
   آيا معماري كنوني ما منطق دارد؟
در اين سؤال موضوع مهمي مطرح شده است كه به نوعي 
ذهن همه ما را درگير مي كند و مسئله آحاد مختلف مردم 
اس��ت. وقتي س��خن از منطقي و عقالني بودن موضوعي 
پيش مي آيد، به اين معناس��ت كه نخس��ت پاسخگوي 
نيازهاي طبيعي انسان باش��د. دوم از منظر عقل و خرد، 
منطق و اس��تدالل، عرف و هنجارهاي عرفي قابل تأكيد 
باشد. سوم با ش��رايط و نظامات مطلوب جامعه سازگاري 
داش��ته باش��د. چهارم خرد جمعي آن را بپذيرد و توصيه 
كند. آنچه ش��رايط فعلي ما گواهي مي دهد، حاكي از آن 
است كه سياستگذاري دقيق و مدوني براي اين بخش ها 
صورت نگرفته است. مدل هاي منطقي، قاعده مند و عقالني 
چنداني در اين خصوص وجود ندارند و در يك كلمه اين 
قضايا از الگوي دقيقي پيروي نمي كنند. شايد بتوان علت را 
چنين بيان كرد كه ما با محدوديت هاي مختلفي مواجهيم 
و با افزايش محدوديت، موفقي��ت كاهش مي يابد و انجام 
كار سخت تر مي شود. ريسك پذيري، كار هركسي نيست 
و معموالً خرق عادت س��خت و شكننده اس��ت و با مذاق 
همگان سازگاري ندارد. از سوي ديگر كمبود زمين چشم 
ما را عادت داده كه نوع خاصي از بنا و معماري را ببينيم و در 
برابر معماري متفاوت ولو درست و منطقي باشد، مقاومت 
كنيم.  همين جا الزم است به اين موضوع اشاره كنم وقتي 
سخن از معماري مطرح مي شود، بيشتر ناظر بر معماري 
خانه ها، ابنيه و آثار تاريخي است و اهل فن ترجيح مي دهند 

براي معماري شهرها از واژه شهرسازي استفاده كنند. 
   مؤلفه هاي معماري اسالمي -  ايراني

معماري اسالمي- ايراني مؤلفه هاي مهمي دارد كه توجه 
به آنها ضروري است. اين سبك از معماري بايد با فطرت و 
طبيعت آدمي سازگار بوده، آرامش بخش باشد. از زيبايي 
و چشم نوازي برخوردار بوده، تِم سفيد در آن غالب باشد. 

همچنين سُبك سازي در آن وجود نداشته باشد؛ يعني از 
مواد نامرغوب استفاده نشده باش��د. به عالوه استواري و 
استحكام در آن مش��هود بوده، هدف استفاده كننده نيز 
در آن لحاظ شده باشد. هدف از وجود چنين مؤلفه هايي 
ايجاد حس خوب در انسان است. وجود هر چيزي كه اين 
حس را به انسان بدهد، در معماري اسالمي-  ايراني توصيه 
مي شود. مثاًل در برخي مساجد و بقاع متبركه از تزييناتي 
چون آيينه كاري استفاده مي شود. اين تزيينات نبايد به 
خود فراموشي انسان منجر ش��ود، بلكه بايد زنگار غفلت 
از دل زدوده، آدم��ي را به خ��ودش بازگرداند. همچنين 
رنگ هاي سبز روش��ن و فيروزه اي رنگ غالب در گنبد و 
گلدسته هاي مساجد و بقاع متبركه است. در اين صنايع 
هنري به سادگي در عين زيبايي توجه مي شود. هدف از 
چنين رنگ بندي ها و چيدمان هاي��ي ايجاد حس و حال 
خوب براي انسان معاصري است كه گاه از تجدد به تنگ 
آمده، دلتنگ »قديم نديم ها« مي ش��ود! در شهرس��ازي 
اس��المي نيز به نوس��تالژي توجه الزم صورت مي گيرد. 
هرچند برخي نوستالژي ها نظير تكيه ها و سقاخانه ها كه 
هميشه حس و حال خوب به انسان مي دهند، از شهرسازي 
ما حذف ش��ده يا به مرور در حال برچيده شدن هستند. 
در معماري جديد، ما از بازارچه به پاساژ و شاپينگ مال و 
بوتيك مال رسيده ايم. در اين سبك معماري از تجمالت 
براي زيبايي استفاده مي شود، چون ايجاد زيبايي با سادگي 

