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ب  نتخــا ا

از  مســیر، 

ســنایی تــا 

ینــی و آ

ماننــد  ایــران  اســامی  انقــاب 
طوفانــی بــود کــه ذرات خــاک نشســته 
و راکــد را بلنــد کــرد و طرحــی 
نــو بــرای آینــدۀ ایــن جهــان 
ــیری  ــه مس ــی ک ــت. طرح درانداخ
ــود  ــروز گش ــر ام ــل بش ــازه در مقاب ت
ــت... ــد در دل ظلم ــی باش ــا پرتوی ت

تهاجم فرهنگی

ــم،  ــر قل ــه ب ــذاری اندیش تأثیرگ
متعلــق بــه امــروز و دیــروز 
ــاختار  ــه س ــدری ک ــت؛ همانق نیس
ــذار اســت،  ــه تأثیرگ ــر درون مای ب
محتــوا نیــز بــر فــرم مؤثر اســت.

راه هــای تصاحــب مغــز 
ــودآگاه  ــر ناخ ــراد ضمی اف
اســت...  شرطی ســازی  و 

ملــی  تأ
بــر شــعار 
ســال 1400

ــد؛  ــال 1400: »تولی ــعار س ش
مانع زدایی هــا« پشــتیبانی ها، 

َوَجَعلََهــا كَلِمـَـًة بَاقِيـَـًة فِي 
َعقِبـِـهِ لََعلَُّهــمْ يَرِْجُعوَن

سوره زخرف؛ آیه 2۸

تیز چشم 
)قسمت سوم(

چطور آینده مان را بسازیم؟

مقام معظم رهبری:
مــاه رمضــان، مــاه گشــودن درهــای رحمــت 
ــی  ــت اله ــاه ضیاف ــاه، م ــن م ــرت ای و مغف
ــدگان خــود  ــد از بن اســت. پذیرایــی خداون
ــاه - کــه یــک پذیرایــی معنــوی  در ایــن م
اســت - عبــارت اســت از گشــودن درهــای 
رحمــت و مغفــرت و مضاعــف کــردن اجــر و 
ثــواب اعمــال خیــری کــه بنــدگان در ایــن 
ــان  ــاه رمض ــد. روزه م ــی دهن ــام م ــاه انج م
ــم  ــت عظی ــن ضیاف ــواد همی ــی از م ــم یک ه
ــة روح انســان  ــه تصفی الهــی اســت کــه مای
ــی روزه دار  ــارت قلب ــه طه ــاد زمین و ایج

اســت.

-
مبــارک رمضــان 
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ماننـد طوفانـی بـود کـه ذرات انقاب اسامی ایران
خاک نشسـته و راکـد را بلند کرد 
و طرحـی نـو برای آینـدۀ این جهـان درانداخت. طرحی که مسـیری 
تـازه در مقابـل بشـر امروز گشـود تـا پرتویـی باشـد در دل ظلمت.
ــد فاضــل، ســید مرتضــی  ــة شــهادت هنرمن ــه بهان ایــن روزهــا ب
ــذاری  ــامی نام گ ــاب اس ــر انق ــة هن ــوان هفت ــه عن ــی، ب آوین
ــد،  ــر دوش می کش ــنگینی را ب ــار س ــه ب ــی ک ــت. ایام ــده اس ش
هنــر انقــاب اســامی. در ایــن تعبیــر، آنچــه کــه روح می گیــرد 
ــن  ــامی. در ای ــاب اس ــد انق ــه روح می دم ــه ک ــت و آنچ ــر اس هن
ــد و آن را  ــت می بخش ــر اصال ــه هن ــامی ب ــاب اس ــدان، انق می
عــزت می دهــد. امــا ایــن هنــر بــر چــه موازینــی اســتوار اســت؟ 
گونــة  دو  بازتــاب  ایــن  و  اســت.  درون  از  بازتابــی  هنــر 
ــاب  ــر، ارب ــاب هن ــگاه ارب ــن ن ــا ای ــیطانی دارد. ب ــی و ش رحمان
کمــال خواهــد بــود و آنچــه از هنــر بخواهــد رشــدی در 
ــزد. ــل برمی خی ــد فاض ــد از هنرمن ــاد کن ــش ایج ــان مخاطبان می
ایــن فضــل در هــر انســانی وجــود دارد. چــرا کــه انســان در فطرت 
ــم اســت و  ــه حقیقــت عال خویــش دارای شــعور باطنــی نســبت ب
حقیــت عالــم، وجــود کمــال مطلــق اســت و در پــی ایــن شــعور، 
ــا فضایــل و زیبایی هــا خواهنــد داشــت. افــراد نســبتی مســتقیم ب

آنچــه در ایــن وهلــه اهمیــت پیــدا می کنــد درک ایــن شــعور باطنی 
و اســتقبال و پرورانــدن آن اســت. پــس  زدن ایــن شــعور، پــس زدن 
راه یابــی بــه فضــل اســت و حرکــت در جهــت رســیدن بــه هنــرِ 
بی هنــر. »عیــب مبیــن تــا هنــر آری بــه دســت«. ایــن پــس زدن 
در مواجهــه بــا هنــر اصیــل هماننــد تعریــف و برداشــت بشــر امروز 
از انســان اســت کــه جــز تعــارض نتیجــه ای در بــر نــدارد. ســید 
مرتضــی آوینــی در مقالــة »ادبیــات آزاد یــا متعهــد؟« می گویــد:

