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گشت ارشاد به روایت شاعران پارسی گو
سیدحسن امین - شرح وظایف گشت ارشاد 
امروز، در حقوق عمومی یا االحکام السلطانیه، برابر 
نهاد »احتساب« در نظام حقوقی ایران بعد از اسالم 
اســت که مســئوالن و ماموران موظف این نهاد با 
عنوان »محتسب« شناخته می شدند. محتسب در 
ادبیات فارسی، برای همه فارســی زبانان چهره ای 
آشناست. در ادبیات معاصر هم بیش و کم همگان 
این شعر پروین اعتصامی را در دیالوگ محتسب و 
مست خوانده یا شنیده اند که »محتسب، مستی به 
ره دید و گریبانش گرفت/ مست گفت ای دوست! 
این پیراهن است، افسار نیست.«که البته پروین این 
مضمون را از داســتان مست و محتسب در مثنوی 
موالنا اقتباس کرده است .باری، گشت ارشاد امروز 
در طــول تاریخ به قولی از عصــر خلیفه دوم فاتح 
امپراطوری های ایران و روم، آغاز شــد و بعد با نظم 
جدی تر به عنوان »حســبه و احتســاب« زیر نظر 
مأمورانی با عنوان »محتسب« نهادینه شد که این 
ماموران محتســب نام برای حفظ قواعد شریعت و 
جلوگیری از تخلفات در کوچه و بازار هر شــهر در 
قالب گشت ارشاد، حضوری چشمگیر داشتند و بر 
مسائل جمعی از صحت اوزان و مقادیر، نرخ ارزاق و 
جلوگیری از گران فروشــی و احتکار در بازار گرفته 
تا پوشــش و آرایش مردم نظارت داشتند و آنها را 
زیر نظر می گرفتند و در مقام تفتیش و تجســس 
به احتمال حمل یا صرف مشــروبات الکلی یا پس 
از کشــف جرم، متخلف را به دارالقضا می کشاندند. 
البته خود محتسب هم در صورت مشاهده جرم تا 
حدودی در مقام ضابط، حق اعمال قدرت داشت که 
من در کتاب تاریخ حقوق ایران به آن اشاره کرده ام. 
محتسبان یعنی ماموران گشت ارشاد قدیم، گاهی 
هم از حدود وظایف خود تخطی می کردند و با زدن 
شالق، گرداندن متهمان در شهر، تشهیر و بدنام یا 
بی آبرو کردن آنان، منع اشــتغال به کار یا حرفه و یا 
کسب شان و حتی نفی بلد و تبعید از اقامتگاه شان 
دست به کار می شدند. مهم ترین وظیفه محتسبان 
حفظ نظم عمومی و الزام شهروندان به رعایت احکام 
شرع و مقررات عرف در مرئی و منظر بود. برای مثال، 
نظارت بر کسب و کار، سازمان دهی اصناف و مشاغل، 
رعایت اخالق حسنه در پوشش زنان، جلوگیری از 
تردد شراب خواران یا حمل مواد مخدر یا مشروبات 
الکلی از اهم وظایف محتســبان بود. محتسبان در 
معابر، شــوارع و بناهای عمومی از مساجد گرفته 
تــا زورخانه ها و مراســم و برنامه های همگانی هم 
نظارت داشــتند. جالب آن که برگزاری و مدیریت 
مجالــس لهو و لعب و رقــص و طرب و مخصوصا 
فاحشه خانه ها که به آنها »بیت الطف« می گفتند و 
از آنها مالیات می گرفتند، هم زیر نظر محتســبان 
بود. حافظ به همین دلیل که فاحشه ها باید با اخذ 
مجوز به  کسب وکار تن فروشی می پرداختند، از این 
»پروانــه کار« با واژه »دســتوری« یادکرده و گفته 

است:»دوستان ! دختر رز توبه زمستوری کرد/ شد 
سوی محتسب و کار به دستوری کرد.« محتسبان، 
عموما به شهروندان و خصوصا به نوازندگان و رقاصان 
که به آنان مطرب می گفتند، جفا می کردند و مانع 
تردد و آمد و شــد ایشــان می شدند.  محتسبان به 
همین دلیل، در میان هنرمندان و شاعران و ادیبان 
محبوبیتی نداشتند و متون نظم و نثر پارسی، اغلب 
»محتسبان« را مورد تمسخر و طعن و استهزاء قرار 
داده اســت. ما در اینجا نمونه هابی از آنچه شاعران 
در گســتره وسیع ایران فرهنگی در باره محتسبان 

