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10جوانی

یککارشناسحوزهبازیهایرایانهای:

والدینبایدببینندکه
یککودک8سالهچهبازیای

میکند؟
یک جوانی: گروه سپهرغرب،
رایانهای بازیهای حوزه کارشناس
کاری و ساز باید پلتفرم اینکه بیان با
اتخاذکندکهبازیبدونردهبندی،اجرا
که ببینند باید والدین گفت: نشود،
یککودک8سالهچهبازیایمیکند.

و  بازی ســاز  کرباســی زاده،  بابــک 
کارشــناس رســانه بــا بیــان اینکــه طبــق آمــار رســمی 
وزارت ارشــاد امروز حــدود 30 میلیــون گیمر در ایران 
داریــم کــه میانگین یــک ســاعت و نیم بــازی می کنند، 
گفــت: میانگیــن رده ســنی گیمرهــای ایرانی 22 ســال 
است که باید به عقب برگردیم؛ چرا که این فرد از سن 

13 ســالگی شروع به بازی کرده است.
این کارشــناس رسانه ادامه داد: در پی عدم جدی 
گرفتــن رده بندی بازی ها، کودکان 13 ســاله حدود 8 
ســال درگیر مســائلی شــدند و در نتیجه کــودک، بازی 

رده ســنی 18 ســاله را تجربه کرد و خشونت را دید.
*رده بندی ســنی بازی های رایانه ای از سال 92 رها 

شده است
وی با بیان اینکه رده بندی ســنی بازی های رایانه ای 
در ایــران را از ســال 86 آغــاز کردیــم اما متأســفانه از 
ســال 92 رها شــده اســت، عنوان کرد: برخــی بازی ها 
بــه جهــت تعاملی بــودن ذاتًا بــار خشــونت دارد. این 

خشــونت برای من بزرگسال زود گذر و طبیعی است.
وی افــزود: والدیــن بایــد ببیننــد کــه یــک کــودک 
8 ســاله چــه بــازی ای می کنــد و بهتریــن مــکان بــرای 

فرهنگ ســازی مدرسه و خانه است.
*بازی های رایانه ای با ســطح غریزه نوجوان ارتباط 

می کند برقرار 
بازی هــای  رده بنــدی  شــورای  عضــو  شــاهرودی، 
رایانــه ای نیز با بیان اینکه بازی های رایانه ای با ســطح 
غریــزه نوجوان ارتباط برقــرار می کند و بــا فیزیولوژی 
ذهــن و بــدن مطابــق بوده و بــا عقــل او کاری ندارد، 
اظهار کرد: فرد در ســاده ترین بازی تا سخت ترین نوع 
بازی ها برای بقا می جنگد و باید دســتش روی ماشــه 

باشــد و شــلیک کند؛ چرا که می خواهد بقا پیدا کند.
عضو شــورای رده بنــدی بازی های رایانــه ای با بیان 
آمریــکای  بــه  اینکــه صنعــت سرگرمی ســازی مربــوط 
شــمالی اســت، اظهار کــرد: در حال حاضر مــا در حال 
بومی ســازی هستیم. این صنعت سه مشتمل بر ضلع 

خانواده، مدرســه و حاکمیت است.
محمدصــادق افراســیابی، معاون امــور کاربران و 
تنظیم گری اجتماعی ســازمان ســاترا در تماس تلفنی 
بــه تهران 20 در خصوص تأثیرات بازی های رایانه ای به 
روی افــراد و اهمیــت رده بندی ســنی ایــن محصوالت 
گفــت: از دولت نهم شــورای رده بندی ســنی بازی های 

رایانه ای آغاز به کار کرد. 
امروز ســه نوع بازی در فضــای مجازی و دیجیتال 
هســتند  کامپیوتــری  بازی هــا  ســری  یــک  می بینیــم. 
فیزیکــی  و  کنســول  بازی هــای  آن هــا  مشــابه  و 
اســت. نــوع دوم بازی هــای موبایلــی هســتند که در 
مارکت ها به فروش می رســند. نوع ســوم بازی هایی 
اســت که چه موبایلی و چه کنســولی به شــکل زنده 
پخش می شــود. اینجا جایی اســت که ســاترا نظارت 

. می کند
افراســیابی خاطرنشــان کــرد: افــرادی هســتند که 
یــک بــازی را اجــرا می کننــد و دیگــران بازی کــردن این 
افراد را تماشــا می کنند. آن ها از این راه درآمد کســب 
می کننــد. مخاطبــان بازی، هزینه هــای فرد را در درون 
باشــد،  داشــته  را  پرداخــت  امــکان  کــه  پلتفرم هایــی 

می دهند.
پلتفــرم بایــد ســاز و کاری اتخاذ کند کــه بازی بدون 

رده بندی، اجرا نشود
اجتماعــی  تنظیم گــری  و  کاربــران  امــور  معــاون 
ســازمان ساترا افزود: ما در ســاترا بازی های استریم را 
دائــم رصد می کنیم. اینجاســت کــه باید آموزش داده 
باشــد. خــود پلتفــرم بایــد ســاز و کاری اتخــاذ کند که 

بازی بدون رده بندی، اجرا نشود.
وی بــا بیــان اینکــه پلتفــرم بایــد خــود را در قبــال 
بــازی مســئول بدانــد، اظهــار کــرد: وقتــی یک بــازی با 
می شــود،  پخــش  خشــن  و  مســهتجن  صحنه هــای 
پلتفــرم بایــد با هــوش مصنوعــی صحنه را تشــخیص 

داده و حذف کند.
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جوانی: گروه سپهرغرب،
در )زد( z نسل از روزها این
بحث زیاد مختلف محافل
با بچههایی میآید؛ میان به
منحصر رفتارهایی و روحیه
آنها بارز شاخصه که فرد به
و اینترنت با عمیق پیوند
شان زندگی اول سالهای از مجازی فضای
استکهسببشدهبهنسلنتهممعروف

شوند.
گفتــه می شــود نســل زد شــامل متولدیــن 
سالهای 1375 تا 1390 )1995-2010( است که 
ویژگی هایی چون ریســک پذیری، سنت شکنی و 

گاه روحیه سرکشی دارند.
ضروری اســت زبان این نسل را درک کرد و با 
تفاهــم و همدلی این افــراد را با رویه های غالب 
جامعه و ارزش و هنجارهای عرفی اجتماع آشنا 
کرد زیرا این نســل برآیند دنیــای دیجیتال و نت 
هســتند که از همان بدو تولد در چنین بستری 
رشــد کــرده اند و به طــور طبیعی خواســته ها، 
باورها و ارزش های آنها با نســل های قبل بسیار 

متفاوت است.
کارگروههــای  حتــی  و  ســتاد  تشــکیل 
مرتبــط در ســطح ملی بــا بهره گیــری از ظرفیت 
و  جمعیت شناســان  جامعه شناســان، 
روانشناســان برای درک این نسل در کنار اتخاذ 
سیاســت های حاکمیتی می تواند در این رابطه 
راهگشــا باشــد و در این بین نمی توان از نقش 
رســانه ها برای دیده شــدن بچه های متعلق به 
این نســل و درک مطالبات و خواســته های آنها 

چشم پوشی کرد.
یک جامعه شــناس درباره این نسل معتقد 
است: اکنون یک نوزایی فکری در جامعه ایجاد 
شــده که جوانــان را به ســمت خودمختــاری یا 

خردگرایی هدایت می کند.
دربــاره چگونگــی  قرائــی مقــدم  امــان اهلل 
پیدایــش جوانــان نســل زد اظهــار کــرد: اکنون 
جامعــه مــا با یــک نوزایــی فکری مواجه شــده 
اســت کــه در آن جوانــان دهه 80، دیگــر مانند 

جوانان دهه های پیشین نیستند.
وی افــزود: جوانان امروزی با توجه به انجام 
تحصیــالت و کســب علــم و دانــش افــرادی بــه 
اصطــالح خردگــرا هســتند؛ این افــراد از منطق 
پیروی می کنند و ســنت خواهی و سنت گرایی را 

پشت سر گذاشته اند.
ایــن جامعه شــناس عنــوان کــرد: جوانــان 
امــروزی این مرحله از زندگی را کــه بزرگترها چه 
می گوینــد و چه اقداماتی انجــام می دهند کنار 
گذاشته اند و اکنون به واسطه تحصیل و کسب 
علــم، طــرز تفکر دختران در روســتاها نیــز تغییر 
کرده و اعمال، رســم و ســنت ریش ســفیدان و 

اهالی برای آنها پایان یافته است.
قرائی مقدم با بیان اینکه جوانان وارد مرحله 
خردگــرا یــا خودمختــار شــده اند، افــزود: عامل 
دوم تاثیرگــذار در رفتار متفاوت جوانان امروزی، 
ســریال ها و رســانه های فضای مجازی است که 

آنها را به سمت خودمختاری هدایت می کند.
در  نیــز  والدیــن  همچنیــن  یادآورشــد:  وی 
رســیدن جوانــان بــه مرحلــه خودمختــاری یــا 
خردگرایــی تاثیرگــذار بوده اند زیــرا آنها همواره 
فرزنــدان به ویــژه دختران را به تفکر، پیشــرفت، 
اســتقالل، گرفتــن حــق و خــود بودن تشــویق 

کرده اند.
ایــن جامعــه شــناس بــه تاثیــر رســانه های 
جمعــی و نقــش همســاالن در رفتــار متفــاوت 
نســل جدیــد اشــاره کــرد و گفــت: ســریال ها، 
رســانه های جمعــی و فضــای مجــازی همواره 
جوانــان را بــه ســاختن زندگــی خــود تشــویق 
کرده انــد و اکنون جوانان عنوان می کنند که ما 

هستیم که زندگی را می سازیم.
قرائی مقدم یادآورشد: اکنون جوانان تقدیر 
را نمی پذیرند و می خواهند زندگی خودشــان را 
بســازند و در نتیجه خواســته ها و اعمال آنها با 

سنت خواهان متفاوت است.
وی بــا بیــان اینکــه اعتمــاد جوانان نســبت 
بــه ســنت خواهان از بیــن رفتــه اســت، اظهــار 
کــرد: جوانــان امــروز خواســته هایی دارنــد کــه 
می کننــد؛  مخالفــت  آنهــا  بــا  ســنت خواهان 

قطــب   2 و  می شــوند  دور  هــم  از  بنابرایــن 
غیرهم نام ایجاد می شود.

