


ســـالی کـــه گذشـــت ســـال عجیبـــی بـــود. واقعیت هایـــی کـــه ســـال ها آن هـــا را ندیـــده بودیـــم، 
درســـت وقتـــی سیاســـیون روزهـــای روشـــنی را در برابـــر کشـــور ترســـیم می کردنـــد بـــه 
ـــان  ـــان وجودش ـــا فریادهایش ـــد و ب ـــان دادن ـــان را نش ـــن خودش ـــکل ممک ـــن ش ـــخت ترین و حادتری س

را بـــه الیه هـــای دیگـــر جامعـــه نشـــان دادنـــد.

ـــا  ـــه چالش ه ـــید ک ـــان رس ـــه پای ـــی ب ـــا در حال ـــد ام ـــروع ش ـــام ش ـــه نظ ـــی ب ـــا رأی میلیون ـــال 96 ب س
و بحران هـــای جـــدی گریبانگیـــر کشـــور شـــده بـــود. چالش هـــای جـــدی در حـــوزه کارآمـــدی، 
ـــای  ـــی و صندوق ه ـــات مال ـــتگی مؤسس ـــود، ورشکس ـــکاری و رک ـــت، بی ـــط زیس ـــتمی، محی ـــاد سیس فس

ـــد. ـــکار کن ـــا را ان ـــد آن ه ـــی می توان ـــر کس ـــت و کمت ـــده اس ـــان ش ـــر نمای ـــتگی و... دیگ بازنشس
ـــد  ـــه مانن ـــی ب ـــه بحران های ـــل ب ـــه تبدی ـــل از اینک ـــا قب ـــن چالش ه ـــدار ای ـــدای هش ـــه ص ـــد ک ـــر چن ه
ـــی،  ـــار تقریب ـــک آم ـــق ی ـــال طب ـــور مث ـــه ط ـــود؛ ب ـــنیدن ب ـــل ش ـــوند قاب ـــاه 96 ش ـــات دی م اعتراض
ـــال های  ـــا در س ـــت ی ـــده اس ـــر ش ـــته 3 براب ـــال گذش ـــری در س ـــات کارگ ـــات و اعتراض ـــداد اعتصاب تع
اخیـــر شـــاهد افزایـــش اعتراضـــات و مجـــادالت بـــر ســـر حـــق آب و پروژه هـــای آبـــی در حـــوزه 
زاینـــده رود، کارون، دز و دریاچـــه ارومیـــه بودیـــم، امـــا متأســـفانه هیچکـــدام بـــه صـــورت جـــدی 
دیـــده نشـــدند بلکـــه برخـــی از آن هـــا انـــکار هـــم شـــدند. همچنـــان سیاســـت اشـــتباه اقتصـــادی 
در حـــوزه مالـــی ادامـــه داده شـــد. بـــه جـــای توقـــف طـــرح شکســـت خورده ســـامت، صنـــدوق 

بازنشســـتگی و ســـرمایه های تأمیـــن اجتماعـــی را بـــه پـــای آن ذبـــح کردنـــد و ... 
ــان،  ــا متخصصـ ــی و سیاســـت زده بـ ــای امنیتـ ــتان برخورد هـ ــن داسـ ــمت ایـ ــن قسـ ــاید بدتریـ شـ

ــد. ــان می کردنـ ــکات را بیـ ــن مشـ ــه ایـ ــود کـ ــی بـ ــگران و روزنامه نگارانـ پژوهشـ
ـــل  ـــای ح ـــه ج ـــم و ب ـــا را نبینی ـــن واقعیت ه ـــه ای ـــود دارد ک ـــم وج ـــن بی ـــز ای ـــال 97 نی ـــا در س قطع
ـــن  ـــم. همچنی ـــل بیندازی ـــت قب ـــوذی و دول ـــه و نف ـــردن بیگان ـــه گ ـــا را ب ـــکات تقصیره ـــه ای مش ریش
ایـــن بیـــم وجـــود دارد کـــه بـــا اعـــام ورشکســـتگی صندوق هـــای تأمیـــن اجتماعـــی مـــا شـــاهد 
ـــف  ـــورد صن ـــاً در م ـــی خصوص ـــای صنف ـــش نارضایتی ه ـــال افزای ـــیم، احتم ـــادی باش ـــی اقتص فروپاش
کارگـــران بـــه صـــورت جـــدی وجـــود دارد. بعـــاوه گســـترش فســـاد و ناکارآمد ی هـــا در مواجهـــه 
ـــان  ـــن می ـــد. در ای ـــد می کن ـــی را تهدی ـــام سیاس ـــروعیت نظ ـــدی مش ـــورت ج ـــه ص ـــا ب ـــا چالش ه ب
گویـــا برخـــی در مراکـــز تصمیم گیـــری بـــه جـــای مداقـــه بیشـــتر در اخـــذ تصمیمـــات، بی توجـــه 
بـــه افزایـــش ســـطح عمومـــی نارضایتی هـــا، شـــتاب زده تر از همیشـــه دنبـــال تحریـــک بخش هـــای 
ـــه  ـــا فرق ـــورد ب ـــش و برخ ـــرای دراوی ـــون ماج ـــدی چ ـــای جدی ـــاد بحران ه ـــه و ایج ـــری از جامع دیگ
ـــن حـــرکات در حـــال  ـــا ای ـــی قطع ـــراد مشـــخص نیســـت ول ـــن اف ـــزه ای ـــد انگی شـــیرازی هســـتند. هرچن

حاضـــر بـــه نفـــع نظـــام نمی باشـــد.

ـــردم  ـــان م ـــد« در می ـــن »امی ـــت رفت ـــود دارد از دس ـــان وج ـــن می ـــه در ای ـــی ک ـــن بیم ـــاید مهم تری ش
باشـــد. افزایـــش نارضایتی هـــا و ناتوانـــی جناح هـــای سیاســـی از حـــل مشـــکات و برآورده کـــردن 
انتظـــارات جامعـــه ایـــن خطـــر را ایجـــاد می کنـــد کـــه مـــردم امیـــد خـــود را نســـبت بـــه آینـــده 
از دســـت بدهنـــد و آرزوهایشـــان را از ایـــن کشـــور برگیرنـــد و آن زمـــان دیگـــر نـــه اصاح طلبـــی 
ـــه  ـــود ک ـــد ب ـــی خواه ـــوق ویرانی طلبان ـــه ی تف ـــان، زمان ـــه آن زم ـــی بلک ـــه اصولگرای ـــود، ن ـــد ب خواه
ـــی  ـــای خارج ـــی نیروه ـــه نظام ـــد از مداخل ـــی حاضرن ـــور حت ـــت و کش ـــا حکوم ـــمنی ب ـــت دش ـــه جه ب
دفـــاع کننـــد؛ آشـــوب و ویرانـــی و تئوریزه کـــردن خشـــونت کـــه بـــه جـــای خـــود! و ایـــن بـــه 
ـــد  ـــای امی ـــا از روزنه ه ـــود دارد ت ـــی وج ـــرو اجتماع ـــای پیش ـــرای نیروه ـــدی ب ـــه ای ج ـــورت وظیف ص
ـــا  ـــد. م ـــام دهن ـــخت را انج ـــدی و س ـــارزه ای ج ـــا مب ـــق آن ه ـــرای تحق ـــرده و ب ـــت ک ـــود حراس موج
بایـــد امیـــد داشـــته باشـــیم و تـــاش کنیـــم همـــه تأثیرگـــذاران ایـــن جامعـــه بـــه ایـــن نتیجـــه 
برســـند کـــه گفتگـــو و عقانیـــت تفاهمـــی، تنهـــا راه نجـــات ایـــن کشـــور اســـت. نـــه نســـخه های 
ـــن  ـــدام جایگزی ـــی هیچک ـــک جهان ـــمت بان ـــزی از س ـــخه های تجوی ـــه نس ـــنت و ن ـــان س ـــعاری مدعی ش
ـــح  ـــد صری ـــد داشـــته باشـــیم روزی نق ـــد امی ـــود. بای ـــد ب ـــای سیاســـی نخواه ـــی نیروه ـــت و همدل عقانی
ـــن  ـــکل گیری ای ـــو ش ـــد. در پرت ـــاد باش ـــدی و جلوگیـــری از فس ـــل کارآم ـــن عام ـــفاف، اصلی تری و ش
ـــارزه  ـــرای مب ـــدی ب ـــی ج ـــت عزم ـــد داش ـــوان امی ـــه میت ـــت ک ـــران اس ـــات ای ـــرای نج ـــی ب ـــق جمع تواف

ـــد. ـــذر کن ـــود گ ـــای موج ـــامت از چالش ه ـــه س ـــور ب ـــرد و کش ـــکل گی ـــاد ش ـــا فس ب
  

1. یکــی از عوامــل مؤثــر در روابــط اجتماعــی 
ــار  ــان در کن ــر جامعه شناس ــه اکث ــه ک ــر جامع ه
ــد،  ــن و بررســی می کنن ــائل آن را تبیی ــر مس دیگ
بــه  می باشــد.  جامعــه  آن  بــر  حاکــم  دیــن 
عقیــده ی دورکیــم دیــن عامــل همبســتگی، ثبــات 
اجتماعــی، پایــداری جامعــه و مظهــر قــدرت 
ــن  ــن از مؤثرتری ــز دی ــران نی ــت. در ای ــه اس جامع
عوامــل تأثیرگــذار در جامعــه محســوب می شــود؛ 
لــذا الزم اســت در دینــداری مــردم ایــران بیشــتر 
ــه در  ــه ک ــداری آنچ ــورد دین ــود. در م ــل ش تأم
ــده  ــی آم ــی جامعه شناس ــاالت تخصص ــی مق برخ
ایــن اســت کــه امــری متنــوع و ملــون می باشــد؛ 
ســبک  بــرای  متکثــری  صورت هــای  یعنــی 

ــود دارد. ــه وج ــراد جامع ــداری اف دین
ــداری  ــا دین ــیم بندی ه ــن تقس ــی از ای 2. در یک
تقســیم  مختلــف  دســته ی  هشــت  در  مــردم 

 1 می شــود.
این دسته ها به اشکال زیر می باشند:

-دینــداری عبــادی: فــرد خــود را ملــزم بــه انجــام 
ــد. ــات می دان ــرک محرم ــات و ت واجب

-دینــداری مناســکی: فــرد ســعی می کنــد در 
ــد. ــته باش ــرکت داش ــی ش ــک دین مناس

-دینــداری فقهــی: فــرد قائــل بــه تقلیــد در فــروع 
و احــکام دینــی از مراجــع تقلیــد می باشــد.

اســاس  بــر  فــرد  مرجــع:  خــود  -دینــداری 
تشــخیص فــردی خــود دســتورات دینــی را قبــول 

می کنــد. رد  یــا 
ــاک  ــر پ ــد ب ــرد تأکی ــاک: ف ــب پ ــداری قل -دین
بــودن دل دارد و خــود را بی نیــاز از شــریعت و 

می دانــد. عبــادات 
-دینــداری اخــاق گــرا: فــرد، اخــاق را بــر رعایت 

احــکام شــرعی و فقهــی مقــدم می دانــد.
و  احتیاجــات  رفــع  فــرد  توســلی:  -دینــداری 
توســل می دانــد. در گــرو  را  مشــکات خــود 

-دینــداری ترکیبــی: فــرد قائــل بــه ترکیــب اصــول 
ادیــان مختلــف می باشــد.

ــاص  ــتردگی خ ــبک ها گس ــن س ــدام از ای ــر ک ه
ــران دارد.  ــه ی ای ــردم جامع ــن م ــودش را در بی خ
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــه ای ــل توج ــه قاب ــه نکت البت
مــوارد بعضــاً قابــل جمــع هســتند و می تــوان 
نمونه هایــی یافــت کــه از روش هــای متفــاوت 

ــد. ــتفاده کن ــداری اس دین
3. در جامعــه ایــران مســیر عرفــی شــدن متفاوت تر 
از دیگــر کشــورهای صنعتــی، در حــال طــی شــدن 
اســت. انقــاب اســامی یکــی از نقــاط عطــف در 
برابــر ایــن رونــد به شــمار می آیــد امــا نکتــه 
ــن اســت کــه برخــی از نســل های  ــل توجــه ای قاب
ــه  ــیر را ب ــن مس ــردن ای ــی ک ــاب ط ــد از انق بع
شــکلی دیگــر از ســر گرفتنــد. آن هــا نگرش هــای 
دینــداری  و  دیــن  بــه  نســبت  را  جدیــدی 
ــای  ــوان گونه ه ــت عن ــه ای تح ــد. مقال پذیرفته ان
جدیــد دینــداری در ایــران در ســال های 85 و 86 
نوشــته شــده اســت کــه ایــن نگرش هــای جدیــد 
ــد.2 ــیم می کن ــده تقس ــته ی عم ــار دس ــه چه را ب

- دســته اول قرائتــی ارتدوکس گونــه از اســام 
ســنتی دارنــد کــه پراکندگــی آن هــا در شــهرهای 
ــت.  ــنتی اس ــتاهای س ــی روس ــا برخ ــنتی و ی س
ــی اســامی  ــه شــیوه ی زندگ ــگاه بیشــتر ب ــن ن ای
ــنت  ــای س ــیاری از خصیصه ه ــه بس ــته اند ک دلبس

ــده اســت. ــی مان ــر در آن باق ــدون تغیی ب
ــد  ــری« معروف ان ــوان »بازنگ ــا عن ــته دوم ب - دس
کــه بیشــتر در شــهرها و روســتاهایی کــه تغییــرات 
نظــام آموزشــی و گســترش مــدارس در آن هــا 
نــگاه  ایــن  دارنــد.  اســت حضــور  ملموس تــر 

بیشــتر در میــان جوانــان وجــود دارد کــه مداخلــه 
ــد. ــدی می پذیرن ــا ح ــت را ت ــن در سیاس دی

ــه  ــر رد هرگون ــی ب ــی مبن ــوم نگرش ــته س - دس
ــن  ــن سیاســت و مذهــب اســت. در ای ــه بی مداخل
نــگاه نوعــی امتنــاع آگاهانــه نســبت به مشــروعیت 
ــب باشــد،  ــر از مذه ــه متأث ــی ک ــر قانون ــن ه یافت

ــود دارد. وج
- دســته چهــارم مربــوط بــه افــرادی اســت کــه از 
ــد.  ــودداری می کنن ــب خ ــرش مذه ــه پذی هرگون
هویــت ایــن افــراد بوســیله نادیــده گرفتــن مذهــب 
و هرگونــه بــه رســمیت شــناختن آن تعریــف 
می شــود کــه بــه اصطــاح بــدون مذهــب یــا ضــد 

ــوند. ــوب می ش ــب محس مذه
البتــه نکتــه ی قابــل توجــه ایــن اســت کــه بــرای 
ایــن تقســیم بندی نیــز داده هــای دقیقــی از افــراد 
در ایــن مقالــه وجــود نــدارد و تنهــا براســاس 
دســته  ایــن  کیفــی  روش هــای  و  مصاحبــه 

بندی هــا شــکل گرفتــه اســت.
ــی  ــتاد جامعه شناس ــریعتی، اس ــارا ش ــر س 4. دکت
ــوان  ــا عن ــتی ب ــران، در نشس ــگاه ته ــن دانش دی
ــان  ــی« بی ــی و چرای ــه، معان ــن عام ــای دی »احی
می کنــد کــه در جامعــه ی ایــران هــر دو قشــر بــی 
ــداران  ــان و دین ــای مختلف ش ــا طیف ه ــان ب دین
ــن  ــه دی بســیار متشــرع کــه پایبنــدی بســیاری ب
ــق  ــت مطل ــد و اکثری ــه در اقلیت ان ــد در جامع دارن
ــی  ــند؛ یعن ــن دو می باش ــن ای ــزی بی ــه چی جامع
دینــداری عمــوِم مــردم، دینــداری ای نوســانی 
اســت یــا بــه اصطــاح بــه آن »دیــن عامــه« گفتــه 
می شــود. دکتــر شــریعتی بیشــتر بــه ایــن تأکیــد 
دارد کــه چــرا بــه دیــن عامــه کــه دیــن خامــوش 
اســت و ســخنش را بــا راز و نیــاز و اشــک و دعــا و 
ــده اســت. ــه ش ــر پرداخت ــد کمت مناســک می گوی

ــداری  ــتن دین ــر داش ــوارد در نظ ــن م ــار ای در کن
اهمیــت  دارای  نیــز  حکومــت  تأییــد  مــورد 
فراوانــی اســت. بــه نظــر مــی رســد کــه دینــداری 
ــت  ــز در اقلی ــردم نی ــن م ــه در بی ــری ک حداکث
ــورد  ــت و م ــد حکوم ــورد تأیی ــتر م ــت، بیش اس

می باشــد.  آن  تبلیــغ 
ــه در  ــری ک ــل تکث ــه دلی ــران ب ــه ی ای 5. در جامع
دینــداری وجــود دارد و قرائت هــای مختلفــی کــه 
از دیــن می شــود الزم اســت کــه بیــن ســبک های 
ــن  ــرد و ای ــکل بگی ــی ش ــود تعامل ــداری موج دین
ــه  ــه اوالً پذیرفت ــود ک ــق می ش ــی محق ــر زمان ام
ــاوت در  ــبک های متف ــن س ــدام از ای ــر ک ــود ه ش
ــردم گســتردگی خــاص خــودش را دارد و  ــن م بی
در ثانــی در جهــت حــذف یکدیگــر حرکــت نکنند؛ 
ــه  ــن صــورت ب ــر ای ــرا واضــح اســت کــه در غی زی
ــه  ــد. آنچ ــت می کنن ــرب حرک ــل مخ ــمت تقاب س
ــش  ــی رود افزای ــار م ــبک ها انتظ ــن س ــه از ای ک
معنویــت در جامعــه می باشــد چــرا کــه معنویــت 
ــت و  ــه اس ــن در جامع ــرد دی ــن کارک حداقلی تری
زمانــی آن کارکــرد مــد نظــر دورکیــم را دارد کــه 

ایــن حداقــل تأمیــن گــردد.
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ــد و  ــاعت از آن را خوابیده ای ــه س ــط س ــه فق ــرکار ک ــخت و پ ــب س ــک ش ــردای ی ــه ف ــده ک ــش آم ــم پی ــا ه ــرای ش ــاال ب احت

بــه علــت انجــام کاری خــاص یــا مریضــی، نتوانســته اید درســت بخوابیــد، وقتــی بــه دوســتانتان می گوییــد کــه دیشــب را 

ــدم.« در  ــاعت خوابی ــک س ــط ی ــب فق ــن دیش ــت، م ــزی نیس ــه چی ــن ک ــد:» ای ــار بگوی ــا افتخ ــا ب ــی از آن ه ــد، یک ــدار بوده ای بی

ــخت  ــط س ــی در رشای ــت زندگ ــوی رقاب ــد و گ ــان ده ــران نش ــر از دیگ ــود را بدبخت ت ــه خ ــت ک ــی هس ــه کس ــان همیش اطراف

ــن  ــر نشــان داده اســت. ای ــه خــودش را بدخت ت ــن اســت ک ــم ای ــا دروغ، مه ــد ی ــم نیســت راســت می گوی ــرد. مه ــه ب را از هم

ــه  ــده. هرچ ــناخته ش ــر ش ــاری بی نظی ــوان افتخ ــه عن ــود و ب ــده می ش ــه دی ــروز جامع ــراد ام ــیاری از اف ــا در بس ــه، تقریب روحی

ترحم تــر. مــورد  و  تحســین تر  قابــل  بدبخت تــر، 

رقابــت در بدبخت تــر بــودن امــا فقــط بــه روابــط فــردی ختــم منی شــود؛ برآینــد ایــن رقابــت در متــام جامعــه، رفتــاری 

ــیاه تری  ــت های س ــدر پس ــه ق ــر چ ــتاگرامی، ه ــات اینس ــی و صفح ــای تلگرام ــی دارد. کانال ه ــران و ایران ــه ای ــبت ب ــر نس تحقیرگ

ــم«  ــا بدبختی ــد کــه »م ــر داد بزنن ــد کــه هرچه قــدر بلندت ــد داشــت. بســیاری تصــور می کنن ــد بیشــری خواهن ــد، بازدی منتــر کنن

بیــرون دادن دود، از بی فرهنگــی مــردم و بی لیاقتــی مســئولین بگویــد،  بــا  تلــخ از ســیگارش بگیــرد و هم زمــان  یــا دمــی 

ــانی  ــت. کس ــود داشته اس ــرای خ ــم ب ــی ه ــان رقیب ــه جری ــه دارد و البت ــه ادام ــت ک ــت سال هاس ــن رقاب ــت. ای ــن فکرتر اس روش

ــود آورده  ــه وج ــا ب ــا را ایرانی ه ــام ناس ــد مت ــور می کنن ــد و تص ــی می دانن ــب هوش ــن رضی ــی را دارای باالتری ــران و ایران ــه ای ک

ــس«. ــان اســت و ب ــزد ایرانی ــد و اصــا» هــر ن ــی بوده ان ــا، ایران ــزرگ دنی ــه آدم هــای شــاخ و ب ــد. هم ان

ــات،  ــم و ارتباط ــت عل ــا پیرف ــده می شــود و ب ــل دی ــر، مشــکات کشــورمان بیشــر از قب ــال های اخی ــه در س ــی ک ــا از آن جای ام

ــداران روشــن فکران  ــوده، طرف ــا هــم اهــوازی نب ــاراک اوبام ــی نیســتند و جــد ب ــا ایران ــراد ناس ــام اف ــه مت ــد ک بســیاری فهمیده ان

ــران  ــوای ای ــا محت ــاده ب ــل آم ــک عکــس پروفای ــه همیشــه ی ــادی ک ــت زی ــل شــده اســت. جمعی ــدار بیشــر از قب خــود بدبخت پن

ــاق آن را  ــر اتف ــد از ه ــا بع ــد و رسیع ــوض می کنن ــران ع ــه ای ــکی را روی نقش ــون مش ــای پاپی ــار ج ــر ب ــه ه ــد ک ــلیت دارن تس

روی پروفایلشــان می گذارنــد. فقــط کافــی اســت ســاختانی در جایــی آتــش بگیــرد تــا همگــی از بــد بــودن جنــس خــاک 

ایــران بگوینــد و از نبــود ابــر بــاران زا در زمــان آتش ســوزی در ایــران بنالنــد. یکــی از کشــورهای چشــم رنگی و ســفید را 

ــد  ــل می کنن ــتان تبدی ــه گلس ــش را ب ــی، آت ــم زدن ــر ه ــم ب ــد، در چش ــش  بگیرن ــار آت ــال یک ب ــد س ــر ص ــر ه ــه اگ ــد ک ــال بزنن مث

ــم. ــا بدی ــد و م ــا خوبن ــدر آن ه و چه ق

حــاال ایــن روزهــا، دور جدیــد مســابقات خود-بدبخت پنــداری در زمیــن کرونــا برگــزار می شــود. برنــده کســی اســت کــه 

ــا هــم  ــرار اســت همــه ب ــم و ق ــه واکســن نداری ــن  ک ــاورد و از ای ــه اشــک را در بی ــه بیشــر از بقی ــا پســتی بنویســد ک ــت ی توئی

ــد طــوری  ــا دروغ، فقــط بای ــه می دهــد راســت اســت ی ــد. مهــم نیســت خــری ک ــری خــارج کن ــک جذاب ت ــه تراژی ــم، صحن مبیری

ــه  ــه ب ــدون توج ــتیم. ب ــی هس ــای خوب ــا روضه خوان ه ــتان! م ــه دوس ــوزاند. بل ــری را بس ــای بیش ــه دل ه ــد ک ــد و بنویس بگوی

منبــع خــر، رسیــع روضــه می خوانیــم و بــد و بیــراه می گوییــم. این بــار امــا ترجیع بنــد روضه هــا هشــتگ واکســن بخریــد 

ــی  ــرای گودبای پارت ــدن ب ــاده ش ــغول آم ــک، مش ــدون ماس ــاال ب ــد و ح ــق کرده ان ــن تزری ــا، واکس ــام دنی ــا االن مت ــگار ت ــت. ان اس

ــت. ــدن نیس ــا زامبی ش ــا نهایت ــرگ ی ــز م ــزی ج ــم چی ــا ه ــت م ــتند و رسنوش ــا هس کرون

ــه شکســت  ــد محکــوم ب ــور، کاری کن ــرای اصــاح ام ــر کســی هــم ب ــم و اگ ــر شــدن اوضــاع منی کنی ــرای به ــه هیچ وجــه کاری ب ب

ــن  ــدارد. واکس ــم ن ــه را ه ــاخت آفتاب ــوان س ــی ت ــت و حت ــاش اس ــت بزب ــش آبگوش ــا تخصص ــت، تنه ــی جاع ــون ایران ــت. چ اس

ــاب  ــتگاه کرونای ــبیه دس ــزی ش ــت چی ــرار اس ــی، ق ــو داخل ــردن ج ــاکت ک ــرای س ــت و ب ــد، دروغ اس ــه می گوین ــم ک ــا ه کرون

ــدی اش  ــی  و هن ــوع روس ــول و ن ــی را بنج ــن چین ــم و واکس ــول داری ــی اش را قب ــط آمریکای ــم فق ــن ها ه ــن واکس ــازند. از بی بس

ــود.  ــان آرام منی ش ــم، دمل ــی نگیری ــن آمریکای ــا واکس ــس ت ــم؛ پ ــی می دانی را جعل

واقعیــت امــا چیــز دیگــری اســت. مــا نــه آن قدرهــا کــه خرگزاری هــای زرد داخلــی و فارســی زبان های خارجــی می گوینــد 

بــه خاطــر  این روزهــا  کــه  کشــوری هســتیم   تیزهــوش.  و  شــوهرخاله هایان می گوینــد خــاص  کــه  آن قــدر  نــه  بدبختیــم، 

ــب  ــم. ش ــر کنی ــت فک ــم درس ــت و منی توانی ــده اس ــان آزرده ش ــه، ذهن ــان را گرفت ــری گریبامن ــکات بیش ــتگی هایان، مش خس

فــوت شــجریان، راننــده تاکســی می گفــت مــا آن قــدر بدبختیــم کــه هرمندان مــان هــم می میرنــد. بدیهــی اســت کــه هــر 

ــز  ــه همــه چی ــدارد امــا بدبختــی آن جاســت کــه مــا نســبت ب ــه بدبختی مــان ن ــرد و ربطــی ب ــی کــه باشــد می می آدمــی، هــر جای

ــودن را  ــر ب ــد مســابقه بدبخت ت ــم. بای ــه کنی ــر، فقــط نال ــی به ــرای ســاخت وضعیت ــردن ب ــاش ک ــه جــای ت ــاوت باشــیم و ب بی تف

ــان  ــس خودت ــاوت اســت. پ ــردن متف ــه ک ــا ســیاه منایی و نال ــم. اعــراض ب ــرای خوشــبخت شــدن انجــام دهی ــم و کاری ب رهــا کنی

ــد. ــن کنی ــد روش ــرای امی ــی ب ــراغ کوچک ــور، چ ــان دادن کش ــت نش ــای بدبخ ــه ج ــف، ب ــط مختل ــد و در رشای ــئول بدانی را مس

آدمــی بــه هیچ چیــز غیر از امید زنده نیســت ...

