افزایش قیمت ن ز
ب�ین ،درد یا درمان؟

فیلم فاریس یا «فیلمفاریس»؟
ِ
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کتاب ،زهر یا تریاق؟
م�دیده
عل�ضا ی
ی

کارشنایس اقتصاد 95

شورشبر کلیشههای کتاب
درنگی بر وضعیت کتاب و کتابخوانی در جامعه ایرانی

انیان شلنگ قلیان به دست» درمقابل «اروپائیانکتابخوان» ،ییک
«ایر ِ
گ
ن
نخوا� ایرانیان را
ازعمده مثالهایگفتمان عقبماند� استکهکتاب
گ
به عنوان خلقیات مسبب جاماند� ازغرب بیان یمکند وانتساب آن به
روشنفکری چون جالل آل احمد ،هم به آن وزانت و اعتبار بخشیده و
هم آن را میان مردم مشهورساخته است.
ز
درمیان سیاستپیشگان ودنبالکنندگان سیاست ین�این رویکرد غالب
ق
تشوی� برای
است؛ هر ساله دولت در ایران ،بستهها و طرحهای
ن
ت
کتابخوا�» درجامعه وضع یمنماید ودنبالکنندگان
گس�ش «فرهنگ
ت
ز
ت
سیاست ین� هر ازگایه لب به اع�اض یمگشایند که بایس� فکری به
حالکتابکرد.گو� ،جامعه ایر نا� از بعد بحران آگایه و در ت ن
یاف� جهان
ی
ن
کتابخوا� را یک فضیلت پنداشته است اما درگذر زمان ،این
جدید،
ن
ها� درماهیت خود شده است؟
فضیلتپنداری دچارچه دگرگو� ی
در گذشته نه چندان دور ،دریافت غالب از این فضیلتپنداری،
ن
کتابخوا� به معنای دریافت بوده است .کتاب ،به عنوان دریچ های به
ت
روی مفاهیم واطالعا� ارزشمندبودهکه مطابق بااحساس نیازبه سوی
آن یمرفته است .در این دریافت غالب ،خواندن پارهای از آثار ت
ح� به
مثابه یک جرم و یا خیانت ق
تل� یمشد و در هر دورهای و متناسب با
استیالی ش
نگر� بر جریان روشنفکری ایران ،لیست سیاه کتب دچار
تغی�یمگشت.
ی
این دریافتگو� همچنان جریان دارد اما با تساهل وتسامح ت
بیش� .اگر
ی
تغی�ماهوی درمسئله
خ�ازیک ی
نیک بنگریم ،عالئیم به نظریمرسدکه ب
ن
کتابخوا�یمدهد؛چنانکهاتحادکتابهایکنکوریوکتابهایموسوم
به «زرد» ،راه را برکتابهای جدی بستهاند ،یا بازیگری که ت
دف�ی به
گ�د و از مخاطبان پرشمارش یمپرسد چه ی ز
م�ان در طول روز
دست یم ی
کتاب یمخوانند ،یا آنانکه به رصف رنگ جلد یککتاب ،اقدام به ابتیاع
تغی�برداشت مذکوریمدهند.
آن یمکنند ،همه وهمه نشان از ی
مطابق با تفاصیل فوق ،تعب� ن
کنو� جامعه ایر نا� از این فضیلت ،نه
ی
ن
گو�
کتابخوا� به مثابه دریافت بلکه رصف خواندن است .اکنون ی
مهم نیستکه چه ی ز
چ�ی ازکتاب برداشت یمشود و یا چگونه این مهم
ت
انجام یمشود ،بلکه رصف اینکه فردیکتاب یمخواند ویا ح� اظهاربه
ت
فضیل� استکه درصورتبندی
خواندن یمکند ،ازنظرجامعه واجد
اجتمایع جامعه ایر نا� تعریف شده است.
ن
کتابخوا� ت
چن� ت
در ی ن
بیش� به یک لیگ شباهت دارد؛ همگان به
حال�،
کتا� که میان عامه شهرت دارند ،مبادرت یمورزند ،برداشت
خواندن ب
مشهور را تکرار یمکنند و بدون آنکه مقداری رویکرد انتقادی نسبت به
ن
بلندگویا� مسلوباالختیار در تکرار محتوای ت
مش�ک بدل
محتوا ،به
یمشوند .مسئلهایکه یمتوان درالبهالی محتوای تولیدشده درفضای
مجازی دید.
این مسائل در حایل رخ داده است که مطالعه کتب تخصیص در میان
ن
انسا�که دررشتهها�که ت
بیش�
دانشجویان وخاصه دانشجویان علوم
ی
ش
آموز� بر دوش خودآموزی است تحصیل یمکنند ،افت شدیدی
بار
ف
.
پیداکرده است شاهدمثال این ماجرا ،افتکی�کالسها ،فقدان مباحثه
سو� ،با نگاه به شمارگان انتشارکتب مهم و
و اکتفا به جزوات است .از ی
.
پایه ،این نتیجه اسفباربرداشت یمشود سهگانه «قانون ،قانونگذاری
و آزادی» فردریش فون هایک تنها در 2000شماره چاپ شده است و
پس ازچهارسال ،دیگرتجدید چاپ نشده است؛ یاکتاب «برنام هریزی
در ایران» تنها در  400نسخه ش
منت� شده است که مشخص نیست
چگونه یمتواند نیاز دانشجویان رشتههای اقتصاد ،علوم سیایس،
جامعهشنایس ومدیریت راپاسخگوباشد.
ت
ن
پیش� را به
این رخدادها جای تأمل بسیار دارد؛ آیا بایس� ارزشهای ی
ت
بایس� پذیرفت که دوران
کناری وانهاد و ش�ایط جدید را پذیرفت؟ آیا
سیطرگ� کتاب به عنوان ت
بس� اصیل آموزش و انتقال دانش به پایان
رسیده است و به ت
ویدیو� به
بس�های جدیدی همچون بازیهای
ی
ت
شکیلکاراتروبا جذابیت بیش�روی آورد؟ پاسخ به این پرسشها ،شاید
در قاموس یک نوشتار محدود نگنجد و نیازمند برریس عمیق و ق
دقی�
است؛ اما یمتوان برای ش�ایط فعیل ،راهکاری ارائهکردکه یمتواند اندیک
توانا�
به بهبود فضای فوقالذکریاری رساند وآن هم تالش برای بهبود ی
بهنقدکشیدناست.
ش
آموز� در ایران ،بر نویع یپ�وی مطلق دانشطلب از استاد متیک
نظام
.
استکه درآن ،استاد وشاگرد دردوقطب مخالف قراردارند درنتیجه
قدما� ایران است،
این نوع از مناسبات که تداویم از ساخت اجتمایع
ی
شاگرد هیچگاه خود رادرمقام یک منتقدکه به محتوای ارائهشده به دیده
تردید بنگرد ،نخواهد دید .هرچندکه تبعیت ،ییک ازمهمترین آموزشها
در مدارس است اما ارصار بر این مؤلفه در نهایت ،منجر به تولید فردی
مطواع و ب�اراده یمگرددکه زحمتکنکاش درمحتوا را به خود نیمدهد.
ح� در دوران دانشگاه ی ز
این مسئله ت
ن� ادامه پیدا یمکند و در نتیجه ،نه
ش
استاد در برابر خود چال� یمبیندکه به رفع نواقص اهتمام بورزد و نه
دانشجو ،الزایم در مطالعه خارج از محتوای تدرییس در خود یمبیند.
ج
خرو� این نظام ،افرادی است که به واسطه آنکه یک کتاب مشهور
است ،یک فرد در میان عامه از اعتبار ،برخوردار است و یا یک رویکرد
غالب دارد ،به خود اجازه تردید ونقد نیمدهد.
ن
کتابخوا� چندان مساعد نیست و تأکید
جان کالم آنکه ،وضعیت
ن
ت
بایس� در نگرشها
کتابخوا� ،چندان مؤثر نیست؛
مداوم بر افزایش
تغی�ی اسایس داد وگرنه پیامدهای این
و رویکردها در زمینه کتاب ،ی
گریبانگ�همهخواهدبود.
وضعیت،
ی

ف
خ�نگاران :اختال� با رئیس جمهور نداریم
کدخدا� در جمع ب
ی

2

خ�نامه
ب

بــه گ ـزارش ایســنا ،ســخنگوی شــورای نگهبــان گفــت :قطعـ ًـا بــا رئیسجمهــور و مقامــات کشــوری اختـ ف
ـا� نداریــم ،هــر نهــاد و
ـو� دارد کــه پافشــاری مــا بــر انجــام وظایــف قانـ ن
دســتگایه وظایــف قانـ ن
ـو� هــر نهــاد و دســتگایه اســت.
ن
تهــای نظــارت بــر انتخابــات یازدهمـ یـ� دوره مجلــس شــورای
ـدا� امــروز در حاشــیه همایــش رسارسی هیا 
عباســعیل کدخـ ی
ـتا� و شهرسـ ن
تهــای نظــارت اسـ ن
خ�نــگاران در خصــوص گـز ش
ـتا� در مشــهد ،اظهــارکــرد:
ار� از همایــش هیا 
اســایم در جمــع ب
ایــن همایــش از بعــد از ظهــر روز س هشــنبه در مشــهد ش�وع شــد و امــروز نـ ی زـ� روز پایـ نـا� آن اســت و مــا هــر دوره قبــل از ش�وع
شهــا را داریــم.
انتخابــات اینگونــه همای 
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چشم انداز استیضاح ترامپ
احمد فاطیمنژاد

استادیارگروه علوم سیایس دانشگاه فردویس مشهد

اصل دوم قانون اسایس آمریکا این امکان را فراهم یمکند که
س جمهور ،معاون رئیسجمهور ،وکلیه مقامات کشوری»
«رئی 
به خاطر «ارتکاب خیانت ،ارتشاء و سایر جرائم عمده» مورد
گ�ند ودرصورت محکومیت ازکاربرکنارشوند.
بازخواست قرار ی
ی ن
اخ� در
سال
د
چن
یط
که
است
ها�
بحث
مبنای
هم� اصل
ی
ی
اخ� شدت
مورد استیضاح ترامپ مطرح بوده و در هفته های ی
گرفتهاست .به عبارت دقیقتر ،بعد از افشای مکالمات دونالد
والدیم� زلنسیک رئیسجمهور اوکراین ،دموکراتها
ترامپ با
ی
ً
عمال به دنبال بازخواست و در صورت امکان برکناری ترامپ از
قدرت برآمدهاند .بنابراین ،مسئلهایکه دراین یادداشت به دنبال
توضیح آن هستم ،این است که چرا ترامپ در ورطه استیضاح
خ�؟
افتاد و اینکه آیا امکان برکناری وی از قدرت وجود دارد یا ی
با توجه به اصالت تفکیک قوا در نگاه پایهگذاران آمریکا ،از ابتدا
گنجاندن ایده استیضاح رئیسجمهوردرقانوناسایس با جنجال
و تعارض در ی ن
ب� قانونگذران این کشور مواجه شد .استدالل
مخالفان استیضاح این بود که اعطای این اختیار به کنگره به
معنای ذبحکردن تفکیکقوا و مسلطکردن کنگره بر قوه مجریه
است .اما موافقان استیضاح با محوریت جیمز مدیسون ادعا
یمکردند که آنها از صداقت دفاع یمکنند و مقامات حاکم در
امریکا باید بدانند که در هیچ مقایم از نظارت و بازخواست بم�ا
اخ� ،بعید بود که اعضای کنگره بیهوده
نیستند .از نظر گروه ی
ش
اعتبار خود را در معرض آزمون قراردهند .ضمن اینکه �وط
ً
ن
طوال� و دشوار است که عمال تحقق آن را
استیضاح آنقدر
محدود یمکند؛ خ
�ض
ش
بر� از این �وط عبارتند از :ورت رای دو
ش
تآزما�
سوم مجلس نمایندگان برای �وع روند استیضاح ،راس� ی
سخت شواهد و قرائن ،امکان دفاع فردی و جمیع رئیس جمهور،
وکال و حزب متبوع وی� ،ض ورت رأی دو سوم سناتورها به
برکناری رئیس جمهور در پایان روند محاکمه ،مداخله دیوان عایل
ایاالت متحده در روند استیضاح با توجه به ریاست رئیس دیوان
در جلسات محاکمه رئیس جمهور در سنا و دیگر ش�ویط از این
قبیل.
بنابراین ،استیضاح رئیس جمهور در ایاالت متحده کار بسیار
دشواری است .این امر به ویژه تا دهه  1970صادق یمنمود؛ زیرا
ن
طوال� فقط یکبار در قرن نوزدهم اعضایکنگره
یط این مدت
در پ� استیضاح رئیسجمهور برآمدند و تالش کردند که اندرو
جانسون را به خاطر برکناری وزیر دفاع از قدرت به زیر بکشند
اخ�سهبارکنگره امریکا
که البته به نتیجه نرسید .اما یط پنجدهه ی
به سمت استیضاح رئیس جمهور ی ز
نخست�ن
خ� برداشته است.
ی
ن
قربا� این رویه تا کنون نیکسون بوده است که به
و آخرین

خاطر جریان واترگیت در معرض استیضاح قرارگرفت و قبل از
محاکمه در سنا از مسند خود کناره گرفت .پس از وی ،کلینتون
به خاطر رابطه غ� ق
دروغگو� در اینباره به سنا
اخال� و به ویژه
ی
ی
گ�ی سنا جان سالم به در برد.
مورد استیضاح واقع شد اما از رأی ی
اکنون ی ز
مس�قرارگرفته است .ی ن
اول� نکتهای
ن�ترامپ درآغازاین ی
ن
هم� جا یمتوان نتیجهگرفت این استکه استیضاحکمکم
که تا ی
به یک روال رایج در نظام سیایس امریکا تبدیل شده است و این
یمتواند زنگ خطری برای آن و نشانگر تشدید شکاف میان
نخبگان و احزاب سیایس در امریکا باشد.
مس�کشانده شد؟ اگر بخواهیم بر اساس
اما چرا ترامپ به این ی
ق
حقو� به این سؤال
قانون اسایس ایاالت متحده و با رویکرد
نظ� خیانت ،ارتشاء
جواب دهیم باید به رساغ ش�وط استیضاح ی
ز
و سایر جرایم عمده برویم؛ نکتهای که دموکراتها ین� بر آن
دست گذاشته و معتقدند ترامپ به کشور خیانت کرده است.
اما اگر از منظر سیایس بنگریم (که ترامپ ی ز
ن� استیضاح خود را
سیایس یمداند) ،دالیل متعددی را یمتوان در پشت ش�وع روند
استیضاح ترامپ دید :
نخست اینکه ترامپ از معدود رؤسای جمهور آمریکا است که
حز� و سیایس مشخص و قابل اتکا به این مقام
بدون سابقه ب
دست یمیابد .تبدیل شدن این امر به رویه عادی آینده تحزب
در این کشور را تهدیدکرده و هر فرد توانمند و به ویژه ثروتمندی
دستیا� به این مقام باشد .به نظر
را تحریک یمکند که در پ�
ب
یمرسد که ییک از نقاط ضعف ترامپ در روند استیضاح ی ز
ن�
ی ن
هم� نکته خواهدبود وشاید درلحظه موعود ،جمهوریخواهان
آنچنان که باید و شاید از وی حمایت نکنند؛ هر چند تاکنون از
حز� نشان داده و از وی حمایت کردهاند.
خود تعصب ب
دوم ،ترامپ از نظر روانشنایس سیایس ش�ایط خایص دارد .رویه
وی در سیاست یط دوره ریاستجمهوری نشان داده که کم و
باال� دارد ،از
بیش �فالبداهه تصمیم یم ی
گ�د ،اعتماد به نفس ی
تمسخر نزدیکان و رقبا هرایس ندارد ،دانشسیایس محدودی
دارد ،خییل به زد و بندهای بوروکراتیک توجه نیمکند یا به آنها
آشنا نیست ،ذهناش ی ز
ل� است و در بسیاری از موارد آنچه را فکر
یمکند ،بر زبانش جاری است و در مجموع ،مذبذب یمنماید.
یع� ممکن است ت
همه اینها مخلگروهگرا� است و این ن
ح� در
ی
ف
ی ن
ب� دوستانش تنها بماند؛ کما اینکه تاکنون گزارشهای مختل�
ش
منت� شده و اطالعات مخفیانهای درزکرده که نشان یمدهد
فرد یا افرادی از همراهانش در دولت در � رس ن
نگو� وی هستند.
پ
سوم ،روی کار آمدن ترامپ از ابتدا با شائبه و شایعه و ش�ارت
گ�ی،
همراه بود .شائبه اختالل نرمافزاری در سیستم رأی ی
فاسدنما� کلینتون و بهطور
شایعه ارتباط ترامپ با روسیه و
ی
ت
ن
کیل سیاستمداران سابقهدار امریکا و بم�ا دانس� خود از این
غافلگ�انهای
امر به همراه هم به ترامپ کمک کرد که به نحو
ی
به ریاست جمهوری امریکا برسد .اما در ادامه ی ن
هم� موارد به

نقط ه ضعف وی بدل شد و ترامپ را تبدیل به رئیسجمهوری
ی ن
نخست� روزهای روی کار آمدن ،بحث استیضاح وی
کرد که از
یز
ی ن
نخست� بار به خاطر ارتباطات ویژه
ن� مطرح بود .این بحث
ت
ستاد انتخابا� ترامپ با روسیه از سوی دموکراتها به ویژه
پیگ�ی یمشد که تا مدتها
ال گرین ،نماینده دموکرات کنگره ی
گ�ی خ
بر� از مقامات
ادامه داشت و منجر به برکناری یا کناره ی
ی ن
نخست� مشاور امنیت میل ترامپ شد .در
کاخ سفید از جمله
آن مرحله ،دموکراتها نتوانستند نانیس پلویس رئیس مجلس
نمایندگان را را�ض کنند تا دستور ش�وع روند استیضاح را صادر
کند .اما افشای مکالمه خیانت ی ز
آم� ترامپ با زلنسیک مقاومت
پلویس را شکست.
ت
ن
چهارم ،ترامپ عیلرغم تمام انتقادا� که در جامعه یب�الملیل
ً
به وی وارد یمشود طبق آمار موجود کارنامه اقتصادی نسبتا
ق
جها ی ز
ن� وضعیت بدی ندارد .مهمتر
موف� داشته و در نظرسن�
جها نیست و بر این باور است
اینکه ترامپ زیاد نگران نظرسن�
ش رسانهها و نتایج
که مانند دورگذشته یمتواند بر خالف گزار 
ً
مجددا در انتخابات سال آینده یپ�وز شود .در ی ن
ب�
جها
نظرسن�
دموکراتها ی ز
ن� تا کنون چهره فرهمندی که برای رأیدهندگان
جذاب باشد و بتواند ترامپ را شکست دهد ظهور نکرده است.
قویترین چهره و امید دموکراتها بایدن بود که رشد حامیانش
ت
کم� از انتظار بوده است .در این ش�ایط ،به نظر یمرسد که
دموکراتها با آغاز استیضاح ترامپ خواهان بدنام کردن وی
برای رأیدهندگان درآستانه انتخابات ریاستجمهوری هستند و
ً
تاالمکان طول خواهند دادکه ترامپ
احتماال روند محاکمه را ح�
نتواند از حصار افشاگریها در در روند استیضاح رها شود .به
عبارت دقیقتر ،هدف دموکراتها از استیضاح ترامپ تحت

