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جامعــۀ جدیــد، بــا تســلط بــی چــون و چــرای رســانه ها و شــبه رســانه 
هایــی مثــل فضــای مجــازی، ایــن قــدرت را دارد کــه کســی را یــک 
شــبه بــه عــرش برســاند یــا یــا روزه فــرش بکوبــد. جهــان رســانه ای 
شــده، چیزی شــبیه پالک  عبــور موقت اتومبیلهاســت. تصویرهایی 
کــم دوام مــی ســازد . کمتــر چیــزی در آن دوام دارد مگــر آن کــه آن 
چیز چنان ریشــه و تنۀ عمیق و محکمی داشــته باشــد که مســتقل از 
تصویــر رســانه ســاخته بتواند خــود را به نمایــش بگــذارد و تصویر 

خــود را بــر محیــط رســانه چیــره کنــد . 
بیشــتر از ایــن، جهــان مــا در ایــران، چنــان اســطوره زدایی شــده اســت 
ــه  ــاش ب ــانه ای ــک روزۀ رس ــای ی ــطوره ه ــرش اس ــق و پذی ــه خل ک
ســادگی بیشــتری ممکــن میشــود. در جریــان رقابــت هــای سیاســی، 
از کارهــای هــر جریــان ویرانگــری اســطوره هــای جریــان رقیــب 
اســت. مخــرج مشــترکت ایــن رقابــت از بیــن رفتــن اســطوره هــای 
همــۀ طرف هــای رقابــت اســت. جهــان بــی اســطوره، خــرده اســطوره 
ــا  ــازند ت ــرگرمی  می س ــتر س ــه بیش ــی ک ــطوره های ــازد. اس می س
الگویــی بــرای تولیــد هویت جمعی و زیســت فــردی و جمعی. منفعتی 
دو ســه چهــار روزه دارنــد . ناگهــان برمــی آیند و خیلــی زود غروب 
مــی کننــد و جایشــان را بــه دیگــری مــی دهنــد . نســبت اســطوره های 
یــک روزه بــه اســطوره های ریشــه دار اســتوار، شــبیه نســبت پفــک 
و چیپــس بــا قورمــه و قیمــه و کبــاب اســت. آنهــا ســیر نمیکننــد. 
توهــم ســیری می ســازند ولی خیلــی زود گرســنگی خودش را نشــان 

می دهــد.  
یــک روز یــک فوتبالیســت مثاًل بخاطر گل یــا گل هایی که زده اســت 
اســطوره میشــود و همــه جــا تبلیــغ می شــود و می شــود الگوی انســان 
کامــل، چنــدی بعــد همیــن فوتبالیســت را میبینیــم کــه بــا زشــت ترین 
ــه  ــود و از اریک ــن می ش ــن، لع ــارج از زمی ــا خ ــل ی ــا در داخ رفتاره
ســقوط می کنــد. یــک روز یــک نفــر بخاطر بــه جمله یا یــک حرکت 
سیاســی همه جا تســخیر میکند و بعدتر معلوم می شــود که اصاًل او 
چــه بــوده و چــه کــرده و ورقــش بر میگــردد. یا عکس و فیلم کســی 
بخاطــر گفتــن چیــزی به مســافر تاکســی اش  همــه صفحه هــا را پر 

می کنــد و یحتمــل کمــی بعــد در بهتریــن حالــت فرامــوش می شــود .
ــند،  ــه باش ــلکی ک ــرب و مس ــر مش ــک روزه، از ه ــطوره های ی اس
محصــول مــرگ یــا ناتوانــی اســطوره های واقعی انــد که تاریــخ کوتاه 
یــا بلنــد به اسطورگیشــان شــهادت داده اســت و از آنها هویت جمعی و 

الگــوی زیســتی و حرکــت و تفکــر و ارزش هــا خلــق میشــود. 
اســطوره های یــک روزه کــه تولیــد انبــوه می شــوند، هویــت زدایــی 
می کننــد و بیشــترین هنرشــان جلــب منفعت دکانهایی اســت که کســب 
و کارشــان خریــد و فــروش اســطوره هایی اســت بــا تاریــخ انقضــای 

بســیار کوتــاه حــال و روز امروزهــای ماســت.

کامبیز نوروزی یادداشت
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حمید مقیمی
در چند دهه اخیر تولید خبر رشد خیره کننده ای در کشور ما داشته است. بروز 
و ظهور فضای مجازی و به ویژه شبکه های اجتماعی که نیازمند هزینه فراوان 
چاپ، نشر و توزیع و مقید به مکان خاصی نبودند، زمینه چنین رشدی را فراهم 
کرده است. البته این فقط یک بخش موضوع و مساله مهم تر افزایش کشش و 
جذابیت و به عبارت بهتر عطش خبر در بین مردم بوده است. رقابت و توجه به 
تولید خبر را در اغلب سازمان ها و نهادها با ده ها و صدها خبرگزاری مثل ایسنا، 
ایکنا، ایلنا، آنا، ایپنا، برنا، حوزه، تقریب، شبستان و.... و حتی در حوزه داخلی خود 
صدا و سیما هم می توان دید، در یک نشست خبری گاه لوگوهای متعدد از این 
سازمان مشاهده می شود: خبرگزاری صدا و سیما، شبکه خبر، جام جم، باشگاه 

خبرنگاران، پرس تی وی، العالم، هیسپان، سحر و ...
اهمیت خبررسانی از دید کانال ها و شبکه های سرگرمی مجازی هم پوشیده 
نمانده و در بین مطالب ســرگرم کننده، خبر و حواشی خبر به اطالع مخاطبان 
می رسد. گروه های مجازی فامیلی و دوستانه نیز معموال مملو از آخرین خبرها و 
حاشیه ها است. آمار مشخصی از تعداد سایت های خبری فعال موجود نیست ولی 
آخرین بار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سال 1392 تعداد کل سایت های 
خبری را ۷2 هزار اعالم کرده بود. بر مبنای آخرین آمار سامانه جامع رسانه های 
کشــور در حال حاضر نزدیک به 11 هزار رسانه چاپی و مجازی دارای مجوز در 

کشور فعالیت می کنند.
فارغ از مساله بودجه کالنی که به ویژه مراکز دولتی یا وابسته به کمک دولت 

خرج تولید خبر یا محتوای خبری به سلیقه خود می کنند، باید در جستجوی علت 
هایی بود که مردم ما را دچار عطش خبر کرده اســت، عطشی که موجب شده 
سرمایه گذاران و دولت های خارجی غربی و عربی، به ویژه آنهایی که بی دلیل 
خرج نمی کنند، سرمایه بسیار هنگفتی را صرف راه اندازی شبکه های رنگارنگ 
فارسی زبان خبر و محتوا ساز کنند یا هسته هایی را برای تولید محتوای مجازی 
در شبکه های اجتماعی به کار گرفته و هر روز سیلی از مطالب تشتت برانگیز و 

تفرقه افکن را در اختیار مخاطبان قرار دهند.
شاید فرهنگ مردم ما که همواره باور داشتند نیم کاسه ای زیر کاسه هست، 
قوانین ما که خالء هایی به جهت ســوء استفاده متخلفان باز گذاشته، برداشت 
مماشات در معرفی خالفکاران از هر گروه و جناح و عدم برخورد شدید و قاطع 
با هر متخلف ریز و درشت در کنار ناپایداری ها و رقابت های شدید و گاهی بی 
رحمانه سیاسی و تالطم های اقتصادی، زمینه هایی را فراهم کرد تا آحاد جامعه 
جدای از اخبار رسانه های رسمی، همواره گوش شنیدن شایعات و حاشیه ها را 

داشته باشند.
 دروازه و نقطه ضعفی که همه به ســمت آن رفتند. از عنوان خبرهای ویژه 
و پشــت پرده و »بیست و ســی« در داخل گرفته تا یک کالغ چهل کالغ و 
سندسازی و دروغ پراکنی در رسانه های خارجی. آنقدر ساختند و ساختند که حتی 
گاهی در امور بدیهی یا مطالبی که با یک جستجوی بسیار ساده اینترنتی دروغ 
بودن آن ثابت می شــود شبهه ایجاد و بی محابا مطلب تولید کردند چون می 

دانستند خواننده حوصله جستجو ندارد.

حاال هر کدام از ما شــاید عضو چندین کانال خبری و ســرگرمی، دوست و 
خانوادگی باشیم، گوشی دستمان باشد و مرتب ببنیم و بخوانیم اما چند درصد از 
ما، مو را از ماســت می کشد و بین خطوط را می خواند و به نیت و صحت تولید 
کننده محتوا دقت دارد؟ چند درصد طعمه را از غذای واقعی تشخیص می دهد؟ 
چند نفر با دیدن خبر فالن دارو کشــنده شناخته شده، فورا به همه اطالع دهید 
یا فالن بیمارستان بیماران سرطانی را رایگان درمان می کند یا فالن کودک گم 
شده با سرهنگ فالنی تماس بگیرید و.... فکر می کنیم که اطالعیه دارو را باید 
وزارت بهداشــت بدهد و خبر درمان رایگان باید در سایت خود بیمارستان دیده 
شود یا درستی خبر کودک گم شده را اول باید از منابع خبری معتبر تحقیق کرد؟ 

اینها مثال های واضح بودند، وای به حال شایعات سیاسی که فالنی خورد و برد و 
خیانت کرد و... که در این موارد فرد متهم شده اگر بند بند خودش را از هم جدا 

کند، باز عده ای دروغ بودن شایعه را باور نمی کنند.
در نهایــت باید همتی کرد و بدون محافظه کاری اطالع رســانی نمود، باید 
فرهنگ سیاسی را ارتقا داد و مردم را به این باور رساند که خبری پنهان نمی ماند 
که آنها بخواهند از کاســه زهرآلود خارجی ها بگیرند. هر چه ما نگوییم، آنها که 
نمی خواهیم صد برابرش را به اسم واقعیت به خورد مردم می دهند، خوره ای که 
به جان همه خواهد افتاد و در نهایت آنقدر فضای دروغ و واقعیت مخدوش می 

شود که در جایی دیگر اکثریت مخاطبان هیچ چیز را باور نخواهند کرد.

بحران خبر 
در ایران
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علیرضا یگانه
مدتی است که چندین مسابقه تلویزیونی با اجرای سلبریتی هایی که اتفاقا بعضی از 
آنها کارنامه ی مشخصی هم در رسانه ملی ندارند در در بازه ای از زمان که بیشترین 
تعداد مخاطب را هم بهمراه دارند، از صدا و سیما در حال پخش می باشند. این برنامه ها 
که بعضی از آنها به ستاره مربع ها معروف بوده و گسترش عجیبی در رسانه ملی ! پیدا 
کرده اند ، سواالتی را در ذهن هر بیننده منصفی پدید می آورند که جواب قانع کننده ای 
برای آنها یافت نمی شود. مهمترین سواالت این است که اصوال هدف از تولید و پخش 
چنین برنامه هایی چیست؟ آیا هدف باال بردن اطالعات عمومی بینندگان است؟ آیا 
هدف از این برنامه ها تبلیغ به نفع یک بنگاه اقتصادی بوده و اساسا یک برنامه تبلیغاتی 
است؟ و آیا..... ؟. هدف هر چه باشد نمی تواند توجیه کننده نتیجه اشتباهی باشد که از 

دل این برنامه ها خلق می شود.
آسیب هایی که این برنامه ها به روح و روان مخاطب و جامعه وارد می کنند غیر 
قابل جبران است و در حالی که این آسیب ها، بدیهی و اظهر من الشمس هستند ، 
جای بسی تعجب و تاسف است که چرا مسئوالن رسانه ملی روز به روز بر آتش آسیب 
چنین برنامه هایی می دمند و آن را شعله ورترو مخاطب را تشنه تر می کنند وچرا دست 
اندر کاران رسانه در صدد اصالح روند بر نمی آیند ؟ اگربرای تولید این برنامه ها حتی 
یک ریال هم از جیب بیت المال خرج نشود و حتی عایداتی هم برای بیت المال داشته 

باشد ! بازهم آسیب های فرهنگی و اجتماعی چنین برنامه های فاجعه بار خواهد بود.
فرهنگ زحمت نکش و پولدار شو جدای از اینکه از لحاظ شرعی مورد تایید باشد یا 
خیر و یا اینکه به قول نیاکان زحمت کش ما پول حاصل از این برنامه ها برکت خواهد 
داشت یا نه؟ ، یکی از آسیب های جدی جامعه ای امروز ماست که در صورت رواج 
این فرهنگ، روحیه تالش و کوشش برای کسب درآمد پاک و از آن گذشته تالش 
برای خالقیت و نوآوری و پیشرفت و به معنای واقعی کلمه روحیه کار و روزی حالل 
را تحت الشعاع قرار داده و از بین می برد. و باعث می شود تا نیرو و توانمندی جوانان و 
اقشار مختلف جامعه بجای بکارگیری در مسیر درست و منطقی و کسب درآمد حالل، 
با خیال پردازی و آرزوی برنده شدن درچنین برنامه هایی به نوعی رخوت دچار شده و 
تلف شوند و با ترویج فرهنگ شانس و بخت و اقبال، خیلی ها را از مسیر کار وتالش 
باز دارد.دراین برنامه ها افرادی به عنوان شرکت کننده حضور پیدا می کنند و در عرض 
چند دقیقه با وجود برخوردار نبودن از اطالعات عمومی واقعا باال، برنده جایزه های چند 
ده و بعضا چند صد میلیون تومانی می شوند که چرا های تاسف بار فراوانی را بدنبال 
دارد. می دانیم اکثر قریب باتفاق مخاطبین این برنامه ها، افراد سطح متوسط و حتی 
درآمد پایین جامعه و نیز بیشتر از قشر پر هیجان جوانان هستند و نیز بخوبی آگاهیم که 
مبالغ برخی از این جوایز حتی به اندازه ۷ یا 8 سال حقوق بعضی از مخاطبین شاغل 

! این برنامه هاست.
آیا با هزینه این جوایزی که در رسانه ملی ریخت و پاش می گردد و فرهنگ غلط 

آیا دیپ فیک Deepfake در آینده موجب هرج و مرج جهانی خواهد شد؟
دیپ فیک Deepfake یا یادگیری عمیق جعل کردن تکنیکی برای تلفیق 
تصویر انسان بر اساس هوش مصنوعی است. این فناوری جهت ترکیب و قرار 
دادن تصاویر و فیلم های موجود بر روی تصاویر یا فیلم های مورد نظر با استفاده 
  )GAN( ”از تکنیک یادگیری ماشــین تحت عنوان “شبکه مشــارکتی مولد

)کالسی از یادگیری ماشین( بکار می رود .
تلفیق تصاویر و فیلم های موجود با منبع مورد نظر ویدئویی به نحوی صورت 
میگیرد که گویی ترکیب هر دو تصویر یا هر دو فیلم یکی است و در یک صحنه 

رخ مــی دهد . این ترکیب پیچیده به طور مثال می تواند یک فرد یا افراد را به 
گفتن چیزها و یا انجام اقداماتی نشــان دهد که هرگز در واقعیت رخ نداده اند. 
چنین فیلم های جعلی می تواند بدین شکل ایجاد گردند که حضور شخصی را 
در فیلم های غیر اخالقی نمایش دهند به طوری که هرگز فرد در آن فیلم حضور 
نداشته است . این ویدئو ها حتی می توانند تصویر فرد را در رویدادهای سیاسی و 

مجرمانه از جمله صحنه های قتل ، سرقت و غیره قرار دهند.
اما هولناک ترین بخش دیپ فیک Deepfake آنجایی است که قربانی آن 

ها نه فقط مشاهیر بلکه سیاستمداران را مورد هدف قرار می دهند.
نرم افزارهای دیپ فیک Deepfake ساخته شده اند و این نوع از دستکاری 
های ویدیویی نه تنها به راحتی در دسترس است، بلکه هر روز سخت تر و سخت 

تر می توان آن ها را به عنوان تصاویر جعلی تشخیص داد.
تنها شانســی که وجود دارد ، این اســت که با نهایت دقت تصاویر خود را 
در اینترنت محفوظ نگه داشــته ؛ البته با وجود احاطه شدن توسط شبکه های 
اجتماعی متعدد و درخواست حساب کاربری برای انجام کوچکترین کارها ، نرم 
افزار های جاسوســی ، اشیای هوشمند و پیچیده شدن فن آوری ، پایین بودن 

سطح آگاهی مردم ، حفاظت از اطالعات به نظر دشوار می آید.
هانی فرید یکی از محققان دارتموث فعال در زمینه دعاوی حقوقی رســانه 
ای، در خصوص ریشه کن کردن مواردی همانند  deepfakes گفته :”همه 
تصاویری که از خودتان در اینترنت قرار داده اید، به دلخواه خودتان بوده و شما 
آزادانه این کار را انجام داده اید. هیچ شــخصی شما را وادار به انجام آن نکرده 

، حتی تصاویری که از شما به سرقت رفته – خود شما موجب آن شده اید.”
این بخشی از گزارش ویژه وب سایت CNET است که به بررسی مزایا و 

معایب تشخیص چهره می پردازد.
Deepfake نمایانگر نوعی متفاوت و مخرب تر از تشخیص چهره مرسوم 
کنونی است. روش مرسوم حال حاضر، نقش مهمی در زندگی تان ایفا می کند: 
بوسیله همین فناوری است که می توانید تمام عکس های یک دوست خاص را 
در Google Photos پیدا کنید. همچنین می توانید صورت خود را 
اسکن نموده و بدون نیاز به کوچکترین دانشی ، چهره اسکن شده را در یک 

فروشگاه یا کنسرت قرار دهید.
بر خالف بســیاری از سیستم های تشخیص چهره، که اساسا ویژگی های 
چهره شما را به یک کد منحصر به فرد برای رایانه تبدیل می کند، نرم افزارهای 
Deepfake به منظور تخریب هویت فرد بکار میروند و حتی مجال پرسیدن 
ندارید، این حقیقت محض است. این سناریوی کابوس است نه فقط برای از بین 
بردن زندگی شما، بلکه برای دستکاری ادراک عمومی از سران کشورها، مدیران 

ارشد قدرتمند یا نامزدهای سیاسی.

