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یادداشت

گــروه اجتماعي بزرگي به نام «اســتادان دانشــگاه» 
گروهي است که به تازگي در جامعه ما ظاهر شده است. 
این گروه اجتماعي بزرگ به تازگي در حال شــکل گیري و 
گسترش یافتن اســت؛ اما ابتدا باید بتوانیم «استاد بودن» 
را تعریف کنیم. اینکه اســتاد کیســت یا چیست و به ویژه 
در ایــران معاصر چه تعریفي دارد. در این مقاله مســائل 
صنفي استادان، مانند حقوق و مشکالت شغلي و اداري 
و اســتخدامي مد نظر نیســت؛ بلکه «مســئله استادي» 
به عنــوان یک مســئله مفهومي و نظري مطرح اســت. 
اســتادي را تعریف کردن، کار بسیار دشواري است و شاید 
شدني نباشد؛ به ویژه اگر در ایران معاصر بخواهیم تعریفي 
از آن به دســت دهیم. اگر بخواهیم در چارچوب تجربه 
زیسته تاریخي خودمان استادي را معنا کنیم و مسائل آن 
را توضیح دهیم، کار دشــوارتر خواهد بود؛ چون مستلزم 
درگیري هاي تاریخي، سیاسي، اجتماعي و معرفتي نظري 
پیچیده اي اســت. دانشــگاه به معناي مدرن آن ریشه در 
تمدن غرب دارد و اگرچه از قرن سیزدهم شروع مي شود، 
عمده گســترش آن در قرن نوزدهم است. در همین قرن 
نوزدهم بود که بحث بر سر چیستي و کیستي استاد شکل 
گرفت و مقام اســتادي به این بستگي داشت که دانش را 
چه بدانیم یا نهاد آموزش عالي و ایده دانشگاه را چگونه 
تعریف کنیم؛ اینکه دانشــگاه را صرفــا نهاد مولد دانش 
بدانیم یا آنکه کار دانشگاه پرورش شهروند مدني و ارتقاي 
فضیلت هاي مدني است. دانشــگاه هاروارد از زماني که 

پدید آمد، به تعبیري به عنوان فضایي براي تربیت انســان 
مدني، انســاني بــا خلق و خوي لیبرال، فاخر، متشــخص 
و جنتلمن، انســاني که ادب و آداب شــهري را مي داند، 
مســئولیت پذیر اســت و فداکار و مبادي به آداب معاصر 
است، در نظر گرفته شد و دانشگاه هایي که بعد از هاروارد 
توسعه پیدا کردند، عمدتا چنین آرماني داشتند. در تخیل 
جمعي انســان غربي در زمان فیشته، استاد دانشگاه قرار 
بود سرمشق مدنیت و فضیلت هاي مدني باشد و از این رو 
«آمــوزگار روزگار» نام گرفــت. ماکس وبــر در مقاله اي 
مشهور، مقام اســتادي را هم از دانشمند بودن جدا کرده 
است و هم از سیاست مدار بودن و در واقع مقام معلمي را 
ممتاز و متمایز مي کند؛ مقامي که استاد –به قول فیشته- 
آموزگار روزگار است. منش او در کالس درس و دانشگاه و 
جامعه، منش سرمشق است. او نماد یادگیري و یاددهي 
و نمــاد دانایي اســت. به این ترتیب مهم تریــن کاري که 
استاد انجام مي دهد، آن است که بتواند اهمیت دانش و 
یادگیري را براي مردمان خاصي توضیح دهد؛ به طوري که 
آن مردمــان، اهمیت آن دانش و یادگیري را باور کنند. به 
تعبیر میشل فوکو این معنا که وجود استاد یا معلم، تبلور 
دانش اســت، در ســنت یونان باســتان و در معناي علم 
تا قبل از دکارت بود؛ یعني اندیشــمند بیــش از آنکه در 
نوشته هایش تعریف شود، در شخصیتش تعریف مي شد. 
دانشــگاه به معناي آموزش هاي عالي در ایران، مفهومي 
معاصر نیست و از دانشگاه جندي شاپور در دوره ساسانیان 
و عهد خســرو انوشــیروان مرکزي بوده که دانشجویان و 
محققان در حوزه هاي مختلف و عالمان دیني در آن بودند 
و تا دوره اسالمي و مدارس جامع و نظامیه ها و معلمان 
بزرگــي مانند غزالي و خواجه نظام الملک را داشــتیم که 
آموزش عالي مي دادند – به معني آموزش هاي معطوف 

