داﺳـﺘﺎن “ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﺟـﺎن” در ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﮔﻔﺘﻮﻫـﺎی
دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی و ﺑﺎﻧﻮ ﻧﺎﻫﯿﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪی‐۱
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺟﺎن ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻧﺎﻫﯿﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪی در ﮔﻔﺘﻮ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺷﯿﺮی ) ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗ اﺑﺘﺪای ﺑﺤﺚ را اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻮش
ﮐﻨﯿﺪ –  6ﻣﺎﺑﺎﯾﺖ ‐ 6دﻗﯿﻘﻪ(

از ﻧﻮروز  93ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮدم ﺣﺎﺻﻞ درﺳﻬﺎی  12ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺰد ﻣﺘﻔﺮﯾﻦ ﯾﻮﻧ اﯾﺮاﻧ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴ ﮐﻨﻢ
 .ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﯾ از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮﺑﻢ آﻗﺎی ﻧﯿﺰاد اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻨﻈﻤ را ﺑﺎ ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ
ﻧﺎﻫﯿﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪی آﻏﺎز ﮐﻨﻢ؛ زﻧ ﻣﻌﻠﻢ  ،راوی دﻟﺴﻮز داﻧﺶ و ﺑﺎﻧﻮﯾ ﺑﺴﯿﺎر دﻟﻨﺸﯿﻦ و ﺑ ادﻋﺎ در ﺣﻮزه

ﻧﻈﺮﯾﺎت ﯾﻮﻧ ﻫﺮ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻨﺪه در ﺟﻠﺴﺎﺗ دوﻧﻔﺮه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﭘﯿﺎده
ﺳﺎزی ﺧﻮاﻧﺪﻧ ﻓﻮاد ﻓﺮﺷﭽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﻨﺪه ﺑﻌﺪ از آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ اﯾﺪه ﻫﺎی ﯾﻮﻧ در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪی و ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﺰوی و ﺟﻨﺎب ﺗﻮرج ﺑﻨ

ﺻﺪر  ،اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت را ﺟﺪی ﺗﺮ و آﮐﺎدﻣﯿ در داﻧﺸﺎه آﮐﺴﻔﻮرد اداﻣﻪ دادم و ﻣﻌﺘﻘﺪم ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﯾﻮﻧ و
ﻧﻈﺮﯾــﺎت او ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻫــﺮ ﻣﻘــﻮﻟﻪ دﯾــﺮ ﻋﻠﻤــ ﻗﺎﺑــﻞ ﻧﻘــﺪو ﺑﺮرﺳــ اﺳــﺖ و ﻓﻀــﺎی داﻧﺸــﺎﻫ ﮐﺸــﻮر ﻣﺤﺘــﺎج
ﮔﻔﺘﻮﻫﺎی ﻋﻠﻤ ﻗﻮی در ﺑﺎره اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺘﻔﺮﯾﻦ ﻗﺮن ﻗﺒﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ

ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪی ﻋﺰﯾﺰ ،ﭼﺮا ﯾﻮﻧ ؟
ﺑﻌﺪ از ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ﮐﻪ در ﻣﺎﺗﺐ ﮐﺮدم ﺟﺎﻫﺎی زﯾﺎدی رﻓﺘﻢ .ﭘﺎﺳﺨ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ و دل ﻫﺮ دو آن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ در
ﯾﻮﻧ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم .رواﻧﺸﻨﺎﺳ ﯾﻮﻧ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ و ﻓﻬﻢ آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮای آدم ﻋﺎدی ﻏﯿﺮﻣﻤﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ روان ﺷﻨﺎﺳ
ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎ و ﻓﻠﺴﻔﻪ را در زﻧﺪﮔ ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﻢ و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺸﺖ اﯾﻦ
ﺣﺮف ﯾ ﺗﺠﺮﺑﻪ  30ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ راه ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﻮاب داده اﻧﺪ .ﻗﺼﺪ ﻣﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺳﻮاﻻت ﺧﻮدم ﺑﻮد
ﻧﻪ اراﺋﻪ آن .ﺳﻪ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﻢ را ﺑﺮای اراﺋﻪ دادن آﻣﺎده ﮐﻨﻢ و دﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻤﻊ دارد و ﻫﻢ
ﮐﺎرﺑﺮد .ﯾﻮﻧ ﯾ درﯾﺎ اﺳﺖ و ﻣﻦ از آن درﯾﺎ ﯾ ﺟﺮﻋﻪ ﺑﻠﺪم .ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺘ از ﮐﻞ ﻣﻮﺿﻮع دارم .ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﯿﺸﻮد ﮔﻔﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳ ﯾﻮﻧ ﯾ ﺑﯿﻨﺶ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رواﻧﺸﻨﺎﺳ ﻣﺪرن .ﯾ ﻧﻮع ﺧﺮد اﺳﺖ و ﯾ ﻧﻮع ﻓﻠﺴﻔﻪ.
ﺧﻮد ﯾﻮﻧ ﻫﻢ ﺑﺮای درﻣﺎن از ﻫﻤﻪ روش ﻫﺎ و ﺗﻨﯿ ﻫﺎ ﮐﻤ ﻣ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ از ﻣﻼت اﺻﻠ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﻮدش اﺳﺘﻔﺎده
ﻣ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻧﻌﻞ ﺑﻪ ﻧﻌﻞ ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺣﺘ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎی زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ذن ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﻣﻦ ﻓﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ ﯾﻮﻧ از ﻗﺴﻤﺘ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ادﯾﺎن ﻣﺸﺘﺮک
اﺳﺖ .آن ﺧﺮد ﻋﻤﻘ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ادﯾﺎن وﺟﻮد دارد .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴ از ﻫﺮ ﺑﺎوری آن را ﻗﺒﻮل ﻣ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل  4ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان :ﯾﻮﻧ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دروﻏﯿﻦ .ﻣﻦ آن ﻣﻮﻗﻊ
ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﻮﻧ ﻣﺘﻔﺮ اﺳﺖ و ﺳﺎﺣﺘﺶ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﯾﻮﻧ ﻧﻪ ادﻋﺎی ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸ داﺷﺖ و ﻧﻪ ادﻋﺎی
وﺣ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻠﺴﻔ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺧﻄﻮط راﻫﻨﻤﺎ ﻣ دﻫﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤ ﻣﺎﻧﻨﺪ

درد ،رﻧﺞ و روح ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ اﺳﺖ .ﯾﻮﻧ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﺎرش در ﺣﺪ ﮐﺎر ﻋﻠﻤ ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺣﺘ او ﻧﺮان ﺑﻮد ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات
و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ و روﯾﺎﻫﺎ ﯾ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺒﺮد .او ﺧﻮد ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻮد ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ از دﯾﻦ
و ﻣﺬﻫﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻤ ﮔﺮﻓﺖ .ﺷﺎﯾﺪ او ﺧﻮد ﭘﯿﺮو ﻣﺬﻫﺐ ﺧﺎﺻ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﻮﻧ ﺗﻼش ﺑﻪ
ﺟﺪا و دﺳﺘﻪ ﮐﺮدن آدم ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ .او ﺗﻼش ﻣ ﮐﺮد اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾ ﮐﻨﺪ .و ﺳﺮاﺳﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ .او اﻧﺴﺎﻧ ﺷﻮﻫﻮدی ﺑﻮد ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﺎﯾ ﻣ آﻣﺪ وﻟ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ادﻋﺎی وﺣ ﻧﺮد .او ﯾ داﻧﺸﻤﻨﺪ
ﺑﻮد و ﺣﺘ ﺑﺮﺧ او را در دﻧﯿﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳ ﻫﻢ ارز اﻧﯿﺸﺘﻦ ﻣ داﻧﻨﺪ .اﻧﯿﺸﺘﻦ در ﻓﯿﺰﯾ ﻗﺪم ﻫﺎی ﺑﺰرﮔ ﺑﺮداﺷﺖ و
ﯾﻮﻧ در رواﻧﺸﻨﺎﺳ .ﯾﻮﻧ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ اﺻﺮار ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻮﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪن ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ .ﯾﻮﻧ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﻬﻤﯿﺪه ام و اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣ داﻧﺪ اﺻﻼﺣﺶ ﮐﻨﺪ.
او ﺑﻪ ﻣﺘﺪ ﻋﻠﻤ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮد .در ﻣﺘﺪ وﺣﯿﺎﻧ اﻃﺎﻋﺖ ﺣﺮف اول را ﻣ زﻧﺪ اﻣﺎ در ﻣﺘﺪ ﻋﻠﻤ ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﺑﻄﺎل ﭘﺬﯾﺮی
ﻫﺴﺖ.
ﭼﯿﺰی را ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﭘﯿﺮو ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ دو ﻧﻔﺮ ﺑﻮﯾﻢ .ﯾ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻮﻧ در اﺛﺮ ﻣﻌﺎﺷﺮت و
ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧ ﺑﻪ ﻓﯿﺰﯾ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻣ ﺷﻮد .او ﺧﻮد ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﺧﯿﻠ از ﻣﺴﺎﺋﻞ را از ﻓﯿﺰﯾ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤ ﺷﻮد.
ﻓﯿﺰﯾﺪان دﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ او اﻧﺲ داﺷﺖ ﻫﻢ ﭘﺎﺋﻮﻟ ﺑﻮد .ﯾﻮﻧ ﻣ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﯿﻠ از ﻣﺴﺎﺋﻞ رﯾﺎﺿ را ﮐﻪ
اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﻣ ﮐﺮد درﺳﺖ درک ﻧﻤ ﮐﺮدم ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اوﻟﯿﻦ ﺟﺮﻗﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﻦ اﻧﺸﺘﯿﻦ زد .ﺳﭙﺲ او ﺑﺎ ﭘﺎﺋﻮﻟ
ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﻓﯿﺰﯾ ﺑﻮد ﮐﺘﺎب ﻣﺸﺘﺮک ﻣ دﻫﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﻮﻧ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ او ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾ ﻣﺪرن را
ﺑﺎ رواﻧﺸﻨﺎﺳ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﻨﻢ .ﻣﺜﻼ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻓﺮوﯾﺪ و ﯾﻮﻧ زﯾﺎد ﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺟﻤﻌ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ اﺻﻞ اﺧﺘﻼف
ﺑﺤﺚ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻟﯿﺒﯿﺪو اﺳﺖ .ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﻫﻤﺪﯾﺮ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟ ﺑﻌﺪ از آن از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ.
 State of artدر واﻗﻊ ﺑﻪ ﺣﻮزه دل ﻣﺮﺑﻮط ﻣ ﺷﻮد.
دﻗﯿﻘﺎ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮال را ﺑﭙﺮﺳﻢ .در  2008ﭼﻬﺮه دﯾﺮی از ﯾﻮﻧ ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪ .وﻗﺘ رد ﺑﻮک ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ﺑﺎ
آن ﮐﺎراﮔﺎه ﺑﺎزی ﻫﺎ و اﻟ آﺧﺮ ،ﻣﻦ ﻧﻤ داﻧﻢ اﯾﻦ ﭼﻬﺮه ﯾﻮﻧ را ﭼﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ؟
ﻣﻦ رد ﺑﻮک را دارم و ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از آن را ﺧﻮاﻧﺪه ام ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی درون آن ﭘﯿﺪا ﻧﺮدم .ﻧﻘﺎﺷ ﻫﺎی ﯾﻮﻧ ﻫﺴﺖ،
ﺳﺒ ﺧﻂ ﯾﻮﻧ آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺖ… ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای دﯾﺮان ﺧﯿﻠ رازآﻟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ..اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ رازآﻟﻮدﮔ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻔﺖ ﺣﻮزه ﺑﺮای ﻣﺮدﮔﺎن اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدش  4اﻟ 5 ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ وﻟ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ  700ﺻﻔﺤﻪ ای اﻧﻠﯿﺴ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻠ را ﺑﺮ آن دﯾﺪم و ﺧﻮاﻧﺪم .آن ﻗﺴﻤﺖ واﻗﻌﺎ رازآﻟﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﺮ ﮐﺎر ﺗﻌﺪادی از  phdﻫﺎی ﯾﻮﻧﯿﻦ
اﺳﺖ و در دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ و ﻣﺎﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﯾﻬﻮدﯾﺖ ﺳﺮک ﻣ ﮐﺸﺪ و آدم ﻣ ﻓﻬﻤﺪ ﯾﻮﻧ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮدش ﻫﻢ
ﻧﻔﻬﻤﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾ ﻫﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮ راز ﮔﻞ زرﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﻮد رﻣﺰ آﻟﻮد اﺳﺖ.

