
آرام یــک  گوشــه نشســته، افــکارش 
ماننــد جریــان متالطم ســیالب بدون 
ــه همــه جــا هجــوم مــی  انقطــاع ب
بــرد. بــه آدم هــا و ماشــینهای درحــال 
حرکــت نــگاه مــی کنــد  و هرکــدام 
 چنــد ثانیــه فکــرش را مشــغول 
مــی کنــد و حتــی تاخصوصــی ترین 

شــرایط زندگیشــان می رود. شــاید اصلی ترین مزیت فکر 
 کــردن همیــن باشــد؛ بدون مــرز و محــدوده می تــوان به 
نادیــده هــا و ناشــنیده هــا فکــر کــرد. حتــی در فکــرش 
بــه تمــام اســتانداردهای بی خاصیتــی که پشــت تریبون  
ــش را  ــدد. ذهن ــی خن ــود م ــنیده ب ــش ش کالس درس
ــته  ــه گذش ــد و ب ــی کن ــا م ــا ره ــت ه ــه مرجعی از هم
ــعرهای ــاد ش ــرداد، ی ــل خ ــاید اوای ــد. ش ــی کن ــر م  فک

ــی مــی افتــد کــه در نیمــه شــب هــا ســروده  ــی وزن ب
ــد.  ــتاد و چن ــرداد هش ــود خ ــته ب ــش نوش ــود و پایان ب
درســت یــادش مــی آیــد همــان خردادهــای مدرســه و 
 گرمــای دم کــرده خیابــان شــهید... کــه بــه مدرســه ختم 
مــی شــد. یــاد دوشــنبه هایــی کــه مجبــور بــود کتــاب 
جغرافیــای بــد قــواره اش را در کیفــش بچپانــد. خردادهــا  
اصــال برایــش قشــنگ نبــود، در ذهنــش ماننــد دختــری 
چــاق بــا گردنــی کوتــاه و لــپ هــای آویــزان بــود کــه 
ــته.   ــی اش نشس ــازده همکالس ــه دور از ی ــک گوش ی
ســالن شیشــه ای امتحــان حکــم پنجــره هــای چنــد 
ضلعــی کلیســایی را داشــت کــه بایــد پشــت آن بــرای 
کشــیش اعتــراف مــی کــرد. در همــان خردادهــا بایــد 
حســاب کارش را پــس مــی داد. و بــه آن ضــرب المثــل 
 نامربــوط فکرمــی کــرد چــون بــه جــای پاییــز، تابســتان

ــاب  ــد. کت ــی آوردن ــم در م ــر از تخ ــش س ــه های جوج
تاریخــش را بــاز مــی کــرد بایــد بیســت صفحــه بجــز 
»بیشــتر بدانیم«هــا را حفــظ مــی کــرد. مکعــب هــای 
هاشــور خــورده کتــاب جبــرو هندســه را نــگاه مــی کــرد 
باید محاســبه می کــرد؛ ولــی در کالس های معــارف که 
بــوی عــود و امامــزاده مــی داد هیــچ فرمولی بــرای اثبات 
جبــرو اختیــار پیــدا نمــی کــرد. حســی از نا امنی همیشــه 
همراهــش بــود انــگار شــیطان یک جایی پشــت ســرش 
کمیــن کــرده باشــد، بــرای همیــن کمتــر مــی پرســید و 
 بیشــتر حفــظ مــی کــرد. در پیــچ هــای سینوســی گیــر 
قاطــی  را  اســتفعال  و  انفعــال  بــاب  کــرد،   مــی 
ــی  ــود توپوگراف ــم نب ــش مه ــال برای ــرد و اص ــی ک م
یعنــی چــه؟ حتــی نمــی دانســت سلســله جبــل 
خــوب را  چیــز  یــک  امــا  کجاســت   الطــارق 

 مــی دانســت. اینکــه قــرار نیســت در 
یــک مســابقه زنــده تلویزیونی شــرکت 
کنــد و بــرای احــراز شــغل نیــز منشــی 
بــا روابــط عمومــی بــاال مــی خواهنــد 

نــه...
ده خطــی کــه  انشــاءهای  همــه 
نوشــته  معلمــش   ســفارش  بــه 
ــل  ــن مث ــت ودو بهم ــای بیس ــریه دیواریه ــود و نش ب
ــام  ــاد تم ــد. ی ــم ش ــمش مجس ــوی چش ــم جل  فیل
جــواب هــای کوتــاه و متقنــی افتــاد که بعدهــا منبع همه 
شــان برایــش زیــر ســوال رفته بــود و بعــد یاد اســتادهایی 
افتــاد که مثــل مجری هــای تلویزیونی قبــل از اذان ظهر 
صحبــت مــی کردنــد و توصیفاتــی خنثــی کــه جــرات 
انکارشــان هــم نبود.حــاال دیگــر یــک جــوان با انگیــزه و 
تحصیــل کــرده بود بایــد خــوب فکــرش را روی اهدافش 
ــاز هــم درس ــد ب ــه نظــرش بای  متمرکــز مــی کــرد. ب

مــی خوانــد. دیگــر کســی از او نمــی پرســید مــی خواهی 
چــه کاره شــوی؟ علــم بهتــر اســت یــا ثــروت؟ و ایــن 
قبیــل ســوال هــا. امــا در ماراتــن ارشــد و دکتــری بایــد 
شــرکت مــی کــرد. انــگار وارد عرصــه دیگــری شــده بود 
مجمــع منتقــدان منورالفکــری کــه  حرفهایشــان را نیــم 
پــرده پاییــن تــر مــی زدنــد. هــر جــا مــی رفــت حــرف 
ازمســاله و پروپــوزال و مقالــه بــود. مقالــه ها و پایــان نامه 
هایــی کــه روی دســت ایرانــداک بــاد کــرده انــد وحــاال 
خــودش یک مســاله الینحــل بود. حــاال هرشــب خواب 
مــی بینــد کــه تمــام کلمــات کتابهایــش ماننــد مورچــه 
بیــرون مــی ریزنــد و گوشــت تنــش را می خورند. ســعی 
مــی کنــد به هیــچ مســاله ای فکر نکنــد تا روشــنفکری 
بــی خاصیــت نباشــد. کانــال شــعر شــاعران گمنــام را باز 

مــی کنــد و مــی خوانــد:  
شرح این حادثه با گفتن ابیات نشدی
چاپ در نشریه و تیتر مجالت نشد 
بارها کرده ام این مساله تحقیق ولی 
هیچ گاه فرضیه عشق تو اثبات نشد
چارچوب نظری را که تو می اندازی 
یافت در گوگل و یاهو به مکافات نشد

منم  یک  نمونه از جامعه حیرانت
این که تعمیم دهی تو به مماشات نشد
کیفیت چشمان تو کشفی ست بزرگ 
طرح و تحلیل نموده ام به کرات نشد

من که مغلوب همه مساله هایم شده ام
راه حلش به خدا سایت مقاالت نشد       

شکوفه کریمی
دانشجوی ارشد مدیریت رسانه
Shokoufekarimi     @gmail.com
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- ششمین شغل پر استرس دنیا؟!
-  آره آمار و تحقیقات اینو میگه...

