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اختصاصی حوزه علوم انسانی بی خبری مردم، رگ حیات 
بوروکراسی غیر مسئول و منفعت جو

مــی گفتیــم حقــوق شــهروندی و کرامــت انســانی نیــازی بــه ســند بــی 
هویــت و نامعلومــی بــه نــام منشــور حقــوق شــهروندی نــدارد . بــرای 
کرامــت انســانی یــک ایرانــی ، باید مهار بــه این سیســتم اداری فربهی 
کــه همــه نیرویــش را بــرای حفــظ خــود و قــدرت صاحــب منصبانش 
مــی کنــد . یــک سیســتم اداری کــه در آن انســان هیــچ معنایــی نــدارد ، 
کرامتــش بجــای خــود . گــوش نکردنــد و انشــای علم بهتــر از ثروت 
اســت نوشــتند بــه نام منشــور حقــوق شــهروندی . هیــچ توجــه و اراده 
ای صــرف آن نکردنــد کــه بــه ایــن سیســتم اداری بفهماننــد  . الزامش 

کننــد کــه حداقلــی از آدمیــت ایرانــی را مراعــات کنند . 
آخریــن نمونــه ، نمونــه ای ظاهــراً کوچــک اســت کــه در نهــاد و 
وزارتخانــه ای اتفــاق افتــاده کــه تصادفــاً مرجــع علــم و دانش و دانشــگاه 
انــد . هفتــه هــای متمــادی اســت کــه چندصدهــزار داوطلــب کارشناســی 
ارشــد منتظــر اعــام نتیجــه نهایــی آزمــون دانشــگاه آزادنــد . حداقــل ۴ 
بــار تاریــخ اعــام نتیجــه را عــوض کردنــد . آخریــن بــار هم در ســایت 
وزارت علــوم رســماً گفتنــد دوشــنبه ۲۶ شــهریور اعام می کننــد . این 
روز هم گذشــت و خبری نشــد . جوانان مشــتاق  چندین روز چشمشــان 
بــه نمایشــگر رایانــه کــور شــد و خبــری نشــد و بــا تکلیــف و ملتهــب 
مانــده انــد. نــه در وزارت علــوم و نــه در دانشــگاه آزاد کســی کمتریــن 
مســئولیتی احســاس نمــی کند کــه که راســت بگوید  که پشــت پــرده این 
دســتگاههای فربــه چــه مــی گــذرد . همــه را در بی خبری گذاشــته اند . 

ایــن یعنــی بی مســئولیتی محــض .
در دانشــگاه آزاد چــه مــی گــذرد ؟ در وزارت علــوم چــه مــی گــذرد 
؟ ایــن داوطلبــان بایــد بداننــد بــا سرنوشتشــان چــه مــی شــود یانــه ؟ آیا 
ماجــرای حمایــت وزارتخانه از دانشــگاههای غیرانتفاعــی در رقابت 
بــا دانشــگاه آزاد در میــان اســت ؟ آیــا دانشــگاه آزاد مــی خواهــد خــود 
ــی  ــررات وزارت ــه مق ــن ب ــد و ت ــه بدان ــدا بافت ــۀ ج ــان تافت را همچن
ندهــد ؟ هرچــه هســت ، سرنوشــت جوانهــای امیــدوار بازیچــۀ ایــن 
بوروکراســی شــده اســت . نتجــه هــا باالخــره اعــام مــی شــود ولــی 
مشــکل ایــن بوروکراســی منفعج جــو و پنهانــکار همچنان باقی اســت.

در ایــن بوروکراســی قــدرت طلــب و منفعــت جــو گــردش اطاعــات 
یــک شــوخی اســت . کرامــت انســانی افســانه اســت . منشــور حقــوق 

شــهروندی یــک ســرگرمی خســته کننــده اســت . 
مــردم بــا خبــر کــه باشــند. منافــع صاحــب منصبــان ایــن بوروکراســی 
عظیــم و بــی هنــر بــه خطــر مــی افتــد .  از تخصیــص غیرقانونــی 
ارز بــرای واردات موبایــل تــا ثبــت غیرقانونــی ســفارش خودروهای 
لوکــس در صمــت و صدهــا نمونــه دیگــر کــه در همــه دســتگاههای 
دولتــی ، پشــت دیوارهــا و درهــای بســته زندگــی مردمان را دســتمایه 
ــی خبــری مــردم ، ســرمایه  ــد . ب ــی حــد کــرده ان قــدرت و ثــروت ب

بقــای قدرتمــداران منفعــت طلــب اســت.

کامبیز نوروزی یادداشت

سرآغاز فصل هزار رنگ
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آنچه که امروز گم شــده مجالس عزاداری ماست  نبود پاتوق های اخالقی  
است. 

مجلس عزاداری کجا برویم ؟ این پرسشــی است که در مناسبت ها و ایام 
مذهبی و دینی به خصوص محرم برای بســیاری از مردم به خصوص جوانان 
مطرح است. چرا که وقتی که مردم برای آمد و شد و مراسم عزاداری صرف می 
کنند بابت آن توقع دارند به معرفت دینی و بینش سیاســی و ادب اخالقی آنان 

افزوده شود بسیار مهم است.
زمانی انتقاد می شد که باید  مجالس عزاداری ابا عبداهلل الحسین )ع( ، سیاسی 
باشد  اما این مهم بدلیل نبود پیوست فرهنگی و الزامات رسانه ای و به خصوص 
ضعف نهادهای ذیربط بجایی رسید که اصل فلسفه و حماسه عاشورا و قیام امام 

حســین)ع( به حاشیه رفت و سرگرم مبارزات انتخاباتی و لعن این جریان و آن 
دیگران شدیم ؟!

حاال برخی نگرانند که مجالس عزاداری به ســمت و ســوی سکوالریسم، 
نمایشی شدن و تهی شدن از فضایل اخالقی و معارف دینی میل کند و این هم 
مثل همان رویه قبل نوعی تفریط است که در اثر افراط پیشین حاصل شده است.

در این یادداشت کوتاه در صدد آسیب شناسی مجالس عزاداری، بایسته های 
آن نیستیم.آنچه که امروز گم شــده مجالس عزاداری ماست نبود پاتوق های 

اخالقی است.
پاتوق ها که ادب، اخالق، در کنار معارف دینی و بینش سیاســی درست به 
مخاطبــان خود می داد. بزرگانی چون آیت اهلل مجتبی تهرانی، حق شــناس، 

خوشوقت، حائری شیرازی، مهدوی کنی، مجتهدی، آیت اهلل مرتضی تهرانی، 
شــهید مهدی شاه آبادی ، ... سالیان سال در تهران داشته. و همه نسل ها را از 
آموزه ها و مکارم اخالقی سیراب می کردند. که صد افسوس جای این بزرگان 

خالی است.
در تهران االن به زحمت جلســاتی را می توان سراغ گرفت که امثال شیخ 
حسین انصاریان ، سیدحســین هاشمی نژاد، حجه االسالم ناصر رفیعی، حجه 
االسالم مســعود عالی، علوی تهرانی و معدودی از این دست که جلسات آنان 

ادامه راه استادان و بزرگان قبلی باشند.
ما اگر پاتوق های اخالقی داشــته باشیم در سراسر کشور مردم به خصوص 
جوانان از آن استقبال می کردند و نتیجه آن عمق بخشی و باورپذیری اعتقادات 

دینی و مکارم اخالقی همراه با ادب و سیاست است.
اگــر می خواهیم در دامن افراط و تفریط نیفتیم راه عالج آن ایجاد و تقویت 
چنین محافلی اســت. روحانیون بزرگوار، هیات مذهبی و شیفتگان معارف اهل 
بیت علیهم الســالم در خط مقدم این مســاله هستند . خیلی چشم به اقدامات 
دستگاه های رسمی و نهادهای انقالبی نداشته باشید بعید میدانم کاری از آنها 

برآید. اگر می توانستند در این سالها انجام میدادند .
در ایام محرم از همه خادمان، هیات مذهبی، روحانیون، مداحان و همه دست 
اندرکاران که خیمه امام حسین )ع( را پرفروغ تر برافراشته اند صمیمانه قدردانی 

می نمایم.
شکر خدا را که در پناه حسینیم عالم از این بهتر پناه ندارد.

از افراط تا تفریط در مجالس عزاداری

 به دنبال
 اخالق
 باشیم

دکتر علی دارابی
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جامعه ما تالطمات زیادی را پشــت سر گذاشته است؛ انقالب، هشت سال 
جنگ و... ما تحوالت عمده ملی در جامعه داشتیم که همچنان اثراتشان بر جامعه 
قابل مشاهده است. ضمن اینکه بعد از جنگ نظامی خودمان جامعه را در حالت 

جنگ سرد نگاه داشتیم. مخصوصا در حوزه اقتصاد. 
مهم ترین مشکالت جامعه چیست؟

 1. نبود انسجام اجتماعی
 ۲. نبود مرجع برای جامعه

 ۳. فساد سیستمی
 ۴. منفعت طلبی خودخواهانه و پول پرستی

 ۵. رفتار های اجتماعی ناهنجار مردم 
مشــکالت اجتماعی گاهی خــود را در آمار و اعداد و ارقــام میزان بارش و 
خشکسالی، طالق، اعتیاد، کودک آزاری، افزایش خشونت، پیش فروش نوزادان 
و ... نشان می دهند. گاهی هم با وقوع یک حادثه عینی روان جامعه را جریحه دار 

می کند. اما مهم ترین مشکالت اجتماعی ایران چیست؟ 
در این گزارش در گفتگو با دکتر حسن حسینی جامعه شناس و عضو هیئت 
علمی دانشگاه تهران که مسئولیت های مختلفی را در حوزه آسیب های اجتماعی 
بر عهده داشته است به بررسی مهم ترین مشکالت اجتماعی حال حاضر کشور 

پرداختیم.
نبود انسجام اجتماعی 

در گزارشی که مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برای سال ۹۶ 
منتشــر کرد از نظر نخبگان اجتماعی، سرمایه اجتماعی به عنوان اولین اولویت 
مسائل اجتماعی کشور معرفی شد. شما دلیل نبود انسجام اجتماعی در کشور را 

چه می دانید؟ 
جامعه ما جامعه با ثباتی نیست و تالطمات زیادی را پشت سر گذاشته است؛ 
انقالب، هشــت ســال جنگ و... ما تحوالت عمده ملی در جامعه داشتیم که 
همچنان اثراتشان بر جامعه قابل مشاهده است. ضمن اینکه بعد از جنگ نظامی 
خودمان جامعه را در حالت جنگ سرد نگاه داشتیم. مخصوصا در حوزه اقتصاد. 
اقتصاد مبنای زندگی اســت. وقتی اقتصاد به مشــکل بر می خورد خود به خود 
سایر زمینه ها را تحت تاثیر قرار می دهد. یکی از دالیل اصلی عدم انسجام ملی 
مشکالت اقتصادی به خصوص در ســال های اخیر است. وقتی کشور تحریم 
می شود، کارخانه ها، مزارع و.. می خوابند، تعداد بیکاران باال می رود و بهداشت و 
درمان مردم دچار مشکل می شود. اثرات روانی این اتفاقات در روحیه جامعه اثر 

می گذارد و این اثرات روحی در روابط اجتماعی بین افراد بروز می کند. 
چه تاثیری بر روابط اجتماعی خواهد گذاشت؟ 

در این شرایط جامعه دچار  اگوئیسم می شود؛ نوعی گلیم خود را از آب بیرون 
کشیدن، خود پرستی و دیگران را ندیدن. در این شرایط افراد منافع خود را به هر 
چیزی ترجیح می دهند و سعی می کنند از امکاناتی که در دسترسشان است به 
هر نحوی به نفع خود استفاده کنند. االن چنین شرایطی بر جامعه ما حاکم است. 
اطمینان مردم به قیمت کاال ها کم شده و در روابط اقتصادی با یکدیگر مشکل 
دارنــد. تزلزل و تالطم فکری، انســان ها را در تصمیم گیری بی ثبات می کند 
و آن هــا را دچار زندگی کوتاه مدت می کند. به این خاطر اســت که ما ایرانیان 
انســان های کوتاه مدت شــده ایم. در حالیکه در یک جامعه آرام می توان برای 
یکسال آینده تصمیم گرفت. ریشه اینکه سرمایه اجتماعی در جامعه ما کم شده 
است به همین تالطمات بر می گردد. این تالطمات توجه شهروندان را به همنوع 

خود کمتر کرده اســت. طبیعی است وقتی امکانات محدود شود توجه انسان به 
خودش بیشتر می شود. روانسناســان تجربی در آزمایشی هم چنین مسائلی را 
بررســی کرده اند. مصادیق تجربی هم در جامعه به وفور یافت می شود. وقتی 
مردم دردسترسی به نیاز های روزمره زندگی دچار مشکل باشند و نا امنی فکری 

داشته باشند سرمایه اجتماعی کم می شود. 
شما در ابتدای صحبت هایتان به مساله جنگ اشاره کردید. در حالیکه تجربه 
نشان داده است معموال در شرایط جنگ انسجام اجتماعی باالتر می رود. چرا در 

مشکالت و تحریم اقتصادی اینطور نمی شود؟
 جنگ اقتصادی به عنوان یک از مظاهر جنگ سرد از جنگ نظامی مشکالت 
بیشــتری دارد. جنگ نظامی در عین صدمات فجیعی که دارد، اما همبستگی 
اجتماعــی را باال می بــرد. در جنگ اقتصادی برعکس. انســجام اجتماعی از 

بیــن می رود، چون مردم تدریجا با عواملی رو در رو می شــوند که روند زندگی 
روزمره آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد. جنگ اقتصادی طبل بی صدا اســت. 
در زمان جنگ هم با وجود فشــار های اقتصادی عده ای ســو استفاده می کنند 
و ســرمایه به جیب می زنند. حتی، چون سهمیه بندی موجب می شود مردم به 
حداقل ها دسترسی داشته باشند باز عده ای بازار سیاه تشکیل می دهند. اما چون 
رویارویی مســتقیم و خونریزانه است رفتار مردم تغییر می کند. در جنگ جهانی 
دوم فرانسوی ها حتی ظروف مسی خود را به کارخانه های اسلحه سازی تحویل 

می دادند.
 یعنی امکان فروپاشــی یک کشور تحت فشار های اقتصادی بیش از جنگ 

نظامی است؟ 
بله. مثال عراق حتی پس از ۸ ســال جنگ با ایران هنوز نیرو های منسجمی 

داشــت و به کویت هم حمله کرد. حتی دو جنگ هم رژیم صدام را نابود نکرد، 
اما وقتی تحریم شــد و نفت را در مقابل دارو داد، فروپاشید. برای کشور ما هم 

مخصوصا بعد از تحریم های هسته ای این شرایط دشوار به وجود آمده است. 
ما تجربه یک دفاع هشت ساله در دوران جنگ تحمیلی را داشتیم که عالوه بر 
جنگ نظامی با تحریم اقتصادی هم همراه بود. چرا در آن سال ها مردم مقاومت 

کردند، اما در حال حاضر چنین روحیه جمعی احساس نمی شود؟ 
در هنگام شــروع جنگ ما در یک جامعه انقالبی بودیم. انســجام حاصل از 
انقالب جمعی در جامعه با پتانســیل باالیی همراه بود؛ که حتی با شروع جنگ 
تقویت شد. جنگ نظامی و کشــنده مثل ویروسی می ماند که وقتی وارد بدن 
می شــود همه اندام ها برای مقابله با آن بسیج می شود. اما جنگ اقتصادی نرم 
است و به تدریج صورت می گیرد. چون جنگ اقتصادی نا محسوس است مردم 

روح جمعی پیدا نمی کنند و هر کسی به فکر خودش می افتد.
 این تفاوت صرفا در ذات جنگ و شــرایط جامعه انقالبی وجود دارد یا رفتار 

حکومت هم موثر بود؟ 
توجه داشــته باشــید در طول ۸ ســال جنگ تحمیلی یکی از سالم ترین 
سیستم های اداری، سیاسی و اقتصادی را داشتیم. ولی وقتی جامعه وارد فاز بعد از 

جنگ شد اقتصاد رقابتی به وجود آمد و جامعه با تغییراتی رو به رو شد.

