادم، اماا آزادىتدریجى آشنایى

وبااااره خااود را در حصاااار بایاااد و نبایااادها و قیاااد و تااادریى از دسااات دادم و دبااه

 اى هرار كرده بودم.بندهایى دیدم كه از آن به گونه

گویند آشنایى چاون گال سار  اسات و محادودیت حاصال از آن چاون گفتد: مى

را هاد  مناد اسات بایاد یكاى دو خاار آنخارهاى آن، آن كس كه به گل سر  عالقاه

 تحمل كند.

ى یكادیگر چاون گال سار  باودید، اماا باا خارهااى شاد كاه باراگفت: كااش ماى

 آزردید.خویش یكدیگر را نمى

 طعم خوش رهایى

دانست. او خودش مى هموطنى ارزشمندترین دستاورد مهاجرت به غرب را یاهتن  

بیند كه زندگى مان در وطان كند مىگفت وقتى زندگى گذشته خود را مرور مىمى

. بیشتر اهراد براى من نقش مفتش داشتند. بیشتر به ی  جریان حسابرسى شبیه بود

ام را بااه دیگااران اعااد از دایاى، عمااه، عمااو، دوساات، همیشاه بایااد حساااب زنادگى

، دادمشمارشااان جااواب مااىدادم و بااه سازاالت بااىهمكاار، همسااایه و.... پااس مااى

كاردى، چاارا دیار كاردى، چاارا ایان رشااته را سازاالتى چاون كجااا باودى، چاه مااى

الن ماشین را نخریادى، چارا ایان رنای را انتخااب كاردى، انتخاب كردى، چرا ه

گیارى كنى، چرا با آن یكى گرم مىكنى، چرا با هالنى صحبت نمىكى ازدواج مى

قدر در زندگى باه ایان سازاالت جاواب داده باودم و صدها چون و چراى دیگر. آن

كه گاهى سازالى از مان شاود خاود را موظاف باه دادن گازارش كه دیگر بدون این
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 1دانستد.ام به همه مىزندگى

قاااادر كارهاااایى را كااااه دلااااد بیااااند چاااهكااااند ماااىوقتاااى بااااه گذشاااته هكاااار ماااى

 وخواساات انجااام دادم و تااا چااه اناادازه خااود را از كارهااایى كااه مااورد ذوق نمااى

هاااایى رهاااتد كاااه قااادر باااا اصااارار باااه میهماااانىپساااندم باااود محاااروم نماااودم، چاااه

حاات هشااار غااذاهایى را خاااوردم خاااطر تعارهااات و تقاادر بااهخواسااتد و چااهنمااى

در  رغااد ماایلد، بیشااتركااه میاال بااه آنهااا نداشااتد، چااه بساایار اتفاااق اهتاااد كااه علااى

 جایى ماندم، چراكه اصرار كرده بودند كه بیشتر بماند.

های در کتااب ما اده هااى آنادره ژیادهااى ایان هماوطن مارا باه یااد گفتاهحارف

 زمینی انداخت:

ام كااه چنااان لباااً و بیشاتر اوقااات باایش از انادازه بااد دیگاارى را گفتاه... مان غا

هاا یاا تابلوهااى پنداشتد و بر ا ر بردگى بیش از انادازه از آ اار هنارى، كتاابنمى

                                                 

ایاان دخالات و ایرادگیاارى از كااار دیگاران در باااب دوم گلسااتان داساتانى دارد بااه ساعدى در مااورد. 1

خیز و مولع زهد و پرهیز. شبى در خدمت مضمون: یاد دارم كه در ایام طفولیت متعبد بودمى و ش 

علیه نشساته باودم و هماه شا  دیاده بار هاد نبساته و مصاحف عزیاز بار كناار گرهتاه و هللاپدر رحمت

اى بگاذارد، چناان خاواب دارد كه دوگانها خفته. پدر را گفتد: از اینان یكى سر بر نمىاى گرد مطایفه

اند. گفت: جان پدر تو نیز اگر بخفتى به از آن كه در پوستین اند كه مردهاند كه گویى نخفتهغفلت برده

 خلق اهتى.

 نبیناااااااااد مااااااااادعى جاااااااااز خویشاااااااااتن را

 

 كاااااااااه دارد پااااااااارده پنااااااااادار در پااااااااایش 

 ى ببخشاااااااااندگااااااااارت چشاااااااااد خااااااااادابین 

 

 كاااااس عااااااجزتر از خاااااویشنبیناااااى هااااایع 

 ،كنادهایى كه در جهت اصالح اخالقى مردم زماان خاویش ماىبا نگاهى به گلستان سعدى و توصیه 

زماان و تغییارات نجاومى و رغاد گذشات صادها ساال از آنتاوان متوجاه ایان نكتاه شاد كاه علاىماى

 نادگى ماا ر  داده اسات، بسایارى ازگیرى كه در علوم و تكنولاوژى و همچناین هارم ظااهرى زچشد

 اى اسات كاه در زماان ساعدى باوده اسات. علات جااودانىهمان شایوهرهتارها و عادات امروز ما به

سات كاه خاطر جاودانى شدن مشكالت اخالقى و رهتاارى مابین ما شاید بهدر بودن آ ار این بزرگان 

ار و شارایط زنادگى ماا باشاد و مقادخااطر عادم تغییار در وضاعیت جامعاه تواند بهمقدارى از آن مى

دانید و حاضار باه کناار آنهاا را وحای منازل مایخاطر عادت به رهتارها و گفتارهایى كاه بیشترى به

 گذاشتنشان نیستید.
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كااه مبااادا نویساااندگان و ام كااه چنااان عقیااده نداشااتد از بااید آننقاشااى تمجیااد گفتااه

ام كاه هایع آناان را خندیاده آهرینندگان آن بر من خشامگین شاوند. غالبااً بار كساانى

ام. گویى یاهتهام كه برخى گفتارهاى ابلهانه را بذلهدیدم و وانمود كردهآور نمىخنده

كه تا حاد مار  باه ساتوه در آماده باودم و بسیار وانمود كردم كه خوشد و حال آن

گفتند هنوز بمان... من نیروى آن را نداشتد كه پى كار خود بروم، زیرا به من مى

ام و باه عكاس الباً براى آن كه ماورد تحساین قارار گیارم كارهااى احمقاناه كاردهغ

كاردم بایااد انجاام دهاد، انجاام دهااد، ام كاه آنچااه را خیاال ماىهماواره جارأت نکارده

  2 و 1دانستد مورد تحسین قرار نخواهد گرهت...:چراكه مى

در نگاران قاکناد  ایان کاه چاهآیا این مسئله در مورد اکثریتی از ماا صادق نمی

                                                 

، ترجماااه و مقدمااه و حواشااى باااا اشاااره باااه هاااى تاااازه، آناادره ژیاادهاااى زمیناااى و ما اادهما ااده. 1

، چاااپ چهااارم، در ادبیااات هارسااى بااه قلااد دكتاار حساان هنرمناادى هااام ژیاادهاااى اصاالى السرچشاامه

 .257و  326، صفحات 1357انتشارات مروى، 

ارتبااط باه وضاع جامعاه كاند كاه باىاى اشاره مىلهئشمارم و در همین جا به مسموقع را مغتند مى. 2

ساالیان پایش  را باا ترجماه آقااى حسان هنرمنادى «هااى زمیناىما ده»ب و هرهنی ما نیست. من كتا

اى كاه باه ایان كاار اختصااص داشاات هاایى از آن را طباق عاادت در دهترچاهخواناده باودم و قسامت

هاایى از آن در كتااب حاضار یادداشت كرده و با خود به اساترالیا آورده باودم. پاس از نقال قاول تكاه

یاج به مشخصات كامل كتاب و صفحاتى كه این مطال  از آنها برگرهتاه شاده باود پیادا كاردم. از احت

ب هموطنى كه عازم ایران باود خواساتد ایان كتااب را باراى مان تهیاه كناد و او چناین كارد. اماا كتاا

هاا در كتااب شاروع باه مطالعاه آن كاردم. باا ص دیگرى بود. براى یاهتن مشابه نقال قاولترجمه شخ

تار و زیبااتر اسات. از هماوطن ندن چند صفحه اول متوجه شدم كه ترجمه نخستین بسیار سالیسخوا

هااى دیگرى با تأكید بر نام مترجد تقاضاى ارسال دوبااره كتااب را كاردم. پاس از چنادى كتااب ما اده

زمیناى باا ترجماه شاخص  االثى باه دساتد رساید. در كماال یاأ  و نااراحتى چناد صافحه از اوایاال و 

رسااد. نماى و دیادم كااه آن نیاز باه پاااى ترجماه آقااى حساان هنرمنادى کاردمتااب را مطالعااه اواساط ك

هااى متاوالى اماا ایان ترجماه ،باالخره با تحمل زحمات هراوان این كتاب را در خانه هماوطنى یااهتد

شاد كاه صااص داده ماىاى به ایان كاار اختاین آرزو را در من بیدار كرد كه كاش در كشور ما كمیته

هااى ترجماه شاده هاى دوباره ترجمه شده را در صاورتى صاادر كنناد كاه از كتااباجازه چاپ كتاب

هااى ترجماه شاده شود اهراد به ترجمه مجدد كتااباولیه بهتر باشند. نبودن چنین محدودیتی باع  می

یعناى  ؛یاز ندارنادخصاوص كاه باراى ایان كاار نیاازى باه دانساتن زباان اصالى كتااب ندست بزنند به

 توانند همان عبارات اولین ترجمه را با كمى تغییر بازنویسى كنند.مى
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ها و نظریات دیگران در ماورد خاود باودید و چاه انادازه عمرماان را در قضاوت

قدر تحت هشار باورهاا تالش برای راضى نگاه داشتن دیگران صرف کردید. آن

گاه هرصت نیاهتید هكار كناید هاى دیگران بودید كه هیعو اعتقادات و اهكار و گفته

منادید، خاواهید، باه چاه چیاز عالقهچاه ماىو بدانید خود باه چاه ایماان داریاد، خاود 

چاه كتااابى، چاه موساایقى، چاه شااعرى، چاه رنگااى و چاه نااوع زنادگى را دوساات 

 د.داری

 

نگاااران چدااااوت و رضاااایت دیگاااران نباااودن و 
چشیین طعم گوارای رهایی، نعمتی است که ملر 

 .انیتات ستم کمتر تجربه آن را داشته

 گزارش کامر

توجاه آشانایی از دور پیادا شاد. وقتای بهاد رسایدید مدر خیابان بودم که سر و کلاه 

ح شدم که هر دوی ما بدون این که از یکدیگر سوالی کرده باشید، مشاغول توضای

روید. بااا گذشات زمااان آیید و باه کجااا مایدادن باه یکادیگر هسااتید کاه از کجااا مای

 ها بسیار کمتر شایع است نیز ریشه در تر  مادانستد که این پدیده که در غربی

زده  از یکدیگر دارد. از آنجا كه ما معموالً عاادت داریاد در ماورد یكادیگر حاد 

را بااه و ایاان حااد  را بااه دیگااران منتقاال کنااید و دیگااران عااادت دارنااد نیااز آن 

كاه گااه یاباد تاا ایاننمایند و این مقوله گاهى همچناان اداماه ماىشخص  الثى منتقل 

كه براى او ر  داده اسات، خبار  اى در مورد شخصى صحبت و از اتفاقاتىمحله

دهاید، وضاعیت خبار اسات، تارجیح ماىدهند كه روح آن شخص نیاز از آن باىمى

كاه از ماا سازالى شاده باشاد باراى دیگاران روشان خود را به سرعت و بدون ایان

 نمایید.

با پرهیز ا  چداوت در ماورد یداییگر و انتقاال 

ساا ى جامعاه آن به دیگران چایمى در راه ساا م
 .برداریم خویش
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 رن  خود نبودن

تاارین تاارین كارهااا و خااود بااودن آساااندر كتااابى خواناادم كااه خااود نبااودن سااخت

دانااید مردمااان بساایارى از جوامااع مجبورنااد طااور كااه مااىكارهاساات. امااا همااان

 ترین كارها را انجام دهند.ترین كارها را بگذارند و سختآسان

بخااش اساات و هااد بااه بادیهی اساات خااوردن غااذا در هنگااام گرساانگى هاد لااذت

دهاد. اماا هماین غاذا اگار در هنگاامى صارف شاود كاه ماا گرسانه انسان نیرو ماى

نیستید، یعنى بدن ما نیازى به آن ندارد، نه تنها لذتى ندارد كه براى ساالمتى نیاز 

كنناد، باروز هاى دیگر زندگى از همین قانون تبعیات ماىمضر است. بیشتر پدیده

ر كااه در حالاات طبیعااى روح انسااان را جااال قاادغااد، شااادى، عشااق، نفاارت همااان

تواند به اهساردگى روان بینجاماد. هار دهد در وضعیت ساختگى و تصنعى مىمى

زنید كاه دلماان باا آن نیسات، هار كجاا كاه دهید یا حرهى مىبار ما كارى انجام مى

باشد چه در محیط كار، چاه در منازل و چاه در جماع دوساتان و آشانایان، چیازى 

كنااید. عصاابى میاارانید و لگاادى نثااار روح و جااان خااویش مااىمااىرا درون خااود 

توانااد ریشااه در همااین باودن، خشااونت، خسااتگى و اهسااردگى بساایارى از ماا مااى

 1هایمان داشته باشد.ها و خود نبودنهروخوردن

هاااایى را وااااه باااا خواساااات خاااود  ناااایگى  اظاااه

ایاای جاازو عمرتااان بااه حساااب نیاوریاای و نكاارده
 ایی.دهچیر  نیگى ورببینیی چه

 

 جامعه آرام، انسان آرام

هااى شاهر سایدنى مالقااتش كاردم. در پس از گذشت چند سالى در یكى از خیابان

                                                 
اگار توجااه كناید كااه باازیگران سااینما و تئاااتر باا چنااد سااعت نقااش باازى كااردن در روز خسااته و . 1

كاه بیشاتر اوقاات نقاش و كارشاان را دوسات دارناد و باراى آن مازد  در حاالى ،شاوندگاه اهسرده مى

اى داریااد و نااه هااایى كاه نااه بااه آن عالقاهیاابید كااه بااازى كاردن نقااشكننااد، در مااىهاات ماىنیاز دریا

 جامد.نتواند به آزردگى روح بیگیرید تا چه اندازه مىمزدى بابت آنها مى
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كناد كد دارد خودش را پیادا ماىجواب من كه از حال و روزش پرسیدم گفت كه كد

كاه اش خیلى كمتر شده و از اینو آن رهتارهاى عصبى و هیجانى و پرخاشگرانه

هاى گوناگونى را ببیند و براى آنها توضیح ایش مجبور نیست آدمبراى انجام كاره

كناد. بدهد و یا به اصطالح به آنها رو بیندازد، خیلى احسا  سبكى و آراماش ماى

هااا و هاا، نگراناىگفات كاه جامعاه آرام و قانونمناد ایان دیاار، توهاانى را كاه دلهاره

 ها در ذهنش به پا كرده بودند، هرو نشانده است.تر 

 ایش آرزو كاردم آرامشااى را كاه بااه آن دسات یاهتااه اسات، تااداوم یاباد و بااابار

 هویتى آرامشش را بر هد نزند.گذشت زمان غد غربت و احسا  بى

 

اثرات ناامنی را بر رو  و روان فرد فرد افاراد 
یک جامعه ا  کوچک تا بزر ، ا   ن تاا مارد، 

تاوان دیای ایاس عار  یا عامی ، فقیر یا  نای می
ه  بااری مانناای اسات کااه پا  ا  عبااور اثارات باا

نشااینی، در توفاانی باار ساار و روی آن شااهر می
بااااااااالی شاااااااهر روی دیوارهاااااااای مرماااااااریس و 

های بلور و در پاییس شهر روی دیوارهای گلیان
 .های س ا یسکاه گلی و گلیان
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 ب ش دوم

وگوها در رابهه با عیم تامر ها، مشاهیات و گ تنكته

وگوى سا م، تیاخر احساس و ى در گ تانتقاد، عیم توانای

عقییه، عیم احترام به عقییه دیگران، تامیر عقییه، 

انصافى، عمومیت دادن، مبا غه وردن، نگرى، بىبعیىتك

 نگرى و...شكاویت، توطئه

 

 یكاى از صاااحبدالن زورآزماایى را دیااد بااه هاد برآمااده و كااف بار دمااا  انداختااه.

ار هاالن دشانام دادش. گفات: ایان هرومایاه هاز گفت این را چه حالات اسات  گفتناد:

 آرد. )گلستان سعدى، باب دوم(دارد و طاقت سخنى نمىمن سنی بر مى

*** 

هااى اخالقاى و یكاى از توان یكى از بارزترین ویژگاىعدم تحمل انتقاد را مى

بزرگتاارین موانااع در راه رشااد و پیشاارهت هاارد هاارد مااا و در نتیجااه جامعااه مااا 

گوناه كاه در شاروع ایان بااب باه آن اشااره ایان ویژگاى هماان دانست. علت وجود

شد، ایان اسات كاه تحات شارایط نااامنى، هقار و ناابرابرى حااكد بار جامعاه ماا در 

اناد تاا شارایط را باه طول تاریخ، كلمات و رهتارها معانى خاصى باه خاود گرهتاه

 نفااع قدرتمناادان توجیااه كننااد. از آن جملااه سااازش و اطاعاات، تعریااف و تمجیااد و

دهاع از رابطه و قدرتمند معانى زیبایى چاون نجابات و احتارام، محبات و خاوبى، 

اناد و صاداقت و صاراحت لهجاه و اظهاار عقیاده مردانگى و رهاقت به خود گرهته

خاااورى و و انتقاااد سااازنده معااانى ناخوشااایندى چاااون تااوهین، گسااتاخى و نماا 
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دكى باا ایان كاادهاى اناد. اذهاان مااا از كاوشاكنى را باه خااود اختصااص دادهنمكادان

انااد و چنااین اساات كااه بااا شاانیدن كااوچكترین عیاا  و ریاازى شاادههرهنگاى برنامااه

شاود، زنای تاوهین در اشاكالى در كاار خاود یاا هار مخاالفتى كاه باا عقیاده ماا ماى

شااوید، انتقادكننااده را دشاامن تلقااى آیااد و عصاابانى مااىگوشاامان بااه صاادا در مااى

کنید و اگار نتاوانید كیناه او تالهای مای نمایید و اگر بتوانید به هر طریاق ممکانمى

 شوید.گیرید و مترصد هرصتى براى انتقام مىرا به دل مى

كه در این جوامع میزان احترام باا بااالرهتن مقاام اهاراد اهازایش با توجه به این

پیكاارى خااود یاباد، انتقادهاااى جز ااى و كوچا  در مااورد ایاان اهااراد ابعااد غااولمی

انجامااد. قلاع و قمااع هاااى هاجعاه باار از جاناا  آناان ماىگیارد و گاااه باه واكانشماى

توانااد تاا اناادازه زیاادى ناشااى از همااین مخالفاان و منتقاادان در چناین جااوامعى ماى

 1امر باشد.

اى باراى عناوان حرباهشاود كاه بتاوان از آن باهچناین تلقاى از انتقااد باعا  ماى

ر و نقصاى در ها راحتى با ذكر کمتارین عیا آزار دیگران استفاده نمود؛ یعنى به

 شود حتى به درو ، او را عصابانى كارد. هنگاامى كاه ازآنچه به هرد مربوط مى

ه تاوان شا  كارد. بادین معناى كاانتقااد اساتفاده ابازارى شاد باه درساتى آن نیاز ماى

اى بااراى آزار خااویش بدانااد و هاار توانااد هاار گونااه انتقااادى را وساایلهشاخص می

هااى سااب آورد. ناگفتاه نماناد كاه ویژگاىاى را مخاالف و دشامن باه حانتقاد كنناده

گاویى و هقااط عیاوب را دیادن بااه دیگارى همچاون مبالغاه كااردن، تعماید دادن، كلاى

 اهزاید.هاى تند در مقابل انتقاد مىشدت واكنش

كه انتقاد، توهین تلقى این در حالى است كه در جوامع دموكراتی  عالوه بر این

                                                 

اى هار چناد جز اى باه نقااط ضاعف دیگاران ناه به همین دلیل است كه ما قبال از بیاان حتاى اشااره. 1

در حااالى كاه معماوالً بااه خااطر درو  گفاتن بایااد  ،كنایدذرخواهى ماىباار كاه گاااهى چناد باار عاایا 

عذرخواهى كرد. باز باه هماین دلیال اسات كاه وقتاى از ماا مهااجران شارقى در ایان جواماع غرباى 

كاه در هااى هرهنگاى و ایانخصوص در اوایل ورودمان كه هناوز متوجاه تفااوتشود بهانتقادى مى

 گذارید.مىشان اید آن را به حساب نژادپرستىهغرب انتقاد با توهین تفاوت دارد نشد
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سان اساتفاده گردد براى بیان آن نیز اغل  از نمى سان ـ عیا  ـ حد روشى باه ناام حد

ا این عمل به این معنا كه اول یكى دو نكته مثبت هرد را بیان مى 1كنند.مى دارند و ب

مند به شنیدن نظرات خویش حسن نیت خود را نشان داده و شخص را آماده و عالقه

اً مى ا بیان كنند. سپس به خطا یا عی  و ایرادى كه متوجه اوست پرداخته و نهایت  ب

رسانند. استفاده از این روش نه تنها مجدد نقاط قوت صحبت خویش را به پایان مى

آورد، بلكه بادون ایجااد آزردگاى آنهاا را اى وارد نمىبه اعتماد به نفس اهراد لطمه

 نماید.متوجه نقاط ضعف خویش مى

د طور حتد در  این نكته كه بشر جایزالخطاست، قبول خطاا را آساان و ههابه

د تواند سلیقه و نظرى باراى خاوكه اهراد بشر منحصر به هردند و هر كس مىاین

عاالوه اگار در هنگاام بیااان كناد. باهداشاته باشاد، تحمال نظار مخاالف را ساهل مااى

یشاترى بانتقاد چند نكته را رعایت كنید، شاید بتوانید به تحمل و پاذیرش آن كما  

و دیگار نداشاتن حالات عصابى  نمایید: یكى بزر  نكردن عی  یا خطای مخاط 

و تهاااجمى یااا لحاان تحقیرآمیاااز در هنگااام انتقاااد كااردن و ساااوم تنهااا بااه عیاااوب 

 نپرداختن.

متأسفانه باید گفت نحوه بیان انتقاد و برخورد با عیوب و مشكالت حتى میان 

شاان برقارارى برخى نویسندگان و مخالفان سیاسى در جامعه ما كاه هادف نهاایى

ید از این نظر سرمشقى براى دولتمردان و مردم باشاند نیاز دموكراسى است و با

مشابهت چندانى با همتاهاى خود در كشورهاى دموكراتیا  نادارد. بادین معناا كاه 

مخالفانى كه در كشور هستند بیشتر به ذكر عیوب پرداخته، كارهاى مثبت انجاام 

در خاارج از  كنند و آنهایى نیز كاهها را بزر  مىشده را نادیده گرهته و كاستى

برنااد، بخصاوص نشااریات هكااهى و طنااز كشاور و در امنیاات بیشاترى بساار ماى

پردازناد؛ عالوه بر آنچه گفته شد، به مسخره كردن و تحقیر نماودن مسائوالن ماى

در حااالى كاااه خااود شااااهدند در جوامااع دموكراتیااا  چگونااه مخالفاااان سیاساااى و 

                                                 

1. kiss-kick-kiss- 
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مكااارى خاویش بااا احازاب شكساات خاورده در انتخابااات كماكاان بااه همراهاى و ه

شاود كاه دهناد. ایان همكاارى دقیقااً از ایان واقعیات ناشاى ماىحزب برنده ادامه مى

هدف آنهاا پیشارهت كشاور و رهااه و ساعادت مردمانشاان اسات و ناه برناده شادن 

خودشان به هر قیمتى. براى روشن شادن موضاوع كااهى اسات تصاور كنیاد اگار 

 40راى آنهاا گاااه باااالى احازاب شكساات خااورده در كشاورهاى دموكراتیاا  كااه آ

درصااد هسااتند در كااار حاازب برناااده كارشااكنى و آنااان را تضااعیف و تمساااخر 

طاور كلاى جامعاه آنهاا باه چاه صاورتى ها و باهكردند، وضع ادارات، سازمانمى

 آمد.در مى

 حیف وه میهمان شماست

هااى ایرانااى در ساایدنى باه اتفاااق یكاى از دوسااتان خاارجى بااه یكاى از رسااتوران

هااى غاذاخورى باین شاهرهایمان شابیه باود. از رساتوران بیشاتر باه ساالنرهتاید. 

هااى برقاى كاه در توالات كانلاوازم بهداشاتى چاون صاابون، كاغاذ توالات و خشا 

شااود چنادان خبارى نباود. یكااى دو هااى سایدنى بااه وهاور دیاده ماىاكثار رساتوران

ن از زدناد. كاامالً پیادا باود كاه صااح  آمگس هد در هضاى دستشویى پرساه ماى

زناادگى در ایااان كشااور تاااأ یرى نپذیرهتاااه اساات. غاااذا نیاااز از كیفیتااى كاااه بایاااد، 

اى در برخوردار نباود. در حاین صارف غاذا، هماراه خاارجى مان كاه متوجاه لكاه

روى لیوان خود شده بود از من خواسات كاه موضاوع را باه گارساون تاذکر داده 

باااه مااادیر  و از او بخاااواهد كاااه لیاااوان را عاااوض كناااد. مااان تقاضااااى ایشاااان را

لات گذشت منتقل كردم و او باا حارستوران كه در همان لحظه از كنار میز ما مى

ن خااطر گال روى شاما نباود از همایبراهروخته گفت: به این خارجیه بگین اگه باه

 كردم پایینتطبقه دوم پرتش مى
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 جنگ خشك و جنگ تر

سات، بادون ها گریساته ااش نشان از این داشت كه ساعتچشمان تر و سر  شده

آیااد. هاااى تاار  خااانوادگى مااىكااه از او ساازالى كااند گفاات: از یكااى از آن جناایایاان

داناااى مااا معماااوالً هنگااامى كااه تعجااا  را در چشااماند دیااد، چناااین ادامااه داد: مااى

 هاى خودماان را از هماه و حتاى از همسارمان تاا آنجاا كاه بتاوانید مخفاىدلخورى

جنجاااال متعاقااا  آن تااارجیح  داریاااد و از تااار  دلگیااارى و خشاااد او ونگااااه ماااى

وش دهااید، آنهااا را ابااراز نکنااید، امااا ایاان باادان معنااا نیساات كااه آنهااا را هراماامااى

در  اى بااز كارده وكنید. ما مانند كامپیوتر براى هر كس در ذهن خاود پرونادهمى

هااى او و در ساتون دیگار تماامى تاوجهىهاا و باىمحبتاىی  ستون آن، تمامى باى

نمااایید. از آنجااا کااه در ازاى هاار ود را یادداشاات مااىهاااى خااهااا و محبااتگذشاات

ى آیاد، اگار زماانى خواهشاوجاود ماىكناید، تاوقعى در ماا باهمحبتى كه به اهراد مى

د شاود، میلاى باا آن برخاوراز آنها داشته باشید و برآورده نشود یا باا اكاراه و باى

تفااوتى هااى مكه ایان شاخص چاه نسابتى باا ماا داشاته باشاد، واكانشبر مبناى این

شاوید و دهاید. ماثالً اگار ایان شاخص همسار ماا باشاد ناگهاان منفجار ماىنشان مى

هاااا، ایثارهاااا و هااااى او و خااوبىهااا و خودخاااواهىتاااوجهىهااا، باااىپرونااده بااادى

و  هاى خودمان را از حاهظه بیرون كشایده و تماامى آن را باا ذكار زماانهداكارى

و  عمال اگار هقاط باا جیاا و داددهاید، ایان مكان اتفاق آن چاپ كرده به دساتش ماى

 جنجاال تاوأم باشاد باه آن جنای خشا  خاانوادگى و اگار باا گریاه تاوأم شاود باه آن

 گردم.ها برمىگوید و من اكنون از یكى از این جنیجنی تر خانوادگى مى

وا ها با هریادها باه هاشستند و خشدها را مىها دلگیرىگفتد: اى كاش كه اش 

 وشااود، بلكااه آنهااا در قلاا  ند، امااا متأساافانه چنااین نمااىشاادرهتنااد و نااابود مااىماى

 شود تا روزى دیگر و جنگى دیگر.ضمیرمان ذخیره مى

هااى كه ما هن مكالمه درست را نیاموزید و تحمل شنیدن حرفگفت: تا زمانى

 یكدیگر را پیدا نكنید آش همین آش خواهد بود و كاسه همین كاسه.
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 با  هم شروع وردى!

گااه هرصاتى پایش ام و در ایان مادت هایعاسات كاه ازدواج كاردهساال 12گفات مى

 وگاو كااند كاه در زنادگى مشااتركماننیاماده كاه بتااواند باا شاوهرم از مسااا لى گفات

 قدر گرهتارى و مشغله دارید شود. پرسیدم: یعنى اینباع  رنجش من مى

گفاات: خیاار، از هفتااه اول پااس از ازدواج بااه ماادت هشاات سااال بارهااا سااعى 

و در مااورد بعضاااى خصوصاایات اخالقاااى و رهتارهااایش كاااه باعااا  كااردم باااا ا

آمد هار باار باا وگو كند، ولى او كه از انتقاد خوشش نمىشد، گفتناراحتى من مى

خواساتد یا  سایگار گفتن جمالتى چون: اول صبحى باز شروع كاردى، تاازه ماى

گاااذارى ناهارمااااان را راحااات بخاااورید، آمااااده باااودید بیااارون مااااثالً بكشاااد، ماااى

جااار و جنجااال بگااذرانید... ماارا گااذارى یاا  روز تعطیاال را بااىورى، مااىهواخاا

وادار به سكوت كارد. مان هاد كاه اوضااع را چناین دیادم از او خواساتد هار وقات 

ن اى وقاات آزاد پیادا كاارد بااه مان اطااالع دهااد و اكناون چهااار سااال از آچناد دقیقااه

 كشدتگذرد و هنوز انتظار مىتاریخ مى

 واشكى اهر شنودن بودى

زناى باه جااى گاوش كاردن اى كه وقتى با كسى حارف ماىگفتد: تاكنون دقت كرده

رساد، هاى خویش اسات. باه نظار ماىها و جواببه تو در هكر تنظید كردن حرف

كناد. ماا از دو ساالگى كاه زباان بااز كمتر كسى توجه الزم به حارف دیگارى ماى

كتاااب در آیاااین هااا و صاادها ایاااد و شاااید دهایااد، حاارف زدن را یاااد گرهتااهكاارده

گااه درسات ایاد، اماا هیهاات كاه هایعسخنورى و هن بیان نوشته شاده و ماا خواناده

 گوش كردن را نیاموختیدت

رساد كاه حارف زدن درسات و درسات حارف زدن را نیاز گفات: باه نظار ماى

نیاموخته باشید. بسایارى از مشاكالت ماا از عادم تواناایى در گفات و شانود یعناى 

. ایان مقولاه چیازى نیسات كاه مرباوط باه اماروز و شاودمكالمه درسات ناشاى ماى

سال پیش از ایان باه ایان نكتاه چناین اشااره  700در  دیروز باشد. شمس تبریزى

هنوز ما را اهلیات گفات نیسات، كاشاكى اهلیات شانودن باودى، تماام »كرده است: 
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هار اسات و باار هااا مد هاا مدهاار اسات، بار زباانبایاد وتمااام شانودن، بار دلگفاتن ماى

 (الزمانى)خط سوم، ناصرالدین صاح « ها مدهر است.گوش

 بیواره مردم

 اولى گفت: هنگامى كاه ملتاى باه درسات اندیشایدن خاو نكارده و آزاداندیشاى جازو

هاا در خاارج از خصایص اخالقى او نشده است، هرقى بین كسانى كاه حتاى ساال

اناااااد، بااااا آنهاااااایى كاااااه در ن امنیااااات و آزادى زناااادگى كاااااردهكشااااور و در بطااااا

كنناد نیسات. در آنجاا مشاهدى حسان ترین مناطق كشاورمان زنادگى ماىاهتادهعق 

كوباد و در اینجاا حاضر نیست حرف كربال على را بشنود و با بیل بر سرش مى

 آقاى مهند  هالن، تاب تحمل بیانات و عقاید آقاى دكتر بهمان را ندارد.

 پرسید: مگر چه شده است دومى 

اولاى پاسااخ داد: ایاان جماعاات انااد  ایرانااى خااارج از كشااور چناادین رادیااو و 

مشاى نشریه دارند كه هر یک وابسته به گروه خاصى است، با اید ولوژى و خط

 منحصار بااه خاود كااه البتاه اشااكالى در ایان نیساات. مشاكل اینجاساات كاه اكثااراً از

اى هساتند كاه و خواهاان برقارارى جامعاهنویساند زنند و مىنجات ملت حرف مى

و  در آن هماه اهاراد باا هاار ماذه  و مسالكى، بتوانناد در كنااار یكادیگر باا آرامااش

ه احترام زیست كنند. اما كمتر كسى بین آنها حاضر اسات حرهاى مخاالف باا عقیاد

خااودش را تحماال كنااد. در بیشااتر اوقااات در حااال جاادال بیااانى و جناای قلمااى از 

هاا بایش كاه در ایان جادالكنند آنهاى خود هستند و هكر نمىهطریق گفتار و نوشت

بینااد، هماان وطان و هماان مردمااى هساتند كاه ادعااى دلسااوزى از هماه آسای  ماى

 كنند.برایش مى
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 توچع نابجا

از  كاه خاود را معرهاى كناید،پرسید: راستى چرا ما هنگام تلفن كردن به جااى ایان

ا را شناساایى كناد و اگار نتوانسات او رطرف مقابل انتظار داریاد كاه صاداى ماا 

ایت آمیاز و گااه شاككناید، آن هاد باا حالات كنایاهوهایى ماىمعرهتى و بىمتهد به بى

تن بار. جال  اینجاست كه اگر موهق به شناسایى صداى طرف مقابل نشدید با گفا

كنااید و ایاان یعنااى طلاا  ، از او عااذرخواهى مااى«ببخشااید بااه جااا نیاااوردم»جملااه 

 اى گناه ناكرده.بخشایش بر

ن گفتد: انتظار شناخته شدن صدا در بین ما طبیعى است، چراكاه از باس قرباا

 تاوانید بااور كناید كااهكناید، نماىرویاد و اظهاار ارادت و بنادگى مااىصادقه هاد ماى

 صداى ما توسط مریدانمان شناخته نشودت

 تعریف و تكذیب ما

كنناد ماا ه دیگاران از ماا ماىهاایى را كااید اگر همان تعریفآیا تاكنون توجه کرده

هاایى را كاه ماا شوید و آن عی از خودمان بكنید به از خود راضى بودن متهد مى

گاذارید، اگار دیگاران روى ماا بگذارناد نفسى روى خود مىخود از طریق شكسته

كناااید ت آیاااا ایااان بااادان معناااا نیسااات كاااه ماااا ناااه در ادباااى متهمشاااان ماااىباااه باااى

 كنید و نه در تعریفى كه از دیگران مى مان صداقت داریدنفسىشكسته

 نظر  هف شماست

وقتاى هرزناد نوجاواند کاه مادتی از هرهنای آباا و اجادادی خاود دور شاده باود، از 

یكى از خصوصیات من تعریف كرده در جواب او و بار مبنااى عاادت همیشاگى 

گفاتد كاه خاوبى از خاودش اسات. از پاساخ مان آزرده شاد و گفات: جاواب تعریااف 

كنیاد و همیشااه برخااوردى گاااه چناین نمااىیاا  تشاكر اساات، اماا شااما هایع معماوالً 

گاوید. ایان ساخن مارا باه هكار واداشات كاه راساتى كنید كه انگار من درو  مىمى

نظار لطاف شماسات، چشاامانتان »شاود باا گفاتن چارا هار وقات از ماا تعریفاى ماى

ف در دهاید كاه طارگوناه نشاان ماى، این«بیند و خوبى از خودتان استقشنی مى
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 بیان نظرش در مورد ما صداقت نداشته است.

كاه  تواناد باه دلیال تعریاف و تمجیادهایى هراواناى باشادآیا این عادم اعتمااد ماى

همیشااه بااه خااااطر مصاالحت، باااراى خوشااامد و در جهااات نشااان دادن محبااات و 

 كنید اى عادتى از یكدیگر مىاحترام خود و بیشتر به گونه

 ما عقیه را به....

هااااى رواناااى در شناساااان معتقدناااد كاااه علااات بسااایارى از نابساااامانىگفااتد: روان

دارناد. هاا را در دل خاود نگااه ماىهاا و دلخاورىها این است كه نارضاایتىانسان

هااى جاوان ایان اسات كاه در پایاان هار توصیه آنها به همگان بخصوص به زوج

و هایشاااان را باااا هاااد بزنناااد و نگذارناااد كااادورتى از یكااادیگر در دل روز حاارف

ناد. ذهنشان باقى بماند و در قلبشان عقده شود و صفحه سافید روحشاان را تیاره ك

گویند اگر این صفحه را هر ش  با صاحبت كاردن در آراماش باا یكادیگر آنها مى

تاار تاان بسایار شایرینو رهاع و رجاوع مساا ل پاا  كنیااد، خواهیاد دیاد كاه زناادگى

 شود.مى

تاوان گفات كاه بااالى هاا حتاى نماىدانند باه بعضاىشناسان نمىگفت: این روان

 چشمشان ابروست. شاید بهتر باشد بدانند که:

 ایاادمااا عقااده را بااه غا لااه تاارجیح داده

 
 خباااار ز ظرهیاااات انتقاااااد مااااااى بااااى 

 

  نیمچرا در جا مى

ر دیااهتن عیا  مشاابه یاا خطاایى  ،یكى از انواع برخوردهاى ماا در برابار انتقااد

یاان مساائله كااه عیاا  یااا خطاااى دیگاارى باادون توجااه بااه ا ؛شااخص منتقااد اساات

 كااار دیگااران را واداركننااده خطاااى مااا نخواهاد بااود. در حقیقاات مااا باا ایاانتوجیاه

های ما چشد خود را ببندند و بدانند كه اگر بر خطاى ما كنید كه در مقابل اشتباهمی

خااطر هماین ساب  و سكوت نكند، ما هد بر خطاى آنهاا ساكوت نخاواهید كارد. باه

 اید.اید، در جا زدهكه بیشتر اوقات در جایى كه بودهسیاق است 
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 بستبس

ه نگار خارجى كه شاهد درگیرى دو گروه سیاسى میان ایرانیانى باود كاروزنامه

هااى شااهر باه پشاتیبانى از آزادى زنادانیان سیاساى در كشااور در یكاى از خیاباان

هااى سیاساى سیدنى تجمع کرده بودند، با حیرت هراوان از من پرسید: چرا گاروه

ز كنناد؛ در حاالى كاه اماروزه در اكثار كشاورها اگونه با هد برخاورد ماىشما این

ه باها گاروه سیاساى و عقیادتى مشاغول كاار و تبلیغاات هساتند و جمله استرالیا ده

 كنند راحتى یكدیگر را تحمل مى

 كاهایاد و ایانگفتد: شاید به این دلیل كه شما به ی  آزادى و امنیت نسبى رسیده

توانیااد در كنااار هااد مشااغول كااار باشااید از دسااتاوردهاى همااان اساات. اماااا مااى

توانااد هااى سیاساى ماا هاار یا  بار ایان باورناد كااه تنهاا ایاد ولوژى آنهاا ماىگاروه

راهاه هاا باه باىآزادى و دموكراسى را براى ملت به ارمغان بیاورد و بقیاه گاروه

 روند. علت درگیرى آنها نیز همین است.مى

دست آوردن دموكراسى، تحمال عقیاده دیگاران و یكاى از ن شرط بهگفت: اولی

تاوان باا تحمیال هاست، چگوناه ماىمعانى آزادى نیز رهایى از حصار اید ولوژى

 ی  اید ولوژى، به دموكراسى و آزادى دست یاهت 

گفااتد: مشااکل مااا در همااین جاساات کااه در  ایاان مطلاا  نیاااز بااه زیسااتن در 

دساات آوردن ایاان آزادى در گاارو در  ایاان و بااههضاااى دموكراتیاا  و آزاد دارد 

 مطل  است.

 آ ادی خوب است اما...

در هاصاله بااین دو برنامااه در یاا  نشسات هرهنگااى در ساایدنى، ماادیركل یكااى از 

كااه از ایاران بااراى دیادن اقاوامش بااه اساترالیا آمااده باود، در میااان  را هااساازمان

یش از جامعاه آزاد جمع کوچکی از هموطنان مالقاات كاردم. ایان شاخص در ساتا

اى را كااه در ایاان تاارین پدیاادهانگیزتاارین و باااارزشاسااترالیا چنااین گفاات: شااگفت

جامعااه مشاااهده كااردم، آزادى بیااان و عقیااده اساات و چااه خااوب اساات كااه اینهااا 

هاای بااال بزنناد، اى باه مقامهایشان را بدون هیع واهماهتوانند به راحتى حرفمى
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 خوبى است. اگر دموكراسى این است، چیز خیلى

دانیاااد كااه دموكراسااى مانناااد همااوطنى رو بااه او كاارد و گفااات: امااا هاایع مااى

كنااد. هاااى یاا  جامعااه نفااوذ مااىهواسات كااه اگاار آمااد، تااوى تمااامى سااورا  سانبه

ى واقعیت این است كه نسید آزادى و دموكراسى كه بوزد باه تماامى جوانا  زنادگ

را در جاایى گرهات یااا تاوان جلاوى آن شاود و نماىهاردى و اجتمااعى ماا وارد ماى

خاود  در جاى دیگر قسمتى از آن را وارد كرد؛ یعنى اگر شما توانستید به مااهوق

ه، انتقااد و اعتاراض كنیااد و حرهتاان را بزنیااد، كارمنادان زیردساات شاما و راننااد

د هاى اداره و همسر و هرزندان شما نیز ایان حاق را خواهناچىآبدارچى و نظاهت

 و او پس از مکا  کوتااهی گفات: البتاه آزادی خاوب داشت كه حرهشان را بگویند

 است، اما نه در این حد.

*** 

 

ى این نوع واكنش را در بسیارى از هموطنان مهاجر كه شیفته آزادى و برابر

 توان مشااهده كارد؛ بادین معناا كاه وقتاى خاود از ا عماال زور و قادرتهستند، مى

اساى هایشاان از آزادى و دموكرمانناد، انتقادمثالً در سطح خانواده خود عاجز مى

 شود. این عزیازان از ایان نكتاه غاهلناد، هنگاامى كاه قاانون، حمایات ازشروع مى

هااا را برعهااده گرهاات، نااه تنهااا آن كااس كااه در رأ  حااق و حقااوق هااردى انسااان

بزرگتارین هارم اجتمااعى قاارار دارد، قادرت خاود را بااه میازان زیاادى از دساات 

ـ گاهى بدون اینآشفتهدهد، بلكه هر كس كه در این مى ـ كه خود متوجه ببازار  اشد 

پاذیران هاا و سالطهدستىاى ساخته و از آنجا با مرعوب كردن پایینبراى خود قله

ر، راناد از كارهرماا، ر ایس، مادیر و معلاد گرهتاه تاا پادر، ماادبه آناان هرماان ماى

چراكاه قصااب، بقاال و... باه میازان زیاادى قادرت خاود را از دسات خواهناد داد، 

كمتارین عماال آنهااا كاه حقااى را از كسااى زا ال كاارده یااا باه تحقیاار كسااى بینجامااد 

 مجازات قانونى در پى خواهد داشت. بهاى دموكراسى وانهادن قدرت است و این

 بها را به نوعى تمامى اهراد ی  جامعه كد یا بیش بایستى بپردازند.
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 فساد اخالچى

ه باه تحصایل باه هماراه خاانواده خاود یكى از دانشجویان كه از مراكش براى ادام

كاه هرزنادانش اساترالیا آماده باود باه مان گفات كاه بایاد هار چاه زودتار قبال از ایان

ه هاساد شاوند و زناش از او جادا شاود، باار و بنادیل را بساته و از ایان خاراب شااد

 هایش دانستد كه هرزنادان او در مادت ساه ساالى كاه دربگریزد. در ادامه صحبت

اناد اناد و آموختاهاى به حقاوق انساانى خاویش آگااه شادهند تا اندازهااین كشور بوده

ا كاه آنهاا هااد حاق انتخاااب و زنادگى دارنااد و آگااهى بااه ایان حقااوق در جامعاه آنهاا

 یعنى هساد اخالقىت

 علت ویام است

 آمیاز پادر بلناد باود كاه باه هرزنادش چناینوقتى وارد منزلشان شادم، صاداى تحكاد

آیاى. مارا كاه جا بیرون نماىو تا من دستور ندادم از آنروى گفت: به اتاقت مىمى

دهاد، هساقلى باراى خاودش آدم پدررو شاده، باه حارف مان گاوش نماىدید گفت: بچه

ن شده و عقیده پیدا كرده، سپس در همان حال باه خاانمش رو كارد و باا هماان لحا

ناد تاا ادهى و تا دو ساعت دیگر هد باید در اتاقش بمگفت: امروز ناهار به او نمى

 زنند.بفهمد كه روى حرف بزرگتر حرف نمى

ناگهان به نظرم آمد كه این صاحنه ماكات كاوچكى اسات از آنچاه بار بسایاری 

گوناه گذرد. دیادم همااناز جوامع در طول تاریخ و در تمامى سطوح گذشته و مى

اى از خود اباراز نكناد و روى حارف كه شهروند خوب شهروندى است كه عقیده

اى اسات كاه عقیاده شخصاى بران حرف نزند، بچه خوب نیاز بچاهمسئوالن و ره

ز نداشاته باشاد و در مقاباال بزرگترهاا حاارف نزناد. آنهاا مخااالف عقیاده خااود را ا

و  اهكنناد و ماا نیاز هرزناد خاود را از غاذاحقوق اجتماعى محروم و باه زنادان ماى

 كنااید. مااا بعضااى از اوقااات حتااىاسااباب بااازى محااروم و در اتاااقش زناادانى مااى

كنناد و كناید و آنهاا هاد گااهى باه ایان تهدیاد عمال ماىها را تهدید باه كشاتن ماىبچه

شود كه تعداد شهروندان بسایار زیادناد و البته این تفاوت از این واقعیت ناشی می

 تعداد هرزندان بسیار كد.
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راه  توان از ایان دایاره بساتهشود یا آن از این  چگونه مىاین از آن ناشى مى

 یرون پیدا كرد خروجى به ب

 ور ى دیگران یاچت ما و  ر 

اى كاه متقاضاى یا  داند چارا وقتاى در كشاورهاى خاارجى از باین عادهگفت: نمى

را بااه حساااب لیاقاات و كااارایى و نبااو  خااود شااوید آن شاغل هسااتند، انتخاااب مااى

 ورزى و نژادپرستى اینها.را به حساب غرضگذارید و اگر رد شوید آنمى

ماان آماوز هاد كاه باودید اگار نمارهاى نیسات، داناشصیت تازهگفتد: این خصو

گفتاید معلاد باه ماا شاد، ماىگفتاید كاه خودماان گارهتید، اگار باد ماىشاد ماىخوب مى

 نمره بد داد.

 او یس بار بود

اد ی  ماهى از آمدن این هموطن مى ست گذشت كه او را دیدم. از اولین مالقاتش با ا

رسید. این ت. كمى گرهته و غمگین به نظر مىگشراهنماى خود در دانشگاه برمى

اش پرسیده بودم چنین گفت: دیروز پس هموطن در جواب من كه از علت ناراحتى

وگاو ام گفاتكه حادود دو سااعت باا اساتاد راهنمااید در ماورد كاار تحقیقااتىاز این

دانساتد باراى كردید، ی  نوع شعف خاص در خود احسا  كردم كه در ابتدا نماى

وگوهایمان را از در راه برگشت به منزل در طول راه چندبار تمامى گفت چیست،

نظر گذراندم تا باالخره علت شادى خود را یاهتد و آن این بود كه او از من درباره 

ام پرسیده و نظر مرا درباره روند و روش انجاام آن موضوع تحقیق مورد عالقه

كه كسى از عالقه و نظر من درباره  جویا شده بود. به نظرم آمد این اولین بار بود

ام را كه از نظر گذراندم دیدم در بیشتر اوقات چیزى پرسیده است. زندگى گذشته

ها و عقاید خود را به من اند و خواستاین دیگران بودند كه براى من تصمید گرهته

گاه اجازه ندادند كه من هاد ساهمى در انتخااب زنادگى خاویش اند، هیعتحمیل كرده

شته باشد. حتى آمدن من برای ادامه تحصیل با خواسات خاودم نباود، بلكاه مانناد دا

خاطر اخذ مدر  دكترا بود. مدركى كه كسا  احتارام و هرگوناه بسیارى دیگر به
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امتیاز و پیشرهت در مراكز آموزش عالى ما منوط به داشتن آن است. سپس آهى 

هاى ناسالمى است چنین انگیزهخاطر چنین شرایط نابسامان و كشید و ادامه داد: به

كند اگر تمامى اهراد جامعه ما نیز موهق به اخذ دكتارا شاوند، تغییار كه تصور مى

 طور كه تاكنون نداده است.چندانى در وضع مملكت ما روى ندهد، همین

 تشابه و ت اوت

در بخشااى از دانشااگاه ساایدنی كاااه ماان مشااغول تحقیااق باااودم، بااین یاا  مهااااجر 

وارد و ماادیر بخاااش برخااورد تنااادى صااورت گرهااات. الزم باااه بنگالدشااى تاااازه

كاه بتواناد توضیح است که این شخص مانند سایر مهاجرین متخصص باراى ایان

باه  شغلى در رشته خود پیدا نمایند، نیاز به تجربه كاارى در ایان کشاور داشات و

 مدت تجربی مشغول به کار بود. همین منظور در یک دوره کوتاه

هااى پار رهات و آماد شاهر که آن دو با هد در یكى از خیابان داستان چنین بود

قارار مالقاات گذاشاته بودناد تاا باه اتفااق، باه سامینارى علماى در خاارج از شااهر 

بروناد. امااا یكاادیگر را پیادا نكاارده بودنااد، گویاا ماادیر بخااش چناد بااار در تراهیاا  

ى نیز در شلو  شهر دور زده و بنگالدشى را در محل قرار نیاهته بود، بنگالدش

ا ار یا  ساوتتفاهد كاه بسایارى از اوقاات باراى مهااجرین غیرانگلیساى زباان در 

نفهمیادن مطلا  و خجااالتى كاه از اظهااار نفهمیادن و درخواساات تكارار آن دارنااد، 

كاارد آیااد، در جاااى دیگاارى منتظاار مانااده بااود. هاار چااه ماادیر سااعى مااىپایش مااى

و ... « اهتاداتفاقاات ماى ماانعى نادارد، از ایان»موضوع را با گفتن جمالتاى چاون 

گناااهى خاود در ایان قضاایه خاتماه یاهتاه تلقااى كناد، بنگالدشاى سااعى در ا باات باى

كرد و اصارار بار ایان داشات كاه باه مادیر بقبوالناد كاه او در هماان جاایى كاه مى

كاه ناگهاان قرار گذاشته بودند، ایساتاده باود و گنااه باه گاردن ایشاان اسات. تاا ایان

هااد باا رنای براهروختاه از شاادت خشاد در  اتااق را باهصابر خاارجى تماام شااد و 

كوبیاد و بیارون رهاات و مان كاه تاااكنون او را باه ایاان حالات ندیاده بااودم، باا خااود 

طاور حاتد ناه تنهاا اندیشیدم كه بنگالدشى گور خود را با این كاارش كناده و او باه
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 1از این بخش اخراج خواهد شد، بلکه ویزایش را نیز از دست خواهد داد.

ه اى از روزناماظاتى نگذشته بود كه در اتاق باز شد و مادیر بخاش باا تكاهلح

در دساات و بااا حالاات بساایار عااادى وارد اتاااق شااد و بااا خونسااردى و مالیماات 

همیشگى رو به بنگالدشى كرد و آگهى كاوچكى كاه دور آن را باا خودكاار قرماز 

د آن  در ماورخط كشیده بود به او نشان داد و گفت: این همان شغلى است كاه قابالً 

اى تااوانى باارایش تقاضاا بفرسااتى و اگاار توصاایهباا تااو صااحبت كاارده باودم، مااى

 اتاااق را« امیاادوارم موهاق باشااید»خواساتند ماان برایات خااواهد نوشاات و باا گفااتن 

از اینکااه او چگوناه مااانع تااداخل احسااا  زده بار جااای ماناادم، تار  كاارد و بهاات

 اش شده بود.خشد خود در انجام وظیفه

 

 نش را نیاریم!فقط توا

حان كناید كاه باه مادادانى كاه اكثریتاى از ماا مانناد ساالطینى عمال ماىگفت: آیا مى

كردناد كاه در ذم دادناد و دساتور قتال كساانى را صاادر ماىهاى زر مىخود كیسه

 زدند.آنها حرهى مى

گفااتد: مقصااودت چیساات  مااا كااه دیگاار نااه تااوان سااكه زر دادن و نااه قاادرت 

 دستور قتل دادن دارید.

شوى كه گفت: آرى، هقط توان آن كارها را ندارید، اما با كمى دقت متوجه مى

كنند، دست كمى از كیسه زر دادن واكنش ما نسبت به كسانى كه از ما تعریف مى

شاباهت باه دساتور قتال آنهاا كناید، باىندارد و برخوردى را كه با منتقدان خود مى

گذارید ها مىهرست دوستان و خودىنیست. وقتى كه ما تمجیدكنندگان خود را در ه

و اگر در قدرتى باشید محبتشان را به هر طریق حتى با واگذار كردن حق دیگرى 

                                                 

دانساتد در ایان کشاورها دسات من هنوز باا قاوانین ایان كشاور آشانا نشاده باودم و نماى . در آن زمان1

واردان باار مبناااى كسااى بااراى ایاان كارهااا باااز نیساات. در حقیقاات ماان نیااز ماننااد بساایارى از تااازه

 كردم.ل را قضاوت مى ها و مساپدیده ،خود و جامعه خود داشتدتجربیاتى كه از زندگى 
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كاه شاود و هنگاامىهااى ماسات كاه نثاار آنهاا ماىكنید، این ساكهبه آنان جبران مى

ا آنها ها جاى مىانتقادكنندگان از خود را در گروه دشمنانمان و غیر خودى دهید، ب

آیید، این گیرید و در پى انتقام از آنها بر مىشوید، كینه آنها را به دل مىهر مىمبى

هاسات كاه ماردم را باه های ماست و با هزار تأساف، هماین ساكه دادنگردن زدن

هاست كه ریشه انتقاد دارد و همان گردن زدنها وا مىچاپلوسى و تملق از باالدستى

اى است كه نه نیازى به ر شامل حال آن دستهخشكاند و تأسف بیشترا در جامعه مى

ا ها دارند و نه از كسى مىاین سكه هراسند، بلكه این كارها را هقط از روى عادت ی

 دهند.زیر لوای احترام انجام مى

 معرفى س نران یا ارعاب شنونیگان

در ی  گردهمایى هرهنگى در سیدنى مجرى برنامه قبل از شروع یا  ساخنرانى 

 سخنران پرداخت. این معرهى كه از نظار زماانى هارق قابال تاوجهى باابه معرهى 

مااادت ساااخنرانى نداشاااتت مرباااوط باااه زنااادگى ساااخنران در كاااودكى، جاااوانى و 

هاایى باود همچنین محل زندگى، تحصیالت و بیشتر در رابطه با مشااغل و پسات

هااى خاارجى داشات. مطالا  كه او در مزسسات وطنى و بخصوص در سازمان

ه اى در اختیار مدعوین نیز قرار گرهتااى چند صفحهبه صورت نوشتهایراد شده 

 م:وگوى زیر بین چند نفر از هموطنان مدعو بودبود. در هنگام تنفس شاهد گفت

قاى اى براى گفتن داشاته باشاد، هراولى: به اعتقاد من اگر سخنران حرف تازه

حرهاى نداشااته كناد كاه یتیمااى باشاد بادون حتاى تحصاایالت دبیرساتانى و اگار نماى

كنااد. دادن هااا مادر  و عنااوان و پسات نیااز چیازى را عااوض نماىباشاد داشاتن ده

 تواند داشته باشد.اى مىاطالعاتى از این دست چه هایده

 اى از ساوابق علماى ودومى: در دنیاى پیشرهته هد رسد بر این است كه شامه

 یند.بكارى سخنران را بیان كنند و من در این مورد هیع اشكالى نمى

دهناد، دلیال بار درساات كاه اگار هماه دنیاا كااارى را انجاام ماىساومى: اوالً ایان

ماننااد بیشاااتر  -بااودن آن كااار نیساات.  انیاااً مردمااان ایاان جوامااع در ایاان مااورد 
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جانا  اعتادال را رعایات كارده و هقااط باه مادت یا  تاا دو دقیقاه بااه  -كارهایشاان 

ماا در ایان مقولاه نیااز راه كاه پردازناد، در حاالىشارح مطاالبى كاه الزم اسات ماى

گیارید. عااالوه بار ایان مردمااان كشاورهاى پیشاارهته اهاراط و مبالغاه در پاایش ماى

دلیاال شااوند؛ یعنااى صاارهاً بااهمعمااوالً مرعااوب كیسااتى و چیسااتى سااخنرانان نمااى

كه سخنران داراى چند مدر  یا مزلف چند كتاب یا صاح  چناد پسات و مقاام این

كنناد و اگاار هاقاد تماامى اینهاا نیااز قباول نماى هااى او را دربسااتباوده تماام حارف

دهناد؛ یعناى بیشاتر توجاه باه ایان دارناد كاه چاه باشاد، بااز باه ساخنانش گاوش ماى

كاه باراى ماا بیشاتر گوید. در حاالىگوید و برایشان مهد نیست كه چه كسى مىمى

كیسااتى سااخنران یعنااى ماادارج و ماادار  و مقااامش اهمیاات دارد و اینهااا معمااوالً 

گاذارد. ایان هماوطن ساپس چناین اداماه شنیدن و قضاوت ما تاأ یر ماى روى نحوه

اى چنااان مرعاوب شاده بودنااد كاه حتااى داد: مان در هماین جااا شااهد باودم كااه عاده

جاارأت ساازال كااردن از آنااان ساال  شااده بااود. بااراى همااین اساات كااه عقیااده دارم 

گیارد، باا توجاه باه رعایات اعتادال بسیارى از كارهایى كه در غرب صورت مى

شاود در صاورتى كاه هماین تار اسات، مفیاد هایاده واقاع ماىكه در میان اینان رایى

شاود آمیزد ناه تنهاا مفیاد واقاع نماىكارها وقتى با سایر خصوصیات ما در هد مى

 كه زیانبار نیز هست.

 گوییگویی نبیس وه مىببیس چه مى

هماه تواضع آن است كه حق قبول كنى، از هر كاه باشاد، اگار هماه كاود  و اگار 

 (ترین خلق باشد. )كیمیاى سعادت، امام محمد غزالىجاهل

 

*** 

 

در ساال اول دبیرساتان باودم كاه شایطنت مارا باه كاارى واداشات كاه تصاادهاً 

در  بزرگاااى از آن گااارهتد. روزى شاااعرى را از شااااعر معروهاااى در دهترچاااه 
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ام خوانااادم. پاااادرم انوادهانشااااى خاااود نوشاااتد و آن را باااه اسااااد خاااودم باااراى خااا

گوناه گفات: هرزناادم شاعر گفاتن آساان نیساات، خیلاى بایاد زحمات بكشااى. نصایحت

مادرم گفت: تو هعالً باید بیشتر به در  و مشقت برساى، باراى شاعر گفاتن وقات 

 اى.زیاد است و برادر بزرگد با پوزخندى گفت: این چرندیات چیست كه گفته

وردش ه این بهانه كه بایستى انشاایى در ماچند ماه بعد از آن، همان شعر را ب

ر درد بار با ذكر نام شاعر. پدر گفت: دسات شااعبنویسد برایشان خواندم، اما این

داد و نكناد. مااادر گفاات: كاااش خداوناد كمااى از ایاان اسااتعداد و نباو  را بااه مااا مااى

 برادرم گفت: یاد بگیر.

یادا پاعتقاد بیشاترى  گذرد من به این مسئلهاز آن زمان به بعد هر روز كه مى

اناد كااه كاند كااه بسایارى از مااا باا وجااود آنچاه بزرگاان ادب مااا از ماا خواسااتهماى

 كناید كاه چاه كساىبیشاتر باه ایان توجاه ماى« گویادگوید، نبین كه ماىببین چه مى»

حرهى را گفتاه اسات. اگار حارف گفتاه شاده توساط شاخص مشاهور یاا مهماى )باا 

 اساا  باشاد و غیارباشاد، هار چناد هاد باى معیارهاى پذیرهته شده در جامعاه ماا(

پااذیرید و اگاار توسااط شااخص گمنااامى اظهااار شااده باشااد آن را منطقااى آن را مااى

كنید، هار چنااد معقاول و ارزشامند باشاد. باادیهى پاذیرید یاا بااه آن تاوجهى نماىنماى

اساات تااا زماااانى كااه چناااین ذهنیاات و برخااوردى در جامعاااه وجااود دارد، اهاااراد 

هاااى اصاولى و منطقاى خاود باه شاعر یااا یارى از حارفترجیحااً باراى ا باات بسا

اى از بزرگاان )كاه كساى شاهامت زیاار سازال باردن نظارات آنهاا را نداشااته گفتاه

گاارش نكنند. همان كارى كه من تا آنجا كه باراید مقادور باود در باشد( استناد مى

 این كتاب از آن سود جستدت
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 را گشایى

 هاى اساترالیا تلفان كارد و باا بغضاى درتلفن زنی زد. هموطنى از یكى از شاهر

رار قاگلو گفت كه از عادم رازدارى ماا نیاز لطفااً چیازى بنویساید. داساتان از ایان 

بود كه او مشاكالت خاانوادگى خاویش را باا یا  مادد كاار هماوطن باراى دریاهات 

ش كم  از او در میاان گذاشاته باود و اكناون هموطناان آشانا از مساا ل و مشاكالت

 كردند.از او سزال مى

*** 

ه باشاید یكى از دالیل عدم رازدارى بین ماا را بتاوان در اجباارى دانسات كاه 

كناید. وقتااى حرهاى نادارید كاه باازنید جلا  رضاایت دیگاران در خااود احساا  ماى

شاااكنید و باااراى سااارگرم كاااردن یكااادیگر از دوساااتان و آشااانایان ساااكوت را ماااى

ا ز و اسارار دیگاران رگویید و این کار یعنی برمال كردن رامشترکمان سخن مى

 دانید.اى از دوستى و صمیمیت خود با مخاطبمان مىنشانه

رازدارى نیااااز ماننااااد بساااایارى از چیزهاااااى دیگاااار در كشااااورهاى ماااادرن 

بخصااوص در مشاااغل و كارهااایى كااه باااا مساائله مااالى، وضااعیت سااالمتى یاااا 

كناد از اصااول بیماارى، مشاكالت خااانوادگى و خصوصاى مااردم ارتبااط پیادا مااى

در صاورتى كاه شاخص باه دادگااه  آن ه اخالقى محسوب شاده و عادم رعایاتاولی

ایاان اصااول از سااوی پزشااكان،  1شااكایت كنااد، مجااازات قااانونى بااه دنبااال دارد.

كاااوان، مشاااوران شناسااان، روانپرسااتاران، داروسااازان، داروهروشااان، روان

هااى ماههاا و مترجماان، كارمنادان ادارات بیخانوادگى، مددكاران، مسئوالن بانا 

اجتماعى و هار كساى كاه كاار و شاغلش باه ناوعى باه وضاعیت ساالمتى، ماالى و 

                                                 
پاذیر نیساات و بایااد بااراى آن هار چنااد بایااد گفات كااه شااكایت كاردن از اهااراد نیااز باه راحتااى انجااام. 1

و به هر حال كلى خارج و گرهتاارى دارد و شااید بسایارى از اهاراد تاوان ماالى و وقات  گرهتوكیل 

 ،اما همین امكاان شاكایت و حقاى كاه قاانون باراى اهاراد تعیاین كارده ،و حوصله آن را نداشته باشند

 شود كه مردم كمتر جرأت شكستن قانون را به خود بدهند.باع  مى
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حتااى  1طااور جاادى رعایاات شااود.شااود، بایسااتى بااهخااانوادگى مااردم مربااوط مااى

گوناه روناد، نبایاد هایعداوطلبانى كه براى كم  به اهراد سالمند باه منازل آنهاا ماى

وضعیت زندگى و هار چاه  اطالعاتى در مورد نام، نوع معلولیت یا بیمارى آنها،

اهاراد خاانواده خاود بدهناد. رعایات اجباارى ایان  باه اند به كسى حتاىدیده یا شنیده

تادریى تبادیل باه یا  عاادت هرهنگاى اصول و تكرار آنها در اداره و محل كار باه

در میان غربیان شده است. اما متأسفانه رعایات ایان اصاول باراى ماا كاه از هار 

یاا حتاى بادون شانیدن آن « چاه خبار »نیدن یا  جملاه كوتااه آیید یا با شكجا كه مى

كناید خیلاى كاد و كاسات باازگو ماىایاد باىمعموالً تمام اتفاقاتى را كه دیده یا شانیده

 2مشكل است.

رعایت این اصول اخالقى شاید از آنجا كه ریشه در هرهنی ماا نادارد، حتاى 

ناماه رسامى قساد براى آن دسته از اهراد كاه باراى حفا  اسارار شخصاى دیگاران

رساانى در مااورد كنناد نیاز چنادان آساان نیسات. طبیعتااً اگار ایان اطالعامضاا ماى

زندگى شخصى خودمان باشد، ایرادى بار آن وارد نیسات، اماا بسایارى از ماا باه 

اش بااا مااا كناید، كسااى كااه از بیمااارى یاا مشااكالت خااانوادگىایان اماار توجااه نمااى

اطالعاات در اختیاار شاخص دیگارى چاه  وگو كرده شاید مایل نباشد كه ایانگفت

اهراد خانواده ما یاا دوسات مشاتركمان قارار گیارد. ایان خصالت هرهنگاى باین ماا 

شاود، اماا باعا  شاده كاه بسایارى از مهااجران بااوجود هر چند در همه دیده نمى

تار اسات در جهات كه صحبت كاردن باا متخصصاان هماوطن برایشاان راحاتاین

شاان متخصصاان غیار خاانوادگى و بیماارى بر مال نشدن مشكالت خصوصاى و

                                                 

مثااال اگاار شااما بااه داروخانااه برویااد و از امكااان تعااویض نااوع داروى همساار یااا هرزنااد  . باارای1

ز قااانون حفاا  محرمانااه بااودن مبناااى ماااده... ا بااه شااما خواهنااد گفاات كااه باار ،بالغتااان ساازال كنیااد

كاه اجاازه كتباى از آنهاا مگار ایان ،له را باا شاما در میاان بگذارنادئتوانند مساطالعات شخصى نمى

 داشته باشید.

شااان كااه حاااوى ام كااه در اداره بیمااه بیكاارى پروناادهبارهاا شاااهد نگرانااى شاادید هموطناانى بااوده. 2

رساى و اظهاارنظر در دسات یا  كارمناد شاان اسات باراى براطالعات شخصى و خانوادگى تمامی

 هموطن قرار گرهته است.

Telegram.me/AVAYeBUF

www.AVAYeBUF.wordpress.com

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


 109 اول / بخش

 هموطن را ترجیح دهند.

 

اجراى جیى چوانینى وه پشتوانه اصول اخالچى 
هاست، یكى ا  بنیاد شیه بر حقوق فردى انسان

ساااا ى یاااك جامعاااه ماااتثرتریس عوامااار در ساااا م
است. اجراى ایاس چاوانیس بایون شاك باه وماك و 

 همراهى فرد فرد ما نیا  دارد.
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 ش سوم:ب 

وگوها و مشاهیات در رابهه با مهربانى، ها، گ تنكته

سا ى، نوا ى، بتدارى،  ریبخونگرمى، س اوت، مردم

 گرایى، حوصله داشتس، عاط ى بودن و...پرستى، جمعبت

 

 امیااااااد سااااااودهاكااااااه بدهااااااد بااااااىآن

 

آن خااداى اساات، آن خااداى اساات، آن  

 خااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادا

 

 یااا ولااى حااق كااه خااوى حااق گرهاات

 

 ابش مطلاااق گرهاااتنااور گشااات و تااا 

 كاو غنااى اساات و جاز او جملااه هقیاار 

 

 عاوض گویاد كاه گیاركاى هقیارى باى 

 تاااا نبیناااد كاااودكى كاااه سااای  هسااات 

 

ناااااده را ندهاااااد ز دسااااات   او پیااااااز گل

 ایاان هماااه باااازار بهااار ایااان غااارض 

 

ساته باار باوى عااوضبار دكاان   هااا ش 

 كنناادصااد متاااع خااوب عرضااه مااى 

 

 تنناااادهااااا مااااىوانااادرون  دل عااااوض 

 ساااالمى نشااانوى اى مااارد دیااان یااا  

 

 كااااااه نگیااااااارد آخااااااارت آن آساااااااتین 

 ام از خاااص و عااامطمااع نشاانیدهبااى 

 

 ماااان ساااااالمى اى بااااارادر والساااااالم 

 )مثنوى، دهتر سوم( 

گاار تااا باادانجا كااه حتااى در عماال بااه اعتقااادات و بشار موجااودى اساات معاملااه

پاااداش كنااد؛ یعناى اگار باادون توقاع باورهااى ماذهبى خااود نیاز باا خاادا معاملاه ماى

دهااد بااه امیااد دریاهاات اجار اخااروى یعنااى رهااتن بااه دنیاوى كااار خیاارى انجااام ماى

خاطر گریز از آتش جهاند اسات. بهشت و استفاده از مواه  موجود در آنجا یا به
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هار چناد اطاالع دیگاران از كارهااى نیكاو و تحساین آناان خاود ناوعى پااداش ایان 

یز كه از نفاس محبات كاردن شود. در این میان هستند كسانى ندنیایى محسوب مى

برنااد بادون انتظاار اجاارى، چاه دنیااوى و چاه اخاروى. پاااداش ایناان نیااز لاذت ماى

تاوان دیاد كاه انساان در برناد. بادین ترتیا  ماىهمان لذتى است كه از كارشان مى

تواند به همناوعش خادمت كناد و ایان بسایار خارج از چارچوب بده و بستانى نمى

ها در درجه اول كساانى هساتند گفت واالترین انسانطبیعى است، اما شاید بتوان 

اناد و برناد قاانعكاه در ازاى خادمت باه دیگاران، باه لاذتى كاه از خادمت كاردن ماى

در درجه دوم آنان که با قدرشناساى از طارف اهاراد ماورد محبات قارار گرهتاه و 

برناد و بااالخره كساانى كاه خیار و تحسین دیگرانى كه شاهد این خدماتند لذت می

اى كااااه بااااراى آن دمتشاااان را در ازاى خاااادمت متقابااال یااااا دسااااتمزد منصااافانهخ

 توان گفت كه اكثریتى در این گروه قرار دارند.دهند و مىگیرند، انجام مىمى

نوازى و خدمت به همنوع نیاز مانناد بسایارى دیگار ویژگى مهربانى، میهمان

جتمااعى قارار ل ارث، خاانواده و محایط اتأ یر سه عامااز خصایص انسانى تحت

تواننااد دارنااد. از آنجااایى كااه اهااراد یاا  جامعااه بااه لحاااظ ار ااى و خااانوادگى نمااى

 توان باه چیازىیكسان باشند، بنابراین وجود چنین خصایصى را در ی  ملت نمى

 جر محیط اجتماعى آنان منتس  و مربوط دانست.

توضاایح ایاان كااه در شاارایط هقاار و ناااامنى كااه قااانونى حمایاات از مااردم را 

شوند كه در جهت تنازع بقااى خاویش حمایات گیرد، مردم مجبور مىرعهده نمىب

قاى و هااى ماذهبى، اخالاز یكدیگر را برعهده بگیرند. این اجبار همراه با توصیه

انسانى كه ماردم را در هار زماان، هار كجاا و در هار شارایطى باه دساتگیرى از 

هااى باع  شده كاه ویژگاى خوانند،بینوایان و نیازمندان و كم  به همنوع هرا مى

 مهربانى و سخاوتمندى و خدمت به همنوع در ماردم ماا تقویات شاده و در تكارار

 خود به صورت ی  عادت اجتماعى در آید.

 اهکنید.در این بخش به عاداتی از این دست نظر می
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 دعوى مابت

 اى از ریشه دستار خود عشقى استتتو را كه بر هر گوشه»

 ه جاه خود میلى استتبر هر تلْركى از كال

 اى استتاى از قباى بقاى خود تكیهبر هر تكمه

 (الدین باخزرى)رساله عشق، سیف« دعوى محبت از تو چگونه درست آید

 

ده كنناد كاه هرزندانشاان را دوسات دارناد و نگاران آینااكثریت والدین ادعا ماى

 سات داشاتن سااعى در بهباود جامعاه و محیطااىآناان هساتند. امااا آیاا الزماه ایاان دو

ر دنیست كه هرزندانشان از شش سالگى و گااه بسایار کمتار از آن باه آن وارد و 

اى باه بهانااه عالقاه نداشااتن باه مسااا ل آن زنادگى خواهنااد كارد  پااس چگوناه عااده

گوناه تالشااى در اجتمااعى، سیاساى و هرهنگاى از خاود رهااع تكلیاف كارده و هایع

 كنند جامعه خویش نمىجهت بهبود وضعیت 

 ام است، حرفش را نزنیی.و ی ه

ر را خاند ایرانى مدتى پس از ورود خود به استرالیا باا هیجاان زیااد مااجراى زیا

در جمعاى از هموطناان تعریاف كارد: پسارم در ساال اول دبیرساتان اسات. او در 

اش ساانگین روزى كاه ورزش دارد بایااد كفااش ورزشااى خااود كااه نساابت بااه جثااه

هااى خاارجى او كاه در مدرسه ببرد و بیاورد. دیروز یكاى از همكالساىاست به 

فتاه گكند و ما با خانواده او دوست و معاشر هستید باه او همسایگى ما زندگى مى

اش از خانه به دیبرستان و باالعکس حمال كه حاضر است كفش او را با دوچرخه

 سنت )نید دالر( به او بدهد. 50شرطى كه هر بار کند به

یا  در زنادگى ن حاد ه همگى ما را متعج  و حیرت زده كرد، چراكاه هایعای

گاارى و سااردى و عاادم رهاقاات اى نداشااتید. آن روز از مااادىخااود چنااین تجربااه

هاااا سااخن بسااایار گفتااید و همگاااى مااا مغااارور از سااخاوت و مهرباااانى و غربااى

باار كاه یا نوازى خود از هد جدا شدید. چندى از این مااجرا گذشات تاا ایانهمنوع

ههماد كاه هار چناد دیگر این هموطن را دیادم و او بای مقدماه چناین گفات: حااال ماى
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كااار آن پساار ظاااهر خااوبى در چشااد مااا نداشاات، امااا تااا چااه اناادازه از تاانش و 

گیرى و كدورت بین ما و خانواده او جلوگیرى نمود، چراكاه اگار او هار هفتاه دل

اش هكار تماال زیااد خاانوادهآورد باا احكفش هرزند مرا از روى رهاقت برایش مى

كنااید و واكاانش ایاان تصااور در كردنااد كااه مااا از هرزندشااان سوتاسااتفاده مااىمااى

طاور حاتد پاس كارد. باهشد و ماا را ناراحات ماىبرخورد و رهتار آنها منعكس مى

اش در كجاسات كاه حاداقل ماا بادانید ریشاهاز مدتى رابطه ما دو خانواده بدون این

باا تعریاف مااجرایى كاه در آن هماوطنى از دوساتى او  خورد. ایان خااندبه هد مى

 گفت:سوتاستفاده كرده بود مى

اى كاااش مااا از روى خجالاات و رودربایسااتى یااا بااراى نشااان دادن رهاقاات و 

 كردید.دست و دلبازى نداشته خود پیشنهاد كم  به یكدیگر نمى

بادون راحتاى و شاد باهتوانساتید باه تقاضاایى كاه از ماا ماىاى كاش ما نیز مى

 تر  و نگرانى جواب منفى بدهید.

دهاید، توانساتید در ازاى خادمتى كاه باراى كساى انجاام ماىاى كاش ما هاد ماى

كاه باا كردید، نه ایانشد قبول مىتقاضاى مزد كنید یا اگر مزدى به ما پیشنهاد مى

قاااابلى »و « اصاااالً حاارهش را نزنیاااد»، «ام اسااتوظیفاااه»گفااتن عبااااراتى چااون: 

رد كااارده، خااادمت را انجاااام داده و ساااپس طااارف مقابااال را باااه مااازد را « ناادارد

توانساتید چنااین كناید، احسااا  طاور حااتد، اگار ماا نیااز ماىزرنگاى ماتهد كنااید. باه

 آمد.وجود نمىمورد سوتاستفاده قرار گرهتن در ما به

 

*** 

دیگاران  ام كه تصور نكناد او بیشاتر باهرو شدهكمتر در زندگى با كسى روبه

آیاد كاه وجود ماىده است تا دیگران به او. این احسا  وقتى بهمحبت و خدمت كر

ه باخاطر خواست باطنى خود یا باورى كه باه خادمت خدمات یا الطاهمان را نه به

 خاااطر تااوقعى كااه دیگااران از مااا دارنااد یااا ا باااتهمنااوع داریااد، بلكااه بیشااتر بااه

 دارید.مان به آنان عرضه مىمهربانی و دوستی
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 هاى دیگاران شاهامت ناه گفاتن را ازجواب مثبت به خواستهاحترام تلقى شدن 

اى كاه حمایاات را ناه از سیسااتد اجتماااعى ماا گرهتااه اسات، بخصااوص در جامعااه

گیارید، آزردن یا  دوسات و متعاقا  آن حاكد كه بیشتر از دوستان و آشانایان مى

ز اى تلقاى شاود. بناابراین در بسایارى اتواناد ضاایعهاز دست دادن حمایات او ماى

كناید باه اوقات بادون خواسات دروناى، خادمت یاا خادماتى را باه كساانى ارا اه ماى

نگاامى هاین امید كه در روزى كه ما نیاز دارید، خدماتى از آنهاا دریاهات كناید و 

تن كه این توقع بر آورده نشد احسا  مغبون شدن و مورد سوتاستفاده قارار گاره

و  اى نشاان دادن مهار، انساانیتآیاد. بسایارى از اوقاات نیاز باروجود مىدر ما به

دهاید، دست و دلبازى خویش با گفتن عباارات عاادتى ماذكور در هاوق اجاازه نماى

هاا طرف مقابل حتى از ما تشاكر كناد؛ در حاالى كاه در ذهان خاویش باه ایان گفتاه

آن باا  اید و حساب الطاهمان را دراى ساختهباور ندارید و براى خدماتمان پرونده

 د.داریدقت نگاه مى

رساد اگار بتاوانید ساطح توقاع خاویش را كماى پاایین بیااورید و از به نظر مى

« هنا»كه مكدر شاوید، خاواهید توانسات باه یكادیگر بشنوید بدون این« نه»یكدیگر 

 كه نگران تكدر خاطر یكدیگر باشید. بگویید بدون این

 

اگاار خاایمت و مابتمااان بااه دیگااری بااا خواساات 

در مااا واااهش درونااى مااان باشاای انتظااار جبااران 
یافته و احساس نامهلوب  بس در ماا باه وجاود 

 آیی.نمی

 

 مهربانى

به اتفاق همسرم باه طارف محال یا  مجلاس تارحید در حاال حركات باودید. از آن 

داد و ماا نیاز نوع مجالس تشریفاتى و عادتى كه صاح  عازا بایساتى ترتیا  ماى

زدن و انتقاااد از  رهتایدت در راه كااه بسایار نیااز دور باود مشااغول غاربایساتى مااى
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آداب و رسااوم دساات و پااا گیاار خااود بااودید كااه صااداهاى غریبااى خباار از توقااف 

دنباال تلفان همگاانى زودر  اتومبیل داد، آن را به ی  كوچاه هرعاى كشایدید و باه

از ماشین پیاده شدید تا به سازمان مددرسانى تلفن کرده و از آنان كم  بخاواهید. 

هاوا تاریاا  و ساارما گزنااده بااود،  وى سااعت شااش بعاادازظهر یاا  روز زمسااتان

خاورد؛ در هماین موقاع اتاومبیلى كوچه خلوت و تلفنى در اطراف ما به چشاد نماى

روى منزلااى پااار  كاارد، ماان بالهاصااله جلااو رهااتد و از در چنااد قاادمى مااا روبااه

ماشاین خاود باود نشاان از تلفان همگاانى گارهتد؛  راننده كه مشغول قفال كاردن در  

ه پیشنهاد اساتفاده از تلفان منزلشاان را باه ماا بدهاد. هار چناد در البته با این امید ك

این مدت آموختاه باودم كاه باا اینهاا بایساتى مساتقید حارف زد و تقاضااى خاود را 

توانساتد صریحاً گفت و چه بسا اگر چنین كرده بودم با احتمال قری  باه یقاین ماى

و شكسااته شاادن  از تلفان منزلشااان اسااتفاده كاند. امااا تاار  از شاانیدن پاساخ منفااى

غرورم مثل همیشه مانع درخواسات مساتقید مان شاد و آن شاخص نیاز آدر  یا  

تلفن عمومى را كه در هاصله نه چندان كماى تاا محلاى كاه ماا ایساتاده باودید قارار 

 داشت به من داد.

دقیقااه 10دنباال تلفان عماومى رهات، حادود مان در اتومبیال مانادم و همسارم باه

مانادید و دقیقاه دیگار منتظار ماى 20و ما بایساتى بعد خسته و سرمازده بازگشت 

ایان بهتاارین هرصاات بااراى یا  گااو دلپااذیر بااود كااه معماوالً تباادیل بااه یاا  جاادال 

 شدتخانوادگى مى

اى ها نامهربانند و ما مهربان، چراكه اگار چناین حاد اهگفت غربىهمسرم مى

ما را باه یا   آمدند واهتاد، همسایگان به كم  مىدر هر كجاى كشور ما اتفاق مى

هاا از كردند. من معتقد باودم حمایات سیساتدپیاله چاى گرم و حتى شام میهمان مى

نیااز كارده و برخوردهاایى از ایان مردم در غرب آناان را از حمایات یكادیگر باى

آیاد، ریشااه در ناوع كاه باا معیارهااى حااكد بار جامعاه ماا نامهرباانى باه نظار ماى

توان هاد خادمات عماومى و حمایات ر بود كه مىهمین امر دارد، اما او بر این باو

هاااى مردمااى را. خوشاابختانه قباال از سیساتد را داشاات و هااد عواطااف و مراقباات
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وگوى دوستانه به ی  تراژدى تبادیل شاود، تعمیركااران رسایدند و كه این گفتاین

 این بار به راستى ما را نجات دادندت

 ، مابت یا معاملهرفاچت

میاز  كنید، برای مثال اگر پشتیان و دوستانمان محبت مىوقتى ما صرهاً به آشنا

انادازید، اگار اید، كار ارباب رجوع آشنا را زودتر و بهتر راه مىاى نشستهاداره

دهااید، اگار معلااد هسااتید باه هرزنااد دوسااتمان قصاابید بااه آشانا گوشاات بهتاارى ماى

را در ن آنایان دلیاال نیسات كاه امیاد جبااراداریااد، آیاا باهمالطفات بیشاترى روا ماى

روزى دور یاا نزدیا  داریاد  اگاار چناین اسات كاه ایاان معاملاه اسات ناه محباات و 

 انسانیت.

 ال  عشق

توانید ادعاى محبات و دوساتى كناید، اماا دوسات پرسید چگونه ما مىهموطنى مى

خاااطر را در تنگنااایى قاارار دهااید كااه عقیااده خااویش را از مااا پنهااان دارد یااا بااه

و در یا  كلماه خاود را از ماا پنهاان كناد و اگار چناین  نرنجانیدن ماا درو  بگویاد

 «الف عشق و گله از یار زهى الف درو »: نكرد از او گله كنید. به قول حاه 

 

اگر مبناى روابط دوستانه خود را به جاى ترس 

بر عشق استوار ونیم،  ذت خود باودن در وناار 
 دوست را خواهیم چشیی.

 

 جبران مابت

كه پسرشان رشته تحصیلى را كاه آناان مادر ناراحت و دلگیر بودند از این پدر و

كارد كااه ماان و بارایش در نظاار گرهتاه بودنااد، انتخااب نكاارده اسات. پاادر گلاه مااى

تنگااى مااادرش هاار آنچااه در تااوان داشااتید بااراى او مایااه گذاشااتید، در عااین دساات

انتظاار نادارید كاه بهترین وسایل زندگى و تحصیل را برایش آماده کردید و حاال 
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 گونه پاداش بگیرید.این

هاایى كاه در حاق مان روا داشاتید گفت: مان باا تماام وجاود از محباتهرزند مى

ودكى كند، اگار در كاسپاسگزارم و در زندگى هرگونه كه بتواند آنها را تالهى مى

از ماان مراقباات کردیااد، مطماائن باشااید در پیاارى تنهایتااان نخااواهد گذاشاات، اگاار 

ید تاا و راحتى مرا هراهد كردید، من هد هر وقت كه شما احتیاج داشت وسایل رهاه

 آنجااا كااه در تااواند باشااد، وسااایل رهاااه شااما را هااراهد خااواهد كاارد، ولااى از ماان

ام را بااه راهااى بینادازم كااه احسااا  هایتااان زنادگىنخواهیاد كااه بااه جباران محباات

بااه ماان  كنااد. ایاان منصاافانه نیساات كااه چااون شااماخوشاابختى را از ماان ساال  مااى

ام را از مااان ایااد، حااق انتخااااب در زناادگىزناادگى بخشاایده و مااارا باازر  كااارده

 بگیرید.

 

تاار مابات ونایم، نسار پاا  ا  دریا اگار وماى باى

خود را وادار ن واهیم ورد وه یا  نیگى خود را 
در جهت رضایت ما خراب ونی یا اگر نكرد و به 

راه خود رفت با یك احساس گنااه دائماى ا  ایاس 
  نیگى ونی.  سرپیوى،

 

 عاط ه

شااناختد یا  روز از خاااند اسااترالیایى كااه همسااایه ماا بااود و از نزدیاا  او را مااى

پرسیدم كه چرا او به اندازه من باراى هرزنادان و والادینش كاه از او دور هساتند، 

داناد آنهاا در شارایط كه ماىكند. جواب داد براى ایناحسا  دلتنگى و نگرانى نمى

داند كه اگار هار یاک از آنهاا احتیااج باه كما  ند و نیز مىمناس  و مساعدى هست

هااى مكارر جاز مزاحمات باراى آنهاا او داشته باشند باه او خبار خواهناد داد، تلفان

حاصلى در بر ندارد. این جواب مرا به هكر هرو برد كه نكناد آنچاه ماا ناام محبات 

ماااعى و دهاید، ریشاه در عاادم امنیات ساه گانااه اقتصاادى، اجتو عاطفاه باه آن مااى
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سیاساى و همچناین عادم داشاتن برناماه باراى زنادگى خاود و دالیلاى از ایان دسات 

 داشته باشد و سپس این سزاالت به ذهند رسید:

یااا مااا بااراى عزیاازى كااه بااه مأموریاات در یاا  منطقااه ناااامن رهتااه اساات آ -

 كه به ی  مساهرت تفریحى رهته است تر نیستید تا براى آننگران

 شوید كه بیمار است نمىال آنآیا بیشتر جویاى ح -

باارد، بیشاتر نگااران ر شاارایط ماادى بادى بساار ماىدآیاا باراى هرزناادى كاه  -

 كه مرهه است نیستید تا براى آن

شاان در یا  جامعاه نااامن و پذیرىكه آسی  آیا در مجموع براى دخترانمان -

 تر نیستید تا براى پسرهامان نگرانمردساالر بیشتر است دل

تماامى اینهاا ماوقعى كاه هایع برناماه خاصاى در زنادگى ناادارید و  و مزیاد بار

 اهتید بیكارید بیشتر یاد هرزندان، والدین، بستگان و دوستان نمى

هااى نشاأت نگراناىاگر چنین اسات بایاد اذعاان داشات كاه ماا اغلا  اوقاات دل

مااان را باه حساااب عواطاف سرشااار و مهاار و گرهتاه از وضااع نابساامان جامعااه

 هاا را باراى نداشاتنو غرباى نماودهایاد و باه آن مباهاات مان گذاشاتهمحبت شرقى

 کنید.آن سرزنش مى

هاا، عواطاف و احساساات در شارایطى هاا، دلهارهنگراناىبدیهى است ایان دل

كناید هاد ضارورى و هاد انساانى و ارزشامندند، اماا دو كه ما زنادگى كارده و ماى

خاااطر داشااتن ایاان ن خاود بااهكااه برتاار دیاادنكتاه را بایااد در نظاار داشاات؛ اول ایان

خصوصیات نسبت به دیگرانى كه این خصوصیات را به دلیال تغییار شارایط از 

كاااه وقتااى دیگااار دلیلااى باااراى گذشااات، اناااد منصاافانه نیسااات. دوم ایااندساات داده

كاه گوناه كاه شااهدید جاز ایاننگرانى وجود ندارد، ایان اعماال هماانهداكارى و دل

 د،  مرى ندارد.مخل آسایش ما و اطراهیان ما باش
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 مابت

هشرد، گفت: تاا كه قبض تلفن خود را در مشت مىهموطنی با عصبانیت در حالى

 دانساتد چاه هرهنای پرخرجاى داریاد، در ایانبه این خراب شده نیامده باودم، نماى

 دیار غربت كه هشتمان گروى نهمان است هار مااه كلاى بایاد پاول تلفان بادهید كاه

كاه خوبیات تظرند به آنها تلفن كنید. چرا  باراى ایانچه  كه عمه و دایى و عمو من

 گویند رهته خارج ما را هراموش كرده است.ندارد مى

 توانى زیاد صحبت نكنى. هقط سالم و احوالپرسى كن، والسالم.گفتد: مى

جمعى كنااى یكساارى بایااد حااال همااه را دسااتهشااود، وقتااى تلفاان مااىگفات: نمااى

ر را بگاویى و حالشاان را بپرساى، تاازه اگابپرسى، بعد باید تا  باه تا  اسمشاان 

رف مثل من خیلى مقید و خجالتى باشى، باید باا تماام آنهاایى كاه حضاور دارناد حا

طوریاد، ماا پرساند شاما چاهبزنى، چیزى هد كاه باراى گفاتن نادارى. هاى آنهاا ماى

ا گویناد خوبناد. بعاد ماطوریاد آنهاا ماىپرساید شاما چاهگویید خوبید، بعاد ماا ماىمى

 پرساند چاه خبار، مااگویند خبارى نیسات. بعاد آنهاا ماىچه خبر، آنها مى پرسیدمى

بیناى كااه كلاى پاول ایاان را آیاد، ماىگاویید خبارى نیساات. وقتاى قابض تلفان مااىماى

 اى كه هیع خبرى نبوده و همه حالشان خوب بوده است.داده

هاااا و گفااتد: بااااالخره هااار چیااازى تااااوانى دارد و ایااان هاااد تااااوان خاااونگرمى

خااطر بار آوردن هایى كه در بسایارى از مواقاع باهى ماست؛ مهربانىهامهربانى

 توقع دیگران و ناشى از تر  ما از دلگیر شدن آنان است.

 

نگذاریی دیگران ا  ترس به شما مابت وننی، ا  
آنان گله نكنیی و آ ادشان بگذاریی تا هر وچت وه 

خواستنی شما را مورد مهر خویش چرار دهنای. 
تاارس یااا اجبااار باشاای ماباات  مابتااى وااه ا  ساار

 نیست.
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 گرایىجمع

و  داناید و در سافرپرسید: ما كه عشق و محبت و عاطفه را بیشتر از آن خود ماى

هااااى هااردى مانناااد حضاار همیشااه باااا هااد هساااتید، چگونااه اسااات كااه در ورزش

شتى معموالً موهقوزنه  هاى جمعى.ترید تا ورزشبردارى و كد

صاایت جمعاى باودن ماا بیشاتر در مسااا ل كاند كاه خصوپاساخ داد: تصاور ماى

هاا صااادق اساات و هااا و عاازادارىهااا و جشاناحساساى و عاااطفى مانناد میهمااانى

هاا اكثاراً از سار شاور و عاادت اسات و در بسایارى از ها و اظهار دوستىمحبت

 كه به مسا ل جادى كاهرود؛ یعنى به محض اینموارد از مرحله زبانى هراتر نمى

رساید، بخصاوص اگار منااهع و كار و تالش عملى دارد ماىریزى نیاز به برنامه

مالى و تضاد عقیدتى در بین باشد، همین احساساات رقیاق جااى خاود را باه خاود 

دهاد. ایان ساالرى، عدم احتارام باه عقایاد یكادیگر، حساادت و... ماىبرتربینى، من

خصوصیت به انضمام خصوصیات دیگرى چون بر حق دیادن خاود، عادم تحمال 

هااى شاود كاه ماا ناه تنهاا در ورزشنیاز به مطرح شدن در ما باع  ماى انتقاد و

 جمعى كه در هر كار جمعى دیگر كمتر به موهقیت دست یابید.

 وفاى به عهی

تواناد كاارى باراى شاخص دیگارى انجاام دهاد داند چرا وقتاى كساى نماىگفتد: نمى

جاام ى او در انكناد و حتاى اگار كمتارین امكاانى نیاز بارارا صراحتاً بیان نماىاین 

رف طا« تاواند بكاندكاار ماىببیاند برایات چاه»آن وجود نداشته باشد با گفاتن جملاه 

هماه از قااول كااه ایانكناد. از طارف دیگاار باا ایانمقابال را دلخاوش و امیادوار مااى

، اماا مردانه )و نه زنانهت( در هرهنی و ادبیات ما سخن به میان آورده شده است

 خویش است.عهد  هكمتر كسى در پى وهاى ب

گفاتن باه دوساتان و آشانایان ناه تنهاا « نه»گفت: به دالیل مختلف. یكى این كه 

شاود. انجامد، بلكه نشان ناتوانى و ضعف ما نیز محساوب ماىبه كدروت آنان مى

دیگار ایان كاه مهرباانى و خادمت باه همناوع در جامعاه ماا بار هماه هارض اساات. 

یگران را موقتاً هاد كاه شاده بارآورده ماند جز این كه توقع داى نمىبنابراین چاره
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 که شاعر نیز گفته است: كرده و باع  آزردگى آنان نشوید

 دانااد کااه بااه دل دوساات نااداری مااا را

 
 قرباااااااان محبااااااات زبانیااااااات شاااااااوم 

 
 عالوه وهاى به عهاد نیاز مانناد بسایارى چیزهااى دیگار در جواماع ناابرابربه

هاا یااا دسااتىباشاید، پاایین بساتگى تاام بااه ایان دارد كااه عهاد را باا چااه كساى بسااته

 پذیران.گران یا سلطهها، سلطهها یا غریبهها، خودىباالدستى

 وجوى حامىدر جست

كنند، در صاورتى كاه ناام پرسید چرا وقتى كسى را به ما معرهى مىهموطنى مى

 یش با آنهامیل او مشابه نام یكى از آشنایان ما باشد، بالهاصله از نسبت خویشاوند

ز اكنید یا اگر ماثالً ناام هاامیلش مشاابه ناام هامیال خودماان باشاد ل مىشخص سزا

 شوید اگر نسبتى با آشناى ما داشته یا محالپرسید و خوشحال مىمحل تولدش مى

سااالى كااه در  20گفاات كااه در ماادت تولاادش بااا مااا یكااى باشااد. ایاان همااوطن مااى

 گى كرده اوالً كشورهاى غربى و در ارتباط نزدی  با شهروندان این كشورها زند

ماثالً  گاه نشانیده كاهكمتر دیده كه اهراد یكدیگر را با نام هامیل بخوانند و  انیاً هیع

ا  شخصى كه نام هامیلش جانسون است از شخص دیگرى با همین نام بپرسد كه آی

هااى ملباورن اسات یاا باا آقااى جانساونى كاه در شاركت بارق كاار او از جانساون

 كند نسبتى دارد یا خیر مى

*** 

ـ كه خود یكى از جلوه ه از هاى جمعشاید این پدیده را نیز  گرایى بین ماست و گا

ـ بتوان به شرایط حاكد بر جامعه ما مرتبط دانست. در آن به خونگرمى یاد مى شود 

جوامعى كه امنیت اقتصادى وجود ندارد و قانون، حمایت از شهروندان را برعهده 

اى متقابل دارد كه این حمایت را به گونهردم را وا مىگیرد، تالش در تنازع بقا منمى

شنایان  از یكدیگر بگیرند. طبیعى است در چنین شرایطى هر چه اهراد، دوستان و آ

بیشترى داشته باشند كه بتوانند در مواقع مقتضى گرهى از مشكالت آنها بگشایند، بر 

ویشاوندى شخص شود. خشنودى از وجود رابطه خاحسا  امنیت آنان اهزوده مى
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توانید او را نیز تازه معرهى شده با دوست و یا اقوام ما به این خاطر است كه مى

هاى احتمالى او در روز مباادا حسااب كناید. دوست خویش دانسته و روى حمایت

بدیهى است هر چه هرد جدید در موقعیت باالترى باشد، خوشحالى ما از آشنایى با او 

 1بیشتر خواهد شد.

هاااى متقابال تنهااا بااه اهااراد خاانواده و هامیاال، دوسااتان و آشاانایان ایااتایان حم

هاا گردد، بلكه دامنه خود را به همسایگان، همكااران و گااه هاد شاهرىمحدود نمى

اى بااه كشاااند. تعصاابات یااا حمیاات صاانفى و گروهااى، یااا قااومى و قبیلااهنیااز مااى

تار از ما گااه قاوى گردد. این حمیت بینهاى متقابلى از این نوع اطالق مىحمایت

حمیت ملى اسات، بادین معناا كاه در یا  كشاور خاارجى دو هاد شاهرى بیشاتر از 

دیاادن یكاادیگر خوشااحال و بااه تبااع آن تمایاال بااه حمایاات از یكاادیگر دارنااد تااا دو 

 2ایرانى.

قااانونى بساایار هاار چنااد پدیااده كساا  حمایاات متقاباال در شاارایط ناااامنى و بااى

                                                 

گویاد: در هرهناای ملااى و در رابطااه باا ایاان خصوصایت مااا چناین مااى شاادروان مهاادى بازرگاان. 1

 شااود. غیار از هردوسااىنادرت دیااده ماىقادیمى ماا مفاااهید ملات، ملیاات، دولات یااا ایرانیات خیلاى بااه

هااى مملكات، ملات و ایاران را ناام و مولاوى ، خیاامسایر بزرگان و شعراى ما چاون ساعدى، حااه 

هاا و تقلیاد و شاایوع انااد. هقاط در قارن اخیاار تماا  باا اروپااایىكاار باردهكاار نباارده یاا اساتثنا اً بااهباه

هاا انداختاه اسات. هناوز هاد باه هاا و قلاددولت را بر سر زباانهاى وطن و كلمات و اهكار آنها واژه

آییاد و از شاهرهاى كوچا  باه بزرگتار و باه ساطح شود كاه وقتاى از ده باه شاهر ماىخوبى دیده مى

شااود. مااردم ایااران انتساااب و مناادى و در  دلبسااتگى كااد مااىروح عالقااه ،رویاادكشااور باااال مااى

هااى خاانوادگى هاا باوده و آ اار آن در ناامو كوچاه اهتخارشان به دهات و شهرها و حتى به محاالت

آیاااد ساااعى دارد باااا یاااا گلپایگاااان كاااه باااه تهااران ماااى نفااار از رشااتو تاااریخى بااااقى اسااات. یااا  

تار از هاى محلاى و خاانوادگى و شخصاى خیلاى قاوىهایش آمیزش كند... عشق و تعص همشهرى

 (56 سازگارى ایرانى، همان، ص)روح ملى است. 

تاداوم یابااد، آن  ،شاودگیارى رهتااارى باین ماردم یا  جامعااه ماىكاه منجاار باه شاكل وقتاى شارایطى. 2

بیناید كاه اماروزه باه محاض شانیدن آیاد. اگار ماىرهتار در تكارار خاویش باه صاورت عاادت در ماى

نامى آشنا سزاالتى نظیر آیا شما با آقااى.... آشانایى داریاد و آیاا شاما از اهاالى... هساتید بار ذهنماان 

گاردد، حتااى اگاار نیااازى بااه حمایات شااخص مااذكور نداشااته و یااا انمااان جااارى مااىگذشاته و باار زب

 امكان بر آورده شدن نیازى از جان  او نباشد، ریشه در همین امر دارد.
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ى منفاى آن بخصاوص وقتاى كاه شارایط انسانى و مثبت است، اما عاوارض جاانب

نباید از نظار دور داشات. بارای مثاال تقساید اهاراد  را اجتماعى رو به تغییر است

هاا ها براى حمایت از خودىبه دو گروه آشنا و غریبه و پایمال كردن حق غریبه

بازى معاروف اسات؛ خصوصایاتی كاه كه به رجحان رابطه بر ضابطه یا پارتى

راه رسیدن به دموكراسى در جامعه ما تبدیل شده اسات. یكاى اكنون به مانعى در 

گرایانااه ایان اساات كااه اهتخااار موهقیاات یاا  هاارد دیگار از آ ااار ایاان هرهناای جمااع

گاردد، بادون ایان كاه آنهاا هاایش ماىنصی  اهراد خانواده، هامیل و حتى همشهرى

هاا اناىعناوان مثاال اهتخاار ایردر این موهقیت هیع نقش و سهمى داشته باشاند. باه

هاا و و اهتخار خانواده ها به سعدى و حاه ، اهتخار شیرازىو هردوسى به موالنا

اقوام شاعران، هنرمندان، سیاستمداران یاا قدرتمنادان باه آنهاا از ایان جملاه اسات. 

ین نكتاه اشااره داشاته باه هما« من آند كه رستد بود پهلاوان»شاید عبارت طنزآلود 

 باشد.

از سویی روى دیگر سكه كس  اهتخار از موهقیت نزدیكان، سوخته شادن باه 

گنااه  اید كاه یا  خاانواده، هامیال یاا قاوم شرمساارىگناه آنان است. كد شاهد نبوده

 اناد كاه كاوچكترین نقشاى در انجاام آن نداشاته یاا حتاى تاالشكساى را تحمال كارده

د انااد. متأسافانه ایان بااه خطاا و گناااه نیاز محاادوكاردهزیاادى در متوقاف كااردن آن 

شود، بلكه هر نقطه ضعفى ـ بر مبناى معیارهاى جامعه ماا ـ در یا  شاخص نمى

تواناد چكااش حقاارتى در دساات دیگارى شااود كاه هاار آن بتواناد بااا آن بار ساار ماى

در )بستگان او بكوبد. برای مثال وجود ی  بیماار رواناى یاا مجارم در هامیال زن 

ده مرد ساالر( ـ حتى اگار ایان بیماار رواناى یاا آن مجارم هفات كفان پوساان جوامع

اى، حتااى آورد كااه در هار مسائلهوجاود ماىباشاد ـ ایان امكااان را باراى همسار بااه

شاور شادن غاذا یاا شكسااتن یا  لیاوان كاه منجار بااه بحا  لفظاى باین آن دو شااود، 

ده از آن اساتفا عناوان بار  برنادهپرونده این شخص از بایگانى بیرون آمده و به

حكاوم گردد و با گفتن این جمله كه اصالً تمامى هامیل تاو دیواناه هساتند، طارف م

 و بح  مختومه اعالم گرددت
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شااان بااه یكاادیگر درو  یكااى از دالیلااى كااه اهااراد در مااورد خااود و خااانواده

دهند و حتاى هایشان را بزر  جلوه مىگویند، مشكالتشان را پنهان و موهقیتمى

 اى و برخاورد غیرمنصافانهزنند همین نگاه قبیلاهظاهر و الف زدن مىدست به ت

 است.

