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شماره بیستم - مهر 1400

ــالگرد  ــن س ــیده و دومی ــاه ۱۴۰۰ فرارس مهرم
ــت.  ــه اس ــماره چرخ ــتین ش ــار نخس انتش

ــی ماهنامــه  چرخــه خواهــد  ایــن شــماره پایان
بــود. پایانــی اســت بــر دو ســال فعالیــت مــا در 
عرصــه ی نشــریات دانشــجویی. هرچنــد بــه زبان 
ــن  ــن ای ــت ولیک ــر اس ــر دلگی ــن خب آوردن ای
پایــان گــروه چرخــه نیســت و امیــد داریــم تــا 
ــره ای  ــمگیرتر در عص ــتی چش ــه زودی بازگش ب

ــم. دیگــر را اعــام نمایی
گــروه چرخــه از ســال ۱3۹۷ آغــاز بــه کار کــرد 
و در ایــن مســیر دوســاله، بســیاری بــه چرخه ی 
کوچــک مــا پیوســتند و نشــان دادنــد کــه یــک 
ــد  گــروه فرهنگــی کوچــک دانشــجویی می توان

تــا چــه انــدازه موثــر و روشــنگر باشــد.
هرچنــد انــدک انــدک جایــگاه نشــریات در 
میــان انبــوه ابزارهــای ارتبــاط جمعــی، کمر نــگ 
شــده اســت، امــا قلــب  تپنــده ی یــک دانشــگاه 
به دانشــجویان آن اســت و نشــریات دانشــجویی 
ــال  ــجو از انفع ــه دانش ــت ک ــی اس ــان جای هم
خــروج می کنــد و بــا قلــم خــود چرخــه ی 

ــت درآورد. ــه حرک ــگاه را ب ــاکن دانش س
صمیمانــه از همــه عزیــزان نگارنــده و خواننــده 
ایــن راه بــا مــا همراهــی کردنــد  کــه در 
ــیم. ــعل راه باش ــه مش ــد ک ــگزاریم. باش سپاس

- گروه فرهنگی-اجتماعی چرخه

بــــــسـم
 الــلــــــه
 الرحــمن
الرحـــیم
بنام پروردگار ایرانزمین

ــده ام ــن پراکن ــخن م ــِم س ــه تخ ــده ام / ک ــن زن ــه م ــرم ک ــس نمی از آن پ
هــر آن کــس کــه دارد ُهــش و رای و دیــن / پــس از مــرگ بــر مــن کنــد آفریــن
فردوسی بزرگ



پیشــرفت های  مــدرن،  زندگــی 
انســان ها  بــرای  مناســبی  بســیار 
داشــته اســت. از جملــه می تــوان بــه 
انســان ها،  افزایــش متوســط ســن 
ــد شــده،  ــده متول تعــداد کــودکان زن
و  بهداشــتی  عظیــم  پیشــرفت های 
ــردی و  ــریع و کارب ــل س ــل و نق حم
همچنیــن زندگــی در محیطهایــی کــه 
خطرهــای بســیار کم تــری نســبت بــه 
ــین  ــان های پیش ــی انس ــل زندگ مح
دارنــد اشــاره نمــود. امــا ایــن نگاهــی 
بســیار تــک بعــدی اســت کــه مــا را 

ــه  ــاند ک ــن رس ــه ای ــت ب ــن اس ممک
ــدرن، ســعادتمند  انســان در وضــع م

شــده اســت. 
ایــن ســبک زندگــی نگرانی هــای 
بــار  بــه  آدمــی  بــرای  فراوانــی 
بهداشــتی  پیشــرفت های  مــی آورد. 
ــبک  ــن س ــا ای ــد ام ــه فراوانن ــر چ گ
ــد  ــب درآم ــرای کس ــه ب ــی ک زندگ
بنشــینیم  میــز  پشــت  مجبوریــم 
ــی  ــیر کل ــا س ــگ ب ــا هماهن ــا واقع آی
ــدن  ــن ب ــا ای ــت؟ اص ــان اس تکاملم
بــرای ایــن ســاخته شــده کــه هشــت 

غذایــی  مــواد  بنشــیند؟  ســاعت 
مصــرف  شــده،  فــرآوری  مصرفــی 
ــز  ــود نی ــت ف ــکر و فس ــه ش ــی روی ب
بــا ایــن فرآینــد هماهنــگ شــده 
ــایند  ــدان خوش ــه چن ــده ای ن ــا آین ت
بــرای انســان های مــدرن رقــم بزنــد.
ــواره  ــی هم ــای طبیع ــون فضاه اکن
انســان ها  تــا  مــی رود  بیــن  از 
آن  از  کــه  نامتجانــس  صنایــع 
ســرمایه های  کســب  جــز  هدفــی 
ــد.  ــترس دهن ــد را گس ــتر ندارن بیش
ــوی  ــه س ــدی ب ــه دی ــان هایی ک انس

   علی نظری حقیقی

-
استیو کاتس

   پردیس فارابی دانشگاه تهران
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ــر از آن  ــی بعدت ــا حت ــال ی ــد س ص
ندارنــد و بــا گفتــن عباراتــی چــون:» 
بــه مــا نمی رســد.« تفکــری ســطحی 
ــت  ــه در اکثری ــد ک ــان می نماین را عی
ــد از  ــه می توان ــن البت ــود دارد. ای وج
ــه  ــد ک ــده باش ــی ش ــگاه ناش ــن ن ای
قائــل بــر آن اســت کــه انســان بــرای 
غلبــه بــه طبیعــت آمــده و دیگــر 
حیــات  بــرای  حقــی  موجــودات 
در آن ندارنــد. ایــن مســئله البتــه 
ــه در  ــت ک ــزی اس ــد چی ــد درص ص
ــتقیم  ــورت مس ــه ص ــی ب ــفه غرب فلس
ــگاه  ــا ن ــا ب ــوده ام ــاره نم ــه آن اش ب
ــز  ــامی نی ــورهای اس ــخ کش ــه تاری ب
افتخــار  و  غلبــه  ایــن  می تــوان 
ــب  ــود. تخری ــاهده نم ــه آن را مش ب
ــان  ــش جه ــن دو بخ ــت در ای طبیع
ــته های  ــترده در گذش ــی گس در غالب
ــود. ــه ب ــکل گرفت ــک ش دور و نزدی

مــا  کــه  نمــود  فرامــوش  نبایــد 
طبیعــت  ایــن  از  بخشــی  نیــز 

ســپس  هســتند.  مــدرن  فکــر  از 
ــده  ــاره ش ــت اش ــه دوری از طبیع ب
ــن  ــنده، بزرگتری ــر نویس ــه نظ ــه ب ک
هیــچ  اســت.  مذکــور  مصایــب 
ــرای انســان  فاکتــی باالتــر از ایــن ب
ــه  مــدرن نبــوده جــز ایــن مــورد و ب
ــدرن  ــه انســان م ســبب آن اســت ک
ســایر مســائل را تحمــل می کنــد. 
مقالــه  آغــاز  مثال هــای  آن  حتــی 
دوری  همیــن  راســتای  در  نیــز 
ــز  ــه نی ــش دوم مقال ــد. در بخ بوده ان
بــه معضــل پورنوگرافــی اشــاره شــده 
کــه در واقــع خــود در طــول همیــن 
ــه  ــت ک ــزی اس ــا از آن چی دوری م
در طبیعــت مــا بــرای ارضــای غریــزه 
ــود. بررســی می شــود  ــر شــده ب تقدی
ــا ســیطره  ــه پورنوگرافــی ب کــه چگون
ــدری،  ــون مخ ــزه همچ ــن غری ــر ای ب
انســان را بســیار از سرشــت راســتین 
خــود، دور می کنــد و همچنیــن از 
ــود ــت دور می ش ــی طبیع ــیر کل مس

در  شــاید  غلبــه  ایــن  و  هســتیم 
عاملــی  و  باشــد  راحــت  مقطعــی 
آیــد  نظــر  در  پیشــرفتمان  بــرای 
ــه  ــم ک ــان می فهمی ــذر زم ــا گ ــا ب ام
ــا  ــود م ــت خ ــا طبیع ــئله ب ــن مس ای
بــا  ســازگار نمی باشــد. مــا خــود 
ــا  ــم ام ــازگار بوده ای ــت س ــن طبیع ای
اکنــون کمــر بــر تخریــب بخش هــای 
بســته ایم. طبیعــت  آن  از  عظیمــی 
او  خــود  راه  داده  نشــان  همــواره 
ــی  ــود تغییرات ــز خ ــت و او نی جداس
ــی  ــر نوع ــه ه ــه ب ــد ک ــام می ده انج
ــه  ــر آن غلب ــا ب ــم کام ــا نمی توانی م
ــا  کنیــم. تنهــا راه مــا تطابــق خــود ب

ــت. ــوده اس آن ب
مصایــب  مقالــه  ایــن  ادامــه  در 
از زندگــی مــدرن بررســی  ناشــی 
چــون  مســائلی  ابتدائــا  می شــوند. 
ــرا،  ــه ی فردگ ــاالری، جامع شایسته س
رمانتیســم  و  رســانه  کمال گرایــی، 
ــی  ــتر ناش ــه بیش ــده اند ک ــی ش بررس

-
4استیو کاتس



.
*شایسته ساالری:

امــروزه همــواره بــه ایــن مســئله 
کســی  اگــر  کــه  می شــود  اشــاره 
ــرژی انجــام کاری را داشــته  ــوان و ان ت
ــد  ــه آن برس ــه ب ــت ک ــد، آزاد اس باش
و اگــر نتوانــد بــه آن برســد تمــام 
ــه  ــأت می گرفت ــود او نش ــی از خ ناکام
ــه جایگاهــی واال  ــرادی کــه ب اســت. اف
ــد  رســیده اند، همــگان الیــق آن بوده ان
ــق  ــز الی ــان نی ــتان آن ــه فرودس و هم
بدبختی هایــی هســتند کــه نصیبشــان 
شــده اســت. ســاختار جهــان امــروزی 
ــه  ــد ک ــا می کن ــما الق ــه ش ــه ب اینگون
ــید  ــاال رس ــی ب ــه جایگاه ــه ب ــر ک ه
ــته اید  ــه آن را خواس ــما ک ــیار از ش بس
ــر  ــد، برت ــاکام مانده ای ــن بیــن ن و در ای
ــرای  ــچ اســتحقاقی ب ــوده و شــما هی ب
کســب آن جایــگاه، نداشــته و نداریــد.
در صورتــی کــه همگــی می دانیــم 
کــه شــانس نیــز رکنــی مهم در کســب 
ــوده اســت.  ــن دســت از جایگاه هــا ب ای
ــانی  ــا کس ــد ی ــراد ثروتمن ــه اف همیش
باالیــی  سیاســی  جایگاه هــای  کــه 
ــد، گفته انــد کــه شــانس اهمیتــی  دارن
ــا  ــا ب ــه تنه ــم ک ــا بوده ای ــته و م نداش
ــته های  ــه خواس ــه هم ــود ب ــاش خ ت
پوشــانده اند.  عمــل  جامــه ی  خــود 
تاریــخ  در  هرگــز  جمــات  ایــن 
نداده انــد.  نشــان  را  خــود  جهــان 
چــه بســیار انســان هایی کــه وقــت 

ــت  ــرای موفقی ــیاری را ب ــاش بس و ت
نهایتــاً  و  کردنــد  صــرف  کاری  در 
چیــزی بــه دســت نیاوردنــد. شکســت 
همــواره بخشــی از زندگــی بشــری 
بــوده. قصه هــا ی راه هــای دشــواری 
کــه بســیاری از جان هــای جــوان و 
ــدم گذاشــتند و در  ــان ق ــد در آن پرامی
ــد، بســیارند. شــما  ــاکام ماندن نهایــت ن
ــخ  ــی در تاری ــروز و حت ــای ام در دنی
ــا  ــن ناکامی ه ــخ ای ــتان تل ــان داس جه
ــاره ناپلئــون  را نمی شــنوید. بســیار درب
در جهــان پیــش از جهــان مــدرن 
می شــنویم و او را فــردی می بینیــم 
ــر  ــت شکســت خــورده. ه ــه در نهای ک
ــر  ــیاری س ــان بس ــز در می ــد او نی چن
بــرآورد کــه تقریبــاً غیرممکــن بــه 
ــه  ــه ب ــن طبق ــه ای ــید ک ــر می رس نظ
ــی  ــه نوع ــند و ب ــد برس ــی بلن جایگاه
ــر  ــاوه ب ــیر او ع ــز در مس ــانس نی ش
هــوش و تاشــش نیــز مؤثر بود. انســان 
امــروزی ایــن مســئله را فرامــوش کرده: 
ــود  ــای خ ــه آرمان ه ــه ب ــرادی ک »اف
ــتند  ــوزی هس ــق دلس ــیده اند الی نرس

ــر.« ــه تحقی ن
چــون  جوامعــی  در  مــورد  ایــن 
بــه  دارد.  وجــود  امــروزی  ایــران 
ســادگی می بینیــم کــه آنــان کــه 
کــه  شــده اند  زاده  خانــواده ای  در 
ــی  ــه راحت ــاص دارد ب ــغلی خ ــدر ش پ
ــاش  ــه ت ــایرین ک ــرای س ــه را ب عرص
خــود را تمامــاً در ایــن عرصــه مبــذول 
می دارنــد تنــگ می کننــد. مثــًا در 

مشــاغلی چــون وکالــت کــه می بینیــم 
بــه چــه صــورت حضــور فــرد در میــان 
خانــواده ای کــه در این شــغل هســتند، 
ــان  ــش رویش ــیار پی ــی بس فرصت های
ــر  ــخصی دیگ ــی ش ــرد ول ــرا می گی ق
بــه ســبب عــدم وجــود آشــنا عمــًا در 
ــتغال  ــرای اش ــی ب ــل راه دوران تحصی
ــدود  ــط مح ــه فق ــن البت ــد. ای نمی یاب
ــه در  ــد البت ــت و ص ــت نیس ــه وکال ب
ســایر مشــاغل نیــز وجــود دارد. حتــی 
ــل  ــتا عم ــن راس ــز در ای ــهمیه ها نی س
ــما  ــائل ش ــنخ مس ــن س ــد. ای می کنن
را بــه ایــن مي رســاند کــه گویــي 
کشــورتان، هیــچ نیــازي بــه شــما ندارد 
ــدي اي  ــد داشــت. ناامی ــز نخواه و هرگ
کــه فراموشــي آن بســیار دشــوار اســت. 
ــم  ــه مي بینی ــه اي ک ــم در جامع آن ه
ــه  ــت ک ــاص اس ــوارد خ ــتغال در م اش
ــد  ــه موفقیــت مي شــود و نبای منجــر ب
ــی  ــت در کارهای ــاص موفقی ــوارد خ م
ــه  ــده را ب ــده ش ــر دی ــب کم ت ــه مرات ب

ــم. ــم دهی ــه، تعمی کل جامع

*جامعه ي فردگرا:
ــورد پیشــین  ــه م ــورد در ادام ــن م ای
ــه ی  ــز جامع ــا نی ــد. اینج ــز می باش نی
فردگــرا بــه همــگان اینگونــه می گویــد 
همــه  موفقیت هایــش  و  فــرد  کــه 
چیــزی اســت کــه بــه آن بایــد توجــه 
شــود. همــگان یــک سرنوشــت ویــژه ای 
دارنــد کــه در آن بهتریــن خواهنــد 
ــدارد  ــی ن ــچ اهمیت ــه هی ــود. جامع ب

بخش نخست: در شناخت دشواری ها
 در زیر مصائبی که از منظر نویســنده در زندگی مدرن وجود دارند مورد بررســی هســتند.
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ــق  ــد موف ــه بای ــت ک ــرد اس ــط ف و فق
ــرد.  ــان آن را در دســت گی شــود و عن
ایــن چیــزی اســت کــه مــردم جهــان 
ــه آن  ــد و نتیج ــا آن درگیرن ــروز ب ام
ــزی جــز شکســت  ــرای بســیاری چی ب
ــیاری را  ــا بس ــه نهایت ــود ک ــد ب نخواه
ــه  ــزی ک ــا چی ــازد. تنه ــرده می س افس
ــل  ــت ح ــن اس ــئله را ممک ــن مس ای
ــره و  ــی روزم ــه زندگ ــت ب ــد، رضای کن
لــذت بــردن از همراهــی بــا آن اســت. 
چــه بســا ایــن وقایــع هــر روزه و 
رضایــت بــه اتفاقــات و زیبایی هــا و 
ــود  ــان خ ــه هم نوع ــه ب ــی ک کمک های
باشــد  دلنشــین  بســیار  می کنیــم 
و انســانی آرام تــر و شــاداب تر از مــا 
ــد  ــز می توان ــادی نی ــی ع بســازد. زندگ

ــاند.  ــبختی برس ــه خوش ــا را ب م

*رمانتیسم:
بنــا بــر ایــن دیــد در رمانتیســم، کــه 
یــک فــرد در ایــن جهــان هســت کــه 
ــاخت.  ــد س ــبخت خواهن ــا را خوش م
امــروزی  روابــط  کــه  حالــی  در 
بســیار دورتــر از ایــن فــرض هســتند. 
ــوان  ــختی می ت ــه س ــه ب ــی ک روابط
ــم  ــرادی را می بینی ــود. اف ــل نم تحم
کــه تعــدادی بــارزه شــخصیتی مثبــت 
دارنــد کــه بــرای مــا دلپذیر هســتند و 
بارزه هــای منفــی بســیاری دارنــد کــه 
نهایتــا بــرای آن چنــد ویژگــی مثبــت 
تحملشــان می کنیــم. ایــن اســت کــه 
نهایتــا چیــزی جز ســرخوردگی نصیب 

مــا نخواهــد شــد و بــا آن پایه فلســفی 
ــم و  ــای آن پیــش رفته ای ــر مبن ــه ب ک
اینگونــه گفته انــد کــه غایــت زندگــی 
ــن  ــت، چونی ــن اس ــرد ای ــی ف عاطف
بیــش  فاجعــه ای  یــک  رابطــه ای 
نیســت. تنهــا راه درمــان ایــن مشــکل 
ایــن اســت کــه بفهمیــم ایــن حــرف 

ــی بیــش نیســت. رویای

*رسانه:
دربــاره رســانه هــر چــه بگوییــم 
ــی  ــم زندگ ــش اعظ ــم. بخ ــم گفتی ک
همــه ی  می ســازد.  رســانه  را  مــا 
و  هجمه هــا  جهت گیری هــا، 
ــانه  ــا از رس ــای م ــیاری از بحث ه بس
ــان  ــا کتم ــت. مطمئن ــده اس ــاز ش آغ

6 یکشنبه در جزیره گراند ژات
ژرژ سورا



انســان  آگاه ســازی  در  آن  نقــش 
مــدرن، امــری غیرعقانــی اســت. 
ــا آگاه ســازی  ــن رســانه ها صرف ــا ای ام
انجــام نداده انــد. آنهــا همــواره در 
ــما  ــن ش ــه ذه ــی ب ــدد جهت بخش ص
ــان  ــا نش ــد ب ــاش کرده ان ــد. ت بوده ان
حساســیت برانگیزتر  آنچــه  دادن 
بــه ســوی  را  اســت، شــما  بــوده 
ــات  ــام التهاب ــد. تم ــب کنن ــود جل خ
ــن  ــه ای ــی ب ــه نوع ــود در آن ب موج
ــم  ــز نمیخواه ــد. هرگ ــانه مربوطن رس
در راســتای حرف هــای آنــان کــه 
ــوب  ــیار خ ــاع را بس ــد اوض می خواهن
ــه  ــزی گفت ــد چی ــوه دهن ــی جل و عال
ــن اســت کــه  ــب ای باشــم. تنهــا مطل
ــنخ  ــی از س ــام اعمال ــا انج ــانه ها ب رس

و  چالــش  ایجــاد  هشتگ ســازی، 
کارهایــی از ایــن قبیــل، ذهــن انســان 

را بــه بیراهــه می کشــانند.
ــی  ــانه های جنجال ــن رس ــاً همی صرف
جلــب  را  توجــه  کــه  بوده انــد 
حــل  کــه  رســانه هایی  کرده انــد. 
مســائل بشــری را بیــان نموده انــد یــا 
ــان  ــت را نش ــی از طبیع ــش زیبای بخ
ــرار  ــه ق ــورد توج ــر م ــد، کمت داده ان
می گیرنــد. در حالــی کــه همیــن 
ــه پیشــرفت  ــه ب ــانه ها هســتند ک رس

بشــریت کمــک می کننــد.

*کمال گرایی:
جامعــه مــدرن بــه مــا اینگونــه القــا 
ــگاه  ــادی، جای ــی ع ــه زندگ ــرده ک ک
برتریــن  آنچــه  خواســتن  عــادی، 

ــی  ــی عال ــتن بدن ــا نداش ــت، ی نیس
ــم و  ــا داری ــه م ــت ک ــکاتی اس مش
نمی تــوان آن را توجیــه نمــود. در 
حالــی کــه می دانیــم در طبیعــت 
بــا ضعــف و  موجــودات مختلفــی 
دارنــد.  وجــود  خــاص  نقص هــای 
بطــن هیــچ موجــودی  کمــال در 
نیســت و آنــان کــه در عالی تریــن 
مرتبــه خــود را نشــان می دهنــد نیــز 
ضعف هــای خــاص خــود را دارنــد.

*دوری از طبیعت:
ــت،  ــه گرف ــت ریش ــی از طبیع آدم
ســالیان درازی تــا قبــل از پیشــرفت 
ــال  ــزار س ــاً ده ه ــه تقریب ــدن ک تم
رســید  مرحلــه  ایــن  بــه  پیــش 

الیک
مستر ثومز )دیگو دال پوستا(
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نیــز انســان تمایلــش بــه تأمیــن 
ــود. وارد  زندگــی خــود از طبیعــت ب
تئوری هایــی کــه از نظــر علمــی 
نمی شــوم  دارنــد  تأمــل  جــای 
ــدای کار  ــه ابت ــت ک ــد دانس ــا بای ام
انســان ها هیــچ توانــی بــر غلبــه 
ــت و در  ــودات نداش ــایر موج ــر س ب
گــذر زمــان بــا ابزارســازی و تشــکیل 
ــودات  ــر موج ــت ب ــات توانس اجتماع
دیگــر غلبــه یابــد. ایــن غلبــه البتــه 
بــر بخشــی از موجــودات شــکل 
ــه  ــود ک ــتا نب ــن راس ــت و در ای گرف
ــت را  ــی طبیع ــأهای حیات کل منش
ــن  ــرار دهــد. ای ــار انســان ق در اختی
رویــه تعامــل انســان بــود بــا طبیعت. 
بعدتــر کــه تمدن های بشــری شــکل 

گرفتنــد، شهرنشــینی نیــز آغــاز شــد 
ــود،  ــور ب ــرای آن انســان مجب ــه ب ک
ــر  ــداری تغیی ــی را مق ــت طبیع باف
ــز آن  ــرات نی ــن تغیی ــا ای ــد ام ده
چنــان اساســی نبودنــد. در ایــن 
ــول  ــاکان در ط ــان ها کم دوران انس
بازمی گشــتند.  طبیعــت  بــه  روز 
تمدن هــا،  آن  ادیــان  از  بســیاری 
کــه  بودنــد  طبیعــی  دین هایــی 
در  را  خــود  نیــز  آنــان  خدایــان 
طبیعــت می زیســتند یــا خــود آنــان 
بــا محیــط طبیعــی وحــدت داشــتند 
ــا در  ــد. ام ــی از آن بودن ــا بخش و ی
ــن از  ــی دی ــا جدای ــان و ب ــذر زم گ
طبیعــت، دیــد الهــی بــه طبیعــت از 
ــزاری  بیــن رفــت و صرفــاً آن نیــز اب

بــرای پیشــرفت آدمــی بــه نظــر آمد. 
همیــن بود کــه در گذر زمان، انســان 
صرفــاً ایــن ابــزار را بــه کار می بــرد و 
ــر  ــر ب ــًا کم ــی شــدن عم ــا صنعت ب
ــت  ــاد. طبیع ــل آن نه ــرل کام کنت
امــا رام ناشــدنی اســت و نشــان داده 
ــا  ــد خــود را ب انســان اســت کــه بای
آن تطبیــق دهــد. این دوری جســتن 
ــان  ــا انس ــه تنه ــادری، ن از زادگاه م
دور  بیماری هــا  و  آلودگی هــا  از  را 
ننمــوده، بلکــه روح و روان انســان 
مــدرن، همــواره ایــن خــأ را حتــی 
در صــورت کتمــان، حــس می کنــد. 
ــزان  ــه می ــه چ ــم ک ــیار دیده ای بس
ایــن  توانســته  طبیعت گــردی 
دنیــای  اســترس های  و  آســیب ها 

ــد. ــش ده ــدرن را کاه م
رویــه ی نادرســت تعامــل آدمــی بــا 
ــه نظــر تــا زمانــی  طبیعــت، البتــه ب
ــرای  ــزرگ ب ــه ای بســیار ب ــه فاجع ک
آدمــی رخ ندهــد قابــل درک نخواهد 
گریبان گیــر  البتــه  بــود. مشــکل 
طبیعــت نخواهــد شــد، بلکــه آدمــی 
ــال  ــت اعم ــن دس ــا ای ــه ب ــت ک اس
ــت  ــد و طبیع ــود می کن ــود را ناب خ
ــه  ــور ک ــی، همانط ــد از مدت ــز بع نی
بارهــا خــود را بازســازی کــرده، ایــن 
بــار نیــز همــان کار را خواهــد کــرد.

تــا اینجا آن چه الزم بــود از مصائب 
زندگــی مــدرن بررســی شــد. امــا در 
ــه  ــد را ک ــی جدی ــد ماهیت ــه بای ادام
ــت  ــان دوری از طبیع ــول هم در ط
ــرار  ــورد واکاوی ق ایجــاد می شــود م
داد. ایــن مســئله، در زندگــی انســان 
مــدرن، او را از سرشــت واقعــي خــود 

دور نمــوده اســت.

برادوی، من اومدم
ِهِلن خوری نصیف



اســت  مســئله ای  پورنوگرافــی   
کــه بایــد فــرای نظریــات ناظــر بــه 
ــه  مباحــث دینــی و ســرمایه داری ب
ــه  ــردن بحــث ب ــا ب آن پرداخــت.  ب
ــت  ــا از اهمی ــا، تنه ــن بازخوانی ه ای
آن کاســته می شــود و نتیجــه ای 
حاصــل  غیرعملــی  و  ناکارآمــد 
ــر  ــگاه مــا، بیش ت می شــود. شــیوه ن
ناظــر بــه اثرات مغــزی ثابت شــده ای 
اســت کــه نــه تنهــا در انســان بلکــه 
ــون  ــابه، همچ ــای مش ــایر مغزه س
مغــز مــوش نیــز ثابــت شــده اســت. 
پــورن  بایــد دیــد کــه چگونــه 
اعتیــادآور اســت. در واقــع، ایــن 
ــه ی  ــه هم ــه چگون ــم ک را می بینی
ایــن  در  می تواننــد  پســتانداران 

ــوند. ــر ش ــئله درگی مس
ذهــن مــا صدهــزار ســال اســت کــه 
تکاملــی نداشــته اســت. یعنــی فرقــی 
خــود  پوســتین پوش  نیــاکان  بــا 
کــه در آن روزگار بــه جانــوران بــا 

ــد  ــه می کردن ــنگی حمل ــای س نیزه ه
ــم  ــد، نداری و در غــار زندگــی می کردن
ــه  ــت ک ــان اس ــاً هم ــا عین ــز م و غرائ
بــوده. بســیاری از ابعــاد ایــن زندگــی 
مثــل زندگــی در ایــن شــکل منــازل، 
ــرای  ــوز ب ــزی هن ــت می ــاغل پش مش
ــد. در  ــا نیفتاده ان ــتی ج ــه درس آن ب
ــتن در  ــا نشس ــی ب ــن آدم ــع ذه واق
ــی  ــا ذهن ــه این ه ــش از هم ــار آت کن
ســازگارتر دارد. مثــًا مغــز مــا توســط 
راحتــی  بــه  پرکالــری  غذاهــای 
ــن  ــته ای ــود. در گذش ــک می ش تحری
انســانی  بــود کــه  بســیار ســخت 
بــه غــذای پرکالــری دســت یابــد 
و در راســتای بــه دســت آوردن آن، 
ــدی ســخت و طاقت فرســا طــی  فراین
انــواع  بــا  شــما  اکنــون  می کــرد. 
ــرآوری  ــای ف ــا و غذاه کربوهیدرات ه
شــده، می توانیــد زندگــی خــود را 
بگذرانیــد و مغــز شــما نیــز بــه راحتــی 
ــود،  ــک می ش ــا تحری ــن غذاه ــا ای ب
ــن  ــوردن چنی ــه خ ــل آن ب ــون می چ
ــل  ــاً مث ــری اســت، دقیق ــذای پرکال غ
پــورن فراینــدی کــه در مشــاهده 
پــورن رخ می دهــد! مغــز مــا، مــا 
را بــه ایــن هدایــت می کنــد کــه 
بــرای  از تمــام فرصت هــا  همــواره 
بــه دســت آوردن آنچــه تحریکــش 

می کنــد را بــکار ببــرد.
مــورد دیگــر عاقــه طبیعی انســان 
بــه افزایــش نســل خــود اســت. 

