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اهمال کاری، همان افسردگیِ پنهان است؟پشِت درهای هم چنان بسته...

هیجانی اگزیستانسیال از به بازی گرفتنِ زمان

زایــران و از تــرک و از تازیــان 
نــژادی پدیــد آیــد اندر میان 

نــه دهقــان )ایرانــی - نویســنده( نــه تــرک و نــه تازی بود 
ســخن ها بــه کــردار بازی بود 

)شــاهنامه فردوســی تاختــن ســعد وقــاص بــه ایران... (
آلمانــی،  بــزرگ  جامعه شــناس   ،)1990-1897( الیــاس  نوربــرت   - الــف 
دو  تمــدن«،  فراینــد  بــاب  »در  خــود،  معــروف  کتــاب  در  بیســتم  قــرن  در 
بــرای تحقــق  را  یــا تغییــر و دگرگونــی در رفتارهــا  الــزام اصلــی،  و  مولفــه 
آن چــه کــه وی فراینــد تمــدن می نامــد، معرفــی می کنــد؛ کــه یکــی از ایــن 
»الــزام  الزامــی« و دیگــری بســط و گســترش  یــا »خــود  دو »خودکنترلــی« 
ابعــاد   . اجتماعی ســت...  کنش گــران  رفتارهــای  در  آینده نگــری«  بــه 
مهــار  تکانه هــا؛  و  نشــاندن خودجوشــی ها  »فــرو  از:  عبارتنــد  خودکنترلــی 
ــا  و عقــب رانــدن عواطــف و گســترش فضــای اندیشــیدن فراتــر از حــال و ب
رجــوع بــه گذشــته ها، بــه منظــور جســت وجوی زنجیــره علــل و توجــه بــه 
)ص  رفتارهاســت.  پی آمدهــای  و  عواقــب  زنجیــره  شــناخت  بــرای  آینــده 

)298
بــه  و  اســت  پیشــین  مولفــه ی  بــا  ارتبــاط  در  دقیقــا  کــه  دیگــری  مولفــه 
ــراِن اجتماعــی رخ می دهــد،  ــن در رفتارهــای کنش گ ــری بنیادی ــوان تغیی عن
توســعه  بــا  کــه  معنی ســت  بــدان  ایــن  دوراندیشی«ســت.  بــه  »الــزام 
جامعــه و بســط فراینــد تمــدن اتفاقــی کــه در ایــن جوامــع رخ می دهــد، 
شــدن  تخصصی تــر  و  اجتماعــی  کارکردهــای  بیش تــر  تفکیک یافتگــی 
بــه یک دیگــر  انســان ها  و بیش تــر  وابســتگی شــدیدتر  نتیجــه  امــور و در 
ــره محــدودی  ــور در زنجی ــک جامعــه ی توســعه نیافته، همــه ام اســت. در ی
توســعه یافته،  جوامــع  در  امــا  می رســند،  ســرانجام  بــه  ارتباطــات  از 
ــرد و همــه  ــه را در برمی گی ــردی همــه جامع ــره ی تفکیک یافتگــی کارک زنجی
آحــاد جامعــه را از زنجیره هــای مختلــف و متعــدد بــه یک دیگــر وابســته 
می کنــد. ایــن وضعیــت باعــث الــزام انســان ها بــه لحــاظ کــردن و محاســبه 
کــه  می  شــود،  دیگــران  واکنش هــای  و  کنش هــا  از  طوالنی تــری  زنجیــره ی 
هــر فــرد بــرای رســیدن بــه اهــداف شــخصی و فــردی خــود، بایســتی آن هــا 

قــرار دهــد.  را پیش بینــی کــرده و مدنظــر 
ــد  ــواردی مانن ــوان در م ــار دیگــران را می ت ــن وابســتگی و محاســبه ی رفت ای
کار بــر روی نــوار نقالــه، یــا در عبــور و مــرور و ترافیــک، یــا در مدیریــت 
تحویــل به موقــع تصــور کــرد. الزم بــه ذکــر اســت کــه هیچ یــک از ایــن دو 
نیامــده  به وجــود  غــرب  در  برنامه ریــزی  بــا  و  عمومــی  اراده ی  بــه  مولفــه  
اســت؛ بلکــه در هــم آمیختگــِی فرایندهــای طوالنــی تاریخــی ایــن وضعیــت 
در  اســت.  آورده   به وجــود  نکــرده،  را  آن   نیــت  و  قصــد  هیچ کــس  کــه  را 
چنیــن جامعــه ای هرگونــه اهمــال کاری، یــا بــه تعویــق انداختــن کارهــا یــا 
سرســری گرفتــن آن می توانــد فاجعه بــار باشــد؛ چــه در ترافیــک، چــه در 
ــک قطعــه از عرشــه کشــتی تــا خــط  ــد انتقــال ی ــد، چــه در فراین خــط تولی

کارخانــه.  تولیــد 
ب- امــا اهمــال کاری در رفتــار کنش گــراِن اجتماعــی، در جامعــه ی ایــران 
ایــن معانی ســت: کاری را جــدی نگرفتــن و اهمیــت نــدادن و بــه  شــامل 
تعبیــر عالمــه دهخــدا »خــوار کاری« و مســامحه و سرســری انجــام دادن 
به تعویــق  و  بازی گرفتــن  بــه  همــان  یــا  فروگذاشــتن،  و  ســهل انگاری  کار؛ 
این کــه  بــا ادعــای  امــور )لغت نامــه دهخــدا و فرهنــگ  معیــن(؛  انداختــن 
بــه  و  بــودن  ابن الوقــت  و  اســت  تــازه  بگیــری،  آب  از  هروقــت  را  ماهــی 

بــودن. اصطــالح دم غنیمتــی 
آن  بــا  وفــور  بــه  ایرانــی  جامعــه  در  کــه  را،  رفتارهــا  نــوع  ایــن  اگــر  حــال 
روبــه رو می شــویم، به عنــوان یــک الگــوی حداقــل روان شناســی-اجتماعی 
تاریخــی- ریشــه های  ســوی  بــه  بایــد  قطعــا  کنیــم،  تحلیــل  بخواهیــم 
روان شــناختی  مطالعــاِت  بــا  نمی تــوان  و  برویــم  ایــران  در  آن  اجتماعــِی 
پاســخ  بــه  شــده،  انجــام  غربــی  جوامــع  در  کــه  آن چــه  هــم  آن   محــض، 
ــن کار یکــی از  ــرای ای ــران رســید. ب ــن مســئله در جامعــه ای ــرای ای دقیقــی ب
بهتریــن نظریاتــی کــه در ایــن زمینــه می توانــد راه گشــا باشــد، بــه نظــر راقــم 
ــان در مــورد تاریــخ تحــوالت  ــون کاتوی ایــن ســطور، نظریه ای ســت کــه همای

ارائــه می کنــد.  ایــران  مــدت جامعــه  دراز 
از ویژگی هــای  بــه یکــی  کاتوزیــان در نظریــه »ایــران جامعــه کوتاه مــدت« 
تاریخــی و مزمــن و پایــدار از جامعــه ایــران اشــاره دارد کــه می توانــد بــرای 
فهــم بســیاری از مســائل جامعــه ایرانــی بســیار راه گشــا باشــد. وی در ایــن 
ــرای درک منظــور وی از جامعــه  ــه ب ــرد ک ــه کار می ب ــه اصطالحــی را ب نظری
روبروســت،  آن  بــا  ایــن جامعــه  کــه  پیامدهایــی  نتیجــه  در  و  کوتاه مــدت 
ادبیــات  از  برگرفتــه  مفهــوم  ایــن  کلنگــی«.  »جامعــه  گویاســت:  بســیار 
ساخت وســاز و معمــاری معاصــر در ایــران اســت. کســی کــه مالــک یــک 
ملــک یــا خانــه کلنگــی می شــود، کــه ممکــن اســت قابــل مرمــت هــم باشــد 
و کارکــرد خــود را نیــز داشــته باشــد، اگــر تلقــِی کلنگــی بــودِن ایــن خانــه را 
ــی  ــه فــرو کوفتــن می شــود. هــدف اصل ــه محکــوم ب داشــته باشــد، ایــن خان
ایــن اســت کــه هرچــه بیش تــر بتوانــد آن چــه  مالــِک یــک ملــک کلنگــی 
کــه از ایــن ملــک قابــل اســتفاده اســت را بــه ارزش تبدیــل کنــد و آن  را 

تخریــب کنــد.
بــه نظــر کاتوزیــان همــه کســانی کــه در ایــران بــه قــدرت رســیده اند همیــن 
نــگاه را بــه جامعــه داشــته و به جــای افزایــش ســرمایه، یــا مرمــت و توســعه 
ــر اســاس ســلیقه ی خــود  ــل و ب ــه می ــا ب ــد، ت جامعــه، آن را تخریــب می کنن
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ورود بحــران اوکرایــن بــه فــاز نظامــی بــا شــروع عملیــات نظامــی روســیه در خــاک اوکرایــن تأثیــر قابــل مالحظــه ای بــر دو طــرف درگیــر و دیگــر بازیگــران 
ــودن اهــداف و انتظــارات سیاســی –  ــه پیچیدگی هــای موجــود در درگیــری و مشــخص نب ــا توجــه ب ــل گذاشــته اســت. ب عرصــه سیاســت بین المل
نظامــی روس هــا و اوکراینی هــا، قضــاوت در مــورد تأثیــرات مثبــت یــا منفــی و همچنیــن دســتاوردهای آن هــا مشــکل اســت، امــا درمــورد دیگــر 
بازیگــران، موضــوع قــدری روشــن تر بــه نظــر می رســد. ســرعت تحــوالت موجــود در فضــای سیاســت بین الملــل بــه میــزان قابــل توجهــی نســبت بــه 
گذشــته افزایــش پیــدا کــرده اســت و مواجهــه بــا ایــن امــر مســتلزم افزایــش ســرعت عمــل و چابکــی دســتگاه دیپلماســی ایــران اســت، مخصوصــاً 
ــا اعمــال تحریم هــای  در بــاب مســائل اروپــای شــرقی کــه در چنــد ســال گذشــته وزارت خارجــه تقریبــاً خنثــی و بی تحــرک بــوده اســت.از طرفــی ب
گســترده علیــه روســیه، نهــاد تحریــم بــه میــزان قابــل توجهــی تضعیــف خواهــد شــد و بســیاری از کشــورها و بازیگــران اقتصــادی بــه دنبــال نادیــده 
گرفتــن تحریم هــا حرکــت خواهنــد کــرد کــه ایــن بحــث نیــز فرصــت خوبــی در مقابــل جمهــوری اســالمی کــه قریــب بــه ۴۰ ســال اســت بــا مشــکل 

تحریــم روبــه رو اســت قــرار خواهــد داد.
ادامه خبر از طریق اسکن کیوآر کد درج شده قابل مطالعه است.
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مقدمه
ایــن قصــه  تکــراری دوبــاره بایــد شــنیده شــود. مــا عــادت 
هرازچنــدگاه،  روزهای مــان  میانــه   در  این کــه  بــه  کرده ایــم 
زنــان  بشــنویم؛  ورزشــگاه ها  و  زنــان  بــا  مــورد  در  خبــری 
»ایرانــی« و ورزشــگاه ها. در دو دهــه  اخیــر  همــواره شــاهد 
بــر  خــود  مســلم  حــق  باز پس گیــری  بــرای  زنــان  تــالش 
تالش هایــی  بوده ایــم؛  اســتادیوم ها  در  فوتبــال  تماشــای 
از طریــق  بــا فشــارهای وارده  کــه در چنــد ســال  گذشــته 
و  بــوده   نتیجه بخــش  حــدودی  تــا  بین المللــی  نهادهــای 
منجــر بــه آن شــده تــا در مــوارد و دفعــات معــدودی، بــه 
نحــو محــدود و گاه گزینش شــده شــاهد حضــور بانــوان در 

باشــیم. ورزشــگاه ها 
از کرونــا و از ســرگیری  بــا گــذر از محدودیت هــای ناشــی 
حضــور تماشــاگران در ورزشــگاه ها، دوبــاره بحــث زنــان و 
حضــور  راه  بــر   فیفــا،  نظــر  از  غیرقانونــی،  ممنوعیت هــای 
ــم   ــازی تی ــن ب ــان در اســتادیوم ها مطــرح شــده و در آخری آن
ملــی ایــران در مرحلــه مقدماتــی جــام جهانــی، ایــن مســئله 
ــن  ــه در ای ــه درگیری هــا و حواشــی بســیاری شــد ک منجــر ب
نوشــتار بــه بررســی آن هــا خواهیــم پرداخــت. بــرای نــگارش 
ایــن مطلــب از روایت هــای دوســتانی کــه روز  نهــم فروردیــن 
مــاه در ورزشــگاه امــام رضــا)ع( حاضــر بوده انــد، اســتفاده 

شــده اســت.
پیــش از آغاز

میزبانــِی آخریــن بــازی تیــم ملــی ایــران در مرحلــه مقدماتــی 
جــام جهانــی مقابــل تیــم ملــی لبنــان، بــه مشــهد واگــذار 
رئیســه   هیئــت  اعضــای  از  یکــی   ســخنان  مطابــق  و  شــد 
فدراســیون فوتبــال، بــا انتقــال مســابقه  تیــم ملــی بــه مشــهد 
دو هــدف دنبــال می شــده؛ ابتــدا تبــرک جســتن از بــارگاه 
ملکوتــی امــام رضــا)ع( قبــل از مســابقات جــام جهانــی و 
دوم بحــث تمرکززدایــی؛ بــه ایــن معنــا کــه بتــوان از تمــام 
میزبانــی،  شــرایط  دارای  اســتان های  در  ورزشــی  اماکــن 
شــود.  اســتفاده  بین المللــی  رویدادهــای  برگــزاری  بــرای 
بنــا بــر شــنیده ها و آن چــه کــه در اخبــار مطــرح می شــد، 
ســال  اســفندماه  اواخــر  تــا  فوتبــال  فدراســیون  تصمیــم 
۱۴۰۰ بــر آن بــوده کــه بــازی بــدون تماشــاگر برگــزار شــود. 
بســیاری  منطقــی  دالیــل  می تــوان  تصمیــم  ایــن  بــرای 
ورزشــگاه  امکانــات  و  زیرســاخت ها  آن کــه  از جملــه  آورد؛ 

کــه  رفتنــد   1400 بهــار  اســتقبال  بــه  حالــی  در  ایرانیــان 
کار  روی  و  قــدرت  بــه  دموکرات هــا  بازگشــت  از  پــس 
ــن مجــددا شــروع  ــرات وی ــکا، مذاک ــدن در امری آمــدن بای
شــده بــود و پیش بینــی می شــد کــه بــه زودی بــه نتیجــه 
ماه هــای  و  روزهــا  گذشــت  بــا  این حــال،  بــا  برســد. 
از  مذاکــرات  پیشــرفت  کــه  شــد  مشــخص   ،1400 ســال 
بــه  انتظــار می رفــت، کندتــر اســت و دســت یابی  آن چــه 
ــی  ــداوم و نتیجه یاب نتیجــه، دشــوارتر. عوامــل متعــددی ت
بــه  زیــر  در  کــه  می کردنــد  دشــوار  را  ویــن  مذاکــرات 

می شــود. اشــاره  آن هــا  مهم تریــن 
ــن را در ســال  ــرات وی ــه موفقیــت مذاک ــن عنصــری ک اولی
طرفیــن  توقعــات  و  برداشــت ها  می کــرد،  دشــوار   1400
مذاکــرات بــود. از یــک طــرف، ایــران، امریــکا را بــه عنــوان 
عهدشــکن و ناقــض برجــام مقصــر می دانســت و معتقــد 
تعهــدات  بــه  بایــد  تنهــا  نــه  متحــده  ایــاالت  کــه  بــود 
ســابق خــود در قالــب برجــام برگــردد، بلکــه بایــد ضــرر 
و زیــان ایــران بابــت خــروج خــود از برجــام را نیــز جبــران 
تمامــی  کــه  تاکیــد می کــرد  ایــران  ایــن،  بــر  عــالوه  کنــد. 
ــکا از برجــام اعمــال  ــی کــه پــس از خــروج امری تحریم های
ــه برجــام،  ــکا ب ــا بازگشــت امری ــد هم زمــان ب ــز بای شــده نی
رفــع شــود. در ســوی مقابــل، امریــکا بیــان می کــرد کــه 
خــود  تعهــدات  انجــام  از  نیــز  ایــران  امریــکا،  بــر  عــالوه 
اجــرای  بــه  هم زمــان  بایــد  طــرف  دو  و  کشــیده  دســت 
ــکا معتقــد  ــن، امری ــر ای ــد. عــالوه ب تعهــدات خــود بازگردن
بــود کــه فقــط تحریم هایــی رفــع می شــود کــه در برجــام 
مــورد تاییــد واقــع شــده و تحریم هــای اعمال شــده پــس 

از خــروج امریــکا از برجــام موضــوع بحــث نیســت.
ــران  ــه دیگــری کــه رویکــرد ای ــن مســئله، نکت جــدای از ای
ــرای  ــران ب ــکا را از هــم دور می کــرد، درخواســت ای و امری
امتنــاع  و  جدیــد  توافــق  بــه  امریــکا  وفــاداری  تضمیــن 
واشــنگتن از ایــن امــر بــود. ایــن تعــارض دیــدگاه کــم و 

۲۴ســاعت قبــل از شــروع بــازی آغــاز می شــود، امــا در میــان 
گزینه هــای موجــود بــرای انتخــاب محــل نشســتن، خبــری 
بنابرایــن عمــال  نیســت،  بانــوان«  ویــژه  عنــوان »جایــگاه  از 

ــان امــکان تهیــه  قانونــی بلیــت را ندارنــد. زن
شروع

بــا این کــه از قبــل اعــالم شــد ورزشــگاه بــا یک ســوم ظرفیــت، 
یعنــی ۸۰۰۰ نفــر، میزبــان تماشــاچیان خواهــد بــود، در روز 
ــن  مســابقه ۲۳۰۰۰ نفــر در اســتادیوم حضــور داشــتند و ای
مســئله بــه معنــای آن اســت کــه بیــش از ۱۰۰۰۰ نفــر بــدون 
بــه ورزشــگاه رســیده  بــا بلیت هــای غیرقانونــی  یــا  بلیــت، 
بودنــد. عــالوه بــر ایــن، طبــق  گفتــه  حاضــران، مســئولین 
برگــزاری بــدون توجــه بــه جایــگاه و بلیــت، تماشــاچیان را 
در اســتادیوم مســتقر می کردنــد کــه ایــن نقــض آشــکار حــق 
کسانی ســت کــه بلیــت جایــگاه ویــژه تهیــه کــرده بودنــد. 
درهــای  پشــت  زنــاِن  از  عــده ای  کــه  حالی ســت  در  ایــن 
خواهــان  و  کــرده   تهیــه  بلیــت  کــه  مدعی انــد  اســتادیوم 

از  توجهــی  قابــل  بخــش  واکنــش،  بــه  توجــه  بــا  ابتــدا، 
افــکار عمومــی ایــران در مــورد ســردار ســلیمانی، ورود بــه 
مذاکــرات دشــوار می نمــود و در رونــد مذاکــرات نیــز یکــی 
اســت.  بــوده  مذاکــره  اصلــی مخالفــان  اســتدالل های  از 
اکنــون نیــز بــه نظــر می رســد تاکیــد ایــران بــر خــروج ســپاه 
امتنــاع  و  تروریســتی  ســازمان های  امریکایــی  لیســت  از 
کاخ ســفید از ایــن امــر، مهم تریــن  مانــع موجــود اســت.
ســومین عنصــری کــه بــر رونــد مذاکــرات در ســال 1400 
و  ایــران  ریاســت جمهوری  انتخابــات  گذاشــت،  اثــر 
در سیاســت  نخبــگان جدیــد  و  رویکــرد  آمــدن  کار  روی 
از  پــس  کــه  شــد  باعــث  امــر  ایــن  بــود.  ایــران  خارجــی 
و  شــده  معلــق  ویــن  مذاکــرات  مدت هــا  تــا  انتخابــات، 

