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سال به سر رسید  و 
این قال به سر نمی رسد

ــی در  ــک جاهای ــا ی ــت ه ــد گاهــی وق ــی دانی م
زندگــی هســت کــه ســرت را پاییــن انداختــه ای 
ــوی  ــک تابل ــک آن  ی ــا  ی ــروی ام ــت را می راه
ــان  ــی. هم ــی بین ــت م ــزرگ  روبروی ــت ب ایس
روزهــای ســرد و پــر از انجمــاد کــه  یــک چیــزی 
ســر دلــت ســنگینی میکنــد. انــگار کــه یــک تکه 

ــورت داده باشــی.  ســنگ ق
همــان روزهــای ناکــوک کــه »پٍلــی لیســت«ات  
مــی شــود : » تنهاتریــن تنهــا منــم ... آه ای 
ــه  ــز و هم ــه چی ــمان... ». از هم ــک ای آس فل
ــی  ــه نتوان ــگار ک ــی شــوی. ان ــکار م کــس  طلب
ــگ ــت تن ــمان برای ــن و آس ــی، زمی ــس بکش  نف

مــی شــود. دلــت مــی خواهــد خــودت را بــرداری 
ــچ  ــه هی ــدر دور ک ــای دور آنق ــک ج ــری ی و بب
کــس را نشناســی. آنوقــت »خــودت« مثــل بچــه 
کوچولوهــا بــه اولیــن شــهربازی کــه رســید بــرود 
ســراغ تــاب بــازی و ورجــه وورجــه. آنقــدر بــازی 
کنــد تــا از خســتگی بــی هــوش شــود. بعــد آرام 
ــی،  ــار بزن ــاالی ســرش موهایــش را کن ــروی ب ب
بغلــش کنــی، بیدارکــه شــد برایــش قصــه هــزار 
ــک  ــا ی ــد. ام ــا بخواب ــی ت ــب  بخوان ــک ش و ی
روزهایــی هــم هســت که بــوی ســبزی تــازه می 
دهــد. بــوی عیــدی،  روزهایــی کــه سرخوشــی، 
کیفــت را کــج روی دوشــت میانــدازی، دســتت را 
روی همــه شمشــادهای خیابــان مــی کشــی، بــه 

شــاخه درختهــا میرســانی و بــی هــوا میخنــدی. 
انــگار قــرار اســت اتفــاق خوبــی بیافتــد یــا یــک 

چیــزی تغییــر کنــد.
ــد  ــی بای ــی کن ــر م ــه فک ــی ک ــت های آن وق
کاری کنــی، یــک خانــه تکانــی اساســی و همــه 
غبارهــای روی دلــت را بــرداری یــا مثــا برنامــه 
ــل  ــی. مث ــدارک ببین ــودت ت ــرای خ ــدی ب جدی
ــه  ــه ک ــفند ک ــای اس ــن روزه ــوای ای ــال و ه ح
دارد خــودش را بــرای بهــار ســبز آمــاده مــی کنــد. 
ــد. شــلوغی  ــی کن ــی م ــه تکان ــت دارد خان طبیع
هــای انتخابــات هــم ایــن روزهــا خبــر از  آمادگی 
بــرای تغییــر در مجلــس مــی دهــد هرچنــد کــه 
بــه قــول حضــرت حافظ حدیــث برخــی مدعیان» 
همــان حکایــت زردوز و بوریــا بــاف اســت«. امــا 
 آنچــه ایــن روزهــای آخــر ســال را متمایــز

مــی کنــد همیــن حســی اســت کــه محــرک و 
نقطــه عطفــی بــرای تصمیــم هایمــان می شــود. 
حتمــا نبایــد بــه فکــر تصمیــم بزرگــی باشــیم که 
زندگیمــان زیــر و رو کنــد ؛ همیــن پشــت دســت 
داغ کــردن هــا و از خــود تعهــد گرفتــن هــا بــرای 
کارهایــی کــه نبایــد انجــام دهیــم و حــرف هایــی 
کــه نبایــد بزنیــم. همیــن تصمیــم هــای کوچــک 

اســت کــه کــم کــم مــا را بــزرگ مــی کنــد. 
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ــام  ــور تم ــان ش ــاره هم ــار و دوب ــاره به دوب
ــت  ــردن. دس ــاز ک ــاره از  اول آغ ــدنی. دوب نش
ــاس و  ــه احس ــار گرفت ــن غب ــر ت ــیدن ب کش
ــگار.  ــت و زن ــدورت اس ــه ک ــر چ ــتن ه شس
زندگــی هنــوز در جریــان اســت. بهــار، دســت 
ــگ  ــت، شــتابان در حــال رن ســحرانگیز طبیع
زدن اســت، ســبز و ســبزتر و بعضــی جاهــا کم 
ــی  ــای زندگ ــان زیب ــن جری ــر ... و ای ــگ ت رن
ــادر در  ــته ی م ــدای خس ــن ص ــت. همی اس
ــی و درســت همیــن  ــه تکان اســتمدادهای خان
ــدن  ــرای خری ــه ام ب ــی دختران ــتیاق صورت اش

ماهــی هــای چشــم تلســکوپی، یعنــی زندگــی.
وقتــی چشــمان مادربزرگ روشــن از امید ســرزدن 
جوانــه هــای گنــدم اســت، اصــا مگــر می شــود 
هیــچ ســمنویی را تصــور کــرد کــه جــز با دســتان 
ــه باشــد؟! ایــن اســت  ــان او در هــم آمیخت مهرب
معجــزه شــیرین زندگــی. همیــن رویــش هــای 
ــی  ــی یعن ــو. زندگ ــار ن ــر ب ــی ه ــی ول ــی در پ پ
رویــش! زندگــی یعنــی زایــش و روح بخشــیدن 
ــچ  ــی هی ــد، ب ــد و بن ــچ قی ــی هی ــان، ب ــه جه ب

منــت و فــارغ از هــر انتظــار. 
»زندگــی« بــا »زن« آغــاز مــی شــود و این اســت 

نــگاه عاشــقانه ی خــدا آنــگاه کــه زن را آفریــد تا 
طلیعــه هســتی باشــد. زن بــه زندگــی لبخنــد زد. 
زن تمــام وجــودش را در طبــق اخــاص ریخــت 
ــا ذره  ــرد در نهــاد هســتی، ت ــا بگی ــا محبــت پ ت
ــش ،  ــت خلقت ــام عل ــرود تم ــادش ن ــم ی ذره عال
ــه بزرگــی آســمان  ــه بزرگــِی ... ب ــود ب بانویــی ب
محبــت محمــد، بــه بزرگــی دل علــی، بــه بزرگی 
کرامــت حســن و یــا بــه بزرگــی آزادگی حســین. 
ــا هســت و از همــه  ــه بزرگــی همــه اینه ــه! ب ن
اینهــا بزرگتــر اســت. آری! خداوند بانویــی را علت 
ــه«.  ــی »فاطم ــه بزرگ ــرار داد ب ــکان ق ــم ام عال
ــاور کــه از حــد درک خــارج  وجــودی آنقــدر پهن

