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سبكتربيت

سبكتبليغ

«سلبريتي بيمايه» براي بازار بيمعناست.
سلبريتي يعني پول با يك صورت انساني،
«چنگكي» و «حلقهاي» براي آويزانكردن
رؤياي ثروت .قهرمان ه�زار چهره ،بدون
تعلق به هيچ حزب يا فرقهاي ،متأس�فانه
به يك انس�ان تبديل نميش�ود .اگر پول
به كرس�ي قدرت و چش�مه حكمت بدل
شود ،پايان قصه به اقتصادي ميرسد كه
ورشكسته است ،لشکري كه پيروز هيچ
جنگي نيس�ت و سياس�تي ك�ه اجزایش
بادكنكه�اي رنگ�ي درخش�انند و بس

از بتسازي تا سربريدن سلبريتيها در كارزار دوربين و مصرفزدگي

سلبريتي يعني پول با يك صورت انساني!
تلخيص :حسين گلمحمدي

س�لبريتيها را كج�اي جهان انس�اني بايد ج�اي داد؟
آيا اين چهرهه�اي ج�ذاب پديدههاي�ي دينياند؟ آيا
بخش�ي از سياس�تند؟ ي�ا ش�عبهاي از بازار س�رمايه؟
لوئيس لفه�ام ميگويد ،اگ�ر ميخواهيد س�لبريتيها
را بفهمي�د ،باي�د از پايهايترين تصورت�ان درباره آنها
دس�ت برداريد :اينك�ه آنها «انس�انهايي ش�بيه ما»
ي هستند كه هم اوج گرفتنشان
هستند .آنها ستارههاي 
تماشايي است و هم نابود شدنشان ،بتهايي كه به دست
ما س�اخته ش�دهاند و با فريادهاي ما فرو ميش�كنند.
اين مطل�ب را «لوئي�س لفه�ام» نويس�نده كتابهاي
تاري�خ ،ادبي�ات ،سياس�ت و فرهن�گ عامهپس�ند
نوش�ته و در وبس�ايت «تامديس�پچ» منتش�ر شده
اس�ت .وبس�ايت ترجم�ان ني�ز مطل�ب را ب�ا ترجمه
محم�د معماري�ان بازنش�ر ك�رده اس�ت .در ادام�ه
پيرايش ش�ده مطلب را با اندكي تلخي�ص ميخوانيد.

