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یادداشت
روز خبرنگار و یک تکلیف مهم

سیدهادی فیاضی
هر سال ،مناسبت «روز
خبرنگار» در هفدهمین روز
مرداد که فرا می رسد ،فرصتی
است تا در کنار تکریم ها و
تهنیت ها که امری شایسته
است ،جامعه خبرنگاری کشور
کارکردهایش را بازنگری کند
و از خود بپرسد که چه قدر در
انجام وظایف حرفه ای اش توفیق داشته است؟
این روز که به واقع ،نکوداشت شهید عزیز ،محمود صارمی
است ،امسال با عاشورای حسینی همزمان شد .از منظر اطالع
رسانی ،آنچه بر شهیدان دشت نینوا گذشت ،هرگز به امروز و
به دست ما نمی رسید ،اگر «بزرگ خبررسان عاشورا» ،حضرت
زینبسالم اهلل علیها شرح حالی را که بر سر فرزندان و نوادگان
پیامبر و یاران رفت ،منزل به منزل ،روایت نمی کرد.
اما روایتگری در قیام عاشورا به اطالع رسانی ،محدود و منحصر
نشد و فراتر از آن ،به افشای ستم ستمکاران و فساد دستگاه
ظلم و جور پرداخت و مردم زمانه را امر به معروف و نهی از
منکر کرد.
همین اصل می تواند بهترین پارادایم و الگوی کاری برای
خبرنگار ایرانی باشد.
هرچند در تعاریف کالسیک ،رسانه را چرخ چهارم دموکراسی
می نامند و خبرنگاران را دارای مسئولیت نقد اجتماعی می
دانند تا ناظر بر اجرای درست قانون و ارزش های جامعه باشند،
اما خبرنگار ایرانی می تواند ،تکلیف «امر به معروف و نهی از
منکر» را نیز که ریشه در باورهای ناب دینی و عاشورایی دارد،
در راس وظایف خود قرار دهد.
امر به معروف و نهی از منکر ،فراتر و عمیق تر از مسئولیت
نقد اجتماعی است که اگر فهمیده و رعایت شود ،رنگ و بوی
دیگری به کار حرفه ای می دهد .پیامد این نگرش و باور برای
خبرنگار ایرانی این است که هدف ،هرگز وسیله را توجیه نمی
کند.
او افشاگری رسانه ای و نقد قدرت را با هدف انتقام جویی
یا برای افزایش مخاطب و شمارگان رسانه و با دستاویزهای
غیراخالقی انجام نمی دهد و اصالح کردن رفتار مردم و شیوه
حکمرانی مسئوالن را برای خشنودی خداوند پیگیری می کند.
بنابراین اگر بخواهیم ،اصل «امر به معروف و نهی از منکر» به
شکل سازمان یافته و در اجتماعی ترین شکل ممکن ،در جامعه
ما رایج و فراگیر شود ،چاره ای نداریم ،جز اینکه مسئوالن به
خبرنگاران و رسانه ها جایگاه قانونی و منزلت شایسته بدهند و
سدها و موانع عرفی و سلیقه ای را که در مسیر احیای «امر به
معروف و نهی از منکر» اجتماعی دارند ،از سر راهشان بردارند
تا جامعه اخالقی ،سالم و بهتری را رقم بزنیم.

ما با هم دعوایمان نمیشود

رضا ساکی
دکتر محمد فاضلی در کتاب «ایران بر لبه تیغ» مقالهای دارد
با عنوان «ایران جامعه مسائل حل نشده».
دکتر فاضلی شرح میدهد که مشکالت در ایران یا حل
نمیشوند و یا حل میشوند اما جامعه به دالیل مختلف به
حل مسئله اعتماد نمیکند چون گرفتار بحران اعتماد و زوال
سرمایه اجتماعی است.
کتاب «مسافر سنت در هزاره سوم» نوشته محمدرضا زائری
 ۳۶۵روزنوشت درباره همین مسائل حل نشده است .روایت
مردمی گرفتار که گاه بدیهیترین حقوق شهروندی از آنها
دریغ شده است.
کتاب درباره زندگی معمولی یک آخوند در ایران امروز است.
