
   بسط يك پرسش چندوجهي
در متن س��ؤالي كه مطرح شد، س��ه نكته مهم لحاظ شده 
است. نكته اول پذيرش اينكه خواه ناخواه قانون گريزي در 
جامعه وجود دارد. بنابراين رهبر معظم انقالب از هستي و 
نيستي اين معضل پرسش نكرده اند، بلكه درباره چيستي آن 
پرسيده اند. نكته دوم تعبير از قانون گريزي به بيماري است. 
بيماري كه مي تواند با نس��خه اطباي كاربلد جامعه مرتفع 
گرديده، يا خداي ناكرده به ساير بخش هاي اجتماع تسري 
يابد و نكته سوم اينكه فقط آدم ها نيستند كه قانون گريزند، 
بلكه سازمان ها و ساير اجزاي يك سيستم نيز مي توانند به 

اين گرفتاري مبتال شوند. 
  بي شعورها و قانون گريزها 

خاويركرمنت در كتاب بيش��عوري به نكته مهمي اش��اره 
مي كند كه در اينجا مصداق دارد. وي مي گويد: بيشعورها 
را نمي توان درمان كرد، مگر آنكه به بيشعوري خود اذعان 
كرده و درصدد رفع آن برآيند؛ يعني بيشعورها تا وقتي خود 
به ناهنجاري خويش پي نبرند، آسيب زدايي نخواهند شد. 
قانون گريزها نيز اينگونه اند. با اين تفاوت كه قانون گريزها به 
مراتب از بيش��عورها خطرناك ترند، زيرا بيشعورها ادعايي 
ندارند و صرفاً به خاطر بيشعوري مرتكب كارهاي احمقانه 
مي ش��وند، اما قانون گريزها ادعاي زرنگي كرده و از اين راه 
نان مي خورند و چون براي اس��تمرار قانون گريزي خويش 
به همدس��تاني نياز دارند، گاه اقدام به تشكيل باند و گروه 
مي كنن��د. قانون گريزها ه��واي يكديگر را داش��ته، جاده 
صاف كن هم به شمار مي آيند. آنان نه تنها قانون گريزي را 
بيماري نمي دانند، بلكه از آن تعبير به ُمَسكن يا حتي درمان 
مي كنند. چه محملي از اين باالتر كه آنان معضالت زندگي 
خويش را با قانون گريزي حل نم��وده، آن را پلكان نردبان 
ترقي خويش تلقي مي كنن��د! در قانون گريزي قوانين دور 
زده مي شوند و ايراني ها چه تبحري در اين زمينه دارند!آنان 
براي اينكه مشمول جريمه نش��وند، به مأمور راهنمايي و 
رانندگي رش��وه مي دهند. براي درمان بيماري خويش به 

زيرميزي متوسل مي ش��وند. براي آنكه از تيررس دوربين 
مصون بمانند، روي پالك خودروي خويش را مي پوشانند 
و براي آنكه رنج ن��گارش پايان نامه را تحم��ل نكنند، پول 
مي دهند تا ديگران ب��راي آنان پايان نامه بنويس��ند. آنان 
به اين كاره��ا مبادرت مي ورزند و طعم ش��يرين اين رفتار 
ناپس��ند را به كام خويش و ديگران چش��انده و جامعه را از 
درون فاسد مي كنند. چندي پيش سروكار يكي از خويشان 
من به دكتر دندانپزشكي افتاد. وي مي گفت: اصرار منشي 
دكتر بر پرداخت ويزيت به صورت كارت هديه تعجب مرا 
برانگيخت. چرا پزشكي با فعاليت عرفي و قانوني حق ويزيت 
خود را از طريق كارت بانكي و دستگاه پوز دريافت نمي كند؟ 
باورم نمي شد... فقط براي فرار مالياتي! اين يعني در جامعه 
بذرهايي پاش��يده ايم كه اكنون ثمرات آن در زمين اقشار 
تحصيلكرده جامعه نيز روييده است. پرسش مهم آنكه چه 
عواملي باعث شده قانون گريزي، چنين آشكار و بي محابا در 