او انســانی اســت کــه از وقتــش درســت اســتفاده منی کنــد، در عــر فرهنگــی زندگــی 

ــه  ــد ک ــام ده ــود،کارهایی انج ــق ش ــد عاش ــد؛ می خواه ــودش باش ــد خ ــد و منی خواه می کن

ــج  ــد. او رن ــاکر باش ــد را ش ــرد و خداون ــذت ب ــی ل ــتند، از زندگ ــت هس ــد درس ــور می کن تص

ــود. ــر ش ــش به ــه حال ــت ک ــدوار اس ــه امی ــد و همیش ــد کن ــا رش ــد ت میکش

حــاال حاالها وقت دارد...

از داشــن زمــان لــذت می بــرد ولــی از آن اســتفاده منی کنــد. وقتــی هســت خوشــحال اســت 

و وقتــی متــام می شــود، غــم او را فــرا می گیــرد. همیــن کــه احســاس می کنــد همیشــه 

وقــت دارد، کافیســت تــا هیــچ  کاری نکنــد. عمــرش کــه گذشــت حــرت می خــورد کــه 

ــال  ــر ح ــی ب ــرات عمیق ــود، تأثی ــه ب ــر دریافت ــه اگ ــی ک ــت. لحظات ــرده اس ــتفاده نک ــرا اس چ

می داشــتند. او 

در عــر فرهنگــی زیســت می کند،کــه ارزش هــای کاذب بــه ماننــد گلوله هــای مسلســلی 

او  از  هــم  را  کــردن  فکــر  فرصــت  لعنتی هــا  می شــوند.  شــلیک  ســمتش  بــه  اتوماتیــک 

گرفته انــد. گیــج اســت و بــرای فــرار از تنهایــی بــه شــبکه های اجتاعــی پنــاه می بــرد.

یــا  کنــد.  فکــر  درونــش  و  خــودش  بــه  منی خواهــد  چــون  اســت،  گریــزان  ســکوت  از   

درونیــات ش را دوســت نــدارد و یــا بــرای درســت کردنشــان انگیــزه کافــی نــدارد. از خــودش 

بــودن می گریــزد و می خواهــد مثــل دیگــران باشــد. عــادی بــودن را منی پذیــرد و انــگار 

"زندگــی" منی کنــد. اصــاً 

گاهــی حــس می کنــد همــه روابــط بــر اســاس منفعت طلبــی شــکل گرفته انــد. دوســتانی 

کــه معمــوالً وقتــی بــا او کار دارنــد رساغــش را می گیرنــد و آشــنایانی کــه بــا آن هــا ارتبــاط 

ــه  نــدارد، مگــر اینکــه مشــکلی بــه وجــود بیایــد. تعریــف دوســت داشــن و دوســتی خالصان

ــته  ــتش داش ــاً دوس ــه قلب ــد ک ــر باش ــک نف ــود. ی ــق بش ــت دارد عاش ــا دوس ــد ام را منی دان

ــت  ــی او را دوس ــر کس ــون اگ ــوند، چ ــقش بش ــد عاش ــرود. میخواه ــش ب ــش برای ــد و دل باش

ــتنی  ــت داش ــا دوس ــش واقع ــه درون ــرد ک ــد بپذی ــز می توان ــود نی ــت خ ــد، آنوق ــته باش داش

اســت. 

مهــم نیســت کــه ذهنــش، خانــواده و جامعــه بــه او می گوینــد کــه چــه کار کنــد؛ چــون بایــد 

انجــام بدهــد، کارهایــی را کــه فکــر می کنــد بایــد انجــام بدهــد؛ و اگــر نــه غمگیــن اســت و 

حــس خوبــی نــدارد. انجــام دادن کاری، نــه بــه ایــن دلیــل کــه ذاتــاً کار درســتی اســت بلکــه 

ــد. ــد انجامــش بدهــد او را خوشــحال می کن ــد بای چــون او فکــر می کن

» خــوش بــاش که هرکه راز داند 

داند که خوشــی، خوشــی کشاند «

ــا  ــد. ب ــحالش منی کن ــک خوش ــات کوچ ــر آن اتفاق ــده و دیگ ــگ ش ــش کمرن ــی برای ــای قبل لذت ه

خــودش کلنجــار مــی رود کــه او عــوض شــده یــا دنیــا؟ وقتــی حواســش جمــع اســت، از دیــدن و 

ــز  ــردن همیشــگی از همــه چی ــذت ب ــه ل ــرد. مشــکل اینجاســت ک ــذت می ب ــی هــا ل شــنیدن زیبای

ــد... ــادآوری کن ــه خــودش ی ــد پیوســته ب ــرد و بای ــاد می ب را از ی

ــخص  ــت، مش ــاد" نیس ــت "ش ــه در حقیق ــا ک ــا از آنج ــکر ام ــد خداراش ــد و می نویس ــاد می گوی زی

اســت کــه بیشــر اوقــات واقعــاً خــدا را شــکر منی کنــد. حواســش هســت کــه شــکر کــردن را هــم 

ــد باشــد، در همــه حــال خشــنود  ــردی عمــاً ســپاس گذار خداون ــی ف ــادش رفته اســت. آخــر وقت ی

اســت.

» شــیرین چو ِشــَکر تو باش شاکر

شــاکر همه دم ِشــَکر ستاند «

ــدوار  ــد از هــر مشــکل امی ــه دشــوارتر می شــوند و او بع ــه مرحل ــه ب ــی مرحل ــش هــای زندگ چال

ــرای او  ــز ب ــه همــه چی ــد روزی خواهــد رســید ک ــه ســختی هــا متــام شــوند. فکــر می کن اســت ک

ــد و او راحــت  ــان یاب ــج پای ــا درد و رن ــن دنی ــه در ای ــگار شــدنی نیســت ک ــی ان آســان شــود. ول

ــر از قبــل ادامــه می دهــد.  شــود. شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه بعــد از هــر مشــکل ناامیدت

ــختی  ــانی س ــر آس ــس از ه ــه پ ــدن اینک ــا فهمی ــت ام ــختی آسانی س ــر س ــس از ه ــه پ ــنود ک می ش

ــه خــودش ســپرده  شــده. مشــکات بزرگــر می شــوند، چــون او  ــگار ب ــدی رشوع می شــود، ان جدی

ــزرگ شــود... ــد ب ــر شــود؛ بای ــد قوی ت بای

) اگــر زیر بار این ســختی ها له شــوم چــه؟ اگر کم بیاورم؟ 

زمان می گذرد تا خوب شــوی و دوباره روند بزرگر شــدن را رشوع کنی.(

جالــب اینجــا اســت؛ از هــر مرحلــه ای کــه گــذر می کنــد، قبلــی هــا برایــش هیــچ 

می شــوند.) بخوانیــد او بــزرگ تــر شــده اســت.(

ــد،  ــکری نکن ــاورد و ناش ــرو نی ــه اب ــم ب ــختی ها خ ــیدن س ــود چش ــا وج ــر ب ــن اگ همچنی

رضایــت  از  رسشــار  وجــودش  و  می کشــند  پــر  جانــش  از  تلخی هــا  و  ناراحتی هــا 

ــود. می ش

» تلخــش چو بنوشــی و بخندی

در ذات تــو تلخی ای مناند « 

انتها، در 

حالــش خــوب نیســت، اما جداً امیدوار اســت که بد مناند... 

اشعار از دیوان موالنا



ــرا  ــه چـ ــیده اید کـ ــود اندیشـ ــا خـ ــون بـ ــا تاکنـ آیـ
اخبـــار مهـــم اند؟آیـــا خبرهـــا بـــه واســـطه ی 
ـــطه ی  ـــه واس ـــا ب ـــا م ـــوند ی ـــم می ش ـــا مه ـــری م پیگی

می کنیـــم؟ پیگیری شـــان  اهمیت شـــان، 

ـــی  ـــواب قطع ـــاال ج ـــواالت ب ـــه س ـــت ک ـــخص اس مش
ندارنـــد، بعضـــی از اخبـــار مهم انـــد و بعضـــی صرفـــا 
ـــه  ـــوند، همیش ـــم می ش ـــا مه ـــه م ـــطه ی توج ـــه واس ب
میـــان ایـــن دو یـــک تناســـب برقراراســـت،در ایـــن 
ـــای  ـــم ه ـــت، الگوریت ـــف اینترن ـــه لط ـــا ب ـــا ام ـــال ه س
جـــذب مخاطـــب و نیـــاز شـــرکت ها ودولت هـــا، 
ایـــن نســـبت بـــه شـــدت بـــه نفـــع خبرهـــای غیـــر 
مهمـــی کـــه بـــا توجـــه مـــا مهـــم جلـــوه می کننـــد 

ـــت. ـــده اس ش
ـــری  ـــه ی خب ـــزاران قطع ـــر ه ـــت تاثی ـــه تح ـــا روزان م
از جنـــگ و تروریســـت تـــا طـــاق بازیگـــران قـــرار 
می گیریـــم، صـــد هـــا ســـاعت درســـال وقـــت 

ـــاص  ـــار اختص ـــه اخب ـــتقیم ب ـــکل مس ـــه ش ـــود را ب خ
می دهیـــم، مثـــل وعده هـــای غذایـــی، تماشـــای 
ــده  ــود گنجانـ ــی خـ ــی را در زندگـ ــار تلویزیونـ اخبـ
ایـــم و یـــا در شـــبکه هـــای مجـــازی، بـــه صـــورت 
ـــا  ـــزاری ه ـــری و خبرگ ـــای خب ـــال ه ـــا کان ـــتمر ب مس
ـــم  ـــار مه ـــت اخب ـــوان گف ـــع می ت ـــم، در واق در ارتباطی
ــده  ــا شـ ــی مـ ــات و آگاهـ ــب اطاعـ ــن راه کسـ تریـ
اســـت؛ تاثیـــر بســـیار زیـــادی بـــر تصمیـــم گیـــری 

ها،کنـــش هـــا و نهایتـــا بـــر زندگـــی مـــا دارد .
ــد  ــران، از رشـ ــیاری از متفکـ ــود بسـ ــن وجـ ــا ایـ  بـ
فزاینـــده ی اخبـــار و تاثیـــرات آن بـــر انســـان هـــا، 
ابـــراز نگرانـــی کـــرده و پیشـــنهاد می دهنـــد اخبـــار 

را تـــرک کنیـــم.

اخبار مثل شیشه ما را معتاد می کند.

ـــذاب  ـــاه، ج ـــا کوت ـــه غالب ـــن ک ـــت ای ـــه عل ـــا ب ـــر ه خب

ــان  ــرای خواندنشـ ــان بـ ــتند و انسـ ــطحی هسـ و سـ
ــاد آور  ــد اعتیـ ــق ندارنـ ــر و تعمیـ ــه تفکـ ــازی بـ نیـ
هســـتند؛ حتمـــا تجربـــه ی دنبـــال کـــردن لحظـــه 
بـــه لحظـــه ی کانـــال هـــای خبـــری را داریـــد؛ 
آیـــا چنیـــن تجربـــه ای را هـــم مثـــا بـــرای کانـــال 
آمـــوزش فلســـفه داریـــد؟ بســـیاری از خبرگزاری هـــا 
عمـــدا و بـــرای جلـــب توجـــه شـــما از روش هایـــی 
ـــار  ـــه اخب ـــتر ب ـــما را بیش ـــه ش ـــد ک ـــتفاده می کنن اس
ــد  ــای جدیـ ــا ورود تکنولوژی هـ ــد. بـ ــاد می کنـ معتـ
و افزایـــش پـــر شـــتاب خبرگزاری هـــا، بـــر خـــاف 
ـــات  ـــری و اطاع ـــای خب ـــن روایت ه ـــر ای ـــته دیگ گذش
ـــه  ـــه توجـــه شماســـت ک ـــه ارزشـــمندند بلک نیســـتند ک
ارزشـــمند اســـت)1(؛ توجـــه بیشـــتر یعنـــی اعتیـــاد 
ــری از  ــرای جلوگیـ ــد بـ ــر می رسـ ــه نظـ ــتر؛ بـ بیشـ
ـــرد. ـــرک ک ـــد آن را ت ـــاد بای ـــن اعتی ـــتر ای ـــرر بیش ض

چرا شکل رایج خبرهای امروزی مضر است؟

1- خبر باعث ضربه به عقانیت ما می شود.

ـــه  ـــای فاجع ـــه رویداده ـــه ب ـــت ک ـــه ایس ـــه گون ـــا ب ـــزی م ـــاختار مغ س
بـــار، داســـتانی، بـــزرگ، هیجانـــی و احساســـی، توجـــه بیشـــتریمی 
ــا،  ــداد ایـــن رویدادهـ ــر تعـ ــتمر و پـ ــد مسـ ــا تولیـ ــار بـ کننـــد2. اخبـ

برایمـــان جایـــی بـــرای تفکـــر و اندیشـــیدن نمی گـــذارد، مـــا غالبـــا 
در برخـــورد بـــا خبرهـــا، احساســـی و بـــدون روال منطقـــی تصمیـــم 
می گیریـــم، همیـــن موضـــوع موجـــب تغییـــر اولویت هـــای مـــا بـــه 
ـــار روی تمســـاحی در دریاچـــه  ـــا اخب ـــب شـــده اســـت، مث شـــکلی عجی
ـــی  ـــود در حال ـــم می ش ـــا مه ـــرای م ـــوع ب ـــن موض ـــد، ای ـــز می کن تمرک
ـــد  ـــا بای ـــت، اینج ـــم نیس ـــان مه ـــرمان برایم ـــای س ـــو ه ـــزش م ـــه ری ک

ـــردارد؟ ـــاب ب ـــا ت ـــز م ـــدند مغ ـــث ش ـــار باع ـــا اخب ـــید: آی پرس

ــان  ــم زمـ ــی رحـ ــل بـ ــار قاتـ 2- اخبـ
ماســـت.

ـــه ســـه شـــکل زمـــان مـــا را تلـــف  اخبـــار ب
ـــی( ـــد.)3 دوبل می کن

اول، مـــدت زمانـــی کـــه صـــرف تماشـــا یـــا دنبـــال 
ـــم،  ـــازی می کنی ـــای مج ـــبکه ه ـــا از ش ـــر ه ـــردن خب ک
ـــی  ـــا منقطـــع اســـت، ول ـــان ه ـــن زم ـــا ای ـــر چـــه غالب اگ
اگـــر تجمعیشـــان کنیـــم احتمـــاال عـــدد قابـــل توجهـــی 
ـــاعت در  ـــا دوس ـــاعت ی ـــک س ـــی ی ـــد، حت ـــد ش خواهن

روز!
ـــا شـــنیدن  ـــدن ی ـــس از خوان ـــه پ ـــی ک ـــدت زمان دوم، م
ـــدن آن  ـــش از خوان ـــه روال پی ـــا ب ـــم ت ـــاز داری ـــر، نی خب
برگردیـــم؛ فـــرض کنیـــد در حـــال انجـــام یـــک محاســـبه 
ـــد از  ـــه بع ـــد بافاصل ـــا می توانی ـــتید، آی ـــی هس ی ریاض

ـــد؟ ـــه دهی ـــه کار خـــود ادام ـــر، ب ـــدن خب خوان
غالبـــا ایـــن طـــور نیســـت و بایـــد دقایقـــی را بـــرای 

بازگشـــت بـــه شـــرایط ایـــده آل صـــرف کـــرد.
ــا و  ــار، ســـاعت هـ ســـوم، مـــدت زمانـــی کـــه اخبـ
ـــرت  ـــودش پ ـــه خ ـــمان را ب ـــد، حواس ـــا بع ـــی روز ه حت
می کنـــد، باالخـــص زمانـــی کـــه خبـــری تلـــخ بـــا 
ـــر  ـــر خب ـــا تصوی ـــیم، مث ـــده باش ـــز دی ـــری متمای تصوی
یـــک کانگـــرو کـــه در آتـــش می ســـوزد، ایـــن خبـــر 
ـــن  ـــدنش ذه ـــده ش ـــد از خوان ـــا بع ـــاعت ه ـــد س می توان

ـــد. ـــغول کن ـــود مش ـــه خ ـــا را ب م

3- اخبار قاتل امید اســت. 
همانطــور که بیان شــد اخبار امروزه باید توجه ما 
را بدزدد و برای این کار نیاز دارد احساســات ما را 

با بزرگ نمایی، با فاجعه نشــان دادن اوضاع و یا 
بی ســابقه بودن شــرایط برانگیزد، در این حالت 
ما در قبال این فجایع به ســابقه ای که اخبار 

می گوینــد راهی جــز انفعال و ناامیدی نخواهیم 
داشــت؛تحقیقاتی نشــان داده غالبا اخباری با بار 

محتوایی منفی در ایــن زمینه موفق ترند.)4مارک 
منســن( به جز این که ما باید بپذیریم در شــرایطی 

هســتیم که اوضاع سیاســی، اقتصادی و حتی زیست 
محیطی مان خوب نیســت ولی دوســتان توجه کنید 
این برای اولین بار در تاریخ نیســت، اخبار هیچ گاه 

رویدادهــای فاجعــه بار را در بافت تاریخی برای ما 
بیــان نمی کند. اخبــار بیش از آن که بر طبیعی بودن 
فجایــع طبیعی تمرکز کند، بــر فاجعه بودنش تمرکز 
می کند ،پس اگر دوســت دارید امید داشــته باشید، 

اخبار را کنار بگذارید.

۴- اخبــار مــا را پهلــوان پنبــه می کند.

بــا تغییــرات رســانه هــا و ایجــاد امــکان واکنــش و تعامــل مخاطب با خر، رســانه ها 

۵دوبلی( بــرای مثال  مــا را در توهــم نوع دوســتی یــا کنــش اجتاعی فــرو می برند.)

فــرض کنیــد یــک خــر محیط زیســتی مبنی بر خشــک شــدن دریاچــه ی ارومیه ما 

را نارحــت میکنــد؟ مــا چــه می کنیــم؟ خر را باز نــر می کنیــم، خطابه هــای اخاقی 

صــادر می کنیــم و یــا بــا عصبانیــت نظــر می دهیم، ایــن در واقع کمکــی به رفع 

مشــکل منی کنــد، بلکــه رصفــا باعــث توجــه بیشــر به خر می شــود، دقیقا هــان چیزی 

کــه بنگاه هــای خــری بــا تیرهای خــاص و خرهــای فاجعه بــار دنبالش هســتند، اگر 

مــا واقعــا دربــاره ی موضوعــی نگران هســتیم الزم نیســت هفتــه به هفتــه خرهای 

مرتبــط بــا آن را بــاز نــر کنیــم، می توانیــم بــه فعالیــت هایی که واقعــا به رفع آن 

مشــکل کمــک می کننــد بپیوندیــم، مطالعــه کنیــم و بــه دنبــال راه حــل باشــیم. با وجود 

امکاناتــی کــه رســانه هــای جدید در دســرس ما قرار داده اســت، مــا خیلی راحت 

می توانیــم بیانیه هــای پــر شــور و رشر یــا نظــرات دور از کینــه ی خود را پخــش کنیم 

و فکــر کنیــم کاری کرده ایــم کارســتان، امــا در واقــع مــا تنبل شــده ایم و در توهم 

انجــام کار هســتیم؛ هرچنــد در بعضــی مواقــع کارزارهــای اینرنتــی می تواننــد در کنــار 

باقــی فعالیــت هــا رونــد رفــع و رجوع برخی مســائل را رسیــع تر کننــد و این من 

نقــض کننــده ی این موضوع نیســت.

۵- اخبــار برای ســامت جســانی ما مرض اســت.

اخبــار موجــب فعــل و انفعاالتــی در بــدن می شــود کــه دســتگاه کناره ای بــدن را به کار 

تفاقــات موجب  یــن ا نــدازد و همچنیــن باعــث آزاد ســازی کورتیــزول می شــود که ا می ا

یــن باعث  یــن می شــود کــه بــدن مــا خودش را در معــرض اضطــراب مزمــن ببیند که ا ا

بــر عفونت ها می شــود؛  کمبــود رشــد، هضــم ناقــص، اضطــراب و آســیب پذیــری در برا

نبــی احتالــی اخبــار عبارتنــد از ترس و پرخاشــگری. ثــرات جا ســایر ا

نیــم کاما بدون خــر زندگی  یتــا بســیار واضــح اســت کــه مــا حتــی اگــر بخواهیــم منی توا نها

یــن فضا کرد.  تــی، اســتفاده ی بهری از ا مــا می تــوان بــا در نظــر گرفــن نکا کنیــم، ا

یــی کــه واقعــا مهم باشــند بــه طریقی به  یــن کــه در نظــر داشــته باشــیم خرها مثــا ا

یــد فکــر کنیــم با تــرک خر از دنیــا عقب هســتیم یــا این که  گــوش مــا می رســند پــس نبا

نــه و فعانــه و در زمــان هــای مشــخصی بــه رساغ اخبــار بــا کیفیــت و ترجیحا  مــا آگاها

تحقیقــی کــه بــه هــدف تحریــک احساســات ما نوشــته نشــده اســت برویم یــا این که 

یــی بگیریم کــه به جای ســعی هر  یــت هــای خریــان را از خرگــزاری ها ســعی کنیــم روا

ئــه ی راه حل دارند. را امیــد کردمنــان، ســعی در ا نــی و نا چــه بیشــر در عصبا

: بع منا

لیــور برکمــن ،ترجمــه ی محمــد معاریــان ،شــاره ی  لــه ای از ا ۱(: برگرفتــه از مقا (

: بع منا

۱(: برگرفتــه از مقالــه ای از الیــور برکمــن ،ترجمــه ی محمــد معاریــان  (

،شــاره ی پانزدهــم فصل نامــه ی ترجان 

۲(: برگرفتــه از مقالــه ای از رولــف دوبلی،ترحمــه ی میرادانشــور  (

،شــاره ی پانزدهــم فصل نامــه ترجان

هان   :۳

۴: برگرفتــه از مقالــه ای از مــارک منســن،ترحمه ی ســانه پرهیــزکاری 

،شــاره ی پانزدهــم فصل نامــه ترجان 

۵: برگرفتــه از مقالــه ای از رولــف دوبلی،ترحمــه ی میرادانشــور ،شــاره 

ی پانزدهــم فصــل نامــه ترجان

توجــه :همــه ی بخــش هــای این مــن از لحــاظ محتوایی بــه نوعی وامدار 

مقــاالت پرونــده ی ویــژه ی فصــل نامه ی ترجان اســت که بــه دالیلی 

امــکان ارجــاع دقیــق بعضــی از بخش ها وجود نداشــت.

ــرا  ــه چـ ــیده اید کـ ــود اندیشـ ــا خـ ــون بـ ــا تاکنـ آیـ
اخبـــار مهـــم اند؟آیـــا خبرهـــا بـــه واســـطه ی 
ـــطه ی  ـــه واس ـــا ب ـــا م ـــوند ی ـــم می ش ـــا مه ـــری م پیگی

می کنیـــم؟ پیگیری شـــان  اهمیت شـــان، 

ـــی  ـــواب قطع ـــاال ج ـــواالت ب ـــه س ـــت ک ـــخص اس مش
ندارنـــد، بعضـــی از اخبـــار مهم انـــد و بعضـــی صرفـــا 
ـــه  ـــوند، همیش ـــم می ش ـــا مه ـــه م ـــطه ی توج ـــه واس ب
میـــان ایـــن دو یـــک تناســـب برقراراســـت،در ایـــن 
ـــای  ـــم ه ـــت، الگوریت ـــف اینترن ـــه لط ـــا ب ـــا ام ـــال ه س
جـــذب مخاطـــب و نیـــاز شـــرکت ها ودولت هـــا، 
ایـــن نســـبت بـــه شـــدت بـــه نفـــع خبرهـــای غیـــر 
مهمـــی کـــه بـــا توجـــه مـــا مهـــم جلـــوه می کننـــد 

ـــت. ـــده اس ش
ـــری  ـــه ی خب ـــزاران قطع ـــر ه ـــت تاثی ـــه تح ـــا روزان م
از جنـــگ و تروریســـت تـــا طـــاق بازیگـــران قـــرار 
می گیریـــم، صـــد هـــا ســـاعت درســـال وقـــت 

ـــاص  ـــار اختص ـــه اخب ـــتقیم ب ـــکل مس ـــه ش ـــود را ب خ
می دهیـــم، مثـــل وعده هـــای غذایـــی، تماشـــای 
ــده  ــود گنجانـ ــی خـ ــی را در زندگـ ــار تلویزیونـ اخبـ
ایـــم و یـــا در شـــبکه هـــای مجـــازی، بـــه صـــورت 
ـــا  ـــزاری ه ـــری و خبرگ ـــای خب ـــال ه ـــا کان ـــتمر ب مس
ـــم  ـــار مه ـــت اخب ـــوان گف ـــع می ت ـــم، در واق در ارتباطی
ــده  ــا شـ ــی مـ ــات و آگاهـ ــب اطاعـ ــن راه کسـ تریـ
اســـت؛ تاثیـــر بســـیار زیـــادی بـــر تصمیـــم گیـــری 

ها،کنـــش هـــا و نهایتـــا بـــر زندگـــی مـــا دارد .
ــد  ــران، از رشـ ــیاری از متفکـ ــود بسـ ــن وجـ ــا ایـ  بـ
فزاینـــده ی اخبـــار و تاثیـــرات آن بـــر انســـان هـــا، 
ابـــراز نگرانـــی کـــرده و پیشـــنهاد می دهنـــد اخبـــار 

را تـــرک کنیـــم.

اخبار مثل شیشه ما را معتاد می کند.

ـــذاب  ـــاه، ج ـــا کوت ـــه غالب ـــن ک ـــت ای ـــه عل ـــا ب ـــر ه خب

ــان  ــرای خواندنشـ ــان بـ ــتند و انسـ ــطحی هسـ و سـ
ــاد آور  ــد اعتیـ ــق ندارنـ ــر و تعمیـ ــه تفکـ ــازی بـ نیـ
هســـتند؛ حتمـــا تجربـــه ی دنبـــال کـــردن لحظـــه 
بـــه لحظـــه ی کانـــال هـــای خبـــری را داریـــد؛ 
آیـــا چنیـــن تجربـــه ای را هـــم مثـــا بـــرای کانـــال 
آمـــوزش فلســـفه داریـــد؟ بســـیاری از خبرگزاری هـــا 
عمـــدا و بـــرای جلـــب توجـــه شـــما از روش هایـــی 
ـــار  ـــه اخب ـــتر ب ـــما را بیش ـــه ش ـــد ک ـــتفاده می کنن اس
ــد  ــای جدیـ ــا ورود تکنولوژی هـ ــد. بـ ــاد می کنـ معتـ
و افزایـــش پـــر شـــتاب خبرگزاری هـــا، بـــر خـــاف 
ـــات  ـــری و اطاع ـــای خب ـــن روایت ه ـــر ای ـــته دیگ گذش
ـــه  ـــه توجـــه شماســـت ک ـــه ارزشـــمندند بلک نیســـتند ک
ارزشـــمند اســـت)1(؛ توجـــه بیشـــتر یعنـــی اعتیـــاد 
ــری از  ــرای جلوگیـ ــد بـ ــر می رسـ ــه نظـ ــتر؛ بـ بیشـ
ـــرد. ـــرک ک ـــد آن را ت ـــاد بای ـــن اعتی ـــتر ای ـــرر بیش ض

چرا شکل رایج خبرهای امروزی مضر است؟

1- خبر باعث ضربه به عقانیت ما می شود.