تأث� قراردادن افکار عمویم نسبت به وی است.
ی
در هر حال ،بنا به علتهای فوقالذکر و سایر علیل که ذکر
آن در این نوشتار نیمگنجد ،نانیس پلویس در روز سهشنبه
سپتام� دستور داد که تحقیقات محرمانه راجع به امکان
24
ب
استیضاح ترامپ را آغاز کنند .پس از چهل روز و فرا خواندن
نظ� بیل تیلور (رسپرست موقت
شاهدین و مقامات مختلف ی
سفارت امریکا در اوکراین) ،جورج کنت (معاون وزارت خارجه)،
(سف� سابق امریکا در اوکراین) و دیگران ،از
مری یوووانوی ــچ
ی
نوام� جلسات مربوط به تحقیقات یپ�امون
روز چهارشنبه  13ب
استیضاح ترامپ ازحالت محرمانه خارج شد .این ن
یع� استیضاح
وی یک گام به عمیلشدن نزدیکتر شده و عموم مردم به طور
مستقیم اظهارات شاهدین را نظاره خواهند کرد .در این ی ن
ب� ،به
حز�
پاسخگو�
ویژه توان
شاهدین خیانت ترامپ به حامیان ب
ی
ِ
وی درمجلس نمایندگان ی ن
تعی�کننده خواهد بود.
اگربرنامهها طبق خواست دموکراتها پیش رود وروند استیضاح
ترامپ به مجلس سنا برسد ،دو حالت را یمتوان متصور بود:
نخست اینکه ،پس ازکامل شدن روند محاکمه ترامپ در سنا،
برکناری وی آرای الزم راکسب نکند وترامپکماکان رئیسجمهور
بماند؛که تقریبا قریب به اتفاق ناظران ورسانهها با توجه به برتری
جمهوریخواهان در آنجا (بر خالف مجلس نمایندگان) اینگونه
پیش ن
گ�ی سنا با توجه به وقایع
بی� کردهاند .دوم اینکه ،در رأی ی
ن
پیشبی�نشده ،مدارک افشاشده احتمایل و فشار افکار عمویم،
خ
بر� جمهوریخواهان برای حفظ اعتبار حزب و بم�اکردن خود
از دیدگاهها و رفتار ترامپ از حمایت وی دست کشیده و به
برکناری او رأی دهند .اگر یط ماههای آینده گزینه دوم رخ داد ،با
توجه به دالیل اول تا سوم که در باال ذکر شد ،نباید تعجب کرد.

«رسا» ،تیشه به ریشه تحزب؟
نص� یا�
فاطمه ی
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کشـدن بـه بـازه زم نـا� 100روزه تـا انتخابـات مجلـس
اکنـون بـا نزدی 
یازدهم ،تکاپویگروههای سیایسکشوربرای دستیا� به ت
بیش�ین
ب
مقدارکریس مجلس شورای اسالیم آغاز شده است .در این ی ن
ب�،
تأثر انتخابـات مجلـس بـر ریاسـت جمهـوری بعـدی،
بـا توجـه بـه ی
انتخابات فوق یمتواند به پل یپ�وزی ساختمان خیابان پاستوربدل
تهـای
شـود .بـا توجـه بـه یپروزی سـهباره اصالحطلبـان در انتخابا 
پیش� و هم ی ن
ی ن
نارضا�های موجود از عملکرد مجلس وکابینه
چن�
ی
ش
ش
دوازدهم� ،ایط طیف موسوم به اصالحطلب اکنون چال�تراز
رقیب ت
سن� خویش است.
اصالحطلبـان متناسـب بـا ش�ایطی کـه توصیـف آن رفـت ،اکنـون
تغی� رویکرد  6سـاله خویش ،ن
تغی� شـیوه اجمایع
یع� ی
به دنبال ی
ن
شـورای سیاسـتگذاری ،هسـتند .در ایـن ب یـ� ،ایـده گـرویه از
ـن� اصالحطلبـان یـا موسـوم بـه
ایـن طیـف ،طـرح سـامانه أر 
یس ج
«رسا» اسـت کـه موافقـان و مخالف نـا� در ب ی ن
ـ� گروههـای گسرت ده
ـ� مخالفـان ،ب خ
اصالحطلـب داشـته اسـت .در ب ی ن
ـر� همچنـان بـر
شـیوه پیش ی ن
ـ� و شـورای عـایل سیاسـتگذاری تأکیـد دارنـد و عـده
دیگـر ن ی زـ� ،بحـث «پارلمـان اصالحـات» را پیـش کشـیدهاند .عمـده
تمرکـز ایـن نوشـتار بـر طـرح رسا و برشـمردن ایـرادات وارده بـر آن
یمتـوان از رویکـرد پیش ی ن
ـ�
اسـت ،هـر چنـد بـرای انجـام ایـن مهـم ،ن 
اصالحیـون اجتنـاب ورزیـد.
به طوراجمایل ،طرح رسا به دنبال آن استکه با دموکر ی ز
تن
ساخ�
ات�ه
ف
ائتال� اصالحطلبان به طورمستقیم
شیوه برگزیدن افراد ،لیست
ب� ،شـائبهها و شـبها�ت
توسـط شـهروندان انتخاب شـود تا در این ی ن

که یپ�امون انتخاب افراد توسط شورای عایل سیاستگذاری اعم
تأث�گـذاری چهرههـای
گری در لیسـت ،ی
از دریافـت پـول بـرای قرار ی
شـاخص بـر لیسـت و از ایـن قبیـل ،در ایـن شـیوه جدیـد پیـش نیایـد
و از سـو� ،بـا افزایـش تعامـل ب ی ن
ـ� شـهروندان و سیاستپیشـگان،
ی
ف
ش
ائتال� را افزایش دهند.
م�وعیت لیسـت
ت
راهکار رسا برای برگزیندن ،انتخاب بس� فضای مجازی به عنوان
اهیا� به
محل أریدیه وانتخاب است؛ بدین نحوکه متقاضیان ر ب
ف
ائتال� و حضور در مجلس ،ابتدا در وبسایت رسا ثبت نام
لیست
کرده ،شعارها ،سوابق ،برنامهها وتمایم اطالعات الزم را بارگذاری
کرده ویک نمایه اختصایص برای وی ی ز
ن�ایجاد خواهد شد .دراین
ت
ی ن
طل� و
ب� ،افراد متقا�ض کاندیداتوری،
بایس� میثاقنامه اصالح ب
گ�ی به نفع دیگری را امضاءکرده وحداقل یکسوم اعضای
کناره ی
شورای عایل هر استان ،افراد را تأییدکنند.
ایـن نمایـه بـرای افـراد انتخابکننـده بـه نمایـش درخواهـد آمـد
و افـراد ،کاندیـدای مـد نظـر خـود را انتخـاب خواهنـد کـرد .بـرای
انتخابکننـدگان ن ی زـ� فیلرت احـراز هویـت از سـوی شـورای عـایل
سیاسـتگذاری اعمـال شـده اسـت و تنهـا افـرادی کـه از سـوی
ف
توانا� انتخاب در
شورای عایل سیاستگذاری معر� گشتهاند ،ی
رسا خواهنـد داشـت.
بنـا بـه تفاصیلی کـه در فـوق رفـت ،چنـد مشـکل کیل بـه ایـن طـرح
شه یـا� منحصر بـه فـرد اسـت.
وارد دانسـتکـه هـرکـدام حائـز چال 
ی ن
نخست� مسئله ،درحوزه ارتباط باقدرت مستقرونحوه عبورافراد
ت
.
برگزیده از فیل� شورای نگهبان است مسئلهای که در هر دوره از
انتخابات ازمجلس چهارم بدین سو ،دغدغه عمده اصالحطلبان
در هـر انتخاب تـا� بـوده اسـت و بـا توجـه بـه تحـوالت سـال  96بدیـن
سو ،عبور از این ت
فیل� سختتر شده است .اکنون ،هویدا نیست
که طراحان رسا ،چه ی ز
مکان�یم برای احراز صالحیت برگزیدهاند؛ به

ف
ائتال� ،امکان
خصوص آنکه در یک ش�ایط آزاد برگزیدن لیسـت
ها� وجـود دارد کـه چنـدان احـراز صالحیـت
حضـور شـخصیت ی
آنان ،محتمل نیست .بحث احتمالکم احرازصالحیتها ،ازسال
بحی ش
گذشـته بـه عنـوان ث
چالی در قالـب بایـد و نبایـد ش�کـت در
انتخابات مطرح بوده وبه نظریمرسد ،این مسئله درنگاه طراحان
رسا ،مغفول واقع شـده اسـت.
مسـئله بعـدی ،وظایـف اصلی نهـاد انتخابکننـده در ایـن شـیوه
گو� سازوکاری برای آن درنظرگرفته نشده است .ییک از
استکه ی
عواملاصیلایجادناامیدیدربدنهاجتمایعاصالحطلبان،تفاوت
عمده میان مواعید پیش از انتخابات و عملکرد پس از آن است.
علاوه بـر ایـن مسـئله ،هیـچ راهـکاری بـرای شـهروندان تعبیـه نشـده
استکه بتوانند برنحوه عملکرد نمایندگان نظارت داشته باشند.
به نظر در طرح رسا ،مسئله تالش برای تطابق مواعید وکارکردها
از طریق واگذاری انتخاب سیاستپیشگان به شهروندان صورت
گرفته است تا شهروندان افرادی با نیات صالحه و توانمندی باال
اندی�هـا بـه
انتخـاب نماینـد و تـا برگزیـدگان بـه دور از مصلحت ش 
وعدههای خویش جامه عمل بپوشانند.
امـا نقطـه ضعـف اصلی ایـن طـرح و حیت شـیوه گزینـش پیش ی ن
ـ�
اصالحطلبـان ،انجـام دوکارویـژه ارائـه برنامـه و نظـارت بـر عملکـرد
نماینـدگان اسـت کـه در یـک نظـام سـیایس توسـعهیافته ،ایـن دو
ت
انتخابا� به «حزب سیایس»
کارویژه به همراه ارائه افراد و لیست
واگـذار شـده اسـت .بـه واقـع حـزب سـیایس درفراینـد انتخابـات
گ
ی ن
تضم�کنند� انتخاب شـهروندان را بر عهده
دموکراتیک ،نقش
دارد .هر رأی شـهروند در حکم رسمایه برای سیاستپیشـه اسـت،
وانگیه دریافت عایده مد نظر شهروند ،معطوف به آینده است؛
در نتیجه این مبادله رأی به ازای تحقق برنامه برای شهروند حاوی
ف
ریسک است .دراین ی ن
معر� افراد ،ارائه برنامه
ب� ،حزب سیایس با

ت
انتخابا� را بیمه و
و نظارت بر عملکرد نمایندگان ،اجرای مواعید
ی ن
تضم� یمکندودرصورت عدم تحقق برنامهها ،به عنوان مسئول
ت
پاسخگوی اع�اضات وپذیرای عدم اقبال شهروندان دردورههای
تآ� خواهد بود .درنتیجه ی ن
چن� ش�اییط ،حزب سیایس برای ادامه
تغیر در رویکـرد و نحـوه اجـرای کارویژههـا
حیـات خـود ،ملـزم بـه ی
یگ ن
ـردا� مـردم روبـهرو نگـردد.
خواهـد بـود تـا بـا شکسـت و رو 
امـا چـه در طـرح رسا و چـه در طـرح پیش ی ن
ـ� شـورای عـایل
ی ن
تضم�کننـدهای وجـود نـدارد و در
سیاسـتگذاری ،هیـچ نهـاد
ت
گ�د
نتیجه نه بر مواعید و شعارهای ارائهشده نظار� صورت یم ی
و نـه اعمـال و رفتـار نماینـدگان قابلیـت بـرریس و تصحیـح دارد .در
نهایت ی ز
ن� پس از پایان دوره و عدم تحقق وعدهها ،گروه یا نهادی
مسـئولیت وضعیـت پیشآمـده را پذیـرا نیسـت .در ایـن سـازوکار
عقلا� و ناممکـن ن ی زـ�
غر
جدیـد ،همچنـان امـکان ارائـه مواعیـد ی
ی
وجـود دارد و در نتیجـه امـکان گزینـش افـرادی نامناسـب همچنـان
پابرجاسـت .در طـرح رسا ،افـراد منتخـب بنـا بـه آرای بیشرت و اقبـال
مردم به لیست راه پیدا یمکنند؛ مردیمکه مشخص نیست تحت
چه ی ز
مکان�یم مسئولیت انتخاب خود را خواهند پذیرفت؛ ش�اییط
کـه اکنـون ن ی زـ� پیـش آمـده اسـت و بـا وجـود شـیوه اجمـایع انتخـاب
انتخا� را
نمایندگان اماکیس میان اصالحیون ،مسئولیت لیست
ب
بـر عهـده نیمگرد .بنابرایـن ،ش�ایطی مشـابه زمـانکن ن
ـو� ن ی زـ� در اثـر
ی
طـرح رسا تکـرار خواهـد.
هـر چنـد ایـن بـار اعضـای شـورای عـایل یمتواننـد خـود را از پذیـرش
ت
مرا کننـد ،امـا پیامدهـای چن ی ن
ـ�
مسـئولیت ش�ایـط پسـاانتخابا� ب
انتخا� دامن همه را خواهدگرفت .ی ن
چن� به نظر یمرسدکه رسان
ب
ن
تضم�کننده
اصالحات به جای تمرکزبراحزاب وتقویت این نهاد
ی
بـه دنبـال دورزدن آن و افتـادن درون ورطـه هولنـایک هسـتند کـه
تمامیـت دموکـرایس را تهدیـد یمکنـد.

کشف یک انبارکتابهای قاچاق
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نگاه ویژه

یک باب انبارکتابهای قاچاق در ی ن
اول� روز از هفته کتاب کشف شد.
ت
ش
ش
به گزارش ایسنا ،کارگروه صیانت از حقوق نا�ان ،مؤلفان و م�جمان اتحادیه نا�ان وکتابفروشان تهران با همکاری نهاد
ت
نظار� و پلیس امنیت روز پنج شنبه  ٢٣آبان ماه در ی ن
ک باب انبارکتابهای قاچاق
اول� روز هفته کتاب موفق به کشف ی 
در خیابان قزوین شد.
بهــای ایــن انبــارکــه بــا حکــم قضـ یـا� ،ضبــط ،صورتجلســه و بــه انبــار ویــژه کتــب قاچــاق منتقــل شــد ،حــدود  ٦وانـت
حجــم کتا 
نیســان اســت .ایــن انبــار پلمــپ و صاحــب آن تحویــل ضابطــان قضـ یـا� شــد .بــا اقامــه شــکایت نـ شـا�ان متـ ضـرر از متهــم ،وکیــل
یصــاح خواهــد کــرد.
اتحادیــه بــه وکالــت از شــاکیان مبــادرت بــه اقامــه دعــوی در مراجــع ذ 
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دوهفتهنامه فرهن� ،اجتمایع ،سیایس و ب

ض
معرو�
رسوش

ت
دک�ی فلسفه علم 97

آمریکاییان میانسال به یاد دارند.
دستگ�ی اورا عمده ی
ماجرای
ی
ِ
.
آی
پیدا کردنش آسان نبود سالها طول کشید تا پلیس ِاف ب� ِ
دستگ�
آمریکا رسانجام بتواند ِتدکازینسیک ( )Ted Kaczynskiرا
ی
کند .به مدت هفده سال پلیس در تعقیب بود و کازینسیک در
دستگ�یاش تبدیل به ییک از پرهزینهترین پروژههای
گریز .پروژه
ی
تاری ــخ اف ب�آی شد و چند سال بعد از ماجرایش ،فیلم و رسیال
و مستند ساختند .سالهای سال ،صدها و شاید هزاران پلیس
وکارآگاه در تعقیب مردی بودند که پس از تحصیل در دانشگاه
هاروارد ومیشیگان تبدیل به ییک ازخطرناک ترین تروریستهای
آمریکا شده بود .کازینسیک ن
ذه� پیچیده داشت و قصد او فقط
ایجاد هراس و وحشت در جامعه نبود .او قائل به نویع فلسفه
تاش
تکنولوژی وسیایس بودکه به زعم خویش اقدامات تروریس�
یمکشت.
را موجه یمساخت .کازینسیک کتاب یمخواند ،و آدم 
ً
ن
کتابخوا� الزاما فایدهای ندارد.
ن
فعالی� مثبت ق
ت
تل�
کتابخوا� را ،ف� نفسه ،به مثابه
آنان که
ن
یمکنند ،تاری ــخ نیمدانند .تاری ــخ مشحون ازافرادکتابخوا� است
که آدم کشتهاند و تمدن را به قهقهرا بردهاند .این مدعا دفایع از
گ
ن
کتابخوا�
ب�مای� نیست؛ بلکه تذکاری است تا یادمان باشدکه
فعالی� دو وجیه است :از ف
طر� ن
ت
مبت� بر محتوای کتاب مورد
ن
مطالعه است و از طرف دیگر مبت� بر استنباط فرد از محتوای
ن
کتابخوا� فایده داشته باشد ،باید هر دو وجه
کتاب .برای آنکه
آن پرثمر باشند .محتوای کتاب باید دقیق باشد و قابل اعتناء و
ی ن
چون واکاوی در محتوای
همچن� فرد مطالعهکننده باید چند و ِ
کتاب و شیوه فهم آن را بداند .روشن است که اویل وابسته به

