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 گزارش سخنرانی نعمت اهلل فاضلی در پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی

 شادی به مثابه 
حق عمومی

 

یک��ی از س��نت های نیک��وی س��ال های اخیر 
پژوهش��گاه عل��وم انس��انی و مطالع��ات فرهنگی 
برگزاری جلسات سخنرانی برای اساتید صاحب نظر 
و صاحب قلم در رش��ته های گوناگ��ون مربوط به 
علوم انسانی است. سخنرانی هایی که در هر کدام 
سعی می شود بخش��ی از پرسش های مغفول مانده 
ناظر به علوم انس��انی و مطالعات فرهنگی را پاسخ 
گوید. صبح یکشنبه 10 آذرماه نیز در یکی از این 
نشست ها دکتر نعمت اهلل فاضلی با موضوع »شادی 
به مثابه توس��عه« به سخنرانی پرداخت؛ موضوعی 
چالش برانگیز که به مدت نزدیک به دو س��اعت از 
سوی این انسان ش��ناس ایرانی و دانشیار دانشکده 
علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی بیان شد. 
دکتر فاضلی که در طول سال های اخیر نقش ویژه 
و موثری در گسترش رشته مطالعات فرهنگی در 
ایران داشته  است، ضمن بیان نسبت مابین شادی 
و توسعه، به رویکردها، نیازها و کمبودهای این دو 
مقوله پرداخت و در پای��ان بحث خود یک جامعه 
مولد و خالق را یک جامعه ش��اد دانست. هر چند 
سخنران نشست »شادی به مثابه توسعه« موضوع 
خود را تا حدود زیادی پارادوکس��یکال و متناقض 
می دانست، اما نتیجه پایانی بحث خواندنی و بدیع 

بود. 
      

  پارادوکسیکال و متناقض  
دکتر نعمت فاضلی در ابتدای صحبت های خود 
در این نشست با اش��اره به موضوع سخنرانی خود 
گفت: این موضوع تا حدود زیادی پارادوکس��یکال 
و متناقض است؛ زیرا کس��انی که راجع به توسعه 
صحبت می کنند، درباره مقوالت اس��تراتژیک و نه 
مباحث رمانتیک، بحث می کنند. البته برداش��ت 
رمانتیک از شادی برداشت ناقصی است. الگوهای 
توس��عه یک بحث استراتژیک و خش��ن است که 
درص��دد تغییر در زندگی جامعه اس��ت اما این دو 
مفهوم می توانند با هم همپوشانی داشته باشند. ما 
درصددیم یک الگوی جامعه شناختی از شادی ارائه 
دهیم و پس از آن به دیدگاه های الگوهای توس��عه 

رویکردهای انتقادی داشته باشیم. 

  شادی به مثابه دال مرکزی توسعه
وی در ادامه افزود: ما می خواهیم ش��ادی را به 
مثابه دال مرکزی توس��عه مطرح کنیم. سوال این 
است که چرا باید راجع به توسعه و شادی صحبت 
کنی��م؟ یک��ی از ضرورت های ه��ر جامعه مبحث 
توسعه و شادی است. ش��ادی به مثابه یک حق و 
خواست جمعی است. مساله شادی امروزه چیزی 
نیس��ت که فقط بخواهیم آن را بر عهده شاعران، 
ادیبان و روانشناس��ان بگذاری��م. از لحاظ تاریخی 
روانشناسان، فیلس��وفان و عارفان راجع به شادی 
بحث های��ی کرده اند. فیلس��وف هایی مانند اپیکور 
ما را به ش��ادی دعوت کرده اند و این برداش��ت که 
اپیکور ما را به شهوترانی و لذت های مادی دعوت 
می کرده، اش��تباه اس��ت. اتفاقا اپیکور گفته برای 
رسیدن به ش��ادی باید از بند لذت های مادی رها 
شد. اما مساله امروز شادی چیزی فراتر از فلسفه، 

عرفان و روانشناسی است.

  شادمانی یک حق عمومی است 
این اس��تاد دانش��گاه عالمه طباطبایی با اشاره 
به این مس��اله که تم��ام تالش ه��ای تاریخی که 
در اندیشه انس��انی برای ش��ادی انجام شده است 
عمدتا جنبه های فردی و ش��خصی داشته، اظهار 
کرد: اتفاقی ک��ه در دنیای امروز افتاده این اس��ت 

که ش��ادی به یک خواس��ت جمعی تبدیل شده 
است. شادمانی فارغ از طبقه اجتماعی و اقتصادی 
افراد یک حق عمومی اس��ت و آن تجربه تاریخی 
از شادی عمومی تر و دموکراتیک تر می شود. شادی 
یکی از حقوق اساس��ی و پایه زندگی آدمیان است 
و یک تجربه گذرا نیس��ت. ش��ادی ب��ه مثابه یک 
ش��یوه زندگی و تفکر مطرح است و باید به صورت 
ج��ان و روح جمعی جامعه دربیاید و از فلس��فه و 
روانشناس��ی و عرفان فراتر می رود. شادی چیزی 

شبیه دموکراسی و عدالت است. 

