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در باب سوپاِپ اطمینانِ جامعه، برای پیش گیری از تراکم و 
به بهانه  انتشار اسامیِ »روان شناس نماها«؛انفجار نارضایتی ها؛

زیسِت روانی در دنیای بی اعتمادیچگونه از تراکم و سطح اعتراضات بکاهیم؟

Spoon-feeding the audience

حــوزه ی  در  مفاهیــم  مهم تریــن  از  یکــی  اجتماعــی  اعتمــاد 
ّــی  عل شــبکه ی  در  کــه  می شــود  محســوب  اجتماعــی  علــوم 
متغیــر  یــک  عنــوان  بــه  اجتماعــی  پدیده هــای  بیــن  روابــط 
پدیده هــای  ســایر  وضعیــت  در  خطیــری  نقــش  کلیــدی، 
مجموعــه ای  عنــوان  بــه  را  جامعــه  مــا  اگــر  دارد.  اجتماعــی 
از کنش گــران و روابــط بیــن آن هــا در نظــر بگیریــم، اعتمــاد 
نقــش  و  اجتماعی ســت  روابــط  تســهیل کننده ی  اجتماعــی 
مهمــی در شــکل گیری، تثبیــت و تــداوم هــر جامعــه ای دارد. 
بیــن  اجتماعــی  روابــط  اجتماعــی،  اعتمــاد  بــدون  اساســاً 
اعضــای جامعــه ممکــن نیســت. بنابرایــن اعتمــاد اجتماعــی 
در نظــم و انســجام اجتماعــی در جامعــه نیــز نقــش کلیــدی ای 

می کنــد. بــازی  را 
ســرمایه ی  مهــم  ابعــاد  از  یکــی  به عنــوان  اجتماعــی  اعتمــاد 
زمینه ســاز  کــه  می شــود  محســوب  جامعــه  هــر  اجتماعــِی 
اجتماعــی،  قراردادهــای  و  تعهــدات  اجتماعــی،  مشــارکت 
ــوان  ــاری، هم فکــری و هــم کاری در جامعــه اســت و به عن هم ی
ممکــن  را  اجتماعــی  پیوندهــای  اجتماعــی،  روابــط  چســب 
تغییــرات  به واســطه ی  کــه  معاصــر  دوره ی  در  می ســازد. 
روابــط  ماهیــت  زندگــی،  مختلــف  وجــوه  در  اجتماعــی 
اجتماعــی و کمیــت و کیفیــت آن تغییــر یافتــه اســت، اعتمــاد 
اجتماعــی  زیســت  در  بااهمیت تــری  عنصــرِ  بــه  اجتماعــی 

اســت. شــده  تبدیــل  انســان ها 
اعتمــاد اجتماعــی انــواع مختلفــی دارد کــه مهم تریــن آن هــا 
)اعتمــادی  شــخصی  بیــِن  یــا  عمومــی  اعتمــاد  از:  عبارتنــد 
اعتمــاد  دارنــد(،  یک دیگــر  بــه  نســبت  جامعــه  اعضــای  کــه 
ــه نهادهــای مختلــف  نهــادی )اعتمــادی کــه اعضــای جامعــه ب
حاکمیتــی و عمومــی در جامعــه دارنــد( و اعتمــاد تعمیم یافتــه 
)اعتمــادی کــه اعضــای جامعــه بــه صاحبــان مشــاغل و حــرف 
مختلــف دارنــد(. کــم و کیــف وضعیــت هرکــدام از ایــن ابعــاد 
دارد.  اساســی  نقــش  جامعــه  هــر  جــاری  فرایندهــای  در 
در  کــه  می دهــد  نشــان  کشــور  در  صورت گرفتــه  مطالعــاِت 
جامعــه  اعضــای  شــخصی،  بیــن  و  عمومــی  اعتمــاد  مــورد 
هرچــه  و  دارنــد  خانــواده  اعضــای  بــه  را  اعتمــاد  بیش تریــن 
شــعاع روابــط بــه ســایر اعضــای جامعــه گســترده تر می شــود، 
ســطح اعتمــاد بــه شــکل قابــل مالحظــه ای کاهــش می یابــد؛ 
اجتماعــی  ســرمایه  ســنجش  مطالعــه ی  در  کــه  گونــه ای  بــه 
کشــور )۱۳۹۴( کم تــر از ۱۰ درصــد پاســخ گویان معتقــد بودنــد 
اعتمــاد  قابــل  زیــاد،  خیلــی  یــا  زیــاد  میــزان  بــه  مــردم  کــه 
هســتند؛ در صورتــی کــه اعتمــاد زیــاد بــه اعضــای خانــواده 
بیش تــر از ۸۰ درصــد بــوده اســت. بعــد از خانــواده، اعتمــاد 
بــه همســایه ها و آشــنایان بــه 13 درصــد و بــه غریبه هــا بــه 
ــران  ــن شــعاع اعتمــاد در ای ــد. بنابرای 2 درصــد کاهــش می یاب
به نوعــی  و  می شــود  فــرد  روابــط  اول  حلقــه ی  بــه  محــدود 

عام گــرا. نــه  و  خاص گراســت  اعتمــاد 
اعتمــاد  ســطح  بیش تریــن  ســازمانی  یــا  نهــادی  اعتمــاد  در 
کلــی  صــورت  بــه  و  دانشگاه هاســت  و  مــدارس  بــه  مربــوط 
ســازمان ها  بــه  زیــادی  اعتمــاد  افــراد،  از  درصــد   ۱۵ حــدود 
اعتمــاد  31.5 درصــد  دارنــد،  و عمومــی  دولتــی  نهادهــای  و 
اعتمــاد  در  دارنــد.  متوســط  اعتمــاد  درصــد   ۵۲.۵ و  پاییــن 
معلمیــن،  بــه  را  اعتمــاد  بیش تریــن  مــردم  نیــز  تعمیم یافتــه 
و  اقتصــادی  مشــاغل  دارنــد.  پزشــکان  و  دانشــگاه  اســاتید 
مــردم  بیــن  در  اعتمــاد  میــزان  کم تریــن  دارای  سیاســی 

. هســتند
ســرمایه ی  فرســایش  معیــد  ایــران  در  مختلــف  مطالعــات 
اجتماعــی به ویــژه در بعــد اعتمــاد در جامعــه اســت، کــه عامــل 
و  گســترده  اجتماعــی  تغییــرات  در  می تــوان  را  آن  عمــده ی 
آنومــی ناشــی از ایــن تغییــرات دانســت. بــا رشــد شهرنشــینی، 
ســنتی  روابــط  بــر  مبتنــی  کــه  ســنتی  اجتماعــی  ســرمایه ی 
بــر  مــدرن  اجتماعــی  ولــی ســرمایه ی  بــوده تضعیــف شــده، 
اســاس پیوندهــای انجمنــی نتوانســته در جامعــه ایجــاد شــود. 
ایــن امــر باعــث شــده کــه جامعــه ی ایــران بــا نوعــی از بحــران 
کــه  باشــد  روبــه رو  خــود  مختلــف  بخش هــای  بیــن  اعتمــاد 
پیامدهــای بســیاری در حوزه هــای مختلــف در ســطح فــردی 
ــژه مشــکالت  ــرده اســت. به وی و چــه در ســطح کالن ایجــاد ک
کاهــش  باعــث  مدیریتــی  ناکارآمدی هــای  و  اقتصــادی 
شــده  سیاســی  و  حاکمیتــی  نهادهــای  بــه  نهــادی  اعتمــاد 
نمایــد.  ایجــاد  آینــده  در  بســیاری  پیامدهــای  می توانــد  کــه 
مشــارکت  کاهــش  اجتماعــی،  نارضایتی هــای  گســترش 
سیاســی، افزایــش تمایــل بــه مهاجــرت نخبــگان و... می توانــد 
در جامعــه  نهــادی  اعتمــاد  کاهــش  پیامدهــای  مهم تریــن  از 
بی اعتمــادی  گســترش  فــردی،  ســطح  در  هم چنیــن  باشــد. 
اجتماعــی می توانــد عیــار اجتماعی بــودن جامعــه را کاهــش و 
بــا گســترش روابــط ســرد و ابــزاری و ایجــاد اختــالل رابطــه ای، 
زمینه ســاز گســترش انــواع آســیب های اجتماعــی در جامعــه 
شــود. بنابرایــن توجــه بــه وضعیــت اعتمــاد اجتماعــی و تــالش 
انتظــار  کــه  اموری ســت  مهم تریــن  از  آن  تقویــت  جهــت  در 
مــی رود سیســتم اجتماعــی در ســطوح مختلــف بــه آن توجــه 

نمایــد. برنامه ریــزی  بــرای آن  و  داشــته 

صفحه 4
در ستایش امید و دفاع از کشور



ســخنگوی وزارت امــور خارجــه آمریــکا در عیــن حــال همراهــی ایــن کشــور بــا ســه کشــور اروپایــی فرانســه، آلمــان و انگلیــس بــرای صــدور قطع نامــه 
ضــد ایرانــی در نشســت شــورای حــکام آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی را کــه قــرار اســت دوشــنبه برگــزار شــود، تاییــد کــرد.

پرایــس علی رغــم ادعاهــای واشــنگتن دربــاره در پیــش گرفتــن دیپلماســی در قبــال ایــران، گفــت: می توانیــم تاییــد کنیــم کــه هفتــه آینــده بــا فرانســه، 
انگلیــس و آلمــان قطع نامــه ای را کــه خواهــان همــکاری کامــل ایــران بــا آژانــس بین المللــی انــرژی اتمی ســت، ارائــه خواهیــم کــرد.

ایــن در حالی ســت کــه خبرگــزاری رویتــرز پیــش از ایــن مدعــی شــده بــود: آمریــکا و تروئیــکای اروپایــی پیش نویــس قطع نامــه ضــد ایرانــی را جهــت 
ارائــه در نشســت آتــی شــورای حــکام آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی آمــاده کرده انــد.

متن کامل خبر را می توانید از طریق کیوآر کد درج شده مطالعه کنید. 

تایید همراهی آمریکا با صدور قطع نامه علیه ایران در نشست شورای حکام
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خبرنـــــامه

بیاییــد ایــن قلم فرســایی را بــه مدد یک تمثیل آغاز کنیم. 
ُــره ای را تصــور کنیــد، شیشــه ای و بســیار شــکننده؛ بــه  ک
آن، کــره ی حیــات می گوییــم. محتــوای ایــن کــره، تمــام آن 
چیزی ســت کــه مــا را زنــده نگه داشته اســت. یقینــا حمــل 
ایــن کــره همــان فعلی ســت کــه قلــب را بی وقفــه بــه تپــش 
وادار می کنــد. امــا مــا مجبوریــم؛ بــه حمــل ایــن کــره روی 
یــک ارابــه ی طوالنــی و چوبیــن. مــا بایــد زندگی مــان را بــه 
دیگــر  مســیری  بــه مقصــدِ  از مســیری  تــا  بکشــیم  دوش 

حرکــت کنیــم.
روی  را  ارابــه  ایــن  چوب هــای  روبــه رو  از  بایــد  یک نفــر 
شــانه هایش بگــذارد و مــا بــه ترتیــب در دو ردیــف پشــت او 
در تیرگــِی شــب حرکــت کنیــم. درواقــع مــا به آن نفــرِ جلودار، 
بلنــد فرمــان  بــا صدایــی  پیشــتاز می گوییــم. حــاال پیشــوا 
می دهــد کــه: »برخیزیــد« و بعــد دوبــاره می گویــد »به پیــش«؛ 
امــا هــوا آن قــدر تاریــک اســت کــه حتــی نفــرِ پیــش روی مــان 
را در  مــا  ایــن ظلمــت، چــه چیــزی  را هــم نمی بینیــم. در 
ارابــه ی  ایــن  و پیش رانــدِن  فرمان بــردن، شــانه خالی نکردن 

حســاس و مهــم مــدد می رســاند؟
او  بــه  مــا  اگــر  پیشــوا؟  بــه  مــا  اعتمــادِ  به جــز  چیــزی 
هــراِس  مســیر  طــوِل  در  کم کــم  باشــیم،  نداشــته  اعتمــاد 
روی  حیــات  کــره ی  ایــن  بــارِ  از  پیشــوا  شــانه خالی کردِن 
می گوییــم،  بعــد  کمــی  یــا  نشســت،  خواهــد  دل های مــان 
نکنــد او اصــال بلــد راه نباشــد و شــروع می کنیــم بــه نجــوا 
رفتــن  خــِط  هرآن چــه  درمــورد  منفــی  حرف هــای  کــردِن 
و هدایــت مــا را در ایــن مســیر مشــخص می کنــد، یــا بــه 
عبارتــی بــه سیاســت های سیاست اندیشــاِن پیــش ران شــک 
تکــرار  بلندتــر  را  نجواهای مــان  یکی یکــی  بعــد  می کنیــم، 
می کنیــم تــا آن کــه تــهِ دل های مــان از پیشــتازها خالــی شــده 
و ارابــه را فرامــوش کنیــم، شــانه خالی کنیــم و در ســکوت 
پایه هــای  یکی یکــی  رو،  پیــِش  نامشــخص  راه  تاریکــی  و 

کنیــم. خالــی  را  کــره ی حیــات  ایــن  نگه دارنــده ی 
یقینــا در پیــش و پــس از ایــن متــن، اســاتید و فرهیختــگاِن 
بســیاری بــه اهمیــت و معنــای اعتمــاد عمومــی پرداخته انــد، 
امــا در ایــن گفتمــان بــا مــدد گرفتــن از نقــِل اســاتید در بــاب 
اعتمــاد عمومــی، بــه ایــن پرداختیــم کــه اگــر اعتمــاد عمومــی 
نباشــد، ارابــه ای کــه بــه جامعــه و مســیری کــه بــه سیاســت 
ــات-  ــن جمهــور -کره حی و پیشــوایی کــه سیاســت اندیش ای
را بــر عهــده دارد، جملگــی بــه هــرج و مــرج و بی اعتبــاری 

نزدیــک خواهنــد شــد و نظــم کنونــی برهــم زده می شــود.
جامعــه ای کــه امــروزه در آن زیســِت اجتماعــی داریــم، تقریبــا 
از قــرن ۱۹ میــالدی، درگیــر پوســت اندازی طیــف وســیعی از 
فرزنــدان خــود شــد، تــا پیراهــِن اســتبداد را بــه انقالب هــای 

آزادی خواهانــه درآورده و ســپس دموکراســی بپوشــند.
چنیــن  تعریــِف  در  علیه الرحمــه  ســعدی  رئیــس  کهنــه 
ــر  ــت، از آن محتاج ت ــر رعی ــد: »پادشــاه ب ــه ای می فرمای جامع
اســت کــه رعیــت بــه پادشــاه«؛ کــه البتــه بایــد واژه ی ریاســت 
و  پارلمان هــا  نماینــدگان  دموکراســی،  رهبــراِن  و  جمهــور 
فهــم  تــا  کــرد  پادشــاه  واژه ی  جایگزیــن  را  شــورا  مجالــس 
بیش تــری از جامعــه کنونی مــان داشــته باشــیم؛ جامعــه ای 
کــه تمــامِ الزامــات خــود، اعــم از امنیــت و آرامــش را در یــک 
کــره ی شیشــه ای مســتقر کــرده تــا کســی آن را پیــش برانــد، 
امــا بایــد بدانیــم قبــل از آن که کســی راه برِ یک جامعه باشــد، 
ــا بــه عبارتــی تمــام مصالــح اجتماعــی،  ایــن کــره ی حیــات، ی
بــر دوِش ملــت ســوار اســت. فرجــام آن کــه اگــر ملتــی نباشــد، 
پایــه ای عمــود بــر خیمــه نیســت و اگــر اعتمــادی نباشــد، پایــه 

اســتوار نمی مانــد. 

