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مفهومشناسی «تعطیالت» از نگاه انسانشناسی

خروج از
نظم تکراری زندگی
دکتر مهرداد عربستانی

از زمانــی کــه انســانها مجبــور بــه
انجــام کارهــای روزانــه و منظــم
شــدهاند ،یعنــی بطــور مشــخص از
زمانی که کشــاورزی و بعدها صنعت و
کارهای خدماتی وجه غالب کار روزانه
برای معیشــت شــده اســت ،انســانها
همیشــه بــه دنبــال راهــی بودهانــد که
از ایــن یکنواختــی خارج شــوند و کمی
احساس فرح و انبساط را تجربه کنند.
گمــان نمیکنم در جوامعی که الزامی
بــه کارهــای منظــم و زمــاندار روزانــه
نیســت ،مثــل جوامع کوچک شــکارگر
و جمعآوریکننــده غــذا ،چنین نیازی
چنــدان احســاس شــود .کمــا اینکــه
مراســم و جشــنوارههایی کــه مســتلزم
«تعطیلی» باشند در این جوامع دیده
نمیشوند.
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ایــن نیــاز بــه تعطیلــی چنــان
ریشــهدار و مفــروض اســت کــه
در«ســفر پیدایــش» آمــده اســت ،
ِ
خداوند پس از خلقت جهان در شــش
روز (فــی ســته ایــام) «در روز هفتــم از
همــه کار خــود که ســاخته بــود تمامی
گرفت ،پــس خدا روز هفتــم را مبارک
خواند و آن را تقدیس نمود؛ زیرا که در
آن آرام گرفــت از همه کار خود که خدا
آفرید و ساخت».
ایــن اســت کــه «آرام» گرفتــن و
«تعطیلــی» ،خــود امــری مقــدس و
مبارک اســت (مثــل روزهایی مقدس
شــنبه ،یکشــنه یا جمعه) .به هر حال،
تعطیلــی برای انســانها نیازی اســت
که طــرف دیگر ســکه مــال کار مداوم
و یکنواخــت و پوچــی تکــرار مکــررات
اســت .این همه جشنوارههای متنوع و
بویژه جشــنوارههای فصلی و تقویمی،
در جوامــع مختلــف ،ســوای هــر قصه
یــا اســطورهای کــه عاملینشــان بــرای
معنــای آنهــا تعریــف کنند ،یــک چیز
مشــترک دارند« :معطل کــردن» دنیا
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«ویکتور ترنر» انسانشــناس ،به
اهمیت دیالکتیک بین ســاختار
و نفی ساختار در جامعه اشاره میکند
و اینکــه در نــگاه کلــی بیواســطگی
و واســطهمندی بــه نوبــت بههــم راه
میدهنــد و از ایــن حیــث میتــوان
حرکتــی پاندولــی را در جوامع دید .اگر
یکــی از این قطبهــا مــورد تأکید زیاد
قــرار گیرند ،واکنش قابل پیشبینی در
جهت دیگر است.
نــوروز ،بــا کلیــد واژه «تعطیلــی»
تمهیــدی انســانی بــرای برقــراری این
تعــادل در جامعه اســت .تعطیلی که
همگــی از حــس خالصــی و رهایی آن
لــذت میبریــم و بــا تصــور فــرو رفتن
در ایــن «بیکارگــی و ســبکی» شــور و
شــوقمان رو به افزایــش میگذارد :آیا
«بــوی عید» چیــز دیگــری غیــر از این
تصور رها شدن در تعطیلی است.
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آیــا ویرانگــری و نابــودی امــر
مقدســی اســت؟ متعالیتریــن
تجلیات امر مقدس همیشــه چهرهای
آرامبخــش و محافظتکننــده ندارند.
«تریمورتی» یا ســه الهه متعالی هندو
شامل «برهمای آفریننده»« ،ویشنوی
نگهدارنــده» و «شــیوای ویرانگــر»
هســتند .یعنــی ویرانگــری یکی از ســه
کنــش اصلــی الوهیــت اســت .جالــب
آنکــه شــیوا ســتایی یکــی از رایجتریــن
نحلههای هندویی است.
تجلیــات خداونــد متعــال در ادیــان

imagebank
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رئیس انجمن انسانشناسی و
استاد دانشگاه تهران

و خروج از نظم تکراری زندگی روزمره
جهان پــس از انقــاب کشــاورزی .این
تمهیــد انســانی بــرای فــرار از مــال و
بیمعنایــی تکــرار ،همیشــه بــا توقــف
وظایــف روزمــره ،بیواســطگی و نفــی
دیوانســاالری و احساســی از امــکان
شــروع مجــدد و چینــش از نــو ،همراه
است .یعنی نفی ساختارهای معمول
و امــکان شــروع از نقطــه صفــر ،بــا
محشور شــدن افراد و اقشار مختلف با
هم و احتماالً ارتباط با طبیعت.