ستايش سلبريتيها مصداق بتپرستي است!
«شكوه مثل حلقه يك موج در آب است كه دائم
بزرگتر ميش��ود ،تا آنجا كه با وسعتش به هيچ
ميگسترد( ».ويليام شكسپير)
وقتي به سلبريتي برچس��ب گرانبهاترين كاالي
مصرفي يك جامعه مصرفزده بخورد ،نهايتاً قهرماني هزار
چهره ميشود؛ لفافهاي براي هنر و سياست يك جامعه .اگر
سلبريتي را مصداق بتپرستي بدانيم ،نهتنها چيز جديدي
روي كره خاكي نيست ،بلكه همان تظاهر به الوهيتي است
كه بُنمايه س��اخت اهرام ش��د و «س��دوم» را نابود كرد و
جوليوس سزار را به قتل رساند .خودبيني شهرياران ،قصهاي
قديمي است؛ ميل پادشاهي و خيرهشدن نارسيس به آب نيز
كذا .آن محموله گرانبهايي كه نامش كلئوپاترا (ملكه مصر)
بود ،روي رود نيل در قايقي زرين حمل ميشد كه پاروهاي
سيمين داشت.
آن نمايشهاي صدا و نور كه لوئي چهاردهم در قصر ورساي
يا آدولف هيتلر در استاديوم شهر نورنبرگ راه ميانداخت،
پيشدرآمد نام��زدي رياس��تجمهوري ب��اراك اوباما در
سال  ۲۰۰۸بود كه مثل س��تارههاي راك صحنهآرايي شد.
عكسهايي كه براي پروفايلهاي فيسبوك ميگذاريم هم
مقدمههاي باستاني كم ندارند .در سه قرن فاصلهاي كه بين
مرگ اسكندر و تولد مسيح بود ،شهرهاي آسياي صغير پر
از نمادهايي شد كه «خويشتنهاي متعالي» را ميستودند.
ثروتمنداني كه مشتاق عروج خويش در قالب برنزي بودند،
ابتدا يك منظرگاه خوب پيدا ميكردند و سپس نيمتنهاي
پيش س��اخته كه نماينده يك الهه يا امير ب��ود مييافتند.
دست يك استادكار چاپلوس ،كلهاي خوشتراش برايشان
ميساخت و مثل عكسهاي روي جلد مجله ونيتيفر ،قيمت
كار هم تابع قدرت تصوير در جلب توجه جماعت بود.
وقتي دوربينها سلبريتيساز ميشوند
شواهد تاريخي حاكي از چيزي ثابت هستند
كه همانا ميل يا رؤي��اي جاودانگي در آدمي
است ،اما اين شواهد آن شكوه وسيعي را تبيين
نميكنند كه به هيچ ميگسترد .اين دستاورد،
اين ش��كوه گس��ترده تا هيچ ،محصول نبوغ مكانيكي قرن
بيستم است كه سلبريتيسازان را به دوربين فيلمبرداري،
پخش راديويي ،دستگاههاي چاپ پرس��رعت روزنامهها و
صفحه تلويزيون مجهز كرد .دنيل بورستين مورخ ميگويد،
بازار پررونق «شهرت مصنوعي» كه پديد آمد ،بهخاطر عرضه
كم ايزدان و قهرمانان طبيعي و تقاضاي بيكران ظهورشان
در كيوسكها بود.
درك ما از دنياي ممل��و از دوربين ،مونت��اژ را جاي روايت
مينش��اند ،ابعاد مكان و زمان را از نو مينويسد ،باور بدوي
به جادو را احيا ميكند ،كلماتي را به كار ميگيرد كه بيشتر
به درد بيلبوردهاي اتوبان يا داستانسرايي ميخورد تا زبان
تاريخ و ادبي��ات .دوربين ميبيند ،اما نميانديش��د .برايش
فرقي ندارد كه عاطفهاش نثار حيوان ش��ود يا س��بزيجات
يا ماده معدن��ي؛ مهم برايش فوران و حجم هيجاني اس��ت
كه ميآفريند و برميانگيزد .بهج��اي ايزداني كه روزگاري
حكمران كوه المپ بودند ،رس��انهها به بن��گاه خزانهداري
استعارههاي جانيافتهاي تبديل شدهاند كه در تاكشوهاي
بيانتها بر تخت نشستهاند ،با روغن شيرين شهرت روغنمالي

ش��دهاند و رگباري از طال اس��تفراغ ميكنند .مهم نيست
كه ح��رف جال��ب ي��ا اثرگ��ذاري نميزنند«.آفروديت» يا
«زئوس»(اس��طورهها) ه��م حرفهاي جالب��ي نميزدند.
مسئله سلبريتيبودن است ،نه شدن .به محض رسيدن به
آن قدرت فرمانفرما ،يعني وقتي ك��ه خريداري مييابند،
سلبريتيها تمام و كمال بر تخت سلطنت نشستهاند .تصاوير
ثروت و قدرت ،از هوادارانش��ان وظيفه كرنش��ي آييني را
طلب ميكند و ديگر هيچ .بهج��اي اراده يادگيري ،دانايي
نشسته است و آن هم يعني شناختن فوري هزاران لوگويي
كه در جريان يك روز خريد يا يك ش��ب برنامه تلويزيوني
ميبينيم .ب��ا چندكارگي ،پرش��تاب و ش��ادمانه به دنياي
قديمي آن ارواح و اش��باح اس��طورهاي برميگرديم كه در
آبشاري يا پشت درخت بيدي پنهان ميشدند .انواع و اقسام
س��لبريتيها ،مثل ارواحي آشنا از پش��ت كرمهاي اصالح
صورت و طرحهاي جديد بيمه بيرون ميپرند ،موهبت حيات
را در اسپريهاي خوش��بوكننده و ضدعرق ميدمند ،ارواح
خفته در يك شيشه عطر را با سرانگشت حيات بخششان
بيدار ميكنند .خوشبين��ي ابلهانه ما موت��ور محرك اين
كاالهاس��ت ،خوشبينياي كه نهتنها هزينه باالي حضور
سلبريتيها را توجيه ميكند ،بلكه تبيين ميكند بازار اوراق
مشتقه والاستريت كه اص ً
ال وجود ندارد از كجا آمده است و
سالحهاي كشتار جمعي كه در عراق گم شدند كجا رفتند.
لبخندهاي آكنده از سعادت بيكران