باید جامعه و حاکمیت میان اعتماد 
تقویتشود/صدایدهههشتادیهاشنیده

شود
این جامعــه شــناس اضافه کــرد: همچنین 
جوانــان بارهــا وعده هایــی را تجربــه کرده انــد 
که عملی نشــده اســت و براین اســاس اعتماد 
عمــودی یعنــی اعتمــاد جامعــه و حاکمیت در 
طول ســال ها کمرنگ شده و باید به مرور زمان 

این اعتماد دوباره ایجاد شود.
قرائی مقدم، شــنیده شــدن و عمــل کردن 
به خواســته های جوانان را راهکار مناسب برای 
تعامل مســالمت آمیز با نســل جدید دانست و 
گفت: جوانان باید درک شــوند و اگر قرار اســت 
که ارشــادی برای آنها صورت گیرد، توسط افراد 

تحصیلکرده و جامعه شناسان باشد.
وی ادامــه داد: اگــر نســل جدیــد یــا همــان 
جوانــان دهــه 80 درک نشــوند، در ســال های 
آینده جوانان دهه 90 هم همراه آنها می شوند 

و شرایط سخت می شود.

بــا  بــه گفتــه وی، راهــکار تعامــل مناســب 
جوانــان نیازمند یک نوع بازنگــری در همه امور 

است.
ایــن جامعــه شــناس گفــت: برخــی رفتارها 
از  مهمتــر  دبیرســتانی  بچه هــای  ســوی  از 
دانشــجویان است زیرا این جوانان احساسی تر 

هستند و زودتر تحت تاثیر قرار می گیرند.
قرائــی مقــدم تاکیــد کرد: هــر معلــم باید با 
رعایت رفتار، پوشــش و چگونگی صحبت کردن 
خود، یک مربی پرورشــی باشــد و خــود هم به 

توصیه هایشان به دانش آموزان عمل کنند.

دوران نوجوانی، دوران جوانی: گروه سپهرغرب،
دوران این در زیرا است؛ زندگی طول در مهمی بسیار
فرزندتاندیگرنهکودکاستونهبهاندازهکافیبزرگ
تصمیمهای دوران این در افراد است.همچنین شده
سایر و مادر و پدر میگیرند. خود آینده برای مهمی
نزدیکانبیشترینتاثیررادرایندورانبرفرزندانخود
ازگذشتهبهدخترانوپسران میگذارندوبایدبیشتر
مهمترین از یکی نفس به اعتماد میداند، همه کنند. توجه خود
نفس به اعتماد میتوان چگونه اما است، موفقیت کسب کلیدهای

فرزندانخودراافزایشدهیم؟
دیگــر  حوزه هــای  در  موفقیــت  کســب  معنــای  بــه  اعتمادبه نفــس 
نیســت، بلکــه بــه ایــن معناســت کــه نوجــوان چــه احساســی دربــاره 
توانایی ها و اســتعدادهای خود دارد. متأســفانه دختران نوجوان دارای 
اعتمادبه نفس کمتری نسبت به سایرین می باشند و به علت احساسات 
ظریف و حســاس از ایــن نکته ضربات بیشــتری می خورند. آنیتــا گوریان، 

Education. اســتاد و نویســنده روانشــناس، در گفتگــو بــا وب ســایت
com اشــاره می کند که اختالالت خوردن، افســردگی و عزت نفس پایین، 
شــایع ترین مشــکالت روحی و روانی دختران نوجوان اســت. لباس هایی 
کــه دختــران نوجــوان می پوشــند گاهــی اوقــات نشــان دهنده میــزان 

اعتمادبه نفس آن هاست.

حجبوحیا
برای دخترانی که دچار نگرانی نســبت به بدنشــان هســتند، مســئله 
حیــا می توانــد نقــش مهمــی در اعتمادبه نفــس آن هــا داشــته باشــد. 
در سرتاســر جهــان گروه هــای مختلفــی بافرهنگ هــای مختلــف زندگی 
می کننــد، بعضــی از این گــروه با توجه بــه فرهنگ خود دختــران وزنان 
را از پوشــیدن برخــی لباس ها منــع می کننــد؛ همچنین گاهــی دختران 
از پوشــیدن لبــاس و پوشــش موردعالقــه خــود در مقابل ســایر افراد 
جامعه احســاس خجالــت می کنند، این چنین رفتارهــا می تواند تأثیرات 

مخربــی بر احساســات دختران نوجوان بگــذارد و به طور غیرمســتقیم 
سبب ایجاد مشکالت شایع روان شــناختی ازجمله افسردگی، اختالالت 
خوردن و اعتمادبه نفس پایین، در زنان و دختران جامعه شــود. اما به 
گفتــه انجمــن کارآفرینی روان شــناختی آمریکا دخترانی کــه بین فرهنگ 
و عالیــق خود تناســب ایجاد می کننــد و لباس هــای موردعالقه خود را 
متناســب بافرهنــگ خــود انتخــاب می کننــد از اعتمادبه نفــس باالتــری 

برخوردارند.

قیمت
بعضــی دخترهــا میزان هزینــه ای که صرف خرید یک لبــاس می کنند را 
بــه اعتمادبه نفس خود مرتبط می دانند. بعضی از طراحان و نمانام های 
مشهور لباس، قیمت های زیادی را برای لباس های خود در نظر می گیرند، 
اما همانند آن ها در خرده فروشان و فروشگاه های عمومی باقیمت های 
پائیــن تر موجود هســت. به دختــران خود یاد بدهید کــه چگونه اقالم و 
اجناس شــیک را متناســب با بودجه خانواده انتخاب کند، در این صورت 

نه تنها ارزش پول را به او می آموزید بلکه ســبب ایجاد احســاس خوب و 
اعتمادبه نفس در او نیز می شوید.

سلیقهشخصی
ســلیقه شــخصی نیز می تواند بــر اعتمادبه نفس دختر تأثیــر بگذارد. 
دختران دوســت دارند احســاس کنند، می توانند بدون توجه به دیگران 
انتخــاب کننــد و بپوشند.نویســنده و  را  لباس هــای موردعالقــه خــود 
بنیان گذار وب سایت AlreadyPretty.com، سلیلی مک گرا و، می گوید: 
بــه دختــران پیشــنهاد می کنم به جــای اینکه همانند هم ســن و ســاالن 
خــود فکــر کنند و انتخــاب کننــد، در طــول روز کارهایی را انجــام دهند و 
لباس هایــی را بپوشــند کــه خودشــان می خواهنــد و احســاس راحتــی، 
قدرتمنــد بــودن و افتخار کردن می کنند. مک گــرا و همچنین به دختران 
وزنان یادآوری می کند که مراقبت تفاوت های خود با دیگران باشیم، زیرا 

این تفاوت ها خوب است.

ازنسل»زد«چهمیدانیم؟

دهه هشتادی ها متفاوتند

zنسل

zنسل

وزی با توجه به  جوانان امر
انجام تحصیالت و کسب 
علم و دانش افرادی به 
اصطالح خردگرا هستند؛ 
وی  این افراد از منطق پیر
می کنند و سنت خواهی 
و سنت گرایی را پشت سر 
گذاشته اند.

وزی این مرحله  جوانان امر
از زندگی را که بزرگترها چه 
می گویند و چه اقداماتی 
انجام می دهند کنار 
گذاشته اند و اکنون به واسطه 
تحصیل و کسب علم، طرز 
وستاها نیز  تفکر دختران در ر
تغییر کرده و اعمال، رسم و 
سنت ریش سفیدان و اهالی 
برای آنها پایان یافته است.

عامل دوم تاثیرگذار در رفتار 
وزی،  متفاوت جوانان امر
سریال ها و رسانه های 
فضای مجازی است که آنها 
را به سمت ...

چگونهاعتمادبهنفسدخترنوجوانمانراافزایشدهیم؟

بانوجوانیکهآستانهتحملشپاییناست،چهکنیم؟تأثیرلباسبرعزتنفسدختراننوجوان

فرزند که هنگامی باشند. انتقادپذیر باید »والدین جوانی: گروه سپهرغرب،
گفتوگوکردنصریح،روشن،منتقدانهودرستراازوالدینمطالبهمیکند،پدرو
مادربایدبتوانندخیلیمعقولودرستبهاوپاسخبدهند.حتیاگرجاییپاسخی
آنهانداشتندهمازاوبپذیرندکهدیدگاهاودرستاستتابتوانند برایمطالبه

برایسوال،انتقادیامطالبهآنهاپاسخیپیداکنند.«
شــرایط اجتماعی ممکن است همیشــه بر وفق مراد ما نباشد و همیشه هر آنچه 
که اراده کردیم، داشــته باشیم برایمان فراهم نشــود. بنابراین الزم است که آمادگی 
الزم برای مواجهه با چنین شــرایطی را داشــته باشیم و دیوار آستانه تحمل و صبرمان برای رویارویی 

با مشکالت و نشدن ها بلند باشد.
امروزه برخی جوانان و نوجوانان ممکن اســت به واسطه پیشرفت تکنولوژی و در اختیار داشتن 
بیشتر امکانات زندگی کمی عجول باشند و به محض نرسیدن به خواسته شان عصبی و خشمگین 
شــوند و به اصطالح دیوار صبرشــان کوتاه باشد. این افراد هنگامی که به خواسته خود نرسند یا با 
آن ها مخالفت شود، به راحتی پرخاش می کنند و فریاد می زنند و لجاجت نشان می دهند. مخاطبان 
فــارس من پرسشــی را با ایــن مضمون با نوجوانی که آســتانه تحملش پایین اســت، چــه کنیم؟ در 

خبرگزاری فارس ثبت کرده اند.
در این پویش آمده است: »من یک پسر 16ساله دارم که متاسفانه تحمل کوچک ترین انتقادی را 
ندارد و به راحتی از کوره در می رود و حتی پرخاش می کند. این موضوع از کجا نشأت گرفته و چطور 

او را انتقادپذیر کنم؟ من یک فرزند کوچک تر هم دارم و می ترسم او هم از بردارش الگو بردارد.«

