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سخ
نی با خوانندگان

آرام یــک گوشــه نشســته ،افــکارش
ماننــد جریــان متالطم ســیالب بدون
انقطــاع بــه همــه جــا هجــوم مــی
بــرد .بــه آدم هــا و ماشــینهای درحــال
حرکــت نــگاه مــی کنــد و هرک ـدام
چنــد ثانیــه فکــرش را مشــغول
مــی کنــد و حتــی تاخصوصــی ترین
شـرایط زندگیشــان می رود .شــاید اصلی ترین مزیت فکر
کــردن همیــن باشــد؛ بدون مــرز و محــدوده می تـوان به
نادیــده هــا و ناشــنیده هــا فکــر کــرد .حتــی در فکــرش
بــه تمــام اســتانداردهای بی خاصیتــی که پشــت تریبون
کالس درســش شــنیده بــود مــی خنــدد .ذهنــش را
از همــه مرجعیــت هــا رهــا مــی کنــد و بــه گذشــته
فکــر مــی کنــد .شــاید اوایــل خــرداد ،یــاد شــعرهای
بــی وزنــی مــی افتــد کــه در نیمــه شــب هــا ســروده
بــود و پایانــش نوشــته بــود خــرداد هشــتاد و چنــد.
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 قـواره اش را در کیفــش بچپانــد .خردادهــا
اصــا برایــش قشــنگ نبــود ،در ذهنــش ماننــد دختــری
چــاق بــا گردنــی کوتــاه و لــپ هــای آوی ـزان بــود کــه
یــک گوشــه دور از یــازده همکالســی اش نشســته.
س ـالن شیشــه ای امتحــان حکــم پنجــره هــای چنــد
ضلعــی کلیســایی را داشــت کــه بایــد پشــت آن ب ـرای
کشــیش اعت ـراف 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
جوجــه هایــش ســر از تخــم در مــی آوردنــد .کتــاب
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 امامـزاده مــی داد هیــچ فرمولی بـرای اثبات
جبــرو اختیــار پیـدا نمــی کــرد .حســی از نا امنی همیشــه
همراهــش بــود انــگار شــیطان یک جایی پشــت ســرش
کمیــن کــرده باشــد ،بـرای همیــن کمتــر مــی پرســید و
بیشــتر حفــظ مــی کــرد .در پیــچ هــای سینوســی گیــر
مــی کــرد ،بــاب انفعــال و اســتفعال را قاطــی
مــی کــرد و اصــا برایــش مهــم نبــود توپوگرافــی
یعنــی چــه؟ حتــی نمــی دانســت سلســله جبــل
الطــارق کجاســت امــا یــک چیــز را خــوب
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مــی دانســت .اینکــه ق ـرار نیســت در
یــک مســابقه زنــده تلویزیونی شــرکت
کنــد و بـرای احـراز شــغل نیــز منشــی
بــا روابــط عمومــی بــاال مــی خواهنــد
نــه...
همــه انشــاءهای ده خطــی کــه
بــه ســفارش معلمــش نوشــته
بــود و نشــریه دیواریهــای بیســت ودو بهمــن مثــل
فیلــم جلــوی چشــمش مجســم شــد .یــاد تمــام
جـواب هــای کوتــاه و متقنــی افتــاد که بعدهــا منبع همه
شــان برایــش زیــر سـوال رفته بــود و بعــد یاد اســتادهایی
افتــاد که مثــل مجری هــای تلویزیونی قبــل از اذان ظهر
صحبــت مــی کردنــد و توصیفاتــی خنثــی کــه جـرات
انکارشــان هــم نبود.حــاال دیگــر یــک جـوان با انگیــزه و
تحصیــل کــرده بود بایــد خــوب فکــرش را روی اهدافش
متمرکــز مــی کــرد .بــه نظــرش بایــد بــاز هــم درس
مــی خوانــد .دیگــر کســی از او نمــی پرســید مــی خواهی
چــه کاره شــوی؟ علــم بهتــر اســت یــا ثــروت؟ و ایــن
قبیــل س ـوال هــا .امــا در ماراتــن ارشــد و دکتــری بایــد
شــرکت مــی کــرد .انــگار وارد عرصــه دیگــری شــده بود
مجمــع منتقـدان منورالفکــری کــه حرفهایشــان را نیــم
پــرده پاییــن تــر مــی زدنــد .هــر جــا مــی رفــت حــرف
ازمسـاله و پروپــوزال و مقالــه بــود .مقالــه ها و پایــان نامه
هایــی کــه روی دســت ایرانـداک بــاد کــرده انــد وحــاال
خــودش یک مسـاله 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 مسـاله ای فکر نکنــد تا روشــنفکری
بــی خاصیــت نباشــد .کانــال شــعر شــاعران گمنــام را باز
مــی کنــد و مــی خوانــد:
شرحاینحادثهباگفتنابیاتنشدی
چاپ در نشریه و تیتر مجالت نشد
بارهاکردهاماینمسالهتحقیقولی
هیچگاهفرضیهعشقتواثباتنشد
چارچوب نظری را که تو می اندازی
یافت در گوگل و یاهو به مکافات نشد
منم یک نمونه از جامعه حیرانت
اینکهتعمیمدهیتوبهمماشاتنشد
کیفیتچشمانتوکشفیستبزرگ
طرح و تحلیل نموده ام به کرات نشد
من که مغلوب همه مساله هایم شده ام
راه حلش به خدا سایت مقاالت نشد

