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مهرمــاه  ۱۴۰۰فرارســیده و دومیــن ســالگرد
انتشــار نخســتین شــماره چرخــه اســت.
ایــن شــماره پایانــی ماهنامــه چرخــه خواهــد
بــود .پایانــی اســت بــر دو ســال فعالیــت مــا در
عرصـهی نشــریات دانشــجویی .هرچنــد بــه زبان
آوردن ایــن خبــر دلگیــر اســت ولیکــن ایــن
پایــان گــروه چرخــه نیســت و امیــد داریــم تــا
بــه زودی بازگشــتی چشــمگیرتر در عصــرهای
دیگــر را اعــام نماییــم.
گــروه چرخــه از ســال  13۹۷آغــاز بــه کار کــرد
و در ایــن مســیر دوســاله ،بســیاری بــه چرخهی
کوچــک مــا پیوســتند و نشــان دادنــد کــه یــک
گــروه فرهنگــی کوچــک دانشــجویی میتوانــد
تــا چــه انــدازه موثــر و روشــنگر باشــد.
هرچنــد انــدک انــدک جایــگاه نشــریات در
میــان انبــوه ابزارهــای ارتبــاط جمعــی ،کمرنــگ
ب تپنــدهی یــک دانشــگاه
شــده اســت ،امــا قلـ 
به دانشــجویان آن اســت و نشــریات دانشــجویی
همــان جایــی اســت کــه دانشــجو از انفعــال
خــروج میکنــد و بــا قلــم خــود چرخــهی
ســاکن دانشــگاه را بــه حرکــت درآورد.
صمیمانــه از همــه عزیــزان نگارنــده و خواننــده
کــه در ایــن راه بــا مــا همراهــی کردنــد
سپاســگزاریم .باشــد کــه مشــعل راه باشــیم.
 -گروه فرهنگی-اجتماعی چرخه

تخــم ســخن مــن پراکنــدهام
از آن پــس نمیــرم کــه مــن زنــدهام  /کــه
ِ
هــر آن کــس کــه دارد ُهــش و رای و دیــن  /پــس از مــرگ بــر مــن کنــد آفریــن
فردوسی بزرگ

-

استیو کاتس

در دخمههای
علی نظری حقیقی
پردیس فارابی دانشگاه تهران

زندگــی مــدرن ،پیشــرفتهای
بســیار مناســبی بــرای انســانها
داشــته اســت .از جملــه میتــوان بــه
افزایــش متوســط ســن انســانها،
تعــداد کــودکان زنــده متولــد شــده،
پیشــرفتهای عظیــم بهداشــتی و
حمــل و نقــل ســریع و کاربــردی و
همچنیــن زندگــی در محیطهایــی کــه
خطرهــای بســیار کمتــری نســبت بــه
محــل زندگــی انســانهای پیشــین
دارنــد اشــاره نمــود .امــا ایــن نگاهــی
بســیار تــک بعــدی اســت کــه مــا را

 10دقیقه

مدرنیسم

ممکــن اســت بــه ایــن رســاند کــه
انســان در وضــع مــدرن ،ســعادتمند
شــده اســت.
ایــن ســبک زندگــی نگرانیهــای
فراوانــی بــرای آدمــی بــه بــار
مــیآورد .پیشــرفتهای بهداشــتی
گــر چــه فراواننــد امــا ایــن ســبک
زندگــی کــه بــرای کســب درآمــد
مجبوریــم پشــت میــز بنشــینیم
آیــا واقعــا هماهنــگ بــا ســیر کلــی
تکاملمــان اســت؟ اصــا ایــن بــدن
بــرای ایــن ســاخته شــده کــه هشــت

ســاعت بنشــیند؟ مــواد غذایــی
مصرفــی فــرآوری شــده ،مصــرف
بــی رویــه شــکر و فســت فــود نیــز
بــا ایــن فرآینــد هماهنــگ شــده
تــا آینــدهای نــه چنــدان خوشــایند
بــرای انســانهای مــدرن رقــم بزنــد.
اکنــون فضاهــای طبیعــی همــواره
از بیــن مــیرود تــا انســانها
صنایــع نامتجانــس کــه از آن
هدفــی جــز کســب ســرمایههای
بیشــتر ندارنــد را گســترس دهنــد.
انســانهایی کــه دیــدی بــه ســوی
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صــد ســال یــا حتــی بعدتــر از آن
ندارنــد و بــا گفتــن عباراتــی چــون«:
بــه مــا نمیرســد ».تفکــری ســطحی
را عیــان مینماینــد کــه در اکثریــت
وجــود دارد .ایــن البتــه میتوانــد از
ایــن نــگاه ناشــی شــده باشــد کــه
قائــل بــر آن اســت کــه انســان بــرای
غلبــه بــه طبیعــت آمــده و دیگــر
موجــودات حقــی بــرای حیــات
در آن ندارنــد .ایــن مســئله البتــه
صــد درصــد چیــزی اســت کــه در
فلســفه غربــی بــه صــورت مســتقیم
بــه آن اشــاره نمــوده امــا بــا نــگاه
بــه تاریــخ کشــورهای اســامی نیــز
میتــوان ایــن غلبــه و افتخــار
بــه آن را مشــاهده نمــود .تخریــب
طبیعــت در ایــن دو بخــش جهــان
در غالبــی گســترده در گذشــتههای
دور و نزدیــک شــکل گرفتــه بــود.
نبایــد فرامــوش نمــود کــه مــا
نیــز بخشــی از ایــن طبیعــت

هســتیم و ایــن غلبــه شــاید در
مقطعــی راحــت باشــد و عاملــی
بــرای پیشــرفتمان در نظــر آیــد
امــا بــا گــذر زمــان میفهمیــم کــه
ایــن مســئله بــا طبیعــت خــود مــا
ســازگار نمیباشــد .مــا خــود بــا
ایــن طبیعــت ســازگار بودهایــم امــا
اکنــون کمــر بــر تخریــب بخشهــای
عظیمــی از آن بســتهایم .طبیعــت
همــواره نشــان داده راه خــود او
جداســت و او نیــز خــود تغییراتــی
انجــام میدهــد کــه بــه هــر نوعــی
مــا نمیتوانیــم کامــا بــر آن غلبــه
کنیــم .تنهــا راه مــا تطابــق خــود بــا
آن بــوده اســت.
در ادامــه ایــن مقالــه مصایــب
ناشــی از زندگــی مــدرن بررســی
میشــوند .ابتدائــا مســائلی چــون
شایستهســاالری ،جامعــهی فردگــرا،
کمالگرایــی ،رســانه و رمانتیســم
بررســی شــدهاند کــه بیشــتر ناشــی
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از فکــر مــدرن هســتند .ســپس
بــه دوری از طبیعــت اشــاره شــده
کــه بــه نظــر نویســنده ،بزرگتریــن
مصایــب مذکــور اســت .هیــچ
فالکتــی باالتــر از ایــن بــرای انســان
مــدرن نبــوده جــز ایــن مــورد و بــه
ســبب آن اســت کــه انســان مــدرن
ســایر مســائل را تحمــل میکنــد.
حتــی آن مثالهــای آغــاز مقالــه
نیــز در راســتای همیــن دوری
بودهانــد .در بخــش دوم مقالــه نیــز
بــه معضــل پورنوگرافــی اشــاره شــده
کــه در واقــع خــود در طــول همیــن
دوری مــا از آن چیــزی اســت کــه
در طبیعــت مــا بــرای ارضــای غریــزه
تقدیــر شــده بــود .بررســی میشــود
کــه چگونــه پورنوگرافــی بــا ســیطره
بــر ایــن غریــزه همچــون مخــدری،
انســان را بســیار از سرشــت راســتین
خــود ،دور میکنــد و همچنیــن از
مســیر کلــی طبیعــت دور میشــود

بخش نخست :در شناخت دشواریها

در زیر مصائبی که از منظر نویســنده در زندگی مدرن وجود دارند مورد بررســی هســتند.

.

*شایسته ساالری:

امــروزه همــواره بــه ایــن مســئله
اشــاره میشــود کــه اگــر کســی
تــوان و انــرژی انجــام کاری را داشــته
باشــد ،آزاد اســت کــه بــه آن برســد
و اگــر نتوانــد بــه آن برســد تمــام
ناکامــی از خــود او نشــأت میگرفتــه
اســت .افــرادی کــه بــه جایگاهــی واال
رســیدهاند ،همــگان الیــق آن بودهانــد
و همــه فرودســتان آنــان نیــز الیــق
بدبختیهایــی هســتند کــه نصیبشــان
شــده اســت .ســاختار جهــان امــروزی
اینگونــه بــه شــما القــا میکنــد کــه
هــر کــه بــه جایگاهــی بــاال رســید
بســیار از شــما کــه آن را خواســتهاید
و در ایــن بیــن نــاکام ماندهایــد ،برتــر
بــوده و شــما هیــچ اســتحقاقی بــرای
کســب آن جایــگاه ،نداشــته و نداریــد.
در صورتــی کــه همگــی میدانیــم
کــه شــانس نیــز رکنــی مهم در کســب
ایــن دســت از جایگاههــا بــوده اســت.
همیشــه افــراد ثروتمنــد یــا کســانی
کــه جایگاههــای سیاســی باالیــی
دارنــد ،گفتهانــد کــه شــانس اهمیتــی
نداشــته و مــا بودهایــم کــه تنهــا بــا
تــاش خــود بــه همــه خواســتههای
خــود جامــهی عمــل پوشــاندهاند.
ایــن جمــات هرگــز در تاریــخ
جهــان خــود را نشــان ندادهانــد.
چــه بســیار انســانهایی کــه وقــت

و تــاش بســیاری را بــرای موفقیــت
در کاری صــرف کردنــد و نهایتــاً
چیــزی بــه دســت نیاوردنــد .شکســت
همــواره بخشــی از زندگــی بشــری
بــوده .قصههــای راههــای دشــواری
کــه بســیاری از جانهــای جــوان و
پرامیــد در آنــان قــدم گذاشــتند و در
نهایــت نــاکام ماندنــد ،بســیارند .شــما
در دنیــای امــروز و حتــی در تاریــخ
جهــان داســتان تلــخ ایــن ناکامیهــا
را نمیشــنوید .بســیار دربــاره ناپلئــون
در جهــان پیــش از جهــان مــدرن
میشــنویم و او را فــردی میبینیــم
کــه در نهایــت شکســت خــورده .هــر
چنــد او نیــز در میــان بســیاری ســر
بــرآورد کــه تقریبــاً غیرممکــن بــه
نظــر میرســید کــه ایــن طبقــه بــه
جایگاهــی بلنــد برســند و بــه نوعــی
شــانس نیــز در مســیر او عــاوه بــر
هــوش و تالشــش نیــز مؤثر بود .انســان
امــروزی ایــن مســئله را فرامــوش کرده:
«افــرادی کــه بــه آرمانهــای خــود
نرســیدهاند الیــق دلســوزی هســتند
نــه تحقیــر».
ایــن مــورد در جوامعــی چــون
ایــران امــروزی وجــود دارد .بــه
ســادگی میبینیــم کــه آنــان کــه
در خانــوادهای زاده شــدهاند کــه
پــدر شــغلی خــاص دارد بــه راحتــی
عرصــه را بــرای ســایرین کــه تــاش
خــود را تمامـاً در ایــن عرصــه مبــذول
میدارنــد تنــگ میکننــد .مثــ ً
ا در

مشــاغلی چــون وکالــت کــه میبینیــم
بــه چــه صــورت حضــور فــرد در میــان
خانــوادهای کــه در این شــغل هســتند،
فرصتهایــی بســیار پیــش رویشــان
قــرا میگیــرد ولــی شــخصی دیگــر
بــه ســبب عــدم وجــود آشــنا عمـ ً
ا در
دوران تحصیــل راهــی بــرای اشــتغال
نمییابــد .ایــن البتــه فقــط محــدود
بــه وکالــت نیســت و صــد البتــه در
ســایر مشــاغل نیــز وجــود دارد .حتــی
ســهمیهها نیــز در ایــن راســتا عمــل
میكننــد .ايــن ســنخ مســائل شــما
را بــه ايــن ميرســاند كــه گويــي
كشــورتان ،هيــچ نيــازي بــه شــما ندارد
و هرگــز نخواهــد داشــت .نااميــدياي
كــه فراموشــي آن بســيار دشــوار اســت.
آن هــم در جامعــهاي كــه ميبينيــم
اشــتغال در مــوارد خــاص اســت كــه
منجــر بــه موفقيــت ميشــود و نبايــد
مــوارد خــاص موفقيــت در کارهایــی
بــه مراتــب کمتــر دیــده شــده را بــه
کل جامعــه ،تعميــم دهيــم.

*جامعهي فردگرا:

ايــن مــورد در ادامــه مــورد پیشــین
نیــز میباشــد .اینجــا نیــز جامعــهی
فردگــرا بــه همــگان اینگونــه میگویــد
کــه فــرد و موفقیتهایــش همــه
چیــزی اســت کــه بــه آن بایــد توجــه
شــود .همــگان یــک سرنوشــت ویــژهای
دارنــد کــه در آن بهتریــن خواهنــد
بــود .جامعــه هیــچ اهمیتــی نــدارد

یکشنبه در جزیره گراند ژات
ژرژ سورا

و فقــط فــرد اســت کــه بایــد موفــق مــا را بــه خوشــبختی برســاند.
شــود و عنــان آن را در دســت گیــرد.
ایــن چیــزی اســت کــه مــردم جهــان *رمانتیسم:
امــروز بــا آن درگیرنــد و نتیجــه آن بنــا بــر ایــن دیــد در رمانتیســم ،کــه
بــرای بســیاری چیــزی جــز شکســت یــک فــرد در ایــن جهــان هســت کــه
نخواهــد بــود کــه نهایتــا بســیاری را مــا را خوشــبخت خواهنــد ســاخت.
افســرده میســازد .تنهــا چیــزی کــه در حالــی کــه روابــط امــروزی
ایــن مســئله را ممکــن اســت حــل بســیار دورتــر از ایــن فــرض هســتند.
کنــد ،رضایــت بــه زندگــی روزمــره و روابطــی کــه بــه ســختی میتــوان
لــذت بــردن از همراهــی بــا آن اســت .تحمــل نمــود .افــرادی را میبینیــم
چــه بســا ایــن وقایــع هــر روزه و کــه تعــدادی بــارزه شــخصیتی مثبــت
رضایــت بــه اتفاقــات و زیباییهــا و دارنــد کــه بــرای مــا دلپذیر هســتند و
کمکهایــی کــه بــه همنوعــان خــود بارزههــای منفــی بســیاری دارنــد کــه
میکنیــم بســیار دلنشــین باشــد نهایتــا بــرای آن چنــد ویژگــی مثبــت
و انســانی آرامتــر و شــادابتر از مــا تحملشــان میکنیــم .ایــن اســت کــه
بســازد .زندگــی عــادی نیــز میتوانــد نهایتــا چیــزی جز ســرخوردگی نصیب
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مــا نخواهــد شــد و بــا آن پایه فلســفی
کــه بــر مبنــای آن پیــش رفتهایــم و
اینگونــه گفتهانــد کــه غایــت زندگــی
عاطفــی فــرد ایــن اســت ،چونیــن
رابطــهای یــک فاجعــهای بیــش
نیســت .تنهــا راه درمــان ایــن مشــکل
ایــن اســت کــه بفهمیــم ایــن حــرف
رویایــی بیــش نیســت.

*رسانه:

دربــاره رســانه هــر چــه بگوییــم
کــم گفتیــم .بخــش اعظــم زندگــی
مــا را رســانه میســازد .همــهی
و
هجمههــا
جهتگیریهــا،
بســیاری از بحثهــای مــا از رســانه
آغــاز شــده اســت .مطمئنــا کتمــان

الیک

مستر ثومز (دیگو دال پوستا)

هشتگســازی ،ایجــاد چالــش و
کارهایــی از ایــن قبیــل ،ذهــن انســان
را بــه بیراهــه میکشــانند.
صرفــاً همیــن رســانههای جنجالــی
بودهانــد کــه توجــه را جلــب
کردهانــد .رســانههایی کــه حــل
مســائل بشــری را بیــان نمودهانــد یــا
بخــش زیبایــی از طبیعــت را نشــان
دادهانــد ،کمتــر مــورد توجــه قــرار
میگیرنــد .در حالــی کــه همیــن
رســانهها هســتند کــه بــه پیشــرفت
بشــریت کمــک میکننــد.

نیســت ،یــا نداشــتن بدنــی عالــی
مشــکالتی اســت کــه مــا داریــم و
نمیتــوان آن را توجیــه نمــود .در
حالــی کــه میدانیــم در طبیعــت
موجــودات مختلفــی بــا ضعــف و
نقصهــای خــاص وجــود دارنــد.
کمــال در بطــن هیــچ موجــودی
نیســت و آنــان کــه در عالیتریــن
مرتبــه خــود را نشــان میدهنــد نیــز
ضعفهــای خــاص خــود را دارنــد.

نقــش آن در آگاهســازی انســان
مــدرن ،امــری غیرعقالنــی اســت.
امــا ایــن رســانهها صرفــا آگاهســازی
انجــام ندادهانــد .آنهــا همــواره در
صــدد جهتبخشــی بــه ذهــن شــما
بودهانــد .تــاش کردهانــد بــا نشــان
دادن آنچــه حساســیتبرانگیزتر
بــوده اســت ،شــما را بــه ســوی
خــود جلــب کننــد .تمــام التهابــات
موجــود در آن بــه نوعــی بــه ایــن
رســانه مربوطنــد .هرگــز نمیخواهــم
*دوری از طبیعت:
در راســتای حرفهــای آنــان کــه
آدمــی از طبیعــت ریشــه گرفــت،
میخواهنــد اوضــاع را بســیار خــوب
گرایی:
ل
*کما
ســالیان درازی تــا قبــل از پیشــرفت
و عالــی جلــوه دهنــد چیــزی گفتــه
باشــم .تنهــا مطلــب ایــن اســت کــه جامعــه مــدرن بــه مــا اینگونــه القــا تمــدن کــه تقریبــاً دههــزار ســال
رســانهها بــا انجــام اعمالــی از ســنخ کــرده کــه زندگــی عــادی ،جایــگاه پیــش بــه ایــن مرحلــه رســید
عــادی ،خواســتن آنچــه برتریــن

برادوی ،من اومدم
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ِهلِن خوری نصیف

نیــز انســان تمایلــش بــه تأمیــن
زندگــی خــود از طبیعــت بــود .وارد
تئوریهایــی کــه از نظــر علمــی
جــای تأمــل دارنــد نمیشــوم
امــا بایــد دانســت کــه ابتــدای کار
انســانها هیــچ توانــی بــر غلبــه
بــر ســایر موجــودات نداشــت و در
گــذر زمــان بــا ابزارســازی و تشــکیل
اجتماعــات توانســت بــر موجــودات
دیگــر غلبــه یابــد .ایــن غلبــه البتــه
بــر بخشــی از موجــودات شــکل
گرفــت و در ایــن راســتا نبــود کــه
کل منشــأهای حیاتــی طبیعــت را
در اختیــار انســان قــرار دهــد .ایــن
رویــه تعامــل انســان بــود بــا طبیعت.
بعدتــر کــه تمدنهای بشــری شــکل

گرفتنــد ،شهرنشــینی نیــز آغــاز شــد
کــه بــرای آن انســان مجبــور بــود،
بافــت طبیعــی را مقــداری تغییــر
دهــد امــا ایــن تغییــرات نیــز آن
چنــان اساســی نبودنــد .در ایــن
دوران انســانها کمــاکان در طــول
روز بــه طبیعــت بازمیگشــتند.
بســیاری از ادیــان آن تمدنهــا،
دینهایــی طبیعــی بودنــد کــه
خدایــان آنــان نیــز خــود را در
طبیعــت میزیســتند یــا خــود آنــان
بــا محیــط طبیعــی وحــدت داشــتند
و یــا بخشــی از آن بودنــد .امــا در
گــذر زمــان و بــا جدایــی دیــن از
طبیعــت ،دیــد الهــی بــه طبیعــت از
بیــن رفــت و صرف ـاً آن نیــز ابــزاری
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بــرای پیشــرفت آدمــی بــه نظــر آمد.
همیــن بود کــه در گذر زمان ،انســان
صرفـاً ایــن ابــزار را بــه کار میبــرد و
بــا صنعتــی شــدن عمــ ً
ا کمــر بــر
کنتــرل کامــل آن نهــاد .طبیعــت
امــا رامناشــدنی اســت و نشــان داده
انســان اســت کــه بایــد خــود را بــا
آن تطبیــق دهــد .این دوری جســتن
از زادگاه مــادری ،نــه تنهــا انســان
را از آلودگیهــا و بیماریهــا دور
ننمــوده ،بلکــه روح و روان انســان
مــدرن ،همــواره ایــن خــأ را حتــی
در صــورت کتمــان ،حــس میکنــد.
بســیار دیدهایــم کــه چــه میــزان
طبیعتگــردی توانســته ایــن
آســیبها و اســترسهای دنیــای
مــدرن را کاهــش دهــد.
رویـهی نادرســت تعامــل آدمــی بــا
طبیعــت ،البتــه بــه نظــر تــا زمانــی
کــه فاجع ـهای بســیار بــزرگ بــرای
آدمــی رخ ندهــد قابــل درک نخواهد
بــود .مشــکل البتــه گریبانگیــر
طبیعــت نخواهــد شــد ،بلکــه آدمــی
اســت کــه بــا ایــن دســت اعمــال
خــود را نابــود میکنــد و طبیعــت
نیــز بعــد از مدتــی ،همانطــور کــه
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
ادامــه بایــد ماهیتــی جدیــد را کــه
در طــول همــان دوری از طبیعــت
ایجــاد میشــود مــورد واکاوی قــرار
داد .ایــن مســئله ،در زندگــی انســان
مــدرن ،او را از سرشــت واقعــي خــود
دور نمــوده اســت.

بخش دوم :پورنوگرافی

بخــش دوم بــه بررســي پورنوگرافــی و چگونگــی ســو اســتفادهی آن از غریــزهی آدمــی بــرای جدایــی کامــل او از راه
طبیعــی ارضــای نیــاز جنســیش ،اختصــاص دادم.

پورنوگرافــی مســئلهای اســت
کــه بایــد فــرای نظریــات ناظــر بــه
مباحــث دینــی و ســرمایهداری بــه
آن پرداخــت .بــا بــردن بحــث بــه
ایــن بازخوانیهــا ،تنهــا از اهمیــت
آن کاســته میشــود و نتیجــهای
ناکارآمــد و غیرعملــی حاصــل
میشــود .شــیوه نــگاه مــا ،بیشتــر
ناظــر بــه اثرات مغــزی ثابتشــدهای
اســت کــه نــه تنهــا در انســان بلکــه
ســایر مغزهــای مشــابه ،همچــون
مغــز مــوش نیــز ثابــت شــده اســت.
بایــد دیــد کــه چگونــه پــورن
اعتیــادآور اســت .در واقــع ،ایــن
را میبینیــم کــه چگونــه همــهی
پســتانداران میتواننــد در ایــن
مســئله درگیــر شــوند.
ذهــن مــا صدهــزار ســال اســت کــه
تکاملــی نداشــته اســت .یعنــی فرقــی
بــا نیــاکان پوســتینپوش خــود
کــه در آن روزگار بــه جانــوران بــا

نیزههــای ســنگی حملــه میکردنــد
و در غــار زندگــی میکردنــد ،نداریــم
و غرائــز مــا عینــاً همــان اســت کــه
بــوده .بســیاری از ابعــاد ایــن زندگــی
مثــل زندگــی در ایــن شــکل منــازل،
مشــاغل پشــت میــزی هنــوز بــرای
آن بــه درســتی جــا نیفتادهانــد .در
واقــع ذهــن آدمــی بــا نشســتن در
کنــار آتــش از همــه اینهــا ذهنــی
ســازگارتر دارد .مثـ ً
ا مغــز مــا توســط
غذاهــای پرکالــری بــه راحتــی
تحریــک میشــود .در گذشــته ایــن
بســیار ســخت بــود کــه انســانی
بــه غــذای پرکالــری دســت یابــد
و در راســتای بــه دســت آوردن آن،
فراینــدی ســخت و طاقتفرســا طــی
میکــرد .اکنــون شــما بــا انــواع
کربوهیدراتهــا و غذاهــای فــرآوری
شــده ،میتوانیــد زندگــی خــود را
بگذرانیــد و مغــز شــما نیــز بــه راحتــی
بــا ایــن غذاهــا تحریــک میشــود،
چــون میــل آن بــه خــوردن چنیــن
غــذای پرکالــری اســت ،دقیقــاً مثــل
پــورن فراینــدی کــه در مشــاهده
پــورن رخ میدهــد! مغــز مــا ،مــا
را بــه ایــن هدایــت میکنــد کــه
همــواره از تمــام فرصتهــا بــرای
بــه دســت آوردن آنچــه تحریکــش
میکنــد را بــکار ببــرد.