سیستمآموزشیفرهنگسازیکند/گفتوگوکردنرابهفرزندیادبدهید
برای پاســخ به ســوال این مخاطب به ســراغ دکتر »محمدرضا ایمانی« روان شــناس اجتماعی و 
مشاور خانواده رفتیم. او توصیه هایی برای خانواده ها دارد: »در درجه اول سیستم آموزشی کشور 
باید فرهنگســازی کند و کالس های درسی برای باال بردن آستانه تحمل فراهم شود. خانواده ها هم 

باید از کودکی صحبت کردن و گفت وگو کردن را به فرزند یاد بدهند.«

والدینهمبایدانتقادپذیرباشند
وی در ادامــه می گویــد: »خــوِد والدین هــم باید انتقادپذیر باشــند. هنگامی کــه فرزند گفت وگو 
کردن صریح، روشــن، منتقدانه و درســت را از والدین مطالبه می کند، پدر و مادر باید بتوانند خیلی 
معقول و درســت به او پاســخ بدهند. حتی اگر جایی پاســخی برای مطالبه آن ها نداشــتند هم از او 

بپذیرند که دیدگاه او درست است تا بتوانند برای سوال، انتقاد یا مطالبه آنها پاسخی پیدا کنند.«

فرزندبایدازکودکییادبگیردهمنظربدهدوهمنظردیگرانرابشنود
این روانشــناس اجتماعی معتقد اســت: »گفت وگو کــردن و انتقادپذیر بودن و آموزش درســت 
بــه فرزند یاد می دهــد، با دیگران تعامل کند و دیدگاه دیگران را بپذیرد و به دیگران احترام بگذارند. 

فرزند باید از کودکی یاد بگیرد هم نظرش را بدهد و هم نظرات دیگران را دریافت کند. «

نوجوانی
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نوجوانی

تصمیماتمغزپخت
درروزگارخامی

مهارت جوانی: گروه سپهرغرب،
درجوانی صحیح تصمیمگیری
وشناختی فرآیندیذهنی تصمیمگیری
از تا میکند کمک افراد به که است
میانرفتارهایمتفاوتیکیرابهعنوان
همچنین کند. انتخاب مناسبترین
و روانی عاطفی، عقلی، رشد نشانه

اجتماعیاست.
همــه مــا روزانه برای انجــام هر کاری حتی ســاده ترین 
رفتارمــان مجبــور بــه تصمیم گیــری هســتیم و بســیاری 
از روی عــادت انجــام  را بــه صــورت خــودکار و  از کارهــا 
می دهیــم، اما برخی کارها حتی گفته ها و واکنش های ما 
به تصمیم گیری درست، آن هم به موقع و به جا نیاز دارد، 
زیرا گاهی با یک تصمیم اشــتباه مجبور می شــویم تاوان 

سنگینی بپردازیم.
مهــارت تصمیم گیــری، یکــی از مهارت هایــی اســت که 
بــه نوجوانــان و جوانــان کمــک می کند تــا موقعیت های 
تصمیم گیری دربــاره اقدام یا انصــراف از رفتارهای پرخطر 
را شــناخته و پیامدهــای هــر اقدامــی را قبــل از انجام آن 
دریابنــد تــا بتواننــد تصمیــم درســتی بگیرنــد و ســالمت 
خــود را تضمین کنند. پس چه بهتر اســت که راه درســت 
تصمیم گیــری را بدانیــم تــا در هنــگام مواجهه با مســائل 
کوچــک و بــزرگ زندگی از نحــوه گذراندن اوقــات فراغت، 
خریــد، پس انداز، ماندن در یک رابطه عاطفی تا مســائل 
مربــوط به تحصیل، شــغل، ازدواج و... دچار بالتکلیفی و 
شک و تردید نشویم و در عین حال از نتیجه تصمیم خود 

راضی و خشنود باشیم.

مراحلتصمیمگیری
وقتی جوانان در شــرایطی قرار می گیرند که نمی دانند 
چگونه بهترین تصمیم را بگیرند بی شک مجبور به تحمل 
فشــار روانــی زیادی خواهند شــد و طبیعی اســت که قرار 
گرفتن در چنین شــرایطی می تواند سالمت جسم و روان 

آنها را به خطر بیندازد.
تصمیم گیری مراحلی دارد کــه رعایت آنها ما را مطمئن 
می ســازد کــه کار درســت را انجــام داده ایــم. ایــن مراحــل 
عبارتند از: مشــخص کردن موضوع یا مساله، تعیین همه 
گزینه های احتمالی حتی آنهایی که به نظر ســاده و بدیهی 
می آینــد، مشــخص کــردن ویژگی هــای مثبــت و منفی هر 
گزینه، مشورت و نظرخواهی از افراد آگاه و مطلع و باالخره 
تفکــر و ارزیابی همه جانبه موضوع براســاس اطالعات به 
دســت آمده و تصمیم گیری نهایی. البتــه اهمیت دادن به 
غریزه و احساســات در تصمیم گیری نیــز می تواند موجب 

احساس رضایت بیشتر از نتیجه کار بشود.

مزایایتصمیمگیریصحیح
وقتــی از پــس تصمیمــات مهــم و حیاتــی برمی آییــد، 
اعتماد به نفس بیشــتری پیدا می کنید و آسان تر تصمیم 
می گیریــد، البته به شــرطی کــه بتوانید پیامــد تصمیمات 
خود را به درســتی ارزیابی کرده و تخمین بزنید. هر تجربه 
موفقــی در ایــن زمینــه به افزایــش مهــارت تصمیم گیری 
شــما کمــک می کنــد. بــرای کســب چنیــن مهارتــی بایــد 
ویژگی های دیگــری مثل خودآگاهی، مســئولیت پذیری و 
کنتــرل هیجانات خود را نیز تقویت کنید. هر چه بیشــتر و 
بهتر خود را بشناســید و بدانید کــه چه می خواهید و چه 

اهدافی دارید تصمیم گیری برایتان راحت تر می شود.
افرادی که مســئولیت پذیر هســتند می توانند آگاهانه 
مســئولیت پیامدهای تصمیم هایشــان را خــود به عهده 
بگیرند. خودآگاهی آنها نسبت به خود و احساسات شان 
نیــز باعث می شــود تا هیجانات و احساســات نامناســب 
خود را بهتر کنترل کنند و احساسی تصمیم نگیرند. خوب 
اســت کــه والدین نیز بــه فرزنــدان نوجوان خــود فرصت 
تصمیم گیــری، بخصــوص در رابطــه بــا مســائل مرتبط با 
خودشــان را بدهند تا شــهامت و قدرت تصمیم گیری آنها 
تقویت شــود. آنها با تکــرار و تمرین و توجه به پیامدهای 
مثبت و منفی مســائل و تشــخیص آنها یــاد می گیرند که 

مثبت نگرتر باشند.
فرامــوش نکنیــد که آنها برای یادگیری شــیوه درســت 
تصمیم گیــری باید از تصمیم های کوچک شــروع کنند و با 
تمریــن می توانند چنیــن توانایی را به دســت بیاورند. به 
ایــن ترتیب یــاد می گیرند که تحت تاثیر فشــار همســاالن 
و گروه هــا، تبلیغــات رســانه ها، جامعــه و... دچــار گیجی 
و ســردرگمی نشــوند و بــا تصمیم گیــری درســت بهترین 

عملکرد را داشته باشند.
بگیریــد  تصمیــم  آنهــا  جــای  بــه  همیشــه  شــما  اگــر 
نوجوان تــان کم کم به فــردی بی خیــال و بی توجه تبدیل 

، می شــود و زمانــی که بایــد تصمیمی  د بگیــر
»نمی دانــم،  می گویــد: 

فرقــی  مــن  بــرای 
نمی کند، هر چی 
بگیــد...«  شــما 
یعنــی  ایــن  و 

نســبت  بی تفاوتی 
آینــده،  زندگــی  بــه 

آموختنــد  کــه  انــگار 
هرگــز تصمیــم نگیرنــد یا 

دیگــران برایشــان تصمیم 
نقطــه  در  آنهــا  و  بگیرنــد 

امــن خــود باقــی بماننــد و 
بیــش از حــد محافظه کارانه 
نتیجــه،  در  رفتارمی کننــد. 
این یعنی بی تفاوتی نسبت 
بــه زندگــی آینده که شــور 
ونشاط و انگیزه را به مرور 

در فرد کمرنگ می کند.

پنجره

جوانی کارسپردنبهناآزموده
سپهرغرب،گروهجوانی:  مردکی را چشم درد خاست، پیش بیطار رفت که دوا کن. بیطار از آنچه در چشم چارپای می کند در دیده او کشید و کور شد. حکومت به داور بردند گفت بر او هیچ تاوان نیست. اگر این خر نبودی، پیش بیطار نرفتی. مقصود از این سخن آن است تا بدانی 

که هر آن که ناآزموده را کار بزرگ فرماید با آن که ندامت برد به نزدیک خردمندان به خفت رای منسوب گردد.
ندهدهوشمندروشنرای.................................بهفرومایهکارهایخطیر
بوریابافاگرچهبافندهست....................................نبرندشبهکارگاهحریر

جوانی: گروه سپهرغرب،
که جوانانی با هم شما شاید
بهیکبارهخودراکنارمیکشند
و والدین با مصاحبت از و
و میکنند امتناع دیگران
مدامدرتنهاییوعزلتبهسر

میبرندمواجهشدهباشید.
رشــد  مرحلــه  بــه  وقتــی  جوانــان  از  برخــی 
می رســند، دچار تغییر و تحــول ذهنی و رفتاری 
می شــوند که در پاره ای زودتــر و در برخی دیرتر 

نمایان می شود.
برخــی از والدیــن با مشــاهده ایــن وضعیت 
جوان، به تکاپو می افتند و از سردلسوزی سعی 
بر درک حــال و روز جوان می کننــد. آنان با بیان 
ســواالت مکرری چون: چه شــده، چرا ناراحتی، 
چــرا حــرف نمــی زنــی، اتفاقــی افتاده، از کســی 
دلخــوری و... حتــی گاهی بــا کنجکاوی بســیار، 
آرامش و امنیت روحــی جوان را به هم می زنند 
و بــا عکــس العمل های تلخی نیــز از جانب آنان 
مواجــه می شــوند؛ و ایــن چنیــن اســت که یک 
حلقــه معیوب و مختل، رونــد ارتباط خانواده و 

فرزندان را شکل می دهد.
امــا عــده ای دیگــر از والدیــن ســهل گیر، به 
اشــتباه تصــور می کننــد کــه ایــن دوران رشــد 
دیــر یا زود به یکبــاره می گذرد و جوانشــان نیز 
می توانــد بــا مشــکالت روحــی و کلیه مســائل 
بلوغ به خوبی کنار بیاید و تسلیم شرایط شده 
و آرامــش قبــل را بدســت آورنــد؛ ایــن درحالی 
اســت خیلی از جوانان نه تنها نمی توانند رشد 
کاملــی داشــته باشــند بلکــه زود از موعــد هم 
رشدشــان قطع می شــود و تحول بهنجار نمی 

یابند.
تواننــد  نمــی  والدیــن  از  برخــی  متاســفانه 
دریابنــد کــه رســیدگی زیــاد و یــا بــی توجهی به 
ایــن میــوه در حــال رشــد می توانــد منجــر بــه 
شــود.  زودرس  پوســیدگی  یــا  و  کالی)نــارس( 
روانشناســان معتقدنــد والدیــن می تواننــد در 
فرصتــی مقتضــی با دخالت های حســاب شــده 
وارد معرکــه شــوند و مانــع از پیشــروی بحران 

روحی جوانان شوند.