جامعه ما ظهور و بروز كند؟
   قانون گريزي و عوامل پيدا و پنهان

ضعف قانون يكي از عوامل اصلي قانون گريزي است. بخشي 
از قوانين كشور ما به گونه اي هس��تند كه امكان فرار از آنها 
به سادگي ميس��ر اس��ت. قانون گريزها الزم نيست فرآيند 
دشواري را طي كنند. ضعف قانون چنين فرصت مغتنمي را 
در اختيار آنها قرار مي دهد. چرا در ايران افراد در رشته هاي 
مختلف مي توانند به درآمدهاي كالن دست يابند و اين قبيل 
درآمدها- كه اغلب با كارآم��دي و تالش آنها نيز همخواني 
چنداني ندارد- نه جايي مورد رصد ق��رار مي گيرند و نه در 
گلوگاه هايي مسير آنها بسته مي شود. در كشورهاي پيشرفته 
با قوانين مالياتي و بررسي دقيق درآمدها موانع سختي مقابل 
اين قبيل افراد ايجاد كرده اند. به ط��وري كه آنان به خوبي 
درمي يابند ك��ه ورود به اين عرصه ها حت��ي از جهت مادي 
نيز مقرون به صرفه نيست. مثاًل اگر مالياتي براي شغل اول 
لحاظ شده، دو يا سه برابر آن براي شغل دوم در نظر گرفته 
مي شود، بنابراين اگر ش��غل اول كفاف زندگي شخصي را 

نموده، او را از نوعي زندگي متوسط برخوردار مي سازد و ورود 
به شغل دوم ديوانگي محسوب مي شود. از اين جهت ايران 
بهشت بي بديل افرادي چون پزش��كان، خلبانان، جراحان، 
كارخانه داران، تجار، بازرگانان و... به شمار مي آيد. كساني 
كه هرچقدر مي خواهند پول در مي آورند و كسي هم كاري 
به كارشان ندارد. از ديگر عوامل قانون گريزي مجازات هايي 
است كه اغلب تناسبي با جرم ندارد؛ به عنوان مثال مجازات 
سرقت علمي در كشور ما چيس��ت و قانون براي كسي كه 
تحقيقات علمي ديگران را دزديده، به نام خود به دانشگاه ها يا 
مجامع علمي ارائه مي كند، چه مجازاتي در نظر گرفته است؟ 
اگر گمان مي كنيد تعداد اين موارد چنان اندك است كه بايد 
از آنها صرف نظر كرد، توجه شما را به يك نمونه تأمل برانگيز 
جلب مي كنم.  چندي پيش يكي از صحافان اطراف ميدان 
انقالب تهران- كه پاتوق كتاب فروش هاست- نامه اي به رهبر 
انقالب نگاشته و در آن به اين نكته اذعان كرده است كه هر 
روز حداقل 10پايان نامه را فقط به مغازه من مي آورند كه نام 
روي جلد آن را برداشته و به نام شخص ديگري ثبت و از نو 
صحافي نمايم. ]دزدي در روز روشن![. او در ادامه مي نويسد 
ده ها صحاف همچون من به همين كار مش��غولند؛ شما را 
به خدا براي اين ماجرا فكري بكنيد. همين نامه دلس��وزانه 
باعث مي شود رهبر معظم انقالب برخي مسئوالن مربوطه 
را خواسته و بر پيگيري و حل و فصل اين معضل مهم تأكيد 
نمايند. چرا چنين اتفاقي مي افتد؟ چون قانون بازدارنده اي 
كه دست چنين س��ارقي را از س��رقت خويش كوتاه كرده، 
نفس او را ببرد، وجود ندارد. اگر هم احياناً وجود داشته باشد، 
ترس و وحشتي براي قانون گريزان به ارمغان نمي آورد!اكنون 
اين جريان را مقايسه كنيد با اتفاقي كه در آلمان براي وزير 
دفاع اين كش��ور افتاد كه به خاطر اس��تفاده از مطلبي كه 
رفرنس– منبع علمي– دقيق آن را نداده بود، هم كرس��ي 
دانشگاهي اش را از دست داد و هم مجبور به استعفا از پست 
وزارت شد. البته قابل پذيرش نيست كه در كشور ما هرج و 
مرج قانوني وجود دارد. در همين كشور قوانين بيمه و امثال 