وقتي تصوير بزرگتري از س��لبريتيها بر
قلمرو سياست س��ايه ميافكند ،هالهاي از
صلح و ثبات به دنيايي ميدهد كه خطوط
عبوس م��رگ و گ��ذر اي��ام آن را از ريخت
انداختهاند .همه آنها (مرلين و الويس و جكي همراه با اوپرا و
زوج برد پيت و آنجلينا جولي و ب��اراك) محفل كوچكي از
ي را
خدايانن��د كه اهليش��دهاند و جاي بتهاي خان��هزاد 
گرفتهاند كه در روم باس��تان س��اكن خانهها بودند .آنچه از
دس��ت ميرود ،س��ير عقل اس��ت و ايمان به حكومتي كه
جماعتي فاني عهدهدارش هستند.
آينش��تاين يكبار گفته بود كه زيبايي و حقيقت علم دقيقاً
از آن روس��ت كه فارغ از ش��خص اس��ت .همين را ميتوان

درباره قان��ون و حكومت هم گفت .به گم��ان بنيانگذاران
جمهوري امري��كا ،ميش��د اداره امور دولت را به كس��اني
س��پرد كه از هر جه��ت ديگ��ر معمولياند ،به ش��رط آنكه
ابزارهاي قانون��ي و نهاده��اي حكمفرما بر اس��تفاده از آن
قوانين وجود داش��ته باشند .ژوزف آلس��وپ ،ستوننويسي
كه يادداشتهايش در چندين رسانه منتشر ميشد ،همين
حسوحال قرنهجدهمي را دقيق ،گرچه شايد با كنايه ،بيان
كرده بود .گفته بود رئيسجمهور ريچارد نيكس��ون «جزو
ابزارآالت بهدردبخور لولهكشي» است.
باربارا والترز در مصاحبه ب��ا رئيسجمهور منتخب جيمي
كارتر در پايي��ز  ،۱۹۷۶لح��ن و اداي عاش��قان گروههاي
راك را به خود گرف��ت و گفت« :با ما عاقالن��ه رفتار كنيد،
قربان .با ما خوب باش��يد ».كارتر با لبخندي مهربانانه اين
تظلمخواهي را پذيرفت ،لبخندي جفتوجور با كل جوهره
كارزار انتخاباتياش ،لبخند مس��يحي كه آمده تا كشور را
رستگار كند ،نه آنكه حكمرانش شود .چهار سال بعد ،رونالد
ريگان نس��خهكابويي همان پيغام را س��وار بر اسب سفيد
اجرا كرد .باراك اوباما در س��ال  ۲۰۰۸موسيقي مسيحايي

گروه همس��رايان و گيتار كليس��ايي را نواخت ،اما انگشت
گذاش��تن روي اينكه اوباما نميتواند شقالقمر كند ،يعني
اصل مطل��ب را از دس��ت دادهايم .اوباما ك��ه دو جلد كتاب
پرفروش در تبليغ خويش تأليف كرده بود ،به خاطر شهرتش
انتخاب ش��د :كااليي كه قرار بود در سوپرماركت كنار لوازم
آرايشي و كنسرو سوپ فروخته ش��ود ،به تصدي باالترين
مقام ترفيع يافت.
پادش�اهان مدرن�ي ك�ه زندهزن�ده خورده
ميشوند!