دورانطوفانیاماشگفتانگیز
از شــگفت انگیزترین و  دوران جوانــی یکــی 
بحرانی ترین دوره حیات هر فردی است. جوان 
در ایــن دوره از یــک طــرف آرامــش و بــی خیالی 

دوران کودکی را پشــت سر گذاشته اما از طرفی 
دیگــر هنوز به دوران بزرگســالی انتقال نیافته و 
بــه اعتماد به نفس و ثبات روحی الزم نرســیده 
اســت. روزی رفتارهای کودکانه از او ســر می زند 
و از زیــر بــار رفتــن هــر مســئولیتی شــانه خالی 
می کند امــا روزی دیگر چنان احســاس بزرگی و 
ادعای عاقله مندی می کند که حاضر می شــود 
رفتارهایــی انجــام دهــد کــه به قــول خودش 
دنیا را اصالح نــه، بلکه کن فیکون کند. در این 
وضعیــت برزخی اســت که ممکن اســت گاهی 
ســاعت ها ســکوت کند و به گوشــه عزلتی پناه 
ببــرد و انــزوا را بر بودن با دیگــران ترجیح دهد 
اما گاهی همین جوان، شور و اشتیاقی وصف 
ناپذیــر در درونش غوغا می کند و او را به جمع 
دوستان و آشنایان و یا دیگر اجتماعات شلوغ 
و پرســروصدا ســوق می دهد تا جایی که شاید 
بــا این رفتارهــا هم نتواند خــود را راضی و اغنا 
کنــد، حتــی گاهــی او تــا آســتانه ویرانــی پیش 
مــی رود و وجود خود را متزلزل و تهی از بودها 
و نبودهــا می بینــد و گاهی هــم در جهت دفاع 
پیــش مــی رود و چنــان تکبــر و خودخواهــی از 
خود نشــان می دهد که شــاید بتواند مرهمی 
برای پوشــاندن نشــانه های عدم ثبات و تزلزل 
درونــی خود پیــدا کند. بــه هر حال، احســاس 
درون  در  ناپیــدا  پرتگاهــی  و  عمیــق  شــکافی 
خــود، وصف حــال و روز روزگار ایــن دوران یک 

جوان است.
روانشناسان معتقدند بهترین روش مقابله 
بــا این وضعیت جــوان و کمک به او بــرای عبور 
از بحران ناگزیر این دوران، آن اســت که والدین 
و  بیــدار"  "انتظــار  آگاهانــه"،  تکنیــک "ســکوت 
"ایجــاد تفاهــم و اطمینــان" را در صــدر برخورد 
خــود با جــوان قــرار داده و مطابق بــا آن نیز با 

رفتارهای فرزندشان مواجه شوند

عبورازبحران
حال در این شــرایط بحرانــی برخی از والدین 
آتش بیار معرکه می شــوند و به بهانه کمک و از 
سر دلسوزی، به طور مستقیم و یا غیرمستقیم، 
درکارهــای جوان دخالت می کنند، یا آن که پتک 
به دست، مدام اشتباهات و خطاهای احتمالی 
فرزنــد را بر ســرش می کوبند و چــه درخفا و چه 
آشــکارا آن هــا را همــه جا بازگــو می کننــد و یا با 
کالمی که همیشــه بوی نصیحــت و بکن و نکن 
دارد وارد میدان جنگ درون جوان می شــوند و 

او را به عناد، لجاجت و عقب نشینی و در نهایت 
ناکامی و سرخوردگی سوق می دهند.

روش  بهتریــن  معتقدنــد  شناســان  روان 
مقابلــه بــا ایــن وضعیــت جــوان و کمــک به او 
برای عبور از بحران ناگزیر این دوران، آن است 
کــه والدین تکنیک "ســکوت آگاهانــه"، "انتظار 
بیــدار" و "ایجــاد تفاهم و اطمینــان" را در صدر 
برخــورد خود بــا جــوان قــرار داده و مطابق با 
آن نیــز با رفتارهای فرزندشــان مواجه شــوند. 
آنــان معتقدنــد اگر والدین به این شــیوه رفتار 
کننــد، بــه تدریج جوان شــان بــه آنــان تمایل 
نشــان داده و نزدیک شــان می شــود و با میل 
و رغبــت باطنــی درصــدد راهنمایــی از والدیــن 
برمی آینــد و دســت کمک آنان را هــم، در همه 
حال می فشــارند. بــه یقین، والدین بــا این کار 
باعــث می شــوند فرزندشــان، نه تنها شــنوای 
همیشــگی فرامیــن شــان باشــند بلکــه در یک 
امنیــت  و  آرامــش  تفاهــم،  و  اعتمــاد  فضــای 
خاطــری کــه الزمه رشــد و بالندگی فرزندشــان 

است، فراهم شود.
امــا اگــر والدین در خــواب غفلت باشــند و 
بــا ســهل انگاری و بی تفاوتی و یا ســخت گیری 
بســیار، از دنیــای فرزنــد، خــود را کنار بکشــند 
و او را بــه حــال خــود رهــا ســازند، بی تردیــد 
جوانشــان را طرد خواهند کرد و روز به روز نیز 
از او دورتر خواهند شد. بدین ترتیب است که 
جوان آشــفته و بیقرار، حــس احترام و اعتماد 
بــه بزرگترهــا و معیارهــای ارزشــی و اخالقــی 
کــه برای رشــد نیــروی قضاوت الزم اســت را از 
دســت خواهــد داد و درهم شکســته خواهد 

شد.

تربیتآگاهانه
روان شناســان معتقدنــد کــه بی توجهــی و 
ســهل انگاری برخــی از والدیــن از یــک ســو و یــا 
دخالت و امر و نهــی کردن های بیش از اندازه و 
نابه جای آنان از ســوی دیگر، می تواند آرامشــی 
کــه، الزمه زمان رشــد یــک جوان اســت را برهم 

بزند.
بر والدین هشیار که خواهان تربیت به شیوه 
درست و آگاهانه هستند الزم است به جای رام 
کــردن و یا خام کردن جــوان و یا نوجوان خود، 
در نهایــت متانت و صبر، بــه گونه ای ناملموس 
یعنــی بدون دخالت مســتقیم و یا حتی تحمیل 
کمک خود، فرزندشان را در ادامه مسیر سخت 

و ناهموار زندگی که قطعا مصائبی نیز در پیش 
رو اســت، همراهــی و حمایت کنند و بــه آزادی، 
تفکر، اســتقالل رای، احساس مسئولیت فردی 
رهنمونــش  و...  خویشــتنداری  اجتماعــی،  و 
سازند. جوان باید بداند که رشد عقلی و روحی 

او، اگــر چــه پیچیده اســت اما همچــون تحول 
حیــات در ســیر آفرینــش می تواند به ســرعت و 
یــا آرام، با کمک بزرگترها و یا بــدون دخالت آنها 
پیــش رود و او را همچــون کــرم ابریشــم به یک 

پروانه زیبا و بلند پرواز تبدیل کند.

نسرینصفری

غار تنهایی یک جـــــوان!

وانشناســی و علــوم تربیتی دانشــگاه خوارزمی اظهار کــرد: در زندگی  رئیــس دانشــکده ر
وها و هدف ها را متناســب با واقعیات وجــودی خود و محیط  مهــم این اســت که این آرز

زندگی تنظیم کنیم یعنی خیلی تصورات دور از واقع عمل نشدنی نداشته باشیم.
تاجیک اســماعیلی بــا تأکید بر اینکه باید با اســتفاده از دانش و تجــارب خود و یا دیگران 
بتوانیــم برنامه ریــزی کنیــم، گفت: برنامه ریزی بــه ما می گوید می توانیم به خواســته ای 

برسیم یا خیر چراکه امکانات ما در مقابل خواسته هایمان محدود است.

جوانی: گروه سپهرغرب،
کهجوانان ازموضوعاتی یکی
رو به رو آن با است ممکن
خوابگاهی زندگی شوند،
گذراندن برای جوان است.یک
زندگی خوابگاه در که دورانی
میکندبایدمهارتهایخاصی

رابداند....
دانشــجویی  خوابگاه هــای  در  زندگــی 
خصوصیــات خاصــی دارد کــه پــاره ای از آن هــا 
می تواند بســیار جذاب،ســرگرم کننده، تفریحی 
کــه  زمان هایــی  ماننــد  باشــد.  لذت بخــش  و 
دانشــجویان مدت های زیادی دورهم نشســته 
و بــه بگــو و بخند و صحبت مشــغول هســتند 
و  بحــث  یکدیگــر  بــا  موضوعــی  مــورد  در  یــا 
گفت وگــو می کنند یا با رشــته ها و تخصص ها و 
فعالیت های یکدیگر آشــنا شــده و بــرای زندگی 
خــود از آن ها اســتفاده می کنند یا ســایر موارد 
مشــابه از ســوی دیگــر زندگــی در خوابگاه هــا 
می تواند مشکالتی هم ایجاد کند مانند زندگی 
با یک هم اتاقی که اهل همکاری نیست، قواعد 
و قوانین را زیر پا می گذارد و یا احساس خجالت 
و ناتوانــی از بیــان عقیــده نظر و درخواســت از 
بقیــه هــم اتاقی هــا و مــوارد مشــابه آن. در هر 
حــال زندگــی خوابگاهی جنبه هــای متعددی و 
مختلفی دارد مانند برقراری ارتباط سالم با بقیه 
دانشجویان به خصوص هم اتاقی ها مشارکت 
تقســیم  خوابگاهــی،  زندگــی  فعالیت هــای  در 
وظایف و مسئولیت ها و مقابله با مشکالتی که 

در زندگی خوابگاهی پیش می آید.

