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امام محمد باقرعلیه السالم:
همانا خداوند انسان با حیا و بردبار را دوست دارد.

نــــگاره

فرهاد آرامراد

هنرمندان
در فضای
مجازی

طلوع آفتاب فردا 5/49

کار فرهنگی باید بیشتر دنبال معنویت باشد
اکبر رحمتی:من در کارهایم هیچوقت درگیر مقوله دســتمزد و مباحث مالی نبودهام ،چرا که از نگاه فرهنگی به
این کارها نگریستهام .پول برای من در مرحله آخر بود و اصل کیفیت کار و بحث فرهنگی بود که انجام میدادیم
مانند نقشــی که آموزشوپرورش روی جامعه دارد؛ یعنی بعد معنوی در این کارها برای من بیشــتر بود و به پول
فکر نمیکردم و این موضوع برای من گامی فرهنگی بود .به دســتمزدهای نجومی اعتقاد ندارم و این ســبک
مواجهــه بــا هنرمندان و کار فرهنگی مانند شــعلهای اســت که لحظــهای دیگر خاموش میشــود ،مانا و
مانــدگار نیســت؛ کار فرهنگــی باید بیشــتر دنبال معنویت باشــد و خروجیاش بــه درد جامعه بخورد؛
راهگشا و آموزنده باشد و برای من این بعد همیشه مدنظر بود.

گفتههای این بازیگر پیشکسوت سینما در ایرنا

(جهاد با نفس ،ح) ۲۵۹

اهدای خون اهدای زندگی

در فضای مجازی امروز سری میزنیم به حوزههای فرهنگی و هنری از جمله
ادبیات و موســیقی تا ببینیم اهل فرهنگ و هنر از چه گفته و نوشــتهاند .آنچه
میخوانید تنها گزیدهای از این حرفها و نقلهاست.

ëëاهل موسیقی
کیهــان کلهر نوازنده و آهنگســاز سرشــناس ایرانی در اینســتاگرامش ویدیویی
از اســتادی سازســاز منتشــر کرده که در حال ســمباده زدن بر چوب دست ه یک
کمانچه اســت .کلهر در متن کوتاهی از این اســتادان تشــکر کرده و نوشــته «از
دل و دیــده ،گرامیتــر هــم آیا هســت؟ «دســت» آری ،ز دل و دیــده گرامیتر
«دســت» و چوبی که در دســتان هنرمند کوشا خانم ندا شــیروی ساز و دمساز
میگردد ».یکی از طرفداران کلهر هم در پاســخ به این متن و ویدیو برای اســتاد نوشــته« :خشــک
سیمی ،خشک چوبی ،خشک پوست /از کجا میآید این آوای دوست؟»
ســیروان خســروی خواننــده پــاپ کشــورمان هــم در اینســتاگرامش ویدیویی
منتشــر کرده و خبر از کنســرتی تازه داده اســت .او نوشــته «کنسرت تهران ۲۲
تیــر .اطالعات بیشــتر در مورد زمــان بلیت فروشــی بزودی اعالم میشــه ».او
در توضیح ویدیو هم نوشــته« :ویدیو اجرای «به همین زودی» در رشــت (به
کارگردانی محسن متفکریان) هم در آینده نزدیک منتشر میشه».
بابــک چمنآرا مدیر نشــر بتهــوون از کارگاهی درباره شــنیدن موســیقی خبر
داده و در اینســتاگرام مفصــل دربــاره ایــن موضــوع توضیــح داده اســت .او
نوشــته«:دقیقاً بــه همیــن ســادگی؛ میخوایم با هم موســیقی گــوش کنیم و
بعــدش دربارهاش بــا هم صحبت کنیم؛ درباره چی؟ دربــاره حس و تأثیری
کــه ازش گرفتیــم ...دربــاره دوســت داشتن/نداشــتنش ...دربــاره دالیل عمر
طوالنی/کوتــاه یک اثر موســیقی .درباره خاطراتی که یک اثر موســیقایی برامون میســازد و مثبت
میکنــه .دربــاره اینکه چرا دلمون میخواد یک اثــر رو یک بار/چندبار بشــنویم .حتی درباره موارد
حقــوق متعلــق به اثر و صاحب اثر .درباره اینکه به چی میگیم کیفیت و درباره چیزهایی که با «با
هم موسیقی گوش کردن» به ذهن هر کدوممون میرسه .اثری که هر جلسه با هم گوش خواهیم
کرد؛ ممکنه رســمی یا غیررســمی؛ مجاز یا غیرمجاز؛ جدید یا قدیمی؛ اثر منتشر شده یا خصوصی
و حتی در هر سبک و ژانر موسیقی و هر دوره هنری باشه»...
ëëاهل ادبیات