چنين ب��ود حكايت ش��اهان ق��رن نوزدهم
انگلس��تان پ��س از آنكه تاجوتخ��ت و قوت
سياسيشان را از دست ميدادند و تا حد يك
زينتالمجالس پرهزينه س��قوط ميكردند.
ويليام هزليت در س��ال  ۱۸۲۳گفت :آنچه از عزت و احترام
سلطنت مانده ،شبيه «نوعي ضعف طبيعي» است« :يكجور
بيماري ،اشتهاي كاذبي در ذائقه مردم كه بايد ارضا شود».
مردم خري��دار رؤياخواه��ان نوعي «چنگك ي��ا حلقهاند تا
خياالت بيهودهشان را بر آن بياويزند ،عروسكي كه لباس به
آن بپوش��انند ،آدمكي كه رنگش كنند ».براي همين ،بهتر
است بت از موادخام كمارزش يا بيارزش ساخته شود تا در
يد اختيار سازندهاش باشد .رسانهها برچسب قيمت خود را
روي الشه اين خدايان موقتي ميزنند ،ولي در عوض موهبت
شهرت و ثروت ،نيازمند پادشاهي يكماهه يا ملكهاي يك
روزه هستند كه در مراسم بزم مردم حاضر و آماده باشد .سوژه
ايام قديم ،اُبژه ميشود ،قرباني س��وختهاي در پاي قربانگاه
شهرت.
دايانا ،ش��اهزاده ولز ،كمي پيش از س��پيدهدم  ۳۱آگوست
 ۱۹۹۷در پاري��س درگذش��ت و كمتر از يك س��اعت بعد،
رس��انههاي خبري در كيپت��اون (در آفريق��اي جنوبي)
دنبال چارلز ،برادر دايانا و نهمين ا ِرل اسپنس��ر رفتند تا از
او متاع بازارپسند س��وگ را بگيرند .او نپذيرفت و در عوض
گفت ،هميشه ميدانسته اس��ت كه «باالخره مطبوعات او
را ميكش��ند» ،كه «تكتك مالكان و س��ردبيران همه آن
روزنامههايي كه براي عكسهايي پول دادهاند كه مزاحمان
و سوءاس��تفادهكنندگان ميگرفتند ...امروز دستانشان به

خون او آلوده است».
ا ِرل ميدانس��ت دارد از چه حرف ميزن��د .او كه روزگاري
خبرنگار ان.بي.س��ي در لندن بود ،البد ح��دس ميزد كه
رس��انههاي خبري در توكيو و مادريد فيالمجلس مشغول
آن هستند كه خواهر درگذشتهاش را تكهتكه كنند تا از او
قطعههاي ويدئويي و خوراك تيترهاي درش��ت جور كنند.
دايانا يكي از مغذيترين سلبريتيها بود ،يك خيال مادرزاد
كه مشتاق توجه بود به اين اميد كه بتواند سوزن خويشتن
واقعياش را در انبار كاه بريدهجرايدي بيابد كه او را پوشش
ميدادند .با آن لبخند درخشان و با وجود حظ وافري كه از
گردونه بخت و اقبال برده بود ،تجسم حس تنهايي و فقدان
شده بود .هوادارانش هم اين مستمندي او را قدر ميدانستند،
چون مثل خودش��ان در كمال بيچارگ��ي و بيقوارگي بود.
شايد هم ارل ياد چيزهايي افتاد كه در اشعار هومري خوانده
بود .او به اتون و آكسفورد رفته بود ،دو مدرسهاي كه هنوز با
مطالعه آثار كالسيك باستاني غريبه نشدهاند .بعيد نيست كه
فهميده باشد آن ناز و نوازشهاي رسانهاي ،خط و ربطي به
يونانيهاي باستان دارد كه اجازه ميدادند شاهان مقدسشان

