سخنی با خوانندگان
سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت
بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام
سال خرم فال نیکو مال وافر حال خوش
اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخت رام
ایــن ســومین شــماره نشــریه بیــان اســت کــه
اوایــل دی مــاه بــه دســت شــما دوســتان عزیــز
مــی رســد .در ایــن شــماره مــا مــی خواهیــم بــا
نقبــی بــه رویدادهــا و مناســبات یــک مــاه اخیــر
کــه مهمتریــن آنهــا روز دانشــجو و شــب یلــدا اســت
بپردازیــم.
زمســتان مــی آیــد ســرد و ســفید تــا در یــک شــب
طوالنــی ،پاییــز ،پادشــاه فصلهــا ،را بدرقـ ه کنــد .گویی
بســت نشــینی هــای یلــدا هــم فایــده ای نــدارد .پاییز
زیبــا بــا آن برگهــای طالیی ،تــن عریــان درختانش را
بــه دســت بــرف و بــوران زمســتان مــی ســپارد و در
انتظــار ســبزینه های ســال بعد می نشــیند .امــا میراث
بســیار زیبایــی کــه از اجدادمــان برایمــان یــادگار مانده
اســت ایــن اســت کــه همــه ایرانیــان اعــم از فــارس و
کــرد و تــرک و لــر و بلــوچ وعــرب شــب یلدا را جشــن
مــی گیریــم و آییــن مهــرورزی و صداقــت را پــاس
مــی داریــم .در شــب یلــدا دور هــم جمــع مــی شــویم
و گــرم و صمیمــی در کنــار قصــه هــای پدربزرگهــا
و مادربزرگهــا و فــال حافــظ بــه اســتقبال زمســتان
مــی رویــم .ایــن دور هــم جمع شــدنها به مناســبتهای
مختلــف حــس وابســتگی و تعلــق را پیوســته در مــا
تجدیــد مــی کنــد .روز 16آذر به مناســبت روز دانشــجو
جشــنی از طــرف پژوهشــگاه برگزار شــد که با جلســه
پرســش و پاســخ دانشــجویان بــا دکتــر حســنی فــر
_ مدیــر تحصیــات تکمیلــی_ و در نهایــت عکــس
دســته جمعــی دانشــجویان بــا مســئولین بــه پایــان
رســید.
البتــه انتظــار ایــن بــود کــه تعامــل بیــن دانشــجویان
مطالبــه گــر ومســئوالن پاســخگو بــه شــکل دیگری
صــورت گیــرد .از دیربــاز دانشــجویان بــه عنوان قشــر
جــوان و تحصیلکــرده جامعــه بــا روحیــه اعتراضــی در
پــی تغییــر ســازوکارهای نامطلــوب بــوده انــد .امــا کار
دانشــجو فقــط اعتــراض بــه ســرویس غــذا ،ماشــین

شکوفه کریمی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه
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ثمرهی ارتباطات انسانی ما

و خوابــگاه نیســت .بلکــه بایــد یــاد بگیــرد خواســته
هایــش را از جامعــه طلــب کنــد .شــاید روزی کــه
دانشــجویان ،پژوهشــگاه را بــرای تحصیــل انتخــاب
کردنــد هیــچ کــدام اعــام نداشــتن خوابــگاه از طــرف
پژوهشــگاه را جــدی نگرفتنــد .گــره ماجــرا از اینجــا
آغــاز مــی شــود کــه ذهــن مــا بــه طــور ناخــودآگاه
عــادت مــی کنــد بــه شــنیدن حرفهایــی کــه بــاور
نمــی کنــد .چــون همیشــه صحبــت از کمبودهاســت
هیچکــدام از دانشــگاهها بــه طــور کامــل اطمینــان
خاطربــه دانشــجویان نمــی دهنــد هرچنــد کــه بعضـ ًا
مــی بینیــم کــه بیشــتر از ظرفیتــی کــه اعــام کــرده
انــد آنهــا را حمایــت مــی کننــد.
ایــن شــیوه ی رایــج کــه در اکثــر مــوارد در برخــورد
بیــن مــردم و مســئولین شــکل مــی گیــرد نــه تنهــا از
فشارمســئولیتها نمــی کاهــد بلکــه باعث بــی اعتمادی
بیشــتر مــی شــود.
شــیوه هــای معمــول جامعــه کــه همه نســبت بــه آنها
بــی تفاوتنــد ،مثــل وعــده هایــی کــه بــرای فــردا داده
مــی شــود امــا پــس فــردا هــم عملــی نمــی شــود،
همایشــهایی کــه از طــرف ارگانهــای رســمی و علمی
برگــزار مــی شــود امــا بــا ســاعتها تاخیــر ،جلســات
و قــرار مالقاتهایــی کــه هیچکــدام سرســاعت اتفــاق
نمــی افتــد و . ...نکتــه جالــب ایــن اســت کــه کســی
بــه ایــن مســایل اعتــراض نمیکنــد بلکــه بــه عنــوان
عادتهــای رفتــاری و خلــق و خــوی مــا ایرانیــان از آن
یــاد مــی شــود .دیگــر دروغ گفتــن گناه بزرگی نیســت
بلکــه بــه جــای آنکــه تقبیــح شــود بــه مهارتــی برای
زیســتن در جامعــه تبدیــل شــده اســت.