بازنده می کنندبرنده هایی که خیلی ها را 
 Deepfake دیپ فیک

چیست؟

تکیه بر بخت و اقبال را در جامعه رواج می دهد، نمی توان بانی براه افتادن چندین 
کسب و کارحالل برای خیل عظیم چوانان سن باالی بیکاری شد که چند صد هزارم 
آن پول ها را با هزاران شرمندگی و خجلت به عنوان پول تو جیبی از پدر می گیرند؟! آیا 
آموزه ها و فرهنگ ما این طرق بذل و بخشش را تایید می کنند؟ چه تبلیغی از این بهتر 
که یک بنگاه اقتصادی به عوض بذل و بخشش بی حساب و کتاب به چند نفر آنهم 
در قبال هیچ و پوچ، زمینه اشتغال خیل عظیم جوانان بیکار کشور را فراهم کند. این در 
صورتی است که فرض کنیم هزینه این برنامه های توسط حامی مالی تامین می گردد. 
که اگر این هزینه از جیب مردم انجام شود باید بر این مصیبت روضه ها خوانده شود.
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Deepfake چگونه کار می کند؟
فناوری دیپ فیک Deepfake ، شکل و حاالت نقاط مختلف چهره انسان 
را از طریق دوربین ها کشــف کرده و به طرز کامــال باورپذیری چهره همان 
انســان را جعل کرده و می تواند او را در حال حرکت ، ســخنرانی و هر حالتی 
که فکر کنید قرار دهد. یک عروسک خیمه شب بازی دیجیتالی که در محیط 
های دیگر، بازتولید می شود. هوش مصنوعی همانند سوختی است که توسعه 
Deepfake، را سرعت بخشیده ؛ اما این فقط یک فناوری است ، که باید از 

طریق قوانین و دستورالعمل هایی مربوط به اسکن تصاویر چهره کنترل گردد.
متأســفانه، ظهور deepfakes پس از بیشتر از یک دهه اشتراک گذاری 

تصاویر شــخصی در شبکه های آنالین 
آغاز شده تا جایی که دیگر، تقریبا تصاویر 
تمام چهره ها روی اینترنت اســت؛ حتی 
دور مانــدن از دید عمــوم، مانع از تلفیق  
Deepfake نخواهد شــد ؛ امروزه این 
امری اجتناب ناپذیر است و هر کسی در 
جهان در معرض آن قرار دارد : شــما در 
تصاویر و فیلم های دوستانتان قرار دارید 
، موبایل هایتان با قفل تشــخیص چهره 
کار مــی کنند ، تماس هــای تصویری 
برقرار میکنید ، ویدئو کنفرانس می گذارید 
و بوســیله روش های مختلــف به طور 
ناخواسته تصویر چهره تان را در اینترنت 

به اشتراک می گذارید.
*جعل چهره

اگرچه دیپ فیــک Deepfake در 
حالت و اشــکال مختلفی و نه فقط برای 
چهره وجود دارد و حتی ســایر اندام بدن 
انسان و اشیا را نیز می تواند تغییر دهد. ما 

در اینجا فقط به جعل چهره می پردازیم:
جابجایی یا جعل چهره شــاید در نوع 
سرگرم کننده آن جالب باشد ، اینکه چهره 
فــردی الغر را روی فردی چاق قرار داده 
یا چهره کودک را روی بدن فرد بزرگسال 
گذاشته ممکن است خنده دار به نظر آید. 
اما رفته رفته با قویتر شــدن نرم افزارها و 
پیدایش هوش مصنوعی ها ، حفره های 
سیاهی پیدا شدند ؛ جابجایی چهره برای 
برخی اشــخاص به کابوس تبدیل شد ، 
Deepfake، گریبانگیر سلبریتی ها شد 
و آن ها را در فیلــم های غیر اخالقی و 
یــا در حالت های  نامتعارفی جعل کرد و 
نمایش داد که حتی خودشــان به سختی 
می توانســتند باور کنند که این ویدئو ها 

جعلی است.
 از معروفترین قربانی های Deepfake می توان به بازیگران سرشناســی 
همچون اسکارلت یوهانسون و جنیفر الرنس اشاره کرد همچنین در ویدئویی 
نیز اوباما را در حال ســخنرانی نشان می دادند که هم تصویر هم صحبت های 
وی جعلی بود ، پس از مدتی طی شکایت های متعددی که صورت گرفت، در 
برخی از وب ســایت هایی که پیشتر جابجایی چهره برای سرگرمی به کار می 

رفت ممنوع شد.

*دیپ فیک Deepfake چگونه ایجاد می شود؟
از آنجاییکــه Deepfake با روش یادگیری ماشــین کار میکند ، جهت 
جعل چهره، Deepfake به داشتن چند صد تصویر از حاالت مختلف چهره 
هدف نیاز دارد. به منظور جابجایــی چهره ؛ مجموعه داده های چهره هدف و 
ویدئو مقصد مورد نیاز اســت و این یکی از دالیلی است که اشخاص معروف و 
سیاستمداران بیشتر در خطر هستند و با سادگی با جستجویی سریع در اینترنت 

می توان تمام داده های مورد نیاز را بدست آورد.
بهترین روش حفاظت در برابر Deepfake ، بستگی به خود شما دارد که آیا 
می خواهید عکس خود را از دید عموم حفظ کنید و یا آن را در اینترنت به صورت 

امن نگه دارید .شاید تجمیع صدها تصویر از زوایای مختلف سبب ایجاد تصویری 
بســیار با کیفیت شــود اما نبود این تعداد تصویر و زوایا نیز ، باز هم می تواند 
مورد استفاده  Deepfake قرار گیرد با روش هایی همانند کشیدن تصاویر و 
فریم های چندگانه می توان شکاف ها را پر کرد. برنامه Everytime آیفون 

تصویری که تهیه می کند ، حداقل 30 فریم در ثانیه ضبط می شود.
به هر حال برخی Deepfake ها آنقدر هوشــمند شــده اند که کیفیت و 
کمیــت مورد نظر تصاویر را می توانند بدســت آوردند. به خصوص اگر زوایای 

صورت و چهره ها با ویدیو مقصد مورد نظر هماهنگ شود و اگر هم نباشد ممکن 
است ویدئو و تصاویر مقصد را با مبدا هماهنگ کنند.

Deepfake راهکار مقابله با دیپ فیک*
 Deepfake البته نمی توان راهکارهایی به طور کامل امن برای مقابله با
ها پیدا کرد حتی تصاویر بسیار کوچک هم با نرم افزارهایی قابل بهبود هستند . 
ولی برای اشخاص عادی توصیه می شود حداالمکان از ارسال بی مورد تصاویر 
در شــبکه های اجتماعی خودداری کنند و یا در عکس ها و فیلم های کسانی 
که نمی شناسند حضور نیابند یا اگر ناچارند صورت خود را به نحوی دور از دید 

دوربین نگه دارند.

حتی “هانی فرید” به افراد مشــهور خصوصا سیاســتمداران گفته است :” 
هنگامــی که با اطرافیان خود صحبت مــی کنید، هر چند وقت یک بار و فقط 
یک لحظه دستتان را در مقابل چهره خود قرار داده  تا از خودتان در برابر اینگونه 

تهدیدها محافظت بعمل آورید”
البته این روش او موثر واقع نشد ؛ نسبت سرعت و تعداد فریم های عکاسی 
بســیار باال رفته و نمی تواند راهکار مطمئنی برای اشخاص مشهور محسوب 

گردد.

*تهدید دیپ فیک Deepfake چه قدر جدی است؟
اما تهدید deepfakes، واقعا تا چه حد پیچیده و جدی است؟ اگر در آینده 
اعتقاد به این پیدا کنیم که اکثر ویدئو ها جعلی هستند پس به چه چیز می توانیم 

اعتماد کنیم . تفاوت میان دروغ و درستی چگونه قابل تشخیص خواهد بود؟
هانی فرید می گوید: “مردم باید آگاه باشــند که این چیزها وجود دارند … 
اما باید درک کنند که ما با فناوری همراه هستیم، و اینکه چه چیزی می تواند و 
چه چیزی نمی تواند جعلی باشد.” ،  “مردم ممکن است یکباره خشمگین شوند 
و شروع به دیوانگی کنند. اما باید بتوانند این احساسات را کنترل کرده و سطح 
شــناخت خود از اشخاص دور و برشــان باال ببرند به جای اینکه به ویدیوها و 

تصاویر جعلی اکتفا کنند .”
مهمتریــن   Deepfakes *آیــا 

تهدید در آینده خواهد بود؟
 Deepfakes بلــه واقعیــت دارد
خطرناک اســت و ممکن است به نوعی 
تهدیدی جدی برای اشخاص مشهور ، 
سیاســتمداران و یا حتی مردم عادی به 
 Deepfakes شمار آید. ولی این فقط
نیست که باید از آن ترسید ، تهدیدهای 
بزرگتر دیگری هستند که اکثریت مردم 
عادی را نیــز هدف قرار داده اند . همین 
دو ســال اخیــر بود کــه موضوع حفظ 
حریم شخصی توسط فیسبوک و گوگل 
به شدت زیر ســوال رفت و به دنبال آن 
باگ امنیتی فیستایم اپل و برنامه هایی 
که بر روی موبایل ها خواسته و ناخواسته 
نصب می شــوند و تمــام اطالعات و 
فعالیت های کاربران را با اهداف تجاری 
یا سوء استفاده های دیگر رصد میکنند. 
فن آوری ها به ســرعت پیشــرفت می 
کنند و به راحتی میان مردم منتشــر می 
گردند؛ اما هنوز قوانیــن جامع و کاملی 
برای نحوه اســتفاده از آن ها وجود ندارد 
، هنوز حتی قانونگــذاران هم اطالعات 
جامعی در خصوص دســتگاه هایی که 
میان مردم عرضه می شــود ندارند. پس 

deepfake تنها دغدغه نخواهد بود .
خشمگینانه  واکنش  که  اشــخاصی 
ای در قبــال موضــوع دیــپ فیــک 
Deepfake از خود نشان دادند بدین 
خاطر بود که چهره خود را در فیلم های 
غیر اخالقی دیدند؛ اما ســوال این است 
چرا جوامع غربی که خودشان هم از این 
مســائل ضربه می خورند باز هم باید به 
ساختن اینچنین محتوایی ادامه دهند و اینجاست که بحث اصلی مطرح می شود 
، تکنولوژی فقط ابزار است این انسان ها هستند که چگونگی استفاده از آن ها 
را تعیین می کنند.تهدید ها همیشه وجود داشته اند اما با پیدایش فناوری شکل 
آن ها تغییر کرده و سرعت و وسعت بیشتری پیدا کرده اند. در هر صورت قطع 
بــه یقین نمی توان با تمام تهدیدها مقابله کرد ولی می توان حداقل آگاهی در 
مورد فن آوری هایی که استفاده میکنیم کسب کرده و در حفاظت از اطالعات 

شخصی خود و افراد خانواده مان دقیق تر عمل کنیم.
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تحمل دوری افراد از موبایل
به زیر ۱۵ دقیقه رسیده

در یکی از تحقیقات مشــخص شــده میانگین مدت زمانی که افراد موبایل 
خودشان را چک نمی کنند به زیر 1۵ دقیقه رسیده است.

روزنامه ایران نوشــت: وقتی دو ساعت گوشی موبایل تان خاموش است چه 
احساسی دارید؟ وقتی اینترنت قطع می شود چطور؟ اضطراب می گیرید یا مثل من 
دائم حس می کنید گوشی خاموش موبایل توی جیبتان ویبره می رود؟ این اعتیاد 
به موبایل و وقت گذرانی در فضای مجازی حاال تبدیل به یک رفتار عمومی شده. 
تصور کنید اگر یک نفر از 100 سال پیش یک دفعه در خیابان های تهران ظاهر 
شود با دیدن این همه آدم که سرشان داخل دستگاهی کوچک است چه فکری 
با خودش می کند؟ آدم هایی که با خودشــان حرف می زنند و آنقدر غرق دنیای 
مجازی هستند که دیوار رو به روی شان را هم نمی بینند. کارشناسان می گویند 
نبــود زمینه های تفریح برای جوانان و ضعــف در ارتباط برقرار کردن در دنیای 
واقعی و رفتن به فضای مجازی دلیل اصلی این اعتیاد به موبایل و اینترنت است.

اضطراب دوری از موبایل و اینترنت رفتاری اســت که پیشینه تاریخی ندارد 
اما در ســال های اخیر آنقدر همه گیر شده که تبدیل به نگرانی عمده ای شده؛ 
بخصوص در میان جوانانی مثل پدرام که تجربه یک سال دوری از موبایل را دارد 
و با خنده می گوید: »من هم چند سالی است که سر به زیر شده ام و در کوچه و 
خیابان دائماً سرم به گوشی گرم است؛ یا مشغول بازی هستم یا در فضای مجازی 

برای خودم می چرخم.«
او که یک ســال به خاطر کنکور مجبور بــود خودش را از این فضا دور کند 
می گوید: »امروز تعداد گوشی های موبایل از تعداد آدم ها بیشتر شده. یعنی اینکه 

زندگی واقعی جای خودش را به زندگی مجازی داده اســت. دوری از تکنولوژی 
تقریباً غیرممکن اســت و من که نهایتاً می توانم برای چند ساعت این دوری را 
تحمل کنم. من با اینکه کار زیادی با گوشی موبایل ندارم اما از اینکه حتی برای 
چند ساعت آهنگ های گوشــی موبایلم را گوش ندهم استرس می گیرم. البته 

خیلی ها برای بازی از موبایل استفاده می کنند و حتی یکی از دوستانم به خاطر 
اینکه ســاعت های زیادی در گوشی موبایل مشــغول بازی کلش آف کلنز بود 
بیهوش شد. خیلی از هم سن و سال های من برای اینکه تنهایی شان را پر کنند 

ساعت های زیادی در موبایل و تبلت یا کامپیوتر غرق می شوند.«

زهرا همه نگاه و حواســش به مانیتور اســت و توجهی هم به اطراف ندارد. 
هرچنــد لحظه یک بــار صفحات مختلف را باز می کنــد و مطلبی روی کاغذ 
می نویســد. او که 30 سال دارد معتقد است: »سواد تکنولوژیک بخشی از سواد 
نسل امروزی است و کسی که این سواد را نداشته باشد عماًل از عهده هیچ کاری 
برنمی آید.« او هم مثل خیلی از هم سن و سال های خودش ساعت های زیادی 
را در گوشی موبایل و کامپیوتر پرسه می زند اما از اینکه یک روز اینترنت نداشته 

باشد نگران نمی شود.
زهرا که به خاطر شــغلش ســاعت های زیادی را در اینترنت سپری می کند 
می گوید: »وقتی در خانه هســتم بیشــتر سعی می کنم ســنتی باشم و سراغ 
تکنولوژی و گوشی موبایل نروم. حتی اینستاگرام ندارم و به آن هم احساس نیاز 
پیدا نمی کنم. گاهی اوقات ساعت ها از گوشی موبایل یا تبلت فاصله می گیرم و 
اگر همراه خانواده به میهمانی بروم ترجیح می دهم که موبایلم را همراه نبرم. البته 
کسانی را می شناسم که اگر برای یک ساعت اینترنت شان قطع شود حال شان بد 
می شود. احساس می کنند چیز خیلی مهمی را گم کرده اند و آرام و قرار ندارند.«

زهرا دلیل اعتیاد به اینترنت در نسل جوان را مرتبط با سبک زندگی امروزی 
می داند: »ســبک زندگی امروز باعث شده حتی تفریحات هم به شکل مجازی 
باشــد. امروز اینســتاگرام به یکی از تفریحات اصلی جوانان تبدیل شده است. 
چرخیدن در اینستاگرام و عکس گذاشتن و کنجکاوی در صفحات افراد مختلف 
یک تفریح مجازی محسوب می شود. البته زیاده روی در این تفریح هم آسیب زا 

است.«

در دنیا توسعه فناوری و 
تکنولوژی به شکل گسترده ای 
اتفاق افتاده و ادامه دارد و 
متناسب با آن توسعه علوم و 
علوم انسانی نیز انجام گرفته 
است اما متأسفانه ما به رشد 
علوم انسانی بی توجهیم. در 
دنیا همزمان با رشد تکنولوژی 
و فناوری بقیه حوزه ها نیز 
رشد می کنند پس نمی توان 
آن را کنار گذاشت، اما 
می توان در ارتباط با نکات 
منفی که می تواند جوانان 
و نوجوانان را آلوده کند 
اقدامات پیشگیرانه انجام داد

نسل جوان بیشترین گروه 
سنی هستند که خود 

را درگیر تکنولوژی های 
ارتباطی و فضای مجازی 

می کنند
تحول، توسعه و رشد 

جوامع با ظهور استفاده از 
فضای مجازی همراه است و 

کاربرد آن نیز در جامعه ما 
اجتناب ناپذیر است. این امر 
در نسل جوان ما که اطالعات 
بسیار خوبی از فضای مجازی 
دارد و در آن موفق به ثبت 

اختراع یا مدال آوری شده 
است بسیار پررنگ است
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یاســمن برخالف زهرا وابستگی شدیدی به موبایل و فضای مجازی دارد و 
حتی یک روز هم بدون گوشی موبایل نمی تواند زندگی کند. او می گوید تا جایی 
که ممکن است برای راه انداختن کارهایش از اینترنت استفاده می کند. یاسمن 
که 2۴ ساله است در میان صحبت ها گاهی به صفحه گوشی موبایلش نگاهی 

می اندازد و می گوید سال هاست به این کار عادت کرده است.
 بــه آدم هایی که از کنار صندلی او در پــارک عبور می کنند توجهی ندارد و 
همه حواس او به آدم هایی است که در اینستاگرام برایش پیغام می گذارند: »مگر 
می شود بدون تکنولوژی زندگی کرد؟ من همه کارهای شخصی از خرید پوشاک 
و مواد غذایی گرفته تا مطالعه کتاب و جزوات دانشگاهی را با گوشی موبایل یا 

تبلت انجام می دهم.
 نمی توانم یک ســاعت هم از موبایل و تبلت دور باشم. اگر هم فراموش 
کنم آن را همراه بیــاورم بالفاصله پیک موتوری می گیرم و می گویم برایم 

بیاورد.«
یاســمن در عین حال منتقد این فضا و نوع تأثیرگذاری آن بر زندگی است: 
»شب وقتی به خانه می روم پدر و مادرم هم ساعت ها سر در گوشی موبایل دارند 
و کمتر به من و برادرم توجه می کنند. هر کدام هم برای خودشــان گروه های 
مختلفی از دوســت و فامیل در تلگرام و اینستاگرام دارند و ساعت های زیادی 

مشغول حرف زدن با آنها هستند.
گوشــی موبایل و فضای مجازی جذابیت های زیادی دارند و به همین دلیل 
خیلی ها سعی می کنند گمشده زندگی شان را در این فضا پیدا کنند. با این همه 

متأسفانه ما هنوز هم نحوه استفاده درست از تکنولوژی را بلد نیستیم.
 برای اینکه از سرو صدای کودک خالص شویم به او گوشی موبایل یا تبلت 
می دهیم و از همان کودکی به او القا می کنیم بدون گوشــی نمی توانی سرگرم 

باشی.«

*تکنولوژی دولبه
»کارکرد فضای مجازی و تکنولوژی دولبه است. به طور مثال خودرو وسیله ای 
است که اگر از آن درست استفاده کنیم می تواند در زندگی تأثیر مثبت به همراه 
داشته باشد اما اگر بد استفاده کنیم می تواند باعث مرگ خودمان و دیگران شود.« 
دکتر مجید صفاری نیا، روانشناس اجتماعی معتقد است: »نسل جوان بیشترین 
گروه سنی هســتند که خود را درگیر تکنولوژی های ارتباطی و فضای مجازی 
می کنند. او با بیان اینکه از تکنولوژی می توان هم استفاده درست داشت و هم 
استفاده نامطلوب می گوید: تحول، توسعه و رشد جوامع با ظهور استفاده از فضای 
مجازی همراه است و کاربرد آن نیز در جامعه ما اجتناب ناپذیر است. این امر در 
نسل جوان ما که اطالعات بسیار خوبی از فضای مجازی دارد و در آن موفق به 

ثبت اختراع یا مدال آوری شده است بسیار پررنگ است.
تکنولوژی و به تبع آن فضای مجازی برای من به عنوان اســتاد دانشگاه با 
کارکرد مفید همراه اســت. مثاًل در این فضا تمام کارهای دانشنامه، پایان نامه 
دانشــجویان و رساله آنها را مطالعه می کنم و به آنها پیام می دهم و در کنار آن 
نیز با تشکیل یک گروه به دانشجویان اطالع رسانی های الزم را انجام می دهم. 
این ممکن است برای افراد دیگری با تشکیل گروه های خانوادگی و تعامل بین 
آنها همراه باشد. این افراد به جای اینکه در فضای واقعی با یکدیگر تعامل کنند 
در فضای مجازی به دنبال برقراری ارتباط هســتند اما همین فرآیندها می تواند 
وابســتگی ایجاد کند که گاهی این وابستگی ها نیز می تواند به سمت و سوی 
نامطلوبی پیش برود. به طور مثال ممکن است در یک شبکه برای ترویج مواد 
مخدر یا دوســت یابی آنالین یا ترویج مشروبات الکلی و میهمانی های خارج از 
عرف تبلیغ شود. این لبه دیگر کارکرد تکنولوژی و فضای مجازی است. این امر 
هم اجتناب ناپذیر اســت چون طراحی و تکنولوژی این فضا از نظر رنگ و فرم 