آنچنان با دقت وضع گرديده، با وسواس اعمال مي شوند كه 
تعجب همگان را برمي انگيزند. چرا؟ چون پاي منافع مادي 
شركت هاي بيمه گر در كار است. قوانيني كه به مرور زمان 
چنان اصالح گرديده اند كه بيش��ترين آورده مادي را براي 
شركت هاي بيمه گر تأمين نمايند. بيچاره فرهنگ كه چنين 

مدافعان سينه چاكي ندارد!
  براي مقابله با قانون گريزي چه كنيم؟

نخست الزم است ضعف قوانين را برطرف كنيم. چندي پيش 
در يكي از ايالت هاي امريكا حداكثر سرعت را 80كيلومتر در 
ساعت مقرر كردند. پس از چندي دريافتند اغلب مردم از اين 
سرعت تجاوز مي كنند. بالفاصله با عنايت به اين نكته كه اين 
چه قانوني است كه اغلب مردم از آن تخطي مي كنند، قانون 
جديدي وضع نموده، حداكثر س��رعت را به 100 كيلومتر 
افزايش دادند. اين روش در تمامي دنيا اعمال مي شود، چرا 
ما از آن استفاده نكنيم؟ ثانياً دس��ت واسطه هاي حرفه اي 
را ببنديم. اگر قرار است واس��طه ها كاري را با كسب درآمد 
نامش��روع و غيرقانوني انجام دهند، ما خود در قانون آن را 
پيش بيني كنيم. در برخي از همين كش��ورهاي همسايه، 
سيستم خدمات سريع )موسوم به ارجنت( براي كساني در 
نظر گرفته شده كه به جهت موقعيت اجتماعي خود نيازمند 
دريافت خدمات س��ريع تر در مقابل پرداخت هزينه بيشتر 
هستند. ُخب؛ چرا واسطه ها اين كار را انجام دهند. در متن 
قانون اين را ببينيم و خود آن را به مورد اجرا بگذاريم. البته پر 
واضح است كه اين امر شمول عرفي نداشته و قابل توصيه در 
همه موارد نمي باشد. ثالثاً مجازات هاي قانوني را دقيق و مؤثر 
و بي كم و كاست اعمال كنيم. ميان افراد مختلف در اعمال 
قانون تفاوت نگذاريم. يقه سفيدها را از بقيه متمايز نكنيم و در 
يك كلمه »جهان اولي« عمل كنيم، نه »جهان سومي!«رابعاً 
آموزش بدهيم و فرهنگسازي كنيم... و باور كنيم كه هرچه 
براي آموزش هزينه كنيم، دير يا زود به خودمان برمي گردد. 
* عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و معارف 
اسالمي
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نگاه