بــود و خــارج شــد و روز بــه روز مظلــوم تــر. 
ــتان  ــان دس ــقانه می ــد. عاش ــد ش ــه متول فاطم
پرمهــر پــدر پــرورش یافــت. فاطمــه »زندگــی« 
کــرد. دخترانگــی را در کنــار ســاحل رام رحمــت، 
آموخــت و در میــان بوســه هــای پدرانه او سرشــار 
ــد و  ــزرگ ش ــد. ب ــا ش ــز صف ــه لبری ــد. فاطم ش
ــش.  ــق فرزندان ــی، روزی عاش ــق عل روزی عاش
فاطمــه رویــش را و پــرورش را تجربــه کــرده بود 
ــد. فاطمــه  ــه برویان و خــوب مــی دانســت چگون
نقطــه آغــاز بــود، ســرخط بــود، اصــا سرمشــق 
بــود بــرای تمــام قلــم هایــی که بعدهــا از انســان 
و انســانیت نوشــتند و رنــگ خــدا بــر تــن ســفید 
اندیشــه هــا زدنــد. فاطمــه فقــط ســوگ نیســت. 
ــه  ــه آنک ــت چ ــا اس ــه زیب ــرای فاطم ــزن ب ح
فاطمــه تنهــا حــزن نیســت. فاطمــه یــک دنیــا 
شــور اســت و تازگــی... یــادم افتــاد بــه داســتان 
ــا در  ــش از اینه ــه پی ــم ک ــادر بزرگ ــیرین م ش
باصفاتریــن روســتاهای شــیراز، نوشــتن »فاطمه« 
ــر ســمنو، زیبایــی ســفره ی عیــد را دوچنــدان  ب
 و حــس خــوب ســام و برکــت را افــزون

 می کرد. راســتی! شــما هــم مثل من دلتــان برای 
رسم های زیبا تنگ شده است؟  

»زن« هجای آغازین »زندگی« 
بدریه جوکاری
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هم معنایشان را می دانم و هم نمی دانم. 
ــه   ــان را نگرفت ــی ش ــدی پ ــور ج ــچ گاه بط هی

ــودم... ب
لیبرالیســم، سوسیالیســم، کمونیســم، اقنصــاد آزاد، 
ــی از  ــدرت رســانه و واژه های ــه، ق ســنت، مدرنیت
ــتند  ــع هس ــهل ممتن ــی س ــت کلمات ــن دس ای
کــه روزانــه چندیــن بــار از طریــق رســانه هــای 

ــه گــوش مــی رســند. مختلــف  ب

اکنــون جامعــه ی جــوان کشــور بــه فهــم عمیق 
ــر  ــبب تغیی ــه س ــاز دارد ک ــی نی ــن واژه های چنی
ــدرت  ــن ق ــایل و باالرفت ــه مس ــا ب ــرد آنه رویک
ــدارم کــه  ــاد ن ــه ی ــل شــان مــی شــود ، ب تحلی
در کتــب درســی تــا ســطح دیپلــم و پــس از آن 
در دانشــگاه ، بــه ایــن مقــوالت بصــورت جــدی 

پرداختــه شــده باشــد.
پــس از اخبــار 20:30 برنامــه ی جدیــدی شــروع  
مــی شــد کــه عــده ای مــی نشســتند و نظرشــان 
را دربــاره ی مســئله خاصــی بیــان مــی کردنــد. 
ابتــدا بــه مذاقــم خــوش نیامــد و بــا خــود گفتــم 
کــه دیگــر دوره ی چنیــن برنامــه هــای کلیشــه 
ای بــه پایــان رســیده و پــس از چند دقیقــه کانال 

ــاره  را عــوض کــردم...  فــردا بطــور اتفاقــی دوب
ــداری از  ــه مق ــی ک ــه زمان ــدم، البت ــه را دی برنام
ابتــدای برنامــه گذشــته بــود. واژه هــای مجــری 
برنامــه جذبــم کــرد. همــان مفاهیمــی بــود کــه 
بــه دنبــال معنایشــان بــودم، صــدای تلویزیــون 
را بیشــتر کــردم و بــه نزدیــک تلویزیــون رفتــم 
تــا بــا توجــه بیشــتری برنامــه را دنبــال کنــم...  
بلــه خــودش بــود. برنامــه ای مخصــوص نســل 

ــردش  ــه گ ــی ک ــم و واژه های ــا مفاهی ــوان ب ج
ــت.  ــاد اس ــیار زی ــگاه بس ــا در دانش ــه آنه روزان
بســیار خوشــحال شــدم کــه پــس از ســال هــا 
ــس از  ــد شــده اســت. پ ــه ای تولی ــن برنام چنی
آن برنامــه را بطــور مرتــب دنبــال کــردم .ویژگی 
هــای بــارزی داشــت، هــم قالــب داشــت و هــم 
نداشــت، خــط قرمزهــا را رد مــی کــرد، بــه زبــان 
ســاده ســخن مــی گفــت، تضــارب آرا را در عیــن 
وحــدت بــه حــد اعــای آن نشــان مــی داد و در 
یــک کلمــه »ســیال« بــود. شــاید بتوانیــد حدس 

بزنیــد کــدام برنامــه را مــی گویــم...
ــی- ــه ای تحلیل ــی برنام ــی، جیوگ ــه جیوگ بل

ــا هــدف آســیب شناســی  ــود کــه ب اجتماعــی ب

تولیــد  اجتماعــی  و  فرهنگــی  رویدادهــای 
ــود ــن ب ــه ی آن ای ــل نتیج ــد و حداق ــی ش  م

انتقــادی را در میــان  کــه توانســت تفکــر 
دهــد. گســترش  مخاطبینــش 

برنامــه داشــت کــم کــم پــا مــی گرفــت و جــای 
خــود را در میــان مخاطبیــن پیــدا مــی کــرد کــه 

تمــام شــد!
ــم  ــی نویس ــت را م ــن یادداش ــه ای ــون ک اکن

ــن  ــه  پخــش ای ــی شــود ک یکــی دو ماهــی م
ــن  ــه ای ــت و البت ــیده اس ــام رس ــه اتم ــه ب برنام
ــگاه  ــن جای ــرای تبیی ــی آن ب ــای خال ــا ج روزه
ــه  ــد. همانگون ــی رس ــر م ــی بنظ ــات خال انتخاب
ورزشــی   ی  زمینــه  در  اســت  ســالها   کــه 
برنامــه ای تحلیلی-انتقــادی به توانمنــدی برنامه 
 نــود، روی آنتــن اســت، انتظــار مــی رفــت چنین 
برنامــه ای در زمینــه ی فرهنگی-اجتماعــی نیــز 