ـــه  ـــای فاجع ـــه رویداده ـــه ب ـــت ک ـــه ایس ـــه گون ـــا ب ـــزی م ـــاختار مغ س
ـــتریمی  ـــه بیش ـــی، توج ـــی و احساس ـــزرگ، هیجان ـــتانی، ب ـــار، داس ب
کننـــد2. اخبـــار بـــا تولیـــد مســـتمر و پـــر تعـــداد ایـــن رویدادهـــا، 

ـــا  ـــا غالب ـــذارد، م ـــیدن نمی گ ـــر و اندیش ـــرای تفک ـــی ب ـــان جای برایم
ـــم  ـــی تصمی ـــدون روال منطق ـــی و ب ـــا، احساس ـــا خبره ـــورد ب در برخ
ــا  ــای مـ ــر اولویت هـ ــب تغییـ ــوع موجـ ــن موضـ ــم، همیـ می گیریـ
بـــه شـــکلی عجیـــب شـــده اســـت، مثـــا اخبـــار روی تمســـاحی 
ــم  ــا مهـ ــرای مـ ــوع بـ ــن موضـ ــد، ایـ ــز می کنـ ــه تمرکـ در دریاچـ
ـــم  ـــان مه ـــرمان برایم ـــای س ـــو ه ـــزش م ـــه ری ـــی ک ـــود در حال می ش
ـــا  ـــز م ـــدند مغ ـــث ش ـــار باع ـــا اخب ـــید: آی ـــد پرس ـــا بای ـــت، اینج نیس

ـــردارد؟ ـــاب ب ت

2- اخبار قاتل بی رحم زمان ماست.

ـــد. ـــف می کن ـــا را تل ـــان م ـــکل زم ـــه ش ـــه س ـــار ب اخب
ـــی( )3 دوبل

اول، مـــدت زمانـــی کـــه صـــرف تماشـــا یـــا دنبـــال 
ـــم،  ـــازی می کنی ـــای مج ـــبکه ه ـــا از ش ـــر ه ـــردن خب ک
ـــی  ـــا منقطـــع اســـت، ول ـــان ه ـــن زم ـــا ای ـــه غالب ـــر چ اگ
ـــل توجهـــی  اگـــر تجمعیشـــان کنیـــم احتمـــاال عـــدد قاب
ـــاعت در  ـــا دوس ـــاعت ی ـــک س ـــی ی ـــد، حت ـــد ش خواهن

روز!
ـــنیدن  ـــا ش ـــدن ی ـــس از خوان ـــه پ ـــی ک ـــدت زمان دوم، م
ـــدن آن  ـــش از خوان ـــه روال پی ـــا ب ـــم ت ـــاز داری ـــر، نی خب
برگردیـــم؛ فـــرض کنیـــد در حـــال انجـــام یـــک محاســـبه 
ـــد از  ـــه بع ـــد بافاصل ـــا می توانی ـــتید، آی ـــی هس ی ریاض

ـــد؟ ـــه دهی ـــود ادام ـــه کار خ ـــر، ب ـــدن خب خوان
غالبـــا ایـــن طـــور نیســـت و بایـــد دقایقـــی را بـــرای 

بازگشـــت بـــه شـــرایط ایـــده آل صـــرف کـــرد.
ــا و  ــاعت هـ ــار، سـ ــه اخبـ ــی کـ ــدت زمانـ ــوم، مـ سـ
ـــرت  ـــودش پ ـــه خ ـــمان را ب ـــد، حواس ـــا بع ـــی روز ه حت
می کنـــد، باالخـــص زمانـــی کـــه خبـــری تلـــخ بـــا 
ـــر  ـــر خب ـــا تصوی ـــیم، مث ـــده باش ـــز دی ـــری متمای تصوی
یـــک کانگـــرو کـــه در آتـــش می ســـوزد، ایـــن خبـــر 
ـــن  ـــدنش ذه ـــده ش ـــد از خوان ـــا بع ـــاعت ه ـــد س می توان

ـــد. ـــغول کن ـــود مش ـــه خ ـــا را ب م
3- اخبار قاتل امید است. 

همانطــور کــه بیــان شــد اخبــار امــروزه بایــد توجه 
مــا را بــدزدد و بــرای ایــن کار نیــاز دارد احساســات 
ــان دادن  ــه نش ــا فاجع ــی، ب ــزرگ نمای ــا ب ــا را ب م
ــزد،  ــودن شــرایط برانگی ــی ســابقه ب ــا ب اوضــاع و ی
در ایــن حالــت مــا در قبــال ایــن فجایــع به ســابقه 
ــال و  ــز انفع ــی ج ــد راه ــار می گوین ــه اخب ای ک
ــان داده  ــت؛تحقیقاتی نش ــم داش ــدی نخواهی ناامی
ــن  ــی در ای ــی منف ــار محتوای ــا ب ــاری ب ــا اخب غالب
ــن  ــه جــز ای ــن( ب ــارک منس ــه موفق ترند.)4م زمین
کــه مــا بایــد بپذیریــم در شــرایطی هســتیم 
ــت  ــی زیس ــی، اقتصــادی و حت ــاع سیاس ــه اوض ک
محیطــی مــان خــوب نیســت ولــی دوســتان 
ــخ  ــار در تاری ــن ب ــرای اولی ــن ب ــد ای ــه کنی توج
ــار  ــه ب ــای فاجع ــچ گاه رویداده ــار هی ــت، اخب نیس
ــد.  ــان نمی کن ــا بی ــرای م ــی ب ــت تاریخ را در باف
اخبــار بیــش از آن کــه بــر طبیعــی بــودن فجایــع 
طبیعــی تمرکــز کنــد، بــر فاجعــه بودنــش تمرکــز 
ــد داشــته  ــد امی ــر دوســت داری ــس اگ ــد ،پ می کن

ــد. ــار بگذاری ــار را کن ــید، اخب باش

۴- اخبــار مــا را پهلــوان پنبــه می کند.

بــا تغییــرات رســانه ها و ایجــاد امکان 

واکنــش و تعامــل مخاطــب بــا خــر، رســانه ها ما را در توهم نوع دوســتی یــا کنش 

۵دوبلــی( بــرای مثــال فــرض کنید یک خــر محیط زیســتی  اجتاعــی فــرو می برند.)

مبنــی بــر خشــک شــدن دریاچــه ی ارومیه ما را نارحــت میکنــد؟ ما چــه می کنیم؟ 

خــر را بــاز نــر می کنیــم، خطابه هــای اخاقــی صــادر می کنیم و یا بــا عصبانیــت نظر 

می دهیــم، ایــن در واقــع کمکــی به رفــع مشــکل منی کنــد، بلکه رصفا باعــث توجه 

بیشــر بــه خــر می شــود، دقیقــا هان چیزی کــه بنگاه هــای خری بــا تیرهای خاص و 

خرهــای فاجعه بــار دنبالــش هســتند، اگــر ما واقعــا درباره ی موضوعــی نگران هســتیم 

الزم نیســت هفتــه بــه هفتــه خرهــای مرتبــط بــا آن را باز نــر کنیــم، می توانیم به 

فعالیــت هایــی کــه واقعــا بــه رفع آن مشــکل کمــک می کننــد بپیوندیــم، مطالعــه کنیم 

و بــه دنبــال راه حــل باشــیم. بــا وجــود امکاناتی که رســانه های جدید در دســرس ما 

قــرار داده اســت، مــا خیلی راحــت می توانیــم بیانیه های پر شــور و رشر یــا نظرات 

دور از کینــه ی خــود را پخــش کنیــم و فکــر کنیــم کاری کرده ایــم کارســتان، اما در 

واقــع مــا تنبــل شــده ایم و در توهــم انجــام کار هســتیم؛ هرچند در بعضــی مواقع 

کارزارهــای اینرنتــی می تواننــد در کنــار باقــی فعالیــت هــا روند رفع و رجــوع برخی 

مســائل را رسیــع تــر کننــد و این مــن نقض کننــده ی این موضوع نیســت.

ســت. بــرای ســامت جســانی ما مرض ا ر  خبــا ا  -۵

ر  ی بــدن را بــه کا ره ا ه کنــا التــی در بــدن می شــود کــه دســتگا نفعا ر موجــب فعــل و ا خبــا ا

قــات موجــب  تفا ا یــن  ا زی کورتیــزول می شــود کــه  د ســا عــث آزا زد و همچنیــن با نــدا می ا

یــن باعث  یــن می شــود کــه بــدن مــا خــودش را در معــرض اضطــراب مزمــن ببینــد که ا ا

؛  بــر عفونــت هــا می شــود قــص، اضطــراب و آســیب پذیــری در برا کمبــود رشــد، هضــم نا

شــگری. پرخا و  تــرس  ز  ا رتنــد  عبا ر  خبــا ا حتالــی  ا نبــی  جا ثــرات  ا یر  ســا

مــا بــدون خــر  نیــم کا هیــم منی توا گــر بخوا ســت کــه مــا حتــی ا ضــح ا ر وا یتــا بســیا نها

یــن فضــا  ز ا ده ی بهــری ا ســتفا تــی، ا ن بــا در نظــر گرفــن نکا مــا می تــوا زندگــی کنیــم، ا

 . کرد

شــند بــه طریقــی به  قعــا مهــم با یــی کــه وا شــیم خرها شــته با یــن کــه در نظــر دا مثــا ا

ین که  نیــا عقــب هســتیم یــا ا ز د یــد فکــر کنیــم بــا تــرک خــر ا گــوش مــا می رســند پــس نبا

بــا کیفیــت و ترجیحــا  ر  خبــا ا بــه رساغ  ن هــای مشــخصی  نــه و فعانــه و در زمــا ها گا آ مــا 

یــن که  ســت برویــم یــا ا ســات مــا نوشــته نشــده ا تحقیقــی کــه بــه هــدف تحریــک احسا

یــم کــه بــه جــای ســعی هر  یــی بگیر ری ها ز خرگــزا یــت هــای خریــان را ا ســعی کنیــم روا

رنــد. ه حــل دا ئــه ی را را ن، ســعی در ا میــد کردمنــا ا نــی و نا چــه بیشــر در عصبا

: بع منا

۱(: برگرفتــه از مقالــه ای از الیــور برکمــن ،ترجمــه ی محمــد معاریــان  (

،شــاره ی پانزدهــم فصل نامــه ی ترجان 

۲(: برگرفتــه از مقالــه ای از رولــف دوبلی،ترحمــه ی میرادانشــور  (

،شــاره ی پانزدهــم فصل نامــه ترجان

هان   :۳

۴: برگرفتــه از مقالــه ای از مــارک منســن،ترحمه ی ســانه پرهیــزکاری 

،شــاره ی پانزدهــم فصل نامــه ترجان 

۵: برگرفتــه از مقالــه ای از رولــف دوبلی،ترحمــه ی میرادانشــور ،شــاره 

ی پانزدهــم فصــل نامــه ترجان

توجــه :همــه ی بخــش هــای این مــن از لحــاظ محتوایی بــه نوعی وامدار 

مقــاالت پرونــده ی ویــژه ی فصــل نامه ی ترجان اســت که بــه دالیلی 

امــکان ارجــاع دقیــق بعضــی از بخش ها وجود نداشــت.



جلســه ای بــرای حــل مشــکات. ســاعت 12 ظهــر. میــزی پــر از میوه هــای اســتوایی روی میــز اســت. مســئولین یکــی پــس از دیگــری وارد اتــاق می شــوند 
ــی در دســترس خــود می نشــینند. همــه منتظــر آمــدن رئیــس هســتند. عــده ای ســر درگوشــی، عــده ای در حــال توییــت زدن و  ــن صندل و در نزدیک تری

ــد. ــی می گوین ــب چیز های ــر ل ــد و زی ــری می اندازن ــس از دیگ ــی پ ــای تســبیح را یک ــده ای دانه ه ع

رئیس سر می رسد و سراسیمه دررأس جلسه می نشیند.
ــگاه  ــه ســاعتش ن ــروز چیه؟)ب ــه دســتور جلســه ی ام ــد ک ــی زود بگی ــه منشــی( خیل ــذر می خــوام. )ب ــر ع ــت تأخی ــان( سام،ســام. باب ــس: )نفس زن رئی
ــز  ــد و روی می ــه شــغل دیگــه م برســم...بازم می بخشــید) از کیفــش چندبرگــه خــارج می کن ــی و ب ــرم جای ــد ب ــد(. مــن بیســت دقیقــه ی دیگــه بای می کن

می گــذارد.(
مسئول امریه: )زیرلب و نامفهوم برای بقیه( باشه بخشیدیم...

منشی: امروز به چند تا از مشکات جامعه رسیدگی خواهیم کرد که من طبق اولویت، عناوینش رو میخونم.
ــرد امیدوارکننــده ی  ــاردی فیلم هــا، دو: ب ــروش میلی ــر از ســینماهای کشــور و ف ــک: اســتقبال بی نظی ــد( ی )ســرفه ای می کنــد و صدایــش را تنظیــم می کن

تیــم ملــی فوتبــال در بــازی بــا الجزایــر، ســه: ...
رئیس حرف منشی را قطع می کند.

رئیــس: خوبــه. )کافــه( امــروز بــه همیــن دوتــا می پردازیــم. گفتــم کــه، مــن بایــد زودتــر بــرم ... )رو بــه مســئولین( خــب اول از همــه بفرماییــد کــه بــه 
نظرتــون چیــکار کنیــم ایــن اســتقبال شــدید از فیلم هایــی کــه ســاخته میشــه، به شــدت افــت کنــه؟

ــازه مــوز را  ــگاه می کننــد. یکــی از آن هــا کــه ت ــه هــم ن ــد. لحظــه ای همــه دســت از خــوردن می کشــند و ب ــد میوه هــای تــوی پیش دستی شــان را می خورن تقریبــا همــه مســئولین دارن
فروبلعیــده، بــا دســتمال کاغــذی »نرمــه« کــه دارای نشــان اســتاندارد هــم هســت، دور لبــش را پــاک می کنــد و ژســت حــرف زدن بــه خــود می گیــرد.

ــت  ــووم.. )انگش ــد(. اه ــع آوری می کن ــراف جم ــوز را از اط ــای م ــد و تکه ه ــش می چرخان ــش را در دهان ــه )زبان ــم ک ــتور بدی ــد دس ــه: بای ــئول امری مس
اشــاره اش را بــه نشــانه ی تهدیــد بــاال می گیــرد( بایــد دســتوربدیم کــه دِر همــه ی ســینماهارو ِگل بگیــرن، بایــد بــه شــدت بــا ایــن پدیــده ی شــوم مقابلــه 

ــری برامــون داشــته باشــه. ــت بزرگ ت ــم. هــر نرمشــی، امــکان داره در آینــده عقوب کنی

سکوت
ــا تأکیــد ادا می کنــد( از دوســتان خودمــون هــم هســت)لبخند  ــا یکــی از اهالــی ســینما کــه اتفاقــاً )اتفاقــاً را ب مســئول اقدامیــه: اتفاقــاً دیشــب مــن ب
می زنــد( رفتیــم و دِر »خانــه ی ســینما« رو ِگل گرفتیــم. ریشــه ی هــر اقــدام مهلکــی رو بایــد از تــه زد. درخــت بــا هرس کــردن، تــوی بهــار بعــدی، میــوه 

بیشــتری میــده جانــم... بایــد ایــن درخــت رو از ریشــه)حالت کنــدن ریشــه درخــت را بــه خــود می گیــرد( ِغلفتــی کنــد و انداختــش دور.
رئیــس: )متفکرانــه و بــا کمــی احتیــاط( نــه! ببینیــد، مــا نمی خواییــم کاری انجــام بدیــم کــه مــردم نســبت بهــش واکنــش جــدی نشــون بــدن و پــس فــردا 

ِخــر مــا رو بچســبن. بایــد خیلــی نــرم بــا ایــن رویــداد مقابلــه کنیــم...
ــردم از  ــا م ــم ت ــه کاری کنی ــای این ک ــه ج ــه ب ــم ک ــنهاد می کن ــن پیش ــدد( م ــر را می بن ــی دارد، اپ توییت ــی برم ــرش را ازگوش ــه: )س ــئول توییتی مس
ســینماها اســتقبال نکننــد، به جــای این کــه بــا لولــه و گاز انبــر بریــم، اســتقبال پرشــور مــردم از ســینما رو ســرکوب کنیــم. بــه فیلم هــای کمدی)خنــده اش 
می گیــرد(، بــه ایــن فیلم هایــی کــه همیشــه دو ســه تــا بازیگــر گیشــه ای هــم دارن بهــا بدیــم و کاری کنیــم ســینما ابهتــی کــه پیــدا کــرده رو از دســت 
ــینما  ــالن های س ــداد س ــاظ تع ــه لح ــم. ب ــاص بدی ــدی اختص ــای کم ــن فیلم ه ــه ای ــهر رو ب ــطح ش ــات س ــام تبلیغ ــه تم ــم کافی ــن کار ه ــرای ای ــده. ب ب

ــم. ــف بدی ــن تخفی ــدان، ب ــه کارمن ــم ب ــی ه ــوی ســازمان های دولت ــم و ت ساپورت شــون کنی

صدای چاقو و بشقاب فروکش می کند. لحظه ای همه سکوت می کنند و به فکر فرو می روند.
... و باالخره بعد از چند ثانیه مسئول دیگری به خود این شجاعت را می دهد تا نظر بهتری بدهد. نگاه های همه به او خیره می شود.

مســئول فکریــه: بــه نظــرم ایــن اتفــاق همیــن حــاال هــم داره میفتــه، )مغرورانــه( طــی ســال های گذشــته اقداماتــی اتخــاذ کردیــم تــا مــردم فیلم هایــی رو 
بــرای دیــدن انتخــاب کنــن کــه وقتــی تــوی ســینما هســتن بــه بدهکاری هــا و مشــکات زندگی شــون، حقــوق کــم و گرونــی، دریــای ارومیــه، زندانی هــای 
سیاســی و مشــکات اجتماعــی فــک نکنــن. البتــه هســتند فیلم هایــی کــه بــه ایــن مســائل حاشــیه ای می پــردازن و متأســفانه از زیــر دســت مون در میــرن 
و راهــی ســینما میشــن ولــی اگــه جــدول فــروش فیلم هــا ِر نــگاه کنیــد، متوجــه میشــین کــه ده دوازده فیلمــی کــه در صــدر ایــن جــدول هســتند، همگــی 

ویژگی هایــی کــه گفتــم ِر دارن. خنــده دار، ســخیف و جــذاب.
رئیس: خب االن دقیقا پیشنهاد شما چیه؟ میگید چیکار کنیم؟

ــا صنعــت چــاپ داره انجــام میشــه...)دانه دانه  ــه: )از خــود راضــی( گــران کنیــد. بلیــت ســینما ِر گــران کنیــد. مثــل همــون کاری کــه ب مســئول فکری
ــه یکــی بســته میشــن. ــا دارن یکــی ب ــه روزنامه ه ــم میشــه، ک ــه روز داره ک ــا روز ب ــراژ کتاب ه ــه تی ــن، ک ــا گرون ــه کتاب ه ــا انگشــتانش می شــمارد( ک ب

رئیس: )رو به مسئولین( همگی با این اقدام موافقین؟ رأی می گیریم...

همه برای بار چندم دست از میوه خوردن برمی دارند و با قاطعیت، گرانی را تصویب می کنند.
رئیس: فقط یه نکته ای این وسط هست که باید این اقدام رو از یه جایی شروع کنیم که بی خطر باشه، نه از مشهد. پیشنهاد می کنم از تهران این اقدام رو 

شروع کنیم.
ــدازد( از هــر شــهری شــروع بشــه هیــچ اعتراضــی صــورت نخواهــد گرفــت.  ــاال می ان ــه نظــرم فرقــی نمی کنــه. )شــانه هایش را ب مســئول اندیشــمند: ب

ــی  بی تأثیــره. ســینما، تخم مــرغ نیســت دوســتان. ــرای بلیــت ســینما اعتــراض نمی کننــد. اگــه مســئله ی شــکم نباشــه، گرون مــردم مــا ب
رئیس: نکته ی خوبی بود؛ پس تصویب شد. گرونی بلیت سینما برای جلوگیری از استقبال پرشور مردم از فرهنگ رو از تهران شروع می کنیم.

)رو بــه منشــی جلســه( بــرای موضــوع تیــم ملــی هــم فعــًا بــه عــادل بگیــد یکــم تشــنج ایجــاد کنــه تــا جلســه ی بعــدی اقــدام جدی تــری اتخــاذ کنیــم. 
مــن بایــد بــرم بــه کارام برســم... )رو بــه ســایرین( بــدرود دوســتان..

مسئولین یک به یک از اتاق خارج می شوند. مسئول امریه از خالی شدن اتاق ُحسن استفاده را می کند و دو موز دیگر را برمی دارد، ویکی را همان جا می خورد.

ــی  ــی فیلم ــاب جنس انق
ــی  ــورد زندگ ــت درم اس
و  اروپاییــان  جنســی 
ــه درآن رخ  ــی ک انقاب
داده اســت. مســتند 
دارای نواقصــی اســت 

بــه  منجــر  کــه 
یــی  فهمی ها بد

د  می شــو
از  را  آن  و 
هــدف خــود 

دور می کنــد. ابهاماتــی در مــورد صحــت ایــده 
فیلم ســاز و پیــام دریافتــی مخاطبــان وجــود 
ــه  ــوزش جنســی ب ــال آم ــرای مث دارد؛ ب
کــودکان زیــر 12 ســال و دسترســی 
بــه وســایل پیشــگیری، امــری 
شایســته الگوبــرداری معرفــی 
صورتی کــه  در  می شــود؛ 
و  وســایل  ایــن  دسترســی 
آمــار  بخاطــر  آموزش هــا 
بــاالی ســقط جنیــن و وجــود 
ــت  ــی اس ــای مقاربت بیماری ه

فراوانــی دارد. کــه شــیوع 
بــرای  مکان هایــی  وجــود   
جنســی  خدمــات  ارائــه 
ــوم  ــه عم ــه ها ب ــط فاحش توس
امــری عقانــی و الزم  مــردم، 
کــه  می شــود  معرفــی  اإلجــرا 
ــامی  ــگ ایرانی-اس ــا فرهن ــا ب کام
ــن  ــان در ای ــا درتضــاد اســت. اروپایی م
مســتند مردمانــی متعهــد بــه رابطــه خــود 

ــدون  ــان ب ــت. زن ــم اس ــیار ک ــا بس ــی در آن ه ــتند و بی اخاق هس
ــا  ــدون ایجــاد مزاحمــت در اروپ ــا بدحجــاب به راحتــی و ب حجــاب ی
ــت و در  ــیار باالس ــاوز بس ــار تج ــه آم ــد در حالی ک ــی می کنن زندگ
ــد  ــی می کنن ــی زندگ ــر به راحت ــه اگ ــت ک ــخص نیس ــتند مش مس
ــه  ــنویم ک ــم می ش ــدای فیل ــت. ابت ــاال از کجاس ــار ب ــن آم ــس ای پ
اروپــا بــه دلیــل افــراط کلیســا و ســرکوب میــل جنســی بــه ایــن 
ــان نمی شــود و  ــراط بی ــن اف ــق ای ــا مصادی وضــع دچــار شــده ام
ــاً  ــه اتفاق ــود ک ــده می ش ــه دی ــان محجب ــری از زن ــا تصاوی تنه
ــئله را در  ــن مس ــه ای ــد ک ــر می آین ــت زده بنظ ــی فاک خیل
ذهــن یــک مخاطــب خاکســتری کــه اعتقــاد اساســی بــه 
اســام و حجــاب نــدارد یــا آنــرا الزم اإلجــرا نمی دانــد 
ــه حجــاب،  ــد ب ــه حجــاب و تأکی ــد ک ــا می کن ــن الق چنی
ــر در  ــان دادن دو تصوی ــت. نش ــت اس ــراط و دوری از عقانی ــداق اف مص
ــن  ــا کــدام یــک خــوش بگذرانیــد، ای مــورد این کــه کــه ترجیــح می دهیــد شــب را ب
ــی  ــائل جنس ــه مس ــل ب ــی بی می ــا مردمان ــه اروپایی ه ــد ک ــان می کن ــئله را بی مس
ــه  ــود ک ــوش می ش ــا فرام ــی اند ام ــنه جنس ــده ای و تش ــا عق ــی ایرانی ه ــتند ول هس
ــش  ــدارد و به جای ــت ن ــان جذابی ــی برایش ــای افراط ــر ارتباط ه ــف بخاط ــس مخال جن
ــای  ــا تلقی ه ــد ام ــات روی می آورن ــا حیوان ــه و ازدواج ب ــی و رابط ــه هم جنس گرای ب
ــرای مثــال تنهــا عامــل انقــاب جنســی  اشــتباهی هــم در فیلــم صــورت می گیــرد؛ ب
را ســخت گیری های کلیســا در امــر جنســی می داننــد و مقصــر وقــوع انقــاب 
جنســی آینــده ایــران را نهادهــای دینــی و حکومتــی جمهــوری اســامی ایــران معرفــی 
ــه  ــد، البت ــق می کن ــگاه را تصدی ــن ن ــم ای ــی فیل ــه پایان ــوص جمل ــد؛ به خص می کنن
ــت  ــده گرف ــوان نادی ــن ســال ها را نمی ت درســت اســت کــه کــم کاری مســئوالن در ای
ــت. ــف اس ــی از لط ــم خال ــر ه ــائل دیگ ــه مس ــی ب ــه و بی توجه ــر یک جانب ــا تأثی ام

 در  مســتند بنــا می شــود نقــاط تاریــک جنســی غــرب آشــکار شــود امــا تنهــا تصاویری 
ــاز  ــد فیلم س ــه نشــان می ده ــه می شــود ک ــازان ارائ ــردان و هم جنس ب از تن فروشــی م
ــه  ــاره ای ب ــچ اش ــه هی ــرده اســت؛ چراک ــاب جنســی را درک نک ــر انق ــت ویرانگ ماهی
بردگــی جنســی، خانواده هــای ازهــم پاشــیده، آمارفرزنــدان نامشــروع و ســقط جنیــن، 
ــا  ــا ب ــر جنســی کــه اروپ ــب زشــت تر و انحرافی ت ــه مرات ــت و رفتارهــای ب بحــران هوی
ــپ زدن  ــدن و گ ــه چرخی ــه البت ــد ک ــت، نمی کن ــی روبه روس ــورت بحران ــه ص ــا ب آن ه
ــه  ــت. نکت ــائلی اس ــن مس ــه چنی ــیدن ب ــع از رس ــا مان ــای اروپ ــاز در خیابان ه فیلم س
دیگــر کــه مطالعــه کــم فیلم ســاز را نشــان می دهــد ایــن اســت کــه انقــاب جنســی 
بــا این کــه از 200 ســال پیــش شــروع شــده امــا مجســمه اش مربــوط بــه 500 ســال 

مــن نمــی دانــم ملــت شــهید پــرور ایــران شــبها بــه چــه چیــز ایــن ســریال می خندنــد 
امــا ظاهــرا تمســخر بــدن خــدا دادی و ویژگی هــای ژنتیکــی آدم هــا موضوع خنــده داری 
ــان،دراز،  ــاق، نردب ــی چــون دی ــرار عبارات ــن یکــی از تک ــال م ــوان مث ــه عن نیســت! ب
ــه  ــر شــب ب ــه ه ــی ک ــه صفتهای ــگ دراز و.. هم ــارو، لن ــز، چــوِب ج ــی مغ ــل، ب بی عق
بهتــاش گفتــه می شــود حوصلــه ام ســر رفتــه و نمی دانــم کجایــش خنــده دار اســت؟ 
اینهمــه بــی احترامــی و چــک و ســیلی تــوی گــوش یکدیگــر زدن چــه؟ واقعــا بــه نظــر 

شــما اینهــا خنــده دار اســت؟
تولیــد داســتانی، اثــری اســت حقیقــت ســاز! )بــه مثابــه آنچــه بایــد باشــد( از همیــن 
بــاب ســارا و نیــکا بایــد بســیار حســاب شــده در ایــن ســریال، حجــاب ســفت و ســخت 
بگیرنــد و باهــم نمــاز بخواننــد! )خیلــی هــم خــوب( و بــرای همیــن هواپیمــا نبایــد توی 
اســتانبول بنشــیند! )چــرا کــه بــا چرخیــدن ماشــین تــوی خیابانهــای اســتانبول مــردم 
ــا و  ــر المان ه ــا و ... دیگ ــاده روه ــاختمان ها، پی ــا، س ــاوت فاحــش خیابان ه ــه تف متوج
مبلمــان شــهری آن بــا تهــران خواهنــد شــد!( حــاال حقیقتــی کــه ایــن شــب ها قــرار 
اســت مــردم را ســرگرم کنــد چیســت؟ شــماره دادن دایــی بــه مبینــا؟ مــن نمی دانــم! 
امــا از ایــن دوســتان ارزشــی کــه امســال دســت فرمــان تولیــد پایتخــت را بــه دســت 
گرفتنــد اصــا عجیــب نبــود کــه بــرای شــکار قشــر متوســط شــهری بــاز هــم بهتریــن 
ــه از  ــوی خان ــاله ام ت ــر 14 س ــب دخت ــوند! دیش ــم ش ــری گری و لمپنیس ــرو قش پی

داشــت ایــن ســوال مــن پرســید بابــا جاســت فرنــد یعنــی چــه؟ واقعــا لزومــی 
هفده ســاله ی االن برایــش مطــرح شــود؟ چنــد دختــر و پســر ده تا 

ــد؟  ــی می کنن ــار زندگ ــن دی ــتانی در ای ــا شهرس آی

شــما همــان اهالــی رســانه هســتید کــه دائــم مراقــب یــک تــار بیــرون مانــده ی عوامــل 
و کارشناســان و حضــار برنامه هــای تلویزیونی تــان هســتید؟!