ــان  ــرای انس ــی ب ــز اولویت ــن نی ای
ــه در  ــوده ک ــل ب ــال قب صدهزارس
ــریک های  ــود ش ــد ب ــه، بعی آن زمان
بــه  تــا  بیابــد  زیــادی  جنســی 
ایــن مهــم دســت یابــد. پــورن، 
ــدد و  ــرادی متع ــان دادن اف ــا نش ب
گوناگــون، بــرای ایــن ذهن هــای 
آدمیــان بســیار تحریک کننــده و 
انســان های  اســت.  برانگیزاننــده 
راحتــی می تواننــد  بــه  امــروزی 
و  افــراد  ایــن  از  زیــادی  تعــداد 
ــورات  ــی )در تص ــریک های جنس ش
ــاهده  ــی مش ــود( را در پورنوگراف خ
انســان  آن  کــه  چیــزی  کننــد 
نخســتین شــاید در کل زندگــی 
خــود تصــورش را هــم نمی توانســت 

ــد.  بکن
بــه آزمایــش زیریــن توجــه کنیــد 
اعتیــاد  چگونگــی  مســئله  تــا 

مشــخص شــود:
قفســی  در  را  نــر  مــوش  یــک 
کــه  مــاده  موشــی  آن  در  کــه 
اســت،  جفت گیــری  آمــاده ی 
مــوش  ایــن  می دهنــد،  قــرار 
ــا  ــت ب ــن اس ــه ممک ــی ک ــا جای ت
مــاده جفت گیــری می کنــد و تــا 
ــن  ــه ای ــه خســته شــود ب ــی ک جای
کار ادامــه می دهــد و در پایــان از 
ــا  ــر ب ــاده خســته می شــود و دیگ م

پورنوگرافی دوم:  بخش 
 بخــش دوم بــه بررســي پورنوگرافــی و چگونگــی ســو اســتفاده ی آن از غریــزه ی آدمــی بــرای جدایــی کامــل او از راه 

طبیعــی ارضــای نیــاز جنســیش، اختصــاص دادم.
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او جفت گیــری نمی کنــد. دوبــاره 
ــاده ی نخســت،  ــوش م ــه جــای م ب
مــاده ی دیگــری می گذارنــد کــه 
ایــن باعــث می شــود تــا مــوش نــر، 
ــوش  ــا م ــا ب ــد ت ــاش کن ــاره ت دوب
کنــد.  جفت گیــری  نیــز  جدیــد 
مجــدداً مــوش نــر عاقــه خــود را از 
دســت می دهــد و ایــن فراینــد را بــا 
موش هــای مــاده دیگــری تکــرار 
ــه  ــی ادام ــا جای ــن ت ــد و ای می کن
می یابــد کــه مــوش نــر از ایــن 
مســئله و فرســایش ناشــی از آن 
ــی  ــود و حت ــه  شــدت خســته ش ب
ــرد.  ــت بمی ــت در نهای ــن اس ممک
ایــن مــورد در تمــام پســتانداران و 
ــز صــورت  ــان نی ــاده ی آن ــس م جن
از  بخشــی  واقــع  در  می گیــرد. 
ژنتیــک پســتانداران اســت. ایــن 
نیــز  پــورن  بــه  معتــاد  دربــاره 
ــد  ــاش می کن ــت. او ت ــادق اس ص

همــان  شــبیه  کاری  دقیقــا  تــا 
ــور  ــه ط ــم ب ــت ک ــر، دس ــوش ن م
ــد  ــه مانن ــد و ب ــرار کن ــازی تک مج

همــان، تغییــر رونــد می دهــد.
یــا در مــورد میمون هــا نیــز فراینــدی 
ــام  ــی انج ــاهده پورنوگراف ــابه مش مش
ــون  ــرای میم ــمندان ب ــود. دانش می ش
ــه او  ــد ک ــاد می کنن ــی ایج ــر الگوی ن
مجبــور شــود بــرای مشــاهده ی انــدام 
میمــون مــاده، آبمیــوه ی شــیرین خود 
ــرد،  ــذت می ب ــوردن آن ل ــه از خ را ک
ــدداً  ــن کار را مج ــد و ای ــل ده تحوی
ــز  ــن نی حاضــر اســت انجــام دهــد. ای
ــوع  ــه ن ــت ک ــبیه کاری اس ــاً ش دقیق
پــورن  مشــاهده ی  دربــاره  انســان 

انجــام می دهــد.
می شــود  جــا  یــک  در  را  علــت 
ــی1    ــتگاه لیمبیک ــرد: دس ــتجو ک جس
پســتانداران( کــه  باســتانی  )قشــر 

1) Limbic system

بیــن مــا و تمــام پســتانداران مشــترک 
اســت. ایــن بخش کنتــرل احساســاتی 
ــر  چــون غــم، خشــم و از همــه مهم ت
و  شــهوات  و  غرایــز  تمــام  محــل 
عایــق  می باشــد.  مــا  نیازهــای 
جنســی مــا چیــزی در آالت تناســلی 
مــا نیســت، در مغــز ماســت کــه اینهــا 
جــای دارنــد. ایــن دســتگاه لیمبیکــی 
اکثــر  آن،  ســبب  بــه  کــه  اســت 
اعتیادهــای مــا رخ می دهــد. برخــاف 
کورتکــس2  مغــز کــه در آدمــی بســیار 
ــر از ســایر موجــودات اســت و  بزرگ ت
فرایندهــای منطقــی و عقانــی در 
ــات  ــه احساس ــود و ب ــی می ش آن ط
ربطــی نــدارد و نتایــج اعمــال مــا 
را تشــخیص می دهــد، امــا بخــش 
لیمبیکــی کامــًا متفــاوت اســت و 
ــد و در  ــال را درک نمی کن ــج اعم نتای
ــان  ــور یکس ــه ط ــتانداران ب ــه پس هم
ــری اســت  ــن براب ــد و ای عمــل می کن

2) Cortex

جنگل جادو شده، پیشکش
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ــه  ــاال را ب ــای ب ــج آزمایش ه ــه نتای ک
انســان نیــز تعمیــم می دهــد. ســامانه 
پــاداش مغــز3، ایــن دو بخــش را به هم 
ــی  ــا، جایگاه ــد. اینج ــل می کن متص
ــود را  ــا خ ــذات م ــام ل ــه تم ــت ک اس
ــت  ــا اینجاس ــا ب ــد و م ــروز می دهن ب
کــه می فهمیــم چــه را دوســت داریــم 
و چــه را دوســت نداریــم. ایــن بخــش 
فعالیت هــای  هنــگام  در  همچنیــن 
مربــوط بــه بقــای مــا نیــز فعــال 
ــی ای  ــاده شــیمیایی عصب ــود. م می ش
ــد،  ــال می کن ــش را فع ــن بخ ــه ای ک
مــورد  در  مثــًا  اســت.  دوپامیــن4 
غــذای پرکالــری، بــرای ایــن افزایــش 
لــذت  مــا  کــه  اســت  دوپامیــن  
در  می بریــم.  خــوردن  از  بیشــتری 
مــورد مــواد مخــدر نیــز همیــن مــورد 

3) Reward system
4) Dopamine

صــادق اســت و بایــد ایــن را گفــت که 
بــدن باالتریــن افزایــش دوپامیــن را در 
هنــگام ارضــای میــل جنســی دارد. در 
ــه  ــا توجــه ب ــه ب ــان اســت ک ــن زم ای
ــت  ــم، عل ــه گفتی ــواردی ک ــام م تم
پورنوگرافــی مشــخص  بــه  اعتیــاد 
ــل  ــک می ــا ی ــی م ــود. از طرف می ش
بــه گســترش نســل داریــم کــه فقــط 
ــا  ــن را ب ــت و ای ــان نیس ــم در انس ه
نــام اثــر کولیجــی5  نیــز می شناســیم. 
ایــن را در کنــار لــذت ناشــی از ارضــا 
کــه  می فهمیــم  بگذاریــم،  شــدن 
ــاد  ــبب اعتی ــه س ــی چگون پورنوگراف
در  دوپامیــن  افزایــش  می شــود. 
ــود  ــب می ش ــاداش موج ــامانه ی پ س
کــه احساســات بــه اوج خــود رســند و 
بــا وجــود اینکــه شــاید بخــش عقانی 
می دهــد،  فرمان هایــی  انســان  بــه 

5) Coolidge effect

ــه اوج  ــیدن ب ــدد رس ــاً در ص او صرف
دوپامیــن اســت. بعــد رســیدن بــه اوج 
ــا  ــد و ب ــز دوپامیــن، کاهــش می یاب نی
رســیدن بــه آن مــورد جدیــد مجــدداً 
فرصــت بــرای بــاال رفتــن آن بــه وجود 
ــده  ــه بینن ــت ک ــه اس ــد. اینگون می آی
ــدی  ــوی جدی ــی، روی ویدی پورنوگراف
ایــن  تــا دوبــاره  کلیــک می کنــد 
ــاداش  ــاال رود. ســامانه ی پ دوپامیــن ب
بــه دنبــال مشــاهده ی چیزهــای جدید 
ــیار دوســت  ــا را بس اســت و نوآوری ه
ــه  ــرات اســت ک ــن تغیی ــس ای دارد. پ

ــاند. ــاد می رس ــه اعتی ــان را ب انس
ــن ســلطه ی ســامانه ی  ــاره ی ای درب
پــاداش بایــد آزمایشــی کــه بــر روی 
ــا  ــم: ب ــه ببینی ــا انجــام گرفت موش ه
اتصــال الکتــرودی بــه ایــن بخش در 
مغــز یــک مــوش، کــه بــا ســیمی بــه 
اهرمــی وصــل شــده اســت. مــوش با 

-
کانر رابینسون
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فشــار دادن اهــرم، ســامانه ی پــاداش 
ــار  ــر ب ــوش ه ــد. م ــال می کن را فع
ــرم را  ــن اه ــردن ای ــذت ب ــرای ل ب
می فشــارد و خــود مــوش اینقــدر از 
ــرد کــه از خــوردن،  ــذت می ب ــن ل ای
ــش،  ــداری فرزندان ــری، نگه جفت گی
خــودداری می کنــد و تــا زمانــی کــه 
بمیــرد ایــن اهــرم را فشــار می دهــد. 
ــیاری از  ــاری، بس ــن رفت ــن چنی ای
معتــادان مــواد مخــدر نیــز مشــاهده 

می شــود. 
دوپامیــن آن چیــزی اســت کــه تمام 
انگیــزه و تحــرک آدمــی از آن نشــأت 
می گیــرد. انســان بــه هــر ســمتی 
ــه  ــل ب ــرود و متمای ــد ب ــه می خواه ک
تعامــل بــا آن اســت، ریشــه  در افزایش 

ــل دارد و  ــی از آن تعام ــن ناش دوپامی
ــن  ــوی آن، از همی ــه س ــرک او ب تح

ناشــی می شــود.
در  پورنوگرافــی  بــه  معتــاد  یــک 
گــذر زمــان، شــاید ابتدائــاً ســراغ 
ــن  ــا ای ــرود ام ــول ب ــات معم محتوی
ــن  ــش دوپامی ــه کاه ــر ب ــرار، منج تک
بــه  اســت  مجبــور  او  و  می شــود 
و  شــوکه کننده تر  محتــوای  ســراغ 
ــذر  ــع درگ ــی رود. در واق ــر م نوآورانه ت
زمــان  آن جذبــه ای کــه ناشــی از 
بــه خــود  بــوده،  طبیعــت آدمــی 
محتــوای پورنوگرافیــک می رســد و 
از آن دلیــل غریــزی دور می شــود. 
ــورن  ــه پ ــن ک ــبب ای ــه س ــورن را ب پ
ــک  ــه ی ــد و ن ــاهده می کن ــت مش اس

ــزی  ــاز غری ــای نی ــرای ارض ــل ب دلی
خــود. رفتــاری کــه در بســیاری از 
ــرد.  ــکل می گی ــر ش ــای دیگ اعتیاده
ــی  ــی6 آدم ــای جنس ــاره فتیش ه درب
مدت هــا بــوده کــه درگیرشــان اســت. 
ــرای  ــت ب ــی اس ــود دلیل ــز خ ــن نی ای
رجــوع بســیاری بــه پورنوگرافــی. چون 
ــد در  ــه نمی توانن ــزی ک ــان آن چی آن
ــز در  ــد نی ــه کنن ــی تجرب ــط واقع رواب
ــن  ــا ای ــد. منته ــی می بینن پورنوگراف
نوشــتار هدفــش بررســی مــواردی 

6) Sexual fetishes 
ــت  ــد گف ــز بای ــی نی ــای جنس ــاره فتیش ه درب
کــه در پســتانداران دیگــر نیــز مشــاهده شــده 
ــی  ــمورهای آب ــا و س ــه دلفین ه ــت از جمل اس
کــه بــا رجــوع بــه اینترنــت مــواردی را در ایــن 

ــد. ــاهده کنی ــد مش ــاره می توانی ب

اعتیاد به پورن
12سم بوزما



بــوده کــه شــخص از پورنــی کــه 
ــبب  ــه س ــول دارد، ب ــی معم محتوای
ــور اســت ســراغ  تکــراری شــدن مجب
واقــع  در  رود.  دیگــری  محتواهــای 
ــه ی  ــه نقط ــتا ب ــن راس ــز در ای هرگ
ایــن  و  رســید  نخواهــد  پایانــی 
هــم عاملــی اســت بــرای ادامــه ی 
مشــاهده و بــه بیــان دیگــر اعتیــاد بــه 

پورنوگرافــی.
ــی  ــه را از خودارضای ــن قضی ــد ای بای
جــدا کــرد. خودارضایــی نیــز رفتــاری 
اســت کــه ریشــه ای بســیار طوالنــی و 
درازتــر از پــورن آنایــن کــه موضــوع 
ایــن  داشــته.  اســت  بخــش  ایــن 
پــورن جــدا  از مشــاهده  را  رفتــار 
ببینیــد. شــاید هم عــرض هــم باشــند 
ــد  ــم دارن ــدای از ه ــاری ج ــی آث ول
بــر  بررســی ای  هیــچ  نویســنده  و 
پورنوگرافــی انجــام نمی دهــد. بیشــتر 
کســانی کــه معتــاد بــه پــورن هســتند 
می کننــد  اجتنــاب  مشــاهده  از  و 
ــراب،  ــردگی، اضط ــون افس ــاری چ آث
خســتگی و ... حــس می کننــد و از 
ــا  ــمی بعض ــر جس ــز از نظ ــی نی طرف
ســردرد، حاالتی شــبیه ســرماخوردگی 
و بیخوابــی مشــاهده شــده اســت. 
ــان مشــاهده  ــاد همــواره زم ــک معت ی
در  می شــود.  خــارج  کنترلــش  از 
ــاهد ه ی  ــه، مش ــات صورت گرفت مطالع
پــورن، بــا افســردگی و اختــاالت 
جنســی بســیاری ارتبــاط دارد. دربــاره 
بســیاری از اعتیادهــا مــا دیده ایــم 
کــه تغییراتــی در مغــز انســان شــکل 
ــیاری  ــات بس ــت و مطالع ــه اس گرفت
ــورد  ــا در م ــت. ام ــه اس ــام گرفت انج
ــه  ــات انجــام نگرفت ــن مطالع ــورن ای پ
و بایــد تعجــب کــرد کــه چــرا اینگونــه 

اســت کــه حتــی در مــورد بازی هــای 
ــام  ــات انج ــن مطالع ــز ای ــه ای نی رایان

ــر.  ــورد خی ــن م ــی در ای ــه ول گرفت
بــرای  کــه  مثبتــی  نــکات 
ــه  ــود هم ــاره می ش ــی اش پورنوگراف
ــن  ــش دوپامی در مســیر همــان افزای
هســتند و تفاوتــی بیــن مــاده ی 
مــورد  ایــن  در  پــورن  و  مخــدر 
نیســت. هــر دو کمــک می کننــد تــا 
روانــی آســوده بــرای مقطعــی داشــته 

ــم کــه بعدتــر  ــید امــا می دانی باش
تاریکتــر  دخمــه ای  وارد  را  شــما 
ــای  ــن دنی ــا در ای ــال م ــد. ح می کن
ــیم  ــئله می رس ــن مس ــه ای ــدرن ب م
کــه ایــن پدیــده، یــک موردی اســت 
ــی  ــاختار طبیع ــان را از س ــه انس ک
خــود دورتــر می ســازد. او را از آن 
ــان ها  ــه انس ــی ای ک ــاس طبیع احس
بقــای خــود را از طریــق آن بــه پیش 
ــک  ــن ی ــد و ای ــد دور می کن می برن

آسیب روحی پورن
کلیر ِمرِچِلنسکی
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ــرای بشــریت کــه  فاجعــه ای اســت ب
ــه ی  ــی از رابط ــا پورنوگراف ــود را ب خ
جنســی واقعــی دور کــرده اســت. 
ایــن حتــی بــدون اشــاره بــه آن 
ــه  ــت ک ــی اس ــای ناصحیح تعریف ه
ــی  ــی در پورنوگراف ــه ی جنس از رابط
ــان  ــذر زم ــه شــده اســت و در گ ارائ
ــار فکــری  ــد معی ــی می توان ــن حت ای
بســیاری را در انتخــاب شــریک و 
برقــراری رابطــه قــرار گیرد. بســیاری 
ــه  ــاهده کنندگان ب ــادان و مش از معت
ــینی،  ــه پیش ــتن تجرب ــبب نداش س
همــان تصاویــری کــه در پورنوگرافــی 
ــاب  ــرای انتخ ــاری ب ــد را معی دیده ان
کــه  می بیننــد  جنســی  شــریک 
ــت  ــدن اکثری ــت ب ــا واقعی ــز ب هرگ

انســان ها ســازگار نخواهــد بــود.
ــران نیــز بــه ســبب فیلتــر  در ای

ــاز  ــورد نی ــات م ــر محتوی ــدن اکث ش
اینترنتــی کــه همــگان بــه آنــان نیــاز 
دارنــد، فیلتــر شــده اســت و همــگان 
ــر دســتگاه های خــود فیلترشــکنی  ب
نصــب نموده انــد کــه طبعــا در مــورد 
کودکــی کنجــکاو، ایــن مــورد قطعــا 
آســیب فراوانــی می رســاند. در واقــع 
کشــور مــا خــود در راســتای افزایــش 
ــردن  ــدان ک ــب و دو چن ــن مصائ ای

آنــان قــدم برداشــته اســت.
میــزان  ایــن  بگوییــد  شــاید 
ــه  ــی چ ــاره پورنوگراف ــات درب توضیح
ــدرن  ــای م ــب دنی ــه مصائ ــی ب ربط
ــی  ــه پورنوگراف ــی ک ــته. در حال داش
ــه  ــت ک ــدری اس ــاده ی مخ ــود م خ
ــادی  ــی م ــا زندگ ــدارد ام ــت ن مادی
بســیاری را تحــت تأثیرقــرار می دهــد. 
انســان  آن دور شــدن  راســتای  در 

ــان  ــت و انس ــوده اس ــت او ب از طبیع
مــدرن بایــد تدبیــری بــرای مقابلــه بــا 
ــا ذات  ــه ب ــری ک ــد. تدبی آن بیندیش
ــخصا  ــد و مش ــگ باش ــری هماهن بش
بایــد چیــزی بهتــر از فیلتــر کــردن یــا 
خــارج کــردن آن از دســترس ســنین 

ــد. ــاص باش خ
بدیــن صــورت تــاش شــد تــا 
مشــکات و مصائبــی کــه جهــان 
آن  در  کــه  جهــان  ایــن  مــدرن، 
ــته  ــر از گذش ــی بســیار امن ت زندگ
اســت را تبییــن کنیــم. شــما هرگــز 
ــتین  ــان های نخس ــکات آن انس مش
ــود  ــای موج ــا راه ه ــته اید ام را نداش
بــرای افســردگی و بیمــار شــدن 
بســیار بیش تــر از گذشــته اســت. 
آینــده  نســل  کــه  اســت  امیــد 
بیش تــر بــه ایــن مصائــب بیندیشــد.

زنگ خطر
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نگین قربانی

شوخ از خود باز کنیم

در آغـــاز متـــن ایـــن شـــماره 
آن  نوشـــتن  آســـتانه ی  در 
ـــام  ـــم: »س ـــه بگویی ـــم ک بودی
ســـام، همگـــی ســـام، ای 
ـــان  ـــه ناگه ـــام.« ک ـــی س زندگ
ـــاره  ـــا اش ـــه م ـــان ب ـــاق فرم از ات
کردنـــد: کجـــای کاری کـــه 
ــد  ــی جلـ ــماره پایانـ ــن شـ ایـ
بایـــد  و  ماســـت  نشـــریه ی 
بگویـــی: »بـــه خداحافظـــی 
نشـــد.  ســـوگند  تلخمـــان 
ــان  ــم و دلمـ ــد برویـ ــه بایـ کـ
ـــم  ـــا ه ـــد نشـــد.« م ـــه ای بن ثانی
کـــه دریافتیـــم بـــه قلممـــان 
ـــورده  ـــاری خ ـــتگی اجب بازنشس
حرف هایـــی  تمـــام  بایـــد 
مانـــده  دلمـــان  در  کـــه  را 
شـــماره  ایـــن  در  یک جـــا 
ــاً  ــا حقیقتـ ــم امـ ــاده کنیـ پیـ
ــی  ــف عینـ گاه واژگان در وصـ
ــد.  ــت نمی کننـ ــرایط کفایـ شـ
ــی  ــتم زمانـ ــد داشـ ــذا قصـ لـ
کـــه دانشـــگاه  در یکـــی از 
ــم  ــود هفدهـ ــای موعـ تاریخ هـ
ــرم و  ــا اوایـــل تـ ــرداد و یـ خـ

ـــار  ـــا چه ـــرم و ی ـــط ت ـــا اواس ی
ـــع  ـــت رف ـــی جه ـــه ی پایان جلس
ــا و ...  ــا آزمون هـ ــکال و یـ اشـ
ــد، یـــک متـــن  ــوری شـ حضـ
ــا  ــرایط بـ ــر شـ ــاب تغییـ دربـ
ــگاه ها  ــدن دانشـ ــوری شـ حضـ
در  چـــون  کـــه  بنویســـم 
ــی  ــر مایـ ــرر دیگـ ــان مقـ زمـ
وجـــود نـــدارد پـــس برایتـــان 
خـــود  پیش بینی هـــای  از 

. یـــم می گو
و می گویـــم از زمانـــی کـــه 
مقـــدم ســـبزمان را گرامـــی 
اتوبوس هـــای  و  می دارنـــد 
ـــده ی  ـــع عق ـــرای رف ـــگاه ب دانش
ــای  ــوس زردهـ ــود آن اتوبـ نبـ
ـــاد کفـــر  معـــروف کشـــورهای ب
ـــوس زرد  ـــک اتوب ـــه ی ـــدل ب مب
ـــتان  ـــه زمس ـــود ک ـــگ می ش رن
ـــر دارد  ـــتان کول ـــاری و تابس بخ
و  عســـل  از  جوی هایـــی  و 
شـــیر میـــان دانشـــگاه روان 
می شـــود و زمـــان اســـتراحت 
تعبیه شـــده،  مکان هـــای  در 
لباس هایـــی از جنـــس حریـــر 

ــای  ــر بالش هـ ــیم و بـ می پوشـ
ســـبزرنگ تکیـــه می زنیـــم 
دانشـــگاه  در  به قـــدری  و 
ـــا  ـــه گوی ـــد ک ـــت می کارن درخ
بـــه یـــک پـــارک جنگلـــی 
زمانـــی  از  شـــده ایم.  وارد 
ــوی درب  ــان جلـ ــه نگهبانـ کـ
ناخن هـــا و پوشـــش و شـــپش 
نمی کننـــد  چـــک  را  ســـر 
همـــان  بـــا  می گوینـــد  و 
ـــه ی  ـــه در برنام ـــتایل هایی ک اس
ــتایل  ــوان اسـ ــا عنـ ــرام بـ تلگـ
می شناســـید  دانشـــجویی 
وارد شـــوید. از زمانـــی کـــه 
مســـئولین آمـــوزش دانشـــگاه 
ــد و  ــد می زننـ ــا لبخنـ ــه مـ بـ
ــک  ــرم یـ ــر تـ ــد هـ نمی گوینـ
نفـــر شـــما تقدیـــرش عذابـــی 
ــه  ــی کـ ــت. از زمانـ ــم اسـ الیـ
جلـــوی درب اتـــاق مدیریـــت 
زنجیـــر  دانشـــکده،  هـــر 
عـــدل نوشـــیروانی آویختـــه 
ـــت دادن  ـــا حرک ـــا ب ـــود ت می ش
آن بـــه داد تـــو برســـند و نـــه 
بـــه حســـابت. از زمانـــی کـــه 

پایـــان یـــک مرثیـــه
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ــی  ــلف را در ظروفـ ــذای سـ غـ
کـــه بـــه مایـــکل و بـــرادرش 
در ســـریال »فـــرار از زنـــدان« 
تحویـــل  می دادنـــد  غـــذا 
مـــا نمی دهنـــد و تنـــوع در 
ـــته  ـــود داش ـــره وج ـــذای روزم غ
غـــذا  کنـــار  نوشـــیدنی  و 
اضافـــه می شـــود تـــا اگـــر 
احیانـــاً لقمـــه در گلـــو مانـــد، 
ــتابیم  ــق نشـ ــدار حـ ــه دیـ بـ
محدودیـــت  خوابگاه هـــا  و 
از  ندارنـــد.  ورود  زمانـــی 
زمانـــی کـــه ســـقف وام هـــای 
خریـــد  بـــرای  دانشـــجویی 
لپ تـــاپ  و  همـــراه  تلفـــن 
محصـــوالت  قیمـــت  بـــا 
مطـــرح جهانـــی ســـنجیده 
ــت  ــا قیمـ ــه بـ ــوند و نـ می شـ
عمـــو  کـــه  موبایل هایـــی 
فـــردوس بـــا آن هـــا بـــه مـــا 
حـــروف الفبـــا می آموخـــت. 
از زمانـــی کـــه دانشـــکده ی 
ــوق دانشـــکدگان فارابـــی  حقـ
ـــل  ـــه باط ـــق علی ـــد ح ـــه امی ب
بازســـازی شـــده و از راهروهـــای 
زندان ِعبـــرت وار  مخفـــوف 
خبـــری نیســـت. از زمانـــی 
کـــه اســـاتید هـــر جلســـه 
ـــاب  ـــور و غی ـــام حض ـــداز اتم بع
می گوینـــد: »بـــرای امـــروز 
ــه  کافـــی اســـت!« زمانـــی کـ