كار بسيار دشواري است. 
   معماري؛ از گذشته تاكنون

ني��م نگاهي به آنچ��ه در گذش��ته متعارف ب��وده و آنچه 
امروز اتفاق افتاده اس��ت، مي تواند مبي��ن منطقي بودن 
يا عقالني ب��ودن وضعيت معماري در گ��ذر از دوران هاي 
مختلف باش��د. در گذشته و در راس��تاي سبك معماري 
اسالمي – ايراني، خانه ها، ابنيه، بقاع متبركه، آثار تاريخي و 
شهرسازي ما عناصري چون دينداري، زيبايي، بهنجاري، 

انطباق با آداب و رسوم، استفاده مؤثر از آب، خاك، باد و... 
مورد توجه جدي قرار داش��ت. حوض ه��اي زيباي ميان 
خانه ها، بادگيرها، سرداب ها، سقف هاي خشتي و ديوارهاي 
كاهگلي و غيره همگي از مش��خصه هاي خانه هاي قديم 
بودند. از سوي ديگر چون مردم قديم زمان بيشتري را در 
خانه به سر مي بردند، وسايل ارتباطي كمتري وجود داشت 
و از اينترنت و رسانه هاي ارتباط جمعي خبري نبود، سبك 
معماري در خانه ها بايد براس��اس همراهي افراد خانواده 
شكل مي گرفت. در گذش��ته معماري بايد جوابگوي نياز 
خانواده ها بود و فضاها براساس زندگي زمستانه و تابستانه 
تعريف مي ش��د. اغلب خانه ها براساس آموزه هاي ديني و 
اسالمي بيروني و اندروني داشتند تا جايگاه مهمان و اهل 
خانه از يكديگر متمايز بوده، وجود هر يك مانع راحتي و 
آسايش ديگري نباشد. حتي هشتي هاي مجاور در منازل 
براي آن بود كه مراجعان سِرپايي دور از تابش نور خورشيد 
يا برف و ب��اران بتوانند دقايقي را ب��ا صاحبخانه گفت وگو 
كنند. در خانه ها و شهرها حريم امر مهم و قابل اعتنايي بود. 
به گونه اي كه حتي كوبه هاي در به دو گونه زنانه و مردانه 

طراحي شده بود. 
براساس مباني فرهنگ ديني كه خانه بزرگ را از نشانه هاي 
كامروايي و س��عادت آدمي مي داند، خانه ها اغلب وياليي 
بودند و در ميان آنها حياط هاي بزرگي براي بازي بچه ها و 
انس اهل خانه تعبيه شده بود. اين قبيل خانه ها بر خالف 
برج ها و آپارتمان ها بر يكديگر اشراف نداشتند و اهل خانه 
از اين منظر در آسودگي كامل به سر مي بردند. نسبت زمين 
به جمعيت هم زياد بود، از اين رو نياز به آپارتمان چندان 
مشهود نبود، اما امروزه ش��رايط برعكس شده و معماران 
به ناچار مجبورند بسياري از مؤلفه هاي معماري قديم را 
حذف كرده يا ناديده بگيرند. همه اين موارد نشان مي دهد 
كه معماري در بسياري از شهرهاي ما قاعده مند و سازمان 
يافته نشده و اختالط فرهنگي در شهرهاي بزرگي چون 