  زندگی شاد به مثابه حق
دکتر فاضل��ی ادامه داد: همان ط��ور که ما حق 
داریم از موهبت حقوق بشر برخوردار باشیم، حق 
داریم از زندگی ش��اد نیز بهره مند ش��ویم. امروزه 
شادی به عنوان یکی از دستورکارهای اقتصاد قرار 
گرفته است؛ بنابراین جامعه شناسان و اقتصاددانان 
در کنار روانشناسان قرار گرفته اند و راجع به شادی 
صحبت می کنند. همگانی شدن ش��ادی به مثابه 
یک حق عمومی باعث ش��د تا همه دانش ها به آن 

بپردازند.

  راهبردی برای غلبه بر بحران ها 
نویس��نده کتاب »مردم نگاری س��فر« با بیان 
این مس��اله که مطرح شدن ش��ادی به مثابه یک 
حق جمعی و خواس��ت عمومی ریشه در تحوالت 
زیادی دارد، گف��ت: در نتیجه توس��عه صنعتی و 
توس��عه فناوری ها، شهرنش��ینی و افزایش ثروت، 
امروزه عده بیش��تری از مردم، ش��ادی را به عنوان 
یک حق مطالبه می کنند. در عی��ن حال در کنار 
این توسعه ها، بحران هایی وجود دارند که شادی را 
اجتناب ناپذیر کرده اند. بحران هایی مانند استرس، 
اضطراب ه��ا و زندگ��ی پرمخاطره ش��هری باعث 
شده اند که ما از مفهوم شادی به عنوان یک راهبرد 

برای غلبه بر بحران ها استفاده کنیم. 
وی در ادامه با اش��اره به این مطلب که شادی 
در جامعه ما با چالش های جدی روبه رو شده است، 
بیان ک��رد: عده ای ب��ا دیدگاه ه��ای بنیادگرایانه و 
عده ای با نگاه های تقلیل گرایانه این مفهوم را دچار 
یک برداشت نادرست کرده اند. شادی با یک بحران 
شناختی روبه رو شده و ما با مشکل مفهوم شناختی 
از شادی روبه رو هستیم. ما با کمبود مطالعات راجع 

به شادی مواجه هستیم.

  توسعه از زاویه ای دیگر 
فاضلی ضمن بیان این مس��اله ک��ه قصد دارد 
زاویه ن��گاه به توس��عه را به گون��ه ای دیگر، یعنی 
مبحث��ی فراتر از حل بحران مس��کن و اش��تغال، 
بیان کند، اظهار داشت: در س��ال 1974 موریس 
اس��ترلینگ 37 کش��ور را مقایس��ه کرد و به یک 
پارادوکس رس��ید. لزوما افزایش ثروت و نرخ رشد 
و تولی��د ناخالص ملی به بهبود زندگی، احس��اس 

شادی و خوشبختی جوامع نمی انجامد. 

  سه نگاه به شادی
نویسنده کتاب »انسان شناسی مدرن در ایران 
معاصر« با تقسیم بندی دیدگاه درباره شادی اظهار 
داش��ت: دیدگاه ها راجع به ش��ادی به س��ه دسته 
دیدگاه های ش��ناختی، عاطفی و ترکیبی تقسیم 
می شوند. در دیدگاه شناختی شادی عبارت است 
از یک گرایش مثبت نس��بت به کلیت زندگی. در 
این دیدگاه ش��ادی ارزیابی م��ا از تمامیت زندگی 
اس��ت. در دی��دگاه دوم که از منظر روانشناس��ان 
است، شادی یک امر عاطفی و یک تجربه احساسی 
است. به عبارتی شادی برخی از حالت های عاطفی 

ماست. اما در دیدگاه نوع سوم که دیدگاه ترکیبی 
اس��ت باید هر دو بعد پیش��ین را مبن��ای فهم و 
به عنوان شاخص های اصلی شادی در نظر بگیریم؛ 
یعنی باید هم دی��دگاه ش��ناختی و ارزیابی و هم 

حالت عاطفی را بررسی کنیم. 

