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عبدالباسطانصاری
درخــاصطوربــهو،فرهنــگوانســانیعلــومدرکــهاســتطوالنــیســالیان
گیــرینتیجهگاهــاوتوصیــف،بررســی،نقــد،تحقیــقبــرایاجتماعــیعلــوم
ایعــده.داردجریــانکمــیوکیفــینــگاهســربــرجــدال،تحــوالتوهــاپدیده
طوربهاجتماعــیعلــومیحــوزهواجتماعــیوفرهنگــیهــایپدیدهمعتقدنــد
معتقدندعدهو،داردصــرفکیفــیوهرمنوتیکی،تفســیرینگاهبــهنیــاز،عــام
بشــودتاگیردصــورتکمــیمعیارهــایبــابایــدهاآســیبوهــاپدیدهســنجش
کردهتحلیــلراجامعه،آنهــاشــدنزیــادوکــمورقــموعــددودادهاســاسبــر
گونــهدوپیدایــشبــهمنجــرهــادیدگاهایــن.دادراهــکارآنمدیریــتبــرایو
روش،آنتبــعبــهوتلفیقینــگاهالبته.اســتشــدهکیفــیوکمــیتحقیــقروش

.اســتشــدهپیدانیزترکیبــیتحقیــق
،داشــتعددیافزایــشاعتیــادیاخودکشــیاگــرگوینــدمیایعــدهمثــلبــرای
.درآوردصــدابهراهشــدارزنگبایــدورفتهانحطــاطبــهروجامعــهلزومــا
ارجحیــت،هاآســیبدیــدنعاملــیچنــدویابیریشــهگوینــدمیهــمایعــده
ممکــن.کــردتفســیررقــموعــددبــاراچیــزهمــهشــودنمیگاهــاو.دارد
کمتــروقــوعمیــزانبــاامــا،تــرعجیبوتــرخــاصایپدیــدهجایــیدراســت
مســائلواجتماعــیعلــومازتریوســیعوتــرپیچیدههــایمقولهبــاامــاباشــد

فرهنگــیواعتقــادی...ارتباطداشــتهباشــد.
محتــواتحلیــلبــرای.اســتگونــههمیــنهــماجتماعــیارتباطــاتعلــومدر
رقــموعــددتــواننمیگاهــاهــارســانهتاثیــراتبررســیوهــارســانهنقــدو
.انــدازدمیســایهکیفیــتبــررقــموعــددکاربــردیــاو.بــردکاربــه،صــرف
کارمطلــب٧٠زمانــیمقطــعفــاندرایکــسیروزنامــهبگوئیــماگــرمثــا
کاریکپــییــااســتنادیهیچکــداموبــودهتولیــدیآنمطلــب٧٠هــروکــرده
اما،اســتموفقوقــویبســیاررســانهایــنکــهکنــدمیجلــوهگونــهاین،نبــوده
مطلب۳٠وباشــدداشــتهتولیــدیمطلــب۴٠،دیگــرروزنامــهیــکاســتممکــن
باشــندتــرکیفیــتبــاوتــرموثــراولــیتــای٧٠از،دومــیتــای۴٠امــا،اســتنادی
جانبــایکمینــگاه،تــرویــژهطــوربــهفرهنــگدر.شــونددیــدهبیشــترو
تعــداد،مردمــیحتــیو،مذهبــی،فرهنگــیســازمانهــر.اســتشــدهمملکــت
گــزارشقالــبدرمرتبــاراتولیــداتتعــدادیــاوجلســاتتعــداد،هــابرنامــه
،ــنجی ــتس ــهکیفی ــدوناینک ــد،ب ــلمیده ــرقتحوی ــرزرقوب ــایپ کاره
تعــدادســالهــرارشــادوزارت.باشــدکاردرمحتوایــیارتقــایواثرســنجی
تعدادحاکمیتــیمذهبیهــایســازمان،کنــدمــیلیســتراهــاکنســرتوفیلــم
تعــداد،مســاجدوهیئــاتحتــیوراشــاننمادیــنوشــعاریبعضــاهــایبرنامــه

.راشــانعــزاداریواعیــادمراســماتوفکــریحلقــاتوســخنرانی
،اســتشــدهســبب،فرهنــگبــهاخیــرســال۲۵حــدوددرعــددیوکمــینــگاه
کــم،مذهبــیوفرهنگــیمردمــِیحتــیورســمیهــایدســتگاهروزبــهروز
رســانهخاصه،هــارســانهدســتدرفرهنگــیتحــوالتنبــضوشــونداثرتــر
هماجتماعــیهایشــبکهوتکنولــوژیوگیــردقــرارنظــامودیــنمعانــدهــای
ومثبــتازکنند)فــارغعمــلتــرموثــرســازیفرهنــگوســازیجامعــهدر

منفیبــودنتاثیــرات(.
ــف ــایمختل ــانهوحوزهه ــگورس ــتفرهن ــودوضعی ــرایاصــاحوبهب ب
چنــددقیــقهــایریــزیبرنامــه،تلفیقــی،کیفــیهــاینگاهنیازمنــد،اجتماعــی
ایــنبــههــایپژوهــشتقویــتوایرشــتهمیــاندقیــقمطالعــاتوووجهــی
نبــض،پیــشازبیــشروزهــر،کمــینــگاهدرغــرقوگرنــه،هســتیمســبک
شــوندمیپیــداجدیدتــریهایآســیبوهــاپدیــدهودادهدســتازراتحــوالت
ودرکازمردمــیحتــیودولتــیرســمیهــایدســتگاهوهــامجموعهکــه

تحلیــلواثرگــذاریبــرآنهــادرمانــدهمیشــوند.

یادداشت

زنگ مهر در مدارس تهران نواخته شد ...
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تاثیرات اقتصادی، اجتماعی
ـ 19  و فرهنگی کووید 

بر جهان و پیامدهای آن
طی سال های آینده

فرهنگواقتصادفرهنگواقتصاد

وضعیت اقتصادی کنونی جهان
طبیعی است که جایگاه برجسته چین در اقتصاد جهانی با شیوع بیماری 
کوویدـ19 در این کشــور، شوک شــدیدی بر اقتصاد جهان وارد کرد اما 
برخی تاثیرات، بسیار بیشتر از چیزی بود که انتظار می رفت. در حال حاضر، 
تحلیل های برخی منابع بیانگر آن است که شیوع این بیماری، تنها در سه 
ماه اول، بیش از دویست و پنجاه میلیارد دالر خسارت به اقتصاد جهان وارد 
کرده است و تحلیل های برخی منابع دیگر، میزان خسارت را بسیار بیش 
از این می داند. بســیاری از محصوالتی که مردم جهان به صورت روزانه 
از آن استفاده می کنند از قبیل تعداد قابل توجهی از قطعات کامپیوترها یا 
تعداد فراوانی از تلفن های همراه، در چین تولید می شــوند. چین در زمینه 
گوشی های تلفن همراه هوشمند، بزرگ ترین تولید کننده در سطح جهان 
است و این حاکی از عمق تاثیر این کشور بر اقتصاد جهان است. تعطیلی 
کارخانه های متعدد در چین، کره جنوبی، ژاپن، هند، کشــورهای اروپایی 
و به ویژه اروپای غربی، ایاالت متحده آمریکا، کانادا و برخی کشــورهای 
دیگر که به منظور جلوگیری از گسترش بیماری صورت گرفت، تجارت 
بین المللی و اقتصاد جهانی را با مشــکالت عدیده ای روبرو کرد و تداوم 
این روند، مشــکالت را بیشتر نمود. توجه به این نکته ضروری است که 
کمبود کاالهای گوناگون در ســطح جهان در کنار سایر عوامل، می تواند 
رشد اقتصاد جهانی را بیش از پیش با کندی مواجه سازد. باید توجه داشت 
که تولیدات برخی صنایع، مواد اولیه برخی صنایع دیگر هستند و تعطیلی 
کارخانه ها در برخی کشــورها، می تواند زنجیــره تامین مواد اولیه برخی 

کارخانه ها در کشورهای دیگر را با کمبودهایی مواجه سازد.
بدیهی است که کم شــدن صادرات کشورهای گوناگون، درآمدهای 
کشورها را کاهش داده است و این روند تا مدتی نیز ادامه پیدا خواهد کرد 
به گونه ای که درآمدهای پیش بینی شــده در بودجه مصوب سال جاری 
برخی کشــورها، محقق نخواهد شد و باعث کسری بودجه می شود و در 
برخی از کشورها نیز این کسری بودجه، بسیار شدید پیش بینی می شود. 
این در حالی است که هزینه های کشورها بابت خدمات درمانی و بیمه های 
بیکاری، به شدت افزایش یافته است. به این موارد باید هزینه های ناشی از 
ضرر و زیان شرکت ها و کمک های دولتی برای جلوگیری از ورشکستگی 

آنها را اضافه نمود. این نکته هم باید مدنظر قرار گیرد که با کم شــدن 
سود بسیاری از شــرکت ها، ضرردهی برخی از شرکت ها و ورشکستگی 
برخی دیگر و همچنین بیکار شدن بخشی از نیروی کار، طبیعتا درآمدهای 
مالیاتی دولت ها نیز کم شــده است. البته درآمد برخی شرکت ها همانند 
شرکت های خدمات کفن و دفن، افزایش یافته است ولی به لحاظ مالیاتی، 
درصد قابل توجهی در کل اقتصاد یک کشور نخواهد بود. به احتمال قوی، 
بودجه مصوب بسیاری از کشورهای جهان در سال آینده میالدی، همانند 
سال جاری با مشکالت فراوان و حتی گاهی بحران، مواجه خواهد شد و 

نیازمند توجه جدی دولت ها خواهد بود.

آندره گالستیان
مدرس و مشاور مدیریت و 
فناوری اطالعات
پژوهشگر فرهنگ و هنر مقدمه

کوویدـ19 برای اولین بار در شــهر ووهان کشور چین در دسامبر 2019 مشاهده شد و شیوع پیدا کرد. همه گیری )اپیدمی( این 
بیماری در چین، نزدیک سال نوی چینی اتفاق افتاد و باعث شد بسیاری از مراسم سال نو، توسط حکومت مرکزی یا مسئوالن محلی 
آن کشور، لغو شود. همزمان با اعالم قرنطینه شهر ووهان مرکز استان هوبِی و دیگر شهرهای این استان، بسیاری از فروشگاه ها و 
ـ کوو ـ2  مغازه ها و همچنین مراکز متعدد تفریحی و گردشگری در سراسر چین، تعطیل شدند. ویروس این بیماری که بر آن نام سارس 
 )International Committee on Taxonomy of Viruses( توســط کمیته بین المللی طبقه بندی ویروس ها )2-SARS-CoV(
نهاده  شده است، به  سرعت در سراسر جهان شیوع پیدا کرد و باعث همه گیری جهانی )پاندمی( این بیماری شد. با توجه به آنکه 
چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از ایاالت متحده آمریکا است، طبیعتا شیوع این بیماری، از همان ابتدا، تنها بر اقتصاد چین تاثیر 
نگذاشــت و تاثیر آن در سطح جهان، محسوس بود به گونه ای که اکثر بورس های مطرح جهان، واکنش نشان دادند و بسیاری از 
شاخص ها، دچار افت گشتند. این روند ادامه پیدا کرد تا در دوشنبه سیاه یا 9 مارس 2020 پس از دو هفته کاهش مستمر شاخص های 
بسیاری از بورس های معتبر جهانی، بیشتر بازارهای سهام در سطح جهان از جمله در ایاالت متحده، اروپا و آسیا، با سقوط ارزش 
ســهام  مواجه شدند که بزرگ ترین سقوط شاخص های سهام پس از سقوط بازارها در سال 2008 در زمان رکود بزرگ مالی بود. 
این سقوط به قدری شدید بود که در این روز، مبادالت سهام در ایاالت متحده به مدت 15 دقیقه متوقف شد. از علل اصلی سقوط 
بازارهای سهام می توان به کاهش تقاضای جهانی برای کاالهای گوناگون و خدمات مختلف به علت شیوع ویروس کرونای جدید و 
همچنین کاهش تقاضای نفت در سطح جهان اشاره نمود. ادامه کاهش تقاضای نفت به شکل بی سابقه ای ادامه یافت به گونه ای که 
در ماه آوریل سال گذشته میالدی، باعث منفی شدن بهای نفت ایاالت متحده آمریکا شد. علت این مورد، کاهش بی سابقه تقاضا و پر 
شدن مخازن ذخیره نفت بود. بهای نفت غرب تگزاس که از شاخص های وضعیت بازار نفت ایاالت متحده به حساب می آید به کمتر 
از منفی 37 دالر در روز 20 آوریل 2020 رسید. توافق تاریخی اوپک پالس در روز 12 آوریل 2020 برای کاهش تولید نفت به میزان 
نه میلیون و هفتصد هزار بشــکه در روز از جمله تالش ها برای ثبات بازار بود، اما همانگونه که پیش بینی می شد، این میزان کاهش، 
باعث موازنه بالفاصله عرضه و تقاضا نشد، هر چند که در ماه های بعد، در به تعادل رسیدن بازار جهانی نفت، موثر بود. سیاست گذاری 
مشترک بین 13 کشور تولید کننده نفت عضو اوپک و 10 کشور تولیدکننده نفت غیر عضو اوپک به اوپک پالس شهرت یافته است. 
در حال حاضر کشــورهای ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، الجزایر، لیبی، نیجریه، آنگوال، کنگو، گابن، 
گینه استوایی و ونزوئال اعضای اوپک هستند. کشورهای غیر عضو اوپک که به اتفاق کشورهای عضو، تشکیل اوپک پالس را می دهند 

عبارتند از روسیه، عمان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، بحرین، سودان، سودان جنوبی، مالزی، برونئی و مکزیک.
در این مدت، تولید واکسن این بیماری توسط شرکت های مختلف در کشورهای گوناگون، خبر بسیار امیدبخشی بود، به ویژه آنکه 
در بسیاری از کشورها، واکسیناسیون عمومی به صورت گسترده ای در حال انجام است اما با این وجود، به نظر نمی آید این بیماری 
در زمان بسیار کوتاهی ریشه کن شود و طبیعتا تا زمان از بین رفتن بیماری یا حداقل کنترل کامل پاندمی، هنوز مدت زمانی باقی است 
که ممکن اســت این مدت، چندان کوتاه   نباشد و چندین ماه طول بکشــد. در این زمینه، توجه به این نکته نیز ضروری است که 
واکســن های ساخته شده توسط شرکت های گوناگون، برای حمل و نگهداری، نیازمند دماهای پایین یا بسیار پایین و یخچال های 
عظیم و فریزرهای مجهز هستند که کار حمل و نقل و انبار و توزیع را در کشورهای گوناگون با دشواری هایی همراه می سازد. عالوه 
بر این، بحث جهش های متعدد ویروس را نیز نباید از نظر دور داشــت، هرچند امیدوارم که واکســن های موجود، بر ویروس های  
جهش یافته نیز موثر باشند. از ابتدای پاندمی کوویدـ19 تا کنون، ابعاد بسیار گوناگونی از این بیماری، مشخص شده است. در طی 
این مدت، مقاالت متعددی در این زمینه از بنده در نشریات و مطبوعات و خبرگزاری ها منتشر شده است و مصاحبه ها و میزگردهای 
متعددی در رسانه ها داشته ام و به ویژه در مقاله ای که در وب سایت فصل نامه فرهنگ پذیری در روزهای پایانی سال 2020 از بنده 
منتشر شد، نوشتم که "این بیماری با چنین گستردگی جهانی، اثرات بسیار شدید و گسترده ای بر اقتصاد کشورهای مختلف جهان 
خواهد داشت. برخی از اثرات این بیماری بر اقتصاد کشورهای گوناگون و اقتصاد جهانی، در حال حاضر کامال مشهود است اما تصور 
می شود که تاثیرات بسیار بیشتر، جدی تر و عمیق تری در آینده نزدیک خواهد داشت. حتی مطابق برخی از پیش بینی ها، ممکن است 
اثرات این بیماری بر کل اقتصاد جهان، تا چندین سال مشهود باشد. متاسفانه می توان گفت که این بیماری، باعث فاجعه ای بسیار 
بزرگ برای اقتصاد جهان، خواهد شد و به احتمال بسیار قوی، باید منتظر بزرگ ترین فاجعه اقتصادی در طول تاریخ بشر، باشیم". 
در آن مقاله ذکر کردم که "تصور می کنم سخن درستی باشد اگر بگوییم که تاریخ بشر در حال تقسیم شدن به دو دوره قبل و بعد از 
همه گیری کوویدـ19 است. این بیماری، به ویژه در زمینه اقتصادی، در حال به وجود آوردن آنچنان مشکالتی در سطح جهان است 
که در طول تاریخ انسان بر روی این سیاره خاکی، نمونه مشابهی برای آن نمی توان یافت". در سال جاری میالدی، درستی پیش بینی 
بنده در سال گذشته، به اثبات رسید. در این مقاله مایل هستم تا عالوه بر اثرات اقتصادی پاندمی کوویدـ19بر جهان، در مورد اثرات 

فرهنگی و اجتماعی آن نیز توضیحات مبسوط و جامعی عرض کنم.

