
تشــخیص  بتــوان  بــه دشــواری  نظــر می رســد  بــه 
داد کــه چــه کســی گرفتــار ابتــذال اســت؛ کســی 
کــه دیگــران را بــه ابتــذال متهــم می کنــد یــا کســی 
اندیشــه  تاریــخ  ابتــذال اســت؟ در  بــه  کــه متهــم 
از  رفتــن  فراتــر  بــه  تمایــل  نوعــی  همــواره  بشــر 
زندگــی روزمــره و گرایــش بــه اندیشــیدن دربــاره 
کســانی  اســت.  داشــته  وجــود  متعالــی  امــور 
کنــار  را  خــود  روزمــره  و  ملمــوس  نیازهــای  کــه 
می پردازنــد،  بــزرگ  ســوال های  بــه  و  می گذارنــد 
و  می شــوند  تلقــی  روشــن فکر  و  اندیشــمند 
کــه درگیــر روزمرگی هــا هســتند و خــورد  کســانی 
نامیــده  عــوام  آن هاســت،  اولویــت  خــوراک  و 

ند . می شــو

آن کــه  از  بیش تــر  ابتــذال  می رســد  نظــر  بــه  امــا 
اســت.  خــواص  خصلــت  باشــد،  عــوام  خصلــت 
و  می کننــد  زندگــی  بی پیرایــه  عــوام  قضــا،  از 
مواجــه  خــود  نیازهــای  بــا  طبیعــی  و  مســتقیم 
ســاختارهای  جبــر  بــه  کــه  آنــان  می شــوند. 
تــدارک  درگیــر  بی عدالتی هــا  و  اجتماعــی 
نمی تــوان  را  هســتند  خــود  نیازهــای  اولیه تریــن 

کــرد. متهــم  ابتــذال  بــه 

ریاکارانــه  کردارهــای  صفــت  بیش تــر  ابتــذال 
نیــاز،  و  جبــر  روی  از  نــه  کــه  کســانی  اســت. 
مادیــات  درگیــر  روشــن فکری  ادعــای  بــا  بلکــه 
مدعــی  یک ســو  از  کــه  کســانی  شــده اندیا 
ــادی  ــرق م ــا زرق و ب ــا ب ــی فکــری هســتند، ام تعال
کــه  گروهــی  همــان  می کننــد.  قدرت نمایــی 
جویــی  برتــری  بــرای  خــود  نمادیــن  ســرمایه  از 

می کننــد. اســتفاده 

عملــی  و  فکــری  ابتــذال  می تــوان  منظــر  ایــن  از 
قــرار  عملــی  و  فکــری  ســامت  مقابــل  در  را 
طبیعــی  نیازهــای  اســاس  بــر  کــه  آنــان  داد. 
بنــد  در  و  می کننــد  زندگــی  روراســت  انســانی 
عملــی  و  فکــری  ســامت  از  نمی ماننــد،  دورویــی 
از کســانی  ایــن  تعریــف بســیاری  برخوردارند.بــا 
کــه دیگــران را بــه ابتــذال متهــم می کننــد، خــود 
هســتند؛  اتهــام  مظــان  در  دیگــران  از  بیــش 
ــه ســطح برداشــت های  ــی را ب ــم عال ــه مفاهی چراک
فروکاهیده انــد. خــود  خودخواهانــه  و  شــخصی 

در  تصــوف  آییــن  از  کــه  آخــر، درسی ســت  نکتــه 
ایده هــای  یکیــاز  گرفــت.  می تــوان  ایران زمیــن 
گوناگــون  گرایش هــای  مشــترک  و  اصلــی 
در  قضــاوت  از  خــودداری  ایرانــی،  تصــوف 
خودسازی ســت.  بــر  تمرکــز  و  دیگــران  مــورد 
واگذاشــتن  و  درون  جهــاِن  ســاختن  یعنــی  ایــن 
یــا  تنفــر  و  قضــاوت  بی آن کــه  بیــرون،  جهــاِن 
چنیــن  باشــد.  میــان  در  دیگــران  کوچک انــگاری 
موضعــی  از  هرگــز  نمی گــذارد  زندگــی  ای  ســبک 
را  خــود  بلکــه  بنگریــم،  اطــراف  بــه جهــان  باالتــر 
انــدک  ســرعت  بــا  کــه  می دانیــم  ره روی  همــواره 
بــه تعالــی روح  بــرای رســیدن  در مســیر طوالنــی 

مــی دارد. بــر  قــدم 

ــار و  ــد در ظاهــر رفت ــذال را نبای نتیجــه این کــه ابت
بیماری ســت  ابتــذال  جســت.  شــخص  یــک  فکــر 
ــه آن دچــار می شــوند؛  ــراد مدعــی ب کــه عمومــا اف
متهــم  ابتــذال  بــه  را  دیگــران  کــه  کســانی 
ایــن  معــرض  در  دیگــران  از  بیــش  می کننــد، 
وقــت  کــه  دیگرانــی  عــوض  در  هســتند.  بیمــاری 
از  و  می کننــد  درون  بــاغ  رونــق  صــرف  را  خــود 
نشــر  را  خــود  ایده هــای  مشــفقانه  موضعــی 
نمی کننــد  تبلیــغ  را  خــود  شــخصیت  و  می دهنــد 
در مســیر کمــال قــدم بــر می دارنــد. در قضــاوت 
الزم  شــرط  و  بــود  محتــاط  بایــد  ابتــذال  دربــاره 
اســت. افتادگــی  قــدری  ابتــذال،  از  دوری  بــرای 

احمدرضا اصغرپور ماسوله
عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه فردوسی
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طبق آن چه  به عنوان برنامه صحن علنی مجلس در هفته جاری منتشر شده، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره اجرای قانون اقدام راهبردی برای 
لغــو تحریم هــا در نوبــت صحــن قــرار دارد.

قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، همان تصمیم مجلس اصولگراست که به گفته حسن روحانی مانع به نتیجه رسیدن دور قبل مذاکرات وین 
و ادامه تحریم ها شــد. با تصویب و اجرای این قانون نه تنها تحریم ها لغو نشــدند، بلکه نگرانی  ها از به نتیجه نرســیدن مذاکرات در چند ماه، اخیر 
تورمی کمرشکن را به زندگی مردم تحمیل کرده و بسیاری از تأمین حداقل های زندگی خود محروم هستند. در این شرایط هم چنان برخی نمایندگان 

تندرو مجلس به دنبال فشار حداکثری بر تیم مذاکره کننده بوده و هستند تا شاید روند مذاکرات را کند کنند.
اواسط شهریور سال جاری سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسامی از تصویب گزارش این کمیسیون درباره نحوه اجرای قانون اقدام 
راهبری و لغو تحریم ها توســط ســازمان انرژی اتمی خبر داد. حال قرار اســت در صحن علنی مجلس این گزارش قرائت شــود؛ آن هم دقیقا زمانی 
که مذاکرات وین در شــرایط حساســی قرار دارد و هرگونه ســنگ اندازی در مســیر مذاکرات ممکن اســت منتج به نتایج زیان باری برای کشــور شــود.

خط    و  نشان بهارستان برای مذاکره کنندگان در وین!
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یکســان  همــه  نــزد  هیــچ گاه  عدالــت  دقیــق  معنــای 
نبــوده، امــا جالــب اســت کــه از ابتــدا همــگان خواســتار 
ــن  ــال ای ــد؛ چراکــه بشــر بالفطــره به دنب ــت بوده ان عدال
میــان  از  گفــت،  بتــوان  شــاید  پــس  اســت.  آرمــان 
داده شــده،  نســبت  بــه عدالــت  کــه  تعاریفــی  انبــوه 
بــا فطــرت بشــری ســازگار  هــر تعریفــی کــه بیش تــر 
باشــد، درســت تر اســت؛ اگرچــه عمــده ایــن تعاریــف 
ارزش هــای نیکویــی را دنبــال می کننــد، امــا کــدام یــک 

تمــام مصادیــق عدالــت را در بــر می گیــرد؟
بــه یــک قــول، عدالــت، دادن حق هر کســی به اوســت. 
مفهومــی  لحــاظ  بــه  »عــدل«  آن،  قرآنــی  تعبیــر  بــه 
بــا واژه قســط و مســاوات نزدیکــی بســیار دارد، امــا 
مفهــوم واژه قســط، در بردارنــده نوعــی توســعه عدالــت 
لســان  در  مطلقــه  عدالــت  اســت.  ســطح جهــان  در 
شــرع هــم یعنــی انســان در اثــر پارســایی بــه مرحلــه ای 
رســیده کــه در جــاده شــرع اســتقامت دارد و از کــژی 
و انحــراف می پرهیــزد. ابــن منظــور در کتــاب خــود در 
بــاب مفهــوم عــدل، بیــان مــی دارد کــه آن چــه در نفــوس 
انســانی مایــه اعتــدال و اســتقامت و انتظــام می شــود، 
عدالــت اســت و چنیــن انســانی مســتقیم و راســت 
و درســت اســت. بــا توجــه بــه مــوارد اســتعمال ایــن 
واژه و تعابیــر و معانــی گوناگونــی کــه در کتــب لغــت 
کامل تریــن  و  جامع تریــن  شــاید  اســت،  شــده  ذکــر 
تعریــف را می تــوان در بیــان امیرالمؤمنیــن علــی)ع(، 
کــه معیــار حــق و عدالــت اســت، یافــت. ایشــان در 
نهج الباغــه می فرمایــد: »عدالــت، قــرار دادن هــر چیــز 

در جــای خــود اســت«.
می توانــد  مختلــف  زمینه هــای  و  جهــات  در  عدالــت 
مصــداق داشــته باشــد؛ از جملــه عدالــت سیاســی، 
اجتماعــی، کیفــری و ... . یکــی از ایــن مــوارد، عدالــت 
»عدالــت  کــه  داشــت  توجــه  بایــد  قضایی ســت. 
در  اســت.  کیفــری«   »عدالــت  از  متفــاوت  قضایــی« 
حقیقــت، عدالــت کیفــری ایــن هــدف را پــی می گیــرد 
کــه کیفــر و مجــازات بــر اســاس عدالــت باشــد، امــا 
عدالــت قضایــی بــه دنبــال اجــرای عادالنــه مجــازات 
و در صــدد پی گیــری عدالــت در مرحلــه قضــاوت و 

پــس از آن اســت.
عمدتــا در تعریــف عدالــت قضایــی بــر دادرســی کیفری 
تعریــف  در  کشــاورز  بهمــن  دکتــر  می شــود.  تاکیــد 
عدالــت قضایــی گفتــه اســت: »عدالــت قضایــی عبــارت 
از آن اســت کــه کلیــه افــراد و اشــخاص جامعــه بــدون 
یــا موقعیــت  از وضعیــت طبقاتــی  ناشــی  تبعیضــات 
اجتماعــی یــا وضعیــت عقیدتــی و سیاســی و بــه طــور 
دادگاه هــا  و  دادســراها  قضایــی  از خدمــات  یکســان 

بین المللــی  ارتباطــات  لــزوم  مســئله  اهمیــت   در 
از دیــد فقــه، همیــن بــس کــه از ســالیان دور مــورد 
ــر  ــن اث ــوده اســت )قدیمی تری توجــه فقهــای اســامی ب
اســامی موجــود در حــوزه روابــط بین الملــل مربــوط 
بــه قــرن 2 ه.ق اســت( و جامعیــت فقــه اســامی از 
روز نخســت بــه مســائل و احــکام بین المللــی اهتمــام 
ورزیــده بــود؛ در حالی کــه غربی هــا، »گروســیوس« کــه 
در قــرن شــانزدهم میــادی می زیســت را پــدر حقــوق 

خوانده انــد! بین الملــل 
کــه  متقــدم  فقیهــان  در  چهــره  بارزتریــن  بی گمــان 
محمــد  آورد،  روی  تالیــف  بــه  بین الملــل  حقــوق  در 
کتــاب  کــه  اســت  ه.ق(   189 )م  شــیبانی  بــن حســن 
ــر قواعــدی در جنگ هــای  ــر او مشــتمل ب الســیر الکبی
تهاجمــی مســلمانان، رفتــار ممنــوع در جنــگ و پایــان 
مخاصمــات اســت. ایــن اثــر شــیبانی، پــس از ترجمــه 
و چــاپ در غــرب، مــورد اعجــاب جهانیــان قــرار گرفــت 
ــد و عــده ای  و عــده ای او را گروســیوِس اســام خواندن
بیــان داشــتند کــه گروســیوس، تحــت تاثیــر شــیبانی 

ــوده اســت. ب
پــس از بحــث تاریخــی، شایســته اســت وارد مبانــی 
شــویم. اساســی ترین رکــن اســام در همــه عرصه هــا 
خدامحوری ســت و عرصــه بین المللــی هــم از تشــریع 
ایــن نشــئت وحیانــی  امــا  تاثیــر می گیــرد،  توحیــدی 
نبایــد مــا را از عقــل و حکمــت غافــل کنــد. احــکام 
ــل، فقــط حاصــل اراده  ــط بین المل ــی در رواب الهــی حت
تشــریعی او نیســت، بلکــه بــا حکمــت او نیــز هماهنــگ 

اســتفاده کننــد. ایــن معنــا از اصــول 19، 20، 34، 35، 
36 و 37 قانــون اساســی اســتنباط می شــود«.

دیــدگاه  از  قضایــی  عدالــت  شــاخصه های  برخــی 
مبنــای  اســت:  نهج الباغــه چنیــن  در  امیرالمؤمنیــن 
قضــاوت و حکــم، شــرایط و صفــات قاضــی، اســتقال 
قضایــی، ســرعت عمــل در دادرســی، اصــل فردی کردن 
بــرای متهــم،  مجازات هــا، حــق دفــاع و وکیل گرفتــن 
اخــاق قضایــی، نظــارت بــر قضــاوت قاضیــان و اصــل 
کرامــت انســانی در برخــورد بــا مجرمــان و متهمیــن.

عدالــت قضایی در ایران

قــوه قضاییــه ایــران تــا چــه حــد بــه عدالــت در ایــن 

مــوارد نزدیــک شــده اســت؟ در چــه مــواردی نیازمنــد 
ــه یکــی  ــا ب ــم تنه ــر بخواهی ــر اســت؟ اگ بررســی بیش ت
بــه  کــه  اســت  ایــن  بیندازیــم،  نگاهــی  جنبه هــا  از 
بایــد حقــوق متهمیــن در  کــه  نظــر می رســد آن طــور 
یکــی  حبــس  مجــازات  نمی شــود.  رعایــت  زندان هــا 
از مجازات هــای شــایع در قوانیــن کشــور اســت و مــا 
انــواع زندان هــا را در کشــور داریــم؛ بنابرایــن بــا طیــف 
هســتیم  روبــرو  متهمیــن  از  زیــادی  تعــداد  و  عظیــم 
انتشــار  از  پــس  اســت.  زنــدان  آن هــا  مجــازات  کــه 
فیلم هایــی از زنــدان اویــن )یکــی از مــورد نظارت تریــن 
نیــز  آن  هــا  کــه صحــت  پایتخــت(  قلــب  زندان هــا در 
تاییــد شــد و خبــر از عــدم رعایــت حقــوق متهمیــن در 
برخــی مــوارد و رفتارهایــی بــر مخالــف کرامــت انســانی 
و حقــوق بشــر مــی داد، نظــارت قــوه قضاییــه بــر اجــرای 

ــا چــه حــد  ــا ت ــا ســواالتی مواجــه شــد. م مجازات هــا ب
بــه عدالــت قضایــی نزدیــک هســتیم؟

وضعیــت کنونــی عدالــت قضایــی مطلــوب نیســت، امــا 
خوشــبختانه توجهــات و تاکیــدات فراوانــی از ســوی 
بــاب می شــود  ایــن  رئیــس قــوه قضاییــه کنونــی، در 
ــه عمــل و  ــرای رســیدن ب ــا ب ــه امیدبخــش اســت، ام ک

نزدیکــی بــه عدالــت قضایــی، راه بســیار اســت.

الزمه این عدالت چیســت؟ 

بــا این کــه محــدوده تعریــف عدالــت قضایــی منحصــر 
بــه مراحــل اجــرای قانــون اســت، امــا »ســازمان قضایــی 
ســازمان  آن  اســت،  شــده  تعریــف  قوانیــن  در  کــه 
بتوانــد  کــه  نیســت  قضایــی 
عدالــت را بــه معنــی آرمانــی و 
حتــی در حــد مطلــوب تامیــن 
معنی ســت  بــدان  ایــن  کنــد. 
کــه اولیــن مشــکل، در نظــام 
البتــه  اســت.  قانون گــذاری 
تشــکیات  بحــث  در  کــه 
چنــدان  وضــع  هــم  قضایــی 
بحــث  امــا  نیســت،  مطلــوب 
و  قانون گذاری ســت  اصلــی 
ــا زمانــی کــه قوانیــن روشــنی  ت
نداشــته باشــیم و مــردم ایــن 
ــه  ــی را داشــته باشــند ک توانای
از خاء هــای قانــون اســتفاده 
کننــد، هــر قــدر هــم جرایــم را 
مشــکلی  کنیــم،  ســنگین تر 
حــل نخواهــد شــد. در روایــات 
اســامی، در تحلیــل و تبییــن علــل و چرایــی فروپاشــی 
ملت هــا و جوامــع، بــه ایــن اصــول توجــه داده شــده 
و آمــده اســت: »الملــک یبقــی مــع الکفــر و الیبقــی 
و  بی دینــی  و  کفــر  بــا  یعنــی حکومــت  الظلــم«؛  مــع 
ســتم  و  ظلــم  بــا  ولــی  می مانــد،  باقــی  بی اعتقــادی 
نیازمنــد  جامعــه ای  هــر  بنابرایــن  نمی مانــد.  باقــی 
دولــت و حکومتی ســت تــا بــدان نظــم و ســامان دهــد 
و اهــداف تشــکیل و ایجــاد آن را تحقــق بخشــد. اگــر 
هــر جــای جامعــه اعــم از نظــام اداری، روابــط کارگــر و 
کارفرمــا، زن و شــوهر و ... دچــار بی عدالتــی باشــد و 
ــا آن آمادگــی نداشــته  نظــام قضایــی بــرای رویارویــی ب

ایــن روابــط دوبــاره مخــدوش می شــود. باشــد، 
ممانعــت از اجــرای احــکام مراجــع قضایــی از ســوی 
ــت  ــع تحقــق عدال ضابطــان دادگســتری، یکــی از موان

متخلــف  ضابطــان  بــا  برخــوردی  چــه  قانــون  اســت. 
از  )بخشــی  دارد؟«  قضایــی  مراجــع  دســتورات  از 
رئیــس  و  اســتاد  صحبت هــای دکتــر عبــاس کریمــی 
ســابق دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه 
شــکایت  اینترنتــی  پایــگاه  از  برگرفته شــده  تهــران، 

انتظامــی(

آموزش به ضابطان دادگســتری 

در  کیفــری  دادرســی  آییــن  قانــون   ۲۸ مــاده  مطابــق 
ضابطــان،  شــده  گفتــه  دادگســتری،  ضابــط  تعریــف 
تعلیمــات  و  نظــارت  تحــت  کــه  هســتند  مامورانــی 
و  و عائــم  آثــار  و حفــظ  دادســتان در کشــف جــرم 
و  یافتــن  و شناســایی،  جــرم  وقــوع  ادلــه  جمــع آوری 
جلوگیــری از فــرار و مخفی شــدن متهــم و تحقیقــات 
مقدماتــی، ابــاغ و اجــرای تصمیمــات قضایــی را بــه 