بگذریم ... 
پایتخــِت امســال آنقــدر کــش دار، آبکــی و از همــه مهمتــر »بــدون داســتان« هســت کــه 
چــون بــاداِم تلــخ تــه کاســه، مــزه ی خــوش بــادام عیدهــای قبــل را هــم تلــخ کنــد. امــا 
خواســتم بــه »دوســتان« یــاد آوری کنــم، هــر وقــت ادعایــی از ایــن جماعــت پــر مدعــا 
دیدیــد و حرصتــان گرفــت فقــط صبــر کنیــد و بــه جــای دعــوا و مشــاجره تنهــا یــک 
اقــدام کنیــد »کار را بســپارید دستشــان« آن هــا بــه دســت خودشــان ســرمایه و اعتبــار 
ــد  ــان می دهن ــرعت نش ــه س ــا ب ــوزاند. آن ه ــد س ــان را خواهن ــم پیاله هایش ــود و ه خ
علی رغــم همــه ی جانمازهــای آبکشــیده، در پخــش ترانــه ی ابراهیــم تاتلیــس از تمــام 
ــرای نشســتن  ــه ب ــان ک ــد!. همچن ــه اختیارترن ــش ب ــر و آت ــب هول ت ــای رقی گفتمان ه
ــرعتی  ــان س ــه چن ــه ب ــد. و خاص ــتاق تر بودن ــان مش ــه رقیب ــو از هم ــر تتل ــار امی کن

ــی!     ــد و بین ــه افت ــد ک ــه #ده_کــوره می کنن ــل ب ــا را تبدی #پایتخت ه

سـه میلیـون و ششـصد و شـانزده هـزار و صـد و چهـارده نفـر از جامعـه ما را قشـری پویـا و به قـول رهبر انقاب: "مظهر شـهامت و سـرعت عمـل ایران" 
تشـکیل می دهنـد کـه روزی از تاریـخ این سـرزمین کهـن را در پی اعتراض به دیدار رسـمی ریچارد نیکسـون، معـاون رئیس جمهور وقـت ایاالت متحده 
آمریـکا و از سـرگیری روابـط ایـران بـا بریتانیـا، بـا کشـته شـدن در دانشـگاه تهران بـه نام خود رقـم زده اند؛ همان کسـانی که مـا آنها را دانشـجو خطاب 

. می کنیم
واژه دانشجو و برداشت از آن به ویژه در ایران، نیازمند انقاب و دگرگونی کلی و فکری است.

آنچـه امـروزه در اعتـای فرهنگ آموزشـی کشـور بـدان نیازمندیم، تغییـر و یا تفکر در واژه "فارغ التحصیلی" اسـت که متاسـفانه تا کنون بـا برگزاری یک 
جشـن فـارغ التحصیلـی، سرخوشـی کاذبـی را بیـن مخاطبیـن ایجـاد می کنند درحالی کـه جامعـه ای پویا و درحـال حرکت بـا جامعه علمـی جهان، یک 

لحظـه فراغـت را تاب نمـی اورد و فراغـت از تحصیل برای آن بی معناسـت.
آیا با سمبل نقطه ویرگول آشنا هستید؟

ایـن عامـت بـه معنـای مبـارزه با خودکشـی می باشـد. در یک نوشـته، نویسـنده زمانـی از این عامـت اسـتفاده می کند که بایـد جمله مسـتقل خود را 
پایـان دهـد و می توانـد آن را ادامـه ندهـد امـا تصمیـم می گیرد نوشـته خـود را همچنان ادامـه دهد. در زندگـی نیز، نویسـنده شـما و زندگی تان جمات 

. هستند
کسـانی کـه ایـن تتـو را انجـام مـی دهند، می خواهند به کسـانی که قصد خودکشـی دارند یـا در دام اعتیـاد و افسـردگی افتاده اند، بگوینـد زندگی جریان 

دارد و بایـد بـه فکـر ادامه این موهبت الهی باشـند.
اما دلیل توضیح دادن این سمبل، تنها اشاره به دومین عامل اصلی مرگ در بین جوانان ایرانی است.

آمـار خودکشـی در بیـن دانشـجویان چنـدان جالب نیسـت. بـه طوری کـه در دوم تیرمـاه99، هم زمان دو دختر دانشـجو، یکی در سیسـتان و بلوچسـتان 
و دیگـری در الهیجـان اقـدام بـه خودکشـی کردنـد. ایـن درحالی اسـت که در 28 فروردین یک دانشـجوی دکترا در دانشـگاه شـهید بهشـتی بـا خوردن 

سـیانور و چهـار روز بعـد یـک دانشـجوی تربیـت معلـم همـدان در محوطه ی دانشـگاه جلوی چشـمان همه، با سـاح گرم، دسـت به خودکشـی زد.
متاسـفانه آمار خودکشـی ها در سـال جاری تا کنون به هشـت مورد رسـیده اسـت. طبق آمارهایی که از افسـردگی دانشـجویان تهیه شـده، افسـردگی 

در میان دانشـجویان افزایش پیدا کرده و خودکشـی در اوج افسـردگی، روند افزایشـی داشـته اسـت.
اوضـاع خودکشـی در سایرکشـورها نیـز چنـدان جالـب نیسـت. بنابـر اعام مقامات انگلیسـی، نرخ خودکشـی در بین دانشـجویان انگلیسـی  باالتـر از آمار 
آن در کل جمعیـت جوانـان در ایـن گـروه سـنی، در تمـام جهـان اسـت و طبـق تحقیقاتـی که توسـط دفتر ملـی آمار انگلیس صـورت گرفته اسـت، نرخ 

خودکشـی دانشـجویان بـا افزایش 56 درصـدی روبه رو بوده اسـت.
خبرهـای شـنیده شـده از چیـن هـم، چنگـی بـه دل نمی زنـد.  25درصـد از کل خودکشـی هایی کـه در جهـان رخ می دهد، مربـوط به چین اسـت. حتی 
وزارت علـوم و تحقیقـات چیـن براسـاس آمـار وزارت بهداشـت کشـورش، اعـام کرده اسـت: در حال حاضـر مهم ترین معضـل جامعه چیـن، افزایش نرخ 

تاش به خودکشـی و خودکشـی دانشـجویان است.
 هر USA Todayدر آمریکا هم اوضاع به حدی اسفناک است که طبق گزارش 

 13دقیقه یک خودکشی رخ میدهد و چند ماه بعد این گزارش را اصاح و بیان می کنند که خودکشی ها فراتر رفته است.
امـا بـه راسـتی دلیـل ایـن خودکشـی ها درجوامـع مـدرن و جامعـه ای مثل ایـران که برای دانشـجوی خـود حتـی در تقویمـش روزی اختصـاص میدهد، 

؟ چیست
پاسـخ ایـن سـوال ناتوانـی در حـل مشـکات و نقـش پررنگ افسـردگی اسـت. اگـر در ایـران به طـور ویژه تری بررسـی کنی،  بسـیاری از آسیب شناسـان 

اجتماعـی، برایـن بـاور معتقدنـد کـه دالیـل باالرفتن میزان خودکشـی در بیـن دانشـجویان ایرانی؛ افزایش فشـارهای اجتماعی اسـت.
بعضـی نیـز بـه دلیـل حساسـیت بیش تر گروه هـای تحصیل کرده نسـبت به محیط اطراف معتقدند که با مشـاهده مشـکات نوعـی ناکامـی در آنها ایجاد 
می شـود و همیـن دلیلـی بـرای خودکشـی اسـت هرچند که دانشـجو خودکشـی را راه فراری می داند برای مشـکات و جای تاسـف اسـت که خودکشـی 
در بیـن دانشـجویان علـوم پزشـکی بیش تـر اسـت. کشـیک ها و شـیفت ها در پزشـکی کـه به معنای ایسـتادن سـرپا بدون وقفه اسـت و جو ایجاد شـده 
در برابـر آنهـا کـه آینـده مبهمـی جلـوی روی خودشـان می بیننـد، در اختـاالت روحـی آن هـا بسـیار موثـر اسـت و بی انگیزگـی ایجـاد شـده در میل به 

خودکشـی آن ها موثر اسـت.
حتی نظارت چندان درسـتی بر پزشـکان و دانشـجویان علوم پزشـکی نیسـت، زیرا شـنیده شـده که دانشـجوی پزشـکی در آزمون غربال گری جزو افراد 

بـا خطـر بـاال تعیین شـده و حتـی به علت افسـردگی تحت درمان بوده اسـت اما هیچ اقدامی از طرف مسـئولین دانشـگاه نشـده اسـت.
خـوب اسـت ایـن راهـم متذکـر شـویم کـه در یکی دو سـال اخیـر دخترانی پایـان زندگی آن هـا با خودکشـی رقم خـورد؛ بعد از یـک درگیری بـا کمیته 
انضباطـی یـا حراسـت و یـا پلیس هـای امنیتی در خیابان اتفاق افتاده اسـت که دقیقا یکی از عوامل زمینه سـاز خودکشـی، مشـکات فرهنگی و اجتماعی 

است.
امـا خیلـی از مشـکات داخلـی کشـور بـا اعتماد بر نسـل جـوان ومهیا سـاختن امکانات برای آن هـا حل می شـود، به گونه ای کـه کمتر شـاهد این وقایع 
دل خـراش در بیـن دانشـجوهایمان خواهیـم بـود که یکـی از راه حل هـای آن، کنترل واردات بیش از اندازه ای اسـت کـه حتی به تنها کارخانـه تولید چرم 
خاورمیانـه رحـم نکـرد و آن را تعطیـل کـرد و یـا اگر از تعطیلی و ورشکسـتگی کارخانه هایـی جلوگیری کنیم کـه در دولت یازدهم بیـش از نیمی از آن ها 

تعطیـل یـا بـه صـورت نیمـه تعطیل و بـا حداقل ظرفیـت تولید به حیـات خود ادامـه می دهند، این مشـکات برطرف می شـوند.

ــر  ــگاه را در نظ ــوالت دانش ــیر تح ــی س ــتیم. وقت ــخ آن هس ــی پاس ــم ودر پ ــاز می کنی ــب را آغ ــوال مطل ــک س ــا ی ب

ــکل های  ــت در تش لی ــه فعا ب ــرا  ــروزی چ ــجوی ام ــه دانش ــت ک ــن اس ی ا ــد  ــر می رس ــه نظ ب ــه  ــوالی ک ــم، س می گیری

ــجوی  ــا دانش ــا اص ــه آی ــد ک ــری می آی ــوال دیگ ــال س ــه دنب ب ــوال  ــن س ی ا ــه  ــه ک لبت ا ــی دارد؟  ــر رغبت ــی کم سیاس

چنیــن  یــی  چرا جــواب،  بــودِن  مثبــت  پــس  از  و  خیــر؟  یــا  دارد  تشــکیاتی  فعالیت هــای  بــه  رغبتــی  امــروزی، 

ــم پرداخــت. ــل از خواهی ــد دلی ــه چن ب ــن ســوال  ی ا ــه  ب ــت  ــرض و پاســخ مثب ــن ف ــا همی ب ــد.  ــد مــی آی مســاله ای پدی

تعــداد  کــه  اســت  بطــوری  نگاه هــا  کــه  می شــویم  باشــیم،متوجه  داشــته  اخیــر  ســال های  بــه  نظــری  اگــر 

ِه  نــگا یــن  وا شده اســت  فضیلــت  بــه  تبدیــل  حاکمیــت،  بــرای  دانشــگاه ها  تعــداد  و  دانشــجوها 

پرخطــری بــوده وهســت کــه خــودش را در خیلــی از جاهــا نشــان داده اســت. در فرآینــد 

منــاد  می شــود  مقــاالت  تعــداد  شــد،  فضیلــت  یــی  گرا کمیــت  یــن  ا وقتــی  علمــی، 

آن فضیلــت؛ هرچنــد صفحــات پــر شــده باشــد از کلــات تکــراری و کپــی 

یتــش مشــتی چرنــد و پرنــد  یــن طــرف و آن طــرف کــه نها ا از  شــده 

از  را  دانشــجو  و  دانشــگاه  ناپســند،  فضیلت هــای  یــن  ا و  باشــد. 

ــری  ــاد دیگ ــای زی ــرده و بیراهه ه ــارج ک ــودش خ ــی خ ــیر اصل مس

ــت. ــرار داده اس ــش ق ــوی پای را جل

یــن اســت کــه تشــکل های سیاســی، معمــوال  ا بــوده   آنچــه روشــن 

را  جامعــه  اوقاتــی  کــه  نــد  بوده ا مختلفــی  حرکت هــای  جلــودار 

ــت  ــده اس ــه ش ــراه جامع ــود، هم ــا خ ی ــت و  ــرده اس ــود ک ــراه خ هم

ــتمداران  ــای سیاس اتاق ه ــای  ــش، دیواره ــرزه های ل از  ــه  ــی ک ی ــا جا ت

ــم  ــر ه اگ ــت و  ــی هس ــه رغبت ن ــروزه  ــا ام م ا ــت.  ــان منانده اس ام در 

باشــد، دیگــر رشایطــی نیســت. نــه دانشــجو امیــدی بــه تحــرک و 

اگــر هــم  نــدک تغییــری حاصــل کنــد و  ا نــد  بتوا تــا  یــی دارد  پویا

ــت   ــی اس ــع بزرگ ن ــده آن ما ی ــه و فا ــبه هزین ــد، محاس ــدی باش امی

یتــا دل بــه کارهــای  بــرای حرکــت. پــس خمــول و خامــوش، نها

را کــه  املثــل معــروف میدهــد کــه رسی  دیگــر بســته و رضب 

زمزمــه  خویــش  بــا  را  بندنــد  منــی  دســتال  نیمکنــد  درد 

را  سیاســت بازان  سیاســِت  دیگــر  ســوی  از  می کنــد. 

ــت  ــه عقانی ــن دارد ک ی ا از  ــان  ــم نش ــاره میکنی ــه نظ ک

شــبیه  جهــت  یــک  از  بیشــر  و  نیســت  نشــانه ای  آن  در  را 

ــت دارد.  ــان از کثاف ــه نش ــت ک ــی اس ــوی نامطبوع ــرار ب ــم از ق ــر ه ــی دیگ ــت و جهت ــا اس ــده ای حمق ــازی ع لوده ب

ــاده و  ــش، گرم ــدر خوی ــه ق ب ــد  ــی هرچن ــان تاریک ــت در می ــی اس ــوی چراغ ــت سوس ــل هس ــر عق اگ ــم  ــی ه اندک

از بــرای طــی طریــق. روشــنی بخــش بیــش نیســت لیکــن همیــن هــم کفایــت باشــد بــرای اهلــش 

ــگاه  ــجو و دانش ــه ی دانش ــوت گون ــت رخ ــن حال ــه همی ــت ک ــن اس ی ا ــودن دارد،  ــل ب ــان از دلی ــه نش ــر ک ــِم دیگ مه

تــر و ســوزِن گیــرش کندتــر ، آن جاعــِت  یــن جاعــت بــی رسوصدا ا مــورد رغبــت سیاســتمندان اســت؛ هرچــه 

ِل  ــا ــه دنب ب ــا  ی ــر و دلیلــش هــم واضــح و روشــن. و همیــن اســت کــه  ت ــوع  ــر و برایــش مطب ت اهــل قــدرت، راضــی 

ــه گوشــه ای باشــد کــه  ب ــود، پــس رسش  نب ــل او  ــاب می ب گــر  ا ــا  ی ــال خویــش هســتند و  ــرای امی ب ــان  از آن اســتفاده 

ــن  ــدرت، همی ــل ق ــه اه ــن دارد ک ــان از همی ــر نش ــالهای اخی ــوالت س ــر. تح ــد به ــته باش ــی نداش ــه کار کس ب کاری 

ــت. ــی فرونگذاشته اس ــچ تاش ــم از هی ــرای آن ه ب ــته و  ــت داش ــر دوس ــاکت را بیش ــای س فض

ثیــر زندگــی جدیــد زیــر چــر رسانه هاســت، هــم کــم  تا ئقــه و ســلیقه مــردم کــه تحــت  یــن بیــن تغییــر ذا ا در 

ــه  ــت ک ــه ای اس ــه گون ب ــد  ــی جدی ــن زندگ ی ا ــگاه.  ــام دانش ن ــه  ب ــزی  ــازی چی ــق س ــی رم ــت در ب ــر نبوده اس ث ا ــی  ب

ــردن  ــا ف ب ــه  ــت ک ــن اس ــدد، و همی ــه منی بن ــدن نتیج ــرای دی ب ــوری  ــه صب ب ــتند و دل  ــت هس ــب رسع ــراد طال ف ا

ــند.  ــورا بکش ــد ه ی با ــرای او  ب ــا  ــان ه ب ــت و خیا ــرده اس ــح ک ــا را فت ــگار دنی ن ا ــه  ــی دارد ک ــان حس ــه ای چن دکم

ــن  ی ا ــاهدات  ــان مش بی ــا  ــا رصف ــن ه ی ا ــد و  ــا باش ــن حرف ه ــر ازی ــی بیش ــاید بس ــل ش ــل و عوام ــب عل ــه مطل خاص

ــن. ــرای محققی ب ــد  ــرش باش ــق ت ــر و دقی ــه بیش ن ــت  ــور اس ــال حض ــد س چن
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انفجــار جمعیــت دانش آموختــگان دانشــگاهی از مشــکات اصلــی مســئوالن کشــوری 
ــد کــه انتظــارات شــغلی  ــه  دســتانی پــرورش داده ان اســت چراکــه از ســویی مــدرک ب
خــود را منطبــق بــا مــدرک خــود می داننــد و از ســویی بــه زعــم مســئوالن، ایــن افــراد 
هرگــز تجربــه کافــی در ایــن زمینــه را ماننــد نســل های پیشــین خــود ندارنــد. دیگــر 
ــد؛  ــد ش ــده ای خواه ــکاری ع ــب بی ــز موج ــگاه ها نی ــت دانش ــردن ظرفی ــه کم ک این ک
ــوان کاســت. بدیــن ترتیــب باتــاق دانشــجویان،  پــس از ظرفیــت دانشــگاه نیــز نمی ت
هــم مســئول و هــم دانشــجو را در خــود فروخواهــد بــرد. در بررســی آسیب شناســانه ی 
ایــن وضعیــت درمی یابیــم کــه بیشــتر دانش آموختــگان بیــکار افــرادی بــا معــدل بــاال 
و بــا دانــش هســتند کــه بیشــتر بــه دنبــال تصــدی شــغل های آموزشــی در دانشــگاه، 
مؤسســات و آمــوزش و پــروش می باشــند. افــرادی کــه در طــول دوران تحصیــل خــود 
صرفــاً متمرکــز بــر درس خوانــدن شــده اند و هیــچ گونــه ســابقه ی فعالیــت در نهادهــا، 
تشــکل ها و انجمن هــای دانشــجویی را نداشــته اند و پیوســته بــه دنبــال یافتــن 
ــور  ــگاه های کش ــیده ی دانش ــاختار پوس ــند. س ــدن می باش ــرای دیده ش ــی ب ــک حام ی
ــدن  ــود را پروران ــالت خ ــد، رس ــرورش می ده ــته پ ــه را وابس ــت؛ هم ــه اس ــن گون همی
ــان  ــگاهی در جه ــاختار دانش ــن س ــه ای ــد؛ درحالی ک ــرف می دان ــگان ص دانش آموخت
مــدرن و کشــورهای پیشــرفته بــه  هیچ وجــه این گونــه عمــل نمی کنــد. تمرکــز 
دانشــگاه های برتــر جهــان بــر مهارت محــوری اســت؛ چــه در ســاختار تحصیــل و چــه 
در ســاختار تشــکل های دانشــجویی. در زمینــه ی رشــته های زبــان و ادبیــات در جهــان 
مــدرن گرایشــی مبتنــی بــر مهارت محــوری ماننــد نــگارش خــاق ایجــاد شــده اســت 
ــته ی ادبیات  ــن گذاش ــه س ــا ب ــاتید پ ــر اس ــان تفک ــا در جه ــه گرایش ه ــا این گون ام
ــه ادبیــات از ســطح تصحیــح  ــدارد. نگــرش ایــن اســاتید ب فارســی ظاهــراً جایگاهــی ن
نســخه، بــه حافظــه ســپردن برخــی از مــوارد درســی، شــرح کــردن متــون، پــردازش 
ــات  ــی در دروس ادبی ــی و حت ــات فارس ــی در درس ادبی ــای غرب ــوزش نظریه ه و آم
ــر  ــته های دیگ ــاوت رش ــا تف ــت. تنه ــه اس ــر نرفت ــی و... فرات ــه، روس ــی، فرانس انگلیس
ــارت  ــان دو مه ــه در هم ــد دانســت ک ــه بای ــه و مکالم ــات فارســی را در ترجم ــا ادبی ب
ــا آن جــا کــه  ــه اســت ت ــگاه مهارت محوران ــر ن ــگاه اســتاد، کمت ــگاه دانشــجو و ن هــم ن
تحصیــل کــرده ی رشــته ی زبــان خارجــی آنقــدر بــر فارســی تســلط نــدارد کــه معــادل 
ســازی درســت انجــام دهــد! در رشــته زبــان و ادبیــات فارســی بی توجهــی بــه ترجمــه 
درون زبانــی تــا حــدی بــوده اســت کــه ارتبــاط نســل جدیــد بــا آثــار پیشــینیان کم رنگ 
شــده اســت امــا هرگــز ایــن مســائل بــرای اســاتید ایــن حــوزه کوچک تریــن اهمیتــی 
نداشته اســت. دانشــجو تنهــا بایــد درس بخوانــد و پــس از تحصیــل دعــا کنــد تــا جایــی 
ــوم  ــته های مهندســی و عل ــوم انســانی و رش ــته های عل ــر رش ــود. در دیگ ــتخدام ش اس

ــت  ــر وضعی ــز اگ ــه نی ــت. پای ــر نیس ــد بهت ــه نباش همین گون
ــه ی  ــد هم ــجو بای حالــی دانش در  بخوانــد  را  خــود  دروس 
ــوزه ی  ــه ح ــداً ب ــه اب تخصصــی و عاقــه ی او در ایــن رشــته ک
در  نمی شــود.  ــت دانشــجویان توجــه  ــم وضعی ــل می بینی مقاب
اندکــی  هنــر  ــی گــروه  ــر مهارت ــان ب ــه آن ــت چراک ــر اس بهت
کــه  دارنــد  اســتفاده تســلط  آن  از  دلخــواه  بــه  می تواننــد 
ــود.کننــد امــا آن وضعیــت  ــه نمی ش ــال هم ــامل ح ــم ش ه
ایــن میــان تنهــا بارقه هــای امیــد و روشــنایی بــه نظــر می رســد در 

ــته ها  ــن رش ــرای ای عرصــه ی ب هســتند.  دانشــجویی  تشــکل های 
ه ی  د و گســتر پــرورش  زمینــه   دانشــجویی،  تشــکل های 

یی  فا اســتعدادهای بالقــوه ی دانشــجویان را فراهــم شــکو
 . ــه در حوزه هــای می کنــد ــر دانشــگاه ک ــی ه ــای ادب کانون ه

مختلفــی بــا عنوان هــای شــعر و ادب، تئاتــر، نجــوم، فیلــم و عکــس، هــال 
ــا  ــرای دانشــجویانی ب احمــر، کانون هــای مذهبــی یــا کانون هایــی کــه ب
ــتعدادهای  ــون توانســته اند اس مشــکات خــاص ایجــاد شــده اند تاکن

کننــد. شــکوفا  را  بســیاری 
ی  سیاســی دانشــجویی نیــز علــی رغــم ایجــاد کشــمکش های تشــکل ها

یــا  و  حتــی ایجــاد درگیری هــای سیاســی، دســت کم در مهــارت سیاســی 
و  اجــرای برنامه هــای مختلــف، افــراد را پــرورده می کننــد. ســخنوری 

کســانی  ــوان در بوده انــد  ــاوران ج ــوان مش ــه عن ــکل ها ب ــن تش ــه از همی ک
دولــت  ــرای ســاختار  ــام ب ــت ن ــه ثب ــل ب ــی تمای ــده اند و حت ــز وارد ش نی

!ریاســت جمهوری را نیــز  ند شــته ا ا د
بزرگتریــن  از  ــی امــا  ــای علم ــور انجمن ه ــجویی کش ــکل های دانش تش

متناســب  کــه  و هســتند،  اجرایــی  قــدرت  خــود  رشــته ی  عنــوان  بــا 
دارا  را  ــد مهارت محــوری  ــجویی می توان ــکل دانش ــن تش ــند. ای می باش

فضــای  از  ناشــی  آرامــش  ــرورش در  ــزی مناســب در پ ــه ری ــا برنام درســی ب
و دانشــجو را از ســطح خوانــدن صــرف دروس، مهــارت دانشــجویان نقــش  آفرینــد 

دانشــجویانی  اغلــب  کنــد.  دانشــجویی خــود عضــو آزاد  دوره ی  در  کــه 
بوده انــد  دانشــجویی  اعتمــاد بــه نفــس، اراده و تجربــه الزم تشــکل های 

ــس از ورود  ــا پ ــد ت ــه دســت آورده ان ــا اســتفاده از مهارت هــای را ب ــه ب ــه جامع ب
بــه آموختــه ی خــود وارد بــازار کار شــوند  را  اجتماعــی  یــا جریان هــای  و 

ــال  ــه دنب ــود ب ــراد خ ــن اف ــد. ای و راه بیاندازن خــود  بــرای  چــه  کارآفرینــی 

ســال نــو از راه رســید و آدمــا ســعی میکنــن خیلــی چیزها رو 
نــو کنــن حتــی اون هایــی کــه خســیس هســتن چیزهایــی که 
از قبــل داشــتن رو تمیــز و رفــو میکنــن. چقــدر جالــب میشــه 

ایــن اتفــاق در دانشــگاه ها هــم بیوفتــه ...
ــاتید و  ــه بســیاری از اس ــن نیســت ک ــر ای ــه کســی منک البت
دانشــجویان محتــرم، مرتبــاً درحــال نــو شــدن هســتن و انگار 
هــر روز براشــون عیــد اســت. یــه دســته از اســاتید هســتند به 
یــه روش تدریــس اکتفــا کردنــد و ولــش هــم نمیکنــن انــگار 
میــراث فرهنگیــه و بــه همــون صــورت بایــد ازش نگهــداری 
شــده و انتقــال داده بشــه؛ مخصوصــا بعضــی از اســاتید دروس 
ــرون زده انگشــت اشاره شــون  ــردن بی ــا رگ گ ــه ب ــی ک عموم
رو میــارن بــاال و می فرماینــد اونایــی کــه عقایــد منــو قبــول 
ندارنــد و فهــم منــو از ایــن موضــوع تأییــد نمی کننــد، اصــًا 
ایــن درس و حرفــای مــن بــه دردشــون نمیخــوره و میتونــن 
ــگار  ــن ان ــد میکن ــوری تهدی ــه ج ــد. ی ــرک کنن کاس رو ت
نمیدونــن دانشــجوهای مــا چقــدر دنبــال علــم هســتن و هــی 

التمــاس کــه اســتاد بذاریــن سرکاســتون بمونیــم.