*** 

 

طبیعتااااً در جااااوامعى كاااه اكثریاااات شاااهروندان از حااااداقل امكاناااات زناااادگى 

برخاوردار و تقریباااً همگااان تحاات حمایاات قاانون قاارار دارنااد، كساا  حمایاات از 

ى، ع تعصابات ملاكناد و باه هماین دلیال در ایان جوامایكدیگر لزوم چندانى پیدا نمى

اى، محلاى و حتاى خااانوادگى بسایار كمرنای اسات. در حقیقات ایاان شاهرى، قبیلاه

اى از اى از اهااااراد هسااااتند )هردگااااارا( تااااا مجموعاااااهجوامااااع بیشااااتر مجموعاااااه

ر ایان گارا( و اگار دهاا، )جماعهاا و قبیلاههاا، قاومها، هاد محلاهدینها، هدهمشهرى

یان ناد، ریشاه در هماین مقولاه دارد. اكنجوامع از تبار و نس  یكدیگر سازال نماى

ه، بلكاه مسئله نه تنها به اولویت ضابطه و قانون بر رابطه در این جوامع انجامیاد

شود، بار خجالات گنااه دیگارى را كمتر كسى اهتخار موهقیت دیگرى نصیبش مى

 دهد.كشد و تقاص گناه دیگرى را پس مىبه دوش مى

 

 نوا ى ریب

ى ایراناى بحا  بار سار تمایال باه مانادن در اساترالیا یاا بین چناد خاانواده دانشاجو

برگشتن به وطن بود. در بین تماامى زناان حاضار در آن جلساه هقاط همسار یكاى 

از دانشجویان تمایل آشكارى به بازگشت باه ایاران داشات و آن خاانمى آمریكاایى 

، هایمان مشااهده كاردبودت هنگامى كه او تعج  همه ما را از این تمایل در چهره

شناساند و كند، بسیارى او را مىبرایمان گفت كه در شهرستانى كه او زندگى مى

كااه او بااه هاااى پولاادار بااراى ایاانالعاااده قا لنااد. خااانوادهبااراى او احترامااى هااوق
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شكنند و چناد هرزندانشان در  خصوصى انگلیسى بدهد، برایش سر و دست مى

دهناد باه بان انگلیسى ایرانى مىلیسانس زبرابر پولى را كه به ی  لیسانس یا هوق

خواهناد هرزندانشاان باا لهجاه آمریكاایى، زباان پردازند، به این دلیال كاه ماىاو مى

شاااود. در انگلیساااى را حااارف بزنناااد. او درآماااد خاااوبى از ایااان راه عایااادش ماااى

آموزشگاه زبانى نیز كاه او تادریس زباان انگلیساى را برعهاده دارد، باین والادین 

دانشان در كال  او رقابت برقرار اسات. از هماه اینهاا گذشاته نام هرزنبراى  بت

هاااى هامیاال شااوهرش او را خیلااى دوساات داشااته و هااواى او را باایش از عاارو 

دیگرشان دارند. ضمناً هرزندانش نیز در دبساتان از توجاه و عالقاه بیشاترى هاد 

آموزان برخوردارناد، زیارا موهااى از جان  اولیاى مدرسه و هد از طرف دانش

كنناد. ایان خااند بور و چشمان آبى دارند و به دو زبان انگلیسى و هارسى تكلد ماى

توانساتید در آمریكاا از آمریكایى سپس چنین ادامه داد: من و هرزناداند چگوناه ماى

ایان هماه توجاه، محبات و رهااه برخاوردار باشااید. ماا همگاى باه او حاق دادیاد كااه 

از ماا هاد اگار در چناین ماوقعیتى بخواهد به وطان ماا برگارددت چارا كاه هار كادام 

خواساات كاه برگااردید. ایان خاااند كااه زباان هارسااى را بااه قارار داشااتید دلماان مااى

قدر ساایر دوستانشاان در ایاران و اهاراد كرد، به ما گفت كه چهخوبى صحبت مى

زنااد و پخااتن غااذاهاى بیننااد او هارسااى حاارف مااىكااه مااىهامیاال شااوهرش از ایاان

آداب و رساوم ماا آشانا شاده و حتاى تعارهاات ماا را هارا  ایرانى را یاد گرهته و به

 ستایند و الحق كه جمع ما نیز همه او را تحسین كردید.گرهته، او را مى

 

اما در كنار تمامى مسا ل هرهنگى دردناكى كه از این مكالماه بار مان مشاهود 

شد، این سزال نیز پیش آمد كه چرا وقتى ی  خاند ایراناى باا یا  خاارجى ازدواج 

گیارد، ماا زند و آداب و رسوم آنها را یااد ماىكند و به زبان خارجى حرف مىمى

او را به باد انتقاد گرهته و به پشت پا زدن به اصل و نس  و آداب و رسوم آبا و 

كنااید. اماا در حالاات عكاس نااه اتهااام زدگاى مااتهمش ماىاجادادى و نهایتاااً باه غاارب

هسات تحساین اسات و تقادیر. آیاا  زدگى در كار است و نه انتقادى و هر چهشرق
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علت این نیست كه در ذهن و باور ما یكى كوچكى است كاه تشاب  باه بزرگاان و 

نماید )و این مذموم اسات( و دیگارى بزرگاى اسات كاه كاوچكى و تقلید از آنان مى

كند )كه ایان خاود زیباسات و پساندیدهت(  آیاا باه هماین دلیال نیسات كاه هروتنى مى

هااى غیار غرباى چاون هنادى و پاكساتانى و مل حال ملیتنوازى ما شااین غری 

 نوازتنوازید نه غری گردد  اگر چنین است كه ما غربىاهغانى و عراقى نمى

 برای دیگران حوصله داشتس

با خود عهد كرده بودم كه اگار زماانى پااید باه خاارج از کشاور رساید، كیساتى و 

 یر محایط مانحط و هاسااد تااأهاا تحتچیساتى خاود را هراماوش نكااند و مثال بعضاى

غاارب قاارار نگیاارم. از آنااانى كااه رهتنااد و آداب و رسااوم خااود را بااه هراموشااى 

كاه وقتاى دوسات و آشانایى از كشاور و هاا شانیده باودم. ماثالً ایانسپردند، داستان

شااهر و دیارشااان بااه سراغشااان رهتااه بااود، او را بخصااوص در محاال كارشااان 

ز وقتشااان را بااه او اختصاااص نااداده تحویاال نگرهتااه بودنااد و باایش از دقااایقى ا

كاه آشانا یاا هااامیلى از هاایى كاه وقتاى در وطان بودنااد باه محاض ایانبودناد، هماان

كردند یا تا هار زماانى كاه الزم رسید، كارشان را تعطیل مىشهر و دیارشان مى

شادند. اماا اكناون كاه بود در خدمت میهمانانشان و به پذیرایى از آنان سرگرم ماى

بیند كاه باه غیار از ناید تاا یا  سااعت وقات ناهاار، تماام ا شاغلد، مىخود در اینج

ماادت را بایسااتى كااار كااند، چراكااه در اینجااا بااه اناادازه چنااد براباار پااولى كااه بااه 

ههمااد كااه آن خواهنااد. اكنااون مااىدهنااد از آنهااا كااار مااىكارمناادان و كااارگران مااى

حسااب محبات  هایى كه ما باراى دیگاران در وطان داشاتید و باهها و حوصلهوقت

هااى پنهاان در كاردید یاا باه دلیال بیكاارىشرقى خود گذاشته و باه آن مباهاات ماى

اداراتمان، یا از جدى نگرهتن كارها یا از تر  دلگیر شدن دوستان و آشانایان و 

ام كاه هماین به قیمت هراهد آوردن رناى خودماان باود. اكناون باه ایان بااور رسایده

هاا و كشاىپیشارهت جامعاه اینهاا و هماان وقتجدى گرهتن كارهاا، یكاى از دالیال 
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 1هاى پنهان ما یكى از دالیل عدم پیشرهت ماست.بیكارى

 سا ىبت

 هاى صاوركد بااش مساتزین قدح»

 

 «پرسااتتاراش و باتتاا نگاردى باات 

 ()موالنا 

یاا  ایراناااى ساااكن اروپاااا را بااراى تااادریس باااه ماادت یااا  تاارم باااه یكاااى از 

شاهر سایدنى دعاوت كاارده بودناد، در مراساد سایزده بادر ایشااان را هااى دانشاگاه

بار باود آنچاه دیادم. باین بعضاى از میان جمع كثیرى از ایرانیان دیدم و چه تأسف

اى بار سار جلا  محبات و توجاه ایان شاخص در گرهتاه باود، از هموطنان مسابقه

و گرهات تاا التماا  بااالبردن او كاه باه ماوازات كوچا  نماودن خاود صاورت ماى

اصرار به او براى قباول یا  شاام یاا ناهاار در منزلشاان. خالصاه كاد ماناده باود 

هاا متوجاه اى خا  پاى او را سرمه چشاد نمایناد. پاس از مشااهده ایان صاحنهعده

كاااه ماااا ماااردم گااااهى اوقاااات چاااه معصاااومانه مطالااا  چنااادى شااادم؛ یكاااى ایااان

یشاان بااود، خاااطر علاد اچراكااه اگار تحساین و توجااه هموطناان باه 2ناوازید،غریا 

كاه ماا تاا چاه انادازه نیااز باه تر از او در میاان جمعیات كاد نبودناد، دیگار ایانعالد

                                                 

دلیاال ام كااه بعضااى از هموطنااان بااهدر ماادت اقااامتد در خااارج از كشااور بارهااا شاااهد ایاان بااوده. 1

دسات شاغلى را كاه گااه باا زحمات و تاالش زیااد باه ،كه كسى از اهاراد هامیال باه دیدارشاان آمادهاین

ناپاذیر ماادى بار هااى گااه جبارانناوازى و آبارودارى تار  گفتاه و لطماهخااطر میهماانبه ،اندآورده

 اند. خانواده خود وارد كرده

. باه نظاار ماان هار كااارى كااه کننااداى باار اسااتفاده از واژه معصاومانه اعتااراض ممكان اساات عاده. 2

امااا ضاررش بااه دیگااران  ،دهاادو نیاات خاااص یاا حتااى بااا نیات خیاار انجااام ماى انساان باادون توجاه

تاوان معصاومانه دانسات. معصاومانه صافتى اسات كاه بیشاتر باراى اطفاال اساتفاده ماى را رسادماى

گیارد. شود و براى هماین اسات كاه گنااه و خطااى اطفاال معماوالً ماورد عفاو بیشاترى قارار ماىمى

بااه رهتاار و اعمااال خاویش آگاااهى داشاته باشااد و بادون تفكاار  رود كاهاماا از انساان بااالا توقاع مااى

هاااى بلااو  همااین اساات. بااه ایاان ترتیاا  كااارى را انجااام ندهااد یااا حرهااى را نزنااد و یكااى از نشااانه

آگااهى كامال نداشاته باشاد در حقیقات عملاى  ،دهادتوان گفت اگار باالغى باه عملاى كاه انجاام ماىمى

 .غیرعاقالنه یا كودكانه از او سر زده است

Telegram.me/AVAYeBUF

www.AVAYeBUF.wordpress.com

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


 129 اول / بخش

كناید آدم مهماى اسات؛ شااید كاه نزدی  كردن خود به شخصى دارید كه تصور مى

 1خواهید در سایه اهمیت او اهمیتى كس  کنید.مى

یاباد كاه ایان ینوازى ما معموالً تا زمانى تداوم منکته دیگر این كه این غری 

صاورت شخص به اصطالح مهد هاصله خویش را باا ماا حفا  نمایاد، در غیاراین

انااد صاامیمت و همااین دلیاال اسات كااه گفتااهشااود. شااید بااهاز احتارام او كاسااته مااى

گویاد نزدیكى زیاد شكننده حرمت اساتت عباارت ساعدى در گلساتان، آنجاا كاه ماى

هار چناد گااهى مشااهده  2ارد،وقات هیبات ببارد، اشااره باه هماین مطلا  دلطف بى

كنااد، بعضااى از كااارى عیاا  نمااىانااد كااار از محكاادجااا كااه گفتااهشااود؛ از آنمااى

قادر هماین كنندت عالوه بر این دریااهتد كاه چاهاشخاص مهد، لطف با وقت هد نمى

شااود كاه اشااخاص بات شااده از بقیاه نیااز توقاع كااوچكى و هاا باعاا  ماىكااردنبات

ین احساا  نتوانناد كمتارین انتقاادى را پاذیرا بوسى داشته و در راساتاى همادست

پارورى ماا در طاول ساازى و قهرماانشوند. متأسفانه همین بازر  كاردن و بات

طاورى كاه ناه خاود تاریخ باعا  شاده كاه بقیاه اهاراد در حاشایه قارار بگیرناد؛ باه

هاى خود را داشته باشند و ناه جامعاه متوجاه كاارایى و شهامت نشان دادن قابلیت

ى آنها شود. طبیعى است كه وقتاى كساى را خورشاید كاردید، ناور هایع استعدادها

هایى كاه هار یا  در ها و شمعشود. چرا چراغى و شمعى در برابر آن دیده نمى

                                                 

خااطر بااه چیاازى گرهتااه توانااد بااهنیااز شاادید بااه مهاد بااودن و مطاارح شادن در بساایارى از مااا ماى. 1

كااس هاایع»: قااول سااهرابهایمااان در كااودكى و نوجااوانى و حتااى بزرگسااالى باشااد كااه بااهنشاادن

مساائله  تارى باه ایانگونااه مفصالدر بااب چهاارم باه «.اى را سار یا  مزرعاه جاادى نگرهاتزاغچاه

 پرداخته شده است.

نیاز از ایان پدیاده در داسااتان اهال سابا و ناشاكرى ایشاان در دهتاار ساوم مثناوى یااد كاارده و  موالناا. 2

 داند:آن را نوعى بیمارى مى

 هاااااار كااااااه او شااااااد آشاااااانا و یااااااار تااااااو

 

 شااااااد حقیاااااار و خاااااااوار در دیاااااادار تاااااااو 

 هاااار كااااه او بیگاناااااه باشااااد باااااا تااااو هاااااد 

 

 بااااس مااااه اساااات و محتاااارمپاااایش تااااو او  

 ایااااان هاااااد از تااااااأ یر آن بیماااااارى اساااااات 

 

 زهاااار او در جملااااه جفتااااان سااااارى اساااات 

 بااااس عزیاااازى كااااه بااااه ناااااز اشااااكار شااااد 

 

 چاااون شااااكارت شااااد بااار  تااااو خااااوار شااااد 
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توانناد رشاد كنناد و ناورى معاادل ناور پرسات ماىساز و غیار باتجوامع غیر بت

سااز و تهاایى كاه باه جواماع غیرباهاا و شامعخورشید از خود ساطع كنند. چرا 

كنناد. آنگااه هماان ماردم و پرست مهاجرت كرده و در آنجا نوراهشانى مىغیربت

گشااید و مهرى از خود رانده باود، آغاوش ماىتوجهى و بىوطنى كه آنها را با بى

 بالد. به داشتن چنین اهرادى بر خود مى

 بریمرنجى وه ا  ت اوت فرهنگى مى

د تد از اساتاد راهنمااى مشاتركمان بپرسااتاقد خواساوقتى از دانشجوى خارجى هد

ودت شود یاا ناه، باا تعجا  پرساید: چارا خاكه آیا كارى براى من در اینجا پیدا مى

 پرسى نمى

هاى اصالى ایان مسائله را مطارح گفتد: چند بار غیرمستقید در حاشیه صحبت

ههمااد و بادون توجااه از كناار مساائله كااه او مقصاود ماارا نماىكاردم، ولاى مثاال ایان

 رد.گذمى

 خاواهى بایاد مساتقیماً و باا صاراحت آن راگفت: اینجا اگر از كسى چیزى ماى

دى بگویى. در بین ما در لفاهه سخن گفاتن رساد نیسات. مان ایان حالات را در تعادا

ام. دیگار از دانشاجویان عارب، تار ، ساریالنكایى، هنادى و بنگالدشاى نیاز دیاده

ساتى مانناد رومیاان رهتاار روى بایگویاد: باه روم كاه ماىاصطالحى دارید كه ماى

 كنى.

از او تشكر كردم و از خیر كار گذشتد، اماا ایان مااجرا مارا باه هكار واداشات 

شاود كاه بسایارى از ماا نتاوانید مساتقید و صاریح كه به راستى چه چیز ماانع ماى

حرهماان را بازنید یاا تقاضااى كما  یاا راهنماایى از كساى کناید. آیاا ماا از شانیدن 

ایاد و آن را عاادت نكارده« ناه شانیدن»به ایان دلیال كاه باه هراسید جواب منفى مى

اى كاه باه خااطر زنادگى در جامعاهكنید  یا ایاناحترامى به خود تلقى مىمعادل بى

ایاد نیازماان را از دیگاران پنهاان اند ماا عاادت كاردهكردهكه نیازمند را تحقیر مى

دلیلاى كاه ایان داشته و در شرایط خیلى اضطرارى غیرمساتقید مطارح كناید  هار 
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مسائله داشاته باشاد بایاد گفات ماا مهااجران شارقى در بسایارى از ماوارد باه دلیاال 

هاایى كاه در خاور ماسات، هاى هرهنگاى خاود باا ایناان ناه تنهاا باه موهقیاتتفاوت

هاا را در غربات هار روز باه ناوعى احساا  شوید، بلكه درد این تفااوتنا ل نمى

 كنید.مى

 خونگرمى

كننادگان خاارجى هنگاامى كاه دانسات نگى یكاى از شاركتدر ی  نشست چند هره

هاا ملات خاونگرمى باشاید، رسد كه شما ایراناىمن ایرانى هستد، گفت به نظر مى

ام، هموطناان شاما پاس از آشانایى باا یكادیگر مانناد چراكه من چند بار شاهد باوده

اناد. وقتاى نظاار ایان خاارجى را بااه هااا باه صاحبت ایسااتادهدوساتان قادیمى سااعت

ماوطن دیگاارى كاه در جلسااه باود، بااازگو كاردم گفاات: اگار ملاات را گروهااى از ه

هااا هااى مشاابهى دارناد، ماا ایراناىاهاراد بادانید كاه مشاكالت، دردهاا و نابساامانى

هاااى جهااان باادانیدت چراكااه دو غربااى تاارین ملااتتااوانید خااود را یكااى از ملااتمااى

 چناادان اجبااار و همااوطن در هاار كجاااى دنیااا كااه یكاادیگر را مالقااات كننااد، اوالً 

كنناد، چراكاه اضطرار و نیازى به مراوده كردن با یكدیگر در خود احساا  نماى

حارف زیاادى باراى گفااتن باه یكادیگر ندارناد بااه غیار از مقصاد و مسایر و ماادت 

كااه دو كننااد؛ در حااالىتوقفشااان كااه از آن نیااز بااه ناادرت بااا یكاادیگر صااحبت مااى

نناد، بخصاوص اگار تنهاا و غریا  ایرانى در هر كجااى جهاان كاه یكادیگر را ببی

شاوند باه ایان دلیال كاه وطان سراسار درد اسات و هماوطن، هاد جلا  ماىباشند باه

هاى بسیار باراى نقال كاردن داریاد، از درد، مونس. اكثریت ما حرفدرد و هدهد

هاااا، محاصاااره چگااونگى خروجماااان از كشاااور تاااا خااااطرات جنااای و بمبااااران

باالخره آخرین اخباار راجاع باه اوضااع  هاى داخل كشور واقتصادى، نابسامانى

داخلاى و... و چاون هنگاام اولاین مالقاات معماوالً وقات كااهى باراى گفات و شاانود 

شاود هاا رد و بادل ماىها و شماره تلفندر مورد همه این مسا ل را ندارید، آدر 

وگوهاا را اداماه دهاید و ناه تنهااا كاه در اولاین هرصات یكادیگر را مالقاات و گفاات
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هاا ر خود و خاورمیانه كه مشكالت جهان بشرى را حل كنایدت غرباىمسا ل كشو

زنااید، ایاان نااوع برخااورد مااا را بااا چیااز حاارف مااىداننااد مااا درباااره چااهكااه نمااى

دانناد كاه اگار ماا نیاز گذارناد. آنهاا نماىیكدیگر، به حساب خونگرمى ذاتاى ماا ماى

اننااد آنااان زماانى بااه رهااه، امنیاات و عادالت اجتماااعى اینااان برساید ممكاان اسات م

حرف شویدت چراكه آدمى كه همه چیز بر وهق مارادش اسات باا آدم خونسرد و كد

دیگرى در همین شرایط چه حرهى براى گفتن دارد جاز از هاوا و تعطایالت آخار 

هاا را نیازمناد باه یكادیگر هفته و مسابقات ورزشاى. درد و رناى اسات كاه انساان

 خوشى ندارید.شادى یا هدا واژه هددرد دارید، امكند، از این رو ما واژه هدمى

 موا یس فرهنگى ما

هااا مشااغول خواناادن آن بااود كنااار گذاشاات و گفاات: رد پاااى اى را كااه ماادتمجلااه

هاا را هاد در ها و ناان قارض دادنهاى شخصى، رهاقتهاى قدیمى، كینهدلخورى

تااوان دیااد و هااد در معرهااى بعضااى از نقاادهاى ادبااى و اجتماااعى و سیاسااى مااى

 ها. كامالً مشخص است كه اگار از قیاهاه كساى خوشامان بیایاد یااز كتاببعضى ا

كناید، اماا هاایش تعریاف ماىش  قبل را در منزلش میهمان باوده باشاید از نوشاته

اش را حتاى اگر از ی  حرف یاا حركات او خوشامان نیاماده باشاد؛ شاعر یاا مقالاه

ه مان آلاودان و هاد تكاذیبدارید؛ یعنى هد تأییدمگاه ناخوانده به درد نخور اعالم مى

 به ح  و بغض شخصى و به عبارتى احساسى است نه خردمندانه و عادالنه.

 

*** 

 

تاوان در ماوازینى یاهات كاه باه لحااظ یكى از دالیل چنین برخوردهایى را ماى

شادند عادالتى را هاى انساانى كاه موجا  ماىاند، توصیهاخالقى به ما توصیه شده

آورنااد، توساط ماردم ایجاااد وجاود نماىر جامعاه بااهكاه سیساتد حكااومتى و قاانون د

هاایى چاون رعایات همساایه، حرمات دوسات، هامیال و ناان و نما ؛ شود. توصیه
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هایى كه به معناى محبت كردن به دیگاران و سپاساگزار باودن از خادمات حرمت

هاا در طاول زماان باا اهراطاى كاه در هاى آنان بود. متأسفانه این توصایهو محبت

نها در پیش گرهتید، تغییر ماهیت دادند و به جااى برقارارى عادالت باه راه انجام آ

تااوانید در عاادالتى بیشااتر در جامعااه داماان زدنااد. باارای مثااال مااا امااروزه نمااىباى

كاه در خانااه مااا میهماان بااوده یااا در مقابال حاارف نادرسات كسااى بااه حرمات ایاان

نماا  مااتهد  حرمات نااان و شکسااتن ایااد بایساتید، چراكااه بااهاش میهمااان بااودهخاناه

شوید. به همین ترتی ، با جواب منفى دادن به درخواست ی  دوسات، باه زیار مى

پا گذاشتن حق و حرمت دوستى، با سرپیچى كردن از هرمان غیراصاولى پادر یاا 

معلد، به شكستن حرمت پدر و معلد و بااالخره باا اعتاراض باه حارف نااحقى كاه 

 گردید.فید متهد مىاز دهان سالمندى در آمده به شكستن حرمت موى س

نظر از كیسااتى و بادون شاا  اجاراى جاادى قااانونى كاه از حااق انساان صاارف

باه  چیستى او دهاع كند، ضامن برقرارى عدالت در جامعه است، اماا پایبناد باودن

حفا  نادرسات ایاان ماوازین هاد از جاناا  ماردم و هاد از جاناا  ماأمورین اجااراى 

 اه باشد.تواند مانع بزرگى در این رقانون می

هااى عااج طور حتد اجراى درست ایان قاوانین تادریجاً بسایارى را از بارجبه

خااود باااه پاااایین خواهاااد كشاااید و آنهااا را معاااادل دیگاااران قااارار خواهاااد داد، اماااا 

گرایاى هرحال هر دستاوردى بهایى دارد كه باید پرداخته شود. بهاى این قاانونبه

آورد و ایش امتیااز نماىرا هد پدربزرگى باید بپردازد كاه ماوى ساپیدش دیگار بار

منصااابى كاااه قاااانون مالحظاااه موقعیااات و مقاااام او را در برابااار هاااد آن صااااح 

كند. اماا هماان پادر بازر  بایاد بداناد كاه در ازاى از كارمندى كه محق است نمى

هاایش در پنااه هماان قاانون عادالناه زنادگى دست دادن آن امتیاز، هرزنادان و ناوه

ص  نیز در برابر مااهوقش دهااع خواهاد شاد. منخواهند كرد و از حق آن صاح 

قااراول مطاارح كااردن حقااوق براباار هراماوش نیااز نكنااید كااه هاار چنااد غارب پاایش

اى نیاز باه هادف خاود نزدیا  شاده انسانى، آزادى و دموكراسى باوده و تاا انادازه

اسات، اماا ایان مقاوالت مایملا  او نیسااتند، بلكاه باه تماامى بشاریت تعلاق دارنااد و 
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زدگاى جاویى باه غاربخواهى و عادالتها را به خاطر آزادىانشایسته نیست انس

 متهمشان كرد.

 

خااواهیم بااه مااوا یس فرهنگااى خاااویش اگاار مااى

وفادار بمانیم بایی چیی برابرى و عیا ت اجتماعى 
و آ ادى را باازنیم و اگاار بااه دنبااال دسااتیابى بااه 

اى باا عایا ت اجتمااعى، برابارى و آ ادى جامعه
چوانیس و آداب و عاادات هستیم بایی بسیارى ا  

فرهنگى خویش را ونار گذاشته یا شیییاً تعییر 
 ونیم.

 

 دارىمردم

هاااى مطلاوب و پسااندیده قاومى ماساات و مااراد از آن، دارى یكااى از ویژگاىماردم

رساد كاه ماراد از انجام اعمالى است در جهت خشنود كردن مردم. اما به نظر ماى

هستند كاه یاا باا ماا در رابطاه باده و بساتانى  ها بلكه آنهایىمردم نیز نه تمامى آدم

خواهید آنها را از خود برنجانید یا در مقاام و ماوقعیتى هساتند كاه هستند و ما نمى

توانند گرهى از كار ماا بگشاایند و یاا نانماان را آجار کنناد. از طرهاى چاون یا مى

ن تعریف و تمجید و تعارف و اظهار بندگى و ارادت باع  خوشحالى ماا و شانید

دارى اهااراد را مجبااور شااود، مااردمنظارات مخااالف یااا انتقاااد باعاا  نااراحتى مااى

رو و انتقااد را در پشات سار یكادیگر انجاام دهناد. كند كاه تعریاف را در روباهمى

البته این اعمال شاید در جوامعى مشابه جامعه ما كه ماردم حمایات را از یكادیگر 

قبااول باه نظار برسااد، اماا هسااتند اى منطقاى و قابال آورناد تاا اناادازهباه دسات مااى

زنناد. بارای یا  از دالیال هاوق دسات باه ایان عمال ماىكسانى كه بدون وجود هایع

شااود باه كاارات مثاال در اجتماعاات هرهنگااى كاه در خاارج از كشااور تشاكیل ماى

ام كاه اشخاصاى از ساخنرانى ایاراد شاده یاا اشاعار خواناده شاده انتقاااد شااهد باوده
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نفس باا زحمات زیااد خاود را باه ساخنران یاا شااعر كاه اند، ولی در هنگام تنموده

در میاان جماع مادعوین مشاغول چااى خااوردن و صاحبت باا دیگاران باوده اساات، 

اند. مشاهده این اهراد ایان گفتاه رسانیده و به تعریف و تمجید كردن از او پرداخته

ا اگاار دروغااى بگوینااد بااراى آورد كااه مااردم دنیاارا بااه یاااد مااى مرحااوم جمااالزاده

 گویند.ها محض رضاى خدا درو  مىمنفعتى است، اما ایرانى

 

با وم وردن تعریاف و تمجیایهاى  یار ضارورى 

ا  یكاییگر چایمى در راه بهباود وضاع فرهنگااى 
 خویش برداریم.
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 ضمیمه باب اول:

 برخورد هموطنان مقیم استرا یا با وتاب

 

اشاته در مقدمه اشاره شد باه دنباال و در تکمیال کتاابی نگگونه كه این كتاب همان

 باه چااپ« ماا چارا چناین شادید»در سایدنى اساترالیا باا ناام 1379شد که در ساال 

هایی از طرف هموطنان مقاید و موجا  رسید. کتاب مذکور موج  بروز واكنش

مان شد و در نهایات باه نگاارش هرهنی رهتاری و گفتاری راشراف بیشتر من ب

 تاب انجامید. این ک

اى هاى هموطناان اشاارهاى از واكنشبیند كه قبل از بیان شمهمناسبت نمىبى

 شود.كوتاه به مشكالتى بنماید كه مانع از نقد سازنده و منصفانه بین ما مى

تواناد در ماورد آن نظار خاویش را اباراز خواناد ماىهر كس كاه كتاابى را ماى

 هااى علماى و اخالقاى چنادى اسات.ویژگاىدارد، اما نقد ی  كتاب منوط به وجاود 

های علمی شاامل داشاتن دانشاى هراتار از داناش نویسانده، دارا باودن هنار ویژگی

نده تجزیه و تحلیل و كشف نكات پنهان در كتاب و باالخره قدرت راهنمایى نویس

هاااى اخالقااى شااامل داشااتن ذهنااى خااالى از تعصاابات دوسااتى، كااارى، و ویژگااى

ول یا ملى است. متأسفانه شرایط حاكد بر جامعه ماا در طامسلكى، قومى، مذهبى 

قاد وجود آورده كه نگونه كه مشاهده كردید، خصوصیاتى را در ما بهتاریخ همان

رو كاارده اساات. برخااى از ایاان خصوصاایات را سااالد را نیااز بااا دشااوارى روبااه

 توان بر شمرد:شرح زیر مىبه
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ورد شخصاایت و کااار : قضاااوت مااا در مااتقاایم و تاااثیر احساااس باار عقیاایه

دیگااران معمااوالً از احساااا  مااا نساابت باااه آنااان و احسااا  ماااا نیااز از ناااوع و 

ر ا ار دپذیرد. از آنجایى كه ایان رابطاه اغلا  چگونگى رابطه ما با آنها تأ یر مى

ا یای  حاد ه كوچ  مانند ی  دیدار كوتاه با شخص یا شانیدن حرهاى در ماورد او 

ا یاآید، دو حالت بیشتر براى آن متصاور نیسات وجود مىنقل قولى از جان  او به

رد هابد است یا خوب؛ چون این خوبى و بدى )سیاه یا سافید دیادن( باه تماام وجاوه 

شود، هر چه مربوط باه اوسات )در ایان ماورد بخصاوص كتااب یاا تعمید داده مى

شاود یااا باد. ایان وضاعیت در مااوارد حااد حتاى باعاا  مقااالت( یاا خاوب دیااده ماى

 جه نقاد به جاى ا ر به مز ر معطوف گردد؛ یعنى به جااى بررساىشود كه تومى

 كتاب به شخصیت و كیستى نویسنده پرداخته شود.

: از آنجاایى كاه سلساله مراتا  پلكاانى )هارم اجتمااعى( تقیم رابهه بر ضابهه

حااكد بار جامعاه تقریبااً در تماامى ساطوح كااد یاا بایش برقارار اسات جایگااه نقاااد 

تأ یر باشاد. ایان مسائله اصاوالً از تواند در نقد و نظر او بىنسبت به نویسنده نمى

باین مااا « تعریاف و تمجیااد»كناد كااه همانگوناه کاه ذکاار شاد جاا اهمیات پیاادا ماىآن

گاذارید. می« بای احتراماى»احترام تلقى شده و بنابراین نقد و انتقااد را باه حسااب 

ما نقادى كاه اشااره  شود نه تنها نویسندگاناین برداشت غلط اما ناگزیر باع  مى

احتراماى تلقااى كارده و بار نتابنااد، بلكاه نقااادان و باه نقااط ضااعف آناان كناد را بااى

دارد كاه در جهات اباراز احتارام باه نویساندگانى پردازان را نیاز بار آن ماینظریه

كه از معروهیت برخاوردار باوده یاا رابطاه دوساتى و همكاارى در باین آنهاسات، 

یا با احتیاط بیشترى دست به نقد آن بزنند. طبیعتااً  از كار آنان هقط تعریف نموده

وجااود اگار ایان رابطاه احتراماى را طلا  نكنااد، امكاان انتقااد غیرمنصافانه نیاز باه

كااه تاااكنون كمتار بااه نقااد درسات از مشاااهیر ادبااى مااا آیااد. یكااى از دالیال ایاانماى

پرداختاه شاده هماین مسائله اسات. تاار  از ماورد خشاد و اعتاراض قارار گاارهتن 

اناد و كمتار از گلاى را تاوهین باه اى كاه از ایان مشااهیر بات سااختهوساط جامعاهت

كنناد شاهامت و جساارت نقاد را از بسایارى از نقاادان ساحت مقد  آنها تلقاى ماى
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روى حارف بزرگترهاا حاارف »ماا گرهتاه اسات. از طرهااى بااز باه ایان دلیاال كاه 

ى از بزرگاان ادب روگاردد، دنبالاهاحترامى تلقاى ماىنیز در هرهنی ما بى« زدن

نظر از درسات یاا غلاط باودن نظارات آناان در راساتاى حفا  احتارام آناان صرف

گااردد؛ بادین معنااا كاه اگار شااخص معتبار و معروهااى در نقاد كتااابى راه رایاى ماى

خطا رهته یا از جاده انصاف خارج شده باشد، شاید كمتر كسى تمایل به تصحیح 

یان مواناع هرهنگاى هماه موجا  سال  او یا اظهارنظرى مخالف آن داشته باشاد. ا

قاادرت تفكاار شخصااى، ارا ااه خالصااانه نظاارات و در نهایاات دور شاادن از جاااده 

 شود.عدالت مى

ب : دالیل متفاوتى كاه باه معادودى از آنهاا در ایان كتاانگرىشكاویت و توطئه

اى، پرداختاه شاده باعا  گردیاده كاه ماا در پشات هار حركات و صاحبت و نوشاته

ز جملاه ااى به حاوادث، قضاایا و بدانید و نتوانید نگاه منصفانهاى را نهفته توطئه

 ها داشته باشید. كتاب

شود كاه اگار كساى حتاى ها باع  مى: این ویژگینظری و عمومیت دادنتنگ

د در ی  مورد با ما اختالف نظر و عقیده داشته باشاد، خاط بطالناى بار كال وجاو

 هایش نیابید.ها و نوشتههاو بكشید و دیگر حتى گاه ی  سخن درست در گفت

حرمات نااان و »: حفا  غیراصاولى ح ا  حرمات ناان و نماك و جبااران مابات

ا ممكن است گاه مانع از نقاد منصافانه و ساازنده توساط منتقادى شاود كاه با« نم 

ول اند. به همین مناوال، جباران غیرمعقانویسنده یا شاعر بر سر ی  سفره نشسته

اى در ماااورد یكاااى از یاااا نویساانده شااود كاااه اگااار شاااعرمحباات نیاااز باعاا  ماااى

 همقطاران خود نظر مسااعدى اباراز داشات او نیاز در قیاد جباران قارار گرهتاه و

الوه عها یا اشعار او متقابالً تعریف نماید، چراكه در غیر این صورت از نوشته

ان معرهتى این احتمال هست كاه رواباط دوساتانه آنابر متهد شدن به نامردى و بى

اتى هاى ادباى را در نشارینه مبدل شود. رد پاى این بده و بستانبه روابط خصما

ر پردازند، بیشاتر دها مىكه در خارج از كشور به نقد و بررسى و معرهى كتاب

 توان دید.قال  تعریف و تمجیدهاى دوجانبه و یا انتقادهاى دو جانبه مى
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از  شااود كاه در نقااد یااک كتاااب: گااه مشاااهده مااى  لات ا  پیااام اصاالى وتاااب

اى موضااوع اساسااى مااورد بحاا  در كتاااب غفلاات و بااه مسااا ل جز ااى و حاشاایه

كاه اهمیت در آن پرداخته شود. با توجه باه ایانمطرح شده یا اشكال و ایرادات بى

گردناد، ایان امار ممكان ها از طریق نقد آنها به ماردم معرهاى ماىبسیارى از كتاب

 1است به انحراف خوانندگان بینجامد.

 

*** 

 

 كه هر ی  از خصوصیات مذكور در این بخش به تنهایى قاادرجه به اینبا تو

تاوان تصااور كاارد كااه خواهاد بااود، منتقااد را از جاااده انصااف منحاارف كنااد، مااى

تمامى آنها چه بر سر نقد ساازنده خواهناد آورد. بخصاوص اگار خلقیاات دیگارى 

 ه گارهتنها و كوچا  نشاان دادن یاا نادیادچون مبالغه و اهراط، بزر  كردن عی 

 نقاط قوت و...نیز به آنها اضاهه شود.

الانفس در جامعاه اما باا تماامى آنچاه بیاان شاد، وجاود منتقادین منصاف و سالید

تاوان باه مواناع هرهنگاى آورد كاه ماىوجود مىكنونى ایران، این امید را در دل به

اى را جاایگزین ماوازین موجود غال  آماده و ضاوابط و معیارهااى اخاالق حرهاه

چنااین اهااارادى گااى بنیاااد شاااده باار نااااامنى، نااابرابرى و رواباااط نمااود. ایااانهرهن

رغد زیستن در شرایط نامناس  اجتماعى به خااطر داشاتن خصوصایاتى كاه على

                                                 

ا ار آقااى صاادق زیباا كاالم داشاتد. ایان كتااب  «ماا چگوناه ماا شادید»چندى پیش نگاهى باه كتااب . 1

تارین نقااط ضاعف ماا یعناى اشاتباه و تقصایر را باه گاردن دیگارى یاا ساىخواننده را باه یكاى از اسا

كناد. متأساافانه بعضااى از نقدكنناادگان دیگاران انااداختن در قشاار سیاساتمدار و روشاانفكر متوجااه مااى

مانادگى كتاب باه جااى ایساتادن در كناار نویسانده و كما  و همراهاى باا او در رابطاه باا علات عقا 

ابال او ایساتاده و بااا صارف وقات و دقات هاراوان هقاط در پاى ایاان جاویى باراى آن در مقماا و چااره

گااویى شااده تاا بااا مطاارح و احیاناااً باازر  رهتاه بودنااد كااه نویساانده در كجاااى كتاابش دچااار تناااقض

آن بتوانند خط بطالناى بار تماامى دساتاوردهاى نویسانده بكشاند. ایان نحاوه برخاورد كاه خاود  کردن

 .انجامدمی ماندگى بیشتر مات به عق ماندگى ما بوده در جامه علمعلول عق 
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تاوان منتسا  جز به هطرت سالد، محیط مساعد خانواده یا تركیبى از ایان دو نماى

تمااامى هاااى نااوین هرهنگااى، سیاسااى و اجتماااعى در دانساات، پیشااگامان حركاات

 جوامع نابسامان هستند.

 

 وگوهاها، مشاهیات و گ تنكته

 

 ا  ویامینشان بگویم؟

و  چند ماهى از چاپ كتاب اول گذشته بود كاه دوساتى از ایاران باه مان تلفان كارد

 از واكنش مردم نسبت به كتاب از من پرسید.

ه عاالوبه او گفتد تیراژ بسیار كاد كتااب و عادم امكاان معرهاى و توزیاع آن باه

ن عادم عالقااه ماردم بااه كتاااب و كتاابخوانى باعاا  شاد كااه تعااداد كماى از اهااراد ایاا

ده شمارى با تماامى مطالا  عناوان شاكتاب را مطالعه کنند كه از آن میان انگشت

 در آن مواهق بودند و اکثریتی با تمامی آن مخالف. 

را مادر میان مخالفین اهرادى بودند كه چاون كتااب باا ناام خادا آغااز شاده باود 

ه اى باراى شناساایى مخالفاان؛ بودناد كساانى كااللهى دانساتند و كتااب را تلاهحزب

ام ام، مارا جاساو  خواندناد و اتهاوقتى دانستند براى ادامه تحصایل هرساتاده شاده

ا كاه گفتاه باودم باخااطر ایانچند هقره قتل را نیز بر من بستندت بودند آقایانى كه باه

همینیسات )طرهاادار زناان( خواندنااد و بودنااد تار باشااند، ماارا همسرانشاان مهربااان

هااایى كااه بااه ایاان دلیاال كااه گفتااه بااودم، حقااوق زنااان را بایسااتى در جایگاااه خاااند

خودشااان بااه آنااان تفااویض كاارد و نااه بااا تباادیل كااردن آنهااا بااه ماارد، ماارا اماال و 

ن را مانده نامیدند. بودند كسانى كه پس از مطالعه هقط چند صفحه از كتااب آعق 

 حكد كلى ضاله بودن برایش صادر كردناد و نیاز بودناد معادودى كاه هقاطبستند و 

 به استناد گفته دوستانشان با كتاب مخالفت كردند.

زباان تلفان كردنااد؛ یكاى از آناان اظهااار هموطناانى نیاز باه رادیوهاااى هارساى
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داشت كاه در تماامى كتااب یا  جملاه درسات نیاهتاه اسات. دیگارى گفات كتااب را 

تار از او كساى باود كاه باه خاااطر باا آن مخاالف اسات و جالا نخواناده اسات، اماا 

اختالف نظرى كه ما بار سار یا  هایلد ساینمایى داشاتید، یعناى عادم عالقاه مان باه 

 هیلد مورد عالقه او كل وجود من و به تبع آن كتاب را زیر سزال بردت

از همااوطنى كااه دسااتى باار قلااد داشاات و بیشااتر عماارش را در اروپااا سااپرى 

ز باه مان ید كه در خالل ی  مكالمه تلفناى باا لحناى آرام اماا تهدیادآمیكرده بود بگو

هااى جلاد خااطر مشاابهت رنایگفت كه این توانایى را در خود سرا  دارد كه باه

ان اى علیاه مان نوشاته و هموطناهاى پرچد آمریكا و اساترالیا مقالاهكتاب با رنی

 را علیه من بشوراند.

در سیدنى بگوید كه ضمن ارسال كتاب  از گوینده رادیوى سراسرى ایرانیان

را باه ماردم معرهاى نمایاد، اماا هنگاامى از او خواسته بودم در صاورت امكاان آن

زبااان محلااى بااا ماان قاارار مصاااحبه كاه دانساات یكااى دیگاار از رادیوهاااى هارسااى

گذاشته است از معرهى كتاب امتناع كرد. یاا از گویناده رادیاوى محلاى بگاوید كاه 

او در میان گذاشاتد باا لحناى تهدیادآمیز باه مان گفات اگار كتااب، وقتى مسئله را با 

اول از طریق رادیوى سراسرى معرهاى شاود او نیاز از مصااحبه باا مان معاذور 

 1خواهد بود.

گوناه توضایحى از مان هاصاله گرهتاه از دوستان صمیمی بگوید كه بدون هیع

 و سپس با من قطع رابطه كردند. از كدامینشان بگوید 

 گوییگویی، نبینیم وه مىمىببینیم چه 

نخستین نقدى كه توسط هموطنى اهل قلاد و میانساال در یكاى از نشاریات هفتگاى 

خلقیاات »هایى بود كه از كتااب ایرانى سیدنى به چاپ رسید در رابطه با نقل قول

                                                 

هاااى خاود بااا اعتاراض بااه تحاات الزم باه تااذكر اسات كااه گویناادگان ایان رادیوهااا در اكثار برنامااه. 1

گذاران را محكااوم كااارده و از آزادى و تهشااار بااودن نویسااندگان ایرانااى در داخاال كشااور، سیاساا

 تنددهخواهى سر مىطلبى و عدالتو نداى حق کرده دموكراسى دهاع
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همااوطن  در ایاان كتاااب شااده بااود. ایاان نوشااته محماادعلى جمااالزاده« مااا ایرانیااان

كارده پاس بیشتر عمرش را در اروپا زنادگى ماى نوشته بود، چون آقاى جمالزاده

اى نداشاته و چااون عالقاه نداشاته، بنااابراین گوناه عالقاهباه ایاران و ایرانیاان هاایع

ورزى باوده و ماان نبایااد از ایشاان نقاال قااول هااایش از سار كینااه و غاارضحارف

 ام.كردهمى

*** 

 

كااه ممكاان اساات كسااانى از میااان خوانناادگان ایاان كتاااب نیااز بااا توجااه بااه ایاان

بلكه به شخص من كه مانند ایشاان در  اعتراض مشابهى نه تنها به آقاى جمالزاده

كند داشته باشند بایاد بگاوید كاه باه بااور مان ناه باودن خارج از كشور زندگى مى

باه ایاران و ایراناى اسات و ناه نباودن در ایاران نشاانه عادم در ایران نشان عشاق 

عالقه به ایران است. از طرف دیگر نه دوست داشتن شاخص، كشاور یاا چیازى 

دلیل برحق بودن قضاوت ما درباره آن است و ناه عادم عالقاه ماا دلیال نادرساتى 

خلقیاات »قضاوت ما. نكته قابل توجه دیگر این اسات كاه اگار آن زماان كاه كتااب 

تار و چاپ شده بود به جاى برخوردهایى از این دسات كماى اصاولى« ایرانیان ما

هااى او تر با آن برخورد شده و به جاى حمله به شخص نویسنده به حرفمنطقى

صاد و چهاراى آن روز به ایان كتااب گردید، آن كتاب صد و چند صفحهتوجه مى

ن كتااب نیاز هماین گوناه طور حتد اگر با ایشد. بهاى امروز تبدیل نمىچند صفحه

اى در رابطه با خلق و خاوى ماا صفحه 600برخورد شود، چند دهه دیگر كتابى 

به نگارش در خواهد آمد و این امر تا روزى كه ماا باا عادل و انصااف كالهماان 

رو شاادن باا خااود و حال مشااكالتمان را نیااابید، را قاضاى نكنااید و جساارت روبااه

 ادامه خواهد یاهت.

 شینک میاچالً د مان خ

همااه از آزادى و یكاى از هموطنااان رو بااه ماان كاارد و بااا خشااد گفاات: تااو كااه ایاان
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هاااى پناهجویااان در دانااى در كماوحقاوق انسااانى در ایان كشااورها گفتاى، آیااا ماى

هماین كشااورهاى ماادرن، چااه رهتارهاااى غیاار انسااانى بااا پناهناادگان جهااان سااوم 

هاا تااا مرهاق باه خااون ریكاایىهاا و امداناى دسات ایان اسااترالیایىكنناد  آیاا مااىماى

داناى كاه بهااى اناد، آلاوده اسات  آیاا ماىهاایى كاه اشاغال كاردههاى سرزمینبومى

داناى چارا در آبادى این چند كشور، خرابى بقیه كشاورهاى جهاان اسات  اگار ماى

 اى به این چیزها نكردى كتاب خود اشاره

كاااه جنایاااات  داناااد ایااان اساااتداناااد اماااا آنچاااه را كاااه نماااىگفاااتد: اینهاااا را ماااى

هاى این كشاورها چاه ارتبااطى باا موضاوع اصالى ایان كتااب كاه ا ارات حكومت

 كند هاست پیدا مىعدالتى بر رهتار ما انسانهقر و ناامنى و بى

 هایمان چیزى در كتابت نگفتى گفت این را قبول دارم، اما چرا از خوبى

شااكى و هاااى بهداشااتى و پزگفااتد: آخاار اصاال باار خااوبى اساات. بیشااتر كتاااب

انااد و مااا جااایى بااه نااام هاااى درمااان آن نوشااتههااا و راهشناسااى از بیمااارىروان

 گاه ندارید بیمارستان و درمانگاه دارید، اما جایى به نام سالمستان و سالمت

 ها و نقاط ضعف اینها كد گفتى گفت: این هد درست، اما چرا از بدى

هااى هاا و عیا ضاعف هااى اینهاا نباود، گفاتنگفاتد: آخار موضاوع كتااب بادى

 كرد.اینها دردى را از ما دوا نمى

 كردتگفت: اقالً دل ما را كه خن  مى

 با استناد بر ویامیس د یر

ا  اى براهروخته رو به من كرد و با صدایى بلند و خشمنهاى درهد و چهرهبا اخد

ما تحمل اید كه گفت: شما به چه دلیل و با استناد بر كدامین مدر  در كتابتان گفته

 انتقاد ندارید  جوابی ندادم، اما با خود هكر كردم: به همین دلیل.

 دانستماگر مى

خااند همااوطنى را باراى نخسااتین باار در یاا  گردهماایى مالقااات كاردم. بااه دلیاال 

سنجى و حاضر جوابى مشابهى كه داشتید، الفتى بین ما برقرار شاد و هنگاام نكته

Telegram.me/AVAYeBUF

www.AVAYeBUF.wordpress.com

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


 145 اول / بخش

كاه ناام یماان را رد و بادل كاردید. باه محاض ایانهاها و شماره تلفنخداحاهظى نام

مارا روى تكاه كاغاذى كاه باه دساتش داده باودم دیاد باا نگراناى پرساید كاه آیاا ماان 

هساتد. پاس از تاییاد مان گفات، كااش باا شاما « ما چرا چنین شادید»نویسنده كتاب 

زودتر آشنا شده بودم و سپس مانند كسى كه گناهى مرتكا  شاده باشاد باه خااطر 

اى كه با كتااب نشاان داده باود، شاروع باه عاذرخواهى از مان رسختانهمخالفت س

 كردت

 هشیار ا  برچسب خوردن

هااى بعضاى از خواننادگان باه كتااب، توصایه یكى از دوستان با توجه باه واكانش

هاا را از ایان كتااب حااذف كاند. او گفات كاه بااا قااولهاا و نقالكارد بعضاى از واژه

كنناد و اى تو را به یا  خاط هكارى متصال ماىهاستفاده از واژه جامعه طبقاتى عد

اى نیاز خوانناد و عادهاگر آن خط مواهق عقیده آنها نبود، كتااب را تاا باه آخار نماى

و را اى دیگار نیاز تاكنناد و عادهخاطر استفاده از منابع مذهبى همین كار را مىبه

ه كاكى طل  و التقاطى خواهند نامید. به او گفاتد باا تماامى تجربیاات دردنااهرصت

ى پاذیرم، چراكاه امیادوارم باااالخره روزدر ایان رابطاه دارم، توصایه تاو را نماى

 همه به این باور برسید:

 

اى ا  گونااااه وااااه هاااار انسااااانى مجموعااااههمااااان
هاا اسات، هار وتااب و مسالك و ها و چاوتضعف

توانای بار مرامى نیز چنایس اسات و هار وا  ماى
مبناى سهح آگاهى و درك خویش ا  آنها مهلبى 

 .بیامو د یا عبارتى را نقر چول نمایی را

 

 گ تىواش در   افه مى

مان قدر با صراحت در مورد خصوصیات اخالقىهموطنى به من گفت تو نباید این

كاردى یاا حاداقل تعریفاى نیاز از ماا نوشتى. اگر كمى از صراحت خود كاد ماىمى
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او گفاتد كاه باا  شادند. باهخااطر ماىطور حتد خوانندگان كمتار آزردهنمودى، بهمى

گاویى انتقااد كارد. باا تاوان در لفاهاه از لفاهاهداند چگونه ماىنظرت مواهقد، اما نمى

صراحت نگفت كه ما صراحت ندارید، با تعریف و تمجید دروغین از تعریاف و 

تمجید دروغین انتقاد كرد و باالخره باه خااطر نرنجانادن ماردم، نگفات كاه ماا باه 

 زنیدتهایمان را نمىخاطر نرنجانیدن یكدیگر حرف

 اینها هم مشكر دارنی

، تعدادى از هموطنان چه حضورى و چه تلفنى با گفتن این كاه در اینجاا هاد هسااد

خودكشى، طالق و انحراف اخالقى وجود دارد، اینها هد حسادت، بخل، بدخواهى 

گوناه طلبى دارند. این مسا ل محدود به ما نیست و وقتى اینهاا دارناد ماا چو زیاده

 هاى كتاب معترض بودند.توانید نداشته باشید  به نوشتهمى

اى كه ممكن است همین اعتاراض جوابى را كه به این عزیزان دادم براى عده

كند: اوالً اگر عیبى در اینها دیده را به كتاب حاضر داشته باشند در اینجا بیان مى

فاى چاون حساادت، كند و  انیاً خصوصیات منهاى ما را نمىشود، توجیه عی مى

طلباى همانناد خصوصایات مثبتاى چاون گذشات و مهرباانى و طلبى و قادرتزیاده

ها وجود دارد. چیزى كه هست، محیط مناس  سخاوت كد یا بیش در اغل  انسان

هااى منفاى شاده و محایط هاى مثبت و تعادیل یاا كااهش ویژگاىباع  رشد ویژگى

آورد. اما باید دانست كه د مىنامساعد زمینه را براى رشد خصوصیات منفى هراه

تارین شارایط نیاز محیط نیز بدرد محدود و معینى دارد؛ یعنى در بهترین و مناس 

، اینشتین، مادر ترزا یا گانادى نمایاد، ، بتهووننخواهد توانست جمعیتى را موالنا

و استعدادهاى باالقوه هار  المقدور خصوصیات خوببلكه قادر خواهد بود كه حتى

تواند كس را به منصه ظهور برساند. به بیان دیگر، در شرایط مناس  هر هرد مى

بهترین »تواند از من به بهترین، در نوع خودش تبدیل شود؛ یعنى محیط خوب مى

را به « من»گاه نخواهد توانست را بسازد، اما هیع« بهترین شما»و از شما « من

تبدیل كند. علت كمتر بودن بعضى از خصوصیات « من»ا به ر« شما»یا « شما»
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نامناس  اخالقى در میان توده مردم در غرب به خاطر مناس  و مساعدتر بودن 

محایط اجتمااعى آنهاسات. اگاار ماا چشاد بار واقعیااات ببنادید و خودماان را در هاار 

یان شاوید كاه ماا در ارو ماىموردى یكساان یاا بهتار ببیناید باا ایان سازاالت رو باه

ها در ها و شورشكنید  علت آن همه تظاهرات، انقالبكشورهاى پیشرهته چه مى

كشورهاى سنتى و غیر آزاد چیست و چرا در سو یس، سو د، كانادا و... انقالب 

شود  و تازه اگر ما نخواهید این واقعیت را قبول كنید كه اینها در بسیارى از نمى

شادتر و رهاترند، در حقیقت هاتحه امنیت و تر، تر، راضىها از ما متعادلزمینه

كه باع  تفاوت این جوامع با جامعه ماا و حاصال صادها ساال را حكومت قانون 

 اید.تالش و كوشش غربیان است، خوانده

 تمایر به برچسب  دن

شاایعاتى پاس از چااپ کتااب ماا چارا چناین شادید در ماورد وابساتگى مان باه ایاان 

ز راساتى چارا بعضاى ااهتاد. به دوستى گفاتد: باه هاحزب و آن دسته بر سر زبان

هاا را باا متصاال نگاار هساتید، چارا ماا انسااانبعادىانادیش و تا گوناه سااادهماا ایان

هاا، هاا، ماذهبىدهید  ماثالً هنادىت تنزل مىكردنشان به ی  كلمه تا سطح ی  شى

هااااا و تاااااكنون دیااااده نشااااده كااااه دو زن، دو هااااا، كمونیسااااتپوسااااتزناااان، سیاه

ه كاوست، دو هندى و دو مذهبى مانناد هاد باشاند. آیاا یا  كلماه هار قادر هاد سیاهپ

هاا را بااه تصاویر بكشااد  چارا مااا تاارین انساانتواناد ذهنیاات ساادهجاامع باشاد مااى

 توانااد طرهاادار آزادى و عاادالت وتااوانید باااور كنااید و بپااذیرید كااه كسااى مااىنمااى

  امنیت باشد، ولى وابسته به هیع حزب و گروه و خطى نباشد

 ها هستىتخطگفت: پس بگو تو جزو حزب بى

ها ها و جعبهها، بهرىها را روى چوطىبرچسب

 ها.چسباننی نه روی انسانمی
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 اعتراضى روشنگرانه

در یا  گردهماایى هرهنگااى هماوطنى بااه مان نزدیا  شااد و باا معرهااى خاود گفاات 

رده شاادت از مان )یعناى از كتااب( دهااع كااچنادى پایش در جمعاى از هموطناان باه

است. لحن گفتار این هموطن باه ناوعى باود كاه در مان احساا  جباران محبات او 

وجااود آورد و باادین خاااطر از او باایش از حااد معمااول و متعااارف تشااكر و را بااه

 قدردانى نمودم.

یان اى گفات: اگار اگوناهشخصی كه شاهد ماجرا بود به من باا حالات اعتراض

هااع كارده كااه كاار ناشایسااتى شاخص باا محتویااات كتااب مخاالف بااوده و از آن د

ع كرده و اگر با محتویات كتاب مواهاق باوده اسات، در واقاع از بااور خاویش دهاا

ر كرده است. در این صورت، نه از طرف او منتى بایستى در كار باشد و انتظاا

 همه سپا  و قدردانى.جبرانى و نه از جان  شما این

وقع آن هماوطن و واكانش اعتراض بر حق بود و پذیرهتد. در پى یاهتن علت ت

)در  خویش به این دریاهت رسیدم كه چون براى ما دهاع از دوست و آشنا و قدرتمند

 راستاى كس  حمایت و امنیت و یا دهع ضرر( مهمتر از دهاع از حق بوده و این

گر از اگرهته است، بنابراین دهاع اکثر اوقات در ی  رابطه بده و بستانى انجام مى

شته دهاع كنی« حقى» د كه آن حق بر حس  تصادف در راستاى مناهع كسى قرار دا

گیرد. بدین ترتی  مداهع رار مىق« دهاع از شخص»تأ یر تحت« دهاع از حق»باشد 

اش دهاع شده حق انتظار سپا  و قدردانى و جبران دارد و در شخصی که از حق

 :. به عبارت دیگرآیداحسا  دین بوجود می

 

عنوان یك فاع ا  حق را بهبسیاری ا  ما هنو  د

ایاام و در واچااع در جانباایارى ا  ار ش ن ذیرفتااه
 ونیم.حقیقت با ش ص ماق، معامله مى

 بیمار یا مادوم

نویس این كتااب باه مان گفات: یكى از هموطنان مقید در وطن پس از خواندن پیش
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تو مانند كسى هستى كه از كشتى در حال غرقى به قایق نجات رسایده و در آنجاا 

كناد. او در امنیت و آسایش نشسته و براى دیگر سرنشینان كشتى حكد صادر مى

، مارا «تواناد حااكد باشادمحكاوم نماى»گویاد با اشاره به اصلى در قضاوت كه مى

به این دلیل كه خود پرورده همین هرهنگد، هاقاد صاالحیت باراى اظهاار نظار در 

 مورد هرهنگمان دانست.

بااود، تاارى از حاااكد و محكااوم مااىمناساا شااید مثااال طبیاا  و مااریض مثااال 

توانااد طبیا  باشااد، هار چناد ماان باه هاایع عناوان ادعاااى چراكاه ماریض خااود ماى

 طبابات ناادارم، آنهااد باراى بیمااارى كااه درماانش بااه یاا  معجازه نیاااز دارد و ایاان

 معجزه شاید همان آگاهى از بیماارى، تمایال باراى بهباود و تالشاى اسات كاه هار

یماارى داناد كاه باه براه بنمایید. مان خاود را بیماارى ماى ی  از ما بایستى در این

ن باود گونه كه گفاتد ایااى آگاه شده است. علت این آگاهى هد همانخویش تا اندازه

رسایدند. تنهاا تار باه نظار ماىاى وارد شدم كه مردماانش از مان ساالدكه به جامعه

زه محادودم اجاا كارى كه كردم این بود كه سعى كردم تا آنجاا كاه عقال و امكاناات

را در دهااد، علاات بیماارى خااود و سااالمتى نسابى آنهااا را شناسااایى كااند و آن ماى

ز اختیاار كسااانى بگاذارم كااه بیماارى مشااابه بیمااارى مان دارنااد. احتماال زیاااد نیاا

یى داناد كاه شناساایابى اشتباه كرده باشاد و ایان را نیاز ماىهست كه من در ریشه

نظااران بااه كماا  متخصصاین و صاااح  تماامى دردهااا و بررساى همااه علاال آنهاا

هاااى هرهنگاى بااه یاا  هاا كتاااب و درمااان ایان نابسااامانىصاالح و نگااارش دهذى

 در سطح کشور و به كم  صادقانه هرد هرد و درازمدت ریزى همه جانبهبرنامه

 ما نیاز دارد.
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 باب دوم:

فقر و اثرات آن بر خلق و خو و آداب و عادات 
 اجتماعى مافردى و 
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دانااید عااالوه باار طبیعاات، تاااریخ و هرهناای مردساااالر مااا گونااه كااه مااىهمااان

هاا هاى خاصى را انحصاراً برعهده زنان قرار داده است. این مسئولیتمسئولیت

ها و عواطف در زنان باعا  شاده به انضمام باالتر بودن طبیعى سطح حساسیت

باا  ن به آداب و رسوم جامعاه نشاان دهناد.است كه آنان وهادارى بیشترى از مردا

توجاه بااه ایان كااه تاالش در حفاا  ایان آداب و عااادات بخصاوص در جااوامعى كااه 

شدت در حال تغییار و تحولناد، مشاكالت و مصاای  هراواناى را باراى زناان و به

ید آورد، ایان بااب باه زناان جامعاه ایاران تقادوجاود ماىبه تبع آن باراى همگاان باه

 شود:مى

 

یاااااااك جامعاااااااه در گااااااارو شاااااااكوفایى پیشااااااارفت 

استعیادهاى با قوه افراد آن جامعه است. فقر و 
میرانای و ها را ماىنبود عیا ت اجتماعى خالچیت

 دهی.به استعیادها مجال رشی نمى

 

 كااااه پدیاااادشاااا  پراكنااااده خساااابد آن

 

 نبااااااااااااااود وجااااااااااااااه باماااااااااااااادادانش 

 مااااااور گااااااارد آورد باااااااه تابساااااااتان 

 

 تاااااااا هراغاااااااات بااااااااود زمسااااااااتانش 

 (ی)گلستان سعد 

در بااااب اول ا ااارات مخااارب تااار  را بااار خلقیاااات و رهتارهااااى هاااردى و 

لاق و مان مورد توجه قرار دادید و در این باب به ا رات زیانباار هقار بار خجمعى

 خوى و آداب و عاداتمان خواهید پرداخت.

پیشرهت ی  جامعه بدون ش  در گرو رشاد و پارورش اساتعدادهاى ماردم آن 
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و شكوهایى استعدادها عالوه بر امكانات مادى، هكر آسوده و وقت آزاد  جامعه است

اى هقیر باشد و امكانات اناد  آن نیاز باه قیمات محرومیات خواهد. وقتى جامعهمى

اكثریتى در اختیار اقلیتى قرار گیرد، مردم نه تنها نگران آینده خویش خواهند بود، 

ترین مایحتاج زندگى خود ن و ابتدایىبلكه وقت، نیرو و هكر آنها مصروف تهیه اولی

ماناد و ناه شان خواهد شد. براى چنین مردمى ناه دیگار وقات آزادى ماىو خانواده

اى كاه بتوانناد باه خاود و جهاان اطاراف خاود بپردازناد، تفكار كنناد و خیال آساوده

استعدادهاى خویش را كشف و آنها را بارور سازند. اکثریت جوامع هقیر در دایره 

 اند که در آن:ی گرهتار شدهابسته

 

مانایگى علمااى و فقار مااادى یاك جامعااه باه عقااب
مانیگى علمى انجامی و عقبفكرى آن جامعه مى

 شود براى فقر بیشتر.و فكرى خود عاملى مى

 

در چناین جااوامعى مااردم معمااوالً بااراى ایجاااد امنیاات اقتصااادى دوران پیاارى 

ز ایان رو هرزناد در ایان جواماع باه آورناد. اخود، هرزندان بیشترى را به دنیا می

اى كاه بتاوان در پیاری باه آن تكیاه كارد، تعبیار شاده یعنى وسیله« عصاى دست»

شاان كمتار و ها هقیرتر باشاند، امنیات اقتصاادىاست. بدیهى است هر چه خانواده

بنابراین هرزندان بیشترى را طال  خواهند بود. حاصال ایان ناوع مباارزه هاردى 

ها انسان خواهد شد كاه تاا بخواهناد باه عصااى دسات لید میلیونبا هقر منجر به تو

والدینشاان تبادیل شااوند باه غاذا، دارو، بهداشاات، مساكن، آماوزش و تربیاات و در 

نهایت كار احتیاج آنها دارند و چون این امكانات باراى آنهاا هاراهد نیسات، هقار و 

رزنادانى كاه باه تر، هشود. به عبارت روشندنبال آن هساد در جامعه بیشتر مىبه

امیاد عصاااى دسات زمااان پیارى والاادین و برداشاتن بااارى از روى دوش ناااتوان 

وجااود آماده بودنااد، خااود باارى باار دوش آنااان و دیگاران و نهایتاااً جامعااه آناان بااه

بیناید كاه در آن هقار منجار شوند. در اینجا دوباره خود را در دایره شاومى ماىمى
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باعاا  هقاار و هساااد بیشااتر در جامعاااه  بااه تولیااد هرزنااد بیشااتر و هرزنااد بیشااتر

پاذیرد. گردد. اما ا رات منفى این ناامنى مادی و ذهنای باه هماین جاا پایاان نماىمى

خاطر خفتید، هردا و هرداها خستگى و نگراناى خاویش را باا ها پریشانوقتى ش 

تاوانید خود به كوچه و بازار و محال كارماان خاواهید بارد و در آنجاا ناه تنهاا نمی

دل خویش را به كارى كه باه ماا محاول شاده اسات بساپارید، بلكاه آ اار آن ذهن و 

هماااه خساااتگى، دل نگراناااى و ناامیاااادى در رهتاااار و برخاااورد عصااابى و گاااااه 

دهااد، دیگراناى كاه آناان نیااز آمیزماان نسابت باه دیگااران خاود را نشاان ماىتاوهین

اگار چون ما گرهتار همین خستگى و ناامنى ذهنى و آشفتگى روحى هستند، حاال 

گشاایى از كاار نه تمام معنویت كه بخشى از آن را مهر ورزیدن به همنوع و گره

آنها و بخشى دیگر را رها شدن از قید و بندهاى زندگى دنیوى و سیر و سایاحت 

در ملكوت خداوناد بادانید، بادون شا  در هضاایى كاه وصاف كاردید، جاایى باراى 

 قول سعدى:رشد معنویت و اخالق باقى نخواهد ماند كه باز به

 اى گرهتااااااااااار و پایبنااااااااااد عیااااااااااال

 

 دگاااااااار آسااااااااودگى مبنااااااااد خیااااااااال 

 غااد هرزناااد و ناااان و جاماااه و قاااوت 

 

 باااااااازت آرد ز سااااااایر در ملكاااااااوت 

 سااااااااازمهماااااااه روز اتفاااااااااق ماااااااى 

 

 كااااه بااااه شاااا  بااااا خااااداى پااااردازم 

 بنااااادمشااااا  چاااااو عقاااااد نمااااااز ماااااى 

 

 1چااااااااه خااااااااورد بامااااااااداد هرزناااااااادم 

دم باااوده، اماااروزه بهداشااات، و اگااار در گذشاااته غاااذا مهمتااارین نگراناااى مااار 

                                                 

در هنگام نوشتن ایان مطلا  جاواب سازالى را یااهتد كاه از بادو ورودم باه ایان كشاور ذهاند را باه . 1

خود مشاغول داشاته باود. ایان سازال در رابطاه باا تأكیادى باود كاه مردماان ایان دیاار بار دلچسا  و 

-A nice cup of coffeeگوارا بودن هر چیز حتى ی  هنجااى چااى یاا قهاوه در عباارت مصاطلح  

teaام هرگاز متوجاه پرسیدم چرا من كاه هازاران باار در زنادگى چااى نوشایدهكنند. از خود مى  مى

و حاال و  ام و از هایع هماوطنى نیاز حرهاى از آن باه شایوهبخشاى آن نشادهاین همه زیباایى و لاذت

ای هاههماد كاه ناه تنهاا درگیارى ذهناى باه خااطر ناامنیكنند نشنیدم. اكنون مىهوایی كه اینان ادا مى

سه گانه بلكاه یا  عمار در جهات اباراز احتارام باه دیگاران درو  گفاتن، حارف و عقیاده و احساا  

را در كاانى دل پنهااان كااردن، خااود نبااودن و ماساا  باار چهااره داشااتن انسااان را از ههااد و دریاهاات 

 كند چه رسد به در  گوارایى هنجانى چاى. هاى جهان هستى محروم مىبسیارى از زیبایى
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ها اضاهه کارد. توجاه باه ایان نكتاه آموزش، مسكن و... را نیز باید به این نگرانى

شود جاایى باراى رشاد معنویات و اخاالق وجاود ضرورى است كه وقتى گفته مى

نخواهد داشت، الزامااً بادین معناا نیسات كاه معنویات باه كلاى از جامعاه رخات بار 

ورد نظاار اساات كااه چنااین شاارایطى مناساا  رشااد و بناادد، بلكااه ایاان مفهااوم مااماى

كاااه وجااود هقااار در جامعاااه را تقویاات اخاااالق و معنویاات نیسااات. در نهایااات ایاان

طاور كاه اگار باه ماداواى تاوان شابیه یا  مركاز عفاونى در بادن دانسات. هماانمى

گیارد، باا عفونت بدن پرداخته نشود، سالمت تمام بدن در معرض خطر قرار ماى

جادى نشاود، هسااد و عفونات حاصال از آن )اعتیااد، دزدى،  هقر نیز اگار مباارزه

هحشاا، جنایات و آ اار رواناى متعاقا  آن( دامان تماامى ماردم جامعاه را باه ناوعى 

 گوید:خواهد گرهت. شاید سعدى آنجا كه مى

 آدم اعضااااااااى یااااااا  پیكرنااااااادبنااااااى

 

 كاااااه در آهااااارینش ز یااااا  گوهرناااااد 

 چاو عضااوى بااه درد آورد روزگااار 

 

 نااااااد قااااااراردگاااااار عضااااااوها را نما 

نى تاوان باه هقار جهاااشاره به همین مطل  داشته باشد. این مسئله را حتى ماى 

ر دنیاز تعماید داد كااه پیامادهاى نااگوار آن كشااورهاى  روتمناد را از آسای  خااود 

 امان نگذاشته و نخواهد گذاشت.

 كن كردن هقار در محلاه، شاهر و جامعاهدر  این مسئله ما را به اهمیت ریشه

ریازى صاحیح و یابى به آن باه برناماهسازد كه بدون ش  دستمى و جهان واقف

عناوان یا  به كم  و همكارى صمیمانه همگى ما ـ چاه در مقاام مسائول و چاه باه

 عنوان عضوى از جامعه انسانى ـ نیاز دارد.شهروند مرهه و چه به

 تعویض جایگاه علت و معلول

پارورى ماذموم و تنبلى و تاندر ادبیات و هرهنی تمامى ملل از جمله هرهنی ما 

تالش و كار از ارزش واالیى برخوردار بوده است. به این دلیل كه تنبلى به هقار 

شاود اماا كاار و تاالش در اكثار مواقاع باه و هقر به ناتوانى و نیازمندی منجار ماى

ناه تنهاا باارى  ،انجامد. هرد تواناا از نظار ماالیكس  مال و آن نیز به توانایى می
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ه خاویش نیسات، بلكاه ایان قادرت را دارد كاه از داشاته خاویش در بار دوش جامعا

راه كما  باه دیگاران و جامعاه خاود اساتفاده نمایاد، باارى از روى دوش دیگااران 

رساد كاه بردارد و از این راه احترام و شأن اجتماعى كس  نماید. اما به نظر ماى

كاه ایانتدریى معلول جاى خویش را با علت عوض كرده اسات؛ یعناى باه جااى به

خااطر آن نصای  شاخص ارزش به كار و تالش تعلاق گیارد و آبارو و احتارام باه

شاود، آبارو باه حاصاال کاار یعناى پاول و  ااروت داده شاده اسات. باه همااین روال 

پرورى نیز جاى خاود را باه ناپساند باودن هقار داده اسات؛ مذموم بودن تنبلى و تن

رایط نابساامان و غیار پارورى بخصاوص در شاداناید تنبلاى و تاندر حالى كه مى

قانونمناادى كااه باار بساایارى از جوامااع كنااونى حاااكد اساات، الزاماااً منجاار بااه هقاار 

شااود )باارای مثااال داللااى یعنااى خریااد و هااروش زمااین و ماشااین و همچنااین نمااى

قاچااق و حتاى دزدى كاه نیاااز باه تاالش و كاار چناادانى نادارد باه حصاول  ااروت 

باه از باین رهاتن هقار و تجماع  اروت انجامد( و كار و تالش نیز همیشه منجار مى

كناد، اماا یا  گردد )ماثالً كشااورزى كاه تماام مادت ساال در مزرعاه كاار ماىنمى

دهد(. ایان تعاویض علات و معلاول سرماى ناگهانى تمام محصول او را بر باد مى

آبرویااى یعناى آباارو و احتارام را در گاارو داشاتن  ااروت دانساتن و نااادارى را باى

وجااود آورده شاامار اخالقااى را در جامعاه مااا بااه   باىخوانادن مشااكالت و مصااا

 است كه در این باب به آنها خواهید پرداخت.

در ایاان قساامت مشااااهده خااواهید کاارد کاااه چاارا و چگونااه رهتارهاااا، آداب و 

رهتاه عاداتی که در تحت هشار هقر و در جهت مقابله با آن میاان اجاداد ماا شاکل گ

 نسل حاضر نیز که در رهااه ماادی بساربودند با همان شدت در میان گروهی از 

برنااد، رایااى هسااتند و بااه عبااارتی چگونااه آداب و عااادات مااا را در اسااارت می

 گیرند. خویش می
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 هاى فقر:نشانه

: این عادت بین ما بیشتر در قدید و شااید هاد اماروزه مذموم بودن  گی وردن نان

برداشااته و حتااى  بینااید آن راوجاود دارد، هنگااامى كااه تكااه نااانى روى زمااین مااى

گاذارید. ایان هاا ماىهااى دیاوار خاناهگاهى بوسیده و در جااى بلنادترى مانناد هاره

دور پذیرهته كه در ی  جامعه هقیر، لگاد كاردن و باهعمل به این علت صورت مى

اى سایر كارده یاا شااید از اى را تاا انادازهتواناد گرسانهاى ناان كاه ماىانداختن تكه

 1شده است.ت و گناه محسوب مىمر  نجات دهد، كفران نعم

 

اى : متااداول بااودن ایاان اصااطالح در جامعااه نشااانهح اا  حرماات نااان و نمااك

ى طاور حاتد اگار كسادیگر از هقر شدید و اهمیت غذا در جامعه ما باوده اسات. باه

كاارده ایاان انتظاار را داشااته كااه او سپاساگزار ایاان رهتااار اى را ساایر ماىگرسانه

 ر حق او نكند. انسانى باشد و كار ناروایى د

این که امروزه مر  در ا ر گرسنگی براى گروه كثیرى از باین رهتاه اسات 

را  كماكان دعوت شدن به ی  ناهار یا شام را برترین نشان محبت دانسته و خاود

پدیاده  دهاید ، میتواناد ریشاه در همایندر قید جبران هیع محبتى مانند آن قرار نمى

ون حفا  ایان حرمات از طریاق جلا  رضاایت داشته باشد. عالوه بار ایان کاه اكنا

گاردد چراكاه بیاان هایى كه در بااب اول ذكار آن رهات، حفا  ماىمیزبان به روش

 شاود. هماین مسائلهتر از گلى به او، نم  خورى و نمكدان شاكنى تعبیار ماىناز 

ان اى از دعوت اهراد به شاام و ناهاار باراى رسایدن باه اهداهشاباع  شده كه عده

 ه اصطالح دهان آنان را ببندند.سود جویند و ب

 

                                                 
ایاد. بادین تواناد احتارام و ارزشاى باشاد كاه باراى كاار و تاالش قایال باودهاین عمل ماى دلیل دیگر. 1

معنا كه نان، حاصال كارهاایى چاون كاشاتن باذر، آبیاارى و مراقبات، برداشات، جادا كاردن داناه از 

كاه، آرد كردن دانه، خمیر كردن آرد و پختن است و در واقاع ماا باا لگاد كاردن یا  تكاه ناان، ناه آن 

 اید.همه رنى و تالش انسانى را پا  نداشتهكه اینتكه نان 
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اصارارى كاه اماروزه باین ماا باراى پرداخات  اصرار در پارداختس پاول  اذا:

گیرد كه انساانیت بار كساانى كاه از وضاع پول غذا شایع است، از آنجا نشأت می

کاارده کاه هقارا را تغذیااه کنناد یاا پااول اناد، حکاد میماادى بهتارى برخاوردار بااوده

ان یناد. چاون ایان عمال در آن زماان انساانی باوده و نشاغذاى آنان را پرداخات نما

کنید. علات انکاار شاخص مقابال ما امروزه به این کاار مباادرت مای ،سخاوتمندی

باه  هد به این دلیل است که در او احسا  ناداری یا کد داری و به ناوعی حقاارت

آورد، چااون همااانطور کااه گفتااه شااد، دارناادگی معااادل آبرومناادی تلقاای وجاود ماای

ک در ود و نداری معادل هقدان آن. اگر شما با کسی به خریاد برویاد، هایع یاشمی

ورزناد، اماا هماین کاه باه غاذا پرداخت پاول هایع کااالیی باه یکادیگر اصارار نمی

رسد هر یک اصرار دارد حساب شخص دیگر را بپردازد و باه اصاطالح او می

 را میهمان و شاید ناخودآگاه مدیون کند و بدهکار.

 

ى : از آنجایى كاه كمباود غاذا معماوالً باه الغاردن چاچى و سالمتىمتراد  بو

شود و تغذیه خاوب باه تر به سوت تغذیه و بیمارى منجر میو در مراحل پیشرهته

انجامااد، در قاادید و هااد اكنااون نیااز در بساایارى از مناااطق چاااقى و سااالمتى مااى

دید و كااه در قااشااود. علاات ایاانكشااور، چاااقى و سااالمتى بااه یاا  معنااا گرهتااه مااى

دنبال دختران چاق براى ازدواج باا پسرانشاان ها بهاکنون در روستاها خانوادههد

گونااه تعبیاار شااود كااه الغاار بااودن نشااانه كمبااود غااذا، هقاار توانااد ایاانهسااتند، مااى

آن  وخانواده و محترم نبودن آنان و به همین ترتی  چاقى نشاانى از تغذیاه خاوب 

 محترم بودن آنان بوده است. نیز شاخص  روتمند بودن خانواده یعنى

 

اى از تغذیاه خاوب و : سرخى گوناه نشاانهسرخ نگاه داشتس صورت با سیلى

تغذیه خوب مستلزم داشتن  روت و آن نیز نشان آبارو باوده اسات. ایان اصاطالح 

گذارنااد كساى از هقرشاان بااخبر شااود، رود كاه نماىدر ماورد كساانى باه كااار ماى

دارند تاا از ایان راه د كه شده سر  نگاه مىیعنى صورت خود را حتى با سیلى ه
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 كس  آبرو کنند.

رساد ایان اصاطالح : باه نظار ماىآفتابه  گس ه ت دست، شام و ناهار هیوى

كارده و وجود آمده باشد كه چند خاانواده از حیااط مشاتركى اساتفاده ماىاز آنجا به

هاا وادههایشان را در كنار حوض مشتركى بشویند. این خااناند ظرفمجبور بوده

اناد، اماا در جهات حفا  خاوردهاى ماىهار چناد كاه باه علات هقار غاذاى خیلاى سااده

اناد تاا باه شساتهآبروى خود ظروف زیادى را با خود به حیاط برده و آنهاا را ماى

 اند.همسایگان نشان دهند كه غذاهاى متنوع و زیادى صرف کرده

 

چربای موجاود تار باودن : غذاهاى چارب باه دلیال دیار هضادچرب وردن سبیر

داشته؛ به هماین جهات تصاور بار ایان در آن مدت بیشترى مردم را سیر نگاه مى

بوده كه از منبع غذایی بیشترى برخوردار است. سابیل چارب نشاانی از خاوردن 

غااذاى چاارب و آن نیااز دلیلاای باار دارناادگى و تشااخص هاارد بااوده اساات. هقاارا در 

اصااطالح چاارب كااردن  1انااد.كااردهراسااتای آبااروداری، ساابیل خااود را چاارب مااى

سابیل كاه امااروزه باه منظااور راضاى کاردن اهااراد باراى انجااام كاارى از طریااق 

تواناد شاود، ماىدادن پول یا رشوه یا حتى شام و ناهار حسابی به آنها استفاده ماى

 ریشه در همین مسئله داشته باشد.

كااش یا  میهماان »: اصاطالح رابهاه میهماان داشاتس و  اذاى سایر خاوردن

                                                 

در دهتاار سااوم مثنااوى در داسااتان چاارب كااردن ماارد الهااى لاا  و ساابلت خااود را هاار بامااداد بااه . 1

 پوست دنبه... چنین آمده است:

 پوساااات دنباااااه یاهااااات شخصاااااى مساااااتهان

 

 هااااار صاااااباحى چااااارب كاااااردى سااااابلتان 

 در میااااااان منعماااااااان رهتاااااااى كاااااااه مااااااان 

 

 م در انجمااااااانالاااااااوت چرباااااااى خاااااااورده 

 دساااااات باااااار سااااااابلت نهااااااادى در نویاااااااد 

 

 رمااااااز، یعنااااااى سااااااوى ساااااابلت بنگریااااااد 

 كاااااین گاااااواه صااااادق گفتاااااار مااااان اسااااات 

 

 ویاان نشااان چاارب و شاایرین خااوردن اساات 

یااز دسات باار ساابیل كشاایدن بااه نشاانه تمكاان و تفاااخر نیااز كااه در مثناوى بااه آن اشاااره رهتااه اساات ن 

 ن دیگران به آن باشد.تواند به بهانه پا  كردن چربى و متوجه كردمى
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رساند كاه در گذشاته ماردم ماا ؛ این معنا را مى«ا ی  غذاى سیر بخوریدبیاید تا م

اناد كاه خودشااان سایر بخورناد، اماا در راساتاى حفا  آباارو قادر نداشاتهمعماوالً آن

اناد و باه بركات وجااود دیاادهتارى تهیاه ماىباراى میهماان خاود غاذاى بهتاار و كااهى

 اند.هخوردمیهمان اهراد خانواده نیز در آن روز غذاى كاهى مى

تر : پلو غذایى باوده كاه همگاان قاادر باه تهیاه آن نباوده و بیشا باس پلوخورى

 شاده اسات. اهارادى نیاز كاه باه میهماانىهاا باراى حفا  آبارو تهیاه ماىدر میهمانى

اناااد در جهاات نشاااان دادن دارایاااى خااویش لباااا  ناااو و تمیاازى باااه تااان رهتاااهمااى

در حضااور دیگااران  انااد. پوشاایدن لبااا  مرتاا  و نااو كااه امااروزه نیاازكااردهمااى

ها رسد است نیز نشان و نمایشى از دارایى شاخص یعناى بخصوص در میهمانى

 محترم بودن اوست.

ماام تتاوان دیاد كاه تقریبااً : با ی  نظر مىجایگاه ویژه  ذا در نذرهاى مذهبى

ش آمراسد و نذرهاى مذهبى مانناد ناهاار عاشاورا، سافره ابوالفضال، خاتد انعاام، 

 ر، شااله زرد، حلااوا و قربااانى كااردن گوساافند همااه بااا خااورد والعاباادین بیمااازیان

خورا  سر و كار دارد؛ یعنى هماه آنهاا در راساتاى سایر كاردن گرسانگان و باه 

 عباارتى اطعاام مسااكین باوده اسات. امااا اماروزه در بسایارى از ایان ناذرهاى بااه

اصاطالح ماذهبى میزبااان باا تهیاه دیاادن اغذیاه و اطعماه متنااوع و هاراوان  ااروت 

هاا  د را به نمایش گذاشته و میهماناان نیاز باا نماایش متقابال جاواهرات و لبااخو

 كنناد و از تنهاا چیازى كاه در آنجاا خبارى نیسات مسااکین و اطعاام آنااانچناین ماى

 است.

تین : با توجه به ایان كاه نخسانیم سیر وردن وودوان چبر ا  رفتس به میهمانى

هت حف  آبروى خاود قبال از نشان هقر، گرسنگى است، بسیارى از مادران در ج

 خورانیاده یاا باه آنهاا سافارشهااى خاود مقادارى غاذا ماىرهتن به مهماانى باه بچاه

 ها نزنند.اند كه دست به غذا و سایر خوراكىكردهمى

: طبیعتااً وقتاى گرسانگى نشاانه هقار و گذاشتس مقیارى ا   اذا در تاه بشاقاب

هاا ذا در ته بشقاب در میهماانىآبرویى باشد، باقى گذاردن مقدارى غهقر نشانه بى
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اى حتااى در اى از دارناادگى و شااأن شااخص محسااوب شااود. عاادهتوانااد نشااانهمااى

 كنند.ها نیز این مسئله را رعایت مىرستوران

 و: باه دلیاال هقار و داشااتن هرزنادان زیاااد داشاتس اتااچی بااه ناام میهمااان خاناه

هاا ى از خاانوادهآبرویى كاه در گارو وجاود ماواد خاوراكى در خاناه باوده، بسایار

رتا  مخاناه داشاته و اماروزه نیاز دارناد كاه معماوالً تمیاز و اتااقى باه ناام میهماان

هاااا در آنجاااا نگهااادارى باااوده و میاااوه و شااایرینى و آجیااال دور از دساااتر  بچاااه

شاود. باا بهتار گردد. درب این اتاق معموالً قفل و هقط با آمادن میهماان بااز ماىمى

ساااالن »باااه « خاناااهمیهماااان»و « ساااالن»باااه « اتااااق»شااادن وضاااع ماااادى ماااردم 

ذیاه تارین ناام باراى آن ساالن تغتغییار ناام داد كاه باه نظار مان باا مسامى« پاذیرایى

گیارد، تغذیاه میهماناان جاا صاورت ماىترین كارى كه در آناست، چراكه اساسى

اسات. رابطااه غااذا باا آباارو كااه از گذشااتگان ماا بااه مااا باه ارث رساایده اساات، تااا 

نى مروزه نیز هایع چیاز باه انادازه نباودن غاذا، میاوه و شایریبدانجاست كه حتى ا

شاود، باعا  خجالات و از باین در خانه هنگامى كه كسى سر زده وارد منزل ماى

 گردد.رهتن آبروی ما نمى

ر هاى هقیر در جهت حف  آبارو مجباو: طبیعتاً خانوادههمه چیز براى دیگران

ر چیاز خاوب دیگارى را )كاه اند نه تنها غذاى خوب بلكه ظروف خوب یاا هابوده

اى راحتى آن را جایگزین کنناد(. هقاط بارتوانستند بهدر صورت از بین رهتن نمى

 كه میهمان دارند، حف  نمایند. این روش در تكارار خاود چناان باه صاورتزمانى

هاااى مرهاه باااوجود شاود بعضااى از خاانوادهعاادت در آماده كااه اماروزه دیااده ماى

هااى مالماین هااى آشاپزخانه، از بشاقابر قفساهداشتن چناد سارویس غاذاخورى د

 هاى پالستیكى براى خود استفاده كرده و ظروف شی ،رنی و رو رهته و لیوان

لباا  شاای  و هاار چیاز بهتاار را بااراى زماانى كااه میهمااان دارناد یااا بااه میهمااانى 

ه گذارند. ایان حفا  آبارو و هماه چیاز باراى دیگاران تاا آنجاا در جامعاروند مىمى

ز او ادوانیده كه وقتى یكاى از اهاراد خاانواده لباا  مرتباى بار تان كارده ما ریشه 

 خواهى بروى پرسید: كسى قرار است بیاید یا جایى مىمى
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:  نای و حبیاب خایا باودن اومیهمان تلقى وردن هار وا  واه در خاناه را ماى

آوریاد و او را زند میهمان به حساب ماىاین كه هركس امروزه در خانه ما را مى

 ،هاایى برگاردد كاه هقار شادیدتواند به زماانخوانید مىاصرار زیاد به داخل مىبا 

كشااانیده كااه مااردم را بااراى دریاهاات غااذا بااه در خانااه یكاادیگر و یااا كسااانى مااى

در جهات حفا  غارور ایان اهاراد آناان را مهماان  1اناد.وضعیت مادى بهترى داشاته

كاارى در جهات رضاایت  خواندند و سیر كردن آنهاا راو مهمان را حبی  خدا مى

اناد. ایان اعماال در شارایط آن روزگاار و حتاى اماروزه نیاز در دانساتهخداوند مى

جاهایى كه همان شرایط برقرار است كارى بسایار پساندیده و انساانى اسات. اماا 

چنان در تكرار و تمرین در میان ما به صورت عاادت در آماده چنین کارهایی آن

هقار و گرساانگى حاداقل بااراى قشاری مطاارح  اسات كاه امااروزه كاه دیگاار مسائله

زناد باه كاار اى باه در خاناه ماىنیست، همین سب  و سیاق در مورد كسى كه تقاه

ایاان حركااات واعمااال در ذهنیاات و هرهناای مااا چنااان معنااا و  2شااود.گرهتااه مااى

اند كه باوجود تمام مشكالتى كاه اماروزه در مفهومى یاهته و چنان جایى باز كرده

رو ولااوژى باه خاااطر هماین تعارهاات و تكلفااات باا آن روبااهعصار سارعت و تكن

هساتید، اگار بااه در منازل كساى بااروید و حتاى تماایلى نیااز باراى باه درون رهااتن 

نداشته و تشانه یاا گرسانه هاد نباشاید از دعاوت شادن باه درون احساا  رضاایت 

                                                 

هاااى هااى غاارب تهااران سااالمان خااود بااه خااوبى بااه خااطر دارم هنگااامى كااه در یكااى از محلااه. 1

ماادرم  ،آمادهار وقات در خاناه ماا )صااحبخانه ماا( باه صادا در ماى ،كردمكودكى خود را سپرى مى

تمااً هقیارى پشات گفات كاه حداد و باا اطمیناان خااطر ماىمقدارى غذاى مانده یا نان بیات به دستد ماى

 در است و اكثراً همچنین بود. 

خااورد باه ایان دلیاال كاه در ایاان ایان عاادت هرهنگااى ماا در كشاورهاى ماادرن بیشاتر بااه چشاد ماى. 2

باه دلیال رهااه و  ،هااى قادید رساد باودهكشورها چنین چیازى اصاالً رساد نیسات و اگار نیاز در زماان

ا بخصااوص در اوایاال ورودمااان باااه امنیاات نساابى اقتصااادى از بااین رهتااه اسااات. بساایارى از ماا

اى كاه خاواه هروشانده ،زنادماان ماىاى باه در خاناهكشورهاى مدرن بنا بر عادت هر كس كه ضاربه

اى كاه سازالى دارد و یاا مبلغاین ماذهبى را باا اصارار براى هروش كاالى خود آمده و خواه همسایه

رساد در عاین حاال باه نظار ماى ،دكنید كه باه آنهاا چیازى بخاورانیبه درون خانه كشانده و تالش مى

 كه نیازى ناخودآگاه در ما براى ا بات محبت و بخشایندگى خویش نیز وجود دارد. 
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كنااید، چراكااه ایاان عماال نیااز احتاارام خوانااده شااده اساات و عاادم انجااام آن را مااى

كاه از نماایید. باه بیاان دیگار در حاالىامى یا عادم عالقاه باه خاود تلقاى ماىاحتربى

شویدت در این رابطه نیز دیاده تعارهات عاجزید اگر تعارهمان نكنند نیز آزرده مى

 اید.اى گرهتار آمدهشود كه ما در اسارت حلقه بستهمى

 : بااا كمتار شادن هقاار و بهتار شادن وضااعرفات و آمای یاا باایه و بساتان  اذایى

هااا تغییاار و تنااوع چناادانى ایجاااد نگردیااده، بلكااه مااادى مااردم در نااوع ساارگرمى

تر و یعنااى همااان تنهااا ساارگرمى آبااا و اجاادادى مفصاال« میهمااانى دادن و رهااتن»

د شاده هاا باه ناام رهات و آماتبدیل به نوعى بده و بستان و به نمایش گذاشتن داشته

در  پاس دادن باه آن بادهید است. در این رهت و آمدها كه بهتر است نام خاوردن و

تاار بااودن غااذاها بااه رقاباات بااا یكاادیگر پرداختااه نماایش هاار چااه بیشااتر و متنااوع

باان هاى دور نشانه آبارو و احتارام میزشود. بدین معنا كه چون غذا در گذشتهمى

هااا در جهاات نمااایش بااوده، امااروزه بااه تعااداد غااذاها، تاانقالت، دساارها و نوشااابه

میزبااان و بااه نااوعی محباات و احتاارام بیشااتر بااه   ااروت بیشااتر و آبااروی بیشااتر

شااود. ایان عمال در بعضاى از اقشااار جامعاه چناان راه اهااراط میهماان اضااهه ماى

پیموده كه هدف اصلى معاشرت كه براى بسیارى نه حسرت یا  غاذاى چارب و 

تاأ یر خاود قارار شادت تحتوگاو و دیادار و رهاع دلتنگاى اسات را باهنرم كاه گفات

اى هاا، میهماانى را باراى عادههاا و آبارودارىشد و هاد چشامىداده است. همین چ

وگااو، باه مصایبت تباادیل كارده اساات؛ در حاالى كاه اگاار ماراد از معاشاارت، گفات

 وانگیاز در كناار یكادیگر باشاد، محال دیادار زدودن ماللى و داشتن ساعاتى هارح

 نوع غذا نبایستى از اهمیت چندانى برخوردار باشد.

: چون نخستین نشان هقر و ندارى، گرسانگى اسات، ارتعار  یا اصرار و انك

كارده اساات. طبیعتااً میهماان در جهاات حفا  آباروى خااود دسات باه غااذا دراز نماى

میزباان كاه از علات ایان امتنااع آگااه باوده باراى وادار كاردن میهماان باه خاوردن 

شده است. رد تعارف توسط میهمان )یعنی بااور كنیاد مجبور به تعارف به او مى

داناااد ام( و اصااارار دوباااره میزبااان )كااه مااىنیسااتد و بااراى غااذا نیامااده گرساانه
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هاا و باا تكارار چناان در ماا باه صاورت اى( طاى نسالاى و براى غذا آمدهگرسنه

عاادت در آماده كااه اماروزه كاه دیگاار گرسانگى باراى بساایارى از اقشاار جامعااه 

كناید ماى رویاد هماان رهتاارى را پیشاهمطرح نیست، هنگامى كه باه میهماانى ماى

گرهتنااد. بادین معنااا كاه دساات باه غااذا كاه اجاادادمان باراى حفاا  آبارو در پاایش ماى

اى رهتااار گونااهزنااید و هنگاامى نیااز كاه میزبااان هساتید بااا میهماناان خااود باهنماى

كنید كه گویى گرسنگانی هساتند کاه هقاط باه منظاور تنااول غاذا آماده و منتظار مى

 تعارهند.

ر و انكارهایى كه از عصر حجر تااكنون از سویی در تارعنكبوت این اصرا

انااد )چراكااه كمتاار بااه علاات اعمااال و رهتارهااا و عااادات خااود مااا را رهااا نكاارده

شاكرى تاید(، اگر واقعاً میل به چیازى نداشاته باشاید و تعاارف را باا اندیشه كرده

ود گاویید یاا خیار باه اصارار خاداند ما راسات ماىرد كنید، میزبان بیچاره كه نمى

ز اموقع است كه براى ا بات عدم تشانگى یاا گرسانگى خاود بایاد دهد، آنادامه مى

ید قسد و آیه كم  بگیرید و اگر موهق به راضى كاردن میزباان نشادید، تسالید شاو

 و بیش از ظرهیت خود تناول کرده و عواق  ناگوار آن را تحمل كنیدت

وقتااى دساات باااه غااذا نااازدن و بااه انتظاااار تعااارف نشساااتن نشااان سااایری و 

دن كناید، و وقتاى تعاارف كارومندى دانساته شاد، طبیعتااً اقادام باه خاوردن نماىآبر

احتراماى معادل احترام و عالقه به میهمان قلمداد شد، طبیعتااً عادم آن را نشاان باى

اى گرهتاار شوید. در اینجاا نیاز ماا خاود را در دایاره بساتهتلقى كرده و آزرده مى

 بینید.مى

: هنگااامى كاه در یاا  جامعااه داشاتس آن تاالش در وسااب ثاروت یااا تظااهر بااه

آبرویاى قلماداد شاود آبرو و احتارام در گارو داشاتن  اروت باشاد و هقار معاادل باى

پردازنااد، هااراهد نبااودن ماردم در جهاات كساا  و حفاا  آباارو بااه تجماع  ااروت مااى

شرایط و امكانات براى دستیابى به  روت ناه تنهاا گااه منجار باه زیار پاا گذاشاتن 

شااود، بلكااه مااردم را وا معیارهاااى انسااانى در جامعااه مااىهاااى اخالقااى و ارزش

دارد در جهت حف  آباروى خاویش باه تظااهر دسات زده و باه هار طریقاى كاه مى
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 شده نگذارند دیگران به كمبودهاى آنان واقف شوند. 

*** 

در جوامع مدرن بهبود وضاع اقتصاادى هماراه باا عادالت اجتمااعى و حمایات 

ول كه اكثریتى از مردم از حداقل ی  زندگى معق نسبی قانون از همگان باع  شده

هقر  برخوردار شوند. این تحوالت عالوه بر كد كردن میزان جراید و هساد ناشى از

هاایى چاون صاداقت و درساتى، هاى اخالقى حاصال از آن، ارزشمالى و ویژگى

مزد و منات را جاایگزین دهاع از حق و عدم تجاوز به حقوق دیگران و خدمت بى

ده اى و طبقاتى چون  روت و مقام و موقعیت كرها و معیارهاى قومى و قبیلهارزش

د است. در این جوامع نمایش، تظاهر، تعارف و تكلفات در میان مردم اگر نگاویی

چه  كامالً رخت بر بسته كه بسیار كاهش یاهته و این خود به شفاهیت و بهبود هر

 ادآورى اسات كاه ماردم در جواماعبیشتر روابط انسانى انجامیده است. الزم باه یا

تار مدرن نیز به دنبال  اروت و مقاام و موقعیات بهتار هساتند، اماا انگیازه آنهاا كم

 نمایى و تظاهر و تفاخر یا هرار از تحقیر و بیشتر ارضاى عالیق هردى وقدرت

 دستیابى به ی  زندگى بهتر است.

*** 

قاوانین بنیاااد ممكان اسات گفتاه شاود رهااه اقتصاادى هماراه باا اجاراى صاحیح 

هااى منفاى شده بر برابرى و عدالت در جامعه ما نیز باع  از باین رهاتن ویژگاى

 حاصل از هقر خواهد شد.

طور حتد با از بین رهتن یا كاهش هقر در جامعه از عوارض منفاى مساتقید به

حاصل از آن یعنى دزدى، گدایى، اعتیااد، هحشاا و هسااد كاساته شاده و جامعاه باه 

بیشاترى دساات یاهتاه و ایان امنیاات زمیناه رشاد و پیشاارهت روز  امنیات اجتمااعى

اهزون مردم جامعه را هراهد خواهد آورد. اما در رابطاه باا عاوارض غیرمساتقید 

حاصل از هقر یعنى خصوصیات و آداب و عادات هرهنگى كه به آنها اشااره شاد 

وساط هاا و آداب و عاادات تبایاد گفات مشااهده وهاادارى و پایبنادى باه ایان ویژگاى

هموطنااانى كااه بااه لحاااظ شاارایط زناادگى و وضااعیت اقتصااادى بااا اجااداد خااویش 
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اناد ـ چاه در داخال و چاه در خاارج از كشاور ـ نشاان از تفاوت بنیادین پیدا كارده

این دارد كه تا زمانى كه ما به علت این رهتارها آگاه نشاوید و تاالش در وانهاادن 

نخاواهید داشات. بادین معناا كاه تاا  آنها به خرج ندهید، امیدى براى رهایى از آنهاا

متوجه نشوید اهمیت دادن بیش از حد اماروزه ماا باه اغذیاه و تجماالت و ظاواهر 

هاایى از هقاار ماادى و هرهنگااى گذشاتگان ماا هسااتند و تاا زمااانى كاه ناادانید نشاانه

تعارهات و تكلفات اعمالى هستند كه پیشینیان ما باراى كتماان هقار خاویش اختیاار 

هنگاامى كاه ایان اعماال و رهتارهاا را نشاانه ساخاوتمندى و آباروی اند و تاا كرده

خااویش و احتاارام بااه دیگااران باادانید و بااه آنهااا اهتخااار و در انجااام آنهااا اصاارار 

گوناه كاه در بورزید این درب بر همین پاشنه خواهد چرخید و مشاكالت ماا هماان

نخواهناد رهات، این باب خواهید دید باا بهباود شارایط اقتصاادیمان ناه تنهاا از باین 

 1بلكه بیشتر نیز خواهند شد.

 

                                                 

هماین كاه نماو گیااه باه انجاام  ،كنادگوید: ... آنچاه ابتادا جواناه لطیاف را نگهباانى ماىمى آندره ژید. 1

كاه ایان غاالف كاه ابتادا مگار آن ،د آن امكاان ناداردگونه رشدى با وجاودهد و هیعرسید آزارش مى

 جوانه را در بر گرهته بود از هد بشكاهد....

ى یاباد اماا اگار نداناد از دسات آنهاا چگوناه رهاای ،شماردهاى خود را گرامى مىجامعه بشرى قنداق

یسات. نزناد از ناسپاساى تواند رشد كناد. كاود  از شایر بااز گرهتاه اگار پساتان ماادر را پاس ماىنمى

یر دیگار شایر باراى او ضارورت نادارد، تاو نیاز نبایاد بادان خرساند گاردى كاه غاذاى خاود را در شاا

ز هاااى تاو باراى گاااوسایله مااردم بجاویى. دنادانسانت و رساوم تقطیاار شاده و از صااهى گذرانااده باه

پااا خیااز، زدن و جویاادن اساات و تااو بایااد ما ااده خااود را در واقعیاات بجااویى. برهنااه و دلیرانااه بااه

ى كاه سار راسات رشاد كناها را از هد بگسل، قید و سرپرست را از خاود دور سااز. باراى آنغالف

 (348هاى زمینى، همان، ص ما ده)نیازى جز به جهش شیره و هرا خواندن خورشید ندارى.... 
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 ب ش اول

نوا ى، وگوها و مشاهیات در رابهه با میهمانها، گ تنكته

 و ... دست و د با ی، تعار  و آبرودارى

 

نوا ى چیست، میهمان ماتارم کیسات و میزباان خاوب چگوناه میزباانی میهمان

 است؟

 بااا مقاادار و تعااداد غااذا و نیااز بااا شاادت اى اساات كااه معمااوالً نااوازى پدیاادهمیهماان

گااردد. نااام رایااى ایاان اصاارار اصاارار بااه میهمااان در خااوردن آنهااا مشااخص مااى

تعارف است. در جوامع نابرابر معماوالً میازان ناوازش میهماان بساته باه كیساتى 

كناد. ماثالً میازان و نحاوه ناوازش ر ایس اى كه ما با او دارید هرق مىاو و رابطه

ماادیر مدرسااه هرزناادمان هاارق خواهااد داشاات بااا نحااوه نااوازش اداره همساار یااا 

آبدارچى اداره یا هراش مدرسه و حتاى اگار محبتماان نیاز جلاوه و ظااهر یكساانى 

داشته باشد، علت یكسانى نخواهد داشات، زیارا كاه در یكاى انگیازه تار  و نیااز 

 1است و در دیگرى ترحد.

                                                 

گیرنااد یااا باااه نااابرابر بسااته بااه مااوقعیتى كااه اهااراد در آن قاارار مااى مهاار و احتاارام در جوامااع. 1

اى اساات كاه روى دیگاارش نیاااز و آز و زباانى سااكهته اساات یااا باه تاارحد. چااربزبااانى آغشاچارب

 اى است كه روى دیگرش تحقیر است.ترحد سكه
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لناد شادن و حركات میهماان محتارم، میهماانى اسات كاه باه خاود زیااد زحمات ب

كاااردن را ندهاااد، چراكاااه شااااهان و ساااالطین و بزرگاااان نیاااز حركااات چنااادانى 

اناد و میزباان خاوب میزباانى اسات كاه نگاذارد میهماانش كمتارین تكاانى كردهنمى

هااى پار از بخورد و كوچكترین حركتاى انجاام دهاد. او بایساتى باه ترتیا  ظارف

ش روى میاز قارار گرهتااه غاذا و تانقالت را كاه گااهى حتااى در دساتر  میهماناان

قادر نگاه یكى پس از دیگرى از روى میز برداشته و زیار بیناى آناان بگیارد و آن

دارد تا میهمان از آنها برداشاته و تنااول نمایاد. همچناین پاس از زحمات بسایار و 

خااطر باد بااودن هاد باه وهاور، مرتبااً از میهماناان باهتهیاه بهتارین اناواع غاذاها آن

قادر زحمات دن مقادار آنهاا عاذرخواهى كناد. و در جاواب چاهكیفیت غذاها و كد بو

اى چاه زحمتاى، كاارى نكاردم اید و ببخشید زحمت دادید مرتبااً جملاه كلیشاهكشیده

گیرنااد، بااااوجود را تكاارار كنااد. و هنگااامى كااه میهمانااان تصااامید بااه رهااتن مااى

خساتگى بسایار باا گفاتن جملاه معااروف حااال تشاریف داریاد كجاا باه ایاان زودى  

هاى شوهر و گاه هرزندان سعى در منصارف كاردن آنهاا غرهن توجه به چشدبدو

كند، حتى اگر در دل آرزوى هر چه زودتر رهاتن آنهاا را بنمایادت و بعاد از رهاتن 

 1 میهمانان روى مبل مانند جنازه بیفتد و بگوید آخیش راحت شدمت

 یك درد دل

كارد: پاس از شاركت  هااى هماوطن مقاید سایدنى چناین باراید تعریافیكى از خااند

كننااده باه شااعر و اى از اهااراد شاركتدر یا  میهماانى شااام و مشااهده عالقااه عاده

ادب، بااه جماااع پیشاانهاد كاااردم كااه در جهااات جلااوگیرى از صااارف وقاات باااراى 

اى باراى خاود بیااورد تاا وپز و پذیرایى توسط میزباان هار كاس غاذاى ساادهپخت

وید و وقات خاود را باه خوانادن باار در منازل یكاى جماع شابتوانید هر دو هفته ی 

                                                 

بیاان ایان جماالت چنااد خاصایت دارد یكاى خنثاى كااردن هرگوناه انتقاادى كاه ممكاان اسات باه كااار . 1

یاا كسا  تحسااین و اناد میزباان وارد باشاد، دوم یاادآورى باه میهمانااانى كاه تشاكر را هراماوش كاارده

 اندتتأیید بیشتر از میهمانانى كه به اندازه كاهى تعریف و سپاسگزارى نكرده
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وگااو بار ساار مساا ل ادبااى، اجتمااعى و هرهنگااى بگااذرانید. شاعر و مقالااه و گفات

همگى از این پیشنهاد استقبال كردناد. در نخساتین گردهماایى باا یا  سااندویع در 

كیفد در منزل یكى از آنها حضاور یااهتد، در هنگاام صارف شاام ناگهاان مشااهده 

اناد تاا باه نوبات غاذاهایى را در آشپزخانه صف كشیده ها پشتكردم كه همه خاند

كه با خود آورده بودناد، گارم نمایناد. هار كادام از آنهاا باه انادازه ساه برابار تعاداد 

اهاراد خااانواده خااود غاذا بااه همااراه داشاتند. در آن شاا  میااز شاامى چیااده شااد كااه 

ى خاود با این تفاوت كه در سر میز هر كاس از غاذا ،تر از قبل بودبسیار مفصل

كارد و هماه از غاذاهاى یكادیگر تعریاف كارده و در جهات به دیگرى تعارف ماى

گرهتناد. وضاع بادتر از قبال ا بات صداقت خود دستور تهیه آنها را از یكدیگر مى

شااد، چراكااه ایاان بااار بااه جاااى یاا  میزبااان و چنااد میهمااان، چنااد میزبااان و چنااد 

شاتند. آباروى همگاى در میهمان در اصرار و انكار و تعارف و نمایش شركت دا

هاا باود آبارو تر حف  شده بود جز آبروى من كه مدتآن ش  با شدت هر چه تمام

را در چیزهاااى دیگاارى یاهتااه بااودم. هاار چااه بیشااتر تااالش كااردم، كمااى از ایاان 

كنناده نتوانسااتند نیااز بااه هااى شااركتتكلفاات را بكااهد، كمتاار موهاق شاادم و خااند

ایان ترتیا  جماع ادباى حساین غالا  كنناد و باهیادگیرى را بر حف  آبرو و كس  ت

كه من به تداوم آن امید زیادى بسته بودم، متالشى شد و مثال همیشاه علاى ماناد و 

 حوضش.

 

 استثنا و چاعیه

داند این رساد دیاد و بازدیاد یاا رهات و آماد از كجاا باین ماا مرساوم اولى گفت: نمى

گار كساى را دو یاا ساه باار شده كه تقریباً هیع آمادى بادون رهات امكاان نادارد و ا

درپى بخواهى دعوت كنى، گاهى تا آن را كه خاورده اسات پاس ندهاد، دعوتات پى

پااذیرد. مساائله ایاان اساات اگاار ماان كسااى را بااه مناازلد دعااوت كااند كااه از را نمااى

مصااحبتش لااذت بباارم و از مجالسااتش داناش بیناادوزم، در ایاان صااورت او نبایااد 
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به منزلش دعوت كند. آیاا علات ایان نیسات  خود را در قید جبران قرار داده و مرا

كه براى ما كس  دانش و تجربه ارزشى كمتار از تنااول غاذا دارد  در حاالى كاه 

 توان.توان یاهت، اما همدلى و دانش و تجربه را نمىغذا را همه جا مى

كاه  دومى گفت: شاید این دیاد و بازدیاد یاا رهات و آماد از آنجاا بااب شاده باشاد

یگر ار قراردادهاى نانوشته اجتماعى مجبور به معاشرت باا یكاداهراد در زیر هش

فار كنناد، ایان دو ناند. مثالً دو نفر در پى عالقه و تفاهد با یكدیگر ازدواج ماىشده

 گااهى مجبورناد باا هماه بساتگان و هامیال یكادیگر نیاز معاشارت كنناد كاه احتمااال

 ى بااا هااد نداشااته واگونااه تجانسااى بااه لحاااظ هكاارى یااا اخالقااى و ساالیقهدارد هاایع

قاط هاى نبرناد. بناابراین هادف مجالسات، بنابراین از معاشرت با هاد لاذت و هایاده

شااود و در ایاان صااورت اساات كااه بااه ازاى هاار خااوردنى یاا  باااز خااوردن مااى

گااردد كااه اسااتثنا اى مااىآیااد و ایاان در تكاارار خااویش قاعاادهخوراناادنى الزم مااى

 پذیرد.نمى

 نشستس، خوردن و رفتس

 گفات: مان تاااكنونقاات بساتگان خاود از ایااران باه سایدنى آماده بااود. ماىباراى مال

نهاا كردم علت معاشرت یعناى میهماانى رهاتن و میهماانى دادن كاه تقریبااً تهكر مى

خااطر نباود امكانااات تفریحاى در جامعاه و نداشااتن سارگرمى اكثریات ماسات، بااه

هاى مهااجر كاه ادهبیند كه بسیارى از خانورهاه مالى خودمان است. اما اكنون مى

كنناد كاه هماه شان بسیار خوب است و هاد در كشاورى زنادگى ماىهد وضع مالى

دهنااد و رونااد و میهمااانى مااىگونااه امكانااات تفریحااى دارد، باااز یااا میهمااانى مااى

د گذرانند یا باا هماان اهاراوقتشان را به تعارف كردن و خوردن و حرف زدن مى

دهنااد یعنااى در هضاااى آزاد انجااام مااىرونااد و همااان كارهااا را هااا مااىبااه پااار 

 زنند.خورند و حرف مىنشینند و مىمى

 میهمانى دادن با آرامش خیال

قادر عااجز باودى چگوناه اسات كاه از دوستی پرسیدم: تو كه از میهمانى دادن این
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 كند غیرهموطنان در منزلت میهمان هستند هر موقع به تو تلفن مى

میهمااان داشااتن و رنااى میهمااانى دادن را  دانااى چااه لااذتى داردگفاات: آخاار نمااى

 نكشیدن.