ان ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻢ در ﻣﺠﺎورت وﯾﻠﻬﻢ آﻣﺪ ﮐﻪ ایﭼﯿﻨ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣ ﺷﻮد .ﻣﻦ ﻓﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﯾﻮﻧ
ﻣﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﯾﺎﻓﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣ داد ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺟﻠﺴﺎت اراﻧﻮس ﮐﻪ در آن ﻣﺎﮐﺲ
ﭘﻼﻧ ،ﻫﺎﻧﺮی ﮐﻮرﺑﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳ و ﺳﻬﺮوردی ﺷﻨﺎﺳ و ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾ ،آﻗﺎی آﺷﺘﯿﺎﻧ ، دﮐﺘﺮ دارﯾﻮش
ﺷﺎﯾﺎن و ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻌﺮوف درﺑﻨﺪ در اﯾﺮان وﺻﻞ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﯿﻦ اﺟﻼس اراﻧﻮس و ﻣﺘﻔﺮﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﻼﻣ
ﺟﺎﻫﺎﯾ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎ ﮐﺴ ﻣﺜﻞ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺒ ﻓﻠﺴﻔ ﺧﺎﺻ در
ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼﻣ اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﮐﻪ او ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ .از آن ﻃﺮف در آن ﺟﻠﺴﺎت ﺟﯿﻤﺰ ﻫﯿﻠﻤﻦ از
آﻣﺮﯾﺎ ﻣﯿﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت وﺳﻂ ﺟﻨ ﺟﻬﺎﻧ اﺳﺖ.

ﯾﻮﻧ در آن زﻣﺎن رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ رواﻧﺸﻨﺎﺳ ﺑﻮده اﺳﺖ در آن زﻣﺎن .ﮐﻢ ﺷﺨﺼﯿﺘ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .در آن زﻣﺎن
ﻓﺮوﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮده و ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟ اﻟﺒﺘﻪ ﯾﻮﻧ از او دﻓﺎع ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ آن زﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ
ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﻓﺮوﯾﺪ و ﻓﺮوﯾﺪﯾﻦ ﻫﺎ او را ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪف ﺑﺮﻋﺲ ﯾﻮﻧ در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ای ﮐﻪ در اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠ ﻣ ﮔﺬارد ﺷﺮوع ﻣ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ دﻓﺎع ﮐﺮدن از ﻓﺮوﯾﺪ .ﯾﻌﻨ اﻧﻘﺪر ﺣﻖ اﺳﺘﺎد را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣ آورد .در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ ای
ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾ اﻧﺴﺎن روﺣﺎﻧ اﺳﺖ ،ﯾﻮﻧ ﺑﻪ ﮐﺮات اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﺬﯾﺐ
ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﯾ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣ داﻧﺪ و ﺣﺘ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻋﻠﻤ ﻧﻈﺮش راﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی رواﻧ دﺳﺘﺎﻫ را ﻣ
ﺳﺎزد ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی رواﻧ را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ دروغ ﺳﻨﺠ ﻣ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﺷﻮد .ﻣﯿﺰان ﻗﺪرت ﯾ ﻋﻘﺪه در ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤ ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﺎه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣ
ﺷﺪه اﺳﺖ .او اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣ داد ﮐﻪ ﮐﺴ ﻧﻮﯾﺪ او در اوﻫﺎم ﺧﻮدش راﺟﻊ ﺑﻪ روان و رواﻧﯿﺎت و ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی رواﻧ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨ اﯾﻦ ﻫﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺸﺎه ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت اﺳﺖ.
ﻓﺮوﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻃﻔ ﺑﻮد ،ﻣ ﮔﻔﺘﻨﺪ وﻗﺘ ﯾ ﻧﻈﺮﯾﻪ داﺷﺖ آﺳﻤﺎن و رﯾﺴﻤﺎن را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ اﯾﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ .آدم ﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣ ﮐﻨﺪ .ﯾﻮﻧ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ادم ﻣﺘﻔﺮ و ﺷﻬﻮدی ﻣ ﻧﺸﺴﺖ و

ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﺶ رو ﻣ ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﻠﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣ ﮐﺮد .ﻫﯿﭻ اﺻﺮاری ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺴ ﺑﭙﺬﯾﺮد ﯾﺎ ﻧﭙﺬﯾﺮد .زﯾﺎد ﺑﻪ ﺑﯿﺮون
و ﺣﺮف ﻣﺮدم ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺖ و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﮐﺘﺎب ﻧﻘﺸﻪ روح ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ،او ﺳﻔﺮی را ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ درون
اﻧﺴﺎن ،ﻫﻤﻮن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮐﺮﯾﺴﺘﻒ ﮐﻠﻤﺐ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ را ﺷﺮوع ﮐﺮد ،ﯾﻮﻧ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺗﺎرﯾ اﻧﺴﺎن ﮐﺮد و ﻧﻘﺸﻪ ای
ﺗﻘﺮﯾﺒ و ﺗﺨﻤﯿﻨ اراﺋﻪ داد از اﯾﻦ ﮐﻪ درون روان اﻧﺴﺎن ﭼﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﻤﺐ اﻓﺮاد دﯾﺮی رﻓﺘﻨﺪ و
ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﺗﺮی را درﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﯾﻮﻧ ﻫﻢ ﺧﯿﻠ ﻫﺎ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﮐﺎر را دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ ﯾﻮﻧ ﺷﻬﺎﻣﺖ
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾ را داﺷﺖ ﻧﻘﺸﻪ روح ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺟﻠﺴﺎت ﯾﻮﻧ ﻣﻄﺮح ﻣ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺧﯿﻠ
ﺧﻼﺻﻪ و در ﺣﺪ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﻢ ﺷﺪ از درون ﺗﺎرﯾ اﻧﺴﺎن .او ﺑﻪ درون ﺧﻮدش ﻣ رﻓﺖ
و ﮐﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﻪ او ﭼﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ

————————-
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻮ اداﻣﻪ دارد و در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎرﮔﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی از آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی در دﻓﺎع و ﻧﻘﺪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی در ﮔﻔﺘﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ در دﻓﺎع و ﻧﻘﺪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن :

ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟ ﻣﺠﻮز ﭘﺨﺶ ﻫﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐ را ﻣ دﻫﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄ ﻫﯿﭻ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه
ﺧـﻮﺑ ﻧﻤـ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺳـﺮ ﮐـﺎر ﺑـﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧـﺪ و اﯾـﻦ ﺗـﻮﻫﯿﻦ ﺑـﻪ ﺟـﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘـﻪ ﮐﺸـﻮر اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت و
اﺳﭙﺎﻧﺴﺮﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭘﻮل ﺑﺪﻫﻨﺪ ،دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺨﺮﻧﺪ و وﺳﻂ ﯾ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧ ﻣﺎﻫﺗﺎﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﮐﻨﻨﺪ!

ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻧﻘﺪﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣ و ﻧﻪ ﺳﻼﯾﻖ ،ﺷﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی درﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ و ﻧﻪ
رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﺒﻪ ای ﻣﺜﻞ »ﻣﻦ و ﺗﻮ« رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ .دوم اﯾﻨﻪ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﺘﻘﺎد دارم .اﯾﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ دورﺑﯿﻦ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾ دﮐﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس
ﻣﺬﻫـﺒ ﯾـﺎ ﻫـﺮ ﮐﺎرﺷﻨـﺎس دﯾـﺮی ﻗـﺮار دﻫﯿـﻢ و ﺑﻌـﺪ او ﯾـ ﺳـﺎﻋﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ اﯾـﻦ دورﺑﯿـﻦ ﺻـﺤﺒﺖ ﮐﻨـﺪ اﯾﻨـﻪ ﺗﻤـﺎم
ﺧﻼﻗﯿﺖ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎزی دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨ آن ﺷﺨﺺ اﺻﻼ از ﻣﺪﯾﻮم رﺳﺎﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﻤ داﻧﺪ .ﻣﻦ ﺧﻮدم ﯾ ﺳﺨﻨﺮان
ﻫﺴﺘﻢ و ﺟﺎﯾﺰه ﻫﺎی ﻣﻠ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ زﯾﺎدی ﻫﻢ ﺑﺮده ام .ﺣﺪود ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﯿﺶ ﻋﻠ درﺳﺘﺎر ﻣﺠﺮی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ  ted.comرا ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﻣﻦ در آن ﺷﺒﻪ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻏﻮل ﻫﺎی ﺗﻨﻮﻟﻮژی دﻧﯿﺎ اﺟﺎزه دارﻧﺪ
ﺗﻤﺎم ﺣﺎﺻﻞ ﯾ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ در  18دﻗﯿﻘﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﺰ و ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻋﺲ و ﻓﯿﻠﻢ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺒ ﺳﻨﺘ اداﻣﻪ ﻣ دﻫﯿﻢ.

درﺑﺎره آﻣﻮزش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳ در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ارﯾ
ﺑﺮن  ،TRANSACTIONAL ANALYSISﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﻮدک ﺑﺎﻟﻎ و واﻟﺪ در ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﯾﻌﻨ ﻫﺮ آدﻣ از ﺳﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﮐﻮدک درون ،ﺑﺎﻟﻎ درون و واﻟﺪ درون ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .واﻟﺪ ﺑﺨﺸ
از ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎی زﻧﺪﮔ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮد را واﻟﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ ﺑﺎﻗ را ﮐﻮدک ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧ ﮐﻪ
ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻧﺎه ﻋﺎﻣﺮاﻧﻪ و ﯾﺎ ﺣﺘ ﻧﺎه اﺣﺴﺎﺳ ﺑﻪ آن ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺎه
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزان ﻫﻨﻮز واﻟﺪاﻧﻪ اﺳﺖ و واﻟﺪ ﯾﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺳﺮﮐﻮب .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﺒﻪ  4و ﺑﻌﻀ دﯾﺮ از ﺷﺒﻪ
ﻫﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ﻧﻤ ﮔﻮﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻞ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺟﻨﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دﺳﺘﻮری و واﻟﺪاﻧﻪ ﮐﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﻤ ﻓﻬﻤﺪ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ.
ﻧﺘﻪ دﯾﺮی ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﯾ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺳﺨﯿﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺑﺎره ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮد زﯾﺎدی دارد اﻻن ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن رﻫﺒﺮی ﺑﺤﺚ
ﮐﻮدک و ﻓﺮزﻧﺪ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﯾﺎﻓﺘﻪ و از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﻣ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﺎده ﻟﻮﺣﺎﻧﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮدک و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن راه ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺧﻮد ﻣﻦ ﺣﺪود  10ﺳﺎل در ﺣﻮزه ﭘﯿﺸﯿﺮی از ﺑﺎرداری
ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮده ام و آﻣﻮزش ﻣﺎ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﭽﻪ دار ﺑﺸﻮد ﯾﺎ ﻧﺸﻮد ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄ را ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ
ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻪ ﻗﺪری ﻧﺎزل و ﺳﻄﺤ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ورود ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن را از اﻫﻤﯿﺖ و ارزش ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺘﻪ
اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﺷﺒﻪ ای را ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻮﻋ ﻣﻮازی ﮐﺎری ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺎر وﺟﻮد دارد در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻇﺮاﻓﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.

*ﺑﻠﻪ ﻓﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﻇﺮاﻓﺘ ﮐﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﯿﺪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﻤ از آن دور ﺷﺪه اﯾﻢ و ﺣﺘ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در
ﻻﺑﻪﻻی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒ و ﺧﺎﻧﻮادﮔ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﮐﺎﻻﯾ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻞ ﻣﻤﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﮔﺎﻫ ﺧﻮدش ﺑﺮﻋﺲ داﻓﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﻣ ﮐﻨﺪ.

ﺷﯿﺮی :ﺑﻠﻪ ﺷﺎﯾﺪ از دﯾﺮ ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎ و ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ را
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺸﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
وﻗﺘ ﻧﻈﺎرت از ﺣﺪ ﻻزم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﻓﻠﺞ ﮐﻨﻨﺪه ﻣ ﺷﻮد ﻫﻤﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﺎزل ﻣ زﻧﻨﺪ و رﯾﺴ
ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزاری ﺷﺪن ﺑﺎ ﭘﺎﭘﯿﻮﻻر ﺷﺪن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎزاری
ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔ ﯾ ﮐﻤﭙﺎﻧ ﺑﻪ ﺷﻠ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﻣ ﺷﻮد.
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟ ﻣﺠﻮز ﭘﺨﺶ ﻫﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐ را ﻣ دﻫﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄ ﻫﯿﭻ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮﺑ
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﺳﭙﺎﻧﺴﺮﻫﺎ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭘﻮل ﺑﺪﻫﻨﺪ ،دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺨﺮﻧﺪ و وﺳﻂ ﯾ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧ ﻣﺎﻫﺗﺎﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻨﺪ.
—————————————————————————————————–
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ‐ ﮔﺮوه ﻫﻨﺮ:
در ﻧﺸﺴـﺘ ﮐـﻪ ﻣـﺪﺗ ﭘﯿـﺶ و ﻗﺒـﻞ از ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ رﺳـﺎﻧﻪ ﻣﻠـ در ﺧـﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬـﺮ ﺑﺮﮔـﺰار ﺷـﺪ از ﭼﻨـﺪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس دﻋﻮت ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔ و ﺗﺮﮐﯿﺒ و ﺳﺮﯾﺎل ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ای از
اﯾﻦ ﻗﺎب ﺟﺎدوﯾ را ﺗﺸﯿﻞ داده اﻧﺪ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺷﯿﺮی ﻣﺪرس رواﻧﺸﻨﺎﺳ و آﺳﯿﺐ ﺷﺎﺳ ﺷﺨﺼﯿﺖ در داﻧﺸﺎه ،ﺣﺠﺖ
اﻻﺳﻼم ﺟﻮاد ﮔﻠ ﻣﺸﺎور ﻣﺬﻫﺒ در ﻓﯿﻠﻢ و ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺳﭙﻨﺠ
ﻣﺘﺨﺼﺺ رﺳﺎﻧﻪ و ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
ﻗﺴﻤﺖ اول اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻧﺎﻫ ﮐﻠ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن داﺷﺖ و اﯾﻨﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮐﺎرﮐﺮد داﻧﺸﺎﻫ و آﻣﻮزﺷ ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺐ و ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ او ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺨﺸ از اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒ و ﺧﺎﻧﻮادﮔ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﺷﺎره ﺷﺪ و ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺷﯿﺮی
از ﻣﻨﻈﺮ رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳ ﻧﻮع ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻧﺎزل داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ از
ارزش اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻤﺮاه ﻣﺷﻮﯾﺪ:

*ﯾﻌﻨ ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ و ﺣﺮﻓﻪ ای زﯾﺎدی دارﯾﻢ اﻣﺎ در ﺟﺎﯾﺎﻫ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮار ﻧﻤ ﮔﯿﺮﻧﺪ؟
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﮔﻠ :ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ زﻣﺎﻧ ﻣﺎ ﭘﺎزﻟ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را در ﻧﻈﺮ ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﻫﺰار
راه ﻧﺮﻓﺘﻪ« ﻗﻄﻌﻪ ای از اﯾﻦ ﭘﺎزل ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ در ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮار ﺑﯿﺮد .در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺷﻤﺎ ﮔﺎﻫ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ذاﺋﻘﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ در ﺟﺎﯾﺎه ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺘ ﮔﺎﻫ ﺑﺪآﻣﻮزی ﻫﺎﯾ از ﺟﻨﺲ ﻧﺮاﻧ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮاره ای دارﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻣ ﮐﻨﺪ ﻣﺜﻼ ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار دادن رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾ ﻃﺮاﺣ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺣﺎل آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺒﻪ ﯾ ﭘﺨﺶ ﺷﻮد ﯾﺎ در ﺷﺒﻪ
آﻣﻮزش ،و اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺷﺒﻪ ﯾ ﭘﺨﺶ ﺷﻮد ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺘ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ آن را ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﻣﺠﺮی
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ آﻗﺎ ،ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ و آﻗﺎﯾﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻠ
دﯾﺮ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺘﻪ دﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻣﻦ روی اﯾﻨﻪ ﻗﻄﻌﻪ ای از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻋﻠﻤ ﻃﺮاﺣ ﻣ ﺷﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺘ ﻧﺪارم .ﻣﺎ ﻫﻢ در ﺳﺮﯾﺎل
ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ و ﮔﺎﻫ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﺎرش ﯾ اﺛﺮ ﺑﺤﺚ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮای
ﺳﺮﯾﺎل »ﺻﺎﺣﺒﺪﻻن« ﺣﺪاﻗﻞ  10ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻬﻢ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ و داﻧﺸﺎه ﺗﻬﺮان ﻣﺘﻦ ﻣﺎ را دﯾﺪﻧﺪ و
درﺑﺎره آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ وﻟ ﻧﺘﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎه ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزی ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﻄﻌﺎت را
دﻗﯿﻖ ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﭽﯿﻨﺪ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺷﺒﻪ  2ﺑﺎﯾﺪ »ﻫﺰار راه ﻧﺮﻓﺘﻪ« را
ﭘﺨﺶ ﻣ ﮐﺮد ﭼﻮن ﺷﺒﻪ  2ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺷﺒﻪ ﮐﻮدک ﺑﻮد و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺒﻪ ﺑﺤﺮان ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﯾﻞ دوره
ﻧﻮﺟﻮاﻧ را ﺑﻮﯾﺪ ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘ در ﺷﺒﻪ دﯾﺮی اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﺎد.

*ﯾﻌﻨ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺣﺘ ﺑﻪ ﺷﻠ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺗ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﻞ ﮔﯿﺮی
ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﮔﻠ :ﻣﺎ زﻣﺎﻧ در ﺷﺒﻪ ﯾ ﺳﺮﯾﺎﻟ ﺑﻪ ﻧﺎم »زﯾﺮ ﺗﯿﻎ« را ﭘﺨﺶ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از 90
درﺻﺪ ﻣﺮدم آن را دﯾﺪﻧﺪ اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺎ را ارﺗﻘﺎ داد؟ ﺧﯿﺮ .ﺣﺘ ﺷﺒﻪ ﯾ را ﻫﻢ ارﺗﻘﺎ ﻧﺪاد.
ﯾ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﺷﻮد و ﺗﻤﺎم ﻣ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ رﺳﺎﻧﻪ را
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﻨﺪ .ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮب ﻣﻮﺿﻌ و ﻣﻮﺳﻤ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ آﯾﻨﺪ و ﻣ روﻧﺪ و
ﻫﯿﭻ ﮔﺎه رﺳﺎﻧﻪ را ارﺗﻘﺎ ﻧﻤ دﻫﻨﺪ ﭼﻮن ﻧﺎه ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﭘﺎزﻟ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ
ﺷﻠ و ﺳﺘﺎدی اﺳﺖ ،ﻧﺎرش در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﺎزل ﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻢ ارزش ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ را دارد .زﻣﺎﻧﯿﻪ ﺷﻤﺎ
ﺳﺮﯾﺎل ﻣ ﺳﺎزﯾﺪ دﻗﯿﻘﻪ ای  2ﻣﯿﻠﯿﻮن و  700ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺑﺖ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘﺮ
از  10درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ اﺳﺖ و ﮐﻤﺘﺮ از ﯾ درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ.
ﻣﺘﻦ ﯾ ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﻠﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن ﻓﯿﻠﻢ زﻣﺎﻧﯿﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد
ﺣﺪود  250ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﺮآورد ﻣ ﺷﻮد و در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد .ﺷﻤﺎ ﺣﺎﻻ ﭘﻨﺞ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن را ﺑﺎ  250ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﭼﻘﺪر اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ارزش دارد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮاﺳﺖ درﺣﺎﻟﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺮدان و ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺎزﯾﺮان و … .ﻣﺠﺮی اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﯿﺮی :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل  20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﻮد ﻓﺮﻗ ﻣ ﮐﻨﺪ؟

ﺣﺠـﺖ اﻻﺳﻼم ﮔﻠـ :ﺣﺘﻤـﺎ .ﯾـ از ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻫـﺎی ﺳـﺨﻨﻢ ﻫﻢ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻣـﺮوز ﻫﻤـﻪ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن ﻣـﺎ ﺑـﻪ
ﮐﺎرﮔﺮداﻧ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻓﯿﻠﻢ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻮده اﻧﺪ
اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،در ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺟﺎﯾﺰه ﻣ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧ
روی آورده اﻧﺪ .ﻣﺎ درﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﻮاﯾﺰ را ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﺮ و ﮐﺎرﮔﺮدان ﻣ دﻫﯿﻢ ﭼﻮن ﺑﺎزﯾﺮ
ﻣﺤﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺷﯿﺮی :ﻣﻦ ﻓﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎزﯾﺮان از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﮔﻠ :ﺧﯿﺮ اﯾﻨﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺎﻫﺎ ﮐﺎرﮔﺮدان ﻣﻮﻟﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻨﻮﻧﻪ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﯿﺮی :ﻣﻦ ﻓﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺎ از رﺳﺎﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻠ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮی
ﻧﺎه ﻣ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﮔﻠ :ﻧﺎه ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪاﻗﻠ ﻫﺴﺖ وﮔﺮﻧﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎرﻓ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد؛ ﯾ از ﻧﻘﺎط ﻋﻄﻒ ﺳﺎﻋﺎت
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺳﺎﻋﺎت ﺳﺤﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠ از ﺣﺮف ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺰﻧﯿﻢ .ﯾ دﯾﺪﮔﺎه
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺳﺤﺮﮔﺎه ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .زﻣﺎﻧﯿﻪ ﻣﺎ در ﺷﺒﻪ ﯾ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺎزی در ﺳﺤﺮ را ارﺗﻘﺎ دادﯾﻢ ﻋﺪه ای ﻣ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﻧﺪارد در آن وﻗﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺮآن ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .درﺻﻮرﺗﯿﻪ ﻣﺮدم ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎ را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺮدﻧﺪ و دوﺳﺖ

داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺤﺮﮔﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ آن وﻗﺖ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻦ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﻤ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮﯾﻢ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮدم ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﺮﻣﺤﺘﻮا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺳﺤﺮﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد دﻗﯿﻘﻪ ای  120ﻫﺰار ﺗﺎ  150ﻫﺰار از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺰﯾﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای
ﮐﻪ در ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ و ﭘﺮﺑﯿﻨﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ رﻓﺘﺎر ﺻﺤﯿﺤ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﯾﻌﻨ ﻣﺎ درﺣﺎﻟﯿﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺎن در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﺎرف دﯾﻨ و اﻧﻘﻼﺑ اﺳﺖ در ﯾ از
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ای ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻮﻟ را ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﻪ در ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻋﺖ
 23:30در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن در ﯾ ﺷﺒﻪ ﺳﺮﯾﺎﻟ ﺑﺎ دﻗﯿﻘﻪ ای  2ﻣﯿﻠﯿﻮن و  200ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ
ﺷـﻮد اﯾـﻦ ﯾﻌﻨـ ﺷﻌـﺎر و ﯾﻌﻨـ اﯾﻨـﻪ ﻣـﺎ اﺻﻼ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ارﺗﻘـﺎی ﺟـﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴـﺘﯿﻢ .ارزان ﺗﺮﯾـﻦ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎرﻓ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮار ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺣﺎﻻ زﻣﺎﻧﯿﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺮﯾﺎل دﯾﻨ ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﺳﻨﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل ﺧﻮد را ﺗﺎرﯾﺨ ﻣ
ﺳﺎزﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﯾﺎل »ﯾﻮﺳﻒ« و ﯾﺎ »ﻣﺨﺘﺎرﻧﺎﻣﻪ« و ﺑﻌﺪ اﺳﻤﺸﺎن را ﺳﺮﯾﺎل دﯾﻨ ﻣ ﮔﺬارﯾﻢ.
*ﯾﻌﻨ ﻧﺒﺎﯾﺪ روی اﯾﻦ آﺛﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺸﻮد؟
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﮔﻠ :ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺳﺮﯾﺎل ﻫﺎی دﯾﻨ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ
رواﯾﺘ ﺗﺎرﯾﺨ از ﯾ اﻧﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی دﯾﻨ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺮﯾﺎل دﯾﻨ ﯾﻌﻨ اﺛﺮی
ﮐﻪ در آن درﺑﺎره دﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺷﻮد ﻣﺜﻞ »اﻏﻤﺎ« ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮش دﯾﻨ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﻨ ﺗﺮ از »ﻣﺨﺘﺎر
ﻧﺎﻣﻪ« اﺳﺖ ﭼﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﮐﻼس ﺷﯿﻄﺎن ﺷﻨﺎﺳ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ در آن ﯾ ﻣﺤﺘﻮای
دﯾﻨ را ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺘ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﯾ ﺳﺮﯾﺎل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﯾﺪ .ﻣﺨﺎﻃﺐ ﭘﺲ از ﺗﻤﺎﺷﺎی اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل
ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺟﺪﯾﺪی از دﯾﻦ ﻣ رﺳﺪ .ﻣﻔﻬﻮﻣ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﯿﻄﺎن را در ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ ﺑﻬﺘﺮ آن را ﻣ
ﺷﻨﺎﺳﺪ.
ﺳﭙﻨﺠ :اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ درﺑﺎره ﮐﮋﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮﯾﺎل ﺑﺤﺚ ﻫﺎﯾ دارم.

*ﻓﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ﺑﺮﻣ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﮔﻠ ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺒﻪ و زﻣﺎن ﭘﺨﺶ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ در ﯾ ﭘﺎزل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه ﻗﺮار ﺑﯿﺮد اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻮاﻟ از آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی دارم .ﺷﻤﺎ در
ﺑﺨﺸ از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻪ ﻧﻮﻋ دﭼﺎر ﮐﺎﺑﻮس ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺎﻫﻮاره
ﻧﺮوﻧﺪ و ﺳﻌ دارد ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای را ﮐﻪ در ﻣﺎﻫﻮاره ﭘﺮﺑﯿﻨﻨﺪه ﻣ ﺷﻮد ،ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﮐﻨﺪ .رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺮاغ
اﺛﺮی ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺣﺘ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ ﭼﻪ ﺳﻮدی دارد؟
ﺷﯿﺮی :ﺑﻠﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزان ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮐﺎﺑﻮس ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای در ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﯿﺮد آﻧﻮﻗﺖ آﻧﻬﺎ
ﻫﻢ ﺳﻌ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻌﺎدل آن را ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻧﺮوﻧﺪ ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﻧﻪ اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﻨﻨﺪه و ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮدان ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﯾﺎل »ﻣﺪرن ﻓﺎﻣﯿﻠ «را ﮐﻪ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن دﯾﺪﯾﻢ ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ
در اﯾﻦ ﺷﻞ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزی ﻣﺸﻠ ﻧﻤ ﺑﯿﻨﻢ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺳﺮﯾﺎل »دﺳﭙﺮﯾﺖ ﻫﻮس واﯾﻒ« )ﺧﺎﻧﻪ داران

ﻣﺴﺘﺎﺻﻞ( در اﻣﺮﯾﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ زﯾﺎدی داﺷﺖ و دﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺳﺮﯾﺎل ﻫﺎﯾ را از روی آن
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮﻣ ﮐﻪ ﯾ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﺮ ﺗﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ
اﯾﻦ ﺧﯿﻠ ﻫﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی ﮐﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯿﻪ ﮐﭙ راﯾﺖ را ﻫﻢ
ﺑﭙﺮدازد.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﮔﻠ :اﻟﺒﺘﻪ درﺑﺎره ﺳﺮﯾﺎل »ﻫﻔﺖ ﺳﻨ «ﮐﻪ از »ﻣﺪرن ﻓﺎﻣﯿﻠ «ﮐﭙ ﺷﺪ ﻗﻀﯿﻪ ﮐﻤ ﺗﻔﺎوت
دارد .زﻣﺎﻧ ﺷﻤﺎ ﯾ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸ را اﻗﺘﺒﺎس ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﺷﺎﻟ ﻫﻢ ﻧﺪارد ﻣﺜﻞ »آژاﻧﺲ ﺷﯿﺸﻪ
ای« اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﺎﺗﻤ ﮐﯿﺎ اﻣﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﺎرﮔﺮدان ﮐﭙ ﺑﺮداری ﻣ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﺷﺎل دارد.
ﺷﯿﺮی :ﺑﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﮔﻠ :اﺗﻔﺎﻗ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﺣﺎل رخ دادن اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد
ﺷﺒﻪ ﻫﺎ و ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺨﺶ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ﺻﻮرت ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ دﭼﺎر ﮐﭙ ﺑﺮداری
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﯿﻒ ﺷﺪه اﯾﻢ و در ﺳﺮﯾﺎل »ﻫﻔﺖ ﺳﻨ «اﯾﻦ ﮐﭙ ﺑﺮداری ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم آن را
ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد دو ﻧﺘﻪ را دارد .ﯾ اﯾﻨﻪ ﭼﻘﺪر ﻫﻤﻪ ﺳﺮﯾﺎل »ﻣﺪرن ﻓﺎﻣﯿﻠ «را ﺧﻮب دﯾﺪه اﻧﺪ و

دﯾﺮ اﯾﻨﻪ ﻣﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﺎل »ﻫﻔﺖ ﺳﻨ «ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾ ﮐﭙ ﺑﺮداری ﻧﻌﻞ ﺑﻪ ﻧﻌﻞ اﺳﺘﻮار
ﺑﻮده اﺳﺖ )و ﻧﻪ ﯾ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸ (ﭼﻘﺪر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑ اﺛﺮ ﺷﻮد و از ﻃﺮاﺣ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻬ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﯿﺮی :اﻟﺒﺘﻪ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻮع دﯾﺮی ﻫﻢ ﻓﺮ ﮐﺮد .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺳﺮﯾﺎل »ﻣﺪرن ﻓﺎﻣﻠ«
را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ از »ﻫﻔﺖ ﺳﻨ «ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﻋﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺎر را دوﺳﺖ
داﺷﺘﻨﺪ.

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﮔﻠ :ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺗﻌﺪاد اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪارد ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد ﻋﺪول ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﺎه ﻧﺘﻪ ﻏﻠﻄ را در داﻧﺸﺎه ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﺷﯿﺮی :اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درﺳﺘ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺣﺮﮐﺖ ﻏﻠﻄ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﮔﻠ :ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزی در دﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﮐﭙ ﺑﺮداری ﻏﻠﻂ اﺳﺖ.
ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮﯾﺎل ﺳﺎزی اﺳﺎﺳﺎ  39ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺼﻪ ﻫﺎ
ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ و اﯾﻦ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﻬﺎ ﺳﺮﯾﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺷﯿﺮی :ﺑﺮای ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﭙ ﮐﺎری ﺧﯿﻠ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﺒﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﮐﭙ راﯾﺖ ﮐﻪ ﻓﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﯿﺮد .ﻣﻦ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل را دﯾﺪم واﻗﻌﺎ ﻟﺬت ﺑﺮدم .ﻣﻦ ﺳﺮﯾﺎل »ﻣﺪرن ﻓﺎﻣﯿﻠ «را ﻧﺪﯾﺪم
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﯾﺎل »ﻫﻔﺖ ﺳﻨ «ﺑﻪ راﺣﺘ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدم ﭼﻮن ﮐﺎﻣﻼ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ دﯾﺪه ام
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﯾ ﭘﺴﺮ ﻧﻮﺟﻮان دارﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رواﺑﻄﺶ ﻧﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﺮ اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل
ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺮا ﺑﺨﻨﺪاﻧﺪ و رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ در آن ﺑﺮاﯾﻢ ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﻮد.

ﺑﻮﻣﺮﻧ اﻓﺖ درﺑﺎره ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
ﺑﻌﺪ از ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮﻧﺎری ﭘﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻮذﻧ ، ﺟﻬﺖ اﯾﻦ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دﻋﻮت ﺷﺪم و دﮐﺘﺮ ﺳﭙﻨﺠ و ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﮔﻠ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺤﺜﻬﺎی
ﺟﺎﻟﺒ در ﮔﺮﻓﺖ :

ﺷﯿﺮی :ﻣﻦ ﺧﺎﻃﺮم ﻫﺴﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧ ﺑﺮای ﯾ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن آن ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﺜﻞ »ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺷﺎم« در ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای
ﺑﺴﺎزﯾﻢ .ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن از اﯾﻦ ﮐﺎﺑﻮس ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ دﯾﺮ ﺷﺒﻪﻫﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﯾ
ﮐﺎﺑﻮس ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل آن را ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻧﺮوﻧﺪ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را در ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.

——————————–
ﻣﺘﻦ ﻗﺴﻤﺖ اول ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
*ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻢ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺷﻮد ،ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﺎﻫ ﮐﻠ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ
اﺻﻮل و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣروﻧﺪ؟
اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺳﭙﻨﺠ :اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺘﻪای را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻮﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﮔﺎﻫ ﻣﺴﺎﯾﻠ ﭘﯿﺶ ﻣآﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد ﻓﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﻣﺎ ﭼﻪ در ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ و ﭼﻪ در ﺳﺎﯾﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ

ﻏﯿﺮﻋﻠﻤ و ﺳﯿﺎﺳ ﺷﺪن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮐﻨﺪ و ﻫﺮ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣ ﺷﻮد ،دوﺳﺘﺎن رﺳﺎﻧﻪ ای ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮل ،از آﻧﻬﺎ ﯾ ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﯾ ﺳﻢ ﻣﻬﻠ ﺑﺮای ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﮐﺸﻮر و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .درﺣﺎﻟﯿﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم و ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﻨﯿﻢ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻧﻘﺪی
ﻣﺷﻮد ﺑﺮای اﺻﻼح اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻏﯿﺮﻋﻠﻤ ﺷﺪن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮل ﻫﻢ در ﻣﻮاردی وارد اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ و

در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎرج از ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎه ﮐﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻘ زﯾﺮﺳﻮال رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .درﺻﻮرﺗﯿﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤ ،ﻣﺨﺎﻃﺐ،
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ؛ ﻣﺨﺎﻃﺒ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻫﻤﻪ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃ دﺳﺘﺮﺳ دارد و ﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺪر ﻫﻢ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ را
از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ او دوﺑﺎره ﮐﺎﻧﺎل ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﻋﻠﻤ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗ ﻫﻢ ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﺎل اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ در آن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻢ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻪ
ﺷﻠ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻠﻤ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻮن درﺑﺎره ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨ و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻮد ﺧﻮد اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رادﯾﻮﯾ و
ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪا از ﻃﺮف ﻧﻬﺎدی دﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ اﮐﺎذﯾﺐ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪ.
ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﻣﻘـﺪﻣﻪ ﮐـﻪ ﺑﺤـﺚ ﻋﻠﻤـ و ﻧﻘـﺪ ﻣﺼـﻠﺤﺎﻧﻪ ،ﯾـ ﻧﯿـﺎز اﺳﺎﺳـ ﺑـﺮای ﻣـﺮدم و ﻣﺴـﺌﻮﻻن اﺳـﺖ ،وارد
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺧﻮد رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺷﻮم .ﻣﺎ ﺳﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺮای رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ؛ اول ﮐﺎرﮐﺮد اﻃﻼع رﺳﺎﻧ،

آﮔﺎه ﺳﺎزی و ﺧﺒﺮی ،دوم ﮐﺎرﮐﺮد آﻣﻮزﺷ و ﺳﻮم ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ﺿﻤﻦ آﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در
ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪرن و ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺮ ﮐﺮدن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﯾﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﺳﺎزی روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣ ﺷﻮد.
*ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ را ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ؟ و ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﭼﻘﺪر رﺿﺎﯾﺖ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﺗﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺮآورده ﺷﻮد؟
ﺳﭙﻨﺠ :ﺧﻮد ﻣﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﺮﻓﻪای دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی دارم و ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه داﺋﻤ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺎﺷﻢ و اﻟﺒﺘﻪ درﺑﺎره ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ آن و روﺷﻦ ﻣﺎﻧﺪن در ﺗﻤﺎم اوﻗﺎت روز ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در
ﺧﺎﻧﻪﻫـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺤـﺚ دارم .ﭼـﺮا ﺑﺎﯾـﺪ ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾـﻮن ﺑـﺮای زﻧـﺎن ﺧـﺎﻧﻪ دار روﺷـﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﺣﺘـ زﻣـﺎﻧﯿﻪ در
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ داﺋﻤﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ؟
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﺻﻮل ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و رواﻧﺸﻨﺎﺳ ﻣﻄﺮح ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻮدک زﯾﺮ دو ﺳﺎل ﻫﯿﭻ
ﮔﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺒﯿﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﭼﺸﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ در او رﺷﺪ ﻋﺎﻃﻔ و ﮐﻼﻣ اﯾﺠﺎد ﻣ ﮐﻨﺪ و
زﻣﺎﻧﯿﻪ ﺟﻠﻮی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣ ﻧﺸﯿﻨﺪ اﯾﻦ رﺷﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل زﻣﺎﻧﯿﻪ ﻣﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻮدک و
دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎﯾﺶ را از ﺳﺮ ﺧﻮد ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ ،او را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و آﮔﻬ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ ﻗﺮار ﻣ دﻫﯿﻢ ﭼﻮن
ﻣﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻮدک ﺳﺎﮐﺖ ﻣ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻧﻤ داﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺳﻮت ﭼﻪ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻌﺪی را در دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧ و ﺟﻮاﻧ
در ﭘ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
*ﻓﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﭼﻘﺪر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ؟
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺷﯿﺮی :دﮐﺘﺮ ﺳﭙﻨﺠ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ﮔﻔﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮوع ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﻣﻦ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﻦ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﻫﻢ دﯾﺪهام و ﻣﺗﻮاﻧﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺗﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﻢ.
ﻣﻦ درﺑﺎره ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن  93در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دﻫﻪ  60ﺣﺮف ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻮﯾﻢ .در ﺳﺎل 60
ﺳﺎﻋﺖ  4ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺷﺮوع ﻣﺷﺪ و در ﺳﺎﻋﺖ  11ﺷﺐ ﻫﻢ ﮐﻼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺷﺪ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺟﺰو ﮐﺴﺎﻧ
ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺸ از زﻧﺪﮔﯿﻢ ﭘﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آن زﻣﺎن ﻫﻢ ﻧﻤ داﻧﺴﺘﻢ ﺣﺮام ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ اﻣﺎ
اﻣﺮوز ﻣﺗﻮاﻧﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻈﺮ دﻫﻢ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﻢ دﻻﯾﻠﻢ را ﺑﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺮدم از ﻋﻤﺮﺷﺎن
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

دو ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻣﻮرد اول ﺗﺜﺮ اﺳﺖ و ﻣﻮرد دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺨﺼﺼ ﺷﺪن ﻣروﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﻣﺮی ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ .ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب داده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺮﮔﺮم ﺷﻮﯾﺪ آﺧﺮ ﺷﺐ ﻓﯿﻠﻢ و ﺳﺮﯾﺎل
ﻣﺑﯿﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋ آﺧﺮ ﺷﺒ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ »رادﯾﻮ ﻫﻔﺖ« ﻣﺑﯿﻨﯿﺪ و ﯾﺎ زﻣﺎﻧ» دو ﻗﺪم ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ
ﺻﺒﺢ« ﺑﻮد و دﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ را ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ .ﻣﻦ اﯾﻦ ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺨﺼﺼ
ﺷﺪن را ﻣﭘﺴﻨﺪم.
* آﻗﺎی ﮔﻠ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭼﻄﻮر ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﺮﻫﻨ و ﻣﺒﺎﻧ

اﺳﻼﻣ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزی ﺑﭙﺮدازد و ﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﺪ؟

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺟﻮاد ﮔﻠ :اﺳﺎﺳﺎً در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ رﺳﺎﻧﻪ رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﯾ ﺛﺒﺎت ،ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺗﻠﯿﻒ در ﻗﺒﺎل ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی داﺧﻠ ﺧﻮدش ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺳﺎﺣﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ و ﻋﻤﻞ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﻪ

ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺸﺨﺼ دارﯾﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ و رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی
ﺑﻮﻣ را ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ در رﺳﺎﻧﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﻣﻬﻢ ﺷﻤﺮده ﻣ ﺷﻮد

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻟﺤﺎظ ﻧﺮدﯾﻢ.