ــوان  ــه عن ــن ب ــه میش ــت گرفت ــه خدم ــم ب ــون ه بعضیاش
ــه دارن  ــه وظیف ــورت ک ــن ص ــه ای ــات... ب ــر اطاع تزریق گ
ــردن  ــردن اسایدهاشــون و بازگوک ــه پخش ک ــن ب شــروع کن
ــه  یــه ســری مســائل روتیــن کــه الحمــدهلل همشــون نیــاز ب
ــاتید  ــته از اس ــن دس ــت ای ــب اینجاس ــدن دارن و جال ــو ش ن
ــی  ــدار دموکراس ــوان و طرف ــل ج ــی نس ــون رو حام خودش
ــه  ــر ی ــه اگ ــتن ک ــی هس ــا همونای ــد. این ه ــی می کنن معرف
ــداره از اون  ــکان ن ــاد نســلت ام ــا هفت ــی ت ــد بهشــون بکن نق

ــری . ــره بگی درس نم
ــه فکــر ســامتی  بریــم ســراغ اون دســته از اســاتیدی کــه ب
ــه  ــوان ب ــوی کاس، میخ ــن ت ــا رژه رفت ــتن و ب ــا هس بچه ه
ــد اون  ــه امی ــااهلل ب ــدن، انش ــی ب ــه ورزش ــا ی ــردن بچه ه گ
ــه  ــاتید دغدغ ــن اس ــکار بشــیم و ای ــون ورزش ــه همه م روز ک
نداشــته باشــن و بتونــن بــا خیــال راحــت از صندلــی اســتفاده 

کنــن.

نقطــه مقابــل اون هــا، اســاتیدی هســتن کــه عاقــه زیــادی به 
ــه  ــم ک ــکر می کنی ــون تش ــه ازش ــون دارن و البت صندلی هاش
بفکرمــون هســتن و بــا صــدای آروم حــرف میزنــن کــه مبــادا 
یــه وقــت دانشــجوها بیــدار بشــن... دیــده شــده ایــن دســته 
ــِن  ــوام وابســته ی م ِــدرد اق ــط ب ــه فق ــدن ک ــم می ــف ه تکلی

نویســنده میخــوره.
ــن  ــیابی ای ــوه ی ارزش ــم از نح ــراد بگیری ــزی ای ــر چی از ه
بزرگــواران نمیشــه ایــراد گرفــت و حرفــی تــوش آورد. نمــره 
فقــط نمــره برگــه س البتــه اینجــا مــوارد خاصــی هــم هســت. 
هرکــی بــه اســاتید نزدیک تــر باشــه و بیشــتر جویــای 
ــه  ــره ک ــتری میگی ــره بیش ــلماً نم ــه، مس ــون باش احواالت ش
بــه گفتــه ی خودشــون  این هــا همــش ضابطــه اس نــه رابطــه. 
از مــوارد ممنوعــه هــم اینــه کــه ســر امتحان ســؤال نپرســین. 
یــه وقــت فکــر نکنیــن خودشــون ممکنــه بلــد نباشــن ها، نــه، 
این هــا بــرای خودمونــه و میخــوان حــواس بقیــه دوســتامون 

ــه! پرت نش
امید به نو شدن دانشگاه ها در سال نو ...

مغز ها می روند! )بخوانید می پرانندشان یا می برندشان!(

نخبــگان یــا اصطاحــا مغز ها، اثرات محسوســی در تولید علم، هر و فناوری کشــور دارند؛ بنابراین نه تنهــا برگزیدگان املپیاد های علمی 

و اعضای هیئت علمی دانشــگاه ها، بلکه شــخصیت های برجســته اقتصادی، اجتاعی و فرهنگی، آفرینندگان آثار ارزنده ادبی و هری 

نیــز در زمره نخبگان قرار می گیرند.

شــاید بتــوان گفــت پدیــد اجتاعــی فرار مغزها در دوره قاجار، عر مروطه و قبل آن، به تدریــج در الیه های بنیادین جامعه و به 

ویژه نخبگان، تثبیت شــد و در اواخر دهه ۸۰ شمســی متاثر از جریانات کشــور، تشــدید شد.

با این حال، با بررســی ســایت ها و منابع رســمی نیز به نظر می رســد آمارهای دقیق و درســت از مهاجرت نخبگان ایرانی وجود 

ندارد. آمارهای موسســه گالوپ، مربوط به ســال ۲۰۱۶، تنها منبع مورد ارجاع  و قابل اتکای آمارهای مهاجرتی اســت.  لذا بدون 

دسرســی به آمارهای دقیق و موثق، منی توان برای این معضل برنامه ریزی درســتی انجام داد بلکه فقط می توان وجود آن را تایید 

کــرد و رشایــط بحرانی یا غیر بحرانی آن ، امکان ســنجش دقیق ندارد.چرا می روند؟

احتاال برجســته ترین دلیلی که به ذهنتان خطور می کند، رشایط اقتصادی کشــور باشــد اما می توان گفت عدم شایســته ســاالری، 

اصلی ترین انگیزه مهاجرت نخبگان اســت.

واگذاری مشــاغل بر اســاس رابطه) بند پ !(، بروکراســی  و انحصاری شــدن مشــاغل، اعطای سمت به افراد فاقد صاحیت یا 

عدم تطابق شــغل با تخصص و رشــته افراد از مصادیق آن به شــار می رود.

 تعطیلی کاس ها و برگزاری مجازی آن ها باعث شــد جنبش دانشــجویی نیز در ســال ۱۳۹۹ به کمرین ســطح از فعالیت برســد.

فعالیت های دانشــجویی به فعالیت های میدانی و حضور دانشــجویان در فضاهای دانشــگاهی گره خورده اســت و بدون این ها، جنبش 

چندان به چشــم منی آید. البته سیاســت در همه جای دنیا تحت تأثیر بحران کرونا در رکود نســبی به رس می برد و ایران هم از این 

قضیه مســتثنی نیســت؛ اما می توان گفت که تأثیر منفی آن، به طور نســبی بر جنبش دانشــجویی ایران بیشــر بوده است.

این در حالی اســت که فعالیت های دانشــجویی در اواخر ســال ۱۳۹۸، وارد یک دوره رشــد و رونق کم دامنه شــده بود و انتظار 

می رفت در ســال ۹۹ گســرش پیدا کند، اما کووید ۱۹ اجازه نداد تا این روند محقق شــود.

جنبش دانشــجویی ایران، بعد از یک دوره رکود، در نیمه دوم ســال ۱۳۹۰ به فعالیت های جنبشــی بازگشــت و آرام آرام به ســنت 

تاریخی خود توجه کرد و در جایگاهی قرار گرفت که از آن انتظار می رفت. البته رشایط فعالیت دانشــجویی با ادوار گذشــته 

تفاوت هــای اساســی پیــدا کــرده و در نتیجه، کیفیت کنش های دانشــجویی و انتظارات از آن را دگرگون ساخته اســت.

دانست.شــاید بتــوان اولیــن فعالیت هــای منتســب بــه جنبش های دانشــجویی را به فعالیت های دانشــجویان محصل در اروپا در دوره رضا شــاه 

بدیــن ترتیــب، جنبــش دانشــجویی ایــران در دهــه دهــم حیات خود قرار دارد که به صورت مســتمر و توأم با فراز و نشــیب، فعالیت کرده اســت.

وجه مشــرک این فعالیت ها، به دلیل فضای بســته سیاســی و مانعت از شــکل گیری ســاختار سیاســِی متکی به احزاب سیاســی فراگیر و 

مســتقل و آزاد، پر کردن خأل نیروی سیاســی- اجتاعی تحول ســاز در عرصه عمومی ایران بوده اســت.

کار ویــژه جنبــش دانشــجویی، سیاســت موقــت بوده اســت تا به قول اســتاد پویان، موتور کوچک دانشــگاه، موتور بــزرگ جامعه را به 

حرکــت در بیاورد.

یکــی دیگــر از عوامــل، عدم تطابق دانشــگاه ها بــا معیارهای جهانــی و بین املللی اســت. گویا رویکرد 

آموزشــی معیــوب و ناکارآمــد آمــوزش و پرورش، به دانشــگاه نیز رسایت کرده اســت و کیفیــت، فدای کمیت 

می شــود.) در ایران ۲۶۴۰ ، یعنی ۵ برابر کشــورهای پیرفته ، دانشــگاه وجود دارد.(  اینجاســت که در 

نهایــت، در بدنــه اداری ایــران، نخبــگان جایگاهــی حقیقــی خود را ندارند و فــارغ التحصیان رشــته های غیر مرتبط 

به آســانی جذب می شوند.

علــت یا معلول؟
بی توجهــی و عــدم درک اهمیــت علم و اندیشــه، ســبب محبوبیت اشــخاص کم ســواد و فاقد فضــل و هر در جامعه 

شده اســت. پیــش از فــوت ریاضــی دان نخبه، مریم میرزاخانی، یا دانشــمند بزرگ هســته ای، شــهید محســن فخری زاده، کمر 

کســی چنیــن شــخصیت های فاخــر را می شــناخت امــا همــه  به ویژه قر جوان، با کاربر مجازی به نام ســحر تر یا فان شــاخ 

مجازی آشــنا بودند. البته ســلریتی ســازی رســانه های داخلی و خارجی  از خوانندگان ، بازیگران و ورزشــکاران و... و به حاشــیه 

رانــدن اندیشــمندان و چهره هــای برگزیــده علمی  نیز در این امر دخیل بوده اســت.

با توجه به وضعیت موجود و خســارت های کان فرار مغزها بر کشــور، باید برای پیشــگیری و مقابله با این رضر، اقدامات جدی صورت 

گیرد.با این حال، نباید تنها به مســئولین چشــم امید داشــت؛ بلکه نیاز اســت نخبگان پس از توامنندی در محیط های علمی برجســته، به کشــور 

بازگردند و با دغدغه مندی در زمینه رشــد و توســعه علمی کشــور، نبوغ فکری خود را در این راســتا  قرار دهند. بســا که  با بجا آوردن رســالت 

علمی خود، به این چرخه معیوب پایان دهند و راه  گشــای پیرفت نســل های آینده شــوند. 

امــا در رشایــط امــروز کــه در توده هــای جامعــه، آن شــور و شــوق سیاســی-اجتاعی دیگــر بــه چشــم منــی آیــد، نقــش جنبش هــای 

دانشــجویی پررنگ تــر شــده اســت.

ــمی  ــوزه غیررس ــلحانه( در ح ــی )مس ــی چریک ــارج از مش ــه خ ــاه ک ــه پنج ــجویی در ده ــای دانش ــه فعالیت ه ــوب، تجرب ــن چارچ در ای

ــود. ــی ش ــی بازآفرین ــط کنون ــه در رشای ــد ک ــبی باش ــوی مناس ــد الگ ــد، می توان ــت می کردن فعالی

یکی از مشکات جامعه امروز، کمرنگ شدن حضور دانشجویان در عرصه سیاسی و اجتاعی و دخالت نکردن آنها در مسائل 

مهم جامعه است. پرسشی در این حیطه شکل می گیرد که چرا دانشجویان با وجود توسعه علم و فناوری و دسرسی بیشر به 

امکانات و رسانه ها نسبت به دهه های ۷۰ و ۸۰، نقش کمرنگ تری در اجتاع دارند و به هیچ گونه فعالیت سیاسی و اجتاعی 

تن منی دهند؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید به پرسش دیگری بپردازیم:

منظور از سیاسی و اجتاعی بودن دانشجو چیست؟ 
سیاسی و اجتاعی بودن دانشجو به این معناست که دانشجو تنها به بعد فردی و شخصی خود توجه نکند؛ بلکه زمانی 

را برای امور اجتاعی در نظر بگیرد. او باید نسبت به مسائل اجتاعی و سیاسی کشور واکنش نشان دهد و نه تنها 

در حوزه دانشگاهی خود، بلکه در عرصه اجتاع هم باید به رسالت خود پایبند باشد، در ارتباط با مسائل روز 

فعالیت کند و اقداماتی در این خصوص برای آگاه سازی مردم انجام دهد.

حال به پرسش ابتدایی من پاسخ می دهیم که چرا دانشجویان نسبت به فعالیت سیاسی و اجتاعی رغبت و 

میلی ندارند؟
دالیل گوناگونی برای پاسخ به این سوال وجود دارد از جمله آنها می توان به سیاست های نادرست دولت برای جذب 

دانشجویان اشاره کرد که طی دوره های گذشته باعث بی رمق شدن دانشجویان به فعالیت سیاسی شده است. همچنین رشد 

افولی سواد سیاسی دانشجویان هم مد نظر است. از طرفی دیگر دانشگاه ها زمینه فعالیت سیاسی و اجتاعی دانشجویان را 

فراهم منیکنند؛ در نتیجه انفعال سیاسی به وجود می آید و به همین دلیل است که دانشجویان خواسته های خود را در حوزه های 

دیگر مثل هر و عرفان جستجو می کند. 

یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در بی میلی دانشجویان به مسائل جامعه، ترس آنها ازعاقبت فعالیت سیاسی خود است. آنها کنش اجتاعی 

و سیاسی و فعالیت در احزاب را وابسته به جناح بندی می دانند؛ در نتیجه از عاقبت و پایان کار خود واهمه دارند؛ بنابراین دولت باید به 

دانشجویان اطمینان دهد که در صورت هرگونه فعالیت سیاسی و اجتاعی به آنها آسیب جانی و مالی نرسد.

از عوامل مهم دیگری که میتوان در کاهش رغبت دانشجویان نام برد، ضعف در حس مسئولیت پذیری دانشجویان و یا نا آگاهی آنان نسبت به 

وظایف و مسئولیت های خود است که از تربیت خانوادگی و آموزشی شان نشئت میگیرد. رسخوردگی اجتاعی، تحت تاثیر قرارگرفن و حرکت در 

مسیر جو جامعه از دیگر موارد تاثیرگذار است.

حرف آخر:
با نگاهی گذرا به تاریخ کنش های سیاسی و اجتاعی دانشجویان، پی می بریم که در دو دهه گذشته به دلیل سیاست های نادرست دولت و دانشگاه ها و 

فقدان رشایط مناسب برای فعالیت سیاسی و اجتاعی،  روند این فعالیت ها و کنش ها افولی بوده است. در کنار آن، امروزه بسیاری از دانشجویان در رستارس 

کشور، خواستار فعالیت اجتاعی و سیاسی هستند اما نیازمند امکاناتی اند تا بتوانند با کنش خود به آگاه سازی مردم بپردازند و از مسئولین می خواهند که به 

خواسته های آنها رسیدگی کنند.

  روزنامه ابتکار
  کاغذ بازی

  خرگزاری ایســنا بنا بر گزارش وزارت علوم ، تخقیقات و فناوری

فضــای کنونــی ایــران کــه بــه زودی وارد قــرن پانزده هجری شمســی می شــود، از اســاس، متفاوت با دهه پنجاه اســت و بایــد این تفاوت را 

در نظــر گرفــت امــا بی شــباهت هــم نیســت.جنبش دانشــجویی همچنیــن جایــگاه مناســبی در بین نیروهــای جامعه مدنــی چون کارگران، 

زنــان، نویســندگان، و اهالــی رســانه داشــته و بــه لحاظ تاریخــی حلقه وصل آن ها نیز بوده اســت.

ایــن اتفــاق بــه خــودی خــود منی افتــد؛ بلکــه نیازمنــد تصمیــم و اراده در بین فعاالن دانشــجویی در گام نخســت و ایجــاد آمادگی و توان الزم 

در گام بعدی اســت.

جنبــش دانشــجویی در تاریــخ معــارص ایــران بیــش از متامــی گروه های سیاســی، کنشــگر و کادر سیاســی تربیت کرده اســت. تقریبــاً بدنه اصلی 

اکــر گروه هــای سیاســی داخــل و بیــرون جمهوری اســامی را کســانی تشــکیل می دهند که در ســطوح متفاوت، ســابقه فعالیت دانشــجویی 

ند. داشته ا

فعــاالن دانشــجویی بــا بهره گیــری مناســب از مبانــی نظری قادرند به رشــد سیاســی توده هــای جامعه کمــک کنند.

به رغــم همــه تغییــرات جنبــش دانشــجویی و به رغــم همــه ی صدماتــی که به آن وارد شده اســت و ایــن حقیقت که ایــن جنبش با 

روزهــای اوج خــود فاصلــه زیــادی دارد، هنوز دانشــگاه در ایران، کانون اصلی دگرگونی های سیاســی اســت.



- اتفاق خفنی برام نیوفتاده و سعی بر این داریم 

که خانوادگی به حرف حرضت آقا گوش کنیم و در 

قرنطینه خانگی مبونیم و رعایت کنیم .من فقط از 

عقب افتادن کنکور حرص می خوردم.

2- من از اول که اومدم رشته تجربی، داروسازی 

می خواستم تا پارسال کنکور دادم و نتیجه اش 

اومد.بعد از اون هم گفتم می خوام دوباره کنکور 

بدم برای دارو و دوست داشتم شهید بهشتی 

قبول بشم چون دوست صمیمیم قبول شده بود 

ولی درواقع برای دبیری شیمی دانشگاه فرهنگیان 

موندم .اما بعد نتیجه کنکور دوم که به مصاحبه 

دانشگاه فرهنگیان دعوت نشدم خیلی خورد توی 

پرم، وقتی دیدم شیمی کاربردی آوردم و با ادامه 

تحصیل این رشته تا دکری میشه داروسازی رفت 

واقعا خوشحال شدم. االن یک هفته است که شبیه 

الستیکی هستم که پنچر شده چون اساتید دارن 

متام سعی شون رو می کنن تا 6 هفته ای که ما 

دیر تر دانشجو شدیم رو با کاس های فوق العاده، 

جران کنند و این واقعا ما رو تحت فشار قرار 

داده. شاید بعدا استخاره بگیرم و خوب بیاد، برم 

دوباره کنکور بدم برای همون دبیری شیمی...

3- از عایق و خانواده و سن و قیافه و فاز فکری 

هم، تقریبا بی خریم ولی توی گروه گپ کده، 

با موضوع درس چت می کنیم تقریبا. اکیپمون 

تشکیل شده ولی فقط در حد تلگرامیم وامروز 

دو سه نفری تونسن تقلب کنن و مترین ها روهم، 

تا حدودی share می کنیم. رابطه تقریبا 10-

15 نفرشون که سه تا پر توشون هست خیلی 

صمیمی شده ولی همچنان برای من احرام قائل 

هستند و خانم مجتهد خطابم می کنن ولی رس 

کاس ها عادی رفتار می کنند  و توی گروه گپ 

بعضا شوخی های نامناسب با هم می کنن.

4- خب من با یک رسی آدم هستم که هیچی 

ازشون منی دونم؛ فقط دوستم منو عضو 

گروه هاشون کرد، مستند نگاه می کنیم بعد قرار 

می زاریم همه میایم تحلیل اش می کنیم یا یک 

گروه دیگه برای انتخابات محتوا تهیه می کنیم 

)کلیپ و پوسر و....( کا چون مجازی درس 

می خونیم وقتمون ازاد تره و وقت این هاهنگی ها 

رو بیشر داریم. 

خاف سنگینم در حد تقلب خیلی جزئی و تقریبا 

غیر موثر توی امتحان بوده و تایپ اسم اساتید 

بدون شاخص استاد)قبل از فامیلی شون( توی گروه 

گپمون.

1-احسـاس خیلی خوبی داشتم به خاطراینکه 
از برتری این دانشـگاه نسـبت به اکثر دانشگاه 
هـای کشـور خبر داشـتم و از امکاناتـی که در 
دانشـگاه وجـود داره مطلع بودم؛ چـه امکانات 
تحصیلـی، و چه امکانات فرهنگی، ورزشـی و...

ولـی خـودم در ابتدا دوسـت داشـتم دانشـگاه 
علـوم قضایی یـا حقوق های تهران قبول شـم 

که نشـد.
بعـد از مـدت تقریبا یک ماه خیلی خوشـحالم 
کـه ایـن دانشـگاه را انتخـاب کـردم، چـون 
تمـام اسـاتید فهیـم هسـتند و هم چنیـن از 
حس شـوخ طبعی برای پیشـبرد  دروسشـان 
اسـتفاده می کنـن وهمچنین اطاعاتـی را که 
دارنـد بـه زیبایـی و بـا مثـال های متعـدد به 
مـا انتقال می دهنـد. حتی در اولیـن روزی که 
کاس داشـتم از طـرف دانشـگاه علوم قضایی 
بـه بنـده زنـگ زدن تـا بـرای مصاحبه بـرم و 
رفتـم و قبـول هم شـدم امـا حقوق فردوسـی 

رو ترجیـح دادم.

2- تـو کاس تقریبـا 40 نفریمـون، میشـه 
گفـت همـه ی بچـه هـا منـو میشناسـن. بـه 
علـت ارتبـاط  زیـاد بـا اسـاتید و همچنیـن 
می شناسـن؛  رو  مـن  کامـا  دانشـجوها؛  بـا 
به خصـوص اینکه ادمین کانـال جزوات کاس 
خودمونـم هسـتم. خـودم تقریبا بـا 10 نفر از 
بچـه ها کـه بیشـتر در تلگـرام فعالیـت دارند 
آشنایی بیشـتری دارم و خوشبختانه با پسرها 
رفاقـت خوبی پیـدا کردم ولی هنوز نشـده که 
باهـم بریـم بیرون. ارتبـاط خانوم هـا و آقایون 
هـم باهم دیگه خوبه وحرمت ها حفظ میشـه، 

سـعی می کنیـم مثـل یک خانـواده باشـیم.

3- تجربـه ی باحالـی کـه میشـه انجـام داد 
اینـه که بـا لبـاس تو خونه ای بشـینی پشـِت 
سیسـتم و به صحبت های اسـتاد گـوش بدی 
یـا اگـر سـاعت 8 صبـح کاس داری، پنـج 
دقیقـه مونـده به شـروع کاس، از خواب بیدار 
میشـی، یا اینکه اگه سـوالی ازت پرسـیده شد 
و بلـد نبودی میتونی بگـی اس.تا.د.ص.دا.تون.

قطـع.وص.ل میشـه همینطـوری ادامـه بـدی 
که اسـتاد از پرسشـش پشیمون بشـه. خاف 

سـنگینم اینکـه وسـط کاس خوابیدم.