 ۲. نبود مرجع برای جامعه 
به نظر می رســد یکی دیگر از مسائل اجتماعی کشور نبود مرجعی برای هر 
گونه کنش اجتماعی است. تا چندی پیش و بعد از زلزله کرمانشاه گفته می شد 
مثال برخی از سلبریتی ها جانشین مراجع سنتی شده اند، اما چرا مثال کمپین علی 

کریمی هم چندان مورد توجه قرار نگرفت؟ 
چون مردم با تجربه تلخ نابرابری در آمد ها و نوســانات ارزی مواجه شده اند 
حرف هیچ کس را نمی پذیرند. چون اقتصاد کامال واقعی و قابل لمس است. علی 

کریمی که هیچ اگر تمام سلبریتی ها هم پیام بدهند فایده ای ندارد. 
در تاریخ می بینیم مردم کره جنوبی برای مقابله با مشکالت اقتصادی طال های 
خود را تحویل دولت می دهند، اما درخواست سخنگوی دولت کشورمان برای کار 
مشابه از طرف مردم نادیده گرفته می شود. یا حتی در تاریخ خودمان مساله تحریم 
توتون و تنباکو را داشتیم که حتی عده ای از دربار هم به آن می پیوندند. آیا دیگر 

چنین قدرتی در جامعه ما وجود ندارد؟
 در جامعه ما الگو های ارزشــی و هنجار های مترتب بر الگو های ارزشی دین 
بوده است. دین برای خودش مراجعی داشته است؛ مراجع حوزوی، روحانیون و 
دانشگاهیان. نابودی یا ضعف این مراجع توزیع کننده ارزش ها یکی از اتفاقاتی 
اســت که دامن گیر جامعه امروز ما شده است. الگوی فکری جامعه نسبت به 
مراجع تاثیرگذار که در طی ســده ها به وجود آمده بود سست شده است. علت 
این دین گریزی و مرجع گریزی جامعه به دو عامل مربوط می شود. اول حضور 
روحانیــون در حکومت: وقتی ظلم، اجحاف یا هر موضعی توســط در حکومت 
به وجود می آید خود به خود ارزش مرجعیت این طبقه سســت می شــود. مورد 
دوم اختالف بین خود روحانیون و همچنین بین روحانیت و دانشگاهیان است. 
بعــد از انقالب بین خود روحانیون اختالف به وجود آمده اســت. از طرفی بین 
دانشــگاهیان و روحانیت هم اختالفاتی به وجود آمده است. در این بین یا مردم 
نسبت به روحانیون بی تفاوت می شوند یا نهایتا به سبک جنگ های حیدری- 
نعمتی طرفدار یکی از جناح ها می شوند. نهایتا نتیجه این است که نقش مرجعیت 

مهم ترین مشکالت جامعه ایران چیست؟ 
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روحانیون در انسجام ارزشی و اخالقی جامعه از دست می رود. 
در جوامع غربی هم مدت هاست مرجعیت کلیسا زیر سوال رفته است. آیا در 

جوامع غربی هم مرجعی وجود ندارد؟ 
ببینید در کشــور ما وقتی بین مراجع سنتی چندگانگی به وجود آمد مراجع 
جدیدی تربیت نشد. در جامعه مسیحی، کلیسا مورد شک واقع شد و حضورش 

در همه مسائل مورد
حمله قرار گرفت. اما همزمان جامعه فیلسوف اخالق و دانمشند تربیت کرد. در 
کنار ضعف اخالق کلیسایی جامعه غربی، قدرت اندیشه اخالق فلسفی و اجتماعی 

داشتیم. اما ما جایگزینی نداشتیم.

 ۳. فساد سیستمی
 در گزارش آینده پژوهی ایران فســاد سیستمی به عنوان مهم ترین مشکل 
جامعه نام برده شد. در کجای روابط اجتماعی می توان تاثیرات این فساد را دید؟ 
فســاد سیستمی در جامعه ما فقط مالی نیســت. در تمام روابط این فساد را 
می بینید. هر کجا روابط به جای ضوابط قرار بگیرد فساد به وجود می آید. نسل 
مسئولین کشور ۴۰ سال اســت در یک دایره بسته نهایتا ۲۰۰۰ نفری در حال 
گردش اســت. این چرخاندن مدیران قبلی تحقیر نســل های بعدی است. این 
چرخش افراد در احزاب غربی هم وجود دارد، اما احزاب با نقد همدیگر اصالحات 
تدریجی و مداومی در سیســتم ها به وجود آورده اند. از طرف دیگر هرقدر روابط 
اداری از صورت رســمی خودش خارج شود و به صورت خانوادگی دربیاید، آن 
سیستم حتما دچار فساد می شود. وقتی حکومت خانوادگی شد همه نسبت به هم 
کوتاه می آیند و در کیک قدرت سهیم می شوند. حاال ی مقدار دست اصولگرا و 
یک مقدار کمتری دست اصالحطلب. در چنین شرایطی مردم فقط ناظر نیستند. 
وقتی این پدیده ها را می بینند بی اعتمادی اولین موردی است که به وجود می آید. 
بی اعتمادی مردم در عمومیت نســبت به حاکمان جامعه و همچنین در روابط 
با افراد دیگر. یکی از دالیل مشکالت اجتماعی ما ضعف اخالقی جامعه است؛ 
که آنهم ناشــی از همان فساد سیستمی است. در جامعه ای که ضعف اخالقی- 
ارزشی و نظام گسیختگی هنجاری داریم دچار مشکالت خرد )مثل اختالفات 
زن و شوهر، فرد با محله و...( تا مشکالت کالن )مثل رابطه مردم با حکومت( 
می شویم. نظام پزشکی و درمانی ما نمونه بارز تاثیر فساد سیستمی بر اخالق یک 
طبقه است. نظام پزشــکی و درمانی ما بسیار سودخواهانه است. در کشور های 
دیگر پزشــکان و جراحان مردم را سرکیسه نمی کنند و جان انسان ها برایشان 
ارزش دارد. اما در نظام پزشــکی و درمانی ما پول معیار همه چیز اســت. فقط 
کسی که پول دارد می تواند درمان شود. یعنی ما دید انسانی را از دست داده ایم. 
نظام های پزشکی از همان سوگند بقراط یکی از عالم ترین نظام خدماتی انسانی 
بود است. اما در مملکت ما پزشکان تنها به فکر سود هستند و حتی بساز بفروش 

می شــوند. وقتی در سطوح باالی تحصیلی چنین وضعی حاکم است طبیعتا در 
طبقات پایین تر هم با نوعی فساد مواجه هستیم. حکومت به عنوان نماینده جامعه 
وظیفه دارد حداقل نیاز های حیاتی، پایه ای زیستی و زیست اجتماعی ما را فراهم 
کند. تهیه مســکن، تغذیه، بهداشت، درمان، آموزش، شغل و ... از وظایف اولیه 
تمام دولت های امروزی است. اما در حال حاضر در کشور یک میلیون دستفروش 

داریم. عدم تامین نیار های اولیه فساد را در طبقات پایین هم ترویج می کند.

 ۴. منفعت طلبی خودخواهانه و پول پرستی
 یکی از مواردی که به آن اشاره کردید توجه بسیار زیاد به پول و سودطلبی در 
جامعه پزشکی است. این انتقاد در مورد سایر مشاغل و کلیت اجتماع هم مطرح 

می شود. چرا دید مردم نسبت به پول تغییر کرده است؟ 
به هر حال پول همیشه یک ارزش بوده است، اما اینکه به مفهوم اجتماعی پول 
به یک ارزش تبدیل شده است به نا امنی فکری مردم در جامعه مربوط می شود. 
مثال در جامعه فرانسه مواد خوراکی، اجاره مسکن، بهداشت و ضرورت های حیاتی 
به راحتی تامین می شود. تورم کاال و ... خیلی نا محسوس است. از ده سال پیش 
تا االن قیمتها انقدر رشد نکرده که موجب نگرانی فکری مردم شود. اما در ایران 
تجربه ذهنی ما از اقتصاد مخدوش اســت. همه مــا نگران کاهش ارزش پول 
هســتیم و در مورد خرید کاال دائما درگیری فکری داریم. مثال با اینکه حقوق 
ما ثابت است، اما از دی ماه گذشته تا کنون ارزش در آمد ما در خوشبینانه ترین 
حالت ۳۵ درصد کم شده است. این اتفاق ده یا پنج سال پیش هم افتاده است. 

وقتی این اتفاقات بصورت متناوب تکرار می شود کم کم فکر افراد جامعه کوتاه 
مدت می شود. مثال فقط می خواهند هر طور شده یک آپارتمان بخرند در حالیکه 
اگر اجاره خانه ســالی ۳ درصد زیاد می شد کسی به فکر خانه خریدن نمی افتاد. 
چون جامعه در حوزه اقتصادی ناامن و بی ثبات است پول در بین ایرانی ها ارزش 
شــده. همین االن در فرانسه فقط یک دوره شش ماهه شرایطی که در جامعه 
ما بوده اتفاق بیافتد مطمئن باشــید مغازه ها را غارت می کنند. فرانسوی ها با ما 
فرقی ندارند، تفاوت هایی که در جامعه دیده می شود بخاطر ناامنی فکری جامعه 
ماست. ما هنوز انسان های شریفی هستیم که با وجود این همه تالطم و نوسان 
دوره ای همه کیف قاپ و قاچاقچی نشده ایم! عده ای برای حداقل نیازهایشان 
برنامه ریزی می کنند وقتی آن هم به دســت نمی آید دست به خالف می زنند. 
نمی توانیم با دیدن این تخلفات بگوییم این آسیب اجتماعی است. این مشکل 
ناشی از مشلکالت کل نطام اجتماعی کلی است که این مشکالت خردتر را به 
وجود آورده است. مردم در جامعه نا امن به این مفهوم همواره دنبال درامد جانبی 
هستند. این افتخار نیست که مثال کارمند مسافر کشی هم بکند. این فرد دیگر 
انرژی انجام کار اصلی را ندارد و مشکالت این مساله در خانواده او بروز خواهد 

کرد.

 ۵. رفتار های اجتماعی ناهنجار مردم
 شــما به ویژگی مثبت مردم ایران اشاره کردید که با وجود شرایط متالطم 
اقتصادی و تجربه های ذهنی نامناســب هنوز بســیاری از هنجار ها را رعایت 

می کنند. از طرفی انتقاداتی به مردم وارد می شــود کــه مثال روی زمین زباله 
می ریزند یا قوانین رانندگی را رعایت نمی کنند. آیا این مورد هم جزو مشکالت 

جامعه ایران به حساب می آید؟ 
این مساله دو بعد دارد. در درجه اول فرهنگی است. ما از جامعه روستایی بدون 
اینکه قواعد صنعتی شدن را طی کرده باشیم یکباره به جامعه شهری تبدیل شده 
ایم. نظم از قواعد اصلی صنعتی شدن است. در محیط آکادمیک، علمی، آموزشی، 
کارخانه و... نظم و انضباط حرف اصلی را می زند. اما ذات زندگی روســتایی بی 
نظم است. در روستا محل عبور انسان، حیوان و .. یکی است. ما هنوز به مفهوم 
کلی جامعه زیست نشده ایم و در شهر مانند همان روستا زندگی می کنیم. بخش 
زیادی از جمعیت ۸۰ میلیونی ما "مونتالیته" یا ذهنیت ســبک زندگی روستایی 
دارند و شهر برایشان یک روستای آسفالت شده است. مثال موتور سیکلت از پیاده 
رو رد می شــود و بوق می زند که عابر پیاده کنار برود. خودرو در پیاده رو پارک 
می کنــد و... همه این ها برمی گردد به روندی که جوامع غربی طی کرده اند و 

ما طی نکرده ایم. 
بعد دوم نبود نظارت اجتماعی قوی در کشور ماست. در جوامعه صنعتی نظام 
کنتــرل اجتماعی کارآمد وجود دارد. نظام کنترل اجتماعی در هر جامعه ای اول 
از همه پلیس است؛ و برای اینکه قوی باشد باید مشروعیت داشته باشد. وقتی 
مشروعیت بخش های مختلف حکومت از بین رفته باشد اولین جایی که برخورد 
مردم را به صورت صریحی با حکومت می بینیم مقابله با نیرو های مهار اجتماعی 
اســت. پلیس وظیفه دارد هنجار های قانونــی را اجرا کند. فقط در صورتی این 
هنجار های پلیس مورد قبول واقع می شود که خودش هنجار ها را رعایت کند و 
خود سازمان باید پاک ترین سازمان باشد. وقتی رشوه خواری و فساد در سیستم 
کنترل اجتماعی وارد شــود مردم هــم از زیر نظارت اجتماعی فرار می کنند. به 
میزانی که سازمان های کنترل اجتماعی ناپاک شوند، جامعه به آن ها بی اعتنایی 

خواهد کرد.
 مســاله اولی که گفتید به روند مدرن شــدن کشور بر می گردد که احتماال 
االن برای اصالح آن کاری نمی توان کرد. مورد دوم هم به مسائل حکومتی بر 
می گردد. آیا مردم در این بین هیچ نقشی برای اصلالح ساختار های اجتماعی و 

فرهنگی جامعه خود ندارند؟ 
تنها نقشی که مردم ما در مسائل اجتماعی پیدا می کنند انتخابات است؛ که در 
همین زمینه هم تجربیات تاریخی خوبی ندارند. مثال در شورای شهر یزد سپنتا 
نیکنام انتخاب می شود بعد با ســاز و کار قانونی از شورای شهر بیرون گذاشته 

می شود.
 مردم وقتی می بینند کســی که به صــورت قانونی انتخاب کرده اند هم در 
مســئولیت نمی ماند از انتخابات ناامید می شوند. با این کار همین حداقل نقش 

مردم هم سلب خواهد شد.
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اگرچه هر وسیله ای که به اینترنت متصل است، می تواند هک شود، اما موارد 
متعددی وجود دارد که می توانید برای محافظت از داده های خود انجام دهید.

