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دکتر کامبیز نوروزی
در ممالکــی ماننــد ایــران متاســفانه پدیــده »اثــر شــوفر« خطرناک تــر از 
دشــمن، خشکســالی و  دروغ شــده اســت. اکثــر ایرانیــان دعــای معروفــی 
کــه منســوب بــه کــوروش پادشــاه ایــران باســتان اســت را شــنیده اند. بــا ایــن 
مضمــون کــه؛ »خدایــا! ســرزمین ایــران و مردمانــش را از شــر دشــمن، 

خشکســالی و دروغ محافظــت کــن«.
ــش از  ــی بی ــرایط فعل ــه در ش ــد ک ــاد دارن ــادی اعتق ــران اقتص   صاحبنظ
دشــمن یــا خشکســالی و یــا  دروغ، آنچــه کــه ایــران را تهدیــد می کنــد »اثر 

شــوفر« اســت!
اما اثر شوفر چیست؟ 

ماکــس پالنــک بعــد از این کــه جایــزه نوبــل را در ســال ۱۹۱۸ می گیــرد ، 
یــک تــور دور آلمــان مــی  گــذارد و در شــهرهای مختلــف دربــاره مکانیــک 
کوانتــوم صحبــت می کنــد. چــون هــر دفعــه دقیقــاً یــک محتــوا را ارائــه 
ــه  ــاد گرفت ــب را ی ــد کــه همــه مطال ــده  اش احســاس مــی کن ــد, رانن می کن
اســت و روزی بــه آقــای پالنــک مــی گویــد : شــما از تکــرار ایــن حرف هــا 
خســته نمی شــوید؟ مــن االن مــی توانــم بــه جــای شــما ایــن مطالــب را بــرای 
دیگــران ارائــه کنــم. مــی خواهیــد در مقصــد بعــدی کــه شــهر مونیخ اســت، 
من ســخنرانی کنم و شــما لباس من را بپوشــید و در جلســه بنشینید؟ برای 

هــر دوی مــا تنوعــی ایجــاد می شــود. پالنــک هــم قبــول می کنــد!
شــوفر خیلــی خــوب در جلســه دربــاره مکانیــک کوانتــوم صحبــت می کند 
و شــنونده ها هــم خیلــی لــذت می برنــد. در انتهــای جلســه فیزیک دانــی بلند 
می شــود و ســوالی را مطــرح می کنــد. شــوفر کــه جــواب ســوال را نمــی 
دانــد در نهایــت خونســردی می گویــد: »مــن تعجــب می کنــم کــه در شــهری 
پیشــرفته مثــل مونیــخ، ســوال هایی بــه ایــن انــدازه ســاده می پرســند که حتی 
شــوفر مــن هــم می توانــد جــواب بدهــد! شــوفر عزیز ، لطفا شــما به ســوال 

ایشــان پاســخ دهید«!
امــروزه در علــم مدیریــت اســم ایــن اثــر را »اثــر شــوفر« گذاشــته انــد. 
ــی اســت کــه افــراد همــه چیــز دان  ــر ناشــی از نوعــی توهــم دانای ــن اث ای
بیشــتر بــه آن مبتــال مــی شــوند. دانــش ماننــد کــوه یخــی اســت کــه بخــش 
ــاهده  ــوان مش ــم آن را نمی ت ــش اعظ ــت و بخ ــت اس ــل روی ــی از آن قاب کم
کــرد. افــراد ســطحی نگر صرفــا بخش قابــل مشــاهده دانــش را می بینند و 
گمــان می کننــد کــه کل دانــش را دریافــت کرده انــد ، در حالــی کــه ایــن فقط 

توهمــی از دانایــی اســت. نــه خــود دانســتن.
توهــم دانایــی، یعنــی اینکــه فکر کنیــم مطلبــی را می دانیــم، در صورتی که 
اشــتباه می کنیــم. یعنــی یــا نمی دانیــم و یــا اشــتباه و ناقــص می دانیــم و علــت 
اصلــی توهــِم دانســتن یــا همان توهــم دانــش، تصور ناقص ما نســبت بــه تمام 

یــک مطلــب و ســپس مقایســه ی دانــش خودمــان با همــان تصور اســت.
ــوفرها در  ــود ، ش ــدگار ش ــی مان ــه ، روال ــک جلس ــان ی ــر هم ــال اگ ح
مســند دانشــمندان و دانشــمندان نیــز در جایــگاه شــوفرها ادامــه فعالیــت 
ــدر  ــن داســتان چق ــق اجتماعــی ، ای ــا کــه در تطاب ــد داد! و دریغ خواهن
آشناســت! مملکــت در دســت مدیرانــی متوهــم قــرار گرفتــه اســت کــه 
ــین  ــه نش ــان را خان ــد و متخصص ــث را دارن ــه مباح ــی کلی ــم دانای توه

کــرده انــد. 
ســقراط مــی  گفــت مــن داناتریــن فــردم! چون تنها کســی هســتم که مــی  دانم 
نمی  دانــم، در حالــی کــه دیگــران هنــوز به نادانــی خود نیز، آگاه نیســتند. 

ایــن جهــل ســقراطی کــه بعدهــا »نیــکالس کوزایــی« آن را »جهــِل 
فرهیختــه« نامیــد، درســت همــان چیــزی اســت کــه بــرای تفکــر و 
کتاب خوانــی نیازمنــد آنیــم. زیــرا نخســتین گام در تــالش بــرای دانایــی، 

ــی. ــر توهــم دانای ــه ب غلب

یادداشت

پلطبیعتبدونبازدیدکنندهدردورانکورونا
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عباس عبدی ..........................................................................................................
هنگامی که از نابرابری سخن می گوییم چه منظوری داریم؟ بیش تر 
مــردم متوجه نابرابری اقتصادی می شــوند. این درســت اســت، ولی 
نابرابری های حقوقی، سیاسی، دینی، اجتماعی با هر منطق و انگیزه ای 
که برقرار شوند، می تواند به نتایجی بدتر از نابرابری اقتصادی منجر شوند 
و حتی نابرابری اقتصادی را ایجاد نمایند. بهتر است ابتدا موضع خود را 
نسبت به برابری تعیین کنیم. برابری کامل نه ممکن است و نه مفید و 
نه منطقی، زیرا که مردم از بسیاری جهات با یکدیگر تفاوت دارند و این 
تفاوت ها در نهایت خود را در وضعیت آنان نسبت به یکدیگر بازتاب داده 
و نابرابر می کند. اگر امکان چنین تفاوت هایی را نپذیریم، به منزله رکود و 

سکون و حتی مرگ جامعه خواهد شد.
چنین نوع از برابری را شــاید فقط بتوان در جوامع قبیله ای بســیار 
کوچک و ابتدایی پیدا کرد. بنابراین حدی از نابرابری طبیعی و حتی مفید 
است ولی آیا می توان نتیجه گرفت که نباید با نابرابری مقابله کرد؟ و اگر 

باید مقابله کرد، چگونه؟

نابرابری هنگامی که از حد معینی بیش تر شود، هم به لحاظ اخالقی 
و هم به لحاظ اقتصادی زیان بار خواهد شــد. آن حد کجاســت؟ تأمین 
حداقل هــای ضروری معیشــت و بهره مندی متعارف از جامعه اســت. 
دسترسی به کالری مورد نیاز، تأمین آموزش و بهداشت در حد متعارف و 
مسکن و تسهیالت زندگی متعارف و تأمین شده. البته همه اینها برحسب 
شرایط هر جامعه نسبی هســتند ولی بدون این حداقل ها یا حرکت به 
سوی آن، با وضعیت نابرابری ناهنجار مواجه خواهیم بود. وضعیتی که به 
زیان همگان است. با این نگاه، نابرابری ناهنجار به وضعیتی گفته می شود 
که بقای طبقات ضعیف و حذف شده و تحت تبعیض و به تعبیری بقای 
جامعه را تهدید می کند و این گروه های ضعیف و محذوف در این مرحله 
حس تعلق خود را به جامعه از دست می دهند و علیه آن عمل خواهند 
کرد. نابرابری در این چارچوب روی دیگری از تبعیض و خشــونت است. 
فقر و نداری که بقای فرد را تهدید کند یکی از بدترین مصادیق خشونت 

است.
ابتدا نفی نابرابری ناهنجار را از منظر اخالقی توضیح می دهم. انسان 

برخــالف حیوانات تعهد اخالقی و حس دگرخواهی قوی دارد. حســی 
ضــروری برای بقای جامعه و نیل آدمی. لذت بــردن از زندگی برای ما 
تا حدود زیادی وابســته به این اســت که آیا دیگران نیز حداقلی از این 
امکانات را دارند یا خیر؟ چگونه می توان سیر و با کیفیت خورد در حالی 
که کنارمان گرســنه ای باشد؟ چگونه می توان در بهترین شرایط درمان 
شــد، در حالی که بسیاری هستند که از حداقل امکانات درمانی محروم 
هستند و فرزندانشان روی دستشان جان می دهند؟ البته می توان چنین 
بود. همان گونه که بعضاً هستیم. ولی بسیاری از مردم از زندگی در این 

وضع لذت واقعی نمی برند و راضی نیستند.
ما حس عطوفت و مهربانی را حتی به حیوانات هم بروز می دهیم چه 
رسد به همنوعان. یکی از نزدیکانم که زندگی متوسطی دارد، خانه ای در 
وسط شــهر، خودروی ایرانی و شغل حقوق بگیری مناسب و از وضعیت 
خود راضی اســت، چند روز پیش گفت دوســت دارم که یکی از فامیل 
را دعوت کنم ولی خجالت می کشــم. گفتم چرا؟ گفت برای آنکه وضع 
خوبی ندارند، و ممکن است با دیدن وضع من بیش از آنکه از این دعوت 

لذت ببرد، سرخورده شود. جمله ای کلیدی را نیز گفت که لذت بردن از 
زندگی، هنگامی که دیگران در رنج هستند، امکان پذیر نیست. تازه من 
آن فرد را می شناسم و چنین نیست که وضع خیلی بدی داشته باشد و 
اگر قرار بود از فامیل های فقیر دعوت کند، شاید باید عزا می گرفت. این 

وجه اخالقی جامعه انسانی اهمیت فراوانی دارد.
می گویند از خانم »مارگارت مید« مردم شناســی مشــهور پرسیدند 
که نخستین نشــانه ی تمدن در یک فرهنگ چیست؟ بر خالف انتظار 
پرسش کننده گفت، نخستین نشــانه ی تمدن در یک فرهنِگ باستانی 
استخوان رانی بوده که شکسته شده و دوباره جوش خورده، زیرا چنانچه 
پای شــما در یک قلمروی حیوانی بشکند، شما می میرید. نمی توانید از 
خطر فرار کنید، نمی توانید برای نوشیدن به رودخانه و چشمه بروید یا 
برای غذا شکار کنید. شما خوراکی هستید برای جانوران پرسه زن. هیچ 

حیوانی با پای شکسته آنقدر دوام نمی آورد تا استخوانش جوش بخورد.
اســتخوان شکسته  رانی که جوش خورده است گواهی است بر اینکه 
کسی با کسانی زمانی را صرف کرده اند تا شخص پاشکسته استراحت کند 

نابرابری؛مارگرسنهایاستکهُدمخودرامیخورد
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نابرابری هنگامی که از حد 
معینی بیش تر شود، هم به 
لحاظ اخالقی و هم به لحاظ 
اقتصادی زیان بار خواهد 

شد. آن حد کجاست؟ تأمین 
حداقل های ضروری معیشت و 

بهره مندی متعارف از
 جامعه است

نابرابری و فقر را نمی توان
 با سیاست های بازتوزیعی

 حل کرد. البته این سیاست ها 
الزم است، مشروط بر اینکه 

نقش مکمل داشته 
و معطوف به افزایش

 تولید باشد

و محل جراحت را بســته، شخص را نگهداری و تیمار کرده تا سالمت و 
بهبودی پیدا کند. »مید« گفت: کمک به دیگری در عین دشواری، همان  

جایی  است که تمدن آغاز می شود.
در واقع مســأله حق حیات همگان در سطح متعارف است که نشانه 
یک جامعه انسانی اســت و هرگونه نابرابری که متناقض این حق باشد 

پذیرفتنی نیست و بقای جامعه را تهدید می کند.
فعاًل وجه اخالقی ماجرا را نادیــده می گیرم. به نظرم وجه اقتصادی 
و اجتماعی عوارض نابرابری و تبعیض بســیار مهم تر است. بهتر است به 
یک نمونه عالی اشاره کنم. توکویل جامعه شناس فرانسوی حدود دو قرن 
پیش سفری به ایاالت متحده کرد و تحلیل خود را از این جامعه نوشت. 
یکــی از نکاتی که او توضیح می دهد این اســت که علت عقب ماندگی 
جنوب نسبت به شمال را در وجود بردگی در جنوب می داند. او دو ایالت 

کنتاکی و اوهایو را به صورت زیر مقایسه می کند:
“آخرین و آشکار ترین جلوه و نمود این حقیقت وقتی بود که اروپائیان 

از دو طرف به سواحل رودخانه اوهایو رسیدند.”
رودخانه ای که بومیان به حق آنرا اوهایو یعنی رودخانه زیبا نام داده اند، دره 
زیبا و با شکوهی را آبیاری می کند که دست بشر کمتر به آن رسیده است. 
در دو طرف رودخانه اراضی موج داری وجود دارد که خاک آن به کشاورزان 
مدام نعمات و برکات بی پایانی را عرضه می نماید. هر یک از کناره های این 
رودخانه سر حد و مرز یک ایالت وسیع بود. ایالتی که در سمت چپ رودخانه 
قرار دارد و سر حد آن کناره پر پیچ و خم سمت چپ رودخانه است کنتوکی 
نام دارد و ایالت دیگر که در سمت راست رودخانه است نام رودخانه را به خود 

داده است. این دو ایالت از هر جهت دارای شرایط مساوی بودند.
اختالف آنها تنها در یک مورد بود. ایالت کنتوکی بردگان را در آغوش 
خود پذیرفته بود، ولی در ایالت اوهایو بردگی راه نداشت و از آن جا رانده 

شده بود.
می توان گفت مســافری که خود را به روی جریان آبهای اوهایو رها 
کرده و تا محل تالقی رودخانه اوهایو و می سی سی پی پیشرفته باشد سر 
حد آزادی و بردگی را پیموده اســت. برای درک و قضاوت آن که آزادی 
و بردگی کدامیک برای بشــریت ثمر بخش است، کافی است مسافر ما 
نگاه خود را به آنچه در دو ایالت اطراف رودخانه می گذرد معطوف نماید.