در این شماره:
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اوج بیان بر بال آزادی
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حاشیه های مجری
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وضعیت کاربردی
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به بهانه ی روز ملی ارتباطات و روابط عمومی
 ششمین شغل پر استرس دنیا؟! آره آمار و تحقیقات اینو میگه... از کجا این آمار رو میگی؟بیــا بریم ســایت( – Career castشــبکه
شــغلی آنالیــن) رو نــگاه کنیم...
 چــه جالبــه  ،نوشــته مدیــر روابــطعمومــی بــا نمــره اســترس 48.52
ششــمین شــغل پــر اســترس دنیــا در
ســال !2006
مکالمــه بــاال مربــوط مــی شــود بــه چنــد
روز پیــش ( 27اردیبهشــت روز ملــی
ارتباطــات و روابــط عمومــی) کــه بــا
همکارانــم در حــال گفتگــو دربــاره اهمیــت
حــوزه کاری روابــط عمومــی و ارتباطــات
بــودم.
روز اول ورودم بــه حــوزه روابــط عمومــی را کامــا
بــه یــاد دارم  ،مدیرمــان از مــن خواســته بــود تــا
واحــد روابــط عمومــی ســازمان را راه انــدازی کنــم،
از طرفــی مســئولیت قبلــی خــودم رو داشــتم و از
طرفــی دســت تنهــا بــودم  ،طبــق برداشــت هــای
خــودم از روابــط عمومــی ابتــدا شــروع بــه راه
انــدازی ســایت اینترنتــی کــردم (اطــاع رســانی
بــرون ســازمانی) و پــس از آن بــا راه انــدازی
سیســتم بازخــورد گیــری از مخاطبیــن توانســتم
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ذائقــه مخاطــب رو بشناســم (اطــاع یابــی) کــه
متناســب بــا آن بتوانیــم تولیداتمــان را جهــت
دهیــم  ،کــم کــم بــا اقبــال مخاطبــان نیــاز بــه
پاســخگویی ســریع بــه آنهــا احســاس شــد (اقنــاع)
کــه بــا بکارگیــری نیــروی تــازه نفــس توانســتیم
ایــن مهــم را انجــام دهیــم.
پــس از آن بــا ترتیــب دادن نشســت هــای
کارمنــدان بــا مدیــران توانســتم روح همــکاری و
شــادابی را در محیــط کار زنــده کنــم (همبســتگی).
هنــور اول راه هســتم و مــی دانــم طبــق تعریــف
انجمــن جهانــی روابــط عمومــی از وظایــف مدیران
روابــط عمومــی هنــوز کلــی کار انجــام نشــده دارم :
بایــد بتوانــم در افــکار عمومــی تغییرایجــاد کنــم
 ،ارتبــاط دوســویه بیــن ســازمان بــا مخاطــب و
بالعکــس داشــته باشــم  ،بتوانــم مشــاور خوبــی
بــرای مدیرمــان باشــم  ،انگیــزه و روحیــه را در
کارمنــدان زنــده نگــه دارم بایــد بتوانــم طبــق
تعریــف دکتــر حمیــد نطقــی پــدر علــم روابــط
عمومــی وکیــل مدافــع ســازمان در خــارج و
مدعیالعمــوم افــراد درداخــل ســازمان باشــم و
قــس علــی هــذا...
هنــوز در ایــن اندیشــه هســتم کــه مدیرمــان
صدایــم مــی کنــد و از مــن مــی خواهــد کــه
اتــاق طوفــان فکــری راه بینــدازم تــا بتوانیــم از
نظــرات تمامــی کارمنــدان مجموعــه بهــره گیــری
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کنیــم هنــوز صحبتــش بــه پایــان نرســیده کــه
مــی گویــد تــا فرامــوش نکــرده ام اگــر امکانــش
هســت بــه صــورت ماهانــه گــزراش کاری کلــی از
امــور ســازمان جهــت تحویــل بــه مراجــع باالتــر
آمــاده کــن....
هجــوم کارهــا بــرروی روابــط عمومــی هــر روز
افزایــش مــی یابــد ولــی تجربــه و دانــش کســب
شــده در روابــط عمومــی کمــک مــی کنــد کــه
بتوانــم کارهــا را ســامان دهــم.
االن بــه ایــن یقیــن رســیده ام کــه پویایــی و
توســعه پایــدار در هــر ســازمانی در گــرو داشــتن
روابــط عمومــی قــوی و علمــی اســت چــرا کــه
روابــط عمومــی نقــاط ضعــف ســازمان را بررســی
مــی کنــد و در تــاش بــرای رفــع آنهــا ســبب
بالندگــی ســازمان مــی شــود.اگر خواســته باشــیم
در چنــد عبــارت روابــط عمومــی را خالصــه کنیــم
در افــواه رایــج اســت کــه روابــط عمومــی قلــب
تپنــده ،پــای رونــده و مغــز جهنــده هــر ســازمان
اســت.
در پایــان بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم کــه
نگــرش مدیــر ســازمان نســبت بــه روابــط عمومــی
در عملکــرد ایــن واحــد نقــش بســزایی دارد.
امیــد اســت روابــط عمومــی بتوانــد جایــگاه واقعــی
خــود را پیــدا کنــد تــا شــاهد شــکوفایی هــر چــه
بیشــتر ســازمان هــا و نیــل بــه اهدافشــان باشــیم
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دانشجوی ارشد مدیریت رسانه

اقامتی در شکسپیر و شرکا

اگــر بــه مــا بگوینــد کــه قــرار اســت قســمتی از
عمرمــان را در کتابخانــه یــا کتــاب فروشــی زندگی
کنیــم چــه واکنشــی نشــان مــی دهیــم؟
بــی شــک بــرای مــن و شــاید شــما ایــن اتفــاق
یکــی از آرزوهایمــان اســت کــه بــه واقعیــت
تبدیــل مــی شــود.زندگی شــبانه روزی بــرای
مدتــی البــای کتــاب هــای گوناگــون بــا
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
زندگــی در تمــام قــاره هــا اســت.چقدر خوشــایند
و لــذت بخــش اســت کــه در طــول روز از میــان
شــهر هــای ســرد و وهــم آلــود روســیه بــه مناطــق
اســتوایی امریــکای التیــن و فرهنــگ هــای خــاص
آن مناطــق بــروی و بعــد در ایــن بیــن ســفری
بــه شــرق آســیا و غــرب اروپــا کنی.ایــن رویــا
بافــی هــا در یــک کتــاب فروشــی یــا کتابخانــه
مــی توانــد بــه واقعیــت تبدیــل شــود .پرســه هایــی
گاه بــی هــدف در بیــن کتــاب هــا ،آشــنایی بــا
فرهنــگ هــا ،آداب و رســوم گوناگــون از مــا یــک
موجــود چنــد فرهنگــی مــی ســازد.
حــس خوشــایند لمــس ورق ها،انــواع قطــع هــای
کتــاب هــای گوناگــون و هــزاران لــذت کوچــک و
بــزرگ دیگــر کــه همــه آن هــا حاصــل زندگــی
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در یــک مکانــی اســت کــه در آن کتــاب نقــش
اصلــی را ایفــا کنــد.
در اینجــا قصــد دارم کتابــی را معرفــی کنــم کــه
شــما را بــا زندگــی واقعــی نویســنده کتــاب در
یــک کتــاب فروشــی و اتفــاق هایــی کــه برایــش
رخ مــی دهد،آشــنا کنــم.
درســت روبــه روي كليســاي نوتــردام» در
«كيلومتــر صفــر پاريــس» درخيابــان بوشــري
شــماره ي  ، ۳۷كتــاب فروشــي مشــهوري بــه نــام
« شكســپير و شــركا» 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
خواهیــد؟!
در زمانــی کــه پاریــس یکــی از دورانهــای ادبــی
شــکوهمندش را میگذرانــد ایــن کتــاب فروشــی
بــه نحــوی ،کلــوب غیررســمی آن محســوب
میشــد .هنــری میلــر و آنائیــس دایــم آنجــا
بودنــد .ریچــارد رایــت کــه کمــی باالتــر در
خیابــان موســیو لوپرنــس زندگــی میکــرد ،در
آنجــا جلســات کتابخوانــی برگــزار میکــرد،
الکســاندر تروچــی دفتــر کار مجلــۀ ادبــی
«مرلیــن» را پشــت کتابفوشــی راه انداخــت ،جــرج
پلیمپتــون و اصحــاب مجلــۀ «پاریــس ریویــو»
مرتــب بــه آنجــا ســر میزدنــد و حتــی ســاموئل