  فهم عمیق تر از زمینه های مولد شادی
نویس��نده کتاب »مردم نگاری آموزش« با ذکر 
این مطلب که ما در یک تجربه تاریخی گس��ترده 
به فهم ه��ای عمیق ت��ری از عوام��ل و زمینه های 
مولد شادی رس��یدیم، گفت: این عوامل هم جنبه 
مادی و غیرمادی و هم جنب��ه فرامادی دارند. من 
پارادایم های توس��عه را به دو دسته ش��اد و ناشاد 
تقسیم می کنم. پارادایم های ناش��اد پارادایم هایی 
هستند که به توسعه کاالها، اشیا و بهبود وضعیت 
م��ادی و عینی زندگ��ی ف��ردی و اجتماعی توجه 
دارن��د. وی در ادامه با تقس��یم بندی دیدگاه ها در 
پارادایم ناشاد به چند دسته، اظهار داشت: دیدگاه 
اول، دیدگاهی اس��ت که شاخص اصلی در آن نرخ 
رشد اقتصادی اس��ت. در این دیدگاه انسان مساله 
اصلی و دال مرکزی نیس��ت. دیدگاه دوم، دیدگاه 
نظریه های نوس��ازی اس��ت. این دیدگاه به مسائل 
سیاس��ی، اقتصادی، اجتماع��ی و فرهنگی به طور 
کلی نگاه می کند. در این دیدگاه نیز مساله اساسی 
انسان نیست. تجربه های نوسازی در کشورها نشان 
داده اس��ت که بحران ها هر روز تش��دید می شوند. 
تکیه این دیدگاه بر نوعی غربی سازی است. دیدگاه 
س��وم، دیدگاه صنعتی ش��دن اس��ت. این دیدگاه 
معتقد بود ک��ه فناوری ه��ا می توانند مش��کالت 
انس��ان را حل کنند و صنعتی شدن به عنوان یک 
شیوه زندگی مطرح شد. متاسفانه صنعتی شدن، 
جامعه ای پرمخاط��ره را ایجاد کرده و در اش��کال 

گوناگون ماشین را جای انسان قرار داده است. 

  دستیابی به یک الگوی انسان گراتر
نویسنده کتاب »فرهنگ و ش��هر« با اشاره به 
این مساله که هیچ کدام از این دیدگاه ها نتوانستند 
به عن��وان راهبرد در زندگی مشکل گش��ا باش��ند، 
اظهار داش��ت: هر چند این به آن معنا نیست که 
ای��ن دیدگاه ها دس��تاوردهای مثبت نداش��ته اند. 
این ناتوانی ها اندیش��مندان را به آنجا رساند که به 
بازاندیشی در این مفاهیم بپردازند تا به یک الگوی 
انس��ان گرا تر برس��یم. به همین دلیل از دهه های 

1960 و 1970 الگوهای جدیدی مطرح شدند.

  توسعه اجتماعی
فاضلی در توضیح ای��ن الگوها اظهار داش��ت: 
اولین الگو، الگوی توس��عه اجتماعی بود. این الگو، 
الگوی انس��ان گراتری نسبت به الگوهای کالسیک 
است و گسترش خدمات، توجه به آموزش، بهبود 

بهداش��ت، افزایش امی��د به زندگ��ی و طول عمر، 
توجه به مشارکت، مسکن مناسب و... را مبنا قرار 
می دهد. این الگو بر مفهوم همبس��تگی اجتماعی 
تاکید می کند. در این الگ��و افزایش تعلق عاطفی 
و افزایش احساس مس��وولیت اجتماعی، دو مولفه 
اصلی توس��عه اجتماعی هس��تند. سیاس��ت های 
توس��عه بای��د بتوانند ح��س تعلق و مس��وولیت 
اجتماعی را باال ببرن��د. الگوی دوم، الگوی کیفیت 
زندگی اس��ت. کیفیت زندگی یک مفهوم اساسی 
است که تالش می کند انس��ان را به عنوان مبنای 
توسعه جانشین نرخ رش��د و نوسازی کند و برخی 
از مفاهیم مانند نوع دوس��تی، ازخودگذش��تگی و 
محیط زیست را در نظر می گیرد. نسبت به مفاهیم 
و الگوهای کالسیک توسعه، الگوی کیفیت زندگی 
کیفی گرا تر است. بخش عظیمی از هویت انسانی ما 
قابلیت مشاهده و اندازه گیری را ندارد و این مساله 
الگوه��ای کمی گرای کالس��یک را ناقص می کند. 
کیفیت زندگی ریش��ه در یک چرخش پارادایمی 

معرفت شناختی دارد. 