را  درســـی  منابـــع  تمـــام 
مثـــل کاس اول رایـــگان در 
ــد  ــرار می دهنـ ــان قـ اختیارمـ
تـــا نگـــران پرداخـــت مبالـــغ 
ــای  ــود کتاب هـ هنگفـــت و نبـ
ـــود  ـــته ی خ ـــه نوش ـــاب ک کمی
ــیم و  ــتند نباشـ ــاتید هسـ اسـ
ـــه  ـــک هفت ـــون ی ـــر آزم ـــرای ه ب
ـــم و بیـــن  فرصـــت مطالعـــه داری
اســـاتید و دانشـــجویان بـــرای 
ــه  ــام فرجـ ــدن ایـ ــتر شـ بیشـ
همچـــون  تن به تـــن  نبـــرد 
انگلیســـی ها  و  وایکینگ هـــا 
و  نمی گیـــرد  شـــکل 
شـــربت های آبلیمـــو در فصـــل 
تابســـتان و چـــای و قهـــوه 
تنهـــا  زمســـتان  فصـــل  در 
و  آزمون هـــا  مراقبیـــن  بـــه 
کت وشـــلوارپوش  دوســـتان 
حراســـت اختصـــاص نـــدارد و 
بـــه  میان وعـــده  به عنـــوان 
ـــت  ـــک ِرد ولول ـــوه و کی ـــا قه م
و قـــرص آهـــن و ویتامیـــن 
می دهنـــد تـــا زمانـــی کـــه 
ــم  ــه کنیـ ــم مطالعـ می خواهیـ
ـــویم  ـــمانی نش ـــت جس ـــار اف دچ
و تمامـــی علم آمـــوزان کـــه 
پیـــدا  دوچنـــدان  گیرایـــی 
می کننـــد می تواننـــد حتـــی 
ــای  ــرداری از بچه هـ ــا الگوبـ بـ
را  مادریـــد  رئـــال  شـــریف، 

شکســـت دهنـــد چـــه برســـد 
ـــع تحقیقـــات  کپـــی کـــردن مناب
از یکدیگـــر! و در پایـــان، در 
یـــک کام، آمـــوزش عالـــی 
به ســـان  عزیزمـــان  کشـــور 
ــر  ــان بهتـ ــان از آلمـ اقتصادمـ

. د می شـــو
خـــب... خواهـــش می کنـــم 
ـــف  ـــط را متوق ـــه ضب ـــک لحظ ی

کنیـــد.
ـــر  ـــه، آخ ـــاً! ن ـــه، واقع ـــاً... ن واقع
آخـــر  بدانـــم،  می خواهـــم 
جـــای پرســـش اســـت! و تعجـــب 
ــتان  می کنـــم بعضـــی از دوسـ
میـــان  در  ان شـــاءهلل  کـــه 
خواننـــدگان ایـــن متـــن نیســـتند 
و برضـــد آرمان هـــای مکتـــب 
مـــا قـــدم برنمی دارنـــد چـــرا 
حضـــوری  از  دم  این قـــدر 
شـــدن دانشـــگاه می زننـــد؟

نـــه، می خواهـــم بدانـــم، نـــه، 
ــد  ــر می کنیـ ــا فکـ ــر واقعـ آخـ
و  قابل توجـــه  تغییـــر  چـــه 
ــگاه رخ  ــم گیری در دانشـ چشـ

داده اســـت؟
مگـــر جـــز ایـــن اســـت کـــه 
ــی ای  ــگاه قدیمـ ــان دانشـ همـ
ـــت  ـــا روز نخس ـــه تنه ـــت ک اس
ــانس  ــتثنائاً اسـ ــم اسـ و آن هـ
علتـــش  و  دارد  توت فرنگـــی 
تجدیـــد دیـــدار بـــا دوســـتان 
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اســـت والغیـــر.
و ســـوگند یـــاد می کنـــم کـــه 
ــت در  ــب نخسـ ــان شـ از همـ
خوابـــگاه مجـــدداً بایـــد ســـر 
ــای  ــدن دمپایی هـ ــود شـ مفقـ
صورتـــی و آبی مـــان و بریـــده 
شـــدن تـــِک دلمـــان توســـط 
یکدیگـــر  بـــه  کریم هـــا 
تهمـــت نـــاروا بزنیـــم! روی 
ناممـــان  تخم مرغ هـــا 
بگوییـــم:  و  بنویســـیم  را 
لعنـــت بـــر کســـی کـــه از 
خوراکی هـــای مـــن بخـــورد 
ــمان را  ــد لباسـ ــل کمـ و داخـ
ــدن  ــا آمـ ــم و بـ ــوض کنیـ عـ
آقایـــان محتـــرم تعمیـــرکار 
خـــود  پوشـــش  را  پتـــو 
کـــرده و بـــا انـــواع حشـــرات 
و حیوانـــات کـــه در خـــود 
اســـترالیا هنـــوز قفـــل اســـت 
دســـت وپنجه نـــرم کنیـــم و 
بـــا بـــوی اســـتعمال دوســـتان 
از اتاق هـــای کنـــاری - البتـــه 
ـــدگان  ـــان خوانن ـــًا می ـــه اص ک
نیســـتند،  متـــن  ایـــن 
مســـتفیض   - ان شـــاءاهلل 
ـــدت  ـــان از ش ـــویم و یخچالم ش
خالـــی بـــودن درش را کـــه 
ــد! و  ــغ بکشـ ــم جیـ ــاز کنیـ بـ
ســـر این کـــه چـــه کســـی 
ـــپ  ـــب الم ـــد و ش ـــای دم کن چ

ـــتغفراهلل!  ـــد، اس ـــوش کن را خام
شـــرط بندی کنیـــم و انـــواع 
حرکت هایـــی را کـــه خـــود 
ـــرای  ـــم ب ـــتیک کاران ه ژیمناس
ـــد  ـــه بای ـــه آن درج ـــیدن ب رس
ماه هـــا تمریـــن کننـــد پیـــش 
ببریـــم تـــا یـــک ســـریال 
به صـــورت  چهل دقیقـــه ای 
کانال هـــای  از  و  غیرقانونـــی 
ـــه  ـــم و ب ـــود کنی ـــه دانل مربوط
ـــم  ـــه بدهی ـــود تکی ـــی خ دمپای
ــه بـــه گـــوش  و چهـــل دقیقـ
جـــان بشـــنویم: »رســـتا؟ رســـتا 
ــور  ــداز حضـ ــی؟!« و بعـ کجایـ
ــن  ــت جشـ ــا نهایـ در کاس هـ
ــدر آن  ــاتید گران قـ ــا و اسـ مـ
ــا  ــنویم: بـ ــه می شـ ــت کـ اسـ
ســـام و تبریـــک به مناســـبت 
بازگشـــت شـــما بـــه محیـــط 
ـــاز  ـــت آغ ـــب وق ـــگاه... خ دانش
درس اســـت و منابـــع هـــم 
ـــودم  ـــه ای خ ـــزوه پانصدصفح ج
و هـــم کتاب هـــای کمیـــاب 
ــل  ــد مثـ ــر نکنیـ ــت. فکـ اسـ
می توانیـــد  کرونـــا  اوایـــل 
اصـــل  کنیـــد.  بهانه جویـــی 
ـــت  ـــن درس اس ـــادن ای ـــر افت ب
مگـــر خافـــش ثابـــت شـــود!

چنـــد  بایـــد  نظـــرم  بـــه 
ـــوم  ـــارض ش ـــر ع ـــه ی دیگ نکت
ــد  ــه بیایـ ــن بچـ ــر »ایـ و دیگـ

ــان  ــر مبارکتـ ــه سـ پاییـــن کـ
درد نگیـــرد!« لطفـــاً تعـــدادی 
ــیقی  ــد و موسـ ــوب بیاوریـ چـ
ــان یـــک  ــب پایـ ــن مناسـ متـ
در  محبـــوب  شـــخصیت 
ــن  ــینما را در ذهـ ــای سـ دنیـ
ـــه آری،  ـــد ک ـــش کنی ـــود پخ خ
ــت و  ــد رفـ ــی را بایـ راِه رفتنـ
دِر بســـتنی را بایـــد بســـت. 
در نخســـتین متـــن خـــود در 
ـــرای  ـــی ب ـــریه پندهای ـــن نش ای
ورودی هـــای جدیـــد عزیـــز 
ــد  ــه چنـ ــاال کـ ــتم و حـ داشـ
ــود،  ــا نشـ ــت ریـ ــی اسـ مدتـ
بـــه گربه هـــای بـــدون ســـطل 
و  می کنـــم  کمـــک  زبالـــه 
ـــان  ـــک خیاب ـــم در ی ـــروز ه دی
یـــک عـــدد جـــوراب از یـــک 
پســـر جـــوان خریـــدم، دیگـــر 
ــم  ــفید می بینـ ــور سـ ــک نـ یـ
ـــن  ـــان رفت ـــر زم ـــه نظ و آری ب
فرارسیده اســـت...  مـــا هـــم 
پـــس ایـــن بـــار توصیه هـــای 

ــت. ــم داشـ ــی خواهـ پایانـ
در اواخـــر دوران تحصیـــل خـــود 
ناگهـــان کارت دانشـــجویی خـــود 
را گـــم کنیـــد. شـــاید اکنـــون 
ـــت  ـــد کاری اس ـــود بگویی ـــا خ ب
ــی  ــا زمانـ ــر! امـ ــس بی ثمـ بـ
ـــخ کارت انگشـــت  کـــه روی تاری
خـــود را نگهداریـــد همچنـــان 
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خریـــد  بـــرای  می توانیـــد 
ــی  ــک و گاه گاهـ ــوه و کیـ قهـ
ـــی  ـــای غیب ـــاب از آن مدده کت

جوییـــد.
ـــود و  ـــل خ ـــر دوران تحصی اواخ
ــن  ــوص در دوران جشـ به خصـ
شـــدن  فارغ التحصیـــل 
ـــاتید را  ـــا و اس ـــرایط کاس ه ش
ـــد؛ اوالً شـــاید  ـــه ســـخره نگیری ب
ـــی در ورودی شـــما  ـــک بدبخت ی
بـــاز  شـــدن  هفت ترمـــه  از 
ــم... ــاً هـ ــود و دومـ ــده بـ مانـ
ـــه  ـــرای جلس ـــق ب ـــد تحقی بمان
آینـــده )کـــه وجـــود نـــدارد(.

در  را  خـــود  پیکســـل های 
ـــد  ـــان بیندازی ـــومینه ی منزلت ش
ـــود  ـــود نب ـــومینه موج ـــر ش و اگ
در کنـــار جوراب هـــا و نـــان 
ـــا  ـــد ت ـــرار دهی ـــاری ق روی بخ
در اثـــر شـــعله آب شـــود کـــه 
بعـــدا دعایـــم خواهیـــد کـــرد.

بـــرای  همـــه  از  مهم تـــر 
ــه در  ــانی کـ ــی از کسـ قدردانـ
ــزوه  ــان جـ ــرم برایتـ ــول تـ طـ
هزینـــه  کمـــک  نوشـــته اند 
خریـــد پلی استیشـــن فایـــو 

جمـــع آوری کنیـــد.
انتقـــام ســـخت را فرامـــوش 
ــک  ــد ماژیـ ــد! درب چنـ نکنیـ
ــا  ــد تـ ــا برداریـ را در کاس هـ
اقتصـــاد  و  شـــود  خشـــک 

ـــون. ـــن فیک ـــران ک ـــگاه ته دانش
به عـــاوه در روزهـــای پایانـــی 
بهداشـــتی  ســـرویس  بـــا 
ـــط  ـــه ی خـــود در محی موردعاق
دانشـــگاه خداحافظـــی کنیـــد 
و اگـــر موردعاقـــه نداریـــد، 
بدانیـــد اُف بـــر شـــما کـــه 
هرگـــز وابســـتگی قلبـــی بـــه 
نداشـــته اید!  محیـــط  ایـــن 
آن  دارم  بنـــده کـــه قصـــد 
ــت« را  ــراب اسـ ــارت »خـ عبـ
ـــتی  ـــرویس بهداش ـــه روی س ک
ـــال  ـــار س ـــد از چه ـــته ام بع نوش
پـــاک کنـــم تـــا از انحصـــاری 
ـــما را  ـــردد. ش ـــارج گ ـــودن خ ب

نـــم. ا نمی د
خاطـــرم  اخاقـــی:  پنـــد 
ــه ی  ــه در مجموعـ ــت کـ هسـ
ـــی  ـــخصیت گاب ـــزی ش کاه قرم
بـــه آقـــای مجـــری می گفـــت: 
»کـــی صبـــح می شـــود مـــن 
ـــه  ـــورم و بلک ـــزی بخ ـــک چی ی
ـــی  ـــوم؟« در زندگ ـــحال ش خوش
مثـــل گابـــی منتظـــر فـــرا 
ـــرای  ـــود ب ـــان موع ـــیدن زم رس
ـــه از  ـــید! بلک ـــدن نباش ـــاد ش ش

مســـیر لـــذت ببریـــد.
درســـت  آن کـــه  پایـــان  در 
در  همچنـــان  مـــن  اســـت 
دانشـــگاه تشـــریف دارم امـــا هـــر 
زمـــان کـــه از این جـــا رفتـــم 

ــه  ــود زمزمـ ــا خـ ــن بـ به یقیـ
می کنـــم: »مـــا گذشـــتیم و 
ــا  ــا مـ ــو بـ ــه تـ گذشـــت آنچـ
کـــردی. تـــو بمـــان و دگـــران 
ـــس  ـــران.« پ ـــال دگ ـــه ح وای ب
ای کاش مســـئولین دانشـــگاه 
ـــال  ـــار س ـــوند از چه ـــب ش موج
ـــه   ـــا ب ـــده تنه ـــگاه در آین دانش
خوبـــِی رفقـــا اســـتناد نکـــرده 
ــه ی  ــان بدرقـ ــای خیرمـ و دعـ
شـــما  از  باشـــد.  راهتـــان 
نیـــز  محتـــرم  خواننـــدگان 
کـــه اِنـــد مرامیـــد و معرفـــت 
خواهـــان آن هســـتم کـــه بـــر 
قطعـــاً  کـــه  را  نقص هایـــی 
در ایـــن ســـری مطالـــب کـــم 
هـــم نبـــوده بـــه بزرگـــواری و 
طنـــازی خویـــش ببخشـــید 
آوردن  جـــز  هـــدف  کـــه 
ــب  ــر لـ ــد بـ ــه ای لبخنـ لحظـ

شـــما نبـــود.
ــت  ــاوه فعالیـ ــات: به عـ تبلیغـ
بنـــده در توییتـــر بـــا همیـــن 
نـــام ادامـــه می یابـــد کـــه 
و  ایاب وذهـــاب  وســـیله ی 
هزینـــه ی فیلترشـــکن شـــما و 
ناهـــار و صبحانـــه و خســـارت 
تلـــف شـــدن وقـــت شـــما در 
ـــای کاروان اســـت! آن صفحـــه پ

ــدرود! ب
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ســام و عــرض ادب خدمــت دکتــر محمدعلــي زارع چاهوکــي معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تهــران. باتشــکر 
از شــما بابــت قبــول انجــام مصاحبــه، باعــث افتخــار ماســت هم ســخنی بــا شــما.

ــن  ــر ای ــی ب ــه دلیل ــم ک ــران بپرس ــگاه ته ــای دانش ــا نوورودی ه ــاط ب ــش را در ارتب ــن پرس ــتین و مهم تری نخس
ــی  ــای خوب ــم فعالیت ه ــم می بین ــال می کن ــگاه را دنب ــی دانش ــار فرهنگ ــه اخب ــده ک ــتند، بن ــم هس ــه ه مصاحب
انجــام شــده در ایــن یــک مــاه اخیــر؛ جشــن نوورودی هــای 14۰۰ بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد، پرســش نامه ی 
ــا  ــاط ب ــادی در ارتب ــای زی ــژه نودانشــجویان طراحــی شــده، اطاعیه ه ــی وی ــی و اجتماع ــت فرهنگ ــی وضعی ارزیاب
معرفــی بخش هــای مختلــف معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تهــران منتشــر شــده و در شــماره ی نخســت 
ــه  ــادی را ب ــش زی ــی بخ ــئولی جناب عال ــی و مدیرمس ــت فرهنگ ــازی معاون ــه صاحب امتی ــگ ب ــگ فرهن ــریه بان نش
نودانشــجویان اختصــاص داده اســت. بــه نظــر، معاونــت فرهنگــی بــا وجــود مجــازی شــدن دســت از تاش برنداشــته، 
ضمــن توضیــح مختصــری در رابطــه بــا ایــن فعالیت هــا، بفرماییــد آیــا ایــن همــه ی ظرفیتــی بــود کــه در اختیــار 

ــود معاونــت فرهنگــی بهتــر عمــل می کــرد؟  ــا وجــود مجــازی بــودن و اگــر حضــوری ب داشــتید ب

   فاطمه سادات موسوی
   پردیس فارابی دانشگاه تهران
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از اسفند 1398 با همه گیري کرونا و غیرحضوري شدن فعالیت هاي دانشگاه، در حوزه فرهنگي و اجتماعي نیز تاش 
مواجه  مشکل  با  اجتماعي  و  فرهنگي  حوزه  امور  نگذاریم  اطاعات،  فناوري  ظرفیت هاي  از  بهره گیري  با  تا  کردیم 
شود. بافاصله اتاق هاي مجازي براي برگزاري رویدادهاي تشکل هاي دانشجویي در اختیار دوستان دانشجو قرار داده 
از ظرفیت شبکه هاي  تا  انتشار نشریات دانشجویي در سامانه نشریات فراهم شد. همچنین تاش کردیم  امکان  شد. 
اجتماعي، ایمیل و سایر سامانه ها براي اطاع رساني فعالیت هاي ارزنده تشکل هاي دانشجویي استفاده کنیم. همچنین 
با پیگیري هاي مستمر سامانه جامع فرهنگي و اجتماعي دانشگاه در مهر ماه 1399 نهایي و فعالیت خود را آغاز کرد و 
فکر مي کنم با کامل شدن بخش هاي مختلف این سامانه ظرفیت خوبي در اختیار فعاالن فرهنگي دانشگاه قرار مي گیرد. 
روي این سامانه مرتب داریم کار مي کنیم و متناسب سازي آن را با نیازهاي خاص تشکل هاي دانشجویي دانشگاه تهران 
انجام می دهیم. به  زودي امکان برگزاري تمام رویدادها به صورت غیرحضوري در این سامانه فراهم مي شود. همچنین 
سامانه سپاري امور مالي انجام مي شود. افزون بر آن کل فرآیند درخواست ها و مجوزها براي نشریات دانشجویي نیز در 
این سامانه انجام خواهد شد. براي بقیه امور فرهنگي تشکل ها نیز کامل در سامانه امکان ارسال درخواست و .... وجود 

دارد. 
در ایام کرونا به دلیل عدم حضور کامل همکاران با محدودیت نیرو و از طرفي محدودیت شدید اعتبارات مواجه بودیم، 
اما با تمام توان تاش کردیم تا ارتباط دوستان دانشجو با حوزه فرهنگي قطع نشود و همچنان چراغ فروزان فعالیت هاي 
فرهنگي روشن بماند. هرچند که معتقدیم حضور دانشجویان در دانشگاه به فعالیت هاي فرهنگي جلوه و اثري دیگر 
مي بخشید و فعالیت غیرحضوري با حضوي اصًا قابل قیاس نیست. ان شا اهلل با حضوری شدن دانشگاه ها، شاهد حضور 

بانشاط دانشجویان در دانشگاه و تقویت فعالیت ها باشیم. 

خوب از شرایط کرونا و تعطیلی طوالنی مدت دانشگاه گفتیم؛ جدای از این آیا شما بی انگیزه  بودن برای فعالیت فرهنگی 
و اجتماعی را در دانشجویان مشاهده کردید؟ باالخره شما هم استاد دانشگاه هستید و با دانشجویان در ارتباطید. از 

دالیل کناره گیری دانشجویان از این نوع فعالیت ها بگویید. آیا کرونا این وضعیت و روند راکد را تقویت کرد؟

بی انگیزگی دانشجویان نسبت به فعالیت هاي تحصیلي و همچنین فرهنگي و اجتماعي متعدد است. فکر مي کنم 
به دلیل عدم مشخص بودن زمینه  ناامیدي  از:  این عوامل عبارتند  این بي انگیزگي معلول عوامل متعددي است. 
اشتغال بعد از تحصیل، تشدید مشکات اقتصادي و اجتماعي، کاربردي و مهارتي نبودن آموزش هاي دانشگاهي، عدم 
برنامه ریزي جامع دستگاه هاي ذیربط مانند آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت ورزش و جوانان و وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسامي براي حل واقعي مشکات نسل جوان در حوزه اشتغال و سایر موارد. 
به جایگاه دانشجویان و تشکل هاي  همچنین دلیل دیگر بي انگیزگي دانشجویان فکر مي کنم عدم توجه دانشگاه 
دانشجویي است. هویت دانشگاه به دلیل حضور دانشجویانش است، متاسفانه دانشگاه در سیاست گذاري، برنامه ریزي 
متعهد،  دانش آموختگاني  پرورش  برنامه ها  تمام  محور  باید  در صورتي که  نمي گیرد.  نظر  در  را  اصلي  رکن  اجرا  و 
نمي شود.  توجه  نکته مهم  این  به  به صورت عملي  برنامه ها  در  اما مي بینیم که  مهارت محور مي بود.  و  متخصص 
همچنین دانشگاه به جاي فراهم آوردن بستر و تشویق دانشجویان به فعالیت هاي مشارکت جویانه که سبب تقویت 
مهارت هاي عمومي و تخصصي مي شود، بعضاً در برخي موارد از نظر قوانین و مقررات آن قدر محدودیت ایجاد مي کند 

که دوستان دانشجو از فعالیت منصرف مي شوند. 
متأسفانه کرونا با تشدید مشکات اقتصادي، روحي و رواني، باز بي انگیزگي نسل جوان را بیشتر کرد.    
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شما به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و قبل از آن در جایگاه استادی، جای چه چیزی را خالی می بینید 
در  باالدستی  مقام های  واقع  در  و  ریاست  قبول هست؟  مورد  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  آیا وضعیت  دانشگاه؟  در 
رأس دانشگاه تهران چه دیدگاهی نسبت به مسائل فرهنگی داشتند؟ آیا آن اندازه ای که به مسئله علمی  و ارتقای آن 
فکر می کنند برای فعالیت های فرهنگی ارزش قائل هستند؟ یعنی از اختصاص بودجه )در رابطه با بودجه لطفا کمی 
شفاف سازی انجام بدهید( گرفته تا برای مثال موانع و محدودیت هایی که در مسیر تشکل ها و گروه های مختلف قرار 

میدهند؟

فکر مي کنم ما در دانشگاه باید بستري را براي فعالیت هاي علمي، فرهنگي، اجتماعي و سیاسي دانشجویان به 
معناي واقعي هنوز ایجاد نکردیم. براي ایجاد هم به بودجه، نیروي متخصص و قوانین تسهیل گیر نیاز داریم. در 
طول فعالیت در اداره کل فرهنگي و چند ماهي در معاونت تاش کردم برخي از موارد مانند قوانین تسهیل گر را 
ایجاد کنیم اما الزم است همه بخش هاي دانشگاه به این موضوع توجه کنند. ما متأسفانه هنوز اهمیت فعالیت هاي 
فرهنگي و اجتماعي دانشجویان را درست درک نکردیم که چه میزان مي تواند در آماده سازي دانشجویان براي 
ورود به جامعه و کسب و کار موثر است، اگر به اهمیت این موارد به صورت واقعي کل نهاد دانشگاه پي ببرد، 

دیگر حمایت از حوزه فرهنگي در حرف باقي نمي ماند و به عمل تبدیل مي شود. 
عبارتي  به  است.  آن  تکمیل کننده  و  یادگیري  از  جزئي  دانشجویان  اجتماعي  و  فرهنگي  فعالیت هاي  معتقدم 
دانشجویي مي تواند مهارت هاي عمومي و تخصصي را کسب کند که افزون بر گذراندن دروس در فعالیت هاي 
تشکل هاي دانشجویي نیز مشارکت کند. دراین صورت است که مهارت ها را فراگرفته و فردي خودساخته براي 

ورود به جامعه خواهد شد. 
دانشگاه باید به تشکل هاي دانشجویي به صورت واقعي و نه شعاري اهمیت دهد و بداند که این تشکل ها چنانچه 
تعلیم و  واقعي در  به طور  فراهم کنند، دانشگاه  را  فعالیت هاي مشارکتي دانشجویان  به صورت مطلوب بستر 

پرورش دانشجویان موفق خواهد بود. 
همیشه تاش کردیم تا مشکات بر سر راه تشکل ها را برداریم. با پیگیري هاي مکرر چندین ساله موارد زیر 
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شماره بیستم - مهر 1400

ما در دانشگاه تهران با چهار عنوان و بستر روبه رو هستیم که دانشجو می تواند در بدو ورود در یکی از آن ها وارد شده 
و با توجه به عایق خود فعالیت فرهنگی انجام دهد؛ انجمن علمی، کانون های فرهنگی، دینی، اجتماعی و فرهنگی، 
نشریات و تشکل های اسامی ) بسیج، جامعه  اسامی، انجمن اسامی و ...(. به نظر در این شرایط که دانشجویان  
نمی توانند مستقیماً مراجعه کنند به اتاق ها و دفاتر این گروه های فرهنگی تا از نزدیک آشنا بشوند، سامانه جامع 
فرهنگی و اجتماعی نگارستان که به تازگی ایجاد شده خط اتصالی بین دانشجو و مسائل فرهنگی دانشگاه است، 
کمی در رابطه با این سامانه توضیح بدهید ) از شرایط کلی ثبت نام و حضور در آن ها و انتخابات و ...( و آیا استقبالی 
در این مدت از این سامانه صورت گرفته؟ ما از شما در ارتباط با کارنامه فرهنگی دانشجویان شنیده بودیم که به 

نظر این سامانه نقش مهمی را قرار است ایفا کند.

سامانه جامع فرهنگي و اجتماعي، امکانات متعددي را براي عزیزان دانشجو فراهم مي کند. در این سامانه امکان انجام 
کلیه امور تشکل ها مانند ارسال درخواست، ثبت عضویت، ارسال ایمیل و اعان براي اعضاي هر تشکل، انتخابات، 
برگزاري رویدادها و ... وجود دارد و در تاشیم امکانات آن را مرتب به روز کنیم. خوشبختانه انجمن هاي علمي 
دانشجویي و کانون ها به نحو مطلوبي از امکانات این سامانه استفاده مي کنند. در خصوص نشریات دانشجویي نیز 
به زودي امکان درخواست صدور مجوز و تغییرات به صورت الکترونیک فراهم مي شود. همچنین در تاشیم کلیه 
امور مالي تشکل ها با ایجاد کیف الکترونیک در این سامانه انجام شود. در حال حاضر نیز مجوز این کار را از دانشگاه 

گرفتیم و تاش مي کنیم به زودي در سامانه انجام شود. 
در  دانشجویان  بیشتر جهت مشارکت  انگیزه  ایجاد  براي  اجتماعي  و  فرهنگي  در حوزه  که  فعالیت هاي مهمي  از 
فعالیت ها انجام شد، تهیه و تصویب کارنامه فرهنگي بود. در این کارنامه تاش شد تمام جنبه های فعالیت دانشجویان 
در نظر گرفته شود و متناسب با نوع فعالیت امتیاز مربوط در نظر گرفته شود. این کارنامه اجباري نبوده و هر دانشجو 
بر حسب اختیار مي تواند درخواست صدور این کارنامه را بدهد. خوشبختانه آیین نامه صدور این کارنامه مورد توجه 

وزارت علوم نیز قرار گرفت و براي تمام دانشگاه ها نیز اباغ کرد.  