به یادگیــري و یاددهي بخش عالي یــا متعالي فرهنگ، 
بخشــي از فرهنگ که جامعه آن را متعالي ترین مي داند، 
شــامل ادبیات و عرفــان و اخالق و علــوم و طبیعیات و 
فلسفه و حکمت و ریاضیات. علم عالي یعني علمي که 
وقتي انسان مي آموزد، به  نوعي استعال دست پیدا مي کند 
و فــرد و جامعه با فراگیــري آن مي تواند از واقعیت هاي 
موجود و روزمره فراتر رود. در دانشگاه پیشا معاصر معلم 
داشتیم، نه استاد. معلم کسي است که تعلیم مي دهد و 
خود او مظهر و مصداق آن علم است. وجود و شخصیت 
و زندگي او مصداق همان علم است. اما دانشگاه معاصر 
آن دانشــگاه نیســت. دانشــگاه معاصر بــا دارالفنون از 
۱۲۳۰ (۱۸۵۱ میــالدي) به همت میرزا تقي خان امیرکبیر 
در ایــران پدید آمــد. اولین اســتادان، در معناي معاصر، 
اســتادان ایراني یا غیرایراني دارالفنــون بودند و در آغاز 
پیدایش اســتادي جدید، همچنان علم در منش اســتاد 
تعریف مي شــد. استادي، هویت اســت و بودن، نه شغل 
یا کســب و کار. نکته دیگر اینکه استادان در امتداد سنت و 
فرهنگ و تاریخ بودند و به همین دلیل دانش وســیعي از 
تاریخ ایران داشتند. نسل اول استادان ایران، افرادي مانند 
ملکم خان مســلط به نوعي فهم جامع و کلي از فرهنگ 
ایران بودند و نماینده انســان نوعي ایراني بودند. افتخار 
آنها تخصص و تکنیک نبود، تفکر و تأمل بود. قلم و زبان 
و مشــي و منش آنان نمادي بود از کل این فرهنگ. مشي 
و منش آنان به معني انساني، فاخر و استادانه بود. به این 
علت بود که شاگردان آنها توانستند کاري کارستان انجام 
دهند و رنســانس ایران دوره مدرن را شکل دادند. اما آیا 
استادان در دانشــگاه هاي امروز و در نظام آموزش عالي 
و دانشگاه فعلي چنین جایگاه و نقشي دارند؟ این بحثي 

است که مجالي دیگر مي طلبد.

استاد به مثابه سرمشق و نماد دانایي نامه شیر  انگلیسي به پسرش
 از  باغ وحش ارم

پسرم... شیرشوله جان! �
این نامــه را که براي تو مي نویســم االن دارم 
دوران حبســم را در ایران مي گذرانم. شــش سال 
اول را در انگلســتان زنــدان بــودم. از مــن به تو 
نصیحت؛ اگر بخواهي مثل یک شــیر زندگي کني 

باید بپذیري که زندگي خیلي شیري است.
بعد هم شاید تعجب کني چرا پاي این نامه را 

به جاي کامران، هیرمان امضا کردم. 
جواب این اســت که ایراني هــا عادت عجیبي 
دارند و اســم همه چیز را هي عوض مي کنند؛ مثال 
اســم خیابان جردن را اول گذاشــتند آفریقا، بعد 
که آفریقا کشــید به آمریکا، اینها هم اسم آفریقا را 

گذاشتند نلسون ماندال. 
این بال را فقط دولت ها ســر چیزها نمي آورند. 

خود آدم ها هم با خودشان این کار را مي کنند.
مثال علي ربیعي اصرار دارد جاي علي صداش 

کنند عباد. 
یا ســعید جعفــرزاده احمــد ســرگورابي به 
خودش مي گوید پرواز هماي که اسم نیست و یک 
وضعیت سوق الجیشي ماکیان محسوب مي شود؛ 
مثــل امیرحســین مقصودلو که بهــش مي گویند 
تتلو و طرفدارهاش مي گویند بغ بغو. حتي امروزه 
اســفندیار رحیم مشــایي و تیمش را درخت صدا 

مي کنند.
خالصه اوضاع این طوري اســت اینجا پســرم. 
براي همین اول اسم من را که کامران بود الکي و 
باطل کردند و گذاشــتند هیرمان تا اگر کسي سرچ 

کرد توي اینترنت دهانش سرویس شود.