در ساحل ســمت چپ رودخانه جمعیت ها پراکنده و دور از هم قرار 
گرفته اند. گاهی دسته ای از بردگان با حالتی بی حال و بی خیال در میان 
مزارعی که نیمه آباد هستند ظاهر می شوند. جنگلها اغلب با همان وضع 
طبیعی خود جلوه گر هستند. ســیمای طبیعت در این قسمت طوری 
اســت که به نظر می رسد جامعه در خواب است اما بر خالف بشر که در 
خواب و بی کار بنظر می رسد، طبیعت تصویری از حیات و حرکت را نشان 
می دهد. در ساحل سمت راست بر عکس، از دور هیاهو و ازدحام مبهمی 

شنیده می شود که آثار وجود صنعت و فعالیت بشر را اعالم می کند.
محصول پر برکت مزارع را پوشانیده است. مناظر زیبا و قشنگی وجود 

دارد که حاکی از ذوق و کوشــش کشــاورزان اســت. از همه طرف آثار 
آسایش و فراخی معیشــت به چشم می آید و آشکارا دیده می شود که 

بشر غنی و راضی و سرگرم فعالیت است.
توکویل این تفاوت را در قالب آزادی و بردگی توصیف کرده است ولی 
در حقیقت نابرابری شدید و بردگی دو روی یک سکه هستند و هر جامعه 
بشدت نابرابر چاره ای ندارد جز این که استبداد را جایگزین آزادی نماید 

تا نابرابری را حفظ کند.
واقعیت این است که هزینه های یک فرد فقیر، کم سواد، ناتوان و بیمار و 
فاقد حقوق مثل برده فقط متوجه خود او نیست. او از یک سو هزینه هایی 
را بر جامعه بار می کند، اگر به سوی اعتیاد، جرم و ناهنجاری های دیگر 
برود، برای جامعه و همه مردم و بویژه ثروتمندان نیز زیان بار اســت ولی 
مهم تر از این زیان، عدم النفع او است که می توانسته یک کارگر، کارمند، 
تکنسین، پزشــک و... خوبی باشد که خیرش به مردم و خودش برسد، 
ولی به دالیل روشن از جمله نابرابری مفرط به جای انسانی مفید بودن، 
به انسانی هزینه زا و زیان بار تبدیل شده است. اگر ناراحت هستیم که چرا 
کارشناسان و افراد تحصیل کرده از کشور خارج می شوند، باید به طریق 
اولی ناراحت باشیم که چرا افراد ناهنجار، بیمار و فقیر تولید می کنیم که 

در داخل کشور هستند؟
ریشه های این نابرابری ناهنجار چیست؟ در واقع هرجا که سهم عامل 
نیروی انســانی از تولید و ارزش افزوده کم شود، نابرابری تشدید خواهد 
شد. بی سوادی و کم سوادی، بیماری و فقدان سالمت، رانت های گوناگون 
و تبعیض های ســاختاری در انتصابات و در میان شهروندان و... موجب 
می شود که سهم نیروی انسانی از ارزش افزوده کم و کمتر شود و هر چه 
این ســهم کمتر شود، اقتصاد و جامه دچار مشکالت بیش تری خواهند 
شد. اقتصاد کینزی پس از رکود بزرگ اقتصادی 1929، کوششی برای 
حل این مشــکل بود. اینکه وجود فقر گسترده به نفع طبقه باال نیست، 
همه را پایین خواهد کشــاند، و این بــر خالف تصور رایج از مفید بودن 
استثمار اســت. یکی از علل عقب ماندن پرتغال و اسپانیا از کشورهای 
شــمال اروپا اتکای آنها به اموال مفت و مجانی اســت که از کشورهای 
مستعمره و تحت اشغال آوردند. حتی عقب افتادن نسبی بریتانیا نسبت 
به آلمان را هــم در همین قالب تحلیل می کنند. این وضعیت به نوعی 

بیانگر اتکای جامعه ما به نفت و نیز نابرابری حاصل از آن است.
نابرابری و فقر را نمی توان با سیاســت های بازتوزیعی حل کرد. البته این 
سیاست ها الزم است، مشروط بر اینکه نقش مکمل داشته و معطوف به افزایش 
تولید باشد. راه حل اساسی برای مبارزه با نابرابری توانمندسازی نیروی انسانی، 
رقابتی کردن اقتصاد و انتصابات، برقراری قواعد و قوانین منصفانه، حذف هر 
گونه نابرابری های سیاســتی و حقوقی، در اختیار گذاشتن زیرساخت های 

آموزشی، بهداشتی و امنیتی و داوری بی طرفانه برای همگان است.
وضعیت نابرابری به مثابه وضعیت ماری است که از فرط گرسنگی و 
یا حرص  ُدم خود را به عنوان یک موجود دیگر می خورد. هر چه بیش تر 

می خورد، بیش تر به نابودی خود نزدیک می شود.

گفتگو: بهنام ناصری .............................................................
قضاوت منصفانه در باب کارنامه یک شــاعر در گرو این اســت که 
نسبت میان پسند شخصی با قالب شعری آن شاعر را کنار بگذاریم و 
او را در همان ساحتی که شعر می نوشته، ببینیم. با این پیش فرض 
وقتی در مورد یک غزلســرا و به طور کلی یک شاعر کالسیک حرف 
مــی زنیم طبعا متر و مالک مان فرق می کند با زمانی که شــاعری 
نوپرداز و طبع آزمایی هایش در قالب های جدید را بررسی می کنیم. 
قدر مســلم نمی توانیم از اقبال آثار تنی چند از غزل سرایان معاصر 

در بافت عمومی جامعه شعرخوان فارسی چشم بپوشیم. 
محمدحســین بهجت تبریــزی متخلص به شــهریار یکی از مهم 
ترین نام هایی اســت که با غزل معاصر فارسی گره خورده اند. درباره 
دســتاوردهای یک عمر شاعری شهریار و دالیل اقبال عمومی نسبت 
به شــعر او با عبدالجبار کاکایی گفت وگو کردم. کاکایی که خود در 
زمره شاعران نئوکالسیک فارسی محسوب می شود در این گفت وگو 
به پرسش هایی در ابعاد مختلف شاعری و زیست سید محمدحسین 
بهجت تبریزی پاســخ داده و از جهاتی درخواست اعتماد را برای نور 

تاباندن بیشتر به این سوژه تا حد زیادی اجابت کرده است.
شهریار شــاعر کالسیک سرایی است که زیست و شاعری 
اش به دوره معاصر می رسد؛ با این حال مانند همنسالن خود 
کالسیک سرا باقی می ماند و در قالب های نو طبع زمایی نمی 
کند. از طرفی شاعر نئوکالسیک هم نیست اما بخشی ازجامعه 
شعرخوان معاصر، شعر و خصوصا غزلش را هنوز می خواند. از 

این نظر تفاوتش با شاعران کالسیک گذشته چیست؟

به اعتقاد من شــهریار را نمی توانیم در زمره شــعرای کالســیک 
گذشــته قرار دهیــم. تکنیک هایی که در زبانش هســت، متعلق به 
زمان جدید اســت؛ از نظر جامعه شناســی، در دوره بین فئودالیته و 
ســرمایه گذاری قرار دارد. غزل شهریار هم بوی شهر می دهد و هم 
بوی روســتا. شعر او متاثر از فرهنگ بومی آذربایجان است. او عناصر 
مختلف و گاه نامتعارف فرهنگ آذربایجان را در شــعرش درکنار هم 
قرار می دهد و از این نظر نوآوری هایی در شــعرش دارد. در شــعر 
شــهریار شما می بینی یک بیت کامال به سبک اصالت عراقی سروده 
شده و بیت دیگر از همان شعر، کامال با زبان امروزی. در آثار فارسی 
او هم همین تاثیر را می بینیم. می توان شعر »تا هستم ای رفیق...« 
او را مثال زد؛ شــما در این غزل می رسی به این بیتی که می گوید 

»سرباز مفت اینهمه در جا نمی زند.
 ســرهنگ گو ببخش به فرمان ایستم« اینجا شهریار از متد شعر 
کالســیک عراقی خارج می شود. در واقع آکادمی شعر عراقی را کنار 
می گذارد و خودش است. اسمش را حاال بگذاریم بی پروایی، بگذاریم 
کم اطالعی از اصول شــعر کالســیک عراقی و... کسانی که انجمن 
شــعر ادبی می رفتند یا پیرو قواعد شعر کالسیک عراقی بودند، این 
خطاها را نمی کردند که بیایند زبان را تا این مقدار متفاوت کنند. در 
واقع همین تغییر دادن ها و تقلیل کردن ها تبدیل به ســبکی برای 
شــهریار شده است. در شعرهای مشخص شــهریار، شعرهایی که در 
دهان ها افتاده و او را به شــهرت رسانده است، غالبا این ویژگی ها را 
می بینیم. ولی ما بین دوره بازگشــت ادبی که می شود گفت اواخر 
عهد قاجار است و همزمان با فعال شدن انجمن های ادبی و شعرایی 

زندگی و شاعری شهریار در گفت و گو با عبدالجبار کاکایی

توهمازدودمانمابودی
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ظهور کردند هم در شیراز و هم در اصفهان و... و دوره ای که موسوم 
به جریان نیمایی اســت، شــعر مدرن ایران کم کم زبانش جدید می 
شــود و نئوکالسیک ها ظهور می کنند. راستش را بخواهید من همه 
اش می خواهم تحلیلم را ببرم ســمت مسائل جامعه شناختی . چون 
واقعیت این اســت که از دید ادبی مثال شاعری مثل رهی معیری در 
مقابل قاآنی نمره قبولی نمی گیرد. همین طور شــعر شهریار در برابر 

شعر فروغی بسطامی.
یعنی اقتضائات دوره ای که شــهریار در آن می زیســته بر شعر او 

تاثیر می گذارد. آمدن مظاهر تجدد و شکل زندگی جدید.
بله، از جهــت موقعیت زمانی در دوره ای قــرار می گیرند که رادیو 
تاسیس می شود. رسانه های قدرتمند می آیند، مجالت و روزنامه ها می 
آیند و جامعه ایران بین سنت و تجدد بالتکلیف است. در چنین شرایطی 
غزل عزیز می شود. خیلی از آن شاعران با یک یا دو غزل به شهرت تام 
می رسند و ابیاتی از آنها در ذهن ها می ماند. مثل آنجا که رهی معیری 
می گوید: »میان شــاخه های گل مشو پنهان که پیدایی« یا دو بیت از 
پژمان بختیاری و دیگران. آن بالتکلیفی بین ســنت و مدرنیته در عزیز 
شــدن غزل و مغازله تاثیر داشت. به همه اینها اضافه کنیم آن پیشرفت 
های زندگی شــهری و گســترش آثار و... را. اینها سبب شد قشری که 
پایبند به سنت های ادبی بودند، خیلی زود نام آور و مشهور شوند. انجمن 
های ادبی فراوانی هم که تاســیس شــد در شهرت شعرا تاثیرگذار بود. 
دوره ای بود که از بخت خوب و شرایط مساعد با یک غزل خوب و حتی 
متوسط هم می شد به شهرت آنچنانی رسید. من وقتی غزل قاآنی را با 
آن پیچیدگی ها و ظرافت هنری می خوانم، وقتی غزل فروغی بسطامی 
را می خوانم، وقتی غزل شعرای دوره بازگشت و دیگران و دیگران را می 
خوانم، می بینم آنها از جهت استحکام و اصول آکادمیک غزل کالسیک 

شبیه ترند به حافظ و سعدی.
در مقایسه با مثال شهریار و امیری فیروزکوهی و...؟

بله، شهریار و امیری فیروزکوهی و رهی معیری و در کل در مقایسه 
با همین ها و شــاعران پس از آن دوره. بعضی از اینها هم بین ترانه و 
شعر وضعیت شان معلق بود. گاهی اوقات تصنیف و ترانه می گفتند، 
گاهی شــعر می گفتند و... به هر حال اینها شــاعران معروفی شدند 
که به عقیده من محصول یک دوره خوش   شانسی تاریخی هستند.

به ســبب همین اقتضائات تاریخی که گفتید نسبت غزل 
و به طور کلی شعر شــهریار با مقوالت اجتماعی موضوعیت 
پیدا می کند. شهریار همدوره شــاعری مثل نیما بوده اما با 
جهان بینی متفاوت تا جایی که وقتی شــهریار کتابش را به 

نیما می دهد نیما پس اش می دهــد. این را آیا نباید دوری 
جهان شعری آن شــاعران و از جمله شهریار از حرکت های 
اجتماعی در شعر دانست؟ ضمن اینکه شاعری مانند شهریار 
که در تاریخ سیاسی معاصر در 3 حکومت پهلوی اول، پهلوی 
دوم و جمهوری اســالمی تجربه زیست شده داشته، آیا می 

تواند تاثیری از هر کدام از آنها در شعرش نگرفته باشد؟
اول توضیح بدهم که من شــهریار را فقط با شهرتش در غزل نمی 
شناســم. او قطعه می گفته، شــعر ترکی می گفته شعرهای موسوم 
به »آیینی« قدرتمندی داشــته عالوه بــر اینها تعدادی از غزل های 
مشهور معاصر هم از آن اوســت که سر زبان های مردم است. یعنی 
اگر بخواهیم دالیل شهرت شهریار را بشماریم، تنها غزل نبوده. عالوه 
بر این به نظر من شــهریار خیلی کمتر از خیلی از غزلسرایان بعد از 
خود وقت و انرژی روی غزل گذاشــته. می دانیم که مثال زحمتی که 

حســین منزوی در غزل نئوکالسیک کشــید، چقدر است. االن اگر 
غزل های شــهریار را بخواهیم برای مــردم بخوانیم به جز چند غزل 
معروفش شاید ندانند شــاعر آن غزل ها چه کسی است؛ اما شهریار 
قطعات بسیار جاندار و مایه داری دارد. مثل آن قطعه »منبر و دار«.

بله »مناظره منبر و دار« که مثال خوبی هم هســت چون بیان امر 
اجتماعی در آن نســبت به غزل های شهریار صراحت دارد؛ خصوصا 
آنجــا که دار از کــوره در می رود و طرف مقابل را به لحن تندی می 
نــوازد: »دار هم عاقبت ز جا در رفت/ رو به در تا که بشــنود دیوار/ 

گفت: اگر منبر تو منبر بود/ کار مردم نمی رسید به دار«
بله، همین قطعه اســت. همان طور که گفتم  شــهریار شــعرهای 
»آیینی« خوبی هــم دارد، کارهای هنری که او کرده مانند کارهایی 
که برای حضرت علی در موضــوع »جنگ صفین« کرده یا بعضی از 
کارهای عاشــقانه ای که انجام داده، آثار قابل  اعتنایی هستند. به هر 

حال مجموع اینها تولیدات ادبی شــهریار هستند. البته بعضی ها می 
گویند، شهرت شــهریار به خاطر »حیدربابا« است و این »حیدربابا« 
است که باعث شده، ترک زبان ها این همه به او اقبال نشان بدهند.

برگردیم به بحث نســبت شــهریار با امر اجتماعــی. اینکه گفته 
می شود، شهریار شاعر اجتماعی نبود.

