
سوه
ُ
نشریه ا

شماره دوازدهم  | سال اول  |   اسفند ماه 99

100 نسخه |  5000تومان 
دوهفته نامه ســیایس-مذهیب هیئت عاشــقان ثارهللا دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز

تورم ضد فرهنگی

بهسبکقورباغهآبپز

راهبیبازگشت 14

فهرستشیندلر؛
هرآنچه از سینمامی خواهید...

6

بررسی روابط دختر و پسر

نقدوضعموجود
10

اینترنت 8

منکههستم؟ 12

هدفگرایانیامسیرگرایان؛18
کدامیکبههدفخودمیرسند



heyat_tbzmed:کانالهیئتعاشقانثاراهلل

tabsir_tbzmed:کانالتبصیر

SM_Sadeghi:ارتباطباسردبیر

با تشکر ویژه از:

نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی تبریز
معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 جناب دکتر پارسایی مسئول نشریات دانشجویی
و تمام عزیزانی که به ما در این راه یاری می رسانند.



صفحه

04

صفحه

12
صفحه

14
صفحه

18

صفحه

10

صفحه

08

صفحه

06

»مــن حســینیه ای را قبــول دارم کــه قهرمانانــی بپــرورد 

کــه بــا دشــمن اســرائیلی بجنگنــد.«

امام موسی صدر:

سوه
ُ
نشریه ا

دوهفته نامه سیایس-مذهیب

صاحب امتیاز:
هیئت عاشقان ثارهللا

مدیر مسئول:
دبیر هیئت عاشقان ثارهللا

سردبیـر: 
 سیدمحمد صادقی

گرافیک و صفحه آرایی:
  سیدمحمدمهدی بازرگان

هیئت تحریریه )به ترتیب حروف الفبا(: 
علی اسدی جلودار

امیررضا اصلی )پیام نور تبریز(
هادی پایدار

عدنان حامدسلطانی
میرکاظم سید اکبری
 سیدمحمد صادقی
محمدرضا صیدیان

امیررضا طاهری )علوم پزشکی خلخال(
عطاهللا عطایی 

مهدی غالمی
محمدحسین فالحی

داوود قوی
علی کمالی 

سپهر محمودی آذر
سیدمحمد موسوی

محمد مهدی پور
عرفان میرعالی

تورمضدفرهنگی

بهسبکقورباغهآبپز

فهرست

اینترنت

فهرستشیندلر؛

هرآنچهازسینمامیخواهید...

بررسی روابط دختر و پسر

نقدوضعموجود

منکههستم؟

راهبیبازگشت

هدف گرایان یا مسیرگرایان؛

کدامیکبههدفخودمیرسند



آن زمان که ساسان حیدری یافته با نام به اصطالح هنری )!( 
کارکرد، کسی فکر نمی کرد  »ساسی مانکن« در ایران شروع به 
فاحشه خوانی  به واسطٔه  هم  آن  بعد،  دهــٔه  دو  یکی  در  که 
هم  آن  و   )musical pornography( هرزه نگار  موسیقی  و 
کودک و نوجوان، به چنین تهدید مشهوری  با تأثیر بر قشر 
برای فرهنگ و زندگی نسل آینده بدل شود؛ اما این مسئله آیا 
یک شبه اتفاق افتاد؟ آیا این تنها تهدید است؟ در اواخر دهه 
گسترش برق آسای انواع  کنون، با  هشتاد و تمام دهٔه نود، تا

هم رسانه ها1 ، چه در سطح جهانی )با احداث( و چه در سطح 
که برای مردم جهان  کنار فواید بسیاری  کشور )با رواج(، در 
و بالطبع، مردم ایران داشت، عوامل بیماری زای بسیاری نیز 

در این محیط شروع به رشد و تکثیر کردند.
مناسبات  ع  نــو از  ناشی  بیماری زا،  عوامل  ایــن  از  قسمتی 
که به افراِد غیرفرهیخته  ارتباطی در چنین رسانه هایی بود 

کل،  در  و  مــجــازی  پــیــام رســان هــای  و  اجتماعی  شبکه های    .1
به  اجــازٔه  مختلف،  سطوح  با  کاربرانش  همٔه  به  که  رسانه هایی 

ک گذاری محتوا می دهد. اشترا

و کم سواد، بی سواد یا با سطح فرهنگ پایین، اجازه می داد 
این  کمِک سازوکارهایی )که  به  و  به روش ها  با تمسک  تا 
بر  تأثیرگذاری  بــه  نیست(  آن هــا  توضیح  فرصت  مــجــال، 

جامعه بپردازند.
قسمت دیگر این عوامل بیماری زا همان جنگ نرم قدیمی 
مدعیان  و  سیاست  و  نگرش ها  و  مکاتب  ــاب  ارب میان  در 
که این بار، به واسطٔه تعامل  قدرت فرهنگی در جهان بود 
مستقیم تر با مخاطب خود، ذائقه های او را بهتر می شناخت 

و دقیق تر رقم می زد.

تورم ضدفرهنگی

محمدمهدیپور
دانشجوی پزشکی  کنـون  اصطـاح قورباغـٔه آب پـز، برگرفتـه از یـک بـاور غلـط امـا بسـیار مصطلـح در قـرن نوزدهـم میـادی و تا

گـر قورباغه ای را  که ا کاربـرد دارد. بدین ترتیب  گفتارهـای فلسـفی و جامعه شـناختی و فرهنگـی  کـه در  اسـت 
کنیـم تـا بـه نقطـٔه جـوش برسـد، قورباغـه متوجـه افزایش دمای  گـرم  کم کـم آب را  درون ظـرف آبـی بیندازیـم و 
آب نشـده و سـر جایش می نشـیند تا اینکه فلج شـده و توانایی پریدن را از دسـت بدهد و در نهایت بمیرد.

بهسبکقورباغهآبپز
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جهانی شدن  زمینٔه  در  یکی  آفــت هــا،  ایــن  دیگر،  بیان  به 
زمــیــنــٔه  در  دیـــگـــری  و   )globalationگـــــــفـــــــت ــوان  ــ ــی ت ــ )م

جهانی کردن )globalization( شکل می گرفت.
با  ناهمگون  فرهنگ های  تعامل  و  بــرخــورد  در  طرفی  از 

یکدیگر، سوخت وسازهایی در آن ها اتفاق می افتاد.
به هر تقدیر، متأسفانه چون همواره قشر فرهیخته و نخبٔه 
جوامع )elite(، قسمت اندکی از آن ها را تشکیل می دهند )و 
که  خود به قسمت های مختلف تخصصی تقسیم می شوند 
به واسطٔه  اواًل  این جامعه می شود(.  باعث چندپارگی  این 
گم شدن در شلوغی هم رسانه ها و دوم به  کم بودن تعداد و 
عرصه های  سرآمد  نخبگان  ناآشنایی  و  کم آشنایی  خاطر 
عرضٔه  در  رســانــه هــا،  فنی  مسائل  بــا  جامعه  در  گــون  گــونــا
محتوای درست مربوط به عرصٔه نخبگانی خویش، اغلب 

مغلوب شدند.
کار  در  گــروه  هر  خرابکاری  و  نخبگانی  جامعٔه  چندپارگی 
نظرهای  اظــهــار  امــثــال  ــزود.  ــ اف مسئله  ایـــن  بــر  دیـــگـــران، 
غیرعلمی نخبگان هنری، ورزشی و... در مسائل مربوط به 
بزرگ  این معضل  از  کوچک  نمونٔه  کرونا صرفًا یک  همین 

است.
و  اعـــتـــبـــاربـــخـــشـــی  نـــظـــام  و  هـــم رســـانـــه هـــا  ــی،  ــ ــرف ــ ط از 
ارزش گذاری شان، قشر نخبٔه دیگری به وجود آورد که صرفًا 
در قالب این رسانه ها موفق بودند و حیات نخبگانی شان 
مباحث  با  قشر  این  آشنایی  بود.  رسانه ها  این  به  وابسته 
که بتوانند  فنی استفاده از این رسانه ها منجر به آن می شد 
ارزش  با  را  ارزش  ضد  و  بـــی ارزش  و  کـــم ارزش  محتواهای 
افزودٔه رسانه ای قابل توجه و بسته بندی شیک و مطلوب 

جزو  حقیقی  عــرصــه هــای  در  را  خــود  گـــاه،  و  کـــرده  عــرضــه 
نخبگان و صاحب نظران جا بزنند.

آن ها  با  کار  و  رسانه ها  این  در  متنوعی  بسیار  سازوکارهای 
که می تواند باعث ترویج چنین آفت هایی شوند  وجود دارد 

که در این مقاله قصد پرداختن به آن ها را نداریم.
در اینجا قصد بررسی منشأ دقیق و نیت های نهفته در پس 
که  چرا است؛  وخیم تر  بسیار  ما  اوضاع  نداریم.  نیز  را  آن ها 
که آسیب را ببینیم و بشناسیم. مثل  کنیم  باید ابتدا تالش 
جانش  به  که  را  گونی  گونا امــراض  که  موتی  به  رو  بیمار 
افتاده، نمی پذیرد و از درمان سر باز می زند یا سهل انگاری 
را  آن هــا  و  کــرده  امــراضــش خو  و  ــا  به درده که  می کند؛ چرا

عادی می بیند.
کارشناسی ساده و یا حتی نظرسنجی عمومی  با یک بررسی 
به عنوان  »ادب«،  ــار  اســف ب اوضـــاع  بــه  ــوان  مــی ت کــوچــک 
شاه ستوِن تاالر فرهنگ، در فضای مجازی، که صد البته به 

زندگی حقیقی مان نیز سرازیر و جاری شده است، پی برد.
و  دروغ  و  توهین  )از  بی فرهنگی هایی  و  بی ادبی ها  عمده 
که در سطح جامعه، سینما، تلوزیون،  ناسزا و رفتارهای...( 
دانشگاه، مدرسه، خیابان و... می بینیم، ناشی از بیش از 
ج بر اذهان  ج و مر یک دهه حکمرانی افسارگسیختٔه این هر

و زندگی ماست.
این مانکن و مجسمٔه زشت و زشتی، فقط  یافته،  ساسان 
سمت  به  که  نــابــودی  قطار  ایــن  از  بیشتر  کمی  سرعت  با 
کجاآباد در حرکت است، قدم برداشت و به این خاطر در  نا
چشم آمد. وگرنه ما چون درگیر یک جریان مستمر و مداوم 
که در این فرسایش، چه  مخرب هستیم، اصاًل نمی فهمیم 

یا هفتاد،  گر جوانی در دهٔه هشتاد  ا آمده است.  بر سرمان 
صحبت  در  مؤدبانه ای  نه چندان  تکه کالم  بزرگش  خالف 
نود،  دهــٔه  در  که  نمی کرد  فکر  هیچ گاه  بــود،  والدینش  با 
احمقانٔه  چالش  یــک  رایــج شــدن  به خاطر  صــرفــًا  فــرزنــدش 
مجازی، او یا همسرش را جلوی نگاه هزاران نفر خلع لباس 

