
0 شماره چهاردهم 0 1
پذرییفرهنگ           فصل نامه مطالعات میان رشته ای فرهنگ پذیری - سال دوم - شماره چهاردهم - تابستان 1398؛ شماره مسلسل14

عاشورا 
در نگاه آیت اهلل طالقانی

کوه خواری در
 قدیمی ترین رشته کوه دنیا

زندگی مرگ
 در ایران



0 0 شماره چهاردهم شماره چهاردهم02 03

فرهنگ           پذریی
فصل نامه مطالعات میان رشته ای فرهنگ پذیری 

سال دوم – شماره چهاردهم – تابستان  1398

 شماره مسلسل 14

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:

اشرف کریمی راهجردی

زیر نظر شورای نویسندگان

دبیر تحریریه:

 مهرداد ابراهیمیان

بخش هنری :

سید مصطفی حسینی 

سارا شیرازی

اشتراک

farhang@ejournalism.ir

اختصاصی حوزه علوم انسانی
نیاموزیم؛ 

ــد  ــا خواه ــه م ــه ب ــه درس تجرب ــی ب زندگ
فهمانــد

و  اجتماعــی  توانایــی  زندگــی،  مهارت هــای  آمــوزش 
روحــی فــرد را افزایــش می دهــد و باعــث می شــود تــا 
ــکالت  ــا مش ــر ب ــر و موثرت ــوی بهت ــه نح ــد ب ــرد بتوان ف
قــدر  هــر  شــود.  مواجــه  زندگــی  دشــواری های  و 
بهتــر  او  باشــد،  باالتــر  فــردی  زندگــی  مهارت هــای 
ــد و  ــظ کن ــود را حف ــار خ ــالمت روان و رفت ــد س می توان
ــده را  ــکالت پیش آم ــد مش ــی و کارآم ــیوه ای منطق ــه ش ب

برطــرف کنــد.
مهارت هــای زندگــی قــدرت ســازگاری افــراد را بــاال 
و  اجتماعــی  مســئولیت های  می توانــد  شــخص  می بــرد، 
توانمندی هایــش  و  بپذیــرد  بهتــر  شــخصی زندگــی را 
را بــروز دهــد و از آســیب های ناشــی از ناتوانــی در 
ــی  ــت جهان ــازمان بهداش ــد. س ــان بمان ــکالت درام ــل مش ح
کــه  اســت  کــرده  معرفــی  را  ده گانــه ای  مهارت هــای 
ــی  ــتن زندگ ــرای داش هرکــس بایــد ایــن توانایی هــا را ب

فــردی و اجتماعــی موفــق کســب کنــد:
1-  خودآگاهی و خودشناسی

2-ارتباط موثر
3- کنترل استرس

4- کنترل خشم
5- حل مساله

6- حل تعارض
7- تفکر نقاد

8- تفکر خالق
9-جراتمندی

10-افزایش اعتماد به نفس
ــی آن  ــارت  اول کــه ســازمان بهداشــت جهان ــر اســاس مه ب
ــت.  ــاز اس ــل پی ــی مث ــت . خودآگاه ــرده اس ــی ک را معرف
الیــه هــای بســیار زیــادی دارد و هــر چــه بیشــتر پوســت 
بیشــتر  بزنــی زیــر گریــه  اینکــه  احتمــال  می گیــری 

اســت. 
درک  خودآگاهــی  الیــه  اولیــن  کــه  بگویــم  بگــذار 
ــه  ــت ک ــی اس ــت:االن موقعیت ــرد اس ــات ف ــاده احساس س
در آن احســاس خوشــحالی مــی کنــم؛ فــالن چیــز باعــث 
ــا بهمــان چیــز بــه مــن امیــد  می شــود غصــه ام بگیــرد. ی

می دهــد.
متاســفانه بســیاری از افــراد در همیــن ابتدایــی تریــن 
ســطح خــود آگاهــی هــم در مــی ماننــد. مــی دانــم چــون مــن 

ــن آدم هــا هســتم... هــم یکــی از همی

کامبیز نوروزی یادداشت

باز آمد بوی ماه مدرسه
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مصاحبه با دکتر حبیب اهلل معظمی
مدرس دانشگاه و فعال محیط زیست  

گزارش رسیده که پدیده زشت کوهخواری اما به شکلی دیگر به شهرستان 
مالیر در غرب کشور و در استان همدان رسیده که اعتراض های مردمی هم در 
پی داشته است. در این رابطه کمیپن نجات کوه های مالیر  راه افتاده و تالش 
مردمی  برای حفظ طبیعت زیبای مالیر، شهر کریمخان زند شکل گرفته است. 
صد ها تن از مردم مالیر،  با راه اندازی کمپینی خواستار جلوگیری از نابودی و 

تخریب کوه گرمه  این شهرستان تاریخی شدند.
 ماجرا از این قرار است که ؛ کارخانجات ماسه وآسفالت وانفجاراتی که درکوه 
گرمه مالیر انجام می شود، سطح وسیعی از این کوه را تخریب کرده و در صورت 
تداوم تخریب، بعید نیست در آینده این کوه زیبا در مالیر ناپدید شود. این کمپین 
به همت جمعی از دوستداران طبیعت زیبای مالیر جهت حمایت از عدم تخریب 

کوه گرمه مالیر تشکیل شده است و در حال گسترش است.
مالیر ، شــهر کریمخان زند، شهری تاریخی است که عالوه بر طبیعت زیبا 
بــا گونه های متنوع جانــوری و گیاهی دارای آثار تاریخــی متعددی از دوران 

هخامنشیان است.
در متن کمپین نجات کوه های مالیر چنین آمده است : کوهی که میلیونها 
ســال سرسبز و زیبا و استوار وســرافراز  دامان پرمهرش زندگی بخش گیاهان 
وجانوران وانسانها بود بواســطه ایجاد چند کارخانه تولید شن وماسه وآسفالت 

درحال ازبین رفتن است.
 پوشش گیاهی در بخشهای عظیمی از کوه گرمه مالیر نابود شده و سروصدای 
انفجار و ماشــین االت صنعتی حیوانات وپرندگان را از این زیستگاه فراری داده 
است و صدای کپک وسینه سرخ ودم جنبانک جای خود رابه صدای گوشخراش 
دستگاههای سنگ شــکن داده است.شکل کوه به گونه ای  وحشتناک تغییر 
کــرده وایجاد پرتگاههای فراوان ورزش کوه نــوردی را دراین منطقه به خطر 

انداخته است،
 تشکیل این کمپین یک حرکت مردمی است برای جلوگیری از مرگ بیشتر 

کوه گرمه زیبا وبرگشت حیات وزندگی به کوه....
این کمپین همچنین از رییس قوه قضاییه استمداد طلبیده و خواستار دخالت 

این قوه در جلوگیری از تخریب محیط زیست طبیعی زیبای مالیر شده است.
در همیــن رابطه با آقای دکتر حبیب اهلل معظمی مدرس دانشــگاه و عضو 
کمپین انجمن خبرنگاران محیط زیست گفت و گویی را ترتیب داده ایم که به 

شرح زیر از نظر شما می گذرد. 
*جایگاه تمدن در زاگرس 

رشــته کوه زاگرس تاریخی ترین و متمدنانه ترین رشــته کوه جهان است. 
متمدنانه ترین که توصیف می کنم به دلیل اینکه درطول تاریخ بیش از هر رشته 
کوه دیگری در جهان تمدن های گوناگون در درون این رشــته کوه و کنار آن 
شکل گرفته و اخیرا هم گزارشی منتشر شده  بود در مورد انسان نئاندرتال که در 
غاری در ناحیه غربی زاگرس در اربیل کردستان که در عمر تمدنی زاگرس را به 
دهه ها ســال قبل می رسونه. در هر صورت زاگرس ویژگی های دیگر هم دارد 

که به دلیل آب و هوای معتدل و نیمه سردی بر آن حاکم است و به همین دلیل 
هم شــاید جای پای انسان های نخستین  در این منطقه بیشتر از فالت ایران 
بوده حداقل در ابتدا مهمترین کوه ایران اســت و به همین دلیل و ویژگی آب و 
هوایی خاص آن گونه های گیاهی و جانوری خاصی به آن در واقع وجود داشته 
و دارد. بخواهم مثال بزنم به باور برخی از کارشناســان می شه گفت که درخت 
زیتون ریشــه اولیه اش در زاگرس بوده نــه مدیترانه در هر صورت زیان هایی 
که به طبیعت وارد می شــود چه در ایران و چه در جهان چه در مناطق جنگلی 
و چه در زاگرس ســابقه تاریخی دارد انسان به هر حال در طبیعت زندگی کرده 
و می خواسته از طبیعت استفاده کند . بنابراین این استفاده اش با تخریب هایی 
همــراه بوده. منتها این تخریب هایی که در طول تاریخ صورت گرفته تخریب 
های محدود و فردی بوده یا در اجتماعات کوچک انسانی بوده تا اینکه در واقع 
دوره صنعتی فرا رســید و انسان ها به طرز وحشتناکی و گسترده ای طبیعت را 
تخریب کردند که البته در واقع پیشینه صنعت گرایی در غرب خیلی قوی تر و 
جلوتر از مااســت ولی مبارزه آنها هم با این روند تخریبی هم خیلی عمیق تر و 
جلوتر از ما بوده به هر حال اونها مسلط هستند ولی به هر حال مصارف صنعتی 
و سوداگری و جمعیت زیاد طی دو سه دهه اخیر که در ایران شکل گرفته باعث 
شــده که پدیده کوه خواری شــکل بگیرد که زاگرس هم از این قاعده منفی 

مستثنی نبوده.
در هر حال پدیده کوه خواری که در واقع محور این مصاحبه است عمدتا ناشی 
از نوعی از ســوداگری و مصارف صنعتی سوء است که چه در زاگرس و جاهای 
دیگر کشور هم رخ داده منتهی در زاگرس نمودش بیشتر است چرا که این رشته 
کوه طولی به اندازه دو هزار کیلومتر دارد یعنی رشته کوه زاگرس فالت آناتولی را 
به خلیج فارس وصل می کند و یک دیوار طبیعی است که در واقع می شود گفت 
که تمدن فالت مرکزی ایران که در شرق زاگرس هست از تمدن غربی زاگرس 
که مربوط به ایران بوده و یا در کشــورهای قدیمی دیگری مثل تمدن بابلی ها 
جدا می کند. این در واقع وسعت زاگرس، وسعت تخریب آن را بیشتر کرده حاال 
چه در شهرستان مالیر و چه در بروجرد و استان لرستان واستان همدان و چه در 
نواحی دیگری که ما در موردشان کم و بیش می شنویم. اون چیزی که من الزمه 
اینجا بگویم این است که در جامعه ما نسبت به پدیده کوه خواری حساسیت وجود 
ندارد و پدیده کوه خواری و لطمه عمیق و دفورمه کردن و تغییر دادن شکل کوه 
ها در جامعه مــا عمق این فاجعه و لطمه ای که دارند به طبیعت وارد می کنند 

درک نشده است. 
*فاجعه  کوه خواری

پدیده کــوه خواری یک ویژگی مغفول دیگری هم که دارد این اســت که 
متفاوت با پدیده جنگل خواری و یا پدیده تبدیل غیر قانونی و تغییر کاربری زمین 
های کشــاورزی به مسکونی و ویالسازی است این دو پدیده کامال با یکدیگر 
تفاوت دارند. گرچه پدیده های تغییر کاربری زمین ها به ویالسازی و کشاورزی و 
جنگل خواری زیان بار است ولی با یکسری تمهیدات و در طول زمان قابل احیاء 
است . آن چیزی که ویژگی مطلوبی است نسبت به پدیده کوه خواری عالوه بر 
عدم درک آن قضیه درک این پدیده منفی یعنی منفی ندانستن آن هنوز درک 
نشده در جامعه ما این است که پدیده کوه خواری قابل جبران نیست. کوه وقتی 

کوه خواری در قدیمی ترین 
رشته کوه دنیا
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تغییر شــکل پیدا می کند وقتی سنگ هاش در واقع بیرون کشیده می شود و وقتی انفجارهای 
دینامیتی اونجا صورت می گیرد ماســه برداری و خاکبرداری می شود یعنی جاده هایی ساخته 

می شود. این کوه قابل بازگشت و قابل احیاء نیست. 
زمین کشــاورزی اگر ساختمانی ساخته شود می توانند باز ساختمان را تخریب کنند و بعد از 
مدتی در اونجا زمین زراعی برقرار شود . جنگل ها بعد از مدتی جنگل شوند به هر حال کوه ها 
قابل بازگشت نیستند شما چطور می خواهید آن کوه را میخواهید به اون وضعیت سابقش برگرانید 
یعنی چطور مصالح طبیعی خدادادی که کوه ها را شکل داده اند دوباره قابل احیاء است بنابراین 
ما برای اون احیای کوه یا در واقع جبران این کوه خواری ها ما نمی توانیم زمانی را بگوییم چون 

اصال مثل پدیده های دیگری که گفتم نیست. شاید هیچ زمانی چون اصال قابل احیا نیست.
راه حلی که من به نظرم می رسد عمدتا تکیه بر نیروهای محلی یعنی ما جهانی بیندیشیم 
یعنی ما بدانیم که پدیده محیط زیست چقدر اهمیت دارد در دنیا االن با اینکه محیط زیست شان 
به مراتب از ما بیشتر مورد مراقبت قرار می گیرد و به این مسئله واقف شدند و اهمیت دارد و به 
این پدیده محیط زیست ما نگاه جهانی داشته باشیم و جهان دارد به این مسئله توجه می کند 
ولی ما بیاییم محلی عمل کنیم . بنابراین باید به نیروهای محلی تکیه کرد برای مبارزه با کوه 
خواری و راهش هم این اســت که عالقه مندان محیط زیست و گروه های مدنی و مسئوالن 
محلی شــامل این نیروهای محلی شوند . یعنی گروه های محلی شامل عالقمندان و محیط 
زیست  را جوان هایی که در شبکه های اجتماعی هشدار می دهند در مورد کوه خواری نیست 
بلکه مسئوالن هم هستند یعنی من اینجا تاکید می کنم که گروه های مدنی و جوان هایی که 
عالقمندند و یا غیرجوان هایی که عالقمند هستند یا در شبکه های اجتماعی فعال هستند حتما 
با مســئوالن محلی ارتباط گرم و صمیمانه ای داشته باشند و خود را جدا از آنها ندانند، ممکن 
است به دالیل مختلف آگاهی نداشته باشند از این پدیده ها بنابراین باید با آنها با ارتباط صمیمی 
که داشــته باشند می توانند روشــنگری کنند و آنها را مجاب کنند و آنها را وارد صف خودشان 
کنند. ایــن راه می تواند در واقع کمک کند به آنها که در مقابل پدیده کوه خواری قرار بگیرند 
و روشــنگری های عمومی را دامن بزنند. هشدارهایی که می دهند در شهرستان مالیر و یا در 
شهرســتان مجاورش مثل بروجرد یا دیگر شهرها وجود داشته بنابراین روشنگری ها و آگاهی 
دادن هم به مسئوالن محلی عالوه بر ارتباط گرم و صمیمی که با آنها داشته باشند هم اینکه در 
واقع به عموم است که عموم در واقع  را آماده کنند و افکار عمومی را در برابر اینها که حداقل به 
لحاظ ذهنی ، ذهن آماده ای داشته باشند که در برابر اینها بایستند، ما از این طریق می توانیم گام 
هایی را برداریم البته با حوصله و درایت و بردباری یعنی یک کاری نیست که فرضا شش ماه یا 
چند ماه برایش متصور بود که قابل به تحقق است ولی به هر حال امید بخش است چون زمینه 
هایش فراهم است و حساسیت ها بروز پیدا کرده ، نهال های خوشفکری در مورد عالقمندی 