کتاب گفتوگوهای مردم را با این روحانی در مترو و اتوبوس
و تاکسی ثبت کرده است .این ستون در روزنامه شهرآرا و در
سال  ۹۸که یکی از سالهای ملتهب ایران قرن گذشته بود
نوشته شده است.
کتاب درباره مردمی است که با هم حرف نمیزنند .درباره
جامعهای پریشان است که مردم از روی ظاهر تصمیم
میگیرند کنار چه کسی در مترو بنشینند و کنار چه کسی
ننشینند و دوقطبی از ظاهر آدمها آغاز میشود.
کتاب درباره مهمترین نیاز ایران امروز است :گفتوگو .زائری
در بخشهای زیادی از کتاب تالش کرده که نشان بدهد
حرف زدن تا چه اندازه مهم است.
جایی با یک راننده تاکسی حرف میزند و درباره آن گفتوگو
مینویسد« :نه من برای سوال او پاسخی قطعی دارم و نه
او برای پرسشهای من جوابی دارد ».زائری در این روایت
ایران امروز
بهدرستی نشان میدهد که ما در جامعه متکثر
ِ
قرار نیست در هر بحثی بر هم پیروز بشویم یا همدیگر را
قانع کنیم و یا دیگران را وارد جبهه فکری خودمان کنیم،
همین قدر که حرف بزنیم کافی است و این گفتوگو راهی
باز میکند که به سعادت جمعی میرسد.
در روایتی دیگر از یک راننده تاکسی میگوید که موسیقی
گذاشته است و به زائری میگوید« :اگر میخواهی حرفی
بزنی همین حاال سوار نشو!» و زائری جواب میدهد« :ما
با هم دعوایمان نمیشود یک کمی تو کوتاه میآیی و یک
کمی من».
این کوتاه آمدن همان احترام گذاشتن به عقیده مخالف است
و ضرورت گفتوگو.
زائری البته تالش میکند که روی خوب جامعه را نیز به
تصویر بکشد اما انگار سوژهها اغلب از جنس دیگر به تور او
خوردهاند .مثل آنجا که به نظافتچی مترو میگوید خسته
نباشی و پاسخی از یک عضو جامعه مسائل حل نشده
میشنود که« :خسته نیستم ،افسردهام».
در روزگاری که حذف کردن نام افراد و تشویق دوقطبیها ُمد
روز است؛ توجه دادن به گفتوگو و تحمل دیگری اهمیت
بسیاری دارد .گرچه همین جمله پایانی هم قطعا به مذاق
برخی خوش نخواهد آمد.
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 ۲۵زن همراه با کاروان اسیران کربال

بخش فرهنگی « -یک کاروان دل» قطعهای است برای
عرض ارادتمندی به ساحت کاروان اسرای کربال که زنده یاد
محمدعلی کریمخانی آن را اجرا کرده است.
عصر روز یازدهم محرم سال  61هجری ،عمربن سعد اهل
بیت امام حسین(ع) را به سمت کوفه حرکت داد .پس از
شهادت امام حسین(ع) و یاران وفادار آن حضرت ،عصر
عاشورا سر مقدس امام به کوفه فرستاده شد .عمر بن سعد
یازدهم محرم دستور داد که سرهای سایر شهیدان را شست
و شو داده و در میان سرکردگان سپاه خویش تقسیم کنند تا
بواسطه آنهااز عبیداهلل پاداش بگیرند.
وی بر کشته های لشکریان خود نماز خواند و آنها را دفن
کردند ،ولی بدنهای بی سر شهیدان را در آن بیابان رها کرد.
سپس دستور داد زنان ،کودکان و بازماندگان واقعه عاشورا را
بعنوان اسیر به همراه خود به کوفه ببرند .هنگام خروج آنان از
سرزمین کربال ،به خواسته اسیران و یا به دستور عمر بن سعد
جهت تازه کردن داغ اسیران و عزیز از دست دادگان ،آنان را
از کنار پیکرهای شهیدان عبور دادند .لحظه وداع بازماندگان
با بدنهای بی سر شهدا ،محشری بود .
عصر روز یازدهم اهل بیت(علیهم السالم) به سمت کوفه
حرکت و شبانه به کوفه رسیدند و آن بزرگواران داغدار و
مصیبت زده را تا صبح پشت دروازه های کوفه نگه داشتند.
