ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺧﻼﺻﮫ ﮐﻼم :ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﮭﺎ رﯾﺸﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎ ﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯿﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﻧﺴﺒﯽ اﯾﺮان را در
ﺧﺎرج از ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺧﻮد دﻧﺒﺎل ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان و ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎ و
دوﺳﺘﺎن ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﮐﻤﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ھﻤﮫ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎ در ﻗﺴﻤﺘﯽ از رﻓﺘﺎرھﺎی ﻣﻌﯿﻮب ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺸﺘﺮک
ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ رﯾﺸﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻮاﻣﻊ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻧﺴﺒﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .رﻓﺘﺎرھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻً رﯾﺸﮫ در ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﮫ ﺑﻨﺪی ھﺎی زﯾﺮ دارد.١ .ﻋﺪم ﺗﺒﻠﻮر ﺑﻠﻮغ اﺣﺴﺎﺳﯽ در ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن .٢ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ
ﮐﺎری ﻓﮑﺮی و رﻓﺘﺎری .٣ ،اﯾﺪه آل ﮔﺮاﯾﯽ و ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ .۴ ،ﺗﻔﮑﺮ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آزادی ھﺎی
ﻓﺮدی و .۵ﻋﺪم درک روح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺪرن.

اﯾﻨﻜﮫ ﻛﺴﯽ ادﻋﺎ ﻛﻨﺪ ﻛﮫ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺮدم ﻛﺸﻮری )ﻣﻠﺘﯽ( را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ
ادﻋﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ وﻣﻦ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﻛﻨﻢ وﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎھﺪاﺗﻢ و
ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ای ﻛﮫ ﺑﯿﻦ ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎ ،ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻛﺮده
ام ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ رﺳﯿﺪه ام ﻛﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ ﺷﺮح آن ﻣﯽ ﭘﺮدازم .ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻦ از ﻣﺸﻜﻞ ،ﺧﺼﻠﺘﯽ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﻛﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﻔﯽ آن ﺑﺮای ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از ﻣﺰاﯾﺎی آن ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﮫ ﻧﺤﻮه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ازرﺷﺘﮫ ﻛﺎرﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﯿﺰﯾﻚ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺪا از اﯾﻦ ،ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﮫ ﻣﻦ ﺧﻮد را ﻋﺎری از اﯾﻦ
ﻣﺸﻜﻼت ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﺑﻠﻜﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﮫ اﯾﻦ ﻣﺸﻜﻼت را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ و در ﺻﺪد رﻓﻌﺸﺎن
ھﺴﺘﻢ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ،و ﻧﮫ ھﻤﮫ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﻧﻜﺘﮫ ای ﻛﮫ در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﻛﻨﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور
ھﺴﺘﻢ ﻛﮫ در اﺛﺮ ﺣﻤﻼت ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ای ﻛﮫ ﺑﺮ اﯾﺮان در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ
و در ﻛﻨﺎر آن آب و ھﻮای ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ اﯾﺮان ،ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮان دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﯾﺪه
ای ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﮫ رﯾﺸﮫ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ از ﺣﻤﻠﮫ ،ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻠﻄﮫ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻔﺎوت ،و ﺗﺎﻣﯿﻦ اھﺪاف آن ﻗﻮم ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﮐﮫ ﺣﻤﻼت ﺗﯿﻤﻮر و ﻣﻐﻮل از اﯾﻦ دﺳﺘﮫ اﻧﺪ( .آب و ھﻮا ﺑﮫ
ﻃﺮق ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻠﺘﯽ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﮫ از ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ ﻣﯿﺘﻮان
ﺑﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺴﺒﯽ ﮔﺮﻣﺎ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮد و اﺛﺮات ﻓﺮاوان آن ،ﮐﻤﺒﻮد آب و
ﻣﺴﺎﻟﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ،ﺗﺎﺛﯿﺮ آب و ھﻮا ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻓﺖ و آﻣﺪ آدم ھﺎ و ﺑﺮھﻢ ﮐﻨﺶ ﻃﺒﯿﻌﺖ و

اﻧﺴﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺟﺪا از آن ﺣﻤﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻠﻄﮫ ﻗﻮم ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻨﺠﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﺻﻮرت ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮ ﻓﺮھﻨﮓ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﮫ اﯾﺠﺎد ﺗﺮس و روﺣﯿﮫ ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎری و در ﮐﻨﺎر آن اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺷﺎره
ﮐﺮد .اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﮫ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻛﮫ ﺣﻤﻠﮫ
دھﺸﺘﻨﺎﻛﯽ ،ﺑﮫ ﻣﺸﺎﺑﮫ آﻧﭽﮫ ﻛﮫ ﺑﺮ اﯾﺮان در زﻣﺎن ﻣﻐﻮل رخ داد ،روی ﻧﺪاده اﺳﺖ،
ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮان ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮای درک ﺑﮭﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﮫ اﮔﺮ اﯾﺮان ازﻗﺪرت
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻔﺖ ﺑﯽ ﺑﮭﺮه ﺑﻮد ﻇﺎھﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮاز
آﻧﭽﮫ ھﺴﺖ ﻣﯽ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﻋﺪه ای ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ ﻧﻔﺖ ﻧﺒﻮد ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺎ
وﺿﯿﻌﺖ ﺑﮫ ﻧﺴﺒﮫ ﺑﮭﺘﺮی داﺷﺖ ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ھﺴﺘﻢ ﮐﮫ اﮐﺜﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺎ
رﯾﺸﮫ ای ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ دارد و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﺒﻮد ﻧﻔﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﮭﺒﻮد ﻧﺴﺒﯽ در ﻓﺮھﻨﮓ
اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﮭﺒﻮد در ﺣﺪی ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﻇﺎھﺮ ﺑﮭﺘﺮی از آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﻧﻔﺖ و
ﺛﺮوت ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد .درک اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻼت اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻣﺤﺾ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺸﻮد ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﺮد ) و
اﯾﻦ اﺻﻼح را از ﺧﻮد ﺷﺮوع ﮐﺮد( ،ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺛﻘﯿﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .وﻟﯽ
اﮔﺮ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﮫ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻏﻠﻂ دوﻟﺖ ﻣﺮدان اﯾﺮان
رﯾﺸﮫ در ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺑﺎور ﻋﻤﻮﻣﯽ دارد ﮐﮫ در ﺻﻮرت ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰﺛﻘﻞ ﺑﺴﯿﺎری
از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺣﺎﮐﻤﺎن اﯾﺮان دﺳﺖ ﺧﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ دور از ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺑﺎور ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎ
اﺻﻼح و ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺑﺎورﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﻣﺮدان ھﻢ در ﺧﻮر
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺣﺮﻓﮭﺎ ﺑﺴﯿﺎر واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺰاری ﺣﺎﮐﻤﺎن،
ﺧﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ در ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ دارد .ﺟﺪا از اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺳﻠﻄﮫ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮ اﯾﺮان ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮان
ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﭼﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﮓ ھﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻠﺖ ھﺎی دﻧﯿﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺸﻮر ھﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﭼﺸﻢ ﻃﻤﻊ ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﻣﮭﺎﺟﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ اﯾﺮان در ﻗﺒﺎل ﺣﻤﻼت
روﺳﯿﮫ در زﻣﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ رﯾﺸﮫ در ﺿﻌﻒ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
داﺷﺘﮫ ﮐﮫ از دﯾﺪﮔﺎھﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺲ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﮫ در اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻛﮫ اﯾﻦ ﻧﻮاﻗﺺ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﮫ در زﯾﺮ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺨﺘﺺ
ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮھﻨﮓ ھﺎ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻓﺮھﻨﮓ ھﺎی ﻧﺰدﯾﻚ
)ﻓﺮھﻨﮓ ھﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ای ،ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ( در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﻜﻼت
ﺳﮭﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 .١ﺑﻠﻮغ اﺣﺴﺎﺳﯽ:
ﯾﻜﯽ ازﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺸﻜﻼت ،ﻋﺪم ﺗﺒﻠﻮر ﺑﻠﻮغ اﺣﺴﺎﺳﯽ در اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﮫ در ﺣﺎﻟﯽ ﻛﮫ اﻛﺜﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﻠﻮغ
ﻧﺴﺒﯽ ﻋﻘﻠﯽ را ﺗﺎ زﯾﺮ ﺳﻦ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﻠﻮغ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽ رﺳﻨﺪ
ﯾﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺮﻣﯽ رﺳﻨﺪ .ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﮫ ﻓﺮد ﺑﮫ ﺣﺪی از
ﭘﺨﺘﮕﯽ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ راه ﺣﻠﮭﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮی ﺑﺮایِ ﻣﺸﻜﻼت روزﻣﺮه ﻋﺎﻃﻔﯽ
ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﻛﻨﺪ و از اﺣﺴﺎس ﺧﻮد ﺑﮫ ﺻﻮرت ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮی ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﯾﺪ آن را دارد .ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ رﻓﺘﺎر ﺑﮫ
ﻃﻮرﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎھﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻛﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺟﺰو راﺣﺖ
ﺗﺮﯾﻦ راه ﺣﻠﮭﺎﺳﺖ .دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ
آن ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻮاﻧﺎن در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪرن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد.
اﻛﺜﺮﯾﺖ ﺟﻮاﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺪرن ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺑﻠﻮغ ﻧﺴﺒﯽ ﻓﻜﺮی ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮫ ﺷﺪت از آﻧﺎن
ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ .ﺟﻮان اﻣﺮوزی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺪرن ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺳﻦ ھﺠﺪه،
ﻧﻮزده ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﻛﮫ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ را از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﮫ ﺟﻮان ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ از ﺳﺎل ،ﺧﻮد ﭘﻮل ﺧﻮد را
در ﺑﯿﺎورد و از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ھﺪﻓﯽ از اﻧﺠﺎم ھﯿﭻ
ﻛﺎرﻣﺠﺎزی اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪارد ﻛﮫ ﻛﺎر ﻧﻜﺮدن در ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺪرن ﻋﺎر اﺳﺖ .ﻛﺎر ﻛﺮدن در
ﻣﺤﯿﻄﮭﺎی ﺑﯿﺮون ﻛﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﻛﺸﻮرھﺎی ﻣﺪرن ﺿﻮاﺑﻂ ﺳﺨﺖ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ
اﯾﺮان دارﻧﺪ ،ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ در اﯾﺠﺎد ﭘﺨﺘﮕﯽ اﺣﺴﺎﺳﯽ در ﺟﻮاﻧﺎن .در ﻛﻨﺎر اﯾﻦ،
ﺟﻮاﻧﺎن از ھﻤﺎن اواﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،رواﺑﻂ ﺷﺒﮭﮫ ﭘﺎﯾﺪار و در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺎ
ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﮫ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻛﺶ و ﻗﻮس ھﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ
ﻣﮭﻢ در اﯾﺠﺎد ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﯿﺴﺖ .ھﺮ ﺷﻜﺴﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻛﮫ ﻓﺮد ﺗﻼش
ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻛﻨﺘﺮل اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﻛﻨﺪ وﺷﻜﻨﻨﺪﮔﯽ روﺣﯽ ﺧﻮد را ﺗﻀﻌﯿﻒ ،و ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺗﺮ
از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ دﯾﺮ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ
ﭘﯿﭽﺪﮔﯿﮭﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ آن ﺑﺮﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﻀﻢ ﺧﻮب
آن را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﮫ ﻗﻮل ﻓﺮوﯾﺪ ﺗﻤﺪن ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ داری ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد
اﻧﺴﺎن ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ رﻓﻊ آﻧﯽ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺧﻠﻖ
روش ھﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ و اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺪن ﻧﺒﻮد ودر ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ و ﯾﺎ
ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺎزھﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﻮد راه ﺣﻞ ھﺎی ﺑﮭﺘﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮی را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﻜﮫ ﺷﮭﻮد ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﺑﺎﻻﺗﺮ رود و درك ﺑﮭﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ
ﻣﺴﺎﻟﮫ ﺑﻠﻮغ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻛﻨﺪ در زﯾﺮ ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ازﺷﻮاھﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ اﻣﺮاﺷﺎره ﻣﯽ
ﻛﻨﻢ:

 -١.١ﻛﺎر ﮔﺮوھﯽ :ﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﻛﮫ ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ از ﺿﻌﻔﯽ ﻋﻈﯿﻢ
در ﻛﺎر ﮔﺮوھﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد .اﯾﻦ دﺳﺘﮫ دﺳﺘﮫ ﺷﺪن و ﺳﺎز ﻓﺮدی ﺳﺮ دادن در ﻓﺮھﻨﮓ
اﯾﺮاﻧﯽ را ﻣﯿﺘﻮان در ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺎھﺎ دﯾﺪ ،در داﻧﺸﮕﺎه ،ﻣﺤﯿﻂ ﻛﺎر ،داﺧﻞ اﺣﺰاب و
ﺣﺘﯽ در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ .اﯾﻦ درﮔﯿﺮﯾﮭﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﻛﮫ در ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﺎدی
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮد در ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﺧﻮاھﯽ ﻓﺮدی ﺑﮫ
ﺧﻮد ﺧﻮاھﯽ ﮔﺮوھﯽ ،ﻛﮫ ﺑﺎﻋﺚ اﺗﻼف اﻧﺮژی ﺑﺴﯿﺎر در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺟﻤﻌﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﺑﺎزدھﯽ و ﻗﺪرت اﯾﻦ ﮔﺮوھﮭﺎ را ﺑﮫ ﺷﺪت ﻛﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ .ﺗﺎﻛﯿﺪ ﺑﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﮫ
ﺟﺎی ﺷﺒﺎھﺖ ھﺎ ،ﻋﺪم ﮔﺬﺷﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﻧﺎﺑﺠﺎ ،اﺛﺮات ﻋﺪم ﭘﺨﺘﮕﯽ دراﺣﺴﺎﺳﺎت و
رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
-١.٢ﺟﻮ زدﮔﯽ :ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮاﻟﻘﺎﺋﺎت اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ در ھﻤﮫ
ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل راﺣﺖ ﺗﺮاز ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪرن ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮاﻟﻘﺎﺋﺎت ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ در ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﮫ
ﺷﺪت راﯾﺞ ﺷﻮد ﮐﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ھﻤﺮﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﺟﺪا از اﯾﻨﻜﮫ رﯾﺸﮫ در ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﻛﺎری دارد ،رﯾﺸﮫ در ﺟﻮ زده
ﺷﺪن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ھﻢ دارد .اﯾﻦ ﺟﻮ زده ﺷﺪن ،آزادی و ﺧﻼﻗﯿﺖ را ﺑﮫ ﺷﺪت ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﻋﻼﻗﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﮫ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺧﺎص از ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ )ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل
ارﮐﺎت( و ﯾﺎ ﻋﻼﻗﮫ ﺧﺎص ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﭘﻮﺷﺶ ﯾﺎ آراﯾﺶ از اﯾﻦ دﺳﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ھﺎی  ۴.١ ، ٢.١و۴.٢
ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
-١.٣ﻋﺪم ﭘﺨﺘﮕﯽ در ﻧﺤﻮه ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮزﻧﺪ :رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﭘﺪر ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪ وﻧﺤﻮه
ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎر ﺑﭽﮫ ﯾﻜﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻛﮫ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽ
آﯾﺪ .ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎر ﺑﭽﮫ راه ﺣﻠﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد ﻛﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی
ﻓﯿﺰﯾﻜﯽ ،ﮔﻔﺘﺎری و رواﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻞ ﻛﺮدن ﻣﺴﺎﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﻛﻤﻚ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﻜﯽ
ﯾﺎ ﮔﻔﺘﺎری ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﯾﻜﯽ از ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ راھﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ راه ﺣﻠﯽ ﻛﮫ ﺣﺘﯽ ﺑﮫ
ذھﻦ ﮐﻮدک در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ھﻢ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﮔﺮ ﻧﯿﻚ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻛﮫ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎدران و ﭘﺪران اﯾﺮاﻧﯽ ھﻤﯿﻦ راه ﺣﻞ ﺳﺎده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﺮ ﺿﺮر و ﺑﯽ
ﺛﺒﺎت را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﮫ راه ﺣﻞ دﯾﮕﺮی ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده ازاﯾﻦ راه ﺣﻞ
ﺣﺘﯽ در ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ھﻢ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻮردی ﻧﯿﺴﺖ ﻛﮫ ﺻﺮﻓﺎً
ﻣﺨﺘﺺ ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ .راه ﺣﻞ دﯾﮕﺮی ﻛﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻛﺮد ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺶ و ﻗﻮس در رواﺑﻂ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ
ﻛﮫ در ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺪرن اﻣﺮوزی از آن ﺑﮫ ﺷﺪت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﺠﺎد ﻛﺶ و ﻗﻮس در
ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﺪر ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﮫ اﯾﻦ ﺧﻮد ﭘﺨﺘﮕﯽ وﯾﮋه ﺧﻮد را ﻧﯿﺎز دارد .ﺟﺪا از اﯾﻦ ،ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﮫ اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎن را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﭘﻠﮫ ای ﻧﺸﺎن دھﺪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻃﺮف واﻛﻨﺶ

