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دیدار با مادر
پس از  44سال
مري�م بهري�ان  :مالقات
ب�ا م�ادر پ�س از  44س�ال،
بهترين هديه س�ال نو شد.
زن اهل کاليفرنيا که نزديک
به  45سال پيش فرزند خود
را به پرورشگاه سپرده بود،
کريسمس امسال را در کنار
فرزن�دش جش�ن خواه�د
گرفت.
ب��ه گ��زارش ديل��ي ميل،
ج��ن چاروين که در دس��امبر
 1971در بيمارستان فرمونت
کاليفرنيا بدون سرپرست رها
ش��ده بود به پرورشگاه سپرده
شد و يک سال بعد يک خانواده امريکايي سرپرستي او را به عهده گرفتند .جن ميگويد،
من در اين س��الها خوش��حال زندگي کردم ،کنار خانوادهاي که هيچ امکاناتي را از من
دريغ نکردند و توانستم درس بخوانم و شاد زندگي کنم .اما هميشه ميخواستم والدين
بيولوژيکي خود را پيدا کنم و بدانم که چه کساني پدر و مادر ژنتيکي من هستند.
جن چاروين که به مدت  15سال است در يکي از دبيرستانهاي کاليفرنيا تدريس
ميکند ادامه ميدهد ،وقتي شاگردانم با والدين حقيقي خود به مدرسه ميآمدند ،دلم
ميخواست من هم پدر و مادر حقيقي ام را پيدا کنم و از طريق پسر عموي پدرم ،يعني
تنها فردي که ميش��ناختم براي انجام آزمايشهاي ژنتيک اقدام کردم و ردي از پدر
ومادرم که در آن زمان در جنگ ويتنام درگير بودند پيدا کردم.
جن ادامه ميدهد ،هر س��ال کريسمس با خود ميگفتم ،االن و در اين لحظه مادرم
کجاس��ت و آيا درباره من فکر ميکند يا نه ؟ براي همين هميش��ه شيرينيهاي جشن
س��ال نو براي من ،ته مزهاي از تلخيها داشت .چراکه ميخواستم بدانم مادرو پدرم در
کج��اي اين دنيا زندگي ميکنند .از  18ماه پيش تصميم گرفتم از طريق ش��بکههاي
اجتماعي و آزمايش ژنتيک س��رنخ هايي را پيدا کنم .تا اينکه از طريق سازمان ژنتيک
و آزماي��ش دياناي يکي از بس��تگان ،خواهرم را پيدا کردم .او در يکي از ش��بکههاي
اجتماعي براي من نوشت که به همراه مادرم در بوستون زندگي ميکند و مادرم دوست
دارد ک��ه با من صحبت کند .اولين مکالمه براي من س��خت بود ،نميدانس��تم چگونه
ش��روع کنم ،عکس پروفايل مادرم را که ديدم ساعتها اشک ريختم ،اما وقتي او با اين
جمله شروع کرد که «تمام اين  44سال با سنگيني بار گناهي که ترک کردن تو به من
وارد ميکرد زندگي کردم» کمي آرام شدم.
او براي من نوش��ت پدرم در جنگ ويتنام کشته شده بود و مجبور بوده مرا به خاطر
اينکه از گرس��نگي نميرم در بيمارس��تاني واقع در کاليفرنيا رها کند .اما در اين سالها
ثانيهاي هم غافل از ياد من زندگي نکرده اس��ت .پيدا کردن مادرم چيزي شبيه معجزه
بود ،من او را بعد از  44سال زندگي پيدا کردم و قرار است همديگر را در يکي از روزهاي
نو در س��ال جديد مالقات کنيم .فصلي جديد براي يک ش��روع تازه ،او به من قول داده
است که ميخواهد همه چيز را جبران کند.