اســدامرایی مترجــم سرشــناس ایرانی در اینســتاگرامش خبر از انتشــار کتاب
تازه کامیار عابدی شعرشــناس و پژوهشــگر ادبی معاصر نوشته و در توضیح
کتاب آورده است« :کتاب مستطاب کالغ» با گردآوری و تحلیل کامیار عابدی
منتشر شد .در این کتاب مؤلف پس از مقدمهای درباره حضور کالغ در شعر و
نثر ایران و جهان ،روایتهای مختلف چهار حکایت و داســتان و شعر مربوط
بــه کالغ را در ادبیــات منظــوم و منثــور ایــران و جهان گــردآوری و شناســایی و تحلیل کرده اســت.
حکایــت اول همان حکایت «کالغ و روباه» معروف اســت که روایتهای ایزوپ ،الفونتن ،کریلف،
اشــرفالدین نســیم شــمال ،ایرج میرزا ،حبیب یغمایی ،نیر ســعیدی و میرزا علیاکبر صابر از آن
در دســت اســت و روایت یغمایی در ایران از همه مشــهورتر اســت و در کتابهای درسی هم آمده
اســت .حکایت دوم حکایت «کالغ و طاووس» است که ایزوپ ،کلیله و دمنه ،عبدالرحمن جامی،
الفونتــن ،کریلــف ،پروین اعتصامی و نیر ســعیدی آن را به نظم و نثــر درآوردهاند و روایت کلیله و
دمنــه در ایران از همه مشــهورتر اســت .حکایت ســوم حکایــت «کالغ و عقاب» اســت که عنصری
بلخــی ،ناصرخســرو ،پوشــکین ،نیمــا یوشــیج ،پرویــز ناتل خانلــری ،منوچهــر شــیبانی ،مصطفی
رحیمــی ،فخرالدیــن مزارعی ،عزیز دولتآبادی و بهرام طوســی روایتهــا و بازتابهای مختلفی
از آن به دســت دادهاند و روایت خانلری در ایران از همه مشــهورتر اســت .حکایت چهارم حکایت
«کالغ و شاعر محزون» از ادگار آلن پو شاعر و نویسنده امریکایی است که روایتهای شجاعالدین
شــفا ،صادق چوبک ،مســعود فرزاد ،مهستی بحرینی ،مهدی اخوان ثالث ،محمد دهقانی ،احمد
میرعالیی ،سپیده جدیری ،حسین الهی قمشهای و محمدصادق رئیسی از آن در دست است.
ëëدیگه چه خبر
خانــه کتابدار با انتشــار ویدیویی از مراســمی کــه بهبهانه ســالروز تولد توران
میرهــادی برگــزار کــرده ،نوشــته و در گزارشــی آورده« :تولد خانــم میرهادی
بهانــهای شــد تــا در خانــه کتابــدار میزبــان مدیــران و معلمــان مــدارس از
مناطق چندگانه تهران باشــیم .به پیشــنهاد اعضای حلقــه مطالعاتی بانوان
خانــه کتابــدار که از ســال  ۹۸مطالعه آثار خانم میرهادی را شــروع کردهاند و
جلســههای هفتگــی خود را بــا تمرکز بر ایــن موضوع پیش میبرند ،روز یکشــنبه  ۲۹خــرداد ،ویژه
برنامهای با عنوان آشنایی با بانو توران میرهادی و اندیشههای ایشان با حضور تعدادی از مدیران،
معلمان ،مربیان و اعضای حلقه برگزار شد».