جنبه های دیگر به نحوی است که آدم ها را با خودش درگیر می کند.«

*دنیای واقعی و دنیای مجازی
ورودی دانشگاه تهران شلوغ تر از روزهای قبل است. این روزها همه دانشجوها 
درگیر امتحانات پایان ترم هســتند و خیلی از آنها به جای گوشی موبایل سر در 
کتاب یا تبلت دارند. راضیه 22 سال دارد و دانشجوی ترم شش مهندسی صنایع 
است. او می گوید کسانی که نمی توانند در دنیای واقعی با اطراف خودشان ارتباط 
برقرار کنند وقتی سراغ فضای مجازی می روند از تکنولوژی استفاده صحیحی 
نمی کنند: »من معمواًل روزی پنج ســاعت از گوشــی موبایل یا تبلت استفاده 
می کنم. خیلی از کارهای مربوط به دانشــگاه یا صحبت با دوستان را در تلگرام 
و اینســتاگرام انجام می دهم و بیشتر وابستگی ام به اینترنت و موبایل به خاطر 
درس و دانشگاه است. البته این وابستگی زیاد نیست و تقریباً برای چهار ساعت 
می توانم از گوشی موبایلم دور باشم، تا زمانی هم که مجبور نباشم سراغ موبایل و 
تبلت نمی روم و بارها هم پیش آمده که موبایلم را فراموش کرده ام همراه ببرم.«

راضیــه درباره اینکه چرا خیلی از جوان ها نمی توانند دوری از موبایل و تبلت 
را تحمــل کنند نظر جالبی دارد: »ضعف در ارتباط برقرار کردن در دنیای واقعی 
خیلی ها را به سوی فضای مجازی و استفاده نادرست از تکنولوژی مرتبط با آن 
می کشــاند. در جایی به نام توئیتر برخی با اکانت ناشناس وارد می شوند و سعی 
می کنند با آدم هایی که نمی شناسند خأل زندگی شان را پر کنند درحالی که کارکرد 
توئیتر خبررسانی و بیان نظرات شخصی است ولی برخی با فراموش کردن این 
کارکرد از آن استفاده نادرستی می کنند.«علیرضا، دلیل وابستگی نسل جوان به 
تکنولوژی را نبود امکانات تفریحی مناســب می داند و معتقد است: »خیلی ها از 
تکنولوژی برای تفریح اســتفاده می کنند و ترجیح می دهند این تفریح به شکل 
مجازی باشد تا واقعیت. ما هنوز در جامعه بستر مناسبی برای تفریح جوانان فراهم 
نکرده ایم و انتظار داریم که یک جوان از تکنولوژی ارتباطی به شکل صحیح آن 
استفاده کند در حالی که شاید درصد کمی این کار را انجام بدهند و جنبه تفریح 

و سرگرمی برای خیلی ها در اولویت باشد.«
*هجران ۱۵ دقیقه ای

تحقیقــات جالبی در ارتبــاط با اینکه مردم تا چه مــدت زمانی می توانند از 
تکنولوژی ارتباطی دور باشند انجام گرفته که نتایج جالبی نیز دارد. در یکی از این 
تحقیقات مشــخص شد میانگین مدت زمانی که افراد موبایل خودشان را چک 
نمی کنند به زیر 1۵ دقیقه رســیده است. دکتر صفاری نیا با اشاره به نتایج این 
تحقیق می گوید: »اگر اعضای یک خانواده همراه هم به رستوران بروند آنها در 
کمتر از 1۵ دقیقه حتماً گوشی موبایل خودشان را کنترل می کنند. حال این سوال 
مطرح است که ما برای نحوه درست استفاده از تکنولوژی و مهم ترین آن یعنی 

گوشی های هوشمند و فضای مجازی چه کرده ایم؟
در دنیا توسعه فناوری و تکنولوژی به شکل گسترده ای اتفاق افتاده و ادامه دارد و 
متناسب با آن توسعه علوم و علوم انسانی نیز انجام گرفته است اما متأسفانه ما به رشد 
علوم انسانی بی توجهیم. در دنیا همزمان با رشد تکنولوژی و فناوری بقیه حوزه ها نیز 
رشد می کنند. در بسیاری از دانشگاه های جهان رشته ای به نام روانشناسی فضای 
مجازی تدریس می شود.رشته تخصصی دانشگاهی به کنار، به اعتقاد من آموزش 
و پرورش هم این فضا را نادیده گرفته یا عالقه ای به بحث درباره آن ندارد. باید این 
واقعیت را قبول کنیم که امروز جهان به یک دهکده جهانی تبدیل شــده و فضای 
مجازی در این دهکده اثربخشی بسیاری دارد و تحت عنوان سرمایه اجتماعی ایفای 
نقش می کند.امروز با استفاده از تکنولوژی های نوین می توان بهترین اخبار و گزارش ها 
را در بستر اینترنت پیدا کرده و در فضای مجازی آن را منتشر کرد. پس نمی توان آن 
را کنار گذاشت، اما می توان در ارتباط با نکات منفی که می تواند جوانان و نوجوانان را 
آلوده کند اقدامات پیشگیرانه انجام داد که این امر باید از کودکی انجام شود؛ باید به 
جای مخالفت، مهارت خویشتنداری و کنترل هیجان را آموزش داد. در این زمینه باید 

به دنبال راهکارهای نوین باشیم.«
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»خستگی تصمیم« چیست؟ و چگونه از آن در امان باشیم؟
فرهنگ و سواد زندگیفرهنگ و سواد زندگی

جعفر محمدی
ما بعضی تصمیم گیری ها را عرفاً تصمیم گیری نمی دانیم. مثاًل برای باال 
رفتن از یک برج که دارای 3 آسانســور اســت، وقتی دکمه یکی از آنها را می 
فشاریم، در واقع، تصمیم گرفته ایم، هر چند که آن را در زمره تصمیمات روزانه 

نیاوریم.
همان گونه که عضالت ما بعد از کار کردن زیاد خســته می شوند، مغز نیز 
بعد از تصمیم گیری های متعدد در طول روز، چار خستگی می شود که به آن، 

"خستگی تصمیم" )Decision fatigue( می گویند.
ما مدام در حال تصمیم گیری هستیم و با هر تصمیمی، یک قدم به "خستگی 
تصمیم" نزدیک می شویم. هر چند همه تصمیم ها بزرگ و حیاتی نیستند ولی 
هر کدام شان، به سهم خود بخشی از انرژی مغزمان را می گیرند: از انتخاب بین 
دو نوع خمیردندان برای مسواک صبحگاهی و تصمیم گیری درباره این که امروز 
چه بپوشم و انتخاب درجه حرارت بخاری یا کولر ماشین و انتخاب موسیقی برای 
شنیدن و برداشتن یک نوع پینر از قفسه پنیرهای سوپرمارکت تا تصمیم گیری 
درباره نحوه برخورد با خطای فرزند و انتخاب بین چند گزینه برای سرمایه گذاری 

و مهاجرت و ... همه و همه  تصمیم گیری هستند.
نکته جالب توجه این که ما بعضی تصمیم گیری ها را عرفاً تصمیم گیری نمی 
دانیم. مثاًل برای باال رفتن از یک برج که دارای 3 آسانســور است، وقتی دکمه 

یکی از آنها را می فشاریم، در واقع، تصمیم گرفته ایم، هر چند که آن را در زمره 
تصمیمات روزانه نیاوریم.

افرادی که کار و زندگی شان به گونه ای است که باید مدام تصمیم بگیرند، 
بیش از بقیه در معرض خســتگی تصمیم قرار دارند. در یک تحقیق در آمریکا، 
تعدادی قاضی که باید درباره عفو زندانیان تصمیم گیری می کردند، مورد بررسی 
قرار گرفتند. مشــخص شد که آنها در ابتدای روز، پرونده ها را بهتر بررسی می 
کنند و افراد بیشتری را مشمول عفو می دانند ولی هر چه به پایان روز نزدیک 

می شوند، 
افراد کمتری را عفو می کنند. پرونده ها کما بیش یکسان بودند و قضات نیز 
ثابت. آنچه در ســاعات پایانی روز تغییر کرده بود، پدیدار شدن حالت "خستگی 

تصمیم" بود که هنگام صبح وجود نداشت.
رولف دوبلی در کتاب "هنر خوب زندگی کردن" می گوید: وقتی مغز به خاطر 
تصمیم گیری های متعدد خسته می شود، معمواًل سر راست ترین تصمیمات را 

می گیرد که عمدتاً هم بدترین است.
چه کنیم؟

1 - وقتی از "مارک زاکر برگ" بنیانگذار و مدیر "فیس بوک" پرسیدند چرا 
همیشه یک نوع تی شرت می پوشی پاسخ داد: نمی خواهم هر روز صبح درگیر 

تصمیم گیری درباره این که کدام لباس را بپوشم.

او با این کار در واقع، یکی از تصمیمات صبحگاهی اش را حذف و انرژی آن 
را برای تصمیم گیری های مهم تر کاری، ذخیره می کند.

خانم "آنگال مرکل" صدر اعظم آلمان هم از این روش استفاده می کند و اکثراً 
یک نوع لباس می پوشد. استیو جابز نیز همین گونه بود.

برای این که خستگی تصمیم دیرتر رخ بدهد، تا حد امکان خود را در معرض 
تصمیم گیری های کم اهمیت قرار ندهیم. راهش این اســت که درباره برخی 
چیزها، یک تصمیم ثابت بگیریم. به عنوان مثال، به جای این که هر روز تصمیم 
بگیریم امروز چه غذایی درست کنیم، یک برنامه هفتگی یا ماهانه تدوین کنیم و 

از قید تصمیمات روزمره خالص شویم و انرژی مغزمان را ذخیره کنیم.
یا یک مدیر می تواند جلسات خود را فقط در روزهای چهارشنبه برگزار کند 
و هر که از او وقت بخواهد، به جای این که فکر کند و درباره زمان جلســه با او 
تصمیم بگیرد، روز چهارشنبه را با او وعده کند. یا یک پدر روز خاصی را در هفته، 
برای بیرون بردن بچه ها در نظر بگیرد و ... . ) هر کســی می تواند به فراخور 
زندگی اش، چند مورد را مشمول یک تصمیم واحد کند و از تصمیم گیری های 

متعدد راحت شود.(
2 - تصمیمات مهم را صبح بگیریم. یادمان باشد که هر چه از روز می گذرد، 

به "خستگی تصمیم" بیشتر نزدیک می شویم.
3 - وقتی گزینه های قابل انتخاب برای تصمیم گیری زیادتر باشد، "خستگی 

تصمیم" نیز بیشتر می شود.
اگر برای خرید کاغذ دیواری به خیابانی که بورس کاغذ دیواری است برویم، 
در دهها فروشگاه، صدها طرح می بینیم و تعدد گزینه ها ما را سردرگم می کند. 
در واقع ما بعد از دیدن دهها طرح اولیه، دچار خستگی تصمیم می شویم و بعد از 
مدتی یکی از طرح ها را نه از سر شوق و عالقه که به خاطر خستگی تصمیم و 

گریز از ادامه این روند انتخاب می کنیم.
یکی از راه های مواجهه منطقی با تعدد گزینه ها، این اســت که به جای 
آن که مثاًل 12 گزینه را یک جا بررســی کنیم و به یکی برســیم، آنها را به 
چند گروه کوچک تر تقســیم کنیم و سه تا سه تا بررسی کنیم تا به انتخاب 

نهایی برسیم.
۴ - وقتی دچار خستگی تصمیم هستیم، تصمیم نگیریم؛ فرصتی به مغز دهیم 
تا خود را بازســازی کند. کمی استراحت و خوردن اندکی غذا که گلوکز مغز را 
تأمین کند، می تواند خستگی تصمیم را کاهش دهد. نیم ساعت خواب در وسط 

روز، می تواند در جلوگیری از خستگی تصمیم مؤثر باشد.
۵ - انســان های کمال گرا که می خواهند بهترین خروجی را داشته باشند، 
بیش از بقیه دچار خستگی تصمیم می شوند. بهتر است به یک گام جلوتر بسنده 
کنیم و راحت تر و ســریع تر تصمیم بگیریم. کش دادن تصمیم گیری، انرژی 

زیادی از مغز می گیرد.



0 0 0 شماره سیزدهم شماره سیزدهم16 0 17 فرهنگ و آموزش و پرورشفرهنگ و آموزش و پرورش

*علم گفتنی نیست، شکفتنی است
در ماه گذشته صحبتی در دانشگاه تربیت مدرس داشتم با عنوان »گذار از علم 
مرده به علم زنده« که چکیده سخنم این بود که اکنون در فرآیند توسعه ایران، 
مهم ترین مأموریت اجتماعی دانشگاه ها باید گذار از علم مرده به علم زنده باشد.

در آنجا ســخن اصلی ام این بود که دانشگاه نباید هیچ کاری بکند، فقط باید 
بستر تولید علم زنده را مهیا کند. البته واژه »تولید« در مورد علم واژه ی غلطی 
اســت، علم به مفهوم مصطلح تولید نمی شود؛ مقاله تولید می شود، کتاب تولید 
می شود. یعنی شــما می توانید مقاالت زیادی چاپ کنید، ولی ممکن است در 
عمل، انتشار یک مقاله هیچ کمکی به ارتقاء علمی جامعه نکند. علم باید در واقع 
کشف شود، بروید و پدیدار )emerge( شود. یک حالت ابتدایی اش همان کاری 
است که سقراط می کرد، یعنی در گفت وگوی شخصی و فردی کاری می کرد که 
شــما در پایان حس می کردید که آنچه دنبال اش بودید یا از قبل می دانستید یا 
خودتان کشفش کرده اید. سقراط فقط کمک می کرد که آن مجهول آشکار شود. 

اما این شکل ساده گفت وگو مورد نظر من نیست.
آنچه من االن مراد می کنم، وجه اجتماعی کشف و خلق و پدیدار شدن علم 
اســت. یعنی علم باید در فرآیند ارتباطات و گفت وگوها و نقدها و آزمایش ها و 
پرسش های ما خلق و کشــف شود و به صورت یک محصول عمومی در بین 
ما به گردش درآید؛ نه این که کســی علم را به صورت یک سری اطالعات در 
ذهن ما بریزد؛ و نه اینکه حتی کسی در یک فرآیند گفت وگو یا سؤال و جواب 
مکالمه ای به ما نشان بدهد. مثاًل اینکه دو به عالوه دو می شود چهار را به چند 
روش می شود به کودک منتقل کرد. اول اینکه بگوییم و او حفظ کند. دوم اینکه 
بنشــینیم و با چند سؤال و جواب و روی کاغذ به او نشان بدهیم که ببین دو به 
عالوه دو می شود چهار. حالت ســوم هم این است که تعدادی گردو برداریم و 
شروع کنیم با او بازی کنیم و او در فرآیند بازی مفهوم دو به عالوه دو می شود 

چهار را درک کند.
اینجا کاربرد واژه »درک« دقیق نیست. باید بگوییم مفهوم 
»دو به عالوه دو می شود چهار« در ذهن کودک شکفته می شود، 
کشف می شود یا پدیدار می شود. خیلی ساده: علم گفتنی نیست 

شکفتنی است.
دقیقاً مثــل ترافیک قاعده مند و نظم در رانندگی. یک وقت 
یک معلم به من می آموزد که قواعد رانندگی چیست و چگونه 
یک رانندگی قانونمند داشــته باشم. در این صورت معلم فقط 

قواعد را به عنوان یک سری »داده« به من می دهد.
حالت دوم این است که مربی با فردی که آموزش رانندگی 
می بیند درباره خوب رانندگی کردن و ضرورت آن و روش های 
آن گفت وگو کند و از دل این گفت وگو با همدیگر قواعدی برای 

رانندگی قاعده مند کشف و استخراج و توافق کنند.
یک موقع هم مربی در کنار من می نشــیند داخل خودرو و 
باهــم رانندگی می کنیم و در عمل من درک می کنم که چقدر 
رانندگی کردن از سمت راســت، خوب است و ترافیک را روان 

می کند، چقدر حق تقدم خوب است و به ترافیک نظم می دهد.

بنابراین وقتی شــهروندان در عمل با منافع رعایت قوانین 
رانندگی رو به رو شــوند آنگاه شــروع می کنند که قاعده مند و 
اخالقــی و عقالنی رانندگی  کنند و کم کم یک »ترافیک روان 
و منظم« در شــهر شکل می  گیرد. »ترافیک روان و منظم« نه 
آن چیزی بود که در کتاب های رانندگی نوشته شده بود و نه آن 
چیزی که در گفت وگوی بین معلم و یادگیرنده رد و بدل شــده 
بود، ترافیک روان همان چیزی اســت که در کف خیابان و در 

شــکل و کیفیت رانندگی شهروندان منعکس می شود و حاصل 
یک آگاهی و اراده جمعی است که خودش در فرآیند گفت وگو و 

تعامل میان شهروندان و تجربه های گذشته شکل گرفته است.
پدیدار شدن علم هم به همین معنی است. علم نه آن چیزی 
اســت که معلم سر کالس می گوید و ما حفظ می کنیم و نه آن 
چیزی اســت که در کتاب اســت یا در مجالت آکادمیک چاپ 
می شــود. حتی حاصل تعامل استاد و دانشــجو در آزمایشگاه و 
سروکله زدن با پدیده های آزمایشگاهی هم نیست. در آزمایشگاه 
یک ســری ایده ها بر روی یک سری پدیده ها آزمون می شود، 

همین و بس.
مثل اینکه مربی رانندگی کنار ما پشت خودرو بنشیند و سبقت 
از چــپ را یادمان بدهد. اینکه منجر بــه قاعده مندی ترافیک 
نمی شود. ترافیک وقتی قاعده مند می شود که من و دیگران در 
تعامل با هم منافع رعایت قواعد رانندگی را حس کنیم و آنها را 

رعایت کنیم.
نتایج آن آزمایش وقتی به علم تبدیل می شود که وارد زیست 
آکادمیک و حتی زیســت اجتماعی مردم شود. یعنی در گام اول 
در گفت وگوها و تعامالت میان جامعه علمی،  حضور پیدا کند و 
بچرخد و مورد اســتقبال و نقد بررســی و آزمون قرار گیرد و در 
گام دوم توسط عده ای دیگر وارد فناوری شود، یعنی از آن برای 
ارتقاء فناوری موجود یا معرفی یک فناوری  جدید بهره برده شود، 
یعنی تحولی واقعی در نقشه فکری جامعه علمی یا ظرفیت واقعی 

زیست اجتماعی ایجاد کند.
تــا زمانی که فعالیت هــای علمی و آکادمیــک صرفاً مانند 
بســته های اطالعات، بین استاد و دانشجو یا از این کتاب به آن 

کتاب جا به جا می شود ما با ایده ها یا پدیده هایی که موضوع علم هستند سروکار 
داریم و در واقع تا این مرحله،  ما با علم مرده و بی جان ســروکار داریم. اما وقتی 
این پدیده ها یا ایده ها نخست بین جامعه علمی و سپس فراتر از جامعه علمی به 
گردش درآمد و ذهن ها و دست ها و فعالیت ها و سرمایه ها و فناوری ها را درگیر 
خودش کرد، و تحولی در ساختار ذهنی و ساختار بیرونی جامعه ایجاد کرد، ما با 

علم زنده روبه رو شده ایم.
*علم مرده یا علم زنده؟!