امــام  رضــا)ع( هنــوز در شــرایط میزبانــی از یــک مســابقه  
بین المللــی نیســت و بنــا بــر شــواهد، بخشــی از امکانــات 
پزشــکی بدیهــی و ابتدایــی نیــز در ایــن ورزشــگاه هم چنــان 
ناقــص اســت. از طرفــی شــهر مشــهد در ایــام نــوروز میزبــان 
جمعیــت زیــادی زائــر و مســافر از سراســر کشــور اســت و 

ایــن ازدحــام در شــهر می توانــد بــه از ســرگیری و شــروع 
مــوج جدیــدی از کرونــا -کــه هنــوز به طــور کامــل مدیریــت و 
ریشــه کن نشــده- منجــر شــود. بــا ایــن وجــود دو یــا ســه روز 
قبــل از روز مســابقه، بــه نــاگاه اعــالم می شــود کــه ایــن بــازی 
بــا حضــور تماشــاچیان برگــزار خواهــد شــد و عالقه منــدان 
می تواننــد از طریــق ســایت بــرای تهیــه بلیــت اقــدام نماینــد.
در اینجــا ســوال همیشــگی مطــرح می شــود؛ آیــا بانــوان نیــز 

مجــاز بــه حضــور در ورزشــگاه هســتند؟!
از اعضــای هیــات فوتبــال  دو روز قبــل از مســابقه، یکــی 
اســتان خراســان، اظهــار می کنــد کــه زنــان هــم می تواننــد در 
بــازی حضــور داشــته باشــند. بــر ایــن  اســاس، بلیت فروشــی 

بیــش در کل یــک ســال اخیــر ادامــه داشــته و بــه نظــر 
می رســد کــه طرفیــن نتوانســته اند بــه نتیجــه مشــخصی 

در بــاب آن دســت یابنــد.
وجــود  ویــن  مذاکــرات  پیرامــون  کــه  مانعــی  دومیــن 
در  ترامــپ  دولــت  کــه  بــود  ســابقه خصمانــه ای  داشــت 
ــه  ــه، ب ــن زمین ــود و در ای ــر جــای گذاشــته ب ــران ب ــال ای قب
ــام ســپاه پاســداران  ــرور ســردار ســلیمانی و درج ن ــژه ت وی
امریــکا  خارجــی  تروریســتی  ســازمان های  فهرســت  در 
ایــران در  اســت. حضــور  بــوده  برجســته  بقیــه  از  بیــش 
تکلیــف  تعییــن  بــدون  توافــق  بــه  رســیدن  و  مذاکــرات 
نیــز  کمــاکان  و  می رســید  نظــر  بــه  بعیــد  موضــوع  ایــن 
در  می دهــد.  نشــان  را  خــود  جــدی  مانعــی  عنــوان  بــه 

ورود بــه ورزشــگاه هســتند. این کــه علی رغــم عــدم وجــود 
بلیت هــای  زنــان  بلیت فروشــی،  ســایت  در  بانــوان  گزینــه  
خــود را قانونــی می دانســتند  و مدعــی بودنــد کــه بــا هویــت 
خودشــان آن هــا را تهیــه کرده انــد، خــود محــل تامــل اســت 
کــه چگونــه چنیــن امــری ممکــن می شــود. برخــی گفته انــد 
فــروش  مســئول  و  مقصــر  مشــهد  در  کافی نــت  تعــدادی 
نیــز  مســئله  ایــن  کــه  غیرقانونی انــد  و  جعلــی  بلیت هــای 
در  حاضریــن  روایت هــای  طبــق  دارد.  بررســی  بــه  نیــاز 
ورزشــگاه، ابتــدا بــه ایــن زنــان گفتــه شــده منتظــر بماننــد 
ســاعت  نیــم  و  شــوند  مســتقر  جایگاه هــا  در  آقایــان  تــا 
قبــل بــازی بــه آن هــا اجــازه  ورود داده خواهــد شــد. امــا بــا 
گذشــت زمــان و عــدم تحقــق ایــن وعده هــا، زنــان شــروع بــه 
اعتــراض می کننــد و همیــن امــر موجــب درگیــری شــدید 
آن هــا بــا نیروهــای امنیتــی حاضــر در صحنــه و  اتفاقــات 

تلخــی مثــل اســتفاده از اســپری فلفــل و… می شــود.
ایــن قصــه پایان ندارد

مقصــر ناتمامــی موانــع مســیر حضــور زنــان در ورزشــگاه ها 
کیســت؟ بابــت آن چــه در مشــهد رخ داده بایــد چــه کســی 
و  تامیــن  شــورای  و  ورزش  وزارت  بدانیــم؟  مســئول  را 
یــا قانون گــذاری؟! مقامــات امنیتــی؟ فدراســیون فوتبــال؟ 
پایتخــت  از  تمرکز زدایــی  اول،  نــگاه  در  آن کــه  علی رغــم 
بســیار  اســتان ها  ســایر  در  ملــی  بازی هــای  برگــزاری  و  
چنــد  هــر  و  می رســد  نظــر  بــه  تحســین برانگیز  و  جالــب 
طبقــه   رضــا)ع(،  امــام  ورزشــگاه  در  مشــاهدات،  مطابــق 
دومــی  بــاالی جایــگاه ویــژه وجــود داشــت کــه هــم از حیــث 
احاطــه بــه بــازی و هــم از حیــث رعایــت الزامــات و شــئوناِت 
توصیه شــده، مــکان بســیار مناســبی بــرای اســتقرار بانــوان 
محســوب می شــد، امــا بهتــر آن بــود کــه پیــش از وقــوع 
مثــل  شــهری  در  موجــود  واقعیت هــای  فجایعــی،  چنیــن 
و  علقه هــای مذهبــی مدیریــت می شــود  بــا  -کــه  مشــهد 
از حیــث برگــزاری رویدادهــای فرهنگــی و ورزشــی و هنــری 
گرفتــه  نظــر  در  روبه روســت-  بــا محدودیت هــای خاصــی 
دقیق تــری  هماهنگی هــای  و  برنامه ریزی هــا  و  می شــد 
صــورت  رویــدادی  چنیــن  پیوســتن  وقــوع  بــه  بــرای 
روزهــا  ایــن  می رســد  نظــر  بــه  کــه  هرچنــد  می گرفــت. 
قصــه  تلــخ جنگیــدن بــرای بــه دســت آوردن برخــی حقــوق 
مســلم، پایانــی نــدارد، بــا امیــد بــه روزهــای شــادتر و بــه 
ایــن روایــت را  پایــاِن  فرجــام تلخی هــا و جنگ هــا، نقطــه  

می گذاریــم.

تیــم  انتخــاب  از  پــس  باشــد.  نامشــخص  آن  وضعیــت 
ــا مدت هــا مســئله  ــران نیــز ت جدیــد مذاکــرات از ســوی ای
ایــن بــود کــه آیــا بایــد ادامــه مذاکــرات دولــت قبــل را پــی 
هــر  در  گشــت.  دنبــال چارچــوب جدیــد  بــه  یــا  گرفــت، 
ــکا، پیشــرفت  حــال مذاکــرات آغــاز شــد و در غیــاب امری
بــود.  مبهم تــر  وضعیــت  و  گذشــته  از  کندتــر  مذاکــرات 
در دولــت جدیــد ایــران، علی رغــم رویکردهــای متفاوتــی 
ــه مــرور زمــان همــان چارچــوب دولــت  کــه مطــرح شــد، ب
قبلــی دنبــال و اجــرای بی کــم و کاســت برجــام از ســوی 
ایــران  خواســته  عنــوان  بــه  توافــق  مختلــف  طرف هــای 
مســتقیم  مذاکــره  عــدم  شــرایط،  ایــن  در  شــد.  مطــرح 
ایــران و امریــکا بــه عنــوان طرف هــای اصلــی و اســتفاده 
از ســایر کشــورها، نظیــر روســیه، اتحادیــه اروپــا و چیــن 
قبــل  از  دشــوارتر  را  مذاکــرات  کار  واســطه  عنــوان  بــه 

کــرده بــود.
مذاکــرات  بــر  کــه  مهمــی  عنصــر  چهارمیــن  نهایتــا، 
بــه  اثــر گذاشــت بحــران اوکرایــن و حملــه روســیه  ویــن 
اوکرایــن بــود. ایــن واقعــه از جهــات مختلــف پیامدهــای 
منفــی و مثبتــی بــرای مذاکــرات ویــن در پــی داشــت. از 
انــرژی جهانــی  بــازار  نظــم  هــم خــوردن  بــه  بــا  یک ســو، 
اروپــا  و  امریــکا  انگیــزه  گاز،  و  نفــت  قیمــت  افزایــش  و 
ایــران  نفــت  ورود  و  توافــق  بــه  بــرای دســت یابی ســریع 
بــه بــازار انــرژی جهــان افزایــش یافــت. از ســوی دیگــر، 
بــا درگیــری روســیه و غــرب و به ویــژه تحریم هــای غــرب 
ــت  ــرای موفقی ــزه مســکو ب ــه روز انگی ــه روســیه، روز ب علی
مذاکــرات ویــن کاهــش یافــت و ســرانجام بــه عنــوان یکــی 
از موانــع توافــق مطــرح شــد؛ زیــرا در اوج بحــران اوکرایــن، 
روســیه هرگونــه توافــق در ویــن را منــوط بــه بهــره بــردن 
ایــن توافــق کــرده و خواهــان مســتثنی شــدن  مســکو از 
علیــه  وضع شــده  تحریم هــای  از  ایــران  و  روســیه  رابطــه 

روســیه بــود.
مجمــوع عوامــل بــاال باعــث شــد کــه در پایــان ســال 1400 
کمــاکان وضعیــت مذاکــرات ویــن و نتیجــه آن نامشــخص 
بــوده و علی رغــم تاکیــد ایــران و امریــکا بــر مفیــد بــودن 

توافــق، طرفیــن بــه هیــچ توافقــی دســت نیابنــد.
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سیداحمد فاطمی نژاد
استادیار روابط بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

پشِت درهای هم چنان بسته...

تداوم مذاکرات وین در فضای بیم و امید

اطالعات تکمیلی را می توانید از طریق کیوآر کد درج شده 

در اپیزود ۶ پادکست فوتبال ۳۶۰ بشنوید.



»سیلوســایبین«)Psilocybin( یــک مــاده توهــم زا اســت کــه در »قارچ هــای جادویــی« یافــت می شــود و ایــن توانایــی را دارد کــه مناطقــی 
از مغــز را کــه در افــراد مبتــال بــه افســردگی بیشــتر از حالــت عــادی از هــم جــدا شــده اند، بــه هــم مرتبــط کنــد و آنهــا را کمتــر در الگوهــای 

تفکــر منفــی قــرار دهــد.
ایــن امــر بــه ویــژه بــرای کســانی کــه از افســردگی مقــاوم بــه درمــان رنــج می برنــد، بســیار مهــم اســت. بــا ایــن حــال، در حالــی کــه ایــن اثــر 
بــه طــور گســترده مســتند شــده و مــورد بهره بــرداری قــرار گرفتــه اســت، مــا هنــوز دقیقــا نمی دانیــم کــه چگونــه ایــن ترکیبــات روانگــردان 

می تواننــد شــبکه های مغــزی را تحــت تاثیــر قــرار دهنــد.
اکنــون یــک مطالعــه جدیــد کــه توســط گروهــی از دانشــمندان علــوم اعصــاب انجــام شــده اســت، بــا نقشــه برداری از مغــز بــه دانــش مــا 

در مــورد نحــوه عملکــرد »سیلوســایبین« در مغــز افــزوده اســت.
ادامه خبر با اسکن کیوآر کد درج شده قابل مشاهده است.

تسکین افسردگی با »قارچ جادویی«

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هشتم/ شماره نود و یکم/ نیمه دوم فروردین  3۱۴۰۱
روانشناســـی

اگــر نگوییــم همــه، ایــن داســتاِن زندگــِی بســیاری از ماســت. 
بخــش زیــادی از عمرمــان را صــرف انجــام نــدادن کارهــای 
مهــم و ارزشــمند می کنیــم؛ مثــال مطالعــه بــرای امتحــان پایــان 
تــرم را بــه شــب آخــر موکــول می کنیــم؛ یــک قــوری قهــوه 
زیــر پلک های مــان  و  را ســر می کشــیم  بــاال  دارِک کافئیــِن 
چــوب کبریــت کار می گذاریــم کــه بیــدار بمانیــم و هم چنــان 
ــا نیم کــره چــپ مغزمــان در حــال مطالعــه  در حیــن این کــه ب
ــد و  ــک ب ــره راســت بــه خودمــان هــزار و ی ــا نیم ک هســتیم، ب

بیــراه می گوییــم.
اغلــب  اهمال کاری ســت.  یــک  از  تصویــر  ســاده ترین  ایــن 
و  مشــکل  ســخت،  کار  یــک  این طوری ســت:  اوقــات 
خســته کننده، نهایتــا یــک یــا دو ســاعت وقــت می گیــرد، ولــی 
افــراد ســاعت ها، روزهــا، هفته هــا یــا حتــی ســال ها وقــت تلــف 
می کننــد تــا آن کار را انجــام ندهنــد. یــا آن کار را نهایتــا انجــام 
نمی دهنــد کــه خــود باعــث بــروز مشــکالت جــدِی چندالیــه 
یــا حتــی جبران ناپذیــر می شــود، یــا این کــه مثــل مــورد بــاال 
مجبــور می شــوند بــا تــرس و وحشــت فــراوان آن را هرجــوری 

کــه شــده، بــه جایــی برســانند.
تمــامِ تالش مــان را می کنیــم کــه بــه هدف های مــان نرســیم، 

امــا بــرای چــه؟
هــرگاه از انجــام دادن کاری مهــم طفــره می رویــم، در حــاِل 
اهمــال کاری هســتیم. ایــن پدیــده در بیــن عمــوم بــه »تنبلــی« 
معــروف شــده اســت، امــا از آن جایــی کــه روان شــناس ها 
دوســت دارنــد در همه چیــز متفــاوت باشــند، بــه آن می گوینــد 

 .»Procrastination« اهمــال کاری« یــا«
جالــب این جاســت کــه مــا هدف گــذاری می کنیــم و برنامــه 
می ریزیــم تــا بــه آن اهــداف برســیم، امــا جــای  جایــش کــه 
می رســد، آن کار دیگــر می کنیــم. زور می زنیــم کــه در کنکــور، 
امــا  قبــول شــویم،  دانشــگاه  را در  مــورد عالقه مــان  رشــته 
بعــد تنهــا کاری کــه نمی کنیــم خوانــدن دروس همــان رشــته 
اســت؛ و البتــه هزاران انــد از ایــن دســت رفتارهــای نقــض 
را  تمــام تالش مــان  بعــد  و  غــرض. چــرا هــدف می گذاریــم 

می کنیــم کــه بــه آن هــا نرســیم؟ مــا را چــه می شــود؟
اگــر بخواهیــم بــرای سیســتم انگیزشــی مان چنــد اصــل را بــه 
عنــوان پایــه در نظــر بگیریــم تــا بتوانیــم رفتارهــای انســانی 
را تبییــن کنیــم، بــه ایــن ســه گانه می رســیم: دوری از درد و 
ــذت و مصــرف کــردن  ــن ل ســختی، به دســت آوردن بیش تری

کم تریــن انــرژی.
ــم:  ــم اهمــال کاری را تبییــن کنی ــر می توانی ــه نظــر بهت حــال ب
طاقــت  و  ســخت  کاری  امتحــان  بــرای  خوانــدن  درس 
فرساســت، لذتــی نــدارد یــا شــاید لذتــش کــم اســت و این کــه 
ــال  ــه دنب ــادی از مــا می گیــرد. در نتیجــه مغــز مــا ب ــرژی زی ان
میان بــر می گــردد؛ راحت الحلقومــی کــه بــا کم تریــن انــرژی، 
درس  جــای  بــه  بیــاورد.  ارمغــان  بــه  را  لــذت  بیش تریــن 
خوانــدن، بــازی می کنیــم، یــا در اینســتاگرام و یوتیــوب پرســه 

می زنیــم.
فــراری  اســت؛  فــرار  نوعــی  اهمــال کاری  واقــع  در  پــس 
لذت بخــش. ممکــن اســت بگوییــد ایــن چــه لذتی ســت کــه 
در نهایــت بــه وحشــت، خودسرزنشــی و پیچیده تــر شــدن 
مســائل می انجامــد؟ خــب مغــز مــا کمــی کوته بیــن اســت، 

طــور  بــه   »procrastination« یــا  »اهمــال کاری«  واژه 
کلــی بــه معنــای تعلــل ورزیــدن و بــه تاخیــر انداختــن امــور 
اســت. قبــل از ایــن لغــت، از واژه Irrational delay یــا 
می شــد.  اســتفاده  منطقــی«  غیــر  انداختــن  تاخیــر  »بــه 
در تعریــف ســاده تر، اهمــال کاری بــه ایــن معناســت کــه 
ــه شــود و اولویــت مــا  ــق انداخت ــه تعوی کارهــای ضــروری ب
کارهــای غیرضــروری باشــد. گرگــوری شــراو معتقــد اســت 
کــه بــه تعویــق انداختــن را زمانــی می تــوان بــه عنــوان یــک 
مشــکل رفتــاری در نظــر گرفــت کــه ســه ویژگــی داشــته 
2. در کارهــا و  1. موجــب کاهــش کارایــی شــود.  باشــد: 
در   .3 باشــد.  داشــته  وجــود  نیــز  ضــروری  فعالیت هــای 

انجــام فعالیت هــا شــود. تاخیــر در  کل موجــب 
بــه  دســت  افــراد  می شــود  موجــب  کــه  عواملــی  و  علــل 
زمینه هایــی  و  شــرایط  هم چنیــن  و  بزننــد  اهمــال کاری 
بــه  موجــب  می شــود  دیــده  آن  در  اهمــال کاری  کــه 
رفتــاری  مشــکل  ایــن  از  مختلفــی  انــواع  آوردن  وجــود 
اهمــال کاری،  از  نــوع  شــایع ترین  و  اولیــن  اســت.  شــده 
ــه معنــای تعلــل ورزیــدن  اهمــال کاری تحصیلی ســت کــه ب
درســی  تکالیــف  امــور تحصیلــی،  انداختــن  تاخیــر  بــه  و 
مدرســه،  بــه  مربــوط  ضــروری  کارهــای  کلــی  طــور  بــه  و 

مثــل روز روشــن اســت: اهمــال کارِی بیش تــر.
انــگار  اهمــال کار  آدم هــای  کــه  اینجاســت  مشــکل  پــس 
و  منفــی  احساســات  بــا  مقابلــه  بــرای  بــزرگ  ســپر  یــک 
مشکالت شــان دارنــد کــه در اکثــر موقعیت هــا و در تعامــل بــا 
خیــل عظیمــی از انســان ها آن را بــه کار می گیرنــد. بــه جــای 
این کــه یــاد بگیرنــد مسائل شــان را حــل کننــد، تنهــا کاری کــه 
خــوب آن  را بلدنــد، فــرار کــردن و اهمال کاری ســت. یعنــی 
بــه زبــاِن مــا، روان شــناس ها، »خزانــه رفتاری شــان خالــی و 
ضعیــف اســت«.  مکانیکــی را تصــور کنیــد کــه در جعبــه 
ابــزارش فقــط یــک آچــار دارد و بــا آن می خواهــد ماشــین 