از ناِن شــب واجب تر
درواقــع اگــر گــوِش شــنوایی داشــته باشــیم، تاریــخ همیشــه 
زمانــی  بــازه ی  دربــاره ی  او  از  اگــر  مثــال  می گویــد؛  ســخن 
کنفرانــس  تــا  جهانــی،  جنــگ  اولیــن  یعنــی   ،۱۹۱۴ ســال 
کــه  گفــت  خواهــد  مــا  بــه  یقینــا  بپرســیم؛  پاریــس  صلــح 
چقــدر نقــش آلمــان در این کــه جهــان بفهمــد دقیقــا بــه چــه 
چیــزی نیــاز دارد، موثــر بــوده اســت. درواقــع جهــان هزینــه ی 
ســنگینی پرداخــت تــا در ســال ۱۹۲۰، یعنــی پــس از ۶ ســال 
انتشــار صــدای شــلیک گلولــه در جهــان، اطمینــان یابــد کــه 
صلــح چقــدر مطلــوب اســت. یعنــی در ژانویــه ی آن ســال 
ــل«  ــی پاریــس، »جامعــه مل ــی کــه قدرت هــا در گردهمای وقت
را در جهــت نخســتین اتحــاد جهانــی بــرای برقــراری صلــح 
و آرامــش تشــکیل دادنــد، داشــتند فریــاد می زدنــد کــه در 

آرامــش زیســتن از نــاِن شــب واجب تــر اســت.
توســعه ی  و  پیشــرفت  کشــورها  آزگار،  ســال   ۶ چرا کــه 

از  امریــکا،  ســابق  رئیس جمهــور  ترامــپ،  دونالــد  خــروج  بــا 
برجــام در ســال ۹۷، برجــام بــه حالتــی درآمــد کــه دیگــر چیــزی 
جــز یــک جســم بی جــان از آن باقــی نمانــد. امریــکا بــه عنــوان 
شــرکت های  اکثــر  تقریبــا  کــه  دنیــا،  اقتصــاد  قدرتمندتریــن 
بــزرگ بین المللــی بــا اقتصــاد آن در ارتبــاط هســتند، ایــران 
را بــه صــورت یک جانبــه تحریــم کــرد و هــر شــرکت یــا دولتــی 
قــرار  امریــکا  تهدیــد  مــورد  می کــرد،  معاملــه  ایــران  بــا  کــه 
می گرفــت. اروپــا بــا سیاســتی منطقی تــر تــالش زیــادی کــرد 
بــرای  راه هایــی  و  بایســتد  ایــن یک جانبه گرایــی  برابــر  تــا در 
امــا  کنــد،  ایجــاد  اروپایــی  شــرکت های  بــا  ایــران  معاملــه ی 
اروپایــی کــه از جنــگ جهانــی دوم تحــت تاثیــر سیاســت های 
امریــکا قــرار دارد، موفــق بــه ایجــاد راهکارهــای عملــی نشــد و 
ــا )اینســتکس( نیــز  ــران و اروپ ــی ای ــال مال طرح هایــی مثــل کان

ــرد. ــی نب ــه جای راه ب
ــه زنــده شــدن  ــا روی کار آمــدن بایــدن در امریــکا، امیدهــا ب ب
مختلــف  مراحــل  طــی  گرفــت.  رنــگ  دوبــاره  برجــام  توافــق 
مذاکــرات بار هــا خبــر نزدیکــی توافــق در رســانه ها درز کــرد و 
ــزی  ــِق آن هــم معیــن شــد، امــا در عمــل چی ــِخ دقی ــی تاری حت
از همیشــه  امــروز، در نقطــه ای دورتــر  امضــا نشــد. حــاال و 
بــه احیــای برجــام ایســتاده ایم، نقطــه ای کــه ایــران و امریــکا 
حاضــر بــه عقب نشــینی از خــط قرمزهای شــان نیســتند. بــا 
این کــه مســئوالِن دو کشــور اعــالم می کننــد کــه رونــد مذاکــرات 
باقی مانــده  قرمزهــای  خــط  امــا  اســت،  رســیده  پایــان  بــه 
آن قــدر پررنــگ هســتند کــه انــگار دیگــر ادامــه ی مذاکــره روی 
ــه ی گذشــته  آن هــا بی نتیجــه اســت. حتــی وقتــی طــی دوهفت
»انریکــه مــورا«، معــاون مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه 
اروپــا و هماهنگ کننــده ی مذاکــرات ویــن، بــرای چانه زنــی بــا 
ــاز کــردن راهــی بــرای ادامــه مذاکــرات بــه  مقامــات ایرانــی و ب
تهــران آمــد، چیــزی کــه دوبــاره رونــد مذاکــرات را آغــاز کنــد بــه 
دســتش نرســید. یکــی از خــط قرمزهایــی کــه مــورد اختــالف 
از  پاســداران  ســپاه  نــام  حــذف  موضــوع  اســت،  طــرف  دو 
فهرســت گروه هــای تروریســتی ایــاالت متحــده امریــکا اســت. 
بــا ادامــه ی ایــن رونــد و عــدم دســت یابی بــه توافــق، ایــران 
ســطح غنی ســازی خــود و »توانایــی ســاخت ســالح هســته ای« 
را تــا باالتریــن حــد امــکان افزایــش می دهــد تــا بــه غــرب فشــار 
ــه حــد  ــاورد. اگرچــه رســیدن ب ــرای امتیازگیــری بی ــری ب بیش ت
ــای ســاخت ســالح هســته ای نیســت،  ــه معن توانایــی، لزومــا ب
اســتفاده  راه  ایــن  از  مقابــل  طــرف  تهدیــد  بــرای  گاهــی  امــا 
عالوه بــر  را  ایــران  مســئله،  ایــن  این حــال،  بــا  می شــود. 
منطقــه ای  و  امنیتــی  مســائل  بــا  اقتصــادی  چالش هــای 
شــرایط  ایــن  در  ســاخت.  خواهــد  مواجــه  هــم  مختلفــی 
اســرائیل بیش تریــن خطــر را از ســوی تهــران احســاس خواهــد 
کــرد و ســطح درگیــری میــان دو کشــور افزایــش خواهــد یافــت 
و از خــط قرمزهــای نانوشــته ی یک دیگــر نیــز عبــور خواهنــد 
زیــادی  پیش بینی نشــده ی  اتفاقــات  شــرایط  ایــن  کــه  کــرد، 
در  و خــراب کاری  تــرور  بزنــد. دو عملیــات  رقــم  را می توانــد 
ــوان  ــران طــی هفته هــای اخیــر را می ت تأسیســات هســته ای ای

در ایــن پــازل نــگاه کــرد.
از  جهانــی  قدرت هــای  هــراس  باعــث  کــه  دیگــری  نکتــه ی 
متقابــل  اقــدام  و  میــل  می شــود،  ایــران  هســته ای  برنامــه ی 
امــارات  و  عربســتان  جملــه  از  منطقــه  کشــورهای  ســایر 
بــود؛  خواهــد  هســته ای  ســالح  بــه  دســت یابی  بــرای  و... 
به ویــژه عربســتان کــه خــودش را قــدرت منطقــه ای و بــزرِگ 
برابــر  در  اســت  بعیــد  می دانــد،  عــرب  شاه نشــین های 
به هم خــوردن  و  ایــران«  هســته ای  ســالح  ســاخت  »توانایــی 
ایــن  ندهــد.  انجــام  اقدامــی  منطقــه ای،  قــدرت  موازنــه ی 
وضعیــت از نظــر امنیتــی شــکل خطرناکــی را در خاورمیانــه 
ایجــاد می کنــد. اگرچــه از نظــر دینــی و فقهــی، نظــام جمهــوری 
اســالمی کاربــرد ســالح های هســته ای را حــرام می دانــد، امــا 
ــا چنیــن عقالنیتــی در حاکمیــت عربســتان و کشــورهای  ــا ب آی
یــک  از  جلوگیــری  بــود؟  خواهیــم  مواجــه  نیــز  همراهــش 
»خاورمیانــه هســته ای« نگاهــی بــود کــه روســیه و چیــن هــم 
ــران  ــه ۶ قطع نامــه ی شــورای امنیــت علیــه ای ــا ایــن توجیــه ب ب

دادنــد. مثبــت  رای 
و  مذاکــرات  به نتیجه رســیدن  تفاســیر،  ایــن  تمامــی  بــا 
هــم  کــه  چیزی ســت  برجــام،  بــه  امریــکا  و  ایــران  بازگشــت 
ایــران و هــم امریــکا بــه آن تمایــل دارنــد و نمی خواهنــد بــا 
ــد  ــا بای ــد، ام ــه گســترش تنش هــا دامــن بزنن ــور از برجــام ب عب
دیــد در »هزینه-فایده«هــای ســران دو کشــور، ایســتادن روی 
ــر  خــط قرمز هــای فعلــی، منافــع ملــی ایــن دو کشــور را بیش ت
تامیــن می کنــد یــا عقب نشــینی از خــط قرمزهــا و بازگشــت 

بــه برجــام؟

گاهــی تــا باالتریــن لبــه کــروی اش ســر می کشــند. ناتوانــی 
پیش بــردن  اقتصــادی،  آرمان هــای  ســاختن  بــرآورده  در 
حیــات اجتماعــی بــرای به دســت آوردِن آن جایــگاه مطلــوب، 
ناکامــی فــرد محبوبــی کــه بــه آن رأی داده ایــم در بــرآورده 
ســاختِن شــعارها و ناتوانــی در رســیدن بــه توقعاتــی کــه از 
جامعــه مطلوب مــان داریــم و هــزاران مســئله ی دیگــر کــه 
امــروزه نــه تنهــا مــا، بلکــه بســیاری از کشــورها نیــز بــا آن هــا 
درگیــر هســتند؛ همــه و همــه موجــب افزایــش فشــار در روح 

یــک اجتمــاع خواهــد شــد.
امــا ســوپاپ اطمینــان ایــن جامعــه کجاســت تــا از تراکــم 

کنــد؟ جلوگیــری  فشــار 
درواقــع چیــزی مثــل سوپاپ)شــیر( زودپــز بایــد وجــود داشــته 
ــاد از تــه  ــا چنــد فری ــا وقتــی کــه تنــی داغ می شــود ب باشــد ت
ــا از  ــی منظــور م ــا در جامعــه ی مدن ــد، ام ــی کن دل آن را خال
فریــاد چیــزِ دیگری ســت. مــا در ایــن بخــش از گفتمانــی کــه 
آغــاز کردیــم، بــه ســوپاِپ اطمینــاِن جامعــه فریــاد می گوییــم، 

بــا این کــه هیــچ شــباهتی بــه فریــاد نــدارد.
در  اســت  مردمــان  ذهــِن  در  آن چــه  بیــاِن  و  ســخن گفتن 
داِغ  بــارِ  کــه  مقابــل گوشــی شــنوا، کلی تریــن چیزی ســت 
ناکامــی را از روی قلــب جامعــه بــر خواهــد داشــت. یکــی از 
رســائلی کــه در جهــان به عنــوان ســرلوحه ی سیاســت مداری 
از آن یــاد می شــود، نامــه ی علــی)ع( بــه مالــک اشــتر نخعــی 
او می ســپارند.  بــه  را  زِمــام داری مصــر  در زمانی ســت کــه 
ــک  ــه مال ــر، ب ــوان امی ــب به عن ــن نامــه، علی ابن ابی طال در ای
ــا مــردم  ــزاری جلســات حضــوری ب ــه برگ ــی را از جمل راه های
بیش تــر  فرمانــدار  به عنــوان  مالــک  تــا  می کنــد  پیشــنهاد 
ســخِن آن هــا را بشــنود و بــه او می ســپارد کــه »درصــورت 
بــاش،  خوش خــو  و  پذیــرا  خطــا،  و  تندخویــی  هرگونــه 
همان طــور کــه دوســت داری خداونــد در قبــال خطــای تــو 

باشــد«.
ســپس ایــن کل را بــه جــزء تقســیم می کنیــم و می گوییــم 
کــه احــزاب به عنــوان بخــش مهــم و ناگسســتنی دموکراســی 
و  سیاســت  کــه  باشــند  بعــدی  مهــم  گزینــه ی  می تواننــد 
ــه احــزاب و قــدرت  جامعــه را تعدیــل می کننــد. بهــا دادن ب

ــد مزیــت دارد: ــه آن هــا چن بخشــیدن ب
از  اعــم  گروه هــا  تمــام  ســخن  می توانیــد  شــما  آن کــه  اول 
را  آن هــا  و  بشــنوید  را  مــردم  اقشــار مختلــف  و  اقلیت هــا 

بهــا دهیــد.
می دهنــد  مــردم  بــه  را  اطمینــان  ایــن  احــزاب  آن کــه  دوم 
بــه  کــه سیاســِت شــما از منظــر مشــارکت تنهــا مختــص 
ــدرت بــه طــرز  ــِع ق ــگان نیســت و توزی قشــر خاصــی از نخب

مــی رود. پیــش  عادالنــه ای 
را دارنــد در میــان  آِب جــاری  احــزاب حکــمِ  ســوم آن کــه 
و  بروزرســانی  نیازمنــد  آن هــا می تواننــد هرچــه  راکــد.  آِب 
ــا نظــر جامعــه هــم گام  ــه و ب تکمیــل و تکامــل اســت را یافت
را  ملــت  اعتراضــات  کــه  تریبونــی هســتند  آن هــا  ســازند؛ 
انفجــار  تــا  می کننــد  منظــم  قانــون  چارچــوب  و  قالــب  در 

نیفتــد. اتفــاق  اجتماعــی 
وجــود همیــن ســه مــورد بــه مــردم اطمینــان می دهــد کــه 

تسهیل سازی ســت. دســِت  در  و  حــل  قابــِل  مشــکالت 
رســانه ها و اهالــِی قلــم راهِ دیگــری هســتند کــه مــا از آن هــا 

ــم. ــاد می کنی ــان ی ــوان ســوپاپ اطمین به عن
رشــته ها  همــه ی  نخبــگاِن  بــه  دادن  بهــا  آزاد،  رســانه های 
بــرای  صوتــی  رســانه های  جامعــه،  اقشــارِ  نماینــدگاِن  و 
در  کــردن  کار  بــرای  تصویــری  و  ملــت  صــدای  انتشــار 
از  ملــت  تقاضاهــای  نمایــِش  و  فرهنگ ســازی  زمینــه ی 
جملــه موهبت هایی ســت کــه سیاست اندیشــان می تواننــد 
انــزوا  از  را  جامعــه  می تواننــد  رســانه ها  کننــد.  طرح ریــزی 
تاریخــی  مهــم  گردنه هــای  در  آن  منجــِی  و  دهنــد  نجــات 
کــه  می دهــد  مــردم  بــه  را  اطمینــان  ایــن  رســانه  باشــند. 
ســخن شــما بــرای مــا آ  ن قــدر مهــم اســت کــه مــا نــه تنهــا آن را 
خواهیــم خوانــد، بلکــه بــه نشــر حداکثــری نیــز می رســانیم. 
ــوع رســانه ها موجــب گســترش رســالت آن هــا  ــن تن هم چنی
در میــان تمــام اقشــار مــردم -کــه همانــا رســاندن صــدای 

ملــت اســت- خواهــد شــد.
فرجــام آن کــه ســوپاِپ اطمینــان در جامعه از لوازم محســوب 
ناکامی هــا  ذرات  انباشــت  کــه  همان طــور  شــد.  خواهــد 
هــم  همان صــورت  بــه  شــود،  انفجــار  بــه  منجــر  می توانــد 
بــا اســتفاده از کاهــش ایــن ناکامی هــا می تــوان جامعــه ای 
کــه در  و  بم چشــیده داشــت  زیــر  و  باران دیــده  اصطالحــا 

تکانه هــای مختلــف دچــار تزلــزل نخواهــد شــد.