ادامــه داشــته باشــد.
ــود فرهنگــی  ــک ن ــه فکــر ی ــد ب  مســولین بای
ــش در  ــش از پی ــد بی ــانه بتوان ــا رس ــند ت باش
راســتای بــاال بــردن ســواد فرهنگــی نقــش ایفــا 

ــد . کن

سیال ولی کوتاه!
 علی زرکی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه
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از  یکــی   )Didgeridoo( دیجیریــدو 
اســت.این  جهــان  ســازهای  قدیمی تریــن 
ســازبادی نخســتین بــار درمیــان بومیــان شــمال 
ــت  ــدو را »ترومپ ــد. دیجیری ــتفاده ش ــترالیا اس اس

چوبــی طبیعــی« نیــز می نامنــد.
ــترالیا  ــان اس ــه بومی ــد ک ــن باورن ــر ای ــی ب بعض
دیجیریــدو را از حــدود چهــل هــزار ســال پیش به 
ــان  ــات باستان شناس ــا مطالع ــد، ام کار می برده ان
ــر  ــاز کمت ــن س ــت ای ــه قدم ــد ک ــان می ده نش

اســت.
دیجیریدوهــای اولیــه معمــواًل از ســاقۀ درختــان 
ــیلۀ  ــه وس ــه ب ــد ک ــاخته می ش ــوس س اکالیپت
ــترالیا،  ــان اس ــود. بومی ــده ب ــوراخ ش ــه س موریان
زمــان زیــادی را صــرف یافتــن درخــت مناســب 
بــرای ســاخت دیجیریــدو می کننــد، زیــرا میــزان 
شــکاف ایجادشــده در تنــه یــا ســاقۀ درخــت برای 

ســاخت ســاز بســیار مهــم اســت.
 اگــر ســوراخ خیلــی بــزرگ و یــا خیلــی کوچــک 
باشــد از کیفیــت ســاز کاســته می شــود. بومیــان 
ــه  ــب، آن را قطع ــت مناس ــن درخ ــس از یافت پ
قطعــه می کننــد، پوســتش را می کننــد و انتهــای 
ــن شــود. گاه  ــادۀ نواخت ــا آم آن را مــی تراشــند ت
نیــز دیجیریدوهــا را بــا نقــوش رنگارنــگ تزییــن 

ــن،  ــگام نواخت ــی در هن ــرای راحت ــد و ب می کنن
ــد. ــوم آغشــته می کنن ــه م ــۀ آن را ب دهان

ــی  ــای آیین ــص و آوازه ــم رق ــته مراس در گذش
بومیــان اســترالیا بــا نــوای دیجیریــدو همــراه بود 
و ایــن ســاز بخــش جدانشــدنی از ایــن مراســم 

ــد.  ــوب می ش محس
ــم  ــه مراس ــا ب ــاز تنه ــن س ــن ای ــه نواخت البت
ــرای  ــان اســترالیا ب ــود و بومی ــی محــدود نب آیین
ــد.  ــدو می نواختن ــز دیجیری تفریــح وســرگرمی نی
ــردان  ــم م ــان و ه ــم زن ــروزه ه ــه ام ــا این ک ب
ــته  ــا در گذش ــد، ام ــدو بنوازن ــد دیجیری می توانن
فقــط مــردان حــق نواختــن ایــن ســاز را داشــتند. 
ســاختن و نواختــن دیجیریــدو در دنیای مــدرن از 
اواخــر قــرن بیســتم در جوامــع غربــی رواج یافت. 

نواختن دیجیریدو آسان نیست.
 نوازنــده بایــد شــگردهای خــاص تنفــس و ایجاد 
ــرد.  ــاد بگی ــان را ی ــکل ده ــر ش ــا تغیی ــدا ب ص
ــۀ  ــگرد »چرخ ــری ش ــه یادگی ــن نکت مهم تری

ــس« اســت. تنف
 درایــن تکنیــک نوازنــده بایــد بیامــوزد کــه چطور 
در یــک زمــان از طریــق بینــی نفــس بکشــد و 
ــق دهــان خــارج  درهمــان زمــان هــوا را از طری
کنــد. چنیــن سیســتم تنفســی اکســیژن زیــادی 

ــد.  ــدن می کن وارد ب
ــر  ــه در اث ــی ک ــر لرزش های ــه خاط ــن ب همچنی
نواختــن ایــن ســاز در حفره هــای صــورت و 
ــه  ــد دقیق ــد از چن ــود، بع ــه ایجــاد می ش جمجم
ــت  ــده دس ــه نوازن ــی ب ــش عمیق ــاس آرام احس

. می دهــد 
 از ایــن  رو اســت که امــروزه در برخی از کشــورها 
از دیجیریــدو در علــم پزشــکی اســتفاده می شــود. 
ــی  ــه برخ ــود دارد ک ــی وج ــان درمانگاه در آلم
ــه،  ــره و جمجم ــی در حنج ــای تنفس ناراحتی ه
مثــل خــر و پــف یــا پریــدن آب حلــق در زمــان 

خــواب را بــا نواختــن دیجیریــدو درمــان می کنــد. 
بــوده و طرفــداران  نتیجه بخــش  ایــن روش 

ــت. ــدا کرده اس ــیاری پی بس
ــرای تســکین  همچنیــن از نواختــن دیجیریــدو ب
ــه ایــن صــورت کــه  دردهــا اســتفاده می شــود. ب
ــدن  ــاک ب ــو دردن ــی عض ــدو را در نزدیک دیجیری
ــاز  ــن س ــدای ای ــه ص ــد ک ــد و معتقدن می نوازن

ــود. ــکین درد ش ــب تس ــد موج می توان
ــان ــه انس ــازی ب ــن س ــه چنی ــی ک ــس و حال  ح

مــی دهــد، مــی توانــد شــبیه حــس یــک 
بعدازظهــر ناشــی از خســتگی کار، ایســتاده همراه 
بــا یــک فنجــان در دســت ،پشــت پنجــره باشــد.

نوازنــده  نــای  از  برگرفتــه  طبیعــی  نوایــی 
 کــه همــراه بــا ارتعاشــات آن، مثالــی بــرای

دلزدگــی هــای ایــن حجــم از ارتباطــات بیهــوده 
در زندگــی امــروز اســت. آرام آرام مــی تــوان 
همــراه بــا شــنیدن ملــودی هــای ســاز دیجیرید و 

ــه در کــرد.  ــن ب خســتگی را از ت

نوای نای نوازنده
امین رمضانعلی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه
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سپیده واعظ
دانشجوی کارشناسی ارشد دین و رسانه

چهار. 
االن نشســته ام پشــت میــزم. زل زده ام بــه 
منتظــرم.  و  قلمــکاری  رومیــزی  گل هــای 
منتظــرم ســیب بخارپــز اثــر کنــد. دیشــب بــا او 
ــه الی ســرفه هام  تلفنــی ســرفه می کــردم و الب
ــه  ــاس ک ــرف زدم. تم ــم ح ــه ای ه ــد کلم چن
ــی  ــت کم ــازه توانس ــم ت ــر کن ــد فک ــام ش تم
ــی داد  ــرفه ها مجال ــم س ــد. نمی دان ــز کن تمرک
ــدل  ــان ردو ب ــه بینم ــی ک ــای مهم ــه حرف ه ب
شــد یــا نــه. چنــد دقیقــه ای کــه گصصذشــت، 
پیــام داد کــه کــه اگــر ســیب در خانــه هســت و 
ــز بــدم نمی آیــد، بهتریــن  از بــوی ســیب بخارپ
ــت.  ــن اس ــی م ــرفه های آنچنان ــرای س دارو ب

سه.
صــدای ســرفه هایم تــوی متــرو تجریــش 
ــای  ــا روی پله ه ــه خیلی ه ــوری ک می پیچــد ط
برقــی ســرها را برمی گرداننــد کــه ببیننــد صــدا 

از کجاســت. 
دو.