سروده اند، به دست می دهیم.
حکیم ناصرخسرو قبادیانی - که من قبل از انقالب 
راجع به زندگی و اندیشــه او سلسله مقاالتی تحت 
عنوان» بینش سیاسی و اجتماعی ناصرخسرو « در 
مجله های نگین به مدیریت دکتر محمود عنایت، 
هفته نامه ناهید به مدیریت سیدمحمد مقدس زاده 
و ماهنامه هالل پاکستان منتشر کردم- محتسبان 
را در کنــار حکومت گران ســتمگر عصــر خود و 
محتسبان ریاکار روزگار خود را، نوشنده خون امام 
حسین و خورنده گوشت شــتر صالح برشمرده و 
گفته است:»حاکم در خلوت خوبان به روز نیم شبان 
محتســب اندر شراب خون حســین آن بچشد در 
صبوح وین بخورد ز اُشتر صالح کباب.« جمال الدین 
عبدالرزاق اصفهانی، نیز محتســبان را عمله ظلم و 
جور، معرفی کرده اســت و در انتظار برآمدن امیر 
عدالت گستری ست که به یاری مظلومان برخیزد و 
به اقامه عــدل بپردازد:»عادلی کو که به حق یاری 
مظلوم دهد تا هم از محتســب شهر تظلم  بینی.« 
حکیم نزاری قهســتانی با تعریض به محتســبان 
از ایشــان می خواهد کــه به جای گیــر دادن به 
شراب خواران بی آزار، به تعقیب متجاوزان، خائنان و 
رِباخواران و... بروند:»چه هراسد از می خواره محتسب 
گو از حرام و فسق و ربا و زنا هراس.« نسیمی که از 
شاعران شورشی و پیروان حروفیه و نقطویه است، 
در مقام انتقــاد از احوال و اوضــاع جامعه در باب 
شاهان ظالم، قاضیان رشوه خوار، واعظان مستمری 
بگیر و محتســبان مردم آزاری سخن می گوید که 
جلوی در خانه مردم در حال مفتشی اند، درحالی 
که اکثریت افراد جامعه از پیر و جوان دیگر اساســاً 
به اصل دین اعتقــاد ندارند:»طفل، بی پروا زِ دین و 
پیر، فارغ از نماز، محتسب همچون عسس پیوسته 
در پیش در اســت/ قاضیان رشوت ستان و واعظان 
مرسوم خوار، شــاه را از نو خیال عدل کامل در سر 
است.« بدتر آن که محتسبان که باید آمر به معروف 
و ناهی از منکر و مبلغ و مروج احکام دین باشــند، 
خود ایمان و اعتقادی به احکام شرع نداشته و تنها 
با تظاهر، ریاکاری، دورویی و دین فروشی در زندگی 
شخصی خود آلوده به انواع گناهان بودند. موالنا در 
گزارش این احوال می گوید:»سرمستان را ز محتسب 
ترسانند، شد محتسب مست همه می دانند.« حافظ 