 دهىتبا طعنه گفتد: نكند به آنها گرسنگى مى

دانااى، هاارق میهمااان ایرانااى و میهمااان خااارجى در ایاان بااا لبخناادى گفاات: مااى

ا رهاا خیلاى راحتاى، باه ایان دلیال كاه اینهاا هرهنای ماا است كه تو با این خارجى

راى بان و كادهاى حااكد بار آن آشانا نیساتند. هاا و قاوانیشناسند و به زیر و بدنمى

رساد همین هیع كارى یا حركتى به آنها برخورنده نیسات. در ضامن باه نظار ماى

صااحبتى و تبااادل اهكااار در درجااه اول اهمیاات قاارار دارد و كااه بااراى اینهااا هااد

هااا هایمااان بااا ایاان خااارجىخااوردن و آشااامیدن در درجااات بعاادى. مااا در نشساات

 زنید.د، هنر، ورزش و مسا ل اجتماعى حرف مىبیشتر از كتاب، هیل

العااده اما وقتى میهمان ایرانى دارید از چناد روز قبال در خاناه وضاعیت هاوق

هاا بااز شاوید، پاس از آمادن میهماانكنید و به تهیه و تادار  مشاغول ماىاعالم مى

توانید با خیال راحت بنشینید و باا آنهاا در آراماش صاحبت كناید، چراكاه بایاد نمى

ایاد، یكاى یكاى و باه نوبات باه آنهاا تعاارف كارده و از هر خوردنى كه آماده كرده

ها بد بگذرد در رهات و آماد باین كه نكند به مهماندر تمام اوقات با نگرانى از این

آشپزخانه و اتاق پذیرایى باشید؛ ضمناً باید باوجود خساتگى مفارط جسامى، خاود 

ت  نیز اعالن كناید كاه اصاالً كاارى را سرحال و شاد و سبکبال نشان داده و مر

رغاد خاوب و زیاااد درپااى از باد باودن و كاد باودن غااذاها علاىایاد و نیاز پاىنكارده

بودن آنها عذرخواهى كنید و پس از آن تا چند روز غذاهاى مانده را تنااول كارده 

رساد كاه میهمااانى دادن و غرهااى همسار و هرزنادان را تحمال كناید. بااه نظار ماى

رحاد، گیار، باىشركت در امتحاانى ساخت اسات باا ممتحناانى خردهبراى ما مانند 

ورز كه پس از امتحان قرار است باه ماا نماره آبارو و شخصایت حسود و غرض

ماان قضااوت كنناد و قضاوتشاان داده و در مورد خاوبى، بادى، كیساتى و چیساتى

ن و را به خانواده ما نیز تعمید داده و به دیگاران نیاز منتقال كنناد. اینهاسات كاه ما
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 بسیارى چون مرا عاجز كرده است.

گفاتد: پاس در حقیقات تااو چاون نتوانساتى رسااوم و عاداتماان را عاوض كنااى، 

 هایت را عوض كردىتنوع میهمان

 را  طول عمر

حى با چند دانشجوى غیر ایرانى به ی  میهمانى كه به مناسبت جشن سال نو مسای

 او از انگلسااتان بااه در مناازل اسااتاد راهنمایمااان باار پااا شااده بااود دعااوت شاادید.

اسااترالیا مهاااجرت كاارده و خااود و همساارش بااه كااار تاادریس و تحقیااق اشااتغال 

منادان نفار دیگار از كار 30داشتند. وقتى به آنجا رهتید، مشااهده كاردید كاه حادود 

نازل دانشگاه، اساتید و بستگانشان حضور دارند، در كمال حیرت نه تنها داخل م

د ه حتاى روى مبلاى كاه روكاش آن پااره شاده باوچندان لوكس و نو نوار نبود، بلك

باار هااى یا هاا و لیاوانانگیزتر از آن بشاقاباى نینداخته بودند. حیرتنیز پارچه

اى كاااه بااار تااان خاااود و هااااى ساااادهانگیزتااار لباااا مصااارف باااود و از آن بهااات

اده ساها نیز به جز ما همگى بلوز كه میهمانتر اینهرزندانشان بود. از آن عجی 

هاااى كتااانى و حتااى دم پااایى بااه پااا داشااتند. هاار كاادام از ار جااین و كفااشو شاالو

ود خاها نیز با خود نوشابه، یا شكالت یاا كیكاى آورده بودناد. هار كاس از میهمان

نى كرد و كسى نگران كد یا زیاد خوردن دیگارى نباود. در ایان میهمااپذیرایى مى

ه آن را در زنادگى شاد كاه كمتار تجرباالعاده احسا  ماىصمیمیت و آرامشى هوق

یان اتار بار مان معلاوم نماود كاه داشتد. ماندن بیشتر در این كشور و مشاهده دقیاق

 نوع میهمانى نه ی  استثنا كه ی  قاعده در این جامعه است.

 

این تجربه به من آموخات کاه راز عمار طاوالنی اینهاا تنهاا در گارو پیشارهت 

ت، اضاطراب و هشاارهاى یز زحماشان نیست. اگر اینها نبهداشت و علد پزشکی

کردناد، عمرشاان کنید، تحمال میهایماان تحمال مایروانى را که ما براى میهمانى

 شد.قدر طوالنى نمىاین
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سالمتى رو  اگر اهمیتى بیش ا  سالمتى جسم 
نیاشااته باشاای، باایون شااك اهمیتااى ومتاار ا  آن 

هاى  یر ضرورى نیارد. با استقبال ا  اضهراب
رامش را ا  خود و خانواده هاى  ائی آو نگرانى

 سلب نكرده و عمر خود را ووتاه نكنیم.

 

 انواع میهمانى

یهماان با ناراحتى گفت: باالخره نفهمیدم كه تدار  غذاهاى زیااد و متناوع باراى م

اى را كاه تاازه باا احترام به اوست یا توهین به او. پرسیدم چطور  گفت: خاانواده

ن شا  ار به منزلمان باراى شاام دعاوت كاردم. آآنها آشنا شده بودید براى اولین ب

ساانی تماااام گذاشااتد و آنچاااه هناار داشاااتد باار دایاااره ریخااتد و غاااذاهاى متعااادد و 

اى باود دسرهاى متنوع تهیه كردم. وقتى خاند میهمان كه زن میانسال و هرهیختاه

میز رنگارنی شام را دید رو به من كارد و باا لحناى كاه حالات سارزنش داشات، 

تارین شاارایط در خانااه خودمااان در بهتارین غااذاها را در راحاات گفات: دختاارم مااا

وگاوى دوساتانه باه منازل شاما اید. ما براى یا  دیادار و گفاتطول زندگى خورده

هاا دتاى مساتمند را كاه ماآمده بودید، ی  غذاى ساده براى ما كاهى بود، اگر عاده

ار ر شاما بسایاز غذاى دلپذیر و متنوع محروم بودند، دعوت كرده بودیاد، ایان كاا

 راستى چه باید كرد.پرسید بهپسندیده بود. این خاند هموطن مى

رساد كاه ماا چناد ناوع میهماانى داریاد. یكاى از آنهاا گفتد: اینطاور باه نظار ماى

هایى است كه در آن شاهد مسابقه هر چه بیشتر پختن و نماایش هنرهااى میهمانى

وگاو و تباادل اهكاار و گفات صاحبتىهاا هادها هستید. در ایان میهماانىآشپزى خاند

دادن چندان محلى از اعراب ندارد. بیشتر حالت بده و بساتان یعناى خاوردن و پاس

دارد. تعااداد میهمانااان بسااته بااه وسااعت سااالن پااذیرایى متغیاار اساات. حااداقل چنااد 
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بااره قاال قضایه كناده شاود، درسات مانناد واكسان شوند كه یا خانواده دعوت مى

كنناد ن مختلف را با ی  تزریق به بدن كود  وارد ماىگانه كه در آن سه واكسسه

آیاد، بار درد بكشادت صااحبخانه معماوالً زیااد باه چشاد نماىكه به جاى سه بار ی 

چون سرگرم تغذیه میهمانان است و باه لحااظ رواناى گرهتاار اساتر  و نگراناى 

 از خوب برگزار نشادن میهماانى و رهاتن آباروى خاانواده. میهماناان معماوالً چناد

هاا تماام شاد باا اداى كاه خاوراكىآیناد و پاس از ایاندقیقه مانده به صارف غاذا ماى

روناد. ایان میهماناان معماوالً باراى  اروت و آداب خاص و گفتن جمالتى چناد ماى

بین و دقیق هستند و تمام جز یاات اى قا لند. نكتهالعادهمقام صاحبخانه ارزش هوق

احتماااالً بااا مشاااهده كمتاارین نقصااى گیرنااد و میهمااانى را بااا دقاات زیاار نظاار مااى

دهناد. میزباان نیاز كاه از ایان امار آگااه میزبان را مورد قضاوت خویش قرار مى

كناد عال اد تشاخص خاود را در ظااهر زیبااى خاناه، تناوع و تعادد است سعى ماى

 قیمت به نمایش بگذارد.هاى گرانغذاها و سرویس

اد هاا تعاداد اهارن میهماانىهاى دوستانه و سااده اسات، در ایانوع دوم میهمانى

هااى اجتمااعى، هنارى، ادباى، سیاساى كه هماه بتوانناد در بحا طورىكمترند؛ به

زه هاى مختلف بپردازند. غذا ساده و باه اناداشركت كرده یا به بازى و سرگرمى

مناسا  و زحمات میزباان باه مراتا  كمتار اسات. حتاى گااهى میهماناان هار كاادام 

ر شاوند. میزباان و میهماناان اهمیتاى باه ظاواه  ماىآورند و با هد شریغذایى مى

 دهنااد و بیشاتر پیاارو ساادگى هااد در زنادگى و هااد در پاذیرایى هسااتند. باا هاادنماى

كنناد، از نماایش و تظااهر رودربایستى ندارند و در انجاام كارهاا باه هاد كما  مى

تند بین آنها خبرى نیست. انواع دیگرى از میهماانى نیاز كاه باین ایان دو ناوع هسا

یااا  از ایااان وجااود دارد. ناااوع پاااذیرایى شااما بساااتگی باااه ایاان دارد كاااه باااه كاادام

 ها بیشتر متمایل باشید.میهمانى
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بیاییم با نگاهى آگاهانه به رفتارهاا و گ تارهااى 
عادتى خود و وم واردن تكل اات و وناار گذاشاتس 
تعارفات، فشارهاى جسمى و روحى را ا  روى 

 دوش یكییگر برداریم.

 

 هال و پستوپذیرایى، 

یهماان مهاا را در منازل باه گونه كه قبالً گفته شد ما نه تنهاا تمیزتارین مكاانهمان

ترین ظروف و بهترین مواد غاذایى نیاز هنگاامى كاه دهید، از شی اختصاص مى

ى كاه هایماان را هنگاامكناید، بهتارین و زیبااترین لباا میهمان دارید، استفاده ماى

گااذارید چشااد كناید، بلکااه نمااىداریااد باار تاان مااى رویااد یااا میهماانباه میهمااانى مااى

 ه هقاط درنامیهمانانمان به اتاق نشیمن و بویژه به پستوهایمان بیفتد. ایان الگاو را 

ه تاوان دیاد. بارای مثاال دیادسطح هردى و خانوادگى بلكه در سایر سطوح نیز مى

 رود مقاماات آن شهرساتان باهشود وقتى مقامى از پایتخات باه شهرساتانى ماىمى

ند دهناد كاه یا  خاااهتند و همان نگرانى و وسواسى را از خود نشان ماىتكاپو مى

دار هنگااامى كااه میهمااان مهمااى مااثالً ر اایس اداره همساارش یااا خواسااتگار خانااه

شاود تاا مقامااات از ماى آیاد. كلاى خارج ظااواهر روتمناد دختارش باه منزلشااان می

همانااان خااارجى وارد هاا مطلااع نشااوند. هنگاامى هااد كاه میبسایارى از نابسااامانى

شاود؛ یعناى از پلكاان هواپیماا تاا تمااامى هماین نحاو عماال ماىشاوند، باهكشاور ماى

ع هاى مسیر و تاا محال اقامات آناان تغییار شاكل یاهتاه و باه زیبااترین وضاخیابان

دهنااد از شااود. مناااطق و آ ااارى را هااد كااه بااه آنهااا نشااان مااىممكاان آراسااته مااى

د نامه میهمانان خارجى را نیز چناان تنظایهاى موجود در كشور است، بربهترین

شافته كنند كه هیع ی  از آنها موهق باه دیادار منااطق پار ازدحاام و نامرتا  و آمى

 یعنى هال و پستوى مملكت نشوند.

دانید اینها هماه باه خصوصایت آبارودارى و حفا  ظااهر در گونه كه مىهمان

اوت دیگااران در گاردد كااه یكااى از علال اصاالى آن تاار  واهار از قضااماا باار مااى
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عادالتى مورد ما بر مبنای  روت و ظاهر ماست. ایان ناوع قضااوت ناشاى از باى

اجتمااعى یعناى عاادم توزیاع برابار امكانااات در باین اهاراد جامعااه اسات. زیاارا در 

آور نیسات اى كه همه مردم آن تقریباً به ی  اندازه هقیرند دیگر هقر خجالاتجامعه

اناد دیگار  اروت اهتخاار و شارف آن نسبتاً مرههاى كه همه مردم و نیز در جامعه

جاسات كاه ایان ناابرابرى در توزیاع امكاناات شود. جال  اینو آبرو محسوب نمى

انجاماااد نااه تنهااا بااه ناااابرابرى اهااراد جامعااه بااه لحااااظ اقتصااادى و هرهنگااى می

)اختالف طبقاتى(، بلكه حتى به نابرابرى شهرها )تهران و شیراز در مقایساه باا 

هااى یا  شاهر )زعفرانیاه و قیطریاه در مقابال گه و زابل(، نابرابرى محلهبندرلن

هاااى داخال منازلماان )پااذیرایى در جوادیاه و راه آهان( و باااالخره ناابرابرى اتااق

رسااد شخصاایت هاار كاادام از مااا نیااز مقاباال پسااتو( انجامیااده اساات؛ بااه نظاار مااى

ماا یا  پاذیرایى  تأ یر همین ناابرابرى قارار گرهتاه باشاد، چراكاه هار یا  ازتحت

داریااد و آن برخااورد خااوب و دلپااذیرمان بااا دیگااران اساات، یاا  هااال داریااد و آن 

دهاید و یا  هاا نشاان ماىمقدارى از ذهن و هكار و احساسامان اسات كاه باه خاودى

 كس را به آنجا راهى نیستتپستو دارید، آشفته و در هد كه جز خودمان هیع

 چرا براى خود احترام چائر نیستیی

كااه از زمااان كااودكى بااه اساترالیا آمااده بااود و از آباارو و اهمیاات آن در  نوجاوانى

هرهناای مااادرى خااویش چناادان اطالعاای نداشاات، وقتااى كااه دیااد والاادینش هقااط 

كنناد و وقتاى هنگامى كه میهمان دارناد شاروع باه مرتا  و تمیاز کاردن خاناه ماى

ند و رساكنند و به سر و وضع خود ماىهایشان را عوض مىمیهمان دارند، لبا 

تری تهیاااه وقتااى میهماااان دارنااد از ظاااروف بهتاار اساااتفاده و غااذاهاى خوشااامزه

کنناد و در جااواب ماادرش کااه بیننااد از ماادرش سااوال کارد کااه چارا چنااین میماى

گفات کااه ایاان کارهااا باارای احتاارام گذاشااتن بااه میهمانااان اساات، بااا حالاات تعجاا  

هیاه غاذاهاى پرسید: اگر مرتا  باودن و تمیازى و اساتفاده از ظاروف قشانی و ت

خوب در هرهنی شما نشاانه احتارام اسات، پاس چارا باراى خودتاان احتارام قا ال 
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 1شوید نمى

 ا نظافه مس االیمان

هاا دادم، نزدیا  عیاد باود و آگهاىبه یكى از رادیوهاى ایرانى در سیدنى گوش مى

دیو هاى تفریحى به مناسبت هرا رسیدن نوروز. گوینده رابیشتر در مورد برنامه

هااى سورى كه قرار بود هفته بعد در یكى از پار بطه با مراسد چهارشنبهدر را

كارد. او در هواصال مختلاف برناماه خاود شهر سیدنى برگزار شود، صاحبت ماى

داشاتن پااركى كاه دولات ایاالتى كارد كاه در تمیاز نگااهاز هموطنان درخواست مى

و در گویناده رادیا باراى ایان منظاور در اختیاار ایرانیاان قارار داده، كوشاا باشاند.

هاااى گذشااته هموطنااان داد كااه اگاار امسااال نیااز ماننااد سااالعاین حااال هشاادار مااى

نظاهاات پااار  را رعایاات نكننااد، سااال آینااده در پااار  دیگاارى در نقطااه باااز هااد 

لیال دورترى این مراسد برگزار خواهد شد. از قرار معلوم از چند سال پایش باه د

، اجااازه برگاازارى دوباااره هوطاارعایاات نكااردن نظاهاات، شااهردارى مناااطق مرب

ى داده اساات. از همااوطنى كااه بااه اتفاااق او بااه ایاان برنامااه رادیااویمراسااد را نمااى

 هااى خاود نظاهات و زیباایى رادادید پرسیدم: چارا ماا كاه در داخال خاناهگوش مى

 دهید كنید، اهمیتى به زیبایى و نظاهت خارج از خانه خود نمىرعایت مى

ت بیشتر مخصاوص جاوامعى باشاد كاه ماردم دولات كند این عادگفت: هكر مى

دانند و چون هضاى غیار از محادوده خاناه خاود را متعلاق باه را جداى از خود مى

كننااد، بلكاه ابااایى از كثیااف دانناد، نااه تنهاا در مراقباات از آن سااعى نماىدولات مااى

كااردن آن نیاااز ندارناااد و حتاااى باااا آسااای  وارد آوردن باااه اماااوال عماااومى مانناااد 

را قباول هااى آنها از دولتاى كاه سیاساتهاى اتوبو مگانى یا صندلىهاى هتلفن

قادرى قاوى اسات كاه كمتاار گیرناد. ایاان احساا  باهندارناد باه اصاطالح انتقاام ماى

                                                 

هرزنادان مهااجران معماوالً پااس از گذشات مادتى بخصااوص اگار از كاودكى یااا نوجاوانى باه ایاان . 1

هرهنای میزباان را هرهنای خاویش و هرهنای ایراناى را هرهنای والدینشاان  ،كشاورها آماده باشاند

 دانند.مى
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زنناد. متأسافانه شوند كه از ایان راه باه خاود و دیگاران ماىمتوجه ضررهایى مى

عااادت در ایان ویژگااى نیااز ماننااد هاار رهتااار دیگاار در تكاارار، خااود بااه صااورت

وجاااود آیاااد و مساااا لى چاااون مسااائله هاااوق را در كشاااورهاى مهاجرپاااذیر باااهماااى

گیارد خارج اما در كشورهاى مادرن، دولات مالیااتى را كاه از ماردم ماى 1آورد.مى

هااا و مراكاااز تفریحاااات عماااومى و هاااراهد آوردن هاااا، پاااار زیباسااازى خیاباااان

داشاتن شاهر باا پااکیزه نگاهكند و مردم هد متقاابالً امكاناتى در جهت رهاه آنان مى

خاااود و مراقبااات از اماااوال عماااومى باااه دولااات در حفااا  بودجاااه و باااه خاااود در 

كنند. طبیعتاً ی  سازمان هر قادر هاد وسایع باشاد باا بردارى از آنها كم  مىبهره

تمام كارمنادان و كاارگرانش قاادر نخواهاد باود از پاس نظاهات شاهرى بار آیاد كاه 

بهداشات و نظاهات عماومى در آن باه زنادگى  ها نفار بادون رعایات اصاولمیلیون

مشغولند. الزم به ذكر است كه رعایت نظاهت نیز در این كشورها مانناد رعایات 

 ادب و تربیت و عدم تجاوز به حقوق دیگران پشتوانه قانونى دارد.

 

 

هاى با ح ا ت ا  وسایر رفاه عمومى ماننی تل س
هاااا و چهارهاااا و باااا تمیاااز همگاااانى و اتوباااوس

ها، خود و ها و پاركها، خیابانداشتس ووچهنگاه
فر ناااایانمان را ا  امكاناااااات رفااااااهى و داشاااااتس 

 فداى سا م و بهیاشتى برخوردار سا یم.

 

 نوا ىفرار به خاطر میهمان

ى است كاه ماا ایراناىگفتد: نمى هاا پاس از مادتى زنادگى در خاارج از داند چه سرخ

                                                 

هااااى غیااار مهاجرنشاااین سااایدنى اماااا محلاااه ،از شااهرهاى دیگااار جهاااان اطاااالع چنااادانى نااادارم. 1

هااى موجاود در هااى مهاجرنشاین آن تمیزتار و اماوال عماومى از جملاه نیمكاتوضوح از محلاهبه

 ترند.هاى عمومى در این مناطق نیز سالدها، وسایل بازى و تلفنپار 
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در حاول و حاوش ماسات یاا سااكت شوید كه ی  ایرانى دیگر كشور تا متوجه مى

زنید كاه او متوجاه ایراناى باودن ماا نشاود. شوید یا به زبان خارجى حرف مىمى

هاا نیاز هنگاامى كااه در یا  مكاان عمااومى از ایان عمال باعا  شااده كاه حتاى بچااه

كاه موضاوع مهمای را كشاف شاوند، درسات مثال ایانوجود ی  ایراناى مطلاع ماى

دهناد و ه و با هیجان و التهاب به آنها خبر مىكرده باشند به سوى والدینشان دوید

كننااد یااا از منطقااه پااس از آن بالهاصااله همگااى یااا تاكتیاا  سااكوت را پیشااه مااى

 داند ریشه این وحشت در كجاست.شوند. نمى)خطرت( دور مى

نوازى بیش از حدمان، باین دلیل که وقتى ی  هموطن با گفت: شاید در میهمان

دهید، هر دو طرف خود را ان سالم و علی  رضایت نمىكند ما به همما سالم مى

گاذرد، چناد تاا بچاه كنید، خوش ماىدانید كه سزاالتى چون: كجا زندگى مىمقید مى

دارید و چگونه به خارج آمدید و... از یكدیگر بنمایید؛ سزاالتى كه نشانه مهربانى 

مى هماراه باا شاود، صامیمیت و خاونگرما هستند. اما مسئله به همین جا ختد نماى

شاود كاه هار یا  خاود را در قیااد ماان باعا  ماىناوازىدسات و دلباازى و میهماان

شود تا بااالخره دعوت دیگرى به شام یا ناهار ببینید. اصرار و انكار شروع مى

شود شود میزبانى اول را برعهده بگیرد. رهت و آمد شروع مىی  جناح موهق مى

شااوید، در اوایاال اگااار و یکاادل ماااى جااانىو پااس از ماادتى باااا هااد دوسااتان جاااان

هاى اخالقى و رهتارى داشته باشید؛ یعنى به اصطالح با همدیگر جور ناهماهنگى

كنید، هنگاامى كاه نباشید، به دلیل تازه آشنایى و رودربایستى تحمل و سكوت مى

طریاق منطقاى و توانید با یكدیگر باهكه نمىاین تحمل از حد گذشت با توجه به این

تر از یک از دو طرف تاب شنیدن ناز حبت كنید )به این دلیل كه هیعاصولى ص

گال را ناادارید و ضاامناً در هان مكالمااه صااحیح تمارین و تجربااه چناادانى ناادارید(، 

ریزید و دشمن زنید و جی  و بد  همدیگر را روى دایره میناگهان به تیو هد مى

تصاادف یكادیگر را كه اگر پس از آن برحسا  طورىشوید؛ بهخونى یكدیگر مى

اصاطالح ساایه همادیگر را باا تیار كناید و باهدر خیابان دیدید، راهمان را كاى ماى

خاورد هادیار غاار یكادیگر یاا اگار ایان رهاقات باه و زنید؛ یعنى یا رهیق شفیقیدمى
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شوید. بسیارى از ما در خارج از كشور حداقل ی  تجربه دشمن خونى یكدیگر مى

كاه هماه مااجرا از هماان یا  ساالم و علیا  توجاه باه ایاناز این نوع را دارید. باا 

بینید كاه از هماان جاا جلاویش را بگیارید و باه ایان دلیال شود، بهتر مىشروع مى

 شویدتسرعت دور مىاست كه از محل حاد ه به

 دست و د با ى

هاار محباات كااه بااه عااوض بااود، محباات نبااود كااه چااون عااوض برخیاازد، محباات 

 ( ، ذكر احمد خضرویهخ هریدالدین عطاراالولیا، شی)تذكره برخیزد.

 

  پس از صرف شاام در یا  رساتوران ایراناى، صااح  رساتوران باا گفاتن

میهمان باشید، صورتحساب را روى میز گذاشاتت ناگهاان هماه دوساتانی کاه در 

بردنااد و اصاارار بااراى  ساار میااز بودنااد، دستانشااان را بااه طاارف صورتحساااب

اى هاد باا صاداى بلناد شاروع شاد. تنهاا خاارجىپرداخت پول غذا از هر طرف آن

هتااده كه در جمع ما بود، متعج  از این همه هیاهو از مان پرساید كاه چاه اتفااقى ا

و مساااائله چیساااات. وقتااااى باااارایش توضاااایح دادم، هاااار كااااس اصاااارار دارد كااااه 

ه چارا هاار كاس ساهد خااود را صورتحسااب را بپاردازد بااا شاگفتى سازال كاارد كا

دهااد. همااوطنى كااه در طاارف دیگاار او نشسااته بااود بااا غاارور گفاات: آخاار نمااى

 هرهنی ما با شما هرق دارد.

ها دیده بود، گفت: اصوالً به چه دلیل خارجى كه گویا قبالً از این گونه صحنه

كسى بایستى پول غذاى دیگرى را بدهد  البته اگر طارف مقابال اساتطاعت ماالى 

ه یا احیاناً پولى به همراه نیاورده باشد، این كار بسیار انسانى و پسندیده است نداشت

اى باراى شاام باه عمال آورده، وظیفاه یا چنانچه اگر كساى دعاوت رسامى از عاده

كاس كاه اصارار در اوست كه صورتحسااب را بپاردازد. در غیاراین صاورت آن

را به ر  بقیاه بكشاد  خواهد  روت خودپرداخت پول غذاى دیگران را دارد یا مى

خواهاد آناان را مادیون خاود كناد. كاه ماىیا ایانو یا دست و دلبازى بیشتر خود را 
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خواهناد كنند حق دارناد، چراكاه نماىها را قبول نمىكسانى هد كه این نوع بخشش

زیار دیان برونااد و ساپس مترصااد هرصاتى گردناد كااه ایان عماال را جباران كننااد. 

برید و همگى نیز استطاعت پرداخت پول مان لذت مىاصوالً اگر ما از با هد بودن

هد با ایان هماه غذاى خود را دارید چه دلیلى دارد كه یكى پول دیگرى را بدهد، آن

اصرار و كشمكش  اگر هد قرار باشاد هار كاس باه نوبات صورتحسااب جماع را 

 كند. بپردازد كه باز نتیجه هرقى نمى

دارى ریختاه هااى تا بار بادنهاى این خارجى چون آب سردى بود كاه حرف

شد. به احترام او بح  و كشمكش خاتمه یاهت و هر كس باا رضاایت خااطر پاول 

غاذاى خاویش را پرداخاات. در راه برگشات بااا هار یا  از هموطنااان كاه صااحبت 

ز اكنند كه ماا نیاز بتاوانید كردم، متوجه شدم كه همه در دل آرزوى روزى را مى

  مر و اعصاب خردكن رها شوید.گیر، بىگونه مسا ل وقتدست این

 

 

اى وه چیم شین در ترك عادات و آداب وهنهپیش

ب اااااش و در درا ماااااایت مااااایت  اااااذتدر ووتااااااه
آ اردهنیه هستنی به شهامت نیا  دارد. مهمائس 

باشاایی اگاار شااما شااروع ونیاای دیگااران نااه تنهااا 
تیری  با شما همگام خواهنای شای واه شاما را به

رت فرهنگاى دعاا به خاطر نجاتشاان ا  ایاس اساا
 .خواهنی نمود

 

 

 ناوازى و دسات و گفت: این نگه داشتن حرمت نان و نم  باا قضایه میهماان

 دلبازى ما اصالً همخوانى ندارد.

 طور پرسیدم: چه

كااه اگاار در منازل کساای شااام و ناهاار بخااورى و بعااداً بااه گفات: مگاار نااه ایان
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اى مخاالف او ى یاا عقیادهخواست او پاسخ منفى بدهى یا انتقاد كوچكى از او بنماای

شوى. كسى كه ایان توقاع را ابراز دارى به شكستن حرمت نان و نم  محكوم مى

 تواند خود را دست و دلباز بداند دارد، چگونه مى

*** 

عبارات و اصطالحاتی چون دستد نم  نادارد یاا در ماوقعى كاه چیازى را باه 

نماا   گااویید نترساایدكنااد، مااىكنااید و او از خااوردن امتناااع مىكسااى تعااارف مااى

 هایى از پدیده بده و بستان بین ما هستند.ندارد، همه نشانه

هاى زیباى اخالقى در هرهنی و ادبیاات ماا طاى زماان و بسیارى از توصیه

القى كه مردم خود متوجه باشند به شكلى بسیار ناخوشایند و حتى غیر اخبدون این

 ناان و نما  اسات. بادون شا  دراند. یكى از اینها توصیه به حف  حرمات در آمده

تواناد سایر كااردن تارین كارهاا ماىتارین و انساانىاى هقیار یكاى از شایساتهجامعاه

گونااه محباات قاارار اى باشااد. توصاایه اخالقااى بااه اهاارادى كااه مااورد ایاانگرساانه

بى شاید و به خاطر اند این بوده است كه به خاطر نان و نمكى كه خوردهگرهتهمى

غذیاه ایاد باه كساى كاه شاما را تن سر گرسنه بر بالین نگذاشتهكه شما یا هرزندانتا

وا ادبى، بد زبانى و توهین نكارده و در ماورد آناان نااجوانمردى ركرده است، بى

ى مدارید. این مسئله نه تنها در مورد غذا كه در مورد هار محبات و خادمت دیگار

 نیز در هر زمان و هر مكان صادق است.

هتاار خصوصایت اهاراط در ماا شاده اسات. بادین متأسفانه این حرمات نیاز گر

ایاد خاود را معنى كه عالوه بر تشكر و بااز پاس دادن شاام یاا ناهاارى كاه خاورده

بینید كه در مقابل خطا و نارواى شخص میزبان سكوت كارده و حتاى موظف مى

ایاد، حفا  باا واگاذارى حاق دیگارى باه او حرمات ناان و نمكاى را كاه تنااول كارده

ام، دارد كاه باا دادن یا  شااى را بار آن ماىچناین عاده  حرمتاى ایانكنید. البته حفا

را  ناهاار یااا پیشاكش یاا  هدیاه یااا دادن رشاوه دهااان اهاراد را بسااته و عقیاده آنهااا

 خریده و به اهداف خویش برسند.

هاااى هرهنگاى ماا چاون مراعااات رسااد بسایارى دیگار از ویژگاىباه نظار ماى
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زرگتر و حرمت ماوى ساپید كاه ماا باه دوست و همسایه، حرمت هامیلى، احترام ب

اناد. بادیهى اسات حفا  كناید، باه ناوعى دچاار هماین سرنوشات شادهآنها اهتخار مى

هاست كه به زیر پاا گذاشاتن عادالت منجار شاده و ماانعى آمیز همین حرمتمبالغه

اناد؛ نكتاه جالا  توجاه وجاود آوردهدر راه رسیدن به دموكراسى در جامعاه ماا باه

كسى از ماا باه خااطر همساایه باودن یاا دوسات باودن یاا باه هار اینجاست كه اگر 

دلیل دیگرى به ناحق دهاع كند، كار او را به ماروت و مردانگاى او نسابت داده و 

كناید و باه آن اهتخااار آن را از خصوصایات خاوب ملاى و هرهنگاى خااود تلقاى ماى

د باا كنید، اما اگر همین كارهاا باراى ا باات دوساتى باه دیگارى و در تضاانیز مى

گاذارید. اماروزه بسایار مناهع ما واقع شد نامش را پستى، نادرستى و نامردى مى

توانناد هاى دولتاى و غیار دولتاى ماىشود كسانى كه در ادارات و سازماندیده مى

كارى براى آشنایان و اهراد هامیل خود درست كنناد باه خااطر ایان عمال بار خاود 

ناد، ولای وقتاى هماین عمال توساط اهاراد بینبالند و هایع عیباى در ایان كاار نماىمى

رود كاه گیارد، هریادشاان باه هاوا ماىهاى باالتر یا بسیار باالتر صورت ماىرده

كاه ایان یا  خصوصایت همگاانی اسات و شودت غاهل از اینمملكت دارد نابود مى

آنهاا نیااز در راساتاى حفاا  حرمات نااان ونما  و حااق دوساتى و هااامیلى دسات بااه 

 ند.زنانجام این كارها مى

 

اگاار در معاملااه جانااب انصااا  را رعایاات وناایم  
هاا را باا عقیایه یاا  یار پاا یعنى خایمات و مابات

گذاشتس حقى تاخت نزنیم، چیم بسیار بزرگى در 
راه بهبااااااود ب شاااااایین بااااااه روابااااااط فااااااردى و 

 ایم.سا ى مایط اجتماعى خود برداشتهسا م

 

 نوا ىمیهمان

 را بااراى رهااتن بااه خانااه ایاان جااوان نساال دوم مهاااجر از خااواهرش پرسااید: چاا
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ها قبل با آنها قرار بگذارى و اصاالً در هرهنگشاان نیسات ها باید از مدتخارجى

كاه كسااى ساارزده در خانااه آنهااا را بزنااد و اگار كسااى باادون اطااالع قبلااى باارود، 

خاناه ماا روى هار  كنناد. اماا در  معموالً او را باه داخال منزلشاان تعاارف هاد نماى

 روى چشد مامان و باباى ماستت كس باز است و قدم همه

مشخصای باراى  كاه اوالً پادر و ماادر ماا برناماهخواهر جاواب داد: باراى ایان

كننااد و زنادگى خاود ندارناد، در  اانى هار وقاات در خاناه تنهایناد بحا  و جادل ماى

اهكناااد. در چناااین شااارایط اى بااار خاناااه ساااایه ماااىهاااد ساااكوت كشاااندهپاااس از آن

خاناه باعا  شكساتن ایان ساكوت و ایجااد تغییار اى باه در ناخوشایندى هر ضربه

خااطر حفا  آباروى خاود شود، بخصاوص كاه باهدر جو سنگین حاكد بر خانه مى

شااود و گااهى پااس از رهااتن تاار ماىرهتاار آنهااا نیاز بااا یكادیگر بهتاار و محترماناه

رود كاه باا هاد دعاوا كارده بودناد. هار كاس در چناین شارایطى میهمان یادشان مى

شاد اش هاد سار رهتاه باش تلخ باشد، كارى نداشته باشد، حوصلهباشد، یعنى اوقات

دوساتى ماا اش روى هماه بااز اسات. شااید ایان هاد یكاى از دالیال میهماانخاناه در  

 باشد. 

  هماوطنى كااه بیشااتر عماارش را بااه مااردم محااروم اهغانسااتان خاادمت كاارده

كاارد. ایان شااخص كاه داراى درجااه هاا صااحبت ماىناوازى شاارقىباود از میهمااان

شناسااى بااود، بااراى ماان تعریااف كاارد كااه روزى در اهغانسااتان كتاارا در مااردمد

گاذارى را كاه تنهاا منباع اى روساتایى باود، صااحبخانه مار  تخادمیهماان خاانواده

رد تااا بااراى او غاذایى آماااده نمایااد. او ایاان را باساار مااى شااان باود،تغذیاه خااانواده

نااااوازى انتاااارین و آخاااارین حااااد قاباااال تصااااور سااااخاوتمندى و میهماااا باشااااكوه

هااى ایان خاانواده باه قضایه نگااه كنیااد دانسات. باه او گفاتد اگار از طارف بچاهماى

بینیااد  یعناى تنهااا منبااع تاارین كارهاا نمااىتارین و ناجوانمردانااهرحمانااهایان را بااى

دانااد بااه راسااتى نمااىآماادن یاا  میهمااان  بااهغااذایى یاا  خااانواده، قربااانى خااوش

تااوان در اینجااا ایاان ساازال را نیااز مااىكااار سااخاوت بایااد نااام داد یااا جنایااتت ایاان

مطاارح كاارد: آیااا اگاار ایاان میهمااان یاا  روسااتایى مفلااو  از ده پااایین بااود باااز 
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 بریدند مرغ  بیچاره را براى او سر مى

 در فوایی میهمان داشتس

 از كودكى سزال شد: آیا دوست دارى میهمان به منزلتان بیاید 

دار و داریااد پلااوى زعفاارانكااه هاار وقاات میهمااان پاسااخ داد: آرى بااراى ایاان

هاااى بلاور قشاانی هااى چینااى و لیاوانخاورید و از بشااقابغاذاهاى خوشامزه مااى

 كنندتكنید و بابا و مامان هد با همدیگر دعوا نمىاستفاده مى

 تر شود انسانمنع چو گردد حریص

گفت: به یاد دارم وقتى بچه بودید مادرمان میوه و شیرینى را از دستر  ما دور نگه 

ترسید كسى سرزده به كرد، چراكه مىكار را در جهت حف  آبرو مىداشت و اینمى

همین دلیال ماا همیشاه در خانه ما بیاید و ما چیزى براى پذیرایى نداشته باشید؛ به

كارد آنهاا را از حسرت خوردن ی  شكد سیر از آنها بودید. گاهى كه هراموش مى

هایمان را نیز كردید جیبر خوردن اهراط مىكه ددسترسمان بردارد، ما عالوه بر این

كاردید. ایان عمال ماا در كاودكى دقیقااً واكانش همااان تاا آنجاا كاه جاا داشات پار ماى

خاطر منع شدن بیش از حد ما بود. اكنون ها بود؛ یعنى حرص زیادى ما بهمحرومیت

ر هاى بزر  نیست و چشمى دام، تقریباً كنترلى در هروشگاهكه به این كشور آمده

خواهد شود و دلد مىپاید، گاهى همان احسا  بر من غال  مىهیع كجا انسان را نمى

هاا چیزهاایى را باردارم یاا بلیات اتوباو  و قطاار را در دساتگاه كه از هروشاگاه

 1كننده آن داخل نكند.مخصوص باطل

گفاتد: طبیعاای اساات وقتااى در طااول تااریخ چااوب باااالى ساارمان بااوده اساات، 

                                                 

ن كاه كااا  اینهااا بار كااو  ماا ساااخته شاده و اینهااا نفات مااا را بااه اى باا اشاااره باه ایاامتأسافانه عااده. 1

راساتى چناد هازار قالا  كاره یاا چناد میلیاون كنناد. باهاین قبیل كارهاا را توجیاه ماى ،برندغارت مى

انصااهى چشامگیرى كاه در معالماالت عادالتى و باىتواند جباران باىمى ...عدد مداد یا حتى لبا  و

هااى ویادیویى باعا  كاه گااهى باه دلیال نصا  دورباینیان كارهاا جاز ایانبنماید. آیا ا ،شودنفتى مى

 بدنامى قوم و ملتى شود حاصلى خواهد داشت  همچنین گیر اهتادن اهراد و شرمندگى آنها و 
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داناید و وقتاى هار كه وقتى چاوب نباود هار كاارى را مجااز ماى شودنتیجه این مى

 گیرید كه پس چوب باید باالى سرمان باشدتكارى را مجاز دانستید، نتیجه مى

 پرسید: یعنى امید بیرون آمدن از این دایره باطل وجود ندارد 

كاند ایان دایااره بتواناد از نقطاه اعتماااد كاردن باه كودكااان در گفاتد: تصاور مااى

به مردم در جامعه شكساته شاود. البتاه ایان اعتمااد باه ماردم بایاد باا هاراهد خانه و 

آوردن حااداقل امكانااات بااراى یاا  زناادگى معقااول همااراه باشااد. باادیهى اساات كااه 

هاااى احتمااالى از ایاان اعتماااد اساات تااا ماادتى بایااد بهااایش را نیااز كااه سوتاسااتفاده

از درسااتكارى  درجااهبپااردازید. هرامااوش نكنااید كااه اینهااا نیااز یاا  شاابه بااه ایاان

اناد، اجاراى جادى قاانون، داشاتن امنیات اقتصاادى و اجتمااعى، آماوزش و نرسیده

ها تمرین و تكارار باعا  بهباود نسابی وضاع ایان جواماع پرورش، همراه با سال

  1شده است.

 یا درو  تعار 

در طول ی  سالى كه در دانشاگاه باودم، یا  دانشاجوى خاارجى و یا  دانشاجوى 

صاابح هنگااام چاااى 11اق بودنااد. هاار روز حااوالى ساااعت اتااهمااوطن بااا ماان هااد

خوردن من جعباه خرماایى را كاه باه محال كاار خاود آورده باودم باه آنهاا تعاارف 

كرد یاا باا داشت و تشكر مىكردم. هر بار دانشجوى خارجى یا خرمایى برمىمى

گفت كه میال نادارد. اماا باین مان و ایان هماوطن اصارار و انكاار اظهار تشكر مى

كشاید تاا بااالخره یاا او تسالید شاده و خرماایى ها طاول ماىشد و لحظهمى برقرار

كشایدم. دانشاجوى خاارجى داشت یاا مان خساته شاده و از تعاارف دسات ماىبرمى

كرد كه من دقایقى جعبه خرما را به طرف ایان هماوطن دراز كارده و مشاهده مى

روز مشااهده  شود. تاا بااالخره پاس از چنادجمالتى تكرارى بین ما رد و بدل مى

                                                 
این مطل  به ایان مفهاوم نیسات كاه در ایان كشاورها خطاا كاار وجاود نادارد. وجاود اهاراد خااطى . 1

یلیاونى ماردم از كشاورهاى محاروم و تحات ساتد منجار باه ایان عالوه مهاجرت مهدر این کشورها ب

نحاه در بسایارى از هروشااگاه آهاان، هااى راههاا، ایسااتگاهشاده كاه در جهاات جلاوگیرى از جاارم و جد

 کنند.هاى ویدیویى نص  ها و حتى ادارات دولتى و خصوصى دوربینبان 
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كه خرما براى ما میوه مقدسى است و این عمال هار روزه درپى به تصور اینپى

مااا نااوعى مراسااد مااذهبى اساات از ماان در مااورد چگااونگى و علاات تاااریخى ایاان 

مراسااد ساازال كاارد. بااه او گفااتد كااه ایاان یاا  آیااین مااذهبى نیساات، بلكااه یاا  رسااد 

ایان همااوطن خااواهش اجتمااعى اساات و بارایش توضاایح دادم كاه هاار باار ماان از 

داناد گوید كه میال نادارد، چراكاه ماىدارد و مىكند خرمایى بردارد و او برنمىمى

این ی  عادت هرهنگى اسات و مان چاه مایال باشاد و چاه نباشاد باراى نشاان دادن 

خاواهد كاه او كاند. مان هاد كاه از صامید قلا  ماىمحبت و سخاوتد این كاار را ماى

كاند، اماا او كاه هناوز از خواسات مان مطمائن ىگاوید تعاارف نمابردارد به او ماى

داناد او میال باه خرماا خواهد كاه تعاارف نكاند و مان كاه بااز نماىنیست از من مى

قادر اداماه گاوید كاه تعاارف نكناد. ایان مسائله آنكناد، باه او ماىدارد یا تعارف ماى

ه شاود. خاارجى پرساید: بااالخركند تا یكى از ما دو نفر خسته و تسلید ماىپیدا مى

كااه خواساته یاا ایاندارد شاما مطماائن هساتید كاه دلاش مااىوقتاى او خرماا را برماى

خاااطر اصاارارها و هشااارهاى شااما تساالید شااده یااا اگاار برنداشااته واقعاااً دلااش بااه

ههماد كاه شاما واقعااً داند. پرسید: او از كجاا ماىخواسته است  گفتد: خیر، نمىنمى

تواناد بفهماد. ساپس پرساید: باا هاد نماىاید كه او بردارد  پاساخ دادم: او خواستهمى

تاوان گفات كااه تعاارف یعنااى درو ، چراكاه شااما توضایحاتى كاه شااما دادیاد، مااى

كناد و بعاد شاما باه گویید و او باور نماىگویید كه درو  نمىپشت سرهد به او مى

دهااد كااه درو  گوییااد كااه درو  نگویااد و او هار بااار بااه شااما اطمیناان مااىاو ماى

كنیاد. مان پاس از كماى تفكار باا شارمندگى گفاتد: باه ا بااور نماىگویاد، اماا شامنماى

 رسد كه چنین باشد.نظر مى
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شود چبول ونایم، اگر هر تعارفى را وه به ما مى
اى طالى وسى باشی وه  اظهخواه خودوار تمام

بااراى یااك امدااا بااه مااا داده شاایه و خااواه یاااك 

سیگار حتى اگار سایگارى نباشایم، آناانى را واه 
انی، خوشاال ورده و آنانى رفشان صادقدر تعا

وننای در تارك واار را ا  سار عاادت ماىرا وه ایاس
ایس عادت ومك ورده و بییس وسیله چیمى در راه 

 ایم.سا ى جامعه خویش برداشتهسا م

 

 مشكر تعار  در  رب

  با همسر و دو هرزندش براى ادامه تحصیالت به استرالیا اعزام شده بود. چناد

ته باود كااه روزى باه ماان تلفاان كارد و گفاات: هار اناادازه كاه مااا ملاات مااهى نگذشاا

اناد. از او خواساتد مالحظاهها نفهد و باىكارى هستید، این غربىههمیده و مالحظه

ماااجرا را تعریااف كنااد و او چنااین گفاات: چنااد روز پاایش ساااعت شااش عصاار از 

تااق خاواب قادر خساته و درماناده باودم كاه یكراسات باه ادانشگاه به خانه آمدم، آن

اى باه در خااورد. اى نگذشاته باود كاه ضاربهرهاتد و روى تخات اهتاادم. چناد دقیقاه

چاون انتظااار كسااى را در ایاان دیااار غریاا  نداشااتد بااا كنجكاااوى از جااا جسااتد و 

كنااد و وقتاى در را باااز كااردم، خاانمی را دیاادم كااه در طبقاه پااایین مااا زنادگى مااى

تواناد دو . از مان پرساید آیاا ماىاش را نیز در آغوش گرهتاه اساتهرزند سه ماهه

ساااعت كااودكش را ناازد ماان بگااذارد و ماان بااا روى گشاااده قبااول كااردم. ساااعت 

نزدی  هشت بود كه زن و شوهر هر دو براى بردن هرزندشان آمدند. طبق رساد 

خودمان با لبخند و گرمى به آنها گفتد شاام تشاریف داشاته باشاید، آنهاا نگااهى باه 

جااا را دیگاار نخوانااده بااودم، اخاال آمدنااد. ماان كااه ایاانیكادیگر كردنااد و بااا تشااكر د

دادم بالهاصاله باه آشااپزخانه رهاتد و باا خسااتگى در حاالى كاه بااه خاودم هحاش مااى

سرعت غاذا و سااالدى تهیاه كاردم و آن شا  را باا هار مكاهااتى باود گذرانادید. به
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 سه ش  بعد دوباره همین اتفاق تكرار شد. من مطمئن بودم كه این باار آنهاا قباول

كنند، اما دوباره گرهتار هماان معضال شادم. ایان مسائله چناد باار دیگار اتفااق نمى

دانااد چااه كااند. اهتاااده و اكنااون تمااام اهااراد خااانواده صدایشااان درآمااده و ماان نمااى

 مجبورم این بار دروغى سر هد كند.

هاا در ایان كشاورهاى غرباى ها مشكلى است كه ما شارقىگفتد: این یكى از ده

لشان دشناسند و چون خودشان تا گریبانید. اینها هرهنی ما را نمىبا آن دست به 

كساى  كنند و تا دلشان نخواهادنخواهد تقاضاى كمكى را كه از آنان شده قبول نمى

ماین كنناد ماا هاد مانناد آنهاا هساتید. باه هكنناد، هكار ماىرا به منزلشان دعوت نماى

ارف شااام را قبااول سااپارند و هااد تعاادلیاال اساات كااه هااد كودكشااان را بااه تااو مااى

كااند ایان مااا هسااتید كاه بایااد خااود را باا هرهناای جامعااه كننااد. ماان تصاور مااىماى

ن را میزبان وهق دهید. نگرانى ما، رنجیده شدن دیگران است كاه تواناایى ناه گفات

احترامااى كنااد؛ در حااالى كااه جااواب منفااى، در هرهناای اینهااا بااىاز مااا ساال  مااى

ن اسات كاه اگار ایان كاار تكارار شاد از شود. بنابراین توصیه من ایامحسوب نمى

 اى امتناع كنى.پذیرهتن كود  بدون هیع تر  و واهمه

ى چندى بعد كه مجدداً با این هموطن تماا  گارهتد گفات: مشاكل بزرگتار از آنا

اناد، یعناى ام كاه باه آن برناماه دادهكاردم. مان مانناد ماشاینى شادهاست كه هكار ماى

زبااان  اى شااود روى خااوش واختن جملااهاندر كااار سااكااه مغاازم دسااتقباال از ایاان

 شیریند كار خودش را كرده و تاا باه خاود بیااید كاود  آنهاا در آغاوش مان اساتت

 مان را عوض كند.كند تنها راهى كه براید مانده این است كه خانهتصور مى

 

  دانشجویى ایرانى براى تحقیقاات خاود بایساتى از دساتگاهى در آزمایشاگاه

به آزمایشگاه آمد، مشاهده كارد دانشاجوى دیگارى مشاغول  كرد. وقتىاستفاده مى

از آن دسااتگاه اساات. دانشاااجوى ایرانااى ماادتى منتظااار مانااد تااا كاااار آن  ةاسااتفاد

دانشاجوى خاارجى  خواست شاروع باه كاار كناد،دانشجو تمام شد. هنگامى كه مى

دیگاارى ساار رسااید و بااا كمااى هاصااله از او ایسااتاد تااا نااوبتش برسااد. دانشااجوى 
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الهاصاله خاود را كنااار كشاید و بار مبنااى عااادت هرهنگاى خاویش بااه او ایراناى ب

از دستگاه را تعارف كرد. دانشجوى خارجى پرسید كه آیاا مطمائن اسات  ةاستفاد

و چون ایرانى جواب مثبت داد او قبول كرد و دانشجوى ایرانى بااز منتظار ماناد. 

ناى بسایار دلگیار براى بار سوم نیاز اتفااق مشاابهى اهتااد. آن روز دانشاجوى ایرا

نفهاد باود باد و بیاراه گفات، چراكاه شده بود و زیر لا  باه هار چاه غرباى تعاارف

نتوانسااته بااود بخشااى از كااار تحقیقاااتى خااویش را بااه انجااام برساااند. مشااابه ایاان 

اهتااد و مان باه ایان نتیجاه رسایدم كاه در حوادث براى ما ایرانیان بسیار اتفاق ماى

شاود شارقى اسات، چراكاه ماا كه مغباون ماىرابطه بین ی  شرقى و ی  غربى آن

كنید و اینها اگر تمایل داشته باشاند معماوالً بر مبناى عاداتمان به اینها تعارف مى

كنناد كاه پیشانهاد ماا از صامید قلبماان پذیرناد، چاون هكار ماىدر همان بار اول مى

باار  كنند و اگر بخواهند هد هقاط یااست، اما اینها بر مبناى عادتشان تعارف نمى

پذیرید. شاید باراى کنند و ما هد كه معموالً در بار اول تعارف را نمىتعارف می

اناد و گاویید آنهاا نامهرباانگویند ما مهربان هستید و ما مىهمین است كه اینها مى

 گویید.هر دو هد درست مى

 

  هنوز سر و سامانى نگرهته بودید كه به انجمن اولیا و مربیان در دبساتانى

هرزنااد كااوچكد در آن بااه تحصاایل اشااتغال داشاات، دعااوت شاادید. بااا وجااود كااه 

هااا باراى هرزندشااان كاه نگوینااد ایراناىمشاكالت زیااادى كاه داشااتید از تار  ایاان

احترام قا ل نیستند، تصمید گرهتید باه جلساه بارویدت هاوا سارد و ابارى باود و باه 

ده رهتاید. هنگاامى دقیقاه راه باود، پیاا15دلیل نداشتن اتومبیل تا مدرسه كاه حادود 

بارید. بادون چتار باه طارف كه جلسه تمام شد هوا تاری  شده و باران شدیدى مى

در  مدرسه به راه اهتادید. چند اتومبیل در حیااط جلاوى مدرساه پاار  شاده باود و 

هایشااان را در حیااااط پشاات ساااختمان پااار  كاارده بودناااد. بقیااه والاادین اتومبیاال

د رساندنمان را کارد. طبیعاى اسات كاه ماا عاادت اتومبیلى كنار ما ترمز و پیشنها

هاات بناابراین گفتاید كاه منزلماان به قبول اولین تعارف را ندارید؛ آنهاد از خاارجى
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ایااد چنادان دور نیسات و تشاكر كاردید. رانناده از ماا پرساید كاه از جاوابی کاه داده

اول مطمئن هستید و ما گفتید آرى. راننادگان دو اتومبیال دیگار كاه پشات اتومبیال 

در حركت بودند و متوجه ماجرا شده بودند نایساتادند. باه احتماال زیااد اكثار آنهاا 

كاه اید یاا ایانكردند كه ما اتومبیلمان را در بیارون از مدرساه پاار  کاردههكر مى

منزلمان چسبیده به دیوار مدرسه است. اتومبیل سوم ایساتاد و تعاارف كارد و ماا 

و ماا « مطمائن هساتید»نیز از ما خواهد پرساید  باز تشكر كردید با این امید كه او

آن موقع قبول خواهید كرد. اما او بدون پرسیدن سازال دیگارى رهات. كالهاه شاده 

كاه چارا پیشانهاد بودید، نه از باران شدید و سرما بلكاه از دسات خودماان، از ایان

 آنها را قبول نكرده بودید. تصمید گرهتید كه این باار بادون معطلاى تشاكرى كارده

و سوار شوید و خوشحال از گرهتن این تصمید انقالبى در انتظار اتومبیال بعادى 

باه آراماى باه راه خاود اداماه دادیاد. امااا خبارى نشاد، وقتاى برگشاتید و نگااهى بااه 

حیاط مدرسه انداختید دیگر اتومبیلى در مدرسه نمانده بود و ماا مجباور شادید كاه 

 اى را در بستر بیمارى بگذرانید.تهبدون چتر تا خانه در زیر باران بروید و هف

 رودربایستى و آبرودارى

رودربایستى نوعى احساا  شارم و نگراناى در برابار اهارادى اسات كاه از نظار 

شخصایت و احتاارام باار مبناااى معیارهاااى پذیرهتااه شااده در جامعااه از مااا باااالتر 

هساتند. بادیهی اساات در جاایى كااه  اروت معیااار احتارام اساات، ماردم معمااوالً در 

 مقابال  روتمنادتر از خاود رودربایساتى دارناد و بارای کاد کاردن نگرانای و شارم

شاوند. ایان اعماال آباروداری خود مجبور به اعمالی در جهت كتماان هقار خاود می

 نام دارد و جایگاه ویژه ای در هرهنی ایرانی ما دارد. 

 

تااوان از نااوع و میاازان مااواد غااذایی در های دارناادگی میاز نخسااتین نشااانه

نزل نام برد و سپس هر آنچاه باه چشاد بیایاد مانناد لباا ، ماشاین، جاواهرآالت، م
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 1هاى غذاخورى، مبل، میز، منزل و....سرویس

رود کاه در وقتای باه کاار مای« آبرومنداناه»اگر توجاه کارده باشاید اصاطالح 

کااااری کاااه انجاااام شاااده خاااواه جشااان تولاااد، ناااامزدی، ازدواج باشاااد یاااا مراساااد 

ش هفتد، چهلد و... پاول هاراوان خارج شاده و بریاز و بپاا خاکسپاری، ختد، سوم،

زدگی در حاد اعلای صاورت گرهتاه باشاد. ایان رابطاه ناساالد دارنادگی و مصارف

رویااه آب و شااود، بلکاه مصاارف بیهایی ایاان چنااین مرباوط نمیتنهاا بااه اساراف

هاای شود که به همه ملت تعلاق دارد. روشان گذاشاتن چرا برق را نیز شامل می

 در منازل، کولرها در تابستان وشوهاژها در زمستان وقتای کاه کسای دراضاهی 

شاود کاه حتای منزل نیست، باع  کمبود انرژی در سایر نقاط محروم کشاور می

تواند به خسارات جانی بینجامد. توجه مسئوالن را در اینجا به این نکتاه جلا  می

 کند:می

ی تنگاتنای باین برازنادگتا زمانی که در ذهنیت مردم ماا ارتبااطی ایان چناین 

تااوان آناان را باه صاارهه جاویی در مصارف منااابعی و دارنادگی وجاود دارد، نمی

کاه متعلاق باه تماامی ماردم یاک کشاور اسات واداشات. بارای موهاق شادن در ایاان 

 های هرهنگی نیاز دارید.امر به روشنگری همه جانبه در زمینه

*** 

بات، حساادت و چشاد هاای ویرانگاری چاون رقاحف  آبرو باع  رشد ویژگی

چشمى شده و آسایش و آراماش روانای اهاراد و جامعاه را ماورد تهدیاد قارار و هد

هاسات كاه خیلاى بیشاتر در جاا بخصاوص روى ساخند باه خااندداده اسات. در ایان

نزلى ماىگیر این رسوم و عادات و آدابند و آنها را چون آیه دانناد كاه امكاان هاى مد

نه تنها تالشى در جهت رهایى خود از ایان قیاد و  یا امید تغییرى در آنها نیست و

                                                 
هاااى ساااده و واننااد بااا لباا شاود كااه زنااان و حتاى مااردان جوامااع سانتى نتایان مساائله باعاا  می. 1

در حاالى كاه باا هماین  ،هاای وطناى حضاور یابنادمعمولى در مجامع ملاى خاویش و حتاى در بقالی

تواننااد در بیشاتر مجااامع علماای، آموزشاای و هرهنگاای غربااى شااركت هااا باادون نگرانااى مااىلباا 

 نمایند.
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هااى خاود باه شادت و حادت آن نیاز ها و حساسیتبینىكنند، بلكه با نكتهبندها نمى

اى هقیار و مردسااالر زناان مجاال رشاد چنادانى اهزایند. بدیهى است در جامعاهمى

رد ایاان انااد و داى نیاز كااه بااه غلااط باودن ایاان رهتارهااا آگااه شاادهیابنااد و عاادهنماى

كنناد، جارأت شانا كاردن در زنجیرها را بار گارده روح و روان خاویش حاس ماى

كاه ساادگى در لباا  خالف جهت آب را ندارند. بسیارى از زنان ما هنوز از ایان

ساالیقگى، ساااده پوشاایدن نشااانه شاالختگى، عاادم اسااتفاده از زیااورآالت نشااان بااى

غاذاهاى متعادد و تعاارف برگزار كردن میهمانى نشانى از عدم توانایى در پخاتن 

آبرویاى تلقاى شاود احتراماى و نشاانه نادارى و بىو اصرار نكردن، نشانى از باى

 هراسند.مى

ر ایان نکتاه قابال ذکار اسات، آنچاه را كاه ماا اکناون بار خاود، بار خاانواده و با

كناید ناه ربطاى باه سیساتد دیگران در زیر پوشش آبرودارى و احترام تحمیال ماى

 توان دید.ها را در آن مىردپاى ابرقدرت حكومتى ما دارد و نه

 

مهربانى و س اوتمنیى،  اذاى  ذیای،  یباایى و 

آراستگى و همه چیزهاى خوب و  یبا و د  ذیر، 
شرطى وه آرامش و آسایش  نیگى را خوبنی به

ا  ما نگیرنی و آگاهانه و خودجوش باشانی، ناه 
خاطر توچع دیگران یا ترس ا  حر  مردم یاا به

خااطر من عات، مصالات یاا ا  و یا باه خودنمایى
 روى عادت.

 

 گیرى آبرومعیارهاى انیا ه

منزلشان را تازه عوض كرده بودند كه روزى در ی  مكالمه تلفناى باه مان گفات: 

ایان چااه گرهتااارى اساات كاه مااا داریااد. همااوطن در غربات بایااد باعاا  خوشااى و 

موطناان آرامشامان آسایش آدم باشد، اما چرا ماا خواساته و ناخواساته در جاوار ه
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دهید. ایان هماوطن ساپس چناین اداماه داد: در آپارتماان قبلاى باالكن را از دست مى

كوچكى داشتید كه باه پااركى مشارف باود و مان هار روز صابح گلیماى در باالكن 

خوردم و پرندگان رنگارنای و زیباایى جا مىام را در آنكردم و صبحانهپهن مى

باردم، ایان آپارتماان جدیاد نیاز باالكنى ار لاذت ماىشدند و از این كغذا مىبا من هد

ام را در آنجاا بخاورم و مان دهاد، مان صابحانهدارد، اما همسرم دیگار اجاازه نماى

اى كاه سارم كه در این كشور غری  نه هرزنداند را در كناار خاود دارم و ناه ناوه

ام. وقتاى علات ممانعات خاانمش را گرم كند از این یا  دلخوشاى نیاز محاروم شاده

اى ناه چنادان دور امااا مشارف بااه ا پرسایدم، گفات: یاا  ایراناى دیگار در هاصاالهر

كاار را بكناى آنهاا ممكان اسات گویاد اگار ایانكناد و خاانمد ماىبالكن ما زنادگى ماى

ببینند و آبرویمان برود. این هموطن میانسال سپس آهى كشید و گفت: شاما را باه 

ایاد و چاه گلاى بار سار را گرهتاه همه آبرودارى كجااخدا از مردم بپرسید ما با این

آبروهاا كااه هماه آباارودارى در كشاور ایان بااىایاد  بپرسااید ماا باا ایاانبشاریت زده

كناید. چارا خورناد چاه ماىصبحانه و ناهارشان را هر كجا كه عشقشان كشید ماى

رود، اماا خاطر درو  و خیانت و نادرساتى و تظااهر ماىدر اینجا آبرو بیشتر به

 كنید. چرا حف  آبرو از این ابزارها استفاده مىبسیارى از ما براى 

 
توانستیم خودمان باشیم بی واهمه اگر ما نیز می

چاه  اذتى  ،مورد چداوت هموطنان چرار گارفتس
بردیم ا  بودن در ونار هموطس و همزبان و مى

 همییس خود.

 

 آبرودارى، همه جا، همه وچت

رود نهاایى باه دامان طبیعات مایمتعج  بود كه چرا وقتى هر خانواده ایراناى باه ت

دارد، اما همین كه قرار باشاد باا خاانواده اندازه خودش غذا و تنقالت و... برمىبه

شاود كااه آبروهاا در مخاااطره یاا اهاراد دیگاارى هماراه شااود، ناگهاان احساا  مااى
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گیرد و براى حفا  آن احساا  میزباانى و نشاان دادن دسات و دلباازى و قرار مى

دهد و این است كه هر خانواده چناد برابار نیااز ی  دست مى نوازى به هرمیهمان

بینند كاه باه آورد و هر ی  خود را ملزم مىخود غذا، نوشابه و تنقالت با خود مى

آیاد پرساید آیاا ماىدیگرى تعارف كنند و از یكدیگر پذیرایى کنند. این هموطن ماى

كاادیگر لااذت صاحبتى یروزى كاه مااا باا یكاادیگر راحاات باشاید، روزى كااه از هااد

ماان ناوازىكه نگران ا باات مهرباانى و دسات و دلباازى و میهماانببرید بدون این

 به یكدیگر باشید 

 شودگاه تمام نمىآبرو، آبى وه هیچ

هااى دیادنى ام را كاه باه دیادند آماده باود باا خاود باه تماشااى قسامتسااله 70ماادر 

یا  خیاباان شالو ، شهر سیدنى برده بودم. در كناار پلكاان هروشاگاهى در وساط 

شاد جاایى بنشاینید و خساتگى مادرم در حالى كه خساته شاده باود، گفات: كااش ماى

رود. نشاینید. گفات: خاوب نیسات، آبرویماان ماىدر كنید. گفتد: هماین جاا كماى ماى

رود. پاس از مادتى هاو  چااى گفتد: نه ماادر اینجاا آباروى كساى از نشساتن نماى

خاناه خاانوادگى آبرومناد رساایدید وهكارد، باه مان گفات: مااادر هار وقات باه یا  قهاا

 هااا در اینجااا آبرومنداناااه وخاناااهبنشااینید و یاا  چاااى بخاااورید. گفااتد: همااه قهااوه

اى خااانوادگى اساات. گفاات: مطمئنااى  گفااتد: آرى مااادر نگااران نباااش و در كاهاااه

 نشستید و چاى خوردید.

پس از مدتى گشت و گذار و صرف ناهاار، ماادر كاه خساته شاده باود، گفات: 

هاا و زیار گرمااى مطباوع توانساتید كماى روى چمانشد اگار ماىر خوب مىقدچه

تااوانى تاوانى بنشاینى كاه ماىآهتااب بنشاینید و خساتگى در كناید. گفاتد: ناه تنهااا ماى

رود. باه او گفاتد كاه نگااهى بااه دراز هاد بكشاى. گفات: زشات اسات آبرویمااان ماى

هااا وى چمااناطااراف بیناادازد، همااه از پیاار و جااوان و زن و ماارد و كااود  در ر

كس توجهى به كاس دیگار نداشات، ماا نیاز چناان كاردید. دراز كشیده بودند و هیع

آن روز، روزى بسیار دلپذیر براى هر دوى ما و بخصوص براى مادر باود كاه 
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اش را در محدوده تنی باید و نبایدها زیسته باود. ماادر اوقات بیشترى از زندگى

هاااى ممتااد ایاان شااعر را زمزماااه در تمااام ماادت گشاات و گااذارمان بااا آه كشاایدن

 كرد:مى

 بهشاااات آنجاساااات كاااا زارى نباشااااد

 

 كسااااى را بااااا كسااااى كااااارى نباشااااد 

 اما چیزى در تمامى آن روز ذهن من را به خاود مشاغول كارده باود و آن ایان 

بااود كااه اگاار همااوطنى مااا را دیااده باشااد، دیگاار آبرویااى برایمااان نمانااده اسااتت 

ارى از كارهااى معصاومانه و معماولى خااطر انجاام بسایآبرویى كه همیشاه و باه

گااه تماام رود، اما باز جاى شكر دارد كه باوجود رهتن مادام هایعدر جامعه ما مى

 شودتنمى

 ا  ماست وه بر ماست

ر گفاتد: در ایان چناد ساالى كااه اینجاا زنادگى كاردم هایع كااس را ندیادم كاه باه خاااط

یار دساتپاچه شاود كس دیگرى چه میهمان و چه همكار اداره یا حتى ر ایس و وز

 آ  چاه»كننده ملاى، هرهنگاى و تااریخى رایاى در جامعاه ماا یعناى و سزال نگران

را از خااود بپرساااد. خانااه و زنااادگى و ساار و وضعشااان هااایع ربطااى باااه « كااند

 وشان ریخت و پاش است، اگار غاذا آبرویشان ندارد، اگر شلخته هستند و زندگى

ماه لباسشان مرت  و شی  نیست، ه شان نیست، اگرمیوه به اندازه كاهى در خانه

اطر خاكنند و نه باه اینها هقط به خودشان مربوط است، نه به یكدیگر كى نگاه مى

زنناد و نااه در ماورد یكاادیگر قضاااوت ایان چیزهااا پشات ساار یكادیگر حاارف مااى

چناانى نمایند. حتى ساالم و احوالپرساى و خاداحاهظى نیاز از اهمیات آنچندانى مى

یان معنااا كااه اگاار كساى در یاا  جلسااه یاا یاا  میهمااانى بااا برخاوردار نیساات. بااه ا

دیگارى چاه دوسات و چاه آشانا سااالم و خاداحاهظى و احوالپرساى نكارد ناه كسااى 

كنااد، رنجاد و ناه كساى باه خااطر ایان چیزهاا ذهان و وقات خاود را درگیار ماىماى

 گذارند.قدر مته به خشخاش نمىكه اینها مانند ما اینخالصه این

اناد، شاان مانناد اهاراد یا  خاانوادهبگاویى كاه اینهاا هماه خاواهىگفت: یعنى مى
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 اى دارند به وسعت كشورشان یعنى خانه

 گفتد: چطور 

یع هاگفت: آخر ما وقتى در خانه خود و بین اهراد خانواده خاود هساتید، دچاار 

هشارى نیستید و احسا  نگرانى از سار و وضاع و ریخات و پااش خاود نادارید، 

 خورد، رودربایساتى نادارید وهر كس هر چه بخواهد مىكنید، به هد تعارف نمى

 رویاد یا  خاداحاهظى داریاد، اگار هادآیاید یا  ساالم و وقتاى ماىوقتى به خاناه ماى

 رویاد از خاواهر یاا پادرمان كاه در جااىمثالً صبح كه به مدرسه یا سار كاار ماى

آیااد و دیگاارى از خانااه مشااغول اساات خااداحاهظى نكااردید آساامان بااه زمااین نمااى

 شود.اى ایجاد نمىمسئله

 

بساایارى ا   اار و  نجیرهاااى اجتماااعى وااه باار 
پاااى رو  و روان مااا بسااته شاایه و آسااایش و 
آرامااش را ا  مااا ساالب کاارده اساات نااه ساااخته 

سیستم حكاومتى اسات و ناه ارتبااطى باه سالهه 
ها و ام ریا یسم دارد، بلكه ما خود آنها ابرچیرت

ود وا  جاز خاایم و هیچرا بر پاى یكییگر بسته
 ما چادر به با  وردن آنها ن واهی بود.

 

 آبرودارى ملى

پااس از شاانیدن آمااار خودكشااى در اسااترالیا رو بااه ماان كاارد و گفاات: باااز جاااى 

هااى سیاساى و شكرش باقى است كه اگر ما این رهاه و امنیت اقتصاادى و آزادى

 ارید.داجتماعى را ندارید اقالً خودكشى و اعتیاد و از این دست مسایل را كمتر 

گفاتد: نداشاتن آماار صاحیح از میازان دزدى و جنایات و خودكشاى در بعضااى 

جوامع دلیل بر عدم وجود آنهاا در ایان جواماع نیسات. هرهنای آبارودارى و حفا  

شاود كااه چاه در سااطح خاانواده و چااه در ظااهر در بعضاى از جوامااع باعا  مااى
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ن بهاره ایان سطح جامعه از بر مالشدن این گونه حوادث جلوگیرى شود و كمتاری

كتماان واقعیاات ایان اسات كااه مان و تاو باه ایان باااور برساید كاه اگار از امنیاات و 

عدالت اجتماعى محرومید در عوض از معنویت بااالتری برخاوردارید و هسااد و 

 خود كشى هد ندارید.

 بهایى سنگیس براى ح   آبرو

اى عاده در ی  گردهمایى دوساتانه باودید. از اخباار تلویزیاون اساترالیا تظااهرات

هااى هاى انگلیسى همراه با كودكاان و نوجوانانشاان علیاه سوتاساتفادهاز خانواده

هاا شد. یكى از هموطناان گفات: واقعااً كاه ایان خاارجىجنسى از كودكان پخش مى

اند و من از همین چیزهاست كاه از غارب نفارت دارم. چگوناه گندش را درآورده

ا ادن آن در اخباار تلویزیاون خاود رگونه مسا ل و بخصوص نشان دبا داشتن این

 برند.گونه آبروى خود را در دنیا مىداند چرا اینها ایندانند. نمىپیشرهته مى

كاند و تصاورم بار هموطن دیگرى پاسخ داد: اتفاقاً مان بارعكس شاما هكار ماى

ایان اسات كااه ایان هاد یكااى از نمودهااى پیشاارهت یا  جامعاه اساات كاه تلویزیااون 

گااذرد عماال كااه آگاااه کاردن مااردم از آنچااه در جامعاه مااى دولتاى بااه رسااالت خاود

شاود كاه هاد نوجواناان و كودكاان آگااه هاا باعا  ماىگونه برنامهکند. پخش اینمى

گناااه شاوند و هاد مااردم بیشاتر مراقاا  كودكاان و نوجوانانشااان باشاند و اهااراد باى

امااع اى اهاراد ناساالد نشاوند؛ در حاالى كاه در بسایارى از جودیگارى قرباانى عاده

غیرپیشااارهته یاااا در حاااال رشاااد چاااه بسااایار كودكاااان و نوجواناااانى كاااه ماااورد 

اى كاه هاد در كاارى گساتردهگیرند، اما تر  و پنهانسوتاستفاده جنسى قرار مى

شود كه نوجواناان جارأت اباراز آن ها وجود دارد باع  مىاهراد و هد در خانواده

خااطر حفا  آباروى اه شدن بهرا به والدینشان ننمایند و والدین نیز در صورت آگ

صاالح نیاز در صالح مطرح نكنند و حتى مراجاع ذىخانواده آن را با مراجع ذى

خباار نگاااه دارنااد. ایاان صاورت آگاااه شاادن، بااه دالیاال دیگاارى ماردم را از آن بااى

شود كه خطاكار به انجاام كاار خطااى كارى همگانى باع  مىآبرودارى یا پنهان
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 1دیگرى از جامعه بگیرد.خود ادامه دهد و قربانیان 

 

شاهامت و فایاوارى افارادى واه ا  آباروى خااود 
گوناه خهاوااران را باه گذرنی و ایسگذشته و مى

وننای، ضاامس امنیتااى جامعاه معرفاى واارده و مى
اسااات واااه شاااهرونیان جواماااع پیشااارفته ا  آن 

 .منینیبهره

 

 فقط به خاطر ح   آبرو

 هااى نابجااى خاودباه تماام خواساتهگفت: همسرم همیشه از طریق داد و هریااد مى

دادم داد و هریااااد راه خواسااات اگااار انجاااام نماااىدر زنااادگى رساااید. هااار چاااه ماااى

كاه صاداى او بیارون خاطر كوچ  باودن خاناه و تار  از ایانانداخت و من بهمى

كاه باا كردم. غاهال از ایانها برود به او تمكین مىرهته و آبروى ما جلوى همسایه

 وهاا او را در كارهااى ناشایساتش حمایات كاردم، بلكاه تاار  ایان كاار  خاود ناه تن

 تمكین را به دختراند و حقانیت هریاد و زورگویى را به پسراند آموختد.

 آبرودارى در فراسوى مر ها

  هیلمى از ی  هیلمساز برجسته ایرانى و برنده جایزه هستیوال كن هرانساه را از

اى از ایرانیاان همیشاه هریااد از عاده تلویزیون استرالیا به نماایش گذاردناد و مثال

هااا ایاان اعتااراض داشااتند كااه چاارا خااارجىمهاااجر و دانشااجو برخاساات. آنهااا بااه

دهنااد، بعضاى حتاى باار ایان باااور بودناد كااه هاااى ماا را نشااان ماىهمیشاه بادبختى

گذارناد تاا دهناد و در معارض نماایش ماىها جایزه مىمخصوصاً به این گونه هیلد

                                                 
حتاى متوجاه  گااهساتند كاه گنااهى هدانید كودكاان و حتاى نوجواناان قربانیاان باىگونه كه مىهمان. 1

شااوند. عاالوه بار آبارودارى، متأسافانه غفلات و بیشااتر ماورد سوتاساتفاده قارار گارهتن خاویش نماى

بااه رواج ایاان جاارم در جامعااه  ،شااودناآگاااهى والاادین از آنچااه كااه سوتاسااتفاده جنسااى نامیااده مااى

 اهزاید.مى
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 1ا ببرند.آبروى ما را در دنی

*** 

اگار رساالت هنرمناد را در درجاه اول باه نماایش گاذاردن مشاكالت و مسااا ل 

جامعه خویش و در درجه دوم مسا ل جهاان بادانید. بایاد بگاویید در میاان غربیاان 

كد نیستند هیلمسازانى كه به تهیه هیلد در مورد مشاكالت جامعاه غارب پرداختاه و 

گذارناد. اماا باه نظار ر باه نماایش ماىتاآنها را به وضاوح و روشانى هار چاه تماام

رسد شهروندان این كشاورها همچاون ماا نگاران قضااوت جهانیاان در ماورد نمى

 2خویش باشند.

كناید غربیاان نیاز مانناد ماا تواند به این دلیل باشد كه تصور مىنگرانى ما مى

 دانند و با ویژگى تعماید دادن ـ مشاابه آنچاه كاه در میاان روت را معادل آبرو مى

                                                 

لى كاه هقار باراى ماا باعا  رهاتن اى از آبرو تعریف خاص خاودش را دارد. ماثالً در حااهر جامعه .1

شود براى شاهروندان جواماع غرباى اعماالى همچاون شكساتن قاانون یاا تجااوز باه حقاوق آبرو مى

طناان كاه باا وگردد. شاید به همین دلیل است كاه بعضاى از همدار شدن حیثیت مىدیگران باع  لكه

در اماا بینناد، رهتاه ماىهاا آبرویشاان را جلاوى جامعاه میزباان مطرح شدن هقر كشاورمان در رساانه

گویناد، غیرقااانونى بیماه بیكااارى كننااد، باراى نادادن مالیااات درو  ماىشاكنى ماىایان جواماع قااانون

ریزناد و اصاالً ارتبااطى باین انجاام ایان كارهاا و آباروى ها ماىگیرند، آشغال و زباله در خیابانمى

هااى كمتار پایش آماده كاه برناماه ،سالى كه در استرالیا زنادگى كاردم 14بینند. در مدت این خود نمى

 ،تفریحى چون كنسرت یا نمایش تئاترهاى ایرانى كه در آن عده كثیارى از هموطناان حضاور دارناد

ل است كه شاأن ملتاى را در نازد  بدون درگیرى و دخالت پلیس به پایان رسیده باشد. طبیعتاً این مسا

هاااى خاااكى یااا زناادگى ى بااا جااادهآورد و نااه نمااایش روسااتایشااهروندان دیگاار كشااورها پااایین مااى

 موبایل و تلویزیون است.، اى كه هاقد یخچالخانواده

چناین كاه باه مشاكالت هاایى ایانیكى دیگر از دالیال ایان ناوع برخاورد ایان اسات كاه معماوالً هایلد. 2

پاردازد از كانااال خاصااى اقتصاادى، سیاسااى، اجتمااعى و هرهنگااى كشاورهاى متفاااوت جهاان مااى

ل هسااتند.  گونااه مسااامنااد بااه ایاانینناادگان آن بیشااتر اهااراد روشاانفكر و عالقااهشااود كااه بپخااش مااى

هاا را هقاط ایان هایلد ،هااى تجاارى تلویزیاونى هساتندبسیارى از هموطنان كه معموالً بیننادگان كاناال

هاایى چاون روزهااى هااى هاالیوودى یاا ساریالبینناد و آنهاا را باا هایلدبه خاطر ایراناى باودنش ماى

گیرناد كاه اینهاا كنناد و نتیجاه ماىمقایساه ماى ،دهادگى طبقه مرهه امریكاا را نشاان ماىزند گی کهزند

 دهند.نشان مىرا هاى ما هاى خود را و هقر و بدبختى روت و رهاه و خوشى
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مااا شااایع اساات ـ هقاار و سااب  زناادگى در یاا  روسااتاى عقاا  اهتاااده را مبناااى 

دهناد. چناین اسات قضاوتشان در مورد تمام ایرانیان از جمله شخص ما قرار ماى

هایى باه نماایش گاذارده شاده اسات، هایى كه چنین هیلدشود هرداى ش كه دیده مى

ن مساا لى كاد یاا بایش هموطنان با توجه به چگونگى اندیشاه و دریاهتشاان از چنای

نوعى احسا  شرمسارى در برابر همكااران خاارجى خاود دارناد. بادین ترتیا ، 

مااا تااا وقتااى در وطاان هسااتید نگااران آبااروى خااویش در براباار آشاانایان بااوده و 

تارى باه كناید، ایان پدیاده ابعااد وسایعهنگامى كه به خارج از كشور مهاجرت ماى

برابر آشنایان و دوساتان هماوطن بلكاه در گیرد؛ بدین معنا كه نه تنها در خود مى

برابر مهاجران دیگر كشورها و بخصوص شهروندان جامعه میزبان نیز نگران 

 آبروى خود هستید.

  ه بادو هموطن در مورد ی  هیلد ایرانى كه در تلویزیون سراسرى استرالیا

 كردناد. اولاى گفات: ایان هقار و هالكتاى كاه درنمایش گذارده شده باود صاحبت ماى

كثار ماا ااى جاز ایان نادارد كاه اینهاا هكار كنناد شود، نتیجهها نشان داده مىاین هیلد

ام كنید؛ در حالى كه من باه تاازگى از ایاران برگشاتهدر چنین شرایطى زندگى مى

تاار از ایاان تاار و ماادرنام كااه هموطنااان مااا در داخاال كشااور خیلااى لااوكسو دیااده

هاا آخاارین مادل، اسااتخر و ی ، ماشااینهااا شاكننااد. خاناههاا زناادگى ماىاساترالیایى

هااى كاامپیوتر و هااى حرارتاى، بااالترین مادلجكوزى، مجهز باه آخارین سیساتد

خااورد. مان پااس از چناد سااال زناادگى در هاااى هماراه در ایااران باه چشااد ماىتلفان

كاان هماه امكاناات تهماه تغییار و وجاود ایاناسترالیا وقتى به وطن برگشتد از ایان

هااایلد  هاهااا و پیشااارهتا هیلمسااازان ماااا از ایاان دگرگاااونىدانااد چااارخااوردم. نماااى

هااا باااال بگیاارید و سااازند تااا مااا هااد بتااوانید ساارمان را جلااوى ایاان خااارجىنمااى

 آبرویمان حف  شود.

كننادگان آن وساایل رهاااهى هساتید. اهتخااار دوماى گفات: اوالً مااا هقاط مصاارف

كاه عاده یااً ایانشاود.  انآنها نصی  سازندگان و ساودش نصای  تولیدكننادگان ماى

چیازى عاده كثیارى از هماه لاوازم و امكاناات رهااهى معدودى به قیمات هقار و باى
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برخوردارنااد كاااه نااه تنهاااا جااااى اهتخااار نیسااات، بلكاااه باعاا  شااارمندگى اسااات. 

همااه طااور كااه وجااود تعااداد كمااى كشااور  روتمنااد در جهااان در مقاباال ایاانهمااان

 كشورهاى هقیر ننی بزرگى براى جهان پیشرهته است.

 گفاات: در تماام مادتى كااه مشاغول تماشااى یاا  هایلد ایرانااى در هماوطنى ماى

الطبع هستیوال هیلد در سیدنى بودم، پشایمان از آمادن باه ساینما، آباروى وطاند و با

هااى خااكى باود ها جاادهكردم، چراكه بیشتر صحنهخودم را در خطر احسا  مى

اند بااین تماشاااگران كااه كسااى از همكااارهاااى گلااین و هقاار. بااا آرزوى ایاانو خانااه

اى مخفااى كااند. وقتااى نباشااد، تصاامید گاارهتد در زمااان تاانفس خااود را در گوشااه

ها روشن شدند و مردم براى ی  اساتراحت كوتااه باه ساالن دیگارى رهتناد، چرا 

ماان پشاات بااه جمعیاات كاارده، خااود را بااه تماشاااى پوسااترها مشااغول داشااتد. امااا 

د ببیااند نظار آنهاا در ماورد هاایلكنجكااوى بار آناد داشات كااه اساتراق سامع كارده و 

چیساات. در كماااال تعجااا  چشااامان بساایارى را گریاااان دیااادم و در حاااین اظهاااار 

هاااى ایرانااى شاانیدم كااه از آن هاایلد و سااایر هاایلدنظرهایشاان، تحسااین آنااان را مااى

گفتناد كاه ایاران را كنند. حتى تعادادى ماىهاى هستیوال یاد مىعنوان بهترین هیلدبه

ا از توانساتد خاودم راند. در راه برگشت به منزل نماىشناختهبا سینماى موهق آن 

ایاان هكاار برهاااند كااه چاارا در حااالى كااه همااه بینناادگان بااه داسااتان هاایلد، بااازى 

خاااطر هقااار و محرومیتااى كاااه در بااازیگران و پیااام هااایلد توجااه داشاااتند، ماان باااه

 شد، نگران رهتن آبرویمان بودم.ها دیده مىصحنه

  مان كه در بدو ورودمان به این كشور سالمند خارجىبه پا  محبت همسایه

اى را كاه هاى خود محروم نگذاشته بود، جعبه پستهها و محبتما را از راهنمایى

یكى از دوستان در هرودگاه همراهمان كرده بود به او هدیه كردم و او با خوشحالى 

نی درشت، هاى قرمز رو سپا  آن را پذیرهت. شكل جعبه پسته گرد بود و پسته

وار از هر دو زده از میان دو پوسته، بسیار زیبا به صورت دایرهخندان و بیرون

شد. هرداى آن روز پیرمرد مارا باه آپارتماان خاویش هارا طرف جعبه مشاهده مى

ها را با من تقسید كند، چرا كه از انصاف به دور خواهد پستهخواند و گفت كه مى
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شود، دانستد قابلى ندارد به انگلیسى چه مىن كه نمىبیند آنها را تنها بخورد و ممى

نخورده پیشنهاد او را پذیرهتدت هنگامى كه وارد منزلش شدم، جعبه پسته را دست

روى میاز دیادم. وقتاى آن را بااز كارد و محتویاات جعباه را در ظرهاى ریخاات از 

دو روى خندان هقط در  هاى درشت  ها در آمدم. آن پستهخجالت به رنی قرمز پسته

وار چسابانیده شاده بودناد و هد با چس  روى كاغذى به صورت دایارهجعبه و آن

هاى كوچ  و هاسد. این صاحنه مارا باار دیگار باه یااد وسط جعبه پر بود از پسته

طاوركلى ظاهرماان هاا و باهخانه، برخوردهاى خوبمان با غریباههاى میهماناتاق

یارى دارد و با خود اندیشیدم كه هرهنی انداخت كه بیشتر اوقات با باطنمان هرق بس

بندى پسته، كش  و زرش  ما را نیز از آسی  خود در ظاهر هریبى ما حتى بسته

 امان نگذاشته استت

بعاادها وقتااى ههمیاادم ایاان جماعاات خاصاایت تعمااید دادن ندارنااد و نادرسااتى و 

خیاالد گذارناد، بندى پسته شده بود، به حسااب نادرساتى مان نماىتقلبى كه در بسته

 كمى راحت شد.

 

در جهت ح   آبروى مملكت در برابر بیگانگان 
ای وااه بااه بناایى شاایهچاابالً درون هاار چیااز بسااته

 داریی، با رسى ونیی!خارج گسیر مى

 آبرودارى پ  ا  مر 

هااى آخار عمارش غصاه ایان را مادر سالمندى كه هرزند دخترى نداشت در ساال

نالاااه سااار نخواهاااد داد و از خاااورد كاااه كسااى در مااارگش شااایون و ضااجه و مااى

خواست كه پس از هاوتش بارایش درسات و حساابى گریاه پسرهایش مصرانه مى

 كنند تا آبرویش حف  شود.
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 ب ش دوم

وگوها و مشاهیات در رابهه با آداب و رسوم ها، گ تنكته

شكر گرفته در فقر و نابرابرى و عوار  م رب آن بر 

  نیگى امرو ه ما

 

 ورز نشوى ونلدارى حقیقتپرستى به در نیایى و دست ب  تا از عادت

 عادت عظید كمینگاهى است شیطان را،

و كد آدمى را بینى در وجود كه از شیاطین عاادت زخماى دو زخاد و ده زخاد 

 (و هزار زخد نداردت )عین القضات همدانى

 خاطر آداب و رسومفرار به

اش باه رى از وطن براى ی  تعطیلى سه ماهه هماراه خاانوادهپس از چند سال دو

چناین ایران رهته باود. باا ایان امیاد كاه تجدیاد دیادارى باا خویشاان و دوساتان و هم

اى كاه سرشاار از خااطره هااى ماأنو  و خاناه و كاشاانههاى آشنا، كوچهخیابان

كى از ا در یرها كرده بود بنماید. هنوز ی  ماه از مساهرتش نگذشته بود كه او ر

 هاى سیدنى دیدم. به او گفتد: زود برگشتى، خوش گذشت خیابان

گفت: نه چندان، وقتى علت را جویا شدم، چنین گفت: باا پاول خاوبى باه ایاران 

قادر كااه بتااوانید در یا  هتاال خاوب اقاماات كنااید، بادین ترتیاا  هااد رهتاه بااودید، آن
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، احساا  آساایش بیشاترى هاید كه به زنادگى تقریبااً راحتاى خاو گرهتاه بودنادبچه

كردند و هاد مازاحد بقیاه هامیال نباودید بخصاوص كاه هایع یا  از آنهاا وقات و مى

هضاى كاهى براى پذیرش ما نداشتند. از هرودگاه به منزل برادر بزرگتارم رهتاید 

و شاا  اول را در آنجااا ماناادید. صاابح روز بعااد اجااازه خواسااتد كااه بااه هتلااى در 

كاه باه مقدساات كناى درسات مانناد ایان. بااور نماىنزدیكى منزلشان نقل مكان كنید

ور شدند كاه مگار تاو كاس و كاار تمام هامیل توهین شده باشد، همگى به من حمله

اید كه تو باه هتال باروى. هار چاه مان اصارار كاردم، ماز ر ندارى، مگر ما مرده

تریاد و هاد مان و طورى هد شما راحاتنیفتاد. هر چه خواستد قانعشان كند كه این

زدگاى و پشات پاا زدن ها، نه تنها به خرجشان نرهت كه مرا باه غاربد و بچهخان

كه ماا بگاذارید كاه شاما به هرهنگمان متهد كردند. برادرم گفت: تازه به هرض این

در هتاال اقاماات كنیااد، جااواب همسااایه و دوساات و آشاانا را چااه باادهید. آنهااا هكاار 

ایاد. ما برخاورده و قهار كاردهاید كاه باه شااید یا چیزى گفتهكنند ما كارى كردهمى

ریاازى خالصاه ماا تسالید شادید. نباودن هضاااى كااهى و نداشاتن اختیاار در برناماه

بااراى خودمااان از یاا  سااو و ناااراحتى هرزناادان آنهااا كااه مجبااور شااده بودنااد بااه 

وجاود صورت هشرده در ی  اتاق زندگى كنند احساا  بادى در مان و همسارم باه

هااى ماا باود، هنگاامى كاه اظهاار نااراحتى بچاه آورده بود. بدتر از آن ناق زدن و

شاد. بهتار شدید. در ا ر این هشارها بین من و خاند هاد مرتبااً شاكرآب ماىتنها مى

نخاورده، ددماد هادهاى عاادتى باهها و مهربانىخاطر این نوازشام بهدیدم تا زندگى

ر رسااد درا روى كاولد بگاذارم و برگاردم. ساپس آهاى كشاید و گفات: باه نظار ماى

 ها نیز تحمیلى است.جوامع غیردموكراتی  حتى مهربانى

 

*** 

محتمل است که این پدیده ریشه در هقار عماومى جامعاه ماا داشاته باشاد. بادین 

معنا كه شرایط نامناس  مادى مساهر و نبودن امكاناتى چون مسااهرخانه یاا هتال 

باه هار كارده كاه حتاى باا تنگاى جاا از بساتگان و دوساتان خاود باه ماردم حكاد ماى
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هرقیمتى پذیرایى كنند. این عمل بسیار انساانى و مهرآمیاز هرشكل و بهمدت و به

باوده و هاار وقاات كااه چنااین شاارایطى حااكد باشااد، بساایار پسااندیده اساات. امااا در 

وضعیتى كه میزبان جا و امكاناات كااهى نداشاته باشاد، مسااهر از امكاناات ماادى 

هد در اختیار باشاد، عقال سالید هاى خوب و مناس  خوبى برخوردار بوده و هتل

كند كه میزبان و میهماان رنجاى را كاه نبایاد و نشااید تحمال نكنناد. اماا از حكد مى

ناوازى و محبات ماا و بخشااى از آداب جاا كاه ایان كاار زماانى نشاانى از مهماانآن

ورزیاد، بادون داده، امروزه نیز به انجام آن مبادرت ماىهرهنگى ما را تشكیل مى

علت اصلى آن و بدون توجاه باه ایان كاه ایان عمال چاه هشاارى بار  تفكر در مورد

كند. شاید بتاوان میزبان و مهمتر از آن بر میهمان كه هدف، رهاه اوست وارد مى

دارد، تاار  از قضاااوت دیگااران در مااورد گفات آنچااه مااا را باار ایاان كاار وا مااى

یهماان اسات اندیشاید تنهاا منوازى باه آنچاه نماىماست و در حقیقت در این میهمان

 و بست

 اى وه با خود بردتنها خاطره

ها دوری باه پس از بازگشت برادرش باه کاناادا باود کاه او را دیادم. پاس از ساال

كه از او سزالى كرده باشد، پرساید سیدنی آمده بود تا دیدارى تازه كنند، بدون این

ما نیز كند، بعضى از رسوم به نظر تو در  این مسئله كه وقتى شرایط تغییر مى

كه هرصت جوابى به باید تغییر كند، احتیاج به نبو  هراوان دارد  سپس بدون این

من بدهد با دلگیرى تمام چنین ادامه داد: از روز ورود برادرم هموطنانى كه با ما 

هاشان به دیدنش آمدند آشنایى داشتند، یكى یكى و گاهى دو تا دو تا همراه خانواده

تى نگذاشتند مساهر ما خستگى این سفر بسیار طوالنى را و تا دیر وقت ماندند، ح

ها خاتد نشاد، پاس از آن هار كادام ماا را باه در كند. اما ماجرا به این دیدناز تن به

كردید، دست بر اصرار و التما  به ناهار یا شام دعوت كردند و تا ما قبول نمى

هاا جاداى از مادت چناین گذشات. بارادرم كاه مجارد باود وداشتند. دو هفتاه ایاننمى

هموطنان زندگى كرده و آداب و رسوم ما را تا حدودى به هراموشى سپرده باود، 
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انااد و پرسااید اینهااا كااه ماارا ندیاادهاز ایاان وضااعیت گاایى شااده بااود و مرتاا  مااى

آیند مرا ببینند، چه چیزى در من براى اینها دیدنى است، شناسند براى چه مىنمى

همه مشتاق نیستند كه این هموطناان مریخى هد این در كانادا مردم به دیدن ی  آدم

آیناد، او خاطر احترام به ما به دیدار تو ماىدادید بهبه دیدن من. ما به او جواب مى

دانساتید چاه جاواب گفت: احترام به شما چه ربطى باه دیادن مان دارد و ماا نماىمى

تاید امكاان نادارد، گفگفات: باه آنهاا بگوییاد كاه كاار داریاد و ماا باه او ماىبدهید. مى

پرسید: چرا امكان نادارد، چارا بایاد بدشاان شود. او مىآید، رویمان نمىبدشان مى

هراساید، چارا كه آنها بدشان بیاید مىشود، چرا شما از اینبیاید، چرا رویتان نمى

كااه بااه بركاات ایاان رسااوم خواهیااد همااه از شااما خوششااان بیایااد. خالصاه ایاانماى

خواسااتید از همجاوارى یكادیگر لاذت ببارید و مناااطق و طاور كاه ماىنتوانساتید آن

كناد باه او نشاان جاهاى دیدنى این شهر را كه چند ماه هد كفاف دیدن آنهاا را نماى

دانااد تنهااا رسااید و مااىخاااطر بااه نظاار مااىدهااید. هنگااام خااداحاهظى كااامالً آزرده

ساابزى و اى كااه از اینجااا بااا خااود باارد خااوردن مكاارر خورشاات قورمهخاااطره

 اى ناآشنا بود.پلو با مر  در خانه عدهزرش 

*** 

تاوان در هقار جامعاه و در معناایى جساتجو كارد كاه وجود این رسد را نیز مى

كااه در جوامااع ابتاادایى و هقیاار معاشاارت مااا از ایاان رسااوم داریااد. توضاایح ایاان

هاااا بااوده و هساات. كوچااا  و كااد جمعیاات باااودن تاارین ساارگرمى خااانوادهارزان

هاا اى چون تلویزیون، سینما، تئاتر و گردشاگاهكنندهرگرمشهرها، نبود وسایل س

اى شاود كاه ماردم از هار بهاناهكننده باع  ماىهاى سرگرمهمچنین نداشتن مشغله

شاان اساتفاده نمایناد. اگار ایان بهاناه آمادن یا  براى پر كردن اوقات خاالى زنادگى

وبات باه منازل روناد و میزباان و مسااهر را باه نمساهر باشد همه به دیادار او ماى

كاه یا  روز یاا هاا دو خاصایت دارد؛ یكاى ایانكنناد. ایان دعاوتخویش دعوت مى

كاه هشاارى را از روى دوش میزباان نمایاد و دیگار ایانش  دیگر آنها را پدار ماى

كاه مجباور باه آبارودارى )یعناى تهیاه صابحانه، ناهاار و شاام آبرومنداناه( اسات، 
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این كارها در تكرار خود باه صاورت  دارد. متأسفانهحداقل براى ی  روز بر مى

اى كه همگان انجاام آنهاا را همچاون اوامار گونهرسد و آداب اجتماعى در آمده؛ به

شامارند. انجااام ایان رساوم در شارایط نامناسا  ناه تنهااا الهاى بار خاود واجا  ماى

گیارى باراى هار ساه لاذتى در بار نادارد، بلكاه باعا  اتاالف وقات و انارژى و دل

گاردد. از طارف دیگار چاون یزبان، مساهر و دیداركنناده ماىطرف قضیه یعنى م

« احتارام و عالقاه باه میزباان و میهماانش»به دیدار مساهر رهتن و دعاوت كاردن 

قلمااداد شااده اساات، اكثریاات اهااراد بااراى نشااان دادن احتاارام و عالقااه خااود و گاااه 

ن اعماال ورزند. احترام قلماداد شادن ایاشان به انجام آن مبادرت مىباطنى یمیلبی

شااود كااه عاادم انجااام آنهااا تااوهین تلقااى شااده و بااه تكاادر خاااطر طبیعتاااً باعاا  مااى

كناید كاه در یا  دایاره بساته میزبان و میهمان بینجامد. در اینجاا بااز مالحظاه ماى

گوناه كااه قاابالً نیاز اشاااره شاد وقتااى انجاام بعضااى اعمااال و ایاد. هماااناسایر شااده

هتناد و در ذهان و ضامیر آن ماردم هاا در هرهنای یا  ملات معاانى خاصاى یاگفتاه

راحتى امكانپذیر نیست، مگر با آگاهى از علات تااریخى نقش بستند، تغییر آنها به

و اجتماعى آن اعمال و خواسات دروناى در كناار گذاشاتن آنهاا توساط اهارادى كاه 

كننااد. قساامت درد زنجیرهاااى ایاان قیااود را باار گاارده خااویش بیشااتر احسااا  مااى

تااوان آن را نااوعى رسااتاخیز هرهنگااى نامیااد، بااه مااىبزرگااى از ایاان حركاات كااه 

 دوش زنان آگاه و مبارز جامعه ماست.

 

بیشاااتر آداب در شاااارایط خااااا  بااااراى رفاااااه و 

بینیای انای، اگار ماىوجاود آمایهآساایش انساان باه
اجراى رسوم و به جا آوردن آدابى براى شما و 

ونای، دیگران ایجاد  حمت و نارضایى خاطر مى
 مصر  آن گذشته است. بیانیی وه تاریخ
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 عزادارى یا آبرودارى

اى سایر باه بهاناه بزرگداشات شخصاى پرسید: راستى این رسد شاام دادن باه عاده

اى اساات  و چاارا ایاان رسااوم و عااادات حتااى در كااه درگذشااته اساات چااه صاایغه

 جهت نگفته است:بى دارند. موالناغربت دست از سر ما بر نمى

 اد ناااااخوش ساااانتىهاااار كااااه او بنهاااا

 

 ساااوى او نفااارین رود هااار سااااعتى 

 گفتد: چه شده است  

گفات: باه تساالى هماوطنى رهتاه باودم كاه عزیازى را در ایان دیاار غربات از 

دساات داده بااود. دلااد خیلااى باارایش سااوخت، وقتااى كااه دیاادم غااد هقاادان عزیاازش 

. تأ یر نگراناى او باراى برگازارى یا  مراساد آبرومنداناه قارار گرهتاه اساتتحت

داناد روزى بااالخره بار غاد هجاران گفات كاه ماىاین شخص عازادار باا تاأ ر ماى

ر طاور كاه هماه برگازااش هایق خواهد آمد، اما اگر مراسد آنعزیز از دست رهته

كننااد و در ساایدنى باااین ایرانیااان مقااید رسااد اسااات مفصاال نباشااد، از دسااات مااى

یشترش از ایان باود ها رهایى نخواهد یاهت. تأسف باین زودىهاى مردم بهحرف

 كااه مااردم میاازان عالقااه بازماناادگان بااه متااوهى را در باشااكوه بااودن ایاان مراسااد

غذیاه ادانند و باشكوه از نظر آنها یعنى تعاداد بیشاتر مادعوین و میازان بیشاتر مى

 هاى دست و پا گیر.و اطعمه و بعد با اشكى در چشد گفت لعنت به این سنت

*** 

یاز مانناد بیشاتر رسااوم ماا دالیلاى انسااانى و رسااد كاه ایان رسااد نباه نظار ماى

منطقى داشته، اما اكنون از محتوا خالى و هقط هرمى از آن باه جاا ماناده و باه قیاد 

و بندهاى دست و پاگیر اجتماعى تغییر یاهته است. با احتمال زیاد مر  یا  هارد 

عاام هااى مرهاه یاا نسابتاً مرهاه كاه مسااكین را اطاى بوده است براى خانوادهبهانه

نمایند و بخصوص كه بسیارى نیز بار ایان اعتقااد باوده و هساتند كاه دعااى خیار 

اهااراد اطعاااام شاااده از گناهااان متاااوهى كاااد كاارده و در عاااذاب آخااارت او تخفیاااف 

هاا پااولى را بااراى شااده كاه خااانوادهدهااد. ایان باااور شااید حتااى باعا  ایاان ماىماى

نماینااد. اكنااون در  اى مسااتمندتر از خااویش را اطعااامكااار قاارض كننااد و عاادهایاان
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بسیارى موارد شاهدید كه این مراسد نه دیگر با اطعاام مسااكین در ارتبااط اسات 

و نااه شاااید كسااى بااه دعاااى خیاارى در جهاات كااد كااردن گناهااان متااوهى چناادان 

اعتقااادى داشااته باشااد. امااروزه ایاان كارهااا در جهاات حفاا  آباارو یعنااى تاار  از 

 شود.قضاوت مردم انجام مى

اساات كااه اگاار كسااى نخواهااد یااا نتوانااد چنااین مراساامى را باه همااین دلیاال هااد 

هااى بیند كه به راست یا درو  از طریق رساانهبرگزار نماید خود را مجبور مى

زبااان و مطبوعاات ایراناى باه اطاالع هموطنااان گروهاى چاون رادیوهااى هارساى

 برساند كه هزینه برگزارى مراسد را صرف امور خیریه كرده استت

 اجبار یا عشق

دیادم  هایش باه اساترالیا آماده باود. روزى او را در خیابااناى دیدن دختر و نوهبر

ه بابا دلگیرى بسایارى گفات: لعنات باه ایان آداب و رساوم ماا، از ماوقعى كاه پااید 

هاا در باه در  خریاد ساوغات باراى بازگشات خا  این كشور رسیده در هروشاگاه

نى را از لیسااات آیااد كاااه كساااهااااى شاا  یاااادم مااىهسااتد. هاار شااا ، وقتااى نیمااه

كاند و شاوم، اساد آنهاا را باه لیسات اضااهه ماىام، از رختخاواب بلناد ماىجاانداختاه

وم تازه پس از این همه دوندگى و خارج و نگراناى  رد كاردن آنهاا از گمار ، معلا

نیسات كااه خوششاان بیایااد یاا خیاار. اگار نباارى هازار حاارف اسات، بباارى هاازار 

 گرهتارى.

*** 

اى نیساات. در ماادت اقااامتد در غاارب، ان تااازهداسااتان ایاان مااادربزر  داساات

باار باراى دیادار اقاوام خاویش باه هموطناان بسایارى را دیادم كاه هار چناد گااه یا 

رونااد و خوشاااى دیاادار دوساااتان و هامیاال را دلهاااره و نگرانااى خریاااد وطاان ماااى

دهد. این عزیزان از چند مااه ماناده باه رهاتن مترصاد تأ یر قرار مىسوغات تحت

اناد. ایان مسائله شوند كه قیمت اجنا  خود را پاایین آوردههایى مىیاهتن هروشگاه

گیارى كه میزان آبرو و همچنین میزان عالقاه در جامعاه ماا باا قیمات هدیاه انادازه
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هاا را باا زحمات و مارارت پاار اهزایاد. چمادانشاود باه مشاكالت ایان رساد مااىماى

ز در بسایارى از نمایناد. در كشاور نیاكنند و با هازار دلهاره از گمار  رد ماىمى

آینااد نااه از روى عشااق و دلتنگااى كااه رسااد اساات و اوقااات بااه دیاادار مساااهر مااى

برنااد ناه از روى مهاار كاه رسااد اساات و اى باراى او مااىشااود نرهات و هدیااهنماى

كننااد نااه بااا شااود نباارد و از مساااهر و میزباانش دعااوت بااه شااام و ناهاار مااىنماى

هاااى هااا از هدیااهه چماادانشااود نكاارد و دوبااارخاااطر كااه رسااد اساات و نمااىطی 

هااا و گااردد. صاارف نظاار از گلااهدریااهتى پاار شااده و بااه ایاان طاارف مارز برمااى

ها از كد یا زیاد بودن یا نامناس  بودن هدایا، بسیارى از كاالهاى بارده دلخورى

روى ما از این شود. در نتیجه كسانى كه از دنبالهو آورده شده به دور ریخته مى

داران این طرف و آن طرف مارز هساتند برند، هقط مغازهآداب و رسوم بهره مى

 و بست

*** 

 گونه كه بیان شد، هایع رساد و آداب اجتمااعى باا زور سارنیزه و باراىهمان

وجااود نیامااده اساات. اكثاار رسااوم توسااط خااود مااردم و در اذیاات و آزار مااردم بااه

نااد و اوجاود آمادهجهات هاراهد آوردن شاادى و رهااه و باا داشاتن دالیال اصاولى باه

یكاى از آنهااا رساد سااوغات باردن اساات. ساوغات بااردن احتمااالً در زمااانى باااب 

گرهتاه، هماه قاادر باه سافر كاردن شده كه مسااهرت كاردن باه نادرت صاورت ماى

تاار بااوده و هااا طااوالنىانااد و بااه دلیاال نبااودن وسااایط نقلیااه سااریع مساااهرتنباوده

اسات. در چناین  شادهعالوه بر ایان هماه چیاز مثال اماروز در هماه جاا یاهات نماى

اى كاه نشاان از شاهر و دیاارى دور باا مردماانى متفاااوت شارایطى دریاهات هدیاه

رهاات. امااا اكنااون كاااه شاامار مااىانگیااز باااهاى خوشااایند و هیجااانداشاات، حاد ااه

هاا اى از باین رهتاه اسات؛ یعناى مسااهرتها حداقل براى عدهبسیارى از این علت

خریااد بیشااتر و مهمتاار از همااه  تاار شااده، بضاااعتماادتسااریع، هااراوان و كوتاااه

 شود انجاام ایان رساد باه صاورت وظیفاهكه بیشتر اجنا  در همه جا یاهت مىاین

 كند.بر دوش بسیارى سنگینى مى
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خاطر عشق و هییه دادن وار  یبایى است اگر به

خااطر بجاا آوردن مابت صادچانه باشای و ناه باه
شود، پاداشش رسم  وارى وه با عشق انجام مى

آورد و دنبال نمىتش نه ته است، توچع بهدر  ذ
ىهس ما را ا  درگیر شین در یك معامله اجبارى 

 رهانی.مى

 

  باس خاردار

كاه  مند بود. باه او گفاتد تاواز دست آداب و رسوم و رهتار و حركات خودمان گله

كنااى  گفاات آخاار خلقیااات و آداب و دانااى چاارا آنهااا را تاار  نمااىایاان همااه را مااى

ماانى و اگار لبا  خاردارى بر تن ماست، اگر در آورى لخت ماى رسوم ما چون

 رود.بر تن كنى، خارهایش بر پوستت هرو مى

 انگیزمراسم حیرت

گیار شاده باود. آخارین باارى كاه او را ها بود كه بیمار و زمینپدربزرگشان مدت

اناد در ایران مالقات كردم، دریاهتد كه چرا نام دیگر قبرساتان را آرامگااه گذاشاته

كاه ماار  بااه راسااتى آرامشااى باود در مقاباال آن همااه درد. باااالخره دار هااانى را 

هاااى مرحااوم كااه در وداع گفاات و نااوه او بااا همساار و هرزندانشااان یعنااى نبیااره

استرالیا بودند و اصاالً او را ندیاده بودناد، مراسامى در عازایش بار پاا كردناد كاه 

شادند. ت ضد انسانى متهد مىآوردند به هزار و ی  خصلرسد بود و اگر بجا نمى

رهتااید باه هماان قضاااوت گاویى رهتاید كاه رسااد باود و اگار نماىماا نیاز باه تساالیت

هااى آمدید. طباق معماول چااى باود و خرماا و حلاوا و لباا رحمانه گرهتار مىبى

سیاه بر تن و آواى قرآن. در تمام مدتى كاه در آنجاا حضاور داشاتید، باا توجاه باه 

خندیادید. اماا گفتاید و ماىصاح  عازا باود مثال همیشاه ماىصمیمیتى كه بین ما و 

رهات و پاس از آمد، قیاهه صااحبان عازا در هاد ماىهمین كه زنی در به صدا مى
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باز كردن در، اگر طارف هماوطنى غیرصامیمى باود، چااى و خرماا در ساكوتى 

وگاو و شد و اگار خاودى باود باا ماا در گفاتانگیز به او تعارف مىساختگى و غد

شاد؛ یعناى كاه ماا باه تسالى شد، اماا در هار حاال تسالیتى گفتاه ماىری  مىخنده ش

 ایدتآمده

 در راه بازگشت براى دو هرزند نوجاواند كاه از دیادن ایان دوگاانگى رهتاارى

اناد كااه دو و وجاود آمادهحیارت كارده بودناد، گفاتد كااه ایان مراساد در شارایطى بااه

كردناد، ایان زنادگى ماىگاهى سه نسل در زیر ی  سقف و یا در ی  خانه بزر  

اى گوناهآورد؛ باهوجاود ماىها احسا  عاطفى و عشق زیادى بین آناان باهنزدیكى

اى بساایار تااأ رانگیز باااود، در چنااین وضاااعیت و كااه هقاادان یااا  شااخص هاجعاااه

شارایطى وجاود اهااراد هامیال، دوساتان، آشاانایان و همساایگان و اظهاار هماادردى 

بیناید كاه ماز ر باود. اماا اماروزه اگار ماىآنان در تخفیف تأ ر بازمانادگان بسایار 

هااا هاااى عاااطفى از همااان رساادهااا و نزدیكااىزیسااتىاى باادون وجااود آن هاادعااده

نمایناد باه خااطر ترساى اسات كاه از قضااوت دیگاران در ماورد خاود پیاروى ماى

 دارند.