ارتباطباهماتاقیها
اگر خوش شانس باشــید و هم اتاقی هایتان 
افرادی ســازگار، همــراه و دارای روحیه همکاری 
باشــند، زندگی خوابگاهی شما به خوبی سپری 
خواهد شــد مشکل از آنجا شــروع می شود که 
هم اتاقی ها در مورد مســائل مختلف با یکدیگر 

مشکل پیدا می کنند.
اختــالف در مورد موضوع های مختلف امری 
ساده و بدیهی اســت انسان ها با هم متفاوتند 
علت آن هم روشــن اســت تفــاوت در خانواده، 
فرهنــگ هــا، والدیــن، جوامــع گوناگــون و.... 
مهم این اســت کــه انســان ها راه برطرف کردن 

اختالف ها را فرابگیرند.
یکــی از مهمترین مکان هایی کــه اختالف ها 
و تفاوت هــای بین انســان ها خودش را نشــان 
می دهد محیط دانشــگاه و زندگــی در خوابگاه 
از دانشــجویان در خانــواده و  یــک  اســت هــر 
شــهری متفــاوت و بــا فرهنگــی متفــاوت بــزرگ 
شــده اند و بنابرایــن بســیار طبیعی اســت که با 
یکدیگــر تفاوت داشــته باشــند مهم نیســت که 
تفــاوت داشــته باشــیم مهم این اســت کــه یاد 
بگیریــم چگونــه اختالف هایــی را کــه براثــر ایــن 
اتفاقــات بــه وجــود می آینــد برطــرف کنیــم بــه 

همیــن دلیــل مهارت حل اختــالف در این زمینه 
بسیار کمک کننده و مفید است.

آنچــه بــه شــما کمــک می کنــد تــا بتوانیــد 
اختالف های خود را به حداقل برسانید آن است 
که در مورد آنچه شــما را ناراحت می کند با زبان 
خوش و مودبانه صحبت کنید. انتظار داشــتن 
از دیگران و اینکه دیگران باید بفهمند که شــما 
از آنهــا چه انتظاری داریــد و مواردی ازاین قبیل 
کمکــی به شــما نمی کند و جــز افزایش تنش و 

رنجش فایده دیگری نخواهد داشت.
بهتر اســت از همــان ابتدا با عــده ای که قرار 
اســت هم اتاق شــوید نشســته و راجع به آنچه 
رعایت شــود گفــت و گو کنید بهتر اســت زمانی 
را بــرای ایــن نشســت و گفت وگــو تعییــن کنید 
کــه برای همــه افراد مناســب ترین زمان باشــد 
ســپس در مــورد قواعــد و قوانینی کــه مایلید 

میان خود رعایت کنید صحبت کنید

راهحلهاییبرایبهبودباهماتاقیها
بهتــر اســت از همــان ابتــدا بــا عــده ای کــه 
قرار اســت هــم اتاق شــوید نشســته و راجع به 
آنچــه رعایــت شــود گفت و گــو کنید بهتر اســت 
زمانــی را بــرای این نشســت و گفت وگــو تعیین 

کنیــد کــه برای همــه افــراد مناســب ترین زمان 
باشــد ســپس در مــورد قواعــد و قوانینــی که 
مایلیــد میان خــود رعایــت کنید، صحبــت کنید 
هنــگام گفت وگو راجع بــه موضوعات گوناگون 
نظــر واقعــی خــود را مطــرح کنید و نــه آنکه در 
رودربایســتی قرار بگیرید یــا برعکس چیزی را به 
دیگــران تحمیــل کنید اگــر چنیــن برخوردهایی 
انجــام دهیــد در بلند مدت نســبت بــه دیگران 
آزرده و از خــود عصبانی خواهید شــد که در دو 

حالت به ارتباط شما لطمه خواهد خورد.
الف(موضوعاتکلیوعام

نظافت اتاق ها: تعیین نوع کارهایی که برای 
نظافت محل زندگی الزم اســت و تنظیم برنامه 
نظافت و اختصاص آن به هر یک از هم اتاقی ها 

و موارد مشابه.
تهیــه و آمــاده کــردن غــذا: مشــخص کردن 
فعالیت هــای  و  کارهــا  تعییــن  غذایــی  برنامــه 
مرتبــط بــا آن و اختصــاص آن بــه هر یــک از هم 

اتاقی ها و موارد مشابه
شســت و شــوی ظرف هــا: تعییــن نوبت های 
ظرفشویی یا موارد دیگری مرتبط با شست و شو

خرید مایحتاج و وســایل: تعییــن خریدهای 
اساســی و کارهــای مرتبــط بــا خریــد و تقســیم 

آنهــا به هر یک از هــم اتاقی ها تعیین مادر خرج 
)کســی که مســئول خرید اســت( تعیین مقدار 
هزینــه ای کــه ماهانه یــا هفتگی بایــد پرداخت 
شود و توافق در این مورد که براساس مذاکره 

و بحث با هم اتاقی ها حاصل می شود.
ب(تنظیمساعتوزمان

اســتراحت: تعیین اوقات اســتراحت و خواب 
مشــخص کردن میزان روشنایی و فعالیت هایی 
که در ســاعت خواب و استراحت می توان انجام 
داد. مهمانی: مشخص کردن ساعات و مواقعی 
کــه می توان مهمانــی را به اتــاق راه داد و مدت 
اقامت وی در اتاق در دفعات آن و موراد مشابه.
مطالعــه: مشــخص کــردن ســاعات و زمان 
مطالعــه ای که هر کدام از هم اتاقی ها نیاز دارد 
و عادات مطالعــه وی و عواملی که در مطالعه 
هم اتاقی ها مشکل یا مزاحمت ایجاد می کند و 

راه های برطرف کردن آنها.
تفریــح، گفت و گــو و بحث: تعیین ســاعاتی 
که بــرای تفریح و گفت وگو و بحــث و یا برگزاری 

جلسات الزم است و فاصله بین آن ها.
ج(رعایتاصولایمنی

ایمنــی  نظــر  از  کــه  مهمــی  نــکات  تعییــن 
الزم اســت ماننــد قفــل کــردن در اتاق کشــوها 

چمدان ها و یا اینکه شــب ها در اتاق قفل باشد 
یا نه.

د(تعیینمواردخصوصییاعمومی
یکــی از موضوعــات بســیار مهــم در میــان 
هــم اتاقی هــا مشــخص کــردن محدوده هــای 
شــخصی یــا عمومی اســت هــر انســانی به یک 
ایــن فضــا در  فضــای خصوصــی احتیــاج دارد 
زندگــی خوابگاهی و اشــتراکی کمــی محدودتر 
می شــود و ممکن اســت به یک گوشــه تخت و 
فضای زیر آن محدود شود در این زمینه هم باز 
تفاوت های فردی وجود دارد مثال ممکن است 
از نظر یکی از هم اتاقی ها استفاده از کتاب های 
دیگــران در هنگامی کــه حضورندارند اشــکالی 
نداشــته باشــد در حالی که ممکن اســت غیراز 
این باشــد به همین دلیل الزم اســت این موارد 
از ابتــدا مشــخص شــود: اســتفاده از وســایل 
یکدیگــر: در این رابطه الزم اســت هــم اتاقی ها 
مشــخص کنند که دیگران تا چــه حد مجازند از 

وسایل آنان درحضور افراد استفاده کنند.
تعییــن حریــم و فضای خصوصــی: بعضی از 
افــراد حساســیت های خاصی در مــورد حریم و 
فضاهــای خصوصــی خود دارنــد و بعضی کمتر 
حساس هســتند مثال ممکن اســت یکی از هم 
اتاقی هــا از اینکــه دیگــری روی تخت بنشــیند و 
یــا اینکه دیگری روی تخت او بنشــیند و یا اینکه 
از لیــوان یا بشــقاب او اســتفاده شــود ناراحت 
شــود در حالــی که ممکن اســت دیگــری چنین 

حساسیتی نداشته باشد.
اطالعــات و موضوع هــای شــخصی: ممکن 
اســت بعضــی از هم اتاقی ها به راحتــی راجع به 
کارو درس یا زندگی خود صحبت کنند و از اینکه 
دیگــران اطالعاتی در مورد آنها داشــته باشــند 
ناراحــت نشــوند در حالــی که فرد دیگــری مایل 

نباشد که کسی "سراز کار او در آورد".
یکی از موضوعات بســیار مهــم در میان هم 
اتاقی ها مشخص کردن محدوده های شخصی 
یــا عمومــی اســت هــر انســانی بــه یــک فضای 
ایــن فضــا در زندگــی  خصوصــی احتیــاج دارد 
خوابگاهی و اشــتراکی کمی محدودتر می شود 
و ممکــن اســت به یــک گوشــه تخــت و فضای 
زیــر آن محدود شــود اطــالع دادن بــه یکدیگر 
در مــورد بیــرون رفتــن: بعضــی از هم اتاقی هــا 
ممکن است مایل نباشــند دیگران بدانند آنان 
کجا هستند به کجا می روند و چه فعالیت هایی 
ایــن  اســت  بهتــر  بنابرایــن  می دهنــد  انجــام 

موضوعات از همان ابتدا مشخص شود.
نیاز به خلوت و تنهایی: بعضی از هم اتاقی ها 
گاهی ممکن است مایل باشند که تنهایی کاری 
انجــام دهند و نیــاز دارند که مواقعــی در روز یا 
هفتــه یــا.... به قــول معــروف "ســاعتی باخود 
خلوت کنند" به همین دلیل مناســب اســت که 
اطالعاتــی به ســایر هــم اتاقی هــا بدهنــد تا نه 
او مزاحــم آن هــا شــده و نــه ســایر هم اتاقی ها 

برداشت های اشتباهی از آن ها داشته باشند.