می دهنــد. انجــام  قانــون  موجــب 
بــه  اســت  مکلــف  دادســتان  قانــون،  مطابــق  اساســا 
را  خدمــت  حیــن  آموزشــی  دوره هــای  مســتمر  طــور 
برگــزار کنــد و  مهارت هــای الزم جهــت ایفــای وظایــف 
دهــد،  ارائــه  دادگســتری  ضابطــان  بــرای  را  قانونــی 
امــا در واقعیــت برخــی از ضابطــان حتــی از قوانیــن 
مرتبــط بــا وظایــف خــود و حقــوق متهمیــن در مراحــل 
مختلــف دادرســی و اجــرای مجــازات مطلــع نیســتند.
در فلســفه مجــازات نــزد امــام علــی )ع(،  کیفــر بــه 
نیســت؛  او  یــا تحقیــر  بــه مجــرم  آزاررســانی  معنــای 
اســت.  مجــرم  اصــاح  و  تهذیــب  معنــای  بــه  بلکــه 
و  فلســفه  ایشــان،  قضایــی  تجربــه  در  هم چنیــن 
هــدف دیگــری بــرای مجــازات وجــود دارد و آن اصــاح 
جامعــه و بازداشــتن دیگــران از ارتــکاب جــرم اســت.
و  قضاییــه  قــوه  نظارتــی  رونــد  در  بازنگــری  لــزوم 
می شــود.  دیــده  وفــور  بــه  ضابطــان  بــه  تعلیم دهــی 
درواقــع ضابطــان بــازوی عمــل قــوه قضاییــه و نمــود 
عینــی و بیرونــی از ایــن نهــاد هســتند کــه بــا مــردم 
ارتبــاط مســتقیم دارنــد، امــا از آمــوزش درســتی در 

نیســتند. برخــوردار  مــردم  بــا  ارتبــاط 
به طــور کلــی به نظــر می رســد، مجموعــه ای از قوانیــن 
کــه وظایــف نهــاد قــوه قضاییــه و ضابطــان را به درســتی 
تبییــن کــرده باشــد و ضمنــا قابــل اجــرا باشــد، هم چــون 
قضــات،  بررســی  مــورد  پرونده هــای  حجــم  کاهــش 
بــاال بــردن ســرعت دادرســی، آمــوزش بــه ضابطــان و 
به طــور خــاص در ایــن جنبــه بررسی شــده از عدالــت 
قضایــی، تاکیــد بیش تــر بــر آمــوزش اخــاق قضایــی 
بــه قضــات، تفهیــم حقــوق متهمیــن بــه خــود آن هــا از 
ســوی ضابطــان و نظــارت بیش تــر می توانــد در تحقــق 

ــی راهگشــا باشــد. ــت قضای ــر عدال هرچــه بیش ت

اســت و اگــر چنیــن نباشــد، فطــرت مــا چنیــن امــری 
معیــاری  عقــل  بهتــر،  بیــان  بــه  و  می زنــد  پــس  را 
الهــی  بین المللــی  احــکام  تشــخیص  بــرای  ســودمند 
و عمــل  بــه فطــرت همانــا  و رجــوع  از غیرالهی ســت 
بــه حکمــت همانــا. البتــه اعتقــاد بــه انحصاری بــودن 
ایــن معنــی نیســت  بــه  بــرای خداونــد  حــق تشــریع 
کــه انســان حــق هیــچ قانون گــذاری مســتقلی نــدارد؛ 
اجتهــاد  صــدد  در  راســتا  ایــن  در  بایــد  دولت هــا 
روشــمند باشــند. اگــر در روابــط بین الملــِل یــک کشــور 
اســامی، اضطــراب دیدیــد، بدانیــد کــه دل و عقــل 
دولت مردانــش خالــی از تربیــت حکمــت الهی ســت.
بایــد گفــت کــه همــه بــر ایــن مســئله اتفــاق نظــر داریــم 
کــه هویــت اســامی مــا، مســتقل و اصیــل اســت و 
ــی ایــن بدیــن معنــی نیســت  شــکی در آن نیســت، ول
مشــابهت  و  قرابــت  بکشــیم.  دیــوار  خــود  دور  کــه 
دیگــر  بــا  اســامی  حقــوق  قواعــد  میــان  بســیاری 
از  ناشــی  امــر،  ایــن  و  دارد  وجــود  حقوقــی  مکاتــب 
تمدن هــا  میــان  فطــری مشــترک  و  خاســتگاه عقلــی 
اســت و نبایــد آن را بــه غرب زدگــی و ماننــد آن تعبیــر 
کــرد. عدالــت و اخــاق نیــز دو امــر مهــم در حقــوق 
بین الملــل اســامی اســت؛ اگــر در صــدد تعریــف آن 
بــرای  زیــادی  تعاریــف  این کــه  بــه  توجــه  بــا  برآییــم، 
ایــن دو موجــود اســت، از مفهــوم اصلــی ایــن دو دور 
خواهیــم شــد. در روابــط بین الملــل، کرامــت انســانی 
امــری مهــم اســت و بایــد حفــظ شــود و بــه طریــق اولــی 
در مســائل داخلــی نیــز ایــن امــر اهمیــت دارد. بــه نظــر 
نگارنــده بهتــر اســت بــرای احقــاق کرامــت انســانی و 
از حقــوق  آزادی  حــق  و  حیــات  حــق  چــون  حقوقــی 

ــی و مســائل درون ســرزمینی خــود شــروع کنیــم  داخل
تــا بــه حقــوق و روابــط بین الملــل برســیم و بــه عبارتــی 
آزادی  و  حــق حیــات  احقــاق  بــه  هنــوز  زمانی کــه  تــا 
روابــط  و  حقــوق  نپرداخته ایــم،  انســانی  کرامــت  و 

پیشــکش. بین الملــل 
اســامی؛ در حقــوق  بین الملــل  منابــع حقــوق  امــا  و 
میــان  متــداول در  امــور  و  عــرف  از  نبایــد  بین الملــل 
مســائل  در  عــرف  اگرچــه  شــد؛  غافــل  مــردم  عامــه 
ــروک اســت و آن هــا  ــای شــیعه مت ــزد فقه ــل ن بین المل
بیش تــر بــه عبــارت ســیره عقــا -کــه اســتمرار عمــل 
عقــا بــدون در نظــر گرفتــن مذهــب آن هاســت- توجــه 
کرده انــد، ولــی بــاز هــم تــاش آن هــا بــر ایــن بــوده کــه 
ــگاه  ــه مســائل شــرعی، جای ــا گــره زدن ســیره عقــا ب ب
آن را اســتوارتر کننــد. پــس در نــزد فقهــای شــیعه، تنهــا 
عرفــی حجــت اســت کــه مــورد تاییــد مبانــی دینــی و 
شــارع مقــدس باشــد و عــرف ممنــوع، بــدون اعتبــار 

اســت.
آن  و  دارد  وجــود  اســامی  در حقــوق  زیبایــی  اصــل 
عــام  اصلی ســت  و  اســت  تعهــدات  بــه  وفــای  اصــِل 
البتــه  می شــود؛  شــامل  نیــز  را  بین الملــل  روابــط  و 
فقــه  پیمــان در  ولــی شکســتن  قیدهایــی هــم دارد، 
اســامی حتــی در صــورت خــوف از طــرف مقابل، دارای 
ــن شایســته اســت  ــب و شــرایطی اســت. هم چنی مرات
کــه دو واژه داراالســام و دارالکفــر را بررســی کنیــم. 
ایدئولوژیــک  جنبــه ای  ســنتی،  فقــه  در  واژه  دو  ایــن 
داشــته اند و تفســیر عقیدتــی ایــن دو واژه در دنیــای 

تنگ نظری ســت. از  ناشــی  مــدرن،  فقــه  و  مــدرن 
ســخن پایانــی در ایــن مقــال ایــن اســت کــه در بــاب 

اصــل اولیــه در روابــط جهــان اســام بــا غیرمســلمانان، 
نخســت،  دیــدگاه  اســت؛  شــده  مطــرح  دیــدگاه  دو 
می دانــد  اســتثناء  را  صلــح  و  اســت  جهــاد  اصالــت 
دنبــال  بــه  و  جهادی ســت  و  آرمانــی  دیدگاهــی  کــه 
را  بســیاری  امــور  و  اســت  اســامی  جهانــی  دولــت 
فــدای ایــن آرمــان می کنــد. دیــدگاه دوم، کــه دیــدگاه 
برگزیــده نگارنــده اســت، اصالــت صلــح اســت؛ در ایــن 
دیــدگاه اصــل در روابــط بــا غیرمســلمانان، هم زیســتی 
مســالمتجویانه اســت و جنــگ، امــری استثنایی ســت. 
آری؛ طبــق بیــان قــرآن، صلــح، خیــر و بهتــر اســت و 
بــر نمی تابــد. کام خــود را در  ذات آدمــی جنــگ را 
در  امیرالمؤنیــن  از  نغــزی  بیــان  بــا  نظــر  ایــن  تاییــد 

عهدنامــه مالــک اشــتر بــه پایــان می بــرم: 
و  خوانَــد  بــدان  را  تــو  دشــمن  کــه  صلحــی  از  »...و 
آشــتی،  کــه  متــاب  روی  اســت،  آن  در  خــدا  رضــای 
ســربازان تــو را آســایش رســاند، از اندوهــت برهانــد و 

مانــد«. ایمــن  شــهرهایت 

*کتاب پیشــنهادی:

 

محقــق دامــاد، ســید 
مصطفــی 

بین الملــل:  حقــوق 
اســامی،  رهیافتــی 
علــوم  نشــر  مرکــز 

می ســا ا

بررســی وضعیت حقوق متهمان در ســایه  آرمان عدالت قضایی
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ســید احمد علوی، عضو کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شــورای شــهر تهران، با اشــاره به پدیده اتوبوس خوابی در بی ارتی گفت: از گذشــته شــاهد 
بودیم که به خصوص در زمســتان معتادان بدون مکان، برای خوابیدن ســوار اتوبوس های خط شــبانه شــده و در طول مســیر می خوابیدند.

وی با بیان اینکه حاال براساس گزارشات پدیده جدیدی در اتوبوس های بی آرتی که خط شبانه روزی هستند رخ  داده و آن هم خوابیدن افراد غیر 
معتاد در اتوبوس است، گفت: مسئوالن شهرداری اعام کردند که این افراد معتاد نیستند و حتی شاغل هستند، اما توان پرداخت کرایه خانه یا 

مهمان سرا را ندارند به همین دلیل اتوبوس را برای خوابیدن انتخاب می کنند.
علــوی ادامــه داد: شــهرداری تهــران گرم خانــه دارد کــه صرفــا مخصــوص معتــادان نیســت امــا این افراد مایل نیســتند که از ایــن گرم خانه بنا به دالیل 

مختلف از جمله هم نشــینی با معتادان و مســیر طوالنی اســتفاده کرده و در آنجا مســتقر شــوند.
ویتصریح کرد: ما در ســتاد ســمن ها ســعی داریم از توان ســازمانهای مردم نهاد در این زمینه اســتفاده کنیم و از آنها بخواهیم برای این پدیده که 

زائیده شرایط اقتصادی کشور است، فکری کنند.
علوی به راه اندازی کمیته ها و کارگروه های تخصصی سمن ها نیز اشاره کرد و گفت: قرار است موضوع اتوبوس خوابی نیز به عنوان یک معضل 

در کارگروه های این کمیته مطرح و سمن های مرتبط پای کار بیایند.

واکنش شورا به پدیده »اتوبوس خوابی«            

اجــتماعـــی
اقــتصـــادی

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم / شماره هشتاد و چهارم / نیمه اول دی ۱۴۰۰

 بررســی اهمیــت صنعت گردشــگری 
در شــکوفایی اقتصــادی  محدثه شــادکانی

کارشناســی ارشــد اقتصاد انرژی 1400

و  متنوع تریــن  عنــوان  بــه  گردشــگری  صنعــت 
منبــع  مهم تریــن  جهــان،  در  صنایــع  بزرگ تریــن 
درآمــد و ایجــاد فرصت هــای شــغلی بــرای بســیاری از 
ــی از اقتصــادِ گردشــگری  ــا اســت. وقت کشــورهای دنی
فعالیت هــای  کلیــه  منظــور  می کنیــم،  صحبــت 
بخش هــای  در  گردشــگری  و  توریســم  بــا  مرتبــط 
مختلــف، از حمل ونقــل گرفتــه تــا اقامــت و اســکان، 
بناهــای  و  اماکــن  تفریحــی،  مراکــز  و  رســتوران ها 
و  رســوم  و  آداب  طبیعــی،  جاذبه هــای  تاریخــی، 
مخــرج  کــه  اســت   … و  قومــی  و  فرهنگــی  میــراث 
 مشــترک همــه آن هــا نیــز گردشــگری و ســفر اســت. 
آن  از  توســعه  موتــور  عنــوان  بــه  کــه  صنعــت  ایــن 
نظــر  از  کــه  اهمیتــی  علــت  بــه  می شــود،  بــرده  نــام 
بیش تــر  روز  بــه  روز  دارد،  اجتماعــی  و  اقتصــادی 

می گیــرد. قــرار  دولت هــا  موردتوجــه 
و  اصلــی  پایه هــای  از  یکــی  امــروزه  گردشــگری 
مهــم،  صنایــع  جملــه  از  و  جهــان  اقتصــاد  اســتوار 
بــا رشــد ســریع در توســعه اقتصــادی جهــان اســت 
بــه  افــزوده،  ارزش  میــزان  باالتریــن  ایجــاد  بــا  کــه 
ســایر  می توانــد  غیرمســتقیم،  و  مســتقیم  صــورت 
تأثیــر  تحــت  را  فرهنگــی  و  اقتصــادی  فعالیت هــای 

دهــد. قــرار 
در این نوشتار سعی کردیم خاصه ای از اهمیت نقش 
گردشــگری در شــکوفایی اقتصــادی جهــان و ایــران را 
 بررســی کنیــم کــه در ادامــه باهــم مــرور خواهیــم کــرد.
و  ســفر  عــزم  گردشــگران  کــه  زمانــی  از  درســت 
می کننــد،  دیگــر  نقطــه  بــه  نقطــه ای  از  جابه جایــی 
آغــاز  اقتصــادی  فعالیت هــای  از  مجموعــه ای 
گردشــگری  اقتصــاد  دســته بندی  در  کــه  می شــود 

می گیــرد. قــرار 
تســهیاتی  و  خدمــات  تمــام  بــه  دیگــر،  عبارتــی  بــه 
کاال  دو شــکل  بــه  زمــان ســفر  در  بــه گردشــگر  کــه 
نیازهــا  و  می شــود  ارائــه  )عرضــه(  خدمــات  یــا 
اقتصــاد  می دهــد،  پاســخ  را  او  تقاضاهــای  و 
گردشــگری می گوینــد کــه خــود دو شــکل مســتقیم 
مســتقیم  شــکل  از  منظــور  دارد.  غیرمســتقیم  و 
ســفر  بــه  متصــل  زنجیره هــای  گردشــگری،  اقتصــاد 
و گردشــگری ، اعــم از هتل هــا، آژانس هــا، ایرالین هــا 
و … اســت و در شــکل غیرمســتقیم، بــر بازاریابــی و 
ســرمایه گذاری  فرهنگ ســازی،  و  آمــوزش  تبلیغــات، 

می شــود. تمرکــز  و… 
گردشــگری در حــال حاضــر در حــال تبدیــل شــدن بــه 

یکــی از ارکان اصلــی اقتصــاد تجــاری جهــان اســت و 
توســعه،  و سیاســت گذاران  برنامه ریــزان  از  بســیاری 
از صنعــت گردشــگری بــه عنــوان رکــن اصلــی توســعه 

ــد. ــاد می کنن ــدار ی پای
ــاره درآمــد کشــورها از  سال هاســت هــرگاه آمــاری درب
صنعــت توریســم انتشــار پیــدا می کنــد، ایــن پرســش 

بــه ذهن هــا متبــادر می شــود کــه چــرا 
ســهم ایــران در عیــن برخــورداری از 
مواهــب طبیعــی و تاریخــی، انــدک 
اقتصــاد  کــه  آن جایــی  از  و  اســت 
از  حاصــل  درآمدهــای  بــه  ایــران 
باالیــی  وابســتگی  نفــت  صــادرات 
جهانــی  قیمــت  نوســانات  و  دارد 
متغیرهــای  زمــان  طــول  در  نفــت 
کان اقتصــادی نظیــر تولیــد ملــی، 
ناخالــص،  ســرمایه گذاری های 
اشــتغال و درآمدهــای ارزی را تحــت 
بــه  لــذا  اســت،  داده  قــرار  تاثیــر 
بــه منابــع  تنــوع بخشــیدن  منظــور 
ارزی  درآمدهــای  اقتصــادی،  رشــد 
فرصت هــای  ایجــاد  هم چنیــن  و 
ــف شــغلی در کشــور، توســعه  مختل
دو  اهمیــت  از  گردشــگری  صنعــت 

می شــود. برخــوردار  چندانــی 

گردشــگری چــه مزایــای اقتصادی دارد؟

گردشــگری، بــه جــز دوره هایــی خــاص، همــواره بــازاری 
رو بــه رشــد و پول ســاز بــوده کــه مزایــا و منفعت هــای 
جنبه هــای  از  اســت.  داشــته  کشــورها  بــرای  زیــادی 
و  پرداخــت  موضــوع  ایــن  بــه  می تــوان  مختلفــی 
بــرای  اقتصــادی  منفعــت  پنــج  حداقــل  گردشــگری 

دارد: کشــورها 
1. گردشــگری خلــق شــغل می کنــد و نیــروی انســانی 
اســتخدام  بــه  آن  زنجیــره  مختلــف  بخش هــای  در 
درمی آینــد و ایــن بزرگتریــن مزیــت اقتصــادی خواهــد 
بــود. براســاس آمارهــا هــر فعالیــت و پــروژه گردشــگری 
بــه طــور میانگیــن بــرای ۱۰ نفــر اشــتغال زایی می کنــد.
بــا  آشــنایی  گردشــگری،  مزایــای  دیگــر  از   .2
فرهنگ هــای گوناگــون اســت. ایــن امــر باعــث شــده 
و  شــده  نزدیک تــر  هــم  بــه  تدریــج  بــه  مــردم  تــا 
اختــاف فرهنگــی و گاهــی حتــی خرافــات تــا حــدی از 

بیــن برود.گردشــگر فرهنــگ خــود را وارد می کنــد و از 
فرهنــگ کشــور میزبــان هــم بــه کشــور خــود ســوغات 

می بــرد.
فعالیت هــای  از  بســیاری  ماننــد  گردشــگری   .3
و  عرضــه  دادوســتدِ  نوعــی  دیگــر،  اقتصــادِی 
بیش تــری  رونــق  چقــدر  هــر  و  اســت  تقاضامحــور 

بــه  آن،   بــا  مرتبــط  کســب وکارهای  باشــد،  داشــته 
خصــوص صنف هــای خــرد را بــه تحــرک وامــی دارد و 
ــه دیگــر بخش هــای  ــووار ب ــه شــکلی دومین ــن امــر ب ای

می شــود. منتقــل  نیــز  اقتصــادی 
توریســتی  کشــورهای  در  مــوارد،  از  بســیاری  در   .4
دیــده شــده کــه بــه واســطه گردشــگری بــودن منطقــه 
یــا کشــور، ســطح رفــاه عمومــی مردمــان بومــی هــم 
خدمــات  شــامل  رفــاه  ایــن  اســت.  شــده  بیش تــر 
امــر  ایــن  کــه  می شــود   ... و  بهداشــت  حمل ونقــل، 
بــه صــورت خودجــوش،  مــردم  باعــث می شــود  نیــز 
باســتانی  و  انســانی  طبیعــی،  آثــار  حفــظ  خواهــان 

شــوند. خــود  کشــور  و  منطقــه 
وحــش  حیــات  صــدای  اصــل  در  گردشــگری   .5
اســت؛ بــه خصــوص گونه هایــی کــه در حــال انقــراض 
ــدن  اســت. وقتــی گردشــگر از جاذبه هــای طبیعــی دی
ایــن  احیــاء  فکــر  بــه  را  دولــت  و  کشــور  می کنــد، 
مناطــق می انــدازد. سال هاســت کــه بــه واســطه ایــن 
صنعــت از بســیاری از  جانــوران و گیاهــان حفاظــت و 

جلــوی شــکار غیرقانونــی و بیــش از حــد آن هــا گرفتــه 
شــده اســت.