- از کجا این آمار رو میگی؟
بیــا بریم ســایتCareer cast –  )شــبکه 

شــغلی آنالیــن( رو نــگاه کنیم...
- چــه جالبــه ، نوشــته مدیــر روابــط 
 48.52 اســترس  نمــره  بــا  عمومــی 
ــا در  ــترس دنی ــر اس ــغل پ ــمین ش شش

!2006 ســال 

مکالمــه بــاال مربــوط مــی شــود بــه چنــد 
ملــی  روز  اردیبهشــت   27( پیــش  روز 
ارتباطــات و روابــط عمومــی( کــه بــا 
همکارانــم در حــال گفتگــو دربــاره اهمیــت 
ــات  ــی و ارتباط ــط عموم ــوزه کاری رواب ح

ــودم.   ب
روز اول ورودم بــه حــوزه روابــط عمومــی را کامــال 
ــا  ــود ت ــان از مــن خواســته ب ــاد دارم ، مدیرم ــه ی ب
واحــد روابــط عمومــی ســازمان را راه انــدازی کنــم، 
ــتم و از  ــودم رو داش ــی خ ــئولیت قبل ــی مس از طرف
طرفــی دســت تنهــا بــودم ، طبــق برداشــت هــای 
خــودم از روابــط عمومــی ابتــدا شــروع بــه راه 
ــانی  ــالع رس ــردم )اط ــی ک ــایت اینترنت ــدازی س ان
بــرون ســازمانی( و پــس از آن بــا راه انــدازی 
ــتم  ــن توانس ــری از مخاطبی ــورد گی ــتم بازخ سیس

ــه  ــی( ک ــالع یاب ــم )اط ــب رو بشناس ــه مخاط ذائق
متناســب بــا آن بتوانیــم تولیداتمــان را جهــت 
ــه  ــاز ب ــان نی ــال مخاطب ــا اقب ــم ب ــم ک ــم ، ک دهی
پاســخگویی ســریع بــه آنهــا احســاس شــد )اقنــاع(  
ــازه نفــس توانســتیم  ــا بکارگیــری نیــروی ت کــه ب

ــم.  ــم را انجــام دهی ــن مه ای
هــای  نشســت  دادن  ترتیــب  بــا  آن  از  پــس 
ــکاری و  ــتم روح هم ــران توانس ــا مدی ــدان ب کارمن
شــادابی را در محیــط کار زنــده کنــم )همبســتگی(.

ــف  ــق تعری ــم طب ــور اول راه هســتم و مــی دان هن
انجمــن جهانــی روابــط عمومــی از وظایــف مدیران 
روابــط عمومــی هنــوز کلــی کار انجــام نشــده دارم : 
ــم  ــکار عمومــی تغییرایجــاد کن ــم  در اف ــد بتوان بای
ــب و  ــا مخاط ــازمان ب ــن س ــویه بی ــاط دوس ، ارتب
ــی  ــاور خوب ــم مش ــم ، بتوان ــته باش ــس داش بالعک
ــه را در  ــزه و روحی ــم ، انگی ــان باش ــرای مدیرم ب
ــق  ــم طب ــد بتوان ــه دارم بای ــده نگ ــدان زن کارمن
ــط  ــم رواب ــدر عل ــی پ ــد نطق ــر حمی ــف دکت تعری
عمومــی وکیــل مدافــع ســازمان در خــارج  و 
ــم و  ــازمان باش ــل  س ــراد درداخ ــوم اف مدعی العم

ــذا... ــی ه ــس عل ق
هنــوز در ایــن اندیشــه هســتم کــه مدیرمــان 
ــه  ــد ک ــی خواه ــن م ــد و از م ــی کن ــم م صدای
ــم از  ــا بتوانی ــدازم ت ــری راه بین ــان فک ــاق طوف ات
نظــرات تمامــی کارمنــدان مجموعــه بهــره گیــری 

ــه  ــیده ک ــان نرس ــه پای ــش ب ــوز صحبت ــم هن  کنی
ــا فرامــوش نکــرده ام اگــر امکانــش  ــد ت مــی گوی
هســت بــه صــورت ماهانــه گــزراش کاری کلــی از 
ــر  ــه مراجــع باالت ــل ب امــور ســازمان جهــت تحوی

آمــاده کــن....
ــر روز  ــی ه ــط عموم ــرروی رواب ــا ب ــوم کاره هج
ــه و دانــش کســب  ــی تجرب ــد ول افزایــش مــی یاب
ــه  ــد ک ــی کن ــک م ــی کم ــط عموم ــده در رواب ش

ــم. ــامان ده ــا را س ــم کاره بتوان
ــی و  ــه پویای ــیده ام ک ــن رس ــن یقی ــه ای االن ب
ــتن  ــرو داش ــازمانی در گ ــر س ــدار در ه ــعه پای توس
ــه  ــرا ک ــت چ ــی اس ــوی و علم ــی ق ــط عموم رواب
روابــط عمومــی نقــاط ضعــف ســازمان را بررســی 
ــبب  ــا س ــع آنه ــرای رف ــالش ب ــد و در ت ــی کن م
بالندگــی ســازمان مــی شــود.اگر خواســته باشــیم 
در چنــد عبــارت روابــط عمومــی را خالصــه کنیــم 
ــب  ــی قل ــط عموم ــه رواب ــج اســت ک ــواه رای در اف
ــده هــر ســازمان  ــز جهن ــده و مغ ــای رون ــده، پ تپن

اســت.
ــه  ــم ک ــاره کن ــه اش ــن نکت ــه ای ــد ب ــان بای در پای
نگــرش مدیــر ســازمان نســبت بــه روابــط عمومــی 

ــن واحــد نقــش بســزایی دارد. در عملکــرد ای
امیــد اســت روابــط عمومــی بتوانــد جایــگاه واقعــی 
ــا شــاهد شــکوفایی هــر چــه  خــود را پیــدا کنــد ت
بیشــتر ســازمان هــا و نیــل بــه اهدافشــان باشــیم

به بهانه ی روز ملی ارتباطات و روابط عمومی 
علی زرکی
 دانشجوی ارشد مدیریت رسانه
Ali.zaraki@gmail.com
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ــه مــا بگوینــد کــه قــرار اســت قســمتی از   اگــر ب
عمرمــان را در کتابخانــه یــا کتــاب فروشــی زندگی 

کنیــم چــه واکنشــی نشــان مــی دهیــم؟
ــاق  ــن اتف ــرای مــن و شــاید شــما ای ــی شــک ب ب
یکــی از آرزوهایمــان اســت کــه بــه واقعیــت 
تبدیــل مــی شــود.زندگی شــبانه روزی بــرای 
بــا گوناگــون  هــای  کتــاب  البــالی   مدتــی 

طعم های مختلف یک رویاست!
هرکتــاب جــدا از کتــاب کنــاری خــود در هــر 
قفســه ای کــه باشــد دارای دنیــای متفاوتــی اســت.

 زندگــی بیــن ایــن کتــاب در کتابخانــه شــبیه بــه 
ــایند  ــا اســت.چقدر خوش ــاره ه ــام ق ــی در تم زندگ
ــان  ــه در طــول روز از می ــذت بخــش اســت ک و ل
شــهر هــای ســرد و وهــم آلــود روســیه بــه مناطــق 
اســتوایی امریــکای التیــن و فرهنــگ هــای خــاص 
ــفری  ــن س ــن بی ــد در ای ــروی و بع ــق ب آن مناط
ــا  ــن روی ــا کنی.ای ــرب اروپ ــیا و غ ــرق آس ــه ش ب
ــه  ــا کتابخان ــی ی ــاب فروش ــک کت ــا در ی ــی ه باف
مــی توانــد بــه واقعیــت تبدیــل شــود. پرســه هایــی 
ــا  ــنایی ب ــا ،آش ــاب ه ــن کت ــدف در بی ــی ه گاه ب
فرهنــگ هــا ،آداب و رســوم گوناگــون از مــا یــک 

ــد فرهنگــی مــی ســازد. موجــود چن
حــس خوشــایند لمــس ورق ها،انــواع قطــع هــای 
کتــاب هــای گوناگــون و هــزاران لــذت کوچــک و 
ــی  ــا حاصــل زندگ ــه آن ه ــه هم ــر ک ــزرگ دیگ ب

ــش  ــاب نق ــه در آن کت ــت ک ــی اس ــک مکان در ی
اصلــی را ایفــا کنــد.

