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همه ما نیازمند شنیدن «خبرخوب» هستیم .در روزگاری که انتشار زیباییها برای رسانههای دنیا
ِ
خود ما از خوبیها ،مهربانیها و همنوعدوستیها میتواند حال
ارزش خبری چندانـی ندارد ،روایت
پرونده
همهمان را بهتر کند .متاسفانه از یک روزی به بعد ،انگار عزتنفس ما ایرانیها کم رنگ شد و شروع
کردیم چپ و راست و درست و غلط ،به خودمان برچسبزدن .به انعکاس کارهای خوب ،لقب
«ریاکاری» و «شوآف» دادیـــم و تصور کردیم بیرحمانه تاختن به خودمان و هموطنان و فرهنگ و شرایطمان ،اسمش
«نقد» است .اگر شاهد حرکتی نادرست ،جفا در حق همشهری و هموطن ،بیمسئولیتی و از زیر کار دررفتن ،سوتی و
گاف بودیم ،به اسم «روبهرو شدن با واقعیتهای جامعه» منتشر و دست به دستش کردیم اما اگر
ِ
حرکت خوب و زیبایی ولو کوچک توجهمان را جلب کرد ،با گفتن «وظیفهشان است» یا حتی
«چه فایده؟ با یک گل بهار نمیشود ،»...آن حس و حرکت خوب را نشر ندادیــم و تشویق
نکردیم .اما مدتی است هشتگ #کار_خوب ،به کاربران فضای مجازی این فرصت را میدهد
انجام درسـ ِ
ـت وظایف و
تا با انتشار همین انسا ندوستیها ،دلسوز یها ،محبتها،
ِ
مهربانیهای کوچک و خبرهای خوب ،حال همه را بهتر کنند .هشتگی که دستمایه پرونده
امروز زندگیسالم است و قرار است با مرور مصادیقش ،ضرورت بیان این اتفاقات کوچک
خبرخوب این روزها این است که بهرغم
خوب در سراسر ایران را یادآوری کنیم .عجالتا
ِ
همه تلخیها و سختیها و کمبودها ،هنوز و همچنان در بین ما ایرانیها ،وجــدان و
شرف و مهربانی ،زنده است.

یادداشت شفاهی «علیرضا عزیزی» ،پژوهشگر اجتماعی

ریشه سلطه گفتمان یاسآلود حاکم بر
جامعهمان و راه عالجش چیست؟
چــرا مــردم کشورمان ،خو شبینی و امــیــدواری را کنار
گذاشتهانـــد و فقط بد یها و بدجنسیهای یکدیگر و
جامعه و فرهنگ و دولت را میبینند و منتشر میکنند؟ این
گفتمان یاسآلــود درباره همهچیز ،از کجا و با چه زمینههای
ِ
اجتماعی شکل گرفته است؟ علیرضا عزیزی ،پژوهشگر
اجتماعی و دانشجوی دکترای جامعه شناسی در این باره
به نکات قابل تاملی اشاره کرده است:

کارهای خوب ،اتفاقات خوب میآفرینند
محمدعلی محمدپور

خیلیها معتقدند در زندگیهای امروز ،محبت و توجه آد مها به یکدیگر
کم رنگ شده است و برای این نظریهشان هم شاهد و مثا لهای زیادی از

رفتارهای روزانه آدمها در جامعه میآورند .اما هنوز هم نقطههای روشنی
میتوان پیدا کرد که امیدوار کننده هستند .نقطههای روشنی که آدم را
امیدوار میکنند «دنیا هنوز هم قشنگیهای خودش را دارد» .کارکرد
هشتگ #کار_خوب ،عالوه بر ایجاد این موج امیدواری ،به همه یادآوری

میکند که هر کدام از ما در هر نقطه و جایگاهی در این جامعه هستیم،
میتوانیم کارهای کوچکی انجام دهیم که حال همشهریهای مان را خوب
کند و تاثیرات مثبت بر اطرافیانمان بگذارد .در ادامه ،چند نمونه از این
حرکتهای خوب اجتماعی را مرور میکنیم.

راننده تاکسی یکی از خطوط تاکسی تهران است.
میگوید پس از حادثه تصادف سربازان پادگان
کرمان که در سال  95اتفاق افتاد ،تصمیم گرفته
از سربازان کرایه نگیرد .یک کاغذ به شیشه عقب
تاکسی و یکی هم روی داشبورد چسبانده تا سربازان
راحتتر از موضوع باخبر و ســوار تاکسی شوند.
تعریف میکند« :البته معموال سربازان میخواهند
کرایهشان را از سر حیا حساب کنند اما نمیگیرم».