قانون گريزي مي تواند عليه حفظ نظم اجتماعي 
در جامعه خطري بزرگ محس��وب شود. به چه 
دليل برخي م��ردم در جامعه دس��ت به چنين 
اقدامي مي زنند؟ مثاًل چرا اف��رادي به راحتي و 
با س��رعت زياد از چراغ قرمز عبور كرده يا قبل 
خط كشي س��رعت خود را بيش��تر مي كنند تا 
عابر پياده منتظر بماند و پس از رفتن خودروي 
پرس��رعت آنها از محل تعيين ش��ده عبور كند. 
گاهي در رس��انه ها اخباري مي ش��نويم كه باور 
نمي كنيم چنين جرم  هايي در كش��ور ما اتفاق 
افتاده باش��د. ممكن اس��ت برخي از م��ا از كنار 
قانون گريزي ها بي تفاوت بگذريم ليكن قانون با 
همه توان قد علم مي كند ت��ا از رواج اين عارضه 
در جامعه جلوگيري كند. امروزه، قانون گريزي 
تبديل به دغدغه بس��ياري از مسئوالن و نهادها 
شده اس��ت، اما به چه كس��ي قانون گريز اطالق 
مي شود؟ قانون گريز به فردي گفته مي شود كه 
از ش��يوه هاي نامتعارف و غيررسمي به منظور 
رسيدن به اهداف، تأمين خواس��ته ها، نيازها و 
مطالبات خويش اقدام مي كن��د. قانون گريزان 
افرادي هس��تند كه بر خالف جهت روند عادي 
جامعه حركت و چه بسا در اين مسير براي ساير 
مردم هم مشكل ايجاد مي كنند. جامعه ايراني از 
حيث وجود قانون، خأل ندارد و قوانين موجود در 
حوزه هاي مختلف مدني و اجتماعي، وجود دارند. 
الزم به ذكر است وقتي صحبت از قانون مي شود، 
منظور تنها قوانين رسمي مملكت نيست، بلكه 
قوانين شرعي، اخالقي، انساني و عرفي را هم دربر 
مي گيرد. منتها وقتي برخي شهروندان ببينند در 
جامعه اي زندگي مي كنند ك��ه در امور روزمره 
بابت اجراي قانون و مقررات تبعيض يا كارشكني 
يا تفس��ير به رأي وجود دارد يا ضمانت اجرايي 
كافي وجود ندارد، به تدريج باورشان به حاكميت 
و اثر بخشي قانون تغيير خواهد كرد. در واقع در 
چنين ش��رايطي به مش��روعيت و كاربرد قانون 
لطمه وارد مي شود. اثر سوء ديگر دور زدن قانون 
يا قانون گريزي بين مردم، ناكامي و محروميت 
اس��ت. وقتي مردم مي دانند قان��ون وجود دارد، 
اما به درستي اجرا نمي شود، احساس اجحاف و 
تبعيض مي كنند. اين مسئله به تدريج تبديل به 
نوعي بدبيني، ناكامي و محروميت مفرط مي شود 
و باور دروني اين افراد را دچار خدش��ه مي كند و 
در نهايت به قانون گريزي در جامعه دامن مي زند. 
موضوع مهم ديگر اينكه وجود تعارض بسياري 
از قواعد و قواني��ن با يكديگر ك��ه خيلي مواقع 
همديگر را نقض مي كنند، باعث ش��كاف و بروز 
تناقض در ديدگاه مردم مي ش��ود. اين اتفاقات 
در باور افراد نس��بت به قانون و پايبندي و عمل 
به آن تأثير مي گذارد. بنابراين ش��ايد بتوان ادعا 
كرد مهم ترين علت عدم رعايت قانون توس��ط 
ش��هروندان، عدم رضايت آنه��ا از وضعيت خود 
و زندگي شان اس��ت. افراد خود را با هم مقايسه 
كرده و وقتي مي بينند شرايط   شان با برخي افراد 
تفاوت دارد، نس��بت به التزام به قانون بي تفاوت 
مي ش��وند. بديهي اس��ت گريز از قانون تنها به 
رفتارهاي روزمره خالصه نمي ش��ود و مفاس��د 
اقتصادي و آس��يب هاي اجتماعي هم در نتيجه 