اقتصــاد  از  درآمــد  بیش تریــن  دارای  کشــورهای 
گردشــگری

گردشــگری،  جهانــی  ســازمان  آمــار  براســاس 
کشــورهای فرانســه، اســپانیا و آمریــکا در ســال ۲۰۱۸ 
بیش تریــن درآمدهــا را از صنعــت گردشــگری نصیــب 
خــود کرده انــد. در فهرســت کشــورهای بــا درآمــد بــاال 
قــرار  بازدید کننــده، آمریــکا در صــدر  از نظــر تعــداد 
ــارد  ــن کشــور در ســال ۲۰۱۸ حــدود ۲۱۱ میلی دارد. ای
ایــن کشــور  بــه  کــه  گردشــگری  میلیــون   ۷۷ از  دالر 
هــر  یعنــی  اســت؛  کــرده  کســب  درآمــد  رفته انــد، 
اقتصــاد  بــه  متوســط  طــور  بــه  بین المللــی  گردشــگر 
گردشــگری آمریــکا ۲۷۳۹ دالر کمــک کــرده اســت.
در رده دوم، اســپانیا قــرار دارد کــه طبــق داده هــای 
 ۶۸ آمریــکا  یک ســوم  گردشــگری،  جهانــی  ســازمان 
بین المللــی  توریســت  میلیــون   ۸۶ از  دالر  میلیــارد 
ــز کشــور  کســب درآمــد کــرده اســت. در رده ســوم نی
فرانســه قــرار دارد کــه بیــش از پنــج میلیــون گردشــگر 
خارجــی از ایــن کشــور بازدیــد کرده انــد و حــدود ۶۱ 
ایــن  اقتصــاد  بــه  افــزوده  ارزش  نیــز  دالر  میلیــارد 

کرده انــد.  تزریــق  کشــور 

گردشــگری اقتصــاد  در  فعــال  نهادهــای  و   بازیگــران 
از مهم تریــن ســازمان ها و نهادهــای مرتبــط بــا اقتصــاد 
گردشــگری، می تــوان از ســازمان جهانــی گردشــگری 
گردشــگری  و   ســفر  جهانــی  شــورای   ،)UNWTO(
هواپیمائــی  بین المللــی  ســازمان   ،)W.T.T.C(
حمل ونقــل  بین المللــی  انجمــن  )ایکائــو(،  کشــوری 
هوائــی )I.A.T.A(،  فدراســیون بین المللــی اتحادیــه 
اتحادیــه   ،)U.F.T.A.A( مســافرتی  آژانس هــای 
 ،)I.H.&R.A( رســتوران ها   و  هتل هــا  بین المللــی 
جهانگــردی  حرفــه ای  آمــوزش  جهانــی  اتحادیــه 

کــرد. اشــاره   )W.A.P.T.T(
کــه  صنایعی ســت  دســت  آن  از  گردشــگری 
تغییــر  را  کشــورها  آینــده  دارنــد  بــاور  همــه 
زنجیــره ای  بــا  زیربنایــی  حــوزه ای  می دهــد؛ 
مرتبــط  کســب وکارهای  و  مشــاغل  از  گســترده 
دارد. ارزآوری  کشــورها  بــرای  هــم  بســیار   کــه 
بــا  ایــران  اقتصــاد  گفــت  می تــوان  جرئــت  بــه 
می توانــد  گردشــگری  حــوزه  در  بالقــوه  ظرفیت هــای 
در آینــده ای نــه چنــدان دور بــا سیاســت گذاری های 
صنعــت  در  باالیــی  بســیار  جایــگاه  بــه  درســت 

کنــد. پیــدا  دســت  گردشــگری 

مانعی که عامل شــد
در بــاب ابتــذال تعلیــم و تربیت؛
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تعلیــم و تربیــت از نیاز هــای ضــروری بشــر اســت و در 
زندگــی  مختلــف  بخش هــای  در  خــود،  حیــات  طــول 
نهادهــای  هســتیم.  وابســته  آن  وجــود  بــه  پیوســته 
آحــاد  تربیــت  و  تعلیــم  در  مهمــی  جایــگاه  آموزشــی 
جامعــه دارنــد و نهــاد آمــوزش و پــرورش نیــز که عهده دار 
ایــن امــر اســت، نقــش بســیار مهــم و تاثیرگــذاری را ایفــا 

می کنــد.
شــود،  تحــول  زمینه ســاز  آموزش و پــرورش  این کــه 
بســتگی  می گیــرد  پیــش  در  کــه  روشــی  و  هــدف  بــه 
دارد؛ چراکــه در صــورت انحــراف از مســیر درســت و 
ــر داشــته  ــد پیامــدی متضــاد در ب ــن، می توان تحول آفری

باشــد. 
بــه درســتی صــورت  آیــا در مــدارس تعلیــم و تربیــت 
ــد  ــدا بای ــه ایــن پرســش، ابت می گیــرد؟ پیــش از پاســخ ب
بــه معنــای درســت و اصیــل تعلیــم و تربیــت بپردازیــم: 
آوردن  »فراهــم  از  اســت  عبــارت  تربيــت  و  تعليــم 
شــكوفا  يــا  رســاندن  فعليــت  بــه  عوامــل  و  زمينه هــا 
ســاختن شــخص در جهــت رشــد و تكامــل اختيــاري 
او بــه ســوي هدف هــاي مطلــوب و بــر اســاس برنامــه اي 
مرتضــی  شــهيد  اســتاد  ديــدگاه  در  شــده«.  ســنجيده 
نيــروى  اســتقاِل  پــرورش  بــه معنــای  مطهــرى تعليــم 
فكــری و زنــده كــردن قــوه ابتــكار متعلــم اســت و تربيــت 
بــه فعليــت درآوردن  و  پــرورش دادن  بــه معنــای  نیــز 
يــك  در  بالقــوه  بــه صــورت  كــه  اســتعدادهاي درونــی 

شــیء موجــود اســت. 
در نتیجــه تربيــت در انســان بــه معنــاي پــرورش دادن 

از:  عبارتنــد  اســتعدادها  ايــن  و  اســت  اســتعدادها 
اخاقــی   ، و حقيقت جويــى(  )علمــی  عقلــی  اســتعداد 
)وجــدان اخاقــی(، دينــی )حــس تقدیــس و پرســتش(، 
هنــرى و ذوقــی يــا بعــد زيبايــى و اســتعدادِ خاقيــت، 
در  تربیــت  و  تعلیــم  امــروزه  اســت.  ابــداع  و  ابتــكار 
مــدارس بــا ایــن معانــی صــورت نمی گیــرد و تدریــس 
مفاهیــم بســته در چهارچــوب یــک کتــاب و دوبــاره پــس 

خــط  بــه  خــط  گرفتــن 
آن هــا در قالــب امتحــان 
جایگزیــن  آزمــون،  و 
ــم و  ــی تعلی مفهــوم اصل

تربیــت شــده اســت. 
مــدارس  در  متاســفانه 
مــا نــه تنهــا اســتعدادی 
نمی شــود،  شــکوفا 
اســتعدادها  بلکــه 
و  شــده  خامــوش 
و  می ریزنــد  فــرو 
بی انگیزگــی جــای آن را 
پــر می کنــد. معمــوال نــه 
ارتبــاط  هیچ گونــه  تنهــا 
میــان  ســویه ای  دو 
متعلمــان  و  معلمــان 
صــورت  مــدارس  در 

ــه درســتی هدایــت نمی شــود، بلکــه  ــم ب ــه و متعل نگرفت
و  مباحــث  معلــم  جانــب  از  ســویه  یــک  رابطــه ای  در 
اصــول تکــراری بــه متعلمــان انتقــال پیــدا می کنــد و ایــن 
شــیوه در مــدت دوازده ســال تحصیلــی ادامــه می یابــد.

دانش آمــوزان  وجــودی  ابعــاد  تمامــی  بــه  مــدارس  در 
موجوداتــی  صــورت  بــه  آن هــا  و  نمی شــود  توجهــی 
و  اســتعداد  ذوق،  و  هنــری  بعــد  فاقــد  کــه  تک بعــدی 
خاقیت انــد و صرفــا بــه دنبــال حفــظ متــون نخ نمــای 
کتــب درســی هســتند، قلمــداد می شــوند. زمــان کافــی 
بــه شــناخت دانش آمــوزان و عایــق آن هــا اختصــاص 
پیــدا نکــرده و آنقــدر وقــت صــرف ارائــه مطالــب رنــگ و 

نیمــی  بــه حتــی  کــه  علمــی صــرف می شــود  رفتــه  رو 
داده  پاســخ  هــم  دانش آمــوزان  ذهنــی  معماهــای  از 

نمی شــود.
و  آمــوزش  نهــاد  در  پیش گرفته شــده  در  شــیوه  ایــن 

تکامــل  و  حقیقــی  تربیــت  موانــع  بیان گــر  پــرورش 
تمایــات  بــه  شــدن  تســلیم  بــا  اکنــون  انسانی ســت. 
فــردی، پای بنــدی جوامــع بــه ســود و زیــان و تعصــب و 
تنگ  نظــری ، از تکامــل ویژگی هــای انســانی و اخاقــی 
ــری  ــه کارگی غافــل شــده و انســان را وســیله ای جهــت ب
و  تعلیــم  ابتــذال  یعنــی  ایــن  اهــداف خــود می داننــد. 
تربیــت؛ یعنــی بــه بیراهــه رفتــن تعلیــم و تربیــت؛ یعنــی 
فاصلــه گرفتــن از معنــای اصیــل تعلیــم و تربیــت، یعنــی 
بــه خطــر افتــادن افــراد جامعــه، خــود جامعــه و فرهنــگ 
آن. اصلــی کــه بایــد مانعــی بــرای ترویــج ابتــذال باشــد، 

خــود بــه عاملــی در جهــت اشــاعه آن تبدیــل شــد.
خاصــه ســخن آن کــه تعلیــم بیــش از هــر چیــز ســپردن 
ــه دیگــران اســت، امــا دانــش زمانــی ســودمند  دانــش ب
اســت کــه بــه کار آیــد و آمــوزش آن گاه بــه کار می آیــد 
ــر و تحــول شــود.  ــد آمــدن تغیی ــرای پدی ــه ای ب کــه زمین
چنان کــه او را در انجــام کارهــا توانــا ســازد و بــر دایــره 
امکاناتــش بیفزایــد؛ یعنــی زمینــه ای شــود بــرای تربیــت 

کــه همانــا بــه کار آمــدن توانایی هاســت.

*در نوشــتاری کــه خواندیــد، از منابــع ذیــل اســتفاده 
شــده اســت:

تربتــی نــژاد، حســین؛ جمــادی، منیــره. تعلیــم   )1
و تربیــت اســامی در آمــوزش و پــرورش و مولفــه هــای 
آن. ســومین کنفرانــس دانــش و فنــاوری روانشناســی، 
.1398 ایــران،  شناســی  جامعــه  و  تربیتــی   علــوم 
تربيت.دفتــر  و  تعليــم  فلســفه   )2
.366-341 ص   ،1 ج  دانشــگاه.  و  حــوزه   همــكارى 
اســتاد  اســام،  در  تربيــت  و  تعليــم   )3
.69-57 و   22-20 ص  مطهــري،  مرتضــی   شــهيد 
و  تعلیــم  حســن.  غریبــی،  قادری،مهــدی؛   )4
ــم. نشــریه معرفــت  ــی و دورکی تربیــت در اندیشــه فاراب

.1387 شــمار7،  )پیاپــی130(، 



در نامــه محرمانــه ای کــه شــب اول دی مــاه در فضــای مجــازی منتشــر شــد، اجــرای طــرح بازتوزیــع یارانــه بنزیــن از طریــق ارائــه ســهمیه بنزیــن به افراد 
به جــای خودروهــا به صــورت آزمایشــی در جزایــر قشــم و کیــش پیــش بینــی شــده بــود؛ طرحــی کــه بــه دنبال عادالنه کــردن یارانه های توزیعی اســت تا 

خانوارهــای فاقــد خــودرو نیــز بتواننــد از ایــن یارانــه اســتفاده کنند.
جــواد اوجــی، وزیــر نفــت، گفــت: دولــت مصمــم اســت بــه آن دســته از افــرادی کــه صاحب خودرو نیســتند، یارانــه بدهد. قرار اســت در ابتدا این طرح 

در جزایر کیش و قشم به صورت پایلوت و آزمایشی اجرا و پس از آن نیز در سراسر کشور اجرا شود.
وی با تاکید بر اینکه هیچ افزایش قیمتی در کار نیست، گفت: تمام مردم چه کسانی که صاحب خودرو هستند و چه کسانی که خودرو ندارند، 
بر حسب کارت ملی و با شرط اینکه یک سال در ایران اقامت داشته باشند، در ابتدای این طرح، ماهانه ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی به آن ها تعلق 

می گیرد و دریافت کنندگان می توانند آن را استفاده کرده یا به صورت اعتباری از بخش ریالی آن استفاده کنند.
در هــر حــال خاطــرات تلــخ اعــام ســهمیه بندی بنزیــن در نیمه شــب ۲۴ آبــان ۱۳۹۸ کــه منجــر بــه ناآرامــی در بخش هــای مختلــف کشــور شــد، ایجــاب 

می کنــد پیــش از اجــرای طــرح، تمامــی ابعــاد آن ســنجیده شــود تــا »بنزیــن« بــار دیگــر پشــیمانی بــه بــار نیــاورد.

تصمیمات بنزینی و تبعات آن

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم / شماره هشتاد و چهارم / نیمه اول دی 4۱۴۰۰
نگـــاه ویـژه
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مقدمه: 
ویکتــور فرانــکل زمانی کــه در کتــاب شناخته شــده اش، 
و  ســخت  تجربــه  معنــا«،  جســت و جوی  در  »انســان 

اجبــاری  کار  اردوگاه هــای   در  خــود  رنــج آور 
می گویــد:  می کنــد؛  توصیــف  را  نازی هــا 
نمی دیــد،  آینــده  در  هدفــی  کــه  »کســی 
و  می شــد  واپس نگــری  تســلیمِ  ناچــار، 
می کــرد  نشــخوار  را  گذشــته  اندیشــه های 

می شــد«. او  ســقوط  باعــث  همیــن  کــه 
معنــا را حلقــه اتصــال مفهــوم بــا شــناخت، 
ایــن معنــا  انســانی  هــر  و  تعریــف می کننــد 
می کنــد؛  دنبــال  متفــاوت  مفهومــی  در  را 
در  برخــی  طبیعــت،  بــا  ارتبــاط  در  برخــی 
ــر و ادبیــات،  ــوآوری، شــماری در هن ــم و ن عل
هــر  بــه   .  ... و  فلســفه  و  دیــن  در  شــماری 
را  انســان  زندگــی   کــه  معناســت  جهــت 
ــار می بخشــد  ــه آن اعتب ارزشــمند می کنــد، ب
و او را از خــأ وجــودی رهــا می ســازد. نیچــه 
می کنــد:  مطــرح  بــه صراحــت  را  بــاور  ایــن 
بــا  یافتــه،  را  زندگــی  »چرایــی«  کــه  »کســی 
یافتــن  ســاخت«.  خواهــد  چگونگــی ای  هــر 
ایــن چرایــی، همــان رسالتی ســت کــه بــرای 
زیســت،  و  حیــات  ســاختِن  تحمــل  قابــل 
ناچــار بــه تحقــق آن هســتیم و درغیــر ایــن  
می شــویم  ســقوطی  همــان  گرفتــار  صــورت 
و  بی هــدف  افــراد  فرانــکل  گفتــه  بــه  کــه 
ناامیــد از بقــا در اردوگاه  آشــویتس تجربــه 

»بی معنایــی«. ابتــذاِل  کردنــد: 
بــا  گفت و گویی ســت  رو  پیــِش  نوشــتارِ 
و  جامعه شــناس  بخشــی،  حامــد  دکتــر 
عضــو هیــأت علمــی گــروه علــوم اجتماعــی 
بــاب  در  دانشــگاهی،  جهــاد  پژوهشــکده 
کــه  زندگــی«،  تهی بــودِن  معنــا  »از  ابتــذاِل 

اتفاقیــه  وقایــع  نشــریه  محتــرم  مخاطبــان  تقدیــم 
: د می شــو

ابتــذال را شــاید بشــود بــا بی معنایــی در زندگــی معنــی 
می خواهیــم  زمانی کــه  مــا  کــه  تعبیــر  ایــن  بــه  کــرد؛ 
بــا  رابطــه  در  را  آن  کنیــم،  صحبــت  ابتــذال  دربــاره 
معنــا داشــتن زندگــی بــرای یــک فــرد یــا جامعــه معنــی 
بــه اصطــاح »معنــادار«  فــرد  زندگــی  اگــر  می کنیــم. 
باشــد، ایــن در مقابــل ابتــذال قــرار می گیــرد. حــال 
بــه چــه  زندگــی  »معنــاداری«  کــه  ایــن خصــوص  در 
معناســت، هــم نظــرات مختلفــی بیــان شــده اســت. 
داشــتن«  »هــدف  مطرح شــده  معانــی  ایــن  از  یکــی 

ــه  ــردی ک ــر هدف هــای ُخ ــی ســوای ب زندگی ســت؛ یعن
کنش هــای مــا را می ســازد، آیــا زندگــی فــرد در ســطح 

کان هــم در بردارنــده هدفــی هســت یــا خیــر.

باشــد،  هدفــی  دنبــال  بــه  زندگــی  در  فــردی  اگــر 
ــا کل آن هــدف،  ــاط ب آن وقــت زندگــی خــود را در ارتب
ممکــن  لــذا  اســت؛  کــرده  معنــا  باشــد،  کــه  هرچــه 
باشــد  ایــن  دنبــال  بــه  زندگــی  در  فــرد  یــک  اســت 

ــه  ــا حتــی اهــداف ب ــا قدرتمنــد شــود، ی کــه ثروتمنــد ی
داشــته  کج روانــه ای  و  نامطلــوب  اجتماعــی  لحــاظ 
اشــغال  قصــد  حاکــم  یــک  عنــوان  بــه  مثــا  باشــد؛ 
کشــور همســایه را داشــته باشــد، امــا بــه هــر صــورت 
زندگــی ایــن فــرد معنــا دارد؛ ولــو این کــه مــا ایــن معنــا 
را نپســندیده یــا نامطلــوب بدانیــم. بــه فــرض مثــال 
مقدونــی،  اســکندر  یــا  مغــول  چنگیزخــان  زندگــی 
زندگــی مبتذلــی نبــود؛ چراکــه معنــا، قصــد و هدفــی 
را  زندگی شــان  و  کنش هــا  مجموعــه  کــه  داشــتند 
حــال  بــود.  داده  هــدف شــکل  آن  بــه سمت و ســوی 
این کــه کــدام معنــا بهتــر و کــدام هــدف ارزشــمندتر 

دیگری ســت. مســئله  اســت، 

زندگــی  در  رابطــه  ایــن  در  را  ابتــذال  بخواهیــم  اگــر 
فــردی و اجتماعــی تعریــف کنیــم، بایــد مقابــل آن چــه 
مطــرح  را  شــد  بیــان 
زندگــی  یعنــی  کنیــم؛ 
فاقــد هدفــی کان  کــه 
نتیجــه  در  و  اســت 
منجــر  روزمرگــی  بــه 
صرفــا  فــرد  می شــود؛ 
ــد«  زندگــی را »می گذران
دچــار  اصطــاح  در  و 
می  شــود.  روزمرگــی 
فــرد  کــه  مســئله  ایــن  
در  درگیــر  نوعــی  بــه 
شــده  روزمرگــی  یــک 
چــون  هدفــی  حتــی  و 
تــاش بــرای بقــا و زنــده 
را  او  نــدارد،  مانــدن 
ــد. ــذال می کن دچــار ابت
کــه  می بینیــم  پــس 
نوعــی  بــه  ابتــذال 
صفــت فــرد یــا جامعه ای ســت کــه از تــاش بــرای بقــا 
بــرای  ثانــوی  معنــای  نتوانســته  ولــی  شــده،  بی نیــاز 

ــذا آن شــکارچی،  ــد. ل ــدی ایجــاد کن زندگــی و هدفمن
و  می کنــد  کوشــش  صبــح  از  کــه  فــردی  یــا  کارگــر 
می گویــد  می کنــی«،  کار  »چــه  می پرســیم  زمانی کــه 
در  ابتــذال  درگیــر  بمانــم«،  زنــده  تــا  »می جنگــم 

ــدگاه  ــو این  کــه ممکــن اســت از دی زندگــی نیســت؛ ول
مــا در حــال انجــام کار معنــاداری نباشــد؛ چراکــه او 
اســت. بخشــیده  معنــا  کنش هایــش  مجموعــه  بــه 
کــه  اجتماعــی  مســئولیت های  و  پیوندهــا  بنابرایــن 
ــرار می دهــد و او را  ــرد را در نقش هــای اجتماعــی ق ف
بــه مطالبــه و عمــل بــه وظایــف وا مــی دارد، فــرد را از 

ابتــذال خــارج می ســازد.