ابراهیمــی هــم ترکیبــی از عطوفــت و
محافظت ،تــا انتقامگیرندهای با نزول
بالیایی بیســابقه و دفعی مانند سیل
جهانــی ،آفت و خشکســالی را شــامل
میشــود .ویرانــی کــه باعــث میشــود
نظــم ملوث موجــود بهم ریخته شــود
و امــکان چینش مجــددی با طهارت و
پیراســتگی ایجاد شــود ،امید آنکه این
بار همه چیز به خوبی پیش رود .شــاید
همیــن امیــد بــه بازســازی و آینــدهای
بهتــر در تجلــی خــدای ویرانگر اســت
کــه «شــیوا» را محبــوب انســانهای
آرزومنــد کــرده اســت .اگرچه همیشــه
گویا این خراب کردن و ســاختن از ســر
نو به نوبت و به دنبال یکدیگر همچون
کنشی الهی ادامه مییابند.
جماعات انسانی کراراً تجربه این بالیا،
مثل سیل ،زلزله ،بیماری ،رانش زمین
و از این دســت را داشــتهاند .این است
که اصوالً مهمترین خدایانشان ،ارواح
و خدایان دمدمی مزاجی بودن که نیاز
بوده که برای دوری از غضبشان طی
مناسک و رعایت تبوهایی خشنود نگه
داشته شــوند یا حداقل از تحریکشان
اجتنــاب شــود .البتــه احتماالً همیشــه
هــم ایــن تمهیــدات نتیجهبخــش
نبودهاند.

تعطیالت اجباری ما در این روزهای مقارن
نوروز ،میتواند بیش از آنچه نوروزهای
معمول سالهای گذشته مهیا میکردهاند به
بازنگری و نوسازی آینده منجر شوند .تعطیلی
برای انسانها نیازی است که طرف دیگر سکه
مالل کار مداوم و یکنواخت و پوچی تکرار
مکررات است .این همه مناسبتهای متنوع
در جوامع مختلف ،یک چیز مشترک دارند:
«معطل کردن دنیا» و خروج از نظم تکراری
زندگی روزمره جهان .این تمهید انسانی
برای فرار از مالل و بیمعنایی تکرار ،همیشه
با توقف وظایف روزمره ،بیواسطگی و نفی
دیوانساالری و احساسی از امکان شروع مجدد
و چینش از نو ،همراه است
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ولی ویرانگری -یــا تعطیلی -در
ســطح کیهانی ،چیــزی متفاوت
از تعطیالتــی اســت کــه انســانها در
تقویمشــان قــرار دادهانــد .تعطیلــی
کیهانــی دفعی اســت ،مراســمی برای
آمادگی ورود به آن وجود ندارد .نتیجه
یــک برنامهریــزی انســانی نیســت ،یــا
شاید سربرآورده از غفلتهای انسانی
اســت و اصوالً ناقــض جریان «عادی»
امــور اســت .مغاکــی اســت کــه دهــان
میگشــاید و نظام نمادین را میبلعد.
به عبارت دیگر این تعطیلی ،تعطیلی
تعطیالت انسانساخت است.
تعطیــات انســانی تقلیــدی از
تعطیالت کیهانی اســت؛ نوعی مشــابه
( )Semblanceیــا وانمودگــری .ایــن