وقتی او هر کجا که رود قدر
بیند و در صدر نشیند!
هنر حل مساله
دانشجو یعنی من ،یعنی تو
هیاهوی هرات در
حنجره ی تهران
نمایشنامه«باغوحششیشهای»
وفیلم «اینجابدونمن»
1

زندگی واقعی در دنیای مجازی

مصیب سروستان
دانشجوی کارشناسی ارشد دین و رسانه

امــروزه اینترنــت فضایــی را بــه وجــود آورده
اســت کــه به جهــت غیرواقعــی بــودن و فقدان
زمــان و مــکان بــه آن فضــای مجــازی گفتــه
مــی شــود ،فضایــی که مرزهــای بشــری در آن
فــرو ریختــه انــد چنانچــه افــراد بــا هــر ملیت و
نــژادی ،مذهــب و آیینــی ،قشــر و طبقــه ای و
ســن و جنســیتی کــه باشــند در اینجــا در کنــار
هــم و در یــک محیــط هســتند؛ محیطــی کــه
در آن خبــری از فاصلــه هــا نیســت.
اینجــا جایــی اســت کــه همــواره رقابتــی
میــان آپلودهــا و دانلودهــا ،آنالیــن هــا
و آفالیــن هــا و جنگــی بیــن ویــروس
هــا و آنتــی ویــروس هــا ،فیلترهــا و
فیلترشــکن هــا و کوچــی از وایبرهــا بــه

یــک واقعیــت مجــازی زندگــی مــی کننــد.
شــاید بــرای شــما هــم پیــش آمــده باشــد کــه با
ورود بــه اینترنــت بــرای مــدت زیــادی مجــذوب
آن شــده و ســاعت هــای متمــادی را در آن
ســپری کــرده باشــید بــدون اینکــه متوجــه گــذر
زمــان شــوید .اینترنــت بــه دلیــل قابلیــت هــای
فــراوان خــود مــی توانــد هــر انســانی را در هــر
ســنی و بــا هــر شــرایطی بــه خــود جــذب کنــد.
جذابیــت هــای ایــن عرصــه آنقــدر زیاد اســت که
شــاید خیلــی هــا ترجیــح بدهنــد بــه جــای تعامل
رودرو بــا دوســتان و خانــواده وقــت خــود را در آن
بگذراننــد امــا بایــد مراقــب بــود ؛ زیــرا محققــان
همگــی بــر ایــن باورنــد کــه علــی رغم ســهولت
دسترســی بــه اینترنــت ایــن رســانه ماهیتــا

تلگرام ها در جریان است.
مــی تــوان گفــت دنیــای جدیــدی مــوازی بــا
دنیــای واقعــی مــا درحــال شــکل گیری اســت
کــه درآن همانطــور کــه بودریــا مــی گویــد مــا
دیگــر آدمیــان نیســتیم بلکــه پیــام هــای بــر
روی صفحــه ی رایانــه هــای همدیگریــم یــا
اینکــه ماننــد فیلــم ماتریکــس جهانمــان بــه
جهانــی شــبیه خواهــد شــد کــه در آن انســان
هــا در نهایــت تبدیــل بــه افــرادی مــی شــوند
کــه کامــا از بــدن خــود جــدا شــده و فقــط در

رســانه ی ضعیفــی بــرای تبــادل اطالعــات
احساســی و موثــر اســت و بنابرایــن کیفیــت
ارتباطــات میــان فــردی را کاهــش مــی دهــد و
تاثیــرات روانشــناختی منفــی بــر جای می گــذارد.
همچنیــن بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه بــه
طــور کلــی بــا ورود هــر تکنولــوژی ارتباطــی
بــه زندگــی مــا ممکــن اســت راهــی بــرای
بیماریهــای اجتماعــی بــه روی جامعــه بــاز شــود.
اســتیفن مــارچ ،رمــان نویــس آمریکایــی ،مــی
گویــد « :مــا هرگــز تــا ایــن انــدازه در دســترس
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نبــوده ایــم امــا هرگــز تــا ایــن حــد در انــزوا فــرو
نرفتــه ایــم ،پیشــینیان مــا حتــی تصــور چنیــن
لحظاتــی را هــم نمــی کردنــد.
روابــط اجتماعــی تــا حــد روابطــی کــه در رمــان
هــا از آن مــی گوینــد نــزول کــرده انــد و چیــزی
بــه نــام جامعــه باقــی نمانــده اســت .مــا در جهان
تناقــض هــای پــر شــتاب زندگــی مــی کنیــم و
هــر چــه اتصالمــان بــه جهــان مجــازی افزایــش
می یابد تنهاتر می شویم ».
امــا بــه طــور کلــی از زمــان پیدایــش اینترنــت و
فضــای مجــازی همــواره پارادوکس هایــی درباره
آن وجــود داشــته اســت ماننــد اینکــه تاثیــرات
آن بــر زندگــی انســان مفیــد اســت یــا مضــر؟
افــراد بدبیــن بــه اینترنــت از ایجــاد یــا پررنــگ
تــر شــدن جهــان پســت مدرنــی کــه در آن
بــی هنجــاری ،تنهایــی و بســیاری شــرهای دیگر
رشــد می کند در هراســند .در همین راستا منتقدان
فضــای مجــازی بــه تاثیــرات متناقــض آن اشــاره
مــی کننــد کــه بــه موجــب آن دهکــده ی
جهانــی ،جوامــع محلــی را از بیــن خواهــد بــرد.
از ســویی دیگــر خــوش بینــان بــه اینترنــت ایــن
تکنولــوژی رابــه عنــوان ابــزار نهایــی ارتبــاط
تلقــی مــی کننــد کــه باعــث ایجــاد ارتبــاط بیــن
انســانهای مناطــق مختلــف مــی شــود.
فضــای مجــازی ایــن امــکان را به همــه ی افراد
مــی دهــد کــه از طریــق ایمیــل ،چــت ،و ســایر
تکنولــوژی هــای رو بــه رشــدی کــه بعــد واقعــی
ارتبــاط مجــازی را تقویــت مــی کنــد ،بــا یکدیگر
در تمــاس باشــند .همچنیــن فرصتهــای جدیــدی
را بــرای افــراد فراهــم مــی کنــد کــه بــا یکدیگــر
مالقــات کننــد و کارایــی و ســرعت بســیاری از
معامــات را افزایــش مــی دهــد.
در نتیجــه افــراد مــی تواننــد زمــان خــود را بــرای
انجــام کارهــای دیگــری ذخیــره کننــد .هــر چنــد
ایــن دو ســناریو بــه شــیوه ای تــا حــدی اغــراق
آمیــز شــرح داده شــد امــا نشــان مــی دهــد کــه
چگونــه فضــای مجــای یــا اینترنــت مــی توانــد
تاثیــرات متضــادی بــر روابــط و زندگــی افــراد
داشــته باشــد.