کم شدن صادرات 
کشورهای گوناگون، 
درآمدهای کشورها را 
کاهش داده است و 
این روند تا مدتی نیز 
ادامه پیدا خواهد کرد 
به گونه ای که درآمدهای 
پیش بینی شده در 
بودجه مصوب سال جاری 
برخی کشورها، محقق 
نخواهد شد و باعث 
کسری بودجه می شود و 
در برخی از کشورها نیز 
این کسری بودجه، بسیار 
شدید پیش بینی می شود
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توجه به این نکته نیز ضروری است که رشد بیماری در جهان، نیاز به 
تجهیزات پزشکی و مواد و لوازم مورد نیاز را به شدت افزایش داده است که 
عالوه بر فشار بر شبکه های بهداشت و نظام درمانی کشورها، هزینه های 
گوناگونی نیز در پی داشته اســت. عالوه بر این، بیمار شدن یا قرنطینه 
شهروندان و فوت شــدن برخی، به لحاظ نیروی انسانی نیز کشورها را 
تحت فشار قرار داده است، به ویژه آن که برخی از بیماران یا افراد فوت شده 
از کادر درمانی یا کارکنان و مسئوالن نظام بهداشت و درمان یا کارکنان و 

مسئوالن سایر بخش های کشورهای گوناگون هستند.
صنعت گردشــگری از دیگر بخش های اقتصادی اســت که با شیوع 
بیمــاری کوویدـ19 دچار ضررهای بســیار زیاد و جدی در کشــورهای 
مختلف جهان شده اســت و این روند، حداقل تا ســال آینده میالدی، 
ادامه خواهد داشــت و به نظر می رسد که تاثیرات آن تا چند سال، کامال 
محسوس باشد. باید توجه داشت که درآمد حاصل از گردشگری، رقم قابل 
توجهی در بودجه برخی کشورها است. پس از شروع پاندمی، با قرنطینه 
و بســته شدن مرزها یا محدود شــدن ترددها در کشورهای گوناگون از 
جمله فرانسه، اسپانیا، ایاالت متحده آمریکا، چین، ایتالیا، ترکیه، مکزیک، 
آلمان، تایلند و بریتانیا که از مقاصد اصلی گردشــگری در جهان هستند، 
بر بودجه این کشورها، فشار مضاعفی وارد شد. بر اساس گزارش سازمان 
جهانی گردشگری، ده کشور ذکر شده، ورود بیش از پانصد و هفتاد میلیون 

گردشگر را در سال 2018 تجربه کرده اند و این در حالی است که تعداد کل 
ورودی گردشگران بین المللی به کشورهای گوناگون جهان در این سال، 

کمی بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون مورد بوده است.
با شــروع پاندمی و با کم شــدن گردشــگران، قرنطینه شدن برخی 
شهرها در سطح جهان، بســته شدن مرزها یا کاهش محسوس ترددها 
در برخی کشورها، کم شدن مسافران، جابجایی کمتر افراد، لغو بسیاری از 
پروازها، کاهش تولیدات صنعتی و همچنین کمتر شدن صادرات و واردات 
کاالهای گوناگون، بدیهی اســت که صنعت حمل و نقل، اعم از حمل و 
نقل هوایی، زمینی، ریلی و دریایی، دچار خسارت های فراوانی شده است. 
این خسارت، هم در بخش جابجایی مسافر و هم در بخش جابجایی کاال، 

قابل مالحظه است.
برخی کشورهای جهان، به ویژه کشورهای اروپایی میلیاردها یورو کمک 
دولتی بــه ایرالین ها در قالب طرح های نجات مالی یا وام های گوناگون 
ارائه نموده اند تا مانع از ورشکســتگی آنها شــوند. این مشکل به قدری 
جدی اســت که برخی ایرالین ها در حال بازنشسته کردن بزرگ ترین و 
پهن پیکرترین هواپیماهای مسافربری جهان از جمله ایرباس اِی 380 و 

بوئینگ 747 هستند.
طبیعتا طرح های نجات مالی و پرداخت وام های کالن در کشــورهای 
مختلف، با توجه به کم شدن منابع درآمدی دولت ها، فشار مالی مضاعفی 

را بر آنها تحمیل نموده و بر مشکالت موجود، افزوده است.
توجه ویژه به این نکته نیز ضروری اســت که تحلیل های گوناگون و 
به ویژه برخی آمار ارائه شده توسط سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی 
کار حاکی از آن است که صدها میلیون شغل در سطح جهان تنها تا انتهای 

سه ماهه سوم سال گذشته میالدی از دست رفته اند.
با توجه به موارد بیان شده و تاثیر بسیار نامطلوب این بیماری بر صنایع و 
همچنین کسب و کارهای مختلف، طبیعی است که میزان رشد اقتصادی 
بسیاری از کشورها در زمان پاندمی کوویدـ19 کاهش شدیدی را تجربه 
می کند. طبیعی اســت که با توجه به وضع پیش آمــده، اقتصاد جهانی، 
رکودی بسیار عمیق، در سطحی بسیار وسیع و به صورت کامال بی سابقه   
را تجربه می نماید، رکودی که به احتمال قوی، بزرگ ترین رکود اقتصادی 

در تاریخ بشر از ابتدا تا کنون خواهد بود.

وضعیت اقتصادی جهان پس از پاندمی
شــیوع این بیماری در سطح جهان، به احتمال بسیار زیاد، برنامه های 
عمرانی و توسعه را برای سال ها در برخی کشورها و به ویژه در کشورهای 
کمتر توســعه یافته، به صورت جدی، به تاخیر خواهد انداخت. با توجه به 
آنکه احتمال ورشکستگی بسیاری از شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ 
در سطح جهان وجود دارد و همچنین، احتمال ضررهای فراوان بسیاری 

از صنایع نیز کامال متصور است، طبیعی است که آثار ناشی از این موارد، 
بلندمدت خواهد بود و اقتصاد کشورهای گوناگون در طی سال های آینده 
در تنگنا قرار خواهد داشــت و در نتیجه، اقتصاد جهانی، صدمات بسیار 

فراوان و به احتمال قوی، بی سابقه ای را تجربه خواهد کرد.
بر اثر باال رفتن آمار بیکاری به صورت کامال محسوس در بسیاری از 
کشورهای جهان در زمان پاندمی، بحران بیکاری حتی بعد از پاندمی نیز بر 
دولت ها فشار وارد خواهد کرد و عالوه بر آن، احتمال مهاجرت برای یافتن 
شغل نیز افزایش خواهد یافت و در نتیجه، بسیاری از کشورها با مشکالت 
فراوان و بسیار جدی، روبرو خواهند شد. طبیعی است که ایجاد بسترهای 
وسیع برای اشتغال پس از پایان پاندمی، کاری زمان بر و هزینه بر خواهد 

بود و به آسانی امکان پذیر نخواهد شد.
صدمات روحی افراد به علت از دســت دادن بستگان و دوستان نیز از 
مواردی است که ممکن است حتی بعد از پاندمی نیز نیازمند رسیدگی های 
سیستم های بهداشتی و درمانی کشورها باشد که از یک سو، هزینه هایی 
برای دولت ها خواهد داشــت و از سوی دیگر، بهره وری نیروی کار را نیز 

ممکن است کاهش دهد.
بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی متضرر از پاندمی کوویدـ19 که 
دریافت کننده کمک های مالی یا وام های گوناگون هستند، بعد از پاندمی )و 
حتی در برخی موارد، پیش از پایان کامل پاندمی( باید بازپرداخت آن بخش 
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از کمک های مالی و وام های خود را که بالعوض نبوده اســت را شروع 
کنند و طبیعتا تا مدت ها، تاثیرات شیوع این بیماری را تجربه خواهند نمود. 
این مورد به ویژه در مورد شرکت های بزرگ جهان همانند ایرالین های 
گوناگون که برای فرار از ورشکستگی، نیازمند میلیاردها دالر کمک های 

دولتی در زمان پاندمی بوده اند، محسوس تر خواهد بود.
برخی پیش بینی ها بیانگر آن است که صنعت گردشگری تا چند سال 
متاثر از شــیوع این بیماری خواهد بود و ضرر بسیار قابل توجهی متوجه 
آن خواهد شد و طبیعتا صنعت حمل و نقل نیز، به ویژه در بخش جابجایی 
مسافر، دچار خسارت های فراوانی خواهد شد. پیش بینی ها بیانگر آن است 
که احتماال، ســال ها طول خواهد کشید تا میزان مسافرت های هوایی به 

پیش از شیوع بیماری کوویدـ19 برسد.
با توجه به موارد بیان شــده، حتی پس از پایان پاندمی کوویدـ19، تا 
مدت ها، برخی آثار اقتصادی ناشی از آن باقی خواهد ماند و خروج از رکود 
شدید اقتصادی ناشی از این بیماری، زمان بر خواهد بود. به عبارت دیگر، 
آثار اقتصادی شیوع این بیماری، حتی پس از پایان همه گیری جهانی آن، 

بلندمدت خواهد بود.
به بیان دیگر، پس از پایان پاندمی، مدت ها طول خواهد کشــید تا وضعیت 

اقتصادی جهان به وضعیت قبل از شیوع این بیماری برگردد.

نقش فناوری های جدیــد در کاهش صدمات و 
خسارت های اقتصادی ناشی از بیماری

جای بسی امیدواری است که استفاده از تکنولوژی های نوین، باعث رشد 
و گسترش بانکداری الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی، 
پست الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و سایر خدمات الکترونیکی شده 
اســت که هم امکان انجام بســیاری از امور را به صورت الکترونیکی و 
بدون مراجعه فیزیکی فراهم نموده و هم باعث شده است که امکان انجام 
کارهای متنوع به صورت دورکاری فراهم شود تا کارها متوقف نشوند و 

لطمات اقتصادی ناشی از این بیماری، تا حدی، کمتر شود.
طبیعتا، دورکاری و همچنین عدم نیاز به مراجعه فیزیکی برای دریافت 
خدماتی که از طریــق الکترونیکی قابل دریافت اســت، باعث کاهش 
گسترش بیماری نیز شده است، مواردی که در اپیدمی ها و پاندمی هایی 

که بشر در قرون گذشته به خود دیده، سابقه نداشته است.

بیماری بــر جوامع گوناگون  تاثیرات اجتماعی 
کشورهای مختلف جهان

قرنطینه های طوالنی در برخی کشورهای جهان بر مردم تاثیر گذاشته 
است به گونه ای که منابع مختلف و کارشناسان روانشناسی و روانپزشکی 
از افزایش افســردگی در جوامع، خبر می دهند. افسردگی در بزرگساالن، 
ممکن است بر بهره وری مناسب نیروی کار در کشورهای گوناگون تاثیر 

بگذارد و بر ارتباطات اجتماعی و خانوادگی نیز تاثیر منفی بگذارد.
عدم برگزاری جشن ها، مهمانی ها و بسیاری از مراسم، احساس تنهایی 
را در افراد افزایش می دهد و در درازمدت حتی ممکن اســت مهارت های 
برقراری ارتباط با دیگران را تحت تاثیر قرار دهد. این بیماری حتی آداب 
اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار داده است به گونه ای که مصافحه یا معانقه 
)دســت دادن، روبوسی و در آغوش گرفتن یکدیگر( فراموش شده است 
و افــراد تنها در صورت لزوم، صرفا با رعایت فاصله اجتماعی با یکدیگر 

مالقات می نمایند.
منابع گوناگون ذکر می کنند که گوشه گیری و انزوا و همچنین از دست 
دادن مهارت های اجتماعی از مواردی محسوب می شود که ممکن است از 

عوارض شیوع این بیماری در درازمدت باشد. 

تحریک پذیری نامتعارف، عصبانیت، واکنش های هیجانی نامتناسب، 
پرخاشــگری، اضطراب، اختــالالت خواب، عالئم مرتبط با وســواس 
و همچنین ناامیدی، از مواردی اســت که کارشناســان از افزایش آن در 
شهروندان کشورهای مختلف خبر می دهند که می تواند تاثیرات اجتماعی 
نامناسبی را در پی داشته باشد. افزایش آمار طالق نیز توسط برخی کشورها 
گزارش شده است. میزان مصرف برخی داروهای مربوط به اعصاب و روان 

نیز طبق آمار برخی از کشورها، افزایش داشته است.
عــدم فراگیری یا از دســت دادن مهارت های اجتماعــی، به ویژه در 
کودکان، به علت قرنطینه های طوالنی یا بسته ماندن طوالنی مدارس، 
باعث نگرانی بیشــتر متخصصان مربوطه شده اســت. عدم مالقات با 
کودکان همسال، عدم امکان کافی برای بازی، عدم تحرک کافی، چاقی، 

عدم تکامل مهارت های ارتباطی از جمله نگرانی های مطرح شده است. 
به این موارد باید تالمات روحی به علت از دست دادن اعضا خانواده 
یا آشنایان و دوستان و همکاران به علت ابتال به این بیماری را افزود. 
تا کنون میلیون ها نفر در ســطح جهان بر اثــر ابتال به این بیماری، 

درگذشــته اند که طبیعتا تاثیرات روحی شــدیدی را بر اعضا خانواده 
و وابستگان و دوستان و آشــنایان و همکاران گذاشته است و عالوه 
بر آن، ترس و اضطراب ناشــی از احتمــال ابتال به این بیماری را در 
اطرافیان افزایش داده و طبیعتا آثار اجتماعی نامطلوب ناشی از پاندمی 

را افزایش داده است.
بر اثر فوت بخشــی از نیروی کار متخصص در کشورهای گوناگون، 
احتماال تا ســال ها، کمبود نیروی کار ماهــر و دارای تخصص در برخی 
بخش ها محســوس خواهد بود. به عبارت دیگر، کشورهای گوناگون در 
سطح جهان از یک ســو با تعداد فراوان بیکاران در بخش های متعدد و 
از ســوی دیگر با کمبود نیروی کار متخصص در برخی بخش ها، به ویژه 
بیمارستان ها و شبکه های بهداشت و درمان، مواجه خواهند شد که طبیعتا، 
مشکالت عدیده و بسیار گســترده اقتصادی و اجتماعی برای کشورها 
به وجود خواهد آورد. مهاجرت گســترده نیروی کار متخصص از برخی 
کشورها به کشورهای دیگر، ممکن اســت ابعاد جدیدی به این بحران 

اجتماعی دهد.

تاثیــرات فرهنگی بیماری بــر جوامع گوناگون 
کشورهای مختلف جهان

همانگونه که بیان شد، همه گیری جهانی این بیماری، تاثیر بسیار منفی 
بر صنعت گردشگری داشته است و ضررهای فراوانی به این صنعت وارد 
کرده است )در زمینه تاثیر پاندمی کوویدـ19 بر صنعت هواپیمایی می توانید 
به مقاله دیگر بنده با عنوان » نقش و تاثیر کامپیوترها در صنعت هواپیمایی 
مدرن« در همین شماره از فصل نامه فرهنگ پذیری مراجعه نمایید( و به 

همین علت تبادالت فرهنگی بین ملت ها به شدت، کم شده است.
افراد، بســیار کمتر به مسافرت می روند یا اصال به مسافرت نمی روند 
کــه این مورد عالوه بر تاثیر منفی در ســالمت روانی افراد، باعث کمتر 
شــدن آگاهی افراد در جوامع مختلف از آداب و رسوم و فرهنگ یکدیگر 
می شود و همین ممکن است در درازمدت، باعث رفتار غیر مناسب توسط 
افراد مختلف به هنگام حضور در جوامع غیر بومی شود. برخی تحقیق ها 
نشان می دهد که افراد گوناگون در کشورهای مختلف، تمایل کمتری به 
فراگیری زبان هــای خارجی پیدا کرده اند و میزان مطالعه در مورد تاریخ، 
فرهنگ، هنر و جغرافیای کشورهای دیگر، به علت کم شدن مسافرت ها، 

کاهش محسوسی پیدا کرده است.
این پاندمی بر فعالیت بسیاری از سالن های سینما و تئاتر و کنسرت و 
همچنین فعالیت گالری های هنری و موزه ها در سراسر جهان تاثیر منفی 
شدیدی گذاشت و عالوه بر ایجاد مشکالت فراوان برای صنعت سینما، 
تئاتر و موسیقی، باعث کاهش تولید و عرضه محصوالت فرهنگی شد و 
عالوه بر آن، مراودات و تبادالت فرهنگی و هنری در گالری ها را نیز دچار 

مشکل کرد و امکان مشاهده آثار ارزشمند موزه ها را محدود نمود.
طبیعی اســت که کم شــدن تولید و عرضه محصــوالت فرهنگی 
در بلندمدت می تواند مشــکالتی برای جوامع در کشورهای مختلف به 
وجود آورد. این را نیز باید در نظر گرفت که با ورشکستگی افرادی مانند 
سینماداران یا گالری داران که بر اثر اوضاع اقتصادی نامناسب زمان پاندمی 
ممکن است پیش آید، حتی پس از پایان یافتن پاندمی نیز اثرات منفی آن 

بر فرهنگ و هنر، تا مدت ها مشهود خواهد بود.
در طی مدت پاندمی، دانش آموزان یا دانشــجویان در کشــورهای گوناگون 
جهان، کمتر در محیط آموزشی حضور پیدا کرده اند یا اصال حضور پیدا نکرده اند و 
از طریق مجازی آموزش دیده اند و مزیت های حضور فیزیکی در مراکز آموزشی، 

بسیار محدود شده و آداب مربوطه نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.
طی این مدت، اســتفاده کمتر یا عدم استفاده از حمل و نقل عمومی توسط 
برخی شــهروندان کشورها، بسته شدن کافه ها و رســتوران ها، تعطیلی مراکز 
تفریحی گوناگون، بسته شدن مراکز ورزشی و باشگاه ها، عدم مراجعه یا مراجعه 
کمتر به مکان های عمومی و تعطیل شــدن پارک ها و فضاهای گردشگری در 
مقاطعی، نه تنها آثار فردی و اجتماعی نامطلوب گوناگونی داشــته است، بلکه 
فرهنگ حضور در مکان های عمومی و مهارت های مربوط به رفتار مناسب در 
فضاهای گوناگون را ممکن است تحت تاثیر قرار داده باشد. برخی کارشناسان 
بیان می کنند که این پاندمی ممکن اســت انســان ها را به انزوا عادت دهد به 
گونه ای که افراد از جامعه بگریزند و تمایلی به داشتن نقش موثر در جامعه حتی 

پس از پایان پاندمی نداشته باشند، موردی که باید چاره ای برای آن اندیشید.

نقش فناوری های جدیــد در کاهش صدمات و 
خسارت های اجتماعی و فرهنگی ناشی از پاندمی

خوشبختانه فناوری های نوین و به ویژه فناوری اطالعات، نقش 
موثری در کاهش آثار منفی اجتماعی و فرهنگی در زمان پاندمی 

داشته است.
آموزش مجازی باعث شــده است تا دانش آموزان و دانشجویان 
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بتوانند به تحصیل خود ادامه دهند و عالوه بر ارتباط با مدرســه 
و معلمان خود، با دوســتان و هم کالســی های خود نیز از راه دور 
در ارتباط باشــند و عالوه بر پرداختن به امر آموزش، مهارت های 
اجتماعــی را نیز تا حدی که از طریــق فضای مجازی امکان پذیر 

است، فرا بگیرند. 
دورکاری از تعطیلی بسیاری از مشاغل جلوگیری نموده است و 
عالوه بر امکان فعالیت اقتصادی و کسب درآمد برای امرار معاش، 
باعث جلوگیری از افسردگی ناشی از بیکاری در این قبیل مشاغل 

شده است.
امــکان دریافت محصوالت فرهنگی به صــورت مجازی باعث 
محدود شدن مشکالت فرهنگی در زمان پاندمی شده است. امروزه 
بسیاری از محصوالت فرهنگی اعم از فیلم های سینمایی، موسیقی، 
کتاب )به صــورت PDF یا حتی کتاب هــای صوتی( به صورت 
الکترونیکی در دسترس است، حتی بسیاری از گالری ها و موزه ها، 

امکان بازدید آنالین را فراهم نموده اند. 
عالوه بر موارد فوق، امکان شــرکت در برخی مراسم به صورت 
مجازی وجود دارد و صحبت و ارتباط با اعضا خانواده، دوســتان، 
آشنایان و همکاران از طریق تلفن و همچنین فضای مجازی، وجود 

دارد.
فناوری های امروزی، این امکانات را قبل از شیوع پاندمی فراهم 
آورده بودند اما اســتفاده از این امکانات در زمان پاندمی، رشــد و 

گسترش فراوانی پیدا کرد و به حالت عمومی درآمد.