مــورد دیگــر عالقــه طبیعی انســان
بــه افزایــش نســل خــود اســت.

ایــن نیــز اولویتــی بــرای انســان
صدهزارســال قبــل بــوده کــه در
آن زمانــه ،بعیــد بــود شــریکهای
جنســی زیــادی بیابــد تــا بــه
ایــن مهــم دســت یابــد .پــورن،
بــا نشــان دادن افــرادی متعــدد و
گوناگــون ،بــرای ایــن ذهنهــای
آدمیــان بســیار تحریککننــده و
برانگیزاننــده اســت .انســانهای
امــروزی بــه راحتــی میتواننــد
تعــداد زیــادی از ایــن افــراد و
شــریکهای جنســی (در تصــورات
خــود) را در پورنوگرافــی مشــاهده
کننــد چیــزی کــه آن انســان
نخســتین شــاید در کل زندگــی
خــود تصــورش را هــم نمیتوانســت
بکنــد.
بــه آزمایــش زیریــن توجــه کنیــد
تــا مســئله چگونگــی اعتیــاد
مشــخص شــود:
یــک مــوش نــر را در قفســی
کــه در آن موشــی مــاده کــه
آمــادهی جفتگیــری اســت،
قــرار میدهنــد ،ایــن مــوش
تــا جایــی کــه ممکــن اســت بــا
مــاده جفتگیــری میکنــد و تــا
جایــی کــه خســته شــود بــه ایــن
کار ادامــه میدهــد و در پایــان از
مــاده خســته میشــود و دیگــر بــا
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او جفتگیــری نمیکنــد .دوبــاره
بــه جــای مــوش مــادهی نخســت،
مــادهی دیگــری میگذارنــد کــه
ایــن باعــث میشــود تــا مــوش نــر،
دوبــاره تــاش کنــد تــا بــا مــوش
جدیــد نیــز جفتگیــری کنــد.
مجــددا ً مــوش نــر عالقــه خــود را از
دســت میدهــد و ایــن فراینــد را بــا
موشهــای مــاده دیگــری تکــرار
میکنــد و ایــن تــا جایــی ادامــه
مییابــد کــه مــوش نــر از ایــن
مســئله و فرســایش ناشــی از آن
بــه شــدت خســته شــود و حتــی
ممکــن اســت در نهایــت بمیــرد.
ایــن مــورد در تمــام پســتانداران و
جنــس مــادهی آنــان نیــز صــورت
میگیــرد .در واقــع بخشــی از
ژنتیــک پســتانداران اســت .ایــن
دربــاره معتــاد بــه پــورن نیــز
صــادق اســت .او تــاش میکنــد

تــا دقیقــا کاری شــبیه همــان
مــوش نــر ،دســت کــم بــه طــور
مجــازی تکــرار کنــد و بــه ماننــد
همــان ،تغییــر رونــد میدهــد.

یــا در مــورد میمونهــا نیــز فراینــدی
مشــابه مشــاهده پورنوگرافــی انجــام
میشــود .دانشــمندان بــرای میمــون
نــر الگویــی ایجــاد میکننــد کــه او
مجبــور شــود بــرای مشــاهدهی انــدام
میمــون مــاده ،آبمیــوهی شــیرین خود
را کــه از خــوردن آن لــذت میبــرد،
تحویــل دهــد و ایــن کار را مجــددا ً
حاضــر اســت انجــام دهــد .ایــن نیــز
دقیقــاً شــبیه کاری اســت کــه نــوع
انســان دربــاره مشــاهدهی پــورن
انجــام میدهــد.
علــت را در یــک جــا میشــود
1
جســتجو کــرد :دســتگاه لیمبیکــی
(قشــر باســتانی پســتانداران) کــه
1) Limbic system

بیــن مــا و تمــام پســتانداران مشــترک
اســت .ایــن بخش کنتــرل احساســاتی
چــون غــم ،خشــم و از همــه مهمتــر
محــل تمــام غرایــز و شــهوات و
نیازهــای مــا میباشــد .عالیــق
جنســی مــا چیــزی در آالت تناســلی
مــا نیســت ،در مغــز ماســت کــه اینهــا
جــای دارنــد .ایــن دســتگاه لیمبیکــی
اســت کــه بــه ســبب آن ،اکثــر
اعتیادهــای مــا رخ میدهــد .برخــاف
کورتکــس 2مغــز کــه در آدمــی بســیار
بزرگتــر از ســایر موجــودات اســت و
فرایندهــای منطقــی و عقالنــی در
آن طــی میشــود و بــه احساســات
ربطــی نــدارد و نتایــج اعمــال مــا
را تشــخیص میدهــد ،امــا بخــش
لیمبیکــی کامــ ً
ا متفــاوت اســت و
نتایــج اعمــال را درک نمیکنــد و در
همــه پســتانداران بــه طــور یکســان
عمــل میکنــد و ایــن برابــری اســت
2) Cortex

-

کانر رابینسون

کــه نتایــج آزمایشهــای بــاال را بــه
انســان نیــز تعمیــم میدهــد .ســامانه
پــاداش مغــز ،3ایــن دو بخــش را به هم
متصــل میکنــد .اینجــا ،جایگاهــی
اســت کــه تمــام لــذات مــا خــود را
بــروز میدهنــد و مــا بــا اینجاســت
کــه میفهمیــم چــه را دوســت داریــم
و چــه را دوســت نداریــم .ایــن بخــش
همچنیــن در هنــگام فعالیتهــای
مربــوط بــه بقــای مــا نیــز فعــال
میشــود .مــاده شــیمیایی عصبــیای
کــه ایــن بخــش را فعــال میکنــد،
دوپامیــن 4اســت .مثــ ً
ا در مــورد
غــذای پرکالــری ،بــرای ایــن افزایــش
دوپامیــن اســت کــه مــا لــذت
بیشــتری از خــوردن میبریــم .در
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
ایــن زمــان اســت کــه بــا توجــه بــه
تمــام مــواردی کــه گفتیــم ،علــت
اعتیــاد بــه پورنوگرافــی مشــخص
میشــود .از طرفــی مــا یــک میــل
بــه گســترش نســل داریــم کــه فقــط
هــم در انســان نیســت و ایــن را بــا
نــام اثــر کولیجــی 5نیــز میشناســیم.
ایــن را در کنــار لــذت ناشــی از ارضــا
شــدن بگذاریــم ،میفهمیــم کــه
پورنوگرافــی چگونــه ســبب اعتیــاد
میشــود .افزایــش دوپامیــن در
ســامانهی پــاداش موجــب میشــود
کــه احساســات بــه اوج خــود رســند و
بــا وجــود اینکــه شــاید بخــش عقالنی
بــه انســان فرمانهایــی میدهــد،
5) Coolidge effect

او صرفــاً در صــدد رســیدن بــه اوج
دوپامیــن اســت .بعــد رســیدن بــه اوج
نیــز دوپامیــن ،کاهــش مییابــد و بــا
رســیدن بــه آن مــورد جدیــد مجــددا ً
فرصــت بــرای بــاال رفتــن آن بــه وجود
میآیــد .اینگونــه اســت کــه بیننــده
پورنوگرافــی ،روی ویدیــوی جدیــدی
کلیــک میکنــد تــا دوبــاره ایــن
دوپامیــن بــاال رود .ســامانهی پــاداش
بــه دنبــال مشــاهدهی چیزهــای جدید
اســت و نوآوریهــا را بســیار دوســت
دارد .پــس ایــن تغییــرات اســت کــه
انســان را بــه اعتیــاد میرســاند.
دربــارهی ایــن ســلطهی ســامانهی
پــاداش بایــد آزمایشــی کــه بــر روی
موشهــا انجــام گرفتــه ببینیــم :بــا
اتصــال الکتــرودی بــه ایــن بخش در
مغــز یــک مــوش ،کــه بــا ســیمی بــه
اهرمــی وصــل شــده اســت .مــوش با
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سم بوزما

فشــار دادن اهــرم ،ســامانهی پــاداش
را فعــال میکنــد .مــوش هــر بــار
بــرای لــذت بــردن ایــن اهــرم را
میفشــارد و خــود مــوش اینقــدر از
ایــن لــذت میبــرد کــه از خــوردن،
جفتگیــری ،نگهــداری فرزندانــش،
خــودداری میکنــد و تــا زمانــی کــه
بمیــرد ایــن اهــرم را فشــار میدهــد.
ایــن چنیــن رفتــاری ،بســیاری از
معتــادان مــواد مخــدر نیــز مشــاهده
میشــود.
دوپامیــن آن چیــزی اســت کــه تمام
انگیــزه و تحــرک آدمــی از آن نشــأت
میگیــرد .انســان بــه هــر ســمتی
کــه میخواهــد بــرود و متمایــل بــه
تعامــل بــا آن اســت ،ریشـ ه در افزایش

دوپامیــن ناشــی از آن تعامــل دارد و
تحــرک او بــه ســوی آن ،از همیــن
ناشــی میشــود.
یــک معتــاد بــه پورنوگرافــی در
گــذر زمــان ،شــاید ابتدائــاً ســراغ
محتویــات معمــول بــرود امــا ایــن
تکــرار ،منجــر بــه کاهــش دوپامیــن
میشــود و او مجبــور اســت بــه
ســراغ محتــوای شــوکهکنندهتر و
نوآورانهتــر مــیرود .در واقــع درگــذر
زمــان آن جذبــهای کــه ناشــی از
طبیعــت آدمــی بــوده ،بــه خــود
محتــوای پورنوگرافیــک میرســد و
از آن دلیــل غریــزی دور میشــود.
پــورن را بــه ســبب ایــن کــه پــورن
اســت مشــاهده میکنــد و نــه یــک

12

دلیــل بــرای ارضــای نیــاز غریــزی
خــود .رفتــاری کــه در بســیاری از
اعتیادهــای دیگــر شــکل میگیــرد.
دربــاره فتیشهــای جنســی 6آدمــی
مدتهــا بــوده کــه درگیرشــان اســت.
ایــن نیــز خــود دلیلــی اســت بــرای
رجــوع بســیاری بــه پورنوگرافــی .چون
آنــان آن چیــزی کــه نمیتواننــد در
روابــط واقعــی تجربــه کننــد نیــز در
پورنوگرافــی میبیننــد .منتهــا ایــن
نوشــتار هدفــش بررســی مــواردی
6) Sexual fetishes
دربــاره فتیشهــای جنســی نیــز بایــد گفــت
کــه در پســتانداران دیگــر نیــز مشــاهده شــده
اســت از جملــه دلفینهــا و ســمورهای آبــی
کــه بــا رجــوع بــه اینترنــت مــواردی را در ایــن
بــاره میتوانیــد مشــاهده کنیــد.

آسیب روحی پورن
ِرچلِنسکی
کلیر م ِ

بــوده کــه شــخص از پورنــی کــه
محتوایــی معمــول دارد ،بــه ســبب
تکــراری شــدن مجبــور اســت ســراغ
محتواهــای دیگــری رود .در واقــع
هرگــز در ایــن راســتا بــه نقطــهی
پایانــی نخواهــد رســید و ایــن
هــم عاملــی اســت بــرای ادامــهی
مشــاهده و بــه بیــان دیگــر اعتیــاد بــه
پورنوگرافــی.
بایــد ایــن قضیــه را از خودارضایــی
جــدا کــرد .خودارضایــی نیــز رفتــاری
اســت کــه ریشـهای بســیار طوالنــی و
درازتــر از پــورن آنالیــن کــه موضــوع
ایــن بخــش اســت داشــته .ایــن
رفتــار را از مشــاهده پــورن جــدا
ببینیــد .شــاید همعــرض هــم باشــند
ولــی آثــاری جــدای از هــم دارنــد
و نویســنده هیــچ بررســیای بــر
پورنوگرافــی انجــام نمیدهــد .بیشــتر
کســانی کــه معتــاد بــه پــورن هســتند
و از مشــاهده اجتنــاب میکننــد
آثــاری چــون افســردگی ،اضطــراب،
خســتگی و  ...حــس میکننــد و از
طرفــی نیــز از نظــر جســمی بعضــا
ســردرد ،حاالتی شــبیه ســرماخوردگی
و بیخوابــی مشــاهده شــده اســت.
یــک معتــاد همــواره زمــان مشــاهده
از کنترلــش خــارج میشــود .در
مطالعــات صورتگرفتــه ،مشــاهدهی
پــورن ،بــا افســردگی و اختــاالت
جنســی بســیاری ارتبــاط دارد .دربــاره
بســیاری از اعتیادهــا مــا دیدهایــم
کــه تغییراتــی در مغــز انســان شــکل
گرفتــه اســت و مطالعــات بســیاری
انجــام گرفتــه اســت .امــا در مــورد
پــورن ایــن مطالعــات انجــام نگرفتــه
و بایــد تعجــب کــرد کــه چــرا اینگونــه

اســت کــه حتــی در مــورد بازیهــای
رایانــهای نیــز ایــن مطالعــات انجــام
گرفتــه ولــی در ایــن مــورد خیــر.
نــکات مثبتــی کــه بــرای
پورنوگرافــی اشــاره میشــود همــه
در مســیر همــان افزایــش دوپامیــن
هســتند و تفاوتــی بیــن مــادهی
مخــدر و پــورن در ایــن مــورد
نیســت .هــر دو کمــک میکننــد تــا
روانــی آســوده بــرای مقطعــی داشــته

باشــید امــا میدانیــم کــه بعدتــر
شــما را وارد دخمــهای تاریکتــر
میکنــد .حــال مــا در ایــن دنیــای
مــدرن بــه ایــن مســئله میرســیم
کــه ایــن پدیــده ،یــک موردی اســت
کــه انســان را از ســاختار طبیعــی
خــود دورتــر میســازد .او را از آن
احســاس طبیعــیای کــه انســانها
بقــای خــود را از طریــق آن بــه پیش
میبرنــد دور میکنــد و ایــن یــک
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شماره بیستم  -مهر 1400

-

فاجع ـهای اســت بــرای بشــریت کــه
خــود را بــا پورنوگرافــی از رابطــهی
جنســی واقعــی دور کــرده اســت.
ایــن حتــی بــدون اشــاره بــه آن
تعریفهــای ناصحیحــی اســت کــه
از رابطــهی جنســی در پورنوگرافــی
ارائــه شــده اســت و در گــذر زمــان
ایــن حتــی میتوانــد معیــار فکــری
بســیاری را در انتخــاب شــریک و
برقــراری رابطــه قــرار گیرد .بســیاری
از معتــادان و مشــاهدهکنندگان بــه
ســبب نداشــتن تجربــه پیشــینی،
همــان تصاویــری کــه در پورنوگرافــی
دیدهانــد را معیــاری بــرای انتخــاب
شــریک جنســی میبیننــد کــه
هرگــز بــا واقعیــت بــدن اکثریــت
انســانها ســازگار نخواهــد بــود.
در ایــران نیــز بــه ســبب فیلتــر

شــدن اکثــر محتویــات مــورد نیــاز
اینترنتــی کــه همــگان بــه آنــان نیــاز
دارنــد ،فیلتــر شــده اســت و همــگان
بــر دســتگاههای خــود فیلترشــکنی
نصــب نمودهانــد کــه طبعــا در مــورد
کودکــی کنجــکاو ،ایــن مــورد قطعــا
آســیب فراوانــی میرســاند .در واقــع
کشــور مــا خــود در راســتای افزایــش
ایــن مصائــب و دو چنــدان کــردن
آنــان قــدم برداشــته اســت.
شــاید بگوییــد ایــن میــزان
توضیحــات دربــاره پورنوگرافــی چــه
ربطــی بــه مصائــب دنیــای مــدرن
داشــته .در حالــی کــه پورنوگرافــی
خــود مــادهی مخــدری اســت کــه
مادیــت نــدارد امــا زندگــی مــادی
بســیاری را تحــت تأثیرقــرار میدهــد.
در راســتای آن دور شــدن انســان
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از طبیعــت او بــوده اســت و انســان
مــدرن بایــد تدبیــری بــرای مقابلــه بــا
آن بیندیشــد .تدبیــری کــه بــا ذات
بشــری هماهنــگ باشــد و مشــخصا
بایــد چیــزی بهتــر از فیلتــر کــردن یــا
خــارج کــردن آن از دســترس ســنین
خــاص باشــد.
بدیــن صــورت تــاش شــد تــا
مشــکالت و مصائبــی کــه جهــان
مــدرن ،ایــن جهــان کــه در آن
زندگــی بســیار امنتــر از گذشــته
اســت را تبییــن کنیــم .شــما هرگــز
مشــکالت آن انســانهای نخســتین
را نداشــتهاید امــا راههــای موجــود
بــرای افســردگی و بیمــار شــدن
بســیار بیشتــر از گذشــته اســت.
امیــد اســت کــه نســل آینــده
بیشتــر بــه ایــن مصائــب بیندیشــد.

نگینقربانی

شوخ از خود باز کنیم

پایـــان یـــک مرثیـــه
در آغـــاز متـــن ایـــن شـــماره
در آســـتانهی نوشـــتن آن
بودیـــم کـــه بگوییـــم« :ســـام
ســـام ،همگـــی ســـام ،ای
زندگ ــی س ــام ».ک ــه ناگه ــان
از ات ــاق فرم ــان ب ــه م ــا اش ــاره
کردنـــد :کجـــای کاری کـــه
ایـــن شـــماره پایانـــی جلـــد
نشـــریهی ماســـت و بایـــد
بگویـــی« :بـــه خداحافظـــی
تلخمـــان ســـوگند نشـــد.
کـــه بایـــد برویـــم و دلمـــان
ثانیــهای بن ــد نش ــد ».م ــا ه ــم
کـــه دریافتیـــم بـــه قلممـــان
بازنشس ــتگی اجب ــاری خ ــورده
بایـــد تمـــام حرفهایـــی
را کـــه در دلمـــان مانـــده
یکجـــا در ایـــن شـــماره
پیـــاده کنیـــم امـــا حقیقتـــاً
گاه واژگان در وصـــف عینـــی
شـــرایط کفایـــت نمیکننـــد.
لـــذا قصـــد داشـــتم زمانـــی
کـــه دانشـــگاه در یکـــی از
تاریخهـــای موعـــود هفدهـــم
خـــرداد و یـــا اوایـــل تـــرم و

یـــا اواســـط تـــرم و یـــا چهـــار
جلســهی پایان ــی جه ــت رف ــع
اشـــکال و یـــا آزمونهـــا و ...
حضـــوری شـــد ،یـــک متـــن
دربـــاب تغییـــر شـــرایط بـــا
حضـــوری شـــدن دانشـــگاهها
بنویســـم کـــه چـــون در
زمـــان مقـــرر دیگـــر مایـــی
وجـــود نـــدارد پـــس برایتـــان
از پیشبینیهـــای خـــود
میگو یـــم .
و میگویـــم از زمانـــی کـــه
مقـــدم ســـبزمان را گرامـــی
میدارنـــد و اتوبوسهـــای
دانش ــگاه ب ــرای رف ــع عق ــدهی
نبـــود آن اتوبـــوس زردهـــای
مع ــروف کش ــورهای ب ــاد کف ــر
مب ــدل ب ــه ی ــک اتوب ــوس زرد
رنـــگ میشـــود کـــه زمســـتان
بخ ــاری و تابس ــتان کول ــر دارد
و جویهایـــی از عســـل و
شـــیر میـــان دانشـــگاه روان
میشـــود و زمـــان اســـتراحت
در مکانهـــای تعبیهشـــده،
لباسهایـــی از جنـــس حریـــر

میپوشـــیم و بـــر بالشهـــای
ســـبزرنگ تکیـــه میزنیـــم
و بهقـــدری در دانشـــگاه
درخـــت میکارنـــد کـــه گویـــا
بـــه یـــک پـــارک جنگلـــی
وارد شـــدهایم .از زمانـــی
کـــه نگهبانـــان جلـــوی درب
ناخنهـــا و پوشـــش و شـــپش
ســـر را چـــک نمیکننـــد
و میگوینـــد بـــا همـــان
اس ــتایلهایی ک ــه در برنامــهی
تلگـــرام بـــا عنـــوان اســـتایل
دانشـــجویی میشناســـید
وارد شـــوید .از زمانـــی کـــه
مســـئولین آمـــوزش دانشـــگاه
بـــه مـــا لبخنـــد میزننـــد و
نمیگوینـــد هـــر تـــرم یـــک
نفـــر شـــما تقدیـــرش عذابـــی
الیـــم اســـت .از زمانـــی کـــه
جلـــوی درب اتـــاق مدیریـــت
هـــر دانشـــکده ،زنجیـــر
عـــدل نوشـــیروانی آویختـــه
میش ــود ت ــا ب ــا حرک ــت دادن
آن بـــه داد تـــو برســـند و نـــه
بـــه حســـابت .از زمانـــی کـــه
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غـــذای ســـلف را در ظروفـــی
کـــه بـــه مایـــکل و بـــرادرش
در ســـریال «فـــرار از زنـــدان»
غـــذا میدادنـــد تحویـــل
مـــا نمیدهنـــد و تنـــوع در
غ ــذای روزم ــره وج ــود داش ــته
و نوشـــیدنی کنـــار غـــذا
اضافـــه میشـــود تـــا اگـــر
احیانـــاً لقمـــه در گلـــو مانـــد،
بـــه دیـــدار حـــق نشـــتابیم
و خوابگاههـــا محدودیـــت
زمانـــی ورود ندارنـــد .از
زمانـــی کـــه ســـقف وامهـــای
دانشـــجویی بـــرای خریـــد
تلفـــن همـــراه و لپتـــاپ
بـــا قیمـــت محصـــوالت
مطـــرح جهانـــی ســـنجیده
میشـــوند و نـــه بـــا قیمـــت
موبایلهایـــی کـــه عمـــو
فـــردوس بـــا آنهـــا بـــه مـــا
حـــروف الفبـــا میآموخـــت.
از زمانـــی کـــه دانشـــکدهی
حقـــوق دانشـــکدگان فارابـــی
بـــه امیـــد حـــق علیـــه باطـــل
بازســازی شــده و از راهروهــای
مخفـــوف زندان ِعبـــرتوار
خبـــری نیســـت .از زمانـــی
کـــه اســـاتید هـــر جلســـه
بع ــداز اتم ــام حض ــور و غی ــاب
میگوینـــد« :بـــرای امـــروز
کافـــی اســـت!» زمانـــی کـــه

تمـــام منابـــع درســـی را
مثـــل کالس اول رایـــگان در
اختیارمـــان قـــرار میدهنـــد
تـــا نگـــران پرداخـــت مبالـــغ
هنگفـــت و نبـــود کتابهـــای
کمیـــاب کـــه نوشـــتهی خـــود
اســـاتید هســـتند نباشـــیم و
ب ــرای ه ــر آزم ــون ی ــک هفت ــه
فرص ــت مطالع ــه داری ــم و بی ــن
اســـاتید و دانشـــجویان بـــرای
بیشـــتر شـــدن ایـــام فرجـــه
نبـــرد تنبهتـــن همچـــون
وایکینگهـــا و انگلیســـیها
و
نمیگیـــرد
شـــکل
شـــربتهای آبلیمـــو در فصـــل
تابســـتان و چـــای و قهـــوه
در فصـــل زمســـتان تنهـــا
بـــه مراقبیـــن آزمونهـــا و
دوســـتان کتوشـــلوارپوش
حراســـت اختصـــاص نـــدارد و
بهعنـــوان میانوعـــده بـــه
م ــا قه ــوه و کی ــک ِرد ولول ــت
و قـــرص آهـــن و ویتامیـــن
میدهنـــد تـــا زمانـــی کـــه
میخواهیـــم مطالعـــه کنیـــم
دچ ــار اف ــت جس ــمانی نش ــویم
و تمامـــی علمآمـــوزان کـــه
گیرایـــی دوچنـــدان پیـــدا
میکننـــد میتواننـــد حتـــی
بـــا الگوبـــرداری از بچههـــای
شـــریف ،رئـــال مادریـــد را
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شکســـت دهنـــد چـــه برســـد
کپ ــی ک ــردن مناب ــع تحقیق ــات
از یکدیگـــر! و در پایـــان ،در
یـــک کالم ،آمـــوزش عالـــی
کشـــور عزیزمـــان بهســـان
اقتصادمـــان از آلمـــان بهتـــر
میشـــو د .
خـــب ...خواهـــش میکنـــم
ی ــک لحظ ــه ضب ــط را متوق ــف
کنیـــد.
واقعــاً ...ن ــه ،واقعــاً! ن ــه ،آخ ــر
میخواهـــم بدانـــم ،آخـــر
جــای پرســش اســت! و تعجــب
میکنـــم بعضـــی از دوســـتان
کـــه انشـــاءهلل در میـــان
خواننــدگان ایــن متــن نیســتند
و برضـــد آرمانهـــای مکتـــب
مـــا قـــدم برنمیدارنـــد چـــرا
اینقـــدر دم از حضـــوری
شـــدن دانشـــگاه میزننـــد؟
نـــه ،میخواهـــم بدانـــم ،نـــه،
آخـــر واقعـــا فکـــر میکنیـــد
چـــه تغییـــر قابلتوجـــه و
چشـــمگیری در دانشـــگاه رخ
دادهاســـت؟
مگـــر جـــز ایـــن اســـت کـــه
همـــان دانشـــگاه قدیمـــیای
اســـت کـــه تنهـــا روز نخســـت
و آن هـــم اســـتثنائاً اســـانس
توتفرنگـــی دارد و علتـــش
تجدیـــد دیـــدار بـــا دوســـتان