ثمرهی ارتباطات انسانی ما
ارتباطــات اجتماعــی شــامل ارتباطــات انســانی و
ارتباطــات رســانه ای اســت کــه محصــول ارتباط
رســانهای ،اطــاع رســانی و تبلیــغ اســت و ثمــره
ی ارتبــاط انســانی روابــط عمومــی اســت.
اینهــا تعاریفــی بــود کــه دکتــر احمــد یحیایــی
ایلـهای در ســخنرانی خــود در یکصــد و هشــتادو
یکمیــن نشســت انجمــن روابــط عمومــی کــه
مردادمــاه امســال در محــل خانــه هنرمنــدان
ایــران برگــزار شــد ،شــد بــه موضــوع ارتباطــات
انســانی و روابــط بیــن فــردی بــا دقت و وســواس
بیشــتری نــگاه کنــم و در ایــن یادداشــت بــه
محصــول یــا نتیجــه ارتباطــات انســانی روزمــره
بپــردازم.
ارتباطــات انســانی کــه از دیربــاز بصــورت چهــره
بــه چهــره بــوده وجــود داشــته تــا زمانهــای
اختــراع خــط و چــاپ و تلفــن و عصــر حاضــر
کــه عصــر اینترنــت و دنیــای دیجیتــال اســت،
همچنــان از قویتریــن انــواع ارتبــاط محســوب
مــی شــود.
ماهیــت ارتبــاط انســان هــا همــان ارتباط ســنتی
و قدیمــی رو در رو اســت کــه انســان هــا بــا
یکدیگــر داشــتند امــا امــروزه تکنولــوژی شــکل
جدیدتــری از آن را برایمــان بــه ارمغــان آورده
اســت .هنگامــی کــه کلمــه ارتبــاط انســانی را
مــی شــنویم ناخــودآگاه بیشــترین تصویــری کــه
در ذهنمــان ایجــاد مــی شــود تصویــر دو انســان
در حــال گفتگــو اســت.
هریــک از مــا در طــول روز بارهــا درگیــر همیــن
گفتگوهــای رو در رو هســتیم.آیا تــا بــه حــال بــه
تاثیرگــذاری بســیار بــاالی ایــن گفتگوهــا توجــه
کردهایــم؟
چقــدر بــه کاربــرد صحیــح واژههــا بــرای ارتبــاط
موثــر در ارتباطــات چهــره بــه چهــره توجــه
میکنیــم؟
اینهــا ســواالتی اســت کــه معمــوال کــم بــه آن
توجــه مــی کنیــم و یــا کمتــر از تاثیــر آن آگاه
هســتیم.تفاهم بوجــود آمــده در یــک ارتبــاط،
محصــول اســتفاده صحیــح از همیــن ابــزار
ارتباطــی یعنــی زبــان و واژگان آن اســت.

امین رمضانعلی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه

بــه عنــوان مثــال یکــی از ارتباطاتــی کــه در
طــول روز بــا اعضــای خانــواده یــا دوســتان و
همــکاران خــود داریــم را در نظــر بیاوریــد ،در
هنــگام ارتبــاط مــا بــه دنبــال رســاندن یــک
مفهــوم بــه طــرف مقابلمــان هســتیم.مثال داریم
دربــارهی یــک موضوعــی کــه درگیــر آن بودیــم
بــه طــرف مقابلمــان توضیحاتــی مــی دهیــم اما
آیــا بــه این نــکات توجــه داریــم کــه مخاطبمان
آیــا بــه ایــن موضــوع عالقــه ای دارد یــا اینکــه
آیــا او در شــرایطی هســت کــه بتواند مــا را درک
کنــد و یــا اینکــه در حــال حاضــر دغدغــه هــای
زندگــی او بــا انتظــارات مــا در ایــن ارتبــاط یکــی
اســت و مــوارد دیگــر از ایــن دســت.

انتهــای ایــن نــوع ارتبــاط بجــای اتصــال بیشــتر
کــه در اصــل وظیفـهی ارتبــاط اســت،به فاصلــه
ی بیشــتر بیــن انســان هــا مــی انجامــد .همیــن
عــدم درک احســاس و تفکــرات و حــاالت طــرف
مقابلمــان در ارتبــاط کــه نکتــه بســیار ســاده و
کوچکــی اســت باعــث مــی شــود کــه در ادامــه
رابطــه مــان در آینــده دربــاره ی همان مســاله که
کلــی از نظــر خودمــان توضیــح دادیــم از مخاطب
خــود پــرس و جــو کنیــم و بــا کمــال تعجــب
متوجــه بشــیم کــه وی چیــزی از ایــن صحبــت
هــای مــا بــه خاطــر نــدارد و یا بســیار ســطحی و
کمرنــگ از حــرف هــای مــا را بــه یــاد مــی آورد.
اگــر ایــن مثــال را در محیــط خانــواده بررســی

مــا در بیشــتر مواقــع بــه بازخوردهــا و عکــس
العمــل طــرف مقابلمــان بــی توجهــی میکنیم و
فقــط بــه دنبــال این هســتیم کــه پیــام و مفاهیم
مــورد نظــر خودمــان را بــه او انتقــال دهیــم.
امــا هیچــگاه ایــن را در نظــر نمــی گیریــم کــه
مخاطــب مــا از چــه احساســی برخــوردار اســت
و شــرایط فعلــی او بــه چــه صــورت اســت یــا
بــه تعبیــر خودمانــی حــال و هــوای او برایمــان
اهمیــت کمــی دارد

کنیــم بــه وضــوح مــی بینیــم کــه هــر روز
مشــاجره هــای بســیاری بیــن همســران در
محیــط خانــه رخ مــی دهــد کــه ناشــی از همیــن
عــدم توجــه بــه احساســات همدیگــر در هنــگام
ارتبــاط باهــم اســت .بــا یــک بازنگــری در هنگام
ارتبــاط چهــره بــه چهــره ای کــه داریــم مــی
توانیــم بــه نتایــج بســیار موثرتــری از ارتباطــات
انســانی برســیم کــه در انتهــا بــه ارتقــای جایــگاه
اجتماعــی مــان منجــر مــی شــود.
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وقتی که او هرکجا رود قدر بیند
و بر صدر نشیند!
فهیمهمزرعه
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