ــی را معرفــی کنــم کــه  در اینجــا قصــد دارم کتاب
ــاب در  ــنده کت ــی نویس ــی واقع ــا زندگ ــما را ب ش
یــک کتــاب فروشــی و اتفــاق هایــی کــه برایــش 

ــم.   ــی دهد،آشــنا کن رخ م
در  نوتــردام«  کلیســاي  روي  روبــه  درســت 
»کیلومتــر صفــر پاریــس« درخیابــان بوشــري 
شــماره ي ۳۷ ، کتــاب فروشــي مشــهوري بــه نــام 
» شکســپیر و شــرکا«  وجــود دارد کــه مــی تــوان 
آنجــا تختــی گرفــت بــرای ســپری کــردن شــب، 
ســوپی گــرم بــرای خــوردن و کتــاب هــای امانتــی 
بــرای خوانــدن پیــدا کــرد. بیــش از ایــن چــه مــی 

ــد؟! خواهی
در زمانــی کــه پاریــس یکــی از دوران هــای ادبــی 
ــاب فروشــی  ــن کت ــد ای شــکوهمندش را می گذران
بــه نحــوی، کلــوب غیررســمی آن محســوب 
می شــد. هنــری میلــر و آنائیــس دایــم آنجــا 
بودنــد. ریچــارد رایــت کــه کمــی باالتــر در 
ــرد، در  خیابــان موســیو لوپرنــس زندگــی می ک
آنجــا جلســات کتاب خوانــی برگــزار می کــرد، 
ادبــی  مجلــۀ  کار  دفتــر  تروچــی  الکســاندر 
»مرلیــن« را پشــت کتابفوشــی راه انداخــت، جــرج 
ــو«  ــس ریوی ــۀ »پاری ــاب مجل ــون و اصح پلیمپت
ــی ســاموئل  ــد و حت ــه آنجــا ســر می زدن ــب ب مرت

اقامتی در شکسپیر و شرکا
امین رمضانعلی
دانشجوی ارشد مدیریت رسانه
Amin.ramezanali@gmail.com

بکــت آنجــا می پلکیــد.
شکســپیر و شــرکا ، نامــی کــه بعــد هــا روی ایــن 
ــازه  ــام  مغ ــا دآور ن ــد ی ــته ش ــی گذاش کتابفروش
کتــاب فروشــی اســت  کــه ژوئــن ۱۹۴۰، در دوران 
ــگ  ــان جن ــان در زم ــط آلم ــه توس ــغال فرانس اش
جهانــی دوم بســته شــد. مســافراني کــه از راه 
ــه ایــن کتــاب فروشــي  ــه پاریــس و ب هــاي دور ب
مــي رونــد، مــي تواننــد تــا هروقــت کــه بخواهنــد 
در ایــن جــا بماننــد فقــط بــه ســه شــرط: اول،روزي 
یــک کتــاب بخواننــد. دوم،کمــي در کارهــاي کتاب 
ــي از  ــرح کوتاه ــوم ش ــدو س ــک کنن ــي کم فروش
خــود و زندگــي شــان را در دفتــر خاطــرات کتــاب 
ــي  ــب، هنگام ــاعت ۱۲ ش ــند. س ــي بنویس فروش
ــه  ــود، ب ــي ش ــل م ــرکا تعطی ــپیر و ش ــه شکس ک
ــه  ــک کیس ــدن دارد، ی ــال مان ــه خی ــس ک ــر ک ه
خــواب داده مــي شــود و مســافران کتــاب خــوان، 
هریــک در گوشــه اي از کتابخانــه ســر بــر بالینــي 
آرام، در میــان هــزاران کتــاب، بــه خــواب مــي روند 
و اگــر کســي بــه چشــمش خــواب نیاید،مــي توانــد 
همچنــان بــه خوانــدن کتــاب ادامــه دهــد تــا صبــح 
کــه خدمتــکار پیــر بــا بشــقابي ســوپ ظاهــر مــي 
شــود.  چــاپ ســوم کتــاب شکســپیر و شــرکا 
ــا ترجمــه فــوق العــاده  نوشــته »جرمــی مرســر« ب
ــه میثاقــی« توســط نشــر مرکــز ،اردیبهشــت  »پوپ

امســال منتشــر شــد.
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بدریه جوکاری
دانشجوی ارشد مدیریت رسانه

Bjokari@yahoo.com
اوج بیان بر بال آزادی 

ــا  ــا ب ــن پرســش ه ــخ ای ــاره پاس ــون درب ــا تاکن آی
ــه :  ــد ک ــیده ای ــود اندیش خ

-آزادی بیــان چیســت و چــه حــاالت و اعمالــی را 
شــامل مــی شــود؟

- وقتــی ســخن از آزادی بیــان بــه میــان مــی آیــد 
ــت؟  ــه اس ــاره آن چگون ــما درب ــی ش ــر ذهن تصوی
ــایند( از  ــا ناخوش ــوب ی ــه ای )خ ــه تجرب ــال چ اص

ــد؟ ــان داری آزادی بی
بشــر از دیربــاز در اندیشــه ســاخت تمدنــی  جهــان 
ــا اســتفاده از آن بتوانــد  شــمول بــوده اســت کــه ب
ــه آن  ــرده، ب ــر ک ــان ت ــود آس ــرای خ ــی را ب زندگ
ــف  ــای مختل ــب آن نیازه ــد و در قال ــم ببخش نظ
خــود را پاســخ دهــد. از ایــن رو بــه وضــع قوانینــی 
پرداختــه اســت کــه ضمانــت اجرایــی آنهــا، ضامــن 

ســالمت جســمی و روحــی او  نیــز هســت. 
ــی  ــان » مفهوم ــد » آزادی بی ــت بدانی ــب اس جال
ــوم  ــان » اســت. مفه ــق آزادی بی ــاوت از » ح متف
ــاره دارد ؛  ــان اش ــق آزادی بی ــای مطل ــه معن اول ب
حــال آنکــه مفهــوم دوم در مقایســه بــا اولــی 
دارای چارچــوب و قلمرویــی روشــن بــوده و دارنــده 
ــوای آن، حــدود آن و  ــن آزادی، طــرف آن، محت ای
ــادی مشــخص  ــد زی ــا ح ــای آن ت ــت اجراه ضمان
ــام از آزادی  ــورت ع ــه بص ــی ک ــت. در تعریف اس
ــا  ــه تنه ــن آزادی ن ــت، ای ــده اس ــه ش ــان ارای بی
دربرگیرنــده آزادی در گفتــار و نوشــتار بلکــه شــامل 
ــام  ــک پی ــاوی ی ــه ح ــاری اســت ک ــوع رفت ــر ن ه
باشــد. بــر همیــن اســاس مفهــوم بیــان را نیــز مــی 
 تــوان شــامل طــرز پوشــش لباس، طــرز برخــورد در 
مناســبت هــای مختلــف اجتماعــی و تشــکیل 
ــی  ــزاری راهپیمای ــا و برگ ــن ه ــات و انجم اجتماع
ــوب  ــه خ ــری ک ــب دیگ ــه جال ــت. نکت ــا دانس ه
ــر در  ــوق بش ــه حق ــت ک ــن اس ــم ای ــت بدانی اس
زمــره »حقــوق منفــی« شــناخته مــی شــوند یعنــی 
دولــت هــا در مقابــل آنهــا ملــزم بــه انجــام کاری 
ــی  ــا مانع ــل آنه ــد در مقاب ــا بای ــه تنه ــتند بلک نیس

ــد.   ــاد نکنن ایج
ــه  ــی، ب ــیر تاریخ ــک س ــان در ی ــق آزادی بی ح
ــود : ــی ش ــناخته م ــن ش ــن عناوی ــا ای ــب ب ترتی

ــا عقــل  ۱-»حــق طبیعــی« ) حقــی کــه انســان ب
خــود آن را کشــف مــی کنــد(

ــا  ــوق ی ــی از حق ــی یک ــی« )یعن ــق اساس ۲-»ح

ــان در راس  ــه اهمیتش ــا ب ــه بن ــی ک ــن اساس قوانی
ــون  ــچ قان ــرار دارد و هی ــی ق ــام حقوق ــرم نظ ه

ــد(  ــذف کن ــد آن را ح ــی توان ــادی نم ع
ــه  ــا ب ــه انســان ه ــی ک ۳-»حــق بشــری« )حقوق
ــودن و صــرف نظــر از جنســیت،  صــرف انســان ب

