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اختصاصی حوزه علوم انسانی
جلوه هایی از رفتار ارباب و رعیتی

در سیاست ایران
ــوی ســاخت اداری - سیاســی  ــدرن در هزارت ــوق م ــون و حق ــی قان وقت
بســته و رانتــی پــر مضمحــل مــی شــود ، بجــای آن شــکلهای ارتباطــی 
دیگــری شــکل مــی گیــرد ماننــد شــیوه منســوخ روابــط اربــاب و رعیتی  
و اشــباه و نظایــر آن.در نظــام  قجــری و رفتارهــای اربــاب و رعیتــی ، 
دســت رعیــت بــه اربــاب و شــازده و حاکــم و خــان و والــی نمــی رســید 
ــود .  ــته ب ــزرگان وابس ــرم ب ــف و ک ــد و لط ــه تفق ــط ب ــا فق ــدن اینه . دی
همیــن کــه بزرگــی یــک نظــر کنــد یــا ســری بــه عالمــت شــنیدن حــرف 
مختصــر رعیــت تــکان بدهــد ، یعنــی لطفــی کــرده اســت بــی کــران . ایــن 
یعنــی کــه خــان و حاکــم و شــازده و اربــاب ، حواســش بــه رعیــت هســت 
و دل بــرای رعیــت مــی ســوزاند . »پدرســوخته« گفتن هــای ناصرالدین 
شــاه در تاریــخ معــروف اســت. همیــن کــه قبلــۀ عالــم بــه کســی مــی گفــت 
» پــدر ســوخته « قنــد در دل مخاطــب آب مــی شــد کــه مقــام همایونــی 
تفقــد فرمودنــد .در خیلــی از مــوارد دیدارهــای مقامهــای ارشــد در 
ــش  ــژاد و وزرای ــه ای کــه احمــدی ن ــا ســنت عوامان ــرزن ، ی کــوی و ب
بــاب کردنــد و دولــت روحانــی و دیگــران هــم ادامــه دادنــد ، خواســته 
و ناخواســته همیــن نــگاه اربابــی را مــی تــوان درحــال بــاز تولیــد دیــد . 
ــه مــی کننــد،  ــد و آه و نال ــام را مــی گیرن ــده ســر راه آن مق مــردم درمان
بــه تصــور اینکــه قــرار اســت برایشــان تخــم دو زرده بگذارنــد. مقــام 
محتــرم نیــز بــا کمــی حوصلــۀ شــازدگی گــوش مــی کنــد و کلمــه ای از 
بــاب التیــام آالم طــرف مــی گویــد و گاه شــوخی هــای هــم مــی کنــد شــبیه 
آن »پدرســوخته« گفتــن هــای ناصرالدیــن شــاهی اســت و زود بــا جمــع 

کثیــر همراهــان و مراقبــان مــی رود پــی کارش. 
یــا بــرای نشــان دادن میــزان مردمــی بــودن ، هــر چنــد وقت یک بــاری در 
کوچــه و خیابــان حاضــر مــی شــود و مثــاًل دســت نوازشــی بر ســر مردم 
مــی کشــد . اینهــا مردمــی بــودن نیســتند. صورتــی ناشــیانه از اطــوار 
مردمــی بــودن اســت. این شــیوه هــای منســوخ دل آزاراتفاقاً نشــان دهندۀ  
فاصلــۀ طوالنــی ایــن مقامــات بــا مــردم اســت . اینهــا نشــانۀ بــی کفایتــی 
ــدی نظــام اداری اســت. دســتگاه اداری، تشــکیالت مفصــل و  و ناکارآم
بســیار پرهزینــه ای در همــه اســتانها و جاهــای مختلــف دارد. اگر نظام 
اداری کارآمــد بــود چــه نیــازی بــه ایــن ســفرهای اربــاب مآبانــه کــه یک 
ــه  ــا خــرج و مخــارج فــراوان ، ب ــد در فــالن اســتان ب طیــاره آدم برون
مردمــان درمانــده تفقــد کننــد و مثــاًل مشــکالت را ببیننــد و بــرای حــل 
آنهــا تصمیماتــی عقیــم بگیرنــد و بیاینــد. مســأله شــخص افراد نیســت . 
مســألۀ یــک نظــام اداری ناکارآمــد و یــک ســاختار سیاســی اســت که نمی 
خواهــد کارآمــد شــود و بــه قواعد اصلی رفتــار دمکراتیــک و مردمدار 
تــن بدهــد، امــا دوســت دارد اینطــور جلــوه گــری کنــد. از پیــروی از 
ــود را  ــد و خ ــن میزن ــی ت ــدی و دمکراس ــی کارآم ــی اساس ــد اصل قواع
ناگزیــر از تظاهــر مــی کنــد . در چنیــن شــرایطی گاهی آدمهــای صادق 
و درســتکار هــم بــه ورطــۀ تظاهــر و بازتولید رفتــار اربــاب در برابر 

رعیــت ســقوط مــی کننــد.

کامبیز نوروزی یادداشت

 بهانه ای دیگر برای اثبات ناکارآمدی مسئولین
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نگار طاهرخانی )کارشناش ارشد روابط بین الملل مطالعات 
منطقه ای خاورمیانه، مدرس دانشگاه(

تاکنون تعاریف متعددی در رابطه با معنای واژه فرهنگ  ارائه گردیده اســت 
چرا که پیدا کردن تعریفی یکسان برای کلمه ای به گستره شکل گیری اولین 

اجتماعات انسان ها در طول تاریخ، امری دشوار میباشد.
اماچنانچه فرهنگ را به طور کلی، مجموعه ای از رفتار، گفتار، عقاید، باورها، 
ارزشــها و آداب و رسوم گروهی از انســانها تعریف نماییم، درمییابیم که هیچ 

عصری از زندگی انسان ها بدون فرهنگ قابل تصور نمی باشد. 
به بیان دیگر، فرهنگ و انســان دو جزء جدایی ناپذیر از یکدیگر که پیوندی 
دیرینه به قدمت تاریخ وجود انسان بر روی کره زمین بین آنها برقرار می باشد.در 
این نوشتار تالش می گردد به این مهم پرداخته شود که تمامی جوامع در نهایت 
دارای سطحی از فرهنگ هستند و با مرور بر برخی در دوره های تاریخی به بیان 

مصادیق مربوطه می پردازیم.
دوران ماقبل تاریخ، دوران بربریت، قرون وســطی،  دوره رنســانس و عصر 
دهکده جهانی همگی حکایت از ســبک زندگی انسان ها در برهه ای خاص از 

زمان دارند، لذا هیچ دوره ای بدون فرهنگ نیست.
دیرینگی فرهنگ را می توان در آثار باقی مانده از انسانهای اولیه یافت. نقاشی 
هایی که در دیواره غارها به یادگار مانده اســت، اسباب زندگی که در حفاریهای 
تاریخی کشف میشوند همگی مهر تاییدی بر وجود چارچوبی فرهنگی است که 
نشانگر نحوه زیست، مفاهیم آئین و سبک معاش آدمیان در زمانه ای خاص می 
باشد. زمانه ای که در آن ادراک انسان به طور مستقیم از جهان خارج به وسیله 
حواس طبیعی اش صورت می گرفت و بیان شفاهی و دریافت شنیداری بارزترین 

شیوه ارتباط بین اجتماع انسان های این دوران است. 
با رسیدن به قرون وسطی، عنوان دورره ای شاخص در تاریخ، نوع ارزش ها 
و فرهنگ پذیری تحت تاثیر نفوذ کلیسا قرار گرفت. کلیسا داعیه سیطره یافتن 
بر عالم سیاسی را در سر می پروراند. حاکمیت بی چون و چرای اصول مورد نظر 
کشیشان بر تمام ابعاد زندگی مردم سایه انداخته بود. حتی پیشرفت علم به کندی 
و در خفا صورت می گرفت. شیوه زندگی، ارزش ها و باور مردمان آن روزگار به 
شدت تحت تاثیر شرایط خاص آن دوران بود، حق انتخاب انسانها متزلزل گردید 

و مجازاتهایی سخت در مورد مخالفان اعمال می گردید.
از پس دوره تاریک وسطی، سالهای رنسانس یا عصر نوزایی ظهور نمود که 
همراه با انقالب علمی، اصالحات مذهبی و پیشرفت هنری در اروپا بود. در این 

دوران شاهد احیای فرهنگ می باشیم. دانشمندان، فیلسوفان و هنرمندانی ظهور 
کردند که با نگاهی متفاوت و تازه به جهان می نگریســتند. این عقاید نوین به 
سرعت در سراسر اروپا گسترش یافت و جانی تازه به ارزش های مردمان دمید. 
در ســده اخیر که به عصر دهکده جهانی معروف می باشد، اصطالحی که 
توســط مارشال مک لوهان جامعه شناس و فیلسوف کانادایی ارائه شد. در پرتو 
گسترش وسایل ارتباطی الکترونیک، چهره کار و زندگی انسان ها دگرگون شده 
است. جوامع و ملت ها به هم نزدیک هستند و شاید به نوعی کره زمین را بتوان 
در قالب یک دهکده بدون مرز تصور نمود که بعضی ارزشها در آن تمامیت دارد 
مثل نیاز به آموزش و کار با اینترنت که از مختصات دوره کنونی به شمار میرود و 
یا مساله حفاظت از محیط زیست که ارزش جهانی محسوب میگردد و فرهنگ 
سازی در مورد آن از طریق شبکه های اجتماعی به سهولت و سرعت صورت می 
گیرد. یکی از دالیل اهمیت مطالعه فرهنگ همین موضوع است که تاثیرپذیری، 

انتقال و اشاعه آن در جهان کنونی به راحتی انجام می شود.
با توضیحات فوق فرهنگ را شاید بتوان اشتراکی در عین تضاد در بین اعصار 
مختلف تاریخ دانست به این مفهوم که اگرچه تمامی جوامع دارای فرهنگ خاص 
خویش هستند که به واسطه آنها قابل تشخیص از سایر فرهنگها میباشند ولی از 
سوی دیگر فرهنگ دارای ویژگیهایی است که در تمام جوامع عمومیت دارد و به 

نوعی وجه اشتراک محسوب میشود. 
در این راستا میتوانیم به ویژگیهایی مثل: تغییر فرهنگ، قابلیت آموزش آن، 
ارتباط فرهنگ با انســان و ضمانت اجرایی داشتنش بعنوان فصل مشترک بین 
فرهنگ تمام اعصار و جوامع نام ببریم. در عین حال آداب و رســوم اجتماعی، 
آئینی خاص هر قوم یا ملتی میتواند فرهنگ خاص همان ملت باشد و وجه تفاوت 
آن با ســایر فرهنگها تلقی شود.آنچه قابل انکار نمی باشد، تغییراتی است که از 
بدو پیدایش زندگی بر روی زمین در جریان می باشد. جهان دچار دگرگونی های 
اساسی گردیده، وسایل ارتباطی پیشرفت کرده اند، فرهنگ نیز به تبع تغییرات 

بسیار زیاد در عالم هستی تحوالت زیادی را تجربه کرده است.
انسان بعنوان موجودی ذاتا اجتماعی از ابتدای دارای زندگی اجتماعی بوده و 
در نتیجه آداب و رســومی بر این زندگی حاکم بوده که سبب شده جامعه بدون 

فرهنگ در جهان وجود نداشته باشد.
فرهنگ ها رشد می کنند، تغییر می یابند، پیشرفت می کنند و حتی از بین می 
روند و جای خود را به فرهنگ دیگری می دهند اما همواره جریانی پویا هستند 
که بسته به مختصات برههای زمانی و جغرافیایی خاص بین گروهی از انسانها 

جریان دارند و به زندگی آنها مفهوم می بخشند.

مروری بر فرهنگ در گذر تاریخمروری بر فرهنگ در گذر تاریخ
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دکتر محمد دبیرســیاقی ۴اسفند ۱۲۹۸ خورشیدی در محله گلبینه 
قزوین به دنیا آمد. نسب پدری اش به سیدسیاق، دبیر و خوش نویس شهیر دوران 
فتحعلی شاه می رسید و از جانب مادری، نواده میرزا ابوالقاسم مالباشی، روحانی 
مشروطه خواه املشی تبار، محسوب می شد. جد اعالی خاندان دبیرسیاقی، فتح اهلل 
قزوینی بود. این خاندان، از جمله عشایر شیعه لبنانی بودند که در دوران صفوی 
و به دعوت شــاه عباس صفوی، به پایتخت )قزوین( آمدند. فرزندان و نوادگان 
میرزا فتح اهلل عالوه بر تحصیالت حوزوی، در مناصب دیوانی نیز به عنوان دبیر و 
مستوفی مشغول به خدمت بودند. پدربزگ دبیرسیاقی خوشنویس و رجل خوشنام 
قزوینی اوایل دوران قاجار بود. از میان فرزندان او سیدحســن دبیرسیاقی ملقب 
به دبیرالممالک )عموی محمد دبیرســیاقی( از رجــال نامدار قزوین بود که در 
سال های ۱۲۸۸ تا ۱۳۱۸ عهده دار مناصب حکومتی و دولتی در قزوین، گیالن، 

زنجان، اصفهان و ثالث بود.
محمد دبیرســیاقی تحصیالت پایه را در قزوین گذراند. او از مشــهورترین 
فارغ التحصیالن مدرسه امید )نخستین مدرسه نوین قزوین( بود و از سال ۱۳۱7 
درهمان مدرسه معلم درس حساب بود. در سال ۱۳۱۸ دانشجوی دانشگاه تهران 
شد و شش  سال بعد، با مدرک دکترای ادبیات، فارغ التحصیل گردید. یکسال بعد 

عضو انجمن  ایران شناسی شد و بعدتر به استخدام وزارت دارایی درآمد.
هرچند اگر زمانه اوضاع بسامانی داشت، امثال او به جای کارمندی، می بایست 
وقت خــود را به تحقیق و تتبع می گذراندند، اما مصاحبه ای با دکتر پرویز ناتل 
خانلری که در یغما منتشر شد، بخوبی نشان می داد که درآن زمان بلند آوازگانی 
چون محمد قزوینی، علی اکبردهخدا، محمد تقی بهار و سیدحسن تقی زاده با آن 
همه سابقه سیاسی و فرهنگی به دفعات گرفتار بحران های معیشتی می شدند و 

همین مسأله نیز باعث انجام کارهایی خالف طبع ایشان می گردید.
محمد دبیرسیاقی، هرگز نسبت به فرهنگ، تاریخ و تحفظ دغدغه های علمی 
خود بی تفاوت نبود و در تمام طول دوران حیات خود، هرگز همکاری با نهادها و 
مجموعه های علمی و فرهنگی را متوقف نکرد. تدریس در دانشگاه های تهران، 

قزوین، پکن و قاهره ازجمله سوابق آموزشی مهم ایشان محسوب می شد.
دکتر دبیرســیاقی را به لحاظ تسلط بر نسخ تاریخی و متون ادبی کالسیک 
ایرانی باید در تراز نام های بزرگی چون محمد قزوینی و مجتبی مینوی قرار داد. 
ایشان و مرحوم ایرج افشار، در جرگه آخرین بازماندگان نسلی بودند که آراستن 
کالم به زیور طبع را در محضر چهره هایی چون عالمه دهخدا، تقی زاده، محمد 
قزوینی، بهار، بدیع الزمان فروزانفر، سعید نفیسی و... آموختند. تصحیح صدها اثر از 
متون مهم ادبی و تاریخی، نگارش دهها کتاب و مقاله مهم و پرارجاع، محصول 

حسن  بهره گیری این مصحح و پژوهشگر بزرگ از محضر این چهره ها است.
اما شــاید، مهم ترین دلیل شهرت دبیرســیاقی حضور وی به عنوان یکی از 
اعضای اصلی گروهی بود که تحت راهبری دکتر محمد معین مسئولیت تدوین، 
تکمیل و انتشار فیش های باقی مانده از »لغتنامه دهخدا« را به توصیه شخص 

ایشان برعهده داشتند.
دبیرســیاقی که پیش از همکاری با دکتر معین در »مؤسسه لغتنامه« حدود 
۹ســال بین ســال های ۱۳۲۶ تا ۱۳۳۴ با عالمه دهخدا در تدوین و گردآوری 
فیش هــای حروف »ظ«، »ض«، »ل« و »پ« و پس از آن ۱۱ســال با دکتر 
معین در انتشــار بقیه مدخل ها همکاری داشــت. پــس از فوت دکتر معین، 

مســئولیت تکمیل لغتنامه نیز به عهده دکتر جعفر شهیدی و پس از 
آن برعهده مرحوم دبیرسیاقی قرار گرفت.اما آنچه کمتر درمورد کتر دبیرسیاقی 
مطرح می شــود، تالش های قابل توجه و شایسته احترام ایشان برای نگارش 
فرهنگنامه های به روزتر پس از تجربه همکاری در پروژه سترگ لغتنامه دهخدا 
بود.فرهنگنامه های چراغ هدایت، آنندراج، غیاث اللغات، لغت فرس، ملخص اللغات، 
نام ها و صفت ها و پسوندهای فرهنگ لغات الترک، از فرهنگنامه های تصحیح 

شده توسط ایشان است.
دکتر دبیرسیاقی همچنین با همکاری جعفر شهیدی و حسن احمدی گیوی، 
لغتنامه فارســی را تألیف نمود و برای نگارش مدخل های دانشــنامه ایرانیکا با 

مرحوم احسان یارشاطر همکاری کرد.