بکــت آنجــا میپلکیــد.
شکســپیر و شــرکا  ،نامــی کــه بعــد هــا روی ایــن
کتابفروشــی گذاشــته شــد یــا دآور نــام مغــازه
کتــاب فروشــی اســت کــه ژوئــن  ،۱۹۴۰در دوران
اشــغال فرانســه توســط آلمــان در زمــان جنــگ
جهانــی دوم بســته شــد .مســافراني كــه از راه
هــاي دور بــه پاريــس و بــه ايــن كتــاب فروشــي
مــي رونــد ،مــي تواننــد تــا هروقــت كــه بخواهنــد
در ايــن جــا بماننــد فقــط بــه ســه شــرط :اول،روزي
يــك كتــاب بخواننــد .دوم،كمــي در كارهــاي كتاب
فروشــي كمــك كننــدو ســوم شــرح كوتاهــي از
خــود و زندگــي شــان را در دفتــر خاطــرات كتــاب
فروشــي بنويســند .ســاعت  ۱۲شــب ،هنگامــي
كــه شكســپير و شــركا تعطيــل مــي شــود ،بــه
هــر كــس كــه خيــال مانــدن دارد ،يــك كيســه
خــواب داده مــي شــود و مســافران كتــاب خــوان،
هريــك در گوشــه اي از كتابخانــه ســر بــر بالينــي
آرام ،در ميــان هــزاران كتــاب ،بــه خــواب مــي روند
و اگــر كســي بــه چشــمش خــواب نیاید،مــي توانــد
همچنــان بــه خوانــدن كتــاب ادامــه دهــد تــا صبــح
كــه خدمتــکار پيــر بــا بشــقابي ســوپ ظاهــر مــي
شــود .چــاپ ســوم کتــاب شکســپیر و شــرکا
نوشــته «جرمــی مرســر» بــا ترجمــه فــوق العــاده
«پوپــه میثاقــی» توســط نشــر مرکــز ،اردیبهشــت
امســال منتشــر شــد.
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اوج بیان بر بال آزادی
آیــا تاکنــون دربــاره پاســخ ایــن پرســش هــا بــا
خــود اندیشــیده ایــد کــه :
آزادی بیــان چیســت و چــه حــاالت و اعمالــی راشــامل مــی شــود؟
 وقتــی ســخن از آزادی بیــان بــه میــان مــی آیــدتصویــر ذهنــی شــما دربــاره آن چگونــه اســت؟
اصــا چــه تجربــه ای (خــوب یــا ناخوشــایند) از
آزادی بیــان داریــد؟
بشــر از دیربــاز در اندیشــه ســاخت تمدنــی جهــان
شــمول بــوده اســت کــه بــا اســتفاده از آن بتوانــد
زندگــی را بــرای خــود آســان تــر کــرده ،بــه آن
نظــم ببخشــد و در قالــب آن نیازهــای مختلــف
خــود را پاســخ دهــد .از ایــن رو بــه وضــع قوانینــی
پرداختــه اســت کــه ضمانــت اجرایــی آنهــا ،ضامــن
ســامت جســمی و روحــی او نیــز هســت.
جالــب اســت بدانیــد « آزادی بیــان « مفهومــی
متفــاوت از « حــق آزادی بیــان « اســت .مفهــوم
اول بــه معنــای مطلــق آزادی بیــان اشــاره دارد ؛
حــال آنکــه مفهــوم دوم در مقایســه بــا اولــی
دارای چارچــوب و قلمرویــی روشــن بــوده و دارنــده
ایــن آزادی ،طــرف آن ،محتــوای آن ،حــدود آن و
ضمانــت اجراهــای آن تــا حــد زیــادی مشــخص
اســت .در تعریفــی کــه بصــورت عــام از آزادی
بیــان ارایــه شــده اســت ،ایــن آزادی نــه تنهــا
دربرگیرنــده آزادی در گفتــار و نوشــتار بلکــه شــامل
هــر نــوع رفتــاری اســت کــه حــاوی یــک پیــام
باشــد .بــر همیــن اســاس مفهــوم بیــان را نیــز مــی
تــوان شــامل طــرز پوشــش لباس ،طــرز برخــورد در
مناســبت هــای مختلــف اجتماعــی و تشــکیل
اجتماعــات و انجمــن هــا و برگــزاری راهپیمایــی
هــا دانســت .نکتــه جالــب دیگــری کــه خــوب
اســت بدانیــم ایــن اســت کــه حقــوق بشــر در
زمــره «حقــوق منفــی» شــناخته مــی شــوند یعنــی
دولــت هــا در مقابــل آنهــا ملــزم بــه انجــام کاری
نیســتند بلکــه تنهــا بایــد در مقابــل آنهــا مانعــی
ایجــاد نکننــد.
حــق آزادی بیــان در یــک ســیر تاریخــی ،بــه
ترتیــب بــا ایــن عناویــن شــناخته مــی شــود :
«-1حــق طبیعــی» ( حقــی کــه انســان بــا عقــل
خــود آن را کشــف مــی کنــد)
«-2حــق اساســی» (یعنــی یکــی از حقــوق یــا
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قوانیــن اساســی کــه بنــا بــه اهمیتشــان در راس
هــرم نظــام حقوقــی قــرار دارد و هیــچ قانــون
عــادی نمــی توانــد آن را حــذف کنــد)
«-3حــق بشــری» (حقوقــی کــه انســان هــا بــه
صــرف انســان بــودن و صــرف نظــر از جنســیت،
نــژاد ،قومیــت ،دیــن و مذهــب دارا هســتند)
کشــور مــا از یــک طرف حکومــت خود را بــر مبنای
قوانیــن اســامی بنــا نهــاده و از طــرف دیگــر جــزو
کشــورهایی اســت کــه اســناد بینالمللــی حقــوق
بشــری را امضــا کــرده اســت .الزم بــه توضیــح
اســت کــه دولــت ایــران در ســال  1347بــدون
هیچگونــه پیــش شــرطی میثــاق بینالمللــی
حقــوق مدنــی و سیاســی را امضــا کــرده و در
ســال  1354بــه تصویــب مجلــس رســانده اســت.
بنابرایــن بــا توجــه بــه آنکــه کشــور ایــران عضــو
ایــن میثــاق اســت ،رعایــت کامــل مفــاد آن نیــز