اولیــه  یــا فطــری  تــاش غریــزی  از  انســان   زمانی کــه 
ــه انجــام آن  ــا لزومــی ب ــرای بقــا رهایــی پیــدا کــرده ی ب
نمی بینــد و نتوانســته  هدف هــای ثانویــه پیــدا کننــد، 
بــه ســمت ابتــذال حرکــت می کنــد و بــه ایــن بیــان، 
جامعــه  روبه بــاالی  متوســط  طبقــه  صفــت  ابتــذال 
معاش شــان  گــرو  در  آن هــا   تــاش  کــه  می  شــود 
نیســت. ایــن وضعیــت جامعــه ای می شــود کــه روز را 
ــا لذت هــای کوتاه مــدت  ــد و ســعی دارد ب شــب می کن
دیگــر،  لذتــی  بــه  لــذت  یــک  از  و حرکــت  انتقــال  و 
برمی گــردد  زمانی کــه  بعدهــا  و  بگذرانــد  را  زندگــی 
می کنــد،  نــگاه  خــود  زندگــی  طی شــده  مســیر  بــه  و 
انبوهــی  بــا  کــه  داشــته  »هرروز«هایــی  کــه  می بینــد 
ــر  ــه ب ــی ک ــچ هــدف کان ــدون هی ــرد، ب از لذت هــای ُخ
بــه  ایــن لذت هــا  پــر شــده اســت.  آن حاکــم باشــد، 
دارد،  را  امکانــش  و  تــوان  تمایــل،  فــرد  کــه  میزانــی 

می کنــد.  پیــدا  امتــداد 
ــه لحــاظ اقتصــادی از  ــن زمانی کــه جامعــه ای ب بنابرای
درگیــری بــا امــرار معــاش خــارج شــده، بــه حداقلــی 
از رفــاه رســیده و از معناهــا و اهــداف غایــی و اولیــه 
امــا  می شــود،  بی نیــاز  بقــا(  بــرای  )تــاش  زندگــی 
بــرای  نتوانســته  جامعــه  آن  درونی شــده  فرهنــِگ 
هدفمنــد  راســتای  در  عالی تــری  اهــداف  افــراد، 
ســاختن کل زندگــی ایجــاد کنــد، جامعــه بــه ســمت 
نوعــی  بــه  مــا  این جــا  در  می کنــد.  حرکــت  ابتــذال 
فرهنــگ  یعنــی  هســتیم؛  مواجــه  فرهنگــی  تأخــر  بــا 
مــادی، کــه شــیوه های زیســتن و تســلط بــر محیــط 
بــرای کســب معیشــت را شــامل می شــود، جلــو افتــاده 
قصــد  ارزش هــا  تولیــد  بــا  کــه  غیرمــادی  فرهنــگ  و 
دارد زندگــی انســان را در راســتای اهدافــی نویــن و 

کان بازســازی کنــد، عقــب مانــده و نتوانســته هنــوز 
ــذا ابتــذال در تعریــف  در جامعــه رســوخ پیــدا کنــد. ل
پوچ گرایــی  بــه  می توانــد  زندگــی  تهی شــدِن  معنــا  از 

هــم منتــج شــود.

مصادیــق  بارزتریــن  و  جدی تریــن  از  یکــی  شــاید 

ابتــذال در ایــران و بــه طــور کل جهــاِن امــروزی، در 
بــا تعریفــی کــه پیش تــر بــه آن اشــاره شــد،  ارتبــاط 
»بی برنامه گی« ســت. کســی کــه هدفــی بــرای زندگــی 
ــز  ــا مســیر و برنامــه مشــخصی نی ــدارد، قاعدت خــود ن
گرفتــار  نــدارد،  برنامــه ای  فــرد  کــه  وقتــی  و  نــدارد 
روزمرگــی می شــود و تــاش می کنــد بــه صــورت گــذرا 
ــا لذت هــای مختصــر، بــدون آن کــه  و در کوتاه مــدت ب
نگرشــی در پــس آن باشــد، زمــان خــود را ســپری کنــد. 
یــا  رفتــار  درگیــر  شــما  ابتــذال،  از  مصــداق  ایــن  در 
مصرفــی می شــوید کــه از آن بالــذات لذتــی نمی بریــد؛ 
بلکــه از امــور جانبــی آن چــون تحســین دیگــران اســت 
اگــر ســفر  بــه فــرض مثــال  لــذا  لــذت می بریــد.  کــه 
کنیــد، از خــودِ آن مســافرت لــذت نمی بریــد، بلکــه از 
نمایــِش آن بــه دیگــران و برانگیختــن حــس تحســین 
 دیگــران اســت کــه احســاس خوشــایندی می کنیــد.  

ــرای کلیــت زندگــی خــود هدفــی  افــراد بایــد بتواننــد ب
دهنــد؛  حرکــت  ســویی  بــه  را  آن  و  کــرده  تعییــن 
صــورت  بــه  کــه  خــرد،  کنش هــای  بــر  ســوای  یعنــی 
کلیــت  اســت،  خــرد  هــدف  یــک  بــر  ناظــر  خــودکار 
هدف هــای  بــا  ولــو  کننــد؛  هدفمنــد  را  خــود  زندگــی 
میانــی کــه تنهــا افــق چندســال آینده شــان را پوشــش 
شــدن،  پزشــک   چــون  اهدافــی  هم چــون  می دهــد؛ 
یــک کــوه  یــا حتــی فتــح کــردن قلــه  درس خوانــدن 
و... . این هــا غایاتــی هســتند کــه می تواننــد زندگــی 
ــا نجــات دهــد. فــردی را از خطــر ابتــذال دور کــرده ی

 در گفت و گو با دکتر حامد بخشــی مطرح شــد؛ 

دالیــل  از  یکــی  ابتــذال،  می شــود  گفتــه  
دیــدگاه  پوچ گرایی ســت.  بــه  افــراد  گرایــش 
نظــر  بــه  و  چیســت  رابطــه  ایــن  در  شــما 
ــودِن  ــا تهی ب ــان از معن شــما چــه ارتباطــی می

دارد؟ وجــود  ابتــذال  و  فــردی  زندگــی 

بــا در نظــر گرفتــن ایــن مســئله کــه پوچ گرایــی 
چــه  اســت،  ابتــذال  مصداق هــای  از  یکــی 
بــرای  کم رنگ کــردِن  اقداماتــی  و  راه هــا 
کشانده شــدن  و  ابتــذال  از  نــوع  ایــن 
می کنیــد؟ پیشــنهاد  آن  ســمت  بــه   افــراد 

و  جامعه شــناختی  دیــدگاه  از  اصــوال 
بــرای  می شــود  تعریفــی  چــه  انسان شناســی 

داد؟ ارائــه  ابتــذال 

جامعــه ی  در  ابتــذال  از  مصادیقــی  چــه 
می بینیــد؟ ایــران  امــروزِی 

چــه عواملــی در حرکــت یــک جامعــه بــه ســوی 
ابتــذال دخیــل اســت؟

بــه  جامعــه  یــک  حرکــت  در  عواملــی  چــه 
اســت؟ دخیــل  ابتــذال  ســوی 



فاطمــه ســلیمی، نائــب رئیــس کمیســیون خدمــات شــهری، بهداشــت، ســامت و محیــط زیســت شــورای شــهر مشــهد در جریــان بازدیــد از کمپیــن 
»خجالــت نــداره« کــه بــا هــدف انگ زدایــی از بیمــاران اعصــاب و روان بــه همــراه ارائــه مشــاوره روان شناســی و روان پزشــکی رایــگان در محــل پــارک 
ــا بــه دلیــل قرنطینه هــای مکــرر، پرهیــز از برگــزاری برنامه هــای گروهــی و جمعــی،  ملــت مشــهد درحــال برگــزاری اســت، بیــان کــرد: در دوران کرون
کاهــش ســطح مــراودات و تعامــات افــراد، فــوت اعضــای خانــواده وســوگ های ناتمامــی کــه بــه خصــوص در ماه هــای آغازیــن پاندمــی بــا آن روبــه رو 

بودیــم، نیــاز بــه ارائــه خدمــات مشــاوره روانشناســی بیــش از پیــش احســاس می شــود.
وی با اشاره به مطالبه مردمی از فرهنگسراها در خصوص ارائه خدمات  مشاوره گفت: در مباحثی چون تربیت فرزند، مشاوره خانواده، مشاوره 
ازدواج و... تقاضاهای مکرر برای ارائه خدمات از سوی مردم داریم که امیدواریم با توسعه تعامات با دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی 

مشهد بتوانیم به صورت سازماندهی شده این خدمات را در فرهنگسراها ارائه دهیم.
سلیمی افزود: در مذاکراتی که با رئیس کمیسیون فرهنگی داشتیم ارائه خدمات مشاوره به همشهریان را مدنظر داشته و انشاءهللا با حمایت های 
معاونت فرهنگی در آینده ای نزدیک به صورت پایلوت، ارائه خدمات مشــاوره در یکی از فرهنگســراهای مشــهد راه اندازی شــود تا با رفع نواقص و 

تقویت نقاط قوت در سایر فرهنگسراها نیز اجرایی شود.

ارائه خدمات مشاوره ای در فرهنگسراهای مشهد
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توجــه بــه ســامت روان موضــوع بســیار مهمی ســت 
ــورد توجــه  ــروزه بیــش از پیــش م ــه خوشــبختانه ام ک
عمــوم مــردم قــرار گرفتــه اســت. این کــه افــراد تــاش 
و  روان  ســامت  مشــکات  حــل  بــرای  می کننــد 
آموزشــی  کننــد، در دوره هــای  روابــط خــود مطالعــه 
فضــای  آموزش هــای  و  محتواهــا  از  کننــد،  شــرکت 
آموزشــی  پادکســت های  و  کننــد  اســتفاده  مجــازی 
اســت  ارزشــمندی  بســیار  اتفــاق  دهنــد،  گــوش 
میــان  در  و  اخیــر  ســال های  در  به خصــوص  کــه 
بــه  ســابق  از  بیش تــر  گوناگــون،   ســنین  و  اقشــار 
علی رغــم  متأســفانه  این حــال  بــا  می خــورد.  چشــم 
تاش هــای زیــاد جامعــه روان شناســان و متخصصــان 
روان شناســی  خصــوص  در  آگاهی بخشــی  جهــت 
علمــی و وارد کــردن آن بــه زندگــی مــردم، افــراد هنــوز 
روان شناســی  از  علمــی  روان شناســی  تفکیــک  در 
دارنــد.  بســیاری  ضعــف  غیرعلمــی  و  علمــی  شــبه 
علــم  جایــگاه  و  بدنــه  بــه  تنهــا  نــه  موضــوع  ایــن 
روان  ســامت  بــه  بلکــه  جامعــه،  نــزد  روان شناســی 

می کنــد. وارد  جــدی  صدماتــی  نیــز  افــراد 
روان شناســی همــواره بــرای عمــوم مــردم جذابیت هــای 
از  انســان ها  کنجــکاو  ذهــن  اســت.  داشــته  خاصــی 
دیگــری،  و  خــود  شــخصیت  شــناخت  بــرای  دیربــاز 
زندگــی  بــرای  راه هایــی  یادگیــری  آینــده،  پیش بینــی 
شــادتر و موفق تــر و کشــف رمــز و راز روان پیچیــده 

انســان، مشــتاق بــوده اســت.

چیــزی  علمــی  روان شناســی  محتــوای  این حــال  بــا 
فراتــر از این هاســت. روان شناســی بــه مطالعــه علمــی 
ایــن  می پــردازد.  انســان  روانــی  فرآیندهــای  و  رفتــار 
علــم ســعی دارد از طریــق پژوهش هــای منظــم و بــه 
کارگیــری روش علمــی، بــه درک، تبییــن، پیش بینــی 
و  ســاختار  بپــردازد.  روانــی  پدیده هــای  کنتــرل  و 
ادراک،  و  احســاس  عصبــی،  دســتگاه  عمل کــرد 
و  رشــد  زبــان،  و  تفکــر  هــوش،  و حافظــه،  یادگیــری 
اختــاالت  شــخصیت،  هیجــان،  و  انگیــزش  تحــول، 
رفتــار  روانــی،  اختــاالت  درمــان  شــیوه های  روانــی، 
رفتــار  و  صمیمانــه  روابــط  و  دل بســتگی  جنســی، 
و  گروه هــا  هم چــون  جمعــی  موقعیت هــای  در  افــراد 
در  کــه  هســتند  حیطه هایــی  جملــه  از  ســازمان ها، 
علــم روان شناســی مــورد مطالعــه قــرار می گیرنــد. هــر 
یــک از ایــن موضوعــات، محــور آموزش هــای رســمی 
روان شناســی  رشــته  دانشــجویان  بــرای  دانشــگاه ها 
هســتند و به گونــه ای تخصصــی و بــر اســاس منابــع 
داده  آمــوزش  حــوزه  ایــن  دانشــجویان  بــه  علمــی، 
می شــود. ضمــن این کــه گذرانــدن دوره هــای کســب 
اصــول  یادگیــری  و  نظــارت  تحــت  کارورزی  مهــارت، 
ــر اصــول  ــی ب انجــام پژوهش هــای روان شــناختی مبتن
متخصــص  روان شــناس  یــک  تربیــت  بــرای  علمــی، 
ضــرورت دارد. بــا این حــال برخــی از ایــن موضوعــات 
آگاهــی  ارتقــاء  جهــت  کــه  دارنــد  را  قابلیــت  ایــن 
عمومــی جامعــه و کمــک بــه افزایــش کیفیــت زندگــی 
مختلــف  شــیوه های  بــه  افــراد،  روان  ســامت  و 
)کتــاب، دوره آموزشــی، پادکســت و ...( و بــا بیانــی 
آمــوزش  بــرای  بــر اصــول علمــی  امــا مبتنــی  ســاده، 
نقــش  می توانــد  امــر  ایــن  شــوند.  مطــرح  عمــوم 
بســیار مثبــت و مؤثــری در افزایــش آگاهــی عمومــی 
از مســائل  پیش گیــری  روان،  در خصــوص ســامت 
ــه مســائل و  ــرای رســیدگی ب ــراد ب ــب اف ــی و ترغی روان

باشــد.  داشــته  روانی شــان  مشــکات 
کــه  آغــاز می شــود  از آن جایــی  این حــال مشــکل  بــا 
حــوزه  ایــن  در  شایســته  گونــه ای  بــه  کــه  افــرادی 
عنــوان  بــه  می کننــد  تــاش  ندیده انــد،  آمــوزش 
روان شــناس، مربــی، راهنمــا و مشــاور ظاهــر شــوند. 
ایــن افــراد محتواهــا و آموزش هایــی را تحــت عنــوان 
هیچ گونــه  یــا  کــه  می کننــد  مطــرح  »روان شناســی« 

روش هــای  )مثــاً  ندارنــد  علــم  ایــن  بــه  ارتباطــی 
کســب ثــروت( یــا تنهــا در عنــوان، مشــابه بــا برخــی 
محتــوا  در  امــا  هســتند،  روان شــناختی  مفاهیــم  از 
)مثــاً  شــده اند  بیراهــه کشــیده  بــه  بســیار  روش،  و 
»روان شناســی  و  زرد«  »روان شناســی  مثبت نگــری(. 

غیرعلمــی«، عناوینــی هســتند کــه بــه ایــن دســت از 
کــه  زرد  روان شناســی  می شــوند.  اطــاق  محتواهــا 
نوعــی ابتــذال و خیانــت علمــی محســوب می شــود، 
تحــت  را  غیرعلمــی  مداخــات  و  روش هــا  و  ادعاهــا 
عنــوان روان شناســی مطــرح کــرده و حتــی بــا پیونــد 
بزرگــی  روان شناســان  نــام  بــا  خــود  محتــوای  زدن 
هم چــون فرویــد و یونــگ، ایــن بــاور را در ذهــن افــراد 
القــا می کنــد کــه کامــاً اصولــی و علمــی پیــش مــی رود. 
علمــی  شــواهد  هیچ گونــه  کــه  درحالی ســت  ایــن 
بســیاری  نــدارد.  وجــود  آن هــا  ادعــای  اثبــات  بــرای 
از کتاب هــای زرد، بــر خاطــرات، تجــارب و باورهــای 
شــخصی نویســنده مبتنــی هســتند. ایــن کتاب هــا، از 
هرگونــه اشــاره بــه پژوهش هــا، مقــاالت و مطالعــات 
روان شــناختی  نظریــات  یــا  آزمایشــگاهی  و  علمــی 
ــا اســتناد  خالــی هســتند. نویســندگان ایــن کتاب هــا ب
سخنرانی هایشــان،  مخاطبــان  خــود،  تجــارب  بــه 
بــدون  و  مــردم  عمــوم  حتــی  و  همــکاران  نزدیــکان، 
در  ســعی  معتبــر،  علمــی  شــواهد  هیچ گونــه  ذکــر 
بســیار  راهکارهایــی  دارنــد.  خــود  ایده هــای  اثبــات 
بــا  یــا  می دهنــد  پیشــنهاد  را  آزمون نشــده  و  ذهنــی 
ارائــه انبوهــی از وعده هــا و امیدهــا، درنهایــت افــراد 
اجرایــی  دســتورالعمل  یــک  بــه  دســت یابی  در  را 
ایــن  طرفــداران  می گذارنــد.  نــاکام  امکان پذیــر،  و 
اثبــات  بــرای  مدرکــی  هیــچ  تنهــا  نــه  سیســتم ها 
ادعاهــای خــود ندارنــد، بلکــه از هــر کســی کــه آن هــا 
را بــه چالــش می کشــد، دوری کــرده یــا واکنش هــای 
ایــن  می دهنــد.  نشــان  آن هــا  بــه  نســبت  شــدیدی 
بــه  دانشــمندان  و  پژوهش گــران  کــه  درحالی ســت 
ــرد دانــش، همــواره در معــرض چالــش   منظــور پیش ب
هســتند و از انتقادهــا و فرضیــات مخالــف اســتقبال 

 . می کننــد
حتــی  مــردم  عمــوم  بــرای  روان شناســان،  شــبه 
بــا  چراکــه  هســتند؛  روان شناســان  از  جذاب تــر 
ادعــا  روان شناســان  بــه  نســبت  بیش تــری  اطمینــان 
کننــد  حــل  را  مــا  مســائل  می تواننــد  کــه  می کننــد 
و زندگــی شــادتری را بــرای مــا بــه ارمغــان بیاورنــد. 
ــن کتاب هــای زرد معمــوالً از وجــود یــک رمــز و  عناوی
ــر تغییــرات  ــرای تحــول زندگــی خبــر می دهنــد، ب راز ب
بســیار  واژگانــی  از  می کننــد،  تأکیــد  فــوری  و  بــزرگ 
امیدبخــش و مطمئــن اســتفاده می کننــد و عمدتــاً بــه 
جــای بهبــود ویژگی هــای درون روانــی، تحــول اوضــاع 
را  عشــق  و  ثــروت  کســب  هم چــون  بیرونــی  زندگــی 
بســیار  عناوینــی  بــا  کتاب هــا  ایــن  می دهنــد.  نویــد 
روانــی،  زندگــی  فــوری  تحــول  و  تغییــر  امیدبخــش، 
اجتماعــی، مالــی و ارتباطــی مــا را نویــد می دهنــد و 
بــا دست گذاشــتن بــر آرزوهــا، ترجیحــات و ترس هــای 
مــا و ساده ســازی غیرمنطقــی مفاهیــم روان شــناختی، 
مــا را به امیــد دســتیابی فــوری بــه اهــداف بزرگمــان 
اغــراق،  بــا  زرد  روان شناســی  می اندازنــد.  دام  بــه  
فریــب و پرگویــی، توجــه آن دســته از مخاطبانــی را 
بــه خــود جلــب می کننــد کــه مایلنــد راه صــد ســاله را 
یــک شــبه طــی کننــد و بــا کم تریــن هزینــه و تــاش، 
بیش تریــن نتیجــه ممکــن را بــه دســت آورنــد. ایــن 