بعد هم عزیزم، ایراني ها به شــدن میهمان نواز 
هســتند، اما روي آدم دوتابعیتي حساســند. شاید 
باورت نشود از توي فرودگاه من را بردند یک جایي 
تا اســم دوستان باغ وحشــي ام را تک تک بنویسم. 
خیلــي جالب اســت. مجبور شــدم اســم همه 
حیوانات باغ وحش بریســتول بریتانیا را بنویسم و 
نظرم را درباره تک تکشــان بگویــم. بعد جالب تر 
اینجا شد که باید نام و تابعیت همه بازدیدکنندگان 
۱۰ سال گذشــته باغ وحش را بنویسم... فکرش را 
بکن! حاال مشــکل اینجا نیست که من نام آنها را 
بلد نیســتم، مشــکل اینجا بود که من شش سال 
دارم و هرچي زور بزنم نمي دانم قبل از من کي از 

باغ وحش بریستول بازدید کرده!
راستي شاید بپرسي این زخم هاي روي صورتم 
از چیســت؟ چیزي نیســت عزیزم، هنگام انتقال 
به باغ وحش صورتم یکي، دوبار با جســم سخت 
برخورد کرد. جسم سخت به جسمي مي گویند که 

سخت است.
دیگر چي برایت بگویــم؟ هیچي. خیلي امید 

ندارم براي عید نوروز ببینمت. 
خالصه یادت باشد که زندگي یک شیر از وقتي 
با آدم ها آشــنا مي شود شــیري ترین حالت زندگي 

خواهد بود. مراقب آدم ها باش.
(هیرمان سابق (کامران اسبق))

راســتش توي این فاصله دوباره اســم من را 
عوض کردند.

ایران – باغ وحش ارم
  

این نامه را کامران به سوفیا داد که به میدون دوم 
برساند که منتشر کند. لطفا این نامه را دست به دست 
کنید تا به دســت پســر شــیر بریتانیایــي، هیرمان یا 

کامران، برسد و از وضعیت پدرش آگاه شود.
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کارتون خواب

 روایت

از غروب سه شنبه 
تا بامداد چهارشنبه، 
ویکی پدیــای  در 
مقابــل  انگلیســی 
نــام «امپراتور ژاپن» 
بود:  شــده  نوشــته 
خاندان  امــا  خالی. 
به  ژاپن  امپراتــوری 
بود.  نرســیده  پایان 
 ۰۰:۰۰ ســاعت  در 

چهارشــنبه اپلیکیشــن خبــر ِان اچ کــی، رادیو و 
تلویزیون ملی ژاپن، در سراسر دنیا با خبری فوری 

به صدا درآمد: دوران ِریوا آغاز شد.
امپراتور آکیهیتوی ۸۵ ســاله به علت بیماری 
و کهولت ســن پس از ۳۰ ســال کناره گیری کرد تا 
پســرش ناروهیتو به جای او بنشــیند. او سه سال 
پیش تمایل خود برای کناره گیری را بیان کرده بود 
که نه تنها پس از تصویب قانون اساسی جدید ژاپن 
در دوران پــس از جنگ جهانی دوم، بلکه در ۲۰۰ 
سال گذشته درخواستی بی سابقه بود. در دو قرن 
اخیر تنها با فوت یک امپراتور، جانشین او بر تخت 

