حساس��يت بيشتر نش��ان دهند ،پاييز و زمستان ،97
اولين سالي باشد كه روزهاي خطر و اضطرار آلودگي
هوابهشكلمعناداريكاهشيابند،آنهمدرشرايطي
كه ش��هر ،ش��هردار ندارد! بويژه كه برقراري دوباره
كارت س��وخت و س��هميه بنزين خودروها و افزايش
بهاي بنزين هم ،خواسته يا ناخواسته در همين روزها
آغاز خواهد ش��د و بس��ياري از رانندگان در تهران،
براي حفظ پولهاي داخل جيبش��ان ،ناچار خواهند بود
آلودگ��ي كمتري توليد كنند و ب��ه اين ترتيب تهران
ثابت كند كه بدون شهردار ،تميزتر خواهد بود!

درست دهسال پيش ( )87/7/18مکتوبي را آوردم،
کهبازخوانيامروزآننشانميدهدکهدراينموضوعدر
اين يک دهه ،چهميزان پيشرفت يا درجازدن داشتهايم:
٭٭٭
׳׳استفادهابزاري׳׳اصطالحياستکهدرسالهاياخير
وارد ادبيات سياسي و اجتماعي اين مرز و بوم شدهاست.
منظور از اين مفهوم نه فقط اس��تفاده نابهجا و غير مورد از
واژهها ،تصويرها ،ضربالمثلها ،حکم و امثال اس��ت ،بلکه
روح اين اصطالح در صدد ستيز و مقابله با سوءاستفاده از
پارهاي ادات و مفاهيم است .شايد در تاريخ ديني آشناي
ما ا ّولين و بدترين اس��تفاده ابزاري ،زماني صورت گرفت
که لشکريان معاويه به اشاره عمروعاص به آهنگ تزوير
و نيرنگ در جنگ صفين ،قرآنها را بر س��ر نيزه کردند و
همان ،آغازي شد بر بروز سلسله فتنههايي که تا آخرين
روز ،اميرالمؤمنين را يک دم فارغ از آن فتنهها نگذاشت.
اس��تفاده ابزاري يعني تزوير و نيرنگي که با رنگي ظاهري
از بخش��ي از حقيقت ،نهايتًا باطلي را به عرصه ميآورد و
جايگيرش ميکند .تعبير اميرالمؤمنين(ع) در آن واقعه
اي��نب��ودکه:هان،اييارانخودي!فري��بمخوريد،که
کلمه حقي در اس��تخدام باطل در آمدهاس��ت؛ و البته آن
فري��ب ،کار خود را ک��رد و فتنههاي بعدي را رقم زد .اگر
آن قرآنهاي بر سر نيزه ،باالترين نمود ׳׳استفاده ابزاري׳׳
بود ،که ب��ود؛ درعينحال نميتوان بر نمودهاي نازلتر و
بهظاهرپيشپاافتادهتراينتزويرديدهفروبست.استفاده
ابزاري ،يعني سوءاستفاده از يک حق در جهت به کرسي
نش��اندن يک باطل ،مذموم و ناپس��ند اس��ت و کوچک و
بزرگ نميشناسد؛ گاه قرآن بر سر نيزه است ،گاه خواندن
يکبيتش��عرنفيسازش��اعريبزرگ،گاهبهکاربردن
ي��ک ضربالمثل اخالقي و يا حتي به اس��تخدام آوردن
يک فولکلور و فرهنگ س��نتي عام��ه .هرکدام اينها اگر
نابهجا ،و بدتر از آن ،ناحق به استخدام آوردهشوند ،عملي
مذم��وم بلکه نيرنگآميز اس��ت .چگونه ميتوان از کنار
ادبيات فاخر فارس��ي بهراحتي
اي��ن بيحرمتي به زبان و ّ
گذشت که اشعار شاعران بزرگ و زاييدههاي نفيس ذوق
و قريح��ه آنان ،امروز در تيزرها و آگهيهاي تبليغاتي در
اس��تخدام فروش کاالهاي نامرغوب و يا حتي مرغوب(!)
درآيد و گويندگان خوش صوت و لحن که بعضًا سوابقي
هم در ش��عرخواني دلنشين و گويندگي ادبي دارند ،بدين
ام��رحقي��روبلکهغيراخالقيتندردهندوابياتحافظو
سعدي و فردوسي را پيشوند و دستمايه تبليغ فالن سود
بانکي يا فالن حل المسائل کنکوري کنند؟ درست است
که بانکداران و آموزش��گاه گردانان ،که اولي س��خت به
سود مردم ميانديشد و دومي شديدًا به فکر علم و دانش
فرزندان مردم اس��ت(!!) ،ممکن اس��ت در تبليغات خود
به هر ترفندي بينديش��ند و هر طراحي را مجاز ش��مارند،
ليک س��ؤال اينجاس��ت که رس��انه ملّي ما که بايد اولين
متکفل فرهنگ و ادب اين س��رزمين باشد ،چگونه چنين