اینکه شــهریار شــاعر اجتماعی نبود، بله، شــهریار وارد معامالت 
سیاسی نشد. در محافل روشنفکری نبود. بیشتر در انجمن های ادبی 
تردد داشــت. شما می دانید شــاعرانی که وارد مطبوعات می شدند 
و پای شــان به مطبوعات باز می شــد، بیشــتر سیاسی می شدند و 
شــاعرانی که در انجمن های ادبی بودند، کمتر سیاســی می شدند. 
آن انجمن ها به نوعی ازســوی وزارت فرهنگ و دستگاه های دولتی 
حمایت می شــدند؛ لذا معموال در اینها فعالیت سیاســی خیلی کم 
بود و وارد مجادالت سیاســی نمی شــدند. در ســوی مقابل کسانی 
مثل منوچهر آتشــی، شــاملو و دیگران بودند که در مطبوعات جمع 
می شــدند و بیشتر سیاسی بودند. با این حساب اگر در شعر شهریار 
کنکاش کنیم، می بینیم شــعرهای ضدظلم و ســتم هم دارد. نمی 
توانیم بگوییم شــاعری است که شــعر اجتماعی نگفته. غیرسیاسی 
هست اما برای مشکالت جامعه و مردم، فقر و تنهایی و یتیم بودن و 
موضوعات و مسائل اجتماعی شعر گفته است. او در شعرش غم مردم 

را می خورد اما سیاسی نبود.
تعبیری از شعر غزل در معنای کالسیک آن وجود دارد که معتقد 
است این قالب، فی نفسه با امر سیاسی، اجتماعی به عنوان محتوای 
اصلی شــعر پیوندپذیر نیست. آیا شعر کالســیک در آن وجهی که 
شــهریار در آن طبع آزمایی کرده، فی نفســه از سودای امر سیاسی 
دور نیســت و این اقتضای آن قوالب نیست؟ کمااینکه در شعر دیگر 
شاعران کالسیک سرای همدوره شــهریار هم همین وضعیت را می 

بینیم.
در مقایسه با غزل مدرن؟

بله، با نئوکالسیک ها به طور کل.
نســبت به غزل مدرن و موضع گیری غزل مدرن درقبال اتفاقات 
اجتماعی بله، شعر شهریار می شود شعر غیرسیاسی. البته با تعبیری 
که غزل را از دیرباز غیرسیاسی و غیراجتماعی می داند چندان موافق 
نیســتم. نمی توانیم بگوییم که هیچ وقت غزل سیاســی- اجتماعی 
نبوده. شعرهای حافظ به واسطه چند الیه بودن زبان برای اظهارنظر 
سیاسی استفاده می شده اســت. اما اتفاقی که افتاده در غزل مدرن 

یک مقداری مخاطب گسترده شده است.

 شهریار شعرهای »آیینی« خوبی 
هم دارد، مانند کارهایی که برای 

حضرت علی در موضوع »جنگ صفین« 
کرده آثار قابل  اعتنایی هستند 

 البته بعضی ها می گویند، شهرت 
شهریار به خاطر »حیدربابا« است و 

این »حیدربابا« است که باعث شده، 
ترک زبان ها این همه به او اقبال 

نشان بدهند

شهریار و امیری فیروزکوهی و رهی 
معیری و در کل در مقایسه با همین ها 
و شاعران پس از آن دوره. بعضی از 

اینها هم بین ترانه و شعر وضعیت شان 
معلق بود. گاهی اوقات تصنیف و ترانه 
می گفتند، گاهی شعر می گفتند و... به 
هر حال اینها شاعران معروفی شدند که 
به عقیده من محصول یک دوره خوش   

شانسی تاریخی هستند
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از نظر نســبت زبان و امر سیاسی بله. از آن نظر نه فقط غزل بلکه 
هیچ پاره کالمی تهی از امر سیاســی نیست. منظورم محتوای آشکار 
سیاســی و غلبه آن در یک غزل به معنای کالسیک است. چنانکه در 

بعضی غزل های معاصر آشکارا می بینیم.
بله، در دوره ای رســانه های فراگیر آمدند، شــرایط اجتماعی خیلی 
عریان تر شد، فرخی یزدی شد شاعر اجتماعی، میرزاده عشقی هم همین 

طور. انقالب مشروطیت که باعث تغییر شرایط اجتماعی در جامعه شد.
بله و امر اجتماعی در شعرها صراحت پیدا کرد.

بله، صراحت پیدا کرد. نسبت به این صراحت، بله شعر شهریار می توان 
گفت که به این دسته از شعرها نزدیک نشد و فضای شعر کالسیک قدیم 
را حفظ کرد. من شهریار را در حقیقت در قطعه ها دوست دارم تا شهریار 
غزل ها را. راستش خیلی به شهریار در غزل ها توجه نکرده ام. من ابتهاج 
را در تصنیف ها می شناسم، منزوی را در غزل ها و شهریار را در قطعه ها.
در مورد مســاله تاثیر حکومت ها بر کار شاعران که گفتم، 
صحبت نکردید. می خواهیم با صراحت بیشــتری درمورد این 
شاعر تاریخ معاصر حرف بزنیم. از فحوای کالم شما برمی آید که 
حکومت ها بر شعر شهریار تاثیری نداشته اند. شاعری که زمانی 
با ساز صبا و آواز قمر محشور بوده بعدها رد گفتمان های غالب 
در شعرش آشکارا مشهود می شــود. طوری که غزلی با ردیف 
»بسیج« می نویسد. در بهترین شرایط باید بگوییم که او در مقام 
شاعری چیره دســت و به واسطه تسلطش بر زبان فارسی و به 
کارگیری آن در چارچوب های عروضی، قادر بوده با هر محتوایی 
طبع آزمایی کند؛ اما آیا این تاثیر گفتمان های غالب بر او را نفی 

می کند؟
بخشی از آن متاسفانه پروپاگاندای حکومت ها به ویژه ذوق زدگی سال 
های اول انقالب بود که در شاعران مختلفی دیده می شد که در آنها نام 
ها و چهره های شاخصی دیده می شد. از مهرداد اوستا تا مشفق کاشانی و 
دیگران. اینها از مفاخر انجمن های ادبی قبل از انقالب بودند که یک باره 
شروع کردند به گفتن آثار سیاسی اجتماعی به ویژه با موضوعاتی که در 
اول انقالب از سوی نهادهای ایدئولوژیک به شعرا پیشنهاد می شد. به هر 
حال آن فضا خیلی موثر بود. شاعری که در انجمن ها و مجالس انقالبی 
شرکت می کرد باید شعری با این مضامین می داشت. بعضی از اینها هم 
اگر نداشــتند، دم دستی چیزی می نوشتند. دو تا غزل خودشان را می 
گفتند در کنارش آن شعر را داشتند و در جمع ها می خواندند. متاسفانه 
این کارنامه بد و غلطی بود که شــعرای کالسیک ما و پیشکسوت های 
ما که بارشــان را برده بودند و سرندشان را آویزان کرده بودند به یکباره 
طبق همان فرمولی که انجمن های ادبی داشــتند و معموال کارگزاران 
حکومتی روی آنها نظارت و از آنها درخواســت هایی داشتند عمل می 
کردند. اینها در واقع به حرمت حق ارتزاقی که حکومت ها برای شــان 
فراهم می کردند، شعری هم در اجابت خواسته های آنها می سرودند. من 
هیچ وقت نمی خواهم به شخصیت شعرا بد نگاه شود. دلیلی که باعث می 
شود اینها به این وضع بیفتند و این شعرها را بگویند بی پناهی فرهنگ 
جامعه اســت. شاعری با آن پیشــینه و آن کسوت برای اینکه اموراتش 
بگذرد و زندگی اش باال و پایین نشود، مجبور می شود غزلی هم بگوید 

و به سفارش کار کند.
و این یعنی سوءاستفاده از وضعیت معیشتی شاعر.

بله. متاسفانه وضعیت معیشتی شاعر را نشانه می روند. البته بودند 
شــعرایی که توجه نکردند و-به قول خودشان- بر سلطه بودند.کسی 
مانند نعمــت آزرم یا مهدی اخوان ثالث منــزوی که دیدیم منزوی 
کردندشــان و اسم شان را هم از کتاب های درسی درآوردند. شاعرها 

برای اینکه همین تریبون ها را از دســت ندهنــد و همین موقعیت 
های اجتماعی شان تلف نشــود، چهار تا غزل هم برای حکومتی ها 
می گویند تا موقعیت اجتماعی شــان را حفظ کنند. شاید خیلی  ها 
که انتقاد می کنند اگر در آن شــرایط قرار بگیرند، همان تصمیمی را 
بگیرند که آنها گرفتند. یعنی شــعرهایی بنویسند که از جهت اصول 
زیباشناسی نســبتی با آنها ندارند. من وقتی شعرهای ایدئولوژیک و 
انقالبی اوســتا را می خوانم و مقایسه می کنم با آن اوستای غزلسرا 
یا شــهریار را با آن شــهریار غزلســرا قیاس می کنم، فاصله را زیاد 
مــی بینم. ضمن اینکه گفتم، همه اش هم فشــار حکومت ها و نیاز 
معیشتی نبوده. یک وقت هایی هم خودشان هیجان زده می شدند و 
می خواســتند با نسل جوان همراهی کنند ولی گاهی نمی شد چون 

آن تجربه ها مال سن آنها نبود.
شهریار در زمره غیرفارسی زبانی بود که حضور چشمگیری 
در زبان فارسی داشت. این حضور درخشان یک ترک زبان در 
زبان فارسی خودش اتفاق قابل  اعتنایی است. سوژه ای است 
که باید به آن نور تاباند. تسلط شهریار در ابعاد مختلف زبان 
فارسی مثال زدنی است و این را هم دوستدارانش قبول دارند 
و هم دیگران. با این تعبیر من چقدر موافقید که اگر شــعر را 
عرصه بدعت های زبانی بدانیم، وقتی شاعر غیرفارسی زبان 
امکانات زبان مادری اش را به فارســی می آورد، می تواند از 

این رهگذر هم بدعت گذار باشد؟
بله، آن امکانی که از یک غیرفارسی زبان وارد زبان فارسی می شود 
به نظر من گرته برداری زبان است. من خودم که کرد هستم، جمالت 
و افعــال را با کارکرد کردی ترجمه نعل به نعل می کنم و گاهی این 

امکان از کردی به فارسی می آید.
و این در شعر بیش از هر صورت نوشتاری دیگری کارکرد دارد.

بله همین طور است.
و چون شعر کارش از نو ساخته زبان است این تلفیق دو ساحت زبانی، 

انگار به ساحت سومی راه می  برد که به نفع شعر تمام می شود.
بله، به نفع شــعر تمام می شود. من در جای دیگری هم گفته بودم، 
زبان های خاموش درســت است که صورت لغوی شان تحلیل می رود 
و کســی به آن زبان شعر نمی گوید اما گرته برداری از صورت معنایی و 
ترجمان شان به کار ورود می کند و اثر می گذارد. شما قصاید سنایی را با 
خاقانی مقایسه کنید. از دو نقطه متفاوت در جغرافیای ایران هستند. غزل 
یک تاجیکستان را با شاعری در شیراز مقایسه کنید. این گرته برداری ها 
فوق العاده است و به گونه ای شعر را متفاوت می کند. شهریار هم از این 
اهرم استفاده کرد. دیگر اینکه ترک  زبانی که بتواند به زبان فارسی غزل 

خوب بگوید، تحسین همه ما را برمی انگیزد.
و موضوع آخر، مناقشــه ای که بر ســر روز شعر و ادب و 
نسبت شــهریار با آن وجود دارد. می گویند در کشوری که 
رودکی، فردوســی، حافظ، سعدی، مولوی و... دارد، روز شعر 
و ادب آیا باید از زادروز شــهریار گرفته شود؟ روایت شما در 

این باره چیست؟
به نظرم این انتخاب، انتخابی شتابزده بود. دالیل را تا جایی که من 
شــنیدم، ضرورت وحدت ملی و قومیتی و اینها ذکر کرده اند که به 
نظر من قابل قبول نیســت. مملکت ما نیازی به این ماجراها نداشته. 
همان طور که خود شــهریار هم معتقد بود، شاگرد این بزرگان بوده 
که شما نام بردید. شهریار خود و شعرش را مدیون فردوسی و حافظ 
و دیگران می دانســت. اقدام عجوالنه ای بود از جنس همان تلقی ها 

که شهریار را به گفتن آن شعرهای سفارشی مجبور می کرد.
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»امیل« باید به طور مســتقیم در محیطی دوری گزیده و روستایی از 
طبیعت می آموخت. او تا ســن دوازده سالگی از نفوذ زیان بار کتاب ها در 
امان می ماند و سپس به مدت چند سال تنها یک کتاب، یعنی رابینسون 
کروزوئه، اثر دانیل دوفو، را به ســبب پیام آن دربارۀ خوداتکایی و اهمیت 
درک واقعی چیزها در اختیار داشت. امیل تا سن پانزده سالگی، به جای 
آموختن موضوعاِت نظریه محوری همچون تاریخ و دین، مهارت های یَدی 

و عملی را یاد می گرفت.
طی سیصد سال اخیر، آموزش رسمی تبدیل شده است به یادگیری 
زیر سقف، نشستن پشــت میز، گوش دادن به معلمان، و عطِش گرفتن 

نمرۀ بیست.

جیمز بروک اسمیت در ایان نوشت:
ژان ژاک روســو می گفــت ایــن محدودیت هــای اجتماعی طینت 
دست نخوردۀ انسان ها را فاسد می کند. او برای آموزش کودکان به دنبال 
محیطی بود که آزادِی تمام عیاری را برایشــان رقم بزند و آن  ها را از شر 
پیچیدگی های جامعه خالص کند. پیروان روسو تا آنجا پیش رفتند که، 
بــرای آزادی کودکان، معلم ها را از مدارس بیــرون کردند. واقعاً چگونه 

می توان آموزش عمومی و آزادی کودکان را با هم جمع کرد؟
 شاید بتوان کتاب امیل یا دربارۀ آموزش، اثر ژان ژاک روسو )1۷۶2(، 
را اثرگذارترین نوشته ای دانســت که در دوران جدید دربارۀ آموزش به 
نگارش درآمده اســت. هواداری روسو از شیوۀ یادگیرِی مبتنی بر تجربۀ 

مســتقیم و ایفای نقش خالْق یوهان پستالوتســی، اصالحگر آموزش 
سوییســی، و فردریش فروبل، معلم آلمانی، و جنبش »مهدکودک« را 
تحت تأثیر قرار داد؛ تأکید او بر آموزِش همزماِن بدن و ذهن آغازگر تمایل 
شــدید برای ورزش ســازمان یافته بود که مدارس شبانه روزی انگلیس 
را در قــرن نوزدهم فراگرفت و الهام بخش بارون پیر دوکوبرتن شــد تا 
بازی های المپیک جدید را در سال 1۸9۶ بنیان گذاری کند. مشاهدات 
روســو در این باره که کودکان هر یک با توانایی های شناختی و عاطفی 
منحصربه فرد از طریق مجموعه ای از مراحل مشخص و تعیین شده تکامل 
می یابند، در دهۀ 192۰ روان شــناس سوئیســی، ژان پیاژه، را به طرح 

نظریات روان شناسی کودک هدایت کرد.

درحالی که اصرار او بر ارزش یادگیری در دامان طبیعت نیز پس زمینۀ 
جنبش »مدرسۀ جنگلِی« امروزی را شکل بخشیده است.

باهمۀ این ها، روسو متن خود را نه به عنوان »رساله ای آموزشی«، بلکه 
»خیال پردازی پیش گویانه« دربارۀ آموزش به شمار می آوْرد. امیل نوعی 
آزمایش فکری اســت که، در آن، فیلسوف ما سیستمی آموزشی را در 
خیــال تصویر کرده که برای حفاظــت از »یکپارچگی طبیعی آگاهِی« 
دانش آموز در برابر بیماری های تمدن ]بشری[ طراحی شده  است. از دید 
روســو، که به خوش بینی دربارۀ ذات انسان مشهور بود، در جنگل های 
دســت نخوردۀ عصر شــیرخوارگی بشر، انســان ها در انزوا و شادمانی و 

خوشبختی می زیستند.  