ــب دارا هســتند(     ــن و مذه ــت، دی ــژاد، قومی ن
کشــور مــا از یــک طرف حکومــت خود را بــر مبنای 
قوانیــن اســالمی بنــا نهــاده و از طــرف دیگــر جــزو 
ــوق  ــی حق ــناد بین الملل ــه اس کشــورهایی اســت ک
ــح  ــه توضی ــت. الزم ب ــرده اس ــا ک ــری را امض بش
ــدون  ــال ۱۳۴۷ ب ــران در س ــت ای ــه دول ــت ک اس
بین المللــی  میثــاق  پیــش شــرطی  هیچگونــه 
حقــوق مدنــی و سیاســی را امضــا کــرده و در 
ســال ۱۳5۴ بــه تصویــب مجلــس رســانده اســت. 
بنابرایــن بــا توجــه بــه آنکــه کشــور ایــران عضــو 
ــز  ــاد آن نی ــل مف ــت کام ــاق اســت، رعای ــن میث ای

بخش اول

ــی  ــون اساس ــود. در قان ــد ب ــی خواه ــش الزام برای
ــه  ــوط ب ــران در بخــش مرب جمهــوری اســالمی ای
حقــوق ملــت، از حــق آزادی بیــان حمایــت شــده و 
آن را جــزو حقــوق اساســی افــراد بــه شــمار آورده 
اســت و ایــن خــود نشــان می دهــد کــه ایــن حــق 
در قانــون ایــران دارای ارزش و اعتبــار حقوقــی 

ــود.   ــر آن ش ــد منک ــی نمی توان ــت و کس اس
ــه  ــت ک ــان اس ــوارد آزادی بی ــی از م ــش یک پوش
ــخاص  ــن اش ــزی را در بی ــث برانگی ــرات بح نظ
ــزارش  ــت. در گ ــته اس ــی داش ــان در پ و متخصص
شــماره بعــد همیــن نشــریه، بــا همراهــی شــما بــه 
بررســی موضــوع خواهیــم پرداخــت. مــا را دنبــال 

ــد ... کنی

- مطالــب مرتبــط بیشــتری را مــی توانیــد در 
کتــاب حقــوق رســانه دکتــر باقــر انصــاری بخوانیــد
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صبا عنایتی
دانشجوی ارشد زبان شناسی
sabaenayaty@gmail.com

پیش فــرض بســیاری از مــا دانشــجویان کــه دوره ی 
کارشناســی خــود را در دانشــگاه دولتــی گذرانده ایــم 
ایــن اســت کــه دانشــگاه خوابــگاه دارد و بــه نظــرم 
ــی  ــک جای ــم ی ــا نرفتی ــه م ــت ک ــف آور نیس تاس
ــوم  ــگاه عل ــه پژوهش ــم ک ــه را بخوانی ــر دفترچ آخ
ــای  ــدارد. ج ــگاه ن ــال خواب ــدی در قب ــانی تعه انس
تاســف نــدارد از ایــن رو کــه کســی نبایــد ســرش 
ــه عجــب  ــه نشــانه ی تاســف ک ــد ب ــکان ده را ت
ــل  ــه را کام ــه دفترچ ــو ک ــتی ت ــجویی هس دانش
ــاف در  ــه اجح ــن هم ــه ای ــه ک ــدی! وگرن نخوان
حــق دانشــجوی روزانــه از نداشــتن خوابــگاه 
ــای  ــور، ج ــه ی درخ ــا قرائت خان ــه ت ــب گرفت مناس
وا  فریــاد  چــه  و  کردن هــا  خون گریــه  بســی 
ــن از آن  ــال م ــر ح ــه ه ــا دارد. ب ــفا برآوردن ه اس
ــگاه  ــتم پژوهش ــه می دانس ــودم  ک ــجویانی ب دانش
پی گیری هــای  جریــان  در  و  نــدارد  خوابــگاه 
ــا  ــرارداد ب ــتن ق ــت بس ــی در جه ــت فرهنگ معاون
همیــن پانســیون فعلــی بــودم. دستشــان هــم درد 
ــود. خــدا نکنــد گمــان کننــد  نکنــد. گام بزرگــی ب
مــا قدرناشناســی می کنیــم امــا از گلــه هــم خالــی 
ــن  ــز همی ــه ج ــم ب ــم نداری ــتانی ه ــتیم و آس نیس

ــریه.  نش
میــدان  در  آســایش  دخترانــه ی  پانســیون 
ــر  ــجویان دخت ــه دانش ــت ک ــی اس ــر مکان ولی عص
ــی  ــد. خوبی های ــر می برن ــه س ــگاه در آن ب پژوهش
را  خوبی هایــش  وصــف  نیــز.  بدی هایــی  دارد، 
می گــذارم بــر عهــده ی مخاطبــان خوابگاهــی، 

خــودم واســطه می شــوم و از ســردبیر یــک ســتون 
می گیــرم مخصــوص خوابــگاه و شــما بیاییــد و در 
ــم  ــی  اش ه ــای رفاه ــید. از بدی ه ــش بنویس مدح
ــجویی-  ــای دانش ــد بدی ه ــا می مان ــذرم، تنه می گ
علمــی، آن بدی هایــی کــه کــه مخــل علــم 
ــد: ســالن  آمــوزی هســتند و دو محــور اصلــی دارن

ــت.  ــی اینترن ــه و دسترس مطالع
ــرار  ــاط ق ــنیون در حی ــن پاس ــه ی ای ــالن مطالع س
دارد و در فاصلــه ی بســیار کمــی از اتاق هــا. شــکر 
خــدا همــه ی دیوارهــای اینجا دیــوار کاذب اســت و 
بــرای همیــن محیــط کامــال عایــق صوتــی اســت.

ــت.  ــت نیس ــدر کفای ــه ق ــی ب ــالن حت ــت س نظاف
کلکســیونی از انــواع و اقســام مــو بــر فــرش 
وجــود دارد کــه عالقه منــد می تواننــد آنهــا را 
ــه را  ــالن مطالع ــی س ــتان گاه ــد. دوس ــا کنن تماش
ــش  ــد روز پی ــن چن ــد. م ــری می دهن ــر کارب تغیی
ــاق  ــف ات ــر ک ــای دوســتان ب ــده ی غذاه ــا بازمان ب
روبــه رو شــدم. گاهــی هــم آنجــا اســتراحت 
ــف  ــزات کامــل و صــدای خروپ ــا تجهی ــد ب می کنن
قابــل توجــه. مــن همین طــور کــه در مــورد 
ــدم،  ــکی می خوان ــدنی چامس ــای تمام نش نظریه ه

ــتم! ــم داش ــه ه ــس صحن ــک پ موزی
ــت  ــی هس ــک فرق ــی ی ــان انگلیس ــتور زب در دس
بیــن دو صــورت few  و a few . وقتــی شــما از 
ــد: ــن می گویی ــد، مثل صــورت دوم اســتفاده می کنی

.I have a few friends
بــه ایــن معنــی اســت کــه شــما چنــد تــا دوســت 

جایی برای خواب

داریــد و راضــی هــم هســتید از همیــن تعــداد، هــر 
چنــد تعــداد کمــی هســتند. امــا اگــر بگوییــد:

.I have few friends
ــی دو  ــن یک ــه م ــد ک ــی می ده ــه معن ــن جمل ای
تــا دوســت بیشــتر نــدارم، اصــال هــم از وضعیتــم 
راضــی نیســتم، خیلــی هــم ناراحتــم، شــورش هــم 
در آمــده، کارد بــه اســتخوان رســیده!حاال وضعیــت 
اینترنــت مــا هــم همیــن اســت. ســرعت از صبــح 
ــد از  ــی از 5 بع ــت ول ــد نیس ــدان ب ــر چن ــا عص ت
ظهــر بــه بعــد کــه جمعیــت زیادتــر اســت و همــه 
برگشــته اند بــی اغــراق در موقعیــت اضطــرار قــرار 
ــه  ــم ک ــل ببندی ــد دخی ــع بای ــم. آن موق می گیری
ــه ی یکــی هــا اوضــاع  ــه طبق وصــل شــویم. البت
بهتــری دارنــد، جمعیــت کمتــری نســبت بــه باقــی 
طبقــات دارنــد و زندگــی بــرای آنهــا آســان تر 
ــب  ــزد صاح ــم ن ــی ه ــار عجیب ــذرد و اعتب می گ
خوابــگاه دارنــد. گفتــم کــه ســالم مطالعــه در حیــاط 
ــک  ــه ی ی ــت طبق ــد از اینترن ــا بای ــت و طبیعت اس
ــه هــر  ــد ب ــد وقــت پیــش آمدن ــد. چن اســتفاده کن
طبقــه یــک مــودم اضافــه کردنــد و پســوردها هــم 
ــت  ــه اینترن ــی ب ــرای دسترس ــن ب ــرد. م ــر ک تغیی
ــه  ــگاه مراجع ــئول خواب ــه مس ــه ب ــالن مطالع در س
ــی  ــا پاســخ عجیب ــرم و ب ــا پســورد را بگی ــردم ت ک
روبــه رو شــدم: نمیشــه!!! چــون هــر طبقــه بایــد از 
مــودم خــودش اســتفاده کنــد و حــاال کــه شــما از 
طبقــه ی دیگــری آمدیــد ســالن مطالعــه، نمی شــود 

ــت داشــته باشــید! اینترن
ــار  ــد ب ــم را چن ــه تقاضای ــدم ک ــور ش ــن مجب و م
دیگــر تکــرار کنــم و پســورد را بگیــرم آن هــم بــه 
شــرطها و شــروطها! بــه شــرط اینکــه پســورد را بــه 

کــس دیگــری ندهــم!!!!!
ــب اســت کــه آن مودمــی کــه مــن در ســالن  جال
ــورد  ــدر ب ــوم آن ق ــل می ش ــه آن وص ــه ب مطالع
ــای  ــت کانال ه ــال راح ــا خی ــم ب ــه بتوان ــدارد ک ن
پژوهشــگاه را بــا آن چــک کنــم! بنــد آخــر اینکــه 
نمی دانــم حــال بایــد چــه کار کــرد؟ از پژوهشــگاه 
ــا  ــت؟ آی ــور را داش ــن ام ــر ای ــارت ب ــار نظ انتظ
ــن کار  ــه ای ــود ب ــگاه خ ــر پژوهش ــال حاض در ح
مشــغول نیســت؟ نبایــد اصــال وارد ایــن مقــوالت 
شــد؟ بایــد بــه فصــل تابســتان و بازی هــای تــوی 

ــد کــرد؟ ــه راســتی چــه بای کوچــه فکــر کــرد؟ ب
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بتول مهدی زاده
دانشجوی ارشد زبان شناسی همگانی
mahdizade.ba@gmail.com

حاشیه های مجری تلویزیونی

ــا  ــاس آنه ــر اس ــردم ب ــه م ــی ک ــوع داده های مجم
مجریــان تلویزیونــی و رفتارهــای آنهــا را نقــد 

می گیرنــد؟  شــکل  چگونــه  می کننــد، 
معیارهــای انتخــاب مجــری بــرای رســانه ی ملــی 

چیســت؟
 آیــا فقــط ظاهــر فــرد، بــرای مجــری شــدن کافــی 

؟ ست ا
 اخــالق و رفتــار مجــری و نــوع برخــورد بــا 

دارد؟ اهمیــت  درصــد  چنــد  شــرکت کننده 
 آیــا معذرت خواهــی مســاله را حــل می کنــد؟ 
ــی از  ــه راحت ــتباهات ب ــه اش ــن گون ــد ای ــرا بای چ

ــوند؟  ــده ش ــر گذران نظ
ــن  ــا ذه ــن روزه ــه ای ــت ک ــواالتی اس ــا س اینه

ــت. ــرده اس ــود ک ــر خ ــا را درگی ــی از م خیل
مجریــان  حاشــیه های  اخیــر،  ســال های  در 
ــورد قضــاوت  ــوده و همیشــه م ــم نب ــی ک تلویزیون
مــردم قــرار گرفته انــد. مجریــان بســیاری در 
تلویزیــون بــوده انــد کــه هرازگاهــی دچــار حواشــی 
ایــن چنینــی شــده یــا در اجــرای برنامــه، نکتــه ای 

ــت. ــان شده اس ــیه رفتنش ــه حاش ــث ب باع
 رضــا رشــیدپور، مبینــا نصیــری، فــرزاد جمشــیدی، 
ــید  ــی، س ــال صادق ــر، ژی ــهیدی ف ــا ش محمدرض
جــواد یحیــوی ازجملــه ایــن چهــره هــای شــناخته 
ــم از  ــی اع ــل مختلف ــه دالی ــه ب ــد ک ــده بودن ش
عبــور از خــط قرمزهــا و مســائل شــخصی و غیــره 

ــده اند. ــر ش ــوع التصوی ــی ممن مدت
» فهمیــدی زنــه نــه؟ اون ســه تــا دیگــه 

نیســت؟ خیلــی باهوشــیا«
ــیر«  ــه »اکس ــای برنام ــی از دیالوگ ه ــا بخش اینه
ــه  ــت ک ــریفی اس ــی ش ــی مصطف ــه تهیه کنندگ ب
پخــش آن از شــبکه ی ســه چنــد روزی اســت نقــد 

و نظرهــای مــردم را بــه دنبــال داشــته اســت.
ــدر  ــی آنق ــای تلویزیون ــب برنامه ه ــروزه مخاط ام
آگاه هســت کــه مجــری نتوانــد بــا توجیــه و 
ــن  ــه ای ــود، ب ــار خ ــت رفت ــه و عل ــیر برنام تفس
ــت  ــن نیس ــدف ای ــد. ه ــع کن ــا او را قان راحتی  ه
ــد  ــه ای تقلی ــه برنام ــیر از چ ــه ی اکس ــه برنام ک
ــی  ــای تلویزیون ــراد مجری ه ــط م ــت. فق کرده اس
ــان  ــد مخاطب ــوش کرده ان ــاید فرام ــه ش ــت ک اس
شــاهد  برنامه هــا،  ایــن  شــرکت کننده های  و 
ــا  ــان قطع ــتند؛ و مخاطب ــان هس ــر رفتارش و ناظ
در فضاهــای مجــازی واکنــش منفــی خــود را 

اعــالم خواهنــد کــرد. رســانه ی ملــی قــرار اســت 
ــا آمــوزش  چــه چیــزی را رواج دهــد؟ اخــالق را ی

ــراد؟  ــردن اف ــخره ک ــوه ی مس نح
ایــن طــرز برخــورد بــا شــرکت کننده آن هــم 
ــه ی  ــه جنب ــور، چ ــمی کش ــی و رس ــانه مل در رس

اخالقــی را بــه مــا آمــوزش می دهــد؟ 
ــت،  ــن دس ــی از ای ــر، رفتارهای ــال های اخی در س
از مجریــان تلویزیونــی زیــاد دیــده  شده اســت. 
اجــرا  بــرای  مجری هــا  می رســد  نظــر  بــه 
بــه شــیوه ی حرفــه ای تــر و اخالقی تــر، بــه 
ــر  ــاید بهت ــد و ش ــاز دارن ــی نی ــت رهنمودهای دریاف
ــای  ــرای برنامه ه ــرا و ب ــش اج ــه در بخ ــد ک باش
ــه رســانه، مجری هــا  ــرای ورود ب مجری محــور و ب

کننــد. گزینــش  ســخت گیرانه تر،  را 
ــری  ــوع التصوی ــودن و از ممن ــر ب ــوع التصوی  ممن
ــع نمی شــود. داوود  ــر واق ــاد موث ــم زی ــدن ه در آم
ــیما  ــی صــدا و س ــط عموم ــرکل رواب ــی، مدی نعمت
ــرزاد  ــه ف ــه : » اگرچ ــن رابطــه گفته اســت ک در ای
حســنی مجــری توانمنــد و شــناخته شــده ای اســت 
امــا تفاوتــی میــان صراحــت و توهیــن بــه دیگــران 
قایــل نمی شــود کــه اگــر تفــاوت میــان ایــن دو را 
تشــخیص مــی داد، بــا آن لحــن بــا شــرکت کننــده 