بــه بهانــه بــاز کــردن بخیــه کودکــی
در خمینــی شــهر بــه دلیــل ناتوانــی در
پرداخــت هزینــه پزشــکی
وقتــی در ســالهای قبــل بــه خدایــان ســفید پوش
(پزشــکان) فکــر مــی کــردم فقــط تصویــر ثروت
و رفــاه آنــان در ذهنــم نقــش مــی بســت .یــک
زندگــی کامــا لوکــس و فانتــزی .مــرا ســرزنش
نکنیــد .شــاید تصــور غلطــی از پزشــکی و
پزشــکان داشــتم ولــی ایــن تصویــر نــه تنهــا در
ذهــن مــن بلکــه در ذهــن خیلــی هــا بــود .البتــه
تصویــر مــن ریشــه در واقعیــت و آنچــه مــی
دیــدم داشــت .پزشــکان زیــادی را دیــده بــودم
کــه اینگونــه زندگــی مــی کننــد .وضعیــت رفاهی
فرزنــدان آنهــا را می دیدم و شــاهد امتیــازات ویژه
آنهــا بــودم .مثــا مــی دیــدم کــه در ســازمانهای
رســمی کشــور کســی جرأت و جســارت اســتفاده
از کــراوات را نــدارد .ولــی پزشــکان ایــن اجــازه را
داشــتند .صــدا و ســیما کــروات خیلــی هــا را موقع
مصاحبــه نشــان نمــی داد ولی کــراوات پزشــکان
اســتثناء بــود! شــاید بــه ایــن دلیــل کــه با افــرادی
کــه جــان مــردم در دســت آنهــا اســت نمــی توان
شــوخی کــرد.
الویــن تافلــر ســی ســال قبــل پیــش بینــی کــرده
بــود کــه بــا آمــدن اینترنــت و انفجــار اطالعــات
و رشــد آگاهــی عمومــی در عصــر جدیــد شــاهد
مــرگ خدایــان ســفید پــوش خواهیــم بــود .در
نتیجــه بــا آمــدن اینترنــت اقتــدار آنــان دیــری
نخواهــد پاییــد و فــرو خواهــد ریخــت .ایــن اتفاق
در کشــور مــا نیافتــاد .از همــان دوران طفولیــت،
از آنــان وحشــت کنیــم و بــزرگ هــم کــه مــی
شــویم هنــوز هــم از آمپــول آنهــا مــی ترســیم.
رنــگ ســفید روپوش آنــان رنــگ صلــح و آرامش
اســت ولــی مــا بــا دیــدن روپــوش آنــان نگــران
مــی شــویم .مهــران مدیــری آنــان را نقد کــرد .او
را ترســاندند .برایش خط و نشــان کشــیدند .او هم
ترســید و در قســمت جدیــد ســریالش کــه در حال
ســاخت اســت همــه آنهایــی را کــه پزشــکان را
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مســخره کــرده بودنــد را تنبیــه کــرد و بــه زنــدان
انداخــت تــا دل پزشــکان خنــک شــود! ولــی دل
مــردم چــه خواهــد شــد نمــی دانــم.
در این نوشــته می خواســتم سرنوشــت ســرآمدان
علــوم انســانی را بــا ســرآمدان پزشــکی مقایســه
کنــم .اینکــه هــر دو « بیماریهــا » را ،یکــی در
جامعــه و یکــی در جســم ،تشــخیص مــی دهنــد.
ولــی یکــی هــر کجــا کــه رود قــدر بینــد و در
صــدر نشــیند و دیگــری!؟ بگذریــم.
نکتــه آخــر :مدتــی قبــل عکســی در تلگــرام
دیــدم کــه پزشــکی در یکــی از شــهرهای کشــور
بــر دیــوار مطبــش نوشــته بــود  :هــر بیمــار هــر
چــه در تــوان دارد مبلــغ ویزیــت را پرداخــت
کنــد .خواســتم بگویــم اقلیتــی هــم در ایــن
صنــف هســتند کــه هنــوز بــه قســم هایــی کــه
خورده اند ،پایبندند.

هنر حل مساله

صباعنایتی
دانشجوی کارشناسی ارشد زبانشناسی

مــا پیــش از ایــن دیدیــم کــه چگونــه
مــی تــوان مســائل خــوب تعریــف شــده را از بــد
تعریــف شــده هــا بازشــناخت .مســائل خــوب
تعریــف شــده دارای الگوریتــم مشــخص و هدف
از پیــش تعییــن شــده هســتند اما مســائل زندگی
مــا عمدتــا از نــوع بدتعریــف شــده مــی باشــند.
مســائلی کــه گاهــی بــه نظــر مــی آیــد هیچــگاه
حــل نخواهنــد شــد.
آموختــن مهــارت رانندگــی از آن دســت
تجربــه هایــی اســت کــه بیشــتر مــا آن را از
ســر گذرانده¬ایــم .وقتــی بــرای اولیــن بار پشــت
فرمــان قــرار مــی گیریــم ،تصــور این کــه بتوانیم
در آن واحــد کنتــرل فرمــان ،دنــده و پدالهــا را
در اختیــار بگیریــم و در عیــن حــال حواســمان
بــه آینــه هــا نیــز باشــد ،دشــوار مــی نمایــد امــا
پــس از مدتــی تمریــن ،بیشــتر افــراد بــه خوبــی
مساله ی رانندگی را حل می کنند.
تمریــن کــردن اصطــاح عامــی اســت کــه
متخصصــان حــوزه ی حــل مســاله آن را بــا ســه
اصطــاح رشــد پیوســته ،تنظیم و تجدید ســاختار
توضیــح مــی دهنــد .رشــد پیوســته اضافــه کردن
مــدام اطالعــات بــه دانســته های پیشــین اســت.
بــرای مثــال وقتــی در حــال یادگیــری جــدول