تصور این که بعضی از هموطنان مان به امکانات
سادهای مثل آرایشگاه و سلمانی دسترسی ندارند،
کمی سخت است .اما آد مهایی در حاشیه شهرها
هستند که حتی توانایی مالی پرداخت هزینه کوتاه
کردن موهایشان را هم ندارند .در این شرایط است
که یک آرایشگر مهربان میتواند قدم مهمی بردارد.
چند وقت پیش تعدادی از آرایشگران جوان تهرانی
به کوره پزیهای اطراف تهران رفتند و رایگان سر
اهالی این محلهها را کوتاه کردند.

بــرخــوردهــای شدید و دردنـــاک مــامــوران ســد معبر
شهرداری با دستفروشان ،اتفاق ناخوشایندی بود
که در ماه های اخیر بارها رسانهای و موجب ناراحتی
بسیاریازمردمشد.امادراینمیانمامورانیهمبودند
کهراههایبهتریبرایبرخوردبادستفروشانانتخاب
کردند.درهمینراستا،عکسیکیازمامورانسدمعبر
شهرداریدریکیازشهرستانهایاستانخراسانکه
برخوردیمحبتآمیزبافروشندگاندورهگردداشت،به
عنوانیککارخوب،حسابیخبرسازشد.

بچهها وقتی به بازار میروند ،معموال چیزهایی را
که در مغازه و ویترینها میبینند ،میخواهند .اگر
همراه کودکان به بــازار میوه و تر هبار رفته باشید،
تجربه کردید که بچه ،بیتوجه به این که قیمت فالن
میوه گران است یا میو هها نشسته هستند ،هوس
خوردن میوههای رنگارنگ میکند .این وسط ،یکی
از مغازهداران میوه و ترهبار تهران اقدام به گذاشتن
میوه شسته شده رایگان بــرای استفاده کودکان
کرده است.

درختها از جمله موجودات زندهای هستند که در
ساختمانسازیهای امروز به شدت در معرض آسیب
قرار دارند .در این میان کسانی هم پیدا میشوند که
با احترام به این موجود زنده ،برای حریم و حیاتش
ارزش قائل می شوند .نمونهاش مدیران بیمارستان
علیبن ابیطالب قم است که به جای قطع درختان،
با آنها کنار آمدهاند و همزیستی مسالمتآمیزی با
درختان دارند.

شرط ضمن عقد یک زوج جوان :کاشت 120درخت
در شهرستان جم استان بوشهر برای بهبود وضعیت
محیط زیست آن شهرستان .زوجی که برای انجام
کار خوب و درست ،منتظر و معطل کسی نمیمانند
و خــودشــان بــرای بهبود شرایط آستینها را باال
میزنند.

میوهفروشی سیار یکی از کارهای سختی است که
در گرما و سرما بعضی برای تهیه لقمهای نان حالل،
به دنبال انجامش هستند .با این شرایط ،در شهر
روانسر میوهفروشی درآمد حاصل از میوهفروشی
خود را برای حمایت از بیماران سرطانی شهرش
اختصاص میدهد.

رگــال مهربانی ،کار خوب و خداپسندانه صاحب
کنندگان
فروشگاه لباسی در اردبیل که به مراجعه
ِ
کمبضاعت ،امکان برداشتن لباس نو ،بدون پرداخت
یدهد.
وجه م 

برعکس بسیاری از مــغــاز هداران که به در و دیوار
فروشگاه شــان ،تابلوی «نسیه ممنوع» و «لطفا
تقاضای نسیه نفرمایید» آویزان کردهانــد ،حرکت
این نانوای تهرانی که تاکید کرده اگر به هر دلیل
پول همراه ندارید به شکل رایگان نان بردارید ،زیبا
و حال خوب کن است.