اگرچه از لحاظ فنی، هرچه که به اینترنت متصل باشــد قابلیت هک شدن 
دارد، اما نکاتی وجود دارد که ریسک سرقت اطالعات شما را کاهش می دهد. از 
جمله اینکه به ای میل هایی که برایتان ارسال می شود، مشکوک باشید، آدرس 
لینک های ارســالی را چک کنید، تا زمانی که مطمئن نشدید فایل های پیوست 
را بــاز نکنید، رمزهای عبور قوی انتخاب کنید و اطالعات شــخصی تان را در 

وای فای های عمومی به اشتراک نگذارید.

به ایمیل ها مشکوک باشید
بســیاری از حمالت ســایبری از طریق ای میل های مخرب ساده راه اندازی 
می شــوند. ای میل یک پلت فرم ارتباطی فوق العاده است، زیرا شما می توانید هر 
چیزی را برای هر کســی ارســال کنید، اما این بدان معناست که می تواند یک 
خطر امنیتی بزرگ هم باشــد. برای مثال در حمالت فیشینگ برای قربانیان، 
ای میل های بی خطری ارســال می شود که قربانیان را به وب سایت های جعلی 
هدایت کرده و از آن ها درخواست می شود اطالعات شخصی خود را به روز کنند.

بهترین راه برای جلوگیری از کالهبرداری )داده، پول و غیره ...( در ای میل های 
جعلی این است که مطمئن شوید فرستنده کیست. آدرس ای میل خود را بررسی 
کنید تا ببینید آیا با وب ســایت مورد نظرتان مطابقت دارد یا خیر. برای اطمینان 

بیش تر، می توانید آدرس IP فرستنده را نیز بررسی کنید.
بر اســاس اطالعات ســایت پلیس فتا، شــما می توانید این کار را با یافتن 
منبــع اطالعات ای میل انجام دهید و به دنبال آدرس IP که تحت این فرمان 
است”Received: from.”   باشید. سپس می توانید آی پی مورد نظر را در 

گوگل شناسایی کنید.

آدرس پیوند )لینک( را چک کنید
عموما پیام های ناشناخته حاوی لینک به سایت های ناشناخته هستند. گشت و 
گذار به یک وب سایت ناشناخته و مرموز می تواند پیامدهای ناخواسته ای را به بار آورد. 
برای مثال صفحات آن بگونه ای طراحی می شود که می تواند به راحتی شما را در دام 
فیشینگ بیندازد. ظاهری قابل اعتماد و سالم، ممکن است ناامن یا آلوده به نرم افزارهای 
مخرب باشد!اگر وسوسه شدید روی یکی از این لینک ها کلیک کنید، بهتر است بدانید 
این دقیقا همان جایی است که شما را به دام می اندازند. بهترین راه این است که محل 

لینک را به یک مرورگر جدید کپی کرده و جایگذاری کنید تا سایت چهره خودش را 
آشکار کند. اگر این یک لینک کوتاه باشد، می توانید، قبل از آنکه روی آن کلیک کنید، 
 از ابزارهایی مانند URL X-ray استفاده کنید تا مقصد واقعی آن را تشخیص دهید.

همچنین سایت های رمزگذاری شده یکی از امن ترین وب سایت ها هستند که می توانید 
از آن ها بازدید کنید. زمانی که عالمت HTTPS   یا نماد قفل را در آدرس سایت و 

مرورگر خود مشاهده کردید، متوجه می شوید این سایت ها ایمن هستند.

هرگز پیوست ها را باز نکنید )مگر اینکه واقعا مطمئن باشید(
یک قانون خوب این است که هرگز فایل های پیوست )الصاق شده( را تا زمانی 
که کامال از صحت آن مطمئن نشــده اید، باز نکنید. چراکه یکی از ســاده ترین 
 ایده ی هکرها برای بارگیری کدهای مخرب در رایانه های قربانی، ارسال ای میل 

با فایل های حاوی ویروس است.
یک راه که مکررا شرکت ها از آن طریق هک می شوند این است که کارمندان 
بدون هیچ مالحظه ای فایل های مخرب را دریافت )دانلود( می کنند و کل شبکه 
را مورد نفوذ قرار می دهند، در حالی که خود خبر ندارند! خطرناک ترین نوع این 

فایل ها با پسوند PDFs، Word و .EXEs هستند.

از تایید هویت دومرحله ای استفاده کنید
همان طور که شرکت های بزرگ تر هک می شوند، احتمال این که رمز عبور 
شما لو برود نیز وجود دارد. هنگامی که هکرها رمزهای عبور را دریافت می کنند، 
سعی می کنند به حساب های شخصی و داده هایی که به سرقت برده اند دسترسی 
پیدا کنند. با فعال کردن احراز هویت دوعاملی )تایید هویت دو مرحله ای(، کاربران 
نه تنها باید یک رمز عبور را وارد کنند، بلکه همچنین باید با یک مورد دیگر مانند 

کد ارسال شده به تلفن همراه هویت خود را تایید کنند. این روش راه خوبی برای 
جلوگیری از مهاجمانی است که رمزهای عبور را دزدیده اند. از این رو شرکت های 

زیادی از این روش و قابلیت فنی استفاده می کنند. 
برای مثال، در نرم افزار Slack، یک بار تایید هویت دومرحله ای را ایجاد کرد 
و آن را تا زمانی که به نقض اطالعات اخیر اختصاص داشت، ادامه داد. این بدان 
معناســت که درصورتی که هکرها اطالعات کاربرانSlack  را سرقت کنند، 
هکرها احتماال همچنان قادر به ورود به حساب کاربری نخواهند بود، مگر اینکه 
بقیه موارد شخصی تایید هویت مانند شماره تلفن را نیز داشته باشند. اگر احراز 
هویت دوعاملی گزینه ای برای تنظیمات حریم خصوصی حساب هایتان باشد، 

عاقالنه است که آن را انتخاب کنید.

از کلمه عبور پیشرفته استفاده کنید
این موضوع در حالی نادیده گرفته شــده که واضح ترین نکته است. از یک 
رمز عبور قوی شامل حروف بزرگ، حروف کوچک، اعداد، عالئم نقطه گذاری و 
کلمات شکسته و نامفهوم استفاده کنید. رمز عبور را از اطالعات شخصی خود 
مانند سال تولد، کد پرسنلی و غیره انتخاب نکنید و آن را در جایی ذخیره نکنید.

از همه مهم تر اینکه از رمز عبور یکسان برای چندین حساب استفاده نکنید. 
برخی از ابزارهای عالی مانند LastPass و 1Password  وجود دارند 
که گذرواژه ها را ایمن ذخیره می کنند. همچنین، تغییر رمزهای عبور به خصوص 

برای حساب های آسیب پذیر مانند ای میل و حساب بانکی ضروری است.

مراقب ابر باشید
در اینجا یک قاعده مطرح می شــود. اگر شما می خواهید مردم به اطالعات 

شما دسترسی نداشته باشند، پس آن را به اشتراک نگذارید. این موضوع شامل 
ذخیره سازی ابری هم می شود. مهم نیست که شرکت ها چقدر بگویند پلت فرم شان 
امن است، شما باید در نظر داشته باشید که اطالعات تان را به شخص دیگری 
منتقل می کنید. بســیاری از کارشناسان حفظ حریم خصوصی معتقدند که هر 
چیزی که شما در اینترنت قرار می دهید، احتمال دارد که بصورت آنالین منتشر 
شود.آیا این بدان معنی است که شما نباید چیزی را در سرویس های ابری ذخیره 
کنید؟ نه لزوما، فقط به این معنی است که شما از فایل های خود مطلع باشید و 
بدانید که شــیوه ارائه دهندگان در ذخیره سازی ابری شما چیست. عالوه بر این، 
مطمئن شوید که اگر فایل های خود را برروی کامپیوتر یا گوشی هوشمند خود 

حذف  می کنید، آن ها در هر پشتیبان گیری ابری شما نیز حذف  شوند.

اطالعات شخصی را در وای فای عمومی به اشتراک نگذارید
درباره خرید بلیت هواپیما یا چک کردن حساب بانکی خود فکر می کنید، در 
حالی که در کافی شاپ نشسته اید؟ شاید بخواهید تجدیدنظری درباره این موضوع 

داشته باشید؛ زیرا هیچ خبری از امن بودن ارتباطات ندارید.
همین موضوع برای مکان هایی ماننــد هتل ها و مراکز کنفرانس نیز وجود 
دارد. محققان امنیتی یک آسیب پذیری را کشف کردند که ترافیک وای فای را در 
برخی از بزرگترین هتل های جهان که آسیب پذیر بودند، مورد حمله قرار داد. هیچ 
راهی برای یک فرد وجود ندارد که بداند این اتفاق رخ داده است یا نه، بنابراین 
بهتر است که دارای فکر سلیم باشید و بدانید کجا مشغول گشت و گذار در فضای 
مجازی هستید. اما در آخر پیشنهاد می شود که به این وای فای های محلی و باز 
که به آنها اطمینان ندارید، متصل نشوید یا اگر شدید از شبکه خصوصی مجازی 

یا تغییر آی پی استفاده کنید.

هرگز 
پیوست ها را 

باز نکنید! 
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صندوق بین المللی پول می گوید مهم ترین شــاخص دزدساالری پول شویی 
اســت. از نظر صندوق، هر کشــوری که عضو FATF شــود خــود را از اتهام 
دزدساالری مبرا کرده و کشوری که از عضویت دوری کند در معرض اتهام است.

یــک اصطالح انگلیســی هســت در مورد شــیوه ای از حکومــت به نام 
kleptocracy کــه اگر به فارســی برش گردانیم می شــود دزدســاالری. 
دزدســاالری حکومتی است که در آن حاکمان اموال عمومی را اموال شخصی 
خود می دانند و این تنها یک وضع ذهنی نیست بلکه در رفتار حاکمیتی-اقتصادی 

آنان بازتاب می یابد.
طبیعتاً در مورد دزدساالری هم مثل هر اصطالح آسیب شناسانه ی دیگری، اگر 
نتوانیم حد و متر و مالک برای سنجش اصطالح بیابیم، اصطالح در توصیفی 
کیفی، قابل تفسیر، و قابل دست کاری منجمد می شود و مفسر می تواند با نوشتن 

انشا و ایراد سخنرانی گاه از سوراخ سوزن رد شود و گاه از دروازه نگذرد.
من اینجا دنبال یافتن این مالک نیستم، این کار من و در حد سواد من نیست. 
من اینجا می خواهم نشــان بدهم ما چه طور قربانی این تفسیرهای متکی بر 
ناسنجیدنی بودن شده ایم و احتماال باز هم خواهیم شد. برای شروع من مثالی از 

حد اعالی دزدساالری می زنم؛ سوازیلند.
برای آشــنایی با این کشور ابتدا بخش هایی از متن ویکی پدیای فارسی این 

کشور را نقل می کنم:
»در سال ۲۰۰۲ صدها هزار سوازیلندی در معرض قحطی شدید قرار گرفتند. 
در همین حال پادشــاه سوازیلند دستور خرید یک جت شخصی لوکس را برای 
خــود صادر کرد، این جت به قیمت ۵۰ میلیــون دالر، در آن زمان یک چهارم 

بودجهٔ کشور بود.«
»در آوریل ۲۰۰۳ وزیر اطالعات ســوازیلند به تمام رسانه ها دربارهٔ هرگونه 
اظهار نظر منفی دربارهٔ دولت هشــدار داد، او تاکید کرد دولت هیچ گونه دیدگاه 
منفی را در مورد جت جدید پادشاه تحمل نخواهد کرد. در سال ۲۰۰۴، سومین 
سال خشکسالی، ســوازیلند را در معرض یک فاجعهٔ انســانی قرار داد. پادشاه 

آیا ما دچار دزدساالری 
شده ایم؟ 

کورش علیانی
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سرانه ی تولید ناخالص داخلی 
در این کشور ۳۴۳۲ دالر است. 
برای مقایسه، این عدد در ایران 

۵۳۸۶ دالر، روسیه ۱۱۹۴۶ 
دالر و ایاالت متحده ۵۹۵۰۱ 
دالر است. همچنین ضریب 

جینی در ایران ۳۸.۸، در روسیه 
۳۷.۷، و در ایاالت متحده ۴۱.۰ 

است. ضریب جینی در سوئد 
۲۷.۲ است و سرانه ی تولید 
ناخالص داخلی ۵۸۳۴۵ دالر. 