اســـت والغیـــر.
و ســـوگند یـــاد میکنـــم کـــه
از همـــان شـــب نخســـت در
خوابـــگاه مجـــددا ً بایـــد ســـر
مفقـــود شـــدن دمپاییهـــای
صورتـــی و آبیمـــان و بریـــده
ِ
تـــک دلمـــان توســـط
شـــدن
کریمهـــا بـــه یکدیگـــر
تهمـــت نـــاروا بزنیـــم! روی
ناممـــان
تخممرغهـــا
را بنویســـیم و بگوییـــم:
لعنـــت بـــر کســـی کـــه از
خوراکیهـــای مـــن بخـــورد
و داخـــل کمـــد لباســـمان را
عـــوض کنیـــم و بـــا آمـــدن
آقایـــان محتـــرم تعمیـــرکار
پتـــو را پوشـــش خـــود
کـــرده و بـــا انـــواع حشـــرات
و حیوانـــات کـــه در خـــود
اســـترالیا هنـــوز قفـــل اســـت
دســـتوپنجه نـــرم کنیـــم و
بـــا بـــوی اســـتعمال دوســـتان
از اتاقهـــای کنـــاری  -البتـــه
ً
اصـــا میـــان خواننـــدگان
کـــه
ایـــن متـــن نیســـتند،
انشـــاءاهلل  -مســـتفیض
ش ــویم و یخچالم ــان از ش ــدت
خالـــی بـــودن درش را کـــه
بـــاز کنیـــم جیـــغ بکشـــد! و
ســـر اینکـــه چـــه کســـی
چ ــای دم کن ــد و ش ــب الم ــپ

را خام ــوش کن ــد ،اس ــتغفراهلل!
شـــرطبندی کنیـــم و انـــواع
حرکتهایـــی را کـــه خـــود
ژیمناســـتیککاران هـــم بـــرای
رســـیدن بـــه آن درجـــه بایـــد
ماههـــا تمریـــن کننـــد پیـــش
ببریـــم تـــا یـــک ســـریال
چهلدقیقـــهای بهصـــورت
غیرقانونـــی و از کانالهـــای
مربوطـــه دانلـــود کنیـــم و بـــه
دمپایـــی خـــود تکیـــه بدهیـــم
و چهـــل دقیقـــه بـــه گـــوش
ج ــان بش ــنویم« :رس ــتا؟ رس ــتا
کجایـــی؟!» و بعـــداز حضـــور
در کالسهـــا نهایـــت جشـــن
مـــا و اســـاتید گرانقـــدر آن
اســـت کـــه میشـــنویم :بـــا
ســـام و تبریـــک بهمناســـبت
بازگشـــت شـــما بـــه محیـــط
دانشـــگاه ...خـــب وقـــت آغـــاز
درس اســـت و منابـــع هـــم
ج ــزوه پانصدصفحــهای خ ــودم
و هـــم کتابهـــای کمیـــاب
اســـت .فکـــر نکنیـــد مثـــل
اوایـــل کرونـــا میتوانیـــد
بهانهجویـــی کنیـــد .اصـــل
بـــر افتـــادن ایـــن درس اســـت
مگـــر خالفـــش ثابـــت شـــود!
بـــه نظـــرم بایـــد چنـــد
نکتـــهی دیگـــر عـــارض شـــوم
و دیگـــر «ایـــن بچـــه بیایـــد

پاییـــن کـــه ســـر مبارکتـــان
درد نگیـــرد!» لطفـــاً تعـــدادی
چـــوب بیاوریـــد و موســـیقی
متـــن مناســـب پایـــان یـــک
شـــخصیت محبـــوب در
دنیـــای ســـینما را در ذهـــن
خ ــود پخ ــش کنی ــد ک ــه آری،
را ِه رفتنـــی را بایـــد رفـــت و
د ِر بســـتنی را بایـــد بســـت.
در نخســـتین متـــن خـــود در
ایـــن نشـــریه پندهایـــی بـــرای
ورودیهـــای جدیـــد عزیـــز
داشـــتم و حـــاال کـــه چنـــد
مدتـــی اســـت ریـــا نشـــود،
بـــه گربههـــای بـــدون ســـطل
زبالـــه کمـــک میکنـــم و
دیـــروز هـــم در یـــک خیابـــان
یـــک عـــدد جـــوراب از یـــک
پســـر جـــوان خریـــدم ،دیگـــر
یـــک نـــور ســـفید میبینـــم
و آری بـــه نظـــر زمـــان رفتـــن
مـــا هـــم فرارسیدهاســـت...
پـــس ایـــن بـــار توصیههـــای
پایانـــی خواهـــم داشـــت.
در اواخــر دوران تحصیــل خــود
ناگهــان کارت دانشــجویی خــود
را گـــم کنیـــد .شـــاید اکنـــون
ب ــا خ ــود بگویی ــد کاری اس ــت
بـــس بیثمـــر! امـــا زمانـــی
ک ــه روی تاری ــخ کارت انگش ــت
خـــود را نگهداریـــد همچنـــان
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میتوانیـــد بـــرای خریـــد
قهـــوه و کیـــک و گاهگاهـــی
کتـــاب از آن مددهـــای غیبـــی
جوییـــد.
اواخ ــر دوران تحصی ــل خ ــود و
بهخصـــوص در دوران جشـــن
شـــدن
فارغالتحصیـــل
ش ــرایط کالسه ــا و اس ــاتید را
ب ــه س ــخره نگیری ــد؛ اوالً ش ــاید
ی ــک بدبخت ــی در ورودی ش ــما
از هفتترمـــه شـــدن بـــاز
مانـــده بـــود و دومـــاً هـــم...
بمانـــد تحقیـــق بـــرای جلســـه
آینـــده (کـــه وجـــود نـــدارد).
پیکســـلهای خـــود را در
ش ــومینهی منزلت ــان بیندازی ــد
و اگ ــر ش ــومینه موج ــود نب ــود
در کنـــار جورابهـــا و نـــان
روی بخـــاری قـــرار دهیـــد تـــا
در اثـــر شـــعله آب شـــود کـــه
بعـــدا دعایـــم خواهیـــد کـــرد.
مهمتـــر از همـــه بـــرای
قدردانـــی از کســـانی کـــه در
طـــول تـــرم برایتـــان جـــزوه
نوشـــتهاند کمـــک هزینـــه
خریـــد پلیاستیشـــن فایـــو
جمـــعآوری کنیـــد.
انتقـــام ســـخت را فرامـــوش
نکنیـــد! درب چنـــد ماژیـــک
را در کالسهـــا برداریـــد تـــا
خشـــک شـــود و اقتصـــاد

دانش ــگاه ته ــران ک ــن فیک ــون.
بهعـــاوه در روزهـــای پایانـــی
بـــا ســـرویس بهداشـــتی
موردعالقــهی خ ــود در محی ــط
دانشـــگاه خداحافظـــی کنیـــد
و اگـــر موردعالقـــه نداریـــد،
بدانیـــد اُف بـــر شـــما کـــه
هرگـــز وابســـتگی قلبـــی بـــه
ایـــن محیـــط نداشـــتهاید!
بنـــده کـــه قصـــد دارم آن
عبـــارت «خـــراب اســـت» را
کـــه روی ســـرویس بهداشـــتی
نوش ــتهام بع ــد از چه ــار س ــال
پـــاک کنـــم تـــا از انحصـــاری
بـــودن خـــارج گـــردد .شـــما را
نمیدانـــم.
پنـــد اخالقـــی :خاطـــرم
هســـت کـــه در مجموعـــهی
کالهقرمـــزی شـــخصیت گابـــی
بـــه آقـــای مجـــری میگفـــت:
«کـــی صبـــح میشـــود مـــن
یـــک چیـــزی بخـــورم و بلکـــه
خوش ــحال ش ــوم؟» در زندگ ــی
مثـــل گابـــی منتظـــر فـــرا
رس ــیدن زم ــان موع ــود ب ــرای
ش ــاد ش ــدن نباش ــید! بلک ــه از
مســـیر لـــذت ببریـــد.
در پایـــان آنکـــه درســـت
اســـت مـــن همچنـــان در
دانشــگاه تشــریف دارم امــا هــر
زمـــان کـــه از اینجـــا رفتـــم
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بهیقیـــن بـــا خـــود زمزمـــه
میکنـــم« :مـــا گذشـــتیم و
گذشـــت آنچـــه تـــو بـــا مـــا
کـــردی .تـــو بمـــان و دگـــران
وای ب ــه ح ــال دگ ــران ».پ ــس
ایکاش مســـئولین دانشـــگاه
موج ــب ش ــوند از چه ــار س ــال
دانشـــگاه در آینـــده تنهـــا بـــه
خوبـــی رفقـــا اســـتناد نکـــرده
ِ
و دعـــای خیرمـــان بدرقـــهی
راهتـــان باشـــد .از شـــما
خواننـــدگان محتـــرم نیـــز
کـــه اِنـــد مرامیـــد و معرفـــت
خواهـــان آن هســـتم کـــه بـــر
نقصهایـــی را کـــه قطعـــاً
در ایـــن ســـری مطالـــب کـــم
هـــم نبـــوده بـــه بزرگـــواری و
طنـــازی خویـــش ببخشـــید
کـــه هـــدف جـــز آوردن
لحظـــهای لبخنـــد بـــر لـــب
شـــما نبـــود.
تبلیغـــات :بهعـــاوه فعالیـــت
بنـــده در توییتـــر بـــا همیـــن
نـــام ادامـــه مییابـــد کـــه
وســـیلهی ایابوذهـــاب و
هزینـــهی فیلترشـــکن شـــما و
ناهـــار و صبحانـــه و خســـارت
تلـــف شـــدن وقـــت شـــما در
آن صفح ــه پ ــای کاروان اس ــت!

بــدرود!

 5دقیقه

مصاحبه اختصاصی چرخه با دکتر
فاطمه سادات موسوی
پردیس فارابی دانشگاه تهران

زار ع چاهوکی

ســام و عــرض ادب خدمــت دکتــر محمدعلــي زارع چاهوكــي معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تهــران .باتشــکر
از شــما بابــت قبــول انجــام مصاحبــه ،باعــث افتخــار ماســت همســخنی بــا شــما.
نخســتین و مهمتریــن پرســش را در ارتبــاط بــا نوورودیهــای دانشــگاه تهــران بپرســم کــه دلیلــی بــر ایــن
مصاحبــه هــم هســتند ،بنــده کــه اخبــار فرهنگــی دانشــگاه را دنبــال میکنــم میبینــم فعالیتهــای خوبــی
انجــام شــده در ایــن یــک مــاه اخیــر؛ جشــن نوورودیهــای  ۱۴۰۰بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد ،پرسـشنامهی
ارزیابــی وضعیــت فرهنگــی و اجتماعــی ویــژه نودانشــجویان طراحــی شــده ،اطالعیههــای زیــادی در ارتبــاط بــا
معرفــی بخشهــای مختلــف معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تهــران منتشــر شــده و در شــمارهی نخســت
نشــریه بانــگ فرهنــگ بــه صاحبامتیــازی معاونــت فرهنگــی و مدیرمســئولی جنابعالــی بخــش زیــادی را بــه
نودانشــجویان اختصــاص داده اســت .بــه نظــر ،معاونــت فرهنگــی بــا وجــود مجــازی شــدن دســت از تالش برنداشــته،
ضمــن توضیــح مختصــری در رابطــه بــا ایــن فعالیتهــا ،بفرماییــد آیــا ایــن هم ـهی ظرفیتــی بــود کــه در اختیــار
داشــتید بــا وجــود مجــازی بــودن و اگــر حضــوری بــود معاونــت فرهنگــی بهتــر عمــل میکــرد؟
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از اسفند  1398با همهگیري كرونا و غيرحضوري شدن فعاليتهاي دانشگاه ،در حوزه فرهنگي و اجتماعي نيز تالش
كرديم تا با بهرهگيري از ظرفيتهاي فناوري اطالعات ،نگذاريم امور حوزه فرهنگي و اجتماعي با مشكل مواجه
شود .بالفاصله اتاقهاي مجازي براي برگزاري رويدادهاي تشكلهاي دانشجويي در اختيار دوستان دانشجو قرار داده
شد .امكان انتشار نشريات دانشجويي در سامانه نشريات فراهم شد .همچنين تالش كرديم تا از ظرفيت شبكههاي
اجتماعي ،ايميل و ساير سامانهها براي اطالعرساني فعاليتهاي ارزنده تشكلهاي دانشجويي استفاده كنيم .همچنين
با پيگيريهاي مستمر سامانه جامع فرهنگي و اجتماعي دانشگاه در مهر ماه  1399نهايي و فعاليت خود را آغاز كرد و
فكر ميكنم با كامل شدن بخشهاي مختلف اين سامانه ظرفيت خوبي در اختيار فعاالن فرهنگي دانشگاه قرار ميگيرد.
روي اين سامانه مرتب داريم كار ميكنيم و متناسبسازي آن را با نيازهاي خاص تشكلهاي دانشجويي دانشگاه تهران
انجام میدهيم .بهزودي امكان برگزاري تمام رويدادها به صورت غيرحضوري در اين سامانه فراهم ميشود .همچنين
سامانهسپاري امور مالي انجام ميشود .افزون بر آن كل فرآيند درخواستها و مجوزها براي نشريات دانشجويي نيز در
اين سامانه انجام خواهد شد .براي بقيه امور فرهنگي تشكلها نيز كامل در سامانه امكان ارسال درخواست و  ....وجود
دارد.
در ايام كرونا به دليل عدم حضور كامل همكاران با محدوديت نيرو و از طرفي محدوديت شديد اعتبارات مواجه بوديم،
اما با تمام توان تالش كرديم تا ارتباط دوستان دانشجو با حوزه فرهنگي قطع نشود و همچنان چراغ فروزان فعاليتهاي
فرهنگي روشن بماند .هرچند كه معتقديم حضور دانشجويان در دانشگاه به فعاليتهاي فرهنگي جلوه و اثري ديگر
ميبخشيد و فعاليت غيرحضوري با حضوي اص ً
ال قابلقياس نيست .ان شا اهلل با حضوری شدن دانشگاهها ،شاهد حضور
بانشاط دانشجويان در دانشگاه و تقويت فعاليتها باشيم.
خوب از شرایط کرونا و تعطیلی طوالنیمدت دانشگاه گفتیم؛ جدای از این آیا شما بیانگیزه بودن برای فعالیت فرهنگی
و اجتماعی را در دانشجویان مشاهده کردید؟ باالخره شما هم استاد دانشگاه هستید و با دانشجویان در ارتباطید .از
دالیل کنارهگیری دانشجویان از این نوع فعالیتها بگویید .آیا کرونا این وضعیت و روند راکد را تقویت کرد؟

بیانگیزگی دانشجويان نسبت به فعاليتهاي تحصيلي و همچنين فرهنگي و اجتماعي متعدد است .فكر ميكنم
اين بيانگيزگي معلول عوامل متعددي است .اين عوامل عبارتند از :نااميدي به دليل عدم مشخص بودن زمينه
اشتغال بعد از تحصيل ،تشديد مشكالت اقتصادي و اجتماعي ،كاربردي و مهارتي نبودن آموزشهاي دانشگاهي ،عدم
برنامهريزي جامع دستگاههاي ذيربط مانند آموزش و پرورش ،وزارت علوم ،وزارت ورزش و جوانان و وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمي براي حل واقعي مشكالت نسل جوان در حوزه اشتغال و ساير موارد.
همچنين دليل ديگر بيانگيزگي دانشجويان فكر ميكنم عدم توجه دانشگاه به جايگاه دانشجويان و تشكلهاي
دانشجويي است .هويت دانشگاه به دليل حضور دانشجويانش است ،متاسفانه دانشگاه در سياستگذاري ،برنامهريزي
و اجرا ركن اصلي را در نظر نميگيرد .در صورتيكه بايد محور تمام برنامهها پرورش دانشآموختگاني متعهد،
متخصص و مهارتمحور ميبود .اما ميبينيم كه در برنامهها به صورت عملي به اين نكته مهم توجه نميشود.
همچنين دانشگاه به جاي فراهمآوردن بستر و تشويق دانشجويان به فعاليتهاي مشاركتجويانه كه سبب تقويت
مهارتهاي عمومي و تخصصي ميشود ،بعضاً در برخي موارد از نظر قوانين و مقررات آنقدر محدوديت ايجاد ميكند
كه دوستان دانشجو از فعاليت منصرف ميشوند.
متأسفانه كرونا با تشديد مشكالت اقتصادي ،روحي و رواني ،باز بيانگيزگي نسل جوان را بيشتر كرد.

شما به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و قبل از آن در جایگاه استادی ،جای چه چیزی را خالی میبینید
در دانشگاه؟ آیا وضعیت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مورد قبول هست؟ ریاست و در واقع مقامهای باالدستی در
ی و ارتقای آن
رأس دانشگاه تهران چه دیدگاهی نسبت به مسائل فرهنگی داشتند؟ آیا آن اندازهای که به مسئله علم 
فکر میکنند برای فعالیتهای فرهنگی ارزش قائل هستند؟ یعنی از اختصاص بودجه (در رابطه با بودجه لطفا کمی
شفافسازی انجام بدهید) گرفته تا برای مثال موانع و محدودیتهایی که در مسیر تشکلها و گروههای مختلف قرار
میدهند؟

فكر ميكنم ما در دانشگاه بايد بستري را براي فعاليتهاي علمي ،فرهنگي ،اجتماعي و سياسي دانشجويان به
معناي واقعي هنوز ايجاد نكرديم .براي ايجاد هم به بودجه ،نيروي متخصص و قوانين تسهيلگير نياز داريم .در
طول فعاليت در اداره كل فرهنگي و چند ماهي در معاونت تالش كردم برخي از موارد مانند قوانين تسهيلگر را
ايجاد كنيم اما الزم است همه بخشهاي دانشگاه به اين موضوع توجه كنند .ما متأسفانه هنوز اهميت فعاليتهاي
فرهنگي و اجتماعي دانشجويان را درست درك نكرديم كه چه ميزان ميتواند در آمادهسازي دانشجويان براي
ورود به جامعه و كسب و كار موثر است ،اگر به اهميت اين موارد به صورت واقعي كل نهاد دانشگاه پي ببرد،
ديگر حمايت از حوزه فرهنگي در حرف باقي نميماند و به عمل تبديل ميشود.
معتقدم فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي دانشجويان جزئي از يادگيري و تكميلكننده آن است .به عبارتي
دانشجويي ميتواند مهارتهاي عمومي و تخصصي را كسب كند كه افزون بر گذراندن دروس در فعاليتهاي
تشكلهاي دانشجويي نيز مشاركت كند .دراين صورت است كه مهارتها را فراگرفته و فردي خودساخته براي
ورود به جامعه خواهد شد.
دانشگاه بايد به تشكلهاي دانشجويي به صورت واقعي و نه شعاري اهميت دهد و بداند كه اين تشكلها چنانچه
به صورت مطلوب بستر فعاليتهاي مشاركتي دانشجويان را فراهم كنند ،دانشگاه به طور واقعي در تعليم و
پرورش دانشجويان موفق خواهد بود.
هميشه تالش كرديم تا مشكالت بر سر راه تشكلها را برداريم .با پيگيريهاي مكرر چندين ساله موارد زير
خوشبختانه محقق شد:
 -1صفر شدن باالسري حق ثبتنام رويدادهاي تشكلهاي دانشجويي
 -2گرفتن مجوز سامانهسپاري امور مالي تشكلهاي دانشجويي
 -3تهيه و پيگيري تصويب آييننامههاي استاد مشاور فرهنگي و علمي ،استاد مشاور انجمنها و كانونهاي
فرهنگي
 -4تهيه و پيگيري تصويب كارنامه فرهنگي و اجتماعي دانشجويان
 -5تهيه و پيگيري تصويب آييننامه اجرايي نشريات
 -6تهيه و پيگيري آييننامه اجرايي انجمنهاي علمي دانشجويي
 -7راهاندازي سامانه جامع فرهنگي و اجتماعي
 -8راهاندازي سامانه نشريات دانشجويي
 -9تاسيس مركز مديريت مهارتآموزي و مشاوره شغلي دانشجويی
 -10تالش براي برقراري ارتباط بين تشكلهاي دانشجويي با ساير بخشهاي دانشگاه
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ما در دانشگاه تهران با چهار عنوان و بستر روبهرو هستیم که دانشجو میتواند در بدو ورود در یکی از آنها وارد شده
و با توجه به عالیق خود فعالیت فرهنگی انجام دهد؛ انجمن علمی ،کانونهای فرهنگی ،دینی ،اجتماعی و فرهنگی،
نشریات و تشکلهای اسالمی ( بسیج ،جامعه اسالمی ،انجمن اسالمی و  .)...به نظر در این شرایط که دانشجویان
نمیتوانند مستقیماً مراجعه کنند به اتاقها و دفاتر این گروههای 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 ثبتنام و حضور در آنها 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 ،امكانات متعددي را براي عزيزان دانشجو فراهم ميكند .در اين سامانه امكان انجام
كليه امور تشكلها مانند ارسال درخواست ،ثبت عضويت ،ارسال ايميل و اعالن براي اعضاي هر تشكل ،انتخابات،
برگزاري رويدادها و  ...وجود دارد و در تالشيم امكانات آن را مرتب به روز كنيم .خوشبختانه انجمنهاي علمي
دانشجويي و كانونها به نحو مطلوبي از امكانات اين سامانه استفاده ميكنند .در خصوص نشريات دانشجويي نيز
به زودي امكان درخواست صدور مجوز و تغييرات به صورت الكترونيك فراهم ميشود .همچنين در تالشيم كليه
امور مالي تشكلها با ايجاد كيف الكترونيك در اين سامانه انجام شود .در حال حاضر نيز مجوز اين كار را از دانشگاه
گرفتيم و تالش ميكنيم به زودي در سامانه انجام شود.
از فعاليتهاي مهمي كه در حوزه فرهنگي و اجتماعي براي ايجاد انگيزه بيشتر جهت مشاركت دانشجويان در
فعاليتها انجام شد ،تهيه و تصويب كارنامه فرهنگي بود .در اين كارنامه تالش شد تمام جنبههای فعاليت دانشجويان
در نظر گرفته شود و متناسب با نوع فعاليت امتياز مربوط در نظر گرفته شود .اين كارنامه اجباري نبوده و هر دانشجو
بر حسب اختيار ميتواند درخواست صدور اين كارنامه را بدهد .خوشبختانه آيين نامه صدور اين كارنامه مورد توجه
وزارت علوم نيز قرار گرفت و براي تمام دانشگاهها نيز ابالغ كرد.
ما در کنار این سامانه سلسله وبینارهای هماندیشی با اعضای تشکلهای 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
م نمیرسید .با این وجود شما همیشه میفرمودید همین تعداد کم هم میتواند تغییرات بزرگی را در
به عدد  ۲۰ه 
وضعیت ایجاد کند و مشتاق شنیدن نظرات فعاالن فرهنگی دانشگاه بودید .چهقدر کمک کرد این نشستها به شما
و آیا اصال نظرات و پیشنهادات عملی هم شدند و یا فقط به صورت تئوری باقی ماندند؟
اغلب اقداماتي كه در طول اين  5سال در حوزه فرهنگي و اجتماعي دانشگاه انجام شده ،بر اساس نظرات و
پيشنهادهاي فعاالن تشكلهاي دانشجويي بوده است .هدف وبينارهاي هم انديشي نيز اين بود كه در شرايط
همهگيري كرونا هر كدام از دانشجو بتوانند درخواستها ،نظرات و پيشنهادهاي خود را ارائه كنند .هر چند كه حقير
به طور شبانهروزي در شبكههاي اجتماعي ،ايميل و تماس تلفني و جلسات حضوري در خدمت دوستان بزرگوار
بودم .معتقدم كار در حوزه فرهنگي بايد با مشاركت همه از برنامهريزي تا اجرا باشد و خوشبختانه در اين بخش
تالش كرديم بدين گونه عمل شود.