شیرازی بزرگ هم از ریاکاری همه عوامل و اجزای 
نهاد مذهب در زمانه خود، پرده برداشته، گفته است:» 
ِمی خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب، چون 
نیک بنگری همه تزویر می کنند« یا »محتسب شیخ 
شد و فِسِق خود از یاد بُِبرد، قصه ماست که در هر 
سِر بازار بِمانْد« حافظ محتسبان را نماد زهدفروشی 
و ریاکاری و تظاهر می شناساند که شراب خوارگی 
خود را از چشم خلق پنهان می کنند، اما دیگران را 
به همین تهمت تعزیر می کنند:»دانی که چنگ و  
عود، چه تقریر می کنند؟ پنهان خورید باده که تعزیر 
می کنند/ ای دل طریِق رندی از محتســب بیاموز، 
مســت اســت و در حِق او، کس این گمان ندارد.« 
محتســبان به حریم خصوصی مردم ســرک می 
کشیدند و با تفتیش و تجسس دنبال پیداکردن و 
نابود کردن خمره های شراب و آالت قمار می گشتند، 
حرکتی که مورد نقد سعدی هم واقع شده است:»هر 
که را جامه پارسا بینی، پارسا دان و نیکمرد انگار/ ور 
ندانی که در نهانش چیست، محتسب را درون خانه 
چه کار؟« این، یک مثل سایر و ضرب المثل معروف 
است که:»گر حکم شود که مست گیرند/ در شهر هر 
آن که هست، گیرند.« خواجوی کرمانی هم در تایید 
همین نظر گفته است:» محتسِب بیُهده گو منع مکن 
رندان را، آن که با شــاهد و ِمی نیست، کدام است 
امروز؟« عبدالرحمان جامی که خود شیخ االســالم 
دولت تیموریان هرات یعنــی قاضی القضات وقت 
بود، محتسبان روزگار خود را مورد انتقاد قرار داده 
و عملکرد نادرســت و خشونت آمیز آنان را موجب 
دین گریــزی و شریعت ســتیزی مردم مســلمان 
تشــخیص داده است:»محتسب در منع ِمی از حد 
تجاوز می کند، می بََرد زین فعل منکر رونق اســالم 
را.« جالب آن اســت که گاهی بعضی از شــاعران 
فارســی زبان از مقابلــه به مثل در برابر خشــونت 
محتســبان حمایت کرده اند، چنان که شاعری به 
اســتناد آیه قصاص گفته است:»محتســب، خم 
شکست و من سر او! سن بالسن و الجروح قصاص« 
طنزپرداز نابغه عبید زاکانی هم محتسب و شحنه 
را مخاطب قرار داده و گفته اســت:»از محتســب 
نترسیم وز شحنه غم نداریم، تسلیم گشتگان را بیم 
از بال نباشد.« همچنین امیرخسرو دهلوی، از مردم 
می خواهد که با نافرمانی مدنی در برابر محتسبان 
بایستند و حمله محتسبان به خود را با حمله متقابل 
و حتی کندن ریشش پاسخ گویند:»گر چه بد مستی 
است عیب حریف کندن ریش محتسب هنر است.« 
من قصد اســتقرا ندارم و فقط به ذکر شواهدی از 
ادب منظوم پارســی اختصار و اقتصار می کنم، چرا 
که تقابل بین محتسبان که قباله کهنه و نسخه قدیم 
گشت ارشــاد امروز بوده اند، با مردم عادی همیشه 
مورد انتقاد و اعتراض نخبگان جامعه بهویژه شاعران 
پارسی گو و در رآس آنان حافظ بوده است که نماد 

حافظه تاریخی و وجدان ناخودآگاه جمعی ماست.

یادداشت

سخنی از سِر درد با وزیر جهاد کشاورزی
غالمحســین رنجبرها - در حالی که جناب آقای رئیسی در تبلیغات انتخاباتی 
ریاست جمهوری شان، وعده شرافتی دادند که اقتصاد ایران را از ساختار دستوری خارج 
خواهند کرد. لیکن شما در پساپروسه حذف نهاده های یارانه ای پرورش دام، نرخ اقالم 
شیر، لبنیات و سبوس گندم را کامال دستوری و به زیان تولید کنندگان تعیین کردید، 
در حالی که نرخ اکثریت نهاده ها و مواد مصرفی در چرخه پرورش دام، تابع مکانیســم 
عرضه و تقاضای بازار و غیردستوری، هویت می یابند. شما نرخ جو، ذرت دانه ای را سه 
برابر و نرخ سویا را چهار برابر افزایش دادید اما، نرخ شیر تولیدی دامدار را فقط دو برابر 
ارتقاء دادید با وصف اینکه سایر ملزومات هزینه ای پرورش دام، شامل دارو، سه تا پنج 
برابر، واکسن ها، درمان و بهداشت و تجهیزات فیزیکی دامداری ها، بین سه تا شش برابر 
افزایش نرخ به هزینه دامداری ها تحمیل شده است. هزینه کارگری باالی ۵۷ درصد، 
برق و آب و گاز و غیره، سیر صعودی بهخود گرفته اند؛ به نحوی که در نهایت توازن 
تولید و عرضه محصوالت دامی فاقد تعادل و توام با زیان شدید برای دام داران زحمتکش 
کشور رقم خورده است . اخیرا نرخ سبوس گندم را بهیک باره از ۱۴۰۰ تومان به شش 
هزار تومان ) ۳/۴ برابر ( افزایش داده اید در حالی که نرخ سبوس هم می بایست حداکثر 