4- اتفــاق خیلــی خفنــی در دوران قبــل 
ــور  ــه کنک ــن ک ــا همی ــتم ام ــور نداش کنک
ــود  ــی خــوب ب ــرای مــن خیل ــاد ب عقــب افت
خداروشــکر و تونســتم مطالــب بیشــتری رو 

ــم. بخون

در نزدیکـــی هـــای ســـالگرد کرونـــا و قرنطینـــه  
ـــی  ـــا زندگ ـــا کرون ـــا ب ـــدوم از م ـــر ک ـــدن ه ش
جدیـــد و منحصربـــه فـــردی رو تجربـــه 
کردیـــم. درایـــن میـــان ورودی هـــای 99 
هـــم، وارد دانشـــگاه شـــدند البتـــه  وارد 
ـــگاه  ـــم »دانش ـــه اس ـــازی ب ـــای مج ـــروه ه گ
ـــراغ  ـــم س ـــم گرفتی ـــهد«. تصمی ـــی مش فردوس
ــوورود  ــجوهای نـ ــن دانشـ ــراز ایـ ــد نفـ چنـ
برویـــم و ســـواالتی از تجربیـــات آنهـــا از 
دانشـــگاه مجـــازی و کنکـــور کرونایـــی 
بپرســـیم. دانشـــجوهایی  کـــه تجربیاتشـــون 
ـــه و اون شـــور  ـــا دانشـــجوهای  دیگـــه متفاوت ب
و شـــوق دانشـــگاه حضـــوری و کنـــار هـــم 
ــگاه،  ــه  دانشـ ــد وازهمـ ــا رو ندیدنـ بودن هـ
ـــت.  ـــده اس ـــان ش ـــه وب نصیبش ـــد صفح چن
ـــا  ـــا ب ـــدیم ت ـــم کام ش ـــون ه ـــد نفرش ـــا چن ب
ــتر  ــون بیشـ ــن روزهاشـ ــوای ایـ ــال و هـ حـ
آشـــنا بشـــیم وازمواجـــه شـــون بـــا مـــدل 

جدیـــد دانشـــگاه بپرســـیم.

ــا و  ــر کرونـ ــا )به خاطـ ــور مـ ــل کنکـ 1-قبـ
داســـتانای تعویـــق و...( یـــه دوران جهنمـــی 
ـــد. -_-  ـــوز میشـــه کابوسشـــو دی ـــه هن ـــود ک ب

2- رشـــته ی ایده آلـــم مثـــل 90 درصـــد 
ـــکی  ـــی، پزش ـــته تجرب ـــای رش ـــش آموزه دان
ـــلولی ملکولی  ـــت س ـــته زیس ـــن رش ـــود و ای ب
ـــود.  ـــم ب ـــت دوم ـــدم الوی ـــول ش ـــه االن قب ک
می دونســـتم فردوســـی قبـــول می شـــم، 
کـــه  نبـــود  ای  زیســـت مولکولی رشـــته 
ـــط  ـــتر فق ـــم بیش ـــه باش ـــه ریخت ـــراش برنام ب

گیـــج و ســـردرگم بـــودم

3- هم کاســـی هامو خیلـــی نمی شناســـم، 
کا ســـخته بـــرام بتونـــم بـــا آدمایـــی  کـــه  
پـــس  بگیـــرم،  ارتبـــاط  نمی بینمشـــون 
ــری  ــگاه ها نظـ ــدن دانشـ ــوری شـ ــا حضـ تـ
نـــدارم. رابطـــه دختـــرا و پســـرا هـــم، 
اوکیـــه خداروشـــکر؛ چـــون مجازیـــه آمـــار 
ـــی  ـــره ول ـــا صف ـــی  فع ـــای ترمک ـــراش ه ک
ـــو  ـــوای هم ـــی ه ـــا خیل ـــه ه ـــوع بچ در مجم

ــن. ــم خوبـ دارن و باهـ

4- فکـــر کنـــم بزرگتریـــن ویژگـــی مثبـــت 
آمـــوزش مجـــازی، امـــکان تقلـــب تـــو 
ـــت  ـــم هس ـــیرکردن  تکالیف ـــه؛ ش ـــا باش امتحان
ولـــی ایـــن مـــورد رو قبلشـــم میشـــده 
ـــم   ـــازی اون ـــب مج ـــن تقل ـــه همی ـــاال. اگ احتم
ـــنگین  ـــاف س ـــاده، خ ـــا افت ـــش پ ـــی پی خیل
ـــت  ـــوز فرص ـــی هن ـــه، آره؛ یعن ـــوب میش محس
ــاهلل  ــتم انشـ ــنگین نداشـ ــرای خـــاف سـ بـ
ـــد  ـــز ابرومن ـــک چی ـــده ی ـــه درآین ـــمت ش قس

بگـــم:(((

1-تــوی دوران دبیرســتان  بــا دوســتام خیییییلی 
ــا  ــم وام ــم .کاس شــرور مدرســه بودی کارا کردی
یــه خاطــره از ســال کنکــور، برامــون یــک  دبیــر 
شــیمی آورده بــودن کــه اختــاف سنیشــون بــا 
مــا شــاید 7 یــا 8 ســال بــود، بعضــی اخاق هــای 
اول  ازهمــون  داشــتند.  وآزاردهنــده  خــاص 
خییییلــی از بچــه هــا بــرای اینکــه حــال ایشــون  
رو بگیــرن نقشــه می کشــیدن. تــا اینکــه باالخره 
روز موعــود فرارســید. بــا چســب ماتیکــی یکی از 
ــرد.  ــب ک ــر چس ــون رو پُ ــا روی صندلیش بچه ه
ــی،  ــتن روی صندل ــت نشس ــک راس ــدن و ی اوم
کاس داشــت منفجــر می شــد ولــی انــگار دبیــر 
شــیمی همــه چیــز رو بــه فــال نیــک گرفتــه بود. 
ــون  ــی بهش ــن، صندل ــتن پاش ــی می خواس وقت
چســبیده بــود، طفلــی گریــش گرفتــه بــود. بعــد 

مــا موندیــم و مدیــر مدرســه...
2- اولیــن کســی کــه متوجــه خبــر اعــام نتایــج 
ــاده،  ــی افت ــک اتفاق ــت: ی ــود. گف ــرادرم ب ــد ب ش
ــود  ــه ب ــدم گرفت ــت: آره. خن ــج. گف ــم: نتای گفت
ــج  ــی رو زد و نتای ــماره داوطلب ــه ش زیاااد.خاص
ــودم  اومد)البتــه مــن نتایــج رو ندیــدم منتظــر ب

ببینــه بهــم بگــه(
ــود  ــه گوشــیش ب همــون طــور کــه چشــمش ب
شــروع بــه حــرف زدن کــرد: دوســت داری کجــا 
ــت  ــی دوس ــم نمیدونم)ول ــر گفت ــا س ــه؟ ب باش
داشــتم مشــهد باشــه.خیلی خیلــی خیلی زیــااااد( 
}گفت:{ »خراســان، مشــهد، دانشــگاه فردوســی، 

مهندســی ژنتیــک«
ــا گفــت مشــهد، دیگــه حرفاشــو نمی شــنیدم.  ت
ــا  ــه می کــردم. ازم خواســت ت فقــط داشــتم گری
ــواده هیچــی در اینبــاره نگــم وخودشــم  ــه خان ب
رفــت شــیرینی بگیــره. همــون طــور کــه داشــت 
ــن  ــه ای ــد ک شــیرینی دورمــی داد، گفــت: بخوری
ــد  ــک دانشــجوی جدی ــیرینی خــوردن داره،ی ش

داریــم.
ــادیش  ــرادرم ش ــی ب ــودن ول ــحاال ب ــه خوش هم
ــت از  ــم، داش ــازش ه ــی تونم ــت حت ــد نداش ح
خوشــحالی گریــه می کــرد و مــدام از خــدا تشــکر 
می کــرد. خودمــم خوشــحال بــودم ازاینکــه 
میــرم مشــهد. اآلن دانشــجوی رشــته مهندســی 
ــر  ــود و فک ــم نب ــه ایده ال ــته ای ک ــم. رش ژنتیک
نمی کــردم یــه روز دانشــجوی ایــن رشــته باشــم 

ــی دوســش دارم. ــی خیل ول
در  ســطحیه  خیلــی  هــم  شــناختمون   -3
ــتیم  و  ــی نیس ــاد صمیم ــن؛ زی ــم و س ــد اس ح
ــل  ــمونه. اه ــروه کاس ــق گ ــون از طری ارتباطم
ــی  ــا، خیل ــوی درس ه ــی ت ــتیم  ول ــب نیس تقل
ــرا  ــرا و پس ــن دخت ــط بی ــم. رواب ــکاری داری هم
تــوی کاســمون اســتاندارد و درســته و تــا حــاال 

ــم. ــی برنخوردی ــکل خاص ــه مش ب
4- بــه صــورت مجــازی قطعــا خیلــی کارا 
ــه  ــا اگ ــی جــذاب نیســتن. مث ــرد ول می شــه ک
ــی بهــت نمی چســبه،  اصــا  ــب کن بخــوای تقل
همــه شــیرینی تقلــب بــه اینــه کــه اســتاد مچتو 

بگیــره.

1- اتفــاق خفــن تــوی دوران قبــل کنکــور، 
یــک عمــل ســرپایی انجــام دادم کــه 2 
هفتــه از درس عقــب مونــدم و به نظــرم 
بدتریــن اتفــاق تــوی دوران قبــل کنکــورم 

ــود. ب
ــدن در  ــول ش ــع قب ــن درواق ــده آل م 2-ای
دانشــگاه فرهنگیــان در پردیــس شــهید 
ــدم.  ــول نش ــه قب ــود ک ــهد ب ــتی مش بهش
ــی  ــت دولت ــته مدیری ــر رش ــال حاض در ح
در  کــه  خوشــحالم  خیلــی  و  می خونــم 
ــدم.                                            ــول ش ــهد قب ــی مش ــگاه فردوس دانش
3- خــب نــه خیلــی نمی شناســم و فقــط در 
حــد اســم از طریــق فضــای مجازی. بــا یکی 
ــتیم. ــتانی هس ــه هم اس ــی ها ک از همکاس

ــق فضــای مجــازی در  ــم از طری ــاط ه ارتب
ــی  حــد ســام و احــوال پرســی هســت، ول
ــس  ــچ ک ــا هی ــتم، ب ــاط رو در رو نداش ارتب

حضــوری صحبــت نکــردم.                              
4- می تــوان بــا آن در ســر کاس بــه راحتی 
حاضــر شــد در حالــی کــه حضــوری چنیــن 
شــرایطی فراهــم نیســت و مشــکات وجــود 
ــده خــودم ســاکن  ــه بن ــه اینک دارد از جمل
ــی  ــان جنوب ــتان های خراس ــی از شهرس یک
ــرای شــرکت  ــاعت ب هســتم و حــدود 7 س
ــا  ــتان م ــوری، از شهرس ــهای حض در کاس

تــا مشــهد، راه هســت.

این یک مصاحبه اختصاصی با ترمک های بزرگوار است

1- خاطره انگیزترین اتفاقی که  در دوران قبل کنکور 
برات افتاد چی بود؟! عقب افتادن کنکور و...

2- ایده الت از رشته  و دانشگاهی که می خواستی 
قبول بشی چی بود؟! االن رشته ات چیه؟ و وقتی 

فهمیدی فردوسی قبول شدی چه حسی داشتی؟! 
االن که یه مدت گذشته چی؟!

3- چقدرازهم کالسی هاتو می شناسی؟ چه جوری 
باهاشون ارتباط گرفتی؟ اکیپتون شکل گرفته؟! از 

رابطه دخترا وپسرا کالستون هم بگو....
4- به نظرت تو فضای مجازی چه کارای باحالی می شه 

انجام داد که حضوری نمی شد؟ خالف سنگینت تو 
دوران مجازی روهم بگو.....



ــه  ــتیم ک ــی هس ــاهد پیام های ــران ش ــان و دخ ــب زن ــازی از جان ــای مج ــا در فض ــن روزه ای

عقیــده دارنــد در ایــران تبعیــض  جنســیتی در موقعیت هــای مختلــف اتفــاق افتاده  اســت. 

امــا ایــن تبعیــض  جنســیتی زمانــی هیاهــو ایجــاد کــرد کــه نتایــج کنکــوررسارسی اعــام شــد و 

ــرای ورود  ــف ب ــهمیه های مختل ــم رده س ــیتی را ه ــد تبعیض جنس ــد بای ــادی معتقدن ــد ه زی ع

توانســته در دیگــر الیه هــای مختلــف  تبعض جنســیتی  ایــن  البتــه  دانســت.  دانشــگاه  بــه 

ــه  ــتیم ک ــواری هس ــخ  و ناگ ــات تل ــار اتفاق ــاهد اخب ــا ش ــن روزه ــا ای ــد و م ــوذ کن ــه نف جامع

ــت.  ــش آمده  اس ــا پی ــان م ــران و زن ــرای دخ ــیانه ب ــی وحش ــا حت ــت ناک ی ــورت وحش ــه ص ب

ریشــه تفکیــک  جنســیتی در ایران

ــچ  ــیر پرپی ــه مس ــردد ک ــی دور بازمی گ ــال های خیل ــه س ــران ب ــیتی در ای ــک  جنس ــابقه تفکی س

ــان و  ــن زن ــک بی ــاب 1357 تفکی ــس از انق ــا پ ــرده و نهایت ــی ک ــروز ط ــه ام ــا ب ــی را ت  و خم

ــای  ــیتی در فضاه ــک  جنس ــد. تفکی ــل ش ــر از قب ــه پررنگ ت ــی جامع ــای عموم ــردان در فض م

ــوع  ــان ممن ــو ورود آقای ــا تابل ــی از مکان ه ــی در بعض ــه حت ــاد ک ــاق افت ــه اتف ــف جامع مختل

تفکیــک   ایــن  کــه  اســت  دانشــگاه  فقــط در  امــا در حــال حــارض  را مشــاهده می کنیــم 

جنســیتی اتفــاق نیفتــاده  اســت. در چندســال اخیــر آمــار قبول شــدگان دخــران و پــران 

و  جامعه شناســان  از  بســیاری  و  برانگیختــه  را  خیلی هــا  تعجــب  کــه  دارد  زیــادی  تفــاوت 

ــه  ــه در نتیج ــد ک ــد کرده ان ــی و نق ــون بررس ــای گوناگ ــوع از جهت ه ــن موض ــراد ای ــر اف دیگ

موضــوع تبعیض جنســیتی بــه عوامــل متعــددی بســتگی دارد. 

تبعیض جنســیتی و مغایــرت بــا قانون اساســی
ــد  ــواردی مانن ــه م ــده ک ــد ش ــوع تاکی ــن موض ــر ای ــی ب ــون اساس 20 قان 19 و  ــل  در دو اص

ــود و  ــران منی ش ــردم ای ــان م ــض می ــاوت و تبعی ــاد تف ــث ایج ــره باع ــت و غی ــژاد، رنگ پوس ن

20 بــر موضــوع تســاوی حقــوق زنــان و مــردان تاکیــد ویــژه ای شده اســت. امــا بــا  در اصــل 

ــه دانشــگاه  ــض در ورود ب ــه تبعی ــی، هرگون ــد رشع ــه قانون اساســی و از لحــاظ قواع توجــه ب

ــا قانــون اساســی  ــان ب ــا زن ــا حتــی انحصــار بعضــی از رشــته های علمــی بــه دســت مــردان ی ی

ــا  ــه آی ــت ک ــن اس ــت دارد ای ــه اهمی ــه ک ــا انچ ــت. ام ــه اس ــل توجی ــرت دارد و غیرقاب مغای

ــی و  ــه صــورت قانون ــز ب ــا همــه  چی 20 توجهــی می شــود ی 19 و  ــه دو اصــل  در عمــل هــم ب

ــد  ــان می دهن ــی نش ــداد و ارقام ــک اع ــا ی ــه م ــج ب ــار و نتای ــی رود؟ آم ــش  م ــه پی عدالتمندان

امــا فارغ التحصیــان دانشــگاه و دانشــجویان حرف هــای دیگــری بــرای گفــن دارنــد. 

بــه موجــب مــاده ۵۷۰ قانــون مجــازات اســامی محــدود کــردن آزادی هــای مــردم و محــروم 

کــردن آنــان از حقوقــی کــه بــه موجــب قانــون اساســی بــرای آنــان مقــرر شــده اســت، جــرم 

محســوب می شــود و مجــازات دارد. اگــر بپذیریــم کــه عــدم تبعیــض جنســیتی از حقــوق 

ــم،  ــوع را بپذیری ــن موض ــم ای ــی رود منی توانی ــان م ــه گ ــت و ک ــی اس ــرر در قانون اساس مق

ــوب  ــرم محس ــدارد، ج ــی ن ــه در رشع تریح ــواردی ک ــرد در م ــن زن و م ــض بی ــگاه تبعی آن

ــازات  ــب و مج ــل تعقی ــند قاب ــوع باش ــن موض ــل ای ــه عام ــانی ک ــا کس ــس ی ــد و ک خواهدش

هســتند و افــراد ذی نفــع می تواننــد حســب مــورد شــکایت خــود را در ایــن خصــوص در 

ــد دولــت در هــر ســطح  ــی کــه عامــل جــرم کارمن ــان دولــت )در صورت ــژه کارکن دادرسای وی

ــد. ــرح کنن ــد( مط باش

چــرا نتایــج کنکــور را تبعیض جنســیتی تلقــی می کنند؟
ــه  ــوع ب ــن موض ــت و ای ــاد اس ــد در تض ــاق می افت ــه اتف ــه در جامع ــه ک ــور و انچ ــج کنک نتای

ــه  ــف جامع ــای مختل ــذاری در حوزه ه ــای تاثیرگ ــه پیامده ــتگی دارد ک ــددی بس ــل متع عوام

۵۸ درصــد رشکــت کننــدگان  دارد. براســاس آمــار اعــام شــده توســط ســازمان ســنجش حــدود 

کنکــور امســال را دخــران تشــکیل می دهنــد کــه از ایــن تعــداد ۱۰۱هــزار و ۹۱۲ یعنــی 

۵۳.۶ درصــد قبولی هــای کنکــور را تشــکیل دادنــد. بــا توجــه بــه اعــداد ارقــام موجــود 

ــت  ــر اس ــگاه کم ت ــران در دانش ــبت دخ ــه نس ــران ب ــور پ ــه حض ــت ک ــه گرف ــوان نتیج می ت

ــبت  ــران نس ــرا پ ــا چ ــت. ام ــگ اس ــی پررن ــان در آموزش عال ــور زن ــارض حض ــال  ح و در ح

ــه  ــوان ب ــی می ت ــه راحت ــوع را ب ــن موض ــده اند؟ ای ــاوت ش ــگاه بی تف ــن دانش ــی رف ــه قبول ب

ــادی در  ــر اقتص ــن تغیی ــه ای ــط داد ک ــر رب ــال هاي اخ ــران در س ــادي اي ــط اقتص ــر رشاي تغي

ــه  ــران ب ــه ورود پ ــن ب ــه بخشــی از ای ــته ک ــزایی گذاش ــر به س ــه تاثی ــر جامع بخش هــای دیگ

دانشــگاه مربــوط می شــود. 

ــه  ــران ب ــر از دخ ــتند و کم ــد هس ــب درام ــر کس ــه فک ــر ب ــا بیش ت ــن روزه ــران  ای پ

ــد  ــان را هــم نبای ــن آقای ــازی  رف ــان رسب ــن می ــه در ای ــد البت ــر می کنن ــی فک تحصیات عال

ــگاه ها  ــم در دانش ــل عل ــرای تحصی ــگ ب ــور پررن ــود حض ــا وج ــان ب ــم. زن ــوش کنی فرام

اگــر چــه در حــوزه  ندارنــد.  اقتصــادی  باالیــی در موقعیت هــای اجتاعــی و  ســهم 

فرهنــگ تحصیــات ارزش اســت ولــی در حــوزه اقتصــاد درآمــد بیش تــر داشــن ارزشــمند 

ــارض  ــال ح ــن درح ــد بنابرای ــواده را دارن ــان آور خان ــش ن ــه نق ــردان در جامع ــت. م اس

ــان در  ــرده زن ــور گس ــر حض ــوع دیگ ــت دارد. موض ــان اهمی ــرای آن ــادی ب ــوزه اقتص ح

تحصیات عالــی اســت کــه شــاید ایــن موضــوع بــرای بعضی هــا نگران کننــده باشــند 

نــگاه  ایــن موضــوع  بــه  تبعیض جنســیتی  بــردن واژه  بــه کار  بــدون  ولــی می تــوان 

ــس  ــتند پ ــردا هس ــادران ف ــد م ــگاه درس می خوانن ــروز در دانش ــه ام ــی ک ــم. دخران کنی

هــر زن قــرار اســت روزی مــادر شــود و تربیــت نســل آینــده را بــه عهــده بگیــرد. 

ــوان  ــه عن ــند ب ــد داشته باش ــی می توانن ــی در زندگ ــای متفاوت ــرده نقش ه ــان تحصیل ک زن

ــد و  ــا باش ــر دان ــک هم ــادر آگاه و ی ــک م ــد ی ــرده می توان ــم تحصیل ک ــک خان ــال ی مث

زندگــی مشــرک را بــه نحــوی اداره کنــد کــه از فروپاشــی زندگــی جلوگیــری کنــد. انتقــال 

هویــت فرهنگــی، دادن آگاهــی عمومــی و... می توانــد از طریــق آمــوزش دادن بــه 

زنــان منتقــل شــود. در ایــن میــان نبایــد نقــش تحصیــات را در دوطــرف نادیــده گرفــت 

ــن چــه در زن و چــه در مــرد موجــب  ــات پایی ــد گفــت بی ســوادی و ســطح تحصی و بای

ــه و در  ــکات را در جامع ــا مش ــه ب ــوان مقابل ــود و ت ــراد می ش ــر اف ــری بیش ــیب پذی آس

زندگــی شــخصی کاهــش می دهــد.

در دیــدگاه اســام هــم خــری از تبعیــض  جنســیتی نیســت و حتــی پیامــر اکــرم)ص( در 

اســام بــه علم آمــوزی و آمــوزش تاکیــد کرده انــد و ایشــان هیــچ گاه نگفته انــد کــه 

علــم تنهــا بــرای مــردان اســت و زنــان حــق ندارنــد بــه دنبــال آن برونــد. اگــر قــرار بــود 

ــام  ــر)ص( آن را اع ــد، پیام ــد باش ــک تهدی ــه ی ــرای جامع ــک زن ب ــش ی ــات و دان اطاع

ــم  ــال عل ــه دنب ــز ب ــان نی ــه زن ــد ک ــده می ش ــز دی ــام نی ــدر اس ــن در ص ــرد. همچنی می ک

بوده انــد.

ــات  ــوزش و تحقیق ــیون آم ــس کمیس ــب رئی ــدی نای ــد وحی ــوع محم ــن موض ــورد ای در م

موضــوع  ایــن  معتقدنــد:»  ایشــان  بوده اســت.  پاســخگو  خرگزاری هــا  بــه  مجلــس 

می کننــد.  اعــراض  چیــزی  چــه  بــه  دانش آمــوزان  منی دانــم  مــن  نیســت،  جدیــدی 

ــک  ــن دو همیشــه ی ــن ای ــس وجــود داشــته، بی ــرش دو جن ــه پذی ــی ک همیشــه در جاهای

تفکیــک جمعیتــی هــم وجــود داشــته اســت. بــه همیــن ترتیــب  پذیــرش فقــط براســاس 

امتیــاز صــورت منی گیــرد و ترتیــب بــازار و تقاضــای موجــود هــم در ایــن موضــوع نقــش 

دارد. مثــا دربــاره رشــته پرســتاری اگــر وزارت بهداشــت اعــام کنــد کــه ۵۰ درصــد 

مــرد و ۵۰ درصــد زن الزم دارد، مــردان بیــن خودشــان و زنــان هــم بیــن خودشــان 

ــی،  ــات عال ــش شــار دخــران در ســطح تحصی ــد.« در حــال حــارض افزای ــت می کنن رقاب

عملکرد هــا بــه گونــه ای اســت کــه گویــا مســئله نگــران کننــده ای بــه وجــود آمــده 

ــازی و...  ــت رسب ــام خدم ــی، انج ــکات مال ــل  مش ــران به دلی ــه پ ــی ک ــت و در حال اس

ــرا  ــن ماج ــان ای ــد و همچن ــه کنن ــر را تجرب ــای دیگ ــه حوزه ه ــد ورود ب ــح می دهن ترجی

مســئله  ایــن  حل کننــده  هــم  غیرمنطقــی  راه حل هــای  و  دارد  ادامــه 

شــیوه های  بــه  تبعیض جنســیتی  موضــوع  از  دیگــر  بخــش  و  نیســتند 

عملکردخــاص دانشــگاه بازمی گــردد کــه مســئله نابرابــری جنســیتی را 

آن  به نظــر می رســد  آشــکار  و  بدیهــی  کامــا  آنچــه  پررنــگ می کنــد. 

جنســیتی  مرزبندی هــای  و  سیاســتگذاری ها  این گونــه  کــه  اســت 

بــه هیچ وجــه چــه از لحــاظ حقوقــی، چــه اجتاعــی و فرهنگــی 

ــدارد و  ــه ن ــی در جامع ــت جوی ــادل و عدال ــاد تع ــه ایج ــی ب ارتباط

ــان و مــردان بــه وجــود مــی آورد.  فقــط مشــکاتی را در فعالیــت زن

کتاب هــا و جــزوات، همــه را به صــورت الکرونیکی داریم.

و اینهــا همــه در حالیســت کــه خانــواده در قرنطینــه باهــم خــوش و خــرم اســراحت می کننــد و در فضای مجازی گیف و اســتیکر و دعــای خیر برای 

بازمانــدگان از کرونــا ارســال می کننــد و پیــام تســلیت برای خانواده درگذشــتگان ...

و چــه کاس هایــی کــه صــدای اســتاد را، در حــد یــک اپســیلون، واضح نشــنیدیم و بهایــی به اعراض های ما داده نشــد تا امتحــان؛ که خودمان، 

ــش را پرداختیم. بهای

از آییــن ورود دانشــجویان نــوورود) کــه بعــد از یک هفته رشوع  شــدن کاس ها برگزار شــد( و از مراســم روز دانشــجو که برایتــان نگویم....

جشــن یــا هــان آییــن ورود دانشــجویان نــوورود، به صــورت الیو اینســتاگرام همزمــان با کاس ریاضــی عمومی برگزار شــد. من رفتم تا یــک نگاهی 

بنــدازم و ببینــم اولیــن جشــن دانشــجویی عمــرم چــه طور اســت. دیــدم هیچ کس نیســت؛ یک نفری کــه معلوم نبــود کی هســت) مقابل دوربین 

نبودنــد( بــه شــدت رســمی، در حــال تقدیــر و تشــکر از جناب آقــای دکر....... که محفلشــان را منــور کرده بودند، بــود و بطور کلی ۲۸ نفر بیشــر 

الیو را نــگاه منی کردند.

ولــی ایــن آمــوزش مجازی، یــک توانایی مــا دانشــجویان را تقویت کرد؛ آن هم 

مهــارت درک و فهــم بــاال داشــن بود بــه طوریکه اســاتید بگویند "ف"، مــا همه تا 

فرحــزاد می رویم.

چــه آهنگ هایــی کــه در چــت باکس کاس ها تایپ شــد) هارمانــم بابا نرده 

).. چارچافم.

چــه اعراض هایــی کــه با جمله "مــا آرام منیگیگیریم" رشوع شــد.

و این داســتان ادامه دارد....