سخن پایانی
به صــورت خالصه می توان گفت که پاندمــی کوویدـ19 باعث کم 
شدن درآمدهای مربوط به فروش و صادرات کاالهای صنعتی، کم شدن 
درآمدهای حاصل از گردشــگری، کم شدن درآمد شرکت های بزرگ و 
کوچک مســافربری، کم شدن درآمد شرکت های گوناگون حمل و نقل 
کاال، کم شــدن درآمد بسیاری از کسب و کارهای خرد و به صورت کلی، 
باعث کم شدن درآمد بیشتر مشاغل تولید کاال و خدمات در سطح جهان 
گردیده و در ضمن، هزینه های گوناگونی برای پیشگیری و درمان بیماری 
به کشــورهای مختلف، تحمیل نموده و عالوه بر آن، باعث افزایش آمار 
بیکاری به صورت کامال محســوس در ســطح جهان شده است. بیشتر 
منابع معتبر اظهار نموده اند که میزان رشــد اقتصاد جهان در سال 2020 
به شــدت سقوط کرده و سیر نزولی شــدیدی داشته است. هزینه ای که 
طبق تخمین های برخی منابع، توســط این بیماری بر اقتصاد جهان در 
ســال 2020 تحمیل شده است، بین یک تریلیون تا چهار تریلیون دالر 
)یک هزارمیلیارد تا چهارهزار میلیارد دالر( تخمین زده می شود. برخی منابع 
نیز، هزینه این بیماری برای اقتصاد جهان در سال 2020 را بیش از مقادیر 

فوق دانسته اند.
تاثیرات اجتماعی و فرهنگی پاندمی نیز، همانگونه که بیان شد، گسترده 
و نگران کننده است. افسردگی، اضطراب، عصبانیت، گوشه گیری، انزوا، از 
دست دادن مهارت های اجتماعی و بروز عالئم وسواس، تنها نمونه هایی از 
این تاثیرات است. همانگونه که بیان شد، برخی کشورها حتی از افزایش 
آمار طالق خبر می دهند. کم شدن تولید و عرضه محصوالت فرهنگی نیز 

بر این مشکالت افزوده است.
بســته یا محدود شدن سالن های ســینما و تئاتر و کنسرت، عالوه 
بر آثار اقتصادی مخرب، باعث محروم شــدن جوامع از ارائه مطلوب 
آثار فرهنگی مناســب شده است که خود می تواند مشکالت فرهنگی 
را افزایش دهد. قرنطینه های طوالنی یا متعدد، بسته ماندن یا محدود 

شــدن تاالرهای پذیرایی و کافه ها و رستوران ها، نبود مهمانی ها، کم 
شــدن برگزاری جشن ها، محدود شدن مراسم گوناگون، تالم و غم از 
دست دادن اعضا خانواده یا آشنایان و دوستان و همکاران و همچنین 
ترس ناشــی از احتمال مبتال شــدن به بیماری، نه تنها ممکن است 
مهارت های اجتماعــی را در جوامع مختلف کاهش و افســردگی را 
افزایش داده باشد، بلکه تاثیرات نامطلوب فرهنگی نیز می تواند داشته 

باشد.
امید است که این بیماری، با تمهیداتی که کشورهای مختلف جهان و 
سازمان بهداشت جهانی به کار بسته اند، هر چه زودتر به صورت کامل در 
کشورهای گوناگون جهان به کنترل درآید و همچنین داروهای اثربخش 
بــرای درمان قطعی نیز عالوه بر واکســن  های موجود برای آن، هر چه 
ســریع تر، کشف و به اندازه کافی ساخته شوند و در دسترس عموم مردم 
جهان قرار گیرند تا عالوه بر بهبودی افراد و نجات جان انسان ها، اثرات 
مخرب کوویدـ19 بر اقتصاد، اجتماع و فرهنگ جوامع مختلف و کشورهای 
گوناگون جهان، تا حد امکان، محدود گردد. در مورد واکسن های موجود 
نیز امیدوارم که واکسن های ساخته شده، دارای اثربخشی مناسب باشند و 
جهش های ویروس، باعث کم شدن اثربخشی آن ها نشود و این واکسن ها، 
هر چه ســریع تر و به اندازه الزم، در اختیار کلیه کشورهای جهان برای 

واکسیناسیون کامل، قرار گیرند.
مصائب ناشــی از این بیماری، کامال فراگیر و بسیار گسترده است 
و کنتــرل این مصائب، نیازمند همتی جهانی اســت و همکاری همه 
کشورها و ســازمان های جهانی را می طلبد. بشــر در آستانه آزمونی 
بسیار خطیر قرار گرفته است، امید است آیندگان بتوانند به تالش های 
اجداد خود برای مهار این بیماری و نجات جهان از آثار بسیار مخرب 

آن، افتخار کنند.
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سارا بقایی 
شرایط کرونا به ناچار ما یا بخش زیادی از جامعه را در سطحی آورده 
که نیازهای ابتدایی بســیار اهمیت پیداکرده و تا این نیازها تا حدودی 

برآورده نشوند، نیازهای سطح باالتر اصوالً مطرح نمی شوند.
به رغم گذشــت دو ســال از شــیوع ویروس کووید ۱۹ و درگیری 
روزافزون بسیاری با این بیماری، اطالع رسانی های متعدد و هشدارهای 
دولتی، همچنان مسئله ویروس کرونا موضوعی پرمخاطره در کشور است 
که سازمان و نهادهای متعددی را به چاره اندیشی برای آن واداشته است.

کرونا در این مدت تقریبا تمام حوزه های جوامع را درگیر کرده و تقریبا 
هیچ عرصه ای از گزند آن در امان نمانده اســت؛ حوزه فرهنگ و اقتصاِد 
فرهنگ یکی از اولین عرصه هایی بود که پس از شــیوع ویروس کووید 
۱۹ با آســیب جدی مواجه شد و پس از تعطیلی و رکود عمدۀ فضاهای 
فرهنگی و کاهش عرضه و تقاضای کاالها و خدمات فرهنگی، به شدت 

آسیب دید.
بررسی اقتصاِد فرهنگ و تالش برای بهبود آن یکی از موضوعاتی است 
که نیاز به بررسی و توجه فوری دارد و بر این اساس توسط گروه فرهنگی 
خبرگزاری جمهوری اسالمی با چاره جویی از استادان و صاحب نظران این 

عرصه پیگیری می شود.
در شرایط حاضر مردم درگیر نیازهای ابتدایی خود هستند

دکتر مهرداد عربستانی اســتادیار انسان شناسی و عضو هیئت علمی 
دانشــگاه تهران در اشــاره به وضعیت اقتصاِد فرهنگ در شرایط حاضر 
پس از شیوع ویروس کووید-۱۹ گفت: اگر منظور از فرهنگ در معنای 
عالی آن باشــد )چیزهایی مانند هنر، ادبیــات یا تحصیالت عالی و هر 
آنچه فرهنگ عالی محسوب می شــود( قطعاً این امور فرهنگی در این 
دوراِن سخت، دچار مشکل شده اند؛ به خصوص به خاطر کمبودهای حاد 
اقتصــادی در این ایام تولیــدات و خدمات فرهنگی منقبض و تضعیف 

 شده اند.
وی ادامه داد: یک تعریف از فرهنگ داریم که عام اســت، آن چنان که 
در انسان شناسی مدنظر قرار دارد و شامل تمام میان ذهنیتی می شود که 
عمدتاً جنبه نمادین داشته و انسان ها درون آن غوطه ورند و در آن زندگی 
می کنند؛ اما وقتی فرهنگ را بدون این مالحظه در نظر می گیریم، معموالً 
منظور فرهنگ عالی است؛ یعنی فعالیت ها و اموری که اگر بخواهیم در 

هرم نیازهای مازلو )روانشناس انسان گرای آمریکایی( قرار دهیم، شاید در 
دو سطح باالی هرم قرار بگیرند؛ یعنی آنچه بیشتر به مرتبط با دستاوردها 
و تحقق شخصی است و ربط کمتری با نیازهای کاماًل جسمانی یا مسائل 

مرتبط با امنیت دارد که نیازهای ابتدایی انسان را تشکیل می دهند.
    بر اســاس مدل نظری هرم مازلو که مدلی پذیرفته شــده  و کاماًل 
منطقی اســت، انسان زمانی به ســمت نیازهای سطح باالتر می رود که 
نیازهای سطح پایین ترش مانند نیازهای جسمانی )خوراک، پوشاک و ...( 
تا امنیت و پس ازآن نیازهای عاطفی و احساسات )دوست داشته شدن، 
پذیرفته شدن و ...( برآورده شده باشد و پس ازآن نیازهایی قرار می گیرند 

که بسیاری ازآنچه »فرهنگی« قلمداد می شود در آنجا قرار می گیرد.
شــرایط کرونا به ناچار بخش زیادی از جامعه را در سطحی آورده که 
نیازهای ابتدایی بسیار اهمیت پیداکرده و تا این نیازها تا حدودی برآورده 
نشوند، نیازهای سطح باالتر اصوالً برای افراد یا گروهی از افراد که درگیر 
نیازهای سطح پایین تر هستند، مطرح نمی شوند؛ درواقع نیازهای باالتر 
اصوالً از افق وجودی این افراد حذف می شــود. در این ایام قطعاً مسئله 
فرهنگ تحت تأثیر قرارگرفته و اقتصاد که خود پایه برآوردن بســیاری 

نیازهای انسانی است، آسیب دیده.
در شرایط حاضر مردم )شامل دولت ها و همه مراکزی که دخل وخرج 
برایشان معنا دارد( ترجیح می دهند درجاهایی هزینه کنند که نیازهای 
سطح پایین تر را برآورده ســازد. قطعاً مثال های زیادی دراین باره وجود 
دارد و همه کسانی که درگیر کارهای فرهنگی هستند با این ضعف بنیه 
فرهنگی هم به لحاظ انگیزه روانی و هم به لحاظ اقتصادی مواجه شده اند.
برای بهبود وضعیت اقتصاد فرهنگ، نمی توان دستوری ساده 

داد
مترجم کتاب های  مقدمه ای بر انســان شناســی دین و فیلم مردم 
نگارانه در پاســخ به این پرســش که فرهنگ باتوجه به شرایط موجود 
چگونه قادر به بازتولید و بازیابی خود اســت؟ توضیح داد: فرهنگ خود 
نمی توانــد کاری انجام دهد و عده ای در این عرصه ها مشــغول به کار و 
فعالیت هستند؛ یعنی شغل و حرفه شان با این مسئله مرتبط است؛ برای 
این که افراد باید چه کار کنند، نمی توان دســتور ساده ای داد و الزاماً راه 

گریزی هم نیست.

کرونا
فرهنگ را به حاشیه رانده است
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وی افزود: وضعیت این دســته از افراد به ناچار وضعیتی کج دار و مریز 
می شود. قطعاً تجربه  ما مثالی از این مورد است. در انجمن انسان شناسی 
ایران که یک نهاد علمی است و کار آن ترویج بخشی از فرهنگ مرتبط با 
دانش انسان شناسی )کسانی که آنجا هستند داوطلبانه کار می کنند( در 

این مدت بسیاری از منابع مالی مان را از دست دادیم.
    حمایت های دولتی تقریباً قطع شد یا آن قدر کاهش پیدا کرد که در 
مقابل این تصاعد هندسی افزایش هزینه ها پاسخگو نبود، بسیاری اعضا 
حق عضویت نپرداختنــد و درنتیجه طبعاً مثل باقی نهادهای فرهنگی 

فعالیت ما سخت تر شد.
بحران امروز ما سوای بحران بهداشتی که همه دنیا را تحت تأثیر قرار 
داده، یک بحران اقتصادی و سیاسی است که از بهار ۹۷ شروع شد؛ زمانی 

که شوک اقتصادی به دلیل تبعات خروج آمریکا از برجام پیش آمد.
    از همان زمان افق نیازهای مردم به مرور شــروع به محدودتر شدن 
به نیازهای ســطح پایه کرد، زیرا نیازهای ابتدایی تر در سطح معیشت و 
امنیت برجسته شد و به  تبع آن دغدغه ها تغییر کرد. به  این  ترتیب برای 
اقتصاد فرهنگ واقعاً کار خاصی نمی شود کرد مگر فعاالن این حوزه ها، با 
آنچه در توانشان هست و به هر ترتیب، به همان صورت کج دار و مریز به 

فعالیت هایشان ادامه دهند.

انقباض اقتصاد فرهنگ در این دوران اجتناب ناپذیر است
مولــف کتاب های تمّنای رفتن: مهاجرت بــه خارج در میان ذهنیت 
ایرانی و از خشمی که داریم در تبیین این موضوع که پس  از دوران فعلی، 
تغییرات فرهنگی چگونه خواهند بود، گفت: محدودشــدن فعالیت های 
فرهنگی در ایــن دوران اجتناب ناپذیر اســت؛ مثاًل حتــی پروژه های 

تحقیقاتی یا هنری، ممکن است دیگر صورت نگیرد.
    قطعاً در این دوران تالش هایی برای تطابق با شرایط موجود صورت 
می گیرد؛ مانند استفاده از فضای مجازی که بسیاری نشست های علمی، 
هنری و ادبی و در این مدت از این طریق انجام گرفته و حتی کنســرت 
و نمایش هم در این فضا اجرا شــده اند؛ این  تالش ها برای استمرار و بقا 
صورت می گیرد، ولی سؤال این است بدون گردش مالی و اقتصاد با رونق، 

این  فعالیت های تا کی می تواند ادامه یابد.
امــا اگر به صورت اقتصادی به موضوع نگاه شــود )که بحث ما هم 
اقتصاد فرهنگ اســت( می بینیم که عرضه و تقاضا هم به شدت تغییر 
کرده اســت؛ یعنی حتی تقاضا برای فرهنگی هم کاهش محســوس 
پیدا کرده است. با توجه به کاهش شدید پول ملی، قطعاً خرج کردن 
پول برای انواع کاالهای فرهنگی کمتر شــده اســت و از طرف دیگر 
محدودیت های بهداشــتی هم امکان این فعالیت ها را تحت تأثیر قرار 
داده اســت. لذا باید دوباره بخشــی از اقتصاد اجتماع به سمت تولید 
فرهنگی برود و این رخ نمی دهد مگر زمانی که نســبت و درصدی از 

امنیت )جانی و اقتصادی( دوباره پا بگیرد.
عربستانی متذکر شد: اگر مقداری وسیع تر نگاه کنیم و می توانیم به 
موضوع میراث فرهنگی هم اشــاره کنیم. میراث فرهنگی به ویژه میراث 
ملموس مثل آثار و ابنیه تاریخی و باستانی که هم دستمایه افتخار ملی 
هستند و هم ازنظر آموزشــی اهمیت دارند، برای نگهداری و محافظت 
نیازمند منابع مالی هســتند. حتی در کشــورهای مرفــه و ثروتمند و 
کشورهای صنعتی پیشرفته بودجه حفظ این میراث پس از هزینه های 
دیگر تخصیص داده می شــود؛ یعنی همیشه موضوع هزینه برای حفظ 

میراث ملموس یک مسئله است.

    در چنین شرایطی در کشوری مانند کشور ما می توان انتظار داشت 
بسیاری از این میراث ملموس فرهنگی فراموش شوند. کما اینکه قبل از 
این بحران ها بســیاری از خانه ها و مکان ها سنتی و قدیمی و تاریخی و 
حائز اهمیت به لحاظ میراث فرهنگی وجود داشت که بودجه کافی برای 
محافظت و نگهداری از آن ها وجود نداشت. وقتی این ها محافظت نشوند 
به مرور فرســوده شــده و از بین می روند، همچنان که در مورد برخی از 

مکان ها و فضاها این مسئله رخ داده است.
بر این اساس می شود انتظار داشت در صورت تداوم وضعیت نابسامان 
اقتصادی کنونی تخصیص اعتبار به این حوزه کاهش یابد و بخشــی از 

داشته های فرهنگی غیرقابل جایگزین و منحصربه فرد از دست بروند.
    امروز تنها بحث عرضه محصول یا خدمت فرهنگی و تولید فرهنگی 
نیســت و مسئله این اســت تقاضا برای محصوالت و خدمات فرهنگی 

کاهش پیداکرده است.

نمی توان با هیچ درصدی از یقین راجع به آینده سخن گفت
این اســتاد دانشــگاه در پاسخ به این که براســاس وضعیت موجود 
پیش بینی شــرایط فرهنگی در آینده به چــه ترتیب خواهد بود، گفت: 
برای پیش بینی آینده دســت وبال ما واقعاً بسته است؛ اگرچه این روزها 
پیش بینی های متعددی بر اســاس سناریوهای ممکن صورت می گیرد 
امروز در ورطه ای قرارگرفته ایم که افق دیدمان را کاماًل غبارآلود و نامعلوم 

کرده است.
بحرانی که کشــور ما در آن قــرار دارد ترکیبی از بحران های دیگر و 
جهانگیری ویروس کرونا اســت؛ یعنی همه این ها روی هم دیگربار شده 

است. 