دانشآموزاناززنجیرمدرسهآزادمیشوند
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آن ها وحشیانی نجیب )چیزی شبیه پیروان و اساتید مکتب ذن( بودند 
که کاماًل برای خود و در لحظه حال زندگی می کردند. اما با گذشت زمان 
و در پی افزایش بگیروببندهای اجتماعی و پیچیده ترشدن تمدن ها این 
یکپارچگی فروپاشــید. بشِر طبیعی تنها و آزاد بود، حال آنکه انسان های 
اجتماعی، به خصوص آن دست آدمیانی که روسو در محافل روشنفکری 
پاریس با آن ها رویارو شده بود، موجوداتی خودآگاه، حسابگر، نیرنگ باز، 

خودخواه و ناخوشایند هستند.
هدف او در امیل طرح ریزی سیســتمی بــرای آموزش بود که بتواند 
انسانی کامل، آزاد و نیک بیافریند. امیل بنا بود وحشِی »ناخودبیگانه ای« 

باشد که در عین حال در جهان مدرن نیز یارای شکوفایی دارد.
روســو این فرآیند را »آموزش منفــی« می خواند و معلمان را دعوت 
می کند کار را از »بررســی و شــناخت بهتر دانش آموزان« آغاز کنند. او 
پیشــنهاد می کند به جای اینکه ذهن کودکان را بــا مفاهیم اخالقی و 
دانش دانشگاهی پر کنیم، توانایی ها و خواسته های ذاتی و منحصربه فرد 

شاگردان را هدف اصلی قرار دهیم.
روسو یکی از نخستین هواداران باور رمانتیک به اصالت دوران کودکی، 
آزادی آن از فساد بالغان و نزدیکی این دوران به حال طبیعی انسان بود.

امیل باید به طور مســتقیم در محیطی دوری گزیده و روســتایی از 
طبیعت می آموخت. او تا ســن دوازده سالگی از نفوذ زیان بار کتاب ها در 
امان می ماند و سپس به مدت چند سال تنها یک کتاب، یعنی رابینسون 
کروزوئه، اثر دانیل دوفو، را به ســبب پیام آن دربارۀ خوداتکایی و اهمیت 
درک واقعی چیزها در اختیار داشت. امیل تا سن پانزده سالگی، به جای 
آموختن موضوعاِت نظریه محوری همچون تاریخ و دین، مهارت های یَدی 

و عملی را یاد می گرفت.
نقش مربی او آن بود که محیط را برای »کشــف« قوانین طبیعت و 
اخالق فراهم ســازد. از دید روسو، امیل تنها زمانی می تواند آزاد و نیک 
باشد که »با چشمان خود ببیند، با قلب خود احساس کند، ]و بداند[ که 

هیچ قدرتی فراتر از دلیل و عقالنیت خودش بر او حکم نمی راند«.
بااین حال میراث روســو، به جای آنکه شــیوه های تدریس واقعی را 
تحت تأثیــر قرار دهد، در بیشــتر موارد به عنوان بخشــی از ایدئال های 

فرهنگی ما دربارۀ دوران کودکی و آموزش بدان ها عمل شده است.
سیســتم های آموزش جمعی که در قــرون 19 و 2۰ ظهور یافتند، 
در درجۀ نخســت، دل مشغول انتقال دانش دانشــگاهی و آماده سازی 
دانش آموزان برای کار بودند و نه پرورش آزادی و نیکی ذاتی آن ها. از نگاه 
کلی، آموزش جمعی مدرن به معنای یادگیری زیر سقف، نشستن پشت 
میز، گوش دادن به معلمان، گذراندن امتحانات و کسب نمرات، بر اساس 

کتاب های راهنما و موضوعات حرفه ای بوده است.
حتی زمانی که روش های پیشرو و »کودک محور« نیز معرفی شده اند، 
در نهایت هدْف باز همان آماده ساختن دانش آموزان برای ایفای نقش  در 
جوامع پیچیده و بوروکراتیک امروزی است که از سیستم های آموزش و 
پرورش عمومی پاســداری می کنند. به این ترتیب، مهم ترین جنبه های 
برنامۀ روسو و پرسش های فلسفی او دربارۀ ماهیت آزادی و خوشبختی 

انسان، تا حد زیادی از کسب وکار عملی آموزش کنار گذارده شده اند.
اما اگر فراتر از چارچوب آموزش دولتی، به جهان های اغلب نامعموِل 
مدارس تجربی و اجتماعات آرمانشهری بنگریم، تالش های پراکنده ای را 
برای به کارگرفتن رؤیاهای »پیش گویانۀ« روسو درخصوص آموزش شاهد 
خواهیم بود. امیل انتقادی به عصر روشــنگری بود و نیرومندترین ابزار 

تمدن مدرن، یعنی آموزش، را از درون به چالش کشید.
روسو در رادیکال ترین بخش های کتاب، مثاًل زمانی که هدف خود را 
آموختن »هنر نادانی« می خواند، سنتی را علیه چارچوب مدرن آموزش 

بنا نهاد که نه تنها در پی بهبود اســتانداردهای رایج مدارس است، بلکه 
می کوشــد کودکان را از بار همین تمدن رها سازد. رویکردهای رادیکال 
در ضدیت با »اصالت آموزش«، ازجمله نزد کسانی همچون شارل فوریه، 
سوسیالیســت آرمانگرای فرانسوی، مربی آنارشیست و اسکاتلندی، ای. 
اس. نیــل و جنبش »مدارس آزاد« در دهــۀ 19۶۰، تمام آموزش را از 
اســاس و بیش ازهمه ابزاری برای پرورش خوشبختی می دانستند و در 
مرتبۀ بعد وســیله ای برای انتقال دانش به دانش آمــوزان. از دید آن ها، 
اصالت اگزیستانســیال و احساســی، یا آزادی جنســی، باید جایگزین 
ارزش های سنتی دانشگاهی مانند انضباِط شخصی و تسلط ذهنی گردد.

این رویکرد غیرســنتی و رادیکال بر آن بود که تنش اساسی در قلب 
نظریۀ روســو، یعنی تقابل میان اقتدار استاد و آزادی شاگرد، را برطرف 

سازد.

باور روســو به آزادی کودکان با نوعی استبداد پنهان و ظریف همراه 
اســت. او در امیل آزادی را بر پایۀ زدودن راهبردی تمایالت نادرســتی 
اســتوار می سازد که از بیرون و به وســیلۀ هنر فروتنانۀ مربی و طراحی 

فرآیند آموزش راهنمایی می شود.
این امر هنگامی که امیل به نوجوانی می رسد آشکارا دردسرساز از کار 
درمی آید و تمایالت جنسِی شکوفا شدۀ او به یک عشقی آرمانی و حتی 
فرهیخته به سوفی، عروس ازپیش معین شده اش، معطوف می گردد. حال 
آنکه فوریه، نیل و هواداران »مدارس آزاد« پرهیز کامل از هر نوع اقتدار 

استادانه را پیش چشم داشتند.
آموزش همانا به عمل درآوردن فلســفۀ اخالقی اســت. حتی مدارس 
آموزش فنی  حرفه ای نیز به طور ضمنی بر گونه ای نظریه دربارۀ شــیوۀ 
زندگِی ارزشــمند مبتنی اند: امری که به طور خاص در مدارس تجربی 

مصداق خود را می یابد، جایی که نظریه های مرتبط با ذات انسان و ارزش 
اخالقی او، با شیوۀ کاربردی برای پرورش شخصیت  نسل های  آینده تالقی 
می کند. رویکرد غیرســنتی که از دیدگاه روسو و »آموزش منفی« پدید 
آمده اســت، در واقع پژوهشــی در دو پرسش اخالقی مهم است؛ اینکه 
آزادبودن برای کودک به چه معناســت؟ و در چه شرایطی دست یابی به 

این آزادی ممکن است؟
یکی از رادیکال ترین و عجیب تریــن تالش ها در چارچوب »آموزش 
منفی« در ابتدای سدۀ نوزدهم به صورت سوسیالیسم تخیلی ظهور یافت. 
فوریه جامعۀ آموزشی فراگیری را بدون معلمان و مدارس در ذهن داشت 
که، در آن، فرآیند آموزش از طریق جریان آزاد میل بشر به نحو خودجوش 

پدیدار می شود.
فوریه نیز همچون روسو به فرآیندهای پرورشی در تمدن بدگمان بود 
و، به جایش، روش دوگانۀ »تردید مطلق« نسبت به ارزش های متمدن و 

»انحراف مطلق« از هنجارهای آن را ضروری می دانست.
او البته بر خالف روســو، که برای ادامۀ حیات در جامعه ای فروفتاده 
تکیه بر خویشــتن داری رواقی را به امیل توصیه می کرد، بر این باور بود 
که آزادی تنها از طریق رهاساختن امیال و خواسته های بشری به دست 
می آید، فرآیندی که خود نیازمند مهندسی دوباره و کامل جامعه و نیز 

بازسازی دوبارۀ خویشتن انسان هاست.
فوریه در نوشــته های پرحجم خود طرح اولیه ای را برای این سیستم 
اجتماعی ایدئال درافکند و همه چیــز را، از روال های کاری و طرح های 
معماری تا مبلمان و پوشش رسمی کودکان، به دقت مورد توجه قرار داد. 
هر واحد ســازمانی و مرکزی از این جامعه آرمانی phalanstère )یا 
phalanstery( نام داشــت؛ اجتماعی خودکفا متشکل از 1۶2۰ عضو 

که برای تأمین نیازها و خواسته های مادی اعضا طراحی شده  بود.
زیربنــای ایــن طراحی اجتماعی تحلیل امیال انســان بــود. فوریه 
طبقه بندی جامعی از دوازده میل اصلی و ۸1۰ ترکیب احتمالی آن ها را 
ارائه نمود و با تکیه بر این نقشۀ کامل از امیال بشری پیش بینی کرد که 
شبکه ای از این اجتماعات اشتراکی با منطق گریزناپذیِر یک معادلۀ دقیق 

در سراسر کره زمین گسترده خواهد شد.
او در پرواز بلند خیال خود جامعه ای با هماهنگی کامل را می دید که 
همۀ امیال اجتماعی، جنســی، هنری، غذایی و عقالنی انسان به صورت 
هماهنگ در آن حضور داشــتند و به این ترتیــب قدرت های پنهان و 
بدون استفادۀ بشری را آزاد می ساختند. از دید او زندگی، مهمانی شامی 
طوالنی و پرلذت خواهد بود: باغ های پرتقال در ورشو کاشته می شوند و 

دریاها به لیموناد بدل خواهند شد!
آموزش در محور وظایف عملی برای ســاخت آرمان شهر قرار داشت، 
نخســت به این دلیل که کودکان از طریق آموزش مناســب کمتر در 
رویارویی با بیماری تمدن منحرف می شــدند و دوم از آن رو که کودکان 
در چارچوب افــرادی آزاد و ناخودبیگانه پرورش می یافتند و به عامالن 

گسترش ارزش های آرمان شهر بدل می شدند.
با آنکه روسو آزادی امیل را تنها در چارچوب استبداد پنهان و ظریف 
استاد مجاز می دانست، فوریه برای تمرین آزادزیستن به معماری گروهی 
در اجتماعات اشتراکی تکیه  کرد. او همچنین در تقابل با پرهیز روسو از 
کاربرد »آموزش منفی« برای زنان، ساختار پدرساالر خانواده را به عنوان 

بخشی از ماشین سرکوب تمدن نمی پذیرفت.
فوریه، که گویا سیاست جنسی امروز را به نحو شگفت آوری پیش بینی 
کرده بود، باور داشــت که کودکان باید آزاد باشند تا به انتخاب خود به 

کارگروه یا »گروه هم سرایان« جنسی بپیوندند.
هــدف فوریه این بود که در هر مرحلــه از برنامۀ تحصیلی، کودکان 
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بتوانند خواسته های حقیقی خود را ازطریق فعالیت هایی کشف کنند که 
نیازهای گسترده تر جامعه را نیز برآورده می سازد.

به عنوان مثال، کودکان بین ســنین نُه تا پانزده ســالگی، بر اســاس 
شــخصیت در حال ظهور خود، می توانستند اعضای یک دسته یا گروه 
کوچک شوند. دسته های کوچکی که لباسشان از مهاجمان مغول اقتباس 
شده بود، در حال نواختن طبل و ارضای تمایل ذاتی خود به سروصدا و 
ریتم های ساده، در خیابان های جامعۀ اشتراکی راه می افتادند، زباله ها را 

جمع آوری و توالت ها را تمیز می کردند.
دســتۀ کوچک دیگر، ملبــس به یونیفرم های باســتانِی خوانندگان 
دوره گرد، مســئول حفظ باغ های اجتماع، مراقبت از زنبورها و کرم های 
ابریشم و کســب اطمینان نسبت به استفادۀ صحیح از زبان بودند و، به 
این ترتیب، میل ذاتی خود به نظم و زیبایی را برآورده می ساختند. فوریه 
تمایل سرکوب شــده را یکی از منابع ناهماهنگی اجتماعی می دانست و 

بدین گونه پیشگام روان کاوی قرن بیستم به شمار می رود.
البتــه او برخالف زیگموند فروید، که بر درمــان انفرادی بیماران در 
جلســات روان درمانی متمرکز بود، تالش می کرد گره های روان انسان 
را ازطریــق طراحی اجتماع اشــتراکی برطرف ســازد، جایی که حتی 
انگیزش های ضداجتماعی، مانند کثافت دوستی و خشم معطوف به نظم، 

به خروجی های سالمی در زندگی جمعی بدل می شوند.
بااین حال مهم ترین جنبۀ آموزش در اجتماع اشتراکی فوریه آشپزخانه 
و اپرا بود. این دو زمینه، یعنی آشپزی و اجرای اپرا، اساس برنامۀ آموزشی 
آرمان شهر را تشکیل می داد که همۀ صورت های دیگر دانش ازطریق آن 
هدایت می شدند. آشپزی از اشتهای طبیعی کودکان و لذت های دهانی 

استفاده می کند، درحالی که سالمتی جامعه را تضمین می نماید.
حال آنکه اپرا بر اساس حواس بصری و شنوایی آن ها ایجاد لذت می کند 

و تمایل طبیعی انسان برای جلوۀ جسمانی و حرکتی را برآورده می سازد. 
در جامعۀ آرمانی فوریه، برخالف مفاهیم انتزاعی و کتابِی روشــنفکران، 

آشپزی و اپرا اساساً کارهایی مشارکتی و عمومی بودند.
از دید او، اپــرا به طور خاص »ترکیبی از تمــام هماهنگی های قابل 
اندازه گیــری مادی« و تمرینی عملی بود که فــرد را از طریق الگوهای 

هماهنگ موسیقی، رقص و آیین در قالب گروه جای می داد.
فوریه در طول زندگی خــود تالش کرد بودجۀ الزم برای اجرای این 
طرح را تأمیــن کند و برنامه های خود را عملی ســازد. اما تنها پس از 
مرگ او در 1۸۳۷ بود که چندین اجتماع اشــتراکی در اروپا و آمریکای 
شمالی تأسیس شدند. با آنکه آموزش بخش مهمی از این جوامع بود، اما 
دیدگاه اصلی فوریه دربارۀ یادگیری نامحدود و پرشور با واقعیات زندگی 

در جوامع کشاورزی کوچک و خودکفا بسیار تعدیل شد.
بــا  این حــال، در مزرعه ای بــه نام »بــروک« در غرب راکســبرِی 
ماساچوست، طوالنی ترین و شناخته شده ترین جامعۀ اشتراکی فوریه گرا 
در ایاالت متحده، بنا نهاده شــد و به عنوان ماجرایی پرمناقشــه، توجه 
نویسندگانی مشهوری همچون رالف والدو امرسون و ناتانیل هاثورن را به 
خود جلب کرد. این مزرعه سیستمی گسترده تر از آموزش آرمان شهری 