دنیا پرتو :يك جفت كفش مصنوعي هديه ويژه سال نو براي برادران عاشق فوتبال
بود .دو برادر بريتانيايي كه به علت ابتال به س�ندروم آدامز اليور بدون انگشت متولد
ش�ده بودند با طراحي جديد كفشهاي س�يلیكوني توانس�تند ب�دون درد بدوند و
فوتبال بازي كنند.
كيان و كالوم جارام در آس��تانه س��ال نو هديههاي ويژه اي دريافت كردند ،آنها با سندروم
نادري كه شيوع آن در دنيا فقط  125نفر گزارش شده است ،متولد شدهاند و تا پيش از اين قادر
به دويدن و راه رفتن نبودند .اما تكنولوژي كفشهاي سيليكوني به آنها كمك كرد تا امسال در
تعطيالت س��ال نو بدون درد به توپ فوتبال ش��وت بزنند و حتي در مسابقات محلي نيز شركت
كنند .كيان  11س��اله ميگويد ،س��ندروم آدامز اليور يك بيماري ژنتيكي است كه من و برادرم
كالوم از پدر به ارث بردهايم .پدرم جان تنها فردي است كه در انگلستان ناقل ژن بيماري است و

س�هیال نوری :تغيير و تحول جزء جدايي ناپذير زندگي
اس�ت به گونهاي که بايد در هر مرحله از زندگي ،انتظار
رخداد متفاوتي را داش�ت که بدون ش�ک ش�يوههاي
برخورد متفاوت�ي را ميطلبد .با وجود اين  ،حلقهاي که
در تمام مراحل و مواقع ،زنجيره زندگي را حفظ ميکند
اخالق گرايي است.
حال آنکه در عصر حاضر و با وجود موج عظيمي که به واسطه
مجذوبان فضاهاي مجازي و ش��بکههاي اجتماعي جديد به راه
افتاده لزوم توجه به اين فاکتور اثربخش دوچندان ش��ده است،
چراکه بيم به ب��ار آمدن ويرانيهاي بيش��ماري ميرود و تنها
اخالق گرايي و تبعيت از يک منش��ور اخالقي حس��اب شده ،به
عنوان يک اهرم فشار عمل ميکند تا سيل مشکالت احتمالي به
عقب رانده شود .اين در حالي است که کارشناسان حوزه جامعه
شناس��ي نيز بر اين اعتقاد هس��تند که رعايت اصول اخالقي در
وانفساي مشکالت معجزه ميکند.
معم��والً در جوامع س��اده و داراي ارتباط��ات چهره به چهره
ک��ه روابط ب��ه نوعي غير رس��مي و عاطفي هس��تند س��تون و
اس��اس انسجام اجتماعي تراکم اخالقي اس��ت .در همين راستا
دانشمنداني چون خواجه نصير الدين طوسي و ساير دانشمندان
حوزه ديني منابع معتبري را ارائه دادهاند که بر اخالق تأکيد دارد
و با وجود اينکه ارائه يک تعريف عملياتي از اخالق کار سختي است،
اما ميتوان به اين نکته اش��اره داشت که در رفتارهايي چون احترام
به حقوق شهروندي ،داشتن نظم عملي در کارها ،امانتداري و کمک
به نيازمندان و ياري طلبان ،نش��انه و رنگ و بويي از اخالق محوري
وج��ود دارد به اي��ن معنا که در جوامع ،مي��ان هنجارها ،ارزشها و
اخ�لاق رابطه مس��تقيم وج��ود دارد و هر چه جامع��ه حول محور
همياري و تعاون بچرخد ،اخالق در آن توس��عه پيدا ميکند .دکتر
حس��ين آقاجاني ،جامعه شناس و مدرس دانش��گاه با اشاره به اين
موضوع خاطر نشان کرد :در مقابل ،جامعه مدرن و جديد که تغيير
و تحوالت بس��يار به خود ميبيند ،ويژگيه��اي متفاوتي به همراه
خواهد داش��ت که فرد گرايي و تمايل ب��ه پنهان کاري ازجمله آنها
است و اخالق مداري را کمرنگ ميکند.
وي همچنين این نکته را يادآور شد که يکي از ويژگيهاي شهر
نش��يني روي آوردن افراد به پنهان کاري است و اينکه درگير نوعي
رقابت ،س��بقت جويي ،ستيز و کشمکش ميش��وند که ناخودآگاه
در چنين ش��رايطي اخالق رنگ ميبازد در حالي که براي رهايي از
اين مش��کل و پيدا کردن داروي اين بيماري بايد به هويت فرهنگي
اهميت بيش��تري داد .با توجه به اينکه فضاي هزاره سوم وارد عصر
ديجيت��ال ش��ده و تب و تاب اس��تفاده از ش��بکههاي ديجيتالي و
رس��انهاي افزايش پيدا کرده ،خود به خود ش��رايط روحي و رواني
جامعه دچار تحول شگرفي شده است.
دکتر منوچهر پهلوان جامعه شناس و عضو هيأت علمي دانشگاه
با اشاره به اين موضوع خاطرنش��ان کرد :اما آنچه اصالت و وجاهت
دارد نگرشه��ای رفتاري و انس��اني به ايران و ايرانيان اس��ت که از
گذش��تهها در بط��ن اين جامعه وجود داش��ته و بر همين اس��اس
ايرانيها به داشتن رفتار نيکو ،ميهمان دوستي و حرمت گذاري به