تهران، مشهد، شيراز و... معماري را به محاق برده است. 
بگذريم كه محدوديت آپارتمان ها چه باليي بر سر استعداد 
كودكان ما م��ي آورد؛ كودكاني كه تعداد آنه��ا روز به روز 
كمتر و كمتر مي شود! در شهرس��ازي نيز ما از كوچه ها و 
خيابان هاي وسيع و دلباز به مجموعه هاي قوطي كبريتي رو 
آورده ايم. بلند مرتبه سازي ها احاطه مان كرده، دلمان براي 
طبيعت له له مي زند و با اين وضعيت همچنان از روستاها 
به سمت شهرها و از شهرها به سمت پايتخت روانه ايم!... 
نمي دانم چطور بگويم... تيشه اي برداشته ايم و بي امان بر 

ريشه خود مي زنيم!
   معماري مان را بومي سازي كنيم

بخش��ي از معماري ما برگرفته از فرهنگ غربي اس��ت و 
متأسفانه بومي نشده است. به عنوان مثال آشپزخانه اُپن 
بر اس��اس زندگي اروپايي- امريكايي شكل گرفته است 
كه زنان حج��اب ندارند و همچنين مهم��ان چنداني در 
اين خانواده ها رفت و آمد ندارد. چنين آش��پزخانه هايي با 
خانه هاي ما متناسب نيست. بانوان ايراني با آشپزخانه باز – 
اُپن -  آسوده خاطر نيستند؛ چون ويژگي هاي فرهنگي ما 
دقيقاً متضاد غربي هاست؛ بانواني باحجاب با مهماني هاي 
گسترده! نكته ديگر آنكه در فرهنگ غربي اتاق خواب تنها 
براي استراحت در نظر گرفته مي شود، بنابراين كوچكي آن 
مطلوب است؛ برخالف فرهنگ شرقي كه اتاق خواب فقط 
براي خواب و استراحت نيس��ت؛ پذيرايي مهمانان، بازي 
بچه ها و... نيز گاهي در اتاق خواب انجام مي ش��ود، از اين 
رو بايد وسيع تر در نظر گرفته شود. مثال قابل طرح ديگر 
برج هاي شيشه اي هستند كه عمدتاً براي مناطقي در نظر 
گرفته مي شوند كه روي گسل زمين واقع نشده، زلزله خيز 
نيستند. بناي چنين برج هايي در بخشي از شهرهاي زلزله 

خيز ما كامالً خطا و ناصواب است. 
* عضو هيئت علمي
 پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمي
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جوابيه

در پاسخ به مطلب مندرج در صفحه سبك 
زندگي به تاريخ 99/8/26 و با عنوان »تنها و 
رها در مدرسه مجازي!« معاونت پرورشي و 
فرهنگي وزارت آموزش و پرورش توضيحاتي 

ارسال كرده است كه در پي مي آيد. 
    

با توجه به س��ير تحوالت ايجاد شده در كشور به 
دليل ب��روز و همه گيري بيم��اري نوپديد كرونا 
)كوويد  19( و تعطيلي طوالني مدت فعاليت هاي 
آموزشي و پرورشي مدارس، سبب شد كه ميزان 
بهره برداري دانش آموزان از بستر فضاي مجازي 
براي جبران فرصت هاي از دس��ت رفته فرآيند 
آموزشي و پرورشي و كاهش دغدغه هاي اجتماعي 
افزايش يابد و بدين جهت دانش آموزان بيش از 
گذشته مجبور به استفاده از فضاي مجازي براي 
يادگي��ري دروس و دريافت ه��اي آموزش هاي 
ارائه شده توسط معلمان شدند. اين روش به رغم 
مزيت هاي فراوان از جمل��ه فراهم كردن فرصت 
برابر ب��راي دريافت خدمات آموزش��ي و تربيتي 
براي دانش آموزان داراي پيامدهاي آس��يب زاي 
فراواني نيز مي باشد. بايد اذعان داشت بروز اينگونه 
آس��يب ها معموالً علت واحدي نداش��ته و علل 
متعددي باعث بروز و تش��ديد آن مي ش��وند. از 
مهم ترين اين عوامل سبب ساز مي توان به عوامل 
اجتماعي و فرهنگي به عنوان مؤلفه  اي بس��يار 
مهم در ترغيب و اشتياق كاربران فضاي مجازي 
به خصوص نوجوانان براي استفاده از اين دست 
از بازي هاي اينترنتي اشاره نمود و از سويي عدم 
نظارت مناسب والدين در خانواده به داليل متعدد 
)تش��نج در خانواده، از هم گس��يختگي خانواده 
طالق و... (، خصوصيات روانشناختي دانش آموزان 
)صفات ش��خصيتي، بحران هوي��ت، اختالالت 
رواني، ميزان ه��وش و... ( دسترس��ي ناكافي به 
تفريحات س��الم و دلخواه و كمبود امكانات الزم 