ــر از  ــخ عقــب ت ــک تاری ــد هــر روز ی ــزرگان لطــف می کردن ــه ب ــم ک ــا تفریحــات و رسگرمی هــا و عایقــان را انجــام  دهی ــم ت ــم کنکــور بدهی فقــط و فقــط منتظــر بودی

ــان..... ــا اول آب ــاش ت ــم و حــاال منتظــر ب ــا باالخــره کنکــور را دادی ــد ت ــرای کنکــور اعــام می کردن ــی ب ــخ قبل تاری

ــم و از  ــن می پریدی ــاال و پایی ــه، ب ــو ماهیتاب ــو دادن ت ــال ب ــل ذرت در ح ــحالی مث ــه، از خوش ــم روزان ــدیم، اون ه ــول ش ــی قب ــگاه فردوس ــم دانش ــه دیدی ــان ک اول آب

خوشــحالی در پوســت خــود منی گنجیدیــم.

در عــرض کمر از یک هفته دانشــگاه رشوع شــد.... چشــمتان روز بــد نبیند...

ــات  ــی و امتحان ــف تحویل ــس شــده و تکالی ــب تدری ــیل مطال ــا و س ــی هان ــای جران ــی کاس ه ــد. هاهنگ ــاد ش ــا ایج ــی درس ه ــای تلگرام از هــان جلســه اول، گروه ه

ــا..... ــه کــم و کمــر هان ــا فاصل ب

مــا دانشــگاه را بــا روزی حداقــل یــک کاس و حداکــر ۳ کاس رشوع کردیم با پنج شــنبه و جمعــه تعطیل؛ کا ۴ واحد....

ــان  ــدت درخش ــه ش ــرات ب ــا من ــی ب ــامل امتحان های ــی ش ــی و جمعه های ــکل از ۳-۴ کاس جران ــنبه ای متش ــج ش ــا پن ــل ۳ کاس ب ــا روزی حداق ــگاه را ب ــم دانش االن داری

ــم. ــل می دهی ــر تحوی ــا بیش ــوال ی ــی ۳ س ــامل ۱ ال ــف ش ــا تکلی ــا ۲ ت ــم.روزی تقریب ــپری می کنی س

هفتــه ای ۲ تــا امتحــان برگــزار می شــود توســط اســتادی که اصا شــناختی از طــرز تصحیح کردن و منره دادن شــخص شخیصشــون نداریم.

خرگزاری خر آناین) اعراض در شبکه های اجتاعی؛ سهمیه بندی جنسیتی 
در کنکور99 اعال شد؟(

خرگزاری ایسنا )ادامه تحصیل دخران؛ فرصت یا تهدید؟(
سایت خری تحلیلی ساعت 24 )چرا پران کمر از دخران به دانشگاه 

می روند؟(
خرگزاری ایرنا ) سهمیه بندی جنسیتی؛ تبعیض یا نگاه واقع بینانه(

خرگزاری همشهری آناین ) سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه ها در بوته نقد(



بهار گفت¬ و گو

یی کــه بــه جــرم فکرکــردن  نســان¬ها ز مســئولیت جمعــی و فردی¬مــان در قبــال هرگونــه خفقــان، تعصــب و رسکــوب ا دبــی برای¬تــان ا در شــاره قبــل بــه شــکلی دیباچه¬گونــه و ا

ر اســت ســاده¬تر و صمیمی¬تر  ین¬جــا بــه بعــد قــرا ز ا مــا ا رنویســی¬، شا با کشــته شــدند، نوشــتم ا صحبــت کنــم زیــرا دشوا

گر یــک روز همه  مــا تصمیــم خــود، نوعــی بن¬بســت بــرای آزادی بیــان اســت، ا ندیش¬منــدان  ا

قــل میــان  ید حدا مــکان همه¬فهــم و روان بنویســند شــا بگیرنــد تــا حــد ا

یــی چون  قــر تحصیل¬کــرده یــا دانش¬جــو کم¬تــر شــاهد پدیده¬ها

پوپولیســم و عوام¬فریبــی باشــیم. وقتــی آن¬کســی کــه حرفــی بــرای 

لبــی  یــش را در قا نــد یــا منی¬کوشــد کــه مدعا گفــن دارد منی¬توا

ئــه کنــد، گویــی هیچ  را مــکان قابل¬فهــم ا یســته و تــا حــد ا شا

ز آن تــاش فکــری فقــط  نــد زیــرا ا نگفتــه و ننوشــته و منی¬دا

رد، تازه  قــی می¬گــذا بهــام و رسدرگمــی بــرای مخاطــب با مشــتی ا

ر و ثقیــل را  گــر کســی حوصلــه کنــد و آن مقــاالت و کتــب دشــوا ا

ر  نــد، اصــا بــه خاطــر همیــن اســت کــه گاهی به بیان دشــوا بخوا

گــر  می¬گوینــد مغلق¬گویــی، نــه تنهــا دری را بــاز منی¬کنــد کــه ا

ز اســت آن را می¬بندد! دری هــم بــا

رتبــاط گفــت و گــو  بــا آزادی بیــان توضیــح منی¬دهم چون در  در مــورد ا

نید  مــه می¬خوا دا شــاره می¬شــود. عمــده آن¬چــه در ا مباحــث بعــدی بــه آن ا

مــام  ا تــی  آقــای دکــر محمدمهــدی مجاهــدی در مؤسســه فرهنگــی تحقیقا ر  ز درس¬گفتــا ا د  آزا برداشــتی 

ه ســال  گذشــته موســی صــدر بــا عنــوان »گفــت ¬وگــو علیــه گفــت¬ وگو« اســت. یــادم می¬آید وقتی در دی¬ما

ز زبــان مــا می¬گویی« بــود و حس کردم  نا ســخن ا نی را گــوش دادم رشح حــامل فقــط مــرع »جا یــن ســخرا ر ا ولیــن بــا نیــم بــا بــرای ا کاش همــه مــا بتوا

ز بیــن بریــم.  ریــم را ا یــط گفت¬وگــو دا شــتباهی کــه در مــورد رشوط و رشا ز گفت¬وگــو را بازســازی کنیــم و اســطوره¬های ذهنــی ا یــن صحبت¬هــا تصورات¬مــان ا ز ا بهره¬گیــری ا

رید کــه گفت  یــا همــه قبــول دا ز حــارضان جلســه_ در آن¬موقــع کــه هنــوز کرونــا گریبــان زندگی¬مــان را نگرفتــه بــود_ می¬پرســد: آ بتــدای ســخنان خــود ســه ســؤال ا مجاهــدی در ا

یــا همــه می¬پذیریــد که  شــته باشــد؟ آ کاتی وجــود دا قــل بیــن چهارچوب¬های¬شــان اشــرا شــته باشــند یــا حدا ¬وگــو تنهــا وقتــی ممکــن اســت کــه دوطــرف چهارچوب¬هــای مشــرکی دا

ینــد گفت¬وگو را رشط  شــته باشــد؟ همــه شــا توافق بــر رس رونــد و روال فرآ را در میــان طرفیــن وجــود دا ز تحمــل یــا مــدا نــی شــکل می¬گیــرد کــه حــدی ا گفت¬وگــوی مؤثــر تنهــا زما

نیــد؟ مــه گفت¬وگــو می¬دا دا مــکان رشوع و ا ا

غلــب حــارضان یعنــی تقریبــا همه آن¬ها بــه جز یکــی دو نفــر اظهــار می¬کننــد همه  ین ســؤاالت فکــر کنیــد، در جلســه ا د کــردم تــا شــا هــم راجــع بــه ا یجــا گــراف فاصلــه ا را یــک پا

ر اســت تبیین و  یــی که قــرا مــه مدعا مه، ســخران برنا دا مــا در ا ز کرد ا شــته باشــد تــا بتــوان گفــت ¬وگویــی را آغا یــد وجــود دا را با ز آن¬هــا یعنــی مــدا قــل یکــی ا یــن رشوط یــا حدا ا

نــی اســت کــه این رشوط  ز زما را و رونــد مشــرک ممکــن اســت، بلکــه مفیدتــر ا ین¬گونــه معرفــی می¬کنــد: نــه تنهــا گفــت ¬وگــو در غیــاب چهارچــوب مشــرک، مــدا ثبــات کنــد را ا ا

بتــدا غیرممکــن می¬کنــد. در بــدو  ز هــان ا ز گفت¬وگــو را شــکل می-دهنــد کــه گفت¬وگــو را ا یــی ا ین¬هــا فهم¬ها ز ا ین¬هــا یــا ترکیبــی ا ز ا م ا شــته باشــند و حتــی هرکــدا وجــود دا

گــر روند  ز مخاصمــه جلوگیــری کنیــم؟ ا را نباشــد چه¬طــور ا گــر مــدا ینــد؛ اصــا مگــر بــدون چهارچــوب مشــرک مفاهمــه ممکــن اســت؟ ا ر بدیهــی بــه نظــر می¬آ یــن رشوط بســیا مــر ا ا

لــش می¬کند  ر چا دعــای یادشــده ذهن را دچــا ز طــرح ا ین¬هــا ســؤاالتی اســت کــه بافاصلــه بعــد ا ننــد یــک بــازی اســت پیــش بریــم؟ ا مشــرکی را نپذیریــم چگونــه گفت¬وگــو را کــه ما

ز یــک عمر  شــته باشــد اصــا حرفــی بــرای گفــن نخواهیــم داشــت مثل زوج ســال¬مندی کــه بعد ا یــن چهارچــوب و مفاهیــم مشــرک وجــود دا گــر ا مــا مجاهــدی در جــواب می¬گویــد: ا ا

رنــد بــا فرزنــدان و نوه¬های¬شــان صحبــت  نــد و بیش¬تــر دوســت دا فــق منی¬رســند را شناســایی کرده¬ا رتبــاط نقطه-ضعف¬هــای یک¬دیگــر و مــواردی کــه بــر رس آن¬هــا بــه توا ا

ین¬کــه بگوییــم بــا آدم متعصــب گفت¬وگــو منی¬کنــم بــه نظــر خیلــی بدیهــی و خــوب  ریــم مثــل ا گــر بــرای گفت¬وگــو رشط بگذا رنــد. ا کننــد زیــرا دیگــر حرفــی بــرای هم¬دیگــر ندا

لــزام¬آور منی¬شــود و مــا نیــز حــارض نخواهیــم شــد بــه هیــچ گفــت ¬وگویــی تــن بدهیم چــون هیچ¬کــس فکــر منی¬کند  داری ا مــا در حقیقــت این¬طــور هیــچ گفت¬وگــوی معنــا اســت ا

ریــم، بــه قول ســعدی: ین¬گونــه می¬پندا بــل را ا کــه خــودش متعصــب و اهــل جــزم و جمــود اســت بلکــه همیشــه طــرف مقا

نم یشــا ز حدیث ا یکــی جهــود و مســلان نــزاع می¬کردنــد/ چنــان کــه خنــده گرفــت¬ ا

نم یــا جهــود میرا لــه من/ درســت نیســت خدا یــن قبا بــه طیــره گفــت مســلان گــر ا

جهــود گفــت بــه تــورات می¬خــورم ســوگند/ وگــر خاف کنــم هم¬چــو تو مســلانم

نم دا ز بســیط زمیــن عقــل منعــدم گــردد/ بــه خود گــان نــرد هیچ¬کس کــه نا گــر ا

این اســتاد اندیشــه سیاســی در ادامه ســخنان خود به عنوان 
ســرآغازی بــرای ورود به بحث اصلــی تعریفــی از گفت وگو با 

ئــه می دهد: گفت وگو شــکل خاصی از  را ویژگی هــای خاصــی را ا
کنــش گفتــاری برای حل مســئله اســت، هیــچ لزومی ندارد که 

در مــورد صورتبنــدی مســئله به توافق رســیده باشــیم بلکه یک 
حــس مشــترک هم مســئلگی هم کافی اســت حتی اگر طــرف مقابل 

نیــم. تــا جایی که فــرد مقابل را جزئی  را بخشــی از مســئله بدا
نیــم بــاز هم امــکان گفت وگو وجــود دارد اما وقتی  از مســئله بدا

بیگانه پنداری)آیــا همــه قبــول دارید کــه گفت¬وگــو تنها وقتی 
ممکن اســت که دوطرف چهارچوب¬های مشــترکی داشــته باشــند 

یــا حداقل بین چهارچوب¬های¬شــان اشــتراکاتی وجود داشــته 
باشــد؟ آیا همــه می¬پذیرید کــه گفت¬وگوی مؤثــر تنها 
زمانــی شــکل می¬گیــرد که حــدی از تحمل یا مدارا 
در میان طرفین وجود داشــته باشــد؟ همه شــما 

توافــق بر ســر روند و روال فرآینــد گفت¬وگو 
را شــرط امکان شــروع و ادامه گفت¬وگو 

نیــد؟( به اوج خودش برســد و به این  می¬دا
بــاور برســیم که طرف مقابــل اصا در عالم 

دیگــری ســیر می¬کند و حتی مســئله ما 
را نمی¬فهمــد امــکان گفت¬وگو مســدود 

می¬شــود مانند جناح¬های سیاســی 
کــه معتقدنــد نماینــده جنــاح مقابل هیچ 

درکــی از وطن¬پرســتی یا هیــج تعلقی 
نقــاب و مردم نــدارد و با این درجه از  بــه ا

بیگانه¬پنــداری هیــچ¬گاه مســئله مشــترکی را میان 
خــود حــس نمی-کننــد تا در مورد آن گفت ¬وگــو کنند. 
بنابرایــن در گفــت ¬وگو نوعی احســاس نیــاز وجود دارد، وقتی 

بــه ســراغ گفت و گو می روم کــه فکر می کنــم نه تنهــا نمی توانم 
نــم آن را بفهمــم، در نتیجه  مســئله را حــل کنــم بلکــه حتی نمی توا

نفــر مقابــل، دیگــری مهربان و الزم اســت نه دیگــری مزاحم. ویژگی 
دیگــر گفــت ¬وگو این اســت که اطراف آن بینشــی نســبت به خود، 

بینشــی نســبت بــه دیگری و بینشــی نســبت به محتوایــی که در میان 
آن¬ها رد و بدل می¬شــود را واجد هســتند؛ پرواضح اســت که باید 

نســبت به طرف مقابل حســن ظن داشــته باشــیم و او را مخاطب 
نیــم گرچه نظرش مخالف ماســت امــا برخی فکر  بــا حســن نیت بدا
می¬کننــد اگــر ما چنیــن دیدگاهی نســبت به طرف مقابل داشــته 

باشــیم بایــد حرف¬هایــش را نیز به ســمع قبول بشــنویم، این 
فــراد در واقــع خوش¬بینی انسان¬شــناختی را بــه خوش¬بینی  ا

معرفت¬شــناختی تســری می¬دهنــد. در تبییــن خوش¬بینی 
بتــدای امــر اصل بر برائت و حســن  انسان¬شــناختی، می¬گوییــم در ا
ظــن اســت زیرا دلیلی برای ســوء ظــن و بدبودن طــرف مقابل نداریم 
امــا باید توجه داشــته باشــیم که خوب¬ترین انســان¬ها نیز اشــتباه 
می¬کننــد بنابرایــن لزومــی ندارد کــه هر حرفی را حمــل بر صحت 

کنیــم، معرفت¬شناســی مــا بایــد بدبینانه باشــد در عین این¬که 
انسان¬شناســی مــا خوش-بینانه اســت. فاســفه گفــت ¬وگو به این 
موضــع، »نقــادی« می¬گوینــد؛ یعنی مادامــی که دلیلی بر ســوءنیت 
هم¬صحبت¬مــان نداریــم بایــد او را خوش¬طینت و با حســن¬نیت 

نیــم امــا مادامــی که دلیلی بــر پذیرش و درســتی حرفی نداریم آن  بدا
را نمی¬پذیریــم.

مجاهــدی در مــورد اهمیت موضــع نقادی می¬گوید: عاوه بر شــرط 

عنــوان  بــه  خــود  ســخنان  ادامــه  در  سیاســی  اندیشــه  اســتاد  ایــن 
بــا  وگــو  گفــت  از  تعریفــی  اصلــی  بحــث  بــه  ورود  بــرای  ســرآغازی 
از  خاصــی  شــکل  وگــو  گفــت  می دهــد:  ئــه  ارا را  خاصــی  ویژگی هــای 
ــه در  ــدارد ک ــی ن ــچ لزوم ــت، هی ــئله اس ــل مس ــرای ح ــاری ب ــش گفت کن
ــس  ــک ح ــه ی ــیم بلک ــیده باش ــق رس ــه تواف ــئله ب ــدی مس ــورد صورتبن م
را  مقابــل  اگــر طــرف  اســت حتــی  کافــی  هــم  مشــترک هم مســئلگی 
از  جزئــی  را  مقابــل  فــرد  کــه  جایــی  تــا  نیــم.  بدا مســئله  از  بخشــی 
نیــم بــاز هــم امــکان گفــت وگــو وجــود دارد امــا وقتــی  مســئله بدا
وقتــی  تنهــا  گفت وگــو  کــه  داریــد  قبــول  همــه  بیگانه پنداری)آیــا 
ــا  ــند ی ــته باش ــترکی داش ــای مش ــرف چهارچوب ه ــه دوط ــت ک ــن اس ممک
ــا  ــد؟ آی ــته باش ــود داش ــتراکاتی وج ــان اش ــن چهارچوب های ش ــل بی حداق
همــه می پذیریــد کــه گفت وگــوی مؤثــر تنهــا زمانــی شــکل می گیــرد 
ــته  ــود داش ــن وج ــان طرفی ــدارا در می ــا م ــل ی ــدی از تحم ــه ح ک
فرآینــد  روال  و  رونــد  بــر ســر  توافــق  همــه شــما  باشــد؟ 
گفت وگــو  ادامــه  و  شــروع  امــکان  شــرط  را  گفت وگــو 
ــاور  ــن ب ــه ای ــد و ب ــودش برس ــه اوج خ ــد؟( ب نی می دا
ــم دیگــری ســیر  ــل اصــا در عال برســیم کــه طــرف مقاب
امــکان  نمی فهمــد  را  مــا  مســئله  حتــی  و  می کنــد 
جناح هــای  ماننــد  می شــود  مســدود  گفت وگــو 
مقابــل  جنــاح  نماینــده  معتقدنــد  کــه  سیاســی 
هیــچ درکــی از وطن پرســتی یــا هیــج تعلقــی 
ــه  ــن درج ــا ای ــدارد و ب ــردم ن ــاب و م نق ــه ا ب
از بیگانه پنــداری هیــچ¬گاه مســئله مشــترکی 
ــورد  ــا در م ــد ت ــس نمی-کنن ــود ح ــان خ را می
گفــت  در  بنابرایــن  کننــد.  ¬وگــو  گفــت  آن 
ــه  ¬وگــو نوعــی احســاس نیــاز وجــود دارد، وقتــی ب
ســراغ گفــت و گــو مــی روم کــه فکــر می کنــم نــه تنهــا 
را  آن  نــم  نمی توا حتــی  بلکــه  کنــم  حــل  را  مســئله  نــم  نمی توا
نــه  اســت  و الزم  مهربــان  دیگــری  مقابــل،  نفــر  نتیجــه  در  بفهمــم، 
ــراف  ــه اط ــت ک ــن اس ــو ای ــت ¬وگ ــر گف ــی دیگ ــم. ویژگ ــری مزاح دیگ
بینشــی  و  دیگــری  بــه  نســبت  بینشــی  بــه خــود،  نســبت  بینشــی  آن 
نســبت بــه محتوایــی کــه در میــان آن¬هــا رد و بــدل می¬شــود را واجــد 
ــن  ــن ظ ــل حس ــرف مقاب ــه ط ــبت ب ــد نس ــه بای ــت ک ــح اس ــتند؛ پرواض هس
ــرش  ــه نظ ــم گرچ نی ــت بدا ــن نی ــا حس ــب ب ــیم و او را مخاط ــته باش داش
ــی  ــن دیدگاه ــا چنی ــر م ــد اگ ــر می¬کنن ــی فک ــا برخ ــت ام ــف ماس مخال
ــه  ــز ب ــش را نی ــد حرف¬های ــیم بای ــته باش ــل داش ــرف مقاب ــه ط ــبت ب نس
ــی انسان¬شــناختی  ــع خوش¬بین ــراد در واق ف ــن ا ــول بشــنویم، ای ســمع قب
تبییــن  در  می¬دهنــد.  تســری  معرفت¬شــناختی  خوش¬بینــی  بــه  را 
بــر  امــر اصــل  بتــدای  ا انسان¬شــناختی، می¬گوییــم در  خوش¬بینــی 
ــودن  ــن و بدب ــوء ظ ــرای س ــی ب ــرا دلیل ــت زی ــن اس ــن ظ ــت و حس ئ برا
ــن  ــه خوب¬تری ــیم ک ــته باش ــه داش ــد توج ــا بای ــم ام ــل نداری ــرف مقاب ط
هــر  کــه  نــدارد  لزومــی  بنابرایــن  اشــتباه می¬کننــد  نیــز  انســان¬ها 
ــه  ــد بدبینان ــا بای ــی م ــم، معرفت¬شناس ــت کنی ــر صح ــل ب ــی را حم حرف
ــه اســت. فاســفه  ــا خوش-بینان ــه انسان¬شناســی م ــن این¬ک باشــد در عی
ــد؛ یعنــی مادامــی کــه  ــن موضــع، »نقــادی« می¬گوین ــه ای گفــت ¬وگــو ب
ــت  ــد او را خوش¬طین ــم بای ــان نداری ــوءنیت هم¬صحبت¬م ــر س ــی ب دلیل
ــرش و درســتی  ــر پذی ــی ب ــا مادامــی کــه دلیل ــم ام نی ــا حســن¬نیت بدا و ب

نمی¬پذیریــم. را  آن  نداریــم  حرفــی 
ــر شــرط  ــاوه ب ــد: ع ــادی می¬گوی ــت موضــع نق ــورد اهمی ــدی در م مجاه
اول کــه حــس مشــترک هم¬مســئلگی بــود، نقادانه¬بــودن نیــز یکــی 
از ممیزه¬هــای مهــم گفت¬وگــو اســت و در واقــع گفت¬وگویــی کــه 
ــادی در ذات  ــن موضــع نق ــو نیســت و ای ــت¬ وگ ــد اصــا گف ــه نباش ن نقادا

اســت. منطوی)پیچیــده(  آن 
.. دارد. ادامه 

ــپهر  ــی س ــه کنندگ ــدی و تهی ــی احم ــی مصطف ــه کارگردان ــی ب فیلم
ــا قلــم بهــرام توکلــی و هســتی بروشــتنی  ســیفی کــه فیلمنامــه ی آن ب

ــر درآمــده و محصــول ســال 1393 اســت. ــه رشــته تحری ب
ــه  ــذرد ک ــواده می گ ــک خان ــای ی ــور اعض ــول مح ــم، ح ــتان فیل داس
ــر  ــی اث ــان کل ــوند. زم ــع می ش ــم جم ــاره دوره ــال ها دوب ــس از س پ
ــدان  ــادری فرزن ــه م ــب آن، خان ــن غال ــه لوکیش ــت ک ــه اس 90 دقیق
ــک فضــا  ــتان در ی ــی داس ــاه، باق ــکانس کوت ــد س ــز چن ــه ج اســت و ب

روایــت می شــود.
داســتان ایــن اثــر بــا بــازی صابــر ابــر در نقــش علــی و پــگاه اهنگرانــی 
ــرد و زن  ــش اول م ــران نق ــب بازیگ ــه ترتی ــه ب ــاب ک ــش مهت در نق

ــود. ــت می ش ــر روای ــران حاض ــر بازیگ ــراه دیگ ــه هم ــتند ب هس
ــی  ــه خوب ــری و... ب ــی گ ــام، میانج ــی، ابه ــون دلتنگ ــاتی همچ احساس
ــا  ــب ب ــه مخاط ــت؛ بطوریک ــده اس ــرا درآم ــه اج ــران ب ــط بازیگ توس
ــی  ــم آرام ــم، ریت ــاز فیل ــود. اغ ــتان می ش ــر داس ــن، درگی ــا و ذه آنه
ــد و  ــب می افزای ــام مخاط ــر ابه ــه ب ــه رفت ــد و رفت ــی کن ــال م را دنب
ــم  ــا فیل ــاب" ب ــگاه " مهت ــب از ن ــت مخاط ــوان گف ــه ای می ت ــه گون ب
ــا او حــس ابهــام، ســرگردانی و ... تجربــه می کنــد  همراهــی می کنــد. ب
ــرای او اشــکار  ــق ب ــی کــه همــه حقای و ســرانجام، زمان
ــدد  ــری مج ــم گی ــل و تصمی ــت تام ــود فرص می ش

ــد. ــی را می خواه ــا عل ــه اش ب ــورد ربط در م
بعنــوان اینکــه مــا بــا یــک فیلــم اولــی 
اولیــن  فیلــم،  ایــن  و  هســتیم  مواجــه 
اســت،  کارگــردان  بلنــد  فیلــم  تجربــه 
ــم  ــت و قل ــی اس ــر خوب ــت اث ــوان گف میت
اســت  شــده  باعــث  توکلــی  بهــرام 
را  او  اثــار  هــوای  و  حــال  فیلــم 
ــت  ــی روای ــتان در حال ــرد. داس بگی
و  اســت  زمســتان  کــه  میشــود 
ــط   ــه رواب ــد اشــاره ای ب ــن میتوان ای
ــواده  ــای خان ــی روح  اعض ــرد و ب س
داشــته باشــد. روابطــی کــه در گذشــته 
ــت و  ــرده اس ــه ک ــادی را تجرب ــای زی چالش ه
مشــکات بــدون آن کــه حــل شــوند، در گذشــته 
همیــن  و  کینــه شــده اند  بــه  تبدیــل  تدریجــا  و  دفــن 
حــس کینــه نمی گــذارد افــراد خانــواده در کنارهــم حــس 

کننــد. تجربــه  را  خوشــایندی 
بــر  داســتان  اثر گــذاری  در  رضائــی  کریســتف  بی نظیــر  موســیقی 

ــت.  ــزوده اس ــب اف مخاط
" نزدیکتــر" اثــری اســت کــه دیــدن حداقــل یــک بــار آن را بــه 
ــی  ــه نوع ــه ب ــت ک ــری اس ــن اث ــر م ــم. از نظ ــنهاد می کن ــما پیش ش
ــا  ــی آورد؛ ب ــود م ــب بوج ــش را در مخاط ــس ارام ــت ح ــوان گف می ت
ــاید  ــود دارد. ش ــتان وج ــن داس ــه در حی ــی ک ــث و نزاع های ــود بح وج
ــر  ــود ه ــا وج ــه ب ــت ک ــر" اس ــر اب ــازی " صاب ــوع ب ــت ن ــن خاصی ای
ــاز هــم ارامــش خاصــی را بــه مخاطــب خــود  نامایماتــی کــه باشــد، ب

می کنــد. منتقــل 
تکــه ای از صحبت هــای " علــی" بــه " مهتــاب" کــه شــاید بتــوان 