آیـا رویکـرد معاونـت فرهنگـی به سـمت پرداختن بـه مسـائل و چالشهـای روز فرهنگی و اجتماعی دانشـجویان هسـت؟
شـرایط کنونـی و وضعیـت فرهنگـی ،سیاسـی و اقتصـادی کشـور باعث به وجود اومدن مسـائل و مشـکالت ریز و درشـتی
شـده ولـی مثـل اینکـه دانشـگاه هنوز بـا همان فرمت و شـکل قبلـی دارد پیـش میبرد ،نظرتـون در این مورد چیسـت؟!
آیـا دانشـگاه پاسـخگوی دغدغههـای مختلـف و بـهروز دانشـجویان بوده و یا هسـت؟ (مسـئله مهمـی مثل تضمیـن آینده
شـغلی ،تحصیـل در خارج از کشـور و )...
دقيقا درست است ما به دليل شرايط خاصي كه در حال حاضر داريم ،الزم است شكل فعاليتها را در پساكرونا تغيير دهيم .به
نظرم كرونا در عين مشكالت زيادي كه براي ما ايجاد كرد ،باعث شد به سمت فناوري اطالعات برويم كه اين ظرفيت ،تحول
عظيمي را در حوزه فرهنگي ايجاد خواهد كرد.
پرسشی هم در رابطه با نشریات بپرسیم؛
به نظر مظلومترین بخش در بین تشکلها ،کانونها و انجمنهای علمی ،نشریات دانشگاه باشد .برای مثال قبل از مجازی شدن
با محدودیت چاپ نشریات روبهرو بودیم یا اختصاص ندادن بودجهای 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 ضعفهایی
میبینیم که ظاهرا ً قصد اصالح و تغییر وجود دارد.
به نظرم اين طور نيست ،تمام بخشها براي ما اهميت يكسان دارد ،اما نوع كار در هر حوزه متفاوت است كه بايد به اين موضوع
مهم توجه شود .نشريات ما متعددند ،نشريات مستقل و نشريات وابسته به تشكلهاي دانشجويي .در اين  5سال تالش كرديم
نشريات آزادانه بتوانند به عنوان منعكس كننده ديدگاههاي دانشجويان فعاليت كنند .تالش كرديم سامانه نشريات دانشجويي
راهاندازي شود .همچنين در سامانه جامع فرهنگي نيز امكان ثبت و نمايش عمومي نشريات وجود دارد .از طرفي قبل از كرونا
در مورد تمام نشريات دانشجويي حمايت از چاپ صورت ميگرفت و با وجود محدوديتهاي مالي تالش كرديم در حد مقدور
و با صرفهجويي در بقيه بخشها ،هر درخواستي براي انتشار نشريات به اداره ميرسيد سريع چاپ هماهنگ ميشد.
براي حمايت از نشريات دانشجويي اعطاي امتياز نشريه حرفهاي را با پيگيريهاي فراوان در دانشگاه تهران و براي اولين بار
در كشور مصوب و اجرايي كرديم .نشرياتي كه اين امتياز را كسب كنند ،در زمره نشريات علمي يك امتيازي قرار ميگيرند.
اين موضوع اقدام مهمي است و به نظرم در تقويت نشريات دانشجويي نقش زيادي دارد.
تاسيس كيوسك نشريات دانشجويي در پرديس مركزي كه از خواستههاي به حق دانشجويان بود در اواخر سال  1398افتتاح
شد .متاسفانه به دليل كرونا اين كيوسك فعاليت خاصي تاكنون نداشته است .اين كيوسك به عنوان يك پاتوق فرهنگي ويژه
نشريات ايجاد شد و هم عرض آن بايد در واحدها هم ايجاد شود.
به نظرم در اين چند ساله نشريات رشد خوبي چه از نظر كمي و چه از نظر كيفي نسبت به بقيه فعاليتهاي دانشجويي داشتند
اما باز در دانشگاه تهران ظرفيت زيادي براي فعاليت وجود دارد و دانشگاه هم بايد كمك كند.
پذيراي نظرات دانشجويان عزيز در خصوص تمام آييننامه و شيوهنامهها هستيم در خصوص آيين نامه نشريات مصوب وزارت
علوم است ،هر چه پيشنهادي كه در اين خصوص وجود دارد ،ما جمع بندي و به همكاران وزارت علوم ابالغ ميكنيم.
دانشگاه تهران دانشگاه بزرگی است و وجود دانشکدههای مختلف و پردیسهای (که به تازگی به دانشکدگان تغییر نام داده) آن
باعث نشده که تمرکز اصلی فعالیتهای فرهنگی در تهران مرکز باشد؟ معاونت فرهنگیهای پردیسهایی مثل فارابی چهقدر
آزادی و استقالل دارند؟ نظارت به چه صورتی است؟
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ساختار دانشگاه تهران با توجه به گستردگي آن متفاوت با ساير دانشگاههاست .ما در دانشگاه تهران دانشكدگان ،دانشكدهها
را داريم و در هر يكي از آنها معاون فرهنگي و دانشجويي مستقر است .البته در ساختار جديد معاون فرهنگي و دانشجويي در
برخي واحدها با معاونت اداري و مالي ادغام و معاون اجرايي ايجاد شده بود كه با پيگيريهاي مكرر موفق شديم مجدد در همه
واحدهاي دانشگاه معاونت فرهنگي و دانشجويي را داشته باشيم .حوزه ستاد معاونت فرهنگي و اجتماعي امور سياستگذاري
و نظارت را انجام ميدهد و تمام واحدها در برنامهريزي و اجرا استقالل دارند.
مشكلي اصلي در نظارت و برنامهريزي است كه بودجه واحدها دست معاونت فرهنگي واجتماعي نيست .در صورتي كه درست
اين بود كه بودجه و تخصيص آن به واحدها متناسب با تعداد تشكلها و فعاليت هر واحد از سوي معاونت فرهنگي و اجتماعي
دانشگاه صورت گيرد .متاسفانه عليرغم پيگيريهاي متعدد اين مشكل حل نشد .فكر ميكنم اگر بودجه فرهنگي دانشگاه به
معاونت فرهنگي داده ميشد و اين معاونت مديريت ميكرد هيچ مشكلي در خصوص كمبود بودجه نميداشتيم و به راحتي
ميشد بر حسب فعاليتها مديريت اعتبارات را انجام داد.
بنده در طول حضورم در نشریهی چرخه ،شاهد تالش شخصی شما در بخش فرهنگی دانشگاه بودم و بهتر است که از همین
جا هم یک تشکر و خداقوت به شما عرض کنم؛ راهنماییهای شما و پاسخگو بودن شما همیشه در خاطرهی بنده خواهد ماند.
به عنوان سخن پایانی کمی از چالشهایی که در این مسیر داشتید بگید.

حقير حدود  10سال است كه در حوزه فرهنگي و اجتماعي (مدير فرهنگي دانشكدگان كشاورزي و منابع طبيعي ،مدير كل
فرهنگي و اجتماعي و معاون فرهنگي و اجتماعي) افتخار دارم كه در خدمت دوستان دانشجو هستم .جنس كار در حوزه
فرهنگي طوري است كه حتما بايد مسئول هم درك درستي از فعاليتها داشته باشد و هم اينكه كامال در خدمت دوستان
فعال فرهنگي باشد .تقريبا به جز برگزاري كالسهاي آموزش رسمي ( 9-7واحد در ترم تحصيلي) تمام زمان را به رسيدگي به
حوزه فرهنگي و اجتماعي اختصاص ميدهم و به طور متوسط بيش از  14ساعت در شبانهروز امور مختلف را پيگيري و انجام
ميدهم .معتقدم االن كه از نظر مباحث مالي و نيروي انساني با مشكل مواجه هستيم ،حداقل حقير ميتوانم با پاسخگويي
شبانهروز و پيگيري امور مربوط به تشكلهاي دانشجويي قدري از مشكالت اين عزيزان را كم كنم و فكر ميكنم اين حداقل
كاري است كه ميشد انجام داد و هر مسئول ديگر نيز وظيفه دارد اين عمل مهم را انجام دهد.
متأسفانه ما در حوزه فرهنگي نيروي متخصص به اندازه كافي نداريم همچنين به دليل محدوديت بودجه مجبور هستم امور
سامانههاي جامع فرهنگي و اجتماعي ،سامانههاي جشنوارهها و مسابقات را به طور كامل انجام دهم .در طول اين ده سال
تالش كردم كه تا ميشود محدوديت بر سر راه فعاليتها را بر دارم .معتقدم عزيزان دانشجو كه داوطلبانه در تشكلها فعاليت
ميكنند را بايد تا ميتوانيم فعاليتهاشون را تسهيل كنيم و نگذاريم امور آنها با اختالل و بوروكراسي اداري مواجه شود .مثال
همين سامانه فرهنگي از چندين سال است كه پيگيرم .تا خدار را شكر در سال قبل به ثمر رسيد .اين سامانه هم به تسهيل
و هم به شفاف سازي امور تشكلها كمك ميكند .ان شا اهلل با سامانهسپاري امور مالي در اين سامانه موضوع شفافيت امور
مالي نيز كه خواسته به حق دوستان دانشجو است نيز انجام ميشود حق دوستان دانشجو است كه بدانند دانشگاه چه مقدار
در حوزه فرهنگي بهصورت واقعي در تشكلها هزينه ميكند.
مهمترين چالشهايي كه در حوزه فرهنگي با آن مواجهيم به نظرم موارد زير است:
-1بي انگيزگي دانشجويان براي فعاليت در حوزههاي فرهنگي ،اجتماعي و سياسي
 -2عدم توجه به جايگاه واقعي تشكلهاي دانشجويي و فعاليتهاي آنها در زيستبوم دانشگاه
 -3عدم تطبيق بين ساختار سازماني و نيروي انساني معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه و معاونت فرهنگي و دانشجويي
دانشكدگان/دانشكدهها با وظايف محوله
 -4عدم درك صحيح مسئوالن و كارشناسان از فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي دانشجويان
 -5كمبود يا بهتر بگويم نبود بودجه و اعتبارات

ارتباط جهانیشدن
اقتصاد ایران
با برجام
 15دقیقه

رادمهر طوسی

دانشگاه عالمه طباطبایی

در آغــاز نیــاز داریــم تعریــف
چنــد اصطــاح را بدانیــم تــا بــا
زبــان ایــن مقالــه آشــنا شــویم.

جهانیشدن
Globalization
فراینــدی اســت کــه بــه واســطهی
آن بازیگــران بــا درســتکردن

شــبکههایی ارتباطــی از طــرق
مختلــف مثــل جــادهای و یــا اینترنتــی،
در ســطوح درونقــارهای و بیــن قــارهای
و در اشــلهای سیاســی ،اقتصــادی و
اجتماعــی بــه ردو بــدل کــردن ایدههــا،
سیاســتها ،فرهنگهــا ،کاالهــا،
خدمــات ،فــن آوریهــا ،ســرمایه ،عوامل
تولیــد و ...مبــادرت میورزنــد .فراینــد
مذکــور موجــب کمرنگشــدن مــرز
میــان کشــورها و قرابــت بیــن ملتهــا
شــده و در نهایــت روابطــی جامــع از
وابســتگیهای متقابــل در عرصــهی
اجتمــاع ،سیاســت و اقتصــاد را پدیــد

مــیآورد .طبــق برآوردهــای مؤسســه
، KOFشــاخص جهانیشــدن در
تمــام زمینههــا و بــه صــورت کلــی
در دو حالــت محاســبه شــده اســت؛
حالــت بالفعــل و حالــت بالقــوه کــه
حالــت بالقــوه در برگیرنــدهی اقدامــات
همچنیــن معنــای جهانیشــدن بــا واژگان زیــر تفــاوت
دارد امــا بعضــاً بهجــای یکدیگــر بــه کار میرونــد؛
Internationalization
نالمللیشدن:
بی 
*
Liberalization
آزادسازی:
*
Universalization
همگانیسازی:
*
Westernization
غربگرایی:
*

دیوارنگاره النه جاسوسی

تسنیم

(سفارت پیشین امریکا)

زمینهســاز در جهــت بــه فعلیــت
رســیدن سیاســتها میباشــد.

جهانیشــدن اقتصــادی
Economic Globalization
1

جهانیشـدن اقتصـادی توصیفکننـدهی
جریانهـای دور ارتباطـی در زمینـهی
مبادلـهی کاالهـا ،خدمـات و سـرمایه
میباشـد که خود شـامل دو زیرشـاخهی
تجـاری و مالـی اسـت.

جهانیشـدن تجـاری
Trade Globalization
الف -حالت بالفعل (:)De Facto
مقـدار ایـن پارامتـر از تقسـیم مجمـوع
صـادرات و واردات بـر کل تولیـد ناخالص
 )1وابســته بــه موضــوع و کشــش متــن ،از
تعریــف جهانــی شــدن در زمینــه هــای اجتمــاع
و سیاســت اجتنــاب شــده اســت.

داخلـی به دسـت میآیـد .در محاسـبهی
ایـن مقدار ،تنوع شـرکای تجـاری اهمیت
فراوانـی دارد .از ایـن جهت کـه دادههای
مربـوط بـه مبادلـهی خدمـات بعضـا
محـدود و ناقـص اسـت ،تنهـا مبادلـهی
کاالهـا در فرآینـد بررسـیها مـورد توجه
موسسـه  KOF2قـرار گرفتـه اسـت.
ایـن پارامتـر ابـزاری بـرای مقایسـه و
طبقهبنـدی دو طیـف اقتصـاد مبتنـی بر
تجـارت جهـان  -محـور و تجـارت محلی
کشـورها میباشـد.
ب -حالت بالقوه (:)De Jure
حالـت بالقـوهی جهانیشـدن تجـارت،
بیشـتر کمیـت و کیفیـت سیاسـتهایی
را مـد نظـر قـرار مـی دهـد کـه در جهت
زدودن موانـع جریـان تجـارت باشـند،
درواقـع این سیاسـتها در جهت تسـهیل
و توسـعهی تجـارت بینالمللـی اتخـاذ
شـدهاند .رهآورد حالـت بالقـوه منـوط بـه
بررسـی عواملـی از قبیـل قوانیـن مربوط
بـه تجـارت ،مالیاتهـا ،وضـع تعرفههـا و
انعقـاد معاهدات دوجانبـه و چندجانبه در
راسـتای برقـراری تجـارت آزاد میباشـد.
2) KOF Index by ETH Zurich,
Switzerland.
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جهانیشـدن مالـی
Financial Globalization
الف -حالت بالفعل (:)De Facto
ایـن پارامتـر ناظـر بـر جریانهـای ورود
سـرمایه ،خریـد سـهام و مالکیـت اوراق
قرضـه توسـط خارجیـان ،در کشـور مـورد
نظـر میباشـد .بـرای بـرآورد حالـت بالفعـل
جهانیشـدن مالـی بـه فاکتورهایـی از قبیل:
سـرمایهگذاری مسـتقیم خارجـی در داخـل
یـک کشـور ،خریـد سـهام و دیگـر اقلام
دارایی توسـط خارجیـان ،دریافت و واگذاری
وام در سـطح بیـن المللـی و در نهایت مقدار
ذخایـر بینالمللـی توجـه مـی شـود.
ب -حالت بالقوه (:)De Jure
ایـن حالـت دربرگیرنـدهی دو متغیـر کلـی
میباشـد :جریانهـای مالـی و جریانهـای
سـرمایهای.
بـرای محاسـبهی ایـن شـاخص مـواردی
چـون حسـاب سـرمایهی کشـوری ،میـزان
محدودیتهـای سـرمایهگذاری و همچنیـن
سـرمایهگذاریها و معاهـدات بینالمللـی دو
یـا چند طرفـه مورد کاربـرد قـرار میگیرند.

تهران دسامبر 1978

اکنـــون میتوانیـــم بـــه هســـتهی اصلـــی مطلـــب بپردازیـــم.
پـس از انقلاب اسلامی  ۱۹۷۹( 57میلادی) در ایـران ،بـه علت تفـاوت رویکرد
سیاسـی انقالبیـون روی کار آمـده ،دولتهـا و ارگانهـای متفاوتـی در سراسـر جهـان
خصوصـاً دول غربـی و شـورای امنیـت سـازمان ملـل شـروع بـه وضـع تحریـم در
زمینههـای گوناگـون علیـه ایـران نمودنـد .ایـن تحریمهـا  -در کنـار چندیـن عامـل
دیگـر  -پـس از سـال  ۱۹۷۹علاوه بر منـزوی کردن ایـران در صحنههـای بینالمللی
و در زمینههـای سیاسـی ،اقتصـادی و اجتماعی سـبب شـد تا روند جهانیشـدن ایران
کـه بـا آهنـگ قابـل قبولی نسـبت به سـاختار اقتصـادی آن زمان رو به رشـد بـود ،در
کوتاهمـدت بـا اختلال روبـرو شـود .در این مقاله کوشـش شـده اسـت تا اثـرات انعقاد
معاهـده برجـام( 1برنامـه جامـع اقدام مشـترک) که توسـط سـران ایران و کشـورهای
عضـو  ۵2+۱در تاریـخ  ۱۸اکتبـر  ۲۰۱۵امضـا شـد ،مورد بررسـی قرار گیـرد .علیرغم
تأییـد انطبـاق فعالیتهـای هسـتهای ایـران بـا مفـاد قـرارداد مذکـور توسـط آژانـس
بینالمللـی انـرژی هسـتهای ، 3شـورای امنیـت سـازمان ملل متحـد آمریکا بـه فرمان
رئیسجمهـور ترامـپ در تاریـخ  ۸مـه  ۲۰۱۸بـه صـورت یکجانبـه از ایـن معاهـده
خـارج شـد؛ لـذا ناگزیریـم تـا اثرات خـروج دولـت ترامـپ از معاهـده و در ادامهی آن،
وضـع تحریمهـای 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
ن دارد؟
شـدن اقتصاد ایـرا 
1) Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
 )2گــروه  ۱+۵مشــتمل بــر پنــج عضــو دائمــی شــورای امنیــت ملــل متحــد (آمریــکا ،بریتانیــا،
فرانســه ،روســیه و چیــن) و کشــور آلمــان مــی باشــد.
3) International Atomic Energy Agency (IAEA).

برجـام چـه بـود و چـه
مفادی را شـامل میشـد؟

برجـام (برنامـه جامـع اقـدام مشـترک)
توافقـی بـر سـر فعالیتهـای هسـتهای
ایـران بـود که بـه موجـب آن ایـران در
عـوض کاهـش فعالیتهـای هسـتهای
خـود بـه عضویـت «پروتـکل الحاقـی
بـه معاهـده منـع گسـترش سلاحهای
هسـتهای» در میآمـد کـه ایـن پروتکل
در حکـم زنجیـرهای از برنامههـای
هسـتهای کشـورهای جهان بـود .برجام
سـکهای بـود کـه در روی دیگـر آن
مرتفـع شـدن تحریمهـای سـازمان
ملـل متحـد ،اتحادیـهی اروپـا و ایـاالت
متحـدهی امریـکا علیه ایـران خودنمایی
میکـرد و مـا در ایـن مقالـه بیشـتر بـه
بررسـی ایـن بعـد از برجـام میپردازیم.
رویکـرد سـازمان ملـل متحـد و
کشـورهای غربـی بـه واسـطهی
انعقـاد برجام در زمینه ی سیاسـت
گـذاری تحریـم هـا بـه شـرح زیر
ا ست ؛
 1شـورای امنیت سازمان ملل متحد در
ازای تأییـد برجام ،تمامـی قطعنامههای
مرتبـط با فعالیت هسـتهای ایـران را لغو
خواهـد نمـود( .در صورتـی کـه آژانـس
بینالمللـی انـرژی هسـتهای اجـرای
اقدامـات توافق شـده از سـوی ایـران را
راسـتیآزمایی کـرده باشـد).
 2طبـق پیوسـت دوم ایـن توافـق،
تحریمهـای اتحادیـه اروپـا و ایـاالت
متحـده آمریـکا در روز اجراییشـدن
برجـام ملغـی خواهنـد شـد .ایـن
تحریمهـا در زمینههـای مالـی،
بانکـی ،بیمـه ،نفـت ،گاز ،پتروشـیمی،
کشـتیرانی ،کشتیسـازی ،ترابـری،
طلا و فلزات گرانبها ،اسـکناس ،سـکه،

اعتراضات به تحریمهای ایران در مقابل کاخ سپید
کارلوس باریا

 -خبرگزاری رویترز
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چرا برجام شکست خورد؟

مـوارد مجـاز هسـتهای ،فلـزات ،نرمافزار
و تسـلیحات بودنـد.
 3سـازمان ملـل متحـد و اتحادیـه
اروپـا هیچگونـه تحریـم یـا اقدامـات
سـختگیرانه دیگـری در زمینـه انـرژی
هسـتهای علیـه ایـران وضـع نخواهنـد
نمـود.
 4ایـاالت متحـده آمریـکا و اتحادیـه
اروپـا تحریمهـای مربـوط بـه انـرژی بـه طـور کلی تحریمهای وضع شـده توسـط

 5مابقـی بندهـای مربـوط بـه بخـش
تحریـم در سـند برجـام ،مربـوط بـه
فعالیتهایـی اسـت کـه در صـورت
انجـام آن هـا توسـط ایـران ،تحریمهای
اتحادیـه اروپـا ،ایـاالت متحـده امریکا و
سـازمان ملـل متحـد بـه وضعیـت قبل
از اجـرای معاهـده برجـام بازخواهنـد
گشـت.
ایـاالت متحـده آمریـکا سـختگیرانهتر بـه

یکـی از پایههـای معاهـدهی برجـام،
نماینـدگان کشـور ایـاالت متحـدهی
آمریـکا در دورهی ریاسـت جمهـوری
بـاراک اوبامـا بودنـد .همزمـان با شـروع
دولـت رئیسجمهور ترامـپ ،نمایندگان
آمریـکا تصمیـم گرفتنـد کـه از برجـام
خـارج شـوند .خـروج آمریـکا از برجـام
اثراتـی غیرقابلچشمپوشـی بـر ایـران
داشـت کـه مهمتریـن آن را میتـوان
تثبیـت دوبـارهی تحریمهـای اقتصادی
در سـختترین حالـت ممکـن (بـه نقل
از دونالـد ترامـپ) دانسـت .در راسـتای
ذکـر نمونـهای از این تحریمهـا میتوان
بـه تحریـم شـدید فـروش نفـت ایـران
اشـاره کـرد .دولـت آمریـکا مهمتریـن
دالیـل خـروج از برجـام را مـوارد زیـر
اعلام کرد:
 1عدم اشـاره به تسـلیحات غیرهستهای
و برنامههـای موشـکی ایـران و عـدم
حـل مناقشـات دولتهای گـروه  5+1با
ایـران بر سـر ایـن مواضع.
 2بـه شـمار آمـدن ایـران بـه عنـوان

نمـــودار کلـــی جهانـــی
و
ایـــران
شـــدن
جهـــان در درازمـــدت
س ــبز :جه ــان| آب ــی :ای ــران
The overall long-run
graph of globalization
index of Iran and World.
Green: World | Blue: Iran

هسـتهای ایـران را پـس از تأییـد آژانس
بینالمللـی انرژی هسـتهای در راسـتای
گامهـای مؤثـر ایـران در ایـن راه ،لغـو
خواهنـد نمـود.

نظـر میآینـد چراکـه تأثیـرات فرامنطقـهای
دارنـد؛ یعنـی در سرتاسـر جهـان مـورد اجرا
قـرار خواهنـد گرفـت .در مقابـل ،تحریمهای
وضـع شـده از سـوی اتحادیـه اروپـا تنها در
ایـن قـاره قابلیـت اجـرا دارند.

یـک تهدیـد بالقـوه بـرای اسـرائیل در
منطقـه بـه جهـت تصاحـب فنـاوری
موشـکهای بالسـتیک بـا بـرد بیـش از
 2000کیلومتـر.