در همین روز آنان را وارد شهر بزرگ کوفه کرده و جمعیت
فراوانی به دیدن اسیران آمدند ،که برخی اظهار خوشحالی و
شادمانی کرده و برخی دیگر در مظلومیت اهل بیت(ع) و در
عزای سید شهیدان ،می گریستند و ضجه می زدند .
حضرت زینب پس از واقعه عاشورا ،اثر
حسن روح االمین
 25زن مشهور همراه با کاروان اسیران کربال
در زیر با مشهورترین افراد از اسیران کاروان کربال آشنا می
شویم.
 -1ام کلثوم کبری :زینب کبری
 -2آمنه سکینه
 3ـ ام اسحاق بنت طلحة
ّ
عبیدالل
ام اسـحـاق یـا ام الحـق  )321(،فـرزند طلحة بن
است  )322(.نام او را ،عاتکه ( )323و مادرش را جرباء بنت
قسامه  ،از قبیله ی طی گفته اند)324(.
مـورخـان  ،نـام هـمـسـران او و فـرزنـدانـش را بـه
ّ
تـرتـیـب چـنـیـن نقل کرده اند:
 1ـ امـام حـسـن مـجـتـبی (ع ) .ام اسحاق  ،چهار پسر به
نام های حسن  ،حسین  ،طلحة  ،ابوبکر و یک دختر به نام
فاطمه برای امام دوم (ع ) به دنیا آورد)325(.
 2ـ امـام حـسـیـن (ع ) .ایـن بـزرگـوار ،بـنـا بـه سـفارش
برادر که هنگام شهادت به او فرمود :بـرادر! من از این زن
راضی هستم  ،نگذارید که او از خانه هایتان خارج شود)326(،
ّ
عبدالل را
با ام اسحاق ازدواج کرد و خداوند متعال  ،فاطمه و
به ایشان عنایت کرد)327(.
ّ
امـیـه ،
عـبـدالل بـن مـحـمـدبـن ابـی عـتـیـق .
3ـ
ّ
ّ
فـرزنـد عـزیـز ام اسـحـاق از عـبـدالل مـی باشد)328(.
مـنـابـع کـهـن از حـضـور یـا عـدم حـضـور ام اسـحـاق
در کـربـال و تـحـمـل مـشـقـت هـای دوران اسـارت وی
سـخـنـی نـگـفـتـه انـد ولی بـا مـطـالعـه واقـعـه ی ذیـل
مـی تـوان گـفـت  :ام اسحاق در کربال حاضر و به طور یقین
در زمره ی اسیران کربال نیز بوده است .
ام اسـحاق  ،همسر امام حسین (ع ) در روز عاشورا فرزندی
ّ
ّ
عـبدالل بن
عبدالل نامیدند .او بـه دسـت
به دنیا آورد که او را
عقبه غنوی و به قولی هانی بن ثبیت حضرمی با تیر مجروح
شد .امام حـسـین (ع ) خون او را به سوی آسمان ریخت و
خونش به زمین بازنگشت  .امام باقر (ع ) فرموده است :
اگـر قـطـره ی از ایـن خـون بـه زمـیـن مـی ریـخـت
عـذاب الهـی بـر مـردم نازل می گشت )329(.
 4ـ ام الکرام ()330
ام الکرام  ،دختر گرامی امام علی (ع ) و مادرش ام ولد
است  )331(.به گفته ی عماد زاده  ،او هـمـراه بـرادرش
سـیـدالشـهـدا (ع ) بـه کـربـال آمـد و پـس از عـاشـورا بـه
ّ
دسـت دشـمـنـان اهـل بـیـت (ع ) از کـربـال بـه کـوفـه و
سـپـس به شام به اسارت برده شد )332(.از جزئیات زندگی
و اقدامات وی در طول اسارت اطالع دیگری در دست نیست .
 5ـ اُمامه
امـامـه  ،فـرزنـد امـام عـلی (ع ) و مادرش ام ولد است
ّ
عبدالل  ،از نوادگان عبدالمطلب  ،ازدواج
 )333(.او با صلت بن

کرد و برای او دختری به نام نفیسه به دنیا آورد )334(.بـه
گـفـتـه ی عـمـادزاده  ،امامه جزو زنان حاضر در کربال بوده
و قطعا در کاروان اسیران نیز حضور داشته است )335(.