ض
مرت� دیاری

دانشآموختهکارشنایس ارشد علوم اجتمایع

فارغ ازگزارههای تکرارپذیر در حوزه کتاب ن
خوا� در ایران ن
مب�
بر تقلیل خوانش کتاب ،امروزه پدیده ن ز
م�لت ش
بخ� کتاب
ت
متفاو� در میان خریداران
سبب ایجاد مناسبات اجتمایع
کتاب شده است .فضاسازی مورد عالقه خریداران کتاب در
گ
عرصههای مجازی و مطرحسازی مرصف کاالی فرهن� به
قصد اعتبارخوایه ،منظری تصنیع از پیوند میان ت
مش�ی و
کتاب پدید آورده است.
این تصویر تراژیک به نویع در صفحه مجازی فرد حضوری
ت
ذخ�ه
دائیم دارد؛ گو اینکه اش�اکگذاری یک استوری و ی
ف
الگو� به منظور معر� علقههای شخیص و
آن در نقش
ی
گ
ن
.
چن� تصویری اگرچه در اذهان
فرهن� فرد است با اینحال ی
شبکه فرد نقش یمبندد ّاما خوانش کتاب به فر ش
س�ده
امو� پ
و در گوشهای از کتابخانهای لوکس جا خوش یمکند .این بار
ت
مش�ی خود را در حضور میهمانان خویش پرزنت یمکند.
تصویری به غایت روشنفکر با ظر ت
اف� مدبرانه در مورفولوژی
نز
م�ل فرد جا خوش کرده است.
گ
به باور بوردیو ،رسمایه اجتمایع و ارتقای فرهن� به معنای
ت
باال ت ن
گس�ش تعامالت
رف� سواد ،تحصیالت اجتمایع و
اجتمایع میان مردم است .در اینجا منظور از سواد تنها
تحصیالت دانشگایه نیست .ارتقای عقالنیت جمیع در گرو
اس�اتژی کتاب ن
افزایش اطالعات با ت
خوا� است .تمایزات
موجود میان روزنامه ن
آمریکا�ها و
اروپا�ها،
خوا� ایرانیان و
ی
ی
ژ ن
یادگ�ی
اپ�ها تصویری واضح از فرهنگ خوانش (میل به
ی
و آگایه) را ترسیم یمکند .در ایران منش تملقگری در عرصه
روزنامهنگاری سبب شده تا با وجود بیشاز هفتاد روزنامه
رسارسی ،سهم کل روزنامه ایران معادل تنها  10درصد ییک
از روزنامههای پر یت�اژ ژ ن
اپ� باشد .انتشار  23میلیون نسخه
روزنامه در ژاپن تنها از سوی سه روزنامه نشاندهنده تمایز
میان فرهنگ خوانش در ایران وکشوری همچون ژاپن است.
در حوزه کتاب ن
خوا� ی ز
ن� تقریبا بیشاز  50میلیون نفر ایر نا�
غ�دریس نداشته و تنها به مطالعه جزوات
هیچ مطالعه ی
ن
امتحا� خویش اکتفا کردهاند .پیش از آسیبشنایس حوزه
ن
ن
ت
کتابخوا� در ایران بایس� به مقدمهای مب� بر فرهنگ
یادگ�ی و آگایه ی ز
ن� اشاره کرد .جامعهپذیری
خوانش و میل به
ی
افراد در مدارس همراه با مطالعه حداقیل منابع و با تأکید بر
ً
گ�د .حتما گزارهای با این عنوان را
مطالعه بهینه صورت یم ی
شنیدهاید که به جای اینکه چندین کتاب بخوانید ،کتابهای
خایص را چندین بار بخوانید .این گزاره هزاران بار از شبکههای

ً
ن
کتابخوا� الزاما فایدهای ندارد

وضعیت بازار ش
ن� وکتاب است و درکیفیت آن فرد کتابخوان
ش
ش
نهادی آن است که یم تواند
ساخت
نق� ندارد .این بازار ن� و
ِ
ِ
اجازه انتشارکتابها و مقاالت ب�رسوته و پر از اشکال را بدهد و
ن
کتابخوا� اما
یا مانع از انتشار محتوای ناراست شود .وجه دوم
ت
ت
ن
مقدما� از اصول
آشنا� او با
شناخ� فرد و
توانا�های
مبت� بر ی
یِ
.
کن دوکاوومنطق واستدالل صحیح است هرچند بایسته است
تا بازار ش
ن� تا حد امکان از انتشار محتویات ناراست خودداری
کند ،اما در همه جای دنیا ،کم یا بیش ،حرف یب�اه ،راه خود را
به بازار پیدا یمکند و خریدار دارد .به ی ن
هم� اعتبار ،این فرد است
که باید بداند کتاب را چطور باید خواند .این فرد است که باید
نگاه انتقادی و ق
منط� خودش را نسبت به موضوع مورد مطالعه
همواره حفظکند.
آنچه کازینسیک را به قهقرا کشاند ،ضعف او در ی ن
هم� وجه
کتابخوا� بود .کازینسیک از ف
ن
طر� منتقد رسسخت جامعه
دوم
شدن
آیند صنع�
صنع�
تشده آمریکا بود ،جامعه ایکه فر ِ
تسازی ِ
ن
ناگسست� بنیانهای سیایس و اقتصادیاش با
آن مدیون پیوند
ِ
ق
اخال�
نحله
اخ� بوده
های
ه
سد
در
ا�
ر
گ
ت
مطلوبی
ای
ر
گ
ه
نتیج
ی
ِ
ی
ِ
.
فاش به جامعه آمریکا
است اما او از طرف دیگر از نقد فلس�
ق
اخال� رسیده بود که باید چندی از انسانهای
به این نتیجه
تشده را کشت تا بلکه نسلهای آ�ت
غرق در این جامعه صنع�
ِ
ت
تشدن آمریکا را
جامعه
آمریکا� جلوی هر چه بیش� صنع� ِ
ی
بگ�ند .در نتیجهکازینسیک باور داشتکه ت ن
کش� تعداد معدودی
ی
کار او باعث خواهد شد
از آمریکاییان موجه است؛ چرا که این ِ
مدعا�
تا جان آمریکاییان بسیاری در آینده دور حفظ شود،
ی
ق
کنه خود مطلوبیتگراست .کازینسیک یک
اخال� که در ِ
خ�ه بود ،اما هیچ وقت
کتابخوان بد بود .هر چند در ریاضیات ب
ِ
نتوانست به تناقضات ن
ق
درو� و اشکاالت منط� گفتههایش ِپ�
ن
بب�د .ی ن
چن� شد که کتاب یم خواند و آدم یم کشت.
کتابخوا�

ً
ن
ت
الزاما فایدهای ندارد.
فعالی� دو وجیه است؛ هم
کتابخوا�
کتاب خوب یمخواهد و هم خوانندهای که اصول کن دوکاو را
ِ
بداند.
ن
کتابخوا� به عهده
هر چند مسلم است که بهبود وجه اول
سیاستگذار ِان مربوطه در حوزه ش
ن� است ،ممکن است ی ن
چن�
ن
ت
کتابخوا� بیش� فردی است و نسبت
به نظر بیایدکه وجه دوم
ن
چندا� به سیاستگذاریهای اقتصادی -اجتمایع ندارد .اما من
ن
مخالفم .وجه دومکتابخوا� «فردی» است؛ به این معنای ساده
ت
شناخ� فرد است .اما در ی ن
ع� حال این
توانا�های
که وابسته به ی
ِ
ن
ت
توانا�های شناخ�
کتابخوا� «فردی» نیست؛ چرا که
وجه از
ی
را فرد از درون و به شکیل معجزهآسا در خود پرورش نیمدهد.
ش
ت
شناخ� و اصول
توانا�های
این وظیفه نظام آموز� است که ی
کن دوکاو را به شهروندان جامعه بیاموزد .این مدارس و دانشگاهها
ق
منط� را به شهروندان
هستند که باید اصول کن دوکاو و تفکر
جامعه درس بدهند .به زعم من ،دغدغه و نگایه از این نوع بود
که در نهایت موجب شد تا متیو لیپمن (،)Matthew Lipman
استاد فلسفه ی دانشگاه کلومبیای آمریکا ،در اوایل دهه هفتاد
میالدی و در اوج فعالیت ی ن
کمپ� بمبگذاری کازینسیک از ِس َمت
خودش استعفا دهد و جنبش «فلسفه برای کودکان» را راه
آمریکا� ،آن زمان
بیندازد .لیپمن بر این باور بود که دانشجویان
ی
که باید ،اصول منطق و کن دوکاو را فرا نگرفتهاند .بدین ترتیب
ق
منط� را به برنامههای
سیع کرد تا اصول کن دوکاو و استدالل
دریس مدارس آمریکا بیاورد .ی ن
کتابخوان
چن� است که یمشود
ِ
ِ
خوب پرورش داد.
ن
کتابخوا� طرح شده در سطور
اما سهم جامعه ایر نا� از دو وجه
ِ
باال چیست؟ خودتان یمدانید؛ پس بگذارید راحت بگویم :نه
ش
امیدی به بازار ش
آموز� .بگذارید
ن� است و نه امیدی به نظام
آخرین کلمات این نوشتار را شخیص کنم و از سهم خودم از

مختلف ایر نا� انتشار یافته و فرهنگ حداقیل مطالعه در
اذهان عمویم نهادینه خواهد شد .امروزه با افزایش قیمت
توانا� خرید کتابهای مورد
کتاب ،بسیاری از دانشجویان
ی
عالقه خود را نداشته و طبقه متوسط در پ� کسب معیشت
حداقیل ،درآمد خود را به خرید کتاب تخصیص نیمدهد.
گ
فرهن� ش
نق� جدی در تقلیل فرهنگ
متغ�های اقتصادی و
ی
کتاب ن
خوا� داشته و تراژدی ژست کتابخوان بودن در
نج�های از رخدادهای اقتصادی
فضای مجازی ،پدیدار ز ی
است .از منظر آسیبشنایس ،عدم سیاستگذاری در
راستای شکلگ�ی فرهنگ کتاب ن
خوا� در مدارس و سایر
ی
ت�ل فرهنگ کتاب ن
ش
آموز� ،زمینه ن ز
خوا� را فراهم
نهادهای
ن
ساخته است .از سوی دیگر جایگزی� محتوای آمیخته به
گ
ابتذال صداوسیما و فضای مجازی مانع از توسعه فرهن�
در زمینه کتاب ن
خوا� شده است .میلر ( )2010با اشاره به
لزوم فرهنگسازی از سوی سینما و تلویزیون به زمینهسازی
آموزش شهروندی اشاره دارد .البته در ایران سینما و تلویزیون
به بنگایه اقتصادی جهت درآمدز یا� بدل شده که چندان
چن� ش
ی ن
نق� را برنیمتابد.
لوکاچ ،جامعهشنایس برجسته است که به اهمیت خوانش
ن
انسا� تأکید یمورزد .به باور
کتاب و فهم تناقضات روزمره
ت
صور� که انسانها کتاب نخوانند ،از فهم درست
لوکاچ ،در
مناسبات اجتمایع دور یممانند .گزارههای لوکاچ در باب الزام
به کتاب ن
خوا� را در پژوهش احمدی در اواسط دهه هشتاد
ن
یمتوان یافت .به باور احمدی ،امروزه جوانان ایرا� با ب�قیدی
ت
هوی� روبهرو شده که ورای جهانذهن ایشان را محتوای
ابتذال ی ز
آم� سینما و تلویزیون تشکیل داده است .پژوهشهای
ن
صورت گرفته در ایران نشان یمدهد که گروه س�  45تا 54
ت
بیش�ین مطالعه را داشته و در مقابل ی ز
م�ان مطالعه
سال
ش
ن
گ� داشته
در میان گروه س�  18تا  25سال کاه� چشم ی
ت�ل میل به کتاب ن
است .انعکاس وارونه رخداد ن ز
خوا� از
سوی رسانهها با دامن ن
ز� به روند صعودی انتشارات کتاب
ن
صورت گرفته است؛ بدین مع� که رسانهها افزایش شمارگان
کتابها را سند افزایش کتاب ن
خوا� یمدانند .بر خالف تصور
رایج ّاما این عرصه کاال�شده به منظور اعتبار ش
بخ� صوری
ی
معت� همچون اساتید دانشگایه ،شاعران
غ� ب
به نویسندگان ی
دست بهجیب و نویسندگان ر ت
ان� تحقق پیدا کرده است.
آمار مطالعه کتاب در جهان ّاما همچنان باالست .بر خالف
سینما� که جامعه ایر نا� را نارا�ض خواهد کرد،
فقدان فیلم
ی
.
عدم انتشار کتاب چندان به چشم نیمآید این مسئله از
سو� به رابطه اقتصادی نویسندگان و چاپ کتاب و از سوی
ی
ن
گ�د .نویسندگان
دیگر نبود میل به کتابخوا� نشئت یم ی
ً
معموال بهمنظور درآمدز یا� کتاب نیمنویسند؛ ّاما سینماگران

با هدف اقتصادی فیلم یمسازند .تخصیص بودجههای کالن
ت
ت
ها�
به سازمانهای دول� و حکوم� به منظور چاپ کتاب ی
ت
خاص و آرشیو آنها در رزومه شخیص مدیران ،صنع� از
کاالی کتاب را پدید آورده که در آن کمتر به برآیند تولید
محتوای کتاب پرداخته یمشود .اسکارپیت مطالعه کتاب را
عموما به زمان فراغت افراد و حمل و نقل اطالق یمکند.
انگ�ه ف
با اینحال نبود ی ز
کا� و ازدحام در وسایل نقلیه عمویم
ن
ت
کم� شهروندی را به کتابخوا� تشویق یمکند .بسیاری از
کارکنان ت
دول� متأثر از فرهنگ کارمندی مطالعه کتاب را جزء
مناس�
اولویتهای خویش نیمدانند؛ چرا که به نظر مابهازای
ب
دریافت نیمکنند .عموم پژوهشهای انجام شده در ایران
ن
رحما� ،جوادی یگانه و سایرین به
مانند پژوهشهای جباری،
مطالعه محدودکتاب در ایران اشاره دارند .خ
بر� پژوهشها ین�ز
به مطالعه آثار ادبیات در ایران پرداخته و سهم آن را بیش از
سایر حوزهها قلمداد کردهاند.
گ
در نهایت به پدیده کاالبود� کتاب خواهیم پرداخت .امروزه
ف
کتاب به عنوان ابزاری مناسب جهت معر� ن ز
م�لت اجتمایع
گ
و فرهن� افراد استفاده یمشود .در واقع کاربران فضای مجازی
به طرق مختلف سیع در استفاده ابزاری از کتاب و تقلیل
گ
جایگاه کتاب به ابزار تأییدشد� البته به طور ناخواسته دارند.

گ
تراژدی فرهن� -اقتصادی کاالی کتاب در ایران

ن
ن
یا�
کتابخوا� تا زما� که در ایران بودم بگویم .به طورکوتاه ،ارز ب ِ
من این است :وقتم را تلف کردم .کتابهای ترجمهشدهای
خواندم که امروزه دیگر ت
آکادیم غرب بها
کم� کیس به آنها در
ِ
یمدهد.کتاب ها� ف
تألی� خواندمکه غلط یمگفتند و ذهنم را به
ی
یب�اهه یمکشاندند .ییک سهراب سپهری را با لودویگ ویتگنشتاین
تلفیق یمکرد ،ییک اشعار موالنا را با ی ز
ف�یک کوانتوم .اینها همه
ش
چرند است؛ و من چرند خواندم .اینها زاده بازار ن�ی بیمار
بوکتاب ندارد.
است که حسا 
ف
ش
آموز� ی ز
ن� از من
تعری� ندارد .نظام
آن طرف دیگر ماجرا هم
کتابخوان خو� نساخت .تمام ی ز
دب�ستان
چ�ی که از منطق در ی
ِ
ب
جا�
خواندم را یمشود در نیم صفحه خالصه کرد .هیچ وقت ی
توگو بشوم تا بدون
نیاموختم که باید چطور با دیگری وارد گف 
آنکه صدایمان بلند شود هر دو ی ز
چ�ی از جنس معرفت از
ت وگو برایمان به جا بماند .کتابخوانان در ایران مظلوماند.
گف 
نویسندگان و ت
م�جمان و ش
لاند و نظام
نا�ان قابل اعتنا قلی 
ش
آموز� هم وظیفه خودش را ی ن
چن� یمداندکه باید مجموعهای
ازگزارهها را در مغز دانشآموزان و دانشجویان واردکند ،نه آنکه
به آنها بگوید چطور از گزارهای به گزاره دیگر برسند .اما این
ش
همه ماجرا نیست .شاید این بازار ش
آموز� دارند،
ن� و نظام
گ
ها� پرورش یمدهند که با یکدیگر جلسات هفت�
کازینسیک ی
یمگذراند و به دنبال انتقاماند .به هر صورت ،این روزها اوضاع
متناس� به
قمر در عقرب است و من ناامیدی را پاسخ موجه و
ب
کتابخوان خوببودن در
ش�ایط جامعه ایر نا� یمدانم .این روزها
ِ
ن
کتابخوانا� که با شوق این کتاب و
ایران کار سادهای نیست و
ها� یماندازندکه به زور پدر
ه
بچ
یاد
آن کتاب را یمخوانند من را
ی
ن
و مادرشان همزمان پانزده کالس تابستا� مختلف در مجسمه
غ�ه بریمدارند و آخر
سازی و زبان انگلییس و فن بیان و یوگا و ی
ً
ن
کتابخوا� الزاما فایدهای ندارد.
جا� نیمرسند .این روزها
هم به ی

در اینجا مسئلهای مطرح یمشود تحت عنوان نقش رسانه در
وضعیت فعیل کتاب ن
خوا� در ایران و مواجهه سیاستگذاری
اجتمایع با آن .دنبالکنندگان تلویزیون کمتر برنامه شاخیص
را به یاد دارند که در آن به خوانش کتاب پرداخته باشد .از
ن
تلویزیو� مانیع جدی بر رس
سو� تجاریسازی برنامههای
ی
ً
راه فرهنگ کتاب ن
خوا� بوده است .اساسا دکوریسازی کتاب
گ
ش
و اعتبار ش
چال� فرهن� و
بخ� به افراد بر پایه دار یا� آن،
نوظهور است که با توسعه کاربری فضای مجازی تشدید شده
است .تخصیص قفسههای کتاب به اتاق مدیران ،اساتید
دانشگایه ،منازل لوکس و موارد مشابه از مصادیق ی ن
چن�
پدیدهای است.
انحالل اعتبار کتاب بهواسطه مرصف کتاب در قالب ابزار
گ
طبقه فرهن� ،سقوط جایگاه کارکردی آن را موجب شده
یا� به فهم صحییح از مناسبات اجتمایع،
است .عدم دست ب
آنطورکه آدورنو ،هورکهایمر ،مارکوزه و لوکاچ عنوان کردهاند،
ش
نا� از دست کوتاه از جهانذهن حقیقتیاب و محرومیت

از منابع آگایهبخش است .در نهایت آنچه که اسباب
دستمایه ب�اعتباری درجه واالی کتاب را فراهم یمسازد،
گ
یا�
دامن زدن به خرید اعتبار فرهن� شخیص بهجای دست ب
به خرد جمیع است.