کند.
چون  می فهمیم،  خــوب  را  اقتصادی  بــد  وضــع  و  ــورم  ت مــا 
مختلف  سال های  قیمت های  چون  دارنــد.  عدد  قیمت ها 
به  مربوط  قیمت ها  ایــن  چــون  می کنیم.  قیاس  هم  با  را 
نیازهای مادی و مرئی زندگی ما هستند. اما فرهنگ، این 
و  جریان  ما  زندگی  به  و  می کشیم  نفس  آن  در  که  هوایی 
که آلوده شده و از یاد  جهت و هدف می دهد، مدت هاست 

برده ایم.
تازه مصیبت دیگری هم داریم. سوز سرمای فشار اقتصادی 
فرهنگی  آســیــب هــای  کــه  کـــرده  بی حسمان  آنچنان  اواًل 
دست  اقتصادی،  فشار  زور  از  ثانیًا  و  نمی کنیم.  لمس  را 
اقتصادی  فشار  می زنیم.  فرهنگی  خودکشی  و  به خودزنی 
می شود.  و...  یأس  و  غضب  روحــی،  فشار  افزایش  باعث 
به  متوسل  پرفشار،  تــوپ  ایــن  تخلیٔه  بــرای  ماها  از  خیلی 
همراهی  ــا  آن هـ بــا  و  شـــده  فرهنگی  مــخــرب  جــریــان هــای 
می کنیم. با بهانه های مختلف، فقط برای فراموشی، فقط 

برای تسکین، مثل یک معتاد، مثل یک الکلی...
که به قول فردوسی: چه هوای مسمومی دارد این دوره 

»هنر خوار شد، جادویی ارجمند
گزند...« نهان راستی، آشکارا 
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ُ
ا نشــریه 

5 دوهفته نامه سیایس-مذهیب  |  اسفند  99    



قدیمی ترین  و  بــزرگ تــریــن  از  یکی  مــیــالدی؛   1993 ســال 
 Universal یــعــنــی  ــوود  ــی ــال ه فــیــلــمــســازی  کــمــپــانــی هــای 
به  بــا  و  بــاال  نسبتًا  بــودجــه ای  اخــتــصــاص  بــا   ،Pictures
و  پرنفوذترین  بزرگ ترین،  خوشنام ترین،  گرفتن  خدمت 
کارگردان هالیوود یعنی »استیون اسپیلبرگ«  تأثیرگذارترین 
عظیم ترین  از  یکی  ساخت  پی  در   )Steven Spielberg(
اسپیلبرگ،  آن  در  که  جایی  برمی آید.  هالیوود  پروژه های 
قــرار  هــالــیــوود،  یــهــودیــان  معروف ترین  از  یکی  بــه عــنــوان 
در  هــم  آن  نخستین بار  ــرای  ب را  هولوکاست  تــاریــخ  اســت 
تصویرسازی  دنیا  عمومی  افکار  ذهن  در  شگرف،  ابعادی 
اثــری  مــی شــود.  ساخته  شیندلر«  »فهرست  فیلم  و  کند؛ 
در  جهان  فیلم های  برترین  لیسِت  ششم  جایگاه  در  که 
جهان  سینمای  اینترنتی  اطالعاتی  )بانک   IMDb سایت 
اهالی  از  بسیاری  اذعان  به  و  هالیوود( شناخته می شود  و 
تاریخ  پیرامون  که  اســت  فیلمی  تأثیرگذارترین  هالیوود 

معاصر ساخته شده است.
که  ــی  ــان زم مــی افــتــد،  ــفــاق  ات لهستان  در  فیلم  داســتــان 
یهودیان  جــمــع آوری  حــال  در  نــازی  اِس«  »اس  نیروهای 
هستند.  آشویتس  نــام  بــه  ــاهــی  اردوگ در  لهستان  ســراســر 
که در آن ژنرال »Amon Goeth« با بازی خیره کنندٔه  جایی 
ــاه  ــ اردوگ نـــازی  فــرمــانــده  بــه عــنــوان   »Ralph Fiennes«
تأثیرگذارترین  از  یکی  است  هنوز  که  هم  هنوز  آشویتس، 
است.  کشیده  تصویر  به  را  هالیوود  منفی  شخصیت های 
یهودیان  شکار  و  هدف گیری  ــه اش  روزان تفریح  که  ژنرالی 
و  یهودی  کنیزکان  آزار  و  اذیــت  شبانه اش  تفریح  و  اســت 
با  »اسکار شیندلر«  یعنی  آلمانی  کارخانه دار خّیر  نهایت  در 
به نجات  امید،  روزنه  بازی »Liam Nesson«، چون یک 
را  آنها  از  تعدادی  و  می پردازد  یهودی  اســرای  از  تعدادی 

بازی  با  استرن«  »اسحاق  یهودی اش  حسابدار  کمک  به 
و  کرده  جدا  کارخانه اش  در  کار  برای   ،»Ben Kingsely«
می پردازد  گوئتس  ژنرال  به  مبلغی  آنها  از  یک  هر  بــه ازای 
و بدین وسیله بیشترین نجات یافتگان از مهلکه آشویتس 
شیندلر  فهرست  در  که  می دهند  تشکیل  افــرادی  همان  را 

نامشان آورده شده است.
الابالی  عیاش،  فردی  فیلم،  ابتدای  در  که  شیندلر  اسکار 
از  که  است  این  هدفش  تمام  و  می شود  معرفی  قمارباز  و 
کمتری می گیرند  که ظاهرًا حقوق  کارگران یهودی -  عمل 
هستند  لهستانی  عمله های  از  سربه زیرتر  و  قانع تر  بسیار  و 
کند، با  کارخانه خود استفاده  - در جهت سود بیشتر برای 
تماشای صبر و استقامت و مظلومیت بیش از حد یهودیان 
بــرای نجات  نهایت  در  و  قــرار می گیرد  در یک سیر تحول 
کامل  غ نازی ها تا حد ورشکستگی  اسیران یهودی از زیر یو
پیش می رود! البته با بررسی چندین سکانس فیلم متوجه 
می شویم که کارگردان ازروی عمد نمی خواهد که این فرایند 
گذار شخصیت را به وضوح نشان دهد و در هرجای فیلم که 
گونیست  مخاطب تمایل دارد پروسه تغییر دراماتیک پروتا
فیلم را به نظاره بنشیند، فیلم با تغییر زاویٔه دید، به سمت 
صحنه های مستندوار حرکت می کند. سراسر فیلم پر است 
یکایک  در  که  جایی  برانگیز؛  ترحم  صحنه های  چنین  از 
صحنه  می شود،  دیده  تیر  شلیک  نور  یهودیان  خانه های 
آنها،  آتــش زدن  و  ک  خا از  یهودیان  اجساد  آوردن  بیرون 
چاه  به  نــازی هــا  دســت  از  فــرار  بــرای  بچه ای  که  آنجایی 

فاضالب پناه می برد و قس علی هذا... .
 هدف چیست؟ فیلمساز می خواهد مای مخاطب به جای 
دیدن دگرگونی حاالت شخصیت اصلی فیلم، بیشتر تحت 
را  ستم  و  ظلم  آن همه  و  بگیریم  قــرار  مظلومیت ها  تأثیر 

واقعی تر  بــرای  اسپیلبرگ  کنیم.  بــاور  و  ببینیم  چشم  به 
نشان دادن اثرش از هیچ تالشی فروگذار نکرده است، حتی 
تاریخی  تا هم  را به صورت سیاه وسفید ساخته است  فیلم 
بودن و واقعی بودن این رخداد را بیشتر به بیننده القا کند و 
هم اوج مصیبت یهودیان را با رنگ های مردٔه سیاه وسفید 
در  که  فیلم  عاطفی  اوج  نقطٔه  بفهماند.  بیننده  به  بیشتر 
صحنٔه  می شود،  یکی  مخاطب  و  شیندلر  دید  نقطه  واقع 
حضور یک دختر قرمز پوش )شاید به رنگ خون( در میان 
و  شده  سرگردان  خیابان  در  که  فیلم  سیاه وسفید  اتمسفر 
بی آنکه توجهی به جنایات دوروبرش داشته باشد به سوی 
کنتراست رنگی  نقطه ای نامعلوم هراسان قدم برمی دارد. 
منحصربه فردی که به کاررفته نه تنها حسی انسان دوستانه 
را در ما پدید می آورد بلکه باعث می شود تا آخر عمر ما آن 
شنیدن  با  اتفاق  این  هم زمانی  نبریم.  یاد  از  را  زیبا  نمای 
همخوانی  و  شرقی  ــای  اروپ فولکلور  موسیقی  از  قطعه ای 
اشک  که  می آفریند  را  خاصی  سینمایی  معجزٔه  کر،  گــروه 
چشم را از هر بیننده ای می گیرد. موسیقی فیلم نیز بهترین 
اعتقاد  به  و  دارد  فیلم  تیرٔه  و  ســرد  فضای  با  را  ســازگــاری 
است.  هالیوودی  آثار  همٔه  بین  در  تأثیرگذارترین  نگارنده 
حضور ویولن در موسیقی فهرست شیندلر بسیار برجسته و 
چشمگیر است و برای ایجاد حالت ها و لحن های مختلف 
به اندازٔه ویولن  رفته است. شاید هیچ ساز دیگری  کار  به 
نمی توانست  پرلمن  ک  ایــزا مانند  دیگری  نوازنده  هیچ  و 
کند.  این حس تلخ و تراژیک را تا این حد قدرتمند منتقل 
واقعی  و  مستند  تصاویری  فیلم  پایان  در  حتی  اسپیلبرگ 
ک  خا در  که  می کند  پخش  شیندلر  فهرست  بازماندگان  از 
به  و  رفته اند  شیندلر«  »اسکار  مــزار  سر  بر  کنونی  اسرائیل 
احــتــرام می کنند.  و  ادای دیــن  گــل،  ــدای  اه با  او  آرامــگــاه 

سینما

فهرستشیندلر؛
هرآنچه از سینما می خواهید...

هادیپایدار
دانشجوی پزشکی 
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که این داستان را هرچه بیشتر باورپذیرتر  تصاویر مستندی 
کرده است.