 6ـ ام جعفر
ام جـعـفـر نـامـش جـمـانـه  ،فرزند امام ا ّول شیعیان ،
و مادرش ام ولد است  )336(.بنا به گـزارشـی دیـگـر ،ام
جـمـانـه  ،نـام دو دخـتـر از فـرزنـدان امـام عـلی
جـعـفـر و ُ
(ع ) مـی باشد)337(.
وی از زنـان حـاضـر در کـربـال و از اسـیـران آن حادثه ی

خونین است  )338(.از سایر خصوصیات و جزئیات زندگی
وی اطالعی دیگری در دست نیست .
 7ـ ام الحسن بنت علی (ع )
ام الحـسـن یـا ام الحـسـیـن از فـرزنـدان امـام عـلی (ع
) اسـت  )339(.نـام وی رمله ی کبری  )340(،مـادرش
ام سـعـیـد دخـتـر عـروة بن مسعود ثقفی ( )341و بنا به
عمه ی
نقلی ام شـعـیب مخزومیه می باشد )342(.او با پسر ّ
خود ،جعدة بن هبیره ی مخزومی که از شـیـعـیـان خـاص
حـضـرت امـیر المؤ منین (ع ) و فرزند ام هانی بود ازدواج
کرد( )343و خداوند متعال شش فرزند به نام های  ،جعفر،
ّ
عبدالل  ،یحیی به وی عنایت کـرد.
علی  ،حسن  ،حارث ،
( )344ام الحـسـن  ،پـس از وفـات جـعـدة  ،بـه عـقـد
جـعـفـربـن عـقیل در آمد ولی برای او فرزندی نزاد)345(.
ّ
عبدالل بن زبیربن عوام را نیز از همسران ام الحسن
برخی
مورخین به اسارت وی تصریح
اگرچه
اند)346(.
دانسته
ّ
نکرده اند ولی بنا بر حضورش در کربال )347(،به یقین جزو
اسیران کربال نیز بوده است .
 8ـ ام خلف
نـام او در مـنـابـع کـهـن وجـود نـدارد .ولی در مـنـابـع
مـتـاءخـر نـقل شده که وی همسر مسلم بن عوسجه و
همان زنی است که در روز عاشورا پس از شهادت مسلم ،
فـرزنـدش  ،خـلف را بـه رفـتـن بـه مـیـدان نـبـرد و دفـاع
از فـرزنـد رسـول خـدا (ص ) تشویق کرد( )348و خود عصر
عاشورا به اسارت نیروهای دشمن در آمد.
ّ
عبدالل
 9ـ ام
ّ
عـبـدالل ( )349فـرزنـد امـام مـجـتـبـی (ع ) ،نـامـش ،
ام
فـاطـمـه و مـادرش ام ولد اسـت  )350(.او بـا امـام سـجـاد
(ع ) ازدواج کـرد و از وی چـهـار فـرزند به نام های امام
ّ
عبدالل متولد شد )351(.او
محمد باقر (ع ) ،حسن  ،علی و

در خاندان امام حسن (ع ) ،در صداقت و راسـتـگـویی  ،بی
نظیر و نخستین زن علویه بود که فرزند علوی (امام باقر (ع
)) به دنیا آورد)352(.
ّ
عبدالل با عموی بزرگوارش  ،امام حسین (ع ) به کربال
ام
آمد و در لباس اسارت به کوفه و شـام برده شد .در دوران
اسارت شاهد در غل و زنجیر بودن همسر (امام سجاد (ع ))،
گرسنگی و تشنگی فرزند (امام محمد باقر (ع )) و دیدن
سرهای خویشاوندان بر نیزه بود )353(.در منابع کهن و اخیر
اطالعات دیگری درباره ی نامبرده وجود ندارد.

 10ـ ام عمروبن جناده
نام او بحریه و پدرش مسعود خزرجی است  .وی در روز
عاشورا ،پس از شهادت همسرش  ،جناده  ،بـه فـرزنـد نـه یـا
یـازده سـاله ی خـود امـر کـرد بـه مـیـدان رفـتـه و مشغول
نبرد شود .وقتی عمرو به شهادت رسید ،مادر ،با خواندن رجز،
سر او را به طرف دشمن انـداخـت و یـک نفر را کشت .