تــوی تاکســی کــه می نشــینم راننــده می گویــد 
ــم  ــه داری ــه ک ــده! اسمش ــی ش ــب هوای »عج
زندگــی می کنیــم. اصــا معلــوم نیســت داریــم 
ــا خودمــون چیــکار می کنیــم« و مــن ســرفه.  ب
ــیم  ــه می رس ــتان ک ــراه کردس ــای بزرگ آخره
کم کــم شــک می کنــد، یــا بــه ســرفه های 
مــن یــا بــه ریه هــای خــودش. می پرســد 
کــه آیــا از آلودگــی هواســت یــا ســرماخوردگی. 
می گویــم: »ســرماخوردگیه امــا متاســفانه از 
ــر میشــه.« موقــع  ــام بدت ــه کــه بیــرون می خون
پیــاده شــدن برایــم یــک روز خــوب را آرزو 
می کنــد و مــی گویــد : »مراقــب خــودت 

ــاش«.  ب
یک.

ای کاش موقــع خداحافظــی از دکتــر الــف 
ایشــان  از  فنجــان چایــی را برمی داشــتم و 
دیگــر  چایــی  یــک  می کــردم  خواهــش 
ــرون  ــودم بی ــا خ ــم ب ــا بتوان ــد ت ــت کنن محب
ــد.  ــت باش ــی می توانس ــی خوب ــرم. گلوگرم بب
ــه  ــم و ب ــرون می آی ــگ بی ــاختمان فرهن از س
ســمت ســاختمان اصلی پژوهشــگاه مــی روم. در 
یــک روز ابــری پرنــده ای شــریف خســته شــده 
از برفــی!! کــه بــرای ســی امین روز متوالــی 
کــوالک می کــرد، بــه زیــر ســقف تــراس 

ــن  ــگاه زمی ــت : » پژوهش ــد و گف ــه ام آم خان
ــا فعــا در ایــن ســه ســاختمان  بزرگــی دارد ام
مجــزا از هــم مســتقر اســت«.  البتــه نمی دانــم 
یکهــو چــه شــد کــه آن را گفــت، امــا خــب بــه 
کار امــروز مــن آمــد. دانشــگاهی هــم کــه دوره 
ــت  ــن سرنوش ــدم همی ــم را در آن گذران لیسانس
را داشــت. بــا داشــتن زمینــی بــه بزرگــی یــک 
هکتــار بیــن ســه ســاختمان در دوخیابــان 
ــل  ــر دو تکــه تکــه، مث ــود.  ه تقســیم شــده ب
خــودم، دلــم، ذهنــم کــه هــر روز   ت    ک    ه     
ت    ک   ه    می شــوند. نــه هربــار امــا بیشــتر 
مواقعــی کــه دکتــر کاف صحبــت می کننــد، دلم 
می خواهــد بعــد از صحبتشــان دســت بلنــد کنــم 
و از ایشــان خواهــش کنــم برایمــان یــک شــعر 
بخواننــد. صدایشــان را انــگار بــرای شــعر آفریده 
ــاملو را  ــا« ی ش ــه دری ــر کاف »نن ــدا. و دکت خ

ــد.  بخوانن
دال از غصه سیاس

آخه پس خونه خورشید کجاس؟
قفله؟ وازش می کنیم!
قهره؟ نازش می کنیم!

می کشیم منتشو
می خریم همتشو!

مگــه زوره؟ بــه خــدا هیچکــی بــه تاریکی شــب 
ــن نمیده ت

مــوش کــورم کــه میگــن دشــمن نــوره، بــه تیغ 
تاریکــی گــردن نمیده! 

... مــن گــوش بدهــم و     ت     ک    ه    ت  ک   
ــک  ت    ــم. ی ــع کن ــم را جم ه     ه    ا   ی    دل
ــدری  ــده پیــش پ ک   ه   ا  ش   خیلــی دور مان
در نیجریــه کــه نمی توانســت اســم دختــرش را 
ــره ای درهــم  ــا چه ــردی ب ــاورد. م ــان بی ــه زب ب
ــه از  ــی ک ــام نیروی ــا تم ــتد. ب ــته می ایس شکس
پــس نســل ها زندگــی در شــرایط ســخت آفریقــا 
ــدن  ــرریز ش ــوی س ــیده، جل ــه ارث رس ــه او ب ب
ــه  ــا نیم ــرد. بغضــش را ت اشــک هایش را می گی
فــرو می دهــد و می گویــد » تصمیــم نــدارم 
اســم دختــرم را بگویــم چــون هربــار کــه ایــن 
ــوم و  ــاتی می ش ــی احساس ــم خیل کار را می کن
ــرش  ــرم« دخت ــه ام را بگی ــوی گری ــم جل نمیتوان
بــه جــرم مدرســه رفتــن اســیر بوکوحــرام شــده 

اســت. 
ده هزار         ت         ک          ه          ا        ش       

مانــده پیــش ده هــزار کــودک مهاجرســوری که 
ــرده  ــرد ب ــد شــده اند و پلیــس گمــان می ب ناپدی

جنســی و کاری شده باشــند. 
یــک    ت    ک    ه     ا    ش   مانــده  در 
ــد.  ــی می کن ــام در آن زندگ ــه آبراه ــه ای ک زاغ
می گویــد  )او  سوســک ها  همســایه هایش،  از 
سوســک ها  همسایه هایشــان  نزدیک تریــن 
می گیــرم.  را  آبراهــام  ســراغ  هســتند(، 
و  دور  می دهنــد،  تــکان  را  شاخک هایشــان 
نزدیــک می شــوند. انــگار بینشــان اختــاف 
افتــاده کــه آیــا بگوینــد یــا نــه. همین طــور کــه 
مشــغول شــور هســتند یــاد گریگــوری می افتــم. 
ــد  ــرواز کن ــا را پ ــا لیبری ــان ت ــد از آلم ــر بتوان اگ