دو برابر)۲۸۰۰ تومان ( تعیین می شد
 تحلیل راهبردی

علت العلل پیشــرفت کشورهای پیشرفته، این است که تولید کننده، همواره مورد 
حمایت همه جانبه دولت هاست، بدون حمایت از تولید و تولید کننده، معیشت مصرف 
کننده هم، فاقد امنیت اســت.!!! اقتصاد دستوری، یک خطای استراتژیک است که تا 
کنون بر فقر معیشتی آحاد جامعه افزوده است. با این سیکل معیوب سیاست گذاری 
در اقتصــاد دامداری ها و حتی مرغداری ها، با کدام منطق و آنالیز، توقع دارید، چرخه 
تولید دامداری ها، بهدرســتی و بدون بحران های سخت بچرخد؟ چون پرورش دام با 
این معادالت دستوری، به شدت زیان آور و فراری دهنده اشتغال و سرمایه شده است. 
از ســال گذشته تاکنون، هم تولیدکننده، داغون و مستاصل شده است و هم مصرف 
کننده. لذا دامداران به ناچار، دام های مولد خود را روانه کشتارگاه می کنند، پیامد شرم آور 
پدیده دخل و خرج ناموزون، موجب هدایت اکثریت دام داران به خیل جامعه بیکاران 
دردمند خواهد شــد و متعاقبا محصوالت لبنی، نایاب خواهد گردید و بعد از گرانی ها 
موسم قحطی فرا می رسد! خاطر نشان می گردد که اگر قادر نیستید در حوزه کشاورزی، 
مشــاغل جدید پایدار خلق کنید، حداقل با توسل به اهرم های دخالت ناروا و تعیین 
دستوری نرخ پائین شــیر و نرخ باالی فروش نهاده های دولتی، دام داران بی پناه را به 
سمت فروپاشی و بیکاری مزمن، تعمدا هل ندهید. جناب وزیر! کارنامه مدیریت پرفراز و 
نشیب و غیرعلمی شما در این مدت، موجب رضایت تولیدکنندگان بخش کشاورزی و 
نیز، تضمین امنیت غذایی کشور نشده است و در تمام مدت تصدی کرسی وزارت، هر 
از گاهی در تولیدات بخش کشاورزی شاهد بحران و تنش بازاری شدید و مآال نارضایتی 
مصرف کنندگان بوده ایم. قضاوت نهایی محتوای عملکرد وزارت متبوع شما، پرداخت 
یارانه به مصرف کنندگان از جیب دام دار و مرغ دار بوده است. لطفا، دست تان را از جیب 

تولید کنندگان آسیب دیده خارج سازید!
 تجویز راهبردی

اگر آن وزارت محترم، دغدغه امنیت غذایی کشور و ثبات شغلی بخش کشاورزی در 
راستای توسعه پایدار در تعهد قانونی و اخالقی خود دارند. 

۱ -یا نهاده های یارانه ای به نرخ های قبل را مجددا احیاء نمائید . 
۲- یا نرخ کف خرید تضمینی شیر خام از دام دار را افزایش دهید و هم زمان نرخ شیر 

خام باالتر از نرخ پایه را تابع مکانیسم بازار و اقتضائات فصلی نمایید. 
۳-  اگــر این گزاره ها، را برنمی تابید، نرخ کلیه تجهیزات، داروها و هزینه کارگری و 
نهاده های مصرفی دامداری را ) شــبیه نرخ کاه، یونجه، ذرت علوفه ای، تفاله چغندر و 
مکمل ها( به سبک و سیاق نرخ گذاری شیر، به روش دستوری و متعادل تعیین نمائید  . 
تحمیل سیاست و رفتار دوگانه و متناقض در اقتصاد تولیدکننده، فروپاشی قطعی تولید 
را به ارمغان می آورد، این واریته، اصل محتوم و گریزناپذیر از اصول اقتصاد محســوب 
می گردد، شما وتیم همراه تان چرا برخالف اصول مسلم علم اقتصاد، )نادیده گرفتن اصل 