يكسال پرش��كوه در تبس فرمانروايي كنند و بعد آنها را
ميكشتند به اين اميد كه خونشان محصوالت و مزارعشان
را پرثمر سازد.
طي 3هزار س��الي كه گذش��ته اس��ت ،راه و روش كار هم
پختهتر شده است ،چنانكه دبيران مجله «نشنال اينكوايرر»
شيوههاي قديمي طبخ گوش��ت قرباني و توزيعش را ميان
ملتمس��اني كه دور و بر دل و روده قرباني ازدحام كردهاند،
بهبود دادهاند .هم��ان روز مرگ دايانا ،پي��ش از آنكه ظهر
شود ،هزاران س��تون ش��ايعه و خبرهاي رس��يده ،خاطره
او را به س��يخهاي طاليي كليش��ه كشيدند .ش��ب كه شد،
تهيهكنندگان تلويزيوني كه مراسمهاي وداع طوالنياي را
تدارك ديده بودند ،در بخشهاي دوساعته تصاويري از او را
جمع و جور كردند كه سايهاي توخالي از زندگياش بود :دايانا
در درشكه عروسياش ،دايانايي كه يك كودك سياهپوست
بغل كرده يا سوار اسب است ،دايانا در بندر سينتتروپز روي
يك كرجي مصري زراندود .ماه كه به ميانه آس��مان رسيد،
بقيه او به دس��ت مجرياني از قبيل «بارب��ارا والترز» افتاد تا
زير نور استوديو بايستند و جامش��ان را از شراب درخشان
ابتذال پر كنند .مهم نبود چه ميگويند ،چون حتي آنها كه
خصوصيترين قصهها را روايت ميكردن��د درباره يك آدم
حرف نميزدند ،بلكه از يك نقاب طاليي س��خن ميگفتند
كه پش��ت آن ،بنا به ميل آنها ممكن بود كلئوپاترا خوابيده
باشد يا سفيدبرفي.
سلبريتي بيمايه براي بازار بيمعناست