شــما را تعمیــر کنــد!
چرا نمی توانیم از اهمال کاری خالص شویم؟

اوضــاع زمانــی بدتــر می شــود کــه وقتــی ایــن افــراد متوجــه 
این کــه  جــای  بــه  می شــوند،  اهمــال کاری  آســیب های 
بــه  می کننــد  شــروع  بگذارنــد،  کنــار  را  آن   کننــد  ســعی 
خودســرزنش گری و انتقــاد از خــود. نتیجــه چــه می شــود؟ 
عــزت نفســی کــه مچالــه شــده و بــه تــه دره ســقوط 
کــرده اســت. بــا عــزت نفــس مچالــه 
داد.  انجــام  را  کاری  نمی شــود  کــه 
انجــام  بــه  دســت  همین خاطــر  بــه 
پشــِت  باتــالِق  در  و  نمی زننــد  کاری 
می رونــد. فــرو  بیش تــر  گوش انــدازِی 
اگــر  کــه  بپرســید  اســت  ممکــن 
اهمــال کاری تــا ایــن حــد آسیب زاســت، 
کنــار  را  آن   نمی توانیــم  آدم هــا  مــا  چــرا 

ســاده. دلیــل  ســه  بــه  بگذاریــم؟ 
اول این کــه اهمــال کاری یــک عــادت اســت و 
خود به خــود  و  خــودکار  صــورت  بــه  هــم  عــادت 
از خــواب  کــه  اتفــاق می افتــد. شــما صبــح 
بیــدار می شــوید، لباس هــای مهمانی تــان 
اهمــال کاری  بعــد  کــه  نمی پوشــید  را 
اســت  ایــن  قصدتــان  اتفاقــا  کنیــد. 
پــر  روز  داده،  انجــام  را  کارهــا  کــه 
بــاری داشــته باشــید. امــا از آن جایــی 
اتفــاق  خودبه خــود  اهمــال کاری  کــه 
اکســپلورر  از  ســر  شــما  می افتــد، 
ــه همیــن  اینســتاگرام درمی آوریــد. ب

راحتــی!
بــرای  بدهیــد  اجــازه   . این کــه...  هــم  دوم 
این کــه دلیــل دوم را توضیــح بدهــم، ابتــدا یــک واقعیــت 
روان شــناختی را برای تــان بــاز کنــم. داســتان ایــن اســت کــه 
مــا آدم هــا کاری را انجــام نمی دهیــم کــه برای مــان منفعــت 
نداشــته باشــد و از آن فراتــر اصــال تکــرارش هــم نمی کنیــم. 
پــس اگــر کاری را انجــام می دهیــم و در اثــر تکــرار برای مــان 
کار  آن  این کــه  یعنــی  اســت،  شــده  عــادت  بــه  تبدیــل 
برای مــان منفعــت دارد. اگــر از انجــام کاری کــه بــه شــما 
آســیب می زنــد، خســته شــده اید و نمی توانیــد آن را کنــار 
بگذاریــد، مســلم بدانیــد کــه آن کار در کنــار آســیب هایش 
بــرای شــما منافــع زیــادی دارد )چــه منفعــت بیرونــی و چــه 
درون روانــی(. پــس دلیــل دوم تــداوم اهمــال کاری ایــن اســت 

ــه اهمــال کاری، اصــل لــذت  یکــی از علــل گرایــش افــراد ب
فرویــد )Pleasure Principle( اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه 
تمامــی رفتارهــای انســان ها از روی غریــزه اســت و افــراد 
تصمیمــات خــود را بــه صــورت غریــزی اتخــاذ می کننــد. 
ــور ضــروری  ــن ام ــق انداخت ــگامِ به تعوی ــراد در هن ــی اف یعن
و  هســتند  خــود  حــال  زمــان  از  بــردن  لــذت  دنبــال  بــه 
می رونــد؛  پیــش  زودگــذر  هیجانــات  براســاس  نوعــی  بــه 
منطــق  و  عقــل  براســاس  تصمیم گیــری  ایــن  بنابرایــن 
از  می تــوان  لــذت،  اصــل  بــر  عــالوه  نمی گیــرد.  صــورت 
در  او  کــرد.  اســتفاده  نیــز  گیلبــرت  دن  مطالعــات  نتایــج 
مطالعــات خــود ثابــت کــرد کــه انســان ها در شبیه ســازی 
ــد؛ یعنــی بســیاری  ــادی دارن و تخمیــن آینــده خطاهــای زی
جهــت  نیــاز  مــورد  زمــان  مــدت  تخمیــن  در  افــراد  از 
اغلــب  در  می شــوند.  خطــا  دچــار  تکلیــف  یــک  انجــام 
ایــن  خطاهــا مــدت زمــان مــورد نیــاز کم تــر از آن چــه در 
یعنــی  اســت؛  شــده  بــرآورد  بــوده،  نیــاز  مــورد  حقیقــت 
نظــر  مــورد  تکلیــف  تصــور می کردنــد  در حقیقــت  افــراد 
ــاز دارد. ــه زمــان کم تــری از آ نچــه واقعــا نیــاز داشــت، نی ب
رفتــاری  از مشــکالت  یکــی  اهمــال کاری  کــه  آن جایــی  از 
گســترده و شــایع در زندگــی روزمــره افــراد بــه خصــوص 

بــه ایســتگاه لــذت کــه می رســد، دل و دینــش را می بــازد. 
برایــش ســخت اســت کــه لــذِت آنــی را رهــا کنــد و متعهــد بــه 
اهــداف و برنامه هایــی باشــد کــه انجــام دادن شــان ســخت و 

ــر اســت.  ــه ســر ب حوصل
اگــر ایــن ویژگی هــا را داریــد، شــک نکنیــد کــه یــک اهمــال کار 

هستید
ســوال مهمــی کــه همیشــه پرســیده می شــود ایــن اســت کــه 
اهمــال کاری می کنیــم؟ جوابــش ســاده  اصــوال چــه زمانــی 
بــد  انجــام دادن کاری حال مــان  از  کــه  اســت، هــر زمانــی 

می شــود. 
هــر موقــع ایــن حــاالت را تجربــه کردیــد، بدانیــد کــه مســتعد 
اهمــال کاری هســتید: انجــام دادن کاری برای تــان ســخت یــا 
ــه انجــام دادن  ــرار می کنیــد؛ حوصل استرس زاســت و از آن ف
کاری را نداریــد، یــا خســته هســتید و بــه خــود می گوییــد کــه 
ــا یــک مشــکل  بعــدا انجامــش می دهیــد؛ از مواجــه شــدن ب
یــا یــک فــردِ ســخت گیر می ترســید؛ مجبــور هســتید کاری 

را کــه دوســت نداریــد، انجــام بدهیــد و بــه 
فکــر  هســتید؛  عصبانــی  این خاطــر 

بــر  کاری  انجــام  پــس  از  می کنیــد 
همین خاطــر  بــه  پــس  نمی آییــد، 
شــروعش نمی کنیــد؛ بایــد در مــورد 
بگیریــد،  تصمیــم  مهمــی  موضــوع 

امــا ایــن کار را بــه تعویــق می اندازیــد 
و هــزاران مــورد مشــابه دیگــر. در تمــام 

ایــن مــوارد شــما مســتعد اهمــال کاری 
داریــد،  را  ویژگی هــا  ایــن  اگــر  و  هســتید 

شــک نکنیــد کــه شــما یــک اهمال کار هســتید.
پــس در واقــع می بینیــم کــه اهمــال کاری برآمــده 

از مشــکالت درونــی ماســت و مــا بــرای کنــار 
اهمــال کاری  مشــکالت،  ایــن  بــا  آمــدن 

مقابلــه ای  روش  یــک  عنــوان  بــه  را 
انتخــاب می کنیــم. اهمــال کاری یــک 

منطقــه امــن اســت؛ منطقــه ای کــه 
از  موقتــا  می شــود  باعــث 

اســترس ها  و  اضطراب هــا 
بــه  را  )زمانــی  دور شــویم 

خاطــر بیاوریــد کــه بــا پرســه 
امتحــان  اینســتاگرام،  در  زدن 

در  امــا  می کنیــد(،  فرامــوش  موقتــا  را  پــروژه  و 
بلندمــدت باعــث می شــود آرزوهــا، اســتعدادها، آرامــش و 

بــرود.   بــه هــوا  و  ســالمتی مان دود شــده 
راهِ رهایــی از احساســاِت ناشــی از اهمــال کاری؟ اهمــال کارِی 

بیش تــر
آدم هــای اهمــال کار، همیشــه بــه خاطــر کارهــای انجــام نــداده 
و فرصت هــای از دســت رفتــه، احســاس شــرم می کننــد، از 
دســت خــود بســیار خشــمگین هســتند و احســاس گنــاه 
ــه و گلستان شــان. ایــن دیــِگ در هــم  هــم شــده رفیــق گرماب
جــوِش احساســاْت در بلندمــدت باعــث افســردگی شــده و 
ــرای  ــه نظــر شــما آدم هــای اهمــال کار ب ــد. ب ــج می کن ــا را فل م
خــالص شــدن از ایــن احساساســات چــه کاری می کننــد؟ 

در  تحصیلــی  اهمــال کاری  از  اســت.  درس  و  دانشــگاه 
مخصوصــا  و  راهنمایــی  دبســتان،  تحصیلــی  مقاطــع 
دبیرســتان بــا واژه »تنبلــی« یــاد می شــود و اغلــب افــراد 
را  واژه  دو  ایــن  و...(  معلمــان  دانش آمــوزان،  )مدیــران، 

می برنــد.  کار  بــه  یک دیگــر  متــرادف 
دومیــن نــوع از اهمــال کاری، اهمــال کاری منفعــل اســت؛ 
این کــه  دلیــل  بــه  افــراد  اهمــال کاری،  نــوع  ایــن  در 
آن  براســاس  و  بگیرنــد  تصمیــم  ســرعت  بــه  نمی تواننــد 
بــه  را  خــود  ضــروری  کارهــای  و  تکالیــف  کننــد،  عمــل 
تعویــق می اندازنــد. نــوع دیگــر اهمــال کاری، اهمــال کاری 
اجتنابــی یــا رفتاری ســت و علــت بــه تعویــق انداختــن امــور 
ــا تــرس از  ــه تکلیــف، ی توســط افــراد، عــدم عالقــه آن هــا ب
اهمــال کاری  اهمــال کاری،  نــوع  شکســت اســت. آخریــن 
خــود  از  کــه  تصــوری  علــت  بــه  افــراد  کــه  اســت  فعــال 
دیگــر  عبــارت  بــه  می اندازنــد.  تعویــق  بــه  را  کار  دارنــد 
و  کم تــر  زمــان  مــدت  در  اگــر  کــه  تصــور می کننــد  افــراد 
شــرایط فشــرده تر تکلیــف را انجــام دهنــد، کارایــی بهتــری 
خواهــد داشــت. می تــوان افــرادی را مثــال زد کــه شــب 
امتحــان ســعی در خوانــدن تمامــی مطالــب گفته شــده در 

طــول ســال دارنــد.

ــرای مــا منفعــت دارد. چــه منافعــی؟ ــار ب ــن رفت کــه ای
بزنــم.  مثالــی  دوســتانم  از  یکــی  از  بدهیــد  اجــازه  خــب   
درس  و  بــودم  کارشناســی  ســوم  »تــرم  می گویــد:  او 
یــک اســتاد ســخت گیر و  بــا  روان شناســی رشــد داشــتم، 
یــک کتــاب حــدودا 600 صفحــه ای. بــرای امتحــان چهــار 
روز وقــت داشــتیم، مــن حتــی یک صفحــه هــم نخوانــدم، 
تــا شــب قبــل از امتحــان کــه مجبــور شــدم بیــدار بمانــم 
نمــره ام  و  دادم  امتحــان  کنــم.  مطالعــه  امتحــان  بــرای  و 
اهمــال کاری  رفتــار  تنهــا  نــه  نتیجــه،  ایــن  بــا  شــد 19/25! 
بــاور در مــن شــکل گرفــت  ایــن  مــن تقویــت شــد، بلکــه 
کــه »حتمــا خیلــی باهوشــم کــه بــا یــک روز درس خوانــدن 
توانســتم ایــن نمــره را بگیــرم« یــا » مــن خیلــی  زود یــاد 
دیگــر می توانســتم  از طــرف  باالســت«  می گیــرم، ســرعتم 
طــرز  ایــن  بــا  مــن  می دیدنــد  کــه  همکالســی هایم  جلــوی 
ــادی  ــرم، ب ــاال بگی ــم، دماغــم را ب ــن نمــره را گرفت ــدن ای خوان
بــه زبــاِن بی زبانــی بگویــم که«یــه  بــه غب غــب بینــدازم و 
شــد؟  چــه  نتیجــه  داریــم«.  خودمــون  تــو  چیزایــی  ایطــو 
این کــه  و  شــد  نهادینــه  الگــوی  یــک  مــن  در  اهمــال کاری 

باهوش تــرم!« بقیــه  از  کــه  هذیــان شــدم  ایــن  دچــار 
ایــن نتایــج نشــان نمی دهــد کــه ایــن فــرد از بقیــه باهوش تــر 
آســیب زدن  کــه چقــدر در  نشــان می دهــد  فقــط  اســت. 
بــه ســالمت جســمانی و روانــی اش مهــارت دارد. متوجــه 
شــدید منفعــت اهمــال کاری در چیســت؟ ایــن کــه باورهــای 
کاذبــی مثــل »مــن باهوشــم. مــن ســریعم. مــن کارم درســت 
ــم. در شــرایط فشــار،  ــر کار می کن اســت. مــن در فشــار بهت
تقویــت  مــا  در  را  می شــود«  بیش تــر  تمرکــزم  و  خالقیــت 
می کنــد و باعــث می شــود اهمال کاری مــان تشــدید شــود. 
ــا خودمــان می گوییــم: »مــن باهوشــم و ســرعت یادگیریــم  ب
و  کافی ســت  بگــذارم  وقــت  روز  یــک  اگــر  پــس  باالســت، 

ــرش بشــوم«. ــل درگی ــه قب ــازی نیســت از یــک هفت نی
کاش اهمال کاری منجر به شکســت می شــد

می توانیــم  می دانیــم  این کــه  چیســت؟  ســوم  دلیــل 
کارهای مــان را در نهایــت بــه هــر ســختی کــه شــده انجــام 
انجام شــان  واقعــا  کــه  اینجاســت  هــم  بدبختــی  بدهیــم، 
می دهیــم و نتیجــه نســبتا مطلوبــی هــم می گیریــم. انــگار 
بــه  کارهــا  نهایــت  در  کــه  اســت  راحــت  خیال مــان  چــون 
باعــث  اســترس  و  اضطــراب  دیگــر  می رســد،  ســرانجام 
نمی شــود کــه موتــور رفتارمــان روشــن شــود. ای کاش کــه 
این گونــه نبــود و بــا اهمــال کاری، مــا شکســت می خوردیــم. 
را  کارهای مــان  نمی توانســتیم  اهمــال کاری  بــا  کاش  ای 

می گشــت. بــر  ورق  شــاید  موقــع  آن  بدهیــم.  انجــام 
شــاید نیــاز داریــم در مــورد ایــن پدیــده کــه اســتعدادهای مان 
و  کنیــم  تعمــق  بیش تــر  می کنــد،  خاکســتر  بــه  تبدیــل  را 

گام هــای موثــر برداریــم.
کنــار  را  اهمــال کاری  نمی توانیــد  دلیلــی  چــه  بــه  شــما 
ــد؟  ــان داری ــه اهمال کاری ت ــد؟ چــه نگرشــی نســبت ب بگذاری
اهمــال کاری باعــث شــده چــه باورهــای مثبــت، امــا مخربــی 
نســبت بــه خودتــان داشــته باشــید؟ اهمــال کاری چگونــه بــه 

شــما آســیب زده اســت؟
پاســخ دادن بــه ایــن ســوال ها و آگاه شــدن بــه جنبه هــای 
محتلــف اهمــال کاری، اولیــن  گام بــرای از بیــن بــردن ایــن 

الگــوی رفتــاری مخــرب اســت.

مــی رود  انتظــار  تحصیلی ســت،  و  شــغلی  زندگــی  در 
و  افــراد  زندگــی  روی  بــر  مضــری  بســیار  پیامدهــای 
شــخصیت آن هــا داشــته باشــد؛ از جملــه ی ایــن پیامدهــا 
می تــوان بــه کاهــش عــزت نفــس و بی نظمــی در زندگــی 
صــورت  در  افــراد  کــه  آن جایــی  از  کــرد.  اشــاره  روزمــره 
زندگــی،  در  مناســب  و  مفیــد  دســتاوردهای  نداشــتن 
شــخصیت  و  آینــده  بــه  نســبت  ناامیــدی  و  یــأس  دچــار 
خــود می شــوند، اهمــال کاری بــا جلوگیــری از انجــام دادن 
تکالیــف ضــروری ایــن حــس را بــه افــراد القــا می کنــد کــه 
آن هــا از پــس هیــچ کاری برنمی آینــد. بــه عبــارت دیگــر فــرد 
تکالیــف  پــِس  از  نمی توانــد  هنگامی کــه  می کنــد  تصــور 
دســتاورد  نمی توانــد  قطعــا  پــس  برآیــد،  خــود  روزمــره 
داشــته  زندگــی  در  را  خــودش  بــه  مخصــوص  خــاص 
باشــد؛ از ایــن رو ایــن حــس منجــر بــه کاهــش اعتمــاد بــه 
بــه  موضــوع  همیــن  کــه  می شــود  نفــس  عــزت  و  نفــس 
ــه افســردگی و دیگــر اختــالالت  ــد منجــر ب ــی می توان تنهای
ــی شــود. پیامــد واضــح دیگــر اهمــال کاری، بی نظمــی  روان
ــه در زندگــی  ــور اســت ک ــن ام ــق انداخت ــه تعوی ناشــی از ب

داد. نشــان خواهــد  را  خــود  به وضــوح  فــرد  شــخصی 
دارای  رفتــاری  مشــکل  یــک  عنــوان  بــه  اهمــال کاری 
در  آن  بیش تــرِ  توضیــح  کــه  اســت  شــدیدتر  پیامدهــای 

نمی گنجــد. مقــال  ایــن 
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گــروه تروریســتی داعــش در یــک فایــل صوتــی از آغــاز نبــرد بــرای گرفتــن »انتقــام« رهبــر ســابق خــود کــه ســوم فوریــه گذشــته در جریــان عملیــات 
آمریــکا در شــمال غــرب ســوریه کشــته شــد، خبــر داد.

بــه گــزارش ایســنا، بــه نقــل از روســیا الیــوم، ۱۰ مــارس، ایــن گــروه تروریســتی کشــته شــدن ابوابراهیــم القرشــی، رهبــر ســابق و ابوحمــزه القرشــی، 
ــر ایــن  ــوان ســومین رهب ــه عن ــد داعــش را ب ــوان رهبــر جدی ــه عن ســخنگوی رســمی ســابق خــود را تاییــد و تعییــن ابوالحســن الهاشــمی القرشــی ب

ســازمان تروریســتی اعــالم کــرد.
ابوعمــر المهاجــر، ســخنگوی داعــش در پیامــی ضبــط شــده گفــت: مــا آغــاز نبــرد انتقــام بــرای ابوابراهیــم الهاشــمی القرشــی و المهاجــر شــیخ ابــی 

حمــزه القرشــی را اعــالم مــی کنیــم. 
وی از حامیــان داعــش خواســت تــا از مشــغله اروپــا بابــت جنــگ جــاری در اوکرایــن و فرصــت موجــود اســتفاده کــرده و عملیــات در اروپــا را از ســر 

بگیرنــد.