بنده]نگارنده[ در گفت و گویی که چند سال پیش با مرحوم دبیرسیاقی 
داشتم، متوجه نگاهی جالب در رویکرد ایشان به انتشار کتب مرجع و نقش آن در 
شکل دهی به مناسبات اجتماعی و سیاسی جامعه شدم، که به گفته خود مرحوم 

دبیرسیاقی، مهم ترین درسی بود که از عالمه دهخدا آموخته بود.
دکتر دبیرســیاقی، عمیقاً اعتقاد داشت که بخش قابل توجهی از کنش های 
هیجانی و احساسات زده  مردم و حتی گروه های نخبه و روشنفکر و اثرگذار جامعه 
ناشــی از فقدان شــناخت دقیق و عمیق آنها، از ظرایف و اقتضائات فرهنگی 
و تاریخی  است که نقش مهمی در شــکل دهی به الگوهای ناخودآگاه جمعی 
و بازتولید هویت اجتماعــی دارد. درواقع »ارزیابی شــتابزده« و »تحلیل های 
فاقد تعمق و دوراندیشــی« که عمدتاً باعث سطحی نگری و سبب ساز هدایت 

جامعه به کج راهه ها می شــود، هیچ معلولی مهمتر از فقدان شــناخت عمیق و 
دقیق پارادایم های معناســاز و عناصر اثرگذار در شکل دهی به هویت فرهنگی 
و بومی ما را ندارد و این مهم میســر نخواهد شــد، مگر بواسطه مطالعه دقیق 
متون تصحیح شده و مرجع تاریخ خرد و کالن تاریخی. این رویکرد باعث شده 
چهر ه هایی نظیر مرحوم ایرج افشار، احسان یارشاطر شاخه ای نوین و تراز در رشته 
»ایران شناســی« ایجاد کنند که اتکای اصلی آن به متون تاریخی و کهنی  بود 
که با الگوهای مدرن و بدیع تصحیح شده اند.اما دومین نکته درس آموزی که در 
منش و مرام دکتر دبیرسیاقی مشهود بود، عالقه به سرزمین زادگاهش قزوین و 
اهمیت به تاریخ بومی آن بود. او درشرایطی که این امکان را داشت که همچون 
برخی دیگر از همشهریان خود، زندگی در پایتخت و بهره مندی از مواهب آن را 
به  مثابه »فرصتی در دسترس« تلقی کرده و از آن بهره مند گردد یا از آن فراتر 
برای ادامه فعالیت خود از کشور خارج شود، اما هرگز پیوند خود با سرزمین آبا و 
اجدادی خود قزوین را قطع نکرد و عالوه بر اقامت دائمی در این شــهر بخش 
مهمی از توان و تخصص خود را مصروف بازشناسی و بازخوانی تاریخ و هویت 

بومی قزوین نماید.
فرهنگ پژوهان و مورخان بخوبی می دانند که گذاشــتن عمر و وقت برسر 
تحقیق و پژوهش روی تاریخ بومی )آن هم در مقیاســی وسیع و عمیق( جز با 

عشقی وافر و عالقه ای بی دریغ میسر نخواهد بود.
اغراق نیست اگر بگوییم با مرگ دبیرسیاقی، ایران واپسین بازمانده سال های 
شکوفایی فرهنگنامه نویسی و ایران شناسی سندمحور را از دست داد. چهره هایی 
نظیر دکتر دبیرسیاقی، دکتر یارشاطر و ایرج افشار بواسطه تسلط شگفت انگیزشان 
بر گستره وسیع موضوعی اسناد، کتب و نسخ خطی تاریخ پربار ایران، در طول 
دوران فعالیت حرفه ای خود توانســتند مجموعه های گرانســنگ و ذیقیمتی از 
مواریث تاریخی این مرزوبوم را برای محققان، پژوهشگران و آیندگان در قالبی 
آراسته و تصحیح شده به یادگار بگذارند. این بزرگان بخش قابل توجهی ازاین 
آثــار را در دورانی تدوین و تألیف کردند که خبری از دانشــنامه های مجازی و 
پایگاه های اطالعاتی آنالین نبود و گاه مجبور می شدند برای تهیه یک نسخه 
یا ســند، هزاران کیلومتر را طی کنند و بواسطه ارزش و احترام زیادی که برای 
مخاطبان خود قائل بودند، بخش زیادی از زمان خود را در آرشیوها و مخزن های 

مراکز مختلف به دنبال یافتن قرائن و شواهد و اسناد تاریخی صرف می کردند.
آنها که تجربه همکاری )ولو در حد یک مصاحبه شفاهی وغیرتخصصی( با 
این بزرگان داشتند، گاهی از سر جهل یا نادانستگی، این »احترام به مخاطب« را 
وسواس نابجا، تلقی می کردند. به یاد دارم یکی از روزنامه نگاران مطرح که برای 
مصاحبه با دکتر دبیرسیاقی خدمت ایشان رسیده بود، از اینکه، ایشان با بازبینی 
نســخه ویرایش شده مصاحبه، دهها غلط دستوری و محتوایی از نسخه نهایی 

گرفته بود، شدیداً دلخور شدند.
خأل این »روحیه پژوهشــی« کــه در کار امثال دکتر دبیرســیاقی دیده 
می شــود، یکی از مهم ترین آفت های آثار قلمی تخصصی و محتوایی زمانه 
ماســت. در عصری که عمق دانش و شناخت دانشــجویان، روزنامه نگاران 
و حتی برخی از اســتادان دانشــگاه های ما محدود به گــوگل، ویکی پدیا و 
پایان نامه های ازپیش آماده شده است، آسیب ناشی از فقدان چنین استادانی 

بیش از پیش احساس می شود.

دکتر سیدمحمد دبیرسیاقی
یادی از واپسین عضو نسل طالیی فرهنگ نویسی 

محمد تاج احمدی  
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حتی در هشــتادونه ســالگی، یکی از معتبرترین اندیشمندان زنده است که 
نظراتش را در مورد مســایل روزمره زمانه ما، از خانه اش در استراسبورگ ارایه 
می دهد؛ از ملی گرایی گرفته تا مهاجرت و اینترنت و مانند آن. معتقد است اروپا 
غول اقتصادی اما کوتوله سیاسی اســت. در این مصاحبه نقدهای قابل تاملی 

درباره اروپا دارد!
 اشاره : 

حدود پنجاه کیلومتــری مونیخ، کنار یک دریاچه در استراســبورگ، ردیف 
کلبه های آلپی، با یک ســاختمان ســفید با پنجره های بزرگ، قطع شده است؛ 
معادل معمارانه عقل گرایی در سرزمین هایدی، و همنشینی نوگرایی به سبک 

مدرسه »باهاوس« با محافظه کاری راسخ بایرنی.
پالک ســفید کوچکی روی در آبی رنگ تایید می کند که این خانه اندیشمند 
متولد دوسلدورف »یورگن هابرماس« است که حتی هنوز در آستانه نهمین دهه 

زندگی خود، جایگاهش را در میان مهمترین فیلسوفان جهان حفظ کرده است.
همســرش در را باز می کند؛ »اوته وسلهوفت« مورخی که بیش از ۶0 سال 
با او است. راهرویی کوچک را می بینیم. همسرش صدا می زند: »یورگن! آقایان 
آمده اند.« اوته و یورگن، از سال ۱۹7۱ در این خانه زندگی می کنند؛ از زمانی که 

فیلسوف ما به مدیریت موسسه ماکس پالنک رسید.
هابرماس - شاگرد و دستیار تئودور آدورنو، یکی از اعضای برجسته نسل دوم 
مکتب فرانکفورت، و اســتاد فلسفه در دانشگاه گوته فرانکفورت- از میان انبوه 
تقریبا آشفته کتاب ها و کاغذهایی که در حال مطالعه آنها است، نمایان می شود؛ 

کنار پنجره ای رو به جنگل.
اتاق با ســفید و اُخرایی تزیین شده و مجموعه ای کوچک از هنر نوین اینجا 
اســت؛ نقاشــی هایی از هانس هارتونگ، ادواردو چیلیدا، شان اسکالی و گونتر 
فورتورنک و همچنین مجســمه هایی از جورج اوتیزا و خوآن میرو. این آخری 
جایزه ای است که به عنوان جایزه شــاهدخت آستوریاس در علوم اجتماعی در 

سال ۲00۳ دریافت کرده است. قفسه ها پر است از کتاب های گوته و هولدرلین، 
شیلر و فون کالیست، و مجموعه ای از آثار انگلس، مارکس، جویس، بروخ، والزر، 

هرمان هسه و گونتر گراس.
خودش نویسنده آثار مهمی در علوم اجتماعی و سیاسی در سده بیستم است. 
قرار اســت با ما درباره »مسایل شصت سال گذشته« صحبت کند. شق و رق 
است، دست دادنش خشک است، و بر خالف سیمای پدربزرگانه ای که موهای 
سفیدش به او داده، خشمگین است. می گوید: »بله. هنوز از برخی چیزهایی که 

در جهان رخ می دهد خشمگینم. این چیز بدی نیست، هست؟«
هابرماس به خاطر لب شــکری بودنش مشــکل دارد. گرچه این چالش او با 
سخنرانی بود که او را برانگیخت تا ژرف تر در مورد مفهوم ارتباط بیندیشد که او 

بدان به عنوان ابزار درماِن دستکم بخشی از دردهای جامعه می نگرد.
در یک لحظه از گفت وگو به نظرمان رسید که استاد پیر دیگر تمایلی به ادامه 
دادن ندارد. زمانی که در میان مصاحبه به بیرون پنجره نگاه کرد و زمزمه کرد: 
»دیگر اتاق های و تاالرهای بزرگ را دوست ندارم. نمی دانم چه اتفاقی می افتد. 

اینجور جاها همهمه ای هست که من را پر از ناامیدی می کند.«
*بحث های فراوانی درباره »زوال روشــنفکری متعهد« وجود 
دارد. امــا قبول دارید کــه این موضوعات به ندرت از ســپهر 

روشنفکری فراتر می رود؟
بر اســاس الگوی فرانسوی، از زوال تا سارتر و بوردیو، »حوزه عمومی« برای 
روشنفکری بسیار مهم است؛ هرچند ساختار شکننده آن متحمل فرایند شتابنده 
زوال خواهد بود. امروزه پرسش نوستالژیک »روشنفکران کجا رفته اند؟« اهمیت 
خود را از دست داده است. اگر شما خواننده ای ندارید که افکارتان برای او نوشته 

شود، نمی توانید »روشنفکر متعهد« هم داشته باشید.
*آیا اینترنت »ســپهر عمومی« را )که رســانه های سنتی را 
پشــتیبانی می کند( تقلیل داده است؟ و این امر، به نوبه خود، بر 
نقش اندیشمندان و فیلســوفان در جامعه تاثیر منفی گذاشته 

است؟
بله. بنابر نظر هاینریش هاینه، »پیکره روشنفکر« با پیکربندی کالسیک سپهر 
عمومی آزاد بدست می آید؛ هرچند این امر، به مفروضات غیرمحتمل فرهنگی و 
اجتماعی وابسته است همچون وجود »ژورنالیسم هوشیار« که در آن روزنامه های 
مرجع و رسانه های گروهی قادر به هدایت توجه اکثریت به موضوعاتی هستند که 
با شکل گیری عقاید سیاسی ارتباط دارند؛ و نیز وجود »اجتماع مطالعه گری« که به 
سیاست عالقه مند است، تحصیلکرده است، به فرایند مناقشه آمیز تشکیل عقاید 

خو گرفته، و برای مطالعه مطبوعات باکیفیت و مستقل، زمان صرف می کند.
امروزه این زیرساخت ها دیگر دست نخورده نیست؛ البته تا جایی که می دانم 
این وضعیت، هنوز در کشــورهایی مانند اسپانیا، فرانسه و آلمان وجود دارد. اما 
حتی در چنین کشورهایی هم، اثر متالشی کننده اینترنت نقش رسانه های سنتی 
را بویژه برای نسل های جوان تر تغییر داده است. حتی پیش از آنکه گرایش های 
مرکزگریز و ُخرد در رسانه های جدید پدیدار شوند، »تجاری سازی توجه عمومی« 
باعث به جریان انداختن فروپاشی سپهر عمومی شده بود. مثال آن، ایاالت متحده 

و استفاده منحصر به فرد آن از شبکه های تلویزیونی خصوصی است.
اکنون ابزار تازه ارتباطات، الگوی بسیار موذیانه تری از تجاری سازی دارد که 
هدف آن به روشــنی »هدایت توجه مصرف کننده« نیســت، بلکه بهره برداری 
اقتصادی از مشخصات خصوصی کاربر است. آنان اطالعات شخصی مشتریان را 

بدون اطالع شان می دزدند تا آنان را، حتی با مقاصد سیاسی، مانند رسوایی اخیر 
فیسبوک، موثرتر مدیریت کنند.

*آیا در نگاه شما، اینترنت به رغم مزایای آشکار آن، شکلی تازه 
از بی سوادی را اشاعه می دهد؟

منظور شما مشاجره های پرخاشگرانه، حرف های پوچ و دروغ های دونالد ترامپ 
در توییت هایش است؟ حتی نمی توان گفت این فرد زیر سطح فرهنگی-سیاسی 
کشورش قرار دارد. ترامپ همواره در حال پایین  بردن سطح سیاسی- فرهنگی 

کشورش است.
از زمانی که صفحات چاپی اختراع شد و همه را به یک خواننده بالقوه تبدیل 
کرد، ســده ها طول کشید تا همه مردم توانستند بخوانند. اینترنت همه ما را به 
مولفان بالقوه بدل کرده و از این اتفاق تنها دو دهه گذشته است. شاید با گذشت 
زمان ما یاد بگیریم که شــبکه های مجازی را با روشی متمدنانه مدیریت کنیم. 
اینترنت هم اکنون میلیون ها وضعیت مفید از خرده فرهنگ ها را بازگشوده که در آن 
اطالعات قابل اعتماد و نظرات صحیح مبادله می شوند. نه فقط در تارنوشت های 
علمی که آثار دانشگاهی توسط آنها توسعه می یابند، بلکه برای مثال تاالرهای 
گفت وگوی بیماران مبتال به یک بیماری نادر که می توانند با دیگرانی در موقعیت 

مشابه ولی در قاره ای دیگر نظرات و تجربیاتشان را به اشتراک بگذارند.
مزایای بزرگ ارتباطی مســلمی وجــود دارد و این فقط منحصر به افزایش 
فروش سهام و بورس بازی نیست. من پیرتر از آن هستم که تپش فرهنگی ناشی 
از تولد رســانه های جدید را قضاوت کنم. اما این مرا می آزارد که این نخستین 
انقالب رسانه در تاریخ بشر است که در وهله نخست و به طور عمده در خدمت 

اقتصاد است تا مقاصد فرهنگی.
*در چشم انداز فناوری زده امروز، آینده فلسفه چیست؟

من به نظرات منسوخی تعلق خاطر دارم که می گوید فلسفه باید ادامه دهد و 
بکوشد به پرسش های کانت پاسخ دهد؛ پرسش هایی چون چه می توانم بدانم؟ 
چه باید بدانم؟ چه انتظاری می توانم داشته باشم؟ چه باید باشد تا انسان باشد؟ با 
این حال، مطمئن نیستم که فلسفه آنچنان که ما می شناسیم آینده ای دارد یا نه. 
هم اینک فلسفه روند افزایش تخصص را مانند همه رشته ها دنبال می کند. و این 
یک خیابان بن بست است؛ چرا که فلسفه باید بکوشد که کل را توضیح دهد و با 

توضیح عقالنی به درک ما از خود و جهان کمک کند.
*چه چیز شما را به مارکسیسم عالقه مند کرد؟ هنوز چپ گرا 

هستید؟
من ۶5 ســال کار و مبارزه را صرف »اصول چپ« در دانشــگاه ها و سپهر 
عمومی کردم. اگر من یک چهارم قرن را برای یکپارچگی سیاسی بیشتر اتحادیه 
اروپــا جنگیدم، به خاطر این گمان بود که تنها این ســازماِن قاره ای، می تواند 
سرمایه داری افسارگسیخته را مهار کند. من هرگز دست از انتقاد از سرمایه داری 
نکشــیدم؛ اما آگاهم که تشــخیص بی تامل کافی نیســت. من از آن دســت 

روشنفکرانی نیستم که بی هدف شلیک می کنند.
*کانت به عالوه هگل به عالوه روشنگری به عالوه مارکسیم 

افزون زدوده، مساوی است با »هابرماس«. درست است؟
اگــر بخواهید تلگرافی بگویید بله؛ اما نه بدون اشــاره به »دیالکتیک منفی 

آدورنو«
*در ســال 1986 شــما مفهوم سیاســی »میهن دوستی 
اساســنامه ای« را ارایــه دادیــد کــه امــروزه در برابر دیگر 
میهن دوســتی های مبتنی بر ســرود و پرچم تقریبا شفابخش 
به نظر می رســد. اما آیا می توان گفت این نوع از میهن دوستی، 

سخت یاب تر است؟
در سال ۱۹۸۴ برای سخنرانی در کنگره اسپانیا دعوت بودم. پس از آن به یک 
رستوران قدیمی برای خوردن غذا رفتیم که اگر درست یادم باشد بین کنگره و 

جامعه فرهنگیجامعه فرهنگی

هابرماس فیلسوف آلمانی: 

ترامپ در حال پایین  
بردن سطح سیاسی 

فرهنگی آمریکاست 
رسانه های جدید 
بیشتر در خدمت 

اقتصاداند تا فرهنگ 

من افتخار می کنم به فرهنگ مان 
که شامل نسل دوم یا سوم 
مهاجران ترک، ایرانی و 
یونانی است که فیلمسازان، 
روزنامه نگاران و شخصیت های 
تلویزیونی و همینطور مدیران 
اجرایی شگفت انگیز، پزشکانی 
چیره دست و بهترین نویسندگان، 
نوازندگان  سیاستمداران، 
و معلمان را می آفریند. این 
نمایشی ملموس از توان و 
گنجایش فرهنگ ما برای 
نوزایی است. پوپولیست های 
دست راستی پرخاشگرانه 
مهاجران را پس می زنند، اما 
بدون آنان شکوه این فرهنگ 
غیرممکن و بی معنا است

ترجمه از: سیدامین موسوی زاده 
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میدان پورتا دل سل، در سمت چپ خیابان قرار داشت. 
طی مکالمه  من و همســرم با میزبانان برجســته ام )که بسیاری از آنان 
سوســیال دموکرات هایی بودند که در تهیه قانون اساسی جدید کشور درگیر 
بودند( به ما گفتند که در هیات حاکمه در اعالمیه جمهوری نخســت اسپانیا 
در ســال ۱۸۳7 توطئه ای اتفاق افتاد. اما با توجه به آنچه که ما می دانستیم، 
احســاس کامال متفاوتی داشــتیم. »میهن دوستی اساســنامه ای« نیاز به 
پیش زمینه ای مناســب دارد برای اینکه همیشه آگاه باشیم که قانون اساسی 

یک دستاورد ملی است.
*خودتان را میهن دوست می دانید؟

به کشــوری، حس میهن دوستی دارم که دستکم پس از جنگ جهانی دوم، 
در آن مردمســاالری پایدار و در طی دهه های بعد از قطبی سازی سیاسی، یک 
فرهنگ سیاسی لیبرال متولد شده است. این نخستین بار است که می گویم اما 
در این معنا بله، من یک میهن دوســت آلمانی هستم و همچنین محصولی از 

فرهنگ آلمانی.
*با ورود مهاجران، آیا آلمان هنوز فقط یک فرهنگ دارد؟

من افتخار می کنم به فرهنگ مان که شامل نسل دوم یا سوم مهاجران ترک، 
ایرانی و یونانی است که فیلمسازان، روزنامه نگاران و شخصیت های تلویزیونی و 
همینطور مدیران اجرایی شگفت انگیز، پزشکانی چیره دست و بهترین نویسندگان، 
سیاستمداران، نوازندگان و معلمان را می آفریند. این نمایشی ملموس از توان و 
گنجایش فرهنگ ما برای نوزایی است. پوپولیست های دست راستی پرخاشگرانه 
مهاجران را پس می زنند، اما بدون آنان شکوه این فرهنگ غیرممکن و بی معنا 

است.
 *آیا می توانید چیزی در مــورد کتاب تازه خود درباره مذهب 
و قدرت نمادین آن به عنوان درمانی برای برخی از بیماری های 

روزگار نوین بگویید؟
با اینکه این کتاب چندان در مورد فلســفه دین نیســت، امــا امیدوارم که 
تبارشناسی اندیشه پســامتافیزیکی مبتنی بر استدالل در مورد ایمان و آگاهی، 
بتواند از فراموشی کارکرد فلسفه برای روشنگری جلوگیری کند؛ فلسفه ای که به 

تدریج در مقابل جبهه علم گرایانه تضعیف شده است.
*صحبت به مذهب و جنگ های مذهبی و فرهنگی رسید. گمان 

می کنید که ما در آستانه برخورد تمدن ها هستیم؟
تا جایی که من می دانم، این تفکرکامال نادرست است. ماکس و وبر تمدن های 
کهن و بانفوذ را که با متافیزیک و دین های بزرگ مشــخص شده اند، مطالعه 
کرده اند. همه آنها استعدادی جهانگیر دارند به همین علت به گسترش و گشایش 
می رسند. واقعیت این است که بنیادگرایی مذهبی پدیده ای یکسره نوین است و 
از ریشه کن  شدن اجتماعی ناشی از استعمار، پایان استعمار و سرمایه داری جهانی 

برآمده است.
*گاه نوشــته اید که اروپا باید یک نسخه اروپایی از اسالم را 

بپروراند. آیا گمان می کنید این در حال انجام است؟
در جمهــوری فدرال آلمان می کوشــیم تــا »الهیات اســالمی« را در 
دانشــگاه هایمان بگنجانیم، یعنی ما می توانیم به جای وارد کردن مدرسان 
این رشــته از ترکیه و امثالهم، معلمان دینی را در کشــور خودمان آموزش 
دهیــم. اما واقعا این فراینــد به مدیریت ما بســتگی دارد. هرچند این امر، 
موج های جهانی مهاجرت را شامل نمی شــود. تنها راه مقابله این است که 

علل اقتصادی در کشورهای مبداء را مهار کنیم.