ــا تحریــک موقتــی حــاالت انگیزشــی افــراد  کتاب هــا ب
طریــق  از  آن هــا  روان شــناختی  نیازهــای  ارضــای  و 
ــاره  ــز درب ایجــاد تصویرســازی های جــذاب و اغراق آمی
افــرادی را بــه خــود  اهــداف و رویاهایشــان، معمــوالً 
از  دارنــد،  پایینــی  نفــس  عــزت  کــه  جــذب می کننــد 
ــد هســتند،  ــری بهره  من ــی و انتقــادی کم ت تفکــر تحلیل
فــوری  دنبــال تســکین  بــه  و  دارنــد  تــاب آوری کمــی 
ــات  ــاره هیجان ــف شــده ای درب ــدگاه تحری هســتند، دی
دارنــد و کم تــر می تواننــد هیجانــات منفــی را تحمــل 
و  مثبــت  تحــوالت  خواســتار  و  آرمان گــرا  کننــد، 
فــوری هســتند و یــا بــه راحتــی تحــت تأثیــر الگوهــا 
می گیرنــد.  قــرار  مجــازی  و  اجتماعــی  رســانه های  و 
این کــه  دلیــل  بــه  افــراد  برخــی  این هــا،  بــر  عــاوه 
مراجعــه بــه روان شــناس را انــگ و مایــه شرمســاری 
درمــان  ســنگین  هزینه هــای  پــس  از  یــا  می داننــد 
برنمی آینــد، تــاش می کننــد خودشــان مشکاتشــان 
محتواهــا  ایــن  مجــذوب  بنابرایــن  و  کننــد  حــل  را 

می شــوند. 
متأســفانه روان شناســی زرد نه تنهــا کمکــی بــه بهبــود 
بــا  بلکــه  نمی کنــد،  مــا  روانــی  بهزیســتی  و  زندگــی 
درنهایــت  غیرمنطقــی،  انتظاراتــی  و  باورهــا  ایجــاد 
هم چنیــن  می کنــد.  مواجــه  ســرخوردگی  بــا  را  مــا 
علــم  بــه  نســبت  غیرمنطقــی  دیدگاهــی  ایجــاد  بــا 
اهمیــت  و  روان شــناس  جایــگاه  روان شناســی، 
مراجعــه بــه روان شــناس را بــه طــور ضمنــی زیــر ســؤال 
بــا یــک کتــاب قــرار اســت زندگــی ام  می بــرد: وقتــی 
متحــول شــود، چــرا بــه روان شــناس مراجعــه کنــم؟ 
ایــن امــر ســبب می شــود فــرد بــه امیــد حــل مشــکات 
محتواهــای  بــر  زیــادی  روانــی  ســرمایه گذاری  خــود، 
نتایــج  باشــد و حتــی ممکــن اســت گاه  زرد داشــته 
مثبتــی را نیــز تجربــه کنــد؛ زیــرا از میــان حجــم انبــوه 
ــد نیســت کــه  ــه هرحــال بعی دســتورالعمل های زرد، ب
بــه  این گونــه  یــا  شــوند  واقــع  مؤثــر  آن هــا  از  برخــی 
نظــر برســد کــه اثرگــذار بوده انــد، امــا در بلندمــدت و 
بــرای مشــکات پیچیده تــر، فــرد متوجــه می شــود کــه 
نتایــج مثبــت، چنــدان هــم ســاده بــه دســت نمی آینــد 
و بنابرایــن احســاس ناامیــدی و شکســت بیش تــری 
می شــود  ســبب  موضــوع  ایــن  می کنــد.  تجربــه  را 
و  کنــد  بــه متخصــص مراجعــه  دیــر  بســیار  یــا  فــرد 
امتحــان  کــه درخصــوص  بــدی  بــه علــت تجربــه  یــا 
روان شــناختی  اصطــاح  بــه  راه حل هــای  کــردن 
داشــته اســت، دیــدگاه بســیار منفــی و ناامیدانــه ای 
نســبت بــه ایــن علــم پیــدا کنــد و قیــد مراجعــه بــه 

بزنــد.  را  روان شــناس 

ایــن  زرد  روان شناســی  دیگــر  مشــکات  از  یکــی 
ــرای همــه  ــه توصیه هــای کامــاً یکســانی را ب اســت ک
ایــن  افــراد  تمــام  می کنــد.  تجویــز  خــود  مخاطبــان 
وعــده را دریافــت می کننــد کــه اگــر دســتورالعمل ها 
را بــه خوبــی دنبــال کننــد، بــه هــدف خــود می رســند؛ 
نتیجــه  بــه  »الــف«  بــرای همــه، دســتورالعمل  یعنــی 
کــه  نــدارد  اهمیتــی  اصــاً  و  می شــود  ختــم  »ب« 
منحصربه فــرد  پویــا،  سیســتم  یــک  عنــوان  بــه  فــرد 
مســیر  در  نقشــی  چــه  اطاعــات،  پردازش گــر  و 
»الــف« بــه »ب« دارد. پیــام ضمنــی دیگــر ایــن ادعــا 
ایــن اســت کــه اگــر نتوانســتید موفــق شــوید، حتمــاً 
بــار  پــس  اجــرا نکرده ایــد!  دســتورالعمل ها را خــوب 
دیگــر کتــاب را بخوانیــد یــا فکــر دیگــری بــرای خــود 
شکســت،  پیــام  مجــدد  القــای  یعنــی  ایــن  کنیــد! 
بــه  فــرد  چراکــه  ناکامــی؛  احســاس  و  بــودن  ناتــوان 
دلیــل مقایســه  کــردن خــود بــا افــرادی خیالــی کــه بــه 
پای بنــدی  بــا  توانســته اند  زرد،  روان شناســان  گفتــه 
بــه دســتورالعمل های آن هــا زندگــی خــود را متحــول 
موفقیــت  عــدم  بــرای  دیگــری  دلیــل  هیــچ  کننــد، 
خــود نمی بینــد، جــز این کــه حتمــاً خــودش مشــکلی 

داشــته، راهبردهــا را بــه انــدازه کافــی خــوب بــه کار 
نگرفتــه یــا هنــوز بــه تســلط کافــی نرســیده اســت و 

بمانــد.  منتظــر  و  کنــد  تمریــن  بیش تــر  بایــد 
علمــی  روان شناســی  زرد،  روان شناســی  برخــاف 
بــر ایــن اصــل اساســی اســتوار اســت کــه هــر فــرد، 
منحصربه فــرد  و  تغییــر  درحــال  پویــا،  سیســتمی 
تجــارب  و  روایــت  شــخصیتی،  ســاختار  کــه  اســت 
همــان  بــه  درســت  دارد.  را  خــود  زندگــی  خــاص 
بیماری هــای  درمــان  بــرای  پزشــکان  کــه  طریــق 
جســمانی، پــس از ارزیابــی، معاینــه، آزمایــش و اخــذ 
خــود  بیمــار  بــرای  را  درمــان  بهتریــن  حــال،  شــرح 
بــا  متناســب  نیــز  روان شناســان  می کننــد،  تعییــن 
شــخصیتی  ســاختار  و  حمایتــی  سیســتم  تجــارب، 
مراجعانشــان، مشــکات آن هــا را فرمول بنــدی کــرده 
و مداخاتــی کامــاً شخصی سازی شــده را بــرای آن هــا 
کــه متخصصــان  هــم  مــواردی  تدویــن می کننــد. در 
آموزش هــای  طریــق  از  می کننــد  تــاش  حــوزه  ایــن 
علمــی  روان شناســی  خودیــاری،  کتــب  یــا  عمومــی 
بــدون  علمــی،  کامــاً  بیاورنــد،  افــراد  زندگــی  بــه  را 
قاطــع  دســتورالعمل های  و  خطــی  نتیجه گیری هــای 
کــه  شــواهد  بــر  مبتنــی  راهکارهایــی  ارائــه  بــا  و 
تأییــد  گوناگونــی  پژوهش هــای  در  اثربخشی شــان 
و  وعده هــا  از  هرگــز  و  می رونــد  پیــش  شــده اند، 
توجــه  جلــب  بــرای  زرد  روان شناســی  فریب هــای 

نمی کننــد.  اســتفاده  مخاطبشــان 
بســیاری،  افــراد  کــه  مــا  جامعــه  در  متأســفانه 
مراجعــه  دلیــل  بــه  شــدن  تحقیــر  و  انــگ  نگــران 
بــرای  کافــی  مالــی  تــوان  هســتند،  روان شــناس  بــه 
آینــده  ندارنــد،  را  درمــان  هزینه هــای  پرداخــت 
نمی بیننــد  خــود  روی  پیــش  را  روشــنی  و  شــفاف 
شــرایط  بهبــود  بــرای  جادویــی  راه حل هــای  بــه  و 
ــد و از حمایت هــای اجتماعــی  ــاز دارن زندگــی خــود نی
بهره منــد  کم هزینــه  و  عمومــی  آموزش هــای  و 
نمی شــوند، جــای تعجــب نیســت کــه بــازار کتاب هــا 
داغ  این چنیــن  روان شناســی  زرد  محتواهــای  و 
باشــد. احســاس عــدم امنیــت و بی ثباتــی اقتصــادی، 
ســمت  بــه  را  افــراد  اجتماعــی  و  حمایتــی  عاطفــی، 
محتواهــای زرد می کشــاند و امیــدواری آن هــا را بــه 
گونــه ای موقتــی افزایــش می دهــد. متأســفانه در ایــن 
ســوء  بــا  کــه  هســتند  نیــز  ســودجویی  افــراد  میــان 
اســتفاده از نیازهــای افــرادی کــه شــرایط پرفشــاری را 
تحمــل می کننــد، تنهــا بــه فکــر کســب درآمــد خــود از 
اســتیصال دیگــران هســتند. امــروزه بــازار صفحــات 
داغ  بســیار  »روان شناســی«  اصطــاح  بــه  مجــازی 
اســت و مشــاوره های پیامکــی و مجــازی، پکیج هــای 
ســخنرانی های  و  انگیزشــی  راهبردهــای  آموزشــی، 
بســیاری  رواج  علمــی  روان شناســی  جــای  عمومــی 
آســیب های  می توانــد  موضــوع  ایــن  یافته انــد. 
جبران ناپذیــری بــرای ســامت روان عمومــی جامعــه 

باشــد.  داشــته  روان شناســی  علــم  جایــگاه  و 
در  جامعــه  از  عضــوی  عنــوان  بــه  مــا  نقــش  امــا 
خیانــت  و  ابتــذال  چرخــه  ایــن  بــه  پایــان دادن 
علمــی چیســت: »اتخــاذ ذهنیــت علمــی«.  ذهنیــت 
تفکــر  توانایــی  انتقادی ســت.  ذهنیتــی  علمــی، 
انتقــادی، بــه توانایــی فــرد بــرای پرس وجــو در مــورد 
علــل و رویدادهــا و ایجــاد شــک و تردیــد در مــورد 
دارد.  اشــاره  نتیجه گیری هــا  و  تبیین هــا  مفروضــات، 
و  بــاز  ذهنیتــی  اتخــاذ  اصــِل  بــر  شــک گرا  تفکــر 
نــوع اســتداللی، الزم  تأکیــد دارد. در هــر  کاوش گــر 
بــه دقــت بررســی  اســت مفروضــات و مقدمــات آن 
و  وجــود شــواهد  بــدون  نبایــد  را  و هیچ چیــز  شــوند 
به خصــوص  پذیرفــت؛  علمــی  تأییدکننــده  مــدارک 
پــای ســامت جســم و روانمــان درمیــان  جایــی کــه 

اســت. 
الزم اســت بــا پــرورش تفکــر انتقــادی خــود، بــه جــای 
ــاً  ــه صرف ــرادی ک ــه آن چــه توســط اف ــرش کورکوران پذی
ارائــه  هســتند،  پرمخاطــب  یــا  مشــهور  محبــوب، 
تفکــر  در  را  آن هــا  کام  محتــوای  جایــگاه  می شــود، 
علمــی بررســی کنیــم یــا حداقــل اگــر فرصــت چنیــن 
جســت و جوهایی را نداریــم، اعتبــار علمــی شــخص، 
تخصــص، رشــته تحصیلــی و جایــگاه علمــی فعلــی او 
را برررســی کنیــم و از پیــروی شــتاب زده و عجوالنــه 

کنیــم. دوری 
روان انســان پیچیده تریــن پدیده ای ســت کــه هــر روز 
ابعــاد جدیــدی از آن بــر پژوهش گــران و دانشــمندان 
روشــن می شــود. بنابرایــن تعمیــم بیــش از انــدازه و 
ســاده انگاری افراطــی دربــاره ایــن پدیــده پیچیــده، مــا 
را بــه نتایــج مفیــد و معتبــری نخواهــد رســاند. الزم 
اســت جرأتمندانــه تفکــر نقــاد را بــه مهارت هــای خــود 
اعتبارســنجی  از تقاضــای شــواهد و  و  اضافــه کنیــم 

گفته هــای دیگــران، هراســی نداشــته باشــیم.

نگاهی به آســیب های گســترش روان شناســی غیرعلمی در جامعه

بســیاری از کتاب های 
زرد، بــر خاطــرات، تجارب 

و باورهای شــخصی 
نویســنده مبتنــی و 

از هرگونه اشــاره به 
پژوهش هــا، مقاالت 
و مطالعــات علمــی و 

آزمایشــگاهی یــا نظریات 
روان شــناختی خالی 

هستند.

روان شناســی زرد با 
اغــراق، فریــب و پرگویی، 

توجه آن دســته از 
مخاطبانــی را بــه خود 

جلــب می کنــد کــه مایلند 
راه صدســاله را یک 
شــبه طــی کننــد و با 

کم تریــن هزینــه و تاش، 
بیش تریــن نتیجــه ممکن 

را به دســت آورند. 
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دو نمایش »پزشک نازنین« و »چخوف خوانی زیر نظر روسیه« به تهیه کنندگی، طراحی و کارگردانی اشکان خطیبی که در اسفند ۹۸ همزمان با اولین 
تعطیلی کرونا متوقف شد،  پس از چهار سال آموزش و تمرین، ازتاریخ ۱۴ بهمن اجرای خود را آغاز خواهند کرد.

»پزشک نازنین« بر اساس نمایشنامه  نیل سایمون، ترجمه »شهرام زرگر« با طراحی و کارگردانی »اشکان خطیبی« برای سومین بار است که توسط 
او و هنرجویانش روی صحنه می رود. این نمایش که در هر دو ساِل اجرایش، هفته اول دو اجرایی شد، از اجراهای پرمخاطِب ساِل ۹۷ و ۹۸ محسوب 

می شود و انجمن منتقدان خانه تئاتر نیز در هجدهمین جشن سالیانه خود از »اشکان خطیبی« برای آموزش اصولی به نوجوانان تقدیر کرد.
همچنین »چخوف خوانی زیر نظر نماینده فدراسیون روسیه« بر اساِس نمایشنامه هایی از مایکل فرین، ترجمه شهرام زرگر، به نویسندگی مشترک 

اشکان خطیبی و امید سهرابی، با طراحی و کارگردانی خطیبی برای برای دوم است که با هنرجویان او روی صحنه خواهد رفت.

اشکان خطیبی و هنرجویانش به صحنه باز می گردند

فرهنگ و هنــر
دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم / شماره هشتاد و چهارم / نیمه اول دی ۱۴۰۰

مرگ به روایت عشــق: فَونتن

آفرینندگاِن اســیرِ دگماتیسم

 عطاهللا بدری
کارشناسی ادبیات فرانسه ۹۷

محمدسجاد اعتماد گلستانی
کارشناسی مدیریت مالی 98

کارگــردان  ســاخته   ،)The Fountain( فَونتــن 
ژانــر  در  فیلمی ســت  آرنوفســکی،  دارن  آمریکایــی، 
مفاهیــم  عمیق تریــن  بــر  کــه  جادویــی  رئالیســمِ 
خــاِل  از  زندگــی،  و  مــرگ  یعنــی  انســان،  وجــود 
عشــق،  یعنــی  انســانی،  احســاس  عمیق تریــن 
ــا ســه خــط روایــی پیــش مــی رود  می پــردازد. فیلــم ب
آینــده رخ  و  و در ســه خــط زمانــی گذشــته، حــال 
ــده  ــا مچ کات هــای متعــدد در هــم تنی ــه ب می دهــد ک

. ند می شــو
مــرگ  بــا  مبــارزه  روایــی  خــط  ســه  هــر  محوریــت 
اســت. خــط روایــی اصلــی کــه در زمــان حــال جریــان 
تومــاس  نــام  بــه  جراحــی  پزشــک  داســتان  دارد، 
کرئــو اســت کــه در تــاش بــرای یافتــن عاجــی بــرای 
کــه  را  ایــزی،  تــا همســرش،  اســت  یافتــن ســرطان 
قــرار دارد، درمــان کنــد.  ســرطان  در مراحــل حــادِ 
خــط روایــی دیگــر مربــوط بــه شــوالیه اســپانیایی بــه 
نــام تومــاس ورده اســت کــه بــه دســتور ملکــه بــه 
آمریــکای مرکــزی مــی رود تــا درخــت زندگــی را پیــدا 
کنــد و بــه کمــک  آن بــه جنــگ نیروهــای اشــغال گر 
بــه  مربــوط  روایــی  خــط  آخریــن  بــرود.  اســپانیا 
بــا  همــراه  حبابــی  در  کــه  فضاســت  در  مســافری 
درختــی خشــکیده بــه ســمت ســحابی شــیبالبا در 

فضــا بــاال مــی رود.
کــه  می شــود  شــروع  انجیــل  از  آیــه ای  بــا  فیلــم 
مربــوط بــه رانده شــدن آدم و حــوا از بهشــت اســت. 
خــط  در  اســپانیا  ملکــه  توســط  بعــدا  کــه  آیــه ای 
روایــی گذشــته توضیــح داده می شــود؛  در بهشــت 
بــا  کــه  زندگــی  درخــت  داشــته:  وجــود  درخــت  دو 
خــوردن میــوه آن، آدم و حــوا زندگــی ابــدی به دســت 
خــوردن  خــدا  کــه  دانــش  درخــت  و  می آوردنــد 
میــوه آن را حــرام کــرده بــود. آدم و حــوا کــه توســط 
ــن درخــت  ــوه ای ــد و طعــم می شــیطان گــول می خورن
را می چشــند، بــرای همیشــه از بهشــت رانــده  شــده 
و  علــم  انســان  حــال  میشــود.  فانــی  آن هــا  عمــر  و 
دانــش را دارد، امــا آرزوی بنیادیــن او، زندگــی ابــدی 

و فــرار از مــرگ اســت.

از حقیقــت دور می شــویم،  گرفتــار نفــس و  هرچــه 
منیّــت شــده، »کِبــر« را »خضــوع« می یابیــم.

پنهــان  حقیقــت  کــه  آن جــا  خفقــان،  شــرایط  در 
ــر دیــده  نابینــای آدمــی و ســکوت و نادانــی،  اســت ب
خرخــره اش را به ســان حیوانــی درنده خــو می َجــوَد، 
ابتــذاِل  دُگــم،  دنبالــه   در  و  می گیــرد  شــکل  دُگــم 

ادامــه اش خفــت هنــر. و در  دیــن 
از کافــراِن  پــر شــده  جهــان را نظــاره کنیــد، چقــدر 
دیــن دار! همان هــا کــه از بــاوری غلــط، دینــی تــازه  
خلــق  و چــون زهــر در کالبــد حقیقــت دیــن تزریــق 
تریــاق  خویــش  نادانــی  در  کــه  انســان  و  کرده انــد 
حقیقــت  کالبــد  بــه  را  دگــر  زهــری  گاه  می جویــد، 
خویــش بــا اشــتباهی فاحــش تزریــق می کنــد؛ آن جــا 
بــا بــاور خــود )کــه شــفا یافتــه( در گمراهــی بی پایــان 
می شــود؛  دورتــر  و  دور  حقیقــت  از  شــده،  غــرق 
بــودن  بهشــتی  یقین گونــه   ســودای  بــه  گویــی 

می شــود! جهنمــی 
امــا دُگــم چیســت؟ نادانــی در پیــروی و ایســتادگی 
بــر بــاوری کــه خــود دلیلــش را نمی دانیــم و تعصــب 
بیش تــر  هرچــه  بی اســاس.  و  بی دلیــل  بی دانــش، 
مترادفــی را بــه کار بــرده، بیش تــر شــرمگین می شــوم 
و تمــام هــراس مــن آن اســت کــه مبــادا در انتهــای 
ــه انســان امــروز برســم! امــا  ــات، ب ــن مترادف تمــام ای
امــروز  انســان  چراکــه  اســت؛  بیهــوده  مــن  هــراس 
تعریــف دُگــم نیســت و صدالبتــه انســان دیــروز هــم. 
جــای شــکرش باقی ســت کــه دیــروز و امــروز نــدارد 
و انســان در همــه عصــر تعریــف معیــن دُگــم اســت! 
چارچــوب ذهنــی خــود را خلــق می کنــد و بــر اســاس 
بــاور خــود و بــه نــام روشــی الهــی بــه دیگــری نشــر 
می دهــد؛ بــه امیــد بهشــت دگماتیــک خــود. شــاید 
ــر گــردن  ــد را ب یــک روز چشــم بگشــاید و تیــغ عقای
هنــری رندانــه و الهــی گذاشــته، حرامــش بخوانــد. 