اسپیلبرگ بسیار قدرتمند و تأثیرگذار، تصویر ترس و وحشت 
کودکان یهودی به  و استیصال را در چهره مردان و زنان و 
گر خود هیتلر  که شاید حتی ا کشیده است، تا جایی  تصویر 
سیاست های  در  احتمااًل  می کرد  تماشا  را  تصاویر  این  هم 
فیلم  پــالن هــای  از  بــســیــاری  مــی نــمــود!  تجدیدنظر  ــود  خ
نیروهای  که  زمانی  مخصوصًا  اســت،  گریه دار  و  رعــب آور 
ک سازی خانه های یهودیان اردوگاه به این  نازی برای پا
که در زیر تخت  کودکانی  خانه ها هجوم می آورند و زنان و 
رگبار  به  و  می کنند  پیدا  را  شده اند  پنهان  کمدها  درون  و 

می بندند. ا
در واقع »فهرست شیندلر« آمده تا مظلومیت تاریخی یهود! 
را به تصویر بکشد و تقدس هولوکاست را در ذهن ها تثبیت 
کنون، مسئله ای بسیار مهم پیش می آید و آن اینکه  کند. ا

مظلومیت  اوج  در  یهود  بــه قــدری  فیلم،  تماشای  از  بعد 
آنان  بر حق  که  و به حدی ستمی  کشیده شده  به تصویر 
فکری  صاحب  گر  ا که  می نماید  طبیعی  شــده،  داشته  روا 
موجودیت  از  و  برخیزد  بخواهد  جهان  در  ذی وجــدانــی  و 
کند، قشر  هولوکاست نقد نماید و در واقعی بودن آن شک 
عام جامعه نه تنها به دید تمسخر به او خواهند نگریست 
 . دهــنــد...  قــرار  عتاب  مــورد  را  وی  شــدیــدًا  چه بسا  بلکه 
قدرت  با  هالیوودد  که  است  این  نه  آیا  اســت؟  چنین  چرا 
ع اصلی یعنی تشکیل حکومت  اهریمنی اش توانست موضو
تاریخچه  و  بکشاند  محاق  به  را  صهیونیستی  نامشروع 
ذهن ها  در  را  جهانی  جنگ  نسل کشی  مستند  نه چندان 
از  باالتر  می خواهید؟  چه  سینما  از  براستی  نماید؟  حک 
که ما ساعت ها بنشینیم، مقاله بنویسیم و  اینکه هرآنچه 
کند و  کنیم، بعد یک اثر سینمایی همه را محو  قلم فرسایی 

مهم تر از آن، فرهنگی نو بسازد، 

دغدغه داشـتن جامعٔه بی طبقه و توأم با 

مساوات همیشه بشر را به تفکر و تکاپو 

واداشـته امـام موسـی صـدر می گویند: 

»فعالیت هـای دینی من قبـل از هر چیز 

ارتقای زندگی اجتماعی مردم به طور عام 

و فرهنگ دینی مسـلمین به طور خاص 

اسـت. بر این باورم که تـا وقتی زندگی 

اجتماعی مردم در این سطح است وضع 

دینـی آنان را نمی توان بهبود بخشـید.« 

برای بهبود وضعیت نابسامان اجتماعی 

جامعـه و ازبین بردن فاصله های طبقاتی 

موجـود در جامعـه نمی تـوان فقـط بـه 

دسـت دولت و خارجی ها چشم دوخت 

تـا شـرایط در طـول زمان هـای مدیـد 

به مـرور اصالح گردد؛ بلکـه باید ملت به 

پـا خیزنـد و دسـت همدیگـر را بگیرنـد 

هرکسی چه غنی باشد و چه نباشد مدام 

فکر کند که کسـی هست که به کمک او 

نیاز دارد و با این انگیزه و روحیه انقالبی 

دست هم وطن و برادر دینی اش را بگیرد 

و چنین می شـود کـه در اوج انسـانیت 

پرواز خواهیم کرد و خورشید سعادت در 

آسمانمان خواهد درخشید.

علیاسدیجلودار
دانشجوی پزشکی

راه فهرستشیندلر؛
هرآنچه از سینما می خواهید...
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محمد امینسعیدی
دانشجوی پزشکی 

اما  مــی گــذرد؛  ــران  ای به  اینترنت  ورود  از  ــادی  زی سال های 
نهادهای  کان  کما طوالنی،  نسبتًا  دورٔه  این  گذشت  از  بعد 
با  مرتبط  مسائل  پیرامون  واحــدی  جمع بندی  به  مسئول 
اینترنت نرسیده اند. این »عدم دستیابی به یک جمع بندی 
که در زیر به طور مختصر به آن ها  مدون و واحد« عللی دارد 

پرداخته می شود:
نخست آنکه میان مسئولین، درست همانند مردم عادی، 
فضای  با  مواجهه  شیؤه  ازجمله  گون  گونا زمینه های  در 
کمی ساده تر و  گر  مجازی اختالفات سلیقه ای وجود دارد. ا
خودمانی تر با عدد و رقم بخواهیم این مسئله را بازگو کنیم، 
درباره  مسئولی  آن،  در  که  هستیم  حالتی  با  مواجه  تقریبًا 
درحالی  است،  محدودیت   ٪۲۰ ِاعمال  به  معتقد  اینترنت 
و معدودی هم شاید  که مسئولی دیگر ۴۰٪، دیگری ٪۷۰ 
در دو سر طیف معتقد به ِاعمال محدودیت صفر یا صدی! 
هرچند نظرات مسئولین دربارٔه اینترنت و شیوه مواجهه با 
دوقطبی  اما  می گیرد،  قرار  بزرگ  و  متغیر  دامنه ای  در  آن، 
همانند   - جامعه  در  مسئله  ایــن  پــیــرامــون  شــده  ساخته 
شده  تحریف  مــقــداری  را  واقعیات  دیــگــری-  دوقطبی  هر 
از  بخشی  گویی  که  گونه ای  به  می نمایاَند،  یافته  تغییر  و 
مسئولین از یک جناح فکری خاص درصدد »انسداد مطلق 
مسئولین  از  دیگر  بخشی  و   »٪1۰۰ محدودیت   = اینترنت 
 = اینترنت  مطلق  »آزادی  درصـــدد  دیگر  فکری  جناح  از 
مسئولین  غالب  نظر  آنکه  حــال  هستند،   »٪۰ محدودیت 

ــااًل« مــعــدودی(  ــم گفته شــد »احــت کــه  )بـــه جــز هــمــان طــور 
است،  مطلق  انسداد  نه  و  مطلق  آزادی  نه  اینترنت  درباره 
که غالب افراد منصف نیز به آن معتقدند. پوشیده  نظری 
کاذب و اغراق آمیز  که برساخته شدن دوقطبی های  نیست 
جزئی  اخــتــالفــات  دارای  و  ناهم سو  افــکــار  مــی شــود  باعث 
با  بلکه در جزئیات و روش هــا  کلیات  و  نه در اصــول  که   -
یکدیگر دچار اختالفند - و می توانند با بحث هایی معقول 
رفتار  نحوه  و  اینترنت  مضرات  و  فواید  دربـــاره  منطقی  و 
راه حلی مشترک برسند، هیچ گاه  به  با آن درنهایت  درست 
مــدام  آن  بــه جــای  و  نیافته  دســت  مشترک  نقطه  ایــن  بــه 
یا  از یک طرف  را متهم به »تحجر و دیکتاتوری«  همدیگر 
کنند  »پوپولیسم و خودباختگی دربرابر غرب« از طرفی دیگر 
و بدین ترتیب باب هرگونه بحث نتیجه بخش و اخالقی را 
ابتدا  همان  در  یابد،  دست  واضــح  پاسخی  به  بخواهد  که 
ذکر  به  الزم  کالم،  میان  در  نمایند!  مسدود  برچسب زنی  با 
در  است،  معتقد  فوق  نکات  علی رغم  خود،  نگارنده  است 
هم  دیگر،  جوامع  همچون  که  می کند  زندگی  جامعه ای 
افرادی متحجر و هم بسیار بیشتر و پررنگ تر از آن، افرادی 
خودباخته دربرابر غرب پیدا می شوند و در حقیقت و درستِی 
انتقاد و حرفش آن است  اما  نــدارد؛  نیز شکی  این واقعیت 
طرِف  دو  که  بــزرگ  چندان  نه  اختالفاِت  از  بسیاری  در  که 
)نه  مشترک اند  کلیات  و  اصــول  برخی  به  معتقد  اختالف 
تغایرات  با هم دچار  نیز  که دو طرف در اصول  مــواردی  در 

و  صفر  حالت  با  دوقطبی هایی  فــورِی  ایجاد  اساسی اند(، 
صدی و بدتر از آن برچسب زنی های توهین آمیز از دو سوی 
آن  نظر  و  درست تر  یکی  نظر  آنکه  یکدیگر-ولو  به  مباحثه 
تعمیق  و  کدورت ها  افزایش  به  جز  باشد-  نادرست تر  یکی 
اختالفات فکری به چیز دیگری نمی انجامد و این رویه ای 
موضوعی  هر  در  را  آن  ادامــه  و  ایجاد  جلوی  باید  که  است 
در  بتوان  تا  گرفت  مجازی  فضای  ع  موضو همین  جمله  از 

فضایی سالم به راهکارهای مفید الزم دست یافت.
دوم باید بپذیریم بعضی مسئولین »هم سرعت« با تحوالت 
جزئیات  آن ها  از  بعضی  برای  نمی کنند!  حرکت  خود  زمان 
بر  آن  چشمگیر  مضرات  و  فواید  مجازی،  فضای  ظرایف  و 
گون مردم  گونا گفتار قشرهای  نحؤه زیست، رفتار، افکار و 
به  نــه  نیست!  معلوم  و  مکشوف  بــایــد،  کــه  آنچنان  هنوز 
درستی می دانند چه فرصت های بزرگی در این فضا نهفته 
از جانب  کی  و نه به درستی می دانند چه تهدیدات خطرنا
برنامٔه مدونی  کمین است! طبیعتًا در چنین حالتی  آن در 
مواجهه  و  آن  بی شمار  فرصت های  از  بهره گیری  برای  هم 
مسئولین،  بعضی  نیز  گاهی  نــدارنــد.  بزرگش  تهدیدات  با 
ِاعمال  در  اما  شناخته اند؛  به خوبی  را  تهدیدها  و  فرصت ها 
تفاوت های  و  ظرایف  بعضی  مواجهه،  عملی  روش هـــای 
رسیدن  در  لذا  و  نگرفته  درنظر  را  واقعی  و  مجازی  فضای 
کام  نا خویش  فرهنگی  مثبت  و  موجه  اهـــداف  برخی  بــه 

می مانند.