در واقع در علم مرده، ما کیسه های گندم را جا به جا می کنیم، تقسیم می کنیم 
یــا از این انبار به آن انبار منتقل می کنیــم، یعنی از این حافظه به آن حافظه و 
از ایــن کتاب به آن کتاب منتقل می کنیم. در علم زنده این کیســههای گندم 
)یعنی اطالعات علمی، نظریه ها، شــواهد، نتایج آزمایش ها و ...( آرد می شــود، 
خمیر می شود، مدتی می ماند تا تخمیر شود، آنگاه پخته می شود و سپس مصرف 

می شود و از مصرف آن لذت و رفاهی نصیب جامعه می شود.
بنابراین جامعه ای که فقط کیسه های گندم را دست به دست می کند، هیچ گاه 
سیر نمی شود، ولی جامعه ای که آن کیسه ها را در یک فرآیند تدریجی تبدیل به 

نان می کند، سیر می شود.
علم هم این گونه است، انبار به انبار کردن یعنی جابه جایی و انبار گردانی مفاهیم 
و نظریه هــا چیزی به علم نمی افزاید. وقتی از روی ده مقاله، صد مقاله ی دیگر 

بنویسیم، چیزی به علم نمی افزاید.
نشانه اینکه علم واقعی این کتاب ها و مقاله ها نیست این است که اگر همه  
کتاب های علم فیزیک را یک  جا جمع کنیم و بپرسیم علم کجا است؟ نمی توانیم 
به این کتاب ها اشاره کنیم و بگوییم که اینها است. یا اگر همه  دانشمندان فیزیک 
را یک جا جمع کنیم نمی توانیم به آنها اشاره کنیم و بگوییم علم فیزیک این ها 
هســتند، خیر این ها علم نیستند. یا حتی اگر همه دانشمندان یک علم را اعدام 

 نظام آموزشی ایران؛ علم مرده یا علم زنده؟!
گفتاری از دکتر محسن رنانی

مقدمه
هرگاه از کودک و آموزش سخن به میان می آید، به وجد می آیم و شاید گاهی اوقات ساعت ها درگیر مسئله می شوم.

این روز ها خیلی به حوزه ی آموزش و کودکی می پردازم، گرچه رشته ی من اقتصاد است و به اشتباه جامعه شناسم می خوانند، در عین 
حال به اشتباه وارد آموزش هم شده ام. علت آن هم این است که بعد از بیست سال کار در حوزه  اقتصاد توسعه، متوجه شدم که 
استادم مرحوم دکتر عظیمی به درستی درک کرده بود - ولی فرصت نکرد که مسأله را باز کند - که به جز تحول در نظام آموزش، ما 

هیچ راهی برای توسعه ی ملی نداریم.
هیچ راهی نداریم، به ویژه اینکه تقریباً بخش اعظم منابع طبیعی کشورمان را هم مصرف کرده ایم و داریم به نقطه انتها می رسیم.

این است که این حوزه یکی از حوزه های بسیار کلیدی است. البته باید تأکید کنم که منظور من از حوزه آموزش و کودکی، فقط دوره 
مدرسه نیست بلکه تربیت کودک از بدو تولد آغاز می شود و بلکه سرمایه گذاری برای دوره پیش از دبستان اهمیت بسیار بیشتری 

برای توسعه ملی دارد.
ایده مرکزی سخن من هم در همین باره است که می خواهم بگویم تحوالت فناوری دارد کاری می کند که بچه ها در پیش از دوران 

دبستان وارد تربیت و آموزش از طریق ارتباطات اجتماعی شوند و این خیلی مهم است.
اما پیش از آن الزم است اندکی درباره علم و تفاوت علم زنده و علم مرده سخن بگوییم تا بعداً بتوانیم نشان بدهیم که تحوالت فناوری 
و تحوالت دنیای مدرن دارد بچه های ما را از همان کودکی درگیر نوعی آموزش زنده و علم زنده می کند و این همان تحول بزرگی است 

که در پیش روی ماست.
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کنیم، یا اگر همه کتاب های آن علم را بسوزانیم، علم از بین نمی رود. پس همین 
که اگر شما تمام کتاب ها و مقاالت یک علم را بسوزانید، آن علم از بین نمی رود، 
نشــانه این اســت که تولید مقاله به معنای تولید علم نیست و علم یک پدیده 
اجتماعی زنده است که در بین عالمان و حتی در زندگی عمومی جامعه در جریان 
اســت.دین هم اگر بخواهد در خدمت جامعه باشد باید یک پدیده  زنده باشد. به 
گمان من خدایی که بشر زنده و جامعه  زنده را بیافریند، ولی برای آن دین مرده ای 
نازل کند، عادل نیست. ممکن است در جاهایی در طول تاریخ مردمی یک دین 
الهی را بکشند یعنی آن را از زنده بودن بیندازند و با آن مثل یک پدیده مرده، مثل 
یک کتاب بی روح مثل یک لباس دوخته شده و بدون تغییر - مثل یک خانه ای 
که اگر دســت به ترکیب آن زده شود از اصالت می افتد - برخورد کنند، اما اگر 
دین واقعاً الهی باشد باید بتواند با تحوالت جامعه بشری تحول و تکامل  یابد و در 

بزنگاه های تاریخی دوباره روح پیدا کند و خود را بازآفرینی کند.
آری دین هم مثل یک موجود زنده زیست می کند. موجود زنده زاد و ولد دارد، 
تکثیر می شود، تکامل پیدا می کند، جهش پیدا می کند، با محیط تعامل دارد، با 
تحوالت انطباق پیدا می کند، اگر اشتباه کرد اشتباهش را اصالح می کند و ...؛ به 
همین ترتیب، دینی زنده است که این ویژگی ها را داشته باشد. و اگر نداشته باشد، 

به درد یک جامعه زنده نمی خورد.
در واقع اگر خدا ما را زنده آفریده اســت و جامعه به عنوان هشتمین رتبه ی 
سیستم ها، یکی از پیشرفته ترین سیســتم های زنده است، هر چیزی که برای 
کنترل، هدایت و مدیریت جامعه به کار گرفته می شود، باید زنده باشد. حتی در 
مورد خوراک هم اگر فقط از مواد غیرآلی مصرف کنیم، می میریم؛ ما حتماً باید 
مواد آلی یعنی از گیاهان و گوشــت حیوانات بخوریم تا زنده بمانیم. یعنی حتی 

جسم مان هم بدین گونه است، چه رسد به روحمان و ساختار اجتماعی مان.
بنابراین برای من دینی الهی اســت که زنده باشد. و البته تنها دین های زنده 
می توانند در بستر تاریخ دوام بیاورند. بنابراین اگر دین در یک جامعه ای نمی تواند 
به بهبود و رشد و ارتقاء  عملکرد آن جامعه کمک کند حتما آن دین یا نیمه جان 

است یا مرده است.
علم هم به همین گونه است، علم نیز قرار است پدیده ای باشد که در خدمت 
بشــر باشد و زندگی او را بهبود دهد. اگر دیدیم فردی مدارج تحصیلی زیادی را 

طی کرده اســت اما زندگی اش پریشان است، نشانه این است 
کــه علمی که نزد اوســت علم مرده اســت. جامعه ای نیز که 
فارغ التحصیالن زیادی دارد و روی دانشــگاه و مراکز آموزشی 
و تخصصی خیلی سرمایه گذاری می کند اما |آموزش و وضعیت 
زندگی در حوزه های مختلف اش بهبود نمی یابد نشانه آن است 
که علمی که در آن جامعه جریان دارد علم مرده اســت. که اگر 
علم زنده نباشد، فقط یک بازی خواهد بود مثل بقیه ی بازی ها 
که فقط برای ســرگرمی و مشغولیت خوب است اما تغییری در 

زیست واقعی ما نمی دهد.
علم یک پدیده اجتماعی و یک پدیده  جمعی اســت. ما در 
اقتصاد از مفهومی به نام »کاالی عمومی« ســخن می گوییم، 
کاالی عمومی کاالیی اســت که وقتی همه مصرف می کنند، 
تمام نمی شود. ولی در رابطه با »کاالی خصوصی«، وقتی یک 
نفر مصرف می کند تمام می شود. در اینجا کاری به مالکیت آن 
کاال نداریم، بلکه مصرف آن مهم است. یک نوشابه یک کاالی 
خصوصی است چون به محض اینکه یک نفر آن را مصرف کند، 
فرد دیگری نمی تواند مصرف کند و با مصرف فرد اول هم حجم 

نوشابه کم  می شود تا تمام شود.
اما کاالی عمومی کاالیی است که اگر همه هم مصرف کنند، تمام نمی شود؛ 
مثاًل امنیت یک کاالی عمومی است که وقتی تولید می شود همه می توانند به 
صورت همزمان از آن بهره ببرند بدون آنکه مصرف آن موجب شود که مقدار آن 

کم شود یا مصرف من موجب شما که دیگری نتواند مصرف کند.
اما علم یک »کاالی عمومی زنده« است که هم در تولید آن باید همه یا تعداد 
زیادی از اعضای جامعه مشارکت کنند و هم پس از تولید به راحتی و به رایگان 
در اختیار همه قرار می گیرد و می توانند آن را مصرف کنند و 

هم هرچه آن را مصرف کنند افزایش می یابد.
زنده بــودن پدیده به همین معنی اســت کــه هر چه به 
کارش بگیریم کم نمی شود بلکه بیشتر می شود. یک سریال 
تلویزیونی یک کاالی عمومی است که همه با هم می توانند 
ببینند بدون آنکه استفاده یکی جا را برای دیگران تنگ کند یا 
بدون اینکه تماشای همه موجب کاهش یا اتمام آن بشود. اما 
در فرآیند تماشا کردن مردم، حجم سریال یا کیفیت آن افزایش 
نمی یابد. بنابراین یک ســریال تلویزیونی که پخش می شود 

یک کاالی عمومی مرده تولید شده و مصرف شده است.
اما علم این گونه نیســت. چون زنده اســت هر چه بیشتر 
مصرفش کنیم حجم آن و عمق آن و گســتره آن بیشــتر 
می شــود و به همین خاطر علم تا جایی زنده می ماند که بین 
مــا و در زندگی ما می چرخــد و در این چرخش زندگی  ما را 

بهبود می دهد.
به محض آنکه دیگر بین ما نچرخید، زنده نمی ماند. مثال 
علم هیئت بطلمیوسی که زمانی راهنمای بشر در دریانوردی 
بود، اکنون همه اصول و قواعدش موجود است و در کتاب ها 
ثبت اســت اما علم مرده است چون دیگر بین ما نمی چرخد و در جامعه به کار 

گرفته نمی شود و در دغدغه ها و گفت و گوهای جامعه علمی حضور ندارد.
علم آن چیزی اســت که بین ما می چرخــد و افکار ما، روحیات ما، رفتار ما، 

الگوهای ذهنی ما، الگوهای رفتاری ما، فناوری ما و شــیوه زندگی ما را شکل 
می دهد.

اگر من دست به چیزهای میکروبی نمی زنم، این علم است؛ و اگر این چراغ 
ســالن را روشن می کند این علم است، و اگر شما همه با هم 
صحبت نمی کنید و نشسته اید و گوش می کنید و سؤاالت و 
صحبت های خود را در پایان جلسه مطرح می کنید این علم 
اســت و اگر ما امروز دیگر در کالس های درسمان با چوب 
تنبیه نمی کنیم این علم است و اگر ما دیگر با معتادانمان به 
عنوان مجــرم برخورد نمی کنیم و آنها را بیمار می دانیم، این 
علم است. این یعنی همان علم زنده ای که در زندگی ما وارد 
شده است و در زندگی ما دارد می چرخد و زندگی ما را متحول 

می کند و بهبود می بخشد.
پس اگر علم در زیست ما وارد شد و چرخید و اثر گذاشت 
و ذهن و زندگی ما را تغییر داد، می فهمیم که علم زنده است. 
بنابراین تنوع برداشــت ما و تنوع تفســیر ما از یک مسئله، 
بدین معناســت که علم زنده اســت. برای زنده بودن علم در 
یک جامعه، یک نظام ارتباطی علمی خیلی منسجم باید وجود 

داشته باشد.
من فقط یک مثال می زنم: بیســت و اندی ســال پیش 
که وارد دانشــگاه اصفهان شدم، دانشجو از لیسانس تا فوق 
لیسانس که می آمد، هفت هشت درس با من می گذراند، در 

کالس از من ســؤال می کرد در بیرون کالس با هم، هم کالم می شدیم و بارها 
و بارها به اتاق من می آمد و وقتی به اواخر فوق لیسانس و یا دکتری می رسید به 
یک موضوع مشترک رسیده بودیم که تحت عنوان رساله با هم کار کنیم و در 

این فرآیند هم او لذت می برد و رشد می کرد و هم من.
اما امروز هر سال دو دانشجوی دکتری در همان بدو ورود به دانشگاه توسط 
گروه آموزشــی به من معرفی می شود تا با من تز بگذراند. من اصاًل نمی دانم او 
کیست، از کجا آمده است، افکارش چیست، چه پیشینه پژوهشی و فکری دارد 
و به دنبال چیســت؟ فقط می گویند که ایشان سهمیه شماست و باید رساله اش 

را با شما بگذراند.
 به همین علت است که من اکنون چند سال است که رساله نمی گیرم، چون 
نوشــتن چنین رساله ای به مثابه کار کردن برای علم مرده است. این چه علمی 
اســت که دانشجو یک جســت و جو بکند و یک مرتبه بیاید و بگوید من فالن 
موضوع را انتخاب کرده ام، من هم بگویم بسم اهلل، برو رساله ات را بنویس و بیاور. 

این همان علم مرده است.
علم زنده چیزی اســت که در همان رفت و برگشــت های کالسی و بیرون 

کالسی بین من و دانشجو شکل  می گیرد.
در واقع علم محصول دیالوگ است، محصول گفت و گو و محصول ارتباط 
اســت. در جامعه ای که اختالل ارتباطی وجود دارد، علم تولید نمی شــود و 
جامعه ی دانشــگاهی ما پر از اختالل ارتباطی اســت. یعنی من امروز ادعا 
می کنم که در بیســت و اندی سال که در دانشگاه اصفهان تدریس کرده ام، 
هنوز در گروه آموزشــی ما هیچ استادی نیامده اســت مقاله اش را پیش از 
انتشــار برای بقیه  استادان ارائه دهد و ما گوش کنیم، نقد کنیم، بحث کنیم 
و بعــد او برود و مقاله اش را بر اســاس بحث های ما اصالح و تکمیل کند و 
 working paper ســپس آن را در یک مجله داخلی دانشگاه به عنوان
منتشر کند تا دیگران هم ببینند و نظر بدهند و بعد از همه این مراحل برود 

و در یک مجله رسمی علمی منتشر کند.
او مقاله اش را از میان انباشــت های ذهنی اش بیرون آورده است، چهار مقاله  
دیگر هم خوانده است، بخش هایی را کپی کرده و کنار هم چسبانده است و یک 

مقاله  دیگر شده است. این به معنی تکثیر علم مرده است.
علمــی که از گفت و گو بیرون نیاید، از ارتباط بیرون نیاید، علم مرده اســت 
و تکثیر نظریه ها اســت و ما نظریه ها را نیــز به صورت مرده و به عنوان نوعی 

»اطالعات« نه علم تحویل دانشجوها می دهیم.
علم زنده علمی است که به گونه ای دانشجویان را در فرآیند 
آموزش آرام آرام با یک نظریه  درگیر می کند و آرام آرام اجزاء آن را 
پیش چشم دانشجو آشکار می کند که در پایان دانشجو احساس 
می کند مثاًل نظریه نســبیت آلبرت آینشتاین را خودش دوباره 

کشف کرده است.
یعنی اگر ما توانســتیم به گونه ای گفت و گو کنیم و آموزش 
بدهیــم که بچه های ما نظریه را به عنوان data حفظ نکنند، 

گامی رو به جلو برای زنده کردن علم برداشته ایم.
نظــام آموزشــی بایــد مــا را از داده )data(، به اطالعات 
)information(، از اطالعــات به علم )science(، از علم 
به دانش )knowledge(، و از دانش به خردمندی یا حکمت 

)wisdom(، حرکت بدهد.
ولی متاســفانه نظام آموزشــی ما حتی نظریه هــا را نیز به 
بچه های مان به عنوان data تحویل می دهد. مثال مســاحت 
ایران چقدر اســت؟ این قدر اســت؛ تئوری آینشتاین چیست؟ 
این است. اینها data و در بهترین حالت اطالعات است؛ مثل 
آمار است. هیچ فرقی نیست بین اینکه بچه های ما مثال اسامی 
بازیکنان فالن تیم، و تعداد گل های زده فالن بازیکن فوتبال را 

حفظ کنند یا نظریه آینشتاین را. هر دو data است و علم مرده است.
نظام آموزشــی ما علمی که قباًل به طور زنده تولید شــده است را تبدیل به 
data می کند، یعنی در فرآیند زنجیره علم، به عقب می رود، و این به معنی این 

در واقع در علم مرده، ما 
کیسه های گندم را جا به جا 
می کنیم، تقسیم می کنیم یا از 
این انبار به آن انبار منتقل 
می کنیم، یعنی از این حافظه 
به آن حافظه و از این کتاب 
به آن کتاب منتقل می کنیم. 
در علم زنده این کیسههای 
گندم )یعنی اطالعات علمی، 
نظریه ها، شواهد، نتایج 
آزمایش ها و ...( آرد می شود، 
خمیر می شود، مدتی می ماند 
تا تخمیر شود، آنگاه پخته 
می شود و سپس مصرف 
می شود و از مصرف آن لذت و 
رفاهی نصیب جامعه می شود

علم یک پدیده اجتماعی و 
یک پدیده  جمعی است. ما 

در اقتصاد از مفهومی به نام 
»کاالی عمومی« سخن می گوییم، 

کاالی عمومی کاالیی است که 
وقتی همه مصرف می کنند، 

تمام نمی شود. ولی در رابطه 
با »کاالی خصوصی«، وقتی 

یک نفر مصرف می کند تمام 
می شود. یک نوشابه یک کاالی 
خصوصی است چون به محض 

اینکه یک نفر آن را مصرف 
کند، فرد دیگری نمی تواند 

مصرف کند و با مصرف فرد 
اول هم حجم نوشابه کم  

می شود تا تمام شود
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است که این در این نظام، تنها علم مرده تولید می شود.