نشسته بود.
آکیهیتــو،  غیرمنتظــره  کناره گیــری 
باعــث  ژاپــن،  امپراتــور  صدوبیســت وپنجمین 
و  خونبــار  دوران  وارث  او  شــد.  چالش هایــی 
کشورگشــایی های پدرش بود که با بمب اتمی در 
جنگ جهانی دوم متوقف شــد و با فوت او بیش 
از ۴۰ ســال پس از جنگ به پایان رسید. در قانون 
جدیــد ژاپن که پس از جنگ جهانی دوم نوشــته 
شــد، امپراتور تنها با عنوان «نماد کشــور و اتحاد 
مردم» توصیف و تأکید شــده که او نمی تواند هیچ 
تأثیر و نفوذ سیاســی ای داشته باشــد. درواقع در 
زمان نوشتن قانون، کسی به کناره گیری داوطلبانه 
امپراتــور فکــر نکرده بــود و تنها ســازوکار تغییر 
امپراتور به صورت خودکار و در اثر فوت اوست. از 
طرفی، امپراتور بنا بر قانون اساســی نمی توانست 
قانون گــذاران را وادار کند که مقــررات مربوط به 
اداره خانــدان امپراتــوری را برای اســتعفای او و 
جانشــینی ولیعهد اصالح کنند، اما باالخره دولت 
الیحه  کناره گیری او را به پارلمان داد و پارلمان یک 
قانون یک بارمصرف را برای انجام مقدمات این کار 

توسط دولت تصویب کرد.
روز سه شــنبه، در کاخ امپراتــوری، امپراتــور و 
ملکه در مقابل دولتمردان و مدعوین -  به همراه 
همسرانشــان - مراسم کناره  گیری را برگزار کردند. 

شمشــیر و جواهری 
کــه دو قلم از ســه 
نشانه امپراتوری ژاپن 
همراه  بــه  هســتند 
دو مهــر امپراتور، در 
ســاده  جعبه  هایــی 
آکیهیتــو  از  زیبــا  و 
شــد.  گرفته  تحویل 
او در نطق کوتاهش 
از مردم ژاپن تشــکر 
کــرد. خبرگزاری هــای دنیا به صــورت زنده آن را 

پوشش دادند. 
به این ترتیب، دوران او که ِهیسـِْی (یعنی تحقق 
صلح) نامیده می شد پایان یافت و از چهارشنبه در 
تقویم ســنتی ژاپن دوره ِریوا (به معنی توازن زیبا) 
شروع شــد؛ یعنی  سال های امپراتور جدید دوباره 

از اول شمرده می شود.
روز چهارشــنبه، پســر بــزرگ او، ناروهیتــوی 
۵۳ ســاله در مراســمی جای پدر نشست؛ یعنی 
نشــانه های خاندان امپراتوری را بــه ارث برد، اما 
همســر و دختر او نتوانســتند این مراسم مختصر 
و ســاده را از نزدیک تماشا کنند، زیرا زنان خاندان 
امپراتوری اجازه ورود به این مراسم پنج دقیقه ای 
را نداشــتند. البته در روز چهارشنبه برای اولین بار 
یــک زن در این مراســم حاضر بــود: تنها وزیر زن 
در کابینه نخســت وزیر شــینزو آبه. در ژاپن، مانند 
بســیاری از ســلطنت های دیگر، تاج وتخت فقط 
بین مردان جابه جا می شود. این یعنی آیکو، دختر 
امپراتــور جدید، نمی تواند پــس از پدرش جای او 

بنشیند و عمویش ولیعهد جدید خواهد شد. 
البتــه تابه حــال حداقــل هشــت شــهبانو یا 
امپراتریس در تاریخ ژاپن وجود داشته، اما از اواخر 
قرن نوزدهم کــه قانون دوره ِمیجــی، امپراتوری 
زنان را منع کرد، تمام امپراتورها و ولیعهدان ژاپن 

مذکر بوده اند.
 زنــان این خانواده اگر با مــردی عادی ازدواج 
کنند، از شــجره خاندان حذف خواهند شــد، زیرا 
زنان ژاپنی معموال هنگام ازدواج فامیلی شــان را 
کنار گذاشته و به طور رسمی نام خانوادگی شوهر 

را برمی گزینند.
روز چهارشــنبه، در خیابان زندگی عادی مردم 
جریــان داشــت. از امپراتور ژاپن کــه روزی فرزند 
الهه خورشــید در نظر گرفته می شد، جز یک مقام 
نمادین چیزی باقی نمانده، اما این تغییر، لحظه ای 

تاریخی برای مردم این کشور بود.