نسبت به محیط زیست شکل گرفته در شهرهای کوچک و بزرگ که اینها در واقع امید بخش 
هســتند و می تواند یک آینده روشنی را در واقع برای حفظ محیط زیست ما برای اینکه نسل 

های آیندمون بتوانند در محیطی سرشار از آرامش و سالمت درواقع زندگی کنند . 
*کمپین های کوهخواری در مالیر

دو کمپین در این حوزه فعالیت دارند که یکی در ســطح محلی است،کمپین محلی شامل 
جوانان فعال در شــبکه های اجتماعی و عالقمندان محیط زیست در شهرستان مالیر است 
که در خصوص تغییرات و وقایعی که آنجا رخ می دهد گزارش هایی را به صورت مرتب ارائه 

می دهند
 در واقع خود آنها مبدا اطالع رسانی در مورد این پدیده منفی بوده اند و تا به حال هم تالش 
های زیادی در خصوص این موضوع داشــته اند در عین اینکه نظارت کلی بر این موضوع از 
نزدیک دارند. در ابتدای امر با حساسیت هایی که این گروه  داشتند باعث انتشار و علنی شدن 

این موضوع شده اند. 
کمپین دیگری هم که بنده با آنها در ارتباط هستم انجمنی تحت عنوان خبرنگاران محیط 
زیست است که تعدادی از فعاالن عرصه رسانه ای که بعضا تعدادی از آنها مشغول کار هستند 
و تعدادی هم بازنشســته و عالقمند به فعالیت در حوزه محیط زیست ملی حضور دارند. و در 
بین این افراد هم دوستانی هستند که مسائل محیط زیستی غرب کشور و شهرستان مالیر را 

دنبال می کنند.
 به طور کلی می توان گفت که انجمن خبرنگاران محیط زیســت یک انجمن دغدغه مند 
در حوزه محیط زیســت ملی است و تالش های خوبی هم در خصوص این موضوع  صورت 
گرفته است. همچنین این گروه از ظرفیت باال و توانمندی بسیار و ابزار مهی که در اختیار دارند 
همان خبرنگار بودن افراد و ارتباط شان با رسانه های برای انعکاس مسائل مربوط به محیط 

زیست  برخوردار است. 
و سخن انتها سردبیر :

پدیده بی توجهی به میراث ملی و تاریخی ما به بیماری فراگیری تبدیل شده که یک اپیدمی 
خاموش را تداعی میکند آنقدر در این زمینه بی توجه و یا کم توجه هستیم که یادمان رفته آنچه 
از مهر طبیعت داریم ناشی از امانت داری نیاکان ما است مسئولیتی سنگین و بسیار مهم که 
باید مانند نیاکان خود به خوبی و با مسئولیت پذیری هر چه بیشتر برای اسالف خود به یادگار 
بگذاریم براستی چه فرد یا افرادی تمایل دارند که آیندگانشان به جهت مسوولیت ناپذیری و 

حتی تخریب میراث ملی آنها را محاکمه کنند.
خیانت در امانت نزد چه کسی مرسوم و عادت شده است و به نمایندگی از آیندگان به کدام 

امید بیاویزیم قبای ژنده  امید خود را .......
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هنگامی که دولتمردان به عرصه 
سیاست ورود می کنند حجم 
دارایی های آنها کامالً شفاف 
است و در هنگام خروج هم 
حجم دارایی ها کامالً شفاف 
است در موارد دیگر هم 
همینطور به عنوان مثال رأی 
سیاسی باید مشخص باشد. در 
حالی که همین مسأله که در 
کشورهای دیگر براحتی حل 
می شوند در کشور ما به معضلی 
بزرگ تبدیل می شود. مسأله 
شفاف سازی رأی ها یا همین 
بحث استادیوم رفتن زنان به 
مرور زمان خورده و شفاف سازی 
نمی شوند. این در حالی است که 
مراجع مختلف، نظرات گوناگون 
می دهند و بحث های متفاوتی 
را مطرح می کنند، اما در نهایت 
تصمیم گیری قطعی صورت 
نمی گیرد

 مسائل اجتماعی همواره جزء جدایی ناپذیر جوامع بشری است اما چه می شود 
که یک مســأله اجتماعی با تغییر رویکرد از شکلی به شکل دیگر درآمده و به 
بحران اجتماعی تبدیل می شــود. هرچند جامعه شناسان معتقدند بین مسائل 
اجتماعی و بحران اجتماعی تفاوت هایی اساســی باید قائل شــد. اما به دالیل 

مختلفی مرز این دو پدیده اجتماعی در کشور به درستی تفکیک نمی شود. 
جامعه شناســان بر این باورند که با درک و شناخت نیازهای جامعه در ابعاد 
مختلف و تصمیم گیری، کنترل و هدایت بموقع این دســت مسائل می توان از 
گسترش و حاد شدن مسائل اجتماعی به سمت بحرانی شدن جلوگیری کرد. البته 
برخی دیگر از جامعه شناسان نیز معتقدند برخی از مسائل اجتماعی در قالب های 
صنفی، رفاهی، معیشتی و... بوده و به هیچ وجه نمی توان از منظر سیاسی به آن 
نگاه کرد لذا هرچند منتقدان اظهار می دارند بحران های اجتماعی حاصل عملکرد 
یک دولت است ولی واقعیت های اجتماعی این موضوع را رد کرده و آن را تنها 
به عملکرد دولت منتسب نمی کنند بلکه حل این مسائل را در گرو توجه و تأمل 

و فهم و درک همه اجزای جامعه می دانند.
در ذیل به گزیده ای از گفته های برخی از جامعه شناسان و فعاالن اجتماعی 
در خصوص راهکارهــای حل مســائل اجتماعی و جلوگیــری و تبدیل آن به 

بحران آمده است:

برخی با واقعیت های اجتماعی شوخی می کنند
صادق زیبا کالم استاد دانشگاه بر این باور است: مسئوالن جامعه 
باید واقعیت های اجتماعی را ببینند. متأسفانه مشکل بزرگ ما در کشور این است 
که برخی از مسئوالن نمی خواهند قبول کنند که جوانان مشکالت و مطالبات 
اجتماعی دارند. جوانان ما نارضایتی های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی انباشته 

شده ای دارند که به هیچ عنوان هم دیده نشده است.

اگــر آنها واقعیت های اجتماعی مردم و مطالبات آنها را ببینند و راهکارهایی 
برایش در نظر بگیرند دیگر برخی ماجراها  تکرار نمی شود. در اتفاقات دی ماه ۹۶ 
هم همین موضوع مطرح شد که مسئوالن ریشه اعتراضات را ببینند.بسیاری از 
جامعه شناسان گفتند که این اتفاق بغض و کینه مردم نسبت به برخی از مسئوالن 
اســت. همان زمان خودم از زبان وزیر کشور شنیدم که مطرح کرد ممکن است 
حادثه دی ماه ۹۶ دوباره تکرار شــود. مسئوالن باید این سؤال را از خود بپرسند 
آیا آنهایی که در ایران ماندند یا مجبور شدند که بمانند رضایت اجتماعی دارند؟ 
مشــکل فقط بحث اقتصادی نیست. چرا که تا موضوعی پیش می آید برخی از 
منتقدان دولت می گویند اگر آقای روحانی اشتغال ایجاد کند مشکل جوانان حل 
خواهد شد. مشکل همین جاست که مسئوالن کشور، نمایندگان مجلس و سایر 

مسئوالن کشور مشکالت واقعی جوانان را نمی بینند.
 برخی ها به شکاف دولت و ملت اشاره می کنند، بعضی ها به سرخوردگی های 
اجتماعی نگاهی دارند و عده ای هم می گویند بغض و کینه انباشته شده جوانان 
موجب این مشکالت می شود؛ همه می دانند راجع به چه موضوعی حرف می زنند 
اما راهکاری برای آن ندارند. بنده معتقدم قبل از اینکه برخی ها در دانشگاه، حوزه 
علمیه، مجلس و نهاد ریاست جمهوری جمع شوند و برای مشکلی نسخه بپیچند، 
باید بپذیرند رنج، درد و سرخوردگی در میان جوانان وجود دارد.اگر هم بخواهند 
به این موضوعات توجه کنند سریع به دولت انتقاد می کنند. آنها دائم می گویند 
اگر دولت بهتر کار می کرد چنین اتفاقی نمی افتاد اگر بیکاری کمتر بود جوانان 
شادتر بودند اگر دولت با فساد مبارزه می کرد مشکالت حل می شد. آنها عملکرد 

خودشان را نمی بینند و با مشکالت اجتماعی به نوعی شوخی می کنند. متأسفانه 
خیلی از نهادهای کشور صورت مسأله را قبول ندارند. تا زمانی که هر سازمانی 
عملکرد خود را به صورت شفاف بررسی نکند وضعیت اجتماعی و نارضایتی های 

اجتماعی تبدیل به بحران می شود.

ورود نهاد های غیر مسئول در مسائل اجتماعی
محمد زینالی اناری پژوهشگر اجتماعی معتقد است: در مورد مسائل اجتماعی 
هم از بعد فردی و هم از بعد اجتماعی دچار نوعی بحران حقیقت هســتیم و در 
خیلی مواقع نمی دانیم که آیا یک مسأله واقعاً مسأله است یا خیر. به نوعی سن 
تشخیص مسأله اجتماعی در کشــور ما پایین تر از کشورهای پیشرفته است و 

متافیزیک فهم و حل مسأله همراه با دوره معاصر پیش نرفته است.
مسأله اجتماعی زیربناهایی دارد که در آن باید بفهمیم چرا افراد دچار مشکل 
می شوند. باید به این نکته توجه کنیم که در خصوص حل مسائل اجتماعی چه 

کسی مسئول است؟
در جامعه چند ابرنهاد وجود دارد، در ابتدا نهاد سیاســت، سپس نهاد اقتصاد 

که از همان زمان پیدایش بازار وجود داشــت، نهاد بعدی، نهاد تربیت است که 
از تربیت ســنتی آغاز و به تربیت مدرن رسیده است و در آخر، نهاد جامعه یعنی 
خود جامعه. این نهادها در همه زمینه ها و مســائل می توانند حالل مشــکالت 
باشــند. در زمان های قدیم فقط نهاد سیاست تصمیم گیرنده بود، در حالی که 
حتی برخی صاحب منصبان سواد کافی نداشتند ولی در همه بخش های جامعه 
دخالت می کردند؛ به عنوان مثال به جای اینکه نهاد آموزش در خصوص مسأله ای 

تصمیم گیرنده باشد، نهاد سیاست ورود می کند.
در حقیقت در نهایت کسی که باید متولی باشد، خود جامعه است؛ اما متأسفانه، 
کشور ما از وضعیت شــهرهای مبتنی بر محله درآمده و با شهرک سازی های 
غیراصولی، اردوگاه های معیشــتی با افراد غیرمرتبط ســاخته شده اند که حتی 
نمی توانند با هم درست گفت وگو کنند. این در حالی است که همواره می گوییم، 

مدیریت مسائل اجتماعی قبل از بحرانی شدن
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نهادهای مدنی نداریم یا حزب نداریم و از چنین مشــکالتی گله مند هســتیم. 
دلیل همه این مشکالت این است که انسان ها فقط متکلم شده اند و نمی توانند 
گفت وگو کنند. شهرسازی، کالبدهای از هم گسیخته تولید کرده و خروجی آن 
عصاره ای از تجمع مردم است. در شرایطی که جامعه قدرت ندارد، سیاست، طرح 
مســأله می کند و اینجا است که نمی توانیم مشکالت و مسائل اجتماعی را حل 

کنیم.
یکی از راهکارهای اساسی برای پیشگیری از تبدیل مسائل کوچک اجتماعی 
به بحران، توزیع امتیاز به صورت منطقی در حوزه اقتصادی و آموزش اســت. در 
گام بعدی تفکر منطقی و غیرمنطقی باید از هم جدا شوند و کالبدشکافی درستی 
از اطالعات آماری و ســطح آگاهی جامعه داشته باشیم. البته ارزش های دینی 
مانند صبوری، روحیه جوانمردی، همدلی ها و برنامه های جهادی و ارتقای دانش 
روز در بخش منطقی جامعه نیز فرصت هایی هستند که مانع از هم گسیختگی 

جامعه می شوند.
 در بحث جامعه باید تحقیقات منطقی دانشگاهی بیشتری داشته باشیم و از 
اختالالت کارکردی همچون دخالت سیاســت در اقتصاد، اقتصاد در آموزش و 
آموزش در متافیزیک کاسته شود. باید این نهادهای در هم گره خورده، ساختارها 
و کارکردهای مشخصی داشته باشــند. به عنوان نمونه افراد سیاسی نباید وارد 
مباحث اقتصادی شــوند. این روزها هنرمندان، جای نخبــگان را گرفته اند. در 
بخش هایی که نخبگان باید حل مســأله کنند و مشــکالت را از میان بردارند، 

هنرمندان ورود کرده و دخالت می کنند.
در گامی دیگر، برای حل مشکالت اجتماعی، باید مطالعات جدید اقتصادی و 
اجتماعی و روانشناختی و فلسفی صورت گرفته و همزمان هم از ابزارهای روز دنیا 
بهره بگیریم. باید تالش شود که جامعه، خود متولی باشد و حالل همه مسائل 

و مشکالت دولت شناخته نشود و همه تقصیرها به گردن دولت انداخته نشود.

چرا مسأله کوچک به بحرانی بزرگ تبدیل می شود؟!
حســین میرزایی جامعه شناس معتقد است: در بســیاری مواقع در کشور ما 
مسائل خیلی کوچک که مشابه آن در کشورهای پیشرفته براحتی حل می شوند 
و ابعاد چندانی هم ندارند، به بحرانی بزرگ تبدیل می شوند. دلیل اصلی این اتفاق 
هم، ناکارآمدی در بخش هایی از سیستم و سیاستگذاری در حوزه های اجتماعی 
و فرهنگی اســت. تصمیم گیری های اشتباه برای کشور هم هزینه سازی های 
زیادی به دنبال دارد و با تصمیمات نسنجیده و نابهنگام، برای کشور بحران هایی 
غیرقابل جبران ایجاد می شــود. ناکارآمدی سیســتم اجتماعی – فرهنگی در 
نهایت بی اعتمادی مردم را هم به دنبال دارد. به عنوان مثال هنگامی که مســأله 
شفاف سازی اقتصادی یا سیاسی پیش می آید همه کشورها با این مسأله راحت 

کنار می آیند.
هنگامی که دولتمردان به عرصه سیاست ورود می کنند حجم دارایی های آنها 

کاماًل شــفاف است و در هنگام خروج هم حجم دارایی ها کاماًل شفاف است در 
موارد دیگر هم همینطور به عنوان مثال رأی سیاسی باید مشخص باشد. در حالی 
که همین مسأله که در کشــورهای دیگر براحتی حل می شوند در کشور ما به 
معضلی بزرگ تبدیل می شود. مسأله شفاف سازی رأی ها یا همین بحث استادیوم 
رفتن زنان به مرور زمان خورده و شفاف سازی نمی شوند. این در حالی است که 
مراجع مختلف، نظرات گوناگون می دهند و بحث های متفاوتی را مطرح می کنند، 
اما در نهایت تصمیم گیری قطعی صورت نمی گیرد. وقتی مســائل بالتکلیف 
می مانند، به بحران تبدیل می شــوند و بی اعتمادی اجتماعی نیز موازی با آن، 

رقم زده می شود.
ریشــه دیگر مشکل این اســت که دامن زدن به مسائل اجتماعی، به دلیل 
باال رفتن حساســیت های اجتماعی است. وقتی در ساختارهای کشور، سیستم 
مردســاالر داریم مسائلی مانند استادیوم رفتن زنان، بزرگ می شوند و به نتیجه 
نمی رسند. در این نمونه ممکن است تنها دو درصد از زنان تمایل داشته باشند به 
استادیوم بروند اما با به میان آمدن بحث، به دلیل مشکالتی که از بی عدالتی های 
جنسیتی یا حتی آموزشی نشأت می گیرند، ۸۰ درصد جامعه زنان پشت موضوع 
می ایستند. اگر مشکالت به صورت ریشه ای حل شوند، هیچ گاه به بحران تبدیل 
نخواهند شد. در نگاهی دیگر در برخی موارد، تشخیص داده می شود که مسائل 
به بحران تبدیل شوند تا روی مسائل بزرگتر سرپوش گذاشته شود به عنوان نمونه 
مسأله اجتماعی کوچکی به بحران تبدیل می شود تا بحرانی مانند زمین خواری 

در پس قضایا پنهان باشد.