ما در کنار این سامانه سلسله  وبینارهای هم اندیشی با اعضای تشکل های دانشجویی را از سال گذشته داشتیم که 
به طور مرتب و منظم برگزار شده با حضور خود شما و دیگر مسئولین بخش فرهنگی اما حضور دانشجویان حتی 
به عدد 2۰ هم  نمی رسید. با این وجود شما همیشه می فرمودید همین تعداد کم هم می تواند تغییرات بزرگی را در 
وضعیت ایجاد کند و مشتاق شنیدن نظرات فعاالن فرهنگی دانشگاه بودید. چه قدر کمک کرد این نشست ها به شما 

و آیا اصا نظرات و پیشنهادات عملی هم شدند و یا فقط به صورت تئوری باقی ماندند؟

و  نظرات  اساس  بر  شده،  انجام  دانشگاه  اجتماعي  و  فرهنگي  حوزه  در  سال   5 این  طول  در  که  اقداماتي  اغلب 
شرایط  در  که  بود  این  نیز  اندیشي  هم  وبینارهاي  هدف  است.  بوده  دانشجویي  تشکل هاي  فعاالن  پیشنهادهاي 
همه گیري کرونا هر کدام از دانشجو بتوانند درخواست ها، نظرات و پیشنهادهاي خود را ارائه کنند. هر چند که حقیر 
به طور شبانه روزي در شبکه هاي اجتماعي، ایمیل و تماس تلفني و جلسات حضوري در خدمت دوستان بزرگوار 
بودم. معتقدم کار در حوزه فرهنگي باید با مشارکت همه از برنامه ریزي تا اجرا باشد و خوشبختانه در این بخش 

تاش کردیم بدین گونه عمل شود.   
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آیـا رویکـرد معاونـت فرهنگـی به سـمت پرداختن بـه مسـائل و چالش هـای روز فرهنگی و اجتماعی دانشـجویان هسـت؟ 
شـرایط کنونـی و وضعیـت فرهنگـی، سیاسـی و اقتصـادی کشـور باعث به وجود اومدن مسـائل و مشـکات ریز و درشـتی 
شـده ولـی مثـل این کـه دانشـگاه هنوز بـا همان فرمت و شـکل قبلـی دارد پیـش می برد، نظرتـون در این مورد چیسـت؟! 
آیـا دانشـگاه پاسـخگوی دغدغه هـای مختلـف و بـه روز دانشـجویان بوده و یا هسـت؟ )مسـئله مهمـی مثل تضمیـن آینده 

شـغلی، تحصیـل در خارج از کشـور و ...(

دقیقا درست است ما به دلیل شرایط خاصي که در حال حاضر داریم، الزم است شکل فعالیت ها را در پساکرونا تغییر دهیم. به 
نظرم کرونا در عین مشکات زیادي که براي ما ایجاد کرد، باعث شد به سمت فناوري اطاعات برویم که این ظرفیت، تحول 

عظیمي را در حوزه فرهنگي ایجاد خواهد کرد. 

پرسشی هم در رابطه با نشریات بپرسیم؛
به نظر مظلوم ترین بخش در بین تشکل ها، کانون ها و انجمن های علمی، نشریات دانشگاه باشد. برای مثال قبل از مجازی شدن 
با محدودیت چاپ نشریات روبه رو بودیم یا اختصاص ندادن بودجه ای به نشریات مستقل دانشجویی. آیا اقبال عمومی نسبت 
به نشریات کمتر است یا دانشگاه دلیل مضاعفی برای عدم توجه به نشریات دارد؟ در رابطه با قوانین نشریات هم ما ضعف هایی 

می بینیم که ظاهراً قصد اصاح و تغییر وجود دارد.

به نظرم این طور نیست، تمام بخش ها براي ما اهمیت یکسان دارد، اما نوع کار در هر حوزه متفاوت است که باید به این موضوع 
مهم توجه شود. نشریات ما متعددند، نشریات مستقل و نشریات وابسته به تشکل هاي دانشجویي. در این 5 سال تاش کردیم 
نشریات آزادانه بتوانند به عنوان منعکس کننده دیدگاه هاي دانشجویان فعالیت کنند. تاش کردیم سامانه نشریات دانشجویي 
راه اندازي شود. همچنین در سامانه جامع فرهنگي نیز امکان ثبت و نمایش عمومي نشریات وجود دارد. از طرفي قبل از کرونا 
در مورد تمام نشریات دانشجویي حمایت از چاپ صورت مي گرفت و با وجود محدودیت هاي مالي تاش کردیم در حد مقدور 

و با صرفه جویي در بقیه بخش ها، هر درخواستي براي انتشار نشریات به اداره مي رسید سریع چاپ هماهنگ مي شد. 
براي حمایت از نشریات دانشجویي اعطاي امتیاز نشریه حرفه اي را با پیگیري هاي فراوان در دانشگاه تهران و براي اولین بار 
در کشور مصوب و اجرایي کردیم. نشریاتي که این امتیاز را کسب کنند، در زمره نشریات علمي یک امتیازي قرار مي گیرند. 

این موضوع اقدام مهمي است و به نظرم در تقویت نشریات دانشجویي نقش زیادي دارد. 
تاسیس کیوسک نشریات دانشجویي در پردیس مرکزي که از خواسته هاي به حق دانشجویان بود در اواخر سال 1398 افتتاح 
شد. متاسفانه به دلیل کرونا این کیوسک فعالیت خاصي تاکنون نداشته است. این کیوسک به عنوان یک پاتوق فرهنگي ویژه 

نشریات ایجاد شد و هم عرض آن باید در واحدها هم ایجاد شود. 
به نظرم در این چند ساله نشریات رشد خوبي چه از نظر کمي و چه از نظر کیفي نسبت به بقیه فعالیت هاي دانشجویي داشتند 

اما باز در دانشگاه تهران ظرفیت زیادي براي فعالیت وجود دارد و دانشگاه هم باید کمک کند. 
پذیراي نظرات دانشجویان عزیز در خصوص تمام آیین نامه و شیوه نامه ها هستیم در خصوص آیین نامه نشریات مصوب وزارت 

علوم است، هر چه پیشنهادي که در این خصوص وجود دارد، ما جمع بندي و به همکاران وزارت علوم اباغ مي کنیم. 

دانشگاه تهران دانشگاه بزرگی است و وجود دانشکده های مختلف و پردیس های )که به تازگی به دانشکدگان تغییر نام داده( آن 
باعث نشده که تمرکز اصلی فعالیت های فرهنگی در تهران مرکز باشد؟ معاونت فرهنگی های پردیس هایی مثل فارابی چه قدر 

آزادی و استقال دارند؟ نظارت به چه صورتی است؟ 
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ساختار دانشگاه تهران با توجه به گستردگي آن متفاوت با سایر دانشگاه هاست. ما در دانشگاه تهران دانشکدگان، دانشکده ها 
را داریم و در هر یکي از آنها معاون فرهنگي و دانشجویي مستقر است. البته در ساختار جدید معاون فرهنگي و دانشجویي در 
برخي واحدها با معاونت اداري و مالي ادغام و معاون اجرایي ایجاد شده بود که با پیگیري هاي مکرر موفق شدیم مجدد در همه 
واحدهاي دانشگاه معاونت فرهنگي و دانشجویي را داشته باشیم. حوزه ستاد معاونت فرهنگي و اجتماعي امور سیاست گذاري 

و نظارت را انجام مي دهد و تمام واحدها در برنامه ریزي و اجرا استقال دارند.
مشکلي اصلي در نظارت و برنامه ریزي است که بودجه واحدها دست معاونت فرهنگي واجتماعي نیست. در صورتي که درست 
این بود که بودجه و تخصیص آن به واحدها متناسب با تعداد تشکل ها و فعالیت هر واحد از سوي معاونت فرهنگي و اجتماعي 
دانشگاه صورت گیرد. متاسفانه علیرغم پیگیري هاي متعدد این مشکل حل نشد. فکر مي کنم اگر بودجه فرهنگي دانشگاه به 
معاونت فرهنگي داده مي شد و این معاونت مدیریت مي کرد هیچ مشکلي در خصوص کمبود بودجه نمي داشتیم و به راحتي 

مي شد بر حسب فعالیت ها مدیریت اعتبارات را انجام داد.   

بنده در طول حضورم در نشریه ی چرخه، شاهد تاش شخصی شما در بخش فرهنگی دانشگاه بودم و بهتر است که از همین 
جا هم یک تشکر و خداقوت به شما عرض کنم؛ راهنمایی های شما و پاسخگو بودن شما همیشه در خاطره ی بنده خواهد ماند. 

به عنوان سخن پایانی کمی از چالش هایی که در این مسیر داشتید بگید.

حقیر حدود 1۰ سال است که در حوزه فرهنگي و اجتماعي )مدیر فرهنگي دانشکدگان کشاورزي و منابع طبیعي، مدیر کل 
فرهنگي و اجتماعي و معاون فرهنگي و اجتماعي( افتخار دارم که در خدمت دوستان دانشجو هستم. جنس کار در حوزه 
فرهنگي طوري است که حتما باید مسئول هم درک درستي از فعالیت ها داشته باشد و هم اینکه کاما در خدمت دوستان 
فعال فرهنگي باشد. تقریبا به جز برگزاري کاس هاي آموزش رسمي )7-9 واحد در ترم تحصیلي( تمام زمان را به رسیدگي به 
حوزه فرهنگي و اجتماعي اختصاص مي دهم و به طور متوسط بیش از 14 ساعت در شبانه روز امور مختلف را پیگیري و انجام 
مي دهم. معتقدم االن که از نظر مباحث مالي و نیروي انساني با مشکل مواجه هستیم، حداقل حقیر مي توانم با پاسخگویي 
شبانه روز و پیگیري امور مربوط به تشکل هاي دانشجویي قدري از مشکات این عزیزان را کم کنم و فکر مي کنم این حداقل 

کاري است که مي شد انجام داد و هر مسئول دیگر نیز وظیفه دارد این عمل مهم را انجام دهد.
متأسفانه ما در حوزه فرهنگي نیروي متخصص به اندازه کافي نداریم همچنین به دلیل محدودیت بودجه مجبور هستم امور 
سامانه هاي جامع فرهنگي و اجتماعي، سامانه هاي جشنواره ها و مسابقات را به طور کامل انجام دهم. در طول این ده سال 
تاش کردم که تا مي شود محدودیت بر سر راه فعالیت ها را بر دارم. معتقدم عزیزان دانشجو که داوطلبانه در تشکل ها فعالیت 
مي کنند را باید تا مي توانیم فعالیت هاشون را تسهیل کنیم و نگذاریم امور آنها با اختال و بوروکراسي اداري مواجه شود. مثا 
همین سامانه فرهنگي از چندین سال است که پیگیرم. تا خدار را شکر در سال قبل به ثمر رسید. این سامانه هم به تسهیل 
و هم به شفاف سازي امور تشکل ها کمک مي کند. ان شا اهلل با سامانه سپاري امور مالي در این سامانه موضوع شفافیت امور 
مالي نیز که خواسته به حق دوستان دانشجو است نیز انجام مي شود حق دوستان دانشجو است که بدانند دانشگاه چه مقدار 

در حوزه فرهنگي به صورت واقعي در تشکل ها هزینه مي کند.
مهمترین چالش هایي که در حوزه فرهنگي با آن مواجهیم به نظرم موارد زیر است:
1-بي انگیزگي دانشجویان براي فعالیت در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي و سیاسي

2- عدم توجه به جایگاه واقعي تشکل هاي دانشجویي و فعالیت هاي آن ها در زیست بوم دانشگاه
3- عدم تطبیق بین ساختار سازماني و نیروي انساني معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه و معاونت فرهنگي و دانشجویي 

دانشکدگان/دانشکده ها با وظایف محوله 
4- عدم درک صحیح مسئوالن و کارشناسان از فعالیت هاي فرهنگي و اجتماعي دانشجویان

5- کمبود یا بهتر بگویم نبود بودجه و اعتبارات
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ارتباطجهانیشدن
اقتصادایران
بابرجام

15  دقیقه

تعریــف  نیــاز داریــم  آغــاز  در 
ــا  ــا ب ــم ت ــاح را بدانی ــد اصط چن
ــویم. ــنا ش ــه آش ــن مقال ــان ای زب

جهانی شدن
G l o b a l i z a t i o n

ــطه ی  ــه واس ــه  ب ــت ک ــدی اس  فراین
درســت کردن  بــا  بازیگــران  آن 

طــرق  از  ارتباطــی  شــبکه هایی 
مختلــف مثــل جــاده ای و یــا اینترنتــی، 
در ســطوح درون قــاره ای و بیــن قــاره ای 
و در اشــل های سیاســی، اقتصــادی و 
اجتماعــی بــه ردو بــدل کــردن ایده هــا، 
کاالهــا،  فرهنگ هــا،  سیاســت ها، 
خدمــات، فــن آوری هــا، ســرمایه، عوامل 
ــد  ــد. فراین ــادرت می ورزن ــد و... مب تولی
مذکــور موجــب کم رنگ شــدن مــرز 
میــان کشــورها و قرابــت بیــن ملت هــا 
ــع از  ــی جام ــت روابط ــده و در نهای ش
عرصــه ی  در  متقابــل  وابســتگی های 
ــد  ــاد را پدی ــت و اقتص ــاع، سیاس اجتم

ــه   ــای مؤسس ــق برآورده ــی آورد. طب م
در  جهانی شــدن  ،شــاخص   KOF
تمــام زمینه هــا و بــه صــورت کلــی 
در دو حالــت محاســبه شــده اســت؛ 
ــه  ــوه ک ــت بالق ــل و حال ــت بالفع حال
حالــت بالقــوه در برگیرنــده ی اقدامــات 

   رادمهر طوسی
   دانشگاه عالمه طباطبایی

ــاوت  ــر تف ــا واژگان زی ــدن ب ــای جهانی ش ــن معن همچنی
ــد؛  ــه کار می رون ــر ب ــای یکدیگ ــاً به ج ــا بعض دارد ام

Internationalization   :بین المللی شدن  *
Liberalization آزادسازی:      *

 Universalization همگانی سازی:     *
Westernization غرب گرایی:     *
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فعلیــت  بــه  جهــت  در  زمینه ســاز 
می باشــد. سیاســت ها  رســیدن 

جهانی شــدن اقتصــادی1
Economic Globalization

جهانی شـدن اقتصـادی توصیف کننـده ی 
زمینـه ی  در  ارتباطـی  دور  جریان هـای 
سـرمایه  و  خدمـات  کاالهـا،  مبادلـه ی 
می باشـد که خود شـامل دو زیرشـاخه ی 

تجـاری و مالـی اسـت.

جهانی شـدن تجـاری
Trade Globalization

:)De Facto( الف- حالت بالفعل
از تقسـیم مجمـوع  ایـن پارامتـر  مقـدار 
صـادرات و واردات بـر کل تولیـد ناخالص 

1( وابســته بــه موضــوع و کشــش متــن، از 
تعریــف جهانــی شــدن در زمینــه هــای اجتمــاع 

ــت. ــده اس ــاب ش ــت اجتن و سیاس

داخلـی به دسـت می آیـد. در محاسـبه ی 
ایـن مقدار، تنوع شـرکای تجـاری اهمیت 
فراوانـی دارد. از ایـن جهت کـه داده های 
بعضـا  خدمـات  مبادلـه ی  بـه  مربـوط 
محـدود و ناقـص اسـت، تنهـا مبادلـه ی 
کاالهـا در فرآینـد بررسـی ها مـورد توجه 
اسـت.  گرفتـه  قـرار    KOF2 موسسـه 
و  مقایسـه  بـرای  ابـزاری  پارامتـر  ایـن 
طبقه بنـدی دو طیـف اقتصـاد مبتنـی بر 
تجـارت جهـان - محـور و تجـارت محلی 

می باشـد. کشـورها 

:)De Jure( ب- حالت بالقوه
تجـارت،  جهانی شـدن  بالقـوه ی  حالـت 
بیشـتر کمیـت و کیفیـت سیاسـت هایی 
را مـد نظـر قـرار مـی دهـد کـه در جهت 
باشـند،  تجـارت  جریـان  موانـع  زدودن 
درواقـع این سیاسـت ها در جهت تسـهیل 
اتخـاذ  بین المللـی   تجـارت  توسـعه ی  و 
شـده اند. ره آورد حالـت بالقـوه منـوط بـه 
بررسـی عواملـی از قبیـل قوانیـن مربوط 
بـه تجـارت، مالیات هـا، وضـع تعرفه هـا و 
انعقـاد معاهدات دوجانبـه و چندجانبه در 
راسـتای برقـراری تجـارت آزاد می باشـد.

2) KOF Index by ETH Zurich, 
Switzerland.

مالـی جهانی شـدن 
 Financial Globalization

:)De Facto( الف- حالت بالفعل
ورود  جریان هـای  بـر  ناظـر  پارامتـر  ایـن 
اوراق  مالکیـت  و  سـهام  خریـد  سـرمایه، 
قرضـه توسـط خارجیـان، در کشـور مـورد 
نظـر می باشـد. بـرای بـرآورد حالـت بالفعـل 
جهانی شـدن مالـی بـه فاکتورهایـی از قبیل: 
سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجـی در داخـل 
اقـام  دیگـر  و  یـک کشـور، خریـد سـهام 
دارایی توسـط خارجیـان، دریافت و واگذاری 
وام در سـطح بیـن المللـی و در نهایت مقدار 

ذخایـر بین المللـی توجـه مـی شـود.

:)De Jure( ب- حالت بالقوه
ایـن حالـت دربرگیرنـده ی دو متغیـر کلـی 
مالـی و جریان هـای  می باشـد: جریان هـای 

سـرمایه ای. 
مـواردی  شـاخص  ایـن  محاسـبه ی  بـرای 
چـون حسـاب سـرمایه ی کشـوری، میـزان 
محدودیت هـای سـرمایه گذاری و همچنیـن 
سـرمایه گذاری ها و معاهـدات بین المللـی دو 
یـا چند طرفـه مورد کاربـرد قـرار می گیرند.

26 دیوارنگاره  النه جاسوسی )سفارت پیشین امریکا(
تسنیم



ـــم. ـــب بپردازی ـــی مطل ـــته ی اصل ـــه هس ـــم ب ـــون می توانی اکن

پلس از انقلاب اسلامی 57  )1979 میـادی( در ایـران، بـه علت تفـاوت رویکرد 
سیاسـی انقابیـون روی کار آمـده، دولت هـا و ارگان هـای متفاوتـی در سراسـر جهـان 
خصوصـاً دول غربـی و شـورای امنیـت سـازمان ملـل شـروع بـه وضـع تحریـم در 
زمینه هـای گوناگـون علیـه ایـران نمودنـد. ایـن تحریم هـا - در کنـار چندیـن عامـل 
دیگـر - پـس از سـال 1979 عـاوه بر منـزوی کردن ایـران در صحنه هـای بین المللی 
و در زمینه هـای سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعی سـبب شـد تا روند جهانی شـدن ایران 
کـه بـا آهنـگ قابـل قبولی نسـبت به سـاختار اقتصـادی آن زمان رو به رشـد بـود، در 
کوتاه مـدت بـا اختـال روبـرو شـود. در این مقاله کوشـش شـده اسـت تا اثـرات انعقاد 
معاهـده برجـام1  )برنامـه جامـع اقدام مشـترک( که توسـط سـران ایران و کشـورهای 
عضـو 1+52  در تاریـخ 18 اکتبـر 2۰15 امضـا شـد، مورد بررسـی قرار گیـرد. علی رغم 
تأییـد انطبـاق فعالیت هـای هسـته ای ایـران بـا مفـاد قـرارداد مذکـور توسـط آژانـس 
بین المللـی انـرژی هسـته ای3 ، شـورای امنیـت سـازمان ملل متحـد آمریکا بـه فرمان 
رئیس جمهـور ترامـپ در تاریـخ 8 مـه 2۰18 بـه صـورت یک جانبـه از ایـن معاهـده 
خـارج شـد؛ لـذا ناگزیریـم تـا اثرات خـروج دولـت ترامـپ از معاهـده و در ادامه ی آن، 
وضـع تحریم هـای شـدیدتر در حـوزه فـروش نفـت را نیـز مـورد توجـه و بررسـی قرار 
دهیـم. بـرای ارائـه تعاریفـی روشـن از مسـائل در گام نخسـت مـی بایسـت  بـه شـرح 
برخـی از مقدمـات بپردازیـم کـه یکـی از مهم تریـن آنان طرح این پرسـش اسـت که 
برجـام چیسـت و چـه آثـاری بر اقتصـاد ایران یا بـه طور تخصصـی تر بر رونـد جهانی 

شـدن اقتصاد ایـران  دارد؟

1) Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
ــا،  ــکا، بریتانی ــل متحــد )آمری ــت مل ــج عضــو دائمــی شــورای امنی ــر پن ــروه 5+1 مشــتمل ب 2( گ

ــی باشــد. ــن( و کشــور آلمــان م فرانســه، روســیه و چی
3) International Atomic Energy Agency (IAEA).

چـه  و  بـود  چـه  برجـام 
مفادی را شـامل می شـد؟
برجـام )برنامـه جامـع اقـدام مشـترک( 
توافقـی بـر سـر فعالیت هـای هسـته ای 
ایـران بـود که بـه موجـب آن ایـران در 
هسـته ای  فعالیت هـای  کاهـش  عـوض 
الحاقـی  »پروتـکل  عضویـت  بـه  خـود 
بـه معاهـده منـع گسـترش سـاح های 
هسـته ای« در می آمـد کـه ایـن پروتکل 
برنامه هـای  از  زنجیـره ای  حکـم  در 
هسـته ای کشـورهای جهان بـود. برجام 
آن  دیگـر  روی  در  کـه  بـود  سـکه ای 
سـازمان  تحریم هـای  شـدن  مرتفـع 
ملـل متحـد، اتحادیـه ی اروپـا و ایـاالت 
متحـده ی امریـکا علیه ایـران خودنمایی 
می کـرد و مـا در ایـن مقالـه بیشـتر بـه 
بررسـی ایـن بعـد از برجـام می پردازیم. 
  رویکلرد سلازمان مللل متحلد و 
واسلطه ی  بله  غربلی  کشلورهای 
انعقلاد برجام در زمینه ی سیاسلت 
گلذاری تحریلم هلا بله شلرح زیر 

؛  ست ا
1 شـورای امنیت سازمان ملل متحد در 
ازای تأییـد برجام، تمامـی قطعنامه های 
مرتبـط با فعالیت هسـته ای ایـران را لغو 
خواهـد نمـود. )در صورتـی کـه آژانـس 
اجـرای  هسـته ای  انـرژی  بین المللـی 
اقدامـات توافق شـده از سـوی ایـران را 

راسـتی آزمایی کـرده باشـد.(
توافـق،  ایـن  دوم  پیوسـت  طبـق   2
ایـاالت  و  اروپـا  اتحادیـه  تحریم هـای 
اجرایی شـدن  روز  در  آمریـکا  متحـده 
ایـن  شـد.  خواهنـد  ملغـی  برجـام 
مالـی،  زمینه هـای  در  تحریم هـا 
بیمـه، نفـت، گاز، پتروشـیمی،  بانکـی، 
ترابـری،  کشتی سـازی،  کشـتی رانی، 
طـا و فلزات گران بها، اسـکناس، سـکه، 

تهران دسامبر 1978
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مـوارد مجـاز هسـته ای، فلـزات، نرم افزار 
بودنـد.  تسـلیحات  و 

اتحادیـه  و  متحـد  ملـل  سـازمان   3
اقدامـات  یـا  تحریـم  هیچ گونـه  اروپـا 
انـرژی  سـختگیرانه دیگـری در زمینـه 
هسـته ای علیـه ایـران وضـع نخواهنـد 

نمـود.
4  ایـاالت متحـده آمریـکا و اتحادیـه 
انـرژی  بـه  مربـوط  تحریم هـای  اروپـا 

هسـته ای ایـران را پـس از تأییـد آژانس 
بین المللـی انرژی هسـته ای در راسـتای 
گام هـای مؤثـر ایـران در ایـن راه، لغـو 

خواهنـد نمـود.

5 مابقـی بندهـای مربـوط بـه بخـش 
بـه  مربـوط  برجـام،  سـند  در  تحریـم 
صـورت  در  کـه  اسـت  فعالیت هایـی 
انجـام آن هـا توسـط ایـران، تحریم های 
اتحادیـه اروپـا، ایـاالت متحـده امریکا و 
سـازمان ملـل متحـد بـه وضعیـت قبل 
بازخواهنـد  برجـام  معاهـده  اجـرای  از 

گشـت.
بـه طـور کلی تحریم های وضع شـده توسـط 
بـه  سـختگیرانه تر  آمریـکا  متحـده  ایـاالت 

نظـر می آینـد چراکـه تأثیـرات فرامنطقـه ای 
دارنـد؛ یعنـی در سرتاسـر جهـان مـورد اجرا 
قـرار خواهنـد گرفـت. در مقابـل، تحریم های 
وضـع شـده از سـوی اتحادیـه اروپـا تنها در 

ایـن قـاره قابلیـت اجـرا دارند.

چرا برجام شکست خورد؟
برجـام،  معاهـده ی  پایه هـای  از  یکـی 
متحـده ی  ایـاالت  کشـور  نماینـدگان 
جمهـوری  ریاسـت  دوره ی  در  آمریـکا 
بـاراک اوبامـا بودنـد. همزمـان با شـروع 
دولـت رئیس جمهور ترامـپ، نمایندگان 
آمریـکا تصمیـم گرفتنـد کـه از برجـام 
خـارج شـوند. خـروج آمریـکا از برجـام 
ایـران  بـر  غیرقابل چشم پوشـی  اثراتـی 
می تـوان  را  آن  مهم تریـن  کـه  داشـت 
تثبیـت دوبـاره ی تحریم هـای اقتصادی 
در سـخت ترین حالـت ممکـن )بـه نقل 
از دونالـد ترامـپ( دانسـت. در راسـتای 
ذکـر نمونـه ای از این تحریم هـا می توان 
بـه تحریـم شـدید فـروش نفـت ایـران 
آمریـکا مهم تریـن  دولـت  اشـاره کـرد. 
دالیـل خـروج از برجـام را مـوارد زیـر 

کرد: اعـام 
1 عدم اشـاره به تسـلیحات غیرهسته ای 
عـدم  و  ایـران  موشـکی  برنامه هـای  و 
حـل مناقشـات دولت های گـروه 1+5 با 

ایـران بر سـر ایـن مواضع. 
2 بـه شـمار آمـدن ایـران بـه عنـوان 

یـک تهدیـد بالقـوه بـرای اسـرائیل در 
فنـاوری  تصاحـب  جهـت  بـه  منطقـه 
موشـک های بالسـتیک بـا بـرد بیـش از 

کیلومتـر.  2۰۰۰

جهانـــی  کلـــی  نمـــودار 
و  ایـــران  شـــدن 
درازمـــدت در  جهـــان 
ـــران ـــی: ای ـــان| آب ـــبز: جه س

The overall long-run 
graph of globalization 
index of Iran and World. 
Green: World | Blue: Iran 



3 نقـض حقوق بشـر و در معرض خطر 
بـودن حقـوق شـهروندان بـه علـت دور 
بودن شـیوه ی حاکمیتی از دموکراسـی. 
بازگردانـدن  از  ترامـپ  مقصـود 
ایـران؛  علیـه  تحریم هـا  »سـخت ترین« 
تحریـم بانـک مرکـزی و صـادرات نفـت 
از  بیـش  تحریـم  وهمچنیـن  ایـران 
و  بنـگاه  شـخص،  کارخانـه،  چهارصـد 
بخش هـای تجـاری ایـران بـود. دولـت 
ترامـپ با وضـع دوباره ی ایـن تحریم ها 
در پـی آن بـود که با ایـران دور جدیدی 
از مذاکـرات را بـا پیش شـرط هایی تازه 
آغـاز کنـد و درنهایـت بتواند با پوشـش 
فعالیت هـای  گسـترده تر،  اهـداف 
کـرده  محـدود  را  ایـران  تسـلیحاتی 
در قبـال تخصیـص امتیـازات کـم تـر، 
امتیـازات بیش تـری را از ایـران بگیـرد.

درواقـع دولـت ترامـپ، ایـن سـه عامل 
را دسـت آویـزی قـرارداد تـا بتوانـد بـا 
بیشـترین  ایـران،  بـا  رابطـه  برقـراری 
منافـع قابل حصـول را از آن خـود کند. 
بـرای مثـال آمریـکا ترکیـه را هـم بـه 
اس  موشـکی  سـامانه ی  خریـد  دلیـل 
S( 4۰۰-4۰۰( از روسـیه تحریـم نمود 
زیـرا در پـی آن بـود تـا با افزایش فشـار 
بـر ترکیـه، هیئـت تـرک قـرارداد خـود 
را بـا روسـیه فسـخ کـرده و تسـلیحات 
موشـکی خـود را مجهـز بـه سـامانه ی 
 )Patriot  1۰4-MIM( پاتریـوت 

آمریـکا کنـد.
بـا بررسـی رفتـار سیاسـتمداران دولـت 
ترامـپ در قبـال روابـط بین المللی آنان 
بـا دنیـا، می تـوان اسـتنباط نمـود کـه 
هـدف ایـن دولـت بـازی نمـودن نقـش 
یـک تاجـر بـزرگ جهانـی بـوده و آنـان 
قصـد دارند بـا بازتعریف شرایطشـان در 
معاهـدات بین المللـی، منافـع اقتصادی 

خـود را بـه حداکثـر برسـانند.