به خصوصــی نداشــتند؛ مگــر در ســالح های کشــتار جمعــی. 
نوبــل علمــی داده نشــده بــود؛ مگــر در جهــت قدردانــی از 
دانشــمندانی کــه در طــی تحقیقــات علمــی بــر روی مثــال 
ســالحی شــیمیایی بــه فرمــول نویــن علمــی دســت پیــدا کــرده 
ــا پیش قدم شــدِن  ــار دیگــر ایــن رونــد ب بودنــد. حتــی وقتــی ب
ــز در تشــکیل  ــی آغــاز شــد نی ــرای جنــگ دوم جهان آلمــان ب

ــاور مبــدل شــد. ــه ب ــن یقیــن ب ــل متحــد ای ســازمان مل
پیش نیــاز توســعه بــه یقیــِن صلح اندیشــانی چــون ایمانوئــل 
عدالــت  موجــب  کــه  اســت؛  صلــح  راولــز،  جــان  و  کانــت 
واقع گــرا  اندیشــمنداِن  از  برخــی  شــاید  پــس  می شــود. 
معتقــد باشــند کــه جوامــع ذاتــا در پــی چیــزی شــبیه جنــگ 
ــد،  ــدا کنن ــع خــود دســت پی ــه مناف ــا ب ــا انقــالب هســتند ت ی
امــا بایــد بدانیــم حرکــِت روبه جلــو در هــر زمینــه ی علمــی یــا 

درونی ســت. آرامــش  نیازمنــد  خردمندانــه، 
پیــدا  معنــا  میان کشــوری  نبــردِ  بســترِ  در  تنهــا  امــا صلــح 
ســلبی  و  ایجابــی  نیمــه ی  دو  بــه  صلــح  بلکــه  نمی کنــد؛ 
دیویــد  را  آن  ایجابــی  نیمــه ی  کــه  اســت،  شــده  تقســیم 
کورترایــت، فعــال و اندیشــمند صلــح، بــه »برقــراری عدالــت« 
کــه  مــا می دانیــم  تمــام تعابیــر صلــح،  تعبیــر می کنــد. در 
اندیشــمندان،  کــه  اشتراکی ســت  نقطــه ی  مــرگ،  نبــود 
باورمنــدِ آن هســتند. پــس برقــرارِی عدالــت در صلــح ایجابــی 
نیــز بــه معنــای نبــودِ مــرگ اجتماعــی شــامل فســاد و رانــت 
و بی اعتبــارِی بروکراســِی اداری در منظــر اعتمــاد عمومــی 

خواهــد شــد.
هیچ کــس  می کنــد،  بازگــو  برای مــان  تاریــخ  آن چــه  طبــق   
عالقــه ای بــه ایــن نــدارد کــه بــرای حــل مســائل و مشــکالت 
بنیادیــن  یــا  اساســی،  دگرگونــی  و  تغییــر  یــک  بــه  دســت 
عاشــقاِن  همــان  درواقــع  ملت هــا  بزنــد.  انقــالب  هم چــون 
میهن انــد کــه در اشــعارِ ملک الشــعرا دیــده می شــوند. بــرای 
البتــه اگــر  آن هــا صلــح مطلــوب و آرامــش منظــور اســت؛ 

مــرگ اجتماعــی بــا عناصــر یاد شــده اجــازه بدهنــد.
یــک فریــاد از عمیق ترین عمِق دل

درســت اســت کــه مــردم به عنــواِن بازیگــراِن جامعــه عالقــه ای 
بــه ســلب آرامــش از خــود ندارنــد، ولیکــن اگــر مســیر بــه 
ــرود کــه آرامــش از آن هــا ســلب شــود، چــه  گونــه ای پیــش ب

ــد داد؟ واکنشــی نشــان خواهن
می دانیــم کــه تراکــم و انباشــِت هــر چیــزی باالخــره موجــِب 
بــه  مــواد  از  برخــی  در  و حتــی  قالــب می شــود  از  ســرریز 
حــد انفجــار خواهــد رســید. در تجهیزاتــی کــه بخــش قابــل 
بــرای  بخــار تشــکیل می دهــد،  را فشــار  آن هــا  از  توجهــی 
حفــظ ایمنــی و کنتــرِل تراکــمِ فشــارِ آن هــا از وســیله ای به نــام 
اســتفاده می کننــد.  اطمینــان«  »ســوپاِپ  یــا  »شــیر فشــار« 
وظیفــه ی ســوپاِپ اطمینــان بــه زبانــی ســاده ایــن اســت کــه 
ــد،  ــا حــد قابــل توجهــی افزایــش یاب هــر زمــان تراکــم بخــار ت
مقــداری از آن را خــارج کــرده تــا انباشــِت آن بــه حــد نرمــال 

برســد.
یــک  بــه  شــبیه  چیــزی  آن را  نیــز  جامعــه  پتانســیل های 
میلــر،  و  داالرد   ۱۹۳۹ ســال  در  اســت.  کــرده  بخــار  دیــِگ 
ــوم اجتماعــی کــه آراء بســیار  ــه عل دو روان شــناس مســلط ب
مهمــی در زمینــه روان شناســی اجتماعــی دارنــد، کتابــی بــا 
نــام »ناکامــی و پرخاش گــری« منتشــر می کننــد کــه می گویــد: 
»هرگونــه ناکامــی می توانــد منجــر بــه پرخاش گــری شــود«. 
و ســپس  پرخاش گــری  بــه شــدِت  ایــن رســاله  در  ســپس 
راه هــای کنتــرل آن می پردازنــد کــه مــا از آراء آن هــا همیــن 
مبحــث ناکامی-پرخاش گــری را وام می گیریــم. بایــد بدانیــم 
ایــن  دارنــد  بــاور  آن  بــه  روان شناســان  امــروزه  کــه  چیــزی 

می کننــد. ایجــاد  پرخاش گــری  ناکامی هــا  کــه  اســت 
یادتــان اســت کــه در ابتــدای نوشــتار از آن کــه در ارابــه پیــش 
می رفــت بــا نــام پیشــتاز یــاد کردیــم؟ در بــاب اختیــارات او 
بایــد بدانیــم کــه ایــن پیشــتاز می توانــد مســیر جامعــه را 
از جایــی ببــرد کــه پــر فــراز و نشــیب باشــد، یــا برعکــس 
هــم  امــر  ایــن  باشــد.  داشــته  ســهل  و  همــوار  ســاختی 
می توانــد بــه اقتضــای زمانــه و پیش آمدهــای ناگزیــر جامعــه 
مســیر  درواقــع  پیشــتاز.  راه بلــدِی  بــه  هــم  باشــد  مربــوط 
ترکیبــی از ایــن چاله هــای ناگزیــر و مســیرهای باثبــات اســت 
کــه پیشــتاز بایــد ترکیبــی از ایــن دو را انتخــاب کنــد تــا مبــادا 
یکــی بــر دیگــری بچربــد؛ چراکــه گفتیــم جامعــه ای کــه ثبــات 
نداشــته باشــد، الجــرم توســعه نــدارد و جوامعــی کــه جــز 
ــا تکانه هــای اجتماعــی و  ــده باشــند هــم ب ــزی ندی ــات چی ثب

ســختی های کوچــک به راحتــی متزلــزل خواهنــد شــد.
امــا ناکامی هــا ذراتــی هســتند کــه روی هم انباشــته می شــوند 
و گاهــی تراکــمِ میان شــان تــا لبــه ی ایــن دیــِگ بخــار ســر 
می کشــد. نمی شــود چنــان آرمانــی بــه جهــان نــگاه کــرد کــه 
روبــه رو  ناکامــی  بــا  از جوامــع  انگشت شــماری  تنهــا  انــگار 
می شــوند. ناکامی هــا ذراتــی هســتند کــه در ایــن دیــِگ بخــار 

محمدسجاد کاشانی
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توقف پشِت خِط قرمزچگونه از تراکم و سطح اعتراضات بکاهیم؟
در بابِ مذاکره ای که هیچ وقت به نتیجه نرسید؛در باب سوپاِپ اطمینانِ جامعه، برای پیش گیری از تراکم و انفجار نارضایتی ها؛



ــر  ــد و ژان ــه عهــده دارن ــه پاکســازی روح و روان و ناخــودآگاه شــخص را ب ــد: خواب هــای وحشــتناک گاه وظیف ــد شــفیعی می گوی مجی
وحشــت هــم تقریبــا همیــن کار را می کنــد؛ رویارویــی غیرمســتقیم بــا تاریک تریــن و پیچیده تریــن بخش هــای روان و روح آدمــی و 

ناخــودآگاه بشــر.

ایــن نویســنده ادبیــات کــودک و نوجــوان دربــاره گرایــش کــودکان بــه ژانــر وحشــت و ژانــر معمایــی اظهــار کــرد: در مجموعه نشســت هایی 
کــه بــا بچه هــا در مــدارس داشــتم از عالقــه وافــر آن هــا بــه ژانــر وحشــت شــگفت زده شــدم.

ارســطو در فلســفه خــود، مفهومــی بــه نــام کاتارســیس دارد کــه آن را پاالیــش روحــی معنــا کرده انــد؛ دقــت کرده ایــد کــه وقتــی خــواب 
وحشــتناکی می بینیــد و بعــد آشــفته بیــدار می شــوید و متوجــه می شــوید کــه تمامــی ایــن هــول و هراس هــا خوابــی بیــش نبــوده و از 

این کــه آن همــه موقعیت هــای وحشــتناک خــواب و رویایــی بیــش نبــوده خوشــحال می شــوید.
متن کامل این مصاحبه را می توانید از طریق کیوآر کد درج شده مطالعه کنید.

پاکسازی روح با کتاب های وحشتناک!

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره نود و چهارم/ نیمه اول خرداد  3۱۴۰۱
دارالفنــــون

تفــاوت بیــن نســلی بــا توجــه بــه اهمیــت آن در جامعــه ی 
اخیــر  دهه هــای  در  کــه  مباحثی ســت  جملــه  از  ایــران 
تفــاوت  قرارگرفته اســت.  جامعه شناســان  توجــه  مــورد 
مهــم  اختالف نظرهــای  وجــود  معنــای  بــه  نســلی  بیــن 
میــان دو نســل والدیــن و فرزنــدان در جنبه هــای مختلــف 
زندگــی نظیــر الگــوی همســرگزینی، الگــوی مصــرف کاالی 
و  دینــی  رفتــار  فراغــت،  اوقــات  گــذران  نحــوه ی  فرهنگــی، 
نگــرش بــه جنســیت اســت. جامعــه ی ایــران در دهه هــای 
اخیــر در جریــان تحــوالت فرهنگــی و اجتماعــی وســیعی 
ــر و  ــا ایجــاد تحــوالت بیش ت ــج، ب ــه تدری قرارگرفته اســت و ب
تاثیــر آن بــر افــراد، نســل ها متفاوت تــر می شــوند. نکتــه ی 
ــن رابطــه به وجــود  ــل توجــه، چالش هایی ســت کــه در ای قاب
از  تعــدادی  بــا  ایــن موضــوع  بهتــر  بــرای تحلیــل  می آیــد. 
دربــاره  فردوســی  دانشــگاه   96 و   95 ورودی  دانشــجویان 
از  کــه خالصــه ای  شــد  انجــام  گفت و گوهایــی  بعــد  نســل 
نظــرات آن هــا در مصاحبه هــای مذکــور بــه شــرح زیــر اســت:
- غالبــا آگاه بــه مســائل روز بــوده و در ایــن زمینــه فعــال 

هســتند.
- بــه باورهــای مذهبــی پای بندی کم تری دارند.

- بــه راحتــی بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار می کننــد و ســریع تر 
تصمیــم می گیرنــد.

وابســتگی  و  هســتند  مســلط تر  تکنولــوژی  ابــزار  بــه   -
دارنــد. نیــز  بیش تــری 

- بــه راحتــی ابــراز وجــود می کننــد و  جســور و سنت شــکن 
هســتند.

- مالحظه گــری و محافظــه کاری کم تــری دارند.
- بســیار مطالبه گر هســتند.

محاســبه ی اشتباه
ایــن اســت  ایــن نظرســنجی وجــود دارد،  نکتــه ای کــه در 

ــه پشــت ســر  اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســی ک
گذاشــت نســل ســوخته اســت و کودکانــی کــه در ایــن دوره 
بــه دنیــا  آمدنــد تحــت تاثیــر اتفاقــات بیشــتری بوده انــد. 
دهــه ی شــصت بــه تنهایــی یــک نســل نیســت و بســته بــه 
ــا 70  ــا دهــه 50 ی ــن کــه از چــه تاریخــی محاســبه کنیــم ب ای
هم نســل می شــوند. ایــن نظریــه در مــورد دهــه 70، 80، 90 
هــم بــه همیــن صــورت اســت و می تــوان گفــت متولــداِن 
و وقتــی دانشــجویی ورودی  ایــن دهــه هم نســل هســتند 
ســال بعــد رشــته ی خــود را نســل بعــدی می دانــد در واقــع 

دچــار خطــای نســلی شده اســت.
فضای رشد

ــه ورودی هــای  ــراد ب ــدگاهِ مطرح شــده کــه اف ــه دی ــا توجــه ب ب
اقتصــادی،  بایــد شــرایط اجتماعــی،  از خــود دارنــد،  بعــد 
نظــر  در  نیــز  را  تاریخــی  وقایــع  و  خانوادگــی  فرهنگــی، 
بگیریــم؛ بــرای مثــال ابــزار تکنولــوژی در دهــه ی 80 بیــش 
اثرگــذار اســت؛ چــه در شــکل گیری  از دهه هــای گذشــته 

کــه افــراد در بیــاِن نظــرات خــود از واژه ی »نســل« اســتفاده 
نظــر  از  و  دارد  »ســنی«  مفهــومِ  بیش تــر  نســل  می کننــد. 
اطــالق  ســال   ۳۰ تــا   ۲۵ زمانــی  بــازه ی  بــه  مردم شناســی 
بــه ســن  ناظــر  ایــن طبقه بنــدِی نســلی مســلما  می شــود، 
نیســت، بلکــه نوعــی طبقه بنــدی تاریخــی و اجتماعی ســت 
ــازه ی زمانــی هــر اتفاقــی کــه بیفتــد بیــن تمامــی  و در ایــن ب
افــراد یــک نســل مشــترک اســت. بــه اعتقــاد ایرمــن و ترنــر 
مفهوم ســازی  از  اســتفاده  بــا  را  نســل  مفهــوم  می تــوان 
ایــده ی عــادت واره ی  از  اســتفاده  بــا  نیــز  و  اولیــه مانهایــم 
بوردیــو تعریــف کــرد؛ بــه اعتقــاد ایــن دو، نســل بــه مثابــه ی 
گــذر زمــان دارای منــش،  کــه در  گروهــی هــم دوره اســت 
یــک  کارکــرد  و  هســتند  مشــترکی  فرهنــگ  و  عــادت واره 
انســجام  به منظــور  جمعــی  حافظــه  فراهم کــردن  نســل، 
بیش تــر هم دوره ای هــا در طــول یــک زمــان معیــن اســت. 
در نتیجــه برداشــت جامعــه از واژه ی نســل درســت نیســت؛ 
بــرای مثــال می گوینــد دهــه ی شــصت بــا توجــه بــه شــرایط 

کاربــردن  بــه  در  چــه  تصمیم گیــری،  نحــوه ی  و  کــردار 
دوره ی  در  کــه  مجــازی  فضــای  مختــص  اصطالحــات 
کــرد.  پیــدا  گســترش  پیــش  از  بیــش  کرونــا  همه گیــری 
را تحلیــل  یــا نســل  یــک دهــه  اگــر می خواهیــم  بنابرایــن 