بدریهجوکاری
دانشجویارشدمدیریترسانه
Bjokari@yahoo.com

برایــش الزامــی خواهــد بــود .در قانــون اساســی
جمهــوری اســامی ایــران در بخــش مربــوط بــه
حقــوق ملــت ،از حــق آزادی بیــان حمایــت شــده و
آن را جــزو حقــوق اساســی افــراد بــه شــمار آورده
اســت و ایــن خــود نشــان میدهــد کــه ایــن حــق
در قانــون ایــران دارای ارزش و اعتبــار حقوقــی
اســت و کســی نمیتوانــد منکــر آن شــود.
پوشــش یکــی از مــوارد آزادی بیــان اســت کــه
نظــرات بحــث برانگیــزی را در بیــن اشــخاص
و متخصصــان در پــی داشــته اســت .در گــزارش
شــماره بعــد همیــن نشــریه ،بــا همراهــی شــما بــه
بررســی موضــوع خواهیــم پرداخــت .مــا را دنبــال
کنیــد ...
 مطالــب مرتبــط بیشــتری را مــی توانیــد درکتــاب حقــوق رســانه دکتــر باقــر انصــاری بخوانیــد
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جایی برای خواب
پیشفــرض بســیاری از مــا دانشــجویان کــه دورهی
کارشناســی خــود را در دانشــگاه دولتــی گذراندهایــم
ایــن اســت کــه دانشــگاه خوابــگاه دارد و بــه نظــرم
تاســف آور نیســت کــه مــا نرفتیــم یــک جایــی
آخــر دفترچــه را بخوانیــم کــه پژوهشــگاه علــوم
انســانی تعهــدی در قبــال خوابــگاه نــدارد .جــای
تاســف نــدارد از ایــن رو کــه کســی نبایــد ســرش
را تــکان دهــد بــه نشــانه ی تاســف کــه عجــب
دانشــجویی هســتی تــو کــه دفترچــه را کامــل
نخوانــدی! وگرنــه کــه ایــن همــه اجحــاف در
حــق دانشــجوی روزانــه از نداشــتن خوابــگاه
مناســب گرفتــه تــا قرائتخانــهی درخــور ،جــای
بســی خونگریــه کردنهــا و چــه فریــاد وا
اســفا برآوردنهــا دارد .بــه هــر حــال مــن از آن
دانشــجویانی بــودم کــه میدانســتم پژوهشــگاه
خوابــگاه نــدارد و در جریــان پیگیریهــای
معاونــت فرهنگــی در جهــت بســتن قــرارداد بــا
همیــن پانســیون فعلــی بــودم .دستشــان هــم درد
نکنــد .گام بزرگــی بــود .خــدا نکنــد گمــان کننــد
مــا قدرناشناســی میکنیــم امــا از گلــه هــم خالــی
نیســتیم و آســتانی هــم نداریــم بــه جــز همیــن
نشــریه.
پانســیون دخترانــهی آســایش در میــدان
ولیعصــر مکانــی اســت کــه دانشــجویان دختــر
پژوهشــگاه در آن بــه ســر میبرنــد .خوبیهایــی
دارد ،بدیهایــی نیــز .وصــف خوبیهایــش را
میگــذارم بــر عهــدهی مخاطبــان خوابگاهــی،

sabaenayaty@gmail.com

خــودم واســطه میشــوم و از ســردبیر یــک ســتون
میگیــرم مخصــوص خوابــگاه و شــما بیاییــد و در
مدحــش بنویســید .از بدیهــای رفاهــیاش هــم
میگــذرم ،تنهــا میمانــد بدیهــای دانشــجویی-
علمــی ،آن بدیهایــی کــه کــه مخــل علــم
آمــوزی هســتند و دو محــور اصلــی دارنــد :ســالن
مطالعــه و دسترســی اینترنــت.
ســالن مطالعــهی ایــن پاســنیون در حیــاط قــرار
دارد و در فاصل ـهی بســیار کمــی از اتاقهــا .شــکر
خــدا همـهی دیوارهــای اینجا دیــوار کاذب اســت و
بــرای همیــن محیــط کامــا عایــق صوتــی اســت.
نظافــت ســالن حتــی بــه قــدر کفایــت نیســت.
کلکســیونی از انــواع و اقســام مــو بــر فــرش
وجــود دارد کــه عالقهمنــد میتواننــد آنهــا را
تماشــا کننــد .دوســتان گاهــی ســالن مطالعــه را
تغییــر کاربــری میدهنــد .مــن چنــد روز پیــش
بــا بازمانــدهی غذاهــای دوســتان بــر کــف اتــاق
روبــهرو شــدم .گاهــی هــم آنجــا اســتراحت
میکننــد بــا تجهیــزات کامــل و صــدای خروپــف
قابــل توجــه .مــن همینطــور کــه در مــورد
نظریههــای تمامنشــدنی چامســکی میخوانــدم،
موزیــک پــس صحنــه هــم داشــتم!
در دســتور زبــان انگلیســی یــک فرقــی هســت
بیــن دو صــورت  fewو  . a fewوقتــی شــما از
صــورت دوم اســتفاده میکنیــد ،مثلــن میگوییــد:
.I have a few friends
بــه ایــن معنــی اســت کــه شــما چنــد تــا دوســت