ــت  ــه هس ــه ک ــت آنچ ــا حقیق ــان ب ــروز از انس ــر ام ــف بش "تعری
بنابرایــن، زیســتنش  تعارضــی کامــل دارد و 
ــت،  ــال اس ــندد مح ــود می پس ــه خ ــان ک آن س
کــه  می خواهــد  اگرچــه  او  منطقــی.  محــال 
ــردارد،  ــر راه ب ــش را از س ــگاری خوی ــع ولن موان
ــع  ــن موان ــه ای ــرا ک ــود، چ ــق نمی ش ــا موف ام
ــد." ــاء گرفته ان ــود او منش ــی خ ــود حقیق از وج
هنــر رحمانــی آن اســت کــه راه می گشــاید 
ــن  ــت. و ای ــراه اس ــان هم ــت انس ــا حقیق و ب
ــه آزادی  ــی تعهــد اســت. چــرا ک همراهــی در پ

ــان جــز  انســان بــرای بیــان حقیقــت و عدالــت اســت و ایــن بی
ــا تعهــد محقــق نمی شــود. هنــر انقــاب در اولیــن قــدم خــود  ب
ــر  ــن وادی هن ــد. و در ای ــدی می رهان ــر بی بن ــد و زنجی را از بن
ــر  ــن هن ــود عی ــود وی خ ــه وج ــزد ک ــدی برمی خی از هنرمن
ــدان  ــه هنرمن ــام تاریخــی خــود ب ــی)ره( در پی ــام خمین اســت. ام
ــد: ــرح دادن ــد را ش ــر عزتمن ــن هن ــای ای ــال 1367 زوای در س

ــق و  ــای عش ــه در جبهه  ه ــد فرزان ــا هنرمن ــاک صده ــون پ "خ

ــری  ــه هن ــر آن گون ــرمایه زوال ناپذی ــزْت س ــرف و ع ــهادت و ش ش
اســت کــه بایــد، بــه تناســب عظمــت و زیبایــی انقــاب اســامی، 
همیشــه مشــام جــان زیبــا پســندِ طالبــاِن جمــال حــق را معطــر کند." 
ــا  ــروز ب ــه ام ــه ک ــا آنچ ــامی ب ــاب اس ــای انق ــر در دری هن
ــد  ــوی دارد و هنرمن ــی ماه ــت تفاوت ــرح اس ــوان "آرت" مط عن
ــدم  ــر را در ق ــاب هن ــد انق ــت. هنرمن ــا آرتیس ــز ب ــاب نی انق
ــی آورد  ــه الزم م ــت ک ــن اس ــد. و همی ــام می خواه ــرای اس اول ب
ــدا در جهــت درونی ســازی  ــرش ابت ــان هن ــرای بی ــد ب ــا هنرمن ت
ــو  ــیر در تکاپ ــن مس ــم در ای ــته و دائ ــانی گام برداش ــل انس فضای
ــت  ــی اس ــد اصیل ــی هنرمن ــل، خروج ــر اصی ــع هن ــد. در واق باش
ــل  ــه اه ــاک درگ ــه خ ــد ک ــد: »بای ــرح آن می گوی ــظ در ش ــه حاف ک
هنــر شــوی«. و طبــق همیــن اســت کــه حضــرت امــام)ره( شــهدا 
ــدا. ــردان خ ــر م ــهادت را هن ــتند و ش ــدان می دانس را از هنرمن
ــان  ــات جه ــه اتفاق ــبت ب ــا نس ــن دری ــاب در ای ــد انق هنرمن
پیرامونــش بی تفــاوت نیســت. و ایــن موضــِع دیگــر هنــر 
ــد: ــام خــود آوردن ــام)ره( در پی ــه ام ــاب اســت. همان طــور ک انق

ــدۀ  ــل دهن ــه صیق ــت ک ــرآن اس ــول ق ــورد قب ــری م ــا هن "تنه
ــام  ــلم، اس ــه و س ــه و آل ــی الَلّ علی ــدی صل ــاب محم ــام ن اس
ــام  ــد، اس ــرای دردمن ــام فق ــام، اس ــم الس ــدی علیه ــة ه ائم
ــرم  آور  ــخ و ش ــِخ تل ــوردگاِن تاری ــه خ ــام تازیان ــگان، اس پابرهن
محرومیت هــا باشــد. هنــری زیبــا و پــاک 
اســت کــه کوبنــدۀ ســرمایه داری مــدرن و 
اســام  نابودکننــدۀ  و  خون  آشــام  کمونیســم 
ــازش  ــام س ــاط، اس ــام التق ــل، اس ــاه و تجم رف
و فرومایگــی، اســام مرفهیــن بــی  درد، و 
در یــک کلمــه »اســام امریکایــی« باشــد."
ــی از  ــه یک ــا همیش ــر و غن ــگ فق ــن جن بنابرای
محورهــا و دغدغــة اصلــی هنرمنــد انقاب اســت. 
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از  در همیــن رابطــه در قســمتی دیگــر 
ــد: ــدان می آی ــه هنرمن ــام)ره( ب ــام ام پی

ــر  ــود تصوی ــی خ ــگاه واقع ــر در جای "هن

ــون  ــدن خ ــه از مکی ــت ک ــی اس زالوصفتان
ــت  ــگ عدال ــامی، فرهن ــل اس ــگ اصی فرهن
بــه  تنهــا  می برنــد.  لــذت  صفــا،  و 
ــا  ــتیز ب ــه راه س ــت ک ــد پرداخ ــری بای هن
جهان خــواران شــرق و غــرب، و در رأس 
ــوزد." ــوروی، را بیام ــکا و ش ــان آمری آن
تکاپــوی دائــم علیه ظلــم و اســتکبار و حمایت 
ــت  ــکان حرک ــة پی ــک نقط ــان بی ش از مظلوم
ــة  ــی دردی نقط ــت. و ب ــاب اس ــر انق هن
ــن  ــه اینچنی ــرا ک ــت. چ ــن دریاس ــل ای مقاب
ــت : ــتن" جس ــد در "درد داش ــری را بای هن
ــد  ــی می  توانن ــا زمان ــا تنه ــدان م "هنرمن