بســنجیم.  دقــت  بــا  را  آن هــا  شــرایط  بایــد  کنیــم، 
همــه و هیچ

دچــار  جامعــه  افــراد  بیش تــر  کــه  صــدی  و  صفــر  نــگاه 
کــه  زمانــی  شناختی ســت.  خطــای  یــک  هســتند،  آن 
ایــن  بــه  هســتند،  فعال تــر  جدیــد  نســل  می شــود  گفتــه 
معنی ســت کــه تمــام افــرادی کــه در ایــن بــازه زمانــی قــرار 
گرفته انــد فعــال هســتند و ایــن یــک ویژگــی مشــترک بــرای 
آن هــا  به حســاب می آیــد؛ در صورتی کــه ایــن تعمیــم دادن 
بیش تــر  یــا  بعضــی  گفته شــود  بایــد  و  اســت  نادرســت 

هســتند. فعال تــر   97 ورودی هــای 
ویژگی های ســببی

طبــق نظریــه ی برچســت زنی کــه توســط جامعه شناســان در 
دهــه 60 میــالدی توســعه یافــت، اگــر بــه فــرد یــا گروهــی 
یــک ویژگــی را نســبت دهیــم، در صورتی کــه فــرد یــا گــروه آن 
ویژگــی را نداشته باشــد، بــه او برچســب زده ایــم. اگــر ویژگــی 
مثبــت باشــد و فــرد نتوانــد خــود را بــه ســطح توقــع دیگــران 
ــا  ــه تدریــج ب برســاند، آســیب می بینــد و اگــر منفــی باشــد ب
قضاوت هــای دیگــران تاثیــر می پذیــرد و ایــن ویژگــی در او 
شــکل می گیــرد. درنتیجــه بــا جمالتــی کــه بــه کار می بریــم 
برابــر  در  می دهیــم  نســبت  افــراد  بــه  کــه  ویژگی هایــی  و 

واکنــش آن هــا مســئول هســتیم.
و  شــد  ذکــر  کــه  مــواردی  بــه  توجــه  بــا  به طورکلــی، 
تحلیل هایــی کــه صــورت گرفــت نمی تــوان افــراد را بــدون در 
نظرگرفتــن شــرایط و ابعــاد شــخصیتی آن هــا مــورد بررســی 
قــرارداد. ورودی هــای 95 و 96 بــا ورودی هــای قبــل و بعــد 
از خــود هم نســل هســتند و نبایــد خــود را جــدا از آن هــا 
ــاره  ــد. ادامــه پیداکــردن چنیــن خطاهایــی درب درنظــر بگیرن
نســل ها و قضــاوت در مــورد آن هــا قطعــا آسیب  زاســت و 

می شــود. ورود  نــو  دانشــجویان  بی انگیزگــی  باعــث 

الهه نیک فر
کارشناسی علوم اجتماعی 96

جداِل نسل ها



حتــی در متروهــای تهــران هــم صحبــت از مریــم و رامیــن، آبمیــوه فروشــی عمــو فــوزی و پســرانش، هم چنیــن پــدر و هم کالســی های ملیکاســت. 
ــه دســت می چرخنــد. ــا صــدای ســنج و دمــام و موســیقی عــزا نقــل می شــوند و دســت ب اســم ها و عکس هایــی کــه ب

عــزاداری از آبــادان و خیابــان مقابــل ســاختمان نیمــه فــرو ریختــه »متروپــل« شــروع شــد، مــادری کــه دســت هایش را بــه نشــانه مویــه می چرخانــد و 
کارگــران مشــغول کارنــد تــا جنازه هــا را بیــرون بیاورنــد. پیــر و جــوان دور هــم حلقــه می زننــد، »واویــال« ســر می دهنــد و ســینه ی ســپر شــده را کبــود 
می کننــد. همــدردی و مراســم عــزا بــه اصفهــان، یــزد، تهــران و شــهرهای دیگــر هــم کشــید، ابــزار موســیقی هــم همــان بــود کــه خــاص خطــه جنــوب 

اســت.
متن کامل خبر را می توانید از طریق کیوآر کد درج شده در وب سایت خبرگزاری ایسنا مطالعه کنید.

این عزاداری فقط برای مرگ نیست

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره نود و چهارم/ نیمه اول خرداد  4۱۴۰۱
نگاه ویــــژه

بتــوان  کــه  اســت  نیامــده  به دســت  به راحتــی  کشــور 
تــا چنــد  و  مدیــون هســتیم  ایــران  بــه  کــرد.  رهــا  را  آن 
نداشــته  خالقانــه  طرح هــای  و  نکننــد  تــالش  نســل 
باشــند، توســعه اتفــاق نمی افتــد. نشســتن، نقــد کــردن 
ــچ  ــرای جامعــه جــز تخریــب، هی و ایجــاد جــو ناامیــدی ب
بــا  گمــان می کننــد  آنان کــه  داشــت.  نخواهــد  نتیجــه ای 
دعــوت مــردم بــه یــاس و ناامیــدی و بــا نقدهــای مــداوم 
بهبــود  را  اوضــاع  می تواننــد  راه کاری  هیچ گونــه  بــدون 
را  توســعه  شــاخص های  تحقــق  فراینــد  تنهــا  ببخشــند، 
ــه  ــی را ب ــد. هــر آن کــس مــرگ ناگهان ــه عقــب می اندازن ب
دردهــای تدریجــی ترجیــح می دهــد، سرشــت جوامــع و 
عقــل حاکــم بــر افــراد را نادیــده می انــگارد و چــون بــه 
داد.  انجــام  نمی تــوان  کاری  دیگــر  می رســد،  بن بســت 
موجــود  فضاهــای  انــدک  و  پنجره هــا  روزنه هــا،  از  بایــد 
بــرای  فرصــت  کــرد.  اســتفاده  کشــور  پیشــرفت  بــرای 
نقــد وجــود نــدارد و در عمــِل بــدون پشــتوانه ی فکــری 

اســت.  نهفتــه  عوام فریبــی  نیــز 
جامعــه ی ایــران از حکومت هایــی کــه آمــده و رفته انــد، 
شــاخص هایی  دارای  جامعــه  ایــن  اســت.  قدرتمندتــر 
کــه  ملی ســت  یک دست ســاز  عناصــر  و  همبســته 
بــه  آن هــا،  تخریــب  و  تضعیــف  هرگونــه 
شــکاف های  کــردن  فعــال  خصــوص 
می توانــد  مذهبــی،  و  قومــی 

را  هم دیگــر  بــار  هــر  کــه  داریــد  دوســتی  کنیــد  فــرض 
بــا  متناقــض  جدیــد،  حرف هایــی  می کنیــد،  مالقــات 
حرف هــای قبلــی اش، و گاهــی حتــی باورنکردنــی می زنــد. 
همیــن دوســت تان بــه اقتضــای شــغلش، بســیار هــم آدم 
دهانــش  از  می کنــم،  چنین وچنــان  و  پرمدعایی ســت 
واکنــش  چیــزی  هــر  بــه  نســبت  دارد  عــادت  نمی افتــد. 
نشــان دهــد و درمــورد همــه ی علــوم بــدون اســتثناء نظــر 
امنیــِت نشســتن در  او  بــا  تخصصــی اش را اعمــال کنــد. 
ــد؛  ــک را نداری ــک محفــل ایدئولوژی ــه ی ــن ب ــا رفت تاکســی ی
چــون قطعــا بــا راننــده و دســت اندرکاران مراســم بحثــش 
حــرف  تندتــر  و  بلندتــر  هرچــه  می کنــد  فکــر  و  می شــود 
بزنــد، بیش تــر حــق می گویــد. در ایــن فــرض، ســوال اصلــی 
اینجاســت کــه چقــدر می شــود بــه حرف هــای چنیــن آدمــی 

کــرد؟ اعتمــاد 
اصــال خــود اعتماد دقیقــا یعنی چه؟ 

کــه در  از عمیق تریــن مفاهیــم بشری ســت  یکــی  اعتمــاد 
و  انســانی شــکل می گیــرد و در عیــن ســادگی  ارتباطــات 
از  اســت.  پیچیــده  مفاهیــم  جــزو  گــوش،  بــا  آشــنایی اش 
دیــدگاه مســئله ی ژنرال هــای بیزانــس کــه دیــدگاه معتبــری 

هــم محســوب می شــود، اعتمــاد ایــن اســت:
ــدون  ــک پیام رســان، ب ــک پیــام توســط ی احتمــال انتقــال ی
کــرده  ایجــاد  تغییــری  پیــام  در  پیام رســان  آن  اینکــه 
خیلــی  پیام رســان  یــک  دســت کاری  احتمــال  اگــر  باشــد. 
کــم یــا صفــر باشــد، مــورد اعتمــاد اســت و اگــر احتمــال 

ســازد.  رســوا  را  تفکــر  مدعیــان  فریــب کاری  و  شــیادی 
مــورد  کــه  می کنــد  پیــدا  ظهــور  امــکان  نظریه هایــی 
اجمــاع علمــی دانشــمندان هــر رشــته قــرار گیــرد و در 
تعیین کننــده ای  نقــش  علمــی  انجمن هــای  راســتا  ایــن 
عبــور  دارنــد.  را  دانایــی  ســامانه های  از  حفاظــت  در 
و  پســامدرن  و  چپ گرایانــه  توهمــی  جریان هــای  از 
شــکل های فانتــزی و غیرکاربــردی کــه نســبت بــه همــه 
امیــد  ایجــاد  توهــم توطئــه دارنــد، در  امــور بین المللــی 

اســت. راه گشــا  جامعــه  در 
همــه ی  در  و  برگشــت  مرجعیت هــا  بــه  بایــد  دیگــر  بــار 
انجمن هــای فکــری و علمــی  اجــازه ی دخالــت  زمینه هــا 
و  فرهنگــی  اجتماعــی،  موضوعــات  در  به خصــوص 
محاصره شــده  جامعــه ی  گاهــی  شــود.  صــادر  سیاســی 
ترفنــد  بــا  کــه  علمی ســت  شــبه  جریان هــای  توســط 
می کننــد.  تســخیر  را  عمومــی  افــکار  فریــب،  و 
بــا  کــه  زمانــی  نیــز  پزشــکی  و  مهندســی  ساده اندیشــی 
سیاســی  و  اجتماعــی  موضوعــات  وارد  ابــزاری  رویکــرد 
هم ســان  خطراتــی  و  نیســت  راه گشــا  می شــود، 
ایدئولوژیــک روشــن فکران دارد. حکومــت  رویکردهــای 
نمی تواننــد  حکومت هــا  دارد.  ویــژه ای  جایــگاه  امــا 
ســد  جهانی ســت،  تجربــه ای  اغلــب  کــه  تاریــخ،  رونــد 
تجربــه  و  علــم  مســیر  در  خــود  یــا  حکومت هــا  کننــد. 
جهانــی قــرار می گیرنــد، یــا این کــه بــه اجبــار قواعــد آن 
و  دارد  تســریع کننده  نقــش  حکومــت  می پذیرنــد.  را 

از گــذار عصــر مکانیکــی و صنعتــی  می توانــد 

غیرقابــل  رفتــار  کامــال  عواملــش  شــد  اثبــات  بعدتــر  کــه 
ــد و بســیاری ماجراهــای  اعتمــاد و دست کاری شــده ای دارن

کوچــک و بــزرِگ دیگــر.
چنــد  و  هشــتاد  تک تــک  تعــداد  بــه  این کــه  اول  نکتــه ی 
ماجراهــا  ایــن  دربــاره  تحلیــل  و  نظــر  ایرانــی،  میلیــون 
نیاوردیــم!  آمــار  در  را  خارج نشــینان  تــازه  دارد.  وجــود 
نکتــه ی دوم؛ واقعــا نیــازی نیســت کل ایــن میلیون هــا نفــر 
ــد،  ــه می بینی ــن هرج و مرجــی ک ــد و ای ــه کنن نظرشــان را ارائ

بیفتــد! اتفــاق 
و  علــم  بــدون  دارد  مخاطــب  کــه  ایــن  صــرف  یکــی  آن 
آواربــرداران  بــه  زنده یــاب  اعــالم می کنــد ســگ  تخصــص 
کمــک می کنــد و ملــت همیشــه در صحنــه بــا ســگ پاکوتــاه 
می رونــد کنــار آوار! آن یکــی اصــال نمی دانــد در آبــادان چــه 
خبــر اســت و شــرایط خــروج پیکرهــا چقــدر حساب شــده و 
تحــت محافظــت از هــر خبرنــگار و عکاسی ســت و می گویــد 
پیکــر دختــرش  از  پالســتیک  یــک  فقــط  میتــرا،  پــدر  بــه 
داده انــد! آن یکــی بــا افتخــار و شــور تبریــک می گویــد بــه 
بخــش  اعتقــادات  بــه  بســیاری،  عقیــده ی  بــه  کــه  فــردی 
بزرگــی از مــردم کشــورش بی احترامــی کــرده و...، ایــن ســر 
تــا  بــه انتهایــش دقــت کنیــد کــه  نــخ را بگیریــد و خــوب 
ثریــا کــج رفتــه اســت. همــه ی این هــا درحالی ســت کــه اکثــر 
واکنش دهنــدگان حتــی از ده درصــد ماجــرای اصلــی هــم 
خبــر ندارنــد و دربــاره ی همــان مقــدار کمــی کــه خبــر دارنــد 
هــم بــا ســوگیری و از زاویــه ی شــخصی خودشــان اعــالم 

تئوری هــای  در  دهــد.  شــکل  مرکــز  از  گریــز  نیروهــای 
سیاســی  سیاســت های  بــاب  در  خصــوص  بــه  توســعه، 
الگویــی  کــه  را  قدرتمنــد  جامعــه  می تــوان  فرهنگــی  و 
مبنــا  دارد  تاکنــون  اســاطیر  عهــد  از  تداومــی  و  کهــن 
زبــان فارســی، اســاطیر  بــا  قــرار داد. جامعــه هــر چنــد 
مذهبــی  مراســم  و  آییــن  و  ملــی  فرهنــگ  ایرانــی، 
همــه ی  در  و  دارد  ناگسســتنی  پیونــد  شــیعی  و 
را  ایــران  چهارراهــی  تاریــخ  در  پیش آمــده  بحران هــای 
ــا  بــه ســالمت عبــور داده اســت. هرگونــه درگیــر شــدن ب
را  ایــران  ملــی  عناصــر  آن  بــا  حذفــی  برخــورد  و  تاریــخ 

کــرد. خواهــد  تضعیــف 
نخبــگان و اشــراف فکــری جامعــه نقــش تعیین کننــده ای 
مــدام  می تواننــد  آن هــا  دارنــد.  کشــور  سرنوشــت  در 
نشــان  تاریــک  و  ســیاه  چنــان  را  اوضــاع  و  بزننــد  نقــد 
و  مهاجــرت  بــه  متمایــل  را  جــوان  جمعیــت  کــه  دهنــد 
نخبــگان  کننــد.  مغزهــا  فــرار  پدیــده ی  دچــار  را  کشــور 
را  شــهروندان  قــدرت  و  مأیــوس  را  مــردم  می تواننــد 
مــردم  از  را  کنش گــری  کــه  تحلیل  هایــی  کننــد.  ســلب 
زحمت کــش  کارگرانــی  بــه  تبدیــل  را  آن هــا  و  می گیــرد 
و  فرهنــگ  سیاســت،  بایــد  معــاش  بــرای  کــه  می کنــد 
بــه  نیــاز  فکــری  اشــراف  کننــد.  فرامــوش  را  اجتمــاع 
بــرای  فکــری  برنامــه ی  یعنــی  دارنــد؛  اخالق االشــراف 
جامعــه کــه علــم اصیــل و منطــق جهانــی تجربــی آن را 
جامعــه  از  فکــری  کانون هــای  انتقــال  کننــد.  نمایندگــی 
می توانــد  علمــی  روش هــای  اتخــاذ  و  دانشــگاه  بــه 

دســت کاری اش بــاال باشــد، اعتمــادی در ایــن رابطــه وجــود 
نمی گیــرد!  ارتباطــی شــکل  اصــال  بدتــر،  یــا  نــدارد. 