مثل درس��تكردن سوس��يس يا سيمهاي
ويول��ن ،س��اختن س��لبريتي ه��م منظره
خوشايندي ندارد .باب ديالن يكبار در ميان
جماعتي از طرفدارانش ايستاده بود ،گفت:
«احس��اس ميكردم مثل يك تكهگوشت هستم كه كسي
براي سگها پرتاب كرده است ».ولي در همه قراردادها هم
قيد نشده كه يك تكهگوشت از سلبريتي بكنند .گاهي آن
گوساله پروار فقط بايد رضايت دهد كه آزادي نداشته باشد
كه ذهن و حركاتش در اختيار كس ديگري باشد .اين كاال در
بستهبندي خود (يعني تصويرش) گرفتار شده است ،هيچ
ش نوشته را اجرا كند
تواني ندارد جز اينكه سخنرانيهاي پي 
و هيچ جايي نميرود مگر آنكه لنزهاي تله همراه او باشند.
بت شكسته هم به اندازه ستارهاي كه اوج ميگيرد كاسبي
جرايد را رونق ميدهد ،اما خدا نكند كه محصول حاوي آن
عناصري نباشد كه روي برچسبش نوشتهاند.
بازار هم مث��ل دوربين اس��ت ،يعني حرك��ت ميكند ،اما
نميانديش��د .براي بازار ،توليد كالهكهاي هستهاي مثل
كاشتن پرتقال و انگور جذاب است« .سلبريتي بيمايه» براي
بازار بيمعناست .سلبريتي يعني پول با يك صورت انساني،
«چنگكي» و «حلقهاي» ب��راي آويزانكردن رؤياي ثروت.
قهرمان هزار چه��ره ،بدون تعلق به هيچ ح��زب يا فرقهاي،
متأسفانه به يك انسان تبديل نميشود .اگر پول به كرسي
قدرت و چشمه حكمت بدل ش��ود ،پايان قصه به اقتصادي
ميرسد كه ورشكسته است ،لشکري كه پيروز هيچ جنگي
نيست و سياستي كه اجزایش بادكنكهاي رنگي درخشانند
و بس .اگر قيمت يك چيز را سند شخصيت و ارزشش بدانيم،
حرف را جانشين عمل كردهايم .سندي ديگر بر صحت قانون
گرش��ام كه «پول بد ،پول خوب را از رواج مياندازد» :تمايز
ميان حيات كسي كه ش��جاعانه زيسته اس��ت با كسي كه
قهرمانياش در بوق و كرنا شده است ،از ميان ميرود .درسي
كه از حيات يك سرمشق و اسوه ميتوان گرفت در گذر ايام
روشن ميشود .در محافل فرهنگي ملي ،مثل طرفداران يك
جناح سياسي كه از منظره تماش��ايي كارزارهاي انتخاباتي
رياس��تجمهوري تغذيه ميكنند ،كافي اس��ت ذكر مقدار
كافي پول به ميان بيايد (يك ط�لاق توافقي 100ميليون
دالري ،يا بس��ته  ۷۸۷ميليارد دالري ب��راي رونق اقتصاد)
تا جماعت چنان به ج��وش و خروش بيايند كه انگار «جرج
كلوني» را ديدهاند .در نهايت ،جامعه خ��ود را با اين اعتياد
متعفن خفه ميكند .ش��ايد به همين دليل ،اين روزها كه
از كنار كيوس��ك ميگذرم ،ياد س��النهاي تدفين و مقبره
«توتعنخآمون» ميافتم .س��لبريتيهايي ك��ه روي جلد
مجالت نقش بستهاند ،چنان صف كشيدهاند كه انگار رديفي
از تزيينات مقبرهاند ،با نظم و ترتيبي دلپسند براي دفن در
مقبره آن جمه��وري دموكراتيكي كه آنقدر توپ ديس��كو
بلعيده كه جانش را از دست داده است.