*مدرنیزاسیون نتیجه پیدایش علم زنده بود
امروز بحث من این است نظام آموزش عمومی که در قرن بیستم در جهان 
رواج یافت و نظام آموزشــی ما هم برگرفته از آن است نظامی بود که آموزش 
آن از جنس آموزش مرده بود. گرچه در ســه دهه اخیر تحوالت بزرگی در نظام 
آموزش کشورهای توسعه  یافته ایجاد شــد تا آموزش به سمت انسانی شدن و 
کودک محور شدن برود اما همچنان همان مدل نظام آموزشی مرده، انسانی تر و 

کودک محورتر شده است.
اما سخن من این است که با تحوالت سریعی که در فناوری های ارتباطی و 
اطالعاتی در پیش است، آموزش کاماًل از انحصار نظام آموزشی خارج می شود 
و به یک امر اجتماعی تبدیل می شــود که کودک از همان شیرخوارگی درگیر 
آن می شــود و از دل آن، مهارت و دانش الزم برای ورود به یک نظام آموزش 
تخصصی )دانشگاهی( را هم پیدا می کند بدون آنکه دیگر الزم باشد ما او را برای 

سال ها پشت نیمکت های کالس های مرده بنشانیم و زجر بدهیم.
برای باز شدن و روشن شدن موضوع اجازه بدهید تا نخست ببینیم در غرب چه 

تحوالتی رخ داد که اکنون به آنها توسعه یافته می گوییم.
تحولی که در غرب به وجود آمد، دو حوزه داشت، یعنی ما شاهد دو تحول در 

اروپا بودیم که به آن توسعه می گوییم.
در واقع توسعه دو بعد دارد: نخست مدرنیزاسیون، یعنی نوسازی؛ اینکه الیه 
مادی تمّدن نو شــود؛ اینکه جاده بزنیم، سد بسازیم، برق بیاید، تلویزیون بیاید، 
مخابرات بیاید، مدل خودرو ها بهتر شود، موبایل داشته باشیم و غیره؛ اینها می شود 
مدرنیزاسیون. یعنی الیه مادی تمدن، و ساختار فیزیکی زندگی و جامعه نو شود.

ولی ما امــروز در بهترین جاده ها، با بهترین خودرو ها، همچنان به اندازه ۴0 
ســال قبل تصادف می کنیم. این بدین معنی است که الیه دوم یا بعد فرهنگی 

توسعه که مدرنیته یا نوگرایی نامیده می شود، شکل نگرفته است.
این الیه درونی شامل افکار، الگوهای رفتاری و عادت های روانی ما، متحول 
نشــده است. پس مدرنیزاســون تحول در الیه فیزیکی و مادی تمدن است و 

مدرنیته تحول در الیه فرهنگی، روانی و رفتاری تمدن است.
حال راه این مدرنیته البته در غرب با تحول نوزایی یا رنسانس باز شد، یعنی 

دورانی که از اواخر قرون وسطی شروع می شود و تا قرن 1۷ ادامه می یابد.
تحوالت بزرگ در مذهــب، علم، هنر و فرهنگ در اروپا که نهایتاً منجر به 
پیدایش دنیای مدرن شــد، در همیــن دوران رخ می دهد. یکی از کارهایی که 
رنســانس کرد این بود که راه را برای تحول علمی باز کرد؛ علم زنده بعد از آن 
تحول پیدا شد. تا پیش از آن، علم، عمدتاً از نوع علم مرده بود و به همین علت 
برای هزاران سال جریان زندگی بشر یکنواخت بود و پیشرفتی حاصل نمی شد. 
در واقع دو تحول رخ داد که باعث شد که غرب به مدرنیزاسون و فناوری برسد: 
یکی آن رنسانسی که اجازه داد که علم از دین جدا شود و راه مستقلی برود یعنی 
استقراء و علم تجربی به میان آمد و دیگری از وقتی علم از علم مرده به علم زنده 
تبدیل شــد. یعنی علم از نقطه ای واقعاً علم شد و از کتاب ها و ذهن دانشمندان 
بیرون آمد و منجر به تولید فناوری شد و وارد زندگی رومزه مردم شد و در یک 

کالم مدرنیزاسون را ایجاد کرد.
در واقع تا پیش از آن، علم منفرد بود، یعنی دانشــمندانی به طور منفرد کار 
می کردند و به دستاوردهایی می رسیدند اما این دستاوردها گاه تا چند صد سال 
در همان نقطه باقی می ماند تا دوباره دانشــمند منفرد دیگری پیدا شود و گامی 

به پیش ببرد.
این نبود که یک دستاورد، با زنجیره ای از تالش های سیستماتیک و منسجم 
و اجتماعی بعدی دنبال شود تا به دستاورد تازه تری بینجامد. در واقع در غرب، از 
زمانی که علم زنده شد، یعنی این ارتباطات شکل گرفت و از علم منفرد که هر 
فردی برای خودش کار کند به یک سیســتم زنده آکادمیک تبدیل شد، علم به 

بطن جامعه آمد و در زندگی روزمره درگیر شد و فناوری مدرن از آن بیرون آمد 
و استمرار تاریخی تحوالت فناوری شکل گرفت.

در واقع مدرنیزاســیون بعد از اینکه علم زنده شــد، توانست محقق شود و تا 
وقتی که علم منفرد بود و دانشمندان منفرد در گوشه و کنار کار می کردند، هنوز 

نمی توانست مدرنیزاسیون را محقق کند.

*آموزش زنده در برابر آموزش مرده
اکنون بحث این است که در حوزه آموزش نیز امروز به نقطه ای رسیدیم که 
علم پس از دوران رنســانس رسید. یعنی ما اکنون در لحظه ای از تاریخ به سر 
می بریم که جهان دارد از دوران آموزش مرده وارد دوران آموزش زنده می شود. 
دقــت کنید که در اینجا منظورم از آمــوزش، آموزش عمومی یا آموزش دوران 
کودکی اســت یعنی همان چیزی که به آن education می گوییم که شاید 

بهتر بود آن را تربیت ترجمه می کردیم.
پس اینجا منظورم آموزش دانشگاهی یا آکادمیک نیست. آموزش دانشگاهی 
بخشــی از همان فرآیند زایش »علم« است که درباره اش سخن گفتیم. اکنون 
سخن ما درباره آموزش عمومی یا تربیت دوران کودکی است که همچنان گرفتار 
یک نظام آموزشــی مرده است که معلم محور، داده محور، کتاب محور و کالس 

محور است.
سخن  ما این است که جهان دارد از عصر آموزش مرده عبور می کند و ما وارد 
دوران آموزش زنده می شویم. اگر با عبور از علم مرده به علم زنده ما وارد دنیای 
تازه ای شدیم که مدرنیزاسیون مشخصه آن است، با پدیداری دوران آموزش زنده 
نیز جهان دوباره وارد یک نوزایی جدید می شود که جهش عظیمی در ساختار و 

کیفیت آن ایجاد می کند.
در دوران آموزش مرده، کودک یک گیرنده  منفرد و معلم هم یک دهنده  منفرد 
اســت، و اگر یکی از این دو طرف آمادگی دهش یا گیرش نداشته باشد ارتباط 

مختل می شود و محصول که »آموزش« است رخ نمی دهد.
در واقــع در آموزش مرده، معلم مخزن اطالعات اســت و در بهترین حالت 
یک رابطه  دو به دویی بین او دانش آموز وجود دارد. حتی در بســیاری از مواقع 
معلم با خودش گفت و گو می  کند و واقعاً با کودک گفت وگو نمی کند و وقتی هم 
گفت وگویی بین آنها هست، از جنس دیالوگ نیست، از جنس مونولوگ است، او 

می گوید و کودک هم مجبور است که بشنود.
حتی وقتی کودک شــاد اســت، حتی وقتی که کودک راحت و آرام است، 
حتی وقتی کودک در اســترس نیست، باز فرقی نمی کند، هنوز جنس آموزش 
از جنس مرده اســت. این روزها که مدارس زیادی به نام مدارس انســان محور 
یا کودک محور یا مدارس طبیعت محور در حال گسترش است، باز آموزش زنده 
نیست، آموزش همچنان مرده است اما چون محیط را شاد می کنیم و استرس را 
از محیط می زداییم و بستر هیجان را برای کودکان آماده می کنیم، گیرنده هایش 
فعال می شــود و توانایی ها و قدرت یادگیری اش باال می رود، ولی باز آن شکل 
آموزش نیز یک آموزش زنده نیســت. فقط به خاطر اینکه بسترهای هیجانی 
آماده است، استرس پایین است، کودک شاد است، و قدرت یادگیری اش افزایش 
می یابد. یعنی اکنون مغز او در یک بستر شاد و کم استرس، عملکرد بهتری خواهد 
داشــت. اما ماهیت نظام آموزشی همچنان مرده است. یعنی باز باید کودک به 
مدرسه برود و در کنار دیگران بنشیند و با حضور یک معلم و احتمااًل با استفاده از 
چند دفتر و کتاب و تابلو و خواندن و تکرار کردن و نوشتن و تکرار کردن و نظایر 
اینها آموزش ببیند. حتی وقتی مشــق شب را و امالء را از این نظام حذف کنیم 
و حتی وقتی بچه ها کار گروهی داشته باشند و همکاری داشته باشند و محیط 
آموزش شان شاد باشد، نظام آموزشی زنده نشده است بلکه شادتر و انسانی تر و 

اخالقی تر شده است. اما سخن ما زنده شدن نظام آموزش است.
*آموزش زنده به چه معناست؟

آموزش زنده این است که آیا بچه  ما برای اینکه غذا بخورد و یاد بگیرد که با 
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قاشق غذا بخورد، کالس می رود؟ آیا الزم است آموزش ویژه ببیند؟ خیر، چون 
بچه در زیست طبیعی خودش، غذا خوردن و استفاده از قاشق را می آموزد. چرا ما 
بقیه  چیزها - خیلی چیزهای مهم تر از الفبا - را به کودکان یاد نمی دهیم و آنها 

به کالس نمی بریم؟
خــود زبان باز کردن و صحبت  کردن، ادراکات موســیقایی و درک شــعر و 
لذت بردن از آنها، رقصیدن و راه رفتن و دویدن همه و همه خیلی ســخت تر و 
مهم تر از یادگیری الفبا هستند. اما همه این ها را کودک در جریان زندگی و به 
صورت زنده و در عمل می آموزد. در واقع چون بچه ها در طبیعت زندگی درگیرش 

می شوند، می آموزند؛ این یعنی آموزش زنده.
برای بچه مهم نیست که راه رفتن را از مادرش بیاموزد یا پدرش یا خواهرش. 
غذا خوردن را از کی بیاموزد، شــعر خوانی را از چه کسی و لذت بردن از موسیقی 
را از چه کســی؟ او در جریان زندگی همه اینها از هر کس که دِم دست اوست 
می آموزد و سپس به هر کدام که عالقه مند شد، خودش می رود دنبال تمرین و 

یادگیری حرفه ای تر آنها.
بعدها که بزرگ شــد ممکن است کالس موسیقی را هم برود تا تخصصی 

بیاموزد اما درک موسیقایی و درک شعر را در جریان زندگی آموخته است.
آمــوزش زنده یعنی دیگر برای آموزش الزم نیســت کودک را به در و دیوار 

کالس معین و حضور یک معلمی که کودک در انتخابش هیچ نقشــی نداشته 
است محدود کنیم.

در آموزش زنده، تمام فضای زیســتی کودک می شود کالس و همه آنهایی 
که گرداگرد کودک هستند و با او ارتباط دارند حتی اگر ارتباط از طریق رسانه ها 
یا شــبکه های مجازی باشد، معلم کودک می شوند و البته در این ارتباط کودک 
احساس نمی کند که فقط یادگیرنده یا فقط گیرنده است بلکه خودش را در یک 
ارتباط دو طرفه فعال درگیر می بیند و بدون آنکه بخواهد و به خودش فشار بیاورد، 
می آموزد آنچه را که نظام آموزشی می خواهد به زور بیاموزد. اما این آموزش بسیار 

کم استرس تر و کم هزینه تر و کارآمدتر و دقیق تر رخ خواهد داد.
بنابراین داســتان آموزش به نقطه ای رسیده است که به زودی وارد طبیعت 
زندگی خواهد شد و به کودکان مزیتی می دهد که موجب می شود قدرت آنان در 

دنیای آینده شدیداً باال برود.
دو تحول اکنون در حال رخ دادن است که نظام آموزش را متحول و کودکان 
ما را به قدرت های بزرگ آینده آفرین تبدیل می کند. یکی تحول در زمان ورود 
کودک به ارتباطات گسترده ی اجتماعی و تعامل با دیگران و استفاده از فناوری 
است و دیگری از دست رفتن انحصار والدین و معلمان است که تاکنون به عنوان 

منابع انحصاری عرضه اطالعات و دانش و آموزش به کودکان رفتار می کرده اند.

*منظومه مدرسه در برابر کهکشان مغز
برای توضیح تحول اولی که در حال رخ دادن اســت الزم است اندکی درباره 

مسأله رشد مغزی و رشد سیناپس های مغزی توضیح بدهم.
در هنگام تولد، توده مغزی ما تقریباً یک چهارم اندازه یک مغز بالغ است. وقتی 
دو ساله می شویم اندازه مغزمان تقریباً سه چهارم یک مغز بالغ شده است و تقریبًا 
تا پنج سالگی، وزن و حجم مغز ما به اندازه مغز یک فرد بالغ است و دیگر تغییر 

نمی کند.
اینکه اندازه )حجم و وزن( مغز یک کودک بعد از تولد چقدر رشــد می کند و 
کجا تثبیت می شــود هم به ساختار فیزیولوژیک و ژنتیک بدن کودک بستگی 
دارد و هم به مراقبت ها و اتفاقات بعد از تولد و محیطی که در آن به سر می برد.

اما مهم تر از تعداد ســلول های مغزی )که در یک انسان بالغ بین ۶0 تا 100 
میلیارد ســلول است(، سیناپس های مغزی است. سیناپس همان اتصاالت بین 
ســلول های مغزی اســت که اگر نباشند ارتباط بین ســلول های مغزی برقرار 

نمی شود و بنابراین فعالیت های مغز نظیر تفکر و یادگیری نمی توانند رخ دهند.
در واقــع قدرت و ظرفیت عملکرد مغز، با افزایش ســیناپس ها باال می رود. 

درست مثل اینکه در تمام خانه های شهر یک دستگاه تلفن وجود داشته باشد اما 
اینکه این شبکه تلفن شهری بتواند کار کند بستگی دارد به آن دارد که خطوط 
تلفن شهری )سیم کشــی ها( به چه تعدادی از خانه ها متصل شده باشد. هرچه 
خانه های بیشتری به خطوط تلفن شهری متصل باشند امکان برقراری تماس 

بین شهروندان بیشتر و سریع تر خواهد بود.
برای ســلول های مغزی، به عنوان )خانه های ذهن( همین نقش ارتباطی را 
سیناپس ها بازی می کنند. پس تعداد سلول های مغزی )نورون ها( ظرفیت بالقوه 
مغز را مشخص می کنند اما این سیناپس ها هستند که تعیین می کنند این ظرفیت 

بالقوه تا چه حد بالفعل شود.
نکته مهم این که تقریباً بخش اعظم سیناپس های مغزی پس از تولد شکل 
می گیرند. شکل گیری این سیناپس ها هم تحت تأثیر تجارب کودک است. هر 
تجربه به معنی شکل گیری تعدادی یا مسیری از سیناپس ها است. وقتی با یک 
تجربه یک مسیر سیناپسی شکل گرفت، هر چه از این مسیر بیشتر استفاده شود 

یعنی آن تجربه تکرار شود، این مسیر تثبیت شده و ماندگارتر می شود.
مسیرهای سیناپسی که از آنها استفاده نشود به تدریج محور می شوند که به آن 
هرس سیناپسی می گویند. تمام الگوهای رفتاری و احساسی و حرکتی و خاطرات 

ما تابع الگوهای اتصال سیناپسی است که در کودکی شکل گرفته است.
اکنون نکته مهم این اســت، هر نورون یا ســلول مغزی می تواند به هزاران 
سیناپس یا رابطه عصبی متصل باشد. برای برخی سلول های مغزی تا صد هزار 
ســیناپس برآورد شده است. در کل، برآورد شده اســت که در مغز یک انسان 
معمولی حدود صد هزار میلیارد سیناپس شکل می گیرد که البته در انسان های 

خاصی ممکن است این رقم تا ده برابر نیز افزایش یابد.
بیشــترین حجم شکل گیری سیناپس ها در یک سال اول پس از تولد است. 
برآورد شده است که در سال اول تولد، در هر ثانیه، بسته به محیط و شرایطی که 
کودک در آن زیســت می کند بین ۷00 تا 8000 سیناپس در مغز کودک شکل  
می گیرد. یعنی از نظر سیناپس ها، در سال اول، ما با یک انفجار کیهانی در مغز 
کودک روبه رو هستیم. اکنون هرچه این سپناپس ها با تجربه ها و تکرارهای بعدی 
تقویت شــوند، آنها تثبیت و دایمی خواهند شد و توانایی پردازش مغزی کودک 
افزایش یافته و در بزرگســالی ادامه خواهد یافت. اما اگر این سیناپس ها تثبیت 

نشوند به تدریج در سال های بعد محو خواهند شد.
البته شکل گیری سیناپس مغزی در سال های بعد هم به ویژه تا سه سالگی 
و سپس تا پنج سالگی در حجم انبوه ادامه می یابد ولی بعد از آن کم تر و کم تر 

می شود.

گرچه سیناپس های استفاده نشده همواره و از همان کودکی به تدریج محو یا 
تخریب می شوند اما هر فرد در دوران نوجوانی، معمواًل تا پیش از 13 سالگی، با 
یک هرس گسترده سیناپسی روبه رو می شود. یعنی بخش اعظم سیناپس های 
بالاستفاده در این دوره از بین می روند و برای همیشه قدرت پردازش مغزی فرد 

در برخی حوزه ها متوقف یا تثبیت می شود.
پس باالترین ظرفیت پردازش مغزی، وقتی اســت که هنوز هرس گسترده 
مغزی رخ نداده اســت. یعنی وقتی کودک در کودکی با تجربه ها و ارتباطات و 
اطالعات بیشــتر و بیشتری روبه رو شود هم سرعت شکل گیری سیناپس های 
مغزی او باال می رود و هم سیناپس های بیشتری تثبیت و ماندگار می شود و هم 
تا قبل از هرس سیناپسی، ظرفیت پردازش مغزی بسیار باالیی در کودک وجود 
دارد که می تواند بسیاری از قابلیت ها و پردازش ها و ادراکاتی که برای بزرگساالن 

وجود ندارد را از خود بروز دهد.
در واقع ظرفیت مغزی کودک، اگر به کار گرفته شود، بسیار باالتر از ظرفیت 
مغزی یک بزرگســال است. به همین خاطر است که کودکان خیلی راحت تر از 
بزرگساالن می توانند زبان، موسیقی، نقاشی، ورزش، ریاضیات و سایر مهارت ها 

را بیاموزند.