جهت غني سازي اوقات فراغت اشاره نمود. 
لذا نبايد نقش و تأثير ساير بخش هاي فرهنگي و 
مرتبط در جامعه را در خصوص زمينه هاي ايجاد 
و گسترش آس��يب هاي اجتماعي ناشی از فضاي 
مجازي ناديده گرفت، بنابراين حل مشكالت مورد 
بحث تنها در حيطه كار نهاد تعليم و تربيت نمي باشد 
و براي اجرا و مديريت برنامه هاي پيشگيرانه در اين 
خصوص نياز به هم��كاري و هماهنگي نهادهاي 
متعددي مي باشد و در اين ميان آموزش و پرورش 
يكي از چند نهاد دخيل مي باش��د ك��ه مي تواند 
دانش آموزان را جهت مواجهه صحيح و آگاهانه با 
بحران هاي ناشی از فضاي مجازي و آشناسازي آنان 
با نهادهاي حمايتي و قضايي مرتبط با موضع فضاي 
مجازي آماده و توانمند سازد. در اين راستا وزارت 
آموزش و پرورش و به طور خاص معاونت پرورشي و 
فرهنگي در راستاي مأموريت ذاتي خود، آشناسازي 
درس��ت و منطقي دانش آموزان با نح��وه زندگي 
صحيح و مديريت شده در فضاي مجازي و استفاده 
حداكثري از ظرفيت هاي پي��ش رو بر تهديدهاي 
احتمالي و خطرات مرتبط با آن، همچنين اثرات و 
آسيب هاي رواني – اجتماعي فرهنگي و تحصيلي 
در دانش آموزان ناش��ي از اس��تفاده از آسيب هاي 
فضاي مجازي تالش نموده است با اجراي اقدامات 
و مداخالت ارتقايي پيگيرانه و تخصصي و حمايتي 
در كشور به موقع زمينه را براي كاهش پيامدهاي 
مذكور مهيا نمايد. مهم ترين برنامه و فعاليت هايي 
كه در سطح مدارس در حال اجراست به شرح زير 

مي باشد:
الف( اقدامات آموزشي، ارتقايي، ترويجي 

و تبليغي:
*ارتقاي سواد رسانه اي در دانش آموزان در قالب 
ساعت درس رسمي و غيررس��مي براي حضور 
سالم در دنياي مجازي و مواجهه صحيح و آگاهانه 

با تهديدات و آسيب هاي احتمالي. 
*جلب مش��اركت و ايج��اد نگ��رش مثبت در 
دانش آم��وزان و والدي��ن جه��ت بهره گيري از 

پيام رسان هاي داخلي مانند شبكه شاد. 
* زمينه س��ازي جه��ت ايجاد جذابي��ت در بعد 
محتوايي و تعاملي در شبكه شاد در قالب »ساخت 
و راه ان��دازي گروه ه��اي تعامل��ي دانش آموزي، 
كانال هاي اطالع رساني و...« جهت ارائه خدمات 
مش��ورتي، ارتقاي��ي، راهنمايي، مش��اوره اي و 