هزینهای که ازکتاب دریـ ــغ یمشود در آیند ه باید خرج مقابله با آسیبهای اجتمایع شود

4

نگاه ویژه

بــه گ ـزارش ایســنا دبـ یـر کل نهــاد کتابخان ههــای عمــویم کشــوراظهار کــرد :صدهــا برابــر هزین ـهای کــه امــروز از بخــش کتــاب و
ن
یمشــود ،در آیندهای نزدیک باید خرج بازداشــتگاهها ،زندانها ،مبارزه با اعتیاد و ی ز
ن� مقابله با
کتابخوا� دری ــغ 
کتابخانهها و
آســیبهای اجتمــایع شــود.
م� ن
ن
کتابخوا� وکتابدارکه به ی ز
«عل�ضا مختارپور» در ی ن
با� یزد ،شهر پایتخت کتاب ایران برگزار
آی� بزرگداشت روزکتاب،
ی
ن
شــد ،یط ســخنانش گفــت :خوشــبختانه درکشــور مــا در مناســبتهای مختلــف در اهمیــت ایــن موضــوع ســخنان فـراوا� از
ســوی مسـ ی ن
ـئول� و مدیـران دســتگاههای مختلــف بیــان یم شــود امــا متأســفانه ایــن توجــه در اغلــب اوقــات در همــان محــدوده
گ
ق
ن
ت
ن
تأث�ی در پشتیبا�ها و فراهم ساخ� زمینه برای تحقق اهداف فرهن� نظام و توصیههای مقام معظم
بیان با� یمماند و ی
ره�ی که همواره از مبلغان و مروجان فرهنگ مطالعه بوده و خود بارها مردم عزیزکشور و مخصوصا جوانان و نوجوانان
ب
را بــه مطالعــه کتــاب هــای مفیــد دیـ نـی ،ســیایس ،اخـ ق
یمگــذارد.
ـا� تشــویق کــرده انــد ،ن 
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خ
 .۱نوشتهی حا�ض
پرسش از پیش طرایح شده
پاس� به یک
ِ
ش
نیســت ،بــل آن کــه تنهــا در مقـ ِـام طــرح و وضـ ِـع صحیـ ِـح پرســی
اســت کــه مفاهیــم آن مـ ت
ـد� اســت بـرای جامعـهی ایـر نا� بــدل بــه
ِ
ن
:
ا� خوب»،
ر
«حکم
چون
مفاهییم
اند
ه
ـد
ـ
ش
یم

دغدغهای عمو
ِ
گ
بخـ ن
ـایع فرهنــی»« ،جامع ـهی
ـ
م
اجت
ـت
ـ
ل
«فضی
»،
ـوا�
«کتا 
ِ
ِ
بخــوان» و غـ یـره.
کتا 
یمشــود کــه در
نجــا ش�وع 
ـوری ایــن نوشــته از آ 
ـ
ح
م
ه

ـئل
ـ
س
 .۲م
ِ
ذهن بسیاری از اعضای جامعه ایر نا�« ،کتاب ن
مقام
در
»
خوا�
ِ
ِ
ِ گ
یــک امـ ِـر اجتمــایع -فرهنــی پیشــاپیش در مقـ ِـام یــک «فضیلــت»
شفــر�ض
ض گرفتــه شــده اســت .مــا چنـ ی ن
ـ� پی 
شفــر 
پذیــرش و پی 
یت
یت
ـئول حاکمی ـ مشــاهده
را بــه راح ـ در گفتـ ِـار مقا مهــای مسـ ِ
اعالم رسانه ۱۳
مهر  ۹۸با ِ
یمکنیم .به ِ
طور مثال وز ِیر ارشاد در ِ
دقیقهای مطالع ه روزان ه کتاب در جامعه ایر نا� و در مقایســه با
این�نت ،وضعیت کتاب ن
رسان ه  ۱۶۹دقیقهای استفاده از ت
خوا�
ِ
ِ
ن
فرض مذکور
جامع ه ایرا� را یک زنگ هشدار دانست .او پیش ِ
ـگ هشــدار اخــذ یمکنــد:
ـوان مبنــای ایــن زنـ ِ
را بــه رصاحــت بــه عنـ ِ
بخـ ن
ـان
ـ
س
ان
و
ـوب
ـ
خ
ـهروند
ـ
ش
ـوا�

کتا
و
«اگــر یمگوییــم کتــاب
ِ
ِ
ـورد کتــاب را بایــد جــدی
ســالم تربیــت یمکنــد ،ایــن تهدیــدات در مـ ِ
کســویه
ـرض رابطـهی ی 
ـطح اجتمــایع نـ ی زـ� پی 
ی
شفـ ِ
بگ�یــم» .در سـ ن ِ
ـوا� و جامع ـ ه فضیلتمنــد همــواره حضــور دارد.
بخـ
ـان کتا 
میـ ِ
مــا در زیسـ ِـت روزمرهمــان بــه راح ـیت یمتوانیــم گفت ـهای چونــان
ـان رانند ههــای تاکــی نـ ی زـ� نــوش
گفت ـهی وزیـ ِـر ارشــاد را از زبـ ِ
ـان
کنیــم .ایــن بــه آن معناســت کــه ب ـرای جامعــه ،رابطــه میـ ِ
«کتاب ن
ت اجتمایع» یک رابط ه پذیرفتهشده
خوا�» و «فضیل ِ
و پیشفرضگرفت هشــده اســت.
بخـ ن
یمشــود،
ـوا� منجــر بــه فضیلـ ِـت اجتمــایع 
 .۳اگــر کتا 
ن
ن
بخــوا� بــه ایــن نحــو
ـان رابطـ ه حکمـرا� خــوب وکتا 
پرســش میـ ِ
بخــوان منجــر بــه
یمشــود :چگونــه جامعــه کتا 
صورتبنــدی 
یمشــود؟ ایــن پرســش بیــان یمکنــد
ـور حاکمیـ ِـت بافضیلــت 
ظهـ ِ
ن
بخــوا�» واجـ ِـد چنــان
ـایع کتا 
کــه «جامعـهای بــا فضیلـ ِـت اجتمـ ِ
ت
سو�
فضیل� است که یمتواند
ساختار حاکمیت را به سمت و ی
ِ
رت
ـان
رس ایــن اســت کــه رابطـ ه میـ ِ
بهـ هدایــت کنــد و مســئله تنهــا بــر ِ
ن
ـوم «حکم ـرا�» انعــکاس
«جامعــه» و «حاکمیــت» (کــه در مفهـ ِ
یمیابــد) چگونــه بایــد صورتبنــدی شــود تــا عــاوه بــر آن کــه
جامعــه واجـ ِـد فضیلــت اســت ،ایــن فضیلــت در ســطح حاکمیـیت
ِ

ن
حکمرا� و مدیوم

میان حاکمیت و جامع ه کتابخوان یاکتابنخوان چیست؟
رابط ه ِ

ز �ض
ن یت
ـوم حکمـر نا� (مفهــویم کــه
نـ یـ� حــا باشــد .در چنـ یـ� حالـ مفهـ ِ
رابط ـ ه جامعــه و حاکمیــت را بیــان یمکنــد) بــا دو مســئله روبــرو
ـش فضیلـ ِـت
خواهــد بــود )۱ :چگونــه حاکمیــت جامعــه را بــه افزایـ ِ
کتا  ن
ـایع
ـ
م
اجت
ـت
بخــوا� ترغیــب یمکنــد؟  )۲چگونــه فضیلـ ِ
ِ
ن
کتا  ن
ا� اجتمــایع منجــر بــه
بخــوا� بــه واســط ه ابزا رهــای حکم ـر ِ
یمشــود؟ مــورد اول تـ ش
ـا� اســت کــه در
ـور حاکمیـ ِـت بهـرت ی 
ِ
ظهـ ِ
ـورد دوم مســئلهای اســت
ـ
م
و
ـم
ـ
ی
کرد
ـاهده
ـ
ش
م
ـاد
ـ
ش
ار
ـر
ـ
ی
ز
و
ـات
بیانـ ِ
ِ
ِ
کــه بــه طــور معمــول در مفهــوم «جامع ـ ه مـ ن
ـد�» و تأثـ ی ِـر آن بــر
ِ
ِ
حاکمیت مشاهده یمکنیم؛ ن
تأث� تا� که «جامع ه باسواد»،
یع� ی
ات
«کتا 
بخــوان»« ،پردانــش» و «عمیــق» بــر روی تغیـ یـر ِ
اج ـر یا� ،ســاختاری یــا سیاس ـتگذاران ه حاکمی ـیت ایجــاد یمکنــد.
بخـ ن
�ض
ـوا�
ـان فضیلـ ِـت اجتمــایع و کتا 
 .۴اگــر رابط ـ ه وری میـ ِ
ً
ن
بخــوا� بــه
ـش کتا 
را نپذیریــم (بــه ایــن معنــا کــه لزومــا افزایـ ِ
ـش فضیلـ ِـت اجتمــایع نباشــد) آنگاه صورتمســئله
معنــای افزایـ ِ
ـاب رابط ـ ه حکم ـر نا� و
ـ
ب
ـن
ـ
م
ـری
ـ
گ
دی
ـش
ـ
س
پر
ـر
ـ
ه
ایــن نوشــته و
ِ
ِ
کتا  ن
.
شفــرض
ـرش ایــن پی 
ـ
ی
پذ
ـدم
ـ
ع
ـرد
ـ
ک
ـد
ـ
ه
خوا
ـر
ـ
ی
تغ
بخــوا� ی
ِ
ِ
ن
طور مثال
یمتواند با اســتداللهای متعددی پشــتیبا� شــود .به ِ
شــخیص در مقابــل وزیــر ارشــاد چنـ ی ن
ـ� خواهــد گفــت :دانـ شـی کــه
ِ
ِ
از خــال ت
ش
ـاب
این�نــت بــه جامعــه منتقــل 
یمشــود ،دانــی در بـ ِ
ِگ
بهــا
ـاف دانـ شـی کــه کتا 
«چگونــی» اســت و ایــن دانــش خـ ِ
ـش «چیس ـیت ») جامعــه را بــه جامع ـهای بــا
منتقــل یمکننــد (دانـ ِ
ـات باالتــر بــدل خواهــد کــرد .در
ـارت بی 
ـعت اطالعـ ِ
مهـ ِ
شتــر و وسـ ِ
نتیجــه «جامع ـ ه ت
بخــوان»
تبــاز» در مقابـ ِـل «جامع ـ ه کتا 
این�ن 
شتــری اســت و حاکمیــت بایســت جامعــه را بــه
واجـ ِـد فضیلـ ِـت بی 
ت
ن
ایش بهره و استفاده از این�نت سوق دهد (یع� به جای آن
افز ِ
بخـ ن
ـوا�
ب و کتا 
کــه حاکمیــت منابـ ِـع خــودش را ب ـرای رشـ ِـد کتــا 
رصف کنــد ،یمتوانــد ایــن منابــع را بــه رشـ ِـد اســتفادهی صحیــح
تیــا� ت
ت
این�ن ـیت اختصــاص دهــد)؛ بــه همـ ی ن
ـ�
از این�نــت و مهار  ب
ترتیــب ،جامعــه ت
شتــری نســبت
تبــاز واجـ ِـد ابزا رهــای بی 
این�ن 
تأث�گــذاری بــر روی حاکمیــت و
بــه جامعـهی کتا 
بخــوان جهـ ِـت ی
ایجـ ِـاد حاکمیـ ِـت به ـرت خواهــد بــود.
 .۵گفت ههــای پیشـ ی ن
ـ� روشــن یمکننــد کــه ب ـرای طــرح و وضـ ِـع
ـوم «جامعـهی بافضیلــت»،
صحیـ ِـح یــک پرســش میـ ِ
ـان ســه مفهـ ِ
«حاکمیــت» و «حکم ـر نا�» مــا پیــش از هــر چـ ی زـ� بایســت ایــن
عرص ما» چیست؟
«مدیوم محوری
مسئله را شفاف کنیم که
ِ
ِ
ـرن
ـ
ق
ـت،
ـ
س
بی
ـرن
ـ
ق
ـل
ـ
ی
اوا
و
۱۹
ـرن
ـ
ق
ِ
ِ
در ایــن شــی نیســت کــه ِ
ِ
ش
«کتــاب» بــود .انفجـ ِـار صنعـ ِـت چــاپ �ایــی را فراهــم آورد کــه
کتاب به مثابهی یک واسطه برای انتقال دانش ،ش
نق� اسایس
ِ

ـطح اجتمــایع بــازی کنــد .گس ـرت ش رادیــو و تلویزیــون در
را در سـ ِ
رقیب جدی را برای کتاب ایجاد کرد
یک
ـتم
ـ
س
بی
قرن
دوم
ِ
نیم ه گ ِ
ِ
نهــا بــر رسگــریم
ـاص ایــن مدیو مهــا ماننــد ابتنــاء آ 
ـ
خ
ـای
ـ
ه
ویژ�

امــا
ِ
نهــا را نیمتوانســت
نهــا ،بــه قطــع ،آ 
ـدود آ 
ـ
ح
م
ـش
ـ
ن
دا
ـال
ـ
ق
انت
یــا
ِ
ِ
ِ
ت
.
ـوان رقیـ ِـب فضیلتمندان ـ ه کتــاب مطــرح کنــد این�نــت،
بــه عنـ ِ
حداقــل در ش
ـوم کتــاب و تلویزیــون
ـ
ی
مد
ی
ه
ـ
ن
میا
در
ـی،
ـ
ع
ف
ـط
ـ
ی
ا
�
ِ
ِ
ـون مبتـ نـی بــر رسگــریم
ایســتاده اســت IGTV :کامــا یــک تلویزیـ ِ
لهــای یوتیــوب در خــود
اســت و از ســوی دیگــر ،بســیاری ازکانا 
گ
ش
.
دانش چگون�) را حمل یمکنند به
دان� وسیع (به خصوص
ِ
ت
عرص ما» در
«مدیوم
این بیان ،آیا یمتوان از این�نت به مثابهی
ِ
ِ
ـرگذشــته) دفــاع کــرد و آیــا
ـوم عـ ِ
مقابـ ِـل کتــاب (بــه مثابـهی مدیـ ِ
یمتــوان بــا ایــن دفــاع ،صورتمســئلهی بنیادیـ ِـن رابطـهی جامعــه،

ن
تغی� داد؟ اما این پرسش مسبوق به این
حاکمیت و حکمرا� را ی
شفــرض اســت کــه آیــا بــه راسـیت ایــن ت
ـوم
ـ
ی
مد
ـه
ـ
ک
ـت
ـ
س
ا
ـت
ـ
ن
این�
پی 
ِ
ـر ماســت؟
عـ ِ
گ
ت
 .۶چرا باید یک کتاب را خواند وق� یمتوان آن را زند� کرد؟
 .۷عــر مــا رصفــا عــر ت
این�نــت نیســت .صحیــح اســت کــه ایــن
ِ
ِ
ن
ت
ـوم ارتبــایط ،اطالعرســا� وکسـ ِـب
رو زهــا این�نــت مهمتریــن مدیـ ِ
یمتــوان فــرض کــرد کــه حاکمیـ ِـت یسســاله
دانــش اســت امــا آیــا 
ت
این�نــت تنهــا حاکمیـ ِـت یــک مدیــوم ب ـرای رشـ ِـد مدیو مهــای
ـدود یــک دهــه پیــش بــازیای
پیچید هتــر و عمی 
قتــر اســت؟ حـ ِ
ـوان  Deus ex machinaعرضــه شــد و یــادم یمآیــد کــه
بــه عنـ ِ
ـول  360 xboxتأثـ ی ِـر عمیـ قـی
ـ
س
کن
روی
ـر
ـ
ب
ـازی
ـ
ب
ـن
ـ
ی
ا
ـردن
باز 
یکـ ِ
ِ
بــر فهـ ِـم مــن از «فلســف ه ذهــن» داشــت .مــن در جــای جــای بــازی
م�ها� از فیلسوفان ،اندیشمندان یا ت
تن
ح� بازیسازان یمیافتم
ی
ن
ـان «ذهــن» و «ماشـ یـ�»
کردن رابطـ ه میـ ِ
کــه دغدغ هشــان روشـن ِ
یمکــردم تمـ ِـام
ـول بــازی و در همــان حــال کــه ســی 
بــود .مــن در طـ ِ
دشــمنانم را تک هپــاره کنــم ،آرام آرام بــا یــک حیطــه خــاص از
ـات فلســف ه ذهــن نـ ی زـ� آشــنا شــدم.
ادبیـ ِ
ـازی  Deus ex machinaفقــط یــک بــازی بــود امــا آیــا
 .۸بـ ِ
گار نزدیــک مــن یمتوانــم بــه جــای
ز
رو
در
ـه
ـ
ک
ـرد
ـ
ک
ـرض
ـ
ف
یمتــوان