*چطور باید این کار را انجام داد؟
بدون تغییر در دســتگاه سرمایه داری جهانی این امر امکان پذیر نیست. این 
مشکلی است که ریشه در قرن های متمادی دارد. من متخصص نیستم اما اگر 
»خارجی کردن جامعه« اثر اشــتفان لِِسنیش را بخوانید، خواهید دید که چگونه 

منشاء این امواج از اروپا می آید و دنیای غرب باعث پیدایش آنها شده است.
*از شــما نقل شده که گفته اید اروپا یک غول اقتصادی و یک 
کوتوله سیاسی است. به نظر شما هیچ چیز بهتر نشده چون ما 

برگزیت و پوپولسیم و افراط گرایی و ملی گرایی را داریم...
معرفی یورو جامعه پولی را به شمال و جنوب تقسیم کرد؛ »برنده ها« و »بازنده ها«. 
دلیل این امر این است که اگر پیشرفتی در جهت اتحاد سیاسی وجود نداشته باشد، 
تفاوت های ساختاری میان مناطق اقتصاد ملی نمی توانند یکدیگر را جبران کنند. 
دریچه های اطمینانی مانند تحرک در یک بازار کار واحد و یک نظام امنیت اجتماعی 

عمومی در نظر گرفته نشده است. همچنین اروپا قدرتی ندارد که بتواند یک سیاست 
مالی مشترک را مدیریت کند. به این واقعیت، یک الگوی سیاسی نولیبرالی را که در 
معاهدات اروپایی آمیخته شده، بیفزایید که وابستگی دولت های ملی به بازار جهانی را 
تقویت می کند. نرخ اشتغال جوانان در کشورهای جنوبی افتضاح است. نابرابری در میان 
اعضاء افزایش یافته و این خود به »فرسایش انسجام اجتماعی« انجامیده است. در میان 
کسانی که توانسته اند خود را تطبیق دهند، الگوی اقتصادی لیبرال را دنبال می کنند 
که این امر، منافع فردی را ترویج می کند. در میان کســانی که در وضعیت متزلزل 
قرار دارند، گرایش های پسرفتی و واکنش های غیرعقالنی و خشم های خودویرانگرانه 

گسترش می یابند.
*ماکرون، رییس جمهور فرانسه نیز مثل شما فیلسوف است. 

فکر می کنید فلسفه و سیاست به خوبی با هم کار می کنند؟
به خاطر خدا، حکومت بر ما را به فیلســوفان بســپارید! به هر حال ماکرون 

قابل احترام اســت چرا که در چشــم انداز کنونی سیاست، تنها کسی است که 
جرات می کند به عنوان یک روشنفکر و یک سخنور متقاعدکننده، دیدگاه سیاسی 
داشــته باشد، اهداف سیاســی مدنظر اروپا را دنبال می کند؛ و در شرایط تقریبا 
ناامیدکننده انتخاباتی، شجاعت شخصی نشان داده است و تا به حال به عنوان 
یک رییس جمهور آنچه را که گفته، انجام داده است. در دورانی که ناتوانی هویت 
سیاسی مشخصه آن است، من آموخته  ام که به رغم باورهای مارکسیستی ام این 

صفات شخصی را ارج بگذارم.
*با این حال غیرممکن است که بدانید ایدئولوژی او چیست، 

حتی اگر داشته باشد...
حق با شماست. من هنوز نمی توانم بفهمم که چه عقایدی پشت سیاست های 
اروپایی رییس جمهور فرانسه هست. می خواهم بدانم که آیا دستکم یک لیبرال 

متمایل به چپ  هست یا خیر. این چیزی است که امیدوارم در او باشد
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 از کوزه همان تراود که در اوست
آقازاده پروری در فرهنگ ما نیست؟ 

رسانه مستقل می تواند جلوی دو قبیله 
»بنی ارز« و »بنی طال« بایستد 

مفهوم آقازاده و بعد نســخه نیش دار تر آن یعنــی واژه »ژن خوب«چند 
ســالی است که در سپهر سیاسی کشــور ما وارد شده و به شکل گسترده ای 
مورد اســتفاده جناح ها و فعاالن سیاسی قرار گرفته است. مردم حق دارند که 
از این افراد عصبانی باشند، مردمی که گاهی برای دریافت یک امضا یا وام یا 
یک خدمت باید مرارت زیادی تحمل کنند می شنوند که افرادی بدون داشتن 
شایســتگی الزم و صرفا به خاطر اتصال به فردی صاحب نفوذ به راحتی به 
اهداف خود می رسند. شاید اگر از ما بپرسند چند آقازاده نام ببر، به ذهنمان یا 
آخرین تحلیل های تلگرامی که خواندیم یا شنیده ها مراجعه کرده و اسم چند 
نفری را ببریم یا خودمان را راحت کرده و به طور کلی همه یا اکثر کسانی که به 
نوعی وابسته به طبقه مدیریتی جامعه هستند را به عنوان متهم معرفی کنیم. اما 
گاهی هم بد نیست به جای صفحه شیشه ای تلفن همراه، در آینه نگاه کنیم! 
آیا اگر جستجو کنیم، در همین بین فامیل و دوستان ما کسانی نیستند که با 
معرفی و پارتی در موسسات خصوصی و دولتی استخدام شده باشند؟ آیا کسانی 
نیستند که با سفارش، وام بانکی اشان زودتر جور شده؟ آیا نبوده اند کسانی که 
ما صرفا به خاطر مقام و مدیریتشان به آنها احترام گذاشته و اصال ارزشی برای 
خود آن افراد قائل نبوده باشیم؟ چندبار برای تسریع در کارها یا گرفتن اولویت 

دست به دامان دیگران شدیم؟ 
در مدرسه به ما می گفتند که دزد فقط کسی نیست که از دیوار مردم باال 
می رود بلکه هر کســی از ساعات کاری خود، از میزان مواد اولیه ای که باید 
برای کاالی عرضه شده باید اختصاص دهد، از خدمتی که باید ارائه شود و ... 
کم بگذارد، این فرد هم نوعی دزدی کرده است. مفهوم آقازادگی نیز در عرف 
ما به افراد خاصی اطالق می شــود ولی در واقع هر کسی که از موقعیت خود 

بدون شایستگی الزم در جهت کسب منافع مادی و معنوی استفاده کرده باشد 
به نوعی تعبیر آقازادگی بر وی هم صدق می کند اما چون مقیاس ها و مبالغ و 
سطح نفوذ کمتر می شود خیلی محسوس نیست. همانطور که زلزله 7 ریشتری 
را همه حتی شهرها و کشورهای همجوار هم ممکن هست احساس کنند ولی 
زلزله دو ریشتری را همان شهر محل وقوع هم متوجه نمی شوند اما ماهیت 
هر دو یکی است. به قول شاعر: عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است، 

کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم.
آقازادگی در واقع ریشه در فرهنگ ما دارد فرهنگی که اولویت را همیشه به 
آشــنا و دوست و فامیل داده، وقتی که ما در کمترین مسائل حتی گرفتن نان 
برشته دو رو خشخاشی از نان سنگکی محل دنبال رابطه دوستانه و سفارش 
هستیم چطور انتظار داریم یا به تعبیر بهتر چطور فکر می کنیم کسی که امکان 

جذب حجم بزرگی از اعتبارات را دارد، این کار را نمی کند یا نخواهد کرد؟ 
بــدون تردید این نوشــته قصد تبرئه یا کوچک کــردن گناه یا تقصیر 
کســانی را ندارد که امانت را رعایت نمی کنند یا خسارات بزرگی به کشور 
وارد می نمایند ولی گاهی بد نیســت از خودمان شــروع کنیم، گاهی بد 
نیســت تقصیر را صرفا به گردن دیگران نیاندازیم. یک سوزن به خودمان 
بزنیم و بعد یک جوالدوز به همســایه. بدانیم و ببنیم خود ما، مایی که به 
شــدت از رفتار برخی گله داریم و به حق هم گله داریم، در مقام عمل چه 
کرده ایم؟ بدون توجه به ریشــه های فرهنگی و اجتماعی مشکالتی مثل 
آقازادگی نباید هیچ گاه انتظار داشته باشیم که این پدیده ناهنجار از جامعه 
ما رخت بربندد چون از کوزه همان تراود که در اوست، بدون تغییر ماهیت، 

تغییر شرایط هم مقدور نیست.

ابوالفضل فاتح: تجربه و پژوهش های علمی موید نســبت مستقیم بین 
آزادی رسانه ای و کمپین های مبارزه با فساد است. هر اندازه رسانه های 
مستقل از آزادی بیشتری برخوردار باشند، بیداری فزاینده افکار عمومی را 
به دنبال داشته و در نتیجه سیستم های سیاسی و اقتصادی تحت نظارت 

جدی تری قرار خواهند گرفت.
البته روشــن اســت در بیداری افکار عمومی و مبارزه با فســاد، رسانه 
هــای دولتی یا نمی توانند و یا نقش اندکی را ایفا می کنند و نقش اصلی 
بر عهده ی رســانه های مســتقل است. رســانه هایی که از استقالل در 
مالکیت و گردش مالی، استقالل در سیاست گذاری ، استقالل در تحریریه 

برخوردار و متعهد به اخالق حرفه ای و کرامت رسانه ای باشند.
اگر به جای رســانه های دولتی، رســانه های مستقل تر را توسعه می 
دادیم و اگر به جای کنترل تحریریه ها و نادیده گرفتن کرامت خبرنگاران 
و دبیران و ســردبیران، از رســانه ها برای نظارت بر سیستم های تبادل 
سیاســی و اقتصادی کمک می گرفتیم، امــروز دو قبیله ی "بنی ارز" و 
"بنی طال" به خود اجازه نمی دادند که همچون شتران بی مهار به جان 
مزرعــه ی بیت المال افتاده و هر چه بتواند ببلعند و هر جه نتوانند ببلعند، 

حیف و میل کنند.
صد افســوس که دستکاری های غیر علمی و غیر مسئوالنه در جریان 
خبر و فضای رســانه ای، نه تنها رســانه را از کارکرد نظارتی خود خارج 
ساخته، بلکه مخلوقی ناقص و الکن و غیر متوازن و ناتوان بر جای گذاشته 
اســت. در نتیجه مجموعه ی رسانه های جمعی کشور تا حد نگران کننده 
ای توان اثر گذاری و مشروعیت خود را از دست داده است. به زبان دیگر، 
ماحصل عقیم سازی رســانه های داخلی، بارور سازی فیک نیوز و رسانه 
هایی با مبداء غیر ملی بود. در نتیجه افکار عمومی ســاحتی شکننده پیدا 
کرده و آســیب های جبران ناپذیری را پذیرا شد که نمونه اش پراکندگی، 
سرگشتگی و تغییر سریع افکار عمومی تحت تاثیر امواج متضاد و متناقض 

است.
در دو دهه ی اخیر با رشد تکنولوژی های نوین، رسانه های شهروندی 
هر گونه انحصار رســانه ای را به چالش کشــیدند. این امر، گرچه پدیده 
ای جهانی اســت اما کشــورهایی را که از رسانه های مستقل و حرفه ای 
پر قدرت کمتری برخوردار بودند، بیشــتر تحت تاثیــر قرار داد. اگر امروز 
انواع رســانه های جمعی کالسیک و ســنتی از جمله تلویزیون و بسیاری 
از روزنامه ها و خبرگزاری ها در کشــور عزیزمان دچار ضعف هســتند و 
جریان اصلی اطالعات به رســانه های شهروندی منتقل شده است، ناشی 
از همان مداخالت قدرت محور و انحصاری اســت که در حوزه ی رسانه 
های کالســیک صورت می گیرد و از بســیاری از آنها موجودی نحیف و 
وابسته ساخته است و گرنه رسانه های جمعی کالسیک نیز در کنار رسانه 
های شــهروندی توســعه می یافتند و چنین عدم تعادل و شکاف عمیقی 
شکل نمی گرفت. عالوه، رسانه های گروهی مستقل می توانستند شکاف 
فزاینده دولت - ملت را به هم پیوند زده،. از عمیق تر شدن آن پیشگیری 
کنند. کشــورهای فراوانی را می شناســیم که در نظام رسانه ای آنها هم 

رسانه های کالسیک پر قدرت و هم از رسانه های شهروندی ایفای نقش 
می کنند و موازنه ای منطقی و مکمل بین این رســانه ها بر قرار است و 
هر کدام هم در آگاهی بخشی بر افکار عمومی و هم در نظارت بر یکدیگر 

سهمی به سزا دارند. 
با آن که در توسعه ی زیرساخت های اینترنت پیشرفتی چشمگیر داشته 
ایم و از این بابت خرســندیم اما در سوی دیگر یکی از بزرگترین مصائب 
همین انحصار صدا و سیماســت که از آن رسانه ای ناکارآمد و در مواردی 
پدیده ای ژوراسیکی و مخرب ساخته است. در جهان امروز با وجود توسعه 
شبکه ی اینترنت و به تبع میکروبالگ ها، تلویزیون همچنان از پر قدرت 
ترین رســانه ها اســت. انحصار فعلی صدا و سیما و ترس از تکثر ، عمال 
عالقمنــدان به تلویزیون را بین دو انتخاب قرار داده اســت یا تماشــای 
تلویزیــون دولتی یا پنــاه بردن به ماهواره خارج از کشــور. اگر روزی به 
تشخیص واضعان قانون، ماده ی انحصار رادیو و تلویزیون دالیلی خاص 
داشته است، امروز این سیاست به نفع منافع ملی نیست و باید به میلیونها 
شــهروند ایرانی اجازه داد، از تلویزیون های دیگری نیز برخوردار شوند که 
از این آب و خاک ســر برآورده اند. رســانه های مستقل پر قدرت و ده ها 
تلویزیون خصوصی و نیمه خصوصی با مدیران و تحریریه های شــناخته 
شــده و حرفه ای، می تواند بهترین موازنه برای فضای قطبی شده و غیر 
متعادل رســانه ای امروز کشور باشد که از یک سو در انحصار رسانه ها و 
تلویزیون دولتی و از ســوی دیگر در امواج میلیونها میکرو بالگ با منابع 
معلوم و نامعلوم قرار دارد. در جهانی که دولت- ملت های مجازی در حال 
شکل گیری است و رسانه های بدون مرز هر روز توسعه می یابند، انحصار 
نه تنها اثر مثبتی نــدارد بلکه افکار عمومی ملت ما را در مواجهه با امواج 

جدید منفعل و نحیف و مصرف کننده محض می سازد. 
فراموش نمی کنیم در این روز، خبرنگاری واال مقام جان شــیرین خود 
را در راه دیــن و میهن، فدای مبــارزه با تحجر و تنگ نظری طالبان کرد 
و آموزه های فراوانی بر جای گذاشــت. ۴0 سال پس از انقالب شکوهمند 
اسالمی، امید اســت روز خبرنگار، روز بازگشــت به کرامت رسانه و روز 
بازنگری در سیاســت های رسانه ای کشــور و نیل به آزادی های وعده 
داده شــده در قانون اساسی باشد و به میمنت این روز ، خبرنگاران شریف 
و سخت کوش میهن بتوانند آزادانه به ایفای نقش نظارتی خود پرداخته و 
بالندگی و موازنه ی هر چه بیشــتر افکار عمومی را شاهد باشند. بی تردید 
در این مســیر در کنار عوامل برون سازمانی، عوامل درون سازمانی نظیر 
ارتقاء سواد رســانه ای، رعایت معیارهای حرفه ای و اخالقی و صیانت از 
پاکدستی رسانه و دور نگهداشتن آن از معامالت سیاسی و اقتصادی نقشی 

حیاتی خواهد داشت. 
فرصت را مغتنم شــمرده، در برابر یکایک خبرنگاران میهن، که پاکی 
و شــرافت قلم خود را به رغم همه ی کاســتی ها و تنگناها با هیچ چیز 
معاوضه نکرده و بر پای و ســربلند ایستادند، سر تعظیم فرود آورده و درود 
قلبــی و خاضعانه خــود را نثارتان می کنم. خداوند یار و نگهدار شــما و 

قلمتان باد. 
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ایــن روزها کــه به مــدد فضای مجــازی، مجالــی برای دیده شــدن 
 همــه مــا محیــا شــده اســت، دیدنــی بــودن کار ســخت تری ســت.

همه دیده می شوند؛ ولی آیا همگی دیدنی هستند؟
به چشم آمدن و تحسین دیگران را برانگیختن، بدون تردید یک نیاز متعالی 
بشری ست و اگر در مســیر درست قرار بگیرد چه بسا باعث رشد و شکوفایی 
اســتعدادها و همچنین ایجاد انگیزه های تربیتی باشد. اما آن چه این روزها به 
چشم می خورد، بیش از ایجاد انگیزه و اهداف آموزشی، خودنمایی و درست تر 

بگویم، درشت نمایی ست.
با نگاهی گذرا به هر کدام از گزینه های فضای مجازی، شما با تعداد زیادی 
 پزشــک، روانشناس، هنرمند،طراح، نویسنده، شــاعر و غیره مواجه می شوید.

آیــا اطالعات همــه ما در زمینه پزشــکی، روانشناســی، هنر، مــد، ادبیات، 
فرهنــگ و سیاســت و... بــه یــک انــدازه اســت؟ و آیــا در هر کــدام از 
 آنهــا، آنقــدر دانــش داریم کــه بخواهیم بــه دیگــران انتقالــش بدهیم؟ 
این که همه مقوله ها را با هم قاطی می کنیم و مرزها را در هم می شکنیم و در 
تمامی حوزه ها اظهار عقیده کرده و صاحب نظر می شویم، نشان می دهد که ما 
قصد نداریم چیزی را در دیگران ارتقا بدهیم؛ بلکه می خواهیم از خودمان بگوییم، 
می خواهیم چهره بهتری از خود به نمایش بگذاریم. درد دیده شدن داریم و بعضا 

مسیر را اشتباه می رویم.
دوســتانی که مدام اطالعات پزشــکی برایتان می فرســتند، حال آن که 
شــاید حتی دیپلمه هم نباشــند؛ عزیزانی که بدون اطالعات کافی از مسائل 

روانشــناختی، نسخه درمان افســردگی و عبور از بحران های روحی و عاطفی 
می پیچند، دوســتانی که زیر پســت طرز تهیه آبگوشــت بزباش؛ کالمی از 
 نیچه می آورند و زیر پســت دســتور کیک زردآلو، از شاملو نقل قول می کنند.

دوستانی که با نمایش آخرین های مد برندهای معروف، دم از سادگی می زنند 
 و زیر عکسهای زیبای سفرهای دور دنیا می نویسند، " در خود باید سفر کرد! "

مادران جوانی که تازگی وارد عرصه شــده اند و فرزندانشان را در خارج از ایران 
به دنیا می آورند و با نگارش روزمرگیهای فرزند گوگولی مگولیشان که در ناز و 
نعمت بزرگ می شوند، توصیه های مادرانه می کنند و با ادعاهای ریز و درشت 

مادرانه شان، گوش جماعتی را کر می کنند.
یا آن عزیزانی که ســیر تا پیاز سفرهایشــان را به عنوان سفرنامه به خورد 
 ملت می دهند و با نمایش امکاناتشــان جماعتی را به حســرت می کشــانند.

دوســتانی کــه بــا تکیــه بــر انــدک توانایــی خــود در زمینــه آرایش، 
دهنــد. تعییــر  را  آراســتگی  و  زیبایــی  معنــای  خواهنــد   مــی 

آن فرهیختگانــی کــه جهت جلب فالــور و گرفتن الیک هر روز شــخصی 
ترین و بی ارزشــترین مســائل زندگی هنرمندان و ورزشکاران و سیاستمداران 
 و ... را ســوژه کــرده و بــا تیتــری جنجالی مخاطــب را فریب مــی دهند.