بود که چهرۀ واقعیت به خود گرفته بود.
مزرعۀ بروک بسیاری از عناصر طرح اصلی فوریه ازجمله مهدکودک های 
جمعــی، کارگاه ها، گروه های کوچک، تئاتر و آیین عمومی را در خدمت 

ایدئال پرورش کودکانی آزاد و ناخودبیگانه درآورده بود.
این مزرعه مکانی بود برای ظهور ایده های آموزشــی فوریه که البته، 
در قسمت باالیی این نظام، برنامۀ  درسی بر موضوعات دانشگاهی سنتی 
تمرکز داشــت و کوشش می شــد دانش آموزان برای امتحانات ورودی 

دانشگاه ها آماده شوند.
مزرعۀ بروک با تکیه بر مشاهیر ادبی و نزدیکی به شهر بوستون، مقصد 
مناسبی برای کودکان نخبۀ نیوانگلند و الهام بخش اصالح طلبان اجتماعی 
میانه رو به شمار می رفت. جان دیویی، که خود از مهم ترین طراحان برنامۀ 
پیشروی آموزش عالی در آمریکاست و نخستین مدرسۀ »آزمایشگاهی« 
را به ســال 1۸۶9 در دانشــگاه شیکاگو تأســیس کرد، از مزرعۀ بروک 

به عنوان یکی از منابع الهام بخش اولیه خود یاد کرده است.
این سرنوشــت بســیاری از چارچوب های تجربی آمــوزش در طول 
ســال های گذشته بوده  است: تبدیل شدن به صورتی رقیق شده و ابزاری 
برای هدایت اســتعدادهای ذاتی در نخبگان لیبرال و کاســتن از قدرت 
جریان اصلی آموزش در مدارس ]غربی[. اما برنامۀ آموزشی آرمان شهری 
فوریه در خالص ترین شکل خود، که شاید تنها به صورت انتزاعی در آثار او 
یافت شود، راه حلی جایگزین برای دیدگاه روسو دربارۀ »آموزش منفی« 
است که یکپارچگی تمایل و وظیفه را برای طراحی جامعۀ آرمانی نشان 

می دهد.
اواخر سده نوزدهم و ابتدای قرن بیستم شاهد موجی از آزمایش های 
آموزشی بودیم که تمرکز محدود آکادمیک در آموزش عمومی را به سود 
گونه های متنوعی از دموکراسی دانش آموزی، صنایع دستی، خالقیت و 
هنــر، حضور در فضای باز و تعلیم آموزه ها بدون توجه به گرایش دینی 

نفی می کرد.
ایــن مــدارس تحت تأثیر طیف وســیعی از عقاید مــدرن، از جمله 
سوسیالیسم، لیبرالیسم، روان شناسی پسافرویدی، و حتی مکاتب باطنی 
همچون تئوســوفی۵ و آنتروپوســوفی۶ )که هر دو آموزش را به عنوان 
ابــزاری برای پــرورش یکتایی معنوی با نیروی زندگــی فراگیر جهان 
می نگریستند( قرار داشت. مدارس این عصر اغلب کسب وکارهای کوتاهی 
بودنــد که برای جذب دانش آموزان و تأمین ســرمایه تالش می کردند؛ 

هرچند برخی از آن ها مانند »ابتسهلم« و »بیدیلس« در بریتانیا به عنوان 
مدارس شبانه روزِی خصوصی تا امروز هم بر جای مانده اند.

پاتریک لی فِرمر، سفرنامه نویس بریتانیایی که پس از اخراج از مدرسۀ 
»کینگ« در کنتربری، به مجموعه ای از مدارس پیشرو و کوچک فرستاده 
شــد، از این مدارس پرشمار به عنوان »واحه هایی از غرابت و کمدی« در 

صحرای بزرگ سازگاری آموزشی، یاد کرده است.
با آنکه بسیاری از این مدارس به طور مبهم با برخی باورهای روسویی 
ازجمله نیکی ذاتی کودکان و ارزش آموزش در طبیعت و عدم اعتماد به 
تمدن مدرن هم داستان بودند، شمار اندکی از آن ها »آموزش منفی« را 
به مفهوم دقیق کلمه به کار گرفتند. مدارس این دوران بیشتر دل مشغول 
اصول ایجابی خود، ازجمله سوسیالیسم کشاورزی، جهان وطنی لیبرال، 
سالمت روانی و غیره بودند تا آنکه در پی آزادی حقیقی کودکان باشند.

امــا از درون همین ســنت، یکی از مهم ترین تجربیــات تاریخی در 
زمینۀ »آموزش منفی« پدیدار گشــت. معلمی به نــام ای. اس. نیل در 
سال 1921 پس از نارضایتی از زندگی خود به عنوان معلم شبانه روزی، 
مدرسۀ سامرهیل را برای نخستین بار در نزدیکی درسدن آلمان -و سپس 
در 192۷ در جایی که به خانۀ همیشــگی این مدرسه بدل شد، یعنی 
الیســتوِن سافولک- بنا نهاد، آموزشــگاهی که تا به امروز طوالنی ترین 
تجربــۀ جهانی از اجرای دموکراســی کودکان به شــمار می رود. دلیل 

نامی بودن )یا بدنام بودن( مدرسۀ سامرهیل بی قانونی آن است.

دســت کم تا این میــزان که در این مدرســه قوانین توســط خود 
دانش آموزان تصویب می شــد و همۀ درس هــا اختیاری بودند. اما نکتۀ 
اصلی دربارۀ این مدرســه نه تنها فقدان قوانین، بلکه آن چیزی اســت 
که نیل به عنوان »شــهروندی در عمل« یا کاربرد آزادی فردی در متن 
زندگی اجتماعی به آن اشــاره کرده اســت. در واقع، این آموزشگاه نیز 
تالش دیگری است برای حل تنش موجود میان قانون و آزادی که این بار 

به صورت اجتماعی آنارشیستی در مقیاس کوچک ظهور یافته است.
نیل، به عنوان شخصیتی منحصربه فرد در تاریخ آموزش جایگزین، فرزند 
یک مسیحی کالونِی اسکاتلندی و شاگرد روان پزشک تجدیدنظرطلبی به 
نام ویلهلم رایش بود، کسی که نازیسم را به عنوان محصول نیروی جنسِی 
سرکوب شده تشخیص داد. نیل ایدئالیستی سرسخت بود که باور ساده 
به نیکی ذاتی کودکان را با تعهد مطلق و در چارچوبی دقیق و عملی پی 

گرفت.
او بــر این عقیده بــود که هرگز به کــودکان دروغ نگفته اســت و 
نوشته هایش نیز مثال های بی شــماری از این راست گویی آزارنده را در 
بر دارد؛ مانند زمانی که بر تعهد خود نســبت به دخترش )زویی( تأکید 
می کند و به او اجازه می دهد پیانوی گران قیمت خود را درهم بشــکند، 
یا وقتی به پدری نگران می گوید خودارضایی هرگز به فرزندش آســیب 
نمی رساند. هدف مدرسۀ سامرهیل ترویج همین گونه راست گویی در تمام 
اعضای جامعه بود. در نگاه نیل این دروغ ها نه تنها سازگاری محدودی با 
هنجارهای اجتماعی ایجاد می کنند، بلکه منابع اصلی ترس و سرکوب در 

روان کودکان هستند.
این ترس ها همچون کرمی پنهان درون غنچۀ کودک باقی می مانند 
و در طــول زمان بــه هیوالهایی همچون تعصب، جنگ، و فاشیســم 
می انجامند. با آنکه نیــل از نامیدن خود به عنوان اصالحگری اجتماعی 
سرباز می زد، تجربۀ سامرهیل چشم اندازی بود به جهانی که با راستگویی 

رادیکال تحول یافته است.
نیل تخمین می زد که دانش آموزان جدید، پیش از شرکت اختیاری در 
کالس ها، به طور متوسط سه ماه در مدرسه »پرسه می زنند«، اما در برخی 

موارد ممکن اســت این مدت زمان بیشتر باشد. هنگامی که دانش آموز 
برای حضور به کالس ها می رفت، هیچ برنامۀ  درسی ازپیش معینی در کار 

نبود و ترتیب منظمی برای کالس ها وجود نداشت.
دانش آموزان براساس تمایل خود زمینۀ علمی را برمی گزیدند و آزاد 
بودند هر مقدار زمان که می خواهند در زمینه هایی همچون هنر و صنایع 
دستی، ادبیات، باغبانی یا حتی نگاه کردن به بیرون از پنجره صرف کنند. 
نیل تأکید می کرد که »ترجیح می دهم مدرســه یک پاکبان خوشحال 

تولید کند تا محققی عصبی«.
هرچند او مدعی بود که بســیاری از دانش آموزان سامرهیل با زمان 
آماده ســازی اندک، توانایی گذراندن امتحان ورودی دانشگاه را خواهند 
داشــت، چراکه آموزش در آن ها نه با فشار والدین یا جامعه بلکه با میل 

اصیل به آموختن انگیخته می شود.

در کنار شــورای مدرسه که هر شنبه شــب جلسه تشکیل می داد و 
اعضای مدرسه در آن رأی گیری می کردند، بخش دیگری از فعالیت های 
ســامرهیل با عنوان »درس های خصوصی« برگزار می شــد که، در آن، 
نیل می کوشــید با جلســات درمانی داوطلبانه و رودرو هرگونه گرایش 

عصبی روانی را در جواناِن تحت تعلیم خود برطرف نماید.
بدین گونه سامرهیل ترکیبی از یک اجتماع کمک ِ متقابل آنارشیستی 
و درمان روان کاوانه به شــمار می رفت که شاید نزدیک ترین آموزشگاه 
به ایدئال »آموزش منفی« روســو باشــد. البته نیل برخالف روسو، که 
به اقتدار پنهان اســتاد باور داشــت و برخالف فوریه که کلیت اجتماع 
اشتراکی را قابل اطمینان می دانست، یکی از اندک معلمان غیرمداخله گر 
در تاریخ محســوب می شود. در فیلم های مستندی که دربارۀ سامرهیل 

بر اساس یکی از 
برآوردها، حدود ۴۰۰ 
تا ۸۰۰ مدرسۀ آزاد 
در ایاالت متحده در این 
مقطع زمانی تأسیس 
شده است. مانند 
جنبش هیپی گرایی 
که در آمریکای میانۀ 
سدۀ بیستم به دنبال 
فضاهای تازه و باز به 
راه افتاد، مدارس آزاد 
نیز در پی جایگزینی 
برای ازخودبیگانگی در 
زندگی مدرن بنا نهاده 
شدند. این مدارس 
نقد روسو بر روشنگری 
را مطابق با عصر پس 
از جنگ جهانی دوم، 
دولت های بوروکراتیک، 
سرمایه داری مصرف گرا 
و سیاست جنگ سرد 
به روز کردند

روسو یکی از نخستین 
هواداران باور رمانتیک 

به اصالت دوران کودکی، 
آزادی آن از فساد بالغان 
و نزدیکی این دوران به 

حال طبیعی انسان بود.
امیل باید به طور مستقیم 

در محیطی دوری گزیده 
و روستایی از طبیعت 
می آموخت. او تا سن 

دوازده سالگی از نفوذ 
زیان بار کتاب ها در امان 

می ماند و سپس به مدت 
چند سال تنها یک کتاب، 

یعنی رابینسون کروزوئه، 
اثر دانیل دوفو، در 
اختیار داشت. امیل 
تا سن پانزده سالگی، 

به جای آموختن موضوعاِت 
نظریه محوری همچون تاریخ 

و دین، مهارت های یَدی و 
عملی را یاد می گرفت
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ساخته شده اند، او به عنوان عموی آنارشیست، فردی نابهنجار، بی تفاوت و 
ایدئالیستی کله شق تصویر شده که در کرانه های تجربۀ آشوبناک خود از 

آزادی کودکان معلق است.
با آنکه ســامرهیل هرگز و در هیچ زمانی بیــش از ۶۰ کودک را در 
خــود جای نداد، اما تأثیر زیادی بر آموزش رادیکال در قرن بیســتم بر 
جای گذارد. نیل در دهۀ 19۶۰، که با موفقیت کتاب های او همراه بود، 
به رهبر جنبش مدارس آزاد تبدیل شــد. مدارس آزاد آزمایش هایی در 
مقیاس کوچک بودند از یادگیری جمعی و خودکفایی که از دهۀ 19۶۰ 
در آمریکای شــمالی، بریتانیا، اسکاندیناوی، ژاپن و دیگر مناطق جهان 

گسترش یافتند.
بر اســاس یکــی از برآوردها، حــدود ۴۰۰ تا ۸۰۰ مدرســۀ آزاد در 
ایاالت متحده در این مقطع زمانی تأســیس شــده است. مانند جنبش 
هیپی گرایی که در آمریکای میانۀ ســدۀ بیستم به دنبال فضاهای تازه و 
باز به راه افتاد، مــدارس آزاد نیز در پی جایگزینی برای ازخودبیگانگی 
در زندگی مدرن بنا نهاده شــدند. این مدارس نقد روســو بر روشنگری 
را مطابق با عصــر پس از جنگ جهانــی دوم، دولت های بوروکراتیک، 

سرمایه داری مصرف گرا و سیاست جنگ سرد به روز کردند.
در اغلب این آموزشــگاه ها گونه های متنوعی از دموکراسی مستقیم، 

تبادل مهارت ها، هنر و صنایع دستی و آگاهی سیاسی تجربه شد، اما در 
نهایت هدف اساســی تمام آن ها گشودن راهی به سوی ادعای روسو در 

امیل بود: »آزادی بزرگ ترین خیر است«.
بــه باور تاد گیتلین، یکی از ســخنگویان اصلــی جنبش چپ نو در 
نیویورک، هدف جریان ضدفرهنگ ایجاد مؤسســات جدیدی است که 
»طبیعی، بدوی، تربیت نشــدگی و معصومیت مقدس کودِک درون هر 
یک از ما« را آزاد ســازند. اما درحالی که روســو برای دست یابی به این 
خواسته، به قدرت پنهان مربی طراح و هدایت روند آموزش امیل متکی 
بود، مدارس آزاد بسیار بیش از این را طلب می کردند و بر آن بودند به طور 
کامل از هر شکل از کنترل آموزش دهندگان، به عنوان مانعی برای آزادی 

کودکان، رها شوند.
البته جای شگفتی نیست که این تعهد به آزادی مطلق با چالش های 
عملی خاص خود همراه بود. چنان که علی رغم رشــد شــمار اندکی از 
مدارس آزاد در دهۀ 19۶۰، همچون مدرسه سادبری ولِی در ماساچوست، 
و تبدیل آن ها به نهادی پایدار مانند مدرسۀ سامرهیل اکثریت بزرگی در 
برابر چالش ســاختار سازمانی کافی برای ادامه حیات قرار گرفتند ]و به 

تدریج از میان رفتند[.
فلسفه های آموزش رادیکاِل پیشین اغلب به شیوه های پذیرفته شدۀ 

آینده تبدیل می شوند. دستورالعمل روسو برای »شناخت بهتر شاگردان«، 
یا پیشنهاد نیل برای »ایستادن کنار کودک«، اگر امروز بیان شود، کاماًل 
عادی به شمار می رود. آزمایش آن ها صرفاً در زمان خودشان رادیکال و 

پیشرو به نظر رسیده است.
روسو در برابر ســبک رفتارِی »مانکن های فوِق فرهیخته« در میان 
مربیان خصوصی دم ودســتگاه اشــرافی گذشتۀ فرانســه، بر طبیعت و 
کشــف آن تمرکز کرده است. نیل هم ایدۀ »کودکان آزاد« را، که رها از 
محدودیت های جنسی و آزاد از بار آموزش آکادمیک اند، علیه روشنفکران 