داریــد و راضــی هــم هســتید از همیــن تعــداد ،هــر
چنــد تعــداد کمــی هســتند .امــا اگــر بگوییــد:
.I have few friends
ایــن جملــه معنــی میدهــد کــه مــن یکــی دو
تــا دوســت بیشــتر نــدارم ،اصــا 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
تــا عصــر چنــدان بــد نیســت ولــی از  5بعــد از
ظهــر بــه بعــد کــه جمعیــت زیادتــر اســت و همــه
برگشــتهاند بــی اغــراق در موقعیــت اضطــرار قــرار
میگیریــم .آن موقــع بایــد دخیــل ببندیــم کــه
وصــل شــویم .البتــه طبقــه ی یکــی هــا اوضــاع
بهتــری دارنــد ،جمعیــت کمتــری نســبت بــه باقــی
طبقــات دارنــد و زندگــی بــرای آنهــا آســانتر
میگــذرد و اعتبــار عجیبــی هــم نــزد صاحــب
خوابــگاه دارنــد .گفتــم کــه ســالم مطالعــه در حیــاط
اســت و طبیعتــا بایــد از اینترنــت طبقــهی یــک
اســتفاده کنــد .چنــد وقــت پیــش آمدنــد بــه هــر
طبقــه یــک مــودم اضافــه کردنــد و پســوردها هــم
تغییــر کــرد .مــن بــرای دسترســی بــه اینترنــت
در ســالن مطالعــه بــه مســئول خوابــگاه مراجعــه
کــردم تــا پســورد را بگیــرم و بــا پاســخ عجیبــی
روب ـهرو شــدم :نمیشــه!!! چــون هــر طبقــه بایــد از
مــودم خــودش اســتفاده کنــد و حــاال کــه شــما از
طبقـهی دیگــری آمدیــد ســالن مطالعــه ،نمیشــود
اینترنــت داشــته باشــید!
و مــن مجبــور شــدم کــه تقاضایــم را چنــد بــار
دیگــر تکــرار کنــم و پســورد را بگیــرم آن هــم بــه
شــرطها و شــروطها! بــه شــرط اینکــه پســورد را بــه
کــس دیگــری ندهــم!!!!!
جالــب اســت کــه آن مودمــی کــه مــن در ســالن
مطالعــه بــه آن وصــل میشــوم آن قــدر بــورد
نــدارد کــه بتوانــم بــا خیــال راحــت کانالهــای
پژوهشــگاه را بــا آن چــک کنــم! بنــد آخــر اینکــه
نمیدانــم حــال بایــد چــه کار کــرد؟ از پژوهشــگاه
انتظــار نظــارت بــر ایــن امــور را داشــت؟ آیــا
در حــال حاضــر پژوهشــگاه خــود بــه ایــن کار
مشــغول نیســت؟ نبایــد اصــا وارد ایــن مقــوالت
شــد؟ بایــد بــه فصــل تابســتان و بازیهــای تــوی
کوچــه فکــر کــرد؟ بــه راســتی چــه بایــد کــرد؟
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حاشیه های مجری تلویزیونی
مجمــوع دادههایــی کــه مــردم بــر اســاس آنهــا
مجریــان تلویزیونــی و رفتارهــای آنهــا را نقــد
میکننــد ،چگونــه شــکل میگیرنــد؟
معیارهــای انتخــاب مجــری بــرای رســانهی ملــی
چیســت؟
آیــا فقــط ظاهــر فــرد ،بــرای مجــری شــدن کافــی
ا ست ؟
اخــاق و رفتــار مجــری و نــوع برخــورد بــا
شــرکتکننده چنــد درصــد اهمیــت دارد؟
آیــا معذرتخواهــی مســاله را حــل میکنــد؟
چــرا بایــد ایــن گونــه اشــتباهات بــه راحتــی از
نظــر گذرانــده شــوند؟
اینهــا ســواالتی اســت کــه ایــن روزهــا ذهــن
خیلــی از مــا را درگیــر خــود کــرده اســت.
در ســالهای اخیــر ،حاشــیههای مجریــان
تلویزیونــی کــم نبــوده و همیشــه مــورد قضــاوت
مــردم قــرار گرفتهانــد .مجریــان بســیاری در
تلویزیــون بــوده انــد کــه هرازگاهــی دچــار حواشــی
ایــن چنینــی شــده یــا در اجــرای برنامــه ،نکتــه ای
باعــث بــه حاشــیه رفتنشــان شدهاســت.
رضــا رشــیدپور ،مبینــا نصیــری ،فــرزاد جمشــیدی،
محمدرضــا شــهیدی فــر ،ژیــا صادقــی ،ســید
جــواد یحیــوی ازجملــه ایــن چهــره هــای شــناخته
شــده بودنــد کــه بــه دالیــل مختلفــی اعــم از
عبــور از خــط قرمزهــا و مســائل شــخصی و غیــره
مدتــی ممنــوع التصویــر شــدهاند.
« فهمیــدی زنــه نــه؟ اون ســه تــا دیگــه
نیســت؟ خیلــی باهوشــیا»
اینهــا بخشــی از دیالوگهــای برنامــه «اکســیر»
بــه تهیهکنندگــی مصطفــی شــریفی اســت کــه
پخــش آن از شــبکهی ســه چنــد روزی اســت نقــد
و نظرهــای مــردم را بــه دنبــال داشــته اســت.
امــروزه مخاطــب برنامههــای تلویزیونــی آنقــدر
آگاه هســت کــه مجــری نتوانــد بــا توجیــه و
تفســیر برنامــه و علــت رفتــار خــود ،بــه ایــن
راحتیهــا او را قانــع کنــد .هــدف ایــن نیســت
کــه برنامــهی اکســیر از چــه برنامــهای تقلیــد
کردهاســت .فقــط مــراد مجریهــای تلویزیونــی
اســت کــه شــاید فرامــوش کردهانــد مخاطبــان
و شــرکتکنندههای ایــن برنامههــا ،شــاهد
و ناظــر رفتارشــان هســتند؛ و مخاطبــان قطعــا
در فضاهــای مجــازی واکنــش منفــی خــود را
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اعــام خواهنــد کــرد .رســانهی ملــی قــرار اســت
چــه چیــزی را رواج دهــد؟ اخــاق را یــا آمــوزش
نحــوهی مســخره کــردن افــراد؟
ایــن طــرز برخــورد بــا شــرکتکننده آن هــم
در رســانه ملــی و رســمی کشــور ،چــه جنبــهی
اخالقــی را بــه مــا آمــوزش میدهــد؟
در ســالهای اخیــر ،رفتارهایــی از ایــن دســت،
از مجریــان تلویزیونــی زیــاد دیــدهشدهاســت.
بــه نظــر میرســد مجریهــا بــرای اجــرا
بــه شــیوهی حرفــهای تــر و اخالقیتــر ،بــه
دریافــت رهنمودهایــی نیــاز دارنــد و شــاید بهتــر
باشــد کــه در بخــش اجــرا و بــرای برنامههــای
مجریمحــور و بــرای ورود بــه رســانه ،مجریهــا
را ســختگیرانهتر ،گزینــش کننــد.
ممنــوع التصویــر بــودن و از ممنــوع التصویــری
در آمــدن هــم زیــاد موثــر واقــع نمیشــود .داوود
نعمتــی ،مدیــرکل روابــط عمومــی صــدا و ســیما
در ایــن رابطــه گفتهاســت کــه  « :اگرچــه فــرزاد
حســنی مجــری توانمنــد و شــناخته شــدهای اســت
امــا تفاوتــی میــان صراحــت و توهیــن بــه دیگــران
قایــل نمیشــود کــه اگــر تفــاوت میــان ایــن دو را
تشــخیص مـیداد ،بــا آن لحــن بــا شــرکت کننــده
در مســابقه صحبــت نمیکــرد ».
ناگفتــه نمانــد کــه بــا انتشــار پشــت صحنــه
ایــن برنامــه ســعی در تلطیــف فضــای موجــود