گروهــی که زیــر پســت معتبرترین ســایت های خبــری، بــا ادبیاتی نه 
چنــدان مودبانــه، اظهار نظــر می کنند و فحــش های رکیک به مســئول 
 و سیاســتمدار و روزنانــه نــگار و مخاطــب بغــل دســتی و...مــی دهند 

و موارد مشابه بسیار...
اگر فرصتی برای ارائه خود و عرضه دانش و توانایی خود داریم، اگر می شود 
از خود بگوییم، اگر گوشــی برای شــنیدن پیدا کرده ایم؛ به آن چه بر زبان می 

 رانیم، به آن چه می نویســیم و به ردی که از خود برجا می گذاریم، دقت کنیم.
گذشــته از آن کــه هر کدام از مــا به عنوان "من" منحصر بــه فردیم، طبعا 
در یــک یا چند حــوزه نیــز حرفهایی برای گفتــن و چیزی بــرای عرضه 
 کــردن داریم، امــا قناعت به توانایی های "من وجود" شــرط عقل اســت.

همین که آشپزی هستیم که زرشک پلویی خوش طعم و رنگ و مزه بر سر سفره 
میهمانمان می گذاریم؛

یا توانایی پخت و تزئین انواع کیک و شیرینی و دسر را داریم؛
همین که می توانیم زیباترین عکسها را از مناظر طبیعی بگیریم؛

همین که توانسته ایم در زندگی روی پای خود بایستیم؛
همین که می توانیم سفر برویم؛

و حتی همین که پول داریم تا در رستوران های خوب غذا بخوریم؛
همین که می توانیم خوش بگذرانیم....

هر کــدام از این هــا به تنهایــی دیدنی ســت، نیازی به رنــگ و لعاب 
 فیلســوفانه و وصلــه هــای ناجور روشــنفکرانه و شــاعر مســلکانه ندارد.

برای بیشــتر به چشــم آمدن زیر عکــس اثاثه لوکس منزل مان، نوشــتن از 
 ســادگی همان قدر بی معناســت که در عین نامهربانی حرف از محبت بزنیم.

ایــن روزها معمولی بودن ســخت ترین کار دنیاســت؛ چرا کــه هیچ کس 
 آدم معمولــی را دوســت ندارد، هیچ کس هم دوســت ندارد معمولی باشــد.
همه تعاریف عوض شده اند، معنای سادگی، زیبایی، هنر، ادبیات و فرهنگ و...

قبــول ندارم که زندگــی هرکس به خودش مربوط اســت، چرا که هر فرد 
 آدمی خصوصا آن که نام و نشــانی دارد، می تواند سفیری باشد در جامعه اش.

بــرای همــه مــا پیــش آمده اســت کــه تحــت تاثیــر حرف دوســتی، 
توصیــه ی عزیــزی، تشــویقی از جانــب بزرگــی، نظراتمــان را تغییــر 

 داده ایــم، پــس زندگــی هــر کــس بــر دیگــران هم اثــر می گــذارد.
مــن با آن گروهی که در هر نمایشــی دنبال کســب منافع مادی هســتند؛ 
 کاری نــدارم، چــرا که معتقدم آن ها تاجرند و حســاب و کتابشــان متفاوت.

روی ســخنم بــا آن دســته عظیمی ســت که در پــی هجوم بــی رحمانه 
خودنمایــی و ارائــه خویشــتن، خــود را باختــه انــد و بی هیــچ تفکری، 
 بــرای عقــب نمانــدن از ایــن قافلــه، هــر روز به رنگــی در مــی آیند.

یک عده هم این وسط هستند که نقش نگه دارنده نردبان را داشته باشند برای 
آنهایی که قصد رسیدن به عرش را دارند.

به نظر بســیار ســاده اســت، اما در دراز مدت یک جماعــت بازیگر پوچ و 
توخالــی به عنوان لیدرهــا و الگوهای منتخب جامعه، پایشــان چنان محکم 
می شــود که هر اراجیفی که به مغزهای کوچک و بعضا حسابگرشــان برسد؛ 
بــه خورد جماعت ســاده انــگاری که از هــول عقب نمانــدن از این جریان 
 به اصطالح به روز شــدن و پیشرفت، به هر ســازی می رقصند، خواهند داد.

جماعتــی کــه داشــتن الگوهــای درســت، چــون دور از دســترس و 
مشــکل مــی نمایــد، بــه الگوهــای هجــو و کوچــک و غلط، امــا در 
 دســترس روآورده انــد تــا بــه راحتــی همرنــگ جماعــت لیدر باشــند.

مسلما شــبیه مریم میرزاخانی بودن؛ مررات بسیار می طلبد، اما به سادگی می 
 توان از مریم بیوتی و صنم بیوتی و فشــن برگر و فشــن پیتــزا الهام گرفت.

ســر  بــر  اینفلوئنســر  و  ســلبریتی  گــروه  ایــن  کــه  فرهنگــی 
نیســت. فرهنــگ  ضــد  جــز  چیــزی  ریزنــد؛  مــی  مــردم   ســفره 

گرچه دیگر امیدی به بازگشت ایران به فرهنگ ۲500ساله نیست اما به نظر می 
رسد منافع شخصی گروهی ایجاب می کند تا زمینه سقوط فرهنگی ایران هر 
چه زودتر ممکن گردد. و تا من و شــما هوشیار نباشیم، آش همان آش است و 

کاسه همان کاسه!

ما آدمهای تماشایی!  مریم صیامی نمین 
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زیگمونت باومن Zygmunt Bauman، جامعه شناس و فیلسوف لهستانی تبار، 
۹ ژانویه ۲0۱7 در سن ۹۲ سالگی درگذشت. این گفت وگو یکی از آخرین مصاحبه های 
او است که ریکاردو دی کرول از مجله اسپانیایی »ال پائیس« با او انجام داده است. 
باومن از برجسته ترین نظریه پردازان اجتماعی جهان بود که در زمینه موضوعاتی چون 
مدرنیته، پست مدرنیته و هنر پسانوگرا کتاب نوشت. او در جریان حوادث سال ۱۹۶۸، 
مثل اکثر یهودیان لهستان از این کشور اخراج و مجبور شد به فلسطین اشغالی برود. 
اما مدت کوتاهی بیشتر نتوانست در آنجا بماند و به خاطر اعتراضاتی که به اقدامات 
رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان داشت، مجبور به مهاجرت به انگلستان شد و از 
سال ۱۹7۱ به عنوان استاد جامعه شناسی در دانشگاه لیدز مشغول به کار شد تا این 
که در سال های آغازین دهه ۱۹۹0 بازنشسته شد. اما همچنان به عنوان استاد ممتاز 
در این دانشگاه به تدریس و تحقیق ادامه داد و در واقع مهم ترین آثار خود را پس از 

بازنشستگی نوشت.
او در آثارش معموالً دیدگاه هایی بدبینانه دارد. از جمله در کتاب خود با عنوان »آیا 
ثروتمندی تعدادی اندک، به نفع همه ما است؟« )۲0۱۴( مدعی می شود که جهان 
هزینه بسیاری را برای انقالب های نوآزادگرایانه دهه هشتاد میالدی پرداخته، اما هیچ 
ثروتی به سمت این بخش از جامعه سرریز نشده است. در کتاب »نابینایی اخالقی« 

)۲0۱5( او نسبت به زوال اجتماع در فردگرایی روزافزون جهانی هشدار می دهد.
از میان تألیفات او که به نزدیک ۸0 عنوان می رسد صرفاً دو کتاب »جامعه شناسی 
کاربردی در زندگی روزمره« و »ع ش ق  س ی ال ؛ در باب  ن اپ ای داری  پ ی ون ده ای  ان س ان ی« به 
فارسی ترجمه شده که این دومی بخشی از پروژه سیالیت او است که با کتاب »نوینگی 
سیال« در سال ۲000 آغاز شد و در سال های بعد با عناوینی همچون »زندگی سیال«، 
»زمان ســیال«، »ترس سیال« و »عشق سیال« ادامه یافت. او برای کارهایش به 
افتخاراتی همچون جایزه آمالفی ۱۹۹۲، جایزه تئودور آدورنو ۱۹۹۸، جایزه شاهزاده 

آستوریاس ۲0۱0 دست یافته است.

در متن برخی از موارد مربوط به مسائل داخلی و بویژه جنبش ۱5 مه اسپانیا کوتاه 
شده است.

شما به شــیوه اعتراض در رسانه های اجتماعی که »کنشگری 
پشت میزی« هم نامیده می شود خوشبین نیستید و می گویید اینترنت 
ما را با یک سرگرمی بنجل تحمیق می کند. بنابراین می خواهید بگویید 

که شبکه های اجتماعی افیون جدید مردم هستند؟
امروزه پرسش از هویت از چیزی که با آن به دنیا می آیید به یک وظیفه تغییر کرده 
است؛ شما باید اجتماع خود را بسازید. اما آنچه شبکه های اجتماعی می توانند بسازند 
یک جایگزین است. تفاوت میان این دو در این است که شما متعلق به یک اجتماع 
هستید اما یک شبکه متعلق به شما است. شما در شبکه های اجتماعی احساس فرمانده 
بودن دارید؛ می توانید دوستی را اگر خواستید بیفزایید و اگر خواستید حذف کنید. شما 
انسان های مهمی را که با شما در ارتباط هستند در کنترل خود می گیرید. مردم از این 
امر اندکی احساس بهتری دارند، چرا که »تنهایی« و »رهاشدگی« ترس بزرگ ما در 
عصر فردگرایی است.اما آسان بودن حذف و اضافه در شبکه های اجتماعی، انسان ها 
را در آموختن مهارت های اجتماعی واقعی ناکارآمد می کند. هنگامی که به خیابان 
می روید، هنگامی که به سر کار می روید و در جایی که تعداد زیادی از افراد هستند و 

نیاز است با آنان تعامل ملموس داشته باشید، ناتوان می شوید.
پاپ فرانسیس، نخستین مصاحبه خود را پس از انتخاب با اگینیو اسکالفاری، یک 
روزنامه نگار ملحد ایتالیایی انجام داد. این یک پیام است: گفت وگوی واقعی صحبت 
کردن با افرادی نیست که اعتقاداتی مثل تو دارند. رسانه های اجتماعی به ما گفت وگو 
کردن را نمی آموزند زیرا آنجا اجتناب از مجادله آســان اســت. چراکه اغلب مردم از 
رسانه های اجتماعی برای متحد شدن یا گسترش افق های ذهنی استفاده نمی کنند، 
بلکه برعکس، آن را برای منزوی کردن خود در یک کنج عافیت به کار می گیرند که در 
آن تنها صداهایی را بشنوند که پژواکی از اصوات خودشان است و تنها چیزهایی را ببینند 

که بازتاب چهره خودشان است. رسانه های اجتماعی بسیار کارآمد و لذت بخش اند، اما 
آنها یک دام هستند.

شما که نابرابری را به عنوان یک »دگردیسی« توصیف می کنید آیا 
معتقدید اکنون مردمساالری در خطر است؟

مــا می توانیــم آنچه را اکنون در جریان اســت، به عنوان یــک بحران در 
مردمساالری و فروپاشی اعتماد توصیف کنیم. عمل کردن مستلزم داشتن قدرت 
است، پس نیاز به سیاست داریم؛ که توانایی تصمیم گیری در مورد چیزی است 

که نیاز داریم انجام شود.
البته اتحاد میان قدرت و سیاست در دستان دولت ملی، به پایان رسیده است. قدرت 
جهانی شده، اما سیاست همچنان محلی باقی مانده است. سیاست بازوان خود را قطع 
کرده است. مردم دیگر به نظام مردمساالر اعتقادی ندارند زیرا برتعهدات خود باقی 
نیست. برای نمونه ما این را در بحران مهاجرت دیدیم: این یک پدیده جهانی بود اما 
ما هنوز هم کوته نظرانه عمل می کنیم. نهادهای مردمساالرانه ما برای حل و فصل 
وضعیت های به  هم  وابسته طراحی نشده بودند. بحران کنونی مردمساالری، بحران 

نهادهای مردمساالر است.
آونگی که میــان »آزادی« و »امنیت« توصیف کردید، هم اینک در 

کدام راستا در نوسان است؟
اینها دو ارزش هستند که جمع کردنشان بسیار دشوار است. اگر امنیت بیشتری 
بخواهید، مجبورید که مقدار مشخصی از آزادی را کنار بگذارید؛ اگر آزادی بیشتری 
بخواهید، باید از امنیت خود دست بکشید. این تنگنا برای همیشه ادامه خواهد 
یافت. چهل سال پیش ما باور داشتیم که آزادی پیروز شده و جشن مصرف گرایی 
برپا کردیم. به دســت آوردن همه چیز با گرفتن وام ممکن به نظر می رســید؛ 
خودرو، خانه و... شما بعداً بهای آن را پرداخت می کردید. اما صدای هشدار بیداری 
در سال ۲00۸ بلند شد، زمانی که وام ها ته کشیدند. فاجعه، فروپاشی اجتماعی که 

به دنبال آن ضربه سختی بویژه به طبقات متوسط وارد شد و آنان را به وضعیتی 
پرمخاطره کشاند و باقی گذارد. آنان نمی دانند اگر شرکت هایشان ادغام شود و 
آنان تعدیل شــوند چه می شود، آنان نمی دانند چه چیزی از آنچه خریده اند واقعًا 
به خودشان تعلق دارد... مناقشه، دیگر میان طبقات نیست، بلکه میان هر »فرد« 

با »جامعه« است. این تنها »فقدان امنیت« نیست، بلکه »فقدان آزادی« است.
شما می گویید که پیشرفت یک افسانه است، زیرا مردم دیگر اعتقاد ندارند که آینده 

بهتر از گذشته است...
ما در یک دوران فترت بسر می بریم؛ میان زمانی که اطمینان خاطر داشتیم و زمانی 
که روش های قدیمی دیگر کار نمی کنند. ما نمی دانیم چه چیز جایگزین این خواهد شد. 
ما در حال آزمایش روش های جدید انجام امور هستیم. سیاست های اقتصاد ریاضتی 
ادامه خواهند یافت. هیچ کس نمی تواند آنها را متوقف کند. اما همین می تواند روشی 

نوین برای انجام کارها مؤثر باشد.
نظرتان درباره موضوعی مثل استقالل کاتالونیا چیست؟

من گمان می کنم وقتی ما این فکر را داریم که هر ملت حق دارد حکومت خود را 
تأسیس کند، هنوز اصول ورسای )معاهده صلح پایان جنگ جهانی نخست( را دنبال 
می کنیم. اما این در جهان امروزی و در هنگامی که هیچ سرزمین همگنی وجود ندارد، 

یک داستان است.
امروزه هر اجتماعی تنها مجموعه ای از تبارها است. مردم به جوامع می پیوندند 
و بــه آن وفادارند و مالیات می پردازند اما در عین حال نمی خواهند هویت خود را از 
دست بدهند. وضعیتی مثل کاتالونیا در اسپانیا، اسکاتلند در بریتانیا، یا لومباردی در ایتالیا، 
تناقضی میان هویت قبیله ای و شهروندی است. پیوند میان شما و جایی که زندگی 
می کنید شکسته شده است. همین منطق تقریباً در هر کشوری ظاهر می شود. ما هنوز 
همان اصولی را که در پایان جنگ نخست جهانی وضع شده دنبال می کنیم، در حالی 

که در جهان تغییرات بسیاری رخ داده است.

کنشگری پشت میزی
 در شبکه های اجتماعی 

گفت وگو با زیگمونت باومن 
مردم شبکه های اجتماعی را برای منزوی کردن خود در کنج عافیت به کار می گیرند

درباره اینکه گفته می شود 
جامعه در مسیر فروپاشی 

اجتماعی است، من از 
گذشته و از حدود ۱۵ 

سال پیش معتقد بودم که 
شاخص های ما این را نشان 
می دهد؛ اما چرا فروپاشی 

رخ نمی داد؟ قبال توضیح 
داده ام که اتحاد شکلی به 

دلیل قدرت دولت بود

این نسل با نسل های 
گذشته فرق دارد. نسل های 
قدیمی درکشان از طریق 
تعامل با انقالب و جنگ بود 
االن ۳۰ سال است که از 
این جنگ و ۴۰ سال از 
انقالب گذشته و نسل جدید 
هیچ درکی از این دو موضوع 
ندارد و متاسفانه سیستم 
آموزشی ایران نیز به گونه ای 
نیست که بتواند این ارتباط 
را برقرار کند

مترجم: سید امین موسوی زاده
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حادثه آتش سوزی دبستان دخترانه "اسوه" زاهدان از چند بعد قابل بررسی است 
و در این ماجرا عالوه بر استفاده از چراغ نفتی غیراستاندارد در مدرسه و داستان 

محرومیت ها، ضعف هایی هم در بحث نظارت مشهود است. 
۱5 آذر ۹۱ دانش آموزان روســتای شــین آباد در آتش بخاری نفتی مدرسه 
ســوختند، دو دانش آموز جان باختند و ۲۶ نفر همچنان درگیر جراحات و تبعات 

سوختگی های شدید هستند.
۶ سال بعد و ۲7 آذر ۹7 اینبار دانش آموزان دبستانی در زاهدان قربانی چراغ 
نفتی کالس درس شدند و ۴ دانش آموز کالس اولی دچار سوختگی شدید شدند 

که تا این لحظه ۳ نفر جان باختند و یک نفر هم دچار سوختگی شدید است.
بررسی آتش سوزی دبستان غیردولتی اسوه از چند بعد

بُعد اول: رسیدن گاز به زاهدان فقط وعده ای برای مردم
حادثه دبستان غیردولتی "اسوه حسنه" از چند بعد قابل بررسی است. در بعد 
کالن باید گفت که یکبار دیگر دانش آموزان مناطق محروم قربانی نبود امکانات 
شــدند در حالیکه شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان است اما فقط 
۱0 درصد شهر گاز دارد و این مسئله سرانجام دامن دانش آموزان را گرفت و به 
دلیل نبود گاز در مدرسه دانش آموزان دبستان "اسوه" با چراغ نفتی غیراستاندارد 
گرم می شدند.دو سال قبل، طرح گاز رسانی به زاهدان  توسط رئیس جمهور افتتاح 
شد،اما با گذشت دو سال از افتتاح طرح همچنان بخش وسیعی از شهر زاهدان 
گازکشی نشده است و در این شرایط بسیاری از کالس های درس با بخاری های 

نفتی گرم خواهند شد.
بُعد دوم: بخاری نفتی همچنان در 83 هزار کالس درس

بُعد دوم ماجرا، اســتفاده از سیستم گرمایشی غیراستاندارد در مدارس کشور 

اســت. هم اکنون ۸۳ هزار کالس درس کشــور با استفاده از بخاری نفتی گرم 
می شوند که عمدتا در مناطق محروم قرار دارند. تا به امروز وعده های مختلفی 
از سوی مسئوالن درباره جمع آوری بخاری های نفتی مطرح شده است.- علی 
اصغر فانی وزیر وقت آموزش  وپرورش سال ۹۴ گفته بود، امسال ۴0 هزار کالس 
درس با بخاری های نفتی خداحافظی کرده و برنامه ریزی کردیم که ظرف یکی 
دو سال آینده سیستم های گرمایشی مدارس را به طور کامل استانداردسازی کنیم 
تا دانش آموزان دیگر نگرانی بابت سیستم های گرمایشی مدارس نداشته باشند.-

پیش از این پایان سال 96 نقطه پایان استفاده از بخاری های 
نفتی در مدارس وعده شده بود اما امروز و در سال 97 مسئوالن 
همچنان از گرم شدن 83 هزار کالس درس با استفاده از بخاری 
نفتی می گویند. مهراله رخشــانی مهر رئیس سازمان نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس کشور در این رابطه به تسنیم گفت: 83 
هزار بخاری نفتی در مدارس کشور استفاده می شود که نسبت به 
ایمنی آنها نگرانیم. حتی پیش از این قرار بود بخاری های تابشی 
جایگزین بخاری های نفتی شــود اما حاال این اتفاق هم نیفتاده 

است.
موضوع را که واکاوی کنیم بازهم به بحث همیشــگی نبود اعتبار می رسیم 
و احتماال بحث جایگزین نشدن بخاری های نفتی با بخاری تابشی هم به نبود 
اعتبار ربط داده می شــود. -ســید محمد بطحایی وزیر آموزش وپرورش هم در 
اینباره گفته اســت: وسایل گرمایشی بســیاری از مدارس کشور به دلیل کافی 
نبودن اعتبارات، غیر استاندارد است و ما مجبوریم از وسایل گرمایشی خطرآفرین 
اســتفاده کنیم. ما از مجلس شورای اســالمی انتظار داریم در بودجه سال ۹۸، 