انیمیشن صنعتی ،صنعت انیمیشن

دوازدهمین جشنواره پویانمایی تهران ،خردادماه
بــا نمایــش آثــار منتخــب داخلــی و خارجــی،
یادداشت
برگزاری جلســات نقد و نشستهای تخصصی و
برپایی بازار ملی با حضور تولیدکنندگان و فعاالن
صنعت انیمیشن ایران ،با حدود یک سال تأخیر
بــ ه دلیــل همهگیــری ویــروس کرونــا برگزار شــد.
بدونشــک این جشــنواره با بیش از بیســتوپنج
ســال ســابقه ،مهمتریــن رویــداد انیمیشــنی و
بزرگتریــن دورهمــی فعــاالن انیمیشــن ایــران
امیر سحرخیز
کارگردان و
محسوب میشود .آنچه در این دوره به وضوح به
تهیهکننده انیمیشن
چشــم میآمد ،اســتمرار در روند افزایش کیفیت
تولیــدات ،بخصــوص در بخــش فیلمهــای کوتاه
بــود .اگرچه ســالها اســت بــا اطمینــان میتوان
گفت آثار انیمیشــن کوتاه (و حتی دانشــجویی و تجربــی) ایرانی جایگاه
خــود را در جهان تثبیت کرده ،اما شــاید این نکته کــه تقریباً تمامی این
آثار در دوران همهگیری ویروس کرونا و شــرایط قرنطینه تولید شــدهاند
توجه ویژهای میطلبد.
بــا نگاهــی به بــازار جهانی انیمیشــن درمییابیم طی دو ســال گذشــته
میزان تقاضا در مجموعههای انیمیشن (حتی برای مخاطب بزرگسال)
در نتیجه شیوع ویروس کرونا و شرایط قرنطینه در جهان ،رو به افزایش
بوده و در نتیجه بازار کار برای فعاالن انیمیشــن در سراســر جهان رشــد
بیسابقهای را تجربه کرده است.
بــا توقــف فیلمبــرداری فیلمهای داســتانی بــ ه دلیــل محدودیتهایی
که کرونا به ســینما تحمیل کرد و نیز بســته شــدن و محدودیت فعالیت
ســالنهای نمایــش ،صنعــت ســینما در جهــان بــا 68درصــد کاهــش
مخاطب و فروش مواجه شــد و در آســتانه ورشکســتگی قرار گرفت .در
این میان و در شــرایطی کامالً متفاوت ،انیمیشــن رونق گرفت و فرصت
بینظیری برای افزایش حجم تولید آثار پویانمایی فراهم شد .با حضور
پلتفرمهای جدید نمایش آنالین ،صنعت سرگرمی با تحول پارادایمی
نوینی در تولید و توزیع آثار روبهرو شد .تقاضا برای محصوالت انیمیشن
افزایــش یافت و از آنجا که تولیدات پویانمایی میتوانســتند در شــرایط
دورکاری ادامه یابند ،بازار این نوع محصوالت رشــد چشــمگیری یافت.
حجــم بازار انیمیشــن جهــان در ســال  ،۲۰۲۰معــادل ۲۷۲میلیارد دالر
بوده اســت؛ چیزی نزدیک به تولید ناخالص داخلی کشــورهای رومانی
و جمهوریچــک! و پیشبینــی میشــود این بازار تا ســال  ۲۰۲۶به عدد
۴۷۳میلیارد دالر برسد ،اما سهم ایران از این بازار رو به رشد چیست؟
در ســالهای گذشــته تولیدات انیمیشــن تلویزیونی و سینمایی در ایران
رشــد کیفی و کمــی قابلتوجهی را تجربه کردهانــد .حضور این تولیدات
در جشــنوارههای خارجــی و بازارهای جهانی ،اثباتی بر این مدعا اســت
و نشــانگر این مهم که رشــد کیفی و کمی در کنار اســتمرار تولید و ایجاد
فضای امن و همراه با آرامش برای تولیدکننده ،میتواند دســتاوردهای
مهمی به همراه داشــته باشــد .باید توجه داشــت ایــن افزایش کیفیت،