زندگی به سبک خوابـــــگاه
دوراندانشجویی
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اجراندارد.
در مــاده 100 قانون شــهرداری آمده 
اســت: »مالکیــن اراضــی و امــالک واقع 
در محدوده شــهر یا حریــم آن باید قبل 
از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شــروع ساختمان 

از شهرداری پروانه اخذ نمایند«.
همچنیــن در تبصــره یــک این مــاده قانونــی آمده 
اســت کــه در صورتی کــه تصمیــم کمیســیون بــر قلــع 
تمام یا قســمتی از بنا باشــد مهلت مناســبی که نباید 
از دو مــاه تجــاوز کنــد تعییــن می نمایــد. شــهرداری 
مکلــف اســت تصمیــم مزبــور را بــه مالــک ابــالغ کند. 
هــر گاه مالک در مهلــت مقرر اقدام به قلــع بنا ننماید 
شــهرداری رأسًا اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات 
آئین نامــه اجــرای وصــول عــوارض از مالــک دریافــت 

نمود. خواهد 
بــر اســاس قوانین و مقــررات، اگر زائد بر مســاحت 
زیربنــای مندرج در پروانه ســاختمان اضافه بنا وجود 
داشــته باشــد، گفته می شــود شــخص مرتکب تخلف 
تراکــم اضافــی شــده و کمیســیون مــاده 100 قانــون 
شــهرداری در ایــن خصــوص می توانــد دو نــوع حکــم 
تخریــب و یــا جریمه صادر کند؛ امــا رفته رفته در برخی 
از ادوار مدیریــت شــهری، نــوع مواجهــه بــا ســاخت و 
ســاز غیرمجــاز به دالیــل گوناگــون از ســطح تخریــب، 
بــه درجــه جریمــه تخفیف پیــدا کــرد و مهم ترین علت 
این موضوع، درآمدزا بودن جریمه برای شــهرداری ها 

است.
23 مردادمــاه ســال 1399 آیت اهلل ســید ابراهیم 
رئیســی در زمان تصدی ریاســت قوه قضائیــه همین 
موضوع را مورد اشــاره قرار داد و گفت: معنی ندارد 
که کســی تخلف کند و ســپس پــول تخلف را بپردازد؛ 
بــرای شــهرداری ها  نبایــد منبــع درآمــدی   100 مــاده 

باشد.
پیگیری هــای خبرنگار مهر از شــهرداری تهران حاکی 
از ایــن اســت کــه در حدود 10 ســال گذشــته، 62 هزار 
قابلیــت  کــه  شــده  صــادر   100 مــاده  کمیســیون  رأی 
اجــرا نــدارد. نکته قابل تأمل این اســت کــه طی ادوار 
گذشــته به طور متوسط 30 درصد آرا کمیسیون ماده 
100، جریمــه بــوده و 70 درصــد آرا صــادره داللــت بــر 

دارد. تخریب 
بــا  شــهرداری ها  درآمدمحــور  مواجهــه  کنــار  در 
کمیســیون مــاده 100، نمی تــوان از ایــرادات موجود در 
قانــون فعلــی از جمله عــدم بازدارندگــی در جهت تکرار 
تخلفــات و یــا رویه طوالنی و مســتمر اعتــراض به حکم 
مــاده 100 بی توجه بــود و بر همین اســاس، بنابر اعالم 
رئیس ســازمان بازرســی کل کشــور طرحی در خصوص 
شــورای  مجلــس  در  شــهرداری ها  قانــون   100 مــاده 

اسالمی مطرح است.
مهدی چمران سوم خردادماه سال جاری در نشست 
با رئیس قوه قضائیه با اشــاره به ضرورت اصالح قانون 
فعلــی در حوزه مــاده 100 قانون شــهرداری ها گفت: در 
صورت وضع ســاز و کار و قانون جدید یا اصالح قوانین 
موجــود از طریق مجلس شــورای اســالمی، هم مســیر 
بســیاری از تخلفات مســدود می شــود و هم اینکه دیگر 
شاهد رویه طوالنی و مستمر اعتراض به حکم ماده 100 

نخواهیم بود.

آغازتوزیعداروهایبیماران
SMAبهصورترایگان

جهان: و ایران گروه سپهرغرب،
رئیسسازمانغذاوداروازآغازتوزیع
ازامروز SMA رایگانداروهایبیماران

خبرداد.
دکتــر ســید حیــدر محمــدی از آغــاز 
توزیع رایگان داروهای بیماران SMA از 

روز پنج شنبه 3 آذر خبر داد.
وی گفــت: واردات داروی بیمــاران SMA بــا دســتور 
رئیــس جمهــور بــه منظــور بررســی اثربخشــی آن ها در 
دســتور کار وزارت بهداشــت قــرار گرفــت و بــا پیگیــری 
ســازمان غذا و دارو در مرداد ماه سال جاری وارد کشور 

شد.
معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان غــذا و دارو تصریح 
کــرد: باتوجــه بــه اینکه ایــن داروها بــرای نخســتین بار 
وارد کشــور می شــدند، باید پروتکل های درمانی تدوین 
و پــس از آن دســتورالعمل های الزم بــه  منظور بررســی 
اثربخشــی توســط معاونــت تحقیقات وزارت بهداشــت 
اعالم می شــد، بنابراین علت تاخیر در توزیع این داروها 
عالوه بــر تعیین تکلیف منابع مالی و پوشــش بیمه ای، 

تدوین پروتکل های درمانی بود.
وی بــا بیــان اینکه لیســت بیماران از ســوی معاونت 
درمــان اعالم و دارو با ثبت در ســامانه RDA یا ســامانه 
بیماری هــای نــادر در اختیار بیماران قــرار خواهد گرفت، 
افزود: داروی خوراکی رسیدیپالم از طریق داروخانه های 
مشــخص شده و داروی تزریقی اســپینرازا از طریق مرکز 
درمانــی تعیین شــده، به صــورت کامال رایگان بــه بیمار 
ارائــه و همزمان بررســی اثربخشــی نیز انجام می شــود 
تــا در مــورد ادامــه واردات این دو دارو بر اســاس نتایج 

تصمیم  گیری شود.

ایران و جهان

محمدی

کمیسیون
ماده100

ایران گروه سپهرغرب،
بررسی نشست جهان: و
اجتماعی و فردی »جنبههای
حضور با جامعه« در حجاب
استاد فیاض، ابراهیم
جامعه و تهران دانشگاه
شناسوحجتاالسالمجلیل
برگزار بدری محمدحسین اجرای با محبی،

شد.
بــا بیــان اینکــه  ابتــدا  ابراهیــم فیــاض در 
حجاب پدیده اجتماعی و زیســتی است گفت: 
مشــکل ایــران و جهــان در دوره مدرنیته این 
بود کــه فرهنگ را از غریزه جــدا کرد در حالی 

که غریزه مبنای فرهنگ اســت.
وی در ادامه با توضیح اینکه در کل جهان 
این مشــکل ایجاد شــده اســت، ادامــه داد: 
واســطه های مدرنیتــه و اندیشــه از بین رفته 
اســت. در پســت مــدرن این قصه جدی شــد 
و می توانیــم بگوییــم در کل جهــان وضعیــت 

آشفته ای را شاهدیم.
فیــاض تاکید کرد: در حال حاضر بازگشــت 
آغــاز شــده و نشــانه آن  بــه خــدا در جهــان 
وجــود معنــا در بیــن مــردم اســت و مرحلــه 
بعــدی زمان اســت. ما باید ســاختار فلســفی 
را متوجه شــویم و بفهمیم این جهان به کجا 
مــی رود و ما در کجای جهان قــرار داریم تا به 
فرهنگ جنســی بــه معنای حجاب بــه عنوان 

بخشــی از این ساختار برسیم.
ایــن اســتاد دانشــگاه تهــران بــا نــگاه بــه 
وضعیــت جنســی دیگــر کشــورها گفــت: مــا 
خیــال می کنیم در اروپا و یا دیگر کشــورهایی 
کــه تولیــدات فیلم های جنســی زیــادی دارند 
همــه مســائل جنســی اســت امــا بــر عکــس 
اســت یعنی یک جایی که جنســی نیســتند در 
ســینمایش حرف از مسائل جنسی می آید.در 
جایــی شــبیه به ایــاالت متحده آمریــکا مردم 
بــه شــدت حجــاب و تدین دارنــد. امــا وقتی 
را می بینیــم فکــر می کنیــم  آنهــا  رســانه های 
مــورد  خیلــی  جنســی  مســائل  آنجــا  در  کــه 
توجه اســت امــا چنین نیســت و یا در کشــور 
خانــواده  فرانســه  و  ایتالیــا  مثــل  کاتولیکــی 
از اهمیــت بســزایی در بیــن مــردم برخــوردار 
اســت. اما ســاختار رســانه های آنها به سمت 

غلبه مســائل جنسی است.
در  بحــث  دو  جهــان  در  داد:  ادامــه  او 
بعــد انســان شناســی مطــرح اســت. اینکــه 
گرایــی و سوبژکتیویســم  انســان  بــه  مــا  آیــا 
ســمت  بــه  یــا  می رویــم   )Subjectivism  (
مــردم و خانــواده می رویــم. در بیــن ایــن دو 
جنگ اســت. مــردم جهان به دنبــال خانواده 
برعکســش  و  هســتند  جهانــی  عدالــت  و 
یهودیســم و سوبژکتیویســم، ساختارشکنی، 
انســان گرایــی و برهنگــی و هم جنــس گرایی 
را مدنظــر قــرار دارد. در حال حاضــر جهان به 
غریــزه برگشــته و آن را مبنــای فرهنــگ قــرار 
داده و جنبــه افراطــی ســوبژکتیویته همــان 
فســادی می شــود کــه االن می بینیــم وقتــی 
از زن بــه عنــوان نامــوس نام برده می شــود 

