سال بیستوچهارم شماره 6781
چهارشنبه  26اردیبهشت 1397

www.iran-newspaper.com
editorial@iran-newspaper.com

طرح از طاهر شعبانی

داستان اینکه «چه شد آب تمام شد»

قطره قطره آب می شویم از خشکسالی
دکتر جبار رحمانی

هیأت علمی پژوهشکده
مطالعات فرهنگی و اجتماعی

طبق پیشبینیها و بررسیهای علمی،
ایران وارد برههای از خشکســالی شــده
اســت که حداقل ســه دهه طول خواهد
کشــید و اکنــون در هشــتمین ســال این
دوره خشکسالی هســتیم .عالوه بر این
وضعیــت بغرنــج طبیعــی ،عوامــل
انســانی و اجتماعی مزید بر علت شده
و این وضعیت طبیعی را به یک بحران
بدل کرد ه است.

متخصصــان ســالها اســت کــه
ط زیســت و کمبــود آب
بحــران محیــ 
را فریــاد میزننــد ولــی در نظامهــای
سیاستگذاری ،در بر همان پاشنه قبلی
میچرخــد .نهایتــاً راهکارهــای فنــی و
مهندســی برای انتقــال آب از نقطهای
بــه نقطــهای دیگر یا اســتفاده ناقص و
گاه ناکارآمــد از تکنولوژیهــای نویــن
هم ســبب شــده نه تنها این راهکارها،

کاربــردی مســکنگونه داشــته باشــند،
بلکه بتدریج تمام ایران در بحران آب
غــرق شــود .حال پرســش اینجا اســت
کــه چرا ایــن رویــه غلــط در مواجهه با
بحران آب تداوم دارد.
مســأله کمبود آب و بحرانهای زیست
محیطــی در ایــران ،یــک بحــران در
ســطح آگاهــی و اطالعــات و دانــش
نیســت .مســأله ایــن نیســت کــه مــا از

عکس :ایران

تأملی بر فلسفه «ماه مغفرت و تقدیرات»

سجاده ثنا
دکتر یحیی یثربی

استاد فلسفه و مطالعات قرآنی

«رمضان» از ماههایی است
کــه در آن زمینه برای رشــد
فضایــل معنــوی و تعالــی
روحــی بیشــتر فراهــم شــده اســت.
چنانکه بهار ،فصل رشد گیاهان است،
رمضان نیز ،ماه رشــد معنویت انسان
است.
از دیربــاز ،انبیــا و اولیــا ،مــردم را بــه
اهمیــت ایــن مــاه توجــه داده بودنــد.
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حتــی ،مشــرکان مکــه بــه خاطــر
همســایگی بــا پیروان ادیــان توحیدی،
بــه اهمیت رمضــان پــی بــرده بودند.
رســول خــدا(ص) نیز در مــاه رمضان،
حال و هوای دیگری داشت و در همین
ماه بــود که در اثر تعالی و تکامل الزم،
بهعنــوان پیامبــر خاتم برگزیده شــد و
نــزول قــرآن کریــم هم بــا وحــی الهی
آغاز شد.

مــاه مبــارک رمضــان ،مــاه
فیض و رحمت حق است و
انســانها در ایــن مــاه ،بــا
تصفیــه باطــن بــه تعالــی و پیشــرفت
معنــوی دســت مییابنــد .بنابرایــن،
آمادگــی بیشــتری بــرای درک و فهــم
وحــی پیــدا میکننــد (واقعــه .)79 :به
همین دلیل ،تالوت قرآن کریم در ماه
رمضــان ،نباید بدون توجه به معانی و
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آموزههای آن باشــد .ما وقتــی از قرآن
بهرهمند میشویم که به آموزههای آن
گوش جان بسپاریم.
قــرآن از مــا میخواهــد تــا در مرحلــه
تالوت متوقف نشــویم و بهــره ما از آن
تنها زمزم ه تالوت نباشــد (بقره.)78 :
برای مردمی که دارای کتاب آســمانی
هســتند ،خطــر جــدی آن اســت کــه از
آموزههــای کتــاب آســمانی بــه خاطــر