ــرد .« ــت نمی ک ــابقه صحب در مس
ناگفتــه نمانــد کــه بــا انتشــار پشــت صحنــه 
ــود  ــای موج ــف فض ــعی در تلطی ــه س ــن برنام ای

ــم  ــه ه ــت صحن ــن پش ــه همی ــا ب ــت ام شده اس
ــه  نقدهــای جــدی وارد اســت. نعمتــی در پاســخ ب
ایــن ســوال کــه برخــی معتقدنــد پشــت صحنــه  ی 
ــرد:  ــح ک ــود، تصری ــاختگی ب ــیر س ــه ی اکس برنام
ــری  ــار نظ ــوص اظه ــن خص ــم در ای ــی توان » نم
ــر عهــده ی مخاطــب اســت  ــن ب داشــته باشــم؛ ای
کــه ایــن برنامــه را ســاختگی بدانــد و یــا اینکــه آن 

ــد.« ــول کن را قب
قالــب  در  اینچنیــن،  صحنــه ای  پخــش  اگــر 
نظــر  بــه  اســت،  بــوده  ضبطــی  برنامــه ای 
می رســد بــا کمــی دقــت و حساســیت بیشــتر 
ــن  ــذف چنی ــکان ح ــش، ام ــران پخ ــوی ناظ از س
ــن  ــر چنی ــی اگ ــت. حت ــود داش ــی وج صحنه های
ــا  ــدن مخاطــب و صرف ــا هــدف خندان آیتم هایــی ب
ــند، الزم اســت در  ــده باش ــه ش ــم تهی نمایشــی ه
ــب  ــه مخاط ــوص ب ــن خص ــه در ای ــدای برنام ابت

توضیحاتــی داده شــود.
ــور  ــا حض ــنی، ب ــرزاد حس ــنا، ف ــزارش ایس ــه گ ب
در برنامــه ی »مــردم چــی میگــن« بــه بیــان 
ــاره حواشــی پیــش آمــده در چنــد  توضیحاتــی درب
ــرد  ــی ک ــردم عذرخواه ــت و از م ــر پرداخ روز اخی
ــی کاش صــدا و ســیما کــه یکــی از وظایفــش  ول
فرهنــگ ســازی اســت ب،ه حفــظ اخالقیــات 
ــروز  ــد و از ب ــان ده ــتری نش ــه بیش ــه توج جامع

ــد. ــگیری کن ــن پیش ــه ای ــبیه ب ــائلی ش مس
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صبــح زمســتانی ســردی را بــه یــاد مــی آورم کــه نا 
امیدانــه بــه ســمت ایســتگاه اتوبــوس مــی رفتــم. 
ــاری  ــمی از بخ ــه تجس ــود ک ــرد ب ــوا س ــدر ه آنق
ــاران  ــه گوشــه ی ذهنــم را گــرم مــی کــرد. ب خان
نــم نــم شــروع بــه باریــدن کــرد. چنــد روزی بــود 
کــه تهــران غــم زده مــی باریــد.  درهمــان دقایــق 
انتظارهــوا ســردتر شــد. اســتخوان هــای شــانه ام 
حتــی زیــر کولــه پشــتی هــم مــی لرزیــد. کتابــم را 
 زیــر بغلــم صــاف کردم. بــزرگ بود و در کولــه ام جا

ــال  ــود. ش ــس نش ــود خی ــم ب ــد. حواس ــی ش  نم
گردنــم را تــا صورتــم بــاال کشــیدم و بــه انتهــای 
خیابــان نگاهــی انداختــم . هیــچ اثــری از اتوبــوس 
دیــده نمــی شــد. ناگهــان چشــمم افتــاد بــه جســد 
گربــه ســیاِه مــرده ای کــه تــوی جــوی آِب خشــک 
ــه  ــدش آوری ب ــس چن ــود. ح ــاده ب ــو افت ــه پهل ب
مــن داد و صورتــم را زیــر شــالگردن جمــع کــردم 
و چنــد قــدم عقــب رفتــم. فقــط  دیــدن ایــن گربــه 
مــرده بخــت برگشــته را کــم داشــتم. دلــم برایــش 
مــی ســوخت. یــاد گربــه هــای تنبــل قصــه هــای 
دهــه ســی افتــادم . تهــران مخــوف و گربــه هــای 
ــر قصــه هــا. حداقــل ایــن جســد خســته اگــر  عاب
آن زمــان زندگــی مــی کــرد مــی توانســت از بیــن 
داالن هــای پیــچ درپیــچ خانــه هــای قدیمــی بــرود 
ــرداب و  ــه  س ــد ب ــرود برس ــام، ب ــت ب ــاالی پش ب
ــی  ــر جای ــد. ه ــم  بده ــا لَ ــی ه ــوزه ترش ــار ک کن
کــه دلــش خواســت هــر جایــی بــه غیــر از تابــوت 
ــه  ــار ایســتگاه اتوبوســی ک ــی کن ــر از جوی ــه غی  ب
ــوق  ــه ب ــودم ک ــا ب ــن فکره ــد.در همی ــی آی نم
ــودم  ــته خ ــد ناخواس ــث ش ــوس باع ــناک اتوب ترس
ــدم و  ــم مالی ــه ه ــتانم را ب ــم . دس ــب بکش را عق
ــم  ــار زدم و رفت ــم کن ــوی دهان ــالگردنم را از جل ش
روی تنهــا صندلــی خالــی اتوبوس نشســتم. گرمای 
ــوس پاهــای ســردم را گــرم مــی کــرد.  کــف اتوب
ــوس  ــره اتوب ــک... از الی پنج ــک ِکوچ ــف خن ِکی
ســوز مــی آمــد. صورتــم ســرد بــود و پاهایــم گــرم. 
ــاده شــدم. تاکســی گرفتــم  چنــد ایســتگاه بعــد پی
و رســیدم بــه پژوهشــگاه. دیوارهــای بیــرون 
پژوهشــگاه از پیچــک پــر اســت. آفتــاب مالیمــی 
ــار  ــه کن ــه طبق ــاختمان س ــن س ــه ای ــد ب ــی تاب م
بزرگــراه. تابلویــی بــزرگ روی آن نصــب شــده کــه 
ــگاه  ــد. پژوهش ــی کن ــی م ــم خودنمای ــا ه از دوره
ــت.  ــی اینجاس ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس عل

ــه  ــن خان ــرای م ــا ب ــن روزه ــد ای ــه بای ــی ک جای
باشــد. آن روز از در که وارد شــدم در ســرم احســاس 
ســنگینی مــی کــردم.  انــگار تمــام خدایــاِن 
ــان باســتان از کارهایشــان دســت  اســطوره ای یون
کشــیده انــد و آمــده انــد آســمان  و زمیــن را خــرد 
کننــد روی ســر مــِن بیچــاره.  تــا ســوار آسانســور 
بشــوم کلــی دوســت و ُآشــنا دیــدم. حوصلــه 
 ســالم کــردن بــه هیــچ یــک نداشــتم. داشــتم بــا 
تریــن روش ممکــن ۱5و۱۳و۱۷ را  ای  مدرســه 
ــک  ــا آن  ی ــل را  ب ــی زدم و حاص ــع م ــم جم باه
ــد  ــم بای ــر ه ــده. در آخ ــه جامان ــل از قافل 5 ناقاب
 عــددی کــه بدســت مــی آوردم را بــر چهارتقســیم