ﻧﺸﺎن دھﺪ .ﺣﺘﯽ در زﻣﯿﻨﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﻛﻼﻣﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺑﺎﯾﺪ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻣﺮاﺗﺒﯽ در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮد؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻛﮫ ﻧﻮﺳﺎن در ﻟﺤﻦ ﺻﺪا ﻛﺎﻣﻼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از واژﮔﺎن ﮔﺰﻧﺪه در
اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارد .ﻣﺸﮑﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺻﺮﻓًﺎ ﻣﺨﺘﺺ رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ و در
ﺑﺎﻗﯽ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و دوﺳﺘﯽ ھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دھﺪ و اﯾﺮاﻧﯿﺎن
راه ﺣﻠﮭﺎی ﭘﺮ ﺿﺮر را ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﮐﻨﺘﺮل ھﯿﺠﺎﻧﺎت و ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻂ ﺑﮫ راه
ﺣﻠﮭﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 -١.٤زﺑﺎن ﺑﺪن :ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮی ﻛﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﻛﺮد ﺿﻌﻒ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در
اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن ﺑﺪن و اﺷﺎره در ارﺗﺒﺎﻃﺎت و درک آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﮫ ﺧﻮد اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﯿﺸﻮد .درك ﺑﮭﺘﺮ از زﺑﺎن ﺑﺪن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻛﮫ ﻣﺎ
درك ﺑﮭﺘﺮی از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﮭﺎن ھﻤﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﮫ ھﻢ درﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺣﺮﮐﺎت اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ،اﺑﺮو ،ﻟﺐ ،ﮔﻮﻧﮫ و رﻧﮓ ﺻﻮرت ھﺮ
ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﯽ از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺎ دارد ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ در ﮐﻼم ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -١.۵ﭘﺮ ﺗﻮﻗﻌﯽ و ﻓﺮھﻨﮓ ﮐﺎر ﺑﺪ :اﯾﺮاﻧﯿﮭﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً آدم ھﺎی ﺑﮫ ﻧﺴﺒﮫ ﻏﺮﻏﺮو و
ﭘﺮﺗﻮﻗﻌﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﻟﺰوﻣًﺎ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ
ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﭘﺮ ﺗﻮﻗﻌﯽ از ﮐﻮدﮐﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ
ﺻﻔﺖ در اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎی ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﮐﺎری
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺪرن ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اﯾﺮان اﻓﺮاد در ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﮐﺎر ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ آﺳﻮده
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮدن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ،اﺳﺘﺮس را ﺑﮫ ارﺑﺎب رﺟﻮع ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﺧﻮد
ھﻤﯿﺸﮫ از ھﻤﯿﻦ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﻧﺎﻟﻨﺪ .اﺻﻮﻻً در
اﯾﺮان ارزش ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﮐﺮدن آﻧﭽﻨﺎن ﺟﺎ ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ و ﻓﺮد اﮔﺮ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯽ
ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺨﺮب را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻓﯿﻠﻢ
ھﺎ و داﺳﺘﺎن ھﺎﯾﻤﺎن ھﻢ دﯾﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺟﺪا از ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی
آن از ﻟﺤﺎظ رواﻧﯽ ﻓﺮد را ارﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺟﺪا از آن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ را ﮐﮫ ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﺎﻻﯾﯽ اراﯾﮫ ﻣﯽ دھﺪ از ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺑﺎﻻی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﮐﻨﺪ و ﺧﻮب ﮐﺎرﮐﺮدن و ﻣﻔﯿﺪ
ﺑﻮدن ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺑﺎﯾﺪ در اﺧﻼق ﻣﺮدم ﺟﺎ ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﻓﺮھﻨﮓ آﻟﻤﺎﻧﯽ،
ﮐﺎر ﻧﮑﺮدن دارای ﻗﺒﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﮐﮫ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻی ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری در ﺟﺎﻣﻌﮫ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﭗ آﻟﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﻃﺮف
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

 .٢ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﻛﺎری ﺗﺎرﯾﺨﯽ:
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺗﮭﺎﺟﻢ ھﺎی وﯾﺮاﻧﮕﺮی ﻛﮫ ﺑﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن درﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
)و ﻣﻨﺠﺮﺑﮫ ﺳﻠﻄﮫ ﺷﺪه( ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از دھﺸﺘﻨﺎک ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﮫ ھﺎ ،ﺗﮭﺎﺟﻢ ﻣﻐﻮﻟﯿﺎن و ﯾﮑﯽ
از ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺳﻠﻄﮫ ھﺎ ،ﺳﻠﻄﮫ اﻋﺮاب ﺑﻮده ،در ﻛﻨﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﮫ
آن ھﻢ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﮫ ھﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮی و ﻣﻨﺶ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎری ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻔﯽ
ای ﺑﺮای ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:
 -٢.١ﮐﻤﺒﻮد ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﯽ :اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﮫ ﺑﮫ ھﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ
ﻣﺒﺎدا از ﻃﺮﯾﻖ دوﺳﺖ و آﺷﻨﺎ ﻣﻮرد ﺳﻮال واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از
زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﺣﺮف ھﺎی ﺑﯿﮭﻮده دﯾﮕﺮان ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺧﻮد
ﮔﮭﮕﺎه ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﺷﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻋﺎدی ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺟﺴﺎرت
ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﯾﻦ روﯾﮫ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری روی ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎر واﺿﺢ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ھﺴﺘﯿﻢ و ھﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ھﺎ و ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﯾﻢ؛
ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﺘﺺ ﺧﻮد را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺣﺎل آﻧﮑﮫ در ﺗﻔﮑﺮ اﯾﺮاﻧﯽ راه
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ راھﯿﺴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﮫ از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮫ ﻓﺮد ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﺮد
ﺟﺴﺎرت ﺳﺮ ﭘﯿﭽﯽ از آن را ﻧﺪارد.
اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺴﯿﺎری از رﻓﺘﺎرھﺎ ﺳﺮﯾﻊ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﺪا از اﯾﻨﮑﮫ ﻧﺎﺷﯽ از
ﻋﺪم ﭘﺨﺘﮕﯽ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ) ،(١.٢رﯾﺸﮫ در ﺗﺮس از ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﻤﻞ
ﮐﺮدن از ﺑﻘﯿﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﻢ دارد؛ وﮔﺮﻧﮫ ﻣﺎ ﺷﺎھﺪ زﻧﺪﮔﯽ ھﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮﺑﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﺮای درک ﺑﮭﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل روی ﻣﯽ
آورم .در داﺧﻞ ﻣﺪارس در اﯾﺮان اﮔﺮ از ﮐﺴﯽ ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ دوﺳﺖ دارد ﭼﮫ ﺣﺮﻓﮫ ای
را ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﭘﯿﺸﮫ ﮐﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﮫ ﺟﻮاﺑﮭﺎی ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﺪ ،ﺟﻮاب ھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ آن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ در ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی در اﯾﺮان اﮐﺜﺮﯾﺖ رﺗﺒﮫ ھﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺑﮫ
رﺷﺘﮫ ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺧﺘﻢ ﺑﺸﻮﻧﺪ .ﺣﺎل ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺠﺶ
دﻗﯿﻖ از آﯾﻨﺪه ﺷﻐﻠﯽ و درک ﻗﻮی از ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻨﺪی ھﺎی ﻓﺮدی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ؟ ﺟﻮاب اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ارزش ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ و ﮔﺮ ﻧﮫ ﻣﺎ ﺷﺎھﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺗﺮی از ھﻮش و اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﯿﻦ
رﺷﺘﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﺮای ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن ﺷﮭﻮد ﺑﮭﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﮫ
ﺑﺨﺶ ھﺎی  ۴.٢ ، ۴.١و  ۴.٣ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
 -٢.٢ﻓﺮھﻨﮓ ﺟﻨﺴﯽ :آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ ﯾﮑﯽ ازاﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی
ﺑﺸﺮاﺳﺖ ﮐﮫ وﻇﯿﻔﮫ ھﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ
ﻧﺤﻮ ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﮫ آن ﺑﭙﺮدازد .ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺪﻣﺎت

ﺑﺴﯿﺎردر زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ از آن ﺟﻤﻠﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ اﯾﺠﺎد ﻋﻘﺪه
ھﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮ ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ وﻋﺼﺒﯽ ﺑﻮدن
اﻓﺮاد اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎر ﺳﻌﯽ در ﺟﻮاب
دادن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز دارد ﮐﮫ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً از ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی
زﻣﺎﻧﮫ ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﮫ ھﺮ راه ﺣﻠﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را دارد ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺤﺚ
ﺳﺮ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از راه ﺣﻞ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در دﻧﯿﺎ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﺘﺮی از
راه ﺣﻞ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان دارد .ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اﻛﺜﺮﯾﺖ زوج ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻗﺼﯽ از ھﻢ ) و ﻛﻼً ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ( ﻗﺒﻞ از ازدواج دارﻧﺪ ﻛﮫ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻋﺪم
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻧﺎن در ﺑﻌﺪ از ازدواج اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﻗﺺ و در ﻛﻨﺎر آن ﻋﺪم ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻛﺎﻓﯽ
و ﻧﺎ ﮐﺎرازﻣﻮدﮔﯽ ،ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﻛﺎری ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.
 -٢.٣دﮔﻤﺎﺗﯿﺰم )ﺟﻤﻮد( :در اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ دﮔﻢ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﺷﻨﯿﺪن ﯾﺎ دﯾﺪن ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻌﺼﺐ در ﻋﻘﯿﺪه و ﺟﻤﻮد در
ﻓﻜﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﻛﮫ ﺻﺮﻓﺎً در ﺗﻮده ﻣﺮدم دﯾﺪه ﺷﻮد ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﯾﻦ ﺻﻔﺖ در آدم ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻧﺴﺒﮫ ﻣﺪرن ھﻢ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و آﻧﺎن ھﻢ از ﻧﻘﺪ ﺷﺪن اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺷﺎن ﻣﯽ ھﺮاﺳﻨﺪ ﻛﮫ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻨﺪ و ﻣﯿﺮا ﺷﺪن اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺷﺎن در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﭘﺸﺖ
دﮔﻤﺎﺗﯿﺰم ﺟﺪا از ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﻛﺎری ،ﻣﺸﻜﻞ اﯾﺪه آل ﮔﺮاﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن )ﺑﺨﺶ  (٣ھﻢ وﺟﻮد
دارد ،ﭼﺮا ﻛﮫ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﺎور ﻛﻨﯿﻢ ﻛﮫ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪن ﭼﻨﺪ اﺷﻜﺎل از اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻣﺎن ،ﺗﻔﻜﺮﻣﺎن
ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﺷﺪت از ﻧﻘﺪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ھﺮاﺳﯿﻢ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﻛﮫ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ ھﻤﮫ
اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ دارای ﻣﺸﻜﻼﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ وﺑﺤﺚ ﺳﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺖ .ﺧﺮاﻓﮫ
ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻘﯿﺪه ﺑﮫ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﺑﺮھﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺛﺒﺎت آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ھﻢ ﯾﻜﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ
دﮔﻤﺎﺗﯿﺰم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﮫ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﻘﺪ ﺳﺎﻟﻢ و ﮔﺴﺘﺮده از ﻋﻘﺎﯾﺪ ،ﺧﺮاﻓﺎت در
ﻃﻮل زﻣﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﺎﺳﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﺪا از اﯾﻦ ﺗﻌﺼﺐ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺎﻧﺐ داری
ﮐﻮرﮐﻮراﻧﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ دﮔﻢ ﺑﻮدن اﺳﺖ و ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﮭﮕﺎه ﺗﻌﺼﺐ در
اﺧﻼق اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻮاردی ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ،دﯾﻦ و ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺎز ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ ﺗﻌﺼﺐ و ﮐﻮرﮐﻮراﻧﮫ ﺟﺎﻧﺐ داری ﮐﺮدن ،در ھﯿﭻ اﻣﺮی ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.

 .٣اﯾﺪه آل ﮔﺮاﯾﯽ و ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ:
اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎ ﻣﺮدم اﯾﺪه آل ﮔﺮا و آرﻣﺎن ﮔﺮاﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ اﯾﺪه آل ﮔﺮاﯾﯽ را در ﮔﻮﺷﮫ
ﮔﻮﺷﮫ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﺪه آل ﮔﺮاﯾﯽ و ﻣﺘﺮادف آن آرﻣﺎن ﮔﺮاﯾﯽ
ﻧﻮع ﻧﮕﺮﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻤﺘﺮاز ﻋﺎﻟﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ راﺿﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و
ﻧﮕﺮﺷﯽ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﮔﺮاﯾﯽ و ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ دارد ﮐﮫ ﺑﮫ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ھﺪف ﻣﯽ ﻧﮕﺮد.

اﯾﺪه آل ﮔﺮاﯾﯽ رﯾﺸﮫ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺬھﺒﯽ وﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎ ھﻢ دارد ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻓﺮادی
اﯾﺪه آل را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺳﻄﻮره در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺬھﺐ و ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﻧﺪ و آﻧﺎن را ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ دﯾﺪه اﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺮداﺷﺘﯽ از آﻧﺎن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻇﺎھﺮ اول ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ آرﻣﺎن ﮔﺮاﯾﯽ
ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻧﯿﮏ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺎ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن رﯾﺸﮫ در اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﮫ ﺷﺪت آرﻣﺎن ﮔﺮا دارد.
اﯾﺪه آل ﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺑﺎﻻی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ھﺰﯾﻨﮫ ﮔﺎھﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻓﺘﺨﺎر
در ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻨﻜﮫ ﺳﻔﺮه ای ﺑﺴﯿﺎر رﻧﮕﯿﻦ و ﺻﺪ اﻟﺒﺘﮫ ﭘﺮ
ھﺰﯾﻨﮫ ﭘﮭﻦ ﻛﻨﯿﻢ ،اﯾﻨﻜﮫ وﺳﺎﯾﻞ آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺰل ﺑﺨﺮﯾﻢ ﻛﮫ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ در آﻣﺪ ﻣﺎ ﻧﺪارد،
اﯾﻨﻜﮫ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﯿﺶ از ﺣﺪی از ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ )ﮔﻮﯾﯽ ﮐﮫ دوران ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺧﻮد
را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ( ﻛﮫ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ دﯾﺪن ﺑﮫ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ او ﺷﻮد ﯾﺎ ﺗﺼﻮری
ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی و اﻓﺴﺎﻧﮫ ای از ﯾﮏ آدم ﻓﺮھﯿﺨﺘﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،در ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﺎدی ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ ای در ﺑﺮ دارد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﻮارد زﯾﺮ
اﺷﺎره ﮐﺮد:

 -٣.١ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ ،رﺧﻮت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻗﮭﺮﻣﺎن ﭘﺮﺳﺘﯽ:
وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ آرﻣﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی ذھﻨﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ
ﻓﺮﺳﻨﮕﮭﺎ از او ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﭼﻮن ﺑﺎ ھﺮ
ﺗﻼﺷﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺎ آن اﻟﮕﻮ دارد و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ارزش ﻗﺪم
ھﺎی ﺧﻮد را ﺣﺲ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ از او ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﻓﺮد در ذھﻦ
ﺧﻮد آدﻣﮭﺎﯾﯽ را ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﻓﯽ ذات
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ آﻧﺎن را ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎن ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﺪ و آﻧﺎن
را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﮫ ﺑﮭﺒﻮد دﻧﯿﺎ ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﺮ ﺧﻮد وﻇﯿﻔﮫ آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﻧﯿﮏ ﺑﮫ دﻧﯿﺎ
ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻤﮫ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن ھﺎ وﺟﻮد دارد ،ھﻤﮫ اﻧﺴﺎن ھﺎ
دارای ﻣﺸﮑﻼت ﻧﮫ ﭼﻨﺪان ﮐﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻧﺴﺎن ھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ اﻧﺴﺎن ھﺎﯾﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺑﺎور ﮐﺮده اﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﺪه آل ﮔﺮاﯾﯽ ،ﻋﻤﻞ ﮔﺮاﯾﯽ در ذھﻦ اﻓﺮاد
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد اﻓﺮاد ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﮫ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد آرﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺧﻮد ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮑﮫ ﺳﻌﯽ در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﯿﺴﺖ در ﯾﮏ ﺑﻌﺪ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺳﻌﯽ در ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن ﻣﻌﺪﻟﯽ ﺧﻮب در ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد زﯾﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﮑﮫ
درک ﺷﻮد زﻧﺪﮔﯽ اﺑﻌﺎد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد ﮐﮫ اول ﺷﺪن در ھﻤﮫ آﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻌﺪل زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺮد ،ﺧﻮد اﺣﺘﯿﺎج ﺑﮫ درک ﺑﺎﻻﯾﯽ از زﻧﺪﮔﯽ دارد .وﻗﺘﯽ
ﺧﻮد را ﺑﺎور ﻛﻨﯿﻢ ،وﻇﯿﻔﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺑﮭﺘﺮ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﯿﻢ ﻛﮫ
ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻣﺎ را راھﺒﺮی ﻛﻨﺪ .ذھﻦ اﯾﺪه آل ﮔﺮای اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﺨﺼﯽ را ﭘﯿﺪا
ﻣﯽ ﻛﻨﺪ و از او ﻗﮭﺮﻣﺎن اﻓﺴﺎﻧﮫ ای ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻛﮫ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ آن ﻓﺮد

ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻧﺪارد و اﮔﺮ آن ﻗﮭﺮﻣﺎن زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ از او ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﻛﮫ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
آن ﻓﺮد ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺣﺮﮐﺖ ھﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﮫ رھﺒﺮ
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ رھﺒﺮ ﺣﺮﮐﺖ ،ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ از ﻗﺪرت
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ھﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻓﺮد ﯾﮏ ﻗﮭﺮﻣﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ آن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
 -٣.٢ﻇﺎھﺮﮔﺮاﯾﯽ :ژﺳﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﮫ ﺟﺰو ﺛﺎﺑﺘﯽ از ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻨﻜﮫ ﺳﻌﯽ ﻛﻨﯿﻢ در ادا در آوردن از ھﻢ ﺳﺒﻘﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و اﺣﺘﺮام ﺑﺨﺮﯾﻢ .ژﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ و
ادا در آوردن در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﺮی ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه
واﻗﻌﯽ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺷﺪت ﻣﺨﺮب و اﻧﺮژی ﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ وﮔﺮﻧﮫ ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺎ ﺣﺪی ژﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ .ﻣﺸﻜﻞ اﺻﻠﯽ ﻛﺎر اﯾﻦ
اﺳﺖ ﻛﮫ اﯾﻦ ادا در آوردن در ﺑﺴﯿﺎری از اوﻗﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ اﻓﺮاد ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮد ﺑﮫ آﻧﭽﮫ ﻛﮫ ھﺴﺖ ﺑﺎور ﻧﺪارد و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﻧﻘﺶ دﯾﮕﺮی را ﺑﺎزی ﻛﻨﺪ و ﯾﺎ
اﯾﻨﻜﮫ اﮔﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎور دارد ﺟﺎﻣﻌﮫ آرﻣﺎن ﮔﺮا اﻃﺮاف او ،ﺑﮫ او ﺑﺎور ﻧﺪارد و ﻓﺮد ﺳﻌﯽ
ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﻧﻘﺶ در ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ازﻃﺮف ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﺎزی ﻛﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ آن اﺳﺖ ﻛﮫ
اﻧﺮژﯾﯽ ﻛﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮف ﺑﮭﺒﻮد واﻗﻌﯽ ﻓﺮد ﺷﻮد ﺻﺮف ﻗﯿﺎﻓﮫ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻇﺎھﺮ ﮔﺮاﯾﯽ ﻓﺮد
ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻇﺎھﺮ ﮔﺮاﯾﯽ و ﻗﯿﺎﻓﮫ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:
اﻟﻒ :ﺗﺠﻤﻞ ﮔﺮاﯾﯽ :ﯾﻜﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻇﺎھﺮ ﮔﺮاﯾﯽ ،ﺗﺠﻤﻞ ﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﮫ ﺳﻌﯽ
ﮐﻨﯿﻢ ادای ﻗﺸﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﻮﻟﺪار ﺟﺎﻣﻌﮫ را در ﺑﯿﺎورﯾﻢ و از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎ( ﻟﺰوﻣﺎً در اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی ﻣﺎ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.
اﯾﻨﮑﮫ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎن را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ژﺳﺖ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﮫ دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻇﺎھﺮ ﻗﻀﺎوت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﺎ را در دﺳﺘﮫ ھﺎی ﺑﺎﻻی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻃﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی
ﮐﻨﻨﺪ.
ب:آﺳﯿﺐ ﺑﮫ ﻧﻈﺎم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ :ﻧﺘﯿﺠﮫ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ژﺳﺖ ﮔﯿﺮی اﺧﺘﻼل در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼع
رﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد در ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺎھﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎ
ﺑﺴﯿﺎری از اﻃﻼﻋﺎت زﻧﺪﮔﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﯿﺪن ﺗﺠﺮﺑﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮان ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ
آورﯾﻢ؛ ﺣﺎل اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﮫ ﺗﻈﺎھﺮ و اﻏﺮاق ﺑﺎﺷﺪ اﺧﺘﻼﻟﯽ اﺳﺎﺳﯽ
در اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ .اﺧﺘﻼل در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻣﺨﺮب در
ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﻓﺮاد دارد و آﺳﯿﺐ ﺑﮫ ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ،ﮐﺎھﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ را
در ﺑﺮ دارد.
ج :ﻓﺎﺻﻠﮫ روﺷﻨﻔﻜﺮان و ﺗﻮده :اﯾﻦ ﻗﯿﺎﻓﮫ ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺑﺴﯿﺎری از اوﻗﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮده ھﺎ از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻛﺴﺎﻧﯿﻜﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ در ﻛﺸﻮر ھﺎی ﻣﺪرن
را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﮫ آدم ھﺎی ﺑﺎﻻی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﻌﯽ ﻧﻤﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﮫ ﺑﺮﺗﺮی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ دﯾﻜﺘﮫ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﮫ ﺟﺎی آن ،ﺧﻮد از ﺑﺎور
ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ،ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻛﮫ از دﻻﯾﻞ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ داﺷﺘﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ و
ﻧﯿﺎز ﺑﮫ رای ﻣﺮدم ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در

ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﺴﺒﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﭘﯽ آﻧﻨﺪ ﻛﮫ ﺑﮫ ھﺮ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﻜﻦ اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی
را ﺑﮫ ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ؛ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دادن ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻋﻮام و
ﺑﺪﻧﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .اﯾﻦ رﻓﺘﺎرھﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاران و ﺗﻮده ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺑﯿﻦ
ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران ،ﺑﯿﻦ روﺷﻨﻔﻜﺮان و ﺗﻮده ،اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﻣﺪﯾﺮان و
ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ دﯾﺪ .وﻗﺘﯽ روﺷﻨﻔﻜﺮی ﻣﺒﻨﺎی ﭘﻮﺷﺶ و آراﯾﺶ ﺻﻮرت
ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ ﺗﻮده ﺟﺎﻣﻌﮫ ارﺗﺒﺎط
ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﺪ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺶ ازآﻧﮑﮫ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺪرﻧﯿﺘﮫ را درک
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ژﺳﺖ ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ واژه
ھﺎی دﮐﺘﺮ و ﻣﮭﻨﺪس ،ﺑﺮای اﻓﺮاد در اﯾﺮان ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ واژه
ھﺎ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺪرن در ﻣﻮارد ﻣﻌﺪودی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺎﻻ ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ .از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻦ روﺷﻨﻔﻜﺮی ﻛﮫ ﺑﮫ ﻓﻜﺮ روﺷﻨﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﮭﻢ ﺗﺮ از آن ﺑﮫ
ﻓﻜﺮ ﺧﻮد اﯾﻤﺎن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻌﯽ ﻧﻤﯽ ﻛﻨﺪ ﻛﮫ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺎوت ﻇﺎھﺮی ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺧﻮد
اﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ ﻛﮫ ﺗﺎﻓﺘﮫ ای ﺟﺪا ﺑﺎﻓﺘﮫ از ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ .ھﺮ ﻓﺮدی ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب آزاد در
ﻣﻮرد ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد دارد وﻟﯽ ﭼﮫ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ
آن ﺑﺎﺷﺪ .ژﺳﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﯾﻜﯽ از ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺑﺎﻻﺧﺺ در
ﺟﺎﻣﻌﮫ روﺷﻨﻔﮑﺮ اﺳﺖ ﻛﮫ ﯾﻜﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﻋﺪم ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺰاری و ﻋﺪم ﺑﮫ ﻗﺪرت
رﺳﯿﺪن روﺷﻨﻔﻜﺮان اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﺻﻮﻻً ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺶ از آﻧﻜﮫ وﻇﯿﻔﮫ
ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﮫ ﺻﺪای روﺷﻨﮕﺮی را ﺑﮫ اﻋﻤﺎق ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ وﻇﯿﻔﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﻛﮫ
ﺣﺮﻓﮭﺎی آﻧﺎن را ﮔﻮش ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻔﮭﻤﻨﺪ ،و ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﻜﺮ روﺷﻦ اﺳﺖ.
)ﺑﺪﯾﮭﯿﺴﺖ ﻛﮫ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻮدن ﺷﺪﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﺪت
راﺳﺖ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﮫ ﻋﻠﺖ ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ .ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﺪت
راﺳﺖ ،ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺎﻣﻼً ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﮫ ،ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی آن ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﺸﺮ ﭘﻮﻟﺪار ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ ﺗﻮده ﺟﺎﻣﻌﮫ ،در ﺻﺪر اوﻟﻮﯾﺖ
ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار دارد( .
 -٣.٣ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی :وﻗﺘﯽ ﻛﮫ اﯾﺪه آل ﮔﺮاﯾﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﮔﺮاﯾﯽ
ﺷﻮد و ھﺪف رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮ اوﻟﻮﯾﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی در
ﺑﺴﯿﺎری از اوﻗﺎت ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﻛﮫ ﻣﺎ ﻗﺒﻮل ﻛﺮده اﯾﻢ ﻛﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ
رﺳﯿﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ اھﺪاف ،ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ھﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮد .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ھﺪف رﺳﯿﺪن ﺑﮫ
ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻓﺮد ﺗﻨﮭﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اھﺪاف را ﺑﺒﯿﻨﺪ و از دﯾﺪن ﺑﺎﻗﯽ اھﺪاف ﻏﺎﻓﻞ ﺑﺎﺷﺪ
دﯾﮕﺮ اوﻟﻮﯾﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ.

 .۴ﺗﻔﻜﺮ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﻓﺮدی:
ﺗﻔﻜﺮ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ھﻢ در ﺑﺨﺶ ﺑﻠﻮغ اﺣﺴﺎﺳﯽ و ھﻢ در ﺑﺨﺶ اﯾﺪه آل ﮔﺮاﯾﯽ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺎورم وﻟﯽ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ اھﻤﯿﺘﯽ ﻛﮫ داﺷﺖ ﻣﻦ آن را در ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ای آورده ام.
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ از ﺗﻔﻜﺮ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺗﻔﻜﺮی اﺳﺖ ﻛﮫ ﺳﻌﯽ دارد ﺑﯿﻦ آدم ھﺎ ،ﻧﮋاد ھﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ھﺎ ﺑﮫ ﯾﻚ دﺳﺘﮫ ﺑﻨﺪی ﺟﺎﻣﻊ و ﺛﺎﺑﺖ از ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺮﺳﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ دﺳﺘﮫ ﺑﻨﺪی ﻣﺴﺘﻘﻞ از
ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ دﺳﺘﮫ ﺑﻨﺪی اﺳﺖ .ﺣﺎل آﻧﻜﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن ﯾﻚ ﺗﻌﺮﯾﻒ
از ﺑﺮﺗﺮی در ﻣﯿﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎ ،ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎ اھﺪاف ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ،اﻣﺮی ﻏﯿﺮ
ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از اوﻗﺎت ﺑﺮﺗﺮی در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎ ،ﺗﺎﺑﻌﯽ ﻛﺎﻣﻼً واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ
ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن ﯾﻚ ﻃﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﺟﺎﻣﻊ و ﺛﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ
اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻛﺎری ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺧﺼﯿﺼﮫ ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ﺗﻀﺎد ﻣﺤﺾ ﺑﺎ
اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ آن ﻃﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﭘﻮﯾﺎ و ﮐﺎﻣﻼً ﻓﺮدی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﯽ ﺗﻮان در ھﻤﮫ ﺟﻮاﻣﻊ اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﮫ در داﺧﻞ اﯾﺮان و ﭼﮫ در ﺧﺎرج
اﯾﺮان دﯾﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﯾﺮاﻧﯿﺎن از اﯾﻦ دﺳﺘﮫ ﺑﻨﺪی ھﺎ ،ﺑﺴﯿﺎر ،ﺑﺮای ارزش ﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد و
اﻋﻼم ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮداﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ ﺑﮫ آزادی ھﺎی ﻓﺮدی ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﺠﺎد درك ﺑﮭﺘﺮ ،ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل روی ﻣﯽ آورم:
 -۴.١رﺷﺘﮫ و ﭘﯿﺸﮫ :ﯾﻜﯽ از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل ھﺎی اﯾﻦ ﺗﻔﻜﺮ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻓﺮزﻧﺪان در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮاﻧﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد وﻗﺘﯽ ﻛﮫ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﻓﺮزﻧﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ
از ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺷﺨﺼﯿﺖ او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﻛﻨﺪ و ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺪی را اﻣﺮی ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪه و
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﯿﺪاﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان در اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﮫ داﻧﺸﮕﺎه ،ﭘﯿﺸﮫ و ھﻤﺴﺮ
ﺑﮫ راﺣﺘﯽ دﯾﺪ ﻛﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ) و ﺟﺎﻣﻌﮫ( ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﻗﺒﻮﻻﻧﺪن ﯾﻚ ﺑﺎور ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪ
دارد .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺟﻮان ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﯿﺤﯽ از اﺳﺘﻌﺪادھﺎی
ﺧﻮد دارد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد ﻣﺠﺮب ﺗﺮ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺷﺨﺼﯿﺖ او ،او را راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﯿﻠﯽ اوﻗﺎت ﺟﻮان ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮاﻧﯽ رﺷﺘﮫ و ﮐﺎری را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﮫ ﻟﺰوﻣًﺎ ﺑﮭﯿﻨﮕﯽ
ﻓﺮدی او را از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻌﺪاد ،ﻋﻼﻗﮫ و ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ارﺿﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ
ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻤﺎن دﺳﺘﮫ ﺑﻨﺪی ﺛﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﮫ ﻟﺰوﻣًﺎ ﺗﺎﺑﻊ دﻗﯿﻘﯽ از اﺳﺘﻌﺪاد ،ﻋﻼﻗﮫ و ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﻓﺮد
ﻧﯿﺴﺖ.
 -۴.٢ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ :در ﻣﻘﯿﺎس رﯾﺰ ،اﮐﺜﺮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﮭﺮ و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ
ﺟﺎﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن دﺳﺘﮫ ﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪا از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮐﻠﯽ ھﻤﭽﻮن
اﻣﻨﯿﺖ  ،رﻓﺎه و زﯾﺒﺎﯾﯽ ،ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﺮدی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ھﻤﭽﻮن
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،ﻋﻼﻗﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﻓﺮد ﺑﮫ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻠﻮغ ﯾﺎ آرام ،ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﮫ اﻗﻮام،