اعتباراتی را به وزارت آموزش و پرورش اختصاص دهد تا بتوانیم نهضتی برای 
برچیده شدن وسایل گرمایشی خطرناک شکل بدهیم در غیر این صورت نه تنها 
تا ســال آینده بلکه تا 7 تا ۸ سال آینده هم امکان حذف این وسایل گرمایشی 

را نداریم.-
البته این پرسش افکار عمومی همچنان بی پاسخ مانده است "تا چه زمانی قرار 

است استفاده از بخاری نفتی در مدارس با نبود اعتبار توجیه شود.”
بُعد سوم: نظارت بر مدارس غیردولتی در کما

بعد سوم ماجرا نیز مقوله نظارت بر مدارس غیردولتی است. 
یکســال اخیر شــاهد حوادثی در مدارس غیردولتی بودیم که 
موضوع ضعف نظارت را گوشزد کرد اما مشخص نیست که چرا 
مسئوالن سازمان مدارس غیردولتی حوادث قبلی را نادیده گرفتند 
تا امروز باز هم یکبار دیگر به دلیل ضعف نظارت، حادثه ای دیگر 

در مدارس غیردولتی دانش آموزان را قربانی کند. 
در ماجرای دبستان غیردولتی اسوه زاهدان خطای ضعف نظارت از چند حیطه 
مشهود است. تغییر فضای مدرسه بدون اطالع و کسب تاییدیه استاندارد فضا از 
سوی سازمان نوسازی مدارس و استفاده از چراغ نفتی برای گرم کردن کالس 
درس؛ درباره ضعف نظارت ها، رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت 
آموزش وپرورش گفته است" محل مدرســه بدون هماهنگی الزم جابجا شده 
بود، همچنین باید نظارت های ماهانه از محل مدارس انجام شــود که حوادث و 
اتفاقات رخ ندهد اما این نظارتها نیز انجام نشده بود. به دلیل استفاده از بخاری 
غیراســتاندارد کالس درس دچار حریق شد و ۴ دانش آموز سوختند. مکانی که 
مدرسه در آن دایر بود به دلیل افزایش اجاره بها به محل دیگری تغییر یافته بود 

که باید هماهنگی الزم در این رابطه توسط موسس و مسئول مدرسه غیردولتی 
انجام می شــد، اما این هماهنگی نیز صورت نگرفته بود. اســتفاده از وســایل 

گرمایشی استاندارد در این مدرسه مورد توجه نبود.”
در شرایطی که مدارس غیردولتی بابت ارائه خدمات خود از خانواده ها هزینه 
می گیرند اما متاســفانه بحث رعایت استاندارد فضا در این مدارس جدی گرفته 

نمی شود و برخی مدارس بدون داشتن استانداردهای الزم فعالیت می کنند.
طبق اعالم مســووالن آموزش وپرورش،  دبستان غیردولتی اسوه پس از 
تغییر فضا از ســازمان نوسازی تاییدیه نداشــته است و مشخص نیست که 
چگونــه بدون تاییدیه اســتاندارد به فعالیت خود ادامه داده اســت و در این 

ماجرا مقصر کیست؟
بنابراین گزارش، بارها نســبت به وضعیت استاندارد نبودن فضای آموزشی 
مدارس کشــور هشدار داده ایم مدارسی که یا در بحث فضا یا در بحث سیستم 
گرمایشی استاندارد الزم را ندارند اما دانش آموزان همچنان زیر سقف های لرزان 
این مدارس درس می خوانند و هر بار هم که حادثه ای رخ  داد، تیمی مامور نظارت 
و بررسی شد اما هیچگاه گزارش دقیقی به افکار عمومی جامعه ارائه نشد و در 
نهایت ماجرا با توجیه نبود اعتبار جمع شد اما دیگر برای افکار عمومی جامعه قابل 
پذیرش نیست که مدارس کوچکترین استانداردها را برای حضور دانش آموزان 
نداشته باشند و دیگر نمی توان با توجیه نبود اعتبار با جان دانش آموزان بازی کرد.

از سوی دیگر در این حادثه ضعف نظارتی آموزش وپرورش بر وضعیت مدارس به 
ویژه مدارس غیردولتی یکبار دیگر مشهود شد و مشخص نیست چه  زمانی قرار 
است تکرار حوادث ضعف نظارت ها را گوشزد کند و مسئوالن سازمان مدارس 

غیردولتی هم هر بار بابت این مسائل اظهار تاسف کنند؟

آتش سوزی مدرسه زاهدان در سه سکانس

مسئوالن       اظهار تاسف های بی پایان 
آتش سوزی مدرسه زاهدان در سه سکانس
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البــالی خبرها با تعبیر "مافیای کنکور" و تخمین گردش مالی بالغ بر ۸ هزار 
میلیارد تومان در اطراف آن مواجه شدم. برخی ها حتی از نقش این مافیا در ممانعت 
از حذف کنکور گفته بودند اما با یک حســاب سرانگشتی می توان دید که خواهی 
نخواهی باید جایی گزینش دانشجو انجام شود. اگر نه در یک آزمون بزرگ کشوری، 
آنگاه در امتحانات مدارس که آموزش و پرورش برای رعایت عدالت نیاز به برگزاری 
متمرکز آنها خواهد داشت. در این حالت هم بازار فریبنده کالس های تقویتی، تک 
درس، خالصه درس، روش های جدید آموزشی، سواالت طبقه بندی شده، دپارتمان 
های آموزشی و ... جایگاه خود را خواهند داشت. کدام دانش آموز رشته ریاضی است 
که دل به دانشگاه شریف و امیرکبیر و علم و صنعت نبسته باشد؟ کدام محصل علوم 
تجربی است که پزشکی یا دندان پزشکی دانشگاه تهران یا شهید بهشتی را نخواهد 
و کدام علوم انسانی که روانشناسی یا حقوق در دانشگاه تهران را کنار بزند؟ رقابت به 
ترتیب محبوبیت رشته ها و دانشگاه ها شکل می گیرد و دانش آموزان از زمان ورود به 
دبیرستان به تدریج در میدان مسابقه قرار می گیرند از این رو به نظر نمی رسد تبدیل 
یک امتحان بزرگ و درهم به امتحانات جداگانه آن هم در صورت موفقیت در برگزاری 
استاندارد آن بتواند به تنهایی منجر به شکستن مافیای کالس های آموزشی و انتشار 

کتابهای کمک آموزشی شود یا مساله کنکور را حل کند.
یکی از مشــکالتی که فارغ از نحوه گزینش دانشجو کمتر به آن پرداخته شده، 
چرایی اشتیاق حجم بزرگ دانش آموزان داوطلب ورود به مراکز آموزش عالی است 
که چنین رقابت شدیدی را رقم می زنند. چرایی جدا شدن سه رشته و ورود بیشترین 
استعدادها به ترتیب در گروه های علوم ریاضی، تجربی و انسانی در دبیرستان ها است. 
چرایی تعلیمات یک دست به همه دانش آموزان تا مقطع دیپلم و عدم توجه به آموزش 
های اجتماعی، شغل یابی و جامعه پذیری در دبیرستان ها است تا یک دیپلمه بتواند در 

صورت نیاز وارد بازار کار شود.

آزمون سراسری یا همان کنکور، هیوالی بزرگی بوده است که با ابهت بیشتری در 
دهه های قبل، وقتی دانشگاه ها به این گستردگی و تنوع نبودند بر سر راه دانش آموزان 
قرار داشت. وضعیت مناسب حقوقی و جایگاه اجتماعی دانش آموختگان به ویژه در 
رشته های مهندسی و پزشکی و تاخیر انداختن خدمت سربازی از یک طرف و صندلی 
های محدود دانشگاهی به ویژه در این رشته ها رقابتی سخت را در کشور رقم می زد. 
دو راهکار افزایش کمیت در آموزش عالی با گسترش دانشگاه آزاد اسالمی، استفاده 
از ظرفیت دانشگاه های علمی و کاربردی، غیر انتفاعی، پیام نور و سپس مجازی و 
همچنین راهکار حذف کنکور به عنوان عاملی استرس زا و ترسناک در برابر جوانان 

در دستور کار قرار گرفت.
در این فرآیند البته چند نکته مغفول واقع شد. در جوامعی که رویه گزینش دانشجوی 
آنها براساس نمرات تحصیلی قرار گرفته، آموزش و پرورش، دانشگاه، جامعه و اقتصاد 
هماهنگی الزم را در این زمینه پیدا کرده اند تا جمعیت دانش آموزی تقسیم مناسبی 
به ترتیب بین بازار کار، دوره های فنی و حرفه ای، رشته های زود بازده در مقطع فوق 
دیپلم )کالج ها( و سپس مقاطع مختلف دانشگاهی پیدا کنند. در درجه اول، به جای 
این که یکی از اهداف مهم از تحصیالت عالیه کسب وجهه اجتماعی و دریافت لقب 
دکتر یا مهندس یا تاخیر انداختن سربازی باشد، کسب درآمد بیشتر و یافتن کار، محور 
اصلی انتخاب داوطلبان است. اگر دانش آموز بنیه مالی الزم یا عالقه به ادامه تحصیل 
را نداشته باشد یا بداند پس از گرفتن وام تحصیلی توانایی یافتن کار و بازپرداخت را 
نخواهد داشت، دلیلی نمی بیند به دنبال مدرک کارشناسی، ارشد یا دکترا باشد. دولت 
ها کوچک و درصد کارمندان کم هستند، لذا کارمندی دولت نمی تواند به عنوان یک 
هدف در نظر گرفته شــود. دوم: دانشگاه ها اکثرا رایگان نیستند لذا انتخاب رشته و 
تحصیل )حتی با وجود امکان گرفتن وام( با حساب و کتاب و برمبنای آینده نگری و 
اقتصاد انجام می شود، این گونه نیست که دانش آموز بتواند ده ها و حتی صد رشته 

را انتخاب کند و بداند که هر رشته ای در دانشگاه دولتی قبول شد تنها مخارج جانبی 
)که آن را هم تالش می کند با گرفتن خوابگاه و غذای دانشجویی و سایر تسهیالت 

کاهش دهد( بر دوش وی خواهد بود.
با این توصیف یکی از نکات مورد غفلت در آموزش عالی که موجب هزینه زیاد 
برای دولت و از طرف دیگر حجم زیاد داوطلب دانشگاه ها شده است، غلبه فرهنگ 
تحصیل برای تحصیل بوده که صد ها هزار دانش آموخته فاقد مهارت یا ناتوان از یافتن 
کار براساس مدرک تحصیلی را به جای گذاشته است. دانش آموز با تکیه بر تحصیل 
رایگان یا با پشتوانه خانواده که تصور می کنند فرزند آنها اگر لیسانس و باالتر نگیرد 
آنها کم گذاشته اند و فرزندشان به جایی نخواهد رسید، به هر صورت چند سالی را در 
دانشگاه خواهد گذراند تا بعد دست تقدیر چه کند.نکته مهم بعدی نحوه آموزش در 
دانشگاه هاست. اگر چه در غرب هم موسساتی نمره فروشی می کنند تا دانش آموزان 
بتوانند به دانشگاه مورد عالقه خود بروند اما به طور معمول تکالیف زیاد گروهی و فردی 
و حجم زیاد درس به شکلی برنامه ریزی شده که افراد ضعیف را از دور خارج می کند 
از این رو فرض این که اگر کسی رشته ای را قبول شد بتوان گفت به هر تقدیر آن را 
تمام هم خواهد کرد، فرض دقیقی نیست. دانش آموزی که خود را آماده نکرده باشد 
عمال امکان پیشرفت نخواهد داشت، پس عبور از سد ورود به دانشگاه به معنی ورود به 
نوبت گرفتن مدرک نیست. این هم مانع دیگریست که موجب می شود آموزش عالی 
برای قشری از دانش آموزان به عنوان کارخانه تولید مدرک تلقی نشده و کسانی راهی 

آن شوند که استعداد و توان الزم را در خود می بینند.
نکته بعدی، دادن اهمیت زیاد به تجربه در محیط های کاری است. دیده می شود 
موسسات و مراکزی که مشاغل مورد نیاز آنها نیازی به کسب مجوز از مراجع مستقل 
ندارند )مثل رشته ای پزشکی که در آنها حوزه کاری هر مقطع مشخص و شخص 
باید مجوز الزم را کسب کرده باشد(، اولویت به کسی داده می شود که نشان دهد کار 

مورد نظر را بهتر انجام خواهد داد. برای مثال اگر کسی کارشناسی ارشد برنامه نویسی 
و یک سال تجربه برنامه نویسی داشته باشد، نمی تواند از یک فرد دارای دیپلم ولی با 
سابقه سه سال و دارای نمونه کار خوب پیشی بگیرد. دلیل این امر هم توجه موسسات 
و شرکت ها به سوددهی و بازده کاری است. هدف آنها از استخدام یک شخص بهره 
وری بیشتر است و هر کسی را تشخیص دهند می تواند بهتر کار کند استخدام می 
کنند لذا مدرک در درجات بعدی اهمیت قرار می گیرد. اما در کشور ما که خصوصی 
سازی به شکل همه گیری اجرا نشده، صاحبان شرکت ها و مدیران خیلی دغدغه سود 
و زیاد ندارند از این رو در گزینش کارمند و کارگر ممکن است توجه اصلی به تخصص 
و مهارت نشــود.در مجموع نگاه یک بعدی به مشکل کنکور و درست کردن ضد 
ارزشی به اسم مافیا و بعد هدف گیری در جهت حذف آن، به تنهایی نمی تواند یک 
معضل اجتماعی چند وجهی که به فرهنگ و باورهای مردم، وضعیت دانشگاه ها و 
نحوه شغل یابی و کاریابی نیز مربوط می شود حل کند. باید تالش نمود تا ابتدا هدف از 
تحصیالت عالیه تبیین شده و خدمت صادقانه به اجتماع جایگاه مهم تری از لقب دکتر 
و مهندس پیدا کنند. باید سیستم حقوق و دستمزد و اخذ مالیات و کمک های دولتی 
به گونه ای باشد که حداقلی از زندگی برای همه سطوح فراهم و در عین حال امکان 
رشد فراهم شود. باید خصوصی سازی به سطحی برسد که حتی مدیران و کارمندان 
ارشد هم وقتی نتوانستند به مجموعه خود سودی برسانند خود مجموعه آنها را عوض 
کند نه این که مجبور شویم قانون منع به کارگیری بازنشستگان داشته باشیم تا مبادا 
افرادی تا جان در بدن دارند میزشان را رها نکنند در حالی که مشخص نیست بازدهی 
آنها به چه میزان است و ... کنکور و گردش مالی میلیاردی آن مثل درجه تب یک نماد 
اجتماعی است، نمادی که نشان می دهد اشتیاق زیادی برای تحصیالت عالیه به ویژه 
در دانشگاه ها و رشته های خاص وجود دارد، پس باید زمینه های فرهنگی و اجتماعی 

این اشتیاق را هم بررسی و تحلیل کرد.

کنکور 
و گردش مالی

۸ هزارمیلیاردی 
آن تنها مشکل 
نیست 
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فریدون صدیقی: مصاحبه غیرخبری با فراســتی، برای شناخت شخصیت و 
رمزگشایی از شخصیت ویژه او بود. درون کاوی این شخصیت یا مصاحبه شوندگان 
شبیه او، در هر گروه شغلی یا حرفه ای به منظور تحلیل و نقد او نیازمند دو ویژگی 
است؛ یکی شناخت شــخصیت حقیقی و نیز حقوقی مصاحبه شونده و دیگری 
شــناخت و تسلط بر موضوع مصاحبه برای آنکه مصاحبه کننده بتواند کنترل و 
هدایت مصاحبه را به دســت گیرد تا مصاحبه به هدف یا پیام مدنظر برسد؛ مثال 

چرا آقای فراستی با همه فیلم ها مخالف است. 
فریدون صدیقی در یادداشــتی نوشت: مصاحبه غیرخبری با آقای فراستی، 
برای شــناخت شخصیت و رمزگشایی از شخصیت ویژه او بود. درون کاوی این 
شخصیت یا مصاحبه شوندگان شبیه او، در هر گروه شغلی یا حرفه ای به منظور 
تحلیل و نقد او نیازمند دو ویژگی اســت؛ یکی شناخت شخصیت حقیقی و نیز 
حقوقی مصاحبه شونده و دیگری شناخت و تسلط بر موضوع مصاحبه برای آنکه 
مصاحبه کننده بتواند کنترل و هدایت مصاحبه را به دست گیرد تا مصاحبه به هدف 

یا پیام مدنظر برسد؛ مثال چرا آقای فراستی با همه فیلم ها مخالف است.
اگر مصاحبه کننده فاقد دانش، تجربه، خالقیت، مهارت و شناخت چندسویه 
از آقای فراستی باشد، مصاحبه به شکست می انجامد؛ حتی اگر مصاحبه شونده 
صحنــه را ترک نکند، مثل ده ها و صدها مصاحبه ای کــه در روزنامه ها، رادیو 
و تلویزیون انجام می شــود که با شکســت مطلق همراه اســت. چرا؟ چون نه 
خوانده می شــود و نه دیده و شنیده می شــود. دالیل می تواند جذابیت نداشتن 
موضوع یا مصاحبه شــونده یا زاویه دید نســبت به موضوع مصاحبه باشد. مثل 
بیشتر مصاحبه های جانبدارانه رادیو و تلویزیون با آدم های خاص که نه کشش 

موضوعی، نه محتوایی و نه ساختاری دارند.
نکته اول؛ مصاحبه موفق، مصاحبه ای اســت که به  نفع مصاحبه کننده تمام 
می شود؛ یعنی موضوع مصاحبه به نتیجه رسیده باشد. وقتی آقای فراستی صحنه 
مصاحبه را ترک می کند؛ یعنی مصاحبه شکست خورده است؛ یعنی مصاحبه کننده 
محترم چنان غافلگیر شده که حتی از بدرقه میهمانش باز می ماند چون خشکش 
زده اســت. چرا؟ چون برای او معلوم شد مصاحبه شــونده را از نظر شخصیتی 
نشــناخته است. اگر می شــناخت، آن وقت تندترین پرسش ها را می توانست در 
ترتیب و توالی منطقی با ادبیات مناسب و مؤدبانه عنوان کند و مصاحبه را پیش 
ببرد. مصاحبه کننده باید می دانست او بازجو نیست و اگر هم باشد، در برابر دوربین 
باید قواعد بازی را رعایت می کرد؛ مثال رعایت احترام و ادب حتی در برابر یک 

مجرم و نه متهم.
فراموش نکنیم بازجو صاحب قدرت قانونی اســت و می تواند هر پرسشــی 

را مطــرح و هر لحظه که می خواهــد بازجویی را ادامه دهــد یا قطع کند، اما 
مصاحبه کننده باید بداند هیچ قانونی برای ملزم کردن شخص برای انجام مصاحبه 
و هر پرسشــی وجود ندارد؛ چون چنین قانونــی نداریم. حتی اگر خدای نکرده 
هواپیما به کوه بخورد، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری می تواند مصاحبه کند یا 
نکند؛ پاسخ گویی او به پرسش ها یک رفتار عرفی است نه قانونی؛ یعنی ملزم به 

پاسخ گویی به مصاحبه کننده نیست.
نکته دوم؛ مصاحبه کننده باید می دانســت مخالفت بــا جهان بینی و نگاه و 
نظر آقای فراســتی وقتی می تواند در چارچوب یک مباحثه و حتی مجادله که 
از گونه های مصاحبه است، به فرجام برسد که مصاحبه کننده نکات پیش گفته را 
رعایت کرده و نیز تا حدودی هم وزن فهمی، ادراکی، موضوعی و معنایی آقای 