ــان  ــئولیت و امانتش ــار مس ــه کوله ب بی  دغدغ
را زمیــن بگذارنــد کــه مطمئــن باشــند 
ــا و  ــر، تنه ــه غی ــکا ب ــدون ات ــان ب مردمش
ــات  ــه حی ــان، ب ــا در چهارچــوب مکتبش تنه
ــا در  ــدان م ــیده  اند. و هنرمن ــدان رس جاوی
ــه  ــن گون ــان ای ــاع مقدس م ــای دف جبهه ه
بودنــد، تــا بــه مــأ اعــا شــتافتند. و بــرای 
خــدا و عــزت و ســعادت مردمشــان جنگیدند؛ 
تمــام  عزیــز  اســام  پیــروزی  راه  در  و 
ــد." ــوا نمودن ــی درد را رس ــر ب ــان هن مدعی
در ایــن میــان ســید مرتضــی آوینــی الگــوی 
ــد  ــه بخواه ــت ک ــدی اس ــر آزاده و هنرمن ه
ــخیص داده و در  ــر تش ــل را از غی ــر اصی هن
ــه در  ــون او ک ــد. خ ــت کن ــت آن حرک جه
چنیــن روزهایــی دگربــار خــاک فکــه را منعــم 
کــرد برکتــی اســت بــرای نســل های جــوان 
ــت  ــا حقیق ــبتی ب ــه نس ــرادی ک ــاب. اف انق
ــر  ــا مبش ــد ت ــد و می رون ــرار کرده ان برق
پیــروزی اهــل حــق بــر روی زمیــن باشــند.

ــتُْضعِفُوا  ــَن اْس ــی الَّذِی ــنَّ َعلَ ــُد أَْن نَمُ »َونُرِی
َونَْجَعلَُهــُم  ـةً  أَئِمَـّ فِــی األَرِْض َونَْجَعلَُهــمْ 
5 آیــة   - قصــص  ســورۀ  الْوارِثِیــَن« 

تأثیرگــذاری اندیشــه بــر قلــم، متعلــق بــه امــروز و دیــروز نیســت؛ همانقــدری 
ــر  ــرم مؤث ــر ف ــز ب ــوا نی ــت، محت ــذار اس ــه تأثیرگ ــر درون مای ــاختار ب ــه س ک
اســت. آنچنان کــه ســنایی و زندگــِی دو مرحلــه ای او مشــهور اســت و می دانیــم.

محتــوای اشــعار عارفانــة ســنایی ســرآغازی بــر شــیوۀ نویــن گفتمــان و گفتــار 
ــک  ــس از ی ــای او پ ــطح دغدغه ه ــت. س ــی اس ــات فارس ــة ادبی ــات عارفان غزلی
مرحلــه زندگــی ســطحی و عوامانــه کــه بــه مــدح پادشــاهان گذشــت؛ بــه دیدگاهی 
ــاعران  ــاعر«1  ش ــدر ش ــوان »پ ــنایی را می ت ــد. س ــی می رس ــق و عرفان عمی
ــواره از او  ــنایی هم ــس از س ــاعران پ ــه ش ــوری ک ــه ط ــت. ب ــود دانس ــس از خ پ
ــنایی  ــی س ــر معنای ــر چت ــتند از زی ــوی می خواس ــه نح ــا ب ــد ی ــو گرفتن الگ
ــای  ــه در بزنگاه ه ــرادی ک ــد اف ــم نبوده ان ــخ ک ــدای تاری ــوند. از ابت ــارج ش خ
ــان  ــد. در می ــر دادن ــی تغیی ــای گوناگون ــه جهت ه ــود را ب ــیر خ ــی، مس زندگ
ــد.  ــرآمد دیگرانن ــرو س ــنایی و ناصرخس ــات فارســی س ــدۀ ادبی ــای دگرگونْ ش قدم
ــه دو  ــش را ب ــی خوی ــر زندگ ــد معاص ــه در عه ــه ورزانی ک ــلة اندیش سرسلس
ــازۀ  ــی در ب ــه های آوین ــت. اندیش ــی اس ــهید آوین ــد، ش ــیم کردن ــش تقس بخ
ــیده  ــی پوش ــات برکس ــر و ادبی ــورد هن ــوص در م ــی، به خص ــی زندگ ابتدای
نیســت. بــا تغییــر فضــای ذهنــی ســیدمرتضی و چرخــش نگــرش 1۸0 
درجــه ای، شــعر بــرای آوینــی بــه انســانی ماننــد شــد کــه گوشــی در ملکــوت 
دارد و دهانــی بــر عالــم خــاک. در میــان آثــار آوینــی کتــاب »فــردای دیگــر« 
ــن  ــی در ای ــد. آوین ــس می کن ــعر تنف ــوای ش ــی در ه ــور اختصاص ــه  ط ب
ــون.  ــة جن ــم خان ــد. دل را ه ــون می دان ــری جن ــورت هن ــزل را ص ــاب غ کت
کتــاب،  ایــن  شــعرِ  بخــش  از  ابتدایــی  فصــل  ســه  در  آوینــی 
می کنــد. اشــاره  خــود  منظــر  از  غــزل  اصلــی  محــور  ســه  بــه 