شدهاســت امــا بــه همیــن پشــت صحنــه هــم
نقدهــای جــدی وارد اســت .نعمتــی در پاســخ بــه
ایــن ســوال کــه برخــی معتقدنــد پشــت صحنــهی
برنامــهی اکســیر ســاختگی بــود ،تصریــح کــرد:
« نمــی توانــم در ایــن خصــوص اظهــار نظــری
داشــته باشــم؛ ایــن بــر عهــدهی مخاطــب اســت
کــه ایــن برنامــه را ســاختگی بدانــد و یــا اینکــه آن
را قبــول کنــد».
اگــر پخــش صحنــهای اینچنیــن ،در قالــب
برنامــهای ضبطــی بــوده اســت ،بــه نظــر
میرســد بــا کمــی دقــت و حساســیت بیشــتر
از ســوی ناظــران پخــش ،امــکان حــذف چنیــن
صحنههایــی وجــود داشــت .حتــی اگــر چنیــن
آیتمهایــی بــا هــدف خندانــدن مخاطــب و صرفــا
نمایشــی هــم تهیــه شــده باشــند ،الزم اســت در
ابتــدای برنامــه در ایــن خصــوص بــه مخاطــب
توضیحاتــی داده شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،فــرزاد حســنی ،بــا حضــور
در برنامــهی «مــردم چــی میگــن» بــه بیــان
توضیحاتــی دربــاره حواشــی پیــش آمــده در چنــد
روز اخیــر پرداخــت و از مــردم عذرخواهــی کــرد
ولــی کاش صــدا و ســیما کــه یکــی از وظایفــش
فرهنــگ ســازی اســت ب،ه حفــظ اخالقیــات
جامعــه توجــه بیشــتری نشــان دهــد و از بــروز
مســائلی شــبیه بــه ایــن پیشــگیری کنــد.
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آخرین بازمانده
صبــح زمســتانی ســردی را بــه یــاد مــی آورم کــه نا
امیدانــه بــه ســمت ایســتگاه اتوبــوس مــی رفتــم.
آنقــدر هــوا ســرد بــود کــه تجســمی از بخــاری
خانــه گوشــه ی ذهنــم را گــرم مــی کــرد .بــاران
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
نمــی شــد .حواســم بــود خیــس نشــود .شــال
گردنــم را تــا صورتــم بــاال کشــیدم و بــه انتهــای
خیابــان نگاهــی انداختــم  .هیــچ اثــری از اتوبــوس
دیــده نمــی شــد .ناگهــان چشــمم افتــاد بــه جســد
آب خشــک
گربــه ســیا ِه مــرده ای کــه تــوی جــوی ِ
بــه پهلــو افتــاده بــود .حــس چنــدش آوری بــه
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
عابــر قصــه هــا .حداقــل ایــن جســد خســته اگــر
آن زمــان زندگــی مــی کــرد مــی توانســت از بیــن
داالن هــای پیــچ درپیــچ خانــه هــای قدیمــی بــرود
بــاالی پشــت بــام ،بــرود برســد بــه ســرداب و
کنــار کــوزه ترشــی هــا لَــم بدهــد .هــر جایــی
کــه دلــش خواســت هــر جایــی بــه غیــر از تابــوت
بــه غیــر از جویــی کنــار ایســتگاه اتوبوســی کــه
نمــی آیــد.در همیــن فکرهــا بــودم کــه بــوق
ترســناک اتوبــوس باعــث شــد ناخواســته خــودم
را عقــب بکشــم  .دســتانم را بــه هــم مالیــدم و
شــالگردنم را از جلــوی دهانــم کنــار زدم و رفتــم
روی تنهــا صندلــی خالــی اتوبوس نشســتم .گرمای
کــف اتوبــوس پاهــای ســردم را گــرم مــی کــرد.
کِیــف خنــک ِکوچــک ...از الی پنجــره اتوبــوس
ســوز مــی آمــد .صورتــم ســرد بــود و پاهایــم گــرم.
چنــد ایســتگاه بعــد پیــاده شــدم .تاکســی گرفتــم
و رســیدم بــه پژوهشــگاه .دیوارهــای بیــرون
پژوهشــگاه از پیچــک پــر اســت .آفتــاب مالیمــی
مــی تابــد بــه ایــن ســاختمان ســه طبقــه کنــار
بزرگــراه .تابلویــی بــزرگ روی آن نصــب شــده کــه
از دورهــا هــم خودنمایــی مــی کنــد .پژوهشــگاه
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی اینجاســت.
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جایــی کــه بایــد ایــن روزهــا بــرای مــن خانــه
باشــد .آن روز از در که وارد شــدم در ســرم احســاس
خدایــان
ســنگینی مــی کــردم .انــگار تمــام
ِ
اســطوره ای یونــان باســتان از کارهایشــان دســت
کشــیده انــد و آمــده انــد آســمان و زمیــن را خــرد
ـن بیچــاره .تــا ســوار آسانســور
کننــد روی ســر مـ ِ
ُ
بشــوم کلــی دوســت و آشــنا دیــدم .حوصلــه
ســام کــردن بــه هیــچ یــک نداشــتم .داشــتم بــا
مدرســه ای تریــن روش ممکــن 15و13و 17را
باهــم جمــع مــی زدم و حاصــل را بــا آن یــک
 5ناقابــل از قافلــه جامانــده .در آخــر هــم بایــد
عــددی کــه بدســت مــی آوردم را بــر چهارتقســیم
مــی کــردم .معــدل بدســت آمــده بایــد حداقــل 14
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
تــو اگــر معدلــت  20هــم مــی شــد ،هیــچ فرقــی
نمیکــرد!" .آخــرش چــه مــی شــود آخرش یــا معلم
مــی شــوی یــا اصــا نــه اســتاد دانشــگاه ...مگــر
جامعــه برایــت چــه هدیــه ای در نظــر گرفتــه
اســت؟! اصــا 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
تــو و تختــه ســیاه و دهانــت .اســتاد کــه بشــوی
بایــد ســر نمــره بــا آدم هــای خســته ای شــبیه
خــودت بحــث کنــی و وجدانــت را در تلورانــس
بیــن  10و 13بــه نوســان در بیــاوری و ...
ایــن فکرهــا هــم نمــی توانســت مــرا آرام کنــد .دلم
مــی لرزیــد .مثــل شیشــه ای تــرس از شکســته
آخریــن دانشــجوی بازمانــده
شــدن داشــتم .مــن
ِ
از ورودی هــای  93ارشــد فرهنــگ و زبــان هــای
باســتانی هســتم .دوســتان مــن یکــی یکــی و دانــه
دانــه انصــراف دادنــد و رفتنــد .بعــد از آن مــن
مجبــور بــودم تنهایــی ســر کالس حاضــر شــوم.
شــرایط مــن خیلــی خــاص بــود .در واقــع مــن بایــد
ســرکالس حاضــر مــی شــدم تــا حضــور اســتاد
بــی ثمــر نباشــد! هــر لحظــه ممکــن بــود اســتاد
ســوالی ازمــن بپرســد کــه مــن از پــس پاســخ
بــه آن بــر نیایــم و خودتــان مــی دانیــد اینطــور
مواقــع چــه حــس هــای بــدی بــه دانشــجو دســت
مــی دهــد .هــر چنــد اوایــل آغــاز دوره ارشــد