راهکارهایمؤثربرایمدیریتفرصتهاوچالشهایفضایمجازیچیست؟
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راهکارها
از  ــرداری  ــهــره ب ب درجــهــت  الزم  عملی  راهــکــارهــای  ــاره  ــ درب
اواًل:  مجازی،  فضای  چالش های  با  مواجهه  و  فرصت ها 
ع  نو به تناسب  و  مجازی  فضای  از  بخش  هر  اقتضای  به 
و  کارگر  می توانند  که  راهکارهایی  بخش،  آن  چگونگی  و 
راهکاری  و  نسخه  نمی توان  لذا  و  متفاوت اند  باشند،  مؤثر 
به تناسب  ثــانــیــًا:  پیچید.  بخش ها  تمامی  ــرای  بـ ــد  واحـ
هر  در  نیز  خود  راهکارها  این  است  ممکن  زمانی  تحوالت 
دوره نیاز به تغییراتی داشته باشند و ثالثًا: هر راه حلی نیاز 
کارشناسی عمیق دارد، بنابراین  به آسیب شناسی و بررسی 
که نمی توان در این مقالٔه مختصر به ارائه  واقعیت آن است 
راهکارهای جزئی و دقیق درباره فضای مجازی پرداخت، 
کلی وجود دارد  بااین حال از نظر نگارنده چند اصل مهم و 
که در ِاعمال و اجرای هر راهکاری در جهت بهره برداری از 
باید  آن  تهدیدات  با  مقابله  و  مجازی  فضای  فرصت های 
راهکار  موفقیت  احتمال  و  درصــد  تا  گیرد  قــرار  موردتوجه 

مدنظر افزایش یابد:
مرتبط  مسائل  حوزه  در  نخست  گام  واحد:  سیاست گذاری 
که سیاست گذاری، برنامه ریزی  با فضای مجازی آن است 
و نظارت بر اجرای برنامه ها در این حوزه به صورت واحد و 
انجام  مجازی(  فضای  عالی  )شورای  واحد  نهادی  توسط 
)به  از جمله مجلس  نهادهای دیگر  لذا درصورتی که  گیرد؛ 
داشته  مجازی  فضای  برای  برنامه ای  یا  ح  طر مثال(  طور 
برنامه های  با این شورا  با هماهنگی و مشورت  باید  باشند 
خود را عملی ساخته و نظارت بر اجرای برنامه را نیز به این 
کنند. هم چنین تضمین های اجرایی الزم برای  گذار  نهاد وا
مرتبط  نهادهای  تمامی  و  شده  تعیین  باید  نیز  برنامه  هر 

خود را موظف به پاسخگویی به شورای مذکور بدانند.
اجتماعی  شبکه های  از  اســتــفــاده  شــدن  غــالــب  بــه  تــوجــه 
کاربران  داخلی در عین حفظ بخشی از ارتباطات بین المللی 

که خود پیش نیازهایی دارد ازجمله: اینترنت 
و  امنیت  تضمین  خصوصی،  حریم  دقیق  قوانین  تدوین 
داخلی  اجتماعی  شبکه های  در  کاربران  خصوصی  حریم 
امکانات  و  باند  پهنای  سرعت،  کیفیت،  افزایش  با  همراه 
به  نـــرم افـــزاری  درون  مختلف  مــشــوق هــای  ــه  ارائـ و  آن هـــا 

کاربران
در  آزادانــدیــشــی  کرسی های  بــرقــراری  بــرای  بستری  ایجاد 
از  دور  بــه  سالم  فضایی  در  داخــلــی  اجتماعی  شبکه های 

برچسب زنی، دروغگویی و اهانت
حمایت از ایجاد کانال ها و گروه های مختلف در شبکه های 
ــه ســــؤاالت و شــبــهــات و  اجــتــمــاعــی جــهــت پــاســخــگــویــی ب
راه انــدازی پویش های مفید اجتماعی داخلی در  همچنین 

جهت تأمین مطالبات به حق مردمی بدون ایجاد التهابات 
کاذب

اجتماعی  شبکه های  برخی  مــحــدودســازی  عــدم  و  حفظ 
ج  خار و  داخل  ارتباط  استمرار  جهت  در  سالم تر  بین المللی 
نیز  و  دنیا  سطح  در  ایــران  فرهنگی-سیاسی  تأثیرگذاری  و 
در  کشورها  دیگر  مــردم  منفی  و  مثبت  تجارب  از  استفاده 

مسائل مختلف
محدودسازی هوشمند برخی از شبکه های اجتماعی خارجی 
که درصد باالیی از محتوای آن ها ترویج مطالب  و صفحاتی 
فراهم  و  بــوده  امنیتی  ضد  یا  ضداخالقی-فرهنگی  یا  غیر 
ساختن جایگزین های مناسب داخلی و درعین حال تأمین 
و ارائه دائمی محتواهای سالم آن ها در حوزه های خبری، 
برنامه های شبیه ساز  از طریق  اجتماعی و علمی  فرهنگی، 
اپلیکیشنِی ایرانی )نظیر شبیه ساز یوتیوب، فیسبوک و ... 
پاالیش  و  اپلیکیشن ها  این  سالم  محتوای  ارائــه  جهت  در 
و  فیلترشکن ها  انسداد  هم زمان  و  آن ها(  ناسالم  محتوای 
دور  عدم  و  قانون مداری  به  کاربران،  که  سمتی  به  حرکت 
کشور ترغیب شده و نیازهای مختلف خود در  زدن قوانین 

فضای مجازی را بدون محدودیت بتوانند تأمین سازند.
کارهای قانونی خصوصی موجود در  کسب و  کافی به  توجه 
این  تدریجی  انتقال  و  خارجی  اجتماعی  شبکه های  برخی 
کسب وکارها بدون واردشدن صدمه به آن ها به شبکه های 

اجتماعی داخلی
توجه به ظرفیت )ُتلرانس( بیشتر فضای مجازی در قیاس 
معنا  بدین  تلویزیون:  و  رادیو  مانند  دیگری  رسانه های  با 
ذاتًا  مجازی  فضای  در  گون  گونا سخنان  بیان  ظرفیت  که 
و  بــوده  از رسانه های دیگر  آزادتــر  تا حــدودی  و فضا  بیشتر 
ِاعمال  شــدت  نیز  و  آن  در  محدودیت ها  وضــع  میزان  لــذا 

این فضا  با ذات و جنس  باید تناسب بیشتری  مجازات ها 
مجوز  صدور  مفهوم  به  مورد  این  که  هرچند  باشد،  داشته 
آزادی  ُتلرانس  و  فضا  از  مــراد  و  نبوده  قوانین  نقض  بــرای 
و  بی قید  یا  ولنگاری  »ایجاد  هم  مجازی  فضای  در  بیشتر 
گفتار« نیست بلکه صرفًا به مفهوم توجه  شرطی در رفتار و 
که  به تفاوت های ذاتی فضای مجازی با سایر فضاهاست 

گیرد. باید موردتوجه قرار 

کـــلـــی و  ــن تــحــلــیــل، پـــرداخـــتـــی  ــ ایـ
مجازی  فضای  دربــاره  بود  مختصر 
پـــیـــرامـــون بــرخــی  و راهـــکـــارهـــایـــی 
در  که  اســت  امید  آن؛  چالش های 
در  مثبتی  اتفاقات  شاهد  نیز  عمل 

این حوزه باشیم.
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امیرابراهیمیورضانکونام
دانشجویان پزشکی و تغذیه 

بررسیروابطدختروپسر

نقدوضعموجود

ما  جامعه  فعلی  روابــط  بررسی  به  بیشتر  ما  مقاله  ایــن  در 
بعدی  مقاله های  در  را  جایگزین  راهکارهای  و  می پردازیم 

کرد بررسی خواهیم 
بــا جنس مخالف  آیــا رابــطــه  کــه  اولــیــن ســؤال  بــه  در پاسخ 
درست هست یا غلط، به نظرم بسته به اینکه ارتباط از نظر 

هر مکتبی چگونه تعریف شود متفاوت است ... .
کوچک تری  اجتماع  یا  جامعه  در  پسر  و  دختر  وقتی  اساسًا 

چون دانشگاه یا هر اجتماعی دیگری جمع می شوند،
 قطعًا بررسی اثر ملموس غریزه انسانی در آن دارای اهمیت 
کشش  که جدای از سایر محرک ها، الجرم این  که  است چرا
که دو جنس را به سمت  طبیعی، رفتاری و احساسی است 

»خود« یکدیگر می کشد،
پدیدار می شود  اختالفات دید حرکتی  که  از همین جا است 

گروهی معتقد بر آن اند، که  آنگاه 
و  باشد  خاصی  خــط  و  بی قید  و  آزاد  باید  روابـــط  ایــن  کــه   
همین  به خاطر  هم  را  االن  تا  ابتدا  از  بشر  مشکالت  حتی 
محدودیت ها می بینند! )تفکر غالب فرهنگ جدید غرب و 

نظریه برخی نظریه پردازان چون فروید و راسل(... .
گروه دیگری به طور اعتدال گرایانه بر آن اند، این روابط   اما 
ازدواج  مثل  روابــطــی  به  نسبت  کمتری  دوام  احتمال  که 

باشند،  داشته  چارچوب هایی  و  حدود  یکسری  باید  دارند 
باشد  ازدواج  طول  در  باید  روابط  این  اصواًل  و  اساسًا  گرچه 

و بعدًا درصورتی که صالحدید نبود به ازدواج ختم نشوند،
کنترل شده داشته باشند و  باید دو جنس با یکدیگر ارتباط 

شروطی چون عفت و حیا انسانی دراین بین مشهود باشد.

دارد،  کمتری  خیلی  طــرفــداران  امــروز  که  دیگر  گروهی  اما 
که می گویند  دیدگاهی تفریطی )سنت بزرگ ساالری( است 
کاماًل و مطلقًا باید با ادخال نظر ناظر باشد و امر آمران  روابط 

چربش دارد به نظرات ...
که هیچ روابطی را مهم نمی داند و  و شدیدترین حالت آن 
حتی ازدواج را مطرود و سبب عدم تکامل می داند! )دیدگاه 

کلیسا(. افراطی مسیحیت و 
با  رابطه ها  آسیب شناسی  به  شــروع  می خواهیم  امــروز  امــا 

کنیم: روش فعلی موجود در اجتماع را بررسی 
اول ازهمه بیاییم به نگرش دختر و پسر به رابطه و یا اساسًا 
که این دو َجرگه، چه نگرشی از عشق دارند. عشق بپردازیم 
دخترها معمواًل عشق را به صورت رمانی عاشقانه می بینند 
که انتظار همراهی، همدمی، هم کالمی و هم مسیری پسر را 
که در نهایتًا قلب و ذهن او را  دارد و همیشه توقعاتی دارند 

خوشحال نگه دارد.
روان شناختی  و  فیزیولوژیکی  تفاوت های  به خاطر  ذاتًا  اما   

که در خلقت این دو وجود دارد،
نیاز  صــورت  و  اغنا  روابــطــشــان،  از  خیلی  در  شاید  پسرها   
بر نیاز عشق و محبتشان بچربد برعکس دخترها  جنسی، 
ایــن شروع  و  اســت(  امــر طبیعتًا الجــرم  ایــن  گفته شد  )کــه 

اختالف نگرش هاست.
ــه در آن  ک ــری  ــت ایــنــجــاســت، دخ ــرا  ــاج م امـــا نکته جــالــب 
است  منتظر  و  می کند  زندگی  عاشقانه اش  داستان  رؤیــای 
آرزوهایش  به  را  او  و  بیاید  سفید  اسب  بر  سوار  شاهزاده ای 
تحت  ناخواسته(  یا  )خواسته  پسر  که  نــدارد  خبر  برساند، 

کشش اغناء نیازهای جسمی و جنسی اش است،
 و با درخواست های پسر مبنی بر ایجاد رابطه های نزدیک تر، 
به  تن  عاطفی اش،  مسیر  و  او  ازدست ندادن  برای  به ناچار 

این نظر داده و نرم خواسته های او می شود.
کم تعهد شدن پسرها و شانه  که این خود نقطه شروع   

خالی کردن از مسئولیت های متقابلش است ...
پسرها  که  اســت  کــرده  ثابت  نیز  متقن  آمــاری  بررسی های 
داشــتــه انــد(،  متعدد  روابـــط  سابقًا  خــود  کــه  آنهایی  )حتی 
که  معمواًل در این مسیر انتخاب، دنبال دخترهایی هستند 

شاید یکی از بزرگ ترین معضل های خانواده ها و همین طور چالش های جوانان روابط با جنس 
مخالف هست،

 اما واقعًا رابطه با جنس مخالف چگونه نیازی ایست؟
که در جامعه فعلی ما وجود دارد در چه سطحی از اصالت و منطق هستند؟ رابطه هایی 

غ از شیوه رایج وجود دارد؟ آیا راهکارهای دیگری هم فار
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کمترین سطح ورود به روابط را داشته اند و  قبل از ازدواج، 
به قول برخی نه آفتاب او را دیده باشد نه مهتاب... !