ــد.  ــدا می کن ــا پی ــادی اینج ــتان زی دوس
ــاب  ــری، کت ــایت های خب ــروز در یکــی از س دی
دیــدم.  را  موراکامــی  هوراکــی  از  جدیــدی 
ــود  ــه مســخ می ش ــتان سوســکی اســت ک داس
و در ایــن مســخ تبدیــل بــه یــک انســان 
ــد.  ــش می بندن ــم نق ــا در ذهن ــود. خیلی ه می ش
باخــودم فکرمی کنــم قبــل از آنکــه مســخ 
شده باشــند و بــه هیــات انســان درآمــده باشــند 
ــابی  ــم حس ــد؟! عصب های ــی بودن ــه حیوانات چ
تحریــک شــده اند و دیگــر از شــدت ســرفه 

شــعر را نمی شــنوم. 
دنیــا زنــدون .... ســرفه .... چــه چراغــی .... 
ــارون  ســرفه ..... داش آکل .... ســرفه ..... اگــه ب
بزنــه ..... ســرفه .... می ریــزن اشــکای شــور ..... 
ســرفه .... دلشــون .... ســرفه ..... خــدا .... ســرفه 
ــ  .... ســرفه .... انقــدر ســرفه می کنــم کــه  ..... ن
ســیب بخارپــز میــاد جلــوی چشــم هایم. بازهــم 
ــیب های  ــام س ــم تم ــم، می خواه ــرفه می کن س
ــرت آدم  ــاورم... ای کاش حض ــاال بی ــم را ب عال
هــم یکشــنبه هفتــه پیــش می رفــت اصفهــان. 
ــد  ــدار می ش ــواب بی ــه از خ ــح ک ــنبه صب دوش
مــادرش  و  بــه خــارش می افتــاد  گلویــش 
بی خبــر از گلــوی او برایــش میگــو درســت 
ــادرش نشــکند  ــرای آنکــه دل م می کــرد و او ب
و  سه شــنبه  آدم  بعــد  می خــورد.  را  میگــو 
ــردای آن  ــرد. ف ــرز می ک ــب و ل ــنبه ت چهارش
ــدر  ــد آنق ــد. بع ــروع می ش ــرفه هایش ش روز س
ــود را  ــورده ب ــه خ ــیبی ک ــرد و س ــرفه می ک س
بــاال مــی آورد و رســماً از خــدا عذرخواهــی 

می کــرد. 

سیب
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هفده مال تا نوروز
معصومه عیدی
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

آیین کردهای کرمانج 
در بزرگداشت سال نو 

 انــدک زمانــی مانــده بــه مــاه زیبــا و بی نظیــر 
فروردیــن، مــردم کرمانــج بــرای برگــزاری یــک 
ــن  ــد. ای ــاده می کنن ــود را آم ــزرگ خ ــن ب جش
جشــن آنقــدر بــا اهمیــت و بــزرگ در نــزد قــوم 
ــر  ــا و ه ــر ج ــه ه ــد ک ــوه می کن ــان جل کردزب
منــزل ســخن از رســیدن و شــنیدن گام هــای بــا 
ــوروز اســت. گویــی فقــط در چهــره  صابــت ن
مقــدس ایــن ســنت اســت کــه می تواننــد 
ــم  ــا ه ــد و ب ــود را بازیابن ــل خ ــت و اص هوی
ــا شــروع  تجدیــد میثاقــی داشــته باشــند کــه ب
نــوروز یــک ســال دیگــر دور از فشــارهای 
ــر را  ــع، یکدیگ ــروز جوام ــی ام ــی و روان روح
دوســت بدارنــد، گام بــا گام هــم بردارنــد، 
مشــکات را ســاخته روزگار بپندارنــد و بــا هــم، 

ــد. ــرم کنن ــا آن دســت و پنجــه ن ب
اول  از  کردهــا  نظــر  از  نــوروز  پایه گــذاری 
مهــر مــاه هــر ســال، از جشــن قوچ هــا در 
ــا  ــت وخیز بره ه ــا جس ــده، ب ــروع ش ــز ش پایی
بــه هنــگام نــوروز و تــدارکات شــش مــاه 
ــو و  ــدم و ج ــت و کار گن ــی کش ــال یعن دوم س
سرســبزی عیــد ادامــه می-یابــد. ذخیره ســازی 
هیــزم و کنــده بــرای پخــت و پــز، نگهداشــتن 
بهتریــن قارمــه )غــذای محلــی( و انــواع میــوه 
ــو  ــاس ن ــواع لب ــه ان ــد و تهی ــب عی ــرای ش ب
و زیــورآالت بــرای مراســم نــوروز از دیگــر 

ــت.  ــا اس ــنتهای کرده س
ــال ها،  ــا س ــه تنه ــه ن ــن ک ــن آیی ــی از ای برخ
بلکــه قرن هاســت در میــان قــوم کرمانــج 

ــد از: ــده عبارتن ــدگار ش مان
ــای  ــه معن ــردی ب ــال در ک ــال:  م ــده م هف
مقصــد و منــزل اســت. معمــواًل هفــده روز 
ــق  ــران دم بخــت و ناموف ــد، دخت ــه عی ــده ب مان
ــی  ــود، نیت ــرای خ ــدام ب ــر ک ــر ازدواج، ه در ام
نمــوده و جایــی را در نظــر می گیرنــد تــا 
ــود را دور از چشــم  ــال خ ــده م ــنگ های هف س
ــا در  ــد. آن ه ــی بگذارن ــوان در جای ــران ج پس
جایــی کــه هــم آفتــاب رو باشــد و هــم ایمــن، 
ــد و  ــر می دارن ــی را ب ــنگ بزرگ ــدام س ــر ک ه

ــری از هــم  ــه یــک مت ــه فاصل ــار هــم ب در کن
ــن  ــا آخری ــا ت ــل آن ه ــن عم ــد؛ و ای می چینن
ــت. در  ــدگار اس ــفند مان ــر اس ــاعات روز آخ س
روایتــی دیگــر اعضــای خانــواده، هــر کــدام تکه 
ــل  ــد از تحوی ــا بع ــد ت ســنگی را نشــان می کنن
ســال نــو، هــر کــس ســنگش را بــر مــی دارد که 
روییــدن ســبزه در زیــر ایــن ســنگ ها نشــان از 
ســالی پــر بــاران و خوش یمــن و نیــک اســت و 
اگــر ســبزه نروییــده باشــد، مــردم معتقدنــد کــه 
آن ســال، ســال خوبــی نخواهــد بــود و سرشــار 