قانون  شكني رخ مي دهد و در ذهنيت ساير افراد 
جامعه تأثير منفي مي گ��ذارد. قانون گريزي در 
انسجام اجتماعي و تعامالت مردم اثر منفي دارد. 
دور زدن قانون مي تواند موجب عقب  ماندگي و 
عدم توسعه يك جامعه  شود و ارزش هاي اخالقي 
و انساني را دچار آسيب و بحران كند. وقتي افراد 
قانون گريز مي شوند و ديگران برايشان اهميت 
كمت��ري پيدا مي كنن��د، پيونده��ا و ارتباطات 
افراد دچ��ار تزلزل مي ش��ود. از ديگر پيامدهاي 
قانون گري��زي در جامعه اين اس��ت ك��ه مردم 
عصبي، افسرده و ناآرام مي شوند و از زندگي خود 
رضايت ندارند! وجود مردم ناآرام و عصبي منجر 
به بي نظمي، تضييع حقوق اجتماعي و زيرسؤال 
رفتن هنجارهاي حاكم بر عرف، فرهنگ و اخالق 
جامعه مي شود. در واقع يك رابطه چند جانبه و 
تعاملي مطرح مي باشد. وقتي شهروندان از رفاه 
و وضعيت اجتماعي خوبي برخوردار نيس��تند، 
نمي توان انتظار داش��ت به قانون پايبند باشند 
و آن را به درس��تي رعايت كنند. يك��ي ديگر از 
داليل قانون گريزي كمرنگ بودن نقش آموزش 
به ويژه در نهاد خانواده اس��ت. بسياري از افراد و 
اقشار جامعه از كوچكي آموزش درستي در اين 
مورد نمي  بينند؛ مخصوصاً اگر پدر خانواده الگو 
ساز خوبي نباش��د. بس��ياري از آداب و قوانيني 
كه در خانه وجود دارد و توس��ط والدين اعمال 
مي شود، در جامعه نقض ش��ده و اجرا نمي شود 
و بچه ها اين تناقض ها را مي بينند. وقتي قوانين 
در جامعه و در خانه محترم شمرده نشود، نظام 
ارزشي و هنجاري جامعه دچار تعارض شود. بعضاً 
رسانه ها هم در آموزش عمومي چندان تأثيرگذار 
نيستند. اين موارد دس��ت به دست هم مي دهد 
و التزام به قان��ون و قانون گرايي در جامعه دچار 
اختالل مي شود. به عنوان نمونه، نحوه رانندگي 
افراد در جامعه اي��ن عارضه را نش��ان مي دهد. 
ش��ايد همين افراد در ادارات و س��اير مراكز نيز 
همين گونه به قوانين بي توجه باشند، چون اكثر 
آنها ياد نگرفته اند كه ع��دم رعايت قانون از نظر 
اخالقي نادرست است و بنابراين خودخواهانه به 
كار اشتباه خود ادامه مي دهند. واقعيت اين است 
كه قانون گريزي نشان مي دهد عقالنيت بلندمدت 
در فرهنگ و ذهن جامعه ايراني به خوبي شكل 
نگرفته و آرامش ناشي از نظم و انضباط را نچشيده 
است و افراد از بعد اخالقي و اجتماعي هنور بقدر 
كافي رش��د نكرده اند؛ درحالي ك��ه فرهنگ ما 
داراي ارزش هاي ديني و اخالقي بسياري است. 
با اين اوصاف براي ممانعت يا حداقل جلوگيري 
از گسترش قانون گريزي در جامعه چه اقدامات 
فردي يا حكومتي مي ت��وان انج��ام داد و براي 
مسدود كردن راه كساني كه رسمي و غيررسمي 
قوانين را دور مي زنند، چه راهكارهايي پيشنهاد 
مي شود؟ اوالً ضروري اس��ت با افراد قانون گريز 
در نهادهاي رسمي و غيررس��مي برخورد كرد 
تا ديگران نيز بدانند كه ب��ا پديده قانون گريزي 
مبارزه مي شود و از كنار آن به سادگي نمي گذرند. 
در سطح ساختاري و رسمي و در سطح فردي بايد 
اصالح نظام نظارت و كنترل انجام شود. نهادها 
و ارگان هاي مس��ئول بايد به موقع و مؤثر ايفاي 
نقش كنند و آموزش هاي الزم را به ش��هروندان 
ارائه دهند. مردم بايد شاهد برخورد قاطع و بدون 
اغماض با قانون ش��كنان باشند. در اين زمينه از 
مدارس، دانشگاه  ها، صدا و سيما و مطبوعات كه 
به  عنوان مهم تري��ن منابع توليدكننده فرهنگ 
به ش��مار مي آيند براي عدم اش��اعه اين عارضه 
در بين افراد جامعه بايد بهره گرفت. همين طور 
مي توانيم در زندگي روزمره و در مواجهه با افرادي 
كه قان��ون را رعايت نمي كنند يا ب��راي ديگران 
ايجاد مشكل مي كنند، از امر به معروف و نهي از 
منكر كه در دين مبين اسالم هم سفارش شده، 
استفاده كنيم. در صورت رعايت قوانين بي ترديد 
مي توان از بروز بس��ياري از آسيب هاي فردي و 