ضــرب هســتیم ،هــر روز توانایــی بیشــتری در
ضــرب کــردن اعــداد بزرگتر به دســت مــی آوریم.
در فرآینــد تنظیــم مــا تجربــه هایمــان را بــا
آموختــه هــای تــازه ی خــود محــک مــی زنیــم
و مشــکالتمان را اصــاح مــی کنیــم .کودکــی
کــه در حــال آموختــن گــره زدن بنــد کفــش
هایــش اســت ،بعــد از چندیــن بــار آزمــون و
خطــا و حاصــل شــدن گــره هــای کــور ،بــا
گــذر از ایــن مرحلــه در نهایــت روش درســت
گــره¬زدن را خواهد¬آموخــت .تجدیــد ســاختار
شــامل درهــم ریختــن ســاختارهای گذشــته و
پایه¬ریــزی مجــدد آنهــا اســت .بســیاری اوقــات
مبانــی فکــری مــا از ابتــدا اشــتباه بنــا شــده اســت
و راهــی جــز طــرح ریــزی مجــدد آنهــا نیســت.
مطالبــی کــه تــا بــه اینجــا از آن هــا ســخن رفــت
مربــوط بــه حــل مســاله ی عمومــی بودنــد .نیوئل
و ســایمون از دانشــمندان علــوم رایانــه بودنــد
کــه گام هــای بســیار موثــری را بــرای طراحــی
الگــوی حــل مســاله برداشــتند .آنهــا بــرای حــل
مســاله¬ی عمومــی بــه دنبــال راهبردهایــی بودند
اعــم از تکالیفــی کــه فــرد در مواجهــه بــا آنهــا،
بــه طــور غیرمســتقیم چگونگــی ایفــای نقــش در
مقابــل مســائل واقعــی زندگــی را مــی آموخــت.
بــرج هانــوی و حســاب رمــز از جملــه ی ایــن
تکالیــف بودنــد .بــرای حــل چنیــن تکالیفــی
نیــازی بــه دانــش ویــژه نیســت و از ایــن رو
راهبردهــای عمومــی نامیــده مــی شــوند.
گالور در کتابــی کــه در ســال  1990بــه چــاپ
رســانده ،ضمــن معرفــی انــواع راهبردهــای حــل
مســاله¬ی عمومــی بــه نقــد آنهــا مــی پــردازد و
تصریــح مــی کنــد کــه هــر چقــدر دانــش حــل
مســاله عمومــی داشــته باشــیم ،بــاز هــم حــل
بســیاری از مســائل بــدون اطالعــات حــوزه ی
خــاص امــکان پذیــر نیســت.
اهمیــت حــل مســاله بــدان حــد اســت کــه
امــروزه ایــن موضــوع یکــی از ســرفصل هــای
کتــاب هــای روانشناســی دانشــگاهی اســت و
متخصصانــی کــه در حــوزه هــای بیــن رشــته
ای فعالیــت مــی کننــد مــی تواننــد بــا مبنــا
قــرار دادن راهبردهــای عمومــی ایــن مهــارت
اقــدام بــه طراحــی الگوهــای ویــژه حــل مســائل
زمینــه ی تخصصــی خویش بپردازند .شــما چگونه
مــی توانیــد از ایــن مهــارت مهــم در رشــته ی
خــود ســود ببریــد؟

دانشجو یعنی من ،یعنی تو

روز  16آذر
حس خاص دانشجویی
پژوهشــگاه پرازآمــد و شــد ،همــه لبخنــد
بــه لــب ،جملــه ی پرتکــرار « روزتــون
مبــارک »  ،مســئولین در تــدارک جشــن
روز دانشــجو ،همــه بــه ســاعت یــک
بعــد ازظهــر فکــر مــی کننــد .ســالن
حکمــت منتظــر دانشــجویان پژوهشــگاه
علــوم انســانی ومطالعــات فرهنگــی ،کــم
کــم دانشــجویان مــی آینــد و ســالن پــر
مــی شــود از دانشــجویان مســتعدی کــه
یــک رز قرمــز و یــک دفتــر پاپکــو لبخنــد
کوچکــی بــر لبانشــان نشــانده اســت.
فضــا بــا صــوت قــرآن پــر مــی شــود و این
نــدا کــه :
"هــل یســتوی الذیــن یعلمــون والذیــن
الیعلمــون " ( زمــر) 9/
پــس از آن بــه رســم زیبــای پخــش

لیال مبشر
دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات قرآنی

ســرود ملــی ،از جــا برمــی خیزیــم  .عزیــزی
پشــت تریبــون بــه مــا دانشــجویان خوشــامد
مــی گویــد کــه هــر چنــد عزیــز اســت ولــی
چشــمان منتظــر دانشــجویان ،خوشــامدگویی
سرپرســت پژوهشــگاه را طلب می کنــد از جنس
حرف های پدرانه.

دانشــجویی مــان را بــا  16آذر عجیــن کردنــد
و خــون شــهدای دانشــجوی  16آذر  1332را
در رگ هــای مــا دیدنــد و کلیپــی از وقایــع 16
آذر آن روز پخــش مــی کننــد تــا بگوینــد کــه