نتیجــه حضور هنرمندان جــوان ،خالق و عالقهمندی اســت که توانایی
تولیــد آثــاری با کیفیت جهانــی را ایجــاد کردهاند؛ هنرمندانــی که گاه با
ناامیدی از تغییر شــرایط تولید انیمیشن در ایران و با توجه به مهارت و
توانایی خود ،در تولیدات خارجی مشــغول به فعالیت شــدهاند و گاه در
کمال تأسف به مهاجرت روی آوردهاند.
نکتــه دیگری که در ایــن میان مغفول مانده ،امــکان بینظیر این قالب
از قصهگویــی ،بــرای ایجــاد شــغل و کارآفرینــی در دیگر حوزهها اســت.
انیمیشــن بــه پخــش در تلویزیــون و ســینما محــدود نمیشــود .بخش
مهمــی از این آثار پس از پایان نمایش ،دوره حیات خود را چه در ذهن
مخاطــب و چه در بازارهــای جانبی ،آغاز میکنند .انیمیشــن از معدود
تولیداتی است که میتواند از محصوالت تولید شده در بازارهای مجاور
خود بهرهمند شود.
عــاوه بــر ایــن ،با توجــه بــه ارتقای کیفیــت محصــوالت تولید شــده در
ســالهای اخیر و مقایســه هزینه تولید در داخل و خارج از کشــور (که گاه
نزدیک به بیست برابر هزینه تولید داخلی میرسد) فروش خارجی آثار
و صادرات این دســت از محصوالت فرهنگــی ،فرصت بینظیری برای
ارزآوری ایجــاد میکنند؛ فرصتی که برای ســایر تولیدات غیرانیمیشــنی
تقریباً وجود ندارد.
شــخصیتهای محبــوب تلویزیونــی و ســینمایی از تأثیرگذارترین افراد
در جامعــه هســتند و مهمترین پیامهای آموزشــی و اخالقی را ب ه دلیل
اعتمــادی کــه در مخاطبیــن خــود ایجــاد کردهانــد بــه ســادگی منتقــل
میکنند؛ کاری که هزاران تبلیغ و محتوای تولید شــده سفارشی از انجام
آن عاجز است.
متأســفانه رشــد صنعت انیمیشــن و یا به عبارت دیگر تولید انیمیشــن
صنعتــی در ایــران ،با میــزان افزایش کیفیت آثار و نیروی کار شــاغل در
این حوزه همخوانی ندارد .وجود موانع متعدد حقوقی و نیز عدم توجه
و آشــنایی با حجم بازار و ارزش و پتانســیل نهفته در انیمیشن ،از جمله
دالیل این سکون است.
در سالهای اخیر بازیگران اصلی تولید انیمیشن در ایران از جمله مرکز
گســترش ســینمای مســتند ،تجربی و انیمیشــن ،کانون پــرورش فکری
کــودکان و نوجوانــان و مرکــز پویانمایی صبــا نقش غیرقابــل انکاری در
رشــد کمی و کیفی تولیدات انیمیشــن ایفا کردهاند .در این میان باید به
تولیدکنندگان خصوصی (مانند مرحوم محمد ابوالحســنی) که سرمایه
خــود را در تولیــد انیمیشــن به خطر انداختنــد و نیز دانشــگاهها و مراکز
آموزشــی که وظیفه تربیت هنرمندان این رشــته را به بهترین شــکل به
انجام رساندهاند توجه ویژه داشت .انیمیشن برادری خود را ثابت کرده
اســت و حــاال نوبت رفع موانع قانونی اســت که میتوانــد این چاه نفت
را به بهرهبرداری برســاند .افزایــش حجم و بودجه تولید ،ایجاد فضایی
بــرای نمایش مداوم ،کمک به بهرهمنــدی از محصوالت جانبی ،ایجاد
فضــای امن و آرام بــرای تولیدکننده و نیز ایجاد فرصت فروش خارجی
با توجه به کیفیت تولیدات داخلی از مهمترین نیازهای امروز انیمیشن
است.