بازى تاج وتخت امپراتورى ژاپن

شیراز، شهر شعر  و شعور
در آســتانه ۱۵ اردیبهشت؛  آیین بزرگداشت روز  �

ملی شیراز با عنوان «شــیراز، شهر شعر و شعور» 
در خانه گفتمان شهر تهران برگزار می شود.

در ایــن برنامــه، خســرو حکیم رابــط، احمد 
دالکی، کامبیز درم بخش، خســرو دهقان، علیرضا 
شــجاع نوری، بهنــام کامرانی، مهــدی حاجتی و 

سجاد افشاریان، به ایراد سخن خواهند پرداخت.
همچنیــن پیام هایــی از ســیداحمد وکیلیان، 
فاطمه کشاورز و کوروش کمالی سروستانی قرائت 
خواهد شــد. خوانش شعرها و داســتان هایی از 
پرویز خائفی، منصور اوجی و امین فقیری از دیگر 

بخش های این مراسم خواهد بود.
نشست «شــیراز، شهر شعر و شــعور»، امروز 
شنبه ۱۴ اردیبهشت، ســاعت ۱۷ در خانه گفتمان 
شــهر (خانه وارطان) به نشــانی تهــران- میدان 
فلســطین، خیابان طالقانی غربی، شماره ۵۱۴ برپا 

می شود.

 پیشنهاد

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

NHK World Japan على نورانى . خبرنگار

 نعمت اهللا فاضلی
 انسان شناس

 سبحان یحیائى
 استاد علوم ارتباطات

   در دانشگاه عالمه طباطبایى

 اتفاق

یکــي از اتفاق هاي خوبي که به تازگي رخ داده اســت، انتخاب دکتر هادی 
خانیکــی به عنوان «عضــو هیئت علمی نمونه کشــوری»، از میان ده ها عضو 
هیئت علمی معرفی شــده از همه دانشــگاه های ایران و در رشــته ها و علوم 
مختلف اســت. هادي خانیکي چهره شناخته شده اي براي عالقه مندان علوم 
انســاني و ارتباطات اســت. وزارت علــوم پس از ارزیابی های متعدد توســط 
وزارت علوم، تنها ۱۳ نفر اســتاد نمونه شناخته شده اند که سهم علوم انساني 
سه اســتاد برجسته اســت و یکی از آنها دکتر هادي خانیکی است. این براي 
دومین بار اســت که از بین اســتادان علوم ارتباطات، اســتادي به عنوان هیئت 
علمي نمونه کشــوري برگزیده شــده اســت. پیش از این مرحوم دکتر کاظم 
معتمدنژاد در ســال هاي قبل ایــن عنوان را از آن خود کرده بــود.  اما نکاتي 
که هادي خانیکي در این مراســم بیان کرد نیز جاي تأمــل دارد. او گفت: «بر 
اســاس تحقیقی که اخیرا صورت گرفت، مشــخص شــد در میــان ۲۷ نهاد 
ارزیابی شــده، دانشگاه و مدرسه دو نهادی هستند که از بیشترین میزان اعتماد 
و اعتبار در میان ســایر نهادها برخوردارند و در حــوزه اعتماد تعمیم یافته نیز 
از میان ۲۰ گروه معلمان، کارگران و پزشــکان نســبت به سایرین رتبه باالتری 
دارند. این به معنای آن اســت که دانشــگاه می توانــد در جامعه نقش آفرین 
باشــد». دکتــر خانیکی با تأکید بر اینکه تجربه نشــان می دهد مثلث اســتاد، 
دانشــگاه و مدیریت می تواند ظرفیت ها را بالفعل کند، گفت: «معلم و استاد 
باید قدرت شــاگردپروری نســل های بعد را داشته باشند و امروزه الزم است تا 
معلم چندســاحتی عمل کند؛ یعنی تنها در حوزه تخصصی خود باقی نماند 
و بتواند با جامعه و شــهروندان ارتباط برقرار کند و عالوه برآن، زبان صحبت با 
نهادهــای بیرونی را نیز پیدا کند». او تأکیــد کرد: «امیدواریم بتوانیم امید را در 
جامعه بیشــتر کنیم و بدانیم هرچه شــرایط سخت تر شود، انتظار و مسئولیت 

دانشگاهیان برای رفع آن نیز بیشتر می شود».
در همین مراســم از دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، استاد دانشگاه تهران، 

در کنار چند استاد دیگر به عنوان سرآمدان آموزشی تجلیل شد.