ــت. ــالی اس از خشکس

دانو پزی
تقریبــاً دو هفتــه مانــده بــه عیــد نوروز در شــبی 
خــاص مــردم کرمانــج اقــدام بــه پخــت غذایــی 
ــن  ــات ای ــد. محتوی ــو« می کنن ــام »دان ــه ن ب
غــذا عبــارت از گنــدم، نخــود، عــدس و ادویــه 
اســت. پــس از آمــاده شــدن دانــو مهــره ای آبــی 
رنــگ را داخــل ظــرف دانــو می اندازنــد. آنــگاه 
ــه  ــذا را ب ــزرگ غ ــقی ب ــا قاش ــواده ب ــادر خان م
ــر مــی دارد.  ــواده ب ــک از اعضــای خان ــام هری ن
ــد  ــروع می کن ــواده ش ــرد خان ــن ف از کوچکتری
ــی  ــر کس ــام ه ــه ن ــره ب ــردن، مه ــم ب ــه اس ب
ــرد خواهــد  ــام آن ف ــه ن ــد آن ســال ب کــه درآی
ــود. اگــر فــرد مــورد نظــر دارای خصوصیــات  ب
اخاقــی خــوب باشــد ســال خــوب و پربرکتــی 

ــود. در انتظارشــان خواهــد ب
چهارشــنبه  آخریــن  بــه  چارشــه می:  آخــر 
ــا قبــل از شــروع ایــن  ســال گفتــه می شــود. ت
ــری  ــت و گردگی ــای نظاف ــام کاره ــن، تم آیی
ــروع  ــا ش ــت ب ــم اس ــت. رس ــده اس ــام ش تم
چهارشــنبه نبایــد چیــزی را بــه همســایه ها 
قــرض و امانــت داد زیــرا اینگونــه مطــرح اســت 

ــر  ــا فق ــد ب ــدگان در ســال بع ــت دهن ــه امان ک
ــن  ــز چنی ــوند. و نی ــرو می ش ــتی روب و تنگدس
مرســوم اســت کــه بــزرگان قــوم و خانــواده در 
ایــن روز بــه زیــارت اهــل قبــور رفتــه، قــرآن و 
ــرای مردگانشــان  ــد و ب ــت می کنن فاتحــه قرائ
آمــرزش می نماینــد.  همچنیــن در  طلــب 
ــا را  ــم قرآن ه ــواده باه ــد خان ــب، چن ــن ش ای
ــان  ــد انس ــدازه ق ــه ان ــه پایه هایی ب ــرروی س ب
می گذارنــد ودرموقــع اذان مغــرب بــا بوســیدن 
کتــاب مقــدس از زیــر ســه پایه عبورمــی کننــد. 
ــد،  ــام می دهن ــه انج ــه مرتب ــل راس ــن عم ای
پلیدی هــا،  انــدازی  دور  کار  ایــن  درواقــع 
تجدیــد بیعــت باقــرآن کریــم و شــروع ســال نو 
در پنــاه قــران می باشــد تادرســال نــو طــروات و 
پاکــی بــه آنهــا هدیــه کنــد. ازدیگرمراســم این 
شــب ایــن اســت کــه عــده ای پــس از نیــت، 
ــه  ــرف قبل ــه ط ــا ب ــه درب آنه ــی ک خانه های
اســت را انتخــاب می کننــد، شــب بــه کنــاردرب 
ایــن خانــه هارفتــه و بــدون اینکــه صاحبخانــه 
ــوش  ــای آنهاگ ــه صحبت ه ــود، ب ــه ش متوج
ازنیکــی  اگردرخانــواده صحبــت  می دهنــد. 
ــد کــه  ــن باورن ــر ای وکارهــای خــوب باشــد، ب

ــود. ــرآورده می ش ــده ب ــوش دهن ــت فردگ نی
 عه له فــه: قبــل از آغــاز ســال نــو و چهــار روز 
ــار  ــر چه ــه ب ــا ک ــد عه له فی ه ــه عی ــده ب مان

ــوع اســت شــروع می شــوند. ن
عه له فــی اول کــه بــه عه له فــی مــرده در 
بیــن ایــن قــوم معــروف اســت بــرای افــرادی 
ــه  ــر ب ــته و س ــزدی پیوس ــت ای ــه رحم ــه ب ک
ــود.  ــزار می ش ــد برگ ــراب برده ان ــره ت ــر تی زی
خانواده هــا در ایــن شــب بــه یــاد آنانــی 
ــا  ــفره ب ــار س ــحالی در کن ــا خوش ــه روزی ب ک
هــم حاضــر می شــدند قــرآن می خواننــد، 
دعــا می کننــد و صدقــه می دهنــد و بــرای 
مــردگان طلــب آمــرزش و مغفــرت می نماینــد.

زنــده  فــی  لــه  عــه  بــه  دوم،  عه له فــی 
ــا  ــواده ه ــب خان ــن ش ــت. در ای ــروف اس مع
ــی  ــد از برپای ــوند و بع ــی ش ــع م ــم جم دور ه
ــدن  ــالم مان ــرای س ــل، ب ــی مفص ــن های جش
اعضــای خانــواده ســربلندی و موفقیــت آن هــا 
ــزت و  ــا ع ــری ب ــول عم ــد و ط ــا می کنن دع
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بــا برکــت را بــرای تمــام اعضــای خانــواده آرزو 
. می کننــد

ــه  ــه فــی ســال کهن ــه عــه ل عه له فــی ســوم ب
معــروف اســت. در ایــن شــب اعضــای خانــواده 
ــر روزگار  ــروری ب ــوند م ــع می ش ــم جم دور ه
یــک ســال گذشــته خویــش و اقــوام دارنــد. از 
ــد  ــاد می کنن ــه نیکــی ی خوبی هــای آن ســال ب
ــد  ــوار آن ســال ســعی می کنن ــات ناگ و از اتفاق
ــازه:  ــال ت ــی س ــد. عه له ف ــرت بگیرن درس عب
ــاً کار  ــه تقریب ــت ک ــال اس ــب س ــن ش آخری
ــراد  ــت و اف ــده اس ــری نمان ــاده دیگ ــب افت عق
ــل  ــرای تحوی ــود را ب ــیده، خ ــت از کار کش دس

ــد. ــاده می کنن ــو آم ــال ن س
روز نوروز)عید(:

می شــود.  نــو  چیــز  همــه  روز  ایــن  در 
کوچکترهــا و بزرگترهــا زیــورآالت و لبــاس نــو 
ــدا  ــحالند. ابت ــاد و خوش ــد، ش ــن می کنن ــه ت ب
ــد  ــال می رون ــن و بزرگس ــراد مس ــدار اف ــه دی ب
و بــرای یکدیگــر آرزوی ســربلندی و ســامتی 
می کننــد. دیــدار خانواده هــا خســتگی یــک 
ــه  ســاله را از تــن بیــرون می کنــد. برزگترهــا ب
ــی  ــد و خانواده های ــدی می دهن ــا عی کوچکتره
ــد، ضمــن تهیــه عیــدی،  ــو عــروس دارن کــه ن
ــوم  ــواده ق ــدار خان ــه دی طــی مراســم خــاص ب
تازه شــان می رونــد. یکــی از آداب قشــنگی 
کــه فقــط در بیــن قــوم کرمانــج مرســوم اســت 
بــا تحویــل ســال، اســتخاره می نماینــد و یکــی 
از افــراد مــورد نیــت خــود را در لحظــه تحویــل 
ــد و آن  ــوت می نمای ــزل دع ــه من ــو ب ــال ن س
ــد و  ــال جدی ــن در س ــده ای روش ــل برآین را دلی
خوبــی و برکــت قــرار می دهنــد و بــا آغــاز ســال 
نــو اعضــای خانــواده بهتریــن و صمیمانه تریــن 