فراستی باشد که چنین نبود و نیست.
رودررویی هوشنگ گلمکانی، سردبیر ماهنامه فیلم، به اعتبار تجربه، دانش و 
شخصیت او می تواند با آقای فراستی تبدیل به یک مباحثه عمقی و چالشی برای 

رازگشایی از شخصیت هزارتوی آقای فراستی شود.
نکتــه پایانی؛ مصاحبه یا انجام مصاحبه به مثابه اجرای یک نمایش اســت؛ 
یعنی مصاحبه کننده و مصاحبه شــونده موضوع یا موضوعاتی را در زمان، مدت 
و مکان و شــرایط مشــخصی اجرا می کنند تا موضوع مانند یک متن نمایشی 
اجرا شود؛ اجرائی که با اقبال تماشاگران روبه رو شود، اما و قطعا و حتما اگر قرار 
است مصاحبه به نتیجه برسد؛ یعنی به هدف برسد؛ یعنی به نفع مصاحبه کننده 
تمام شــود، مصاحبه کننده در واقع تنها بازیگر اجرای موضوع مصاحبه نیست. 
او بازیگر-کارگردان است؛ یعنی مصاحبه شــونده را باید کارگردانی کند )درباره 

مصاحبه به مثابه نمایش، مقاله مفصلی را پیش ترها منتشر کرده ام(.
در مصاحبه با آقای فراستی این آقای فراستی بود که با هوشمندی و تجربه 
بســیار منحنی رفتاری، پاسخ به سؤال ها را طوری پیش برد که مصاحبه کننده 
عصبی و پرخاشجو شود و با ادبیات غیرمحترمانه ناچار تن به شکست در مصاحبه 
دهد. در واقع وقتی آقای فراســتی با آرامش و طمأنینه صحنه را ترک کرد، در 
واقع مصاحبه های بعدی این مصاحبه کننده را آسیب پذیر کرد؛ چون اعتمادبه نفس 

او را زیر سؤال برد.
نکتــه  افزوده؛ اینجا و آنجا خواندم که برخــی گفته بودند آقای ظلی پور، 
مجری اســت نه کارشــناس؛ این گفته بی معناســت. او مجری انجام یک 
مصاحبه اســت؛ یعنی مصاحبه کننده است، اما و البته او مجری ناتوانی برای 
انجام یک مصاحبه عمقی و چالشــی با افرادی با ظرفیت های آقای فراستی 

و نظایر ایشان است.
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اگرچه لحن فراســتی برای بسیاری قابل  قبول نیست و رفتار مجری برنامه 
»من و شما« به نوعی انعکاس رفتار خود او می تواند قلمداد شود، اما این موضوع 
نمی  تواند توجیه کننده بی احترامی و رفتار ناشایست مجری باشد؛ به ویژه آنکه 
ظلی پور، درســت از لحظه ای از  کوره دررفت و رفتارش لحظه به لحظه تندتر 
شد که فراستی درباره شخص او صحبت کرد. این اتفاق به برنامه مذکور منحصر 
نیست. در بسیاری از برنامه ها، مجریان اغلب در مورد موضوعاتی با آب و تاب 

اظهارنظر می کنند که هیچ گونه تخصص، دانش و سواد کافی در آنها ندارند. 
اتفاق اخیر در یکی از برنامه های زنده شبکه »شما« که باعث ترک معترضانه 
برنامه از سوی مهمان شد، از وجود یک واقعیت  تلخ در صداوسیما حکایت دارد. 

 در برنامه »من و شما« که با حضور مسعود فراستی، منتقد پرسروصدای سینما 
روی آنتن رفته بود، آرش  ظلی پور، مجری برنامه تالش کرد تا نقد فراستی روی 
یکی از فیلم های سینمایی پرفروش فعلی کشور را به چالش کشیده و  اظهارات 
او را نادرست بخواند. اما اصرار فراستی بر نظر خویش و مقاومت مجری، باعث 
شد تا در نهایت گفت و گوی دو طرف  به جنجال کشیده شده و در نهایت فراستی 

به حالت قهر برنامه را ترک کند. 
در برنامه مذکور دست کم دو نکته قابل توه بود. اول اینکه لحن فراستی برای 
بسیاری از مخاطبان او و نیز غالب سینماگران قابل  قبول نیست و در برخی مواقع 
کامال آزاردهنده است؛ حتی برخی او را به توهین هم متهم می کنند. از این نظر، 
رفتار مجری به نوعی انعکاس رفتار خود فراستی می تواند قلمداد شود. اما این  به 
معنای تایید اظهارات مجری برنامه نیست و هرگز یک نقد سینمایی هر قدر هم 
تند باشد، آن هم از سوی »مهمان« برنامه نمی  تواند توجیه کننده بی احترامی و 

رفتار ناشایست مجری باشد. 
نکته دوم چیزی است که در واکنش ها به این ماجرا تقریبا مغفول مانده و آن 
این است که آرش ظلی پور، درست از لحظه ای از  کوره دررفت و رفتارش لحظه 
به لحظه تندتر شد که فراستی درباره شخص او صحبت کرد. در واقع در اوایل 
برنامه، مجری برنامه  صرفا تالش می کرد تا پاسخ هایی – احتماال دندان شکن 
به زعم خود – به فراســتی بدهد. اما زمانی که فراستی گفت ظلی پور را  نمی 
شناسد و اصال مسئله او نیست، مجری برنامه ناگهان از کوره دررفت. چند مثال 
آورد که ثابت کند فراســتی باید او را بشناسد.  برنامه هفت و نحوه ورود فراستی 
را پیش کشــید و لحظه به لحظه برافروخته تر شد و در مواردی با بی احترامی 
به مهمان، اجازه  صحبت کردن به او را نداد. بدتر اینکه پس از خروج فراستی از 
برنامــه و یک میان برنامه کوتاه، ظلی پور باز هم این موضوع را  تک نفره ادامه 
داد و با لحنی تمسخرآمیز گفت که بعد از بحث با فراستی، سرماخوردگی او هم 

برطرف شده! 
اینکه مجری یک برنامه خود را در جایگاهی ببینید که با مهمان چنین رفتاری 
داشته باشد، آیا چیزی جز میدان دادن بیش از حد به  دسته ای از مجریان خاص 
اســت؟ همین فرد در برنامه های قبلی خود نیز تالش داشت با جنجال آفرینی 
های بی مورد، نام خود و  برنامه اش را داغ نگه دارد. کافی است به جنجال های 

مربوط به اظهارات سام درخشانی و نیز برنامه او با حضور رضا کیانیان  نگاه کنیم.  
البته معنای این موضوع، بسته شــدن فضا در صداوسیما نیست؛ برعکس، 
مهمان برنامه باید موضوع دلخواه خود را مطرح کند و  درباره آن بحث شــود و 
حتی موضوعاتی که مردم روی آن حساسیت دارند، نیز باید مطرح شوند. کسی 
از ایجاد خط قرمز های  مصنوعی حمایت نمی کند. اما برنامه مذکور درست در 
جهت عکس آن عمل کرد، یعنی به جای آنکه به مهمان برنامه فرصت  صحبت 

بدهد، مجری برنامه میدان دار ماجرا شده بود. 
این اتفاق به برنامه »من و شــما« منحصر نیســت. برنامه های زیادی در 
تلویزیون به همین شکل اجرا می شوند یعنی وجه غالب  همه آنها مجری برنامه 
و رفتارهای اوست که هیچ ارتباطی به اصل برنامه ندارد.  بیشتر آنها هم اغلب در 
مورد موضوعاتی با آب و تاب اظهارنظر می کنند که هیچ گونه تخصص، دانش 

و سواد کافی در آنها ندارند.
کافی است به برنامه »حاال خورشید« و مجری آن یعنی رضا رشیدپور توجه 
کنیم که به خصوص در چند ماه اخیر و به دنبال  دعوت از سه وزیر، به صورت 
پوپولیستی دنبال شــده و در کنار برنامه، هرگز از توسعه برندینگ خود مجری 

غافل نشده است. 
فهرست مجریان پیشین و فعلی صداوسیما، و عملکرد آنها در تلویزیون و در 
کنار آن در فضای مجازی و یا حواشی پیش آمده  توسط آنها این واقعیت را گوشزد 
می کند که صداوسیما به محلی برای حکمرانی و سلطنت این مجریان تبدیل 
شــده. به طور مثال  محمود شهریاری از مجریان قدیمی تر، فرزاد حسنی، آزاده 
نامداری، فرزاد جمشیدی و تعدادی دیگر از مجریان هر کدام حواشی  مخصوص 
به خود را داشته اند و جالب اینکه با رفت و برگشت هایشان به صداوسیما برای 

این سازمان عریض و طویل به نوعی  شرط هم گذاشته اند. 
چگونــه می توان پذیرف که یک مجری کــم تجربه مانند علی ضیا، به 
واسطه حضور برنامه های صداوسیما ناگهان نامی برای خود  دست و پا کرده 
و در فرصتــی که برنامه اش در اختیار او قرار داده هر حاشــیه ای را پیش 
بیــاورد و تا جایی پیش برود که حتی با  دعــوت از یک مهمان و اظهاراتی 
درباره هزینه بیماران ســرطانی که نادرســتی آن بالفاصله ثابت شد، چنان 

رسوایی بزرگی را به بار  بیاورد؟
یا در مورد آزاده نامداری و فرزاد جمشیدی که با حواشی ایجادشده توسط آنها، 
کار به جایی رسید که برای بازگشتشان به  تلویزیون به نوعی شاهد شرط گذاشتن 
از ســوی مجری ها باشــیم. همه این مجری ها که برای خود نامی در فضای 
مجازی دســت و  پا کرده اند، در یک ویژگی مشــترک اند و آن اینکه ذهنیات 
و موضوعات مورد نظر خود را هر چند ســطحی و غیرمهم باشد بر  صداوسیما 
حکمفرما کرده و در واقع آنها هســتند که برای بخش عمده ای از برنامه های 
این سازمان عریض و طویل تصمیم گیری  می کنند؛ موضوعی که هم سلیقه 
مخاطب را پایین می آورد هم از تاثیرگذاری مثبتی که رسانه ای در این ابعاد می 

تواند داشته  باشد، به شدت کم می کند. 

رسانه عریض و طویلی که عنان خود را به دست چند شبه سلبریتی داده؛

سلطنت و حکمرانی مجریان در صداوسیما 
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زهرا چیذری در جوان نوشت: سال های آغازین جنگ و دوران دفاع مقدس، تجربه یکی از طالیی ترین دوران های 
اجتماعی جامعه ایران است که هنوز هم در پژوهش های اجتماعی مورد توجه قرار دارد؛ دورانی که به رغم وجود فقر 
و چالش های اقتصادی فراوان با باالترین همبستگی اجتماعی مواجه است تا اثبات شود فقر به تنهایی نمی تواند 

منجر به آنومی شود.
امروز جامعه با چالش های متعددی از جنس اجتماعی و اقتصادی دست به گریبان است. آنطور که رئیس کمیته 
امداد امام خمینی )ره( می گوید: نابسامانی های اقتصادی اخیر و چالش های ارزی موجب شده تا آمار مراجعه کنندگان 
به این نهاد حمایتی تا 50 درصد افزایش یابد و نیمی از این افراد هم برای تامین مخارج و درمان به کمیته آمده اند، 
اما این تنها بخشی از ماجراست. اگر به سطح جامعه بازگردید، شاهد افزایش میان دزدی های خرد همچون دزدیدن 
ضبط یا باتری ماشین ها هســتید. دزدان گوشی های تلفن همراه هم با افزایش سرسام آور قیمت آن به طور قابل 

مالحظه ای افزایش یافته اند.
آنطور که اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور گفته است، با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بیش از دو دهک جامعه 
در معرض آسیب هستند. درمان گران و بودجه های ناچیز بیمه ها برای پوشش سالمت مردم از موضوعات دیگری 

است که تنش های اقتصادی اخیر را برای مردم سخت تر و سنگین تر می کند.
همه این ها را بگذارید در کنار آمار و ارقامی که هر از چند گاهی منتشر می شود و فاصله طبقاتی و معیشتی اقشار 
مختلف جامعه را بیش از پیش به نمایش می گذارد که نمونه اش ۱۴7 هزار تهرانی بدون آنکه شغلی داشته یا سهمی 
در چرخه اقتصاد مملکت داشــته باشند، از اجاره امالک و مستغالت درآمدهای نجومی دارند، اما آمار این افراد در 

سطح کشور فراتر از این حرف هاست.
نکته قابل تامل اینجاست که تعداد این افراد طی سال های ۸۴ تا 5/۲۹5 برابر رشد داشته و از حدود ۲ میلیون 
نفر در ســال ۸۴ به حدود 5 میلیون نفر در ســال ۹5 رسیده است. پردرآمدهای بیکار را اگر در کنار کم درآمدهای 
زحمت کش بگذاریم یکی از مصادیق نابرابری های اجتماعی پیش رویمان گسترده می شود و بهتر در می یابیم چرا 

و چگونه آسیب های اجتماعی در الیه های پنهان جامعه در حال رشد و توسعه هستند.
از نگاه گونیک، فقر کاالهای اقتصادی در واقع عاملی نیست که تولید آنومی بکند، برعکس یک شکل سنتی و 
پذیرفته شده از فقر وجود دارد که انسان به آن عادت کرده است، اما شرایط وقتی تغییر می کند که از طریق گسترش 
وسایل ارتباط جمعی تصویر یک نوع زندگی دیگر و مرفه تر )مثاًل با برنامه های تلویزیونی یا ویدیویی(. تا اقصی نقاط 

جوامع تکامل نیافته، رخنه کند.
در پی تضاد این دو عامل، نیازهای بی حد و حصر رشد می کنند و پس از آن حرکت های ناگهانی رکود یا رشد 
اقتصادی بســیاری از مواقع وضعیت آنومی به شکل یک گمگشــتگی فرهنگی جهشی )و از دست دادن هویت 
فرهنگی( را در پی دارد که نه فقط یک نارضایتی عمیق بلکه عالوه بر آن ناآرامی های سیاســی گسترده ای را به 

وجود می آورد.
بنابراین فقر به تنهایی عامل جرم خیزی در جامعه نیست همانگونه که جامعه ایران در دوران جنگ و سال های بعد 
از انقالب با وجود تحریم های شدید و شرایط اقتصادی نامساعد هیچ گاه همبستگی خود را از دست نداد و در بدترین 
شرایط همراهی مردم با یکدیگر و با مسئوالن جامعه را شاهد بودیم، اما امروز فضای اجتماعی متفاوتی را شاهدیم.

افزایش 50 درصدی مردمی که برای کمک به کمیته امداد مراجعه می کنند، جمعیت ۴۸ درصدی از سالمندانی 
که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند و نمایش ثروتی که در سطح جامعه در قالب های مختلف خودنمایی می کند، 
زیربنای رشد انواع و اقسام آسیب های اجتماعی و کشاندن جامعه به سوی آنومی است. در این میان انتظار می رود 
مسئوالن اگر توان مدیریت اوضاع اقتصادی جامعه را ندارند، الاقل برای از بین نرفتن اعتماد و همبستگی عمومی 

نمایش ثروت را متوقف کنند.

 مرکز پژوهش های مجلس اخیرا اقدام به انتشــار گزارشی درباره خط فقر کرد و این آمار مهم را براساس آمار 
سال ۱۳۹5 محاسبه و اعالم کرد. این در حالی است که آخرین آمار رسمی خط فقر مربوط به سال ۱۳۸۳ است که 
توسط وزارت رفاه در آن سال ها اعالم شد اما با گذشت زمان، اعالم این آمار مهم به فراموشی سپرده شد. اکنون 
با انتشار گزارش مرکز پژوهش های مجلس، می توان امیدوار بود که انتشار این آمار مهم تداوم یابد. در این میان 

توجه به چند نکته مهم ضروری است:
۱-خط فقر در کنار ضریب جینی، مهم ترین آمار مربوط به حوزه مشترک جامعه و اقتصاد است که میزان فقر 
و نابرابری را نشان می دهد. خط فقر و مشخص شدن درصد افرادی از جامعه که پایین تر از این خط قرار دارند، 
مبنای آماری و عینی مشخصی را برای اقدامات فقرزدایی تعیین می کند. به عنوان مثال این که ۱0 درصد جامعه 
زیر خط فقر باشند، یا این که ۲0 درصد جامعه، در مهم تلقی کردن سیاست های فقرزدایی و ضریب دادن به آن در 

برنامه های توسعه و بودجه های ساالنه اثرگذار است.
۲- اکنون انتشار آمارهای مهم اقتصادی از آمار بیکاری و رشد اقتصادی تا تورم و شاخص های پولی و بانکی، 
نظم مشخصی دارد. به گونه ای که متولیان اعالم این آمار، در زمان مشخص اقدام به انتشار این آمارها می کنند. 
با این حال خط فقر، حتی در مرحله متولی، محاسبه این آمار، دچار مشکل است. پیش از این وزارت رفاه، متولی 
اعالم این آمار بود، اما پس از ادغام این وزارتخانه با دو وزارتخانه دیگر و تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
با وجود این که به طور طبیعی وزارتخانه جدید باید متولی وظایف وزارتخانه های ادغام شده باشد، اما این وظیفه 

بدون متولی مانده است.
اگرچه اقدام مرکز پژوهش های مجلس در محاسبه و اعالم نرخ خط فقر، قابل تحسین است اما ضروری است 
تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا مرکز آمار ایران، به عنوان مرکزی رسمی و دولتی که دسترسی کامل تر و 

وظیفه مشخص تری در این زمینه دارد، متولی محاسبه و اعالم خط فقر شود.
۳- آن چه تاکنون مدنظر بســیاری از کارشناسان بوده و حتی برخی از آن ها مدعی تعیین خط فقر شده اند و 
اعداد و ارقامی را هم در این زمینه اعالم کرده اند، تعیین یک رقم واحد برای خط فقر در ایران بوده است. این در 
حالی است که تعیین یک عدد به عنوان خط فقر برای کشوری که تفاوت هزینه های زندگی در آن از مرکز تهران 

تا روستاهای سیستان و بلوچستان، غیرمنطقی است.
بسیاری از اوقات، خطوط فقر اعالم شده، با توجه به مقتضیات مناطق شهری به ویژه شهرهای بزرگ و از جمله 
تهران، رقم باالیی تعیین می شــود و سپس با قرار گرفتن بخش عمده ای از جمعیت کشور زیر این خط، نتیجه 

گیری های غیرواقعی درباره تعداد افراد زیر خط فقر گرفته شده است.
الزم است محاسبه و بررسی خط فقر، مشابه روشی که مرکز پژوهش ها در پیش گرفته است، چند رقم به عنوان 
فقر اعالم شــود. ارقام متفاوتی که به عنوان مثال خط فقر چند میلیونی تهران را با خط فقر یک میلیونی برخی 
روستاها، متفاوت بیند و برداشت غلطی که با استناد به خط فقر تهران و شهرهای بزرگ، بخش زیادی از جمعیت 

کشور را زیر خط فقر قرار می دهد، اصالح کند.
۴- تفاوت خط فقر در مناطق مختلف می تواند مبنای سیاستگذاری دولت برای اختصاص بودجه های رفاهی 
و حمایتی قرار گیرد. به ویژه در شــرایطی که ساالنه بیش از ۴0 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و براساس اعالم 
مسئوالن سازمان برنامه و بودجه حدود ۱00 هزار میلیارد تومان یارانه غیرنقدی در کشور توزیع می شود، خطوط 
فقر می تواند مبنای توزیع این آمار و سایر بودجه هایی باشد که برای فقرزدایی هزینه می شود و حتی منابعی که 
خیران برای بهبود زندگی هموطنان خود هزینه می کنند.در هر صورت سیاست غلط ۱۴ سال پنهان کاری درباره خط 
فقر، به نظر می رسد پایان یافته است و مرکز پژوهش های مجلس، گام مهمی برای شفافیت آماری در این بخش برداشته 