 اطالعیه داعش درباره آغاز موج جدید حمالت تروریستی در اروپا
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شــاید همیــن االن کــه تصمیــم گرفتیــد متنــی بــا عنــوان 
»اهمــال کاری« را مطالعــه کنیــد، بــه یــاد کارهــای نیمه تمــام 
کمــی  شــاید  بعــدی  مرحلــه  در  باشــید.  افتــاده  خــود 
ــا خــود بگوییــد:  ــد شــود و ب ــان ب ــان داغ شــود، حال ت بدن ت
امــا  می دهــم!  انجامــش  برنامه ریــزی  بــا  نــدارد،  ایــرادی 
وعده هــا،  ایــن  از  می گویــد:  ســرتان  در  صدایــی  دوبــاره 

داده ای! زیــاد 
کارهــای  می توانیــم  کــه  می کنیــم  تصــور  مــا  از  بســیاری 
و  زمــان  مدیریــت  طریــق  از  را  خــود  افتــاده   عقــب 
ســازماندهِی بهتــر حــل کنیــم. مــا برنامه ریــزی می کنیــم، از 
زمان ســنج اســتفاده می کنیــم و از نرم افزارهــای متعــددی 
الگوریتم هــای  بــا  را  پروژه های مــان  تــا  می گیریــم  کمــک 
راه  ایــن  از  هیچ یــک  کنــد.  مدیریــت  خــودش  جادویــِی 
مــا کمــک  بــه  از آن هــا  نــدارد و بســیاری  ایــرادی  حل هــا 
امــا  کنیــم.  جلــو حرکــت  بــه  برنامه ریــزی  بــا  تــا  می کننــد 
بــه شــما  را  اهمــال کاری  از  مــن قصــد دارم روی دیگــری 

دهــم. نشــان 
بلندتــر  را  درونی مــان  داســتان های  فریــادِ  اهمــال کاری، 

! می کنــد
امــا  اغــراق صحبــت می کنــم،  بــا  شــاید فکــر کنیــد کمــی 
آمــاده  طــوری  را  خودمــان  می کنیــم،  اهمــال کاری  وقتــی 
می کنیــم کــه شکســت بخوریــم. گویــی اعمــال مــا بلندتــر 
مــورد  در  ســاعت ها  مــا  می کنــد.  صحبــت  مــا  گفتــار  از 
و  امــروز  در  داریــم  قصــد  کــه  کارهایــی  و  برنامه ریزی هــا 
آینــده انجــام دهیــم بــا دوســتان خــود صحبــت می کنیــم، 
مشــغول  خیال پــردازی  بــه  موردشــان  در  هــم  شــاید  یــا 
می کنیــم  شــروع  جملــه  ایــن  بــا  مثــال  بــرای  می شــویم. 
کــه: » از ایــن به بعــد می خواهــم فقــط زبــان انگلیســی ام 
؛  کنــم!  شــروع  را  ورزش  می خواهــم  ؛  کنــم!  تقویــت  را 
ــا  ــه اتمــام برســانم«. ب ــروژه را ب می خواهــم 6 ماهــه فــالن پ
این حــال، کمــی کــه از ســخنرانی های مــا می گــذرد، خــود 
را در حــال عمــل نکــردن بــه حرف هایــی کــه زده ایــم، پیــدا 
داغ  بدن مــان  کــه  جایی ســت  همــان  این جــا  می کنیــم. 
ــاره صدایــی در ســرمان می گویــد »کارهــای  می شــود! و دوب

امــا چــه کنیــم کــه از ایــن چرخه  هولناک خارج شــویم؟
مســلماً راه حل هــای اثبــات شــده  زیــادی بــرای شکســتن 
تجربــه   از  ابتــدا  مــن  دارد.  وجــود  اهمــال کاری  چرخــه 
شــرم صحبــت کــردم؛ پــس بــرای کمــک بــه حــل مســئله 

می شــوم. وارد  در  همیــن  از  هــم  اهمــال کاری 
مــا معمــوال زمانــی کــه هیجــان شــرم را تجربــه می کنیــم، 
هرچــه  خودســرزنش گری.  بــه  می کنیــم  شــروع 
مــا  شــرم  هیجــان  باشــد،  بیش تــر  خودســرزنش گری ها 
تشــدید می شــود و چرخــه ای کــه توضیــح دادم ادامــه پیــدا 
می کنــد. حــال از شــما می خواهــم برعکــِس آن را انجــام 

یعنــی: چــه؟  یعنــی  دهیــد. 
آگاه  و  کنیــد  ردیابــی  درخــود  را  هیجــان  ایــن  ابتــدا   -1  
باشــید کــه بــه چــه دلیلــی دچــار ایــن هیجــان شــده اید،
بــه  قــدم  یــک  نکنیــد.  آن  دادِن  کاهــش  بــرای  کاری    -2
خــود  در  هیجــان  ایــن  حضــور  نظاره گــر  و  برویــد  عقــب 

باشــید،
3- خودشــفقتی را جایگزیــِن خودســرزنش گری کنیــد.

خودتــان؛  بــه  دادن  اهمیــت  یعنــی  خــود  بــا  شــفقت  
ــگام  ــد. هن ــز اهمیــت می دهی ــردی عزی ــه ف ــه ب همان طــور ک
ســردرد کــه ســرتان را در دســت می گیریــد یــا هنــگام گریــه 

تــو برایــت خیلــی مهــم نیســت«، یــا شــاید منظــورش ایــن 
برنامه ریــزی  یــک  پــس  از  »تــو کافــی نیســتی!  کــه  اســت 

برنمی آیــی!«  هــم  دنبــال کردنــش  و  ســاده 
بــه طــور واضح تــر، اهمــال کاری، تمــام داســتان های بــدی 
ــرای مــا تکــرار می کنــد.  ــاره خودمــان می گوییــم را ب کــه درب
اگــر بــه دقــت گــوش کنیــد، بســیاری از افــراد یــک داســتاِن 
توانایی های شــان  و  خودشــان  دربــاره  آزاردهنــده  درونــِی 
رادیــو،  صــدای  مثــل  ذهــن،  پس زمینــه  در  کــه  دارنــد 
پخــش می شــود. هرکــدام از مــا داســتان منحصــر به فــرد 
خــود را داریــم. اغلــب می شــنویم کــه ایــن داســتان ها بــا 
کافــی  تــو  می کننــد:  زمزمــه  »شــرم«  ناخوشــایند  صــدای 
بــه  را  کارهای مــان  دلیــل  ایــن  بــه  مــا  گاهــی  نیســتی! 
در  کافــی  انــدازه  بــه  معتقدیــم  کــه  می اندازیــم  تعویــق 
کوچک تریــن  بــا  نتیجــه  در  بــود؛  نخواهیــم  خــوب  آن هــا 
ــار کــه کاری را نیمه تمــام  ــا پــس می کشــیم. هــر ب تهدیــد، پ
بلندتــری  صــدای  بــا  مــا  درونــِی  داســتان  می کنیــم،  رهــا 
ــاز هــم شکســت  ــی نیســتی! ب ــو کاف ــه: ت ــاد می کشــد ک فری
خــوردی! وقتــی ایــن شکســت ها تکــرار می شــود، توانایــی 
گویــی  می شــود؛  فلــج  آرام  آرام  کارهــا  شــروع  بــرای  مــا 
قطــع نخــاع می شــویم. شــاید بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه 
اگــر کاری انجــام ندهیــم، بهتــر از ایــن اســت کــه کاری را 
ناقــص انجــام دهیــم. در ادامــه وارد یــک چرخــه  معیــوب 
کمــک  مــا  بــه  کارهــا  انداختــِن  تعویــق  بــه  می شــویم؛ 
می کنــد کــه از احســاِس شــرم دوری کنیــم، امــا در عیــن 
حــال وقتــی کــه کاری انجــام نمی دهیــم در حــال تجربــه  
احســاس شــرم هســتیم؛ احساســی کــه هــرروز پیــام خــود 
بــه  امــا داســتان  بــا صــدای بلندتــری فریــاد می کشــد.  را 
اینجــا ختــم نمی شــود؛ در ادامــه بــه چرخــه ای از احســاس 
گنــاه و وحشــت پرتــاب می شــویم. زیــرا بایــد پــروژه ای را 
تحویــل می دادیــم و زمــان مــورد نظــر فــرا رســیده اســت. بــا 
ــم و  ــه انجــام کارهــا می کنی ــی شــروع ب ــاور نکردن ســرعتی ب
ــی هســتیم، کــه چــرا مثــل همیشــه  از دســت خــود عصبان
ایــن  ایــن آشــفتگی تکــرار شــود! از طرفــی  اجــازه دادیــم 
فرآینــد، احساســات مــا را نســبت خــود و کاری کــه در حــال 
بــا  بعــدی  دفعــه   و  می کنــد  تشــدید  هســتیم،  انجامــش 
اکــراه بیش تــری بــه ســمت آن کار خواهیــم رفــت؛ این گونــه 

اســت کــه چرخــه  اهمــال کاری تکــرار می شــود.

می توانیــد  ســادگی  بــه  می کنیــد،  بغــل  را  خودتــان  کــه 
تأثیــر  خــود  بــه  شــفقت  ببینیــد.  را  خــود  بــا  شــفقت 
رویدادهــای منفــی را تعدیــل می کنــد و از گرایــِش شــما بــه 
پیلــه کــردن بــه افــکار، آن زمــان کــه احســاس بــدی نســبت 
بــه خــود داریــد، می کاهــد. وقتــی بــه شــفقت اجــازه دهیــد 
حــس  شــرم،  هم چــون  هیجان هایــی  کنــد،  پیــدا  جریــان 
گنــاه و نفــرت  بــه  خــود کــم کــم ناپدیــد می شــود. مطالعــات 
باعــث  روان شناســی نشــان داده اســت کــه اهمــال کاری، 
افزایــش ســطح هیجان هــای شــرم و اضطــراب می شــود و 
ــد،  ــات در افــردی کــه خودشــفقتِی پایینــی دارن ــن هیجان ای
طریــق  از  بتوانیــم  کــه  زمانــی  می شــود.  دیــده  بیش تــر 
خودشــفقتی هیجــان خــود را تعدیــل کنیــم، جلــوی وارد 

را می گیریــم.  اهمــال کاری  بعــدی  بــه فراینــد  شــدن 
پــس دفعــه ی بعــدی کــه قصــد کردیــد کاری را شــروع کنیــد 
و ایــن کار نیمه تمــام رهــا شــد، بــه جــای خودســرزنش گری، 
تعدیــل  شــما  هیجــان  اگــر  آوریــد؛  روی  خودشــفقتی  بــه 
شــد، از خــود بپرســید کــه آیــا دل تــان می خواهــد برگردیــد 
ــا نــه؟ شــاید از ایــن طریــق بتوانیــد  ســر آن کار نیمه تمــام ی
قدم هــای کوچکــی در جهــت شکســتن چرخــه اهمــال کاری 

برداریــد. 

سپیده مشایخی
دانشجوی دکتری  روان شناسی  و روان شناس بالینی

اهمال کاری؛تجربه  ی شــرم یا حس گناه؟

شــاید تــا به حــال برای تــان پیــش آمــده اســت کــه کارهــای 
ضــروری زیــادی بــرای انجــام دادن داشــته اید، امــا مــدت 
زمــان زیــادی  آن را بــه تعویــق انداخته ایــد؛ نــه این کــه وقــت 
اهمیت تــر  کــم  کار  یــک  بــه  فقــط  بلکــه  باشــید،  نداشــته 
مثــل  منفعالنــه  کار  یــک  شــاید  حتــی  یــا  پرداخته ایــد، 
را  کشــیدن  دراز  خــواب  رخــت  در  یــا  دیــدن  تلوزیــون 
انتخــاب کرده ایــد. احتمــاال بابــت ایــن مســئله اذیــت هــم 
شــده اید؛ مثــال مطالعــه یــک امتحــان مهــم و پــر حجــم را تــا 
شــب امتحــان عقــب انداخته ایــد و در طــول تــرم به جــای 
داده ایــد  قــرار  اولویــت  را  بیهــوده  فعالیت هایــی  مطالعــه، 
بی خوابــی  و  اضطــراب  فشــار  تحــت  امتحــان  شــب  و 
امــا  ســاده،  بســیار  کار  یــک  حتــی  این کــه  یــا  بوده ایــد، 
مهــم را کــه شــاید فقــط یــک ســاعت وقت تــان را بگیــرد 
ماه هــا عقــب انداخته ایــد. بــه ایــن وضعیــت اهمــال کاری یــا 

می گوییــم.  Procrastination
اهمال کاری، رفتاری افسرده ســاز

»همــل« در لغــت بــه معنــی ســهل انگاری و بی توجهی ســت 
و »اهمــال کاری« یعنــی بــه تاخیــر انداختــن کارهــای ضــروری 
و مهــم. الگــوی اهمال کارانــه طبیعتــا می توانــد بــرای زندگــی 
مــا مشــکالتی ایجــاد کنــد؛ مثــال اضطــراب و اســترس را در 
مــا زیــاد کنــد، هیجانــات منفــی و احســاس گنــاه را تشــدید 
کنــد و حتــی بــه رونــدی افسرده ســاز تبدیــل شــود تــا انــدک 
بــه ســمت افســردگی، همــان ســرماخوردگی  را  انــدک مــا 
همــان  اســت،  ممکــن  هــم  گاهــی  امــا  برســاند.  روانــی، 
حســاب  بــه  اهمــال کاری  علــت  افســردگی  یــا  اضطــراب 
بیایــد؛ نــه معلــول آن، کــه مــا در این جــا بــه طــور ویــژه ایــن 

ارتبــاط را بــه صــورت علمــی بررســی می کنیــم. 
بنــا بــر اعــالم ســازمان بهداشــت جهانــی، افســردگی یکــی از 
عنــوان  بــه  و  روان پزشــکی  اختالل هــای  ناتوان کننده تریــن 
مهم تریــن عامــل ناتوانــی در افــراد 15 تــا 44 ســاله محســوب 
می شــود. افــرادی کــه درگیــر یــک دوره یــا اپیــزود افســردگی 
هســتند، تقریبــا در اکثــر ســاعات روز و تقریبــا هــرروز روحیــه 
غمگیــن و خلــق پاییــن دارنــد و ممکــن اســت خیلــی کــم بــه 

در تبییــن افســردگی بــر اســاس مــدل رفتــاری، گفتــه شــده 
پاداش بخــش  رفتارهــای  فقــدان  به خاطــر  افســردگی  کــه 
ارزشــمندی  حــس  کــه  رفتارهایــی  می آیــد؛  به وجــود 
مســتعد  فــردی  یعنــی  نمی دهــد.  به فــرد  تســلط  و 
انجــام  صــرف  را  اوقاتــش  بیش تــرِ  کــه  افسردگی ســت، 
کــرده  عــادت  ایــن ســبک  بــه  و  می کنــد  بیهــوده  کارهــای 
اســت. یــک علــت ایــن اســت کــه گاهــی فــرد بــرای این کــه از 
اضطــراِب یــک فعالیــِت مهــم اجتنــاب کنــد، دســت بــه رفتــار 
منفعالنــه می زنــد و ایــن رفتــار صرفــا اضطــراب را کاهــش 
می دهــد، امــا پاداش دهنــده نیســت. همیــن مســئله باعــث 
محرومیــت فــرد از دیگــر شــرایِط پاداش دهنــده می شــود. 
قــرار اســت چنــد روز  X را تصــور کنیــد کــه  مثــال خانــم  
دیگــر یــک کنفرانــس مهــم داشــته باشــد و بایــد مطالبــی 
بــرای آن امــاده کنــد و از ایــن جهــت اضطــراب زیــادی را 
تجربــه می کنــد. ســاعت 8 صبــح چشــمانش را بــاز می کنــد 
ســاعت  تــا  و  می مانــد  خــواب  تخــت  در   10 ســاعت  تــا  و 
پیشــنهاد  بــه  را  12 در فضــای مجــازی می چرخــد؛ عصــر 
دوســتانش بیــرون مــی رود، امــا کمــاکان اضطــراِب انجــام 
کــه  هــم  زمانــی  می دهــد.  رنــج  را  او  مهــم  کار  آن  نــدادِن 
بخواهــد آن کار را در مــدت کوتــاه و از روی اجبــار انجــام 
دهــد، احســاس درماندگــی و خشــم بــه ســراغش می آیــد. 
انجــام  به خاطــر  اســت  ممکــن  فــرد  مســئله  ایــن  پــی  در 
نــدادن کارهایــش خــودش را تنبیــه و ســرزنش کنــد، کــه 
همیــن خودانتقادگــری از عالئــم اصلــی در بیمــاران افســرده 
اســت. آیــا ایــن مثــال و ایــن تبییــن افســردگی، شــما را یــاد 

نمی انــدازد؟ اهمــال کاری 
طرح واره هــای منفــی، علِت دیگر اهمال کاری

افســردگی مــدل شناختی ســت؛ یعنــی  تبییــن  روی دیگــر 
چطــور باورهــا، عقایــد و افــکار می توانــد فــرد را افســرده کنــد. 
بــر اســاس مــدل شــناختی، در مــورد افســردگی ســبک های 
و  می دهــد  رنــج  را  فــرد  شــناختی،  تحریف هــای  و  فکــری 
در  می گــذارد.  تاثیــر  هیجانــی اش  و  رفتــاری  الگــوی  در 
مشکل ســاز  کــه  منفی ســت  افــکار  محتــوای  ایــن  این جــا 
شکســت خورده ام«،  »مــن  دارد  بــاور  کــه  فــردی  اســت؛ 
»مــن بدشــانس ام«، »هــرکاری انجــام بــدم، موفــق نمی شــم« 

از  اســت.  برای شــان لذت بخــش  کــه  بپردازنــد  رفتارهایــی 
دیگــر عالیــم افســردگی بــه بی خوابــی یــا پرخوابــی، کاهــش 
یــا افزایــش اشــتها و بــه دنبــال آن تغییــرات وزن، احســاس 
گنــاه، بی انــرژی بــودن، خســتگی، مشــکل در تصمیم گیــری 

و... می تــوان اشــاره کــرد.
مرتبــط  اهمــال کاری  بــا  می توانــد  چطــور  افســردگی  امــا 

باشــد؟
افســردگی،  مقولــه  در  شــاید  گفــت  بایــد  پاســخ  در 
یعنــی  کنیــم؛  تفکیــک  به خوبــی  نتوانیــم  را  اهمــال کاری 
افســردگی بــا رفتارهــای اهمال کارانــه در کنــار عوامــل دیگــر 
به وجــود می آیــد و ســپس افســردگی ایــن الگــوی رفتــارِی 
ارتبــاط  یــک  یعنــی  می بخشــد؛  تــداوم  را  اهمال کارانــه 

دوســویه.