رازو رمز. 1
شعرو جنون. 2
غزال و غزل. 3

گوناگونْ نویســی  و  دگرگونْ اندیشــی  شــهر  فاتــح  آوینــی 
ایرانــی  جامعــة  در  انقــاب  بنیانگــدار  کــه  تحولــی  اســت. 
داد.  شــکل  خــود  جــان  در  آوینــی  شــهید  آورد؛  پدیــد 
ــه ذهــن و ملکــوت مطلــق رســیده  ــة غــزل عینــی و ذهنــی ب آوینــی از دوگان
ــر  ــوت خب ــت و از ملک ــرم راز اس ــاعر مح ــه ش ــت ک ــه می پنداش ــود. اینگون ب
ــام- ــعار ام ــی اش ــه بررس ــر ب ــی دیگ ــة فردای ــیدمرتضی در ادام ــی آورد.2  س م

ــرت آور  ــی حی ــه امام خمین ــی ب ــاد آوین ــردازد. ارادت و اعتم ــی می پ خمین
اســت. آتــش افــکار او نیــز از تنــور فکــری امــام حــرارت می پذیــرد. 
در آخــر، بررســی تغییــرات فکــری و ســیر ذهنــی انســان ها عبرت آمــوز اســت. 
از ســنایی تــا آوینــی، انســان هایی کــه وســعت نظــر و ســینة پــردرد داشــته اند، 
ــد. ــن کنن ــان تعیی ــی را خودش ــیر زندگ ــد مس ــه می توانن ــته اند چگون دانس

علی رضا رسبندی؛ دانشجوی رشتۀ ادبیات فارسی

انتخاب مسیر، 
از سنایی تا آوینی
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هر کشــور ســتمگری بــرای هجــوم و بــر هــم زدن امنیت دشــمن خود 
روشــی دارد کــه ایــن روش هــا بــه دو گونــة جنگ ســخت و جنــگ نرم 
صــورت می پذیــرد. از مثال هــای جنــگ ســخت می تــوان بــه جنــگ 
ــه  ــود ب ــرم می ش ــگ ن ــای جن ــراق و از نمونه ه ــران و ع ــالة ای ۸ س
جنــگ بیــن آمریــکا و ایــران اشــاره کــرد. جنــگ نــرم دوگونه اســت.

تهاجــم  را  دوم  دســتة  و  نرم افــزاری  تهاجــم  اول  دســتة 
تهاجــم  بــه  مقالــه  ایــن  در  مــا  فرهنگــی  می نامنــد. 
می پردازیــم. آن  از  جلو گیــری  راه هــای  و  فرهنگــی 

 
تهاجم فرهنگی چیست؟

ــتفاده  ــا اس ــه ب ــت ک ــرم اس ــگ ن ــاخه ای از جن ــی ش ــم فرهنگ تهاج
از رســانه، فیلــم، انیمیشــن، عکــس، کتــاب، ســخنرانی هایی 
و  دین زدایــی  زبان گرایــی،  نژادگرایــی،  موضوعیــت  بــا 
بــرای  برنامه هایــی  ســاخت  و  ســکوالریزه  زندگــی  ترویــج 
ــور و  ــک کش ــم ی ــراد مه ــا اف ــوغ ی ــا نب ــراد ب ــخصیتی اف ــرور ش ت
ــت  ــور، امنی ــک کش ــود در ی ــگ خ ــان و فرهن ــردن زب ــن ک جایگزی
ــن  ــق ای ــای موف ــد. از مثال ه ــر می اندازن ــه خط ــه را ب آن جامع
ــه  ــرد؛ اول هم ــاره ک ــس اش ــرد آندل ــه نب ــوان ب ــوم می ت هج
ــد. ــه کردن ــا حمل ــه آن ه ــپس ب ــد و س ــلمانان گرفتن ــز را از مس چی

یک سؤال:  
ــرده  ــم ک ــران تحری ــه ای ــش را ب ــام امکانات ــردن تم ــکا وارد ک آمری
امــا چــرا فیلم هــای هالیــوودی را تحریــم نکــرده  اســت؟

ضمیر ناخودآگاه:  
از راه تصاحــب ذهــن افــراد می  تــوان همــه چیــز را از آن هــا گرفــت. 
ــا در  ــد ام ــت می آوردن ــه دس ــور را ب ــک کش ــن ی ــته زمی در گذش
حــال حاضــر رقــوۀ اندیشــة مــردم یــک کشــور را تســخیر می کننــد.

بگذارید یک مثال برایتان بیاورم:   
یــک جوجــه رنگــی بخریــد و بــه او ارزن بدهیــد! هربــار 
موقــع ارزن دادن ســوت بزنیــد و یــک ارزن بدهیــد! بعــد 
و  باشــید  جوجــه  آن  نزدیــک  وقــت  هــر  مــدت  یــک  از 
می آیــد. شــما  ســراغ  ســریع  جوجــه  آن  بزنیــد  ســوت 

یک آزماش دیگر:  
آهنــگ  و  دهیــد  تغییــر  را  خــود  موبایــل  زنــگ  آهنــگ 
بســتگانتان  از  یکــی  گوشــی  روی  را  خــود  موبایــل  قبلــی 
بگذاریــد هــر وقــت موبایــل آن آشــنایتان زنــگ خــورد 
اولیــن کســی کــه واکنــش نشــان می دهــد شــما هســتید.