و به خاطر همین است که برعکس، در نگرش اغلب پسران، 
ازدواج برای رسیدن به همان رمان عاشقانه هست،

 و رابطه ها، برای رفع نیازهای حسی... !
که  رسیده ایم  نتیجه  این  به  هم  سابقًا  ماها  غالب  حــدودًا 
ایرانی،  فرهنگ  و  جامعه  در  حداقل  رابطه ها،  ع  نــو ایــن 
بیشتری  دیدگاه های  از  بیایید  اما  دارد  ایرادات محسوسی 

کنیم: بررسی 
که  پــذیــرفــت  بــایــد  نکنیم  یــا  کنیم  قــبــول  چــه  اینکه  اول 
مذهب همیشه دنبال مشخص کردن حدود و چهارچوب و 

خط قرمزهای روابط بوده و هست... .
که  است  مشخص  کاماًل  ترکیه  همچون  کشوری  در  مثاًل   
هرقدر از منطقه آسیایی ترکیه )مذهبی تر( به سمت منطقه 
شمالی ترکیه پیش می رویم، روابط بی حد و مصرتر، ظاهرًا 

گاه افسارگسیخته تر می شود. آزادتر و 
که دین اسالم هیچ گاه دنبال روابط  اما این را هم بپذیریم 

با دیدگاه افراطی و تفریطی نبوده و نیست،
حقوق  اواًل  که  بــوده  روابطی  محرک  و  حامی  همیشه  امــا   

ثانیًا  و  نشود  خدشه دار  زن  خصوصًا  طرف  دو  از  هیچ یک 
این روابط، حقیقتًا هدفمند شده و به آرمانی عالی تر یعنی 

ازدواج ختم شود.

 اما نگرش روان شناسانه شاید خط انتقادی محکمی بر 
نقش زیبای این گونه روابط باشد... .

در این نگرش وقتی دختری برای اولین بار با پسری رابطه 
عاشقانه ای ایجاد می کند از لحاظ عاطفی به او وابسته یا به 

عبارت بهتر دلبسته می شود،
روابــط هر دو طرف،  تداخل  و  برهم خــوردن  احتمال  با  و   
بِد  ضــربــات  ذات(  طبیعت  اقتضای  ــه  )ب دخــتــر  خصوصًا 

روحی، عاطفی، عملکردی و دیدگاهی می بیند...
و  نفس  بــه  اعتماد  در  آسیب  شاخص ترین  بــه طــوری کــه   
علی الخصوص  مــی شــود،  دیــده  آنــان  در  غیر،  بــه  اعتماد 
گهانی و ناعلت قطع می شوند  کثرًا نا ا به دلیل اینکه روابط 

هر دو طرف صدماتی ضربتی و مبهم می خورند.
ولی مشکل همین جا تمام نمی شود، همین ضربات روحی 
بدبینی  سالح  پرورش  باعث  روابــط،  گهانِی  نا انقطاعات  و 
از دیـــد روان شــنــاســی سمی  ــه  ک و بــی اعــتــمــادی مــی شــود 

دخترها  مثاًل  که  باشید  شنیده  چه بسا  است،  مهلک  بسیار 
که  می گویند غالب پسرها خیانتکار هستند یا چنین الفاظی 

ناشی از یک شکست بحران زا درگذشته می باشد.

یا عده دیگری برای انتقام از طرف مقابل وارد رابطه دیگری 
که  کافی و یا سایر این دست کارها می شوند  بدون شناخت 
روحی،  تضرر  این  تشدید  سبب  جمعًا  منتجات  این  همه 
باعث  خود  )که  پوچی  احساس  ایجاد  شخصیتی،  اختالل 
هم(  خودکشی  گاه  و  افسردگی  جمله  از  بیشتری  مشکالت 
می شود )که خود این افسردگی یا مشکالت این چنینی هم 
یا  و  مخدرها  و  سیگار  منجالب  به  شخص  کشیدن  باعث 

حتی روان گردان ها می شود(
از  معضل  ایــن  با  ارتباط  در  عملکردی  ایدئولوژی  بررسی 
نظرات حیطه های مختلف علمی، عقلی، دینی ذو اهمیت 
است که ان شاءاهلل در سلسله مقاالت پیش روی این بحث، 

کرد... . به صورت مفصل تر راجع به آن بحث خواهیم 
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سبک زندگی اسالمی

امیررضاطاهری
دانشجوی پرستاری

کــه در ظــرف قــرار  هــر ظــرفــی بــا دریــافــت مــظــروف ]چــیــزی 
گسترش می یابد. که  می گیرد[ پر می شود؛ جز ظرف علم 

درک  برای  را  علمی  سفری  قبلی،  شمارٔه  در  که  همان طور 
پیش  آنجا  تا  و  کردیم  شــروع  آن  شناخت  و  خــود  حقیقت 
غ  فار انسان،  دانستیم  و  نموده  کشف  را  اصولی  که  رفتیم 
سایر  یا  او  مغز  و  دارد  هم  دیگری  ساحت های  جسمش  از 
اثبات  او نیستند و برای  اندام هایش، ایجادکنندٔه حقیقت 
صحبت  آن  کسب  و  علم  ظــرف  بــررســی  از  هــم  ــول  اص آن 
ما  با  هم  شماره  ایــن  در  می خواهیم  شما  از  حــال  کــردیــم، 
همراه باشید تا دوباره سوار مرکب تعقل شده و برای تفکر در 

مورد حقیقت انسان حرکت را ادامه دهیم
که: کارمان را ادامه می دهیم و می گوییم  از مغز 

گر  ا کــه  باشد  نشده  حــل  ســؤال  ایــن  برایتان  اســت  ممکن 
مثل  مظروفاتی  ظرف  شد،  اثبات  ما  بر  که  اصولی  برطبق 
و...  خیال  حافظه،  خــاطــرات،  که  آن  متشابهات  و  علم 
با  بعضًا  که  می شود  مشاهده  چــرا  نیست  آدم  مغز  باشند، 
که  چیزی  هر  و  جراحی  عمل های  و  تصادفات  و  ضربات 
ازدست دادن  می تواند به مغز آسیب می زند، شخص دچار 
حافظه شده و برایش مشکالت مختلفی در این زمینه ایجاد 

می شود؟
ح  مطر را  نکته ای  ابتدا  ــؤال،  س ایــن  به  پــاســخ دادن  بــرای 

از او خاطره ای بخواهید، یا  گر  لبخندی هم بر لب دارد و ا
سؤالی بپرسید، به شما پاسخ خواهد داد!

باشیم  افــرادی  مثل  و  گذاشته  کنار  را  عادت  لباس  گر  ا که 
که برای اولین بار این چنین صحنه ای را می بینند، برایتان 
که  که چه تفاوتی میان این دو وجود دارد  تعجب آور نیست 
را داراست و  اندام ها  به ظاهر همان شخص است و همان 
و  را دارد، ولی یکی صحبت می کند  همان صورت و شکل 
قدرت تفکر و تعقل دارد، ولی دیگری هیچ تکان نمی خورد 

و به سؤاالتتان جوابی هم نمی دهد!
که در سفر قبلی مان با  که همان حقیقتی را  آیا قبول دارید 
کردیم، به شخص زنده قدرت  عنوان »نفس ناطقه« پیدا 
و  عالقه  قطع  آن یکی  از  چون  و  می دهد  صحبت  و  حرکت 

ارتباط نموده، این شخص جسدی بیش نیست؟!
که: بگذارید بهتر بگویم 

را به عبارت بهتر  جسد، جسمی است بی جان و این جان 
نام گذاری  »نفس«  همان  اسالمی،  دانشمندان  زبان  به  و 
انسان  جز  حیوانات،  برای  »جــان«  عبارت  که  زیرا کردیم، 

استفاده می شود و عبارت »نفس« مخصوص انسان است
حال به سؤالمان برگردیم؛

که به او قوه تفکر، قوه حرکت، قوه  گر نفس انسان است  ا
کسی  که  و غیره می دهد، حال  ک  ادرا قوه  صحبت کردن، 

منکههستم

می کنیم و آن اینکه:
کنید  فــرض  کنید،  تــصــور  یکدیگر  کــنــار  در  را  صندلی  دو 

شخصی را بر روی یکی از صندلی ها می نشانید.
بیایید  هستیم،  خیال پردازی  و  تصورکردن  حال  در  چون 
زنده  شخص  آن  که  درعین حال  که  کنیم  فرض  این طور 
و  بکشیم  را  او  نشسته،  صندلی ها  از  یکی  روی  و  اســت 

جسدش را هم بر روی صندلی دیگر بگذاریم.
را  کار  این  بتوانیم  گر  ا در عالم خیال قدرت دست ماست، 
که یک شخص، درآن واحد بر روی  انجام دهیم، می بینیم 
دو صندلی نشسته و در روی یکی از آن ها زنده است و روی 

دیگری مرده.
که چه تفاوت هایی میان این وآن  حال از خودمان بپرسیم 

وجود دارد؟!
که به آن حالت مرده این شخص، جسد او  آیا قبول دارید 

می گویند؟
می تواند  جسد  این  آیا  کند؟  حرکت  می تواند  او،  جسد  آیا 
یا  کند،  نقل  خاطره ای  برایتان  و  داشته  حافظه  کند،  فکر 

محاسبات ریاضی انجام دهد؟!
جسدی  همان  اینجاست  جالب  و  است  منفی  پاسخ  قطعًا 
بــر روی  ــود، حــال  ب افــتــاده  بــی جــان  کــه روی صندلی دوم 
صندلی اولی زنده و متحرک، به شما نگاه می کند و احتمااًل 

کردیم: در شماره قبلی ثابت 
انسان چیزی فراتر از جسم است و حقیقت آن چیز دیگری است.

به یکی از مراتب حقیقت آدمی، »نفس ناطقه« می گویند.
محل درک، یادگیری، تفکر، خیال، و سایر قوای ناطقٔه انسان مغز او نیست؛ بلکه نفس اوست.
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یا  دارد  جسمانی  مشکلی  ازدســـت داده،  را  حافظه اش  قوه 
نفسانی؟!