است. گامی که باید حتما توسط نهادهای مسئول دولتی و متولیان آماری تکمیل شود.
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فلسفه شب یلدا
به دلیل دقت گاه شماری ایرانی و انطباق کامل آن با تقویم طبیعی، همواره و در 
همه سال ها، انقالب زمستانی برابر با شامگاه سی ام آذرماه و بامداد یکم دی ماه است. 
هر چند امروزه برخی به اشتباه بر این گمانند که مراسم شب چله برای رفع نحوست 
بلندترین شب سال برگزار می شود؛ اما می دانیم که در باورهای کهن ایرانی هیچ روز 
و شبی، نحس و بد یوم شناخته نمی شده است. جشن شب چله، همچون بسیاری از 

آیین های ایرانی، ریشه در رویدادی کیهانی دارد.
آغاز بازگردیدن خورشید بسوی شمال شــرقی و افزایش طول روز، در اندیشه و 
باورهای مردم باستان به عنوان زمان زایش یا تولد دیگرباره خورشید دانسته می شد و 

آنرا گرامی  و فرخنده می داشتند. 
در گذشته، آیین هایی در این هنگام برگزارمی شده که یکی از آنها جشنی شبانه 
و بیداری تا بامداد و تماشای طلوع خورشید تازه متولد شده، بوده است. جشنی که از 
الزمه های آن، حضور کهنساالن و بزرگان خانواده، به نماد کهنسالی خورشید در پایان 
پاییزاست، و همچنین خوراکی های فراوان برای بیداری درازمدت که همچون انار و 

هندوانه و سنجد، به رنگ سرخ خورشید باشند.
حافظ در شب یلدا

معموالً در شــب یلدا رسم بر این است که صاحب خانه، دیوان حافظ را به 
بزرگتر فامیل که سواد دارد، می دهد. سپس هر یک از میهمانان نیت کرده و بزرِگ 
مجلس، این جمله را می گوید و تفعلی به گنجینه حافظ می زند: »ای حافِظ شیرازی/ 
تو محرم هر رازی/ بر ما نظر اندازی/ قسم به قرآن مجیدی که در سینه داری...« یا 
هر چیزی شبیه به این. این رسم یکی از رسوم پرطرفدار شب یلداست که امروزه با 
فن آوری روز نیز به روز شده. به طوری که در بعضی خانواده ها به جای کتاب حافظ، 
از فال نامه، نرم افزار تفعل مجازی در رایانه، پایگاه های اینترنتی ویژه فال، نرم افزارهای 
ویژه تلفن همراه، سامانه پیام کوتاه یا پیامک برای انجام این رسم استفاده می کنند که 

سرگرمی  خوبی برای خانواده ها در این شب بلند سال است.
 جشن یلدا در ایران امروز 

 جشــن یلدا در ایران امروز نیز با گرد هم آمدن و شب نشینی اعضای خانواده و 
اقوام در کنار یکدیگر برگزار می شود. آیین شب یلدا یا شب چله، خوردن آجیل 
مخصوص، هندوانه، انار و شیرینی و میوه های گوناگون است که همه جنبهٔ نمادی 
دارند و نشانهٔ برکت، تندرستی، فراوانی و شادکامی  هستند. در این شب هم مثل جشن 
تیرگان، فال گرفتن از کتاب حافظ مرسوم است. حاضران با انتخاب و شکستن گردو از 

روی پوکی و یا پری آن، آینده گویی می کنند.
 شب یلدا در تهران

یلدای تهران با میوه های تازه فصل پاییز ، میوه های خشک شده تابستان آجیل 
مخصوص، شیرینی و هندوانه به صبح می رسید .

تهرانیان درهمه اعیاد خود سنت حسنه جمع شدن افراد خانواده در منزل بزرگتر 
خانواده را منظور می کردند و همه فرزندان خانواده در منزل مادر و پدر جمع می شدند 
. از سنن یلدای تهران ، صرف میوه های تابستانی از جمله هندوانه است که به دلیل 
نزدیکی این مراکز کشاورزی با تهران ، میوه هندوانه در خوراکی های شب یلدای 
مردم قرار گرفته  است .آجیل شب یلدا نیز از دیگر مصروفات تهرانی ها است که 
ترکیب آن نشانی از اعتقاد و تجربه اهالی تهران قدیم به خواص گوناگون میوه های 
خشک شده است که با عنوان “آخشیج “)تضادها( کاربرد داشته است . ولی تهرانی ها 
شب یلدا را همه ساله جشن می گیرند تا سنت های زیبای قدیم در البالی زندگی 

مدرنیته شهرنشینیشان حفظ شود.
 شب یلدا در کهگیلویه و بویراحمد

استان کهگیلویه و بویراحمد، همانند همه سرزمین زیبای ایران آریایی اعضای 

خانواده گردهم جمع می شوند تا پیرترین اما دوست داشتنی ترین فرد خانواده برایشان 
متیل بگوید. متیل داستانی افســانه ای و طوالنی است که نسل به نسل و به طور 
شفاهی از گذشتگان به ارث رسیده است.مثل داستان معروف دو برادر اصطالح محلی 
به نامهای »احمعیل و مهمعیل« دو مرد قوی هیکل و بزرگ که به سفارش مادرشان 
به کوه می روند و بر بلندترین قسمت کوه قرارمی گیرند و چلوسی )آتش( که در دست 
دارند را با تمام قدرت به هوا پرتاب می کنند اگر آن چلوس )آتش( به خشکی خورد 
متأسفانه زمستانی سرد و خشک در پیش است که خسارات فراوانی به کشاورزان و 
دامداران وارد می شود و مردم نگران و آشفته می شوند، اما اگر آن چلوس به دریا خورد 
زمستانی پر از بارش برف و باران و سالی سرشار از نعمت های خداوند در پیش است 
و سال رونق کشاورزی است که مردم زمستان سخت و طاقت فرسا را به امید بهاری 

پربار به پایان می رسانند.
شب یلدا در گیالن

مردم استان گیالن مثل مناطق مختلف اداب و رسوم ویژه ای دارند ، در شب 
یلدا از تنقالتی مانند هندوانه، آب ازگیل یا آب کونوس، برشته برنج و سه 

میوه محلی پرتقال، گالبی محلی به نام »خوج« و لیمو استفاده 
می کنند. در گیالن هندوانه را حتماً فراهم می کنند و معتقدند که 

هر کس در شب چله هندوانه بخورد در تابستان احساس 
تشنگی نمی کند و در زمستان سرما را حس نخواهد کرد. 

همچنین مردم شهرها و روستاهای شرق گیالن در 
شب یلدا هنگام بریدن هندوانه شعری را با مضمون 
»امشب شب چله / خانم جیر )زیر( پله / چاقو بزنیم / 

هندانه کله )سر(« می خوانند.
در میــان برخی مــردم و جوانان دم بخت این 
استان مرسوم است که در شب یلدا فال هندانه پوس 
)پوست هندوانه( می گیرند. برای گرفتن این فال، 

هندوانه را به چهار قسمت طولی تقسیم می کنند و هر 
چهار پوست را به پشت سر خود می اندازند. در این میان، 

چهار حالت پیش می آید، اگر دو قاچ هندوانه، سفید و دو 
قاچ، سبز باشد، به معنای حد وسط بودن برای نیت شخص 

است. اگر سه قاچ سبز و یک قاچ سفید بیفتد، نیت آن خوب 
است، اگر سه قاچ سفید و یک قاچ سبز باشد، نیت بد است. اگر هر 

چهار قاچ سبز باشد، به معنای خیلی خوب و اگر هر چهار قاچ سفید باشد، 
به معنای خیلی بد است.
 شب یلدا در فارس 

استان فارس و شهر شیراز از جمله شهرهای ایران است که آداب خاص و جالبی 
برای شب یلدا دارند. در این شب افراد فامیل دور هم جمع می شوند و با خوردن میوه و 
آجیل های مخصوص که از انجیر، قصبک، خرک، برنجک  تشکیل شده است شب 

را به صبح می رسانند.
یکی از مراسم هایی که در شب یلدا و در میان خانم ها انجام می شود فال کلوک 
است. کلوک یک کوزه بزرگ با دهانه گشاد است که در این شب خانم های نشانه 
خاصی را در کوزه می اندازند و سپس یک دختر چه می آید و نشانه ای را از داخل 
کوزه خارج می کنند و سپس فردی به صورت فال شعری از حافظ می خواند. هر کس 

از شعری که برایش خوانده شده متوجه فالش می شود.
شب یلدا در خراسان جنوبی

یکی از آیین های ویژه شب یلدا در استان خراسان جنوبی برگزاری مراسم کف 

زدن  اســت . در این مراسم ریشه گیاهی به نام چوبک را که در این دیار به “بیخ” 
مشهور است ، در آب خیس کرده و پس از چند بار جوشاندن ، در ظرف بزرگ سفالی 
به نام “تغار” می ریزند . مردان و جوانان فامیل با دسته ای از چوب های نازک درخت انار 
به نام “دسته گز” مایع مزبور را آنقدر هم می زنند تا به صورت کف درآید و این کار باید 

در محیط سرد صورت گیرد تا مایع مزبور کف کند .
کف آماده شده با مخلوط کردن شیره شکر آماده خوردن شده و پس از تزیین با مغز 
گردو و پسته برای پذیرایی مهمانان برده می شود . در این میان گروهی از جوانان قبل 
از شیرین کردن کف ها با پرتاب آن به سوی همدیگر و مالیدن کف به سر و صورت 

یکدیگر شادی و نشاط را به جمع مهمانان می افزایند .
شب یلدا در خراسان شمالی 

از جمله آیین های شــب یلدا در خراسان شــمالی آن است که خانواده ها در این 
شب نشینی شب یلدا تفالی نیز به دیوان حافظ می زنند که این کار هم معموال 

توسط بزرگ خانواده صورت می گیرد .
آنان دیوان اشــعار لسان الغیب خواجه شیراز را با نیت 
بهروزی و شادکامی می گشــایند و فال و مراد دل خود را 

از او طلب می کنند .
بازگویــی خاطرات ، قصه گویی پــدر بزرگها و 
مادر بزرگها نیز یکی از مواردی اســت که یلدا را 
برای خانواده ها دلپذیرتر می کند. یکی دیگر از 
سنت های کهن شب یلدا، چله بردن برای 

خانواده عروس است .
با فرا رسیدن شــب چله مردهای جوان 
طبق های آراســته میوه ، شیرینی و کله قند 
تزیین شده را به رسم هدیه به خانه عروس 
جوان می برند .این طبق های هدیه که معموال 
مسی اســت و روی آن با ســفره های قرمز 
گلدوزی شده پوشانده شده ، پر از ظرفهای بزرگ 
میوه پیچیده در زرورق های رنگین با گل و نوارهای 

مواج می شود .
مردانی این طبق ها را بر سر گذارده و در پی یکدیگر با 
شادی و پایکوبان راهی خانه عروس می شوند . خانواده دختر 
نیز به پاس قدردانی و به رسم یادبود لباس  و یاقطعه پارچه ای را 
برای خانواده داماد ، در سینی خالی شده هدایا می گذارند . اگر قبل از شب 
چله برف باریده باشد برخی از مردم شهر و روستا در این شب با خوردن برف شیره، 
با شیرین کردن کام با معجونی از بارش زمستانی، با سردی زمستان آشتی می کنند . 

همچنین بزرگترها با دادن حلوا قلقلی از کوچکترها پذیرایی می کنند .
  شب یلدا در زنجان 

  شب یلدا شب تولد زمین و به تعبیری تولد مهر و طوالنترین شب سال است.
  یلدا در میان زنجانی ها شبی میمون و مبارک است که توسط آنها گرامی داشته 
می شود. صله ارحام  یکی از بهترین دستاوردهای شب یلدا عنوان است. در زنجان 
در شــب یلدا پیران و خردساالن جوانان و به خصوص بزرگترهای ایل در کنار هم 

جمع می شوند.
شب یلدا در اصفهان

در استان اصفهان نیز از قدیم االیام آیین های ویژه ای وجود داشته که کم و بیش 
هنوزهم ادامه دارد.  

به باور اصفهانی های قدیم ، زمستان به دو بخش “چله” و “چله کوچیکه” تقسیم 
می شد که موعد چله از اول دیماه تا۱0بهمن بود اما “چله کوچیکه” از دهم بهمن آغاز 
می شد و تا سی بهمن ادامه داشت . البته آیین برگزاری شب چله در اصفهان به دو نام 
“چله زری” )ماده( و”عمو چله”)نر( تقسیم می شود زیرا از گذشته تاکنون همه موجودات 

و اشیاء را بر اساس جنس مذکر و مونث تقسیم می کردند .
اصفهانی ها دوشب را به عنوان شب چله برپا می کردند و آیین های مخصوص به 
این شب را به جا می آوردند. آیین شب چله در شهر اصفهان خانوادگی برگزار می شده 
است و خانواده های اصفهانی با پهن کردن سفره یی با عنوان “سفره شب چله”، این 

شب را گرامی می داشتند
شب یلدا در کرمانشاه

در استان کرمانشاه نیز که از شهرهای باستانی و کهن ایران زمین است، شب یلدا 
از جایگاه ویژه ای در میان مردم برخوردار است و همواره با مراسم زیبا و با شکوهی 
همراه است. مردم استان کرمانشاه براساس آیینی کهن در این شب بیدار می مانند تا 
با شعر خواندن ، قصه گفتن ، فال حافظ گرفتن و آجیل خوردن با مادر جهان در زادن 
خورشید همراهی و همدردی کنند . میوه هایی نیز دراین شب خورده می شود که به 
گونه ای نمادی از خورشید است مانند هندوانه سرخ ، انار سرخ ، سیب سرخ و یا لیموی 
زرد ، قصه هایی از عشق جاودانه شیرین و فرهاد ، رستم و سهراب ، حکایت حسین 
کرد شبستری و خواندن اشعار زیبا و دلنشین شامی کرمانشاهی در گذشته نقل مجالس 

شب یلدا در کرمانشاه بود .
آن روزها افراد فامیل بنا بر رسمی دیرینه به خانه بزرگترین فرد فامیل که معموال 
پدر بزرگ و مادر بزرگ بودند می رفتند و با تکاندن برف های زمستان از لباس هایشان 
در گرمای آرامش بخش کرسی فرو می رفتند . افراد فامیل بر سر یک سفره باهم شام 
می خوردند و بر روی سفره مخصوص این شب خوردنی های متنوعی چیده می شد 
.خوردنی هایی از قبیل آجیل ، راحت الحلقوم ، مشکل گشا ، شیرینی محلی دست پخت 
مادر بزرگها به خصوص نان شیرینی معروف “نان پنجره ای ، کاک و نان برنجی”، و 
میوه هایی چون انار ، سیب و هندوانه که نگین این سفره بود . یکی دیگر از آداب زیبایی 
که شب یلدا در استان کرمانشاه وجود دارد گرفتن فال حافظ است که مردم با اعتقادات 
خاص خود رهنمودهایش را چراغ راه مشکالت خود در زندگی قرار می دهند.همچنین 

دختران دم بخت با این کار از باز شدن بخت خود در آن سال خبری می گرفتند .
 شب یلدا در زاهدان

مردم  زاهدان نیز بر اساس یک سنت دیرینه در شب یلدا در خانه بزرگ قوم 
گردهم می آیند و به قصه هایی که پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها برایشان نقل می کنند 
گوش می دهند.برگزاری جشن ها و نشست های خانوادگی همراه  با گروهی از اعتقادات 
اسطوره ای ، شــبی خاطره انگیز را برای خانواده های زاهدانی به  خصوص کودکان 
ونوجوانان فراهم می کند. گفتن قصه ، گرفتن فال حافظ ، بازی های دسته جمعی نظیر 
گل یا پوچ و بیان لطیفه و خاطره را از سرگرمی های شب یلدا در این منطقه عنوان 

کرد .
 شب یلدا در آذربایجان شرقی و غربی 

در خطهٔ شمال و آذربایجان رسم بر این است که در این شب خوانچهای تزیین شده 
به خانهٔ تازه عروس یا نامزد خانواده بفرستند. مردم آذربایجان در سینی خود هندوانه ها 
را تزئین می کنند و شال های قرمزی را اطرافش می گذارند. درحالی که مردم شمال 

یک ماهی بزرگ را تزئین می کنند و به خانهٔ عروس می برند.
نواحی شمالی ایران از جمله آذربایجان شرقی و غربی از جمله نقاط بسیار مهم در 
کشورهستند و شب یلدا در این استان ها از آیین ویژه ای برخوردار است. در شب یلدا 
مردم آذربایجان مشغول خوردن هندوانه چله می شوند و غالبا اولین ضربه چاقو را ریش 
سفید مجلس به هندوانه می زند. او در هنگام این کار جمله قادا بالمیزی بو گئجه 

دیر زمانی است که مردمان ایرانی در آغاز زمستان مراسمی  را برپا می دارند که در میان اقوام گوناگون، نام ها و انگیزه های متفاوتی دارد. 
 در ایران و سرزمین های هم فرهنگ مجاور، از شب آغاز زمستان با نام »شب چله« یا” شب یلدا”  نام می برند که همزمان با شب انقالب زمستانی است.

گزارش از مرضیه سادات غالمی
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کسدوخ )بالیای خودمان را امروز بریدیم( می گویند. در آذربایجان نیز مانند خراسان 
طبق های شب چله ای که با کادوهای مختلف پر شده است از طرف خانواده داماد 

برای خانواده عروس فرستاده می شود.
استان آذربایجان شرقی نیز به عنوان یکی از خطه های زرخیز ایران زمین برای زنده 
نگه داشتن این شب به یادماندنی برای خود آداب و رسوم ویژه ای دارند که به پاره ای 
از آنان اشاره می شود . اکثر مردم آذربایجان در شب یلدا “چیلله قارپیزی” )هندوانه چله( 
می خورند و معتقدند باخوردن هندوانه ، لرز و سوز سرما به تنشان تاثیر نداشته و اصال 

سرمای زمستان را حس نمی کنند .
شب چله در مهاباد 

آخرین شب فصل خزان به خانواده ها برای دور هم بودن و از کنار هم لذت بردن 
بهانه ای می دهد و خود می رود.

مراسم طوالنی ترین شب سال در مهاباد همانند دیگر مناطق کرد نشین مهاباد با 
شکوه خاصی برگزار می شود که به) شه وی چله( معروف است.

مردم مهاباد به رسم بسیاری دیگر از مناطق کردنشین با حضور در شب نشینی و 
محفل دوستانه سعی در بهتر گذراندن طوالنی ترین شب سال دارند.