مشــکل و بحــران پیــشرو اطالعاتــی
نداریم .امــروزه هرکس از خشکســالی
مطلع اســت و میلیونها نفر هم دارند
هزینههــای آن را میپردازند ،اما اراده
جمعــی و نظــم امــور و گفتمانهــای
سیاســتگذار ،در عمــل بیتوجــه و
منفعالنــه بــا ایــن بحــران برخــورد
میکنند.
مقــاالت و گفتارهــای بســیاری از
اســتادانی چــون مرتضــی فرهــادی،
باســتانی پاریــزی ،پرویــز کردوانــی،
جواد صفینــژاد و ...درباره بحران آب
خواندهایــم ،اما همانند بســیاری دیگر
از حرفهــای حســاب ،نه تنها شــنیده
نشــدند ،بلکه گاه به مسخره نیز گرفته
شدند .به همین سبب به نظر میرسد،
پرسش از چرایی واکنش درست /غلط
جامعــه ایرانــی و نظام سیاســتگذاری
آن به مســأله آب و بحــران طبیعت را
بایــد در ســاختارهای بنیادیــن زندگــی
ایرانیــان و نظــام سیاســتگذاری آن در
نیم قرن اخیر و چه بســا پیشــتر جست
کــه از یکســو «اقتصــاد سیاســی» را
دربرمیگیــرد و از ســوی دیگــر ،در
فردیتریــن ســطح کنشــگران منفــرد
وجود دارد .در اقتصاد سیاسی تکیه ما
بیشــتر بر دو منبع طبیعی و خدادادی
«نفت» و «کشاورزی» بود.
در یک تقســیمکار نانوشته« ،نفت» به
حکومت رسید و «کشاورزی» به مردم؛
در نتیجــه هــر کدام بــا «خامخــواری»
روزگار را ســپری کردنــد .در ایــن میانه،
جامعه به دو گروه بزرگ تقســیم شد؛
گروهی وابســته به دولت /حکومت که
هــر روز بزرگتر میشــد و گروهــی که به
کشــاورزی وابســته بود؛ البته گروه سوم
نیز اقلیتی بودند در مشاغل حاشیهای
یا در مشاغل خدماتی که برای دو گروه
اصلی کار میکردند.
هرچنــد کشــاورزان ســابقهای  8الــی
 ۱۰هــزار ســاله دارنــد ،امــا ایــن نســخه
جهشیافتــه از کشــاورزی در ایــران
معاصــر ،نــه تنهــا از کشــاورزی ســنتی
متفاوت اســت ،بلکه هرقدر کشــاورزی
ســنتی «عقالنیــت محیــط شــناختی»
عمیقی داشــت ،این کشــاورزی جدید،
مبتنی بر الگوهای غلط و مخرب بود.
بههمیــن دلیــل هــر روز ایــن گروههای
وابســته بــه رانــت آب /نفــت رشــد
بیشــتری کردنــد :از طریــق اســتخدام
بیرویــه و غیرعقالنی نهادهای دولتی
و مجوزهــای بیرویــه و نادیدهانــگاری
وســیع برای چاههای غیرقانونی .باقی
اقتصــاد هــم از طریــق ایــن دو شــیوه
میتوانست ارتزاق کند.
اگر کارگزاران ،با قطــع درآمد نفت دچار
تزلــزل میشــوند ،مــردم با قطــع منابع
آب دچــار بحــران میشــوند؛ چــون هــر
دوی آنــان یــک اقتصــاد بــادآورده (بــه
تعبیر اســتاد مرتضی فرهادی) را مبنای
زندگــی و حیــات خــود قــرار دادهانــد.
آنچه توســط متخصصــان مختلف ذیل

عنوان «نوکیســگی» مطرح شــده ،نوعی
موقعیت رفاه ناشی از غارت منابع است؛
نه ناشی از تولید .در عمل آنچه رخ داده،
آن اســت که تولید به معنــای واقعی رخ
نمیدهد؛ ثروت ،ناشی از «خامفروشی»
و «توزیع رانتی» آن است و این منطق ،ما
را به هرچه بیشتر «ازجیب خود خوردن»
تشویق کرده است.
چنیــن فضایــی از اقتصــاد سیاســی،