تعطیــات بــا برنامهریــزی و بطــور
تقویمــی برخی از مناســبات معمول را
تعلیــق میکند و وانمود میکند که دنیا
در حــال باززایــی اســت و در نهایــت که
این تعلیق کوتاه مدت تمام شــد ،همه
دوباره به قالبها و ساختارهای موجود
برمیگردند.
تعطیالت انسانساخت ،این وضعیت
جماعــتواره (بــه نقل از ویکتــور ترنر)
و ضــد ســاختار در نهایــت در خدمــت
ســاختار منظــم اجتماعــی اســت و
امتداد آن است .در حالی که تعطیالت
کیهانــی ،بــه شــیوهای رادیکالتــر کل
نظم بشری را بهم میریزد ،حتی خود
تعطیــات انســان را هــم بــه مرخصی
میفرســتد .امروز مــا مجدداً بــا یکی از
ایــن تعطیالت اجبــاری کیهانی مواجه
شــدهایم .مجــدداً ،چــرا کــه ظاهــراً در
این اواخر ما تجربههــای مکرری از این
«رویدادهــا» یا «وقایع» غیرمســبوق به
ســابقه و خارج از روابــط علّی معمول،
بــا تعبیری که «آلن بدیــو» از آنها دارد،
داشــتهایم .وقایعــی کــه ناگهــان بــا آن
روبــرو میشــویم ،تعطیلــی همهچیز،
بدون اینکــه برایش برنامهریــزی کرده
باشیم.
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بایــد توجــه کــرد کــه روایتهــای
تعطیلیها و ویرانیهای کیهانی،
روایت بازماندگان است که با رضایتی
پنهــان ،بــه خاطــر از ســر گذرانــدن بال
و زنــده مانــدن ،همــراه هســتند و از
جایــگاه ممتــاز «بازماندگان» ســاخته
و پرداختــه میشــوند .در واقــع آنــان
کــه در ورطــه بــا گرفتــار شــدند اصوالً
از مشــارکت در فضــای گفتمانی بطور
کلــی محروم شــدهاند .زبان از تســای
کســانی کــه دچــار بــا شــدهاند اصــوالً

قاصــر اســت و بعیــد اســت کــه بتوان
هیــچ گــزاره معنــاداری را دربــاره این
قربانیان ادا کرد.
اصــوالً کســی کــه بــا را روی پوســتش
تجربــه میکنــد در واقع دچــار ترومای
بیمعنایی اســت کــه او را از دســترس
زبان دور میکند .لذا من هم نه قادرم
و نــه مایلــم وانمــود کنــم کــه قــادرم
چیــزی در مــورد ایشــان بگویــم .ا ّمــا
میتــوان از کســانی و با کســانی ســخن
گفــت که به هــر تقدیــر خــارج از مرکز
مغاک بال قرار دارند.
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تعطیــات ،از هــر نــوع چــه
پیشبینــی شــده چــه پیشبینی
نشــده ،اصوالً لذتبخشانــد ،تا زمانی
کــه ســایه پایــان آنهــا پدیدار میشــود.
همچــون پنجشــنبههای شــورانگیز که
جمعههای دلگیر به دنبالش هســتند،
یا شــنبه شــبهای شــاد و یکشنبههای
اضطــرابآور در کشــورهای دیگــر .در
واقــع ایــن تصــور تعطیلــی اســت کــه
لــذت مــیآورد ولــی زمانــی کــه شــبح
پایــان تعطیــات آغــاز میشــود ،ایــن
لذت مکدر میشــود .مالل دیگری هم
لــذت تعطیــات را مخــدوش میکند.
تعطیالت تقویمی دستســاز انســان،
مانند نــوروز ،در عین حالی که تقلیدی
از فضــای آزادی و رهایــی و امــکان
بازســازی را ارائــه میدهنــد ،همــراه با
مرســومات و قیوداتی است که تناسبی
بــا احســاس رهایــی و امکان بازســازی
ندارد.
نــوروز همیشــه حســی نوســتالژیک از
تجربــهای تمــام و کمــال از رهایــی و
شــروع مجــدد را بــه همــراه دارد ،کــه
شــاید هیچــگاه وجــود نداشــته اســت.
یــاد دیــد و بازدیدهــای اجبــاری عیــد