با  او  نفس  بین  واســطــه ای  او،  مغز  کــه  گفت  مــی تــوان  آیــا 
گر مغز او دچار مشکل شود، این ارتباط قطع  جسم اوست و ا

می شود؟!
و هرچه  که دوبــاره مغز هیچ کاره است  بگوییم  باید  نه،  یا 
هست از نفس او نشئت می گیرد و هر اتفاقی هم برای مغز 

بیفتد تأثیری ندارد؟!
نفس  بین  رابطه  که  می رسیم  این  به  بیشتر  تفکر  با  قطعًا 
انسان و جسم او، بسیار پیچیده و چون تاروپود یک فرش 

به هم بافته شده است!
پس  باشد،  ناطقه  نفس  حافظه  و  ک  ادرا محل  گر  ا که  چرا
بخش  و  مغز  قشر  فعالیت  مبنی بر  دانشمندان  یافته های 
یــادآوری  و  تفکر  و  روحانی  تجارب  هنگام  در  آن  فرونتال 

حافظه چه می شود؟!
هم  کنار  را  قضایا  کــبــرای  و  صغرا  گــر  ا کــه  کــرد  قبول  باید 
حافظه  جایگاه  اینکه  با  مغز،  که  می شود  عیان  بگذاریم، 
نــیــســت، ولـــی واســطــه بــیــن ظـــرف حــافــظــه و جــســم آدمــی 
و  حــافــظــه  منبع  بــیــن  ــه  ــط واس ایـــن  ــر  گـ ا یعنی  ــاشــد،  مــی ب
که می افتد این است  جسمانیت انسان قطع شود، اتفاقی 

که انسان دچار نقصان در این قوه می شود

خ داده که با وجود  البته این اتفاق همیشگی نیست، بسیار ر
حافظه  در  تغییری  بازهم  فرونتال،  قشر  مختلف  صدمات 
توجیه  نکته  این  با  به خوبی  ولی  نیاید،  وجــود  به  انسان 
دستورات  و  جاست  به  مغز  واسطه گری  نقش  که  می گردد 
کار خود را انجام می دهد گرفته و همراه او  را از نفس ناطقه 

منظورمان  که  شود  تصور  شاید  زدیم،  که  مثالی  باتوجه به 
ناطقه  نفس  که  انسان  واالی  حقیقت  آن  که  اســت  ایــن 

که با بدن ارتباط دارد باشد، فقط از طریق مغز است 
و  تــفــاوت جسم  بــاتــوجــه بــه  کــه  ایــن گــونــه نیست، چــرا ــا  ام
سایر  می بینیم  بردیم،  پی  آن  به  مثال  در  باالتر  که  جسد 
خودشان  را  کارشان  و  هستند  زنده  هم  انسان  سلول های 
می شود  درک  هم  نکته  این  از  و  می دهند  انجام  به خوبی 
تدبیر  را  او  جسم  مولکول های  ریزبه ریز  انسان،  نفس  که 
توسط  اینکه  مگر  نیست  سلولی  و  مولکول  هیچ  و  می کند 
نفس ناطقه زندگی دارد و هرگاه قطع عالقه نفس از جسم 

خ دهد، جز جسدی باقی نمی ماند. ر
صحبت  دقیق تر  بخواهیم  و  باشیم  مطالعه  اهل  گر  ا البته 
که از جسم انسان قطع عالقه می کند، در علم  کنیم، آنچه 
اسپریتیسم یا روح شناسی، »کالبد اثیری« یا »جسم اثیری« 
بخاری«  »روح  یا  هورقلیایی«  »کالبد  اسالمی  علوم  در  و 

نامیده می شود.

که ابهامی  که به سؤالمان پاسخ داده شد، به این امید  حال 
مشکل نکردن  جهت  به  باشد،  نمانده  باقی  بحث  این  در 
خواننده  برعهده  را  زمینه  این  در  مطالعه  ادامــه  بحثمان، 

که؛ گذاشته و بحثمان را این طور ادامه می دهیم 
معرفت  »دروس  کتاب  در  آمــلــی؟بد؟،  حــســن زاده  عالمه 

که؛ نفس، دفتر اول« این گونه می فرمایند 
»جسم، صورت نازله نفس است«

اما معنی این جمله چیست؟ قصد ایشان از عبارت »صورت 
گر  ا دارد؟  مقاماتی  و  مراتب  انسان  مگر  بــوده؟  چه  نازله« 
مرتبه  در  انسان  جسم  نسبت  به  نفس  آیا  اســت،  این طور 
وجودی باالتری قرار دارد؟! آیا چیزی باالتر از نفس انسان 

هم هست؟
کرد در شمارٔه بعدی  که سعی خواهیم  این ها سؤاالتی است 
کنار  تأمل  و  تفکر  ــدون  ب را  مطالب  ایــن  امــا  کنیم؛  بحث 
که برایتان تازه بوده است،  کنید هرآنچه را  نگذارید و سعی 

گر بتوانید! کنید، البته ا با تحقیق و جست وجو پیدا 
کتب بزرگانی مثل عالمه  زیرا چنین مطالب عمیقی، جز از 
دین  علمی  آسمان  ستارگان  از  که  آملی؟بد؟  حــســن زاده 

مبین اسالم هستند، برنمی آید... !
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کشور  یک  اقتدار  برای  مختلفی  معیارهای  امروز  جهان  در 
که شامل موقعیت جغرافیایی، ذخایر  مشخص شده است 
زیرزمینی، قدرت نظامی و... می شود. دراین بین جمعیت 
که تأثیر  یکی از مهم ترین این مؤلفه ها است؛ به این دلیل 
مستقیمی در مسائل اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی 

کشور دارد. - اجتماعی یک 
سطح  در  کشورها  تأثیرگذارترین  از  همواره  ایــران  ما  کشور 
منطقه و جهان بوده است؛ جمعیت ایران در این موقعیت 
نسل  جمله  از  جمعیت  در  برتری  این  همواره  نبوده  بی اثر 
به سالمت  زیــادی  بحران های  از  کشور  شــده  باعث  جــوان 
تحریم ها  ــر  اث کــاهــش  تحمیلی،  جنگ  مانند  کــنــد؛  عــبــور 
و...  ــی  دارویـ و  صنعتی  تکنولوژی  ساخت  در  ــوآوری  نـ بــا 
ــوزش و تــربــیــت درســت  ــ ــورت آم ــران در صـ ــ ــوان ای نــســل جـ

کشورش در آینده خواهد بود. تضمین کنندٔه موقعیت 
و  فـــراز  مــتــمــادی  ســال هــای  طـــول  در  ــران  ــ ای در  جمعیت 
با  که  امــروز  به  تا  گــذرانــده؛  سر  از  را  بسیاری  نشیب های 
عرصه های  در  کــه  جــوان  کثریت  ا بــا  نفر  میلیون  هشتاد 
مختلف کشور در حال فعالیت هستند. با وجود برتری کشور 
این  نزدیک  آینده ای  در  متأسفانه  جوان  نسل  جمعیت  در 
برتری در نیروی جوان دوامی نخواهد داشت. از سال ۷۲ 
کمتر از سال قبلش  تا 99 تعداد متولدین در ایران هر سال 
کمتر از 1 درصد رسید.  می شود. سال 9۸ تعداد متولدین به 
پیش بینی ها نشان می دهند در سال 1۴۲۰ نیمی از جمعیت 
حتی  کشور  سال  آن  در  طبیعتًا  بود.  خواهند  سالمند  کشور 
فراوانی  مشکالت  دچار  نیز  خود  داخلی  نیازهای  تأمین  در 
کشورهای بسیاری در دنیا به این مسئله  خواهد بود. البته 

دچار شده اند؛ ولی با اعمال سیاست هایی در حال حل این 
مسئله هستند.

این  در  درگیر  دیگر  کشورهای  با  ما  کشور  بنیادین  تفاوت 
قرار  بدتری  به مراتب  وضعیت  در  ما  که  است  این  مسئله 
یا  مسئله  این  حل  برای  اعمال شده  سیاست های  و  داریم 

کافی نداشتند، یا به درستی اعمال نشده اند. اثرگذاری 
بزرگ ترین  با  ایــران  اســت؛  دشــوار  بسیار  مسئله  ایــن  بیان 

بحران تاریخ خود روبروست. »کاهش شدید جمعیت«
که ما به این وضع رسیدیم؟ چه شد 

را  تأثیراتش  و  شویم  ج  خار بحران  این  از  می توانیم  چطور 
کاهش دهیم؟

امیررضااصلی
دانشجوی علوم سیاسی

راهبیبازگشت
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ــٔه  ــان آســت در  کـــشـــور  وضــعــیــت 
کاهش  سیاست های  اعــمــال 

جمعٌی

از وضعیت جمعیت در ایران الزم است به  برای درک بهتر 
نفوس  عمومی  سرشماری  اولین  شود.  توجه  آمارها  برخی 
آن  در  بــرمــی گــردد؛  دوم  پهلوی  دوران  به   133۵ ســال  به 
سال   1۰ شــد.  بـــرآورد  نفر  میلیون   19 کشور  جمعیت  ســال 
بعد در سال 13۴۵ نشانه هایی از رشد سریع جمعیت دیده 
شد؛ این مسئله تا حد زیادی باعث نگرانی دولت وقت به 
سبب ناتوانی کشور در تأمین نیازهای این حجم از جمعیت 
همکاری  با  دولــت  دلیل  ایــن  به  گردید.  نزدیک  آینده  در 
کنترل  و  بــاروری  کاهش  سیاست  بین المللی  سازمان های 
جمعیت را آغاز کرد. این رویه تا سال ۵۵ با اقداماتی از جمله 
افزایش حداقل سن ازدواج زنان از سن 9 سالگی به سن 1۵ 
سالگی و برای مردان 1۸ سالگی و گسترش خدمات پزشکی 
در پوشش خانٔه  بــارداری  از  و جلوگیری  برای سقط جنین 
گسترده  رسانه ای  اقدامات  و  روستاها  سطح  در  بهداشت 
خانواده  تنظیم  کمپین  همچون  فرزندآوری  کاهش  برای 
ارقــام ۶  در  اما  ایــران شد.  در  به کندی رشد جمعیت  منجر 

فرزند برای هر زن تداوم داشت.
ما به طور چشمگیری رشد جمعیت را در بین سال ۵۵ تا ۶۷ 

مشاهده می کنیم. این افزایش سرعت رشد دالیل متعددی 
دانست؛  دلیل  مهم ترین  می توان  را  انقالب  پیروزی  دارد. 
زیرا قبل از پیروزی کامل انقالب شرایط کشور ملتهب بوده و 
کافی برای اعمال دقیق سیاست های تنظیم خانواده  توجه 
از پیروزی انقالب به دلیل اهمیت  صورت نمی گرفت. پس 
مسئله جمعیت از منظر رهبر انقالب و درخواست ایشان از 
مردم برای فرزندآوری بیشتر و اعمال سیاست های تشویقی 
برای افزایش جمعیت و با توجه به شرایط جنگ تحمیلی 
ــادی  زی اهمیت  از  کــشــور  بـــرای  جمعیت  افــزایــش  مسئله 

برخوردار شد.
در سال ۶۵ بعد از انتشار نتایج سرشماری و مشاهدی رشد 
بار  متوجه  دولــت   ۶۵ تا   ۵۵ سال های  طی  جمعیت  بــاالی 
سنگین جمعیت و نگران از تأمین نیازهای مختلف آن در 
کنترل  آتی شد و به فکر احیای سیاست قدیمی  سال های 