فرهنگی
تهاجم 

سید علی میرقیداری؛ دانشجوی رشتۀ تاریخ

بــه ایــن کار شرطی ســازی می گوینــد کــه 6 نــوع اســت 
ــم. ــی کردی ــوم آن را برس ــوع س ــط ن ــه فق ــن مقال ــا در ای ــا م ام

نمادگرایی غیرمستقیم:   
و  ناخــودآگاه  ضمیــر  افــراد  مغــز  تصاحــب  راه هــای  از 
دارد  قاعــده ای  امــا شرطی ســازی هــم  اســت  شرطی ســازی 
ــزی  ــه چی ــی و چ ــادت در کودک ــا ع ــار ی ــک رفت ــت ی ــاً تربی مث
ــه  ــر ک ــدف. بهت ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــن ب ــر از انیمیش بهت
حتــی بزرگســال ها را نیــز جــذب می کنــد و چــه راهــی 
ــن ها. ــة انیمیش ــس زمین ــتقیم در پ ــی غیرمس ــر از نمادگرای بهت
ــونری،  ــای فراماس ــناخته ترین نماده ــتقیم ش ــی غیرمس در نمادگرای
در  را  کمونیســم  و  بهائیــت  وهابیــت،  شیطان پرســتی، 
پس زمینه هــای یــک منطقــه از انیمیشــن یــا فیلــم کــه بــه آن زیــاد 
توجــه نمی شــود امــا در نقطــة دیــد کــودک اســت قــرار می دهنــد.
بــه غیــر از نمادگرایــی غیرمســتقیم گاهــی به صــورت کاماً مســتقیم 
ــة  ــونی »گنجین ــم ماس ــد فیل ــد. مانن ــام می دهن ــا انج ــن کاره از ای
ملــی« کــه بــه صــورت مشــخص از فراماســونری حــرف می زنــد و 
ایــن فیلــم در رســانة ملــی ایــران در شــبکة ســوم ســیما پخش شــد و 
هیــچ صدایــی هــم از هیــچ یــک از تحلیل گــران ســینما و تلویزیــون 
یــا اســاتید اندیشــکده ها یــا رئیــس صــدا و ســیما در نیامــد. اگــر هم 
در آمــد اصــاً رســانه ای نشــد امــا در تمامــی انیمیشــن ها و فیلم های 
ســینمایی هالیــوود زندگــی ســکوالریزه و بــدون دیــن را بــه صورت 
ــدن  ــم ش ــل ک ــی از دالی ــد. یک ــج می دهن ــتقیم تروی ــاً مس کام
توجــه نوجوانــان و جوانــان امــروز همیــن کودکــی آن هــا اســت.

رسانه ها چه می کنند:   
رســانه کارش شرطی ســازی اســت. بــه طــوری کــه بــه مــردم بگوید: 
ــم را  ــد آدرس جهن ــاس کنن ــه او التم ــردم ب ــم! م ــه جهن ــد ب بروی
بــه مــا بدهیــد. ایــن یعنــی سیاســت؛ حــرف مــن نیســت حــرف 
وینســتون چرچیــل اســت. رســانه ها بــه هــر نحــوی مــا را شــرطی 
می کننــد یــا مــردم را قانــع می کننــد بــا روش هایــی کــه دارنــد یــا 
ــا آن هــا را اقــوا می کننــد. نیازهــای افــراد را ارضــا می کننــد و ی

به این تصویر نگاه کنید! 

روش عملکــرد رســانه ها در نســل یــک و دو یعنــی روش ســاده   
و روش مشــتق
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تدریــج  بــه  بســازیم؟  را  آینده مــان  چطــور 
همــه چیــز در حــال ســاخت و ســاز اســت؛ کار 
ــاوری،  ــان، فن ــة درخت ــدی تن ــاختمانی، قطر بن س
و...  کشــور  شــخصیت،  هویــت،  تکنولــوژی، 
اینچنیــن کــه اســتمرار دارد آینــدۀ مــا نیــز 
چگونــه؟ امــا  اســت  شــدن  ســاخته  حــال  در 
ــود  ــدای خ ــر ابت ــم، اگ ــب بنگری ــه عق ــی ب ــر کم اگ
ــده  ــا آین ــروزِ م ــم، ام ــر بگیری ــان را در نظ و تولدم
ــا  ــی م ــدۀ مقدمات ــل در آین ــن مراح ــا ای ــت ام اس
ــران آن را  ــف دیگ ــک و لط ــا کم ــه ب ــرار دارد ک ق
ــم و  ــرور خودمانی ــان س ــال خودم ــا ح ــم، ام گذرانده ای
ــم . ــدا کرده ای ــر را پی ــرش و تفک ــش و نگ ــدرت بین ق