سوئد بهشت نیست اما از تمام 
آن چهار کشور دیگر )و تقریبا از 

تمامی کشورها( وضع اقتصادی و 
معیشتی بهتری دارد. هم اقتصاد 

شکوفا و هم توزیع ثروت نسبتا 
عادالنه تر. چنان که از آن سو 

درآمد پایین و بدتر از آن توزیع 
ناعادالنه ی درآمد وضع سوازیلند 

را به وضعی شاخص بدل کرده 
است

طبیعتاً در مورد دزدساالری 
هم مثل هر اصطالح 

آسیب شناسانه ی دیگری، 
اگر نتوانیم حد و متر و 

مالک برای سنجش اصطالح 
بیابیم، اصطالح در توصیفی 
کیفی، قابل تفسیر، و قابل 
دست کاری منجمد می شود 
و مفسر می تواند با نوشتن 

انشا و ایراد سخنرانی گاه از 
سوراخ سوزن رد شود و گاه 

از دروازه نگذرد

»سوازیلند تنها کشور 
آفریقایی است که پادشاهی 

مطلق دارد. پادشاه کنونی، 
پسر سوبهوزای دوم است، 

مردی که ۸۲ سال سلطنت کرد 
و ۱۲۵ زن داشت. مزواتی 

سوم در ۳۲ سال سلطنتش 
۱۵ همسر برگزیده است.«

پولی که شسته می شود از 
کجا آمده و به کجا می رود؟ 
برای صندوق بین المللی پول 
این که ما به رغم تحریم ها به 
پول نفتمان برسیم پول شویی 
محسوب می شود، درست 
عین کشوری که پول فروش 
قاچاق برده های جنسی یا 
مواد مخدر را می شوید. این 
مسخره است. ما حق داریم 
به پولمان برسیم. اگر چیزی 
در این میان باید غیر قانونی 
شود تحریم است. سد کردن 
مسیرهای بانکی برای گرسنه 
و بیمار نگه داشتن یک ملت 
است، نه تالش برای رساندن 
پول فروش نفت یک کشور 
به آن کشور

چنین است که صندوق 
بین المللی پول حاضر 
نیست هزینه های این رفتار 
غیرمعقول خودش را بپردازد 
و رسما اعالم کند ما نیز با 
الحاق ایران به فهرست 
کشورهای در حال پول شویی 
با تحریم ها همکاری کرده ایم 
و می کنیم. چنین است که 
ناگهان در رسانه های خرد و 
گمنام فارسی زبان حجم باالیی 
از تولید محتوا اعم از خبر، 
شایعه، جوک، پرونده سازی 
و هر چیز دیگر را می بینیم 
که همه در یک چیز مشترک 
اند: باوراندن این به مخاطبان 
فارسی زبان که ایران کشوری 
دزدساالر است

خوشــگذران و عشــرت طلب، بی تفاوت به فرورفتن مردم کشورش در باتالق 
گرســنگی و بیچارگی در سال ۲۰۰۴ مبلغ ۲۰ میلیون دالر را برای ساخت کاخ 

برای 11 همسرش اختصاص داد.«
»سوازیلند تنها کشور آفریقایی است که پادشاهی مطلق دارد. پادشاه کنونی، 
پسر ســوبهوزای دوم است، مردی که ۸۲ سال سلطنت کرد و 1۲۵ زن داشت. 

مزواتی سوم در ۳۲ سال سلطنتش 1۵ همسر برگزیده است.«
بله. واقعاً طرف کشور را اموال شخصی خودش می بیند. به نظر شبیه افسانه 
است اما او هر سال دخترانی را که در گروه سنی مورد عالقه اش هستند از تمام 
کشور جمع می کند و وامی دارد برایش برقصند تا بتواند از میان آن ها همسر تازه 
انتخاب کند. ســوازیلند بیشترین آمار ایدز را در دنیا دارد و وقتی به نقشه ی این 
کشــور نگاه کنی، می بینی این کشور در واقع یک معدن بزرگ الماس بوده که 
از دل آفریقای جنوبی جدایش کرده اند. معدنی که حدود ده ســال پیش آخرین 
قطعاتش اســتخراج شده و دیگر الماس ندارد. ضریب جینی در این کشور ۵1.۵ 
است. سرانه ی تولید ناخالص داخلی در این کشور ۳۴۳۲ دالر است. برای مقایسه، 
این عدد در ایران ۵۳۸۶ دالر، روسیه 11۹۴۶ دالر و ایاالت متحده ۵۹۵۰1 دالر 
است. همچنین ضریب جینی در ایران ۳۸.۸، در روسیه ۳۷.۷، و در ایاالت متحده 
۴1.۰ اســت. ضریب جینی در سوئد ۲۷.۲ است و سرانه ی تولید ناخالص داخلی 
۵۸۳۴۵ دالر. ســوئد بهشت نیست اما از تمام آن چهار کشور دیگر )و تقریبا از 
تمامی کشورها( وضع اقتصادی و معیشتی بهتری دارد. هم اقتصاد شکوفا و هم 
توزیع ثروت نسبتا عادالنه تر. چنان که از آن سو درآمد پایین و بدتر از آن توزیع 

ناعادالنه ی درآمد وضع سوازیلند را به وضعی شاخص بدل کرده است.
اینجا می توانیم دو سوال از خودمان بپرسیم:

1. سرانه ی تولید ناخالص داخلی و ضریب جینی ما به سوئد نزدیک است یا 
سوازیلند؟

۲. راهی که می رویم )به طور خاص حرکت اقتصادیمان روی نمودارها( در این 
دو شاخص به سمت سوئد است یا سوازیلند؟

اما از این دو سوال که بگذریم، ...
...می توانیم ســراغ معیارهایــی برویم که نهادهای شــاخص جهانی برای 
دزدســاالری معرفی می کنند. مثال صندوق بین المللی پول می گوید مهم ترین 
شــاخص دزدساالری پول شویی اســت. از نظر صندوق، هر کشوری که عضو 
FATF شــود خود را از اتهام دزدســاالری مبرا کرده و کشوری که از عضویت 
دوری کند در معرض اتهام است. به نظر هم معقول و مقبول می رسد، پول شویی 
هم منبع درآمد باالیی برای دزدســاالران است و هم راه خوبی برای گم کردن 

رد دزدی هایشان. تا زمانی که بســاط پول شویی گسترده باشد، نمی توان امید 
داشت دیکتاتورهای دزدساالر با نصیحت و خواهش دست از خوردن مال ملت ها 

بکشند.
آنچه در این میان به عنوان یکی دو نکته ی حاشیه ای مورد غفلت - حتی شاید 
آگاهانه ی - صندوق قرار گرفته پاشنه ی آشیل این مالک است. اوال پول شوهای 
بســیار بزرگ و غیر دولتی ای در جهان وجود دارند که از لحاظ درآمد و گردش 
مالی از بعضی کشورها به وضوح بزرگ تر هستند و مهار کردن کشورهای پول شو 
بدون مهار کردن این ها یعنی انتقال صنعت پول شویی از بخش دولتی به بخش 
خصوصی که هم پیچیدگی های بیش تری دارد و غیر قابل ردیابی تر است و هم 
انگیزه های جدی تری دارد. در واقع، اگر دزدساالری به خاطر میان بخشی بودن 
و خصولتی بودن خطرناک است، پول شــوهای خصوصی بارها از دزدساالری 

خطرناک تر هستند.
نکته ی دیگر این که پولی که شسته می شود از کجا آمده و به کجا می رود؟ 
برای صندوق بین المللی پول این که ما به رغم تحریم ها به پول نفتمان برسیم 
پول شــویی محسوب می شــود، درست عین کشــوری که پول فروش قاچاق 
برده های جنســی یا مواد مخدر را می شوید. این مسخره است. ما حق داریم به 
پولمان برســیم. اگر چیزی در این میان باید غیر قانونی شود تحریم است. سد 
کردن مسیرهای بانکی برای گرسنه و بیمار نگه داشتن یک ملت است، نه تالش 

برای رساندن پول فروش نفت یک کشور به آن کشور.
چنین اســت که صندوق بین المللی پول حاضر نیست هزینه های این رفتار 
غیرمعقول خودش را بپردازد و رسما اعالم کند ما نیز با الحاق ایران به فهرست 
کشــورهای در حال پول شویی با تحریم ها همکاری کرده ایم و می کنیم. چنین 
اســت که ناگهان در رسانه های خرد و گمنام فارسی زبان حجم باالیی از تولید 
محتوا اعم از خبر، شــایعه، جوک، پرونده سازی و هر چیز دیگر را می بینیم که 
همه در یک چیز مشــترک اند: باوراندن این به مخاطبان فارسی زبان که ایران 

کشوری دزدساالر است.
این حجــم تولید محتوا چنان اثری می گذارد که مخاطــب خود را در برابر 
»واقعیت« دزدســاالر بودن ایران خلع ســالح شده می یابد. اما اگر واقعیت این 
است، چرا باید به آن تسلیم نشد؟ پاسخ این پرسش را در همان آغاز این متن باید 
یافت. تا زمانی که ما نتوانیم شاخص های قابل سنجش عددی برای دزدساالری 
بیابیم، در حد توصیف های قابل تفســیر کیفی، ایاالت متحده و آلمان و سوئد 
نیز می توانند در یک کمپین پر حجم تبلیغاتی و با استناد به داده های نه چندان 

دروغین با صفت دزدساالری توصیف شوند.
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خطر »غریزه نفرت از کتاب« را جدی بگیریم!

هاکسلی در »دنیای قشنگ نو« به نحو کاماًل تخیلی جهان را در سال ۲۵۴۰ 
پیشــگویانه به تصویر کشید و صدها نکته ی شگفت از آینده ی جهان را ترسیم 
کرد؛ از میان صدها تحول ریز و درشتی که هاکسلی پیشگویی کرده بود، الاقل 

»نفرت از کتاب« را می توان در جامعه ما مشاهده کرد!
کتاب الاقل برای همه آنهایی که فعالیت دانشگاهی می کنند، از نان شب هم 
واجب تر اســت؛ و گاهی از رگ گردن هم به آنان نزدیک تر! اما همین قرابت و 
ضرورت، لزوماً باعث نشده است تا الاقل دانشگاهیان ما در همین ایران خودمان 
به آن عمیقاً بیندیشند؛ هر چند ناگزیرند با آن یا از طریق آن بیندیشند و از این 
مجاری لقمه نانی به کف آرند. نانِ شــان حالل؛ نوش جان شان باد اما عقل و 
انصاف ُحکم می کند که گاه و بی گاه ما دانشــگاهیان از هر رشته و فرقه ای که 
هستیم از حال و روز کتاب و کتابخانه و مقوالت آن کمی خبردار شویم؛ و آگاه 
باشیم که اگر این ُکهن »قنات معرفت« و دانایی خشک شود، دیگر نه تنها رزق و 
روزی ما دانشگاهیان بلکه تمام آب و آبادانی این ُملک و ملکوتش رو به ویرانی 
می گذارد و چنان خواهد شــد که خدای ناکرده نه از تاک نشانی می ماند و نه از 

تاک نشان. در این باره همین چند سطر پایین تر دالیلم را برای تان می نویسم.

این روزها در شــهرمان تهران رویدادی شــکل گرفت که مجدداً مرا درگیر 
»مسئله ی کتاب« در ایران کرد. در اینجا می خواهم به این رویداد اشاره ای کنم و 
به مناسبت این رویداد سخنی درباره ی »مسئله کتاب« در ایران امروزمان بگویم. 
می دانم در این غوغای گرانی ارز و دعوای میان غرب و شرق و هزار خبر ناگوار 
دیگر، می پرسید اکنون چه وقِت نوشتن از کتاب و کتابخانه است؟ خب، البد شما 
هم حق دارید، اما به من هم کمی حق بدهید تا بعد از نوشتن چند دوجین کتاب 
درباره ی ایران معاصر و فرهنگ آن، این طور گمان کنم که »مسئله ی کتاب و 
کتابخانه«، مادِر همه »مسئله های فرهنگی« ماست. احساس می کنم این طرز 
نگاهم ممکن است برای برخی کمی محافظه کارانه جلوه کند و باعث ناخشنودی 
آنانی شــود که مثل من معمواًل با »عینک نظریه انتقادی« به جامعه می نگرند. 
اما تردید نکنیم که سخن گفتن از کتاب، مطلقاً محافظه کارانه نیست. در اینجا 
به این دلیل مکث می کنم و بر »محافظه کارانه نبودن« اندیشیدن و سخن گفتن 
از »وضع کتاب« یا به تعبیر دقیق تر خودم »مسئله ی کتاب« تأکید می نمایم که 
جماعت روشنفکران و »منتقدان فرهنگ« ضرورت و امکان اندیشه انتقادی بر 
پایه ی وضع کتاب را از یاد نبرند )هرچند که متأسفانه آن را عمیقاً از یاد برده اند(. 

می توان از »زاویه ی کتاب و کتاب خوانی«، »رادیکال ترین نقدها« را از جامعه و 
بي عدالتی هایش، از فرهنگ و آشفتگی هایش، از اقتصاد و توسعه نایافتگی هایش، 
از زندگی و خشونت هایش، از بحران و مصیبت هایش نوشت و گفت. اینجا مجال 
آن نیست تا به تفصیل این سخن را باز کنم. اما اجمااًل از همین دید و نظر مطلبی 

را اشاره می کنم و می گذرم.
آن قدر که ســرطان یا آلودگی هوا یا حتی خشک شدن دریاچه ها و تاالب ها 
آینده ی ایران را تهدید می کنند، همان قدر یا چه بســا بیش از آن- ممکن است 
خطر »َغلیاِن غریزه ی نفرت از کتاب« جامعه ما را از بین ببرد. می پرسید »این 
دیگر چه بالیی اســت؟« خب حق دارید، البته اگر اهل خواندن بوده باشــید با 
این غریزه آشــنایی دارید و قطعاً هم اگر نیم نگاهی به گوشه و کنارتان بیندازید 
نشــانه های آن را به صورت زیاد یا حتی زیــاده از حد می بینید. وقتی به فکرم 
رسید تا یادداشتی درباره ی اولین نشست مجمع عمومي »انجمن علمی ارتقاي 
کتابخانه های عمومی ایران« بنویسم، ناگهان همین عبارت نامبارک »غریزه ی 
نفرت از کتاب« در ذهنم آمد. این که چرا این عبارت به ذهنم رسید شاید طبیعی 
باشــد؛زیرا تأسیس این انجمن و تمام فعالیت هایی از این نوع نمی توانند هدفی 

جــز جلوگیری از این خطر را دنبال کنند. اما ایــن که چطور َغلیاِن این غریزه 
می تواند خطرناک تر از خشک شدن دریاها و آب ها باشد، موضوع سخن من در 
اینجا نیست، ولی اجمااًل بیایید اجماع کنیم که اگر جامعه ی ایران از همان آغاز 
دوره ی معاصرش تاکنون کتاب و خواندن را جدی گرفته و گســترش داده بود، 
بدون تردید دچار »نفرین محیط زیستی« و »بالی جمعی اعتیاد« و نفرین ها و 
»معضله های شوم جمعی« دیگر نمی شد. می پرسید دلیلت برای این ادعای بزرگ 
چیست؟ خب، حق دارید که چنین مطالبه ای بنمایید. نیل ُپستمن، جامعه شناس 
مردم پسند را همه می شناسیم. او در کتاب »زندگی در عیش، مردن در خوشی« 
که ترجمه روان و زیبایی از آن هم به زبان شــیرین فارسی خودمان وجود دارد؛ 
روایتی مبســوط و شگفت انگیز از گســتردگی و کیفیت عالی وضعیت کتاب و 
کتاب خوانی در همین اتازونی یا آمریکاي قرن نوزدهم ارائه می کند. از »عطش 
خواندن« و »میل سیری ناپذیر به کتاب« و کتاب بازی در آمریکاي قرن نوزدهم 
یا همین غرب وحشی، آمار و اطالعات دقیقی در فصل پنجم این کتاب جذاب و 
دوست داشتنی هست! برای آگاهی از اعداد و ارقام تعداد کتاب ها، سرانه ی مطالعه، 
اقتصاد کتاب، تعداد کتابخانه ها، و اطالعاتی از این نوع حتماً کتاب را باید بخوانید. 