ِ
ـدن «نقـ ِـد عقـ ِـل محــض» (نوشــتهی کانــت) آن را ماننـ ِـد یــک
ـ
ن
خوا
ِ گ
یهــای واقعیـ ِـت
بــازی «زنــد�» کنــم؟ بــه نظــر یمآیــد تکنولوژ 
مخلــوط ( )Mixed realityماننـ ِـد هولولـ ن ز ِـ� مایکروســافت،
ـردن ایــن امــکان
ـال فراه مکـ ِ
حداقــل از جهـ ِـت تئوریــک ،در حـ ِ
هستند.
واقعیت افزوده
و
)Virtual
واقعیت مجازی (reality
ِ
ِ
( )Augmented realityدو تکنولوژی دیگری هستند که این
یهــای محــوری
ـال دانــش و مهــارت بــه تکنولوژ 
روزهــا ب ـرای انتقـ ِ

بدل شدهاند و یمتوان فرض کرد که در آیندهای نه چندان دور
بهــا انتظــار داریــم را در ایــن مدیو مهــا
مــا هم ـ ه دانـ شـی کــه ازکتا 
بیابیــم .نقـ ِـد عقـ ِـل محــض یمتوانــد بــه جــای خواند هشــدن در یــک
گ
ـک جملههایــش زنــد� ،تجربــه و
فضــای واقعیـ ِـت مجــازی ،ت 
کتـ ِ
ز
ن
تیـ بـا� شــود .ایــن کــه چگونــه چنـ یـ� چـ یـ�ی محقــق خواهــد
مهار 
ش
پرس� است که به مسئلهی محوری این نوشته ارتبایط
شد،
نــدارد.
 .۹مــا همــواره در پ ِ� ایــن هســتیم کــه جامع ـ ه فضیلتمنــد را
ن
ـال ایــن
بــه واســطه حکم ـرا� بــه حاکمیــت الصــاق کنیــم و از خـ ِ
ـک انســانهای یــک
ارتبــاط ،وضـ ِـع بهـرت و مفی دتــری را بـرای ت 
کتـ ِ
ن
بخــوا�،
جامعــه فراهــم کنیــم .تأکیـ ِـد وزیـ ِـر ارشــاد بــر روی کتا 
بالشــک ،بــر مبنــای همـ ی ن
ـ� هــدف اســت .امــا ،از ســوی دیگــر،
ن
نهــا را در
ـر خــود یمنگریــم و آ 
زمــا� کــه مــا بــه مدیو مهــای عـ ِ
عرصکتاب
مدیوم کتاب لحاظ یمکنیم ،دریمیابیم که
قیاس با
ِ
ِ
ف�یــی و چــه ت
(چــه ی ز
الک�ونیــک) بــه رس آمــده اســت .همــگان قبــول
دارند که تلویزیون نیمتواند کارویژههای کتاب را انجام دهد اما
مدیومهای جدید نه تنها یمتوانند خود فضیلت کتاب ن
خوا� را
ِ
ِ
ن
ـون فیلســوفان در یــک بــازی)
ـدن متـ ِ
پشــتیبا� کننــد (ماننـ ِـد خوانـ ِ
ش
ـال
بــل آن کــه یمتواننــد �ایــط و امکانـ ِ
ـات جدیــدی ب ـرای انتقـ ِ
دانــش فراهــم آورنــد کــه هی ـچگاه کتــاب توانـ یـا� آن را نداشــت.
 .۱۰ســخن ،کوتــاه :جهـ ِـت طــرح و وضـ ِـع پرسـ شـی صحیــح از
بخـ ن
ـوا� و فضیلـ ِـت اجتمــایع ،مــا ابتــدا بایــد
ـان کتا 
رابط ـهی میـ ِ
:
ـر مــا چیســت؟
ـ
ع
ـوم
ـ
ی
مد
ـم
ـ
ی
کن
ـرح
ـ
ط
ا
ر
ـن
ـ
ی
بنیاد
ـش
ِ
ِ
یــک پرسـ ِ
ـش دیگــر ،بالواســطه،
ـ
س
پر
ـه
ـ
س
ـش،
ـ
س
پر
ـن
ـ
ی
ا
ـه
ـ
ب
ـخ
ـ
س
پــس از پا
ِ
بریم ی ز
:
خ�نــد اول) آیــا ایــن مدیــوم یمتوانــد جایگزیـ ِـن کتــاب باشــد؟
یف
بو
ـور ایــن مدیــوم ،بــه معنــای ن ـ ِ مطلـ ِـق کتــا 
دوم) آیــا حضـ ِ
بخـ ن
یگـ ِـر
ـوا� اســت و اگــر نیســت چگونــه کتــاب یمتوانــد یار 
کتا 
ـوم جدیــد
ـ
ی
مد
ـوم)
ـ
س
و
ـد؟
ـ
ش
با
ـش
ـ
ن
دا
ـال
ـ
ق
انت
ای
ر
ـ
ب
ـوم
ـ
ی
مد
ایــن
ِ
تــا چــه انــدازه یمتوانــد بــه فضیلـ ِـت اجتمــایع منجــر شــود؟ پاســخ
بــه ایــن ســه پرســش ،دو پرســش واپسـ ی ن
ـ� دیگــر را آشــکار خواهنــد
ِ
ِ
ـش فضیلـ ِـت
کــرد )۱ :چگونــه حاکمیــت جامعــه را بــه سـ ِ
ـمت افزایـ ِ
اســتفاده از آن مدیــوم ترغیــب خواهــد کــرد؟ و  )۲چگونــه
ـایع اســتفاده از آن مدیــوم بــه واســطهی ابزا رهــای
فضیلـ ِـت اجتمـ ِ
ن
نهــا را
ـور آ 
ـ
ه
ظ
ـکان
ـ
م
ا
ـوم
ـ
ی
مد
آن
ـود
ـ
خ
ـه
ـ
ک
ـایع
ا� اجتمـ
ِ
ِ
ِ
حکم ـر ِ
رت
یمشــود؟ پاســخ بــه
ـور حاکمیـ ِـت به ـ ی 
یمدهــد ،منجــر بــه ظهـ ِ
ذهنیت ما را نه تنها در نسبت
تواند
یم
پرسشهای باالست که
ِ
با کتاب وکتاب ن
خوا� بلکه در نسبت با هر مدیوم و بهره از آن
مدیــوم روشــن ســازد.

ن
کتابخوا� ت
دول�
عیل عبادتیان
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مســئله فرهنــگ در طــول  40ســال گذشــته پــس از انقــاب و
ی ن
پیشاانقال� ،همواره مورد توجه روشنفکران
هم�طور در دوران
ب
و متفک ـران ای ـران بــوده و هســت .از دهــه  80شــمیس بــا ورود
حشــدن مســئله کتابخـ ن
ـوا� ،تــا کنــون
بســیاری از رســانهها و مطر 
توجــه رســانهها و عمــوم مــردم بــه طــور خــاص بــه مســئله کتــاب
و کتابخـ ن
ـوا� در ای ـران جلــب شــده اســت .بســیاری از رســانهها
بــا تمرکــز بــر میانگـ ی ن
ـ� ســاعات مطالعــه در ای ـران و مقایســه آن بــا
ســایر کشــورها عیلالخصــوص فرانســه و هنــد ،بــه ذم ک مخــوا�ن
ش ق
ن
غر� پرداختند .در این
ایرانیان و تمجید پرخوا� ممالک �� و ب
بخـ ن
ـوا�» بــه طــور خــاص مــورد تمجیــد ق ـرارگرفــت
فضــا« ،کتا 
و «چــه چـ ی زـ�ی را خوانــدن» مســئلهای بــود کــه بیــش از همیشــه
مــورد ب�توجــی همــگان قـرارگرفــت .دولــت ایـران در ایــن ســالیان
ن
کتابخوا� در ایران به
ها� خاص جهت بهبود فرهنگ
سیاست ی
کارگرفــت کــه در نظــر نگارنــده تــا حــد زیــادی بــه هدررفــت منابــع
تأث�گــذاری مناســب را داشــته
کشــور منجــرگشــت ه اســت تــا اینکــه ی
باشــد .در ایــن نوشــتار بــه بــرریس رفتــاری سیاس ـتگذاری دولــت
ای ـران در ایــن حــوزه خواهیــم پرداخــت.
بــا بــرریس سـ یـر رفتــاری دولــت ایـران در عرصــه فرهنــگ ،ایــن مهــم
کــه دولــت ای ـران بــه فرهنــگ بــه عنــوان مســئلهای ساخت هشــده
توســط یک فکر و نه مســئلهای تحویل یمنگرد ،بم�هن و آشــکار
گ
مس� مهندیس فرهن� در
است .از این جهت ،دولت همواره در ی
گ
ایــن عرصــه پیــش یمرود .تبیـ ی ن
ـ� ســند مهنــدیس فرهنــی ،نمونـهای
اخ� است .دولت ایران در جهت
بارز از این نگرش در دهههای ی
تغیـ یـر فرهنــگ غـ یـر قابــلقبــول در نظــر خــود بریمآیــد؛ در حــایل کــه
گ
گ
این مهم وابست�های بسیاری به تحوالت فرهن� گذشته ایر نا�
دارد و فرهنگ که نویع نظم خود به خودی در جامعه محسوب
یمگــردد ،در نتیجــه اخــذ هرگونــه رویکــرد دول ـیت بــدون توجــه بــه


ن
ها� محکــوم بــه شکســت اســت .حــال در ایــن میــان،
چنـ یـ� ریشـه ی
یت
شهــای دولـ ،
بهــای مطابــق بــا ارز 
بـرای خوانــدن بســیاری ازکتا 
ایــن نهــاد بــه هزینــه در ایــن زمـ ی ن
یمپــردازد.
ـ� 
خ
یت
نکــه بــه بــرریس بــر� سیاس ـتهای دول ـ پب�دازیــم،
پیــش از آ 
عقال� دیگری که در سیاسـتهای
غ�
ه

ـ
ش
اندی
به
که
نیاز اســت
ی
ی
.
نچــه
دول ـیت ای ـران بــروز و ظهــور پیــدا کــرده اســت ،یمپردازیــم آ 
در ذهــن نگارنــده ایــن ســطور بــه محــض برخــورد بــا سیاسـتهای
حــوزه چــاپ کتــاب در ای ـران خطــور یمکنــد ،ایــن مهــم اســت کــه
ً
سیاس ـتمدار ای ـر نا� ،نــگایه رصفــا اقتصــادی بــه مســئله کتــاب
و کتابخـ ن
ـوا� دارد .بــه ایــن معنــا کــه بــدون توجــه بــه محتــوا و
ً
نهــا کــه رصفــا مطابــق بــا بـ خ
ـر�
ســطح آثــار ،از تمــام یــا بخـ شـی از آ 
گ�د .شاهد
موضوعات است ،حمایتهای بسیاری صورت یم ی
ایــن مثــال یمتوانــد اهــدای ســالیانه میلیاردهــا تومــان یارانــه بــه تمــام
ش
ن�یــات کشــور باشــد .مســئلهای کــه درکشــور بــه پدیــدهای رانـیت
یت
یمشــود ،بــدل شــده
کــه تحــت عنــوان «از اول برگشـ » شــناخته 
اســت .بدیــن معنــا کــه صاحــب امتیــاز ش
ن�یــه ،بــه هیــچ عنــوان بــه
ـ� فکــر نیمکنــد .بلکــه ش
بــازار ش
ن�یــات ،محتــوا و مخاطبـ ی ن
ن�یــه
ً
ش
.
را رصفــا جهــت اخــذ یارانــه از ارشــاد منتــر یمکنــد اینگونــه
سیاس ـتگذاری تنهــا از اندیشــه نامـ ن
ـوزو� پدیــد یمآیــد کــه کتــاب
گ
و بــه طــورکیل کاالی فرهنــی را همگــن یمپنــدارد و ســی دارد کــه
بــا افزایــش قیمــت یــک کتــاب یــا کاهــش قیمــت دیگــری ســی بــر
یمپــردازد.
سیاس ـتگذاری در ایــن حــوزه 
مســئلهای دیگــرکــه فضــای کتــاب و ش
ت تأثـ یـر
ن�یــات ایـران را تحـ 
خــود قـرار داده اســت ،حضــور نـ شـا�ان دولـیت بســیار در بــازار چــاپ
کتــاب و ش
ن�یــه اســت .همانطــور کــه بنگا ههــای مختلــف دول ـیت
عــدم کار یآ� خــود را در زمین ههــای مختلــف تــا کنــون بــه وضــوح
ز
ت
توانا�
نشان دادهاند .انتشارات دول� در ایران ین� ،به دلیل عدم ی
در برریس بازار و ی ز
غ� اقتصادی مالکان ،منجر به تولید
انگ�ههای ی
بهـ یـا� بــا ســطح کیفیــت نــازل و هدررفــت منابــع دولـیت کــه از
کتا 
ن
.
ها�،
مالیات شهروندان نشأت یم ی
گ�د ،شده است ی
چن� بنگاه ی
منبــع رانــت بســیاری در حــوزه فرهنــگ بــه شــمار یمرونــد .اف ـراد

طهـ یـا� مشــخص ،بــه چــاپ تولیــدات خــود
تنهــا بــا داش ـت ن ارتبا 
بهــا بــه ســبب
در ایــن انتشــارات یمپردازنــد و بســیاری از ایــن کتا 
اینکــه تولیــدات مراکــز مشــخص دول ـیت بــه شــمار یمرونــد و مــورد
یمشــوند ،عیلرغــم کیفیــت نــازل ،بــه منابــع کنکــور
تأییــد شــناخته 
و امثالهــم نـ ی زـ� تبدیــل یمگردنــد کــه در تشــدید وضعیــت نابســامان
آمــوزش درکشــور نـ ی زـ� ســهم ویــژهای دارنــد.
شهــای
سیاسـتگذاران ایـران در بخــش تولیــدات ،مطابــق بــا ارز 
ً
انقال� ی ز
گ�ند .این مسئله
ن� رصفا مسائل اقتصادی را در نظر یم ی
ب
ً
رت
ش
بهــا بــه
یمشــود کــه رصفــا «ارز�» بــودن کتا 
تــا جـ یـا� گس ـ ده 
یمشــود .ســاالنه بســیاری
مجــوزی ب ـرای حمایــت از آنــان تبدیــل 
از ایــن تولیــدات ب�کیفیــت در ایــن حــوزه ،بــا بودجــه وزارت ارشــاد
خریداری یمگردد و سپس به صورت رایگان در اختیار عموم قرار
نبــودن ،مــورد توجــه مــردم
یمگـ یـرد؛ امــا ایــن تولیــدات عیلرغــم رایگا 

.
گ�ند و پس زده یمشوند بسیاری از ما همه روزه شاهد
قرار نیم ی
نهــای مختلـیف در شــهرها
وجــود بســیاری از ایــن تولیــدات در مکا 

بهــای آنــان حـیت در حــد چندیــن دقیقــه
و ادارات هســتیم کــه کتا 
گ�نــد.
جهــت گذرانــدن وقــت مــورد توجــه قـرار نیم ی
آنچه بر همه ما آشــکار اســت ،این مهم اســت که سیاسـتهای
فعــی دولــت در عرصــه فرهنــگ و عیلالخصــوص در حــوزه چــاپ
ن
ت
ش
کتابخوا�
تأث�گذاری بر
ن�یات وکتب ،بیش� از آنکه موجب ی
شــد ه باشــد ،موجــب هــدر رفــت منابــع عمــویم کشــور و توزیـ ـ ــع
ت
رانت در سطح دیوانساالری دولت شده است .ی ن
وضعی�
چن�
بــه طــور قطــع نــه بــه نفــع دولــت و نــه بــه نفــع شــهروندان اســت.
گ
سیاسـتگذاری فرهنــی در ایـران بــه طــور قطــع نیازمنــد بازنگــری
ت
ی ن
همچن� بازنگری در شیوه اعمال آن است .مهم�ین
در نگرش و
ن
مســئله کــه در ایــن میــان نیازمنــد توجــه دولتمــردان ای ـرا� اســت،
گ
لزوم آزادی اقتصادی در عرصه فرهن� است .آزادی اقتصادی
تغی� ی ز
انگ�ه افراد ازکسب رانت یا قدرت به کسب سود
موجب ی
اســت .ایــن کســب ســود ،بــه طــور ویــژه منجــر بــه توجــه بــه ذائقــه
ی ن
مخاطب� و تولیدات مرغوبتر از همیشه در این حوزه یمگردد.

گ
نماینده مردم تهران :سیاستگذاریهایکالن در حوزه مقابله با آلود� هوا نمودی نداشته است
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محیط زیست

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالیم با بیان اینکه «نمایندگان تهران در جلسهای با شهردار پایتخت اقدامات مربوطه
گ
گ
پیگ�ی یمکنند» ،گفت که سیاستگذاریهای کالن در حوزه مقابله با آلود� هوا نمودی
در زمینه مقابله با آلود� هوا را ی
نداشته است.
گ
گ
آلود� هوای پایتخت اظهارکرد :ما در ۶ماهه اول امسال ت
ش
کم�ین آلود� را نسبت
سیاو� درگفتوگوبا ایسنا ،با اشاره به
طیبه
ن
ز
تم� بودکه یمگفتیم جای قدردا� از شهرداری و استانداری و دستگاههای مرتبط با
به سالهای قبل داشتیم و هوا به قدری
ی
گ
گ
ً
ند�های ز
پای� پدیدهای که معموال تهران در  ۶ماهه دوم سال دچار آن یمشود
آلود� هوا وجود دارد ،ویل دو سه روز بعد از بار
ی گ
برگشته و این نشان یمدهد ما راه حل جدی برای معضل آلود� هوا پیدا نکردهایم.