هنــوز هــم ایــن ملــت بــه چنیــن دانشــجویانی
نیــاز دارد .کلیپــی کــه از ارزش هــا مــی گویــد
و رســالت هــا.
جنــاب دکتــر آزاد ،اســتاد دانشــگاه تهــران،
فلســفه ی دانشــجو بودنمــان را تذکــر
مــی دهنــد و یــادآور مــی شــوند کــه دانشــجو
بــه علــم وعمــل زنــده اســت.
ایــن روز روز مــا بــود انــگار ،هــر چنــد چنــدان
رنــگ و بــوی مــا نگرفــت .از جذابیتهــا و شــور
مراســم تنهــا مســابقه ای را مــی شــود نــام بــرد
کــه جایــزه آن بــن 70هــزار تومانــی کتــاب بود.
امــا فقــط کتابهایــی کــه در کتابفروشــی مختص
پژوهشــگاه یافــت مــی شــود.
بگذریــم کــه ایــن کتــب بــه نــدرت بــا رشــته
و عالقــه دریافــت کننــده بــن تناســب دارنــد.
بهرحــال توفیقــی اســت اجبــاری !
جشــن روز دانشــجوی ســال  1394پژوهشــگاه
را بــا عکــس دســته جمعــی پــر از خنــده ی
دانشــجویان و مســئوالن ،در تاریــخ ثبــت
کردیــم.
باشــد کــه ســال بعــد گل لبخنــد بــر لبــان
دانشــجویان و مســئولین شــکوفاتر شــود.
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هیاهوی هرات در حنجره تهران
« بَــه کجــا مــی روی؟ َه ِمــن جــا کارمــان رو راه
مــی اندازنــد» .
ایــن را پســری چشــم بادمــی بــا تــه ریــش
تُنــک ،بــا صدایــی خراشــیده مــی گویــد،
در حالــی کــه دارد دســت پیرمــردی را
مــی کشــد .پیرمــرد از قضــا او هــم چشــم
بادمــی اســت امــا تفــاوت لباســش بــا جوانــک
زمیــن تــا آســمان اســت .پیرمــرد ،پاهایــش
خســته از مــرور مکــرر جدولهــای خیابــان
پاکســتان ،دیگــر رمقــی بــرای مانــدن نــدارد.
چندیــن بــار پســرش را خطــاب مــی کنــد
کــه بیــا دســت برداریــم و برگردیــم .اصــرار
پســر امــا مــی چربــد و تصمیــم بــه مانــدن
مــی گیرنــد و آرام در صــف طوالنــی روبــروی
مغــازه تکثیراتچــی محــو مــی شــوند و انــگار در
چهــره هــای جلویــی و پشــت ســری تکثیــر می
شو ند .
اگــر ســاکن یــا عابــر خیابــان پاکســتان در
تهــران باشــید ،هــر روزه تعــداد زیــادی افغــان
مــی بینیــد کــه بــرای انجــام امــور پناهندگــی
خــود در ســفارت افغانســتان ،از آنجــا عبــور
مــی کننــد و چــه بســا مــی نشــینند .در
همیــن مســیر اگــر چشــمتان بــه جــوی آب یــا
باغچــه هــای کنــار خیابــان بخــورد ،تــه
ســیگارها و زبالــه هــا بیشــتر از آب و خــاک بــه
چشــم خواهــد خــورد.
احمــد محمدی فــر ،مدیــر کل اتبــاع و مهاجران
خارجــی وزارت کشــور ،تعــداد مهاجریــن افغــان
مجــاز را در ســال 500 ،94هــزار نفــر و غیرمجاز
را یــک میلیــون نفــر اعــام کــرد .ایــن در حالی
اســت کــه از این تعــداد پناهنــده افغــان36 ،هزار
دانــش آمــوز12 ،هــزار دانشــجو و 12هــزار طلبه
در ایــران در حــال تحصیــل انــد .محمــدی فــر
در مصاحبــه بــا خبرگــزاری فــارس همچنیــن
افــزود  220 « :هــزار نفــر از ایــن پناهنــدگان
بــه عنــوان اقشــار اســیبپذیر شناســایی
شــدهاند».
مدیــر کل اتبــاع و مهاجــران خارجــی وزارت
کشــور همچنیــن از تخصیــص منابــع و
امکانــات رفاهــی و اجتماعــی بطــور برابــر
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بــرای مهاجریــن افغــان خبــر داد و گفــت
تمامــی پناهنــدگان مجــاز چــه محصلیــن و چــه
شــاغالن از تســهیالت برابــر بــا شــهروندان
ایرانــی برخوردارنــد.
جــوان تکثیراتچــی بــه راحتــی زبــان ایــن
خارجیهــای بســیار آشــنا را مــی فهمــد ولــی بــا
آنهــا بــا نــگاه دیگــری حــرف مــی زنــد .انــگار
کــه آنهــا خطــای بزرگــی مرتکب شــده باشــند،

چندانــی در رســانه هــا ندارنــد ،شــاید بــه
صــاح نیســت! یــا اگــر همیــن چنــد مــاه
پیــش ،پربیننــده تریــن برنامــه اجتماعــی را در
تلویزیــون دیــده باشــید ،بــه یــاد خواهیــد آورد
کــه مجــری مهمانــان یکــی از برنامــه هایــش
را از بیــن افغانهــا انتخــاب کــرد و هنــوز
برنامــه بــه پایــان نرســیده ،برخــی هموطنــان
چــه فحشــها کــه نثــار صفحــه اینســتاگرام
مجــری نکردنــد .فاصلــه بیــن انســانهایی

انــگار کــه وصلــه نچســبی باشــند بــر تــن ایــن
شــهر هــزار تکــه .بــه مراجعینــش مــی گویــد
کــه  « :اگــه فکــر مــی کنیــد گــرون مــی گیــرم
بریــد یــه جــای دیگــه .بــه ســامت ! » شــاید
پیرمــرد از همیــن نگاههــا خســته و ناامیــد
شــده¬بود .شــاید پســرش داشــت وجــودش را
بــه آینــده ایــن ســرزمین تحمیــل می¬کــرد،
بــه آینــده ای کــه حتــی بــرای صاحبــان آن
هــم چنــدان روشــن نیســت.
اگــر از اهالــی اســتانهای جنوبــی باشــید ،کــم
و بیــش بــه گوشــتان مــی خــورد کــه در
فــان منطقــه بیــن افغــان هــا و شــهروندان
عــادی زد و خــورد و حتــی قتــل صــورت
گرفتــه اســت .اتفاقاتــی از ایــن دســت بازتــاب

کــه حتــی بــه "یــک زبــان واحــد" ســخن
مــی گوینــد ،گاهــی چقــدر زیــاد ،حتــی بــه
انــدازه "تنفــر" قــد مــی کشــد.
علیرضــا ،فروشــنده بقالــی نزدیکــی ســفارت،
حضــور افغانهــا را تهدیــدی بــرای چهــره نظیف
و فرهنگــی شــهر مــی دانــد .او در درددلــی
کوتــاه از زیــادی تعــداد ایــن پناهنــدگان مــی
نالــد و اینکــه مــا ایرانیهــا حتــی بــه انــدازه
خودمــان در کشــور امکانــات رفاهــی نداریــم.
حــال ســوالی کــه پیــش مــی آیــد ایــن اســت
کــه آیــا فرهنگهــای اشــتباه مثــل انداختــن تــه
ســیگار یــا زبالــه در خیابانهــا صرفــا مختــص
گروهــی خــاص اســت یــا صــرف نظــر از نــژاد
یــا زبــان در بســیاری افــراد دیــده مــی شــود؟

نمایشنامه« باغ وحش شیشهای» و فیلم« اینجا بدون من»
نمود بحران اقتصادی آمریکا در ادبیات قرن بیستم