  داشتن سواد مبنای توسعه نیست
وی تصریح کرد: الگوی س��وم توس��عه انسانی 
است. در این الگو باید توسعه انتخاب های مردمی، 
افزایش شرافت انس��انی، مس��اوات، دموکراسی و 
حفظ محیط زیس��ت مبنا باش��د. نکته مهم در آن 
تاکید بر مساله حقوق بش��ر، دموکراسی و کرامت 
انسانی است که از اهمیت باالیی برخوردار هستند. 
در ای��ن میان خودش��کوفایی یک��ی از اصلی ترین 
شاخص هاست. از س��وی دیگر باید توجه کرد که 
داشتن سواد مبنای توسعه نیست بلکه کاربردهای 
سواد مبنای توسعه اس��ت. الگوی چهارم سالمت 
اجتماعی است. ما باید کاری کنیم که یک جامعه 
سالم داش��ته باشیم. خودش��کوفایی، همبستگی، 
انسجام و مش��ارکت اجتماعی از شاخص های این 
رویکرد هس��تند. ما باید روش های پیش��گیری را 
همراه با درمان بس��ط دهیم و فضای سیاس��ی و 
اجتماعی آلوده را از بین ببری��م زیرا این فضاهای 
آلوده دموکراسی و حقوق بش��ر را نابود می کنند. 
نظام سیاس��ی باید رضای��ت را مدیری��ت کند نه 
اینکه به مدیریت نارضایتی ها بپردازد. جامعه سالم 
جامعه ای اس��ت که نظام سیاسی آن اعمال قدرت 
پنهان دارد و بر س��اختارهای انتخابات و مشارکت 
سیاسی استوار است. س��المت اجتماعی، ما را به 
سمت یک نگاه ضدتبعیض می برد و تبعیض های 
جنسیتی، فرهنگی و قومی- مذهبی را به حداقل 

می رساند. 

  لزوم سهولت تبدیل سرمایه های اجتماعی 
و اقتصادی

این استاد دانش��گاه در توضیح الگوی پنجم به 

مبحث توسعه فرهنگی اشاره کرد و گفت: توسعه 
فرهنگی چند بع��د دارد؛ اول رویک��رد انتقادی به 
رویکردهای کالس��یک که فرهنگ در آنها نقشی 
نداش��ته اس��ت. دوم افزایش ظرفیت های انسانی 
نهادهای معناگراست که باید به سرمایه های نهادی 
توجه کرد. سرمایه های نهادی عبارتند از: مجموعه 
قابلیت ها و ارزش هایی که در مناس��بات اجتماعی 
نهاده ش��ده و تاریخی ملت ها، وجود دارد. جامعه 
توس��عه یافته جامعه ای اس��ت که ش��رایط تبدیل 
س��رمایه ها به یکدیگر در آن راحت اس��ت. یعنی 
استاد دانشگاه که سرمایه علمی و فرهنگی دارد به 
راحتی می تواند آن را به سرمایه پولی و اجتماعی 
تبدیل کند. در جامعه ای که تنوعات قومی، مذهبی 
و فرهنگی وجود دارد نظام سیاس��ی باید حداکثر 
تسامح را داشته باش��د تا امکان تبدیل سرمایه ها 
به وجود آید. نباید سرمایه های سیاسی، سرمایه های 
دیگران را از بین ببرند. در غیر این صورت توس��عه 
فرهنگی یک ش��عار لوکس خواهد بود. در چنین 
فضایی است که فرهنگ ها می توانند ظرفیت درونی 

و نهادی و امکان گسترش را داشته باشند. 

  مالحظه الزامات انسانی
وی ضمن بیان س��بک زندگی به عنوان آخرین 
الگو اظهار داشت: در این دیدگاه تاکید بر این است 
که کارها و انتخاب های ما در مسیر شکل دادن به 
هویت فردی و جمعی پیش برود. س��بک زندگی 
ما می تواند مخرب و سازنده باشد. ساختار درست 
امکان س��بک زندگی س��ازنده را فراه��م می کند. 
س��بک زندگی ظاهر فردی دارد ام��ا در چارچوب 
ساختارها انجام می ش��ود و شکل می گیرد. سبک 
زندگی توامان راهبرد و ش��اخص توس��عه اس��ت. 
س��اختارهای جامعه باید طوری اصالح ش��ود که 
افراد در انتخاب های خود به هم افزایی دانش، بهبود 
محیط زیس��ت و مالحظه الزامات انسانی بپردازند. 
انتخاب های فردی نباید ضربه ای به س��اختارهای 

اجتماعی باشد. 