ﻣﺎ رﺳﺎﻧﻪ ای اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭼﻪ در ﺣﻮزه ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﭼﻪ در ﺣﻮزه رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻮب ﻧﺪارﯾﻢ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در
ﺣﻮزهﻫﺎﯾ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻮﻣ ﺷﻮد ﺑﺎزﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ
ﺳﻼﯾﻖ و ﻋﻼﯾﻖ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤ و ﻓﺮﻫﻨ ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘ در رﺳﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ.
ﻣﻦ زﻣﺎﻧ ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺷﺒﻪ ﯾ ﺑﻮدم .روزاﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ  7ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﺷﺒﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﮐﺮدم ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﮐﺮدم و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻣﺮدم
و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﺧﺪﻣﺖ اﻣﯿﺎل ﻣﺮدم ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﮔﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ ًﺑﺎ اﻣﯿﺎل ﻣﺮدم ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ

ﻣﺜﻞ ﻋﻮام ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﮐﻪ در ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﺧﻮد ﮐﻼﻣﺶ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻼﯾﻖ ﻣﺮدم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣ
ﮐﻨﺪ.
زﻣـﺎﻧﯿﻪ ﺑﯿـﺶ از ﺣـﺪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﯿـﻞ ﻣﺨـﺎﻃﺐ ﺣﺮﮐـﺖ ﮐﻨﯿـﺪ داﻧﺸـ اﺗﻔـﺎق ﻧﻤـ اﻓﺘـﺪ و رﺳـﺎﻧﻪ ﻓﻘـﻂ ﺑـﻪ
ﺳـﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﻣـ ﭘـﺮدازد اﮔـﺮ ﻫـﻢ ﻓﻘـﻂ ﺑـﻪ ﺳـﺎﺣﺖ آﻣـﻮزش و داﻧـﺶ وارد ﺷﻮﯾـﺪ ﺑـﺎز ﻫـﻢ ﻣـﺮدم را در ﻧﻈـﺮ
ﻧﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ و ﮔﻮﯾ ﺷﻤﺎ رﺳﺎﻧﻪ را ﮐﺘﺎب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﻣﺮدم از ﮐﺘﺎب ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﻮزش ﺑﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ
ﻟﺰوﻣﺎً وﻗﺘ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣ آﯾﻨﺪ ﻫﺪﻓﺸﺎن اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای

ارﺗﻘﺎی داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ،ﻓﺮﻫﻨ و ﻫﻨﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ .درواﻗﻊ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻣﺨﺎﻃﺐ و ﻧﻪ ﻣﯿﻞ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
*ﻣﺎ در ﮐﻼم ﻣ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺻﻮل ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﭼﺮا در ﻋﻤﻞ
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ ﻧﻤدﻫﺪ؟
ﺣﺠــﺖ اﻻﺳﻼم ﮔﻠــ :ﺑﺒﯿﻨﯿــﺪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾــﻮن ﻣــﺎ ﺑﯿﺸﺘــﺮ ﺑــﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫــﺎی ﻧﻤــﺎﯾﺸ ﭘﻨــﺎه ﺑــﺮده اﺳــﺖ .درﺣــﺎﻟﯿﻪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸ ﻫﻤﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺨﺶ دارد :ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻣﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺮﮐﯿﺒ ،ﮔﺰارش ،ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻃﻼع رﺳﺎﻧ و ﺧﺒﺮی .ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را ﻓﺪای
ﯾ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺮده اﯾﻢ و آن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸ اﺳﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻦ و ﺑﺴﯿﺎری از دوﺳﺘﺎن ﮐﺎر
ﻧﻤﺎﯾﺸ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﯾ ﻧﺎه ﮐﻠ وﺟﻮد دارد و آن اﯾﻨﻪ اﺻﻮﻻ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻓﺮﻫﻨ ﺗﻤﺎﺷﺎ را ﺑﻪ
ﻓﺮﻫﻨ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﻫﺪﻓﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢ و ﺳﺮﯾﺎل اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ذاﺋﻘﻪ را ﻓﺮﻫﻨ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺧﺮاب ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﻪ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺷﺒﻪ

ﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻤﺘﺮ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﺨﺶ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﯿﺮی :ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺜﺎل ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ؟

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﮔﻠ :ﻣﻦ ﻧﻤﺧﻮاﻫﻢ از اﯾﻦ ﺷﺒﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ﻧﺎم ﺑﺒﺮم اﻣﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺰارش و ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﭘﺨﺶ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﻣﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺎری از ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸ و ﻣﺴﺘﻨﺪ در ﺧﻮد اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﻨﻢ .در اﯾﺮان
ﻓﯿﻠﻤ ﻣﺜﻞ »ﺷﻌﻠﻪ« ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ را ﺑﺮای ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺨﺶ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از  30درﺻﺪ از ﻣﺮدم

آن را ﻣﺑﯿﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ را اﮔﺮ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺪود ﯾ و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ از ﻣﺮدم آن را ﻧﺎه ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﯾﺎ
ﺳﺮﯾﺎﻟ ﭼﻮن »ﻧﺮﮔﺲ« را در زﻣﺎن ﭘﺨﺶ ﺣﺪود  90درﺻﺪ ﻣﺮدم ﻧﺎه ﻣﮐﺮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺳﺮﯾﺎل ﭼﻨﺪان

ﻣﻔﯿﺪی ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  7درﺻﺪ دﯾﺪه ﻧﻤﺷﻮد.

ﺷﯿﺮی :در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﺮ اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ؟
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﮔﻠ :در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻫﻨ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺮﻋﺲ اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﻫﯿﭻ
ﮔﺎه زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای آﺛﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸ ﺗﻠﻒ ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻣﺤﺘﻮای ﻓﺮآورده ﻧﻤﺎﯾﺸ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎ
ذاﺋﻘﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺮدم را ﺧﺮاب ﮐﺮده اﯾﻢ.
*ﺷﻤﺎ از دﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻢ آﻣﺎری دارﯾﺪ؟
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﮔﻠ :ﺷﺒﻪای ﻣﺜﻞ »زد دی اف« آﻟﻤﺎن و ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺒﻪ ﻫﺎی دﯾﺮ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در
ﺣﻮزه ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺨﺎﻃﺐ دارد در ﺣﻮزه ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺨﺎﻃﺐ دارد.
ﺷﯿﺮی :اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﻪ ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﮔﻠ :اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﻪ ﺗﺨﺼﺼ ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﺮان ﺷﺒﻪ ﯾ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻢ دﯾﺪن ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮد را دارد اﻣﺎ در ﺷﺒﻪ ﯾ ﻣﺤﻮر ،اﻟﻮ و اﺻﻠ
ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﯿﻠﻢ و ﺳﺮﯾﺎل ﻣ ﺷﻮد.
ﺷﯿﺮی :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﻤﺎﺷﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺟﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ آن وﻗﺖ ﻣﺮدم دﯾﺮ ﺑﺮای
دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢ ﺷﺒﻪ ﯾ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﮔﻠ :ﻧﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ و آی ﻓﯿﻠﻢ ﺷﺒﻪﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻨ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
اﺻﻼ ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﺪارد و از آرﺷﯿﻮ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻓﯿﻠﻢ و ﺳﺮﯾﺎل ﭘﺨﺶ ﻣ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺷﺒﻪ آی ﻓﯿﻠﻢ از ﺷﺒﻪ آﻣﻮزش ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ﺑﺎ اﯾﻨﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷ ﺑﺮای ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤ ﮐﻨﺪ و

اﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﮔﺮدد ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﯾ ﻓﯿﻠﻢ ﯾﺎ ﺳﺮﯾﺎل ﺗﺮاری را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ و آﻣﻮزﺷ
ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ذاﺋﻘﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﯾﻢ ،ﻣﺎ ﻣﺮدم را ﻋﺎدت داده اﯾﻢ ﮐﻪ از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﯾﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﻮﺗﺒﺎل .اﯾﻦ دو ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎﻣﻼ رده ﭼﻨﺪم در رﺳﺎﻧﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ رﺳﺎﻧﻪ
اﻟﺰاﻣﺎ و ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻧﯿﺴﺖ.
*ﻓﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ آﻣﻮزﺷ ﺧﻮب وارد ﺷﻮد و ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣ را اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرآﯾ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﺳﭙﻨﺠ :ﯾ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﺑﻌﻀ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧ وﺟﻮد دارد و آن اﯾﻨﻪ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎً آﻣﻮزش
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ .در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﺷﺎر اﺳﺖ و
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﻨﻬﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﺷﺎر دارد .ﮔﺎﻫ ﺣﺘ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب و
ﮐﺸﻮر را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﺪاوم و آﺷﺎر زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣ ﺑﺮﯾﻢ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،در ﻣﻮاردی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧ
آﻧﻘﺪر ﺷﺨﺼ را ﻣﻄﺮح ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و او را ﭘﻮﺷﺶ ﻣ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ او از دﺳﺖ ﻣ رود.
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺤﻨ اﺑﯿﻨﻬﺎوس ﯾﺎ ﻓﻼت ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻄﺮح ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﺎ ﺗﺎ

ﻣﺪﺗ ﺑﺎ ﺗﺮار اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ،ﺗﺮار ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﺛﺮ ﻣﻌﻮس دارد ،ﯾﻌﻨ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻮس ﯾﺎ
»ﺑﻮﻣﺮﻧ اﻓﺖ« اﯾﺠﺎد ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ آﻣﻮزﺷ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اراﺋﻪ ﮐﺮد و ﭘﺲ از آن

ﻫﻢ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را آﻧﻘﺪر ﺗﺮار ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزان ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺛﺮ ﺑﻮﻣﺮﻧ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ در ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﻤ ﮐﻨﺪ و ﻣﺜﻞ ﯾ ﺑﻮﻣﺮﻧ ،ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎز
ﺑﺮﻣﮔﺮدد.
*ﺑﻪ ﻧﻈﺮم زﻣﺎﻧﯿﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮراک ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ زﻣـﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺳـﺎزان اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﻣﺨـﺎﻃﺐ از ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺳـﺮﮔﻢ ﮐﻨﻨـﺪه را ﻣﺑﯿﻨﻨـﺪ ﺳـﺮاغ اﯾـﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣروﻧﺪ.
ﺷﯿﺮی :اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻔ از ﺳﺮﮔﺮﻣ اراﯾﻪ داد .ﺳﺮﮔﺮﻣ را ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﻌﺎل و ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ﺳﺮﮔﺮﻣ
اﮐﺘﯿﻮ ﯾﺎ ﻓﻌﺎل ﯾﻌﻨ ﻣﻦ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ﺗﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﺷﻮم ﻣﺜﻼ رﻣﺎن ﺑﺨﻮاﻧﻢ ﭼﻮن رﻣﺎن ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮای
ﺑﻌﻀﻫﺎ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺮﮔﺮﻣ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﻀ ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨ
ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﻤ دﻫﺪ.
ﺑﺤﺚ دﯾﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﮐﺠﺎﺳﺖ .ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﺑﻪ ﺷﻞ ﭘﺴﯿﻮ و
ﻣﻨﻔﻌﻞ آن دیوی دی ،ﻧﺸﺮﯾﺎت ،ﻓﯿﻠﻢ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ .اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺤﺘﻮای زﯾﺎدی در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ
و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﺗﻨﻮﻟﻮژی و ﻣﺪﯾﺎ در ﺷﺮاﯾﻄ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ… ﻫﺪف ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ در ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ
ﻣﺎﻫﻮاره و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺪام ﯾ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺷﻮد.