تجلیل از خانیکی و شفیعى کدکنی 
رویکرد

ســعدی علیه الرحمــه 
هرمز،  که  دارد  حکایتی 
وزیران پدر را به بند کرده 
بود، پرسیدند چرا چنین 
کــردی، گفت خطایی از 
ایشــان معلومم نشد، ولیکن دیدم که مهابت من در دل ایشان بیکران است و 
بر عهد من اعتماد کلی ندارند، ترســیدم از بیم گزند خویش، آهنگ هالک من 
کنند. در ســیل و بحران های طبیعی این روزها که دردی اســت به جان مردم 
افتاده، تیرهای نقد و نکوهش بســیاری در رسانه ها به سوی دولت و حاکمیت 
روانه شده است. این در حالی است که حجم کمک ها به سازمان های مردمی 
و غیردولتی چشم گیر است. در زلزله ســال ۹۶ هم که ویرانی های پردامنه ای 
در سرپل ذهاب و قصرشیرین و ثالث باباجانی و دیگر آبادی های اطرافشان به 
جای گذاشــت، طیف های گســترده ای از مردم، ناامید از دولت، به دست های 
چهره هــا و نهادهای مدنی، امید بســته بودنــد.  در نابســامانی اقتصادی و 
تالطم هــای بــازار که تالطم روح و روان عموم هم هســت، واژه های ســزا و 
ناســزای عموم، دولت را هدف می گیرد. همه  اینها در شرایطی است که مردم 
تصور می کنند که آنها یک طرف ماجرا ایستاده اند و دولت، در طرفی دیگر. در 
فضای  صنعت و کســب و کار هم جز این نیست؛ کارگران، ناراضی اند، ممکن 
است کم کاری یا خراب کاری کنند و کارفرما هم متکی  به ظرفیت های قانونی، 
در پی استفاده و پاسخ گونبودن حداکثری است. در بازار تجارت هم خریدهای 
نقدی، جایگزین خریدهای تعهدی و اعتباری می شود و حجم جرائم اقتصادی 
هم افزایش می یابد. یعنی از ســوی دیگر، شکافی عمیق بین کارگر و کارفرما، 
اهالــی بازار و تجار و صاحبان حرفه ها و پیشــه ها حاکم می شــود. یعنی هر 
کدام شان یک سو ایستاده اند. تنها دیوار بی اعتمادی است که دارد قد می کشد؛ 
دیواری که ســایه اش امن نیســت. هر چه هم بلندتر و مســتحکم تر می شود، 
ناپایداری ســایه اش بیشتر است. این شــواهد اندک را وقتی کنار داده هایی از 
وضعیت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می گذاریم که حاکی از فرسایش 
و شــاید زوال سرمایه اجتماعی اســت، می فهمیم  موضوع،  خیلی جدی تر و 
گســترده تر از وضعیت ما در دهه های قبل اســت.  قانون، مظهر دولت است.  
قانون یکی از اصلی ترین تجلی گاه های ســلطه اســت و یکــی از کارویژه های 
اصلی اش هم عادی سازی روابط قدرت است. یعنی آنجایی که دولت ها مرئی 
می شــوند، در قانون اســت. میزان اعتماد عمومی افراد به دولت و نهادها را 
در میزان محترم شــمردن قانون در آن کشورها می شود فهمید. یعنی آنجا که 
قانون محترم نیســت و مردم به قانون اعتماد کلــی ندارند، قانون هم نگران 
انکار موجودیت خودش است، پس در موقعیتی عجیب ممکن است صورتی 
رادیکال و با تفســیری تکین از خودش را نشان دهد که مبادا شهروندان قانون 
را انکار کنند. مرجعیت قانون از ســوی حاکمیت دولتی-به مفهوم state- به 
عنوان قانون گذار و مجری قانون  و همچنین میزان محترم شــمردن قوانین از 
ســوی شــهروندان، معیار دیگری برای اعتماد عمومی به دولت است. حجم 
قانون هایــی که بار ســنگینی از عرف عمومی را در برابرشــان می بینند، یعنی 
کاهــش اعتماد به دولت؛ مانند قانون های ناظر بر فیلترینگ  از دســتگاه های 
گیرنده ماهواره ای تا تلگرام تا وضع قوانین دیگری که مقبولیت عمومی شــان 
محل تردید اســت. بنابراین در شــرایط کاهش مقبولیت قوانین، دولت، قانون 
را به عنوان یک مجرای گفت وگو با شــهروندانش از دست می دهد. یعنی در 
صــورت تورم قوانین کمترمقبول، ردکردن چراغ قرمز و ســرعت غیرمجاز هم 
نه عملی ناپســند که عملی شجاعانه می تواند تصور شود. همین که اگر مسیر 
سه ســاعته معمول در جاده بزرگراهی بین شــهری را دوساعته برسیم، ممکن 
اســت به ما بگویند «خیلی خوب اومدی!»، نشانه ای از همین وضعیت است. 
از سوی دیگر، بنی بشــر معموال از فضای ناآشنا، افراد غریبه و وضعیت مبهم 
می ترســد. دولت و مردم هم از این قاعده مســتثنا نیســتند. هر چه بیگانه تر، 
ترســناک تر. آنجا که دولت، مردمش را می شناسد و مردم، دولت شان را غریبه 
نمی دانند، باب مراوده و گفت وگو باز اســت. رنجیــدن از یک غریبه، وقتی که 
انکار  و نادیده گرفته می شود، می تواند به بیزاری و نفرت و خشونت هم تبدیل 
شــود، اما در رنجیدن از یک دوست، معادله شــکلی دیگر است. آن وقتی که 
دولت-یــا یک نماینده دولت- جرئت می کند رنجیدن مردمش را نبیند و انکار 
کند، یعنی از زبان یک آشــنا ســخن نمی گوید.  مــردم در بزنگاه های درد، باید 
مزه بوسه دولت را بچشــند، نه زخم زبان و انکار ش را. پس به سخن سعدی 
برمی گردیم که مهابت دولت، نباید تصویری ترسناک در ذهن شهروندان باشد 
که بیم گزنــد به خود دولت برگردد و همچنین شــهروندان، باید اعتماد کلی 
به دولتشان داشــته باشند؛ دولتی که آشناســت، غریبه نیست و نه در طرفی 
دیگر که در همین طرفی ایســتاده که ما ایســتاده ایم. باید مجاری گفت وگو را 