حضــور در کالس خیلــی مســاله چالــش
برانگیــزی بــرای مــن نبــود امــا ایــن اواخــر
بــه حضــور در کالس مصمــم تــر شــدم .نمــی
دانــم شــاید شــرایط مــرا اینطــور تربیــت کــرد.
ورودی هــای جدیــد را کــه مــی بینــم در دلــم
مــی گویــم خــدا کنــد کالســتان همیشــه همیــن
قــدر شــلوغ باشــد .آرزو مــی کنــم هیــچ کــس
بــودن در کالس تــک نفــره را تجربــه نکنــد .اســتاد
روی تــو حســاب مــی کنــد تــو بایــد همیشــه آمــاده
باشــی .در واقــع تــو همــه هســتی! چشــم امیــد
تــک تــک صندلــی هــای خالــی ،وایــت بر ِد ســفید.
"آوار همســایه گاهــی خانــه تــو را هــم مــی لرزانــد"
مــن مــی دانــم و کامــا متوجــه هســتم کســی کــه
ارشــد مــی خوانــد و تــا اینجــای کار پیــش آمــده
بایــد حســابی مصمــم باشــد و محیــط و دیگــران
نبایــد روی او اثــر بگذارنــد امــا متاســفانه زندگــی
مــا همیشــه از شــرایط اطــراف متاثراســت .تــرک
کــردن کالس توســط همکالســی هایــم و تنهــا
شــدن مــن خــواه ناخــواه روی رونــد تحصیلــی مــن
اثــر گذاشــت .بارهــا بــه ایــن فکــر کــردم که شــاید
مــن هــم بایــد کاری کــه آنهــا کردنــد را تکــرار
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
پایینــی همــکالس شــوم .روزی کــه واحدهــای
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
ســامتی بایــد عمــل جراحــی دردناکــی را تحمــل
کنــد .حســی درونــی بــه مــن مــی گفــت ایــن
بهتریــن کار اســت .عالقــه بــه آموختــن ،عالقــه
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
مــن مــی گفتنــد کــه تــو کار درســتی مــی کنــی
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
1
پاییــن مــی رونــد.
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ش پنج
م ،یبهششش
سالماره
سال اول،
13951395
ترخداد
ارد م،
اول ،شماره
جایگاه علوم انسانی و وضعیت کاربردی این علوم