ﻣﻦ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ دارم ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﺧﻮد را از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻨﻢ
ﭼﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﯾ ﮐﺎر ﮐﭙ ﺷﺪه ﺳﺮﯾﺎل ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮم را ﻣﺧﺮم اﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن دﯾﺮ را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ وﻗﺘ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﯾﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﺮ ﻣروﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه
دﯾﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم رﻗﯿﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻓﻮﺑﯿﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻣﻦ ﺧﺎﻃﺮم ﻫﺴﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧ ﺑﺮای
ﯾ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن آن ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای
ﻣﺜﻞ »ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺷﺎم« ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺴﺎزﯾﻢ .ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن از اﯾﻦ ﮐﺎﺑﻮس ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ دﯾﺮ ﺷﺒﻪﻫﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﯾ ﮐﺎﺑﻮس
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل آن را ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻧﺮوﻧﺪ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را در ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
*ﭼﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧ وﺟﻮد دارد؟
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﮔﻠ :ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﯾ آﻓﺖ ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﻤﺎﯾﺶ زدﮔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از
ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣ دﻫﺪ و ﺳﺮﯾﺎل ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاورده ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﺳﺖ .ﺑﺮای ﯾ
ﺳﺮﯾﺎل ﻧﻤﺎﯾﺸ دﻗﯿﻘﻪ ای ﺑﯿﺶ از  2ﺗﺎ  3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣ ﺷﻮد و ﯾ ﭘﺮوژه ﻧﻤﺎﯾﺸ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﯿﺶ
از ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺑﺮ دارد در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺘﻨﺪی در ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .درواﻗﻊ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﻪ رﺳﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﻧﺪارﯾﻢ ذاﺋﻘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺧﺮاب
ﮐﺮده اﯾﻢ.
ﺷﯿﺮی :ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻟﻮﯾ دارﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ رﺳﺎﻧﻪ ای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣ دﻫﯿﺪ؟
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﮔﻠ :ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻔ ﮐﻪ از رﺳﺎﻧﻪ دارﯾﻢ آن را اداره ﻧﻤ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و رادﯾﻮ
در ﻣﻘﻄﻌ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺐ از ﯾ ﻃﺮف ﺑﺎم اﻓﺘﺎده و ﮔﺎﻫ ﺑﺎ ﻫﺪف رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺘﻌﺎﻟ از ﻃﺮﻓ دﯾﺮ

اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨ ﮔﺎﻫ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﻓﺪای ﻣﺤﺘﻮا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮔﺎﻫ ﻣﺤﺘﻮا را ﻓﺪای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اوﻻ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾـﻮن ﻫﻨـﻮز ﻣـﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ درﺳـﺘ ﮐﺸـﻒ ﻧـﺮده اﺳـﺖ .دوم اﯾﻨـﻪ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی رادﯾـﻮ و
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺎ ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮﺧ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ در ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻋﻠﻤ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ و ﭘﮋوﻫﺸ

ﻧﺪارد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﮐﺎﻣﻼ رﻫﺎ از ﻋﻠﻢ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﻣﺮوز ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ رﺷﺘﻪ ای داﻧﺸﺎﻫ ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺣﺘ ﯾ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﻮد ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ ﯾ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻠﻤ اﺳﺖ .ﯾ روش دﻗﯿﻖ

ﻣﻬﻨﺪﺳ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻃﺮاﺣ ﻣ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزی ﻫﯿﭻ ﺗﯿﻪ ای ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺪارد.
اداﻣﻪ دارد….
ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ را از اﯾﻦ ﻟﯿﻨ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ﻣﻌﻨـﺎی زﻧـﺪﮔ ، ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﻣﺠﻠـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت
ﺣﻤﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی
ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻐﻤﻪ ﭘﺮوان دﺑﯿﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪﮔ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﺎﺧﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻤﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ زﺣﻤﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺑﺎ ﺑﻨﺪه را ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن در وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪﮔ ﻣﺠﻠﻪ در ﺷﻤﺎره  100ﻣﺮداد  93ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﯿﺎری ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎ ارزش ﻣﺘﻔﺮﯾﻦ اﯾﺮاﻧ و ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧ.
ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ :
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺤﺚ ﻗﺪﯾﻤ ﺗﺮی از رواﻧﺎوی اﺳﺖ و ﺷﯿﻮه رواﻧﺎوی ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮه ﻓﻠﺴﻔ اﺳﺖ .در واﻗﻊ رواﻧﺎوان زاﺋﯿﺪه ی
ﻣﺸﺮوع ﯾﺎ ﻧﺎ ﻣﺸﺮوع اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ از ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧ ﺟﺎﻫﺎ ﻧﻤ ﺗﻮان ﻧﯿﭽﻪ را
رواﻧﺎو ﻧﺪاﻧﺴﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ رواﻧﺎوی ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﺎری ﻧﺪارد و ﻋﺮﺻﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم وﺟﻮد اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ ﻣ ﮔﺰﯾﻨﺪ و اﺛﺒﺎت ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﻧﺴــﺎن ﺑﺨﺸــ ﺑــﻪ ﻧــﺎم ﺳــﺎﯾ) روان(دارد .اﺛﺒــﺎت اﯾــﻦ ﮐــﻪ ﻣــﺎ روان دارﯾــﻢ اﺛﺒــﺎت ﻓﻠﺴــﻔ اﺳــﺖ ،و در ﺣــﻮزه ی ﻋﻠــﻢ
 SCIENCEﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻘﯿﻪ ی ﻣﺎﺗﺐ درﻣﺎﻧ روی اﯾﻦ ﺳﺎﯾ ﺑﻨﺎ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ﻓﺮوﯾﺪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻨﻪ ﻣﺎ دارای
ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﻪ ورود ﻋﻠﻤ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ از ﻗﺪرت ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﻮداﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .رواﻧﺎوی ﺷﯿﻮه
ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔ ﺷﺮوع ﻣ ﺷﻮد و ﻋﻠﻤ SCIENTIFIC ﭘﯿﺶ ﻣ رود ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ آﻣﯿﺨﺘ ، رواﻧﺎوی ﻗﻄﻌﯿﺖ
ﻓﻠﺴﻔﻪ را ﻧﺪارد و ﭼﻮن در روان آدﻣ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮدﯾﺖ  INDIVIDUATIONاﺿﺎﻓﻪ ﻣ ﺷﻮد ؛ از ﺣﺎﻟﺖ

ﺟﺰﻣﯿﺖ ﻓﻠﺴﻔ دور ﻣ ﺷﻮﯾﻢ .
ﻓﺮدﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻮﺷﺰد ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ ای ﻓﻠﺴﻔ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﭘﺎی ﻣﻘﻮﻟﻪ ای زﯾﺴﺘ ﻧﯿﺰ در وﺳﻂ اﺳﺖ و ﻣﻦ
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﺶ دوم ﺻﺤﺒﺖ را ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪﮔ اﺳﺖ را آﻏﺎز ﻣ ﮐﻨﻢ.
ﺷﺎﯾﺪ ﭼﺮاﯾ زﻧﺪﮔ ﯾﺎ ورود ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪﮔ ﺑﺤﺜ ﻓﻠﺴﻔ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻻﺟﺮم
ﻓﻠﺴﻔ ﻧﯿﺴﺖ ،و از اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ.
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻬﻢ را زﻣﺎﻧ در ﻣﻮرد ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪﮔ ﺑﺨﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ﻗﺎﻋﺪه ی ﺗﻌﺮف اﻻﺷﯿﺎء ﺑﺎاﺿﺪادﻫﺎ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻓﻬﻢ
ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪﮔ ﺑﺎﯾﺪ “ﺑ ﻣﻌﻨﺎﯾ ”را ادراک ﮐﺮد .ﺑ ادراﮐ در اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر رخ ﻣ دﻫﺪ.
 .1ﺑ ﻣﻌﻨﺎﯾ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﻘﺪان از ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ ﺑ ﻣﻌﻨﺎﯾ ﻫﺎﺳﺖ .ﻋﺸﻖ را زﻣﺎﻧ ادراک ﻣﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ و ﻧﻔﺮت
را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ  ،ﺳﻼﻣﺘ را وﻗﺘ ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﺎﺑﺘ ﺷﺪه اﯾﻢ.اﻣﯿﺪی ﮐﻪ ﻓﺮوﻣﯿﺮﯾﺰد ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﯿﺪواری را ﯾﺎدآور
ﻣﯿﻨﺪ .ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدن از ﻣﻔﺎﻫﯿﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻞ ادراک ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮر ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺸﻮری
دارد ﮐﻪ آن را ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

در ﺳﻨﺖ ﯾﻮﻧ ، زﻧﺪﮔ آدﻣ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ دارد:
 .1ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻦ و واﻟﺪﯾﻦ EGO- PARENTS
 .2ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻦ و دﻧﯿﺎ EGO-WORLD
 .3ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻦ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﻢ EGO-SELF
 .4ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ و ﺧﺪا SELF- GOD
ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻨﺎداری و ﺑ ﻣﻌﻨﺎﯾ ﺧﻮدش را دارد .ﮐﻮدﮐ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﻣﻨﯿﺖ ﻻزم را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ  ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در
زﻧﺪﮔﯿﺶ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی دﯾﺮ را ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﮐﺴ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ دﭼﺎر ﺑﺤﺮان اﻣﻨﯿﺖ ﻣﯿﺸﻮد و ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮش از
ﻫﺮﭼﯿﺰی  ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﻨﯿﺘﺶ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ  ،ﭼﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭼﻪ ﻋﺸﻖ ﭼﻪ ازدواج ﭼﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ در
ذﯾﻞ ﺗﺮس اﯾﻦ ﻓﺮد از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺎ اﻣﻨ ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.ﻓﺮم ﺣﺎد اﯾﻦ ﻧﺎ اﻣﻨ ، ﻋﻘﺪه ﻣﺎدر ) ( MOTHER COMPLEX
ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﻓﺮد در زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺗﻘﻼی زﯾﺎد ﻣﯿﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮ و رﯾﺴ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﺷﺎﺧﺶ ﻧﺰﻧﻪ !
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻦ – دﻧﯿﺎ  ،ﺑﻪ ﺗﻼش ﻣ اﻓﺘﯿﻢ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺎر و درآﻣﺪ و ﻋﺸﻖ و ازدواج و ﻓﺮزﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑ
ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ اﮔﺮ ﭘﺮﮐﺎر ﺷﻮﯾﻢ از آن ﺳﺮ ﺑﻮم ﻣ اﻓﺘﯿﻢ و ﺑ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ! ﯾﻌﻨ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮﻟ ﻧﺪارد ،
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻮﺳﺎﻧ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑ ﺗﻌﺎدل ﻧﺸﻮﯾﻢ
در ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺰرگ رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﮐﺴﯿﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻼﺷﻬﺎی ﺧﻮﺑﺶ را ﮐﺮده و ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺘﻬﺎﯾ در ﮐﺎر و ﮐﺴﺐ و
درآﻣﺪو ازدواج رﺳﯿﺪه در ﺳﻨﯿﻦ  40-35ﺳﺎﻟ ﯾﻪ روز ﺻﺒﺢ ﭘﺎ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﻫﯿﭻ ﺣﺴ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﺪارد ! دو روز
ﻣﯿﺮه ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ زﻋﻢ ﺧﺴﺘ رواﻧ ﻧﺎﺷ از روزﻣﺮﮔ ، ﺑﺮﻣﯿﺮدد ﺑﺎز ﺣﺎﻟﺶ ﺧﺮاب اﺳﺖ .دﺳﺖ ﺑﻪ دوﭘﯿﻨﻬﺎی
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯿﺰﻧﺪ ) راﺑﻄﻪ ﻣﻮازی ﻋﺎﻃﻔ ، اﻟﻞ و ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻬﺎﺟﺮت و …( ﺑﺎز ﺣﺎﻟﺶ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﺑﺮ ﻣﯿﺮدد
ﺳﺮ ﺟﺎی ﻗﺒﻠ ! اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آدﻣ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺰﻟﺰل ﻗﺮار ﻣﯿﯿﺮد و اﮔﺮ ﻓﺮد ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻔ از ﺟﺎﻣﻪ اﯾﻤﺎن ف ﺧﺪا ،

ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﻫﺴﺘ و ﻣﺮگ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ) ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﻠﺴﻔ و ﻣﻌﺮﻓﺘ ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ورﻃﻪ ﺑﺤﺮان ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟ ﻏﻮﻃﻪ
ور ﻣﯿﺸﻮد و ﺑ ﻣﻌﻨﺎﯾ ﺷﺪﯾﺪ ﻓﻠﺴﻔ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮش ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔ ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻗ ﻧﺪارد