همه چیزدان در مدارس خصوصی بریتانیا مطرح کرده است.
ما برخی از جنبه های دیدگاه روسو، فوریه و نیل را در تعهد به آزادی 
و خوشبختی و شادی کودکان در قالب »فلسفۀ آموزش کودک محور« و 
دغدغۀ سالمت و آسایش روانی شاگردان به ارث برده ایم. اما آنچه امروزه 
به ســختی پذیرفتنی می نماید مدعای آن هاست دراین باره که کودکان 
برای اینکه واقعاً آزاد و خوشحال باشند، به تحصیالت کمتر و نه بیشتر 

نیاز دارند.
این همان اصل »آموزش منفی« است که البته در تقابل با فهم عمومی 
مــا قرار می گیرد، به ویژه برای آن ها که در نتیجــۀ توانایی در گذراندن 
آزمون هــا و گردآوردن صالحیت های تحصیلــی در زندگی به موفقیت 

دست یافته اند.
گرفتارشدن در تشریفات اداری ازجمله رشتۀ ظاهراً بی پایان مقاطع 
تحصیلی، کارنامۀ نمرات، دیپلم ها، مدارج علمی، فهرســت های رقابتی 
و نمرات بین المللی، که همان شــیوۀ آموزشــی مدرن است، می تواند 
به سادگی چشم انداز ما را نسبت به اهداف اصلی آموزش مخدوش سازد 
و به ارزش های محدود در چارچوب این صورت های آموزشــی معطوف 

نماید.
درحقیقت، ما کمتر به این می اندیشیم که همین فرهنگ مدارس نقش اصلی 

را در اضطراب و ناخشنودی کودکان ایفا می کند.
البته در تاریخ آموزش تجربی امور غیرعملی و نامناسب بسیاری در کار است 
و به ســختی می توان فراتر از عالقۀ تاریخی به آرمان رمانتیِک وحدت ارگانیک 
خویشــتن انسان و چشم انداز آرام بخش ]و سپری شــدۀ[ آدمی در مقام وحشی 
نجیب در آن یافت. چنان که خود روســو هم، دربارۀ امکان بازگشــت به حالت 
طبیعی، هیــچ پندار و توهم خوش بینانه ای ندارد. امــا آنچه او به هرحال بر آن 
اصرار می ورزد، ارزش این وضعیت ایدئال، به عنوان معیاری برای ارزیابی نهادهای 

اجتماعی امروزی است.
اینکه، با توجه به وضعیت آموزش جمعی در جهان امروز، آیا واقعاً می توانیم 
مدعی باشیم که این بهترین راه برای پرورش آزادی و شادی در کودکان است؟
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عضو انجمن سواد رسانه ای ایران گفت: محصول فرد باسواد مدیریت زندگی 
مجازی و جامعه مجازی با ســاختاری مبتنی بر سواد فضای مجازی محیطی 

استاندارد خواهد شد که رشد و پیشرفت فرد و جامعه را سبب می شود.
برای ســاخت جامعه ای با زندگی مجازی استاندارد، الزم است این نگرش ، 
فرهنگ و انگیزه در جامعه ما نیز نهادینه سازی شود و برنامه ریزی های دانش 
محور برای توسعه هدفمند فضای مجازی ارائه و اجرا شود تا بتوانیم همسویی 
مطلوبی با روند جهانی پیشــرفت داشته باشیم و جامعه ای سالم و رشدیافته را 

بسازیم.
مدیریت زندگی مجازی یک امتیاز و ضرورت اســت برای درســت زندگی  
کردن در دنیای مجازی. برای عضو مؤثر جامعه مجازی بودن الزم اســت این 
مهم مورد توجه قرار گیرد و برای تحقق آن اقدام شود. برای شکل گیری فرهنگ 
درست فضای مجازی و ساختاری که هر عضو دنیای مجازی مدیر موفق زندگی 

مجازی خود باشد.
 علی صابری عضو انجمن سواد رسانه ای ایران معتقد است:  مدیریت سواد 
محور زندگی مجازی عالوه بر اخالق و دانشــی که هر کاربر باید به آن متعهد 
باشد، نیازمند برنامه ریزی هایی برای سالم سازی و توسعه فضای مجازی است 
که باید توسط نهادهای مرتبط ارائه و اجرا شود تا زمینه مدیریت فضای مجازی 

محقق شود.
در خصوص مدیریت زندگی مجازی با این کارشناس رسانه ساعتی به بحث و 
گفت و گو نشستیم. آنچه از نظر می گذرانید، حاصل گفت و گوی ما با وی است.

 **مدیریت زندگی مجازی مبتنی بر چه مواردی است؟
- داشتن تعامل مبتنی بر اصول تعریف شده در فضای مجازی در عصر تحول 
یافته برای داشتن زندگی مجازی سالم و پیشرفته امری الزم و ضروری است؛ 
مدیریت زندگی مجازی مبتنی بر سواد شــیوه ای استاندارد از تعامل با فضای 
مجازی است که سبب شکل گیری سبکی رشدیافته از زندگی کردن با خدمات 

و امکانات فضای مجازی می شود.
تعاملی سالم و سازنده که نگرش و رفتار را متحول می کند تا هر کاربر دانش 

اداره کردن زندگی مجازی را داشته باشد.
مدیریت زندگی مجازی یعنی آگاهانه و با هدف از فناوری بهره بردن، داشتن 
الگوی تعاملی اســتاندارد با فرآیند دگردیسی دیجیتالی یعنی فضای مجازی را 

درست زندگی کردن کاربر با سواد فضای مجازی بودن است.
مدیریت زندگی مجازی یک ضرورت است برای هر کاربر تا در دنیای مجازی 
هدف، مسیر و مقصد مشخصی داشــته باشد ضرورت است برای هر جامعه تا 

فرهنگ سالم مجازی شکل بگیرد تا جامعه مجازی استاندارد تحقق یابد.

** آیا مدیریت زندگی مجازی صرفا به اقدامات و برنامه ریزی 
های فردی محدود نمی شود؟

- بله همینطور است؛ مدیریت زندگی مجازی صرفا به اقدامات و برنامه ریزی 
های فردی محدود نمی شود، بلکه نهادهای جامعه نیز در این فرآیند همسو با 
مسئولیت هر فرد نقش موثر و مکملی دارند تا فرهنگ مجازی سالم و رشدیافته 

ای شکل بگیرد بستری که مؤلفه های مدیریت مطلوب زندگی را ارائه و ترویج 
کند.

زمانی که سیســتم علمی فرهنگی یک جامعه برای پرورش یک شــاخص 
توسعه مانند مدیریت زندگی مجازی برنامه ریزی های اصولی داشته باشد، افراد 
جامعه زمینه و دانش الزم برای رشــد ســواد فضای مجازی را خواهند داشت. 

تخصصی تر و موثرتر با فضای مجــازی تعامل کرده و زندگی مجازی خود را 
درست مدیریت می کنند.

** برای مدیریت هر فناوری نیازمند دانش الزم هستیم؟
- برای مدیریت هر فناوری، تحول و دگردیســی نیازمند شــناخت و دانش 
هســتیم تا آگاهانه و هدفمند با جهان پیشــرفته تعامل کنیم. هر اندازه میزان 
شــناخت ما مبنایی تعریف شده و ســوادمحور داشته باشد، سالم تر و مفیدتر از 

فناوری استفاده خواهیم کرد و اصولی تر می توانیم آن را مدیریت کنیم.
محصول شناخت و دانش رشدیافته از فناوری نگرش و سوادی است که سبب 
می شود تحوالت عصر تکنولوژی را درست درک و فهم کنیم و سالم و سازنده از 
آن بهره مند شویم. در مدیریت زندگی مجازی هر کاربر می داند فضای مجازی 

چیست و چگونه باید از آن استفاده کند.
** بیشتر در این مورد توضیح می دهید؟

- فضای مجازی اساسی ترین تحول عصر حاضر است فناوری که با امکانات 
و خدمات متنوع ســبک زندگی را از جنبه های مختلف متحول کرده اســت و 
چنانچه مدیریت آگاهانه این فناوری را ندانیم، نمی توانیم سبک زندگی مجازی 
استانداردی داشته باشیم  و آسیب های فضای مجازی از ابعاد مختلف سالمت، 

امنیت و پیشرفت ما را تهدید خواهد کرد.
تعامل سازنده با امکانات فضای مجازی راهی برای مصون ماندن 

از این نظر برای مصون ماندن از آســیب های فضای مجازی، داشتن تعامل 
ســالم و سازنده با خدمات و امکانات فضای مجازی، همسویی با فناوری های 
جهان پیشرفته، داشتن هدف و مسیر مشخص در دنیای مجازی و داشتن سبک 

زندگی مجازی استاندارد باید آموخته های فضای مجازی را یاد گرفت.
زمانی که سیســتم علمی فرهنگی یک جامعه برای پرورش یک شــاخص 
توسعه مانند مدیریت زندگی مجازی برنامه ریزی های اصولی داشته باشد، افراد 
جامعه زمینه و دانش الزم برای رشــد ســواد فضای مجازی را خواهند داشت. 
تخصصی تر و موثرتر با فضای مجــازی تعامل کرده و زندگی مجازی خود را 

درست مدیریت می کنند.
 ســوادی که نگرش و رفتار را رشــد دهد و سبب می شود هر فردی بتواند 
زندگی مجازی خود را هدفمند مدیریت کند و از مزایا و امکانات این محیط به 
شــیوه ای مطلوب بهره مند شود. فناوری عامل پویایی و موفقیت فرد و جامعه 

خواهد شد، وقتی سواد مدیریت فناوری در جامعه نهادینه شده باشد.
** به نظر می رسد مدیریت سواد محور زندگی مجازی نیازمند 

برنامه ریزی های خاصی باشد.
- مدیریت سواد محور زندگی مجازی عالوه بر اخالق و دانشی که هر کاربر 

شاخصههایجامعهمجازیاستاندارد
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باید به آن متعهد باشــد، نیازمند برنامه ریزی هایی برای سالم سازی و توسعه 
فضای مجازی اســت که باید توسط نهادهای مرتبط ارائه و اجرا شود تا زمینه 

مدیریت فضای مجازی محقق شود.
بومی ســازی و سالم ســازی منطبق با الگوهای پیشرفت سبب خواهد شد 
محیط مجازی سالم و پویایی شکل بگیرد و افراد بستر مطلوبی برای تعامل با 

فضای مجازی داشته باشند.
مدیریت زندگی مجازی یعنی آگاهانه و با هدف از فناوری بهره بردن، داشتن 
الگوی تعاملی اســتاندارد با فرآیند دگردیسی دیجیتالی یعنی فضای مجازی را 
درســت زندگی کردن کاربر با سواد فضای مجازی بودن است. مدیریت زندگی 
مجازی یک ضرورت اســت برای هر کاربر تا در دنیای مجازی هدف، مسیر و 
مقصد مشخصی داشته باشد ضرورت اســت برای هر جامعه تا فرهنگ سالم 

مجازی شکل بگیرد تا جامعه مجازی استاندارد تحقق یابد.
داشتن محیط مجازی با شــاخص های برتر نقش اساسی در ارتقای دانش 
مدیریتی کاربران دارد؛ الزم است به مؤلفه های برتر و مؤثر در فرآیند مدیریت 
زندگی مجازی اهمیت داده شود و برنامه ریزی های مهندسی شده ارائه شود تا 
هر کاربر زمینه، دانش و ابزار الزم برای مدیریت زندگی مجازی را داشته باشد؛ 
در اینصورت اســت که فضای مجازی محیط سالم و مفیدی با کاربرانی باسواد 

خواهد شد.
محصول فرد باســواد مدیریت زندگی مجازی و جامعه مجازی با ساختاری 
مبتنی بر سواد فضای مجازی محیطی استاندارد خواهد شد که رشد و پیشرفت 

فرد و جامعه را سبب می شود.
** فضای مجازی محصول چه مواردی است؟

- فضای مجازی محیط شناخته شده ای است که محصول پیشرفت 
فناوری اســت؛ محصول رشد دانش انســانی که با داشتن قابلیت ها و 

ویژگیهای متنوع توانسته محیط جدید و پیشرفته ای را بسازد.

محصول شــناخت و دانش رشــدیافته از فناوری نگرش و سوادی 
اســت که سبب می شــود تحوالت عصر تکنولوژی را درست درک و 
فهم کنیم و سالم و سازنده از آن بهره مند شویم. در مدیریت زندگی 
مجازی هر کاربر می داند فضای مجازی چیســت و چگونه باید از آن 

استفاده کند.
دنیایی دیجیتالی و هوشــمند دنیایی که برای درســت زندگی 
کردن آن نیازمند سواد هســتیم، سوادی که دانش و اخالق ما را 
پــرورش دهد. مدیریت هدفمند دنیــای مجازی را به ما یاد بدهد 
تا به بهترین شــیوه از امکانات این محیط اســتفاده کنیم. کاربری 
که توانایی مدیریــت زندگی مجازی را دارد عضویی مفید و موفق 

در دنیای مجازی است.
 زندگی دیجیتالی در حال توســعه است، بخش عمده ای از اقدامات 
و برنامه ریزی ها در بســتر فضای مجازی به دلیل ویژگی های برتر این 

محیط ارائه و اجرا می شود.
فضای مجازی اساســی ترین تحول عصر حاضر اســت فناوری که با 
امکانات و خدمات متنوع سبک زندگی را از جنبه های مختلف متحول 
کرده است و چنانچه مدیریت آگاهانه این فناوری را ندانیم، نمی توانیم 
سبک زندگی مجازی اســتانداردی داشته باشیم  و آسیب های فضای 
مجازی از ابعاد مختلف ســالمت، امنیت و پیشرفت ما را تهدید خواهد 

کرد.
سبکی پیشــرفته با مزایای متنوع که تحولی بنیادی در ساختارهای 
ارتباطی، خدماتی و تعاملی ایجاد کرده است. محیطی که جوامع موفق 
و پیشــرفته برای مدیریت هدفمند آن برنامه ریزی های مهندسی شده 
دارند تا بتوانند محیط امن، پیشرفته و سالم بر مبنای فناوری دیجیتال 

داشته باشند.