بــا نســلی وســیع از نوکیســگی و ثــروت
بیرنــج و گســترش ایــده زندگــی بــا
عیــش و عشــرت ،نیازمنــد فضایــی
بــود کــه بتوانــد مصــرف نمایشــی و
تجملــی خود را نشــان دهــد .برای این
طبقــه جدیــد رانتی مســأله اصلی این
بــود کــه حداقــل در داخــل کشــور باید
فضایــی بــرای لذت داشــت .به همین
دلیــل یکــی از مهمتریــن پیامدهــای

اقتصادهای بادآورده ،رشــد ویالسازی
شــد .ویالســازی لزومــاً بــه معنــای
ساختمانســازی نیســت ،زیــرا داللــت
ویال برای ما ،ترکیبی است از ساختمان
و بــاغ .ویالســازی شــکل متمرکــز و
نمادیــن از مصــرف نمایشــی ایرانیان
بود :بریز و بپــاش در مصرف به اتکای
پولهای ناشی از خام فروشی.
در ایــن فضــا بــود کــه مســأله لــذت و
مصرف تجملی و نمایشی با دستکاری
افسارگسیخته طبیعت پیوندی دوباره
یافت .نوکیســگی ،فقدان سیاستهای
فرهنگــی و غفلــت از ضرورتهــای
بقــا در محیــط فرهنگــی ،در نهایــت
در پیونــدی نامبــارک ،هــم در منشــأ
ثــروت بیرنــج و در مصــرف بیرویــه
ایــن ثــروت بــادآورده ،چرخــه اقتصاد
بــادآورده را تکمیــل میکــرد .لذا تتمه
منابع طبیعــی باقیمانده ،صرف لذت
و تفریح و مصرف تجملی شد.
بهعبارت دیگر ،اقتصاد سیاســی رانتی،
منــش و الگوهــای فرهنگــی متناســب
خــود را نیز ایجــاد کرده اســت .بویژه در
شــرایطی که راههای مشــروع و معقول
ارتقــای منزلتــی و طبقاتــی در جامعــه
مــا چندان امــکان و رواج ندارند ،عمده
ارتقــای منزلتــی و طبقاتــی در همیــن
فضای مســموم اقتصــاد بــادآورده رخ
میدهنــد کــه در نهایــت «نوکیســگی»
نه تنهــا یک پدیــده اقتصــادی ،که یک
امر روانشــناختی ،فرهنگــی و اجتماعی
و سیاســی نیــز هســت .گردونــهای از
شخصیت نوکیســه که در سطح ادراکی
و شــناختی ،طبیعت و منابع طبیعی را
بیپایان میداند ،الگوهای ارتباطی نیز
مبتنی بر استثمار بیرویه منابع طبیعی
اســت .در نتیجــه در ســطح انگیزشــی
و عاطفــی ،تمایل شــدیدی بــه حداکثر
بهرهبرداری و لذت از این منابع را دارد،
نوعی شــهوت افسارگســیخته در جمع
مال ،کســب لذت و میل عمیق به رشد
جهشــی ،به قول معروف ،ره صد ساله
را یک شبه پیمودن.
نمیتــوان راهحــل را صرفــاً در
ســاختارهای سیاســی جســت؛ بلکــه
بهطــور همزمــان بایــد ســاختارها،
کارگزاران و کنشــگران کوچــه و خیابان
هم در حل این بحران همراه و همدل
شــوند .جامعه باید به فکر نجات خود
باشــد ،هرچند قطعاً آخریــن نقطهای
کــه حرکــت میکنــد ،سیاســتگذاران
خواهند بود .لذا مردم باید آغازگر این
حرکت و مهمتر از همه توســعهدهنده
آن باشــند تا تمام بخشهــای جامعه
بــه حرکــت درآینــد و هرکــس بایــد در
حــد وســع خــود در محیــط خــود و در
خودش اصالح را شروع کند ،تا اسراف
واقعی و اســراف مجازی منابع و ثروت
خــدادادی این مملکت را مانع شــود و
راهی به ســوی اصالح ملی جامعه باز
کند .منجــی جامعه ما در بحران پیش
رو ،تک تک مردم هستند.