آموزشي. 
* اجراي طرح »پيام مش��اور« در م��دارس كه 
در يك پيوستار و سيستمي از س��تاد تا مدرسه 
و خانه اس��تمرار مي يابد، كم��ك مي نمايد تا در 
ش��رايط كرونايي كه امكان حض��ور فيزيكي در 
مدارس وج��ود ندارد، بتوانيم نس��بت ب��ه ارائه 
آموزش هاي به هنگام و همچنين اطالع رس��اني 
و هماهنگي هاي الزم براي تمامي دانش آموزان و 

اوليا از طرق مختلف )كانال مجازي در شبكه شاد 
و... ( نقش آفريني نماييم. در اين طرح مشاوران 
مدارس براس��اس سياس��ت هاي اعالم شده و با 
درك نيازهاي روانشناختي دانش آموزان و اوليا 
ضمن اولويت بندي محتواهاي ارس��الي، مراتب 
را به فوريت در اختيار دانش آموزان و اوليا، به طور 

مستمر قرار خواهند داد. 
*اجراي طرح همدل: در قالب اين فعاليت به طور 
مستمر از طريق »تلفن« با اولياي دانش آموزان»هر 
ماه يك بار« ارتباط برقرار نموده و ضمن معرفي 
خود به اوليا به عنوان مشاور و بيان انتظاراتي كه 
اوليا مي توانند با مشاور مدرسه داشته باشند در 
جريان مسائل روانشناختي، تحصيلي و فرآيند 
يادده��ي – يادگيري قرار مي گيرند. مش��اوران 
با ارتباط مس��تمر با والدين و دانش آموزان قادر 
خواهند بود شناس��ايي به موق��ع از فوريت هاي 
رواني – اجتماعي مانند دانش آموزان آسيب ديده 

از چالش هايي مانند »مومو« داشته باشند. 
* تهيه و تدوي��ن محتواي آموزش��ي، مهارتي و 
روانشناختي براي دانش آموزان تمامی دوره هاي 
تحصيلي جهت آش��نايي و ارتباط و آگاهي آنان 
با تهديدات و آس��يب هاي فضاي مجازي )انواع 
آسيب هاي فرهنگي، اخالقي، رواني – اجتماعي، 
سالمت سماني، تحصيلي و... و روش هاي مقابله با 

تهديداتي چون مو مو و نهنگ آبي و... (.
* توانمندسازي رواني – اجتماعي دانش آموزان 
مربوط به بهره گيري مناسب از فضاي مجازي و 

مقابله در برابر تهديدات احتمالي. 
* انجام غربالگري دانش آموزان براساس ابزارهاي 
روانشناختي براي دس��تيابي به نيم رخ رواني – 
اجتماعي آنان و بررسي اثرات روانشناختي ناشي 
از مواجهه با آس��يب هاي فضاي مجازي از جمله 

)مومو و نهنگ آبي، اعتياد اينترنتي و...(
* بهره گيري از ظرفيت تشكل هاي دانش آموزان 
و همساالن در آموزش هاي ارتقايي و پيشگيرانه 
براي مصونيت آنان در برابر آس��يب هاي ناشي از 
فضاي مجازي در قالب »تشكل همياران مشاور 
مدرس��ه« و »كانون ياريگران زندگي« در بستر 

فضاي )شبكه شاد(
* اجراي فعاليت هاي ترويجي و فرهنگس��ازي 
جهت ايمن سازي روانشناختي دانش آموزان )از 
قبيل برگزاري جش��نواره نوجوان سالم، اجراي 

برنامه هميار مشاور(
* ارائه آموزش هاي ارتقايي به والدين درخصوص 
والدگري صحي��ح و برقراري ارتباط��ات مؤثر با 
فرزندان، انجام نظارت ه��اي دقيق و برنامه ريزي 
صحيح براي فرزندان جهت بهره گيري مناسب 
آنان و مديريت زمان درفضاي مجازي و انتخاب 
پيام رسان هاي مناس��ب و ترجيحاً داخلي و نيز 
ارتقاي آگاهي آنان در خصوص آسيب هاي فضاي 