اجتماعي جلوگيري كرد. 

علت بروز بيماري قانون گريزي در جامعه چيست؟

 مسيرهاي دور زدن قانون را 
مسدود كنيم

   محمدرضا سهيلي فر
وقتي صبح از منزل بيرون مي آييم و مي خواهيم به س�ركار، مدرسه يا براي كاري به اداره يا 
سازماني مراجعه  كنيم و وقتي به خانه برمي گرديم، در طول روز ممكن است مشاهده كنيم 
برخي شهروندان حاضر نيس�تند از قوانين و مقررات پيروي كنند و همواره در اين انديشه 
هستند كه چگونه مي توان قانون را دور زد؛ غافل از اينكه قوانين براي زندگي بهتر و منظم تر 
و آرامش ما و همچنين اجتناب از تضييع حقوق مردم در جامعه بش�ري وضع شده اند، ولي 
متأسفانه عده اي حاضر نيستند از اين قوانين و مقررات تبعيت كنند و تالش مي كنند تا به انحا 

و روش هاي مختلف، قانون را دور بزنند و در نظر خود زودتر به مقصودشان برسند. 

»جهان اولي« عمل كنيم، نه »جهان سومي«!

قانون گريزها از بي شعورها خطرناك ترند

نسيم زندگي

  حسين سروقامت*  
در جهان امروز سبك زندگي )Lifestyle( بسيار مهم شمرده مي شود؛ 
مجموعه اي از منش هاي ذات�ي ما و همچنين روش هايي ك�ه براي ادامه 
حيات برگزيده ايم. بحث سبك زندگي در بسياري از سخنان رهبر فرزانه 

و از جمله بيانيه گام دوم انقالب مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است. 
ايشان در مهر 1391 در جمع پرشور جوانان خراسان شمالي سؤاالت مهمي 
را در اين خصوص مطرح نموده و آسيب شناس�ي آنها را خواستار شدند. 
در پاسخ به اين مطالبه اساس�ي هر هفته يكي از اين س�ؤاالت را مطرح 

نموده و به بررسي پاس�خ خواهيم پرداخت. تا كنون به بررسي 10سؤال 
پرداخته ايم و در اين نوشته يازدهمين پرسش را مطرح مي كنيم. سؤال 
اين است:»چقدر به قانون احترام مي كنيم؟ علت قانون گريزى - كه يك 

بيمارى خطرناكى است - در برخى از مردم چيست؟«

خاويركرمنت در كتاب بيش�عوري به نكته 
مهمي اش�اره مي كند ك�ه در اينجا مصداق 
دارد. وي مي گويد: بيش�عورها را نمي توان 
درمان كرد، مگ�ر آنكه به بيش�عوري خود 
اذع�ان ك�رده و درص�دد رف�ع آن برآيند؛ 
يعني بيشعورها تا وقتي خود به ناهنجاري 
خويش پي نبرند، آسيب زدايي نخواهند شد. 
قانون گريزها نيز اينگونه ان�د. با اين تفاوت 
ك�ه قانون گريزها ب�ه مراتب از بيش�عورها 
خطرناك ترن�د، زي�را بيش�عورها ادعايي 
ندارند و صرفًا به خاطر بيش�عوري مرتكب 
كارهاي احمقانه مي شوند، اما قانون گريزها 
ادعاي زرنگي كرده و از اين راه نان مي خورند