*** 

 

هاااى مااواد غااذایى كااه هارداى آن روز بااراى خریااد نااان بااه یكااى از هروشااگاه

اى روى لى تركیااه بااود رهااتد، در  هروشااگاه بسااته و اعالمیااهصاااح  آن از اهااا

شیشه نصا  شاده باود. باراى آگااهى از چناد و چاون قضایه جلاوتر رهاتد تاا باداند 

اطالعیااه در چااه مااوردى اسااات كااه چشاامد بااه داخااال هروشااگاه اهتاااد. صااااح  

اش كاه همگاى باا هاد كاار هروشاگاه را سار و هروشگاه به اتفاق اعضاى خانواده

وگااو مشااغول بودنااد. در دادنااد دور یاا  میااز نشسااته، باه خنااده و گفااتساامان مااى

اطالعیه روى شیشه نوشته شاده باود: هروشاگاه باه علات درگذشات پادر صااح  

هروشااگاه و بااه خاااطر مراسااد عاازادارى بااه ماادت سااه روز تعطیاال اساات. ایاان 

هاا تنهاا ملتاى نیساتید اطالعیه و آن صحنه نشانگر این واقعیت باود كاه ماا ایراناى
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بارید و تنهاا ماا نیساتید كاه زنادگى خاود را تبااه كه از هشارهاى اجتماعى رنى مى

كنااید و تنهااا مااا نیسااتید كااه شااهامت گسسااتن ایاان قضاااوت جامعااه و دیگااران مااى

 زنجیرها و رهایى از آنها را ندارید.

*** 

 

 تعطیل چند روزه كار در هنگام وارد آمدن مصیبت، مانند بسیارى از رساوم

 بساایار انسااانى یعنااى در راسااتاى تسااكین تااألد و غااد بازماناادگانبراسااا  دالیاال 

وجود آماده اسات. بادین معناا كاه وقتاى عزیازى از دسات شخص از دست رهته به

ا رغد و اندوه حاصل از این حاد اه چناان روح و روان اهاراد نزدیا  او  ،رودمى

د. باا كناآزارد كه توان انجاام كارهااى طبیعاى و روزماره را از آناان سال  ماىمى

زماانى باراى شاخص مصایبت دیاده الزم اسات كاه بتواناد باه كه مادتتوجه به این

تااأ رات خااود هاااایق آمااده و كارهااااى عااادى خااود را از سااار گیاارد و در ضااامن 

قدر طوالنى باشد كاه در كارهااى اجتمااعى شاخص اختاللاى نبایستى این مدت آن

باراى مادتى كااار شااود كاه وجاود آورد، ایان امكاان بااه شاخص عازادار داده ماىباه

خود را تعطیل نماید. این امر با گذشت زماان باه صاورت یا  رساد اجتمااعى در 

 روى از آن باعا  شااده كاه حتاى اگار از دسات رهاتن كسااىآماده و الازام باه دنبالاه

در  باع  ایجاد غاد و انادوه هاراوان نیاز نشاود، ماا هماان كارهاا و رهتارهاایى را

 واى ناخودآگااه گوناهانادوه هاراوان باهپیش گیرید كه در صورت وارد شدن غد و 

كااه دوسااتان، بسااتگان و دادیااد. بااه عبااارت دیگاار، بااراى ایاانطبیعااى انجااام مااى

باا  لمحبتى متهد نكنند با تعطیل كاار، پوشایدن همسایگان ما را به سنگدلى و بى

 كناید كاه وجاود نادارد.سیاه و نرسیدن به وضع ظاهرى خود تظاهر به تألمى ماى

 گیرید.فت از تر  قضاوت مردم عشق را به مضحكه مىشاید بتوان گ

 برویم و خوشاا شان ونیم!

تاازگى پاادر شاوهرش در ایاران هااوت كارده بااود و او خاانمى از هموطناان كااه باه
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ماان، شاناختند و باه اطاعات از قاوانین هرهنگاىخاطر ایرانیاانى كاه آنهاا را ماىبه

زناای زد. ایان خااند ضاامن  دیاد، باه مانخاود را ملازم باه دادن شااامى باه آنهاا مااى

كااارد تقاضااا بااراى عاریاات گاارهتن ظااروف، از هضااااى تناای مناازلش گلااه مااى

بخصوص كه به یاد آورده بود ی  خانواده را هنوز دعوت نكرده است. خاند این 

كیلومترى آنها منزل داشاتند و دوسات مشاترد ماا باود، یاک 100خانواده که در 

ا از دعاوت شادن احتماالى باه ایان روز قبل با مان تماا  گرهتاه و نگراناى خاود ر

مجلس شام ابراز نموده بود، چراكه آمدن و رهتن باه ایان مجلاس باه قیمات تعطیال 

شاد. ایان خااند شدن ی  روز كاار همسارش و ضارر اقتصاادى حاصال از آن ماى

كرد كه صاح  عزا آنها را از یاد بارده باشاد. باا توجاه باه مساایل هاوق آرزو مى

ه از دعاوت خاانواده یااد شاده چشاد بپوشاد. او در به صاح  عزا توصیه كردم كا

ترسد اگر بفهمند كاه او شاام داده و ایشاان را دعاوت نكارده جواب من گفت كه مى

است، دلگیر شوند. اما از من خواست دعا كند كاه دعاوتش را نپذیرناد. هارداى آن 

 روز خاند خانواده مذكور به من تلفن كارد و باا نااراحتى گفات بااالخره ماا را هاد

دعاوت كردنااد. ماان كاه جریااان كمبااود جااا و دعاایى كااه بااه مان محااول شااده بااود، 

نظاار كااارده، هرامااوش نكاارده بااودم، باااه او توصاایه كااردم كااه از رهاااتن صاارف

ترسید و گفات: بایاد باه هار عزا مىعذرخواهى كنند. اما او از دلگیر شدن صاح 

 قیمتى شده بروید و خوشحالشان كنیدت

 

ستى آرامش، آسایش انجام یك رسم اجتماعى بای

و  ذت هر دو طر  را در پى داشته باشای. اگار 
در انجاام آن فقاط آساایش یاك طار  نیاز حاصاار 

شود، رن  طر  دیگر به هیر نرفته اسات. اماا 
انجام یك رسم وه به رن  دو طار  منجار شاود 

ماناای وااه هاار دو طاار  در آن اى مااىبااه معاملااه
 انی.متدرر شیه

 

Telegram.me/AVAYeBUF

www.AVAYeBUF.wordpress.com

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


 219 باب دوم /

 تش صهییه، نشان مابت یا معیار 

 و  و اى است كه آشنایان، دوستان و اهراد خانواده عراین رسد بسیار پسندیده

ر اى دارد در شاروع زنادگى تاازه آناان را اگاادامااد و هار كاس كاه باه آنهااا عالقاه

دیگار  احتیاج مادى داشته باشند، كم  كند. اما ایان عمال نیكاو نیاز مانناد بسایارى

خویش خاالى و جااى خاود را باه نماایش، تدریى از محتواى اصلى از رسوم ما به

هاا تظاهر و بده و بساتان داده اسات. بارای مثاال اماروزه در بسایارى از خاانواده

رسد است كاه در سار سافره عقاد باا صاداى بلنادى كاه هماه مادعوین بشانوند، ناام 

 برنااد و هدیاه او را بااه همااه نشاان داده و بعااد یكااى ازشاخص هدیااه دهناده را مااى

كناد. )انگشاتر طاال از طارف عماه عارو  آنهاا را جماع ماىاقوام نزدی  عرو  

 همراه با كف زدن حضار، تشكر عارو  و دامااد و گفاتن قابال شاما را نادارد از

ه تر باشد، نشاان دارنادگى و همچناین عالقاطرف هدیه دهنده.( هر چه هدیه گران

 هااگاردد. هار چناد در بیشاتر ماوارد ایان محباتبیشتر او به زوج جوان قلمداد ماى

از هر كسى كه باشاد )غیار از والادین عارو  و دامااد( باه نحاوى جباران خواهاد 

شاان شود كاه امكاناات ماالىشد. اما این نمایش نه تنها باع  شرمندگى كسانى مى

ه شان نیست، بلكه گااه آنهاا را مجباور خواهاد كارد كادر حد نمایش و شدت عالقه

و  ان از قاهلاه عقا  نماناادهشاباا تحمال باار ماالى هاراوان بار دوش خاود و خاانواده

راسااتى آباروى خاود را حفا  و عالقااه خاود را باه زوج جاوان نشااان دهناد. آیاا باه

تاوان محبات را در خفاا اباراز نماود. محبات و ساخاوت واقعاى چاه نیاازى بااه نماى

ایان  تار نخواهاد باود، اگارهمه نمایش و سر و صدا دارد  آیا زیباتر و انساانىاین

د از شود كه هشار مادى یا روحى كمترى بار دیگاران واراى ابرها به گونهمحبت

 كند 

  وقتااى خااااند اساااترالیایى كاااه در ایاااران مااادتى میهماااان ماااا باااود، یااا  عااادد

دسااتمال آشااپزخانه بااه ماان هدیااه داد، نااه تنهااا بااه ماان شاادیداً برخااورد، بلكااه ایاان 

عمااال او تماااامى اهاااراد خاااانواده را نیاااز انگشااات باااه دهاااان و متحیااار سااااخت. 

هااا شاانیده بااودید؛ ایاان عماال را تأییادى گاارهتید باار آنچااه قابالً از غربااىهمگاى مااا 
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 یعنى مادى بودن آنها در مقابل دست و دلبازى خودمان.

هاااى ماادت كوتاااهى پااس از اقامتمااان در اسااترالیا هرزنااداند اجباااراً در كااال 

آمااوزش زبااان انگلیسااى و آشاانایى بااا هرهناای اسااترالیا شااركت كردنااد. یكااى از 

هاا چگاونگى هدیاه دادن و گارهتن در ایاان ح شاده در ایان كاال موضاوعات مطار

ى قیمات در ایان كشاور در باین ماردم عاادكشور بود. به آنها گفته شاد هدیاه گاران

چنادان مرساوم نیساات. دادن هدیاه بخصاوص بااه اهارادى كاه در رابطااه كاارى بااا 

شاما هساتند ممكان اسات رشاوه محساوب شاده و باراى هار دو طارف بخصااوص 

جااازات قااانونى در پااى داشاته باشااد، چراكااه معمااوالً بااه مفهااوم شاخص گیرنااده م

 انتظار انجام كارى غیرقانونى از پذیرنده هدیه است.

یاد دهنده این واقعیت باود كاه در اینجاا ناه كساى در قبیشتر مشاهدات من نشان

از  قیمت است و نه كسى در انتظاار گارهتن آن. در بسایارىو بند دادن هدیه گران

یا  شاااخه یاا یاا  دساته كوچاا  گال، یاا  بساته شااكالت یاا هاادایاى  هاا بااامناسابت

قیمات دیگاارى )در حااد قیماات یاا  یاا دو عاادد ساااندویع( محباات خااود را بااه ارزان

دهناد. پاس از ماادتى زنادگى در میااان ایناان متوجاه شاادم كاه مااا یكادیگر نشاان مااى

ر یگناخواسته براى این دست و دلبازى و محبتمان یعناى باراى هدیاه دادن باه یكاد

پاردازید. ایان بهاا عباارت اسات از زماانى كاه باراى انتخااب یا  بهاى گراناى ماى

 نمایید، نگرانى از این كاه آیاا هدیاه خریادارى شاده ماوردهدیه مناس  صرف مى

كنااید و باااالخره اى كااه صاارف خریااد مااىپسااند و اسااتفاده اساات یااا خیاار، هزینااه

هااا و هااا، گلاهارىگاذهااا، توقعاات، منتانارژى، اعصااب و وقتااى كاه در دلگیارى

ادر كنید و اینها همه ایان سازال را باه ذهان متباها در مورد آن تلف مىكردنغیبت

تاوان دیاد هاا ـ كاه باا كماى تعماق ماىاصطالح دست و دلباازىكند كه آیا این بهمى

 ارزد در اكثر موارد بده و بستانى بیش نیست ـ به این بهاى گران مى

*** 

هادف را باراى باردن هدیاه در نظار گرهات؛ یكاى طاور كلاى اگار بتاوان دو باه

نشان دادن محبت و دیگارى برطارف كاردن مایحتااجى از خاانواده یاا هارد ماورد 

Telegram.me/AVAYeBUF

www.AVAYeBUF.wordpress.com

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


 221 باب دوم /

توان نتیجه گرهت كه اگر هرد یا خاانواده ماورد نظار باه لحااظ ماادى در نظر، مى

سطحى باشاد كاه خاود بتواناد مایحتااجش را برطارف كناد آنگااه مسائله رهاع نیااز 

ماند اظهار محبت كه ایان نیاز باا چیزهااى بسایار كوچا  و هقط مىشود منتفى مى

تواند خود را نشان دهد. مثالً ی  شاخه گل یا ی  گلادان، یا  كتااب یاا یا  هایلد مى

رساد بااردن هدیااه بااراى خاوب و بساایارى چیزهاااى مفیاد دیگاار. امااا باه نظاار مااى

د اسیر كارده بعضى از ما دالیل دیگری نیز دارد كه بسیارى از ما را در دام خو

اند ؛ یکی رابطه قیمت هدیه با شخصیت، آبرو و بزرگاى ماسات و دومای رابطاه 

این قیمت با میزان عالقه یا احترام ما باه گیرناده هدیاه اسات . ایان احتارام نیاز باا 

گااردد. اگاار توجااه اى كاه بااا مااا دارد، مشااخص ماىكیساتى و چیسااتى او و رابطااه

كاه باه هكار شااد هاا پایش از آنتولاد بچاه كرده باشید ما حتى در بردن هدیاه باراى

شاوند و تاوجهى باه كردن آنان باشید )كه با هر چیز تازه و كوچكى خوشحال ماى

قیمات آنهاا ندارناد(، نگاران رضاایت و قضااوت والادین آنهاا و حفا  آباروى خاود 

در مقاباال آنهااا و جمااع میهمانااانید؛ یعنااى در انتخاااب و بااردن هدیااه تولااد باااراى 

اى غیرآشكار براى خود كس  تشخص كرده و با والادین آنهاا باده گونهكودكان به

 كنید.و بستان مى

 

 نه  ربى و نه شرچى

زندگى امروزه ما بخصوص در شهرهاى بزر  ناه دیگار كاامالً سانتى اسات و 

وجااود آماادن نااه كااامالً ماادرن بلكااه ممزوجااى اساات از ایاان دو و همااین باعاا  بااه

ه هاى غربى كاه خواساته یاا ناخواساتپدیده شود. بسیارى ازمشكالتى براى ما مى

ى انااد باا بعضااى از آداب و عاادات مااا همخااوانباه جامعااه ماا وارد یااا اقتباا  شااده

 ندارنااد و مااا اگاار نخااواهید یكااى از ایاان دو را كنااار بگااذارید، بایسااتى عااوارض

 نامطلوب و هشارهاى حاصل از این ناسازگارى را تحمل كنید.

تااوان در تاداخل هرهنای سانتى و مادرن را ماىهااى یكاى از باارزترین نموناه
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شاوند دیاد. هاا متحمال ماىزندگى خانوادگى و در هشارى كه زنان در ایان خاانواده

هاى زنادگى همزماان باا ورود زناان باه كه در غرب بسیارى از پدیدهتوضیح این

هاا، اختاراع بازار كاار تغییار کارد. كمتار شادن تعاداد هرزنادان، ایجااد مهاد كاود 

كناد، همراهاى و دارى كما  ماىدارى و بچاهكه زنان را در كارهاى خانهوسایلى 

كما  مااردان در كارهاااى خاناه، تغییاار كااردن غااذاها از ناوع ساانتى آن بااه انااواع 

هااى متعادد تری چون اساتی  و همبرگار و ایجااد رساتورانتر و پخت سریعساده

ارج همه موج  كاهش هشار بر دوش زنانى شد كه روزاناه هشات سااعت در خا

 از خانه به كار مشغول بودند.

هااا هقااط دو روز آخاار هفتااه را هرصااات در چنااین شاارایطى طبیعتاااً خااانواده

مانااده زناادگى خااویش برساند و اگاار وقتااى برایشااان داشاتند كااه بااه كارهاااى عقا 

دادناد. بناابراین دیگاار ماناد باه خاانواده و دوساتان نزدیاا  خاود اختصااص ماىماى

هااى گساترده هاامیلى و دیاد و بازدیادهاى شارتوقت و حوصله چنادانى باراى معا

ماناد. در ایان راسااتا باود كاه آداب و رساوم دساات و شاكل قبال باااقى نماىسانتى باه

همین خااطر هشاار چنادانى بار زناان و نهایتااً تدریى كنار گذاشته شد و بهپاگیر به

هاا در شارق ناشاى ها در غرب وارد نگردید. مشاكل بسایارى از خاانوادهخانواده

تقلید نید بند آنان از غرب است. بدین معنا كاه زناان شارقى مانناد زناان غرباى از 

پردازند، اما ناه تنهاا از امكاناات رهااهى گساترده زناان به كار بیرون از خانه مى

خواهند زنادگى باه روش ماادران خاویش شاغل غربى برخوردار نیستند، بلكه مى

هاااامیلى را حفاا  کااارده، هاااى گسااترده را همچنااان ادامااه دهناااد؛ یعنااى معاشااارت

هاى بزر  برگازار كنناد و از میهمانانشاان نیاز باا غاذاهاى سانتى مانناد میهمانى

سابزى و دلماه كاه الزماه آن داشاتن وقات زیااد اسات، پااذیرایى آش رشاته، قورماه

نمایند. گاهى نیز مربا، كمپوت، رب، ترشى، لواش  آلاو و بقیاه مایحتااج زنادگى 

هماه هشاار بار زناان كاه باه کنند. طبیعتاً تحمل این را به روش پیشینیان خود تهیه

كنناد باه نارضاایتى آناان را خود بر خود تحمیل مىرسد، قسمت اعظد آن نظر مى

انجامااد و ناخرسااندى آنااان منجاار بااه ناخشاانودى تمااامى اهااراد خااانواده و در مااى
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گااردد. مسالماً تحاات چناین شاارایطى نااه زناان بایااد از خااود نهایات كاال جامعاه مااى

هاى علمى، ادباى، هنارى و اجتمااعى داشاته ظار خالقیت و شكوهایى در زمینهانت

 باشند و نه جامعه از آنان.

 

توان در جهت آسایش بیشتر خود و خانواده مى
هاى  یرضرورى و تامیلاى را وااهش معاشرت

داده و در رفات و آمایهاى ضارورى سااادگى را 
 جایگزیس تكل ات کرد.

 

 در فقر همزیستى

اهرت باه اسااترالیا یكاى از دوساتان ماا را بااه منازلش دعاوت کاارد. در قبال از مسا

آنجاا بااه غیاار از ماا و چنااد نفاار دیگار از دوسااتان، خااانمى خاارجى نیااز حضااور 

داشات، هنگاامى كااه او مشااهده نماود، خاااند صااحبخانه باا همساار، ساه هرزنااد و 

د هاایى باه چشاكنند، گفت كه در غرب كمتر چنین صاحنهمادرش با هد زندگى مى

خااورد. ساپس شااروع باه انتقاااد از جامعااه خودشاان كاارد و اظهاار داشاات كااه ماى

چگونه هردگرایى ا رات سوت خود را بر اخالق خانواده و اجتمااع غارب گاذارده 

هاا را بادانید. هنگاامى كاه است و به همه ما توصیه كرد كاه قادر ایان باا هاد باودن

مااه كااردم، او چنااین مان اظهااارات ایاان خاااند خااارجى را بااراى خاااند میزبااان ترج

ساال 15كاند كاه اگار پادر مان گاذرد، ولاى هكار ماىداند در غرب چه ماىگفت: نمى

بزرگتر از مادرم نبود، شاید مادرم اكنون زنى بیوه و تنها نباود و اگار ماادر مان 

طاور حاتد داشت، باهاز نظر اقتصادى تأمین بود و سرپناهى نیز براى خویش مى

هااااى هاااردى خاااود در دگى كناااد و از آزادىداد در خاناااه خاااویش زناااتااارجیح ماااى

اش لاذت ببارد و اگار ماادر مان دوساتانى باراى خاویش داشاات و چهااردیوار خاناه

توانست با آنها به سیر و سفر برود و اگر مطمئن بود كاه در حالات اضاطرار مى

گیرنااد، راضااى هااایى مراقباات از او را برعهااده مااىو بیمااارى اهااراد یااا سااازمان
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چ  و تنی من پنااه گیارد و مان نیاز مجباور نباودم هماه اهاراد شد در خانه كونمى

هااا كاه نیاااز بااه بااازى و جسات و خیااز دارنااد را در قیااد خاانواده بخصااوص بچااه

مراعات حال او قرار دهد. خاند شااغل دیگارى كاه در جماع ماا باود، گفات: ماادر 

ه من هیع كدام از مشكالت مادر شما را ندارد، اما بیشتر اوقات به خااطر كما  با

من و نگهدارى از هرزنداند مجبور است خاناه و زنادگى خاود و بخصاوص پادرم 

 را كه نیاز به مراقبت دارد تنها بگذارد و به یارى من بیاید.

بعدها كه به غرب آمدم دیدم كه حق با آن خاند خارجى است و دیگر سه نسال 

نان به شوند، اما علت آن چیزى نیست جز عدم نیاز واهر آزیر ی  سقف جمع نمى

تواناد تادریجاً باه كند و این به نوبه خود ماىیكدیگر. این عدم نیاز هاصله ایجاد مى

هاا هاراوان اسات و سست شدن ارتباطات عاطفى بینجامد. طبیعتاً وقتى مهد كود 

پردازند، دیگر كمتار كساى لزوماى باه ایان معلمان باتجربه به آموزش كودكان مى

  ساپرده و آراماش و آساایش را از او سال  بیند كه هرزندش را به ماادربزرمى

كند. از طرف دیگر زندگى مادران و پدران نیز در این كشورها معموالً با بزر  

گیاارد، بلكااه بااا مطالعااه، كاردن و بااه ساار و سااامان رساااندن هرزناادان پایااان نمااى

گونه كه قبل از داشتن هرزنادان مساهرت، ورزش و گردش، تحصیل و كار همان

یابد. در شرایطى نیز كه والدین بازر  كاار ادامه داشت، ادامه مى و در خالل آن

هاى چندانى براى زندگى خود نداشته باشند و تمایل خود را براى نگهدارى از نوه

خاویش نشااان دهنااد، ایان كااار در صااورت رضااایت هرزندانشاان بااه آنهااا محااول 

به خانه ماادر و پادر شود. آنها نیز مانند ما این كار را یا با بردن هرزندانشان مى

دهند. آنها كاه از بزر  یا با آوردن پدر و مادربزر  به خانه خودشان انجام مى

وضع مادى بهترى برخوردارند، ساختمان كوچكى در بخشى از حیاط منزل خود 

( نام دارد. این ساختمان مجهز به تماامى Granny Flatسازند كه گرانى هلت )مى

زندگى است و از آن هد براى والدین در صورتى كه وسایل و امكانات الزم براى 

هایشان را نگه دارند و هد براى این كه والدین در زماان پیارى تحات بخواهند نوه

شود و بدین طریق با حف  استقالل خود از مراقبت هرزندانشان باشند، استفاده مى
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 1برند.هاى متقابل یكدیگر برخوردار و از در جوار هد بودن لذت مىكم 

 چوانیس نانوشته،  نجیرهاى نامرئى

اگاار توجااه كاارده باشااید، بساایارى از مااا وقتااى بااا یاا  یااا چنااد خااانواده، دوسااتان 

دهاید و ایان شوید، معموالً یكدیگر را در جریان زندگى خود قرار ماىصمیمى مى

كاار را باار اساا  یاا  قارار داد نانوشااته امااا از پایش تعیااین شاده برخااود هاارض 

كاه از قبال باا یكادیگر در ماورد آن صاحبت كارده و باه تواهاق یاندانید، بادون امى

كنید یا ازدواجى در خانواده در شارف اى مىرسیده باشید. برای مثال اگر معامله

وقوع است، اطالع دادن به یكدیگر از واجباات اسات و عادم اطاالع اگار باه قطاع 

وه بار تماام شاود. عاالهااى شادید ماىرابطه نینجامد، سب  دلگیرى و گاه آزردگى

اینهاا انتظاار داریااد دوسات مااا، دشامن ماا را دشاامن خاود و سااایر دوساتان مااا را 

مااان دوساات خااود بدانااد. گاااهى حتااى مخالفاات مشااتركمان بااا اهااراد پایااه دوسااتى

روید كه اگر بفهمید دوست ماا باا كساى كاه باا شودت و باالخره تا آنجا پیش مىمى

كنااید بااه مااا خیاناات شااده اساات. ماا میانااه خااوبى ناادارد رهیااق اساات، احسااا  مااى

احوالپرسااى تلفنااى از دوسااتان جاازو وظااایف اساات و بساایارى از اوقااات نااه بااه 

گیاارى خواسات دلماان كاه در جهات بار آوردن توقاع یكادیگر و نهایتااً از تار  دل

آنان. این قراردادهااى اجتمااعى كاه بهتار اسات ناام غال و زنجیرهااى ناامر ى باه 

نزلااى ایاد، ماننااد آیاهخااویش خاارج نشاادهآنهاا باادهید، ماوقعى كااه از كشاور  هاااى مد

                                                 

رساامیت شاناخته شاادن حقااوق انساانی تمااامی اهااراد ه آ اار جنباای ایاان پدیاده غیاار قاباال اجتنااب )باا. 1

خااانواده اسات کااه در نتیجاه آن هرزنادان از ا اار گاذارترین هااردی باویژه زناان( سساات شادن کاانون 

شااوند. ایاان مشااکل یعنای مااادران خااویش محااروم می ؛کاه باارای رشااد عاااطفی خااویش الزم دارنااد

 باع  شده که غرب هار چاه بیشاتر باه رهااه و تاامین ماادی ماادران بپاردازد. باه عقیاده نویسانده اوالً 

باشاد. ایان امتیااز بایاد باه کساانی تعلاق گیارد کاه هااد  مادرشادن بایساتی ناه یاک حاق کاه یاک امتیااز

عالقه و هد لیاقت پرورش یاک انساان را دارا باشاند و دیگار اینکاه هایع ماادری نبایاد باه دلیال نیااز 

مادی یا کس  احترام اجتماعی و رهع تحقیار از جانا  همسار و یاا جامعاه مجباور باه تارد خاناه و 

 ود.شسپردن هرزندش به سازمان یا هرد دیگری 
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بیناید. اماا انجاام آنهاا ماى هستند كه بدون چون و چرا كردن در آنها خود را در قید  

تاوان صامیمى و كنید كاه ماىشوید و مشاهده مىوقتى به كشورهاى آزاد وارد مى

هاا كه باع  سال  آزادى و كتماان عقیاده و پنهاان كاردن باورنزدی  بود بدون این

تاوان هاار ماااجراى شخصااى را باه دوسااتان نگفاات و نگااران از یكادیگر شااد، مااى

توان با یکادیگر سااعات خوشاى داشات و بایاد و نبایادها را آزردگى آنها نشد، مى

یاابید كاه چاه هشاارى را در طاول زنادگى بار یكادیگر بر هد تحمیل نكارد، در ماى

 كنید.اید و مىتحمیل كرده

ین از وجوه هرهنی جمعى یا قومى و قبیلگاى در باهر چند این پدیده نیز یكى 

ر تاوان ایان هشاارها را باتادریى ماىرسد كه باا آگااهى و باهماست، اما به نظر مى

 یكدیگر كاهش داد.

بیناى، حساساایت، روى ساخند در اینجاا نیاز بیشااتر باا زناان اسات كااه باا نكتاه

زودرنجااى و خصوصاایات دیگاارى كااه زاده شاارایط محیطااى حاااكد باار ماساات، 

 شارهاى بیشترى را بر یكدیگر تحمیل كرده و آساایش و آراماش را از همادیگره

 نمایند.هاى خود سل  مىو به دنبال آن از خانواده

 

بیاییم با آگاهى و درایت  ر و  نجیرهایى را وه 
چراردادهااى نانوشااته اجتمااعى باار پاااى رو  و 

تاار وااردن روان مااا بسااته اساات بااه جاااى ماكاام

و ىهس و فكر و وچتمان را به تیری  با  ونیم به
ترى معهو  کنیم و مسائر ار شمنیتر و سا نیه

سااا ى باا ایاس عمار چایمى در راه بهباود و ساا م
 جامعه خویش برداریم.

 

 چوانیس نانوشته و مشكالت  ناشویى

قاوانین غیار مكتاوب اجتمااعى منشاأ بسایارى از اختالهاات باین زناان و شااوهران 
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خواهناد ازدواج كننااد، هار یاا  باراى دیگاارى ماىاسات. دختار و پساار جاوانى كااه 

كشاد كاه دیگارى از آنهااا شارح وظاایفى در ذهان دارد و انجاام آنهاا را انتظاار ماى

كاوچکترین اطالعاى نادارد. ایاان شارح وظاایف نانوشااته و صاحبت نااكرده و بااه 

تواهق نرسیده است كه جواناان را پاس از ازدواج دچاار آن هماه اخاتالف، بحا ، 

طاور حاتد اگار جواناان قبال از پیوناد كناد. باهو ساردرگمى ماى درگیرى، مشاجره

صحبت كنند، بسایارى از زناشویى در مورد انتظاراتى كه از یكدیگر دارند با هد

مسا ل برایشان روشان شاده و ایان خاود باه بهباود رواباط آنهاا و اساتحكام بیشاتر 

 انجامد.شان میكانون خانواده
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بعیض و اثرات آن بر خلق و خوى و ت

 رفتارهاى فردى و اجتماعى ما
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 گویندداند كه چرا مىمن نمى

 اس  حیوان نجیبى است، كبوتر زیباست

 كسى كركس نیستو چرا در قفس هیع

 گل شبدر چه كد از الله قرمز دارد

 ها را باید شستچشد

 (جور دیگر باید دید )سهراب سپهرى

 

تواناای باارد، نماىانساانى وااه ا  تبعایض رناا  ماى
اسااتعیادهاى بااا قوه خااود را بااه فعاار برسااانی و 
ارتباااط ساااا مى باااا دیگااران داشاااته و نهایتااااً در 

عهیه سرنوشت جامعه خویش نقشى سا نیه بر
 گیرد.

 

تاریخ بشر سراسر آغشته به تبعیض است؛ تبعیض بین سایاه و سافید، زن و 

باازر ،  روتمنااد و هقیاار و.... در طااول تاااریخ مااردان و زنااان  ماارد، كوچاا  و

 كنند.بسیارى براى از بین بردن تبعیض و برقرارى عدالت مبارزه كرده و مى

ی هاا بااا یكادیگر باه دالیاال متفااوتى از جملااه ناژاد، رناادر تماامى دنیاا انسااان

پوست، جنس، سن، شكل ظاهرى، میزان هاوش و اساتعدادها، موقعیات اجتمااعى 

 ها در چشاد قاانون وها به خاطر این تفاوت... متفاوتند. نابرابر دیده شدن انسانو

 شود.به تبع آن در چشد جامعه تبعیض نامیده مى

رساد كاه تبعایض ریشاه در ذات انساان داشاته و از صایانت نفاس به نظر ماى

یعنى حف  خود ناشى شود؛ به همین دلیل است كه به هر كس كه باه ناوعى باه ماا 
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كناد، جاور دیگاارى اى ماادى یاا معنااوى از ماا حمایات مااىگونااهشاده و باه مرباوط

نماایید و ایاان نگارید و ایاان نگااه را در رهتااار متفااوت خاود بااا او مانعكس مااىماى

گاردد و بارزترین نمود تبعیض در جامعه انسانى است. تبعیض به محور من ماى

همسااایه و  از هرزناد ماان، خااانواده مان و هامیاال و دوساات ماان شاروع شااده و بااه

آورد و در پرساتى در ماىمسل  من رسیده و سار از ملیاتدین و هدهمشهرى، هد

ها را باید شسات شود. آرى چشدنهایت به نژادپرستى یا پرستش نژاد من ختد مى

اى نیسات؛ از ایان رو و جور دیگر باید دید، اما جور دیگر دیدن كار چندان سااده

اى نسابى امكانپاذیر نخواهاد آن هد به گوناهمبارزه با تبعیض جز از طریق قانون 

 بود.

شود كاه انساان باه دنباال امنیات و آساایش صیانت نفس یا حف  خود باع  مى

و لاذت باشاد و از رناى بگریازد. در جااوامعى كاه امنیات و آساایش توساط سیسااتد 

شوند كه از طریق یكادیگر یاا در ساایه شود، مردم مجبور مىاجتماعى تأمین نمى

مناادتر از خااود ایاان امنیاات و حمایاات را هااراهد آورنااد. در ایاان جوامااع اهااراد قدرت

هاایى هسااتند كاه ایان نیااز را بااه خاانواده و قاوم و خاویش و دوسااتان اولاین هساته

کننااد. رواباط عاااطفى و صاورت متقابال )بااده و بساتان( بااراى یكادیگر تااأمین ماى

وجاود دارد تاا  تنگاتنگى كه بین اهاراد خاانواده و هامیال و دوساتان در ایان جواماع

اناادازه زیااادى ریشااه در ارضاااى ایاان نیازهااا دارد. ایاان روابااط در عااین حیاااتى 

اى اسات كاه در ایان گراناهبودنشان در جهت تنازع بقاا، منشاأ رهتارهااى تبعایض

جواماع شااهد آناید. ارا اه خادمات یعناى انجاام وظیفاه شاغلى و همچناین رهتارهااى 

شود، بلكاه یاا از سار تار  و نیااز و ىمزدبانه در این جوامع همگان را شامل نم

خااص كساانى اسات كاه در مساند قادرتى هساتند و یاا در راساتاى جلا  رضااایت 

كسانى كه روزى به كم  آنها احتیاج پیدا خواهید کرد)دوست و آشنا(. انجاام ایان 

گااردد. هاا واگاذار ماىاعماال در خاارج از ایان محادوده باه رحااد و انصااف انساان

ه تر  و ضرورت و نیازى در كاار باشاد و ناه انصااف و بدیهى است آنجا كه ن

نزاكتااى و هتا  حرمات نیااز مجاوزى بااراى رحماى، العماالى چااون كارشاكنى، باى
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 یابد.ا عمال می

یكاااى از دالیلاااى كااااه ماااردم در ایاااان جواماااع باااه دنبااااال  اااروت و قاااادرت و 

روناد باه دلیال كسا  امنیات و هارار از هشااار و هااى بااالى اجتمااعى ماىموقعیات

حاصل از تبعیض یعنى تحقیر است. هاراهد نباودن امكاناات باراى همگاان و رنى 

هااى نادرسات دارد كاه باه راهگااه ماردم را بار آن ماى ،هااى برابارنداشاتن قابلیات

كشایده شاده و معیارهاااى اخالقاى را بااراى كسا   ااروت و قادرت هاادا كنناد. عاادم 

، یاااأ ، وجاااود آماادن احساساااات منفااى چاااون غاادموهقیاات در ایاان راه باعااا  بااه

نظارى، حقاارت، عادم اعتمااد بااه سارخوردگى، حساادت، كیناه، بادخواهى و تناای

ها گاردد. در چناین هضاایى اساتعدادنفس، حس انتقام و... بین مردم ی  جامعاه ماى

ه كناد و هماین مسائلامكانى براى بروز و خالقیت جاایى باراى شاكوهایى پیادا نماى

 گردد.روى بیشتر این جوامع منجر مىبه پس

*** 

هااایی نظیاار در جواماع دموكراتیاا  و ماادرن عاالوه باار كاااهش نسابی تبعیض

نژادى، قومى، جنسى و سانى، نیازهااى اقتصاادى ماردم تاا انادازه زیاادى توساط 

شااود و ایاان خااود بااه كاااهش نیاااز مااردم بااه یكاادیگر سیسااتد حكااومتى تااأمین مااى

اى، لاهانجامد. این مسئله هر چند باه سسات شادن رواباط خاانوداگى، قاومى، قبیمى

اى و صانفى در ایان جواماع انجامیاده اسات، اماا باه ماوازات و در نتیجاه آن حرهاه

شادت كااهش یاهتاه اسات. حمایات قاانون از حقاوق گرانه نیز بهرهتارهاى تبعیض

ورزى، شهروندان باع  شده كه دخالت احساساات منفاى در برخوردهاا )غارض

اى كاه نوازى( باه گوناهبازى و رهیقكارشكنى( و دخالت احساسات مثبت )پارتى

حقى از كسى زا ل گشته یا ضررى به مناهع ملى وارد شود، کاهش یاباد. عاالوه 

بر آن رهتار غیرمزدبانه نیز در این كشورها ناه از کسای پذیرهتاه اسات و ناه در 

مورد کسی؛ از مقامات سیاسى یا نیروهااى قضاایى، انتظاامى، پلایس تاا اساتاد و 

مغااازه یاا كیوسا  كوچاا  خاود بااه هروشاندگى شاایر، اى كاه در معلاد یاا هروشاانده

بیسكویت و ساندویع مشغول است. به عبارت دیگر، بیان هر حرف و انجام هار 
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حركتى كه به نوعى حقى از كسى زا ل كرده یاا نشاان از تحقیار و تمساخر كساى 

خااطر رناای پوسات، مااذه ، ملیات، جنسایت، ساان، عقیاده، لهجااه، قیاهاه و یااا باه

شاود و جمله متفاوت بودن او داشته باشاد تبعایض تلقاى ماىنقص عضو و در ی  

گار باه دنباال شااكایت رسامى هاردى كاه مااورد اهانات واقاع یاا حقااى از او تبعایض

گیاارد و پااس از ا بااات ماادعاى او بااه زا اال شااده مااورد پیگاارد قااانونى قاارار مااى

رسد. در این كشورها حتى باه اهاراد خطاكاار )چاون دزد و متجااوز( مجازات مى

حرمتى کرد، به این دلیل كه مجازات آنان با قاانون اسات و اهاراد توان بىمىنیز ن

 نباید دخالتى در این امر داشته باشند.

 طاور كلاى انجاام وظیفاه و ابااراز احتارام در ایان جواماع ناه اعماالى از ساارباه

  تر  و نیاز یا بر مبناى رابطه و براى اهرادى خاص بلكه مشمول همگان و یا

اسااات. البتاااه ایاااان بااادان معناااا نیسااات كاااه كارشااااكنى، « قاااانونى بایاااد و الااازام»

احترامى و بسیارى دیگر از خصوصیات منفى در ایان جواماع ورزى، بىغرض

شااود، بلكااه باادین معناساات كااه تاار  از مجااازات قااانون باعاا  كاااهش دیااده نمااى

 گونه رهتارها گشته استچشمگیر این

*** 

 نون از هماه شاهروندان باا هارممكن است گفته شود اگر در جامعه ماا نیاز قاا

اى یكسااان دهاااع كنااد و ا عمااال تبعاایض جانس و در هاار مقااام و موقعیاات بااه گوناه

ر مجاازات قااانونى در پاى داشااته باشاد، اهااراد جامعاه بااا یكادیگر رهتااار بهتاارى د

 پیش خواهند گرهت.

رساد، اماا از آنجاایى كاه دهااع از رابطاه این سخن كاامالً منطقاى باه نظار ماى

ن معرهت، رهاقت و مردانگى را در هرهنای ماا باه خاود اختصااص مفاهیمى چو

تااوانید بااه خاااطر دهاااع از مااوازین هرهنگااى خااویش در مقاباال داده اسات، مااا مااى

ند كناید. بادون شا ، گاذار قانون ایستاده و روند رسیدن به جامعه اى عدالتمند را كد

ضااابطه را خواهاد اى كاه ماىاى كاه بار رواباط اساتوار اسات باه جامعاهاز جامعاه

جایگزین آن كناد، كاارى اسات دشاوار اماا نااممكن نیسات. ایان گاذار باا آگااهى از 
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آنچاه بار ماا رهتاه اسات و تاالش هارد هارد ماا در كناار گذاشاتن رهتارهااى عاادتى 

 تر صورت خواهد پذیرهت.مرات  سریعبه

یاده كاه اگار ماا رواباط را نادهقط ی  نکته را باه خااطر داشاته باشاید و آن ایان

ه و از حااق دهاااع كنااید، ممكاان اساات از جاناا  یاا  یااا دو نفاار بااه نااامردى، گرهتاا

ا رنشناسى متهد شوید، اما با این كار معرهات و مردانگاى خاود معرهتى و نم بى

 رسانید. هراموش نكنید:به ملت، كشور و نسل آینده به ا بات مى

 

ها هزار ماأمور چاانون ا  پا  تغییار رفتاار و ده
ونى بر ن واهنای آمای، اگار گ تار یك جمعیت میلی

فاارد فاارد آن ملاات بااا تااالش در تغییاار ىهنیاات و 
رفتارهااا و گ تارهاااى خااود بااه ومااك آنهااا و بااه 

 عبارت بهتر به ومك خود نشتابنی.

 

بهترین زماان باراى شاروع ایان رساتاخیز هرهنگاى یعناى تغییار خاود، هماین 

 حاال و بهترین مكان در هر كجایى است كه هستید.
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 اولب ش 

 وگوها در رابهه با تبعیض جنسىها، مشاهیات و گ تنكته

 

 تكانى ادبىخانه

ها در جوامع سنتى تبعیض جنسى است كه چهره شنیع یكى از بارزترین تبعیض

خود را از اوان كودكى با تفاوتى كه والدین نسبت به هرزندان پسار و دختار خاود 

دهاد. ایان تبعاایض زناان نشاان ماىگذارناد باه نیماى از ماردم ایان جوامااع یعناى ماى

چنان هراگیر و گسترده است كه مدعیان اصالح جامعاه و پرچماداران هرهنای و 

اناااد. در آ اااار بسااایارى از ایااان ادب ماااا نیاااز از تاااأ یر ساااوت آن در اماااان نماناااده

عادالتى نیسات، بلكاه مردان نه تنها نشانى از مخالفت یاا مباارزه باا ایان باىبزر 

اناد. در ایان راساتا، تبعایض و تحقیار دعاوت و توصایه کاردهمردم را نیز به ایان 

کنید تاا ببینااید در مااورد هااى تعاادادى از شااعرانمان مااینگااهى گااذرا بار سااروده

داده و خاود در داماان آنهاا قادم باه زنان كه نیمى از جمعیات جامعاه را تشاكیل ماى

گوناه هایعاناد، آن هاد در شارایطى كاه قارآن كارید بادون اناد چاه گفتاهجهان گذاشته

هااا را باااتقواترین آنهااا اى بااه جاانس، نااژاد، رناای و... عزیزتاارین انساااناشاااره

داند. هر چند بعضى از ایان اشاعار در ماتن موضاوع یاا داساتانى خااص بیاان مى

اند، اما شاعر نیز كه محصول هرهنی حاكد بار جامعاه زماان خاویش اسات، شده

زنااان جامعااه تساارى داده و خطااا یااا نااادانى یاا  زن را در داسااتان خااود بااه تمااام 

كند؛ در حالى كاه چناین احكاام كلاى در ماورد درباره همه آنها حكد كلى صادر مى
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شاوند مردان با تماامى جنایااتى كاه در دنیاا و در طاول تااریخ مرتكا  شاده و ماى

 صادر نشده است. 

 چنین آمده است: در شاهنامه هردوسى

 انجماااااان كسااااااى كااااااو بااااااود مهتاااااار  

 

 زن ِ  ن بهتااااار او را ز هرماااااان  كفااااا 

 
 سااایاوش ز گفتاااار زن شاااد باااه بااااد

 
 خجسااااته زنااااى كااااو ز مااااادر ناااازاد 

 
 ساار بشاانوىچااو ایاان داسااتان سااربه

 
 بااه آیاااد تاااو را گاار باااه زن نگاااروى 

 
 دهد:چنین به مردان جامعه رهنمود مىو سعدى، معلد اخالق این

 تو زن نو كن اى خواجه هر نوبهاار

 

 بااااه كااااار كااااه تقااااوید پارینااااه نایااااد 

 سراید:چنین مى سنایى 

 حملااااه بااااا شاااایرمرد همااااراه اساااات

 

 حیلااه كااار زن اساات و روباااه اساات 

 گوید:در متابعت از او مى ناصر خسرو 

 باااه گفتاااار زناااان هرگاااز مكااان كاااار

 

 زنااااان را تااااا تااااوانى ماااارده انگااااار 

 نید:خواهمچنین در دهتر دوم مثنوى معنوى مى 

 گفااات گااار كاااود  در آیاااد یاااا زناااى

 

 كااااو نااااادارد عقاااال و رأى روشااااانى 

 گفااات باااا او مشاااورت كااان و آنچاااه گفااات 

 

 تااااو خااااالف آن كاااان و در راه اهاااات 

 شاانا  از زن بلتاارنفااس خااود را زن 

 

ارخ زان   كه زن جزوست، نلفلست كدل شل

كااه ایاان عزیاازان از اهتخااارات ادبااى كشااور مااا و جهااان هسااتند، البتاه در ایاان 

شاكى نیسات، امااا كساانى كاه كارشااان بررساى آ اار ایاان بزرگاان اسات، بایسااتى 

پردازناد، توجااه ماردم را بااه هاااى مثبات كااار ایان ادیباان مااىهمچناان كاه بااه جنباه

سااالرى در جهاان ساتیزى كاه باا معیارهااى انساانوجوه منفى كار آنان چون زن

بودنااد مااروز زناده اماروز در تضااد اساات، جلا  نماینااد. مطمئنااً اگار ایاان اهاراد ا

سااازى، نگارى، باتپرداختناد. اماا متأسافانه مطلاقخاود باه تصاحیح آ اار خاود ماى

سیاه و سفید دیدن و تر  از دیگران، شاهامت نقاد و انتقااد درسات را از منتقادان 

و نویسندگان ما گرهته است. هراموش نكنید نخستین قدم باراى رهاایى از اساارت 

Telegram.me/AVAYeBUF

www.AVAYeBUF.wordpress.com

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


 239 باب سوم /

نه كاه گفتاه شاد آگااه شادن و آگااهى دادن از نقااط گواین دایره بسته هرهنگى همان

 غرض و تعص  است.ضعف هرهنگى ما و نقد سازنده و بى

*** 

 اى شااهدمثال از تااریخ در رابطاه باا مكار زناان یاادر اینجا ممكان اسات عاده

العقال باودن آناان بیاورنااد؛ بایاد گفات كاه مكاار حاصال عجاز اسات و وقتااى نااقص

مكار  ه و عااجز كاردید او را مجباور باه اساتفاده ازموجودى را در تنگنا قرار داد

كااه ذهاان و هكاار و كنااید. دیگاار ایاانو هریا  در راسااتاى تنااازع بقاااى خااویش مااى

 كاه زن هقاط اجاازه داشاته باشادكناد و در حاالىاندیشه در شرایط مساعد رشد ماى

ر از بچه بزاید و به كارهاى خانه بپردازد و از وقات آزادش نتواناد كاارى باه غیا

ماناد و تن و غیبات كاردن در ماورد دیگاران بنمایاد، ذهان و هكارش راكاد ماىنشسا

 بدیهى است كه مشورت با دارنده مغاز راكاد خاواه مارد باشاد یاا زن خطاا خواهاد

 بود.

 بهتر است هر یک از ما این سوال را از خود بنمایید:

 

چنیس به چگونه ا  مادرانى وه  خم تاقیرى ایس
رود ملتااى بااا مااى گنااه جنسیتشااان دارناای انتظااار

اعتمااااد باااه ن ااا ، ساااربلنی و پیشااارو در داماااس 
 خویش ب روراننی؟

 

 انگارنیهنگامى وه وجودت را  شت مى

ا خواسات مارد باه دنیاخاند خارجى با تعج  از خاند اهغاان كاه گفتاه باود دلاش ماى

 آمده بود، علت را پرسید و او جواب داد:

كنناد و از تار  آزار نماىهنگامى كه زنان ما در جامعه خود احساا  امنیات 

 مردان غریبه و نامحرم به حمایت مردان محرم نیاز دارند.

هنگامى كه از عطوهت و مهر مادرى آنها سوتاستفاده نموده و باه آنهاا تحكاد 
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 كنند.و زورگویى مى

هنگاامى كااه تماامى غرایااز و خصوصایات هطاارى و طبیعاى آنااان مسااخره و 

 شود.ین دیده مىحقیر و از آن مردان متعالى و غرورآهر

 وهنگامى كه از كلمات مركبى كه در آن كلمه زن به كاار رهتاه باراى تاوهین 

از كلمااات مركبااى كااه كلمااه ماارد در آنهااا بااه كااار رهتااه بااراى تحسااین اسااتفاده 

 شود.مى

ترین اهتخار براى ی  زن این اسات كاه او را مانناد ماردان هنگامى كه بزر 

طبیعااى  1ایاان اساات كااه آنهااا را زن بخواننااد؛بداننااد و بیشااترین تااوهین بااه مااردان 

اساات كااه زنااان در دل آرزوى ماارد باااودن كننااد و حتااى دلشااان نخواهااد هرزناااد 

هماه تبعایض و تحقیار دخترى به دنیا بیاورند كه چون خاود مجباور باه تحمال ایان

 باشند.

 هاى وهنه را با  نكنیمبهتر است  خم

آهریقااى جناوبى آشانا شادم و طاى  اى از اهاالىبا خاند نسبتاً جاوان و تحصایلكرده

هاایى كاه بااا هاد كاردید بااه مان گفات كااه اساترالیا را خیلاى دوساات دارد و صاحبت

تصمید گرهته براى همیشه در اینجا بماند. مدت زیادى از ماجرا نگذشاته باود كاه 

خواهاد باه وطان خاود برگاردد. باا تعجا  ی  روز به من زنی زد و گفت كاه ماى

او گفات: مسائله خاصاى اتفااق نیفتااده اسات، هقاط هاار  علات را از او جویاا شادم و

ام باه شاوم كاه گذشاتهكاند، بیشاتر متوجاه ماىچه بیشتر در ایان جامعاه زنادگى ماى

اى را كه در ماورد حقاوق اهاراد و تر بوده است تا زندگى. هر مقالهمصیبت شبیه

 انادازم، هار تبلیغاى را كاه بارخواند، به هر آگهى كه چشد مىبخصوص زنان مى

                                                 

 گااااار تاااااو ماااااردى را بخاااااوانى هاطماااااه. 1

 

 گرچاااااه یااااا  جنساااااند مااااارد و زن همااااااه 

 قصااااد خااااون تااااو كنااااد تااااا ممكاااان اساااات 

 

 خاااو و حلاااید و سااااكن اساااتگرچااه خاااوش 

 هاطمااااااه ماااااادح اساااااات در حااااااق زنااااااان 

 

 مااااااارد را گاااااااویى باااااااود زخاااااااد سااااااانان 

 )مثنوى معنوى، دهتر دوم( 
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یاابد كناد و درماىكند، ی  زخد كهنه در روحد سر باز ماىدر و دیوار مشاهده مى

ام، تمااااامى هاااایى را كاااه در دوران كااااودكى شااااهد باااودهكاااه تماااامى باااادرهتارى

خاااطر دختاار باودند از پاادر، برادرهااا و حتااى مااادرم تحماال تحقیرهاایى را كااه بااه

رسااتان از معلمااان و هااایى را كااه در دوران دبسااتان و دبیام، تمااام وحشااتكاارده

خاااطر جنساایتد در طااول ام و حتااى عاادم احسااا  امنیتااى را كااه بااهماادیران داشااته

ام بااا معیارهااى حاااكد بار ایاان جامعاه نااوعى ماان متحماال گشاتهزنادگى در جامعااه

Abuse  سوتاسااتفاده( بااوده اساات. در حقیقاات آنچااه در اینجااا(Harassment, 

Domestic Violence, Offence آیااد، در جامعااه مااا ساااب ماىو تجاااوز بااه ح

شااود و در واقااع جز ااى از هرهناای و زناادگى مااا شااده اساات؛ طبیعااى تلقااى مااى

هااى روحاد سار بااز كناد و كاه تماامى زخادهمین خاطر صالح دیدم قبال از ایانبه

 مرا به مرز جنون بكشاند، این كشور را تر  كند.

 چانون جنگر

اشاااتغال داشااات در یااا  آقااایى كاااه باااه هروشاااندگى وساااایل صاااوتى در اساااترالیا 

گردهماایى ادباى در هنگاام تانفس باراى چنااد نفار دیگار از هموطناان باا غاارور و 

كارد: باه خااانمى خاارجى كاه پااس از خریاد یا  دسااتگاه اهتخاار چناین تعریاف مااى

ه كاتلویزیون تقاضاى كم  براى حمل آن به اتومبیلش را از مان كارد، گفاتد شاما 

یار خواهیاد. اول زاى چاه از مان كما  ماىادعاى برابرى با ما مردان را دارید بر

تار باودن خاویش قدر با او بح  كاردم تاا مجباور شاد باه ضاعیفرهت، آنبار نمى

 اقرار كند، آن وقت تلویزیون را به اتومبیلش بردم.

*** 

امیادوارم ایاان ساازال در ذهاان شااما نیااز مطارح شااود: كاادامین ماارد یااا مااردان 

اصااطالح انسااانیت یااا بزرگااى و بااهتواننااد ادعاااى معنویاات و كاادامین جامعااه مااى

مردانگى کنند، هنگامى كه زنان و به عبارتى مادران یعناى پاساداران بقااى نسال 

تار باودن بشر را هقط به خاطر داشتن قدرت بدنى كمتر مجبور سازند كه ضعیف
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خاویش را در تماامى ابعااد دیگار پاذیرا شاوند و ایان ضاعف را دساتمایه تحقیاار و 

 ر دهند  آیا این همان قانون جنگل نیست ظلد خویش به آنان قرا

 آوردار است یا گریهخنیه

 دوستی از ایران به دستد رسید كه در آن چنین نوشته بود: نامه

هایماان را باه باالخره موهق به گرهتن طالق شدم، ولى دادگاه سرپرستى بچاه

شااوهرم داد، چااون شااوهرم در خااارج از مناازل بااه كااار اشااتغال داشاات و وقتااى 

نهاا ها نداشت، آنها را به منازل ماادرش بارد و مواظبات از آمراقبت از بچه براى

را بااه او سااپرد. چناادى بعااد باارادرم از همساارش جاادا شااد و دادگاااه سرپرسااتى 

 هرزنادانش را نیااز بااه او محاول کاارد و از آنجااا كاه باارادر ماان هاد تمااام وقاات در

د. در حااال هااایش را بااه ناازد ماان آورخااارج از خانااه بااه كااار مشااغول بااود، بچااه

حاضر مادرشوهر سابق مان از هرزنادان مان و مان از هرزنادان بارادرم مراقبات 

كند. به عبارت دیگر، در جامعه ما هار زناى باراى نگهادارى از و سرپرستى مى

ایاد داناد باه ایان قاوانین بتار اسات تاا از هرزنادان خاود. نماىهرزندان دیگرى الیاق

 خندید یا بر آنها باید گریست.

 یاد، ولاىدن این نامه با خود اندیشیدم كه شاید به قوانین بتاوان خندپس از خوان

 گونه مادران و هرزندانشان باید گریست.طور حتد به حال اینبه

 حق چیز دیگرى است

هاا را مخاطا  قارار داد آقاى هموطن در ی  میهماانى در سایدنى تعادادى از خااند

از تبعاایض جنسااى و  و بااا حالاات حااق بااه جااانبى چنااین گفاات: شااما كااه ایاان همااه

دانیاد دهیاد، آیاا ماىها در جامعه ما ناله و شكوه سر ماىتر شمرده شدن زنكوچ 

هااایى اساات كاه در آن اهااراد و اشاایای مااذكر و كاه زبااان مااا یكااى از معادود زبااان

مزن  ندارناد و كشاور ماا از معادود كشاورهایى اسات كاه در آن زناان ناام هامیال 

ند؛ در حالى كه همان كشاورهاى باه اصاطالح دارخود را پس از ازدواج نگه مى

( خطاب شده و زنان پاس از ازدواج باه ناام هامیال she, heپیشرهته، زن و مرد )
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 دهند شوهرانشان تغییر نام مى

كناد گوییاد، اماا باراى ماا چاه هرقاى ماىخانمى از میان جمع گفات: صاحیح ماى

ا باه ناام نامیاده شاوید یاكه به نام هامیل خودمان كه آن هد نام هامیل پدرمان اسات، 

آن »بگویند بادون مشاخص شادن جنسایتد یاا « او»هامیل شوهرمان. یا مثالً به من 

خاواهد كاه حقاوق گویناد، مان ماىطور كه در زبان هرانسه یا انگلیسى ماىآن« زن

ناان عنوان ی  انسان پذیرهتاه شاود. اینهاا كاه شاما اشااره كردیاد باراى ماا زمن به

 ست.حقى در زندگى نیاورده ا

 نتیجه سوءاست اده

ساالخورده كاه نیماى از عمارش را در كشاورهاى غرباى و نیماى را در  یهموطن

 كشورهاى مشابه كشور خودمان گذرانده بود و بر ایان بااور باود كاه خاوب و باد

دید شناساد، گفات: اساتحكام كاانون خاانواده در قااى ماىهار دو جامعاه را تاا انادازه

آنهاا  اى كاه هایع یا  ازیكدیگر داشتند؛ به گوناه در احتیاجى بود كه زن و مرد به

مارد  توانستند از عهده زندگى خود برآیند. زن محتاج حمایت ماادىبه تنهایى نمى

كارد. هاى مختلفى كاه زن در خاناه باراى او هاراهد ماىبود و مرد محتاج سرویس

ه هااى اخالقاى یكادیگر را باه دیادشد كه عیوب و ناسازگارىاین نیازها باع  مى

ده از اغماض بنگرند و تا آنجا كه ممكن است باا یكادیگر كناار آیناد. كاانون خاانوا

ز ازمانى بنیادش به سستى گرایید كه زن و مارد از یكادیگر مساتقل شادند؛ یعناى 

 زمانى كه زن توانست بدون حمایت ماادى مارد اماوراتش را بگذراناد و مارد نیاز

كارهااایى چااون آشاااپزى و  متقااابالً قااادر شااد باااا كماا  وسااایل پیشاارهته از پاااس

 وشو و پخت و پز و رهت و روب برآید.شست

همسر میانسالش رو به او كرد و گفت: اگر مردها از این وابستگى دو جانبه در 

كردند و آنها را با آن همه مسئولیت زندگى و تالش جهت تحقیر زنان استفاده نمى

دیدناد و ظلاد و خود نماىآورند، كمتر از كه پول در نمىوقفه هقط به صرف اینبى

داشاتند، شااید دنیاا شااهد اضامحالل و هروپاشاى كاانون اجحاف بر آناان روا نماى
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 اند.خانواده نبود، هروپاشى كه در آن همگى به نوعى قربانى شده

 هرگز نیانست

ود بااش از هندوستان به اساترالیا آماده خانمى هندى با همسر و هرزند هشت ساله

وگوهایماان مقطاع دكتارا باه پایاان ببارد. در خاالل گفات تاا تحصایالت خاود را در

گفاات كااه معلااوم شااد كااه از زناادگى خااانوادگى خااود بساایار راضااى اساات. او مااى

دارد و او را بااه خاااطر در  خواناادن و پخاات او را دوساات مااىشااوهرش دساات

ز ها كه او پاس اكند. ش انجام كارهاى منزل و مراقبت از هرزندشان تحسین مى

 گاردد و باه كاار تهیاهالعه و كار تحقیقاتى خسته باه خاناه بار ماىهشت ساعت مط

شاااود، شااوهرش در حاااالى كاااه غااذا و انجاااام دیگاار كارهااااى خانااه مشاااغول مااى

 كناد. وقتااى ایان خاااند هناادىروى تلویزیااون دراز كشایده از او قاادردانى مااىروباه

 اى كاه قاانون ازهماه رضاایتمندى خاویش دیاد، گفات: در جامعاهتعج  مرا از این

باه  توانست نه تنها از مان تشاكر نكناد، بلكاهكند، شوهر من مىها دهاع نمىما زن

یان من اجازه تحصیل نیاز ناداده، مارا كتا  زده و حتاى باه قتال برسااند، ولاى او ا

 كند.كارها را نمى

 تار شادم، اماا او هرگاز ندانساتوگو بود كه با همسرم مهربانپس از این گفت

 چرات

 تبعیض بی نیست اگر...

هااى خاند خارجى از خانمى ایرانى كه دوره دكتراى خود را در یكاى از دانشاگاه

رالیا خواهاد در اساتاسترالیا به پایان رسانیده و عازم وطن باود پرساید: دلات نماى

 بمانى 

ن تار از ایاران اسات، ولاى مسائله ایاگفت: البته زندگى در اینجاا بسایار راحات

 وان یكاى از اهاراد خاود نخواهاد پاذیرهت عناوگااه مارا باهاست كه این جامعاه هایع

 تواند تحمل كند.من این تبعیض را نمى

خاند خارجى از او پرساید: مگار در جامعاه شاما باین زناان و ماردان تبعایض 
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هاد در وطاان خاود بپاذیرى، ولااى تاوانى آن تبعایض را آنگذارناد  چگوناه مااىنماى

ممكان اسات وجاود گاویى توانى ایان تبعایض را هار چناد باه شادتى هاد كاه ماىنمى

 نداشته باشد تحمل كنى 

اى آن تبعایض باراى پاسخ داد: اوالً پاس از یا  عمار زیساتن در چناان جامعاه

كناید. ما در بسیارى از موارد پذیرهته شده و حتى گاهى دیگر احساسش نیز نماى

هااا در جامعااه ماا تبعاایض جنسااى اسات، امااا همااین در  اانى هقااط یكااى از تبعایض

آور دیگارى مانناد مادر ، مقاام و  اروت ا امتیاازات تبعایضتوان بتبعیض را مى

ام در كاااهش داد یااا جبااران كاارد. بااا ایاان درجااه دانشااگاهى كااه ماان اكنااون گرهتااه

بازگشت به وطان از شاغل خاوب، موقعیات خاوب اجتمااعى و وضاعیتى بهتار از 

هاا باراى احساا  سایر زنان و حتى مردان جامعه برخوردار خواهد بود و هماین

 ن كاهى است.رضایت م

خاند خارجى گفت: پس تبعیض چیز زیاد بدى هاد نیسات باه شارطى كاه علیاه 

 شما نباشدت

 راه چهارمی نیز هست

كااه در كشااور اسااترالیا ماارد گفاات: زنااان موجااودات غریبااى هسااتند، باااوجود ایاان

از  اند كه صداى ماردان درآماده اسات اماا هناوز صاحبتقدر به آنان امتیاز دادهآن

طلا  باوده و زن است. آیا این بدان معنا نیسات كاه زناان زیااده روز زن و حقوق

 شوند گاه راضى نمىهیع

زن پاسخ داد: زن و مرد دو موجود كامالً متفاوتناد و متأسافانه ایان تفااوت باه 

تبعاایض بااین آنااان انجامیااده اساات. حقااوق زن بایسااتى در جایگاااه طبیعااى او بااه 

مرد. در دنیااى كناونى زناان ساه راه رسمیت شناخته شود نه با تبدیل شدن او به 

انجامد: یا باید خودشاان باشاند، یک به رضایت آنان نمیرو دارند كه هیعدر پیش

یعناى زن بمانناد، ماادر شاوند و هرزنااد بپرورانناد و ظلاد و تحقیار را بپذیرناد، یااا 

براى هرار از ظلد و تحقیر از زن بودن یعنى همسر و مادر بودن منصرف شاده 
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كه هد كارهااى ماردان را انجاام دهناد و هاد یا این و كار مردان بپردازندو هقط به 

كارهاااى زنانااه خااود چااون تغذیااه عاااطفى و تربیتااى هرزناادان، ماادیریت خانااه و 

ناپاذیر مرباوط باه آن را. ایان راه آخار كاه راه انتخاابى بسایارى از كارهاى پایاان

ر دوش آناان زنان در كشورهاى مادرن و در حاال توساعه اسات باار مضااعفى با

اسات؛ در چناین وضاعیتى اگاار زناى بخواهاد در كاار شااغلى خاویش موهاق باشااد، 

بایاد قیااد موهقیاات در جبهااه خااانواده را بزناد و اگاار بخواهااد خااانواده و هرزناادانى 

اش موهااق و شاااد و راضااى داشااته باشااد، بایااد از قیااد موهقیاات در زناادگى شااغلى

شاد، بادون شا  هشاار بایش از بگذرد و اگر در هر دو جبهه نیز بخواهاد موهاق با

طلاا  آورد، بخصااوص اگاار موجاودى مساائول و كمااالحادى بااه خااویش وارد ماى

 باشد. 

 رویم؟ما به وجا مى

اى از مشااكالت جامعااه غاارب و شناسااان بنااام اسااترالیا در جلسااهیكااى از جامعااه

شاانا  از عاادم امنیاات اجتماااعى گفاات. ایاان جامعااهبخصااوص اسااترالیا سااخن مااى

كنااد نااام باارد و بااه عاادم احسااا  ایاان جامعااه را تهدیااد مااى عنااوان خطاارى كااهبااه

همبستگى بین مردم و پایین آمادن معیارهااى اخالقاى در ایان رابطاه اشااره کارد. 

ساپس باه نقاش منفاى و مخاارب رادیاو، تلویزیاون، تلفان، كاامپیوتر و اینترناات در 

 ایجاد چنین وضعیت نابسامانى اشاره كارد و گفات كاه چگوناه باا اختاراع و وارد

تاادریى از شاادن هاار یاا  از ایاان وسااایل در اجتماااع و تولیااد انبااوه آن، مااردم بااه

یكدیگر هاصله گرهتند و همین دور شدن مردم از یكدیگر، امنیات اجتمااعى را باه 

میزان زیادى در جوامع كاهش داد. او طى سخنانش به این مطل  اشاره كارد كاه 

گرهتناد و باه ایان یكادیگر ماىقبل از اختراع رادیو مردم اخبار و اطالعاات را از 

شناختند، پس از اختاراع رادیاو، ایان وسایله كاه باه تعاداد دلیل همه همدیگر را مى

هااى عماومى قارار گرهات و هار روز صابح و معدودى در دستر  بود در مكان

كردنااد. پااس از عصاار مااردم بااراى گاارهتن اخبااار و اطالعااات دور آن تجمااع مااى
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یا  رادیاو داشات و دیگار نیاازى باه جماع شادن تولید انبوه هر كس در خانه خود 

هاى عماومى باراى گارهتن اطالعاات و اخباار نباود. تلفان و امكاان ایجااد در مكان

صحبت از طریق آن ارتباط حضورى مردم را كااهش بیشاترى داد. بقیاه وساایل 

هر ی  به نوبه خود باع  شدند كه مردم از هد بیشتر هاصله گرهتاه و همبساتگى 

شانا  ساپس از وارد شادن زناان باه آنها كاهش یابد. این جامعاهو احسا  جمعى 

عنوان یكى از مز رترین عوامل ناامنى اجتماعى اشااره كارد. او در بازار كار به

هاى دور هنگامى كه زنان در مناازل باه رابطه با این موضوع گفت كه در زمان

هااى را  همساایهدارى مشغول بودند، پاس از اتماام كاار روزاناه خاود باه ساخانه

كردناد و هاشاان یكادیگر را مالقاات ماىرهتند یا در هنگام كاار در باغچاهخود مى

هااا در بساایارى از مواقااع منجاار بااه رهاات و شاادند و ایاان آشاانایىبااا هااد آشاانا مااى

گونااه روابااط امنیاات محلااى آنااان را نیااز تضاامین شااد، ایاانآماادهاى خااانوادگى مااى

اى همادیگر را بشناساند، ورود هار بیگاناههاا كرد، چراكه هنگامى كه همسایهمى

شاود. كند و رهت و آمدهاى مشكو  به آسانى تشاخیص داده ماىتوجه را جل  مى

توانسات بسایار مااز ر هاا در كنتارل اخالقاى اهاراد ماىاز ساوی دیگار ایان آشانایى

باشاد، چراكاه بسایارى از اوقاات تار  از دیاده شادن توساط یا  آشانا آنااان را از 

ها با وجود مادر در خاناه كه بچهعالوه اینداشت. بهبرحذر مىكارهاى نادرست 

شادند. اماا اماروزه عالوه بر تربیت از محبت و عواطف بیشترى برخاوردار ماى

هاا زیساتن ها حتى پاس از ساالهاى مسكونى بزر  و كوچ ، خانوادهدر مجتمع

مارد و  شناسند، چراكه هماه اعاد ازدر جوار هد، همسایگان خود را به ندرت مى

گردند، تعطیالت آخار هفتاه زن صبح از منزل خارج شده و عصر خسته باز مى

گذرانناااد. در چناااین ماناااده مااىرا نیااز باااه خریااد هفتگاااى و انجاااام كارهاااى عقااا 

آیاد كاه حتاى اهاراد شرایطى نه تنها امكانى براى آشنایى با دیگاران باه وجاود نماى

شوند، تنها و شند برخوردار نمىی  خانواده هد از هرصتى كه باید در كنار هد با

هااى سرپرست ماندن هرزندان در بیشتر اوقات روز در منزل و وجود برنامهبى

کاه هاى خشن و ناسالد كاامپیوترى و همچناین اینترنات نامناس  تلویزیون، بازى
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اى نیاز بار اى بر دنیاى علاوم و اطالعاات مفیاد دارد، دریچاهگونه كه دریچههمان

باارى و هسااد دارد، خاود ا ارات ساوت هقادان والادین و بخصاوص  بناد ودنیاى بى

شانا  ساپس چناین اظهاار مادران در منازل را ده چنادان كارده اسات. ایان جامعاه

داشت: اگر غرب امنیت اقتصادى و احتارام هاردى و اجتمااعى زناان را در هماان 

تار  كرد، آنان ناخواساته مجباور باه جایگاه هطرى و طبیعى كه داشتند تأمین مى

شادند؛ در ایان صاورت هاد آناان زیار خانه و روى آوردن به بازارهاى كاار نماى

هاا امااروز مجباور نبودناد چناد براباار رهتنااد و هاد دولاتباار هشاار مضااعف نماى

آورنااد جهاات اى كااه از وارد شاادن آنااان بااه بازارهاااى كااار بااه دساات مااىبودجااه

و برقرارى امنیات  هاى روانى، اعتیاد، هساد و هحشابررسى و درمان ناهنجارى

هایى كه هیع گاه نخواهند توانست ساالمت جامعاه را اجتماعى هزینه کنند؛ هزینه

 طور كه باید به آن باز گرداند.آن

 اندیشایدم كاه آیاا بسایارى از كشاورهاى درمن پس از پایان جلسه باه ایان ماى

 اندیشاى از غارب باا مصاا بى صاد چنادانروى بادون عاقبتحال توسعه باا دنبالاه

 رو نخواهند بود بزرگتر در آینده روبه

 

*** 

 

هاى یا  جامعاه بادون هعالیات اجتمااعى بدیهى است كه در جهان امروز چر 

حقیار تطور حتد نبایستى هارار از ها بهزنان نخواهد گشت، اما انگیزه این هعالیت

یااا كساا  حقااوق انسااانى آنااان باشااد. بااا توجااه بااه اهمیاات نقااش زنااان در تربیاات 

رشد هرهنگى، امنیت ماالى، آساایش هكارى و آراماش رواناى ماادران و  هرزندان،

 هاى دولت قرار گیرد.معلمان بایستى در رأ  برنامه

 یك عمر احتدار

گویناد قباال از كاه مااىخااند اسااترالیایى از خااند سااودانى پرساید: راساات اسات ایاان
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 كردند آمدن اسالم، دخترها را زنده به گور مى

 سودانى گفت: آرى.

شانس باشاید كاه ایان عمال غیار الیایى گفت: پس شما بایستى خیلى خوشاستر

 شود.انسانى دیگر انجام نمى

شاوند، زناده دهان نماىسودانى گفت: درست است كه اكنون دیگر دختران زنده

ناین اما باور دهن آنان در ذهن جامعاه مردسااالر ماا همچناان بااقى ماناده اسات؛ چ

رود، بسایارى جواماع مشاابه بار زناان مااى اسات كاه آنچاه اكناون در جامعاه مااا و

تار از زناده باه گاور كاردن آناان اسات، چراكاه آن مردناى باود صدها باار اسافنا 

 انجامد.ناگهانى و این مردنى است كه احتضارش ی  عمر به طول مى

 فقط ما دو ن ر

 گفت در اینجا هنگامى كه ماوقعیتى باراى یا  زن و شاوهر پیاداخاند هموطنى مى

لى توانند مدتى را باا هاد تنهاا بگذرانناد، هار دو باا شاور و خوشاحامى شود كهمى

از  آورناد و معماوالً را بار زباان ماى just the two of usعبارت هقط ماا دو نفار 

نجاا آروند. اماا تاا این هرصت استفاده كرده و با هد به گردش و تفریح و سفر مى

شاده و مان از همسارم  كه به یاد دارم، هار وقات وضاعیت مشاابهى باراى ماا پیادا

چنااان بااا حیااارت و ام كااه دو نفاارى بااه گااردش یاااا مساااهرتى بااروید، آنخواسااته

اى از او ناباورى از من پرسیده هقط ما دو نفرت كاه گاویى تقاضااى انجاام معجازه

 .امكرده

 

*** 

 

 ها كه بیشتر از سوی زنان مهااجر از كشاورهاى سانتى شانیدهاین قبیل گالیه

تفاوت شرق و غرب و به عبارت دیگر در هماان تحاوالت  شود نیز ریشه درمى

 اجتماعى و هرهنگى دارد كه غرب پشت سر گذاشته است.
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توان گفات كاه هار یا  از رهتارهااى هاردى و اجتمااعى در توضیح بیشتر مى

 تادریى و در طاى ساالیانماناد كاه آجرهااى آن باهمثاباه سااختمانى عظاید ماىما باه

نها باه مالت تمرین و تكرار محكد شده است و تغییر آدراز بر هد نهاده شده و با 

سااهولت و باادون خواساات درونااى مااا امكانپااذیر نیساات. ایاان مساائله در مهاااجرت 

شااود و بخصااوص مااوقعى شاادت باعاا  تاانش زیااادى بااین زنااان و شااوهران مااى

گیارد كاه شاوهران شارقى، ماردان غرباى را باه خااطر داشاتن نگااه انساانى و مى

 پندارند.محترمانه با زنان زبون و حقیر مى آمیز ورهتارى مالطفت

شود كاه حتاى اگار بعضاى از ماردان شارقى ایان برابارى این مسئله باع  مى

نسااابى باااین دو جااانس را پذیرهتاااه و بخواهناااد رهتاااارى درخاااور و شایساااته باااا 

 همسرانشان در پایش بگیرناد، آن را از دیگار هموطناان مخفاى دارناد، چراكاه در

زن »هاایى از قبیال آمیز با همسر با انیانسانى و محبتجوامع مردساالر رهتار 

شاود. ایان تعبیار از به ضاعف و حقاارت مارد تعبیار ماى« زن ضعیفى»و « ذلیلى

تار و شود كه در جوامع سنتى یا مردسااالر زن جانس پساتاین واقعیت ناشى مى

آیاد. بادیهى اسات وقتاى جنساى برتار باه حسااب آماد مرد جنس برتر به حساب مى

شاود از جملاه عالیاق، احساساات، غرایاز، مشااغل نیز باه او مرباوط ماى هر چه

بال شاود حقیار، نااچیز و غیار قاو... برتر دیده شده و هر آنچه به زن مربوط ماى

مالحظاه. در چنااین جااوامعى حتااى بااا خطااا و اشااتباه مااردان بااا تساااهل و تسااامح 

ه بنگاه منحصر شود تا با خطا و اشتباه زنان. این ذهنیت و بیشترى برخورد مى

بارى كاه از مردان نیست، بلكه زنان نیز تحت هشار تبعیض و رهتارهاى حقارت

انااد؛ انااد، همااین نگاااه را نساابت بااه خااود پیاادا كااردهكااودكى در معاارض آن بااوده

تار از مااردان نساابت بااه تاار و حتااى خصاامانهكااه گاااه رهتااارى غیرمنصافانهچناان

 دهند.جنسان خویش از خود نشان مىهد

ین هضااا و بااا چنااین هاصااله و معیارهاااى متفاااوت، طبیعااى اساات كااه در چناا

مردان حرف مشتركى با زنان نداشته و گذراندن وقت با آناان را در شاأن و مقاام 

اى خویش ندانند. هر چند با ورود زنان باه باازار كاار در ایان كشاورها تاا انادازه
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عاه ماانع ارتباطاات عد این هاصله ظاهراً كاسته شده، اما ذهنیت حااكد بار جاماز بد

شود و چناین اسات كاه باراى تفاریح عاطفى و حرف مشتر  بین این دو جنس مى

نمایاد كاه در آن ماردان بتوانناد كردن وجود ی  یا چند خانواده دیگر ضرورى مى

 با یكدیگر اوقات خویش را بگذرانند.

 

*** 

 

ى تدریى و طى زمان و با تالشای کاه در راساتاى برقاراردر جوامع مدرن به

عادالت اجتمااعى بااه عمال آمااد، زناان تاا حااد چشامگیرى از ساالطه و یاو  مااردان 

آزاد شدند. با به رسمیت شناخته شدن حقوق انساانى آناان، در حقیقات انساان آزاد 

شد و قانون پشتوانه این دستاورد بسیار ارزشمند گردید. این دساتاورد باه آساانى 

ار خیاباانى، باه نگاارش در شامحاصل نگردید، بلكه با مبارزات و تظااهرات باى

آماادن هاازاران مقالااه و كتاااب، اختصاااص یاااهتن صاادها برنامااه، بحاا  و چااالش 

دسات آماد ها بهتلویزیونى و رادیویى و صدها اتفاق ریز و درشت دیگر طى دهه

تدریى باع  رنی باختن برترى مارد و كهتارى زن در اذهاان هار دو جانس و به

او تفویض شد و مادرى او ارزش درخاور شد. حقوق به ناحق گرهته شده زن به 

خویش را یاهت و در این راستا بسیارى از مسا ل زنان كاه از آن باه ساهو یاا باه 

عماد غفلاات گردیااده باود، مطاارح و بررسااى شااد. زن و مارد باار مبناااى اقتضاااى 

زماان و در روناد صانعتى شادن باه انجااام وظاایفى خاارج از محادوده تعیاین شااده 

دارى هراتار و وظایف زنان از محدوده آشاپزخانه و بچاه قبلى خود پرداختند. كار

رهت و در این راستا و براى حف  كانون خاانواده ماردان نیاز باه كارهاایى كاه تاا 

كاه احسااا  قبال از آن هقاط بااه زناان اختصاااص داشات، مشاغول شاادند بادون ایاان

حقارت یا خجالتى به آنها دست دهاد، چراكاه دیادگاه و ذهنیتشاان هاصاله بسایارى 

ا دیاادگاه پدرانشااان پیاادا كاارده باود. از بااین رهااتن رابطااه هرادسااتى و هرودسااتى با

تأ یرات شاگرهى در تماام رواباط بخصاوص رواباط زناشاویى در غارب گذاشات 
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كااه یكااى از كااوچكترین آنهااا تمایاال بیشااتر در گذراناادن وقاات بااا هرزناادان و بااا 

زوجاین شانیده همسرانشان بود. عبارت هقط ما دو نفر كه در این جوامع از زبان 

 هاى این تحوالت است.شود، یكى از نشانهمى

 بیاییم ا  خودمان شروع ونیم

 خواهناد هارم قادرت و ظلاد و زور راگفت: آیا مردان ما كاه ماىخاند هموطنى مى

ماان هاناد كاه بسایارى از آناان گااه باه ایان اندیشایدهدر جامعه در هد بشاكنند، هایع

مااردان بااه آنااان زور انااد. دولااترپااا كااردههاارم را در چهاااردیوارى خانااه خااود ب

دانشاان كنند و آنان نیز باه زن و هرزنگویند و عقیده خود را بر آنان تحمیل مىمى

كنناد. آیاا بازر ْ هارم  ظلاد، بر ایشان تحمیل مى گویند و عقاید خویش رازور مى

 شود هاى  ظلد ساخته نمىاى از كوچْ  هرماز مجموعه

 گ ت و شنودى  نانه

ر یااا  گردهماااایى هرهنگاااى كاااه در آن زناااانى از كشاااورهاى مختلاااف شاااركت د

 داشتند، گفت و شنود زیر صورت گرهت:

كاردم كاه مردهاا كاه باه اساترالیا بیااید هكار ماىخاند مصرى: من تا قبل از این

 در هماه نقاااط جهااان حاالتى عصاابى و خشاان دارنااد و زناان در تمااام دنیااا از آنهااا

 كنناد، ولاى هنگاامى كاه باه ایاناحسا  نااامنى ماىوحشت داشته و در جوار آنان 

اى دارناد و كشور آمدم باا كماال تعجا  دیادم كاه ماردان رهتاار آرام و كنتارل شاده

اوقاااات  اى در تمااامى ساااطوح اجتمااااع و در تماااامگوناااه واهماااهزنااان بااادون هیع

روز در كناااار آناااان باااه كاااار و رهااات و آماااد مشاااغولند، آن هاااد باااا چناااان شااابانه

رامشاى كاه گاویى اصاوالً ماردى در اطراهشاان نیسات. اكناون باه خاطرجمعى و آ

ر ام كه یكى از بزرگترین دستاوردهاى غرب موهقیتى است كاه داین باور رسیده

 تربیت و آموزش مردان داشته است.

ام و در ساال اسات كاه باه ایان كشاور آمادهخاند ساریالنكایى: مان كمتار از یا 

وقاات كااار گاااهى كااه بااه صااورت نیمااههاااى شااما بایااد بگااوید در كارتأییااد حاارف
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كنناد و عنوان ی  انسان، جداى از جنسیتد برخاورد ماىكند، همه اهراد با من بهمى

انگیاز اسات. هاد در ایاان بخاش و در عاین حاال بهااتایان باراى مان بسایار آرامااش

كارگااه و هااد در دانشاگاه محاال تحصاایلد از ایان نگرانااى كاه همیشااه بایسااتى زن 

ام و رهاا شاته و مواظا  رهتاار و اعماالد باشاد، نجاات یاهتاهباودند را باه خااطر دا

ام؛ در حااالى كاه در محاال باودن از هشااار جنسایت را در ایاان كشاور تجربااه كارده

كارم در سریالنكا كه یكى از مزسسات تحقیقاتى و علماى بسایار معاروف اسات، 

گذشات كااه باه نحاوى جاانس مخاالف تلقاى شاادند را در نگااه همكاااران روزى نماى

اى مثبات یاا منفاى كاه هار دو وجاه آن آزاردهناده باود، ا رهتارشاان باه گوناهمرد ی

 حس نكرده باشد.

ام دختر هلسطینى: شاید بعضاى نژادهاا غیرقابال تربیات باشاند. مان و خاانواده

م كناید، دو هفتاه پایش هنگاامى كاه بارادرسال است كه در استرالیا زندگى مى 10

مااردى از همكاااران خااود صااحبت  ام تلفنااى باااساااله 27متوجااه شااد كااه خااواهر 

هااایى از ور شااد و او را كتاا  زد كااه هنااوز قساامتچنااان بااه او حملااهكنااد، آنمااى

یان اپذیر بود، بایاد تااكنون در صورت و بدن او كبود است. اگر برادر من تربیت

 شد.جامعه تربیت مى

ه كاند ایان حاد اه ارتبااطى باا ناژاد داشاتخانمى از عربستان سعودى: هكر نماى

اش عمال کارده اسات. در هرهنای ماا كاه بسایار مشاابه شد، برادر تو به وظیفاهبا

هرهنی شما و شاید تمامى كشورهاى منطقه خاورمیانه باشد وظیفاه اصالى مارد 

یان حمایت از زنان هامیل در برابر حاوادث یعناى معماوالً ساایر ماردان اساتت و ا

 نشان مردانگى و غیرت آنهاست.

اناد یاا هاا در بعضاى جواماع نتوانساتهمان سیساتد خانمى از ساوریه: باه اعتقااد

اند كه در راه تربیت مردان به نحوى كه موج  تر  و آزار زنان نشوند نخواسته

كه به كم  تعلید و تربیت و سپس با پشتوانه قانون گامى بردارند، آنها به جاى این

زناان را مسئله را حل کنند، جامعه را به حال خود رها كرده و وظیفه حمایت از 

اند، در چنین شرایطى براى زناان نیاز ایان موقعیات باه به عهده مردانشان گذارده
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تادریى باه موجاوداتى آید كه رشد كنند. چنین است كه زنان جوامع ما بهوجود نمى

اند، ضعیف كه بدون وابستگى به ی  مرد و حمایات او قاادر باه داشاتن تبدیل شده

كناد، یعناى ه به حالت علت و معلولى عمل ماىی  زندگى متعارف نیستند. این پدید

ماناد و تاا زن ضاعیف و اى مردسااالر اسات زن ضاعیف و نیازمناد ماىتا جامعه

 نیازمند است مردش باید از او حراست كند.

ز دختر هلسطینى: اگر تربیت به نژاد بستگى ندارد، پس چرا بارادر مان پاس ا

 ست كه بود سال زندگى در این جامعه هنوز همان متعصبى ا 10

خواهاد كااه خااند مصاری: بااور كان نااه بارادر تاو و ناه هایع مااردى دلاش نماى

اش نیمى از ذهن و وقتش را براى پاسبانى و حفاظت از زنان و دختاران خاانواده

 بینى كه ما مهاجران به یكسرى آداب و رساوم و هرهنای سانتىتلف كند. اگر مى

ود ایاد، باه خااطر وجاها چسابیدهخویش باوجود آگاهى به بیهودگى و باطل بودن آن

گوناه اعمااال را ساایر هموطنانماان در اینجاسات، چراكااه اگار ماثالً باارادر تاو این

شاود. مان باه غیرتى متهد مىهاى استرالیا به بىكنار بگذارد، در جامعه هلسطینى

ود دهد كه اگر هر ی  از ما در جایى زندگى كناید كاه از خطار وجاتو اطمینان مى

داب ر امان باشاید، آن وقات خاواهى دیاد چگوناه اكثریتاى از ماا آن آهموطنانمان د

و عاادات ماورو ى و دسات و پااگیر را كاه هایع گااه در تماام زنادگى خاود جارأت 

 اید، كنار خواهید گذاشت.زیر سزال بردنشان را نداشته

 چه رویاى باشكوهى

باود، به سمینارى كه توسط هدراسایون زناان دانشاگاهى در سایدنى برگازار شاده 

ده شاتارین زناان اساترالیا دعاوت رهته بودم. در این سمینار، پنى نفار از برجساته

 بودند تا از چگونگى موهقیت خویش سخن بگویند.

اولاین سااخنران خااانمى از چااین بااود. ایاان خااند سااخنان خااود را بااا گفااتن ایاان 

جملاه آغااز كارد: باا وجاود شااغل بااودن، داشاتن پانى هرزناد و شاوهرى كاه كماا  

كارد، دانشاگاه را باا موهقیات باه اتماام رسااندم و در امور خانه به من نمى چندانى
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با تالش زیاد به عضویت مجلاس ملاى اساترالیا در آمادم. درسات در هماین زماان 

چشمان خود را بستد و جهانى را مجسد كردم كه در آن مردهاا هرودسات و زناان 

بااا عنااوینى چااون  هرادسات بودناد. آنچااه در ایان جهااان تخیلاى دیادم، مجالتااى باود

نامه مردان تحت ستد و مقاالتى با عنااوینى چاون: مرد روز، مرد و زندگى، هفته

هاایى چاون چگونه شوهر خوبى باشید، پدر خوب چه خصوصیاتى دارد و انجمن

زن، انجماان حمایاات از مااردان مااورد تجاااوز قاارار انجماان حمایاات از مااردان بااى

هدراسااایون مردهاااى دانشاااگاهى خااورده و... ساااپس خااود را در گرهتااه و هریااا 

اساترالیا دیاادم. پشاات تریباون یكااى از مااردان موهاق بااراى ماادعوین كاه همااه آنهااا 

طور مصانوعى بااردار شاود و داد كه چگونه توانسته بهآقایان بودند، توضیح مى

وشاو، رهات هرزند سالمى به دنیا آورد و چگونه موهق شده كه پخت و پز، شسات

دارى را دارى، خریااد هفتگااى و بچاااهز، میهمااانو روب، اتوكشااى، دوخاات و دو

ماننااد یاا  زن انجااام دهااد و چگونااه ایاان همااه تااالش بااراى او  ااروت، موهقیاات 

 اجتماعى و احترام آورده است.

ام باه بیارون پرتااب كارد و زن صداى كف زدن حضار مارا از دنیااى تخیلاى

 موهق دیگرى به پشت تریبون رهت.

 

*** 

 پیشرفت

ترناد، اى اسات كاه در آن اهارادى كاه از نظار هیزیكاى قاوىعاهجامعه پیشرهته جام

مانند مردان نسبت به زنان و باالغین نسابت باه كودكاان و همچناین اهارادى كاه از 

هااى طبیعاى خاود در جهات نظر بهره هوشى باالترناد، نتوانناد از مزایاا و قادرت

یگاار، ترهااا اسااتفاده نماینااد. بااه بیااانى دآزار و اذیاات و تعیااین سرنوشاات ضااعیف

هنگامى كه بشر توانست از هوش و نبو  خاود در جهات برقارارى عادالتى ـ كاه 

طااور طبیعااى در جامعااه انسااانى وجاااود ناادارد ـ اسااتفاده كنااد، آن جامعاااه را بااه
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 توان پیشرهته نامید.مى

 

بناایى  رشااك، تاا وچتااى وااه تو یاای وشاك و بسااته
تر، مهمتر و ار شمنیتر ا  تغذیه جسمى حیاتى

یاات و پاارورش یااك انسااان تلقااى و عااط ى و ترب
گااردد، صااابت ا  حرماات، حقااوق و ار ش مااى

 معناست.انسان بى
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 ب ش دوم

 احترام و نمودهاى م تلف آن

 

 وگوهاها، مشاهیات و گ تنكته

 تبعیض یا احترام 

 اتااقد از مان در اوایل شروع تحصیلد در دانشگاه بود كه دانشجوى خاارجى هاد

« شااما»و « تاو»ى خطاااب طارف مقابال از دو واژه پرساید در زباان هارساى بارا

 لیسى مانند زبان انگ« شما»شود یا هقط از واژه مانند زبان هرانسه استفاده مى

كلماات بسایار دیگارى « شاما»و « تو»كمى هكر كردم و دیدم كه ما عالوه بر 

.. جناب، سركار عالى، سركار علیه، حضارتعالى و.یمانند جناب، جنابعالى، عال

ما جز دنبال معادل آنها در هرهنی لغات هارسى ـ انگلیسى گشتد، ادارید و بهنیز 

ز این جناب معادلى نیاهتد. وقتى معادل انگلیسى آن را دانست گفت كه ابراى عالى

هااى كلمه هقط هنگامی که شاه و ملكه مورد خطاب هستند و گااه باراى شخصایت

 و سپس پرسید: كلمات دیگرى راشود هاى باالى قضایى و سیاسى استفاده مىرده

 كنید، چه هرقى با یكدیگر دارند كه به جاى شما استفاده مى

 كنند.پاسخ دادم: احترام بیشترى را القا مى

هاااى دیگاارى پرسااید: بااراى خطاااب خودتااان نیااز بااه غیاار از  ماان  از واژه

 كنید استفاده مى

بنااده، هاادوى، اى هكاار كااردم و پاسااخ دادم: آرى، كلماااتى چااون حقیاار، لحظااه

 نثار، چاكر، نوكر، مخلص و....جان
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 دارند « من»پرسید: اینها چه هرقى با 

اى ناچیز باودن و حقیار باودن شاخص جواب دادم: این كلمات هر ی  به درجه

 كند.گوینده را القا مى

ده و مخاطبتاان را بااالتر بار« شاما»گفت: یعنى با استفاده از كلماتى باه جااى 

 آورید خودتان را پایین مى« من»ات دیگرى به جاى با استفاده از كلم

 كند.گفتد: تصور مى

كنیاد و اساتفاده ماى« شاما»پرسید: براى چه كساانى از كلماات دیگار باه جااى 

 كنند استفاده مى« من»چه كسانى از كلمات دیگرى به جاى 

ت تواننااد از هار دو ساارى از ایان كلماااگفاتد: اهاراد باتوجااه باه موقعیتشااان ماى

كاه ممكان اسات زیردساتش او را عالیجنااب فاده كنند؛ یعنى هار كاس در حاالىاست

خطاااب كناااد، در برابااار شخصاااى كااه در موقعیااات بااااالترى از او قااارار گرهتاااه 

 نثار بخواند.تواند خود را جانمى

 آلوده است.دانستد كه جامعه شما به این شدت به تبعیضگفت: نمى

 

ن دیگر نه اى وه در آوجود آوردن جامعهبراى به
خهاب ونی و نه « نثارحقیر و جان»وسى خود را 

راه « حداااارتعا ى و سااااروار علیااااه»دیگاااارى را 
درا ى در پیش داریم. دساتیابى باه ایاس های  در 

گرو آگاهى ما ا  وجود ایاس ناابرابرى و خواسات 
ما در ا  بایس باردن آن اسات. باا اسات اده ا  ولماه 

یات و شما براى خهاب افراد در هار مقاام و موچع
مااس بااراى خهااااب خااود نمودهاااى تبعااایض را در 

 .جامعه واهش دهیم

 

  ناآشنایى با بسیارى از امور در شروع تحقیقات ی  دانشجو در ی  كشاور

هاااى هاراوان اساتاد راهنمااا باا او بخصاوص در روزهااا و خاارجى موجا  تماا 
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اناى، باه شود. اولین بارى كه استاد راهنماى ما دو دانشجوى ایرهاى اول مىهفته

اتاق ما آمد به رسد احتارام از جااى خاود بلناد شادید و او كاه از آداب و رساوم ماا 

كاه او در اتااق باود، ماا خبر نداشت اجازه جلو  صادر نكردت درنتیجه تا زماانى

در حالت ایستاده با او صحبت كردید. او رهت و ما هنوز كامالً ننشسته بودید كه 

ه ما یادآورى كند و ما دو نفر دوباره باه حالات از نیمه راه برگشت تا چیزى را ب

هاى ما باود كاه هكار ایستاده قرار گرهتید. در تكرار این آمد و رهت او و بلند شدن

اى در كاردم، اگار كساى از دور مااا را مشااهده كناد تصاور خواهااد كارد كاه دكمااه

آستانه در  اتاق نص  شده و این دكمه به هنرى در روى صندلى ما وصال اسات؛ 

جهد و ماا را بلناد كند، هنر مىكه تا پاى كسى به این دكمه هشار وارد مىطورىهب

ام گرهاات و ایاان گونااه اداى احتاارام ناگهااان در چشاامد كنااد. از ایاان هكاار خناادهمااى

تمسااخرآمیز جلااوه كااارد. البتااه ایاان عمااال، اسااتاد راهنماااى مااارا كااه قباال از ماااا 

سااخت، اماا ن متعج  نمىدانشجویان شرقى دیگرى را سرپرستى كرده بود چندا

 كرد.اتاقمان را به شدت به خود جل  مىتوجه دانشجوى خارجى هد

 شرح زیر از ذهند گذشت:در تداوم این هكر سزاالتى به

 شود احترامى است و چرا بلند شدن احترام محسوب مىچرا نشستن بى

 شود چرا تعظید كردن احترام تلقى مى

 دست بر سینه نشستن احترام است  احترامى وچرا دراز كردن پا بى

ت به نظرم آمد كه این اعمال نیز همانند آن كلمات میراث گذشاتگان ماا و نشاأ

ا راند كه در آن هرودستان بایستى بندگى و حقارت خویش اى بودهگرهته از جامعه

دادند. اعمال و رهتارى كه تارهاى خاص نشان مىها با گفتارها و رهدر مقابل ارباب

 تدریى بر تمامى جامعه تسرى یاهتند.حترام به خود گرهتند و بهنام ا

گفتارهااا و رهتارهااایى كااه در چشااد مردمااان جوامااع ماادرن نااه تنهااا احتاارام 

 گر دارد.شدت نابرابر و تبعیضشود كه نشان از جامعه بهمحسوب نمى

 كارد: از روز اول وقتاى یكى از دانشجویان ایراناى چناین باراید درد دل ماى

كشیدید باه هار درى كاه هاى مختلف سر مىهمراه استاد راهنماید به آزمایشگاهبه
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كردم تا قبل از او باه در برساد. ساپس در شدید، من سرعتد را زیاد مىنزدی  مى

دنباال او شادم تاا اول او وارد یاا خاارج شاود و خاود باهرا باز كرده و منتظار ماى

خاوردید، اساتادم گفات كاه ایان ماى روز كه با هد ناهاارشدم. ی داخل یا خارج مى

اناادازد و رهتااارى كااه كااار ماان او را بااه یاااد دربارهاااى ساالطنتى انگلسااتان مااى

كنناد و ساپس علات آن را از مان كاركنان و خدمه با اعضاى خانواده سلطنتى ماى

گاذارم و سزال كرد. من در جواب او گفتد كه باا انجاام ایان عمال باه او احتارام ماى

 از من كرد:او این سزاالت را 

 تقدم در ورود یا خروج از ی  در از چه اهمیتى برخوردار است »

 كند كه كدام ی  از ما اول داخل یا خارج شوید چه هرقى مى

شاد، این مسئله چه ارتباطى با احترام دارد و اگر به هرض محال هاد داشاته با

 «شایسته احترامى  از من كنى كه كمترچرا تو هكر مى

ا اى پیادا كاند باكننادههااى قاانعستد باراى ایان سازاالت، جاوابو من چون نتوان

 سعى بسیار این كار را تر  كردم.

یاااد حارف آن خاااند خااارجى انااداخت كااه پااس از داساتان ایاان دانشااجو ماارا بااه

ر دگذشت مدت كوتااهى از اقاامتش در ایاران باا كنایاه باه مان گفات اگار آنهاا نیاز 

هماه وقات هایشاان ایانلتاى و ساازمانهنگام ورود و خروج از درهااى ادارات دو

كناید بنمایناد، وقتاى باراى كه ما صرف ایساتادن و تعاارف كاردن باه یكادیگر ماى

 ماندتسازندگى كشورشان باقى نمى

*** 

تاوان دریاهات بسایارى از اعماال كاه در قالا  احتارام با كمى توجه و دقت مى

ت یا ناراحت است. گیرد، تغییر از وضعیتى راحت به وضعیتى كمتر راحانجام مى

شوید شود، بلند مىاید براى احترام به شخصى كه وارد مىمثالً اگر شما دراز كشیده

اید و پایتان دراز است پایتان گیرید، اگر نشستهو به حالت نشسته یا ایستاده قرار مى

ایستید، شوید و مىاید و پاهایتان هد جمع است بلند مىكنید، اگر نشستهرا جمع مى

كنید. بوسیدن دست و در حالت ایستاده دست خود را بر سینه گذاشته و تعظید مى در
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دهاد. بادیهى اساات در حالات شادیدتر، بوسایدن پاهااا احتارام بیشاترى را نشاان مااى

وضعیت راحت بودن، همیشه درخور و شایسته بزرگان و اربابان و قرار گرهتن 

تغییاار مجاادد از  در وضااعیت ناراحاات درخااور ضااعفا و زیردسااتان بااوده اساات.

وضعیت ناراحت به وضعیت راحت معموالً در گرو اجازه هردى است كه به هر 

دلیلى مورد احترام قرار گرهته است. در عین حال توجه به این نكته نیز ضرورى 

بوسى مشابه سجود در نماز است. طبیعى است است كه تعظید مشابه ركوع و پاى

اناد كاه هماان اناد، انتظاار داشاتهدانساتها مىكسانى كه خود را خدایگان یا سایه خد

دهد در برابر آنها اعمالى را كه انسان در هنگام عبادت در برابر خداوند انجام مى

اى خد شدن در نیز انجام دهد. عادت دست بر سینه نهادن بسیارى از ما و تا اندازه

از بقایاى همان  هنگام سالم و احوالپرسى به نشان احترام حتى با دوستان و نزدیكان

 آداب است.