اتاق تاریک ،شاید جایی از ذهن ما باشد
فیلــم «اتــاق تاریــک» ،درامــی اجتماعــی بــا
موضوعــی درباره کــودکان و نه بــرای کودکان ،به
پیشنهاد
کارگردانــی و نویســندگی روحاهلل حجازی اســت.
ایــن فیلم در شــمار نخســتین فیلمهــای ایرانی
اســت که قصــهای مرتبط بــا کــودکآزاری دارد.
فرهــاد (ســاعد ســهیلی) و هالــه (ســاره بیــات)
زوجی هســتند که بــه همراه فرزندشــان ،امیر در
تهــران زندگی میکننــد .پس از اینکــه فرزند این
دکتر مهدی
خانــواده مدتــی مفقود و ســپس یافت میشــود،
نیکعهد
فرهــاد متوجــه عالئمــی در کــودک میشــود که
پژوهشگر حوزه
نشان از آزار جنسی دارد و...
کودک و رسانه
در واقــع یکــی از پنهانتریــن آســیبها در حوزه
کــودکان ،کــودک آزاری و بویــژه نــوع جنســی آن
اســت .پنهان به این اعتبار که در ســطح گسترده و در رسانههای بصری
به آن پرداخته نمیشود و خود این موضوع هم ریشه در بستر فرهنگی
کشورمان دارد که امکان پرداختن به چنین موضوعاتی را سلب میکند
و مســکوت باقی میگذارد .شاید همین مالحظات یا تابوها باعث شده
که این فیلم ،در حد یک سوءتفاهم به این مقوله پرداخته است.
نــوع مواجهــه صحیــح ،هم بــا خاطی و هــم با قربانــی کــودک آزاری،
مقولــهای مهــم اســت کــه در این فیلــم مجالی بــرای پرداختــن به آن
نبــود ه و در ســطح باقــی مانــده اســت؛ بــا ایــن حال فیلــم اشــاراتی به
تجربــه تلخ قربانیان کــودک آزاری و تأثیر آن بر دوران بزرگسالیشــان
دارد.
اتاق تاریک ،در عین حال که به مقوله کودک آزاری میپردازد ،به ذهن
مخاطب نســبت به قضاوت زودهنگام هشدار میدهد و مخاطب را به
این باور میرســاند که شــک و شــبهههای بیاســاس ،بیگمــان به ما و
زندگــی اجتماعی و تعامالتمان ضربه میزند .در این فیلم میبینیم
کــه زود قضاوت کردن چــه محدودیتها ،محرومیتهــا و تحقیرهایی
را بــرای کودک به وجود میآورد و چه آســیبهایی بر روابط اجتماعی
خانواده وارد میکند.
خوانــش مهــم و ضروری دیگــر از این فیلم آن اســت کــه والدین نباید
تجربیــات و خاطــرات تلخ ،یــا رویدادهای ناگوار ،نواقص و کاســتیها و
کمبودهایی که خود یا نســل آنها تجربه کرده ،به کودک خود یا کودکان
امروزی تعمیم دهند.
در واقــع اتــاق تاریــک ،ما را بــا این واقعیــت مواجه میکند کــه افراط و
تفریط در توجه به کودک ،در مراقبت و کنترل ،در دلواپسی و بیخیالی

ممکن اســت اســترسها ،آسیبها و وســواسهایی را به کودک منتقل
کند که تا بزرگسالی همراه او باشد.
دیدن این فیلم از اینرو مهم اســت که باعث میشود مصادیقی برای
تجدیدنظر و مدیریت مواجهاتمان با مسائل مرتبط با کودکان داشته
باشیم .اتاق تاریک نه فقط نوعی تنبیه مورد اشاره در فیلم ،بلکه شاید
جایــی از ذهن ما باشــد که در آن ،مواجهات ناصحیحی نهادینه شــده،
کــه مانع برخورد منطقی با مســائل میشــوند .اتاق تاریــک نوعی پاک
کردن صورت مســأله و ایجاد مســأله یا مشــکلی جدید است .این فیلم
 ۱۱۰دقیقه و محصول سال  ۱۳۹۶است.