را  اعتمادمــان  درصــد  می توانیــم  ســاده،  تعریــف  ایــن  بــا 
بــه خیلــی از نهادهــا بســنجیم. مــا بــه  رقــم قبــض بــرق و 
چیــز  همــه  می دانیــم  چــون  داریــم؛  اعتمــاد  موبایل مــان 
خــراب کاری  و  عمــدی  دســت کاری  احتمــال  و  ثبت شــده 
پیگیری ســت.  قابــل  هــم  و همیشــه  اســت  کــم  ارقــام  در 
از خریــد می دهــد دقــت  بــه رســیدی کــه مغــازه دار بعــد 
می کنیــم؛ چــون احتمــال کــم و زیــاد زدن صفرهــا باالســت. 
افشــای  بانکــی،  کاله برداری هــای  ســامانه ها،  هک شــدن 
اطالعــات شــخصی و از همــه مهم تــر، اخبــار ضــد و نقیضــی 
کــه مــدام در رســانه های فــردی و جمعــی منتشــر می شــود، 
ــه نهادهایــی اعتمــاد می کنیــم کــه  نشــان می دهــد گاهــی ب
اینجاســت.  ســوال  و  دارنــد.  باال یــی  دســت کاری  درصــد 

پــس چــرا اعتمــاد می کنیــم؟ 
هرچنــد  مصداق هــا.  روی  کنیــم  زوم  کمــی  را  دوربیــن 
هــم  زودگــذر،  اخبــار  بــه  دادن  نشــان  ســریع  واکنــش 
را  یادداشــت  هــم  و  نیســت  آدم  خردمنــدی  نشــانه ی 
نمی شــود  این حــال  بــا  می کنــد.  زمــان دار  و  دســتی  دم 
یادداشــت سیاســی نوشــت و حرفــی از اتفاقــات اخیــر نــزد. 
مغزمــان ایــن روزهــا پــر شــده از تلخــی آبــادان، طناب کشــی 
موافقــان و مخالفــان ســرود ســالم فرمانــده، بازیچه شــدن 
رفتــن،  ورزشــگاه  بحــث  در  حقوقــش  و  زن  تمام نشــدنی 
جراحــی اقتصــادی دولــت، حواشــی یــک جشــنواره خارجــی 

کنــد.  برنامه ریــزی  پســاصنعتی  و  اطالعــات  عصــر  بــه 
دریچه هــای  و  پنجره هــا  بایــد  و  دارد  وجــود  راه کار 
بتــوان  کــه  باشــد  داشــته  وجــود  تنفــس  بــرای  کوچکــی 
ایجــاد  داد.  انجــام  علمــی  و  دقیــق  سیاســت گذاری 
ناراحتــی  و  نگرانــی  مــداوم،  کــردن  نقــد  ناامیــدی،  جــو 
افــزود.  خواهــد  بی ثباتی هــا  و  قطعیت هــا  عــدم  بــر 
جــوان  جمعیــت  ماهــر،  انســانی  نیــروی  زیرســاخت ها، 
ایــران  جغرافیــای  ارتباطــی  موقعیــت  و  تحصیل کــرده 
به راحتــی  ایــران  اســت.  بــزرگ  جهــش  مســتعد  کامــال 
سیاســت  و  اقتصــاد  مرکــزی  مــدار  در  می توانــد 
نخبــگان  و  اشــراف  و  حکومــت  گیــرد.  قــرار  بین الملــل 
شــهروندان  بــرای  را  آینــده  تصویــر  می تواننــد  فکــری 
از  را  کشــور  می توانــد  تصویــر  ایــن  کننــد.  ترســیم 
بحران هــای بــزرگ نجــات دهــد. ایــران را بایــد دوســت 
بایــد  گاهــی  نکــرد.  خــراب  را  آینــده  تصویــر  و  داشــت 
بازنمایــی  و  امکان هــا  و  گرفــت  فاصلــه  عمومــی  جــو  از 
بــا  را  ایــران  فــردای  کــه  کــرد  ترســیم  کشــور  آینــده  از 
و  می آینــد  سیاســت مداران  نســازد.  رو بــه رو  مخاطــره 
کــه  کشوری ســت  می مانــد  باقــی  آن چــه  امــا  می رونــد، 
مردمانــش  عالقــه  و  انگیــزه  و  فکــر  و  تــالش  بــه  بســته 

دیــد.  خواهــد  را  آبادانــی  روی 

می کننــد.  نظــر 
اعتمــاد  و  اعتمــاد  مفهــوم  بــه  برگردیــم  دیگــر  یک بــار 
عمومــی؛ احتمــال دســت کاری یــک پیام رســان عمومــی در 
پیامــی کــه بــه مــردم منتقــل می شــود. مــن و شــما همــان 
کــرد؟  اعتمــاد  اخبــار  ایــن  بــه  می تــوان  چقــدر  مردمیــم. 
می شــنویم،  امــروز  آن چــه  بــود  مطمئــن  می تــوان  چقــدر 
بــه  فرداســت؟ چقــدر می تــوان  از حــرف  دســت نخورده تر 
یــک پیام رســان معتمــد بــود کــه بــرای خبــرش تحلیــل و 
ــه گــرداب فضــای مجــازی؟ نظــر بنویســیم و دامــن بزنیــم ب
ایــن وســط امــا مــن از چیــز دیگــری تعجــب می کنــم. در 
هجــوم ایــن همــه خبــر متناقــض، یک عــده خیلــی جــدی 
آبــادان  اتفــاق  از  کــه  فارسی ســت  بی بی ســی  رسانه شــان 
هشــتاد و دو خبــر می زنــد و از حملــه ی یــک نوجــوان بــه 
مدرســه و قتــل رگبــاری نــوزده کــودک تگزاســی، فقــط دو 
خوش خیالــی  نهایــت  دیگــر  ایــن  هم دالنــه!  و  آرام  خبــر 
دســت های  کــه  اســت  پیام رســان  یــک  بــه  نســبت 
دســتکاری کننده و ضــد ایرانــی اش را بــا چشــم کــور هــم 

دیــد! می شــود 
تنهــا پناه مــان در ایــن روزهــای عجیــب، وحــدت اســت و 
بــا هــر عقیــده و تفکــر و  حفــظ هویــت ایرانــی. مــا همــه 
ــن دســت آویز  ــی( مشــترکیم. بهتری نظــری، در ملیــت )ایران
نجــات، جمــع شــدن زیــر پرچــم ایــران اســت؛ کــه حواشــی 
روســیاهی  و  می رونــد  و  می آینــد  و  هســتند  همیشــه 

عبدالباقی هــا. امثــال  بــرای  می مانــد 

روح اله اسالمی
عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

فاطمه زهرا بختیاری
کارشناسی دبیری الهیات ۹۹

در ستایش امید و دفاع از کشور

ماجرای یک دست کاری



انتشــار لیســت بــه اصطــالح روان شناســانی کــه مــدرک ســازمان نظــام روان شناســی و مشــاوره کشــور را ندارنــد، در روزهــای اخیــر هــم 
ســروصدای زیــادی بــه راه انداختــه و هــم واژه جدیــدی بــه فرهنــگ لغــات مــردم اضافــه کــرده اســت: روان شــناس نما. روان شناســان 
ــدون  ــه ب ــرادی هســتند ک ــا حــاال اف ــدان زیــادی داشــتند ام ــن لیســت مری ــا قبــل از منتشرشــدن ای ــه ت محبــوب و شناخته شــده ای ک
مــدرک معتبــر علمــی در برنامه هــای تلویزیونــی شــرکت می کردنــد، در ســمینارها حرف هــای انگیزشــی می زدنــد و در فضــای مجــازی 
بــه طرفــداران خــود توصیــه می کردنــد،  بهتریــن خــود باشــند،  فقــط بــه خودشــان فکــر کننــد و اگــر تــالش کننــد بــه همــه چیزهایــی کــه 

می خواهنــد حتمــا می رســند.
جمــالت انگیزشــی خلــق را بــاال می بــرد و احســاس بهبــودی آنــی و شــعف لحظــه ای بــه فــرد دســت می دهــد و فکــر می کنــد کــه 

مشــکلش حــل شــده اســت.
متن کامل خبر را می توانید از طریق کیوآر کد درج شده مطالعه کنید.

آمپول تقویتی ای به نام روان شناسی زرد

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره نود و چهارم/ نیمه اول خرداد  5۱۴۰۱
روان شناســـی

و  تعامــالت  از  بســیاری  مبنــای   )Trust( اعتمــاد  مفهــوم 
زمینــه ی  در  چــه  انســانی،  جوامــع  در  روزمــره  کنش هــای 
ارتباطــاِت میان فــردی و چــه در حــوزه ی ارتباطــات اجتماعــی 
انگلیســی  فرهنــگ   تعریــف  بــه  بنــا  گروه هاســت.  بیــن 
بــه  اطمینــان  یــا  »اتــکا  از  اســت  عبــارت  اعتمــاد  آکســفورد، 
ــا ســازمان،  ــا ویژگی هــای یــک شــخص ی برخــی از خصایــص ی
ــدون  ــا ســازمان ب ــه یــک شــخص ی ــار دادن ب ــا اعتب پذیرفتــن ی
بــه  بــاور  هم چنیــن  و  قرائــن  شــواهد  و  دریافــِت  و  بررســی 
ــم  ــا ســازمان«. چنان چــه بخواهی ــرد ی صداقــت داشــتن یــک ف
از منظــر روان شــناختی نگاهــی بــه ایــن مفهــوم داشــته باشــیم، 
حالتــی  یعنــی  »اعتمــاد  داد:  ارائــه  تعریفــی  چنیــن  می تــوان 
روانــی، کــه افــراد را قــادر می ســازد کــه آســیب پذیری و رفــاه 
ــرار داده و انتظــار  ــا ســازمان هایی ق ــراد ی ــار اف خــود را در اختی
)2005 ,Burg( از آن هــا را داشــته باشــند.  رفتارهــای مثبــت 
انطبــاق  و  بــه ســازگاری  اعتمــاد،  تکاملــی،  دیــدگاه  براســاِس 
در  می شــود؛  واقــع  موثــر  او  بقــای  در  و  کــرده  کمــک  بشــر 
واقــع بشــر گــذار  از دوره هــای زیســتی، اجتماعــی، تاریخــی و 
سیاســی را مرهــوِن مفهــومِ اعتمــاد اســت. مفهــوم اعتمــاد در 
زندگــی فــردی و اجتماعــی دارای ســه نقــش عمــده اســت کــه 
شــامل قابــل پیش بینــی کــردِن زندگــی، به وجودآورنــده ی حــس 
تعلــِق مشــترک یــا گروهــی و امکان پذیــر ســاختِن کار کــردن و 
کنــار یک  دیگــر می شــود. هم چنیــن  در  بشــر  کــردِن  زندگــی 
مفهــوم اعتمــاد کــه یکــی از مفاهیــم مهــم و قابــل بحــث در 
دارای  مــی رود،  شــمار  بــه  اجتماعــی  روان شناســی  عرصــه ی 
بــه  اعتمــاد  و  یــا عمومــی  کلــی  اعتمــاد  رابطــه ای،  سه ســطح 
تقســیم بندی ها  ایــن  براســاس  انتزاعی ســت.  سیســتم های 

اســامی  مشــاوره،  و  روان شناســی  نظــام  ســازمان  اخیــراً 
فعالیــت   مجــازی  فضــای  در  کــه  غیرروان شــناس هایی 
گســترده ای دارنــد را اعــالم کرده اســت. ایــن اقــدام پیامدهــای 
غیرقانونــی،  بــه  مــا  شــدِن  آگاه  ســبب  و  دارد  مثبتــی 
افــرادی  روان شــناس نبودن  دســت کم،  یــا  بــودن،  غیرعلمــی 
دنبال کننــدگاِن  و  هســتند  نام آشــنا  بســیار  کــه  می شــود 
اســامی،  از  فهرســتی  انتشــار  بااین حــال،  دارنــد.  فراوانــی 
دالیــل  روشــن  ذکــر  عمومــی،  افــکار  آماده ســازی  بــدون 
غیرعلمــی  و  علمــی  روان شناســی  مرزهــای  بیــان  کار،  ایــن 
غیرروان شــناس ها  آســیب های  بیــان  ســاده،  به زبانــی 
خصــوص  در  افــراد  ذهنیــت  بــر  آن هــا  مخــرب  اثــرات  و 
یــک  کــه  ویژگی هایــی  بــه  پرداختــن  و  روان شناســی  علــم 
از  به وضــوح  را  غیرروان شــناس  و  علمــی  روان شــناس 
داشــته  نیــز  منفــی  تبعاتــی  می دهنــد،  تمیــز  یک دیگــر 
اقــدام،  ایــن  بــا  مخالفت هــا  و  موافقت هــا  جریــان  اســت. 
و  غیرروان شناســان  و  علمــی  روان شناســان  حملــه ور شــدن 
شــخصی  موضع گیری هــای  به یک دیگــر،  آن هــا  طــرف داران 
گفت و گوهــای  به جــای  تحقیــر  زبــان  از  اســتفاده  بعضــاً  و 
بــا قــوه ی  بــه مــردم کمــک نکــرده اســت  روشــن گر، نه تنهــا 
را  آن  منافــع  و  ایــن جریــان شــده  پذیــرای  اســتدالل خــود 
بــرای خــود به رســمیت بشناســند؛ بلکــه بعضــاً جبهه گیــری، 
نــگاه  تشــدید  غلــط،  از  درســت  تشــخیص  در  ســردرگمی 
انتقادآمیــز بــه عمل کــرد ســازمان و روان شناســان و به طــور 
ــه جامعــه ی روان شناســان را در  ــی، بی اعتمــادی نســبت  ب کل

اســت.  داشــته  پــی 
در  عمــده  مســئله ی  چنــد  مــا  جامعــه ی  در  متأســفانه 
مــردم  این کــه  اول  دارد.  وجــود  روان شناســی  خصــوص 
و  ندارنــد  چندانــی  آگاهــی  علمــی  روان شناســِی  دربــاره ی 
یــا  زرد،  کتاب هــای  غیرعلمــی  مطالــب  بــا  آن هــا  ذهنیــت 
می کننــد  گمــان   افــراد  گرفته اســت.  شــکل  مجــازی  فضــای 
بــا چنــد ســؤال شــخصیت  کــه  روان شناســی همیــن اســت 
کنیــم،  پیش بینــی  را  آن هــا  آینــده ی  و  توصیــف  را  افــراد 
عشــق  انگیــزه،  افزایــش  موفــق،  زندگــی  بــرای  راهکارهایــی 
در  پیچیــده  بــا شــنیدن مشــکالت  و  دهیــم  ارائــه  ثــروت  و 
ارائــه دهیــم.  فــوری  و  راه حل هایــی قطعــی  کوتــاه،  دقایقــی 
روان شناســی  در  تنهــا  را  موضوعــات  ایــن  کــه  گفــت  بایــد 
غیرعلمــی یــا زرد می تــوان یافــت؛ یعنــی هرگونــه محتوایــی 

همیشــه احســاس می کــردم آخریــن ترکــش از آخریــن ســالِح 
ــه ســینه ی هــر آدمــی ماحصــل اعتمــاد اســت. ــه ب آخت

و بــا هربــار بخشــیدنش قســمتی از مــا بــا پرنــده ای از شــاخه 
مــی رود. دوردســت ها  بــه  و  برمی خیــزد 

باقــی  نخــورده  قهــوه ای  فنجــان  می شــود.  بســته  چمدانــی 
می مانــد. ســفره ای تنــگ و بی نــان می شــود. قلب هــای زیــادی 
آن کــه جــای کســی  از  بعــد  و  عــادت می کننــد  بــه شکســتن 
بــرای همیشــه در  پشــت شیشــه ی خالــی مانــد، حرف هایــی 

دفــن می شــود. ناگفتــه  زبــان،  حصــار 
به همین سادگی.