 مــی کــردم. معــدل بدســت آمــده بایــد حداقــل ۱۴ 
مــی شــد تــا مشــروط نشــوم. قبــل از رســیدن بــه 
هــر نتیجــه قطعــی صــدای نــدای درونــم را بلندتــر 
کــردم و بــه خــودم گفتــم :"عزیــزم ناراحــت نبــاش  
ــو اگــر معدلــت ۲۰ هــم مــی شــد، هیــچ فرقــی  ت
 نمیکــرد!".  آخــرش چــه مــی شــود آخرش یــا معلم 
مــی شــوی یــا اصــال نــه اســتاد دانشــگاه... مگــر 
ــه  ــر گرفت ــه ای در نظ ــه هدی ــت چ ــه برای جامع
اســت؟! اصــال مگــر جامعــه مــا چــه ارزشــی بــرای 
علــوم انســانی قایــل اســت؟ معلــم کــه بشــوی یک 
مشــت بچــه کوچــک را مــی بینــی کــه هــر صبــح 
بــا چشــمهایی خــواب آلــود خیــره مــی شــوند بــه 
ــه بشــوی  ــتاد ک ــت. اس ــیاه و دهان ــه س ــو و تخت ت
ــبیه  ــته ای ش ــای خس ــا آدم ه ــره ب ــر نم ــد س بای
ــس  ــت را در تلوران ــی و وجدان ــث کن ــودت بح خ

ــاوری و ... ــان در بی ــه نوس ــن ۱۰ و ۱۳ب بی
ایــن فکرهــا هــم نمــی توانســت مــرا آرام کنــد. دلم 
ــته  ــرس از شکس ــه ای ت ــل شیش ــد. مث ــی لرزی م
ــده  ــِن دانشــجوی بازمان ــن آخری ــتم. م ــدن داش ش
از ورودی هــای ۹۳ ارشــد فرهنــگ و زبــان هــای 
باســتانی هســتم. دوســتان مــن یکــی یکــی و دانــه 
ــن  ــد از آن م ــد. بع ــد و رفتن ــراف دادن ــه  انص دان
ــودم تنهایــی ســر کالس حاضــر شــوم.  ــور ب مجب

شــرایط مــن خیلــی خــاص بــود. در واقــع مــن بایــد 
ــتاد  ــور اس ــا حض ــدم ت ــی ش ــر م ــرکالس حاض س
ــود اســتاد  ــی ثمــر نباشــد! هــر لحظــه ممکــن ب ب
ــخ  ــس پاس ــن  از پ ــه م ــد ک ــن بپرس ــوالی ازم س
ــور  ــد اینط ــی دانی ــان م ــم و خودت ــر نیای ــه آن ب ب
 مواقــع چــه حــس هــای بــدی بــه دانشــجو دســت 
ــد  ــاز دوره ارش ــل  آغ ــد اوای ــر چن ــد .ه ــی ده م

چالــش  مســاله  خیلــی  کالس  در  حضــور 
برانگیــزی بــرای مــن نبــود امــا ایــن اواخــر 
ــی  ــدم. نم ــر ش ــم ت ــور در کالس مصم ــه حض ب
ــرد.   ــت ک ــور تربی ــرا اینط ــرایط م ــاید ش ــم ش دان
ــم ــم  در دل ــی بین ــه م ــد را ک ــای جدی  ورودی ه

ــن  ــد کالســتان همیشــه همی ــم خــدا کن مــی گوی
ــس  ــچ ک ــم هی ــی کن ــد .آرزو م ــلوغ باش ــدر ش ق
بــودن در کالس تــک نفــره را تجربــه نکنــد. اســتاد 
روی تــو حســاب مــی کنــد تــو بایــد همیشــه آمــاده 
ــد  ــم امی ــتی! چش ــه هس ــو هم ــع ت ــی. در واق باش
تــک تــک صندلــی هــای خالــی، وایــت برِد ســفید. 
"آوار همســایه گاهــی خانــه تــو را هــم مــی لرزانــد" 
مــن مــی دانــم و کامــال متوجــه هســتم کســی کــه 
ــا اینجــای کار پیــش آمــده  ــد و ت ارشــد مــی خوان
ــط و دیگــران  ــد حســابی مصمــم باشــد و محی بای
ــا متاســفانه زندگــی  ــد ام ــر بگذارن ــد روی او اث نبای
مــا همیشــه  از شــرایط اطــراف متاثراســت. تــرک 
ــا  ــم و تنه ــی های ــط همکالس ــردن کالس توس ک
شــدن مــن خــواه ناخــواه روی رونــد تحصیلــی مــن 
اثــر گذاشــت. بارهــا بــه ایــن فکــر کــردم که شــاید 
ــرار  ــد را تک ــا کردن ــه آنه ــد کاری ک ــم بای ــن ه م
کنــم و عطــای ایــن فــوق لیســانس را بــه لقایــش 
ببخشــم. تصمیــم نهایــی ومشــترک مــن و آموزش 
ایــن بــود کــه صبــر کنــم تــا بــا دانشــجویان ســال 
ــای  ــه واحده ــوم. روزی ک ــکالس ش ــی هم  پایین
درســی ام را باالجبــار حــذف مــی کردم با احساســی 
آمیختــه از خوشــحالی و تاســف بــه مانیتــور خیــره 
شــده بــودم. حــال کســی را داشــتم کــه بــه خاطــر 
ســالمتی بایــد عمــل جراحــی دردناکــی را تحمــل 
ــن  ــت ای ــی گف ــن م ــه م ــی ب ــی درون ــد. حس کن
ــه  ــن، عالق ــه آموخت ــه ب ــن کار اســت. عالق بهتری
بــه کلمــه هــای گــران بهایــی کــه هــزاران ســال 
پیــش از زیــر خــاک بیــرون کشــیده شــده بــود یــا 
دردل ســنگ هــا و کــوه هــا کنــده شــده بودنــد بــه 
ــو کار درســتی مــی کنــی  ــد کــه ت مــن مــی گفتن
ادامــه بــده و ســعی کــن دانشــجوی خوبــی باشــی.

ایــن روزهــا مــن درســتم را روی دســتگیره در 
کالس محکــم تر مــی چرخانم وارد کالس میشــوم 
و روی صندلــی مینشــینم . کتــاب پهلــوی ام را بــاز 
 مــی کنــم و محــو خــط هایــی مــی شــوم کــه مثــل 
مورچــه هایــی عــزادار در صــف هــای ســیاه بــاال و 

پاییــن مــی رونــد.۱
   1- خطوط پهلوی کتاب های رشته فرهنگ و زبا نهای 

باستانی است

@yahoo.com
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ــه  ــی چ ــام آموزش ــانی در نظ ــوم انس ــما عل ــر ش ــه نظ ب
جایگاهــی دارد؟

یــک روش خالقانــه بــرای کاربردی ســازی آن در سیســتم 
آموزشــی بیــان کنیــد. بــه تعبیــر مرحــوم عبــاس حــری، 
علــوم انســانی بــه چگونگــی ســاخت جهان توســط انســان 

و چگونگــی ســاخت انســان توســط جهــان می پردازنــد.
ــن کســی  ــوان گفــت اولی ــوب، می ت ــار مکت ــه لحــاظ آث ب
کــه جایگاهــی بــرای علــوم انســانی در طبقه بنــدی علــوم 
مشــخص کــرده اســت، ارســطو اســت کــه مبنــای او برای 
طبقه بنــدی تاکنــون طرفــداران بســیاری داشــته اســت. در 
ــی  ــی قدمت ــا انسان شناس ــانی ی ــوم انس ــورت عل ــن ص ای

بســیار دیرینــه پیــدا می کنــد.
دکتــر نعمــت اهلل فاضلــی می گویــد: " کمابیــش گفتمــان 
غالــب دربــاره علــوم انســانی و اجتماعــی در ایــران امــروز، 
ــوم ســودمند و کارآمــد  ــوده و هســت کــه ایــن عل ــن ب ای
نیســتند. امــا حقیقــت ایــن اســت کــه تاکنــون در بــاره ی 
ــران  ــی در ای ــانی و اجتماع ــوم انس ــودن عل ــردی ب کارب
هیــچ گــزارش تجربــی ای ارائــه نشــده اســت؛ یعنــی هیــچ 
تحقیــق تجربــی در مــورد وضعیــت کاربــردی ایــن علــوم 
موجــود نیســت. بنابرایــن همــه کســانی کــه از ســودمند 
نبــودن ایــن علــوم دم می زننــد، هیــچ اســتنادی بــه هیــچ 
تحقیقــی نمی کننــد و تنهــا بــر اســاس دیدگاه هــای 
ــد. ــاره قضــاوت می کنن ــن ب ــهودی در ای ــا ش ــری و ی نظ