مخصوصــا  مــردم،  عمــوم  کــه  گفــت  بتــوان  شــاید 
قشــر جــواِن دنبال کننــده موســیقی، ســینا ســرلک 
چاوشــی  محســن  بــا  کــه  هم خوانی هایــی  بــا  را 

ســریال  موســیقی های  بــرای 
بــود،  داده  انجــام  شــهرزاد 
ماننــد  آثــاری  شــناختند؛ 
»رفیقــم کجایــی« و »افســار« 
خــود  انتشــار  زمــان  در  کــه 
کســب  بســیاری  محبوبیــت 
جامعــه  میــان  در  و  کردنــد 
بــه صــورت گســترده پخــش 
می شــدند، امــا ایــن نکتــه را 
احتمــاال افــراد کم تــری در آن 
زمــان می دانســتند کــه ســینا 
شــاگردان  از  یکــی  ســرلک 
محمدرضــا  اســتاد  مســتعد 
اســت؛  بــوده  شــجریان 
مــدت  بــه  کــه  شــاگردی 
ردیف هــای  هشــت  ســال 
تکنیک هــای  و  آوازی 

صداســازی را از او آموختــه و محمدرضــا شــجریان 
ــه ایــن پرســش کــه »پــس  ســال ها پیــش در پاســخ ب
ایرانــی  آواز  پرچمــدارِ  می توانــد  چه کســی  شــما  از 
باشــد«، نــام دو خواننــده را مطــرح می کنــد کــه یکــی 
همایــون شــجریان و دیگــری ســینا ســرلک اســت.
شــاگردی کــه البتــه نــام و جایــگاه شــاگردِی شــجریان 
را بــه خوبــی درک نکــرد و پــس از مدتــی ســکوت بــه 
ســراغ تولیــد آثــار و همــکاری بــا افــرادی رفــت کــه 
از جنــس او نبودنــد ، امــا شــلیک نهایــی و نقطــه ای 
کــه موجــب نقدهــای شــدید و تنــد و تیــز اهالــی و 

نمی دانــم مثــا بگویــد: »ابــزار هنــر ممنــوع اســت، 
بزنیــدش«.  آتــش  و  کنیــد  دورش  کنیــد،  پنهانــش 
بــه  حتــی  برمی آیــد؛  بگوییــد،  هرآن چــه  انســان  از 

ــر! ــا هن ــر رفتــن ب جنــگ هن
ــه  ــود؛ شــرحی ک ــی ب ــر زندگان ــرای هن ــن، روشــی ب دی
هنــر  تنهایــی  بــه  خــود  می دهــد،  شــرح  را  هنــری 
اســت. پــس دیــن نیــز یــک هنــر؛ حــالْ آدمــی کــه 
بــا باورهــای خــود هنــر الهــی را آمیخــت، ننگینــش 
کــرد، امــا خــود ندانســت. او گمــان می کــرد هرچــه 
ــد و هرآن چــه در ذهــن شــکل می دهــد یقیــن  می کن
اشــکالش  جــای  هیــچ  و  الهی ســت  هنــر  اســت. 
دُگــم  هنرمندانــه  داشــت؛  حــق  انســان  نیســت. 
ایــن  و در  بــود  رندانــه دچــارش شــده  و  آفریــده  را 
اثنــای نادانــی دیــن را، کــه اصــل زیبایــی بــود، بــه 
ابتــذال می کشــید و گمــان می کــرد چــه زیبــا دیــن 
را شــرح می دهــد، بــرای آنــان کــه از خــود پســت تر 
و نادان تــر می پنداشــت؛ آری، انســان بــه تکبــر نیــز 
ناخواســته دچــار شــده بــود، تکبــری کــه در پوســتین 
حقیقــِت  و  مــی داد  جــا  را  روحــش  »خضــوع« 
جهنمی تــر بودنــش را در گمــاِن بهشــتی تر بودنــش 

ند. می پوشــا
هــم  هنــوز  داشــت  کــه  مهربانــی  قلــب  بــا  خــدا  و 
وقیــح  انســاِن  امــا  می خوانــد،  خــود  بــه  را  انســان 
بــا گمــان  نزدیک تــر شــدن بــه خالــق هنرمنــد خــود 
دورتــر می شــد. ســال ها گذشــت و ســال ها خواهــد 
گذشــت و انســان بیــش از پیــش فرامــوش خواهــد 
کــرد کــه آزادگــی و انســانیت عیــن دینداری ســت و 
ــه دور از افــراط و تفریط هــا در ســتایش هنــر  دیــن ب
زیبایــی  انســانیت،  آواز ســر می دهــد؛ در ســتایش 
نــه  دیــن،  وجــود  از  حقیقتی ســت  هنــر  تفکــر.  و 

از آن. بــرای گریــز  وســیله ای 
ابــد  تــا  ماناســت  نمی میــرد؛  هنــر  به راســتی  و 

. نتهــا بی ا
واژگان  بــه  را  پاســخش  کیســت؟  هنرمنــد  امــا 

اســت! عاشــق  هســت  هرکــه  امــا  نمی یابــم، 
و عشــق شــالوده  هر اصل… .

نوشــتن کتابــی می کنــد تــا بــه تــام نیــز ایــن حقیقــت 
ــد و فصــل آخــر کتــاب را ناتمــام می گــذارد  را بفهمان

تــا تــام بعــد مرگــش، آن را تمــام کنــد.
می خوانــد،  را  کتــاب  بــار  اولیــن  بــرای  تــام  وقتــی 
روایــی  خــط  کــه  می شــود  متوجــه  مخاطــب 
گذشــته، همیــن داستانی ســت کــه ایــزی نوشــته و 
قســمت ابتدایــی فیلــم، جایی ســت کــه ایــزی آن را 
نیمه تمــام رهــا کــرده اســت. ایــن داســتان، درســت 

ماننــد آیینــه ای نمادیــن از خــط روایــی حــال اســت: 
ســرزمین اســپانیا )بــدن ایــزی( کــه توســط نیروهــای 
داروغــه )ســرطان( مــورد حملــه قــرار گرفتــه، بــرای 
رهایــی خــود و حفــظ جــان ملکــه )ایــزی( نیــاز بــه 
شــیره درخــِت زندگــی )جاودانگــی( دارد کــه شــوالیه 

)تومــاس( بایــد آن را بــه دســت آورد.
تــام، چــه در زمــان حــال و چــه در زمــان گذشــته، 
دســت  حــال  زمــان  در  چــون  می خــورد؛  شکســت 

تومــاس کرئــو، کــه همســرش در حــال مــرگ اســت، 
از قبــول ایــن واقعیــت ســر بــاز می زنــد و تمــام تــاش 
مــرگ  بــرای  درمانــی  کــردن  پیــدا  صــرف  را  خــود 
بــرای  کنــد.  جلوگیــری  ایــزی  مــرگ  از  تــا  می کنــد 
می توانســت  کــه  لحظاتــی  آخریــن  از  او  کار،  ایــن 
کنــار همســرش بگذرانــد، چشم پوشــی می کنــد  در 
امــا  می کنــد،  آینــده  فــدای  را  حــال  نوعــی  بــه  و 
نــرم  دســت وپنجه  مــرگ  بــا  مدتی ســت  کــه  ایــزی 

او نســبت  می کنــد، باالخــره آن را پذیرفتــه اســت؛ 
بــه زندگــی در ایــن دنیــا بی حــس شــده و هرچــه بــه 
مــرگ نزدیک تــر می شــود، احســاس درونــی او نیــز 
بــا مــرگ  از مبــارزه  او دســت  متفاوت تــر می شــود. 
بــاور  مایــان،  افســانه های  طبــق  بــر  زیــرا  برداشــته؛ 
دارد کــه مــرگ، پایــان راه نیســت؛ بلکــه فقــط شــروع 
در  ابــد  تــا  مــرگ  از  پــس  او  و  زندگی ســت  چرخــه 
بــه  او شــروع  پــس  مانــد.  زنــده خواهــد  تــام  قلــِب 

ــرای پیــدا کــردن عــاِج مــرگ حتــی  از تــاش خــود ب
پــس از مــرگ همســرش بــر نمــی دارد، و در گذشــته، 
در  می رســد،  زندگــی  درخــِت  بــه  کــه  هنگامــی 

می کنــد.  زیــاده روی  آن  شــیره  خــوردن 
کلیــد روایــت، در خــط روایــی آینــده )کــه می توانیــم 
آن را دنیــای درونــی تــام قلمــداد کنیــم( قــرار دارد؛ 
بــه  و  را رهــا نکــرده  تــام هنــوز گذشــته  کــه  جایــی 
زنــده کــردن درخــت ) همــان ایــزی کــه چنــد نمــای 
متــوازی آن را بــه مــا می فهمانــد، یــا بــه طــور کلــی 
زندگــی( امیــد دارد، امــا راهــش را نمی دانــد. او بــا 
قلمــی کــه ایــزی بــه او هدیــه داده، خاطــرات گذشــته 
کــه  می کنــد،  خالکوبــی  خــودش  دســت  بــه روی  را 
زندگی ســت.  و  بــه گذشــته  تــام  وابســتگی  بیان گــر 
را  مــرگ  حقیقــت  پایــان،  در  کــه  هنگامــی  فقــط 
درخــت  وابســتگِی  از  را  خــودش  و  می کنــد  قبــول 
بــه ســمت  )ایــزی، زندگــی( رهــا می کنــد و تنهایــی 
مــرگ حرکــت می کنــد اســت کــه راز حیــاِت دوبــاره 
بخشــیدن بــه درخــت را می فهمــد. او بــا مــرگ خــود 
بــه  و  می بخشــد  دوبــاره  جــان  زندگــی  درخــت  بــه 

آن حــل می شــود. در  نوعــی 
را  اتفاقــات  آرنوفســکی  فیلــم،  پایانــی  ســکانس  در 
می کشــد؛  تصویــر  بــه  می افتــاد  بایــد  کــه  آن طــور 
را  کار  ایــزی،  عمــر  پایانــی  لحظــات  در  تــام  یعنــی 
بــه او ترجیــح نمی دهــد و بــرای قــدم زدن بــا او در 
اولیــن بــرف ســال بیــرون مــی رود )درخواســتی کــه 
از  حاکــی  و  می شــود  تکــرار  فیلــم  در  چندین بــار 
ــذری  ــزی ب اهمیــت آن در فهــم داســتان اســت( و ای
بــه او می دهــد کــه بــر روی قبــرش بــکارد. آخریــن 
را  بــذر  کــه  می دهــد  نشــان  را  تــام  فیلــم  نمــای 
او  از  او  مــرگ  قبــول  بــا  و  مــی کارد  ایــزی  قبــر  روی 

می کنــد. خداحافظــی 
فَونتــن فیلمی ســت دربــاره عشــق و مــرگ و هــر دو 
ــا دیــدن تکاپــوی  را بــه نحــو احســن بیــان می کنــد. ب
یــک عاشــق کــه ســعی در جلوگیــری از مــرِگ عشــِق 
احســاس  را  عشــق  نــوع  حادتریــن  مــا  دارد،  خــود 
عاشــق  ســمت  از  مــرگ  پذیرفتــن  بــا  و  می کنیــم 
و  مــرگ  هیبــت  بــه  نفس گیــر،  تکاپویــی  از  بعــد 

می بریــم: پــی  آن  اجتناب ناپذیــری 

»Death is the road to awe.«

ــا مهــراد  ــه او شــد، همــکاری ب ــان موســیقی ب مخاطب
بــود؛  ســاکتی«  »چــرا  نــام  بــه  قطعــه ای  در  جــم 
بــه عنــوان خودکشــی  او  از  کــه رســانه ها  قطعــه ای 
نــام می بردنــد. اتفاقــی  ســینا ســرلک در موســیقی 
پــرواز همــای  ماننــد  بــرای خواننــدگان دیگــری  کــه 
بابــت همــکاری بــا آرش 
و مســیح عدل پــرور نیــز 
رخ داد و پــس از قطعــه 
مشــترک »بــوی شــمال« 
نقــد  و  شــماتت  مــورد 

بســیاری قــرار گرفــت.
کمتــر  اثــر،  آن  از  پــس 
ســرلک  ســینا  از 
این کــه  تــا  شــنیدیم 
برنامه ریــزی  بــا  او 
و  ریــکاوری  صحیــح، 
خودمانــی  اصطــاح  بــه 
تنظیمــات  بــه  بازگشــت 
بــه  دوبــاره  کارخانــه 
موســیقی  مارکــت 
ادامــه  در  بازگشــت. 
فعالیــت،  ایــن  رونــد 
نیــز  او  جدیــد  قطعــه 
ترانــه  بــا  تازگــی  بــه  »دلتنگــی«  عنــوان  تحــت 
حمیدرضــا  آهنگســازی  امیرخلیلــی،  احمــد  زیبــای 
گلشــن و تنظیــم بهنــام میرزائــی منتشــر شــده کــه 
نشــان دهده بازگشــت بــه جایــگاه واقعــی اش اســت.

اســکن  بــا  می توانیــد  را  اثــر  ایــن 
از  صفحــه  در  موجــود  کیوآرکــد 
ببریــد. لــذت  و  بشــنوید  یوتیــوب 

بازگشــت سینا ســرلک با »دلتنگی« 
بــه تنظیمات کارخانه

محمدرضا صبوریان 
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نوشــتاری بر فیلم »چشــمه«؛

گذری به موســیقی؛ گفتــاری در بــاب ابتذال و هنر؛ 



در گفتارهای روزمره یا برنامه های تلویزیونی زمانی که صحبت از اســتفاده از زبان فارســی و حفظ آن  می شــود، اغلب بیت »بســی رنج بردم در این 
سال سی/ عجم زنده کردم بدین پارسی« را می خوانند و تأکید دارند که فردوسی بزرگ چنین گفته؛ در حالی که گفته می شود در صحت و سقم 
انتساب این بیت به فردوسی تردید وجود دارد. یا زمانی که ایران دوستی خود را می خواهیم به رخ بکشیم دست به دامن فردوسی و »شاهنامه« 
می شــویم و می گوییــم »چــو ایــران نباشــد تــن مــن مبــاد/ بدیــن بــوم و بــر زنــده یــک تــن مباد«؛ باز در حالی که شــاید اصا فکرش را نکنیم در انتســاب 

این بیت هم تردید وجود دارد و می گویند مصراع دوم را شخص دیگری سروده است. 
ابوالفضل خطیبی، شاهنامه پژوه، نویسنده و پژوهش گر زبان و ادبیات فارسی، می گوید: فردوسی از همان آغاز سرایش، کتاب بالینی ایرانی ها بوده 
و از هر نظر خصوصا به لحاظ ملی گرایی، ایرانی ها عاشــق و شــیفتۀ شــاهنامه بوده اند. بیش از هر کتاب دیگری در شــاهنامه دخل و تصرف شــده 
و کاتبان و شــاهنامه خوان ها بیت ها را متناســب با ذوق خودشــان تغییر می دادند و یا البه بای متن بیت هایی را از خودشــان می ســرودند و به آن 
اضافه می کردند. این بیت ها گاهی بسیار هنرمندانه است و برای محقق این حوزه در بسیاری موارد، تشخیص این که این بیت سرودۀ فردوسی 

باشد یا شخص دیگری دشوار است.

بیت های معروفی که از فردوسی نیست؟!

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم / شماره هشتاد و چهارم / نیمه اول دی 7۱۴۰۰
ادبـــــــی

مســافری از شمال آفریقا

شادی شجیعی
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زهرا یزدان نژاد
دکتری ادبیات حماسی1۴00

فارســی  ده،  تــا  هشــت  یعنــی  داشــتند،  یادگیــری 
برایشــان  همزمــان،  برخــط  آمــوزش  و  بیاموزنــد  را 
بهتریــن انتخــاب بــود. مــن آن زمــان فقــط بــه ایــن فکــر 
به گونــه ای  را  کاس  می توانــم  چگونــه  کــه  می کــردم 
پرمشــغله  کارِی  روز  یــک  کــه خســتگِی  کنــم  برگــزار 
و  یاددهــی  از  هــم  کنــار  در  و  نشــود  غالــب  مــا  بــر 
یادگیــری لــذت ببریــم. هــر روز ایــن پنجــره بــه اتــاق 
مــن و اتــاق آن هــا بــاز می شــد. مــا از الفبــا گذشــتیم. 
درس  بردیــم.  پیــش  را  روزمــره  مکالمــات  واژه  واژه 
ــا  ــم. ب ــن فارســی را زندگــی کردی ــه درس آمــوزش نوی ب
ادبیــات و فرهنــگ غنــی فارســی، بــه هــدف نزدیــک 
و نزدیک تــر شــدیم و پــس از گذشــت 8 مــاه طــوری 

دربــاره داســتان های شــاهنامه و اندیشــه های مولــوی 
گویــی  کــه  می کردیــم  صحبــت  و...  بشــر  حقــوق  و 
فارســی  زبــان  محیــط،  در  سال هاســت  زبان آمــوزان، 
را فراگرفته انــد. ایــن تجربــه بیــش از پیــش بــاور بــه 
ضــرورت  و  فنــاوری  قابلیــت  و  قــدرت  از  بهره بــردن 
و  کــرد  محکــم  و  بیــدار  مــن  در  را  آن  گســترش 
تصمیــم گرفتــم کــه در رســاله دکتــری ام بــر یاددهــی 
و یادگیــری مجــازی زبــان، ادبیــات و فرهنــگ پارســی 
در  را  بســیاری  پنجره هــای  بتوانــم  تــا  شــوم  متمرکــز 
جهــان بــه روی مشــتاقان و عاشــقانش بــاز کنــم. در 
چهــار ســال گذشــته، در واحــد آمــوزش مجــازی زبــان 
فارســی دانشــگاه فردوســی مشــهد بــا حمایــت آقــای 
دکتــر احســان قبــول و زیــر نظــر ایشــان، مــا میزبــان 

پنجره هــای زیــادی از شــرق و غــرب جهــان از هــر خانــه 
و خیابانــی، بی وقفــه بــه روی هــم بــاز شــده اند، پــس 
کامپیوتــر  را  خــودش  داد  ترجیــح  مــادام،  کــه  آن  از 
و  ابــدی  لحظــه ای  در  بنامــد.  منچســتر  دانشــگاه 
باشــکوه، بعــد از ســال ها تــاش بــرای ســاخت مــادام، 
را  او  و  نشســت  پدیــده اش  مقابــل  تورینــگ  دکتــر 
شــطرنج  او  بــا  بتوانــد  کــه  کــرد  برنامه ریــزی  طــوری 
بــازی کنــد یــا برایــش یــک نامــه عاشــقانه بنویســد: 
هســتی.  مــن  متقابــل  احســاس  تــو  عزیــزم!  »دلبــر 
ــه آرزوهــای پرشــور  ــی ب احساســات مــن به طــور عجیب
دانشــگاه  کامپیوتــر  تــو،  زیبــاروی  می پیونــدد.  تــو 