پس دو نکته مهم را باید توجه کنیم:
نکته اول این که ما یک انفجار سیناپسی در سه سال اول کودکی داریم، که 
اگر در تجربه ها، در بازی، در شــادی، در گفت و گو، در زمین خوردن و در زندگی 
روزمره این سیناپس ها تثبیت شوند، تا بزرگسالی باقی می مانند در غیر این صورت 

در هرس سیناپسی از بین می روند.
بنابرایــن اگر می خواهیــم کودکان مــا در بزرگســالی ویژگی هایی مانند 
ریســک پذیری، نوآوری، صبوری و مدارا، شــفقت و دگر دوســتی، شجاعت و 
جســارت، گفت و گو و همکاری، و نظایر آنها را داشته باشند باید با تجربه های 

تکرار شونده در این حوزه ها، سیناپس های مرتبط با آنها را پایدار کنیم.
نکته دوم اینکه هر سیناپســی که شــکل گرفت اگر تثبیت نشود کم کم از 
بیــن می رود و نیز ما در جایــی در دوران قبل از نوجوانی یا اوایل نوجوانی یک 
هرس سیناپسی داریم که تمام سیناپس های بالاستفاده از بین می روند. بنابراین 
ســخن کلیدی این اســت که دوران طالیی قدرت کودکــی، تا قبل از هرس 
سیناپســی است. پس از آن، هر چه نظام آموزشی بکوشد باز نمی تواند خیلی از 
توانمندی هایی که برای توانمندی فرد الزم اســت را به فرد ببخشد. اگر شدنی 

باشد نیز زمان و تمرین و انرژی زیادی الزم دارد.
اکنون مسأله اینجاست که در نظام آموزشی کنونی، ما وقتی بچه ها را تحویل 

می گیریم که دوران طالیی تثبیت سیناپسی گذشته است )زیر پنج سالگی( و یک 
هرس سیناپسی نیز رخ داده است یا در حال رخ دادن است. بنابراین کودکان ما 
به خاطر فرصت های تجربه اندوزی اندکی که ما در برابرشان گذاشته ایم، بخش 
بزرگی از سیناپس های شان یا شکل نمی گیرد یا تثبیت نمی شود و سپس در یک 

هرس سیناپسی نابود می شود.
وقتی ما کودکمان را در هفت ســالگی به مدرسه می فرستیم اواًل سال ها از 
زمان انفجار سیناپسی در مغز او گذشته است، ثانیاً در مرحله هرس سیناپسی قرار 
گرفته اســت و ثالثاً ما نیز به صورت الک پشتی و مدیریت شده او را در معرض 
تجربه های جدید قرار می دهیم. در واقع مدرسه بیش از آنکه کودک را در معرض 

تجربه های جدید قرار دهد در معرض کنترل تجربه قرار می دهد.
کالس های کلیشه ای و رفتارهای کلیشه ای و درس های کلیشه ای و مطالب 
کلیشــه ای همه و همه به منزله به زنجیر کشیدن کودک در کسب تجربه های 
جدید اســت و بنابراین تنها و تنها در حوزه های محدودی به کودکان اجازه داده 

می شود که سیناپس های مغزی شان شکل بگیرد و تثبیت شود.
در واقــع در حالی که کودکان توانایی مغزی شــان و قدرت درک و پردازش 
مغزی شان از ما بزرگساالن بسیار بیشتر است، ما، برای منافع خودمان و گاهی با 
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توجیه منافعی برای کودکان مان، آنها را در چارچوب هایی که ما گمان می کنیم 
برای ما و برای آنها خوب است به بند می کشیم. ما به خاطر ترس از دست دادن 
قدرت انحصاری مان، کودکان خود در زندان قواعد نهادهایی که در خانه و مدرسه 
وضع می کنیم به بند می کشیم و به این وسیله آنها را برای همیشه از شکل گیری 

بخش بزرگی از ظرفیت مغزی و ذهنی شان محروم می کنیم.
 به دیگر ســخن، ورود به مدرسه به منزله ثبیت بخش های معین و اندکی 
از ســیناپس های مغزی اســت و در مقابل به منزله تخریب بخش عظیمی از 
ســیناپس های مغزی مرتبط با تجاربی اســت که مدرسه عماًل اجازه نمی دهد 

کودک کسب کند.
در واقع، نظام آموزش ســنتی که در قرن بیستم به سرعت همه جهان را فرا 
گرفت یک نظام کارخانه ای بود که کارش قالب زدن بر قدرت عظیم سیناپسی 

کودکان بود.
یعنی مثل همه تولیدات انبوه کارخانه ای عصر صنعتی، کودکان ما مغزشان با 
شبکه ای از سیناپس های خاص تثبیت می شد و بخش اعظم دیگر سیناپس هایی 
را که در سال های قبل شکل گرفته بودند یا شکل نگرفته بودند اما هنوز فرصت 

شکل گیری داشتند، نابود و برای همیشه تخریب می شدند.
به بیانی دیگر نظام آموزش مدرسه ای قرن بیستم نوعی نظام کارخانه ای تولید 
انبوه بود که در آن آدم  های اســتاندارد و شبیه به هم با توانایی هایی مشابه که 
برای مشارکت در خط تولید الزم بود تولید می کرد. در یک کالم، نظام آموزش 
مدرسه ای، بخش بزرگی از ظرفیت ذهنی و مغزی و احساسی و انسانی کودکان 

قرن بیستم را نادیده می گرفت و در واقع نابود می کرد.

*انفجار سیناپسی جایگزین انحصار کالسی
اما اکنون ورق دارد برمی گردد؛ در جهان جدید ما در آغاز وضعیتی هســتیم 
که بچه ها از هنگام انفجاِر سیناپسی و قبل از هرِس سیناپسی، یعنی زمانی که 
ظرفیت یادگیری و پردازش مغزی و امکان رشد سخت و نرم مغزی در حداکثر 
خود اســت، وارد تعامالت یادگیرنده و مناسبات اجتماعی و دنیای بزرگساالن 

می شوند.
توانایی بچه ها در دوران قبل از هرس سیناپسی، از بزرگساالن بیشتر است، 
فقط یا نمی توانند یا بزرگساالن نمی گذارند که این توانایی را به کار بگیرند، بعد از 
هرس سیناپسی، توانایی آنها نیز مثل ما پایین می آید و نگرانی ما زایل می شود.

به زبان ساده ما نسل های فرسوده گذشته از ترس از دست دادن انحصارمان بر 
کودکان مان و از ترس غلبه آنان بر خودمان، با محدود کردن آنها در ساختارهای 
فرسوده یک نظام آموزشی در بند کشنده، آنها را از بخش بزرگی از ظرفیت هایی 
که به طور بالقوه می توانند کســب کنند محروم می کنیم و در واقع دنیای آنان 
را به قامت دنیای خودمان تنگ می کنیم و هســتی را از قدرت شکفتگی آنان 

محروم می سازیم. 
و اکنون ورق دارد بر می گردد. چگونه؟

فناوری اطالعات و ارتباطات دارد به تمام زوایای زندگی نفوذ می کند. کودکان 
ما از کودکی با کاربرد تبلت و انواع نرم افزارها آشنا می شوند و تالش بشر برای 
آسایش بیشتر،  باعث می شود تا روزبه روز همه جوانب زندگی اش با این فناوری 

پیوند بخورد.
احتمااًل بــه همین زودی ها تختخواب کودکان ما به دکمه ها یا صفحه های 
دیجیتال مجهز شود که کودک گرسنگی یا تشنگی یا نیاز به تعویض پوشک خود 
را با فشــار دادن یک تصویر بر روی صفحه به مادرش اطالع دهد و بعد کم کم 
پیش از آنکه کودک زبان باز کند می تواند از طریق همین تصاویر دیجیتال رابطه 

گفتاری با والدینش برقرار کند.
احتمااًل کودکان ما به زودی یک دستگاه کنترل کوچک را در دست خواهند 
گرفت که با فشار دادن یک دکمه بر روی آن می توانند با مادرشان تلفنی صحبت 
کنند یا می توانند تلویزیون را روشــن کنند یا چراغ اتاق را خاموش کنند یا درب 
اتاق را باز کنند. اینها تصورات ســاده ای است که هم اکنون محقق شدنی است 
فراتر از این، در آینده ای نه چندان دور، ما می توانیم نواری به پیشــانی ببندیم و 
بدون واســطه زبان با آن از طریــق امواج مغزی با هم گفت و گو کنیم. بنابراین 

کودکان ما پیش از آن که زبان باز کنند می توانند با ما سخن بگویند.
در یک کالم، توسعه فناوری های ارتباطی و اطالعاتی، مرزهای ارتباطی که 
تاکنون کودکان را تنها به علت ناتوانی جسمی یا محدودیت های تحمیل شده از 

سوی والدین محدود می کرد برداشته می شود.
کــودک از همان نوزادی وارد جامعه بزرگتر می شــود و از همان کودکی به 
ابزارهای ارتباطی دست می یابد و با شبکه های انسانی و اجتماعی بیرون از خانه 

ارتباط می گیرد.
طبیعی است که در فرآیند چنین ارتباطی کودک همان گونه که سخن گفتن را 
بدون معلم یاد می گیرد نوشتن و تایپ کردن را هم می آموزد. اصاًل موضوع نوشتن 
منتفی می شود و کودک می تواند با گفتن یا انگشت نهادن روی تصاویر، خواسته ها 

و ایده های خود را به صورت تایپ شده به دیگران منتقل کند.
به عبارت دیگر، آموزش ســواد که مهم ترین مأموریت نظام آموزشی سنتی 
است، دیگر موضوعیت خود را از دست می دهد. مفهوم سواد متحول می شود )کما 
اینکه اکنون نیز از نظر سازمان ملل متحول شده است و دیگر به سواد خواندن 

و نوشتن محدود نمی شود( و مهارت های مهم تری جایگزین سواد آموزی مرسوم 
می شود. بنابراین با تحولی که در پیش است کودکان ما از همان کودکی با دنیایی 

از اطالعات و آدم ها و ایده ها و ابزارها رابطه برقرار می کنند.
چنین شــرایطی این فرصت را ایجاد می کند که حجم عظیمی از تجربه ها و 
مفاهیم جدید در برابر نــوزادان و کودکان ما قرار گیرد و بنابراین در دورانی که 
دوره انفجار سیناپســی کودکان است حجم عظیمی از سیناپس هایی که برای 
کودکان پیشین شکل نمی گرفت شکل خواهد گرفت و ظرفیت های تازه ای از 
مغز کودکان آشکار خواهد شد و نیز بخش بزرگی از سیناپس هایی که در کودکان 
نسل های قبل تثبیت نمی شود و در هرس سیناپسی محو می شد اکنون ماندگار 

خواهند شد.
این فرآیند وقتی یکی دو نسل ادامه یابد از آن پس آشکارا هر نسل با ظرفیت 
مغزی بزرگتری نسبت به نســل پیش از خود به میدان خواهد آمد و تحوالت 
عظیم تری را رقم خواهد زد. در واقع از آن پس هر نسل تازه از کودکان ما نه بر 
دوش والدین و معلمان خود بلکه بر دوش نخبگان و ســرآمدان نسل قبل سوار 

خواهند شد.
نظام مدرسه ای ســنتی مهم ترین کارکردش این است که در بهترین حالت 
کودکان ما را بر دوش والدین و معلمان خود سوار می کند، در حالی که در دنیای 
یکپارچه ای که اکنون در مراحل آغازین آن هستیم، کودکان از طریق دستیابی 
به دنیای بی نهایت اطالعــات و ارتباطات، این فرصت را می یابند که بر دوش 
ســرآمدان و نخبگان نسل پیشین سوار شــنود و این یعنی ما در حوزه ظرفیت 

انسانی، وارد »فرآیند رشد به توان مجهول« یا رشد نمایی شده ایم.

*جمع بندی و نتیجه
پس با این فرآیند، دو تحول رخ می دهد: نخست اینکه مرحله ارتباط عمومی 
و آموزش عملی کودک عقب می آید و به ســال های نخستین کودکی می رسد 
یعنی همان سال هایی که کودک در مرحله انفجار سیناپسی است و هنوز هرس 
سیناپسی رخ نداده است و دیگر اینکه انحصار والدین و معلمان به عنوان منابع 
انحصاری کسب اطالعات و دانش برای کودک پایان می یابد و کودک عماًل به 

اقیانوسی از اطالعات متصل می شود.
در واقع بــا این تحوالت، کودکان ما از دو طرف به فضایی بینهایت متصل 
می شــوند؛ از طرف درون یعنی کاربست سیناپس های مغزی و از طرف بیرون 
یعنی دسترســی به اطالعات و ارتباطات. این به منزله آن است در دنیای آینده 
کودکان ما از همان کودکی غول می شوند و یک سروگردن از والدین خود بزرگتر 
می نمایند. دنیای آینده دنیای عجیبی خواهد بود. کودکی که تاکنون مجبور بود 
معنی یک کلمه یا اطالعات در مورد یک شــخصیت تاریخی یا سؤال در مورد 
تولد خودش را تنها از کانال پدر و مادرش یا معلمش کســب کند و در بسیاری 

موارد امکان چنین پرسشی نیز برای او وجود نداشت، اکنون با جست و جوی ساده 
چند کلمه می تواند به هزاران نوشــته و تصویر درباره هر کدام ا ز این پرسش ها 

دست یابد.
بنابراین اکنون کودک ما هر ســؤالی که دارد و درگیر هر مسئله ای می شود، 
با تایپ چند کلمه که حتی می تواند از طریق گفتاری نیز باشد به دنیای تازه ای 
راه می یابــد و بنابراین انحصــار والدین و معلم به عنــوان تک منبع data و 

information برای کودک به کلی فرو می ریزد.
در چنیــن دنیایی کودک تا پیش از زمان هرس سیناپســی به هزاران معلم 
)فعاالن حاضر در شبکه های اینترنتی( دسترسی پیدا می کند، افرادی که احتمااًل 
از پــدر و مادرش یا از معلم خودش، خیلی باســواد تر و آگاه تر هســتند. این ها 
بچه هایی هستند که اصاًل نمی توان تصور کرد که چه دنیایی از دل آنها بیرون 
خواهد آمد، دنیایی که ما ساخته ایم را ویران خواهند کرد و همه ی خطاهای چند 
هزار ســاله ی ما را از بین خواهند برد. یعنی آن 300 ســالی که در غرب زمان 
گذشــت تا بعد از قرون وسطی، نظام علمی زنده پدیدار شود علم زنده شود و از 
دل آن علم زنده، فناوری مدرن پدیدار شــود،  در دنیای آینده در چند دهه برای 

نظام آموزش رخ می دهد.
بنابراین همان گونه که در عصر صنعتی شدن ما با تولید انبوه کاالهای صنعتی 
و ماشــین ها و کارخانه ها روبه رو شدیم در دنیایی که آموزش سیناپسی می شود 
)یعنی آموزش از دوره انفجار سیناپســی شــروع می شــود( نیز ما با تولید انبوه 

غول های انسانی روبه رو می شویم. 
یعنی نســل های آینده به یکباره در طی دو سه نسل یعنی در عرض چند ده 
سال، راهی که بشریت در علم و فناوری در چند صد سال طی کرد طی خواهند 
کرد. ما متعلق به عصر »آموزش خطی« هستیم در حالی که نسل آینده متعلق 
به عصر »آموزش فضایی« است، و چنین نسلی به گمان دنیایی کاماًل متفاوت با 

آنچه ما می شناسیم خواهد ساخت.
بی گمان حاکمان آینده جهان، کودکان خواهند بود. ما بزرگساالن به زودی 
تاوان ســتم های تاریخی که به کودکان مان )و البته به خودمان( رواداشته ایم را 
خواهیم داد. دور نیســت روزگاری که »مرگ مدرسه« را به چشم ببینیم؛ و دور 
نیست روزگاری که هر نسل از والدین باید در کالس درس کودکان خود بنشیند 
و تلمذ کند. که اگر جز این باشد، جهان انسانی پیشرفته که شایسته مقام خلیفه  

الهی او باشد نخواهد داشت.

داستان آموزش به نقطه ای 
زودی  به  که  است  رسیده 
وارد طبیعت زندگی خواهد 
مزیتی  کودکان  به  و  شد 
می شود  موجب  که  می دهد 
قدرت آنان در دنیای آینده 

شدیداً باال برود

نظام مدرسه ای سنتی 
مهم ترین کارکردش این است 
که در بهترین حالت کودکان ما 
را بر دوش والدین و معلمان 
خود سوار می کند، در حالی 
که در دنیای یکپارچه ای که 
اکنون در مراحل آغازین آن 
هستیم، کودکان از طریق 
دستیابی به دنیای بی نهایت 
اطالعات و ارتباطات، این 
فرصت را می یابند که بر 
دوش سرآمدان و نخبگان 
نسل پیشین سوار شنود و 
این یعنی ما در حوزه ظرفیت 
انسانی، وارد »فرآیند رشد 
به توان مجهول« یا رشد 
نمایی شده ایم

در آموزش زنده، تمام فضای 
زیستی کودک می شود کالس و 
همه آنهایی که گرداگرد کودک 

هستند و با او ارتباط دارند حتی 
اگر ارتباط از طریق رسانه ها یا 
شبکه های مجازی باشد، معلم 

کودک می شوند و البته در این 
ارتباط کودک احساس نمی کند 

که فقط یادگیرنده یا فقط گیرنده 
است بلکه خودش را در یک 

ارتباط دو طرفه فعال درگیر 
می بیند و بدون آنکه بخواهد و 

به خودش فشار بیاورد، می آموزد 
آنچه را که نظام آموزشی 

می خواهد به زور بیاموزد. اما این 
آموزش بسیار کم استرس تر و 

کم هزینه تر و کارآمدتر و دقیق تر 
رخ خواهد داد

 ما متعلق به عصر »آموزش 
خطی« هستیم در حالی که 
نسل آینده متعلق به عصر 
»آموزش فضایی« است، و 
چنین نسلی به گمان دنیایی 
ما  آنچه  با  متفاوت  کامالً 

می شناسیم خواهد ساخت
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از کودکی با سواد رسانه ای
**محمد مهدی فتوره چی )پژوهشگر(

افزایش کنش گری در فضای مجازی، باعث می شود اعتماد بین افراد کاهش 
پیدا کند و زوج ها عالقه خود را رفته رفته نسبت به یکدیگر از دست بدهند. به 
طور میانگین در 10 درصد از طالق هایی که اتفاق می افتد؛ تلگرام، شبکه های 
اجتماعی و… نقش اصلی را ایفا می کنند. این مسئله ای است که در پرونده های 

دادگاه خانواده به عنوان دلیل از آن نام برده شده است.
با توجه به جهان فرهنگی که در ورای فضای مجازی در حال شــکل گیری 
است این سوال مطرح می شود، آیا این مسئله داخلی است یا جهانی؟ در مطالعه ای 
مشخص شد بیش از یک میلیارد صفحه هرزه نگاری فعال در دسترس کاربران 

وجود دارد.
مطالعه ای در آمریکا انجام شده که نشان می دهد فیلمی که دارای صحنه های 
جنسی بوده، بیش از 80 میلیارد بار دانلود شده است. نمایندگان پارلمان این کشور 
حدود 2۴ هزار تالش برای ورود به صفحات پورنوگرافی را ثبت کرده اند. عددی 
که نشان می دهد به طور میانگین روزانه بیش از 1۶0 مرتبه تالش صورت گرفته 
اســت تا افراد وارد این سایت ها شــوند. به همین واسطه، حدود ۷ هزار پرونده 
کیفری از کسانی که شــبکه، گروه یا وبسایت مستهجن دایر کرده اند، به ثبت 

رسیده و در حال پیگیری است.
این آمار نشان می دهد که همه کشورها تحت تأثیر مسائل مربوط به فضای 
مجازی هســتند و کشــور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. خصوصاً سابقه 
تاریخی ما نشان می دهد که همیشه تکنولوژی زودتر از فرهنگ وارد کشور ما 

شده و مسائلی را رقم زده است.
مشــکل اصلی ما تعارضاتی اســت کــه درگیر آن هســتیم و ایران جهان 
تضادهاست. همانطور که افراد شب ها که به دلیلی تاریکی ظاهرشان خیلی در 
معرض دید نیســت، میل بیشتری به انجام خالف دارند، گمنام بودن در فضای 
مجــازی نیز کاربران را به کنش هایی در دنیای مجازی تشــویق می کند که از 
انجام آن در دنیای واقعی ابا دارند. عالوه بر این افراد در این فضا می توانند تعامل 
غیرهمسطح برقرار کنند. مثاًل در گذشته افراد نمی توانستند با یک سلبریتی یا 
افراد مملکتی ارتباط برقرار کنند اما در حال حاضر دنیای مجازی این فرصت را 
در اختیارشــان قرار داده تا با هر فرد غیر همسطح و غیر همجنس خود ارتباط 

برقرار کنند.
مسئله دیگر قابلیت گسترده دسترسی به فضای مجازی است که بُعد زمان و 
مکان هم نمی شناسد. در دنیای مجازی ما با انبوهی از اطالعات و داده رو به رو 
هستیم. داده هایی که منجر به بی نظمی می شوند. هر کجا هم بی نظمی باشد، 

بی اخالقی ها شدت می گیرند و افزایش پیدا می کنند.
در دنیای مجازی ما با انبوهی از اطالعات و داده رو به رو هستیم. داده هایی 
که منجر به بی نظمی می شوند. هر کجا هم بی نظمی باشد، بی اخالقی ها شدت 

می گیرند و افزایش پیدا می کنند
اگر در گذشــته می گفتند تا 19 سالگی می توان روی تربیت بچه ها نظارت و 
روی آنها اعمال نفوذ کرد، اما االن سالهاست این عدد کاهش یافته است. بچه ها 
در سن و سال خیلی کمتر از این زندگی شأن را شکل می دهند و در آن مقطع 

نیاز به آموزش دارند.
در بحث آموزش نیاز داریم که حتی در دوران قبل از مهدکودک نیز، به نوعی 
به فرزندان مان ســواد رسانه ای بیاموزیم. آن هم در حد فهم و بضاعت فکری 

خودشان.