ëëاتاق تاریک
ëëتهیهکننده و کارگردان :روحاهلل حجازی

با حکم مجید زینالعابدین مشــاور وزیر و مدیرعامل بنیاد رودکی و با مأموریت اعتالی
عکس
دو ارکســتر ملی ایران و ســمفونیک تهران ،اعضای شــورای هنری ارکســترها بــرای دوره
نوشت
جدید انتخاب شدند .دکتر حسن ریاحی ،نصیر حیدریان ،کیاوش صاحبنسق ،محمد
میرزمانی و هادی آرزم به عضویت شــورای هنری ارکســتر سمفونیک تهران و همچنین
حمیدشاهنگیان،امیربکان،همایونرحیمیان،سهرابکاشفوبهزادعبدیبهعنوان 10عضودورهجدید
شــورای هنری ارکســتر ملی ایران معرفی شــدند .حمایت از اجراهای فاخر ،اهتمام بــه برنامهریزی تقویم
ساالنه،انتخابوهمکاریشایستهتریننوازندگانوخوانندگانموسیقیکشور،دعوتازرهبرانصاحب
صالحیتبرایارکســترها،انتخابنمونههایدرخشــانازآثارآهنگســازانایرانوجهان،سفارشتولید
آثار جدید و تدوین شــیوههای ارتقای کیفی ارکســترها متناســب با سیاســتهای راهبردی بنیاد رودکی از
مأموریتهایاینشوراهااعالمشدهاست/.روابطعمومی

خداوندی چنین بخشنده داریم
که با چندین گنه امیدواریم
خدایا گر بخوانی ور برانی
جز انعامت دری دیگر نداریم
سعدی