فريب الگوسازيهاي كاذب رسانهاي را نخوريم

الگوهاي خودمان را
به جوانان معرفي كنيم

سيمين جم
الگوسازي يكي از مهمترين موضوعات در تمام فرهنگها و جوامع است ،اما در اديان
الهي و به ويژه اسالم تأكيد خاصي روي اين موضوع شده اس�ت .حضور پيامبران در
جوامع بشري و ارائه الگوهاي رفتاري در برخورد با پديدههاي محيط اجتماعي انسانها
خود نشان ضرورت الگوپذيري و الگوسازي است .كتب آسماني نيز دقيق ًا با همين هدف
نازل شده است .امروز در بسياري از كشورها به ويژه جوامع غربي ،فرآيند الگوسازي
براس�اس منافع صاحبان ثروت و قدرت ش�كل ميگيرد و معيارهاي الگوپذيري نيز
با توجه به تبلیغات گس�ترده بر مشهورس�ازي و چهرهس�ازي افرادي است كه هيچ
ارزش افزودهاي ب�راي جوانان از لحاظ تربيتي ندارند .ش�اخصهايي همچون زيبايي
چهره و اندام و دارايي در اين جوامع مهمترين معيارهاي الگوسازي و به تعبير غربي
سلبريتيسازي هستند ،اما اسلام نگاه متفاوتي در اين زمينه دارد و تربيت معنوي
مهمترين اصل در اين زمينه محس�وب ميش�ود .قرآن كريم به روشني مصداقهاي
انسان الگو را به ما نشان داده و با ترسيم سيره آنان پيروان اديان الهي را از سردرگمي
براي انتخاب الگو رها ساخته است.
در ابتدا الزم اس��ت تعريفي از الگ��و ارائه دهيم.
الگو مفهوم گسترده و وس��يعي دارد كه هم در
علوم تربيت��ي و هم در عل��وم اجتماعي و نيز در
روانشناس��ي كاربرد فراوان دارد« .الگو» معناي
مدل ،گون��ه و هنجار از آن برميآي��د و در عين
حال هيچ كدام معناي كامل آن را نميدهد .الگو
چيزي است شكل گرفته در يك گروه اجتماعي،
به اين منظور كه به عنوان مدل يا راهنماي عمل
در رفتارهاي اجتماعي به كار آي��د ،اما از منظر
تربيتي ،الگو انساني اس��ت كه آدمي آگاهانه يا
ناخودآگاه از او پي��روي ميكند .جامعه از زماني
كه فرد متولد ميشود به درونيكردن هنجارها
ميپردازد .كودك نيز در آن جامعه عضو است؛
اين عضويت س��بب ميش��ود كه جامعه بتواند
الگوهاي رايج را از طري��ق نمادهاي خود در فرد
دروني نمايد .خانواده اولين گروه انس��اني است
كه هنجارهاي خود را به كودك انتقال ميدهد
و سبب ش��كلگيري كودك ميشود ،به عبارت
ديگر ك��ودك الگوهايي را از محي��ط اجتماعي
ميپذيرد و همانند آن در شرايط مختلف واكنش
نش��ان ميدهد .اگر جامعه اين واكنش كودك
را بپذيرد او آنها را ت��داوم ميدهد و از جامعه در
متحول س��اختن آن ياري ميجويد .اين الگوها
بايد بتواند به نيازهاي كودك پاسخ دهد در غير
اين صورت آنها را فاقد ارزش خواهد دانست و در
جستوجوي پاسخ ،الگوهاي جوامع ديگر را مورد
آزمون قرار خواهد داد.
به گفته آيتاهلل دكتر سيدحسن عاملي «مكاتب
تربيت��ي مختلفي در دنيا پيدا ش��ده اس��ت كه
چگونگي بالفعل نمودن استعداد و قابليت انسان
را بررسي ميكنند و همه آنها اتفاقنظر دارند كه
انسان فقط يك مشت پوست ،گوشت و استخوان
نيست .نظامهاي تربيتي موادي دارند ،راههايي
دارند كه براي انس��ان س��فرهاش نفيس بسته
ش��ده و س��همش از اين عالم فاخر باش��د و اگر
فطرت انسان سالم باشد با 80سال لذت مقطعي
و 90س��ال لذت عضوي س��ير نميش��ود .تمام
نظامهاي تربيتي كنوني جهان درصدد هستند تا
با ارائه شيوههاي مختلف آرزوها و ذائقه انسان را
بگونهاي پرورش دهند تا وي بتواند سهم فاخري
از معادن معنوي جهان را از آن خود كند .هرچند
تعليم در عقالنيت انسان بسيار مهم است ،اما اين
علم شما را تا درگاه ميبرد ،اما به بارگاه نميبرد.
براي رفتن به بارگاه تا درگاه بايد رفت و آموزش،
تعليم و الگو بسيار مهم است ،اما مكتب تربيتي
دين اسالم راهكار خاصي دارد .در نظام تربيتي

در ق�رآن كري�م از حض�رت
محمد(ص) و حضرت ابراهيم(ع)
به عنوان اس�وه و الگو و مقتداي
بشر ياد ش�ده اس�ت؛ چنان كه
ميفرماي�د« :لق�د كان لكم في
رسول اهلل اس�وه حسنه »...قطع ًا
برايشمادر(اقتدابه)رسولخدا،
سرمشقينيكواست:برايآنكس
كه به خدا و روز بازپس�ين ايمان
دارد و خدا را ف�راوان ياد ميكند