دنیای مجازی، دنباله زندگی واقعی
**حسینعلی افخمی )استاد ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی(

فضای مجازی دنباله زندگی روزمره است. در دنیای واقعی یکسری هنجارها 
داریم که ارزش های ما را شکل می دهند. اما دنیای مجازی، تحت تأثیر فرهنگ 

جهانی است که شاید ردپایی از ارزش های ما در آن به چشم نخورد.
 درســت اســت که ما از آموزش های اخالقی و فردی بهره برده ایم اما در 
فضــای واقعی فقدان ارتباطات گروهی داریم. این فقدان به فضای مجازی هم 
کشیده و همین خصیصه باعث شده در کار جمعی در مقایسه با سایر کشورها، 

انگشت نما باشیم.
قرار گرفتن در فضای مجازی بدون درک این فضا، مشکالتی را برای ما رقم 
زده است. در واقع ما در آغاز شناساندن فضای مجازی اشتباه کردیم. این فضا را 

با احداث کافی نت ها به جوانان و نوجوان خود شناساندیم.
آنها بدون اینکه چیزی از اینترنت بدانند وارد کافی نت ها شدند و بدون اینکه 

نظارتی روی شأن وجود داشته باشد، به صفحات مختلف سرکشی کردند.
زمانی که اینترنت وارد کشــورهای امریکا و اروپا شد، بچه های زیر 1۶ سال 
فقط در کتابخانه ها یا با امضای والدین اجازه داشــتند از این سرویس ها استفاده 
کنند. اگر ما نیز به این شکل با اینترنت مواجه می شدیم قطعاً با مشکالت کمتری 

رو به رو می شدیم.
رفتارهای اجتماعی ما با رفتار اجتماعی بسیاری از کشورها قابل مقایسه نیست. 

دیدگاه ما باید به فضای مجازی مثبت باشد، نه نگاه منفی و سیاه.
ساختن و روایت تصویر سیاه باعث می شود ما از پیشرفت در این فضا محروم 
شویم. فیلترینگ گاهی مانع از پیشرفت می شود. ما نباید فضای مجازی را جدای 
از جامعه ببینیم. چطور باید توقع داشــته باشیم، فضای مجازی در جامعه ای که 
دروغ برایش عادی است، سرمایه اجتماعی در آن کم اهمیت است و خشونت در 

برخی مواقع وجود دارد، سالم و سالمت باشد؟
رفتار گروهی و اجتماعی ما از مدرســه شــروع می شود. در کشورهای دیگر 
بچه ها از مهدکودک شش نفره می نشینند دور یک میز و راجع به مسائل مختلف 

نظر می دهند.
در حالی که مدارس ما پر از نیمکت های دو نفره پشــت هم اســت که هیچ 
تعاملی بین بچه ها برقرار نمی کند. بچه های ما 12 ســال به همین شکل درس 
می خوانند، بدون اینکه با هم تعامل داشته باشند و مسائل گروهی را یاد بگیرند. 

همین اتفاق در جامعه مجازی نیز بروز و ظهور پیدا می کند.
باید این واقعیت را بپذیریم که در برخی از کشورها حدود ۷0 درصد از اقتصاد 
درگیر فضای مجازی اســت. اقتصاد یا مبتنی بر اطالعات و تکنولوژی است یا 

منابع کار و منابع خام. ما جزو کشــورهایی هســتیم که برای اقتصاد به نیروی 
انسانی و نیروی خام وابسته هستیم. اگر بتوانیم از فضای مجازی برای شکوفایی 

اقتصادی استفاده کنیم، فرصت بسیار خوبی رقم خواهد خورد.
برای برطرف کردن این مشــکل باید به تعریف درستی از آن دست پیدا کرد 
و تعریف را ســاده و کوچک کرد. برای دسترسی به فضای مجازی، گروه سنی 

تعریف کنیم و دسترسی مخصوص به سن خودشان را بگذاریم.
باید توجه داشته باشیم که در این خصوص نباید صرفاً قانون بگذاریم، بلکه 
باید بر اجرای درست و اصولی آن نظارت کنیم. باید قشرهای آسیب پذیر را پیدا 

کرده و برای آن ها محتوای مفید در فضای مجازی تولید کنیم.

خودمان فضای مجازی را کنترل کنیم
**سیدمحمدرضا خوشرو )مدیرکل معاونت فرهنگی قوه قضائیه و 

کارشناس حوزه رسانه و جنگ نرم(
گاهی اوقات فضای مجازی در دعاوی مطرح شــده در دادگاه نقش تعیین 
کننده دارند. در اثر استفاده زیاد از فضای مجازی، کیفیت رابطه ها دستخوش تغییر 
می شود. همانطور که فضای مجازی می تواند باعث تقویت اخالق شود، گاهی 

اوقات بی توجه بودن به آن می تواند فجایع زیادی را رقم بزند.
چند ســال قبل دختری به نام ستایش به قتل رسید. فردی که او را به قتل 
رساند جوان 1۶ ساله ای بود که این دختر ۶ ساله را پس از تجاوز به قتل رسانده 

بود و سعی داشت جنازه اش را با استفاده از اسید، از بین ببرد.
نمی توان گفت یک جامعه بدون مشــکل داریم و یک فضای مجازی پر از 

مشکل. به هر حال فضای مجازی از جامعه واقعی تأثیر می گیرد.
زمانی که به این پرونده رســیدگی می کردند، متوجه شدند که او ده ها اکانت 
فعــال در فضای مجازی دارد و خودش را با چیزی غیر از واقعیت برای دیگران 
معرفی می کند.او در همین فضای مجازی با انواع مواد، نحوه قتل، انواع و اقسام 
برقراری رابطه آشــنا شده بود. او یک روز مجموعه ای از جنایت ها را روی دختر 
همسایه شــأن انجام می دهد. در واقع او تجربه چندین ماهه در زیست فضای 
مجازی را، طی چندین ساعت بی رحمانه در حق دختر همسایه شأن اجرا می کند.

نمی توان گفت یک جامعه بدون مشــکل داریم و یک فضای مجازی پر از 
مشکل. به هر حال فضای مجازی از جامعه واقعی تأثیر می گیرد.

برای مصون ماندن از این ماجرا نمی توان یک قانون همه گیر جهانی گذاشت 
چون فرهنگ کشورها با یکدیگر متفاوت است. مععموال رایج است که صاحبان 
منافع مقررات و اصول اخالقی را مشخص کنند. مانند فیسبوک و واتساب که در 

مواقع حساس معمواًل اصولی یا سخت گیری هایی را اعمال می کنند.
مانند تلگرام که بنا بر شرایط در کشور ما فیلتر شد. مسئوالن ما برای این کار 
دلیل داشــتند، چرا که در جریان یک اعتراض ساده مردم، برخی ها شروع کرده 
بودند به آموزش ساخت بمب دست ساز در تلگرام. همین مسئله مقدمات فیلتر 
را رقم زد.به غیر از مســئولین، مردم هم باید اصولی را رعایت کنند، اصولی که 
می توان نام آن را »خود کنترلی فردی« گذاشــت. برای اینکه فضای مجازی 
مناسبی داشته باشیم، بهتر اســت در جایی که می بینیم فردی شروع کرده به 
فحاشی او را از دایره دوستان حذف یا بالک کنیم. اگر یک نفر آغازگر یک شایعه 
بود، بهتر است او را از جمع دوستان خارج کنیم. اگر کسی مشکالت اخالقی دارد 
حتماً بالکش کنیم. این شیوه رفتار باعث می شود فضای مجازی بهتری داشته 
باشیم. همانطور که در دنیای واقعی اگر با این افراد رو به رو باشیم، حتماً از زندگی 

مان به نحوی حذف یا کم رنگش می کنیم.

»خودکنترلی« بهترین روش برای استفاده از فضای مجازی است
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سالم بر شما! بسیار خوشحالیم که در خدمت شما هستیم.
سالم علیکم. ان شاءاهلل که موفق باشید. خیلی خوشحالم که مرا انتخاب کردید 
و این عنوان رو که من شاید شایسته اش نباشم برای من گفتید و امیدوارم بتوانم 

نکاتی رو خدمتتون عرض بکنم که برای خوانندگان قابل قبول و مفید باشد.
*استاد، تا آنجایی که اطالع دارم شــما در سال ۱۳۲۶ در شیراز 
متولد شدید. دوست دارم به عنوان نخستین پرسش از شما بپرسم 
که از چه زمانی شما عالقه مند شدید به حوزه فرهنگ و ادب ایران 

زمین؟
عرض شود تا آنجا که یادمه، من در یک خانواده فرهنگی متولد شدم. یکی از 
افراد این خانواده فرهنگی، استاد سید ابوالقاسم انجوی شیرازی، پسرعمه پدر من 
بود و من شانسی که آوردم در دوران سربازی، این بود که زمانی که من باید می 
رفتم خدمت، تعداد سربازان از حد معمول بیشتر شد و اینها را گفتند می فرستیم 
به تهران و از همان 20 ســالگی آمدم به تهران. حاال سرگردان که چه بکنم چه 
نکنم، همینطور در خودم غرق بودم و تلفن زدم به پدرم. پدرم گفت که حاال بذار 
من یک کمی فکر بکنم ببینم چیکار میشه کرد. فردا با من تماس گرفت و گفت 
چرا نمیری نزد فخامت؟ حاال فخامت، جناب استاد انجوی شیرازی بود که تو خونه 
اسمش این بود. من رفتم به رادیو، اونجا ایشون رو دیدار کردم و وقتی گفتم من 
کی هستم، خیلی خوشحال شد و مرا در آغوش گرفت و گفت که پدرت همبازی 

من بود در کودکی.
بعد گفت: چیکار می کنی؟ گفتم: هیچی. گفت: برو بشین اتاق روبه رو و آثار و 
نامه هایی که میاد برای مرکز فرهنگ مردم، اینارو طبقه بندی بکن. آقای انجوی 
شبهای سه شنبه برای مردم حرف می زد راجع به ایران، راجع به حفظ و نگهداری 
میراث و تاریخ ایران؛ از تمام شهرها صحبت می کرد. چندی نگذشت که 3000 
همکار داوطلب از شهر و دیار خودشون برای ما مطلب می فرستادند. آن قدر مطلب 
زیاد بود که ما نمی دونستیم چیکار بکنیم. هنوز که هنوزه بسیاری از دست نوشته 

ها و مطالبی که در رادیو و تلویزیون وجود داره، آرشیو استاد انجویه.
*قبل از اینکه خدمت استاد انجوی برید، تحصیالت دانشگاهی را 

آغاز کرده بودید، یا بعدها این اتفاق افتاد؟
قباًل شروع کرده بودم در رشته زبان انگلیسی. خب، پیش از اینکه خدمت آقای 
انجوی برم، اصاًل نمی دونستم فرهنگ مردم چی هست! وقتی آقای انجوی دید 
به این صورته، به من گفت که شما تحصیالتتون رو ادامه بدید تا یه حدی و بعد 
هم بیایدهمینجا! زبان انگلیسی هم اگر باشه اشکال نداره، ما الزم داریم. بنابراین 
لیسانس گرفتم و در همان مرکز فرهنگ شروع کردم به کار. و حتی خیلی شبها 

تا پاسی از شب مشغول بودیم.
تا اونجا که اطالع دارم قبل از اینکه شما فعالیت خودتون رو در عرصه فرهنگ 
مردم در خدمت اســتاد انجوی آغاز کنین، آقای نصراهلل یگانه به عنوان یکی از 
دستیاران ایشان فعالیت خودشون رو آغاز کرده بودن و پس از ایشون آقای یگانه، 

آقای ظریفیان و آقای حسین پناهیان هم دستیار شادروان انجوی بودن.

*در رابطه با فعالیت های این دوســتان و خود شما و اینکه تقسیم 
کار در آن زمــان چگونه انجام می گرفت، اگه امکان داره توضیح 

بفرمایید.
ببینید، همانطور که عرض کردم، ما مطالب زیادی از مردم دریافت می کردیم 
و یک نفر و دو نفر واقعاً نمی تونست این کار رو انجام بده. چند ماه قبل از من، 
آقای پناهیان و ظریفیان اومدن اونجا و بعد از اونا من به گروه اضافه شدم. یک 
خاطره ای هم براتون بگم از آقای پناهیان که: من وقتی رفتم اونجا، آقای انجوی 
به پناهیان گفتند این مطالبی که انبار شده، بیار بگذار پهلوی آقای وکیلیان. ایشون 
آورد و به من گفت فقط بخون و باالی سر هر مطلب بنویس که موضوعش چیه، 
تا اینکه آشنا بشی با این مسائل. آقای پناهیان که این مطالب رو برده بود خونه، 
چند خروار بود. منم از روی مثاًل جوان مردی هیچی نمی گفتم به آقای انجوی. 
بعد باالخره گفت: آقا چرا شما چرا ُکند کار می کنی؟ گفتم آقا یه مشکلی هست. 
گفت چه مشکلی؟ گفتم: آقای پناهیان چند ساله این مطالب رو جمع کرده، حاال 
همه رو آورده ریخته سِر من. من باید درست بخونم و باالخره اشتباه هم نکنم. آقا 
انجوی خنده اش گرفت و بعد تقسیم کار شد و ما هم با قدرت کار رو ادامه دادیم.
*تقسیم کارتون به چه صورت بود؟ آیا به لحاظ موضوعی تقسیم 
کار صــورت می گرفت یا اینکه در هر موضوعی کار می کردید و 

مهم، طبقه بندی آنها بود؟
ببینید، آقای انجوی هر ســه شنبه شب که صحبت می کرد، می گفت: خب 
حاال دوستان این برنامه ای که اینها رو در شهر و بالد خودتون اگر هست برای 
ما بفرســتید؛ شبیه اینها هر چیزی هســت. مثاًل راجع به چشم زخم که ایشان 
مطالبی می گفت، از تمام شهرها برای ما مطلب می آمد. حاال این مطالب باهم 
تفاوت هایی داشتند که ما اونا رو دسته-بندی می کردیم. هرماه، هزاران مطلب از 

اقصی نقاط کشور برای آقای انجوی فرستاده می شد.
*یکی از موضوعاتی که در آن زمان در راستای فعالیت های مرکز 
فرهنگ مردم انجام شــد، در رابطه با آداب و رســوم ماه مبارک 
رمضان بود که فکر کنم در سال ۱۳۵۰ فراخوانی داده شد که مردم 
مناطق مختلف ایران مطالبی را در این رابطه بفرستند. در این باره 
توضیحاتی بفرمایید. این را از این جهت پرسیدم که شما خودتون 
ســال ها بعد کتابی را در همین زمینه تدوین کردید. می خواستم 
مقداری در رابطه با تنوع آداب و رســوم در ماه مبارک رمضان در 

مناطق مختلف صحبت بفرمایید.
بحث بســیار زیبایی است. آقای انجوی به ما گفتند که شما هم شروع کنید 
بــه کارکردن و تدوین این مطالب. من توی این موضوع ها، روی رمضان خیلی 
متمرکز شدم؛ چون آیین های شرعی و عرفی زیادی داشت که خیلی قابل توجه 
بود. من پرونده ماه مبارک رمضان رو در دست گرفتم و آیین هایی که در مورد این 
ماه مبارک رمضان بود، دسته بندی کردم. حاال من نمونه ای از این کار رو میگم 
که چی بود. االن و هر زمانی وقت روزه داری رو باید دقیقاً بدونیم که روزه باطل 
نشه. در اونموقع کسی نبوده، یا خرید رادیو برای همه امکان نداشته. بنابراین می 
گفتن: وقتی که غروب گنجشک ها جیک جیک می کنن و میرن به لونشون، این 
موقع افطاره. نوع دیگرش در یک فاصله ی چند متری مثاًل نگاه کردن به دیوار 
کاهگلی بود. اگر نزدیک غروب نگاه می کردید، این دیوار کاهگلی رو به سختی 
می تونستیم ببینیم. پس می گفتن موقع افطاره. سحر برعکس بود؛ دیگه تاریکی 
شب تموم می شد و اگه همون دیوار رو روشن می دیدن، می گفتن وقت سحره.

طبیعت کاماًل از هر رادیو و تلویزیونی در وقت شناسی دقیقتره. به شرط اینکه 
کاربلدهای آن زمان باشن و وقت رو تشخیص بدن.