مکانیسم عرضه و تقاضا( سیاست گذاری می کنید؟

نهادهای امنیتی کشور مطرح کردند؛

 وعده انتقام 
جمعه سیاه زاهدان

۱۲۷ نفر کشته و بیش از ۲۰۰نفر زخمی شدند

 فاجعه انسانی 
در فوتبال اندونزی

 ترکیه از تالش برای تاثیرگذاری بیشتر
 بر حوادث منطقه ای پرده برداشت

 عزم جزم اردوغان 
در کسب َسرَوری منطقه

 با وجود کاهش قدرت خرید
روند قیمت ها در بازار مسکن صعودی است

 کاهش قیمت هم
 ُمَسِکن نیست

 همدلی از یک معضل روانی 
در میان نوجوانان گزارش می دهد

 دانش  آموزان در
 دسترِس افسردگی

همدلی| دیروز نهادهای امنیتی کشــور در 
مواضعی جداگانه و رســمی وعده دادند که 
انتقام جمعه سیاه در سیستان و بلوچستان 
را می گیرند. سازمان اطالعات سپاه با صدور 
بیانیه ای نسبت به شهادت فرمانده اطالعات 

سپاه زاهدان واکنش نشان داد...
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حل و جمع چالش ها

     رضا صادقیان 
    روزنامه نگار

 سخنی از سِر درد
 با وزیر جهاد کشاورزی

 غالمحسین رنجبرها 
دامدار و کشاورز 

گشت ارشاد به روایت 
شاعران پارسی گو

 سیدحسن امین 
مدرس دانشگاه

سرمقاله

یادداشت ها

هر حکومتــی در تاریــخ حکمرانی اش با 
مسائل و چالش های بسیاری روبهرو می شود، 
اما مانایی هر قدرتــی به حل موضوعات در 
حوزه هــای مختلف ارتباط پیــدا می کند و 
انعطاف قدرت کالن، تصمیم سازی و اجرای 
برنامه های کاربردی بــرای حل چالش ها بر 

این اساس سنجیده خواهد شد.
یک: در دنیای امروز انعطاف پذیری ساختار 
قدرت در برابر مســائل جامعه، اقتصاد، هنر، 
فرهنگ رســمی و غیررســمی، بخش جدا 
نشــدنی از نحوه تصمیم گیــری حاکمان را 
به نمایش می گــذارد. بنابراین هیچ قدرتی 
نمی توانــد راه گذشــته را پیمایــش کند و 
نیم نگاهی به تغییرات بوجود آمده در جامعه 

نداشته باشد. 
شرح در همین صفحه  

رضا صادقیان- هر حکومتی در تاریخ حکمرانی اش با مسائل و چالش های 
بسیاری روبهرو می شــود، اما مانایی هر قدرتی به حل موضوعات در حوزه های 
مختلف ارتباط پیــدا می کند و انعطاف قدرت کالن، تصمیم ســازی و اجرای 

برنامه های کاربردی برای حل چالش ها بر این اساس سنجیده خواهد شد.
یک: در دنیای امروز انعطاف پذیری ســاختار قدرت در برابر مســائل جامعه، 
اقتصاد، هنر، فرهنگ رسمی و غیررسمی، بخش جدا نشدنی از نحوه تصمیم گیری 
حاکمــان را به نمایش می گذارد. بنابراین هیچ قدرتی نمی تواند راه گذشــته را 
پیمایش کند و نیم نگاهی به تغییرات بوجود آمده در جامعه نداشته باشد. ساختار 
هر قدرتی به صورت پیوسته و دائم با جامعه و تغییرات آن روبهرو است. چنانچه 
اصل حرکت در دنیا را در نظر داشته باشیم، آنگونه که سایر فیلسوفان همچون 
مالصدرا به این اصل باور داشــته اند، بنابراین با گذشــت زمان و پذیریش اصل 
فلسفی حرکت امکان پوشاندن گذشته بر تن امروز و با وجود تغییرات گسترده ای 
که در جوامع رخ داده، وجود نخواهد داشــت. پذیریش تغییرات جامعه و اصالح 
فرایندهای حکمرانی که منجر به ســتیز کمتر با جامعه شود نه تنها خللی در 