از اعتمــاد گاهــی گلــی می رویــد بــه زردی نیلوفــران و درخشــش 
خورشــید و ســبزی نخلســتان های خیــار و مالحــت کشــتزارهای 
گنــدم در عطــش تابســتان و گاهــی کابوســی متبلــور می شــود در 
دل ظلمتــی ازلــی در طنیــن عوعــوی ســگان و آواز جغــدان در 

دشــت شــوم ناگــواری.
آن گاه آدم هــا بی آن کــه جــدا شــده باشــند، از هــم دور می شــوند. 
در  رودخانــه  و  می خشــکد  نطفــه  در  بهــاری  شــکوفه ی ٔ 
شــاخه های متالطــم اش زودتــر بــه خشک ســالی مبتــال خواهــد 

شــد.
و  تکیــه  وثــوق،  اعتمــاد،  می کــردم  احســاس  همیشــه 
پشــت گرمی بایــد نتیجــه ی دو وضعیــت پایــدار و ناپایــدار باشــد. 
پایــدار وضعیتی  ســت کــه اعتمــاد را مقولــه ای سرشــتی و ذاتــی 

می دانــد. وراثــت  و  ژنتیــک  طلیعــه ی  را  آن  و  می پنــدارد 
آدم هایــی کــه از بــدو تولدشــان بــا اعتمــاد و ثقــه پیونــدی دیرینــه 
دارنــد و در بــازار داغ و رنگیــن خصائــل انســانی و زمینــی ســرباز 
جــان بــه کــف اعتماد انــد. ولــو بــا صورتــی ســرخ از ســیلی و 

ســینه  ی شــکافته در برابــر تکــرر اعتماد هــای نابه جــا.
ایــن  آدم هــا در اطــراف همــه ی مــا بــه وفــور یافــت می شــوند. 
آنــان کــه مکــر انســان های نابــکار برای شــان تجربــه نمی شــود 
اعتماد هــای  ازدیــاد  و  ســاده باوری ها  طعمــه  ی  همیشــه  و 
و  پنــد  هیــچ  بدهــکار  گوش شــان  و  هســتند  بی دلیل شــان 

نیســت. نصیحتــی 
و ناپایــدار آن وضعیتی ســت کــه انســان در آن گــوش حــذر و 

چشــم بزنــگاه دارد. 
بــا یــک تجربــه ی ناخوشــایند اعتمــادش را تــا حــدود چشــم گیری 

بــه هرچیــز و هرکــس از دســت می دهــد.
جلــوی  همیشــه  اشــتباهش  اعتمــاد  از  ناشــی  تلــخ  تجربــه ی 
دیگــر  بــار  کــه  می رســد  به نظــر  دشــوار  و  می مانــد  چشــمش 

بتوانــد بــه چیــزی یــا کســی اعتمــاد کنــد.
فرضیــه ی اول کــه از آن تحــت عنــوان »ســال های تأثیرپذیــری« 
یــاد می شــود، اذعــان مــی دارد کــه در دوران رشــد، ســال هایی 
طالیــی وجــود دارد کــه اگــر کــودک در آن از والدیــن و نزدیــکان 
ــا پایــان عمــر ایــن ویژگــی در  خــود رفتار هــای اعتمــادزا ببینــد، ت
او ریشــه دوانــده و باقــی می مانــد. آزمایشــی نیــز در این بــاره 
صــورت گرفتــه کــه ثابــت می کنــد مادرانــی بــا ســطح اعتمــاد 
ــد داشــت.  ــاد باالتــر خواهن ــن اعتم ــا میانگی ــی ب ــر، کودک بیش ت
هرچنــد ایــن عــدد بســیار کوچــک و ناچیــز اســت، امــا نمی تــوان 

آن را نادیــده گرفــت.
و فرضیــه ی دوم کــه »تحــت تأثیــر تجربــه بــودن« اســت؛ این طــور 
قــرار  بــا  زندگــی اش  طــول  در  آدمــی  هــر  کــه  می کنــد  بیــان 
گرفتــن در موقعیت هــای گوناگــون انتخــاب می کنــد کــه آدمــی 

اعتمادگــرا باشــد یــا برعکــس.
یعنــی ایــن محیــط اســت کــه انســان را مجــاب می کنــد کــه در 
دفعــات بعــد بــه چــه میــزان اعتمــادی بســنده کنــد. انســان بــه 
موجــودی محتــاط تبدیــل شــده کــه از تجاربــش درس می گیــرد 

و آهسته آهســته گام برمــی دارد.
بــه طبــع، روان شناســی و روان پزشــکی بیولوژیکــی و روان کاوی 
دوم  نظریــه  بــا  لیبرالــی  و  مــدرن  اقتصــاد  و  اول  نظریــه ی  بــا 

همراه انــد.
به طــور کلــی ســهم وراثــت و ژنتیکــی بــودن اعتمــاد حــدود ۸ تــا 
۱۰ درصــد اســت و بخــش عمــده ی دیگــر آن می توانــد اکتســابی 
باشــد. ناگفتــه نمانــد کــه آزمایشــات حاکــی از آن اســت کــه 
هــوش و برون گرایــی رابطــه  ای هم ســو بــا اعتمــاد دارنــد. اگــر 
چــه این هــا همــه شــاید و در حــد فرضیــه اســت؛ بــا ایــن حــال در 

شــاید نشــاید زیســت!
و در آخــر بایــد گفــت آن چــه منطقی تــر به نظــر می رســد ایــن 
اســت کــه اعتمــاد بیــش  از آن کــه ناشــی از فرهنــگ، وراثــت، 
باورهــای ســنتی، اعتقــادت فــردی و ســبک فرزنــد آوری باشــد، 
دولت هــا،  اجتماعــی،  نهاد هــای  امنیــت  و  ســالمت  از  ناشــی 
شــرکت ها، بانک هــا اســت. چــرا کــه همیشــه کل بــه جــزء برتــری 
داشــته و یــک مــوج جمع گــرای ناشــی از اعتمــاد عمومــی بســیار 

پرقدرت تــر از تجربه هــای خــرد و فــردی عمــل خواهــد کــرد.

کــه توســط والدیــن بــه آن هــا هشــدار داده شــده کــه نبایــد بــه 
دیگــران اعتمــاد کننــد نیــز دیــده می شــود.

یعنــی  اول  ســطح  در  بی اعتمــادی  طــرح واره ی  گاهی اوقــات 
ســطح رابطــه ای باقــی می مانــد؛ یعنــی افــراد بــه انســان های 
ــا گذشــت زمــان  ــا ب ــد، ام ــد اعتمــاد کنن اطــراف خــود نمی توانن
و گســترِش دامنــه ی مشــکالِت بیــِن فــردی، ایــن طــرح واره بــه 
بــه سیســتم های  اعتمــاد  و  )اعتمــاد عمومــی  باالتــر  ســطوح 
انتزاعــی( تســری پیــدا می کنــد. در جوامــع امــروزی در نتیجــه ی 
گســترش روابــط بیــن مــرزی، افزایــِش اســتفاده از شــبکه های 
اجتماعــی، آزادِی نســبِی افــراد در اســتفاده از ایــن شــبکه ها 
و نقــد آزادانــه ی اخبــار و اطالعــات، طــرح واره ی بی اعتمــادی 
در ســطح عمومــی بیــش از پیــش حرفــی بــرای گفتــن دارد؛ 
بــه  اعتمــاد شــهروندان  در کشــورها ســطح  کــه  معنــا  بدیــن 
سیســتم های دولتــی و مســئولیِن کالن بــه شــدت رو بــه افــول 
اســت. مهاجــرت شــهروندان یــک کشــور بــه کشــورهای دیگــر 
نمونــه ای از نتایــج ایــن بی اعتمــادی عمومی ســت کــه امــروزه 

می شــود. مشــاهده  به وفــور 
هرچنــد ایــن بی اعتمــادی در ســطح عمومی ســت، امــا اثــرات 
نادیــده  افــراد  شــخصی  زندگــی  در  نمی تــوان  را  آن  فــردی 
بی اعتمــادی  کــه  افــرادی  داده  نشــان  تحقیقــات  گرفــت. 
بیش تــری را تجربــه می کننــد بــه میــزان بیش تــری در معــرض 
جســمانی-روانی  تشــویش های  و  می گیرنــد  قــرار  اســترس 
می شــوند.  متحمــل  افــراد  دیگــر  بــه  نســبت  را  بیش تــری 
هم چنیــن ایــن بــی اعتمــادی بــه میــزان بســیار زیــاد موجبــات 
آســیب های روانــی، انــواع اختــالالت شــخصیت مثــل پارانویــد 
و... را فراهــم مــی آورد کــه ایــن مشــکالت، مداخــالت درمانــی را 
طلــب می کنــد. طبیعتــا  دامنــه ی اثــراِت بی اعتمــادِی عمومــی 
از جنبــه ی روان شناســی بیــش  از مــوارد مطــرح شــده اســت کــه 

ایــن مقــال نمی گنجــد. آن در  توضیــح جزئی تــرِ 

ایــن اتفــاق به حــق اســت؛ زیــرا در کنــار اقــدام اخیــر ســازمان 
نظــام روان شناســی، بایــد گفــت کــه خشــت اول چــون نهــد 
نابســامانی هایی  کــج.  دیــوار  مــی رود  ثریــا  تــا  کــج،  معمــار 
گرفتــه  روان شناســی  رشــته ی  در  دانشــجو  جــذب  از  کــه 
از  ســیلی  قارچ ماننــد  رشــدی  بــا  کــه  دانشــگاه هایی  تــا 
فارغ التحصیــالن بــدون صالحیــت را وارد جامعــه می کننــد، 
معتبــر  دانشــگاه های  در  حتــی  آموزشــی  اساســی  نواقــص 
اجرایــی  نواقــص  متخصــص،  روان درمانگــر  تربیــت  جهــت 
کار  بــر  نظــارت  و  حرفــه ای  پروانــه ی  ارائــه ی  رونــد  در 
روان شناســان و دشــواری های اقتصــادی کــه در راه دسترســی 
بــه  همگــی  دارد،  وجــود  روان شناســی  خدمــات  بــه  مــردم 
وارد  اساســی  آســیب هایی  جامعــه  در  حرفــه  ایــن  بدنــه ی 
کــرده کــه نتیجــه ی نهایــی آن، کاهــش اعتبــار ایــن حرفــه نــزد 
اســت.  روان شناســان  بــه  اعتمــاد عمومــی  کاهــش  و  مــردم 
ــه اقداماتــی  ایــن موضوعــات ازســویی بایــد متولیــان امــر را ب
اساســی جهــت احیــای ایــن حرفــه نــزد مــردم برانگیزانــد و 
از دسترســی  نبایــد ســبب دل ســردی مــردم  ازســوی دیگــر 
بــه خدمــات روان شــناختی شــوند. شناســایی روان شناســان 
حرفــه ای چنــدان هــم کار دشــواری نیســت؛ اگــر تمرکزمــان 
معتبــر  کلینیک هــای  در  و  برداریــم  مجــازی  فضــای  از  را 
از  کلینیک هــا،  ایــن  باشــیم.  آن هــا  جســت وجوی  در 
دارنــد.  مجــوز  بهزیســتی  یــا  روان شناســی  نظــام  ســازمان 
کم تریــن  در  درمان انــد،  کار  بــه  مجــاز  کــه  روان شناســانی 
حالــت بایــد دارای مــدرک کارشناســی ارشــد در رشــته های 
ســازمان  در  عضویــت  شــماره  و  مشــاوره  و  روان شناســی 
بهتــر،  حالــت  در  و  باشــند  مشــاوره  و  روان شناســی  نظــام 
نظــام،  ســازمان  ســایت  باشــند.  داشــته  حرفــه ای  پروانــه ی 
اســامی روان شناســان دارای پروانــه در هــر اســتان را منتشــر 
در  شــما  روان شــناس  نــام  اگــر  حــال  ایــن  بــا  اســت.  کــرده 
ایــن فهرســت نیســت، الزامــاً بــه ایــن معنــا نیســت کــه فاقــد 
صالحیــت اســت؛ ممکــن اســت صالحیــت کافــی را دارد و 
ــرده باشــد! صالحیــت  ــر ک ــه گی ــت پروان ــا در صــِف دریاف تنه
ایــن دســته از روان شناســان را می توانیــد از طریــق بررســی 
آن هــا،  علمــی  و  حرفــه ای  ســوابق  دربــاره ی  جســت وجو  و 
آن هــا  تخصصــی  گرایــش  و  رشــته  دانشــگاهی،  مــدارک 
شــرحی  کنیــد  درخواســت  مســتقیماً  یــا  شــوید،  متوجــه 
هرگونــه  دهنــد. ضمنــاً  ارائــه  را  خــود  مــدارک  و  ســوابق  از 
رفتــار غیرحرفــه ای و غیراخالقــی از ســوی روان شــناس را بــا 
مســئول فنــی کلینیــک و راه هــای ارتباطــی گــزارش تخلفــات 

کنیــد. مطــرح  روان شناســی  نظــام  ســازمان 

می تــوان بــه ضــرورِت ایــن مفهــوم و نقــش موثــر آن در زندگــی 
فــردی و اجتماعــی انســان پــی بــرد؛ بدیــن معنــا کــه اعتمــاد 
یکــی از نیازهــای اساســی افــراد در زندگی ســت و در صــورت 
ــل  ــاز، زندگــی عــادی انســان مخت ــن نی عــدمِ ارضــاء درســِت ای
خواهــد شــد. اریــک اریکســون معتقــد اســت کــه شــکل گیری 
اعتمــاد یکــی از مراحــل رشــد روانی-اجتماعــی انســان اســت 
کــه در حــدود دو ســالگی شــکل می گیــرد و در صــورت عــدم 
وجــودی  بحــران  نخســتین  بــا  انســان  درســت،  شــکل گیرِی 

خــود رو بــه رو خواهدشــد.
ارتباطــاِت  دامنــه ی  افزایــش  بــا  مــی رود،  انتظــار  چنان چــه 
می شــود؛  بیش تــر  نیــز  آن هــا  بیــن  بی اعتمــادی  افــراد،  بیــن 
ایــن ارتبــاط شــامل روابــط بین المللــی، منطقــه ای و کشــوری 
نیــز می شــود، امــا به راســتی علــت ایــن اپیدمــی چــه چیــزی 

باشــد؟ می توانــد 
»طــرح واره ی  مفهــوم  کــه  اســت  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در 
طــور  بــه  طــرح واره  واژه ی  می شــود.  مطــرح  بی اعتمــادی« 
بــه معنــی ســاختار، قالــب و چهارچــوب اســت، امــا از  کلــی 
ســاختار  و  قالــب  معنــی  بــه  طــرح واره  روان شناســی،  بُعــدِ 
فکری ســت کــه بــر اســاس واقعیــت و تجربــه شــکل می گیــرد. 
و  قالــب  بی اعتمــادی  طــرح واره ی  تعاریــف،  ایــن  بــا  حــال 
ســاختار فکری ای ســت کــه فــرد بــر اســاِس آن معتقــد اســت 
دیگــران همــواره بــه فکــر ضربــه زدن بــه او هســتند و هیــچ 
فــرد قابــل اعتمــادی وجــود نــدارد و بــه همــه ی انســان ها بایــد 
شــک داشــت. ایــن طــرح واره بــه دالیــل گوناگــون می توانــد بــر 
ســاختار فکــری افــراد حاکــم شــود؛ بــه طــور مثــال هنگامی کــه 
افــراد از کودکــی توســط اعضــای خانــواده خــود مــورد بدرفتــاری 
قــرار می گیرنــد یــا زمانــی کــه مــورد ســوء اســتفاده ی جنســی 
ذهنــی  ســاختار  در  طــرح واره  از  نــوع  ایــن  می گیرنــد،  قــرار 
آن هــا حاکــم می شــود. هم چنیــن ایــن طــرح واره در کودکانــی 