نعمت اهلل فاضلی
*دانشیار انسان شناسی و فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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در اینجا اجازه دهید به آنها ارجاع بدهم مبادا گمان کنید بر سبیل مبالغه سخن 
می گویم. همین واقعیت درباره ی تمام کشورهای توسعه یافته ی اروپایی نیز صدق 
می کند. می خواهم بگویم گسترش کتاب و کتاب خوانی در دنیای معاصر، ُحکم 
ستون فقرات جامعه را داشته است. این نکته را تجربه تاریخی می گوید و نه من: 
»جوامع توسعه یافته هم مسیرشان را از گسترش و توسعه ی کیفی و همه جانبه ی 
کتاب و کتاب خوانی عبور دادند«. اگر چنین نبود، آنها هم همین حال و روز امروز 

ما را داشتند، که عاقالن دانند؛ بگذریم.      
عصر چهارشنبه بیست وهفتم تیرماه بنابر فراخوان دوستان و همکاران در اولین 
جلسه ی مجمع عمومي و انتخابات »انجمن علمی ارتقاي کتابخانه های عمومی 
ایران« در دانشکده ی مدیریت دانشگاه تهران شرکت کردم. جلسه ساعت سه 
آغاز می شــد ولی حدود ساعت پنج خودم را توانستم به سختی به تاالر برسانم. 
وقتی وارد تاالر شدم با مشاهده صندلی های ُپر تاالر خوشحال شدم. شاید چند 
صد نفری آنجا حاضر بودند. در ابتدا به نظرم آمد استادان و همکاران دانشگاهی 
زیادی نگران اوضاع کتاب و کتابخانه های عمومی ایران هستند و این نگرانی و 
دغدغه ی ملی و فرهنگی، آنان را در این عصر گرم تابستانی به این تاالر کشانده 
است؛ اما کم کم دریافتم که اکثریت جمعیت تاالر کتابداران عزیز دانش آموخته از 
سراسر کشور هستند و تعدادی هم استادان رشته های علوم کتابداری و اطالعات. 
در واقع جمعیت حاضر بنابر وظیفه و عالیق تؤامان دانشــي و حرفه ای شان در 
اینجا گردهم آمده بودند ولي جای دانشگاهیان دیگر و عالقه مندان غیر حرفه ای 
خالی بود. کاش در کنار این جمعیت بزرگ کتابداران، انبوهی از استادان دانشگاه 
از تمام رشــته ها در آنجا حضور داشــتند. نباید مسئولیت بزرگ توسعه کتاب و 
کتاب خوانی را به رشــته ای خاص واگذارد؛ به ویژه در شرایط امروزی ایران که 
»خطر اضمحالل کتاب خوانی و کتابخانه ها« در بناگوش جامعه وزوز می کند و 
این فاجعه ی بزرگ کم کم در ُشرف وقوع است. شاید با کمی خوش بینی گمان 
کنید که اوضاع این قدرها هم فاجعه بار نیست. خب، من اصراری ندارم که حتمًا 
ایــن فاجعه را باور کنید، اما هرگز از یاد نبریم که آلدوس هاکســلی در 1۹۳۲ 
شکل گیری »غریزه ی نفرت از کتاب« را پیش بینی کرده بود؛این همان چیزی  

است که آدم را نگران می کند!
البد همه می دانیم که هاکسلی در رمان علمی-تخیلی مشهور خود »دنیای 
قشــنگ نو« به نحو کاماًل تخیلی جهان را در سال ۲۵۴۰ پیشگویانه به تصویر 
کشــید و صدها نکته ی شــگفت از آینده ی جهان را ترسیم کرد؛ از جمله آنها 
یکی هم »نفرت از کتاب و کتاب خوانی« بود. هاکســلی که از نوابغ قرن بیستم 
بود لحظه ای را ترســیم می کند که برای یاددادن دروس به دانش آموزان، دیگر 
لزومی ندارد بچه ها کتاب بخوانند، بلکه به کمک پیشرفت های الکترونیکی، با 
نوعی »شوک مالیم الکترونیکی درس ها را به خورد بچه می دهند«. بچه ها هم 

نه تنها درس را یاد می گیرند، بلکه حتی از کتاب و کتاب خواندن هم احســاس 
نفرت پیدا می کنند. در این زمان روان شناسان هم مثل همیشه ِقبراق و آماده اند 
تا نظریه ی علمی بدهند و بگویند انسان نوعی »غریزه ی نفرت از کتاب دارد« 
)ص ۲۵(. بدین ترتیب، این ایده هم گسترش پیدا می کند که »نباید وقت جامعه 
را با کتاب تلف کنند«. از همان زمان انتشار این رمان شگفت انگیز، نوعی دلهره 
برای آینده ی جامعه ی انسانی و مدرن به وجود آمد و گفتگو بر سر آینده هر سال 
داغ تر شــد. تا این لحظه به نظر می رسد از میان صدها تحول ریز و درشتی که 
هاکســلی پیشگویی کرده بود، الاقل »نفرت از کتاب« را می توان در جامعه ما 

مشاهده کرد. 
باری، همیشه این نگرانی را دارم که مبادا بازار کتاب و کتابخانه و کتاب خوانی 
کم رونق یا حتی کاماًل بی رمق شود. این نگرانی باعث شده است تا در سال های 
اخیر به اندازه ی توانم برای گســترش خواندن، نوشــتن و کتاب و کتابداری در 
هر محفلی که مجال داشــته ام حاضر شــوم و در البالی کارهایم مطالبی در 
این زمینه ها بنویسم. همین تالش های پراکنده و نه چندان رضایت بخش، باعث 
شد تا دوستان رشــته ی کتابداری و علوم اطالعات از من دعوت کنند تا نامزد 
عضویت در هیئت مدیره ی این انجمن شوم. وقتی از دعوت کنندگان جویا شدم 
که حال چرا مرا الیق دعوت به این انجمن کرده اید، صادقانه گفتند »می خواهیم 
نگرش میان رشته ای را در فعالیت های انجمن گسترش دهیم و در میان اصحاب 
علوم اجتماعی، فعال شما از معدودافرادی هستید که می شناسیم و گوشه چشمی 
به نهاد اجتماعي کتاب و کتابخانه در ایران داشته اید«. با خودم اندیشیدم که چرا 
هزاران دانش آموخته علوم اجتماعی ما تاکنون به »مسئله ی خواندن« و »موقعیت 
پرابلماتیک نهاد کتابخانه در ایران« کم توجهي یا حتی بی توجهي کرده اند؟ البته 
می دانم برخی تحقیقات پیمایشی به سفارش سازمان ها در زمینه ی علل پایین 
بودن شاخص مطالعه توسط محققان اجتماعی انجام شده است و چندین پایان نامه 
کارشناسی ارشد در رشته های علوم تربیتی و امثال اینها به این موضوع پرداخته اند، 
اما معضله ی کم توجهی دانشگاهیان به مسئله ی خواندن و نهاد کتابخانه قطعًا 
این نیســت. این که چند محقق دانشگاهی به ســفارش سازمانی خاص برای 
انجام کسب وکار حرفه ای قرارداد بنویسند و در ازای دریافت حق الزحمه، تحقیق 
یا بهتر اســت بگویم کاســبی کنند، این به معنای توجه به مسئله ی خواندن و 
کتاب و کتابخانه نیست. مســئله ی خواندن و کتاب و کتاب خوانی و کتابخانه، 
از »دســتور کار مطالعات دانشگاهی« و گفتمان آن بیرون قرار گرفته است. به 
نظر می رسد این موضوع بیش از حد به صورت نوعی »دستورکار بوروکراتیک« 

و اداری تلقی شده که باید ســازمان های اداری متولی کتاب و کتابخانه آن را 
پیش ببرند. همین سوء تفاهم است که باعث در »حاشیه ماندن مقوله ی کتاب« و 
کتاب خوانی از گفتمان دانشگاهی در رشته های علوم اجتماعی مي شود. ما نیازمند 
»تحلیل های فلسفی« و نظری و »شکل دادن رویکردهای مفهومی« مناسب 
برای »فهم پذیر کردن موقعیت کتاب و خواندن و نهاد کتابخانه« در بستر کلی 
جامعه ی معاصر ایران هستیم. امروزه در سطح جهانی مسئله ی خواندن و کتاب 
بخشــی از »نظریه ی اجتماعی انتقادی« نیز شده است. اما به دلیل سیطره ی 
»نگاه های بوروکراتیک« و گاهی نیز »هژمونی ایدئولوژیک«، ما قادر به درک 

موقعیت خواندن، کتاب و کتابخانه در ایران نشده ایم.
همچنین نباید این نکته را هم دست کم گرفت که شکل گیری نوعی »برداشت 
رشــته ای« یا »تخصصی« از مقوله ی کتاب و کتاب خوانی و محدودسازی آن 
به رشــته ی علم اطالعات و دانش شناســي )کتابداری( نیز در دور شدن علوم 
اجتماعی از این موضوع تأثیرگذار بوده اســت. امروزه همکاران ما در رشته های 
علوم اطالعات به اهمیت تفکر میان رشته ای و ضرورت گسترش آن برای فهم 
پرابلماتیک خواندن، کتاب و کتابخانه اذعان و اشراف دارند. اما به نظر می رسد 
هنوز »باب گفت  وگو« میان علوم اجتماعی و علوم اطالعات در ایران باز نشده 
است. در نشست انجمن دو جامعه شناس دیگر را هم مالقات کردم و آنها هم بر 
»ضرورت مشارکت« بیشتر علوم اجتماعی در این زمینه و گفتگوی میان علوم 
اجتماعی و علوم اطالعات تأکید داشتند. واقعیت این است که همه نگران رشد 

بی رویه و لجام گیسخته ی این »غریزه ی نفرت از کتاب« هستیم!
جلســه ی انتخابات با شور و شــکوه برگزار شد. چهل نفر برای عضویت در 
هیئت مدیره ی انجمن کاندیدا شدند. این شوق و شور قابل تحسین بود. هر یک 
از نامزدها در یک دقیقه خودشــان را معرفی کردند و ایده ی اصلی شان را برای 
فعالیت در انجمن علمي برای حضار توضیح دادند. هرکس نکته ای را برجسته 
و بر آن تأکید می کرد. همه ی نکات مهم و ضروری بودند و تحقق آنها بخشی 
از آرمان ما برای دســت یافتن به جامعه ی خوانا و نویســا و توسعه یافته است. 
امــا نکته ای که جلب توجه می کرد غفلــت از ماهیت این انجمن بود. برخی از 
کاندیدها از مشکالت صنفی و شغلی کتابداران عزیز صحبت می کردند و برخی 
دیگر نیز از چالش های فنی و اقتصادی کتابخانه ها. به نظر می رسید بسیاری از 
ایده های مطرح شــده باید از طریق نوعی »انجمن صنفی« دنبال شوند و نه از 
طریق »انجمن علمی«. انجمن های علمی در بهترین حالت می توانند زمینه ی 
شکل گیری و گسترش نوعی گفتمان در زمینه ی تخصصی خود را فراهم سازند؛ 

و فضایی برای تبادل اندیشــه، تضارب آرا و گفتگوی جمعی. انتظارات صنفی 
اگرچه بر حق و ضروری هســتند، اما در زمینه ی کتابداری این انتظارات باید بر 
عهده ی انجمن های صنفی کتابداران واگذار شــود. در غیر این صورت، ممکن 
اســت بعد از مدتی به دلیل ناتوانی انجمن علمی در تحقق خواسته های صنفی 
کتابداران، این انجمن علمی با مشکل روبرو شود و نوعی دلسردی نسبت به آن 

به وجود آید.
تهدیــد دیگری نیز در راه انجمن های علمی در ایران وجود دارد؛ این که این 
انجمن ها عموماً غیرفعال هستند و صرفاً امتیاز مجله ای علمی-پژوهشی را دارند 
و این مجله ها هم مقاالتی چاپ می کنند که اغلب جز کمک به ارتقاي رتبه ی 
استادان کارکرد جدی دیگری ندارند. گمان می کنم باید »انجمن علمی ارتقاي 
کتابخانه های عمومــی ایران« بیش از هر چیز به »تأمل جمعی« و »گفتگوی 
اجتماعی« حول »صورت بندی مسئله های نهاد کتابخانه ی عمومي« در ایران 
امروز و همچنین ایجاد فضایی برای »بسیج منابع فرهنگی کشور« حول محور 
ارتقاي نهاد کتابخانه بپردازد. کارکرد نهــاد کتابخانه آن گونه ای که در دوره ی 
مدرن شکل گرفته اکنون تحت تأثیر تحوالت بنیادین جامعه؛ به ویژه رسانه ای 
شــدن، شبکه ای شدن، مصرفی شدن، فردی شــدن، زنانه شدن، دموکراتیک 
شــدن، جهانی شدن، مجازی شدن، تجاری شــدن، و فرایندهای دیگر کاماًل 
دگرگون شده است. انجمن علمی ارتقاي کتابخانه های عمومی ایران نمی تواند 
صرفاً حول انتظارات صنفی کارکنان یا حول دغدغه های شغلی استادان عملکرد 

و کارکرد مؤثری پیدا کند.
در انتها باید یادآوری کنم که تأمالت من در زمینه علوم اطالعات به عنوان 
فردی نیست که کار حرفه ای ام  کتابداری و علوم اطالعات باشد، بلکه بیش از 
هر چیز از منظر فرارشته ای مالحظاتی را نوشتم که در این زمینه به ذهنم رسید 
و بیشتر از این که متخصص مقوله ی کتاب و کتابداری باشم، عالقه مند به این 
حوزه هســتم. از دوره ی نوجوانی ام درگیر کتاب و کتابخانه شدم و تمام هستی 
و هویت اجتماعی و شــغلی خودم را مرهون همین کتاب و کتابخانه می دانم. از 
این رو گمان می کنم کمترین نشانه ی قدرشناسی من از کتابخانه ها این است که 
از این کتابخانه های نازنین مراقبت کنم، حال آنها را بپرسم و تالش کنم از آنها 
با خبر باشم، و گاه و بیگاه سری به محافل کتابداران و متولیان کتابخانه ها بزنم 