ــد. ــراز می نماین ــم اب ــه ه ــا را ب محبت ه
در نهایــت اینکــه نــوروز بهانــه ای اســت چــرا 
کــه: امــروز درعصــر از خویــش گریزی هــا، 
رســوم  و  آداب  از  برخــی  بــه  بی توجهــی 
ســنتی کــه بخشــی از فرهنــگ و هویــت ایــن 
مــردم محســوب می شــود دغدغــه اصلــی 
ــم  ــع آن ه ــه رف ــت ک ــرد اس ــان ک آزاد اندیش
ــا  ــراد ت ــر دوش تــک تــک اف رســالتی اســت ب
اگــر کســانی بــه هــر دلیــل بــه رســوم گذشــته 
و بویــژه زبــان و فرهنــگ مــادری خــود پشــت 
ــه  ــناخته و ب ــود را بازش ــت خ ــد، هوی ــرده ان ک

ــد. ــش برگردن ــل خوی اص

ــروع  ــی ش ــام تلگرام ــک پی ــز از ی ــه چی هم
شــد. پیامــی کــه مخاطــب را بــه شــرکت 
فــرا  فرصت هــا  و  ایده هــا  جشــنواره ی  در 
ــاح  ــه در اصط ــنواره ک ــن جش ــد. ای می خوان
فنــی اش رویــداد نامیــده می شــد، فرصتــی 
از  پیشــگیری  در  مشــارکت  بــرای  بــود 
مشــکات و چالشــهای اجتماعــی کــه در قالــب 
یــک برنامــه ی اســتارتاپی برگــزار می شــد. 
اســتارتاپ ها تیمهــای نوپایــی هســتند کــه بــر 
اســاس یــک ایــده ی خاقانــه شــکل گرفتــه و 
ــان  ــاز مخاطب ــروش و نی ــازار ف ــا آگاهــی از ب ب
ــا  ــد ارزش ی ــه تولی ــدی ب ــزان تصاع ــه می ب
ــه  ــداد اســتارتاپی ک ــد. در روی ــروت می پردازن ث
ــای 14،  ــتم و در روزه ــن در آن حضــور داش م
ــر  15و 16 بهمــن امســال در دانشــگاه امیرکبی
برگــزار شــد، از آنجــا کــه بــا حمایــت معاونــت 
ــراه  ــه هم ــوه قضایی ــری ق اجتماعــی و پیش گی
ــد  ــه تولی ــش از آن ک ــر بی ــد نظ ــود ارزش م ب
پــول باشــد، خدمــات اجتماعــی و انســانی موثــر 

ــود.  ب
ــرای  ــی ب ــیار کارای ــای بس ــتارتاپ ها ابزاره اس
ــتند.  ــازه هس ــای ت ــب و کاره ــدازی کس راه ان
ــش از  ــانی بی ــوم انس ــوزه ی عل ــجوی ح دانش
هــر دانشــجوی دیگــری بــا چالــش پیدا¬کردن 
شــغل متناســب بــا تحصیاتــش روبــه رو اســت 
و ایــن چالــش در جایــی شــدت می گیــرد کــه 
ــروت و  ــد ث ــن تولی ــتقیمی بی ــه ی مس او رابط
ــد. در  ــش نمی بین ــری خوی ــی و فک ــواد درس م
نــگاه اول بــه نظــر می رســد کــه علــوم انســانی 
ــی  ــی و چاره جوی ــرای ژرف اندیش ــه ای ب عرص
ــه  ــر ریش ــاد بش ــه در نه ــت ک ــائلی اس از مس
دوانده¬اســت و ســاحتی فراتــر از ایــن دارد کــه 
بــه مادیــات آلــوده شــود، امــا در همیــن هنــگام 
ایــن تناقــض رخ می نمایــد کــه پــس هزینــه ی  
تحقیقاتــی  پروژه هــای  انجــام  بــرای  الزم 
ــتی ترین  ــود؟ دم دس ــن ش ــد تامی ــه بای چگون
ــد  ــت بای ــه دول ــت ک ــن اس ــن ای ــخ ممک پاس
بودجــه ای را بــرای ایــن مهــم تخصیــص دهــد، 

یک تجربه استارتاپی
صبا عنایتی
دانشجوی کارشناسی ارشد زبانشناسی

لیکــن تــا بــه امــروز مــا شــاهد ایــن بوده ایــم 
ــگران را از  ــته  اند پژوهش ــا نتوانس ــه دولت ه ک
ــاوه  ــند و ع ــی بخش ــی رهای ــای مال دغدغه ه
بــر ایــن تکیــه بــر دولــت منجــر بــه وابســتگی 
ــا  ــود ب ــه خ ــود ک ــان می ش ــگاه و محقق دانش
ذات روش علمــی منافــات دارد. در نتیجــه علوم 
بایــد راهــی بــرای عرضــه ی خویــش بیابنــد و 
ــات  ــن خدم ــده ی بی ــه ی نگران کنن ــن فاصل ای
اجتماعــی و دانشــگاه را پــر کننــد. شــاید یکــی 
از مشــکات دانشــجویان درک نامناســب آنهــا 
ــن و  ــی باشــد. تفکــر بنیادی از مفهــوم کارآفرین
ــت،  ــی اس ــد کارآفرین ــی از فرآین ــق بخش عمی
امــا نقطــه ی پایــان آن نیســت. یــک کارآفریــن 
مطالعــه ی  از  پــس  خوش فکــر  و  باســواد 
گســترده شــروع بــه ایده پــردازی می کنــد 
حــوزه ی  بــه  را  علمــی  نظریه هــای  تــا 
ــد. یــک دانشــجوی موفــق  عمــل نزدیــک کن
دانشــجویی اســت کــه بــه دنبــال خلــق ارزش 
ــد هــم  ــق آن بتوان ــه از طری اســت، ارزشــی ک
بــه ثــروت دســت یابــد و هــم خدماتــی مفیــد 