خصم زبون
سپس عمود خیمه را به دست گرفت و با حمله به
ِ
دو نفر دیـگـر را نـیز به هالکت رساند .آنگاه  ،امام حسین (ع
) ،او را از ادامه ی جهاد و مبارزه منع کرد و ام عـمرو به خیمه
بازگشت  )354(.از سایر جزئیات زندگی و اقدامات مثبت وی
در دوران اسارت اطالعی در دست نیست .
ّ
عبدالل جعفر
 11ـ ام کلثوم بنت
ّ
عـبـدالل بـن جـعـفـربـن ابـی طـالب
ام کـلثـوم  ،فـرزنـد
(ع ) و حـضـرت زیـنـب (س ) اسـت  )355(.بـرخـی بـه
وی لقـب ((صـغـری )) داده اند )356(.معاویة  ،او را برای
یزید خواستگاری  ،ولی دایی بزرگوارش  ،امام حسین (ع
) با این وصلت مخالفت کرد و ایشان را بـه عـقـد ازدواج
پـسـر عـمـویـش  ،قـاسـم بـن مـحـمـدبـن جـعـفـربـن
ابـی طـالب (ع ) در آورد )357(.خـداونـد مـتـعـال نـیـز
فـرزنـدی بـه نـام ((فـاطـمـه )) بـه آنـان عـنـایـت کرد.
()358
ام کلثوم  ،همراه همسر خود ،قاسم  ،به دشت خونین نینوا
آمد و پس از شهادت وی  ،از کربال به کـوفـه و شـام بـه
مـورخـان درباره ی اقدامات
اسـیـری بـرده شـد)359(.
ّ
وی در دوران اسـارت  ،گـزارشی نقل نکرده اند .گروهی از
حجاج بن یوسف  ،ابان بن عثمان بـن عـفـان
رجال نویسان ّ ،
( )360و خـالدبـن یـزیدبن معاویه را نیز از همسران ام کلثوم
 ،پس از قاسم دانسته اند)361(.
 12ـ ام کلثوم بنت علی (ع ) زینب صغری

 13ـ ا ّم کلثوم صغری
ا ّم کـلثو ِم صغری  ،یکی از دختران امیر المؤ منین (ع
) )362(،به گفته برخی از منابع از کـسانی است که در کربال
حضور داشت و به همراه شمار دیگری به اسارت لشکریان
امیه درآمد)363(.
بنی ّ
گـرچـه بـسـیـاری از مـنـابـع از ام کـلثوم به عنوان یکی
مقید به
اسیران حادثه عاشورا نام برده اند ،بدون این که ّ
صغری و کبری کنند)364(.
 14ـ ام کلثوم صغری رقیه بنت علی (ع )
 15ـ ا ّم کلثوم کبری
ام کلثوم کبری یکی از فرزندان امیر المؤ منین (ع ) است
 )365(.وی به همراه شوهرش  ،عـون بـن جـعـفـر از
مـدیـنـه بـه امـام حسین (ع ) پیوستند و به همراه آن
حضرت در کربال حضور داشـتـنـد .شـوهـرش در روز
عـاشـورا بـه درجـه رفـیـع شـهـادت نـایـل شـد( )366و
امیه درآمد )367(.گرچه
خـودش بـه اسارت لشکریان بنی ّ
بـسـیاری از منابع نام ام کلثوم را به عنوان بانویی که در کربال
مقید به صغری
حضور داشت و جزء اسیران بود آورده اند ولی ّ
و کبری ننمودند)368(.
 16ـ ام الثغر خوصاء
 17ـ ام محسن
او ،مـادر مـحـسـن بـن حـسـیـن (ع )( )369و نـامـش
نـامـعـلوم اسـت  )370(.ولی احـتمال دارد ،وی همان رباب
یا شهربانو باشد )371(.یاقوت ُح َموی می گوید :وقتی کاروان
اسیران کربال به کوه جوشن رسید که معدن مس و در غرب
حلب است  ،ام محسن فرزندش را سقط کرد .تالش وی برای
تهیه آذوقه در آن مکان بی نتیجه ماند .کارگران آنجا هم نه
ّ
تنها وی را مـسـاعـدت نـکـردنـد بلکه ناسزا نیز گفتند .ام
محسن  ،از این کار ،خشمگین شد و از خداوند مـتـعـال
خـواسـت تـا آنـان را مـجـازات کـنـد .بـر اثـر نـفـریـن او
بـرکـت از آن کـوه گـرفـتـه شد )372(.از زندگی وی اطالع
دیگری در دست نیست .