مذمت می شــود و زن را ناموس نمی داند.
پســت  می گذاشــتند  اگــر  گفــت:  فیــاض 
مــدرن دقیــق بحــث می شــد شــاید خیلــی از 
هســتیم  شــاهدش  امــروز  کــه  اشــتباهاتی 
رقــم نمی خــورد. ایــن موضوعــات در رســانه 
بایــد مــورد توجه قــرار گیــرد. در بدنــه رادیو 
و تلویزیون کســانی هســتند کــه نمی گذارند 

رسانه ای پیشــتاز و جلوتر از ارتباطات شود.
فیــاض بــا اشــاره بــه اینکــه ســه گفتمــان 
بــر تولیــدات رادیــو و تلویزیون حاکم اســت، 
گفــت: مارکسیســم، سوفیســم و پوپولیســم 
حاکــم  تلویزیــون  و  رادیــو  خروجی هــای  بــر 
اســت. بــه شــدت فقــدان معنــا در جامعــه 
زیاد شــده کــه ایــن امر بــه دلیل ضد رســانه 

بودن و عملکرد نامناســب رادیو و تلویزیون 
اســت. این فقدان معنا با بحران اجتماعی پر 
می شــود کــه ماحصــل و نتیجه ای جز کشــت 
و کشــتار نــدارد و مــا شــاهد اتفاقاتی در کف 
خیابــان هســتیم. اگــر اینچنیــن بــود مســاله 
شــاهچراغ شــیراز رخ نمــی داد کــه یــک ربات 
آدم کــش به نــام انســان چنیــن فاجعه ای را 

بزند. رقم 
وی بــا تاکید بر اینکــه حوادث اخیر موجب 
رشــد و شــکوفایی معانــی و مفاهیــم جدیــد 
افــزود: وقتــی  در ســطح جامعــه می شــود، 
ما بــه صورت علمــی به موضوعــات نپردازیم 
متأســفانه ایــن مســائل به میــدان و خیابان 
راه پیــدا می کنــد. یعنــی بــه جــای حــل ایــن 
منازعــات در دانشــگاه بــه کــف خیابان ها راه 

می کند. پیدا 
در ادامه این نشست حجت االسالم جلیل 
محبــی به نقش حاکمیت و دســتگاه مجری و 
تصمیــم گیــر در این مســائل پرداخت و گفت: 
مــا قانــون اساســی ای داریــم کــه مبنایــش 
پیش نویســی بوده که از ســمت حقوقدانان 
تهیه شــده است. این پیش نویس در دستور 
کار قــرار گرفت و بــا تغییراتی که در آن اعمال 
گشــت تصویب شــد. یکی از ایــن تغییرات امر 
والیــت فقیه و تئــوری نحوه مدیریــت جامعه 

بود.
وی بــه طــرح پرسشــی مبنــی بــر اینکــه در 
مواجهــه بــا امــور اجتماعــی، غریــزه بشــری 
می رســد؟  حکمرانــی  و  تصمیــم  بــه  چطــور 
ادامه داد: کســی که در حال حاضر به عنوان 
فقیه آگاه در قانون اساســی شــمرده شــده 
تنها در شــورای نگهبان حق وتو دارد. قوانین 
ما معضلی دارند چرا که کســی که تئورســین 
اســت به جای اینکه در ابتدای پروسه قانون 
گــذاری باید اثر گذار باشــد در انتهــای فرآیند 
قانــون نشســته و دربــاره شــرعی بــودن یــا 
نبــودن یــک قانــون تصمیــم گیــری می کنــد. 
اجتهــاد مســتمر فقهــای جامع الشــرایط برای 
قانــون  در  کــه  بــود  مــواردی  از  حکمرانــی 
اساســی آمــده و برخــی از تصمیمــات امــام 
ابتدایــی  اول  ســال  ده  در  )ره(  خمینــی 
مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  ماننــد  انقــالب 
نظــام بر اســاس همیــن امر صــورت گرفت یا 
نظیــر فتــاوی که در طــول تاریخ فقه ســابقه 
نداشــتند، ماننــد فتــوای حلیت شــطرنج با از 
بیــن رفتــن قمــار در شــطرنج یــا در خصوص 
خصــوص  در  خانــواده  دادگاه هــای  اختیــار 

طالق.

فرهنگی انقالب عالی شورای احکام 
حتیدرحکمقانوننیست

حجــت االســالم محبی بــا تاکیــد بــر اینکه 
بــرای رفــع ایــن نقیصــه سیاســت گــذاری در 
قانون اساســی در حوزه های جدیــد، با تدبیر 
رهبر معظم انقالب شــوراهایی تشــکیل شد، 
ادامــه داد: شــورای عالی انقــالب فرهنگی و 
شــورای عالــی فضــای مجــازی محصــول این 
فکــر، در عرصــه سیاســتگذاری بــود. بعــد از 
گذشــت ســی ســال از تشــکیل شــورای عالی 
انقــالب فرهنگــی، می بینیم این شــورا موفق 
نبــوده اســت در حالــی که شــورای دیگری به 
نــام شــورای راهبــردی سیاســت خارجــی بــه 
وجــود آمــد کــه موفــق و خروجی متناســبی 
در  گــذاری  سیاســت  خصــوص  در  داشــت. 
حــوزه فرهنگ شــورای عالی انقــالب فرهنگی 
در  حتــی  احکامــش  و  نبــود  موفقــی  نهــاد 
حکــم قانون هم نیســت. بخشــنامه هایی نیز 
در مراکــز مختلــف دیگــر ماننــد ســتاد امر به 
معــروف و نهــی از منکــر، ســازمان تبلیغــات 
کــه  می شــود  گرفتــه  صداوســیما  اســالمی، 
هیچکــدام به یــک نقطــه واحدی نمی رســند 
ســالیق  و  دیــدگاه  بــا  مختلــف  افــراد  یعنــی 

متنوعــی تصمیمــات مختلفــی می گیرنــد کــه 
یــک هدف مشــخص را در سیاســت گذاری ما 

نمی کند. دنبال 
محبــی بــا تاکیــد بــر اینکــه شــورای عالــی 
انقــالب فرهنگــی و همــه نهادهــای فرهنگی 
اســتقرار  موجــودی  را  انســان  بایــد  ابتــدا  از 
از  روایتــی  گفــت:  بداننــد،  جامعــه  در  یافتــه 
امیرالمومنیــن )ع( وجــود دارد که این روایت 
از پایه ای تریــن موضوعــات جامعه شناســی 
اســت. می فرماینــد: نفــس تــازه آن موقعــی 
کــه قــوت خــودش را به دســت مــی آورد یک 
جا می نشــیند و اســتقرار پیــدا می کند. قوت 
اینجــا بــه معنــای معیشــت نیســت بلکــه بــه 

معنای تمام نیازهای انســانی خواهد بود.
وی با اشــاره به اینکــه چون امروز جوانان 
نیازهایشــان برآورده نشــده اســت نمی توان 
بــا آنان گفتگو کرد، گفــت: نیاز جوانان امروز، 
نیــازی نیســت کــه از بیــرون برایشــان تعریف 
می شــود بلکه نیازی اســت که خودشــان آن 
را تعریــف و بیان می کنند. یا باید نیازشــان را 
برطــرف کرد یــا آن را یک نیاز اشــتباه خواند و 
جوانــان را نســبت به اشــتباه بــودن آن آگاه 
کــرد تا پذیرش از ســوی آنها اتفــاق بیفتد. در 
فیلمــی کــه مرحومه ســارینا اســماعیل زاده 
چند دقیقه از خود گرفته اســت، در خصوص 
نیازهــای یک دختر 16 ســاله صحبــت می کند. 
وقتــی بــه او گــوش می کنیــم نمی توانیــم بــا 
تحلیل های دختر دهه شــصتی صحبت هایش 
را بررســی کنیم. نوجوان امروز اینگونه اســت 
که یــا بایــد نیازش برطرف شــده و یــا نیازش 
بــا گفتگــو پیرامون آن نیــاز و تصحیح آن رفع 
شــود. ما تشــتت را نمی توانیــم از بین برویم 
زمانــی کــه غریــزه را به رســمیت بشناســیم و 
نیازهــای غریــزه را بــه طــور متناســب تأمیــن 

کنیم.
دبیــر ســابق ســتاد امر بــه معــروف و نهی 
از منکــر عنــوان کرد: مــا در دوره ای هســتیم 
رخ  کشــورمان  در  تغییراتــی  و  اتفاقــات  کــه 
داده اســت. حضور زنــان در جامعه از همان 
150 ســال گذشــته در حال رقم خوردن بود، 
بهایی هــا همان زمان این امــر را پمپاژ کردند 
و ایــن امر ادامه پیدا کرد به اســتبداد صغیر، 
دوره کشــف حجــاب و پــس از آن بیانیه هــای 
حضــرت امــام خمینی )ره( در ابتــدای نهضت 
اســالمی. بعــد از آن بــه دوره بی خانوادگــی 
رســید یعنی بنیاد فرح پهلــوی تصمیم گرفت 
که بنیان و ریشــه خانــواده در ایران باید زده 
شود و در اســناد پشــتیبان قانون حمایت از 
خانــواده قبــل از انقالب اینها آمده اســت که 
قوانین فروپاشــاندن خانــواده در جامعه در 
حــال حاضر قابل اجرا نیســت اما مــا تصویب 
بــردن  بیــن  از  بــرای  فرهنــگ  کــه  می کنیــم 
خانــواده در جامعــه تحــت عنــوان حمایت از 

خانواده اجرا و آغاز شود.
وی ادامــه داد: مــا جامعــه ای داریــم کــه 
آدم هــای مختلفی از انســان افراطی رادیکال 
مــدرن تــا افــرادی کــه قائل بــه ســاختارهای 
یــا  طلبــه  هــم  دارد.  وجــود  نیســتند  مــدرن 
انســان سنتی اســت که دولت مدرن را قبول 
نــدارد و از ایــن طــرف انســان هایی داریم که 
جامعــه را مــدرن تلقی می کنند. ایــن جامعه 
افراد و افکار مختلفی دارد و برخی مسئوالن 
مــا به این فکر نمی کننــد که ما مردمی داریم 

کــه هرکدام نیازهایی دارند در حالی که ما آن 
نشناختیم. را  نیازها 

و  متقــن  شــناخت  بــر  تاکیــد  بــا  محبــی 
از بحــران  ایــن مرحلــه  مشــخص اذهــان در 
کشــور گفــت: کــم کار تریــن مراکــز حاکمیتی 
آن هــم دقیقــًا  افکارســنجی هســتند  مراکــز 
زمانــی کــه بایــد بدانیــم مــردم چگونــه فکــر 
می کننــد. تنهــا زمــان انتخابات اســت که این 
مراکــز به صورت مســتمر فعالیت ویژه دارند. 
برخــی از مراکــز افکارســنجی در ایــن مدتــی 
کــه جامعــه دچــار چالــش شــده اســت هیچ 
سفارشــی بــرای رصــد ذهــن جامعــه ایرانــی 
نداشــتند. در حــال حاضــر بــا اوهــام ذهنــی 
در خصــوص جامعــه طرفیــم نــه بــا آنچه که 
در واقعیــت رخ داده اســت. بــا ایــن اوهــام 

نمی توان جامعه را اداره کرد.