جدی گرفت.

زیر سایه دیوار بى اعتمادى، امن نیست!

 پیشخوان

شــماره هفتم مجله بازخورد با مطلبی روی جلد 
مربوط به موضوع چورنالیســم منتشــر شــد و با 
انتشــار این شــماره، مجله بازخــورد وارد دومین 
سال انتشار خود شــد. در مطلب روی جلد درباره 
چورنالیسم، فشار تولید سریع و پشت سرهم خبرها 
روی خبرنگاران سرتاسر جهان تشریح شده است و 
اینکه چطور ژورنالیسمی که روزگاری می خواست 
شــهروندان را آگاه کند و بر قدرت های سیاســی و 

اقتصادی نظارت داشته باشد، تبدیل به چورنالیسمی سهل انگار شده است.
در آخرین شماره بازخورد می توانید متن کامل دستورالعمل خبرگزاری های  �

رویترز و آسوشیتدپرس را درباره حضور خبرنگارانشان در شبکه های اجتماعی 
بخوانید که از کتاب های راهنمای عمل این دو خبرگزاری ترجمه شده است.

همچنین مطلبی در این شــماره چاپ شــده درباره همکاری های شــرکت  �
گــوگل با نیروهــای نظامی و امنیتــی در آمریکا و تجاوزهایی که این شــرکت 
بــه داده هــای کاربرانش کرده اســت. گزارشــی از مشــکالت روزنامه نگاران 
حق التحریربگیر در ایران و توصیه هایی برای آهســته تر خواندن کتاب ها نیز از 
دیگر مطلب هفتمین بازخورد اســت. این شــماره در ۱۲۰ صفحه و قیمت ۲۵ 

هزارتومان و با مدیر مسئولي سعید ارکانزاده منتشر شده است. 

چورنالیسم در بازخورد هفتم

 على رومانى
aliromani84@gmail.com 