ــر  ــد، ه ــرمایه گذاری کنی ــان س ــة اول؛ روی خودت نکت
ــی  ــود را ط ــی خ ــیر طبیع ــه س ــاز دارد ک ــزی نی چی
ــد. ــرگ زدن برس ــه و ب ــه، جوان ــه ریش ــا ب ــد ت کن
 نکتــة دوم؛ بــه ســمت حرفــه و کاری کــه در آن عاقــه 
ــدۀ  ــه تضمین کنن ــه عاق ــد چــرا ک ــت کنی ــد حرک داری
ــه در مراحــل اولیــه بایــد  پیشــرفت کاری اســت. البت
خودشناســی و تــوکل داشــته باشــید کــه در قســمت های 
قبــل دربــارۀ چگونگــی آن توضیــح داده شــد.
ــاختن  ــت و س ــیر موفقی ــه در مس ــت ک ــن اس ممک
آینــده بــه نتیجــة مطلــوب نرســید. در اینجــا 
ــه  ــرا ک ــد چ ــام دهی ــتر انج ــد بیش ــل را بای ــا مراح ی
ــاق  ــار اتف ــن ب ــد و یکمی ــت ص ــت موفقی ــن اس ممک
بیفتــد یــا اینکــه در درون آن حکمتــی نهفتــه باشــد.
باشــید! ریســک پذیر  ســوم؛  نکتــة 
ــد، راه را  ــی کنی ــت را بررس ــای راح ــی مانع ه تمام
همــوار کنیــد، امــا از حــال خــود لــذت ببریــد! چــرا 
ــت  ــته اس ــروز گذش ــی)ع( می فرمایند دی ــام عل ــه ام ک
و آینــده مــورد تردیــد پــس حــال را غنیمــت شــمار!  
ــت  ــازی و موفقی ــن آینده س ــه ضام ــی ک ــة طای نکت
چیزهاســت. حداقــل  روی  تمرکــز  شماســت، 
ــادی داری،  ــای زی ــر و ایده ه ــر فک ــز اگ ــت عزی دوس
نیــازی بــه اجرایــی کــردن تــک تــک آنــان نیســت 
چــرا کــه تــو یــک نفــری و رســیدن بــه همــة کارهــا و 
افــکار، رســیدگی بــه هــر کاری را بــه زمــان محــدودی 
می رســاند و همچنیــن بــا تمرکــز بــر حداقــل 
ــر  ــای دیگ ــیر ایده ه ــم، در مس ــه داری ــی ک ایده های
نیــز قــرار می گیریــم و آنــان نیــز محقــق می شــوند.

موفقیت حاصل اصرار کارهای ساده و استمرار آن هاست.

تیز چشم 

فائزه رحیمی نژاد؛ دانشجوی رشتۀ مرتجمی عربی

)قسمت سوم(
حاال این تصویر را مشاهده کنید! 

روش عملکرد رسانه ها در نسل سوم یعنی روش مرکب   

ــم.  ــانه ها را می بینی ــه رس ــردم ب ــردن م ــته ک ــا روش وابس ــودار اول م در نم
یعنــی یــا بــا ارضــا کــردن نیازهایشــان مثــل تبلیغــات یــا ســرگرمی احســاس 
خوبــی را در مخاطبــان ایجــاد می کننــد یــا بــا اقنــاع همچــون اطــاع رســانی 
در مــورد یــک موضــوع. مثــال ایرانــی ایــن موضــوع می شــود بــه برنامــة دکتــر 
ســام کــه چنــد ســال پیــش پخــش می شــد اشــاره کــرد یــا بــا اغــوا. یعنــی 

نشــر اخبــار بــه شــیوه ای کــه در آن دروغ هــم باشــد. ایــن روش اول بــود.
در شــیوۀ دوم یــا نســل دوم رســانه ها بــه شــیوۀ مشــتق عمــل می کننــد یعنــی 

یــا اقنایــی اغوایــی یــا اقنایــی ارضایــی و یــا اغوایــی ارضایی. 
ــال  ــم در ح ــم ک ــه ک ــم ک ــوم را می بینی ــل س ــرد نس ــا عملک ــر دوم م در تصوی
متولــد شــدن اســت. در عملکــرد دوم دیگــر معلــوم نیســت کــه رســانه از چــه 
ــاً فریــب  ــازی را نشناســیم قطع ــن ب ــر زمی ــرده  اســت. اگ تکنیکــی اســتفاده ک
ــت و  ــق اس ــل عمی ــئله جع ــن مس ــدۀ ای ــد ش ــازه متول ــة ت ــم. نمون می خوری

نرم افزارهایــی همچــون:
Face app

Deep face
کــه نرم افــزار اول بســیار پرکاربــرد اســت. ایــن نرم افــزار نــه تنهــا قابلیــت 
ــایی  ــب را شناس ــک مخاط ــات بیومتری ــه اطاع ــا روا دارد بلک ــره م ــر چه تغیی

ــتد. ــودش می فرس ــرل خ ــز کنت ــرای مرک ــد و ب می کن
یکــی از تکنیک هــای دیگــر کــه مــا درگیــر آن هســتیم تحلیــل اخبــار اســت. 
اگــر دقــت کــرده باشــید در زمــان وقــوع حــوادث مثــل اختشــاش یــا خطاهــای 
ــات  ــط اطاع ــده فق ــورت پراکن ــه ص ــه روز ب ــاعات اولی ــر، در س ــانی دیگ انس
گنــگ داده می شــود. امــا هــر چقــدر ایــن ســاعت بــه شــب نزدیــک می شــود 
مــا انبوهــی از اطاعــات بــا جزئیــات را داریــم. ایــن باعــث می شــود مخاطــب 
بــه خطــای ذهــن چــاق  برســد یعنــی انبوهــی از اطاعــات کــه صحــت آن هــا 
ــس  ــت. پ ــل نیس ــل تحلی ــن قاب ــتگی ذه ــل خس ــه دلی ــت و ب ــخص نیس مش
مخاطــب نمی توانــد تحلیــل کنــد و همیــن باعــث بــاور خیلــی از اخبارهــای 