 18ـ ام وهب
از جـمـله زنانی که در کربال حضور داشته  ،ام وهب بوده
 ،وی به همراه شوهرش و یا به همراه فـرزنـدش در همان
مورخان به شهادت رسید .اما
روز عاشورا طبق گفته اکثر ّ
منتخب التواریخ او را در شمار اسیران کربال قرار داده است
)373(.
 19ـ ام هانی بنت علی (ع )
ام هـانـی  ،فـرزنـد امـام عـلی (ع ) و مـادرش ام ولد
ّ
عـبـدالل اکـبـربـن
اسـت  )374(.او بـا پـسر عموی خود،
عـقـیـل ازدواج کرد( )375و دارای فرزندانی به نام های
محمد اوسط ،عبدالرحمن  ،مسلم و ام کلثوم گردید)376(.
ام هـانـی بـا هـمسرش به کربال آمد و پس از شهادت وی
همراه کاروان اسیران به کوفه و شام رفت )377(.
 20ـ امیمة سکینه (ع )
 21ـ امینة سکینه (ع )
 22ـ بحریة بنت مسعود ام عمروبن جناده
 23ـ ُجمانة ام جعفر
 24ـ ُجمانة
عمه ی امام
جـمـانـة  ،فـرزند ابوطالب و فاطمه بنت اسد و ّ
ُ
حسین (ع ) است  .او با پسر عمویش  ،ابـوسـفـیـان بـن
حـارث بـن عـبـدالمـطـلب  )378(،از اصـحـاب خـوش
سـخـن رسول خدا و از سرایندگان مرثیه آن بزرگوار ازدواج
ّ
عبدالل به دنیا آورد.
کرد( )379و برایش فرزندی به نام
( )380وی در واقعه ی خونین کربال و حوادث تلخ پس از
آن حـضـور داشـت ( )381و افـشـاگـر چـهـره ی باطل
حکومت یزید در دوران اسارت بود.
 25ـ خدیجه بنت علی (ع )
خـدیـجه  ،دخت گرامی امام علی (ع ) و مادرش ام ولد
است  )401(.وی با پسر عموی خود ،عـبـدالرحـمـن بـن
ّ
عبدالل  ...بن
عـقـیل ( )402و سپس با عبدالرحمن بن
عبد شمس ازدواج و خـداونـد مـتـعـال از عـبـدالرحـمـن
بـن عـقـیـل سـه فـرزنـد بـه نـام هـای سـعـیـد ،عقیل و
حمیده به ایشان عنایت کرد)403(.
خـدیـجـه  ،بـانـوی شـجـاع کـاروان حـسـیـنـی  ،عـالوه
تـحـمـل مـصـیـبت شهادت همسرش  ،عبدالرحمن
بـر
ّ
بن عقیل و دو جوان دلبندش در کربال شاهد و ناظر دوران
تلخ اسارت نیز بوده است  .او سرانجام در کوفه  ،دیده از
جهان فروبست و به جوار حق شتافت )404(.

چرا پیگیری قضایی ماجرای هالک ایرانی الزم است؟

بخش فرهنگی  -پس از نمایش عجیب و باخت مفتضحانه مبارز معروف به هالک
ایرانی در برابر حریف قزاقستانی که واکنش عمومی را در فضای مجازی در پی
داشت ،کارزاری مبنی بر درخواست از مراجع قضایی برای ورود به موضوع راه افتاده
است .اقدامی که در وهله نخست از خود میپرسیم آیا الزم است؟
به گزارش ایسنا ،شاید تا پیش از تشکیل این کارزار ،بسیاری از ما اصال به این فکر
نکرده بودیم که در قبال چنین اتفاقی یک اقدام رسمی میتواند صورت گیرد اما
مسأله این است که این نوع مواجهه با موضوع براساس چه ضرورتی از جانب عدهای
که متقاضی آن هستند روا دانسته شده است و در این زمینه چه تحلیلی میتوان
داشت؟ هرچند سقف توقع این معترضان ،از ورود دستگاه قضایی ،جلوگیری از
ادامه روند این نمایش به زعم آنان مضحک و صرفا سودجویانه است.