نام گذاری یلدا به )شب چله(به این علت است که در باور تاریخی و اجتماعی مردم 
این منطقه در حقیقت زمستان به دوبخش چله بزرگ و چله کوچک تقسیم شده که 
چهل روز اول )از اول دی ماه تا دهم بهمن( را چله بزرگ و بیست روز بعدی را )از دهم 

بهمن تا اول اسفند( چله کوچک می نامند.
 شب یلدا در مرکزی

اما آیین شــب یلدا در استان مرکزی از دیرباز در سه شب متوالی باعناوین شب 
“چله بزرگه”، “چله وســطی” و “چله کوچیکه” برگزار می شده و خویشان و دوستان 
سفره ای از مهر را می گشودند و از هر دری سخنی می گفتند . یکی  از آیین های ویژه 

یلدا در استان مرکزی دیدار و بزرگان و سالخوردگان فامیل بوده است .
در شب های چله افراد فامیل در همایشی صمیمی دور کرسی چوبی جمع می شدند 
و به قصه های بزرگترها گوش می دادند . زنان و دختران روستایی در گرگ و میش 
شب های چله در تکاپو و هیجانی خاص ملزومات غذا و تنقالت ویژه این شب را مهیا 
و برای گذران ساعات خوش در کنار فامیل لحظه شماری می کردند .آنان در سینی های 
قدیمی مسی در فضای دوده گرفته آشپزخانه های قدیمی ، انواع میوه و تنقالت به ویژه 
هندوانه ، انگور ، تخمه و نخودچی کشــمش و خرما را مهیا می کردند . دراین شب 
استثنایی پس از صرف شام و خواندن دعای شکر درپای سفره ، همگان در کنار هم ، 

از شادی ها و غم ها ، موفقیت ها ، اعتقادات ، امیدها و بیم هاشان می گفتند .
 شب یلدا در قزوین

مردم استان قزوین نیز همچون دیگر هموطنان ایرانی ، این آیین کهن را با رفتن به 
خانه بزرگ ترها می گذرانند . به عقیده بزرگ ترها آوردن میوه های مختلف خشک و تر 
و میوه های سرخ فام که به “شب چره” معروف است ، همراه با خوراکی های دیگر 

شگون داشته و زمستان پر برکتی را نوید می دهد .
در بعضی مواقع که مادر بزرگ ها در آوردن تنقالت تاخیر می کنند کوچکترها شعر 
“هر که نیارد شــب چره – انبارش موش بچره” سر می دهند و مادربزرگ در آوردن 
“شب چره” تعجیل می کند . دراین شب اغلب مردم قزوین با خوردن سبزی پلو با 
ماهی دودی و سپس هندوانه ، انار ، انواع تنقالت از جمله کشمش ، گردو ، تخمه ، 
آجیل مشگل کشا و انجیر خشک ، شب نشینی خود را به اولین صبح زمستانی گره 
می زنند .به عقیده مادر بزرگ های قزوینی اگر دراین شب ننه سرما گریه کند باران 
می بارد ، اگر پنبه های لحاف بیرون بریزد برف می آید و اگر گردنبند مراوریدش پاره 
شود تگرگ می آید. یکی دیگر از آداب و رسوم “شب یلدا” فرستادن “خونچه چله” از 
سوی داماد به عنوان هدیه زمستانی برای عروس است. در این خونچه برای عروس 
پارچه، جواهر، کله قند و هفت نوع میوه مثل گالبی هندوانه، خربزه، سیب، به با تزئینات 

خاصی فرستاده می شود.
 شب یلدا در مازندران

در مازندران شب یلدا بسیار با اهمیت و گرامی داشته می شود. در این شب همه 

مردم به خانه پدر بزرگها و مادر بزرگها رفته و ضمن دور هم نشینی و خواندن فال 
حافظ و فردوسی خوانی به خوردن تنقالت و میوه جات خصوصا” انار و هندوانه و ازگیل 
می پردازند و با خوردن و نوشیدن و شنیدن صحبتها و داستان های بزرگترها شب را 
به صبح می رسانند و معتقدند که صبح بعد از یلدا روز پیروزی خورشید بر سیاهی و 

تاریکیها است.
 شب یلدا در همدان

همدانی ها فالی می گیرند با نام فال سوزن. همه دور تا دور اتاق می نشینند و پیرزنی 
به طور پیاپی شعر می خواند. دختر بچه ای پس از اتمام هر شعر بر یک پارچه نبریده 
و آب ندیده سوزن می زند و مهمان ها بنا به ترتیبی که نشسته اند شعرهای پیرزن را 
فال خود می دانند. همچنین در مناطق دیگر همدان تنقالتی که مناسب با آب و هوای 
آن منطقه است در این شب خورده می شود. در تویسرکان و مالیر، گردو و کشمش 
و ِمیز نیز خورده می شود که از معمولترین خوراکی های موجود در ابن استان هاست.

 شب یلدا در خراسان
در شهرهای خراسان خواندن شاهنامهٔ فردوسی در این شب مرسوم است. 
یکی از آیین های ویژه شب یلدا در استان خراسان رضوی و خراسان جنوبی برگزاری 
مراسم »کف زدن« است. در این مراسم ریشه گیاهی به نام چوبک را که در این دیار 
به »بیخ« مشهور است، در آب خیسانده و پس از چند بار جوشاندن، در ظرف بزرگ 
سفالی به نام »تغار« می ریزند. مردان و جوانان فامیل با دسته ای از چوب های نازک 
درخت انار به نام »دسته گز« مایع مزبور را آنقدر هم می زنند تا به صورت کف درآید 
و این کار باید در محیط سرد صورت گیرد تا مایع مزبور کف کند. کف آماده شده با 
مخلوط کردن شیره شکر آماده خوردن شده و پس از تزیین با مغز گردو و پسته برای 
پذیرایی مهمانان برده می شود. در این میان گروهی از جوانان قبل از شیرین کردن 
کف ها با پرتاب آن به سوی همدیگر و مالیدن کف به سر و صورت یکدیگر شادی و 

نشاط را به جمع مهمانان می افزایند.
 شب یلدا در اردبیل

در اردبیل رسم است که خانواده ها شب یلدا دور هم جمع می شوند و تا پاسی از 
شب با هم شب نشینی می کنند.هنداونه،انار،پرتقال،تخمه،ماهی پلو  از جمله خوراکی 

هایی است که در استان اردبیل مرسوم  است.
 شب یلدا در خوزستان

در استان خوزستان بر اساس سنتی دیرینه، پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها نیز با فراهم 
کردن و پذیرایی از فامیل با تنقالت محلی و آجیل های شب یلدا، کانون گرم خانه را 
برای پذیرایی از فرزندان و نوه های خود مهیا می کنند.شاید بیشترین وانت های حامل 
هندوانه،   شب یلدا در اهواز دیده شوند. در بسیاری از نقاط این شهر، وانت بارهای حامل 
هندوانه و خربزه دیده می شوند که مردم را به خرید آن دعوت می کنند و شور و حال 

خاصی میان مردم این شهر برای برگزاری آیین شب یلدا به وجود می آورند.
مردم خوزستان تا سحر انتظار می کشند تا از قارون افسانه ای استقبال کنند. قارون 
در لباس هیزم شکن برای خانواده های فقیر تکه های چوب می آورد. این چوب ها به 
طال تبدیل می شوند و برای آن خانواده، ثروت و برکت به همراه می آورند.  به خانه 
بزرگترها رفته و دورهم جمع شــده و شب را به شوخی و خنده می گذرانند. آجیل، 
هندوانه، انار، شیرینی و خرما و لبو وآش وشیرینی های مختلف از جمله خوراکی های 

این آیین کهن است.
 شب یلدا در کردستان

در کردستان نیز مانند سایر مناطق کوهستانی ایران این آیین تاریخ کهنی دارد که به 
همان نام قدیمیش »شو چله« خوانده می شود و در شهر سنندج مرکز استان کردستان 
از قدیم اکثر خانه ها غذای دلمه و نان سنگک برای پذیرایی از مهمان ها آماده می کنند 

و این به صورت سنتی در این شهر تبدیل شده است.
 شب یلدا در بوشهر

 مردم استان بوشهر نیز همچون دیگر ایرانی ها، این آیین کهن را با رفتن به خانه 
بزرگ ترها می گذرانند. هندوانه در شب یلدا در بوشهر کاربرد زیادی دارد.

 شب یلدا در بندرعباس 

مردمان هرمزگان همگی به دورهم غذاهای ســنتی درست کرده و خوش می 
گذرانند . می توان ازاین سنت غذایی نان رگاگ و درست کردن غذایی به نام سوراغ 
و مهیاوه که بعد از تهیه به همراه نانی میل می شود نام برد . غذای دیگری که در این 
شب مورد استقبال هرمزگانیان قرار گرفته هواری ماهی و قلیه ماهی است که خوردن 
آن در جمع صمیمی و گرم خانواده صفایی دارد. این مردمان سیه چرده ی جنوب با 
زدن سازهای بادی به شادی و پایکوبی می پردازند و آخرین روز پاییز را با شادی پشت 
سر می گذارند و در پایانی ترین دقایق آن بزرگان فامیل برای کوچک تر ها دعای 

عاقبت بخیری می نمایند.
 شب یلدا در چهار محال و بختیاری

در شب یلدا در استان چهارمحال و بختیاری، چند خانواده دور هم جمع می شوند 
و کسانی که شاهنامه را از حفظ هستند برای دیگران می خوانند. خیلی پیش آمده 
که کسانی که شاهنامه را از بر می خوانند حتی سواد خواندن و نوشتن نداشته باشند.

بختیاری ها اعتقاد دارند در شب یلدا، ماست، شیر، پنیر، کنجد، کدو و نان جوی که 
خورده شود تا پایان سال موجب فزونی و فراوانی نعمت می شود و باعث می شود که تا 

سال بعد از این نعمت ها بخورند.
شب یلدا در قوم بختیاری به عنوان شب چله خوانده می شود، بختیاری ها در این 
شب کدو تنبل های بزرگی که نماد خورشید را برای آن ها دارد، آب پز می کنند و آن را به 

صورت ریز ریز شده در آش کشک می خورند.
 شب یلدا دریزد

 شهر یزد هم در شب یلدا همانند شهرهای دیگر کشورمان آداب و رسوم خاص 
خود را دارد که در این شب، افراد یک فامیل در خانه ی یکی از بزرگان فامیل جمع 
می شوند و به خواندن قرآن و حافظ می پردازند و درخانه بعضی از خانواده های یزدی 

هم موسیقی سنتی نواخته می شود.
در این شب اقوام در کنار هم غذاهای سنتی یزدی مانند آش شولی یزدی صرف 
می کنند.آش شولی یکی از غذاهای مورد عالقه مردمان یزد که سبزی خاص این 
آش)اسفناج، شوید،برگ چغندر(، چغندر، نعناع خشک ، سرکه از مهم ترین مواد تشکیل 

دهنده این آش سنتی است.
شب یلدا در لرستان 

شب چله در میان مردم مناطق لر و لر نشین دارای آداب و رسوم خاصی است و 
به آن »شو اول قاره« می گویند. شب نشینی، دید و بازدید اقوام، فال چهل سرو، فال 
حافظ، پختن غذاهای خاص این شب، دراز کردن شال یا چادری از پشت بام همسایه 
برای دریافت آجیل و میوه از ســوی دیگر همسایگان و خواندن اشعاری به همین 
منظورمثل،  امشو اول قاره، خیر د هونت بواره ) امشب اول یلدا یا اول زمستان است 
خیر ازخانه ات ببارد( ، نون و پنیر و شیره _ کیخا هونت نمیره )نان و پنیر و شیره کدخدا 
)صاحب خانه( خانه ات نمیرد( ، چی به علی کوشکه بیاره) چیزی بده علی کوچک یا 

بچه ات بیاورد( میخوانند.
صاحب خانه کمی آجیل گندم برشته با میوه و شیرینی در شال می گذارد و ضمن 
باال کشیدن شال و محتویاتش به عنوان تشکر از صاحب خانه، دوباره شعر را تکرار 
می کنند وسپس شال را برمی دارند و به روی پشت بامهای دیگر می روند و دوباره ترانه 

فوق را می خوانند.
در این شب همچنین مردم با استفاده از گندم، شاهدانه، کنجد و گردو، تنقالتی 
خاص تهیه می کنند و با جمع شدن افراد خانواده کنار هم از آن استفاده می کنند.در 
لرستان شب چله )شو اول قاره( گندم شیره هم می خورند که از این طریق گندم را 
در شیره می خیسانند و زردچوبه و نمک را با آن مخلوط می کنند سپس آن را روی 
ساج برشته می کنند و همراه بادام، گردو، کشمش، سیاه دانه و کنجد مخلوط می کنند.

شب یلدا در ایالم
مردم دیار کردنشین استان ایالم نیز از کهن روزگار دور تاکنون با حفظ بسیاری از 
آداب و رسوم خاص خود در ایام های ویژه سال همچنان آن را برگزار کرده و گرامی 

می دارند.
آداب و رسوم خاصی همچون جمع شدن در منزل بزرگ ترها، گرفتن فال حافظ و 

خوردن انواع شیرینی های سنتی با عطر و بوی خاص نظیر کله کنجی، برجی برساق، 
گنمه شیره، انواع تنقالت و تخمه، هندوانه و انار، موز و سیب، پخت برخی شیرینی های 

خانگی از جمله آداب مردم دیار ایالم در برگزاری شب یلدا است.
شب یلدا در گلستان

در این شــب جوانان گلستان به خانه پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها رفته و ضمن 
دورهم نشینی و خواندن حافظ ، شاهنامه و نَقل اندازی )داستانهای شفاهی(، تنقالت و 
میوه های تابستانی، باغی و جنگلی از قبیل هندوانه، انار، لیمو و پرتقال، ولیک و کندس 

و شیرینی  هایی همچون 'َمت و َکسَمک' تناول می کنند.
آنان همچنین پای صحبت، بیان تجربیات و داستان های بزرگترها تا پاسی از شب 
می نشینند و معتقدند که صبح بعد از یلدا روز پیروزی خورشید بر سیاهی و تاریکی ها 

است.
از ســوی دیگر جشــن یلدا عالوه بر اینکه بهانه ای برای دور هم جمع شدن 
اعضای خانواده و انجام صله رحم است موجب رفع کدورت های احتمالی برخی 

از خویشاوندان نیز می شود.
شب یلدا در قم

شب چله درقم همچون دیگر مناطق ایران، نزد خانواده ها با اهمیت بوده و مردم نیز 
از هفته قبل در تدارک میهمانی هر چند کوچک و خرید مایحتاج و تنقالت مخصوص 
این شب هستند.در بعضی از منازل، اقوام نزدیک و صمیمی دور هم جمع می شوند و 
تا آخر شب به گفت  و گو می پردازند و با گرفتن فال و گفتن افسانه های کهن و محلی 

اوقات خوشی را سپری می کنند.
مردم قم به رسم گذشته برای شب یلدا آجیلی از گندم برشته و سوهان و و کشمش، 
کنجد، شاهدانه، گردو و فندق تهیه نموده و در کنار سایر تنقالت مصرف می نمایند.

آجیل، گندم برشته، میوه های فصلی، انواع تخمه و بادام  زمینی، شیرینی، انار، سوهان و 
پشمک از جمله تنقالت  قمی ها در شب یلدا می باشد.

در این شب اگر دختری تازه عروس باشد خانواده او هدیه ای با مقداری آجیل و میوه 
و شیرینی به منزل داماد می آورند و اگر پسر و دختری با هم نامزد باشند، خانواده  پسر 
در شــب یلدا هدیه ای برای این دختر به منزل پدرش می برند.در گذشته اوایل شب 
یلدا بعضی از پسر بچه ها به باالی پشت بام منازل رفته و ریسمانی را به یک شال 
بزرگ بسته به پایین و به طرف درب خانه ها می  فرستادند و شعر می خواندند و سپس 
صاحب خانه مقداری آجیل و میوه و شــیرینی در شال آن ها می گذاشت و بچه ها از 

صاحب خانه تشکر می کردند.
انواع میوه ها نظیر هندوانه، آجیل و شیرینی درکنار تفال به دیوان حافظ، از دیرباز 
زینت بخش سفره های شب یلدای ایرانیان بوده و هست و همدلی و همنشینی اعضای 
خانواده و خویشاوندان نیز پای ثابت این جشن بوده است.در آیین سنت قاشق زنی افراد 
با پوشاندن سر و صورت خود به درب منازل رفته و با به صدا در آوردن قاشق صاحب 
خانه را از حضور خود آگاه می کردند.در این هنگام صاحب خانه نیز به میمنت این شب 

مقداری از تنقالت و شیرینی خانگی را در ظرف آنان می ریخت.
شب یلدا در کرمان

کرمانی ها نیز همانند ســایر ایرانیان این شــب را گرامی می دارنــد. هندوانه، 
انار، آجیل، کماچ و کلمپه و ســایر شیرینی های محلی، شــب یلدا در خانه ها دیده 
 می شــود. سفره ای شیرین و خوش رنگ که دور آن تمام لب ها خندان است و شاد. 

در این شب اعضای خانواده دور هم در خانه بزرگتر ها جمع می شوند و با سرگرمی های 
متنوع تا پاسی از شب بیدار می مانند و هندوانه وانواع میوه های سال را در این شب 
می خورند . خوردن انواع آجیل ها ، حافظ خوانی، گرفتن فال نخود ، چهار بیتو خوانی 
نیز از دیگر مراسم این شب می باشد. در میان میوه ها خوردن هندوانه بیش از همه مورد 
توجه می باشد زیرا مردم کرمان بر این باورند اگر در این شب هندوانه بخورند سرما و 
لرزی که در آن شب در اثر خوردن هندوانه بر آنها مستولی می شود باعث می شود از 

گرمای تابستان رنج نبرند. 
شب یلدا در سمنان

 مردم استان سمنان، شب یلدا را در گوشه گوشه استان با آداب و آیین خاصی برگزار 



تجمل گرایی در شب یلدا
 متاسفانه امروز شرایط دگرگون شده است، تجمل گرایی و چشم و همچشمی  بر 
یلدای ایرانی، سایه انداخته است.چشم و هم چشمی  و تمایل به هزینه تراشی های بسیار 
برخی از خانواده ها، شب یلدا را به شبی پرخرج در سال تبدیل کرده است. آداب و رسوم 
خوش بلندترین شب سال به مهمانی های تجمالتی تغییر شکل داده و ماهیت 
اصلی خود را از دست داده است. ما فراموش کرده ایم حافظ  خوانی و تفال به دیوان او 
رسم زیبایی بود، گویی نمی دانیم دورهم بودن و سادگی و صمیمیت  این مراسم، راز 

حفظ این آیین خوش در طی قرن هاست.
 از چند هفته مانده به این شب، یکی به دنبال خرید آجیل شب یلداست و دیگری به 
فکر تدارک چند جور غذا و آن یکی دنبال هندوانه مربعی شکل برای تزئین مراسمش. 
بماند که عده ای دیگر به دنبال پیامک تبریک شب یلدا هستند یا با گرفتن فال قهوه 
می خواهند اطرافیان شان را به اصطالح غافلگیر کنند.انگار فراموش کرده ایم که یلدا را 
بدون هندوانه های مربعی شکل و آجیل های تزئین شده گران قیمت هم   می توان 
گذراند. یادمان رفته است یلدا بهانه با هم بودن است و پیامک بازی و دیدار دوستان یا 
تزئین هندوانه و طبقی از میوه های رنگارنگ هیچ ربطی به آیین این مراسم ندارد.چون 
تجمالت زیاد اجازه نمی دهد این رسم زیبا برگزار شود و تهیه میوه، آجیل، شیرینی و 

شام آنچنانی چیزی است که از توان بسیاری از خانواده ها خارج است.زر

می کنند، از آداب و رسوم کویرنشینان استان سمنان در شب چله به عنوان “ یلدان 
یلدان” نام برده می شود. دیگری خواندن شاهنامه و تفأل به حافظ در جمع خانواده 
است. نواختن نی همراه با زمزمه ترانه ها و ادبیات محلی و نیز انجام بازی های محلی 

در بسیاری نقاط از جمله سرگرمی های مردم در بلندترین شب سال بشمار می رود.
شب یلدا در البرز

البرز به جهت حضور اقوام مختلف که هر کدام آداب و آیین خاص خود را دارند 
استانی است، لبریز از فرهنگ هایی که ورود به هریک از آنها خارج از این فرصت است 
و مردم شناســی خاص خود را می طلبد، بی شک امشب ضیافت شبانه یلدا در البرز 
آمیخته از فرهنگ های مختلف از آذری و مازنی گرفته تا کرد و لر،  استانی با شب 

یلدایی خاص را تجربه می کند.
مردم روســتاهای شهرستان طالقان مراسم شب چله به خانه بزرگ روستا رفته 
و طوالنی ترین شــب سال را در کنار یگدیگر و با شور و حال خاصی می گذرانند.در 
شب چله، طالقانی ها دور کرسی نشســته و بزرگ ده با خواندن قران و دعا برای 
پرباری محصول در سال آینده شب نشینی را شروع می کنند.زنان نیز تدارک پذیرایی را 
می بینند و تنقالت گذرادن این شب را از چند روز قبل فراهم می کنند. هندوانه، سنجد، 
گردو، گندم برشته، کدو تنبل پخته شده، انگور خشک شده، زالزالک از تنقالت این 

شب است.