رفتــار  باورهــا،  همیــن  تاثیــر  تحــت  اســت  ممکــن  پــس 
گیــرد. پیــش  در  اهمال کارانــه 

فــرد به وجــود نیامده انــد.  باورهــا خودبه خــود در  ایــن  امــا 
فــردی کــه عمیقــا بــاور دارد »یــک بازنــده اســت«، ایــن بــاور 
به عنــوان چارچــوب فکــری یــا چیــزی کــه در روا ن شناســی 
مــا »طــرح واره« می دانیــم، شــناخته می شــود کــه در طــول 
زندگــِی فــرد بــر اســاس تجربیــات قبلــی، خلق وخــوی او و 
آمــده  به وجــود  والدیــن  فرزندپــروری  ســبک  نتیجــه  در 
اســت. فــردی کــه همیشــه توســط خانــواده دســت وپاچلفتی 
خطــاب شــده و مــدام ســرزنش شــده، یــا برعکــس خانــواده 
تمامــا نیازهــای او را بــراورده کــرده و نگذاشــته  بــه درجــه ای 
از اســتقالل و عــزت نفــس در انجــام کارهــا برســد، ممکــن 
اســت ایــن بــاور عمیــق را داشــته باشــد کــه »مــن بــه انــدازه 

ــی خــوب نیســتم«.  کاف
و ایــن بــاور عمیــق در جای جــای زندگــی او تاثیــر خــود را 
نفــس  عــزت  فــردی  چنیــن  اوقــات  از  خیلــی  می گــذارد. 
انجــام کارهــای مهــم را نــدارد و بــه نوعــی تــرس از شکســت 
و  اوســت  اهمال کارانــه  رفتارهــای  علــت  کارهــا،  انجــام  از 
همــه این هــا ناشــی از همــان طــرح واره ناســازگار اســت. ایــن 
شــناخت های ناکارامــد بــه وضــوح در افــرادِ افســرده دیــده 
می شــود. حــال فــردی را در نظــر بگیریــد کــه بــه افســردگی 
مبتــال شــده؛ در کنــار الگــوی رفتــاری ناکارامــد و خطاهــای 
شــناختی، یــک حالــت هیجانــی و خلقــی منفــی همــراه بــا 
زندگــی اش  کامــال  می توانــد  بی هدفــی  و  بــودن  بی انــرژی 
یــا  افســردگی  اختــالل  دچــار  کــه  فــردی  کنــد.  مختــل  را 
حتــی عالیــم خفیــف آن اســت، می توانــد بــا مراجعــه بــه 
یــک متخصــص روان شناســی بــرای درمــان اقــدام کنــد. در 
ــاری خــود را اصــالح  ــد الگــوی رفت طــول درمــان هــم می توان
کنــد و بــا برنامه ریــزی مناســب در فعالیت هایــش تعــادل 
برقــرار کنــد و هــم تحریف هــای شــناختی و طرح واره هــای 
تغییــر  را  آن هــا  لــزوم،  صــورت  در  و  بشناســد  را  خــود 
داده، یــا بــه چالــش بکشــد. فــردی هــم کــه درگیــر رفتــار 
ــا برنامه ریــزی مناســب و حتــی  ــد ب اهمال کاری ســت می توان
در  را  کارامد تــری  یــک مشــاور، شــرایط  از  گرفتــن  کمــک 

بیــاورد. به وجــود  زندگــی اش 

جواد ایوبی 
دانشجوی دکتری روان شناسی و روان شناس بالینی

اهمال کاری، همان افســردگیِ پنهان اســت؟



رئیــس جمهــوری چچــن اعــالم کــرد، روســیه در عملیــات نظامــی علیــه اوکرایــن نــه تنهــا بــا ارتــش ایــن کشــور بلکــه بــا ده هــا کشــور غربــی از جملــه 
ناتــو مواجــه اســت.

بــه گــزارش ایســنا، بــه نقــل از تــاس، رمضــان قدیــروف، رئیــس جمهــور چچــن بــا انتشــار پســتی در حســاب کاربــری خــود در تلگــرام نوشــت: روســیه 
امــروز در حــال جنــگ بــا تمــام جهــان اســت.

وی افــزود: »می دانیــد چــرا ایــن حــرف را می زنــم؟ چــون هیــچ حمایــت محسوســی از روســیه از جانــب هیــچ کشــوری وجــود نــدارد و در طــرف دیگــر 
کشــورهای غربــی کــه خــود را قــوی و عضــو ناتــو می داننــد در مقابــل روســیه ایســتاده اند«.

ــد و نیروهــای مســلح و متخصصــان نظامــی را از  ــی و تســلیحاتی حمایــت می کنن ــه کمــک مال ــا ارائ ــن را ب ــروف خاطرنشــان کــرد: اینهــا اوکرای قدی
ــا ده هــا کشــور در حــال جنــگ اســت نــه یکــی. ــه اوکرایــن می فرســتند، در نتیجــه روســیه ب سراســر جهــان ب

 قدیروف: روسیه در حال جنگ با تمام جهان است

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هشتم/ شماره نود و یکم/ نیمه دوم فروردین  5۱۴۰۱
دارالفنــــون

مقدمــه
بســیاری   )19 کرونا)کوویــد  ویــروس  همه گیــری  از  پــس 
ــق  ــی عمی ــا بحران ــران، ب ــه ای از کشــورهای جهــان، از جمل
ایــن  پی درپــی  موج هــای  شــدند.  مواجــه  چندبعــدی  و 
مکــرر  قرنطینه هــای  و  مــا  کشــور  در  خطرنــاک  بیمــاری 
کشــور  علمــی  مجامــع  آن،  مهــار  بــرای  پیش بینی شــده 
رســالت های  ادای  راســتای  در  جــدی  چالش هــای  بــا  را 
مواجــه  اجتماعــی خــود  و  فرهنگــی  پژوهشــی،  آمــوزش، 
شــرایطی  در  پیچیــده  و  بعــدی  چنــد  بحــران  ایــن  کــرد. 
از هــر هنگامــه ی دیگــری  بیــش  کــه جامعــه  آمــد  پدیــد 
جهــاد  نظیــر  علمــی  مراجــع  و  نهادهــا  نقش آفرینــی  بــه 

داشــت. نیــاز  دانشــگاهی 
خراســان  دانشــگاهی  جهــاد  دانشــجویان  ســازمان 
تشــکل های  پیشــگام  ترین  از  یکــی  عنــوان  بــه  رضــوی 
برهــه  ایــن  حساســیت  درک  بــا  کشــور  دانشــجویی 
ممکــن  زمــان  کوتاه تریــن  و  ســریع ترین  در  تــا  کوشــید 
مدیــران،  از  متشــکل  فکــر  اتــاق  جلســات  تشــکیل  بــا 
صورت بنــدی  ضمــن  نخبــه،  دانشــجویان  و  اســتادان 
از  افقــی  موجــود،  وضعیــت  از  واقع گرایانــه  و  دقیــق 
همه گیــری  دوران  در  را  کنش گــری  مطلــوب  چشــم انداز 
ــرای حفــظ عاملیــت و تاثیرگــذاری خــود ترســیم نمایــد.  ب
برنامه هــای  از  مجموعــه ای  ایجــاد  بــر  ناظــر  افــق  ایــن 
بســترهای  در  بلندمــدت  و  میان مــدت  کوتاه مــدت، 
صــورت  بــه  نیمه حضــوری  و  حضــوری  مجــازی، 

بــود.  جلســات  سلســله  یــا  تک نشســت 
جهــاد  نهــاد  درخشــان  ســابقه ی  بــه  توجــه  بــا 
سلســله  محیط زیســتی،  کنش گــری  در  دانشــگاهی 
نشســت های علمی-ترویجــی اکوالیــو بــه عنــوان یکــی از 
نشســت های  ایــن  خروجــی  ایده هــای  اولویت دارتریــن 
همه جانبــه ی  حمایــت  تحــت  و  مطــرح  هم اندیشــی 
خراســان رضوی  دانشــگاهی  جهــاد  فرهنگــی  معاونــت 
همدالنــه ی  همراهــی  مســیر  ادامــه ی  در  گرفــت.  قــرار 
باشــگاه  کشــور،  دانشــجویان  ســازمان  مرکــزی  ســتاد 
دانشــگاهی  جهــاد  محیط زیســت  حامــی  دانشــجویان 
برنامــه  بیش تــر  غنــای  موجــب  نیــز  تهــران  دانشــگاه  و 

شــد.
اکوالیــو؛ ابرپــروژه ی آموزشــی-ترویجی محیط زیســتی

سلســله نشســت های اکوالیــو بــه عنــوان یــک ابرپــروژه ی 

شــد.  تبدیــل  کشــور 
آمــوزش  در  نــوآوری  و  اســتمرار  پیــش رو:  افق هــای 

زیســتی محیــط  
راهبــردی سلســله نشســت های  و سیاســت  خــط مشــی 
»نــوآوری«  و  »اســتمرار«  اصــل  دو  بــر  آینــده  در  اکوالیــو 
خــط  تحقــق  راســتای  در  اســت.  اســتوار  آمــوزش  در 
نشســت ها  ایــن  بازپخــش  و  پخــش  »اســتمرار«،  مشــی 
و  صــدا  دانشــگاهی،  جهــاد  اینترنتــی  تلویزیــون  در 
ســیمای سراســری کشــور و بســترهای رســانه ای ســازمان 
ایــن  بین ســازمانی  همــکاری  بــا  محیط زیســت  حفاظــت 
ایــن  آموزشــی و جریان ســازی  بــرد  بــر  نهادهــا می توانــد 
در  هم چنیــن  بیفزایــد.  علمی-ترویجــی  نشســت های 
ــوآوری«، آسیب شناســی و  راســتای تحقــق خــط مشــی »ن
افــزودن جذابیت هــای  بــه کمــک  غنی ســازی نشســت ها 
آتــی  اقدامــات  اولویــت  در  محتوایــی  و  هنــری  بصــری، 

اســت.  اکوالیــو  تیــم 

ایده پــردازی،  و  شــد  تعریــف  فــاز  چنــد  در  فرهنگــی 
تجهیــزات  مالــی،  ابعــاد  همــه ی  بــر  )ناظــر  طــرح  ارائــه 
فیلم بــرداری،  پیش تولیــد،  و...(،  انســانی  نیــروی  فنــی، 
تدویــن، بازنگــری علمــی، بازنگــری فنــی و پخــش آن تــا 
یــک  در  بیســت نفره  بــر  بالــغ  تیــمِ  یــک  توســط  امــروز 

گرفتــه  اســت.  ســاله صــورت  دو  زمانــی  بــازه ی 
متعــدد  بســترهای  در  برنامــه  ایــن  هم زمــان  پخــش 
ســایت  و  آپــارات  تلگــرام،  اینســتاگرام،  نظیــر  مجــازی 
ســازمان دانشــجویان جهــاد دانشــگاهی خراســان رضــوی 
و پوشــش محتــوای نشســت ها توســط خبرگــزاری ایســنا 
جامعــه ی  اســتقبال  موجــب  مکتــوب،  اخبــار  قالــب  در 
دغدغه منــدان  و  عالقه  منــدان  عمــوم  و  دانشــگاهیان 
شــد. برنامه هــا  سلســله  ایــن  از  محیط زیســتی  مســائل 
ایــن برنامــه حــاوی سی قســمت و فصــل  فصــل نخســت 
در  امــروز  تــا  کــه  بــود  دوازده قســمت  حــاوی  آن  دوم 
بســترهای مجــازی منتشــر شــده و فصــل ســوم آن شــامل 
پخــش   ۱۴۰۰ بهمن مــاه   ۲۰ از  کــه  اســت  هفده قســمت 
برنامــه،  ایــن  آغــاز شــده  اســت. میهمانــان منتخــب  آن 
دانشــگاهی،  برجســته ی  پژوهش گــران  و  اســتادان 

هســتند. کشــور  ذی صــالح  مســئوالن  و  کنش گــران 
و  فرمــی  خالقانه تــر  ارائــه  بــرای  مکمــل  ایده هــای 

اکوالیــو محتوایــی 
در  برنامــه،  ایــن  فکــر  اتــاق  تصمیمــات  ادامــه ی  در 
دو  محتوایــی،  و  فرمــی  خالقانه  تــر  ارائــه ی  راســتای 
و  طراحــی  نشســت ها  بــرای  مکمــل  برنامــه ی  گــروه 
اجــرا شــد. نخســت، اکوالیــو پــالس )اکوپــالس( کــه در 
قالــب پانــل خبــرگان دلفــی تهیــه و منتشــر شــد و دوم 
بازدیدهــای میدانــی آموزشــی-ترویجی زنده بــوم کــه در 
طبیعــت  تجربــه ی  امــکان  دانشــجویی  اردوهــای  قالــب 
به صــورت  را  محیط زیســت  چالش هــای  لمــس  و 

ســاخت.  فراهــم  دانشــجویان  بــرای  بالواســطه 
چارچــوب  از  برنامه هــا  ایــن  دســت آوردهای  از  ســخن 
ذکــر  بــه  لیکــن  اســت،  خــارج  نوشــتار  ایــن  بحــث 
ایده پــردازی  بــا  کــه  می کنــم  بســنده  نکتــه  همیــن 
بســته ی  زنده بــوم،  و  اکوپــالس  عملیاتی ســازی  و 
دانشــگاهی  جهــاد  محیط زیســتی  آموزشــی-ترویجی 
کنش هــای  نمونه هــای  منحصربه فردتریــن  از  یکــی  بــه 
دانشــگاهی  نظــام  در  محیط زیســتی  یاددهی-یادگیــری 

در  تازگــی  بــه  نیــز  برنامــه  تولیــد  قالب هــای  تغییــر 
دانشــجویان  ســازمان  محتــوای  تولیــد  تیــم  کار  دســتور 
کــه  قرارگرفتــه،  اکوالیــو  فکــر  اتــاق  و  دانشــگاهی  جهــاد 
طیــف  و  مســتند  برنامه هــای  ضرورت هــای  از  قطعــا 

اســت.  مخاطبــان  از  چشــم گیری 
و  دلســوز  جامعــه ی  مشــورت  یقینــاً  مســیر  ایــن  در 
خبــرگاِن  خصوصــاً  کشــور،  دانشــگاهی  دغدغه منــد 
افق گشــایی های  تســهیل گرِ  می توانــد  محیط زیســت 

باشــد. رو  پیــش  
سلســله  ایــن  ویدیویــِی  فایل هــای  بــه  دسترســی  بــرای 
درج شــده  کــد  کیــوآر  طریــق  از  می توانیــد  نشســت ها، 
جهــاد  دانشــجویان  ســازمان  آپــاراِت  صفحــه ی  بــه 

کنیــد.  مراجعــه  دانشــگاهی 

امیرعلی برومند
دبیر سلسله نشست های علمی-ترویجی اکوالیو

از چالــش تا آموزش
مروریبرنشســتهای»اکوالیو«؛

اهمــال کاری؛ موقعیتــی مخــرب کــه دور زدِن آن ممکــن 
نیســت!

رفتــن،  طفــره  بــه  دســت  آدمــی  کــه  هنگامــی 
ایــن،  می زنــد،  ســهل انگاری  و  بیهــوده  وقت گذرانــی 
کار هایــی کــه انجــام نمی دهــد و تعهــدی کــه در برابــرش 
مقاومــت می کنــد اســت کــه سوخت وســازش را تعریــف 
از  برآمــده  نالــه ای  ذهــن،  دروِن  تشویشــی  می کننــد؛ 
تــن و نوعــی شــمارش معکــوس کــه از جایــی بــه گــوش 
حالتــی  تصنعی ســت.  کامــال  حالــت  ایــن  امــا  می رســد. 
آسودگی ســت؛  در  ظاهــر  بــه  آدم  دروغ.  جنــس  از 
بی هــدف  را  کتاب هــا  می زنــد،  پرســه  بی خیــال 
بــا  می دهــد،  قــرار  جای شــان  ســر  دوبــاره  و  برداشــته 
کمــی  می شــود،  تلفنــی  مکالمــه ای  مشــغول  ســبک دلی 
بــه  درون  از  او  درون...!  از  امــا  می خــورد.  ذرت  نــان 
می مانــد  لوســیفر  تبــار  از  خشــمگین  متمــردی  ماننــد 
مســئولیت پذیری  بزرگســالی،  فرشــتگاِن  برابــر  در  کــه 
بــه  درون  از  گویــی  می کنــد.  طغیــان  آزادی  ســلِب  و 
معــرض  در  ســولفور  ماننــد  و  اســت  فشــرده شــده  هــم 
اشــتعال اســت. او بــا دســت وبال بســته ســر بــه جیــِب 
تفکــر فــرو می بــرد. بــا خــود می گویــد: پــا بــه آن بانــِک 
کال  کــه  را  پســت  دفتــر  گذاشــت.  نخواهــم  نفرین شــده 

گفتــن  بــا  را  خــود  شــاید  شــود.  انجــام  بایــد  کار  ایــن 
چیزهایــی ماننــد »شــاید یادشــان بــرود« و »شــاید یــک 
زده  گــول  دهــد«،  انجــام  را  آن  دیگــری  خــدای  بنــده 
رویــی  در  راه  دیگــر  کــه  می دانــد  آخــر  در  امــا  باشــد، 
موســیقی  و  انــرژی زا  نوشــیدنِی  زورِ  بــه  پــس  نیســت. 

متــال و بــه ســیم آخــر زدن و عــرق ریختــن، هرچــه 
کــه شــد، بایــد انجــام شــود!

حــاال همــه چیــز تمــام شــده و آن انســاِن 
او  اســت.  یافتــه  تکویــن  اهمــال کار 

ایــزدی  ماننــد  پیــش،  چنــدی  تــا  کــه 
گرفتــه  بــازی  بــه  را  زمــان  کوچــک 

ــا  بــود و مثــل مکــس فــون ســیدو ب
نــه  می کــرد،  شــطرنج بازی  مــرگ 
بــازی را بــرده و نــه در حقیقــت 
اســت؛  کــرده  تجربــه  را  باختــی 
پایــان  یــک  تنهــا  االن  تــا  چــون 
و  گرفتــه  بــازی  بــه  را  قطعــی 
آزمایــش  معــرض  در  را  خــود 
بــود.  داده  قــرار  توقــف اش  رازِ 

او  قهرمان گونــه!  امــا  مضحــک 
بــا  کــه  زندگــی  امــواج  مقابــل  در 

کرده انــد،  برخــورد  او  بــه  شــدت 
ایســتاد؛  خواهــد  هــم  بــاز  و  ایســتاده 

مهیب تریــن  ســمت  بــه  را  او  اگــر  حتــی 
دهنــد. ســوق  فرجه هــا 

از طریــق  اصلــی می توانیــد  زبــان  بــه  را  متــن  ایــن 

بخوانیــد.  درج شــده  کــد  کیــو آر   An Ode to Procrastination ایــن یادداشــت بــا عنــوان
بــه نــگارش جیمــز پارکــر در وب ســایت اتالنتیــک منتشــر 

شــده اســت.