.)1999 )اســتراترن،  منچســتر« 
کامپیوتــر  اولیــن  ســاخت  از  ســال  هفتــاد  حــدود 
فنــاوری،  پیشــرفت  ســرعت  و  می گــذرد  دیجیتــال 
آن  اســت.  درنوردیــده  را  طوالنــی  بســیار  مســیری 
زمــان شــاید رابطــه عاشــقانه دکتــر تورینــگ بــا مــادام 
بســیار بدیــع بــود، امــا ایــن روزهــا همــه مــا رابطه هــای 
بــا  عمیقــی  به غایــت  البتــه  و  عجیــب  نه چنــدان 
در  گــوگل  بــا  صحبــت  از  داریــم؛  کامپیوترهایمــان 
مجــازی  کاس هــای  در  شــرکت  تــا  گرفتــه  موبایــل 
ــا دانشــگاه های  وقــت و بی وقــِت دانشــگاه خودمــان ی
مختلــف جهــان. بســیاری از ایــن وابســتگی ها پــس 
ضــرورت  شــد،  بیش تــر  کوویــد_19  همه گیــری  از 
و  گرفــت  شــدت  اینترنــت  و  کامپیوتــر  از  اســتفاده 
لــزوم درنظرگرفتــن اســتاندارهای آموزشــی در ذهــن 
تک تــک مــا جــای خــودش را بــاز کــرد. حــاال دغدغــه 
ــه دوره  ــم هســتیم، چگون ــر معل ــه اگ ــن اســت ک ــا ای م
آموزشــی برخــط مطلــوب و لذت بخشــی برگــزار کنیــم 
و اگــر فراگیــر هســتیم، چگونــه در ایــن فضــا بهتــر و 
عمیق تــر بیاموزیــم. گاهــی پنجــره کامپیوترمــان را بــه 
خانــه اســتاد بــاز میکنیــم و گاهــی بــه جلســات علمــی 

و ادبــی و حتــی خانوادگــی.
از  پیــش  ســال  چنــد  مــن  بــرای  دغدغــه  ایــن 

19 شــروع شــد، زمانی کــه یکــی  همه گیــری کوویــد_ 
نــود  و  و ســیصد  هــزار  را در ســال  پنجره هــا  ایــن  از 
و هفــت، بــه هفــت  پنجــره در هفــت  خانــه در هفــت  
بــی گاه  و  گاه  آن،  از  پیــش  کــردم.  بــاز  روســیه  شــهر 
تدریــس  امــا  بــودم،  کــرده  شــرکت  وبینارهایــی  در 
مطالعــات  رشــته های  اســتاداِن  بــه  مجــازی ام 
بهتــر  یــا  بســم هللا  ب  از  شرق شناســی  و  خاورمیانــه 
ــه ای جدیــد برایــم رقــم زد.  ــا، تجرب بگویــم از الــف الفب
ــه مــن تاکنــون، اولیــن  ــدون شــک شــیرین ترین تجرب ب
تجربــه ام بــوده اســت. فراگیــران هیــچ اجبــاری بــرای 
یادگیــری نداشــتند؛ اســتادانی مشــتاق بــه یادگیــری 
زبــان فارســی و آشــنایی بــا فرهنــگ ایرانــی بودنــد کــه 
می خواســتند در آخریــن ســاعاتی از شــب کــه تــوان 

بوده ایــم:  از جای جــاِی جهــان  بســیاری  دانشــجویان 
از دانشــجویان دانشــگاه آکســفورد و کمبریــج گرفتــه 
تــا نســل دومی هــای ایرانی_کانادایــی! از دانشــجویان 
ممتــاز چیــن و ژاپــن گرفتــه تــا عاقه مندانــی از مناطــق 

پاکســتان! و  هندوســتان  دورافتــاده 
طــی ایــن چنــد ســال مهم تریــن دغدغــه ام هــر روز و هــر 
روز بهبــود کیفیــت آمــوزش مجــازی و نزدیک تــر شــدن 
بــه اســتانداردهای جهانــی بــوده اســت. اگرچــه پــس از 
ــرده و مجازی شــدن سیســتم های  ــروس نام ب شــیوع وی
آموزشــی کشــور، پیشــرفت قابــل ماحظــه ای در ایــن 
حــوزه داشــتیم، هنــوز راهِ بســیاری بــرای رســیدن بــه 

کیفیــت مطلــوب داریــم.

مقایســه ای تطبیقــی بیــن وضعیــت آمــوزش مجــازی 
برتــر  الگوهــای  و  فردوســی  دانشــگاه  از  بخش هایــی 
مــن  بــه  بین المللــی  ســطح  در  مجــازی  آمــوزش 
ــر  نشــان داده اســت کــه الزم اســت مدرســان عــاوه ب
آشــنایی کامــل بــا محیط هــای آموزشــی )پلتفرم هــا(، 
بــه رویکردهــای آمــوزش مجــازی نیــز تســلط داشــته 
ایــن  همــواره  اصلیشــان،  اهــداف  از  یکــی  و  باشــند 
موضــوع  بــا  را  فراگیــران  درگیــری  میــزان  کــه  باشــد 
درس افزایــش بدهنــد؛ به گونــه ای کــه فراگیــران، عــاوه 
بــر مدت زمــان حضــور در کاس برخــط همزمــان، در 
در  تولیــد محتــوا  و  نیــز درگیــر مســئله  طــول هفتــه 
جهــت گســترش دانــش باشــند. مــدرس بایــد چــون 
طراحــی متخصــص، مســیر پیشــروی فراگیــران را بــه 

وضــوح بــه آن هــا نشــان بدهــد و از تدریــس صفحــه 
بــه صفحــه محتــوای از پیش تعییــن شــده بــه صــورت 
ایــن فرصــت را  ســنتی دوری کنــد. آمــوزش مجــازی 
زیــادی  منابــع  بــه  زبان آمــوزان  کــه  می کنــد  فراهــم 
ویدئوهــای  از  بتواننــد  و  باشــند  داشــته  دسترســی 
رســانه ها  ســایر  و  دیجیتــال  کتاب هــای  و  آموزشــی 
بارهــا و بارهــا اســتفاده کننــد، پــس مــدرس بایــد بــا 
طراحــی یــک برنامــه چندجانبــه بــه آن هــا کمــک کنــد 
ــد. در  ــع را بیاموزن کــه شــیوه درســِت اســتفاده از مناب
فعالیت هــای  انجــامِ  چگونگــی  یادگیــری  مســیر  ایــن 
فــردی و گروهــی و تولیــد محتــوا توســط خــود فراگیــران 

نیــز از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت.
کار گروهــی و کنــار هــم جمع شــدن افــرادی با توانایی ها 
و دانش متفاوت، باعث تکاپو و پویایی بیش تر اعضای 
کیفیــت  گروهــی،  محتــوای  تولیــد  و  می شــود  گــروه 
یادگیــری را بــاال می بــرد. در ایــن حالــت یادگیــری فقــط 
محدود به محتوای دیجیتال از پیش آماده شده نیست 
و زبان آمــوزان در طــول هفتــه ســاعت های بیش تــری را 
خارج از کاس اصلی به یادگیری اختصاص می دهند 
و ســاعاتی کــه در کاس هــای برخــط همزمــان ســپری 
می شــود، بــه بحث هــای گروهــی پیرامــون یافته هــا و 
گفت وگــو  و  اشــکال  رفــع  به دســت آمده،  تجربه هــای 
دربــاره چگونگــی ادامــه مســیر یادگیــری اختصــاص 
می یابــد. بــرای مثــال فراگیران درخصوص تولید محتوا 
خــود  مکالمــات  از  گوناگونــی  ویدئوهــای  می تواننــد 
را ضبــط کننــد و در گروه هــای کاســی قــرار بدهنــد. 
تماشــای ایــن ویدئوهــا، یافتــن اشــکاالت آن و بارورتــر 
کــردن دامنــه اطاعــات توســط ســایر گروه هــا، فعالیــت 
جذابی ســت کــه فراگیــران را بیش تــر درگیــر یادگیــری 
می کنــد و عاقــه آن هــا را بــه موضــوع افزایــش می دهــد 
و تولید دانش، درس به درس گسترش می یابد. در این 
ــه هــم  ــی کامــا ب ــری و ارزیاب رویکــرد، یاددهــی، یادگی
مرتبــط هســتند و مــدرس می توانــد بــا بررســی انــواع 
داده هایــی چــون فایل هــای ویدئویــی، صوتــی، متنــی و 
به طورکلــی تمــام فعالیت هــا و تمرین هــای فراگیــران، 
ســطح پیشــرفت آن هــا را ارزیابــی کنــد و بــا ایــن شــیوه 
تکیــه و تأکیــدی بــر یــک آزمــون پایانــی بــا ظرفیت هــای 
محدود نداشته باشد. فراگیران در چنین سیستمی به 
خودرهبری می رسند و مسئولیت یادگیری و کیفیت و 

کمیـّـت آن را بــه عهــده می گیرنــد.
بــرای  حداقل هایی ســت  نــکات،  ایــن  رعایــت 
به دست آوردن یک تجربه یادگیری دلنشین و شیرین 
در فضــای مجــازی. ایــن روزهــا مادام هــا امکاناتــی ورای 
قــدم  و  دارنــد!  مــادر  مــادامِ  و  تورینــگ  تصــور دکتــر 
گذاشتن در این راه و باز کردن یک پنجره، هزاران راه 
و هــزاران پنجــره دیگــر مقابــل دیــدگان مــا بــاز می کنــد، 
اگــر عاشــق یاددهــی و یادگیــری بــا اســتفاده از مادام هــا 
باشــیم. بــه قــول حضــرت شــاعر: »در ایــن مقام مجازی 
بــه جــز پیالــه مگیــر/ در ایــن ســراچه بازیچه غیر عشــق 

مبــاز«.

در باب تجربه ای شــخصی از آموزش مجازی زبان فارســی؛

آشــنایی با طیب محمد صالح و اثر »موســم هجرت به شــمال«:

از مادام در منچســتر تا دیدار در فردوســی

خاقیــت ادبــی بــه رســمیت شــناخته شــد و بــه ایــن 
ســتون نویس  و  روزنامه نــگار  نویســنده،  ایــن  ترتیــب 
روزنامه هــای مشــهور عربــی، بــا خلــق کتــاب »موســم 
هجــرت بــه شــمال« در میــان نویســندگان جهــان عــرب 

ــدگار شــد. مان
کتــاب موســم هجــرت بــه شــمال، در ســال 19۶۶ بــرای 
اولین بــار چــاپ و در ایــران نیــز بــه زبــان فارســی ترجمــه 

ترجمه هــای  میــان  از  شــد. 
بــا  چشــمه  نشــر  موجــود، 
در  عامــری  رضــا  ترجمــه 
اصلــی  متــن  بــه   1390 ســال 
داســتان  اســت.  نزدیک تــر 
ایــن رمــان بــه روایــت زندگــی 
کســی می پــردازد کــه پــس از 
اروپــا،  در  تحصیــل  ســال ها 
مصــر  در  خــود  روســتای  بــه 
مشــتاق  او  اســت.  بازگشــته 
شــکل گیری  در  تــا  اســت 
در  پسااســتعماری  زندگــی 
داشــته  نقشــی  کشــورش 
در  را  غریبــه ای  او  باشــد. 
آشــنای  چهره هــای  میــان 

ســعید.  مصطفــی  می بینــد؛  کودکــی اش  دوران 
ــه راوی اعتمــاد می کنــد و داســتان زندگــی  مصطفــی ب
ــوان  ــه عن ــدن، موفقیت هــای درخشــانش ب خــود در لن
و  روابــط مشــکل آفرین  ماجــرای  و  اقتصــاددان  یــک 

طیــب محمــد صالــح )۹۲۹۱-۹۰۰۲(، ادیــب ســودانی، 
دنیــا  بــه  کرمکــول  روســتای  در  ســودان  شــمال  در 
خارطــوم  بــه  خــود  تحصیــات  تکمیــل  بــرای  آمــد. 
رفــت و در انگلســتان در رشــته سیاســت بین الملــل 
در  را  خــود  عمــر  بیش تــر  شــد.  فارغ التحصیــل 
کشــورهای مختلفــی چــون قطــر، فرانســه و انگلســتان 
ســپری کــرد و در نهایــت در ســال 2009 در لنــدن از 
ارشــد  مقامــات  بــا حضــور  در ســودان  و  رفــت  دنیــا 
عربــی، رئیس جمهــور و نخســت وزیر ســودان و انبــوه 

بــه خــاک ســپرده شــد. دوســتداران او 
طیــب محمــد صالــح یکــی از مشــهورترین نویســندگان 
رمــان  »نابغــه  لقــب  او  بــه  کــه  عربی ســت  معاصــر 
بــه  او  آثــار  از  بســیاری  و  اســت  شــده  داده  عربــی« 
ســی زبــان زنــده دنیــا ترجمــه شــده اســت. از آثــار او 
می تــوان بــه »موســم هجــرت بــه شــمال«، »کشــور مــن 
ســودان«، »عروســی زیــن«، »مریــود« و … اشــاره کــرد.
موســم هجــرت بــه شــمال کــه یکــی از ۱۰۰ رمــان برتــر 
اواخــر  در  نخســتین بار  می آیــد،  حســاب  بــه  دنیــا 
 ،۲۰۰۱ دهــه ۱۹۶۰ در بیــروت منتشــر شــد. در ســال 
کتــاب  ایــن  نــگارش  دلیــل  بــه  محمــد صالــح  طیــب 
توســط آکادمــی عــرب در دمشــق بــه عنــوان نویســنده 
شــناخته شــد.  بیســتم«  قــرن  عــرب  رمــان  »بهتریــن 
یــک  بــه   ۱۹۷۰ دهــه  اواخــر  در  زیــن  عروســی  رمــان 

شــد. تبدیــل  لیبــی  در  نمایشــنامه 
در ســال ۲۰۱۱، جایــزه بین المللــی الطیــب صالــح بــرای 

تعریــف  او  بــرای  را  اروپایــی  زنــان  بــا  رســواکننده اش 
ــد می شــود  ــه ماجــرا، مصطفــی ناپدی ــد. در میان می کن
اروپــا و آفریقــا، ســنت و  و راوی را در برزخــی میــان 
مدرنیتــه و گنــاه کاری و بی گناهــی رهــا می کنــد. »در 
ایــن رمــان نگاهــی بــه یــک تابلــو روان شــناختی عمیــق 
کــه  چیزی ســت  آن  ادبــی  تصویــر  کــه  می افکنیــم 
ژیــل داور بعدهــا آن را فضــای درونــی اســکیزوفرنیک 
نامیــد«.  ســرمایه داری  مدرنیتــه 
جلــد  پشــت  یادداشــت های  )از 

چشــمه( نشــر  چــاپ  در  کتــاب 
را  رمــان  ایــن  از  اندکــی  هــم  بــا 

: نیــم ا می خو
»صدایــش انــگار از جهــان دیگــری 
شــروع  و  می رســید  مــن  بــه 
ســیمای  ترســیم  بــه  بــود  کــرده 
گرگ صفــت  مــردی  وحشــتناک 
کــه باعــث خودکشــی ســه دختــر 
و  شــوهردار  زن  یــک  قتــل  و 
همســر خویــش شــده بــود؛ مــردی 
زندگــی اش  همــه   کــه  خودخــواه 
تنهــا بــه دنبــال لــذت بــوده اســت. 
در  بــه  خــود  از  ایــن  اثنــای  در 
شــدن ها بــودم کــه نــاگاه صــدای اســتادم، پروفســور 
ماکســول فوســترکین، را شــنیدم کــه ســعی می کــرد 
از طنــاِب دار نجاتــم دهــد. فریــاد می کشــید »مصطفــا 
دروغ  یــک  اســت.  توهــم  او  نــدارد.  وجــود  ســعیدی 

را  دروغ  ایــن  کــه  می خواهــم  شــما  از  مــن  اســت. 
محکــوم بــه قتــل کنیــد«، امــا مــن مثــل کپــه  خاکســتر 
پروفســور  بــودم.  نشســته  بی حرکــت  سردشــده ای 
انســان  از  چهــره ای  تصویــر  بــه  شــروع  فوســترکین 
نابغــه ای کــرد کــه شــرایط او را بــه ســوی قتــل کشــانده 

جنــون. و  غیــرت  لحظــه   در  قتــل  بــود؛ 
و ســپس داســتانی را از مــن کــه در ســن بیســت وچهار 
ســالگی به هیئت اســتادیار اقتصاد در دانشــگاه لندن 
تعییــن شــده بــودم، تعریــف کــرده و بــه آن هــا گفــت 
از آن دســت دخترانــی  »آن همونــد و شــیا گرینــود 
بودنــد کــه بــه دنبــال راهــی بــرای مــرگ می گشــتند، 
بــا مصطفــا ســعید هــم  اگــر  نهایــت حتــی  آن هــا در 
برخــورد نمی کردنــد، خودشــان را می کشــتند. آقایــان 
انســان  ســعید  مصطفــا  هیئت منصفــه،  خانم هــا،  و 
تأثیــر  او  بــر عقــل  غــرب  کــه فرهنــگ  بــوده  شــریفی 
ــود کــرده اســت.  گذاشــته، امــا در عــوض قلبــش را ناب
ایــن دو دختــر را مصطفــا ســعید بــه قتــل نرســانده؛ 
باعــث  هزارســاله ای  مهلــک  بیمــاری  ویــروس  بلکــه 
قتل شــان شــده اســت.« بــه ذهنــم رســید کــه بلنــد شــوم 
ــور  ــر مــن و تلفیــق ام ــن ســتم ب ــم »ای و بــه آن هــا بگوی
را کشــتم.  آن هــا  مــن  اســت.  بــه هم دیگــر  نامربــوط 
مــن بیابــان لم یزرعــی هســتم. مــن اتللــو نیســتم. مــن 
را  ایــن دروغ  تــا  بــه دار نمی زنیــد  مــرا  دروغــم. چــرا 
ریشــه کن کنیــد!« امــا پروفســور فوســترکین محاکمــه 
ــه مــن  ــرد، ک ــل ک ــان تبدی ــان دو جه ــری می ــه درگی را ب

یکــی از قربانیــان آن بــودم.
و قطــار مــرا بــه ایســتگاه ویکتوریــا بــرد و بــه دنیــای 

رســاند«. موریــس  جیــن 
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را  کشــورمان  اخیــر  ســال   110 پرغصــه  قصــه  نفــت، 
رقــم زده اســت. از آن روزی کــه آقــای دارســی بعــد از 
مدت هــا تــاش و بــا ناامیــدی، اولیــن مخــزن نفتــی 
کشــور را در مسجدســلیمان کشــف کــرد، کشــور مــا 
دیگــر فقــط مزیــت ژئوپلیتیکــی نداشــت؛ حــاال مــا بــه 
مخــزن انــرژی جهــان نیــز تبدیــل شــده بودیــم. در گــذر 
آن ســال ها، نفــت اهمیــت حیاتــی پیــدا کــرد و شــرق 
و غــرب عالــم بــرای به دســت آوردن ایــن منبــع حیاتــی 
 ســال ها ســر ایران و خاورمیانه با یک دیگر جنگیدند.
البتــه ایــن مقالــه قــرار نیســت برایتــان تاریــخ بگویــد. 
بحــث دربــاره زمــان حــال اســت. سال هاســت بودجــه 
ایــن مملکــت وابســتگی شــدید بــه نفــت دارد و آن 
ایــران را  بیمــاری هلنــدی معــروف، ســال ها اقتصــاد 
درگیــر خــود کــرده اســت. داســتان بچــه پول داری ســت 
خــود  پــول دار  پــدر  جیــب  در  دســت  هم چنــان  کــه 
)نفــت( می کنــد و بــر لــب جــوی گــذر عمــر می بینــد. 
حــاال چنــد سالی ســت کــه جیــب پــدر را دوخته انــد و 
نمی گذارند نفتمان را بفروشیم. این بچه پول دار حاال 
دیگــر نمی توانــد دســت در جیــب پــدر کنــد و بــا خیالی 
ــن ســال ها  ــد. در ای آســوده گــذران عمــر را ســپری کن
هــم فقــط خــورده و خوابیــده و فربــه شــده و خاصــه 
که چندان کاربلد نیست. اما باید باالخره کاری کرد.
ــم  ــن نوشــتار نگاهــی می اندازی ــاب و در ای ــن ب از همی
بــه دنیــای نفــت و پتروشــیمی تا ببینیم چه خبر اســت 

و چــه می شــود کــرد.
مهندســان نفــت، بــا تــاش و زحمــت بســیار، نفــت 
را از دل زمیــن بیــرون می آورنــد. ایــن مــاده ســیاه و 
بدبــو، بعــد از خالص ســازی، وارد برج هــای تقطیــر در 
پاالیشگاه ها می شود تا اجزای مختلف آن جداسازی 
شــود. بخشــی از آن بــرای قیــر اســتفاده می شــود و 
قســمتی دیگــر بــرای تبدیــل بــه ســوخت های مختلــف 
بــه کار گرفتــه  می شــود. در ایــن میــان مقــداری از آن 
هــم باقــی می مانــد بــرای پتروشــیمی ها تــا مهندســین 
شــیمی و پلیمــر، از آن هــا بــرای تولیــد فراورده هایــی 
ماننــد کودهــای شــیمیایی، اوره، الــکل و البتــه دســته 
مهمــی از مــواد، یعنــی پلیمرهــا، اســتفاده کننــد. بحــث 
ما در این مقاله، روی همین بخش مهم است؛ یعنی 

پلیمرهــا. 
بــرای معرفــی پلیمرهــا  در بیانــی ســاده می تــوان گفــت 
آن هــا همــان پاســتیک ها، الســتیک ها، چســب، رنــگ 
و مــوادی از ایــن قبیــل هســتند. دســته بســیار مهمــی 
 از مــواد کــه زندگــی بــدون آن هــا غیرقابــل  تصور اســت. 