جهانـــی  کلـــی  نمـــودار 
جهـــان  و  ایـــران  شـــدن 
ـــران ـــی: ای ـــان| آب ـــبز: جه س

The overall graph of 
economic globalization 
of Iran and World. 
Green: World | Blue: Iran

ـــی شـــدن  نمـــودار کلـــی جهان
تجـــاری ایـــران و جهـــان
ــران ــی: ایـ ــبز:جهان| آبـ سـ

The overall graph of 
trade globalization 
of Iran and World.
Green: World | Blue: Iran

جهانـــی  کلـــی  نمـــودار 
شـــدن مالـــی ایـــران و جهـــان
ــران ــی: ایـ ــبز:جهان| آبـ سـ

The overall graph of 
financial globalization 
of Iran and World.
Green: World | Blue: Iran



30شماره بیستم - مهر 1400
ــای  ــرات تحریم هـ تأثیـ
وضـــع شـــده توســـط 
ترامـــپ  دولـــت 
تجـــارت  روی  بـــر 
بین المللـــی ایـــران 
1 قـــرارداد شـــرکت هواپیمایـــی 
ـــارد  ـــده میلی ـــه ارزش هف ـــگ ب بوئین
ـــاس  ـــی ایرب ـــرکت هواپیمای دالر و ش
ـــا  ـــارد دالر ب ـــوزده میلی ـــه ارزش ن ب

ـــد.  ـــی ش ـــران ملغ ای
2 چیـــن طـــی قـــراردادی بـــه 
ــارد دالر،  ــم میلیـ ــک و نیـ ارزش یـ
ملـــزم بـــه اجـــرای پروژه هـــای 

زیرســـاختی در ایـــران شـــد.
اعتمـــاد  بین المللـــی  بانـــک   3
 1).C.I.T.I.C( ســـرمایه گذاری 
اعتبـــاری  خطوطـــی  چیـــن، 
را  دالر  میلیـــارد  ده  ارزش  بـــه 
ایـــران  بانک هـــای  اختیـــار  در 
قـــرارداد کـــه ایـــن خطـــوط از 
مصـــون  آمریـــکا  تحریم هـــای 

بودنـــد. 
4 بـــه جهـــت اعمـــال تحریمـــات 
آمریـــکا علیـــه ایـــران، قـــرارداد 
کمپانـــی فرانســـوی توتـــال اس. 
ــارس  ــت پـ ــرکت نفـ ــا شـ ای.2   بـ
ــس  ــا پـ ــد امـ ــخ شـ ــی فسـ جنوبـ
از  فرانســـوی ها  عقب نشـــینی  از 
ـــت  ـــی نف ـــرکت مل ـــرارداد، ش ـــن ق ای
امضـــای  بـــا   3).C.N.P.C( چیـــن 
قـــراردادی جدیـــد بـــه ارزش یـــک 

1) China International Trust Investment 
Corporation.
2) Total Energies ES.
3) China National Petroleum Corporation.

میلیـــارد دالر، تعهـــدات 
توتـــال را در قبـــال 
ــت و  ــان پذیرفـ ایرانیـ
ــرارداد  ــه، قـ بدین گونـ

ــد. ــا شـ ــی احیـ نفتـ
پدیدآمـــدن   5
ــد  ــی در رونـ تکانه هایـ
بـــه  نفـــت  قیمـــت 
تهدیدهـــای  علـــت 
آمریـــکا  دولـــت 
علیـــه ایـــران کـــه 
مبتنـــی بـــر وضـــع 
تحریم هـــای جدیـــد 
ـــت  ـــادرات نف ـــود، ص ب
خـــام ایـــران را بـــا 
همـــراه  تکانه هایـــی 
ـــه ی  ـــه درنتیج ـــرد ک ک
ـــات در  ـــدم ثب ـــن ع ای

صـــادرات نفـــت، عرصـــه ی جهانـــی 
ــد.  ــه شـ ــکل مواجـ ــا مشـ ــت بـ نفـ
تحریم هـــای  وضـــع  پـــی  در   6
ــران،  ــه ایـ ــکا علیـ ــون آمریـ گوناگـ
طـــرف  اروپایـــی  کشـــورهای 
ـــور  ـــتند آن ط ـــز نتوانس ـــرارداد نی ق
ـــه ی  ـــه ادام ـــود ب ـــده ب ـــد ش ـــه قی ک
ـــد؛  ـــران بپردازن ـــا ای ـــود ب ـــط خ رواب
ــراری  ــورت برقـ ــه در صـ ــرا کـ چـ
تجـــاری  قراردادهـــای  رابطـــه، 
آنـــان بـــا آمریـــکا مـــورد تهدیـــد 
قـــرار می گرفـــت. ایـــن مســـئله 
ــر  ــکا بـ ــر آمریـ ــه ای از تأثیـ نمونـ
جهـــان  بـــا  کشـــورها  روابـــط 

. شـــد می با
نمـــودار  در  کـــه  همان طـــور 
می کنیـــد،  مشـــاهده  »الـــف« 
کشـــور ایـــران در طـــول ســـال  

نمودار الف

نمودار ب

آغـــاز  بـــا  هم زمـــان  و   2۰16
دونالـــد  ریاســـت جمهوری 
ترامـــپ تـــا ســـال 2۰18  کـــه 
معاهـــده ی  از  آمریـــکا  دولـــت 
ــه علـــت  ــد، بـ ــارج شـ ــام خـ برجـ
ــه  ــت و بـ ــن دولـ ــای ایـ تهدیدهـ
ــا  ــادی، بـ ــدن بی اعتمـ ــود آمـ وجـ
مشـــکل بی ثباتـــی در صـــادرات 

ــد.  ــه شـ ــام مواجـ ــت خـ نفـ
در نمـــودار »ب« نیـــز مشـــاهده 
می کنیـــم کـــه صـــادرات نفـــت 
بیـــن ســـال های 2۰15 تـــا 2۰18 
ـــا  ـــوده ام ـــراه ب ـــی هم ـــا رشـــد خوب ب
ـــام  ـــکا از برج ـــروج آمری ـــس از خ پ
جدیـــد  تحریم هـــای  وضـــع  و 
ــادرات  ــه ی صـ ــاً در زمینـ خصوصـ
نفـــت ایـــران، صـــادرات نفـــت بـــا 
شـــیبی تنـــد حالـــت نزولـــی بـــه 

خـــود گرفتـــه اســـت.



نمــودار رو بــه رو نشــان دهنــده ی مقــدار 
کســری بودجــه ی کشــور ایــران در طــول 
ســالیان 2۰11 تــا2۰21 مــی باشــد. از آنجایــی 
ــوده و  ــت ب ــار دول ــت در انحص ــروش نف ــه ف ک
ــع  ــی از مناب ــش بزرگ ــی بخ ــای نفت ــد ه درآم
بودجــه را تشــکیل مــی دهنــد، بــا شــدت 
ــی- ــه مال ــی و چ ــه نفت ــم ها-چ ــن تحری گرفت
ــه اســت. ــش یافت ــدار کســری بودجــه افزای مق

نمــودار مجانــب تاثیــر هررویــداد سیاســی- بین 
ــی،  ــص داخل ــد ناخال ــر روی تولی ــی را ب الملل
ــن  ــا 2۰2۰، تبیی ــای 2۰1۰ ت ــال ه ــان س می
مینمایــد. چنــان کــه مشــخص اســت بیشــترین 
میــزان رشــد در ســال 2۰16 و پــس از امضــای 
ــزان  ــن می ــام حاصــل شــده اســت. کمتری برج
ــدت  ــکا و ش ــروج امری ــس از خ ــز پ ــد نی رش
ــت. ــره اس ــدا ک ــوع پی ــا وق ــم ه ــن تحری گرفت

توصیه های سیاستی: بایدها و نبایدهای حال حاضر
1 تنش زدایـی با کشـورهای مـورد تنازع: بـا توجـه بـه شـرایط پیش آمده 
بـرای اقتصـاد کشـور مـا از منظـر پیوسـتگی بـا جهـان، بـه نظـر می رسـد اولین 
گام - کـه همانـا مهم تریـن آن هاسـت - بایـد در جهـت رفع تنازعـات بین المللی 
باشـد. در واقـع بـا عملیاتی نمودن این سیاسـت، اقتصـاد ایران به تدریـج از انزوا 

بیـرون آمـده و مطابـق انتظـارات به شـبکه های تجـارت جهانـی می پیوندد.
2  تمرکـز بر عضویـت در سـازمان های اقتصـادی بین المللـی: پیش نیاز 
در  عضویـت  می باشـد.  بین المللـی  منازعـات  حـل  سـازمان ها،  ایـن  در  عضویـت 
سـازمان های بین المللـی بیشـتر - خصوصـاً سـازمان های اقتصـادی و تجـاری مثـل 
سـازمان تجـارت جهانـی - بـا پیوند دادن اقتصاد ایـران به زنجیره های بـزرگ تولید در 
سراسـر جهـان کـه شـامل زنجیره های تولیـدی آمریکای شـمالی، اروپا و شـرق آسـیا 
اسـت؛ می توانـد زمینـه احیـا و تقویت صـادرات مبتنـی بر تولیـد رقابتـی را به صورت 

هرچـه بهتـر و بیشـتر، پشـتیبانی نماید. 
3 تحرک بخشـیدن بـه تولیـدات: تقویـت بخـش تولیـدی کشـور می تواند 
زمینه سـاز بسـط مـراودات تجـاری شـده و با توسـعه ی صـادرات موجب شـود تا 
نـرخ جهانی شـدن بالفعـل1 تجـارت ایـران، اعـداد بزرگ تـری را بـه خـود ببینـد. 
البتـه تقویـت بخش تولید کشـور در گام نخسـت مسـتلزم رفع مشـکات مربوط 

1) De Facto Economic Globalization Index.

مشـکاتی  می باشـد.  بخـش  ایـن  بـه 
تکنولوژی هـای  بـودن  قدیمـی  نظیـر 
و  زیـاد  بسـیار  انـرژی  صـرف  تولیـد، 
مدیریـت  کار،  نیـروی  کـم  بهـره وری 
ناصحیـح و... . در واقـع اگـر اثـر ایـن 
مشـکات خنثـی شـود یـا تـا حـدی 
تقلیـل یابـد، در آینـده ای نـه چنـدان 
صـادرات  سـهم  افزایـش  شـاهد  دور 
ایـران بـه واسـطه ی تولیـد و صـادرات 
)بـه  بـاال  پیچیدگـی  بـا  کاالهایـی 
لحـاظ شـاخص ECI2(و بـه دنبال آن 
فاصله گرفتـن از وابسـتگی صادراتمـان 
در  و  بـود  خواهیـم  خام فروشـی  بـه 
نهایـت وضعیت شـاخص جهانی شـدن 
خواهـد  بهبـود  بالفعلمـان،  تجـارت 

. فت یا
با همسایه ها  گسـترش مراودات   4
)به لحـاظ ژئوپولوتیک(: گسـترش 
روابـط بـا همسـایه ها از ایـن جهـت به 
جهانی شـدن اقتصاد مـا کمک می کند 
کـه انعقـاد قراردادهای مالـی و تجاری 
رشـد  زمینه سـاز  چندجانبـه،  یـا  دو 
جهانی شـدن  بالقـوه ی3  شـاخص های 
تجـاری و مالـی کشـور می شـود. ایـن 
عامـل در کنـار تحت تأثیـر قرارگرفتن 
شـاخص های جهانی شـدن اجتماعی و 
سیاسـی، کمـک قابل توجهی به رشـد 
شـاخص کلی جهانی شـدن مـا می کند 
چـرا کـه مـا بـا همسـایگان خـود بـه 
لحـاظ منطقـه ای، فرهنگی و سیاسـی 
قرابـت بیشـتری داریم. ایـن نکته حائز 
اهمیـت اسـت کـه گسـترش روابط ما 
زمینه سـاز  خاورمیانـه،  کشـورهای  بـا 

2) Economic Complexity Index.
3) De Jure Economic Globalization 
index.
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صـادرات پـر حجم در سرتاسـر جهان دسـت یابد. البتـه این نکته مسـتلزم تغییر 
خـط مشـی دولـت درراسـتای مصرف پول نفـت نیز می باشـد چرا کـه دولت ها 

بیشـتر بـه فکـر مصـرف درآمـد هـای نفتی هسـتند تـا سـرمایه گـذاری آن.
7 مقررات زدایـی از سیاسـت های تجـاری: وجـود برخـی از مقـررات دسـت 
و پـا گیـر سـبب شـده تـا پیشـرفت جریـان تولیـد در کشـور با کنـدی صـورت گیرد. 
مقررات زدایـی در دو بعـد داخلـی و خارجـی قابـل تعریـف اسـت. در بعـد داخلـی، 
تصمیم سـازان بایـد بـه ایـن مسـئله توجـه کننـد تـا متقاضیـان بتواننـد بـه راحتـی 
کسـب و کار مـورد نظـر خـود را راه انـدازی کننـد. از ایـن نظـر مـا بـه لحاظ شـاخص 
آسـانی راه انـدازی کسـب و کار )Doing Business( ،در هیـچ یـک از پارامترهـای 
آن بـا وضعیـت مناسـبی روبـرو نیسـتیم. مقررات زدایـی از منظـر خارجـی نیـز دارای 
ابعـاد گوناگونـی می باشـد؛ بـرای مثـال بایـد راه ورود سـرمایه های خارجـی را بـرای 
سـرمایه گذاران تسـهیل نماییـم، نه اینکـه کاری کنیم تـا تحرک سـرمایه در کندترین 
حالـت ممکـن صـورت بگیـرد. البتـه در ایـن مـورد نبایـد تأثیـر عواملی همچـون نرخ 

تـورم، ارزش پـول ملـی و ... نادیـده گرفتـه شـود.

جمع بندی:
دهـه ی 9۰ در ایـران بـه دهـه ی از دسـت رفتـه ی اقتصـاد معـروف اسـت. از 
طرفـی دولـت هـای غربـی در پـی تقلیل سـهم سـوخت های فسـیلی در مصارف 
ملت هـای خـود بودنـد و باتوجـه بـه این مسـئله که دارایـی عمده ی ایـران  نفت 
اسـت، ایـن سیاسـت گـذاری هـا در حکم به صـدا در آمـدن زنگ خطـری برای 
ایـران بـه شـمار مـی آمدنـد. در حـال حاضـر ایران بـا فرصتـی کم نظیـر مواجه 
شـده کـه به واسـطه ی آن، بـه لحاظ ترکیـب جمعیتی، یک پنجـره ی جمعیتی 
بـاز شـده اسـت و بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه نمـود کـه  ایـن فرصـت بـه راحتی 
قابـل حصـول نیسـت. تهدیـد هایی نیـز در کمین ایـران بوده کـه از جمله آن ها 
احتمـال بـی نیـاز شـدن جهان از نفـت و روی آوردن بـه بهره بـری از انرژی های 
تجدیدپذیـر اسـت. کشـور چیـن نیـز بـا دور زدن ایـران از شـبکه ی یکپارچه ی 
راه آهـن بـرای توزیـع کاال )بـا عبور از ایسـتگاه باکـو- آذربایجـان( -از این جهت 
کـه ممکن اسـت ایـران از بزرگ ترین زنجیـره ی توزیع جهـان دور بماند-تهدید 
آفریـن اسـت. فلـذا برای بهـره وری از فرصـت ها و خنثی سـازی تهدیدهـا، چاره 
ای جـز رویارویـی بـا جهانـی شـدن اقتصادمـان وجـود نـدارد کـه این اتفـاق در 
گـروی توسـعه ی صـادرات مبتنـی بـر کاالهـای رقابتـی اسـت. برای توسـعه ی 

صنعـت بایـد هرچـه زودتـر و پیـش از نابـودی فرصت هـا وارد عمل شـویم.
در نهایت الزم به ذکر اسـت عملیاتی شـدن بسـیاری از سیاسـت های ارائه شـده 
در گـروی کاهـش محـدوده ی مداخـات دولـت می باشـد کـه متأسـفانه مطابق 
آمارهـا، دولـت ایـران بین 6۰ تـا 7۰ درصـد در اقتصاد ایران مداخلـه می کند که 

ایـن وضعیـت به هیـچ وجه قابـل قبول نمی باشـد.

32
مقیاس هـای  در  مـراودات  گسـترش 

بزرگ تـر جهانـی خواهد شـد.
مفهـوم  و  امـر  پذیـرش   5
جهـان  کشـورهای  »جهانی شـدن«: 
خـود،  امکانـات  در  تنـوع  لحـاظ  بـه 
ناگزیـر بـه برقـراری ارتبـاط بـا سـایر 
گوناگـون  زمینه هـای  در  کشـورها 
مـا  سیاسـتمداران  فلـذا  می باشـند. 
بایـد رویکـرد خـود را از انزواگزینی به 
روابـط  ایـن  تغییـر دهنـد.  تعامل گـرا 
بهره بـردن  سـبب  اینکـه  بـر  عـاوه 
کشـورها از مزیت هـای نسـبی یکدیگر 
می شـوند، باعـث انتفـاع هـر کشـوری 
اثـرات جانبـی  از  بـه صـورت رایـگان 
تولید در کشـورهای دیگـر نیز خواهند 
شـد؛ بـرای مثـال کشـوری کـه مزیتی 
در تولیـد کاالیی ماننـد اتومبیل ندارد، 
مونتـاژ  خطـوط  واردات  بـا  می توانـد 
در  صنعـت  ایـن  شـدن  دارا  انتظـار 
آینـده ای نـه چنـدان دور به واسـطه ی 
بـه کارگیـری جدیـد تریـن تکنولوژی 

هـای وارد شـده را داشـته باشـد.
6 توجـه بـه بهره بـرداری بهینـه 
از منابـع طبیعی: ایـران بـه  تنهایی 
1% از کل منابـع طبیعـی دنیـا را در 
تملـک خـود دارد. ما بـه لحاظ مجموع 
ذخایـر نفـت و گاز در رتبـه ی اول دنیا 
قـرار داریـم و از نظـر معـادن، با تملک 
در  معدنـی  مـاده ی  نـوع   68 حـدود 
برتـر معدنـی دنیـا  میـان 15 قـدرت 
قـرار گرفته ایـم. کشـور مـا قادر اسـت 
پتانسـیل ها،  ایـن  بـر  تکیـه  بـا  کـه 
کمـاکان بـه خام فروشـی نفـت بپردازد 
تا زیرسـاخت های الزم برای توسـعه ی 
تولیـدات را فراهـم آورده  و در پـی آن 
بـا کمـک تولیـد کاالهـای رقابتـی، به 



نیما )امین(

خوان هشتم

ــتم  ــد. داشـ ــادم اومـ ــان یـ آهـ
خـــوان  داســـتان  مي گفتـــم. 
هشـــتم رو اآلن براتـــون روایـــت 
می کنـــم. مـــن نـــه نویســـنده ام 
نـــه  مقاله نویـــس.  نـــه  و 
ــه  ــهرم و نـ ــن شـ ــجوی ایـ دانشـ
دانشـــگاه.  ایـــن  دانشـــجوی 
درده.  قصـــه ی  مـــن  قصـــه ی 
نـــه مدعـــی شکســـتن شـــاخ 
دیـــوا ن جهـــان و نـــه بی مفهـــوِم 
خواســـتم  فقـــط  بی مفهـــوم. 
ــگاه  ــرم خوابـ ــت تـ ــم از هشـ بگـ
ــدن.  ــن و اومـ ــگاه و رفتـ و دانشـ
ــورد.  ــی خـ ــه درد کسـ ــاید بـ شـ
شـــاید هـــم کســـی رو ســـرگرم 

ــرد...   کـ

طلب
ـــی  ـــا کل ـــد ب ـــروع ش ـــگاه ش دانش
ـــه  ـــک همیش ـــرم ی ـــد و آرزو. ت امی
متفـــاوت.  همه چـــی  خوبـــه. 
ــرم  ــگار تـ ــد. انـ ــی جدیـ همه چـ
ــدا از کل  ــمت جـ ــه قسـ ــک یـ یـ
این جـــا  بـــود.  مـــن  زندگـــی 
همون جایـــی بـــود کـــه قیـــف 
ــه  ــی بـ ــام آموزشـ ــس نظـ برعکـ
می رســـید.  بـــازش  قســـمت 

چالش هـــا  جدیـــد،  آدم هـــای 
آزادی  جدیـــد.  تجربه هـــای  و 

مطلـــق...
نـــه صفـــی، نـــه ناظمـــی و نـــه 
دیگـــه انتظـــاری بـــرای رســـیدن 
عقربـــه ی بـــزرگ ســـاعت بـــه 
مثـــل  اگـــه  خاصـــی.  عـــدد 
مـــن خوابگاهـــی هـــم باشـــید 
کـــه دیگـــه هیچ چـــی! هرجـــا 
و  می رفتـــم  می خواســـتم 
می خواســـتم  ســـاعتی  هـــر 
ــب  ــا شـ ــح تـ ــدم. صبـ می خوابیـ
می خندیدیـــم.  و  می گفتیـــم 
ـــیم، از  ـــه نرفته باش ـــود ک ـــی نب جای
ــت فود  ــتوران ها و فسـ ــواع رسـ انـ
ــح  ــت. صبـ ــم نـ ــا گیـ ــه تـ گرفتـ
تـــا شـــب، شـــب تـــا صبـــح بـــا 
روزهـــا  خـــوب.  هم اتاقی هـــای 
ــن  ــرای مـ ــرعت بـ ــا به سـ و ماه هـ

 . شـــتن می گذ
 تـــرم یـــک تشـــنه ی موفقیـــت 
ــه  ــه دیگـ ــنه ی این کـ ــودم. تشـ بـ
ـــم  ـــی رو بخون ـــودم درس ـــور نب مجب
ـــی  ـــن راه ـــدارم. ای ـــت ن ـــه دوس ک
بـــود کـــه خـــودم بـــا دســـت های 
کرده بـــودم.  انتخـــاب  خـــودم 
ــاال. تشـــنه ی  تشـــنه ی معـــدل بـ

کار کـــردن و درآمـــد داشـــتن. 
تشـــنه ی علم آمـــوزی و این کـــه 
بـــرم ســـر بقیـــه ی کاس هـــا 
ـــت  ـــی رو دوس ـــر علم ـــینم و ه بش

دارم یـــاد بگیـــرم. 
مـــن امیـــد داشـــتم. انـــرژی 
ــرای  ــزه بـ ــه انگیـ ــتم. و البتـ داشـ

هـــرکاری.
اولش همیشه خوبه...   

معرفت
جدیـــد  دوســـت های  کم کـــم 
پیـــدا کـــردم، ایـــن هـــم یکـــی دیگـــه 
از خوبی هـــاش بـــود. دوســـت های 
ـــی.  ـــی و بین اتاق ـــی درون اتاق صمیم
دوســـت هایی از اقصـــی نقـــاط 
ـــش  ـــف. اول ـــس مخال ـــور. از جن کش
خجالـــت و رودربایســـتیه ولـــی 
چقـــدر مگـــه می تونـــه ادامـــه دار 
باشـــه؟ یـــک روز و دو روز؟ یـــا یـــک 
ـــرم و  ـــک ت ـــا ی ـــاه؟ ی ـــاه و دو م م
ـــرم  ـــد از دو ت ـــره بع ـــرم؟ باألخ دو ت
ــا و  تمـــوم می شـــه ایـــن حرف هـ
ـــتانه  ـــو دوس ـــی ج ـــتان ها و کل داس
احتمـــاالً  و  می گیـــره  شـــکل 
ایـــن دوســـتی ها کم کـــم بـــه 
ــت  ــا و درنهایـ ــا و گروه هـ اکیپ هـ

ـــار  ـــقِ عط ـــهر عش ـــت ش ـــت آزاد از هف برداش
و خـــوان هشـــــــتم مهـــدی اخـــوان ثالـــث
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بـــه رابطه هـــا ختـــم می شـــه. 
ـــه  ـــم، اون س ـــا ه ـــا ب ـــار ت ـــن چه ای
تـــا بـــا هـــم. تیم کشـــی می شـــه. 
ـــن  ـــودم. م ـــتثنی نب ـــم مس ـــن ه م
هـــم بـــه عضویـــت یکـــی از ایـــن 
گروه هـــای دوســـتانه ی اجتماعـــی 
دراومـــدم. گـــروه خوبـــی هـــم 
بودیـــم. ســـرمون بـــه تنمـــون 
هرچندوقت یک بـــار  می ارزیـــد. 
و  می ریختیـــم  برنامـــه 
از  ولـــی  بیـــرون.  می رفتیـــم 
ــاد  ــفانه تضـ ــم متأسـ ــی هـ طرفـ
دو مفهـــوم خوابـــگاه و اکیـــپ 
بـــه مفاهیـــم جدیـــدی مثـــل 
ـــرف  ـــم ح ـــر ه ـــت س ـــت و پش غیب
زدن تـــو خوابـــگاه منجـــر شـــد و 
انـــگار اگـــر کســـی ایـــن پدیـــده 
را بـــکار نمی بـــرد شـــب اتاقـــش 
مـــا  البتـــه  نمی شـــد.  صبـــح 
هـــم مســـتثنی نبودیـــم. کم کـــم 
ــا  ــو گروه هـ ــتی ها تـ ــق دوسـ عمـ
و دوســـتی های  زیـــاد می شـــد 

دیگـــه کم رنـــگ. 