گ
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دوهفتهنامه فرهن� ،اجتمایع ،سیایس و ب

طوفان در راه است؟

ام� ابراهییم
ی
ت
دک�ی محیط زیست 97
ً
تــا بــه امــروز حتمــا اخبــاری در ارتبــاط بــا افزایــش غلظــت گازهــای
لهــا شــنیدهاید.
گلخان ـهای ،الیــه اوزون یــا آب شــدن یخچا 
ایــن مــوارد جــزء ت
لهـ یـا� هســتند کــه بیــان یمکننــد
به�یــن مثا 
ث
طزیســت ،بــه
لوانفعــاالت در محی 
اک�یــت قریــب بــه اتفــاق فع 
یکدیگــر وابســتهاند .ایــن مســئله بــدان معناســت کــه رخدادهــای
یمتــوان در مرزهــای جغرافیـ یـا� محصــورکــرد
زیسـتمحییط را ن 
نهــا داشــت.
و الزم اســت ذهنیــت کلنگــر در بــرریس آ 
یــی از معضـ ت
ـا� کــه چنــد ســایل اســت بیــش از پیــش رســانهای
ستــر شدهاســت ،بح ـران ریزگردهاســت.
و ب ـرای مــردم ملمو 
یت
.
بح ـر نا� کــه پیدایــش آن ،قدم ـ بیــش از تصــور مــا دارد الزم
اســت در ابتــدا چنــد نکتــه را یپ�امــون ایــن پدیــده بیــان کــرد تــا
بتــوان بــه جمعبنــدی مناس ـبتری رســید .طبــق تعریــف گــرویه
از دانشــمندان ،ریزگردهــا ،تــودهای از ذرات جامــد ریــز غبــار و
یمشــوند.
گاه دود هســتند کــه باعــث محدودیــت دیــد افـ قـی 
گــرویه دیگــر از دانشــمندان نـ زـ� نـ ت
ـکا� را در ارتبــاط بــا رسعــت
ی
ً
و ارتفــاع حرکــت تــوده ریزگردهــا بیــان نمودهانــد و امــروز تقریبــا
اکـ ثـر متخصصــان در تعریــف ریزگــرد و تمـ ی زـ� آن بــا ســایر پدید ههــا،
متفقالقــول هســتند.

منشــاء ریزگردهــا عمدتـ ًـا متفــاوت اســت و بــه همـ ی ن
ـ� علــت اســت
نهــا ال ـزایم اســت .از عمدهتریــن
کــه دیــد کلنگــر در مدیریــت آ 
اتفاقـ تـا� کــه یمتوانــد در رخ دادن ایــن پدیــده کلیــدی باشــد،
یمتــوان بــه تغیـ یـر پوشــش زمـ ی ن
ـ� ،وقــوع جنــگ ،خشکســایل

شــدید ،فقــر پوشــش گیــایه و فرســایش بــادی اشــاره کــرد .اگــر
بــه عمدهتریــن ریش ـههای ایــن پدیــده درکشــورمان اشــاره کنیــم،
یمتــوان بــه چندیــن مــورد اشــاره کــرد .اکـ ثـر مــا زمـ نـا� کــه صحبــت

یمشــود.
یمگــردد ،توج همــان بــه غــرب کشــور معطــوف 
از ریزگــرد 
امــا امــروزه ایــن پدیــده دیگــر بــه آن منطقــه از کشــور محــدود
نیمشود .در سالیان گذشته با کاهش حجم آب و خشکشدن
شهـ یـا� از دریاچــه هامــون در اســتان سیســتان و بلوچســتان،
بخ 
گ�ی کانــون ریزگردهــا
گزار 
شهــای متعــددی یپ�امــون شــکل ی
در آن منطقــه شــده اســت .همانطــور کــه یمدانیــد ،متأســفانه
ن
بیابا� قرارگرفتهاســت .در مناطق خشــک
کشــور ما درکمربند
بهــا نقــش مهــی در تعدیــل
و نیمــه خشــک ،دریاچ ههــا و تاال 
ت
گ�نــد،
ش�ایــط اقلیــی دارنــد و در صــور� کــه مــورد غفلــت قـرار ی
یمشــود.
طزیســت کشــور وارد 
�ض ب ههــای مهلــی بــه محی 
در غرب کشور ی ز
ن� اتفاق مشابیه افتادهاست و بسیار دیرهنگام
ش
بهــا ،نقــی
مدیـران بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه دریاچ ههــا و تاال 
فراتــر از تأمـ ی ن
ا�هــا نـ ی زـ�
ـ� آب مــردم محــی دارنــد .جنگلتر ش 
گ
یمتوانــد تهدیــد بــزر� بـرای مــا باشــد .شــاید بتــوان شــمال کشــور
ـو� آن کــه
را بخاطــر موقعیــت جغرافیـ یـا� متفــاوت و دیــوار جنـ ب

رشــتهکوه الـ بـرز اســت ،امــروز از خطــر ریزگردهــا مصــون دانســت
امــا در ســایر مناطــق کشــور ایــن خطــر همچنــان پابرجاســت.
بســیاری از دســتگاههای اج ـر یا� و مــردم بــا توجــه بــه شــناخت
لت ـر شا� و تبدیــل مناطــق
نادرستشــان از خدمــات جنــگل ،جنگ 
جنــگیل بــه ارا�ض کشــاورزی و ســایر مــوارد را اقــدایم اقتصــادی
یمدانند .ی ن
هم� مسأله سبب یمشود تا جنگلها را نابود کنند و
ی را ایجــاد کننــد کــه تنهــا بـرای مــدت کوتــایه
زم�هــای کشــاورز 
ی ن
قابلیــت بهرهبــرداری دارنــد و پــس از آن رهــا شــوند و مناطــق
بایــر و ب�کیفیــت بــدون هیــچ کاربــری مشــخیص بـ قـا� بماننــد .در
لهــای غــرب کشــور ایــن تهدیــد بســیار جــدی اســت.
جنگ 
شتــر گفتــه شــد ،کشــور مــا در کمربنــد بیابــا�ن
همانطــور کــه پی 
ق ـرار گرفتهاســت .کشــورهای دیگــری نـ ی زـ� در ایــن کمربنــد ق ـرار
ً
ـورها� از خاورمیانــه و شــمال آفریقــا
دارنــد کــه اکـ ثـرا شــامل کشـ
ی
ـورها� در حــال توســعه و یــا
یمشــوند .اکـ ثـر ایــن کشــورها ،کشـ

ی
توســعهنیافته هســتند .ایــن مســئله ،بح ـران مدیریــت ریزگردهــا
لوانفعــاالت
را تشــدید یمکنــد .همانطــورکــه گفتــهشــد ،اکـ ثـر فع 
زیسـتمحییط بــر یکدیگــر اثــرگذارنــد و بایــد بــا دیــدی کلنگــر بــه
نهــا پرداخــت .دیــد کلنگــر ،نــه تنهــا حلقــه مفقــوده در
مدیریــت آ 
طزیســت اکـ ثـر ایــن کشورهاســت؛ بلکــه در مدیریــت
مدیـران محی 
نظ� ریزگردها ی ز
ن� این مسئله نمود پیدا یمکند.
بحران فرامرزی ی
متأســفانه ث
اک� مدیران و سیاسـتمداران این کشــورها به دنبال
گروک�هــای باخــت -باخــت هســتند و در ایــن کشــمکشها،
ش 

ایــن تمــام مــردم منطقــه هســتند کــه �ض ر یمکننــد .متأســفانه
طزیســت در ای ـران امتحــان خــود را بــه
ریاســت ســازمان محی 
بدتریــن شــکل ممکــن پــس داد ه اســت و نــه تنهــا اقــدایم مفیــد
طزیســت نکــرده اســت ،بلکــه بــا
در جهــت از صیانــت از محی 
شتــر بــه آن �ض بــه وارد
حهـ یـا� نظـ یـر انتقــال آب بی 
تصویــب طر 
ً
ز
ـاال اوضــاع بهـرت نباشــد.
کــردهاســت .در ســایرکشــورها نـ یـ� احتمـ
اگــر اوضــاع به ـرت بــود ،وضعیــت ریزگردهــا در غــرب کشــور بــه
درجــه بح ـر نا� نیمرســید .متأســفانه کانــون حجــم بســیاری از
تود ههــای ریزگــرد کــه در غــرب ایـران تمرکــز یافتنــد ،کشــور عـراق
اســت ویل ایــن کشــور هیــچ حــس تکلــف و وظیفـهای نــدارد و تــا
ـمگ� باشــد ،برنداشــته
بــه امــروز قــدیم محکــم کــه اثـرات آن چشـ ی
اســت.
با گذشــت زمان و طبق مواردی که بیان شــد ،غرب کشــور تنها
مقصــد ریزگردهــا نبــود و تبدیــل بــه منشــاء شــد و اوضــاع بحـر نا�
گردیــد .چـ ی زـ�ی کــه قطــی اســت ،ایــن اســت کــه بحـران ریزگردهــا
در آیندهای نزدیک تبدیل به مناقشهای سیایس ی ن
ب� کشورهای
منطقه خواهد شد .بحران کم بآ� را هم نباید از قلم انداخت و
کتــر
یمتــوان گفــت اوضــاع در حــال حــا�ض نـ ی زـ� خطرنا 
در نتیجــه 
ً
یمشــود .مســلما بــا درک �ض ورت
از چـ ی زـ�ی اســت کــه تصــور 
یمتــوان
مقابلــه بــا ریزگردهــا و توجــه بــه اث ـرات نابودکننــده آن ،
گ
اقدامــات بــزر� انجــام داد .شــاید بــا هزین ههــای بســیار کــم بتــوان
بــا آن مقابلــه کــرد؛ در غـ یـر ایــن صــورت ،طوفــان در راه اســت.

مرصف ب ز
س�
نفیسه اسدروح
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ً
شهــای تکاندهنــدهای
همــه مــا احتمــاال یط دو ســال اخـ یـر گزار 
از تغیـ یـرات اقلیــم شــنیدهایم و یــا اســم گرتــا تانـ بـرگ بــه گوشــمان
آشناســت و اخبــار مختل ـیف از آســیبهای زیس ـتمحییط و
تظاهـرات در شــهرهای بــزرگ کشــورهای توســعهیافته را دنبــال
ً
کردهایــم .امــا آیــا موضــوع اصــا ب ـرای مــا حائــز اهمیــت اســت؟
آیــا خودمــان را بــه عنــوان یــک شــهروند بخـ شـی از ایــن مشــکل
یمدانیــم؟
گ
ســبک زنــد� و روش مــرف مــا تأثـ یـر قابــل توجــی بــر تولیــد
ت
زباله و تولید گازهای گلخانهای دارد .محصوالت
صنع� مورد
ت
اســتفاده روزانه ما ،گوشــت و لبنیات مرص�فمان و ح� لبایس
کــه یمپوشــیم همـ گـی نقــش مهــی در ش
پی�فــت رونــد تغیـ یـرات
اقلیــی کــره زمـ ی ن
ـ� ایفــا یمکننــد .بــه طــور مثــال ،صنعــت مــد
حدود ده درصد از گازهای گلخانهای موجود در جو و صنعت
گوشت حدود پنجاه درصد آنها را تولید یمکنند که هر دوی
نهــا حاصــل مــرف مســتقیم ماســت .ایــن تأثـ یـرات انسـ نـا�
ای 
گس ـرت ده و هــم چنـ ی ن
ـ� �ض ورت حفاظــت از محیــط زیســت،
گ�ی ســبک جدیــدی از مــرف بـ ی ن
ـ� شــهروندان بــا
باعــث شــکل ی
مســؤلیت و آگاه شــده اســت.
ایــن ســبک مــرف کــه شــامل ت
کم�یــن آســیب زیس ـتمحییط
یمشــود .ایــن مفهــوم
ممکــن اســت ،مــرف سـ ب زـ� نامیــده 

یهــای
نکــردن انرژ 
مرصفکنند ههــا را بــه ســمت جایگزی 
یهــای مـ ف
ـر� تجدیدناپذیــر هدایــت یمکنــد
تجدیدپذیــر بــا انرژ 
نهــا یمخواهــد رفتــار هــای ســازگار بــا محیــط زیســت را بــه
و از آ 
ســبک خریــد خــود اضافــه کننــد و بــه دنبــال محصـ ت
ـوال� بــا اثــر
کربـ نـی کم ـرت و پایدارتــر باشــند.
ایــن ســبک از مــرف کاال ،مــا را بــه ســمت مــرف کم ـرت و
آگاهان هتــر هدایــت یمکنــد .رواج ایــن نــوع مــرف هــم چنـ ی ن
ـ�
تولیدکننــدگان کاال را نـ ی زـ� بــه اجبــار از ایــن امــر آگاه یمکنــد کــه
تشــان ،تأثـ یـر مخــرب زیسـتمحییط دارد
رونــد تولیــد محصوال 
نهــا بایــد بــا علــم بــه ایــن تأثـ یـر در راســتای تولیــدات پایدارتــر
وآ 
اخال�تــر گام بردارنــد .امــا ســؤال اینجاســت کــه مــا چگونــه
ق
و
یمتوانیم مرصف ب ز
س� را جایگزین مرصفگر یا� آسیبرسانمان
کنیــم؟
ف
مرص�مــان را شناسـ یـا� کــرده و
ف
در درجــه اول کا� اســت نیــاز
بیشـرت از آن مقدار مرصف نکنیم .هم ی ن
چن� یمتوانیم کاالهای
مـ ف
یمــان را هــم بشناســیم و دیگــر اقــدام بــه تهیــه
ـر� غـ یـر �ض ور 
نهــا نکنیــم .در رونــد تولیــد محصــوالت
مرص�مــان ،عوامــل
ف
آ
نهــا کم ـرت آگاهیــم.
مخــرب متعــددی وجــود دارد کــه مــا از آ 
مــرف ب�رویــه آب ب ـرای تولیــد لبــاس و یــا اســتفاده بیــش از
ـیمیا� در بســتهبندیها نمون ههـ یـا� از ایــن
حــد از رن 
گهــای شـ ی
نهــا نداریــم .ب ـرای
عوامــل مخــرب هســتند کــه مــا توجــی بــه آ 
گ
ند�مــان ،ابتــدا الزم
تکــردن مــرف سـ ب زـ� در ســبک ز 
تثبی 
اســت تمــام ایــن عوامــل مخــرب را بشناســیم و ســپس از خریــد
گ
محصـ ت
لهــای
ویژ�هــا خــودداری کنیــم .ب ـرای مثا 

ـوال� بــا ایــن

منت�شــده
ذک رشــده یم توانیــم قبــل از خریــد لبــاس ،اطالعــات ش 
توســط برنــد مربوطــه را بخوانیــم ســپس اقــدام بــه تهیــه آن لبــاس
گ
کنیــم یــا از خریــد محصـ ت
ـوال� بــا بســتهبندیهای رنــی خــودداری
تن
کنیم.
نگرف� پالستیک هنگام خرید ،عدم استفاده از ظروف
ـ� نخریــدن محصــوال�ت
و ســفرههای یــک بــار مــرف و هــم چنـ ی ن
کــه بســتهبندیهای پالســتییک دارنــد نـ ی زـ� از ایــن دســت اقدامــات
هســتند.
اگر مایل به ترک مرصف گوشــت نیســتیم ،یمتوانیم ازگوشــت
و محصــوالت لبـ نـی کــه بــه روش صنع ـیت تولیــد نشــدهاند،
ـتا� کــه بــه
اســتفاده کنیــم .ایــن روش بــه اقتصــاد مــردم روسـ ی
دا مپــروری سـ ت
ـن� مشــغول هســتند نـ ی زـ� کمــک یمکنــد.
ز
از مهمتریــن مــوارد مــرف سـ بـ� ،خریــد کاالهــای محــی اســت.
گ
لونقــل از کشــور تولیدکننــده بــه کشــور
حــذف آلــود� حم 
گ
آلود�هــای کربـ نـی

مرصفکننــده کمــک زیــادی بــه ک مکــردن
یمکنــد .بــه طــور مثــال بــه جــای خریــد کاالی چیـ نـی کــه مســافت
زیادی را تا کشور ما یط کرده ،یمتوانیم از نمونه مشابه داخیل
اســتفاده کنیم .ییک از سـ ت
ـؤاال� که قبل از خرید یک کاال باید از
خودمان پب�ســیم این اســت که این کاال چه مسـ یـری را یط کرده
ت
کیلوم�هــا از مسـ یـر
کاال� کــه
تــا بــه دســت مــن برســد؟ آیــا خریــد ی
ـوا� آلودهکننــده تــا شــهر مــن آمــده یــک �ض ورت اســت؟
هـ ی
ت
سؤاال� که قبل از خرید یک محصول مطرح یم شود
از دیگر
ایــن اســت کــه آیــا مــن داســتان ایــن کاال را یمدانــم؟ آیــا یمدانــم ِک،
کجــا ،و بــه چــه ش
رو� تولیــد شــده اســت؟ آیــا در رونــد تولیــد
ایــن کاال بــه رعایــت حقــوق کارگــر و حقــوق محیــط زیســت توجــه

شــده اســت؟ اگــر هنــگام خریــد یــک کاال جــواب مشــخیص بـرای
ســؤاالت ذک رشــده نداریــم ،بهـرت اســت از خریــد آن کاال اجتنــاب
کاال� کــه هویــت مشــخیص نــدارد و همــه چـ ی زـ�
کنیــم .نخریــدن ی
را در مــورد آن نــی دانیــم ،نــه تنهــا مســؤلیتپذیری و آگایه مــا
نســبت بــه محیــط زیســت را نشــان یمدهــد کــه هــم چنـ ی ن
ـ� بــه
تولیدکننــده کاالی مذکــور ایــن پیــام را یمرســاند کــه بایــد در رونــد
قتــری را در
لتــر و دقی 
تولیــد شــفافتر باشــد و اطالعــات کام 
اختیــار مرصفکننــده ق ـرار دهــد.
حشــده ،تغیـ یـرات فــردی بســیاری ب ـرای
عــاوه بــر موضــوع مطر 
ن
کاهــش اثـرات زیسـتمحییط مــا روی کــره زمـ یـ� پیشــنهاد شــده
اســت کــه تغیـ یـر ســبک مــرف فقــط یــی از آنهاســت .ایــن
تغیـ یـرات فــردی کوچــک همــواره در معــرض انتقــاد بودهانــد؛
زیـرا عــدهای بــر ایــن باورنــد کــه معضــل گسـرت دهای مثــل تغیـ یـرات
اقلیــم کــره زمـ ی ن
تهــای گس ـرت دهتری نـ ی زـ� نیــاز دارد و
ـ� ،بــه فعالی 
شهــای فــردی یافــت .جــواب اینجاســت
یمتــوان در کن 
چــاره را ن 
شهــای فــردی مــا هــر چقــدر هــم کوچــک باشــند ،مهــم
کــه کن 
تهــا
یمبــودن اقدامــات گسـرت ده از ســمت دول 
تأث�گذارنــد .الزا 
و ی
چـ ی زـ�ی از مســؤلیت مــا در برابــر محیــط زیســت کــم نیمکنــد.
مســؤالنه نیســت کــه مــا ب�تفــاوت نســبت بــه تغیـ یـرات اط ـراف،
تغی�ات را
هیچ فعالیت فردی وکوچیک را مفید ندانیم و همه ی
تهــا بخواهیــم.
از دول 
شهــای فــردی کوچــک مثــل تغیـ یـر ســبک مــرف ،تأثـ یـر کــی
کن 
تهــای فــردی
دارنــد امــا بــا اطالعرسـ نـا� و گس ـرت ش ایــن فعالی 
گتــر کــرد.
نهــا را بزر 
یمتــوان تأثـ یـر آ 


گیاهان تراریخته ،مشکل یا مشکلگشا!