داعش قسط، بدون توحید فیاض: 
میشود

بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  فیــاض  ابراهیــم 
نبردی در حوزه علوم اجتماعی بین آســایش 
و آرامــش گفــت: چپ هــا بــه عرفــان الحادی 
آرامــش را بــدون  معتقدنــد و مالصــدرا نیــز 
آســایش مطــرح می کند. مالصــدرا آرامش را 
بدون آســایش و ارضای غریزه مطرح می کند 
کــه همــان رهبانیــت اســت. حــال بعضــی از 
آرامــش  آســایش هــم رد می شــوند. نتیجــه 
بدون آســایش همان وجود ســرمایه دارانی 
می شــود کــه بــا حقــه و رنــدی باعــث وجود 

می شود. میلیاردی  اشرافیت 
وی ادامه داد: دو ســه آیه در قرآن اســت 
که مبنا قرار داده شــده اســت. در ســوره آل 
َه ِإاَلّ  ــُه اَل ِإَلٰ ُ َأَنّ عمران آمده اســت: »َشــِهَد اهلَلّ
ُهــَو َواْلَماَلِئَکُة َوُأوُلوا اْلِعْلِم َقاِئًما ِباْلِقْســِط ۚ 
ــَه ِإاَلّ ُهــَو اْلَعِزیــُز اْلَحِکیــُم« توحیــد بدون  اَل ِإَلٰ
قســط داعــش می شــود. اگــر جامعــه ای که 
»قائمابالقســط«  بــه  اســت،  اهلل«  »شــهد 
برســد تــازه به جامعــه ای توحیدی می رســد. 
توحید بدون قســط و آسایش معنا ندارد. ما 
چنــد کتاب در خصوص قســط داریم؟ توحید 
بدون قســط نتیجه اش می شــود جامعه بی 

طبقه توحیــدی مجاهدین خلق )منافقین(.
ایــن اســتاد دانشــگاه تهــران اضافــه کرد: 
آرامــش بــدون آســایش در راســتای نظریات 
مالصــدرا و ابن عربی چنین می شــود که یک 
قشر کوچک اشــرافی باال قرار می گیرد و بقیه 

بدبخت و بیچاره هســتند.
فیــاض بــا تاکید بــر این کــه مبنای اســالم 
گفــت:  آرامــش  بعــد  و  اســت  آســایش  اول 
در بحث هــا، تمــام ایــن آیــات عدالــت محــور 
تعطیل شــده و تنها جنبه عرفانی آیات قرآنی 
مورد توجه قرار گرفته اســت. ما باید بپرسیم 
آســایش قسط در فلســفه اجتماعی اسالمی 

کجاست؟
فیــاض ادامه داد: ما انتهای ســاختاری که 
نمی دانیــم چیســت را حجاب قــرار می دهیم. 
بــا اینکــه قبل از حجــاب، عفاف مطرح اســت 
آن نهــاد  از آن خانــواده کــه تعریــف  و قبــل 
جنســی  غریــزه  ارضــای  مشــروع  اجتماعــی 
اســت. مــا این خانــواده را اشــرافی می کنیم. 
پیــرو همیــن تفکــر مســتمند و عقــب مانــده 
بتوانــد  تــا  کنــد  قــرض  بایــد  هــم  اجتماعــی 
عرفانــی  جامعــه  درواقــع  بگیــرد.  جهیزیــه 

منافــق  و  جنســی  فحــاش  اشــرافی،  دورو، 
اســت. ما وقتــی حرف از قســط می زنیم دچار 
)ع(  امیرالمومنیــن  نمی شــویم.  دیکتاتــوری 
در نهــج البالغــه می فرماینــد: »قســط بدون 
تقــوا دیکتاتــوری اســت« قســط بــدون تقوا 

دیکتاتوری مارکسیســم و کمونیسم است.

تخیل یک قسط بدون تقوای 
است سوسیالیستی

اســتاد جامعــه شناســی دانشــگاه تهــران 
عنــوان کــرد: اگــر تقــوا باشــد کار جامعــه به 
بــدون  تقــوای  نمی کشــد.  شــرایطی  چنیــن 
قســط یــک تخیــل سوسیالیســتی اســت. در 
کشــوری که بحــث علمــی نمی گذارنــد انجام 
روشــن  را  نوجوانــان  ذهــن  خیلــی  شــود 

کرد. نمی توان 
او بــا تاکیــد بــر اینکــه تمــام بحران کشــور 
و  دانشــی  معرفتــی-  نظــام  محــور  دو  بــر 
نظــام جنســی می چرخد، ادامــه داد: اگر این 
دو محــور بــا هــم آمیختــه می شــد مــا دچــار 
چالش هایــی از این دســت نمی شــدیم. همه 
میگوینــد جنــگ شــناختی اما همه مشــغول 
عملگی شــناختی هســتند. در نظام آموزشی 
معرفتی و نظام جنســی، خودآگاهی جنســی 
نخبــه  از  نمی توانــد  کســی  شــده،  آشــکار 
دانشــگاه شــریف توقــع رشــد علمی داشــته 
باشــد ولی در زمینه جنســی آگاهی و رشد او 

نپذیرد. را 

امامموسیصدری ما امروز محبی: 
نیازداریمتابتواندباجامعهحرفبزند

در ادامــه حجت االســالم جلیــل محبی در 
خصــوص مســائل مرتبــط با عرفــان و مطرح 
شــده در صحبت هــای ابراهیــم فیــاض گفت: 
زمانــی که به شــاگردان آیــت اهلل قاضی نگاه 
می کنیــم آثــاری از جامعــه داری و حکمرانــی 
نمی بینیــم. امــا وقتی به امام نــگاه می کنیم، 
َمــا َأِعُظُکْم  اینگونــه نیســت. امام آیه »ُقــْل ِإَنّ
َوُفــَراَدٰی«  َمْثَنــٰی   ِ هلِلَّ َتُقوُمــوا  َأْن   ۚ ِبَواِحــَدٍة 
را در ایــن بــاره بیــان می کنند. از نظر فلســفه 
عرفانــی وقتــی به ایــن دو فرد نــگاه می کنیم 
خواســتگاه هایشــان را بهم نزدیک می بینیم.
امــام خمینی از یک مکتــب عرفانی فردی یک 
حــرف نو اجتماعــی می زند. همیــن فقه امام 
را توانســته از فقــه ســایر فقهــا متمایــز کند. 
معتقــدم امــام خمینی یــک فیلســوف، فقیه 
یــا عــارف بــه تنهایــی نبود. ایشــان خــود یک 

مکتبی اســت که همه را شامل می شود.
وی ادامــه داد: نظــام حقوقــی مــا نظــام 
والیــت فقیــه اســت و فقیــه کســی اســت که 
جامعــه را می شناســد رابطه نظــام تصمیمی 
گیــری بــا علــم در حال قطع شــدن اســت. نه 
علمی که اســتاد در اروپــا و آمریکا خوانده نه 
آن کســی که فقط حــوزه درس خوانده بلکه 
دانشــی کــه در جامعــه بتــوان نتایــج آنهــا را 
نشــان داد. امروز ما امام موســی صدری نیاز 

داریم تــا بتواند با جامعه حرف بزند.
ابراهیــم فیــاض در پایــان نشســت جمــع 
بنــدی کــرده و گفــت: اگــر مــا یــک گفتگــوی 
اســاس  بــر  اســالمی  کالم  قالــب  در  جهانــی 
حکمــت و فطــرت داشــته باشــیم تمــام ایــن 
بحث هــا جمع می شــود امــا نه مراکــز در قم 
در این موضوع کار می کند و نه دانشــگاه ها.

ین مراکز حاکمیتی مراکز افکارسنجی هستند کم کار تر

ما قانون اساسی ای داریم که مبنایش پیش نویسی بوده که از سمت حقوقدانان تهیه شده است. این پیش نویس در دستور کار قرار گرفت 
و با تغییراتی که در آن اعمال گشت تصویب شد. یکی از این تغییرات امر والیت فقیه و تئوری نحوه مدیریت جامعه بود.

گاه در قانون اساسی شمرده شده تنها در شورای نگهبان حق وتو دارد. قوانین ما معضلی دارند چرا   کسی که در حال حاضر به عنوان فقیه آ
وســه قانون گذاری باید اثر گذار باشد در انتهای فرآیند قانون نشسته و درباره شرعی  که کســی که تئورســین اســت به جای اینکه در ابتدای پر
بودن یا نبودن یک قانون تصمیم گیری می کند. اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط برای حکمرانی از مواردی بود که در قانون اساسی آمده 
و برخــی از تصمیمــات امــام خمینــی )ره( در ده ســال اول ابتدایــی انقالب مانند مجمع تشــخیص مصلحت نظام بر اســاس همین امر صورت 
گرفت یا نظیر فتاوی که در طول تاریخ فقه سابقه نداشتند، مانند فتوای حلیت شطرنج با از بین رفتن قمار در شطرنج یا در خصوص اختیار 

دادگاه های خانواده در خصوص طالق... گفتگو