کــه تحــت عنــوان روان شناســی ارائــه می شــود، امــا هیچ گونــه 
نــدارد.  وجــود  آن  از  حمایــت  در  معتبــری  علمــی  شــواهد 
یافته هــای علــم روان شناســی براســاس تحلیل هــای آمــاری و 
ــا همــه ی  ــزرگ حاصــل می شــوند و ب ــر گروه هــای ب پژوهــش ب
این هــا بــاز هــم قطعیــت ندارنــد، صرفــاً در قالــب نظریاتــی 
بــا  ارتبــاط  در  و  دارنــد  تغییــر  امــکان  کــه  می شــوند  بیــان 
و  زندگــی، ســبک شــخصیتی  تاریخچــه ی  بــا  افــراد  همــه ی 

نمی کننــد. صــدق  یکســان  به گونــه ای  متفــاوت  محیــط 
مســئله ی دوم ایــن اســت کــه روان شناســان علمــی حضــور 
کــه  دارنــد  عمومــی  آموزشــی  فضاهــای  در  کم تــری  فعــال 
البتــه ایــن موضــوع تــا انــدازه ای دالیــل موجهــی دارد؛ یــک 
پژوهــش،  مطالعــه،  صــرف  را  زیــادی  زمــان  روان شــناس، 
و  کلینیــک   در  بالینــی  کار  کتــاب،  ترجمــه ی  یــا  تألیــف 
و  می  کنــد  دانشــگاهی  محیط هــای  در  رســمی  آموزش  هــای 
برابــر  در  مــدام  کــه  دارد  کم تــری  فرصــت  کــه  طبیعی ســت 
دوربیــن قــرار گیــرد و در فضــای مجــازی فعالیــت گســترده ای 
داشــته باشــد. عالوه بــر ایــن، روان شناســان حرفــه ای کم تــر 
راجع بــه هــر موضوعــی صحبــت می کننــد، تمــام رویدادهــای 
سیاســی و اجتماعــی را تفســیر می کننــد و راهــکار همه چیــز 
مشــخصی  تخصصــِی  حیطــه ی  افــراد  ایــن  می داننــد.  را 
ــا »در حیطــه ی تخصــص مــن  ــم« ی ــان »نمی دان ــد و از بی دارن
نشــان گر  اگرچــه  موضوعــات  ایــن  ندارنــد.  ترســی  نیســت« 
درنهایــت ســبب  امــا  اســت،  روان شناســان  بــودن  حرفــه ای 
کم رنــگ شــدن حضورشــان در جامعــه و کاهــش محبوبیــت 
غیرعلمــی  روان شناســی  یافتــن  رونــق  متعاقبــاً  و  آن هــا 
پیوســته  دارنــد  دوســت  مــردم  عمــوم  زیــرا  شده اســت. 
روان شــناس  بــا  کننــد،  دریافــت  صریــح  و  ســاده  اطالعــات 
در فضــای مجــازی ارتبــاط مســتقیم داشــته باشــند، شــرح 
زندگــی خــود را بگوینــد و تفســیرهای جالبــی دریافــت  کننــد 
تــا  گرفتــه  عاطفــی  ارتبــاط  )از  مشــکالت  تمــام  راه حــل  و 
را  مالــی(  مشــکالت  و  وســواس  بــی گاه،  و  گاه  ســردردهای 
از روان شــناس واحــدی دریافــت کننــد. ایــن مــوارد جــذاب 
»روان شناســی«  و  »علــم«  کــه  بپذیریــم  بایــد  امــا  هســتند، 
خواهنــد  مــا  روابــط  و  روان  بــر  مخربــی  اثــرات  نیســتند، 
داشــت و نبایــد انتظــار داشــته باشــیم روان شــناس حرفــه ای 

برآورده کنــد. را  مــا  نیازهــای  ایــن 
باالخــره بــه چه کســی اعتمــاد کنیم؟

ســردرگمی در شناســایی یــک روان شــناس خــوب و موجــی 
ــراً ایجــاد شــده اســت، اعتمــاد عمومــی درخصــوص  ــه اخی ک
جامعــه روان شناســی را خدشــه دار کــرده اســت. بخشــی از 

یگانه سادات رضوی
کارشناسی علوم تربیتی 98

انسیه برزویی 
دکتری تخصصی روان شناسی

حانیه عامل
کارشناسی علم اطالعات و دانش شناسی 1400

طرح واره »بی اعتمادی« چطور زندگی را دشوارتر می  کند؟

زیسِت روانی در دنیای بی اعتمادی

آخرین سالحِ آخته

به بهانه  انتشار اسامیِ »روان شناس نماها«؛



قرن هــا اســت کــه افســانه هایی دربــاره شــفق قطبــی نقــل می شــود، افســانه هایی کــه می گوینــد شــفق های قطبــی صحبــت می کننــد و همزمــان بــا 
اینکــه طوفان هــای ژئومغناطیســی بــر روی قطب هــای زمیــن می درخشــند، صداهایــی تولیــد می کننــد.

دانشــمندان مدت هاســت کــه ایــن پدیده هــا را بــه عنــوان پدیده هــای »روانی-صوتــی« رد کرده انــد و آنهــا را صداهایــی می داننــد کــه تنهــا در تصــور 
افــراد اســت و واقعــا وجــود نــدارد.

اکنــون یــک مطالعــه جدیــد توســط محققــان دانشــگاه »آلتــو«)Aalto( در فنالنــد ایــن مبحــث را دوبــاره بــاز کــرده اســت و نشــان داده اســت کــه یــک 
ارتبــاط قــوی بیــن نوســانات ژئومغناطیســی و »صداهــای شــفق قطبــی« وجــود دارد.

متن کامل این مصاحبه را می توانید از طریق کیوآر کد درج شده مطالعه کنید.

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره نود و چهارم/ نیمه اول خرداد  6۱۴۰۱
علم و فنــاوری

شفق قطبی صدا دارد!

امــروزه  مقدمــه: بســیاری از وســایل و فناوری هایــی کــه 
مــا  گذشــتگان  بــرای  می کنیــم،  اســتفاده  آن هــا  از  مــا 
ورای آرزو و خیــال بــوده و در ذهــن آن هــا ظهــور چنیــن 
کــه  فناوری هــا،  ایــن  از  نوعــی  نمی گنجیــد.  اختراعاتــی 
اســتفاده از آن بــرای انســاِن امــروزی امــری عــادی  تلقــی 
می شــود، وســایل ارتباطی ســت کــه بــه ســادگی برای مــان 
ــن  ــره ی زمی ــه هــر نقطــه ای از ک ــاط ب ــراری ارتب امــکان برق

می کنــد. فراهــم 
ــه تاریخچــه ی چنــد مــورد از وســایل ارتباطــی  در ادامــه ب
اســتفاده  قابــل  دیگــر  آن هــا  از  بعضــی  كــه  می پردازیــم 
كــه  نســخه ای  بــا  مقایســه  در  هــم  برخــی  و  نیســتند 

می  كنیــم  اســتفاده  مــا  امــروزه 
گرفتنــد  بســیاری  فاصلــه ی 
تجربــه  را  زیــادی  پیشــرفت  و 

کردنــد.    

تلگراف
نوزدهــم  قــرن  اوایــل  در 
باتــری  ســاخت  میــالدی، 
ایتالیایــی،  فیزیــک داِن  توســط 
آلســاندرو ولتــا، و كشــف ارتباط 
الكترومغناطیــس  و  بــرق  بیــن 
توســط فیزیــک دان دانمارکــی، 
اورســتد،  کریســتین  هانــس 
ســاخت  بــه  بزرگــی  كمــک 
كــرد.  الكتریكــی  تلگــراف 
تلگــراف  اولیــن  ســرانجام  و 
در  مــورس  ســاموئل  توســط 
واشــنگتن  از   ،1844 ســال 
مریلنــد  بالتیمــور  بــه  دی ســی 
كار  اســاس  شــد.  فرســتاده 
ســیگنال های  انتقــال  تلگــراف 
ســیم ها  توســط  الكتریكــی 
ســیگنال ها  ایــن  كــه  بــود 
کــه  رمــزی ای  زبــان  توســط 
بــود،  کــرده  ایجــاد  مــورس 
زبــان  ایــن  در  می شــد.  تولیــد 
هــر حــرف از الفبــای انگلیســی، 
مجموعــه ای از نقطه هــا و خــط 
مــی داد؛  تشــکیل  را  تیره هــا 
انتقــال  امــکان  وســیله  بدیــن 

می شــد.  فراهــم  تلگــراف  خطــوط  از  پیچیــده  پیام هــای 
را  آن  ولــی  نمی شــود،  اســتفاده  تلگــراف  امــروزه  اگرچــه 
می تــوان نقطــه ی عطفــی در زمینــه ارتباطــات از راه دور 

. نســت ا د

تلفن
عمــل  مکانیکــی  صــورت  بــه  تلفن هــا  از  نســل  اولیــن 
دیافراگمــی«  »تلفن هــای  نــام  بــا  آن هــا  از  و  می کردنــد 
توســط  تولید شــده  اصــوات  آن هــا  در  می شــود.  یــاد 
و  دیافراگــم  پــرده ی  درآمــدن  لــزرش  بــه  باعــث  گوینــده 
از  پــس  می شــد.  مکانیکــی  حرکــت  بــه  صــوت  تبدیــل 
ــکارِ  ــراع تلگــراف و پیشــرفت در الکترومغناطیــس، اف اخت
مهندســان بــه ســمت ایجــاد ارتباطــات ســریع تر و انتقــال 
مطمئن تــری  و  مدرن تــر  شــیوه ی  بــه  صوتــی  پیام هــای 

تــا تحقیقــات خــودش را در ایــن زمینــه آغــاز 
ــه ســاخت یــک  کنــد. ایــن تحقیقــات منجــر ب
اشــتراک گذاری  بــرای  ارتباطــی  شــبکه ی 
گفــت  می تــوان  شــد.  اطالعــات  انتقــال  و 
از  نقطــه  همیــن  در  اینترنــت  نســل  اولیــن 
تاریــخ شــکل گرفــت؛ در اوایــل دهــه ی 1960 
تبــادل  بــرای  شــبکه ای  بــه  تبدیــل  اینترنــت 
بیــن محققــان دولتــی شــده  بــود؛  اطالعــات 
هــر ارگانــی بــرای خــودش شــبکه ی مختــص 
یــک  در  ســرانجام  داشــت.  را  خــودش  بــه 
ژانویــه ی 1983 اینترنــت بــه معنــای امــروزی 
ــکل ارتباطــی منحصــر  ــد شــد؛ یــک پروت متول
بــه فــرد و اســتاندارد تعریــف شــد و همــه ی 
شــبکه ی  یــک  بــه  ارتباطــی  شــبکه های 

شــدند. تبدیــل  یک پارچــه 

یمیل ا
تلقــی  قدیمــی  اندکــی  ایمیــل  امــروزه  شــاید 
راه هــای  از  یکــی  هم چنــان  ولــی   شــود، 
انتقــال پیــام اســت  بــرای  مطمئــن و رســمی 
کــه بســیاری از افــراد نیــز بــه آن دسترســی 
شــخصی  مدیــون  را  ایمیــل  وجــودِ  دارنــد. 
هســتیم.  تاملینســون«  »ریمونــد  نــام  بــه 
ــت و ســازمانی از  ــچ دول ــب اســت کــه هی جال
و  کنــد  اختــراع  را  ایمیــل  کــه  نخواســت  او 
ــی  ــار فعالیتــش در گــروه تحقیقات خــود در کن
وزارت دفــاع آمریــکا ایــن موضــوع را دنبــال 
بیــن  بتــوان  کــه  بــود  راهــی  پــی  در  او  کــرد. 
مناســب  و  کــرد  مبادلــه  پیــام  کامپیوتــر  دو 
بــرای اســتفاده عمــومِ مــردم باشــد. ســرانجام 

ــام »SNDMSG« ابــداع  ــه ن او اولیــن نرم افــزار ایمیــل را ب
1971 ارســال شــد. البتــه  کــرد و اولیــن ایمیــل در ســال 
آن موقــع نــام ایمیــل بــرای ایــن بســتر ارتباطــی در نظــر 
ایمیــل  واژه ی  بعــد  ســال  چنــد  و  بــود  نشــده   گرفتــه 
شــد.  مطــرح  الکترونیکــی(  پســت  کلمــه ی  )مخفــف 
ــام  ــرای جــدا کــردن ن هم چیــن تاملینســون نمــاد »@« را ب

کــرد. انتخــاب   )Host( میزبــان  از  افــراد  کاربــری 

شــبکه اجتماعــی
دغدغــه ی  آن،  شــدن  سراســری  و  اینترنــت  رونــق  بــا 
نــه  -کــه  ســریع   ارتباطــی  برقــراری  بــرای  جدیــدی 
آن  طریــق  از  بلکــه  می کــرد،  پشــتیبانی  صــوت  از  تنهــا 
بــه  هــم  را  تصویــری  پیام هــای  می توانســتند  کاربــران 
 »Six Degrees« اشــتراک بگذارنــد، ایجــاد شــد. ســایت
اولیــن بســتری بــود کــه می تــوان بــه آن عنــوان »شــبکه 
ماننــد  ویژگی هایــی  آن  در  و  داد  اطــالق  را  اجتماعــی« 
وجــود  دوســتان  لیســت  و  کاربــری  حســاب  ســاخت 

داشــت.

معطــوف شــد. از دیربــاز بــر ســر این کــه مختــرع اصلــی 
تلفــن چــه کســی هســت، اختــالف نظــر وجــود دارد. بــه 
ثبــت  و  کــردن  تجــاری  بــا  گراهام بــل  الکســاندر  هرحــال 
اختــراع ایــن وســیله زودتــر از رقبــای خــودش در ســایر 
تاریــخ علــم مانــدگار  را در  نــام خــود  توانســت  کشــور ها 

کنــد.

تلفــن همراه
رادیویــی  ارتباطــات  سیســتم های  گفــت  بتــوان  شــاید 
كشــتی ها و قطارهــا، وسوســه ی اختــراع تلفن هــای قابــِل 
مــردم  همــه ی  اســتفاده ی  بــرای  مناســب  كــه  را  حملــی 

انداخــت.  مهندســان  و  دانشــمندان  فكــر  بــه  باشــد، 
وقــوع  پــس  همــراه  تلفــن  اختــراع  بــرای  نیــاز  احســاِس 
جنــگ جهانــی دوم بیش تــر شــد و رقابــت بــرای ســاخت 
ایــن وســیله در كشــورهای مختلــف آغــاز شــد. در ســال 
1973 میــالدی افتخــار ســاخت اولیــن تلفــن همــراه را دو 
دانشــمند بــه نــام »جــان اف میچلــو« و »مارتیــن كوپــر« از 
شــركت »موتــوروال« در شــهر نیویــورک از آِن خــود كردنــد 
كــه ایــن تلفــن بــر خــالف تلفن هــای همــراهِ امــروزی كــه 
2 كیلوگــرم وزن داشــت!  200 گــرم دارنــد؛  وزنــی حــدود 
ولــی ایــن اختــراع قابــل اســتفاده ی سراســری نبــود؛ چــون 
شش ســال بعد  بــود.  رادیویــی  زیر ســاخت های  نیازمنــد 
بــه  خــودكار  همــراه  تلفــن  شــبكه ی  اولیــن  ژاپــن،  در 
صــورت گســترده و تجــاری راه انــدازی شــد و اســتفاده ی 

عمومــی از ایــن وســیله رســما آغــاز شــد.