 ام تلقىاى از محبت و احترهر چند بسیارى از این گفتارها و رهتارها بین ما نشانه

عنوان نقطه راحتى آنها را كنار گذاشت )عادت هرهنگى(، اما بهتوان بهشود و نمىمى

ین هایمان به اشروعى براى خروج از این دایره بسته شاید بتوانید از میزان حساسیت

مسا ل بكاهید. برای مثال اگر كوچكى دستش را براى دست دادن به بزرگى دراز 

ر كرد یا اگر كسى درى را به هر دلیلى براى كسى باز نگه نداشت یا اگر شخصى د

ن اصطالح پیراهمقابل دیگرى از جایش بلند نشد، آنها را هاجعه تلقى نكنید و از آن به

 رگوارتر از آن باشید كه ذهن و هكار خاود راعثمان نسازید. به عبارت دیگر، بز

 اهمیت و كوچ  كنید.چنین كددرگیر مسا لى این

 احترام وسب وردنى است

 عقااااال باشااااد اى پسااااار پیاااار پیاااار  »

 

 نااه سااپیدى مااوى اناادر ریااش و ساار 

 
 اى بساااا ریااااش ساااایاه و ماااارْد پیاااار

 
 «اى بساا ریااش سااپید و دل چااو قیاار 

 
 )مثنوى، دهتر چهارم(

را باید كس  كرد. « خاص» اند كه احترام  مدرن بر این عقیده مردم در جوامع
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به عبارت دیگر، هر چیزى كه دستیابى به آن در گارو تاالش و كوششاى نباشاد، 

كند. برای نمونه باال رهتن سن منوط به انجاام كاار و اى را طل  نمىاحترام ویژه

گنااه، داناا و تالش خاصى نیست و هر كسى اعد از ظالد و مظلوم، خطاكار و بى

كه به پیاران احتارام شود. ایننادان با گذشت زمان سنش اهزون و مویش سپید مى

اند نه به خاطر رنی موى آنان بلكه به خاطر تجربیات زیادتر و دانش گذاشتهمى

بیشتر آنان و مهمتار از آن باه كاارگیرى ایان تجربیاات در حال مشاكالت ماردم و 

هاایى ین حرمت نیاز در باین ماا گرهتاار كاى ههماىویژه جوانان بوده است. اما ابه

اید و نه به خرد شده است؛ بدین معنا كه ارزش را به سن و سال و رنی مو داده

 1ها.و تجربیات و مهمتر از همه بذل این دانسته

هر چند باید گفت اماروزه كاه هماه چیاز باا سارعت نجاومى در حاال تغییار و 

ناوعى اضامحالل شااده و باه نظاار دگرگاونى اسات، همااین حرمات نیاز دسااتخوش 

رسد كه دیگار پیاران هرزاناه چیاز زیاادى باراى عرضاه باه نوجواناان نداشاته مى

باشااند، زیاارا كااه بااا رجااوع بااه اینترناات و بااا اشاااره یاا  انگشاات، انبااوهى از 

شاود و اى از هلسافی، ادباى، اجتمااعى و پزشاكى پیادا ماىاطالعاات در هار زمیناه

راحتاى و باا زباانى سااده در ر گوناگون بهعصاره تجربه و دانش بشرى به صو

 گیرد.اختیار همگان قرار مى

امروزه در جوامع مدرن حتاى پادر و ماادر نیاز تنهاا باه خااطر داشاتن هرزناد 

خااطر شاود، بلكاه باهكه الزمه آن هقاط تولیاد مثال اسات، احتراماى نصیبشاان نماى

ت نیكاوى هراهد آوردن وسایل معیشت مادى هرزنادان و پارورش عااطفى و تربیا

شوند. تأكیاد بایش از حادى كاه بار احتارام گذاشاتن آنان شایسته تقدیر و احترام مى

هااا و از شااود نیااز بااه خاااطر زحمااات، تااالشبااه والاادین در جوامااع شاارقى مااى

نمایناد. بادیهى هایى است كه آنان براى بزر  كردن هرزندانشان مىخودگذشتگى

رضااى لاذات دنیاوى خاویش را است بهشت نیز زیر پاى مادرى نخواهد بود كه ا

                                                 

ن و كودكاان و رساایدگى بیشاتر بااه ، معلااوالخوردگان، ناتواناانلناگفتاه نماناد كااه رعایات حااال ساا. 1

 آنان كه در تمامى جوامع از جمله جوامع مدرن معمول است از مقوله احترام جداست. 
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 دهد.مقدم بر تربیت و مراقبت از هرزندانش قرار مى

 ماترم یا منجمی

تار باود، ماا بیشاتر آورم خنده معلمیند را دیده باشد. هر معلمى كاه خشانیاد نمىبه

خواناادید و بااه او بیشااتر احتاارام بااردید و درسااش را بیشااتر مااىاز او حساااب مااى

ودناد: بدید به روى شااگردانمان نخندیادید، چراكاه گفتاه گذاشتید. معلد نیز كه شمى

گفتناد، چراكاه شاوند. درسات هاد ماىبر روى شاگردان نبایاد خندیاد كاه پداررو ماى

سان كارد، شااگردان از ایان حد وقتى معلمى با شاگردان خوشارویى و مهرباانى ماى

بلكاه كردناد كردند و نه تنها دیگار باه تكالیفشاان عمال نماىخلق او سوتاستفاده مى

كردنااد. همگااى مااا ایاان نااوع كااه بایااد و شاااید حفاا  نمااىاحتاارام او را نیااز چنااان

د یاا كابرخورد را نه تنها در دبستان كه در دبیرستان و دانشگاه و محل كاار نیاز 

 اید.بیش شاهد بوده

پااس از آماادند بااه ایاان كشااور مشاااهده كااردم كااه هااد در دانشااگاه، اسااتادان بااا 

كنناد و در نظاهت آزمایشگاه با آنها همكارى ماى دانشجویان صمیمى بوده و حتى

خاورد خنادد و چااى ماىگوید و ماىهد در كارخانه ر یس كارخانه با كارگران مى

هااا و اى دارناد، امااا ایان نزدیكااىو هاد حتااى معلماان بااا شااگردان رابطااه دوسااتانه

حرمتى كاارگران نسابت باه كارهرمایاان، دانشاجویان نسابت باه ها به بىصمیمیت

 انجامااد و اختاللااى در كارهااا وتادان و حتااى شاااگردان نساابت بااه معلمااان نمااىاسا

 كند.وظایف آنان ایجاد نمى

*** 

توان به چیزى غیر از شرایط متفاوت حااكد بار ایان دو این تفاوت را نیز نمى

جامعه مرتبط دانسات. توضایح ایان كاه در جواماع هاقاد امنیات و عادالت اجتمااعى 

ر هارم اجتمااعى قارار دارناد، در چشاد و ذهان اهارادى كسانى كه در سطوح باالت

صاورت موجاوداتى باا هیبات یاا باه ناوعى ابلار كه در سطوح پایین قرار دارند باه

شوند. میزان و چگونگى این هیبت باه هاصاله اهاراد از یكادیگر در انسان دیده مى
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ایااان هااارم بساااتگى دارد. احتااارام و اظهاااار بنااادگى و كاااوچكى و اطاعااات توساااط 

زناد. در جهات حفا  ایان هیباات ن باه ایان عظمات و ابهات مدهار تأییااد ماىزیردساتا

اسات كااه هرادسااتان بایسااتى رهتارهاااى خاااص پیشااه نماینااد. مااثالً از نشااان دادن 

احساساتى چون شادى، غد و تر  ابا نماوده و از انجاام بعضاى رهتارهااى خاود 

رهیزناد. انگیختاه و طبیعاى مانناد باازى و شاوخى و خناده در برابار هرودساتان بپ

شكند و وقتاى بات شكسات، آنان در چشد زیردستان مى در غیر این صورت، بت  

خااطر آن وجاود داشات رود و اطاعت، احترام و تمكیناى كاه باههیبت از دست مى

از بین خواهد رهت. به بیان دیگر وقتى ما در مقابل زیردساتان یاا باا آناان گفتاید، 

ماا سااخته اگار پادر هساتید در ذهان  خوردید، خندیدید و باازى كاردید، بتاى كاه از

هرزنااادانمان، اگاااار اساااتادید در ذهاااان دانشاااجویمان، اگاااار كارهرماااایید در ذهاااان 

شاكند و ترساى كاه باه خااطر آن كارگرانمان، اگر معلمید در ذهن شاگردانمان مى

رود و در دلشاان بااود )كاه در هرهناای مااا حرمات، نااام گرهتااه اسات( از بااین مااى

در ایاان جوامااع چااون احتاارام )بااه هاار  1شااود.ل مااىانجااام وظیفااه دسااتخوش اخااتال

شااود و تفااخر و تبختاار از شاكل آن( معماوالً از هرودساات باه هرادساات اباراز ماى

تواناد نشاان جان  هرادست، احترام گذاشتن و قیاهه نگرهتن و ابراز صامیمیت ماى

ضااعف قلمااداد شااده و تفاااخر، تبختاار، قیاهااه گاارهتن و هاصااله نگاااه داشااتن نشااان 

شاود كاه گااه اهاراد در جهات هاى نادرست سب  ماىحساب آید. این تلقىقدرت به 

                                                 

مااان در حاال خریااد ناان برباارى، ( خااطراتى از دیاادن بات ذهناى50از مااا )اهاراد باااالى یاک هار . 1

نگیختاه و بتااى كاه ساااخته هندواناه یاا هاار كاار عااادى دیگارى داریااد كاه آن زمااان تعجا  مااا را برا

ایاد باا دیاده شادنمان توساط همچنین خودمان زمانى كه در ذهان كساانى بات باوده .بودید شكسته است

ایاد. روزى دبیارى گیار و ناراحات شادههااى مشاابه هاوق غاهالشاگردانمان در وضعیتبه ویژه آنان 

انش او را نبینناد از نارما  كاه شااگردبراید تعریف كرد كاه باه پیات نفتاى احتیااج داشاته و باراى ایان

خاارد و رود، پیاات نفاات را مااىجااا بااوده بااه میاادان خراسااان مااىنكااه مدرسااه محاال تدریسااش در آ

سار یكاى ناگهاان از پشات ،كاردهرا در خیابان در بغال خاود حمال ماى هنگامى كه با خیال آسوده آن

آدم بایاد بدشااانس  قاادرگفاات چاهساالم كاارده اسات. ایاان معلاد ماى و دهنمااواز شااگردانش او را صادا 

 باشد كه در هاصله به این دورى در چنین وضعیتى شاگردش او را ببیند. 
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شان از محبات كاردن و احتارام گذاشاتن اباا كارده كس  احترام باوجود میل باطنى

اى گرهتااار و بااه تبختاار روى آورنااد. در اینجااا نیااز مااا خااود را در دایااره بسااته

 بینید.مى

*** 

ر گیرناد، اهارادى كااه در باه طاور حاتد اگار ماردم در تحات حمایات قاانون قارا

تار را رقاد زنناد و موقعیت باالتر هستند نخواهند توانست زندگى اهاراد رده پاایین

واهاد بدین ترتی  ابهت و هیبات آنهاا و باه دنباال آن تار  ماردم از آنهاا از باین خ

رهاات. آنچااه پشااتوانه انجااام وظیفااه اهااراد اساات بایسااتی وجاادان هااردى و اخااالق 

 رهت مملکت و تر  از قاانون باشاد، ناه نیااز باه جلا شهروندی و عالقه به پیش

ى حمایت ماهوق و هرا  از او. در چنین شرایطى احترام نیز هقاط یا  ساویه یعنا

از طرف هرودست به هرادست نیسات كاه اباراز آن نشاان كاوچكى داشاته باشاد و 

اى كه قرار داشاته باع  سوتاستفاده شود. بنابراین اهراد ماهوق در هر رده و پله

توانناد بادون پردازى در برابر زیردساتان ندارناد؛ یعناى ماىاشند، نیازى به نقشب

هرا  از پر رو شدن زیردستان یا كد شدن احترامشان احساسات خود را باروز 

داده و در یاا  كلمااه خودشااان باشااند و بااه عبااارتى محتاارم بودنشااان بااه منجمااد 

 انجامد.شدنشان نمى

*** 

 

ناد صاد د تاا آزادى، عادالت و دموكراساى بیایاد و چاما آیا ما باید منتظار بماانی

م سالى كه غرب طى کرده است، طى كنید تا از اسارت این بند و زنجیرى كاه ناا

ت و حرمت به خود گرهته است، رها شوید. آیا آگاهى ما به آنچاه بار ماا رهتاه اسا

هااا در خااود راه را بااراى رساایدن بااه ایاان آزادى هماااوارتر مشاااهده ایاان ویژگی

 كرد  نخواهد
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بیاااااااااییم ا  ماباااااااات و خوشاااااااارویى یكاااااااااییگر 
سوءاسات اده نكنایم و حرمات یكاییگر را در هاار 

ماان را باه نااو احساس حال نگاه داریم و و ی ه

هااااى تااایری  ماساااكانجاااام دهااایم تاااا بتاااوانیم باااه
فرهنگى خویش را به ونارى نهیم و بودمان را 

 .ا  تنگناى نمودمان رها ونیم

 

 اعتقاد، انقیاد یا اعتیاد

شادگان یكاى یكى از هموطنان میهمانى بزرگى در سیدنى ترتی  داده باود. دعاوت

هاااى خااود وارد شااده پااس از سااالم و احوالپرسااى كوتاااهى باااا یكااى بااا خااانواده

شادند. میهماان خاارجى كاه در كناار مان صاحبخانه به صندلى خود راهنماایى ماى

ام ورود كنجكااو واردیان هنگاوگوهااى كوتااه صااحبخانه و تاازهنشسته و به گفت

شااده بااود از مااان خواساات آنهااا را بااارایش ترجمااه كااند. عبااااراتى چااون: مااازین 

زل ناوازى هرمودیاد، منااهرمودیاد، قادم بار چشااممان گذاشاتید، راه گاد كردیاد، بنااده

ساعادتى ماسات، قرباان هایى چاون: كادخودتان است از جان  صاحبخانه و جواب

هااا را بااا كااه گفتااهن. پااس از ایاانشااما، خانااه امیااد ماساات و... از جاناا  میهمانااا

هااا دیگاار در ایاان دشااوارى زیاااد باارایش توضاایح دادم )چراكااه از ایاان نااوع گفتااه

آور اسات( اى ناامفهوم و گااه خنادهشود و ترجمه آنها تاا انادازهجوامع استفاده نمى

چشمانش چنان از تعج  بااز شاد كاه مان خاود را مجباور باه توضایح مختصارى 

دادن  ین جمالت و كلمات كه اكنون بین ما باه منظاور نشااندیدم. برایش گفتد كه ا

شاود، ریشاه در ترساى داشاته كاه محبت و عشق و عالقه و احترام رد و بادل ماى

در طااول تاااریخ، هرودسااتان در جهاات خوشااامد هرادسااتان و بااه منظااور كساا  

 اند.امنیت و حمایت به آنان گفته

ها هستند، شنیدن این حرفپرسید: مگر زورمندان یا كسانى كه امروز مشتاق 

  ها در بسیارى از مواقع به آنها اعتقادى ندارددانند كه گوینده این حرفنمى
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جااه پاسااخ دادم: قدرتمناادان طالاا  انقیاااد هسااتند نااه اعتقاااد، باادین معنااا كااه در

 سانجند. مهاد ایان نیسات كاهقدرت خود را با میزان خاكسارى اهراد زیر دست مى

قادر خاود را ت معتقاد باشاد یاا خیار، مهاد ایان اسات كاه آنهرد گوینده باه ایان كلماا

 نیازمند و حقیر ببیند كه این كلمات را بر زبان بیاورد.

وگاو باود هموطنى كه در طرف دیگار ایان خاارجى نشساته و شااهد ایان گفات

طفااً لخاورى گفات: مختاریاد كاه سار ایان آقاا را ببلریاد، اماا رو به من كرد و با دل

 آبروى ما را نبریدت

 

بساااایارى ا  گ تارهااااا و رفتارهاااااى مااااا ا  روى 

گیرنی. عادت هماان اعتیااد اسات عادت انجام مى
و اعتیاد ا  هر نوع وه باشی تا  مانى وه معتاد 

متوجه آن نیست یا منكر آن است یاا آن را  یباا 
بینی، امیی درمانى بارایش نیسات. او ایس چایم مى

 در راه ترك اعتیاد، درك اعتیاد است.

 

 ا ا  دست رفتنوبت م

اند، ام كردههاید كالههرسید بدون مقدمه گفت: بچهبسیار عصبانى و كالهه به نظر مى

من و  اند، دیگر بهاز اون موقعى كه اومدید توى این خراب شده)استرالیا( پررو شده

م دند. یادایستند. ما چى بودید و اینها چى شگذارند، تو روى ما مىمادرشان احترام نمى

گفات زدیاد، ماىگفتید. اصالً باالى حارهش حارف نماىنمى« نه»آید به پدرمون مى

ه كمردید. اصالً ما جرأت ابراز عقیده شخصى نداشتید. كفش و لباسمان بمیرید مى

هایمان روید به بچهكردند. حاال تا مىهیع، حتى همسرمان را نیز برایمان انتخاب مى

ن گویند زندگى خودشان است و خودشانند مىكار بایستى بكحرف بزنید و بگویید چه

 خواهند در مورد آن تصمید بگیرند.مى

 دهند گونه تغییر رهتار مىها اینپرسیدم: به نظر تو چرا در اینجا بچه
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هاااى بیجااایى باشااد كااه قااانون ایاان كااند بااه خاااطر حمایااتجااواب داد: هكاار مااى

 كند.كشور از آنها مى

 كردید لیل از پدرمان اطاعت مىكنى ما به چه دپرسیدم: هكر مى

جاااواب داد: باااراى ایااان كاااه اطاعااات از والااادین جااازو واجباااات باااود و اگااار 

ماان كردند، اصالً ممكان باود از خاناه بیرونشدند، عاقمان مىكردید دلگیر مىنمى

 رهت.كنند، آبرویمان پیش در و همسایه و هامیل مى

د میشااه پاادرمان را تأییااخواسااته كااه هگفااتد: یعنااى در واقااع مااا هااد دلمااان نمااى

چاون و چاراى او باشاید. شااید ماا هاد اگار در شارایطى زنادگى كارده و مطیاع باى

ه كادادناد باه روا و ناارواى پادر كردید كه جا و كار و خرج تحصیل به ما ماىمى

 شدید.هاى ناحق هیع كس دیگر نیز تسلید نمىهیع، بلكه به گفته

ن اسات كاه یا  عمار تاوى سارمان كمى آرام شد و گفت: معلوم است. مسئله ای

زدند و ما هیع نگفتید، چراكاه كاوچکتر، زیردسات، ضاعیف و محتاجشاان باودید 

شاوید، پادر ترسیدید. دلمان خوش بود كه ی  روز ما هاد بازر  ماىو ازشان مى

ایاد باه رسد و حاال از بد روزگار آمدهشوید و نوبت ما هد مىشوید، ر یس مىمى

خواننااد و نااه دیگار كارمنااد و مسااتخدمى همااان را ماىجاایى كااه ناه زن و بچااه حر

داریاد، و نااه... سااپس آهاى كشااید و گفاات: در واقاع نوباات مااا ایان وسااط از دساات 

 رهتت

*** 

كنااد، قااوانینى كااه در كشااورهاى ماادرن از كودكااان و نوجوانااان حمایاات مااى

گیارد، ماثالً پایش هاایى قارار ماىمانند سایر قاوانین گااهى نیاز ماورد سوتاساتفاده

گویااد كااه پاادرش او را كنااد و مااىآیااد كااه كااودكى بااه درو  بااه پلاایس تلفان مااىماى

د، پاادر بایساتى تحاات نظاار پلاایس وتنبیاه باادنى كاارده و تااا درو  كاود  معلااوم شاا

باشااد. اگاار كااود  هقااط تحاات سرپرسااتى یاا  والااد باشااد و چنااین ادعااایى نمایااد 

 كااود  تااا روشاان شاادن جریااان و اطمینااان از امنیاات جساامى و روحااى او تحاات

گیاارد. بعضااى باار ایاان قااوانین سرپرساتى سااازمان حمایاات از كودكااان قاارار مااى
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تواننااد كنتاارل الزم را باار هرزندانشااان اعتاراض دارنااد و معتقدنااد كااه دیگاار نماى

گویناااد. اماااا ارزش وجاااود چناااین اى هاااد درسااات ماااىداشاااته باشاااند و تاااا انااادازه

جوامااع  خاااطر بیاااورید در بساایارى ازشااود كااه بااهقااوانینى مااوقعى روشاان مااى

دیگااار چاااه بسااایارند پااادرانى كاااه خاااود را مالااا  جاااان هرزنااادان و همسرانشاااان 

تااارین تااارین و غیرانساااانىدلیااال نباااودن چناااین قاااوانینى، ظالماناااهدانناااد و باااهماااى

نمایناااد. اگااار گااااهى از ایااان قاااوانین رهتارهاااا را باااا كودكاااان و همسرشاااان ماااى

 ن نیست.شود، دلیلى بر نادرست بودن قوانیهاى نادرست مىاستفاده

 بهایى گزا  براى وسب احترام

 قدر دلخورى پرسید: چیه، چرا این

ماان را در راه باه اصااطالح پاساخ داد: كلاى دود چاارا  خاوردید، تماام جااوانى

كس  علد و دانش تلف كردید، مدركى گرهتید و براى خودمان كساى شادید. دسات 

نابساااامان  خااااطر وضااعتصااادف مااا را باااه ایاان دیاااار )اسااترالیا( كشاااانید و بااه

نى از مان ناچار شدید در ی  كارخانه كار بگیرید. مثالً خداى ناكرده سااقتصادى

 كنناد، جاوان وما گذشاته و تحصایالت عالیاه هاد داریاد، کمای مالحظاه ماا را نماى

 كناد، اساد خودشاان راپیر، تحصیلكرده و نكرده، زن و مارد برایشاان هرقاى نماى

 اند پیشرهته.هد گذاشته

 شود با تو بدرهتارى مىپرسید: آیا 

 پاسخ داد: خیر اما من برایشان با دیگران هرقى ندارم.

كنااى آنچااه در اینجااا تااو را آزرده اساات، یكااى از زیباااترین گفاات: هكاار نمااى

نمودهاى پیشرهت در این جوامع باشد  مشكل تو، من و امثال ما این اسات كاه از 

ر آن زن كمتار از مارد انساان اى كاه دایاد، جامعاهی  جامعه به شدت نابرابر آمده

دار، عنااوان كمتار از عنااوانماادر  كمتار از بااا مادر ، باىآیاد، باىباه حسااب مااى

اى كااه مااا در آن بااه دار و كااود  كمتاار از باازر . جامعااهپااول كمتاار از پااولبااى
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وضاعیت كاه  مطمئنااً ایان 1اید و مورد احتارام بیشاتر.دلیلى از دیگران متمایز بوده

ده باعاا  خشاانودى آن كسااى اساات كااه در جامعااه مااا در باعاا  ناااراحتى تااو شاا

بارده اسات. ترین ساطوح قارار داشاته و از تبعایض در برخوردهاا رناى ماىپایین

اى كاه در ازاى آن بااه نظار از تماامى ایاان ماوارد تااكنون باه ایاان اندیشایدهصارف

اصااطالح احترامااى كااه جاااوامعى چااون جامعااه مااا باااه ساان، ماادر  و مقااام تاااو 

را؛ یعناى تاو « خاود باودن تاو»گیارد  گرانبهاایى را از تاو ماى گاذارد چاه چیازمى

خاواهى باشاى و زنادگى كناى. جامعاه در ازاى آن گوناه كاه ماىتوانى آندیگر نمى

دهاد كااه باا تاو یعناى احتارام تاو را در چاارچوبى قارار ماى« تفااوت در برخاورد»

نات، نااوع داناد؛ بادین معناا كاه راه رهتخاارج از آن هایع چیاز را برازناده تاو نمااى

زدنات و حتاى گااهى ناوع و رنای معاشرتت، نوع برخاوردت، خندیادنت، حارف

كند. پس از مدتى زندگى كاردن در اینجاا اگار بخاواهى لباست را بر تو تحمیل مى

گوناه كااه و بتاوانى از پوساته هرهنگااى خاود خاارج شااوى، لاذت خاوْد بااودن را آن

ن اسات كاه عطااى آن گوناه اى خواهى چشاید، آن زماارا نداشته گاه تجربه آنهیع

 2احترام را به لقاى آن خواهى بخشید.

 آنتس آ اد

اى در حاال پخاش باود كاه در زبان در سیدنى برنامهاز یكى از رادیوهاى هارسى

                                                 

الزم بااه ذكاار اساات بقایاااى آ ااار احتاارام طبقاااتى از نااوعى كااه در جوامااع ساانتى رایااى اساات را . 1

هاااى خصااوص در خااانوادههاااى پیشااین بعضااى از جوامااع غربااى و بااهتااوان در نساالهنااوز مااى

. امااا ایاان نااوع احتاارام در بااین تااوده مااردم ایاان جوامااع دیگاار بااه چشااد ساالطنتى مشاااهده نمااود

كاه آیناد از ایانبه همین خاطر مهااجرینى كاه از كشاورهاى سانتى باه جواماع مادرن ماى ،خوردنمى

ساپیدان داران،  روتمنادان، ماوىطاور كاه بایاد و شااید باه بزرگاان )مقاامبینند در این كشاورها آنمى

 دهند. تعج  كرده و آنها را به این خاطر مورد انتقاد قرار مى ،گذارندو...( احترام نمى

هااا تحاات هایع هشااار اجتماااعى نیساتند. آنهااا از زنجیرهاااى نیساات كااه غرباى االبتاه ایاان باادان معنا. 2

طاور اماا باه ،اناداى و نابرابر قارون وساطایى خاود آزاد شادهزده آداب و رسوم قبیلهابتدایى و زنی

چیازى كاه هسات تعاداد ایان بایاد و نبایادها  ،انادنبایادهاى دیگارى قارار گرهتاه حتد در محادوده بایاد و

 و هشار این غل و زنجیرها بر گرده روح و روان آنها كمتر است.
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كنناادگان کردنااد. تلفاانآن مهاااجران مشااكالت خااود را از طریااق تلفاان مطاارح مااى

بیگاناه و پشات پاا  بیشتر مادرانى بودند كه از جذب شدن هرزندانشان به هرهنای

زدن بااه هرهناای ایرانااى خااود شااكایت داشااتند. آنااان از شاانوندگان و از مجاارى 

هااى آنااان خبار از جاادى خواساتند. تشاابه نگرانااىبرناماه در ایان مااورد كما  مااى

داد. در اواسااط برنامااه نوجااوانى بااه رادیااو، باودن مشااكل و هراگیاار بااودن آن مااى

دل خااود را باازگو كنااید و چناین ادامااه تلفان كارد و گفاات: اجاازه بدهیااد ماا هاد درد

داد: وقتى ماا نوجواناان در خاارج از منازل چاه دبیرساتان و دانشاگاه و چاه محال 

شاوید باه جارم بیناید و وقتاى باه منازل وارد ماىكار احترام، نوازش و تشویق ماى

آیاید، هنگاامى كاه والادینمان را همیشاه بچه بودن و جوان بودن آدم به حساب نماى

بیناید و بیشااتر اوقااات شاااهد جااویى و كوچا  كااردن یكاادیگر مااىزهدر حالات سااتی

بینید كه والادینمان در حضاور دیگاران هاى آنهایید، وقتى مىاختالهات و درگیرى

كنند و در غیاب آنها به نوعى دیگار، طبیعاى زنند و رهتار مىبه نوعى حرف مى

درون اسات كاه ماا هرهنای بیارون از خاناه یعناى هرهنای غارب را باه هرهناای 

خاناه یعناى هرهناای ایراناى خاود تاارجیح دهاید. ایان نوجااوان از پادران و مااادران 

كرد به هرزندان خود با التماا  یاا زور و تهدیاد، هشاار وارد نیاورناد خواهش مى

كه به زبان هارسى حرف بزنند و آداب و رسوم ایرانى را یاد بگیرند. ایان جاوان 

بازگشات باه كشاور خاود نادارید، چاه پرسید حال كه امكان و دلیلاى نیاز باراى مى

اى باشاید كاه در آن اشكالى دارد ی  انسان خوب و ی  شهروند مفید باراى جامعاه

 كنید زندگى مى

ه ماا پس از شنیدن این برنامه این سزال براید مطرح شد كه آیا این هشارها كا

 اردوالدین نادانسته اما از سر تعص  و یا محبت و خیرخاواهى باه هرزنادانمان و

 كناید، باعاا  نخواهاد شااد كاه آنهاا نااه تنهاا ایرانااى باه آن شاكل كااه ماورد نظاارماى

هاویتى قاارار ماسات بااقى نمانناد، بلكاه در یا  حالاات دوگاانگى، سارگردانى و باى

یل باه گیرند و باه اصاطالح از آنجاا راناده و از اینجاا ماناده شاده و در نهایات تباد

 موجوداتى شوند كه به هیع كجا احسا  تعلق نكنند 
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 دانستماگر مى

هاى پزشكى تخصص داشت و به كارى در همان هموطن اول كه در یكى از رشته

دانساتد سرنوشات مارا باه جاایى رشته نیز مشغول بود با دلخاورى گفات: اگار ماى

ل آورى زباله از احترامى معادكشاند كه در آن قبركن، نظاهتچى و مأمور جمعمى

خواندم كه اى در  مىند، حداقل در رشتهنماینده مجلس، قاضى و جراح برخوردار

 ام بود.شدم كه مورد عالقهداشتد و به كارى مشغول مىدوست مى

خواساتند اى كاه اگار اینهاا ماىهموطن دوم گفت: هیع به ایان مسائله هكار كارده

ى به خاطر داشتن  روت، القاب، عناوین، میزان تحصیالت و مدر  نگااه متفااوت

طااور حااتد ناااژاد، ملیاات و مااذه  را نیاااز در نگاااه باااه بااه یكاادیگر بنمایناااد، ایاان

گرهت. آن وقت اگار ماا را باه خااطر میازان تحصایالت، مادر  و  روتماان برمى

دانااد بااه خااطر ملیاات و مااذه  و دادناد، خاادا ماىماورد احتاارام بیشاترى قاارار مااى

 كردید.نژادمان چه تحقیرى را بایستى تحمل مى

*** 

مهاااجرت بااه كشااورهاى ماادرن زنااان،  بیشااترین اهااراد در میااان متقاضاایان

كااارگران و جوانااان جوامااع ساانتى و نابرابرنااد كااه از تبعیضااات متفاااوتى چااون 

برناد. اصاوالً یكاى از تبعیض جنسى، سنى و طبقااتى در جامعاه خاویش رناى ماى

دالیاال اشااتیاق ماااردم بخصااوص قشااار پااایین كشااورهاى در حاااال پیشاارهت باااه 

تن یا  زنادگى بهتار ایان اسات كاه باه مهاجرت به كشورهاى مدرن عالوه بر داش

ه شوند. براى همین اسات كاخاطر شغل، قومیت یا ملیتشان مورد تحقیر واقع نمى

تواننااد از خااود و تاار و بااا صااداقت بیشااترى مااىهااا راحااتمهاااجران بااا خااارجى

دانناد هموطنانشاان عازت شان صحبت كنند تا با هموطنانشاان؛ چراكاه ماىزندگى

 اصل و نسا ، مقاام و مادر ، شاغل و میازان  اروت آنهااو احترام و آبرو را در 

 دانند.مى

 در ونار هم و در مقابر هم

روى و رهتااار معلمااان را بااا هاااى اینجااا ماىپسار مهاااجر گفاات: وقتااى باه مدرسااه
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ههمى كه در مدار  ما رابطه معلد و شااگرد بیشاتر مشاابه بینى، مىشاگردان مى

 رابطه ارباب و رعیت است.

روى و رابطااه دوساااتانه و هاااى اینجااا مااىقتااى بااه كارخانااهكااارگر گفاات: و

خورنااد، بیناى كااه در سار یا  میااز غاذا ماىصامیمى كارهرماا را باا كااارگران ماى

ههمااد كاادام كااارگر اساات و كاادام خندنااد و اگاار كسااى ندانااد، نمااىگوینااد و مااىمااى

ت یابى كه رابطه كارهرما و كارگر در جامعه ما بیشتر به صوركارهرما، درمى

 بطه زورگو و زورپذیر است.را

 كنى و رهتار شوهران را نسبت باه زناانزن گفت: وقتى با اینها معاشرت مى

هااى ماا شاوى كاه در بسایارى از خاانوادهبینى، متوجاه ماىدر خانه و اجتماع مى

 رابطه بین شوهران و زنان بیشتر شكل مال  و مملو  دارد.

ا هاا و گذشات و ایثارهام محباتدختار گفات: رابطاه ماا و والادینمان نیاز باا تماا

 مثابه رابطه هرمانده و سرباز است.به

طاه كارمناد گفات: در ادارات ماا نیاز باین رؤساا و كارمنادان تقریبااً ناوعى راب

 اربابى و بردگى برقرار است.

یا  هعاال سیاسااى كاه در جماع مااا باود آهاى كشااید و گفات: راه دورى نرویااد، 

اساى ماا باین اهارادى كاه همگاى ماداهع هااى روشانفكرانه و سیحتاى در گردهماایى

هاا هاا كارده و كتاابهاا هساتند و در ماورد آن ساخنرانىحق و حقوق برابر انسان

 اند نیز همین وضعیت با كمى اختالف حاكد است.نوشته

 اگر..

صاورتى ناآگاهاناه و كنناد بالهاصاله و باهاگر وقتاى كساى را باه ماا معرهاى ماى -

لكاان هارم اجتمااعى كاه در ذهان خاود داریاد قاارار اى از پغیارارادى او را در پلاه

اى كاه ایان هارد در ایان هارم باا ماا دهید و رهتار و گفتارمان بار مبنااى هاصالهمى

شود )برای مثال وقتى ی  كارگر، ی  پزش  و ی  كارمناد را باه دارد، تنظید مى

ى اكنند، اگار ماا كاارگر باشاید در ذهان ماا بالهاصاله كاارگر در پلاهما معرهى مى
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ایااد، كارمنااد چنااد پلاه باااالتر از مااا و پزشاا  چنااد پلااه باااالتر از كاه خااود ایسااتاده

ایاد، اى كه خود ایستادهگیرند، اگر ما پزش  باشید، پزش  در پلهكارمند قرار مى

گیارد تار از كارمناد قارار ماىتار و كاارگر چناد پلاه پاایینكارمند در چند پله پاایین

 و...(.

بى و عنوانى خود در جامعه ما هر كس با مدهرى، لقشود كه اگر مشاهده مى -

ود را از دیگرى متمایز کرده و در رأ  هرم كوچكى كه ساخته قرار داده و بین خ

هاا باا و دیگران دیوارهاى نامر ى كشیده است )برای مثال در ادارات و ساازمان

ر و دكتعناوینى چون ر یس و مدیر، در دانشگاه با عناوینى چون پروهسور، استاد، 

مهند ، مردم عادى با القابى چون حاجى، كربالیى، مشاهدى و حتاى عارهاان كاه 

، هاست با قط ، پیر، شیخ و مرادمكت  و مسلكشان در نفى برترى و كهترى انسان

 اى هد با میزان  روتشان و یا تركیبى از آنچه بیان شد(.و عده

ه باشاید از بعضاى از كه خود بخواهید یاا متوجااگر بسیارى از ما بدون این -

اده كناید )باراى مثاال اساتفعنوان ابزارى جهت تحقیر اهاراد اساتفاده ماىمشاغل به

 از كلماتى چون دهاتى بین جواماع شهرنشاین و از حماال، عملاه، بقاال، قصااب و

 شوى و... بین طبقات تحصیلكرده(.مرده

التر از تار از بقاال، تهراناى باااناد ، محتارمو بااالخره اگار در چشاد ماا مه -

ماه هشهرستانى و اهغانی و پاكستانى كمتر از هرانسوى و امریكاایى اسات، اینهاا 

 به خاطر این است كه:

 

پرورانی و جامعاه جامعه عادل، انسان عادل مى
 گذار انسان  یرمنصف.تبعیض

 

اى كه در آن پرورش ها از جامعهبه عبارت دیگر تفكر، نگاه و ذهنیت انسان

اى دانست توان الگوى كوچكى از جامعهپذیرد و هر انسان را مىیابند، تأ یر مىمى

هایى كه از كودكى در خانه، مدرسه، كوچه، خیابان کند. انسانكه در آن زندگی می
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و هروشگاه رهتارهاى منصفانه را دیده و از طریق رادیو، تلویزیون، مجاالت و 

اند كه نون با كسانى بودههاى داستان آنها را آموخته و شاهد برخورد شدید قاكتاب

اند، طبیعتاً ذهنیات و رهتاارى در محدوده كارى خود این اصول را زیر پا گذاشته

متفاوت از كسانى خواهناد داشات كاه از كاودكى در خاناه و مدرساه و خیاباان در 

 اند.گرانه بودهاحاطه و شاهد رهتارهاى تبعیض

 

چائر نشاین بایس فر نایانمان در  بعیضبیاییم با ت

انااااه و باااایس شاااااگردانمان در میرسااااه و باااایس خ
وارمناایان و وااارگران در اداره و وارخانااه و در 

تیری  انصا  را به هر وجاى دیگر وه هستیم به
وودوانمان و به یكییگر آمو ش دهیم، شایی به 

اى ایاااس طریاااق بتاااوانیم راه رسااایین باااه جامعاااه

 تر ونیم.عیا تمنی را ووتاه

 

 

 ایممار گزییه

كاند، از ها به زباان انگلیساى صاحبت ماىداند چرا وقتى با خارجىنمى اولى گفت:

غلط صحبت كردن خود نگران نیستد. اما وقتى مجباورم در حضاور هماوطنى باا 

كاه بایساتى درساات كاند، در حاالىیا  خاارجى صاحبت كاند، احساا  راحتاى نماى

 برعكس این باشد.

نباشاد، چراكاه وقتاى دلیال كند این احسا  در ما بادون دومى گفت: تصور مى

دهاید و خاطر داشتن لهجه مورد تمساخر قارار ماىما هموطنان خودمان را هقط به

ساااازید، طبیعاااى اساات كاااه اكناااون از ایااان بترساااید لهجاااه و برایشااان جاااو  ماااى

ر اشتباهاتمان در ی  زبان خارجى توسط هموطنانمان نه تنها ماورد تمساخر قارا

 شودتنقاط كشور نیز مخابره گیرد كه به اقصى
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 احترامىصمیمیت یا بى

 اولى گفت: راساتى چارا اگار ماا دوساتان نزدیا ، خاواهران، بارادران و هرزنادان

داناید در اى از صمیمیت خاود باا آنهاا ماىرا نشانهخود را با نام كوچ  بخوانید آن

شااود  احتراماى تلقاى ماىاى از باىهاا نشاانهكاه هماین عمال در ماورد غریباهحاالى

مهناد   د با نام كوچ  و بدون ذكر عنااوین خااند و آقاا یاا دكتار واگر نامیدن اهرا

نشاان صامیمیت اسات كاه بایاد گفات مردماان جواماع مادرن باا خطااب ناام كوچاا  

ادباى اسات كاه اند و اگار باىیكدیگر صمیمیت را به تمامى جامعه خود تسرى داده

 كنیدتاحترامى مىما نسبت به نزدیكان و عزیزان خود مرتباً بى

هاا چاه بخاواهید و چاه خیازد و ماا انساانگفت: تبعیض از تفاوت بر ماى دومى

ا بانخواهید همه از یكدیگر متفاوتید. چیزى كه هست در بعضى از جوامع، ماردم 

زنناد. باه هایشان باه تبعایض دامان ماىبزر  كردن و با به نمایش گذاشتن تفاوت

ایش ایاان اعتقااد ماان هاار كوشااش و عملاى كااه در راسااتاى كمرناای تار کااردن نماا

هااا صااورت پااذیرد، عملااى انسااانى اساات، زیاارا بااه كااد شاادن هاصااله بااین تفاااوت

انجامااد. بااه همااین خاااطر هااا و ایجاااد صاامیمیت بیشااتر بااین آنهاا منجاار مااىانساان

ز ااحتراماى نیسات، بلكاه یكاى كند نامیده شدن به نام كوچ  نه تنهاا باىتصور مى

 ز كشورهاست.زیباترین نمودهاى برابرى و عدم تبعیض در برخى ا

 دو سیستم آمو شى

روناد، هرزندان دانشجویان بورسیه در سیدنى هفات روز هفتاه را باه مدرساه ماى

پنى روز به مدرسه استرالیایى و دو روز تعطیل آخر هفته را باه مدرساه ایراناى 

)سااااختمان یكاااى از ماااادار  در روزهااااى تعطیااال در اختیااااار ایرانیاااان قاااارار 

هن از همكالساان خاود عقا  نمانناد. در مادت ایان گیارد( تاا در برگشات باه مایماى

كاه چندسال بسیارى از والدین ایرانى را مالقات كردم كه در تعجا  بودناد از ایان

دیدند هرزندانشان مرتباً از مدار  استرالیایى تقدیرناماه باراى در  و رهتاار مى

و آورناد و از مادار  ایراناى اخطاار. حتاى یكاى از ماادران نگاران دبه منزل ماى

گفت چگونه است كه هار وقات باا اولیااى شخصیتى بودن هرزندش شده بود و مى
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مدرسه استرالیایى هرزندم مالقات كردم از او تعریف نمودند و باه مان گفتناد بایاد 

بااه او اهتخاااار كااند، در حاااالى كااه معلماااان مدرسااه ایراناااى از رهتاااار و در  او 

هااى خاود هاایق آیناد و گراناىشكایت داشتند. با گذشت زمان والدین توانساتند باه ن

ترین دلیل این مسئله پى ببرند. جو حاكد بر این دو مكاان آموزشاى علات به اصلى

ها بود. در مدرسه استرالیایى نظماى آمیختاه باا محبات و احتارام اصلى این تفاوت

بر هضاى مدرسه حاكد و آموزش و زندگى و شادى در كنار هاد باراى شااگردان 

هاا بیشاتر هاا كوتااه، آماوزشجمعیات، سااعات كاال ها كادهراهد آمده بود، كال 

هاا تكالیفشاان را در هماان مدرساه و باه صاورت گروهاى انجاام عملى بود و بچاه

آوردند، مهمتر از تماامى اینهاا در آنجاا دادند و چیز زیادى با خود به خانه نمىمى

یاا  شاادند كااه از تمااامى حقااوق كودكااان موجااوداتى ارزشاامند و محتاارم تلقااى مااى

انسان كامل برخوردار بودند؛ در حالى كه در مدرسه ایراناى درسات خاالف ایان 

آماوزان، كاه شرایط حاكد بود. حجد زیاد درو ، تكالیف خارج از حد توان داناش

بایساتى در تعطایالت دوروزه آخار هفتاه به جاى شش روز معمول در ایاران ماى

دن كااود  و انتظااار تجربگااى معلمااین، كااد اهمیاات تلقااى شاادادنااد، بااىانجااام مااى

وجاود آمادن واكانش منفاى از اطاعت بى چون و چرا داشتن از او همگى باع  باه

 انجامد.شد و این خود به بیشتر شدن سختگیرى معلمان میطرف شاگردان مى

 ونیم نیم، دعوا نمىحر  مى

بسیار اتفاق اهتاده بود هنگامى كه ما چند دانشجوى ایراناى در اتااق كاار و یاا در 

شاادید، صاداى بلنااد مااا حوطاه دانشااگاه دور هاد جمااع و باه صااحبت مشااغول ماىم

كارد. یكاى دو گذشاتند باه خاود جلا  ماىتوجه اهرادى كه از دور و اطراف ما ماى

كاه ماا دعاوا بار نیز دانشجویان مهاجرى كه با ما صمیمتى داشاتند باا تصاور ایان

دادیاد كاه داریااد ماىپرسایدند و ماا هار باار توضایح را ماى كناید از ماا علات آنماى

اى در كار نیسات. هار كادام از ماا باه دهعاات از زنید و دعوا و مشاجرهحرف مى

كناید و هاد در هنگاام ها شنیده بودید كه هاد باا صاداى بلناد صاحبت ماىغیرایرانى
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گاذارید كساى حارهش كاه نماىحرف زدن حالت عصبى و ناآرامى دارید و هاد ایان

 زنید.ودند كه همه ما در ی  زمان حرف مىرا تمام كند، گاهى مشاهده كرده ب

آن  وعالوه مسئله مشابهی برای اکثریتای از ماا در منازل اتفااق اهتااده باود به

ی وگوى معماولى باا همسارانمان باا نگرانااین که هرزندان خردسالمان هنگام گفت

 از ما خواسته بودند که با یکدیگر دعوا نکنید.

 

*** 

 

ا تواند تبعیض سنى باشد كاه در جامعاه ماما مىیكى از دالیل بلند حرف زدن 

اناد وجود دارد. بدین معناا كاه چاون كودكاان در قاعاده هارم اجتمااعى قارار گرهتاه

نمایید. هایشان توجه نمىبرایشان ارزش چندانى قا ل نیستید و در نتیجه به حرف

لذا كود  براى جل  توجه بزرگترها مجبور اسات آهنای صادایش را بااال ببارد. 

آیاد و در بقیاه مراحال زنادگى اداماه ن عمل در تكرار به صاورت عاادت در ماىای

گااهى  ویابد. اكنون نیز چه در منزل و چه در جامعه معموالً تا با صداى بلناد مى

كنااد، حتااى آمیااز حرهااى را نزنیااد، كسااى بااه شااما كااوچکترین اعتنااایى نمااىتحكااد

 گویید نه، امتحان كنیدتهرزندان كوچ  خودتان. مى

 

 صرار، ا تماس و تاكما

كردم كاه چارا براى خرید از خانه خارج شدم، در تمامى طول راه به این هكر مى

آمیز صحبت كردن و چانه زدن، اصرار كردن، تحمیل عقیده، با صداى بلند و تحكد

ا چنین این قبیل عادات در جامعه ما این گونه رایى است، اما بین مردم این جامعه ب

رد نكردم. در پى یاهتن جوابى باراى ایان سازال باودم كاه ساالم هایى برخوویژگى

آشنایى رشته هكرم را گسست. هموطنى بود كه مانند من به مركز خرید آمده بود و 

اش نیز همراهش بود. چون مدت زیادى بود كه یكدیگر را ندیده بودید هرزند دوساله
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با زبان شیرین كودكانه وگویمان هرزند به صحبت ایستادید، به دهعات در خالل گفت

هاى رنگارنگى كرد كاه ماا برحسا  تصاادف در خود از پدر درخواست شكالت

كنار دستگاه هروش اتوماتی  آن ایستاده بودید. پدر بار اول حرف كود  را نشنیده 

اى از گرهت و به صحبت باا مان اداماه داد، باار دوم در پاى تقاضااى كاود  پساته

كااود  آن را بااا دلخاورى بااه زماین پاارت كاارد و جیابش درآورد و بااه كاود  داد. 

آلودى تكرار نمود. پدر این بار رو به درخواست خود را با صداى بلندتر و بغض

ها مواد رنگى دارند و براى او نخواهد كود  كرد و با قاطعیت گفت كه آن شكالت

 داد و هر بار با صدایى بلندتر وخرید، كود  همچنان به تقاضاى خویش ادامه مى

اى كه باالخره صبر پدر لبریز شد، اول از كودكش تقاضاى بوسهآلودتر تا اینبغض

كرد و سپس برایش شكالت خرید. كود  خندان مشغول باز كردن كاغذ شكالت شد 

اى بعد از هد خداحاهظى كردید. در راه برگشت به منزل من نه تنها به و ما لحظه

مال شاده و باه نتیجاه رسایده باود اصرار، تكرار و تحكمى كه از طرف كود  اع

اندیشیدم، بلكاه باه داد و ساتدى كاه باین پادر و كاود  در ساتاندن بوساه و دادن مى

كردم و نیز به مشكل باودن تار  عااداتى كاه از دو شكالت انجام شده بود هكر مى

 شوید.سالگى به تمرین هر روزه آن مشغول مى

 وچایع ووچك، نشانى ا  دستاوردهاى عظیم

هایشاان چیزهااایى روناد بار مبنااى حساسایتاز كساانى كاه باه غارب مااى هار یا 

كنااد كاه در برگشات بااراى ساایر هموطناان از آن بااا آب و توجهشاان را جلا  ماى

 گویند.تاب سخن مى

 

مدت به اروپا تنها با ی  خاطره سال پیش هموطنى پس از ی  سفر كوتاه 30

اى كاه سااكن گفات: در خاناهماى كارد. اوباز گشته بود كه مكرراً آن را بازگو ماى

بودم، درخت گردویى بود. روزى چند كود  كاه در پاار  مجااور خاناه مشاغول 

صادا كااردم و باه هار كادام چنااد گاردو دادم و آنهاا تشاكر كردنااد و  را باازى بودناد
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اى نگذشاته باود كاه یكاى از آنهاا برگشات و در خوشحال از پیش من رهتند. لحظه

گذاشات گفات ایان را اضااهى باه را در دسات مان ماىحالى كه یكى از گردوهایش 

 اید، ظاهراً به بقیه سه عدد و به او چهار عدد داده بودمتمن داده

 

 دو نوع نگاه

هاااى در یكاى از جلساات آموزشاى كاه در رابطاه باا آشانایی باا ماذاه  و هرهنای

مختلاف بارای متقاضایان خادمات داوطلباناه در سایدنی تشاکیل شاده باود، یكاى از 

او یكاااى از  1گرایاااى پرداخااات.ین باااه توضااایح معنااااى هردگرایاااى و جماااعمدرسااا

گرایى را در ناوع نگااه و متعاقا  آن برخاورد اهاراد هاى هردگرایى و جمعتفاوت

رو نسبت به یكدیگر دانست و گفات یا  هردگارا )غرباى( وقتاى باا شخصاى روباه

ه كاه باه جادا از هار چا« هرد»شود، نگاهش به او معموالً نگاهى است به خود مى

او متعلاق و وابساته اسات. باادین معناا كاه ایان شااخص چاه یكاى از منساوبان خااود 

باشد یا ی  مقام سیاسى یا ی  پناهنده از هقیرتارین كشاور جهاان، چاه سایاه باشاد 

چه سفید، چه زن باشاد و چاه مارد، چاه ماذهبى باشاد و چاه كااهر، چاه دكتار و یاا 

شاود و اگار قاانون حقاى ده ماىبیسواد در چشد او ی  عضاو از جامعاه انساانى دیا

شود و اگر نیز مستحق مجاازاتى اسات در ماورد برایش معین كرده به او داده مى

رو گارا )شارقى( وقتاى باا شخصاى روباهشاود؛ در حاالى كاه یا  جماعاو اجرا مى

كناد، بلكاه باه عنوان ی  واحدى مستقل از جامعه انسانى نگاه نمىشود به او بهمى

اده، طبقه، هامیال، قاوم و ملیات، جنسایت، مقاام و مادر  و اى شامل خانومجموعه

نگارد و باه ایان خااطر اسات كاه او كمتار قاادر اسات باه اش ماىموقعیت اجتمااعى

                                                 

کنناد بارای کارهاایی چاون خریاد مایحتاااج بسایاری از ساالخوردگان کاه در منازل خاود زنادگی می. 1

کماک دارنااد. داوطلباان کمااک توساط ایاان روزاناه، رهاتن بااه دکتار و گااردش در پاارد احتیاااج باه 

شاوند تاا در رابطاه خاود باا آنهاا ایان هاای مختلاف آشانا میها با معیارهای حاکد بار هرهنیآموزش

کفششااان را در  ،شااوندمثااال اگاار بااه خانااه مساالمانی وارد می رایباا ،معیارهااا را در نظاار بگیرنااد

 آورند یا با زنان آنها دست ندهند.
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 همه اهراد نگاهى یكسان داشته باشد.

ام یااهتد، چراكاه در تماام زنادگىو من صحت این گفتار را تمام و كمال در مى

هایشاان باودم با یكدیگر باه خااطر تفااوتشاهد نگاه و برخورد متفاوت مردممان 

یى دیدم، نگاهى كه ما به ی  آمریكااو عالوه بر آن در این كشورهاى خارجى مى

ر و اروپایى دارید خیلی محترماناه تار از نگااهی اسات کاه باه اهاراد کشاورهای د

حااال توسااعه و حتاای هموطنااان خااویش داریااد. بااه خاااطر همااین ذهنیاات و نحااوه 

كنناد هنگاام مراجعاه باه ادارت نان به یكدیگر توصایه ماىبرخورد است كه هموط

 االمكان سر و كارتان با ی  غربى بیفتد تا ی  شرقى.دولتى سعى كنید حتى

 دو ى به دیگرانسو نى به خود و جوال

مااا مهاااجران ایرانااى ماننااد سااایر مهاااجران كااه از دیگاار كشااورها بااه اسااترالیا 

هااااى هاااردى و امتیاااازاتى چاااون آزادىاناااد، در عاااین حاااال كاااه از مزایاااا و آماااده

كاااارى و... درسااات مشاااابه اجتمااااعى، بهداشااات و آماااوزش رایگاااان، بیماااه باااى

شااوید، معمااوالً بااه زبااان خودمااان حاارف منااد مااىشااهروندان ایاان كشااور بهااره

خااورید، تفریحااات خودمااان را داریااد، اعیاااد زنااید، غااذاهاى خودمااان را مااىمااى

بنادید، اساامى موطنان پیوناد زناشاویى ماىگیرید، بیشتر با هخودمان را جشن مى

كنید، دین خود را دارید و باه معاباد و مسااجد ایرانى براى هرزندانمان انتخاب مى

گیاارید، هنگااام رویااد، اخبااار و حااوادث كشااور خودمااان را پااى مااىخودمااان مااى

عناوان وطان دوم خاود مسابقه بین كشور خود و كشاورى كاه در آن سااكنید یاا باه

كناااید و كشاااید و دعاااا ماااىباااراى بازیكناااان كشاااور خاااود هاااورا ماااىایاااد برگزیااده

خااوابید و روز را در اسااترالیا بساار طااوركلى هاار شاا  در ایااران كاوچكى مااىباه

برید كه البته هیع اشكالى بر این كارها وارد نیست. اما جال  اینجاسات كاه باا مى

ز ماا كه تبعیض چندانى از طرف شهروندان این كشورها نسبت باه بسایارى ااین

شود )حتاى اگار از ماا چنادان خوششاان هاد نیایاد، قاانون اجاازه ا عماال اعمال نمى

مندید كه چرا اینهاا ماا را مانناد یكاى از هموطناان دهد( باز گلهنظر به آنها را نمى
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دیان، همشاهرى و همساایه خاود را هقاط نگرندت ما كه گاهى هماوطن، هادخود نمى

 دهید.رى قرار مىمهاش مورد تبعیض و بىخاطر لهجهبه

 

 نماینیه جامعه ویست

هااى مانناد كاه هماه قسامتعدالتى هستند به مزارعى ماىجوامعى كه دستخوش بى

 هااى ویاژه برخاوردار نیسات.اى یكسان از آب و كود و نور و مراقبتگونهآن به

تاوان نمایناده كال اى را ماىطاور كاه ناه گیااه پرباار و شااداب چناین مزرعاههمان

باوده نحساب آورد و نه گیاه نحیفى را كه از امكانات كااهى برخاوردار  گیاهان به

ه است، در جوامعى نیز كاه در آن امكاناات اقتصاادى و هرهنگاى باین اهاراد جامعا

عاه تواند نماینده واقعى ماردم آن جامشود، كسى نمىبه صورت نابرابر توزیع مى

ت ایاران تواند نماینده ملىتر، نه ی  جراح یا تاجر ایرانى مباشد. به عبارت ساده

باشاد و نااه آن كارمناد یااا زارع روستانشااین. در چناین جااوامعى هار كااس بیشااتر 

ا تااتواناد نمایناده قشار خاود باشاد. ایان مسائله در كشاورهاى قانونمناد و مادرن ماى

 یات اهارادتر امكاناات اكثراندازه زیادى متفاوت است. اوالً به دلیل توزیع عادالنه

ن اى چاون غاذا و بهداشات، سار پنااه و آماوزش اجباارى تاا پایاااز نیازهاى اولیاه

رام و دبیرستان برخوردارناد؛  انیااً اجباار در اطاعات از قاانونى كاه پشاتوانه احتا

اخاالق و عادم تجاااوز باه حقاوق یكاادیگر اسات باعاا  شاده كاه تفاااوت هاحشاى بااه 

  یاین لحاظ مرام و مانش و برخاورد و رهتارهاا نیاز باین آنهاا دیاده نشاود. بناابرا

 تواند نماینده آن جامعه تلقى شود.هرد از این جامعه با امكان بیشترى مى

 

 ماشینى شین، مزیت یا عیب

شاود ایان اسات كاه گفت: یكى از اعتراضااتى كاه باه جواماع صانعتى پیشارهته ماى

شاوند و ممكان اسات روزى هاا ماىها بیشتر جایگزین انساانروز به روز ماشین

كه نیازى باه مراجعاه كاردن باه ها بدون اینروزها و هفتهبیاید كه هر كس بتواند 
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هاا زنادگى كناد دیگران و حرف زدن با آنان داشته باشد، هقط با استفاده از ماشین

 شود.ها در جوامع غربى شده و مىتر شدن روابط انسانو این باع  ضعیف

گفااتد: ایاان اعتااراض درساات اساات، امااا هرامااوش نیااز نبایااد كاارد كااه روابااط 

هاااا در ارتبااااط باااا یكااادیگر از انى در صاااورتى مطلاااوب اسااات كاااه انساااانانسااا

هاا هاقاد دوساتانه كاه ماشاینخصوصیات مثبتى چون عواطف و احساساات انساان

ورزى، حساادت هاا باا خودخاواهى، غارضآنند سود جویند. اگر قرار باشد انسان

د، شاینو كارشكنى یكدیگر را آزار دهند، همان بهتر كاه ماشاین باه جااى انساان بن

امکاان دارد شاان هایی كه به دلیال شخصایت خاصبخصوص در رابطه با انسان

 گیرند.بیشتر مورد ظلد دیگران قرار مى

 

 

  نیه باد چانون

هاا را نبایااد هااى نمكاین ایان خاارجىاولاى گفات: گاول برخوردهااى خاوب و خنااده

 خاااورد. اینهاااا از تااار  قاااانون مجبورناااد مااازدب باشاااند و كاااار همااادیگر را راه

 بیندازند.

دانااى كاه هماین راه انااداختن كاار یكاادیگر باا لبخنااد و ادب دوماى گفات: آیااا ماى

حاصل صدها سال مبارزه و تالش غربیان بوده است  و اصوالً هایده قانون همین 

هااى شخصاى و مساا ل خصوصاى و است كه اهراد احساسات منفى چون غرض

نسابت باه دیگاران تاأ یر شاان محاول شاده حسادت و... را در وظایفى كه برعهاده

شااود احساسااات مثبتااى را كااه در ا اار روابااط ندهنااد. همااین قااانون نیااز مااانع مااى

شااود در خااورى، هااامیلى و همسااایگى( بااین آنهااا ایجاااد مااى)دوسااتى، نااان و نماا 

كارشان تأ یر دهند. یكى از زیباترین نتایى این دساتاورد، حفا  غارور و مناعات 

بااراى احقاااق حقشااان اجبااارى بااه جلاا  مردمااان در ایاان كشورهاساات، چراكااه 
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 1رضایت و باج دادن و التما  كردن به یكدیگر ندارند.

 

 فقط اجراى صایح چانون

یاز و چاولین روزهایى بود كه به سیدنى وارد شده بودید. ناآشنا و غری  به همه 

 همه جا. روزى خانمى خارجى كه چند روزى در ایران میهمان ما باود باه منازل

ا ا را براى خرید هفتگى باه یا  هروشاگاه بازر  ببارد. وقتاى هماه ماما آمد كه م

ا در تواناد بایش از چهاار نفار ركه پنى نفر بودید حاضر شدید، به ما گفت كه نمى

 ماشین خود سوار كند، چراكه اتاومبیلش بایش از چهاار صاندلى كمربناددار باراى

 مساهر ندارد.

 ان آمد كه از رهتن منصرفاز این حرف او خیلى جا خوردید و بر ما چنان گر

وى شدید. به یاد وطن اهتادید و آن روزها كه گاهى هشت نفر را باا مهرباانى و ر

ت اى خود كه گنجایش چهار سرنشین را بیشتر نداشگشاده در هولكس واگن قورباغه

پیماودید. باا كردید و با خوشى و خوبى حتى مساهت بین دو شاهر را ماىسوار مى

هاا سارد و خشا  و نامهربانناد و ماا گویناد غرباىیست كاه ماىخود نخود گفتید بى

 شد كه اگر در ماشین به این بزرگى ی  سرنشین اضاهىطور مىمهربان. مثالً چه

ن قره نفریشد، ما كجا و اینها كجا. ناگفته نماند كه چند هآنهد ی  بچه الغر سوار مى

 ها كردیدتبند این حرفو هحش را هد پشت

                                                 

واردیاان بااه ایان كشااورها ایاان اسات كااه اگاار بااه اداره هموطنااان بااه تاازه باه همااین دلیاال توصایه. 1

تار  ، اهغاان، مواظا  باشاید گیار كارمنادان عارب ،مهااجرت یاا ساازمان ماددكارى اجتمااعى رهتیاد

هاا و هموطن نیفتید. توصیه دیگار هموطناان ایان اسات كاه اگار خواساتید ماشاین بخریاد از خاارجى

گویناد و مان باه یااد ایان جملاه ایارادى داشاته باشاد باه شاما ماى چون اگر اتومبیلشان عی  و ،بخرید

انااد، هاا خیلااى سااادهخااارجى كاه بارهااا از دهااان هموطناان در داخاال كشااور شاانیده باودم اهتااادم كااه

ههمااد كاه سااادگى آنهااا در واقااع همااان تااوان سرشااان را كااله گذاشاات و امااروز مااىراحتااى مااىباه

اعتماادى كاه زنادگى در محاایط ؛ ده اساتشاشاان رایاى اعتماادى اسات كاه در ا ار درساتكارى در بین

 .وجود آورده استدوز و كل  در آنها به ،امن و عادل و در نتیجه در محیطى بدون تقل 
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كاد دریااهتد كاه قاوانینى چاون تعاداد مناسا  سرنشاین در كاد ها گذشات تاامدت

هار اتومبیال و یااا بساتن اجباارى كمربنااد ایمناى و پرداخات جریمااه سانگین بااراى 

هااا خاااطر ارزش و بهااایى اساات كااه ایاان جوامااع بااه انسااانعاادم رعایاات آن، بااه

خاااطر عاادم خاااطر آوردم كااه چااه بساایار تصااادهات رانناادگى كااه بااهدهنااد. بااهمااى

سرپرسااات شااادن ماااین قااوانین در كشاااور ماااا باعاا  مااار  اهاااراد، بااىاجااراى ه

 شود و عالوه بر ضایعات روانى چاه مقادارها و معلول شدن بسیارى مىخانواده

 گردد.بودجه صرف هزینه بیمارستان، پرستار، دارو و پزش  مى

هاااى هماوطن كاه مادتى بااود مقاید ایان كشاور بودنااد، پاس از دیادار باا خاانواده

نشین كه آنها نیز از تر  قانون رودربایستى را كنار گذاشته و سرمشاهده كردم 

 كنند.اضاهى سوار نمى

 

هاااا اجااراى جااایى چااانون یكاااى ا  مااتثرتریس راه

باااااراى ا  بااااایس باااااردن بسااااایارى ا  رفتارهااااااى 
طور حتم وماك و همراهاى نادرست است، اما به

ماردم باا ماأموریس اجاراى چاانون ا  طریاق تاارك 
عااادتى خااود بااه پاااگرفتس رفتارهااى نامناسااب و 

چانونمیارى در جامعه ومك و سالمت جامعاه را 

 تر به آن با  خواهی گردانیی.سریع

 

 

 احترام به حقوق همگان

داشاتن كوچاه، قادر در تمیاز نگااههاا كاه ایانغرباىاى ایانگفتد: تاكنون توجه كارده

داخال هایشان جدى هستند، گاهى در مورد نظاهات و مرتا  باودن خیابان و پار 

هایشااان گاااهى دهنااد  یعنااى بیارون خانااهمنزلشاان چناادان وسااوا  بااه خارج نمااى

 هایشان است.تر از داخل خانهتر، تمیزتر و مرت بسیار شی 
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گفت: اگر چنین باشد عجی  نیست، چراكاه هضااى بیارون از خاناه متعلاق باه 

همگان است و رعایت حقاوق همگاان واجا  اسات، اماا هضااى خاناه خصوصاى 

ام شخص در مورد تمیز یا كثیاف نگااه داشاتن آن آزادى كامال و اختیاار تابوده و 

 دارد.

 انیر خم یك ووچه

نشناساااى یاااا باااه عباااارت دیگااار عااادم حضاااور در رأ  سااااعت مقااارر در وقت

یال هاى تقریبااً رایاى باین ماسات. یكاى از دالها یا جلسات یكى از ویژگىمیهمانى

 جست كه ما از احترام دارید. این ویژگى را شاید بتوان در معنا و مفهومى

 واردیان بار همگااناز آنجا كه در هرهنی ما بلناد شادن در هنگاام ورود تاازه

هارض و نشااان احتاارام اساات و از طرهااى احتاارام بیشااتر از جاناا  هرودساات بااه 

د ناه گردد؛ بنابراین هر چه اهراد دیرتار باه میهماانى وارد شاونهرادست ابراز مى

عاداد شاوند، بلكاه ماورد احتارام تن و اداى احتارام ماىتنها كمتر مجبور به برخاست

هاااى تااوان در میهمااانىگیرنااد. اوج ایاان پدیااده را مااىبیشااترى از اهااراد قاارار مااى

سالطنتى مشاااهده نماود كااه در آن شاخص شاااه آخارین كسااى اسات كااه باه مجلااس 

 كنند.شود و مدعوین همگى با ورود او بپا خاسته و اداى احترام مىوارد مى

 

*** 

 

اى متعاادل و باا گوناهگردناد، اگار باهطاور حاتد اعماالى كاه احتارام تلقاى ماىباه

طیاا  خاااطر و از روى عشااق و مهاار انجااام شااوند، بساایار پسااندیده و انساااانى 

وارد توساط میزباان، خوشاامد گفاتن باه او خواهند بود. مثالً توجه به شخص تازه

. اماا وقتاى ماا باه ایان و معرهى او به دیگران در صورتى كه باا آنهاا ناآشانا باشاد

باار « بایااد اجتماااعى»آمیااز داده و آن را بااه صااورت یاا  اى مبالغااهاعمااال چهااره

یكاادیگر تحمیاال كااردید، تكااادر خاااطر و آزردگااى حاصاال از آن در بسااایارى از 
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ناپذیر خواهد بود. برای مثاال در یا  میهماانى كساانى كاه باه موارد امرى اجتناب

شاوند باه خااطر ورود شاغولند، مجباور ماىوگو، خوردن، نوشیدن یا باازى مگفت

بینناد باه پاا شناساند و گااهى هارروز نیاز یكادیگر را ماىواردى كه او را ماىتازه

خاسااته و منتظااار بایساااتند تاااا او باااا تااا  تااا  اهاااراد ساااالم و احوالپرساااى و گااااه 

وگااوى كوتااهى بنمایااد تاا بااه آنهاا رساایده و پاس از انجااام هماان آداب اجااازه گفات

. این مسئله هنگامى كه تعداد میهمانان زیاد و باا هواصال كوتااه جلو  صادر كند

شاود. ماثالً اگار شوند، بیشتر موج  بر هد زدن آرامش اهاراد ماىزمانى وارد مى

دقیقاه وارد  10تاا  5نفر به مجلسى دعوت شده باشند و هر ی  نیز با هاصاله  30

هار میهماان سار پاا  بار باید از جاى خود بلند شاود و باا آمادن 29شوند، نفر اول 

ایستادنش بیشتر شود. در نتیجاه هار چاه اهاراد دیرتار باه میهماانى وارد شاوند باا 

عبااارت دیگاار، بااراى مااورد شااوند. بااهرو مااىمشااكل كمتاارى از ایاان نظاار روبااه

احترامى و آزار قرار نگرهتن مجبور به زیر پا گذاشتن اصول اخالقاى كاه در بى

 گردند.شناسى است، مىاین مورد وقت

 

شاود كاه عادم انجاام یاا كامال از طرهى احترام تلقى شدن این اعماال باعا  ماى

احترامى به خویش تلقى كرده و آزرده شوید. هر ی  از ماا انجام نشدن آنها را بى

ایاد كاه باه دالیلاى چاون هاایى باودهدر زندگى خود بسیار شااهد رنجاش و كادورت

ر هنگااام ورود، ذكااار گاارم نبااودن ساااالم، ساارد بااودن خاااداحاهظى، برنخاسااتن د

انااد. اعمااالى كااه قدرتمناادان زمانااه در وجااود آمادهنكاردن عناااوین و القاااب و... بااه

روزگاران پیش براى ا بات البلر انساان باودن خاود اختاراع و باه زیردساتان خاود 

تحمیل كردند و آنان نیز كه خود زیردساتى داشاتند انجاام هماین اعماال را از آناان 

گونه كه شاهدید بر كل جامعه تسارى یاهات. ایان له همانخواستار شدند و این مقو

هاا و نااه بار مبناااى در حاالى اسات كااه در جاوامعى كااه بار مبناااى برابارى انسااان

اناد، اهاراد تفاوت و تبعیض در  روت، مقام، موقعیت، جنس، سان و... بنیاان شاده

قااولى، برچساا  ناازدن بااه شناسااى، خااوشاحتارام خااود را بیشااتر از طریااق وقاات

Telegram.me/AVAYeBUF

www.AVAYeBUF.wordpress.com

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


 288 وخو، عادات و...یابی خلقریشه /

ر، درو  نگفااتن، دخالاات نكااردن بااه كااار و زناادگى یكاادیگر و... و در یاا  یكادیگ

دهند و كمتار باا دوال و راسات شادن، جمله در آزار نرساندن به یكدیگر نشان مى

قربااان صاادقه رهااتن، تعریااف و تمجیاادهاى دروغااین، دساات بوساایدن و اظهاااار 

 ها رهتار دیگر.هاى چاپلوسانه و دهارادت

 

هاا و آداب و رساوم منحصار باه جواماع ند این ویژگىقابل توجه این كه هر چ

یان هااى حكاومتى در ااند، اما نه دیگر چندان ربطى باه سیساتدسنتى و عق  مانده

 توان دید.ها را در آن مىجوامع دارد و نه رد پاى ابر قدرت

 

ن، نكته در این اسات كاه ماا ایان رهتارهاا و آداب را آن هاد باه شاكل اهراطاى آ

دانید و با ایان تصاور كاه هرهنای حتمااً چیاز خاوبى خویش مى بخشى از هرهنی

 دهاید. ماا از ایاناست و باید حف  شود، در حف  و تاداوم آن تعصا  باه خارج ماى

مساائله غاااهلید كااه هرهناای گفتااارى و رهتااارى مااردم جوامااع ناااامن و نااابرابر، 

تااوان بااه گاااه نماىهرهنگاى اساات حاصال ناااامنى و ناابرابرى كااه باا حفاا  آن هایع

، تااوان باا رهتارهاااى ناعادالنااهزادى و عادالت دساات یاهات. بااه بیاان دیگاار، نماىآ

عادالت برقارار كاارد و باا ایجاااد رعا  و وحشات در دیگااران، صاراحت بیااان را 

هااا گرایاناه، باه برابارى انساانرواج داد و باا انجاام گفتارهاا و رهتارهااى تبعیض

 رسید.

 

رهتارهاا و آداب و رسااوم  بادیهى اسات هار یاا  از ماا باا تقلیااد كوركوراناه از

توانید سدى در برابر پیشرهت جامعه خویش ایجااد كناید و باا كناار مان مىاجدادى

گذاشتن یا تعدیل آنها راه را براى برقرارى دموكراسى هموارتر نمایید. هار چناد 

خواهاد كاه در اى انفرادى نه تنهاا شاهامتى ماىباید گفت، تعدیل این اعمال به گونه

تواناد چراکاه انجاام بسایاری یست، بلكه مفیاد هایاده چنادانى نیاز نماىتوان همگان ن

از آنهاا ماننااد درو  نگفاتن، قربااان صاادقه نارهتن، انتقاااد کاردن، تعااارف نکااردن 
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باا مردماان »: شاود کاه باه قاول شامسباع  دلگیر شدن اهراد و طرد شادن ماا می

«. غاز کردی به کوه و بیابان باید رهاتباید زیست آنچنان که راستی آبه نفاق می

هاى كوچ  دوستان و اهاراد هامیال و اما اگر بتوان این تحول و تغییر را از هسته

پیوندناد و دیارى هاا باه هاد ماىبا تواهق قبلی شروع كارد پاس از چنادى ایان هساته

 نخواهد پایید كه این موج كل جامعه را در بر خواهد گرهت.

 

 ...تا  مانى وه

كاارد كااه بااراى شااوهرش هاایع اهمیتااى ناادارد كااه تعاادادى ایرانااى گلااه مااى خااانمى

گاااه ایاان كااار را بااا یاا  خااارجى هااا منتظاار بگااذارد، امااا هاایعهمااوطن را ساااعت

 كند.نمى

ى، تر من حاكى از این واقعیت تلاخ باود كاه بسایارى از ماا بادقولمشاهده دقیق

كاه پاس نیفتاادن و احترامى، توجیه به جاى عذرخواهى، دسات پایش را گارهتن بى

هااااى نامطلوبماااان را در ماااورد هموطنانماااان جاااایز بسااایارى دیگااار از ویژگاااى

اى آید: آیا تا زمانى كاه ماا رهتارهاشمارید. در این صورت این سزال پیش مىمى

گاااه روى دانااید هاایعهااا مااىمناساا  و انسااانى و متمدنانااه را هقااط درخااور غربااى

 پیشرهت هرهنگى را خواهید دید 

 

*** 

 

شناسااى منااوط بااه قباول دو ارزش اساات؛ یكااى ارزش انسااان و دیگاارى توقا

ارزش زمان. در جوامعى كه در آن نه زماان از ارزش چنادانى برخاوردار اسات 

و نااااه انسااااان، طبیعتاااااً مردمااااان در روابااااط اجتماااااعى خااااویش بااااراى وقاااات و 

شوند. این عادت مانند بسایارى دیگار از شناسى ارزشى را كه باید قا ل نمىوقت

ادات نامناس  در جاوامعى سانتى تاابع سلساله مراتا  طبقااتى اسات. بادین معناا ع
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كه ما كسانى را كه به هر دلیلى برایشاان احتارام بیشاترى قا ال هساتید، كمتار در 

عبارت دیگر، انتظاار كشایدن و چشاد باه دارید. بهجایى به انتظار خویش نگه مى

بنادى اجتمااعى در ساطح هراه ماندن بیشتر سرنوشت كسانى است كه در این طبق

 1ترى قرار گرهته و از احترام كمترى برخوردارندتپایین

 وار یا خریت

گفااتد: راساااتى چااارا باااین ماااا دسااات روى دسااات گذاشاااتن و دساااتور دادن معاااادل 

شخصیت داشتن و محترم بودن و كار كردن و تاالش معاادل حماقات و ضاعف و 

كناد خیاال ماى»یاا « امردهصبح تا به حال مثال خار كاار كا»زبونى است. عبارات 

« كنادها نشسته و هیع كاارى نماىخودش مانند شازده»یا « نوكر گیر آورده است

 از كجا وارد اصطالحات روزمره ما شده است 

هاا باا  اروت عاارى كاه قارنپارور و باىگفت: از دربار سالطین و شاهان تن

ن شااملت به عیش و نوش مشاغول بودناد و حتاى كارهااى خصوصاى و شخصاى

اناااد و همزماااان از بیشاااترین احتراماااات نیاااز گذاشاااتهرا نیااز باااه دیگاااران وا ماااى

 برخوردار بودندت

 وار و حقارت

ها همگى یا به مسا ل كلى و جهاانى نظار دارناد یاا باه المثلاصطالحات و ضرب

                                                 

ارزش بااودن زمااان بااین مااا چنااین عقیااده دارد: ... در مااورد علاات بااى شااادروان مهاادى بازرگااان. 1

نظیار و مشاابهى در  ،هااى غرباى ترجماه شاده اساته از زبانالمثل معروف وقت طالست كضرب

دهاید راحتاى و بادون زیاان آن را از دسات ماىچون باه ،هارسى ندارد. پیش ما وقت طال نبوده است

آورناد. اصاوالً وقات یاا زماان باه خاودى خاود  مار دسات ماىها بدون صرف وقت، طال بهو بعضى

كااار اسات. چااون ماا اهاال كااار  ،كنادخراج طاال مااىو ارزش نادارد. آنچااه باه آن ارزش داده و اساات

گااه معتقاد و گویااى باه چنااین هایع ،ایاد و كاار منباع در آماد و اساتفاده چنادان واقااع نشاده اساتنباوده

قادر تاو سارى خاور شاده اسات و هار كاس اید. اگر در مملكت ما كار و كوشش اینالمثل نشدهضرب

اش از كجاساات. )ساازگارى ایرانااى؛ انید كاه ریشاهكناد بایاد باادتاا بتواناد شااانه از زیار آن خاالى مااى

 (32همان، ص 
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آدم یا  لقمااه »نمایناد. بارای مثااال اصاطالح مساا ل خااص یاا  جامعاه اشااره مااى

، بااه ایاان دلیاال در گفاات و شاانیدهاى «دهاادارت نماىخااورد و تاان بااه حقااكمتار مااى

توانستند از نیاز مادى كارگران باه جاى باز كرده كه كارهرمایان مىما روزمره 

بركاات نباااود قااانونى كاااه از حاااق آنااان دهااااع كناااد، اسااتفاده كااارده و نظریاااات و 

هاى خود را به آنان تحمیل کنند. طبیعى است كاه در ایان جواماع بسایارى خواسته

شاده، كاار شاان مرباوط ماىردم تا آنجا كه به سیر كردن شكد خود و خاانوادهاز م

اناد و باه تقاضااهاى ناارواى كارهرماا باراى مقادارى پاول دادهخویش را انجام مى

تادریى باا اجاراى قاوانینى كااه هاا باهالمثالاناد. ایان گوناه ضاربدادهبیشاتر تان نماى

شاود. چناین هراموشاى ساپرده ماىهاست از اعتبار اهتااده و باه مداهع حقوق انسان

است كه در كشورهاى مدرن ارتباطى بین كار و حقارت نیست و باه هماین دلیال 

شاود. ارتباط چندانى نیز باین مشااغل اهاراد و احتارام اجتمااعى آناان برقارار نماى

شود بسیارى از متخصصان كشورهاى سنتى مانناد پزشاكان همین امر باع  مى

هاا پیشرهته بدون احسا  حقارت )در میان خارجىو دندانپزشكان در كشورهاى 

و نااه هموطنااان( بااه كارهااایى چااون هروشااندگى، رانناادگى اتوبااو  یااا تاكسااى و 

بینید در ایان كشاورها گااه همسار یا  اساتاد كه مىنانوایى و... مشغول شوند. این

كاه آن دانشگاه ی  نظاهتچى یاا همسار یا  خااند جاراح رانناده تاكساى اسات و ایان

دانشاگاه یاا آن خااند جاراح ناه تنهاا مشااغل همسرانشاان را از كساى پنهاان استاد 

كننااد كااه در مااورد مشاااغل گونااه صااحبت مااىكننااد، بلكااه در مااورد آن هماااننمااى

كااه گرایااى و براباارى اجتماااعى دارد. دلیاال ایاانخودشااان، ریشااه در همااین قااانون

شاوید، آن ىبعضى از ما وقتى در این كشورها به كارهاى یدى و ساده مشغول م

را چون ننگى از دیگر هموطنان در اینجا و حتى از اقاوام نزدیا  خاود در ایاران 

كااارى، اسااد خااود را در داریااد و همچنااین گاااهى در جهاات محكاادمخفااى نگااه مااى

كناید، ایان اسات كاه در جامعاه محیط كار عوض كرده و ملیت خاود را كتماان ماى

رد. اگاار توجااه کاارده باشاااید مااا احتاارام اجتماااعى ارتباااط تنگاااتنگى بااا شااغل دا

عناوان هحاش و بااراى تاار از خاود گااه بااهبسایاری از ماا از مشاااغل طبقاات پاایین
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 كنید.ایجاد احسا  حقارت در دیگران استفاده مى

ند ترسید كه مبادا همكاران خارجى ماا ایراناى دیگارى را بشناساما از این مى

شاود ه همچناین باعا  ماىو از ما با او سخن بگویند و آبروى ما برود. ایان مسائل

باه  كه اگر در محل كار ما جااى خاالى باراى اساتخدام وجاود داشاته باشاد، نتاوانید

 گردند، اطالع دهید.دنبال كار مىهموطنانمان كه به

 وار و عار

ایى بنادى ماواد غاذاولین روزى كه براى كار به كارخانه كوچكى كه تولید و بسته

كاه دانساتند ماان د تماامى كاارگران پااس از ایانداد رهاتد، انتظااار داشاترا انجاام ماى

ا مدر  دانشگاه و دانشجوى دوره دكترا هستد، باراید دلساوزى كنناد، دور مان ر

هاایی از قبیال: خادا مارگد بگیرند و از كیستى و چیساتى مان سازال كنناد و واکنش

ال سابدهد، لعنت به این دنیاى دون كاه یا  اساتاد دانشاگاه و كساى كاه تاا یكاى دو 

  یااشااود )لطفاااً كلمااه دكتاار را غلاای  تلفاا  كنیاادت( بایااد بیایااد در كتاار مااىدیگاار د

كارخاناه كوچا  كاارگرى كنااد، از خاود نشاان دهنااد. اماا هایع كااس باه مان وقعااى 

 نگذاشت. نه كسى براید دلسوزى كرد و نه حتاى تعجباى بار انگیختاه شاد. پاس از

رالیایى و گذشات چناد روز متوجاه شادم كاه نیماى از كاارگران را دانشاجویان اسات

دهناد. مهاجر، چه از كشورهاى اروپایى و چاه از كشاورهاى آسایایى تشاكیل ماى

كاه  كردناد. ماثالً كساىاهرادى كه از وقت آزاد خود براى كس  درآمد اساتفاده ماى

 شست، دندانپزشكى بود كه تازه دوره خود را تماام كاردهدر آشپزخانه ظرف مى

مط  باز كناد و باراى هماین تصامید  كشد تاگفت كه چند ماهى طول مىبود و مى

كااه كااار تخصصااى خااود را گرهتااه كااه كااار كنااد و پااولى جمااع كنااد و قباال از ایاان

هاا زمیناىشروع كند، سفرى به اروپا بكند. دیگرى كه وظیفاه پوسات كنادن سای 

اد یرا برعهده داشت، دانشجوى سال سوم راه و ساختمان بود و من بار دیگر به 

 در ادبیات ما نیز وجود دارد.« ر نیستكار عا»آوردم كه شعار 
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 بزرگتریس معجزه بشر

به نظار مان بزرگتارین معجازه بشار ناه رهاتن باه كارات دیگار اسات و ناه كشاف 

وجااود هاا و شااكاهتن اتاد و... بلكااه باههاا و نااه شافاى بیمااارىهاا، میكااربویارو 

شاود و در آن صااداى هاایش دیاده نماىاى اسات كاه پلایس در خیاباانآوردن جامعاه

اى كااه در آن كوچاا  برانگیز اساات. جامعااهبااوق ماشااین صاادایى ناآشاانا و بهاات

شمردن دیگرى نشان كوچكى و حقارت انسان است و تجاوز باه حقاوق دیگاران، 

 دخالت در كار دیگران و كنجكاوى باه زنادگى دیگاران امارى بسایار ماذموم تلقاى

لهجااه، كااس باه خاااطر رناای، جانس، نااژاد، باااور، اى كاه هاایعشااود و جامعااهماى

اى كاه در آن آرامشاى را تجرباه كناد. جامعاهمذه  و ملیتش احسا  حقاارت نماى

اى. باا كنى كه هرگز حتى در میان اهراد خانواده و دوستان خود تجرباه نكاردهمى

اهتاد، چراكاه آساایش اى است كه معجزات دیگر به سرعت اتفااق ماىچنین معجزه

 هاست.و خالقیت انسان جسمى و آرامش روحى اولین شرط الزم براى رشد
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 ب ش سوم

 رابهه  بان و فرهنگ

 

ها، هاا و سانتای از آداب و رساوم، عادتهرهنای هار ملات عباارت از مجموعاه

رهتارهای هردی و اجتماعی، زبان گفتاری و نوشتاری، شعر، موسیقی، معماری 

ش و و... است. این مجموعه توسط اهراد یک مرز و بوم، در راستای بقاای خاوی

د بر در تحت شرایط ـ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جغراهیایی، اقلیمی و... ـ حاک

یاباد. نکتاه قابال توجاه محیط و در مدت زمانی طوالنی شکل گرهتاه و تکاوین می

تواناد باه عااملی در این که هر جزت این مجموعه که معلول شرایط اسات خاود می

که هد  ن این اجزا زبان به دلیل اینجهت تثبیت و تحکید شرایط تبدیل شود. در میا

عامل ارتباطی باین اهاراد یاک جامعاه اسات و هاد ساایر اجازا باه توساط آن تجلای 

ای که در مدت اقامتد ای دارد. حوادث روزمره و بسیار سادهیابد، اهمیت ویژهمی

 تواناد ماانعیدر استرالیا اتفاق اهتاد، مرا به این امر واقف گرداند کاه زباان ماا می

 رسیدن به دموکراسی و تبعات آن باشد. نوشتارهاى زیر باه تاأ یرات شارایط در

حاكد بر جامعه ما بر بعضى از محصوالت هرهنگاى همچاون زباان نوشاتارى و 

د در گفتارى، برخورد و بیان احساسات ما پرداخته و آنها را با موارد مشابه خاو

د بااه مطالعااات و جواماع پیشاارهته بااه مقایسااه گذاشاته اساات. باادیهى اساات ایان مهاا

آنچاه  تحقیقات جامع و كاملى نیاز دارد. شرح معدودی از این وقایع به ههد بیشاتر

 کند.در نظر دارم، کمک می

 نگارىنامه

ای را کاه باه یکای از مسائوالن در مراحل پایانى این كتاب بودم كه هموطنی نامه
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باارایش بااه  اداره مهاااجرت در اسااترالیا نوشااته بااود باارای ماان هرسااتاد تااا آن را

انگلیسی ترجمه کند. اولین پاراگراف نامه بسیار ادبی و زیبا و تأ یرگذار نگاشته 

اگااار پرنااادگان مهااااجر را دوسااات نداریاااد، »شاااد: شاااده باااود و چناااین شاااروع می

با همان  ـ در پی یاهتن معادل کلمه پرنده مهاجر...« هایشان را خراب نکنید آشیانه

به دوستی انگلیسی زبان تلفن  ـ هارسی دارد بار هرهنگی و احساسی که در زبان

ای است به اداره مهاجرت و سپس از او راجع به کردم. مقدمتاً به او گفتد که نامه

امه پرنده مهاجر سوال کردم. او که به شدت گیى شده بود و نمی دانست پرنده در ن

ملاه را کند، از من در مورد آن پرسید و مان بارایش مفهاوم و پیاام جاداری چه می

كاه را هاایى توضیح دادم. پس از سکوتی کوتاه به من گفت بهتر است هقط قسامت

تقاضااااى ایاااان شااااخص در آن مطاااارح شااااده اساااات، ترجمااااه نماااااید. در خااااالل 

ها صریح، كوتاه، منطقى و هایمان دریاهتد كه در این كشورها معموالً نامهصحبت

امه مطرح شده باشد، در اى در نشود و اگر خواستهبدون حشو و زوا د نوشته مى

هاا صافحه صورت قانونى باودن باه آن رسایدگى شاده و در غیار ایان صاورت ده

شرح مصایبت نیاز تاأ یرى در نحاوه انجاام وظیفاه هارد مسائول كاه هماان اجاراى 

 قانون است، نخواهد گذاشت.

چنین شد كه هقط اصال تقاضاا را ترجماه كارده و باه هماراه توضایح كوتااهى 

 ه او ارسال داشتد.براى علت این كار ب

*** 

مادتى گذشات و از ایان هماوطن خبارى نشاد، چناد باار باه او تلفان كاردم، ولاى 

كاه بارایش اى نداشاتد، جاز ایانتلفنش جواب نداد، براى رهع نگرانى خویش چااره

اى بنویسااد. وقتااى نوشااتن نامااه را شااروع كاردم متوجااه شاادم ایاان كااار مثاال ناماه

باود. زماانى نیااز دارد كاه در اختیاارم نمادتهمیشه براید چندان ساده نیست و به 

در كااش و قااو  ایاان مساائله بااا خااود هكاار كااردم، بااا وجااود ضااعفى كااه در زبااان 

را  تار باود، اگار ایان ناماهانگلیسى نسبت به زبان هارسى دارم چقدر براید راحات

 نوشتد.به زبان انگلیسى مى
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لفن ه كوتاه بود: تنوشتد، هقط این سه جملبایستى مىكه آنچه من مىتوضیح این

اشته دهد. امیدوارم كه كارها بر وهق مراد باشد. اگر كار دیگرى دشما جواب نمى

نوشاتد ترجماه باشید، مرا در جریان بگذارید. اگار ناماه را باه زباان انگلیساى ماى

تى توانستد چنین كاند و بایساكرد، اما به زبان هارسى نمىهمین جمالت كفایت مى

كردم و ایان ه مشتمل بر تعارهات و تكلفات بود، اضاهه مىحداقل چند خط دیگر ك

یاز ناى نداشتد. از طرهى به انگلیسى نوشاتن همان مهارتى بود كه من از آن بهره

زدگاى قارار هاایی چاون غارببدون بیان علت آن ممكن بود مارا در معارض اتهام

كارد و دهد. خوشبختانه در حین این جنی و جدال ذهنى این هموطن باه مان تلفان 

 مشكل به خیر و خوشى حل شد. 

ایاد و او را زناد: شاما باه منازل كساى رهتاهدر جهت تفهید موضوع مثاالى ماى

ما شخواهید براى او روى تكه كاغذى بنویسید كه من به منزل اید و حال مىنیاهته

یسى آمدم و شما نبودید. مخاط  شما هر كس و در هر مقامى كه باشد به زبان انگل

اى زبان بر توانید این مطل  را بیان كنید، چراكه در اینا ی  یا دو جمله مىتقریباً ب

 مترادف دیگرى یاهت نشده و اگار نیاز« نبودید»و « آمدم»، «شما»، «من»كلمات 

« نم»وجود دارد استفاده از آن چندان معمول نیست. اما در زبان هارسى به جاى 

و  توان استفاده كردر و نوكر مىاز كلماتى چون بنده، حقیر، هدوى، مخلص و چاك

بعاااالى، حضاارتعالى، ساااركار، جنااا»از كلمااااتى چااون « شااما»عااالوه باار كلماااه 

تاوان از كلمااتى چاون شارهیاب شادم، نیز ماى« آمدم»به جاى كلمه «. سركارعالى

تشاریف نداشاتید یاا »از عبااراتى چاون « نبودیاد»خدمت رسیدم و عالوه بر كلمه 

تفاوت ها نوع جمله متوان بهره جست. با این كلمات دهمى، «موهق به زیارتتان نشدم

كه مخاط  شما چه كسى اسات تفااوت توان نوشت و نوع نگارش بسته به اینمى

هاایى كند و تازه این بدون در نظار گارهتن تعارهاات و عارض بنادگى و ارادتمى

 آید.است كه در شروع و در پایان نامه الزم مى

اى مشااابه تااوان تصااور كاارد ارسااال نامااهید ماىباا توجااه بااه ایاان تفاااوت عظاا

هااااایى كااااه امااااروزه در ساااطح رؤساااااى جمهااااور، وزرا و دانشاااامندان در ناماااه
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تواناد حتاى باراى كدخاداى یا  شاود تاا چاه انادازه ماىكشورهاى مدرن نوشته ماى

آمیااز و برخورنااده روسااتاى دور اهتاااده در كشااورهاى در حااال توسااعه، تااوهین

هااى هاا و بااالبردنهاا و بنادگىخاالى از عارض ارادتهاا باشد، چراكاه ایان ناماه

مخاط  و حقیر كردن نگارناده ناماه و در نهایات هاقاد كلمااتى اسات كاه در لاواى 

 گذارد. ها مهر تأیید مىاحترام بر نابرابرى انسان

گیرناد)غیر قانونمادار( طبیعتاً در جوامعی که اهراد به جاای قاانون تصامید می

تحریک احساسات مسئوالن است. معمواًل کد  ،به اهداف یکی از ابزارهای رسیدن

ا در زندگی خود شاهد نبوده اید که کسانی از طریق زبان بازی، التما ، گریه، و ی

اند. تحریاک حتی گفتن درو  به اهداف خود اعد از انسانی یا غیر انسانی رسایده

هرار از  احساسات ر یس اداره برای گرهتن مساعده، تحریک احساسات پدر برای

ازدواج تحمیلای، تحریاک احساساات شاوهر بارای رهاتن باه مسااهرت و تحریاک 

هاى احساسات مدیر مدرسه برای  بت نام هرزند و... با استفاده از كلمات و واژه

آمیز و متعدد و از طریق هیجاان و احساساى كاه باه نحاوه بیاان كلماات داده مبالغه

شدن علد بیان و هن هصاحت آسایایى نظیر خوانده پذیرد... بىشود صورت مىمی

 1اى به همین مطل  باشد.توسط غربیان شاید اشاره

                                                 

اى و نوشتارى زبان علمى ما نیز نیااز باه تحاول دارد. ارتبااط باین تفكار و عالوه بر زبان محاوره. 1

علماى مفااهید  برگردانادنبشنوید: ... اگر امروز زبان ما از  زبان علمى را از زبان داریوش شایگان

هایش ارتباط زبان و تفكر است..... زبان هارسى آنگااه باه درد علاوم یكى از علت ،جدید عاجز است

هااى هكارى خاود را عاوض امروزى خواهد خورد كه ما نیز تغییر كرده باشید: هرگاه توانستید قالا 

ن یاارى جساتن كنید و از هلى هكرى كنونى آزاد شوید و خود به تفكر و غور در امور بپردازید و بدو

از  مانده ذخایر خاطره قومى به طرح مسااز ته ل حاد تن در دهید و در مبارزه با خدایان بید نداشته و 

آنگاه زبان ما خود به  ،شهامت هكرى برخوردار باشید و از جهش و سقوط اندیشه باكى نداشته باشید

ز این وجود یا عادم تفكار اسات سازد و باخود چیز دیگرى خواهد شد. این تفكر است كه زبان را مى

انادازد... )آسایا در برابار غارب، داریااوش دارد و یاا آن را از رمااق ماىكاه زباانى را زناده نگاه ماى

 ( 110تا  108؛ امیركبیر، چاپ چهارم، ص شایگان
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 پذیرش خها و عذرخواهى

هااای ای را بااراید تعریاف کاارد کاه باارای بیشاتر مااا خانوادهخااند همااوطنى حاد اه

ایرانی اتفاق اهتاده بود. ظاهراً یاک روز کاه دختار و پسارش تكاالیف دبستانشاان 

شاان وگو بودناد، دسات یكاىو با انگلیسى نیز با هد مشغول گفت دادندرا انجام مى

اهتاد و آب كماى كاه در آن باود مادادهاى خاورد و لیاوان میمیاز می به لیاوان روى

گویااد: كاه دساتش باه لیااوان خاورده باود میکناد. بالهاصااله آندیگارى را خایس می

«sorry » دهدمیمتأسفد و دیگرى جواب :«that is okay » 1ندارد.اشكالى 

روز دیگارى كااه هماان دو کااودد مشاغول صااحبت باه زبااان هارساى بودنااد، 

 شود:اهتد و مكالمات زیر بین آنها رد و بدل میاتفاق مشابهى می

 مگه كورى، چشاتو باز كن. -

 قصیر اونیه كه لیوان رو روى میز گذاشته.كور خودتى، ت -

 حاال برش دار. -

 به من چه، خودت برش دار. -

الماات تااا جنای تاان باه تاان و هریااد تقاضااا باراى یاا  میاانجى ادامااه و ایان مك

 یابد.می

تى پرسید كه آیاا هرزنادان ماا باراى تغییار نحاوه گفتاار خاود بایسااین مادر مى

 كاه راه دیگارى وجاود دارد  اگار آرى، آن راهزبان خویش را عوض كنند یا ایان

 كدام است 

*** 

دن دیگران و گاه شرایط مکاانی توجیه خطا و تقصیر گناه خویشتن را بر گر

و زمانی گذاشتن و به عبارت دیگار باه صاد ریسامان چنای زدن بارای هارار از 

هاای دیگار هرهنگای رایاى باین ماساات. خواهی، از ویژگیقباول اشاتباه و معاذرت

هاااای طبقااااتی و شاااارایطی علااات وجاااود ایاااان ویژگااای را شااااید بتااااوان در نظام

                                                 

جى، در هرزناادان ایرانیااان مهاااجر بااا توجااه بااه گذراناادن هشاات ساااعت در روز در مدرسااه خااار. 1

 كنند.منزل با یكدیگر گاهى به هارسى و گاهى به انگلیسى صحبت مى
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کنااد؛ جااوامعی کااه ندان حمایاات نمیوجو کاارد کااه در آن قااانونی از شااهروجساات

تبعایض از هار ناوع آن چااه مقاام و موقعیات اجتمااعی، چااه جنسای، سانی، قااومی 

و... در آن رایااى اساات. در جااوامعی کااه همااواره آنااان كااه در رأ  قاادرت و بااه 

عبااارتی هاارم اجتماااعی قاارار دارنااد، خااود را سااایه و نماینااده خداونااد در روی 

از صافات خداوناد مبارا باودن از خطاا و اشااتباه  دانناد. از آنجاا کاه یکایزماین می

شاان است، قبول اشتباه توسط این اهراد باع  نزول آنان از شأن و جایگاه خدایی

شود و این به نوبه خود به از بین رهاتن حرمات آناان در چشاد زیار دستانشاان می

انجاماد؛ بناابراین در جهات حفا  شاان خاویش، خطاای خاویش را هرگاز پاذیرا می

 ند. شونمی

از طرهی از آنجا که در این جواماع هار كاس باه نوباه خاود سالطانكى اسات و 

ت و بندگانی دارد، بدین معناا کاه اگار ر ایس اسات کارمنادانی دارد، اگار معلاد اسا

استاد شاگردانی، اگر کارهرماست کارگرانی، اگر مارد اسات همساری، اگار پادر 

دران کاوچکتری، ایان است هرزندانی و اگر برادر بزرگتر اسات خاواهران و بارا

 احسا  و متعاق  آن این ویژگی بر كل جامعه تسرى یاهته است. 

طبیعتاً هاصله هرادست و هرودست خود نقش اساسی در چگونگی عمال عاذر 

 خواهی خواهد داشت. بدین معنا که هر چاه ایان هاصاله بیشاتر باشاد، عاذرخواهی

ایاان عماال باارای  گااردد و بااه همااان میاازان انجااامتر میاز جاناا  هرادساات سااخت

گردد. برای مثال عاذرخواهی یاک مساتخدم از اربااب، یاک تر میهرودست سهل

آباادارچی از ر اایس اداره یااا یااک شاااگرد مدرسااه از ماادیر بااه راحتاای صااورت 

توان دیاد گیرد، حتی گاه اگر خطایی نیز مرتک  نشده باشند. با این ترتی  میمی

هرودسااتی حقارت تااوأم  کااه چاارا و چگونااه عماال عااذرخواهی بااا نااوعی احسااا 

شاأن و هاد گردد که اهرادی کاه خاود را هدشود و همین احسا  مانع از آن میمی

داننااد بتواننااد بااه راحتاای اشااتباه خااود را پذیرهتااه و باارای آن سااطح یکاادیگر می

 عذرخواهی کنند.

مذموم شامرده شادن عمال قباول اشاتباه و عاذرخواهی در ایان جواماع باه دلیال 
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آن نهفته است، تا بدانجاسات کاه آن را حتای معاادل خاوردن  حقارتی که در درون

شود كه كودكان وقتی مورد خشد پدر، معلد، اند. بسیار دیده میمدهوع قلمداد کرده

گیرنااد، از عبااارات غلااط کاردم و ... خااوردم باارای جلاا  نااظد یااا ماادیر قارار می

صیه کرده جویند. بزرگترها بکرات به کوچکترها چنین توبخشایش آنان سود می

چنااین « انسااان نبایااد کاااری کنااد كاه مجبااور بااه ... خااوردن شااود.»کنناد كااه و می

کند که وقتی کار اشاتباهی صاورت دادناد، باه ها را مجبور میهایی انسانتوصیه

صدها بهاناه چنای بزنناد تاا هقاط معاذرت نخواهناد و باه عباارتی ... نخورناد. در 

 you»كنیاد یا اشتباه ماى« I was wrong»حالی که عبارات اشتباه یا غلط كردم 

are wrong »آمیاز اسات، در میاان انگلیسای چناین تاوهینكاه در هرهنای ماا ایان

وگوهااى روزماره از آنهاا اساتفاده كارات در گفاتزبانان بسیار عادى اسات و باه

 خواهى.شود و به همین روال معذرتمى

باا  در جامعه ماا دلیل دیگری نیز وجود دارد که قبول اشتباه و عذرخواهی را

کند و آن رهتاریست که باا عذرخواهناده داریاد. سانت ضاعیف رو میمشکل روبه

ای از آگااهی شود که جامعه از هردی کاه باه درجاهکشی و قوی پرستی باع  می

خواهاد باا ایان و انسانیت و هروتنی رسیده که اشاتباه خاود را قباول و معاذرت می

د شاان داده روی بگرداناد یاا او را ماورتصور که او با این عمل ضعف خود را ن

ای رسد ماا در ایان رابطاه در حلقاه بساتههای بیشتری قرار دهد. به نظر میحمله

 اید.گرهتار آمده

شود کساانی کاه بااور و اعتقادشاان را باه همین برداشت و برخورد باع  می

اناد، حاضار باه اعتاراف باه آن یک مکت  یا ایاد ولوژی طای زماان از دسات داده

خواهی از کساای نیااز ناادارد؛ نشااوند، اعتراهاای کااه گاااه حتاای نیااازی بااه معااذرت

اعتراهی که خود نشانی از رشاد هکاری و تکامال معناوی شاخص دارد. باه دیگار 

سالگی هماان نگااهی را باه دنیاا و زنادگی داشاته باشاد  50سخن، اگر انسانی در 

ظ عقلای و ساال باه لحاا 30سالگی داشته اسات، معناایش ایان اسات کاه  20که در 

هکری راکد مانده است. تر  از برخورد و قضاوت دیگران گااه اهاراد را بار آن 
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دارد که توقف رشد عقلای خاویش را قباول کنناد و بار بااور باه یاک عقیاده در می

تمام عمر پاهشاری نمایندت در این جوامع هقط هرهیختگاان و هوشامندانی کاه خاود 

اناد، باه از برخاورد دیگاران رهانیدهرا از زنجیر اسارت این دایره بسته و تر  

 شوند. های خویش معترف میراحتی و با تواضع به اشتباه

روشاان اساات کااه ایاان نااوع برخااورد بااا قبااول اشااتباه اساات کااه اهااراد را بااه 

دروغگااویی، تهماات زدن بااه دیگااران، توجیااه کااردن خطااا و در نهایاات بااه ساال  

بساایاری از سااطوح ا در دهااد. برخااوردی کااه آن رمساائولیت از خااود سااوق می

توان مشاهده کرد؛ از کودد سه ساله گرهته تا مسائوالن تاراز اول کاه جامعه می

هایمان را باااه گاااردن اوضااااع اقلیمااای و مانااادگیها و عق گنااااه تماااامی شکسااات

گذارناد و هاا، ماذاه  و بااالخره امپریالیساد جهاانی میها، جنیجغراهیایی، حمله

 شوند. ین رابطه قا ل نمیهیع نقش و مسئولیتی برای خود در ا

ها تعاداد بیشاتری از اهاراد را تحات پوشاش قابل توجاه ایان کاه هار چاه انساان

هااای آنااان چاه منفاای و چاه مثباات باار تربیتای خااود داشاته باشااند، تاأ یرات ویژگی

د، جامعه بیشتر خواهد بود. برای مثاال اگار پادری اشاتباهش را باا تواضاع بپاذیر

ز او خواهناد آموخات و اگار معلمای خطاای خاویش هرزندان او این عمل نیک را ا

را پاذیرهت و در مقابال دیگاران از شاااگردش عاذرخواهی کارد، هماه شاااگردانش 

تأ یر قرار خواهد داد و این عمال زیباا را باه آنهاا خواهاد آموخات. باه ایان را تحت

هایی در اهرادی کاه داعیاه رهباری هرهنگای و ترتی ، اهمیت وجود چنین ویژگی

ای را برعهااده دارنااد، روشااان هااا و باااه نحااو اولاای جامعاااهاد، گروهسیاساای اهاار

زنید، هاست در وضعیت خاود در جاا مایشود. شاید یکی از دالیلی که ما قرنمی

ماان را در های منفیهمین باشد که در تار و پود خلقیات خویش اسیرید و ویژگی

آنهاا را وانهااید. گاذارد کاه ماا یاید و هماین پوشااش نمهای زیباایی پیچانیادهپوشاش

ناااامید و عااادم صااااراحت، بااارای مثاااال عااادم قباااول اشاااتباه را حفااا  غااارور می

هایمااان را احتارام و دخالاات در زناادگی یکاادیگر را زباانی و عاارض ارادتخوش

 خوانید.مهر و محبت می
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عااادم قبااول اشاااتباه و تقصاایر خطاااای خااود را باااه گااردن دیگاااری »آمااوزش 

از آن زمااان كااه خشااد ناآگاهاناااه و شاااود. از اوان کااودکی شااروع مااى« گذاشااتن

کناد بیجای پدر به دلیل خطایی کاه از کاودد سار زده اسات، ماادر را مجباور می

 وکه به حمایت غیر اصاولی از او بپاردازد و خطاای او را باه ناوعی توجیاه کناد 

ه کااار اشااتباه او را بااه گااردن کالغااه یااا گربااه محلااه بااا نااام مسااتعار گربااه ساایاه

تاوان خطاایی کارد و گنااه آن را باه آماوزد کاه میکاودد میبیندازد. عملی کاه باه 

اید که مادران در جهات تشاویق كاود  باه گردن دیگری انداخت. بارها شاهد بوده

غذا خوردن، چشمان خاود را بساته، قاشاق را باه دهاان او نهااده و ساپس چشامان 

ه كااند که چاه كساى غاذا را خاورده و کاودد در حاالىخود را باز كرده و پرسیده

مشغول بلعیدن غذا بوده است، به شاخص دیگارى یاا عروساکی کاه در بغال دارد 

یا گنجشاک روی درخات اشااره کارده و ماادر باا عشاق و هیجاان او را باه اداماه 

آماوزد ظااهر نااچیز باه كودكاان ماىكار واداشته است. آری، همین كارهاى بهاین

شااخص یااا حاد ااه  تااوان كااارى را انجااام داد و مساائولیت آن را بااه گااردنكااه مااى

 دیگرى انداخت. 

كناد دریاهت اهمیت موضوعاتى به این كاوچكى، ماا را باه ایان امار واقاف ماى

عاادالتى و اجاااراى صااحیح قااانون، چاااه كااه عااالوه بااار از بااین بااردن هقااار و بااى

ساازى هرهنگااى مادت و همگااانى دیگارى باراى پااا هااى وساایع، طاوالنىبرناماه

 مان باید تدارد بیبنید.جامعه

ونه كه گفته شد ذهنیت، تفكر، زباان و برخوردهااى ماا معلاول شارایط گهمان

 وعلات باه تحكاید  ةحااكد بار جامعاه اسات، اماا متأسافانه ایان معلاول خاود در جاما

ه زناد. بادین معناا كابقاى شرایط حاكد بار جامعاه یعناى علات اولیاه خاود دامان ماى

فا  ح»ه تنهاا در شود كه ماا ناعدم آگاهى ما از آنچه بر ما گذشته است، باع  مى

بكوشاید، بلكاه باا انتقاال آنهاا « حفا  هرهنای»و در زیر لاوای « این خصوصیات

 د.به هرزندانمان به تخری  و نابسامانى هر چه بیشتر جامعه خویش دامن بزنی
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گویناای بشار جایزا  هاساات  باا چبااول خهاااى ماى
خود همبستگى خود را باا جامعاه بشارى اعاالم 

 گران نیز بیامو یم!کرده و ایس فدیلت را به دی

 

 بیان احساسات

هااى ایراناى باا زبااان هماوطنى معتارض و متعجا  باود كاه چاارا بعضاى از زوج

 پرساید مگار ماا در زباان هارساىكنناد و ماىانگلیسى به یكدیگر اباراز عالقاه ماى

 ، ندارید.«دوستت دارم»عبارت 

*** 

ر و تااا دیااواشاایوه غیرمسااتقید گااویى و اسااتفاده از لفاهااه و كنایااه و بااه در بگاا

د بشاانود در جوامااع نااابرابر تنهااا بااه اظهااار عقیااده، انتقاااد و بیااان عیااوب محاادو

 گردد.شود، بلكه اظهار محبت را نیز به نوعى شامل مىنمى

از آنجایى كه در این جوامع محبات چاه در قالا  رهتاار و چاه در قالا  كاالم، 

ا سالطه گاار پااذیر )ضاعیف( باه هراتاار یابیشاتر اوقاات از طارف هروتاار یاا سالطه

)قدرتمناد( ـ در راسااتاى كساا  حمایاات، دهاع خطاار یااا بااه دساات آوردن امتیااازى 

تواناد از طارف هار كاس ـ صارهنظر از موقعیات او در هارم شود، ماىاظهار مى

اجتماعى ـ باه ضاعف یاا نیااز تعبیار شاود و هماین امار ماانع از اباراز مساتقید آن 

آمیزتاارى اژگااان مبالغااهشااود. كلماااتى چااون مخلصااد، كااوچكد، ارادتمناادم و ومااى

هاا كلمااه و چاون خاا  پاااید، هادایت شاوم، قرباناات باروم و قادمت روى چشااد و ده

آمیااز اى غیرمسااتقید. مبالغاهگوناهعباارت دیگار همااان دوساتت دارم اسات، امااا باه

بودن این كلمات نیز همانگونه که بیان شد به دلیل عدم اعتمادی اسات کاه شانونده 

ر ایاان جواماااع اظهاااار محباات از طااارف قدرتمناااد باااه بااه گویناااده دارد. طبیعتااااً د

شود، چراكه هرادست را نیازى باه هرودسات نیسات. ضعیف، كسر شأن تلقى مى

رو در جوامع مردساالر مردان تمایال چنادانى باه اظهاار عالقاه مساتقید باه از این

هاا و تبعیضاات تاا همسرانشان ندارند. اما از آنجا كه در جوامع غربى این تفاوت
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شاود و ه زیادى كاهش یاهته و نه انتقاد و بیان صریح عقیده تاوهین تلقاى ماىانداز

آورد، هماراه ماىناه اباراز صاریح محبات، احساا  حقاارت و كاوچكى باا خاود باه

دهنااد از ایان زبااان باراى انتقاااد، بیاان عقیااده یاا اظهااار محباات اى تاارجیح ماىعاده

یگار هناوز باار معاانى خویش استفاده کنند. هر چند در شروع اساتفاده از زباان د

كنناد، امااا پااس از مادتى ایاان دو زباان بااار معااانى و هرهنای قااومى پاهشاارى مااى

 نمایند.احساسى خویش را از یكدیگر جدا مى

گویى و عادم صاراحت در اظهاار دلگیارى از عادم محبات دیگاران غیرمساتقید

 اى، دیگاربیناى خوشاى، راه گاد كاردهنیز صادق است. عباراتى چون: ماا را نماى

شناسااى، آهتااااب از كااادام طاارف در آماااده اساات و... شاااكوه مالیاااد و مااا را نماااى

هاسات. البتاه در بساایارى از مواقاع نیاز میال شانیدن بااه غیرمساتقید از نامهرباانى

آمیاااز از جاناا  دیگاااران انساااان را بااه اساااتفاده از ایااان عباااارات وا كااالم محبااات

ن مهار خاویش یاا باه دارد. بسیارى از مهاجران در بادو ورود باراى نشاان دادمى

مح  كشیدن مهر دوستان غرباى خاود باه دنباال معاادل ایان كلماات گشاته و چاون 

گردند. علت عدم وجود معادلى باراى ایان عباارات یاا یابند، مأیو  مىآنها را نمى

مصطلح نبودن آنها این است كه غربى، نیاازى باه بیاان غیرمساتقید و اساتفاده از 

بتااوان ایاان كلمااات یااا جمااالت را ترجمااه كاارد،  ایمااا و اشاااره ناادارد و حتااى اگاار

كناد و ناه مفااهید دلیل این كه او معانى حقیقاى كلماات و عباارات را دریاهات ماىبه

باا تماام احاوال دیاده  1گاردد.پنهان شده در آنها را، دچار حیرت و گااه نگراناى ماى

برنااد و همااین كااار مااىرا ترجمااه كاارده و باه شااود كااه هموطنااان ایان جمااالتماى

                                                 

دلیاال ساارعت، توسااط پلاایس امریكااا متوقااف شااده بااود بااه جاااى اشااتباه یكااى از هموطنااان كااه بااه. 1

گویاد. پلاایس باا ایاان تصاور كاه ایاان شاخص ماادهوع كاردم، معاادل آن یعنااى... خاوردم را بااه او ماى

ساید خواساته زودتار خاود را باه بیمارساتان برسااند باا باىكاه ماىخورده و علت سرعتش این باوده 

اهتاد كاه رسانند. ایان اعماال آنقادر ساریع اتفااق ماىاورژانس را خبر كرده و او را به بیمارستان مى

كناادت بعاد از مشااخص شاادن ایان همااوطن مجاالى بااراى توضایح ارتباااط هرهناای و زباان پیاادا نماى

یكاى سارعت غیار مجااز و  ،گارددت دو جریماه محكاوم ماىنتیجه آزمایشات این هماوطن باه پرداخا

 دیگرى درو  گفتن به مأمور قانون.
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هااى مهااجرت را باه خاود اختصااص داده ها بخاش قابال تاوجهى از لطیفاهرجمهت

 است. برای مثال:

 «Your feet be on my eyes»قدمت روى چشمد: 

 راه گد كردید، آهتاب از كدوم طرف در اومده:

«From which side the sun has risen ,Did you lost your 

way?» 

ه كلمه به كلماه بعضاى از اشاعار هارساى توان ههمید كه ترجمدر همین جا مى

كه به خاطر شرایط ناامن حاكد بر جامعه، سراسر آغشاته باه ایهاام و اساتعاره و 

معناا جلاوه كارده و تواناد باىهااى اروپاایى تاا چاه انادازه ماىاشاره است، به زبان

غربیان را دچار سوتتفاهد كند. این نوع ترجمه از ارزش كار این شاعران ـ كاه 

هاااا در اساااتفاده از ایااان ابزارهاااا در تااارین شاایوهتااارین و هوشااامندانهرانااهاز ماه

طلبیاده اسات ـ كاساته و اند كه صاراحت بیاان بهااى جاان ماىشرایطى سود جسته

باارد. غناااى ادبااى و هرهنگااى یاا  قااوم را در چشااد قااومى دیگاار زیاار ساازال مااى

شادت متاأ ر باه انگلیساى مارا باه و حااه  مطالعه ترجمه بعضى از اشاعار موالناا

وجااود آورد كااه در  كاماال و درساات از كاارد و ایاان اعتقاااد را عمیقاااً در ماان بااه

متون ادبى و بخصوص شاعر مقادور نخواهاد شاد، مگار باا خوانادن آن باه زباانى 

 اصلى و با آگاهى از شرایط تاریخى و اجتماعى خلق آن ا ر.