ق شهروندی،
بیشک ورزش کردن ،مسابقه دادن و بردن و باختن نه تنها جزو حقو 
که حق انسانی و طبیعی هر فردی است .اما درست مثل ماجرای آزادی فردی،
وقتیکه استفاده از یک حق طبیعی ،باعث وارد آمدن ضرر به دیگران میشود ،دیگر
آن جنبهی اختیار مجاز شخصی را میتواند از دست بدهد .پس مشمول ممنوعیت
و برخوردهای قانونی هم میتواند بشود .مخصوصا وقتی یک اقدام فردی ،باعث یک
ضرر عمومی به جامعه تلقی و درواقع جنبهی عمومی مجرمانه واقع شود.
مسأله این است که معترضان به رفتارهای اخیر هالک ایرانی معتقدند ،او اوال غرور
و اعتبار ملی را با کارهای خودخواهانه و غیر قابل دفاعش خدشهدار میکند .این
منتقدان بر این اعتقادند که چون او در مواجهههای بینالمللیاش با نام و پرچم
ایران حضور یافته است ،نمایشهای به زعم آنان ،مضحکش ،آبروی ملی را تحت
تاثیر قرار میدهد.
از طرف دیگر ،حضورهای این مبارز از پیش باخته و بدون شانس برد ،زیر لوای
نامهای مقدس و متبرک دینی صورت میگیرد .حتا بهجای موسیقی انتخابی ،از
ذکرهای مذهبی بهره میگیرد .پس اینطور شکستهای مفتضحانهاش ،عمال نوعی
جسارت و خدشه به ساحت باورهای عقیدتی مردم هم میتواند تصور شود.
زمانی اگر حسین رضازاده با ذکر یا ابالفضل (ع) در عرصههای بینالمللی و جهانی
حاضر میشد ،آنقدر شانس موفقیت داشت که اقدام او خرج کردن بیهوده از
ساحتهای عقیدتی مردم تصور نمیشد ،بلکه اتفاقا برعکس بود و نوعی تقویت
باورهای عقیدتی را هم در پی داشت.

از اینها گذشته ،هالک ایرانی بهعنوان یک نمایشگر غریب ،مورد توجه جمعیتی
از مخاطبان است که بسیاری از آنان را نوجوانان و جوانان تشکیل میدهند .طبعا
گذشته از تضعیف باور ملی آنان ،الگو شدن فردی که با تقلب و به دروغ ،هویت
کاذبی از خود ساخته است ،آموزگار قطعا نامطلوب و مخربی میتواند باشد .این
معلم بد ،ناراستی و نادرستی را در جمع بزرگی از یک نسل میتواند توسعه دهد؛
چراکه هم قبح تقلب را میریزد و هم بهعنوان یک امکان موفقیت سریع توخالی
میتواند مورد تقلید بخش قابل توجهی از یک نسل؛ و این یعنی توسعه یک
فرهنگ مخرب .صنعت تفریحات کاذب با حوزه مسابقههای ورزشی تفاوتهای
اساسی دارد .در صنعت تفریحات کاذب ،شما در صورت بازنده بودن هم پول قابل
توجهی به جیب میتوانید بزنید ،چون شما درواقع یک مبارز واقعی نیستید ،بلکه
یک بازیگر نمایش از پیش طراحی شده هستید که له شدن ظاهری شما هم برایش
در چرخه مالی کازینویی ،یک ارزش مادی محسوب میشود.
حال در صورت الگو شدن اجتماعی شخصیتی که در خدمت صنعت تفریحات
کاذب کازینویی ،نفع خود را میبرد و اثرات مخربی که ایجاد میکند برایش اهمیت
ندارد ،آن وقت چه کسی پاسخگوی نوجوانان ،جوانان و خانوادههایی است که از
این رهگذر ،قربانی مطامع و سودجویی دیگران میشوند؟
اینجا نباید از نظر دور داشت که هالک ایرانی هم خود ممکن است و به احتمال
زیاد ،قربانی روندها و فرهنگهای تزریق شده نادرست در همین عرصه داخلی
خودمان است .یعنی قربانی روند تجویز و تقویت ارزشهای کاذب و روسازیهای
مخربی که در بسیاری از ارکان جامعه ،ازجمله رسانه فراگیر ملی در سالهای
گذشته مدام تقویت شدند.