همیشــه نوشــتهها و آثــار هــر عصــر ،بیانگــر
شــرایط خــاص آن زمــان هســتند .بــا هــم
مــروری بــر ایــن نمایشــنامه خواهیــم داشــت و
میبینیــم کــه چگونــه شــرایط اقتصــادی جامعه،
بــر زندگــی ایــن خانــواده اثرگــذار بــوده و از آنهــا
انســانهایی ناامیــد و زمینگیرساختهاســت.
تنســی ویلیامز( ،)1911-1983نمایشــنامهنویس
و شــاعر مشــهور ،بــا انتشــار نمایشــنامهی
بــاغ وحــش شیشــهای بــه شــهرت رســید.
ایــن نمایشــنامه ،نمایشدهنــدهی زندگــی
خانوادههــای آمریکایــی در ســال  1930اســت،
ســالهایی کــه اوج بحــران اقتصــادی آمریــکا
بــوده اســت .ســالهایی کــه نهــاد خانــواده،
بشــدت سســت شــده اســت و فقــر ،تــرس ،و
پنــاه بــردن بــه رویاهــا در میــان مــردم رایــج
اســت .بــاغ وحــش شیشـهای یــک نمایشــنامه
درام اســت .هریــک از شــخصیتها ویژگــی
اخالقــی خاصــی دارنــد .ایــن نمایشــنامه،
شکســته شــدن رویاهــا را در آمریــکای آن
ســالها ،بــه نمایــش میگــذارد.
خالصــهی نمایشــنامه و معرفــی
ت هــا:
شــخصی 
بــاغ وحــش شیشــه ای زندگــی یــک خانــوادهی
ســه نفــره را نشــان میدهــد :تــام ،آمانــدا و لــورا.
تــام پســر خانــواده ،کــه روایتگــر نمایشــنامه
اســت ،در واقــع نمــادی از خــود تنســی ویلیامــز
اســت.تام شــاعر اســت و در یــک انبــار کفــش
کار میکنــد .او نیــز ماننــد پــدرش همیشــه بــه
فکــر فــرار از زندگــی عــادی و روزمــره اســت.
تــام مرتبــا بــه ســینما م ـیرود و بــه تماشــای
فیلــم میپــردازد ،امــا هیــچ یــک از ایــن
فیلمهــا ،موجــب حرکتــی در او نمیشــوند.
قــاب عکســی بــه دیــوار آویختــه اســت ،عکس
پــدری کــه بــه بهانـهی ماجراجویی ،سالهاســت
خانــه را تــرک کردهاســت.
آمانــدا مــادر خانــواده اســت کــه همیشــه از
زندگــی تلــخ و فقیران ـهی خــود فــرار میکنــد
و بــرای رهایــی از زمــان حــال ،بــه گذشــته
گریــز میزنــد .لــورا ،دختــر خانــواده ،شــخصیتی
درونگــرا اســت .او بــه دلیــل معلولیــت

جســمیاش ،فــردی منــزوی اســت کــه بــرای
فــرار از تنهایــی ،حیوانــات شیشــهای میســازد
و تصــور میکنــد کــه آنهــا زندهانــد .یکــی از
ایــن حیوانــات شیشـهای کــه جانــوری تکشــاخ
اســت ،نمــاد تصــوری اســت کــه لــورا از خــودش
دارد.
آمانــدا از تنهایــی لــورا نگــران اســت واز تــام
میخواهــد کــه یکــی از دوســتانش را بــرای
شــام بــه خان ـ ه دعــوت کنــد تــا لــورا را ببینــد.
تــام هــم جیــم را ،کــه فــردی موفــق و دوســت
دوران دبیرســتانش اســت را معرفــی میکنــد.
تــام هــدف از مهمانــی را بــه جیــم نمیگویــد.