اثبــات  در  پلیمرهــا  و  نفــت  قیمــت  مقایســه 
پلیمرهــا  تولیــد  اهمیــت 

خــارج  زمیــن  دل  از  بســیار  مشــقت  بــا  کــه  نفتــی 
می شــود، بشــکه ای 75 دالر ارزش دارد. برای آســانی 
در مقایســه های بعــدی، قیمــت تقریبــی هــر تــن نفــت 
حــدود 550 دالر محاســبه می شــود. قیمــت پلیمرهــا 
بــه علــت تنــوع بســیار زیــاد در نــوع و درجه بندیشــان 
چنــدان مشــخص نیســت، امــا بــه طــور تقریبــی قیمــت 
هــر تــن پلی اتیلــن ســبک، به عنــوان یکــی از ســاده ترین 
و ارزان تریــن پلیمرهــا، حــدود 900 تــا هــزار دالر اســت. 
قیمــت ســایر پلیمرهــا از ایــن هــم بیش تــر اســت؛ مثــاً 
PVC حــدود 900 دالر و پلی اســتایرن حــدود هــزار و 
300 دالر اســت. نکتــه قابــل توجــه این کــه ایــن مــواد 
جــزو پلیمرهــای پایــه و نســبتاً ارزان هســتند. بــه ایــن 
افزایــش قیمــت کــه از طریــق انجــام فرآیندهایــی روی 
می گوینــد.  افــزوده  ارزش  می دهــد،  رخ  خــام  مــاده 
هرچه پیچیدگی تولید یک ماده بیش تر باشد، ارزش 

افــزوده آن نیــز بیش تــر خواهــد شــد.

امــا آیــا ایــن انتهــای زنجیره اســت؟ قطعاً خیر!

پلیمرهای تولید شــده در پتروشــیمی ها به شــکل خام، 
تقریبــاً کاربــردی ندارنــد. ایــن پلیمرهــا در مراحــل بعد، 
کــه بــه آن صنایــع پایین دســت)تکمیلی( پتروشــیمی 
بــه مــوادی قابــل مصــرف و ســپس  گفتــه می شــود، 
محصــول نهایی)مثــل صندلــی و ســپر خــودرو و بطــری 
آب و ...( تبدیــل می شــوند. کامــاً مشــخص اســت کــه 
هرچه به انتهای این زنجیره نزدیک می شویم، ارزش 

افــزوده مــواد هــم بیش تــر می شــود.
می شــوند،  تولیــد  پتروشــیمی ها  در  کــه  پلیمرهایــی 
ــام  ــه ن ــه مــوادی ب توســط برخــی واحدهــای تولیــدی ب
این هــا  می شــوند.  تبدیــل  کامپانــد«  و  »مســتربچ 
نهایــی  محصــول  تولیــد  در  کــه  هســتند  مــوادی 
مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. حــال ممکــن اســت 

ایــن ســؤال مطــرح شــود کــه: »بــا وجــود تحریم هــا، 
و  قیمــت  تفــاوت  ایــن  فــروش،  توانایــی  عــدم  و 
قابــل  نکتــه  امــا  دارد؟«  ســودی  چــه  افــزوده  ارزش 
تحریم هــا،  همیــن  اوج  در  کــه  اســت  ایــن  توجــه 
بــا  را  مــا  پتروشــیمی  صنعــت  نتوانســته  آمریــکا 
هرچقــدر  مــا  یعنــی  کنــد؛  مواجــه  محدودیــت 
را  پتروشــیمی  محصــوالت  توانســتیم  خواســتیم، 
بــه  ورودی  ارز  از  عظیمــی  بخــش  و  کنیــم  صــادر 
ایــن  می کننــد.  تأمیــن  همیــن محصــوالت  را  کشــور 
وضعیــت بــرای محصــوالت پایین دســتی پتروشــیمی 
محصــوالت  ایــن  صــادرات  و  دارد  وجــود  هــم 
اســت. انجــام  حــال  در  منطقــه  بازارهــای   بــه 
پــس مشــاهده کردیــم کــه هرچــه در زنجیــره ارزش 
افــزوده  ارزش  می رویــم،  پیــش  بیش تــر  پلیمرهــا 
بــا  را  آن  می تــوان  و  می شــود  حاصــل  بیش تــر 
قیمت هایــی باالتــر صــادر کــرد. مزیــت دیگــر توســعه 
اســت  اشــتغال زایی  پتروشــیمی،  تکمیلــی  صنایــع 

صنایــع  خــود  بــه  نســبت  آن  اشــتغال  میــزان  کــه 
بیش تــر  بســیار  دیگــر  صنایــع  برخــی  و  پتروشــیمی 
یــک  هــر  شــدن  افــزوده  بــا  آمارهــا  طبــق  و  اســت 
میلیــون تــن ظرفیــت تولیــد در ســال، دویســت هزار 

می آیــد. به وجــود  صنایــع  ایــن  در  شــغل 

و  مســتربچ ها  و  خــام  پلیمرهــای  صــادرات  آمــار 
ندهــا کامپا

خــام  پلیمرهــای  وزن   ،1397 ســال  آمــار  طبــق 
ارزش  بــه  تــن  هــزار   550 و  میلیــون  ســه  صادراتــی 
متوســط  ســهم  کــه  اســت  بــوده  دالر  میلیــارد   4
بــوده  دالر   100 و  هــزار  تــن  هــر  در  آن  صــادرات 
و  کامپاندهــا  تولیــد  مجمــوع  هم چنیــن  اســت. 
 159 ارزش  بــه  تــن  104 هــزار  پلیمــری  مســتربچ های 
میلیــون دالر بــوده کــه ســهم متوســط صــادرات آن 
 بــه ازای هــر تــن  ســه هــزار و 400 دالر بــوده اســت.
مشــاهده می کنیــد کــه بــا وجــود ارزش افــزوده بیش تــر 
ــا به صــورت  ــر صــادرات م ــی، بیش ت ــع تکمیل در صنای
ــن ســوال  ــرد. شــاید ای پلیمرهــای خــام صــورت می گی
پایین دســتی  صنایــع  توســعه  کــه  شــود  مطــرح 
ولــی  اســت،  ســرمایه گذاری  نیازمنــد  و  هزینه بــر 
متأســفانه ایــن ســوال زمانــی قابــل بررســی و دفــاع 
اســتفاده  موجــود  ظرفیت هــای  تمــام  از  کــه  اســت 
تولیــد  اســمی  ظرفیــت  آمــار  طبــق  باشــد.  شــده 
اســت  تــن  میلیــون   3 مســتربچ  و  کامپانــد  صنعــت 
کــه تولیــد واقعــی آن در ســال 97 بــه طــور تقریبــی 
بهره بــرداری  نــرخ  می تــوان  و  بــوده  تــن  هــزار   375
گرفــت. نظــر  در  آن  بــرای  را  درصــد   12.5  تقریبــی 
حاضــر  حــال  در  کــه  می دهــد  نشــان  آمــار  ایــن 
90 درصــد ظرفیــت صنعــت مســتربچ و  بــه  نزدیــک 
بــدون اســتفاده  بــه دالیــل مختلــف  کامپانــد کشــور 
خواهیــم  آن  دالیــل  بــه  ادامــه  در  کــه  باقی مانــده 
فقــط  صنعــت،  ایــن  کــه  کنیــد  توجــه  پرداخــت. 
اســت.  پتروشــیمی  پایین دســتی  صنایــع  از  بخشــی 
صنایــع دیگــری ماننــد صنایــع نســاجی و الســتیک 
تقریبــاً  نیــز  رزیــن  و  رنــگ  و  بهداشــتی  آرایشــی  و 
آمــار  طبــق  مجمــوع  در  و  دارنــد  مشــابه  شــرایطی 
حــدود 80 درصــد ظرفیــت کل صنایــع پایین دســتی 
باقی مانــده  اســتفاده  بــدون  و  معطــل  پتروشــیمی 

می تــوان  آن،  فعال شــدن  بــا  کــه  ظرفیتــی  اســت. 
کــرد. ایجــاد  کشــور  صــادرات  و  تولیــد  در   جهشــی 
صنایــع  توســعه  اهمیــت  بــه  پی بــردن  بــرای 
در  نیــز  دیگــری  آمــار  بــه  پتروشــیمی  پایین دســتی 
ایــن زمینــه اشــاره می کنیــم. البتــه توجــه کنیــد ایــن 
آمــار مربــوط بــه زمــان کاهــش شــدید قیمــت نفــت 
خوبــی  اطاعــات  مقایســه ای،  دیــد  از  امــا  اســت، 
متوســط  قیمــت  آمــار  طبــق  می دهــد؛  دســت  بــه 
فــروش محصــوالت پتروشــیمی، بــه ازای هــر تــن بــر 
ایــران: 460، عربســتان:  حســب دالر در کشــورهای 
 630، کــره جنوبــی: 1100 و آلمــان 4900 دالر اســت.
طبــق ایــن آمــار کشــورهای خام فــروش مثــل ایــران و 
عربســتان، بهــره بســیار کمــی از فــروش محصــوالت 
آلمــان  مثــل  خــود می برنــد؛ درحالی کــه کشــورهایی 
کــه خــود نفــت ندارنــد، درآمدشــان از ایــن صنعــت، 
بیــش از کشــورهای دارای ایــن منابــع اســت. )البتــه 
روی  ســنگین  ســرمایه گذاری های  بــا  نیــز  عربســتان 

صنعــت پتروشــیمی خــود، در حــال  توســعه صنایــع 
اســت(. پایین دســتی 

اهمیــت تحقیــق و توســعه و ارتبــاط دانشــگاه بــا 
صنعــت و انتقــال فنــاوری

  
ــزان ارزش  ــر هــم اشــاره شــد، می ــه قبل ت همان طــور ک
افــزوده محصــوالت بــا میــزان پیچیدگــی ســاخت یــا 
همــان ســطح فنــاوری ســاخت آن هــا ارتبــاط مســتقیم 
انتقــال  کشــور،  تحریمــی  شــرایط  بــه  باتوجــه   دارد. 
)بــا  باشــد.  روبــه رو  مشــکاتی  بــا  شــاید  تکنولــوژی 
بــا  همــکاری  از  خوبــی  تجربیــات  این کــه  بــه  توجــه 
شــرکت های خارجــی در ســال های اخیــر نداریــم(؛ لــذا 
بــه نظــر می رســد ارتبــاط بیــن دانشــگاه و صنعــت در 
 این شــرایط باید بیش  از پیش مورد توجه قرار گیرد.
و  )تحقیــق  پژوهــش  بخــش  ســهم  دیگــر،  مســئله 
توســعه( از تولید ناخالص ملی کشــور اســت. بســیاری 
از شــرکت ها عاقه منــد بــه هزینــه بــرای بخش هــای 
R&D خود نیستند. درحالی که میانگین جهانی سهم 
پژوهــش از GDP حــدود دو درصــد و در کشــورهای 
پیشــرفته بیــش از ســه درصــد اســت، ایــران بــا ســهم 
زیــر 0.5 درصــدی پژوهــش از تولیــد ناخالــص ملــی 
روبــه رو اســت؛ لــذا بــه نظــر می رســد باتوجه بــه شــرایط 
تحریمــی کشــور، ســرمایه گذاری روی بخــش تحقیــق و 

ــد راهگشــای صنعــت کشــور باشــد. توســعه می توان

امــا مشــکل کجاســت؟ تولیــد پلیمرهــا در کشــور 
تکمیلــی  صنایــع  در  ظرفیــت  و  می شــود  انجــام 
موجــود اســت، امــا شــاهد ســهم بســیار محــدود 

هســتیم.  تکمیلــی  صنایــع  صــادرات 

صنایــع  بــه  توجــه  عــدم  ایــن  دالیــل  درک  بــرای 
بــه  ابتــدا  اســت  الزم  پتروشــیمی،  پایین دســتی 
توجــه  ایــن صنایــع  در  اولیــه  مــواد  تأمیــن  ســاختار 
بــا تعییــن ســهم  کنیــم. در ســال های اخیــر، دولــت 
هــر پتروشــیمی از تأمیــن نیــاز صنایــع داخلــی، آن هــا 
یــا همــان پلیمرهــای  اولیــه  تــا مــواد  کــرد  را مجبــور 
اختیــار  در  کاال  بــورس  قالــب  در  را  خــود  خــام 
تولیــد  مابقــی  و می توانــد  قــرار دهــد  تولیدکننــدگان 
خوبــی  پیشــرفت  اقــدام،  ایــن  کنــد.  صــادر  را  خــود 

بــرای تأمیــن نیازهــای داخــل بــود. چراکــه در گذشــته 
مســتقیم  درخواســت  بــه  مجبــور  تولیدکننــدگان 
رانتهایــی  میــان  ایــن  در  کــه  بودنــد  پتروشــیمیها  از 
ایجــاد می شــد کــه بــه ضــرر تولیــد بــود. بااین حــال 
بــا  اشــکاالتی وجــود دارد.  نیــز هنــوز  ایــن روش  در 
توجــه  بــه افزایــش ظرفیــت تولیــد در ســال های اخیــر، 
عرضــه مــواد اولیــه در بــورس کاال در برخــی مــوارد 
باعــث  امــر  همیــن  و  نشــده  انجــام  نیــاز  به انــدازه 
ــه پرداخــت  ــور ب ــه مجب ــداران مــواد اولی ــا خری شــده ت
بــرای خریــد  رقابــت  هزینــه ای تحــت عنــوان هزینــه 
اضافی ســت  هزینــه  همــان  رقابــت  )هزینــه  باشــند. 
کــه خریــدار بیــش از قیمــت پایــه مــواد اولیــه بــرای 
پیشــنهاد قیمــت باالتــر در بــورس پرداخــت می کنــد(. 
ــه ای کــه در داخــل  ــده، مــواد اولی در نتیجــه تولیدکنن
ســی  قیمتــی  بــا  گاهــی  را  می شــود  تولیــد  کشــور 
درصــد باالتــر از قیمت هــای جهانــی خریــد می کنــد. 
عاوه بر این اتحادیه های صنایع پایین دستی به نحوه 
 قیمت گــذاری پایــه مــواد اولیــه نیــز اعتراضاتــی دارنــد.
روشــن اســت که باال بودن قیمت مواد اولیه منجر به 
افزایش هزینه تمام شده محصوالت شده و محصوالت 
تولیدکننــدگان مــا از نظــر قیمتــی، قابلیــت رقابــت خــود 
در بازارهــای منطقــه ای را از دســت می دهنــد. در کنــار 
ایــن معضــل قیمتــی، برخــی قانون گذاری هــا در ایــن 
زمینــه نیــز مخــل کار تولیــد و توســعه صنایــع تکمیلــی 

شده است.

امــا چــرا ایــن قیمت گذاری ها اصاح نمی شــود؟

پتروشــیمی های  اکثــر  می دانیــد،  کــه  همان طــور 
نهادهــای  یــا  دولــت  بــه  متعلــق  کشــور  بــزرگ 
ــن  ــه تأمی ــر در زمین ــی اســت. نهــاد تصمیم گی حاکمیت
نفــت  وزارت  هــم  قیمت گذاری هــا  و  اولیــه  مــواد 
از صنایــع  نهــاد حمایت کننــده  می باشــد. هم چنیــن 
تکمیلــی پتروشــیمی نیــز از زیرمجموعه هــای همیــن 
بــه  اطاعــات،  ایــن  باتوجــه  بــه  اســت.  وزارت خانــه 
ایــن  در  مؤثــری  اقــدام  چــرا  کــه  اســت  واضــح  نظــر 
حــق  ایــن  بتــوان  شــاید  نمی پذیــرد.  صــورت  زمینــه 
ســخت  شــرایط  بــه  باتوجــه   کــه  داد  دولــت  بــه  را 
ارزآوری  و  صــادرات  دهــد  ترجیــح  کشــور،  در  ارزی 
خــود  کــه  شــود  انجــام  پتروشــیمی هایی  طــرف  از 
مالــک آن هاســت تــا در زمینــه بازگشــت ارز بــه کشــور 
ــه نظــر  ــا ب ــد، ام ــت مشــکلی به وجــود نیاورن ــرای دول ب
می رســد کــه بهتــر اســت ایــن تعــارض منافــع بــه نحــو 
کوتاه مــدت  منافــع  صرفــاً  و  شــود  مدیریــت  بهتــری 

نباشــد. موردتوجــه  اقدامــات 
و امــا بحــث را خالصــه کنــم؛ تــا همیــن چنــد ســال 
پیــش، ایــران تــوان تأمیــن بنزیــن خــود را نداشــت؛ 
در  آمریــکا  فشــارهای  تشــدید  از  بعــد  خصوصــاً 
دچــار  کشــور  در  بنزیــن  تأمیــن   ،90 دهــه  ابتــدای 
مشــکل شــده بــود و در آن شــرایط ســخت تحریمــی، 
ســالی دو میلیــارد دالر بــرای واردات بنزیــن هزینــه 
مجبــور  تحریم هــا،  و  فشــارها  لطــف  بــه  می کردیــم. 
شــدیم پیشــرفت کنیــم. تــاش کردیــم، آزمون وخطــا 
رســیدیم  جایــی  بــه  امــروز  نهایــت  در  و  کردیــم 
داریــم. بنزیــن  صــادرات  دالر  میلیــارد  ســه   کــه 
در ایــن مقالــه دیدیــم کــه صنایــع تکمیلــی پتروشــیمی 
مــا چــه ظرفیت هــای عظیــم و دســت نخورده ای دارد. 
ــارد  فقــط در کشــورهای اطرافمــان بیــش از 135 میلی
دالر بــازار بــرای صنایــع تکمیلــی پتروشــیمی وجــود 

دارد. 

ســهم ما از بازار چقدر اســت؟ 

کل صــادرات پتروشــیمی مــا در ســال 98 کمتــر از ده 
میلیارد دالر بوده است که شامل صادراتمان به تمام 
برنامه ریــزی  بــا  می تــوان  یقینــاً  می شــود.  کشــورها 
و مدیریــت صحیــح، ســهم ایــران از ایــن بــازار عظیــم 
منطقــه ای را افزایــش داد. امســال کــه نــام رفــع موانــع 
تولید نام گذاری شده، باید مشکات صنایع تکمیلی را 
 مرتفــع کــرد تــا ظرفیت هــای راکــد آن بــه حرکت درآید.
تــا اینجــای کار را ســعی کردیــم بــه مســئله بــا عینــک 
واقع بینــی نــگاه کنیــم، اما به فرموده رهبری، دانشــجو 
باید آرمان گرا باشــد و ســعی در جمع آن با واقع بینی 
کند. شاید دور نباشد روزی که ایران از صادرات نفت 
خــام بی نیــاز باشــد. اگــر بتوانیــم ظرفیــت پاالیشــگاه ها 
و پتروشیمی های کشور را توسعه دهیم، شاید به آن 
روزی برســیم کــه نه تنهــا نیــاز بــه فــروش نفــت نداشــته 
باشــیم، بلکــه خــود واردکننــده نفت بشــویم و این بچه 
 پول دار اقتصاد ایران را از جیب پدرش بی نیاز کنیم.

*آمارهــای ارائــه شــده از منابــع مؤسســه مطالعــات و 
پژوهش هــای بازرگانــی اســتخراج شــده اســت.