ــانی  ــوم انس ــازی عل ــه کاربردی س ــد ک ــان می کن وی بی
و نــوآوری در آن را بایــد از درون تجربه هــای تاریــخ 
ــه و  ــردم، جامع ــه م ــه ای ک ــوه مواجه ــان، از نح معاصرم
تاریــخ معاصــر بــا تک تــک شــاخه های ایــن علــوم 
داشــته اند، جســت  وجــو کــرد. وی همچنیــن بــا اشــاره بــه 
شــاخه هایی از علــوم انســانی ماننــد ادبیــات و زبانشناســی، 
بــه بحــث دربــاره ی میــزان اهمیــت و کاربــردی بــودن این 

قبیــل رشــته ها می پــردازد.
ــری  ــت کمت ــی رقاب ــانی توانای ــوم انس ــه عل ــی ک از آنجای
ــا ســایر علــوم دارد، امــروزه لفــظ کاربردی ســازی علــوم  ب
ــت و  ــرار گرفته اس ــه ق ــورد توج ــدت م ــه ش ــانی ب انس
علــوم انســانی بایــد تــوان رقابتــی پیــدا کنــد. تاثیــر علــوم 
انســانی در تحقــق اهدافــی ماننــد اداره ی زندگــی اقتصادی، 
سیاســی، فرهنگــی و یــا در تربیــت افــراد جامعــه تــا چــه 
ــا در نظــر گرفتــن اهدافمــان در  ــزان کارآمــد اســت؟ ب می
زندگــی فــردی و اجتماعــی متوجــه خواهیم شــد کــه علوم 

ــد. ــق نمی کن ــن اهــداف را محق ــج، ای انســانی رای
ــگاه  ــی جای ــوان " بررس ــا عن ــی ب ــض در پژوهش داوود فی
ــوم انســانی در نظــام آموزشــی، پژوهشــی و مدیریتــی  عل
کشــور و ارائــه راهکارهــای ارتقــا آن بــا اســتفاده از مــدل 

ــردازد: ــانی می پ ــوم انس ــف عل ــه تعری SWOT" ب

طبــق یکــی از تعاریــف، علــوم انســانی شــامل رشــته های 
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جایگاه علوم انسانی و وضعیت کاربردی این علوم
برگزیده مسابقه یادداشت علمی شامره قبل

علمــی و مطالعاتــی مرتبــط بــا توســعه دانــش عمومــی و 
ــت. ــی اس ــای ذهن مهارت ه

درتعریــف دیگر،علــوم انســانی شــامل معلوماتــی اســت که 
ــوع  ــای ن ــا و رفتاره ــا، فعالیت ه ــا، ویژگی ه ــه خصلت ه ب
ــوط  انســان مربــوط می شــود و آگاهی هــا و معلومــات مرب
بــه هــر یــک از مــوارد مزبــور می توانــد موضــوع یکــی از 

رشــته های علــوم انســانی باشــد.
ــوم  ــوق از عل ــف ف ــر تعاری علی رغــم وجــود تعاریفــی نظی
ــی  ــی منطق ــه ی تعریف ــد ارائ ــر می رس ــه نظ ــانی، ب انس
ــرزی  ــط م ــک خ ــیم ی ــانی و ترس ــوم انس ــق از عل و دقی
ــر آن  ــوم انســانی از غی مشــخص کــه متمایزکننــده ی عل
بــوده و مــورد اتفــاق اندیشــمندان ایــن حــوزه باشــد، کاری 
دشــوار و تــا حــدی غیرممکــن اســت. در ایــران آنچــه بــه 
عنــوان علــوم انســانی شــناخته می شــود، عمدتــاً حاصــل 
یــک تقســیم بندی دانشــگاهی اســت. درســاختار آمــوزش 
ــوم  ــروه  عل ــار گ ــی کشــور، رشــته های علمــی در چه عال
انســانی، علــوم تجربــی، ریاضی فیزیــک و هنرطبقه بنــدی 
ــد کــه  ــان می کن ــدی پژوهــش بی شــده اند. وی در جمع بن
۱- جایــگاه فعلــی علــوم انســانی در کشــور مــورد رضایــت 
اســتادان و متخصصــان ایــن حوزه نیســت و تقریبــاً همگی 
ــمت  ــه س ــی ب ــت فعل ــد از وضعی ــه بای ــه ک ــن نکت در ای
وضعیــت مطلــوب و ارتقــا جایــگاه علــوم انســانی حرکــت 

نمــود، اتفــاق نظــر دارنــد.
ــن  ــی و بی ــی مل ــدات محیط ــی، تهدی ــرایط فعل ۲- در ش
ــع  ــه مان ــایی شــده ک ــف شناس ــاط ضع ــز نق ــی و نی الملل
توســعه علــوم انســانی و ارتقــا جایــگاه آن اســت، بــه مراتب 

بیشــتر از فرصت هــای پیــش رو می باشــد.
۳- عــدم اعتمــاد بــه متخصصــان علــوم انســانی در 
بخش هــای برنامه ریــزی و سیاســتگذاری در ســطوح 

مختلــف مدیریتــی در کشــور و حتــی تصمیــم  گیــری در 
موضوعــات مربــوط بــه علــوم انســانی و غلبــه متخصصان 
ــور  ــت کش ــر سرنوش ــانی ب ــوم انس ــر عل ــته های غی رش
ــا  ــت ت ــده اس ــث ش ــرورش، باع ــوزش و پ ــا آم و خصوص
ــای  ــا چالش ه ــانی ب ــوم انس ــی عل ــی و کیف ــعه کم توس
جــدی مواجــه شــده، در برنامه ریزی هــا و تخصیــص 
ــرد. ــرار گی ــر ق ــای پایین ت ــات در اولویت ه ــع و امکان مناب

ــته های  ــای رش ــی از آموزش ه ــودن برخ ــردی نب ۴- کارب
علــوم انســانی، عــدم تطابــق تحقیقــات بــا نیازهــای واقعی 
جامعــه و عــدم امــکان دســتیابی به شــغل و درآمد مناســب 
بــرای فــارغ التحصیــالن برخــی رشــته های علوم انســانی، 
یکــی از مهمتریــن نقــاط ضعفــی اســت کــه بایــد بــرای 
کاهــش و ترمیــم آن طراحــی و برنامه ریــزی خاصــی 
صــورت گیــرد، تا بتــوان انگیــزه ی الزم را در دانشــجویان و 

اســتادان ایــن رشــته ها ایجــاد نمــود.
5- انجــام فعالیت هــای ترویجــی و فرهنگــی جهــت تغییر 
ــز مســئوالن، سیاســتگذاران و  نگــرش عمــوم مــردم و نی
برنامه ریــزان نســبت بــه رشــته های علــوم انســانی، 
یکــی از مهمتریــن اقدامــات و فعالیت هایــی اســت کــه در 
راســتای ارتقــای جایــگاه و شــان علــوم انســانی در کشــور 

بایــد انجــام شــود.
6- بــا توجــه بــه اســالمی بــودن کشــور، بایــد انگیزه هــای 
انســانی جهــت  علــوم  اســتادان رشــته های  در  الزم 
نظریه پــردازی بــه جــای مصــرف نظریــات دیگــران ایجــاد 
شــود. دوری از کمیــت گرایــی، تأمیــن بودجــه تحقیقــات 
کافــی، برقــراری ارتبــاط وثیــق بیــن حــوزه و دانشــگاه و 
توســعه نشــریات علمــی پژوهشــی در ســطح ملــی از جمله 
ــر  ــد و مؤث ــیار مفی ــد بس ــه می توان ــت ک ــی اس راهکارهای

واقــع شــود.