 وقتی در این شرایط هستید که هیچ کس نمی تواند بگوید رفتار بعدی 
این ویروس چیســت، یعنی کنشــی از جنس کنش امر واقع به معنای 
لکانی اســت و چیزی که اساساً تا به وجود نیاید نمی توانید از وجودش 
مطلع شوید، در نوعی فقدان تعیین به سر می برید. امروز تمام دنیا سخت 

متأثر از این عدم تعیین زیست شناختی است.
بر این اســاس چند ســناریو برای آینده می توانیم در نظر بگیریم؟ 
پیش بینی هایمان را بر اســاس کدام سناریو می توانیم قرار دهیم؟ تنها 
چیزی که می شــود پیش بینی کرد این اســت که انسان ها در یک نگاه 
بســیار کلی بیش از هر چیز به امنیت و حفظ بقایشــان توجه خواهند 
داشت و باید دید این امنیت و حس بقا چقدر از انرژی و توان و بنیه مالی 
آن ها را می گیرد؛ قطعاً اگر چیزی مازاد بیاید می تواند به سمت امور دیگر 

و جنبه های دیگر زندگی برود.
    البته این ســخن نوعی کلی گویی اســت که انســان ها تا نیازهای 
اولیه شــان برآورده نشود به سمت نیازهای عالی تر نمی روند و درست تر 
اینکه اصوالً افقی نیازهای عالی تر برایشــان گشــوده نمی شود. ولی من 

حداقل نمی توانم آینده ملموسی را در چشم انداز داشته باشم.
پیش بینی هایــی البته به خصوص در اوایل دوران کرونا مطرح بود که 
مثاًل گفته می شد نظام های سیاسی به بهانه کنترل اجتماعی ممکن است 
به سمت توتالیترشدن بروند زیرا کنترلی که اقتضای برنامه های بهداشتی 
اســت، ممکن است به جنبه های مختلف زندگی تسری پیدا کند و بعد 
از رفــع خطر همه گیری باقی بماند. برعکس این نگاه هم بود که برخی 
عقیده داشــتند قرنطینه و جدایی اجتماعی و تفّرد حاصل از آن نوعی 
برکت اســت تا انسان ها به تأمل و نگاه به خویشتن و بازنگری به خود و 

جامعه شان بپردازند.
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کاترین نورالک، سایکی — اگر در آثار سترگ فلسفۀ اخالق به دنبال جواز 
نالیدن و ابراز نارضایتی باشید، چنین پاسخی خواهید یافت: »هرگز«. نالیدن امری 
است که فیلسوفان توصیه نمی کنند. البته بسیاری مدافع اعتراضات سیاسی اند 
و برخی نیز پشتیبان ناله و شــکایت سازنده ای هستند که به بهترشدن جهان 
بینجامد؛ اما گله کردن و نق زدن روزمره دربارۀ رنج های شخصی هرگز نباید روی 

دهد. دلیل عمده نیز آن است که این کار چیزی را تغییر نمی دهد.
 من دراین باره با بیشتر فیلسوفان مخالفم )هرچند در این موضع تنها نیستم( 
و می خواهم از آن دســته از ابراز نارضایتی  هایی دفاع کنم که به نظر ســودمند 
نمی رسد. به گمان من، گزارش دردها و رنج ها می تواند از نظر اجتماعی سودمندتر 
و از لحاظ اخالقی سخاوتمندانه تر از آنچه مخالفان این شیوه می اندیشند باشد. 
البته همۀ انواع گله کردن یکی نیستند و نالیدن در همۀ زمینه ها بهترین گزینه 
نیســت. شکایت خوب مهارتی پیچیده است که باید اندکی بیش از »هرگز« و 

قدری کمتر از زیاده روی به کار برده شود.
 وقتــی این دیدگاه را در مصاحبه ای مطرح کردم، میزبانم افرادی را توصیف 
کرد که، در پاسخ ساده ترین پرسِش »چطوری؟«، انبوه رنج های خود را همچون 
یک »تهدید« بر شما فرومی ریزند. این مثال مرا به خنده انداخت. ابراز نارضایتی 
ممکن است با بی مباالتی همراه باشــد یا ناخواسته انجام شود؛ اما درعین حال 
این امکان وجود دارد که غرولندهای معمول تأمل برانگیز باشند. این شیوۀ بیان 
گاه بسیار مفید از کار درمی آید که من این موقعیت ها را نوعی وظیفۀ احساسی 
توصیف می کنم، بدان معنا که در مواقعی باید حساس و سازگار با محیط عاطفی 
پیرامون خود باشیم و شکایت کردن را به عنوان راهی برای همبستگی به دیگران 
ارائه دهیم. شما نباید طوری رفتار کنید که گویی با کسی نقطۀ مشترکی ندارید؛ 
بلکه باید آســیب پذیری خود را گسترش دهید و بگویید »بیا رنجمان را با هم 

تقسیم کنیم«.
 برای انجام درست وظیفۀ شکایت کردن نیازمند مهارت مناسب هستیم. برای 
دست یابی به هر مهارتی، در سطح عالی، تمریْن امری ضروری است تا به خوبی 
بدانیم چه مواردی ما را به گله وادار می کنند. این موارد شامل موقعیت هایی است 
که تصور کمک به شخص دیگر را، از طریق دعوت او به ابراز نارضایتی، در سر 

دارید، چراکه باور دارید چنین کاری به او یاری خواهد رساند.
 مقالۀ من با عنوان »نمی توانم شکایت کنم« داستان دو همکار را بیان می کند 
که زیر باران و سرما در دو جهت مخالف شروع به کار کرده اند. این دو رفته رفته 
به لرزه می افتند تا زمانی که یکی می گوید »عجب هوای وحشتناکی است«. او 
با گفتن این جمله درواقع بابی مشترک باز می کند تا شخص دیگر نیز احساس 
راحتی کند و ابراز نارضایتی را آغاز نماید. این اقدامی دوســتانه است، اما مهم تر 
آنکه دیگران برای آشکارســاختن آسیب پذیری و ناخشنودی به بازشناسی نیاز 
دارند، حتی اگر ناخشنودی صرفاً از وضعیت آب وهوایی باشد. ممکن است برخی 
برای رعایت ادب از شکایت خودداری کنند یا بیندیشند که شما با گله و نالۀ آن ها 
همراه و موافق نیستید. بدین گونه آغاز روند نق زدن راهی برای نشان دادن موافقت 

با بیان رنج و اقدامی جمع خواهانه و انسان دوستانه است.
 این وظیفۀ احساسی همچنین ممکن است نسبت به خود فرد باشد، وظیفه ای 
در جهت اینکه خود را نادرست نفهمیم. ما گله های روزمره را با اصالت خود مرتبط 

نمی دانیم. حال آنکه اجازه به دیگران برای آگاهی از ناکامل بودنمان و اینکه ممکن است 
از چیزهایی در رنج باشیم خودآگاهِی سالم را در ما نشان می دهد. وقتی خوب شکایت 
می کنیم، هم با دیگران دربارۀ هویتمان صادقیم و هم به کسانی که نیاز دارند یادآوری 
می کنیم که تنها نیستند. البته شاید پذیرش رنج و آسیب پذیری نیازمند شجاعت باشد، 

اما دانستن اینکه تنها نیستم برای خوشبختی اهمیت بسیاری دارد.
البتــه ابراز بیش ازحد نارضایتی و روحیۀ ناســازگار به جــای پیوندزدن ما به 
دیگران حال آن ها را بدتر می کند. هر یک از ما برخی کســان را می شناســیم 
که بیش ازاندازه گله و شکایت می کنند. و ازهمین رو بدیهی است که اگر زیادی 
نارضایتی خود را ابراز کنیم کار بدی کرده ایم. این کار ممکن است سبب سرایت 
کج خلقی شود و، به جای اینکه به دیگران کمک کند، روحیۀ آن ها را پایین آورد. 
گاهی نیز افراد از ما می خواهند که صرفاً شنوندۀ غرولند آن ها باشیم و احساسات 
مشابهی را بازنگردانیم؛ بنابراین زندگی خوب نیازمند گله کردن پیش افراد مناسب، 

به مقدار مناسب و به دالیل درست است.
 از این سخنان ممکن است چنین به نظر رسد که از نظر من ابراز نارضایتی 
نوعی فضیلت است، اما این کار در بهترین حالت چیزی است که لیزا تسمن آن 
را »فضیلت تحمیلی«1 می نامد. در جامعۀ ایدئال، مجبور به شکایت زیاد نخواهید 
بود، زیرا چیز چندانی برای گله وجود ندارد و همه سالم، خوشحال و از پشتیبانی 
کامل برخورداریم. شــکایت کردن نه یک فضیلت، بلکه بیشتر شبیه به مهارت 
افراد موفق جامعه اســت. آن ها که می دانند چه موقع باید خود را با دیگران به 
اشتراک بگذارند، چه زمان به آن ها کمک کنند و لحظه مشارکت در یک رابطه 

کدام است.
 به عالوه گله و شکایت به طور طبیعی خطرناک است. تحقیقات روان شناختی 
نشان می دهد که اگر از وضع خود بنالید و شخصی این نق زدن را تأیید کند )نه 
اینکه با شما موافق باشد، بلکه تنها تصدیق کند، مثاًل بگوید »بله سخت به نظر 

می رسد؛ ظاهراً در رنج هستی«(، روحیۀ شما نسبت به قبل ارتقا می  یابد. اما اگر 
کسی شما را تأیید نکند، روحیۀ شما حتی بدتر از قبل خواهد شد و این خبر بدی 
است. اگر ابراز نارضایتی کنید و هیچ کس شما را تأیید نکند، حالتان بدتر خواهد 
شد. این دشواری درعین حال زمان های مناسب برای شکایت را نشان می دهد، 
یعنی آنگاه که دلیلی دارید بر اینکه فرصت تأیید مشــکالت شما برای دیگری 

وجود دارد.
 ابــراز نارضایتی به بهبود انزوا و پیوند میــان افراد کمک می کند، از تنهایی 
می کاهد و ما را به گونه ای بر یکدیگر آشــکار می سازد که بتوانیم ارتباط برقرار 
نماییم. ســاختارهای اجتماعی و محل کار اغلب برای منزوی کردن ما ساخته 
شده اند. دانشجویان به حرفه ها و مشــاغلی روی می آورند که خطر فرسودگی 
باالیی دارند و مانع توجه و مراقبت از دیگران می شوند. کارفرمایان نیز نمی توانند 
به ما کمک کنند و ترجیح می دهند ما بدون شکایت و ساکت بمانیم. بهتر است 
که کارمان را از دســت ندهیم و در مواجهه با آسیب پذیری، در زمان انجام کار 
یا اقدام به کســب وکار تسلیم احساسات خود نشــویم؛ اما من بر این باورم که 
محل کار، به عمد یا ناخواســته، به سوءاستفاده و منزوی کردن کارگران گرایش 
پیدا می کند و همین دلیلی دیگر برای ایجاد فضایی برای سخن گفتن و اهمیت 
شکایت کردن است، نه تنها برای اینکه محیط کاری را بهتر کنیم، بلکه از آن روی 
که روابط کاری را به نحوی بسازیم که بتوانیم به یکدیگر اعتماد کنیم و یک روز 

بِد کاری را برای همکارمان درک پذیر کنیم.
 آنچه تاکنون نوشته ام درنهایت به همان واقعیت بنیادی بازمی گردد: اینکه ما 
در جهان ایدئال زندگی نمی کنیم. به سختی می توان کسانی را آن قدر قدرتمند 
یافت و توصیف کرد که هیچ چیزی برای شــکایت نداشته باشند. اغلب مردم 
به سادگی در موقعیت های متفاوت و محدودی قرار می گیرند و، در این وضعیت 
مشــابه، ابراز نارضایتی آن ها را گرد هم مــی آورد؛ البته نه برای اینکه دنیا را به 

جای بهتری تبدیل کنند، بلکه ازاین رو که در تاب آوردن این جهان دشوار دست 
یکدیگر را بگیرند.

 این یکی از وظایف اخالق و زیســتن اســت، اینکه در هر حالت خوشحال 
باشــیم، زیرا ظرفیت های مطلوبی برای خوشبختی داریم. صرفاً باید این نکته 
را دریابیم که چگونه در این جهان ناایدئال عمل کنیم. فشردن دکمۀ »الیک« 
در شــبکه های اجتماعی تا حدی به همین سبب گسترش یافته است، زیرا ما 
ناخودآگاه در پی تأیید هســتیم و به طور طبیعی برای پذیرش از سوی یکدیگر 
عطش داریم؛ اما هرچه بیشتر دورکاری کنیم یا به نحوی ناخوشایند میان خانه و 
محل کار در رفت وآمد باشیم و هیچ کس را مالقات نکنیم، شانس کمتری برای 

تأیید احساسات خود از سوی دیگران خواهیم داشت.
 با کمال تأسف باید یادآور شوم که راه های بسیار بدی برای شکایت کردن وجود 
دارد، حتی در مالقات با کسانی که دوستان مورداعتماد شما برای غرولندکردن 
هستند. یک اشتباه رایج این است که هر وقت که ابراز نارضایتی می کنیم بابتش 
عذرخواهی هم بکنیم. در لحظاتی که شما باید در روابط مشارکت داشته باشید و 
رنج خود را فاش بگویید، عذرخواهی از نالیدن چندان مناسب نیست. این درواقع 
به معنای تأیید بد و ناپسندیده بودن گله کردن است. عالوه برآن، اگر بابت نالیدن 
خود عذرخواهی کنید، درواقع به طور ضمنی به دیگری می گویید که او نباید در 
واکنش ناله سر دهد. از سوی دیگر، عذرخواهی در این مواقع فرهنگ ضدیت و 
ممنوعیت شکایت را تقویت می کند. برخی در رسانه های اجتماعی ابراز نارضایتی 
خود را با این جمله آغاز می کنند که »بله می دانم که وضع مردم دیگر بدتر است، 
اما ...«. می خواهم این کسان را تشویق کنم تا بفهمند که زندگی هیچ کس بدون 
رنج و بی بهره از دردسر نیست؛ بنابراین همه می توانند کمی شکایت کنند. ما باید 
به یکدیگر کمک کنیم تا در کنار هم آسیب پذیری را تاب آوریم. انسان ها حتی 

آنگاه که حس قدرت نداشته باشند در کنار یکدیگر قوی تر هستند.
 اگر بخواهیم ماهرانه به هنگام شکایت تأیید بگیریم، نیازمند تمرین و مداومت 
هستیم. این یعنی باید دوستی را آگاهانه توسعه دهید و بگویید »تصور می کنم 
شما کسی هســتید که می توانم به او اعتماد داشته باشم و گهگاه پیش او ابراز 
نارضایتی کنم«؛ اما، آن گونه که ارسطو گفته است، دوستی مانند عادت های خوب 
است و باید پرورش یابد. به طور مثال، رسانه های اجتماعی به من کمک کردند تا 
آگاهانه وارد برخی از شبکه های کوچک و دوستی های صمیمی شوم؛ جایی که 
در آن توافق کرده ایم که به طور منظم از حال هم باخبر شــویم، دربارۀ وضعیت 

زندگی بپرسیم و به یکدیگر صادقانه پاسخ دهیم.
 البته به خوبی می دانم که رسانه های اجتماعی همیشه مشوق این کار نیستند، 
زیرا بسیاری از این رسانه ها اساساً مبتنی بر تصویرند. در اینجا آنچه باعث دلگرمی 
است قراردادن بهترین عکس های ممکن از خود، خانواده و مثاًل سگتان است، اما 
به چیز دیگری هم نیاز داریم و متأسفانه در نشان دادن آن مهارت چندانی نداریم؛ 
بنابراین باید بیشتر تمرین کنیم. بکوشید برخی تکالیف مهارتی را در برنامۀ خود 
جــای دهید، فردی معتمد را بیابید و صریحاً به او بگویید که »می خواهم گله و 
شکایت من را ]از زندگی[ بشنوید و در صورتی که شما نیز با من در این زمینه 
مشابهت داشــتید به من بگویید«. شبکۀ اعتمادآفرین خود را بسازید، هر زمان 
روی یک نفر امتحان کنید و بکوشید ابراز نارضایتی را به بهترین نحو آغاز کنید.

زندگی خوب به مقداری »گله کردن« نیاز دارد 
همیشه شنیده ایم که شکایت از وضع موجود و گله کردن دردی را دوا نمی کند و فقط روحیۀ خود و اطرافیان را خراب و خراب تر می کند. باید دائماً حالمان خوب باشد و به دیگران انرژی مثبت 

منتقل کنیم. اما کاترین نورالک می گوید گله کردن می تواند مفید باشد و آدم ها را از تنهایی شان نجات دهد. 
Psyche :کاترین نورالک - ترجمۀ: علی حاتمیان - مرجع
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محسن مهدویان 
* اگر بپرسند مهمترین و فوری ترین و اولی 
ترین درس سوادرسانه ای چیست؟ به فهم من، 

هوشیاری حین خواندن خبرست.
نســل ما خبر را با ساعت 2۱و ساعت۱4 می 
شناســند. عزم خود را حــزم و جزم می کردیم 
خبرببنیــم. حتا روزنامه کیهــان و اطالعات به 
قطع و سایزی منتشر می شد که هرجایی مثل 
اتوبوس و تاکسی قابل مطالعه نبود. انقدر بزرگ 
بود که حتما باید در مکان مشخص و با طمانینه 
و سرفرصت باز و مطالعه میشد. مهمترین ثمره 
آنروزها هوشــیاری حین خواندن خبر بود. قصد 
می کردیــم خبربخوانیم پــس تماما حواس ها 

جمع خبر بود.
* اما با رسانه عصرشبکه، ماجرا بسیار متفاوت 
شــد. خواندن خبر جزئی از سرگرمی ماست. در 
اوقات فراغت انگشــت حرکت می کند و اخبار 
را بــاال و پائین می کنــد. از هرجایی چه گروه 
خانوادگی و چه رســانه ضدانقــالب و انقالبی و 
کانال جوک و طنز و فیلم توامان و همزمان پیام 
دریافت می کنیم. بــی آنکه قصد خواندن خبر 
داشته باشیم البه الی عکس و فیلم و موسیقی 

و شعر و طنز و گپ و گفت خانوادگی خبر می رسد.
آنقدر هم انبوه اســت که فرصت غربال آن نیست. انقدر هم متنوع 
اســت که دلیلی ندارد وقت بگذاریم و سره و ناسره کنیم. منبع خبر 
نیز در عصر شبکه از پیام جدا می شود. لذا انقدر هم وقت تنگ است، 
که فرصت نیســت برای هر پیام وقت ویژه قرار دهیم. اینجاست که 
سیستم دریافت وپاالیش و تفسیر خبر به غیر از خودمان سپرده می 
شــود و رســانه بجای ذهن خبر را معنا می کند. وقتی چنین شود 
دریافت پیام روی ناخــودآگاه ذهن می رود و از کنترل ما خارج می 
شــود. مثل پیام تبلیغاتی بین یک ســریال که ممکن است در ظاهر 
به آن بی اعتنایی کنیم امــا اثرش را روی ناخودآگاه ما می گذارد و 

فردای آن روز ناخواسته در بقالی سرکوچه سراغ ماستی می رویم که 
بیشتر تبلیغ شده است.

مهمترین درس ســواد رســانه ای اســت هوشــیار بودن هنگام 
خبرخواندن است. باید برخبر مســلط بود و اجازه معناسازی خبر را 
به رســانه ها نداد. اگر مراقبت نکنیم یک روز به خودمان می آئیم و 

متوجه می شویم که از مهمترین خبرها نیزبی اطالعم.
*مثال بزنم.