میافتــم ،وقتــی صبح به دیدن کســی
میرویــد و در عصر همــان روز ،زمانی
را مشــخص میکنیــد کــه آنــان بــرای
بازدیــد بیاینــد و نتیجــهاش مجالــس
معذبانــهای کــه کســی حرفــی بــرای
زدن نــدارد :دیگــه چه خبــر؟! از طرف
دیگــر حســاب و کتابهــای عیــدی
دادن و عیــدی گرفتــن ،هزینههــای
اوج گرفتــه پذیرایــی و لبــاس نــو و قهر
و آشــتیها و گلهها و غیــره .گویی عید،
همچــون پنجشــنبهها ،تنهــا پیــش از
عیــد وجــود دارد ،همان چیــزی که به
آن میگوییــم «بــوی عیــد» .در حالــی
که شــروع تعطیالت آغاز ادای تکلیف
و رفتارهایــی مکانیکــی اســت که دیگر
به ســختی «بوی عیــد» در آن شــنیده
میشــود .از این حیث ،شاید این لذت
«منحرفانــه» عیــد امســال بیــش از
سالهای پیش باشد.
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تعطیــات اجبــاری مــا در ایــن
روزهــای مقارن نــوروز ،میتواند
بیــش از آنچــه نوروزهــای معمــول
ســالهای گذشــته مهیــا میکردهانــد
بــه بازنگــری و نوســازی آینــده منجــر
شــوند .حداقل تعلیق آداب و قیودات
نــوروزی ،خود نوعی بالقوگــی و منافع
پنهــان ناشــی از تأمــل در ســکون
و«بیکارگــی» واقعیتــر را میتواننــد
بــه همــراه بیاورنــد .بــا ایــن تجربــه
مشــترک جهانی شــده که امسال با آن
مواجهیــم ،شــاید نــوروز ویژه امســال،
فرصتــی بــرای تأملــی مجــدد در باب
مرزهایی ملی و ایدئولوژیک در مقابل
مقدرات مشترک انسانی باشد .شاید و
فقط شــاید ،این بارقه بصیرت ،امسال
عمیقتــر ،ملموستــر ،و مؤثرتــر از
سالهای پیش باشد.

ایده هایی برای تحول
در یادگیری الکترونیکی مدارس و دانشگاه ها
یادداشت

حسین ابراهیم آبادی

با شــیوع کرونا در کشــور و اجبار دولت در تعطیلی
نظام آمــوزش و پرورش و آموزش عالی ،اســتفاده
از فناوری و اشــکال متنوع آن در دستور کار مدارس
و دانشــگاه ها قرار گرفت .اما بــه رغم این ضرورت
به نظر می رســد ظرفیت های سخت افزاری و نرم
افــزاری و از آن مهــم تــر آمادگی هــای تخصصی ،
کارشناســی و حرفــه ای برای پاســخ به ایــن نیاز در
ســطح محیــط ملــی به خوبــی فراهــم نیســت .در
عیــن حــال به رغــم تمامــی غفلــت ها و از دســت
دادن فرصــت هــا در طول ســال های گذشــته  ،می
بایســت کوشش مســئوالن و مدیران و برنامهریزان
آموزش و پرورش و آموزش عالی برای پیوند میان
ســامانه های الکترونیکی و آموزش و یادگیری را به
فــال نیک گرفــت و به اســتقبال تحــول در آموزش
الکترونیکی رفت.
نخســتین واکنــش هــا به اســتفاده ازاشــکال متنوع
آمــوزش هــای الکترونیکی اعم از آمــوزش راه دور،
آمــوزش مبتنی برشــبکه ،آمــوزش ترکیبــی و حتی
آموزش از طریق تلفــن همراه ،نگاه ابزاری و صرفاً
فناورانــه بــه موضــوع حاکم بــوده اســت .تقریباً در
تمامی مصاحبه های مدیران عالی و حتی مدیران

و برنامــه ریــزان تخصصــی آمــوزش و پــرورش و
آمــوزش عالــی ســطحی از شــتاب زدگــی و درهــم
ریختگــی مفهومــی بــه چشــم آمــد .انگاره ســنتی
بــه آمــوزش الکترونیکــی و مو اجه شــدن بــا پدیده
هــای جدیــد با روش هــای کهنه در حالی اســت که
در ســال های اخیــر ،رویکردهای جدیــد یادگیری و
سامانه های الکترونیکی هم افق با یکدیگر با محور
قــرار دادن نقــش یادگیرنــده در جریــان یادگیری ،
تقویت و گســترش کنش میان مــدرس و یادگیرنده
و در اختیــار قرار دادن منابع و شــیو ه های متنوع در
دسترســی بــه دانش ،محیــط و موقعیــت جدیدی
برای آموزش درمدرسه و دانشگاه فراهم آوردهاند.
به عبارت دیگر ،ســامانه هــای الکترونیکی و فضای
دیجیتــال  ،اگرچه ریشــه در ارزش های به جا مانده
درنظــام آموزش ســنتی دارنــد امــا دارای فرهنگ،
ارزش ها و منطق ویژه و خاص خود هستند که یکی
از نتایــج گذار از جامعــه صنعتی به جامعه دانایی
بــه حســاب می آید .محیط ســایبر و فضای شــبکه،
زیست بوم و حیات علمی جدیدی به همراه آورده
اســت کــه مــی توانــد یادگیــری را درموقعیت های
مختلف مدرســه  /خانه ،دانشــگاه /جامعه ،کالس
درس /بیــرون از کالس درس و در تعامــل میــان
مدرس ،یادگیرنده و محتوا ممکن سازد.
در چارچــوب مــوارد پیــش گفتــه مالحظاتــی برای