ــود.  ــن می ش دروغی
با آرزوی سامتی   
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بیانات مقام معظم رهبری:  
ــکوفایی  ــرای ش ــی ب ــة خوب ــک زمین ــال 1400- ی ــال -س » امس
جهــش تولیــد وجــود دارد کــه از ایــن بایســتی حّداکثــر اســتفاده 
ــال بشــود و بطــور  ــت دنب ــا جّدیّ ــد ایــن حرکــت ب را کــرد. بای
ــو  ــی از همه س ــی و حکومت ــی و دولت ــای قانون ــده حمایته عم
نســبت بــه جهــش تولیــد انجــام بگیــرد. چــه ایــن دولــت تــا 
وقتــی کــه بــر ســر کار اســت، چــه دولــت آینــده از اّول اســتقرار 
ــع  ــه موان ــد ک ــرار بده ــن ق ــر ای ــودش را ب ــت خ ــتی همّ بایس
ــاءالل  ــد و ان ش ــام بده ــای الزم را انج ــد و حمایته ــرف کن را برط
ــرد.  ــه در امســال انجــام بگی ــی کلم ــای واقع ــد بمعن جهــش تولی
ــد؛  ــردم: »تولی ــم ک ــور تنظی ــن ج ــال را ای ــعار امس ــن ش ــذا م ل

یعنــی  مانع زدایی هــا«؛  پشــتیبانی ها، 
شــعار اینســت: تولیــد؛ پشــتیبانی ها، 

ــور  ــد را مح ــتی تولی ــا بایس ــا. م مانع زدایی ه
ــم و  ــم و حمایتهــای الزم را انجــام بدهی ــرار بدهی کار ق

ــه  ــاءالل ب ــم ان ش ــم. امیدواری ــد برداری ــر راه تولی ــا را از س مانعه
ــد.  ــدا کن ــق الزم را پی ــعار تحقّ ــن ش ــی ای ــف اله لط

ــای  ــا کودت ــوری رضاخــان ب ــاز دیکتات ــرن 1300 آغ ــه ق ورود ب
انگلیســی بــود و حــاال آغــاز قــرن جدیــد در ســال 1400 همــراه 
ــگاه عرفــی  ــا ن ــا انتخابــات اســت وارد ســال 1400 شــدیم و ب ب
وقتــی نــگاه میکنیــم ایــن ورود در قــرن جدیــد محســوب میشــود 
ــاً  ــا عرف ــد ام ــور نباش ــباتی اینج ــت محاس ــاظ دق ــه لح ــو ب ول

ــد شــدیم. ــرن جدی ــد وارد ق میگوین
ــرن  ــور در ق ــگام ورود کش ــا هن ــا ب ــه کوچــک و پرمعن ــک مقایس ی
ــال 1300  ــم،  در س ــم بکنی ــر بخواهی ــی 1300 اگ ــی یعن قبل
آغــاز دیکتاتــوری وابســته رضاخــان بــود کــه در واقــع کودتــای 
ــع  ــود. در واق ــان ب ــت رضاخ ــه دس ــیله و ب ــه وس ــی ب انگلیس
حکمرانــی وابســته و دیکتاتــوری و در حقیقــت انگلیســی در کشــور 
ــت  ــات اس ــال انتخاب ــرن 1400، س ــه ق ــال در ورود ب ــود. امس ب
یعنــی حکمرانــی مبتنــی بــر اتــکا بــه نفــس و اعتمــاد بــه نفــس 
ملــی. مــا ورودمــان در ایــن قــرن یــک تفــاوت بــه ایــن مهمــی 

دارد.
ــا در  ــت ام ــورت نگرف ــل ص ــد کام ــش تولی ــال 99 جه در س
ــن پیشــرفتها  ــا پیشــرفت یافــت / ای ــد م بخشــهای مهمــی تولی

ــد ــه یاب ــد ادام بای
در ســال 99  آنچــه را کــه هــدف بــود و جهــش تولیــد نامیــده 
ــق و  ــن از ح ــت ولیک ــورت نگرف ــل ص ــورت کام ــود بص ــده ب ش
ــرفت  ــد پیش ــی تولی ــهای مهم ــت. در بخش ــد گذش ــاف نبای انص

ــدا کــرد. پی

تأملی بر شعار سال

مائده سادات حسینی؛ دانشجوی رشتۀ مرتجمی عربی
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مانع زدایی ها
 تولید

 پشتیبانی ها

ــرد  ــه آن اطــاق ک ــوان ب ــم میت ــوارد جهــش ه در بعضــی از م
ــت،  ــد نیس ــش تولی ــو جه ــر ول ــم اگ ــوارد ه ــی از م و در بعض
پیشــرفت تولیــد قطعــا هســت. یک فهرســت نســبتا طوالنــی ای از 
کاالهایــی کــه در آنهــا افزایــش تولیــد داشــتیم در اختیــار مــن 
قــرار گرفتــه کــه البتــه مــن آن فهرســت را به تمامــه نمیخوانــم. 
عمدتــاً لــوازم خانگــی کــه رشــد زیــادی کــرد. الســتیک خــودرو، 
آلومینیــوم، پتروشــیمی، فــوالد و امثــال اینهــا کاالهایــی اســت 

کــه در ســال 99 واقعــا پیشــرفت کــرد و رشــد کــرد .
ــدی در  ــت تولی ــن حرک ــد. ای ــدا کن ــه پی ــتی ادام ــن بایس همی
ــر راه  ــد از س ــع تولی ــد و موان ــدا کن ــه پی ــتی ادام ــور بایس کش

ــود.« ــته ش ــد برداش تولی
تأملی بر شعار سال.. .