 3نقـض حقوق بشـر و در معرض خطر
بـودن حقـوق شـهروندان بـه علـت دور
بودن شـیوهی حاکمیتی از دموکراسـی.
مقصـود ترامـپ از بازگردانـدن
«سـختترین» تحریمهـا علیـه ایـران؛
تحریـم بانـک مرکـزی و صـادرات نفـت
ایـران وهمچنیـن تحریـم بیـش از
چهارصـد کارخانـه ،شـخص ،بنـگاه و
بخشهـای تجـاری ایـران بـود .دولـت
ترامـپ با وضـع دوبارهی 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
اهـداف گسـتردهتر ،فعالیتهـای
تسـلیحاتی ایـران را محـدود کـرده
در قبـال تخصیـص امتیـازات کـم تـر،
امتیـازات بیشتـری را از ایـران بگیـرد.
درواقـع دولـت ترامـپ ،ایـن سـه عامل
را دسـت آویـزی قـرارداد تـا بتوانـد بـا
برقـراری رابطـه بـا ایـران ،بیشـترین
منافـع قابل حصـول را از آن خـود کند.
بـرای مثـال آمریـکا ترکیـه را هـم بـه
دلیـل خریـد سـامانهی موشـکی اس
 )400-S( 400از 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 سـامانهی
پاتریـوت ()Patriot 104-MIM
آمریـکا کنـد.
بـا بررسـی رفتـار سیاسـتمداران دولـت
ترامـپ در قبـال روابـط بینالمللی آنان
بـا دنیـا ،میتـوان اسـتنباط نمـود کـه
هـدف ایـن دولـت بـازی نمـودن نقـش
یـک تاجـر بـزرگ جهانـی بـوده و آنـان
قصـد دارند بـا بازتعریف شرایطشـان در
معاهـدات بینالمللـی ،منافـع اقتصادی
خـود را بـه حداکثـر برسـانند.

نمـــودار کلـــی جهانـــی
شـــدن ایـــران و جهـــان
ســـبز :جهـــان| آبـــی :ایـــران
The overall graph of
economic globalization
of Iran and World.
Green: World | Blue: Iran

نم ــودار کل ــی جهان ــی ش ــدن
تجـــاری ایـــران و جهـــان
ســـبز:جهان| آبـــی :ایـــران
The overall graph of
trade
globalization
of Iran and World.
Green: World | Blue: Iran

نمـــودار کلـــی جهانـــی
ش ــدن مال ــی ای ــران و جه ــان
ســـبز:جهان| آبـــی :ایـــران
The overall graph of
financial globalization
of Iran and World.
Green: World | Blue: Iran
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تأثیـــرات تحریمهـــای
وضـــع شـــده توســـط
ترامـــپ
دولـــت
بـــر روی تجـــارت
بینالمللـــی ایـــران
 1قـــرارداد شـــرکت هواپیمایـــی

بوئین ــگ ب ــه ارزش هف ــده میلی ــارد
دالر و ش ــرکت هواپیمای ــی ایرب ــاس
بـــه ارزش نـــوزده میلیـــارد دالر بـــا
ایـــران ملغـــی شـــد.
 2چیـــن طـــی قـــراردادی بـــه
ارزش یـــک و نیـــم میلیـــارد دالر،
ملـــزم بـــه اجـــرای پروژههـــای
زیرســـاختی در ایـــران شـــد.
 3بانـــک بینالمللـــی اعتمـــاد
1
ســـرمایهگذاری ().C.I.T.I.C
چیـــن ،خطوطـــی اعتبـــاری
بـــه ارزش ده میلیـــارد دالر را
در اختیـــار بانکهـــای ایـــران
قـــرارداد کـــه ایـــن خطـــوط از
تحریمهـــای آمریـــکا مصـــون
بودنـــد.
 4بـــه جهـــت اعمـــال تحریمـــات
آمریـــکا علیـــه ایـــران ،قـــرارداد
کمپانـــی فرانســـوی توتـــال اس.
ای 2 .بـــا شـــرکت نفـــت پـــارس
جنوبـــی فســـخ شـــد امـــا پـــس
از عقبنشـــینی فرانســـویها از
ای ــن ق ــرارداد ،ش ــرکت مل ــی نف ــت
چیـــن ( 3 ).C.N.P.Cبـــا امضـــای
قـــراردادی جدیـــد بـــه ارزش یـــک
1) China International Trust Investment
Corporation.
2) Total Energies ES.
3) China National Petroleum Corporation.

میلیــارد دالر ،تعهــدات
توتـــال را در قبـــال
ایرانیـــان پذیرفـــت و
بدینگونـــه ،قـــرارداد
نفتـــی احیـــا شـــد.
پدیدآمـــدن
5
تکانههایـــی در رونـــد
قیمـــت نفـــت بـــه
علـــت تهدیدهـــای
آمریـــکا
دولـــت
علیـــه ایـــران کـــه
مبتنـــی بـــر وضـــع
تحریمهـــای جدیـــد
بـــود ،صـــادرات نفـــت
خـــام ایـــران را بـــا
تکانههایـــی همـــراه
ک ــرد ک ــه درنتیجــهی
ایـــن عـــدم ثبـــات در
صـــادرات نفـــت ،عرصـــهی جهانـــی
نفـــت بـــا مشـــکل مواجـــه شـــد.
 6در پـــی وضـــع تحریمهـــای
گوناگـــون آمریـــکا علیـــه ایـــران،
کشـــورهای اروپایـــی طـــرف
قـــرارداد نیـــز نتوانســـتند آن طـــور
ک ــه قی ــد ش ــده ب ــود ب ــه ادامــهی
رواب ــط خ ــود ب ــا ای ــران بپردازن ــد؛
چـــرا کـــه در صـــورت برقـــراری
رابطـــه ،قراردادهـــای تجـــاری
آنـــان بـــا آمریـــکا مـــورد تهدیـــد
قـــرار میگرفـــت .ایـــن مســـئله
نمونـــهای از تأثیـــر آمریـــکا بـــر
روابـــط کشـــورها بـــا جهـــان
میبا شـــد .
همانطـــور کـــه در نمـــودار
«الـــف» مشـــاهده میکنیـــد،
کشـــور ایـــران در طـــول ســـال
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نمودار ب

 2016و همزمـــان بـــا آغـــاز
دونالـــد
ریاســـتجمهوری
ترامـــپ تـــا ســـال  2018کـــه
دولـــت آمریـــکا از معاهـــدهی
برجـــام خـــارج شـــد ،بـــه علـــت
تهدیدهـــای ایـــن دولـــت و بـــه
وجـــود آمـــدن بیاعتمـــادی ،بـــا
مشـــکل بیثباتـــی در صـــادرات
نفـــت خـــام مواجـــه شـــد.
در نمـــودار «ب» نیـــز مشـــاهده
میکنیـــم کـــه صـــادرات نفـــت
بیـــن ســـالهای  2015تـــا 2018
ب ــا رش ــد خوب ــی هم ــراه ب ــوده ام ــا
پـــس از خـــروج آمریـــکا از برجـــام
و وضـــع تحریمهـــای جدیـــد
خصوصـــاً در زمینـــهی صـــادرات
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  ۲۰۱۱تــا ۲۰۲۱مــی باشــد .از آنجایــی
کــه فــروش نفــت در انحصــار دولــت بــوده و
درآمــد هــای نفتــی بخــش بزرگــی از منابــع
بودجــه را تشــکیل مــی دهنــد ،بــا شــدت
گرفتــن تحریــم ها-چــه نفتــی و چــه مالــی-
مقــدار کســری بودجــه افزایــش یافتــه اســت.
نمــودار مجانــب تاثیــر هررویــداد سیاســی -بین
المللــی را بــر روی تولیــد ناخالــص داخلــی،
میــان ســال هــای  ۲۰۱۰تــا  ،۲۰۲۰تبییــن
مینمایــد .چنــان کــه مشــخص اســت بیشــترین
میــزان رشــد در ســال  ۲۰۱۶و پــس از امضــای
برجــام حاصــل شــده اســت .کمتریــن میــزان
رشــد نیــز پــس از خــروج امریــکا و شــدت
گرفتــن تحریــم هــا وقــوع پیــدا کــره اســت.

توصیههای سیاستی :بایدها و نبایدهای حال حاضر

 1تنشزدایـی با کشـورهای مـورد تنازع :بـا توجـه بـه شـرایط پیشآمده
بـرای اقتصـاد کشـور مـا از منظـر پیوسـتگی بـا جهـان ،بـه نظـر میرسـد اولین
گام  -کـه همانـا مهمتریـن آنهاسـت  -بایـد در جهـت رفع تنازعـات بینالمللی
باشـد .در واقـع بـا عملیاتی نمودن این سیاسـت ،اقتصـاد ایران به تدریـج از انزوا
بیـرون آمـده و مطابـق انتظـارات به شـبکههای تجـارت جهانـی میپیوندد.

 2تمرکـز بر عضویـت در سـازمانهای اقتصـادی بینالمللـی :پیشنیاز
عضویـت در ایـن سـازمانها ،حـل منازعـات بینالمللـی میباشـد .عضویـت در
سـازمانهای بینالمللـی بیشـتر  -خصوصـاً سـازمانهای اقتصـادی و تجـاری مثـل
سـازمان تجـارت جهانـی  -بـا پیوند دادن اقتصاد ایـران به زنجیرههای بـزرگ تولید در
سراسـر جهـان کـه شـامل زنجیرههای تولیـدی آمریکای شـمالی ،اروپا و شـرق آسـیا
اسـت؛ میتوانـد زمینـه احیـا و تقویت صـادرات مبتنـی بر تولیـد رقابتـی را به صورت
هرچـه بهتـر و بیشـتر ،پشـتیبانی نماید.

 3تحرک بخشـیدن بـه تولیـدات :تقویـت بخـش تولیـدی کشـور میتواند
زمینهسـاز بسـط مـراودات تجـاری شـده و با توسـعهی صـادرات موجب شـود تا
نـرخ جهانیشـدن بالفعـل 1تجـارت ایـران ،اعـداد بزرگتـری را بـه خـود ببینـد.
البتـه تقویـت بخش تولید کشـور در گام نخسـت مسـتلزم رفع مشـکالت مربوط
1) De Facto Economic Globalization Index.

بـه ایـن بخـش میباشـد .مشـکالتی
نظیـر قدیمـی بـودن تکنولوژیهـای
تولیـد ،صـرف انـرژی بسـیار زیـاد و
بهـرهوری کـم نیـروی کار ،مدیریـت
ناصحیـح و . ...در واقـع اگـر اثـر ایـن
مشـکالت خنثـی شـود یـا تـا حـدی
تقلیـل یابـد ،در آینـدهای نـه چنـدان
دور شـاهد افزایـش سـهم صـادرات
ایـران بـه واسـطهی تولیـد و صـادرات
کاالهایـی بـا پیچیدگـی بـاال (بـه
لحـاظ شـاخص )ECI2و بـه دنبال آن
فاصلهگرفتـن از وابسـتگی صادراتمـان
بـه خامفروشـی خواهیـم بـود و در
نهایـت وضعیت شـاخص جهانیشـدن
تجـارت بالفعلمـان ،بهبـود خواهـد
یا فت .

 4گسـترش مراودات با همسایهها
(به لحـاظ ژئوپولوتیک) :گسـترش

روابـط بـا همسـایهها از ایـن جهـت به
جهانیشـدن اقتصاد مـا کمک میکند
کـه انعقـاد قراردادهای مالـی و تجاری
دو یـا چندجانبـه ،زمینهسـاز رشـد
شـاخصهای بالقـوهی 3جهانیشـدن
تجـاری و مالـی کشـور میشـود .ایـن
عامـل در کنـار تحت تأثیـر قرارگرفتن
شـاخصهای جهانیشـدن اجتماعی و
سیاسـی ،کمـک قابل توجهی به رشـد
شـاخص کلی جهانیشـدن مـا میکند
چـرا کـه مـا بـا همسـایگان خـود بـه
لحـاظ منطقـهای ،فرهنگی و سیاسـی
قرابـت بیشـتری داریم .ایـن نکته حائز
اهمیـت اسـت کـه گسـترش روابط ما
بـا کشـورهای خاورمیانـه ،زمینهسـاز
2) Economic Complexity Index.
3) De Jure Economic Globalization
index.
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گسـترش مـراودات در مقیاسهـای 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
بزرگتـر جهانـی خواهد شـد.
 5پذیـرش امـر و مفهـوم بیشـتر بـه فکـر مصـرف درآمـد هـای نفتی هسـتند تـا سـرمایه گـذاری آن.
«جهانیشـدن» :کشـورهای جهـان  7مقرراتزدایـی از سیاسـتهای تجـاری :وجـود برخـی از مقـررات دسـت
بـه لحـاظ تنـوع در امکانـات خـود ،و پـا گیـر سـبب شـده تـا پیشـرفت جریـان تولیـد در کشـور با کنـدی صـورت گیرد.
ناگزیـر بـه برقـراری ارتبـاط بـا سـایر مقرراتزدایـی در دو بعـد داخلـی و خارجـی قابـل تعریـف اسـت .در بعـد داخلـی،
کشـورها در زمینههـای گوناگـون تصمیمسـازان بایـد بـه ایـن مسـئله توجـه کننـد تـا متقاضیـان بتواننـد بـه راحتـی
میباشـند .فلـذا سیاسـتمداران مـا کسـب و کار مـورد نظـر خـود را راهانـدازی کننـد .از ایـن نظـر مـا بـه لحاظ شـاخص
بایـد رویکـرد خـود را از انزواگزینی به آسـانی راهانـدازی کسـب و کار (، )Doing Businessدر هیـچ یـک از پارامترهـای
تعاملگـرا تغییـر دهنـد .ایـن روابـط آن بـا وضعیـت مناسـبی روبـرو نیسـتیم .مقرراتزدایـی از منظـر خارجـی نیـز دارای
علاوه بـر اینکـه سـبب بهرهبـردن ابعـاد گوناگونـی میباشـد؛ بـرای مثـال بایـد راه ورود سـرمایههای خارجـی را بـرای
کشـورها از مزیتهـای نسـبی یکدیگر سـرمایهگذاران تسـهیل نماییـم ،نه اینکـه کاری کنیم تـا تحرک سـرمایه در کندترین
میشـوند ،باعـث انتفـاع هـر کشـوری حالـت ممکـن صـورت بگیـرد .البتـه در ایـن مـورد نبایـد تأثیـر عواملی همچـون نرخ
تـورم ،ارزش پـول ملـی و  ...نادیـده گرفتـه شـود.
بـه صـورت رایـگان از اثـرات جانبـی
تولید در کشـورهای دیگـر نیز خواهند
شـد؛ بـرای مثـال کشـوری کـه مزیتی
در تولیـد کاالیی ماننـد اتومبیل ندارد،
میتوانـد بـا واردات خطـوط مونتـاژ دهـهی  ۹۰در ایـران بـه دهـه ی از دسـت رفتـهی اقتصـاد معـروف اسـت .از
انتظـار دارا شـدن ایـن صنعـت در طرفـی دولـت هـای غربـی در پـی تقلیل سـهم سـوختهای فسـیلی در مصارف
آینـدهای نـه چنـدان دور به واسـطهی ملتهـای خـود بودنـد و باتوجـه بـه این مسـئله که دارایـی عمدهی ایـران نفت
بـه کارگیـری جدیـد تریـن تکنولوژی 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
هـای وارد شـده را داشـته باشـد.
 6توجـه بـه بهرهبـرداری بهینـه 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
از منابـع طبیعی :ایـران بـه تنهایی
قابـل حصـول نیسـت .تهدیـد هایی نیـز در کمین ایـران بوده کـه از جمله آن ها
 %1از کل منابـع طبیعـی دنیـا را در
احتمـال بـی نیـاز شـدن جهان از نفـت و روی آوردن بـه بهرهبـری از انرژی های
تملـک خـود دارد .ما بـه لحاظ مجموع
تجدیدپذیـر اسـت .کشـور چیـن نیـز بـا دور زدن ایـران از شـبکه ی یکپارچه ی
ذخایـر نفـت و گاز در رتبـهی اول دنیا
راه آهـن بـرای توزیـع کاال (بـا عبور از ایسـتگاه باکـو -آذربایجـان) -از این جهت
قـرار داریـم و از نظـر معـادن ،با تملک
کـه ممکن اسـت ایـران از بزرگ ترین زنجیـره ی توزیع جهـان دور بماند-تهدید
حـدود  68نـوع مـادهی معدنـی در
آفریـن اسـت .فلـذا برای بهـرهوری از فرصـت ها و خنثی سـازی تهدیدهـا ،چاره
میـان  15قـدرت برتـر معدنـی دنیـا
ای جـز رویارویـی بـا جهانـی شـدن اقتصادمـان وجـود نـدارد کـه این اتفـاق در
قـرار گرفتهایـم .کشـور مـا قادر اسـت
گـروی توسـعه ی صـادرات مبتنـی بـر کاالهـای رقابتـی اسـت .برای توسـعه ی
کـه بـا تکیـه بـر ایـن پتانسـیلها،
صنعـت بایـد هرچـه زودتـر و پیـش از نابـودی فرصت هـا وارد عمل شـویم.
کمـاکان بـه خامفروشـی نفـت بپردازد
در نهایت الزم به ذکر اسـت عملیاتی شـدن بسـیاری از سیاسـتهای ارائه شـده
تا زیرسـاختهای الزم برای توسـعهی
در گـروی کاهـش محـدودهی مداخلات دولـت میباشـد کـه متأسـفانه مطابق
تولیـدات را فراهـم آورده و در پـی آن
آمارهـا ،دولـت ایـران بین  ۶۰تـا  ۷۰درصـد در اقتصاد ایران مداخلـه میکند که
بـا کمـک تولیـد کاالهـای رقابتـی ،به
ایـن وضعیـت به هیـچ وجه قابـل قبول نمیباشـد.

جمعبندی:

نیما (امین)

خوان هشتم

ـار
ـهر عشــقِ عط ـ
ـت ش ـ
ـت آزاد از هف ـ
برداش ـ
ـث
ـوان ثالـ
ـدی اخـ
ـتم مهـ
ـوان هشـــــ
و خـ
آهـــان یـــادم اومـــد .داشـــتم
ميگفتـــم .داســـتان خـــوان
هشـــتم رو اآلن براتـــون روایـــت
میکنـــم .مـــن نـــه نویســـندهام
و نـــه مقالهنویـــس .نـــه
دانشـــجوی ایـــن شـــهرم و نـــه
دانشـــجوی ایـــن دانشـــگاه.
قصـــهی مـــن قصـــهی درده.
نـــه مدعـــی شکســـتن شـــاخ
ديـــوان جهـــان و نـــه بیمفهـــو ِم
بیمفهـــوم .فقـــط خواســـتم
بگـــم از هشـــت تـــرم خوابـــگاه
و دانشـــگاه و رفتـــن و اومـــدن.
شـــاید بـــه درد کســـی خـــورد.
شـــاید هـــم کســـی رو ســـرگرم
کـــرد...

طلب

دانشـــگاه شـــروع شـــد بـــا کلـــی
امیـــد و آرزو .تـــرم یـــک همیشـــه
خوبـــه .همهچـــی متفـــاوت.
همهچـــی جدیـــد .انـــگار تـــرم
یـــک یـــه قســـمت جـــدا از کل
زندگـــی مـــن بـــود .اینجـــا
همونجایـــی بـــود کـــه قیـــف
برعکـــس نظـــام آموزشـــی بـــه
قســـمت بـــازش میرســـید.

آدمهـــای جدیـــد ،چالشهـــا
و تجربههـــای جدیـــد .آزادی
مطلـــق...
نـــه صفـــی ،نـــه ناظمـــی و نـــه
دیگـــه انتظـــاری بـــرای رســـیدن
عقربـــهی بـــزرگ ســـاعت بـــه
عـــدد خاصـــی .اگـــه مثـــل
مـــن خوابگاهـــی هـــم باشـــید
کـــه دیگـــه هیچچـــی! هرجـــا
میخواســـتم میرفتـــم و
هـــر ســـاعتی میخواســـتم
میخوابیـــدم .صبـــح تـــا شـــب
میگفتیـــم و میخندیدیـــم.
جای ــی نب ــود ک ــه نرفتهباش ــیم ،از
انـــواع رســـتورانها و فســـتفود
گرفتـــه تـــا گیـــم نـــت .صبـــح
تـــا شـــب ،شـــب تـــا صبـــح بـــا
هماتاقیهـــای خـــوب .روزهـــا
و ماههـــا بهســـرعت بـــرای مـــن
میگذ شـــتن .
تـــرم یـــک تشـــنهی موفقیـــت
بـــودم .تشـــنهی اینکـــه دیگـــه
مجب ــور نب ــودم درس ــی رو بخون ــم
کـــه دوســـت نـــدارم .ایـــن راهـــی
بـــود کـــه خـــودم بـــا دســـتهای
خـــودم انتخـــاب کردهبـــودم.
تشـــنهی معـــدل بـــاال .تشـــنهی

کار کـــردن و درآمـــد داشـــتن.
تشـــنهی علمآمـــوزی و اینکـــه
بـــرم ســـر بقیـــهی کالسهـــا
بشـــینم و هـــر علمـــی رو دوســـت
دارم یـــاد بگیـــرم.
مـــن امیـــد داشـــتم .انـــرژی
داشـــتم .و البتـــه انگیـــزه بـــرای
هـــرکاری.
اولش همیشه خوبه...

معرفت

کمکـــم دوســـتهای جدیـــد
پیــدا کــردم ،ایــن هــم یکــی دیگــه
از خوبیهـــاش بـــود .دوســـتهای
صمیم ــی دروناتاق ــی و بیناتاق ــی.
دوســـتهایی از اقصـــی نقـــاط
کش ــور .از جن ــس مخال ــف .اول ــش
خجالـــت و رودربایســـتیه ولـــی
چقـــدر مگـــه میتونـــه ادامـــهدار
باشــه؟ یــک روز و دو روز؟ یــا یــک
مـــاه و دو مـــاه؟ یـــا یـــک تـــرم و
دو ت ــرم؟ باألخ ــره بع ــد از دو ت ــرم
تمـــوم میشـــه ایـــن حرفهـــا و
داس ــتانها و کل ــی ج ــو دوس ــتانه
شـــکل میگیـــره و احتمـــاالً
ایـــن دوســـتیها کمکـــم بـــه
اکیپهـــا و گروههـــا و درنهایـــت
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بـــه رابطههـــا ختـــم میشـــه.
ای ــن چه ــار ت ــا ب ــا ه ــم ،اون س ــه
تـــا بـــا هـــم .تیمکشـــی میشـــه.
مـــن هـــم مســـتثنی نبـــودم .مـــن
هـــم بـــه عضویـــت یکـــی از ایـــن
گروههـــای دوســـتانهی اجتماعـــی
دراومـــدم .گـــروه خوبـــی هـــم
بودیـــم .ســـرمون بـــه تنمـــون
میارزیـــد .هرچندوقتیکبـــار
و
میریختیـــم
برنامـــه
میرفتیـــم بیـــرون .ولـــی از
طرفـــی هـــم متأســـفانه تضـــاد
دو مفهـــوم خوابـــگاه و اکیـــپ
بـــه مفاهیـــم جدیـــدی مثـــل
غیب ــت و پش ــت س ــر ه ــم ح ــرف
زدن تـــو خوابـــگاه منجـــر شـــد و
انـــگار اگـــر کســـی ایـــن پدیـــده
را بـــکار نمیبـــرد شـــب اتاقـــش
صبـــح نمیشـــد .البتـــه مـــا
هـــم مســـتثنی نبودیـــم .کمکـــم
عمـــق دوســـتیها تـــو گروههـــا
زیـــاد میشـــد و دوســـتیهای
دیگـــه کمرنـــگ.