جمعیت افتاد.
در آبان سال ۶۸ یعنی ۴ ماه پس از سخنرانی رهبر انقالب 
جمعیت  هم  این  برابر  دو  می تواند  کشور  اینکه  به  نسبت 
ــاشــد، خــانــم نفیس صــدیــق، مــعــاون دبــیــرکــل و  داشــتــه ب
ایران  وارد  اجرای صندوق جمعیت سازمان ملل،  مدیرکل 
کنترل  سیاست های  دوبــارٔه  شروع  سفر  این  نتیجه  شدند. 
بود.  ایران  در  سخت گیرانه  و  جدی  خیلی  به طور  جمعیت 
کاهش باروری در نیمٔه دوم دهه ۶۰ و اوایل دهٔه  سرعت 
در  بــاروری  انقالب  تعبیر  که  بود  چشمگیر  بــه انــدازه ای   ۷۰

مورد آن مصداق پیدا می کند. تقریبًا اهداف مشخص شده 
کنترل جمعیت در سال 13۷1 محقق شده بود. تعداد  برای 
فرزندان خانوار از ۶ به ۴ نفر رسید در نتیجه انتظار می رفت 
سال  در  بااین حال  شــود.  متوقف  سیاست ها  ایــن  اجــرای 
این  مجلس  در  خــانــواده  تنظیم  قانون  تصویب  با   13۷۲
گذشته ادامه یافت و نتیجٔه  سیاست ها با شدت بیشتری از 

کاهش متولدین نیست. آن چیزی جز وضع امروز 
از ســـال ۸۲ بــه تــدریــج نــتــایــج ایـــن ســیــاســت آشــکــار شــد و 
جمعیت  افزایش  بــرای  دولــت  طــرف  از  ــادی  زی تالش های 
گــرفــت؛ ولــی بنا بــه دالیــلــی تــا بــه امـــروز نتیجه ای  ــورت  ص
حاصل نشده و روند کاهش در متولدین هر سال ادامه دارد.

ایــن  اجــــرای  اصــلــی  مسئولین 
سیاست در ایران

نهادها  کلیدی ترین  به عنوان  ــت  دول و  بهداشت  وزارت 
برعهده  را  سیاست  این  اجــرای  مسئولیت  کشور  سطح  در 

گرفتند.
انقالب  از  بعد  بــود.  بیشتر  بهداشت  وزارت  عملکرد  تأثیر 
در  درمانی  کز  مرا روستاها،  در  بهداشت  خانه های  تعداد 
کرد. بودجه  کادر پزشکی ایرانی افزایش پیدا  شهرها و تعداد 
ملل  سازمان  طرف  از  سیاست  این  داروهــای  از  بسیاری  و 

تأمین می شد.

تبریــز پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ثــارهللا  عاشــقان  هیئــت  ســوه 
ُ
ا نشــریه 

15 دوهفته نامه سیایس-مذهیب  |  اسفند  99    



در  درمــانــی  کــادر  با  صورت گرفته  مصاحبه های  اســاس  بر 
روانی  اول  وهلٔه  در  کار  می رسد  نظر  به  سال ها  این  طول 
پرستاران  طرف  از  خانواده ها  و  زنان  ساختن  متقاعد  بود. 
در  داروهــای ضــدبــارداری،  توزیع  و  تبلیغ  بعد  و  و پزشکان 
مواردی عقیم سازی بدون اطالع فرد و سقط جنین آموزش 
زنان و رایگان کردن اقدامات مربوط به جلوگیری از بارداری 
کادر درمانی را  کز درمانی با این وضع نمی توان تنها  در مرا
برای  که  بودند  افرادی  این ها  دانست. درهرصورت  مقصر 
کم  خدمت به مردم آموزش دیده بودند؛ ولی به علت جو حا
این  به نوعی  زمان  آن  در  مدیریتی  و  بهداشتی  سیستم  بر 
کنترل جمعیت مبنایی برای ارزشیابی و شایستگی  سیاست 
قابل درک  این  دیگر  اما  بود.  گرفته  قرار  درمانی  کادر  افراد 
که چرا بعد از توقف این سیاست همچنان برخی از  نیست 
اقدامات آن دوره متوقف نشده؛ مانند پخش دفترچه های 
گویا  کز آموزشی و... .  از مرا آموزشی ضدبارداری در بعضی 
به درستی نسبت به توقف اجرای این سیاست اطالع رسانی 

نشده است.
نقش دولت در اجرای این سیاست پایداری بیشتری دارد؛ 
سخت گیری  به منظور  قوانین  برخی  تصویب  و  پیشنهاد 
محروم سازی  و  زیاد  فرزند  دارای  خانواده های  مجازات  و 
از  استفاده  با  آموزشی  و  فرهنگی  کــار  رفاهی،  امکانات  از 
در  بهتر«  زندگی  کمتر،  »فــرزنــد  شعار  ترویج  مثاًل  رسانه ها 

برنامه های رسانٔه ملی،  سطح شهرها و تکرار مداوم آن در 
و  پرجمعیت  خــانــواده  ضد  محتوای  با  فیلم هایی  ساخت 
خانواده  تنظیم  کتاب  انتشار  خانواده هایی،  چنین  تحقیر 
دانشگاه ها  در  بحث  این  ح کردن  مطر دیگر،  عناوین  با  یا 
بــرای  همه  دولــت  اقــدامــات  کــه  مسئله  ایــن  قبول   . و... 
کمی سخت است؛ زیرا برای اولین بار بعد  کشور بوده  منافع 
که  شد  ح  مطر جمعیت  کنترل  بحث  این  زمانی  انقالب  از 
کشور به علت سیاست های اشتباه دولت وقت دچار بحران 
شدید مالی، تورم شدید و ناآرامی در برخی شهرها شده بود؛ 
که شدت تحریم ها همانند امروز  این مسئله در شرایطی بود 

نبود.
اتفاق  این  زمانی  تنها  افزایش جمعیت نیست.  نتیجه  فقر 
ایــن جمعیت وجــود  ــرای هــدایــت  ب بــرنــامــه ای  کــه  می افتد 
خود  اقدامات  تنها  ایــران  در  دولت ها  کثر  ا باشد.  نداشته 
یا  کردند  کوتاه مدت  تأثیر  با  کار  یک  انجام  به  معطوف  را 
کشورهایی همانند  کار نمایشی انجام دادند. در مقابل  تنها 
هند و چین با اصالح برخی از سیاست ها از این نیرو نهایت 
کشورمان  در  دولــت هــا  اقــدامــات  اغلب  بــردنــد.  را  استفاده 
به  فشار  افزایش  برای  بیشتر  زمانی  بازٔه خاص  به جز یک 
عدم  قانون  مثاًل  بــوده؛  جمعیت  کاهش  جهت  در  و  خانوار 

تعلق یارانه به نوزادان )هرچند در مجلس رد شد(.

وضعیت  بهبود  برای  ما  راهکار 
کاهش اثــرات درازمــدت این  و 

بحران در آینده
کلی  سیاست های  انقالب  رهبر   ،93 ســال  اردیبهشت  در 
وهلٔه  در  دانشجویان  ما  وظیفٔه  کــردنــد.  ابــالغ  را  جمعیت 
نخست تبدیل این سیاست ها به مطالبٔه عمومی و گسترش 

این موضوعات در بین مردم است.
می توان  عرصه  این  در  علمی  فعالیت  و  فرهنگی  اقدامات 
و  نشست ها  برگزاری  با  و  کرد  شروع  دانشگاه  از  را  کار  این 
افزایش  در  اساتید  و  دانشجویان  بین  در  گفتمان سازی 

کنیم. گرایش و تفکرات در این جهت تالش 
اقداماتی که دولت می تواند در این جهت انجام دهد: اعمال 
مــادران  از  حمایت  فــرزنــدآوری،  بــرای  حمایتی  برنامه های 
شاغل در زمان بارداری، اقدامات رسانه ای در عرصه ساخت 
برنامه هایی در رسانه ملی برای تبدیل فرزندآوری و داشتن 
رایگان  و  ملی  سطح  در  ارزش  یک  به منزلٔه  بــزرگ  خــانــوادٔه 
کردن هزینٔه بیمارستان برای زایمان، ممنوعیت سقط جنین 
و ممنوعیت فروش داروهای بــارداری، بومی سازی برخی از 
و  فرزندآوری  از  حمایت  عرصٔه  در  دیگر  کشورهای  اقدامات 

حمایت مالی از خانواده های پرجمعیت.
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آن  تأثیرات  و  جمعیت  عــرصــٔه  در  برنامه ریزی  و  مطالعه 
یک  با  بتوانیم  ما  چنانچه  است.  احساسی  مهم  بسیار  کار 
بــرای  کشور  در  را  تولد  خ  نــر کــارآمــد  اقـــدام  و  دقیق  برنامٔه 
سال های آینده افزایش دهیم، باز هم در سال 1۴۲۰ نیمی 
هزینه  یعنی  این  بــود.  خواهد  کهن سال  کشور  جمعیت  از 
زیادی بر دوش مردم و دولت برای نگهداری از سالمندان و 

تربیت نسل آینده تحمیل خواهد شد.
ــاره ای جز  ــ ــده چـ ــن ــران در آی ــح بــه مــنــظــور مــدیــریــت ایـــن ب
زمانی  بــازٔه  بــرای  هرچند  راه حــل  کردن  پیدا و  برنامه ریزی 

خاص نیست.