پنهان سازی مسأله یعنی  رشد بحران اجتماعی
جعفر بای متخصص آسیب های اجتماعی می گوید: مباحث اجتماعی همواره از 
حساسیت ویژه ای برخوردار هستند و معمواًل پیش از اینکه گسترش یابند و فراگیر 
شوند نشانه هایی کاماًل مشهود، قابل کنترل و مدیریت دارند. اما در جامعه ما برخی 
از مسئوالن و افرادی که بر مصدر امور قرار دارند مقوله ها و مباحث اجتماعی را 
ساده می انگارند و از کنار آنها به سادگی می گذرند. آنها منشأ این مباحث را تک 
متغیره می بینند در حالی که در شکل گیری مسائل اجتماعی چندین متغیر نقش 
دارد. از این رو اگر مسائلی از این دست در وهله اول که کوچک و قابل کنترل و 
هدایت هستند مورد توجه قرار نگیرند به طور قطع به یک بحران و یک پدیده 

گسترده اجتماعی و به مراتب پیچیده تر تبدیل خواهند شد.
مباحث اجتماعی همان طور که قابلیت رشــد و گسترش یافتن دارند، قابل 
کنترل، نظارت و رفع هستند تا به شکل بحران اجتماعی نمایان نشوند. در توضیح 
مشــخصات مسائل اجتماعی می توان گفت که این مسائل و موضوعات سیال 
هستند و قابلیت حرکت دارند. از این رو در حالی که از نظرها پنهان می مانند در 
گوشــه ای دیگر خیمه زده و به شکلی دیگر خودنمایی می کنند. بنابراین هنگام 
مواجهه با مسائلی از این دست نباید به سادگی و بدون کنکاش و بررسی از کنار 

آن گذشت.
از دیگر ویژگی های مسائل اجتماعی، قابلیت تغییر آنهاست. به این معنا که از 
فرمی به فرمی دیگر تبدیل می شوند. برای مثال هنگامی که مسئوالن به هدایت 
یک وجه از مسائل اجتماعی می پردازند آن مسأله به حواشی مسائل دیگر اضافه 

می شود و در فرمی دیگر جامعه را با بحرانی بزرگتر درگیر می کند. پیچیدگی از 
دیگر خصوصیات مسائل اجتماعی اســت. در حقیقت اگر مسأله ای بدرستی و 
بموقع هدایت نشود در قامت پیچیدگی تغییر می کند و به بحرانی دامنگیر تبدیل 

می شود.
از ســوی دیگر می توان گفت مسائل اجتماعی نسل سازی می کنند. مدرنیزه 
می شوند و براحتی خودشان را به روز می کنند تا پاسخگوی نیاز مخاطب اصلی 
خود یعنی نســل جوان باشند. از این رو ساده لوحانه است که از کنار مسائلی که 
می توانند به معضل و بحران اجتماعی تبدیل شوند به سادگی بگذریم. در واقع 
می توانیم مســائل اجتماعی را به استخری تشبیه کنیم که سنگریزه ای هرچند 
کوچک هم می تواند همه اجزای آن را متالطم کند. به همین دلیل اگر نسبت به 
یک مسأله اجتماعی کنش نشان دهیم تنها از آن مسأله واکنش نمی بینیم بلکه 
از همه مسائل اجتماعی موجود کنشگری خواهیم دید. بنابراین باید مراقب باشیم 

و مسائل اجتماعی را از چندین منظر مورد کنترل و نظارت قرار دهیم.
و در نهایــت باید گفت که گردش اطالعات در بین عوامل ایجاد مســائل 
اجتماعی بسرعت انجام می شود. به همین دلیل این مسائل بسرعت زیرزمینی 
و سازماندهی می شــوند. متأسفانه در بسیاری مواقع مسائل اجتماعی در کشور 
ما پنهان ســازی می شود و ما این مسائل را شــفاف، دقیق و روشن نمی بینیم. 
در حقیقت مســائل اجتماعی در کشور ما به مثابه ســنگی در آب است که نه 
از وزن و نه از ابعاد آن اطالع داریم. پنهان ســازی باعث می شــود ما به عنوان 
کنشگران اجتماعی مسائل را با شفافیت و دقت نشناسیم این در حالی است که 
شناخت دقیق و درست مسأله نخستین گام برای رفع آن و پیشگیری از بحران 
است. مسائل اجتماعی در فضای پنهان بشدت رشد می کنند و به بحران تبدیل 
می شوند اما در فضای شفاف قابل مدیریت هستند و اگر هم رشد کنند این رشد 
ملموس و قابل هدایت اســت. در این راســتا باید از بوروکراسی اداری و موازی 

کاری نیز پیشگیری کرد که در غیر این صورت ره به ناکجاآباد خواهیم برد.
یکی دیگر از راه های حل مســائل اجتماعی مردمی ســازی آنهاست به این 
مفهوم که تنها نظارت صرفاً الکترونیک و دولتی، امنیتی و اطالعاتی راه گشــا 

نیست و نظام شبه مردمی هم می تواند در فائق آمدن بر مسائل مؤثر باشد.
نکته مهم دیگر تاکتیک و روش مقابله اســت کــه باید هدفمند، علمی و 
برنامه ریزی شــده صورت گیرد چون برخوردهای ســلیقه ای و فردی می تواند 
نتایج معکوس به همراه داشته باشد. کنترل و محدود کردن این مسائل می تواند 
برخالف تصور به ایجاد بحران منجر شود. از این رو باید مسأله بدرستی بررسی 
و مطالعه و سپس راهکارهای حل و مدیریت آن انتخاب شود. البته استمرار هم 
موضوع مهمی است که باید جدی گرفته شود. بهتر است به یاد داشته باشیم که 
با شیوه نامه متمرکز و بخشنامه به کل کشور نمی توان در کشور پهناور ایران با 
فرهنگ و اقوام گوناگون برای مســائل اجتماعی متعدد یک نسخه واحد پیچید 
بلکه باید باورها و اعتقادات مردم را برای اتخاذ تصمیم درست و منطقی و اصولی 

و البته اثربخش در نظر گرفت.

وقتی مسائل بالتکلیف 
می مانند، به بحران تبدیل 

می شوند و بی اعتمادی 
اجتماعی نیز موازی با آن، 

رقم زده می شود

مسائل اجتماعی نسل سازی 
می کنند. مدرنیزه می شوند 

و براحتی خودشان را به 
روز می کنند تا پاسخگوی 

نیاز مخاطب اصلی خود یعنی 
نسل جوان باشند
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با ورود ایران به دنیای جدید 
و شکل گیری جامعه معاصر از 
150سال پیش به این سو، 
به تدریج با گسترش و توسعه 
فرایندهای تجدد و بسط 
توسعه گفتمان تغییر، تجربه 
مرگ هم در جامعه ما تجربه 
متفاوتی شده است. و اگرچه 
در کشورهای توسعه یافته به 
نوعی شاهد سرکوب مرگ 
هستیم و در این نوع جوامع 
تجربه مرگ به  طور کامل به 
حاشیه های زندگی عمومی رانده 
شده است، به گمان من در 
زمینه تجربه مرگ در جامعه 
ایران و جایگاه آن در گفتمان 
تغییر و تجدد، به سختی می توان 
از سرکوب مرگ یا راندن آن به 
حاشیه ها صحبت کرد

نوربرت الیاسـ  جامعه شــناس فقید آلمانــیـ  در کتاب تنهایی دم  مرگ به 
درستی می نویسد: مرگ مسئله ای است مربوط به زندگان.

او استدالل می کند که از میان مخلوقات کره خاکی، تنها انسان ها هستند که 
با مســئله مرگ درگیرند. اگرچه انسان با موجودات زنده دیگر در تولد، بیماری، 
جوانی، ســالخوردگی و مرگ سهیم است اما تنها ما آدم ها هستیم که می دانیم 

خواهیم مرد؛ بنابراین آگاه بودن ما از پایان کار خود، ویژگی خاص ماست.
داستان آگاهی ما نسبت به پایان زندگی و فناپذیربودن ما به نوعی از ابتدای 
شکل گیری زندگی انسانی، مبنایی برای شکل گیری فرهنگ بوده است. انسان  
در تمام طول تاریخ، از ابتدا تا مرگ، به اشــکال گوناگون، نظام های اعتقادی، 
فناوری ها، آداب، آیین ها و ســنت های گوناگونی را خلق کرده  تا بتواند با مسئله 
مرگ مواجه شــود. مسئله مرگ همین تعارضی  است که میان مرگ و زندگی 
وجود دارد: تولد اگر آغاز زندگی است، مرگ پایان آن است. انسان ها برای اینکه 
بتوانند با این مسئله مواجه شــوند تالش گسترده ای کرده اند تا مرگ را هم به 
صورت زندگی، تعریف و برای آن، توجیه و مجموعه ای از آیین ها و ســنت ها را 

ایجاد کنند.
انزوا و سرکوب مرگ در جوامع توسعه یافته غربی

هانس گئورگ گادامر در مقاله ای به نام تجربه مرگ با بیانی شــیوا و روشن 
توضیح می دهد که در جوامع غربی بازنمود مرگ، بهتدریج از حوزه عمومی جامعه 
رخت برمی بندد و بهتدریج از آیین ها و آداب و رســوم مرگ یا به تعبیر او تجربه 
مرگ، کاسته می شود. او می نویســد تجربه مرگ در جامعه مدرن تغییر شکل 
می دهد. به اعتقاد او نه تنها تشــییع جنازه از زندگی شهری ناپدید می شود بلکه 
نوعی شــخصیت زدایی واقعی مرگ در بیمارستان های مدرن صورت می گیرد. 
به تعبیر گادامر، در دنیای جدید مرگ با کســب وکار تکنولوژیک تولید صنعتی 
ســازگار می شــود و مردن به  صورت یکی از فرایند های بی شمار درون زندگی 
اقتصادی مدرن قرار می گیرد. به اعتقاد گادامر در تمام طول تاریخ، با اشــکال 
گوناگون تشییع جنازه روبه رو بوده ایم اما در هر دوره ای تجربه مرگ متناسب با 
ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن دوره تغییر کرده است. تغییر تجربه 
مرگ را می توان نه تنها در جوامع توسعه یافته صنعتی بلکه در دیگر کشورهای 

جهان هم مشاهده کرد.

ایران و تجربه مرگ
بــه گمان من با ورود ایران به دنیای جدید و شــکل گیری جامعه معاصر از 
15۰ســال پیش به این سو، به تدریج با گســترش و توسعه فرایندهای تجدد و 
بســط توسعه گفتمان تغییر، تجربه مرگ هم در جامعه ما تجربه متفاوتی شده 
است. و اگرچه در کشورهای توسعه یافته به نوعی شاهد سرکوب مرگ هستیم 
و در این نوع جوامع تجربه مرگ به  طور کامل به حاشــیه های زندگی عمومی 
رانده شده اســت، به گمان من در زمینه تجربه مرگ در جامعه ایران و جایگاه 
آن در گفتمان تغییر و تجدد، به سختی می توان از سرکوب مرگ یا راندن آن به 
حاشیه ها صحبت کرد. چیزی که تجربه ما در دوره معاصر آشکار کرده، این است 
که نوعی درگیری و چالش بر ســر تجربه مرگ، در ایران معاصر شکل گرفته 
است؛ از سویی شرایط عینی جامعه، ایجاب می کرده که تجربه مرگ مانند جوامع 
توسعه یافته غربی از زندگی عمومی به حاشیه رانده و بازنمود آن محدود شود اما 
از طرف دیگر نیروهای اجتماعی محافظ سنت ها و جایگاه قدرتمند باورهای دینی 
از پذیرش به حاشیه راندن تجربه مرگ، سر باز زده و تالش کرده است تا اشکال 

تازه ای از تجربه مرگ در زندگی روزمره انسان ایرانی خلق کند.
رسانه ای شدن مرگ

یکی از واقعیت های جامعه معاصر ما توسعه شهرها و خصوصا کالنشهرها در 
3-2  دهه اخیر اســت. شهرها و کالنشهرهای معاصر ما با ایجاد گورستان های 
بزرگ در حاشیه شهر، نوعی بیرون  راندن مراسم تشییع جنازه و دورکردن بازنمود 
مرگ در زندگی شــهری را ایجاد کرده اند و شــکل داده اند. با گسترش شهر و 
شهرنشینی، نوعی گسست بین تجربه جامعه معاصر و پیشامعاصر ایرانی آشکار 
شد اما این گسست فضایی، با اشکال تازه ای از استراتژی های تجربه مرگ توسط 
انسان معاصر ایرانی جبران شد. ما امروزه می بینیم که اگرچه تشییع جنازه های 
کالسیک گذشته که در خیابان ها و محله ها رخ می داد و آن نمایی که گورستان ها 
و مقبره های پیشــین در شهرها داشتند دیگر در میدان های شهری و فضاهای 
عمومی دیده نمی شــود امــا حضور دائمی بازنمودهای مــرگ در تمام زوایای 
زندگی شــهری به کمک فناوری های ارتباطی، رسانه ای، چاپ و اشکال دیگر 

تکنولوژی ها، نوعی بازنمود همه جایی مرگ را امکان پذیر کرده است.