قداســت آن کتــاب فاصلــه بگیرنــد
و کتــاب آســمانی خــود را بــه قصــد
آموختــن مطالب آن ،مــورد مطالعه و
دقــت قرار ندهند؛ بلکــه تنها به تالوت
آن بــرای تقــرب به خدا اکتفــا نمایند و
بر آن کوشــند که قواعد تالوت را خوب
یاد بگیرند تا بتوانند روخوانی درســتی
از قرآن داشته باشند.
هماکنــون اگــر جامعــه اســامی را در
نظر بگیریم ،میبینیــم که تقریباً همه
مــردم ،جز اندک افرادی تنها با تالوت
قــرآن درگیرنــد؛ تــاوت بــرای ثــواب،
مخصوصــاً در مــاه مبــارک رمضــان یا
شــب و روز جمعــ ه و نیــز قرائتهــای
صوتــی ،حفــظ ،تجوید ،منظــوم کردن
قــرآن ،مطال کردن قــرآن یا تالوت این
کتــاب آســمانی در مجالــس ترحیــم،
اغلب به این مسیر میروند.
ناگفته پیدا اســت که چنیــن درگیری با
قــرآن اگرچه ثــواب دارد ،اما انســان را
از رســیدن بــه هدف قــرآن بازمیدارد.
هــدف قــرآن «راهنمایــی» اســت و اگر
انســان ،قرآن را برای آموزش نخواند و
مورد مطالعه و دقت قرار ندهد ،از این
راهنمایی بهرهمند نخواهد شد.
بنابراین ،در صورتی که کار و کوشش ما
متوجه فهــم قرآن و آموختــن از قرآن
نشــود ،چندان ســودمند نخواهــد بود؛
حتی اگر همه قرآن را از حفظ بخوانیم
و زیباترین صداهــا را در خواندن قرآن
داشته باشــیم ،یا به زیباترین تالوتها
و ترتیلهــا ســالها گــوش فرادهیــم و
نیــز قــرآن را بــا حجمهــای گوناگــون و
آرایشهــای شــگفتانگیز در منــزل

خــود داشــته باشــیم؛ اینهــا مشــکل ما
را نمیگشــایند ،مشــکل مــا تنهــا بــا
«آموختن از قرآن» حل میشود.
بنابراین ،باید بکوشــیم با زبان روشــن
و صمیمــی قــرآن انــس بگیریــم ،در
معانــی آن دقــت کنیم و بارهــا و بارها
آیاتــش را مــورد تدبــر و دقــت قــرار
بدهیــم تا از قــرآن چیزی یــاد بگیریم.
بدون شــک ،هرچه تفکر درستتر و با
دقت بیشــتری به کار ببریم ،نکتههای
بیشــتری میآموزیــم ،بیشــتر هدایــت
میشــویم و از ایــن ذخیــره بــزرگ و
ســرمایه و منبع بیکران بیشتر بهرهمند
میگردیم.
فلســفه ماه مبارک رمضان
همــان اســت کــه در قــرآن
کریــم ،بهعنــوان «تقــوا» به
کار بــرده شــده اســت .پیش از اســام،
انســانها متوجه شدند که بهتر از آنکه
هســتند ،میتوانند باشــند و خیلی زود
هم پی بردند که آنچه ما را از انسانیت
باز میدارد ،غرایز و تمایالت ما اســت.
بنابرایــن ،اگــر انســان بتوانــد بــر غرایز
خــود متمرکــز شــود ،میتوانــد انســان
برجستهای باشد.
رمضــان یــک مرحله تمرینی اســت تا
انســان بتوانــد بر غرایز خــود فائق آید.
در ایــن شــرایط ،انســان عمــاً تمریــن
میکنــد که تســلیم غریــزه نشــود .تقوا
هــم همین اســت .در ترجمــهای که از
قرآن کریم داشتم« ،تقوا» را به «پروا»
ترجمه کــردهام؛ پروا ،یعنی انســان در
برابر هوی و هوس خود ،نوعی نگرانی
داشته باشد.