شــما هم ممکن است مثل من در محافل مختلف شنیده باشد که 
جمهوری اسالمی در خرید واکســن خارجی تعلل کرد. من همیشه 
در واکنش به این ادعا یک سوال ساده می پرسم. مطابق کدام دلیل؟ 

درس سواد رسانه و خرید واکسن

کدام خبر؟ کدام اظهار نظر مســوولین؟ سکوت می کنند. »شاید در 
دل می گویند اینکه روشــن اســت. همه همین را می گویند«جلوتر 
می روم و می گویم هرکس دلیل موثر در این رابطه آورد جایزه دارد. 
بازهم ســکوت می کنند. در نهایت می گویم اشکال ندارد. فرض که 
این ادعا درســت باشــد. حداقل برای من توضیح دهید با این گزاره 

چطور این اخبار رسمی را تحلیل میکنید.
مــا دی ماه ۱۷ میلیــون کواکس خریدیم. اســفند ماه 2میلیون 
بهــارات هند. مجدد بهمن یا اســفند ۱0 میلیون ســینوفارم چین. 
فروردین 60 میلیون اســپوتنیک روســیه. یعنی حدود ۹0 میلیون 
خریــد در انتهــای ۹۹ و ۱400. دقت کنیــد کال ۱20 میلیلون دوز 

می خواســتیم. یعنی برکت هم تولید نمی کرد 
مشکلی نداشتیم.  پیش از این تاریخ ها نیزامکان 
خرید وجود نداشــت چون شــرکت ها در دوره 

تست واکسن بودند.
لذا اینکــه برخی عزیــزان گفتند چین قصد 
داشت به ما ۱8 میلیون دوز واکسن رایگان دهد، 
مربوط به دوران تســت سینوفارم است که ما از 
اســاس و منطقا قصد نداشــتیم مردم را موش 

آزمایشگاهی دیگران کنیم. ولو رایگان.
اینکــه به ما دادند یــا ندادند هم بحث ثانوی 
است. بله ندادند چون یا تحریم بودیم و یا نتیجه 
بدعهدی تولیدکننده ها بود. مهم خیز جمهوری 
اســالمی برای خرید بود که انجام شد. مثال در 
خرید کواکس مــا جز اولین هــا بودیم که هم 
درخواست خرید دادیم و تنها کشوری بودیم که 
به گفته نماینــده کواکس پولش را کامل دادیم. 
جالــب اینکه درمواردی تا ســه برابر پول دادیم 
چون تحریم، هزینه نقل و انتقال پول را بیشــتر 

کرده بود.
با این امار سکوت می کنند. اما آیا این آمار سری 
و محرمانه است؟ خیر. همه اش منتشر شده است. 
کافی است تیتر هرکدام را سرچ کنید. چرا ندیدم؟

-از این مصداق عبور کنید.
 ما حین مرور خبرهوشیار نیستیم. کال پروسه و پروژه خبرخوانی و 
پاالیش و تفسیر و معنای خبر را به عهده رسانه می گذاریم. هر رسانه 
ای بیشتر تکرار کند روی ما موثر تر است. مهم نیست سند و مدرک 
دارد یا خیر. هر محتوایی بیشــتر تکرار شــود و هیجان انگیزتر باشد 

ذهن ناخوداگاه ما همان را می پذیرد. مثل برند فالن رب و ماست.
*اولین درس رسانه هوشــیاری است. واگرنه به خودمان می آئیم 
می بینیم بدیهیات را نمی دانیم. دقت دارید انشــاهلل که اصال سراغ 

عملیات رسانه دشمن نرفتم. فعال مقصد کالم، خودمانیم.
*هوشیار خبر بخوانید.
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جاشوا کلمن
ترجمۀ: محمدحسن شریفیان / فصلنامه ترجمان

aeon :مرجع
جاشــوا کلمن، ایان - اتفاقات وحشتناکی ممکن است بیفتد. مثاًل 
بیمــاری العالجی بگیرید. تصادف کنید و دیگــر نتوانید کارهایی را 
که باعث می شــد زندگی برایتان جذاب و پرمعنا باشــد انجام دهید. 
همسرتان به این نتیجه برسد که کس دیگری را می خواهد. حتی اگر 
خوش شانس باشید و اتفاقات عظیمی که زندگی را دگرگون می کند 
برایتان رخ ندهد، باز هم با ناامیدی ها، رنجش ها و تحقیرهایی مواجه 
خواهید شد که شــما را ملزم می کند بفهمید وجودداشتن به دالیل 

مختلفی دردناک است.
گریزناپذیری رنج با همۀ جنبه های گذشــتۀ مشــترک ما آمیخته 
شــده است و ذهن فیلســوفانی همچون ارسطو، ســقراط، رواقیون، 
اپیکوریان و کلبیون را به خود مشغول کرده است. از زمانی که انسان 
بــه ارواح و خدایان باور پیدا کرد، رهبران مذهبی همواره معنای رنج 
را بــه مؤمنان تعلیم داده اند. در نوشــته های عالِم بودایی قرن هفتم، 
دارماکرتی، و دانشمند مسلمان قرن یازدهم، ابن هیثم، این باور دیده 
می شــود که تفسیر ما از وقایع است که دردکشیدن یا نکشیدنمان را 
تعیین می کند. جهان شــمول بودن رنــج را، به طور مثال، می توان در 
مجسمۀ نیمه تمام روندانینی پیتا )۱۵۵2-64(، اثر میکل  آنژ، و شاُکن 
در دی مینــور )حدوداً دهۀ ۱۷۱0-20(، اثر یوهان سباســتین باخ، 

مشاهده کرد.

با وجــود همۀ این حکمت هــا و دیدگاه های مختلــف، هنوز هم 
نمی دانم در مواجهه با درد دوســتان و مراجعانم چه بگویم. زنی که 
در مرحلۀ چهارم ســرطان تخمدان است نمی تواند بدن جدیدی پیدا 
کند. دوســتم که هنگام اســکی تصادف کرد و آسیب شدید نخاعی 
دیــد نمی تواند ســتون فقرات جدیدی پیدا کند. بــرای والدینی که 
فرزندان بزرگ سالشــان دیگر آن ها را در زندگی شــان نمی خواهند، 
هیچ راه حل سرراســتی وجود ندارد. این را می دانم، چون از این 40 
سالی که روان شناس بوده ام، ۱۵ سال اخیر را، به طور تخصصی، روی 
این موضوع کار کرده ام. زیاد پیش می آید که این والدین می پرســند 
»موقعی که دارم در تخت بیمارستان می میرم، فرزندان و نوه هایم در 
کنارم نیســتند تا مرا تسکین دهند؟ چه کسی مرا دفن خواهد کرد؟ 

آیا وقتی ُمردم، دل فرزندانم برایم تنگ می شود؟.«
من هیچ آموزشی برای پاسخ دادن به این سؤاالت ندیده ام. پس از 
انتشار اولین کتابم راجع به جدایی با نام والدین آسیب زن۱ )200۷(، 
ِســیلی از افراد به من ارجاع داده شــدند و شروع به پرسیدن چنین 
ســؤاالتی کردند؛ مطمئنم آن چند سال اول، پاسخ های نسنجیده و 
بی فایــده ای به آن ها داده ام، ولی پس از ۱۵ ســال کار با والدینی که 
فرزندانشــان از آن ها جدا شده اند و انجام تحقیقات در مرکز پیمایش 
دانشــگاه ویسکانسین، که نتایج آن در کتاب جدیدم با عنوان قوانین 
جدایی2 )202۱( چاپ شــده است، آرام آرام به چیز مهمی پی بردم: 
هرچه بیشــتر ســعی کنیم از حقایق دردناک فرار یا اجتناب کنیم، 

بیشتر به کام آن ها فرو می رویم.

از تحقیقات روان شناســی به نام مارشــا لینهان، کــه بنیان گذار 
رفتاردرمانی دیالکتیک اســت، راهنمایی های خوبی دریافت کرده ام. 
او نوشــته است »مسیر خروج از جهنم از رنج عبور می کند. اگر آن را 
نپذیرید، به قعر جهنم ســقوط خواهید کرد«. منظورش از این حرف 
چیســت؟ یعنی باید با »پذیرش کامل«۳ وضعیــت کنونی تان آغاز 
کنید. پذیرش کامل یعنی با احساســی که اآلن دارید نباید بجنگید. 
احساس غمگینی می کنید؟ پس غمگین باشید. آن را قضاوت نکنید، 
از خود نرانید، کوچک جلوه ندهید و ســعی نکنید مسیرش را کنترل 

کنید. به جای اینکه از احساستان رو برگردانید، به سمتش بروید.
من ایــن درس را به تجربه آموختم. بخشــی از علت عالقه ای که 
مــن به مطالعه دربارۀ جدایی دارم به زمانی برمی گردد که دخترم در 
بیست و چند سالگی ، به مدت چند سال، ارتباطش را با من قطع کرد. 
مدتی بود که از مادرش طالق گرفته بودم و بعد از آن مجدداً ازدواج 

کرده و بچه دار شده بودم.
این کارم باعث شده بود احساس رانده شدن به او دست بدهد و من 
زمانی به این موضوع پی بردم که او بزرگ شده بود. در آن سال های 
دردناک جدایی، هر روز تک تک اشــتباهاتی را که به عنوان یک پدر 
مرتکب شده بودم، برای خودم مرور می کردم. خاطرات خوبی که فکر 
می کردم مو الی درزشــان نمی رود با احســاس شک و انتقاد از خود 
آمیخته شــدند. می دانستم در بعضی لحظات پدر خوبی نبوده ام؛ این 
لحظات تبدیل شــدند به چرخۀ عذاب آور »اگر آن را نگفته بودم، اگر 
آن  کار را نکرده بودم، اگر آن را ننوشــته بودم«، اما زمانی رسید که 

به جای اینکه این مسیر را ادامه دهم، به خودم گفتم »شاید دخترت 
دیگر هیچ وقت با تو حرف نزند. هیچ وقت.

شــاید دفعۀ قبل که او را دیدی آخرین مالقاتتان بوده باشد. باید 
این را بپذیری«. لحن این صدا خشــن یا انتقادی نبود، بلکه شبیه به 
نصیحتی خردمندانه بود که از بخش سانسورشــدۀ وجودم برمی آمد 
و پذیــرش این حقیقت غمنــاک، به طرز عجیــب و تناقض آمیزی، 
تســکین بخش بود. این به من کمک کرد تــا از مبارزه با آنچه تغییر 
نمی کرد دســت بــردارم و با کارهایی که باعث شــده بود دخترم را 
از خودم ناامید کنم مواجه شــوم. این کار درنهایت منجر به آشــتی 

دل انگیز ما با هم شد.
پذیــرش کامل تأکید می کند که باید با شــرایط فعلی مان مواجه 
شــویم، با وجود همۀ تلخی هایش. جمالتــی همچون »این منصفانه 
نیست«، »این حق من نیســت« و »نباید این طوری باشد«، هرچند 
صحیح باشــند، تنها رنج ما را بیشــتر می کنند. به عنوان یک مثال 
ســاده، تصور کنید در ترافیــک گیر کرده اید و کنترلی بر شــرایط 
ندارید. شــاید دلتان بخواهد خودتان را شماتت کنید که چرا زودتر 
راه نیفتادید و چرا در چنین شهر شلوغی زندگی می کنید یا از کسی 
که ترافیک را راه انداخته متنفر شــوید، چون قبل از اینکه راه بیفتد، 
بنزین ماشــینش را چک نکرده اســت. در این شــرایط یا می توانیم 
به خاطر ناعادالنه بودن اوضاع عصبانی شــویم یا اینکه نفســی عمیق 

بکشیم و شرایط حاکم را، که ما هم کنترلی بر آن نداریم، بپذیریم.
فقط این احساس که زندگی، کم یا زیاد، شما را قربانی کرده است 

پذیرش کامل؛ 
جایی که غم ها دیگر

نیستند آزار دهنده 
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نیســت که منجر به رنج می شــود: گاهی تالش برای جایگزین کردن 
افــکار دردناک با افکار شــاد هم منتهی به رنج می شــود. مقالۀ دو 
روان شــناس به نام های متیو کیلینگزورث و دنیل گیلبرت با عنوان 
»ذهن پرسه زن ذهن ناراحت است«4 )20۱0( این را به خوبی نشان 
می دهد. کیلینگزورث و گیلبرت دیدند آن هایی که ســعی می کنند، 
با فکرکردن راجع به گذشــته یا آینــده، از فکرکردن راجع به زمان 
حال اجتناب کننــد ناراحت تر از دیگرانند. به عبارت دیگر، جنگیدن 
با احساســات، حتی به وسیلۀ افکار شــاد، ناراحت کننده تر از پذیرش 
وضع کنونی اســت. الئوتسه هم ســخنی مرتبط با این موضوع دارد: 
»افســردگی همان زندگی در گذشــته، اضطراب همــان زندگی در 

آینده، و خوشی همان زندگی در زمان حال است.«
البته زندگی در زمان حال لزوماً به معنی خوشــِی بیشــتر -یا هر 
اندازه خوشی- نیســت. اتفاقاً تمرکز بر حاِل حاضر می تواند احساس 
غمگینی، ترس، یا خشــمتان را شدیدتر کند. ولی مواجهه با حقایق 
دردناک، در زمان حال، به ما کمک می کند تا کنترل و آگاهی خودمان 
را دربارۀ مدت و شدت تجربۀ دردناکمان باال ببریم. می توانیم معنای 
وقایع دردناک را بازتفســیر کنیم و برای کاهــش درد و تأثیر آن بر 
ســایر جنبه های زندگی مان اقدام کنیم. پنجه به پنجه شدن با افکار و 
احساسات به ما امکان می دهد قدر جنبه های مثبتی از زندگی مان را 
بدانیم که ربطی به وقایعی که ذهنمان را مشغول کرده است ندارند، 

یعنی افرادی که دوستشان داریم و دوستمان دارند.
یک مثال از اینکه به احساســاتتان نزدیک شوید را می توان در کار 
روان شــناس و محقق علوم اعصابی به نام لیسا فلدمن بَِرت دید. او به 
مردم توصیه می کند تا »دانه دانۀ« هیجاناتشان را دریابند. اگر چیزی 
باعث غمگین شدنتان می شود، اکتشاف و توصیفتان را عمیق تر کنید. 
از خودتان بپرسید آیا این فقط غمگینی است یا اینکه در واقع یأس، 

ســوگ، رنج، عذاب، طردشــدن، ناامنی، اندوه یا شکست است؟ آیا 
فقط خشــم اســت؟ یا رنجش، غیظ، ناراحتی، حسادت، دلخوری یا 

تلخ کامی است؟
چرا باید دقیق تر شوید؟ بَِرت، که نویسندۀ کتاب هیجانات چگونه 
ســاخته می شوند۵ )20۱۷( است، مشاهده کرده است که دانه دانگی 
هیجانی مرتبط است با نیاِز کمتر به دارو، تعداد روزهای بستری شدِن 
کمتر هنگام بیماری و افزایش انعطاف پذیری در تنظیم هیجانی. برت 
پیشــنهاد نمی کند که در هیجاناتمان ساکن شویم، بلکه می گوید به 
اکتشــاف در شــکل و حد و مرز آن ها بپردازیم تا وضوحشان را برای 

خودمان باال ببریم.
برت اشــاره می کند که فرهنگ تا حد زیــادی تعیین می کند که 
به چه چیزی توجه کنیم و مؤثر اســت در اینکه هیجاناتمان چگونه 
ســاخته شوند. او با محققانی مثل پل اکمِن روان شناس مخالف است 
کــه معتقدند هر هیجان مشــخصۀ عصبی خاص خــود را دارد و در 
فرهنگ های مختلف می توان آن ها را به طور مشــابهی شناسایی کرد. 
برت می گوید بعضی فرهنگ ها مفهوم یکپارچه ای شبیه به تجربه ای 
که غربی ها »هیجان« می نامند ندارند. مثاًل ایفالوک های میکرونزی، 
اهالی بالــی، فوالنی های غــرب آفریقــا، ایلونگوت هــای فیلیپین، 
کالولی های پاپوا گینۀ نــو، مینانگ کابائو های اندونزی، پینتوپی های 
غرب استرالیا و ساموآیی ها فرهنگ هایی هستند که در آن ها هیجان 
چیزی نیست که درون یک فرد اتفاق بیفتد، بلکه رویدادی بین فردی 

است که حداقل به دو نفر نیاز دارد.
قــدرت پذیرش کامل را می تــوان در مواجهه درمانی، که نوعی از 
درمان شــناختی رفتاری )CBT( است، هم مشــاهده کرد. در این 
روش، مراجعان راهنمایی می شــوند تا به تدریج شــدِت رویدادها یا 
پیامدهایی را که از آن ها می ترســند یا اجتناب می کنند، زیاد کنند. 
ایــن نوع از درمان را را می توان به دو صورت انجام داد، تجســمی و 
تحقیقی. شیوۀ تجســمی مثل وضعیت سربازی که مبتال به اختالل 
استرس پس از سانحه )PTSD( است و، با راهنمایی درمانگر، رویداد 
تروماتیکی را که در جنگ تجربه کرده اســت تسکین می دهد. شیوۀ 
تحقیقی هم مثل فردی که از سخنرانی در جمع می ترسد و با شرکت 

در برنامۀ توست مسترز، در طول زمان، یاد می گیرد که به روی صحنه 
برود و برای حضار سخنرانی کند.