زندگی مرگ در ایران
نعمت اهلل فاضلی )مردم شناس و استاد دانشگاه(

چیزی که تجربه ما در دوره 
معاصر آشکار کرده، این است 

که نوعی درگیری و چالش 
بر سر تجربه مرگ، در ایران 

معاصر شکل گرفته است؛ 
از سویی شرایط عینی جامعه، 

ایجاب می کرده که تجربه مرگ 
مانند جوامع توسعه یافته 
غربی از زندگی عمومی به 
حاشیه رانده و بازنمود آن 

محدود شود اما از طرف دیگر 
نیروهای اجتماعی محافظ 

سنت ها و جایگاه قدرتمند 
باورهای دینی از پذیرش 

به حاشیه راندن تجربه مرگ، 
سر باز زده و تالش کرده 
است تا اشکال تازه ای از 

تجربه مرگ در زندگی روزمره 
انسان ایرانی خلق کند
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از پنجاه وچند سال پیش به این سو، پیدایش و گسترش مجالت و روزنامه ها، 
اطالعیه های مربوط به خبر درگذشــت افراد یا اطالعیه های برگزاری مجالس 
ترحیم و همچنین اطالعیه های تســلیت به بازماندگان افراد درگذشته، اشکال 
تازه ای از تشییع جنازه امروزی را در حوزه عمومی به  وجود آورد. به این معنا که 
اگرچه مردم در کوچه و خیابان ها نمی توانند جنازه ای را تشــییع کنند، از طریق 
این رسانه ها به اشکال گسترده و همگانی نوعی تجربه مرگ رسانه ای شده را در 
ایران معاصر شاهد هستیم؛ برای مثال رسم مدرن چاپ اطالعیه برای انتشار خبر 
درگذشت فردی، یکی از رسم های مدرن یا متجدد ماست که از طریق آن شاهد 
نوعی زندگی مرگ در فضاهای شهری هستیم؛ اطالعیه هایی که در آن نه جنازه 
فرد در تابوت بلکه عکس های زیبا، همراه با اشعار و عبارات انباشته از ستایش ها 
و بیان خوبی ها، آرزوها و ارزش های جمعی، این حضور مرگ را با زندگی شهری 
عجین می کند. اطالعیه های فوت، تابوت های جدیدی هســتند که نه بر دوش 
انســان ها بلکه بر در و دیوار شهرها یا اتوبوس ها حمل می شوند و از این طریق 
به نوعی فقدان فرد درگذشــته جبران می شود؛ گویی او همچنان در شهر و در 
میان شهروندان حضور دارد. اطالعیه ها با زیباسازی کردن شخصیت درگذشته و 
با بازنمایی ارزش های جمعی به رسانه ای تأثیرگذار برای نوعی گفت و گوی جمعی 
درباره زندگی، آرزوها، خوبی و راهبرد معرفتی برای تعدیل زندگی در بافت جامعه 

شهری و کالنشهری جدید بدل شده اند.
تجربه زیبایی شناسانه شده مردن

در فضای حافظه فرهنگی
با توســعه جامعه شهری و فناوری های امروزی و نیز گسترش سازمان های 
اداریـ  بروکراتیک شــاهد ابداع استراتژی های تأثیرگذار همگانی تازه ای برای 
پرکردن فضای زندگی روزمره انســان ایرانی از تجربه مرگ هستیم. در جامعه 
پیشامعاصر ایران، معموال برگزاری مراسم و آیین های تشییع جنازه یا مجالس 
ترحیــم، صرفا در مراکــز و اماکن مذهبی و همچنین منزل فرد درگذشــته یا 
بازماندگان او صورت می گرفت اما در دوره معاصر شــاهد این وضعیت هستیم 
که سازمان ها، کارخانجات، فضاها و مراکز عمومی شهری، نه تنها محیطی برای 
انجام کار بلکه محل هایی برای برگزاری مجالس یادبود درگذشتگان و آیین هایی 
برای کمک به تسلی خاطر دوستان و بستگان افراد درگذشته در فضاهای کاری 
هســتند. در دانشگاه ها و ســازمان های اداری و کارخانجات و کمابیش تمامی 
محیط های کاری، سالن های اجتماعات )همانند مساجد و حسینیه ها(، به نوعی 
نقش مراکز برگزاری مراســم ترحیم و تسلیت به بازماندگان را نیز ایفا می کنند. 
عالوه بر این نوع آیین های ترحیم و تسلیت بروکراتیک، شاهد شیوه های گسترده 
و همگانی شــده بازنمود و بازنمایی تجربه مرگ در حوزه های هنری و ادبی نیز 
هســتیم. در جامعه و تاریخ پیشامعاصر ایران تنها قهرمانان و رهبران دینی این 
امکان را پیدا می کردند که نام آنها در کتاب های تاریخ و متون ثبت شــود و به 
نوعی از این طریق رد پای خود را حتی پس از مرگ نیز بر حافظه جمعی جامعه 
ایرانی ثبت کنند اما در جامعه معاصر ایران شــاهد این هســتیم که داستان ها، 
رمان ها، سریال های تلویزیونی، فیلم های سینمایی، تئاترها و تمام بازنمایی های 
هنری دیگر، به شیوه های بســیار جذاب و تأثیرگذاری، از گروه های فرودست 
جامعه و افراد معمولی نام می برند و یاد می کنند. یادآوری گروه های فرودســت 
و معمولی در فضاهای هنری نه تنهــا درباره زندگی آنها بلکه درباره مرگ آنها 
هم هست؛ ازاین رو اشکال تازه ای از تجربه زیبایی شناسانه شده مرگ در فضای 
حافظه فرهنگی ایران معاصر شــکل گرفته است. با درآمیختن تجربه مرگ با 

فناوری ها، اقتصاد، سیاست و زندگی شهری و کالنشهری معاصر ایران، شاهد 
این هستیم که مرگ در ایران معاصر نه تنها سرکوب و به حاشیه رانده نشده بلکه 

به نوعی متن تازه ای برای زندگی ما شده است.
مرگ  آگاهی متاخر در بستر شبکه های اجتماعی

 همان طور که اشــاره کردم ما از مجموعه دستاوردهای علم و فناوری جدید 
برای حضور مرگ در زندگی اســتفاده کرده ایم. شاید آخرین و بارزترین اشکال 
تازه حضور مرگ در زندگی روزمره ما عبارت باشد از تجربه مرگ در شبکه های 
اجتماعی و بازنمایی های آن در تلگرام، فضاهای مجازی و شبکه های موبایلی. 
امروزه می بینیم که اطالعیه های درگذشت یا برگزاری مراسم ترحیم و تسلیت 
به صورت انبوه در فضاهای مجازی تولید و تکثیر می شوند. همچنین فضاهای 
مجازی و شبکه های اجتماعی نه تنها رسانه هایی برای بازنمایی تجربه مرگ بلکه 
فضاهایی برای گفت وگو درباره تجربه مرگ است. امروزه با انبوهی از گزارش ها 
و روایت های افراد از بیمارستان ها، گورستان ها و درگیری آنها با بیماری ها و مرگ 
یا تفسیرهای آنان از تجربه شان از درگذشت پدر، مادر یا فرزند و در مجموع مرگ 
انسان ها، روبه رو هستیم. در موقعیت رسانه ای و مجازی شده امروز، اشکال تازه ای 
از تجربه مجازی مرگ در حال شکل گیری است که در این تجربه مجازی، بیش 
از اطالع رســانی یا دانستن درباره مرگ، به تفسیر و نقد و بازخوانی روابط میان 
مرگ و زندگی و نقد تاویل های موجود و مشــارکت در خلق نوعی مرگ آگاهی 
جدید مشــغول هستیم. در این تجربه مجازی مرگ، اشکال بصری شده تجربه 
مرگ نوعی انقالب یا دگرگونی بنیادینی از تجربه مرگ یا مرگ آگاهی را شکل 
می دهند. موبایل ها و قابلیت آنها برای تهیه عکس و فیلم، این فرصت را فراهم 
کرده اســت تا موقعیت های مرگ و تجربــه آن، به  صورت مجموعه انبوهی از 
عکس ها و فیلم هایی عرضه شود که ما امروزه با آنها زندگی می کنیم. رسانه های 
تصویری و ماهواره ها با تولید گسترده و انبوه خبرها و فیلم ها از جنگ ها و تجربه 
مرگ در سراسر جهان خیلی از دانستنی ها و تفسیرهای جدید از تجربه مرگ را 
در جامعه ما جاری می کنند. به نوعی در موقعیت رسانه ای شده تجربه مرگ، ما 
اکنون این امکان را پیدا کرده ایم که از مرگ در تمام ســیاره زمین آگاه شویم و 
امکان نوعی سنجش گری یا مقایسه میان تجربه مرگ در ایران با قاره های دیگر 
برای همه مردم ما فراهم شده است. در فضای رسانه ای شده تجربه مرگ با این 
گفتمان سنجش گری و مقایسه در حال بازخوانی تجربه های گذشته خود از مرگ 
هســتیم. من گمان می کنم جامعه ما در این فضای جدید در حال شــکل دادن 
برداشــت ها یا فهم های تازه ای از تجربه مرگ است که به نوعی گفت وگوهای 
جدیدی را در این زمینه در فضای عمومی شــکل داده اســت. در این فضای 
رسانه ای شده جدید ما نه تنها از مرگ در سراسر سیاره زمین آگاه می شویم بلکه از 
مجموعه گسترده ای از متن ها اطالع می یابیم که از صدها و هزاران سال پیش 
درباره مرگ به جای مانده است؛ متن هایی که از سنگ نوشته ها و صخره نوشته ها 
تا کتاب های شعر و علوم و... را در بر می گیرد. ما به نوعی طی درگیری گسترده ای، 
با تجربه مرگ تاریخی رو به رو هستیم. عالوه بر این مرگ با درآمیختن با مقوله 
سیاست در دنیای امروز نه تنها از نظر تقابل آن با زندگی بلکه از نظر پیوند آن با 
قدرت و شــکل دادن به چگونگی منافع گروه ها و افراد، مجددا واجد ارزش های 
تازه ای شــده است. رسانه ها و فضاهای مجازی هر روز به پیوند بیشتر مرگ و 
سیاســت و زندگی دامن می زنند. من گمان می کنم اگرچه مرگ در ظاهر خود 
پایان زندگی است اما هر روز به شیوه ای تازه متولد می شود.با درآمیختن تجربه 
مرگ با فناوری ها، اقتصاد، سیاست و زندگی شهری و کالنشهری معاصر ایران، 
شاهد این هستیم که مرگ در ایران معاصر نه تنها سرکوب و به حاشیه رانده نشده 

بلکه به نوعی متن تازه ای برای زندگی ما شده است.
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همانطور که میدانید، شــبکههای اجتماعی به سرعت در حال رشد و توسعه 
میباشند و در 2 سال اخیر در کشورمان نیز در فضای اینترنت در تطابق با آداب و 
رسوم ایرانی و اسالمی این شبکهها شکل گرفته و در حال رشد هستند. امروزه 
عضویت در شــبکه های اجتماعی در کودکان نیز فراگیر شده است. ما به شما 
راههایی را پیشنهاد می کنیم تا بتوانید از فرزندانتان در فضای مجازی محافظت 
کنید. در رابطه با آن والدینی که اطالعات کامپیوتری و اینترنتی فرزندانشــان 
نسبت به آنها بیشــتر است، باید بدانند کودکان به اندازۀ کافی بزرگ نیستند تا 
همــۀ رفتار و موارد گوناگونی که در اینترنت وجود دارد را درک کنند و حتی در 
مواردی در اینترنت مورد تهدید قرار میگیرند، پس والدین میبایست روی کامپیوتر 

فرزندانشان در منزل نظارتی دقیق داشته باشند.
ما رعایت نکات زیر را به والدینی که می خواهند فرزندانشــان هنگام ورود به 

اینترنت امنیت داشته باشند توصیه می کنیم.
تفاوت بین اشــتراک گذاری اطالعات و فاش کردن اطالعات را به کودکان 
بیاموزیم. مثاًل وقتی در اینترنت صحبت از به اشــتراک گذاری عکس، عقاید، 
تجربه ها و …. اســت به کودکان بیاموزیم هرگز اطالعات شــخصی، شماره 
تماس، آدرس، شــماره حســاب بانکی، پســورد و …. را به اشتراک نگذارند. 
همچنین با آنها در مورد اینکه اگر عکس یا اطالعاتی را در اینترنت به اشتراک 
گذارند، اگر چــه می توان بعدها آن را حذف کرد اما امکان خطر حتی در همان 
زمان کوتاه وجود دارد، و نمی توان اثرات آن را به کلی از بین برد، صحبت کنید.

به کودکانمان آموزش دهیم هرگز با غریبه ها در محیط مجازی صحبت نکنند 
حتی اگر در حین صحبت کردن بتوانند آنها را ببینند: گفتگو با فرد غریبۀ آنالین، 
خطرناک و مضر اســت ، رابطه ای ممکن است بین آنها به وجود آید و آن فرد 
غریبه این رابطه را تا زمانی که فرزند شــما به او اعتماد پیدا کند، ادامه ، و این 

موضوع می تواند موجب سوء استفاده از او گردد.
به فرزندانمان آموزش دهیم تا دسترســی به اطالعات پروفایل خود را برای 
همه جز افراد نزدیک مورد اعتماد و امن خود، محدود کنند. تنظیمات مستمرانه، 
حریم خصوصی وب ســایت ، به کاربران این اجــازه را می دهد تا انتخاب کنند 

اطالعاتشان را با چه کسانی در میان گذارند.
همیشــه ارتباط دوســتانۀ خود با فرزندانتان را حفظ کنید تا آنها بدانند شما 
همیشه آمادۀ صحبت با آنها در رابطه با هر مشکل یا مسأله ای که برای آنها در 

فضای مجازی رخ می دهد، هستید.
هنگام اســتفادۀ آنها از اینترنت، با آنها همراه شوید و برای خود در وب سایت 
هایی که فرزندتان در آن عضویت دارد، صفحه ای بسازید و عضو شوید. این کار 
به شما کمک می کند تا بتوانید بهتر با نحوه فعالیت و ارتباطات آن آشنا شوید و 

همچنین بتوانید تمام کارها و دوستان فرزندانتان را تحت نظر قرار دهید.
وضع قوانین برای استفاده از تلویزیون

این روزها کودکان مجذوب تلویزیون، کامپیوتر، بازی های ویدئویی و تلفن 

های هوشــمند می شوند و شاید ساده ترین راه جهت سرگرم نگه داشتن آن ها 
برای طوالنی مدت اجازه استفاده از این لوازم الکترونیکی می باشد، اما به دلیل 
تاثیرات منفی بسیاری که رسانه ها بر کودکان دارند شاید بهتر باشد قوانینی وضع 

نمایید و به این قوانین پایبند باشید.
تحقیقات نشــان می دهد زمانــی که والدین برای فرزندان شــان قوانین و 
محدودیت هایی در مورد تلویزیون وضع می کنند، کودکان نیز از آن ها پیروی 
می نمایند. پیشنهاد ما این است که نه تنها برای استفاده از تلویزیون بلکه در مورد 
همه رسانه ها مانند کامپیوتر، بازی های ویدئویی و غیره محدودیت هایی اعمال 

نمایید. این محدودیت ها باید هم در مورد زمان استفاده و هم محتوای رسانه ای 
مناسب باشد. برخی از این قوانین می تواند شامل موارد زیر باشد:
خاموشی هرگونه رسانه ارتباطی پیش از رفتن به رختخواب.

هرگز تلویزیون را در اتاق فرزندتان قرار ندهید.
 از استفاده از رسانه ها به عنوان صدای پس زمینه اجتناب ورزید.

    ممنوعیت تماشای تلویزیون برای کودکان زیر 2 سال، روزی نیم ساعت 
برای کودکان 2 تا ۷ سال و حداکثر دو ساعت برای کودکان در سن دبستان فرزند 
شما در هر سنی که باشد می توانید قوانین جدیدی را به او وضع نمایید. هر چند 

که همیشه ایجاد قوانین برای کودکان کوچک تر آسان تر است، اما برای کودک 
با هر سنی غیر ممکن نیست. ممکن است کودکان در ابتدا مقاومت نمایند، اما با 

مصصم و قاطع بودن شما ناچار به پذیرفتن قوانین جدید می گردند
مبارزه با بازی های رایانه ای نامناسب

کودک شما یک بازی رایانه ای خریداری کرده و یا از دوستش قرض گرفته 
است که این بازی مورد پسند شما نمی باشد. در این هنگام طریقه برخورد شما با 
این موضوع باید چگونه باشد؟ عکس العمل و صحبت منطقی و مناسب در این 

زمان می تواند بهترین راه حل کردن این مشکل باشد.
همیشه این موضوع را در ذهن خود داشته باشید که از تحقیر کردن فرزندتان 
تنها چیزی که نصیب شما می شــود بزرگ تر شدن سیاه چاله رابطه فرزندتان 
با شــما اســت. زمانی که فرزندتان بازی ویدئویی که مناسب نیست را انتخاب 
می نماید زمان آن نیست که همه تصمیمات اشتباهش را به او یادآوری نمایید و 
بگویید: تو همیشه بدترین بازی ها را انتخاب می کنی، یا آهنگ ها یا مدل های 
مو، یا هر چیز دیگری بهترین راه هایی را که می توانیم به شما پیشنهاد نماییم 
عبارت اند از:به فرزندتان بگویید: ما برای این بازی کامپیوتری پول نمی دهیم، 
چون من در خانه مان تصاویر خشن و جنسیتی نمی خواهم به فرزندتان در مورد 
فعالیت هایی که بیرون از منزل انجام می دهد هشدار بدهید. فرزندتان به احتمال 
زیاد، در خانه یک دوســت به این بازی مشــغول خواهد شد. هشدار شما باعث 
می شود که متوجه گردد که شما هالو نیستید، بلکه پدر یا مادر دلسوزی هستید 

که اغلب به قضاوت و شعور او اعتماد دارد.
در مورد بازیهایی که مورد پسند شما نیست به گفتگو بپردازید. دالیل عالقه 
فرزندتان را جویا شوید و در مورد بازی ها تبادل نظر کنید. اجازه دهید افکارتان 
با هم برخورد داشته باشند، حتی اگر حاضر به تغییر نظرتان نیستید. اجازه ندهید 

یک بازی در گفتگوی خوب خانوادگی خلل ایجاد نماید
سن مناسب برای آموزش رایانه

کودکان از سن سه و نیم سالگی می توانند استفاده از رایانه را آموزش ببینند. 
یاد گرفتن رایانه مانند یاد گرفتن یک زبان اســت و بنابراین شبیه زبان هر چه 
زودتر شروع به آموختن آن کند، بهتر است. استفاده از رایانه به کودک منطق نظم 
و قانون را می آموزد و متوجه می شــود هر خطایی پیش آید ناشی از اشتباه خود 
کودک است. کودک سه یا چهار ساله شما به آسانی می تواند از موس )موش واره 

رایانه( به وسیله کلیک کردن استفاده کند.
انتخاب بازی های رایانه ای

وظیفه شما در مقابل بازی های ویدئویی و رایانه ای همانند تماشای فیلم های 
تلویزیون اســت یعنی تنها باید اجازه بازی های خوب و مفید داده شود و مدت 
آن نیز باید محدود باشد. برخی از بازی ها نیت آموزشی دارند و اطالعات مفید 
را به حالت تفریح و فکاهی بیان می کنند. بعضی دیگر، گرچه هدف اصلی آن ها 

آموزشی نیست ولی برای تقویت قوای ذهنی مناسب است.