ﻧﺴﺒﺘ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ دﯾﻨ ﺑﺮﻗﺮار ﻣ ﮐﻨﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ اﯾﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒ و ﭼﻪ اﯾﻤﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒ در اﻧﺴﺎن ﻫﺎ،
ﻣﻌﻨﺎ اﯾﺠﺎد ﻣ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻓﺮدﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ،اﯾﻤﺎﻧﺘﺎن زودﺗﺮ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی دارد
) ﻣﻔﻬﻮم ﻋﯿﺪ ﮐﺮدن در ﻓﺮﻫﻨ اﺳﻼﻣ . (در ﺟﻮاﻣﻌ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﻫﺎی EGO-WORLDﻣ آﯾﻨﺪ
و ﻓﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ درﻣﺮﺣﻠﻪ “ﻣﻦ – ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ = ”EGO-SELFﻫﻢ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠ ﺟﻮاب ﻣ دﻫﻨﺪ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،و وﻗﺘ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺟﺪی ﺗﺮ ﻣ ﺷﻮد  ،ﮐﺎﺑﻮس ﺑ ﺟﻮاﺑ آﻏﺎز ﻣﯿﺸﻮد .در دوران ﻣﻦ – دﻧﯿﺎ
 EGO-WORLDﭼﻮن ﻓﺮﻫﺎ و ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮی ﻗﺮار دارد ﺧﺪای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه آدﻣ ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﺢ ﻫﻤﺎن
ﻧﯿﺎز و ﻓﺮ اﺳﺖ؛ ﺧﺪای اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺴﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺎ را روﻧﻖ ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﺑﺮﮐﺖ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ در ﺣﺪ ازدواج
ﺧﻮب و داﻧﺸﺎه ﻣﻤﺘﺎز و ﻗﺒﻮﻟ آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣ ﺗﺠﻠ ﻣﯿﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﻮﺳﻠﻒ ،اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎ
ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﺟﻠﻮه ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺣﺎل ﺳﻮال اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ دﯾﻦ ﺑﺮای ﺳﻮاﻻت ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ زﻧﺪﮔ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﯾﻌﻨ
ﻣﻦ و ﺧﻮدم ﻧﯿﺰ ﺣﺮﻓ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد؟ ﺑﻠﻪ ! اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺷﻮه اﺻﻠ دﯾﻦ در ﻣﻌﻨﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دوران ﻏﺮوب ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯿﺪﻫﺪ
و ﻃﻠﻮﻋ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮ ﻣ آورد .ﺳﺎﺣﺖ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺑﺰک ﮐﺮدن دﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ  ،ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ درﻣﺎﻧﺮی ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯿﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻊ در ﻃﻮل اﯾﻦ  13ﺳﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده ام ﮐﻪ ﺑ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻨﺪرت دﯾﺪه ام دﯾﻦ دار واﻗﻌ دﭼﺎر
ﺑ ﻣﻌﻨﺎﯾ ﻣﯿﺎﺳﻨﺎﻟ ﺑﺸﻮد و ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﭘﺴﺶ ﺑﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ زﯾﺮا اﯾﻤﺎﻧﻬﺎی ﻓﺮورﯾﺨﺘﻪ اﯾﻦ دوران دﭼﺎر رﯾﺰش ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻣﻮﻣﻦ
ﺳﺮاغ روﯾﺸﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﺮود و ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺪاوﻧﺪ و دﯾﻦ و اﺧﻼق ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻌﺪی ﺗﺎزه ﻣﯿﯿﺎﺑﻨﺪ
 .دوره ای ﮐﻪ دﯾﺮ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس دوره ی ﺟﻮاﻧ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﺘﺪﯾﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل ﻧﻤ رود و ﻟﺒﺎس ﻓﺎﺧﺮﺗﺮی ﺑﺮازﻧﺪه ی آﻧﺎن اﺳﺖ.
در دوران اﯾﻮﺳﻠﻔ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی اﯾﻮووردی ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﻤ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑ ﻣﻌﻨﺎ ﻣ ﺳﺎزد .ﺑﻪ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻮﻟﻮی اﯾﻤﺎن ﻫﺎی دﯾﻨ اﮔﺮ ﻧﻮ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑ ﻣﻌﻨﺎﯾ ﺑﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﭘﺲ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻓﻘﺪان ﻫﺎی ego-worldو ego-selfﻫﺮدو اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﺑ ﻣﻌﻨﺎ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑ ﻣﻌﻨﺎﯾ اﯾﻮﺳﻠﻔ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾ رخ ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺎورد دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺎزﻟﻮ ،ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ و اﻧﺴﺎن را ﮐﻤ ﻣﺮﺗﺐ ادراک ﻣ
ﮐﺮد ،اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾ ﮐﻪ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻏﺮﯾﺰی و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺴﻦ و … رد ﺷﺪه و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﻮﻓﺎﯾ را درک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻓﺎرغ از ﻧﻘﺪﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ی ﻣﺎزﻟﻮ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻼ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺤﺚ اﺷﺘﺒﺎﻫ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا زﯾﺴﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺴﺖ.
ﺳﻨﺖ ﻫﺎی اﮔﺰﯾﺴﺘﺎﻧﺴﯿﺎﻟﯿﺴﺘ ،اروﯾﻦ ﯾﺎﻟﻮم و… ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔ ﺗﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺳ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و راه ﺣﻠ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر اراﺋﻪ
ﻧﻤ دﻫﻨﺪ و ﻓﻘﻂ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻔﺮ او ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻈﺮ او را ﺟﻮﯾﺎ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﻌﺮﯾﻔ ﮐﻪ از وﺟﻮد ﺧﻮدت
داری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ را ﭼﻮﻧﻪ ادراک ﻣ ﮐﻨ.
ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘ رﻓﺘﺎری  CBTآﻟﺒﺮت اﻟﯿﺲ

ﭘﺮوﭼﺴﺎ در ﮐﺘﺎب ﻧﻈﺮﯾﺎت روان درﻣﺎﻧ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎور آدﻣ در ﺗﻔﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔ اﺷﺎره ﻣﯿﻨﺪ و ﻣﺜﺎﻟ ﺟﺎﻟﺐ ﻣﯿﺰﻧﺪ

ﺑﺮای ﺳﻪ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ  ،واﻗﻌﺎ ﺳﻪ اﺗﻔﺎق در ﺣﺎل وﻗﻮع اﺳﺖ .ﺑﺮای ﮐﺴﯿﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻋﺮﻓﺎﻧ دارد ،
اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻣﻈﻬﺮ ﺑ ﮐﺮاﻧ ﻫﺴﺘ و ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﮐﺴﯿﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻏﺮق ﺷﺪن ﺑﺮادرش در اب را در ﮐﻮدﮐ دارد ،
اﻗﯿﺎﻧﻮس اﺣﺘﻤﺎل ﯾ ﺧﻄﺮ ﻣﻬﯿﺐ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﮐﺴﯿﻪ دﻧﺒﺎل رﻧ ﮔﺮﻓﺘﻦ در اﻓﺘﺎب زﯾﺒﺎی ﺳﺎﺣﻠ اﺳﺖ  ،اﻗﯿﺎﻧﻮس
ﻓﺮﺻﺖ زﯾﺒﺎﯾ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ ﯾ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺮوﻧ واﺣﺪ ﺳﻪ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺳﻪ رﻓﺘﺎر ﻣ آﻓﺮﯾﻨﺪ
 :Aﯾ ﻣﺤﺮک  ACTIVATORﺧﺎص ﺑﯿﺮوﻧ ،ﻣﺜﻞ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺟﻠﻮی ﯾ اﻗﯿﺎﻧﻮس ،ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻦ…،
 :Bﻫﺴﺘﻪ ی ذﻫﻨ ﺗﻮ  ، BELIEFﺑﺎور ﺗﻮ
 :Cﭘﺎﺳﺦ ﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺮک ) ﺗﺮس و ﻓﺮار ﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﻖ و دﻋﺎ ﯾﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ د رﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ(
از ﻧﻈﺮ درﻣﺎﻧ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ روی Cﻣﺎﻧﻮر دﻫﯿﻢ و ﻫ ﭘﺎﺳﺦ درﻣﺎﻧﺠﻮ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺑﺪون اﯾﻨﻪ ﺑﻪ رﯾﺸﻪ ﻣﺸﻼﺗﺶ
ﯾﻌﻨ ﻧﺤﻮه ﺗﻔﺴﯿﺮ او از زﻧﺪﮔ ،B ﺳﺮی زده ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ روی  Bﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ .اﻟﯿﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻓﺎرغ از اﯾﻦ
ﮐﻪ اﮐﺘﯿﻮﯾﺘﻮر ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ روی  Bﮐﺎر ﮐﺮد .ﭘﺲ واﻗﻌﻪ ی ﺑﯿﺮوﻧ ﯾ اﺳﺖ وﻟ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻨﺎ
دﻫﺪ و دﯾﺮی را ﺑ ﻣﻌﻨﺎ ﺳﺎزد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎدﻫﻨﺪﮔ ﯾ ﺗﻨﯿ ﺑﺴﺘ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑ ﻣﻌﻨﺎﯾ ﻫﺮ
اﻧﺴﺎﻧ دارد.
ﺟﯿﻤﺰ ﻫﻮﻟﯿﺲ) ﯾﻮﻧﯿﻦ ﻣﺸﻬﻮر ( در ﮐﺘﺎب ﻣﺮداب ﻫﺎی روح) اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨ و زﻧﺪﮔ (92‐اﺷﺎره ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﯾﺴﺮی از ﺑ ﻣﻌﻨﺎﯾ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﭘﺪﯾﺪ ﻣ آﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎر ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗ را ﮐﻪ
در ﺷﺮاﯾﻄ ،ﺑﺪﻻﯾﻠ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪوش ﺑﺸﻨﺪ .ﻫﻮﻟﯿﺲ از ﯾ ﻣﺮاﺟﻊ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸ ﺑﺰرگ
روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺼﻪ اﯾﻦ زن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻧ در ﯾ از ﮔﺘﻮﻫﺎی ﯾﻬﻮدﯾﺎن وﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮔﺸﺘﺎﭘﻮ ﺑﻪ زﻋﻢ
ﮐﻠﯿﻤ ﺑﻮدن دﺳﺘﯿﺮ ﻣﯿﺸﻮد ) در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﻣﺴﯿﺤ اﺳﺖ و دﺧﺘﺮ ﯾ دﻧﺪان ﭘﺰﺷ ﻣﺸﻬﻮر ( او را ﺑﻪ اردواﮔﺎه ﮐﺎر
اﺟﺒﺎری ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ و ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺗﻼش ﻣﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ ﮐﻠﯿﻤ ﻧﯿﺴﺖ  ،ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﻧﻤﯿﺸﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎی ﯾ از اﻓﺴﺮان
اس اس او را ﺷﻨﺎﺧﺖ و از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ وﻟ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻨﺎﯾﺘﻬﺎی ﻧﺎزﯾﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر
اﺟﺒﺎری ﺑﺪون اﻋﺪام ﺷﺪ ! ﺑﻌﺪ از ﺟﻨ او ﺑﻪ آﻣﺮﯾﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدو زﻧﺪﮔ ﻧﻮﯾ ﺳﺎﺧﺖ وﻟ ﻫﺮ روز از روز ﻗﺒﻞ ﺣﺎﻟﺶ
ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ زﯾﺮا ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎر ﮔﻨﺎه زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧﺶ را ﻧﺪاﺷﺖ و ﻧﺰد رواﻧﺎو رﻓﺖ  .ﭘﺮﺳﺶ ﭼﻨﯿﻦ زﻧ درﺑﺎره ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪﮔ ، ﯾ
ﭘﺮﺳﺶ رواﻧﺎواﻧﻪ اﺳﺖ

ﺟﯿﻤﺰ ﻫﻮﻟﯿﺲ
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ .1:ﺷﺎﯾﺪ اﻟﺰاﻣﺎ ﺟﻮاب ﺧﯿﻠ روﺷﻨ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ از آن دﺳﺖ
ﻣﻘﻮﻻﺗ در زﻧﺪﮔ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ آن را ﺣﻞ ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻀﻤﺶ ﮐﺮد .در ﺳﻨﺖ ﯾﻮﻧ در ﭘﺮوﺳﻪ ی رﺷﺪ اﯾﻦ زن
ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ اﯾﻦ زن در ﮐﺠﺎی زﻧﺪﮔ ﺧﻮدش اﺳﺖ؟ ﭼﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻨﺎه اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﻓﻘﻂ ﮔﻨﺎﻫ زﯾﺴﺘ ﺑﺮای
زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻮده اﺳﺖ؟آﯾﺎ ﺑﺤﺚ دﯾﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﯾﺎ او در ﺣﺎل ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﮔﻨﺎه دﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﻤﻞ
آن اﺳﺖ؟ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﻮﻧ اﻧﺴﺎن ﭘ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣ ﺑﺮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﯿﻠ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ.
از ﺟﺎﯾ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻣﺎ در زﻧﺪﮔ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑ ﻣﻌﻨﺎ ﻣ ﺷﻮﯾﻢ .اﮔﺮ درﺳﺖ ﺳﻮال ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﻗﻀﯿﻪ ﻓﺮق
ﮐﻨﺪ .آاﯾﺎ اﻧﺴﺎن ﻗﺪرت ﻫﻀﻢ اﯾﻦ اﺑﻬﺎم را دارد؟ ﭼﯿﺰ ﺟﺎﻟﺒ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ در ﺗﺎرﯾ ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ .ﮔﺎﻫ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺎرﯾ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ذره دره ﭼﯿﺰی ﺑﺠﻮﯾﺪ.