اســت: فیلــم  دیالوگ هــای  زیباتریــن  از  یکــی  گفــت 
ــو  ــم، ت ــه بودی ــِن راهی ــتوران بی ــو اون رس ــه ت ــروز ک ــر:  دی ــر اب  صاب
ــت رو  ــذا ریخ ــه غ ــدی ک ــدر خندی ــد  اون ق ــی... بع ــوک گفت ــه ج ی
ــه دو ســه دیقــه  آســتینت... بعــد رفتــی دســتات، آســتینتو بشــوری، ی
ــه  ــوت! ب ــه پالت ــه، ب ــه دیق ــه ی اون دو س ــو هم ــن ت ــول کشــید... م ط
ــودی،  ــته ب ــاِر بشــقابت گذاش ــه اون جــوری کن ــه قاشــقت ک ــت، ب کیف
ــا  ــه اونج ــت ک ــوای نفس ــه ه ــی ب ــوئیچی ت! حت ــا س ــک ج ــه عروس ب

بهار گفت و گو

در شــماره قبــل بــه شــکلی دیباچه گونــه و ادبــی برای تــان از مســئولیت جمعــی و فردی مــان در قبــال هرگونــه خفقــان، تعصــب و ســرکوب انســان هایی کــه بــه 
ــت  ــی بن بس ــود، نوع ــی، خ ــرا دشوارنویس ــم زی ــت کن ــما صحب ــا ش ــر ب ــاده تر و صمیمی ت ــت س ــرار اس ــد ق ــه بع ــا ب ــا از این ج ــتم ام ــدند، نوش ــته ش ــردن کش ــرم فکرک ج

ــد  ــم بگیرن ــا تصمی ــدان م ــه اندیش من ــک روز هم ــر ی ــت، اگ ــان اس ــرای آزادی بی ــم و روان ب ــکان همه فه ــد ام ــا ح ت
هد بنویســند شــاید حداقــل میــان قشــر تحصیل کــرده یــا دانش جــو کم تــر  یــی شــا پدیده ها

ــرای  ــی ب ــه حرف ــی آن کســی ک ــی باشــیم. وقت چــون پوپولیســم و عوام فریب
قالبــی  در  را  مدعایــش  کــه  نمی کوشــد  یــا  نمی توانــد  دارد  گفتــن 

ــه کنــد، گویــی هیــچ نگفتــه  ــا حــد امــکان قابل فهــم ارائ شایســته و ت
و ننوشــته و نمی دانــد زیــرا از آن تــاش فکــری فقــط مشــتی ابهــام 

ــی  ــر کس ــازه اگ ــذارد، ت ــی می گ ــب باق ــرای مخاط ــردرگمی ب و س
ــد،  ــل را بخوان ــوار و ثقی ــب دش ــاالت و کت ــد و آن مق ــه کن حوصل
ــوار  ــان دش ــه بی ــی ب ــه گاه ــت ک ــن اس ــر همی ــه خاط ــا ب اص
ــر  ــه اگ ــد ک ــاز نمی کن ــا دری را ب ــه تنه ــی، ن ــد مغلق گوی می گوین

می بنــدد! را  آن  اســت  بــاز  هــم  دری 
در مــورد ارتبــاط گفــت و گــو  بــا آزادی بیــان توضیــح نمی دهــم چــون 

در مباحــث بعــدی بــه آن اشــاره می شــود. عمــده آن چــه در ادامــه می خوانیــد 
برداشــتی آزاد از درس گفتــار آقــای دکتــر محمدمهــدی مجاهــدی در مؤسســه 

ــا عنــوان »گفــت وگــو علیــه گفــت وگــو«  فرهنگــی تحقیقاتــی امــام موســی صــدر ب
ــار ایــن ســخنرانی را گــوش دادم  اســت. یــادم می آیــد وقتــی در دی مــاه ســال گذشــته بــرای اولیــن ب

ــا بهره گیــری  ــود و حــس کــردم کاش همــه مــا بتوانیــم ب ــان مــا می گویــی« ب ــا ســخن از زب شــرح حالــم فقــط مصــرع »جان
و شــرایط گفت وگــو داریــم را از از ایــن صحبت هــا تصورات مــان از گفت وگــو را بازســازی کنیــم و اســطوره های ذهنــی اشــتباهی کــه در مــورد شــروط 

بیــن ببریــم. مجاهــدی در ابتــدای ســخنان خــود ســه ســؤال از حاضــران جلســه در آن موقــع کــه هنــوز کرونــا گریبــان زندگی مــان را نگرفتــه بــود  می پرســد: آیــا همــه قبــول 
ــته  ــود داش ــتراکاتی وج ــان اش ــن چهارچوب های ش ــداق بی ــا ح ــند ی ــته باش ــترکی داش ــای مش ــرف چهارچوب ه ــه دوط ــت ک ــن اس ــی ممک ــا وقت ــو تنه ــت  وگ ــه گف ــد ک داری
باشــد؟ آیــا همــه می پذیریــد کــه گفت9وگــوی مؤثــر تنهــا زمانــی شــکل می گیــرد کــه حــدی از تحمــل یــا مــدارا در میــان طرفیــن وجــود داشــته باشــد؟ همــه شــما توافــق 

ــد؟ ــو می دانی ــه گفت وگ ــروع و ادام ــکان ش ــرط ام ــو را ش ــد گفت وگ ــد و روال فرآین ــر رون ــر س ب
ــه جــز یکــی دو نفــر اظهــار  ــه ایــن ســؤاالت فکــر کنیــد، در جلســه اغلــب حاضــران یعنــی تقریبــا همــه آن هــا ب ــا شــما هــم راجــع ب ــه ایجــاد کــردم ت یــک پاراگــراف فاصل
می کننــد همــه ایــن شــروط یــا حداقــل یکــی از آن هــا یعنــی مــدارا بایــد وجــود داشــته باشــد تــا بتــوان گفــت وگویــی را آغــاز کــرد امــا در ادامــه، ســخنران برنامــه مدعایــی 
کــه قــرار اســت تبییــن و اثبــات کنــد را این گونــه معرفــی می کنــد: نــه تنهــا گفــت وگــو در غیــاب چهارچــوب مشــترک، مــدارا و رونــد مشــترک ممکــن اســت، بلکــه مفیدتــر 
ــو را  ــه گفت وگ ــد ک ــکل می-دهن ــو را ش ــی از گفت وگ ــا فهم های ــن ه ــی از ای ــا ترکیب ــا ی ــدام از این ه ــی هرک ــند و حت ــته باش ــود داش ــروط وج ــن ش ــه ای ــت ک ــی اس از زمان
ــدون چهارچــوب مشــترک مفاهمــه ممکــن اســت؟ اگــر مــدارا  ــه نظــر می آینــد؛ اصــا مگــر ب ــدو امــر ایــن شــروط بســیار بدیهــی ب از همــان ابتــدا غیرممکــن می کنــد. در ب
ــت  ــؤاالتی اس ــا س ــم؟ این ه ــش ببری ــت پی ــازی اس ــک ب ــد ی ــه مانن ــو را ک ــه گفت وگ ــم چگون ــترکی را نپذیری ــد مش ــر رون ــم؟ اگ ــری کنی ــه جلوگی ــور از مخاصم ــد چه ط نباش
ــم مشــترک وجــود داشــته  ــن چهارچــوب و مفاهی ــر ای ــد: اگ ــدی در جــواب می گوی ــا مجاه ــد ام ــش می کن ــار چال ــن را دچ ــای یادشــده ذه ــد از طــرح ادع ــه بع ــه بافاصل ک
باشــد اصــا حرفــی بــرای گفتــن نخواهیــم داشــت مثــل زوج ســال مندی کــه بعــد از یــک عمــر ارتبــاط نقطه-ضعف هــای یک دیگــر و مــواردی کــه بــر ســر آن هــا بــه توافــق 
ــو  ــرای گفت وگ ــر ب ــد. اگ ــر ندارن ــرای هم دیگ ــی ب ــر حرف ــرا دیگ ــد زی ــت کنن ــان صحب ــدان و نوه های ش ــا فرزن ــد ب ــت دارن ــر دوس ــد و بیش ت ــایی کرده ان ــند را شناس نمی رس
ــاداری  ــوی معن ــچ گفت وگ ــور هی ــت این ط ــا در حقیق ــی و خــوب اســت ام ــی بدیه ــه نظــر خیل ــم ب ــو نمی کن ــا آدم متعصــب گفت وگ ــم ب ــه بگویی ــل این ک ــم مث شــرط بگذاری
ــزام آور نمی شــود و مــا نیــز حاضــر نخواهیــم شــد بــه هیــچ گفــت وگویــی تــن بدهیــم چــون هیچ کــس فکــر نمی کنــد کــه خــودش متعصــب و اهــل جــزم و جمــود اســت  ال

ــعدی: ــول س ــه ق ــم، ب ــه می پنداری ــل را این گون ــرف مقاب ــه ط ــه همیش بلک
یکی جهود و مســلمان نزاع می کردند/ چنان که خنده گرفت از حدیث ایشــانم

به طیره گفت مســلمان گر این قباله من/ درســت نیســت خدایا جهود میرانم
جهود گفت به تورات می خورم ســوگند/ وگر خاف کنم همچو تو مســلمانم

گــر از بســیط زمیــن عقل منعدم گردد/ به خود گمــان نبرد هیچ کس که نادانم

فیلمــی بــه کارگردانــی مصطفــی احمــدی و تهیــه کنندگــی ســپهر 
ــتنی  ــتی بروش ــی و هس ــرام توکل ــم به ــا قل ــه ی آن ب ــه فیلمنام ــیفی ک س

ــت. ــال 1393 اس ــول س ــده و محص ــر درآم ــته تحری ــه رش ب
ــس  ــه پ ــذرد ک ــواده می گ ــک خان ــم، حــول محــور اعضــای ی داســتان فیل
ــه  ــر 90 دقیق ــی اث ــان کل ــم جمــع می شــوند. زم ــاره دوره از ســال ها دوب
ــه جــز  ــدان اســت و ب ــادری فرزن ــه م ــب آن، خان اســت کــه لوکیشــن غال

ــت می شــود. ــک فضــا روای ــی داســتان در ی ــاه، باق ــد ســکانس کوت چن
ــی  ــگاه اهنگران ــی و پ ــر در نقــش عل ــر اب ــازی صاب ــا ب ــر ب ــن اث داســتان ای
در نقــش مهتــاب کــه بــه ترتیــب بازیگــران نقــش اول مــرد و زن هســتند 

ــت می شــود. ــه همــراه دیگــر بازیگــران حاضــر روای ب
احساســاتی همچــون دلتنگــی، ابهــام، میانجــی گــری و... بــه خوبــی 
ــا  ــا آنه ــب ب ــه مخاط ــت؛ بطوریک ــده اس ــرا درآم ــه اج ــران ب ــط بازیگ توس
ــال  ــی را دنب ــم آرام ــم، ریت ــاز فیل ــود. اغ ــتان می ش ــر داس ــن، درگی و ذه
ــه ای  ــه گون ــد و ب ــب می افزای ــام مخاط ــر ابه ــه ب ــه رفت ــد و رفت ــی کن م
ــد.  ــی می کن ــم همراه ــا فیل ــاب" ب ــگاه " مهت ــت مخاطــب از ن ــوان گف می ت
ــی  ــرانجام، زمان ــد و س ــه می کن ــرگردانی و ... تجرب ــام، س ــس ابه ــا او ح ب
ــم  ــل و تصمی ــت تام ــود فرص ــکار می ش ــرای او اش ــق ب ــه حقای ــه هم ک

ــد. ــی را می خواه ــا عل ــه اش ب ــورد ربط ــدد در م ــری مج گی
ــم،  ــن فیل ــتیم و ای ــه هس ــی مواج ــم اول ــک فیل ــا ی ــا ب ــه م ــوان اینک بعن
ــی  ــر خوب ــت اث ــوان گف ــت، میت ــردان اس ــد کارگ ــم بلن ــه فیل ــن تجرب اولی
اســت و قلــم بهــرام توکلــی باعــث شــده اســت فیلــم حــال و هــوای اثــار 
ــت و  ــتان اس ــه زمس ــود ک ــت میش ــی روای ــتان در حال ــرد. داس او را بگی
ــواده  ــای خان ــی روح  اعض ــرد و ب ــط  س ــه رواب ــاره ای ب ــد اش ــن میتوان ای
ــه  ــادی را تجرب ــای زی ــته چالش ه ــه در گذش ــی ک ــد. روابط ــته باش داش
ــدون آن کــه حــل شــوند، در گذشــته دفــن و  کــرده اســت و مشــکات ب
ــذارد  ــه نمی گ ــس کین ــن ح ــده اند و همی ــه ش ــه کین ــل ب ــا تبدی تدریج

ــد. ــه کنن ــایندی را تجرب ــس خوش ــم ح ــواده در کناره ــراد خان اف
بــر  داســتان  اثر گــذاری  در  رضائــی  کریســتف  بی نظیــر  موســیقی 

اســت.  افــزوده  مخاطــب 
ــما  ــه ش ــار آن را ب ــک ب ــل ی ــدن حداق ــه دی ــت ک ــری اس ــر" اث " نزدیکت
ــوان  ــی می ت ــه نوع ــه ب ــت ک ــری اس ــن اث ــر م ــم. از نظ ــنهاد می کن پیش
گفــت حــس ارامــش را در مخاطــب بوجــود مــی آورد؛ بــا وجــود بحــث و 
ــوع  ــی کــه در حیــن داســتان وجــود دارد. شــاید ایــن خاصیــت ن نزاع های
ــاز  ــا وجــود هــر نامایماتــی کــه باشــد، ب ــر" اســت کــه ب ــر اب ــازی " صاب ب

ــد. ــل می کن ــود منتق ــب خ ــه مخاط ــی را ب ــش خاص ــم ارام ه
ــت  ــوان گف ــاید بت ــه ش ــاب" ک ــه " مهت ــی" ب ــای " عل ــه ای از صحبت ه تک

ــت: ــم اس ــای فیل ــن دیالوگ ه ــی از زیباتری یک
ــه  ــو ی ــم، ت ــه بودی ــِن راهی ــو اون رســتوران بی ــه ت ــروز ک ــر:  دی ــر اب  صاب
جــوک گفتــی... بعــد  اون قــدر خندیــدی کــه غــذا ریخــت رو آســتینت... 
بعــد رفتــی دســتات، آســتینتو بشــوری، یــه دو ســه دیقــه طــول کشــید... 
مــن تــو همــه ی اون دو ســه دیقــه، بــه پالتــوت! بــه کیفــت، بــه قاشــقت 
کــه اون جــوری کنــاِر بشــقابت گذاشــته بــودی، بــه عروســک جــا 
ــود فکــر  ــر کــرده ب ــه هــوای نفســت کــه اونجــا رو پ ســوئیچی ت! حتــی ب
ــد  ــه انق ــتی ک ــی هس ــن آدم ــو اولی ــردم ت ــاس ک ــد احس ــردم... بع می ک
ــده!  ــت می خن ــد راح ــه! انق ــی می کن ــت زندگ ــد راح ــه... انق ــم نزدیک به
بــه  دیگــه  نمی خواســتم  همیــن  بــرای  می خنــده...  می زنــه،  حــرف 

ــدم... ــه ب ــن دروغ ادام دروغ ای

ــه عنــوان ســرآغازی  یــن اســتاد اندیشــه سیاســی در ادامــه ســخنان خــود ب ا
ویژگی هــای  بــا  وگــو  گفــت  از  تعریفــی  اصلــی  بحــث  بــه  ورود  بــرای 
ــاری  ــش گفت ــی از کن ــکل خاص ــو ش ــت وگ ــد: گف ــه می ده ــی را ارائ خاص
ــدی  ــورد صورتبن ــه در م ــدارد ک ــی ن ــچ لزوم ــت، هی ــئله اس ــل مس ــرای ح ب
ــئلگی  ــترک هم مس ــس مش ــک ح ــه ی ــیم بلک ــیده باش ــق رس ــه تواف ــئله ب مس
ــم.  ــئله بدانی ــی از مس ــل را بخش ــرف مقاب ــر ط ــی اگ ــت حت ــی اس ــم کاف ه
ــکان  ــم ام ــاز ه ــم ب ــئله بدانی ــی از مس ــل را جزئ ــرد مقاب ــه ف ــی ک ــا جای ت
ــد  ــول داری ــه قب ــا هم ــی بیگانه پنداری)آی ــا وقت ــود دارد ام ــو وج ــت وگ گف
کــه گفت وگــو تنهــا وقتــی ممکــن اســت کــه دوطــرف چهارچوب هــای 
ــتراکاتی  ــان اش ــن چهارچوب های ش ــل بی ــا حداق ــند ی ــته باش ــترکی داش مش
ــا  ــر تنه ــوی مؤث ــه گفت وگ ــد ک ــه می پذیری ــا هم ــد؟ آی ــته باش ــود داش وج
ــدارا  ــا م ــل ی ــدی از تحم ــه ح ــرد ک ــکل می گی ــی ش زمان
ــما  ــه ش ــد؟ هم ــته باش ــود داش ــن وج ــان طرفی در می
ــو  ــد گفت وگ ــد و روال فرآین ــر رون ــر س ــق ب تواف
گفت وگــو  ادامــه  و  شــروع  امــکان  شــرط  را 
ــن  ــه ای ــد و ب ــودش برس ــه اوج خ ــد؟( ب می دانی
بــاور برســیم کــه طــرف مقابــل اصــا در عالــم 
ــا  ــئله م ــی مس ــد و حت ــیر می کن ــری س دیگ
مســدود  گفت وگــو  امــکان  نمی فهمــد  را 
سیاســی  جناح هــای  ماننــد  می شــود 
کــه معتقدنــد نماینــده جنــاح مقابــل 
ــج  ــا هی ــتی ی ــی از وطن پرس ــچ درک هی
تعلقــی بــه انقــاب و مــردم نــدارد و بــا 
ــچ گاه  ــداری هی ــه از بیگانه پن ــن درج ای
میــان خــود حــس  را  مســئله مشــترکی 
نمی-کننــد تــا در مــورد آن گفــت وگــو کننــد. 
بنابرایــن در گفــت وگــو نوعــی احســاس نیــاز وجــود 
دارد، وقتــی بــه ســراغ گفــت و گــو مــی روم کــه فکــر می کنــم 
ــم  ــی نمی توان ــه حت ــم بلک ــل کن ــئله را ح ــم مس ــا نمی توان ــه تنه ن
آن را بفهمــم، در نتیجــه نفــر مقابــل، دیگــری مهربــان و الزم اســت 
ــراف آن  ــه اط ــن اســت ک ــو ای ــت وگ ــر گف ــی دیگ ــری مزاحــم. ویژگ ــه دیگ ن
ــه  ــه دیگــری و بینشــی نســبت ب ــه خــود، بینشــی نســبت ب بینشــی نســبت ب
محتوایــی کــه در میــان آن هــا رد و بــدل می شــود را واجــد هســتند؛ پرواضــح 
ــه طــرف مقابــل حســن ظــن داشــته باشــیم و او را  اســت کــه بایــد نســبت ب
ــا برخــی  ــف ماســت ام ــا حســن نیــت بدانیــم گرچــه نظــرش مخال مخاطــب ب
ــته  ــل داش ــرف مقاب ــه ط ــبت ب ــی نس ــن دیدگاه ــا چنی ــر م ــد اگ ــر می کنن فک
باشــیم بایــد حرف هایــش را نیــز بــه ســمع قبــول بشــنویم، ایــن افــراد 
معرفت شــناختی  خوش بینــی  بــه  را  انسان شــناختی  خوش بینــی  واقــع  در 
در  می گوییــم  انسان شــناختی،  خوش بینــی  تبییــن  در  می دهنــد.  تســری 
ــرای ســوء  ــی ب ــرا دلیل ــت و حســن ظــن اســت زی ــر برائ ابتــدای امــر اصــل ب
ــه  ــیم ک ــته باش ــه داش ــد توج ــا بای ــم ام ــل نداری ــرف مقاب ــودن ط ــن و بدب ظ
خوب تریــن انســان ها نیــز اشــتباه می کننــد بنابرایــن لزومــی نــدارد کــه 
ــه  ــد بدبینان ــا بای ــی م ــم، معرفت شناس ــت کنی ــر صح ــل ب ــی را حم ــر حرف ه
ــه اســت. فاســفه گفــت  باشــد در عیــن اینکــه انسان شناســی مــا خوش-بینان
ــر  ــی ب ــه دلیل ــی ک ــی مادام ــد؛ یعن ــادی« می گوین ــن موضــع، »نق ــه ای ــو ب وگ
ــت  ــن نی ــا حس ــت و ب ــد او را خوش طین ــم بای ــان نداری ــوءنیت هم صحبتم س
ــم آن  ــی نداری ــتی حرف ــرش و درس ــر پذی ــی ب ــه دلیل ــی ک ــا مادام ــم ام بدانی

نمی پذیریــم. را 
ــرط  ــر ش ــاوه ب ــد: ع ــادی می گوی ــع نق ــت موض ــورد اهمی ــدی در م مجاه
از  یکــی  نیــز  نقادانه بــودن  بــود،  هم مســئلگی  مشــترک  حــس  کــه  اول 
ــد  ــه نباش ــه نقادان ــی ک ــع گفتوگوی ــت و در واق ــو اس ــم گفتوگ ــای مه ممیزه ه
ــده(  ــادی در ذات آن منطوی)پیچی ــن موضــع نق ــو نیســت و ای اصــا گفت وگ

اســت.
. . دارد. ادامه 



نقد و بررســی کتاب » در باب حکمت زندگی«
ــای  ــر از نیروه ــه قدرمتندت ــود دارد ک ــان ها وج ــه ی انس ــن در هم ــی بنیادی نیروی

ــرو ســوق  ــه ســمت آن نی ــات را ب ــل، منطــق و اخاقی ــی دیگــر اســت و عق درون

زندگــی«  بــه  »متایــل  را  نیــرو  ایــن  »شــوپنهاور«  چــون  فیلســوفی  می دهــد. 

ــی  ــی دامئ ــدن،  متایل ــده مان ــرای زن ــاش ب ــی و ت ــه زندگ ــل ب ــن متای ــد. ای می نام

هســتی  ریســان  بــه  بــرود،  پیــش  بــه  می کنــد  وادار  را  انســان  کــه  اســت 

ــه  ــه چگون ــد ک ــود بپرس ــد و از خ ــودش باش ــع خ ــال مناف ــه دنب ــد، ب ــگ بزن چن

ــه  ــت ک ــی اس ــان موضوع ــوال ه ــن س ــه ای ــواب ب ــد؟ ج ــی کن ــعادمتند زندگ س

حکمــت  بــاب  در  کتــاب  در  و  می نامــد  ســعادت«  »فلســفه  را  آن  شــوپنهاور 

زندگــی بــه آن پاســخ می دهــد.

خوانــدن  می کنیــد  فکــر  کــه  هســتید  افــرادی  جملــه  از  هــم  شــا  شــاید 

افــراد  ایــن  اگــر جــزو  اســت.  غیر قابــل درک  یــا  فلســفی ســخت  کتاب هــای 

بــاب  تــرس کتــاب در  بــدون  بــه شــا پیشــنهاد می کنیــم راحــت و  هســتید، 

بخوانیــد. را  زندگــی  حکمــت 

فصل هایــی از ایــن کتــاب اســت کــه دربــاره ی تفاوت هــای آدمــی در ســنین 

کــه  می دهــد  توضیــح  فصــل  ایــن  در  شــوپنهاور  می کنــد.  صحبــت  گوناگــون 

تنهــا زمــان حــال اســت کــه در اختیــار بــر اســت و انســان تنهــا در زمــان 

پایــان  در  می بینــد.  خــود  پیــش روی  در  طوالنــی  آینــده ای  کــه  اســت  تولــد 

ــرار دارد. نویســنده در ادامــه  ــی در پشــت رس او ق عمــر هــم، گذشــته ای طوالن

ــرات  ــی از عمــرش متوجــه تغیی ــح می دهــد کــه انســان در هــر مقطــع زمان توضی

کتــاب، خصوصیــت  انتهایــی  فصــل  در  شــوپنهاور  می شــود.  شــناخته  شــده  ای 

ــده ی  ــه عقی ــد. ب ــرار می ده ــی ق ــورد بررس ــی م ــان را از کودک ــی انس و دگرگون

پــی  جهــان  عینــی  هولنــاک  جنبه هــای  بــه  هنــوز  کــودکان  عقــل  شــوپنهاور، 

نــرده  اســت و از نظــر کــودکان، جهــان و موجوداتــش دارای ظاهــر و درون 

نظــرش  در  همه چیــز  اســت  جــوان  انســان  زمانی کــه  امــا  هســتند.  زیبایــی 

ــی  ــدازه کاف ــه ان ــد ب ــر می کن ــه فک ــت. او، همیش ــه اس ــدنی و جاودان ــام نش مت

ــاملندتر  ــه س ــا هرچ ــد. ام ــدر می ده ــش را ه ــل وقت ــن دلی ــه همی ــت دارد ب وق

را  لحظــه ای  می کنــد  احســاس  و  می شــود  زمــان  محتــاج  بیش تــر  می شــود 

نبایــد در زندگــی از دســت بدهــد.

در بخش هایــی از کتــاب دربــاب حکمــت زندگــی می خوانیم:

» می بینــم کــه بســیاری از مــردم، ســخت کوش چــون مورچــگان، از صبــح تــا 

ــی  ــق تنگ ــر از اف ــزی فرات ــا چی ــد. این ه ــروت خویش ان ــزودن ث ــی اف ــب در پ ش

ــند: ــرد، منی شناس ــر می گی ــدف را در ب ــن ه ــه ای ــیدن ب ــزار رس ــه اب ک

ــز دیگــری نیســت. این  هــا  ــچ چی ــرای هی ــی اســت و در نتیجــه پذی ذهنشــان خال

و  ندارنــد  دسرســی  اســت  ذهنــی  لذت هــای  کــه  لذت هــا  عالی تریــن  بــه 

ــا  ــم، ام ــت ک ــتلزم وق ــه مس ــی را ک ــّراِر حّس ــای ف ــا لذت ه ــند ت ــوده می کوش بیه

پــول زیــاد اســت و آن را گاهــی بــر خــود روا می دارنــد، جانشــین آن لذت  هــای 

ــان  ــل زندگی ش ــد، حاص ــان را کن ــاری آن ــت ی ــر بخ ــام، اگ ــد و رسانج ــر کنن دیگ

، یــا بــرای افــزودن، یــا بــرای بــه بــاد  ایــن خواهــد بــود، کــه تـَـل بزرگــی از پــول را

واگذارنــد.  وارثیــن خــود  بــه  دادن، 

بــا  کــه  زندگانــی  چنیــن  بنابرایــن، 

حاکــی  حالتــی  و  جــّدی  ز قیافــه ای  ا

بــه  باشــد  شــده  ســپری  اهمیــت 

کــه  اســت  ابلهانــه  انــدازه  هــان 

کاه  منــادش  کــه  کســانی  زندگانــی 

اســت.« زنگولــه دار 