برگزیده مسابقه یادداشت علمی شامره قبل
بــه نظــر شــما علــوم انســانی در نظــام آموزشــی چــه
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 میپردازنــد.
بــه لحــاظ آثــار مکتــوب ،میتــوان گفــت اولیــن کســی
کــه جایگاهــی بــرای علــوم انســانی در طبقهبنــدی علــوم
مشــخص کــرده اســت ،ارســطو اســت کــه مبنــای او برای
طبقهبنــدی تاکنــون طرفــداران بســیاری داشــته اســت .در
ایــن صــورت علــوم انســانی یــا انسانشناســی قدمتــی
بســیار دیرینــه پیــدا میکنــد.
دکتــر نعمــت اهلل فاضلــی میگویــد " :کمابیــش گفتمــان
غالــب دربــاره علــوم انســانی و اجتماعــی در ایــران امــروز،
ایــن بــوده و هســت کــه ایــن علــوم ســودمند و کارآمــد
نیســتند .امــا حقیقــت ایــن اســت کــه تاکنــون در بــارهی
کاربــردی بــودن علــوم انســانی و اجتماعــی در ایــران
هیــچ گــزارش تجربـیای 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 میزننــد ،هیــچ اســتنادی بــه هیــچ
تحقیقــی نمیکننــد و تنهــا بــر اســاس دیدگاههــای
نظــری و یــا شــهودی در ایــن بــاره قضــاوت میکننــد.
وی بیــان میکنــد کــه کاربردیســازی علــوم انســانی
و نــوآوری در آن را بایــد از درون تجربههــای تاریــخ
معاصرمــان ،از نحــوه مواجهــهای کــه مــردم ،جامعــه و
تاریــخ معاصــر بــا تکتــک شــاخههای ایــن علــوم
داشــتهاند ،جســتوجــو کــرد .وی همچنیــن بــا اشــاره بــه
شــاخههایی از علــوم انســانی ماننــد ادبیــات و زبانشناســی،
بــه بحــث دربــارهی میــزان اهمیــت و کاربــردی بــودن این
قبیــل رشــتهها میپــردازد.
از آنجایــی کــه علــوم انســانی توانایــی رقابــت کمتــری
بــا ســایر علــوم دارد ،امــروزه لفــظ کاربردیســازی علــوم
انســانی بــه شــدت مــورد توجــه قــرار گرفتهاســت و
علــوم انســانی بایــد تــوان رقابتــی پیــدا کنــد .تاثیــر علــوم
انســانی در تحقــق اهدافــی ماننــد ادارهی زندگــی اقتصادی،
سیاســی ،فرهنگــی و یــا در تربیــت افــراد جامعــه تــا چــه
میــزان کارآمــد اســت؟ بــا در نظــر گرفتــن اهدافمــان در
زندگــی فــردی و اجتماعــی متوجــه خواهیم شــد کــه علوم
انســانی رایــج ،ایــن اهــداف را محقــق نمیکنــد.
داوود فیــض در پژوهشــی بــا عنــوان " بررســی جایــگاه
علــوم انســانی در نظــام آموزشــی ،پژوهشــی و مدیریتــی
کشــور و ارائــه راهکارهــای ارتقــا آن بــا اســتفاده از مــدل
 "SWOTبــه تعریــف علــوم انســانی میپــردازد:
طبــق یکــی از تعاریــف ،علــوم انســانی شــامل رشــتههای
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علمــی و مطالعاتــی مرتبــط بــا توســعه دانــش عمومــی و
مهارتهــای ذهنــی اســت.
درتعریــف دیگر،علــوم انســانی شــامل معلوماتــی اســت که
بــه خصلتهــا ،ویژگیهــا ،فعالیتهــا و رفتارهــای نــوع
انســان مربــوط میشــود و آگاهیهــا و معلومــات مربــوط
بــه هــر یــک از مــوارد مزبــور میتوانــد موضــوع یکــی از
رشــتههای علــوم انســانی باشــد.
علیرغــم وجــود تعاریفــی نظیــر تعاریــف فــوق از علــوم
انســانی ،بــه نظــر میرســد ارائــهی تعریفــی منطقــی
و دقیــق از علــوم انســانی و ترســیم یــک خــط مــرزی
مشــخص کــه متمایزکننــدهی علــوم انســانی از غیــر آن
بــوده و مــورد اتفــاق اندیشــمندان ایــن حــوزه باشــد ،کاری
دشــوار و تــا حــدی غیرممکــن اســت .در ایــران آنچــه بــه
عنــوان علــوم انســانی شــناخته میشــود ،عمدت ـ ًا حاصــل
یــک تقســیمبندی دانشــگاهی اســت .درســاختار آمــوزش
عالــی کشــور ،رشــتههای علمــی در چهــار گــروه علــوم
انســانی ،علــوم تجربــی ،ریاضیفیزیــک و هنرطبقهبنــدی
شــدهاند .وی در جمعبنــدی پژوهــش بیــان میکنــد کــه
 -1جایــگاه فعلــی علــوم انســانی در کشــور مــورد رضایــت
اســتادان و متخصصــان ایــن حوزه نیســت و تقریبـ ًا همگی
در ایــن نکتــه کــه بایــد از وضعیــت فعلــی بــه ســمت
وضعیــت مطلــوب و ارتقــا جایــگاه علــوم انســانی حرکــت
نمــود ،اتفــاق نظــر دارنــد.
 -2در شــرایط فعلــی ،تهدیــدات محیطــی ملــی و بیــن
المللــی و نیــز نقــاط ضعــف شناســایی شــده کــه مانــع
توســعه علــوم انســانی و ارتقــا جایــگاه آن اســت ،بــه مراتب
بیشــتر از فرصتهــای پیــش رو میباشــد.
 -3عــدم اعتمــاد بــه متخصصــان علــوم انســانی در
بخشهــای برنامهریــزی و سیاســتگذاری در ســطوح

بتول مهدی زاده
دانشجوی ارشد زبان شناسی همگانی
mahdizade.ba@gmail.com

مختلــف مدیریتــی در کشــور و حتــی تصمی ـ م گیــری در
موضوعــات مربــوط بــه علــوم انســانی و غلبــه متخصصان
رشــتههای غیــر علــوم انســانی بــر سرنوشــت کشــور
و خصوصــا آمــوزش و پــرورش ،باعــث شــده اســت تــا
توســعه کمــی و کیفــی علــوم انســانی بــا چالشهــای
جــدی مواجــه شــده ،در برنامهریزیهــا و تخصیــص
منابــع و امکانــات در اولویتهــای پایینتــر قــرار گیــرد.
 -4کاربــردی نبــودن برخــی از آموزشهــای رشــتههای
علــوم انســانی ،عــدم تطابــق تحقیقــات بــا نیازهــای واقعی
جامعــه و عــدم امــکان دســتیابی به شــغل و درآمد مناســب
بــرای فــارغ التحصیــان برخــی رشــتههای علوم انســانی،
یکــی از مهمتریــن نقــاط ضعفــی اســت کــه بایــد بــرای
کاهــش و ترمیــم آن طراحــی و برنامهریــزی خاصــی
صــورت گیــرد ،تا بتــوان انگیــزهی الزم را در دانشــجویان و
اســتادان ایــن رشــتهها ایجــاد نمــود.
 -5انجــام فعالیتهــای ترویجــی و فرهنگــی جهــت تغییر
نگــرش عمــوم مــردم و نیــز مســئوالن ،سیاســتگذاران و
برنامهریــزان نســبت بــه رشــتههای علــوم انســانی،
یکــی از مهمتریــن اقدامــات و فعالیتهایــی اســت کــه در
راســتای ارتقــای جایــگاه و شــان علــوم انســانی در کشــور
بایــد انجــام شــود.
 -6بــا توجــه بــه اســامی بــودن کشــور ،بایــد انگیزههــای
الزم در اســتادان رشــتههای علــوم انســانی جهــت
نظریهپــردازی 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
راهکارهایــی اســت کــه میتوانــد بســیار مفیــد و مؤثــر
واقــع شــود.