نتیجه گیری
در  جمعیت  کنترل  سیاست های  که  نتایجی  تمام  از  جدا 
کشور  ماهیت  با  اصاًل  سیاست ها  این  آیا  آورد،  بار  به  کشور 

ما سازگاری دارد؟
کیسینجر یکی  برای اولین بار این سیاست ها از طرف آقای 
این  ماهیتًا  شــد.  ح  طــر آمریکا  ارشــد  استراتژیست های  از 
کشورهای  بر  آمریکا  برتری  و  سلطه  حفظ  بــرای  سیاست 
تأثیرات  درازمــدت  در  سیاست ها  این  شده.  طراحی  جهان 
و  فرهنگی  سیاسی،  اقــتــصــادی،  در  ناخوشایندی  بسیار 
تفاوت هایی  هرچند  می آورند.  بار  به  گسترده ای  اجتماعی 

کشورها دارد ولی به طورکلی تأثیرات یکسانی دارد. در 
کنترل  مفاهیمی چون تنظیم خانواده، بهداشت باروری و 
جمعیت از طرف سازمان ملل تعریف شده و نحوی اجرای 
این سیاست ها نیز از طرف سازمان ملل بدون در نظرگیری 
بوده است.  کشورها  آداب و رســوم  و  اجتماعی  واقعیت های 
غرب  در  موجود  واقعیت  و  فرهنگ  اساس  بر  مفاهیم  این 
ما  کــشــور  ــرای  بـ نــمــی تــوانــد  دلــیــل  بــه همین  شــده  تنظیم 
جــهــان غرب  در  تــمــام مشکالت  بــاشــد.  داشــتــه  ــردی  ــارک ک
به دلیل روحیه فردگرایی و لذت جویی به افزایش جمعیت 
به  مشکالت  از  بسیاری  که  حالی  در  می شود  داده  نسبت 

دلیل افراط در آزادی بدون درنظرگرفتن اخالق است.
و  نشده  بــومــی ســازی  مفاهیم  ایــن  مــا  کشور  در  متأسفانه 
ک  اسفنا آمــار  مثاًل  می گیرد؛  نشئت  غرب  از  ما  منابع  تمام 
و  مقاربتی  بیماری های  گسترش  نوجوانان،  جنین  سقط 
حالی  در  می شود.  ح  مطر خــانــواده  تنظیم  بحث  در   HIV
کاماًل  فرهنگی  مسائل  به  توجه  با  غرب  در  مسائل  این  که 
ع چنین مسائلی با  عادی است. ولی در ایران احتمال وقو
توجه به فرهنگ بسیار پایین است. عاقبت اجرای چنین 
سیاست هایی با روش غرب نتیجه ای جز نابودی تدریجی 
نخواهد  آینده  نسل  و  خانواده  و  اقتصاد  فرهنگ،  اخالق، 
در  سیاست هایی  چنین  پیشبرد  بـــرای  هــمــواره  ــت.  داشـ
حمایتی  و  بشری  حقوق  ظاهری  درحال توسعه  کشورهای 

زنان  حقوق  از  حمایت  مثاًل  می دهند؛  سیاست ها  این  به 
زنان  آزادی  برای  سدی  خانواده  گویا  کار  و  تحصیل  برای 

کاماًل نادرست است. کشور ما  ع در  است. این موضو
ــران  کــه دولـــت ای ــروری اســت  ــر ایــن نکته ضـ در پــایــان ذک
کشور اسالمی باید زمینه رشد مردمش  به عنوان دولت یک 
برای  جمعیت  کنترل  سیاست  کند.  ایجاد  ابعاد  تمام  در 
زمان های خاصی با توجه به شرایط خاص باید اجرا شود؛ 
کشور در آینده و بعد از یک تحقیق  ولی متناسب با شرایط 
دقیق اجرا شود. در واقعیت اجرای چنین سیاستی در ایران 
برخوردار  ــادی  زی ظرفیت های  از  ایــران  بــود.  اشتباه  کاماًل 
کوته بینانه ای  سیاست  چنین  اعمال  به جای  باید  و  است 
و  برنامه ریزی  و  ساختاری  اصــالح  سیاست های  اجــرای  با 
را  استفاده  نهایت  بــزرگ  نعمت  ایــن  از  جهادی  مدیریت 
کشور تبدیل به یک قدرت جهانی در  می کردیم، در نهایت 
ابعاد مختلف می شد. ولی هنوز هم دیر نشده و ما می توانیم 
با اعمال برخی اصالحات و اجرای دستورات رهبری به این 

حد از رشد برسیم.

تبریــز پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ثــارهللا  عاشــقان  هیئــت  ســوه 
ُ
ا نشــریه 

17 دوهفته نامه سیایس-مذهیب  |  اسفند  99    



کلی تفریح در یک مرکز تفریحی در شمال  کنید بعد از  فرض 
کرده اید  که برای اولین بار به آن سفر  کاماًل غریبه  یک شهر 
کارت هتل  می خواهید به هتل محل اقامت خود برگردید. 
کرده و با ماشین  را از جیبتان در می آورید تا به آدرس نگاه 

شخصی خود به راه بیفتید.
که با نرم افزارهای  گوشی نسبتًا خوبی هم ندارید  متأسفانه 

مسیریابی بخواهید مسیرتان را بشناسید.
طبیعتًا اولین کاری که می کنید نام خیابان یا محله ای را که 
گاه می پرسید تا از او  هتل شما در آنجا قرار دارد، از نفری آ

مسیر و جهت حرکت خود را بشناسید.
در  هتل  که  می شوید  متوجه  نسبتًا  و  می پرسید  را  مسیر 
از  کلی  بــه صــورت  بــایــد  پــس  دارد.  قـــرار  شهر  جــنــوب غــرب 
سمت  بــه  ــد  ــ داری ــرار  قـ آنــجــا  در  االن  کــه  کــنــونــی  موقعیت 

جنوب شرقی خود بروید.
که در این جور مواقع فرقشان  می خواهم دو طیف از افرادی 

کنم. مشخص می شود را معرفی 
ــرا و آن یــکــی را هم  ــدف گ اســـم یــک طــیــف را مـــی گـــذارم ه

مسیرگرا.

حاال توضیح می دهم منظورم چیست... .
که به  طیف مسیرگرا تکیه و تمرکز خود را بیشتر به مسیری 
برایشان خیلی اهمیت دارد  و  آن ها معرفی شده می گذارند 
که به آن ها نشان  کنند  که درست از همان مسیری حرکت 
گر به هر دلیلی یک مسیر را اشتباهی رفتند آشفته  داده اند و ا
می شوند تا وقتی که به همان مسیر قبلی برگردند. این طیف 

از افراد معمواًل خیلی افراد منظمی هستند.
که عرض شد قرار بگیرند درست  این افراد وقتی در شرایطی 
طبق راهنمایی آن راهنما خیابان به خیابان پیش می روند 

تا باالخره به هتل برسند.
هدف  به  بیشتر  هدف گرا،  افــراد  یعنی  دیگر،  طیف  آن  اما 
خود فکر می کنند و نسبت به افراد مسیرگرا نسبت به راهی 
جهت  فقط  این ها  برای  دارند.  کمتری  توجه  می روند،  که 
حرکت مهم است؛ یعنی فقط می خواهند در »جهت« هدف 
که  کالفه می شوند  کنند و فقط زمانی آشفته و  خود حرکت 
که دارند تشخیص  را نسبت به هدفی  نتوانند جهت خود 
کدام مسیر را بروند زیاد  دهند. این افراد در انتخاب اینکه 
از  زیــاد  داریــم  انتظار  پس  نمی گیرند.  سخت  خودشان  به 

کمک نگیرند؛ چون تا حدودی می توانند  افراد راهنما هم 
مسیرگرا  افراد  )برعکس  کنند.  پیدا  را  خود  مسیر  خودشان 

کامل به افراد راهنما دارند( که وابستگی 
گروه بیشتر  کدام یک از این دو  گم شدن  به نظرتان احتمال 

است؟
گروه زودتر به هتل  کدام یک از این دو  و سؤال دوم اینکه 

می رسند؟
که پاسخ به این دو سؤال زیاد  کنید می بینید  کمی فکر  گر  ا
گروه مسیرگرا به این دلیل  هم راحت نیست. در سؤال اول 
گیر  را  خوبی  راهنماهای  شاید  که  دارند  گم شدن  احتمال 
مسیر  به  باال  از  گر  ا و  کنند  طی  اشتباهی  را  مسیر  و  نیاورند 
کنید ای بسا رفته رفته از هدف )در اینجا  حرکت آن ها دقت 
نیستند. درحالی که  اصاًل متوجه هم  و  هتل( دور می شوند 
گم شدن تقریبًا محال است چون  گروه دوم این مدل از  در 
گروه اهمیت بسیاری دارد و  توجه به جهت حرکت در این 
گم  را  جهت  گروه  این  که  دارد  وجود  کمی  خیلی  احتمال 
یک  اما  و  بروند  پیش  خود  هدف  خالف  جهت  در  و  کــرده 
گروه  گم شدن نسبت به  گروه دوم در  که  فرق خنده داری 

مسیــــــر

کدام یک به هدف خود می رسند ؟

گرایان هدفـــــــ

محمدحسینفالحی
دانشجوی پزشکی 
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که آن ها به احتمال زیاد تا نزدیکی های  اول دارند این است 
هتل خود پیش می روند؛ ولی احتمااًل در آنجا هی دور خود 
در  دیگر  )چون  کنند  پیدا  را  هتل  نمی توانند  و  می چرخند 
نزدیکی هتل جهت معنی نمی دهد و فقط باید مسیر دقیق 

کنید(. داشته باشید تا بتوانید هتل را پیدا 
پاسخ سؤال دوم هم زیاد مشخص نیست و معلوم نیست 
به  و  رهاشده  خود  خاص  چالش های  از  کدام یک  باالخره 

مقصد برسند.
گر بخواهیم یک حالت متعادل و ایدئال را در نظر بگیریم  ا
می کنیم،  انتخاب  خود  بــرای  را  هدفی  وقتی  که  است  این 
در  مسیر  انتهای  نزدیکی  تا  باید  را  حرکت  جهت  به  توجه 
اولویت قرار دهیم و در انتهای آن هم عالوه بر توجه به جهت 
گاه  آ راهنمای  یک  گفته های  طبق  دقیق  خیلی  باید  کلی 

پیش برویم تا ما را درست به آن هدفی که داریم، برساند.
که جهت حرکت را )به سمت  البته نقش آن راهنمای اول را 

گفته نباید غافل شویم. جنوب شرقی( به ما 
اخالقی  استفاده های  اتفاق  این  از  می خواهیم  اآلن  خب 

بکنیم.

استفادٔه اول
ــرای رســیــدن بــه هــدف اول بــایــد جهت حــرکــت خــود را  بـ
مشخص کنید تا به صورت کلی بدانید که باید در چه جهتی 
حرکت نمایید )بهتر است این جهت را از یک جای مطمئن 

کنید(. کسب 

استفادٔه دوم
بردارید؛  یادشده  جهت  آن  از  را  خودتان  توجه  نباید  هرگز 
کاًل سیستم جهت یابی  که لحظه ای غفلت ممکن است  چرا
خود  مقصد  به  هرگز  که  شود  باعث  و  به هم ریخته  را  شما 

نرسید.

استفادٔه سوم
)که  را  اولــی  راهنمای  آن  گفته های  نباید  حرکت  دراثنای 
فراموش  بــود(  داده  شما  به  را  حرکت  اولیٔه  مسیر  و  جهت 
مسیر  نزدیک ترین  زیاد  به احتمال  راهنما  آن  که  چرا کنید؛ 

او  بــه  توجه  ــدون  ب گــر  ا و  اســت  ــرده  ک ــرای شما معرفی  ب را 
در  را  یک ساعته  مسیر  است  ممکن  بروید،  پیش  بخواهید 
راه  میان  در  گر  ا البته  که  نمایید  طی  ساعت  چندین  طی 

خسته یا ناامید نشوید.

استفادٔه چهارم
دقیق  راهنمای  یک  به  مبرم  نیاز  خــود  هــدف  نزدیکی  در 
که  چرا مسیرگرا  چه  و  باشید  هدف گرایی  انسان  چه  داریــد 
ولی  بروید؛  پیش  خود  هدف  نزدیکی های  تا  است  ممکن 

کنید. به دلیل ظرافت های پایانی نتوانید راه خود را پیدا 

به  دیگری  استفاده های  هم  یا  باشید  داشته  نقدی  گــر  ا
ذهنتان برسد حتمًا ما راهم مطلع نمایید.
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