ــه دهــد. ــه جامعــه اش ارائ ب
در روز اول رویــداد از شــرکت کنندگان خواســته 
ــه  ــک دقیق ــود را در ی ــای خ ــا ایده ه ــد ت ش
ــی  ــات انگلیس ــن از لغ ــتفاده ی م ــت ) اس پرزن
ــداد  ــا در روی ــودن آنه ــح ب ــل مصطل ــه دلی ب
اســت( کننــد. از 20 ایــده ی پرزنــت شــده ، 10 
ــد  ــده ش ــرکت کنندگان برگزی ــا رای ش ــده ب ای
ــه ی  ــد. هم ــاز ش ــدی آغ ــپس کار تیم بن و س
افــراد بایــد در 10 تیــم بــه طــور متــوازن 
ــه کار و  ــدی را ب پخــش می شــدند و دو روز بع
پــرورش دادن ایــده ی تیــم خــود می پرداختنــد. 
ــود  ــه ی کار خ ــا نتیج ــوم، تیم ه ــر روز س عص
ــرح، ارزش  ــادی ط ــدل اقتص ــامل م ــه ش را ک
ــتفاده  ــا اس ــود ب ــان می ش ــی و مخاطب اجتماع
از پاورپوینــت یــا ســاخت پویانمایــی و یــا هــر 
ــد. در  ــت کردن ــر پرزن ــکاری دیگ ــیله ی ابت وس
پایــان داوران ســه ایــده را برگزیــده و بــه 
حامیــان رویــداد بــرای تامیــن بودجــه معرفــی 

ــد.  کردن
اگــر ایــن بــار چشــمتان بــه آگهــی یــک رویداد 
اســتارتاپی خــورد، از کنــارش بــه ســادگی عبور 
ــر در  ــرا فرصت هــا همیشــه چــون اب ــد زی نکنی

ند. گذر
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مصیب سروستان، صبا عنایتی
 ماهنامه دانشجویی: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

از شــده  اشــباع  فضــای  در  مــا   امــروزه 
کنیــم و ســیل  هــا زندگــی مــی   رســانه 
ــا  ــه ســوی م ــام هــا از ســوی رســانه هــا ب  پی
ــن وضعیــت باعــث شــده اســت  ــد. ای مــی آین
ــرای  ــی  ب ــی حیات ــانه ای مهارت ــواد رس ــا س ت
زیســتن در عصــر کنونــی باشــد. مبحــث 
ــط  ــار توس ــن ب ــرای اولی ــانه ای ب ــواد رس س
ــاب خــود تحــت  مارشــال مــک لوهــان در کت
عنــوان »درک رسانه؛گســترش ابعــاد وجــودی 
انســان«به کار بــرده شــد. مــک  لوهــان معتقــد 
بــود زمانــی کــه دهکــده ی جهانــی فــرا برســد 
ــام  ــه ن ــدی ب ــواد جدی ــه س ــانها ب ــد انس بای
ســواد رســانه ای دســت یابنــد. دریــک تعریــف 
ــواه   ــکر خ ــس ش ــر یون ــی از دکت ــیار کل بس
ــوع  ــک ن ــارت اســت از ی ســواد رســانه ای عب
ــر اســاس آن  ــه ب ــارت ک ــر مه  درک متکــی ب
مــی تــوان انــواع رســانه هــا و انــواع تولیــدات 
آنهــا را شــناخت و از یکدیگــر تفکیــک و 

ــرد.  ــایی ک شناس
ــان  ــه زب ــد؟ ب ــه چــه کار مــی آی ــن درک ب  ای
ــم  ــک رژی ــل ی ــواد رســانه ای مث ــاده س س
غذایــی اســت کــه هوشــمندانه مراقــب اســت 
کــه چــه مــوادی مناســب هســتند و چــه موادی 
مضر؛چــه چیــزی را بایــد مصــرف کــرد و چــه 
چیــزی را نــه و یــا اینکــه میــزان مصــرف هــر 
ــد استوارباشــد. ســواد  ــی بای ــاده برچــه مبنای م
ــوزد  ــان بیام ــه مخاطب ــد ب رســانه ای مــی توان
کــه از حالــت انفعالــی خــارج شــده و بــه 
ــه در  ــه وارد شــوند ک ــل و فعاالن ــه متقاب معادل
ــه دیگــر  ــان باشــد ب ــه نفــع خــود آن نهایــت ب
ســخن ، ســواد رســانه ای کمــک مــی کنــد تــا 
از ســفره ی رســانه هــا بــه گونــه ای هوشــمند 

ــد شــویم . ــد بهــره من و مفی
اســت  تکنیکــی  و  فــن  ای  رســانه  ســواد 
ــه  ــویم ب ــی ش ــادر م ــق آن ق ــا از طری ــه م ک
 عنــوان مخاطبــی فعــال و پویــا بــا پیــام هــای

رســانه ای مواجــه شــویم و در برابــر پیــام هــای 
رســانه قــدرت تمیز داشــته باشــیم.

ــی  در  ــاد توانای ــانه ای ایج ــواد رس ــدف س ه
افــراد  بــرای کنتــرل برنامــه ریــزی رســانه ای 
اســت.  رســانه هــا مــا را بــه گونــه ای تربیــت 
ــاس  ــر اس ــود را ب ــی خ ــا زندگ ــد ت ــی کنن م
زمــان پخــش برنامــه هــای آنهــا تنظیــم 

کنیــم .کســانی کــه مهــارت ســواد رســانه ای 
ــد  ــزر و م ــار ج ــد گرفت ــعه ندهن ــود را توس  خ
رســانه ای مــی شــوند. بنابرایــن هــدف از 
ــراد  ــه اف ــه ب ــت ک ــن اس ــانه ای ای ــواد رس س
ــه اوضــاع را از رســانه هــا  نشــان دهیــم چگون
ــن گام در  ــد. اولی ــود بازگردانن ــه خ ــه و ب گرفت
ــن  ــب ای ــه مخاط ــانه ب ــرل از رس ــال کنت انتق
اســت کــه بدانیــم رســانه هــا چگونــه ذهنیــت 
مــا را برنامــه ریــزی مــی کننــد.  ایــن برنامــه 
ــدود  ــق مح ــا از طری ــانه ه ــط رس ــزی توس ری
کــردن انتخــاب هــا و تقویــت و تحکیــم ایــن 
ــن  ــداوم و همچنی ــورت م ــه ص ــا ب ــاب ه انتخ
ــا  ــداوم در م ــاز م ــاد نی ــا ایج ــی ی ــاز آفرین نی

اســت. از طــرف دیگــر مــرز بیــن دنیــای واقعی 
ــن دو از  ــز ای ــا و تمای ــانه ه ــان رس ــا و جه م
 هــم بــه طــور فزاینــده ای ســخت مــی شــود. 
 رســانه هــا بــرای ورود مــا بــه دنیایشــان منتظر 
نمــی ماننــد. درعــوض پیــام هــای خــود را بــه 

دنیــای مــا تحمیــل مــی کننــد. 
 ازآنجایــی کــه بخش اعظمــی از مواجهه ی ما با 
خودمــان  توســط  رســانه  هــای   پیــام 

برنامه ریزی نمی شود. 
در  حــد  چــه  تــا  شــویم  نمــی  متوجــه 
قــرار ای  رســانه  هــای  پیــام   معــرض 

مــی گیریــم . هــدف ســواد رســانه ای آگاهانــه 
در برابــر رســانه هــا قــرار گرفتــن اســت. 

سواد رسانه ای
مصیب سروستان
دانشجوی کارشناسی  ارشد دین و رسانه