مواجهه درمانــی، مثل پذیرش کامل، بر این پیش فرض بنا شــده 
اســت که آنچه در تاریکی رها می شود، در آنجا رشد می کند؛ آرامش 
زمانی حاصل می شــود که به جای اینکه رویمان را از آنچه می ترسیم 
برگردانیــم، عمیق تر بــه دل آن برویم. مثاًل بار اولــی که یک فیلم 
ترســناک را می بینید می ترسید، البته اگر فیلم ترسناک خوبی باشد. 
ولــی وقتی برای بــار پنجم یا دهم این فیلــم را می بینید چطور؟ از 
جایی بــه بعد ذهنتان می فهمد که چون تا حاال اتفاق وحشــتناکی 
برایتان نیفتاده است، می توانید بروید ایمیلتان را چک کنید یا چیزی 
برای خوردن پیدا کنید. هرچه خود را بیشتر با آنچه از آن می ترسیم 
مواجــه کنیم )و آن را به صــورت کامل بپذیریم(، راحت تر از آن رها 
می شــویم. هرچه از آنچه می ترســیم بیشــتر اجتناب کنیم، کمتر 

می توانیم از شرش خالص شویم.
تکنیــک دیگری که در مواجهه درمانی از آن اســتفاده می شــود 
»غرقه سازی« است که خود از تکنیک »پیکان رو به پایین« استفاده 
می کند. در این تکنیک، شــما چیزی را در نظر می گیرید که بیش از 
همه از آن می ترســید. سپس پایین تر، پایین تر و پایین تر می روید تا 
جایی که به بدترین حالت ممکن از آن می رسید. مثاًل جنیفر فهمیده 
بود که شــوهرش به او خیانت می کند. وقتی این را با شــوهرش در 
میان گذاشــت، او به این کار اقرار کرد و گفت عاشــق کس دیگری 
اســت و قصد دارد از جنیفر طالق بگیرد. جنیفــر بهم ریخته بود و 
درد زیادی را تجربه می کرد، ولی مشــکل بزرگ تری داشت: ذهنش 
مدام به او می گفت که این تقصیر او اســت و هیچگاه دیگر نمی تواند 

عاشق شود.
شاید از آن هم مهم تر این بود که دردی که می کشید غیرقابل تحمل 
بود. من، با اســتفاده از مدل فیلم ترســناک، از او خواســتم بدترین 
پیش بینی اش از آینــده و باورهایش دربارۀ بی ارزش بودن خود را، با 
ترســناک ترین جزئیات، در قالب یک پاراگــراف به قلم درآورد. او را 
راهنمایــی کردم که هرروز این کار را بکند و به مدت ۵ تا ۱۵ دقیقه 
آنچه را که نوشــته بارها و بارها بخواند تا اینکه اضطراب و هیجاناتش 

در آن روز فروکش کند. از او خواســتم حواســش را از خودش پرت 
نکند، چون می دانســتم تا وقتی فیلم ترسناک را بارها و بارها ندیده 
باشد، ذهنش نمی تواند از آن خسته شود. با گذشت زمان، اضطرابش 
کمتر شد و نظراتش توانست با باورهای بیمارگون و خودکارش مقابله 
کند. این روش هم مثل اکثر مداخالت روان شــناختی نیاز به تمرین 
و مداومت روزمره داشــت، ولی او توانست با وقت گذاشتن و تالش، 
به جای اینکه از رنج خودش فرار کند، به ســمت آن برود و هم مدت 

و هم شدت آن را کاهش دهد.
شاید تکنیک غرقه ســازی و مواجهه شبیه به کاری باشد که االن 
دارید انجــام می دهید، یعنی تکرار و بازپخــش بی پایان رویدادهای 
منفــی زندگی تان بــدون هیچ گونــه پیامد مثبت. ولــی هدِف این 
تکنیک ها این نیســت که ذهنتان را مشــغول نگرانی ها و هیجانات 
دشــوارتان کنید، بلکه هدف این اســت که، با آموزشــی که از یک 
درمانگــر CBT می گیرید، هرروز زمان کوتاهــی را کنار بگذارید و 
به تدریج میزان بیشتری از بدترین باورهایتان را تحمل کنید تا اینکه 

این هیجانات دیگر نتوانند بر شما غلبه کنند.
مراقبۀ ذهن آگاهی روش رایجی برای تمرین پذیرش کامل اســت، 
چراکه هدف این مراقبه این اســت که تمامی افکار و احساساتی که 
به ذهن می آیند رصد شــوند و، پس از آن، مراقبه گر به تنفس، مانترا 
یــا هر چیز دیگری کــه او را به زمان حال پیونــد می دهد برگردد. 
فرق بین مراقبه و تکنیک مواجهه در این اســت که مواجهه عامدانه 
شــما را تشویق می کند تا بدترین سناریوی ممکن را به ذهن بیاورید 
درحالی که در مراقبه صرفاً باید هرچه پدیدار می شــود، اعم از مثبت 
و منفی، را مشــاهده کنید، بپذیرید و ســپس گذرکردن آن را تماشا 
کنید. باوجوداین، تفاوت بین مواجهه و مراقبه ظریف است. مراقبه ای 
به نام ماراناســاتی )مرگ آگاهی( افراد را تشویق می کند که مکرراً به 

بعضی فرهنگ ها مفهوم 
یکپارچه ای شبیه به 
تجربه ای که غربی ها 

»هیجان« می نامند ندارند. 
مثالً ایفالوک های میکرونزی، 

اهالی بالی، فوالنی های 
غرب آفریقا

 ایلونگوت های فیلیپین، 
کالولی های پاپوا گینۀ نو، 

مینانگ کابائو های اندونزی، 
پینتوپی های غرب استرالیا 
و ساموآیی ها فرهنگ هایی 

هستند که در آن ها هیجان 
چیزی نیست که درون 

یک فرد اتفاق بیفتد، بلکه 
رویدادی بین فردی است که 

حداقل به دو نفر
 نیاز دارد

مراقبۀ ذهن آگاهی روش 
رایجی برای تمرین پذیرش 
کامل است، چراکه هدف این 
مراقبه این است که تمامی 
افکار و احساساتی که به ذهن 
می آیند رصد شوند و، پس 
از آن، مراقبه گر به تنفس، 
مانترا یا هر چیز دیگری که او 
را به زمان حال پیوند می دهد 
برگردد. فرق بین مراقبه و 
تکنیک مواجهه در این است که 
مواجهه عامدانه شما را تشویق 
می کند تا بدترین سناریوی 
ممکن را به ذهن بیاورید 
درحالی که در مراقبه صرفاً باید 
هرچه پدیدار می شود، اعم 
از مثبت و منفی، را مشاهده 
کنید، بپذیرید و سپس 
گذرکردن آن را تماشا کنید. 
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فانی بودن خود بیندیشــند. همان طور که در این جملۀ منســوب به 
بودا آمده اســت: »از میان همۀ مراقبه های بهوشیاری، آن که راجع 
به مرگ اســت برتــری دارد«. مواجهۀ با مرگ می تواند باعث شــود 
پذیراتر شویم و بابت زنده بودن خود قدردان تر شویم. مواجهه با مرگ 
می تواند به ما یادآوری کند که زندگی، علی رغم درد و سختی هایش، 
از مرگ بهتر است. اگر می خواهید مواجهه با مرِگ اجتناب ناپذیر خود 
را تمرین کنید، نرم افزاری به نام وی کروک برای این کار ساخته شده 

است )بله واقعاً(.
متخصص اطفال و روان تحلیلگر، دونالد وینیکات، معتقد بود نوزادان 
و نوپایان با بازی کردن مستقل در حضور مادر، نگرش ها و گرایش های او 
را درونــی می کنند )تا حدود دو دهۀ قبل که به اهمیت پدر پی بردیم، 
تقریباً همۀ تحقیقات روان شناسی راجع به مادر بود(. در سناریوی بازی، 
»محیــط نگهدارندۀ« عالقۀ والد و در دســترس بودن او به نوزاد امکان 
می دهد با اعتمادبه نفس و احساس امنیت بیشتری محیط را کاوش کند. 
نظریه پردازان بعدِی دلبستگی، همچون مری آینزورث، مشاهده کردند 
نوزادانی که دلبســتگی ایمن داشــتند در کاوش هایشان ماجراجوتر از 

آن هایی بودند که دلبستگی شان کمتر ایمن بود.
وینیکات روان درمانی را نوعی بازی می دانست که در آن مراجعان، با 
حمایت درمانگر، انواع مختلف افکار و احساساتشــان را کاوش می کنند. 
مثاًل بیشــتِر کاری که من به عنــوان یک روان شــناس انجام می دهم 
گوش کردن اســت. هرجا که بتوانم راهنمایی و توصیه هم می کنم، ولی 
نه  تنها درد مراجعم را می شــنوم، بلکه این کار را با میل انجام می دهم، 
بدون اینکه حرفش را قطع کنم، راهنمایی اش کنم یا او را، با توضیحات 
جایگزین، به چالش بکشم. به جای اینکه به او اطمینان بدهم که اوضاع 

زیاد خراب نیست یا بهتر می شــود یا بهتر است تغییر کنی، می پذیرم 
دردی که می کشــد قابل درک است؛ شاید وضعش بهتر نشود –چه بسا 
بدتر هم بشود -و اینکه شاید واقعیت دردناک کنونی یک چیزی است که 
باید به آن عادت کند. سال ها طول کشید تا بفهمم چقدر به لحاظ درمانی 
باارزش اســت که دهانم را ببندم و بگــذارم مراجعانم راجع به جزئیات 
مسائل صحبت کنند، بدون اینکه سعی کنم همه چیز را بهتر کنم. من 
در فرایند گوش کردن و اهمیت دادن، پذیرش کاملم را به شرایط دردناک 

آنان تعمیم می دهم.
البته بیشــتر آدم هــا از  روان درمانگرشــان توصیــه و راهنمایی 
می خواهند و من هم باخوشــحالی این کار را برایشــان می کنم. ولی 
ابتدا باید متوجه شــوند که من تحمل شنیدن این را دارم که افکار و 
احساسات دردناکشان چقدر آن ها را تحت فشار قرار می دهد، چقدر 
کارهایشان بد بوده است و چقدر خود را بابت پیامدهای زندگی شان 
سرزنش می کنند. بعد از این کار، بهتر می توانم آن ها را به این سمت 
ببرم که نسبت به خودشــان مهربان باشند، خصوصاً در مواردی که 
غرق در انتقاد از خود هستند. ما نقص هایی داریم، مثاًل به نحوی رفتار 
می کنیم که اعمالمان به عزیزانمان آسیب می زند یا آدمی نیستیم که 
امیدوار بودیم باشیم . پذیرش کامل این نقص ها فقط در دید پذیرش 
کامل آن هایی که بیشــترین آســیب را به آن ها می زنیم بهترین کار 
نیست، بلکه بهترین کار برای تغییر رابطه مان با احساس شدید گناه، 

غم و پشیمانی خودمان است.
اما چرا احســاس اضطراب تا این حد شایع است؟ به این خاطر که 
مغز به منظور خوشــحال نگه داشتن ما تکامل نیافته است، بلکه هدف 
از تکامل آن زنده نگه داشتن ما بوده است. ذهن ما خطرهای احتمالی 

را برجســته می کند، چون آن هایی که نتوانستند خطرهای واقعی را 
شناســایی کنند آنقدر زنده نماندند که ژن هایشــان را منتقل کنند. 
مثــاًل اگر نیاکان یهودی من ]حوالی جنــگ جهانی دوم[ می گفتند: 
»دیکتاتور میکتاتور دیگر چیســت؟ شــما بیش ازحد نگرانید!« و در 
اروپای شرقی می ماندند، به اندازه ای زنده نمی ماندند تا ژن نگرانی شان 
را به من و فرزندانم منتقل کنند. به عبارت دیگر، مجموعۀ خصوصیات 
روانی آزارنده، فاجعه ســاز، بیش ازحد تعمیم دهنده و انتقادگر از خود 
که موجب این همه رنج می شــوند، ارزش سازگارانه دارند، ولی نباید 
نقش اصلی را در هدایت ما داشــته باشند. پذیرش کامل یعنی اینکه 
به آن هــا بگوییم »حواس من کاماًل به شــما هســت. ممنون بابت 
نگرانی تــان از اینکه همه چیز به اندازه ای که شــما توصیف می کنید 
افتضاح اســت و شاید در آینده هم همینقدر بد باشد. آنچه می گویید 
را جدی می گیــرم، ولی اآلن می خواهم ببینم چــه چیز دیگری در 
هشیاری ام هست«. بســیاری از احساسات دردناک بدون مداخلۀ ما 
می گذرند، ولی آن هایی که بیشــترین رنج را ایجاد می کنند نیازمند 
توجه بیشتری از جانب ما هستند. اگر افکار و احساسات رنج آورمان را 
نه بررســی و برچسب زنی کنیم نه بپذیریم، بخشی از ما که واقعاً فکر 

می کند در خطر هستیم پرسروصداتر و سمج تر می شود.
از ســوی دیگر، اگر روان شناسی فقط یک چیز به من آموخته باشد، 
این است که اقدامی که برای یک نفر مفید است شاید برای کسی دیگر 
بی فایده باشد. تمرین پذیرش کامل یا هر روش دیگری که در این متن 
از آن صحبت کردم شــاید قدرت این را نداشــته باشــند که جیغ های 
گوش خــراش و آواهای ســهمگینی را که تهدید کنندۀ شــادکامی تان 
هســتند، ساکت کنند. در این صورت، شــاید اعمال و فعالیت هایی که 

شــما را از نشخوار ذهنی دور می کند بتواند کمک کننده باشد، از جمله 
ورزش سنگین، موسیقی بلند، دوستان حمایتگر، طبیعت گردی، کمک 

به دیگران و پرورش شفقت نسبت به خود.
فرهنگ هــا نیز در تعیین اینکه چقدر باید بکوشــیم تا از قید و بند 
باورهای دردناکمان بگریزیم نقش دارند. شــواهد فزاینده حاکی از این 
اســت که در کشــورهایی همچون ایاالت متحده، چین، و هند که در 
آن ها نرخ نابرابری اجتماعی باالست میزان افسردگی و اضطراب بیشتر 
از کشورهایی همچون آلمان، ژاپن و کشورهای اسکاندیناوی است که در 
آن ها نابرابری اجتماعی کم اســت. تحقیقات اخیری که روان شناسی به 
نام آیریس ماوس و همکارانش انجام داده اند نشــان داده است که هرچه 
بیشتر خوشــبختی را به عنوان هدفی فردی دنبال کنیم، مثل آنچه در 
ایاالت متحده رایج است، بیشتر احتمال دارد ناشاد، تنها و افسرده شویم. 
برعکس، در کشورهایی که خوشبختی نوعی مشغولیت اجتماعی تعریف 

می شود، و نه هدفی فردی، خوشبختی بیشتری وجود دارد.
علتش این اســت که سرنوشــت ما وابســته به دیگران اســت و 
نمی توانیم آن ها را از هم جدا کنیم. آمریکایی ها، با وجود ثروت زیاد، 
در روابطشان فقیر هستند. به عبارت دیگر، ما آمریکایی ها منزوی تر، 
قبیله ای تر و تنهاتر هســتیم. تمرین پذیــرش کامل راهی مهم برای 
مواجهه با حقایقی اســت که دوســت داریم از آن ها اجتناب کنیم. 
خانواده و دوستان حمایتگر می توانند کاری کنند که این پذیرفتن به 
میزان کمتری ترســناک، تنهایی آور و دردناک باشد. ویرجینیا وولف 
در کتاب خانم داالوی )۱۹2۵( نوشــته است »زندگی، حتی به مدت 
یک روز، بســیار بسیار خطرناک اســت«.ولی اگر قرار باشد مسیر را 

به تنهایی برویم، بسیار خطرناک تر است.
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سندروم انزوای  اجتماعی در روزگار کرونایی

انســان ها در ارتباط با یکدیگر تعریف می شوند و بخشی از هویت 
ما در ارتباطات مان است. در انزوای مطلق نمی شود انسان موفقی شد. 
تنهایی نگران کننده می شود اگر احساس حضور انسان ها در پس زمینه 
زندگی مان نباشد و تا حدی طوالنی شود که حلقه ای بسته از افکار و 

احساسات پدید آید. 
این روزها بیشتر ما به طور فزاینده ای احساس تنهایی می کنیم؛ چه 
چیزهایی این احساس تنهایی را تشدید می کند و چه چیزهایی آن را 

بهبود می بخشد؟
تنهایی بخشی از وضعیت زندگی بشر است که ممکن است روزگاری 
به دالیل مختلف با آن درگیر شویم. عالمت های هشدار غریزی مثل 
گرســنگی یا تشنگی، ما را به دنبال یکی از منابع اصلی رفع این نیاز 
یعنی ارتباط با دوستان، آشنایان، فامیل و ... می کشاند. میلیون ها سال 
تکامل ما را به نحوی شکل داده تا درست همان طور که به آب و غذا 
نیازمندیم به پیوندهای اجتماعی هم نیاز داشته باشیم. از سوی دیگر 
شرایط فعلی ایجاد شده در جهان تحت تاثیر همه گیری بیماری کرونا، 
باعث فاصله گذاری اجتماعی و خودقرنطینگی شــده است. در نتیجه، 

این روزها ما به طور فزاینده ای احســاس تنهایی می کنیم. اما چه چیزهایی این 
احساس تنهایی را تشدید می کند و چه چیزهایی آن را بهبود می بخشد؟

انزوای تحمیلی و پیش بینی نشده در جهان
جهان ما به  رغم این که روکشــی از ارتباطات گسترده را نمایان می کند، دارد 
به عمق تنهایی می رسد و این تنهایی نه از نوع انتخابی بلکه به اقتضای شرایط 
به شکل تحمیلی است. نگاه نسل های پیشین به تنهایی بسیار متفاوت نسبت 
به امروز بوده است. انتظار گذشتگان مبتنی بر کیفیت ارتباطات بوده و توقع شان 
از تعداد دوســتانی که باید داشته باشند ، متعادل تر از انسان جهان کرونایی قرن 
21 بوده است. پاندمی کرونا انسان ها را به سمت انزوایی پیش بینی نشده سوق 
داد و از طرفی هم ما برای شکستن دیواره تنهایی مان تبدیل شدیم به معتادان 
فضای مجازی و زندگی مان بیش از پیش به اســباب دیجیتال و وسایل ارتباط 
جمعی گره خورد. امروزه فناوری، اتصال اینترنتی را به موضوعی استحقاقی بدل 
کرده است یعنی اشتیاقی که هیچ حد و حصری ندارد. چقدر اتصال بس است؟ 

پاسخ تلویحی این اســت که هر قدر هم اتصال به شبکه های اجتماعی داشته 
باشیم، کفایت نمی کند. افراط استفاده از دستگاه های ارتباط جمعی تیشه به ریشه 
آن ظرفیت انسان زده که می توانست تجربه مثبتی از تنها ماندن و خلوت داشته 

باشد و به ذهن اش اجازه سرگردانی بدهد.

عارضه بیش ارتباطی و احساس عمیق تنهایی
انتقال روابط از جهان حقیقی به جهان مجازی بنابر شرایط محیط ما را با بانک 
عظیمی از اطالعات، اشخاص و چهره های جدید روبه رو کرد که ذهن را بی نیاز از 
مطالعه و تشویق به برون سپاری اطالعات کرده است. حال آن که سرعت دنیای 
مجازی ما را در وضعیت نگاه سطحی به اتفاقات و خبرها نگه می دارد و باعث از 
بین رفتن عمق ارتباطات می شود. زندگی و ارتباطات حقیقی سختی دارد و ما را 
در موقعیتی قرار می دهد که در آن احتمال طردشدگی هست. اما قرار گرفتن در 
آن موقعیت و درگیر بودن با روابط اجتماعی معنادار بخش مهمی از رشد و درد 
و رنجی که در فقدان این روابط احساس می کنیم، از ویژگی های سرنوشت ساز 

انسانی برای رسیدن به اهداف و موفقیت است. مجازی شدن ارتباطات بستری 
را فراهم کرده که انسان ها از حقایق جهان اجتماعی بگریزند و حلقه ای با روابط 

سطحی و بی ریشه ایجاد کنند.
آسیب های فیزیولوژیک تنهایی

مغز عضوی برای خلق، نظارت، تغذیه و حفظ ارتباطات است. تفاوت بزرگی 
میان انزوای عینی و انزوای ادراک شــده است. این که ما در فاصله فیزیکی از 
دیگران باشیم، نوعی از تنهایی عینی و این که ارتباط عاطفی و روحی مان را قطع 
یا کم رنگ کنیم، نمونه ای از تنهایی ادراک شــده است که از آن به یک »درد 
اجتماعی« یاد می کنند. این درد ادراک شده قادر است بر عملکرد متابولیسم بدن 
و حتی بر ســطوح ژنتیکی تاثیر بگذارد. احساس مزمن تنهایی قادر است عامل 
ســیلی از رویدادهای فیزیولوژیک باشد که در نهایت فرایند پیر شدن را تسریع 
کند. تحقیقات متعدد نشان می دهد که استفاده طوالنی مدت از اینترنت تغییرات 
حاد و پایداری در نواحی خاصی از ذهن ایجاد می کند که می تواند منعکس کننده 
تغییرات دراز مدت در مغز باشد و بر بازه توجه، حافظه و تعامل های اجتماعی اثر 

بگذارد. بنابراین اســتفاده به اندازه و مفید از آن وکنترل شرایط به نفع 
خودمان ضروری است.