عشق
عشـــق؛ درســـت نقطـــه ای کـــه 
همـــه چیـــز بـــرای مـــن تغییـــر 
ـــه  ـــد ک ـــروع ش ـــی ش ـــرد. از جای ک
ایـــن دوســـتی ها تـــه نداشـــت 
ــر  ــود. اگـ ــوم نبـ ــش معلـ و عمقـ
ــه  ــوم نمی شـ ــی، تمـ ــوم نکنـ تمـ
جلـــو.  مـــی ره  همین جـــوری  و 
ــر  ــه فکـ ــی کـ ــت لحظه هایـ درسـ
حاالحاالهـــا  مـــن  می کـــردم 

ــق  ــی رم، عشـ ــق نمـ ــراغ عشـ سـ
ســـراغ مـــن اومـــد. شـــخصیت و 
ظاهـــر دختـــری کـــه دیده بـــودم 
ــودش  ــی خـ ــن  رو زندانـ ــر مـ فکـ
ــه  ــتم کـ ــی داشـ ــود. حسـ کرده بـ
احتمـــاالً اگـــر توصیفـــش می کـــردم، 
یـــا کســـی بـــاورش نمی شـــد یـــا 
مســـخره م می  کـــرد. نـــه این کـــه 
ــا  ــه امـ ــدی باشـ ــز بـ ــق چیـ عشـ
ــد  ــتم بایـ ــًا نمی دونسـ ــن اصـ مـ
چـــی کار کنـــم. مـــن تـــا قبلـــش 
می شـــد  عاشـــق  رو  هرکـــی 
ــا  ــی مـ ــردم. حتـ ــخره می کـ مسـ
ـــم  ـــا ه ـــتراکی ب ـــه ی اش ـــچ نقط هی
نداشـــتیم ولـــی انـــگار ذهنـــم 
خنثـــی شـــده بود. بـــه هیچ کـــس 
ــه  ــی بـ ــم. حتـ ــتم بگـ نمی تونسـ
ـــواده.  ـــه خان ـــی ب ـــرف. حت ـــود ط خ
مقاومـــت می کـــردم. آخـــه مـــن 
کـــه دوازده ســـال قبلـــش فقـــط 
درس  و  می رفتـــم  مدرســـه 
بایـــد  کجـــا  از  می خونـــدم، 
می دونســـتم این جـــور وقت هـــا 

بایـــد چـــی کار کنـــم؟  
بچه هـــای  و  هم اتاقی هـــا 
ــودن و  ــی برده بـ ــگاه بوهایـ دانشـ
کار مـــن فقـــط تکذیـــب کـــردن 
بـــود. از درس افتـــادم. دیگـــه 
ــم.  ــتم بخونـ ــی نمی تونسـ هیچ چـ
ــد  ــوری می اومـ ــم همین جـ معدلـ
پاییـــن و مـــن فقـــط بـــه امیـــد 
ـــدن  ـــروط نش ـــردن و مش ـــاس ک پ

می خونـــدم. 
می رفتـــم  و  نمی گفتـــم  مـــن 

ــم  ــا هـ ــگاه بـ ــو دانشـ ــو. تـ جلـ
نبودیـــم،  هـــم  اگـــر  بودیـــم. 
َچـــت  هـــم  بـــا  داشـــتیم 
ــکار  ــن انـ ــل مـ ــم. عقـ می کردیـ
می کـــرد و دلـــم اصـــرار. یـــه 
مقـــدار هـــم عـــذاب وجـــدان. 
می گذشـــت،  بیشـــتر  هرچـــی 
بچه هـــای دانشـــگاه هـــم بیشـــتر 
فشـــار مـــی آوردن و مـــن بیشـــتر 
مخالفـــت می کـــردم. همیشـــه 
خیلی وقت هـــا  و  بـــودم  گیـــج 
می کـــردم.  داغ  کافگـــی  از 
ـــدم و  ـــلیم ش ـــه روز تس ـــره ی باالخ
ـــم و  ـــن گفت ـــم. م ـــرف گفت ـــه ط ب
ـــی  ـــم مشـــکلی نداشـــت. اوک اون ه
ـــتم  ـــیری گذاش ـــو مس ـــا ت ـــود. پ ب
آخـــرش  می دونســـتم  کـــه 
ـــید  ـــول کش ـــا ط ـــته. مدت ه شکس
ـــم  ـــرای ه ـــه رو ب ـــا هم دیگ و ماه ه
تغییـــر  می دادیـــم.  مســـتبدانه 
ـــا  ـــگار ب ـــه خوبه....ان ـــش همیش اول
ایـــن کار معلـــوم می شـــد بـــرای 
ـــی  ـــي وقت ـــتیم.  ول ـــم هس ـــم مه ه
ــتر  ــد بیشـ ــادی شـ ــی عـ همه چـ
بچگانـــه  و  لجبـــازی  حالـــت 
بـــه خـــودش گرفـــت. دیگـــه 
خســـته  هم دیگـــه  دســـت  از 
برعکـــس  قضیـــه  شـــده بودیم. 
این کـــه  جـــای  شـــده بود. 
هم دیگـــه رو بـــرای هـــم تغییـــر 
بدیـــم، بیشـــتر رو تفاوت هامـــون 
ــتر  ــا بیشـ ــم تـ ــد می کردیـ تأکیـ
هم دیگـــه رو آزار بدیـــم. هرچـــی 
می رفتیـــم،  جلوتـــر  هـــم 



مـــا  آینـــده ی  می فهمیدیـــم 
مثـــل دو خـــط واگـــرا روز بـــه روز 
می شـــه.  دورتـــر  هـــم  از 
ـــا  ـــل م ـــه عق ـــید ک ـــه ای رس لحظ
ـــه  ـــا غلب ـــول م ـــات عج ـــر احساس ب
راه  کـــرد و تصمیـــم گرفتیـــم 
ــه  ــرای همیشـ ــده رو بـ شروع نشـ

ــم.  ــوم کنیـ تمـ

توحید
عشـــق شکســـت خورده  ایـــن 
افســـردگی  نداشـــت.  تمومـــی 
پـــس از شکســـت فقـــط یـــه 
قســـمت از ایـــن ماجراجویـــی 
ـــا  ـــن داســـتان دراماتیـــک ی ـــود. ای ب
شـــاید حتـــی تراژیـــک همه جـــا 
صـــدا کرده بـــود. تـــو ورودی و 
ــوری  ــه چجـ ــگاه. دیگـ ــو خوابـ تـ
کـــرد؟  بلنـــد  ســـر  می شـــد 
اگـــر دســـت ســـام کـــردن دراز 
ــره  ــدای حنجـ ــا صـ ــردم بـ می کـ
ــدای  ــی صـ ــی دادن ولـ ــام مـ سـ
چشـــم ها حرف هـــای دیگـــه ای 
ـــرم  ـــه نظ ـــتن. ب ـــن داش ـــرای گفت ب
می رســـید شـــب قبلـــش پشـــت 
ســـرم تـــو اتاقشـــون گفته بـــودن. 
ـــرار  ـــودم. ف ـــت ب ـــراری از جمعی ف
از نگاه هـــای ســـنگین. فـــرار از 
خجالـــت. صدبـــار دختـــری رو 
ــم  ــدون هـ ــه روزی بـ ــدم کـ دیـ
نداشـــتیم و اآلن بـــا هـــر بـــار 
ـــردم  ـــود می ک ـــد وانم ـــش بای دیدن
کـــه حتـــی از صـــد تـــا غریبـــه 
هـــم غریبه تـــر هســـت. احســـاس 

این کـــه مقصـــر اصلـــی داســـتان 
ـــودم  ـــد خ ـــاً بای ـــودم و دائم ـــن ب م

رو ســـرزنش می کـــردم.
ــه  ــود کـ ــیده بـ ــی رسـ  ترم هایـ
ــگاه  ــیر خوابـ ــا اسـ ــن هفته هـ مـ
مـــن  هم اتاقی هـــای  و  بـــودم 
می رســـیدن  مـــن  از  دیرتـــر 
می رفتـــن.  مـــن  از  زودتـــر  و 
کـــه  حرف هایـــی  و  تنهایـــی 
ــدن.  ــه می شـ ــم زمزمـ ــو ذهنـ تـ
اشـــتباهاتی کـــه جلـــوی ذهنـــم 
بـــودن. فکرهـــا دســـت از ســـرم 
این کـــه  فکـــر  برنمی داشـــتن. 
رفتـــم.  اشـــتباه  اول  از  شـــاید 
رشـــته ی  بـــه  دلـــم  حتـــی 
نبـــود.  خـــوش  هـــم  خـــودم 
رشـــته ای کـــه اومـــدم اصـــًا 
شـــکل چیـــزی نبـــود کـــه از اول 
فکـــرش رو می کـــردم. خیلـــی 
خشـــک، خیلـــی خســـته کننده 
ترم هـــای  بـــی روح.  خیلـــی  و 
ــًا  ــه عمـ ــنگینی کـ ــاه و سـ کوتـ
شـــروع و پایانـــش معلـــوم نبـــود. 
آزمون هـــای پشت ســـرهم کـــه 
ـــم  ـــی دادن بفهم ـــازه نم ـــی اج حت
ـــن  ـــت. ای ـــی هس ـــوع درس چ موض
چیـــزی نبـــود کـــه می خواســـتم. 
ایـــن قیـــف برعکـــس نبـــود. 
کامـــًا عکـــس کاه بوقـــی بـــود. 
ـــا  ـــو تولده ـــه ت ـــا ک ـــن کاه ه از ای
مـــی ذارن رو سرشـــون. انـــگار 
باالتـــر  می رفتـــی  هرچقـــدر 
فکرهـــا  می شـــد.  تنگ تـــر 
ــتن. ــرم برنمی داشـ ــت از سـ دسـ

حیرت
ـــودم  ـــا رفته ب ـــن روزه ـــی از ای یک
ـــگاه  ـــرای خواب ـــا ب ـــوپرمارکت ت س
خریـــد کنـــم. بـــرای اولیـــن  بـــار 
بـــود کـــه در زندگـــی م به جـــای 
نـــگاه بـــه فروشـــنده بـــه پشـــت 
ســـر فروشـــنده نـــگاه کـــردم. 
ــارها...این  ــا و فشـ ــن تنهایی هـ ایـ
فکرهـــا و نگاه هـــا..... بـــا خـــودم 
گفتـــم: شـــاید تـــو ایـــن روزهـــا 
شـــاید  نباشـــه.  بـــدی  چیـــز 
ــته  رو  ــه گذشـ ــه کـ ــک کنـ کمـ
می دونســـتم  کنـــم.  فرامـــوش 
ـــا  ـــن زودی ه ـــه ای ـــم، ب ـــر بکش اگ
می دونســـتم  نمی شـــه.  تمـــوم 
ــش  ــان کردنـ ــم، پنهـ ــر بکشـ اگـ
از خانـــواده بـــه ایـــن راحتی هـــا 
نیســـت. باألخـــره یـــا از بـــوی بدنـــم 
معلـــوم می شـــد یـــا پاکتـــش رو 
رو  مچـــم  و  می کـــردن  پیـــدا 
می گرفتـــن. امـــا مـــن کـــه تـــو 
ایـــن مـــدت زیـــاد کشـــیده بودم، 
ایـــن  هـــم روش. دل و زدم بـــه 
ـــم  ـــون رو گفت ـــام یکی ش ـــا و ن دری
ــی  ــتم کسـ ــم. نمی خواسـ و گرفتـ
بفهمـــه. رفتـــم پشـــت خوابـــگاه 
و شـــروع کـــردم بـــه کشـــیدن.... 
فشـــارها... و  تنهایی هـــا  ایـــن 
ایـــن فکرهـــا و نگاه هـــا..... انـــگار 
ـــم  ـــوی چش ـــا از جل ـــه ی روزه هم
ـــای  ـــی از روزه ـــدن. یک ـــن رد ش م
اول بـــود کـــه اینجـــا دیـــدم 
ــیگار  ــه زور سـ ــه بـ ــری رو کـ پسـ
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می کشـــید و مـــن بـــا تحقیـــر 
کـــردم.  نگاهـــش  تمســـخر  و 
روزبـــه روز تعـــداد نخ هـــا بیشـــتر 
چیـــزی  نه تنهـــا  و  می شـــد 
ــگار  ــه انـ ــت، بلکـ ــادم نمی رفـ یـ
بـــا هـــر بـــار کشـــیدن خاطـــرات 
گذشـــته  هـــم مـــرور می شـــد در 
ذهنـــم. وقتـــی  نـــگاه می کـــردم 
تـــو آینـــه شـــبیه انســـان های 
اولیـــه شـــده بودم. بـــه قـــول 
و  »پریشـــان ظاهر  معـــروف: 
عاوه بـــر  حـــاال  آشـــفته حال«. 
عشـــق گذشـــته ایـــن هـــم بایـــد 
می شـــد  پنهـــان  خانـــواده  از 
کـــه نشـــد. پـــدرم عصبـــی شـــد 
ـــن  ـــا ای ـــن ب ـــت. م ـــادرم ناراح و م
ظاهـــر نرفته بـــودم کـــه حـــاال 
ـــردم.  ـــوام برگ ـــر بخ ـــن ظاه ـــا ای ب
ـــا  ـــودم رو ب ـــم خ ـــودم ه ـــی خ حت

تعجـــب نـــگاه می کـــردم. 

فقر و فنا
آخـــر  ترم هـــای  دیگـــه 
ــای  ــن معنـ ــرای مـ ــزی بـ هرچیـ
ــود.  ــت داده بـ ــودش رو از دسـ خـ
ناامیـــد بـــودم. ســـه ســـال از 
مهم تریـــن و بهتریـــن ســـال های 
زندگـــی م از بیـــن رفته بودنـــد. 
ــای  ــا تصمیم هـ ــدن بـ ــود شـ نابـ
اشـــتباه پی درپـــی. ســـال هایی 
کـــه دیگـــه برنمی گردنـــد تـــا 
بگیریم شـــون.  بـــکار  درســـت 
ــه م  ــورد عاقـ ــه مـ ــته ای کـ رشـ
بـــرام  کـــه  محیطـــی  نبـــود. 

ــواری  ــده بود. در و دیـ ــه شـ غریبـ
بـــد  خاطـــرات  یـــادآور  کـــه 
گذشـــته بودنـــد. دیگـــه چیـــزی 
ـــم  ـــه دل ـــتم ک ـــگاه نداش ـــو دانش ت
بهـــش خـــوش باشـــه. مـــن تـــو 
افتاده بـــودم.  عمیقـــي  چـــاه 
ـــر  ـــدن دخت ـــار دی ـــر ب ـــا ه ـــن ب م
موردعاقـــه م، بـــا هـــر نـــگاه 
هم دانشـــگاهي ها و بـــا هـــر بـــار 
ــیگار از  ــه سـ ــک بـ ــک پـ زدن یـ

مي رفتـــم. بیـــن 
 مـــن آدم بـــد ایـــن داســـتان نبـــودم. 
مـــن فقـــط اشـــتباه کرده بـــودم. 
ـــود.  ـــتن ب ـــن ندونس ـــاه م ـــاالً گن احتم
ـــود  ـــن ب ـــن امی ـــام م ـــون ن ـــاید چ ش
ـــداد  ـــت ن ـــودش زحم ـــه خ ـــی ب کس

ـــه. ـــن باش ـــن م امی
شـــاید اینجـــا نقطـــه ای هســـت 
ــما  ــه شـ ــاالً بـ ــن احتمـ ــه مـ کـ
بگـــم خـــوش بـــه حالتـــون کـــه 
رو  داســـتان هایی  همچیـــن 
ــد  ــما بگیـ ــد و شـ ــه نکردیـ تجربـ
جذابـــی!  ماجراجویـــی  چـــه 
ـــیر  ـــت مس ـــم نیس ـــرار ه ـــاً ق قطع
ــا  ــه. خیلی هـ ــه باشـ حتمـــی همـ
بـــدون مشـــکل اومـــدن و رفتـــن 
و خیلـــی هـــم خـــوش گذشـــت 
بهشـــون. خیلی هـــا هـــم اومـــدن 
ــکات رو  ــن مشـ ــی از ایـ و بعضـ
ـــد  ـــل ش ـــا ح ـــه ی ـــتن ک ـــم داش ه
ــن.  ــودن حلـــش کنـ ــد بـ ــا بلـ یـ
ــن. آدم  ــل مـ ــم مثـ ــا هـ خیلی هـ

ــه. ــا آدم متفاوتـ بـ
شـــاید مـــن درد اتفاق هایـــی رو 
ـــم  ـــاید ه ـــیدم. ش ـــد کش ـــه نیفتادن ک

نپذیرفتـــه.  مســـئولیت های  درد 
قضاوت هـــا هـــم متفاوتـــه.

استغنا
ــه  ــت کـ ــن گفـ ــه مـ ــه بـ قصـ
دانشـــگاه  می شـــد  می شـــد... 
شـــهر عشـــق باشـــه نـــه هفـــت 
خـــوان؛ اگـــر فقـــط یکـــی مـــن رو از 
ـــط  ـــود. فق ـــی کرده ب ـــل راهنمای قب
اگـــر یک شـــبه از آکواریـــوم بـــه 
نمی شـــدم.  منتقـــل  اقیانـــوس 
ـــا  ـــط ب ـــکات فق ـــن مش ـــه ی ای هم
یـــک مشـــورت ســـاده قابل حـــل 
ـــا  ـــتم ی ـــي رو نداش ـــي کس ـــود. ول ب

شـــاید خـــوب نگشـــتم.
وقتـــی کرونـــا شـــروع شـــد، 
آغـــوش  بـــه  بـــودم  مجبـــور 
وقـــت  برگـــردم.  خانـــواده 
ــر  ــرای فکـ ــتم بـ ــتری داشـ بیشـ
ـــن. خـــودم  ـــم گرفت کـــردن و تصمی
ــگاه  ــردم و از دانشـ ــع کـ رو جمـ
هـــم انصـــراف دادم. قـــرار نبـــود 
زندگـــی  ســـال های  بقیـــه ی 
ــاوان تصمیـــم لحظـــه ای  مـــن تـ
ـــن  ـــش م ـــال پی ـــد س ـــتباه چن اش
رو بـــده. بعـــدش هـــم دفترچـــه 
ـــم  ـــرم ببین ـــردم و منتظ ـــت ک پس
ـــا  ـــربازی کج ـــدس س ـــت مق خدم
ــای  ــن انتهـ ــاید ایـ ــه. شـ می افتـ
همـــون کاه بوقـــی ای باشـــه کـــه 

. می گفتـــم
ــت  ــن روایـ ــتم را مـ ــوان هشـ  خـ

. . . می کنـــم
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7  دقیقه

در بررسـی معضـات اجتماعی همیشـه 
خواهیـم  برخـورد  شـروعی  نقطـه  بـه 
بـه  خون آلـوده  تزریـق  پرونـده  کـرد. 
کـردن  آلـوده  و  هموفیلـی  بیمـاران 
بسـیاری از آن هـا و بـه دنبـال آن آلوده 
شـدن خانواده هایشـان به بیمـاری نقطه 
عطفـی در آگاهـی مردم از ایـن بیماری 
آن  نتایـج  از  هـم  هنـوز  بـود. هرچنـد 
پرونـده و احـکام صـادره اطاعات دقیق 

و شـفافی در دسـترس نیسـت.                                         
بیمـاران  از  تعـدادی  سـال ها  آن  در   
هموفیلـی دچار انـزوای اجتماعی شـده 
بودنـد و حتـی پزشـکان از مراقبـت از 

مسـئولین  کرده انـد .  ممانعـت  آن هـا 
در  را  نقـش  کمتریـن  نیـز  رسـانه ها  و 
آگاهـی مـردم نسـبت بـه ایـن بیمـاری 
ایفـا می کنند. افـکار عمومـی و مقاومت 
جامعـه در برابـر کمـک به بیمـاران ایدز 
تـا جایـی پیـش رفـت کـه منجـر بـه 
تغییر کاربری بیمارسـتان و پژوهشـکده 
مبتایـان بـه ایـدز در کرمانشـاه شـد.                                                                                        

نقش حکمرانی                                                                                                                                        
دیگـر  هماننـد  ایـدز  بـه  مبتایـان 
از  ناشـی  کـه  حقوقـی  از  شـهروندان 

انسـانیت و کرامـت ذاتـی انسـان اسـت، 
بـرای  دولت هـا  هسـتند.  برخـوردار 
حمایـت از حقـوق بنیادیـن ایـن افـراد 
بایـد در سـه سـطح اقداماتـی را انجـام 
بایـد  بدهنـد. نخسـت آن کـه دولت هـا 
بـه ایـن حقـوق احتـرام بگذارنـد و خود 
بـه طـور مسـتقیم ایـن حقـوق را نقض 
بایـد  حقـوق  ایـن  آن کـه  دوم  نکننـد. 
توسـط دولت هـا اعمـال شـود و دولت ها 
بایـد تمام ظرفیت هـای مناسـب اداری، 
مالی، قضایی و ... را در اجرای این حقوق 
بـه خدمـت بگیرنـد و در آخـر دولت هـا 
بایـد از ایـن حقـوق حمایـت و حفاظت 

   فاطمه شهبازی
   پردیس فارابی دانشگاه تهران

راهپیمایی گروه ACT UP در اعتراض به اپیدمی ایدز
نیویورک جون 1994
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ایـن  نقـض  از  طوری کـه  بـه  بکننـد. 
حقوق توسـط دیگران جلوگیری بشـود. 
تصویـب قوانیـن و مقـررات در حمایـت 
از حقـوق بشـر بیمـاران ایـدز و تعییـن 
ضمانـت اجـرا بـرای نقض کننـدگان این 
حقـوق از اقدامـات دولت ها بـرای تحقق 
ایـن سـطوح سـه گانه اسـت . توجـه بـه 
همچـون  عـام  بشـری  حقـوق  اسـناد 
اعامیـه جهانـی حقـوق بشـر و اسـناد 
حقوق بشـری خـاص همچون اسـنادی 
کـه بـه طـور خـاص و ویـژه بـه موضوع 
ایـدز پرداخته انـد توسـط دولت هـا حائز 

اهمیـت اسـت.                                                                     
ملـی،  سـطح  سـه  در  بایـد  حکمرانـی 
خدمـت  در  جهانـی  و  منطقـه ای 
مبتایـان به ایدز باشـد. در سـطح ملی، 
حکومت هـا بایـد اقـدام بـه ارائـه مؤثـر 
خدمـات  دیگـر  و  اولیـه  مراقبت هـای 
اساسـی اجتماعـی، عـدم تمرکـز قدرت 
تصمیم گیـری و منابـع به سـطح محلی، 

مشـارکت بخـش خصوصـی بـه عنـوان 
یک شـریک در پاسـخ به ایـدز و احترام 
برابـری  از  بـه حقـوق بشـر و حمایـت 
داخلـی  هزینه هـای  تأمیـن  جنسـیتی، 
و  درمـان  پیشـگیری،  مـورد  در  کافـی 
مراقبـت از HIV در خصـوص بودجـه 

ملـی بکنـد.                                                                                                                            
ایـن الزامـات باید در یـک محیط زنده 
و پویـا و در یـک چارچـوب قانونـی که 
انجـام  کنـد،  اجرایـی  را  سیاسـت ها 
نیازمنـد  منطقـه ای،  در سـطح  شـود. 
بـه یکپارچگـی، انسـجام و هماهنگـی 
در سیاسـت ها و برنامه هـای عملیاتـی 
مبـارزه با ایدز هسـتیم. از جمله تأمین 
منابـع انسـانی الزم بـرای بهداشـت و 

ارائـه خدمـات مربوطه.                                              
 به عنوان مثال چهارده کشـور از منطقه 
جنـوب صحـرای آفریقا در سـال 198۰ 
چالش هـای  میـان  در  را  ایـدز  تحدیـد 

عمـده توسـعه منطقـه خـود محسـوب 
کردنـد و بـر ایجـاد زیرسـاخت هایی در 
ایـدز  فراگیـری  اوضـاع  بهبـود  جهـت 

کردند.                                                                                                                                         تاکیـد 
در سـطح جهانـی نهادهـای بین المللـی 
و  تجـاری  آزادسـازی  جهـت  در  بایـد 
دسترسـی عادالنـه و مقـرون بـه صرفـه 
بـه داروهـای، ایجـاد جریان هـای مالـی 
بین المللـی از جملـه کمک هـا و کاهش 
بدهـی کشـورهای فقیـر بـرای اطمینان 
اعمـال  ایـدز،  کافـی  مالـی  تأمیـن  از 
اسـتانداردهای بین المللـی حقـوق بشـر 
از جملـه حـق ورود بـه آوارگان مثبـت 
HIV  اقدامـات ویـژه ای انجـام بدهنـد. 
سیاسـت گذاران نیـز بایـد توجه داشـته 
باشـند کـه تأثیـرات ایـن بیمـاری فراتر 
از یـک نسـل بشـری اسـت. هرچنـد که 
بـر روی زمـان حاضـر نیز اثـر می گذارد.                                                                                                  
دفاتـر مقیـم سـازمان ملـل متحـد در 
کشـورها نقـش اصلـی را در پیشـبرد 

38 تابلویی در الگوس، نیجریه
CTV



ایـدز  بـا  مبـارزه  اسـتراتژی های 
هماهنگـی  بهبـود  می کننـد.  ایفـا 
حمایت هـای سـازمان ملل در راسـتای 
تاش هـای ملـی توسـعه از جملـه این 

می باشـد.                    نقش هـا 
نماینـدگان مجلـس بـه عنـوان یکی از 
مهم تریـن عناصـر حکمرانـی مطلـوب 
اپیدمـی  بهبـود  جهـت  در  می تواننـد 
ایـدز اقداماتـی را نیز انجـام دهند. چرا 
که نـه تنهـا نماینـدگان منتخب مردم 
هسـتند، بلکـه آن هـا رهبرانی هسـتند 
کـه جامعـه بـه نقـش و جایـگاه آن هـا 
داشـته  اعتمـاد  کـه  می کنـد  تـاش 
باشـد و آن هـا نیـز تـاش می کنند که 
در راسـتای منافـع ملـی گام بردارنـد. 
پارلمـان در حالـی که بر مقـررات مالی 
و بودجـه نظـارت دارد از لحـاظ نحـوه 
تخصیـص، توزیع و هدایـت هزینه های 
عمومـی نقـش تعیین کننده ای داشـته 
و تأثیـر تخصیـص منابـع مـورد نیـاز 
بـرای تضمیـن پیشـرفت در رسـیدگی 
بـه ایدز را نیز بررسـی می کنـد. مهم تر 
از همـه، نمایندگان مجلس مسـئولیت 
خاصـی را برعهـده دارنـد تـا دیگران را 

بـه اقـدام بـه منظـور مقابله بـا ایدز 
بـه طـور مؤثر و اخاقـی ترغیب و 

کنند.                                                   تشـویق 

ــدز  ــاره ای ــه درب فق
چــه می گویــد؟                                                                                                            

در بررسـی فقهـی ایـدز قاعده شـرعی 
الضـرر یـزال )ضـرر می بایسـت از بیـن 
بـرود( انعکاس می یابـد. از منظر فقه با 
توجـه بـه آنکه تاکنـون درمـان قطعی 
برای ایدز شـناخته نشـده است، انتقال 
و سـرایت این ویـروس همچون ریختن 
سـم در غذای اشـخاص اسـت که آلت 

قتـل محسـوب می شـود. زمانی کـه زن 
یهـودی در غـذای پیامبـر و بخشـی از 
همراهان او سـم ریخت، پیامبر دسـتور 
بـه کشـتن و قصـاص آن زن داد؛ زیـرا 
باعـث مـرگ فـردی بـه نـام بشـر بـن 
البـراء بـن معـرور شـد؛ بنابرایـن قتـل 
بـه صـورت پنهانی فرقی با قتل آشـکار 

حـال ندارد و در  هـر 

موجـب 
ص  قصـا

انتقـال  اسـت. 
عمدی ایدز به جامعه 

از صورت های افسـاد فی 
االرض و محاربه اسـت و مشـمول قول 
خداونـد و ال تقتلـوا النفـس التـی حرم 

می باشـد.                                                                                                  بالحـق1  اال  اهلل 

1( سوره اسرا آیه 33

 کیفـر ایـن جـرم باید با شـدت و ضعف 
و میـزان تأثیـر آن در جامعـه همخوانی 
قصـد  بـه  فـردی  اگـر  باشـد.  داشـته 
گسـترش ایـن بیماری در جامعه دسـت 
بـه ایـن جنایـت بزنـد عمـل او مصـداق 
محاربـه و افسـاد فـی االرض اسـت کـه 
طبـق آیـه 33 سـوره مائده قتـل، به دار 
آویختـن، بریـدن دسـت راسـت و پـای 
چـپ و درنهایـت تبعیـد از کیفرهای آن 

بود.          خواهـد 
عقـل نیـز اقتضـاء می کنـد کـه کیفـر 
و جـرم بـا هم تناسـب داشـته باشـند   . 
کـه  می کنـد  نقـل  مالـک  بـن  انـس 
قصـاص  دربـاره  جبرئیـل  از  پیامبـر 
جبرئیـل  می کنـد.  سـؤال  محـارب 
مالـی  سـرقت  چنان چـه  می فرمایـد: 
دسـت  کنـد  ناامـن  را  راه  و  بنمایـد 
بـه  پایـش  و  سـرقت  جهـت  بـه  وی 
جهـت ایجـاد ناامنـی قطع می گـردد و 
چنانچـه کسـی را بکشـد او را بکـش؛ 
چنان چـه کسـی را بکشـد و جایـی را 
ناامـن کنـد و بـه نوامیس تجـاوز کند، 
او را بـه دار بیاویـز! کسـی کـه ترفند و 
حیلـه ای را در راسـتای قتـل یـا غارت 
و یـا هتـک نامـوس بـه کار می بندد، 
باشـد،  نکشـیده  سـاح  هرچنـد 
عمـل او مصـداق محاربـه اسـت. 
ناقـل ویـروس  کسـی هـم کـه 
اسـت، بـر همیـن حکـم انطباق 
می یابـد. اگـر ناقـل ویـروس قصد 
داشـته باشـد کـه شـخص خاصی را 
مبتـا کنـد و نحـوه سـرایت هـم غالباً 
منجر به بیماری بشـود و شـخص مورد 
سـرایت فـوت کنـد، سـرایت دهنـده 
بایـد قصـاص شـود و اگـر سـرایت رخ 
نشـود  منجـر  مـرگ  بـه  ولـی  بدهـد 
ناقـل کیفـر تعزیـری می بیند. بـا وفات 
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شـخص مـورد سـرایت ورثـه می توانند 
از ناقـل ویـروس دیـه بگیرنـد.                                                                                              