بتول مهدیزاده
دانشجوی کارشناسی ارشد زبان شناسی

تــام بــی خبــر از اینکــه جیــم دختــر دیگــری را
بــرای ازدواج در نظــر دارد ،او را بــه شــام دعــوت
میکنــد و جیــم کــه در ایــن نمایشــنامه از جنــس
امیــد اســت ،بــا آمدنــش همــه چیــز را دگرگــون
میکنــد .آمــدن جیــم بــه خانــه ،لــورا ،آمانــدا
و تــام را بــرای مدتزمانــی کوتــاه ،امیــدوار
میکنــد امــا درپایــان ،آنهــا را در ناامیــدی رهــا
میکنــد .نمایــش بــا رفتــن تــام از خانــه بــه
پایــان میرســد ،رفتنــی همچــون رفتــن پــدرش،
رفتنــی بــی مقصــد.
درونمایههــای اصلــی ایــن نمایشــنامه توهــم،
فــرار ،رویــای آمریکایی،قــدرت بیرحــم حافظــه
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و ســختی قبــول واقعیــت میباشــند .منظــور از
قــدرت بیرحــم حافظــه در اینجــا ایــن اســت کــه،
حافظــه ،نیرویــی زمینگیــر کنندهاســت کــه
شــخصیتهای نمایشــنامه را ،از پیــدا کــردن
شــادی در زمــان حــال و یــا پیشــکش آن در
آینــده ،بــاز م ـیدارد .كســاني كــه آرزوهايشــان،
فــداي روزمرگــي شــده اســت.
فیلــم اینجــا بــدون من ،ســاخت  ،1389اقتباســی
از نمایشــنامهی بــاغ وحــش شیشـهای اســت که
بــا رونــد بومیســازی ،بــرای بیننــده قابــل بــاور
شــده است.
فیلــم داســتان خانــوادهای ســت متشــکل از مادر،
(فاطمــه معتمــد آریــا ( و دو فرزنــدش ،احســان)
صابــر ابــر( و یلــدا) نــگار جواهریــان) کــه در
آرزوی دســتیابی بــه رویاهــای خــود هســتند و
امیدوارانــه تحولــی را انتظــار میکشــند .یلــدا
معلــول اســت و تمــام دغدغــه مــادر تامیــن آینده
اوســت.
ورود رضــا دوســت احســان بــا بــازی پارســا
پیروزفــر زندگــی آنــان را دســتخوش تغییراتــی
میکنــد.
«اینجــا بــدون مــن» ســومین تجربــه بهــرام
توکلــی اســت کــه ضمــن حفــظ وفــاداری کامــل
بــه محتــوا و مضمــون اثــر مانــدگار ویلیامــز ،بــا
دقتــی عمیــق ایرانیــزه شــده ،کــه ایــن اتفــاق
بــه همــراه رعایــت ریزهکاریهــای بســیارجزئی
فیلــم باعــث شــده فیلمــی کــه آمیختــهای از
واقعیــت و خیــال اســت ارتبــاط گســتردهای بــا
تماشــاگران برقــرار کنــد.
از چهــار شــخصیت اصلــی «اینجــا بــدون مــن»
بــه جــز رضــا (پارســا پیروزفــر) کــه تفاوتهایــی
بــا جیــم دارد ،بقیــه کاراکترهــا عینــا مشــابه
شــخصیتهای نمایشــنامه هســتند.
میتــوان همــه موفقیــت «اینجــا بــدون مــن»
را بــه خــوب بــودن متــن ویلیامــز ربــط داد ،امــا
نقــاط قــوت فیلــم و فیلمنامــه ی «اینجــا بــدون
مــن» تنهــا بــه اقتبــاساش برنمــی گــردد و
ردپــای خالقیــت ،بــه خوبــی در آن پیداســت.
فیلمنامــه اینجــا بــدون مــن آن قــدر جــذاب
اســت کــه حــدی را نمــی تــوان بــر آن قائــل
شــد .پرداخــت روانشناســانه توکلــی در تــک
تــک گفتگوهــا و صحنــه هــا بــه ویــژه هنگامــی
کــه مــادر از آرزوهــای دور و دراز خــود ســخن
می گوید به شدت جالب است.
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اینجــا بــدون مــن ،داســتان آدمهایــی اســت
کــه تخیلشــان بــر واقعیتهــای زندگیشــان
چیــره شــده و بــه همیــن دلیــل در زندگیشــان
بحــران عظیمــی بــه وجــود آمدهاســت.
فیلمنامــه و روابــط میــان شــخصیتهای آن
بســیار خــوب کار شدهاســت .اینجــا بــدون
مــن فیلمــی اســت شــخصیت محــور کــه از
همــان ابتــدا تماشــاگر را بــه شــدت درگیــر
شــخصیتهایش میکنــد .طــوری کــه مخاطــب
بعــد از گذشــت دقایقــی خــود را بــا آن شــخصیت
هــا ه ـمدرد دیــده و بــا آنهــا ه ـمذات پنــداری
مینمایــد .کافــی اســت بــه گفتگوهــای زنانـهای
کــه بیــن مــادر و دختــر رد و بــدل میشــود
توجــه کنیــم کــه بــرای مخاطــب باورپذیر اســت
و باعــث هرچــه بیشــتر نزدیــک شــدن مخاطــب
بــه شــخصیتهای فیلــم مــی شــود .ضعــف
اقتصــادی بزرگتریــن مشــکل ایــن خانواده اســت
کــه تمــام زندگــی آنهــا را تحــت تاثیــر قــرار داده
اســت.
تناقــض رفتــاری ایــن خانــواده کــه از ضعــف
اقتصــادی شــدیدی رنــج میبرنــد بــه زیبایــی
هرچــه تمامتــر از آب درآمــده اســت .بــه عنــوان
نمونــه مــادر ایــن خانــواده کــه بــا مشــکالت
عدیــدهای بــا کارفرمایــش دســت بــه گریبــان
اســت و در مضیقــه شــدید مالــی بــه ســر
میبــرد بــا هــزار و یــک کار ریــز و درشــت
طــوری زندگــیاش را برنامهریــزی میکنــد تــا
همیشــه بهترینهــا را بــرای فرزندانــش مهیــا
نمایــد.
نمــای پایانــی فیلــم آنقــدر هیجــان برانگیــز و

تأثیرگــذار اســت کــه ناخــودآگاه اشــک هــر
بیننــدهای را در مـیآورد .البتــه بیننده کــه از بهت
و گیجــی ناگهانــی صابــر ابــر یکــه میخــورد در
آن واحــد نمیتوانــد ایــن اندیشــه را بــه ذهــن
خــود راه بدهــد کــه تمامــی آن زندگــی شــیرین
تنهــا تصــوری باطــل و در ذهــن و خیــال وی
بودهاســت .ایــن «پایــان بــاز» فوقالعــاده
در فیلــم اینجــا بــدون مــن بــر خــاف اغلــب
فیلمهایــی کــه مثـ ً
ا بــا «پایــان بــاز» بــه پایــان
مــی رســند بســیار درســت و حســاب شــده و
بســیار غافلگیرکننــده و عجیــب اســت.
توکلــی بــه شــدت مخاطــب را غافلگیــر میکنــد
و هنگامــی کــه مخاطــب بــه ایــن بــاور رســیده
کــه در ایــن فیلــم نیــز ماننــد ســایر فیلمهــای
ایرانــی همــه چیــز بــه خیــر و خوشــی بــه پایــان
رسیدهاســت ،تلخــی و بهــت چهــره صابــر ابــر
کــه پیــش از آن صورتــی بشــاش و شــادان دارد
مخاطــب را مبهــوت کــرده و حــس عجیبــی را
بــه او القــا مینمایــد و بیننــده بــه ایــن بــاور
میرســد کــه هــر آن چــه را کــه دیــده تنهــا
یــک رویــای شــیرین و دوستداشــتنی بــوده
کــه بــا حقیقــت فرســنگها فاصلــه دارد.
اگــر بــه دنبــال یافتــن دالیــل ســاخت ایــن
فیلــم باشــیم شــاید بــا نگاهــی دقیقتــر بتوانیــم
وضعیــت اقتصــادی ایــران ،وضعیــت اشــتغال و
روحیــه ایرانیهــا را نیــز در ایــن ســالها ببینیــم.
جامعــه مــا نیــز فرســنگها بــا حقیقــت فاصلــه
دارد .کاش بتوانیــم فاصلــهی رویــا بــا حقیقــت
موجــود جامعــه را بــه کمتریــن حــد ممکــن
برســانیم.
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