اجازت ميدهد؟ اگر رسانه ملي نيز خود ،بنا به ضرورتها
و احيانًا تأمين پارهاي کمبودهاي بودجهاي ،اين اس��تفاده
ابزاري را فعلًا مباح ميش��مارد ،گويندگان خوش سابقه و
حد نازل ،خود را
حريمدار ادب و زبان فارس��ي ،چرا بدين ّ
پايين کش��يدهاند؟ آيا ׳׳سلطاني جم׳׳ و ׳׳جام مهر و عشق׳׳
را بايد به هر قيمتي پاي س��اختمان جامجم شکست و فدا
کرد؟ و آيا ׳׳درخت دانش׳׳ حکيم ناصرخس��رو را بايد به
آب آلوده برخي آموزش��گاها و د ّکاهاي کنکورفروش��ي
در آگهيهاي تبليغاتي پژمرده و بيريش��ه س��اخت؟ آيا
استفاده ابزاري شاخ و دم دارد!؟ اگر فالن بانکدار محترم
در صدد جلب س��رمايههاي مردم است؛ و البد هيچ نيتي
هم جز خيررس��اني(!) به مردم ندارد و ماهيانه و س��اليانه
سود عليالحساب (بخوانيد کاله شرعي ربا) به مشتريان
متشرع خود ميدهد ،آيا نميتواند عاديتر تبليغ
شديدًا ّ
کند و جوانمردانهتر به ميدا ن آيد و در اين صفين کارزار
زيادهخواهيوپولپرس��تي،الاقلديوانس��عديوحافظ
و فردوس��ي را بر س��ر ني��زه نگذارد؟ و اگ��ر آن حضرت
بانکدار را اين مقدار نميرسد که به چنين نفايسي انديشه
بسوزاند ،آيا دستگاه تبليغ فراگير رسانهاي نيز اين مقدار
کفايت و نظارت را شايس��ته نميداند؟ و آيا اصولًا مجمع
نظارت بر اين دس��تگاه محترم و پر تالش ،پاس��داري و
حرمتبان��ي ذخاير و ادبيات فارس��ي در مقابل اينگونه
ابزارها را از حيطه وظايف خود حذف کردهاست؟ بحث
شيرين(!) آموزش��گاههاي کنکورفروشي و توليد علم(!)
س��خني اس��ت که مکتوبي مج ّزا ميطلبد .در آن مکتوب
ش��ايد نگاشته شود که در اين ترکتازي ،چگونه همه علم
و دان��ش و معرف��ت در ميان دانشآم��وزان ما به مذبح
س��طحيگرايي و حل المس��ائل خواني رفتهاست و بر سر
روحي��ه دانشآموزي ،معرفتطلبي ،کاوش��گري ،حل
مسأله و تعميق در دانش و علم در ميان دبيرستانيها چه
آمده و چهها که نخواهد آمد! ليک در اين باقيمانده مجال
ميخواهم بزرگواراني را که بر س��ر پارهاي اس��تفادههاي
ابزاري ،س��خت حس��اس و متعصب و غيرتمندند(!) ،نيز
ب��هحساس��يتودغدغهورزيدراينام��رفراخوانمکه
׳׳درخت تو׳׳ در شعر ناصرخسرو قبادياني بسيار پاکيزهتر
و ׳׳پربار׳׳تر از آن است که بخواهد هزينه رونق بيشتر در
׳׳علمفروش��ي׳׳ پارهاي دکانهاي کنکور ش��ود .آ ن ׳׳جام
جهاننما׳׳ و آن ׳׳سلطاني جم׳׳ را نيز درگاه ادب و ادبيات،
فراتر و باالتر از آن اس��ت که بخواهد س��ر از ناودان تنگ
اما پر قيل و قال س��ودهاي عليالحس��اب بانکي در آورد
و مفهوم��ي نفيس و ارزش��مند ،خرج آتش توپخانه ربح و
ربا و ش��بههناکي در سودآوري و سوداگري شود .به کجا
ميرويم؟ تا کجا خط قرمزها را ميشکنيم؟ دير نباشد که
مثنوي موالنا و خمسه نظامي و هفت اورنگ جامي نيز در
خدمت فروش بيشتر پودر رختشويي و پوشک دوجداره
و برنج دم س��ياه از نوع اس��تخواني و غيراس��تخوانياش
درآيد!!
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كاول