اینترنــت
تاریــخ  در  کــه  هرچــه 
می رویــم،  جلوتــر  علــم 
بــرای  نمی تــوان  دیگــر 
مختــرع  یــک  فناوری هــا 
و  کــرد  معرفــی  خــاص 
ناشــی  نتایــج  معمــوال 
گروه هــای  کارهــای  از 
هســتند.  تحقیقاتــی 
اینترنــت  خصــوِص  در 
اســت.  این چنیــن  نیــز 
و  کامپیوتــر  اختــراع  بــا 
گرم شــدِن  هم چنیــن 
دو  میــان  ســرد  جنــگ 
ابرقــدرت جهــان و پرتــاب 
اتحــاد  توســط  ماهــواره 
جماهیــر شــوروی، وزارت 
متحــده ی  ایــاالت  دفــاع 
امریــکا نیــز ترغیــب شــد 

اجتماعــی  شــبکه های  مفهــوم  این کــه  بــه  توجــه  بــا  امــا 
در اینترنــت هنــوز بیــن مــردم متــداول نشــده  بــود، ایــن 
فروختــه  دیگــری  شــرکت  بــه   2000 ســال  در  ســایت 
 2004 ســال  در  اجتماعــی  شــبکه های  انقــالب  شــد. 
زاکربــرگ«،  »مــارک  توســط  فیس بــوک  ســاخت  بــا 
کــه در  دانشــجوی دانشــگاه هــاردوارد، صــورت گرفــت؛ 
ابتــدا مخصــوص اســتفاده ی دانشــجویان هــاردوارد بــود، 
امــا پــس از دو ســال در اســتفاده ی مــردم قــرار گرفــت. 
پــس از فیس بــوک، شــرکت های دیگــر، از جملــه یاهــو و 
تــا  کردنــد؛  دنبــال  را جدی تــر  فعالیت هــای خــود  گــوگل 
امــروز کــه بــه صــورت مــداوم شــاهد پیشــرفت شــبکه های 

هســتیم. اجتماعــی 
ایــن متــن تنهــا خالصــه ای از تکامــل وســایل و بســترهای 
ارتبــاط  رســانه های  مهــم  نقــش  البتــه  بــود.  ارتباطــی 
ــو و تلویزیــون را نبایــد نادیــده بگیریــم.  جمعــی مثــل رادی
ــاورس  ــامِ مت ــادِن ن ــان افت ــا ســر زب ــن روزهــا ب ــن ای هم چنی
بــود  آینــده  ارتباطــات در  از  مــوج جدیــدی  بایــد منتظــر 

کــه امــروز شــاید تصــور آن بــرای مــا ســخت باشــد.

 سید علیرضا ضیایی
دورِ نزدیککارشناسی مهندسی شیمی 98

نگاهی کوتاه به تاریخچه برخی فناوری های ارتباطاتی؛
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Every day we get bombarded with new infor-
mation not limited to news from all around 
the world, new inventions, or a developed 
type of virus that will conquer the world. The 
amount of input we receive every day is from 
different sources of media. Different for each 
generation and individual, the sources of col-
lecting the news can be different as well. the 
two most important ones though are TV and 
Social Media. These two media directly affect 
each other. But why and how do social media 
affect the audience’s judgment of TV news?
It is believed by society that TV news tries to 
show a more optimistic picture rather than a 
realistic one. They believe due to the politics 
of a country, TV news filters everything and 
gives away the parts they want the audience 
to receive. In contrast, social media has no fil-
ters. The correspondents are the people. There 
are no boundaries between the news, the peo-
ple who have provided them, and the other 
group who receive them.
However, through this “realistic” window of 
social media can be seen dozens of fake news 
that only aim to draw the attention of the au-
dience. It is only one’s wits and intellect that 
help them maintain a stable relationship be-
tween fake and the original information they 
are being fed. People are usually confused 
about what and who to believe. In such cases, 
people turn to others like themselves. They do 
not trust journalists and the news because they 
want “the truth.” Unofficial accounts and ver-
nacular explanations have many fans in times 
like this.
In other words, distrust comes from gaps in 
between information offered by the media. 
Wits set pieces of puzzles together and seek 
accurate answers. Therefore, the first missing 
piece of a puzzle will ruin an empire built on 
trust. Also, television news causes frustration 
for the subject because they tell the audience 
how to think and broadcast information by 
dictating to them the possible interpretations. 
But, there is a bridge between the news and 
the audience that can inject trust into the 
minds of the latter and accomplish an import-
ant mission. Journalists, as a bridge between 
the news and the audience, have a mission to 
gain citizens’ trust. It is like their social and 
moral charge and they should know that their 
job is to educate, inform, and entertain the au-
dience. A journalist should be able to resolve 
the confusing mass of online as well as offline 
information sources.
The case of difficulty in trusting the news is an 
international problem. As an example, a study 
has shown that many Americans are skeptical 
of the news media by questioning the works 
of the journalists and their intentions which 
are usually affected by their political, ethi-
cal, and social tendencies. Nevertheless, it is 
concluded that American citizens are willing 
to believe in the news if it covered incidents 
that are familiar to them. From a psychologi-
cal point of view, a person is more willing to 
enjoy something if they are experts in that era 
or are at least familiar with it.
In conclusion, to make the public trust the 
news there should be a good connection be-
tween citizens and public institutions. In the 
age of technology, political and social le-
gitimacy should catch up with the ongoing 
public speeches and cannot be isolated from 
them. In contemporary democracies, citizens 
feel the urge of being able to run their world, 
otherwise cannot, in anyways, trust televi-
sion news, and that is when journalism fails 
to moderate a meaningful interaction between 
the public and their representatives.

Trust is one of the deepest concepts in human 
life that can sometimes have irreparable con-
sequences if used in the wrong place. There-
fore, such things should be learned at an early 
age. Research has shown that people learn dif-
ferent concepts better through playing games 
since playing is a fun process. In today’s 
modern world, the best way to learn it can be 
via playing video games. Many famous game 
companies have included such issues in their 
productions. Rockstar, for example, is always 
trying to incorporate the concept of trust and 
betrayal into its games. This issue is evident 
in a masterpiece from this company called 
“Red Dead Redemption 2”. In this game, you 
play the role of Arthur Morgan, a member of 
the rebellious gang of Dutch Van Der Linde. 
Dutch Van Der Linde is the gang’s leader and 
Micah Bell is one of the gang’s best gunsling-
ers.

 In the course of the game story, this group 
experiences many ups and downs through 
which members of the gang reveal their true 
selves. Micah is an aggressive and high-
ly ambitious person. In one of the missions, 
you have to save Micah who was imprisoned 
due to his excessive ambition as a result of a 
failed robbery. This will increase his trust in 
you in the group. But in the final episodes, 
there are suspicious moves from Micah that 
Arthur informs Dutch about, but Micah has 
brainwashed Dutch in a way that he suspects 
Arthur, whom he used to call “HIS SON”, 

“’What is war?’, I would ask myself time 
and time again when I was younger”, said 
Lord Chancellor, sitting upon his hell-bound 
stallion, regarding the vast ocean of soldiers 
marching towards those of his own. “Today, I 
shall finally see for myself.” Beside him was 
The Son, his gaze blank and devoid of sensa-
tion.
“Where is Lord Share?” his godfather (if ei-
ther of them could still think of their relation-
ship as a father-son one) asked; “I have not 
seen him since we parted last night.”
“Nor have I.”
The statesman, whom had been mentioned in 
dispatches many times before, was now meet-
ing in secrecy with his old political adversary. 
Finding little hope in the success of the free-
dom-seekers he had sided with, he had decid-
ed to reveal the strategic information of Lord 
Chancellor’s army to His Majesty, “in return 
for seven hundred caskets filled to the brim 
with golden coins”.
“You made the wisest decision possible”, said 
Lord Wealth, proffering a golden cup of red 
wine, “Here’s to our lucrative contract.”
“May He reign an eternity of rebellions, and 
abort them one by one”.
They raised a toast and drank to The Over-
lord’s health. Few seconds had passed when 
Lord Share felt like two invisible hands were 
squeezing his throat, trying to choke him. As 
if to assist the first pair, he held both his hands 
around his neck, fighting for breath. He saw 
The King enter the tent, accompanied by The 
Black Sword and a number of other soldiers. 
“Send his chopped-off head to their camp, lest 
they forget what venomous beast greets those 
who poison my kingdom’s atmosphere.”
Thousands had gathered round the box carried 

and he thinks Arthur is jealous of Micah. It 
goes on to reveal that Micah was an infiltra-
tor of the rival gang, the Pinkertons. He was 
responsible for destroying the Dutch’s gang 
from within.  All of this ends with the death 
of Arthur Morgan in an intra-gang conflict. 
On the contrary, there is another gang mem-
ber named John Marston, who is the protago-
nist of the previous version of the same game. 
Just like Micah, he escapes from prison with 
the help of Arthur. But Marston stays with Ar-
thur until the last moment, and even after his 
death, he takes revenge on Arthur’s death by 
finding Micah’s place and killing him. At first 
glance, you might think that our main charac-
ter here is Arthur Morgan, but this is not the 
case. The main decision-maker here is Dutch 
since he’s the “Leader” of the gang. After sev-
eral unsuccessful robberies, Dutch thinks that 
the gang’s trust in him as the “Brain” of the 
group has been lost, which is why he’s doing 
everything he can to regain his lost charisma.  
This is the time when Dutch has no mental 
stability & he’s in desperate need of being ac-
cepted by someone. Micah who is aware of 
this, approaches and brainwashes him so that 
he doubts his most trusted people, John and 
Arthur. At the end of the game, Dutch realizes 
his mistake & helps John in his revenge, but 
it’s too late and Arthur is gone.

 As it turns out, this game deals with the psy-
chological aspects that are very important in 
the concept of trust. When we do not receive 
the expected acceptance from those around us 
and when we do not have enough mental sta-
bility, people just like Micah may abuse our 

by His Majesty’s messenger, observing the as-
phyxiated head pitilessly. 
“So that’s what’ll become of all of us today, 
huh?
“Marvelous, innit?”
“It’s ravens against eagles.”
 “Owls versus serpents.”
“Mortals facing tyrants.”
“Tooth for an eye; and nail.”
Ever since his youth had begun, The Son had 
wished for his final hour to come; but now 
that it was so closely at hand, he took fright 
at the mere thought of it. His mind was ruth-
lessly projecting visions of The Beauty, and 
the heart-rending state he had abandoned her 
in. He couldn’t help but recall the eyes that 
had cried until they were painted the same 
color as her lips. Should he have eloped with 
her? Would she have agreed to leave her dear-
est father behind?  How far could they have 
possibly reached? Far enough to be out of the 
all-seeing Eye’s reach? Would they have lived 
a happy life? The two reclusive souls that they 
were? Keeping all their tender love to them-
selves, as well as their vulgar hatred?
Endless questions without answers; that is the 
quintessence of human consciousness. Miser-
able is he who cannot discard the former, and 
idiot he who exhausts his life looking for the 
latter.

It was noontide. All was the clamor of spears 
piercing shields, swords clashing and batter-
ing the armors of warriors, the ground beneath 
their feet bathing in their blood. One more 
drop of unblackened blood, one more pound 
of disinterested flesh, one more unfulfilled 
breath, and thus the higher cause is served.
The Princess had long kept an eye out for Lord 
Chancellor. Seeing him surrounded by a pack 
of horsemen, whom he was audaciously fight-
ing back, she seized the moment and ran to 

trust in real life and manipulate our minds. So, 
probably we would be the next Dutch. To trust 
one another is a complex concept that should 
happen in a pyramid-like process meaning 
that you should take the steps one at a time 
and fulfill the 1st stage then move on to the 
next ones that finally lead to the peak of the 
pyramid, “a secure level of trust”.  These were 
just a few lessons of what this masterpiece 
and its multi-layered characters can teach us. 
I highly recommend you to play this game be-
cause “ Red Dead Redemption 2 “ isn’t just a 
video game, it’s a second life that you can live 
without being incarnated. 

claw at her prey, in the same manner that car-
rion crows do. 
“Move away! That filthy traitor is mine alone.”
Lord Chancellor looked around to see whence 
the infernal voice came.
“You betrayed my father and killed my broth-
er, and today you will pay back for both.” 
She put an arrow next to her bow and pulled 
the string with all her might. Seeing her re-
lease the arrow, Lord Chancellor covered his 
face with his hands and cowered. A moment 
passed. He uncovered his face and stood 
straight. The face he saw facing his own was 
not that of the Angel of Death welcoming him 
at the gateways of the hereafter. It was his but-
ler, trembling, coughing blood, falling.
He wailed and made to take his dying hands in 
his own, but The Princess came striking at him 
with her sword. The Son arrived at the scene. 
The two fought against her and wounded her in 
the chest. In another minute The Black Sword 
also joined this grotesque orgy, and the four of 
them took turns scarring and getting scarred. 
The Son was the first to fall down. As The 
Princess was gathering her remaining force to 
force her sword into his skull, Lord Chancellor 
slashed at her back with his dagger. As soon 
as she was down, The Black Sword locked 
his left arm around Lord Chancellor’s waist 
from behind, and slit his throat with his right 
arm. The Son crawled towards a soldier lay-
ing a stone’s throw from him, picked his spear, 
and threw it at The Black Sword. He, too, fell 
down with a deafening shrill.
One of the commanders, upon beholding these 
occurrences, ordered the soldiers to retreat, 
and sent one of them to give His Majesty the 
news of what had hitherto taken place, and ask 
for further commands.
So you ask what war is? Why, nothing but 
a tapestry narrating the story of Uncle Rick 
milking the sheep and butchering the meek. 
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Episode VI: Psychopomp Squads (Legions of Lethargy)

Could the greatest works of literature be undiscovered?

When the great library at Alexandria went up in flames, it is said that the books took six months to burn. 
We can’t know if this is true. Exactly how the library met its end, and whether it even existed, have been 
subjects of speculation for more than 2,000 years. For two millennia, we’ve been haunted by the idea that 
what has been passed down to us might not be representative of the vast corpus of literature and knowl-
edge that humans have created. It’s a fear that has only been confirmed by new methods for estimating 
the extent of the losses.
Scan the QR code to read more.
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هــر  در  گســترده ،  پس زمینــه ای  در  لعــاب  و  رنــگ  این جــا 
می کشــد. نگاه هــا  رِخ  بــه  را  خــودش  منظــری 

منتهــا ایــن رنــگ و لعــاب فقــط متعلــق بــه ظاهــر ماجراســت 
نــه بطــن آن.

ببینیــد؛ اصــالً این طــور بگویــم کــه نمی شــود عکســی گرفــت 
کــه در آن ســیمای رخوت انگیــز فقــر مشــاهده نشــود.

امّــا گویاتریــن عکســی کــه ثبــت کــردم در خــِط یــک متــرو 
اســت، حوالــی خیابــان هفت تیــر.

تصویــر، پیرمــردی را نشــان می دهــد کــه احتمــاالً چهــار یــا 
پنــج دهــه قبــل یــک جــوان زیبــا و ســرزنده بــوده بــا چشــمان 
نافــذِ آبــی و یحتمــل دســتان صــاف و نه چنــدان زمخــت از 

گــردش روزگار.
و حــاال بــا پوســتی چروکیــده و ســوخته از آفتــاب تمــوز و شــاید 
ــِج نــداری، در یــک دســتش کیســه  ی حمیــت اش را  آتــش رن
بــه دوش می کشــد و دســت دیگــرش را حائــل کــرده تــا دوره 
بیوفتــد بــه دنبــال ســهمش از ســفره ای کــه بــرای او و امثــال او 

جایــی در آن وجــود نــدارد.
نــگاه عــاری از جانــش، تپــِش اضطــراب و گنــاه را بــه تــن آدم 

می انــدازد.
و این همه ی ماجراست.

حانیه عامل
کارشناسی علم اطالعات و دانش شناسی 1400
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