اســتفاده مؤثــر از ســامانه هــای الکترونیکــی و
ظرفیتهــای فضای مجازی بــرای طراحی ،برنامه
ریــزی و اجــرای آمــوزش الکترونیکــی و یــا آموزش
ترکیبی پیشنهاد می شود؛
 آمــوزش الکترونیکــی برخــاف نســل هــای اولیهماشین های آموزشی ،رایانه ها وصدا و سیما صرفاً
طریــق و ابــزاری بــرای انتقــال اطالعــات و دانــش
نیســت بلکه ســامانه ای اجتماعی – فنــی یا فنی و
اجتماعی اســت کــه برای تحقــق آن برنامــه ریزان
نظــام های آموزشــی می بایســت به بازنگــری و باز
آرایی در ســاختار ،برنامــه  ،تولید محتــوا و فرهنگ
تدریــس و یادگیــری منطبــق بــا مختصــات نظام و
ابزارهای الکترونیکی بپردازند.
درآمــوزش و یادگیــری الکترونیکــی همــان قدر که
کالس درس مهم تلقی می شــود بــه همان میزان
آمــوزش در ورای زمان و مــکان یا همان فرا کالس
و در تعامــات میان کنشــگران آمــوزش نیز مهم و
حتی با اهمیت تر محسوب می شود.
زیســت بــوم فضــای مجــازی متفــاوت از مراکــز
آموزشــی جــاری اســت ،محیــط و ســامانه هــای
الکترونیکــی ســازمانی یادگیرنــده و متکــی بــه
همــکاری جمعــی در کنــار اســتقبال از خالقیــت و
نــوآوری مســتمر یادگیرنــدگان به ویژه در ســاختن
دانش و به اشتراک گذاشتن آن هستند.

رونــد فناوری های اطالعات و ارتباطات به تدریج
در حــال ورود به دوره پســا وب و گســترش خدمات
مبتنــی برهوش مصنوعی اســت .این بــه آن معنی
اســت که دربرنامه های آینده آمــوزش الکترونیکی
هوش مصنوعی می بایســت در هســته برنامه های
آتی قرار گیرد.
آمــوزش و یادگیــری الکترونیکــی شــکل نوینــی
ازاجتمــاع یادگیری بر پایه« الگوهای جدید یادگیری
کــه یادگیرنــده در آن ســازنده دانش و معلم /اســتاد

تسهیل کننده» است «،تولید محتوای چند رسانهای
»« ،هوش مصنوعــی» و در نهایت «آمادگی ذهنی و
رفتاری مربیان و یادگیرندگان» است که برای تحقق
آن باید از نگاه صرفاً فناورانه دوری جست.
یکــی از الزامــات برنامــه هــای درســی در محیــط
هــای الکترونیکی و از مقدمات بســیار پراهمیت در
آمــوزش در فضــای مجــازی ،تولیــد محتــوای چند
رســانه ای و وجود آزمایشــگاه های مجازی است که
نیازمند منابع مالی ،توان کارشناسی و زمان است.

یکــی ازضــرورتهــای تحول از آمــوزش جاری به
آموزش الکترونیکی و آموزش ترکیبی وجود نهادی
حرفه ای در دو حوزه آموزش مدرســه ای و آموزش
دانشگاهی اســت که متشکل از متخصصان فناوری
و شــبکه ،تولیــد کننــدگان محتوای چند رســانه ای و
تعاملی ،متخصصان یادگیری و معلمان و استادان
هر رشــته درســی اســت .ایــن نهــاد در قالب شــبکه
همکاری چند جانبه می بایســت در ســطح ستادی
و یا درمیان مراکز آموزشی شکل بگیرد.