به کودکانمان چگونگی امنیت 
در شبکه های اجتماعی را آموزش دهیم 
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در هنگام خرید بازی ابتدا درجه بندی آن را بررســی نمایید و دقت کنید که 
مناسب سن فرزندتان باشد. قبل از فرزندتان، خود شما همه مراحل بازی را مرور 
کنید. معموال خشونت از یک مرحله بازی به مرحله دیگر افزایش می یابد. از خرید 

بازی های تهاجمی خودداری کنید.
برای کودک پیش دبستانی خود برنامه های آموزشی را انتخاب نمایید که ثابت 
شــده دامنه اطالعات فرزندتان را باال می برند و مهارت ها را افزایش می دهند. 
برای فرزندان بزرگ تر نمایش هایی مناسب است که بر اساس موضوعات جالب 
و کنجکاو کننده ساخته شده اند. برنامه هایی که انتخاب می کنید باید فرهنگ 
ها و دیدگاه های دیگر را به طرز واقع گرایانه ای ارائه دهند و نباید با ارزش های 

شما مغایرت داشته باشند و یا عادات ابلهانه را تقویت نماید.
معایب و مزایای بازی های کامپیوتری

برخالف سینما و تلویزیون، بازی های ویدئویی تاثیر بیشتری بر روی فرزندان 
شما می گذارند. در این بازی ها، فرزندتان به مردم شلیک می کند و خون فواره 
می زند. فرزند شما که قبال خشن نبوده، اکنون تنها برای اینکه به مرحله باالتری 
از بازی برود یا امتیاز بیشــتری کسب نماید، دشمنان فرضی را در یک فضای 
بسته از پا در می آورد. شاید بهترین نکته ای که در مورد این بازی ها وجود دارد 
این است که هماهنگی بین چشم و دست کودک را افزایش می دهد. اما عوارض 

جانبی منفی که در پی دارد بسیار فراوان است از جمله:

چاقی در کودکان
منزوی کردن کودکان

پرخاشگری و پریشانی روانی
اتالف وقت

اعتیاد آوری بازی های رایانه ای
بدتریــن اثر منفی که بازی های ویدئویی همــراه دارند اعتیاد آوری آن ها 
می باشد. برخی کودکان ساعت های پی در پی تمام حواس شان متوجه امیال 
غریزی، سرگرمی های جنسیتی و تماشای مداوم تصاویر تکراری است. زمان 
صرف شده برای این اعتیاد می توانست جهت یادگیری، شرکت در فعالیت هایی 

که باعث تقویت جسم و روح فرزندتان می شود و مطالعه، گردد.
تاثیرات بازی های رایانه ای بر کودکان

آیاشما با اسلحه وسیگار موافق هستید؟اگر مخالف باشید هرگزآن 
هــا را به منزل نمی آورید، پس چرا می گذارید شــخصیت 

های جنجالــی و بدون مغــز به زندگی 

فرزندتان راه پیدا کنند؟نقش شما در این موضوع چیست؟
تعهد و پایبندی به برنامه

شــما باید خیلی صریح و قاطع فرزندان خود را از تماشای برنامه های خشن 
تلویزیون منع نمایید و عدم عالقه خود را به تماشای چنین برنامه هایی عنوان 
دارید تا در صورتی که فرزندتان پنهانی این برنامه ها را تماشا کرد بداند این ها 
مورد تایید شمانیست وهمین امر تا حدی می تواند او را از اثرات نامطلوب برنامه 

ها محافظت نماید.
با بزرگ تر شدن فرزندتان، اعتراض اش به اقدامات شما در راستای سانسور 
برنامه بیشتر می شود. ممکن است این جمله را بیان کند که این کارتون را همه 
تماشا می کنند، چرا من نباید ببینم؟ در این زمان نباید تسلیم شوید، باید سر حرف 

خود بایستید. گرچه ممکن است فرزندتان در منزل دوستان همان برنامه ممنوعه 
را تماشــا کند ولی حداقل می داند که این برنامه ها با اخالق و روحیات خانواده 

شما سازگار نیست
رژیم تلویزیون

بهتر اســت زمانبندی مناسبی برای تماشــای تلویزیون اعضای خانواده 
حتی خودتان داشــته باشید. تماشــای تلویزیون برای کودکان زیر دو سال 
ممنوع، از دو ســالگی تا شروع مدرسه روزی نیم ساعت و برای کودکان در 
سن دبستان حداکثر روزی دو ساعات مناسب می باشد. برنامه تلویزیونی که 
 قرار است در ساعت و مدت مجاز نمایش داده شود را از قبل شناسایی نمایید

نکته:اگر کودک با هوش تری می خواهید که حضورش خوشــایند باشد، بر 
آنچه فرزند شما تماشــا می کند و روی مدت زمان آن نظارت داشته باشید 
فعالیت های جایگزین را پیشنهاد کنید. فعالیت هایی مانند مطالعه، نوشتن 
خاطرات یا بازی های دســته جمعی با اعضای خانواده که 
برای کودک به اندازه تماشــای تلویزیون مهیج 
باشــد می توانند جایگزین مناسبی باشند. 
کــردن  محــدود 

زمان تماشــای تلویزیون به معنای 
کنار گذاشتن تنبلی و سرگرمی های کندتر است.

محدود کردن ساعات تماشای تلویزیون
از میان رســانه های عمومی، تلویزیون بیشــترین تاثیر را بر روی کودکان 
می گذارد. تلویزیون نقش پرســتار بچه را ایفــا می کند اما واقعا باید فرزند را به 
دست چنین پرستاری سپرد؟ هیچ کس نمی گوید باید به کلی دو شاخه را از برق 
کشید، اگر چه ترک اعتیاد گاهی بد نیست، اما محدود کردن یک عادت می تواند 

نظم بیشتری ایجاد نماید.

رهنمودها
اگر چنانچه قراراست از بازی های کامپیوتری استفاده کنید، بهتراست بازی 

های تصویری خالق که کودکان باید به وســیله آنها، معما هایی را حل 
کنند، بیش از بازی های دیگر مورد توجه قراردهید.

بازی دسته جمعی کودکان ، با ابزارهای تصویری کمتر مسئله ساز است، این 
اســباب بازی ها ، زمانی مخرب خواهد بود که کودک به تنهایی برای ساعات 

طوالنی ، غرق بازی شود.
والدین وقت بیشتری را به کودک و نوجوان خویش اختصاص بدهند. هر قدر 
وقت گذاری و ارتباط صحیح بین والدین و فرزندان بیشتر باشد زمینه چنین بازی 

هایی کمتر فراهم می شود.
به اعتقاد پزشکان ایتالیایی وبعضی کشورهای دیگر اروپایی ، مقصران اصلی 
، والدین هستند که فرزندان خود را برای ساعتهای طوالنی درمقابل تلویزیون ،  

کامپیوتر، ویدئو گیم ، یا فیلم های ویدئویی رها می کنند.
بهتراســت که والدین همراه فرزندان خود به کوهستان، باشگاهها و میادین 
ورزشی بروند و به بازی های مورد عالقه آنها بپردازند تا انرژی عصبی و روانی 

آنان تخلیه شده و توجهشان ازبازی ها ی رایانه ای منحرف شود.
به فرزندتان اجازه ندهید در فاصله نزدیکی از صفحه رایانه بنشیند.

ازرایانه های با صفحه کوچک استفاده کنید.
نور صفحه تلویزیون را کم کنید.

ضروری است بچه ها به طور مرتب بین دو نوبت بازی استراحت کنند.
چشمها باید مسلط به صفحه رایانه باشد.

همیشه این موضوع را در 
ذهن خود داشته باشید که 

از تحقیر کردن فرزندتان تنها 
چیزی که نصیب شما می شود 

بزرگ تر شدن سیاه چاله رابطه 
فرزندتان با شما است. زمانی 

که فرزندتان بازی ویدئویی 
که مناسب نیست را انتخاب 
می نماید زمان آن نیست که 

همه تصمیمات اشتباهش 
را به او یادآوری نمایید و 

بگویید: تو همیشه بدترین 
بازی ها را انتخاب می کنی، یا 
آهنگ ها یا مدل های مو، یا 
هر چیز دیگری بهترین راه 

هایی را که می توانیم به شما 
پیشنهاد نماییم عبارت اند 

از:به فرزندتان بگویید: ما برای 
این بازی کامپیوتری پول نمی 
دهیم، چون من در خانه مان 

تصاویر خشن و جنسیتی نمی 
خواهم به فرزندتان در مورد 

فعالیت هایی که بیرون از منزل 
انجام می دهد هشدار بدهید. 
فرزندتان به احتمال زیاد، در 
خانه یک دوست به این بازی 
مشغول خواهد شد. هشدار 
شما باعث می شود که متوجه 
گردد که شما هالو نیستید، 

بلکه پدر یا مادر دلسوزی 
هستید که اغلب به قضاوت و 

شعور او اعتماد دارد

در هنگام خرید بازی ابتدا 
درجه بندی آن را بررسی 
نمایید و دقت کنید که 
مناسب سن فرزندتان باشد. 
قبل از فرزندتان، خود شما 
همه مراحل بازی را مرور 
کنید. معموال خشونت از یک 
مرحله بازی به مرحله دیگر 
افزایش می یابد. از خرید 
بازی های تهاجمی خودداری 
کنید.

برای کودک پیش دبستانی 
خود برنامه های آموزشی را 
انتخاب نمایید که ثابت شده 
دامنه اطالعات فرزندتان 
را باال می برند و مهارت ها 
را افزایش می دهند. برای 
فرزندان بزرگ تر نمایش 
هایی مناسب است که بر 
اساس موضوعات جالب و 
کنجکاو کننده ساخته شده 
اند. برنامه هایی که انتخاب 
می کنید باید فرهنگ ها 
و دیدگاه های دیگر را به 
طرز واقع گرایانه ای ارائه 
دهند و نباید با ارزش های 
شما مغایرت داشته باشند 
و یا عادات ابلهانه را تقویت 
نماید
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روشنایی اتاق به نحوی تنظیم شود که زنندگی نور به حداقل برسد.
بهتر است والدین با کودکان صحبت کنند که فقط روزهای تعطیلی مجاز به 

استفاده ازاین بازی ها  هستند.
با استدالل و منطق آسیب هایی را که کامپیوتر به کودکان وارد می آورد متذکر 
شــوید. مخربترین بازی های تصویری ، بازی هایی هستند که تصاویر آنها، به 
طور مکرر، بر صفحه ظاهر می شوند و کودک باید به تمام تصاویری که ازبرابر 
چشم وی می گذرند، شلیک کند، لذا توصیه میشود از این گونه بازی ها کمتر در 

دسترس کودک قرار گیرد

معایب بازی های رایانه
الف ( آسیبهای جسمانی

چشمان فرد به دلیل خیره شدن مداوم به صفحه نمایش رایانه به شدت تحت 
فشــار نور قرارمی گیرد و دچارعوارض می گردد.مشاهدات نشان داده است که 
نوجوانان چنان غرق بازی می شوند که توجه نمی کنند تا چه حد از لحاظ بینایی  

و ذهنی برخود فشار می آورند.
به دلیل این که کودک در یک وضعیت ثابت تا ســاعتها می نشیند ، ستون 

فقرات و استخوان بندی او دچارمشکل می شود.
همچنین احســاس ســوزش و ســفت شــدن گــردن ، کتف هــا و مچ 
 دســت از دیگــر عوارض کار نســبتاً ثابــت و طوالنی مدت با رایانه اســت.
 پوست فرد در معرض مداوم اشعه هایی قرار می گیرد که از صفحه رایانه پخش میشود.

ایجاد تهوع وســرگیجه خصوصاً درکودکان و نوجوانانی که زمینه صرع دارند، 
ازدیگر عوارض بازی های رایانه ای است .

ب ( آسیبهای روانی – تربیتی
1- تقویــت حس پرخاشــگری: مهمترین مشــخصه بازی هــای رایانه 
ای حالــت جنگــی اکثر آنهاســت و این کــه فرد بایــد برای رســیدن به 
مرحلــه بعدی بازی بــا نیروهــای به اصطالح دشــمن بجنگد ، اســتمرار 
 چنیــن بــازی هایــی کــودک را پرخاشــگر و ســتیزه جــو بار مــی آورد.

 خشونت  مهمترین محرکه ای است که در طراحی جدیدترین و جذابترین بازی 
های کامپیوتری به حد افراط از آن استفاده می شود، چهره های معروف هالیوود 
که در فرهنگ ما انسانهای  ضد ارزش و غیراخالقی هستند، در این بازی ها به 

صورت قهرمانهای شکست ناپذیر جلوه نمایی می کنند.
2- انزواطلبی :کودکانی که به طور مــداوم با این بازی ها درگیرند درونگرا 
می شــوند، در جامعه ، منزوی و در برقــراری ارتباط اجتماعی با دیگران ناتوان 
می گردند. روحیه انزواطلبی باعث می شود که کودک از گروه همساالن جدا شود 

که این خود سرآغازی برای بروز ناهنجاری های دیگر است .
مادری می گوید : فرزندم به بازی های رایانه ای معتاد شــده است . او هرروز 
خود را به صفحه تلویزیون می رساند و از دنیای بیرون به کلی بی خبراست ، حتی 
متوجه رفت وآمد میهمانان نمی شود. وهمیشه بعد از دست کشیدن از این برنامه 

با سردرد وکسالت مواجه می شود.

ج( تنبل شدن ذهن:
دراین بازی ها به دلیل این که کودک و نوجوان با ساختنی ها و برنامه های 
دیگران به بازی می پردازد و کمتر قدرت دخل و تصرف در آنها پیدا می کند اعتماد 

به نفس او در برابر ســاختنیها و پیشرفت دیگران متزلزل می شود. تصور بیشتر 
خانواده ها این است که در بازی های رایانه ای فرد در بازی مداخله فکری مداوم 
دارد. اما این مداخله، فکری نیســت بلکه این بازی ها سلولهای مغزی را گول 
می زنند و از نظر حرکتی نیز فقط چند انگشت کودک را حرکت می دهند . ماهر 
چه دراین مسیر حرکت کنیم و بازی ها را گسترش دهیم، انسانهایی را تحویل 
جامعه خواهیم داد که ســر خورده ، افسرده، غیر متحرک وغیرسازنده هستند و 
خود اتکایی آنها بسیار کم خواهد بود و ابتکار عمل نخواهند داشت. درحالی که 

برای جامعه ، نیاز به انسانهایی خالق ، مبتکر و متفکر داریم.