 وگوفس مكا مه و گ ت

كاه ازدواج كارده گفت: بسیارى از ما در اكثر اوقات و تا قبال از ایانهموطنى مى

كناید. معماوالً صابحانه، و مستقل شوید با والدینمان در زیر ی  سقف زنادگى ماى

رویاد و خورید. اغل  با هد به گاردش و مسااهرت ماىناهار و شام را دور هد مى

. همیشاه دیاوار یااا هساتید« باا هاد»در عاین حاال خیلاى كاد باه معنااى واقعاى كلماه 

شااود، بااین مااا و اى از حرماات و خجالاات كااه بااه نااوعى بیگاانگى منجاار مااىپارده

والدینمان حا ل بوده است. دوران بحرانى بلو  را كه بیشاترین نیازهااى عااطفى 
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آورم كااه ایااد. بااه ناادرت بااه یاااد مااىطلبااد، تنهااا و ساارگردان سااپرى كااردهرا مااى

وگویى خصوصى و دوستانه از آنچه در فتتوانسته باشید با پدر و مادرمان به گ

گذرد، پرداخته باشید. هیع باه یااد نادارم كاه اهاراد خاانواده دور دل و روحمان مى

هد نشسته و در هضایى دوستانه باه دور از تحقیار، تاوهین و عصابانیت مساا ل، 

ها و مشكالتمان را مطرح كرده باشاید. بیشاتر اوقاات یاا ساكوت كارده و دلگیرى

ایاد باه جنای و جادال و گریاه و هحاشاى خاتد اید و یا اگر شروع كردههرو خورده

توانناد باا هاد ارتبااط برقارار هاا باه راحتاى ماىشده است؛ در حالى كه ایان غرباى

 هایشان را به یكدیگر بزنند، عباراتى چون:كنند و بدون رودربایستى حرف

We need to talk, I want to talk to you, I have to talk to 

you, I need to talk to you  مان احتیااج باه صاحبت كاردن باا »كاه باه معنااى

ماا احتیااج باه صاحبت »یاا « خواهد یا باید با شما حرف بزندمن مى»یا « تو دارم

شود. این هماوطن ساپس از زبان اینها بسیار گفته و شنیده مى« كردن با هد دارید

 چنین ادامه داد:

فات به خانه آمد و به زبان انگلیسى به مان گروزى هرزند نوجواند از مدرسه 

سااعتى باا خواهد با من حرف بزند. با یكادیگر باه اتااقى رهتاید و حادود یا كه مى

ه او هد به زبان انگلیسى صحبت كردید. براید خیلى جال  باود كاه باا ایان زباان نا

شرمگین از طرح سزاالت و مشكالتش بود و نه من از شانیدن و صاحبت كاردن 

كاردم؛ در حاالى كاه باراى هار دوى مااا ماورد آنهاا احساا  نااراحتى ماى باا او در

احتارام، غاارور، خجالاات و تار  ساادهایى بودنااد كاه مااانع از سااهولت برقاارارى 

شادند. ایان خااند هماوطن پاس از اباراز خوشاحالى از رابطه باه زباان هارساى ماى

ود ده باكه به بركت دانستن ی  زبان دیگر هاصله او و هرزندانش بسیار كاد شااین

خااطر وجاود هاا كاه باهشود روزى در جامعه ما نیاز ایان هاصالهپرسید: آیا مىمى

وجاود آمااده اسات از بااین هاااى ناامر ى تاار  و احتارام بااهتابوهااى ذهنااى و پارده

بارود و اهااراد بتوانناد بااا سااهولت و صامیمت بااا هااد ارتبااط صااحیح، صااادقانه و 

 سالمى برقرار نمایند 
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 ا قاى صیاچت

من تلفن كرد و بالهاصله پس از سالم و احوالپرساى گفات كاه باا چااپ دوستى به 

راساتى خوشاحال شادم و ناخودآگااه اند، از شنیدن این خبر باهكتابش مواهقت كرده

 I am very happy for»به زباان انگلیساى گفاتد: مان خیلاى باراى تاو خوشاحالد 

you »غااهلگیر شاده ات خوب اسات و مان كاه داند زبان انگلیسىبا طعنه گفت مى

اى بااراى او كنناادهبااودم، شاارمنده شاادم و البتااه در آن لحظااه نتوانسااتد دلیاال قااانع

 بیاورم. اما پس از كمى تفكر به علت آن پى بردم.

*** 

در جامعه ما اظهار تأساف و دلساوزى باراى حاوادث نااگوار و اباراز شاادى 

ن شاانیده هااا در بیشاتر اوقاات از دوساات و دشامن باا هیجااانى یكسااباراى موهقیات

شود. به این علت كه این عمال در جهات نشاان دادن دوساتى و كسا  رضاایت مى

 شود و تقریباً باه صاورت یا  بایاد اجتمااعى و عاادت در آماده اسات. باهانجام مى

اید كاه اگار قدر این جمالت را بدون احسا  واقعى گفته و شنیدهعبارت دیگر، آن

لیال كناد و باه هماین دى باورمان نمىزمانى نیز آنها را از صمید قل  بگویید، كس

فااوتى باید مبالغه كنید و قسد بخورید. اما در كشورهاى مدرن به دالیل شرایط مت

ن كه شرح آن گذشت، مردم نیازى به جل  رضایت مداوم یكدیگر ندارند؛ بناابرای

قت تر هستند، در نتیجه بیان احسا  با این زبان صدادر بیان احساساتشان صادق

 كند.را القا مىبیشترى 

 هامعانى واژه

هاا و اجتماعاات، كساانى را كاه هموطنى از این گالیه داشت كه چارا در میهماانى

به دالیل مختلفاى از جملاه نداشاتن قادرت بیاان خاوب، نداشاتن داناش یاا اطالعاات 

وگااو، نداشااتن هناارى بااراى ارا ااه در جمااع یااا كاااهى بااراى شااركت در یاا  گفاات

هاایى چااون نشااینند باا واژهساااكت و صاامت ماىحرهااى یاا دیرجوشاى خصالت كاد

پرسید آیاا ایان بادان معناا نیسات كاه كنید. او مىموقر، متین و محترم توصیف مى

آهرینناد، بقیه اشخاصى را كه به نحاوى باا بیاان و یاا هنرشاان شاور و شاادى ماى
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 پندارید نامحترم، ناموقر، جلف و سب  مى

*** 

بى، قانونى ناه تنهاا مفهاومى كاه از خاوبىدر جوامع بنیاد شده بر نابرابرى و 

هااى شود، سكوت است و تمكین بلكاه بسایارى از واژهنجابت و وقار دریاهت مى

اناد. بارای مثاال واژه زرنای در وصاف دیگر نیز دچاار هماین تعاابیر غلاط شاده

شاكنى و تجااوز باه حقاوق دیگاران كاار رود كاه باا تقلا ، قاانونكسى به كاار ماى

د و عبارت دست و پا چلفتى وصف انسانى است كاه مراعاات برخود را پیش مى

 كند.قانون و دیگران را مى
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 ب ش چهارم

 نقش نابرابرى اجتماعى در شأن مظلومیت و پیامیهاى آن

 

)هردریا   «ووشی ا  ضعف پاسیارى ونی، دشمس پیشرفت بشر اساتوه مىآن»

 (ویلهلد نیچه

روشى در زندگى و تفكر كه كسى را قوى و متكى به نفس بسازد، خیر و هر 

هر طریقى در زندگى و تفكر كه از ناتوانى سرچشمه بگیرد یا كساى را ضاعیف 

سازد، شار اسات. عادم تاالش و تحار ، عادم خالقیات و ناوآورى، تكارار آداب و 

 د، صدقه وپرورى گردرسوم، تواضعى كه به حقارت بینجامد، قناعتى كه بهانه تن

 خیراتى كه به تشویق هقرا و عدم تالش آنان براى كس  معاش بینجامد، موجباات

 آورد.ضعف و ذلت را در هرد و به تبع آن در جامعه هراهد مى

علات ایاان خصوصاایات را عقایاد منفااى تصاوف از قبیاال هنااا،  اقباال الهااورى

داناد و معتقاد اسات كاه ایان گیارى ماىوشهجبر، قناعت، تسلید، عجز، هروتنى و گ

عقاید مسلمانان رزمجوى هعال را تا حد زیاادى از قادرت و نیارو محاروم كارد و 

هاا نفار مسالمان را باه قتال رساانند و هاى وحشاى، میلیاونای مغولباع  شد عده

آ ار تمدن بازر  اساالمى را در اناد  زماانى از باین ببرناد. در آن زماان برخای 

حسااب زناده ماندناد، متنفار از زنادگى و ماأیو  هاى باىن خونریزىنیز كه از ای

هاا خزیدناد. دیگار در جامعاه كساى كاه ها و خرابهها، خانقاهكوه از آن به غارها،

وجوى بسایار هاد یاهات جویى باشد، حتاى باا جساتداراى قدرت و روحیه مبارزه

كاه خواهاان عظمات،  ه در آن عصار موالناابار ایان عقیاده اسات كا شاد. اقباالنمى
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زیاارى، بیکااارى و شااوكت، قاادرت و نیاارو در مساالمانان بااود و سسااتى، سااربه

 سرود:هاى بلیا چنین مىپسندید با استعارهگیرى را هرگز نمىگوشه

 اى آهتاااب حساان باارون آ دمااى ز اباار

 

 كاان چهااره مشعشاع تاباااند آرزوساات 

 زنااااادفاها هماااااىوار وا اسااااایعقاااااوب 

 

 دیدار خوب یوساف كنعااند آرزوسات 

 زیاان همرهااان سساات عناصاار دلااد گرهاات 

 

 شاایر خاادا و رسااتد دسااتاند آرزوساات 

 جاند ملول گشت ز هرعاون و ظلاد او 

 

 آن نور روى موسى عمراند آرزوست 

 دى شاایخ بااا چاارا  همااى گشاات گاارد شااهر 

 

 1كاااز دیااااو و دد ملااااولد و انساااااند آرزوساااات 

 *** 

گویند چاون اباوعالت معارى متفكار آزادانادیش بیماار شاد، دوساتى ین مىهمچن

هرستد كاه شااید منظاره او اشاتهایش را ترغیا  اى را براى او مىكب  سر  شده

پرساد چاه گنااهى از تاو سار كند و چیزى بخورد. معرى رو باه كبا  كارده و ماى

عیف دهااد كاه ایان مكاهاات ضاازد كاه باه چناین روزى اهتااادى و خاودش پاساخ ماى

بودن است. بزرگترین جرم در زندگى از نظار او ضاعف اسات. ایارج میارزا باه 

 این داستان چنین اشاره كرده است

 قصاه شانیدم كاه باوعال باه هماه عماار

 

 لحااااد نخااااورد و ذوات لحااااد نیااااازرد 

 در ماارض ماااوت بااا اشااااره دساااتور 

 

 اى باه محضار او بااردخاادم او جوجاه 

 خواجه چاو آن مار  كشاته دیاد برابار 

 

 اشاا  تحساار ز هاار دو دیااده بیفشاارد 

 چاارا ماکیااان شاادی نشاادی شاایرگفات  

 

 تا نتواند كست به خون كشاد و خاورد 

 مر  براى ضعیف امر طبیعى است 

 

 2هار قاوى اول ضااعیف گشات و ساپس ماارد 

 الزم به ذكر است كه ابوعالت گیاهخوار بود و لحد به معناى گوشت است.  

پاااذیرى هااار دو گااارى و سااالطهسااالطه در جوامااع بنیااااد شاااده بااار ناااابرابرى،

                                                 

چااااپ اول  ،ترجماااه محماااد بقاااایى )ماكاااان( ،تاااألیف خلیفاااه عباادالحكید ،و اقباااال ، نیچاااهمولااوى. 1

 .173و  172ص  ،انتشارات حكمت ،1370

 .139 ص. همان، 2
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گاااران و كنناااد. مطلاااوب و محباااوب سااالطهزمینااه مناسااابى باااراى رشاااد پیااادا ماااى

قدرتمناادان كسااانى هسااتند كااه ضااعف خااویش را پذیرهتااه، باار سرنوشاات گااردن 

گاار بااه مقابلااه باار نخیزنااد و در پااى تغییاار شاارایط باار نیاینااد. نهاااده و بااا ساالطه

توانااد ن ساااختار اجتماااعى هاار كااس مااىطااور كااه قاابالً اشاااره شااد، در چناایهماان

تاااار از خااااویش تحاااات ساااالطه ماااااهوق یااااا در عااااین ا عمااااال قاااادرت بااااه مظلااااوم

كااه در قدرتمناادتر از خااود قاارار گیاارد. بااه عبااارت دیگاار، اهااراد باار مبناااى ایاان

گااارى و كجاااى هاارم اجتماااعى قااارار داشااته باشااند، درجاااات متفاااوتى از ساالطه

پاااذیرى در تماااامى گااارى و ساالطهدهنااد. رابطاااه ساالطهساالطه پاااذیرى نشااان ماااى

سااطوح اجتماااع از اداره و كارخانااه گرهتااه تااا آموزشااگاه و مدرسااه و حتااى در 

خاااانواده بااااین شااااوهر و زن و والاااادین و هرزناااادان برقاااارار اساااات. تعریااااف و 

مفهااوم خااوبى در چناااین هضااایى هماناااا اطاعاات مطلاااق اساات و باااس؛ یعنااى باااه 

كااه حاارف شاانو بااوده و  شااوداى گفتااه مااىهمااان ترتیاا  كااه بچااه خااوب بااه بچااه

روى حارف بزرگترهااا حاارف نزناد، زن خااوب نیااز زناى اساات كااه هرمااانبردار 

شااوهرش باشاااد، كارمنااد خاااوب كارمنااادى اساات كاااه همیشاااه گااوش باااه هرماااان 

ر ااایس باشاااد و نهایتااااً شاااهروند خاااوب شاااهروندى اسااات كاااه چاااون و چااارا و 

گااار معمااااوالً باااااعنوان خیاااار و صااااالح اعتراضاااى بااااه چیاااازى ننمایااااد. ساااالطه

كناااد و دسااتان و در لاااواى عشااق و عالقاااه بااه آناااان اعمااال زور و ظلاااد مااىزیر

باادین ترتیاا ، حاااق انتخاااب و امكاااان رشااد و بالناادگى را از اهاااراد تحاات سااالطه 

پااذیر نیااز بااا گذشاات و هاادا كااردن خااود ایاان خیرخااواهى گیاارد، ساالطهخااویش مااى

 1پذیرد اما حقیقت این است:نهد و این عالقه را مىرا ارج مى

                                                 

اى كااه در آن بااه دو ناوع رابطاه برتاارى و كهتارى بااین اشاخاص معتقاد اساات. رابطاه اریا  هاروم. 1

اى كاه در آن ایاان گیارد و رابطااهبرتار قاادرت معقاول ناام مااى قادرت اعماال شااده از طارف شااخص  

 ،بااین اسااتاد و شاااگرد مشاااهده كاارد تااوان در رابطااهقاادرت بازدارنااده اساات. قاادرت معقااول را مااى

كاه اگار شاااگرد  ابادین معناا ؛كنادچراكاه در آن منااهع اسااتاد و شااگرد هار دو در یاا  جهات سایر مااى

تاوان اناد. قادرت بازدارناده را ماىاستاد راضاى اسات و اگار نشاد هار دو ناكامیااب شاده ،موهق شود
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اى ماانع از رشاد ع رابطاه كاه یكاى از طارهین باا هار دلیال و بهاناهدر هار ناو

 اش شاده و باعا  گاردد كاه در اودیگارى در باه  مار رسااندن اساتعدادهاى باالقوه

گارى بیمارگونااه وجاود آیااد ناوعى ساالطهاحساا  حقاارت، ناااچیزى و نااتوانى بااه

 حاكد است.

ن باااب بااه بااه علاات هراگیاار بااودن ایاان ویژگااى هرهنگااى در جامعااه مااا در ایاا

نفسااى، نمودهااى مختلفااى از مظلومیات و آ ااار جااانبى آن كاه بااه صاورت شكسااته

عدم قبول مسئولیت، جل  ترحد، نالاه و شاكوه و شاكایت، نفارین و دریاا نماودار 

                                                                                                     

بناده خاویش را اساتثمار كنااد و  در رابطاه باین اربااب و بناده دیاد كاه در آن خواجااه بار آن اسات كاه

تار اسات. در هماان حاال بناده در جساتجوى آن اسات كاه از راضى ،هر چه از او بیشتر بهره گرهت

تقاضاهاى خود باراى حاداقلى از خوشابختى دهااع كناد، پاس منااهع خواجاه و بناده در مقابال یكادیگر 

در یكاى  ،باه عباارت دیگارشاود. گیرد و آنچه به سود یكى اسات باه زیاان دیگارى تماام ماىقرار مى

شاود و در دیگاارى از دو رابطاه، برتاارى شارط یااارى باه كسااى اسات كااه بار وى اقتاادار راناده مااى

شارط اساتثمار اوسات. ایان دو رابطااه تفااوت دیگارى نیاز باا یكاادیگر دارناد: هار چاه شااگرد بیشااتر 

نجام رابطااه شاود و سارایابااد و شباهتشاان اهازون ماىهاصاله میاان او و اساتاد كااهش ماى ،بیااموزد

 ،اماا وقتاى برتارى بار پایاه اساتثمار اساتوار گشات ،رودكهترى و مهترى خود به خاود از میاان ماى

یاباد. در عااین حااال قادرت در ایاان دو نااوع هاصااله میااان طارهین اهاازایش مااى ،هار چااه بیشااتر بپایاد

شناسااى اساات: در اولاى محباات و سااتایش و سااپا  رابطاه داراى دو وضااع مختلااف از نظار روان

خواهاد بعضااً گیارد كاه دیگارى ماىاى قارار ماىفرماست و مرجع قدرت )معلد یاا اساتاد( نموناهحكم

شااود و رو ماىهكناد باا رنجاش و عنااد روباكاه اسااتثمار ماىیاا كاالً باه قالا  او در آیاد. در دوماى آن

آورد شاود كاه رناى باه هماراه ماىهاایى منتهاى ماىزناد باه كشامكشنفرتى كه در سینه برده موج مى

شاود كاه ایان احساا  نفارت ساركوب كه نوید كامیاابى بدهاد. بناابراین گرایشاى پدیادار ماىن اینبدو

گااردد و حتااى گاااهى بااه جاااى آن ستایشااى كوركورانااه اسااتقرار یابااد. بااا ایاان اماار دو كااار انجااام 

شاود: اوالً احساا  دردآور و خطرناا  نفارت از میاان رخات برماى بنادد و  انیااً احساا  حقیاار ماى

 ،خاوب و كامال هساتند انكنناد كاه چاون ارباباپاذیران چناین اساتدالل ماىیابد. سلطهمى بودن تسكین

كاه در روابطاى كاه پااى قادرت بازدارناده در میاان شرمسارى از اطاعت شایساته نیسات. نتیجاه ایان

نفارت یاا ناوعى غلاو غیار معقاول در ساتایش مرجاع  ،پیمایاداست عاملى كه پیوسته راه هزوناى ماى

لى كااه در روابااط معقااول بااه همااان نساابت كااه كسااى كااه قاادرت بااه او رانااده قاادرت اساات. در حااا

گریااز از آزادى؛ )گیاارد. گااردد ایاان عاماال نیااز كاسااتى مااىتاار مااىشااود بااه مرجااع قاادرت شاابیهماى

 (177و  176همان؛ ص 
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پاردازم. شاااید آگاااهى از وجاود چنااین حاااالتى در باین مااا بتوانااد بااه گااردد مااىماى

نمونمااان كنااد و هعالیاات و هااایى بااراى خااروج از ایاان اسااارت رههااا و راهروش

 تشویق و ترغی  و امید را براى ما به ارمغان بیاورد.

 تشویق مظلومیت، رواج  لم

هااااى دسااات و پااااچلفتى، خجاااالتى و مظلاااوم و آیاااد بچاااهاز زماااانى كاااه یاااادم ماااى

ا هرمانبردار بیشتر مورد مهار و توجاه پادر و ماادر، اولیااى مدرساه و بزرگترها

. هماین نستند حرهشان را بزنند و از حق خاود دهااع كننادتوابودند تا آنهایى كه مى

ایت نمایى كنید تا بتاوانید باه بزرگترهاا شاكشد كه حتى گاهى مظلومامر باع  مى

قاادر در بیااند چااهكاارده و محباات و تاارحد آنااان را بااه خااود جلاا  كنااید. اكنااون مااى

دین ماا ام. والارو شادهزندگى از این مظلومیت رنى برده و باا چاه مشاكالتى روباه

ت كنناد. گاه هكر نكردند كه همیشه در كنار ما نیستند تا ما را در زندگى حمایهیع

خاااطر مظلاومیتد بااه ماان كاند اگاار باه جاااى توجاه و مهاار بیشاترى كااه باههكار مااى

س پاكردند كاه خاود از كردند یا به جاى دهاع از من، مرا تشویق و یا كم  مىمى

ى د را بگیارم، اكناون حاال و روز بهتارمشكالت خود برآید، حرهد را بازند و حقا

 داشتد.

 

به فر نیانمان دفاع ا  حق خویش را هماراه باا 
احتارام باه حقاوق دیگاران بیاامو انیم و آنهاا را 

هایشان تشویق ننماییم. اگار باا  لام براى ضعف
م ا ف و طرفیار برابارى هساتیم، مظلومیات را 

تشویق نكنیم، چراوه تا مظلاومى نباشای،  لماى 
  واهی پذیرفت.صورت ن

 

 دانستیمما هم فیلسو  بودیم و نمى

هاد در گفتد: هر وقت رهتید غرى بزنید و شاكایتى از دسات روزگاار كاى مادار آن
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ایاان مملكاات غریاا  بكنااید و زناادگى را زیاار ساازال بباارید، هاایع خااارجى مااا را 

اى ندارناد، راه خاود را كاى كاه باه هلسافه عالقاهتحویال نگرهات، هماه باا گفاتن ایان

كس دل به ما ناداد و نگفات خارت باه چناد اسات و چاه مرگات دند و رهتند. هیعكر

 است.

گفات: مان هااد خیلاى ساعى كااردم كاه اینهاا را بااه گاود بحا  بكشاااند، ماثالً هاار 

طور است باا كشایدن آهاى طاوالنی و گفاتن پرسید، حالت چهوقت كسى از من مى

خواسات كاه دلاد ماى دادم.ناخرسندى خاود را از زنادگى نشاان ماى« امهنوز زنده»

و مان داساتان یا  انقاالب، هشات ساال جنای و  «چه شده»آنها از من سزال كنند 

وطناى و غربات و... را برایشاان شارح چگونگى خروج از كشور و احسا  باى

دهد و توجه یا ترحد آنها را به خاود جلا  كاند، اماا هار چاه بیشاتر كوشایدم كمتار 

كاارد، ولاای حاااال كااه دلگیاار مااى ایاان وضااعیت در اوایاال ماارا خیلااى 1موهااق شاادم.

گاذرد، متوجاه شادم كاه اینهاا باا نداشاتن مشاكالتى ابتادایى ها از آن تااریخ ماىسال

چون غذا، مسكن و بهداشات و همچناین داشاتن بیماه بیكاارى ماورد چنادانى باراى 

شاان نیاز ایان اسات نالیدن و نق زدن و شكایت از روزگاار ندارناد. هلسافه زنادگى

دست آورده یا تغییر بدهناد، بپذیرناد و چیازى را كاه توانند بهكه چیزى را كه نمى

دست آوردن یا تغییار دادناش تاالش دست آورند یا تغییر دهند براى بهتوانند بهمى

تواننااد خودشااان باار مشكالتشااان هااا ق آینااد، بیشااتر بااا كننااد. كسااانى هااد كااه نمااى

هار مشاكلى  كنناد. نتیجتااً چاون تقریبااً باراى حالمشاوران متخصص صحبت ماى

ساازمانى وجااود دارد، كساى بااا كساى حاارف چنادانى در مااورد مشاكالت خااویش 

طاوركلى باه ن خااطر نیاز حوصاله شانیدن آنهاا را ندارناد. باه0زند و به هماینمى

اناد، از هاار كاه از جااوامعى چاون جامعااه ماا آماادهرساد مااا و بیشاتر آناااننظار مااى

                                                 
 ،كنناادگفات گااداهاى انگلاایس دیگاار از ایرانیاان پااول قبااول نمااىیكاى از طنزپااردازان ایرانااى مااى. 1

دهناااد و در ازاى آن كااه هموطنااان چیاازى معااادل چنااد تومااان بااه آنهااا صاادقه مااىایاان علاات بااه

هاا تعریاف كنناد و در نتیجاه آنهاا را از كسا  و كاار ساعت برایشان از هماین داساتانخواهند ی مى

 دارندتباز مى
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كنااید، امااا ایاان ه مااىوگااو از مشااكالت شخصااى خااود اسااتفاداى بااراى گفااتبهانااه

وگوها بیشتر محدود به شكوه و شكایت از زندگى و روزگار و جلا  تأساف گفت

 و ترحد دیگران است نه تالش در یاهتن راه حل و اقدام در برطرف كردن آنها.

 

 توانیم تغییر دهیم ب ذیریمبیاییم چیزى را وه نمى
تااوانیم بااراى تغییاار دادنااش و چیاازى را وااه مااى

افساوس خاوردن باراى آباى واه باار تاالش ونایم. 
 مااایس ری تاااه و تاااالش باااراى دسااات یاااافتس باااه 

 ونی.ها فقط نیرو و انرژى ما را تلف مىستاره

 

 اگر واچعیت داشته باشی

 Fake it till make»گویاد هاا یا  اصاطالحى دارناد كاه ماىگفاتد: ایان خاارجى

it »ن باه معالجاه از قدر تكرار كان تاا باه واقعیات بپیونادد و ایایعنى ی  چیز را آن

طریق تربیت ذهن معروف است. مثالً اگر تو مبتال به بیماارى خاصاى باشاى باا 

 1توانى بر بیمارى خود غلبه كنى.كد مىتكرار این جمله كه من بیمار نیستد، كد

تااوان گفاات هقاادان یااا كمااى گفاات: اگاار چنااین چیاازى واقعیاات داشااته باشااد، مااى

یى خااطر تحقیرهااتواناد باهبودنمان ماى اعتماد به نفس در بعضى از ما و خجالتى

باشاد كااه در طااول زنادگى در قالاا  كلمااات و جماالت مرتباااً باار ماا خوانااده شااده 

 است.

تر تكارار كلمااتى اسات كاه بعضاى از ماا در جهات كوچا  گفتد: از آن مخرب

                                                 

ناادن كودكاااان ناااام در وهااد اهكداسااتانى در همااین رابطاااه وجااود دارد بااه در دهتاار سااوم، موالناااا. 1

اوسااتاد را. ایاان داسااتان در مااورد كودكااانى اساات كااه جهاات بااه تعطیاال كشاااندن كااال  در  بااا 

ایان تاوهد را  ،كنند و باا بیاان و تكارار ایان نكتاه كاه رنای و روى معلمشاان پریادهیكدیگر تبانى مى

ت آورناد كااه بیماار اساات و بادین ترتیا  معلااد باا حااالى نازار بااه منازل مراجعاادر او باه وجاود مااى

 كند.مى
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نفسى یا در جهات بازر  جلاوه دادن نام شكستهكردن خود در برابر دیگران یا به

اى و هااا و كلماااتى كاه در زبااان محاااورهباارید. حارفكاار مااىبااهو خوشاامد آنهااا 

 بینید. روزمره ما آنچنان متداول شده اند که دیگر زشتی آنها را نمی

تااوان ههمیااد كاه چاارا شااهان، سااالطین و قدرتمناادان گفات: بااا ایان حساااب ماى

رقدرتى، قوى د كاه اناهشوكتى و سایه خدا بودن خود را باور داشتزمانه نه تنها قلدل

 اند.آوردهباقى مردم را نیز انسان به حساب نمى

 

بیاییم گوهر یكسان انسانى را در همه باور ونیم 
و با ولمات و جمالت عادتى مهترى و وهترى را 

 به دیگران و به خود تلقیس نكنیم.

 

 ( یس خلق پرشكایت گریان شیم ملول )موالنا

كاااار و بارشاااان باااه راه اسااات، خاااانواده در  اولاااى گفااات: بسااایارى از مهااااجران

هاشان برقارار، سااز نشینىهاى ایرانى در دسترسشان، ش كنارشان، رستوران

شاااان بجاااا، رادیوهااااى ایراناااى و مجاااالت وطناااى و حتاااى و ضااارب و موسااایقى

امى هاى ایرانى با بهترین مواد غذایى صاادراتى در اختیارشاان، اماا تماهروشگاه

اساات و غاد غرباات و شااكایت از روزگاار. امااا جالاا   هاشااان هریااد هااراقحارف

كناید و دم از عشاق اینجاست كه بسیارى از ما كه از دورى از وطان شاكایت ماى

 خواساتند ماا را باراى مادتى باهزنید، اگر هنگامى كه در وطن باودید ماىوطن مى

زدیاد كاه یكاى از منااطق محاروم یاا شاهرى كاوچكتر منتقال كنناد باه هازار در ماى

 گر زابل، اهر، ساوه، نطنز، ارا  و... وطن ما نبود نروید، م

هاا باه ایان خاااطر دوماى گفات: باه نظار ماان بسایارى از ایان ساوز و آه و نالااه

دانساتند كاه شناختند؛ ماىها نفر مىاست كه در كشور خودمان هر ی  از ما را ده

مان یاا شاما ماثالً لیساانس داریاد، دكتاار یاا مهناد  هساتید، در هاالن مزسساه كااار 

ااملت را در هااالن مااى كنااید، هرزنااد، باارادر یااا عمااوزاده آقاااى هالنااى كااه هااالن س 

Telegram.me/AVAYeBUF

www.AVAYeBUF.wordpress.com

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


 319 باب سوم /

وزارتخانه دارد هستید و هویات و كیساتى ماا باه اینهاا بناد باود. اماا در خاارج از 

كادام از اینهاا را نادارید. از اینهاا نیاز كاه بگاذرید بایاد بگاوید كاه كشور دیگر هیع

ست و نق زدن و نالیدن عادتماان، شكایت و ناله از روزگار جز ى از هرهنی ما

بخصوص در خارج از كشور. حتى اگر دلت هد تنی نباشد و كالهت هد كاه در 

وطن مانده باشد، حاضار باه برگشات و بااز آوردن آن نباشاى بایاد باا بقیاه همناوا 

رق وطان پرساتى ماتهد شوى، چراكه در غیراین صورت ممكن است به نداشتن ع 

 1تیگرد

  ه ا  دردشكایت ا  رو گار، نا

گاااه گفات: مادت زیاادى در ایان كشاور در خانااه ساالمندان كاار كاردم، اماا هایعماى

ناان و هاى العالجشان به كاركندیدم كه این سالمندان از پیرى، كهولت یا بیمارى

اى كنناد. همچناین آیند، شكایت و یا گلهپرستاران یا كسانى كه براى عیادتشان مى

ا رنااراحتى یاا پیشاامدی، هلسافه حیاات و زنادگى ندیدم كه همچاون ماا باا كمتارین 

رساد كاه اینهاا بساایار زیار سازال ببرناد و از روزگاار شاكایت كنناد. باه نظار ماى

هاااى طبیعااى زناادگى چااون بیمااارى، پیاارى و مااار  را تاار از مااا پدیاادهمنطقااى

 اند.پذیرهته

كناد، ىمناند كه بیان مكرر درد نه تنها از میزان آن كد گفتد: شاید اینها آموخته

گیارى بخشاى از كاه درد و بیماارى و زمایناهزاید و دیگر اینبلكه به شدت آن مى

 را پذیرهت و با آن كنار آمد. زندگى بخصوص در سنین باالست، باید آن

 شكوه و نا ه یا اعترا  و مبار ه

عازت و شااأن آه و نالاه حتااى ادبیاات مااا را نیاز در امااان نگذاشاته اساات. اگار بااه 

نى كه به مبارز بودن و آزادیخاواهى اشاتهار دارناد، نظارى بیفكنیاد اشعار شاعرا

                                                 

معموالً این اجباار باه مهااجرت اسات كاه باه احساا  ناامطبوع غربات و دلتنگاى در انساان دامان . 1

اى كاه حتاى نااان گوناهبااه ؛زناد. روحیاه انساان بااه هار شاكل و ناوعى بااا اجباار ناساازگار اساتماى

 .داند كه با اجبار به او بخورانندبهتر از مر  بریانى مى ،خشكى را كه با اختیار بخورد
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هااااى متوجاااه ایااان ناااوع برخاااورد منفاااى و انفعاااالى بخصاااوص پاااس از شكسااات

رساد هاد ماردم و هاد ایاان سیاساى و تااریخى خواهیاد شاد. باه نظاار ماى -اجتمااعى

عزیاازان شااكایت از وضااع موجااود و نالااه و مویااه و لعاان و نفاارین بااه تاااریخ و 

حتى گاه توهین به مردم و شكایت از نادانى آنها را ناوعى اعتاراض  سرنوشت و

هاا كنند. مقاالت و اشعار اینان كمتر به بررساى علات شكساتو مبارزه قلمداد مى

هاا پرداختاه و در آنهاا از تشاویق و ترغیا  ماردم باه مطالعاه و مباارزه و ناكامى

 براى بهبود وضع جامعه سخنى به میان نیامده است.

 

تواناای بااا برخااورد سااا نیه و خااود مااى شكساات،

مناسب به موفقیت بیل شود. توجیه شكست، پا 
پ  گذاشتس، ناامیی شین، گنااه آن را باه گاردن 

دیگران و تقییر نهاادن و گریاه و نا اه و مرثیاه 
بر آن سر دادن و هر نوع برخورد ان عا ى دیگر 

ممكااس اساات تااارحم دیگااران را بااار انگیزاناای یاااا 
ساانیه و شاااعر شااود، اماااا باعاام مابوبیاات نوی

گاه به بهبود وضع یك فرد یا ملات ن واهای هیچ
 انجامیی.

 

 ونیمچرا ا هار رضایت نمى

پرسد، حتاى اگار مسائله جادى پرسید: راستى چرا هنگامى كه كسى از حال ما مى

دهاید، نالااه از راه باشاد، معمااوالً تارجیح مااىمااان نیاز روبااهنیاز نداشااته و زنادگى

 د و كمتر از زندگى اظهار رضایت كنید روزگار را سر دهی

هااا و انااد از خوشااىكاه بااه مااا آموختااهپاساخ داد: بااه چنااد دلیاال ساااده، اول ایاان

هایمان باا كساى حارف نازنید، چراكاه ممكان اسات ماا را نظار بزنناد. دوم موهقیت

كاه اگار دیگاران بدانناد كاه وضااع و روزماان خاوب اسات، ممكان اسات از مااا ایان

تاوانید جاواب منفاى باه كساى خواهند و چاون ماا معماوالً نماىمتوقع شوند و كم  ب
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كاه وقتاى باه بدهید بهتر است از اول آب پاكى روى دست همه بریزید و سوم ایان

 اند كه:ما آموخته

 غماااىتاااو كاااز محنااات دیگاااران باااى

 

 نشاااااااید كااااااه ناماااااات نهنااااااد آدمااااااى 

 گرسانگىكه در شهر، كشور و دنیاى ما هستند، بسیارى كاه از با علد به این 

اغد نبودن ما مىبرند، بىرنى مى كوه تواند نشانى از سنگدلى ما و اظهار غاد و ش 

 از روزگار نشانى از روح واالى انسانى ما باشدت

 آ ادى، برابرى و وصال

 اولاى گفات: یكاى از ایراداتاى كاه اماروزه برخاى از شااعران، نویساندگان و حتااى

گیرناد، ایان اسات ایان جواماع ماى كنناد بارمردم عادى ما كه در غارب زنادگى ماى

اى و عظااید خباارى نیساات. هاااى باشااكوه، اسااطورهكاه در غاارب دیگاار از عشااق

 در جواماع غیرمادرن،رساد ایان اسات كاه آیاا سزالى كه در این رابطه به ذهن مى

كااه نرساایدن بااه جسااته یااا ایاانعاشااق بااا خواساات خااویش از معشااوق دورى مااى

هاااى خااطر سانتاى باههااى اساطورهقوجاود آمادن عشادنباال آن باهمعشاوق و باه

هااى اى و ساایر بهاناهغلط، ناابرابرى جنساى، اختالهاات طبقااتى، تعصابات قبیلاه

ز مجناون   برای مثال آیاا پادر لیلاى اى و قوانین ظالمانه اجتماعى بودهاسرا یلبنى

كارده و كرده كه بیا دختر مرا بگیر و ببار و مجناون تشاكر ماىمرتباً خواهش مى

داشااته كااه هااراق لیلااى را بیشااتر از وصااالش دوساات دارد و تاارجیح ىاظهااار ماا

دهااد در هااراقش گریااه كنااد تاااا شاااعران بتواننااد باارایش شااعر گفتاااه و از آن مااى

 اسطوره بیاهرینندت

كوه و ندومى گفت: شاید این اعتراضات به اله خاطر عالقه بیش از حد ما به ش 

ان د كه اوضاع زیاد هد به سامدهیباشد براى همین هد است كه ما گاه ترجیح مى

 نباشد تا ما بتوانید غرمان را بزنید و شكایت از روزگار را سر دهید.

ماان را حفا  اولى گفت: اگر چنین باشد باید شرایط حااكد بار جامعاه اماروزى

كنید، چراكه باا برقارارى امنیات و عادالت اجتمااعى و آزادى، مواناع وصاال نیاز 
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وجود خواهاد آماد و اى دیگر بههاى اسطورهشقشود. در این صورت نه عكد مى

نه دیگر موردى براى شكوه و گالیه. به این ترتی ، بخش عظیماى از اشاعار ماا 

وهایى او، التما  براى دیادن گوشاه نیز كه به ناله از هراق معشوق، زارى از بى

پرداخاات، طااراوت و اباروى او، لعاان و نفاارین بااه رقیاا  و ایاان قبیاال مسااا ل مااى

 شوند.خود را از دست داده و از دایره مصرف خارج مىتازگى 

 راه دیگرى براى نشان دادن عشق

ه و ایرانى به خاارجى گفات: ماا معماوالً عاادت نادارید احساسااتمان را اباراز كارد

داریااد بااا مااان را نساابت بااه كسااانى كااه دوستشااان مااىماننااد شااما مهاار و عالقااه

 صراحت نشان دهید.

ههمیاد كاه چاه كساانى دوساتتان شاما چگوناه ماى خارجى با تعج  پرسید: پاس

 یابند كه شما دوستشان دارید دارند یا دیگران چگونه در مى

ایاد، ایرانى پاسخ داد: خیلى ساده، ما بر مر  آنان كاه خیلاى دوستشاان داشاته

اناد بار مار  ماا كناید و دیگراناى كاه ماا را زیااد دوسات داشاتهگریه بیشترى ماى

 بیشتر خواهند گریستت

 شود... یادش به خیرى مىو

ید، اید كه بسایارى از ماا در هار مقطعاى از زنادگى كاه باشاآیا تاكنون توجه كرده

ماان شاكایت خواهد آن دوره زودتر تماام شاود. در بیشاتر دوران زنادگىدلمان مى

ماان از حال دارید و براى تمام شادن آن كاه در واقاع تماام شادن قسامتى از زنادگى

 ن عبارات برایتان آشنا نیستند كنید. ایاست دعا مى

 شویدتكى از دست این مدرسه رهتن راحت مى

 خدا كند این دانشگاه تمام شود تا ما راحت شویدت

 خدا كند ازدواج كنید و سر و سامان بگیرید و... پس از سامان گرهتن:

 ها بزر  شوند و ما راحت شویدتشود این بچهكى مى

 امان برسند تا ما نفسى بكشیدتها به سر و سشود این بچهكى مى
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و وقتاى هماه آنچااه را كاه خواساته بااودید صاورت گرهات و مااا راحات شاادید، 

اناد و آن هایماان سانگین شادهسو، سارمان طاا  و گاوشكمرمان خد، چشممان كد

 كند:وقت است كه سب  و مدل غر زدن و ناله كردنمان به این شكل تغییر مى

 رهتیدتیادش به خیر آن موقع كه مدرسه مى

 یادش به خیر وقتى كه دانشجو بودیدت

 یادش به خیر وقتى كه تازه ازدواج كرده بودیدت

رهتناد هامان كوچ  بودند و از سر و كول ماا بااال ماىیادش به خیر وقتى بچه

 و یادش به خیر....

 نگران اینها نباشیی

ماااادتى از آماااادن و سااااكونتمان در خااااارج از كشااااور نگذشااااته بااااود كااااه روزى 

هاا زر  تلفن كرد و پس از سالم و احوالپرسی از من پرساید: ایان خاارجىمادرب

 كنند  گفتد: مقصودتان چیست براى باز شدن دلشان چه مى

خاوان خبار رویاد یاا یا  روضاهگفت: آخر ما وقتى دلمان بگیرد به مساجد ماى

خواساتد باداند كنید تا دلمان بااز شاود. ماىكنید و ی  گریه درست و حسابى مىمى

كنناااد  گفاااتد: ناااه هااا هاااد باااراى بااااز شااادن دلشاااان از همااین روش اساااتفاده ماااىآن

مادربزر  روش اینها براى بااز شادن دلشاان یا  مقادار جز اى باا ماال ماا هارق 

 دارد، شما بهتر است نگران اینها نباشیدت

 وى شعر تَر انگیزد خاطر وه حزیس باشی

دست گرهتاه و ه بود بههاى ایرانى را كه به تازگى در سیدنى چاپ شدكتاب ترانه

هااااى قاادیمى كاااه بااا اشااتیاق مشاااغول ورق زدن آن بااود و شااادیداً در بحاار ترانااه

كاارد، غارق شااده باود كااه ناگهاان ماننااد ارشامید  كااه از خااطراتش را زنااده ماى

شوق كشف ی  قانون هیزیكى از حمام بیرون دوید، از اتاق بیرون پرید و رو به 

نها بسیارى از اشاعار ماا گلاه و شاكایت و من كرد و گفت: خیلى عجی  است نه ت

كوه موزون و قاهیه هایماان نیاز شارح هاراق دار اسات، بلكاه بیشاتر تراناهناله و ش 
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 وهایى، درد جدایى و...است و اش  و آه و شكایت از بى

خااواهى بگااویى داناد حتماااً ماىكااند گفات: مااىوقتاى دیااد باا حیاارت نگااهش مااى

اى كاه هقار دسات در دسات خیازد و در جامعاهشعر و ترانه شاد از دل شاد برماى

 عدالتى داده است، دل شاادى نیسات و چاون ساكوت مارا دیاد گفات: اماا باد نباودبى

ر اگر كسى تحقیقى كامل و جامع در رابطه با ا رات شارایط اجتمااعى ماا بار شاع

 داد.مان انجام مىو موسیقى

اصاار و بعااداً وقتااى از روى كنجكاااوى ساارى بااه چنااد كتاااب از شاااعران مع

ون متقادمانى كاه در اختیاارم باود زدم آنهاا را مملاو از واژگاان سااده و مركباى چاا

وهاایى، ناله، مر ، رنى، سوز، آتش، آه سحر، نالاه شا ، آتاش جادایى، رناى باى

 بار، شكوه از جفا، سوز ت ، اش هاى محنتا ر، شمع سحر، نالهسوز دل، آه بى

با ، سااوز جگار، دسات ماار ، قاارار، امیاد عهاااى انتظاار، دل باىحسارت، شا 

یاز در نسكوت گران، آتش آه و... دیدم. با خود اندیشیدم كه نكند ماا در ایان ماورد 

اى كاه در آن از یا  طارف شارایط نابسااامان ایاد، دایارهاى اسایر شادهدایاره بساته

آورد و از وجااود مااىاجتمااعى نگاااه منفااى و برخاورد انفعااالى در شاااعران ماا بااه

همان نگاه و احساا  یاأ  را از طریاق اشاعار خاود باه طرف دیگر شاعران ما 

ه طاور حاتد بایاد راه خروجاى از ایان دایاركنند  باههاى بعد از خود منتقل مىنسل

 ناامیدى و حرمان به دنیاى امید و تالش و تكاپو وجود داشته باشد.

 درمان دواستگریه بر هر درد بى

ن دردهاا و تخلیاه هشاارهاى گویند گریاه و خناده هار دو باه ناوعى باعا  تساكیمى

رساد، باا توجاه باه ناوع و شادت درد در جواماع شاود، اماا باه نظار ماىروانى مى

 Laughter is the bestدو بیشاتر توصایه شاود. عباارت مختلف، به یكى از این

medicine  در كشااورهاى غربااى بیشااتر « خنااده بهتاارین داروهاسات»باه معناااى

دانید. را دوای هاار درد بای درماان ماای کاه ماا گریاهخااورد، در حالیباه گاوش ماى

طبیعای اسات وقتاای ماردم نگاران هاارداى خاود هساتند، وقتاای باراى بیمارشااان در 
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هاا تخاات خاالى وجاود ناادارد، وقتای كساانى كااه در پشات میزهاا بااراى بیمارساتان

شاود و كنناد، وقتای حقشاان پایماال ماىاند بار آنهاا اعماال قادرت ماىخدمت نشسته

ن آناان را باه خندیادن توصایه کارد. در ایان جواماع نفارین توادادرسى نیست، نمی

اى دیگاری اساات کاه شاااید تنهاا هایااده آن بوجاود آوردن نااوعى آرامااش نیاز حربااه

 روانى در مظلوم باشد، به امید مستجاب شدن آن.

 همیشه چیزى وم است

كاند، جااى مان اینجاا نیسات، مهاجر اولى گفت: مان در ایان كشاور غریا  چاه ماى

 هاى خودم باشد.زبانام و بین هدخانه من باید در

مهاااجر دوم بااه او چنااین دلاادارى داد: غصااه نخااور، امثااال ماان و تااو در ایاان 

كشور و كشورهاى دیگر كد نیستند. هر كس به هر دلیلى هد كه وطانش را تار  

 كناد، چیازى كاد دارد. آن كاس كاه تنهاا آماده اساتكرده باشد، باز هد احساا  ماى

كنااد كااه بااا هامیاال آمااده تصااور مااىاش اساات. آنتنهااایى كنااد علاات غمااشهكاار مااى

جاا كاار و كناد آندوستانش را كد دارد. كسى كه باا هامیال و دوسات آماده هكار ماى

كناد چیازى در بار بهترى داشت و آن كس كه همه اینها را دارد، باز احساا  ماى

 اعماق وجودش گمشده است و دلیلش نیاز ایان اسات كاه اینجاا مانناد یا  اساتخر و

وطان مانناد یا  دریاسات. انساان ممكاان اسات هنگاامى كاه در دریاسات، حتاى بااه 

 واندازه طول ی  استخر نیز شنا نكند، اما احساا  در دساتر  باودن دریاا حاال 

 هواى دیگرى دارد.

مهاجر دیگرى گفت: براى من وطن نابسامان مانناد داشاتن هرزنادى معلاول و 

بارى و هنگاامى دیادنش رناى ماىالعالج است كه هنگامى كه در كنار توسات از 

شاود. پاذیرهتن یا  كشاور پیشارهته باه جااى وطان كه نیست دلت برایش تنی ماى

مانند قبول كردن بچه سالد، باهوش و زیبااى شاخص دیگارى باه هرزنادى اسات. 

و اانسان هر قدر هد این هرزندخوانده را دوسات داشاته باشاد از عشاق و نگراناى 

 شود.د چیزى كاسته نمىنسبت به هرزند بیمار و معلول خو
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 ن سى و عواچب آن شكسته

 توانست كارى درخور دانش و تجرباه خاویش گیار بیااورد. كرد نمىهر چه مى

ى شنا  باود و مانظد، هعاال باود و خاالق، تجرباه كااهباسواد بود و باهوش. موقع

ر نیز داشت. تمامى این صافات را اساتادانش در زماانى كاه دانشاجوى آنهاا باود د

هاا را در جااوف نامااههااایى بارایش برشامرده بودنااد و او ایان توصایهناماهتوصایه

 گذاشت.تقاضاى كار خود مى

پااس از مشاااوره بااا كارشناسااان امااور كاریااابى معلااوم شااد كااه علاات اصاالى 

اى اسات كاه خاود نوشاته و نااموهق باودن او در باه دسات آوردن كاار، تقاضاانامه

اى گوناه اشاارهنامه خاود ناه تنهاا هایعگذارد. ظاهراً او در روى بقیه مداركش مى

كارد، بلكاه باا تواضاع بایش از حاد خاود هاى علمى و شخصى خود نمىبه توانایى

هاایش خبار ناماهكرد، با این اطمیناان كاه توصایهرا كمتر از آنچه بود، معرهى مى

اش نفساىكاه امتیاازى نیاز باراى شكساتهعاالوه ایاندهناد؛ باههااى او ماىاز قابلیت

مى نویسد باه تمااهایى كه مىشودت به او پیشنهاد شد كه در تقاضانامهىنصیبش م

هااا و اناد، اشاااره کنااد و اگار مهااارتهاا در مااورد او نوشااتهنامااهآنچاه در توصاایه

ر هااى دیگارى نیاز در خاود سارا  دارد، آنهاا را نیاز ذكار كناد، چراكااه دتواناایى

هاا ناماهاسات و توصایهاینجاا آنچاه خاود او بگویاد، باراى مادیر و كارهرماا حجات 

شاوند كاه شااخص باه آنچاه در آنهااا نوشاته شااده ماوقعى از ارزش برخاوردار مااى

 معترف باشد.

اى تهیاه كارد و در آن نماود، ناماهاز آن پس، هر چند برایش بسیار سخت ماى

هااا و تجاااربى كااه داشاات، اشاااره نمااود و در ماادت هااا، مهااارتبااه تمااامى قابلیاات

 دانش و تجربه خویش به دست آورد. كوتاهى موهق شد، كارى درخور

 

*** 

 

هااى بشارى ناوعى هضایلت محساوب اماا چارا تواضاع كاه در تماامى هرهنای
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 شود، مانع یاهتن كار این هموطن شده بود مى

ایان  ،کاردن ماا در جواب این سزال باید گفت كه خصوصایت اهاراط و مبالغاه

هایمااان هضاایلتهضایلت بساایار زیباااى هرهنگااى را نیااز مانناد بساایارى دیگاار از 

دیگرگونه و از محتواى واقعاى خاویش خاالى كارده اسات؛ بادین معناا كاه تواضاع 

كه به معناى بزر  ندیدن خود است به كوچ  كردن و حقیر شامردن خاود تبادیل 

چناان سرشاار شده است. تواضع یعنى این كه هرد از معرهات، داناش و آگااهى آن

ه نیاازى باه هخرهروشاى باه و سنگین شود و باه غنااى دروناى برساد كاه دیگار نا

قاات دیگااران و جلاا  توجااه و تأییااد آنااان داشااته باشااد و نااه تمااایلى بااه آن. در حقی

ه خاود توانایى علمى و مادى بایستى به توانایى معنوى یعنى تواضع بینجامد ناه با

شاود كاه ماا دریچاه هكار و ذهان برتربینى و خودشیفتگى. تواضع علمى باع  مى

ات و عقاید دیگران باز بگذارید. عباارت درخات هار ها و نظریخود را بر حرف

 تر است، مثالى است براى نشاان دادن چگاونگى تواضاعچه پر بارتر است اهتاده

گونااه كااه درختااان پاار بااار اهتاااده رساااند كااه همااانسااادگى ایاان معنااا را مااىو بااه

شاود؛ شوند انسان نیز اگر پر بار باشاد، خاواه نااخواه مانناد درخات اهتااده ماىمى

اى هروشاد. اماا متأسافانه عادهیعنى به خاود مغارور نشاده و باه دیگاران هخار نماى

تاار عباارت هاوق را كماى پاس و پایش كارده و باه صاورت: درخات هار چاه اهتااده

 خوانناد و باراى نشاان دادن باار خاود تظااهر باه اهتاادگىاست، پربارتر اسات ماى

نچاه ود را بار عكاس آكنند؛ بدین معنا كه خود را حقیر و كوچ  نموده و گاه خمى

كاه تاالش در پرباارتر كااردن دهناد؛ یعناى بااه جااى ایاندارناد و هساتند، نشاان ماى

كنناد تاا نشاان خویش كنند تا به لحاظ معنوى اهتااده شاوند، تظااهر باه اهتاادگى ماى

زى دهند كه پربارندت و از این نكته غاهلند كاه حتاى در ماورد درخات همچناین چیا

 هایش به لحاظخت پربارى با احتمال زیاد شاخهصادق نیست؛ به عبارتی هر در

 اى دلیلاى ناداردشود، اما هر شاخه خد شاده و اهتاادهقوانین هیزیكى خد و اهتاده مى

ا كه پر بار باشد، چراكه ممكن است شاخه ضعیف باوده و در ا ار بااد خاد شاده یا

 پرنده چاقى روى آن نشسته باشد.
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 ر دنى پس از ی  بح  كوتاه علمى دروزى یكى از استاداند در دانشگاه سی

اى داشاتد تشاویق كارد، گاویى خاطر دركى كه از مسائلهام مرا بهزمینه تخصصى

كاه انتظاار آن را نداشاتت و مان بار طباق عاادت هرهنگاى خاود باه جااى تشااكر و 

بیند، من كاه تأیید او )كه بین اینها بسیار رسد است( گفتد كه چشمانتان قشنی مى

 انگیزى به من كرد و براسا  این اصل كاه هاراو نگاه حیرت داندت وچیزى نمى

یان شناساد و در گفتاارم صاداقت دارم دچاار اچه باشد، من خود را بهتر از او ماى

هماین خااطر باراى مان اظهاار تأساف شبهه شد كه در مورد من اشاتباه كارده، باه

 نموده و با معرهى چند كتاب به من توصیه كرد كه بیشتر مطالعه كند.

 

شاود در مشكل این سوتتفاهمات كاه معماوالً از تفااوت دو هرهنای ناشاى ماى

ایااد، رهااع و رجااوع دانااید چگونااه آنچااه را كااه گفتااهاینجاساات كااه پااس از آن نمااى

گفاااتد: نگاااران نباشاااید حاااق باااا شاااما باااود در نمااایید، چراكاااه ماااثالً مااان بایاااد ماااى

گفاتد د باه او ماىدانیاد. مان بایاپرسید: پس چرا گفتید چیازى نماىصورت او مىاین

نفساى را بارایش توضایح نفسى بود، ساپس بایساتى شكساتهكه این كار من شكسته

د شاكنید، ممكان باوپرسید به چاه دلیال نفاس خاود را ماىدادم و آن موقع اگر مىمى

ز مجبور به ایراد چند ساعت سخنرانى هرهنگى و تاریخى بشاوم. چناین باود كاه ا

و اساوادى خاود از ها را باراى مقابلاه باا باىتوصیه او تشكر نموده و لیست كتاب

كاند  گرهته و با خود عهد كردم كه اگر اینها مرا در موردى تشویق كردناد، تشاكر

شاوند و هاد و نفسد را هقط براى هموطنانمان بشكند كه هد متوجه پربارى من مى

 دانند چگونه شكستگى آن را بند بزنندتمى

 ىهس توانا، جسم توانا

اى را دیادم كاه از شادت كهولاات هروشاگاهى شاخص سااالخورده گفات: دیاروز در

طاورى كاه صاورتش كاامالً رو باه زماین باود. چنادبار كمرش دو تا شده بود؛ باه

Telegram.me/AVAYeBUF

www.AVAYeBUF.wordpress.com

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


 329 باب سوم /

خواستد بروم و از او بپرسد كه احتیاج به كم  دارد یا خیر، ولى هر باار چیازى 

 در دروند مانع این كار شد. دلیلش را پرسیدم و او در جوابد چنین گفت:

ام، ام در ایاان كشاور شاااهد بااودههاایى را كااه در ماادت زنادگىاساتش صااحنهر

هاا دو وجود آمدن چنین ذهنیتى در من شاده اسات. ماثالً در اكثار اتوباو باع  به

تارین محال بااه در ورودى اتوباو  را بااه صاندلى پشات ساار رانناده و در نزدیاا 

انى كاه ساالخوردگ اناد. بارهاا شااهد باودماهراد ناتوان و یا معلاول اختصااص داده

در  ها تا اواساط اتوباو  رهتاه واند و بدون توجه به آن صندلىوارد اتوبو  شده

بو  ام كه كسانى در اتواند. بسیارى از مواقع نیز شاهد بودهجاى دیگرى نشسته

اناد، اماا آناان بلند شده و صندلى خود را به سالخوردگان یا معلوالن تعارف كارده

اناد. كاه مشاكلى ندارناد همچناان ایساتادهكاردن و گفاتن ایان قبول نكرده و باا تشاكر

هماین ماوارد باعاا  شاد كااه مان باراى پیشاانهاد كما  بااه آن شاخص سااالخورده و 

ه ناتوان دچار تردیاد شاوم، چراكاه تصاورم بار ایان باود كاه ایان كاار را تاوهین با

عزت نفس خاود تلقاى خواهاد كارد. ساپس پرساید: آیاا علات ایان پدیاده در ساالمتى 

 است اینه

چنااان سااالد آن 90و  80رسااد كااه انسااان در ساانین باااالىگفااتد: بااه نظاار نمااى

و قباااراق باشاااد كاااه از كمااا  دیگاااران خوشاااش نیایاااد. باااا توجاااه باااه تجرباااه و 

كاااند ایاان هااد مثااال ام، هكاار مااىشااناختى كااه ماان از ایااان جامعااه بااه دسااات آورده

ن بساایارى خصوصاایات دیگاار ریشااه در نااوع تربیاات اینهااا داشااته باشااد. در ایاا

شاااود. روى پااااى خاااود اى تلقاااى نماااىجامعاااه ضاااعف و زباااونى چیاااز پساااندیده

هاااى خااویش متكااى بااودن و اسااتقالل هااردى خااویش بااودن، بااه نیروهااا و قابلیاات

را در هااار شااارایطى و تاااا آنجاااا كاااه مقااادور اسااات حفااا  كاااردن ارزش قلماااداد 

شاااود. شااااید هماااین ناااوع نگااارش باااه زنااادگى كاااه از زماااان كاااودكى باااا آن ماااى

نااد باعاا  ایجاااد اعتماااد بااه نفااس و ذهنیاات قااوى در اینهااا شااده و یابپاارورش مااى

ایاان ذهنیاات قااوى در وضااع جساامانى آنااان نیااز تااأ یر گااذارده اساات. ایاان خااود 

سااال طااول عماار اضاااهى را كااه 20ممكاان اساات یكااى از عااواملى باشااد كااه ایاان 
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باااه دلیااال تغذیاااه خاااوب و بهداشاااات، نصیبشاااان شاااده بتوانناااد روى پااااى خااااود 

ناادانى باار دیگااران نباشااند و ایاان درساات عكااس آن چیااازى بایسااتند و سااربار چ

هااای اسات كااه مااا در جامعااه خااود شاااهد آن هسااتید. باارای مثااال وقتاای بااا واکنش

گوناااه خاااود یاااک حاد اااه کوچاااک ماااثالً زماااین خاااوردن کودکماااان را باااه اهراط

تأكیاااد بااایش از انااادازه در احتااارام  باااا کنید یااااای در چشاااد او تبااادیل مااایهاجعاااه

ردگان و همچناااین تاارحد باار ضاااعف و بیمااارى آنااان باعااا  گذاشااتن بااه سااالخو

كااه اهااراد هااد در جهاات كساا  احتاارام، زودتاار از موعااد بااه اسااتقبال  یدشااومااى

 پیرى بروند و هد در جهت جل  ترحد، تظاهر به بیمارى کنند.

 تر ا  بار منتبار مانت سبك

ا استن و پشت پااید كه در ادبیات ما تا چه اندازه به قناعت و نخوحتماً توجه کرده

زدن به دنیا در جهت حف  شأن و غرور انسان توصیه شده است، ماثالً شااعرى 

دهاد بار خاورا  چارب و پااره خاود را تارجیح ماىچون سعدى نان خش  و لباا 

 لبا  نرم و گرمى كه قرار است با منت ارزانى او شود:

 بااه نااان خشاا  قناعاات كنااید و جامااه دلاااق»

 

 «منات خلااق كاه باار محناات خاود باه كااه باار 

پساندد كاه نیز منت كشیدن از اهراد هرومایاه و پسات را تاا جاایى نماى و حاه  

 كیلو طال دست به آن بزند: 300شود حتى به ازاى دریاهتحاضر نمى

 درقناعت كوش و زین دنیاى دون بگذر چو حاه »

 «ارزدكه ی  جو منت دونان به صد من زر نمى

 

 ما در كشورهاى غربى اصالً حرهى از این مسا ل نیست.ا

 توانااد ریشااه در ایاان واقعیااات داشااته باشااد كااه چااون سیساااتدایاان تفاااوت می

اناااد، حمایاات و دساااتگیرى از کردهامنیاات ماااادی مااردم را تااأمین نمی ،اقتصااادی

شااده كااه توانااایى مااالى بیشااترى اهاراد هقیاار و نااادار برعهااده مردمااى واگااذار مااى

پیشااه كننااد و شااده كااه قناعتد و در عااین حااال بااه هقاارا هااد توصاایه مااىانااداشااته
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بااراى دریاهاات كماا  اضاااهی دساات پااایش هاار كسااى دراز نكننااد؛ در حااالى كاااه 

هااا خااود مساائول هااراهد آوردن حااداقل زناادگى بااراى در كشااورهاى ماادرن دولاات

شهروندانشااان هسااتند. باادین ترتیاا  كااه دولاات از همااه اهااراد جامعااه باار مبناااى 

هاااا را خااارج بهداشااات و گیااارد و ایااان مالیااااتر آمدشاااان مالیاااات ماااىمیااازان د

كناد. بااه آماوزش و بیمااه بیكاارى و سااایر حاوایى قشاار محتااج تااری از ماردم مااى

كشاااد كاااه شاااود؛ یعناااى كساااى محنتاااى نماااىایااان طریاااق غااارور ماااردم حفااا  ماااى

كشااد كااه بااه خاااطر مجباور شااود بااه زیاار بااار منتااى رود و كساى گرساانگى نمااى

 تن از عزت نفس خویش شود.آن مجبور به گذش

 توانگرى به چناعت یا توانگرى به بداعت

بدون ش  زندگى امروزى همگى ما به نوعى به پول وابسته است. پاول باه دلیال 

اى چون غذا، مسكن و پوشا  به انسان احساا  امنیات و برآوردن نیازهاى اولیه

و عادم وابسااتگى كناد. ایان اساتقالل اساتقالل داده و شاأن و غارور او را حفا  ماى

خود نوعى توانگرى و قادرت اسات، چراكاه ضاعف در وابساتگى اسات و ریشاه 

ها در وابستگى مادى است، چه در سطح هاردى و اجتمااعى بسیارى از وابستگى

تواناد منجار باه و چه در سطح جهانى. این وابستگى در هر ساطحى كاه باشاد ماى

 1بسیارى از مفاسد اجتماعى و اخالقى گردد.

 

*** 

 

                                                 

هااى غلطااى هاا و طرهاداران خاام آنهاا باا برداشاتكننادگان بعضاى از ایاد ولوژىمتأسافانه معرهاى. 1

اناادوزى هااایى كااه اجاازه  ااروتهااا داشاتند بااه جاااى مخالفات بااا سیساتدگوناه ایااد ولوژىكاه از ایاان

ت و هاا، مطبوعاادادناد باه  اروت تاختناد و اهاراد  روتمناد را از طریاق نوشاتهرویه به اهاراد ماىبى

هاا موجاوداتى نادرسات و بعضااً خیانتكاار باه جامعاه معرهاى كردناد و ایان اساتنباط غلااط را در هایلد

وجااود آوردنااد كااه شاارف و درسااتى و انسااانیت در هقاار بااوده و  ااروت عاماال شاارارت و اهااراد بااه

 خیانت و هساد است.
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هاااى گلسااتان ر ادبیاات مااا بااه قناعاات تأكیااد بساایار شاده، حتااى یكااى از بااابد

سعدى به این هضیلت اختصاص یاهته است. اماا عادم در  صاحیح از ایان صافت 

نیكو و ارزشمند به عدم رشد و خالقیت اهراد و در نتیجه عدم پیشرهت جامعاه ماا 

تواناد دالیلاى نماىانجامیده است. در توضیح این مطل  باید گفت كه گاهى هرد باه 

كار كرده یا باازده كاارى چنادانى داشاته باشاد، در ایان صاورت اگار ایان هارد باه 

آنچه دارد، قانع نباشد؛ عالوه بر رنى درونى ممكن است تان باه ذلات داده و آنچاه 

خواهااد یااا از طریااق دریااوزگى یااا دزدى و تجاااوز بااه حقااوق دیگااران را كااه مااى

بخاش اساات و آراساته بااودن باه چنااین جااتدسات آورد. قناعاات در ایان مااورد نباه

هضیلتى یا تالش براى كس  آن )اگر كس  كردنى باشد( بسایار ارزشامند اسات. 

پارورى اى باراى تاناما اگر كسى قادر به كار كاردن باشاد و قاانع باودن را بهاناه

قارار داده و اوقااات خااود را بااه بطالاات بگذرانااد )منظااور نداشااتن تولیااد هكاارى و 

نیسات. ایان ناوع گااذران زنادگى ناه تنهاا در زنادگى هارد كااه در  خادمات( پساندیده

زنادگى خااانواده و اطراهیاان او نیااز تاأ یر منفااى خواهاد گذاشاات؛ بخصاوص اگاار 

عنوان انسان نه تنها مسائول زنادگى خاویش و خاانواده قبول داشته باشید كه ما به

راحاال كنااید و در ماى كااه در آن زناادگى مااىخااود هسااتید، بلكااه در مقاباال جامعااه

تاار در مقاباال جهااانى كااه بااه آن تعلااق داریااد مساائولید. ارزش و زیبااایى پیشاارهته

قناعت در این است كه هارد قاانع باه تاالش و تولیاد پرداختاه و باا  ماره كاار خاود 

دیگرانى را حمایت كند كاه باه دالیال منطقاى و اصاولى قاادر نیساتند خاود از پاس 

کااه هقااط حاصاال قناعاات باشااد، زناادگى خااود باار آینااد. از اینهااا گذشااته تااوانگرى 

تواناد ماانع از دسات دراز كاردن شاخص قاانع توانگری محدودی اسات؛ یعنای می

گاااردد، اماااا ایااان هااارد هااار قااادر هاااد ساااخاوتمند، نیااا  سااایرت، جلااوى ایااان و آن 

هاا تواند باا دسات خاالى ایان هضایلتخیراندیش و عاشق همنوع خویش باشد، نمى

كااار یاا خادمتى باراى دیگاران باشاد. امااا را از قاوه باه هعال در آورد؛ یعناى منشاأ 

كاه باا انجاماد، یكاى ایانقناعت ی  شخص  روتمند به دو دلیل باه تاوانگرى او ماى

چشامى باا آناان رهاا نداشتن حرص مال و جاه از رقابت باا دیگاران و چشاد و هد
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توانااد از مااال و دیگاار ایان كااه ماى 1یابادشاده و بااه ناوعى آرامااش ذهناى دساات مااى

ر راه حال مشاكالت هاردى دیگاران اساتفاده كناد، بلكاه از طریاق خویش ناه تنهاا د

المنفعه به جامعاه نیاز خادمت احداث سد، مدرسه، بیمارستان و سایر كارهاى عام

 2آیااد.وجااود مااىنمایاد. در حقیقاات ایاان اساات آن تااوانگرى كااه باا داشااتن قناعاات بااه

شاكاهى  داشت، ماا شااهدگونه اگر در سطح كشورهاى جهان وجود مىقناعتى این

به این عظیمى بین كشورهاى هقیر و  روتمند جهان نبودید. متأسافانه ساردمداران 

طلباى آناان باعا  این كشورها نه تنها به ایان هضایلت آراساته نیساتند، بلكاه زیااده

راساتى وقتاى در كشاور هقیرتر شدن كشورهاى دیگر جهان نیز شده است. اما به

رهاى هقیر و غنى بین قشر مرهاه و تر از شكاف بین كشوخودمان شكاهى بزر 

قشار نااادار وجااود دارد و  روتمناادان مااا تالشاى در جهاات كااد كااردن ایاان شااكاف 

كنناااد، چاااه انتظاااارى از دولتماااردان و سیاساااتگذاران كشاااورهاى  روتمناااد نماااى

 توانید داشته باشید مى

 

هاى گونه وه عیم احساس مسئو یت چیرتهمان

ننگ بزرگى  هاى فقیر درد وجهانى در چبال ملت

                                                 

ه سیساتد مصاارهى عناوان یكاى از ماز رترین ابزارهااى مباارزه علیاتاوان باهاز ایان تاوانگرى ماى. 1

دارى در گارو تولیاد هار چاه بیشاتر اسات و این دلیل كاه حیاات سارمایهبه ،دارى استفاده كردسرمایه

هاایى هساتند كاه در بسایارى كننادگان هماان انساانخواهاد و مصارفكنناده ماىاین تولیدات مصارف

كاالهااى  چشامى و ناه نیازهااى اضاطرارى و حیااتى خریاداراز مواقع به دلیل حرص و چشد و هد

دارى باا آشانایى كامال از ایان ضاعف انساان اهاداف خاود را عرضه شده هستند. در حقیقات سارمایه

را داریاد در عماال بااا  باارد. متأسافانه بساایارى از ماا كااه در بیاان، ادعاااى مباارزه بااا آنباه پاایش ماى

ود دارد و كناید. باا نگااهى باه كاالهاایى كاه در منازلماان وجارویه خود، آن را تغذیه مىمصرف بى

 یابید.صحت گفتارم را در مى ،توانید زندگى كنیدبدون آنها نیز مى

نیاازى اسات از كااال گویاد: تاوانگرى باىخواجه عبدهللا انصاارى در كتااب رساا ل خاود چناین ماى. 2

و  داناى، ایان گادایى باود ناه تاوانگرىنه نگاهداشت و گوشوانى كاال، چو خود را محتاج چیزى مى

شاود. آنچاه را كاه نتاوانى ببخشاى مالا  تاو گوید: ..تمل  كامل تنها با بخشش ا بات مىمى آندره ژید

 گردد.... مى
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طاااور نیاااز احسااااس باااراى بشاااریت اسااات هماااان
مسئو یت نكردن ثروتمنیان یك جامعه در برابار 
مااااردم و وشاااااور خااااویش درد بزرگاااااى اسااااات. 

فراموش نبایی ورد وه احساس خوشب تى فردى 
 1بیون وجود خوشب تى همگان میسر نیست.

 

 فقط به خاطر ملت

ج از كشاور بااه كارهاااى اى بسایارى از كسااانى كاه خاااراولاى گفاات: توجاه كاارده

هااى هرهنگى مانند ایجاد هرستنده رادیاویى یاا دایار كاردن نشاریه یاا تشاكل گاروه

دارى پردازند، معموالً با اظهار این نكته كه هدف آنهاا پاساهرهنگى و سیاسى مى

ا  ه و گالیااه ازكو  و اشااعه هرهنای ایاران و خاادمت باه ملات و مایهن اساات و باا ش 

گذارنااد و طااورى حاارف ر هموطناان مهاااجر مااىساختى كااار، مناات آن را باار ساا

اناد و  انیااً اگار شود، اوالً آنها را مجبور باه ایان كاار كاردهزنند كه تصور مىمى

شاود و باه هرهنای و تااریخ آنها كارشان را تعطیل كنند، ملت و مملكت نابود می

گاردد. راساتى چارا بسایارى از ماا حتاى هاى غیار قابال جباران وارد ماىما آسی 

هاراد با خواست باطنى خود كارى را انجام دهید، منت آن را بار سار هارد یاا ا اگر

بارم یاا كاند لاذت ماىمان از كاارى كاه ماى»گذارید. گویى بیان عبارات دیگرى مى

در هرهناای مااا چناادان معمااول یااا پسااندیده « كااندباراى دل خااودم ایاان كااار را مااى

 نیست.

از سار اجباار یاا تحات  هایماان را بیشاتردومى گفت: از بس خادمات و محبات

                                                 

خاواهد، ماان بختاى دیگاران بنیااد شاود نماىگویاد: مان ساعادتى را كاه باار روى تیارهماى آنادره ژیاد. 1

خاواهد، اگار جامااه پوشایدن مان بااه بهااى برهنگااى  روتاى را كاه دیگاارى از آن محاروم شاود نمااى

دهااد برهناه بماند.....خوشابختى ماان در اهازودن خوشابختى دیگااران تارجیح ماى ،دیگارى تماام شااود

هااى زمیناى، هماان، ص )ما اده.است. من براى خوشبختى خاویش باه خوشابختى همگاان نیازمنادم 
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ایاد، در كارهاایى هشار یا به خاطر رودربایساتى و نرنجانیادن دیگاران انجاام داده

دهاید، باه دنباال شاخص نیز كه با میل و اراده و براى نفع یاا لاذت خاود انجاام ماى

گردید كه در نفع و لذتمان شری  باشد و ما بتوانید منتش را بر گاردن دیگرى مى

كاااار در خااود احساااا  هداكارى،گذشاات و آراماااش وجااادان  او گذاشااته و باااا ایاان

نااوعى « بااراى ماان و بااه خاااطر خااودم»هااایى چااون نمااایید؛ بخصااوص كااه گفتااه

اساات كااه در هرهناای « دیگاار خااواهى»كنااد و ایاان مغاایر خودخاواهى را القااا مااى

 سنتی ما ی  هضیلت شمرده شده است.

*** 

اشاد كاه ماا بااه در  تواناد نیااازى ببایاد گفات یکای از دالیال مناات گذاشاتن ماى

دانى خدماتمان از طرف دیگران دارید. متأسفانه از آنجایى كه بین ما تشكر و قدر

ده ها و اهراد بسیار نزدی  رواج چندانى ندارد، این نیاز برآوربخصوص از خودى

ه این بهایشان را به ر  یكدیگر بكشند. كند كه محبتنشده و اهراد را گاه مجبور مى

ز اشود، مردان پس از ازدواج منت كارهایشان اعد موالً دیده مىدلیل است كه مع

گذارند؛ باه نحاوى كاه گاویى در زماان تجارد شغل و... را بر سر همسرانشان مى

خویش از صبح تا ش  زیر سایه درختان یا در زیر گرماى مطبوع خورشید دراز 

اند و زنان نیز دادهىاند یا مشت و مالشان مزدهگان آنها را باد مىهكشیده و ندیممى

برناد بار سار منت تغذیه و تیمار هرزندانشان را با وجود لذتى كه از ایان كاار ماى

كنناد بار ساار گذارناد و هاردوى آنهاا نیاز مناات هار كاارى را كاه ماىشاوهران ماى

 اید که:هرزندانشان. برای مثال بسیاری از ما شاهد بوده

انااد بااراى آینااده گرهته اگاار والاادین تصاامید بااه مهاااجرت بااه خااارج از كشااور

 هرزندانشان است.

 اگار نخواساتند یاا نتوانساتند مهااجرت كنناد بااز باه خااطر هرزندانشاان اساات،

 شود.چراكه هرهنی غرب باع  هساد و تباهى آنها مى

هاا شااهد خواهناد بچاهشوند به این خاطر اسات كاه نماىاگر از یكدیگر جدا مى

 جنی و جدالشان باشند.
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ه خااطر ایان اسات كاهاتشاان نتوانساتند از هاد جادا شاوند باهاگر با وجاود اختال

 ها از داشتن كانون خانواده محروم شوند.خواهند بچهنمى

شاود، اگر خسیس هساتند و دسات و دلشاان باه خارج كاردن پاول راضاى نماى

 كنند.گذارى مىگویند كه براى آینده هرزندانشان سرمایهمى

خواهنااد از آورنااد، ماىدریاا باار ماىاگار ولخرجناد و نیاااز هرزندانشاان را بااى

 اى بارآمدن آنها جلوگیرى كنند.عقده

دهناد، اگار بداخالقناد و باه هرزندانشاان ساخت گرهتاه و خشاونت باه خارج ماى

 خواهند آنها را تربیت كنند.خاطر این است كه مىبه

اخالقنااد و حااال و حوصااله درگیاارى ندارنااد و و باااالخره اگاار زیااادى خااوش

 كنناد كاه ایان نااوعخواهناد بكنناد، اساتدالل ماىانشاان هار چاه ماىگذارناد هرزندماى

 تر است.تربیت براى پرورش شخصیت اطفال مناس 

 

 وجود آمین احساسمنت گذاشتس بر فر نیان باعم به

ر ـان را به خهـگناه در آنها شیه و سالمت روانش

 انیا د.مى

 خواستم، شما اصرار وردییمس نمى

ام، ایان اسات کاه کاه باین هموطناان مقاید مشااهده کاردههایی یکی دیگر از ویژگی

وقتاى یاا  كااار جمعااى بخصااوص از نااوع غیرانتفاااعى آن در پاایش اساات، كمتاار 

دارد، حتاى اگار هاد عالقاه باه آن كسى تمایل خویش را باراى همكاارى اعاالم ماى

خواهناد کاه باا را در خاود سارا  داشاته باشاد. اکثاراً میكار داشته و هاد لیاقات آن

تواناد ایان باشاد و خواهش دیگران انجام کاار را برعهاده بگیرناد. علات میتقاضا 

که اوالً در هرهنی ما درخواست چیازى حتاى اگار در حاد مسائولیتى باراى كما  

یارى به مردم باشد پسندیده نبوده و دور از شأن است و  انیااً اظهاار عالقاه و هد

بیااورد كااه شااخص  وجااودباه انجااام كاارى نیااز ممكان اساات ایان سااوتتفاهد را باه

كاه مان مند به مطرح كردن خویش است که آنهد مذموم است.  الثاً گفاتن ایانعالقه
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شاود و مخاالف تواضاع آدم الیقى براى این كار هستد نیز خودستایى محسوب مى

شاود. رابعااً ایان عمال نفسى است كه در هرهنی ما ی  ارزش تلقاى ماىو شكسته

اى بااراى ا بااات عاادم بااول مساائولیت عاادهایاان خطاار را در پااى دارد كااه پااس از ق

كاه باا اصارار لیاقت او، شروع به كارشكنى در كارهاا كننادت مهمتار از هماه ایان

تااوان دیگاران مسائولیت كاارى را قبااول كاردن ایان حسان را دارد كااه ناه تنهاا ماى

هاا باه خاوبى بار منت آن را بار سار دیگاران گذاشات، بلكاه اگار از پاس مسائولیت

 خواستد شما اصرار كردیدتد من نمىبگویی توانیدنیامدید مى

 چیرت اینها یا ضعف ما

هااا( ها( ناشااى از قاادرت اینهااا )غربیماناادگی مااا )شاارقیها معتقدنااد عق بعضاای

 دنباال آن مصاایبىهاا و باههاا، جنایاست؛ به این دلیل كه در پشت بیشتر توطئاه

تاوان را ماى هااآیاد، جااى پااى ابرقادرتكه بر سر كشورهاى در حال توسعه ماى

 دید.

یاا تواند ناشاى از ضاعف ماا باشاد  آسوال این است كه آیا قدرت اینها نیز مى

دنباال علتاى خاارجى واقاع در پاى هار شكساتى باهماید كه در اكثر ما عادت نکرده

د. یعنى كسى یا چیزى بگردید كه بتوانید تمامى تقصایرات را بار گاردنش بگاذاری

گاذرد كااه شااید مقاادارى از ز خاطرمااان ماىحتاى در حاوادث تاااریخى نیاز كمتار ا

هاى اجتماعى و عادم پیشارهت ماا در خاود ماا هاى پى در پى نهضتعلت شكست

 باشد.

 اعتقاد به شان 

معموالً هر حاد ه یا اتفاقى را كه به طور مستقید یا غیرمساتقید در جهات مصاالح 

و شهر دلخاواه و مناهع انسان پیش بیاید مانند یاهتن شغل مورد عالقه در مزسسه 

یا مالقات عزیزى در جاایى كاه اصاالً انتظاارش را نادارید و... باه شاانس تعبیار 

كنید و اگر در جهت مخالف خواسته هرد باشاد باه بدشانساى. اعتقااد باه شاانس مى

و تصادف بین مردمان تمامى جوامع وجاود دارد و باه هماین خااطر هاد اسات كاه 
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رساد كاه تاوان یاهات. اماا باه نظار ماىىها ممعادل واژه شانس را در تمامى زبان

اى بااا در جواماع ماادرن نااوع و میاازان اعتقاااد بااه شاانس تااا اناادازه قاباال مالحظااه

كه رهاه اقتصادى و امنیت اجتمااعى حااكد جوامع سنتى متفاوت باشد. توضیح این

هاى راضاى و شااد و ترى را براى پرورش انسانبر جوامع مدرن محیط مناس 

كند. وجود اهاراد نابااب در چناین جاوامعى را جاز النفس آماده مىدر ی  كلمه سلید

به خصوصیات هردى ار ى و شارایط نامناسا  خاانوادگی آنهاا و یاا مخلاوطى از 

توان مربوط دانست. در چنین هضا و با چناین شارایطى آدم بایاد خیلاى این دو نمى

د چاون قاانون تاا ها بیفتد و اگر نیز چنین شاوبدشانس باشد كه گیر یكى از این آدم

اندازه زیادی مداهع حقوق همگان باوده و اجاازه اعماال نظار و سالیقه شخصاى و 

دهااد، معمااوالً هاارد ناباااب نخواهااد توانساات تااأ یر چناادانى باار آزار بااه اهااراد نمااى

 زندگى دیگرى بگذارد.

شاااود کااه در هقاار، ناااابرابرى، عاادم امنیااات و بااا چنااین توضااایحی معلااوم می

الاانفس را هاااى راضااى و شاااد و ساالیدتظااار وجااود انسااانتااوان انقااانونى نمیبااى

ده هاایى را در ایان جواماع معماوالً جاز باه ارث و خاانواداشت. وجود چنین انسان

 تاوان مارتبط دانسات. بادیهى اسات در چنااینخاوب آنهاا یاا تركیباى از ایان دو نماى

نس كند؛ بدین معنا كه آدم بایساتى خیلاى شااترى پیدا مىجوامعى شانس نقش عمده

بیاااورد كااه همساااایه خااوب، معلاااد خااوب، ر اایس خاااوب و صاااحبخانه خاااوب و 

مستأجر خوب، همسار خاوب، خاواهر و بارادر خاوب و حتای پادر و ماادر خاوب 

هاااى هاا سار و كاارش باا آدمشاانس باشاد كاه در ادارهگیارش بیایاد و خیلاى خاوش

 النفس بیفتد.سلید

كناد، آدم بایاد دهااع نماىاى كه قانون از حقوق شهروندانش عالوه در جامعهبه

اش احداث شود و بدشانسى بیااورد تاا شانس بیاورد كه مثالً پاركى در كنار خانه

هماین نحاو در یا  زمینى را كه با خون دل خریده در وسط اتوبان قرار گیرد. باه

گیارد، آدم تأ یر احساساتشان قرار ماىقانون كه عقیده و نظر اهراد تحتجامعه بى

رد، مسائولی کااه باه امضااای او محتااج اساات، در حاال و هااوا و بایاد شاانس بیاااو
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روز احساا  خوشااى باشاد، مااثالً شا  قباال باا همساارش دعاوا نكاارده باشاد یااا آن

كاه در شارایطى كاه تاو قادرت انتخااب نادارى و عاالوه ایانترهیع گرهته باشاد. باه

 زنند، باید شانس بیاورى كاه ایان دیگاراندیگران برایت سرنوشت تو را رقد مى

 براى تو انتخاب درخورى بنمایند.

 اعتقاد به سرنوشت و تقییر

تقدیرگرایى و اعتقااد باه سرنوشات یكاى دیگار از خصوصایات مردماى اسات كاه 

هى قدرت كمترى در انتخاب شیوه زندگى خویش دارند. بشار اولیاه باه دلیال ناآگاا

هاار مصاایبتى را در زناادگى خااویش تحماال و بااه حساااب نیروهاااى ناشااناخته و 

تدریى با تفكر و تالش خویش توانست بر نیروهاى طبیعاى گذاشت. بهمى مرموز

ه ماا باه ها ق آید و به همان میزان از اعتقاد او به نیروهاى ناشناخته و مرماوز كا

نجاا كاه دهید، كد شد. اعتقاد به تقدیر یا سرنوشت تا آآن تقدیر و سرنوشت نام مى

 باعاا  ركاود در زناادگى نگااردد،انگیازه تااالش و هعالیات را از انسااان نگرهتاه و 

 ساز نیست.مسئله

متأسفانه ادبیات ما سرشار از اشعارى است كه نقاش كمتارى باراى انساان و 

عاادالتى حااكد باار جامعااه را شااود و حتاى بااىنقاش بیشااترى باراى تقاادیر قایاال ماى

را  خواند. شااعران ماا ماردمسرنوشت مقدر دانسته و مردم را به قبول آن هرا مى

قناعات دعاوت و از درگیارى بااا ساتمگران بار حاذر داشاته و كمتاار باه ساازش و 

ساخنى از برابارى انسااانى، تارویى عاادالت و تشاویق باه كااار و تاالش و مبااارزه 

 اند. برای مثال: براى برقرارى قانون و دستیابى به زندگى بهتر به میان آورده

 گار كااار هلاا  باه عاادل ساانجیده باادى

 

 احااااوال هلاااا  جملااااه پسااااندیده باااادى 

 ر عادل بادى بااه كارهاا در گااردونو 

 

 كاى خاااطر اهاال هضال رنجیااده باادى 

 ()خیام 

 و خاون دل هاار یاک باه کسای دادناادجاام مای

 

 در دایاره قسامت اوضااع چناین باشااد 

 ()حاه  
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 به قسمت ازلی باش از جهان خرساند

 

 کاه چااون هضاول شااود میهماان گااران گااردد 

 ()صا   تبریزی 

 گارت صااورت حااال باد یااا نکوساات

 

 نگارنااااااده دساااااات تقاااااادیر اوساااااات 

 ()سعدی 

 قسامت حقساات قاومی در میااان آهتاااب

 

 پای کوبانند و قومی در میان زمهریر 

 ()موالنا 

باه گوناه قادرتی در ناگفته نماند كه تقادیر و قسامت را در ماواردی کاه ماا هیع

وجود آمدن یا تغییر آنها ندارید، مانند جنسیت، شاکل ظااهری، کشاور و خاانواده 

تاوان صاادق دانسات و یاا شوید، استعدادهای ار ای و... میای که در آن متولد می

رساد. اماا اگار ایان اعتقااد بسات ماىدر جایى كه هر گونه تاالش و كوشاش باه بان

انجاماد. اماا ه سقوط ی  جامعاه میاى براى ركود و جمود گردد، در نهایت ببهانه

كه بعضى از ملل بیشتر و بعضى كمتر به تأ یر سرنوشت و تقدیر در زندگى این

شاود کاه بار جامعاه آنهاا حااکد خویش اعتقاد دارند، بیشتر مربوط به شرایطی می

تى یعناى ریشه تقدیرى بودن ما را در نحوه معیش است. شادروان مهدى بازرگان

گویاااد: ... زارع ایراناااى یاا  ساااال جاااان داناااد. او مااىزارع بااودن اجاااداد مااا ماااى

چینااى و آبیااارى و سااایر عملیااات را بااا زده، علاافكنااده، حااداكثر بیاال را مااىمااى

بارده، ترین كود را به كاار ماىداده، بهترین بذر و مناس منتهاى وجدان انجام مى

موقاع همااه اد طااوالنى و بااران بااىولاى یا  ساارماى بعاد از ساایزده عیاد یااا یا  با

سااال دیگاار خاادمت چناادانى بااه داده و در یاا هااا و امیاادهایش را هاادر مااىزحماات

درخات و صاحرا نكارده زمساتان كناار كرساى تریاا  كشایده و پااییز و بهاار بااه 

تنبلاى گذرانیااده و معااذال  شاارایط مساااعد هاوا و هقاادان آهاات در آن سااال درختااان 

كارده اسات. نتیجاه ایان وضاعیت عادم اعتقااد باه ماىاش را زیر بار خود خاد میوه

كار، استعفاى از خود و انحراف به طرف تقدیر، هل ، قسامت، طبیعات و مشایت 

خداست. زندگى و نان ش  او بیشتر در دست عاواملى باوده كاه مااهوق اطاالع و 

انااد. تااا محصااول بااه انبااارش وارد شااود، دلااش خااون كااردهاختیااار او عماال مااى
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خطر و بید و امید و دست به آسمان بلند كردن باراى دعاا یاا نفارین شده، دا ماً مى

و گریااه پااس از وارد شاادن مصاایبت. باادیهى اساات انسااان وقتااى خااود را ناااتوان 

كناد، بیند و با گوشت و پوست قدرت خردكنناده نیروهااى طبیعات را حاس ماىمى

رابار آمادگى بیشترى براى اعتقااد باه قاواى مااهوق طبیعات و میال باه تعظاید در ب

 1كند.آنها پیدا مى

  صه اینها را ن ور

انگیز است كه بعضى از ساالمندان در ایان كشاورهاى غرباى اولى گفت: خیلى غد

ههمناد ها مىشان بو گرهت، همسایهكه جنازهمیرند و پس از آنهاشان مىدر خانه

 آیند.و به سراغشان مى

عمار اضااهى را ساال  30تاا  20دومى گفت: جالا  اسات كاه اكثریات ماا ایان 

هااى پزشاكى و بهداشات نصیبشاان شاده هاى اینها در زمینهكه به بركت پیشرهت

مهیاا  بینید. عمرى كه بیشتر آن را نیز به بركت امكانات تفریحى كه برایشاننمى

خاورید كاه از كنند. اما غصاه آن یا  نفارى را ماىشده به خوشگذرانى سپرى مى

یاا آكند و كسى را بر باالین نادارد. هوت مىاش میان هر چند صد نفرشان در خانه

ایان ناوع برخاورد باه ایاان خااطر نیسات كاه بااراى ماا مردگاان اهمیات و ارزشااى 

 بیشتر از زندگان دارند 

 پرستیمرده

كناد و پدر سالمند استاد راهنمااى یكاى از دانشاجویان ایراناى در سایدنى هاوت ماى

 ند.روچند نفر از دانشجویان به مراسد عزادارى او مى

شاوند، هكاار ظااهراً هنگاامى كاه باه آدر  محال برگاازارى مراساد نزدیا  ماى

گوناه عال ماى كاه حااكى از چناین مراسامى اند، چراكاه هایعكنند كه اشتباه آمدهمى

خاورد. ناه پارچد سایاهى بار سار در خاناه و ناه آواى قارآن یااا باشاد باه چشاد نماى

                                                 

 . 33سازگارى ایرانى، همان، ص . 1
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، بساتگان و دوساتان اى. در عاوض هامیالانجیل و نه صداى گریه، ضاجه و نالاه

وگااو بااا یكاادیگر بیننااد كااه در حااال نوشاایدن چاااى و قهااوه بااه گفااتمتااوهى را مااى

 مشغولند.

یكاااى از دانشاااجویانى كاااه در ایااان مراساااد شاااركت كااارده باااود، گفااات: حتاااى 

ماناد. صاد رحمات باه خودماان كاه مراسامى هایشاان هاد باه آدمیازاد نماىعزادارى

گیاار هااا پیاار و زمااینایى كااه سااالچنااان باشااكوه در عاازاى عزیزانمااان حتااى آنهاا

نهاا را آكنید و نه تنها سوم، هفتد و چهلد، بلكه سالگرد مار  اند، برگزار مىبوده

 پوشید.ها نیز سیاه مىنمایید و براى مدتنیز برگزار مى

اى كاه مااا در دیگارى چناین گفاات: مان بااا شایوه اینهااا بیشاتر مااواهقد. باا شاایوه

زناید، اگار کسای داده و به سر و ساینه خاود ماى هایمان گریه و ناله سرعزاداری

كناد كاه یاا ماا اصاالً باه آخرتاى اعتقااد نادارید یاا اگار داریاد، مطمائن نداند هكر مى

رود. بااه نظاار مااان اینهااا بیشاااتر مراقاا  و متوجاااه هسااتید متااوهى باااه جهااند ماااى

هاشاان هساتند، در حاالى كاه ماا باراى مردگانماان ارزش و احتارام بیشااترى زناده

كنناد و ماا باراى دیگاران. عالوه اینها براى خودشان زنادگى ماىشوید. بهقا ل مى

دادیاد مثال اینهاا خاطر توقع و انتظار دیگاران نباود، تارجیح ماىشاید اگر ما هد به

ساار و صاادا عماال كنااید. در عااین حاال بااراى مااا كااه تفریحااى ناادارید و آرام و باى

روساات، كالتى روبههرگوناه تجمعااى باه منظااور شاااد باودن نیااز بااا مواناع و مشاا

هایمااان اسااات. بهتاارین كااار دنیاااایى و آخرتااى، گاارد هاااد آماادن بااراى عااازادارى

عالوه در جواماع هقیار و نااامن باه لحااظ اقتصاادى بیشاتر اوقاات باا مار  یا  به

گاردد، اناد، دچاار اخاتالل ماىاى كاه از نظار ماادى باه او وابساتههرد، زندگى عاده

د ماا بااه یكادیگر كااه ریشاه در وضااعیت عاالوه نزدیكااى بایش از حااایان مسائله بااه

اقتصادى ما دارد، باع  وابستگى عاطفى بیشترى باین ماا شاده و هقادان بساتگان 

كند. از تمام اینها كه بگاذرید اگار زنادگى را ماوهبتى را در نزد ما جانگدازتر مى

اى پااار از غاااذاهاى لذیاااذ و باادانید كاااه باااه انساااان ارزاناااى شاااده و دنیاااا را سااافره

بار ایان امكاان بارایش هاراهد توان گفت كه هر كس هقط ی وارا، مىهاى گنوشابه
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شود كه بار سار ایان سافره بنشایند و از آن بهاره ببارد. اگار كساى از سار ایان مى

سیر یا گرسنه بلند شود و براى همیشه بارود، باعا  تأساف و نااراحتى سفره نید

كمتارى را بار  گردد، اما اگر سایر از ایان سافره برخاساته باشاد، تاأ رهمگان مى

شود كاه جا ناشى مىانگیزاند. تأ ر بیش از حد  ما براى رهتگانمان شاید از اینمى

كه رهته هر كس و در هر سنى كه بوده، از این سافره سایر برنخاساته دانید آنمى

هاااى نگفتاه بساایارى و كارهااى نكاارده، آرزوهااى باارآورده نشاده و حتااى حارف

اى كاه زناده انناد كاه متاوهى هار كاه باوده تاا لحظاهدداشته است. اما شاید اینها ماى

بوده است خوب زندگى كرده و كمتار در حسارت داشاتن چیازى، انجاام كاارى یاا 

هنگاام گفتن حرهى بوده است. شاید براى همین اسات كاه باراى ماا هایع مرگاى باه

ام از مار  ام تااكنون دیادهنیست و من خاود هار آگهاى ترحیماى را كاه در زنادگى

شانوید؛ متوهى خبر داده است و ضمناً هر وقت خبر مر  كسى را ماى هنگامنابه

خواساات... كاه یااا گااویید، طفلكاى تااازه ماىاى غیار ارادى و تااأ رآور ماىباه گونااه

كارى را شروع كند یا در حین انجام كارى بود یا كارى را تازه تمام كارده باود. 

عارو  آورده بود، تاازهمثالً بیچاره تازه ازدواج كرده بود، تازه بازنشسته شده 

 اش به دنیا آمده بود و ...خواست خانه جدیدى بخرد، تازه نوهبود، تازه مى

كااه گااویید طفلكااى بااا ایاانگفااتد: تمااام ایاان كارهااا را نیااز كااه كاارده باشااد، مااى

 سال عمر كرد هیع چیز از زندگى نفهمید و رهتت100
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گفته شد که در جوامع قدرتمدار هر کاس در هار کجاای مخاروط جامعاه کاه قارار 

تارام داشته باشاد، هاد هرادساتانی دارد و هاد هرودساتانی و از آنجاا کاه توجاه و اح

شاامل هرادساتان اسات، تااالش عماومی در راساتای باااال رهاتن از ایان مخااروط و 

هاااای باالکشاااایدن و باااااال تن در موضااااع برتااار اساااات. یکاااای از راهقااارار گااااره

 کردن و مقایسه شدن است.  شدن، مقایسهکشیده

ای که عاالوه بار ایجااد احساساات منفاى در هاى ناسالد و غیرمنصفانهمقایسه

آورد كه در تكارار وجود مىناسبى را در آنها بهها خصوصیات اخالقى نامانسان

آماده و ماانع رشااد و شاكوهایى اساتعدادها شااده و در  خاود باه صاورت عااادات در

 انجامد.نهایت به عدم پیشرهت ی  جامعه می

، هایى است كه معموالً به بهترى و بدترىهاى ناسالد مقایسهمقصود از مقایسه

ر رابطه دانجامد. این عمل ها مىمهترى و كهترى و نهایتاً به تحسین و یا تحقیر انسان

بر  ی  نژاد به نژاد دیگر، در رابطه با جنس به برترى ی  جنسبا نژاد به برترى 

، جنس دیگر)معموالً مرد بر زن(، در رابطه با سن به برترى بزرگسال بر خردسال

الد بر در رابطه با  روت به برترى  روتمند بر نادار، در رابطه با علد به برتری ع

 ر كدام بههو عقیده و باور و... عامی و در رابطه با قوم و قبیله و خانواده و موقعیت 

گردد. برتری و کهتری که به تبعیض بین برترى یكى و كهترى دیگرى منتى مى

 دهد. فس را مورد تهدید قرار میزند و سالمت ناهراد دامن می

زناد. هاى مذهبى شیطان اولین كسى است كه به مقایسه دست ماىدر اسطوره

یان اوناد مبناى بار ساجده كاردن باه انساان باا اى است كه از امر خدااو تنها هرشته

ر استدالل كه آدم از خا  و او از آتش ساخته شاده و آتاش از خاا  بهتار اسات سا

 پیچد.مى
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 هاااا نمااااودكاااس كاااین قیاسااا اول آن

 

 پاااااایش انااااااوار خاااااادا ابلاااااایس بااااااود 

 ش  بهتار اساتگفت نار از خا  بى 

 

 ماان ز نااار و او ز خااا  الكاادر اساات 

 ، دهتر اول()مثنوى موالنا 

*** 

ز انسان براى رشد و شكوهایى نیازمند داشتن اعتمااد باه نفاس اسات كاه آن نیا

ویااژه در زمااان كاودكى و نوجااوانى حاصاال موقااع باهاز طریاق تشااویق بجاا و بااه

شود. نیاز به تشویق، توجه و مطرح شدن نیاازى اسات طبیعاى كاه در تماامى مى

هااى همین نیاز انگیزه پیشرهت انسان در زمیناه ها كد و بیش وجود دارد وانسان

مختلف زندگى است. تشاویق و توجاه كااهى در زماان كاودكى باه تعادیل ایان نیااز 

دهااد. كارهاااى کنااد و تحقیاار و ساارزنش بااه آن شاادت میدر بزرگسااالى كماا  می

خطرنااا  بعضااى از كودكااان و نوجوانااان و كارهاااى غیاار اخالقااى و نادرساات 

ح ر بسیارى مواقع ریشه در نیازى دارد كه آنان به مطربعضى از بزرگساالن د

 شدن و جل  توجه دیگران دارند.

رساد كااه بسایارى از مااا ناه تنهااا از تشاویق كاااهى محااروم چناین بااه نظار مااى

هااى مكارر شاود كاه ماورد مقایساهاید، بلكه كمتر كسى در میان ماا یاهات ماىبوده

هاا نش نشده باشد. این مقایسهخاطر نقاط ضعفش تحقیر و سرزقرار نگرهته و به

هااى هاد سان و معموالً از دوران كودكى بین خواهران و برادران و همچناین بچاه

ساااال آشااانا و هامیااال و همچناااین در مدرساااه باااین شااااگردان شاااروع شاااده و در 

اى از یاباد و ماا را لحظاهاى ناامر ى اماا مساتمر اداماه ماىبزرگسالى نیز به گونه

 1دارد.نمىآ ار مخرب خویش در امان 

                                                 

هاا همیشاه و در یااد دارم ایان مقایساهه من از زمان تحصیالت دبستانى خود و هرزنداند باهتا آنجا ك. 1

گرهات. تمام مدت سال بین ی  یا دو شاگرد برجساته و بااهوش كاال  و بقیاه شااگردان صاورت ماى

گردید طور مستمر نصی  آن ی  یا دو شاگرد مىها بههاى اهتخار و مدالها و جوایز و كارتتحسین

ماندند حتى اگر نمراتشان نسبت به قبل باالتر رهته نصی  مىیه شاگردان از هر گونه تشویقى بىو بق

ه  ؛بود در حالى كه میزان پیشرهت هر كس را نسبت به خود او در طى زمان باید سنجید و اگر مشاهد

آن شاد كاه هاارد از پیشارهتى كااه بایاد برخااوردار نیسات بایاد بااه شناساایى علاال آن پرداخات و بااراى 
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با توجه به این كه اكثر اوقات كسانى در اطراف ما هستند كاه در یا  یاا چناد 

اى براى ترند، همیشه موردى براى مقایسه شدن و بهانهتر و موهقمورد از ما قابل

شاود و كساى را نیاز از آن گریازى مورد سرزنش و تحقیر قارار گارهتن پیادا ماى

كنند و كشند و او را تحقیر مىدیگرى مى نیست. ی  روز نقطه قوت ما را به ر 

نشااانند و روز دیگاار نقطاه قااوت دیگاارى را بااه ر  مااا كیناه مااا را در دل او مااى

نشانند و با هزار تأسف در بیشتر كشند، ما را تحقیر و كینه او را در دل ما مىمى

. دهنداوقات این كار را با نیت خیر و در جهت ترغی  ما به بهتر شدن، انجام مى

اى است كه بر ترین نوع مقایسه، مقایسهترین و مخربترین، دردنا غیرمنصفانه

مبناى جنسیت، هوش و زیبایى و گااه بار مبنااى اساتعدادهاى ذاتاى چاون نقاشاى، 

 1گیرد.موسیقى، شعر و... بین كودكان و نوجوانان صورت مى

 شااود و ا اارات مضاار وبااا توجااه بااه ایاان كااه مقایسااه از كااودكى شااروع مااى

گاذارد تعادیل آن نیاز بایساتى از زماان مخارب خاود را در هماان زماان بار ماا ماى

كودكى و از درون خانه، کودکساتان و دبساتان شاروع شاود. توجاه ویاژه جواماع 

مدرن به كودكان و آماوزش و پارورش آناان نشاان از در  اهمیات نقاش كودكاان 

 در ساختن آینده جامعه دارد. 

 

فته به امنیت اچتصادى و اى که جوامع پیشراهمیت ویژه

دهنی به خاطر ای ااى آسایش فكرى مادران و معلمان مى

نقش سا نیه و اساسى است واه آناان در تربیات وودواان 

 برعهیه دارنی.

                                                                                                     

 جویى كرد.چاره

ممكان اسات ایان سازال بااراى بعضاى از خواننادگان پایش آیاد كااه چگوناه مان كاه مقایساه را كااار . 1

ام. در جاواب ایان سازال احتماالى بایاد بگاوید داند مبنااى ایان كتااب را بار آن قارار دادهنادرستى مى

ساااتاوردهاى هاسااات و بساایارى از دهاااى شناسااایى و كشاااف علاات پدیاادهكااه مقایسااه یكاااى از راه

اى اساتوار اناد. ایان كتااب نیاز بار هماین روال یعناى مقایساهامروزین بشر از همین راه حاصل شده

جاویى در جهات تعادیل هاا و ساعى در چاارهشده كه هدف آن شناسایى و روشن نمودن علال ضاعف

 آنهاست و نه تحقیر یكى و تحسین دیگرى.
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 هاو تأثیر آن بر خلقیات و خصوصیات انسان مقایسه

كه اعتماد باه نفاس از طریاق تشاویق : با توجه به اینا  بیس رفتس اعتماد به ن  

تادریى آید، وقتى مورد مقایسه و تحقیر قرار گارهتید، باهوجود مىا در انسان بهبج

 1اعتماد به نفس خویش را از دست خواهید داد.