** جامعه ای با زندگی مجازی استاندارد نیازمند چه مواردی 
است؟

- برای ســاخت جامعه ای با زندگی مجازی استاندارد، الزم است این 
نگرش ، فرهنگ و انگیزه در جامعه ما نیز نهادینه ســازی شود و برنامه 
ریزی های دانش محور برای توسعه هدفمند فضای مجازی ارائه و اجرا 
شود تا بتوانیم همسویی مطلوبی با روند جهانی پیشرفت داشته باشیم و 

جامعه ای سالم و رشدیافته را بسازیم.
داشــتن محیط مجازی با شاخص های برتر نقش اساسی در ارتقای 
دانــش مدیریتی کاربران دارد؛ الزم اســت به مؤلفه های برتر و مؤثر در 
فرآیند مدیریت زندگی مجازی اهمیت داده شــود و برنامه ریزی های 
مهندســی شــده ارائه شــود تا هر کاربر زمینه، دانش و ابزار الزم برای 
مدیریت زندگی مجازی را داشــته باشــد؛ در اینصورت است که فضای 

مجازی محیط سالم و مفیدی با کاربرانی باسواد خواهد شد.
جامعه ای که دانش و اخالق تعامل با دنیای مجازی را بداند، جامعه ای 
با سطح استانداردی از مدیریت زندگی مجازی در اینصورت است که می 
توانیم از فناوری مطلوب ترین استفاده را ببریم. آسیب ها و بحران های 
فضای مجازی را مدیریت کنیم و دنیای مجازی استانداردی بر مبنای علم 

و اخالق داشته باشیم. 
 رسیدن به سطح مطلوب مدیریت زندگی مجازی نیازمند برنامه ریزی 
های علمی و فرهنگی، تالش، تخصص و تعهد همه اجزای موثر در توسعه 

فضای مجازی است.
داشتن تعامل مبتنی بر اصول تعریف شده در فضای مجازی در عصر 
تحول یافته برای داشــتن زندگی مجازی سالم و پیشرفته امری الزم و 
ضروری است؛ مدیریت زندگی مجازی مبتنی بر سواد شیوه ای استاندارد 
از تعامل با فضای مجازی است که سبب شکل گیری سبکی رشدیافته از 

زندگی کردن با خدمات و امکانات فضای مجازی می شود.
مدیریت زندگی مجازی یک امتیاز و ضرورت است برای درست زندگی  
کردن در دنیای مجازی. برای عضو مؤثر جامعه مجازی بودن الزم است 
این مهم مورد توجه قرار گیرد و برای تحقق آن اقدام شــود. برای شکل 
گیری فرهنگ درســت فضای مجازی و ســاختاری که هر عضو دنیای 

مجازی مدیر موفق زندگی مجازی خود باشد.

**در چه زمانی می توانیم بهره مندی مناســبی را از فضای 
مجازی داشته باشیم؟

- فضای مجازی یقین و باور جدید نیست بلکه یک امکان، فناوری، ویژگی 
و بهره مندی جدید اســت که در راســتای تحوالت و پیشرفت دانش انسانی 
شکل گرفته است؛ لذا به جای پذیرش محض و بدون آگاهی این فناوری آن را 
محصول دنیای جدید بدانیم که نیازمند یادگیری آن هستیم تا از مصرف کننده 

به استفاده کننده فضای مجازی تبدیل شویم.
به جای اینکه فضای مجازی نیروی غالب بر نگرش و رفتار ما شود، ما این ابزار را 
آگاهانه به خدمت بگیرم تا هم فناوری به شیوه ای سالم و سازنده شکل گیرد و هم 

شیوه استفاده و زندگی با فضای مجازی ما ساختار استانداردی داشته باشد.
آنچه که تعامل ما با فضای مجازی را تعاملی موفق، ســالم و نتیجه بخش 
خواهد کرد داشــتن سواد فضای مجازی است سوادی که توانایی، فهم و دانش 
ما را تربیت کرده و از ما کاربری هوشمند می سازد که می داند فضای مجازی 

چیست و چگونه باید از آن استفاده کند.
افراد و جامعه ای که به اهمیت ســواد فضای مجازی آگاه باشند و منطبق با 
استانداردهای فضای مجازی عمل کنند افراد و جامعه ای با سواد فضای مجازی 
خواهند بود که می توانند زندگی مجازی زیبایی داشــته باشند، آنچه که هدف 

سواد فضای مجازی است.
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سعید فالح فر در یادداشتی بر لزوم داشتن سواد کاربری و هوشیاری 
دائم برای حضور در فضای مجازی و رسانه ها تاکید کرد.

حضور در فضای مجازی و رســانه های آن احتیاج به سواد کاربری و 
هوشیاری دائم دارد. دامنه تاثیر این قبیل رسانه ها می تواند – متناسب 
با این آگاهی و دانائی – از ســودمندی مطلق تا فاجعه بارترین مراتب 
گســترده باشد. شــاید همه افراد جامعه – اگر چه از موقعیت علمی و 
اجتماعی ممتازی هم برخوردار باشند – در شناخت این فضای فریبنده، 
بــه قدر کافی دقیق، موفق و مطمئن نباشــند، اما می توانند با رعایت 
نکاتــی، امنیت و مصونیت فردی و اجتماعی خود را افزایش دهند. اگر 
به هر دلیلی با این دســت رسانه ها کار می کنید و یا در معرض تاثیرات 

آن قرار دارید، حتماً این یادداشت و توصیه های آن را – اگرچه تکراری 
– مطالعه فرمائید:

1– واکنش های شما مهم است.
هر نوع برخورد تک تک مخاطب ها می تواند در سرنوشت و عواقب 
یک محتوای منتشــر شده تاثیرگذار باشــد. در ساده ترین وضعیت؛ 
هر اعالم نظر، تایید، تکذیب، بازنشــر و یا هر نوع مواجهه با محتوای 
منتشر شــده، اعم از خبر، گزارش، عکس، فیلم و…، الگوریتم نشر 

چندمیگیریالیککنی؟!
و نمایــش برنامه های اینترنتی را تغییر می دهد. بازنشــر، درج یک 
شکلک ساده، لمس نشانه پســندیدم و…، حتی اگر به قصد مزاح 
و تفریح باشــد، خواسته یا ناخواسته، می تواند در یک مقیاس بزرگ 
اجتماعی منشاء ناهنجاری ها، پدیده ها و رویدادهایی باشد که گاهی 
خــود را از آن مبرا می دانیم. پس موظفیم به عنوان کاربر، متعهد و 

مسئولیت پذیر باشیم.

۲– اخبار و گزارشات را با شک و تردید کافی تحلیل کنید.
فضاهای مجازی و رســانه های نامعتبر به کمک سرعت و سهولت 
فنی نشــر اخبار، به دالیل مختلفی اعم از منافع شخصی و گروهی، 
جلب توجه، سودجویی، تفریح، بیماری های روحی و روانی و… بیش 
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از آن که اخبار و گزارشات واقعی را منتشر کنند، اخبار و نوشته های 
جعلی و منحرف کننده، تولید و منتشــر می کنند. اسناد و عکس ها 
را دستکاری می کنند. مقدمات و مواخرات موثری را حذف می کنند. 
با تکرار اخبار، آن ها را درســت و غیرقابل انکار جلوه می دهند. اغلب 
هم برای توسعه و انتشــار حداکثری، از ناآگاهی، هیجانات و فریب 
مخاطب ســود می برند. شایعات بدون هزینه و تنها به دست پرسنل 
بی مــزد و مواجب و همین گروه مخاطب ها پخش می شــود. در هر 
حال در این قبیل موضوعات؛ تردیدهای افراطی، پسندیده تر از ساده 
لوحی های افراطی محسوب می شود. پس در صحت انبوه اخباری که 
روزانه به سمت شــما پرتاب می شود با حساسیت و دقت آمیخته با 

تردید توجه کنید.

3– اخبار و اطالعات غیرقابل باور را باور نکنید.
دروغ های بــزرگ از ترفندهای ایجاد جذابیت بــرای افراد فعال در 
شبکه های مجازی اســت. دروغ پردازان گاهی حتی برای مقاصد خود 
نیازی به باور شــما ندارند. تنها تاثیرات درازمدت و ناخودآگاه یا توجه 
مخاطب و احتماالً عکس العمل های هیجانی مخاطب برای آن ها کافی 
اســت. تفاوتی نمی کند مخاطب، این اخبار را از روی ساده لوحی و باور 
بازنشر کند و یا به منظور نقد و تمسخر. اخبار عجیب و ادعاهای بزرگ 
را تنها از طریق منابع مرتبط و با اســناد کافی بپذیرید و یا قبل از هر 

عکس العملی با افراد مطلع مشورت کنید.
۴– از منابع معتبر و متنوع کسب خبر کنید

.
هر دوست و آشنایی و هر منبعی برای کسب اخبار درست و صحیح 
اعتبار ندارد. منابع خبری شناخته شده و خوشنام معموالً با حساسیت 
بیشتری نسبت به آگاهی از صحت و سقم محتوای منتشر شده تالش 
می کنند و برای این کار از روش های تخصصی بهره می برند. پس برای 

سنجش اخبار به منابع درست و موثق مراجعه کنید.

۵– از چند منبع خبری مختلف استفاده کنید.
یکی از روش های حصول اطمینان از صحت اخبار؛ تعدد، استقالل و 
تنوع دیدگاهی در رسانه هایی است که خبر واحدی را منتشر کرده اند. 

پس به منابع مختلف مراجعه و مطالب را با هم مقایسه کنید.

۶– از درستی و عدالت و بی طرفی گوینده خبر مطمئن شوید.

این که چه کسی و یا چه کسانی برای نشر یک خبر تالش می کنند، 
می تواند ماهیت خبر را روشــن کند. گاهی برای اعتبار بخشیدن به یک 
خبر آن را به یک فرد شناخته شده و یا مشهور نسبت می دهند. شهرت 
بدون تخصص برای حصول اعتماد و اطمینان کافی نیست. تحت تاثیر 
اســامی و شــهرت نامرتبط گوینده خبر قرار نگیرید. حتی اگر گوینده 

سلبریتی محبوب شما باشد.

۷– ارجاعات را دنبال کنید.
گاهی برای جلــب اعتماد مخاطب، اخبار از طــرف خبرگزاری های 
رسمی، نهادهای مرتبط، مسئولین و متخصصین و… نقل می شوند. در 
این صورت قبل از هر تصمیمی منابع اصلی را جستجو کنید و از وجود 

چنین نسبتی مطمئن شوید.

8– به درستی انشاء و امالء متن خبر توجه کنید.
خبرگزاری های رسمی و معتبر و همچنین متخصصین صاحب نظر 
معموالً با سواد کافی و دقت، متن اخبار و نظرات خود را تنظیم می کنند. 
بنابراین کمتر دچار اشتباهات زبانی و کالمی می شوند. اگر متنی حاوی 
اشتباهات مکرر زبانی و نوشــتاری بود، در صحت موضوع تردید کنید. 
دانشمندان و نظریه پردازان عالقه مندند که نظریات و یافته های خود را 

در قالب مقاالت علمی و در رسانه های رسمی با درجه بندی های تخصصی 
و البته با منابع و مستندات کافی منتشر کنند. جای چنین کشفیات و 
نوشته های ارزشمند، در بین مطالب سرگرم کننده و لطیفه های مرسوم 

در فضاهای مجازی نیست.

9– برای بازنشر عجله نکنید.
هیجانات لحظه ای ممکن اســت مخاطب را دچار خطا کند. پیش از 
اطمینــان از صحت موضوع، برای ابراز نظــر، اعالم رد یا قبول مطلب و 
بازنشر آن عجله نکنید. مخصوصاً اگر در موضوعی صاحب نظر نیستید و 
یا تخصص کافی ندارید، بهتر است تایید و نقد و بازنشر آن را هم به اهل 

فن واگذار کنید.

1۰– انگیزه های پشت اخبار و گزارشات را حدس بزنید.
رقابت تنها در اخبار انتخاباتی و سیاسی و جناحی نیست. رقابت های 
اقتصادی و اجتماعی و علمی و… هم می تواند انگیزه تولید اخبار جعلی 
و شــایعات باشد. کم نیستند رقبای تجاری که شیوه کاری و یا کیفیت 
تولیدات رقیب را از طریق نوشــته های غیرعلمی و غیرمســتند نشانه 
می رونــد تا باعث رونق تجارت و تولید خود باشــند. اثبات جرم، درجه 
و انــدازه مجازات و… در اختیار مقامات قضائــی و یا افراد آگاه به علم 

قضاســت. ادعاهای اثبات نشــده را قبل از حصول اطمینان قطعی باور 
و منتشــر نکنید. ادعاهای محیرالعقول بین رقبا را هم نباید به راحتی 
پذیرفت. از طرفی کم نیســتند افرادی که با ریاکاری، ابراز دوستی و یا 
دشمنی با شــخصیت های محبوب اجتماعی و ادبی و سیاسی و…، با 
انتقادات تند و گزنده، بــا طرح موضوعات جنجالی و واهی و… در پی 
کسب محبوبیت و یا حداقل شهرت عمومی باشند. موفقیت این اشخاص 
در گرو توجه مخاطب اســت. با اعالم نظر، بازنشــر گفته ها و یا ابراز هر 
نوع توجهی، همراه تحقق انگیزه های نادرست این افراد نباشید. حساب 
منتقدین واقعی را از شهرت طلب ها و منفعت جویان، جدا کنید. خصوصاً 
اجــازه ندهید غلبه هیاهوی این قبیل مدعیان، موجب انزوای منتقدین 

راستین و صاحب حق شود.

11– رقابت های ساختگی را باور نکنید.
دعواهای ساختگی بین باالدهی و پائین دهی یکی از شیوه های جلب 
مخاطب در رسانه ها و فضاهای مجازی است. شرکای اقتصادی، همکاران 
ورزشی، هنرمندان، متحدین سیاسی و… ممکن است مشمول چنین 
توافق پشــت پرده ای باشند. شریک و ناشر تهمت ها، فحاشی ها، شاخ و 
شانه کشــیدن ها و رقابت های زرگری بین دوســتانی که نان شهرت و 

سودشان در این نمایش جعلی رقابت و دشمنی است، نباشید.
1۲– مراقب خودزنی گوینده و ناشر اخبار باشید.

برخی افراد و گروه ها برای جلب توجه عوام، در مقاطعی، به خبرهای 
داغ نیاز دارند. طبیعی است که اگر این نیاز از راه اخبار خوش و مطلوب 
میسر نشود، ممکن اســت حتی برای نیل به نتیجه، در مورد خودشان 
اخبار منفی تولید و منتشــر کنند. در پاره ای از موارد تاثیرات و ضریب 
نفوذ این اخبار منفی به مراتب بیشــتر از اظهارات مثبت اســت. گاهی 
هــم این اخبــار به رقبا و یا مخالفــان فرضی نســبت داده و یا از زبان 
ایشــان گفته می شود. البته حتی المقدرو از اخبار و تهمت هایی استفاده 
می شود که ضمن حفظ هیجان کافی، چندان هم غیرقابل انکار نبوده و 
تکذیبه های بعدی هم به تداوم جریان خبرسازی افزوده شود. متاسفانه 
غیر از شخصیت های سیاسی، این رویه امروزه به چهره های شناخته شده 
هنری و فرهنگی و اجتماعی و حتی علمی و… هم سرایت کرده است. 
مظلوم نمایی، اظهارات نادرست عمدی که باعث عکس العمل مخاطب 
و رقبا باشد، تلفظ غلط واژه ها و اغالط فاحش امالیی، ادعاهای مضحک، 
صحنه های ساختگی و عوام پسند و… هم از ترفندهای مرسوم این گروه 

شهرت طلب است.