  ساختارهای اجتماعی و سبک زندگی
فاضلی با ذک��ر مثالی تصریح کرد: گس��ترش 
بزرگراه ها یک عامل مخرب است و به جای بزرگراه 
باید مترو را گسترش دهیم تا از ترافیک و آلودگی 
جلوگیری کنیم. ماش��ین ها به ان��دازه یک جنگ، 
بدن ها و محیط زیست مان را از بین می برند چراکه 
سبک زندگی ما اشتباه اس��ت. انتخاب های فردی 
افراد تابع امکاناتی اس��ت که س��اختارهای جامعه 
ایج��اد می کند. م��ا در حال آماده کردن س��اختار 
برای انتخاب های مخرب هستیم. ما نمی توانیم با 
توصیه های اخالق��ی از اعتیاد و آلودگی جلوگیری 
کنیم. باید ساختارهای اجتماعی به گونه ای باشند تا 

سبک زندگی متحول شود. 
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  الهه شیری لو

نعمت اهلل فاضلی در این نشست تصریح کرد: هر چقدر نظام سیاسی دموکراتیک تر، آزادانه تر و انسان گرا تر باشد، فرهنگ شادی بیشتر جای خود را باز 
می کند و توسعه همه جانبه تر دیده می شود. توسعه همه جانبه نیازمند یک نظام سیاس�ی و حکومت قوی است که امکان نگرش همه جانبه به توسعه، رشد 
خالقیت ها و کیفیت زندگی را ایجاد کند. هر چقدر مشارکت اجتماعی باالتر رود، شادی بیشتر می شود. شادی مستلزم تحوالت ساختاری است. هر چقدر 
تولید و مصرف فرهنگ جامعه باالتر رود، جامعه ش�ادتر می شود. آموزشی که به خودشکوفایی بینجامد می تواند فرهنگ و شادی را تولید کند. یک جامعه 
خالق و مولد، یک جامعه شاد اس�ت. دکتر فاضلی در صحبت های خود اظهار داشت: توسعه فرهنگی منجر به شادی می ش�ود. اگر مردم دروغ می گویند و 
خیانت می کنند به این معنا نیس�ت که نمی دانند این فعل ها مذموم اس�ت بلکه به این معناست که س�اختارهای تولید دروغ فعاالنه پابرجا هستند. توسعه 
فرهنگی یعنی توس�عه خالقیت ها. توجه به فرهنگ به مثابه سرمایه می تواند فلسفه اخالق را در جامعه گس�ترش دهد. جامعه ای سالم تر است که سرمایه 

فرهنگی اش به سرمایه سیاسی اش ارجحیت داشته باشد.

مشارکت اجتماعی باالتر و شادی بیشتر

زی
زی

ا ع
رض

س: 
عک

مهر: دکتر ش��ریف لکزایی، عضو هیات علمی پژوهش��گاه 
علوم و فرهنگ اسالمی به چند س��وال در حوزه نفع شخصی 
و عمومی و تفاوت دیدگاه مکاتب سوسیالیسم و لیبرالیسم با 

اسالم پاسخ داد که اکنون از نظر شما می گذرد.
 نظر اس�الم درباره نفع ش�خصی و نف�ع عمومی 
چیس�ت؟ حدود و م�رز ای�ن دو را چگون�ه تعریف 
می کند؟ تفاوت نظر اس�الم در مقوله نفع ش�خصی 
و نف�ع عموم�ی ب�ا مکاتبی چ�ون سوسیالیس�م و 

لیبرالیسم چیست؟
در مکات��ب اندیش��ه ای معاص��ر تقریبا دو نحل��ه معروف 
وجود دارد، یکی همان مکتب سوسیالیس��م اس��ت که عمدتا 
نفع جامعه را در نظر می گیرد و ب��ه نوعی مباحثی در عدالت 
اجتماعی مد نظر ق��رار دارد و به هر ح��ال اصالت را به جمع 

می دهد.
از طرف دیگر مباحثی در مکتب لیبرالیس��م اس��ت که به 
صورت فردی نگاه می کند و به نوعی اصالت را به فرد می دهد. 
آن چیزی که در نگاه متفکران ما به خصوص اس��تاد مطهری 
در این باره وجود دارد این است که ایشان در این مباحث اینکه 
اصالت با فرد اس��ت یا جمع را نمی پذیرند. ایشان نمی پذیرند 
که این گونه بحث کنند و تقریبا به نوع��ی اصالت را به هر دو 
می دهند. البته شاید به این معنا باشد که هم فرد و هم جمع 