  چاره چیست؟
انســان ها در ارتباط با یکدیگر تعریف می شوند و بخشی از هویت 
ما در ارتباطات مان است. در انزوای مطلق نمی شود انسان موفقی شد. 
تنهایی نگران کننده می شود اگر احساس حضور انسان ها در پس زمینه 
زندگی مان نباشــد و تا حدی طوالنی شود که حلقه ای بسته از افکار 
و احساســات پدید آید. حال که صفحه های نمایشگر جایگزین منظر 
حقیقی جهان شده اســت و زمانی این منظر مجالی برای سرگرمی، 
رفع مالل، خوش و بش و... بوده اســت، ما نبایــد خودمان را غرق در 
حاشیه هایی کنیم که مارا از اصل دور نگه می دارد. این روزها می شود 
گفت تنها شــکل ارتباطات است که تغییر کرده و نباید ماهیت آن ها 
تغییر کند. این که بخش قابل توجهــی از زندگی ما به دنیای مجازی 
منتقل شده نباید باعث شود آن قدر گستردگی سطحی و پوشالی در آن 

ایجاد کنیم که از چارچوب اصلی غافل شویم.
درک یکدیگر مهم است| ما همچنان نیاز داریم یکدیگر را ببینیم اما نه 
به صورت سطحی! دیدن شکل عمیقی از تجربه ارتباطی است یعنی دیدن آدم ها با 
تمام ویژگی ها، خصایل، رنج ها، کاستی ها، ارزش ها و ... . یعنی باید به آن چه انسانیت 
را شکل داده، بنگریم و تا حد امکان به قلب انسان ها که مرکزیت وجود است راه پیدا 
کنیم. شکل مجازی ارتباطات نباید موجب شود که معنای روابط مان را از دست بدهیم 
و فقط یکدیگر را سطحی ببینیم. باید یکدیگر را ببینیم، درک کنیم و به شفقتی گرم 
برســیم حتی از بستر فضای مجازی.دوستی مسئله ای کیفی است| فناوری عامل 
ایجاد توهم بیش ارتباطی اســت و این ذهنیت را در ما ایجاد می کند که باید با 
تعداد زیادی از انسان ها در اتصال باشیم. تعداد دوستان بیشتر رفع کننده تنهایی 
نخواهد بود. کیفیت دوستی هاست که تعیین کننده است.دوستی مان با کتاب و 
گیاهان را جدی بگیریم| عالوه بر انســان ها در این شرایط کرونایی، می توانیم 
دوستی مان با کتاب ها، موسیقی، گیاهان، فعالیت های سالم و مورد عالقه را به 
شکل جدی تری پیگیری و منابع آرامش را در آن ها جست و جو کنیم تا از سندروم 

انزوای اجتماعی در روزگار کرونایی رهایی یابیم.
منبعtheguardian.com   -   ترجمه: روزنامه خراسان

انسان ها در ارتباط با یکدیگر
 تعریف می شوند و بخشی از هویت ما 

در ارتباطات مان است. در انزوای مطلق 
نمی شود انسان موفقی شد. تنهایی 

نگران کننده می شود اگر احساس حضور 
انسان ها در پس زمینه زندگی مان نباشد 

و تا حدی طوالنی شود که 
حلقه ای بسته از افکار و احساسات 

پدید آید

جهان ما به  رغم این که روکشی از 
ارتباطات گسترده را نمایان می کند، دارد 
به عمق تنهایی می رسد و این تنهایی نه 
از نوع انتخابی بلکه به اقتضای شرایط 

به شکل تحمیلی است. انتظار گذشتگان 
مبتنی بر کیفیت ارتباطات بوده و 

توقع شان از تعداد دوستانی که باید 
داشته باشند ، متعادل تر از انسان جهان 

کرونایی قرن 21 بوده است
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گروه تعاملی الف -  دکتر جواد طلسچی یکتا؛ مددکار اجتماعی و مدیر 
مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ امروزه رسانه های اجتماعی منبع 
مهمی برای دریافت اطالعات محسوب می شوند خصوصا زمانی که افراد 
در موضع تردید و و عدم رضایت از منابع اطالعاتی موجود قرار دارند. با 
گذشت زمان، رسانه های اجتماعی و کانال های مختلف شبکه های مجازی 
دلیلی برای فعالیت افراد در فضای مجازی شناخته شد و این فعالیت، هم 
افزایش حمایت اجتماعی و هم کاهش ناراحتی افراد را ایجاد نموده است 

که در دوران بحران و میزان تاب آوری افراد، مهم تلقی می شود.
در اینجا به طور مختصر به اثرات مثبت و منفی استفاده از رسانه های 

اجتماعی بر روی تاب آوری می پردازیم.
اثرات مثبت:

اثرات مثبت استفاده گسترده از رسانه های اجتماعی بر روی سالمت 
افراد بیان شده است. در ابتدا باید بگوییم که رسانه های اجتماعی، احتمال 
انزوای اجتماعی را کاهش داده همانطور که افزایش در ارتباط، حس تعلق 
را افزایش می دهد و حس تنهایی افراد را کم می کند. دوم، رســانه های 
اجتماعی میزان ناراحتی افراد را نیز کم کرده اســت چون باعث افزایش 
پتانســیل ارتباط کالمی گردیده است خصوصا که این ارتباِط رو در رو 
در پاندمی کرونا محدود شده اســت. سوم، رسانه های اجتماعی میزان 
حمایت اجتماعی از طرف گروه ها، اعضای خانواده، حلقه دوستان وجامعه 
را افزایش داده اســت زیرا در زمانی زندگی می کنیم که با دنیای بیرون 

محمد زارع شیرین کندی )مترجم و پژوهشگر حوزه فلسفه( در یادداشت 
خود می نویسد: محمدحسین شهریار در فکر انتقام از تاریخ و جامعه و سیاست 
نبود و نمی خواست شعر و شاعری را بهانه ای برای گشودن عقده های پیدا و 

پنهان قرار دهد.
در معروفیت بیش از اندازه و مقبولیت نسبی شهریار و شعر او، شاید، پاره ای 
از گرایش ها و مناسبات عاطفی و انگیزه های اعتقادی مدخلیت داشته باشد 
اما به جرئت می توان گفت که وجه امتیاز شــهریار از بسیاری از معاصرانش 
عبارت است از اتحاد شعر او با شخصیت اش. شعر و شخصیت شهریار حقیقتا و 
دقیقا عجین اند. شعر او، گذشته از قوت یا ضعف اش و بساطت یا غموض اش و 
ماندگاری یا گذرایی اش، کامال گویای وضع و حال زندگی اش است. مهمترین 
حادثه زندگی او، یعنی عشق اش، پاکی و پارسایی اش در مسیر دشوار این عشق 
و راستی و درستی اش در مراحل بعدی این سلوک، او را به شخصیتی پخته و 

سوخته و گداخته و در یک کلمه پاکباخته بدل کرد.
شهریار در مقام یک آذربایجانی، شاید، صادق ترین و صمیمی ترین شاعر 
معاصر در بیان حقایق روحی و روانی، هم با خویش و هم با جامعه، باشــد. 
پرواضح اســت که شهریار به دقت مواظب زبان و واژه ها و تعابیر و عبارات و 
مثل ها و غیره بوده و عشــق را به اموری منحط تخفیف و تنزل نداده است. 
برخالف بعضی شاعران معاصر، او در فکر انتقام از تاریخ و جامعه و سیاست 
نبود و نمی خواست شعر و شاعری را بهانه ای برای گشودن عقده های پیدا و 

پنهان قرار دهد.
شهریار ناخواسته و به ناگزیر به دام عشق افتاد و همین عشق جبری به 
شکست انجامید و از آن پس همین عشق شکست خورده روح و روان اش را 
روز به روز تجلی و تعالی بخشید. او هر شعری سرود، به اقتضای طبع چون آب 
و احساس چون باران و عاطفه چون آتش و حافظه ادبی چون دریایش بوده 
اســت. شهریار، برخالف بسیاری از همروزگارانش، بدون آتش عشق در دل، 
هرگز از اشتیاق و عشق نمی سوزد و نمی گدازد؛ بدون درد هجران در وجود، از 
فراق نمی نالد؛ بدون شوق وصل و دیدار، از غم دوری و دیدار نمی سراید. شعر 
او از روی و ریا و تظاهر و دروغ و فریب مبراســت. به تعبیر مولوی، »عاشقی 
پیداست از زاری دل/ نیست بیماری چو بیماری دل«. اگر شهریار از نامالیمات 
و بداقبالی ها و نامردمی ها می گوید، اگر از مرارت ها و مشقت ها می سراید، و اگر 
از جور و جفا و ظلم و بیداد ناله سر می دهد همگی منطبق با واقعیت اند زیرا با 
آشنایی اجمالی می توان فهمید که زندگی او یک تراژدی تمام است. در تاریخ 
هنر و فلسفه بوده اند مشاهیری که شخصیت انسانی چندان سالم و نیکو و 
موجه و مقبولی نداشته اند اما آثاری درخور و ممتاز و ستودنی از خود به جای 
گذاشته اند و به عکس. اما در شهریار، شخصیت و شعر کامال متحدند و در آیینه 

یکی به روشنی می توان دیگری را دید.
به گمان من که پاره ای از اشعار فارسی و ترکی شهریار را خوانده ام پرسش 
اساسی آن است که اگر شهریار معاصر ما نمی بود و اگر ما گریه های همیشگی 
او را ندیده و نشنیده بودیم، آیا بازمی توانستیم آن گریه ها و ناله ها را در کالم او 
حس کنیم؟ اگر شهریار همروزگار ما نمی بود آیا باز می توانستیم سوز نهان او 
را در شعرش دریابیم؟ به دیگر سخن، آیا نشانه های ماندگاری در شعر او دیده 
می شود یا نه؟ حافظ که شهریار ارادتی زایدالوصف به او داشت و هیچ شاعری 
را به اندازه او بزرگ نمی داشت، می گوید که »بیان شوق چه حاجت که سوز 
آتش دل/ توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد«. اگر این معنا درست باشد 

ارتباط کمتری داریم. حمایت مثبت اجتماعی، افراد را در برابر استرس 
مصون داشته و در رشد تاب آوری آنها در مقابله با مشکالت موثر است. 
چهارم، مطالعات نشــان داده است که اســتفاده از رسانه های اجتماعی 
همراه با کاهش افسردگی و حس تنهایی و افزایش عزت نفس بوده است.

در نتیجه، فعالیــت در فضای مجازی تــاب آوری را به خوبی ارتقاء 
داده است. رسانه های اجتماعی شامل فعالیت های مختلف مجازی مثل 
استفاده افراد از پروفایل ها، گذاشتن نظرات و به اشتراک گذاری تصاویر 
و ویدئو هاســت که بر عمق و میزان ارتباط اثرگذار است و افراد را قادر 
می سازد تا شــبکه ها و صفحات اجتماعی خود را ایجاد نموده و میزان 

حمایت اجتماعی از همدیگر را بهبود بخشند.

اثرات منفی:
در کنار اثرات مثبت اســتفاده از رسانه های اجتماعی و مجازی قطعا 
اثرات منفی نیز وجود دارد. این موضوع که استفاده از رسانه های اجتماعی 
در بین تمامی سنین محبوب بوده مورد بحث است چون اغلب تحقیقات 
آکادمیک بر نوجوانان و جوانان متمرکز است. نمونه های پژوهشی به نحوه 
استفاده از رسانه های اجتماعی و ارتباط آن با نتایج سالمتی می پردازند. 
برای مثال یک بررسی طولی اخیر نشان داده است که استفاده از شبکه 
اجتماعی فیســبوک اثر منفی بر سالمت روان دارد. مطالعه ای دیگر در 
همین زمینه به تاثیر اســتفاده از فیســبوک بر تضعیف سالمت ذهنی 
بــه مرور زمان در بین جوانان پرداخته اســت. در نتیجه نمی توان منکر 
نتایج منفِی استفاده از شبکه های مجازی و نشانه های سالمت روان بین 

نوجوانان و جوانان شد.
یا در تحقیقات دیگری از ســمت خود نوجوانان و والدینشان گزارش 
شده است که به دلیل استفاده از فضای مجازی دچار ناراحتی های چون 

ترس از دست دادن، تنهایی، بیش فعالی، اضطراب و افسردگی شده اند.

آگاهی افراد در استفاده از فضای مجازی
باید دانســت که افراد در چنین فضاهایی به دنبال تبادل اجتماعی، 
نظیر تبادل اطالعات و نظرات می باشند و شبکه های اجتماعی به صورت 
تصادفــی، عمدی و یا خود به خودی میزان تاثیرگذاری بر دیگران را در 

روابط میان فردی افزایش می دهد.
به صورت واضح می توان گفت تاثیرات مثبت اســتفاده از رسانه های 
اجتماعی در بین افرادی است که با این شبکه ها آشنا بوده و از آنها برای 
اهداف مختلف و معین به درستی استفاده می کنند. این افراد نسبت به 
تفاوت های شبکه ها آگاه بوده و به گونه ای از این فضا استفاده می نمایند 
تا تشــکیل ارتباطات جدید که از پیوندهای ضعیف به سوی پیوندهای 

قوی تر می رود را تسهیل نمایند.
اما اثرات منفی در بین اشخاصی خصوصا نوجوانان است که به صورت 
افراط گونه از این فضا استفاده می کنند که موجب کاهش تاب آوری شان 

به دلیل عدم آگاهی الزم در بکارگیری این فضا می باشد.

بی تردید آیندگان نیز خواهند توانست در شعر شهریار دردها و رنج ها و آرزوها 
و آرمانها و در عین حال وســعت و عظمت روح او را درک و فهم کنند. علی 
الخصوص که خود شهریار در زمان حیات اش شاهد استقبال کم نظیر از اشعار 
فارسی و ترکی اش بود. تا آنجا که گفته است: »شهریارا تو به شمشیر قلم در 

همه آفاق / به خدا ملک دلی نیست که تسخیر نکردی«.
از جمله اشعار شهریار که احتمال ماندگاری شان بسیار قوی است منظومه 
»هذیان دل« و شعر آزاِد »ای وای مادرم« و منظومه »حیدربابایه سالم« به 
ترکی و پاره ای از ناب ترین و نغزترین غزل هایش را می توان نام برد. »حیدر بابا« 
را همگان می شناسند. »هذیان دل« منظومه ای است نیرومند و استوار و پایدار 
و در عین حال تازه و پرطراوات و درخشان. این شعر گاه گویی »حیدربابایه 
سالم« است به فارسی شیوا و پیراسته و سنجیده، و گاه گویی »افسانه« نیماست 
با صورت و ماده ای دیگر. »ای وای مادرم« تصویری پررنگ و اثرگذار از جزئیات 
وقایع ختم مادر است که هر خواننده شعرخوان و شعردوست را به قطع و یقین 
محزون و متاثر خواهد کرد. نمی دانم شهریار چه اندازه شاعِر شاعران است اما 
مسلما شاعِر مردمان است از هر سن و صنف و گروه و طبقه ای. در هر صورت، 
شهریار با شعر و غزل اش یکی است و کمترین فاصله ای میانشان متصور نیست. 
او خود رفته است و اینک همان شعر و جوهره و تک تک ابیات آن است که با 
مخاطبان سخن می گوید؛ شعری که بعینه خود شهریار است چه بماند و بپاید، 
چه نماند و نپاید. یداهلل مفتون امینی که خود شاعری گرانمایه و سخن شناس 
است و عمرش بلندتر باد، گفته اســت: »ای میان بزم دل ها، شمع سوزان، 
شهریار / آخرین سلطان ملک می فروشان، شهریار/ در محیط سرد امروزی که 

دل ها یخ زده است/ نور خورشید است در فصل زمستان، شهریار.«

اثر استفاده از رسانه های اجتماعی 
بر تاب آوری افراد

یادداشتی از محمد زارع شیرین کندی

وحدت شعر و شخصیت شهریار
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سجاد عابدي
هرگاه قدرتی قصد داشت حکومتی را از میان بردارد، چنانچه توان نظامی این 
کار را نداشت یا هزینه آن را سنگین می دید سعی می کرد تا با روش های مختلفی 
غیــر از حمله نظامی به هدف خویش نائل آید، گاه از روش های امنیتی و گاه از 

روش های فرهنگی و تبلیغی استفاده می کرد. 
امروزه به دلیل پیشرفت های شگرف بشری در دانش های مختلف و پیدایش 
نســل جدیدی از رسانه ها و نیز گســترش جوامع آزاد و دموکراسی، همچنین 
افزایش قدرت دولت ها در مقابله با تهدیدات نظامی و امنیتی رویکرد حکومت های 
استکباری به براندازی نرم بیش از سابق شده است. استفاده از شیوه های نو در این 
خصوص نیز کار را چنان جلوه می دهد که گویی براندازی نرم، روشــی نو برای 

ساقط ساختن حکومت های مخالف قدرت های استکباری است.
رســانه، اطالعات و نقــش تاثیرگذار آنها در حکومت هــا، مورد توجه همه 
حکومت ها، احزاب و جریانات سیاســی بوده وهســت. در دهه های اخیر نقش 
رسانه ها از عرصه اطالع رسانی به عرصه تاثیرگذاری بر حکومت ها و سیاست های 

کالن کشورها ارتقا یافته است.
جنگ نرم علیه ایران واقعیتی است که همه صاحب نظران به آن اذعان دارند. 
در واقع هدف اصلی و پنهان جنگ نرم برهم زدن نظام اطالع رسانی کشورها 
و تأثیرگذاری بر افکار عمومی کشــورها است. جنگ سایبری امروز در فضای 
شبکه های اجتماعی سایبری است. با توجه به این موضوع فضای سایبر ایران چه 

جایگاهی در این کارزار رسانه ای و سایبری دارد؟ 
جنگ نرم نوعی چالش و درگیری بین کشــورها اســت که در حوزه محتوا، 
برنامه و نرم افزارهایی قرار می گیرد که عمدتاً از جنس رسانه ها است. در واقع هر 
گونه تقابل میان کشورها یا گروه هایی که با هم رقابت یا دشمنی دارند و در آن 
از ابزارهای رســانه ای، سایبری و نرم افزاری استفاده می شود، در دنیا به عنوان 
جنگ نرم تلقی می شــود.  در فضای جنگ نرم موضوع موشک،اسلحه، تانک، 
کشتی و هواپیما نیست بلکه موضوع ماهواره، اینترنت، روزنامه، خبرگزاری، کتاب، 
فیلم، سینما است.  طبیعتاً سربازانی هم که در این جنگ نرم دخیل هستند، دیگر 
ژنرال ها، افسرها و نظامی ها نیستند بلکه روزنامه نگارها، سینما گرها، هنرمندان 

و فعالن امور رسانه ها می باشند. 
به طور طبیعی شبکه های ماهواره ای اعم از تلویزیونی و رادیویی در چارچوب 
مباحث جنگ نرم، ادامه ســلطه نظام کاپیتالیستی بوده و به دنبال تامین منافع 
واهداف خودشــان در دیگر کشــورها هســتند. هدف اصلی این نوع شبکه ها 
تاثیرگذاری بر افکار عمومی کشورهای هدف خود و بر هم زدن سیستم اطالع 
رسانی داخلی کشورهای موردنظر می باشد.  آنها از ابزارهای تکنولوژیکی متعددی 
برای رسیدن به برنامه ها، اهداف و سناریوهای از پیش تعیین شده خود استفاده 
می کنند. این مقاصد می تواند به اشکال و قالب های گوناگون چهره نمائی کند. 