یکی از کــارهــای خوبی کــه بــارهــا در شبکههای
اجتماعی بازنشر شد ،اقــدام مامور وظیفهشناس
راهنمایی و رانندگی بود که در صحنه تصادف برای
آسیبنرسیدنبهالستیکخودروهایعبوری،اقدام
به جارو کردن خرده شیشهها کرد و این کار قشنگ او
مورد توجه قرار گرفت .کاری که وظیفه اش نبود اما
با تواضع و مهربانی به عهده گرفت.
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درباره سیطره ادبیات تاریک در فضای اجتماعی و گفتمان رسانهای کنونی کشورمان،
باید به دالیل بسیاری اشاره کرد که هم اکنون موجب شکلگیری این پدیده شده است.
خودیخوددرموقعیتهایاجتماعیمختلفمیتواننددربارهاخباروحوادث
انسانهابه
ِ
پیرامونی دارای حاالت روان شناختی متعددی باشند .برخی خوشبین و روشن ،برخی
بیتفاوت و برخی دیگر میتوانند بدبین و تاریکاندیش باشند و این روان شناسان هستند
که میتوانند ریشهها و زمینههای هر یک از این عکسالعملها را در تک تک افراد جست
وجو کنند .اما وقتی به لحاظ جامعهشناختی به موضوع نگاه میکنیم ،پرسش آن است که
چه شرایط ،زمینهها و ساختارهای اجتماعی ،باعث میشود که انسانهای خوشبین،
عملگرا ،روشناندیش در حوزه عمومی ،طرد و کنار گذاشته شوند و تنها بدبینان و
تاریکاندیشان یکه تاز میدان شوند به نحوی که گفتمان آن ها به گفتمان غالب جامعه
و رسانهها بدل شده و تبدیل به صدای عام جامعه شوند؟ و تصویری را تاریکتر از آن چه
میگذرد به ذهن افراد مخابره کنند؟ و چه میشود که سخنان آن ها در برهه کنونی –
حداقل در بدنه جامعه -باورپذیرتر و واقعگرایانهتر به نظر میرسد؟
یاس و بدبینی ،میراث ظلم و خفقان گذشته
به منظور تبیین موضوع ،نخست باید به ریشههای تاریخی و فرهنگی جامعهمان در این
باره اشاره کنیم .به لحاظ تاریخی ،می توانیم زمینه های شکلگیری ادبیات بدبینی را در
«سالهای استبداد در کشورمان» جست وجو کنیم .وضعیتی در جامعه ایرانی که در آن
اقلیتی قدرتمند – به لحاظ اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی -بر اکثریتی ضعیف حکمروایی
میکردهاندودارایاحترامونفوذاجتماعیبودهاندومیتوانستنداندیشهوشیوهزندگیخود
رادرجامعهپیادهکنندودرمقابل،اکثریتیضعیفوجودداشتهاندکهازامکانبیاندغدغه
هایخوددرعرصهاجتماعیمحرومبودهاند.اینمحرومیتازامکانبیان،بهاستبدادپذیری
دامنمیزدویکسریخردهفرهنگراشکلمیداد؛مثالشیوعچاپلوسی،ترس،بدبینی،
فحاشیوتوهین.درکنارچنینزمینهای،شیوعادبیاتروشنفکرانهکهمتاثرازنسخهغربی
آن ،نوعی دلزدگی و افسردگی به جای همدلی و همذات پنداری در خود داشت ،مزید بر
علتشدوجامعهمانبیشازپیشبهبدبینی،نداشتناعتمادبهنفسوتاریکاندیشیدچــار
شد.چنینپیشینهوجریانهاییباعثشدجامعهایرانیکمتربامقولهخوشبینی،نشاط،
روشناندیشی و امید آشنا باشد و تمرین اجتماعی کمتری به منظور ایجاد گفتمانی برای
تغییروضعموجودوتالشبرایتحققجامعهایموفقداشتهباشد؛جوریکهاینروزهاشاد
وامیدواربودننوعیابتذالاجتماعیوحتیمشنگبودنمحسوبمیشود.
فضای مجازی ،عرصه تاخت و تاز بدبین ها
این جامعه با چنین پیشینهای و در شرایط فعلی که به زعم صاحب نظران با آسیبهای
فرهنگی ،اجتماعی و تنگناهای اقتصادی و سیاسی روبه روست ،با ظهور شبکههای
اجتماعی مجازی ،بستر بسیار مناسبی برای بیان نارضایتیها و حرفهای تلخ و نیش
و کنایه زدن به همه یافته است .حال آن که هیچ تمرین اجتماعی در زمینه انتقاد سازنده
نداشته و به لحاظ فرهنگی ،باور چندانی به اتحاد و همدلی برای ایجاد تغییر مثبت ،ندارد.
پس گفتمان خوشبینی و امید به محاق میرود؛بیتفاوتها فارغ از آن چه در اجتماع
میگذرد ،سبک زندگی و آرزوها و رویاهای خودشان را پیش میگیرند و مترصد فرصتی
برای گریز و رفتن هستند و بدبینان ،فضای مجازی و حوزه عمومی را عرصه تاخت و تاز
خویش قرار داده و از نمایش هر چه بیشت ِر ناکامیها و نداشتنها و ظلمها ،خودآزاری و
دیگرآزاری میکنند و تصورشان این است که هر چه صریحتر ،شدیدتر ،گستردهتر و بی
مالحظهتر نقد خود را مطرح کنند ،تاثیرگذارتر خواهند بود.
چه باید کرد؟
به نظر می رسد ما ایرانیها نیازمند تمرین گفت وگوی مثبت و موثر هستیم .گفت وگویی
که قاعدهمند و نتیجهگراست و میکوشد ضمن اجازه دادن به بیان دردهای موجود،
راه حلهای برون رفت از آن را نیز بررسی کند .شکل گرفتن گفت وگوی موثر نیازمند
تقوای جامعه و انسانهاست .از یک سو ،تقوای جامعه که در آن شفافیت ،برابری ،پذیرش
تفاوت،تساهلوتسامح،احترامبهنقدومنتقد،دانشمحوریوتخصصگراییارزشتلقی
و از سویی دیگر تقوای افراد – اعم از مردم و مسئوالن -که در آن تواضع ،خودانتقادی ،نقد
سازنده ،امید و خوشبینی ،احترام متقابل ،صمیمیت و صداقت و حقیقتگرایی ارزش
محسوب می شود .در عین حال باید بیاموزیــم در کنار تلخیها ،زیباییها را هم ببینیم تا
انرژی مقابله با بدیها را داشته باشیم.
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افقی
-1شهر پیامبر (ص) – واحد شمارش كتاب  -درختچه ای
خـــاردار بــا چوبی سخت و محکم و شکوفه هــای سفید
 بیهوشی  -2الیــق و س ــزاوار  -پسر -مختصر -کتف -3سوغات ساوه – پایتخت سوئیس  -شگرد -ازسازهای
زهی – زیر نظر قرار دادن  -4تابناک – کلمه درد  -ناتنی
– گسترده  -نت چهارم  -5عالمت جمع فارسی  -افترا
– در گرو  -گوشه نشینی برای عبادت  -6خروس جنگی
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2