»آي�ا نظر هر كس�ي محترم اس�ت؟«حتي 
آنهاي�ي ك�ه باورهايش�ان را دلبخواه�ي 
پذيرفته اند و برايش به دنبال هيچ استدالل 
موجهي نگشته اند؟ برخي مي گويند، اينكه 
»هر كسي حق دارد نظري داشته باشد و آن 
را اظهار كند« معنايش اين است كه هر نظري 
محترم اس�ت، اما گروه�ي ديگرمعتقدند، 
باوره�اي ما بي چون وچرا محترم نيس�تند 
و احت�رام ش�رط و ش�روطي دارد. چگونه 
مي ش�ود به نتيجه قانع كننده اي رس�يد؟

   
 آيا به ديگ�ران ربطي ن�دارد كه ما چه 

باوري داريم؟
به ديگران ربطي ندارد كه ما چه غذايي دوست 
داريم. اگر كسي از پيتزا بدش مي آيد، مشكلي 
نيست؛ مي تواند از ساندويچ خودش لذت ببرد و 
ما را با غذاي دلخواهمان تنها بگذارد. به همين 
ترتيب، گويا باورهايم��ان هم مثل غذاها، جزو 
حريم شخصي ما محسوب مي شوند و ديگران 
نبايد جرئت دخالت در آنها را به خود بدهند، اما 
اين ايده مخالف بسيار سرسختي دارد: سقراط 
مي گفت: »تا جان در بدن دارم از آگاه ساختن 
شما به آنچه بايد بدانيد، دست نمي كشم.«   

ً نظر هر كسي محترم است؟ اصالً و ابدا
همه نظراتي دارند، اما واقعاً بر چه مبنايي بايد 
قبول كنيم ك��ه ارزش همه آنها برابر اس��ت؟ 
نزديك به سه س��ال پيش، در دانش��كده علوم 
اجتماعي دانشگاه تهران، يكي از گفت وگوهاي 

به يادماندن��ي اي��ن س��ال ها بين يك اس��تاد 
جامعه شناسي و چند تا از دانشجويان در گرفت. 
آن اس��تاد جامعه شناسي در س��خنراني اش 
موس��يقي يكي از خوانندگان ف��وق  محبوب 
عامه پسند را كه به تازگي فوت كرده بود، شديداً 
به باد نقد گرفت، اما دانشجوياني از پايين سن 
فرياد مي زدند كه هركسي نظر خودش را دارد 
و نبايد به س��ليقه ديگران توهين كرد. حق با 

كه بود؟
  آيا ح�ق داريم هر چي�زي را كه دلمان 

مي خواهد باور كنيم؟
باورها چيزهايي خصوصي نيستند كه انتظار 

داش��ته باشيم كس��ي آنها را زير س��ؤال نبرد. 
فرض كنيد در يك مركز بهداش��ت پزش��ك 
اطفال هستيد. يك روز پدر و مادري بچه  شان 
را پيش شما مي آورند و وقتي مي گوييد زمان 
واكسيناسيون بچه رسيده، به شما مي گويند: 
اجازه نمي دهيم به بچه ما واكسن بزنيد. دليلش 
را مي پرس��يد و جواب مي دهند: »ما معتقديم 
واكسن ضرر دارد.« مسئله را توضيح مي دهيد، 
ولي با تحكم بيشتري از شما مي خواهند كه »به 
باور ما احترام بگذار!« اما آيا مي شود به باورهايي 
كه روي زندگي ديگران اث��ر مي گذارند فقط و 

فقط احترام گذاشت؟

  كي به كيست؟ هر چه را دوست داري 
باور كن!