ی ن
فرشچ�
رسوش
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آنچنــان کــه در مقالــه قبــی اشــاره شــد ،در ایــن نوشــتار بــه
بــرریس موضــوع گیاهــان تراریختــه خواهیــم پرداخــت و مــرف
ـذا� را مــورد بــرریس ق ـرار خواهیــم داد .پیــش از
ایــن مــواد غـ ی
گ
ادامــه ،بــا توجــه بــه پیوســت� و اهمیــت توجــه بــه مطالــب قیــی
ایــن سلســله مقــاالت ،پیشــنهاد یمشــود بــا رجــوع بــه نســخههای
چا�  ،مطالب مذکور را مورد مطالعه و برریس قراردهید.
ی
غ� پ
این نوشــتار ســی دارد به این نکته پب�دازد که آیا مرصف مواد
تراریختــه خــوب یــا بــد اســت؟ آیــا تولیــد یــک تــن برنــج طــاروم
درجــه یــک تراریختــه ،در مقابــل تولیــد یــک تــن از همــان کیفیــت
برنــج ارگانیــک ،کــه در تولیــد نــوع اول از آب کم ـرت  ،هزینــه
کارگــری کم ـرت  ،مســاحت زمـ ی ن
ـ� کشــت کم ـرت  ،زمــان کوتاهتــر و
غ�ه اســتفاده شــده اســت ،که به طبع آن هزینه ارزانتر برای
ی
مرصفکننــده دارد ،دارای اولویــت اســت یــا برعکــس؟
ً
اساســا هنــگایم کــه از گیاهــان تراریختــه صحبــت بــه میــان
یمآیــد ،بــا دو مســئله روبــرو هســتیم ،در ابتــدا چیس ـیت ایــن
گیاهــان و ســپس فوایــد و یــا مـ ضـرات اســتفاده از آن .بــه طــور

گ
ویژ�هــای مثبــت ،از دیــدگاه

کیل هنــگایم کــه بـرای بهرهبــردن از
انســانمحور ،تغیـ یـر تا� در ژنتیــک گیــاه مــورد نظــر صــورت
گـ یـرد ،ایــن دســته از گیاهــان را تراریختــه یمنامنــد؛ بــه عنــوان
یــک مثــال ،بع ـیض از گیاهــان در رســته گیاهــان شورپســند
دســتهبندی یمشــوند؛ یعـ نـی ایــن نــوع گیاهــان توانـ یـا� رشــد
در مناطــق بــا درجــه شــوری آب بــاال را دارا هســتند ،لــذا در
دیانای ایــن گیاهــان صفــت شورپســندی موجــود اســت .از
طـ ف
ـر� بعـیض گیاهــان کــه توانـ یـا� رشــد در آبهــای شــور را دارا
نیســتند و با نیاز باالی مرصف انســان روبرو هســتند ،با نگایه
مهنــدیس ،نیازمنــد ایــن صفــت ن
ژ� بــوده تــا در مناطــق شــور
نـ ی زـ� امــکان کشــت محصــول مــورد نظــر فراهــم شــود .در واقــع
گیاهــان تراریختــه بــا گرفـت ن یــک صفــت خــاص از ژن یــک گیــاه
ق
اتفا�
خاص و وارد کردن آن به گیایه دیگر ،تولید یمشــوند؛
کــه البتــه بــه خــودی خــود صــورت نیمگـ یـرد.
نکت ـهای کــه قابــل توجــه اســت ،تفــاوت بـ ی ن
ـ� گیاهــان تراریختــه
و گیاهــان رویــده توســط آفتکشهــا و سمومهاســت.
ً
قطعــا ایــن دو بــا یکدیگــر متفــاوت بــوده و گرچــه اســتفاده
از آفتکشهــا و ســموم جهــت افزایــش بهــرهوری و تولیــد
محصــوالت کشــاورزی نـ ی زـ� نیازمنــد بحــث مج ـز یا� اســت ویل
تغیـ یـر در ژن گیــاه نســبت بــه مقــاوم شــدن در برابــر آفتهــا و

ش�ایــط ،بایــد بــه صــورت مج ـزا مــورد بــرریس قرا رگـ یـرد.
پاســخ بــه ایــن ســوال در نوشــتار اول ایــن سلســله مقــاالت
اشــاره مختــری شــد و در ایــن فرصــت بیشـرت بــه آن پرداختــه
تغی�ات در هر بخش از محیطزیست توسط انسان
یمشود .ی
عواقــب غـ یـر قابــل پیشبیـ نـی و خطرنــایک را در خــود دارد ،در
گ
واقــع یمتــوان گفــت کــه بــا توجــه بــه پیچیــد� و چندفاکتــوره
بــودن وضعیــت محیــطزیســت ،پیشبیـ نـی تغیـ یـرات در آن از
جملــه تغیـ یـر در ژن گیاهــان ،غـ یـر قابــل پیشبیـ نـی و حســاس
اســت .شــاید ایــن تغیـ یـرات در ریش ـهکن شــدن یــک حـ شـره
خــاص و بــه طبــع آن تغیـ یـر در اکوسیســتم منطقــه و بــروز
یــک بیمــاری خــاص در بــدن انســان و در نهایــت بــه رسطــان
منجــر شــود کــه هــر کــدام از ایــن اتفاقــات از قــدرت پیشبیـ نـی
انســان خــارج اســت .از ایــن رو امــروزه ،کشــورها در مــورد
ت
یت
ـاال�
کوچک�یــن تغیـ یـرات محیطزیس ـ بــا دقــت و ظرافــت بـ ی
عمــل یمکننــد .در ای ـران نـ ی زـ� ایــن نظارتهــا کــم و بیــش وجــود
دارد .نتیجتـ ًـا توجــه بــه گیاهــان ارگانیــک در جوامــع ی ن
ب�الملــی
کــه عــاری از هرگونــه تغیـ یـرات ژنتیــی و آفتکشهاســت،
مــورد توجــه ق ـرار گرفتــه اســت.
ازیــن رو گرچــه گفتــه یمشــود اســتفاده از تغیـ یـرات ژنتیــی در
ـذا� طیــور مجــوز
ســاخت تولیــدات محــدودی اعــم از جـ یـره غـ ی

اســتفاده در ایـران دارد ویل بــا توجــه بــه واردا�تبــودن بخـ شـی از
ً
مــواد اولیــه از جملــه دانههــای روغـ نـی ،عمــا تولیــد محصــوالت
ثانویــه در ای ـران توســط گیاهــان تراریختــه صــورت یمگـ یـرد؛
بــه عبـ ت
ـار� بخــش قابــل توجــه روغنهــای گیــایه موجــود در
ً
بــازار تراریختــه بــوده و ایــن توضیحــات معمــوال بــه صــورت
تغیـ یـر ژنیکیافتــه بعــد از اســم دانــه روغـ نـی بــر روی برچســب
توضیحــات منــدرج بــر روی بطریهــای روغــن مــورد اســتفاده
ق ـرار یمگـ یـرد.
در انتهــا ،انتظــار عــدم خریــد و اســتفاده از محصــوالت
تراریختــه ،بــا توجــه بــه کیفیــت و قیمــت ارزانتــر آن ،بــه عوامــل
گ
مختلــف معیش ـیت و غـ یـره بســت� دارد و اثبــات ایــن ادعــا کــه
ً
قطعــا مــرف مــوارد تراریختــه بــا مشــکالت قطــی روبــرو
هســت نـ ی زـ� ،نیازمنــد بــاال رفـت ن ســواد علــی بـ شـر امــروزی اســت؛
چ ـرا کــه ایــن مشــکالت در کوتاهمــدت نمایــان نیمشــوند و
از جملــه بیماریهـ یـا� هســتند کــه پــس از بــروز معضــل بایــد
ً
بــرریس شــوند .نتیجتــا اســتفاده و یــا عــدم اســتفاده از گیاهــان
تراریختــه قطعــا بــر عهــده مرصفکننــده اســت و تأییــد و یــا رد
قطــی فوایــد و معضــات آن نـ ی زـ� قابــل بــرریس قطــی نیســت.
اما آنچه مشــخص اســت مرصف محصوالت ارگانیک ریســک
کم ـرت ی نســبت بــه گیاهــان تراریختــه دارنــد.

ش
منت� شد
چاپ سوم کتاب «نوشتار و تفاوت» اثر ژاک دریدا و ترجم ه عبدالکریم رشیدیان
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اندیشه

نخست� مقاالت دریدا است که در سال  ۱۹۶۷ش
ی ن
منت� شد و در میان آثار او جایگایه ممتاز
نوشتار و تفاوت مجموعهای از
یض
شهــای
یمشــوند ،بعـ درونمای ههــای بنیــادی و رو 
دارد .دریــدا در هریــک از ایــن مقــاالت ،کــه نــویع ســکوی پرتــاب شــمرده 
کلیدی اندیشمندان بزرگ عرص خویش (روسه ،فوکو ،ژابس ،هورسل ،هایدگر ،لویناس ،ارتو ،فروید ،باتای ،لوی ت
اس�وس
ـدا�
و …) را مــورد ســنجش ق ـرار یمدهــد .از خــال ایــن ســنجش ،خطــوط و عنــارص شــکلدهندهی فضــای اندیش ـهی دریـ ی
حشــده،
اندکانــدک چهــره یمنماینــد تــا در آثــار بعــدی او ســیمای مشــخصتری پیــدا کننــد .تنــوع ،غنــا و اهمیــت مســائل مطر 
شــیوهی پرس ـشگری و نقــد دریــدا در ایــن جســتارها تولــد اندیشــمندی را بشــارت یمداد کــه ب ـرای مانــدن آمــده بــود و تأثـ یـر
انکارناپذیــرش بــر اقلیــم فلسـیف زمانـهاش گــواه آن بــوده اســت.

گ
اد�  /سال پنجم  /شماره شصت و چهارم  /نیمه دوم آبان 1398
دوهفتهنامه فرهن� ،اجتمایع ،سیایس و ب

ن
ت
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عــر روشــنگری اروپــا (از میانــه قــرن هفــده تــا اواخــر قــرن
هجدهــم میــادی) ،دور نا� اســت کــه در آن خــرد انسـ نـا� در
یمبــرد.
نقطــه اوج اعتمــاد بــه نفــس و خوشبیـ نـی خویــش بــه رس 
رسچشــمه ایــن رسخـ ش
ـو� زایدالوصــف ،رشــد پرشــتاب علــوم بــود
ن
کــه همزمــان آزاد شــدن عقــل انســا� از تاریــی ســدههای میانــه را
نویــد یمداد .ایــن خــرد علــی کــه از زمــان دکارت خــود را نمایانــده و
بــا نیوتــن بــه اوج خــود رســیده و نشــانگر هماهنـ گـی عقـ ن
ـا� هسـیت
بــود ،الهــام بخــش فیلســوفان بـرای تعمیــم ایــن عقالنیــت علــی
بــه قلمــرو حیــات انسـ نـا� گردیــد .خردگرایــان ،پـ یـرو اندیشــه دکارت
ـی اســتقر یا� در جهــت ایجــاد بنیـ نـا� قطــی
درکاربــرد اصــول منطـ ق 
برای شــناخت هســتند .هابز ییک از پیشــگامان بزرگ خردگر یا� و
ـدا� وی
اســتفاده از علــم یگانــه در جهــان فلســفه ســیایس بــود .جـ ی
از فلسفه سیایس کالسیک یونان و روم ،درواقع ادامه رایه بود
کــه ماکیــاویل در پیــش گرفتــه بــود ،هرچنــد کــه خــود هابــز معتقــد
بود نخسـ ی ن
ـت� کیس اســت که سیاســت را به شــیوهای علیم مورد
تحلیــل ق ـرار دادهاســت .هــدف او درمــان درد جامعــه خویــش بــا
استفاده از علم تأسيس دولت سودمند بر مبنای قواعد روشن
و قطــی بــود.
مفروضات انسان شناسانه:
هابز ت
مد� تحریرگر مطالب فرانسیس بیکن بود ،ویل آنچه او

را ســخت تحــت تأثـ یـر خویــش ق ـرار داد ،نــه شــیوه تجربهگرایانــه
ـنا� بــا پای ههــای محکــم و متقــن روش اســتدالیل
بیکــن ،بلکــه آشـ ی
هندســه اقلیــدیس بــود .وی ب ـرای بــه کار بس ـت ن شــیوه اســتدالیل
ّ
مبنا� درباره رسشت کنش انسانها
عل خویش ،به فرضیهای ی
نیــاز داشــت .ایــن فرضیــه پــس از گفتگــو بــا گالیلــه در وی شــکل
ت
برداش� از نظریه «حرکت» و روش «تجزیهای
گرفت و شامل
پیش�ن
ن
چن� بود که برخالف تصورات ی
کی�» بود .ایده گالیله ی
تر ب
یمشــد« ،حرکــت»
کــه «ســکون» وضــع طبیــی اشــیاء دانســته 
نشــانه وضعیــت طبیــی اســت؛ اشــیا حرکــت یمکننــد مگــر آنکــه
نهــا را از حرکــت بــاز دارد (قانــون ایـ نـریس) .بخــش
چـ ی زـ�ی آ 
یا� بــه قضایــای مبنـ یـا� و اســایس
«تجزی ـهای»  ،روش دس ـت ب
مــورد نیــاز اســت و بخــش «ترکیـ بـی» ،ایجــاد قضایــای پیچیــده
یمگــردد .فرضیــه پای ـهای
بــا اســتفاده از قضایــای ســاده را شــامل 
هابز این بود که همه کنشهای انسان را یمتوان به حرکتهای
اولیه بدن و ذهن تجزیه کرد .هابز بر اساس مفاهیم مکانیک و
حرکت و ی ز
ف�یولوژی بدن هاروی ،بیان داشت که انسان مشابه
دســتگایه مکانیــی و مرکــب از اج ـز یا� چــون اندا مهــای حــی،
اعصــاب ،ماهیچ ههــا ،قــوه تخیــل ،حافظــه و تعقــل اســت کــه
ن
در واکنــش بــه تأثــر اجســام بــر ن
و� و همچنـ ی ن
درو�
ـ� انگـ ی زـ�های
ی
ی
(پرهـ ی زـ� از مــرگ) ،حرکــت یمکنــد .بــر همـ ی ن
ـ� اســاس فصــول اولیــه
ث
مباح� از قبیل حس ،تصورات ،رشــته
کتاب لویاتان به برریس
ن
تصورات ،زبان و عقل انسا� اختصاص دارند .در نهایت کنش
ارادی انسان نتیجه تفکر و تأمل و در واقع محاسبهای است که
یمگـ یـرد.
در جهــت ارضــای خواســتههای فــرد صــورت 

هابــز در ادامــه تأمــات خویــش ،در بحــث از قــدرت ،قــدرت
طبیــی آدیم را در برتــری قــوای او بــر دیگ ـران تعریــف یمکنــد.
او چنـ ی ن
ـ� تعری ـیف را بــر اســاس ایــن اســتدالل بیــان یمکنــد کــه
قــدرت هرکــس در مقابــل اثـرات قــدرت دیگــری مقاومــت یمکنــد
و بنابرایــن فـ ن
ـزو� و برتــری قــدرت معنــا یمیابــد .هابــز بــر اســاس
مشــاهده و تجربــه ،جامعــه را جایــگاه رقابــت بــر رس قــدرت (بـرای
صیانــت از خویــش در برابــر دیگ ـران) یمدانــد .ایــن فرضیــه هابــز
دربــاره قــدرت بــه هم ـراه دو فــرض پای ـهای دیگــرش دربــاره گریــز
ت
ذا� انســان از مــرگ (حــس صیانــت نفــس) و مصلحتاندیـ شـی
نشــنایس فردگرایانــه هابــز را تشــکیل
و محاســبهگری ،پایــه انسا 
یتــر و
یعتــر یــا بنیاد 
نشــنایس هابــز ،فــرد واق 
یمدهنــد .در انسا 
ب�ی و نهادها و ساختارهای آن ق
مقدم بر جامعه ش
تل� یمشود.
ت
ت
شناخ� در نظری ه قرارداد
هس�
الزم به ذکر است که فردگر یا�
اجتمــایع هابــز و ســایر قراردادگرایــان ،مبنــای فلس ـیف الزم ب ـرای
فردگ ـرا� اخـ ق
ـا� و ســیایس لیـ بـرایل را بــه وجــود یمآورد.
ی
ق
استدالل به سود حاکمیت حقو� دولت:
ف
فلس� هابز ،بر تجزیه
همانگونه که ذکرگردید روش استدالل
جامعــه بــه افـراد تشــکیل دهنــده آن ،ســپس تجزیــه فــرد بــه اجـزا و
قوای ن
درو�اش ،و رسانجام ترکیب مجدد این ین�وها به شیوهای
جدیــد کــه توضیحدهنــده پدید ههــای اجتمــایع و ســیایس باشــد،
بنــا شــده اســت .بــر مبنــای ادامــه مفروضــات هابــز ،اگــر انســانها
در وضــع فــر�ض خــایص بودنــد و حقــوق اولیـهای داشــتند ،قانــون
خایص را یمپذیرفتند و بنابراین به نوع خایص از توافق اجتمایع
دست پیدا یمکردند .او بر اساس استدالل ی ن
پیش� خویش درباره

ت
محدودی�،
گ�دکه در صورت نبود هیچگونه
قدرت ،نتیجه یم ی
همــگان همــواره در معــرض خطــر از دســت دادن جــان و مــال
گ�نــد .وی بــه ایــن نتیجــه یمرســد کــه انســانها بــر
خویــش قـرار یم ی
اســاس امیــال و عقــل مصلحتاندیشــانه خویــش د ریمیابنــد کــه
در چنـ ی ن
ـ� وضــی امــکان صیانــت از نفــس وجــود نخواهــد داشــت
ش
یمشــوند کــه بــه چارهاندیــی پب�دازنــد .هابــز
و بنابرایــن تشــویق 
مفاهیــم «حــق طبیــی»« ،قانــون طبیــی» و «قـرارداد اجتمــایع»
را در پ� ایــن اســتداللها عرضــه یمکنــد« .حــق طبیــی» همــان
گریــز ت
ذا� انســان از مــرگ اســت و «قانــون طبیــی» مجموعـهای
از قواعدی هنجاری است که وجودشان برای صیانت از نفس
یمشــوند.
�ض وری اســت و ایــن قواعــد بــه وســیله عقــل کشــف 
انســانهای خردمنــد دریمیابنــدکــه نیازمنــد عمــی هماهنــگ بـرای
رهـ یـا� از وضــع طبیــی هســتند و الزم اســت کــه در پ� گذشـت ن از
حــق طبیــی فــردی در صیانــت از نفــس خویشـت ن  ،ایــن حقــوق را
گ
بــه شــخص یــا گــرویه بــه نماینــد� از همــگان واگــذار کننــد .ایــن
رشــته از اســتداللها منجــر بــه نتیج هگـ یـری و تجویــز اصــی هابــز
یمگــردد.
در �ض ورت اطاعــت از حاکــم مقتــدر 
هابــز در کتــاب س ـرت گ خــود لویاتــان ،در پ� اقنــاع دیگ ـران بــه
ق
تن
ـو� کامنولــث ()commonwealth
پذیرف ـ حاکمیــت حقـ ِ
رت
ثــروت مش ـ ک یــا دولــت اســت .او بــر ایــن بــاور بــود کــه تأســیس
و حفــظ دولــت نیازمنــد قواعــد عقـ ن
ـا� خــایص اســت کــه آدیم تــا
آن زمان فرصت یا کنجکاوی الزم را برای شناخت این قواعد را
یمشــناخته اســت؛ که
نداشــته و یا روش درســت کشــف آنها را ن 
این روش ،روش علیم و استدالیل است که او به کار برده است.