د( تاثیر منفی در روابط خانوادگی
با توجه به این که زندگی درکشور ما نیز به طرف ماشینی شدن پیش می رود 
و در بعضی خانواده ها زن و مرد شاغل هستند و یا بعضی ازمردان بیش از یک 
شغل دارند خود به خود روابط عاطفی و درکنار هم بودن خانواده کمتر شده وعده 
زیادی ازاین وضع و وجود تلویزیون به عنوان جعبه جادویی که باعث سرد شدن 
روابط خانوادگی شــده ناراضی هستند وحاال نیز جعبه جادویی دیگری یا جاذبه 
ســحر آمیزتری به نام رایانه اضافه براین وضعیت شده و مشکالت را دوچندان 

کرده است.

و( افت تحصیلی
به دلیل جاذبه مسحور کننده ای که این بازی ها دارد، بچه ها وقت و انرژی 
زیادی را صرف بازی با آن می  کنند، حتی بعضی از کودکان صبح، زودتر از وقت 
معمول بیدار می شــوند تا قبل از مدرسه کمی بازی کنند و وقتهای تلف شده را 

هم بدین صورت جبران می کنند. 
یکی از والدین اظهار می دارد که در سال گذشته پسرم بهترین نمرات را داشت 
اما از وقتی که رایانه برایش خریده ایم روزی 2 الی 3 ساعت وقت خود را صرف 

بازی می کند و از لحاظ تحصیلی افت پیدا کرده است.

محاسن بازی ها ی رایانه ای
یادگیری را آسان و توجه بچه ها را جلب می کند.

با رایانه هرچند بار که بخواهند، می توانند موضوعی را ببینند و مرور کنند.
برنامه های بسیار متنوعی هستند که به کودکان امکان میدهد تا نقاشیها یا 
داستانهایی را خلق کنند، ویا بازی هایی هستند که کودکان را به تاریخ یا جغرافیا 

عالقه مند می کند.
برنامه آموزشی به کودکان کمک می کند تا مهارت هایی را تمرین کنند.

کودک بدون کثیف کردن لباسها و اطراف می تواند به راحتی نقاشی بکشد و رنگها 
را عوض کند  مثال اگر از رنگ سبز لباس نقاشی اش خوشش نیامد به رایانه می گوید 

رنگ قرمز کن ، رنگ قرمز رضایت او را فراهم نکرد رنگ آبی و…
مفاهیم و مبانی ریاضیات را با کمک شکلهای کودکانه به کودک آموزش می دهد

به عقیده بعضی از پزشکان ، بازی های رایانه ای به کودکان کمک می کند که 
به داروهای مسکن کمتر احتیاج  پیدا کنند.بازی های رایانه ای بچه ها راوارد دنیایی 

می کندکه کنترلش دردست آنهاست وبه همین دلیل آنها از این بازی لذت می برند
باعث هماهنگی چشم و دست وپرورش عضالت ظریف کودک می شود
وسیله کمک آموزشی برای معلولین و پرکردن اوقات فراغت آنان است

/http://farzandsaaleh.mihanblog.comمنبع
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سلبریتی ها
 نه بازیچه اند و نه خدا! 

شارون مارکوس
ترجمۀ: حسین رحمانی

چرا ســلبریتی ها اینقدر در زندگی امروز ما مهم شده اند؟ چرا کسی به خود زحمت می دهد که به مدل مو، 
لباس یا کفش آن ها توجه کند؟ چطور به این همه شــهرت و ثروت رسیده اند؟ گاهی فکر می کنیم این دست 
سواالت، مختِص زمانۀ پرهیاهوی ماســت؛ دوران سیاستمداراِن توییتری و هنرمنداِن اینستاگرامی. اما اگر 
به بایگانی های مربوط به ســلبریتی های قرن هجدهم رجوع کنیم می بینیم در نامه هایی که مردم برایشان 
 می نوشتند، چیزهای آشنایی وجود دارد: ستایش های اغراق آمیز، انتقادات تندوتیز و حتی نفرت پراکن ها و ترول ها.

 چرا خیلی از آدم ها این همه به ســلبریتی ها اهمیت می دهند؟ هر نسلی همان طور که باور دارد رابطٔه جنسی 
را اختراع کرده، فکر می کند خلق ســلبریتی هم کار خودش بوده است. از متولدان قرن بیست ویکم بپرسید 
که چه چیزی تعیین کنندٔه فرهنگ سلبریتی است تا بر رسانه های دیجیتال انگشت بگذارند. رسانه هایی که 
به دارندگان گوشی هوشــمند امکان داده ظرف چند ثانیه الیک بزنند و ریتوییت کنند و زیر پست های کیم 

کارداشیان کامنت بگذارند.
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تئودور آدورنو و دانیل بورستین، منتقدان فرهنگی میانٔه قرن ]بیستم]، بدبین تر 
بودند: نظر آن ها این بود که ستاره ها را رسانه بر مردم بی فکر تحمیل کرده است. 
بعدتر و در دهه های 1۹۸۰ و 1۹۹۰، اندیشمندانی از قبیل جکی استیسی و هنری 
جنکینز مردم را مسئول دانستند که ســتاره ها را می سازند یا نابود می کنند. در 
دوره های رونق و شکوفایی، زندگی نامٔه سلبریتی ها معمواًل شهرت و آوازه را به 
اســتعداد و اقبال و سخت کوشی گره می زنند و در دوره های خطر و بی ثباتی، از 

خودویرانگرِی افراد مشهور بیشتر می شنویم.
 هــر یک از ایــن دیدگاه ها قدرت را به فقط یکی از اجزای معادله نســبت 
می دهند: رســانه، مردم یا ستاره ها. همٔه این دیدگاه ها اشتباهند، زیرا همه شان 
درســتند. هیچ گروهی به تنهایی قدرت آن را ندارد که ستاره ای را بسازد یا نابود 
کند. سه گروه هم قدرت، تهیه کنندگان رسانه، افراد جامعه و خود سلبریتی ها، در 
تبانی و رقابت با یکدیگر ســلبریتی ها را به شهرت می رسانند. قدرت هیچ کدام 

تعیین کننده نیست و هیچ کدام شان هم ناتوان نیستند.
این تالش ســه جانبه بــرای ایجاد و تعیین و ســاقط کردن ســلبریتی ها 
خســتگی ناپذیر اســت. کاردی بی، رپــر آمریکایی، برای آنکه معروف شــود 
نمی توانست فقط به ضبط آهنگ های جذاب بسنده کند. الزم بود کاردی بی این 
آهنگ ها را بین عالقه مندان به شکلی مؤثر ترویج کند. می بایست کار غیرمتعارفی 
انجام بدهد و بدن نمایی کند تا دنبال کنندگان بســیار زیادی در اینستاگرام درو 
کند. می بایســت با گروه موسیقی مشهوری به نام مارون25 همکاری کند و با 
ستاره رپ نوظهور، نیکی میناژ، دشمنی کند. )این آدم ها را نمی شناسید؟ خیلی از 

دختربچه های دوازده ساله می توانند با خوشحالی شیرفهمتان کنند(.

در ژانویــه 2۰1۹، کاردی بی ویدئویی در اینســتاگرام منتشــر کرد و گفت 
تعطیلی دولت ترامپ احمقانه اســت تا برنده نبرد آنالین با دونالد ترامپ باشد. 
رئیس جمهوری که دیوانه توییتر است شکستش را با سکوتی غیرمعمول نشان 
داد. بعد از یک ماه، ترول های اینســتاگرامی به کاردی بی حمله کردند و گفتند 
لیاقت جایزه گرمی را نداشته است. کاردی بی در پاسخ اینستاگرام را ترک کرد 

ولی دو روز بیشتر نگذشت که برگشت. ماجرا هنوز ادامه دارد.
شبکه های اجتماعی کنش  و واکنش مخاطبان و رسانه و ستاره ها را تشدید 
کرده اند و ســرعت بخشیده اند، ولی فرهنِگ مدرِن سلبریتی را یوتیوب و توییتر 
خلق نکرده اند. فرهنگ مدرن سلبریتی صدوپنجاه سال پیش و به لطف مطبوعات 
عامه پسند، عکاسی تجاری، راه آهن، کشتی بخار و سازمان ملی پست پدید آمده 
اســت.ادوین بوث )1۸33 تا 1۸۹3( را در نظــر بگیرید که یکی از پرآوازه ترین 
بازیگــران آمریکایی قرن نوزدهم بود. اگر امروز نامش در خاطرمان مانده، فقط 
به این دلیل اســت که برادرش آبراهام لینکلن را به قتل رساند، اما ادوین بوث 
در زمــان خودش به خاطر بازی در نقش هملت و ریچارد ســوم و بروتوس در 
نمایشنامٔه ژولیوس سزار مشهور شده بود. ادوین بوث از بازیگری به قدری پول 
درآورد که چند سالن نمایش و عمارتی در پارک گرامرسی نیویورک خرید. بوث 
این عمارت را به باشگاهی مردانه به نام پلیرز تبدیل کرد تا جایی برای معاشرت 
بازیگران و نخبگان باشــد. خودش در طبقٔه باالی ســاختمان، جایی در میان 
کتاب هــا و یادبودهای تئاتر و صدها نامٔه برگزیده ای که از دهٔه 1۸۶۰ تا 1۸۹۰ 

دریافت کرده بود، زندگی می کرد.
نامه های هوادارن ادوین بوث نشــان دهندٔه بسیاری از پیوندهایی است که 

تماشاگران قرن نوزدهمی را با رسانه ها و ستاره ها مرتبط می کند. در نتیجه کشتی 
بخــار، در اروپا هم روی صحنه رفت و نامه هایــی از انگلیس و آلمان دریافت 
کرد. به واســطٔه راه آهن، در شــهرهای بزرگ و محله های کوچک، از آکرون تا 
زنسویل، تماشاگر داشــت. تعدادی از نامه هایی که ادوین بوث نگهشان داشت 
ســتایش نامههایی بودند که می خواســتند وعدۀ مالقاتی با او ترتیب دهند. در 
نامه های دیگر برای پــول، کار و درس رایگان بازیگری به او التماس کرده اند. 
عده ای دائماً داروهای تقلبی برایش می فرستاده اند و عده ای هم می کوشیده اند 
عقایــد مذهبی اش را عــوض کنند. ده ها نفر هم شــعرهای بلندی برای بوث 

می فرستاده اند که محتوایشان ترکیبی از همٔه موارد قبلی بود.
بیشتر نامه ها در ســتایش از بوث به راه افراط رفته اند، ولی تعداد زیادی هم 
شامل انتقادهایی بی مضایقه است و برازندٔه ترول های توییتری است. سال 1۸۶۶، 
مکاتبه کننده ای به ادوین بوث توصیه کرده که چطور ریچارد سوم بهتری باشد. 
مکاتبه کننده با گالیه می نویسد: ظاهر شما به قدر کافی عبوس و محزون نیست. 
بهتر است قوز کمرتان بیشتر باشد و وقتی وارد صحنه می شوید، باید لَنگ زدنت 
بیشتر باشــد. بقیٔه منتقدان ادب و متانت کمتری داشتند. شکسپیر دوم با خط 
خرچنگ قورباغه ای، که خط به خط بدتر می شود، توصیٔه تندوتیزی می کند:جناب 
آقای بوث، هملت شما مبالغه آمیز است. کج وکوله گی دائمی تان نقش را یکنواخت 
می کند. بعضی قسمت ها خوب است، ولی در قسمت های دیگری که باید مثل 

آدم های منطقی بازی کنید، شبیه دیوانه ها بازی می کنید.
مکاتبه کننــده ای منتقدان بوث را رتبه بندی کرده اســت. روزنامه نگاری که 
اجراهای بوث در چارلســتون را تماشا کرده برایش بریده های روزنامه فرستاده 
تا مطالعه کند. زنی که متقاضی نســخه ای از نمایشنامه هایی است که بوث در 

اجراهایشان بیشتر حضور داشــته از رنگ بندی خاصی 
استفاده می کند تا شــش مناسبت مختلفی را که شاهد 
بــازی او در نقش هملت بوده مشــخص کند.خوانندٔه 
اپرای فرانسوی، پائولین ویاردو، و شاعر آمریکایی، هنری 
وادزورث النــگ فلو، نامه های مشــابهی را دریافت و 
نگهداری کرده اند. بی گمان جوامع چاپی قرن نوزدهمی 
کمتر از جوامع دیجیتال امروزی با یکدیگر ارتباط داشتند. 
اما بین فرهنگ سلبریتی گذشته و امروز پیوستگی های 
واقعی وجود دارد که ســرنخی دندان گیر ارائه می کند در 
باب اینکه فرهنگ سلبریتی دقیقاً چه جذابیتی برای مردم 

دارد. 
همــۀ ما، حتی آن هایــی که ســلبریتی ها را نادیده 
می گیرند، بخشــی از قصه ای هســتیم که می توانیم بر 
برون دادش مؤثر باشــیم، ولی هرگــز نمی توانیم دقیقًا 
پیش بینی اش کنیم. سلبریتی ها نه بازیچه اند و نه خدا. هر 
بار که کاردی بی آهنگ جدیدی منتشر می کند، عکسی 
برای جلد مجله ای می گیرد و یا مطلبی در شــبکه های 
اجتماعی منتشر می کند، ممکن است وجهه اش بهتر یا 
بدتر شود. اعضای جامعه نه مصرف کنندگانی منفعل اند 
و نــه خالقانی با قدرت مطلق. آن ها با خودشــان بحث 
می کنند و تصمیم شــخصی هر فردی برای تعامل با یا 
چشم پوشی از سلبریتی ها در ایجاد و نابودی ستاره ها نقش 
دارد. روزنامه نگاران اخبار سلبریتی ها را پوشش می دهند 
تا توجه جامعه را جلب کنند. دسته ای از  آن ها سلبریتی ها 
را نقــد می کنند و دســتٔه دیگر خوراک ســلبریتی ها را 
فراهم می کنند.فرهنگ سلبریتی چیزی نیست جز همین 
های وهوی؛ نمایشــی که عدهٔ زیادی در نگارشش دخیلند 
ولی مهار کاملش در اختیار هیچ کس نیســت. اگر از پایان 
قصه مطمئن بودیم، شاید عالقه مان از دست می رفت. اگر 

در عاقبت کار نقشی نداشتیم، شاید کمتر توجه نشان می دادیم. نتیجه اخالقی داستان 
این است که فرهنگ سلبریتی تماماً خوب یا تماماً بد نیست. اما اگر فرهنگ سلبریتی 

را دوست ندارید، اینترنت را سرزنش نکنید. همه را سرزنش کنید.
اطالعات کتاب شناختی:

 Marcus, Sharon. The Drama of Celebrity. Princeton
2019 ,University Press

پی نوشت ها:
• این مطلب را شارون مارکوس نوشته است و در تاریخ 11 ژوئن 

2019 با عنوان 
 19th-century theatre The pandemonium of modern celebrity began in
در وب سایت ایان منتشر شده است. وب سایت ترجمان آن را در تاریخ 
9 مرداد 1398 با عنوان 1۵0 سال است می خواهیم بدانیم سلبریتی ها 
 چطور سلبریتی شدند و ترجمۀ حسین رحمانی منتشر کرده است.

•• شارون مارکوس )Sharon Marcus( استاد ادبیات تطبیقی و زبان 
انگلیسی در دانشگاه کلمبیا است. از او دو کتاب با عناوین در میان زنان: 

دوستی، میل و ازدواج در دورهٔ ویکتوریا
 )Between Women: Friendship, Desire, and Marriage in Victorian England( 
 و درام سلبریتی )The Drama of Celebrity( منتشر شده است.