*پس در واقع میشــه گفت که جرقه هــای اولیه کتابی که بعدها 
در دوران پــس از انقالب تحت عنوان رمضــان در فرهنگ مردم 
گردآوری و تألیف شد، در همان زمان در دهه۵۰ برای شما زده شد 
و این کتاب در واقع ثمره فعالیت های شما در مرکز فرهنگ مردم 

در همان دهه است. درسته؟
بله، کاماًل. چندین سال هم در ماه مبارک رمضان چند سال از من دعوت می 
کردند که در رادیو تلویزیون راجع به ماه مبارک رمضان و افطار و سحر صحبت 
بکنم. البته ما آمدیم آن کتاب را در شمارگان بسیار باالیی چاپ کردیم که در اختیار 

خیلی ها قرار گرفت.
بعدها وقتی می گفتن بیا و صحبت کن، می گفتم: این کتاب هست خودتون 

دیگه انجام بدید و برنامه بسازید.
*مرکز فرهنگ مردم در آن زمان به هر حال، شروع کرد به تدوین 
و تألیف کتاب های متنوعی در زمینه فرهنگ مردم ایران که برخی 
از آنها مثل همین بازی های نمایشی بود که در دو جلد به طبع رسید؛ 
کتاب جشن ها و آداب و معتقدات زمستان و نیز کتاب تمثیل و مثل. 
در رابطه با تدوین این کتاب ها توضیحاتی بفرمایید که این کتاب ها 
به چه صورتی تدوین شــدن؟ آیا محصول مشــترک نویسندگان 
مختلف بود و زیر نظر استاد انجوی شیرازی تدوین می شد یا اینکه 
در واقع تقسیم کاری صورت گرفته بود در تالیف و گردآوری این 

کتاب ها؟
در زمان آقای انجوی بیشــتر گردآوری بود. بعضی اوقات می رفتیم می گفتیم 
آقا این کتاب ها کی میاد؟ می گفتن عجله نکنید، کار عجله خراب میشــه. حاال 
اگر ما هم نتونستیم چاپ بکنیم، حداقل زمینه اش رو آماده بکنیم برای آیندگان. 
بهتر از اینه که کارها از بین برن. پس بیشتر ما اون موقع گردآوری می کردیم؛ اما 
گردآوری دقیق و بســیار روشن. و خب مثاًل مجموعه ی قصه های ایرانی آقای 
انجوی یکی از کارهای شگفت انگیزی بود که انجام شد. این کتاب ها بسیار قابل 
توجه بود. من در اینجا یک اشاره ای هم بکنم که یک دوست و پژوهشگر آلمانی 
داریم به نام پروفســور اولریش مارزولف. داستان تلخی هست آشنایی ایشان با 
آقای انجوی. آقای مارزولفـ  که ایران شناس بودـ  نامه هایی می نوشت که من 
می خواهم بیام استاد انجوی را ببینم. آقای انجوی گفت که این آقا بیان ببینیم 
چکار می خوان بکنن. قرار بود جلســه مالقاتی بگذاریم که متأسفانه اون جلسه 
همزمان شد با فوت استاد انجوی. چیز دیگه ای خدمتتون عرض کنم که برادران 
گریم که قصه شناس بودند روزی باهم قدم می زدند. بعد یکی به دیگری میگه 
: یادتــه مادربزرگمون برامون قصه می گفت؟ چه قصه های خوبی بود! اگر می 
تونستیم اینها رو گردآوری بکنیم و ماندگار بکنیم، جال میشه. از اون موقع قصه 
های برادران گریم چاپ شد و در ایران و جهان بحث قصه شناسی بسیار مهم و 

قابل توجه شد.
*یکی از کارهایی که توسط شما ویراسته شد، مشدی گلین خانم 

بود. بیشتر توضیح بدهید.
البته قبل از اینکه وارد برخی از جزئیات و زوایای این کتاب بشیم، بذارید اشاره 
ای بکنیم به پیشینه قصه پژوهی در جهان و به تبع اون در ایران؛ به این که تاریخ 
ادبیات رو، ادوارد براون پایه گذاری کرد در ایران و تاریخ فلسفه اسالمی رو به گونه 
ای میشه گفت، هانری ُکربن پیشگامش بود و همچنین قصه پژوهی که نسبش 

میرسه به افرادی مثل هانری ماسه و کریستن آندرسن. 
*با توجه به تحقیقات و تتبعاتی که انجام دادید در رابطه با تاریخ 
قصه پژوهی در ایران؛ تفاوت ریشه ای کارهای غربی  با کارهایی که 

بعدها انجام شد در چه زمینه هایی هست؟
ببینید، برادران گرین خیلی اتفاقی به این نتیجه رسیدن. در تمام دنیا، در ایران، 
آفریقا، آمریکا و … همه جا قصه وجود داره. یادتون میاد که صبحی قصه های 
ظهر جمعه می گفت خانم عاطفی هر شــب برای بچه ها قصه می گفت و…. 
یک مسئله دیگه هم براتون بگم خیلی جالبه : خانم توته پاشاـ  اهل تاجیکستانـ  
یکی از قصه گوهای بسیار خاصی بود که تصمیم گرفت بچه ها رو با قصه سرگرم 
بکنه؛ به این صورت که که بچه ها رو به گروه های خاص تقســیم کرد و برای 
هر گروه، قصه ای رو می گفت که براشون جذاب باشه. مثاًل برای بچه هایی که 

حکایت 
فرهنگ مردم
گفت وگو با سید احمد وکیلیان
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مدرسه می رفتن، یه داستان سخت تر می گفت و برای اونایی که به مدرسه نمی 
رفتن، راحت تر حرف می زد.

* یکــی از کتاب های با اهمیت در زمینه قصه های عامیانه ایرانی، 
یعنی کتاب قصه های مشدی گلین خانم. کتابی که توسط پروفسور 
الول ساتن گردآوری شد و شما به همراه پروفسور مارزولف و خانم 
آذر امیرحسینی در ویرایش اون نقش داشتین. چه شد که پروفسور 
ساتن با مشدی گلین خانم آشنا شد و روایت قصه های او رو شنید 

و بعدها اون رو تدوین و جمع-آوری کرد؟
تا اونجایی که من اطالع دارم، پرفسور الول ساتن به عنوان یکی از کارشناسان 
نفت به ایران آمد که مهندس نفت باشه و فالن. وقتی با فرهنگ ایران آشنا شد، 
خیلی قابل توجهش بود. اینو میگم که میدونست چه بکنه چه نکنه. ایشون با علی 
جواهرکالمـ  که یکی از متمولین قاجاری بودـ  آشنا میشه. علی جواهرکالم یک 
دایه داشت در منزلش که برای بچه هاش قصه می گفت. به هر حال الول ساتن 
از طریق علی جواهرکالم با مشدی گلین خانم آشنا میشه و وقتی که قصه های 
مشدی گلین خانم رو می شنوه، واقعاً شیفته میشه و میگه از این قصه ها بازم بلدی؟ 
میگه هزارها، و تا مدتی که الول ساتن در ایران بود مرتب می رفته و قصه ها رو یا 
با گرامافون ضبط می کرد و یا می-نوشت. بعدها این آثار به دست مارزولف میفته و 

اینها رو به این صورت قصه های مشدی گلین خانم به چاپ می رسونه.
*سوالی که اینجا می تونه مطرح بشه برای من و بسیاری از کسانی 
که میخوان اطالعات بیشــتری داشته باشند از شیوه روایی مشدی 
گلین خانم اینه که چقدر از قصه هایی که ایشــان تعریف می کرد، 
روایت برگرفته از قصه های عامیانه مردم ایران زمین بوده و چقدر 

زاده تخیل خود ایشان؟
این رو ما نمیتونیم تعیین بکنیم. این مشدی گلین خانم قصه های زیادی بلد 
بوده، به مجالس هم که می رفته، شــبیه اونارو می شنیده و به اون اّولیا چیزایی 
اضافه می شده. این به این صورت نیست که بگیم مشدی گلین خانم این قصه ها 

رو خودش ســاخته و پرداخته؛ باالخره مشدی گلین خانمم در یک جایی بوده در 
ایران و در دوره قاجار که قصه و قصه گویی واقعا تمام سطح ایران رو گرفته بود. 

کسی نمیاد بشینه و قصه ساخته و پرداخته بکند. باید شنیده باشه و بگه.
*علت اینکه این پرســش رو مطرح کردم این بود که بســیاری از 
قصه هایی که روایت شده از مشدی گلین خانم در این کتاب، به نظر 
نمی رسه که خیلی قدیمی باشه. البته بعضیاش مثل داستان کّره دریایی 
مشخصه که برگرفته از فرهنگ و اسطوره های قدیمی ایرانه و خیلی 
هاش می تونه منشاء ایرانی هم نداشته باشه. اما برخی از قصه ها مثال 
مثل درس اکونومی رنگ و بــوی دوره و زمانه خودش رو داره. قصه 
کوتاهیه، اما به نظر نمی رسه که مثالً مثل داستان کّره دریایی یا مثال 
مثل حاتم طایی باشه که مشخصاً اینها رو مشدی گلین خانم خودش 
نساخته، اینها رو به اصطالح از این و اون شنیده و روایت کرده. اما مثال 
داستان هایی مثل درس اکونومی و حتی برخی دیگر از داستان ها که به 
ظاهر قدیمی هستن مثل داستان حسن و خلیفه هارون الرشید به نظر 
می رسه که اینها میتونه تا اندازه ای محصول ذهن خالق خود مشدی 

گلین خانم باشه. شما نظرتون در این رابطه چیه؟
ببینید، ممکنه برخی از این قصه ها محصول ذهن مشدی گلین خانم باشه. 
قصه مثل یک نسیم یا شاید یک طوفانی حرکت میکنه در این جهان. این نیست 
که غیر از مشدی گلین خانم کسانی دیگه نبودن که این قصه ها را بلد نباشن در 
گذشته در زمان مشدی گلین خانم خانه ای نبوده که شب ها قصه برای بچه ها 
نمی گفتن. مشدی گلین خانم هم یکی از این قصه گوها بوده. ولی چون ساتن 
اومده این کارو تدوین کرده ماندگار شده. یادمه شب ها تا سن 10، 12 سالگی هر 
شب من و برادرام و خواهرام می رفتیم پیش مادربزرگ می نشستیم و می گفتیم : 
تا قصه نگی خوابمون نمی بره. در کنار مادربزرگ می خوابیدیم تا قصه بگه. اونم 
یک مشدی گلین خانم برای خودش توی خانواده خودش بوده اما مشدی گلین 
خانم، وقتی الول ساتن میاد اینها رو جمع آوری میکنه، بعد جهانی میشه. این مهم 

نیست که آیا قبل از مشدی گلین خانم این قصه ها بوده یا نه.
*من فکر می کنم نکته ای که در ذهن خیلی از خوانندگان ممکنه 
پیش بیاد اینه که وقتی ما به شباهت هایی میان برخی از قصه هایی 
که مثالً در همین کتاب مشــدی گلین خانم ما مالحظه می کنیم با 
کتاب هایی نظیر قصه های شادروان مهدی آذریزدی یا حتی صبحی 
مهتدی، آیا باید به این نتیجه برسیم که خیلی از اون قصه ها راوی 
اصلیشون مشدی گلین خانم بوده یا اینکه اینها قصه های عامیانه و 

عمومی بودن که در فرهنگ ایران زمین ریشه داشتن؟
قصه سّیاله. من امروز یک قصه می شنوم فردا همونو برای کسی دیگه میگم، 
کسی دیگه فردا برای کسی دیگه میگه و… شاید مقدار قصه د راین بین تغییر 

کنه.
*جناب استاد! به یاد نوشته ای از شما افتادم؛ یکی از مقاالت از شما 
که در واقع انتقاد کرده بودید به شــیوه گردآوری بسیاری از قصه 
پژوهان ایرانی از جمله شادروان صبحی مهتدی. شما در این مقاله 
گفته بودید که از همان ابتدا گردآورندگان ایرانی روشی ناصواب 
را برگزیدند و در ثبت و ضبط روایت های گوناگون قصه ها به زبان 
و گویش و شــخصیت راوی آن توجه نکردند. این روش سبب شد 
که از سوی مکاتب قصه شناسی جهان در صحت روایت های قصه-
های ایرانی تردید شود تا جایی که قصه های گردآوری شده توسط 
صبحی مهتدی مورد پذیرش این مکاتب قرار نگرفت؛ چون صبحی 
روایت های متعدد هر قصه را در هم می-آمیخت و به دلخواه خود 
روایت ها را با نثری ادبی ساخته و پرداخته و از رادیو پخش می کرد 
و سپس به چاپ می رساند. من فکر می کنم پایه اصلی نوشته شما 
بر این نکته استوار بوده که تا زمانی که امثال پروفسور مارزولف و 

شادروان انجوی شیرازی شــیوه جدید و مدرن و دقیق گردآوری 
قصه های ایرانی رو پایه گذاری کنند، پایه قصه پژوهی ایران چندان 

محکم نبود، درسته؟ در این رابطه و موارد دیگه توضیح بفرمایید.
البته من این توضیح رو بدم که صبحی و دیگران واقعا کارشون بسیار مهم بوده 
است و به اون صورت نمیخوام این مسئله رو نقد بکنم. شاید در اون زمان اینطور 
بوده که هر کسی با گویش و زبان خودش می آمد و قصه ای رو میگفت و دخل و 
تصرفاتی هم می کرد. اگر شنوندگان جذب نمی شدند هیچ اشکالی نداشت؛ چون 

قصه مثل یک گردباد همینطور داره میره.
*جناب اســتاد! همچنان که در این گفت وگو اشــاره شد، برخی 
از قصه های ایرانی به وســیله مردم مناطق مختلف به صورت های 
گوناگون و متفاوت از هم روایت شده. به نظر شما با توجه به پژوهش 
های گســترده ای که در رابطه با قصه های مختلف مناطق مختلف 
انجام دادید، کدام یک از قصه ها مشمول این نکته می شه؟ یعنی می 
تونیم بگیم که خیلی شایع تر شده میان مردم و در واقع به صورت 

های خیلی متنوع تری توسط مردم مناطق مختلف روایت شده؟
ببینید، قصه ای مثل سنگ صبور قصه بسیار زیبایی است، ولی نه برای اینکه 
کوتاه هست و بیشتر در ذهن میمونه. شاید به این دلیل که شعر گونه هست. این 

گونه از قصه ها که متل بهش میگن، بیشتر ماندگار میشه.
*عناوین دیگه ای هم سراغ دارین؟

بله، خاله سوسکه، بز زنگوله پا، گنجشک اشی مشی و ….
*به متل ها اشاره کردید. حاال این سوال پیش میاد که چه تفاوت 
ریشه ای میان قصه های عامیانه ای که بیشتر مبتنی بر نثر هست با 

متل ها وجود داره؟
یکی همینه که گفتید به صورت نثر و همه قصه ها به صورت نثره تقریبا، ولی 

متل ها همه آهنگین و شعرگونه هستن و کوتاه، در ذهن بیشتر ماندگار میشن.
*یکی از فعالیت های مهم و موثر شما در دوران پس از انقالب غیر 
از تالیف کتاب های متنوعی که انجام دادید، انتشار فصلنامه فرهنگ 
مردم بود که بدون تردید تاثیر بسیار زیادی داشت در میان اهالی 
ادب و فرهنگ و هنر و تا اونجایی که اطالع دارم، آخرین شماره ای 
که تاکنون از این مجله به چاپ رسیده شماره ۵۳ و ۵۴ هست که 
در واقع در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ منتشر شد و ویژه اصفهان هم بود. 

توضیح بفرمایید که چه شد که به فکر انتشار این مجله افتادید؟
عرض شود خدمتتون، بخش مهم یعنی بیشترین کاری را که در این مسئله 
انجام شده همسر بنده انجام دادن و اگر ایشون نبودن، شاید ما اصاًل هیچ گونه به 

این مسائل دسترسی پیدا نمی کردیم.
*خانم زهره زنگنهـ  همسر شماـ  که در واقع مدیر داخلی مجله هم 
هستند و زیر نظر ایشون مجله منتشر میشه. با توجه به سابقه گسترده 
ای که در زمینه مطالعه و پژوهش درباره وجوه مختلف فرهنگ مردم 
دارین، به نظر شما چه زمینه یا زمینه هایی هنوز جای کار بیشتری 

داره و در واقع کمبودهایی حس میشه در این زمینه؟
من فکر می کنم خیلی چیزها هست که هنوز ما انجام ندادیم. برای نمونه قصه 
به روایت تاریخ هست که از زمان انوشیروان تاکنون را شامل میشه. من دارم انجام 
می دم با همسرم و کار دیگه که بعد از این قراره انجام بدم، راجع به عاشورا هست. 
ما هنوز آیین های عاشورا رو به این صورت نتوانسته ایم به شکل یک کتاب یا چند 
کتاب انجام بدیم. اگر خداوند توفیق بده، کتاب کاملی در مورد آیین های عاشورا در 

تمام سرزمین ایران منتشر خواهم کرد.
*خیلی از آثاری که شما تألیف کردین، با همکاری فرهنگ پژوهان 
و در واقع پژوهشگران دیگر بوده مثل آقای جعفری قنواتی. انعکاس 
این همکاری رو ما به عنوان مثال در کتاب مثنوی و مردم مالحظه 
می کنیم و همچنین در کتاب افسانه های مردم ایران که با همکاری 

آقای شــین تاکه ها را تألیف شــد. در رابطه با این پژوهشگران و 
احتماالً پژوهشــگران دیگری که در این ســال ها با شما همکاری 
داشتند و به نظر شما سویه های جدیدی رو به فرهنگ مردم ایران 

زمین عرضه کردن، نکاتی رو بیان بفرمایید.
یکسری کتاب ها در حوزه فرهنگ مردم هست که با دوستان و کسانی که در 
این حوزه کار می کنند همکاری داریم. یکی از مهمترین آنها جناب آقای جعفری 
قنواتی است که جاشون اینجا خیلی خالیه. ایشان یکی از قصه پژوهانی هستند 
که در دایره المعارف بزرگ اســالمی یک بخش مهمی زیر نظر ایشان هست و 
آقای شــین تاکه ها هم که یک پژوهشگر ژاپنی است چند سال پیش به ایران 
آمد و ما با او آشنا شدیم و همون قصه های به روایت امروز و دیروز و یکی دو تا 
کارهای دیگه انجام دادیم که االن به چاپ چهارم و پنجم رسیده و کتاب بسیار 

قابل توجهی است.
و همچنین پروفسور مارزولف که شما با ایشون هم همکاری داشتید.

بله همکاری داشتیم. ایشان بهترین دوست من و دوست خانوادگی ما هستند. 
هر سال از حدود 10، 1۵ سال پیش، میان ایران و ما خدمتشون هستیم.

*در مجمــوع از میان قصه های مختلفی کــه به صورت مکتوب 
امروزه در دسترس ما هست، به نظر شما به لحاظ در واقع ساختار 
قصه نویسی و داســتانی و قصه پردازی، آثار منظوم ما حائز اهمیت 
بیشتری است یا آثاری که به صورت منثور، امروزه در دسترس ما 

هست؟
ببینید، شعر خاصیتی داره که با روح انسان سازگاره؛ مثاًل دیوان حافظ رو بردارن 
به نثر برگردان کنن، چندان جالب نمیشه. من فکر می کنم قصه با شعر بهتر میشه.
*بنابراین شــما معتقدید که داســتان های منظوم ما حائز اهمیت 
بیشتری هستند؟ مثالً داستانهای نظامی گنجوی یا شاهنامه فردوسی؟

مثنوی و نظامی گنجوی تا زمانی که دنیا هست، این دو هستند، اما یک کتاب 
قصه رو ممکنه 10 سال مردم بخونن و بعد از اون دیگه کاماًل محو بشه.

پرفسور الول ساتن به عنوان 
یکی از کارشناسان نفت به 
ایران آمد که مهندس نفت 

باشه و فالن. وقتی با فرهنگ 
ایران آشنا شد، خیلی قابل 
توجهش بود. اینو میگم که 

میدونست چه بکنه چه نکنه. 
ایشون با علی جواهرکالمـ  که 
یکی از متمولین قاجاری بودـ  
آشنا میشه. علی جواهرکالم 

یک دایه داشت در منزلش که 
برای بچه هاش قصه می گفت. 
به هر حال الول ساتن از طریق 
علی جواهرکالم با مشدی گلین 

خانم آشنا میشه و وقتی که 
قصه های مشدی گلین خانم رو 
می شنوه، واقعاً شیفته میشه 

و میگه از این قصه ها بازم 
بلدی؟ میگه هزارها، و تا مدتی 

که الول ساتن در ایران بود 
مرتب می رفته و قصه ها رو یا 

با گرامافون ضبط می کرد و یا 
می نوشت.

یکسری کتاب ها در حوزه 
فرهنگ مردم هست که با 
دوستان و کسانی که در این 
حوزه کار می کنند همکاری 
داریم. یکی از مهمترین آنها 
جناب آقای جعفری قنواتی 
است که جاشون اینجا خیلی 
خالیه. ایشان یکی از قصه 
پژوهانی هستند که در دایره 
المعارف بزرگ اسالمی یک 
بخش مهمی زیر نظر ایشان 
هست و آقای شین تاکه ها 
هم که یک پژوهشگر ژاپنی 
است چند سال پیش به ایران 
آمد و ما با او آشنا شدیم و 
همون قصه های به روایت 
امروز و دیروز و یکی دو تا 
کارهای دیگه انجام دادیم که 
االن به چاپ چهارم و پنجم 
رسیده و کتاب بسیار قابل 
توجهی است