انتقـال ویـروس در   در مـواردی کـه 
صـورت  در  یـا  و  بی احتیاطـی  اثـر 
بـه  منجـر  و  بدهـد  رخ  خطـا  وجـود 
مـرگ فـرد مـورد سـرایت شـود، قتـل 
خطایـی محسـوب شـده و موجب دیه 
خواهـد بـود. حتی اگر آن فرد پزشـک 
باشـد کـه بـه عنـوان مثـال در تزریـق 
خـون بـا سـرنگ مصـرف شـده دچـار 

شـود.                                                                      بی احتیاطـی 
آیـه  مفـاد  بـه  توجـه  بـا  همچنیـن 
92 سـوره نسـاء بـر ناقلـی کـه عمـداً 
ویـروس را انتقـال نـداده باشـد، کفاره 
واجـب می شـود و بایـد دو مـاه پیاپـی 
روزه بگیـرد و یـا بـه شـصت فقیـر غذا 

بدهـد.                                                                     

عینـک حقوقی را به چشـم 
                                                                                                  ! نیم بز

ایـدز در نخسـتین ظهور خود نشـانه ی 
خشـم خداونـد بر گـروه همجنس بازان 
تصور می شد و مبتایان به آن شایسته 
چنیـن مجازاتـی محسـوب می شـدند. 
امـا آرام آرام بـا توجه به روند افزایشـی 
آن مبتایـان بـه قربانیانـی نگون بخت 
تبدیـل شـدند. با توجـه به اینکـه ایدز 
از جملـه بیماری هـای واگیـردار و قابل 
سـرایت بـه دیگـران اسـت و همچنین 
تـا به امـروز درمان مشـخصی برای آن 
وجـود نداشـته و مبتایان بـه ایدز دیر 
یـا زود دچـار مرگ خواهند شـد، ورود 
سیاسـت های کیفـری در ایـن زمینـه 
بیـش از پیـش اهمیـت پیـدا می کند.                                                                                     

موافقـان مجـازات چنـد دلیـل را برای 

لـزوم وجود آن برمی شـمارند. نخسـت 
مجـازات  اعمـال  از  هـدف  کـه  آن 
ایـدز  ویـروس  ناقـل  کـه  اسـت  آن 
ازواردکردنن آسـیب و ضـرر به دیگران 
در طـول دوره حبس ناتوان شـود. دوم 
آن کـه مجـازات جنبه اصاحی داشـته 
و ممکـن اسـت مجرم در آینده دسـت 
از ارتـکاب جـرم بکشـد. سـوم جنبـه 
ارعابـی مجـازات اسـت. ارعـاب باعـث 
ارتـکاب  قصـد  کـه  افـرادی  می شـود 
جـرم را دارنـد از عقوبـت آن بترسـند 
و از ارتـکاب روی برگرداننـد و مـورد 
چهـارم نیـز مکافـات و جـزا دادن بـه 
مجرم اسـت. در مقابل دالیـل موافقان 
زندانـی  آورد.  نقـض  مثـال  می تـوان 
عاملـی  می توانـد  مبتایـان  کـردن 
در جهـت گسـترش ویـروس ایـدز بـه 
شـمار آیـد. همجنس  گرایانـی کـه در 

دبستانی های آنهوی چین در روزجهانی مبارزه با ایدز
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وسـایل  بکاربـردن  هسـتند،  زنـدان 
شـخصی مشـترک، بکاربـردن سـرنگ 
... می توانـد باعـث گسـترش  آلـوده و 
ایـدز در زنـدان شـود. ارعـاب مجرمان 
نیـز نتوانسـته در عمـل نقـش مهمـی 
را در پیشـگیری از انتقـال ایـدز ایفـا 
کنـد. حتـی اگـر نگاهـی تاریخـی نیـز 
در  مجرمیـن  ارعـاب  باشـیم،  داشـته 
روابـط  الکلـی،  مشـروبات  نوشـیدن 
جنسـی، روسـپیگری و... بـه هیچ وجـه 
نتوانسـته چنیـن رفتارهایـی را محدود 
کنـد و باعـث شـود مجـرم از ارتـکاب 
مجـدد آن هـا سـرباز زنـد. در حالی که 
آمـوزش افراد می توانسـت نقش بسـیار 
مهم تـری را نسـبت به جرم انـگاری در 
ایفـا کنـد.  پیشـگیری از وقـوع جـرم 
هزینه هایـی کـه برای تعقیـب کیفری، 
از  نگهـداری  و  مجـازات  محاکمـه، 
مجرمـان صـرف می شـود، می تواند در 
برنامه هـای بهتـری همچـون آمـوزش، 
از  پیشـگیری  و  تحقیقـات  انجـام 
بیمـاری، مـورد کاربـرد قـرار بگیـرد.                                                                        

عـاوه بـر ایـن مـورد شـاکی بایـد دو 
موضـوع را اثبـات کنـد؛ نخسـت آنکـه 
و  بـوده  ایـدز  انتقـال  واسـطه  متهـم 
دوم آن کـه متهـم آگاهانـه دسـت بـه 
چنیـن عملی زده اسـت. اثبـات این دو 

موضـوع بسـیار دشـوار خواهـد بـود.                                        
بـا توجـه بـه آن کـه از زمـان انتقـال 
ویـروس بـه بـدن تا زمـان بـروز عائم 
و آثـار ابتدایی آن فاصله نسـبتاً زیادی 
وجـود دارد، هرچـه از زمـان ارتـکاب 
ادلـه  اثبـات  بگـذرد،  مجرمانـه  فعـل 
نیـز دشـوارتر خواهـد شـد. در  جـرم 
واقـع متهـم بایـد از وضعیـت بیمـاری 
خـود، میزان پیشـرفت آن، خصوصیات 
بـارز ایدز، مسـری یا غیرمسـری بودن 

اطاعاتـی  آن  انتقـال  راه هـای  و  آن 
داشـته باشـد؛ پس متهم بایـد مجموعاً 
بـا توجـه بـه مـوارد فـوق نسـبت بـه 
وضعیـت بیماری خـودآگاه بوده باشـد 
و سـپس دچـار ارتـکاب فعـل مجرمانه 
امـوری  چنیـن  اثبـات  اسـت.  شـده 

همیشـه بـه آسـانی نخواهـد بـود.                                 
بـا ایـن حـال بی قانونـی نیـز نمی تواند 
راهگشـای کار باشـد. افـراد تـا زمانـی 
در روابـط خصوصـی خود آزاد هسـتند 
باعـث  آن هـا  رفتـار  و  اعمـال  کـه 
آسـیب زدن به جامعه و دیگران نشـود. 
هیچ کـس حق نـدارد کارهـای خودش 
را وسـیله ای بـرای ضـرر رسـاندن بـه 
دیگـری و یـا منافـع عمومـی جامعـه 
قـرار دهـد. بـه همیـن خاطـر انتقـال 
ایـدز نیـز منحصـر در روابـط جنسـی 
در  و  نیسـت  شـده  حفاظـت  غیـر 
مـواردی کـه فـرد بـا اعمالـی از قبیـل 
تجـارت فرآورده هـای خونـی آلـوده و 
سـرنگ های عفونـی امنیـت بهداشـتی 

جامعـه را بـه خطـر می انـدازد، آن گاه 
کارایـی  عـدم  از  نمی توانیـم  دیگـر 

بگوییـم.            سـخن  مجازات هـا 
فقهـای معاصر نیـز در رابطه بـا تعیین 
مجـازات اختاف نظر دارنـد. به عنوان 
مثـال آیـت اهلل مـکارم شـیرازی معتقد 
هسـتند کـه ناقـل ضامـن اسـت؛ ولـی 
حکـم قصاص را نـدارد. آیـت اهلل فاضل 
لنکرانـی می  فرماینـد کـه رضایـت بـه 
نمی شـود.  آن  جـواز  مجـوز  جنایـت، 
آیـت اهلل اردبیلـی بـاور دارد کـه ناقـل 
بیمـاری ضامـن نیسـت، اگرچـه قابـل 

اسـت.                                       تعزیر 
در ایـران مجلـس شـورای اسـامی در 
سـال 132۰ قانونـی را تحـت عنـوان 
قانـون )نحوه جلوگیـری از بیماری های 
کـه  رسـانده  تصویـب  بـه  واگیـردار( 
از  را  آمیزشـی  بیماری هـای  انتقـال 
طریـق روابـط جنسـی قابـل مجـازات 
دانسـته اسـت. هـر چند در ایـن قانون 
از ایـدز بـه عنـوان بیمـاری آمیزشـی 

25 سال ایدز
پاتریک چاپِت
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سـخنی بـه میـان نیامـده امـا می توان 
وحـدت مـاک ایـن قانـون را در بحث 

برد.                                                                                                                   بـکار 
آن گونـه کـه به نظـر می رسـد در رویه 
انتقـال  عمـل  ایـران  امـروز  قضایـی 
ایـن بیمـاری طبـق مـاده 61۰ قانـون 
مجازات اسـامی و تحت عنوان شـروع 
به ارتـکاب قتـل عمدی قابـل مجازات 
فـردی  کـه  هنگامـی  زیـرا  می باشـد، 
ویـروس ایـدز را از راه هـای انتقـال آن 
بـه دیگـری منتقـل می کنـد، در واقـع 
پیدایـش  بـه  منتهـی  اعمـال  تمامـی 
جـرم را انجـام داده اسـت. ولـی نتایـج 
این عمـل بافاصله بعد از آلوده شـدن 
قربانـی رخ نمی دهـد و ایـن موضـوع با 
انتظـار جانـی متفـاوت اسـت؛ اراده ی 
او نیـز در آن تأثیـری نـدارد. پـس این 

اقـدام جـرم عقیـم یـا همان شـروع به 
جـرم کامل اسـت. جـرم عقیـم جرمی 
اسـت کـه مرتکب همـه اعمالـی را که 
می توانـد بـه وقـوع جرم منجر شـود را 
انجـام می دهـد. امـا بـه خاطـر مداخله 
عامل غیـرارادی نتیجه مـورد انتظار او 

بـه دسـت نمی آیـد.                                                                                             

ـــان  ـــرای قربانی ـــا ب دنی
ــت! ــم اسـ بی رحـ

ـــت  ـــی اس ـــه بیماری های ـــدز از جمل ای
ــال  ــرض اختـ ــرد را در معـ ــه فـ کـ
از ضربـــه قـــرار  اســـترس پـــس 
می دهـــد. بـــرای مبتایـــان بـــه 
ایـــدز دنیـــا بـــه جایگاهـــی ناامـــن، 
پیش بینـــی  و  غیرقابل کنتـــرل 
ـــه ای  ـــن تجرب ـــود. چنی ـــل می ش تبدی

ــدی  ــی جـ ــای منفـ ــی پیامدهـ ذهنـ
بـــرای خـــود فـــرد و اطرافیانـــش را 
ــا  ــج پژوهش هـ ــد. نتایـ ــم می زنـ رقـ
نشـــان می دهـــد کـــه احســـاس 
ـــا  ـــان مبت ـــروه زن ـــت در دو گ خصوم
بـــه ایـــدز کـــه ناشـــی از همســـر و 
یـــا ناشـــی از روســـپیگری اســـت 
ـــان  ـــر از زن ـــاداری باالت ـــور معن ـــه ط ب
عـــادی اســـت و در ایـــن میـــان 
مفهـــوم ننـــگ اجتماعـــی پررنگ تـــر 
نـــگاه منفـــی  می شـــود. شـــدت 
ـــم  ـــاس غ ـــاوه احس ـــه ع ـــی ب اجتماع
و ناامیـــدی می توانـــد منجـــر بـــه 
خصومـــت شـــود. بـــه ویـــژه وقتـــی 
فـــرد دیگـــران را بـــه نوعـــی در 
ابتـــای خـــود بـــه بیمـــاری مقصـــر 

               . می بینـــد
بررسـی ها نشـان می دهد که بسـیاری از 
زنـان مبتـا به ایـدز به ویـژه در صورت 
مـرگ همسرانشـان تحت پوشـش کمتر 
سـازمان های حمایتی دولتـی قرار دارند 
و معمـوالً از طـرف خانواده هایشـان نیـز 
طـرد می شـوند. اغلـب کودکانشـان نیز 
ایـدز مبتـا می شـوند و مشـکات  بـه 
بـه  آن هـا رخ می دهـد.  بـرای  فراوانـی 
راه هـای  از  مـردم  آگاهـی  عـدم  دلیـل 
انتقـال ایـدز اغلـب ارائـه شـغل بـه این 
زنـان بـا مشـکل مواجـه بـوده و آن هـا 
مجبـور هسـتند بیمـاری خـود را پنهان 

                         . کنند

سـال  در  ملـی  نظرسـنجی  یـک  در 
2۰۰2 در جنـوب آفریقـا از 26 درصـد 
پاسـخ دهندگان گزارش شـده اسـت که 
حاضـر به اشـتراک یـک وعـده غذایی با 
افـراد مبتا بـه ایدز نیسـتند. 18 درصد 
فـرد  اتـاق  در  خوابیـدن  بـه  تمایلـی 
مبتـا نداشـتند و 6 درصـد بـا فـردی 

ترس حضار دادگاه از مدافع با بیماری ایدز
نخستین پرونده ایدز - 26 اکتبر 1984

مرلین چرچ، کتابخانه کنگره ایاالت متحده 
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مایـل  اسـت،  مبتـا  می دانسـتند  کـه 
بـه سـخن گفتـن نبودنـد. عاوه بـر این 
نظرسـنجی ملـی انجام شـده در 2۰۰5 
تبعیـض  و  انـگ  کـه  می دهـد  نشـان 
علیـه مبتایـان موانـع اصلـی مؤثـر در 
درمـان،  ارائـه  همچنیـن  و  پیشـگیری 

مراقبـت و حمایـت از آن هـا اسـت.                                                                                                  
بـا توجه به آن که ایـدز ارتباط تنگاتنگی 
بـا همجنس گرایی، فحشـا و مـواد مخدر 
دارد و بـا ارزش هـای مذهبـی، اجتماعی 
و فرهنگـی بسـیاری از جوامـع در تضاد 
اسـت، معمـوالً افـراد مبتـا، بـه عنـوان 
مسـئول  خاطـی  و  گناهـکار  افـرادی 
شـناخته  خویـش  نامشـروع  بیمـاری 
می شـوند و انـگ و تبعیضـی کـه بـا آن 

روبـرو هسـتند پیچیـده می شـود.                            
نابرابـری اجتماعـی در ایدز موجب فقر 
آنـان شـده و بـه تبهـکاری بعضـی از 
آن هـا کمـک می کنـد و باعـث کاهش 
و  امیـد  از دسـت دادن  نفـس،  عـزت 
افزایـش فشـار روانـی آن هـا می شـود. 
بیـکاری، نداشـتن سـامت جسـمانی 

و روانـی، از هـم گسـیختگی خانـواده، 
در  آموزشـی  فرصت هـای  نداشـتن 
صورت افشـا، حمایـت قانونـی ناکافی، 
اعتیـاد به مـواد مخدر و الـکل، توانایی 
روزانـه  مسـائل  حـل  بـرای  را  آن هـا 
کاهـش داده و هـر گونـه برنامه ریـزی 
بـرای بقـای آینـده در مبتایـان کنـار 
گذاشـته می شـود. بیماری واگیـر ایدز 
نشـان می دهـد کـه چگونـه بیمـاری و 
جامعـه روی یکدیگـر تأثیـر می گذارند 
باعـث  اجتماعـی  عوامـل  چگونـه  و 
بـه  نسـبت  درمانـی  واکنـش  کنـدی 

اسـت.                                                     ایدز شـده 
نشـان  اجتماعـی  برسـاخت گرایان 
مـورد  در  فـرد  آنچـه  کـه  می دهنـد 
ایـدز می دانـد به طـور عمـده برگرفته 
از معانـی مرتبـط بـا طبیعـت جنجالی 
انتقـال ایـدز و همچنیـن پیوندهای در 
ارتباط بـا روسـپیان و مصرف کنندگان 
مـواد مخـدر اسـت، در نتیجـه دانـش 
اجتماعـی  بـه طـور  ایـدز  بـا  مرتبـط 

سـاخته شـده اسـت. برچسـب، یکـی 
بـه  را  افـراد  کـه  اسـت  عائمـی  از 
کلیشه سـازی منفـی سـوق می دهـد و 
در چنیـن حالتـی فرد مبتـا از زندگی 
اجتماعـی عادی و نقش هـای اجتماعی 
اغلـب،  می شـود.  زده  کنـار  معمـول 
دربـاره ی  دقیـق  اطاعـات  فقـدان 
انتقـال  مـورد  در  سـوءتفاهم  و  ایـدز 
آن منابـع مشـترک بدنامـی هسـتند. 
برچسـب هایی کـه مقوله هـای کجروی 
سـاختار  بیانگـر  می کننـد،  خلـق  را 

قـدرت جامعـه هسـتند.
در  موجـود  دانـش  و  ادبیـات  بررسـی 
مطالعـات اجتماعـی ایدز نشـان می دهد 
کـه هیچ فرد، گـروه یا جمعیـت خاصی 
متفـاوت  اسـتعداد  ژنتیکـی  لحـاظ  بـه 
و قابلیـت باالتـری بـرای ابتـا بـه ایـن 
بیمـاری را نـدارد. بلکـه آنچـه کـه آن ها 
آسـیب پذیر  یـا  مصـون  متفـاوت،  را 
اجتماعـی  سـاختاری  عوامـل  می کنـد، 
و مرتبـط بـا اقتصـاد سیاسـی کشـورها 
برخـورد  کـه  اسـت  جمعیت هـا  و 

روزجهانی مبارزه با ایدز- کلکته، هندوستان
اشوک باهومک
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صحیـح بـا آن در واقـع نیازمنـد دانـش 
و مداخلـه متناسـب بـا خـود اسـت کـه 
توانمند سـازی  و  شالوده سـازی  شـامل 
اقتصـادی می بـا اجتماعـی، سیاسـی و 

شد.                                                                                           

تغییر نگرش ها
لوین سـه مرحله را بـرای دگرگونی در 
نگرش ها در نظر گرفته اسـت. نخسـت 
لویـن  کـورت  اسـت.  زدایـی  انجمـاد 
معتقـد اسـت وقتـی کـه نگرشـی در 
جامعـه شـکل می گیـرد قاعدتـاً تحـت 
یک دسـت  اسـت.  فشـار  چنـد  تأثیـر 
دارنـد  فشـارهایی هسـتند کـه قصـد 
دسـته  و  دهنـد  تغییـر  را  نگرش هـا 
محکم تـر  را  آن  دارنـد  قصـد  دیگـر 
جلـوه بدهنـد. هـر نگـرش یـک حالت 
حـاد دارد کـه گاه بـه دور خود پوسـته 
پوسـته  آن  بـا  و  می بنـدد  محکمـی 
محکـم می خواهـد از خـود محافظـت 
بکنـد. یعنـی در برخـورد بـا نخسـتین 
را شـکافت  آن  پیوسـته  بایـد  نگـرش 
و در ایـن مرحلـه بایـد انجمـاد زدایـی 
اسـت  جایگزینـی  دوم  مرحلـه  کـرد. 

رسـانه ها بـه سـرعت بـر ذهـن افـراد 
دگرگـون  را  آن  و  می گذارنـد  تأثیـر 
نبـرد،  میـدان  ایـن  در  کـه  می کننـد 
رسـانه بـه صـورت یـک قـدرت نسـبتاً 
بایـد  کـه  قدرت هایـی  بقیـه  قـوی 
عمـل  وارد  بدهنـد  تغییـر  را  نگـرش 
می شـود و کار خـود را انجـام می دهـد 
در عمـل  از دشـواری هایی کـه  یکـی 
برنامه ریـزی کشـورهای جهـان سـوم 
بـه ویـژه در ابعـاد تغییـرات فرهنگـی 
بـا آن مواجـه می شـویم، وجود شـکاف 
یعنـی  اسـت.  مرحلـه  دو  ایـن  بیـن 
ممکـن اسـت ضربـه نخسـت را خیلی 
نگـرش  تغییـر  و  بکنیـم  وارد  خـوب 
شـود.  جایگزیـن  درسـتی  بـه  جدیـد 
بـه نگـرش  دوبـاره احتمـال برگشـت 
اینجـا  در  بـود.  بسـیار خواهـد  قبلـی 
بایـد عملی صـورت بگیرد که بـا تغییر 
داشـته  تـوازن  و  هماهنگـی  نگـرش 
باشـد. اگـر ایـن کار بـه درسـتی انجام 
بگیـرد به هـر اندازه که غیرمسـتقیم تر 
باشـد، احتمال موفقیت بیشـتر خواهد 
بـود. مرحله سـوم انجماد مجدد اسـت. 
نگرش هـا همیشـه حالتـی ارتجاعـی و 

برگشـت پذیر دارنـد پـس بـرای اینکـه 
را کـم کنیـم،  حالـت برگشـت پذیری 
بایـد آن نگـرش بـه وجـود آمـده در 
تـا  بگیـرد  قـرار  مشـخص  چارچـوب 
مجـدداً به نخسـتین نگرش بـاز نگردد. 
در این جـا نقـش رسـانه ها اهمیت پیدا 
رسـانه  نقش هـای  از  یکـی  می کنـد. 
و  باورهـا  ایجـاد  سـامت  عرصـه  در 
اعتقاداتـی اسـت کـه رفتار ما را شـکل 
داده و درونـی می شـوند. نقش خانواده 
بـه عنـوان پایـگاه اجتماعـی مهـم در 
فراینـد جامعه پذیـری افـراد در افزایش 
آگاهـی جوانـان در خصـوص بیمـاری 
ایدز بسـیار پایین اسـت. این امر شـاید 
حاکـی از ایـن باشـد که چـون بیماری 
ایـدز بـا مسـائل جنسـی عجین شـده 
اسـت و گفتگـو در خصـوص بهداشـت 
جنسـی و مسـائل جنسـی بـا اعضـای 
خانـواده در فرهنگ کشـور مـا چندان 

جایـی نـدارد.                                                                                             
امـا طبـق تعریفـی کـه مرکـز کنتـرل 
بیماری هـا در آمریـکا در سـال 199۰ 
ارائـه کـرد، یکـی از اجزای هشـت گانه 
کـردن  درگیـر  بهداشـت  آمـوزش 
والدین، کارشناسـان بهداشـتی و دیگر 
اعضـای جامعه اسـت. ایـن نیـاز کامًا 
حس می شـود که خانواده هـا و والدین 
بهداشـت  آمـوزش  جلسـات  در  بایـد 
مربـوط به بیمـاری ایدز شـرکت کنند 
و  بگیرنـد  فـرا  را  آموزش هـای الزم  و 
اطاعـات خـود را بـه فرزنـدان منتقل 
برچسـب زنی  بایـد  رسـانه ها  کننـد . 
و تبعیـض بیمـاران مبتـا بـه ایـدز را 
بـه چالـش بکشـند و در جهـت اصاح 
نگـرش مـردم نسـبت بـه ایـن بیماری 
و از بیـن بـردن تابـوی آن در جامعـه 

کنند.   تـاش 

فعاالن اجتماعی درحال آماده شدن برای روز جهانی مبارزه با ایدز
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امااینبارهوشمندانهتر گفتگو؛
10  دقیقه

مـا هـر روز زمان زیـادی را صرف ارتباط 
بـا دیگـران می کنیـم، گاهـی بـا آن هـا 
گـپ می زنیـم، گاهـی بـر سـر چیـزی 
مذاکـره می کنیـم، گاهـی بر سـر چیزی 
جـدل می کنیـم و گاهـی نیـز بـا آن هـا 
گفت وگـو می کنیـم و ... . قطعـاً هریـک 
از ایـن گونه هـای مکالمـه در جای خود 
هیچ یـک  و  باشـد  سـودمند  می توانـد 
از آن هـا مـورد نکوهـش نیسـت؛ شـاید 
گاهـی الزم باشـد بـا شـخص مقابل مان 
جـدل کنیـم چـون می خواهیـم در آن 
جمـع خـودی نشـان بدهیـم یـا برتری 
همـگان  رخ  بـه  بحـث  آن  در  را  خـود 

سـر  حوصله مـان  شـاید  بکشـیم، 
گپ وگفتـی  می خواهیـم  و  رفته اسـت 
دوسـتانه و بـدون هـدف بـا دوسـتانمان 
داشـته باشـیم. هیچ یـک از ایـن مـوارد 
درخور نکوهش نیسـت و ما هسـتیم که 
بایـد تصمیـم بگیریـم در چـه موقعیتی 
چـه نـوع مکالمـه ای انجـام دهیـم. امـا 
اگـر بخواهیم به جـای اثبـات برتری مان 
در جمـع، به راسـتی رشـد بکنیـم و از 
اطرافیانمـان چیزهایـی یـاد بگیریـم یـا 
چیزهایـی بـه آن ها یاد بدهیم یا سـنگ 
صبورشـان شـویم بایـد بـه گفت وگو رو 
بیاوریـم و مهـارت گفت وگـو  کـردن را 

بیاموزیـم. احتمـاالً تجربـه کرده ایـد که 
وارد گفت وگـو بـا کسـانی شـده اید کـه 
چنـدان  پیش فـرض  قبـل  مدت هـا  از 
مثبتـی از آن هـا نداشـته اید و در طـی 
گفت وگـو تصورراتتـان نسـبت به آن هـا 
درکشـان  و  شـد  متعادل تـر  رفته رفتـه 
کردیـد و شـاید با خـود گفتیـد: اگر من 
می کـردم  چنیـن  بـودم،  او  جـای  هـم 
یـا چنیـن شـیوه ی  فکـری ای داشـتم. 
شـد  خواهیـد  شـگفت زده تر  بی گمـان 
اگـر بنشـینید و بـا یک آدم کـش یا یک 
یهـودی یـا یـک روسـپی و ... هم سـخن 
شـوید؛ بـا گفت وگـو کـردن اسـت کـه 

   محمد همدانی سنگ نو
   پردیس فارابی دانشگاه تهران

مباحثه دینی
 ادوارد فرانکفورد
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همدلـی در جامعـه افزایش پیـدا خواهد 
کـرد. امـا آنچه کـه محل بحث ما اسـت 
ایـن اسـت کـه مـا بسـیار گفت وگـو را 
ارتباطا مـان  در  واژه  درسـت  به معنـای 
بـه کار نمی بریـم؛ مـا عمومـاً نـام هریک 
گفت وگـو  را  خـود  مکالمـات  ایـن  از 
می گذاریـم، بحـث و جـدل می کنیـم و 
می گوییـم گفت وگـو کردیـم و مذاکـره 
گفت وگـو  می گوییـم  و  می کنیـم 
کردیـم، درحالی کـه این نگرش درسـت 
نیسـت و گفت وگـو فقـط یکـی از انـواع 
ویـژه ی  شـرایط  کـه  اسـت  مکالمـه 
خـودش را دارد و در بسـیاری از مـوارد 
ایـن گفت وگـو اسـت کـه راه گشـاتر از 

دیگـر انـواع مکالمـه اسـت. 
طـوری  گفت وگـو  نسـبت به  مـا  رفتـار 
منابـع  سـایر  از  مـا  گویـی  کـه  اسـت 

ماننـد کتاب هـا و سـایت ها و دوره هـای 
... آمـوزش می بینیـم و در  و  آموزشـی 
را  خـود  می خواهیـم  تنهـا  گفت وگـو 
حداقـل  یـا  کنیـم  اثبـات  دیگـران  بـه 
و  بفهمانیـم  را  چیزهایـی  دیگـران  بـه 
برهانیـم  نادانـی  تاریکـی  از  را  هـا  آن 
از  یکـی  خـود  گفت وگـو  درحالی کـه 
بنیادی تریـن روش هـای یادگیری اسـت 
و میـزان درخـور توجهـی از آگاهـی مـا 
در طـول زندگـی از گفت وگو بـا دیگران 
برآمده اسـت. بنابرایـن باید بـه گفت وگو 
نـه تنهـا به عنـوان ابـزاری بـرای نمایش 
آگاهـی  منبـع  به عنـوان  بلکـه  باورهـا، 
نـگاه کـرد و بـا کوشـش در گسـترش 
افزایـش  را  جمعـی  آگاهـی  گفت وگـو، 
داد. از دیگـر سـو گرایـش مـا بیشـتر به 
ایـن سـو اسـت که با کسـانی هم سـخن 

شـویم و بـه قـول خودمـون گفت وگـو 
هسـتند  هم نظـر  مـا  بـا  کـه  کنیـم 
ازپیش نیاز هـای  یکـی  درحالی کـه 
ایـن  واژه  درسـت  به معنـای  گفت وگـو 
درمـورد  گفت وگـو  طرفیـن  کـه  اسـت 
یـک مسـئله اختاف نظر داشـته باشـند 
و درپـی یافتـن راه حل برای آن باشـند.