تاار  از مقایسااه شاادن بااا دیگااران و روى: وتمااان، تظاااهر، درو  و دنبا ااه

هااى هارم شود كه اهراد عالوه بر تالش در بااالرهتن از پلاهتحقیر شدن باع  مى

هاااا پرداختاااه یاااا تظااااهر باااه داشاااتن آنهاااا نمایناااد. عى باااه كتماااان ناااادارىاجتماااا

بناادى، پااز عااالى، جیاا  خااالى و... در اصااطالحاتى چااون قمپااز در كااردن، خااالى

 همین رابطه و میان مردم رایى شده است. صورت را با سیلى سر  نگاه داشاتن

ه و و الگااوبردارى و تقلیااد از سااب  زناادگى كسااانى كااه در سااطوح باااالترى بااود

 تواناد در هماین راساتا صاورت گیارد.مورد تقدیر و توجه جامعه هستند، همه مى

ل و عالوه در جوامعى كه اهتخار و ننی تنهاا متوجاه خاود هارد نشاده بلكاه هامیابه

گیاارد، درو  گفااتن در مااورد نقاااط ضااعف و خااویش و قااوم را نیااز در باار مااى

 یابد.ن نیز رواج مىبندى در مورد آناكمبودهاى خانواده و بستگان و خالى

: كنجكاااوى چیاازى نیساات جااز نیاااز شاادید بااه دانسااتن ونجكاااوى و چداااوت

                                                 

. او کناادعاادم اعتماااد بااه نفااس در مااا از منظاار دیگااری نگاااه میبااه  شااادروان مهاادى بازرگااان. 1

گویااد: ... بارخالف صاانعتگر و تااجر كااه درآماد آنهااا تاا حاادود زیاادى بسااتگى باه مقاادار كااار و ماى

المثال كفاشاى باه خاود هشاار آورد و باه جااى دو جفات كفاش درجه تالش و تفكرشان دارد و اگر هاى

شااود و تاااجر نیااز هاار قاادر در بازاریااابى، د براباار مااىسااه جفاات كفااش باادوزد عایاادش یاا  و ناای

رسااانى هماات و دقاات بیشااترى بااه خاارج دهااد سااودش اهاازون گااذارى و جاانسكاالشناساى، ساارمایه

كاار خیلاى بایش از آنچاه دسات و مغاز خاود را در میازان محصاول خواهد شد، ی  باغدار یا صیفى

بیعات یاا خلقات را.... بادین نحاو عوامال جاوى و ایاادى ط ،و سرنوشت خویش منعكس و مز ر ببیند

شااود تااا قااوم پیشااه بااراى هعالیاات و هكاار سااهد و ارزش كمتاارى در زناادگى قایاال مااىقااوم زراعاات

چاه كاه یگانااه سارمایه و عوامال ناشااى از خاود او هساتند ا اار صانعتگر و تااجر. و چاون بااراى آن

دین ترتیاا  باا .ل نباشااد ااشناسااد مثاال ایاان اسات كااه بااراى شااخص خااود ا ار و ارزش قاچنادان نمااى

شااود. )سااازگارى ایرانااى، همااان، ص اتكاااى بااه نفااس و اراده قهااراً در شخصاایت او ضااعیف مااى

31) 
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هااا تااا اناادازه زیااادى ماادیون حااس چیزهااا. پیشاارهت بشاار در بساایارى از زمینااه

كنجكااوى اوسات. اماا كنجكاااوى كاه در اینجاا ماورد نظاار اسات عالقاه باه داشااتن 

داشته یاا احتماال مقایساه  اطالعات در مورد كسانى است كه با ما مناهع مشتركى

شادن بااا ماا را دارنااد، ماننااد همكاار، همسااایه، هامیاال و... ایان اطالعااات معمااوالً 

اناد، محلاى كاه تعطایالت خاود را در آنجاا اى اسات كاه خریادهشامل چیزهاى تازه

كارى و كتماان یاا درو  كاه اند و... مخفىاند، مدار  و مدارجى كه گرهتهگذرانده

زناد. نحاوه باروز ایان ره شاد، باه ایان احساا  بیشاتر دامان ماىدر هوق به آن اشا

تااوان آن را هضااولى نامیااد بااا مطاارح كااردن ساازاالت متعااادد كنجكاااوى كااه مااى

اى مستقید یا غیرمستقید از خود اهاراد یاا از طریاق اشاخاص دیگار اسات. گونهبه

بناادى در ماورد نقاااط قااوت باه مشااكو  شاادن مخفاى نمااودن نقاااط ضاعف و خااالى

گیاارى در آنهااا شاود كااه حالاات ماعساابت باه یكاادیگر انجامیااده و باعا  مااىاهاراد ن

وجود بیاید. چنین است كه گاه هقط با دیدن ی  مورد یا شانیدن یا  جملاه یاا نقال به

قاول در مااورد یاا  شاخص كااه مغااایر تصااورى اسات كااه مااا از او داریااد، او را 

 دهید.مورد قضاوت قرار مى

ال نشاادن از موهقیاات دیگااران. : حسااادت یعنااى خوشااححسااادت و وارشااكنى

وجاود این احساا  ناه در ماورد همگاان بلكاه بیشاتر در ماورد موهقیات كساانى باه

آیااد كااه ممكاان اساات بااا مااا مقایسااه شااوند و موهقیتشااان بااه تحقیاار مااا منجاار مااى

شااود كاااه اهاااراد از هاااراهد كاااردن گااردد. ایااان ناااوع مقایساااه نااه تنهاااا باعااا  ماااى

باااه ماااوهقیتى برسااااند اباااا نمایناااد، بلكاااه از امكاناااتى كاااه بتواناااد همكارانشاااان را 

هاااى گوناااگون حتااى مااانع پیشاارهت آنهااا هااد بشااوند. باادیهى اساات اگاار اهااراد راه

مااورد مقایسااه و تحقیاار قاارار نگیرنااد و هاار كااس بااا هاار اسااتعداد و عالقااه و در 

ساات مااورد تشااویق و تأییااد و احتاارام قاارار گیاارد، اهااراد نااه ههاار مااوقعیتى كااه 

شااوند، بلكااه خیرخااواهى و كماا  بااه یكاادیگر خوشااحال مااى هاااىتنهااا از موهقیاات
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 1گردد.دیگران نیز در جامعه رایى مى

عنااوان یا  وساایله دهاااعى جاویى از دیگااران باه: عیاا جااویى ا  دیگارانعیاب

شود كه در مقایسه احتمالى باا آناان )كاه یاا توساط خاود ماا عمل كرده و باع  مى

. انگشات گاذاردن روى ایرادهااى پذیرد( پیروز بیرون آییدیا دیگرى صورت مى

كنند و بزر  كاردن آنهاا، تمایال در هرحال كارى مىجز ى از كار كسانى كه به

اجتماااعى و علمااى دیگااران از طریااق نظاارات و  -زدن بااه حیثیاات سیاسااى لطمااه

آلااوده و تاارور شخصاایت نیااز كااه در سااطوح دیگاارى از جامعااه نقاادهاى غاارض

 2ن پدیده داشته باشد.تواند ریشه در همیگیرد، مىصورت مى

شاود كاه : اغلا  اوقاات مشااهده ماىاحساس رضایت ا  ووچك شاین دیگاران

انتقااد كاردن، عیاا  گارهتن و كوچا  نمااودن یا  شاخص باعاا  رضاایت كاس یااا 

شود كه در همان زمینه باه هعالیات مشاغولند. ایان احساا  رضاایت را كسانى مى

گیارد، ماتت والادین قارار ماىمعموالً هد وقتى یكاى از هرزنادان ماورد انتقااد یاا شا

تاوان دیاد و هاد هنگاامى كاه ر ایس باه كارمنادى در بقیه خواهران و بارادران ماى

                                                 

كناید كساانى كاه در ممالا  پیشارهته باه شاود كاه مشااهده ماىه بیشتر هنگاامى مشاهود ماىئلاین مس. 1

م شااوند در هنگااال مااى ااهاااى مختلاف علمااى، ادبااى، هناارى یااا اجتمااعى ناهااایى در زمینااهموهقیات

هااى اهاراد مختلفاى كاه باا آناان موهقیت خاود را مادیون همراهاى و كما  ،دریاهت جایزه یا مصاحبه

اى دانناد. باه ایان ترتیا  شاااید بتاوان گفات كساانى كاه در جامعااهانااد ماىهمكاار یاا غیار همكاار باوده

پشاتكار  یكاى باراى اساتعداد و کنناد؛شاوند بایاد دو جاایزه دریاهات ل ماى اهایى نانابسامان به موهقیت

 ها. ها و توطئهها و حسادتخویش و دیگرى براى مقابله و مقاومت در مقابل كارشكنى

و توصاایه بااه خااودنگرى و دیاادن کارده هااا اشاااره در دهتاار دوم بااه ایاان خصالت مااا انسااان موالناا. 2

 كند:عیوب خود در درجه اول و سپس تحمل انتقاد مى

 ز پااایشهااار كساااى گااار عیااا  خاااود دیااادى 

 

 كاااى باااادى هاااار  وى از اصااااالح خااااویش 

 انااااد ایاااان خلااااق از خااااود اى پاااادرغاهاااال 

 

 الجاااااااااارم گوینااااااااااد عیاااااااااا  هماااااااااادگر 

داااااى خد      جااااانى كااااه عیاااا  خااااویش دیاااادن

 

 هااار كاااه عیباااى گفااات آن بااار خاااود خریاااد 

 نیز به ناپسند بودن این صفت چنین اشاره دارد: و حاه  

 ش باادعیاا  درویااش و تااوانگر بااه كااد و باای

 اسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات

 

 اساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات 

 

 كاار بااد مصاالحت آن اسات كااه مطلااق نكنااید 
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كند در چهره سایر كارمندان. طبیعتاً هایع قشارى از جامعاه انتقاد یا اعتراض مى

 1حتى ادبا و نویسندگان نیز از این احساسات منفى مصون نخواهند بود.

: مقایساه و ماورد تحقیار قارار جیی و مهار  شایننیا  به شنیین تعریف و تم

آورنااد. هار زخمااى مرهمااى وجااود ماىهاایى در روح بااههاااى متاوالى زخاادگارهتن

كنااد و ماارهد زخااد حقااارت، شاانیدن تعریااف و تمجیااد و جلاا  توجااه و طلاا  مااى

اى اسات مطرح شدن است. شاید بتوان گفت، نیاز به شنیدن تعریف و تمجید سكه

و  دو باا هاد نسابت معكاتمایل به شنیدن انتقاد اسات و ایانكه روى دیگر آن عدم 

 اى تحمال بیشااترى باراى پااذیرش انتقااد داشااتهدارناد؛ یعنااى هار چااه اهاراد جامعااه

هااااى هماااان میاازان كمتااار از تعریااف و تمجیاادهاى اهراطاااى و سااتایشباشااند بااه

شاوند و بااالعكس اهاارادى كااه تحمال كمتاارى بااراى شاانیدن دروغاین خوشااحال مااى

 برند.ارند، لذت بیشترى از شنیدن تعریف و تمجید مىانتقاد د

: یكى دیگر از دالیال عادم پاذیرش خطاا ایان اسات عیم چبول خها و توجیه آن

صاورت ساندى علیاه شاخص و در جهات تحقیار او اسااتفاده تاوان از آن باهكاه ماى

زناد، ساعى در انكاار، كرد. به همین جهت است كه وقتى خطایى از كسى سر ماى

ل  مسائولیت از خاود و اناداختن گنااه آن باه گاردن شاخص یاا عوامال توجیه یا سا

كنااید و در صااورتى كااه هاایع عااذر موجااه و راه هاارارى پیاادا نکااردید، دیگاار مااى

دهاید. ایان خاواهى ماىمعموالً سكوت كرده و كمتار تان باه قباول اشاتباه و معاذرت

ن تاواخصوصیت را هد در خانواده از كود  سه سااله گرهتاه تاا پادر بازر  ماى

هااى بااالى مملكتاى كاه اكثاراً علات دید و هد در بقیه سطوح تا حتى مسئوالن رده

هایمااااان را بااااه گاااااردن امپریالیسااااد جهااااانى، اسااااتعمار خاااااارجى و نابسااااامانى

نشاااندگان داخلااى انداختااه و بااراى خااود هاایع سااهمى در ایاان رابطااه قایاال دساات

                                                 
شاوند باه از ساایر اقشاار جادا ماى «حتاى»كه بیشتر اوقات نویساندگان و ادباا و شاعرا باا كلماه این. 1

اى كنناد و داعیاه اصاالح اخالقاى جامعاهاین خاطر است كه معموالً از كسانى كه هكر و اندیشاه ماى

تار متوجاه ایان خصوصایات در خاود شاده و ساعى در برطاارف ساریعرود كاه را دارناد انتظاار ماى

 كردن آن بنمایند.
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 شوند )ر. . باب سوم، بخش دوم، رابطه زبان و هرهنی(.نمى

هاا در ذهاان ماا باعاا  : طبیعتااً ایاان مقایساهاریاك احسااس برتاارى و وهتارىت

از  هر دلیلى چاه ماادى و چاه معناوى بااالترشود كه ما در برابر اهرادى كه بهمى

در  وما هستند، ناخودآگاه احسا  كهترى و به دنبال آن نگرانى یا هارا  نماوده 

 تر و یا غرور كنید.ترند، احسا  آرامش بیشمقابل كسانى كه از ما پایین

 : ایان شارایط باه ایجااد تاوهد و شاكاكیت در مااتوهم و ت سیر اعمال دیگاران

اى كاه شاود رهتارهاا و گفتارهااى دیگاران بار مبنااى هاصالهانجامیده و باع  ماى

 كاه ماثالً  اند، تفسیر كنید. بدین معناآنان نسبت به ما در هرم اجتماعى قرار گرهته

كاار ماساات، ماا را ماورد تمسااخر قارار دهاد، اهمیاات رده و هماگار هاردى كااه هاد

ه كالم نیاز بشاوید. هماین عمال از جانا  شخصاى كاچندانى نداده و گاهى با او هد

 ترى قرار دارد حسادت خوانده شده و از جان  شخصى كاه در ردهدر رده پایین

سات اشود، چراكه او باا ایان عمال ممكان باالترى از ما قرار دارد توهین تلقى مى

ر  كشاایدن موقعیاات خاود و در نتیجااه تحقیار مااا را داشااته د نشااان دادن و باهقصا

 باشد.

: از آنجااایى كااه انساااان آورتااالش در وسااب چیزهاااى افت اااارآمیز و احتاارام

در  کااه رودنیازمناد احتارام و تأییااد دیگاران اسات، بااه دنباال كسا  چیزهااایى ماى

و بااه دنبااال آن  كااه  ااروتجامعاه مااال  ارزش و احتاارام اساات. بااا توجااه بااه ایاان

موقعیاات و مقااام معیااار ارزش در جوامااع نااابرابر اساات، اكثریتااى بااه دنبااال آن 

شاود كاه روند. هراهد نبودن شرایط و امكاناات برابار باراى همگاان باعا  ماىمى

هاااى انسااانى بااه كساا  آنهااا هاااى نادرساات و بااا هاادا کااردن ارزشاى از راهعااده

منفى چون حسادت، كیناه، نفارت، بپردازند و در صورت عدم موهقیت احساسات 

وجااود آیاد. ممكان اسات گفتاه شاود كااه در سارخوردگى، یاأ  و پاوچى در آنهاا باه

جواماع ماادرن نیااز مااردم بااه دنبااال همااین چیزهااا هسااتند. ایاان درساات اساات، امااا 

هاسات. از آنجااایى كاه در جوامااع صاحبت در اینجاا باار سار انگیازه تااالش انساان

بااا  اروت و مقااام و موقعیات آنهااا ناادارد؛  مادرن احتاارام اشاخاص ارتباااط چنادانى
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یعنى كسى به خاطر نداشاتن  اروت زیااد، تحصایالت و موقعیات پاایین اجتمااعى 

بردارى و لذت هار چاه بیشاتر گیرد، مردم غالباً براى بهرهمورد تحقیر قرار نمى

از نعمات زندگى به دنبال  روت و براى ارضاى عالیاق خاویش باه دنباال كسا  

قتاى عالقاه انگیازه كسا  علاد باشاد عاالمى كاه محصاول آن اسات روناد. وعلد مى

پربارتر و نتیجتاً مز رتر به حال جامعه است. اما هنگامى كاه هارار از تحقیار یاا 

وجااود آمااادن تفاااخر بااه دیگااران انگیااازه تحصاایالت عااالى گردیااد، نتیجاااه آن بااه

عالقاه كاه مادر  و عنوانشاان داراناى اسات، بادون علاد و متخصصاینى باىمادر 

خاااورد و كمتاار باااه درد ماااردم شااان ماااىبیشااتر باااه درد همااان احتااارام اجتمااااعى

 كنند.اى كه در آن زندگى مىجامعه

های توانناد از پلاهکشیدن دیگران راهی دیگر برای کساانی اسات کاه نمیپایین

دیگاران زدن  کاذب ترقی باال بروند که از طریق بدگویی، تهمت، تیشه باه ریشاه

ن و دویادن، باه کلای ترقای در چناین جاوامعی یعنای دویاد طورشود. باهحاصل می

کاه  دیگران لگدزدن، دیگران را زیر پا اناداختن و بااالرهتن، در ایان مسایر اسات

آوری یاهته و جزو خصایص کینه، حسادت، حسرت، نفرت و انتقام رشد سرسام

را اناد کاه رهعات یابید چرا در مورد ما گفتهگردد. اینجاست که در مییک قوم می

پسااندید جااز باار میلااه دار و چاارا شاارح پریشااانی دیگااران موجاا  باار کساای نمی

 مان است.تسلی

هااى متاوالى : ماورد مقایساه قارار گارهتناحساس دائمى مورد مقایساه باودن

كاار شود كه اگر كسى هد ماا را ماورد مقایساه قارار ندهاد، خودماان ایانباع  مى

هاا بساته ساهایساه كناید. نتیجاه ایان مقایرا انجام داده و مرتباً دیگران را با خود مق

تواند به احسا  تفاخر و غرور، حسرت و حسادت یا سرزنش خاود به مورد مى

 بینجامد. 

 

بیاییم بذر اعتماد به ن   و عشق را با تشویق 

فر نیانمان در منازل و شااگردانمان در میرساه 
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هاااى مثبتشاااان خاااطر خصوصاایات یااا چابلیااتبااه
دن آنهاا باا دیگاران و ا  بكاریم و ا  مقایسه وار

مقایسه وردن هر انسان با انساان دیگار اجتنااب 

کنایم و باا ایااس عمار موجبااات رشای و شااكوفایى 
بیشتر در تماامى افاراد جامعاه را در هار ساس و 

 شرایهى فراهم آوریم.
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 ب ش اول

وگوها در رابهه با تنبیه و ها، مشاهیات و گ تنكته

نگرى، عمومیت مهلقتشویق، عیم اعتماد به ن   ، 

انصافى، نیا  به مهر  شین، سرهم بینى، بىدادن، دهس

 بنیى، خودماورى و....

 

 نامه  نیگىاو یس تشویق

ام در ایران شش ماه از ورودم به دانشگاه سیدنى گذشته بود كه سازمان مربوطه

دنبااال آن از اسااتاد راهنماااید گزارشااى از پیشاارهت كارهاااید از ماان خواساات. بااه

 اى روى میاازم باود. بااااى بااراى مان بنویسااد و هارداى آن روز ناماهاساتد ناماهخو

دلهره و اضطراب آن را گشاودم، چراكاه پرداخات شاهریه دانشاگاهد و در نتیجاه 

 چیزى بود كه در این نامه نوشته شده بود.ادامه تحصیلد در گرو آن

ركردنى مطاالبى را كااه اسااتاد راهنمااید در مااورد ماان نوشاته بااود، بااراید باااو

شانا ، منضابط، قابال اعتماااد، بسایار جادى در كااار، نباود. او مارا هاردى وظیفااه

مند باه كاار تحقیقااتى تشاخیص داده و گازارش كااملى نیاز داراى پشتكار و عالقه

ام ضاامیمه نامااه كاارده بااود. از خواناادن آن خیلااى خوشااحال از پیشاارهت تحصاایلى

یجاد اعتماد به نفساى شاد كاه شدم، چراكه عالوه بر امكان ادامه تحصیل، موج  ا

در آن شارایط ساخت دانشاجویى و غربات خیلاى باه آن نیااز داشاتد. در عاین حااال 

هاد در ام را آنناماه كتباى زنادگىعمیقاً غمگین شدم كه چارا بایساتى اولاین تشاویق
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 میانسالى از دست ی  خارجى بگیرم.

م، عصار آن روز هنگااامى كااه چنااد دانشااجوى ایرانااى دیگاار را مالقااات كاارد

دسات  هاشان را در زندگى ازنامهدریاهتد كه آنها نیز در همان روز اولین تشویق

 اند.اساتید راهنمایشان گرهته

 نگرى و سر نشمن ى

با همسرم در رابطه با اهمیت دیدن نقاط قوت و تشویق بجا بخصاوص در ماورد 

 كاردید. هار یاک از ماا خااطرات تلخاى داشاتید از عادم توجاهكودكان صاحبت ماى

هایى كه به ناحق شاده باودید. هار دو معتقاد بزرگترها به نقاط قوت ما و سرزنش

بودید كه علت شكوها نشدن بعضى از استعدادهایمان ریشاه در هماین مسائله دارد 

هااااى والااادین و معلمانماااان كارىكاااردید باااه ناااوعى قرباااانى ناااداندو احسااا  ماااى

 1اید.شده

كوچكمااان از مدرساه آمااد و بااا  وگویمااان تااازه تماام شااده بااود كاه هرزناادگفات

خوشحالى گزارش نیمسال تحصیلى خود را به دسات مان داد. باه سارعت نگااهى 

اش انااااداختد. بیشااااتر آنهااااا خااااوب و بااااه نماااارات و نظاااارات معلمااااین مربوطااااه

بخاش بودنااد، هقاط در یكاى از درو  معلااد مربوطاه باه ایاان نكتاه اشاااره رضاایت

گیاارد، تاأ یر بقیاه شااگردان قارار ماىكاه تحتكارده باود كاه او گااهى باه دلیال ایاان

كاه چشاامد باه ایان جملااه دهاد. باه محااض ایانتمركازش را در كاال  از دسات مااى

و كاه اهتاد، بر اهروخته شدم و با عصبانیت از او در مورد آن توضایح خواساتد. ا

اش در هاد رهات. رو اصالً انتظار چنین واكنشى را از جانا  مان نداشات، چهاره

 گفت: مامان نمرات خوبد را ندیدى به من كرد و با بغض 

                                                 

شااید شاما نیاز ایان خااطره را داشاته باشاید كاه هار وقات نتیجاه امتحاناتتاان را باه والادینتان نشااان . 1

 ،اولین سزال آنها این بود كه بااالترین نماره در كاال  چناد و از آن چاه كساى باوده اسات ،دادیدمى

خواسااتند بداننااد چااه كسااى را بایااد بااا شااما مقایسااه كننااد و چااه اناادازه بااه شااماتت شااما چراكااه مااى

گرهتاه بودیاد و هماان بااالترین نماره كاال  باود ماورد تشاویق اماا  14بپردازند. مثالً اگر شما نمره 

 گرهتید. به اندازه دو نمره مورد سرزنش قرار مى ،بود 20گرهته بودید و باالترین نمره  18اگر 
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اش را باراى نشاان دادن بااه و مان شارمنده از كاارى كاه كارده باودم، كارناماه

دسااتش دادم. لحظاااتى نگذشااته بااود كااه پاادرش كااه بااه اتاااق دیگاارى رهتااه بااود بااه

آمیااز همساارم را شاانیدم كااه او را بااراى همااان مساائله ساارزنش صااداى خشااونت

 كردتمى

ه ندیشاه واداشات كاه اگار تار  كاردن رهتارهاایى كاه بااین حاد ه مرا به ایان ا

 نادرسااتى آنهااا آگاااهى كاماال داریااد تااا ایاان اناادازه مشااكل باشااد، چگونااه خااواهید

توانساات از شااار عااااداتى كااه باااه نادرساااتى آنهااا آگااااهى نااادارید و از آن مهمتااار 

ر عناوان بخشاى از هرهنای ملاى و میهناى خاود باه آنهاا اهتخاارهتارهایى را كه به

 كنید، خالص شوید.نیز مى

 اعتماد به ن  

ماشااا اى كمادى را از تلویزیاون اساترالیا تباه اتفااق چناد نفار از هموطنااان برناماه

یا و كردید كه در آن هنرپیشگانى در قیاهاه مادیران و مسائوالن مملكتاى اساترالمى

راد دنیا ظاهر شده و با مبالغه کردن در مورد نقاط ضاعف آنهاا باعا  خندیادن اها

 شدند.استودیو و همچنین تماشاگران كه ما باشید مىحاضر در 

كااه مقامااات یكااى از میااان جمااع ماگفاات: تصااور ماان باار ایاان اساات علاات ایاان

هاا بینناده در سراسار دنیاا دارد ها كاه میلیاونجا با این گونه برنامهمملكتى در این

ن مشاكلى ندارناد، قادرت انتقادپاذیرى آنهاسات كاه آنهاد از اعتمااد باه نفاس باالیشاا

هااى گیرد. این هموطن با تشبیه كردن انسان به درخت گفات: انساانسرچشمه مى

داراى اعتماد به نفس، مانند درختانى هستند كه تنه قطور و ریشه عمیاق و محكاد 

هااى بااا لرزناد، انسااانگونااه درختاان از هار بااادى نماىطااور كاه ایاندارناد، هماان

و تغییارى در وضاعیت آنهاا ایجااد  اعتماد به نفس نیز با هر انتقادى تكان نخورده

هاى بدون اعتماد به نفاس مانناد درختاانى هساتند كاه گردد؛ در حالى كه انساننمى

گونه كاه ایان درختاان باا یا  نساید مالیاد تنه ضعیف و ریشه سطحى دارند. همان

ها نیز با ی  تحسین ساده به عرش اعلى رهته و باا شكنند این انسانخد شده یا مى
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تاوان گفات ریزد. به عباارت دیگار ماىكوچ  حال و روزشان به هد مى ی  انتقاد

 كه كلید كنترل وضعیت روانى این اهراد در دست دیگران است.

شااود كااه بااه قضاااوت متأسافانه همااین عاادم اعتماااد بااه نفااس در ماا باعاا  مااى

دیگاران باایش از حاد اهمیاات دهااید و وقات و اناارژى و هاادخ خاود را در پااى كساا  

آنجاا  هر روش تلف كنید و با این كار به قول موالنااز هر راه و بهتأیید دیگران ا

 گوید: که می

 كاااااه گوینااااادت زهاااااىدر هاااااواى آن

 

 اى باااار گااااردن جاناااات زهااااىبسااااته 

 طناب آهرین و مرحباى مردم را به گردن جان خود ببندید. 

 مرهمى بر  خم مس، نمكى بر  خم تو

شاین، ی چون منازل، مایهاحترامى كه در گرو داشتهنیاز شدید به كس  توجه و ا

موبایل، سفر خاارج، موقعیات، مقاام، مادر  و... اسات باعا  باه نماایش گاذاردن 

 خاطر آنها تاوجهى جلا  و تأییاد و تحساین وگردد و هر بار كه شخص بهآنها مى

دهاد، زیارا ایاان شاود، احساا  خوشااایندى باه او دسات مااىاحتراماى نصایبش مااى

  یاشاود، اماا از هاى او گذاشته مىكند كه بر زخدنند مرهمى عمل مىتوجه به ما

د آن كه این نوع برخاورد در حضاور کساانی کاه هاقانكته نباید غاهل ماند و آن این

وجااود آورد. بااه عبااارت دیگاار، قااارت بااهها هسااتند، احسااا  ناخوشااایند حداشاته

 خد دیگرى.شود ممكن است نمكى شود بر زمرهمى كه بر زخمى گذاشته مى

 انصافى مابى

 عی  مى جمله چو گفتى هنارش نیاز بگاوى»

 

 «نفااى حكمااات مكاان از بهااار دل عااامى چناااد 

 ()حاه  

هااى مثباات او گاااه از قابلیاتهماوطنى از ایان شاكوه داشاات كاه همسارش هایع

ین نهد، اما به محض مشااهده كاوچكترآورد و آنها را ارج نمىحرهى به میان نمى

كناد كاه گاویى او حتاى داراى یا  صافت و ایرادى طورى از آن صحبت مى عی 

 خوب نیز نیست.
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*** 

توجه و تأكید به نقاط ضعف و نادیده گرهتن نقاط قاوت یكاى از خصوصایات 

دم عاتقریباً رایى در جامعه ماست. این عمل عالوه بر ایجاد آزردگى و رنجاش و 

آماوزد. شااهد مااجرا هساتند ماىانصاهى را به دیگرانى كاه اعتماد در شخص، بى

هاااى هاار چااه اهااراد بااا تعااداد بیشااترى از مااردم ساار و كااار داشااته یااا مساائولیت

تارى داشاته باشاند، تاأ یر خصوصایات مثبات یاا منفاى آنهاا در تر و كلیادىسنگین

 جامعه هراگیرتار خواهاد باود. بادین معناا كاه انصااف پادر و ماادر انصااف را باه

آماوزان. انصاف معلد این خصوصیت را باه داناش هرزندان آنها خواهد آموخت و

هاا و برناد و در روزناماهتاوان دیاد كساانى كاه دسات باه قلاد ماىبه این ترتی  ماى

م هااى مخاالف، منتقادان و تماانویسند از جمله گاروهنشریات پرخواننده مطل  مى

آنهااایى كااه داعیااه اصااالح جامعااه را دارنااد، اگاار همچنااان كااه بااه نقاااط ضااعف 

پردازناد، باه نقااط مثبات ب یا مكتا  هكارى خااص یاا حتاى دولات ماىشخص، كتا

ز اآنها نیز باا خلاوص نیات و بادون كیناه و تعصا  اشااره نمایناد، ماردم ناه تنهاا 

و  واقعیااات بیشااتر و بهتاار آگاااه خواهنااد شااد، بلكااه بااه آنهااا بیشااتر اعتماااد كاارده

 منصف بودن را نیز از آنان خواهند آموخت.

 نچاه كاه در طاول تااریخ بار ماا گذشاته اسات بیفكناید،اگر با دقت، نظرى باه آ

هاایى چاون خواهید دید كه تا چه انادازه منااهع و مصاالح ماردم ماا قرباانى ویژگاى

ناااوازى، جویى، رهیاااقهااااى شخصاااى، لجباااازى و یكدنااادگى، انتقاااامتاااوزىكیناااه

 هاى احساسى و عاطفى و... شده است.طرهدارى

 هااحساس مورد مقایسه بودن در فراسوى مر 

گااردد، مقایسااه کااردن و مااورد مقایسااه بااودن در تمااام دوران زناادگى باعاا  مااى

مااان بااه هراسااوى مرزهااا رسااید تصااور كنااید كااه شااهروندان كشااور وقتااى پای

كنناد. ـ اگار خاود را برتاار میزباان نیاز خاود را بااا ماا مقایساه و مااا را تحقیار ماى

بااه دلیااال تااار  و مااا را كهتااار نیاااز بداننااد، آن را در برخاااورد و رهتارهایشاااان 
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هااا مهاااجر از زن و دادنااد میلیااوندهنااد كااه اگاار نشااان مااىاز قااانون نشااان نمااى

مااارد، پیاااار و جااااوان، متخصااااص و غیاااار آن از كشااااورهاى غیاااار پیشاااارهته و 

شاود در پااى ا بااات ایاان احساا  باعاا  مااى ـشدند.اسانتى بااه غارب ساارازیر نمااى

كشااور میزبااان  بتااوانید بااا آن احتاارام مااردم دنبااال چیاازى بگااردید كااهخااویش بااه

جاااویى و از راه عیااا  را بااه خاااود جلاا  كناااید و اگاار نتوانساااتید چیااازى بیااابید

شاااوید و ایااان كاااار را از طریاااق انتقااااد و ایاااراد كوچااا  كاااردن آناااان وارد ماااى

بنااادوباری موجاااود در شاااان یااا از آزادى و بیعااااطفگىگاارهتن از ساااردى و بااى

هایشااان در دنیااا انجااام شااان یااا نهایتاااً از نژادپرسااتى یااا جنایااات حكومااتجامعااه

دهاااید. معمااااوالً ایااان انتقادهااااا را نیاااز یااااا هقاااط بااااا هموطناااان خااااود یاااا بااااا ماااى

 نمایید.اند، مطرح مىمهاجرانى كه از كشورهاى مشابه ما آمده

 شاود كاه ایان احساا  وقتای در كناار ساایر اقاوام ماننادوضوح دیده ماىاما به

و حتاااى چیناااى، هنااای پاكسااتانى، اهغاااان، هنااادى و مردماااان كشاااورهاى عرباااى 

ز آنهاا اایان دلیال كاه خاود را برتار شود، شاید باهكنگى و... هستید در ما پیدا نمى

 بینید. جالا  اسات كاه چاون آنهاا هاد در شارایط اجتمااعى و سیاساى مشاابه ماامى

همااان مشااكل ذهناااى مااا گرهتارنااد، در تعریااف از هرهناای خاااود و هسااتند و بااه

 شاوید و ایان گااهىعقیاده و هماراه ماىهاد جویى از كشور میزبان با یكادیگرعی 

 توانید از آن صحبت كنیدتشود كه مىتنها موضوع مشتركى مى

 مسائر اینها و مشكالت ما

اینهااا هااد »شااود، معمااوالً بااا بیااان ایاان کااه وقتاای صااحبت از پیشاارهت غاارب مااى

خااواهید كنااید و نماىخیااال خاود را راحاات ماى« مساایل و مشاكالت خااود را دارناد

د كااه وجاود مشااكالت قارن اتمااى در غارب، تااوجیهى باراى مشااكالت و قباول كنای

شاود كاه اگار امنیات، آزادى و پیشارهت مساا ل ابتادایى ماا نیسات و ایان دلیال نماى

دنبااال آن آورد ماا باههااا مشاكالت خااص خااود را باه هماراه مااىدر بعضاى زمیناه

ر، زدگاى از درد گرسانگى، هقانروید. هر چاه باشاد درد پرخاورى، چااقى و رهااه
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 تر استتتر و قابل تحملبیمارى و قحطى پیشرهته

 به دنبال خهاوار

رساد كاه یااهتن مجارم و سارزنش او باراى بسایارى از ماا گفت: به نظر چنین مى

جااویى بااراى عاواقبى اساات كااه در ا ار انجااام كااار داراى اهمیتاى بیشااتر از چااره

 ا خاود را سارمااى، كجچیز خوردهوجود آمده است. سزاالتى چون چهاشتباهى به

یان گفتاه شاود، تأییادى بار ااى و... هنگامى كه یكى از اهراد خانواده بیمار مىداده

اسات. حتااى اگار ایاان بیماار طفاال ماا باشااد كاه خااود مسائولیت نگهاادارى از او را 

گردید تا قصاور خاود را یاهتاه و ساپس خودماان را سارزنش اید مىبرعهده داشته

 كنیدت

ماورد سارزنش قارار گاارهتن اسات كاه گااه باعاا  گفاتد: شااید هماین تاار  از 

شااود از بیااان مشاكالتى كااه توسااط اشاتباهاتمان حاصاال شااده اسات، حتااى بااه ماى

 نزدیكترین كسانمان خوددارى كنید.

 

باااار باااه خااااطر بااا برخوردهااااى تنااای و سااار نش

اشتباهاتى وه ا  افراد و ب صو  وودوان سر 
 نی، شهامت چبول اشتباه را ا  آنها نگرفتاه مى

و آنهااااا را وادار نكناااایم وااااه مساااائو یت خهاااااى 
 خویش را به گردن دیگران بینیا نی

 

 ستیز یا ستایش

مانادگى آیاید و متوجاه پیشارهت اینهاا و عقا بعضى از ما وقتاى كاه باه غارب ماى

شاوید و باا دیادن هاصاله زیاادى كاه جبارانش را هاا ماىخود در بسیارى از زمیناه

شاوید كااه ماا را یكااى از ماان اینهاا متوسال مااىبینااید، یاا مطلقاااً باه داغیارممكن ماى

رویاد كاه ناام و ناام هامیال خودشان بدانند و در ایان راساتا، گااهى تاآنجاا پایش ماى

خااود را تغییاار داده و از صااحبت كااردن بااه زبااان مااادرى خااود ابااا كاارده و از 
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هموطنااان خااود مطلقاااً كناااره گرهتااه و ایرانااى بااودن خااویش را بااه تمااام و كمااال 

شاوید یاا بار مبنااى ایان قاول معاروف از سار تاا پاا غرباى ماىد و باهكنیمخفى مى

، احساا  كیناه و خشاد نسابت «كاا  ایناان بار كاو  ماا اساتوار اسات»تصور كه 

هااى متفااوتى باه صاورتى خودآگااه یاا به غرب و غربى در ما پیدا شده و واكنش

 دهید:شرح زیر از خود نشان مىناخودآگاه به

كاه دن آن و گفاتن ایاننقاط ضعف گشته و با بازر  نماودنبال یا در اینها به -

هاا كاه مشاكالت ایندهاید، غاهال از ایانخاود را تساكین ماى« اینها هد مشكل دارند»

 كند.مسا ل ما را توجیه یا حل نمى

گااردید، گااااهى هاازار تاااا دو هااازار و هایماااان برماااىكااه باااه گذشااتهیااا ایااان -

زنااید تااا تاااریخ را ورق مااىقاادر گااهى هااد شااش هاازار سااال و حتااى بیشااتر و آن

هاااى هااا را در گردهمااایىنتیجااه ایاان كنكاااش 1چیاازى بااراى اهتخااار كااردن بیااابید.

شااااود، مشاااااهده هرهنگااااى كااااه بااااه كاااارات در خااااارج از كشااااور برگاااازار مااااى

هااا خااود را بزرگتاارین ملاات دنیااا و هرهناای خااود را نمااایید. در ایاان نشسااتمااى

شااریت معرهااى كااارده و از هاااا در طااول تاااریخ بتاارین هرهناایبهتاارین و غنااى

هایمااان دوختااه ماناادگىچناد شاااعر و عااارف باازر  خااود قبااایى باه بلنااداى عقاا 

 2پوشانید.و بر تن آن مى

                                                 

آریاایى میترایااى  7022سااالنامه  ،م كاه روى آن نوشااته شاده باودکاردقاویمى در هرانساه مشاااهده ت. 1

 مسیحى. 2001و  2000برابر با 

این بیمارى خودساتایى ماا ایرانیاان مرباوط باه اماروز و دیاروز نیسات. روزناماه كااوه در شاماره . 2

در مااا چنااین اشاااره سااال پاایش بااه ایاان بیمااارى  83یعنااى حاادود  1920ژو یااه  17در تاااریخ  42

جهات خاود را نخباه جهاان و اشارف مخلوقاات كند: ایرانیاان چاه اماى چاه روشانفكر، اغلا  باىمى

داننااد. تنهااا راه نجااات ایااران وانهااادن ایاان تااوهد هریبنااده اساات. اگاار انسااان در هبااوط اول از مااى

ارویااان رویاااه باااه در آیناااد. دبهشاات راناااده شاااده ایااان بااار ایرانیاااان بایاااد از وهاااد خودساااتایى بااى

مادارى را در هاد شكسات و نسال ماا نیاز اگاار مادارى را از باین بارد، كپرنیا  اساطوره زماینانساان

بایااد خودماادارى قااومى را از میااان  ،راسااتى در راه تعااالى اجتماااعى حركاات كناادخواهااد بااهمااى

باردارد. عبااراتى چاون هنار نازد ایرانیاان اساات و باس و ایاران، زادگااه دلیاران، سارزمین شاایران 

نیاز در مجلاه ساخن، ساال چهاارم  دیگرى از این خودبرتربینى ملى دارد. احساان یاار شااطر موارد
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اماروز دارناد  گردید كه  ابت كنید، هر چه اینهاادنبال مدر  و دلیل مىیا به -

ایااد و پیشاارهت امااروز اینهااا ریشااه در تااااریخ و هاااى دور داشااتهمااا در گذشااته

ا هماان اندیشاید كاه ماثالً اگار بااربیكیوى اینهاگذشته ما دارد و به این نمىهرهنی 

ى ماا هاى اینها همان روز خورشید در هرهنی میترایمنقل ما بوده یا اگر یكشنبه

باوده و یااا حتااى اگار تمااامى پیشاارهت امااروز غارب ریشااه در تاااریخ و هرهناای 

 اماروز جامعاه ماا و شامارگذشته شرق داشته است، اینها هیع ی  از دردهاى باى

شامار هااى باىبه عبارتى تمامى شرق را درمان نخواهد كارد و مرهماى بار زخاد

 ما نخواهاد گذاشات. ایان ا باات خاود و نفاى غارب در مراحال حااد باه اینجاا منجار

شااود كااه اگاار مااا و هرهناای و تماادن مااا نبااود امااروزه غاارب در باادبختى و مااى

 برد.ضاللت بسر مى

گردیاد، ایاراد چنادانى انگیازه هعاالیتى باراى ماا ماى حال اگر این نوع برخورد

شاود، یااد آورى ایان گذشاته به آن وارد نبود، اما نه تنها چنین نیسات كاه دیاده ماى

اى از ما حكد ی  ماده تخدیركنناده پیادا كارده و باعا  درخشان تاریخى براى عده

نادارید؛  وجود آیاد كاه دیگار در ایان جهاان مسائولیتىشده كه این احسا  در ما به

                                                                                                     

در  كنااد: ...عنااوان شایوه انصااف بااه ایان مطلا  چنااین اشااره ماى باادر نوشاتارى  1335در ساال 

ییااد ماادعا الزم مااانید هار جااا كاه تأگونااه عباارات حماسااى از آوردن شااهد نیااز باااز نماىآوردن ایان

هاااى یكااى از علماااى غاارب یااا یكااى از دانشاامندان یااا یكااى از بزرگااان یااا یاا  نفاار باشااد بااه گفتااه

كناید و اگار اهال خراهاه نباشاید و ایان موجاودات وهماى را نپاذیرید عبااراتى از امریكایى استناد مى

كاه منظاور ماا را مناسا  آغااز و انجاام، چناانو امثال ایشاان، باى و گزنفون و هیثاغورث اهالطون

جاا آرایاید تاا آنكشید و مدعاى خویش را به رعنایى تماام باه ساخنان آناان ماىاهتد از متن بیرون مى

اناد اى اسات كاه تنهاا باه قامات ماا دوختاهكه مسلد شود بزرگى و راستى و دالورى و سخاوت جاماه

اناد... آنهاا اناد و خاود نیاز بار آن گاواهى دادهچیناانى از خارمن هضال ماا نباودهوشهو دیگران جز خ

زنناد بهتار اسات كاه باه جااى آن هرزنادان هااى نااروا دسات ماىكه در باب ایران و ایرانى به مبالغه

این آب و خا  را باه هنار و ادب ایاران آشانا كنناد و نفاایس شاعر و نثار ماا را باه آناان بشناساانند تاا 

هااى آناان نیارو گیارد. اماروز كاه باا نهضات غارب بینى در دلحاجت غلو و خویشتنایران بىمهر 

تاوانید هخارى باه مفااخر خاود بیااهزایید و آن هخار، انصااف و ایاد هناوز ماىدر تنگناى اقتباا  اهتااده

 درستى است. 
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از این رو با وجدانى آرام در ی  كشور خارجى بدون انجام خادمتى باراى جامعاه 

خود یا جامعه میزبان و با دریاهات بیماه بیكاارى آنهاد باا حاالتى طلبكاراناه و حاق 

 پردازید.به جان  به استراحت مى

 مشتی نمونه خروار

 ادباى  ـ گاىهااى هرهنبراى مدت كوتاهى عضویت هیأت مادیره یكاى از انجمان

ان بااار بااراى ایرانیاارا در سایدنى اسااترالیا برعهااده داشااتد. ایاان انجمان ماااهى یاا 

ل شاد دید. در این مدت كوتاه ش  من به یقاین تبادیبرنامه هنرى و ادبى تدار  مى

شااود، چیاازى نیساات بااه جااز خااود ایاان كااه آنچااه مااانع پیشاارهت هرهناای مااا مااى

 هرهنی.

قاوانینى كااه در  شااكیل داده باودید، امااااى از طریااق انتخاباات تهیاأت مادیره -

گردیادت )رجحاان هااى اعضاا ملغاى ماىشاد، در میهماانىهیأت مدیره تصوی  مى

 رابطه بر ضابطه، رودربایستى و احترام به رهقا(

ون دیگاار سااپردید، امااا چااریاازى را بااه یاا  شااخص مااىمساائولیت برنامااه -

ن اجااراى برنامااه توانسااتند بااه دوستانشااان كااه خواهااااعضااى هیااأت ماادیره نمااى

رو ههستند نه بگویند در ش  برگزارى برنامه با ازدیاد سخنران یاا هنرمناد روبا

 شدید. )عدم توانایى در دادن جواب منفى، احترام به رهقا(مى

خنرانان و كاااه برناماااه را باااا قااارار قبلاااى باااا هنرمنااادان و سااابعاااد از ایااان -

ادش ماناد، یكاى اصاالً یاماى كردید، یكى از آنها از قطار جاشعرخوانان تنظید مى

آماد تااا وقتااى كااه همااه اى داشاته و یكااى مخصوصاااً دیاار مااىرهاات كااه برنامااهماى

ا بار مادعوین آمدناد، او را باه پشات میكروهاون بخوانناد. كمتار توانساتید برناماه ر

تاوجهى دست مردم داده بودید به پایاان بارید. )باىطبق زمانى كه تنظید كرده و به

 به جمع، نیاز به مطرح شدن( به زمان، عدم احترام

كناید، مادعوین دادید كه ساعت هشت برناماه را شاروع ماىوقتى اطالع مى -

آمدناد. ساااعت را باه هشاات و رباع تغییاار از هشات و رباع آنهااد ساالنه سااالنه می
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كشایدید، آمدناد، هار چاه سااعت را عقا  ماىدادید، مدعوین از هشت و ناید ماىمى

آمدناد، انگاار ساار سااعت آماادن گنااه كبیااره ىماردم هاد بااه هماان نساابت دیرتار ماا

 تر بودن(است. )رابطه دیرتر آمدن و محترم

گر سخنرانان یا شعرخوانان از وقتى كه به آنها تخصص یاهته باود بیشاتر ا -

شااد تاذكر دهااد، توانسات، یعنااى رویاش نماىكردنااد مادیر برناماه نمااىصاحبت ماى

كردناد، ر مراعاات زماان را نماىترسید به آنها بر بخورد. وقتى چند نفاچراكه مى

رسااید و باار اى دیگاار كااه از قباال خااود را آماااده كاارده بودنااد نمااىوقاات بااه عااده

م كنناده برناماه باود كاه هار باار از آنهاا عاذرخواهى كناد. )خودمحاورى، عادتنظید

 رعایت زمان و تر  از دلگیر كردن دیگران(

كاااس هااایع كااارد،ىماااكنناااده و غیرمفیااادى ارا اااه اگااار كساااى برناماااه خساااته -

توانست موضوع را با او در میان بگذارد. یكى را به حرمات ماوى ساپیدش، نمى

كاس طاوركلى باه هایعدیگرى را به حرمت نان و نم  و رهاقت چند سااله و... باه

توانسااتى بگااویى باااالى چشاامت ابروساات. )حفاا  احتاارام بزرگتاار، حرماات نمااى

 دوستى و حق همسایگى و نان و نم (

ا اساتناد باه نظاار ل برگااه نظرخاواهى تهیاه كاردید تااا باجهات رهاع ایان مشاك -

هاااى نااه چناادان خااوب جلااوگیرى ماادعوین شاااید بتااوانید از اجااراى مجاادد برنامااه

ه كانفر برگاه نظرخاواهى را  20نفر مدعو، بیش از  200تا  100نمایید. از میان

 پاار كااردن آن تنهااا در یكااى، دو دقیقااه و بااا زدن چنااد عالماات میساار بااود، تكمیاال

ردند. اما همین جماعات موقاع برگشات باه منازل یاا صابح روز بعاد باا تلفان كنمى

ها بایكدیگر صاحبت یاا باه اعضااى ها در مورد بد بودن بعضى از برنامهساعت

 كردند. )جدى نگرهتن كارها(هیأت مدیره گله مى

هاى هرسایشى باه مقدار زیادى وقت و انرژى گروه گرداننده در بح  و جدل

خصوصیات هرهنگى كه هر ی  از ما مبتال به بخشى از آنهاا خاطر وجود همین 

رساید كاه ماا در ایان غربات اسایر خلقیاات و شد. به نظر چنین مىبودید، تلف مى

اى نیاز جاز تحمال ایاد و چاارهجاا آوردهعاداتى هستید كه با خود و در خود به ایان
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 1آن ندارید.

*** 

هاااى سیاسااى، وههااا از عواماال اصاالى تعاادد گاارایاان خصوصاایات و ویژگااى

كه بسایارى از ایان هرهنگى، نشریات و... در خارج از كشور است. توضیح این

ایان ترتیا  كاه گردناد. باهها معموالً از اولین هسته تشاكیل شاده منشاع  ماىگروه

شاود و هارد یااا اناد  زماانى پاس از شاروع یا  كاار گروهاى اختالهاات آغااز ماى

ه همیشاه در جامعاه ماا ر ایس و ماادیر شاوند. از آنجاا كااهارادى از گاروه جادا ماى

كااه انااد و بااا علااد بااه ایاانالعاااده برخااوردار بااودهمساائول از احتاارام و توجااه هااوق

معموالً باه وجاود بایش از یا  ر ایس احتیااجى نیسات، ایان اهاراد یاا باه تنهاایى یاا 

حداكثر دو نفر یكى با عنوان ر ایس و دیگارى نایا  ر ایس دسات باه دایار كاردن 

هاى تلویزیونى و رادیویى نگى، ادبى، انتشار نشریه یا برنامهگروه سیاسى، هره

 2زنند.مى

آورنااد كاه از همااان الگااویى كارهااى گروهااى باین مااا بیشاتر زمااانى دوام ماى

تبعیت كنند كه در طول تاریخ بر جامعه ما حكمفرما بوده است؛ یعناى یا  ر ایس 

                                                 

ى داشاته تارتار و كلیادىهااى سانگینتوجه به این نكته ضرورى اسات كاه هار چاه اهاراد مسائولیت. 1

بااار شااود و هااد تااأ یر زیااانهاااى مثباات آنهااا باار جامعااه بیشااتر مااىباشااند هااد تااأ یر مثباات ویژگااى

بناادى اهااراد بااه بااازى و تقساایدمثااال ا اارات ویژگااى اخالقااى رهیااق رایخصوصاایات منفااى آنهااا. باا

هااى شاود كاه مواهقات یاا مخالفات آنهاا باا طارحخودى و غریبه در میان نمایندگان مجلس باع  ماى

كاه چاه شنهادى نه بر مبناى مفید یا غیر مفید بودن آنها باه حاال ملات و مملكات بلكاه بار مبنااى ایانپی

هااى مخاالف هرد یا گروهى آن را ارا اه كارده صاورت پاذیرد. وجاود هماین خصوصایات در گاروه

شود كه آنها به جااى همكاارى باا دولات، مانناد آنچاه در كشاورهاى دموكراتیا  شااهد آناید باع  مى

مادت ملات ماا در طاول تااریخ تمامااً قرباانى ارشكنى بپردازند. متأسافانه منااهع بلندمادت و كوتااهبه ك

 شود.هاى اخالقى چون رهاقت و بده و بستان یا مقابله به مثل و انتقام و... شده و مىویژگى

نظاار از جنبااه هرهنگااى آن، شناسااانیدن خااود بااه هموطنااان و كااد هااا صاارفاهااداف ایاان هعالیاات. 2

روى هاارد یااا اهاارادى از گااروه اولیااه اساات. یكااى از طنزپااردازان ایرانااى در یكااى از شاا   كااردن

گااوید بیااا در ایسااتگاه هاركس مااىكاارد كااه: بااهشاعرهاى خااود از زبااان یكااى از هموطنااان نقال مااى

 گوید من خودم ایستگاه رادیویى دارم.مى ،رادیویى خود با تو مصاحبه كند
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ه منظااور از دوام چااون و چاارا. البتااكننااده بااىاى عضااو متابعااتو هرماناده و عااده

 آوردن موهق بودن در پیشبرد اهداف جمعى نیست.

گیرد كه هدف تارویى گاه نیز این جدایى یا انشعاب توسط كسانى صورت مى

كاه بایساتى وقاات كننااد. ایان اهاراد یاا ایاانتارى دنباال ماىگوناه جاادىهرهنای را باه

و زیادى را صرف جنی و گریزهاى درون گروهاى بنمایناد یاا خساته از جنای 

نابغااه آلماانى كااه گفتاه اساات سانی نیسااتى، امااا  اى اناادرز نیچاههاااى حاشایهجادل

ات بگریاز... اى بساا بناهااى سار هاراز اند، باه تنهاایىهاى بسیار تو را سفتهچكه

بااه كااار  1انااد،هاااى باااران و از رویاش گیاهااان هاارزه از پاااى در آمادهكاه از چكااه

از هرسوده شدن و تحلیل رهتن كامل روحیاه و قاواى خاود باه گوشاه گیرند و قبل 

باا ایراناى »انزوا پناه برده و در تنهایى به كار خویش ادامه دهند. جملاه معاروف 

به كرات از زبان این هموطناان و هموطناانى كاه در  «شود، كاركردجماعت نمى

. ناگفتاه نماناد كاه شاودطور انفرادى به كار مشاغولند، شانیده ماىها بهدیگر زمینه

خواهنااد اعمااال قاادرت كننااد و كسااى بااه ایاان جملااه هااد از طاارف كسااانى كااه مااى

شاااود و هاااد از طااارف آناااانى كاااه كناااد، شااانیده ماااىزورگاااویى آنهاااا تمكاااین نماااى

 خواهند زیر بار زور و تحمیل عقیده دیگران بروند.نمى

هنای را هاایى كاه ناام هرهاا و انجمانبه اعتقاد من اولین قدم باراى هماه گاروه

هااى كنناد، مانناد نشاریات، رادیاو و تلویزیاون، گاروهدر خود و با خاود حمال ماى

هرهنگااى و بخصااوص سیاسااى... و همچنااین همااه كسااانى كااه داعیااه پاارورش و 

تربیات اهااراد را دارنااد، ماننااد مااادران و پاادران، معلمااان، مربیااان، نویسااندگان و 

یان ماورد خصوصایات شاعران در  و شناخت عوامل بازدارناده پیشارهت )در ا

هاااى اخالقااى و بعضااى از آداب و عااادات و رسااوم مااا( و دومااین قاادم و ویژگااى

تالش در تعدیل یا از بین بردن این عوامال در خاود اسات و تاا باه ایان مهاد توجاه 

نشود، هر كار دیگرى جز اتالف وقت و انارژى حاصال دیگارى نخواهاد داشات 

                                                 

، ترجماه داریاوش كاس؛ هاردریش ویلهلاد نیچاهه كاس و هایعچنین گفت زرتشات، كتاابى باراى هما. 1

 .65آگاه، چاپ بیستد، درباره مگسان بازار، ص  آشورى، تهران، مزسسه انتشارات
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 1تواند كرد.كه رط  خورده منع رط  نمى

*** 

هااى هرهنگاى، عالوه در مدت چند سالى كه از نزدی ، شاهد هعالیات گاروهبه

اندركاران مساایل ام، متوجه شدم كه دساتها و رادیوها در استرالیا بودهروزنامه

هرهنگااى، تاارویى هرهناای را معمااوالً معااادل تجلیاال از نویسااندگان، شاااعران و 

 شاتر بااه خوانادن تاریخچااههااا نیاز بیداننااد و در ایان بزرگداشاتسیاساتمداران ماى

پردازنااد. در ایاان زناادگى و شاارح اوضاااع سیاسااى و اجتماااعى زمااان آنااان مااى

شااود. گااویى همگااى بااه نااوعى هااا كمتاار حرهااى از پیااام آنااان زده مااىبزرگداشاات

م ز از پیاااید كه ما اهل پیام گرهتن نیستید یا اگار حرهاى نیاتواهق ناخودآگاه رسیده

 كناید كاه روى ایان بزرگااان در  از ماا هكار ماىایان بزرگاان باه میاان آیاد، هار یاا

 هاى اخالقى به هرد سمت راست و سمت چو ماست و نه به ما.همه توصیهاین

هاا چیسات و پرساید خاصایت ایان بزرگداشات گارهتنگااه از خاود نماىماا هایع

دنیاا آمااده، پادرش چاه كسااى و ماادرش از كاادام كاه یاا  انساان بازر  كجااا باهایان

رهتااه، باا چاه كسااى ازدواج كارده، چناد هرزنااد ام مدرساه ماىخانادان باوده، باه كااد

داشته و در چه ساالى و در كجاا دار هاانى را وداع گفتاه اسات، چاه مشاكلى از ماا 

كند  از دانستن این اطالعاات چاه بهباودى در وضاع ماادى و هرهنگاى ماا حل مى

ها سال اسات همچناان باه بزرگداشات بزرگانماان مشاغولید. شود كه دهحاصل مى

                                                 

هاااى پاااى در پاااى هااااى مخااالف و شكساااتكاااند كااه عااادم موهقیاات گاااروهبااار دیگااار تكاارار ماااى. 1

جو وتاوان جساتیاادى در هماین خصوصایات هرهنگاى ماا ماىهاى سیاسى ما را تا انادازه زنهضت

هااى سیاساى یاا هرهنگاى و توان انتظار داشات كاه گاروهاهتاده نمىنمود. هر چند از ی  جامعه عق 

كاه اناد. علات ایانچراكاه ایناان نیاز زاده و پارورده هماین شارایط باوده ،ادبى جلو اهتاده داشته باشاد

تارى هااى حساا كند این است كاه از كساانى كاه شااخ تأكید مى هادر این كتاب بیشتر به این گروه

عباارتى ادعاااى كنناد و بااههااا و اشاعار و مقاالتشااان عناوان مااىدارناد و دردهاا را بیشااتر در نوشاته

هاااى درون گروهااى یعنااى بااه جاااى رود بااه جاااى جنای و جاادلل را دارنااد انتظااار مااى در  مساا

چراكااه  ،ت راه گریاازى باراى خااروج از آن پیادا كنناادچرخیادن در دایااره شاوم ایاان خلقیاات و عااادا

 بندانش را نجات دهد.ی  اسیر هرگز نخواهد توانست هد
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اید بهتر باشد قبل از اقدام باه هار کاار اجتمااعی، نوشاتن مقالاه و کتااب و گفاتن ش

كاار چاه ا ارى و عادم شعر و ... این سزال اساسى را از خود بنمایید كه انجام این

انجااام آن چااه ضااررى بااه باار زناادگى و هرهناای مااردم خواهااد گذاشاات و جااواب 

زحمات آن کاار را  ؛اسات« هایع»آنگاه اگر جاواب ماا  صادقانه ای به خود بدهید.

 به خود ندهید .

 

براى اناهاط یك جامعه، وارد آوردن فشارهاى 

اچتصادى، سیاسى و اجتماعى به میت یك یا دو 
نسر وافى است. هنگامى واه تاات ایاس فشاارها 

خصوصیات و رفتارها، آداب و عادات نامناسب 
در مااردم شااكر گرفاات، دیگاار  زومااى بااه تااالش 

داشاتس آناان وجااود بیشاتر در جهات عقاب نگاااه 

ن واهااای داشااات، چراکاااه ایاااس رفتارهاااا، آداب و 
عااااادات خااااود بااااه عاماااار مااااوثرتری در عقااااب 

 .شودنگاهیاشتس آن جامعه می

 

 سرهم بنیى و جیى نگرفتس وارها

دوستى كه در جریان كار نگارش این كتاب بود از ایاران تلفان كارد و گفات: اگار 

ساااى، یكاااى از باااارزترین و ماااالى ماااا در كارهاااا ننویاز سااارهد بنااادى و ماسااات

اى. ساپس باا دلگیارى چناین اداماه ترین خصوصیات ما را نادیده گرهتهآزاردهنده

گاذرد، اكنااون ساال از عماارش نماىهاااى منازلد كاه باایش از پانىداد: بیشاتر قسامت

كاااارى و كشاااى گرهتاااه تاااا سااایمانكشاااى و برقاحتیاااج باااه تعمیااار دارد؛ از لولاااه

سارى پیادا كارده و كارى. گویى این بیمارى سلمبگع ل كردن در جامعه ما حالات مد

كمتر كسى را از كوچ  و بزر  در امان داشته است. به هر كجاا كاه نظار كناى 

هاااى باازر  و حتااى از كارهاااى كوچاا  و شخصااى گرهتااه تااا كارهااا و پااروژه

تاوان مشااهده تاوجهى را ماىهاى دولتى، آ ار این جدى نگرهتن و بىریزىبرنامه
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 کرد.

*** 

گونه كه تاكنون دیدید به صاورت علات و معلاولى ت هرهنگى همانخصوصیا

انجاماد. ایان خصوصایات اى یكاى باه دیگارى میاى زنجیرهعمل كرده و به گونه

تاوان از عادم تارین آنهاا ماىریشه در شرایط حااكد بار جامعاه دارد كاه از اساساى

جااازات اى كاه موجاود قاانون و نداشااتن امنیات اقتصاادى نااام بارد. در هار جامعااه

كااارى یااا باادكارى وجااود نداشاته باشااد، هاار كااس كااار و وظیفااه قاانونى بااراى كد

دهاد خویش را هر طور كه خواست بدون نگرانى از عواق  قاانونى آن انجاام ماى

بناادى روى كااارى و ساارهدو از آنجااا کااه بشاار بااه تنبلااى گاارایش دارد بااه ساامبل

شاد، یعناى تار  از آورد؛ بخصوص اگار هارد از ایماان و معنویات هاد تهاى بامى

هارا  آخرت هد نداشته و ادبیاتش نیز او را به نشستن و گذر عمر را تماشاا كاردن

 اى كااه ماردم امنیاات اقتصاادى ندارنااد و نگاارانبخواناد. از طرهااى نیاز در جامعااه

تواننااد ذهان خاود را باه كاارى كااه باه آنهاا محاول شااده خویشاند، كمتار ماى هارداى

بى ن جوامعى حتاى اگار اهاراد امنیات خااطرى نسامتمركز نمایند. متأسفانه در چنی

 هد داشته باشاند باا ایان هلسافه كاه چاه كساى در ایان مملكات باه هكار مان و درسات

انجاام دادن كااار ماان بااوده كاه ماان بااه هكاار درسات انجااام دادن كااار دیگاارى باشااد 

 دهند.مسئولیت خویش را در حد كمال انجام نمى

ر ماااورد جااادى نگااارهتن، ل ایااان دوسااات ددكاااه دردنكتاااه جالااا  توجاااه ایااان

داند مناسابت نمایسازى بودت در اینجاا بیبندى و شلختگى در كار ساختمانسرهد

 مان را از زبان شاادروان مهادی بازرگااننظمى و شلختگىعلت سرهد بندى، بى

 بشنوید:

یكااى از تماااایزات باااارزى كااه در مقایساااه یااا  نفاار زراعتگااار باااا هااارد »... 

آید، سر و كارى است كه تاجر با حساب و كتااب گر و یا تاجر به چشد مىصنعت

طور كلى هر دوشان با مسئله دقات و گیرى و بهدارد و صنعتگر با وسایل اندازه

ترین نوع صنعت را كه هن ساختمان یا بنایى است رو هستند. شما سادهنظد روبه
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خواهااد دهااتى را كاه ماى تاارین نموناه آن یعناى یا  بناااىدر نظار بگیریاد و بادوى

ج باه یا  ریسامان، اى بكشد به خاطر بیاورید. ایان اساتاد حاداقل احتیاادیوار چینه

دارد. اگر دو قاعده اساسى كه یكى قا د بودن دیاوار و دیگارى  شاقول و ی  تراز

كشاد روى سارش خاراب خواهاد اهقى بودن پى است، رعایت نكند دیوارى كه ماى

آنچاه مخلاوق دسات و ذهان بشار اسات، از قادم اول شد. صنعت، هن و هنار یعناى 

نااگزیر از اساباب و انادازه اسات. ایان ضارورت و عاادت در برابار نظاد و دقات 

شود. كاس  و تاجر نیز از ترازو، نید پس از چند نسل وارد ر  و استخوان مى

دسات قطعاه زماین یاا ذرع، چرتكه و محاسبه تفكی  ناپذیرند... اما برزگر بیل باه

كناد، اباداً الزم نیسات شاكل هندساى مانظد باه كه براى كشت درسات ماى كرتى را

اش آن بدهااد. مربااع، مسااتطیل، سااه گااوش، كثیراالضااالع، مخااتلط و قوسااى همااه

ای باشد كاه آب باه هماه جاا برساد، گنادم در خواهاد آماد. اگار خوب است؛ به گونه

یاا چهاار كارى باشد كه رعایت شی  هد الزم نیست. آبیارى نیز هار دو روز دید

گیارد، اماا ایان حسااب و مادت بیشاتر از جهات رعایات باار صاورت ماىروز یا 

نوبت براى تقساید عادالناه آب ماابین اهال ده اسات، و ا ال یكاى دو روز زودتار و 

كاه مقادار اخاتالف و دیار و رسااند، كماا ایاندیرتار آب دادن ضارر باه جاایى نماى

رساد و جبااران ماااه هاد ماى هااى آساامان نیاز باه ده روز و نایدزود شادن بارنادگى

شود. در هر حال حساب ساعت و دقیقه و  انیاه در كاار نیسات و زارع مانناد مى

دهنده هوالدهاى ممتاز نیست كه ی   انیه یا ی  درجه راننده هواپیما یا هلزكار آب

طور كلى در كشاورزى هیع عملى كاه باه پس و پیش روزگارش را سیاه كند. به

ازه كااار و میاازان حساااب بااه دقاات تاارازو و مثقااال و بااه لحاااظ زمااان انجااام، انااد

  1«مقیا  میلیمتر و  انیه باشد وجود ندارد....

شود كه چگونه خصوصیات به عاادات تبادیل شاده با این ترتی ، مالحظه مى

ساازان ماا شوند؛ یعنى عادت سرهد بندى امروزه ساختمانو عادات هویت ما مى
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صادها ساال پایش دارد یاا اگار مان ایراناى ریشه در وضعیت اجداد زارعشان در 

شاوم، علاتش ایان اسات كاه جااد اماروز در یا  جلساه در سار سااعت حاضار نمااى

كبیر من كشاورز باوده و زماان در كاار كشااورزى او اهمیتاى نداشاته اسات. در 

اینجا بار دیگار باه اهمیات آگااهى از وجاود ایان خصوصایات در خاود و همچناین 

مگاانى در تعاویض راه و روش و عاادات خاود به لزوم ی  رساتاخیز هرهنگاى ه

برید و به واهى بودن این امید كه جامعاه ماا یعناى همگاى ماا هقاط باا تغییار پى مى

اهمیات جلاوه دادن نقاش کردن دولات بهباود خاواهید یاهات. البتاه ایان باه معنااى باى

طااور حااتد حمایاات جاادى قااانون در ایاان رسااتاخیز هرهنگااى از قااانون نیساات، بااه

 و حیاتى برخوردار خواهد بود. اهمیت ویژه 

با هزار تأسف باید گفت این ذهنیت همراه با سایر خصوصایات هرهنگاى در 

ماا باعاا  شااده كااه در بساایارى از مشااكالت خااویش در جااا زده و روز بااه روز 

تاوان دیاد تصاادهات مكاررى تر از گذشته شود. با ی  نگااه ماىاوضاعمان خراب

گیاارد، حاصاال زاران هازار قربااانى ماىهااى كشااورمان هار ساااله هااكاه در جاااده

هااى مكارر، حاصال ساوزىهااى ماسات. آتاششاكنىاحتیاطى و عجله و قاانونبى

هایى كاه باعا  خراباى هازاران خاناه و ماست. زلزله هاىهكرىاحتیاطى و بىبى

شاود، باه دلیال سارهد بنادى و جادى نگارهتن كارهااى ها هزار انسان ماىمر  ده

رى اساات كااه مناااطق بساایارى از آن در خطاار زلزلااه ساااختمانى آن هااد در كشااو

اندیشاید كااه تاا ایاان نگااه و ایاان قارار دارناد. مااا متأسافانه بااه ایان مساائله مهاد نمااى

ذهنیت در هرد هرد ما وجاود دارد ایان در بار هماین پاشانه خواهاد چرخیاد و آمادن 

در  گروه دیگر نیز وضع را بهتر از این نخواهد كرد. شاادروان مهادى بازرگاان

 گوید:مورد عجول بودن ما چنین مى

تارین ماردم دنیاا باشاید و باه هماین دلیال كاارى ما بر عكاس شااید عجاول»... 

بارید و احازاب اصاالحى و انقالباى ماا تمامااً شكسات دست خویش از پیش نمىبه

خورناد، چااون انتظاار دارنااد از راه هیااهو و تظاااهر باا تشااكیالت زودر  و ماى

اقادامات مختصار در ا ار چهارتااا میتینای و اعالمیاه یااا چناد شاماره روزنامااه و 
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حاداكثر یكااى دو اعتصاااب بااازار و دو تااا تیاار خااالى كااردن مملكاات زیاار و زباار 

دار دار و اقادامات ریشاهشود... هر گونه عمل تشكیل و تربیت غیار حزباى دامناه

تنظااید اهكاار پیشاانهاد كااار اناداختن اهااراد كثیار و كاه ناچاار در طااول زماان بااا باه

هااى ساراپا در زنجیار كاه شود، پیشاپیش محكاوم اسات؛ در حاالى كاه باراى ملات

حركاات تنااد و تیااز آنهااا از هاار طاارف مشااهود و مساادود اساات و توانااایى عملااى 

العاااده ناااچیز دارناد، اگاار امكااان جناابش و راه نجااتى باشااد تنهااا در حركااات هاوق

عاداد و تكارار زیااد ضارب شاد و در مالید و منظد و كوچا  اسات كاه وقتاى در ت

زماان وساایع در جهاات واحاادى گسااترش یاهات و پیشااروى كاارد از نتیجااه آن یاا  

  1«انتقال محسو  و مثبت در خواهد آمد...

 ا  فالنى چه خبر

هااى بایش از حاد ماا عالوه بر آنچه در مقدماه ایان بااب در ماورد علات كنجكااوى

هااى خالقاه و ساازنده و همچنااین ذكار شاد، عادم عالقاه اهاراد باه كارهاا و هعالیات

شااود كاه كنجكااوى بااه هااى متناوع در جامعااه باعا  ماىنباود تفاریح و ساارگرمى

تارین ابعااد زنادگى نوعى سرگرمى اجتماعى تبدیل شده و دامنه آن باه خصوصاى

همسایه و دوست و دشمن آن هد در لبا  محبات گساترانیده شاود. نداشاتن كاار و 

مناد بااه كااار و زناادگى ذهاان را متوجااه و عالقااهاى جاادى در زناادگى خاود، مشاغله

نماید و ایان هماان حاس كنجكااوى اسات كاه باین ماا كاد یاا بایش وجاود دیگران مى

هااا و تظاااهر بااه كارهاااى نكاارده و چیزهاااى نداشااته اعتماااد دارد. كتمااان نااادارى

زنااد. شاااید ماردم بااه یكادیگر را از بااین باارده و باه ایاان احساا  بیشااتر داماان ماى

كااه از مااا دارد، گاااهى باادون ایاانین احسااا  اساات كااه مااا را وا ماىآگااهى از هماا

سزالى كنند شروع به توضیح دادن در مورد كار و زندگى خود بنمایید و اصاوالً 

شود، اگار ماا بالهاصاله پاس از شانیدن عباارت چاه خبار  ادبى مىكنید بىهكر مى

مااان اهتاااده ىتمااام اتفاقاااتى را كااه از مالقااات قبلااى بااا طاارف مقابلمااان در زناادگ
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نااد و كاااو در زناادگى دیگااران مااى رسااد. توضاایح ناادهیدت و پااس از خااود نوباات كل

عبارت راساتى از هالناى چاه خبار ت كاه اولاین جملاه ماا پاس از ساالم و گازارش 

 زندگى خودمان است، تأییدى بر این ادعاست.

ه هاا ـ رایاى اسات كاه اگار كساى بااین پدیده تا بدانجا بین ما ـ بخصوص خااند

ى و تلفن كند و ببیند كه اشغال است اولین عبارتى كه باه صاورت نیماه سازالشما 

شااود چنااین خواهااد بااود: تلفاان كااردم اشااغال بااود  و كمااى طلبكارانااه مطاارح مااى

یاز چانتظار دارد كه شما بگویید براى چه اشغال بود، با چه كساى و دربااره چاه 

گیارید كاه باه ماى كردیاد و متقاابالً ماا نیاز حالات محكاومى را باه خاودصحبت ماى

ل داناید كاه بگاویید چارا در منازپردازد؛ یعنى خود را موظف مىدهاع از خود مى

كارده  نبودید، كجاا باودید و باراى چاه باه آنجاا رهتاه باودید یاا چارا تلفان را اشاغال

تر از آن كاردید و جالا بودید و با چه كسى و حتى در مورد چه چیز صحبت ماى

دانیدت اصوالً اگر توجه کرده باشاید، ماا اهی میاین که خود را موظف به عذرخو

راحتاى و باا براى كارهایى كاه هایع خطاا و گنااهى در آنهاا متوجاه ماا نیسات، باه

كنااید تااا بااراى اشااتباهات و خطاهایمااانت ماننااد سارعت بیشااترى عااذرخواهى مااى

نشاناختن صاداى كساى از پشات تلفان یاا نباودن در خاناه و مهمتار از هماه داشااتن 

 و صداقت. صراحت لهجه

 تر ا  دانشگاهاى آمو نیهوارخانه

هشار مالى در غربت باع  شد كه در كارخانه كوچكى به كار مشغول شوم، كار 

در این كارخانه چشد مرا به بسیارى از واقعیات در مورد خودمان كه تا آن زمان 

 براید روشن نبود گشود. در این كارخانه چهار خاند ایرانى دیگر مشغول به كاار

بودند كه هر كدام به گروه سنى، قشر و طبقه خاصى از جامعاه ماا تعلاق داشاتند. 

هاا باود؛ در شاد، هقاط تفااوتجال  اینجا بود كه در ایران آنچه بین ما مشااهده ماى

هااى هرهنگاى باود. در مادتى كاه در شاد، مشاابهتحالى كه در اینجا آنچه دیده مى

ز ابعاد ناشناخته هرهنی خودمان بر این كارخانه مشغول به كار بودم، بسیارى ا
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اى بودم كه ما پنى نفر را من مكشوف شد. هر روز در این كارخانه شاهد صحنه

توانست با ی  نظر بفهمد كه ما به ی  كرد و هر كس مىاز سایر كارگران جدا مى

 هرهنی واحد متعلقید. برای مثال:

شادند و اگار هاد نماىها رنجیده ما ایرانى سایر كارگران به شدت و سرعت -

كردناد، یعناى شدند در مورد آن صحبت كرده آن را حال و ساپس هراماوش ماىمى

شااد و بااه حااال و روال عااادى خاااود پرونااده آن در ذهنشااان مختومااه اعااالم ماااى

ن باا شادید در ماورد آگشتند. اما اگر ما از یكادیگر یاا از دیگاران دلگیار ماىبرمى

 ت با دیگران و در غیااب هارد ماورد نظاركردید، اما به كراخود هرد صحبت نمى

ماان را در دلماان نگااه موضاوع را مطارح كارده و باراى ماادت طاوالنى آزردگاى

 دادید.داشتید و با هكر كردن به آن خود را رنى مىمى

دنبااال مقصار و مساائول باه داد، مادیر كارخانااههرگااه كااه اشاتباهى ر  مااى -

 طا  قارار ندهاد، هماه كاارگران راكه كسى را مساتقیماً مخاگشت و براى ایننمى

خواست كه دقات بیشاترى در كارهاا بنمایناد، ایان عمال كرد و از همه مىجمع مى

قااً كرد، نه كسى را كه مقصر باود و ناه آنهاایى را كاه مطلهیع كس را دلگیر نمى

ه خاود ارتباط بودناد، اماا ماا پانى نفار ایان عمال را ساخت بابا اشتباه انجام شده بى

وگااو هااا در مااورد آن بااا دلگیاارى و حتااى بغااض بحاا  و گفااتماادتگاارهتید و مااى

 كردید.مى

گاه از ما خواسته نشد علت غیبت یاا تاأخیر خاود را توضایح دهاید، اماا هیع -

داد، ماا اى باه شانیدن دالیال ماا نشاان نماىكه مسئول مربوطه عالقههر بار با این

كه غیبت یا تاأخیر كارده دانستید و به هر دلیلى هد خود را موظف به ارا ه آن مى

 1كردید.خواستید بیمارى هرزندانمان را بهانه مىبودید یا مرخصى مى

                                                 
پااس از گذشاات ماادت زمااان بیشااترى دانسااتد كااه اصااوالً توضاایح دادن و توضاایح خواسااتن در . 1

چراكاه اگار ایان درخواسات قاانونى باشاد بایاد ، یان كشاور رساد نیساتهاا در امورد دلیل درخواست

حتاای در دهااد. بارآورده شااود و اگار نباشااد هازار دلیاال نیاز بااه كساى اجااازه شكساتن قااانون را نماى

دو حالاات  ی قارض کنایدكتااب، یاا پاول یاک یاا  وسایله، بخاواهید بعناوان مثاالاگار رابطاه باا اهاراد 
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گفتناد، اماا باا صاراحت ماى خواساتند بگویناد مساتقید وآنها هر چه را كه مى -

د هااى غیرمساتقید واركاردید و از راهچیناى ماىما براى گفتن حرهمان اول زمیناه

 مستقیماً به اصل مطل  بپردازید. توانستیدگاه نمىشدید، هیعمى

گااه زباان باه شاكایت و یاا اعتاراض اى ناراضى بودید هیعاگر ما از مسأله -

كاردید و ناق هاماان صاحبت ماىگشاودید، هقاط باین خودماان و خاانوادهمستقید نمى

 .1كشیدیدبردید و رنى مىزدید، یعنى شكوه و شكایتمان را به در و دیوار مىمى

هاى نازنید كاه بااه قاات نگاران ایان باودید كااه كاارى نكناید یاا حرماا بیشاتر او -

 كسى بربخورد و بیشتر اوقات در پى این باودید كاه دیگاران را باا حارف و عمال

 كه بقیه چنین نبودند.از خود راضى نگاه دارید در حالى

هتاه شاده كه وقت خاصى براى صبحانه و ناهار كارگران در نظر گربا این -

دادیااد وقتااى باه اسااتراحت بپااردازید یااا چیاازى بخااورید كااه ىباود، ولاای تاارجیح ماا

 ر یس دور و بر ما نباشد، براى ما ر ایس موجاودى ترسانا  باود كاه هار آن باید

مانناد  آن را داشتید كه مورد خشد او قرار گیرید، اما باراى بقیاه ر ایس آدماى باود

ارد نما رساید باراى اوچنان كه به نظر ماىخودشان. آن كردناد ىتاره چنادانى هاد خد

 )حداقل در این كارخانه(.

شادند و خاود را موظاف باه شادت ماا وابساته ارتباطاات عااطفى نماىآنان به -

                                                                                                     

، اماا هیچگااه توانادیاا نماى بدهادآن را  خواهادیاا می توانادبیشتر متصور نیست؛ یا طرف مقابال ماى

. ولاى ماا چاون از كشاورى آماده باودید كاه شاودخاواهی نمیسوالی در مورد این کاه بارای چاه می

گیارى بودناد و بااه هماین خااطر بااراى در مرجاع تصاامیدکاه مجاری قااانون باشاند باه جااای ایناهاراد 

آلاودى زا و رناىربوطاه را از طریاق دالیال محناترسیدن به اهداف خاود بایاد احساساات مسائول م

اى عااادتى گونااهدادیااد در ایاان كشاور نیااز بااهتاأ یر قاارار مااىماار  و تصااادف تحت، چاون بیمااارى

 كردید.چنین مى

اى آمااده بااودید كاه در آنجااا در بیشااتر مواقاع حااق بااا كساى بااود كااه كااه مااا از جامعاهباه دلیاال ایان. 1

بلكاه موجا  خشاد  ،باردتر معموالً ناه تنهاا راه باه جاایى نماىىقدرت بیشترى داشت و شكایت از قو

باه هماین دلیال ماا یااد گرهتاه باودید كاه ؛ نماودبیشتر او شاده و وضاع را از آنچاه باوده بادتر نیاز ماى

 سكوت در مقابل ظلد را به شكایت كردن از ظالد ترجیح دهید.
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آمدند، چناد مااه شااید هاد دیدند. بدین مفهوم كه اهرادى مىبرقرارى این روابط نمى

خندیدناد، باا هاد گفتناد و ماىكردناد، ماىساال یاا بیشاتر در كناار هاد كاار ماىتاا یا 

كردنااد، امااا خوردنااد و باه یكاادیگر در صااورت نیاااز كما  مااىى مااىناهاار و چااا

گاه ندیادم كساى هنگام تر  آنجا براى همیشه، هقط ی  خداحاهظى بود و تمام. هیع

خاود را در قیااد خااداحاهظى بااا همكااارى قاارار دهااد كااه در آن روز خاااص غایاا  

ناه شانید هالناى دیاروز رهتاه اسات بوده است. آن دوست غایا  نیاز وقتاى كاه ماى

كاه اى از ایانكرد و نه حتى كنجكاوى و سزالى كه چارا رهات و ناه گلاهتعجبى مى

شاد و چناانى ریختاه ماىچرا از او خداحاهظى نكرد. نه طرح دوساتى و رهاقات آن

شاد. گااویى از ذهان و دل یكاادیگر هاد بااه هماان سااادگى و ناه تلفنااى رد و بادل مااى

هاد خبارى داشاتند و ناه در پاى  شادند و دیگار ناه ازآسانى كه آمده بودند، پا  ماى

نیاازى از داشاتن ایان آمدناد. باه عباارتى ناوعى باىگرهتن خبرى از یكدیگر برماى

شاد. در حقیقات از باا هاد بودنشاان در لحظاات لاذت گونه روابط در آنهاا دیاده ماى

وجاود آورد یاا هاا قیاد و بنادى باراى آنهاا باهكه این با هاد باودنبردند، بدون اینمى

 ان بگذارد.بارى بر دوشش

 رسید كه تورى قل  و ذهن آنها مناهاذ درشاتى دارد كاهدر مجموع به نظر مى

كنااد و راه را بااراى هاار دلگیاارى و دلخااورى و حتااى محبتااى را از خااود رد مااى

 گذارد و این علات ساالمتى روحاى و نشااط بیشاتر آنهااعبور نسید زندگى باز مى

هاااى ناگفتاااه، بااا حااارف كاااه مناهااذ تاااورى قلاا  و روح مااا چناااانبااود؛ در حااالى

هاى قدیمى و خا  گرهتاه، عواطاف شادید هاى مانده و دلخورىها، بغضدلگیرى

ه كاماان بساته شاده باود بیان نشده یا ابراز شده و پاساخ ناگرهتاه در طاول زنادگى

یتى و منفذى براى عبور نسید زندگى از آنها باقى نمانده بود و شاید علت نارضاا

 ارتباط بود. اهسردگى بیشتر ما در همین

وجااود آورد تااا ماااه كااارگرى در ایاان كارخانااه هرصااتى بااراید بااه15نهایتاااً  

رهتارهاااى متفاااوت خودمااان را كااه توجااه بااه آنهااا از اولااین هفتااه ورودم بااه ایاان 

سالى كه در دانشگاه مشغول تحقیق باودم، اداماه كشور شروع شده و در مدت ی 
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هر روز و هر سااعت و هار دقیقاه باا  بین قرار دهد وپیدا كرده بود، در زیر ذره

دلاى دردمنااد اماا ذهنااى آزاد از تعصابات ملااى و هرهنگاى و مااذهبى باه علاات آنهااا 

هاا بیندیشد و هر ش  عللى را كه یاهته بودم در دهترى بنگاارم. حاصال ایان یاهتاه

 كتابى است كه اكنون در دست شماست.
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 ب ش دوم

رابهه با چداوت کردن  گوها و مشاهیات دروها، گ تندته

 ستایی ستیزی و  ربو مورد چداوت چرار گرفتس،  رب

 

 اناااد احمقاااى اساااتكاااه گویاااد جملاااه حاااقآن»

 

 كاااه گویاااد جملاااه باطااال او شاااقى اساااتوآن 

 پااااس باااااد مطلاااااق نباشاااااد در جهاااااان 

 

 «باد بااه نساابت باشااد ایاان را هااد باادان 

 ()موالنا 

تاارین وت اسات و متأساافانه یكاى از متاداولتارین كارهااا، قضاایكاى از مشاكل

هااى اخالقاى باین ماا، قضااوت کاردن ماسات. ایان کاار را تارین ویژگاىو مخارب

نیاز بساایار سااریع و معمااوالً بااا دیاادن یا  مااورد یااا شاانیدن یاا  حاارف در مااورد 

دهید. باااا چناااین سااارعت و در چناااین مااادت كوتااااهى، قضااااوت هااارد انجاااام مااای

ترتی  كااه اگاار از كسااى د: خااوب یااا بااد. باادینتوانااد از دو حالاات خااارج باشاانمااى

حرهااى شاانیدید یااا رهتااارى دیاادید كااه باااب میلمااان بااود، او را خااوب و در غیاار 

نگااارى دانااید. ویژگاااى دیگاارى در مااا باااه نااام مطلااقایاان صااورت او را باااد مااى

شاااود كااه شااخص خاااوب را مطلقاااً و تماماااً خاااوب دیااده و در او یااا  باعاا  مااى

هماین ترتیا  از شخصاى كاه دوساتش نادارید،  خصوصایت نامناسا  نبیناید و باه

 ی  هیوال ساخته و در او ی  خصوصیت مثبت نتوانید پیدا كنید.
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یكى ا  عالئم سالمت ن   ایاس اسات واه انساان 

بتوانی نقاط مثبت دشامس خاویش را نیاز ببینای و 
 .آنها را بیان و تاسیس نمایی

 

و بادى اهاراد شاود، خاوبى خصوصیت دیگر ما یعنى عمومیت دادن باع  مى

ه را شاامل تماامى اقوامشاان نیاز بادانید )قضاااوت قبیلاه ای(. باراى هماین اسات كاا

م و بااراى مااا معمااوالً اهااراد همااراه بااا آبااا و اجدادشااان در یكااى از دو گااروه خاااد

ا یامعرهت، دیاو و هرشاته و نهایتااً مااه خا ن، شریف و ناشریف، با معرهت و بى

تواناد باه خااطر ایان رهات باودن اهاراد ماىگیرناد. شاریف و بامعاهتضاح قرار ماى

باا ماا  واند و یا از ماا تعریاف كارده باشد كه مثالً ی  روز پول تاكسى ما را داده

ایادت و باه داشاتهاند كه ماا آنهاا را دوسات ماىاند یا حتى شكل كسى بودهگرم گرهته

ى معرهت بودنشاان نیاز باه ایان خااطر اسات كاه از ماا انتقاادهمین ترتی  بد و بى

ماده شاان خوشامان نیااناد یاا از قیاهاه و قاوارهكرده یا نظرى مخاالف نظار ماا داده

ه شاود؛ بادین معناا كااست. در اینجا ویژگى دیگرى به نام خودمحورى نمایان ماى

ه و گاردد )هامیال، قاوم و طایفاه، قبیلاه و دساتخوبى و بدى اهراد به محور مان ماى

ر ما كسى است كه باا ماا خاوب گروه و حزب من(. به عبارت دیگر،خوب از نظ

ا رباشد، مواهق ما و در حزب ما باشد، از ما دهاع كند حتاى اگار ضارر دیگاران 

در پاى داشاته و مغااایر انساانیت، انصااف و اخااالق باشاد. بادیهى اساات ایان نااوع 

قضاوت به هماان سارعت كاه شخصاى را )هماراه باا آباا و اجادادش( در نظار ماا 

رسااند باه هماان سارعت نیااز او را علاى ماىخاوب مطلاق جلاوه داده و باه عارش ا

انى كند. ایان یكاى از دالیلاى اسات كاه ماا یاا دوساتان جاان جاتبدیل به بد مطلق مى

 هستید یا دشمن خونى.

اما قضاوت ما در مورد اهاراد سیاساى بار مبنااى رابطاه آنهاا باا قادرت حااكد 

چشد حكومت  هایمان را ازگیرد. از آنجایى كه ما معموالً تمام بدبختىصورت مى

Telegram.me/AVAYeBUF

www.AVAYeBUF.wordpress.com

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


 383 / باب چهارم

بینید، كسانى كه با آن باه هار دلیلاى سار باه مخالفات بردارناد، محباوب و وقت مى

شاوند، بخصاوص اگار باه زنادان یاا تبعیاد نیاز هرساتاده شاوند و قهرماان ملاى ماى

شود كه نگرى كه در هوق ذكر آن رهت، مانع از آن مىترجیحا کشته شوندت مطلق

اه ایان قهرماناان را ببیناید. ایان ناوع های گااه اشاتبهاى نادرسات و تصامیدحركت

شود كه قضاوت كه بیشتر مخصوص مردم جوامع در حال توسعه است باع  مى

 24در زمینه سیاسى كسانى با ی  حركت به اوج عزت رسیده و گاه در كمتر از 

هااى سیاساى نگارى در گاروهساعت به حضایض ذلات در غلطناد. ویژگاى مطلاق

نصااف را زیار پاا نهااده و هایع عملكارد مثبات و شود كه آناان امخالف باع  مى

اى در كارهاى انجام شده از طرف دولت یا كساانى كاه در مصاادر اماور سازنده

تواناد در ترساى البته یكى دیگار از دالیال عادم رعایات انصااف ماى 1هستند نبینند.

نگرى دیگران )مردم ها ازقضاوت کردن و مطلقنهفته باشد كه این اهراد یا گروه

دانند كاه هاى سیاسى دیگر( دارند. دیگرانى كه مخالف را كسى مىدى یا گروهعا

همه وقت، هماه جاا و باا هماه چیاز باا چشاد بساته مخالفات كناد و اگار نكارد یعناى 

اى به كمترین اقدام مثبت نمود او را به خودهروختگى و سازشكارى متهمش اشاره

 كنند.مى

، فقط با آگاهى ا  ضررهایى واه چدااوت ساریع
نگرى و عمومیت دادن به  نایگى فاردى، مهلق

توانیم آورد، مىاجتماعى و سیاسى ما وارد مى

به تعییر ایس خصوصیات در خود پرداخته و گام 
 بزرگى به سوى بهبود جامعه خویش برداریم.

                                                 

را در ذهاان مجساااد  هاااى سیاسااى مخااالف گاااه شخصااى زناادانىبرخوردهاااى بعضااى از گااروه. 1

اى بااراى اى بااه دیااوار ساالول یااا صاادور اجااازهكنااد كااه كارهاااى كااوچكى چااون تعبیااه پنجاارهمااى

بیننااد و در حاالى كااه توقااع آزادى را دارد وگااو باا دیگااران را از طارف زناادانبان خااویش نماىگفات

رایطى هااى خاویش پاس از آزادى قارار داده اسات. در چناین شانابودى زندانبان را در رأ  برناماه

بلكاه  ،نمایادهر كس كه جاى زنادانبان باشاد ناه تنهاا اجاازه هماان چهاار كلماه صاحبت را ملغاى ماى

 گیردتهمان ی  پنجره را نیز گ ل مى
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 هامس و همسایه

روزهاااى اولاااى بااود كاااه در ساایدنى باااودید. مناازل ماااا در یاا  سااااختمان چهاااار 

روى مااا ت. هنگااامى كااه دانسااتد پیرماارد مهربااانى كااه روبااهواحاادى قاارار داشاا

كناااد از همساارش جااادا شاااده و ساااه هرزنااد دارد، خیلاااى دلاااد بااارایش زناادگى ماااى

رحماااى باااوده كاااه ایاان پیرمااارد را كاااه آخااار سااوخت و هكااار كاااردم كااادام زن بااى

عمارى احتیااج بااه مراقبات دارد رهااا كارده اساات، ساپس بااا خاود هكاار كاردم، مااا 

 هستند. عاطفه و خودخواهربانید و اینها چقدر بىكار و مهچه مالحظه

كنااد، ساااله بااه تنهاایى زناادگى مااى19وقتاى ههمیاادم در طبقااه پااایین ماا جااوانى 

ا گاذارید، جوانمااان تااگاااه نمااىدلاد خیلااى باه حااال او سااوخت و هكار كااردم مااا هایع

م مااوقعى كااه ازدواج نكاارده و ساار و سااامان نگرهتااه از مااا دور شااود و اندیشااید

 مهرند و ما چه پدرمهرید.ادرهاى خارجى چه بىپدر و م

روى آپارتمااان ایاان جااوان كاااارگرى بااا همساار و چهااار هرزنااادش در روبااه

را  كرد، با خود گفتد حواسد باشاد كاه وقتاى غاذایى پخاتد مقادارى از آنزندگى مى

 به آنها بدهد باالخره او پنى سر عا له دارد.

نهااا پیادا كااردم. پیرمارد تنهااا تا  آمادتى گذشات و ماان آشانایى بیشااترى باا تاا 

بخشااى دارد. همساارش از نظاار مااالى بااه ماان گفاات كااه زناادگى خااوب و رضااایت

مسااتقل اسااات و ساااه هرزنااادش نیاااز وضااع بسااایار خاااوبى داشاااته، دو نفااار آنهاااا 

كااه شاااغلند و سااومى دانشجوساات. بااه ماان گفاات كااه او و همساارش پااس از ایاان

آناااان احتیااااجى هااااى عااااطفى هرزندانشاااان بااازر  شااادند و دیگااار باااه مراقبااات

اى دوسااتانه از هااد نداشاتند بااا توجااه باه عاادم تجانسااى كااه باا هااد داشااتند باه گونااه

عناااوان یاا  هامیااال هاااى مختلااف دور هاااد بااهاناااد و اكنااون در موقعیاااتجاادا شااده

  1شوند.مى جمع

                                                 

اى آماده باودم كاه در آن طاالق چیازى مشاابه یا  جنای تماام عیاار باود كاه براى من كه از جامعه. 1

خیلاى  «طالق دوساتانه»شد، شنیدن عبارت ىعوارض نامطلوب آن به اقوام و آشنایان نیز كشیده م

ه گونه جدایىنمود. با مشاهده تدریجى اینانگیز مىحیرت ها متوجه شدم تحوالتى كه در غرب ر  داد
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پااس از صااحبت بااا جواناا  دریاااهتد كااه او نیااز زناادگى راحتااى دارد، بساایار 

ر دكردند بود كه برایش آپارتمانى رى زندگى مىسپاسگزار والدینش كه در شهر دو

هد. او دسیدنى خریده بودند تا او بتواند به تحصیالتش در ی  دانشگاه معتبر ادامه 

گفت هیع مشكلى براى كارهاى خویش ندارد و بسیار راضاى اسات. كاارگر نیاز 

وه عالكه صاح  آپارتمان خود بود شغل و در آمد مناسبى داشت، بهعالوه بر این

 كرد.كه دولت براى چهار هرزندش به او كم  مالى مىاین

باا  ها را با زندگى خودمان مقایسه كردم كه در میانساالىوقتى زندگى همسایه

ت شامار هرهنگاى، زباانى و ماالى در غرباسه هرزند قد و نید قد و با مشكالت بى

كااه در اى كااردید، متوجااه شاادم كااه تنهااا خااانوادهبایسااتى دساات و پنجااه ناارم مااى

 ساختمان ما نیاز به دلسوزى و كما  داشات ماا باودیدت در  بزرگای نیاز از ایان

ن را حاد ه گرهتد و آن این بود که با معیارهای هرهنگی و اجتمااعی خاودم دیگارا

 قضاوت نکند.

 یك ات اق ساده، یك درس بزر 

اى از ورودمان به استرالیا گذشته بود. روزى منتظار سابز شادن چارا  چند هفته

عابر پیاده ایستاده بودم. وقتى چارا  سابز شاد، ناگهاان در طارف دیگار خیاباان، 

همسایه خارجى سالمندمان را دیدم كه او نیز منتظر بود تا باه ایان طارف خیاباان 

                                                                                                     

كه هن مكالماه درسات، ا است تمامى جوان  زندگى آنان را تحت تأ یر خود قرار داده است. بدین معن

قیده و سلیقه خویش بر یكدیگر و خصوصیات دیگارى شنیدن نظرات و عقاید دیگران، عدم تحمیل ع

طالق را به جدایى  گیرد جنیها سرچشمه مىكه از قانونمندى و اصل آزادى و برابرى حقوق انسان

شود مانع عالوه اهمیت بسیارى كه در این جوامع به كودكان داده مىآمیز مبدل كرده است. بهمسالمت

سازگارى خود را بر سر آنان در آورند. احترام متقابال والادین باه گردد كه والدین تالهى نااز این مى

و یكدیگر پس از طالق صرهاً به خاطر عالقه اى است كه هر ی  از آن دو به آینده هرزندانشان دارند 

خصوص هنگامى كاه گذارند. این مسأله بهبا ابراز این احترام در واقع به والد هرزندشان احترام مى

اى برخوردار است. البته این پدیده كنند از اهمیت ویژهودكى و نوجوانى را طى مىهرزندان سنین ك

كند و در این مورد نیز مانند هار ماورد دیگارى ماا باا اساتثنا اتى ها صدق نمىدر مورد تمامى طالق

 شوید.مواجه مى
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ایساتادم تاا او در ایان  1هاى خندان را برایش بارده باودم.بیاید؛ همان كسى كه پسته

رسیدید، وقات كااهى هد مىیابان بهطرف خیابان به من برسد چرا كه اگر وسط خ

ا تكان براى سالم و احوال پرسى و خوش و بش كردن نداشتید. وقتى به من رسید ب

دادن دست و لبخندى به عالمت سالم از كنارم گذشت و رهت. من كه حساابى جاا 

خااطر هایى هستند. حداقل بهخورده بودم، با خود هكر كردم اینها دیگر چگونه آدم

كاردت ایساتاد و ساالم و علیا  گارم و عارض ارادت ماىخنادان بایاد ماىهااى پساته

ا سبز شدن نشنا  بىنم  معرهتت چرا  عابر پیاده قرمز شده بود و من بایستى ت

شدم. چرا  سبز شد و من باه طارف دیگار خیاباان رهاتد و در مجدد آن منتظر مى

گذشته باود كاه دوسات اى نایستگاه اتوبو  ایستادم تا به دانشگاه بروم. چند دقیقه

ها دهد. مدتآید و با اشتیاق براى من دست تكان مىهموطنى را دیدم كه از دور مى

بود همدیگر را ندیده بودید، چند قدم مانده بود كه به من برسد، اتوبو  نیز رسید. 

دقیقاه دیگار منتظار اتوباو   40دادم، بایساتىاگر من این اتوبو  را از دست ماى

اى رسیدم. لحظهدر نتیجه به قرارى كه با استاد راهنماید داشتد نمى ماندم وبعدى مى

شادم و او را دلگیار گرهتد؛ یا باید سوار اتوبو  ماىبایستى تصمید مىبود كه مى

زده شاادن، قیاهاه گاارهتن و كاردم و خااود را باراى انااواع اتهامااتى چااون غاربماى

ه آخارین باار ماا در كاردم )بخصاوص كانشناسى آماده ماىمعرهت بودن و نم بى

اى معموالً ماندم و دقایقى را به سزاالت كلیشهمنزل آنها میهمان بودیدت( یا باید مى

طورناد و چاه خبار، هاا چاهكنى و بچهروى، چه مىصدتا ی  غازى چون كجا مى

اید دادید كه در این صورت اتوبو  را از دست مىاختصاص مى دادم و آن وقت ب

ا در تراشیدم كه مثالً بچهى استاد راهنماید مىپسند برادلیلى محكمه ام مریض بود ی

راه تصادف شده بود. شهامت به خرج دادم و راه اول را انتخاب كردم، هر چند در 

هاا اى از خاود باودم و تاا مادتتمام طول راه در ذهاند مشاغول تهیاه كاردن دهاعیاه

اتفاق نیز مجدداً به من  احسا  گناه به خاطر آزرده كردن این دوست با من بود. این

                                                 

 ر. : باب دوم، آبروریزى در هراسوى مرزها.. 1
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 سرعت قضاوت نكند.آموخت كه در مورد رهتار ی  هرد یا ی  ملت به

 بینىچداوت، انتقال آن به دیگران و دهس

سااله ایراناى صاحبت باه میاان  65چندى پیش در جمعى از هموطنان از نویسنده 

ه داماساواد اسات. در اآمد، كسى از میان جمع اظهار داشات كاه ایان آدم بسایار باى

ه ساال پایش اساتاد ایان هارد در دانشاگا 25وگوها معلوم شاد كاه آن نویسانده، گفت

تهااران باااوده و در آن زمااان باااه یكااى دو سااازال ایشااان در كاااال  در  جاااواب 

 اى نداده استتكنندهقانع

دهید، انسانى را كه هر روز راستى بعضى از ما چگونه به خود جرأت مىبه

ول است با شناختى كه از او در ی  مقطع از زمان در حال یادگیرى و تغییر و تح

دارید قضاوت كنید، بخصوص كه در بسیارى از اوقات شنوندگان ما از قضاوتى 

شود و آنها نیز بدون پذیرند و قضاوت ما قضاوت آنان مىكنید، تأ یر مىكه ما مى

ت كننااد و قضاااودیگااران منتقاال ماىرا باهتحقیاق از درساات یاا غلااط بااودن آن، آن 

اند شود. كد نبودهصورت تصاعدى توزیع شده و بخشى از اطالعات همگانى مىبه

اهرادى كه قربانى این سه خصیصه هرهنگى ما یعنى قضاوت سریع، قاطعانه و ی  

بینى یعنى قبول گفته دیگران بدون تحقیق و سوم باازگو كاردن و بعدى و دوم دهن

نااااااااااد.القااااااااااى شاااااااااادهانتقااااااااااال سااااااااااریع آن بااااااااااه دیگااااااااااران یااااااااااا دهاااااااااان
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باااا پرهیاااز ا  چباااول هااار آنواااه در ماااورد افاااراد 

هااى خاود باه شنویم و باا عایم انتقاال شانییهمى
دیگاااران چااایمى در راه بهباااود وضاااع فرهنگاااى 

 .خویش برداریم

 نابودى معنویت در  رب

 رجمه اى از ی  روزنامه داخلى را كه تیكى از دوستاند از ایران براى من بریده

طه با هرستاد. این مقاله در راب« ابودى انسانیت در غربن»اى بود با عنوان مقاله

 اى بود كه چند روز پس از مر  در منزلش در استرالیا پیادا شادههرد سالخورده

او  اى بود كه من براىبود. این مطل  در واقع جواب معترضانه این دوست به نامه

 م.نوشته و در آن از آ ار مثبت آزادى و دموكراسى در غرب گفته بود

قبال از هرگونااه توضاایحى در ماورد ایاان مقالااه توجااه باه چنااد نكتااه هرهنگااى 

گونه اتفاقاات هار چناد ناادر آن هاد كه درج اینرسد: یكى اینضرورى به نظر مى

 نظر از محتواى متا رکننده آن،هاى خارجى صرفگاه با تیتر درشت در روزنامه

ر وع پیوسته است. این ا اوقخود یكى از آ ار مثبت تحوالتى است كه در غرب به

مثبت عبارت است از شهامت عنوان كردن مشكالت و شهامت برخاورد باا نقااط 

اناد كاه حال مشاكل در گارو ضعف جامعه خویش؛ چراكه اینان باه تجرباه دریاهتاه

 طرح آن است و نه كتمان آن یعنى آبرودارى.

خبار ریاز و هاا گونه اخبار از میان دهكه انتخاب، ترجمه و چاپ ایندیگر این

هاااى اجتمااعى، انساانى، ادباى و هنارى در غاارب درشاتى كاه اشااره باه پیشارهت

دارد، در مطبوعاات ماا نشااان از خصوصایات چناادى باین مااا دارد. از جملاه ایاان 

اى عناوان وسایلهتوان به بزر  جلوه دادن نقاط ضعف غرب باهخصوصیات مى

د كلاى صاادر كاردن و حكا هااى خاود، قضااوتبراى موجه نشاان دادن نابساامانى

دربااره یاا  ملاات بااا دیاادن یاا  مااورد و باااالخره قضاااوت یاا  جامعااه باار مبناااى 

 معیارهاى حاكد بر جامعه دیگر اشاره كرد.
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*** 

اماا در رابطااه باا مشااكل پیاران در غاارب بایاد گفاات، هار تغییاار و تحاولى بااه 

ناپاذیر آورد، معایبى نیز در بر دارد كاه گااه اجتناابهمراه مزایایى كه با خود مى

 نماید و مورد هوق نیز یكى از آنهاست.مى

بهبود وضع اقتصادى، باال رهتن سطح بهداشات و باه دنباال آن طاول عمار و 

هاا و تفریحاات مختلاف و متناوع و... باعا  بااال هاراهد باودن مشاغله و سارگرمى

هاا در رهتن سن ازدواج، كاهش تعاداد هرزنادان و در نتیجاه كوچا  شادن خاانواده

عالوه حمایت دولات از ماردم چاه باه لحااظ ماادى و رهااهى و ست. بهغرب شده ا

هااى پزشااكى، آنااان را تااا انادازه زیااادى از كماا  یكاادیگر چاه بااه لحاااظ رساایدگى

نیاز کرده و به كاد شادن ارتبااط میاان آناان انجامیاده اسات. در چناین شارایطى بى

 60زناد ساله بدون هرزند یا باا داشاتن یا  هر 90بسیار محتمل است كه شخصى 

ساله و بدون خواهر و برادر یا با داشتن خاواهر و بارادرى در هماان سان  70یا 

و سال در خانه خویش هوت كند و كسى را بر بالین خویش نداشته باشد، اماا ایان 

بادان معنااا نیسات كااه غربیاان والاادین خاویش را ناجوانمردانااه باه خانااه سااالمندان 

 1بسپارند و دیگر خبرى از آنان نگیرند.

                                                 

گان باار مبناااى ساانین مختلااف و در شاارایط مختلااف مااالى بااراى سااالخورد . در کشااور اسااترالیا،1

 است: د شدهشرح زیر هراهامكاناتى به

گاار ساالخوردگانى كاه وضاع ماادى خاوبى دارناد و هرزنادى ندارناد یاا هرزندانشاان در كشاورهاى دی

هاااایى كاااه باااه ناااام شاااهر  بازنشساااتگان یاااا شاااهرهاى دورى سااااكن هساااتند مناااازلى در مجتماااع

(Retirement Village )هاا اهااراد عاالوه بااركنناد. در ایاان شاهر خرنااد و در آنجاا زناادگى ماىماى 

 تمااامشااوند، از غااذا و هااواى مناساا ، صااحبت مااىوساااالن خااود محشااور و هاادكااه بااا همسنایاان

 شوند.امكانات ورزشى و تفریحى و همچنین امكانات پزشكى برخوردار مى

هاایى باه شخصاى خاود برآیناد باه مجتماع توانند كامالً از عهاده كارهااىسالخوردگانى كه دیگر نمى

كااه بیشااتر بااه هتاال یااا مساااهرخانه شاابیه اساات  Service Appartmentنااام ساارویس آپارتمااان 

گیارد. در هاا امكاناات پزشاكى و درماانى بیشاترى در اختیاار آناان قارار ماىروند. در این مجتماعمى

ر مراساد خاااص چاون مراسااد هاا بااا آنهاا در تمااا  باوده حتااى دبسایارى از اوقااات هرزنادان و نااوه

آنهاا را  ،خویشاان نزدیا  نیاز اگار از نظار جسامى مشاكلى نداشاته باشاند سال نو یاا ازدواج یاا تولاد
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هاا و زنادگى چناد نسال در زیار یا  طور حتد مراقبت از پیاران در خاانوادههب

سااقف كااه در جوامااع ساانتى شاااهد آن هسااتید بااه خاااطر نبااودن امكاناااتى كااه در 

كشورهاى پیشرهته و مرهه وجود دارد، بسیار انسانى و ارزشمند اسات و غارب 

ا آنجاا كااه طاور حااتد در گذشاته از همااین شایوه بهااره بارده و اكنااون نیاز تااهاد بااه

كناد، چراكاه تنهاایى بخصاوص در زماان پیارى و بیماارى مقدور باشد، چنین مى

انگیز است و بودن در كنار خانواده در چنین شارایطى بسایار خیلى دردنا  و غد

توان دریاهت، این است كه باا بااال رهاتن مطلوب است. اما آنچه از این مقایسه مى

ر ما نتوانید امكاناتى را همزماان باراى سطح بهداشت و به دنبال آن طول عمر اگ

اهراد سالمند مانند غارب هاراهد آوریاد، بایساتى منتظار آ اار منفاى جاانبى دیگارى 

باشید. چرا كه اوالً زندگى اهاراد بسایار ساالخورده باا خاانواده بادون هاراهد باودن 

كناااد و  انیااااً امكانااات ویاااژه پزشاااكى و بهداشاااتى آناااان را باااا خطااار مواجاااه ماااى

هااى خردسالشاان آن هاد در آنان در چنین شارایطى باا هرزنادان و ناوههمجوارى 

هااى كوچاا  مشاكالت و مسااا ل هراواناى را باه دنبااال خواهاد آورد. ایاان آپارتماان

مسئله چه بخواهید یا نخواهید، چه خوشمان بیاید یا خیر باه اخاتالف باین زناان و 

دكانشاان خواهااد شاوهران نیاز داماان خواهاد زد و آراماش زناادگى را از آنهاا و كو

رو شده تر، غرب راهى را طى كرده و با مشكالتى روبهگرهت. به عبارت ساده

هاایى ایان مشاكالت را تاا آنجاا كاه ممكان باوده حال كارده یاا در گیرىو باا تصامید

                                                                                                     

 دهند.شركت مى

سااالخوردگانى كااه دیگاار تقریباااً قاادرت حركاات كااردن، شاانیدن و یااا حاارف زدن و حتااى شناسااایى 

لاه شاوند. در ایان مرحبارده ماى (Nursing Homeاناد باه خاناه ساالمندان )دیگاران را از دسات داده

ه بااگااهى حتااى از دارو، دكتاار و پرسااتار نیااز كااار چناادانى ساااخته نیساات. سااپردن پیااران العااالج 

هاااى خانااه سااالمندان یكااى بااه دلیاال طااول عماار زیاااد و دیگاارى بااه خاااطر هااراهد نبااودن كماا 

زیاااد  اضاطرارى پزشاكى در منااازل، عادم وجااود بساتگان نزدیا  و همچنااین داشاتن مشااغله و كاار

در عااین حاال ایاان  كاه از اختصاصاات جوامااع پیشارهته و صاانعتى اسات غیاار قابال اجتناااب اسات.

اد نظر از ناوع حکومات آنهااا رهااه بیشاتر اهاارواقعیات را بایاد پاذیرهت کااه در هماه کشاورها صاارف

 در گرو داشتن پول بیشتر و هزینه کردن آن است.
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رساد مااا بتاوانید از هماان راه باروید و بااا حاال حال کاردن آنهاسات. بااه نظار نماى

 كرده و آنها را نادیده بگیرید. همان مشكالت برخورد نكنید یا برخورد

 

ونی، ایس اسات خهرى وه جامعه ما را تهییی مى

تار شااین واه توساعه بهیاشات منجاار باه طاوالنى
شاود، اماا اگار دو ات آماادگى مقابلاه باا عمار می

ایس میت عمر اضافى را نیاشاته باشای آن وچات 
دانی چه بر سر  رور پیران خواهی آمای خیا مى

اساات ا   ناایگانى بااا ماار  بااا عاازت بهتاار »وااه 
 «.ى ت

 

 اند كه اگر كسى در كوچه روى زمین اهتااده باشادعاطفهقدر بىها آنغربى 

 كنند.گذرند و به او كم  نمىاز كنار او مى

این جمله را به كرات از زبان كسانى كه به غرب رهته بودند، شانیده باودم تاا 

كشاور هنگاامى كاه ایان سال پس از ورودمان باه ایان  11كه چندى پیش یعنى این

كتااب باراى گذرانادن مراحاال مقادماتى چااپ باه ایااران هرساتاده شاد در یاا  دوره 

آموزشى به منظور شروع كاارى داوطلباناه در رابطاه باا كما  باه ساالخوردگان 

دسااات آوردن هاااا نیااز باااهكاااردند در ایاان كاااال  انگیاازه شاااركت 1شااركت كاااردم.