مجازي. 
*ارائه آموزش هاي ارتقايي ويژه معلمان، مديران 
و مربيان و مشاوران به منظور توانمندسازي آنان 
براي ارائه آگاهي الزم به دانش آموزان در خصوص 
بهره گيري صحي��ح از فضاي مج��ازي و ارتقاي 
آگاهي آنان در خصوص آسيب هاي فضاي مجازي 

در قالب شبكه شاد. 
* بهره گي��ري از ظرفي��ت ش��بكه ش��اد جهت 
ارائه آموزش هاي صحيح و ج��ذاب براي جذب 
حداكث��ري دانش آموزان به فضاي آموزش��ي – 

تربيتي مجازي. 
* پيش بيني اجراي فعالي��ت فرهنگي و هنري، 
علمي و آموزش��ي براي پرك��ردن اوقات فراغت 
تابستاني دانش آموزان به صورت مجازي و حضوي 

با بهره گيري از ظرفيت شبكه شاد. 
* تشكيل كميته آسيب شناسي و مديريت فضاي 

مجازي در حوزه ستادي. 
ب( اقدامات مداخله اي و حمايتي: 

* اج��راي ط��رح ص��داي مش��اور: در اين طرح 
شناسايي به موقع تش��خيص و انجام مداخالت 
درماني و حمايت��ي در محل هس��ته ها و مراكز 
مشاوره )750 هس��ته و مركز مشاوره و خدمات 
روانشناختي در آموزش و پرورش به دانش آموزان 
خدمت مي كنند كه 2 هزار و 300 عضو تخصصي 
در اين هس��ته ها و مراكز، خدمات م��ورد نياز را 
به دانش آموزان و خانواده ه��ا ارائه مي كنند.( در 
ش��رايط كرونا به دانش آموزان صورت مي گيرد. 
بر اين اساس ارائه خدمات تخصصي روانشناختي 
و حمايتي حضوري و غيرحضوري و برخط براي 
دانش آموزان آسيب ديده از فضاي مجازي ) مانند 
چالش مومو و نهنگ آبي، اعتياد اينترنتي و... ( و 
والدين آنان در هسته هاي مشاوره مناطق و مراكز 
مشاوره و روانش��ناختي دانش آموزي و خانواده 

سراسر كشور صورت مي گيرد.

توضيحات وزارت آموزش و پرورش درباره يك گزارش

پاسخ به »تنها و رها در مدرسه مجازي«!

معماري ايراني-  اسالمي به محاق فراموشي مي رود 

برج هاي شيشه اي روي گسل زلزله!

سبك سكونت

    حسين سروقامت*
در جهان امروز سبك زندگي )Lifestyle( بسيار مهم شمرده مي شود؛ مجموعه اي از منش هاي ذاتي 

ما و همچنين روش هايي كه براي ادامه حيات برگزيده ايم.  
بحث سبك زندگي در بس�ياري از س�خنان رهبر فرزانه و از جمله بيانيه گام دوم انقالب مطرح شده 
و مورد توجه قرار گرفته است. ايش�ان در مهر 1391 در جمع پرشور جوانان خراسان شمالي سؤاالت 

مهمي را در اين خصوص مطرح نموده، آسيب شناسي آنها را خواستار شدند. 
در پاس�خ به اين مطالبه اساس�ي هر هفته يكي از اين س�ؤاالت را مطرح نموده و به بررسي پاسخ آن 
مي پردازيم. تاكنون به طرح و بررس�ي 19پرس�ش پرداخته ايم و اما سؤال بيس�تم:»نوع معمارى در 
جامعه  ما چگونه اس�ت؟... چقدر نوع معمارى كنونى ما متناس�ب با نيازهاى ماست؟ چقدر عقالنى و 