عشق

عشـــق؛ درســـت نقطـــهای کـــه
همـــه چیـــز بـــرای مـــن تغییـــر
ك ــرد .از جای ــی ش ــروع ش ــد ک ــه
ایـــن دوســـتیها تـــه نداشـــت
و عمقـــش معلـــوم نبـــود .اگـــر
تمـــوم نکنـــی ،تمـــوم نمیشـــه
و همینجـــوری مـــیره جلـــو.
درســـت لحظههایـــی کـــه فکـــر
میکـــردم مـــن حاالحاالهـــا

ســـراغ عشـــق نمـــیرم ،عشـــق
ســـراغ مـــن اومـــد .شـــخصیت و
ظاهـــر دختـــری کـــه دیدهبـــودم
فکـــر مـــنرو زندانـــی خـــودش
کردهبـــود .حســـی داشـــتم کـــه
احتمــاالً اگــر توصیفــش میکــردم،
یـــا کســـی بـــاورش نمیشـــد یـــا
مســـخرهم میکـــرد .نـــه اینکـــه
عشـــق چیـــز بـــدی باشـــه امـــا
ً
اصـــا نمیدونســـتم بایـــد
مـــن
چـــیکار کنـــم .مـــن تـــا قبلـــش
هرکـــی رو عاشـــق میشـــد
مســـخره میکـــردم .حتـــی مـــا
هی ــچ نقطــهی اش ــتراکی ب ــا ه ــم
نداشـــتیم ولـــی انـــگار ذهنـــم
خنثـــی شـــدهبود .بـــه هیچکـــس
نمیتونســـتم بگـــم .حتـــی بـــه
خ ــود ط ــرف .حت ــی ب ــه خان ــواده.
مقاومـــت میکـــردم .آخـــه مـــن
کـــه دوازده ســـال قبلـــش فقـــط
مدرســـه میرفتـــم و درس
میخونـــدم ،از کجـــا بایـــد
میدونســـتم اینجـــور وقتهـــا
بایـــد چـــیکار کنـــم؟
هماتاقیهـــا و بچههـــای
دانشـــگاه بوهایـــی بردهبـــودن و
کار مـــن فقـــط تکذیـــب کـــردن
بـــود .از درس افتـــادم .دیگـــه
هیچچـــی نمیتونســـتم بخونـــم.
معدلـــم همینجـــوری میاومـــد
پاییـــن و مـــن فقـــط بـــه امیـــد
پـــاس کـــردن و مشـــروط نشـــدن
میخونـــدم.
مـــن نمیگفتـــم و میرفتـــم

جلـــو .تـــو دانشـــگاه بـــا هـــم
بودیـــم .اگـــر هـــم نبودیـــم،
داشـــتیم بـــا هـــم َچـــت
میکردیـــم .عقـــل مـــن انـــکار
میکـــرد و دلـــم اصـــرار .یـــه
مقـــدار هـــم عـــذاب وجـــدان.
هرچـــی بیشـــتر میگذشـــت،
بچههـــای دانشـــگاه هـــم بیشـــتر
فشـــار مـــیآوردن و مـــن بیشـــتر
مخالفـــت میکـــردم .همیشـــه
گیـــج بـــودم و خیلیوقتهـــا
از کالفگـــی داغ میکـــردم.
باالخ ــره ی ــه روز تس ــلیم ش ــدم و
بـــه طـــرف گفتـــم .مـــن گفتـــم و
اون ه ــم مش ــکلی نداش ــت .اوک ــی
بـــود .پـــا تـــو مســـیری گذاشـــتم
کـــه میدونســـتم آخـــرش
شکســـته .مدتهـــا طـــول کشـــید
و ماههـــا همدیگـــه رو بـــرای هـــم
مســـتبدانه تغییـــر میدادیـــم.
اولـــش همیشـــه خوبه....انـــگار بـــا
ایـــن کار معلـــوم میشـــد بـــرای
ه ــم مه ــم هس ــتیم .ول ــي وقت ــی
همهچـــی عـــادی شـــد بیشـــتر
حالـــت لجبـــازی و بچگانـــه
بـــه خـــودش گرفـــت .دیگـــه
از دســـت همدیگـــه خســـته
شـــدهبودیم .قضیـــه برعکـــس
شـــدهبود .جـــای اینکـــه
همدیگـــه رو بـــرای هـــم تغییـــر
بدیـــم ،بیشـــتر رو تفاوتهامـــون
تأکیـــد میکردیـــم تـــا بیشـــتر
همدیگـــه رو آزار بدیـــم .هرچـــی
هـــم جلوتـــر میرفتیـــم،

میفهمیدیـــم آینـــدهی مـــا
مثـــل دو خـــط واگـــرا روزبـــهروز
از هـــم دورتـــر میشـــه.
لحظـــهای رســـید کـــه عقـــل مـــا
ب ــر احساس ــات عج ــول م ــا غلب ــه
کـــرد و تصمیـــم گرفتیـــم راه
شروعنشـــده رو بـــرای همیشـــه
تمـــوم کنیـــم.

توحید

ایـــن عشـــق شکســـتخورده
تمومـــی نداشـــت .افســـردگی
پـــس از شکســـت فقـــط یـــه
قســـمت از ایـــن ماجراجویـــی
ب ــود .ای ــن داس ــتان دراماتی ــک ی ــا
شـــاید حتـــی تراژیـــک همهجـــا
صـــدا کردهبـــود .تـــو ورودی و
تـــو خوابـــگاه .دیگـــه چجـــوری
میشـــد ســـر بلنـــد کـــرد؟
اگـــر دســـت ســـام کـــردن دراز
میکـــردم بـــا صـــدای حنجـــره
ســـام مـــیدادن ولـــی صـــدای
چشـــمها حرفهـــای دیگـــهای
ب ــرای گفت ــن داش ــتن .ب ــه نظ ــرم
میرســـید شـــب قبلـــش پشـــت
ســـرم تـــو اتاقشـــون گفتهبـــودن.
فـــراری از جمعیـــت بـــودم .فـــرار
از نگاههـــای ســـنگین .فـــرار از
خجالـــت .صدبـــار دختـــری رو
دیـــدم کـــه روزی بـــدون هـــم
نداشـــتیم و اآلن بـــا هـــر بـــار
دیدنـــش بایـــد وانمـــود میکـــردم
کـــه حتـــی از صـــد تـــا غریبـــه
هـــم غریبهتـــر هســـت .احســـاس

اینکـــه مقصـــر اصلـــی داســـتان
م ــن ب ــودم و دائمــاً بای ــد خ ــودم
رو ســـرزنش میکـــردم.
ترمهایـــی رســـیده بـــود کـــه
مـــن هفتههـــا اســـیر خوابـــگاه
بـــودم و هماتاقیهـــای مـــن
دیرتـــر از مـــن میرســـیدن
و زودتـــر از مـــن میرفتـــن.
تنهایـــی و حرفهایـــی کـــه
تـــو ذهنـــم زمزمـــه میشـــدن.
اشـــتباهاتی کـــه جلـــوی ذهنـــم
بـــودن .فکرهـــا دســـت از ســـرم
برنمیداشـــتن .فکـــر اینکـــه
شـــاید از اول اشـــتباه رفتـــم.
حتـــی دلـــم بـــه رشـــتهی
خـــودم هـــم خـــوش نبـــود.
ً
اصـــا
رشـــتهای کـــه اومـــدم
شـــکل چیـــزی نبـــود کـــه از اول
فکـــرش رو میکـــردم .خیلـــی
خشـــک ،خیلـــی خســـتهکننده
و خیلـــی بـــیروح .ترمهـــای
ً
عمـــا
کوتـــاه و ســـنگینی کـــه
شـــروع و پایانـــش معلـــوم نبـــود.
آزمونهـــای پشتســـرهم کـــه
حتـــی اجـــازه نمـــیدادن بفهمـــم
موض ــوع درس چ ــی هس ــت .ای ــن
چیـــزی نبـــود کـــه میخواســـتم.
ایـــن قیـــف برعکـــس نبـــود.
ً
کامـــا عکـــس کالهبوقـــی بـــود.
از ایـــن کالههـــا کـــه تـــو تولدهـــا
مـــیذارن رو سرشـــون .انـــگار
هرچقـــدر میرفتـــی باالتـــر
تنگتـــر میشـــد .فکرهـــا
دســـت از ســـرم برنمیداشـــتن.

حیرت

یکـــی از ایـــن روزهـــا رفتهبـــودم
ســـوپرمارکت تـــا بـــرای خوابـــگاه
خريـــد كنـــم .بـــرای اولیـــن بـــار
بـــود کـــه در زندگـــیم بهجـــای
نـــگاه بـــه فروشـــنده بـــه پشـــت
ســـر فروشـــنده نـــگاه کـــردم.
ایـــن تنهاییهـــا و فشـــارها...این
فکرهـــا و نگاههـــا .....بـــا خـــودم
گفتـــم :شـــاید تـــو ایـــن روزهـــا
چیـــز بـــدی نباشـــه .شـــاید
کمـــک کنـــه کـــه گذشـــته رو
فرامـــوش کنـــم .میدونســـتم
اگـــر بکشـــم ،بـــه ایـــن زودیهـــا
تمـــوم نمیشـــه .میدونســـتم
اگـــر بکشـــم ،پنهـــان کردنـــش
از خانـــواده بـــه ایـــن راحتیهـــا
نیســت .باألخــره یــا از بــوی بدنــم
معلـــوم میشـــد یـــا پاکتـــش رو
پیـــدا میکـــردن و مچـــم رو
میگرفتـــن .امـــا مـــن کـــه تـــو
ایـــن مـــدت زیـــاد کشـــیدهبودم،
ایـــنهـــم روش .دلو زدم بـــه
دری ــا و ن ــام یکیش ــون رو گفت ــم
و گرفتـــم .نمیخواســـتم کســـی
بفهمـــه .رفتـــم پشـــت خوابـــگاه
و شـــروع کـــردم بـــه کشـــیدن....
ایـــن تنهاییهـــا و فشـــارها...
ایـــن فکرهـــا و نگاههـــا .....انـــگار
همـــهی روزهـــا از جلـــوی چشـــم
م ــن رد ش ــدن .یک ــی از روزه ــای
اول بـــود کـــه اینجـــا دیـــدم
پســـری رو کـــه بـــهزور ســـیگار
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میکشـــید و مـــن بـــا تحقیـــر غریبـــه شـــدهبود .در و دیـــواری درد مســـئولیتهای نپذیرفتـــه.
و تمســـخر نگاهـــش کـــردم .کـــه یـــادآور خاطـــرات بـــد قضاوتهـــا هـــم متفاوتـــه.

روزبـــهروز تعـــداد نخهـــا بیشـــتر
میشـــد و نهتنهـــا چیـــزی
یـــادم نمیرفـــت ،بلکـــه انـــگار
بـــا هـــر بـــار کشـــیدن خاطـــرات
گذشـــته هـــم مـــرور میشـــد در
ذهنـــم .وقتـــی نـــگاه میکـــردم
تـــو آینـــه شـــبیه انســـانهای
اولیـــه شـــدهبودم .بـــه قـــول
معـــروف« :پریشـــانظاهر و
آشـــفتهحال» .حـــاال عالوهبـــر
عشـــق گذشـــته ایـــن هـــم بایـــد
از خانـــواده پنهـــان میشـــد
کـــه نشـــد .پـــدرم عصبـــی شـــد
و مـــادرم ناراحـــت .مـــن بـــا ایـــن
ظاهـــر نرفتهبـــودم کـــه حـــاال
بـــا ایـــن ظاهـــر بخـــوام برگـــردم.
حت ــی خ ــودم ه ــم خ ــودم رو ب ــا
تعجـــب نـــگاه میکـــردم.

فقر و فنا

گذشـــته بودنـــد .دیگـــه چیـــزی
تـــو دانشـــگاه نداشـــتم کـــه دلـــم
بهـــش خـــوش باشـــه .مـــن تـــو
چـــاه عميقـــي افتادهبـــودم.
مـــن بـــا هـــر بـــار ديـــدن دختـــر
موردعالقـــهم ،بـــا هـــر نـــگاه
همدانشـــگاهيها و بـــا هـــر بـــار
زدن يـــك پـــك بـــه ســـيگار از
بيـــن ميرفتـــم.
مــن آدم بــد ایــن داســتان نبــودم.
مـــن فقـــط اشـــتباه کردهبـــودم.
احتم ــاالً گن ــاه م ــن ندونس ــتن ب ــود.
شـــاید چـــون نـــام مـــن امیـــن بـــود
کســـی بـــه خـــودش زحمـــت نـــداد
امیـــن مـــن باشـــه.

شـــاید اینجـــا نقطـــهای هســـت
کـــه مـــن احتمـــاالً بـــه شـــما
بگـــم خـــوش بـــه حالتـــون کـــه
همچیـــن داســـتانهایی رو
تجربـــه نکردیـــد و شـــما بگیـــد
چـــه ماجراجویـــی جذابـــی!
قطعـــاً قـــرار هـــم نیســـت مســـیر
حتمـــی همـــه باشـــه .خیلیهـــا
بـــدون مشـــکل اومـــدن و رفتـــن
و خیلـــی هـــم خـــوش گذشـــت
بهشـــون .خیلیهـــا هـــم اومـــدن
و بعضـــی از ایـــن مشـــکالت رو
ه ــم داش ــتن ک ــه ی ــا ح ــل ش ــد
یـــا بلـــد بـــودن حلـــش کنـــن.
خیلیهـــا هـــم مثـــل مـــن .آدم
بـــا آدم متفاوتـــه.

استغنا

قصـــه بـــه مـــن گفـــت کـــه
میشـــد ...میشـــد دانشـــگاه
شـــهر عشـــق باشـــه نـــه هفـــت
خــوان؛ اگــر فقــط یکــی مــن رو از
قب ــل راهنمای ــی کردهب ــود .فق ــط
اگـــر یکشـــبه از آکواریـــوم بـــه
اقیانـــوس منتقـــل نمیشـــدم.
همــهی ای ــن مش ــکالت فق ــط ب ــا
يـــك مشـــورت ســـاده قابلحـــل
ب ــود .ول ــي كس ــي رو نداش ــتم ی ــا
شـــاید خـــوب نگشـــتم.
وقتـــی کرونـــا شـــروع شـــد،
مجبـــور بـــودم بـــه آغـــوش
خانـــواده برگـــردم .وقـــت
بیشـــتری داشـــتم بـــرای فکـــر
ک ــردن و تصمی ــم گرفت ــن .خ ــودم
رو جمـــع کـــردم و از دانشـــگاه
هـــم انصـــراف دادم .قـــرار نبـــود
بقیـــهی ســـالهای زندگـــی
مـــن تـــاوان تصمیـــم لحظـــهای
اشـــتباه چنـــد ســـال پیـــش مـــن
رو بـــده .بعـــدش هـــم دفترچـــه
پســـت کـــردم و منتظـــرم ببینـــم
خدمـــت مقـــدس ســـربازی کجـــا
میافتـــه .شـــاید ایـــن انتهـــای
همـــون کالهبوقـــیای باشـــه کـــه
میگفتـــم .

دیگـــه ترمهـــای آخـــر
هرچیـــزی بـــرای مـــن معنـــای
خـــودش رو از دســـت دادهبـــود.
ناامیـــد بـــودم .ســـه ســـال از
مهمتریـــن و بهتریـــن ســـالهای
زندگـــیم از بیـــن رفتهبودنـــد.
نابـــود شـــدن بـــا تصمیمهـــای
اشـــتباه پیدرپـــی .ســـالهایی
کـــه دیگـــه برنمیگردنـــد تـــا
خـــوان هشـــتم را مـــن روایـــت
درســـت بـــکار بگیریمشـــون.
رشـــتهای کـــه مـــورد عالقـــهم شـــاید مـــن درد اتفاقهایـــی رو میکنـــم . . .
نبـــود .محیطـــی کـــه بـــرام ک ــه نیفتادن ــد کش ــیدم .ش ــاید ه ــم
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آنهـا ممانعـت کردهانـد .مسـئولین
و رسـانهها نیـز کمتریـن نقـش را در
آگاهـی مـردم نسـبت بـه ایـن بیمـاری
ایفـا میکنند .افـکار عمومـی و مقاومت
جامعـه در برابـر کمـک به بیمـاران ایدز
تـا جایـی پیـش رفـت کـه منجـر بـه
تغییر کاربری بیمارسـتان و پژوهشـکده
مبتالیـان بـه ایـدز در کرمانشـاه شـد.

در بررسـی معضلات اجتماعی همیشـه
بـه نقطـه شـروعی برخـورد خواهیـم
کـرد .پرونـده تزریـق خونآلـوده بـه
بیمـاران هموفیلـی و آلـوده کـردن
بسـیاری از آنهـا و بـه دنبـال آن آلوده
شـدن خانوادههایشـان به بیمـاری نقطه
عطفـی در آگاهـی مردم از ایـن بیماری
بـود .هرچنـد هنـوز هـم از نتایـج آن
پرونـده و احـکام صـادره اطالعات دقیق
و شـفافی در دسـترس نیسـت.
نقش حکمرانی
در آن سـالها تعـدادی از بیمـاران مبتالیـان بـه ایـدز هماننـد دیگـر
هموفیلـی دچار انـزوای اجتماعی شـده شـهروندان از حقوقـی کـه ناشـی از
بودنـد و حتـی پزشـکان از مراقبـت از

انسـانیت و کرامـت ذاتـی انسـان اسـت،
برخـوردار هسـتند .دولتهـا بـرای
حمایـت از حقـوق بنیادیـن ایـن افـراد
بایـد در سـه سـطح اقداماتـی را انجـام
بدهنـد .نخسـت آنکـه دولتهـا بایـد
بـه ایـن حقـوق احتـرام بگذارنـد و خود
بـه طـور مسـتقیم ایـن حقـوق را نقض
نکننـد .دوم آنکـه ایـن حقـوق بایـد
توسـط دولتهـا اعمـال شـود و دولتها
بایـد تمام ظرفیتهـای مناسـب اداری،
مالی ،قضایی و  ...را در اجرای این حقوق
بـه خدمـت بگیرنـد و در آخـر دولتهـا
بایـد از ایـن حقـوق حمایـت و حفاظت
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بکننـد .بـه طوریکـه از نقـض ایـن
حقوق توسـط دیگران جلوگیری بشـود.
تصویـب قوانیـن و مقـررات در حمایـت
از حقـوق بشـر بیمـاران ایـدز و تعییـن
ضمانـت اجـرا بـرای نقضکننـدگان این
حقـوق از اقدامـات دولتها بـرای تحقق
ایـن سـطوح سـهگانه اسـت .توجـه بـه
اسـناد حقـوق بشـری عـام همچـون
اعالمیـه جهانـی حقـوق بشـر و اسـناد
حقوق بشـری خـاص همچون اسـنادی
کـه بـه طـور خـاص و ویـژه بـه موضوع
ایـدز پرداختهانـد توسـط دولتهـا حائز
اهمیـت اسـت.
حکمرانـی بایـد در سـه سـطح ملـی،
منطقـهای و جهانـی در خدمـت
مبتالیـان به ایدز باشـد .در سـطح ملی،
حکومتهـا بایـد اقـدام بـه ارائـه مؤثـر
مراقبتهـای اولیـه و دیگـر خدمـات
اساسـی اجتماعـی ،عـدم تمرکـز قدرت
تصمیمگیـری و منابـع به سـطح محلی،

مشـارکت بخـش خصوصـی بـه عنـوان
یک شـریک در پاسـخ به ایـدز و احترام
بـه حقـوق بشـر و حمایـت از برابـری
جنسـیتی ،تأمیـن هزینههـای داخلـی
کافـی در مـورد پیشـگیری ،درمـان و
مراقبـت از  HIVدر خصـوص بودجـه
ملـی بکنـد.
ایـن الزامـات باید در یـک محیط زنده
و پویـا و در یـک چارچـوب قانونـی که
سیاسـتها را اجرایـی کنـد ،انجـام
شـود .در سـطح منطقـهای ،نیازمنـد
بـه یکپارچگـی ،انسـجام و هماهنگـی
در سیاسـتها و برنامههـای 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 ۱۹۸۰
تحدیـد ایـدز را در میـان چالشهـای
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عمـده توسـعه منطقـه خـود محسـوب
کردنـد و بـر ایجـاد زیرسـاختهایی در
جهـت بهبـود اوضـاع فراگیـری ایـدز
تاکیـد کردند.
در سـطح جهانـی نهادهـای بینالمللـی
بایـد در جهـت آزادسـازی تجـاری و
دسترسـی عادالنـه و مقـرون بـه صرفـه
بـه داروهـای ،ایجـاد جریانهـای مالـی
بینالمللـی از جملـه کمکهـا و کاهش
بدهـی کشـورهای فقیـر بـرای اطمینان
از تأمیـن مالـی کافـی ایـدز ،اعمـال
اسـتانداردهای بینالمللـی حقـوق بشـر
از جملـه حـق ورود بـه آوارگان مثبـت
 HIVاقدامـات ویـژهای انجـام بدهنـد.
سیاسـتگذاران نیـز بایـد توجه داشـته
باشـند کـه تأثیـرات ایـن بیمـاری فراتر
از یـک نسـل بشـری اسـت .هرچنـد که
بـر روی زمـان حاضـر نیز اثـر میگذارد.
دفاتـر مقیـم سـازمان ملـل متحـد در
کشـورها نقـش اصلـی را در پیشـبرد

اسـتراتژیهای مبـارزه بـا ایـدز
ایفـا میکننـد .بهبـود هماهنگـی
حمایتهـای سـازمان ملل در راسـتای
تالشهـای ملـی توسـعه از جملـه این
نقشهـا میباشـد.
نماینـدگان مجلـس بـه عنـوان یکی از
مهمتریـن عناصـر حکمرانـی مطلـوب
میتواننـد در جهـت بهبـود اپیدمـی
ایـدز اقداماتـی را نیز انجـام دهند .چرا
که نـه تنهـا نماینـدگان منتخب مردم
هسـتند ،بلکـه آنهـا رهبرانی هسـتند
کـه جامعـه بـه نقـش و جایـگاه آنهـا
تلاش میکنـد کـه اعتمـاد داشـته
باشـد و آنهـا نیـز تلاش میکنند 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 هزینههای
عمومـی نقـش تعیینکنندهای داشـته
و تأثیـر تخصیـص منابـع مـورد نیـاز
بـرای تضمیـن پیشـرفت در رسـیدگی
بـه ایدز را نیز بررسـی میکنـد .مهمتر
از همـه ،نمایندگان مجلس مسـئولیت
خاصـی را برعهـده دارنـد تـا دیگران را
بـه اقـدام بـه منظـور مقابله بـا ایدز
بـه طـور مؤثر و اخالقـی ترغیب و
تشـویق کنند.

فقــه دربــاره ایــدز
چــه میگویــد؟

در بررسـی فقهـی ایـدز قاعده شـرعی
الضـرر یـزال (ضـرر میبایسـت از بیـن
بـرود) انعکاس مییابـد .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 میشـود .زمانیکـه 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
هـر حـال
ندارد و در

موجـب
قصـا ص
اسـت .انتقـال
عمدی ایدز به جامعه
از صورتهای افسـاد فی
االرض و محاربه اسـت و مشـمول قول
خداونـد و ال تقتلـوا النفـس التـی حرم
اهلل اال بالحـق 1میباشـد.
 )1سوره اسرا آیه ۳۳

کیفـر ایـن جـرم باید با شـدت و ضعف
و میـزان تأثیـر آن در جامعـه همخوانی
داشـته باشـد .اگـر فـردی بـه قصـد
گسـترش ایـن بیماری در جامعه دسـت
بـه ایـن جنایـت بزنـد عمـل او مصـداق
محاربـه و افسـاد فـی االرض اسـت کـه
طبـق آیـه  ۳۳سـوره مائده قتـل ،به دار
آویختـن ،بریـدن دسـت راسـت و پـای
چـپ و درنهایـت تبعیـد از کیفرهای آن
خواهـد بود.
عقـل نیـز اقتضـاء میکنـد کـه کیفـر
و جـرم بـا هم تناسـب داشـته باشـند.
انـس بـن مالـک نقـل میکنـد کـه
پیامبـر از جبرئیـل دربـاره قصـاص
محـارب سـؤال میکنـد .جبرئیـل
میفرمایـد :چنانچـه سـرقت مالـی
بنمایـد و راه را ناامـن کنـد دسـت
وی بـه جهـت سـرقت و پایـش بـه
جهـت ایجـاد ناامنـی قطع میگـردد و
چنانچـه کسـی را بکشـد او را بکـش؛
چنانچـه کسـی را بکشـد و جایـی را
ناامـن کنـد و بـه نوامیس تجـاوز کند،
او را بـه دار بیاویـز! کسـی کـه ترفند و
حیلـهای را در راسـتای قتـل یـا غارت
و یـا هتـک نامـوس بـه کار میبندد،
هرچنـد سلاح نکشـیده باشـد،
عمـل او مصـداق محاربـه اسـت.
کسـی هـم کـه ناقـل ویـروس
اسـت ،بـر همیـن حکـم انطباق
مییابـد .اگـر ناقـل ویـروس قصد
داشـته باشـد کـه شـخص خاصی را
مبتلا 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
بدهـد ولـی بـه مـرگ منجـر نشـود
ناقـل کیفـر تعزیـری میبیند .بـا وفات
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شـخص مـورد سـرایت ورثـه میتوانند عینـک حقوقی را به چشـم
از ناقـل ویـروس دیـه بگیرنـد.
در مـواردی کـه انتقـال ویـروس در بز نیم !

اثـر بیاحتیاطـی و یـا در صـورت
وجـود خطـا رخ بدهـد و منجـر بـه
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
بیاحتیاطـی شـود.
همچنیـن بـا توجـه بـه مفـاد آیـه
 ۹۲سـوره نسـاء بـر ناقلـی کـه عمـدا ً
ویـروس را انتقـال نـداده باشـد ،کفاره
واجـب میشـود و بایـد دو مـاه پیاپـی
روزه بگیـرد و یـا بـه شـصت فقیـر غذا
بدهـد.