و با آنها کمی گپ و گفت داشته باشم.
 من هم قلباً گمان می کنم علی رغم تحوالت بزرگ رخ داده در زمینه ی بصری 
شــدن و فیگوراتیو شــدن این جهان، ما به تعبیر امبرتو اکو »از کتاب، رهایی 
نداریم«؛ یعنی از گفتگو و همنشینی با نویسندگان و اندیشمندان رهایی نداریم؛ 
و چه خوب است که ما از گفتگو با بزرگ ترین اندیشمندان -از تمام دانش ها و 

تمام دوره های تاریخ- ناگزیریم.
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سرگین غلتانک یا سوسک سرگین نوعی سوسک است که از مدفوع حیوانات تغذیه 
می کند. این سوسک ها از توانایی ویژه ای در جمع آوری مدفوع حیوانی برخوردارند. هر 
سرگین غلتانک می تواند در یک شب مقدار مدفوعی ۲۵۰ بار سنگین تر از وزن خود را 

جابه جا و دفن کند.
شاید مقایسه آزاردهنده ای به نظر برسد اما بسیاری از ما در زندگی روزمره نقش 
سرگین غلتانک را بدون اینکه متوجه بشویم بر عهده می گیریم. هر روز خبرهای بد 
و متعفن، عکس های آزاردهنده و روح خراش، ویدئوهای ناامید کننده و تفاله های بی 
ارزش را غلت می دهیم و اینور و آنور می بریم. هم برای دیگران می فرستیم و هم با 

خود به رختخواب می بریم.
این خبرها که به افکار تبدیل می شوند می توانند اندک اندک روی رفتار ما هم 
تاثیر بگذارند و بدون آنکه متوجه شویم به قاصد خبرهای همه تلخ تبدیل می شویم، 
کسی که او را جزو افراد سمی دسته بندی می کنند. کسانی که باید از آنها پرهیز کرد، 

گریخت!
حتی اگر بهترین عطرها را بزنید و آراسته ترین لباس ها را تن کنید وقتی از یک 
داالن متعفن و پرزباله رد می شوید باز هم بوی بد خواهید گرفت. مثل همان جمله که 
آدمی وقتی با کسی نشست و برخاست کند حتی اگر خوی او را نگیرد، بویش را می 
گیرد. در این تردیدی نیست. در فضایی که سیاه و زغالی است سر و دست و تن آدم 
سیاه می شود. وقتی پیرامون مان لبریز از اتفاقات ناخوب است، هرکاری کنیم ما هم 
به آن آغشته می شویم اما می شود اندکی صبوری به خرج داد، به سرعت زیر بهمن 

اخبار بد نرفت و به غلتاندن اشتباه خبرهای بد دست نزد.
هر روز در شبکه های اجتماعی اخبار ناخوشایندی دست به دست می شود و عکس 
ها و ویدئوهایی بازدید میلیونی پیدا می کنند که جز ترویج یاس و ناامیدی، القای حس 
بدبختی، تلقین سقوط کردن در چاهی که هیچ انتهایی ندارد و ... هیچ سودی ندارد. 

مشکلی را حل نمی کند و تنها حال عمومی دیگران را بدتر می کند.
از سفیدنمایی به همان اندازه فراری ام که از سیاه نمایی! قرار نیست مخاطب گرسنه 
را با نشان داده عکس غذا سیر کرد. کار رسانه هم نباید فریب افکار عمومی باشد اما 
در شبکه های اجتماعی مواظب این باشیم که هر خبر و نظری را بازنشر نکنیم. اگر 
خبر خوبی نمی دهیم حداقل با خبرهای بد روز دیگران را خراب تر نکنیم. باور کنیم 

که هر کس مصیبت های خودش را دارد و با مصیبت افزایی به او کمکی نمی کنیم.!
بسیاری از این اخبار غلط، بدون منبع و فاقد محتوا هستند. آبروی افراد را حراج می 
کنند، تحقیر ملی را به دنبال دارند و انگار مدام به هم می گوییم اینجا بدترین جای 
دنیاست، ما مفلوک ترین، بیچاره ترین، دزدترین و بدترین مردم روی کره زمینیم! با 
این اخبار بسیاری اوقات دیگرانی که دوست داریم و آرامش شان برایمان مهم است را 
گرفتار این تالطم های روانی خطرناک می کنیم و اسمش را می گذاریم اطالع رسانی! 
قاصد خبرهای بد نباشیم. اخبار متعفن و بی فایده را دست به دست نکنیم و به بزرگتر 

شدن آنها کمک نکنیم. ما انسانیم و چاره ساز، سرگین غلتانک نیستیم!

قاتل ها، شاخ ها؛ قهرمان های عصر »اینستاگرام«
مردمی که در جامعه و سیاست ســلبریتی محور کنش رسانه ای را می آموزند و 
به شیوه ای عادت واره تربیت رسانه ای شان مبتنی بر »پاپاراتزیسم« است، به راحتی 
می توانند از قاتل »قهرمان« بسازند. به گزارش مهر، اگر مخفی کاری و محدودیت 
خاصی در خصوص زمان و مکان و مراسم تشییع جنازه صورت نگیرد، در روزهای آتی 
به احتمال قریب به یقین در کرج یا همدان و یا شاید هم در تهران شاهد یکی از آن 
تشییع جنازه های باشکوه با حضور هزاران تن از مردم ایران خواهیم بود که تحلیلگران 
و جامعه شناسان و متفکران حوزه عمومی را انگشت به دهان نهاده و تحلیل چنین 
استقبالی را با دشواریهای نظری عدیده مواجه خواهد کرد. منظور مراسمی است که به 
فرض نبود محدودیت و پنهان کاری احتمالی برای مراسم »وحید مرادی« مقتول است 
که به گفته خودش یک »الت با مرام و معرفت« )در معنایی که به مفهوم پهلوانی در 
فرهنگ کهن ما باز می گردد( بود و به گفته رسانه های رسمی کشور یکی از »شروران« 

یا »اراذل و اوباش« فعال در پایتخت بوده است!
فاصله معنایی این دو تعبیر از یکدیگر، درست به اندازه فاصله حامیان و عزاداران او با 
همه کسانی است که او را نماد خشونت و وحشت و شرارت تلقی کرده و قطعا نه تنها 
در مراسم تشییع او شرکت نخواهند کرد، بلکه با توجیهاتی از این قبیل که »دنیا دار 
مکافات است«، وحید مرادی را ظالمی می دادند که بعد از کشتن دوستش حاال توسط 

دوستان یا هم بندیهایش به سزای عملش رسیده است!
فعال یعنی پس از گذشت زمان اندکی بعد از به قتل رسیدن وحید مرادی، عرصه 
تاخت و تاز در فضای مجازی متعلق به دسته اول یعنی حامیان، دوست داران و عزاداران 

اوست؛ آنها این روزها در فضای مجازی با بازنشر عکس ها و فیلم ها و گفته ها و تکریم 
و تمجیدها از او تالش می کنند رنگ روایت  رســانه های رسمی از او را بشویند و در 
نتیجه شخصیت این مقتول را - که در عین حال به اتهام قتل دستیگر شده بود و پیش 
از این نیز بارها به دلیل برهم زدن امنیت عمومی روانه زندان شده بود - در مقام یک 
قهرمان تطهیر کنند.نکته اساسی در این بین درک این واقعیت است که ما در این انواع 
داوریها چندان اهمیتی برای »واقعیت« قائل نیستیم و آنچه بیشتر میزان اهمیت را دارد، 
نوع بازنمایی  پدیده ها است؛ بازنمایی هایی که ممکن است چندان ارتباطی هم با اصل 
واقعیت نداشته باشند و حتی نافی »امر واقع« به مثابه عنصری جدایی ناپذیر از درک ما 
از حقیقت باشند. بدیهی است که اگر رسانه، فضای مجازی و امکانات ارتباطی کنونی 
وجود نداشت، امکان برگزاری آن تشییع جنازه احتمالی که متضمن فرمهای نمادین، 
شکوهمند و فراواقعی باشد وجود نداشت و احتماال مراسم تشییع چنین شخصی با 
وجود تعدادی از دوســتان که در حال خانواده اش داغدارش هستند برگزار می شد و 
بحث های متعدد جامعه شناختی و فرهنگی ای هم در خصوص مراسم او و مفاهیمی 
چون »جابه جایی ارزش ها«، »ارزش های فراواقعی و نمادین«، »بازنمایی ها و حقیقت 

سلبریتی ها و شاخ ها« و... در نمی گرفت.  
اتفاقــا پدیده ها و موارد خاصی مانند وحید مرادی و امثال او را باید در بطن وجوه 
بازنمایی پاپاراتزی ها و فرایند سلبریتی سازی رایج در فرهنگ عمومی جوامع امروزی 
بررسی و فهم کرد. به تعبیر رایج تر در خصوص خود وحید مرادی باید اندیشید که فرایند 
»شاخ« شدن او در »اینستاگرام«، یا هر بستر مجازی دیگری چگونه رخ می دهد و چه 
این »شاخ شدن« چه منافع یا مضرات و به کلی چه مناسبات و تبعات را ایجاد می کند 

که نتیجه آنها چنین داوری های متضاد و انشقاق های ارزشی و رسانه ای است؟!
بدیهی است که در اینجا »وحید مرادی« تنها یک نمونه ی خرد از اتفاق کالنی است 
که در قالب فرایندی کلی توسط ساختارها، مناسبات و حتی سوژه های سلبریتی ساز رخ 
می دهد و به طور کلی می توان از آن به عنوان »پارپاراتزیسم« موجود در جامعه ایرانی 
یاد کرد. پدیده ای عجیب که ریشه های ان را باید در جایه جایی مرجعیت ارزش های 
تاریخی فرهنگیمان جستجو کنیم و بیش از همه نهادهای فرهنگی و نهاد سیاست را 
در رواج آن مقصر و حتی متهم بدانیم. در فضایی که ساختارهای سیاسی و فرهنگی، 
خود نیازمند جلب توجهات بی بنیاد، فوری-فوتــی، زودبازده و کاالیی و مصرفی از 
ابژه های جذاب رســانه ای هستند، کامال طبیعی است که در کنار این منفعت طلبی 

ژورنالیستی و سلبریتی محور، جریانی به رسمیت شناخته شود که در آن می توان با 
شاخ سازیهای و سلبریتی سازیهای ایسنتاگرامی و توئیتری و تلگرامی و چه و چه، قاتل 
و بزه کار را »قهرمان« و »پهلوان« و »بامرام« و... بازنمایی کرد و به انشقاق در زمینه 

ارزش های اصیل و مراجع ارزش ساز دامن زد.
شــاید تراژیک تر از نمونه »وحید مرادی«، نمونه سلبریتی سازی از ورزشکاران و 
بازیگران سینما و اهالی موســیقی و تئاتر و... برای استفاده در زمینه رسمیت دادن 
به سیاســت بازی و جناح گرایی های نهادی و ســازمانی ای و شخصی ای باشد که 
آســیب هایش بسیار بیشتر از منافع بوده است. فرایندی که بر مبنای این توهم که 
»سلبریتی ها همواره برای ما و با ما خواهند بود!« پذیرفته می شود و به رشد فزاینده 
سلبریتی گرایی و پاپاراتزیسم می انجامد، اما بعد از »شاخ شدن«  کسانی که زمانی با 
ما بودند، کار از دســت می رود و حاال مسئله »کنترل« سلبریتی گرایی محل توجه 
قرار می گیرد.  نمونه چنین سیاست های غیرآینده نگرانه و فوری و فوتی در کشور ما 
زیاد است و بر مبنای تناقضاتی که از دل آنها بیرون می زند فالن بازیگر و کارگردان 
و ورزشکار و خواننده و... تا زمانی که برای من یا جناح من سودآور است و رای جمع 
می کند و... خوب و فرهنگی و هنرمند و... تلقی می شود و باید پاپاراتزیها را برای بازنمایی 
آن گسیل کرد، ولی از جایی که راه کج می کند و نمک خورده، نمکدان می شکند، بد 
و غیرفرهنگی و گول خورده و منحرف و مخرب و...!در شب عید در بهترین باکس 
تلویزیون با هزار خواهش و تمنا و رقم های میلیونی حاضر می شود و کمی بعد در اخبار 
به عنوان یک سلبریتی مزخرف گو معرف می شود این تناقضات نشان می دهد که 
تغییر دادن محمل و مرجع های اصیل و ممدوح فرهنگی و ارزش در جامعه برمبنای 
منافع شخصی و جناحی و... روزی هم دامن خود شما را به عنوان »عوامل« خواهد 
گرفت. بدین ترتیب اصال بعید نیست وقتی با پاپاراتزیسم فزاینده خود از کاراته کاران 
و وزنه برداران و کشتی گیران، سیاستمدار و مدیران شهری و نماینده مجلس ساختید 
تا منافع جناحی و شــخصی را از دست ندهید، وقتی از بازیگر سینما و تلویزیون و 
فوتبالیست و خواننده و... کارشناس حل بحران های سیاسی، روشنفکر و متخصص 
فهیم مسائل سیاسی و اجتماعی و کنشگران انتخاباتی برای ساختن آینده بهتر ساختید 
تا منافع سیاسی و اجتماعی و حناحی تان را نجات دهند، حاال هم باید تحویل بگیرید: 
مردمی که با شما کنش رسانه ای را آموخته اند و به شیوه ای عادت واره تربیت رسانه ای 

شده اند، برای جامعه تان از قاتل »قهرمان« می سازند.

نهما انسانیم 
سرگین غلتانک!

احسان محمدی



0 0 شماره دهم شماره دهم022 023 فرهنگ و اجتماعفرهنگ و اجتماع
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پولداران
 یا فقرا؟

»اعتماد اجتماعی« در چه طبقاتی از جامعه قوت بیشــتری 
دارد.