نمایشهای طراحیشدهای از رقابت مردان بدنساز با عنوان قویترین مردان تا
مسابقههای استعدادیابی که مدعی فرا رسیدن عصری جدید از ارزشها و معیارهای
موفقیت هستند و دیگر از مقطع تعطیالت نوروزی فراتر رفته و تمام زمانها را در
تسخیر سودآوری مالی و تجاری خود درآوردهاند ،در پیدایش چنین فضاهای کاذب
و منحرفی بیشک کم تاثیر نداشتهاند.
جامعه ما در این سالها در نسلهای جوان و آیندهساز خود ،در اثر فرهنگهای
بیاصالت و تحمیلی مخرب توسط خودمان ،کم قربانی و هزینه نداده است.
شاید برای بحث هالک ایرانی غریب به نظر برسد اما صاحب این قلم معتقد است

که دو دانشجوی جوان دانشگاه صنعتی شریف که اعالم شد در پی ارتباط گرفتن
با عوامل گروهک منافقین در خارج از کشور و انفجار چند بمب صوتی در تهران،
بازداشت و محاکمه شدند و عمال آینده و زندگی خود را تباه شده یافتند ،قطعا
قربانی فرهنگهای غالبی هستند که به آنان تحمیل شده است .پس باید با آنان
مهربانتر رفتار میشد.
آنان قربانی دست کم سه فرهنگ تحمیلی هستند:
 .۱فرهنگ قهرمانهای اغراقی و کاذب سینمای هالیوودی که در همین جشنواره
ک نمونهاش تمسخر منتقدان را به همراه داشت اما در اکران،
فیلم کن امسال ی 
باالترین فروش گیشه را به تسخیر خود درآورد .این فرهنگ ،افراد جامعه را به
قهرمان اکشن بودن تشویق میکند یا دستکم این نوع قهرمان تصنعی بودن را در
ذهن آنها به یک ارزش تبدیل میکند.
 .۲نوعی فرهنگ ملغمه سوسیالیستی و روشنفکرمآبی غالب در فضاهای دانشگاهی
ما ،بویژه در حوزه علوم انسانی که به حوزه رسانهها هم کشیده شده است .در این
فرهنگ ،هرچند قشر تحصیلکرده ما را با تناقضهای رفتاری غیر قابل توجیهی
مواجه میکند اما مدام به آنان تاکید میشود که بهعنوان نخبگان جامعه ،بیش
از مردم عادی فهم دارند ،پس هر کار و رفتاری که خودشان درست میدانند،
ارزشمند و به نفع جامعه است .ضمن آنکه اینگونه القاء میشود که در این زمینه
از عرصههای نظری باید گذشت و دست به کاری عملی در کف خیابان زد و جان
چند نفر هم گرفته شد ،به خاطر هدف عدالتخواه ،اشکالی ندارد .فراموش نکنیم که
گروهک منافقین هم خود از چنین خاستگاهی برخوردار بود.
 .۳فرهنگ نخبهپرور کنکورمدار و به اصطالح استعدادیاب یا استعدادساز درخشان
که به بخشی از دانشآموزان و دانشجویان ما احساسات کاذبی از توانایی و نخبگی
القاء میکند .پس فکر میکنند مثال آنقدر توانایی فنی دارند که اگر براساس همان
فرهنگ شماره  ۲الزم دانستند با جریانهای تروریستی  -با یک توجیه سطحی -
ارتباط بگیرند ،مانند هکرهای حرفهای قادرند که هیچ ردی از خود بر جای نگذارند.
حاصل این سه فرهنگ تحمیلی به نسلهای جدید ،میشود قربانی شدن سرنوشت
جوانان آیندهدار و تمامی آرزوهای خانوادهی آنها.
اینجاست که خیلی از دغدغهمندان حوزه اندیشه یا حتی خارج آن به این نتیجه
میرسند که باید کاری کرد.