3

4

5

6

7

8

9

 خاطر -افسرده – یکی از چهار دریاچه بزرگ دنیا درقدیم -7انباركردن كاال بــرای گــران فروشی – تجارت
 خـــودروی بــاری کوچک  -سرما -8یگانه – تاکنون– حبه – ناب  -پارچه دریایی  -9نرم  -بلبل -دشمن
سخت -چین وچروك -بلیغ -10سمت راست -کلمه ای
فرانسوی به معنی آفرین -مار بزرگ غیر سمی  -مادۀ آلی
که توسط سلولهای بدن ساخته و سبب تسریع واکنش
شیمیایی میشود  -11ریخت و قیافه – شور – پله ترازو
– سبک مغزی
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

عمودی
-1شــهــری درآذرب ــای ــج ــان شــرقــی – کــارگــاه هنری
-2بازیگرمرد سریال دوردست ها -3سمت چپ -اسب
آذری  -جد  -4آتش  -شاخه باریك ودرازكه ازدرخت می
برند -الفبای موسیقی -5نفس خسته -استخوان كاسه
سر -6سرزمین  -خوشبخت  -7وسیله ای برای آویزان
کردنلباس-شیون-8شیر–دربستکارخانه–لقبیدر
هندوستان  -9رودآرام – یاری  -تعجب زنانه  -10مرتجع
معروف – تاالر  -11لبریز -گره -12بــازی نفس گیر-
واحدپول پاکستان  -مدافع فوتبالی  -13تکه پارچه ای
کهقسمتپایینساقپاوباالیکفشرامیپوشاند–منقار
پرنده – جغد -14اسب باركش  -گناهکار -15پایتخت
تبت  -رود مرزی  -16پیش پرداخت  -مایه حیات -17
شوربا – سالله  -پوشاک گشاد بدون آستین که روی دوش
اندازند -18شکاف کوه  -ویتامین جدولی  -روادید-19
نیمساز -20اغراض  -سرزنش
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