فاکتــور بگیــر. اصــالِح صورتــم هــم کــه ضــروری نیســت. 
یــا  عکس العمــل  انتظــار  داریــد؟  مــن  از  انتظــاری  چــه 
فــالن  در  اوضــاع  به هنــگامِ  کنتــرِل  فــوری؟  پاســخی 
بینــد  خــواب  در  شــتر  موقعیــت؟  بهمــان  و  موقعیــت 

جانــم! دانــه  پنبــه 
حــال  بــه  را  بالین شناســان  دل  اســت:  اول  گام  ایــن 
کاهلــی  نیســت.  خوشــایند  هیچ وجــه  بــه  امــا  مــی آورد 
را  آســودگی  می گذاریــد،  را  اســمش  کــه  هرچیــزی  یــا 
می کنــد.  جــدا  خــودش  از  را  آدم  و  می ربایــد  وجــود  از 
و  اســت  متفــاوت  اوضــاع  دوم  گام  در  وجــود  ایــن  بــا 
دوم  گام  می زنــد!  را  آدم  چشــم  امیــد  بارقه هــای 
مشــغله ها  بــه  انــرژی  از  کوهــی  بــا  کــه  جایی ســت 
گــوش  پشــت  را  کار  یــک  اگــر  می کنــد.  رســیدگی 
در  باشــد،  کــرده  گیــر  گل  در  اصطــالح  بــه  و  بی انــدازد 
عــوض پنــج کار دیگــر انجــام می دهــد. دســتی بــه ســر 
و  داده  ماهیچه هــا  بــه  تکانــی  می کشــد،  منــزل  روی  و 
مغــزش  و  می گیــرد  دســت  بــه  کتابــی  می کنــد،  ورزش 
نباشــد  برازنــده ای  کتــاِب  )شــاید  می دهــد  قلقلــک  را 
بــه  زبردســتانه  انســان  اگــر  اســت!(  کتــاب  کتــاب،  امــا 
وظایفــش  انجــام  هنــگام  بپــردازد،  خــود  ســامان دهی 
می شــود.  ظاهــر  حرفــه ای  نوعــی  بــه  و  پربــازده  نیــز 
دوســتم، جــاش، آن را »مــدار تعلــل فاضالنــه« می نامــد. 
در گام ســوم تمــام این هــا بــه خــط پایــان می رســد. در 
واقــع چــاره  دیگــری جــز ایــن نــدارد. او در لحظــه ای کــه 
بــه  بــه پشــت گــوش انداختــن کاری می گیــرد،  تصمیــم 
نهایــت  در  کــه  می رســد  آگاهــی  ایــن  بــه  عجیبــی  طــرز 
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ــه ای کهکشــانی دانســت و  ــا را فاصل ــا اســتانداردهای روز دنی ــه کیفیــت خودروهــای داخلــی ب جانشــین رییــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی فاصل
بــا انتقــاد از وضعیــت تولیــد داخــل گفــت: دیگــر دوران اینکــه کاپــوت و چــراغ خطــر را جابه جــا کننــد و اســمش را بگذارنــد یــک محصــول جدیــد، 

گذشــته اســت.
بــه گــزارش ایســنا، انتقــاد از کیفیــت پاییــن، ایمنــی کــم و قیمــت بــاالی خودروهــای تولیــد داخــل موضــوع جدیــدی نیســت و سال هاســت کــه 
ــز و شــوخی ناراحتــی خــود را از آنچــه کــه  ــا طن ــا مشــارکت در کمپیــن مختلــف و گاه ب ــاره آن مطــرح می شــود، مــردم گاه ب اظهــارات مختلفــی درب
خودروســازان برایشــان تولیــد کرده انــد نشــان داده انــد و واکنــش مســئوالن نیــز عمدتــا در حــد مصاحبــه یــا دادن وعده هــای مختلــف بــوده اســت. 
در ایــن میــان شــاید بتــوان گفــت کــه پلیــس از جملــه دســتگاهایی هســت کــه اقــدام عملــی در ایــن حــوزه را انجــام داد و حــدود دو ســال پیــش از 

ــری کــرد. ــژو ۴۰۵ جلوگی ــد و پ شــماره گذاری پرای
ادامه خبر را می توانید از طریق کیوآر کد درج شده مطالعه کنید.

جانشین پلیس راهور: فاصله کهکشانی کیفیت خودروهای داخلی با استانداردهای روز دنیا

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هشتم/ شماره نود و یکم/ نیمه دوم فروردین  6۱۴۰۱
اجتماعــــی

ایــران  پدیــده مزمنــی در جامعــه  بــه  امــر منجــر  ایــن  را بســازند.  آن  
ــا کوتاهــی عمــرِ جامعــه  ــداری وضــِع موجــود، ی شــده اســت و آن، ناپای
بــوده اســت. ایــن وضعیــت، مخصوصــا در ســپهر سیاســی و حاکمیــت 
مشــروعیت  بــرای  قانــون خدشــه ناپذیری  نبــود  بــه  توجــه  بــا  جامعــه 
قــدرت، فلســفه ی ناپایــداری روزگار را بــه عنــوان یــک اصــل و تجربــه ی 
زیســته در اذهــان آدمیــان به وجــود آورده اســت. هیچ کــس نمی دانــد 
فــردا قــدرت از آن کیســت. بــه نظــر کاتوزیــان ایــن وضعیــت یکــی از 
امــکان  ایــران، به دلیــل عــدم  عوامــل مهــم توســعه نیافتگی جامعــه ی 
توســعه ی  بــرای  و...  اقتصــادی  اجتماعــی،  ســرمایه های  انباشــت 
جــای  این جــا  در  کــه  داد  رخ  غــرب  در  کــه  آن گونــه  اجتماعی ســت؛ 

پرداختــن بــدان نیســت. 
الیــاس  کــه  بــه شــرحی  ج - حــال همان گونــه کــه جامعــه ی تمدنــی، 
ملــزم  انســاِن  می کشــد،  تصویــر  بــه  تمــدن  فراینــد  کتــاب  در  را  آن 
کلنگــی  جامعــه  مــی آورد،  به وجــود  را  دوراندیشــی  و  خودکنترلــی  بــه 
آدم هــای  مــی آورد؛  به وجــود  را  کلنگــی«  »آدم هــای  یــا  انســان  نیــز 
بــدان  بــاال  در  کــه  شــرحی  بــه  اهمــال کار.  و  ابن الوقــت  کوتاه مــدت؛ 

نیســت. جــدی   نتیجــه  در  و  پایــدار  هیچ چیــز  شــد،  اشــاره 
می دهــد.  نشــان  خــود  از  را  رفتارهــا  همیــن  دقیقــا  کلنگــی  انســان 
می کوشــد از موقعیتــی کــه در آن قــرار دارد و اطمینانــی بــه پایــداری 
خــود  بــرای  منافعــی  و  شــده  منتفــع  بیش تــر  هرچــه  نــدارد،  آن 
اســتخراج کنــد؛ نــه بــه ســازمانی کــه در چهارچــوب آن کار می کنــد، 
برایــش  بــر ســازمان  غیــر شــخصی حاکــم  نــه ضوابــط  و  می اندیشــد 
جدی ســت و ایــن روابــط را در قالــب روابــط شــخصی تفســیر می کنــد. 
بــه  کــه  بســیاری هســتند  عــده  کشــور  ایــن  در  هــم  هنــوز  متاســفانه 
ــراد  ــان و اف ــاِل  قهرمان ــن شــخصی کردن هــا دامــن زده و مــدام به دنب ای
ــا تعویــض آدم هــا مشــکالت حــل  ــا ب ــد ت ــی« هســتند و می خواهن »خوب
همیــن  این کــه  از  غافــل  و  دهنــد  ســازمان  را  کارهــا  و  بیاینــد  شــود؛ 
امــر، یعنــی جابه جایــی بی وقفــه ی افــراد، ایــن احســاِس ناپایــداری را 
تشــدید کــرده و لــذا هرکــس می آیــد بیش تــر و ســریع تر، بــه اصطــالح، 
بــه دنبــال بســتِن بــار خــود اســت. در حالی کــه جــدی بــودِن همیــن 
ــا بوروکراســی بــود کــه بــه نظــر کســی  ــِط غیــر شــخصی ســازمانی ی رواب
ماننــد ماکــس وبــر، یکــی از بال هــای توســعه ی مدرنیتــه و در روزگار 
مــا یکــی از عوامــل رشــد ســریع چیــن بــود. امــا بــرای انســان کلنگــی و 
کوتاه مــدت کــه اهــل دور اندیشــی در مــورد نتایــج و پیامدهــا نیســت، 
ایــن ضوابــط غیــر شــخصی ســازمانی نوعــی بــازی هســتند و به ســادگی 
ــا آن جــا معتبــر کــه در راســتای منافــع کوتاه مــدت وی  قابــل تغییــر؛ و ت
قــدرت  کــه  را جلــب بکنــد  باشــند؛ حــال چــه بخواهــد نظــر مافوقــی 
جابه جایــی و ارتقــاء وی را دارد، چــه منافــع مــادی کــه در کوتامــدت 
می توانــد از آن منتفــع شــود. ایــن ضوابــط بــه راحتــی زیــر پــا گذاشــته 
و  قــرار می گیرنــد  بی توجهــی  و  اهمــال  مــورد  راحتــی  بــه  و  می شــوند 
ســعی  کشــور؛  اجتماعــی  مدیریــت  در  بیش تــر  آشــفتگی  یعنــی  ایــن 
می کنــد بــار خــود را ببنــدد و از موقعیــت فعلــی هرچــه بیش تــر منتفــع 

شــود و اهــل برنامه ریــزی درازمــدت هــم نیســت.
ایــن الگــوی رفتــاری را در همــه ی عرصه هــا می تــوان دیــد؛ از حاکمانــی 
کــه چــون بــه قــدرت می رســند، می کوشــند تــا هــر نشــانه ای از گذشــته 
تــا  بنویســند؛  نــو  از  خــود  خیــال  بــه  را  همه چیــز  و  کننــد  نابــود  را 
ــر  ــد و زی ــوه ی خــود را خــوب می چین فروشــنده ای کــه روی جعبــه ی می
آن را خــراب، تــا در حداقــِل مــدت بــه تصــور خــود بیش تریــن ســود 
تیــول خــود  را  کــه پســت ســازمانی خــود  اداری  کارمنــد  تــا  ببــرد؛  را 
می دانــد و محلــی بــرای کســب منافــع ســریع. بــه همیــن دلیــل هــم 

فــروش می شــد. مقامــات در دوره هــای مختلــف خریــد و 
دریافــت«،  بایــد  را  االن  کوتــاه  فرصــت  و  اســت  ناپایــدار  »زمانــه 
در  زرد  روان شناســی های  تبلیغــات  بــا  متاســفانه  کــه  پدیده ای ســت 
ــه آن دامــن زده می شــود؛ »االن را خــوش  ــه شــدت ب فضــای مجــازی ب
بــاش«، »بــه فــردا نیاندیــش«، »گذشــته را رهــا کــن«. انســانی کــه از 
خــود  بــه دور  مــدام  عصــاری  اســب  ماننــد  نیامــوزد،  خــود  گذشــته ی 
فــردای  بــرای  و آن کــه  تکــرار می کنــد  را  می چرخــد و خطاهــای خــود 
ــا برایــش  خــود برنامــه ای نــدارد، آزادی انتخــاب خــود را رهــا می کنــد ت

شــود.  انتخــاب 
تاریــخ جامعــه ی  ایــن وضعیــت را کــه در دل  از  امــا زیباتریــن تقریــر 
ایــران نهفتــه اســت، فردوســی بــزرگ کــه درود بــر روان پاکــش بــاد، 
روایتی ســت  آمــد،  نوشــتار  ایــن  صــدر  در  کــه  ابیاتــی  می کنــد.  ارائــه 
)پیش گــو(   »ستاره شــمار«  کــه  فرخــزاد  رســتم  زبــان  از  فردوســی  کــه 
ایــران  آینــده ی  بــرای  قادســیه  جنــگ  از  قبــل  شــب  در  هــم هســت، 
بعــد  صدســال  چهــار  حــدود  طبیعتــا  فردوســی  می کنــد.  پیش بینــی 
را  آینــده  تاریــخ،  ایــن  بــه  نــگاه  بــا  و  دارد  ســر  پشــت  را  شــب  آن  از 
ــاِت نقل شــده، فردوســی  ــد. در ادامــه ی ابی این چنیــن پیش بینــی می کن
مصادیــق بســیار گویــا و نابــی از ایــن الگوهــای رفتــاری را برمی شــمرد 
یــک جامعه شــناس  فردوســی  فکــر می کنــد  ندانــد  اگــر  کــه خواننــده 
ــِی امــروزی بــوده اســت. خواننــدگان عزیــز بــرای اســتفاده بیش تــر  ایران
ایــران  بــه  وقــاص  ســعد  )تاختــن  شــاهنامه  قســمت  ایــن  بــه  حتمــا 
شــاهنامه  هفتــم  جلــد  جنــگ،  بــه  را  رســتم  یزدگــرد،  فرســتادن  و 
کننــد.  مراجعــه  امیرکبیــر(  انتشــارات  جلــدی   7 مجموعــه  فردوســی، 

منابع:
1- شــاهنامه فردوســی  

2- دربــاب فراینــد تمــدن نوربــرت الیــاس ترجمــه غالمرضــا خدیــوی، 
جامعه شناســان  انتشــارات 

عبــدهللا  ترجمــه  دیگــر،  مقالــه   3 و  کوتاه مــدت   جامعــه  ایــران   -3
نــی  نشــر  کوثــری، 

اهمال گرایی و جامعه ی کلنگی
ادامه از صفحه یک

و شــبکه های  اینترنــت  کــه  زندگــی می کنیــم  در عصــری 
از  اعظمــی  بخــش  و  می زننــد  را  اول  حــرف  اجتماعــی 
گرفته انــد.  خــود  ســیطره  تحــت  را  انســان ها  زندگــی 
کوویــد  یعنــی  اخیــر،  اتفــاق  بزرگ تریــن  ایــن،  بــر  عــالوه 
۱۹، کــه در ســطح بســیار گســترده ای جامعــه جهانــی را 
از  بیــش  داده،  قــرار  خــود  تاثیــر  تحــت  و  گرفتــه  بــر  در 
ــای شــبکه های اجتماعــی و فضــای مجــازی  پیــش جــای پ
بدیهی ســت  کــرده  اســت.  تثبیــت  افــراد  میــان  در  را 
پــی  قابــل  توجهــی در  تبعــات  اثــرات و  چنیــن رخــدادی 

نیســت. لطــف  از  خالــی  آن هــا  بررســی  کــه  دارد 
اســتفاده  بیش تریــن  جــوان  نســل  ارتباطــات،  عصــر  در 
می بــرد؛  اجتماعــی  شــبکه های  و  اینترنــت  از  را 
 ،۱۹ بــه کوویــد  بــا درگیــری کشــورها  علی الخصــوص کــه 
امکان پذیــر  ســابق  ماننــد  فعالیت هــا  از  بســیاری  انجــام 
انجــام  بســتر  مجــازی  فضــای  و  اینترنــت  و  نبــوده 
بــا وجــود  فعالیت هــای بشــر شــده اســت. آمــوزش نیــز، 
نبــوده  مســتثنی  قاعــده  ایــن  از  بســیارش،  اهمیــت 
و  اجتماعــی  شــبکه های  شــرایط،  بــه  بنــا  ناچــار  بــه  و 
و  درس  فضــای  و  صندلــی  و  میــز  جایگزیــن  اینترنــت 
تغییــر  باعــث  اقدامــی  چنیــن  مســلما  شــدند.  تحصیــل 
عمیقــی در سیســتم آموزشــی و تحصیلــی شــده اســت. 
شــبکه های  جایــگاه  شــدن  تثبیــت  و  گســترده تر  ورود 
بــه  آ ن هــا منجــر  یافتــن  اینترنــت و اهمیــت  و  اجتماعــی 
اهمــال کاری در زمینه هــای بســیاری مــن جملــه آمــوزش 
کــه  نیســت  تعجب برانگیــز  اســت.  شــده  تحصیــل  و 
ورود  کــه  اثــری  غیرقابل اجتناب تریــن  و  بدیهی تریــن 
بــر  اجتماعــی  شــبکه های  و  مجــازی  فضــای  تلفیــق  و 
تحصیلی ســت. اهمــال کاری  داشــته  آموزشــی  سیســتم 
موفقیــت  موانــع  از  یکــی  تحصیلــی  اهمــال کاری 
آمــدن کالس هــای  اهــداف آموزشــی اســت .  و  تحصیلــی 
فضــای  و  اجتماعــی  شــبکه های  بــه  آمــوزش  و  درس 
درســت  اســتفاده  در  را  جــوان  نســل   کنتــرل  مجــازی، 
شــاهد  حتــی  مــوارد  برخــی  در  و  کــرده  ســخت  آن  از 
بهانــه  بــه  فضــا  ایــن  از  طوالنی مــدت  اوقــات  گذرانــدن 
در  شــدن  حاضــر  در  تنبلــی  هســتیم.  خوانــدن  درس 
ــب اینترنتــی در حــل  کالس هــای درس، اســتفاده از مطال
تماریــن و تکالیــف به جــای اســتفاده از فکــر و قلــم خــود، 

تحصیلی ســت. اهمــال کاری  نشــانه های  و  اثــرات 
واقعــی  نمــود  آن جایــی  اهمــال کاری  ایــن  فاجعــه  امــا 
ابتدایی تریــن  نوجوانــان،  و  کــودکان  کــه  می کنــد  پیــدا 
در  را  تحصیلــی اش  و  آموزشــی  مقاطــع  مهم تریــن  و 

بــرای یادگیــری و تحصیــل، و کنتــرل و  نظــارت بــر نحــوه 
از وابســتگی  تــا حــدی می تــوان  ایــن بســتر  از  اســتفاده 
آن  از  نادرســت  اســتفاده  و  ایــن فضــا  بــه  از حــد  بیــش 

کــرد. پیش گیــری 
اســتفاده  زیــر  منابــع  از  خواندیــد  کــه  یادداشــتی  *در 

اســت: شــده 
مهــدی.  پــور،  صــادق  داود،  شــیخالر،  زاده  طهماســب   
اهمــال کاری  بــر  اجتماعــی  شــبکه های  تاثیــر   .)1398(
یادگیــری  راهبردهــای  واســطه ای  نقــش  بــا  تحصیلــی 
خودتنظیمــی در بیــن دانــش آمــوزان. فنــاوری آمــوزش، 
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گذرانــده  اجتماعــی  شــبکه های  و  اینترنــت  بــا  و  موبایــل 
کافــی  ســواد  نــه  نــدارد!  ارائــه  بــرای  هیچ چیــز  حــال  و 
ایــن  به عبارتــی  اجتماعــی.  روابــط  برقــراری  نحــوه  نــه  و 

»تعلیــم«  فقــط  نــه  شــرایط 
در  هــم  را  »تربیــت«  بلکــه 
عبــارت و ترکیــب »تعلیــم و 
قــرار  تاثیــر  تربیــت« تحــت 
از  می دهــد. حتــی بخشــی 
آن  از  کــه  مخربــی  اثــرات 
صحبــت می کینــم در تــرس 
صحبــت  از  اســترس  یــا 
جمــع  در  درســی  ارائــه  و 
و  گوشــه گیری  محصــاّلن، 
دیگــران  جمــع  در  از  فــرار 
و  انــزوا  ترجیــح  و  بــودن 
اعتمــاد  داشــتن  عــدم 
مهارت هــای  و  به نفــس 
جمعــی  ارتبــاط  برقــراری 
اســت.  مشــاهده  قابــل 
۱۹ را بــر  اگــر تاثیــر کوویــد 
اینترنــت  تثبیــت  و  تبلــور 
اجتماعــی،  شــبکه های  و 
شــبکه های  و  اینترنــت  و 
بــر  اثرگــذار  را  اجتماعــی 
و  تحصیلــی  اهمــال کاری 
را  تحصیلــی  اهمــال کاری 
اوضــاع  تشــدید  بــر  موثــر 
اجتماعــی و آموزشــی نســل 
می تــوان  بدانیــم،  جــوان 
ماننــد  را  موضــوع  ایــن 
پیچیــده ی  چرخــه ی  یــک 
دومینــوی  یــا  اجتماعــی 
پر خطــر اجتماعــی در نظــر 
جلــوی  بایســتی  و  گرفــت 
ایــن دومینــوی خطرآفریــن 

شــود. گرفتــه  جــوان  نســل  اجتماعــی  آینــده  بــرای 
و  جامعــه هســتند  یــک  آینــده ی  انعــکاس  جــوان  نســل 
آن هــارا  ترقــی   مســیر  و  آینــده  کــه  عواملــی  از  بایســتی 
ایــن  و  شــوند  محافظــت  می دهــد،  قــرار  تحت الشــعاع 
بــر  اجتماعــی  نهادهــای  اصلــی  هســته  از  جــز  امــر 
نمی آیــد. بــه نظــر می رســد بــا ارائــه راه کارهــای صحیــح 
در  آمــوزش  حــوزه  متخصــص  افــراد  و  دولــت  طــرف  از 
اجتماعــی  شــبکه های  از  درســت  اســتفاده  راســتای 

حانیه برومند
کارشناسی علوم سیاسی ۹۸

اهمــال کاری تحصیلــی؛ نتیجه ی یــک دومینوی خطرآفرین



هم زمــان بــا روز بزرگداشــت حکیــم عطــار نیشــابوری، مــدرک فارغ التحصیلــی دوره آمــوزش زبــان فارســی بــه ۱۱ نفــر از فارســی آموزان رایزنــی فرهنگــی 
ســفارت جمهــوری اســالمی ایــران در یونــان اعطــا شــد.