ﺧﻮﯾﺸﺎن و دوﺳﺘﺎن ،ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮدی ﺗﺮ
ﺷﺪن اﯾﻦ دﺳﺘﮫ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺮﻓﮫ در ﻧﻘﺎط ﺧﺎﺻﯽ از ﺗﮭﺮان اﺳﺖ .در ﻣﻘﯿﺎس درﺷﺖ ھﻢ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﮫ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﺸﻮری را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ از آن ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از
اوﻗﺎت ﺑﺎز از دﺳﺘﮫ ﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ آن ھﻢ ﯾﮏ دﺳﺘﮫ ﺑﻨﺪی
ﻗﻮی و ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻧﯿﺴﺖ .آﯾﺎ ﮐﻮﺗﮫ ﻓﮑﺮاﻧﮫ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ دﺳﺘﮫ ﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﮐﮫ ھﯿﭻ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎ ﻧﺪارد
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ.
 -۴.٣ﻣﺪرک ﮔﺮاﯾﯽ :ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﮫ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻی ﺧﻮد
ﺑﺒﺎﻟﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﺰو اﻗﻠﯿﺖ ھﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺑﺎﻻ ھﺴﺘﻨﺪ اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﻨﺪ .آﯾﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﻟﺰوﻣﺎً ﻧﺸﺎﻧﮫ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ و ﯾﺎ
ﺑﮫ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ھﺪف ﭼﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﺎ ﭼﮫ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را
ارزش ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺟﻮاب ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﯾﮏ دﺳﺘﮫ ﺑﻨﺪی ﺧﺸﮏ ﺑﺮای
ﺟﻮاب دادن ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮاﻟﯽ ﻏﯿﺮ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ اﯾﺮاﻧﯽ،
ارزش ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﻮی ﮐﮫ در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﺎس داﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﮫ ﺷﺪت ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،ﺟﺎ ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ .اﯾﺮاﻧﯿﺎن در
ﺑﺴﯿﺎری از اوﻗﺎت ﺑﺎﻻﺧﺺ در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪارک ﺑﺎﻻ )ھﻤﭽﻮن دﮐﺘﺮا( ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﮫ
ھﺪﻓﺸﺎن از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرک ،دادن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﯾﺎ ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن ﺳﻮد
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﺪﻓﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ژﺳﺖ ﺑﺎ ارﺿﺎ ﮐﺮدن دﺳﺘﮫ ﺑﻨﺪی ﺧﺸﮏ ﻧﻈﺎم
ارزﺷﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .آﯾﺎ وﻗﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺑﮫ دﻻﯾﻞ زﯾﺎد ،از ﺟﻤﻠﮫ ﮐﺎر
ﮔﺮوھﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ھﺎی ﮐﻼن آن ﮐﺸﻮرھﺎ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان
آﻧﮭﺎ را اﻗﻠﯿﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ داﻧﺴﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ اﺻﻞ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ درس ﺧﻮاﻧﺪه
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺮﯾﻢ؟ آﯾﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از اوﻗﺎت داﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﮭﺘﺮ از اﺿﺎﻓﯽ درس
ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﺎ ﺟﺴﺎرت و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ را ﻟﺰوﻣﺎً در
داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ؟ آﯾﺎ در ھﻤﮫ رﺷﺘﮫ ھﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺮ اﺳﺖ؛
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﮐﺎر آﯾﻨﺪه ﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﺪارک ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﻧﯿﺎز دارد؟ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد در ﺑﻌﻀﯽ از رﺷﺘﮫ ھﺎ ،داﺷﺘﻦ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ
وﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری ھﻢ ﻧﮫ.
 -۴.۴ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﯽ :ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ از ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ رﻓﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮد ﻧﮋاد و ﯾﺎ ﻧﮋادھﺎی
دﯾﮕﺮ را ﻧﻔﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ رﻓﺘﺎر را ﺑﮫ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ آن ﻧﮋاد ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﺪھﺪ .ﻣﺸﮑﻼت
ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮد ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﮏ ﻧﮋاد را ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی ﯾﮏ ﻧﮋاد ﺑﺎ ھﻤﮫ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻢ دارﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ھﺴﺘﻨﺪ و
ﻗﻀﺎوت ﮐﻠﯽ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻗﻮم و ﻧﮋاد ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﺪا از اﯾﻦ ،ﯾﮏ ﻧﮋاد را ﺑﺪون
داﻧﺴﺘﻦ دﻗﯿﻖ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻓﺮھﻨﮕﯽ آن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد .ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری را
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﺑﺮادران اﻓﻐﺎن ﺧﻮد ﮐﮫ از ﻗﻀﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﮫ اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎ ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ در

ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ؛ ﯾﺎ ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﮐﮫ ھﺮ ﻧﮋاد اﯾﺮاﻧﯽ از ﻧﮋاد ھﺎی دﯾﮕﺮی
ﮐﮫ در اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺤﻘﯿﺮاﻧﮫ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ دﺳﺘﮫ ﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﺑﺪون
دﻟﯿﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ھﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻀﺎوت ھﺎ و ﻟﻄﯿﻔﮫ ھﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ دﯾﺪ .آﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ دﻻﯾﻞ واھﯽ اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﮐﮫ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﻣﺎ دارﻧﺪ
و ﺑﺎ ﻣﺎ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را ﺑﮫ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ھﻢ ھﻮﯾﺖ
واﺣﺪ ﻗﻮی ﺑﺴﺎزﯾﻢ!؟ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ آن
ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری را ﻣﯽ ﺗﻮان در اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ھﻢ دﯾﺪ .رﻓﺘﺎری ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﭼﯿﻨﯽ ھﺎ و ﻋﺮب ھﺎ
را در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﮐﻼً اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺻﺮار دارﻧﺪ
ﮐﮫ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ از ﻧﮋاد آرﯾﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻤﺒﻞ ھﺎی ﺗﻔﮑﺮ ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
اﺳﺖ .ﺣﺎل ﻧﮑﺘﮫ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻼﯾﻢ ﻧﮋاد آرﯾﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ و
ﭼﺸﻢ آﺑﯽ در ﮐﻤﺘﺮ اﯾﺮاﻧﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ از ﭼﻨﺪ ھﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺻﺪھﺎ ﻧﮋاد دﯾﮕﺮ ھﻢ
ﺑﮫ اﯾﺮان ﻣﮭﺎﺟﺮت ﮐﺮده اﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ و اﯾﺮان اﻣﺮوزی ﻣﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﻗﻮام ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ.