امسال تمام تالشش را انجام داد تا بتواند هزينه خريد کفش های سيليكوني را كه معادل  8هزار
پوند بود تهيه كند و با اين هديه ويژه در شب جشن سال نو ،من و برادرم را خوشحال كند.
جان جارام پدر اين دو برادر ميگويد ،كالوم فقط  7سال دارد  ،اما عاشق فوتبال است .درست
است كه سازمان بيمه هزينه خريد اين كفشهاي مصنوعي را به عهده نميگيرد اما من در چند
ماه اخير همه تالشم را كردم تا بتوانم مبلغ كافي براي تهيه کفش های سیلیکونی را فراهم كنم.
جان  35ساله ادامه ميدهد ،ميدانستم اين بهترين هديه براي پسرانم خواهد بود ،براي همين
يك صفحه شخصي در يكي از شبكههاي اجتماعي راهاندازي كردم و در آن از دوستان و آشنايانم
خواس��تم براي خريد كفشهاي س��يليكوني به من كمك كنند .كيان سال ديگر دوره جديدي
از تحصيل را آغاز خواهد كرد و با كمك اين تكنولوژي خواهد توانس��ت بدون درد و س��ختي با
دوستانش بازي كند و درس بخواند.

کارشناسان بر ضرورت توجه به گسست نسلی
و شکاف عظیم اخالق مدارانه در شبکه های مجازی تأکید کردند

قواعد اخالقی در منشور ارتباطات

ارزشهاي واالي انس��اني
ش��هره بودهاند و اين حس��ن
اخالق به عنوان س��رمايهاي براي
ايرانيان محسوب ميشده است.
ب��ا اي��ن تفاس��ير ،دگرگون��ي و تحول
رس��انههاي گروهي باعث ش��ده تا نگرشهاي
جدي��دي تحت عنوان ش��به حملهه��اي اخالقي
از س��وي رس��انههاي غربي و بيگانه به وجود آيد که در
خلقيات و روحيات نسل جديد دگرگوني ايجاد کرده است و
بدون شک نياز به بازتعريف دارد .همچنين متأسفانه با وجود خأل
و نقصان هنجارهاي مثبت و اعوجاج معيارهاي اخالقي و استاندارد
ها ،نه تنها گسس��ت نس��لي و ارتباطي ايجاد ش��ده بلکه به شکاف
عظيم اخالق مدارانه تبديل ش��ده است و براي رهايي از اين مشکل
نياز است دارندگان سرمايههاي فردي و اجتماعي و نجباي جامعه