بــه  گــزارش  ایســنا و بــه نقــل از روابــط  عمومــی  بنیــاد  ســعدی، در ابتــدای نشســت مهــدی نیکخــواه قمــی، رایــزن فرهنگــی ایــران  و  نماینــده  بنیــاد  
ســعدی  در یونــان  بــا اشــاره بــه اهمیــت پاسداشــت نــام و یــاد بــزرگان عرصــه زبــان و ادب فارســی گفــت: بــزرگان و مفاخــر ادبــی بــا روایــت هنرمندانــه 
داســتان ها در قالــب نثــر و نظــم، گنجینــه عظیمــی از حکمــت و معرفــت را بــه مخاطبــان خــود منتقــل می کننــد. یکــی از ویژگی هــای مهــم شــعر عطــار 
نیــز همیــن قصه گویی ســت. در مجمــوع، در مثنوی هــای عطــار هــزاران حکایــت و داســتان روایــت شــده کــه در عیــن شــیوایی و بالغــت، مفاهیــم 
ــا اشــتیاقی ســوزان همــراه اســت، همــواره بــرای رهــروان راه  عرفانــی و اخالقــی را بــه ســاده ترین شــکل بیــان می کنــد. کالم ســاده و گیــرای او کــه ب

حقیقــت ماننــد چــراغ راهــی بــه ســرمنزل مقصــود بــوده اســت.

گرامی داشت عطار نیشابوری در یونان

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هشتم/ شماره نود و یکم/ نیمه دوم فروردین  7۱۴۰۱
ادبــــــی

کالســیک  امــر  چــرا  عالقه مندیــم؟  تاریــخ  بــه  چــرا 
ــر از معاصــر اســت؟ چــرا در نظــر مــا ارزش امــور  جذاب ت

اســت؟ معاصــر  امــور  از  بیــش  تاریخــی 
»تاریخ خــوان«  ذهــن  دیــوار  و  در  از  کــه  پرســش هایی 
آرامــش  برایــش  و  مــی رود  بــاال  »تاریخی خــوان«  و 

. رد ا نمی گــذ
یــک پاســخ شــاید ایــن باشــد کــه امــر معاصــر ملمــوس 
اســت و همــگان گمــان دارنــد کــه به واســطه حضــور در 
ــد. پــس  ــای آن آگاه ان ــا و خبای ــه همــه زوای زمــان حاضــر ب
آن چــه ملمــوس )دم دســتی( اســت، کــم ارزش تــر جلــوه 
یــک یخچــال سایدبای ســاید،  دنیــا  می کنــد. هیچ کجــای 
یــا یــک فــرش ماشــینی و... را در مــوزه نگــه نمی دارنــد.
ــاارزش  ــع ب ــه شــیئی تاریخــی و بالتب ــرای تبدیــل شــیء ب ب
چنیــن  در  نیازمندیــم.  زمــان«  گذشــت  »اکســیر  بــه 
اســن  »مــا  قاعــده  گفــت  می تــوان  کــه  شرایطی ســت 

حکم فرماســت. تاریــخ  بــر  اثمــن« 
همیــن  علــت  بــه  شــاید  تاریخــی  امــر  شــگفتی 
چنــان  کالســیک  امــر  اســت.  آن  دوردســت بودِن 
فــرو  ابهــام   از  هالــه ای  در  کــه  می شــود  دور  مــا  از 
بــودن  مولــع  آن  خاصیــت  کــه  انســان  ذهــن  و  مــی رود 
مرمــوزِ  ایــن  مــی کاود  مصرانــه  ابهام هاســت،  رفــع  بــه 
دوست داشــتنی )تاریــخ( را، بــرای رســیدن بــه »حقیقــت 
چندوجهــی  منشــور  از  »جنبــه ای  بــه  نیــل  یــا  تاریخــی« 

تاریخــی«. حقیقــت 
موســس  )اســاتید  ادبیــات  رشــته  اولیــه  متولیــان 
بــرای  یک بــار  ولــع،  همیــن  به خاطــر  شــاید  نیــز  رشــته( 
»ســفری  بــه  داشــتند  وا  را  ادبیــات  دانشــجوی  همیشــه 
واحدهــای  اغلــب  چنان کــه  تاریــخ؛  بــه  بی بازگشــت« 
درســی، بــا و بی واســطه، منجنیقــی شــدند بــرای پرتــاب 
دانشــجو بــه گذشــته و کل فرصــت زیســتن دانشــجو در 
دو  شــد  خــودش،  زمــان  واقعیــات  لمــس  و  حــال  زمــان 
واحــد درســی »ادبیــات معاصــر نظــم« و »ادبیــات معاصــر 

نثــر«.
یــک دلیــل دیگــر اســاتید عظــام شــاید ایــن بــود کــه امــور 
این جــا متــون و مولفان شــان( کالســیک موجوداتــی  )در 
»غایــی« و »اســتعالیی«اند؛ در نتیجــه، همــه ارزش هــا در 
ــن موجــودات  ــا شــناخت ای ــه م ــد و وظیف گذشــته خفته ان

و توصیــف و تبییــن آن هاســت.
شــناخت  ادبیــات  وظیفــه  آیــا  کــه  پرســید  بایــد  حــال 
اســت؟  تاریــخ  در  صــرف  رســوب  و  گذشــته  منفعالنــه 
پــازل  کجــای  معاصــر  امــر  بــه  نســبت  فعــال  معرفــت 
مثــل  بایــد  ادبیــات  دانشــجوی  آیــا  دارد؟  قــرار  رشــته 
بــرای  »بی اســتفاده«  ولــی  »بــاارزش«،  تاریخــی  اشــیای 

باشــد؟ داشــته  حضــور  جامعــه  تزییــن  و  دکــور 
ــی آمــوزش آکادمیــک  ــت فعل ــی وضعی ــن نیســتم، ول بدبی
موســس  اســاتید  کنســرواتیو  نــگاه  حاصــل  را  ادبیــات 
رشــته می دانــم کــه »امــر معاصــر« را در جعبــه ای کــرده 
را  راه  مســیر  نیــز  و  کرده انــد  مهــر  »ابتــذال«  مهــر  بــا  و 
بــه  چشــمش  دانشــجو  مبــاد  کــه  کردنــد  طــرح  طــوری 
واکافتــن  خلجــان  خــار  و  بیفتــد  معاصریــن  و  معاصــر 

بخلــد. وجــوش  در  آن هــا 
دوره  بــه  بی شــباهت  ادبیــات  در  مــا  فعلــی  وضعیــت 
کالسیسیســم  و نئــو کالسیسیســم غربــی نیســت )البتــه 
ناتمامیــم(؛  کارهــا  همــه  در  کــه  ناقصــش،  صــورت  بــه 
بــرای  تــالش  و  مافیهــا  و  کالســیک  امــر  ارزش  پذیــرش 
ایــن  بــا  البتــه  آن.  بــا  معاصــر  امــر  تطبيــق  و  تنظیــم 
ــدارم کــه بیســت ســال دانشــجو را در  پارادوکــس کاری ن

ناگهــان و  می کنیــم  زندانــی  گذشــته 
تحصیــالت  در  تحصیــل  جــرم  بــه  و  بــرآورده  زنــدان  از 
بــر  و...  مقالــه  و  رســاله  نوشــتن  بــه  مجبــور  تکمیلــی 

می کنیــم. مــدرن  نظریــات  اســاس 
بدانیــم،  معرفت بخــش  عنصــری  را  ادبیــات  اگــر 
ــه شــناخت انســان  خواه ناخــواه بخشــی از ایــن معرفــت ب
در  او  »آگاه«  و  »جــای«  شــناخت  خویشــتن،  زمانــه  از 
ــه دنیــای  جهــان معاصــر، و درنتیجــه وظایــف او نســبت ب
ــی »ســت و  ــه امــر کالســیک »غای خویــش اســت؛ پــس، ن
ــع و  ــدان مول ــم کــه ب ــن مایی ــه »معاصــرت« کــم ارزش؛ ای ن

متخائفیــم. بگویــم؛  بهتــر  یــا  خائــف،  ایــن  از 
و  مجهــول  الكيفيــه  روشــن:  هــم  خــوف  ایــن  دلیــل 

بدعــه. عنــه  الســوال 
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مغالطه استعال،
یــا ترس از معاصرت؟

روایت پردازی هــای  خــالل  در  تاریخــی  شــخصیت های  گاه 
خــود  بــه  متناقضــی  حتــی  و  متنــوع  گوناگــون، چهره هــای 
ــد. یکــی از چنیــن شــخصیت هایی اســکندر اســت. می گیرن
ســیمای او در روایــات مختلــف، متفــاوت اســت. زندگــی مبهمِ 

اســکندر یکــی از دالیــل روایت ســازی در مــورد او اســت. 
ــر ایــن  ــر پایــه متــون تاریخــی، المپیــاس، مــادر اســکندر، ب »ب
ــه صــورت  ــه ب ــر اســت ک ــدش، پســر ژوپیت ــه فرزن ــود ک ــاور ب ب
مــاری در بســتر او آمــد و نتیجــه ایــن آمــدن تولــد او بــوده 
اســت. دلیــل المپیــاس بــرای چنیــن ادعایــی ایــن بــود کــه 
می رســاند،  اپیــر  ســلطنتی  خانــدان  بــه  را  خــود  نســب  او 
کــه مبــدأ ایــن خانــدان نیــز بــه اشــیل، پهلــوان نیمه خــدا، 

منســوب شــده اســت« )4(.
)هم ســان و معــادل ژوپیتــر در بیــن خدایــاِن یونــان، زئــوس 

بــود(.
»گفته انــد کــه اســکندر تــا پایــان عمــر » از ایــن اعتقــاد عجیــب 
خــود کــه او پســر زئــوس- آمــون اســت«، دســت برنداشــت« 
)4(. وجــود چنیــن شــایعاتی آن هــم در دورانــی کــه اســکندر 
هنــوز زندگــی می کــرد، زمینه ســازِ داستان ســرایی ملــل دیگــر 

بــرای ایــن شــخصیت شــد.
ایرانیــان نیــز در متــون خــود چهره هــای متفــاوت اســکندر 
را بــه تصویــر کشــیده اند. اگــر ادبیــات پهلــوی ساســانی را 
بررســی کنیــم، می بینیــم کــه او گجســتک )ملعــون( خوانــده 
شــده اســت و بــه جــای یونــان اهــل روم اســت و از او بــه 
نیکــی نــام بــرده نشــده اســت. در ایــن متــون بــه او اتهاماتــی 
وارد اســت؛ از جملــه از بیــن بــردن اوســتا و دزدیــدن و نابــود 
متــون،  ترجمــه  و  کــردن  پراکنــده  و  مقــدس  کتــب  کــردن 
تقســیم امپراتــوری، نابــودی شــهرها، کشــتن دارا )یــا تــدارک 
آن(، کشــتن بــزرگان و موبــدان ایرانــی و نابــودی آتشــکده ها. 

)ر. ک بــه 1( 

امــا پــس از مدتــی اســکندر ســیمای مثبتــی نیــز بــه خــود 
می گیــرد؛ بــرای مثــال در آثــار منظومــی چــون شــاهنامه )بــه 
اقبال نامــه  و  شــرف نامه  در  و  تاریخــی اش(  بخــش  از  غیــر 
و  طرسوســی  داراب نامــه  مثــل  منثــوری  آثــار  و  نظامــی 
اســکندرنامه منوچهرخــان حکیــم حتــی در شــاهنامه نســبی 

کیانــی بــرای اســکندر ســاخته شــده اســت. 
او فرزنــد دارا )شــاه ایرانــی( ســت، کــه همــراه مــادرش در روم 
نــزد نیــای خــود، فیلقــوس، بــزرگ می شــود و بــرادر ناتنــی 
دارا می شــود و هنــگام رویارویــی بــا ایرانیــان تصویــری مثبــت 

دارد.
شما را ز من بیم و آزار نیست

سپاه مرا با شما کار نیست
بباشید ایمن به ایوان خویش

به یزدان سپرده تن و جان خویش
شــواهد نشــان می دهــد ایــن بخــش از شــاهنامه فردوســی، نه 
از شــاهنامه ابومنصــوری، کــه از تحریــری کــه از عربــی ترجمــه 
شــده، گرفتــه شــده اســت. البتــه در بخــش تاریخــی این گونــه 
مثبــت بــه تصویــر کشــیده نشــده اســت؛ مثــال در پادشــاهی 

پرویــز از زبــان یکــی از یــاران بهــرام چوبیــن می گویــد:
سدیگر سکندر که آمد ز روم

به ایران و ویران شد این مرز وبوم
چو دارای شمشیر زن را بکشت

خور و خواب ایرانیان شد درشت
در هــر حــال »در اثــر فردوســی ســتایش بیش تــر از تقبیــح 
ــرای حفــظ پیوســتگی  اســت. می تــوان گفــت کــه فردوســی ب
ســقوط  میــان  فاصلــه  کــردن  پــر  و  باســتان  ایــران  تاریــخ 

نبردهــای  و  ماجراجویی هــا  دوم  بخــش  و  دارد  اختصــاص 
اســت. کشــیده  تصویــر  بـــه  را  داراب 

ــر اســت، ماجراهــای زندگــی دارا و  بخــش ســوم کــه مفصل ت
اســکندر و پوران دخــت را بیــان می کنــد. بیــش از نیمــی از 
داراب نامــه، پــس از داســتان پادشــاهی داراب و پســرش دارا، 
بــه داســتان زندگــی اســکندر اختصــاص دارد کــه می تــوان آن 

بخــش را بــه نـــوعی اســکندرنامه نامیــد. )5(
ــه آن اشــاره می کننــد، ایــن اســت کــه  ــه ای کــه عــده ای ب نکتـ
گویــی در داراب نامــه ســعی شــده از اقتــدار اســکندر کاســته 

شــود.
ــل توجــه در اســکندرنامه طرسوســی  »یکــی از نکته هــای قاب
اتفاقاتی ســـت کـــه در همـــان آغـــاز ماجرای اســکندر می افتد؛ 
ادامــه  در  کــه  ماجراهایــی  می شــود  باعــث  کــه  حادثــه ای 
داســتان پـــیش می آیــد، منطقــی جلــوه کنــد و شــخصیت 
ضعیــف اســکندر باورپذیــر شـــود. در حقیقـــت، ایـــن حادثــه 
ســبب می شــود، ســیر حــوادث بعــد از منظــر روابــط علـــت 
ــارت دیگــر، پیرنــگ داســتان قابــل قبــول  ــه عبـ و معلولــی و بـ
بـــه  هنــوز  و  رســیده  پادشــاهی  بــه  تــازه  اســکندر  باشــد 
ــا  ــاری ب ــل بدرفت ــه به دلی ــران لشکرکشــی نکــرده اســت، ک ایـ
اســتادش، ارســطو و بــه زنــدان انـــداختن او و نفریــن ارســطو، 
آن  دنبــال  بــه  و  اســت  شــده  نابینــا  کــه  می بینــد  خــواب 
و چــراغ   )5( از دســت می دهــد«  را  اقتــدار خــود  و  دانــش 
دلــش تاریــک می شــود و در طــول داســتان دچــار اشــتباهاتی 
اقدامــات  از   « اســت.  بعیــد  او  دانــش  از  کــه  می شــود 
نابخردانــه اســکندر می تــوان بــه ویــران کــردن دیوهــر کهدانــه 
ــاق،  ــدن صــد هــزار مــار اشــاره کــرد بعــد از ایــن اتفـ و آزاد شـ
ــه  ــود می شــود و ب ــان خـ ــان اطرافیـ ــه دامـ ــت بـ ــکندر دسـ اسـ
اشــتباه خــود اعتــراف مـی کنـــد و عاجزانــه از آنـــان مـــی خواهد 
کـــه چــاره ای بیندیشــند: »ایــن کار را تدبیــری بســازید کــه ایــن 

ــت«. )5( ــا رف ــر دســت م خطــا ب
بــا این کــه در طــول داســـتان، بارهـــا بـــه فرهمنـــدی و پیـــامبری 
و اقتـــدار اســـکندر تأکیـــد می شــود، امــا در رونـــد حـــوادث 
دیگـــر  تحقیـــر  و  بـی اعتنـــایی  مـــورد  نیـــز  بارهـــا  داســـتان، 

)5( می گیــرد.  قــرار  داســتانی  شــخصیت های 
شخصیت اسکندر در داراب نامه متناقض است.

شــاهنامه  اثــر  چهــار  در  اســکندر  چهــره  بررســی  از  پــس 
فردوســی، اســکندرنامه نظامــی، اســکندرنامه منوچهرخــان 
چهــره  می گیریــم  نتیجــه  طرسوســی  داراب نامــه  و  حکیــم 
اســکندر در طــول زمــان دســت خوش تغییــرات بســیار شــده 
ــا  ــار خضــر نقــش ایف ــی او کن ــات عرفان ــی در ادبی اســت. حت
می کنــد )کــه بحــث در این بــاره فرصــت دیگــری می طلبــد(.
داســتان هایی  چنیــن  ایرانیــان  چــرا  این کــه  بــه  راجــع  امــا 
از  برخــی  اســت.  شــده  داده  نظــرات مختلفــی  پروراندنــد، 

می کنیــم: مــرور  را  نظــرات 
ــرای  ــان ب ــد ایرانی ــه معتقدن ــت از نولدک ــه تبعی ــن ب 1. محققی
برهنــد،  اســکندر  دســت  بــه  شکســت  خــواری  از  این کــه 
داســتان خویشــاوندی اســکندر بــا داراب را اختــراع کردنــد تــا 

اســکندر را شــاهی ایرانــی قلمــداد کننــد. 
2. داســتان خویشــاوندی اســکندر با داراب ســاخته دســتگاه 
تبلیغاتــی اســکندر اســت؛ زیــرا داســتان مشــابهی در بــاب 
خویشــاوندی اســکندر بــا شــاهان مصــر باســتان کــه بــرای 
مصــر  بــر  اســکندر  حکومــت  بــه  بخشــیدن  مشــروعیت 

احتــراع شــده نیــز موجــود اســت.
3. ایــن قصــص ســاخته و پرداختــه اشــراف دو رگــه ایرانــی 

یونانــی و مصــری یونانی ســت .)3(
دلیــل ایــن اتفــاق هرکــدام از ایــن مــوارد )یــا مــوارد ذکــر نشــده( 
باشــد، اصــل مطلــب ایــن اســت کــه اســکندر بــه شــخصیتی 
دور افتــاده از اصــل تاریخــی خــود همــراه بــا روایــات گوناگــون 

تبدیــل شــده اســت.
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اســت  داده  ترجیــح  اشــکانیان  ظهــور  و  هخامنشــیان 
کــه روایــات ایرانــی مربــوط بــه اســکندر را بــه ســلک نظــم 

)2( بکشــد.« 
و حتــی اســکندر فردی ســت کــه انتقــام کشــته شــدن دارا را 

می گیــرد. 
را  اســکندر  از  دیگــری  چهــره  نظامــی  فردوســی،  از  پــس 
نشــان داد. »تصویــر مثبــت؛ امــا بســیار کم رنــِگ اســکندر 
بــا ذوالقرنیــن  او  در شــاهنامه و در آمیختــه شــدن چهــره 
در قــرآن از ســوی تاریخ نگارانــی ماننــد طبــری، مســعودی، 
بلعمــی و... زمینــه مناســبی در افــکار عمومــی مــردم ایــران 
فراهــم آورد تــا شــاعری ماننــد نظامــی بــرای گزینــش چهــره ای 
مطلــوب و پادشــاهی آرمانــی بــر آن شــود تــا داســتان اســکندر 
را بــه نظــم کشــد و ویژگی هــای کامــالً پســندیده و آرمانــی 
پادشــاه دلخــواه خــود را در وجــود فــردی بریــزد کــه افــزون بــر 

پادشــاهی، پیامبــر نیــز هســت. )4(«
نظامــی در نیمــه دوم قــرن 6 اســکندرنامه را بــه دو بخــش 
شــرف نامه  »در  کــرد.  تقســیم  اقبال نامــه  و  شــرف نامه 
نقــاط  دورتریــن  بــه  کــه  بــزرگ  اســکندر جهان ستانی ســت 
مــی رود. محتــوای کار او کمابیــش شــبیه اثــر فردوسی ســت. 