ایـدز در نخسـتین ظهور خود نشـانهی
خشـم خداونـد بر گـروه همجنسبازان
تصور میشد و مبتالیان به آن شایسته
چنیـن مجازاتـی محسـوب میشـدند.
امـا آرامآرام بـا توجه به روند افزایشـی
آن مبتالیـان بـه قربانیانـی نگونبخت
تبدیـل شـدند .با توجـه به اینکـه ایدز
از جملـه بیماریهـای واگیـردار و قابل
سـرایت بـه دیگـران اسـت و همچنین
تـا به امـروز درمان مشـخصی برای آن
وجـود نداشـته و مبتالیان بـه ایدز دیر
یـا زود دچـار مرگ خواهند شـد ،ورود
سیاسـتهای کیفـری در ایـن زمینـه
بیـش از پیـش اهمیـت پیـدا میکند.
موافقـان مجـازات چنـد دلیـل را برای
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لـزوم وجود آن برمیشـمارند .نخسـت
آن کـه هـدف از اعمـال مجـازات
آن اسـت کـه ناقـل ویـروس ایـدز
ازواردکردنن آسـیب و ضـرر به دیگران
در طـول دوره حبس ناتوان شـود .دوم
آنکـه مجـازات جنبه اصالحی داشـته
و ممکـن اسـت مجرم در آینده دسـت
از ارتـکاب جـرم بکشـد .سـوم جنبـه
ارعابـی مجـازات اسـت .ارعـاب باعـث
میشـود افـرادی کـه قصـد ارتـکاب
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
میتـوان مثـال نقـض آورد .زندانـی
کـردن مبتالیـان میتوانـد عاملـی
در جهـت گسـترش ویـروس ایـدز بـه
شـمار آیـد .همجنسگرایانـی کـه در

 25سال ایدز
پاتریک چاپِت

زنـدان هسـتند ،بکاربـردن وسـایل
شـخصی مشـترک ،بکاربـردن سـرنگ
آلـوده و  ...میتوانـد باعـث گسـترش
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
داشـته باشـیم ،ارعـاب مجرمیـن در
نوشـیدن مشـروبات الکلـی ،روابـط
جنسـی ،روسـپیگری و ...بـه هیچوجـه
نتوانسـته چنیـن رفتارهایـی را محدود
کنـد و باعـث شـود مجـرم از ارتـکاب
مجـدد آنهـا سـرباز زنـد .در حالیکه
آمـوزش افراد میتوانسـت نقش بسـیار
مهمتـری را نسـبت به جرمانـگاری در
پیشـگیری از وقـوع جـرم ایفـا کنـد.
هزینههایـی کـه برای تعقیـب کیفری،
محاکمـه ،مجـازات و نگهـداری از
مجرمـان صـرف میشـود ،میتواند در
برنامههـای بهتـری همچـون آمـوزش،
انجـام تحقیقـات و پیشـگیری از
بیمـاری ،مـورد کاربـرد قـرار بگیـرد.
علاوه بـر ایـن مـورد شـاکی بایـد دو
موضـوع را اثبـات کنـد؛ نخسـت آنکـه
متهـم واسـطه انتقـال ایـدز بـوده و
دوم آن کـه متهـم آگاهانـه دسـت بـه
چنیـن عملی زده اسـت .اثبـات این دو
موضـوع بسـیار دشـوار خواهـد بـود.
بـا توجـه بـه آنکـه از زمـان انتقـال
ویـروس بـه بـدن تا زمـان بـروز عالئم
و آثـار ابتدایی آن فاصله نسـبتاً زیادی
وجـود دارد ،هرچـه از زمـان ارتـکاب
فعـل مجرمانـه بگـذرد ،اثبـات ادلـه
جـرم نیـز دشـوارتر خواهـد شـد .در
واقـع متهـم بایـد از وضعیـت بیمـاری
خـود ،میزان پیشـرفت آن ،خصوصیات
بـارز ایدز ،مسـری یا غیرمسـری بودن

آن و راههـای انتقـال آن اطالعاتـی
داشـته باشـد؛ پس متهم بایـد مجموعاً
بـا توجـه بـه مـوارد فـوق نسـبت بـه
وضعیـت بیماری خـودآگاه بوده باشـد
و سـپس دچـار ارتـکاب فعـل مجرمانه
شـده اسـت .اثبـات چنیـن امـوری
همیشـه بـه آسـانی نخواهـد بـود.
بـا ایـن حـال بیقانونـی نیـز نمیتواند
راهگشـای کار باشـد .افـراد تـا زمانـی
در روابـط خصوصـی خود آزاد هسـتند
کـه اعمـال و رفتـار آنهـا باعـث
آسـیبزدن به جامعه و دیگران نشـود.
هیچکـس حق نـدارد کارهـای خودش
را وسـیلهای بـرای ضـرر رسـاندن بـه
دیگـری و یـا منافـع عمومـی جامعـه
قـرار دهـد .بـه همیـن خاطـر انتقـال
ایـدز نیـز منحصـر در روابـط جنسـی
غیـر حفاظـت شـده نیسـت و در
مـواردی کـه فـرد بـا اعمالـی از قبیـل
تجـارت فرآوردههـای خونـی آلـوده و
سـرنگهای عفونـی امنیـت بهداشـتی

جامعـه را بـه خطـر میانـدازد ،آنگاه
دیگـر نمیتوانیـم از عـدم کارایـی
مجازاتهـا سـخن بگوییـم.
فقهـای معاصر نیـز در رابطه بـا تعیین
مجـازات اختالف نظر دارنـد .به عنوان
مثـال آیـتاهلل مـکارم شـیرازی معتقد
هسـتند کـه ناقـل ضامـن اسـت؛ ولـی
حکـم قصاص را نـدارد .آیـتاهلل فاضل
لنکرانـی میفرماینـد کـه رضایـت بـه
جنایـت ،مجـوز جـواز آن نمیشـود.
آیـتاهلل اردبیلـی بـاور دارد کـه ناقـل
بیمـاری ضامـن نیسـت ،اگرچـه قابـل
تعزیر اسـت.
در ایـران مجلـس شـورای اسلامی در
سـال  ۱۳۲۰قانونـی را تحـت عنـوان
قانـون (نحوه جلوگیـری از بیماریهای
واگیـردار) بـه تصویـب رسـانده کـه
انتقـال بیماریهـای آمیزشـی را از
طریـق روابـط جنسـی قابـل مجـازات
دانسـته اسـت .هـر چند در ایـن قانون
از ایـدز بـه عنـوان بیمـاری آمیزشـی

42

شماره بیستم  -مهر 1400

ترس حضار دادگاه از مدافع با بیماری ایدز

نخستین پرونده ایدز  26 -اکتبر 1984
مرلین چرچ ،کتابخانه کنگره ایاالت متحده

سـخنی بـه میـان نیامـده امـا میتوان
وحـدت ملاک ایـن قانـون را در بحث
بـکار برد.
آنگونـه کـه به نظـر میرسـد در رویه
قضایـی امـروز ایـران عمـل انتقـال
ایـن بیمـاری طبـق مـاده  ۶۱۰قانـون
مجازات اسلامی و تحت عنوان شـروع
به ارتـکاب قتـل عمدی قابـل مجازات
میباشـد ،زیـرا هنگامـی کـه فـردی
ویـروس ایـدز را از راههـای انتقـال آن
بـه دیگـری منتقـل میکنـد ،در واقـع
تمامـی اعمـال منتهـی بـه پیدایـش
جـرم را انجـام داده اسـت .ولـی نتایـج
این عمـل بالفاصله بعد از آلوده شـدن
قربانـی رخ نمیدهـد و ایـن موضـوع با
انتظـار جانـی متفـاوت اسـت؛ ارادهی
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
میتوانـد بـه وقـوع جرم منجر شـود را
انجـام میدهـد .امـا بـه خاطـر مداخله
عامل غیـرارادی نتیجه مـورد انتظار او
بـه دسـت نمیآیـد.

دنیـــا بـــرای قربانیـــان
بیرحـــم اســـت!

ایـــدز از جملـــه بیماریهایـــی اســـت
کـــه فـــرد را در معـــرض اختـــال
اســـترس پـــس از ضربـــه قـــرار
میدهـــد .بـــرای مبتالیـــان بـــه
ایـــدز دنیـــا بـــه جایگاهـــی ناامـــن،
غیرقابلکنتـــرل و پیشبینـــی
تبدیـــل میشـــود .چنیـــن تجربـــهای

ذهنـــی پیامدهـــای منفـــی جـــدی
بـــرای خـــود فـــرد و اطرافیانـــش را
رقـــم میزنـــد .نتایـــج پژوهشهـــا
نشـــان میدهـــد کـــه احســـاس
خصومـــت در دو گـــروه زنـــان مبتـــا
بـــه ایـــدز کـــه ناشـــی از همســـر و
یـــا ناشـــی از روســـپیگری اســـت
ب ــه ط ــور معن ــاداری باالت ــر از زن ــان
عـــادی اســـت و در ایـــن میـــان
مفهـــوم ننـــگ اجتماعـــی پررنگتـــر
میشـــود .شـــدت نـــگاه منفـــی
اجتماع ــی ب ــه ع ــاوه احس ــاس غ ــم
و ناامیـــدی میتوانـــد منجـــر بـــه
خصومـــت شـــود .بـــه ویـــژه وقتـــی
فـــرد دیگـــران را بـــه نوعـــی در
ابتـــای خـــود بـــه بیمـــاری مقصـــر
میبینـــد .
بررسـیها نشـان میدهد که بسـیاری از
زنـان مبتلا به ایـدز به ویـژه در صورت
مـرگ همسرانشـان تحت پوشـش کمتر
سـازمانهای حمایتی دولتـی قرار دارند
و معمـوالً از طـرف خانوادههایشـان نیـز
طـرد میشـوند .اغلـب کودکانشـان نیز
بـه ایـدز مبتلا میشـوند و مشـکالت
فراوانـی بـرای آنهـا رخ میدهـد .بـه
دلیـل عـدم آگاهـی مـردم از راههـای
انتقـال ایـدز اغلـب ارائـه شـغل بـه این
زنـان بـا مشـکل مواجـه بـوده و آنهـا
مجبـور هسـتند بیمـاری خـود را پنهان
کنند .

در یـک نظرسـنجی ملـی در سـال
 ۲۰۰۲در جنـوب آفریقـا از  ۲۶درصـد
پاسـخدهندگان گزارش شـده اسـت که
حاضـر به اشـتراک یـک وعـده غذایی با
افـراد مبتال بـه ایدز نیسـتند 18 .درصد
تمایلـی بـه خوابیـدن در اتـاق فـرد
مبتلا نداشـتند و  ۶درصـد بـا فـردی

روزجهانی مبارزه با ایدز -کلکته ،هندوستان
اشوک باهومک

کـه میدانسـتند مبتلا اسـت ،مایـل
بـه سـخن گفتـن نبودنـد .عالوه بـر این
نظرسـنجی ملـی انجام شـده در ۲۰۰۵
نشـان میدهـد کـه انـگ و تبعیـض
علیـه مبتالیـان موانـع اصلـی مؤثـر در
پیشـگیری و همچنیـن ارائـه درمـان،
مراقبـت و حمایـت از آنهـا اسـت.
بـا توجه به آنکه ایـدز ارتباط تنگاتنگی
بـا همجنسگرایی ،فحشـا و مـواد مخدر
دارد و بـا ارزشهـای مذهبـی ،اجتماعی
و فرهنگـی بسـیاری از جوامـع در تضاد
اسـت ،معمـوالً افـراد مبتلا ،بـه عنـوان
افـرادی گناهـکار و خاطـی مسـئول
بیمـاری نامشـروع خویـش شـناخته
میشـوند و انـگ و تبعیضـی کـه بـا آن
روبـرو هسـتند پیچیـده میشـود.
نابرابـری اجتماعـی در ایدز موجب فقر
آنـان شـده و بـه تبهـکاری بعضـی از
آنهـا کمـک میکنـد و باعـث کاهش
عـزت نفـس ،از دسـت دادن امیـد و
افزایـش فشـار روانـی آنهـا میشـود.
بیـکاری ،نداشـتن سلامت جسـمانی

و روانـی ،از هـم گسـیختگی خانـواده،
نداشـتن فرصتهـای آموزشـی در
صورت افشـا ،حمایـت قانونـی ناکافی،
اعتیـاد به مـواد مخدر و الـکل ،توانایی
آنهـا را بـرای حـل مسـائل روزانـه
کاهـش داده و هـر گونـه برنامهریـزی
بـرای بقـای آینـده در مبتالیـان کنـار
گذاشـته میشـود .بیماری واگیـر ایدز
نشـان میدهـد کـه چگونـه بیمـاری و
جامعـه روی یکدیگـر تأثیـر میگذارند
و چگونـه عوامـل اجتماعـی باعـث
کنـدی واکنـش درمانـی نسـبت بـه
ایدز شـده اسـت.
برسـاختگرایان اجتماعـی نشـان
میدهنـد کـه آنچـه فـرد در مـورد
ایـدز میدانـد به طـور عمـده برگرفته
از معانـی مرتبـط بـا طبیعـت جنجالی
انتقـال ایـدز و همچنیـن پیوندهای در
ارتباط بـا روسـپیان و مصرفکنندگان
مـواد مخـدر اسـت ،در نتیجـه دانـش
مرتبـط بـا ایـدز بـه طـور اجتماعـی

سـاخته شـده اسـت .برچسـب ،یکـی
از عالئمـی اسـت کـه افـراد را بـه
کلیشهسـازی منفـی سـوق میدهـد و
در چنیـن حالتـی فرد مبتلا از زندگی
اجتماعـی عادی و نقشهـای اجتماعی
معمـول کنـار زده میشـود .اغلـب،
فقـدان اطالعـات دقیـق دربـارهی
ایـدز و سـوءتفاهم در مـورد انتقـال
آن منابـع مشـترک بدنامـی هسـتند.
برچسـبهایی کـه مقولههـای کجروی
را خلـق میکننـد ،بیانگـر سـاختار
قـدرت جامعـه هسـتند.
بررسـی ادبیـات و دانـش موجـود در
مطالعـات اجتماعـی ایدز نشـان میدهد
کـه هیچ فرد ،گـروه یا جمعیـت خاصی
بـه لحـاظ ژنتیکـی اسـتعداد متفـاوت
و قابلیـت باالتـری بـرای ابتلا بـه ایـن
بیمـاری را نـدارد .بلکـه آنچـه کـه آنها
را متفـاوت ،مصـون یـا آسـیبپذیر
میکنـد ،عوامـل سـاختاری اجتماعـی
و مرتبـط بـا اقتصـاد سیاسـی کشـورها
و جمعیتهـا اسـت کـه برخـورد

فعاالن اجتماعی درحال آماده شدن برای روز جهانی مبارزه با ایدز

کلکته  -پیار ادهیکاری

صحیـح بـا آن در واقـع نیازمنـد دانـش
و مداخلـه متناسـب بـا خـود اسـت کـه
شـامل شالودهسـازی و توانمندسـازی
اجتماعـی ،سیاسـی و اقتصـادی میبـا
شد.

تغییر نگرشها

لوین سـه مرحله را بـرای دگرگونی در
نگرشها در نظر گرفته اسـت .نخسـت
انجمـاد زدایـی اسـت .کـورت لویـن
معتقـد اسـت وقتـی کـه نگرشـی در
جامعـه شـکل میگیـرد قاعدتـاً تحـت
تأثیـر چنـد فشـار اسـت .یکدسـت
فشـارهایی هسـتند کـه قصـد دارنـد
نگرشهـا را تغییـر دهنـد و دسـته
دیگـر قصـد دارنـد آن را محکمتـر
جلـوه بدهنـد .هـر نگـرش یـک حالت
حـاد دارد کـه گاه بـه دور خود پوسـته
محکمـی میبنـدد و بـا آن پوسـته
محکـم میخواهـد از خـود محافظـت
بکنـد .یعنـی در برخـورد بـا نخسـتین
نگـرش بایـد پیوسـته آن را شـکافت
و در ایـن مرحلـه بایـد انجمـاد زدایـی
کـرد .مرحلـه دوم جایگزینـی اسـت

رسـانهها بـه سـرعت بـر ذهـن افـراد
تأثیـر میگذارنـد و آن را دگرگـون
میکننـد کـه در ایـن میـدان نبـرد،
رسـانه بـه صـورت یـک قـدرت نسـبتاً
قـوی بقیـه قدرتهایـی کـه بایـد
نگـرش را تغییـر بدهنـد وارد عمـل
میشـود و کار خـود را انجـام میدهـد
یکـی از دشـواریهایی کـه در عمـل
برنامهریـزی کشـورهای جهـان سـوم
بـه ویـژه در ابعـاد تغییـرات فرهنگـی
بـا آن مواجـه میشـویم ،وجود شـکاف
بیـن ایـن دو مرحلـه اسـت .یعنـی
ممکـن اسـت ضربـه نخسـت را خیلی
خـوب وارد بکنیـم و تغییـر نگـرش
جدیـد بـه درسـتی جایگزیـن شـود.
دوبـاره احتمـال برگشـت بـه نگـرش
قبلـی بسـیار خواهـد بـود .در اینجـا
بایـد عملی صـورت بگیرد که بـا تغییر
نگـرش هماهنگـی و تـوازن داشـته
باشـد .اگـر ایـن کار بـه درسـتی انجام
بگیـرد به هـر اندازه که غیرمسـتقیمتر
باشـد ،احتمال موفقیت بیشـتر خواهد
بـود .مرحله سـوم انجماد مجدد اسـت.
نگرشهـا همیشـه حالتـی ارتجاعـی و
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برگشـتپذیر دارنـد پـس بـرای اینکـه
حالـت برگشـتپذیری را کـم کنیـم،
بایـد آن نگـرش بـه وجـود آمـده در
چارچـوب مشـخص قـرار بگیـرد تـا
مجـددا ً به نخسـتین نگرش بـاز نگردد.
در اینجـا نقـش رسـانهها اهمیت پیدا
میکنـد .یکـی از نقشهـای رسـانه
در عرصـه سلامت ایجـاد باورهـا و
اعتقاداتـی اسـت کـه رفتار ما را شـکل
داده و درونـی میشـوند .نقش خانواده
بـه عنـوان پایـگاه اجتماعـی مهـم در
فراینـد جامعهپذیـری 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
بیماریهـا در آمریـکا در سـال ۱۹۹۰
ارائـه کـرد ،یکـی از اجزای هشـتگانه
آمـوزش بهداشـت درگیـر کـردن
والدین ،کارشناسـان بهداشـتی و دیگر
اعضـای جامعه اسـت .ایـن نیـاز کام ً
ال
حس میشـود که خانوادههـا و والدین
بایـد در جلسـات آمـوزش بهداشـت
مربـوط به بیمـاری ایدز شـرکت کنند
و آموزشهـای الزم را فـرا بگیرنـد و
اطالعـات خـود را بـه فرزنـدان منتقل
کننـد .رسـانهها بایـد برچسـبزنی
و تبعیـض بیمـاران مبتلا بـه ایـدز را
بـه چالـش بکشـند و در جهـت اصالح
نگـرش مـردم نسـبت بـه ایـن بیماری
و از بیـن بـردن تابـوی آن در جامعـه
تلاش کنند.

مباحثه دینی
ادوارد فرانکفورد

گفتگو؛

محمد همدانی سنگ نو
پردیس فارابی دانشگاه تهران

مـا هـر روز زمان زیـادی را صرف ارتباط
بـا دیگـران میکنیـم ،گاهـی بـا آنهـا
گـپ میزنیـم ،گاهـی بـر سـر چیـزی
مذاکـره میکنیـم ،گاهـی بر سـر چیزی
جـدل میکنیـم و گاهـی نیـز بـا آنهـا
گفتوگـو میکنیـم و  . ...قطعـاً هریـک
از ایـن گونههـای مکالمـه در جای خود
میتوانـد سـودمند باشـد و هیچیـک
از آنهـا مـورد نکوهـش نیسـت؛ شـاید
گاهـی الزم باشـد بـا شـخص مقابلمان
جـدل کنیـم چـون میخواهیـم در آن
جمـع خـودی نشـان بدهیـم یـا برتری
خـود را در آن بحـث بـه رخ همـگان

 10دقیقه

اما اینبار هوشمندانهتر

بکشـیم ،شـاید حوصلهمـان سـر
رفتهاسـت و میخواهیـم گپوگفتـی
دوسـتانه و بـدون هـدف بـا دوسـتانمان
داشـته باشـیم .هیچیـک از ایـن مـوارد
درخور نکوهش نیسـت و ما هسـتیم که
بایـد تصمیـم بگیریـم در چـه موقعیتی
چـه نـوع مکالمـهای انجـام دهیـم .امـا
اگـر بخواهیم بهجـای اثبـات برتریمان
در جمـع ،بهراسـتی رشـد بکنیـم و از
اطرافیانمـان چیزهایـی یـاد بگیریـم یـا
چیزهایـی بـه آنها یاد بدهیم یا سـنگ
صبورشـان شـویم بایـد بـه گفتوگو رو
بیاوریـم و مهـارت گفتوگـو کـردن را

بیاموزیـم .احتمـاالً تجربـه کردهایـد که
وارد گفتوگـو بـا کسـانی شـدهاید کـه
از مدتهـا قبـل پیشفـرض چنـدان
مثبتـی از آنهـا نداشـتهاید و در طـی
گفتوگـو تصورراتتـان نسـبتبه آنهـا
رفتهرفتـه متعادلتـر شـد و درکشـان
کردیـد و شـاید با خـود گفتیـد :اگر من
هـم جـای او بـودم ،چنیـن میکـردم
یـا چنیـن شـیوهی فکـریای داشـتم.
بیگمـان شـگفتزدهتر خواهیـد شـد
اگـر بنشـینید و بـا یک آدمکـش یا یک
یهـودی یـا یـک روسـپی و  ...همسـخن
شـوید؛ بـا گفتوگـو کـردن اسـت کـه
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ِ
ِرینهارت سِ
پاسشن ِزنمن

همدلـی در جامعـه افزایش پیـدا خواهد
کـرد .امـا آنچه کـه محل بحث ما اسـت
ایـن اسـت کـه مـا بسـیار گفتوگـو را
بهمعنـای درسـت واژه در ارتباطامـان
بـهکار نمیبریـم؛ مـا عمومـاً نـام هریک
از ایـن مکالمـات خـود را گفتوگـو
میگذاریـم ،بحـث و جـدل میکنیـم و
میگوییـم گفتوگـو کردیـم و مذاکـره
میکنیـم و میگوییـم گفتوگـو
کردیـم ،درحالیکـه این نگرش درسـت
نیسـت و گفتوگـو فقـط یکـی از انـواع
مکالمـه اسـت کـه شـرایط ویـژهی
خـودش را دارد و در بسـیاری از مـوارد
ایـن گفتوگـو اسـت کـه راهگشـاتر از
دیگـر انـواع مکالمـه اسـت.
رفتـار مـا نسـبتبه گفتوگـو طـوری
اسـت کـه گویـی مـا از سـایر منابـع

ماننـد کتابهـا و سـایتها و دورههـای
آموزشـی و  ...آمـوزش میبینیـم و در
گفتوگـو تنهـا میخواهیـم خـود را
بـه دیگـران اثبـات کنیـم یـا حداقـل
بـه دیگـران چیزهایـی را بفهمانیـم و
آن هـا را از تاریکـی نادانـی برهانیـم
درحالیکـه گفتوگـو خـود یکـی از
بنیادیتریـن روشهـای یادگیری اسـت
و میـزان درخـور توجهـی از آگاهـی مـا
در طـول زندگـی از گفتوگو بـا دیگران
برآمدهاسـت .بنابرایـن باید بـه گفتوگو
نـه تنهـا بهعنـوان ابـزاری بـرای نمایش
باورهـا ،بلکـه بهعنـوان منبـع آگاهـی
نـگاه کـرد و بـا کوشـش در گسـترش
گفتوگـو ،آگاهـی جمعـی را افزایـش
داد .از دیگـر سـو گرایـش مـا بیشـتر به
ایـن سـو اسـت که با کسـانی همسـخن

شـویم و بـه قـول خودمـون گفتوگـو
کنیـم کـه بـا مـا همنظـر هسـتند
درحالیکـه یکـی ازپیشنیازهـای
گفتوگـو بهمعنـای درسـت واژه ایـن
اسـت کـه طرفیـن گفتوگـو درمـورد
یـک مسـئله اختالفنظر داشـته باشـند
و درپـی یافتـن راهحل برای آن باشـند.
مـا هنگامـی کـه تصمیـم بـه انجـام
یـک گفتوگـوی راسـتین میگیریـم
درحقیقـت چهـار پیشفـرض را
پذیرفتهایـم و بایـد حواسـمان باشـد که
در طـول گفتوگـو نیـز بـه ایـن چهـار
پیشفـرض پایبنـد بمانیـم و در تعارض
بـا آن عمـل نکنیـم ،مصطفـی ملکیـان
در یکـی از سـخنرانیهایش ایـن چهـار
پیشفـرض را اینگونـه معرفـی میکند:

مـورد گفتوگـو بایـد رعایـت کنیـم تا
ناآشکاری حقیقت
گفتوگـوی خوبـی داشـته باشـیم و بـه
یعنـی مـا پذیرفتهایـم کـه حقیقـت
اهـداف آن برسـیم .در ادامـه بـه ذکـر
ً
کاملا بـرای مـا آشـکار نیسـت و پـا به
مهـم تریـن نـکات در ایـن حـوزه مـی
محیـط گفتوگـو گذاشـتهایم کـه بـه
شـاید بتـوان گفـت مهمتریـن الزمـهی
پردازیـم:
ایـن حقیقـت ناآشـکار نزدیـک شـویم.
موفقیـت یـک گفتوگـو خـوب گـوش
 )1ایدههای سودمند تنها در کـردن اسـت .بـرای اینکـه بتوانیـم
احتمال جهل مرکب
خـوب گـوش کنیـم بایـد زمانـی کـه
اگـر مـا احسـاس میکنیـم در مـورد نزد صاحبنظران نیست:
مسـئلهای مطمئن هسـتیم ،باید حداقل مردم عادی نیز با فهم عرفیشان چیزهایی طـرف مقابـل در حال حرف زدن اسـت
احتمـال جهـل مرکـب بدهیـم؛ یعنـی برای آموختن به ما دارند؛ بارها تجربه در سـکوت باشـیم ،بسـیاری از مـا در
احتمـال بدهیم کـه واقعیت آن مسـئله کردهام هنگامی که با افراد میانسالی که ظاهـر سـکوت میکنیـم امـا آنچـه کـه
را نمیدانیـم و حتـی بـه ایـن جهل هم ارتباطی هم با فضای مجازی یا فضای مهمتـر اسـت سـکوت درونـی اسـت.
آکادمیک نداشتند همسخن شدم ،اتفاقـی کـه معمـوالً در گفتوگـو هـا
جاهل هسـتیم.
ً
ا
دقیق
دیدم
ی
م
که
زدند
ی
م
هایی
ف
حر
میافتـد چیسـت؟ هنگامـی کـه طـرف
احتمـــال داناتـــر بــ
ـودن هممفهوم با برخی اصول و قواعد حقوقی مقابـل درحـال حـرف زدن اسـت مـا
است و آنجا بود که آشکار میشد مفاهیم داریـم حرفهـای او را ارزشداوری
طـــرف مقابـــل
ً
بیرون
جامعه
همین
دل
از
ا
دقیق
حقوقی
میکنیـم یـا داریـم نیتخوانـی
مـا گفتوگـو میکنیـم تـا ضعـف
داناییمـان را بـا دانایـی طـرف مقابـل آمدهاست .حتی میشود فراتر از این رفت میکنیـم یـا در حـال پرورانـدن پاسـخ
جبـران کنیـم ،حـال اگـر بـاور داشـته و باور داشت که هر آدمی چیزهایی برای خـود هسـتیم و بیدرنگ بعـد از اینکه
باشـیم کـه طـرف مقابـل آگاهـی فراتـر آموختن به ما دارد که از فرد دیگری جز او درنـگ کوتاهـی کـرد مـا از فرصـت
از مـا نـدارد قطعـاً نبایـد او را بـرای او شاید نتوان آن را آموخت.
بهرهبـرداری کـرده و شـروع میکنیـم
بـه گفتـن حرفهامـان .درحالیکـه در
گفتوگـو گزینـش کنیـم.
نزد
در
حقیقـت
ی
ه
همـ
)2
زمانـی کـه طـرف مقابـل حـرف میزند
اعتقاد به منظرگرایی
بایـد همـهی هموغممـان فهـم سـخن
ما نیسـت:
یعنـی معتقد باشـیم هر سـوژهای وجوه بنابرایـن بایـد کنجـکاو بـود و بایـد طـرف مقابـل باشـد و پـساز پایـان
مختلفـی دارد و بـه هـر وجـه میتـوان بهراسـتی بـه دنبـال آموختـن از دیگـران حرفهایـش تـازه درسـتی و نادرسـتی
از منظرگاههـای متفـاوت نگریسـت ،باشـیم ،ایـن بـه این معناسـت کـه نباید آن را بررسـی کنیم و پاسـخ بدهیم .این
بنابرایـن مـا گفتوگـو میکنیـم هدفمـان از گفتوگـو ایـن باشـد کـه بـه تاملکـردن پیش از پاسـخ دادن بسـیار
تـا بتوانیـم از دیگـر وجـوه و دیگـر دیگـران چیـزی یـاد بدهیم یا دیگـران را کمیـاب اسـت و البتـه درخور سـتایش.
منظرگاههـای آن سـوژه آگاه شـویم .متقاعـد کنیم کـه اشـتباه میکنند .یکی
از پیشفرضهـای گفتوگـو ایـن اسـت  )4فضـای گفتوگـو باید
حـال اگـر ما بـا نظر بـه فوایـد گفتوگو کـه تمـام حقیقـت در نـزد مـا نیسـت و امن باشـد:
تصمیـم بگیریـم کـه بیشازپیـش مـا در جسـتجوی یافتـن آن هسـتیم ،یعنـی طرفیـن گفتوگـو دلآسـوده
گفتوگـو کنیـم و همچنیـن بپذیریـم بنابراین اگر احسـاس میکنید مسـئلهای باشـند کـه داوری نمیشـوند و همچنین
آنچـه را کـه مـا معمـوالً گفتوگـو کـه دربـاره آن گفتوگو میکنیـد بهطور برای بیـان برخی باورهـای خاص پاداش
مینامیـم الزامـاً یک گفتوگـوی واقعی کامـل برایتـان آشـکار شـده اسـت و بـه دریافـت نمیکننـد؛ ناامنـی فضـای
بهحسـاب نمیآیـد ،پرسشـی کـه پیش نتیجـهی قطعی دربـارهی آن رسـیدهاید ،گفتوگـو باعـث مـی شـود طرفیـن
میآیـد ایـن اسـت که چـه نکاتـی را در شـما در حـال انجـام یـک گفتوگـو بـاوری کـه بـه آن باورمند هسـتند ،بیان
نیسـتید.

 )3بـرای فهم سـخن طرف
مقابـل خـوب بـه آنهـا
گـوش کنیم:

گفتگوی گرم
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لویس چارلز مولر

نکننـد یـا عقیـده ای را کـه بـه آن بـاور
ندارنـد را بـرای دریافـت پـاداش بیـان
کننـد .در هـر دوی این حـاالت ،برخورد
اندیشـههای واقعـی طرفیـن و درنتیجـه
گفتوگـو بهمعنـای درسـت واژه شـکل
نگرفتهاسـت .موسسـهی پژوهشـی پیـو
در سـال  2014مطالعـهای انجـام داد
و نتایـج آن را اینگونـه بیـان کـرد:
اگـر مـردم بداننـد دیدگاههایشـان در
شـبکههای اجتماعـی چنـدان پرطرفدار
نیسـت ،احتمـال در میـان گذاشـتن آن
دیدگاههـا در حضـور دیگـران کمتـر
میشـود .بنابرایـن بایـد تـا جـای ممکن
فضـا را برای طـرف مقابلمـان امن کنیم.

 )5همزمـان بـا گفتوگـو
بـه کار دیگـری سـرگرم
نبا شید :

آدمهـا نمیتواننـد دو کار را همزمـان
انجـام دهنـد و اگـر گاهی چنیـن چیزی
را میشـنویم ،در حقیقـت اتفاقـی کـه
میافتـد ایـن اسـت کـه تمرکـز شـخص
پیوسـته میـان دو سـوژه جابهجـا
میشـود نـه این کـه بـر دو کار همزمان
متمرکـز بـوده باشـد .در یـک پژوهـش
در بریتانیـا ،هـر بـار از دو فـرد غریبـه
خواسـتند کـه در یـک اتـاق بنشـینند
و بـا هـم حـرف بزننـد درحالیکـه در
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نیمـی از ایـن مـوارد یـک گوشـی همراه
روی میـز آزمایششـوندگان گذاشـتند و
در نیمـی دیگـر خبـری از تلفـن همـراه
نبـود؛ در نظرسـنجیای کـه پـس از
پایـان گفتوگـو از آزمایششـوندگان
بهعمـل آمـد ،آزمایششـوندگانی کـه
روی میزشـان تلفن همراه وجود داشـت
کیفیـت گفتوگـو را پایینتـر از دسـته
دیگـر ارزیابـی کردنـد و باور داشـتند که
طرف مقابلشـان همدلـی کمتری از خود
نشـان مـیداد.

 )6ادعایـی کـه بـا دلیل
پشـتیبانی نمیشـود هیـچ

مباحثه 2

الینا فلیرووا

ارزشـی ندارد :بـه عبارت
بهتر ،هنگامی کـه ادعایی
میکنیـم حتمـا بایـد
بهدنبـال آن ،بهکمـک
عقایـد ،شـواهد ،تمثیـل
و  ...روشـن سـازیم کـه
طـرف مقابل چـرا باید آن
ادعـا را بپذیـرد:

بـرای نمونـه ،هنگامـی کـه بـاور داریـم
اینکـه سـهماالرث دختـران نصـف
پسـران باشـد عادالنه اسـت ناگزیـر باید
در ادامـه ،دالیـل خود را نیـز بیان کنیم
تـا طـرف مقابـل بتوانـد سـخن مـا را
ارزیابـی کند .همچنیـن اگر طرف مقابل
مـا نیـز ادعای بدون دلیلـی را بیان کرد،
مـا در وهلـهی نخسـت و بدون شـنیدن
دالیلـش نمیتوانیـم بگوییـم ادعایـش تـا خـود را بـا باورهـای بهتـر پیشـرفت
درسـت اسـت یا نادرسـت .هرچند اگر با بخشـیم .
او موافـق هسـتیم ،باید در آغـاز جویای
دالیلش باشـیم .یـک ادعـا بهتنهایی ،نه  )8بــه معناشناســی
ـم ،به
ـنده نکنیـ
ـخن بسـ
شایسـته اسـت و نـه غیرشایسـته ،فقط سـ
زمانـی میتـوان دربـارهی شایسـته و
ناشایسـتبودنش نظـر داد کـه دالیـل کارکردشناســی آن هــم
ـم :ویتگنشــتاین در
توجــ ه کنیـ
آن را بدانیـم.
کتــاب پژوهشهــای فلســفی ایــن
 )7نظـر خـود را نـه بـا مســئله را اینگونــه مطــرح میکنــد
انگیـزهی مـورد پذیـرش کــه :زبــان ماننــد ابــزاری اســت کــه
آن را بــرای بازیهــای گوناگــون
قرارگرفتـن ،بلکـه بـرای
بــهکار میگیریــم (البتــه مــراد او از
سـنجش آن بـه دسـت بــازی« ،نیــت» بــود) بــرای نمونــه ،اگــر
دیگـران ارائه کنیـم :همین شــخصی در رویارویــی بــا نگرانــی مــا
شـیوهی نگـرش کمـک میکنـد کـه میگویــد« :نگــران نبــاش ،همهچیــز
خودمـان را برابـر بـا باورهامـان نبینیـم درســت میشــود» اینطــور نیســت
و اگـر کسـی بـه عقایدمـان نقـدی کــه او بهراســتی بدانــد شــرایط
وارد میکنـد ،برآشـفته نشـویم ،بلکـه درســت میشــود .او در حــال انجــام
سـپاسگزار او باشـیم کـه کمـک کـرده بــازیِ «پیشبینــی بخردانــه برپایــهی

واقعیــات معلــوم» نیســت بلکه ســرگرم
انجــام بازی«واژههــا بهمثابــه ابــزاری
بــرای ایجــاد آرامــش و امنیــت» اســت.
بهطــور کلــی ،دربســیاری از زمانهــا،
مــراد مــا از بیــان یــک جملــه معنــای
ظاهری آن نیســت و کارکــرد آن مدنظر
ماســت ،بنابرایــن در گفتوگوهــا بایــد
بــه کارکــرد جمــات توجــه بیشــتری
داشــت تــا بتــوان بهدرســتی جمــات
طــرف مقابــل را فهــم کــرد.

 )9قلـب را هـم بـه میدان
بیا و ر ید :
پاسـکال میگویـد« :قلـب ادلـهای دارد
کـه خـرد از آن بیخبـر اسـت» بنابراین
کوشـش نکنیـد همهچیـز را منطقـی
پیـش ببریـد .مـا بهخودیخـود بسـیار
تحتتأثیـر عواطـف و احساسـاتمان
هسـتیم حتـی در آن زمانـی کـه فکـر
میکنیـم بسـیار منطقـی در حـال
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بنجامین یوجین فیشل

گفتوگـو کـردن هسـتیم .همچنیـن درحالیکـه ایـن یـک
موضوعات بسـیاری هسـتند کـه منطق
بـه تنهایـی نمیتوانـد در آنها راهگشـا خطـای ذهنـی اسـت:

باشـد بـرای نمونـه گفتوگوهـای
زناشـویی در مـورد حـل یـک مشـکل.
خردمنـدی میگفـت« :پیـشاز اینکـه
بتوانـی رفتـار کسـی را دگرگـون کنـی،
بایـد قلبـش را دگرگـون سـازی».

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

گروهـی از روانشناسـان آزمایشـی
را سـامان دادنـد بـه ایـن گونـه کـه
مجموعهواژگانـی را بـه شـکل ناقـص در
اختیـار آزمایششـوندگان قـرار دادنـد
تـا آنهـا آن واژگان را بـا نخسـتین
حروفـی کـه بـه ذهنشـان میآیـد
کامـل کننـد؛ بـرای نمونـه واژگان “_
_ ”_ _ter” ، “gl_ _” ، boرا بـه
شـرکتکنندگان دادنـد تـا آنهـا ایـن
واژگان را کامـل کننـد .فـردی کـه ایـن
واژگان را اینگونـه کامـل کـرده بـود:

«متنفـر »hater :و «افسـرده»glum :
و «خسـته شـدن »bore :بـاور داشـت
کـه ایـن آزمـون را نمیتـوان بـرای
تحلیـل شـخصیت بـکار بـرد و میگفت
آنچـه کـه بـرای پرکـردن واژگان بـه
ً
کاملا
ذهـن شـرکتکنندگان میآیـد
تصادفـی اسـت و نمیتـوان گمـان بـرد
کـه کسـی که بـه ایـن شـکل واژگان را
کامـل کرده افسـرده اسـت ولـی همین
فـرد در رویارویـی با برگهی پاسـخ یکی
دیگـر از شـرکتکنندگان چنیـن گفت:
«بـه نظرم این دختـر در دوران قاعدگی
اسـت ،همچنیـن حـس میکنـد در
یـک رابطـهی غیرصادقانـه اسـت و »...

بحث

گری ژوزف ژوکیکو

میبینیـد؟ او خـودش را بسـیار پیچیده
در نظـر گرفتـه بـود و بـاور داشـت بـا
چنـد واژه نمیتـوان او را شـناخت امـا
همیـن واژگان را برای شـناخت دیگرانی
کـه به بـاور او سـاده و غیرپیچیده بودند
بـکار برد.

 )11خیلی به تفکر منطقی
خود نبالید و به خطاهای
شناختی خود توجه داشته
باشید و بدانید بسیاری
از عقایدمان بر روی
پیشفرضهای اثباتنشده
تـازه ،تنهـا مسـائلی را کـه میپذیـرد دسـتهبندی ایـن اسـت که مـا زین پس
بنا شدهاست.
در ادامـه برخی از خطاهای شـناختی را
کـه همـواره مرتکـب میشـویم بررسـی
میکنیـم:

و میپسـندد از صافـی میگذرانـد و
چیزهـای دیگـر را دور میریـزد ،ایـن
رویکـرد در دوران پیش از تاریخ بخردانه
بـود ،زیـرا اطالعات تازه نـه امری یقینی
بـود و نـه آزمایششـده بنابرایـن بهتـر
بـود بـه آنهـا توجـه ویـژهای نمیشـد
امـا در دنیـای جدیـد ایـن رویکـرد در
بسـیاری از زمانهـا جلـوی رشـد مـا را
خواهـد گرفـت .بنابرایـن دفعـهی آینده
کـه میخواهیـد بگوییـد مـن همـهی
نظـرات دیگـر را هم شـنیدهام امـا برایم
قانعکننـده نبودنـد ،اندکـی درنگ کنید
و بـه ایـن فکـر کنیـد کـه مانـع بزرگی
بـرای ایـنکار در بدنتـان داشـتهاید و
شـاید این مانع توانسـته باشـد اندکی از
جامعیـت دادههایتـان کاسـته باشـد.

پیشفـرض حقیقـت :ایـن نظریـه
توسـط تیـم لویـن ارائـه شـد ،او بـاور
دارد کـه اینگونـه نیسـت کـه ذهـن
مـا ابتـدا مـدارک را جمع کند و سـپس
نتیجـه بگیـرد ،بلکـه دقیقـاً وارونه عمل
میکنـد ،مـا در آغـاز همهچیـز را بـاور
میکنیـم تـا زمانـی کـه شـکمان بـه
انـدازهای برسـد کـه دیگـر نتوانیـم
رویدادهـا را توجیه کنیـم ،پس از آنکه
بـه ایـن آسـتانه رسـیدیم برمیگردیم و
میبینیـم بهراسـتی بسـیار زودتـر بایـد
بـه مسـئله شـک میکردیـم ،امـا شـک
نکردیـم چون هنـوز به آسـتانهی خارج دسـتهبندی :مغـز مـا از بالتکلیفـی
شـدن از پیشفـرض حقیقـت نرسـیده آزار میبیند بنابراین بسـیار در کوشـش
اسـت کـه بیدرنـگ پـس از برخـورد با
بودیم.
هر چیـزی یکی دو ویژگی بنیادی آن را
پاالیـش اطالعـات :اصـوالً مغـز مـا بیابد و آن را در یکی از دسـتهبندیهای
بهطور غریـزی هنگام دریافـت اطالعات پیشـین جـای دهد و بـه عبارتـی بر آن
برچسـب بزننـد .یکـی از نتایـج ایـن

نمونههایـی را کـه در یـک گـروه قـرار
گرفتهانـد همانطـور که هسـتند ادراک
نمیکنیـم ،بلکـه تفاوتهـای نمونههای
درون یـک گـروه را ناچیـز میشـماریم
و شباهتهاشـان را فراتـر از چیـزی کـه
بهراسـتی هسـت در نظـر میگیریـم و
دربـارهی تفاوتهـا و شـباهتهای بیـن
نمونههـای گروههـای گوناگـون نیـز
خلاف ایـن رویـه را پـی میگیریـم.
حـال تأثیـر ایـن خطـا در گفتوگـو
چیسـت؟ مـا همیـن دسـتهبندیها
را در مـورد نـژاد ،پیشـه ،جنسـیت و
 ...انجـام میدهیـم و درنتیجـه خـود
ً
کاملا بیگانـه بـا کسـانی کـه دارای
را
نـژاد و حرفـه و جنسـیت متفـاوت از
مـا هسـتند میبینیـم و حتـی برپایـهی
خطـای شـناختیای کـه پیشتـر گفته
شـد بهتنـدی برچسـبی بـر هریـک از
آنهـا میزنیـم تا دیگـر برایمان ناآشـنا
و غیرقابلفهـم نباشـند؛ آن فرد مذهبی
است؟(دسـته بنـدی) خـب مذهبیهـا
کـه بهطـور کلـی بـا خـرد رابطـهای
ندارنـد (برچسـب زنی) پس مـن حرفی

مباحثه حکما (ائمه)

ا ،دی مونه

بـا او نـدارم و بـا او گفتوگـو نخواهـم
کر د .
مطالعـهای در سـال  2016در آمریـکا
نشـان داد کـه بیشـتر آمریکایـی هـا
معتقدنـد که کسـانی که با هـم همباور
نیسـتند آنچنـان چهـرهی اهریمنیای
از طـرف مقابـل بـرای خـود میسـازند
کـه یافتـن هرگونـه نقطـهی مشـترک
بیـن آنهـا ناشـدنی میشـود.
دلیلتراشـی :ماتیـو مکدونالـد در
کتـاب مغـز مـا سـناریویی را اینگونـه
مطـرح میکنـد :فـرض کنیـد زنـی در
هنـگام خانهتکانـی در میـان وسـایلش
پرچـم کهنهی کشـورش را پیـدا میکند
و تصمیـم میگیـرد آن را تکهتکـه کنـد
و بـرای پـاک کـردن حمـام آن را بـهکار
گیـرد .واکنـش بسـیاری از مـردم ایـن
خواهـد بـود کـه ایـن کار از نظـر اخالقی
درسـت نیسـت ،امـا اگـر پیشتـر رویـم
و بپرسـیم چـرا از نظـر اخالقـی درسـت
نیسـت؟ خواهنـد گفـت چـون مـورد
پذیـرش تـودهی مـردم نیسـت و این کار
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و خـود را مصـون از اشـتباه ندانیـم دوم
اینکـه بـه دیگـران نیـز حق دهیـم که
اشـتباه کنند و اشتباهشـان را به حساب
سـوءنیت.
ناآگاهیشـان بگذاریـم و نـه
ّ
نکتهی دیگر این اسـت که ما نمیتوانیم
برخـی پیشفرضهـا را ثابتشـده در
نظـر بگیریـم و برپایـهی آنها اسـتدالل
کنیـم و بـه نتایجی برسـیم و بعد مدعی
ً
کاملا منطقی عمـل کردیم
باشـیم کـه
و آسـیبی بـه نتایجمـان وارد نخواهـد
شـد .بنابرایـن بهدنبـال پیشفرضهـای
عقایدتـان
ثابتدرنظرگرفتهشـدهی
برویـد و در اثبـات آن کوشـش کنیـد و
اگـر نتوانسـتید برخـی از آنهـا را اثبات
کنیـد بـه همـان انـدازه نسـبتبه دیگر
باورهـا و نظـرات آسـانگیری و مـدارا
توهیـن بـه پرچـم مقـدس کشـور اسـت .بهخـرج دهیـد.
اگـر ایـن پرسوجـو راپیبگیریـد بـا این  )12بــه گفتوگــوی
مسـئله روبـهرو میشـوید کـه دالیـل
جدیـدی تراشـیده میشـود تـا بـاور خود بیدســتاورد بــا خیــال
ـد :در
ـان دهیـ
ـوده پایـ
را اثبـات کننـد .ایـن همـان مسـئلهی آسـ
موردتاکیـد اسـت؛ مغـز ما در بسـیاری از فرجــام ،اگــر احســاس کردیــد حرفتــان
مـوارد برپایـهی ناخودآگاه و احساسـات و بهخوبــی شــنیده نمیشــود و طــرف
عواطـف و غریـزه تصمیمـی را میگیـرد مقابــل بههیچوجــه قصــد کوتــاه
و سـپس بـرای اثبـات آن دسـت بـه آمــدن از موضــع خــودش را نــدارد
دامـن دلیلتراشـی میشـود .او توضیـح نگــران نباشــید ،خــود گفتوگــو اســت
میدهـد ناحیـهی کوچکـی در قشـر مـخ کــه موضوعیــت دارد و نتایــج مثبتــی را
وجـود دارد بـه نـام ونترومیدیـال کـه بــرای طرفیــن و جامعــه بهبــار خواهــد
هیجانـات جامعهپسـند ماننـد دلسـوزی ،آورد ،از ســوی دیگــر تــا همیــن جــای
مهربانـی ،نگرانـی ،اضطـراب و احسـاس تاریــخ نیــز بســیار پیــش آمــده کــه
گنـاه را در اولویـت باالتـری نسـبتبه شــخص در میانــهی گفتوگــو شــاید
تعقـل و اسـتدالل محـض قـرار میدهـد .بــه خــودش آمــده و گفتــه کــه «آهــا
خطاهـای شـناختی مغز محـدود به این ایــن را راســت میگویــد» ولــی آن را
چنـد نمونـه نیسـت و بسـیار فراتـر از بــه زبــان نیــاورده چــون آدمــی همــاره
ایـن حـرف هاسـت و میتـوان بـه طـور میخواهــد خــود را بــدون کمبــود و
جداگانـه در آن مطالعه داشـت اما هدف باهــوش نشــان دهــد .پــس گفتوگــو
از گفتـن ایـن بحـث در این نوشـتار این را بــه فرجــام برســانید و مدتــی دیگــر
بـود کـه نخسـت بدانیـم خودمـان چـه آن تغییــر را در رفتــارش و اعــام
انـدازه تحتتأثیـر ایـن خطاهـا هسـتیم نظرهــای پســینش مشــاهده کنیــد. ...
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