بیگــدار خــود را بــه آب نزنــد و خــود
را تســلیم محــض هــوی و هــوس و
غرایــزش نکنــد .ایــن «فلســفه مــاه
رمضان» و اساساً «فلسفه دین اسالم»
است.
حــال ایــن پرســش مطــرح
میشــود کــه بــا وجــود
آیینهایــی چون رمضان که
اساســیترین فلســفه آن «تقــوا» و
«حفظ انسانیت انسان» است ،چرا در
جامعــه شــاهد برخــی بداخالقیهــا و
نــزول ارزشهای اخالقی هســتیم؟ به
تعبیــری ،جامعــهای کــه از چنیــن
پشتوانه دینی برخوردار است ،چرا باید
با آسیبهای اخالقی مواجه باشد؟
معتقــدم کــه مــا الگوهــای مناســب
اخالقی را در جامعه پرورش ندادهایم
و چنــدان روی شــخصیتهای اخالقی
فرهنگمــان کار نکردهایــم .ایــن در
حالــی اســت کــه در زمینههــای دیگــر
همچــون ورزش ،هنــر و ...بــه شــکل
جامع و مبســوطی الگوسازی کردهایم.
بنابرایــن ،الگوهــای اخالقــی شــناخته
شــدهای نداریــم .بعــد از انقــاب باید
بیــش از هــر چیــز در فکــر الگوهــای
اخالقــی میبودیم ،چراکه اساســاً یکی
از دغدغههــای مــا در جریــان انقالب،
احیای همین ارزشهای اخالقی بود.
عامــل دیگــری کــه بســتری
بــرای کمرنــگ شــدن
ارزشهــای اخالقــی در
جامعه شــد ،این بود کــه ما دینداری را
رســمیت شــغلی بخشــیدیم .ایــن در
حالــی اســت کــه «دینــداری» و

«پرهیزگاری» که فلســفه مــاه رمضان
نیــز هســت ،بــرای یــک عالــم دینــی،
رسالتی دینی و اجتماعی است ،نه یک
شــغل و منبعــی بــرای درآمــد .مــا
متأســفانه اســتاد معارف را اســتخدام
کردیم تــا درس معــارف بدهد.بهنظر
میرســد که دینداری نیز در ادامه سایر
ســاحتهای جامعه اعــم از علم ،هنر
و ...وجهی کاالیی به خود گرفته است و
ایــن امر یکــی از جدیتریــن عوامل در
کمرنــگ شــدن ارزشهــای اخالقــی
جامعه است.
مــورد دیگــر کــه بــه نــزول
ارزشهــای اخالقــی در
جامعــه انجامیــده اســت،
نداشــتن برخورد مناســب با متخلفان
بــزرگ اســت .واقعیــت ایــن اســت که
اجرای حدود اسالمی و امر به معروف
و نهــی از منکــر در جامعه ما بدرســتی
انجام نمیگیرد .عدم توجه به این امر
و نبــود برخوردهــای مناســب ،زمینــه
بیاخالقیهای بعدی را فراهم کرده و
بتدریــج شــهروندان را نیــز نســبت بــه
داشــتن اخالق اجتماعی و شهروندی،
بیتفــاوت کرده اســت .اینهــا از جمله
مســائلی اســت کــه بــه کمرنگ شــدن
ارزشهــای اخالقــی در جامعــه
میانجامــد و بــه نظــر میرســد یکی از
اساســیترین بحرانهای انســان امروز
همین افول ارزشهای اخالقی اســت.
از این رو ،در این فضا است که اهمیت
«رمضان» برجسته میشود و بهعنوان
تمرینی برای فائق آمدن بر غرایز باید
در دستورکارمان قرار گیرد.

چنین فضایی از اقتصاد سیاسی،
با نسلی وسیع از نوکیسگی و ثروت
بیرنج و گسترش ایده زندگی با
عیش و عشرت ،نیازمند فضایی
بود که بتواند مصرف نمایشی و
تجملی خود را نشان دهد .برای این
طبقه جدید رانتی مسأله اصلی این
بود که حداقل در داخل کشور باید
فضایی برای لذت داشت .به همین
دلیل یکی از مهمترین پیامدهای
اقتصادهای بادآورده ،رشد ویالسازی
شد .ویالسازی لزوماً به معنای
ساختمانسازی نیست ،زیرا داللت ویال
برای ما ،ترکیبی است از ساختمان و
باغ .ویالسازی شکل متمرکز و نمادین
از مصرف نمایشی ایرانیان بود :بریز
و بپاش در مصرف به اتکای پولهای
ناشی از خام فروشی
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