اسالم ،توحيد و معاد دو اصل اساسي هستند».
انسان با انتخاب الگو يا سرمشق ،به تقليد رفتار
او ميپردازد .عالوه ب��ر الگوهاي زنده كه محيط
تربيتي مس��اعد را ايجاد ميكنند ،اس��وههاي
اخالقي و انساني گذشته ،موجب حيات مجدد
انس��ان ش��ده و نقش عظيمي در سازندگي وي
ايفا ميكنند .ترس��يم چهره دقيق و كاربردي و
در عين حال محبوب و دوست داشتني اسوهها
براي همگان ميتواند جاي خالي الگوهاي مورد
نياز را در محي��ط و ذهن و روحش��ان پركند تا
بتوانند به تدري��ج با آنان همانندس��ازي كنند.
قرآن كريم براي تزكيه و تربيت نفس��اني بش��ر
الگوهاي ارزش��مندي را كه در صفات برجسته
انساني ممتاز بودند ،معرفي ميكند و اين يكي
از روشهاي تربيتي آن است .به تعبير ديگر ،اگر
قرآن به توحيد ،عدال��ت ،صداقت ،صبر ،تحمل،
اخالص و ديگر صفات نيك و عقايد حسنه دعوت
مينمايد؛ قبل از آن ،افرادي را كه در اين صفات
و خصال برتر و بهت��ر از همه بودن��د ،به جامعه
انس��انيت معرفي ميكند؛ يعني ب��ه جاي ذكر
صفت ،موصوف را معرفي ميكند.
در قرآن كريم از حضرت محمد(ص) و حضرت
ابراهيم(ع) به عنوان اسوه و الگو و مقتداي بشر ياد
شده است؛ چنان كه ميفرمايد« :لقد كان لكم
في رسول اهلل اسوه حسنه »...قطعاً براي شما در
(اقتدا به) رسول خدا ،سرمشقي نيكو است :براي
آن كس كه به خدا و روز بازپس��ين ايمان دارد و
خدا را فراوان ياد ميكند».
قرآن كريم ،همس��ر فرعون و حض��رت مريم را
به عن��وان الگوهايي براي بان��وان ذكر ميكند،
همچني��ن حض��رت خديج��ه(س) و حضرت
فاطمه(س) دو الگوي برجسته دين اسالم براي
زن مسلمان اس��ت و پيروي از س��يره چهارده
معصوم ما را از هر الگوي ديگري بينياز ميسازد.
در قرآن كريم حضرت يوسف قهرمان مقاومت در
مقابل شهوت ،جوانان كهف ،اسوههاي مهاجرت
در راه خدا براي رشد و هدايت ،حضرت اسماعيل،
نماد تسليم در مقابل فرمان خدا ،حضرت ابراهيم،
الگوي فطرتجويي ،عادتگريزي و بتشكني،
حضرت نوح ،الگ��وي پايداري و اس��تقامت در
تبليغ دين ،حضرت ايوب ،قهرمان صبر و تحمل
در ش��دايد روزگار و حضرت داود جوان ،نمونه
شهامت و شجاعت در مبارزه با طاغوت ،ترسيم
شده است.
به اين ترتيب قرآن با معرفي الگوهاي روش��ن،
حجت را بر م��ا تمام كرده اس��ت .بيترديد اين
وظيفه متوليان تربيتي و فرهنگي جامعه اسالمي
اس��ت كه با احصا و روزآمدك��ردن مصداقها و
معيارهاي الگوهاي ديني و معرفي آنان به زبان
روز و از هر طريق ممكن و ج��ذاب ،جوانان را با
نابترين نمونهها و اس��وهها آش��نا كنند .از اين
گذشته بر ماست تا الگوهاي معاصر را كه شمار
آنها در حوزههاي مختلف كم نيس��ت به خوبي
شناخته و به نسل جوان معرفي كنيم .به راستي تا
وقتي جهان يهلوان تختي ،شهيد همت و شهيد
بابايي را داريم چرا بايد در جستوجوي الگوهايي
نامطمئن باشيم كه صرفاً با بزرگنمايي شبكههاي
اجتماعي سري از ميان سرها در آوردهاند؟
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