 .۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪاری:
ﻣﻦ ﮐﻼً در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺳﻌﯽ ﻧﮑﺮدم ﮐﮫ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را از زاوﯾﮫ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ
ﻧﺸﺪن ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺳﻨﺖ و ﻣﺪرﻧﯿﺘﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻢ ﮐﮫ اﮔﺮ ﻧﯿﮏ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ﻗﺴﻤﺘﯽ
از ﻣﺸﮑﻼت ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ،ﻗﺒﻼً در ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﮕﺮ ھﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ اﺳﺖ و در ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﻣﺪرن ﺷﺪن اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت
را ﺑﮫ ﻋﺪم ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺷﺪن ﻣﺪرﻧﯿﺘﮫ در اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﮐﺮد ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﻣﻦ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم از زاوﯾﮫ
ای دﯾﮕﺮ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﻨﮕﺮم .ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎدھﺎی اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﮫ از ﻋﺪم ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺷﺪن
ﻣﺪرﻧﯿﺘﮫ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﺪم اﺣﺘﺮام ﺑﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻟﺰوﻣﺎً
رﯾﺸﮫ در اﺧﻼق دﯾﻨﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺪارد .اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺻﻮﻻً درک ﺻﺤﯿﺤﯽ از اھﻤﯿﺖ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯽ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻓﮑﺮ ﻋﻘﻼ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮای ﺑﮭﯿﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ آن ﺟﺎﻣﻌﮫ از ﻣﺴﯿﺮ ﺑﮭﯿﻨﮫ ﺧﻮد
ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺧﺎﻧﻮاده در ﭘﺮورش ﺑﭽﮫ و ﻧﻮﺟﻮان ،ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ
ﮐﺮدن اﺧﻼق اﺳﺖ و اﺧﻼق در ﮐﻨﺎر ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ وﺳﯿﻠﮫ ای ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ
ﻓﺮدی ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎﺳﺖ .وﻟﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺪرن ،در اﺧﻼق اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺮان ﺑﮫ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ درک ﮐﻨﻨﺪ

ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﮫ آﺳﯿﺐ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺪم ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺷﺪن
ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻧﻈﺎم اﺧﻼﻗﯽ اﻓﺮاد ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺿﻌﯿﻒ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در اﯾﺮان،
ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﻨﯽ دارد .ﺑﺮای درک ﺑﮭﺘﺮ از ﻋﺪم اﺣﺘﺮام ﺑﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
در اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل روی ﻣﯽ آورم.
 -۵.١ﻗﻮاﻧﯿﻦ راھﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ :اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ ﻣﯿﺮاﻧﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ از ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ
ﮔﺬر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ داﺷﺘﻦ ﭘﺮ ﺣﺎدﺛﮫ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎده ھﺎی دﻧﯿﺎ در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ھﺮ ﮐﺪام از ﻗﻮاﻧﯿﻦ راھﻨﻤﺎﯾﯽ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را دارد ﮐﮫ رﻋﺎﯾﺖ آن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﮭﺘﺮ ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ
رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺷﮭﺮ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﮐﺜﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻧﻤﯽ
داﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .اﯾﻦ رﻓﺘﺎر در اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از اﯾﺮان ھﻢ،
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮔﺬر از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺪون اﻋﺘﻨﺎ ﺑﮫ رﻓﺖ و آﻣﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ ،راﻧﺪن
ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﻣﺴﯿﺮھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ﺳﺮﻋﺖ ،ﮔﻮﺷﮫ ای از ﺑﯽ
اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ راھﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯿﺴﺖ .اﯾﻨﮑﮫ آﻣﺎر ﺗﺼﺎدف در اﯾﺮان ﺑﺎ
ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺸﻮری در دﻧﯿﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ اﺳﺖ ﮔﻮاھﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ.
 -۵.٢ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی :ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺪرن ﮐﮫ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﻋﻠﻢ
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﻃﺮف اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻮرد ﺑﯽ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ دوﻟﺖ
ﻣﺮدان ﻣﺎ در اﯾﺠﺎد آن ﺑﮫ ﺷﺪت ﻣﻘﺼﺮﻧﺪ .ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪرن
ﺷﺮﯾﺎن ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎ ﻣﺪﯾﻮن ﻣﻠﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
و در ﻗﺒﺎل ﺗﮏ ﺗﮏ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺴﻮول ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت رﯾﺸﮫ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وﺳﯿﻠﮫ ای ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺧﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و وﻗﺘﯽ
ﻓﺮدی ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽ دھﺪ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی او را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل در
اﯾﺮان اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﭙﺮدازد ،ﺧﻮد در اﯾﺠﺎد
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮑﺴﺎن
اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺪا از آن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺿﻌﻒ ﻧﻈﺎرت در
ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻋﺪم ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺷﺪن ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی در اﺧﻼق ﺧﻮد ،ﻣﻌﻤﻮﻻً راھﮑﺎری
ﺑﺮای ﻓﺮار از دادن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﭙﺮداﺧﺘﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮔﻮﺷﮫ ای از ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی را در ﺟﺎھﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی ھﻢ ﻣﯽ
ﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﮫ از آن ﺟﻤﻠﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق وارداﺗﯽ در اﯾﺮان اﺷﺎره
ﮐﺮد.

در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد آوری ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻓﻮق ﻟﺰوﻣًﺎ ھﻤﮫ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را
درﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻤﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻗﺪم اول ﺑﺮای ﺣﻞ ھﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ،دﯾﺪن آن ﻣﺸﮑﻞ و ﺑﺎور ﺑﮫ ﻣﺨﺮب ﺑﻮدن آن ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ
و ھﺪف اﺻﻠﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ھﻢ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ را
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و ﻋﻤﻖ زﺷﺘﯽ آن را درک ﮐﻨﯿﻢ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﺗﻼﺷﯽ ﻓﺮاوان ﺑﺮای ﺣﻞ آن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﻞ ﮐﺮدن ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﺪﻣﯽ ﺟﺪی در ﭘﻮﯾﺎ ﮐﺮدن
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﻣﺎن و ﺑﮭﺘﺮ ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی اﻃﺮاﻓﻤﺎن ﺑﺮدارﯾﻢ و ھﻮﯾﺘﯽ ﻧﻮ از اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﺴﺎزﯾﻢ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺎ دارد از ھﻤﮫ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ در ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻ دﺳﺘﯽ
داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻢ .ﭼﮫ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻢ ﺻﺤﺒﺘﯽ ھﺎﯾﺸﺎن در آﻓﺮﯾﻨﺶ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﻧﻘﺶ
داﺷﺘﮫ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﭼﮫ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ و ﻧﻈﺮات ﺳﺎزﻧﺪه ﺷﺎن را ﺑﺎ ﻣﻦ
ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﻧﺪ و ﭼﮫ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ را در ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻃﺮح ﻧﻈﺮاﺗﺘﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ
http://www.hanifworld.com/tellme.htm

و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺣﻨﯿﻒ ﺑﯿﺎت ﻣﻮﺣﺪ
داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای ﺷﯿﻤﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺗﺌﻮری داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﮐﺎﻧﺎدا
 ٢۵ﻣﺮداد ١٣٨۵
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