اخالق منهای مذهب قادر به تزکیه نیست

انسان با نور دانش ،بسیاری از زوایای تاریک
هســتی را درنوردیــده و پاســخ مجهــوالت
آیین
فراوانــی را یافتــه و بــه علــت وقوع بســیاری
از پدیدههــا واقــف اســت .برایــن روال بشــر
امروز بر دریا و خشــکی تســلط داشته و آنها
اسماعیل علوی
را مقهــور خویــش ســاخته و در راه بهبــود
دبیر گروه پایداری
زندگــی خــود بهکار گرفته اســت .تــا آنجا که
توســعه علم ،انسان را قادر ســاخته تا کهکشانها را رصد و فاصله
اجــرام ســماوی را اندازهگیــری کنــد و کموبیش از اوضــاع پیچیده
کیهان با آن عظمت و گســتردگی باخبر باشــد .حتی بشــر توانسته
از جاذبه زمین خارج شــده و در اندیشــه تسخیر فضا باشد .اما بشر
امروز با وجود این همه موفقیتهای چشمگیر هنوز نتوانسته امور
خــود را به گونــهای مطلوب اداره کرده و جرم و جنایت را از صحنه
زندگــی خویــش برچینــد .همچنین نتوانســته با همــه توانمندی و
اقتــدار ،آحاد جامعه را وظیفهشــناس و درســتکار بــار آورد و عدل
و داد را در کلیــه شــئون زندگی جمعی مســتقر و زمینه ســعادت و
کامیابی خویش را فراهم آورد .بهراســتی چرا مدنیتی که انســان را
تــا مرز شــگفتیها پیش برده وبــه آنچه که گذشــتگان ماهم تصور
نمیکردند رســانده ،اما به خوشبختی واقعی نرسانده است؟ مگر
نــه اینکه بشــر امروز از انســان دیروز بهمراتب در علــم و تکنولوژی
جلوتــر اســت! پس چــرا به کمــال انســانی نزدیکتر نیســت؟ چرا
روح انســان همپای پیشرفت در علوم مادی رشد و تعالی نیافته و
انســان از آرامش و احساس خوشبختی حقیقی برخوردار نیست؟
دلیل این محرومیتها چیست و ریشه آن کجاست؟
در پاســخ این پرسش باید گفت ،ناکامی و محرومیت انسان امروز
در بعد روحی ،ناشــی از خودناشناســی و عدم توجــه به جنبههای
غیرمادی انسان است .تمدنی که هماکنون در جهان بشری حاکم
اســت با سرشــت فطری انســان منطبق نبوده وهماهنگــی ندارد.
دراین تمدن انســان به معنای هویت انســانیاش فراموش شــده
و نیمه مادی اوســت کــه مورد توجه و حمایت قرار داشــته و جنبه
معنوی انســان که نیمه بااهمیتتر انســان اســت مــورد کملطفی
و بیاعتنایــی قــرار دارد .در تمــدن حاکم تقریباً تمــام توجه مردم
به مادیات معطوف بوده و ســعادت انســان تنهــا در ارضای غرایز
و اقنــاع تمنیات و ازدیاد لذایذ جســتوجو میشــود و برای تعالی
معنوی و کسب فضیلتهای اخالقی ،ارزشی قائل نمیشود .حال
آنکه خودشناسی ومعرفت النفس زیربنای سعادت بشر بهشمار
آمده و آدمی در پرتو آن به نیازهای درونی و بیرونی خود پی برده
و به پاکی و نیکی میگراید .حال آنکه در تمدن صنعتی شــناخت
انســان مــورد توجه قــرار نگرفتــه و برنامــه زندگی بر وفــق فطرت
بنیانگذاری نشــده اســت .از ایــن رو با همه درخشــش و فروغی که
دارد ،خوشــبختی را بــه ارمغــان نیــاورده و موجبــات رســتگاری و
سعادت ابنای بشر را فراهم نمیآورد.
در واقــع بنــای رفیــع و خیرهکننــده تمــدن امــروز ،بــدون توجه به
سرشــت و نیازهای حقیقی انســان باال رفته و طبق نقشــه فلســفه
آفرینــش انســان طراحــی و پیش نرفته اســت .اساســاً علمآموزی
غیر از خودشناســی موردنظر اســام اســت .همچنان که دانشمند
شــدن غیر از خودآگاهی معنوی است .چه بســیارند افرادی که در
رشــتههای مختلــف علوم تحصیل کــرده و مدارج عالــی دانش را
پیمودهاند ،ولی خود را نمیشناســند و به انســانیت خویش واقف
نیســتند .لذا ازکارهای پلید و گفتار و رفتار غیرانســانی مبرا نیستند.
حال آنکه بشــر برای نیل به ســعادت حقیقی باید خود را آنطور
که هست بشناسد.
اگــر از آغــاز نهضت علمــی و بنیانگــذاری تمدن صنعتــی ،موازنه
ماده و معنا رعایت میشــد و انســان وجهان بــا هم مورد مطالعه
قــرار میگرفتنــد ،بشــر بــه مــوازات شــناخت طبیعت خــود را هم
میشــناخت و نیازهــای درونــی خویــش را دوشــادوش نیازهــای
بیرونــی بــرآورده میکــرد جهــان امــروز وضــع دیگــری داشــت و
بشریت تا این حد از ظلم ،تبعیض ،جرم و جنایت ،ناپاکی و فساد
اخالق و ...در رنج نبود .ولی چنین نشد.
جنبــش حیرتبرانگیــز توســعه علــم وصنعــت در دو قــرن اخیــر
بشــر را آنچنــان مبهــوت کــرده کــه معنویــات را از یاد برده اســت.
همچنان که ایمان را ناچیز شــمرده و تعالیم آســمانی را بیارزش
میداند .در چنین شــرایطی رفته رفته انســان مسئولیت خود را در
قبــال ارزشها فراموش کرده ،تقوی کهنهپرســتی و اخالق حمیده
موهوم خوانده میشــود .مکارم اخالقی و ارزشهای انسانی برباد
رفته ،پیوندهای روحی یکی بعد از دیگری از هم گسسته ،طغیان و
سرکشــی توجیه میشود والابالیگری و بیقیدوبندی اخالقی رایج
و فســاد اخــاق همچون ابر تیــرهای افق زندگی مردم را پوشــانده
است.
دراین میان کســانی فکــر میکردند که با گســترش تمدن صنعتی
و رشــد فرهنگ عمومی ،بشــر از تعالیم الهی و دستورات پیامبران
بینیــاز خواهد شــد .چــرا که دانش جــای دین نخواهد نشســت! و
علم خأل معنوی را پرکرده ،مردم وظیفهشــناس میشــوند و خود
به خود به راه صالح و رســتگاری گرایــش مییابند .همچنین گفته
میشــود دوران اخالق منهای مذهب فرارسیده و از این پس علم
وخرد مشــکالت اخالقی را حل میکنند .غرایز و شهوات را تعدیل
و مــردم در پرتو علم و دانش به مکارم اخالق و ســجایای انســانی
متخلــق میشــوند .بدیــن ترتیــب دنیــا از فســاد و تباهــی مصــون
میمانــد! غافل از آنکه در عمل چنین نشــد و نفس اماره بر علم
فائــق آمده و دانش بشــری نتوانســت بر نفس امــاره لجام زند .در
هرحال در عمل ثابت شــد که اگر چه علم به رفاه آدمی انجامید،
اما در تزکیه نفس ،سالمت فکر و پاکسازی اخالقی مؤثر واقع نشد.