ساختار قدرت به وجود نمی آورد، بلکه باعث مانایی آن در بلند مدت می شود.
دو: چنانچه اهل سیاست و دلبستگان به ساختار قدرت قانونی میل به جمع 
کردن چالش ها به جای حل آن داشته باشند، الجرم مسائل و چالش های امروز 
به وسیله قدرت به کنار گذاشته می شوند یا نادیده گرفته و حتی به گونه ای دیگر 
به نمایش گذاشته می شود، ولی پس از مدت زمانی کوتاه و یا طوالنی به شکل 
بزرگ تر، فراگیرتر، چالش زا و به اصطالح ابر چالش ظاهر می شوند. به عنوان مثال؛ 
چالش هایی مانند بیکاری، تورم، نقدینگی، ناامیدی از آینده، بحران آب، محیط 
زیست، کاهش تولید، تغییرات فرهنگی، اعتراض نسبت به سیاست های فرهنگی 
و انتظامی و سایر مطالبات شهروندان در گام نخست به شکل مسئله، مسائل و 
چالش ها در جامعه بروز پیدا می کند، اما چنانچه این همه از سوی حاکمان مورد 
دقت نگیرد، الجرم به شکل بحرانی در آینده ای نه چندان دور نمایان می گردد. به 
نظر می رسد آنچه این روزها در حال رخ دادن است، نادیده گرفتن خواسته ها و 
تغییرات معمول در جامعه است که طی سالیان طوالنی از سوی برخی متولیان و 

تصمیم سازان مورد بی توجهی قرار گرفته است.
سه: ساختار قدرت کالن و میانی در تمام دوره ها نیازمند اصالح و بازنگری در 
سیاست ها، شیوه های اجرایی و سیاست گذاری جدید براساس تغییرات جامعه 
اســت؛ امکان پیاده کردن قوانین سابق در جامعه جدید وجود ندارد، نمونه بارز 
چنین مسئله ای ثبت قوانین و شیوه های برخورد با ماهواره است، سیاستی محدود 
کننده که راه به جایی نبرد و در نهایت امر میزان استفاده از این وسیله جدید باعث 

شد مسئوالن واقعیت های جاری را به امر ذهنی خود ترجیح دهند.
چهار: چنانچه به هر دلیل مشخص و نامشخص قدرت به سوی ایستایی و عدم 
تغییر میل کند و سایر کارگزاران قدرت به این نتیجه برسند که آنچه تاکنون انجام 
داده اند بدون ذره ای ایراد و اشــکال بوده و در ادامه حکمرانی نیز می توان همین 
مسیر را با تمام قوا دنبال نمود، حاکمان خود به سوی تبدیل مسائل جامعه به 
چالش های غیرقابل حل گام برداشــته اند، به واقع نه تنها نیازهای امروز را بدون 
پاسخ رها کرده اند، بلکه با انتخاب اینگونه شیوه حکمرانی مسائل کوچک را به ابر 

چالش ها تبدیل کردند.
پنج: قدرت نیازمند اصالح است و قدرت بدون اصالح، ناآگاهانه برای ساختار 
کالن هزینه ایجاد می کند، چرا که تغییرات جامعه را نپذیرفته است. قدرتی که 
برای اصالح خود قبل از آنکه فاصله واقعیت های جامعه با تصمیمات قدرت زیاد 
شود، تالش می کند فاصله میان مطالبات شهروندان با ساختار قدرت را کم و به 
پیوســتگی جامعه و قدرت کمک کند، ماناتر و پویاتر است، در غیر این صورت 
قدرت به سویی و جامعه به سمت دیگری خواهند رفت. جدایی جامعه از ساختار 
قدرت نه تنها کمکی به حل مشکالت و مسائل دیروز و امروز نخواهد کرد، بلکه 
ساده ترین مسائل را به ابرچالش های هزینه ساز مبدل می کند، ابرچالش هایی که 

خود زمینه ساز بروز برخی مشکالت دیگر در آینده خواهند شد. 

حل و جمع چالش ها
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مجلسی شعارهای 
واکنش نمایندگان به حوادث اخیر کشور

قالیباف:  باید شیوه های اجرای گشت ارشاد را اصالح کنیم
آیت اهلل فاضل لنکرانی: مسئولین اعتراضات را بشنوند
آیت اهلل مقتدایی :گشت ارشاد موفق نبود، باید تذکر داد
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