اقتضائات��ی دارد. م��ا باید هر ک��دام را در 
جایگاه خود نگاه کنیم. در نگاه اس��المی 
نه فرد در جامعه مضمحل می ش��ود و نه 
جامعه ب��ه خاطر اف��راد می تواند آس��یب 
ببین��د. طبیعتا یک ن��گاه بینابینی وجود 
دارد که ما هر ک��دام را در جایگاه خودش 
لحاظ می کنی��م و منافع هر ک��دام را در 

جایگاه خ��ودش می بینیم و توجه می کنی��م. بنابراین اگرچه 
در این مکاتب فک��ری برخی به جمع گرایی توصیه می کنند و 
اصالت را به جم��ع می دهند و برخی فردگرایی و آزادی فردی 
را در صدر می نشانند اما می توانیم بگوییم در نگاه های اسالمی 
ش��اید این نوع بحث به نوعی غلط باش��د و ما را از هدفی که 
داریم دور می کند و تقریبا می توان گفت یکجانبه بحث کردن 
است. طبق نظر اسالم باید هر کدام را در جای خودش ببینیم. 
همان ط��وری که در بح��ث عدالت در واقع مباح��ث این گونه 
مطرح می شود طبیعتا اینجا هم عدالت اقتضا می کند که فرد 
به مثابه فرد هویتی داشته باش��د و در جای خود مورد توجه 
باش��د و منافعش لحاظ ش��ود. در جمع هم به همین ترتیب، 

چون ما قائل هس��تیم ک��ه جامعه روحی 
دارد و طبیعتا این روح جایگاه و اقتضائات 
و الزاماتی دارد ک��ه طبیعتا نمی توانیم هر 

کدام را فدای دیگری کنیم.
این بحث در آموزه های اسالمی و میان 
متفکران ما مطرح می ش��ود ک��ه اگر یک 
موقعی تزاحمی بین منافع ف��رد و منافع 
جمع پیش بیاید، طبیعتا منافع جمع اقتضا می کند که جامعه 
از مناف��ع فرد عبور کن��د و البته باید آن ض��رر و زیان جبران 
ش��ود. نظرات مختلفی در این مورد وجود دارد و به بحث های 
حکومتی و بحث هایی که در حوزه سیاس��ی می شود، کشیده 
می شود. درست است ممکن اس��ت منافع جامعه لحاظ شود 
اما طبیعتا این تقدم به معنای این نیست که فرد آسیب ببیند 
یا منافعش زیر پاگذاشته شود. اگر به خاطر جامعه منافع فرد 
را عقب می رانیم و کن��ار می گذاریم و تقدم را به منافع جامعه 
می دهیم ضرر و زیان و آسیبی که به فرد و افراد وارد می شود 

حداقل باید جبران شود.
 با توجه ب�ه مس�ائل و چالش های امروز کش�ور، 

ترجیح نفع عمومی بر نفع شخصی چه اهمیتی دارد 
و این مس�اله بیش�تر در چه موضوعات�ی نمود پیدا 

می کند؟
طبیعتا این نف��ع یا منافع عمومی ابعاد و س��طوح زیادی 
دارد. یکی از آنه��ا به صورت کلی فرهنگ اس��ت که در یک 
بخش خرد مثال بحث ترافیک و رانندگ��ی و رفت وآمد افراد 
در جامعه جریان دارد و می تواند مورد مثال قرار گیرد. به هر 
حال راننده ای که مراعات دیگران را نکرده و قانون را رعایت 
نمی کند و س��بقت غیرمجاز می گیرد یا از چ��راغ قرمز عبور 
می کند و کال قانون شکنی می کند، برای دیگران خطرسازی 
می کند و ثانیا با این خط��ری که برای دیگران ایجاد می کند 
طبیعتا زمینه آرام��ش روانی دیگ��ران را از بین می برد و در 
واقع با توجه به اینکه نفع ش��خصی خود را دنبال کرده، نفع 
عمومی را به نوعی نابود و جامع��ه و دیگران را متضرر کرده 
اس��ت. این فضا خیلی مح��دود معنا پیدا می کن��د که فردی 
با رفتار مبتنی بر نفع ش��خصی خود، آس��یبی را به جامعه و 
همنوعان و همش��هریان خود وارد می کند که این آس��یب ها، 
ممکن است آسیب های روانی باش��د و آرامش روانی را سلب 
کند و در سطحی آسیب های سخت افزاری و حادثه ای و جانی 
و مالی باشد. بنابراین در همه سطوح این بحث می تواند جریان 

پیدا کند.