••• این مطلب برشی اســت از کتاب درام سلبریتی نوشتۀ شارون 
مارکوس.

Cardi B[1]
۵ Maroon[2]
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از نظر آیت اهلل طالقانی قیام سیدالشهدا )ع( همان قیام علی )ع( و قیام علی 
)ع( همان قیام پیامبر )ص( بوده و تنها شکل ظاهری و تاکتیکی آنها با هم فرق 
داشته است. موضوع و اساس این سه قیام از نظر طالقانی، جهاد و نبوت، جهاد 

و حکومت، جهاد و شهادت است.
1۹ شهریور چهلمین سالگرد ابوذر زمان، آیت اهلل سیدمحمود طالقانی، رئیس 
شورای انقالب و اولین امام جمعه تهران بود و امسال سالگرد این بزرگمرد با ایام 
تاسوعا و عاشورای حسینی مصادف شده بود. از نظر طالقانی قیام سیدالشهدا )ع( 
همان قیام علی )ع( و قیام علی )ع( همان قیام پیامبر )ص( بوده و تنها شکل 
ظاهری و تاکتیکی آنها با هم فرق داشته است. موضوع و اساس این سه قیام از 
نظر طالقانی؛ جهاد و نبوت، جهاد و حکومت، جهاد و شهادت است. هر سه آنها 
نیز به قصد تحقق بخشیدن به یک هدف صورت گرفته است: سود رساندن به 
بشر و قیام همه انبیا به طور اعم و پیامبر اسالم به طور اخص، به نفع بشر بوده 
است. حتی منکران نبوت هم نمی توانند منکر این شوند و بگویند انقالب انبیا به 
زیان بشر بوده است؛ تنها ادعای آنها می تواند این باشد که این قیام ها از مسیر 

اصلی خود منحرف شده و از ناحیه این انحراف، بشر زیان دیده است.
از نظر آیت اهلل طالقانی، انبیا می خواهند موانع از سر راه بشر برداشته شود و 
راه زندگی در برابرش باز شود. از نظر آنها اولین مانع بر سر راه بشر مانع فکری 
اســت، بشر ممکن است به خود ظلم کند؛ بدون این که دیگری بر او تحمیل 
ستم کرده باشد. رسالت بزرگ امام حسین )ع( امر به  معروف و نهی  از منکر بوده 
است. طالقانی تأکید می کند بر گریستن در سوگ سیدالشهدا )ع( که در بسیاری 
از اخبار صحیح توصیه شــده، شکی نیست ولی از طرف دیگر، در این هم که 
گریه و ماتم زیاد، به ویژه برای شهدا، مذموم است. اگر اعالم پایداری، وفاداری 
و عالقه و نثار عواطف برای آن بزرگان باشــد، اشکالی ندارد و بلکه مورد نظر 
هم هست. پس، عزا و گریستن، اوال هدف نیست و افراط در آن مذموم است؛ 
همچنان که خنده زیاد هم مذموم است. اسالم می خواهد همه سکان انسان را 
به سوی هدف عالی تری متوجه کند. اسالم گریه و سوگ را هم، مثل همه چیز 

دیگر، تحت حساب درآورده است و برای هدفی آن را به خدمت می گیرد.
پیامبر )ص( برای اقامه توحید مطلق، توحید فکری، عملی و اجتماعی قیام 
کرد و قیام علی )ع( هم به دنبال آن و در همان راســتا بوده اســت. در زیارت 
عاشورا، این هدف به روشنی بیان شده است. این است که می گویند خواندنش 
ثواب دارد. ثواب را مفت نمی دهند؛ بلکه از روی حســاب است. اول انسان باید 
هدف را تشخیص بدهد؛ سپس در پی آن باشد؛ چنان که در زیارت عاشورا آمده 

است. بعد از فهم هدف است که به سوی آن باید رفت.
طالقانی هدف دو گروه در واقع کربال را بیان می کند: بعضی از انسان ها هدفی 
جز تهیه نان و آب ندارند و فقط به دنبال منفعت اند و هر راهی را که منافع آنان 
را تأمین کند، همان را دنبال می کنند. اینان کمی که باالتر آمدند، مقام را نیز بر 

خواسته های خود می افزایند اما بعضی انسان ها صاحب ایده و عقیده اند که خود 
بر دو گونه است: حق و باطل.

کســانی که حق را تشــخیص داده و به آنان معتقد شده اند نیز دو گونه اند: 
کســانی که به دنبال آن می روند ولی تا پای جان بر سر آن نمی ایستند یا تنها 
مال خود را در راه آن می دهند؛ کسانی که هم حق را تشخیص می دهند و هم 
مال و جان و همه  چیز خود را به پای آن می ریزند. اینان بارزترین نوع بشــرند 
اما باز همان صرف داشتن عقیده هم، در مقابل آنان که هیچ عقیده ای ندارند، 

خوب است.
مرحوم آیت اهلل طالقانی در بیان اندیشه دینی، تنگ نظر و متعصب نبود. اهمیت 
بازنگری و بازســازی اندیشــه دینی را کامال درک کرد و در موارد مختلف آن را با 
صراحت مطرح کرده است. او به طور مستمر در مبارزات سیاسی-اجتماعی حضور 
فعال داشت. طالقانی از همان زمان که به قول خودش از حوزه بیرون آمد، هیچ گاه 
دنبال بازی مرید و مرادی نبود. آزاده ای آزاداندیش بود که درد دین و مردم داشــت. 
روحانیت را یک حرکت در کنار نهضت مردم می خواند. طالقانی بر دو اصل اساسی 
مدارا و شورا تأکید داشت و این دو را مداوای حیاتی و حتمی جامعه می دانست، زیرا 
قرآن که مأمن طالقانی بود، بر این دو اصل همواره شهادت می دهد. اگر بخواهیم 
نتیجه گیری مباحث آیت اهلل طالقانی درباره عاشورا را بیان کنیم، باید بگوییم که ایشان 
معتقد است که اسالم برای نجات بشر از رکودها، بندگی ها، رفع موانع و برداشتن 

امتیازها آمده است و عزاداری برای امام حسین )ع( هم باید در این راستا باشد.
در چهلمین ســالگرد مردی که پیامش شــهادت و شــورا بود، خواستم 
سخنان و جمالتی درباره پیشوایش امام حسین )ع( را که در سخنرانی ها و 
آثــارش بیان کرده بود، بگویم و در پایان باید از آبراهامیان نقل  قول بیاورم 
که می گوید: طالقانی، مانند بازرگان، در زندگی دو رســالت توأمان داشت: 
یکی، نشان  دادن این که اسالم برای مسائل جدید پاسخی دارد و بنابراین 
برای جهان معاصر مناسب است و دوم، پل زدن بر شکاف عمیقی که مؤمنان 
متدین را از اصالح طلبان غیرمذهبی، بازاریان سنتی را از متخصصان دارای 
تحصیالت جدید، روحانیون محافظه کار ضد  رژیم طاغوت را از روشنفکران 
رادیکال آینده نگر جدا می کرد و در یک کالم هدف آنان حل وفصل مسائل 
ریشــه داری بود که به شکست نهضت مشروطه و نیز مبارزه ملی سال های 
)132۸- 1332( انجامیده بود و مردم ما بی دلیل به آیت اهلل طالقانی عشــق 
نمی ورزند و طالقانی بی دلیل نبود که در قلب یکایک مردم آشــیانه داشت، 
زیرا او همواره ســعی  کرد رفتار، گفتار و کردارش به اجدادش پیامبر )ص(، 
امام علی )ع( و امام حســین )ع( شبیه باشد. مرحوم طالقانی مظهر راستی، 
خلوص و صفا بود و در پایان می توان گفت که این ســخن مشــهور پیامبر 
)ص( درباره ابوذر برای آیت اهلل طالقانی نیز صدق می کند: آســمان ســایه 

نیفکنده و زمین دربرنگرفته، مردی راست گفتارتر از ابوذر.

عاشورا در نگاه آیت اهلل طالقانی
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 سروناز خدایاری 
آموزش و پرورش از مهم ترین ارکان هر نظام اجتماعی محســوب می شود. 
با این وجود و عطف به اهمیت آن، همه جوامع بشــری در یک سطح از توسعه 
یافتگی، خاصه فرهنگی، برخوردار نیستند. درگذشته عقیده ی بسیاری از صاحب 
نظران بر این بود که ورود کودکان به دبستان، آغاز یادگیری و رشد آن ها است. 
اما امروزه مسیر این عقیده تغییر یافته و توجه ها به سمت دوران پیش از دبستان، 

به عنوان دورانی برای شروع یادگیری و شکوفایی جلب شده است.
 ما دائم یادگرفته ایم بگوییم بچه است، بزرگ می شود، درست می شود، یادش 
می رود، خودش یاد می گیرد. اما بچه اســت و اگر درســت نشود، دیگر سخت 
درست می شود. دومین آجر را که کج گذاشتی، دیوار تا انتها کج می رود. بنابراین 

نحوه ی آموزش در دوران کودکی از اهمیت بسیاری برخوردار است. 
متاسفانه شیوه ای که ما در سنین کودکی با آن آموزش داده می شویم، شیوه 
ای رقابتی اســت که سعی دارد هر کسی را به تنهایی مورد توجه قرار دهد. به 
عبارتی تالش می کند تا هر فرد بنا به مهارت ها و تواناهایی ها ی شخصی اش 
در رتبه ی اول قرار گیرد و به طور پیوسته در رقابت با هم نوعان و هم ساالن 

خود باشد.
روشــی که شخص گرایی یا به تعبیر صریح تر خودخواهی ستون اصلی آن 
اســت و مشــارکت و کار گروهی در آن کمتر به چشم می خورد. بی جهت هم 
نیست که در فرهنگ ما گلیم خود را از آب کشیدن ضرب المثل شده است! شاید 
پرسش مهم این باشد که راه چاره چیست؟ دیگر ملل دنیا چه مسیری را انتخاب 
و پیموده اند؟ به بیانی دیگر سیستم های آموزشی کشورهای مختلف چه تفاوت 
ها و تشــابهاتی دارد و خروجی هر یک چیست؟ بسیاری از فالسفه ی تعلیم و 
تربیت همچون ارسطو، افالطون، کمینوس و روسو بر اهمیت آموزش و پرورش 

از سال های اولیه ی تولد و حتی دامان مادر تاکید کرده اند.
از آنجا که بین رشــد هوشی و تجارب اولیه ی کودکان ارتباط مستقیمی 
وجود دارد، هرچه یادگیری از طریق تجربه ی عملی باشــد، مثمرثمرتر واقع 
خواهد شد. در میان راه های تجربی، بازی های آموزشی از اهمیت ویژه ای 
برخوردارنــد. زیرا بازی عالوه بر آن که محیطی تعاملی برای آموزش ایجاد 
می کنــد، زندگی در دنیای آینده را نیز به شــیوه ای مهیج و لذت بخش به 
کودکان می آموزد. ویژگی های هر بازی و اهمیت آن در رشــد همه جانبه 
ی قوای ذهنی، جســمی، شخصیتی و اجتماعی کودک باعث شده که توجه 
بســیاری از مســئولین حوزه ی تعلیم و تربیت به نقش اساسی بازی در امر 

آموزش کودکان معطوف شود.
کودک از طریــق بازی، مهارت های گوناگونی کســب می کند و می توان 
گفت که بازی بهترین وسیله برای آموزش مفاهیم است. عالوه بر این ها بازی 
تحمیلی نیست و باید معیارهایی داشته باشد؛ از جمله اینکه متناسب با ویژگی 
ها، نیاز ها و توانایی های کودکان باشد، فعالیت ها و رفتارهای موجود در بازی 
تعبیری منطقی از منظر معنی و مفهوم داشته باشدو به گونه ای مطرح شود که 

بر اعالم برنده و بازنده تاکید زیادی نشود. 
 

نگاهی به آموزش و پرورش در ایران
شاید آموزش و پرورش در ایران قدیم با حلقه ای از شاگردان در مکتبخانه و 
فلک و یا با نیمکت هایی که جای دو نفر، سه یا چهار نفر روی آن می نشستند 
و معلمــی که یک ســویه آن چه گفتنی بود را می گفــت و دانش آموزان از بر 
می کردند، تداعی شود. اما دلیل این نوع نگرش به آموزش و پرورش چیست؟! 
تکرار و تقلید و آمریت و نه مشــارکت، چه خروجی می تواند داشــته باشد؟ در 

چنین سیستمی کودکان به جای تشویق به 
خالقیت و آزاد اندیشی، درگیر روش های 
کهنه و از پیش تعریف شده ای می شوند که 

قوه ی خالقیت را در آن ها کور می کند.
نحــوه و نوع آمــوزش در این دوران از 
اهمیت زیادی برخوردار است اما متاسفانه 
این روش های پیش گرفته شــده عالوه 
بر اینکه  قدیمی هستند و جذابیتی ندارند، 
سطح مشارکت کودکان نیز در آن ها بسیار 
پایین اســت. در آموزش مدرن، شناسایی 
استعداد ها به عنوان اولین مرحله و پرورش 
این استعداد ها نیز به عنوان مرحله ی دوم 
مطرح می شود. یکی از راه های کاربردی و 
مناسب برای شناخت استعدادهای کودکان 
بازی بــا آن ها و یا طراحــی بازی های 

گروهی برای آن ها است.
 آموزش و پرورش در دیگر نقاط دنیا

امروزه ژاپن به عنوان یکی از کشورهای 
در حال توسعه مطرح است. با توجه به اینکه آموزش و پروش یکی از اصلی ترین 
ستون های موفقیت و پیشرفت هر نظامی است، در زیر به بررسی برخی تفاوت 

های آموزشی در ایران و کشور مطرحی چون ژاپن می پردازیم.

آموزش در مدارس ژاپن
ساعت حضور دانش آموزان در مدارس 
44 ســاعت در هفته است و ازساعت ۸ 
صبح تا 4 عصر به صورت پیوسته ادامه 
دارد. دانش آموزان ابتدایي 22 ســاعت و 
متوسطه 1۶ ساعت را در کالس درس 
ســپري مي کنند و بقیه ي ســاعات با 
برنامه هایــي مانند فعالیت هاي گروهي، 
جشــن ها و ناهار و اســتراحت سپري 
مي شــود. )دانش آموزان مدارس ابتدایي 
ایران 24 ســاعت و در مقاطع راهنمایي 
و متوســطه 33 یا 3۶ ساعت به مدرسه 
مي روند کــه تقریباً تمام این ســاعات 
در کالس ســپري مي شــود( هر سال 
تحصیلي 24۰ روزاست. )سال تحصیلي 
در ایــران کمتر از 1۸۰ روز اســت( در 
مدارس ابتدایي به ایجاد محیطي شاداب، 
جذاب، دوســتانه و با نشــاط، بیشتر از 
آموختن مسائل علمي تاکید شــده است. معلمان عقیده دارند دانش آموزان این 
مقطع براي یادگیري علم به مدرسه نمي آیند بلکه هدف از مدرسه دیدار دوستان 

است.