منطقى است؟«

6  ارزش مشترك كه همه ما را به هم پيوند مي دهد

به باورهاي يكديگر احترام بگذاريم
سبك نگرش 

بخش�ي از معماري م�ا برگرفت�ه از فرهنگ 
غربي است و متأسفانه بومي نشده است. به 
عنوان مثال آشپزخانه اُپن بر اساس زندگي 
اروپايي- امريكايي ش�كل گرفته اس�ت كه 
زنان حجاب ندارند و همچنين مهمان چنداني 
در اي�ن خانواده ها رفت و آمد ن�دارد. چنين 
آش�پزخانه هايي ب�ا خانه هاي ما متناس�ب 
نيست. بانوان ايراني با آش�پزخانه باز – اُپن 
-  آس�وده خاطر نيس�تند. مثال قابل طرح 
ديگر برج هاي شيش�ه اي هستند كه عمدتًا 
براي مناطقي در نظر گرفته مي شوند كه روي 
گسل زمين واقع نشده، زلزله خيز نيستند. 
بناي چنين برج هايي در بخشي از شهرهاي 
زلزل�ه خيز م�ا كاماًل خط�ا و ناصواب اس�ت

 جاناتان هاي�ت، روانش�ناس اجتماع�ي در يك�ي از 
مطالعاتش به حقيقتي جالب  توجه رسيد: باورهاي ما 
هر چه باشند، در نهايت به شش ارزش اصلي منتهي 
مي شوند كه همه انسان ها قبول ش�ان دارند، اما وزن 
متفاوتي به آنه�ا مي دهند.»ديويد بايرن« در مطلبي 
كه در وب سايت " We Are Not Divided" منتشر 
كرده به اين موضوع پرداخته و وب سايت ترجمان نيز 
آن را با ترجمه آرزو صحيحي انتش�ار داده است. اين 

مطلب را در ادامه با اندكي تلخيص مي خوانيد. 
      

مانند بسياري از مردم، من هم هرازگاهي مي شنوم ديگران 
از ارزش ها و باورهايي جانبداري مي كنند كه با باورهاي من 
ناسازگارند. جوان تر كه بودم اين موضوع را درك نمي كردم. 
بسياري از اين باورها و س��وگيري ها در ديد من غيرمنطقي 
بودند. چطور ممكن است مردم به چنين چيزهاي احمقانه اي 
باور داشته باش��ند؟ اما هر چه بيش��تر خواندم، سفر كردم و 
آدم هاي بيشتري ديدم، فهميدم كه ارزش ها و باورهايي كه 
ش��ايد براي من غريبه باش��ند، براي ديگران اغلب به دردي 

مي خورند. 
فايده اش، گاهي، صرفاً سهيم ش��دن اين ارزش ها و باورها با 
كساني است كه احساس مش��ابهي دارند. باورهاي يكسان 
مي توانند حس همبستگي ايجاد كنند يا به زندگي مردم معنا 
ببخشند. گويي ما انسان ها طوري تكامل يافته ايم كه به عاملي 

براي همبستگي و يكپارچگي نياز داريم. 
من هم مجموعه ارزش هايي دارم ك��ه به نظر خودم، بديهي 
هستند و همه بايد قبول شان كنند، اما اگر قرار است به نقطه 
اشتراك برسيم و در كنار هم زندگي كنيم، حداقل كاري كه 
بايد انجام دهيم تالش براي درك نگرش مردماني است كه 

مثل ما فكر نمي كنند. 

چند س��ال پيش روانش��ناس اجتماع��ي، جاناتان  هايت در 
كتاب »ذهن درستكار« عنوان كرد كه شش ارزش اخالقي 
بنيادين و ميزان اهميت هر يك از آنها براي فرد ما، تعيين گر 

رفتارمان است. 
اين ارزش ها )و نقطه مقابل شان( به اين ترتيب  هستند:

1. مراقبت/آسيب: همه ما يك خانواده ايم و بايد تا جايي كه 
مي توانيم نسبت به ديگران مهربان باش��يم. رنج در صورت 

امكان، بايد از بين برود. 
2. انصاف/تقلب: جامعه بايد تالش كند كه منصف باشد. عدالت 
بايد براي همه يكسان باشد. دست در دست هم دادن بهتر از 
ظلم است. در روي ديگر سكه، متقلبين و مفت خور ها هستند 

كه بايد مجازات شوند. 
3. وفاداري/خيانت: وفاداري به خانواده، جامعه، گروه، تجارت و 

ملت براي هر شخصي حياتي است. اين نيرويي است كه جلوي 
فروپاشي را مي گيرد. 