جنگ نرم در تمام طول تاریخ وجود داشــته است.  حتی زمانی که ابزارهای 
تکنولوژیکی مثل رادیو، تلویزیون، ماهواره نبوده اند، جنگ نرم در چارچوب جنگ 
افکار و جنگ روانی وجود داشته است. ولی چیزی که االن در دنیا مطرح است 
این است که روش های سخت افزاری یا جنگ های نظامی و سخت، صدمات و 
پیامدهای متعددی را برای کشورهای مهاجم درپی دارد. بنابراین آنها سعی دارند 
با اتخاذ اســتراتژی جنگ نرم در کنار جنگ های سخت خودشان یا به صورت 
مســتقل و فقط در چارچوب جنگ نرم، به اهداف خود جامه عمل بپوشانند. هر 
قدر زمان می گذرد با رشد تکنولوژی و تکنیک های رسانه ای روش های کار این 
شبکه ها پیچیده تر می شــود.  طبیعتاً الیه های جنگ نرم پیچیده تر، کامل تر و 

شناخت این ترفند و شگردها سخت تر می شود. 
ژوزف نــای در کتابش با عنوان قدرت نرم، عناصری را به عنوان زیر بناهای 
قدرت نرم معرفی می کند که برخی از آنها موسیقی و هنر هستند.  همین ها زیر 
ســاختهای جنگ نرم را نیز می سازند.  در واقع موسیقی، هنر، دانشگاه، ورزش، 
توریسم، گردشگری، آثار باستانی، فرهنگ و سبک زندگی یک ملت، قدرت نرم 
است که در کشور از هیچ جایگاهی برخوردار نمی باشد و با نگاهی ایدئولوزیستی 

با آن برخورد می شود. 
بر این مبنا خألها و ضعف هایی در بعد داخلی مشــاهده می شــود. یکی از 
مهم ترین مشکالت و ضعف ها عدم اســتفاده از تمام ظرفیت های نرم افزاری 
خود در جنگ ســایبری و دیپلماسی عمومی است. در جنگ نرم دیگر جناح و 
گروه و آدم و گرایش و قشر و فرقه و غیره معنا ندارد. جنگ نرم، مرز نمی شناسد.  

بر همین اســاس تمام گروه های داخلی در این زمینه بایستی فعال شوندطبق 
صحبت های رهبر ایران، ما باید در عرصه داخلی و در تمام زمینه های فرهنگی 
و »عناصر زیرساختی« مربوط به جنگ نرم جذب حداکثری و دفع حداقلی داشته 
باشیم؛ یعنی از تمام ظرفیت های نظام برای تقابل فرهنگی با کشورهای متخاصم 
استفاده کنیم. اما متاسفانه شاهد آن هستیم که با بی فکری و نگاهی دگماتیسم 
به این موضوع فاصله بســزایی از جذب حداکثری گرفته و در راستای تفکرات 

بسته در کشور پیش به دفع حداکثری می رویم.
اساسی ترین عنصر قدرت نرم، مردم هستند. سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، 
مشــارکت عمومی، فرهنگ عمومی، آموزش های عمومــی و در نهایت تمام 
داشته هایی که در مردم وجود دارد، محلی گرایی، بومی گرایی، خرده فرهنگ ها، 
فرهنگ های ســنتی همه نشأت گرفته از مردم است. در حقیقت این موضوعی 

ایران چه جایگاهی در فضای رسانه ای دارد؟
است که باید بیشترین تمرکز و توجه را به آن داشت. استفاده از ظرفیت های مردم 
برای مقابله با این فشارهای خارجی بیشترین موفقیت را درپی خواهد داشت.  اما 
از این ظرفیت ها و پتانسیل ها و سرمایه های مردم چگونه وکجاها باید استفاده 
شــود؟ آیا فرصتی به مردم در جهت همکاری و پذیرش تفکرات جدید داده می 
شود؟ آیا دولت و حکومت با دیدگاه دگماتیسم این اجازه را به مردم خواهند داد؟

 اولین مورد استفاده در رسانه است.  هویت ملی در دنیا با تصویر ملی مشخص 
می شــود، یعنی آن نگاه، تصور و تجســمی که یک ملت از خودش دردنیا بجا 
می گذارد.  وقتی شــما می شنوید آلمان یا مردم آلمان، چه تصویری در ذهنتان 
شکل می گیرد؟ وقتی می شنوید مردم افغانستان، چین، ژاپن، یا کشورهای عربی 
چه تصویری شکل می گیرد؟ این تصویر، تصویری است که در دنیا قدرت آفرین 
اســت و حرف می زند.  در داخل ایران در ترسیم این تصویر ضعف وجود داشته 
اســت. برای ایجاد یک تصویر مطلوب از ایران باید از ساده ترین ابزارها استفاده 
کرد از جمله پیشنهادات عملی که رسانه هایی مانند صدا و سیما قادر به اجرای 
آن هستند، نشان دادن زندگی افراد عادی جامعه است.  وقتی یک توریست برای 
اولین بار وارد کشور می شود در اولین گام که وارد فرودگاه می شود تعجب می کند.  
چون با صحنه هایی مواجه می شــود که انتظارش را نداشته است.  یا به عبارتی 

تصویر دیگری از ایران در ذهن داشته است. 
در حقیقت اکنون در یک فضای جنگ نرم قرار داریم.  ابزارهای ماهواره ای، 
رادیویی و تلویزیونی در کنار ابزارهای سایبری یک جنگ تمام عیار نرم را علیه 
جمهوری اسالمی ایران شکل داده اند.  با رشد تکنولوژی و تکنیک های رسانه ای 
روش های کار شبکه های رسانه ای پیچیده تر می شود و به طبع الیه های جنگ 
نرم پیچیده تر، کامل تر و شناخت این موارد نیز سخت تر می شود.  امروز جمهوری 
اســالمی ایران کشوری خبر خیز است، اما کشور خبر رسان نیست.  یعنی تمام 
کشــورهای دنیا خبرهای مربوط به ایران را در بیشــتر مــوارد و موضوعات از 
کشــورهای دیگر به جز خودمان در مورد کشور دریافت می کنند.  موقع آن فرا 
رسیده همان طور که در چارچوب اصل 44 بسیاری از معضالت را در این زمینه 
حل کردیم، سیاستگذاران کشور در رابطه با بهتر شدن فعالیت های رسانه ای و 

سایبری راهکارهایی اتخاذ کنند. 
می توان راهبردهای زیر را به منظور مقابله باجنگ نرم بر علیه ایران در فضای 

سایبر و رسانه ای ارایه داد:
نخست، تاســیس مرکز ملی هماهنگ کننده جنگ نرم ضروری است.  این 
مرکز وظیفه اساســی هماهنگی بین نهادهای مختلف داخلی در زمینه مقابله 
با جنگ نرم را برعهده داشــته و تصویرسازی رسانه ای از ایران را تحت کنترل، 

پایش و نظارت دارد. 
دوم، راه اندازی شــبکه های رسانه ای جدید تحت نظارت کلی صدا و سیما 
و با تولید و گردانندگی بخش خصوصی ضروری و حیاتی اســت.  این شبکه ها 
می توانند به طور غیررسمی پاسخگوی نیازهای سرگرمی و اطالع رسانی مردم 

بوده و اعتماد مردم به رسانه های داخلی را بازگرداند. 
سوم، بایستی حمایت از جریان تولید محتوای سالم در فضای سایبر و به ویژه 
شبکه های اجتماعی بومی برای دفاع از منافع ملی کشور در چارچوب جنبش نرم 

افزاری صورت گیرد. 
چهارم، توجه به مبانی قدرت نرم در کشور برای جذب حداکثری و دفع حداقلی 
ضروری اســت.  هیچ هنرمندی نباید به بهانه گرایش های سیاسی دفع شود، 
تخریب هنر و موســیقی و افتخارات ملی و کشــاندن موضوعات ملی به دایره 

چالش های سیاسی داخلی، منجر به تضعیف قدرت نرم ایران خواهد شد. 
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بعضی از انســان ها عالقۀ عجیبی به عناوین و القابشان دارند. نمونۀ بارزش 
پزشک هایی هستند که وقتی می خواهند خودشان را معرفی کنند، می گویند دکتر 
فالنی هستم و اگر با اسم خودشان خطاب شوند و لقِب دکتر را نشنوند، عصبانی 
می شوند. مهندس و استاد و پروفسور هم از این قاعده مستثنی نیستند. عالقۀ ما 
به لقب ها از کجا می آید؟ آیا در جوامع امروزی، اصرار بر استفادۀ از آن ها اخالقی 
است؟ تایلر کاون که استاد اقتصاد است می گوید کنارگذاشتن القاب شاید گامی 

به سوی برابری بیشتر باشد.
تایلر کاِون، بلومبرگ همانطور که فرهنگ »ووک«1 باعث بازنگری در زبان 
و زندگی آمریکایی شده است )از کاربرد ضمیر شخصی برای بردگان، تا بردگان 
را »به بردگی گرفته شده« خواندن( شاید اکنون نیز وقت آن رسیده باشد که به 
عناوین شغلی نگاهی بیاندازیم. مثال چرا همگان باید من را »پرفسور کاِون« صدا 
بزنند، اما هیچکس تعمیرکار سرویس دستشویی خانه اش را »لوله کش جونز« 

خطاب نمی کند؟
این طور نیست که ناخودآگاه شأن بســیار واالیی برای برخی مشاغل قائل 
می شــویم؟ آیا برخی افراد را با اجماعی که قادر به شکستن آن نیستند به خاطر 
مشاغل دون پایه شــان تحقیر نکرده ایم؟ ما به عنوان افتخاری »آقای پرفسور 
دکتر«2 آلمانی ها می خندیم اما آیا کاربرد چنین عناوینی در کشور ما وضع بسیار 

بهتری دارد؟
مدت هاست اصرار دارم که دانشجویان کارشناسی ام مرا »تایلور« صدا کنند. 
هدفم ترغیب آن ها بوده است به اینکه خودشان را محققانی هم تراز با من بدانند 
که شاید روزی خطایم را نشان دهند، به جای اینکه من را شخصیتی موثق ببینند 

که قرار است حقیقت را کف دستشان بگذارم.
من القاب دنیای توییتر را بیشتر دوست دارم چون آنجا اسم حساب کاربری ام     
معرف نظام نام گذاری عادالنه و برابری خواهانه تری است. من با ذکر سوابقم در 
قسمت »دربارۀ من« توییتر می توانم برای جلب توجه رقابت کنم، اما آنجا فضای 
عمومی به سمت این است که اتکای بیش ازاندازه به عناوین نشانه ای منفی است.

شبکه های اجتماعی مجازی به شکلی گسترده  کنش های مربوط به نام گذاری 
و ذکر ســوابق را واژگون کرده اند. سویۀ خوب ماجرا بال اثرکردن عناوین است. 
سویۀ بد آن این است که افزایش شهرت جای عناوین را گرفته است. تعداد دنبال 
کنند گان شخص در شبکۀ اجتماعی وزن قابل توجهی دارد، اما در توییتر شمار 
معدودی از افراد به خاطر تأیید هویتشــان با تیک آبی مشخص شده اند. یکی از 
فواید احتمالی عناوین این است که ممکن است نمایانگر جهانی باشند که در آن 

شهرت آن چنان محلی از اعراب ندارد.
مدتی پیش در اســترالیا و نیوزلند، گفت وگوهایی دانشگاهی داشتم که طی 
آن ها دیدم بسیاری از شنونده ها و دانشجویان حاضر در بحث، به جای »پرفسور 
کاِون« به راحتی »تایلر« صدایم می زنند. با این اتفاق دنیا کن فیکون نشــد، اما 

فهمیدم راه و روش های دیگری هم ممکن است.
برخی از سفت وسخت ترین هنجارها در استفاده عنوان »دکتر« صدق می کند. 
غالباً افراد پزشکشان را »دکتر« صدا می زنند، درحالی که چنین رفتاری با حرفۀ 
محترم وکال نمی شود. همین طور کسی که مدرک دکترای تخصصی دانشگاهی 
دارد، حتی افرادی را دیدم که به من -به درســتی- یادآوری می کردند که »تو 

دکتر واقعی نیستی«.

می ترســم که با اعطای این مقام و مرجعیت منحصربه فرد به دکترها راه را 
بازکنیم برای اینکه آن ها در خدمات پزشکی به ما راه افراط و تفریط را در پیش 
بگیرند، مشکل بزرگی که در آمریکا با آن دست به گریبان هستیم. اگر دکترتان 
بگوید شــما باید دورۀ درمانی خاصی را طی کنید، سخت می  توانید نه بگویید، 
علی الخصوص اگر از آن شــخص به خاطر اینکه این عنوان افتخارآمیز را یدک 
می کشد، سال ها تمکین کرده  باشید. نکتۀ مثبت این حرف شنوی شاید این باشد 

که بسیاری از مردم به تزریق واکسن  ترغیب می شوند.
خبر ندارم که ســازمان معتبری برای سنجش کیفیت دکترها وجود دارد یا 
نه، اما شــکل گیری چنین روشی را دوســت دارم ببینم، امیدوارم که دکترها را 
از جایگاهشــان که عماًل به مقام اشرافی اسم و رسم داری در آمریکا تبدیل شده 

است پایین بکشد. همانطور که ما بازیکنان بیسبال را با توجه به عناوین درصد 
موفقیت در پرتاب یا گل چهار امتیازی شان قضاوت می کنیم، به همین ترتیب باید 
بتوانیم دکترها را با معیارهایی کّمی بسنجیم. بسیاری از ورزشکاران صاحب القاب 
افتخاری هستند مثل »شــاه جیمز«3 اما پذیرش آن القاب از سوی ما به خاطر 

دستاوردهای کمی  آن هاست.
در خالل سالهایی که دونالد ترامپ در کاخ سفید بود، متوجه شدم برخی افراد 
به جای اینکه او را »رئیس جمهــور ترامپ« بخوانند، به او می گویند »ترامپ«، 
دستِ کم در مقایسه با سلفش باراک اوباما. این امر نشانۀ انعطاف پذیری در اعطای 
القاب است که شــاید بتوان آن را گسترش داد. مثاًل من معتقد نیستم که باید 
سناتورها را »سناتور« خطاب کنیم. فقط از بین »بن« و »آقای ساس« بسته به 

بیاید از این به بعد، به دکترها نگوییم »دکتر«
این لقب ها یادآور گذشته ای طبقاتی و اشرافی اند، آیا هنوز وقت کنارگذاشتن آن ها نرسیده

اینکه کدام مناسب است یکی را برگزینید.
القــاب در ارتش به نظر می رســد بجــا و واقعا ضروری هســتند. بُن مایۀ 
سلســله مراتب فرماندهی وضع روابط قدرت اســت اما این واقعیت عملی باید 
دررابطه با استفاده از عناوین حرفه ای در جاهای دیگر ما را به درنگ وادارد. شما 
نیز ممکن است معتقد باشید که اشراف لقب دار کارکرد خودشان را دارند. من با 
وجود شــاهزادۀ لیختن اشتاین مشکلی ندارم و به نظر می رسد بد نباشد که او را 
»شاهزاده« بخوانیم، تا این نظام کار کند. اما بازهم کارایی این عناوین بیانگر این 

است که آن ها شأن کاربردی چندانی در آمریکا ندارند.
گاه یک عنوان می تواند برای نشان دادن مقامی پایین دست -مثاًل پرستار- 
به کارگرفته شود. عنوان پرستار هرچند می تواند افتخارآمیز باشد، ولی همچنین 
شــخص را ذیل دکتر قرار می دهد. به هرحال این جایگاه پایین تر ارزشمندتر از 
گمنامی و حذف  اســت. به طور خاص یک زن ممکن است با توجه به احتماِل 
آسیب دیدن از بیماران، عنوان »پرستار واشنگتن« را به نام کامل واقعی اش ترجیح 
دهد.مســائل مربوط به عنوان و مسائل جنسیتی در مسیرهایی به هم تنیده با 
یکدیگر تالقی پیدا می کنند. عنوانی مانند دکتر یا پرفسور می تواند به زن احترام 
تازه ای ببخشد، اما شاید این عمل در کل عزت زنان را مخدوش کند چون آن ها 

با نرخ پایین تری نسبت به مردان عنوان دار می شوند.
بحث عناوین پیچیده است و ما نمی توانیم آن ها را یکسره براندازیم، اما شاید 

حاال دیگر آماده باشیم که در عناوین شغلی تجدیدنظر کنیم.
پی نوشت ها:

• این مطلب را تایلر کاِون نوشــته و در تاریــخ 20 جوالی 2021 با عنوان 
»Stop Calling Professors Professor« در وب ســایت بلومبرگ 
منتشــر شده است. و وب ســایت ترجمان آن را در تاریخ 3 مهر 1400 با عنوان 
»بیاید از این به بعد، به دکترها نگوییم دکتر« و ترجمۀ سهراب جعفری منتشر 

کرده است.
•• تایلر کوون )Tyler Cowen( ســتون نویس بلومبرگ و استاد اقتصاد 
در دانشگاه جرج ماسون اســت. طبقه از خود راضی : تقالی خودشکنانه برای 
The Complacent Class: The Self-( رسیدن به رویای آمریکایی

Defeating Quest for the American Dream( از کتاب هــای 
اوست.

••• آنچه خواندید، به طور اختصاصی برای وب ســایت ترجمان تولید شده و 
به رایگان در اختیار شما قرار گرفته است. شما می توانید با خرید اشتراک فصلنامه 
ترجمان علوم انســانی از انتشار این مطالب و فعالیت های ترجمانحمایت کنید. 
برای خرید اشــتراک فصلنامه ترجمان و بهره مندی از تخفیف و مزایای دیگر 
به فروشگاه اینترنتی ترجمان به نشانی www.tarjomaan.shop مراجعه 

کنید.
]Woke ]1: در لغت به معنی »بیدار« اســت و اشــاره به اصطالحی میان 
سیاه پوســتان آمریکایــی دارد که از آن ها می خواهد دربرابــر تبعیض نژادی و 

بی عدالتی اجتماعی »بیدار« باشند ]مترجم[.
Herr Professor Doktor ]2[

]3[ جیمز لبرون، بسکتبالیســت آمریکایی، که میان طرفداران و رسانه های 
ورزشی ملقب به شاه جیمز است ]مترجم[