مقایسه آموزش و پرورش در ایران و کشورهای توسعه یافته
در مدارس ابتدایي به بازي، کار دستي، موسیقي و خانه داري )آشپزي و خیاطي 
و نظافت( توجه بسیار مي شود. این گونه برنامه ها یک سوم اوقات دانش آموزان را 
به خوداختصاص مي دهد.  دانش آموزان مدارس ژاپن از همان کالس اول ابتدایي 
در برنامه اي با عنوان به سوي کار، به یادگیري و انجام حرفه هایي مانند زراعت 
و صنعت مي پردازند. در مطالعات تیمز که درباره ي پیشرفت تحصیلي در بیش از 
4۰ کشور جهان و در درس هاي ریاضي و علوم تجربي انجام گرفته است، ژاپن 
در این 2 درس و در تمام مقاطع ســني بین 3 کشور اول بوده و ایران به همراه 

کلمبیا و آفریقاي جنوبي در انتهاي جدول قرار گرفتند.
سفری به شرق آسیا

مدتی پیش فرصتی فراهم شــد تا به عنوان کارآمــوز جهت آموزش زبان 
انگلیسی به کودکان، به چین سفر کنم، در این سفر موضوعی توجه ام را به خود 
جلب کرد که نظیرش را در ایران کم تر دیده ام؛ یا اگر بخواهم رو راست باشم، 
به شخصه ندیده ام! مقرر شد تا چند روز به یک کمپ تابستانی رفته و از کودکان 

مراقبت کنیم و به آن ها بازی های از پیش تعیین شده ای را آموزش دهیم. 
شرح مختصر کمپ به این صورت بود که کودکان ۷ تا 12 ساله به گروه های 
سنی مختلف تقسیم می شدند و برنامه های مشخصی در هر گروه اجرا می شد. 
برخی برنامه ها بین تمام گروه ها مشــترک بود و برخی دیگر به دلیل تفاوت 
نیروی جســمانی، متفاوت! برنامه ی هرروز با بیدار کردن بچه ها راس ساعت 

۷ صبح شروع  و با به خواب رفتن آن ها در ساعت ۹ شب به پایان می رسید.
در این بازه ی 14 ســاعته، گروه ها موظف بودند در محوطه ای مشــخص 
ورزش کرده و در ساعات تعیین شده به تمیز کردن اتاق های خود بپردازند. بعد 
از آن هم وقت  بازی های گروهی فرا می رســید. دوره 4 روزه بود و بیش از 3۰ 
ســاعت بازی به بچه ها تعلق می گرفت. بازی ها از چندین روز قبل طراحی و 
برنامه ریزی شده بودند و عالوه بر آن، هر بازی در شب قبل مجددا بررسی و در 
صورت تایید نهایی به گروه ها آموخته می شد. هر بازی باید حداقل 1۰ بازیکن را 

در خود جای می داد و بازی ها نیز نمی توانستند تکراری باشند.
بــا وجود فاصلــه گرفتن بچه ها از هم در روزهــای اول، تعامل و رابطه ی 
دوستانه ی آن ها در روز های بعد به خوبی مشهود بود. این دوره ی چند روزه با 
اجرایی دو ساعته به پایان رسید. هر گروه آواز یا رقصی را که قبال تمرین کرده 
بود به نمایش گذاشت. برخی افراد هم که هنر و استعداد خاصی داشتند، صحنه 

را بدست گرفتند.
در نهایت با گرفته شــدن عکسی یادگاری و اعطای گواهی پایان دوره، بچه 
ها روانه ی خانه هایشــان شــدند. البته آن ها در این مــدت دوری از خانواده، 
مطالب مهمی آموخته بودند؛ اعم از چگونگی تعامل و استحکام  بخشی به روابط 
اجتماعی، درست همان چیزی که بسیاری از ما در آن ضعف داریم و این ضعف 

ریشه در کودکی مان دارد. 
برایم ســوال شد که آیا ما هم برای کودکان خود چنین برنامه هایی تدارک 
می بینیم؟! آیا دوره یا مکان و زمانی به نام کمپ تابستانی در کشور داریم؟ دوره 
ای کوتاه برای کودکان، دوره ای که مســتقل بودن و دوری از خانواده را تجربه 

کنند، مشارکت و کارگروهی را بیاموزند. 
ملزم شــوند راس ساعتی معین بیدار شده یا بخوابند! دوره ای که با بازی 
و سرگرمی و ورزش با هم ساالن سپری شود و تعامل و ارتباط اجتماعی را 
در قالــب همین بازی ها به آن ها بیاموزد! آیا برای زمان و نوع بازی آن ها 
برنامه ریزی می کنیــم؟! به آن ها فرصت یادگیری از روش های کارآمد را 
می دهیم یا بی توجه به ارضای نیاز های آن ها از راه درســت، منتظر رشد 

طبیعی شان هستیم؟!
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از زنانی که وارد عرصه 
سیاسی و مشخصا مجلس 
می شوند، توقع داریم که 
صرفا در مورد ارزش های 
زنان فعال باشند، در حالی 
که جنسیت ربطی به دیدگاه 
و نگرش ندارد؛ یک نماینده 
زن می تواند وارد مجلس 
بشود و دیدگاه های زنانه 
نداشته باشد؛ همانگونه که 
ما از یک مرد توقع نداریم 
که لزوما نگرش های مردانه 
داشته باشد. 
در نتیجه یک زن بجای 
صرف پیگیری مطالبات و 
فعالیت های فمینیستی در 
مجلس، می تواند فعالیت 
های محیط زیستی داشته 
باشد.
 در صورتی که ما توقع 
داریم که زن ها حتما 
اهداف مرتبط با ارزش های 
زنان را پیگیری کنند

زن خوب باید یا همسری 
خوب یا عضوی که در 

خانواده نقش خوبی را 
ایفا می کند، باشد. در 

حالی که برای مردان این 
گونه نیست و مردان 

از همان دوران کودکی 
این ذهنیت در ذهنشان 

تقویت می شود که باید 
آدم خوب و مفیدی برای 

جامعه باشند؛ و خوب بودن 
در خانواده برای مردان، 

در وهله دوم اهمیت قرار 
دارد. بنابراین می بینیم 

که نوجوانان پسر و مردان 
بیش از هرچیزی به فکر 
شغل و حرفه آینده شان 
هستند، ولی دختران به 

فکر داشتن یک ازدواج و 
همسر هستند؛ و زنان بعد 

هم که ازدواج می کنند، 
این داستان باز هم وجود 

دارد و به نوعی دیگر 
استمرار می یابد

ی ترمز زنان در عرصه قدرت
سیت

 جن
ای

ه ه
یش

کل کلیشه های جنسیتی و باورهای قالبی که در جامعه نسبت به زنان و از جهت 
تردید در توانایی هایشــان وجود دارد را می توان به سان بازدارنده ای قوی، در 

دستیابی آنان به جایگاه اجتماعی درخور قلمداد کرد. 
بــه یکی از موارد مهمی که حتی امروز و به رغم جهانی شــدن و تغییرات 
فرهنگی، در همه جوامع )با شدت و ضعف متفاوت( در جریان است، بحث کلیشه 
های جنسیتی است؛ کلیشه های جنسیتی یا باورهای قالبی در مورد زنان همه 
آن تصورات منفی و غلطی اســت که جامعه همواره از زنان انتظار دارد؛ این که 
بایــد به گونه ای خاص فکر و رفتار کنند و در غیر این صورت با قضاوت های 

منفی و طرد مجازات می شوند.
این قضاوت هــا چونان مانعی عمل کرده که نمی گذارند تا زنان در رفتار و 
افکارشــان آزادی داشته و دربهترین شرایط خودشان باشند. در چنین شرایطی 
کسانی که در تقابل با کلیشه ها عمل می کنند از سوی فشار اجتماعی به حاشیه 
رانده شــده و طرد می شوند؛ در نتیجه تا زمانی که کلیشه های اجتماعی در هر 
فرهنگی حضور داشته باشند، بسته به قدرتشان، مانعی بر سر راه زنان در رسیدن 

به اهداف و جایگاه مناسب اجتماعی هستند.
آنچــه در ادامه می آید گفت و گو با یکی از پژوهشــگران اجتماعی فعال در 

حوزه زنان است.
منصوره موسوی جامعه شناس و تحلیل گر مسائل زنان در تشریح موانع روانی 
و عرفی که مانع حضور زنان در قدرت می شوند تصریح کرد: یک سری کلیشه 
های جنسیتی به عنوان موانع ذهنی در ذهن زنان وجود دارد که زنان از کودکی 
با این کلیشــه ها جامعه پذیر شده اند، به مدرسه رفته اند و در آنجا هم سیستم 
آموزشی، این الگوهای قالبی تثبیت شده را تقویت کرده است؛ و البته موازی با 
این روند، رسانه هم این کلیشه ها را تقویت کرده و این تعریف را در ذهن زنان 
جا انداخته است که دختران )و زنان( بیشتر و پیش تر از هرکاری، باید یک دختر 
خوب و پس از آن یک همســرخوب باشند؛ ویژگی های یک همسر خوب این 
است که خودش را وقف خانواده کند. بنابراین اولویت اجتماعی از همان ابتدای 
کودکی تا نوجوانانی و جوانی و پس از آن، این کلیشــه ها را در ذهن زن ایجاد 

کرده و به نوعی با تقویت های پی در پی آنان را تثبیت و حک کرده است.  
در نتیجه زن خوب باید یا همسری خوب یا عضوی که در خانواده نقش خوبی 
را ایفا می کند، باشد. در حالی که برای مردان این گونه نیست و مردان از همان 
دوران کودکی این ذهنیت در ذهنشان تقویت می شود که باید آدم خوب و مفیدی 
برای جامعه باشند؛ و خوب بودن در خانواده برای مردان، در وهله دوم اهمیت قرار 
دارد. بنابراین می بینیم که نوجوانان پسر و مردان بیش از هرچیزی به فکر شغل و 
حرفه آینده شان هستند، ولی دختران به فکر داشتن یک ازدواج و همسر هستند؛ 
و زنان بعد هم که ازدواج می کنند، این داستان باز هم وجود دارد و به نوعی دیگر 
اســتمرار می یابد؛ در نتیجه این الگوهای ذهنی است که در ذهن زنان برجسته 

می شوند و الگوهای عرفی هم همین گونه هستند.
*زنان الگوهای اجتماعی ندارند

یکــی از مواردی که در این جامعه همواره ذهــن خود من را به عنوان یک 
خانم مشــغول می سازد، این است که الگوهایی برای زنان وجود ندارد تا به آنها 
اســتناد کنند؛ یعنی الگوهای زن هایی که در گذشته کار سیاسی می کرده اند یا 
فکر سیاسی داشــته اند، برای زنان وجود ندارد. ولی برای مردان این الگوها به 
وفور وجود دارد و می توانند در ذهن خود این الگوها را شبیه سازی و تقلید و یا در 

زندگیشان بازپروی و تقویت کنند.
ضمن اینکه اگر چنین زنانی )الگوها( در گذشــته ما وجود داشته اند که قطعا 
هم وجود داشته اند، چهره منفی ای از آنان نشان داده شده است؛ یعنی زنانی که 
در سیاست دخالت می کرده اند، همواره به عنوان افرادی که مخل فعالیت های 
سیاســی بوده اند و کارهای منفی انجام می داده اند، برجسته شده است. یکی از 
این الگوها مادر ناصرالدین شاه است که در کتاب های درسی ما به عنوان کسی 
معرفی می شود که مخل سیاست های کشور بوده و دخالت های نابه جایی در 

این زمینه داشته است؛ در حالی از او این گونه یاد می شود و این به لحاظ عرفی 
تصویری منفی اســت که خود ناصرالدین شاه آدم مثبتی نیست ولی آنقدر که 
در مورد مادرش بد گفته شــده، در مورد خودش این گونه نیست. این ها همان 
الگوهای منفی هستند که دائما در ذهن زنان به نوعی تزریق می شوند و باعث 
می شــود که زنان فکر کنند، جایگاه زن، جایگاه سیاسی نیست؛ یعنی سیاست، 

جایگاهی نیست که زنان به آن تکیه بزنند و جایی برای مردان است.
عوامل زیادی در نمودهــای عملی رفتارهای اجتماعی که بازدارنده زنان در 
قدرت هســتند دخیل است که یکی از مهمترین آن قوانین است که نمودهای 
عملی بازدارنگی زنان از سیاست هستند؛ این قوانین حتی اگر تحدید کننده نباشند، 
دســت کم تقویت کننده هم نیستند. در بســیاری از کشورها )حتی کشورهای 
مدرن( از چیزی به نام ســهمیه 3۰ درصدی استفاده می کنند تا حضور زنان در 
امور سیاسی را فعال کنند. سهمیه ای که امروز در افغانستان و عراق و بسیاری 
دیگر از کشورهای خاورمیانه )که حضور زنان در آنان کمرنگ هست( هم اعمال 
شده است؛ این نوعی تبعیض مثبت است و این سهمیه 3۰ درصدی بدین معنا 
اســت که حتما حضور زنان در مجلس باید به حداقلی از 3۰ درصد برسد؛ یعنی 
زنان در رقابت آرا با مردان رقابت نمی کنند و به نوعی با خودشان )یعنی دیگر 

زنان( رقابت می کنند.
در کشور ما این سهمیه پذیرفته نشده است؛ قرار بود این سهمیه 3۰درصدی 
را فقط برای احزاب تعریف کنند که آن قانون هم رد شده و پذیرفته نشده است؛ 
در نتیجه این یک مانع بزرگ و عامل قانونی و قدرتمندی است که زنان ما را از 
دستیابی به قدرت بازمی دارد در حالی که در بیشتر کشورها که حضور زنان را در 

عرصه سیاسی فعال کرده اند، از این روش بهره گرفته اند
*اهمیت پیش شرط مطالبه حضور زنان در احزاب

این جامعه شــناس بیان داشت: این ذهنیت منفی باز در جایی که زنان وارد 
عرصه سیاســی شده اند هم استمرار دارد؛ چنانچه ما از زنان انتظار داریم وقتی 
وارد عرصه سیاســی می شوند، همه، الگوهای پاالیش یافته و آدم های مفیدی 
باشند. مثال می گویند این نمایندگان زن چه گلی به سر جامعه زده اند و این در 
حالی است که این حرف ها در مورد مردان به کار برده نمی شوند. ما در مجلس 
در کل 12 نماینده زن داریم و این خانم ها تعداد بسیار اندکی در قیاس با مردان 
هستند اما دائما قضاوت می شــوند که چه کرده اند، در حالی که از این زاویه و 
جنبه قضاوت، تعداد کثیر مردان این گونه ارزیابی نمی شــوند؛ یعنی این الگوی 

مفید بودن، صرفا در مورد زنان به جامعه تزریق می شود.
ایراد دیگر این است که ما از زنانی که وارد عرصه سیاسی و مشخصا مجلس 
می شوند، توقع داریم که صرفا در مورد ارزش های زنان فعال باشند، در حالی که 
جنسیت ربطی به دیدگاه و نگرش ندارد؛ یک نماینده زن می تواند وارد مجلس 
بشود و دیدگاه های زنانه نداشته باشد؛ همانگونه که ما از یک مرد توقع نداریم 
که لزوما نگرش های مردانه داشته باشد. در نتیجه یک زن بجای صرف پیگیری 
مطالبات و فعالیت های فمینیســتی در مجلــس، می تواند فعالیت های محیط 
زیستی داشته باشد. در صورتی که ما توقع داریم که زن ها حتما اهداف مرتبط 
با ارزش های زنان را پیگیری کنند.وی افزود: نکته دیگر بحث احزاب اســت و 
متاســفانه همچنان این اطمینان در احزاب وجود ندارد که به زنان نقش های 
کلیدی داده شود. ما می دانیم که ساختار قدرت باید برخاسته  از و مبتنی بر ساختار 
احزاب باشــد ولی هنوز این اطمینان در بین احزاب وجود ندارد که آنها به زنان 
نقش های کلیــدی در درون حزب بدهند. وقتی این نقش های حزبی به زنان 
داده نمی شــود و هنوز این اطمینان به قابلیت ها و قدرت وجود ندارد، ما چطور 
می توانیم توقع داشته باشیم که این احزاب، این زنان را به درون مجلس بفرستند 

یا مثال به عنوان وزیر به رئیس جمهور معرفی کنند؟
 بنابراین من معتقدم که حضور زنان در قدرت و عرصه سیاسی ابتدا باید از احزاب 
شروع شود؛ یعنی زنان باید در این عرصه حضور موثرتر و قوی تری داشته باشند و این 

اعتماد به آنان وجود داشته باشد که  نقش های کلیدی به آنان سپرده شود.