اگر كس��ي بگويد س��يگار براي س��المتي تان 
مفيد است، حرفش را باور مي كنيد؟ اگر نامزد 
انتخاباتي وعده هاي عجيب وغريب بدهد،  چه؟ 
تبليغات بازرگاني را چه مي گوييد؟ بسياري از 
ما گوشمان به اين حرف ها بدهكار نيست. در 
واقع آنقدرها هم س��اده لوح نيس��تيم، اما پس 
اين  همه باور دروغين افراد از كجا مي آيد؟ نيك 
انفيلد مي گويد، آنچه باورهاي خطا را به خورد ما 
مي دهد نه سادگي و ساده لوحي ما، كه دستگاه 
پيچيده عاليق و گرايش هاي اجتماعي ماست. ما 
عادت داريم چيزهايي را باور كنيم كه به نفعمان  

هستند و از صميم قلب دوستشان داريم. 
  چرا مقابل دانش مقاومت مي كنيم؟

وقتي كسي چيز غلطي را باور كرد، ديگر كار از 

كار گذشته اس��ت. بايد قبل از آن دست به كار 
ش��ويم. س��يگاري ها مي دانند سيگاركشيدن 
مضر است، اما دست از عادتشان برنمي دارند. 
همان طور كه هم��ه مي دانيم مصرف زياد قند 
چه عوارضي دارد، اما عاشق شيريني  هستيم. با 
اين  حال، دايره چيزهاي غلطي كه از آنها دست 
نمي كشيم، به اين مسائل محدود نمي شود. در 
واقع، باورهايي مثل نژادپرستي، واكسن هراسي، 
يا انكار تغييرات اقليمي ه��م معموالً از همين 
سازوكار پيروي مي كنند. ذهن ما مستعد مقاوت 

در برابر دانش است. 
  معم�اي س�اده اي كه نش�ان مي دهد 

شناختن چيزها چقدر دشوار است
اگر تمام باورهاي درست و موجه ما اتفاقي باشند، 
بدين معناست كه ما هيچ چيزي نمي دانيم. پس 
از اينكه افالطون معرف��ت را تعريف كرد، اين 
تعريف نس��بتاً ثابت ماند و تغيير زيادي نكرد. 
درست هم به نظر مي رسيد؛ براي معرفت داشتن 
به چيزي، اوالً نبايد در آن شك كنيد، ثانياً آن 
معرفت بايد درست باشد و ثالثاً بدانيد چرا آن 
معرفت درست است، اما به  يك باره گتيه ظهور 
كرد و همه چيز را به هم ريخت. او پرسيد: »اگر 
شناخت ما از سر شانس درست باشد، آن وقت 
چه؟«. 50سال مي گذرد و متفكران همچنان 

درگير مسئله گتيه اند. 
* مجموعه يادداشت هايي درباره اخالق 
 باور/ وب سايت ترجمان علوم انساني/
 با اندكي تلخيص

نظر شما هميشه هم محترم نيست!
گاهي باورهاي اشتباه ما به ديگران لطمه مي زند سبك نگرش

وقتي م�ردم مي دانند قانون وجود 
دارد، اما به درستي اجرا نمي شود، 
احساس اجحاف و تبعيض مي كنند. 
اين مسئله به تدريج تبديل به نوعي 
بدبيني، ناكامي و محروميت مفرط 
مي ش�ود و باور دروني اين افراد را 
دچار خدشه مي كند و در نهايت به 
قانون گريزي در جامعه دامن مي زند

اگر كس�ي بگوي�د س�يگار براي 
سالمتي تان مفيد است، حرفش را 
باور مي كنيد؟ اگر نامزد انتخاباتي 
وعده ه�اي عجيب وغريب بدهد، 
 چ�ه؟ تبليغ�ات بازرگان�ي را چه 
مي گوييد؟ بسياري از ما گوشمان 
به اي�ن حرف ها بدهكار نيس�ت


