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  سازی است هشرکت درشايع ،پخش مطلب بدون بررسی

  
  حقوقدان -ميرفيضا

 اجازه ايشان و است  که باقای اميرحسين  الدن  منتشرشده آجاويد ايران نوشته ز سوی ادی مقاله مفي
   .ازنام ايشان با عنوان واعظ ياد خواھد شد ،تحريردراين  ،برعايت اختصار

که بايد نسبت به مسائل ونوشته ھای درفيس بوک نی براين توجه است تمضمون مقاله واعظ محترم مب
   .شرکت درشايعه سازی است ،بدون بررسی ،نآايميل تحقيق کرد واستفاده وپخش  و

  :ومھمتراينکه

عدم عالقه ايرانيان به کتاب ومطالعه وتحقيق اشاره درست کرده اند  ايشان درمقاله  مزبور چند جا به
گاھی ايرانيان آورده اند که چراپس ازگذشت دوقرن تالشھا برای بيداری وآاين موضوع را بميان  ،وبعد

 را رااينگونه پاسخ چ خودشان ان بشوندبدون اينکه منتظرپاسخ سوالش وتاثير قابل توجھی نداشته است 
  .ندداده ا

پاسخ راميتوان دررژيم ھای استبدادی که ھمواره سدی بازدارنده دربرابرتغيير وتحول بوده اند يافت <
وظاھرسازی ، منافع شخصی بجای منافع اجتماعی ودروغ ، فردپرستی بجای وطن پرستیدراستبداد

  >ه استموزش مقامی واالومکانی ارزشمند دراين ديار نداشتآ، يادگيری وو............ ودرنتيجه

  )مقاله ايشان ٨تا  ۵ازرديفھای (                                                                                  

ناشی ازرژيم ھای  رابه فرھنگ وخواندن وتحقيق کردن مقاله مزبور که علت بی عالقه بودن ايرانيان 
 وخودداری از نکه واعظ محترم وعظ مفصلی درباره لزوم تحقيقآ استبدادی دانست مرا متوجه ساخت با

 صيه ھای خودشاننقل موضوعات نادرست کرده اند ولی متاسفانه خودشان درھمين مقاله نتوانسته اند تو
  .بکارببدند را 

  وامـــــا بعد 

ھرنظام اجتماعی نوعی کاربرد گفته است < )١٨٢۵-١٧۶٠فرانسوی (سيمون جامعه شناس معروف سن 
  >فلسفی است
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, متوقف برفلسفه ای حاکم برھرجامعه ای            ِ نظم اجتماعی   ؛اين است که ه شناسعجام ن آمفھوم کلی بيان 
ويابه عبارت ديگرکيفيت رفتاری وباوری وفرھنگی  ھرجامعه  .ن جامعه حکومت کرده وميکندآ است که بر

   .ن جامعه حکمفرماستآ دررابطه مستقيم با اعتقادی دارد که بر

   :نھرو قائد ھندوستان  گفته است

. اغلب درتاريخ ميبينيم که مذھب نھا درتاريخ جھان نقش بزرگی اجراکرده اندآبنيان گذاران مذاھب و«
ھرچند برای تکامل ما وبھترساختن ما ونجيبانه ترشدن رفتارمابوده است ولی عمال مردم رابصورت 

نگاه  تيرگی در نان راآ، اغلب وردآ. بجای اينکه درمردم روشن بينی به وجود ورده استآحيوانات در
اغلب موجب تنگ نظری وکوته نظری  ،ايجاد کند نھاآدر وسعت ذھن وفکر اينکه ، بجایداشته است

  )نگاھی بتاريخ جھان(                                                       »وتحمل نکردن ديگران شده است

  :ھانری مندراس جامعه شناس فرانسوی عقيده دارد

  .>مھم است عقيده حاکم برجامعه ،حرفھا وخواستھای مردم اھميت ندارد<

سربلند باشد که نقش اسالم خاصه  ،شھود مزبور به اين تحرير دعوت شدند تا تحريردربيان اين حقيقت
واين عقب ماندگی  ب ماندگی ملتھای مسلمان داشته استمذھب تشيع نقش قاطع وبدون مزاحمت درعق

   .مع اسالمی شمولی عام برتمامی پديده ھای اجتماعی دارددرتمام شئون جوا

 منتشرشد که تاثير > ازانتشارات سنگربازدارنده ینيرورساله ای تحت عنوان < ١٣۶۴مرداد سال ا رد
  :ی زير مورد بحث ونقد قرارداده استبازدارنگی اسالم را درپديده ھای اجتماع

درتسلط  –دررضايت عمومی  -درفقر -درکاروفعاليت –تاثيرنيروی بازدارنده اسالمی درروحيه ملی 
ھن درمي -درتمدن وپيشرفت کشور –درامرقضا وعدالت گستری  –دمکراسی  در –نگ درفرھ –بيگانگان 

 – ۵٧بمناسبت شورش  ،درارتش شاھنشاھی -مفھوم عدالت وبرابری در –ناسيوناليسم  در –پرستی 
توضيح  با مده وآن انيروی بازدارنده اسالم به مي                                 ِ نقش شاھان پھلوی درمقاومت درمقابل   ،ودرپايان