»سرمایه اجتماعی« همچون مفاهیم سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی )یعنی 
ابــزار و آموزش هایی که بهره وری فــردی را افزایش می دهند( به ویژگی های 
سازمان اجتماعی از قبیل شبکه ها، هنجارها و اعتماد اشاره دارد که هماهنگی 
و همکاری برای کســب سود متقابل را تسهیل می کند. سرمایه اجتماعی سود 
سرمایه گذاری در زمینه سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی را افزایش می دهد و 
در جامعه ای که از نعمت سرمایه اجتماعی چشمگیری برخوردار است، همکاری 

آسان تر است.
سرمایه اجتماعی از دهه ۹۰ به این سو به صورت بین رشته ای در حوزه های 
گوناگون علمی وارد شده است که عمده ترین آنها مطالعات توسعه ای )اقتصادی- 

اجتماعی و سیاسی( است.
 همانطور که »سرمایه فیزیکی« با ایجاد تغییرات در مواد جهت شکل دادن به 
ابزارهایی که تولید را تسهیل می کند به وجود می آید و از جنبه ای ملموس و قابل 

مشاهده برخوردار است؛ »سرمایه انسانی« با تغییر دادن 
افراد برای کسب مهارت ها و توانایی ها پدید می آید و آنان 
را توانا می ســازد تا به شیوه های جدید رفتار کنند. بنابراین 
کمتر ملموس اســت و در مهارت ها و دانشــی که فرد کسب 

ه  د تجسم می یابد. اما »سرمایه اجتماعی« حتی کمتر از این ملموس کــر
بوده و در روابط میان افراد تجســم می یابد و موقعی سرمایه اجتماعی به وجود 
می آید که روابط میان افراد به شیوه ای دگرگون شود که کنش را تسهیل نماید.

 اشکال سرمایه اجتماعی
 1. ارتباطــات خانوادگی و خویشــاوندی؛ شــامل خانواده های هســته ای، 
خانواده های گسترده، طایفه یا قبیله می شود و وجه تمایز آشکار آن پیوند خونی و 

عضویت غیرداوطلبانه اعضای آن است.
 ۲. شــبکه های اجتماعی یا زندگی انجمنی؛ شــامل یک شبکه ای از افراد، 
گروه ها و ســازمان هایی اســت که افراد را از خانــواده و گروه های مختلف در 
فعالیت ها و اهداف متفاوت مشــترکی مرتبط می ســازد. این تعریف از سرمایه 

اجتماعی به انجمن های محلی و شــبکه مشارکت های 
مدنی نزدیک است.

 ۳. ارتباطات بین بخشی یا شبکه شبکه ها؛ شامل شبکه هایی 
اســت که ســازمان ها را از بخش های گوناگون اجتماع )مانند: 

و ســازمان های غیردولتی، ســازمان های مردمی و محلی، کارگزاران  دولتی 
بنگاه های خصوصی( به هم متصل می سازد. این کار باعث تعاطی بین شاخه های 
مختلف برای حل مســائل پیچیده می شود و از طریق این شبکه های ارتباطی 
بخش های عمومی و خصوصی به یکدیگر متصل شده و روابط حمایتی و مکمل 
متقابل بین آنان تثبیت می شــود. این نوع از سرمایه باعث ترکیب سازمان ها و 
انجمن های افقی و عمودی می گردد. سرمایه  اجتماعی در تعریف به عنوان منبعی 
جهت تسهیل »کنش جمعی« تلقی می شود و این منبع عالوه بر آگاهی و توجه 
نسبت به امور عمومی اجتماعی- سیاســی )شناخت( یعنی آگاهی که موجب 
عالقه مندی و دل نگرانی اســت، شامل اعتماد )اعتماد عمومی یا تعمیم یافته و 
اعتماد نهادی/ مدنی(، هنجارها یا رفتارهای معامله متقابل )همیاری( که در درون 
شبکه های اجتماعی عمل می کنند و عناصر ساختاری شبکه ها و مشارکت های 

رســمی و غیررسمی می شود. نتایج ســرمایه اجتماعی در 
داخل شــبکه شامل مجموعه ای از کنش های جمعی در اشکال و 

اندازه های مختلف است.
 ۴. هنجارها و شــبکه هایی که روابط میان جامعه مدنی و دولت را شــکل 
می دهند؛ و از طریق آن، جامعه بواسطه پاسخگویی مؤثر و تقاضاهای شهروندی 
متعدد، منازعات را حل می کند. این ترتیبات اجتماعی، در صورت مؤثر و صحیح 
آن، مسئولیت پذیری و مشارکت را موجب می شود و شامل نهادها و کنشگرانی 

است که میانجی روابط جامعه مدنی و دولت هستند.
 ۵. چارچوب سیاستگذاری و نهادی؛ شامل قوانین و هنجارهای رسمی )قانون 
اساسی، نظام حقوقی، سیاست ها، آیین نامه ها و دستورالعمل ها( می شود که نظم 
زندگی عمومی را برقرار می کنند. این بخش از ســرمایه اجتماعی تحت عنوان 
»سرمایه اجتماعی کالن« نامگذاری می شود و نقش فزاینده ای در ایجاد سرمایه 
اجتماعی برعهده دارد و می تواند منبع تسهیل کننده شکل گیری سرمایه اجتماعی 

باشد و باعث ایجاد و تقویت »اعتماد عمومی« شود.
بنابراین، در »ســرمایه اجتماعی« عمده تریــن مؤلفه های آن در بعد فردی، 

دکتر سیداحمد فیروزآبادی *
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آگاهی و توجه نسبت به امور عمومی اجتماعی- سیاسی است. »اعتماد عمومی« 
یعنی اینکه فرد مردم را تا چه میزان قابل اعتماد می بیند، )در وفا به قول وقرارهای 
خود، حفظ و نگهداری وسایل امانت گرفته شده، صداقت، راستگویی و...( »اعتماد 
نهادی« یعنی مردم تاچه  اندازه به عملکرد گروه ها، اصناف و اداراتی که به طور 

مستقیم با آنها در ارتباط هستند، اعتماد دارند.
»مشارکت های رسمی« یعنی شــرکت و همکاری با انجمن های رسمی و 
نوع شــرکت به لحاظ عادی، فعال و دارای مســئولیت )تمایز مشارکت رسمی 
با غیررســمی مشخص بودن هویت افراد از طریق ثبت نام و در برخی از اشکال 

پرداخت حق الزحمه و انتظار شرکت عضو در جلسات دوره ای و... می باشد(.
 »مشارکت های غیررســمی همیارانه« یعنی اینکه آیا فرد در طول یکسال 
گذشته همسایه و دوستان خود را در انواع فعالیت های روزمره زندگی کمک کرده 
است. »مشارکت های غیررسمی خیریه ای« یعنی اینکه فرد در انواع کمک های 
خیریه ای در یکسال گذشته شرکت داشته است؛ مانند جشن نیکوکاری، جشن 
عاطفه ها، خیرات و مبرات و... »مشارکت های غیررسمی مذهبی« یعنی اینکه فرد 

در انواع مراسم و مناسک مذهبی و دینی شرکت دارد.

تصویر اجمالی از وضع موجود اعتماد در بین مردم
1. در ایران با استحکام نهاد خانواده در برطرف نمودن نیازهای عاطفی و ایجاد 
حس اعتماد در درون خانواده روبه رو هســتیم به گونه ای که اعتماد به اعضای 
خانواده در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان بیشتر است. این موضوع نیازمند 
به رصد مستمر است و براساس آن می توان سایر ابعاد اعتماد عمومی و نهادی 

را نیز تقویت کرد.
 ۲. البته کاهش میزان اعتماد فردی به موازات افزایش شعاع اعتماد و مقاومت 
در برابر شکل گیری شبکه های خارج از خانواده و خویشاوندان، جزء مشکالت این 

نوع از اعتماد در جامعه ایرانی است.
 ۳. باال بودن میزان ســرمایه اجتماعی )اعتماد و شبکه های تعاملی و کمک 
متقابل( درون گروهی در ایران، که این موضوع نیازمند پیوند اینگونه از سرمایه 
اجتماعی با سرمایه اجتماعی برون گروه است. در صورت عدم ایجاد پیوند مذکور 

این موضوع خود به ضد سرمایه اجتماعی بدل می شود و به ترجیح منافع فردی 
و خانوادگی بر منافع جمعی می انجامد.

 ۴. ســنین باالتر و نسل انقالب و جنگ، در مقایســه با سنین پایین تر 
از اعتمــاد عمومی باالتری برخوردارند. ایــن موضوع در قالب یک ظرفیت 
می تواند در بازتولید اعتماد توســط این نسل قابل توجه و برنامه ریزی باشد. 
البته در بین زنان و مردان در میزان اعتماد تفاوتی مالحظه نمی شــود ولی 
متأهالن نســبت به مجردان، از اعتماد عمومی باالتــری برخوردارند. این 
موضوع با روند افزایش نرخ تجرد و سن ازدواج در کشور می تواند به کاهش 

سطح اعتماد عمومی در جامعه منجر شود.
 ۵. در میان گروه های شــغلی، شــاغالن و بازنشسته ها نسبت به خانه دارها 
و محصالن و بیــکاران از اعتماد باالتری برخوردارند. این موضوع در خصوص 
افزایش تعداد بیکاران در جست وجوی کار و در نتیجه کاهش اعتماد عمومی در 

سطح جامعه، بسیار حائز اهمیت است.
 ۶. تعهد دینی، در ارتباط با اعتماد عمومی رابطه معنادار و مســتقیمی دارد و 

دین باوری، در ارتباط با اعتماد نهادی این رابطه مستقیم و معنادار را داراست.
 ۷. مهاجران از روســتا به شــهر از »اعتماد عمومــی« باالتر و »اعتماد 
نهادی« کمتری، از ساکنان غیرمهاجر شهری برخوردار هستند. این موضوع 
البته در شهر تهران مالحظه شده است و چرایی آن نیاز به مطالعه و بررسی 

بیشتری دارد.
 ۸. سطوح باالتر درآمدی از اعتماد عمومی پایین تری نسبت به سطوح درآمدی 
متوسط و پایین برخوردارند و این موضوع می تواند ناشی از عمق شکاف، فاصله 
طبقاتی و دوری از سازوکارهای رسمی و پذیرفته شده نهادی، سنتی، درازمدت 

و پایای طبقه دارا در ثروتمند شدن، نسبت به سایر اقشار متوسط و پایین باشد.
 ۹. کسانی که ســابقه تلخی در زندگی دارند مانند طالق، سرقت یا قربانی 

جرمی بوده اند، از اعتماد پایین تری نسبت به دیگران برخوردارند.
 1۰. در کالنشهرها و شهرهایی که مدرنیته از سابقه باالتری برخوردار است 
توسعه اقتصادی-اجتماعی با اعتماد رابطه مستقیمی دارد و در شهرهای سنتی تر 

و جدیدتر توسعه یافتگی با اعتماد رابطه منفی دارد.
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گزارش تصویری به مناسبت سی امین نمایشگاه صنایع دستی 
سی امین نمایشگاه ملی صنایع دستی که بزرگترین رخداد تجاری این حوزه محسوب می شود، از سوم شهریور تا نهم شهریور ماه افتتاح شد.معصومه ابتکار )معاون 
امور زنان و خانواده رییس جمهور(، علی شمخانی )دبیر شورای عالی امنیت ملی( و علی اکبر صالحی )رییس سازمان انرژی اتمی(، علی اصغر مونسانـ  رییس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریـ   را در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه همراهی کردند.سی امین نمایشگاه صنایع دستی همانند سال گذشته همزمان با بیست 
و هفتمین نمایشگاه فرش دستبافت ایران در سه سالن ٨ ، 9 و 10، 11 و مجموعه سالن های ٢٥ محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار و تا نهم شهریور ماه 

ادامه داشت.
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 فرهادقنبری

فرهنگ تعلیمفرهنگ تعلیم

 در نظام آموزشــی ما نه هیچ معلمی از شروع دوباره مدارس ابراز خوشحالی 
مــی کند و نه هیچ دانش آموزی عالقه خاصی به حضور دوباره در آن صف ها 
و کالس های کسالت بار دارد. خود همین امر نشان می دهد که چنین مکانی 

چقدر از کارکرد و هدفی که برای آن شکل گرفته است فاصله دارد .
 مدرسه در جامعه ما به مانند همه مکان و نهادهای عمومی، مکانی خشن و 

آزار  دهنده است. 
در اغلب مدارس انواع خشــونت ها اعمم از فیزیکی و کالمی با میزان بسیار 
باالیی جریان دارد، خشــونت میان دانش آموزان، خشونت میان معلم و دانش 
آموز و خشونت میان مدیر و معاونان و دانش آموزان امری رایج در اکثر مدارس 

پسرانه کشور است.
متون درســی ناکارامدی که نشان می دهد، طراحان این دروس کامال با جو 
حاکم بر نظام آموزشی و مدارس کامال بیگانه هستند و به مانند صدا و سیما بر 
ســاز ناکوک خود می دمند و اندک توجهی به نداشتن مخاطب و عدم برقراری 

ارتباط معلم و دانش آموز با این دروس بی فایده و گاها آزار دهنده ندارند.
در مدارس ما هنوز که هنوز است به جایگاه مهم و کانونی درسی مهمی مانند 

هنر هیچ توجهی صورت نمی گیرد و زنگ های هنر با همان ترســیم کوزه و 
سیب، آنهم توسط معلم های بیگانه با هنر که صرفا برای هماهنگ کردن ساعت 

تدریس شان این واحد را پذیرفته اند پر می شود. 
هنوز در هیچ مدرسه ای واحد درسی به نام داستان، شعر نمایش نامه و رمان 
خوانی وجود ندارد و هنوز هیچ معلم و کتابی نه تنها سعی در پرورش قوه تخیل 
دانش آموزان نمی کند بلکه کم کم این قوه آنها را کور کرده و از بین می برد. 