آینه

شریف لکزایی مطرح کرد

چرایی شکل گیری فرهنگ ترجیح نفع شخصی بر عمومی

نشست
چهارمین نشست هم اندیشی الگوی 

پیشرفت اسالمی برگزار می شود
نشس��ت  چهارمی��ن  مه�ر: 
پیش��رفت  الگ��وی  هم اندیش��ی 
اس��المی ب��ا اولوی��ت توج��ه به 
پیش��رفت  نقش��ه راه  مباح��ث 
جمهوری اس��المی ای��ران، 14 و 
15 آذرماه جاری در شهر مقدس 

قم برگزار می شود. 
در این نشست مباحث »هرم اول الگوی پیشرفت اسالمی« بر اساس 
فهرست جزوه پیش��خوان این نشست مورد بررس��ی و نقد حاضران قرار 
می گیرد، این نشس��ت های هم اندیش��ی ویژه فهرست نویس��ان و فعاالن 
عرصه الگوی پیش��رفت اس��المی برگزار می ش��ود. همچنین در حاشیه 
این نشس��ت، جلس��ات بررس��ی و نقد فهرس��ت و رونمایی از نمایشگاه 
فهرست نویس��ی و رونمایی از س��ه فهرس��ت جامع تدوین ش��ده درباره 
معرفی نقش��ه راه الگوی پیشرفت اس��المی برگزار می ش��ود. در »اولین 
نقش��ه راه تولید الگوی پیشرفت اس��المی« موضوعات جهت ساز جامعه 
ایران شناسایی و تبیین شده است که با پردازش این موضوعات می توان 

زمینه تفاهم و تحقق الگوی پیشرفت اسالمی را فراهم آورد.

دیدگاه
 انسان آینده عارف است 

یا اصال وجود ندارد
از  نشس��ت  دومی��ن  ایبن�ا: 
سلسله نشس��ت های »نیاز انسان 
به عرفان و بررس��ی عرفان ها« با 
موضوع »بررس��ی مدعیان عرفان 
اس��المی«  امروز )12 آذرماه( در 
س��الن جابرب��ن حیان دانش��گاه 
صنعتی ش��ریف برگزار ش��د. در 

این نشست محمد فنایی اشکوری با اش��اره به نیاز انسان به عرفان گفت: 
در هر فرهن��گ و تمدن و هر مذهب و آیینی عش��ق و عالق��ه به عرفان 
وجود دارد و عرفان یک پدیده جهانی است. به همین دلیل ما در مناطق 
مختلف جهان عرفان یهودی، عرفان بودایی و... را مشاهده می کنیم. حتی 
در دنیای س��کوالر و غیردین��ی نوعی گرایش به عرفان وج��ود دارد و در 
همه زمان ها این نیاز در انسان ها بوده است. وی ادامه داد: حتی ساختن 
عرفان های جعلی و انحرافی نش��ان می دهد که این پدیده تجملی، ذوقی 
و تشریفاتی نیس��ت و انسان آینده بیش��تر دنبال عرفان است. این استاد 
دانشگاه به سخن »والتر استیس« در کتابش اشاره کرد و گفت: او معتقد 
است انسان ابرمرد آینده، عارف است و مطرح می کند که اگر انسان آینده 
به سمت عرفان نرود، وجود نخواهد داشت. بنابراین انسان یا عارف است 
یا اصال وجود ندارد. عضو هیات علمی موسس��ه پژوهش امام خمینی)ره( 
با بیان تاکید بر شناسایی عرفان راستین از عرفان دروغین، افزود: عرفان 
یعنی معرفت ش��هودی خداوند که از راه طه��ارت و تهذیب نفس حاصل 
می شود. فنایی اش��کوری همچنین گفت: شما برای اینکه فیلسوف باشید 
نیازی به تهذیب نفس ندارید اما عارف نمی توان ش��د مگر اینکه نفس را 