۴. اقتدار/براندازي: افراد بايد به قانون احترام بگذارند، چه آن 
قانون را قبول داشته باشند چه نداشته باشند. توافق جمعي 
ما براي پيروي از نهادهاي اجتماعي و حقوقي است كه ما را به 

يك جامعه تبديل كرده است. 
5. حرمت/اهانت: پاكدامني، ميانه روي، خودداري و ماليمت 
جهان ما را پايدار مي كند. رفتارهاي خاصي غيراخالقي هستند 

و بايد از آنها اجتناب شود. 
۶. آزادي/سلطه: تا آنجا كه به ديگران صدمه اي نزند، مردم بايد 

در بيان، فكر و رفتار آزاد گذاشته شوند. 
متوجه شدم تا حدي مي توانم تمام اين شش ارزش  را ارزشمند 
قلمداد كنم. مردم مايلند بعض��ي از اين ارزش ه��ا را برتر از 

بقيه شان بدانند و اينكه ما كدام ها را برتري مي دهيم، طرز فكر 
ما، چگونگي برخوردمان با ديگران و تصوراتي كه از ايشان داريم 
را تعيين مي كند. بعضي از مردم معتقدند مقررات استفاده از 
ماسك مخل آزادي فردي شان است. حس مي كنند كه حقوق 
فردي شان )آزادي( بر حقوق جامعه بزرگ تر برتري دارد، اين 
در حالي است كه من ارزش بيشتري براي همكاري و سالمت 
جمعي قائلم )مراقبت(. نه اينكه فكر كنم آزاد و مختاربودن 
اشتباه اس��ت، اما فكر مي كنم در ش��رايط خاص، شايد اين 
ارزش ها بايد در برابر منافع عمومي كنار گذاشته شوند. شايد 
حس كنم كه براي به  چالش  كشيدن قوانين ناعادالنه گاهي 
بايد آنها را زير پا گذاشت ) انصاف(. ديگران مخالفت خواهند 
كرد و خواهند گفت »قانون قانون است« )اقتدار(. آزادي بيان 
حقي بي قيد و شرط است )آزادي( و اگر كسي بابت چيزي كه 
من مي گويم آسيب ببيند، برنجند يا احساس كند با او به ناحق 
رفتار شده است، خب اين بهاي آزادي است. معموالً، من هم 
به اين ارزش باور دارم، اما آن را حقي بي قيد و شرط نمي دانم؛ 
يعني در مواردي كه قصد آس��يب و ايجاد خشونت باشد، به 
نظرم آزادي بيان بايد مهار ش��ود )مراقب��ت و  انصاف(. نكته 
اينجاست كه من براي تمام اين ارزش ها اهميتي قائل هستم. 
اين اصل كه تمام باورهاي گوناگون ما از همين شش ارزش 
سرچشمه گرفته اند به اين معنا نيس��ت كه همه اين باورها 
اهميت يكس��اني دارند يا حتي اصاًل اهميت دارند. شايد من 
نوعي در مسائل خاصي با ديگران اختالف نظر داشته باشم، 
اما اين اختالف نظرها خواه ناخواه ريشه در ارزش هايي دارند 
كه س��هيم بودن ما در آنه��ا انكارناپذير اس��ت. باورها و خط 
مشي هاي ما شايد خيلي متفاوت باش��ند، اما باز با شناخت 
ارزش هاي پشت اين باورها، من تا حدي و در مواردي مي توانم 
با ديگران همدلي كنم و درك كنم كه چرا در برخي موضوعات 

احساسشان با حس من متفاوت است. 