دعواهای ساختگی بین باالدهی و پائین 
دهی یکی از شیوه های جلب مخاطب در 

رسانه ها و فضاهای مجازی است. شرکای 
اقتصادی، همکاران ورزشی، هنرمندان، 

متحدین سیاسی مشمول چنین توافق پشت 
پرده ای هستند. شریک و ناشر تهمت ها 
و رقابت های زرگری بین دوستانی که نان 
شهرت و سودشان در این نمایش جعلی 

رقابت و دشمنی است، نباشید

دروغ های بزرگ از ترفندهای
 ایجاد جذابیت برای افراد فعال در 

شبکه های مجازی است
دروغ پردازان گاهی حتی برای مقاصد خود 

نیازی به باور شما ندارند
 تنها تاثیرات درازمدت و ناخودآگاه یا 

توجه مخاطب و احتماالً عکس العمل های 
هیجانی مخاطب برای آن ها 

کافی است
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»ســو بردیو« نویسنده کتاب »زندگی نیچه: آزمون اصالت« در 
یادداشتی نوشته است: اغلب چنان تأکید زیادی بر اصالت می شود 
که تالش برای تغییر یا بهبود شخصیت فرد، غیرواقعی جلوه می کند 
اما اگر کوشــش در جهت تغییر مستلزم اراده و غلبه بر خویشتن 
باشد، نگرش اصالت گرایانه به انسان موجب تقویت گرایش به ماندن 
در منطقۀ امن امیال کنونی می شــود این یعنی اصالت که هدف 
اصلی صنعت رشد شخصی است، می تواند به طور مصنوعی موجب 

محدودیت های شخصی شود.
 اگر ایدۀ رایج دهۀ 19۸۰ تحرک صعودی بود، واژۀ باب روز این 
دهه، اصالت است. این آرمان غالب واقعی بودن و »حفظ اصالت« 
به ندرت به نقد کشــیده شده است. اما در صورتی که پیام اصلی 

بااصالتیکهموجبماندِنانسان
درمحدودۀامیالمیشود،چهبایدکرد؟

مانع از تغییرات فردی شده و آدم ها را به ثابت ماندن در جای خود 
تشــویق کند، چه می توان کرد؟ آیا اخالقیات اصالت، از جهاتی، 
محافظه کارانه تر از پیام تاچری که جایگزینش شــد، نیست؟ من 
فکر می کنم اکنون زمان بررســی این اســت که آیا اصالت مانعی 
بر ســر راه پیشرفت و جاه طلبی است؟ کارمان را از فلسفۀ اخالق، 
مالحظۀ مسیر حرکت من از یک کودک طبقۀ کارگر به یک انسان 
دانشــگاهی، و بررسی همۀ امور مربوط به من، از بوریس جانسون 
گرفته تا دونالد ترامپ شــروع می کنیم. ما حتی به بررســی این 
مسئله می پردازیم که چرا اصالت می تواند منجر به سواالتی شود 

که هر روز صبح ذهن انسان را درگیر خود می کنند.
تصور کنید دوســت تان از شما می پرســد آیا می توانی به شهر 

بر اساس یکی از برآوردها، 
حدود ۴۰۰ تا ۸۰۰ مدرسۀ 
آزاد در ایاالت متحده در 
این مقطع زمانی تأسیس 
شده است. مانند جنبش 
هیپی گرایی که در آمریکای 
میانۀ سدۀ بیستم به دنبال 
فضاهای تازه و باز به راه 
افتاد، مدارس آزاد نیز در پی 
جایگزینی برای ازخودبیگانگی 
در زندگی مدرن بنا نهاده 
شدند. این مدارس نقد 
روسو بر روشنگری را مطابق 
با عصر پس از جنگ جهانی 
دوم، دولت های بوروکراتیک، 
سرمایه داری مصرف گرا و 
سیاست جنگ سرد به روز 
کردند

در باورارسطو آدم ها در حالت 
آرمانی با لذت کار درست 

را انجام می دهند. اما او 
همچنین معتقد بود که خوب 

است آدم ها حتی زمانی که 
مایل نیستند، دوست داشته 

باشند اخالقی رفتار کنند. 
هنگامی که به دوست تان 

می گویید که خوشحال 
می شوید به او کمک کنید، در 

واقع به دنبال این هستید 
که به گونه ای رفتار کنید تا 

واقعاً خوشحال باشید در 
واقع، می توانید تصور کنید 

که دوست تان بر سرتان داد 
می زند که وقتی خوشحال 

نیستی نگو خوشحالی و 
احتماالً بحث باال می گرفت
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پیتربورو بروی و گذرنامۀ مرا بیاوری؟ و شما تا جای ممکن پاسخ 
مثبتی می دهید چراکه نه، که باعث خوشحالی من است. البته شما 
چندان هم خوشــحال نیستید: مایلید به او کمک کنید اما بیشتر 
ترجیح می دهید به خانۀ خود رفته و استراحت کنید. می توانستید 
بگویید که االن اصالتی در حرف هایتان نیست. در واقع، می توانید 
تصور کنید که دوست تان بر سرتان داد می زند که وقتی خوشحال 

نیستی نگو خوشحالی و احتماالً بحث باال می گرفت.
ارســطو بر این باور بود که آدم هــا در حالت آرمانی با لذت کار 
درست را انجام می دهند. اما او همچنین معتقد بود که خوب است 
آدم ها حتی زمانی که مایل نیستند، دوست داشته باشند اخالقی 
رفتار کنند. هنگامی که به دوســت تان می گویید که خوشــحال 
می شــوید به او کمــک کنید، در واقع به دنبال این هســتید که 
به گونه ای رفتار کنید تا واقعاً خوشحال باشید. ارسطو می اندیشید 
که حالت آرمانی فضیلت اینگونه به دست می آید: سعی می کنید 
با روحیۀ درست کار درست را انجام دهید و در نهایت نیز این کار 
انجام می شــود. برخی آدم ها اندیشه های این فیلسوف را در قالب 
شعار بیان می کنند: »اداشو دربیار تا به واقعیت بپیونده.« جاه طلبی 
و آرزوبافی یعنی، بکوشی چیزی باشی که نیستی، تا زمانی که به 

آن برسی.
و خطر اصالت نیز در همین جاست: اصالت معموالً موجب می شود 
جاه طلبی، غیرواقعی بنظر برسد. شما می خواهید چیزی باشید که 
نیســتید. اما آرزوی آدم بهتری بودن، اغلب مستلزم این است که 
بکوشی چیزی باشی که اکنون نیستی. مشکل همینجاست. اغلب 
چنان تأکید زیادی بر اصالت می شود که تالش برای تغییر یا بهبود 

شخصیت فرد، غیرواقعی جلوه می کند.
این امــر، پیامدهای اجتماعی عمیقــاً محافظه کارانه ای در پی 

دارد. اگر جاه طلبی مستلزم یک دوره وانمود کردن و تظاهر باشد، 
اصالت؛ آدم ها را تشویق به ثبات در جایی که هستند، کرده و به آنها 
اجازه نمی دهد که فراتر از وضعیت فعلی شان بی اندیشند. اصالت، 
ثروتمندان را به ماندن در کاخ خود و فقرا را به ماندن در کلبۀ خود 

تشویق می کند.
من کودکی خود را در نوانخانۀ دولتی گذرانده و در نهایت استاد 
فلسفه شدم. نمی توان بی آنکه آگاهانه دربارۀ تغییر شخصیت خود 
برنامه ریزی می کنید، تغییرات روانی و اجتماعی را از سر بگذرانید. 
آدم تقریباً ناچار به گذشــتن از فازهای مهمی از سندروم تظاهر 
است. اما آدم متظاهر چیزی جز یک آدم غیرواقعی نیست، و آدم 
غیرواقعی نیز کســی اســت که اصالت ندارد. اگر فقط به صداقت 
داشتن با خودم فکر می کردم و کاری به ساختن شخصیتم نداشتم، 

هرگز یک دانشگاهی نمی شدم.
بایــد با اکراه بپذیــرم که من یکی از فرزندان تاچر هســتم 
و اینکه من شــغل خود را مدیون تحرک صعودی هســتم که 
در آغاز به آن اشــاره کردم. بنابراین، بهتر است اصالت را کنار 
گذاشــته و به روحیۀ تاچری دهۀ 19۸۰ بازگردیم. آرمان دهۀ 
19۸۰ بــر جاه طلبی طبقاتی متمرکز بود نــه تغییرات فکری. 
آرمان این دهه از نظر فردگرایی رادیکال به شــمار می رفت، اما 
چون کودکان طبقۀ کارگر را تشــویق می کرد که آرزو داشــته 
باشند طبقه متوسطی شــوند، عمیقاً محافظه کار بود. فردگرایی 
رادیکال آن، چنانکه مطالعات تحرک اجتماعی نشان داده است، 
حتی از این جهت نیز محافظه کار بود: تحرک صعودی و نزولی 
افراد معدود، ســاختار نابرابر جامعه را تغییر نمی دهد. به تعبیر 
فوکو، نفع اصلی زندگی و کار این اســت که کسی بشوی که در 
آغاز نبودی. درحالی که آرمان تحرک صعودی مســتلزم تغییر 

اســت، آرمان اصالت، انسان را به ماندن در جایی که قرار دارد، 
تشویق می کند. افتخار کردن به آنچه هستید، درحالی که اکثر 
آدم های جهان آن را تأیید نمی کنند، به معنای اصالت داشتن است. 
»کنجی یوشینو« استاد حقوق دانشگاه نیویورک، استدالل می کند 
که محل کار همچنان آدم ها را مجبور به پوشــاندن جنبه هایی از 
هویت شان می کند چراکه از آنها می خواهد خالکوبی خود را پنهان 

کنند، مدل موی خود را ساده بزنند و کاله رسمی بر سر بگذارند.
هنوز کار زیادی دربارۀ اصالت و آزادی اجتماعی وجود دارد که 
باید انجام شــود. افزون بر این، تأکید بر اصالت، قدرت زیادی در 
افشای برندهای تقلبی و سیاستمداران شارالتان داشته است. وقتی 
اصالت موجب بدفهمی جاه طلبی می شــود، وقتی باعث می شود 
محیطی که رفتارهای اخالقی افراد با نظر شک و تردید نگریسته 
می شود، تقویت گردد. اگر جاه طلبی اخالقی همواره غیرواقعی جلوه 
کرده و در مظان شــک و تردید قرار داشته باشد، اوضاع به گونه ای 
می شود که گویی تنها می توان به اراذل اعتماد کرد. اصالت آدم ها 
را تشویق می کند که ویژگی های بد خود را بپذیرند و سعی نکنند 

آنها را تغییر دهند.
این یک جملۀ معروف از فردریش نیچه، فیسلوف قرن نوزدهمی 
است که می گوید: »آنچه هستی بشو« این شعار، یکی از آرمان های 
کلیدی عصر ما را توضیح می دهد. این شعار؛ انسان را به این دعوت 
می کند که به گونه ای زندگی کند که شخصیت حقیقی اش را بروز 
دهد. این می تواند اتفاق خیلی خوبی باشد. ما باید به خاطر داشت 
که برای برخی آدم ها، اصیل بودن به معنای اوباش بودن اســت. 
»گوگن« نقاش فرانسوی، از عمیق ترین غرایز خود پیروی می کرد 

و انسان بسیار بدی بود.
پس مشــکل این اســت که بهبود ویژگی های فردی به تالش 

زیــادی نیاز دارد. در واقعیت، بیشــتر آدم ها وقــت زیادی صرف 
خودشان نمی کنند. کار، بخش اعظم انرژی اکثر آدم ها را می گیرد. 
مراقبت از فرزند نیز معموالً آدم ها را به ستوه می آورد. اگر خسته از 
سر کار برگردید، چندان تمایلی به انجام کار دیگری ندارید. احتماالً 
به جای اینکه قدم بزنید، پیتزا ســفارش می دهید و فیسبوک تان 
را چــک می کنید. این یعنی از دســت دادن عالقه به تغییر دادن 

ویژگی های فردی و جهان اطراف خود بسیار آسان است.
نمی توان بــا افزودن بر کارهای آدم هــا، از آنها انتظار تغییر 
داشــت. ما باید به روش هایی بی اندیشیم که بتوان آدم ها را از 
کار مضاعــف رها کرد اما آدم ها را نیز باید از اندیشــه هایی که 
آنها را به ماندن در جایی که هستند، تشویق می کند دور کرد. 
اگر کوشش در جهت تغییر مســتلزم اراده و غلبه بر خویشتن 
باشــد، نگرش اصالت گرایانه به انسان موجب تقویت گرایش به 
ماندن در منطقۀ امن امیال کنونی می شــود. اگر واقعاً تمایلی 
به لباس پوشــیدن ندارید، شلوار ورزشــی تن کنید. اگر دلتان 
نمی خواهد شــلوار ورزشــی بپوشید، همان شــلوار راحتی را 
انتخاب کنید. اگر نمی خواهید از رختخواب بیرون بیاید، همانجا 
دراز بکشــید. صادق بودن با خود، در برخی موارد، موجب ورود 
به یک چرخۀ باطل نزولی می شــود. نکتۀ طنزآمیز اینجاســت 
که اصالت که هدف اصلی صنعت رشد شخصی است، می تواند 
به طور مصنوعی موجب محدودیت های شــخصی شــود. اگر با 
خود صادقید، از همۀ چیزهایی که می توانســتید باشید دست 
شسته اید. بهتر است اندکی دربارۀ این تعبیر میشل فوکو تأمل 
کنیم: »تصور نمی کنم لزومی داشــته باشد که دقیقاً بدانم چه 
هستم. نفع اصلی زندگی و کار این است که فرد دیگری بشوی 

که در آغاز نبوده ای.«

بهتر است اصالت را کنار 
گذاشته و به روحیۀ تاچری 
دهۀ 19۸۰ بازگردیم. آرمان 
دهۀ 19۸۰ بر جاه طلبی 
طبقاتی متمرکز بود نه تغییرات 
فکری. آرمان این دهه از 
نظر فردگرایی رادیکال 
به شمار می رفت، اما چون 
کودکان طبقۀ کارگر را تشویق 
می کرد که آرزو داشته باشند 
طبقه متوسطی شوند، عمیقاً 
محافظه کار بود. فردگرایی 
رادیکال آن، چنانکه مطالعات 
تحرک اجتماعی نشان داده 
است، حتی از این جهت نیز 
محافظه کار بود: تحرک صعودی 
و نزولی افراد معدود، ساختار 
نابرابر جامعه را تغییر نمی دهد

این یک جملۀ معروف 
از فردریش نیچه، 
فیسلوف قرن نوزدهمی 
است که می گوید: 
»آنچه هستی بشو« این 
شعار، یکی از آرمان های 
کلیدی عصر ما را توضیح 
می دهد. این شعار؛ 
انسان را به این دعوت 
می کند که به گونه ای 
زندگی کند که شخصیت 
حقیقی اش را بروز دهد. 
این می تواند اتفاق خیلی 
خوبی باشد. ما باید به 
خاطر داشت که برای 
برخی آدم ها، اصیل 
بودن به معنای اوباش 
بودن است. 

نمی توان با افزودن بر 
کارهای آدم ها، از آنها 
انتظار تغییر داشت. 

ما باید به روش هایی 
بی اندیشیم که بتوان 

آدم ها را از کار مضاعف 
رها کرد اما آدم ها را 

نیز باید از اندیشه هایی 
که آنها را به ماندن در 

جایی که هستند، تشویق 
می کند دور کرد. اگر 

کوشش در جهت تغییر 
مستلزم اراده و غلبه بر 
خویشتن باشد، نگرش 

اصالت گرایانه به انسان 
موجب تقویت گرایش 

به ماندن در منطقۀ امن 
امیال کنونی می شود

آرمان تحرک صعودی مستلزم 
تغییر است، آرمان اصالت، 

انسان را به ماندن در جایی 
که قرار دارد، تشویق می کند. 
افتخار کردن به آنچه هستید، 

درحالی که اکثر آدم های 
جهان آن را تأیید نمی کنند، 

به معنای اصالت داشتن 
است. »کنجی یوشینو« استاد 

حقوق دانشگاه نیویورک، 
استدالل می کند که محل 

کار همچنان آدم ها را مجبور 
به پوشاندن جنبه هایی از 

هویت شان می کند چراکه از 
آنها می خواهد خالکوبی خود 

را پنهان کنند، مدل موی خود 
را ساده بزنند و کاله رسمی 

بر سر بگذارند