                                                 

ندارنااد و در عااین حااال مایلنااد كااه در  خاادمات رایگااان بااراى سااالخوردگانى كااه قااوم و خویشااى. 1

هااى كاار داوطلباناه كاه در هار منطقاه وجاود دارد ارا اه منزل خویش زنادگى كنناد توساط ساازمان

آب و كارهااى باانكى، كما  باه آناان در خریاد  ،بارق ،. این خدمات شامل پرداخت پول تلفانشودمى

، نظاهاات خانااه ،ر حمااام كاردنهفتگاى، همراهااى باا آنااان در رهاتن بااه مطا  دكتاار، كما  بااه آنهاا د

بردن آنها به گردش و نیز آرایشگاه است. این ساازمان هقاط در ایالات نیاو سااوت ولاز اساترالیا ساه 

میلیاون نفاار عضااو دارد كااه بیشااتر شااامل زنااان و مااردان شاااغل و بازنشسااته، دختااران و پسااران 

اسات. ایان اهاراد از چناد  خواهناد تجرباه كسا  نمایناددانشجو و كسانى كه به دنبال كار هستند و مى

رساانى بااه اهاراد نیازمناد بااه سااعت تاا چناد روز در هفتااه و گااه در مااه وقات خااود را صارف كما 

آورد كااه در ماازد و منتااى را بااه یاااد مااىنماینااد. ایاان كارهااا عماال خاادمت بااىصاورت رایگااان مااى
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باود، تاا اگار در جاایى از ایان اطالعات بیشاتر در رابطاه باا هرهنای ایان كشاور 

ام آن را تصااحیح یااا اگاار احیاناااً بااه نكتااه كتااب شاارط انصاااف را رعایاات نكاارده

جدیادى برخاوردم )مانناد هماین( آن را باه كتااب اضااهه كاند. یكاى از ماواردى كاه 

در ایان دوره آموزشاى باا صااراحت باه ماا تااذكر داده شاد ایان بااود كاه اگار بااراى 

فاق اهتاد، سریعاً به اورژاناس زنای بازنید، اماا هارد اى اتكسى در هر كجا حاد ه

هاایع عنااوان حركاات ناادهید، چراكااه ایاان كااار ممكاان اساات بااه آساای  دیااده را بااه

تار شادن حاال او منجار شاود. در ضاامن گفتاه شاد كاه عادم رعایات ایان اماار وخاید

توانااد بااه شااكایت از طاارف خااانواده مصاادوم انجامیااده و شااما را بااه دادگاااه مااى

نین شرایطى طبیعتاً اهراد غیرمسئول و غیرمتخصص هاد از تار  بكشاند. در چ

تر شادن حاال كساى كاه تصاادف كارده و هاد از تار  گرهتاار شادن هقاط باه وخید

هاا باراى كساانى كاه از جواماع سانتى دهند. مشاهده این صاحنهاورژانس خبر می

ا دهناده اسات. اماا یا  نكتاه رآیناد، طبیعتااً تكاانباراى مادت كوتااهى باه غارب ماى

نباید هراموش كرد كه مر  ی  یا چند نفر به خاطر وجود این نوع قوانین بهاایى 

شود. صدها نفرى كاه باه خااطر است كه براى نجات جان صدها نفر پرداخته مى

توانسااتند بااا یاا  حركاات نامناساا  توسااط یاا  عااابر دلسااوز نبااود ایاان قااانون مااى

هید دیاد كاه بسایاری از جانشان به خطر اهتد. در نوشتارهاى دیگر این كتاب خوا

گرایاى یاا ظاهر منفى و حتی منفی در غرب از عوارض جنبى قاانونهای بهپدیده

هااى مثبات هراواناى همچاون رهااه، امنیات و تر  از قانون است كه با خود پدیاده

 مندى نسبى را به همراه آورده است.عدالت

 حلول رو  گانیى در هنییان

ى اروپااى شارقى باه اساترالیا آماده و مقاید ایان اى كاه از یكاى از كشاورهاپناهنده

كشور شده بود، عقیده داشت كه معنویت محادود باه شارق اسات و جواماع غرباى 

گفت كاه ساالى یا  باار باه بخصوص استرالیا كامالً از معنویت تهى است. او مى

                                                                                                     

 هرهنی و ادبیات ما بسیار به آن توصیه شده است. 
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نمایاد. باه كناد و خاود را از معنویات آنهاا سایراب ماىهندوستان و آهریقا سافر ماى

و، روح گاندى در همه مردم هندوستان حضور دارد، صرهاً به ایان علات اعتقاد ا

 كه در  خانه آنان با وجود هقرشان همیشه به روى او و دوست پسرش باز است.

وقتى از او سزال شد در استرالیا باه چاه كاار مشاغول اسات و چگوناه امارار 

ه كنااد پاساااخ داد كااه دانشجوساات، و در جااواب ایااان ساازال كااه هزینااامعاااش مااى

شاود گفات دولات اساترالیا خارج او و دوسات پسارش اش از كجا تأمین ماىزندگى

ساال اسات كاه در اینجاا تحات حمایات ماادى 15دهد. وقتى معلاوم شاد مادت را مى

ناوازى شارقى دولت هستند، از او سزال شد چگونه است كه آن چند روز میهماان

ق رایگاان یعنااى بیناد، اماا ایان مساكن و بهداشات و آماوزش رایگاان و حقاورا ماى

 بیند.ساله را نمى 15نوازى این میهمان

دانیااد كااه در وگااو حضااور داشاات، گفات: آیااا مااىخااند هناادى كااه در ایاان گفات

 بعضى از همان جوامع معناوى، دولات ناه تنهاا پاولى باه شاما بابات بیماه بیكاارى

دهد كه حتى شما را به خاطر زندگى كردن باا یا  مارد بادون ازدواج رسامى نمى

كناد. مسائله ایان اسات كاه شاما همیشاه در چناین كشاورهایى   محكاوم ماىباه مار

اید، بخصوص كه چشمان آبى و موهاى بور دارید و از كشاورى باه میهمان بوده

شاود و باه هماین خااطر برتار دیاده كنیاد كاه جهاان اول محساوب میآنجا سفر ماى

ناد در شوید. ایان خااند هنادى ساپس پرساید: چطاور شاما متوجاه آن هماه  روتممى

 كناار انباوه هقاارا در كشاور مااا نشادید  اگاار روح گانادى در تمااامى جامعاه حلااول

چناد  رود كمكى باه آنهاا كاه دركرده است، چرا آنان كه  روتشان از پارو باال مى

كنناد  ایان خااند هنادى ساپس دهناد نماىتار از گرسانگى جاان ماىخیابان آن طارف

ع سانتی چاون جامعاه ماا را کااه تواناد جواماگااه كساى نماىچناین اضااهه كارد: هایع

کننااد، ظااهر اهاراد بااا باطنشاان هاارق دارد و خاود را ملاازم باه میهمااان ناوازی می

قادر باین اهاراد آن جامعاه زنادگى كاه آنمورد قضاوت صحیح قارار دهاد، مگار آن

ا باه ركند كه او را از خودشان تلقى نمایند، آنگاه است كه جامعه واقعیات خاویش 

 او نشان خواهد داد.
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 دردهاى مشترك

 خانمى لهستانى كه ساكن استرالیاسات هار چناد گااه یا  باار باه مادت كوتااهى باه

 رود. او كه باه تاازگى از سافر دو ماهاه خاودوطن خود براى دیدار بستگانش مى

از لهستان بازگشته بود، در یاک گردهما یی چناد هرهنگای از ماردم كشاورش در 

گفات كاه هموطناانش خیلاى كارد و ماىهاا بسایار تعریاف ماىمقایسه با اساترالیایى

هاا انبهتر از اینها هستند، به این دلیل كه در آنجا هار روز عصار ماردم در خیابا

زنناد كنند و از مسا ل سیاسى و هلسفى حارف ماىها تجمع مىو در سر چهار راه

گوناه و سخت دلگیر بود كه چرا استرالیا چنین نیست و كسى حوصله شانیدن ایان

 د.ها را ندارحرف

اى بااه او گفاات: آخاار تااا زمااانى كااه انسااان تشاانه اساات از آب مهاااجر نیجریااه

كند و تا موقعى كه گرسنه است از نان، شاید زماانى كاه لهساتان شاما صحبت مى

و نیجریه ما به امنیت و رهاه و عدالت اجتماعى اینها رساید، ماا هاد دیگار از ایان 

هاا، تظاااهرات و هاا، انقااالبهاا، كتااابهااا، نقالهاا ناازنید. هعاالً تمااام حارفحارف

ها براى همین ی  لقمه نان، ی  وج  مساكن و یا  مثقاال آزادى و امنیات شورش

كناد، كساى كاه از بیماارى هاا را باه هاد نزدیا  ماىاستت دردهاى مشتر ، انسان

گاردد تاا بتواناد باا او از مشاكل قند در رنى است به دنبال مرض قندى دیگرى مى

باارید كاه بساایارى از اینااان كمتاارین ى رنااى مااىخاویش صااحبت كنااد. مااا از چیاز

اطالعااى از آن ندارنااد، مااان نبایااد انتظاااار داشااته باشاااد كااه اینهاااا صاابورانه باااه 

هاى مان گاوش بساپارند و باا مان همادردى نمایناد. ایان منصافانه نیسات كاه حرف

تفاوتى و ضعف ابعااد انساانى کناید. ایان مقولاه هار چناد بسایار آنها را متهد به بى

است، ولى شاید ریشه در طبیعت انسان داشته باشد كه وقتى خرش از  آورتأسف

كنااد. وقتااى در كشااورهاى مااا اقشااار مرهااه پاال گذشاات، دیگااران را هرامااوش مااى

دیگر حرف مشتركى با هموطن، همدین، همشهرى و همساایه هقیار خاود ندارناد، 

 دردمان را در  كند  و چگونه انتظار دارید غربى، ما را
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روى و تقلیی، خودبرتربینى، ت اخر، بر انگی تس دنبا ه

 حسرت و....

 

 خلاااااق را تقلیدشاااااان بااااار بااااااد داد»

 

 اى دو صااد لعناات باار ایاان تقلیااد باااد 

 كاااااه او از پاااااارده تقلیااااااد رسااااااتآن 

 

 «او بااه نااور حااق ببینااد آنچااه هساات 

 ()موالنا 

 

رشی و شكوفایى هر ملتى در گرو خالچیت افراد 

ن ملاات اساات و خالچیاات در گاارو آ اد انییشااى آ
است. وفادارى و تعصب در ح   آداب و رسوم 

پیشااااینیان بااااه انییشااااه مجااااال رشاااای و جااااوالن 
 دهی.نمى

 

 در میااان ادیبااان متقاادم مااا كااد نیسااتند كسااانى كااه مااا را از خطاارات تقلیااد و

 اند.روى هشدار دادهدنباله

 گوید:با تقلید چنین مى در رابطه شمس تبریزى

 هر هسادى كه در عالد اهتاد،

 از این اهتاد كه:

 یكى، یكى را معتقد شد به تقلید
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 یا منكر شد به تقلید

 1كى روا باشد مقلد را مسلمان داشتن

 شنوید:چنین مى و از زبان شیخ احمد رومى

ت و هار كاس كاه در پاس ایان اى درویشت تقلید پدر و مادر حجابى عظاید اسا

 2حجاب بماند، هیع چیز را چنان كه آن چیز است ندانست و ندیدت

طبیعى است هنگامى كه انسان در بند آداب و عادات تكارارى و تقلیادى اسایر 

یابد، استعدادها شكوها نگشاته و هارد و باه تباع باشد، تفكر مجالى براى بروز نمى

گفتاه اسات:  القضاات همادانىیسات كاه عاینجهات نكند. باىآن جامعه پیشرهتى نمى

پرسااتى بااه در نیااایى و دساات ب نلاادارى حقیقاات ورز نشااوى. هااد او تااا از عااادت

گویااد: عااادت، عظااید كمااین گاااهى اساات شاایطان را، و كااد آدمااى را بینااى در مااى

 3وجود كه از شیاطین عادت زخمى دو زخد، و ده زخد و هزار زخد ندارد.

معتقد است تا زمانى كه بشر در بند گذشته خویش اسیر است،  اقبال الهورى

 آهرینش حیاتى نو برایش مشكل و حتى غیر ممكن است:

 چاه خااوش بااودى اگار ماارد نكااویى»

 

 ز بناااااااااااد باساااااااااااتان آزاد رهتاااااااااااى 

 اگااااار تقلیاااااد باااااودى شااااایوه خاااااوب 

 

 «پیمبااااااار هاااااااد ره اجاااااااداد رهتاااااااى 

داناد كاه گنااهى را كاه از روى از روى عاادت را ماذموم ماىانجا دنبالهو تا بد 

داناااد. او تقلیاادگرایى و پیاااروى از اختیااار سااار بزنااد بهتااار از  ااواب تقلیااادى مااى

كند و در پى انسانى است كاه خادا را حتاى از قراردادها را خودكشى توصیف مى

اجاادادش ههااد روى از اش و نااه از روى عااادت و دنبالااهطریااق خااود بیاادار شااده

 4كند.

                                                 

 الزمانى  خط سوم، ناصرالدین صاح . 1

تااا عباادالرحمان جااامى؛ بااه كوشااش  هرزانگااان، گفتارهاااى عارهااان از شاایخ ابوالحساان خرقااانى. 2

 27احمد بهشتى؛ جاودان خرد با همكارى انتشارات گوتنبر ؛ چاپ دوم، ص 

 96همان، ص . 3

 99، همان، ص و اقبال ، نیچهمولوى. 4
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روى در جوامعى كاه مردماانش هناوز مجاال توان گفت، دنبالهطور كلى مىبه

 چاون و چاراى پادر، معلاد،اناد و از متابعات باىو هرصتى براى خود باودن نیاهتاه

ا اناد و باه لحااظ هكارى روى پااى خاود ایساتادن رقط  و مراد و ر یس در نیامده

رو یا  هشود. وقتى انسان مطیع یا دنبالیده مىاند، به مرات  بیشتر دتجربه نكرده

شاخص یاا یاا  گاروه شاد، هاار چاه را كاه بااه او دیكتاه كردناد باادون هایع چااون و 

كناد و الزاماى كناد، چناین كساى نیاازى باه تفكار پیادا نماىچرایى قباول و اجارا ماى

 عناوان یا  هااردبیناد كاه بااه خاود زحمات یااهتن حقیقاات را بدهاد، اماا وقتاى بااهنماى

تى گااه خاود بایساروى را بپاذیرد، آنهوشمند نخواهاد وابساتگى و دنبالاه مستقل و

سائولیت بیندیشد، بفهمد و نهایتاً بایاد باراى خاود تصامید گرهتاه و انتخااب كناد و م

انتخاب خویش را نیاز بپاذیرد. وابساتگى هكارى ناوعى بردگاى اسات. ایان بردگاى 

ز لااذت شااكوهایى و سااازد، امااا اهاار چنااد انسااان را از هشااار اندیشاایدن رهااا مااى

نمایاد. كساى كااه ایان لاذت را تجرباه كاارده خالقیات و رشاد نیاز او را محااروم ماى

 باشد، هرگز آن اسارت را نخواهد پذیرهت.

*** 

آنچاه کااه بیاان شااد یکای از مااوارد تقلیااد اسات کااه باا آنچااه ماورد نظاار مااا در 

ده اینجاست کمی متفاوت است؛ تقلیدی که در رابطه بیشتری با مساا ل مطارح شا

کناد، تقلیادی اسات کاه در راساتای بااال رهاتن از پلاه در ایان کتااب ارتبااط پیادا می

 قادرت و باه دسات آوردن احتارام و توجاه بیشاتر بار زنادگی اکثریتای از ماا ساایه

 ست.اهکنده و آرامش و آسایش را از ما گرهته و راه را بر شکوهایی ما بسته ا

 در پی دیگران

 دریاااااى قمااار زیااار میاااا خاااویش ندیااادى »

 

 «چنااد چااو سااایه روى در پااى ایاان دیگااران 

 ()موالنا 

هااى ایرانااى در خاارج از كشاور بیناادازید اگار نگااهى باه بعضااى از خاانواده

شان در دنبالهمى روى و رقابت با سایر هموطناان صارف ایان بینید كه بیشتر همخ
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رناد و باه كارهااایى شاود كاه هرزندانشااان را از یا  كاال  باه كااال  دیگار ببماى

وادارند كه استعدادى نیز در آنهاا ندارناد. از شانا، پیاانو، رقاص و آواز گرهتاه تاا 

هاى چینى، ژاپنى و... و بدین طریق زندگى را نه تنها بار خاود كاه انواع ورزش

اى عظااید در پایش اساات و اگاار كننااد. گاویى مسااابقهبار هرزندانشااان نیااز تلاخ مااى

دساات نیاااورد، دنیااا بااه آخاار ابقات مقااام اول را بااههرزنااد آنهااا در تمااامى آن مساا

اناد كاه اساتعداد رسد این هموطنان متوجه ایان نكتاه نشادهخواهد رسید. به نظر مى

و عالقااه از مهمتاارین عواماال در شااروع و تااداوم هاار گونااه هعالیاات چااه علمااى، 

تاوان هنرى یا ورزشى است و هقط به صرف پول داشاتن و خارج کاردن آن نماى

سااید، در غیاار ایاان صااورت تمااامى  روتمناادان تباادیل بااه هنرمنااد و بااه جااایى ر

شادند و بااه شااهرت و محبوبیاات جهااانى دانشامند و ادیاا  و قهرمااان ورزشااى مااى

تاوان باا توان پارورش داد، اماا نماىها را هقط مىیاهتند. استعداد و قابلیتدست مى

 وجود آورد.زور در اهراد به

اساات كاه حتاى تفاریح ماا نیاز مناوط بااه اهمیات ایان دیگاران باراى ماا تاا بدانج

  قباول و تأییااد آنااان اساات؛ یعناى اگاار ماان بخااواهد تعطایالتد را بااا نشسااتن در یاا

گوشه و خواندن كتاابى یاا رهاتن باه یا  روساتاى خاوش آب و هاوا و حتاى بیكاار 

یال یاابد، باه ایان دلنشستن و هكر كردن بگذراند، جارأت ایان كاار را در خاود نماى

دوبى و شمال معیار تفریح کاردن و خاوش گذرانادن اسات.  كه سفر اروپا، كیش،

دیگاران روم تاا هقاط باهبنابراین با تحمل مشكالت و رنى هراوان باه مسااهرت ماى

ع گونااه معیارهاا را در اكثاار جوامااام. متأسافانه ایااننشاان دهااد كاه خااوش گذرانااده

 ان آنكنناد و قربانیااهتاده، قشر مرهه و  روتمند تعیاین ماىبخصوص جوامع عق 

روى درآمااد جامعااه هساتند كااه از آناان الگااوبردارى و دنبالااهاقشاار متوسااط یاا كد

 نمایند.مى
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اگاار بتااوانیم هاااراس ا  چداااوت دیگاااران را در 
روى توانیم دنبا هتر میخود مشاهیه کنیم، آسان

 .و تقلیی ووروورانه را ونار بگذاریم

 

 مشكر همگانى

خاود و عیا  دیادن محاسان دیگاران هقاط در خودبرتربینى و توجیه خطا و عیوب 

ام كساانى را كاه ناه تنهاا از عاادات و شود. بسایار دیادهسطوح هردى مشاهده نمى

آداب شاكل گرهتاه در تاار ، ظلاد، هقاار و ناابرابرى خااود دهااع كاارده و باه دنبااال 

گردنااد، بلكااه از دالیاال علمااى و منطقااى بااراى توجیااه آنهااا در جهااان ماادرن مااى

هاایى تاوان از ملاتكنند. برای مثال ماىغربیان نیز انتقاد مى عادات و آداب خوب

خورناد؛ نام برد كه در جمع غیر آشنا و حتى در امااكن عماومى باا دسات غاذا ماى

گذارنااد، آنهااد غااذاهایى ماننااد یعناى مشتشااان را پاار از غااذا كاارده و بااه دهااان مااى

خاود چناین  لیساند و در توجیاه كاارهاى ما و بعد هاد انگشتانشاان را ماىخورشت

دهاد، كنند كه چاون غاذا خاوردن باا دسات لاذت بیشاترى باه انساان ماىاستدالل مى

گوناه غاذا خاوردن باه كنناد كاه ایانپس براى سالمتى بهتر است. ایناان توجاه نماى

دهاد، هقاط عاادت قبل از اختراع قاشق و چنگال تعلق دارد و آنچه به آنها لاذت ماى

هموطنااان خودماان، خااود را تمیزتاار و كااه بعضااى ملال از جملااه آنهاسات. یااا ایان

داننااد بااه ایاان دلیاال كااه در هنگااام ورود بااه منازلمااان تاار از غربیااان مااىبهداشااتى

آوریااد. ایان عزیاازان باه ایاان مسائله توجااه ندارناد كااه اگاار هایمااان را در ماىكفاش

هاساات از شاود باه ایان خاااطر اسات كاه او مادتغرباى باا كفاش وارد منازلش مااى

نشایند، ناه روى زماین ت؛ یعناى ناه دیگار روى زماین ماىزمین هاصله گرهته اسا

اندازد. استفاده از صاندلى، میاز ناهاارخورى خوابد و نه روى زمین سفره مىمى

و تختخاواب باعا  شاده كاه او باراى بهداشاات كاف زماین دیگار اهمیات سااابق را 

 خاطر اسفالت شدن اكثار امااكن ناه تنهاا خاا  و گالكه بهعالوه اینقا ل نباشد. به

شاود، بلكاه جااروى برقاى كاار تمیااز هایشاان باه منازل وارد نمااىچنادانى باا كفاش
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هاااى خطرنااا  و كااردن را برایشااان راحاات كاارده و ضاامناً بساایارى از بیمااارى

شاود كاه آناان كن شده اسات. ایان شارایط باعا  ماىمسرى در این كشورها ریشه

ى یكادیگر نیاز كفششان را در نیاورند و به بركت ایان تغییار از تحمال باوى پاهاا

 خالصى یابندت

 داروى درد دیگران!

هاا بار قشاار كتاابخوان در جامعاه مااا در جمعاى صاحبت از علاال عادم تاأ یر كتاااب

 بود. هموطن میانساالى علات ایان امار را در نحاوه عمال نویساندگان و مترجماانى

ه كادید كه بیش از این كه به هكر مردم و مشكالت جامعه خاویش باشاند و ایان مى

ه یاا اندیشاند كاه چاه ا ارى را ترجماسند كه به درد آنها بخاورد باه ایان ماىچه بنوی

اداماه  تألیف كنند كه خوب گدل كند و آنها را به معروهیت برساند. این هماوطن در

سارعت در حااال هاایش چنااین گفات: در اواسااط قارن گذشاته كااه اروپاا بااهصاحبت

كناد از جااب ماىچناان كاه وظیفاه روشانفكرى ایتحول بود، روشانفكران غرباى آن

ناماه مسا ل و مشكالت حال و آینده جامعه خود در قالا  نثار، شاعر، تئااتر و هیلم

و  نوشتند. گروهى از مترجمان و نویسندگان آن زمان ماا گااه از سار ناآگااهىمى

ماناده هااى آناان را باراى جامعاه هقیار و عقا روى ناپخته از غرب كتااببا دنباله

واناادن و نوشااتن نیااز محااروم بااوده و مشااكالت و مااا كااه نیمااى از آن از نعماات خ

نگاشاتند دردهاى دیگرى داشتند، ترجمه كرده و تفسیرهاى جامعى نیز بر آن ماى

اى خواندنااد. ایان كاار هایع هایاادهخبار نیااز باا اشاتیاق آنهاا را ماىو نسال جاوان باى

 خاطر ترجمه آ ار نویساندگان برجساته غرباى میاان قشاركه آنان بهنداشت جز آن

بخوان و همكااران خاود ناامى كسا  كاارده و غارق غارور شاوند و ماا نیاز بااا كتاا

هایشاااان بااه خاااود ببااالید و بااا اظهاااار هضاالمان باااه دیگااران هخااار خواناادن كتاااب

بفروشیدت این هموطن آهى كشید و گفات: آرى یكاى از صادها علال درجاا زدن ماا 

 ان بود.شد، شفابخش دردهاى دیگراین بود كه داروهایى كه براى ما تجویز مى
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  ذت بردن ا  حسرت بردن دیگران

ین پزش  جاوانى كاه از ایاران باراى گذرانادن تعطایالت باه اساترالیا آماده باود چنا

كااارد: یاا  روز از روسااتایى كاااه در آن دوره خااارج از مركااازم را تعریااف مااى

رم ساال از عما 25ام ماادر، خساته شاده»گذراندم به ماادرم تلفان كاردم و گفاتد: مى

م ام و حااال هاد كاه دوره پزشاكى را تماااز زنادگى هایع نفهمیاده گاذرد و هناوزماى

 «ندگى ام، بایستى دو سال دیگر توى این ده دور اهتاده بماند، این هد شد زكرده

دانااى ماان و غصااه نخااور دختاارم، در عااوض نمااى»مااادرم در جااوابد گفاات: 

 بارى وهاا، عماه ككناید و تماام همساایهقدر به دكتر بودن تاو اهتخاار ماىپدرت چه

قادر تاو خورناد و چاهقدر حسارت ماا را ماىخاله صغرى و تمامى ه  و هامیل چه

 «كشندتهاى هامیل مىرا به ر  بقیه بچه

 دالیر مهاجرت

 كردند.وگو مىچند نفر از هموطنان در مورد دالیل مهاجرتشان به استرالیا گفت

 ً  اولاااى گفااات: مااان از هعااااالن سیاساااى باااودم، جااااند در خطااار باااود و ضااامنا

گاوید توانستد از هعالیت دست بكشد، این بود كه تار  وطان نماودم، اماا بایاد بنمى

تاوانید حارف جا كه شنونده داشاتید، اجاازه حارف زدن نداشاتید و اینجاا كاه ماىآن

 اى نیستتبزنید و بنویسید شنونده و خواننده

ام اى در وطان باراى خاود و خااانوادهدوماى گفات: مان كاارگرى باودم كاه آیناده

ام هود نداشات، هنگاامى كاه دانساتد باا هماان مقادار كاار در اینجاا مان و خاانوادوج

ن تاوانید از تغذیاه بهتار، بهداشات و آماوزش رایگاان اساتفاده كناید، جاالى وطامى

 ام.کردم و اكنون نیز هر چند دلتنی بستگاند هستد، اما از این جهت راضى

بى هاد داشااتد، ساومى گفات: مان ناه سیاساى باودم ناه كاارگر، وضاع ماالى خاو

كشاایدم، بهتار دیاادم تار  وطان كااند و پاذیراى غرباات عاادالتى رناى ماىولاى از باى

شاوم. چهاارمى نیاز اظهاار داشات: مان احماق را بگوییاد كاه ناه سیاساى باودم، ناه 

شاد، وقتاى دیادم چناد نفار از خویشااوندان و كارگر و نه اختناق مختنااق سارم ماى

جرت مدد شده، این شاد كاه دسات زن اند، خیال كردم مهاهمسایگان مهاجرت كرده
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 ترم.هاید را گرهتد و به این كشور آمدم و اكنون از سی هد پشیمانو بچه

 اهمیتى بیشتر ا  جان

شوند پول زیادى خارج شای  كاردن روكاار منزلشاان بعضى از اهراد حاضر مى

الى حاهااى آن كنناد؛ در کنند، اما حاضر نیستند ی  دهد آن را خرج اساتحكام پایاه

ه دانند شهرشان در معارض زلزلاه قارار دارد. آیاا ایان بادان معناا نیسات كاكه مى

نیااز بااه مااورد توجاه و احتاارام قاارار گاارهتن و بار انگیخااتن حساارت در دیگااران 

 براى بعضى اهمیتى بیش از جان داردت

 شراوت در اسرا 

هااى عرهاان و ادب تارین چهارهنیكى از درخشاا شیخ هریدالدین عطار نیشابورى

باا یكاى باه در خاناه  روزى سافیان  اورى»گویاد: چنین ماى 1االولیاایران در تذكره

محتشامى بگذشاات. آن كااس در آن ایاوان نگریساات. او را نهااى كارد و گفاات: اگاار 

 كناى،شما در آنجا نگه نكنى، ایشان چندین اسراف نكنندت پس چون شما نظار ماى

 «شری  باشى در مظلمت این اسراف.

 

*** 

 

تاوان دریاهات كاه هرگوناه تاوجهى از جانا  ماا باه با توجه به مطل  هوق ماى

هاااى دیگااران اعااد از خانااه، ماشااین، مباال، هاارش، جااواهرات، لبااا  و... داشااته

تواند مشوق آنان به خرید بیشاتر باشاد. در نتیجاه اگار ماا باا مصارف كننادگى مى

انید بااا نشااان نادادن توجااه بااه اجنااا  و وسااایل موجااود در تااومخاالف هسااتید مااى

منااازل دوسااتان و آشاانایان انگیاازه خریااد بیهااوده و غیاارالزم را در آنااان کاااهش 

دارى جلاوگیرى كناید و باه گفتاه سافیان تر شدن سرمایهدهید. بدین طریق از هربه

                                                 

: شااااایخ هریدالااااادین عطارنیشاااااابوری، باااااه تصاااااحیح االولیااااااهةعطار: تاااااذکر. رهااااارانس شااااایخ1

 .1336میرزامحمدخان قزوینی، نشر محمد 
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 در مظلمت این اسراف شری  نگردید.  ورى

تاوان تعماید داد و آن توجاه و احتراماى را باه ماوارد دیگارى نیاز ماى این نكته

هااى آخار داریاد. بسایارى از ماا از ساالاست كه باراى داشاتن عنااوین اباراز ماى

كنید و آنها را مجبور باه اداماه دبیرستان نوجوانمان را دكتر و مهند  خطاب مى

نماایید. در دهاد ماىهایى كه عنااوین هاوق را باه آنهاا ماىتحصیل در یكى از رشته

كارات دانشاجویانى كاه راهنماایى زمانى كه در دانشاگاه مشاغول باه كاار باودم باه

گونااه داشااتند كااه هاایعآمدنااد و اظهااار مااىآنهااا را برعهااده داشااتد، پاایش ماان مااى

كنناد ندارناد. دانشاجویانى كاه هار كادام اى كه در آن تحصیل مىاى به رشتهعالقه

هااااى ى كاااه در آن اساااتعداد داشاااتند باااه موهقیاااتتوانساااتند در زمیناااه دلخاااواهماااى

 1چشمگیرى نا ل شوند.

تااوان مطاارح نمااود و آن ایاان اساات، آیااا هنگااامى كااه در اینجااا ساازالى را مااى

حصایل اى ندارناد باه تهایى كه به آنها چندان عالقههزاران هزار انسان در زمینه

  نخواهاد باود پردازند، انتظار پیشرهت آن جامعه انتظارى عب  و پوچو كار مى

راماى دهاید و باا احتدار از خود نشان ماىهاى عناوینآیا ما با توجهى كه به رشته

 مانادگى ملاى و میهناىگاذارید در مظلمات ایان عقا كه به واجدین ایان عنااوین ماى

 شری  نیستید 

 ت اخر و تواضع

ى و اوایل تحقیقاتد در دانشكده كشاورزى دانشگاه سیدنى بود. یا  خااند اساترالیای

هاا باه مان ی  آقاى كانادایى براى تهیه خا ، انتقال آن به گلخانه و پركردن گلادان

كردناد. اول از ایان تعجا  كاردم كاه زناان نیاز در ایان كشاورها باه كاار كما  ماى

شااوند، امااا تعجاابد مااوقعى صاادچندان شااد كااه كااارگرى در دانشااگاه مشااغول مااى

                                                 
آنهاد هقاط بااه  ،باه خااطر دارم یكاى از دانشاجویاند پاس از اظهاار حسارتى كااه باه زنادگى مان كارد. 1

كاه مادركش را گرهات و هاى پایاانى عمارم نزدیا  شاده باودمت گفات پاس از ایانه سالكه بخاطر این

به والادینش هدیاه كارد كاه قاابش كنناد و بار سار طاقچاه بگذارناد، هكارى باه حاال اساتعداد و زنادگى 

 خویش خواهد كرد.
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 1ت علماى دانشاگاه هسااتند.دانساتد هار دوى آنهاا داراى مادر  دكتاارا و عضاو هیاأ

كااه در اینجااا مشاااغل، ماادار  و  در مشاااهدات و تجربیااات بعاادى خااود دریاااهتد

كنااد و اى در برخاورد و رهتااار آنهاا ایجاااد نماىمادارج اهاراد تغییاار قابال مالحظااه

خااطر ناوع كاارش احساا  برتاارى یاا حقاارت نادارد یاا شااید اگاار دارد كساى باه

هااى اولیااه ورودماان متوجااه آن شاوید؛ ایاان در قادر نیسات كااه بتاوانید در سااالآن

هااا زناادگى در ایاان حااالى اساات كااه بساایارى از هموطنااان مهاااجر پااس از سااال

كشاورها هناوز بااا ایان بهاناه كااه هرهنای مااا باا اینهاا هاارق دارد، القابشاان را بااه 

هااى دوساتانه هااى ایراناى و میهماانىمجامع ادبى و هرهنگى و حتى به رستوران

کنناد. هایع هراماوش سلسله مرات  طبقاتى را در اینجا برقارار ماىكشیده و همان 

كاند چگوناه یكاى از هموطناان كااه باه تاازگى در شاركتى در سایدنى اسااتخدام نماى

تااأ یر برخاورد ر ایس خااود قارار گرهتاه بااود. او باا لهجاه شاایرین شاده باود، تحت

بااوده اى شهرساتانى و بااا هیجااان و التهاااب كسااى كااه شاااهد اتفاااق اهتااادن معجاازه

كاه داراى چناد مادر  گفت: این آدم )منظور ر یس شاركت( باا ایاناست، چنین مى

اى كااه هااى امریكاا و انگلاایس اسات باراى توضایح دادن نقشاهاز بهتارین دانشاگاه

طاور گفاتد ایانروى میز من بود كنار صندلى من زانو زده بود و من هار چاه ماى

زده و قادر خجالاتد و مان آنكاربد است شما روى صندلى بفرمایید او توجاه نماى

هااایش چیاازى نفهمیاادم. ایاان همااوطن سااپس آه ناراحاات بااودم كااه اصااالً از حاارف

بلناادى كشااید و بااا لحاان معصااومانه و مخصوصااى گفاات: آخااه ماان یاا  لیسانساایه 

ایرونى اوند شهرستونى و اون ی  خاارجى و ر ایس یا  شاركت بازر ... اینهاا 

 هاى نازنین و متواضعى هستند.عج  آدم

 

*** 

                                                 

ذكاار ایااان نكتاااه الزم اسااات كااه در اختیاااار داشاااتن حاااداقل امكانااات باااراى اكثریتاااى از ماااردم و . 1

ین عدم اهمیت دادن به ظواهر باع  شده كه ناه تنهاا از روى مادل ماشاین یاا نمااى خاناه بلكاه همچن

 حتى از نوع و مدل لبا  اهراد نیز نتوان به جایگاه اجتماعى آنها پى برد. 
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گیارید. ر ماىگوناه رهتارهاا در ایان كشاورها قاراتأ یر اینبسیارى از ما تحت

دهاد؛ راستى زیباست و تواضع را به معناى دقیق كلمه نشان مىرهتارهایى كه به

تواضااعى كااه همااان برتاار ندیاادن خااود از دیگاارى و كمتاار بااه حساااب نیاااوردن 

در ایان جواماع زیاااد كاه از ایان كلمااه دیگارى نسابت باه خااود اسات. اماا علاات ایان

كناد كاه شود، این است كه هروتنى و تواضع در جاایى مفهاوم پیادا ماىاستفاده نمى

هراتنااى باشاااد و تفاااخر. بااادیهى اسااات در جااوامعى كاااه مااال و مقاااام و مااادر  و 

بیننااد هاایى ماىكشااد هماه خاود را انسااانموقعیات دیاوارى ناامر ى بااین ماردم نماى

ى یبااترین وجاوه پیشارهت و نشاانى از غناامعادل هد و این به نظر من یكاى از ز

 هرهنگى ی  جامعه است.

 ونیدیگر و ا  نمى

  شااید خارج، از صابح تاا اولى با دلخورى گفت: مثالً دلمان خوش است كه آمده

 وپز و رهت و روبید.یا توى اداره مشغول كارید یا توى خانه مشغول پخت

طنااان داخاال كشاااور دومااى جااواب داد: هرامااوش نكاان بااایش از نیمااى از همو

كناى، حاال اگار از خورند، آن وقات تاو دارى گلاه و شاكایت ماىحسرت تو را مى

مند شوى، الاقال باه حسارت توانى بهرهخواهى نمىگونه كه مىبودن در خارج آن

 هد در نوع خود لذتى داردتبقیه هكر كن كه آن

 وه باود اولى گفت: ایان لاذت آن اوایال كاه تاازه آماده باودم، خیلاى راضای كنناد

 كندترسید، اما اكنون دیگر كفاف نمىكاهى به نظر مى

 همه چیز براى دیگران

اى از آماادنمان باه اسااترالیا نگذشااته باود كااه بااا هماوطن مهاااجرى آشاانا چناد هفتااه

شدید. با محبت و گرمى شایان وصفى با ماا برخاورد كارد و بالهاصاله ماا را باه 

مى، نداشاتن ماشاین و دورى راه منزلش دعوت کرد. متعج  از این هماه خاونگر

و آشانا نبااودن باه شااهر را بهانااه كارده و دعااوت ایشاان را نپااذیرهتید، چراكااه در 
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شرایطى كه ما در آن قرار داشاتید، امكاان بااز پاس دادن آن برایماان میسار نباود. 

ها مز ر نیفتاد و اصرار ایشان بر انكار ما غلبه كارد و ایان هماوطن بسایار بهانه

عهااده گرهاات. در روز موعااود بااا بااردن و برگرداناادن مااا را باارمهربااان، خااود 

اتوماتیاا  ایشااان بااه راه اهتااادید. در تمااامى طااول راه ماشااین آخاارین ماادل و تمااام

گیار منااظر بیروناى، هاى نفسانگیز داخل اتومبیل همراه با زیبایىزیبایى حیرت

چنااین نهاایى ایاهاا از دیادن صاحنهچشامان مان، همسار و ساه هرزنادمان كاه مادت

اى بسایار محروم مانده بودید به خود خیره كرده بود. سااعتى بعاد در مقابال خاناه

شاای  توقااف کااردید. هنااوز ماادتى از ورودمااان نگذشااته بااود كااه میزبااان از مااا 

هااى مختلاف منازل دیادن كناید و ماا تاوانید از قسامتخواست اگر مایال باشاید ماى

یشااان بااه راه اهتااادید. بااه آنچااه قباول كااردید. صاااحبخانه از جلااو و مااا بااه دنبااال ا

كاردید، زیارا ساكوت دادید و از چند و چون آن سزال مىدیدید، توجه نشان مىمى

 تواند نشان حسادت باشد.در این قبیل مواقع مى

هنگاامى كاه اساتخر، ساونا، جكاوزى و اتاااق بیلیاارد و پینای پنای را باه مااا 

ز اطر داشاتن ایان امكاناات داد، همسرم باه او گفات كاه چقادر بایاد باه خاانشان مى

 زندگى در استرالیا راضى باشد. ایان هماوطن آهاى كشاید و گفات چاه هایاده مان و

ه كناید و ایان خاراب شادهمه وسایل رهااهى اساتفاده چنادانى نماىهمسرم كه از این

آیاد. آن ندرت كسى از كشور باه دیادن ماا ماىقدر دور است كه به)استرالیا( هد آن

 لت آن همه مهربانى و خونگرمى این هموطن پى بردمتموقع بود كه من به ع

  ذت سا م

از  مدتى از آمدنش گذشته بود كه او را دیدم، گفت كه ناوع دیگارى از لاذت باردن

و كناد و از ایان بابات بسایار خوشاحال باود. هنگاامى كاه از ازندگى را تجربه مى

 توضیح بیشترى خواستد چنین گفت:

رهااتد یااا وساایله جدیاادى بااراى هرتى مااىوقتااى در وطاان بااودم هرگاااه بااه مسااا

تر، مقدارى از لاذتى كاه از اینهاا خریدم، مثالً ماشین بزرگتر و راحتخانواده مى
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باردم مناوط باه ایان باود كاه دیگاران نیاز در جریاان آنهاا قارار گیرناد و گااهى ماى

اه دیگاران از دیادن وساایلى كاه خریاده  اه چل حتى براید پیش آمده بود كه بله بلاه و چل

شاد. حتااى داد تاا رهااهى كاه از آن وساایل نصایبد ماىم باه مان بیشاتر لاذت ماىباود

اى در هاى كارى و تحصیلى خود و هرزناداند نیاز تاا انادازهخوشحالى از موهقیت

هاا هماین كاار كه باه اینجاا آمادم تاا مادتگرو این بود كه دیگران بدانند. پس از این

رهتاید یاا باه شاهرهاى ریح ماىكاردم، یعناى وقتاى باه جااى زیباایى باراى تفارا مى

كاردم یاا مترصااد كاردید بیشاتر وقاتد را صارف هیلمباردارى ماىمختلاف سافر ماى

یاهتن زیباترین منظاره باراى عكاس گارهتن باودم و هماه ایان كارهاا نیاز باه قصاد 

گرهات و البتاه یا  كپاى هاد هرساتادن باراى قاوم و خاویش و آشانایان صاورت ماى

هاناه حفا  خااطرات جاوانى كاه بعادها گااه و داشاتید، باه بباراى خودماان نگااه ماى

كااار را گااه نگااهش كنااید و بار عمار رهتااه حسارت بخاورید. اكنااون دیگار ایانباى

كند، وقتى در دریا یا استخر زیباایى مشاغول شانا هساتد یاا در رساتورانى باا نمى

كاند دیگار در هكار ایان رویاد، ساعى ماىخورید یا به مسااهرتى ماىخانواده غذا مى

داند یا نه، حتى دورباین عكاساى و هیلمباردارى را نیاز باا خاود سى مىنباشد كه ك

گاااه از كاند هایعبارم. هكار مااىطاور كامال لااذت ماىبارم و از لحظاات خااود باهنماى

رساد كاه ایاان ناوع لاذت، بساایار چنااین لاذت نبارده بااودم. باه نظارم مااىزنادگى ایان

یاد دیگاران یاا حسارتى خااطر تأیتر از آن لذتى است كه قبالً یا بهتر و سالدطبیعى

 بردم.شد، مىكه در آنان بر انگیخته مى

 ما به وتابش، دیگران به پیامش

 دانااد ایان نیاااز شادید بااه مباهاات كااردن و هخار هااروختن از كجاا در ماااگفات: نماى

 ریشه گرهته كه هیع بعدى از زندگى ما از آن مصون نمانده است.

یا عاارف باودن عماویش یاا پرسیدم: چه شده باز كسى پدز حاجى بودن پدرش 

دكتاار و مهنااد  بااودن خااودش یااا باارادرش را داده اساات  گفاات: اینهااا كااه خیلااى 

عادى است، این خصوصیت هرهنگى تاا آنجاا در بعضاى از ماا ریشاه دواناده كاه 
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حتى از ادیبان و اندیشمندان و آ ارشان چون شومینه، مبلمان خاارجى و جكاوزى 

 نمایید نه بیشتر.استفاده مى منازلمان براى پز دادن و هخر هروختن

 طور پرسیدم: چه

زبااان سراساارى اسااترالیا بااا یاا  امریكااایى كااه در گفاات: از رادیااوى هارسااى

وگاو در ماورد وگاویى پخاش شاد. ایان گفاتادبیات هارساى تخصاص داشات، گفات

اناى توسط این هرد باود. ایان امریكاایى كاه باه زباان ایر ترجمه غزلیاتى از موالنا

دهناده نیااز هزار نسخه از این كتاب نشان500مسلط بود گفت هروش غیرمعمول 

اى از هموطناان باا شانیدن ایان هاسات و عادهچنین كتابمبرم جامعه امریكا به این

برنامه غرق غارور و اهتخاار شادند بادون در نظار گارهتن ایان مطلا  كاه اهتخاار 

پیاام آنهاا ناه تنهاا دردى از ماا كاارگیرى اندیشاه و كردن به این بزرگاان بادون باه

تواناد حتاى ماانع از توجاه دهندگى موقت مىدلیل ا رات تسكینكند، بلكه بهدوا نمى

 مان گردد.ماندگىما به میزان عق 

وقتاى اسات كاه پاس از گذشات بایش از هفات هرحال جاى بساى خاوشگفتد: به

هاازار نفار دیگاار در  500، شاامارى از هموطناان موالنااقارن عاالوه باار انگشات

ها هزار بیت با نقال سوى دنیا این نیاز را در خود دیدند كه پیام او را كه در دهآن

حادی  و داساتان و پناد و انادرز، درد بشاریت را هریااد كشایده دریاهات كنناد. چااه 

ایاد ابش دل خاوش كاردهتوان كرد، ما به هموطن بودن با نویسانده و داشاتن كتامى

 كار گرهتن پیامشتهب و آنها با

 ن وى ف ر در ادبیات

دردخاورى اسات، اماا خیلاى نویس این كتاب كرد و گفت: مطال  بهنگاهى به پیش

نگاارى تر و هاخرتر بنویسى بهتر اسات. ساادهساده نوشته شده، اگر كمى سنگین

 كاهد.از ارزش كار تو مى

اى آن هایع گاه بود كاه مان متوجاه شادم توجاه باه ظااهر و قضااوت بار مبناآن

بخشى از زندگى ما را از شر خود در امان نگذاشته است، حتى ادبیات را كاه باه 
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 نویسى مطال  پیچیده است.نویسنده هرانسوى، هنر  ساده گفته ژان كوكتو

ان هااى خاویش باه شااگردگونه كه هنر معلد، انتقاال دانساتهبه اعتقاد من همان

اساات، هناار نویساانده نیااز انتقااال مفاااهید در مااوجزترین و هتاارین بیااانبااا ساااده

ان ترین شكل ممكن به خواننده است. اگر ادبیات در خادمت ماردم و باراى آناساده

زباان  باشد، بایستى به زبانى نوشته شود كاه ماردم بتوانناد آن را بفهمناد. هار چاه

كااد  تاار باشااد، بااه همااان میاازان از خوانناادگان كتااابنوشاتارى هاااخرتر و ساانگین

شود. شاید بتوان گفت زیبایى ماوقعى بایاد ماورد توجاه قارار گیارد كاه مساا ل می

ان اضطرارى اولیه و ابتدایى حل شده باشند. براى مثال در شرایطى كاه هرزنادم

بیماار اساات و میهماان در راه و دیااوار خاناه نیااز در حاال خااراب شادن اساات بااه 

ا ت. یكاى از مشاكالت بازر  ماتوان اندیشید و پرداخاهاى خانه نمىزیبایى گلدان

ران )اصالً ما مشكل كوچ  نداریدت( این است كه نویسندگان ما رویشان باه همكاا

زننااد، امااا نااه بااا مااردم كااه بااا و همقطاااران خودشااان اساات. از مااردم حاارف مااى

كااس جااز مااردم نیساات و یكاادیگر. بااه هرحااال روى صااحبت ایاان كتاااب بااا هاایع

ن ه، خوانناادگان بیشااترى بتواننااد از آامیاادوارم بااه میزانااى كااه ساااده نوشااته شااد

 مند شوند.بهره

 حمر عناویس و ا قاب در ووچه و با ار

هااا در اینجااا زناادگى كااردم، امااا ندیاادم كااه كسااى پساات و عنااوان و ماادر  و مادت

ها و سایر مجاامع عماومى ها، تعمیرگاهها، میهمانىهروشگاهمقامش را با خود به

اى كاه ریاساتش تار  در گوناه، آنهد ناه باهببرد. ر یس هقط در اداره ر یس است

دل كارمنادان بپاارورد و دكتاار حتاى گاااهى در مطاا  بااا ناام كااوچكش خااود را بااه 

تواند او را با نام كاوچكش بخواناد. آنهاا كند و منشى او نیز مىبیماران معرهى مى

شاوند و اگار نشاوند نیاز آسامان بار زماین بیشاتر در بیمارساتان دكتار خطااب ماى

هاایى هساتند مانناد یكاادیگر وقتاى محال كاار را تار  كردنااد هماه انساانآیاد و نماى

كاه در جامعاه ماا بسایارى از اهاراد، پسات و بدون هیع امتیاز و برترى. در حالى
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مقام و عناوین خود را در هماه جاا و هار زماان حتاى باین خاانواده و اهاراد هامیال 

نونى آن اسااتفاده كننااد و در بساایارى از مااوارد از امتیااازات غیرقااانیااز حماال مااى

كنند و ماردم ماا از شار ایان سلساله مراتا  طبقااتى در هایع كجاا رهاا نیساتند. مى

مثالً اگر بر حسا  تصاادف در مطا  دكتار، كارمنادى در انتظاار نوبات باشاد و 

 داند كه نوبتش را به ر یس بدهد.ببیند كه ر یسش وارد شد، وظیفه خود مى

گاردد كاه گااهى شود باع  ماىمى سامانى جامعه ناشىاین وضعیت كه از بى

 هرد زیردست خوشحال هد بشود كه موقعیتى پیش آمده كه توانسته لطفاى در حاق

ناد یكاى ماهوق بنماید، به این امید كاه بعاداً در جاایى ایان لطاف جباران شاود و بتوا

سات از از صدها چاله زنادگى خاود را باا آن پار كناد. اماا آیاا اساتقبال اهاراد هارا د

 زند این نابسامانى و تبعیض بیشتر دامن نمى این اعمال به

درست است كه رهتارهاى ما حاصال شارایط حااكد بار جامعاه ماسات اماا آیاا 

جااا هایمااان تجدیااد نظار كنااید، در ایاانتااوانید در بعضاى از ویژگااىراسااتى نمااىباه

هاایى قارار دارناد. كساانى تمامى كسانى است كه در چناین موقعیاتروى سخند به

فا  یت موجودند، اما خود نقشى آگاهانه یا شااید ناآگاهاناه در حكه معترض وضع

خااطر داشااتن موقعیات اجتماااعى، سیاسااى، آن دارناد. آیااا بهتار نیساات خاود را بااه

ن خاود اى جادا باهتاه از دیگاران نبیناید، نگاذارید دیگارادیناى، هنارى و ادباى تاهتاه

تأكیاد  یاات ماا باه آنهماه در ادبرا در برابر ما كوچ  ببینند و تواضعى را كه این

هاا كمااى ماان بااه كاار گیاارید، از دبعاد ایان هاصاالهو سافارش شاده اساات در زنادگى

 د.كاسته و نقشى هر چند كوچ  در هموار كردن جاده عدالت و برابرى ایفا كنی

 هم نیاییشود اگر بهچه مى

مشااغول نگااارش مطالاا  ایاان كتاااب بااودم كااه تلفاان زناای زد، وقتااى گوشااى را 

آمیاز از مان پرساید شاما ى خاند هموطنى را شنیدم كه با حالتى گلاهبرداشتد، صدا

كه مشغول نوشتن مسا ل هرهنگاى ماا هساتید، از خواننادگان كتااب بپرساید، چارا 

هااى خاارجى كاه كفاش، هد بیاید  این خاندهاى ایرانى باید همه چیزمان بهما خاند
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تار دارناد  غیار از دامن و كیفشان هر كدام ی  رنی دارد مگر چه چیز از ماا كم

آیاد در صااف سالیقگى كاه هماه چیزمااان باه هاد ماىایان اسات كاه ماا باا ایاان خاوش

هایشاان ها در نوبتید، اما اینها با این كه لباا مهاجرت به كشورهاى این بد سلیقه

 شان نیز تقاضاى اقامت در كشور ما را ندارند آید، یكىبه هد نمى

 هاى عظیمهاى حقیر یا حقارتعظمت

فنی که در راهرو بخش علوم گیاهى دانشگاه سیدنى بود، زنی زد و من كه در تل

كردم، گوشى را برداشتد. كسى از آن طرف خط همان زمان از كنار آن عبور مى

تاار از لهجاه اسااترالیایى لحظاات كوتاااهى حاارف زد. در اى غیرقابال ههاادباا لهجااه

وانساتد تشاخیص دهاد. از او اش هقط كلمات آقا، دكتر، رازانى یا رادانى را تجمله

دنباال خواهش كردم جمله خود را تكرار كند و او چنین كرد. وقتى مطمئن شدم باه

گردد به او گفتد كه من چنین كسى را در ایان شخصى به نام آقاى دكتر رادانى مى

وجاوى آن شناسد، اما از او خواستد گوشى را نگه دارد تا من باه جساتبخش نمى

گفاتد ایاان شاخص هار كااه هسات بایاد خیلااى مهاد و بساایار شاخص باروم. بااا خاود 

كاه در كند، چراكه بسیارى از آناانبرجسته باشد كه هد آقا و هد دكتر خطابش مى

هاى باالى آكادمی  یكدیگر كردند با داشتن درجه دكترا و موقعیتبخش ما كار مى

زدناد. بااه هار شااخص آشااناى در حاال عبااور اعااد از را باا اسااد كوچا  صاادا مااى

انشجو، استاد و كارمناد كاه رسایدم از آقااى دكتار راداناى سارا  گارهتد اماا هماه د

كاند شاماره را اطالعى كردند. برگشتد و به هرد مذكور گفتد كه هكر ماىاظهار بى

شناسد. او گفت كاه اشاتباه اشتباه گرهته باشد چرا كه هیع كس چنین هردى را نمى

چناد مااهى اسات كاه در آن بخاش كند چرا كه آن شخص همسر ایشان باوده و نمى

ا او  مشغول به كار است و سپس اسد و شماره اتاق پروهسورى را كه همسرش ب

كرد به من داد و از من خواست كه به دهتر او بروم و از او سزال كند. من كار مى

كردید رهتد و از او سرا  آقااى به دهتر پروهسور كه ما همه او را دیوید صدا مى

گااارهتد و او گفااات كاااه دكتااار راداناااى هماااان احماااد، دانشاااجوى  دكتااار راداناااى را
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التحصایل و در بخاش مشاغول باه كاار شاده سریالنكایى است كه به تاازگى هاار 

براى من روشن نمود كاه ایان هقاط ماا نیساتید كاه موجودیتماان باا واقعه است. این 

شاود و احترامماان عااالوه بار  اروت در گاارو عنااوین دكتار و مهناد  ا بااات ماى

ر  و عناااوین اساات، بلكااه بساایار از مااردم دیگاارى كااه وضااعیت سیاسااى، ماادا

شااان مشاابه ماساات باه چنااین سرنوشاتى دچارنااد. آناان نیااز اقتصاادى و اجتمااعى

اند كاه حتاى حاضار نیساتند، جاایى هاى حقیر دلخوش داشتهچنان به این عظمتآن

زنناد از ترین اهاراد از نظار علماى باا ناام كوچا  یكادیگر را صادا ماىكه برجسته

 عنوان كردن این القاب حتى به خویشان و اهراد هامیلشان دست بردارند.

 

واه در علام، هنار یاا ادبیاات باه معنااى واچعااى آن
ولمه به درجاات بااالیى رساییه باشای، نیاا ى باه 

خودنمااایى ناایارد، نااه بااه هناار و دانشااش ف اار 
خااطر نیاشاتس آن فروشی و نه دیگرى را باهمى

معناااى واچعااى تواضااع و  وناای و ایااستاقیاار مااى
بزرگااااى اساااات. خودنمااااایى ا  حقااااارت درونااااى 

 .گیردسرچشمه مى

 

 خیمت به وطس

ا یاا بماند تحصیالتش را در استرالیا به پایان رسانیده بود و مانده بود كه در اینج

 به وطن برگردد و نظر مرا در این مورد جویا شد.

خاود كاارى باراى ماردمش به او گفتد: به اعتقاد من اگر كسى بتواند در وطان 

و در جهت برداشاتن باارى از دوش آناان باه هار طریاق ممكان بنمایاد بهتار اسات 

ماادركان را رود كااه یااا باا ماادر  دكتارایش دل بااىبرگاردد، امااا اگار نتوانااد و ماى

بسوزاند و به آنان هخر هروخته و حسرت آنان را بر انگیزاند یا باا آن از نردباان 

آلاوده مااهى بگیارد یاا بازار از آب گالو در آن آشفتهشوم و كاذب ترقى باال رود 

در آن غارق شااود، بهتار اساات اینجااا بماناد، چراكااه باا باااز نگشااتن باه وطاان یاا  
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اش از جمعیات میلیاونى ماا كاساته بگیر ناراضى همراه باا خاانوادهخور حقوقنان

 تواند خدمتى به وطن باشد.شود و همین خود مىمى

 س مینابغه ایرانى و ایران

 اهتخااار از رناای و بااو و از مكااان»

 

 «هساااات شااااادى و هریاااا  كودكااااان 

 ()موالنا 

دادم. گویناده زباان رادیاوى سراسارى در سایدنى گاوش ماىباه برناماه هارساى

سااله ایراناى باود كاه باا نباو  خاود موهاق باه  13مشغول مصاحبه با ی  نوجوان 

كا شاده باود. مجارى برناماه در هار سازالى هاى امریراه یاهتن به یكى از دانشگاه

زماین و كارد باا اهتخاار و غارور ایان موهقیات را باه ایارانكه از این نوجاوان ماى

داد. این مصاحبه این سزال را باراى مان مطارح نژاد و هرهنی ایرانى نسبت مى

هاى یكى از دو سلول نر یاا مااده نمود كه نبو  این هرد كه حاصل جهشى در ژن

رنااده او یااا جهشااى در مرحلااه تكااوین جنااین در رحااد مااادر اساات چااه وجااود آوباه

تواند داشته باشاد. ناگفتاه نماناد كاه ماادر زمین و نژاد ایرانى مىارتباطى به ایران

شده آمریكا بود كاه باه این كود  آمریكایى و پدرش ایرانى و خود متولد و بزر 

شاده ایاران ولد و بازر اعتقاد من حتى اگر پدر و مادر هر دو ایرانى و كود  مت

بود، این مسئله اهتخاارى باراى ملات ایاران و تباار ایراناى در بار نداشات، نیز مى

اهتاد هاى ژنى با درصد مشخصى در تمامى جوامع انسانى اتفاق ماىچراكه جهش

شاود. اهتخاار زماانی نصای  یاا  و اهتخاارى از ایان بابات نصای  هایع ملتاى نماى

اى هاراهد ط پارورش و رشاد اهاراد را باه گوناهشود كه آن جامعاه شارایجامعه مى

ایان ویژگاى در برخاى از  1هاى ذاتی آنها شاكوها شاود.آورد كه استعدادها و قابلیت

ما وجود دارد كه اگر ی  ایرانى در جایى درخشاید، آن را باه حسااب برتار باودن 

                                                 

هاااى تلویزیااونى متعااددى را دیاادم كااه اختصاااص بااه در ماادت اقاماات خااود در ایاان كشااور برنامااه. 1

اى هاار چنااد باار نشاانیدم كاه مجاارى برنامااه در مصااحبه خااود اشاارهیاا امااا  ،كودكاان نابغااه داشات

 کند.ناچیز به ملیت آنها 
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نژاد ایرانى و اگر در جایى هضاحت به بار آورد آن را باه گاردن هرهنای مانحط 

گذارید. در ساطح خاانواده نیاز اگار هرزنادانمان موهاق و كااردان شادند، ى مىغرب

داناید و اگار نااخلف درآمدناد، هااى خودماان ماىآن را در ا ر تربیت نیكو و تاالش

 گذاریدتتقصیر را به گردن جامعه هاسد و دوستان ناباب مى

 جوابى ساده و منهقى

كاه باه خااطر كارهااى چشامگیر و منحصار  1نگلیساىا از زندگى دیوید اتمبوروى

به هرد خود در رابطه با به تصویر كشیدن دنیاى حیوانات و گیاهان در جهان باه 

اار»لقاا   در میااان سااازاالت  2اى تلویزیااونى پخااش شااد.مفتخاار شااده، برناماااه« س 

هااى باایش از ناید قارن او كارد، ایاان گاار درماورد هعالیاتشامارى كاه مصااحبهباى

ال توجااه ماارا بااه خااود جلاا  نمااود و پاسااخى كااه او داد ماارا بااه نگااارش ایاان سااز

هاى او كه در گر با نشان دادن قسمتى از یكى از برنامهنوشتار كشانید. مصاحبه

اى بااراى یكااى از ساافرهاى هاااى خااود در چماادان كهنااهآن مشااغول گذاشااتن لبااا 

هاااى شااما آبااى چاارا تمااامى پیااراهن اش بااود، از او پرسااید: راسااتى دیویاادعلمااى

كمرنی و تمامى شلوارهایتان طوسى است. و او جواب داد: به این دلیال كاه كاار 

من در زمینه مد و نمایش لبا  نیست. به میزانى كه توجه بیننادگان باه لباا  مان 

جل  شود باه هماان میازان از توجاه آنهاا باه شانیدن و دیادن آنچاه ماورد نظار مان 

كاند كاه حاداقل توجاه را هاایى را انتخااب ماىد خواهد شد، بناابراین رنایاست، ك

 به خود جل  نماید.

 چنی با ى عشق با نقش سبو

خاااطر چیساات  مان بااههمااه اهتخااارات مااا بااه عرهااا و شااعرای اولااى پرسااید: ایاان

هااى ىیهااى شاعر و در گردهمااهاست كاه از تاریخچاه زنادگى آنهاا در شا سال

                                                 

1. David Athenbourough  

المنفعاه چشامگیرى باراى جامعاه شاود كاه كارهااى عااماین لق  در انگلستان به كساانى اعطاا ماى. 2

 خود انجام داده باشند.
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هااى خاوانید، در كتاابگاویید و اشعارشاان را ماىخاارج ماىهرهنگاى در داخال و 

ماان از نثار و شاعر آنهاا نوشاتند و ماا نیاز آنهاا را ههمیاده یاا نفهمیاده حفاا  درساى

كااردید، نمااره گاارهتید یااا رد شاادید، گاااهى هااد از آنهااا ترانااه و ساارود ساااختند، 

م كاه اگاار اخواناان خواندنااد و ماا نیااز زمزماه كااردید. اماا ماان هناوز نفهمیاادهآوازه

كادام آنهاا اصااالً متولاد نیاز نشاده بودنااد، چاه هرقاى باه حااال اماروز ماردم مااا هایع

رسد كه ما بیشاتر آنهاا اند  به نظر مىگویند آنها ما را حف  كردهداشت و چرا مى

 را حف  كرده باشید تا آنها ما را.

 دومى پاسخ داد: به نظر مان اگار آنهاا نبودناد چنادان هرقاى باه حاال اماروز ماا

هاا را اناد، ماا پیاامطور حتد حرهى و پیاامى باراى ماا داشاتهنداشت، چراكه آنها به

هااى آنااان بلاه گفتاید، پیاامهایشاان را خوانادید و بلاهنگارهتید و تنهاا اشاعار و نوشاته

اناد و ماا عمارى هاا و اشعارشاان ریختاهچاون دارویاى باوده كاه در ظارف نوشاته

ایاد. باه گفتاه به ستایش ظرف نشسته است كه به جاى استفاده از محتویات ظرف

 :موالنا

 چناااد باااازى عشاااق باااا نقاااش سااابو»

 

 بگاااااذر از نقاااااش سااااابو و آب جاااااو 

 صااااورتش دیاااادى ز معنااااى غاااااهلى 

 

ر را گاازین گاار عاااقلى   «از صادف دد

هاااى آنااان را در شااود كااه بتااوانید تاأ یر حاارفاهتخاار زمااانى نصاای  مااا ماى 

گونه كاه هرحال آنها ما را آنود به دنیا نشان دهید. بهبرخورد و اندیشه و عمل خ

نجاام اخواستند حف  نكردند، اگر ما نیز آنها را حف  كرده باشید، كاار بزرگاى مى

كاار هااى آنهاا را در عمال باههاا و پیااماید، چراكه ممكان اسات آینادگان حارفداده

 گیرند و معنویت متعالى انسانى را به جهانیان بشناسانند.
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 س س آخر

 

تغییر وضع و سرنوشت ی  ملت كهنسال چون ایران، كاار یا  روز و دو روز، 

راه یاا  قاادم و دو قاادم و عماال یاا  نفاار و دو نفاار نیساات. شاااید مهمتاارین داروى 

پیشنهادى ما اگر نگویید تنها دارو، همین عوض شدن یا عوض كردن طرز هكار 

هااى عالقاه پیادا كاردن باه عمال كهنه زود خواستن و با زور خواساتن و اعتقااد و

مستمر، مجتمع و طوالنى باشد. ما بایاد تماام خصوصایاتى را كاه شارایط چنادین 

وجود آورده است، در خود تغییر دهید و تا چناین نكناید چناین هزار ساله در ما به

 1(خواهید بود. )شادروان مهدى بازرگان

تااان گذشاات، نشااانگر ایاان واقعیاات اساات كااه آنچااه در ایاان مجموعااه از نظر

عاااادالتى خلقیااااات و در راساااتاى تنااااازع بقاااا و در شاااارایط تااار  و هقاااار و باااى

اناد كاه در تكارار خاویش باه صاورت عاادت در وجاود آمادههایى در ماا باهویژگى

انااد، بخشاااى از آمااده و همااراه باااا آداب و رسااومى كاااه زاده همااان شاارایط باااوده

د. همچنااین دانساااتید كاااه جاااایگزین شااادن واژه اناااهویاات هرهنگاااى ماااا را سااااخته

هاااا و آداب رنگاااى از هضااایلت و باااه ایااان ویژگاااى« تااار »باااه جااااى « احتااارام»

اى كااه اهااراد خااود را موظااف بااه حفاا  و پاساادارى از آنهااا نیكاى دادنااد؛ بااه گونااه

امكاااان خالقیااات و « جماااع»دانناااد. پاسااادارى از ایااان آداب و عاااادات توساااط ماااى

دهااد. ایاان روى و تقلیااد سااوق مااىو او را بااه دنبالااهساال  « هاارد»شااكوهایى را از 
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نامیااد، یكاااى « دیكتاااتورى مردماای»تااوان آن را ساالطه و حاكمیاات جمااع كااه مااى

هااا و بزرگتاارین مااانع در تاارین نااوع دیكتاااتورىبااارترین و خطرنااا از هاجعااه

 راه برقرارى دموكراسى در جوامع سنتى و تحت ستد است. 

ا در تغییار ظاواهر خاود حتاى از غربیااان باه روشانی پیداسات در حاالى كاه ما

تارین دساتاورد ایاد، در زمیناه كسا  اخاالق دموكراتیا  كاه متعاالىتار شادهغرباى

غااارب در ایااان راستاسااات، تااااكنون موهقیااات چنااادانى حتاااى نصااای  طرهاااداران 

 پروپاقرص آزادی و دموکراسی نیز نشده است؛ بادین معناا كاه وسایله نقلیاه صاد

ین اى با ماشین آخرین مدل غربى جاایگزد یا درشكهسال پیشمان را كه االغى بو

بارید و اید، شومینه را به جاى كرسى و دوش را به جاى خزینه باه كاار ماىكرده

كناید، اماا از استخر، سونا، جكوزى، كامپیوتر، اینترنت و تلفن همراه استفاده مى

پاذیرید؛ در ىشوید؛ اشتباهاتمان را كمتر ماكماكان با شنیدن ی  انتقاد برآشفته مى

كنااید؛ بااراى زنااان و كودكانمااان حقااوقى قا اال كااار و زناادگى یكاادیگر دخالاات مااى

 نگاارید؛ اجاازه اظهاااركنااید؛ مطلاقنیساتید؛ عقیااده خاود را باار یكادیگر تحمیاال ماى

نثاار، كوچا ، هاى حقیار، چااكر، جااندهید و هنوز از واژهعقیده به دیگران نمى

 کنید. و سركار علیه استفاده مى مخلص و همچنین سركار عالى، حضرتعالى

هااى اخالقااى دنباال آن ویژگاىاگار بگاویید كاه تغییار معیارهااى ارزشاى و باه

آیاد كااه چگونااه ماا مشااروط باه برقاارارى دموكراساى اساات، ایان ساازال پایش مااى

اى پاا بگیاارد كااه تواناد در جامعااهدموكراساى و در پااى آن اخاالق دموكراتیاا  مااى

هااى ضاد دموكراتیا  خاویش نیساتند، انهاادن ویژگاىاهراد آن نه تنها حاضر به و

كوشاند. ایان مساائله بلكاه گااه تحات لااواى هرهنای در حفا  و حراسات آن نیااز ماى

هاا كناد كاه بادانید برخاى از هماین ویژگاىبخصوص وقتاى بیشاتر اهمیات پیادا ماى

گذارند ماا باا مشاكلى كاه در پایش رو داریاد برخاوردى منطقاى و اصاولى در نمى

ای مثاال خصوصایت تقصایرها را باه گاردن دیگاران اناداختن در پیش گیارید. بار

ماان را باه گاردن حملاه هاالن قاوم یاا هاالن مانادگىشود كه علات عقا ما باع  مى

جنای یااا اسااتعمار و امپریالیساد جهااانخوار بیناادازید و كاوچكترین نقشااى در ایاان 
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رابطااه بااراى خااود قا اال نشااوید. از سااویی ایاان باااور كااه كشااور یااا كشااورهاى 

اى جاز ایاان ناادارد داشاتن مااا را دارنااد، طبیعتااً نتیجااهرجى توانااایى عقا  نگاااهخاا

كه هكر كنید پیشرهت ما نیز به دست آنهاا میسار خواهاد باود و باس. در حاالى كاه 

هااا اگاار ساارمان را نشااكنند، گردویااى باااه تاااریخ بااه مااا نشااان داده كااه خااارجى

باااه هماااین روال  رود.دامنماااان نخواهناااد ریخااات و انتظاااارى نیاااز از آنهاااا نماااى

شاود كاه انتظاار بیناى در ماا باعا  ماىانگارى و خوشویژگى متوقع بودن، ساده

داشته باشید دولتى دموكرات بر سر كاار آیاد و هماه مشاكالت را حال كارده و باه 

اى اسات كاه بتاوان كاه دموكراساى ناه ماادهجامعه سر و سامان دهد، غاهال از ایان

مصارهى و ناه واكسان اسات كاه بتاوان آن  به آب نوشیدنى وارد كرد و ناه باه ناان

باا نوشایدن آن آب و باا  ـ طاورى كاه پاس از آنرا به آحااد ملات تزریاق نماود؛ باه

در ماادت كوتاااهى همگااى مااا تغییااار  ـواكساان  آنخااوردن آن نااان و بااا تزریااق 

ماهیااات بااادهید، قاااانون را مراعاااات كناااید، باااه حاااق یكااادیگر احتااارام بگاااذارید، 

صاراحت و صاداقت را در گفتارماان بیاابید، انتقادهاا را اشاتباهاتمان را بپاذیرید، 

با روى خوش پاذیرا شاوید، باا جادیت و كوشاش كاار كناید، مصاالح عماوم را بار 

 مناهع خود ترجیح دهید و....

شااود كااه عااالوه ویژگااى عجااول بااودن و تنااد و زود خواسااتن باعاا  مااىبااه

انى نساابتاً كااه تحااوالت اجتماااعى بااه زماابرخااى از مااا باادون در نظاار گاارهتن ایاان

ساارعتى كااه طالاا  آن بلندماادت نیاااز دارد، هنگااامى كااه تغییاارات و تحااوالت بااه

جویاناااه دسااات زناااید؛ یعناااى باااه هسااتید، انجاااام نشاااد باااه مباااارزه منفاااى و تالهااى

احترامااى كنااید، حقااوق هااد را كمتاار رعایاات كنااید، در كارهااا یكاادیگر بیشااتر بااى

نمااااایید، بااااا  ورزىانگااااارى، كارشااااكنى و غاااارضبندى، سااااهلبیشااااتر ساااارهد

شااكنى كنااید تار از پاایش برخاورد كاارده، قاانونوظایفماان و مااردم غیار مساائوالنه

و حتاااى باااا خاااراب كاااردن وساااایل رهااااه عماااومى باااه ناراضاااى كاااردن و آزار 

یكادیگر بپاردازید و باا ایان ناوع برخوردهااا وضاع جامعاه را از آنچاه هسات نیااز 

ویژگاااى دیگااارى در تااار نماااایید و ایااان اعماااال را باااه دلیااال آگااااهى از نابساااامان
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اى دهااید و آن ایان كاه ماردم هاار نارساایى حتاى وجاود پشااهجامعاه خاود انجاام ماى

بینناد. البتاه یكااى كفاایتى دولات مااىانگااارى ناانوا كاه از بااىدر ناان را ناه از ساهل

رود كناار دساات از معاانى ایان نااوع برخاورد ایاان اسات كاه از دولاات انتظاار مااى

یعناى باه تعاداد جمعیات شااغل در كشاور  هر ی  از ماا یا  ماأمور بگاذارد و ایان

مااأمور نظااارت داشااتنت و ایاان اماارى اساات غیاارممكن و اگاار باار هاارض محااال 

ممكاان نیاااز باشاااد، چاااون آن ماااأمور نظاااارت نیاااز از خاااود ماسااات، مانناااد خاااود 

 ماست؛ یعنى به مأمور دیگرى احتیاج دارد و قس على هذات

هار  آیید كه یا  حكومات اى ندارید جز این كه از این توهد به درما هیع چاره

تواناد در ماىنقدر هد كه اعضاى آن را اهارادى مردماى و دماوكرات تشاكیل دهناد 

 وجود آورد. هر یا  از ماااى و سریعى در جامعه بهمدت كوتاهى تغییرات ریشه

هار روز باا اهاارادى چاون نااانوا، بقاال، قصاااب، پزشا ، پرسااتار، معلاد، مااأمور 

هاروش، رانناده اتوباو  و تاكساى سار و كاار شهردارى، كارمندان ادارات، میوه

بناادى، غیرمساائوالنه برخااورد كااردن، داریااد و مااا هسااتید كااه بااا هرهناای ساارهد

بااازى نااوازى و پاارتىخودمحاورى، عادم تحماال انتقااد، عاادم پاذیرش خطااا، رهیاق

 هایمان باه جاان یكادیگر اهتااده و باعا كشى و بسیارى دیگر از ویژگىیعنى حق

 شوید.یگر مىرنى و عصبانیت یكد

هماه تجرباه تااریخى بایساتى اماروز ایان را در  كناید كاه حتاى ما پس از این

هااى مردماى و سارازیر كاردن تماامى  اروت جهااان وارد كاردن بهتارین حكومات

تواناد مان و شاما را اگار خاود تالشاى در جهات تغییار خاود نكناید عاوض نیز نمى

ن سازال اساساى را از كند. براى در  بیشاتر موضاوع هار یا  از ماا بایساتى ایا

توانااد در كشااورى پااا بگیاارد كااه اكثریاات خااود کنااید كااه دموكراسااى چگونااه مااى

 1اند را دیكتاتورهاى كوچ  و بزر  تشكیل دادهقری  به اتفاق جمعیت آن

                                                 

شااود  گفتاهدر ذهان تاداعى شاده و  یاا موساولینى هیتلار ،شاودصاحبت از دیكتااتور ماى شااید وقتاى. 1

كجا. به اعتقااد نگارناده دیكتااتور كساى اسات كاه عقیاده و سالیقه خاود را  كه من  مفلو  كجا و هیتلر

شااد كااه بقیااه از او متابعات كننااد و اگاار مقاادور باشااد از دیگاران بهتاار بدانااد و میاال ایان را داشااته با
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 توانناد تاا اباد درمخالفان دموكراسى نیاز بایاد از ایان تاوهد باه در آیناد كاه ماى

ه اتى كاه بایش از صاد ساال اسات باه جامعامقابل سیل مدرنیته باا امكاناات و بركا

 شاوند، مقاوماات كنناد. در  ایاانمناد مااىماا سارازیر شااده و خاود نیااز از آن بهاره

مساائله از اهمیاات حیاااتى برخااوردار اساات كااه مقاوماات آنااان جااز بااه ضااررهاى 

اهتااادگى بیشااتر مردمشااان و پروارتاار كااردن جیاا  مااالى و جااانى و نهایتاااً عقاا 

المثاال د انجامیااد و مهمتار از آن بااه مصااداق ضااربداران خااارجى نخواهااسارمایه

گوناه برخاورد منجار باه تقلیاادهاى ، ایان«تار شاود انسااانمناع چاو گاردد حاریص»

شااود كااه ضااررهاى روانااى و هاااى غربااى شااده و مااىاى از پدیاادهاهااراط گونااه

یاز ناجتماعى بسیارى را بر مردم و جامعاه ماا تااكنون وارد كارده و پاس از ایان 

مخالفاات بااا دموكراساااى بااه بهانااه حفاا  هویاات و هرهنااای و  خواهااد كاارد. اگاار

جلوگیرى از آ اار مخارب هرهنای غارب باشاد، بایاد گفات كاه باا تجهیاز خاود در 

 اكناون بسااطش را حتاى دربرابر این هرهنی كه باا تكنولاوژى پیشارهته خاود هاد

تاوان آ ااار روساتاهاى ماا گساترده و بیشاتر از ایان نیااز خواهاد گساترد، بهتار ماى

 ن.ن را تحت كنترل گرهت تا با انكار، مخالفت یا مقاومت در برابر آمنفى آ

*** 

طااور حااتد عواماال متعااددى در عاادم پیشاارهت جامعااه مااا دخالاات دارنااد كااه بااه

سایر  هاى اخالقى برشمرده در این كتاب یكى از آنهاست. اما هرق این عامل باویژگى

ز رى توانید نقش مگى ما مىعوامل در این است كه در از میان برداشتن این مانع هم

طور حتد تعدیل این خصوصیات كاه درطاى تااریخ و در گاذار از داشته باشید. به

گونه كه گفته شد، اند كار آسانى نیست. اما همانوجود آمدهها در ما بهعصرها و نسل

 آگاهى از درد و خواست درونى براى بهبود آن شرط اولیه درمان است.

                                                                                                     
تار از خاود دیكتاه كناد. چناین كساى ایان قابلیات را دارد كاه اگار سلیقه و نظار خاویش را باه ضاعیف

شااود خااواه چوپااانى باشااد كااه در  یااا هیتلاار شاارایط بااه او اجااازه دهااد تباادیل بااه یاا  موسااولینى

كنااد یااا نوجااوانى رین روسااتا عقیااده و نظاار خااود را بااه همساار و هرزناادش دیكتااه مااىتاادوراهتاااده

 نماید.شهرنشین كه برادر كوچكش را وادار به اطاعت از خویش مى
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ا اه ن مشكالت الزاماً به معناى قابلیت و صاالحیت در ارهر چند باید گفت بیا

ی یا گودرهتگى چشمان گونه كه اگر كسى به پریدگى رنحل آنها نیست؛ همانراه

مگار  اى تجویز كند،شما اشاره كند از او انتظار نخواهید داشت كه برایتان نسخه

گاى كاه مشاكالت هرهنكه آن شخص پزش  متخصاص باشاد. اماا نظار باه ایاناین

تواند ضامن چیزى است كه همگان به آن مبتال هستند، و هر كس به سهد خود مى

ید، هاى عملى نیز در جهت بهبود آن اندیشه نماتعدیل رهتارهاى خویش به راه حل

 مان نیااز پااس از تفكاار بساایار بااه راهكارهااایى رساایدم كااه آنهااا را در اینجااا بیااان

ه بااندیشاانه یاا غیار عملاى ار سادهها هر چند ممكن است بسیدارم. این راه حلمى

شناساان نظر برسند، اماا اگار بتوانناد توجاه صااحبنظران مساا ل هرهنگاى، روان

نه را اجتماعى، جوانان هوشمند و مسئوالن دلسوز را جل  نماید تا با كم  هد زمی

تاب براى ی  رستاخیز هرهنگى در جامعه آماده کنید، مراد و مقصود من از این ك

هاایى گساترده در جهات طاور حاتد اجاراى همزماان برناماهسات. باهحاصال شاده ا

ساوادى كاه علال اساساى وجاود ایان عدالتى، هقار و باىكن كردن ناامنى و بىریشه

عت ها در ما هستند، الزامى بوده و به این تغییرات و تحوالت هرهنگى سرویژگى

 بیشترى خواهند بخشید.

*** 

 راهكارهاى پیشنهادى

توان از دو طریاق پیشاگیرى سیارى از خصوصیات منفى را مىتعدیل یا تغییر ب

 و درمان صورت داد:

 ا ف ـ پیشگیرى

هاااى هاااى دولتااى و غیاار دولتااى و از طریااق برنامااهپیشاگیرى بااا كماا  سااازمان

 طور حتد مناوط باه قباول مشاكل ازتواند انجام گیرد و بهآموزشى و پرورشى مى

 طرف مسئوالن و تمایل به حل آنهاست.

خواهیاد ساال آیناده زنادگى خاوبى گفته است: اگار ماى خان امیركبیررزا تقىمی

Telegram.me/AVAYeBUF

www.AVAYeBUF.wordpress.com

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


 423 / باب چهارم

خواهید ده سال آینده زنادگى خاوبى داشاته باشاید داشته باشید گندم بكارید، اگر مى

ساال آیناده زنادگى خاوبى داشاته باشاید، آدم 100خواهیاد درخت بكارید و اگار ماى

 .تربیت كنید

هاا از سااطح خاانواده و ساپس كودكسااتان و كاه تربیاات انساانباا توجاه بااه ایان

صورت پیگیر و وسایع، شود، آموزش اجبارى و رایگان آنهد بهدبستان آغاز مى

تارین نقااط یعناى ترین سطوح به لحاظ سنى، یعنى كودكاان و دوراهتاادهاز ابتدایى

مااز ر و مفیااادى در توانااد نقااش نشااین شاااهرها مااىروسااتاها و قشاارهاى حاشاایه

تغییاارات هرهنگااى در جامعااه، بااازى نمایااد. بااا توجااه بااه نقااش اساسااى مااادران، 

 تواند مفید هایده باشد:هاى زیر مىپدران و معلمان، برنامه

كه پایگاه و هسته اولیه تربیتى : از آنجایىهاى آمو شى پیش ا  ا دواجدوره

ستى قبل از ازدواج در درجه اول ها كانون خانواده است، دختران و پسران بایانسان

هاى طبیعى زن و مرد و نیازهاى هر ی  از دو جانس و همچناین هادف از تفاوت

ازدواج را بیاموزند تا در صورتى كه خود را آماده براى این امار مهاد تشاخیص 

هاى محكمى براى ی  زندگى خانوادگى دادند بتوانند با تفاهد و احترام متقابل، پایه

هااى صورت كال ها و هد بهتواند هد در دبیرستان. این آموزش مىهراهد آورند

 1مدت قبل از ازدواج اجبارى اعالم شود.كوتاه

                                                 

هااااى زنااادگى مشاااتر  در شااارایط هعلاااى ازدواج بااادون شاااناخت و بااادون آگااااهى از مسااائولیت. 1

ز باه عصاا باراى زماان پیارى یاا باه دار شادن باه دلیال نباود سارگرمى یاا نیااگیارد. بچاهصورت مى

كاه بااه اختالهاتماان پایاان دهاید )یعناى حاال یا  مشاكل باا ایجااد مشااكل رهاا باراى ایانتتوصایه بزرگ

كااه نیازهاااى كااود  و روح و روان او را بشناساااید و از باادون ایاان ،پااذیردصااورت مااى ،دیگاار(

خطیاار دیگاار ماننااد هاااى ساانگین والاادینى باااخبر باشااید. بساایارى از مشاااغل وظااایف و مساائولیت

شاوید ناه شاوند ماثالً معلاد ماىمعلماى و پزشاكى و قضااوت و... نیاز باه هماین صاورت انتخااب ماى

خااطر عشاق باه شاوید ناه باهایاد. دكتار ماىبلكه چون كار دیگرى پیدا نكرده ،خاطر عشق یاد دادنبه

شاوید چاون ىگاردید، پلایس مادنباال شخصایت اجتمااعى و احتارام ماىكم  به دیگران بلكه چون به

طاور خالصاه كمتار كساى خاواهید ماردم از ماا حسااب ببرناد و باهآیاد و ماىاز لباسش خوشمان مى

هااى خطیارى كاه است كه با عالقاه و عشاق شاغلى را انتخااب كناد و اطالعاى كااملى از مسائولیت

هااى یا  جامعاه بااا در برابار ماردم و سرنوشات كشاورش دارد آگااه باشاد. باادیهى اسات وقتاى چار 
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خواهند صاح  هایى كه مىبراى زوج دار شین:هاى آمو شى پ  ا  بوهدوره

هایى در مورد پرورش جسمى و نیازهااى روحاى كودكاان و هرزند شوند، كال 

ن تواند سودمند باشد. ایمسئولیت سنگین والدین بودن مى همچنین توضیح و تشریح

هاى جوان تفهاید شاود كاه آجرهااى بنااى شخصایت و مارام مسئله باید براى زوج

شاود و باا ماالت عاادت، سافت و ساخت ها از لحظه تولد روى هد چیاده ماىانسان

ر شود. طبیعى است اگر این آجرها از بدو تولد نامنظد و نادرست روى یكدیگمى

ن قرار گیرند، ساختمان ناهنجارى را در بزرگسالى خواهند ساخت كه درست كردن آ

 اگر ناممكن نباشد كار چندان آسانى نخواهد بود.

عناااوان مثاااال اگاار والااادین بدانناااد كااه وقتاااى كودكشاااان مااورد مقایساااه باااا بااه

دیگاارى و تحقیاار قاارار گیاارد، حسااادت و كینااه و باادخواهى در او رشااد خواهااد 

باااار آنهااا و تحقیاار و تاااوهین هاااى خشااونتشاااهد اخاااتالف و بحاا كاارد، وقتااى 

آنااان نساابت باااه یكاادیگر یاااا خااود باشااد، عوارضاااى چااون خجاااالتى شاادن، عااادم 

كاااه تااار  باعاااا  آیاااد و ایاااناعتمااااد باااه نفاااس و پرخاشاااگرى در او پدیاااد مااااى

گاااردد بیشااتر مواظاا  رهتارهایشااان باااا گااویى در كااود  مااىریاكااارى و درو 

 شان خواهند بود.یكدیگر و با هرزندان

را  همچنین اگر بدانناد كاه تشاویق كودكاان و احتارام باه آناان، اعتمااد باه نفاس

در آنهاا تقویات خواهاد كارد و عشاق و توجاه باه آناان، سپاساگزار باودن و عشااق 

ه كاه زیساتن در هضااى آرام و امان خاانوادآموزد، همچناانورزیدن را به آنان مى

تارى را باراى تربیات شاود، روش مناسا ىوجود آمدن اعتماد در آنهاا ماباع  به

 كودكانشان اتخاذ خواهند کرد. 

هاا در آنجاا : دومین پایگااه مهماى كاه انساانهاى آمو شى براى معلماندوره

یابد، مدرساه اسات و معملاین دوماین مربیاان اخالقاى ماا شخصیتشان سازمان مى

ر هاار هسااتند. از آنجااا كااه رهتااار و برخااورد و شخصاایت معلمااان و مدرسااان د

                                                                                                     

 عشق نگشت سرعت پیشرهت آن نیز چنین است كه شاهد آنید. سوخت
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گااذارد، انتخاااب ساطحى تااأ یرات غیاار قاباال انكااارى باار نساال هاارداى جامعااه مااى

درسات معلمااان و آمااوزش دادن بااه آنهااا در رابطاه بااا مساائولیت خطیاارى كااه در 

پرورش كودكان، نوجوانان و جواناان برعهاده دارناد، قادم ماز ر و مثبتاى در راه 

 سازى آینده جامعه خواهد داشت.به

*** 

هااى گروهاى چاون ها همزمان از حمایات رساانهین آموزشبدیهى است اگر ا

هاا برخاوردار ناماههاا و هصالناماههاا، هفتاهرادیو، تلویزیون، مجاالت، روزناماه

 سازى جامعه خواهند گذاشت و به روناد بهباود،ترى در سالدگردند، ا رات ژرف

 اى خواهند بخشید.سابقهسرعت بى

 ب ـ درمان

هاى گىبه درمان یا بهتر بگویید تعدیل یا تغییر ویژ همزمان با پیشگیرى بایستى

تاوان در دو گاروه جااى اخالقى در خود بپردازید. خصوصیات اخالقى ما را ماى

 داد: 

توانااد گااروه اول آنهااایی هسااتند كااه تعاادیل آنهااا از طریااق تااالش هااردى مااى

 صورت پذیرد. ایان عمال جاز باا نگااه كاردن دقیاق باه گفتارهاا و رهتارهایماان و

ایان  تواناد صاورت پاذیرد. باه بسایارى ازفكر به آنها قبل از انجاام دادنشاان نماىت

 خصوصیات در متن كتاب اشاره شده است.

گروه دوم رهتارها و گفتارها و حتى آداب و رسومى هستند كه تغییر آنهاا باه 

كناد كاه در همگاان نیسات، باه ایان دلیال كاه صورت انفرادى شهامتى را طل  مى

شاود و بنااابراین آنهاا باه عنااوان ابازاری بارای احتاارام اساتفاده میاز بسایاری از 

احترامى محسوب شده، به دلگیار شادن دیگاران و منازوى شادن عدم انجام آنها بى

هاااى تاوان از مجموعااهانجامااد. تغییار یااا تعاادیل ایان خصوصاایات را مااىهارد مااى

كاه هار یىكوچكى شامل دوستان، اهراد خانواده و همكاران عملى ساخت. از آنجاا

هااى كوچا  هرد در هر مجموعه، دوستان و همكاران دیگرى نیز دارد، این حلقاه
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 اهزایش یاهته و پس از مدتى بخش وسیعى از جامعه را در برخواهد گرهت.

اى بایستى اهراد هر گاروه در وهلاه نخسات باه ایان براى شروع چنین برنامه

یسات. نداناید، احتارام واقعاى امر ایماان بیاورناد كاه آنچاه را ماا معیاار احتارام ماى

در  این مطل  كه بسیارى از معیارهاى ارزشى ما مخاالف معیارهااى ارزشاى 

هااا در جوامااع ماادرن بنیاااد شااده باار پایااه آزادى، اسااتقالل و حقااوق هااردى انسااان

تواناااد مشاااوق ماااا در راه تعااادیل و تغییااار خاااود باشاااد. از جملاااه ایااان اساات، ماااى

چاون و ف و تمجید بیش از حد و اطاعت باىتعری»توان به معیارهاى ارزشى مى

ضااعف و »، امااا در جوامااع ماادرن «محباات و احتاارام»كااه در هرهناای مااا «چاارا

گساتاخى و »كاه در هرهنای ماا « صداقت و صاراحت»شود، از تلقى مى« بزدلى

شاود یاا خواناده ماى« شاجاعت و شاراهت»، اما در هرهنی جوامع مدرن «ادبىبى

اماااا در هرهنااای مبتناااى بااار « ضاااعف»نشاااان كاااه باااین ماااا « قباااول اشاااتباه»از 

 است، اشاره كرد.« بلو  و پختگى»دموكراسى نشان از 

یخ ها كه در طول تاارباید اذعان داشت كه براى تغییر دادن معانى این ویژگى

هاااى دقیااق و بلندماادت نیاااز اساات. ریاازىانااد، بااه برنامااهدر اذهااان مااا  باات شااده

ته نگى را در ذهن و ضمیر جامعه ما شكسهایى كه بتوانند این كدهاى هرهبرنامه

و كدهاى دیگرى را جاایگزین آنهاا كنناد. باه عباارت دیگار، ابازار دیگاری بارای 

نشاان دادن احتاارام و عالقااه در دسات مااا بگااذارد، در غیار ایاان صااورت، مااا در 

 عبارتى این هرهنی خواهید ماند.ها و رهتارها و بهاسارت این ویژگى

 دپذیرى )رواج صیاچت(باال بردن سهح انتقا -1

عناوان یكااى از تاوان باهاز عادم تحمال انتقااد ـ باه دلیال تاوهین تلقااى شادن آن ـ ماى

هاى اخالقى ما ناام بارد، چراكاه ترین ویژگىبارزترین و در عین حال از مخرب

دروغگویى حاصل مستقید عدم تحمل انتقااد میاان ماا و ساایر خصوصایات منفاى 

نه علت و معلولى، حاصل دروغگاویى اسات )ر. . گونه كه دیدید، به گوما همان

تاوان از تمرینااتى در جهات تعادیل عنوان نقطاه شاروع ماىباب اول(. بنابراین به
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هاااایى كاااه آنهاااا را ایااان خصوصااایت در خاااود اساااتفاده کااارد. باااا انجاااام برناماااه

گاویى را در اهاراد تادریى شاهامت راساتتاوان باهناامد، ماىماى« درمانىهرهنی»

 تواند در سطوح مختلفی انجام شوند:د آورد. این تمرینات مىوجوجامعه به

: كودكاان در سانین پاایین هناوز درو  هااهاا و وودوساتاندر سهح مهیوودك

رید اى از تار  ندارناد. هقاط كااهى اسات بگاذااند، چراكاه تجرباهگفتن را نیاموخته

داده حرهشان را بزنند و براى راستگویى و صراحت بیان مورد خشد قرارشان نا

 و به دروغگویى وادارشان نسازید.

سااعت یاا بیشاتر بساته باه اى یا : اهراد خانواده حاداقل هفتاهدر سهح خانواده

دور از عصابانیت باه شانیدن توانایى ذهنى و آمادگى خویش در هضایى آرام و باه

انتقادات و قبول خطاهاى خویش بپردازند. در مورد كودكاان هقاط كااهى اسات كاه 

هاااااى معصااااومانه گفااااتن نكاااارده و بااااراى راسااااتگویى ر بااااه درو آنهااااا را وادا

شاود مجازاتشان ننمایید. با توجه به وجود مردساالرى در جامعه ما كه باع  مى

ها بادون هرزندان از رهتار پدران تأ یر بسیارى بپذیرند، این تمرینات در خانواده

 1پذیر نخواهد بود.راحتى انجامكم  و مشاركت پدران به

ساااعت یااا اى یاا هااا هفتااههااا و دبیرسااتان: معلمااان دبسااتانح ماایارسدر سااه

                                                 

هااا و آشااتى كااردن اهااراد بااا هرامااوش كااردن دلگیاارى ،هاااى خااوب در جامعااه مااایكااى از رسااد. 1

بساایارى از  ،كناادیكادیگر هنگااام دیادارهاى نااوروزى اساات. اماا تااا آنجاا كااه خاااطره مان یااارى ماى

خااطر احتارام باه آناان، پاا در میاانى آنهاا و باه ترهاا وگها در پى اصارار بزركردناوقات این آشتى

كاه در مااورد موضاوع ماورد دلگیاارى شااود. بادون ایانصاورت ظااهرى و نااه بااطنى انجاام ماىباه

خاواهى باه عمال آیاد. باا وگاو شاده و از شاخص دلگیار توساط شاخص خااطى معاذرتبح  و گفات

ایان  ،و طلا  بخشاش اساتساز از باین رهاتن دلخاورى و كادورت قباول خطاا كه زمینهتوجه به این

بلكاه از دیگراناى  ،شاود كاه شاخص دلگیار ناه تنهاا طارف مقابال را نبخشادنوع برخورد باعا  ماى

بااار هماین خاااطر اساات كاه كولااهانااد مكادر شااود. بااهنیاز كااه او را مجباور بااه آشااتى تحمیلاى كاارده

وان هاااى روح و رهااایى كااه هاار یاا  از مااا در سراساار عماار باار شااانههااا و نارضااایتىخااورىدل

باارى كاه اگار زماانى باه یكادیگر اجاازه كولاه ؛شاودتار ماىهار سااله سانگین ،كنایدخویش حمل ماى

باایش  هاییرا بادهید در خااواهید یاهات كاه بخاش عظیمااى از محتویاات آن ساوتتفاهدخاالى كاردن آن

 اند.نبوده
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را بیشاتر را بااه هماین برنامااه اختصاااص دهناد؛ بااا شاگردانشاان بنشااینند و آنااان 

زننااد، باادون هاارا  از هااایى را كااه پشاات ساار یكاادیگر مااىتشااویق كننااد، حاارف

نیاز باا  پذیر است در حضور هد باه زباان آورناد و خاودجا كه امكانیكدیگر تا آن

پااذیرش انتقاااد سااازنده از شاااگردان، تحماال را بااه آنااان آمااوزش دهنااد. از آنهاااا 

را باااه گاااردن شاااخص دیگااارى  بخواهناااد اگااار خطاااایى مرتكااا  شاااده و گنااااه آن

انااد، خاااطر شااهامتى كااه در بیااان آن نشااان دادهرا بیااان كاارده و بااه انااد آنانداختااه

هاا را باا ها و كادورته دلگیرىكمورد تشویق قرارشان دهند و با اطمینان از این

 برند، جلسه را به پایان برسانند.خود به بیرون نمى

تواناد بااه تماام كسااانى كااه در : ایان برنامااه مااىدر ادارات دو تاى و خصوصااى

رأ  كارى هساتند و كارمنادانى دارناد، تسارى یاباد. تشاكیل ایان جلساات بساتگى 

كال  ، وجاود ایان مشاكل را درتام به این دارد، اهرادى كه در مصادر امور هساتند

 جامعه قبول كرده و تمایل به كم  در برطرف كردن آن داشته باشند.

 در خالل اجراى این تمرینات توجه به نكات زیر ضرورى است:

روناد و صابر زیااد و كه كارهاى هرهنگى همیشاه باه كنادى پایش ماىاول این

هااى نگفتاه و ار حارفشامكه با توجاه باه باىطلبند. دوم اینعشق زیادترى را مى

طور حتد در جلسات اول دلگیرى، تانش و رنجاش هراواناى هاى قدیمى بهكدورت

هاا لدهااى ماناده در كانى وجود خواهد آمد. اما مطمئناً پس از مدتى كه دلگیارىبه

اهاد تادریى بااال خوو در پستوهاى ذهن ابراز شادند ناه تنهاا ساطح تحمال انتقااد باه

طاور هباتدریى كاسته خواهد شد. ها و انتقادها نیز بهرىرهت، بلكه از میزان دلگی

، تكاانى هرهنگاى اساتهاا باراى نسالى كاه پیشاگام ایان خاناهحتد انجام ایان برناماه

 هاى بعد از آن خواهد بود.تر از نسلبسیار سخت

 هراماوش نیااز نكنااید كاه لحاان آرام در هنگااام بیاان عیااوب و انتقادهااا، رعایاات

سن در پذیرش آن از طرف مخاطا  انصاف و استفاده از رو سن ـ عی  ـ حد ش حد

 نقش اساسى دارد. )ر. . باب اول، بخش دوم(

خاطر داشته باشاید كاه ایان یا  تمارین هرهنگاى اسات كاه در عین حال اگر به
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سااازى روانااى جامعااه صااورت همگاى مااا در آن شااركت داریااد و در جهاات ساالد

 ا كاسته شود.هگیرد، شاید از شدت برخوردهاى تند و دلگیرىمى

هاى خودكاماه و درضمن توجه به این نكته كه همه ما به نوعى قربانیان نظام

شترى هاى نابرابر و... هستید، باع  خواهد شد با تساهل، مدارا و مهر بیسیستد

 نسبت به یكدیگر به انجام این تمرینات بپردازید.

 ونار گذاشتس تعارفات و تكل ات )رواج سادگى( -2

از ماورد قضاااوت یكادیگر قارار گاارهتن و انتقاال ایاان قضااوت بااه  ترساى كاه مااا

هااا و همچناین رهتارهااى غیرصااادقانه دیگاران داریاد، منشااأ بسایارى از نگراناى

هایمان را هاى ما یعنى معاشرتترین سرگرمىماست. همین تر  است كه عمده

 ا باهبه كابوسى بدل كرده است. رابطه مستقید آبرو و میازان  اروت در جامعاه ما

شمارى از جمله تظاهر و این مسئله شدت بیشترى داده و به خصوصیات منفى بى

 چشمى و حسادت در جامعه دامن زده است.روى، چشد و هددنباله

 ناات زیارتوانید دیگران را تغییر دهید، اماا شااید بتاوانید باا انجاام تمریما نمى

 :بیشتر لذت ببرید به تغییر خویش دست زده و به تدریى از در كنار هد بودن

 د خود اهمیت ندهید.به قضاوت دیگران در مور -

عالقگااى خااود را بااه قضاااوتى كااه آشاانایان در مااورد یكاادیگر ناازد مااا بااى -

كنناد باا عااوض كاردن موضاوع صاحبت نشااان دهاید. هراماوش نكناید یكااى از ماى

دن شود، اشتیاقى است كه ما باه شانیدالیلى كه با ما در مورد دیگران صحبت مى

 دهید.آنها از خود نشان مى

 د.اید به دیگران بپرهیزیاز انتقال آنچه شنیده -

در مااورد اهاااراد در ذهااان و  طااور ناخودآگااااهاز بااه زباااان آوردن آنچااه باااه -

 گذرد و همچنین حد  و گمان خویش در مورد آنان پرهیز كنید.هكرمان مى

هااا و كنااار بااا دوسااتان و آشاانایان خااود باار ساااده برگاازار كااردن میهمااانى -

گذاشتن تعارهات و تكلفات به تواهق برسید و نگذارید آداب و رسوم اجادادى بایش 
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 هایمان سل  كند.از این آرامش را از زندگى ما و خانواده

هااى منفاى و همچناین آداب و رساومى را كاه در زماان خاصاى ساایر ویژگاى

گوناه كاه در شاوند، هماانمایه آسایش بوده، اما امروزه باع  سل  آسایش ما مى

تاوان بااا آگااهى، خواسات درونااى و تاالش بااه ماتن كتااب بااه آنهاا اشااره شااد، ماى

 تدریى تعدیل كرده و یا كنار گذاشت.

*** 

هااااى تاااوان در تعاادیل و یاااا تغییااار ویژگاااىهااااى زیااار ماااىهمچنااین از روش

 نامناس  در جامعه كم  گرهت:

بااول خطاااا و و جمالتااى كاااه مااردم را بااه تحمااال انتقاااد، ق نوشااتن عبااارات -

عاذرخواهى ترغیاا  كناد، از مقایسااه كااردن اهاراد بخصااوص كودكاان خااویش بااا 

ى كاه یكدیگر و با سایر همساالن برحذر دارد و مردم را باه گفتارهاا و رهتارهاای

ب باه كند، تشاویق نمایاد. ایان عباارات كاه در ماتن كتااها را القا مىبرابرى انسان

هااا و د در هاار كجااا چااون آشااپزخانهتواننااهااایى از آنهااا اشاااره شااده، مااىنمونااه

هااااى نشااایمن در منااااازل، روى دیوارهااااى شاااهر، دیوارهااااى ماااادار  و اتااااق

درماانى در روساتا و هااى انتظاار پزشاكان، مراكاز بهداشاتىهاا، ساالنآموزشگاه

هاا، دیاوار هاا، آرایشاگاههاا و بیمارساتانهااى بهداشات، ساربازخانهشاهر و خاناه

هااى شاهرى و هان و حتاى بار بدناه و داخال اتوباو هااى راه آمتروها و ایساتگاه

ه مساهربرى و روى تابلوهایى در هاصله بین شهرها و در هر مكانى كه ماردم با

 اند، نوشته شوند.انتظار كارى ایستاده یا نشسته

 هاا )تبلیغاات هرهنگاى( حتاى اگار بادون دقاتمطمئناً خواندن مكرر این نوشاته

درازمادت بار ذهنیات اهاراد جامعاه خواهاد كاهى صورت گیرد، ا رات خود را در 

گونااه كاه تبلیغااات تجاارى نگاشااته شاده باار در و دیوارهاا یكااى از گذاشات. هماان

 هاى مز ر براى هروش كاالهاى تولیدى در تمامى دنیاست.روش

 دهد:اش را از دست مىنترسید كه شهرمان زیبایى
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هاااى درونمااان را آباااد و اگار مااا بتااوانیم ویرانااه
م، آبااااادانى و  یبااااایى واچعااااى را بااااه  یبااااا وناااای

 .شهرمان خواهیم آورد

 

هیه جزوات كوچكى در ماورد نحاوه صاحیح رهتاار و برخاورد باا دیگاران ت -

آمااوزان، دانشااجویان و...( توسااط مساائوالن دلسااوز و )همساار، هرزناادان، دانش

د صورت رایگان در امااكن عماومى و هار كجاا كاه ماردم بتوانناقرار دادن آنها به

هاى مخصاوص پشات صاندلى مسااهران ها دسترسى پیدا کنند، حتى در جی به آن

 اتوبو  و هواپیما. 

ها كه گاهى بایش از یا  صافحه امتحاانى گونه اطالعات و خبرنامهتوزیع این

نیست كه دوباار روى هاد تاا خاورده اسات در مزسساات دولتاى و خصوصاى در 

ها در كشاورهاى نامهكشورهاى مدرن بسیار رایى است. هر چند توزیع این خبر

هااایى كااه دموكراتیاا  بااه منظااور آشاانا کااردن مااردم بااا قااوانین حاااكد و مجااازات

شااود، صااورت متعاقاا  زیاار پااا گذاشااتن بعضااى از اصااول اخالقااى اعمااال مااى

ا رسد كه ما نیز بتاوانید اهاراد تحات سرپرساتى خاویش رگیرد، اما به نظر مىمى

بخاش، مزسساه، هروشاگاه و...(  در هر كجا كه هستید )خانه، شركت، كارخاناه،

ملازم باه اجاراى بعضاى از ایان اصااول اخالقاى تحات عناوان قاوانین داخلاى کنااید. 

طور حاتد وقتاى اهاراد شااغل در یا  شاركت یاا ساازمان روزى هشات سااعت به

 مجبور به رعایت حقوق ساایر همكااران و احتارام باه آناان، درو  نگفاتن، غیبات

 تدریى این اعمال در آنهاا باه صاورت عاادتنكردن، برچس  نزدن و... شدند، به

 در خواهد آمد.

 1وارد كردن مطال  هوق به مواد آموزشى از كودكستان تا دبیرستان -

                                                 

بااه هااا را صااورت نظاارى از اشااعار و متااون ادبااى كااه انساااناكنااون نیااز بااهممكاان اساات مااا هااد. 1

رساد اشاعار استفاده كناید، اماا باه نظار ماى ،اندكردهگویى و صداقت تشویق و از تملق منع مىتراس

اناد. باه ایاان جهات تارویى صااداقت و عمال خاصایت خااود را از دسات دادهقادیمى در ا ار تكارار بااى
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رودن شعر و ترانه، تهیه هیلد، نوشاتن داساتان و مقالاه و هار آنچاه بتواناد س -

تر كرده، شهامت راستگویى، صداقت و صاراحت خصوصیات منفى را كمرنی

ده زوجود آورده و از گفتارها و اعمالى كاه خااص جواماع اساتبداد هرا در مردم ب

 اهتاده است و در متن كتاب به آنها مفصالً اشاره شده، باز دارد.و عق 

ا نَّ »بارم: پایاان ماىهاید را با قسامتى از آیاه یاازدهد از ساوره الرعاد باهحرف

ا ب أنْفدس   وا مل یرد تخى یغل یرد ما ب قلْوٍم حل ل ال یغل گرگاون یع قاومى را دد حال ها، خداون«ه دهللاخ

 نخواهد كرد تا زمانى كه خود آن قوم حالشان را تغییر دهند.

 شود.ترین سفرها با اولین گام آغاز مىهراموش نیز نكنید كه طوالنى

 

 

                                                                                                     

اى هاا و اشاعار جدیاد و ریتمیا  باا زباان سااده و روزماره باردرستى و قبول اشتباه در قال  داساتان

 نماید.كودكان و ایجاد هضاى امن براى تمرین این صداقت بسیار ضرورى مى
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 434 وخو، عادات و...یابی خلقریشه /

53، 296 

 ،286 ،93 :شااااااامس تبریااااااازی

393 

  

 338 :صا   تبریزی

 93 :رالدینالزمانی، ناصصاح 

 ع

 ،180 :عطاااار، شااایخ هریدالااادین

400 

 ،205 :القضاااااات همااااادانیعااااین

394 

  

 103 :غزالی، امام محمد

  

 45 :هرخزاد، هرو 

 ،122 ،121 ،20 :هردوساااااااااااای

236 

 312 ،56 :هروم، اریک

 363 :هیثاغورث

  

 363 :گزنفون

 م

 419 :موسولینى

 ،122 ،28 ،21 ،14 :موالناااااااااا

126، 127، 144، 210، 

304، 310، 315، 316، 

338، 346، 350، 358، 

379، 393، 395، 406، 

411، 413 

 394 ،310 ،121 :مولوى

 ن

 236 :ناصر خسرو

 ،309 :نیچاااه، هردریاااک ویلهلاااد

310، 367، 394 

 هـ

 83 :هنرمندی، حسن

 419 :هیتلر

 و

 57 :ولتر

 ی

 363 :یار شاطر، احسان
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 فهرست منابع

 

 1351انتشارات امیرکیبر  داریوش شایگان، آسیا در برابر غرب،

هللا هوالوناد، انتشااارات مرواریااد ترجماه عاازت اریااک هاروم، گریاز از آزادی،

1375 

ه باهرزانگان، گفتارهای عارهان از شیخ ابولحسن خرقانی تاا عبادالرحمان جاامی 

 کوشش محمد بهشتی انتشارات گوتنبر 

 1343رانی، مهدی بازرگان، شرکت سهامی انتشار سازگاری ای

ماات مولاوی، نیچاه و اقباال، خلیفاه عبادالحکید، متارجد: محماد بقاا ی انتشاارات حک

1370 

 ،1387چنین گفت زرتشت، نیچه، ترجمه داریوش آشوری، نشر آگه 

های تااازه، آناادره ژیااد، ترجمااه: حساان هنااری ـ چاااپ های زمیناای و ما اادهما ااده

 1357مروی چهارم، انتشارت 

 1351تی عطایی، الزمانی، مطبوعاخط سوم، دکتر ناصر صاح 

Shah of shahs, Ryzard kapuinski, (1982), Pan Books, London 
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