انجـام  بـه  تصمیـم  کـه  هنگامـی  مـا 
می گیریـم  راسـتین  گفت وگـوی  یـک 
را  پیش فـرض  چهـار  درحقیقـت 
پذیرفته ایـم و بایـد حواسـمان باشـد که 
در طـول گفت وگـو نیـز بـه ایـن چهـار 
پیش فـرض پایبنـد بمانیـم و در تعارض 
بـا آن عمـل نکنیـم، مصطفـی ملکیـان 
در یکـی از سـخنرانی هایش ایـن چهـار 
پیش فـرض را این گونـه معرفـی می کند:
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ناآشکاری حقیقت
حقیقـت  کـه  پذیرفته ایـم  مـا  یعنـی 
کامـًا بـرای مـا آشـکار نیسـت و پـا به 
بـه  کـه  گذاشـته ایم  گفت وگـو  محیـط 
ایـن حقیقـت ناآشـکار نزدیـک شـویم.

احتمال جهل مرکب
مـورد  در  می کنیـم  احسـاس  مـا  اگـر 
مسـئله ای مطمئن هسـتیم، باید حداقل 
احتمـال جهـل مرکـب بدهیـم؛ یعنـی 
احتمـال بدهیم کـه واقعیت آن مسـئله 
را نمی دانیـم و حتـی بـه ایـن جهل هم 

هسـتیم. جاهل 

ـــودن  ـــر ب ـــال دانات احتم
ـــل ـــرف مقاب ط

ضعـف  تـا  می کنیـم  گفت وگـو  مـا 
دانایی مـان را بـا دانایـی طـرف مقابـل 
جبـران کنیـم، حـال اگـر بـاور داشـته 
باشـیم کـه طـرف مقابـل آگاهـی فراتـر 
بـرای  را  او  نبایـد  قطعـاً  نـدارد  مـا  از 

کنیـم. گزینـش  گفت وگـو 

اعتقاد به منظرگرایی
یعنـی معتقد باشـیم هر سـوژه ای وجوه 
مختلفـی دارد و بـه هـر وجـه می تـوان 
نگریسـت،  متفـاوت  منظرگاه هـای  از 
می کنیـم  گفت وگـو  مـا  بنابرایـن 
دیگـر  و  وجـوه  دیگـر  از  بتوانیـم  تـا 
شـویم. آگاه  سـوژه  آن  منظرگاه هـای 

حـال اگـر ما بـا نظر بـه فوایـد گفت وگو 
بیش ازپیـش  کـه  بگیریـم  تصمیـم 
بپذیریـم  گفت وگـو کنیـم و همچنیـن 
گفت وگـو  معمـوالً  مـا  کـه  را  آنچـه 
می نامیـم الزامـاً یک گفت وگـوی واقعی 
به حسـاب نمی آیـد، پرسشـی کـه پیش 
می آیـد ایـن اسـت که چـه نکاتـی را در 

مـورد گفت وگـو  بایـد رعایـت کنیـم تا 
گفت وگـوی خوبـی داشـته باشـیم و بـه 
اهـداف آن برسـیم. در ادامـه بـه ذکـر 
مهـم تریـن نـکات در ایـن حـوزه مـی 

پردازیـم:

1( ایده های سودمند تنها در 
نزد صاحب نظران نیست:

مردم عادی نیز با فهم عرفی شان چیزهایی 
تجربه  بار ها  دارند؛  ما  به  آموختن  برای 
کرده ام هنگامی که با افراد میان سالی که 
فضای  یا  مجازی  فضای  با  هم  ارتباطی 
شدم،  هم سخن  نداشتند  آکادمیک 
دقیقاً  می دیدم  که  می زدند  حرف هایی 
هم مفهوم با برخی اصول و قواعد حقوقی 
است و آنجا بود که آشکار می شد مفاهیم 
حقوقی دقیقاً از دل همین جامعه بیرون 
آمده است. حتی می شود فراتر از این رفت 
و باور داشت که هر آدمی چیزهایی برای 
آموختن به ما دارد که از فرد دیگری جز 

او شاید نتوان آن را آموخت.

2( همـه ی حقیقـت در نزد 
نیسـت:  ما 

بایـد  و  بـود  کنجـکاو  بایـد  بنابرایـن 
به راسـتی بـه دنبـال آموختـن از دیگـران 
باشـیم، ایـن بـه این معناسـت کـه  نباید 
هدفمـان از گفت وگـو ایـن باشـد کـه بـه 
دیگـران چیـزی یـاد بدهیم یا دیگـران را 
متقاعـد کنیم کـه اشـتباه می کنند. یکی 
ایـن اسـت  از پیش فرض هـای گفت وگـو 
کـه تمـام حقیقـت در نـزد مـا نیسـت و 
هسـتیم،  آن  یافتـن  جسـتجوی  در  مـا 
بنابراین اگر احسـاس می کنید مسـئله ای 
کـه دربـاره آن گفت وگو می کنیـد به طور 
کامـل برایتـان آشـکار شـده اسـت و بـه 
نتیجـه ی قطعی دربـاره ی آن رسـیده اید، 
گفت وگـو  یـک  انجـام  حـال  در  شـما 

نیسـتید.

3( بـرای فهم سـخن طرف 
مقابـل خـوب بـه آن هـا 

کنیم: گـوش 
شـاید بتـوان گفـت مهم تریـن الزمـه ی 
موفقیـت یـک گفت وگـو خـوب گـوش 
بتوانیـم  این کـه  بـرای  اسـت.  کـردن 
کـه  زمانـی  بایـد  کنیـم  گـوش  خـوب 
طـرف مقابـل در حال حرف زدن اسـت 
از مـا در  باشـیم، بسـیاری  در سـکوت 
ظاهـر سـکوت می کنیـم امـا آنچـه کـه 
اسـت.  درونـی  سـکوت  اسـت  مهم تـر 
هـا  گفت وگـو  در  معمـوالً  کـه  اتفاقـی 
می افتـد چیسـت؟ هنگامـی کـه طـرف 
مـا  اسـت  زدن  حـرف  درحـال  مقابـل 
ارزش داوری  را  او  حرف هـای  داریـم 
نیت خوانـی  داریـم  یـا  می کنیـم 
می کنیـم یـا در حـال پرورانـدن پاسـخ 
خـود هسـتیم و بی درنگ بعـد از این که 
او درنـگ کوتاهـی کـرد مـا از فرصـت 
می کنیـم  شـروع  و  کـرده  بهره بـرداری 
بـه گفتـن حرف ها مـان. درحالی کـه در 
زمانـی کـه طـرف مقابـل حـرف می زند 
بایـد همـه ی هم وغممـان فهـم سـخن 
پایـان  پـس از  و  باشـد  مقابـل  طـرف 
حرف هایـش تـازه درسـتی و نادرسـتی 
آن را بررسـی کنیم و پاسـخ بدهیم. این 
تامل کـردن پیش از پاسـخ دادن بسـیار 
کمیـاب اسـت و البتـه درخور سـتایش.

باید  گفت وگـو  فضـای   )4
باشـد: امن 

دل آسـوده  گفت وگـو  طرفیـن  یعنـی 
باشـند کـه داوری نمی شـوند و همچنین 
برای بیـان برخی باورهـای خاص پاداش 
فضـای  ناامنـی  نمی کننـد؛  دریافـت 
طرفیـن  شـود  مـی  باعـث  گفت وگـو 
بـاوری کـه بـه آن باورمند هسـتند، بیان 
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نکننـد یـا عقیـده ای را کـه بـه آن بـاور 
بیـان  بـرای دریافـت پـاداش  را  ندارنـد 
کننـد. در هـر دوی این حـاالت، برخورد 
اندیشـه های واقعـی طرفیـن و درنتیجـه 
گفت وگـو به معنـای درسـت واژه شـکل 
نگرفته اسـت. موسسـه ی پژوهشـی پیـو 
انجـام داد  در سـال 2۰14  مطالعـه ای 
کـرد:  بیـان  این گونـه  را  آن  نتایـج  و  
در  دیدگاه هایشـان  بداننـد  مـردم  اگـر 
شـبکه های اجتماعـی چنـدان پرطرفدار 
نیسـت، احتمـال در میـان گذاشـتن آن 
کمتـر  دیگـران  حضـور  در  دیدگاه هـا 
می شـود. بنابرایـن بایـد تـا جـای ممکن 
فضـا را برای طـرف مقابلمـان امن کنیم.

5( هم زمـان بـا گفت وگـو 
سـرگرم  دیگـری  کار  بـه 

: شید نبا
همزمـان  را  کار  دو  نمی تواننـد  آدم هـا 
انجـام دهنـد و اگـر گاهی چنیـن چیزی 
اتفاقـی کـه  را می شـنویم، در حقیقـت 
می افتـد ایـن اسـت کـه تمرکـز شـخص 
جابه جـا  سـوژه  دو  میـان  پیوسـته 
می شـود نـه این کـه بـر دو کار همزمان 
متمرکـز بـوده  باشـد. در یـک پژوهـش 
در بریتانیـا، هـر بـار از دو فـرد غریبـه 
اتـاق بنشـینند  خواسـتند کـه در یـک 
در  درحالی کـه  بزننـد  بـا هـم حـرف  و 

نیمـی از ایـن مـوارد یـک گوشـی همراه 
روی میـز آزمایش شـوندگان گذاشـتند و 
در نیمـی دیگـر خبـری از تلفـن همـراه 
از  پـس  کـه  نظرسـنجی ای  در  نبـود؛ 
آزمایش شـوندگان  از  گفت وگـو  پایـان 
کـه  آزمایش شـوندگانی  آمـد،  به عمـل 
روی میزشـان تلفن همراه وجود داشـت 
کیفیـت گفت وگـو را پایین تـر از دسـته 
دیگـر ارزیابـی کردنـد و باور داشـتند که 
طرف مقابلشـان همدلـی کمتری از خود 

نشـان مـی داد.

6( ادعایـی کـه بـا دلیل 
پشـتیبانی نمی شـود هیـچ 

گفتگوی گرم
48لویس چارلز مولر



ارزشـی ندارد: بـه عبارت 
ادعایی  کـه  هنگامی  بهتر، 
بایـد  حتمـا  می کنیـم 
به کمـک  آن،  به دنبـال 
تمثیـل  شـواهد،  عقایـد، 
کـه  سـازیم  روشـن   ... و 
طـرف مقابل چـرا باید آن 

ادعـا را بپذیـرد:
بـرای نمونـه، هنگامـی کـه بـاور داریـم 
نصـف  دختـران  سـهم االرث  این کـه 
پسـران باشـد عادالنه اسـت ناگزیـر باید 
در ادامـه، دالیـل خود را نیـز بیان کنیم 
را  مـا  بتوانـد سـخن  تـا طـرف مقابـل 
ارزیابـی کند. همچنیـن اگر طرف مقابل 
مـا نیـز ادعای بدون دلیلـی را بیان کرد، 
مـا در وهلـه ی نخسـت و بدون شـنیدن 
ادعایـش  بگوییـم  نمی توانیـم  دالیلـش 
درسـت اسـت یا نادرسـت. هرچند اگر با 
او موافـق هسـتیم، باید در آغـاز جویای 
دالیلش باشـیم. یـک ادعـا به تنهایی، نه 
شایسـته اسـت و نـه غیرشایسـته، فقط 
و  شایسـته  دربـاره ی  می تـوان  زمانـی 
دالیـل  کـه  داد  نظـر  ناشایسـت بودنش 

آن را بدانیـم.

7( نظـر خـود را نـه بـا 
انگیـزه ی مـورد پذیـرش 
قرارگرفتـن، بلکـه بـرای 
دسـت  بـه  آن  سـنجش 
دیگـران ارائه کنیـم: همین 
کـه  می کنـد  کمـک  نگـرش  شـیوه ی 
خودمـان را برابـر بـا باورهامـان نبینیـم 
نقـدی  عقایدمـان  بـه  کسـی  اگـر  و 
بلکـه  نشـویم،  برآشـفته  می کنـد،  وارد 
سـپاس گزار او باشـیم کـه کمـک کـرده 

تـا خـود را بـا باورهـای بهتـر پیشـرفت 
. بخشـیم

معنا شناســی  بــه   )8
ــم، به  ــنده نکنی ــخن بس س
ــم  ــی آن ه کارکرد شناس
ــم: ویتگنشــتاین در  ــه  کنی توج
ایــن  فلســفی  پژوهش هــای  کتــاب 
مســئله را این گونــه مطــرح می کنــد 
ــه  ــت ک ــزاری اس ــد اب ــان مانن ــه: زب ک
گوناگــون  بازی هــای  بــرای  را  آن 
بــه  کار می گیریــم )البتــه مــراد او از 
بــازی، »نیــت« بــود( بــرای نمونــه، اگــر 
ــا  ــی م ــا نگران ــی ب شــخصی در رویاروی
ــز  ــاش، همه چی ــران نب ــد: »نگ می گوی
درســت می شــود« این طــور نیســت 
شــرایط  بدانــد  به راســتی  او  کــه 
درســت می شــود. او در حــال انجــام 
ــه ی  ــه برپای ــی بخردان ــازِی »پیش بین ب

واقعیــات معلــوم« نیســت بلکه ســرگرم 
ــزاری  ــه اب ــا به مثاب ــام بازی»واژه ه انج
بــرای ایجــاد آرامــش و امنیــت« اســت. 
ــا،  ــیاری از زمان ه ــی، دربس ــور کل به ط
مــراد مــا از بیــان یــک جملــه معنــای 
ظاهری آن نیســت و کارکــرد آن مدنظر 
ــد  ــا بای ــن در گفت وگوه ماســت، بنابرای
ــرد جمــات توجــه بیشــتری  ــه کارک ب
ــوان به درســتی جمــات  ــا بت داشــت ت

ــرد. ــم ک ــل را فه ــرف مقاب ط

9( قلـب را هـم بـه میدان 
: ید ر و بیا

پاسـکال می گویـد: »قلـب ادلـه ای دارد 
کـه خـرد از آن بی خبـر اسـت« بنابراین 
منطقـی  را  همه چیـز  نکنیـد  کوشـش 
پیـش ببریـد. مـا به خودی خـود بسـیار 
احساسـاتمان  و  عواطـف  تحت تأثیـر 
هسـتیم حتـی در آن زمانـی کـه فکـر 
حـال  در  منطقـی  بسـیار  می کنیـم 

مباحثه 2
الینا فلیرووا
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همچنیـن  هسـتیم.  کـردن  گفت وگـو 
موضوعات بسـیاری هسـتند کـه منطق 
بـه تنهایـی نمی توانـد در آن ها راهگشـا 
گفت وگوهـای  نمونـه  بـرای  باشـد 
زناشـویی در مـورد حـل یـک مشـکل. 
خردمنـدی می گفـت: »پیـش از این کـه 
بتوانـی رفتـار کسـی را دگرگـون کنـی، 

بایـد قلبـش را دگرگـون سـازی«.

ذهنـی  سـاخت  مـا   )10
پیچیـده  را  خودمـان 
می بینیـم و سـاخت ذهنی 
دیگـران را بسـیار سـاده، 

یـک  ایـن  درحالی کـه 
اسـت:  ذهنـی  خطـای 

آزمایشـی  روان شناسـان  از  گروهـی 
کـه  گونـه  ایـن  بـه  دادنـد  سـامان  را 
مجموعه واژگانـی را بـه شـکل ناقـص در 
دادنـد  قـرار  آزمایش شـوندگان  اختیـار 
نخسـتین  بـا  را  واژگان  آن  آن هـا  تـا 
می آیـد  ذهنشـان  بـه  کـه  حروفـی 
 _“ واژگان  نمونـه  بـرای  کننـد؛  کامـل 
بـه  را   ”_ _ter” ، “gl_ _” ، bo_
شـرکت کنندگان دادنـد تـا آن هـا ایـن 
واژگان را کامـل کننـد. فـردی کـه ایـن 
بـود:  کـرده  کامـل  این گونـه  را  واژگان 

 »glum :و »افسـرده »hater :متنفـر«
و »خسـته شـدن: bore« بـاور داشـت 
بـرای  نمی تـوان  را  آزمـون  ایـن  کـه 
تحلیـل شـخصیت بـکار بـرد و می گفت 
بـه  واژگان  پرکـردن  بـرای  کـه  آنچـه 
کامـًا  می آیـد  شـرکت کنندگان  ذهـن 
تصادفـی اسـت و نمی تـوان گمـان بـرد 
کـه کسـی که بـه ایـن شـکل واژگان را 
کامـل کرده افسـرده اسـت ولـی همین 
فـرد در رویارویـی با برگه ی پاسـخ یکی 
دیگـر از شـرکت کنندگان چنیـن گفت: 
»بـه نظرم این دختـر در دوران قاعدگی 
در  می کنـد  حـس  همچنیـن  اسـت، 
یـک رابطـه ی غیرصادقانـه اسـت و ...« 

گفتگوی آقایان
50بنجامین یوجین فیشل



می بینیـد؟ او خـودش را بسـیار پیچیده 
در نظـر گرفتـه  بـود و بـاور داشـت بـا 
چنـد واژه نمی تـوان او را شـناخت امـا 
همیـن واژگان را برای شـناخت دیگرانی 
کـه به بـاور او سـاده و غیرپیچیده بودند 

برد. بـکار 

منطقی  تفکر  به  خیلی   )11
خطاهای  به  و  نبالید  خود 
داشته  توجه  خود  شناختی 
بسیاری  بدانید  و  باشید 
روی  بر  عقایدمان  از 
اثبات نشده  پیش فرض های 

بنا شده است.

در ادامـه برخی از خطاهای شـناختی را 
کـه همـواره مرتکـب می شـویم بررسـی 

می کنیـم:

نظریـه  ایـن  حقیقـت:  پیش فـرض 
توسـط تیـم لویـن ارائـه شـد، او بـاور 
این گونـه نیسـت کـه ذهـن  دارد کـه  
مـا ابتـدا مـدارک را جمع کند و سـپس 
نتیجـه بگیـرد، بلکـه دقیقـاً وارونه عمل 
می کنـد، مـا در آغـاز همه چیـز را بـاور 
بـه  شـکمان  کـه  زمانـی  تـا  می کنیـم 
نتوانیـم  دیگـر  کـه  برسـد  انـدازه ای 
رویداد هـا را توجیه کنیـم، پس از آن که 
بـه ایـن آسـتانه رسـیدیم برمی گردیم و 
می بینیـم به راسـتی بسـیار زودتـر بایـد 
بـه مسـئله شـک می کردیـم، امـا شـک 
نکردیـم چون هنـوز به آسـتانه ی خارج 
شـدن از پیش فـرض حقیقـت نرسـیده 

بودیم.

پاالیـش اطالعـات: اصـوالً مغـز مـا 
به طور غریـزی هنگام دریافـت اطاعات 

می پذیـرد   کـه  را  مسـائلی  تنهـا  تـازه، 
و  می گذرانـد  صافـی  از  می پسـندد  و 
ایـن  می ریـزد،  دور  را  دیگـر  چیزهـای 
رویکـرد در دوران پیش از تاریخ بخردانه 
بـود، زیـرا اطاعات تازه نـه امری یقینی 
بـود و نـه آزمایش شـده بنابرایـن بهتـر 
بـود بـه آن هـا توجـه ویـژه ای نمی شـد 
امـا در دنیـای جدیـد ایـن رویکـرد در 
بسـیاری از زمان هـا جلـوی رشـد مـا را 
خواهـد گرفـت. بنابرایـن دفعـه ی آینده 
همـه ی  مـن  بگوییـد  می خواهیـد  کـه 
نظـرات دیگـر را هم شـنیده ام امـا برایم 
قانع کننـده نبودنـد، اندکـی درنگ کنید 
و بـه ایـن فکـر کنیـد کـه مانـع بزرگی 
و  داشـته اید  بدنتـان  در  ایـن کار  بـرای 
شـاید این مانع توانسـته باشـد اندکی از 

جامعیـت داده هایتـان کاسـته باشـد.

باتکلیفـی  از  مـا  مغـز  دسـته بندی: 
آزار می بیند بنابراین بسـیار در کوشـش 
اسـت کـه بی درنـگ پـس از برخـورد با 
هر چیـزی یکی دو ویژگی بنیادی آن را 
بیابد و آن را در یکی از دسـته بندی های 
پیشـین جـای دهد و بـه عبارتـی بر آن 
ایـن  نتایـج  از  یکـی  بزننـد.  برچسـب 

دسـته بندی ایـن اسـت که مـا زین پس 
نمونه هایـی را کـه در یـک گـروه قـرار 
گرفته انـد همان طـور که هسـتند ادراک 
نمی کنیـم، بلکـه تفاوت هـای نمونه های 
درون یـک گـروه را ناچیـز می شـماریم 
و شباهت هاشـان را فراتـر از چیـزی کـه 
به راسـتی هسـت در نظـر می گیریـم و 
دربـاره ی تفاوت هـا و شـباهت های بیـن 
نیـز  گوناگـون  گروه هـای  نمونه هـای 
می گیریـم.  پـی  را  رویـه  ایـن  خـاف 
گفت وگـو  در  خطـا  ایـن  تأثیـر  حـال 
دسـته بندی ها  همیـن  مـا  چیسـت؟ 
و  جنسـیت  پیشـه،  نـژاد،  مـورد  در  را 
... انجـام می دهیـم و  درنتیجـه  خـود 
را کامـًا بیگانـه بـا کسـانی کـه دارای 
از  متفـاوت  جنسـیت  و  حرفـه  و  نـژاد 
مـا هسـتند می بینیـم و حتـی برپایـه ی 
خطـای شـناختی ای کـه پیش تـر گفته 
از  بـر هریـک  به تنـدی برچسـبی  شـد 
آن هـا می زنیـم تا دیگـر برایمان ناآشـنا 
و غیرقابل فهـم نباشـند؛ آن فرد مذهبی 
مذهبی هـا  بنـدی( خـب  است؟)دسـته 
رابطـه ای  خـرد  بـا  کلـی  به طـور  کـه 
ندارنـد )برچسـب زنی( پس مـن حرفی 

بحث
گری ژوزف ژوکیکو
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بـا او نـدارم و بـا او گفت وگـو نخواهـم 
. د کر

آمریـکا  در  در سـال 2۰16  مطالعـه ای 
هـا  آمریکایـی  بیشـتر  کـه  داد  نشـان 
معتقدنـد که  کسـانی که با هـم هم باور 
نیسـتند آن چنـان چهـره ی اهریمنی ای 
از طـرف مقابـل بـرای خـود می سـازند 
کـه یافتـن هرگونـه نقطـه ی مشـترک 

بیـن آن هـا  ناشـدنی می شـود.

در  مک دونالـد  ماتیـو  دلیل تراشـی:  
این گونـه  را  سـناریویی  مـا  مغـز  کتـاب 
در  زنـی  کنیـد  فـرض  می کنـد:  مطـرح 
وسـایلش  میـان  در  خانه تکانـی  هنـگام 
پرچـم کهنه ی کشـورش را پیـدا می  کند 
و تصمیـم می گیـرد آن را تکه تکـه کنـد 
و بـرای پـاک کـردن حمـام آن را بـه کار 
ایـن  مـردم  از  بسـیاری  واکنـش  گیـرد. 
خواهـد بـود کـه ایـن کار از نظـر اخاقی 
درسـت نیسـت، امـا اگـر پیش تـر رویـم 
و بپرسـیم چـرا از نظـر اخاقـی درسـت 
مـورد  چـون  گفـت  خواهنـد  نیسـت؟ 
پذیـرش تـوده ی مـردم نیسـت و این کار 

توهیـن بـه پرچـم مقـدس کشـور اسـت. 
اگـر ایـن پرس و جـو را  پی بگیریـد بـا این 
دالیـل  کـه  می شـوید  روبـه رو  مسـئله 
جدیـدی تراشـیده می شـود تـا بـاور خود 
مسـئله ی  همـان  ایـن  کننـد.  اثبـات  را 
موردتاکیـد اسـت؛ مغـز ما در بسـیاری از 
مـوارد برپایـه ی ناخودآگاه و احساسـات و 
عواطـف و غریـزه تصمیمـی را می گیـرد 
بـه  دسـت  آن  اثبـات  بـرای  سـپس  و 
او توضیـح  دامـن دلیل تراشـی می شـود. 
می دهـد ناحیـه ی کوچکـی در قشـر مـخ 
کـه  ونترومیدیـال  نـام  بـه  دارد  وجـود 
هیجانـات جامعه پسـند ماننـد دلسـوزی، 
مهربانـی، نگرانـی، اضطـراب و احسـاس 
نسـبت به  باالتـری  اولویـت  در  را  گنـاه 
تعقـل و اسـتدالل محـض قـرار می دهـد.
خطاهـای شـناختی مغز محـدود به این 
چنـد نمونـه نیسـت و بسـیار فراتـر از 
ایـن حـرف هاسـت و می تـوان بـه طـور 
جداگانـه در آن مطالعه داشـت اما هدف 
از گفتـن ایـن بحـث در این نوشـتار این 
بـود کـه نخسـت بدانیـم خودمـان چـه 
انـدازه تحت تأثیـر ایـن خطاهـا هسـتیم 

و خـود را مصـون از اشـتباه ندانیـم دوم 
این کـه بـه دیگـران نیـز حق دهیـم که 
اشـتباه کنند و اشتباهشـان را به حساب 

ناآگاهی  شـان بگذاریـم و نـه سـوءنّیت.
نکته ی دیگر این اسـت که ما نمی توانیم 
در  ثابت شـده  را  پیش فرض هـا  برخـی 
نظـر بگیریـم و برپایـه ی آن ها اسـتدالل 
کنیـم و بـه نتایجی برسـیم و بعد مدعی 
باشـیم کـه کامـًا منطقی عمـل کردیم 
نخواهـد  وارد  نتایجمـان  بـه  آسـیبی  و 
شـد. بنابرایـن به دنبـال پیش فرض هـای 
عقایدتـان  ثابت درنظرگرفته شـده ی 
برویـد و در اثبـات آن کوشـش کنیـد و 
اگـر نتوانسـتید برخـی از آن هـا را اثبات 
کنیـد بـه همـان انـدازه نسـبت به دیگر 
مـدارا  و  آسـان گیری  نظـرات  و  باورهـا 

به خـرج دهیـد. 
گفت وگــوی  بــه   )12
ــال  ــا خی ــتاورد ب بی دس
آســوده پایــان دهیــد: در 
فرجــام، اگــر احســاس کردیــد حرفتــان 
ــنیده نمی شــود و طــرف  به خوبــی ش
کوتــاه  قصــد  به هیچ وجــه  مقابــل 
آمــدن از موضــع خــودش را نــدارد 
نگــران نباشــید، خــود گفت وگــو اســت 
کــه موضوعیــت دارد و نتایــج مثبتــی را 
بــرای طرفیــن و جامعــه به بــار خواهــد 
آورد، از ســوی دیگــر تــا همیــن جــای 
ــه  ــده ک ــش آم ــیار پی ــز بس ــخ نی تاری
ــاید  ــو ش ــه ی گفت وگ ــخص در میان ش
ــا  ــه کــه »آه ــده و گفت ــه خــودش آم ب
ــی آن را  ــد« ول ــت می گوی ــن را راس ای
بــه زبــان نیــاورده چــون آدمــی همــاره 
ــود و  ــدون کمب ــود را ب ــد خ می خواه
ــو  ــس گفت وگ ــد. پ ــوش نشــان ده باه
ــه فرجــام برســانید و مدتــی دیگــر  را ب
اعــام  و  رفتــارش  در  را  تغییــر  آن 
ــد... . ــای پســینش مشــاهده کنی نظره

مباحثه حکما )ائمه(
52ا، دی مونه
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سپاس که دو سال با ما همراه بودید.

https://www.instagram.com/charkhe_ut/
https://www.aparat.com/Charkhe
https://www.youtube.com/channel/UCucpQluhT00w6nDzcYSOgFA
https://charkhesj.ut.ac.ir
https://t.me/Charkhe_ut
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