هنــوز در هیچکدام از واحدهای درســی و مدارس مــا چیزی از زیبایی 
و زیبایی شناســی به دانــش آموزان آموزش داده نمی شــود و کمتر فارغ 
التحصیلــی از مدارس مــا وجود دارد که با حداقلی از هنرهای نمایشــی و 

تجسمی آشنایی داشته باشد. 
هنوز در هیچ مدرسه کشور ما کالس فراگیری ) هر چند مقدماتی( تئاتر، سینما 
و موسیقی وجود ندارد و دانش آموز فارغ التحصیل ما اندک درکی از هنر تئاتر، 
موسیقی و ســینما ندارد و کامال آمادگی این را دارد که هر آشغالی را به عنوان 
سینما و موسیقی بپذیرد ) به این دلیل تعجبی ندارد که پرفروش ترین فیلم های 
سینمای ایران چارچنگولی، هزار پا،  بمبئی سالم ، اخراجی ها و امثالهم باشد و 

کسی بیضایی و تقوایی ها را نشناسد و کیارستمی در فرانسه و ژاپن به مراتب از 
سرزمین مادری خودش شناخته شده تر باشد ...تعجبی ندارد که در چنین جامعه 
ای تتلو و بیمارانی شــبیه او با ایجاد ســر و صداهای آزار دهنده خود را اهالی 

موسیقی معرفی کنند و بزرگان موسیقی کشور مهجور و گمنام فعالیت کنند(
در مدارس ما هنوز تنها راه ســریع اصلی تربیت پیروی از منطق »خفه شو« 

است.
منطق خفه شــو در مدرسه توســط مدیر ، و معلم تنها منطق سهل و آسان 
برای به ســکوت واداشتن و اداره دانش آموزان محسوب می شود. )منطقی که 
قبل از مدرسه در خانواده و پس از مدرسه در پادگان سربازی و محل کار هم با 

آن مواجه است( 
حال در جامعه انتظار داریم افرادی که از کودکی توسط تمام نهادهای آموزشی 
و فرهنگی تحقیر شده و با بدترین شیوه های ابراز خشونت کالمی رشد کرده اند 

افرادی اخالق مدار، نوع دوست و مسئولیت پذیر باشند.
شیوه رقابت کنکوری و تست زنی حاکم بر نظام آموزشی باعث می شود در 
مــدارس به جای تاکید بر کار گروهی و جمعی بر کار فردی و برترجویی تاکید 

زیادی صورت گیرد و دانش آموزان را به افرادی حســود در مقابل یکدیگر بدل 
کند.

در مدارس ما دروســی مانند علوم تجربی، زیست شناسی، شیمی، فیزیک، 
ریاضیات و عربــی به عنوان مهمترین دروس از همــان اول ابتدایی در ذهن 
کودکان حکاکی می شود. آنها از همان ابتدایی یاد می گیرند که شناخت مردمک 
چشم و زندگی انواع کرم ها و حلزون ها و اهرم و جرم و ایکس به عالوه ایگرگ 
و هذا تلمیذ و امثالهم از شعر حافظ و سعدی و ادبیات مهمتر است. آنها از همان 
ابتدایی یاد می گیرند که تاریخ و فرهنگ و اجتماعی و فلسفه و جامعه شناسی و 
هنر دروس اضافی و به درد نخوری هستند که صرفا برای پر کردن ساعات خالی 

شان در برنامه درسی گنجانده شده اند. 
دانش آموزان تا گرفتن دیپلم نه واحد درسی به نام وظایف و حقوق شهروندی 
دارند و نه از چرایی وجود قانون چیزی می دانند و نه با مفهوم شهروند و تفاوت 
آن با فرد آشنا می شوند. آنها نه از دوست داشتن انسانها نه از چگونگی برقراری 
ارتباط با حیوانات چیزی می آموزند و نه واحد درســی به نام چرایی حفاظت از 

محیط زیست و طبیعت دارند....

به بهانه 
آغاز سال 

تحصیلی
هنوز در هیچ مدرسه کشور ما 
کالس فراگیری تئاتر، سینما و 

موسیقی وجود ندارد و دانش آموز 
فارغ التحصیل ما اندک درکی از 

هنر تئاتر، موسیقی و سینما ندارد 
و کامال آمادگی این را دارد که 

هر آشغالی را به عنوان سینما و 
موسیقی بپذیرد
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 در این نظام آموزشی فقط یک مشت محفوظات به خورد بچه ها می دهیم. آموزش ما کاالیی 
شده است. کودکان یا کودک کارند یا کودک کارنامه. در این دو تا خالصه شده است. ما چهار 
میلیون کودک واجب التعلیم داریم که به خاطر فقر از مدرسه رفتن محرومند. آن ها انگیزه ای برای 
نحصیــل ندارند. در گروه مقابل هم خانواده ها تمام کودکی و نوجوانی فرزندان را به خاطر نمره 
و کارنامه هدر می دهند. مگر قرار اســت فرزندان نهایتا از کجا سردربیاورند؟ نهایتا قرار است به 
دانشگاهی بروند که آن هم کاالیی شده است. در کشور ما نزدیک 1۰ میلیون فارغ التحصیل 
دانشگاهی بیکار وجود دارد. 1۰۰ هزار نفر PhD دارند، اما شغل ندارند. این نشان می دهد که 
ما بی هدفیم. در دانشگاه ها را باز کرده ایم و در سر بچه ها مدرک گرایی انداخته ایم. از کودکی 

برایشان کالس تقویتی، کالس زبان و ... می گذاریم. 
با پایان سه ماه تعطیالت تابستانی فرزندان مان دوباره راهی مدرسه هایشان شدند. اول مهر 
که می شود و می خواهیم بچه ها را راهی مدرسه کنیم یاد دوران نوستالوژیک تحصیل خودمان 
می افتیم. احتماال شما هم وقتی با وجود آنکه دلتنگ آن ایام می شوید، اما خیلی دوست ندارید زمان 
به عقب برگردد و دوباره پشت نیمکت ها بنشینید. همه ما بی رودربایستی یاد سختی های آن دوران 
می افتیم. گاهی در ذهن خود آن دوران را با دوران مدرسه رفتن کودکان امروز مقایسه می کنیم 
و می گوییم االن همه چیز فرق کرده! درس زمان ما کجا و درس خواندن دهه هشتادی ها کجا؟ 
اما اگر به دقت نگاه کنیم متوجه می شویم تغییرات مد نظر ما در ظاهر اتفاق افتاده. محتوا خیلی 
عوض نشده، چون همان نگاهی که روزگاری خانواده ها درباره درس و مشق ما داشتند را داریم. 
امیر محمود حریرچی، جامعه شناس در گفت و گویی خالء های نظام آموزشی ایران را بر می شمارد. 
حریرچی میگوید: نظام آموزشی فعلی ایران بی هدف است. آموزش و پرورش با هم اند. هدف از 
آموزش پرورش اســت. نظام آموزشی ما چیزی که به دنبالش نیست پرورش است. این نظام 

آموزشی بی هدف حرکت می کند و معلوم نیست می خواهد چه نسلی تربیت کند.
 کودکان ما یا کودک کارند یا کودک کارنامه

 او ادامه می دهد: در این نظام آموزشی فقط یک مشت محفوظات به خورد بچه ها می دهیم. 
آموزش ما کاالیی شــده است. کودکان یا کودک کارند یا کودک کارنامه. در این دو تا خالصه 
شده است. ما چهار میلیون کودک واجب التعلیم داریم که به خاطر فقر از مدرسه رفتن محرومند. 
آن ها انگیزه ای برای تحصیل ندارند. در گروه مقابل هم خانواده ها تمام کودکی و نوجوانی فرزندان 
را به خاطر نمره و کارنامه هدر می دهند. مگر قرار است فرزندان نهایتا از کجا سردربیاورند؟ نهایتا 
قرار است به دانشگاهی بروند که آن هم کاالیی شده است. در کشور ما نزدیک 1۰ میلیون فارغ 
التحصیل دانشــگاهی بیکار وجود دارد. 1۰۰ هزار نفر PhD دارند، اما شغل ندارند. این نشان 
می دهد که ما بی هدفیم. در دانشگاه ها را باز کرده ایم و در سر بچه ها مدرک گرایی انداخته ایم. از 

کودکی برایشان کالس تقویتی، کالس زبان و ... می گذاریم. 
خانواده ها مسئولیتی در برابر فرزندان شان حس نمی کنند

 این کارشــناس آموزش با اشــاره به کلمه غیرانتفاعی که در بعضی موسســات آموزشی 
به از جملــه مدارس یا دانشــگاه ها درج می شــود می گوید: این کلمه جوک اســت. 

جز حوزه آموزش این کلمه در کجا به کار می رود؟ نظام آموزشــی 
همین گونه بی هدف حرکت می کند. خانواده ها هم به این 
متکی شــده اند که فرزند ان شان هرچیزی که قرار است 
یاد بگیرند را در نظام آموزشی بیاموزند. آن ها مسئولیتی در 

قبال فرزندان حس نمی کنند. در این میان طبقات متوسط و 
باال فرزندان شان را در مدارس غیرانتفاعی ثبت نام می کنند 

و امکاناتی مثل ســرویس رفت و برگشت در اختیارشان قرار 
می دهند. این وضعیت به گونه ای شــده اســت که جوانان و 

نوجوانان ما در رابطه با آنچه آموخته اند اعتماد به نفس ندارند.
 به جای آنکه برای فرزندان مان کاری کنیم برای آن ها 

راه مدرک گرایی را باز کردیم
 این جامعه شناس معتقد است: ما، چون در این کشور نتوانستیم 
کاری برای فرزندان مان انجام دهیم، مدرک گرایی را ترویج کردیم. 

نتوانستیم برای آن ها انگیزه های زندگی با کیفیت ایجاد کنیم و فرصت های برابری فراهم کنیم راه 
آموزش عالی و مدرک گرایی را باز کرده ایم. به این صورت است در همه جا مدرک مهمتر از مهارت 
شده است. فرزندان ما مهارتی کسب نمی کنند. مثال به نمایندگان مجلس نگاه کنید افتخارشان این 
است که برای آن ها از عنوان دکتر استفاده شود. خب که چی؟ فکر نمی کنید که این دکتر بار معنایی 
دارد. وقتی شما به من دکتر خطاب می کنید من در حوزه بیان باری بر دوش خود احساس می کنم. 
وای به حال کسی که در حوزه مدیریت کشور باشد. حریرچی ادامه می دهد: مسئولین همه قوا دنبال 
این هستند که دکترا بگیرند. نمایندگان مجلس نباید کمتر از فوق لیسانس داشته باشند. این روحیه 
مدرک گرایی را ترویج کردیم و نظام آموزشی را به یک کاال تبدیل کردیم. همه فکر می کنند با این 
مدرک می توانند یک پرستیژ اجتماعی کسب کنند. در حالی که اعتماد به نفس و مهارت است که 
پرستیژ اجتماعی می آورد. چون فرصت های برابر که آن ها بتوانند با تالش زندگی خوبی داشته باشند 

فراهم نکرده ایم در آموزش عالی را به اشکال مختلف باز کردیم. 
ایران باالترین تعداد تحصیل کرده و مرکز آموزش عالی را دارد 

این کارشناس آموزش می گوید: ایران نسبت به جمعیت خود باالترین تعداد تحصیل کرده ها 
را در دنیــا دارد. ایران ۸۲ -۸۳ میلیون نفر جمعیت دارد. ما در چنین مملکتی ۲۰ میلیون فارغ 
التحصیل دانشگاهی داریم. ایران با دو هزار و ۷۰۰-۸۰۰ موسسه باالترین تعداد مرکز آموزش 
عالی در جهان را دارد. در صورتی که کشــور های پیشرفته نسبت به جمعیت شان این آمار را 
ندارند. ژاپن ۵۰۰ مرکز آموزش عالی دارد که این ۵۰۰ مرکز آموزشی هم آموزش می دهند و 
هم مهارت می آموزند. ما چه مهارتی یاد بچه ها می دهیم؟ بماند که وقتی وارد دانشگاه می شوند 

آرمان های آن ها را نادیده می گیریم. 
مشخص نیست بچه ها باید چه چیزی را آموزش ببینند 

حریرچی ادامه می دهد: ما اصال به توسعه فکر نکرده ایم. مسئولین ما معنی توسعه همه جانبه 
را نمی فهند. ما توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داریم و باید ابعاد توسعه مشخص 
شود. طبق برنامه چشم انداز 1۴۰۴ ایران باید در مقایسه با همه کشور های منطقه در قله همه 
حوزه ها قرار بگیرد. اما االن کجای کار هســتیم؟ تا 1۴۰۴، هفت سال مانده است. ما به اسناد 
باالدستی توجه نکرده ایم. برای مردم چیزی به اسم حق وجود دارد که یکی از آن ها حق آموزش 
است. در قانون اساسی بر این حق تاکید شده است. فارغ از اینکه این حق باید رایگان باشد یا 
نه مشخص نیست فرد باید دقیقا چه چیز را آموزش ببیند. بچه ها برای آنکه بتوانند وارد جامعه 
شوند باید فرصت های برابری داشته باشند که بتوانند با تالش خود زندگی بهتری به دست آورند. 

قرن ۲۱ است، اما هنوز طمع تحصیل وجود دارد
 او در پاسخ به اینکه گسترش ارتباطات و اطالعات چه تاثیری بر بینش های مرتبط با آموزش 
داشته می گوید: خیلی امیدوار نیستم که خانواده ها آگاهی را پیدا کرده باشند. هنوز طمع اینکه 
بچه ها تحصیل کنند وجود دارد. بچه ها امروز تحقیر می شوند. هنوز دانشگاه رفتن، نمره و ادامه 
تحصیالت مالک است و خانواده ها این مالک ها را به خورد بچه ها می دهند. این در حالی است 
که ما در قرن بیست و یک که قرن ارتباطات نام گرفته زندگی می کنیم. شبکه های مجازی به 
افراد و خانواده ها اطالع می دهد که با بچه ها این گونه رفتار کنید. اما شبکه های مجازی فرصت 
گفتگو نمی دهند در حالی که ما باید بتوانیم بحث کنیم. ارتباطاتی که از طریق شبکه های مجازی 
ایجاد می شــود شرایطی را ایجاد کرده است که از طریق آن یاد گرفته ایم خودمان را به گونه 

دیگری نشان دهیم زیباتر، بهتر و روشنفکر به نظر برسیم. 
جامعه ما بر تاکید دارد نه بر هوش هیجانی 

این جامعه شناس در ادامه می گوید: بخشی از شبکه های مجازی هم اطالعات خوبی در اختیار 
خانواده ها قرار می دهند، اما خانواده ها به آن عمل نمی کنند. بچه های ما اتفاقا از طریق شبکه های 
مجازی به سایت های نامرتبط متصلند. خانواده هم خودش را راحت کرده است. از همان چهار پنج 
سالگی یک تبلت یا گوشی هوشمند به کودک می دهد و او را به حال خود رها می کنند. فرزند هم از 
این طرق خشونت و مسائل غیراخالقی را یاد می گیرد. به نظر من شبکه های مجازی نتوانسته به ما 
کمکی کند. این کارشناس آموزش در پایان می گوید: جامعه ما به اندازه ای که بر روی تاکید دارد بر یا 
هوش هیجانی تاکید نمی کند. در حالی که دنیای امروز دنیای هوش هیجانی است. هوش هیجانی 

یعنی اینکه شما چگونه با دیگران ارتباط برقرار می کنید. این را باید کجا یاد بگیرید.

چالش های نظام آموزش در ایران 

کودکان ما 
یا کودک کارند یا کودک کارنامه



اینجا ایران است... 
آرش ها، خرمدین ها و آریوبرزن ها همیشه بیدارند 