   .پايان يافته است رساله  ،برنيروی بازدارندهدوران شاھنشاھی  کاميابی ھای

خدمات  كه ارجگذار انينآ اين رساله مفتخربه تقديم است به حضورن نوشته شده <آمقدمه  در
لت مي مزادي حقيقي آياراني كه به ريامهر هستند وبه ايرانآ، محمد رضاشاه پهلوي شاهنشاه ايران

ناسند ، تا درد رابشراي عظمت ايران وسعادت وترقي ملت ميباشندجستجوگري پرتالش ب انديشند و
  )٢صفحه (                                                                           .>ن برخيزندآوبه درمان 

                                                                                

 هن به فرھنگ اسالمی اختصاص داده شدآدرفرھنگ ايرانی وتبديل  ن رساله بخشی به تاثير اسالمآ در
قدرت بينائی الزم رابرای الاقل برای بنده است که  ،ن به اين تحرير کاردشواریآاست که انتقال تمامی 

   .استفاده ازنوشته ھای نسبتا ريز رساله را ندارد
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مان برايگان ارسال ونسخه ای ھم درکتابخانه ازجمله ن زآرساله مزبور برای عموم مشترکين سنگر 
   .ن موجود استآگره قسمت خاورميانه کتابخانه کن

  فرهنگ كتابخواني 

  .نکته برجسته دراليحه واعظ محترم گاليه ازاين است که ايرانيان فرھنگ کتابخوانی ندارند

  .باورواعتقاد حاکم برجامعه ايرانی تشکيل دھنده فرھنگ جامعه است ،بنابرتعاريف وابسته به فرھنگ

  .به قھروغلبه عوض کرده اندودشان  را بافرھنگ اسالمی ايرانيان باقبول اسالم فرھنگ ملی خ

ھنگ ولی فر وھمزيستی با فرھنگھای ديگراستخصوصيات فرھنگ ايرانی ويافرھنگ ملی تحول وتکامل 
   .، ثابت وتحول ناپذيرميباشداسالمی دگم

   :قابل تعريف کردن است ،فرھنگ اسالمی برسه رکن ويا عنصر

   .که اصول دين توحيد ونبوت ومعاد ناميده ميشودباورھای مربوط به خدا  - عنصراول

   .احصاء کرده وثابت است را نھاآن آارزشھای خوب وبد است که قر– عنصردوم

   .نھاراھم مقيد ومقرر ساخته استآن آرفتاروتکاليف مسلمانان است که قر - عنصرسوم

سال ديگرھمان ان ھزار رچنانکه می بينيد ھرسه عنصرفرھنگ اسالمی ثابت وبدون تحول وتکامل تا ھز
   .بوده وخواھد بود

است درفرھنگ اسالمی مفھومی دارد که بکلی نھا که ازتبعات فرھنگ آ، تتبع وامثال ، تحقيقکتاب خوانی
   .با معنای فرھنگ درعلم لغت ودنيای متمدن تفاوت دارد

فرھنگ فرھنگ اسالمی افزايش دانش مسلمانان را فقط انحصارا درحول وحوش اسالم ومذھب ميداند 

ن را جامع جميع علوم وفنون ميداند واگررستگاری وفالحی برای افراد بشرمنظورباشد درھمان آاسالمی قر
  .)يه قران استآ(  .ن يافت ميشود وبسآقر

واين بدان معناست که ھرچه زيرسايه دين نيست فرھنگ  ؛مده استآن به معنای دين آاساسا فرھنگ درقر
عالی ترين مدارج  ،ستتاب ھای شريعتی ھرچه خوانده شود اسالمی نين وکآبغيرازخواندن قر ،ھم نيست

وامثال  مور رختخواب، اداب معامالت ومرگ وارث وعباداتآ زتشيع خواندن فقه است که ا علمی دراسالم
انتخاب کند  سرنوشت   تاريخ اسالم نشان ميدھد که ھرکس خواست راه تحقيق وتتبع را ،موزش داردآنھا آ

   .ابن مقفع را يافت

داشت که درچنين جوامعی که فرھنگ اسالمی حاکم بررسم ورسوم مردم است  انتظار انچگونه ميتو
   .کتابخوانی جای توجھی داشته باشد

اين مختصر بدان سبب تصديع شد که واعظ محترم متوجه شوند که عدم عالقه ايرانيان به خواندن کتاب 
   .حاکم برجامعه دارد نگ اسالمیارتباط مستقيم به فرھندارد بلکه  حکومتتحقيق ارتباطی به  و
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 سال اخير که واعظ اشاره کرده است نيست بلکه از ٢٠٠ور مربوط به آک وخجلت نقيصه بزرواين 
   .ه استابتدای تسلط اسالم برملت ايران برفرھنگ اصيل ايرانی غالب گرديد

ومتھای وجود حک حکومت در اسالم استبدادی است نه دمکراسیاين توجه نيز تقديم شدنی است که 
ودرجوامع غيراسالمی است که  ؛ن استآحکم قر ع اسالمی ناشی ازفرھنگ اسالمی واستبدادی درجوام
   .مبعوث فرھنگ نيست ،حکومت استبدادی

ممکن است درفرصتی اضافی موضوع انتشار اخبار که مورد توصيه واعظ محترم است  ،شايد ضعيف با
  .يدآنيزبوده است باتفاق بحثی به ميان 

     

  

 