را نميت��وان از نظ��ر دور كرد كه ت��ا زماني كه اين
شركتها در اختيار دولتها هستند و نظارتهاي سنتي
بر آنها اعمال ميش��ود ،همچنان سوءاس��تفادهها و
فروش ׳׳پس��تها׳׳ ادامه خواهد داش��ت ،هر چند در
دورهاي ش��ايد كاهشي هم داشته باشند .پس وزير
جديد اگر واقعًا از چنين اخباري آش��فته ميشوند،
از امروز بايد به دنبال راهي باش��ند تا س��ايه دولت
از س��ازمان تامين اجتماعي كن��ار رود و اين صدها
ش��ركت به دست بخش خصوصي بيفتند و تنها در
آن روز اس��ت كه وزير ميتواند مطمئن باش��د ،در
بخش خصوصي ،كسي حاضر نيست براي شركتي
كه خود ،مالك آن اس��ت ،رشوه براي فروش پست
خود دهد يا كس��اني را به كار گمارد كه تخصص و
تجرب��هاي ندارند و تنها براي گرفتن حقوق به آنها
مراجعه ميكنند.

جام جم و خون دل

			
زندگی در گذر است ،بروید و دلیری کنید پیش از آنکه بمیرید

مشغول باشد ،چگونه ميتواند راه حلي براي فرار از
مشكل باشد؟ در حاليكه اگر شخصي بر اين صندلي
مديريت مينشس��ت كه داراي ويژگيهاي باال بود،
ولي براي مثال تنها روزي  9ساعت در محل كارش
حاضر بود ،حتمًا اين  9س��اعت بسيار بيشتر از آن
 14ساعت براي مهار شرايط نامطبوع كنوني ،مفيد
بود.اين جمالت را بيش��ك رئيسجمهور محترم
اي��ران هم ميدانند و چنين نظري دارند ،ولي اينكه
در مقابل نمايندگان مردم و در جلس��ه س��نجش
ق��درت و صالحيت  4نف��ر از مهمتري��ن مديران
كش��ور،مهمترين هش��دار ب��ه وزراي خويش را،
هشدار در خصوص باال بردن تعداد ساعات كاري
خود قرار ميدهد ،هيچ خبر خوبي نيس��ت ،چرا كه
در كمال تاس��ف چنين به نظر ميرسد كه گوينده
اين جم�لات در نظر دارد به ش��نونده القا كند كه
اگر كسي  14ساعت و بيشتر در محيط كارش بود،
ديگر نميتوان از او انتظار بيشتري داشت چرا كه از
تمام تفريحات و استراحت و خانواده خود ،گذشته و
تمام ساعات روزانهاش را به مردم اختصاص داده
است.اما هيچ كم نيستند مديراني كه هر چه بيشتر
در محيط كار خود ميمانند ،تصميمات غلط و سواد
و تجربه اندكشان باعث ميشود،عملكرد سازمان
هر لحظه بيشتر در سراشيبي سقوط قرار بگيرد!

مکتوب هفته

دكتر محمدعلي فياضبخش