   )2(
در اقبال نامــه، اســکندر حکیمی ســت فرزانــه و در هیئــت یک 
پیامبــر دین پــرور در می آیــد و خلــط اســکندر و ذوالقرنیــن 
هــم پیــش آمــده اســت. اقبال نامــه بیش تــر شــامل خــرد و 

حکمــت اســت و اندیشــه های فلســفی و حکمــی. )2(
جنبه هــای افســانه ای و غیــر تاریخــی کار نظامــی بیــش از 
شــاهنامه اســت. فردوســی بیش تــر بــه منابــع تاریخــِی قبلــی 
و  افســانه ای  گزارش هــای  از  اســت  داشــته  و ســعی  تکیــه 
کارهــای خارق العــاده و دادن نســبت پیامبــری دور باشــد. )2(
و  نظامــی  تاریخــی  غیــر  اطالعــات  و  افســانه ها  دلیــل  بــه 
تقریبــا  مثنــوی اش  او،  تفصیل هــای  و  تصویرپردازی هــا 
پنج برابــر سرگذشــت اســکندر در شــاهنامه اســت. هم چنیــن 
مســائل فلســفی از زبــان حکمــای هنــد و یونــان در اثر او آمده 

اســت. نظامــی بــه توالــی رویدادهــای تاریخــی توجهــی نکــرده 
و ســقراط و افالطــون و هرمــس و ارســطو و... را بی توجــه بــه 

ــار اســکندر حاضــر کــرده اســت. )2( ــی در درب ــه زمان فاصل
فــراوان  احتمــال  بــه  کــه  منثــور،  اســکندرنامه های  »در 
راویــان  اســت،  بــوده  مــردم  میــان  در  شــفاهی  روایت هــای 
بــه دلیــل مخاطبــان عام تــر خــود و بــرای جلــب مخاطبــان 
بیش تــر و ترغیــب آن هــا بــه شــنیدن، بــدون در نظــر گرفتــن 

)4(. دانســته اند«  ایرانــی  را  اســکندر  تاریخــی،  واقعیــات 
در بیــن آثــار منظــوم نیــز فردوســی بــه ایرانــی بــودن پــدر 

)4( اســت.  کــرده  اشــاره  اســکندر 
از عهــد صفویــه اســکندرنامه مفصلــی بــه دســت آمــده اســت 
ــا منوچهرخــان  ــر کتاب شناســی ها، موالن ــل آن در اکث ــه ناق ک
حکیــم نامیــده شــده اســت. اولیــن بخــش ایــن کتــاب کــه بــه 
اســکندرنامه هفت جلــدی معــروف شــده اســت و نثــری روان 
و ســاده دارد، تــا آ   ن جــا کــه بــه تســخیر ایــران و کشــته شــدن 
دارای کیانــی مربــوط اســت، بــا روایــات شــاهنامه و نظامــی 
نزدیــک اســت، ولــی بعــد ســمت افسانه ســازی مــی رود. در 
مکان هــای خیالــی، حــرف از عیــاری و جادوگــری و خــوارق 
در  می آیــد.  میــان  بــه  غریــب  و  اعمــال عجیــب  و  عــادات 
ایــن کتــاب هــم اســکندر ســیمای یــک پهلــوان و در عیــن 
حــال یــک پیامبــر را بــه خــود می گیــرد و بــا ذوالقرنیــن یکــی 

)2( می شــود. 
اســت،  پرداختــه  اســکندر  بــه  کــه  دیگــری  منثــور  کتــاب 

طرسوسی ســت.  از  داراب نامــه 
می شــود:  تقســیم  بخــش  ســه  بــه  طرسوســی  داراب نامــه 
همــا  و  بهمــن  زندگــی  از  کوتــاه  روایتـــی  بـــه  اول  بخــش 

الناز نوری 
دانش آموخته کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

اســکندر، از واقعیت تا افســانه 
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بخش دوم
بــر  یک ســو  از  را  نخبــگان  گــردش  معمــوالً  »پاره تــو« 
گــروه  اعضــای  روان شناســانه  ویژگی هــای  تغییــر  اســاس 
مشــخصات  دگرگونــی  پایــه  بــر  دیگــر  ســوی  از  و  نخبــه 
روانــی قشــرهای پایین تــر جامعــه، یــا هم چنــان کــه خــود 
می گویــد به وســیله تغییراتــی کــه در ذخایــر ثابــت موجــود 
در درون ایــن دو قشــر )نخبــه و غیــر نخبــه( رخ می دهــد، 
تبییــن می نمایــد. در بحــث از گــردش کل گروه هــا، پاره تــو 
شــدن  انباشــته  به واســطه  انقالبــات  کــه  دارد  عقیــده 
افزایــش  و  جامعــه  باالتــر  قشــرهای  در  فاســد  عناصــر 
می دهنــد.  رخ  پایین تــر  قشــرهای  در  باکیفیــت  عناصــر 
پاره تــو در بخــش انتهایــی کتــاب »رســاله جامعه شناســی 
مســئله  بــه  جامع تــری  نحــو  بــه  هنگامی کــه  عمومــی«، 
از  تنهــا  می پــردازد  اجتماعــی  تعــادل  و  نخبــگان  گــردش 
می گویــد  او  می کنــد.  اســتفاده  بقایــا  نخســت  دســته  دو 
صــورت  دو  از  یکــی  می توانــد  حاکــم  نخبــگان  حکومــت 
ــد به وســیله  ــه خــود بگیــرد: ایــن حکومــت می توان ــر را ب زی
زور  به وســیله  یــا  ترکیــب(،  بقایــای  )تســلط  حیله گــری 
بدیــن  یابــد.  اســتمرار  تــداوم(  و  تجمــع  بقایــای  )تســلط 
ترتیــب بقایــای نــوع اول و دوم مقوالتــی بــه شــمار می آینــد 
کــه تمامــی تلقّیــات سیاســی را می تــوان در درون آن هــا 

کــرد. طبقه بنــدی 
بــاب  در  مقالــه ای  در  بلژیکــی،  مــورخ  پیره نــه«،  »هنــری 
ــه  ــن فرضی ــخ اجتماعــی ســرمایه داری« ای »دوران هــای تاری
تحــول  از  مجزایــی  دوره  هــر  کــه  می کشــد  پیــش  را 
از ســرمایه داران  متفاوتــی  تفــوق طبقــه  بــا  ســرمایه داری 
دگرگونــی  هــر  »بــا  مــی دارد  بیــان  او  می شــود.  مشــخص 
ــد.  ــروز می کن ــداوم ب در توســعه اقتصــادی، گسســتی در ت
خــود  بوده انــد،  فعــال  مرحلــه  آن  تــا  کــه  ســرمایه دارانی 
را ناتــوان از ســازگار شــدن بــا اوضــاع و احــوال ناشــی از 
محتــاج  ســاختن،  بــرآورده  کــه  می یابنــد  تــازه  نیازهــای 
وســایل جدیــد اســت. آنــان از مبــارزه کنــاره می گیرنــد و 
در  ابــداً  یــا  ســاالری،  اشــراف  یــک  بــه  تبدیــل شــدن  بــا 
مشارکت شــان  آن کــه  یــا  ندارنــد،  مشــارکتی  امــور  اداره 
ــی و از راه تامیــن ســرمایه صــورت  ــه شــکل انفعال ــاً ب صرف
می گیــرد. بــه جــای آنــان مــردان تــازه، جســور و متهــوری 
بادبــان  تغییــر،  بادهــای  مقابــل  در  کــه  می کننــد  ظهــور 

اســت.
در  و مذهبــی  فرهنگــی  عوامــل  تاثیــر  بــر  گرچــه  موســکا 
تاکیــد دارد،  ایجــاد »نیروهــای اجتماعــی« جدیــد بســیار 
ولــی بــرای تاییــد ادعــای خــود مبنــی بــر این کــه گاه ایــن 
ســاختار  ســاختن  دگرگــون  در  قاطعــی  اهمیــت  عوامــل 
اجتماعــی دارنــد، بــه ارائــه یــا بررســی دقیــق نمونه هــای 
در  شــومپیتر  آن ســو،  در  امــا  نمی پــردازد.  تاریخــی 
بحــث  بــه  دموکراســی«  و  سوسیالیســم  »کاپیتالیســم، 
کــه  می پــردازد  فرهنگــی  تغییــرات  از  دســته  آن  دربــاره 
بــه افــول ســرمایه داری کمــک می کننــد، ولــی او نیــز ایــن 
تغییــرات را در مقایســه بــا دگرگونی هــای نظــم اقتصــادی، 

می کنــد. قلمــداد  دو  درجــه  عواملــی  به عنــوان  عمدتــاً 
طبقــه  پیدایــش  منشــاء  خصــوص  در  باتامــور  امــا 
قابــل  نظــرات  نیــز  طبقــه  ایــن  تاثیــرات  و  روشــن فکر 
تاملــی را بیــان مــی دارد. او بــاور دارد کــه منشــاء پیدایــش 
اروپایــی  دانشــگاه های  عمومــاً  را  جدیــد  روشــن فکران 
قــرون وســطی می داننــد. یکــی از نخســتین نویســندگانی 
کــرد  ارائــه  روشــن فکران  نفــوذ  از  تفســیری  چنیــن  کــه 
ــود، کــه در  ــی لهســتانی ب »واکالو ماچاژســکی« یــک انقالب
تعــدادی از کتاب هــای خــود، به ویــژه در کتــاب »کارگــر و 
کــه جنبــش  را مطــرح ســاخت  ایــن نظریــه  روشــن فکر«، 
روشــن فکران  ایدئولــوژی  بیان گــر  عمــالً  سوسیالیســتی 
ناراضی ســت و موفقیــت آن نــه بــه یــک جامعــه بی طبقــه، 
روشــن فکران  از  جدیــدی  حاکــم  طبقــه  ایجــاد  بــه  بلکــه 
را  آن  وی  خــود  کــه  جامعــه ای  در  کــه  می شــود،  منجــر 
متوســط  طبقــه  بــا  می نامیــد،  دولتــی«  »ســرمایه داری 
ــات قــرن  ــد. الســول می گفــت اغلــب انقالب متحــد می گردن
بیســتم را روشــن فکران رهبــری کرده انــد، کــه توانســته اند 
تحــت لــوای سوسیالیســم خــود را بــه قــدرت برســانند. امــا 
را گروهــی کم و بیــش مســتقل  روشــن فکران  نیــز  موســکا 
پرولتاریــا  و  بــورژوازی  میــان  کــه  مــی آورد  شــمار  بــه 
ایســتاده اند و می تواننــد هســته یــک گــروه نخبــه جدیــد 

دهنــد.  تشــکیل  را  شایســته تر  و 
باتامــور معتقــد اســت درگیــر شــدن فزاینــده روشــن فکران 
در وظایــف محــدود تخصصــی باعــث می شــود کــه آنــان 
یــک  بــه  تبدیــل شــدن  بــرای  کیفیــت الزم  واجــد  کم تــر 
هرگونــه  فاقــد  آنــان  چراکــه  باشــند؛  حاکــم  نخبــه  گــروه 

می افرازنــد«.
باتامــور بیــان مــی دارد توجــه پاره تــو عمدتــاً معطــوف بــه 
گــردش افــراد میــان گــروه نخبــه و گــروه غیــر نخبــه اســت 
می شــود  ناشــی  آن جــا  از  مســتقیماً  دل مشــغولی  ایــن  و 
به عنــوان موضــوع اصلــی  را  »تعــادل اجتماعــی«  کــه وی 
ماننــد  پاره تــو  اســت.  کــرده  انتخــاب  خویــش  تحقیــق 
عواملــی  دســته  آن  بررســی  بــه  جدیــد  کارکردگرایــان 
می پــردازد کــه یــک جامعــه خــاص یــا شــکل خاصــی از 
جامعــه را ســرپا نگــه می دارنــد و بــاز ماننــد آن هــا هرگونــه 
تحقیقــی در مــورد تفــاوت عمــده میــان انــواع جوامــع یــا 
در مــورد علــل تغییــر یــک نــوع جامعــه بــه نوعــی دیگــر را 

کنــار می گــذارد. پژوهــش خویــش  از حــوزه  تلویحــاً 
پاره تــو عقیــده دارد کــه گــردش افــراد میــان گــروه نخبــه 
باتامــور  اســت.  منظــم  و  ثابــت  پدیــده ای  نخبــه  غیــر  و 
کــه  می پــردازد،  پرســش  ایــن  ایــراد  بــه  قســمت  ایــن  در 
جوامــع  میــان  در  آیــا  اســت؟  چنیــن  آیــا  به راســتی  امــا 
گــردش  نســبت  لحــاظ  از  اساســی  اختــالف  هیچ گونــه 
و  موســکا  کــه  می دهــد  پاســخ  ســپس  نــدارد؟  وجــود 
جوامــع  در  گــردش  نســبت  کــه  دارنــد  اعتقــاد  ســایرین 
»دولت هــای  موســکا  قــول  بــه  و  باالســت  بســیار  جدیــد 
بــرای  تقریبــاً  هســتند،  نمایندگــی  بــر  مبتنــی  کــه  جدیــد 
تمامــی نیروهــای سیاســی و تمامــی ارزش هــای اجتماعــی، 
ســاخته اند«. ممکــن  را  جامعــه  مدیریــت  در  مشــارکت 
ــا تالشــی کــه مارکــس  ــاور دارد کــه در مقایســه ب باتامــور ب
ریشــه های  علت یابــی  در  نخبه گــرا  متفکــراِن  از  پیــش 
بــود،  داده  صــورت  آن هــا  تحــول  و  اجتماعــی  طبقــات 
»نیروهــای  نرفته انــد.  جلوتــر  چنــدان  نخبه گرایــان 
طبقاتــی«  »منافــع  شــبیه  بســیار  موســکا  اجتماعــی« 
بــه ظهــور گروه هــای جدیــد  پیره نــه، کالً  اســت؛  مارکــس 
قالــب  در  عمدتــاً  شــومپیتر  و  دارد؛  نظــر  ســرمایه داران 
اصطالحــات اقتصــادی، بــه تبییــن افــول یــک اشــرافیت 
ــا مارکسیســم در  مســلح می پــردازد. نقطــه افتــراق آن هــا ب
آنــان  کــه  دو جــا اســت: نخســت در بحــث مشــروح تری 
)ماننــد  می کننــد  ارائــه  فرعــی  گروه هــای  رشــد  مــورد  در 
از  آن هــا  خــودداری  در  دوم  و  شــغلی(  گروه هــای جدیــد 
کــه  بالقــوه ای  بی طبقــه  جامعــه  پیرامــون  بحــث  هرگونــه 
داده  تشــخیص  جدیــد  ســرمایه داری  درون  در  مارکــس 

ســازمان گروهــی، یــا ایدئولــوژی مشــخص هســتند.
)یعنــی  ســرمایه داری  کــه  می کــرد  اســتدالل  نیــز  وبلــن 
ابــزار  مالــکان  توســط  عمدتــاً  کــه  تولیــدی  نظــام  همــان 
تولیــد اداره می شــود( بــه لحــاظ اســتفاده ناکارآمــدی کــه 
دوام  نمی توانــد  مــی آورد،  عمــل  بــه  صنعتــی  منابــع  از 
ســقوط  کــه  مارکسیســتی  دیــدگاه  ایــن  بــا  او  امــا  یابــد. 
ســرمایه داری بــه دســت طبقــه کارگــر عملــی خواهــد شــد 
خواهــد  وجــود  بــه  بی طبقــه  جامعــه  یــک  آن  پــی  در  و 
صنعــت  بــا  اصلــی  مخالفــت  وی  نبــود.  موافــق  آمــد، 
تکنولــوژی  متخصصــان  جانــب  از  را  ســرمایه دارانه 
نــو  صنایــع  کارکــرد  کــه  می دانســت  مهندســان(  )یعنــی 
بــه کار آن هــا وابســته و ابتــکار عمــل )بــه ادعــای وبلــن( 

آن هاســت. دســت  در 
از  گــذار  مــا در حــال  اســت  نیــز معتقــد  بورنهــام  جیمــز 
از جامعــه  دیگــر هســتیم:  نوعــی  بــه  نــوع جامعــه  یــک 
آن  وجــه مشــخصه  کــه  )یعنــی جامعــه ای  ســرمایه داری 
یــک شــیوه خــاص تولیــد، اســتیالی صاحبــان صنایــع و 
ایدئولوژی هــای  یــا  اعتقــادی  نظام هــای  و  بانــک داران 
را  آن  خــود  کــه  جامعــه  از  نوعــی  بــه  اســت(  خــاص 
»جامعــه مدیریتــی« می نامــد. بورنهــام دو گــروه اصلــی را 
در میــان مدیــران مشــخص می ســازد: الــف( دانشــمندان 
و  مدیــران  ب(  تکنولوژیــک.  امــور  متخصصــان  و 
ایــن  بورنهــام  اســتدالل  تولیــد.  رونــد  هماهنگ ســازان 
در دســت  پیش تــر  کــه  را،  اقتصــادی  قــدرت  کــه  اســت 
بــه  مدیــران  اینــک  بــود،  صنایــع  ســرمایه دار  مالــکان 
شــکل دهی  توانایــی  واســطه،  بــدان  و  گرفته انــد  دســت 

کرده انــد. پیــدا  را  اجتماعــی  نظــام  کل  بــه 
قریب الوقــوع  از  نشــانی  هیــچ  دارد  بــاور  باتامــور  امــا 
بــودن »انقــالب مدیــران«، یــا تصویــری را کــه بورنهــام از 
بــه  می کنــد،  ترســیم  جدیــد  مدیریت گــرای  ایدئولــوژی 
ــران صدرنشــین،  ــژه مدی ــران، به وی چشــم نمی خــورد. مدی
تشــکیل  صنعتــی  جوامــع  در  را  مهــم  کاری  گــروه  یــک 
از  هســتند؛  صدرنشــین  نخبــه  یــک  آنــان  می دهنــد. 
تصمیمــات  برخوردارنــد،  باالیــی  حیثیــت  از  کــه  آن رو 
ــگاه  ــر از جای ــد و هرچــه بیش ت مهــم اقتصــادی را می گیرن
می یابنــد.  آگاهــی  کاری  گــروه  یــک  به عنــوان  خویــش 
نیســتند  ثروتمنــدان  بــاالی  طبقــه  از  مســتقل  آنــان  امــا 
و بــه یــک »طبقــه حاکــم« جدیــد و جداگانــه نیــز تبدیــل 
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