وارد عرصه شوند و با دامن
زدن به پاسداشت رفتارهاي
اخالق��ي درس��ت ،اين اص��ول را
عملياتي و دروني سازند تا نسل جديد
آنها را از نو بازسازي کنند.
از منظر اين جامعه ش��ناس ع�لاوه بر اين
متوليان امور جوانان و نخبگان اخالقي و اس�لامي
جامعه که به الگوهاي انس��اني معروف هس��تند بايد به
رفتارهاي عقاليي و پاسداشت آن توجه داشته باشند.
لزوم اخالق گرايي
تمام راز خلقت خالصه در خوش��رويي ،لبخند و اعتدال رفتاري
است .دکتر منوچهر پهلوان با بيان اين جمله تصريح کرد :در حالي
که متأس��فانه در فضاهاي مجازي و ش��بکههاي اجتماعي که اين
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روزها ب��ازار گرمي را به خ��ود اختص��اص داده و مخاطبان زيادي
مجذوب اين فضاها هستند ،بياخالقيها و رفتارهاي ناصوابي ديده
ميشود که برازنده تمدن ايران نيست .بارها و بارها اتفاق افتاده که
در اين فضاها براحتي به ش��ايعه پراکني ،دروغگويي ،تهمت و افترا
دامن زده شده و رفتارها يا عکسهاي خاصي به برخي افراد نسبت
داده ميش��ود در صورتي که الزم اس��ت براي رفع اين مش��کالت،
س��طح اطالعات و سواد رس��انهاي افراد ارتقا پيدا کند و هر گروه با
مديريت يک فرد مش��رف به فضاي اجتماعي و مجازي اداره شود تا
تنها افرادي که واجد ش��رايط خاصي هس��تند وارد گروهها شوند،
عالوه بر اين در فضاي موجود به حواش��ي پرداخته نشود و مطالب
به اشتراک گذاشته شده در گروه ،مختص همان حوزهاي باشد که
گروه به آن منظور تشکيل شده است.
وي افزود :همچنين مد نظ��ر قرار دادن اخالق مداري به عنوان
محور اصلي گروه و ارائه يک منش��ور اخالقي در ميان اعضا و رعايت
اصول آن توس��ط همه اعضا الزمه تشکيل شبکههاي مجازي است
تا همانطور که در مناس��بتهاي مذهبي افراد جامعه يکدس��ت و
مبادي اخالق ميشوند ،در فضاهاي مجازي و شبکههاي اجتماعي
از اين دست نيز مبادي اخالق باشند.
راه رهايي
نبايد فراموش ش��ود براي رعايت اخالق در س��طح جامعه ،الزم
اس��ت ابعاد متفاوتي در نظر گرفته شده و اليههاي مختلف جامعه
وارد عمل ش��وند .به گفته دکتر پهلوان به عنوان مثال رس��انههاي
گروهي ب��ا ارائه کليپهاي تصويري و آموزن��ده نحوه قانون گرايي
و اخ�لاق مداري را آم��وزش دهند يا اينکه در م��دارس و ادارات با
ارائه منش��ور اخالقي ،به نوعي بخش��نامه هايي تدوين ش��ود تا در
ابتدا متوليان امر با مماش��ات و شکيبايي با کارمندان برخورد کنند
و س��پس کارمندان به ادامه دادن اين مس��ير تشويق شوند .ضمن
اينکه داشتن لبخند بر چهره و رعايت اعتدال اخالقي کمک ميکند
تا فش��ارهاي اقتصادي ب��ي حد وحصري که ج��زو واقعيت جامعه
ش��دهاند ،دليلی براي زير پا گذاش��تن اصول اخالقي نش��ود .دکتر
حسين آقاجاني تأکید کرد  :جامعه قديم با پيچيدگيهاي کمتري
هم��راه بود چرا که در فرهنگ گذش��تههاي نه چن��دان دور ايران،
ارتباطات عاطفي ميان افراد عمیق تر بوده و به همين نس��بت براي
اخالقيات اهميت بيشتري قائل ميشدند در صورتي که پيچيدگي
زندگيهاي امروزي ،مانعي براي توجه هر چه بيش��تر به اخالقيات
شده و براي رهايي از اين مشکل بزرگ ،الزم است به سراغ الگوهاي
کمک کنندهاي رفت که ارتباطات عاطفي را در ميان نسلهاي قبل
محکم تر ميکرده است ،همچنين ممارست براي نهادينه ساختن
اين الگو و ش��يوهها راهکاري است که بايد مد نظر قرار گیرد  .باید به
خاطر داش��ت جوانمردي يکي از فاکتورهاي گمشده زندگي امروز
اس��ت در حالي که در گذش��ته افراد با اتکا به همين فاکتور ،پايبند
بودن به اصول اخالقي و رعايت بيچون و چراي آن را بر خود واجب
دانس��ته و به همين نس��بت ،در مقايسه با نس��ل جديد ارزشهاي
واالتري را تجربه ميکردند و اخالق گرايي در ابعاد مختلف زندگي
شان نمود بيشتري داشت.