تهذیب کرد. 
این اس��تاد حوزه در بخش دیگری از سخنانش به تفاوت بین حقیقت 
عرفان و علم عرفان اش��اره کرد و ادامه داد: عل��م عرفان در کتاب ها آمده 
است و هر فردی که بخواهد این علم را بیاموزد، می تواند کتاب های آن را 
مطالعه و حتی خودش نیز آثاری در این زمینه تالیف کند ولی نمی توان 
با مطالعه و علوم اکتسابی به عرفان حقیقی رسید، یعنی این گونه نیست 
که با داش��تن بهره هوش��ی باال همان طور که ریاضیات، تاریخ، فلسفه و 
علوم تجربی دانسته می شود، بتوان به حقیقت عرفان دست پیدا کرد. وی 
تاکید کرد: حقیقت عرفان تنها با بصی��رت و رویت به وجود می آید و این 
بصیرت همان معرفت شهودی است. این مدرس فلسفه سپس به تشریح 
نس��بت بین عرفان و دین پرداخت و گفت: آیا عرفان همان دین است یا 
غیر از دین است و اگر غیر از دین است آیا با آن سازگاری دارد یا نه، وی 
در پاس��خ به این س��واالت افزود: در این باره دیدگاه های مختلفی وجود 
دارد. از نگاه اس��المی عرفان و دی��ن دو مقوله جدا از هم نیس��تند و اگر 
عرفان چیزی غیر از دین باشد و ما به غیر از دین به عرفان هم نیاز داشته 
باشیم، معلوم می ش��ود دین برای ما کافی نیست. در نگاه اسالمی چنین 
گزاره ای صحیح نیس��ت و ما برای رس��تگاری به چیزی غیر از دین نیاز 
نداریم و عرفان باید در داخل دین باش��د. این اس��تاد حوزه و دانشگاه در 
بخش دیگری از سخنانش س��ه پدیده در جهان اسالم را نام برد و افزود: 
جریان نخست درباره حقیقت عرفان، جریان دوم مخالف عرفان و جریان 
سوم درباره انحراف در عرفان است. فنایی اشکوری در این باره توضیح داد: 
عرفان منبعش دین و قرآن اس��ت و در قرآن آیات بس��یاری داریم که به 

بُعد عرفانی دین اشاره می کند.

نشر
 مردم 80 کشور با سبک زندگی
 امام خمینی)ره( آشنا می شوند

فارس: نخس��تین اث��ر کانون 
اس��المی جوانان شهر خورشید با 
عنوان »زندگی به سبک روح اهلل« 
در 80 کشور دنیا توزیع می شود. 
جواد سبزیان، مدیر روابط عمومی 
و ام��ور بازرگانی کانون اس��المی 
جوانان ش��هر خورشید از ترجمه 

پرفروش ترین اثر این کانون به دو زبان عربی و انگلیسی خبر داد و اظهار 
داشت: این موسس��ه از س��ال 1390 با انتش��ار کتاب »زندگی به سبک 
روح اهلل« فعالیت خ��ود را آغاز ک��رد و این اثر هم اکنون ب��ه چاپ چهلم 

رسیده است.
 او افزود: این کتاب با همکاری س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
ترجمه ش��ده و قرار اس��ت در بیش از 80 کش��ور دنیا توزیع ش��ود و در 
دسترس مخاطبان عرب و انگلیسی زبان قرار گیرد. مدیر روابط عمومی و 
امور بازرگانی کانون اسالمی جوانان شهر خورشید ادامه داد: »زندگی به 
 سبک روح اهلل« تالیف علی اکبر سبزیان از استادان دانشگاه تنکابن است. 
این کتاب در نوزدهمین جش��نواره کتاب سال دانش��جویی به عنوان اثر 
برگزیده انتخاب شد. این عضو مجمع ناشران انقالب اسالمی افزود: عالوه 
بر تقدیر از مولف این کتاب در جش��نواره »پیوند آس��مانی« که در آن از 
خیرین، فعاالن و خادمان حوزه ازدواج تجلیل می ش��ود، ماه گذشته نیز 
مس��عود امینی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت 
ورزش و جوانان، از این کتاب و اثری از حجت االس��الم علی اکبر مظاهری 
به عنوان آثار ملی یاد کرد. گفتنی است، کتاب »زندگی به سبک روح اهلل« 
در 120 صفحه و در قطع پالتویی به همت کانون اس��المی جوانان شهر 
خورشید تهیه و از سوی انتشارات »الشمس« منتشر شده است. نویسنده 
در این کتاب فرازهایی از خاطرات نقل ش��ده از همسر و خانواده حضرت 
امام)ره( در مورد نوع برخورد ایشان با خانواده شان را ذکر کرده و در کنار 
آن و به تناس��ب موضوعاتی که در هر خاطره مطرح شده، احادیثی را نیز 
نقل کرده  اس��ت. س��بزیان همچنین از رونمایی از جدیدترین کتاب این 
کانون با عنوان »دغدغه ه��ای روح اهلل« در ایام دهه فجر خبر داد و گفت: 
این کتاب با محوری��ت دغدغه های امام خمینی )ره( درخصوص مس��ائل 

سیاسی، فرهنگی، ورزشی، روحانیت و... گردآوری شده است.