علی محمدی: 
ــد  ــد تاکی ــوزه تولی ــی در ح ــمت اصل ــر دو قس ــال ب ــعار س » ش
ــز  ــزارش مرک ــاس گ ــر اس ــع. « ب ــع موان ــتیبانی و رف دارد؛ پش
پژوهش هــای مجلــس، در حــوزه موانــع تولیــد، فقــدان راهبــرد 
منســجم و جهت گیــری مناســب در حمایــت از تولیــد و بروکراســی 
ــای  ــکل بنگاه ه ــن مش ــل از  اصلی تری ــض و طوی عری
تولیــدی هســتند. در واقــع در بخــش تولیــد عمدتــاً، 
ــخص  ــری مش ــد جهت گی ــا فاق حمایت ه
ــوده  ــتی( ب ــوب سیاس )در چارچ
اســت و در نتیجــه هــم بخشــی مهمــی از منابــع  هــدر رفتــه و 
هــم در فراینــد توزیــع آن هــا زمینه هــای فســاد و رانــت ایجــاد 
ــش  ــای بخ ــد وام ه ــا 40 درص ــاس آماره ــر اس ــت.  ب ــده اس ش
تولیــد در ســال99، انحــراف داشــته اســت کــه بررســی ها نشــان 
ــارات را  ــن اعتب ــادی از ای ــای زی ــده بخش ه ــد، تولیدکنن می ده
ــه در آنجــا ســود  ــد چــرا ک ــی برده ان ــه ســمت بازارهــای مال ب
بیشــتری نســبت بــه تولیــد وجــود داشــته اســت. ایــن موضــوع 
نشــان از عــدم سیاســت گذاری مناســب در زمینــه توزیــع صحیــح 
ــزارش  ــن گ ــاس همی ــر اس ــا دارد. ب ــر آن ه ــارت ب ــع و نظ مناب
ــدی  ــای تولی ــتة بنگاه ه ــن خواس ــا، عمده تری ــز پژوهش ه مرک
در حــوزه پشــتیبانی و حمایت هــا تأمیــن منابــع نقدینگــی اســت 
و غالبــاً از نبــود نقدینگــی کافــی جهــت تکمیــل زنجیــره تولیــد 
گایــه دارنــد. ایــن در حالــی اســت کــه نقدینگــی الزم در کشــور 
ــی  ــی و بانک ــت های مال ــا سیاس ــفانه ب ــا متأس ــود دارد ام وج
نادرســت، نقدینگــی بــه جــای حرکــت بــه ســمت تولیــد، وارد 
ــه  ــک جمل ــت. در ی ــده اس ــد ش ــای نامول ــازی و بنگاه ه ــفته ب س
تولیدکننــدۀ مــا در عیــن حالــی کــه در کنــار دریــا قــرار گرفتــه، 

امــا همــواره تشــنه اســت. 
ــون و  ــه خ ــه مثاب ــاد ب ــک اقتص ــی در ی ــام بانک ــی و نظ نقدینگ
قلــب در بــدن هســتند. اگــر خــون توســط قلــب درســت جریــان 

نیابــد، سیســتم بــدن نیــز مختــل مــی شــود .
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از همیــن منظــر اگر نظــام بانکــی در اقتصــاد نتواند نقدینگــی را به 
ســمت تولیــد حرکــت دهــد، بــه ناچــار بــه ســمت کارهــای نامولد 
ــدۀ مالــی شــدن اقتصــاد  ــوارد پدی ــر م ــد و در اکث حرکــت می کن
ــای  ــود فعالیت ه ــه س ــی ک ــن معن ــه ای ــازد. ب ــل می س را حاص
ســفته بــازی از تولیــد بیشــتر خواهــد شــد. در نتیجــه نــه تنهــا 
نقدینگــی بــه تولیــد نمی آیــد، بلکــه خــود تولیــد کننــده نیــز 
ــه  ــد، ب ــه جــای ســرمایه گذاری در تولی ــدۀ ســرمایة خــود را ب عم

ــرد. ــازی می ب ــفته ب ــمت س س
بیانات رهبر معظم انقاب در رابطه با اقتصاد کشور: 

»موانــع بایــد از ســر راه تولیــد برداشــته شــود/ قــدرت خریــد  0
مــردم بــاال بــرود.«

»اســتفاده از امکانــات فــراوان کشــور نیــاز بــه معجــزه نــدارد؛  0
نیــاز بــه مدیریــت قــوی و مبــارزه بــا فســاد دارد.«

ــه اقتصــاد  0 ــح ب ــت صحی ــا مدیری ــد ب ــران می توان »اقتصــاد ای
ــن  ــور هجدهمی ــاد کش ــود / اقتص ــل ش ــه تبدی ــر منطق برت

ــت« ــر دنیاس ــاد برت اقتص
»طبــق نظــر بانــک جهانــی اقتصــاد ایــران می توانــد  0

ــت.« ــا اس ــر دنی ــاد برت ــن اقتص دوازدهمی
ــا ســرمایه های خــرد و کان وارد فعالیت هــای  0 ــردم ب »خــود م

تولیــدی و ســرمایه گذاری در تولیــد بشــوند.«
ــه  0 ــت علی ــک جنای ــه ی ــکا اگرچ ــادی آمری ــای اقتص »تحریم ه

ملــت ایــران بــود امــا باعــث کاهــش وابســتگی ایــران بــه 
دیگــران شــد.«

بــه امیــد تــاش در جهــت رشــد  و پیشــرفت تولیــد و  جلوگیــری 
ــه و  ــد جامع ــش رش ــث کاه ــه باع ــی ک ــی از عوامل ــع زدای و مان

کشــور مــی شــود. 
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