در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﺜﺮی از  ،ﻣﺼﺮف ﮔﺮاﯾ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد از اﻧﺴﺎن و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و رﺳﺎﻧﻪ و… ﮐﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﻪ
ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ ،اﻧﺴﺎن ﻫﺎ دﭼﺎر ﺑ رﯾﺸ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﮐﻪ دﯾﻦ و اﺳﻄﻮره در اﯾﻨﺠﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤ ﻗﺪاﺳﺖ دادن و
رازآﻟﻮدﮔ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﻌﻨﺎ دﻫﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در ﺟﺎﯾ ﺳﻮت ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻣﺒﺪل ﻣ ﺷﻮﻧﺪ
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺮاﻓﻪ زداﯾ ﻧﺪارﻧﺪ .اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ و آﯾﯿﻦ دارﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎ دارﻧﺪ ﺑﺸﺮط آن ﮐﻪ
ادراﮐ از آﯾﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻨﺖ و آﯾﯿﻨ اﺳﺘﻌﺎره از ﭼﯿﺴﺖ.
ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣ ﮔﺮدد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮدﯾﺖ ﺷﻤﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ و زﯾﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪﮔ ﺷﻤﺎ را ﻣ ﺳﺎزد.در
رواﻧﺸﻨﺎﺳ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺘﻌﺎره ی اﻧﺴﺎن ﻫﺎ از زﻧﺪﮔ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪﮔ اﻓﺮاد دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﻦ ﺑﺮﺧ از اﯾﻦ
اﺳﺘﻌﺎره ﻫﺎ را در ﻣﻮرد ﻣﻮﻟﻮی ﺑﺮرﺳ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﺼﻮر ﻣ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﻨﺪﺳﻪ ی ذﻫﻨ او
ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺪﺗﺎ از اﺳﺘﻌﺎره ﻫﺎﯾ ﮐﻪ او ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣ ﮐﺸﺪ ﺷﺎه ﮐﻠﯿﺪﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را
ﺑﻮاﺳﻄﻪ ی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﻣ ﮐﻨﺪ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻌﺎره ی آب در ﺑﯿﺘ ﮐﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ:
ﻫﯿﻦ ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﻃﻘﻪ ﺟﻮ ﻣ ﮐﻨﺪ/

ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺮﻧ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ آﺑ رﺳﺪ.

ﯾﺎ در ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻃﺮب و  ..اﺷﺎل وارد ﻣ ﺷﻮد ﻣﻨﻄﻖ ﺟﺎﻟﺒ دارد ﮐﻪ:
ﮔﺮ ﺷﻮم ﻣﺸﻐﻮل اﺷﺎل و ﺟﻮاب /ﺗﺸﻨﺎن را ﮐ ﺗﻮاﻧﻢ داد آب.
اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺤﺚ ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﭼﻪ ادراک درﺳﺘ از ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺧﻮد در رﺻﺪ ﺧﺎﻧﻪ ی ﻋﺎﻟﻢ و ﮐﻬﺸﺎن زﻧﺪﮔ ﺑﻪ
ﻣﺎ اراﺋﻪ ﻣ دﻫﺪ .ﻣﻮﻟﻮی دﺳﺘﺎه ﻣﻌﺮﻓﺘ ﺧﻮد را ﺑﺮ آب و ﺳﻘﺎﯾﺖ ﺑﻨﺎ ﻣ ﮐﻨﺪ .و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮﭼﯿﺰ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮد را
ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨ ﺗﺸﻨ ﻣﺮدم آﻧﻘﺪر ﺑﺮاﯾﺶ دﻏﺪﻏﻪ زاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺳﻘﺎی ﻣﺮدم ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ و ﺳﻘﺎ آﻧﻘﺪر ﮐﺎرش ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
ﮐﻪ دﯾﺮ دﻏﺪﻏﻪ ای ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻗ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ ﺟﺮ ﺳﻘﺎﯾﺖ و اﯾﻨﻪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﺻﺮف رﻓﻊ وﺳﻮاﺳﻬﺎی ﮔﺰاﻓﻪ ﮔﻮﯾﺎﻧ ﻧﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻐﺾ او را در ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯿﭙﺮوراﻧﻨﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪﮔ ﺑﺮاﯾﺘﺎن دارم ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔ ﭼﯿﺴﺖ
و دﯾﺪ ﻓﻼﺳﻔﻪ ،ﻋﺮﻓﺎ و رواﻧﺎوان ﺑﻪ آن ﭼﯿﺴﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺪﻟ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻢ ﺗﻮﺟﻬﻢ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺨﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ﻣﺪل
ﺷﻮرﯾﺪﮔ و ﺑﻬﺠﺖ و ﺳﺮور ﻋﺮﻓﺎﺳﺖ
ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ آن ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻓﺮزاﻧﻪ اﯾﺮاﻧ را در ﺑﺤﺚ اﺻﻨﺎف دﯾﻨﺪاری ﻣﯿﭙﺴﻨﺪم ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﺎرﻓ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺧﻮدﮐﺸ ﻧﺮده اﺳﺖ
در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﻓﻼﺳﻔﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺗﻪ ﺧﻂ ﺧﻮﯾﺶ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ .ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻋﺮﻓﺎن  MYSTISISMﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟ از ﺳﻮاﻟ ﺑﻪ
ﺳﻮال ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ و ﺣﯿﺮت زاﯾ دﯾﻦ را در ﺧﻮد ﻫﻀﻢ ﻣﯿﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺸﻒ راز اﺻﻠ ﻋﺎﻟﻢ  ،ﻋﺸﻖ ﺗﻦ ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﺑﯿﺪار
ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻓﺮو ﻧﻤﯿﻐﻠﺘﺪ

ﺳﺒ زﻧﺪﮔ ، ﺷﻌﺎر ﯾﺎ ﯾ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی
ﻣﻘﺎﻟﻪ زﯾﺮ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺸﻬﺮی ﺑﺨﺶ ﺳﺒ زﻧﺪﮔ درج ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﺴﺨﻪ درﺳﺖ زﯾﺴﺘﻦ؟ ﺑﺮای ﭼﻪ ﮐﺴ؟
اﻏﻠﺐ ﻣﺎ ﺑﺮای زﻧﺪﮔ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎورﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ دارﯾﻢ؛ ﭘﺰﺷ ﻫﺎ ﯾ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﻣﺸﺎوراﻧ ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔ ﻣﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻣ ﭘﯿﭽﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎﯾ
ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺳﺒ زﻧﺪﮔ ﻣﺎ را ﻻاﻗﻞ از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﺎﻧ و ﺑﻠﻪ ﻓﺮی ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻓﺮ
ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﻪ آدﻣﻬﺎﯾ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻨﻒ ﻣﺸﻐﻮل راﻫﻨﻤﺎﯾ ﻣﺮدم ﺑﺮای زﻧﺪﮔ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻮدﺷﺎن
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع زﻧﺪﮔ را دارﻧﺪ ،ﺳﺨﺖ در اﺷﺘﺒﺎﻫﯿﺪ! اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻨﯿﺪ ،ﻣﻨﻈﻮرم ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻧﺪﮔ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺷﻐﻠ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻟ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﺳﺒ زﻧﺪﮔ و ﺷﺮاﯾﻄ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ آدم ﻫﺎ ﺑﺮ زﻧﺪﮔ ﺷﺎن
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ آن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻨﻨﺪ ،زﻧﺪﮔ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﭘﯿﺶ ﻧﻤ رود ،ﺣﺘ اﮔﺮ ﭘﺰﺷ ﺑﺎﺷﻨﺪ!

ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﻪ دﻋﻮت اﻃﺒﺎ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷ ﯾ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ،ﺑﺤﺜ را درﺑﺎره
“درﺳﺖ زﯾﺴﺘﻦ ﮐﺎدرﻫﺎی درﻣﺎﻧ ،”در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ آن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮﻋ ﮐﻪ ﺑﻪ
آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳ ﻧﻮع زﻧﺪﮔ ﮐﺎدرﻫﺎی ﭘﺰﺷ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺮب ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻼﺷ ﮐﻨﻨﺪه زﻧﺪﮔ در
ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟ اﻃﺒﺎ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ .ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻣﺼﺪاﻗ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ،از ﻣﺪل اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ در داﻧﺸﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷ ﮐﻤ
ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و اﻟﺒﺘﻪ آن را ﺑﻮﻣ ﺳﺎزی ﮐﺮدﯾﻢ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺰﺷﺎن در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐﺎری و ﺗﺤﺼﯿﻠ ،زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﮐﺎری و رﻗﺎﺑﺘ در دﻧﯿﺎی ﭘﺰﺷ ،در ﺣﺎل ﻓﺮﺳﻮدﮔ ﺧﺎﻣﻮش ﻫﺴﺘﻨﺪ .در
ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﺮ ،ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ درﺑﺎره زﻧﺪﮔ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل اﯾﺮاﻧ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺜ داﺷﺘﯿﻢ در
اﯾـﻦ ﻣـﻮرد ﮐـﻪ ﭼـﻮﻧﻪ زﯾﺴـﺘﻦ و ﺳـﺒ زﻧـﺪﮔ ﯾـ ﻣـﺪﯾﺮ ،ﻣـ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻮﺟﺐ ﺻـﻌﻮد ﯾـﺎ ﺳـﻘﻮﻃﻬﺎی ﺷﺪﯾـﺪ
ﺧﺎﻧﻮادﮔ و ﻓﺮدی و ﺣﺘ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﺑﺮای او و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﺷﻮد.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ واﺣﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋ ) ﺳﻨ /ﺷﻐﻠ /ﺗﺤﺼﯿﻼﺗ ،(ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر ﮐﻪ درﻫﺎﯾ را
ﺑﻪ روی ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﻮد ،ﻗﻄﻌﺎ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ و آﺳﯿﺐ ﻫﺎﯾ را ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺸﻐﻠﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﻫﻤﯿﺸﻪ در زﻧﺪﮔ ﻋﺠﻠﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻢ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎﻓ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻣﺪﻟ از زﻧﺪﮔ را اﻣﺘﺤﺎن و
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در آن ،وﻗﺘ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﯾ ﮐﺘﺎب و ﺗﻔﺮ در آن و ﺣﺘ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﯾ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .اﮔﺮ ﻃﺒﯿﺐ ﺑﻮدن ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﻫﻤﯿﺸﻪ دﯾﺮ وﻗﺖ و ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎﯾﻢ ،ﻗﻄﻌﺎ در دراز
ﻣﺪت ﺑﺎ ﻣﺸﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﭘﺲ از آﻧﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺮﮐﺎری ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﻐﻠ رﻓﻊ ﺷﺪ،

ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺒ زﻧﺪﮔ ﮐﺎری و ﺷﺨﺼ ام ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻌﺪ از  12ﺳﺎل ﻣﻄﺐ
داری ،ﺗﻌﺎدل ﻻزم ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔ ﺧﺎﻧﻮاده ام را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻢ.
در ﻣﻮرد ﺳﺒ زﻧﺪﮔ ﻣﻄﻠﻮب ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﻨ و ﺷﻐﻠ ﻫﺮ ﮐﺴ ﻣﯿﺸﻮد ﺳﺒ زﻧﺪﮔ
ﺧﺎﺻ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد؛ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮدن اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت ﺧﺎص ﺧﻮدش را دارد ،ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری وﯾﮋه ای
دارد ،ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﻧﻮع ﺧﺎﺻ از زﻧﺪﮔ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻄ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ؛
ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ؟ »ﺳﺒ زﻧﺪﮔ ،«از ﺑﺤﺜﻬﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آن ﻣﺮاﻗﺐ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﻤﻦ اﺳﺖ
ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫ ﺑﺒﺮد!
*
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺷﯿﺮی؛ ﭘﺰﺷ و ﻣﺪرس ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃ

ﻣﻘﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی در ﺷﻤﺎره  ۲۵۱ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
) ﻧﯿﻤﻪ اول ﺑﻬﻤﻦ(
آﻏﺎز ﯾ راﺑﻄﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ
آﯾﺎ ﻣﺎﻧﺪن در ﯾ راﺑﻄﻪ ﺑﺪون آﯾﻨﺪه ،درﺳﺖ اﺳﺖ؟
آﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﻤﺰدم را ﺑﺪاﻧﺪ؟
ﻟﯿﻨ داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ) ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ،راﺳﺖ ﮐﻠﯿ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  save link asرا اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(

ﻣﻘﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی در ﺷﻤﺎره  ۲۵۰ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

)ﻧﯿﻤﻪ دوم دی(
از زﻧﺪﮔ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺎدرش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭼﻮﻧﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻨﻢ؟
ﻟﯿﻨ داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ) ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ،راﺳﺖ ﮐﻠﯿ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  save link asرا اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(

ﻣﻘﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی در ﺷﻤﺎره  ۲۴۹ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
)ﻧﯿﻤﻪ اول دی(
ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﯾ آدم ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﮐﻤ ﮐﻨﻢ
ﺑﺎ ﯾ دوﺳﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﻃﻠﺐ ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد
ﭼﻄﻮر ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯾﻢ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﻢ
ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﯾ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﻢ
ﻟﯿﻨ داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ) ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ،راﺳﺖ ﮐﻠﯿ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  save link asرا اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(

ﻣﻘﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی در ﺷﻤﺎره  ۲۴۸ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
)ﻧﯿﻤﻪ دوم آذر(
ازدواج ﻗﺒﻠ ام را ﭼﻮﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ
ﭼﻮﻧﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣ دﻫﯿﺪ

ﻟﯿﻨ داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ) ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ،راﺳﺖ ﮐﻠﯿ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  save link asرا اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(

ﻣﻘﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی در ﺷﻤﺎره  ۲۴۷ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
)ﻧﯿﻤﻪ اول آذر(
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ در ﺟﻤﻊ ﻣﺜﻞ او ﺑﺪرﺧﺸﻢ
ﺣﺮﻓ از ازدواج ﻧﻤ زﻧﺪ
ﭼﺮا ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻧﺪارم
ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﺠﻨﻢ؟
ﻟﯿﻨ داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ) ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ،راﺳﺖ ﮐﻠﯿ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  save link asرا اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(