هابز و معمای حق ت
اع�اض

مهدی فیاض

ت
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گ
« -۱چــون حـ ّـق نماینــد� همــگان تنهــا بهموجــب عهــد و پیمــان
متقابل آدمیان به کیس که حاکمیت به وی اعطا یمگردد واگذار
یمشــود و نــه بهموجــب پیمـ نـا� میــان شــخص حاکــم و مــردم؛

ّ
بنابرایــن امــکان نقــض پیمــان از جانــب شــخص حاکــم متصــور
نیســت و درنتیجه هیچیک از اتباع نیمتواند بهبهانه نقض عهد
از قیــد تابعیــت او آزاد شــود»( .لویاتــان ،ص)۱۹۴
« -۲تکلیــف و الـتز ام اتبــاع نســبت بــه حاکــم تــا زمـ نـا� ادامــه یمیابــد
کــه قـ ت
ـدر� کــه حاکــم بـرای صیانــت از ایشــان دارد ادامــه یابــد و نــه
قّ
ُ
بیشـرت  .زیـرا حــی کــه آدمیــان بــه حکــم طبیعــت بـرای حراســت از
خــود دارنــد وقـیت هیچکــس دیگــر نتوانــد از ایشــان صیانــت کنــد،
بهموجب هیچ میثاق و قراردادی قابل سلب نیست»( .لویاتان،
ص )۲۲۵
ّ
ب هطــور ســن ت� ،تومــاس هابــز بهعنــوان نظری هپــرداز حکومــت
مطلقــه و قــدرت نامحــدود و نامـ شـروط حاکــم معـ ّـر ف� شــده اســت
و آرای وی در تقابــل بــا هموطـناش جــان الک قـرار داده و ارزیـ بـا�
یمشود؛ ّاما ب هر ت
اس� فهم اندیشه سیایس توماس هابز بر مبنای
ّ
چنـ ی ن
ـ� کلیش ـهای تــا چــه انــدازه قابــل اعتمــاد و موجــه اســت؟ غـ یـر
ـو�
ـودن
قابــل اعتما دبـ ِ
کلیش ـهها در فهــم اندیش ـ ه هابــز را ب هخـ ب
تُ
س�گ او ،ن
یع� لویاتان ،یمتوان دریافت .کنار
هنگام مطالع ه اثر
تن
گذاش� این کلیشهها بهویژه در فهم گرهها و تنشهای منظومه
ُ
�ض
یتــر یمنمایــد .یــی از ایــن گرههــا – یــا
فکــری هابــز هــر چــه ور 
بهبیان ت
ّ
خو�
ه
ب
فوق
متون
که
است
ای
ه
مسئل
«معماها» ،
به�
ب
بشــده از
نچــه کــه دو بخــش انتخا 
آن را بهنمایــش یمگذارنــد .آ 
تن
م� لویاتان هابز راکه در باال آمده در نظر خواننده «ناهمساز»
ُ
ش
جلــوه یمدهــد نــا� از بغرنــیج مســئلهای در اندیش ـ ه ســیایس
ّ
«معمــای حــق اع ـرت اض» نــام نهــاد.
یمتــوان آن را
اوســت کــه 
رت
پرســش بنیادیـ نـی کــه مســئل ه حــق اع ـ اض در اندیش ـهی هابــز
را ُبغرنــج و ّ
یمســازد ایــن اســت کــه آیــا هابــز بــا تکیــه بــر
معماگــون 
ش
اســتداللهایش بــر آن اســت تــا تکلیــف ب�قیــد و � ِط اتبــاع بـرای
حاکم مطلقالعنان را تئوریزه کند؟ این پرسش تاکنون
اطاعت از ِ
از جانــب مفـ ّـران هابــز پاسـخهای ُپرشــماری یافتــه؛ ّامــا یــک چـ ی زـ�
در میــان تمــام ایــن پاسـخها مشـرت ک اســت :حـیتّ اگــر نپذیریــم کــه
اســتداللهای هابــزگرفتــار «ناســازگاری ن
درو�» اســت؛ ّامــا بــههــر
شهــا
شهــای اســایس در بیــان هابــز وجــود دارد .ایــن تن 
حــال تن 
ّ
ـمگ� اســت کــه یــی از بزرگتریــن هابزشناســان
ـ
ش
چ
ب هحــدی
ی
معــارص (یعـ نـی ریچــارد تــاک) بــر ایــن بــاور اســت کــه رخن ههــای
بــزرگ در م ـت ن هابــز امــکان جــوالن یاف ـت ن تفاسـ یـر متضــاد از آرای
او را فراهم آورده اســت .در لویاتان ،هابز از یک طرف یمکوشــد
ـو� دیگــر بــه
بهنفــع قــدرت مطلــق حاکــم اســتدالل کنــد و از سـ ی
ش
یمپــردازد کــه اتبــاع یمتواننــد تحــت آن �ایــط از
توضیــح ش�ایــی 
گ
پیچید�هــا ،ایــن

فرمــان حاکــم رسپیــیچ کننــد .عیلرغــم تمـ ِـام ایــن
نوشتار بر آن است که یمتوان برای درک ت
به� استداللهای هابز

معمای تناقضگون ّ
حق ت
و خروج از ّ
اع�اض ،دو مسـ یـر را ترســیم
ِ
کــرد.
مس� ّاول
ی
یاف� دریک همدالنه از تنشها و ّ
بهمنظور ت ن
معماهای اندیش ه هابز
نکــه بـ خ
ـر� مفـ ّـران چنـ ی ن
ـ� کردهانــد -بــه زمانـهای کــه
یمتــوان -چنا 

ن
یمزیست و آنچه در آن دورهی زندگا�اش
مؤلف لویاتان در آن 
بــر او رفــت ،رجــوع کــرد .زادروز هابــز مقــارن بــود بــا دورهی هجــوم
گ
یمشــود کــه مــادر وی
نــاوگان جنــی اســپانیا بــه انگلســتان وگفتــه 
پــس از شــنیدن خـ بـر ایــن حملــه دچــار درد زایمــان شــد .هابــز خــود
نـ ی زـ� ضمــن ذکــر ایــن واقعــه ب همـزاح یمگفــت« :مــن و تــرس همـزاد
بر� ّ
بودیم» .خ
مفسان تالش کردهاند ش
بخ� ازگرایشات نظری
هابــز نظـ یـر تأکیــد وی بــر امنیــت و صلــح بهعنــوان غایــت نظــم
ّ
ســیایس را نـ ش
ـا� از ش�ایــط محیــی بداننــد کــه وی در آن متولــد
شــده و بالیــده بــود.
ن� خ
از سو� ی ز
بر� خلق اثری چون لویاتان را حاصل مجادالت و
ی
مباحثات عمدهای یمدانند که در انگلستان زمان هابز در جریان
بــود .بهبیــان ایشــان ،هابــز بــا رویکــردی محافظهکارانــه درصــدد
ً
ّ
نچــه قدمتــا در ســنت ســیایس انگلســتان وجــود داشــت
بــود از آ 
حراســت کنــد .وی کوشــید بــه مخاطبــان آثــارش اطمینــان بدهــد
که تبعیت کامل از حاکم برای حراست از امنیت ایشان ،مؤثرتر
از آن اســت کــه کوشــش کننــد قــدرت حاکــم را محــدود ســازند .در
نتیجــه ،ایــن پیشــنهاد هابــز در بس ـرت منازعــات و مجــادالت ســده
هفدهــم میــادی ،پیشــنهادی دولتگرایانــه بــود؛ بدیــن معنــا کــه
اتبــاع ضمــن پنــاه آوردن بــه قــدرت نامـ شـروط حاکــم از فشــارها و
ُ
تهدیدهــای بالقـ ّـوه اجتمــایع ازهمگســیخته (یعـ نـی انگلســتان آن
زمــان) در امــان بماننــد.
از ایــن منظــر ،اســتداللهای هابــز ب ـ ه نفــع قــدرت مطلــق حاکــم
دارای ارزش نظری عام نبوده و حایک از راه حل وی برای ُمشکل
یمبــرد ،و آن
عاجــی بــود کــه جامع ـ ه آن روز انگلســتان از آن رنــج 
ُ
گ
ُمشــکل ازهمگســیخت� اجتمــایع و ن ـزاع ب�پایــان بــر رس محــدود
ُ
گ
کــردن قــدرت حاکــم بــود کــه بــر ایــن ازهمگســیخت� دامــن یمزد.
لــذا بدیــن ســبب اســت کــه مـت ن هابــز عیلرغــم ظاهــر ُمســتحکم و
شهـ یـا� اســایس در بطــن خــود مکتــوم دارد.
نفوذناپذیــر خــود ،تن 
ایــن نــگاه بــا وجــود بـ خ
ـر� روش ـن ن
بی�ها ،متــون هابــز را بــه ش�ایــط
نکــه چش ـمانداز هابــز
و اقتضائــات زمان ـهاش فرویمکاهــد؛ حالآ 
ً
مشـ ّـخصا از مســائل ســد ه هفدهــم انگلســتان فراتــر یمرود.
مس� دوم
ی
ّ
معمــای حــق اعـرت اض در مـت ن
ـود
ـ
خ
ـه
ـ
ب
ـه
ـ
ع
اج
ر
م
ـا
ـ
ب
ـوان
ـ
ت
یم

ا
ر
ـز
ـ
ب
ها
ِ
گ
رت
ّ
تن
ـد� ایــن معمــا بایــد یــی از
م ـ به ـ درک کــرد .ب ـرای فهــم پیچیـ ِ
وجوه بنیادین اندیشـهی هابز را پیش چشــم داشــت و آن مســأله
ّ
گ� اســت
«فردیــت» اســت .توجــه هابــز بــه فردیــت بســیار چشـم ی
ایدههـ یـا� چــون آزادی و اطاعــت را
جا�کــه پرداخـ ِـت وی از 
تــا ی 
نکــه لئــو اش ـرت اوس فیلســوف
نـ ی زـ� بایــد در پرتــو آن فهمیــد .چنا 
ســیایس معــارص یمگویــد ،هابــز اندیشــمندی ُمــدرن اســت و درک
گ
ً ُ
ـرد
ـرد هابــزی ،فـ ِ
او از فــرد و فردیــت ویــژ� اساســا مــدرن دارد .فـ ِ
بحــق ،خواهــان ش
پی�فــت انف ـرادی وکســب منافــع مــادی
صاح 

اســت .از ایــن منظــر آزادی ب ـرای چنـ ی ن
ـ� فــردی نــه وجــه ایجـ بـا�
تع�بخــش ،بلکــه جنب ـهی سـ بـل� (یــا شــاید ب هزبــان آیزایــا برلـ یـ�ن
و ّی ن
ف
ن
قوان�ن
بتوان گفت وجه «من�») دارد .از نظر هابز آزادی یع� ی
ً
ت
ها� که حیات
کم� ،ممنوعیتهای حداقیل و رصفا محدودیت ی
صلح ی ز
آم� را بهمنظور زمینهسازی برای منفعتجو� و ش
پی�فت
ی
.
فــرد ممکــن ســازد لــذا اســتقرار صلــح ارزش �فنفســه نــدارد؛ بلکــه
ارزش آن تنهــا بدیــن خاطــر اســت اف ـراد بتواننــد منافــع شــخیص
خــود را در محیــی ب ـهدور از ن ـزاع و مخاصمــه دنبــال کننــد.
ّ
ّ
از ســوی دیگــر نــگاه هابــز بــه فردیــت و تکـ ثـر منافـ ِـع اف ـراد بــر تلـ قـی
نکــه هابــز خــود
وی از رابطــه حاکــم و اتبــاع تأثـ یـری قاطــع دارد .چنا 
یمگویــد ،اتبــاع بهعنــوان افـراد هرگــز نیمتواننــد وحــدت یابنــد مگــر
آن زمان که هر «فرد» رضایتمندانه ّ
حق خود را به نمایندهاش
(یعـ نـی حاکــم) تفویــض کنــد .اف ـراد یــک اجتمــاع هی ـچگاه ممکــن
نیست که بتوانند تجربهای از وحدت داشته باشند؛ ایشان ت
ح�
آنگاه که اختیار خود را به حاکم تفویض یمکنند ی ز
ن� فردیت خود
را حفــظ کردهانــد چراکــه بهبیــان هابــز وحــدت ظاهــری در اینجــا

ً
رصفــا وحــدت شــخص حاکــم اســت و نــه وحــدت اشــخایص کــه
اختیــار خــود را بــه حاکــم تفویــض کردهانــد (لویاتــان ،ص .)۱۸۵ .از
ایــن منظــر ،هابــز حاکــم را به ن ز
م�لـ ه حاصــل جمــع اختیــارات هــر فــرد
ُ
یمدید و از اینرو تبعیت از وی را «مطلق» یمانگاشت .این بدان
معناســت کــه هــر فــرد بــا گردننهــادن بــه فرمــان حاکــم در حقیقــت
از خویش تبعیت یمکند و فاصلهای میان ایندو وجود نخواهد
داشــت.
اعـرت اض و رسپیــیچ از حاکــم زمـ نـا� معنــادار خواهــد بــودکــه فردیــت
گ�نــد .فــرد بایــد زمـ نـا�
اف ـراد و فردیــت حاکــم رو در روی هــم ق ـرار ی
از فرمــان حاکــم رسپیــیچ کنــد کــه فردیــت حاکــم و فردیــت افـراد بــه
فشــده
نقیــض یکدیگــر تبدیــل شــوند .دولــت (یعـ نـی رابطــه تعری 
حاکــم و اتبــاع) در اندیش ـهی هابــز نــه یــک امــر طبیــی و یــا از
عشــده اســت .محصویل
پیشموجود ،که یک مولود و یا امر ابدا 
.
تهــا اســت بنابرایــن
کتــک فردی 
کــه حاصــل تصمیــم و پیمــان ت 
شــهروند هابــزی بــا اطاعــت از حاکــم در واقــع از خویشـت ن اطاعــت
یمکنــد.

کتاب «درآمدی بر نقد قوه حکم کانت» اثر داگالس برنهام در دست انتشار است
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ً
ً
غالبــا یمگوینــد ایمانوئــل کانــت بزرگتریــن فیلســوف از زمــان یونــان باســتان اســت .مســلما [فلســفهی] او یط دویســت ســال
ن
تأث�ش همهجا دیده یمشود ،هرچند امروزه اندکاند فیلسوفا� که
گذشته سلطهای تاموتمام داشته است ،بدینمعنا که ی
تشــنایس ،ی ز
متاف�یــک،
بهمعنــای اخــص کانـیت شــمرده شــوند .ب هعــاوه ،ایــن تأثـ یـر بــر حوزههــای مختلــف فلســفه از جملــه معرف 
فلسفه علم ،زیباشنایس ،اخالق ،سیاست ،دین و تاری ــخ سایه افکنده است .نقد قوه حکم ،که نزدیک اواخر قرن هجدهم
و در میانهی دههی ششم حیات کانت نوشته شده ،به ق
طر� مهم و مدون به همهی این موضوعات یمپردازد .با این همه،
ً
ز
هم� اواخر نادیده گرفته یمشد و ت
این کتاب تا ی ن
ح� در این روزگار ین�که تا حدودی درکانون توجه قرارگرفته غالبا بهشکل
ش
یمشــود.
گزین� خوانده و تدریس 
ایــن کتــاب مقدمـهای اســت بــر نقــد قــوهی حکــم ،امــا بـرای خواننـ ن
ـدگا� نوشــته شــده کــه بــا فلســفه و تاری ـ ــخ اندیشـهها کمابیــش
آشــنایند .هــدف همانــا ش�ح کلیــت نقــد قــوهی حکــم اســت ،البتــه ش�یح کــه نــه تقلیلگرایانــه اســت و نــه بــاب روز و ایــن اثــر را،
همانگونــه کــه هســت ،در بسـرت کلیــت فلســفه کانــت جــای یمدهــد.
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تأث�گــذار عرصــه فکــر ســیایس و
تومــاس هابــز ،اندیشــمند ی
دولت ش
اندی� بود .طرح نظریه لویاتان در عرصه تدوین ت
دول�
نوپــا متناســب بــا تحــوالت جدیــد جامعــه بریتانیــا ،تحــول شــگر�ف
تپــژویه
در ایــن زمینــه ایجــاد کــرد .پیــش از هابــز اندیشــه دول 
تحــت تأثـ یـر تفکــر یونــان باســتان بــود .هابــز بــا نگــرش انتقــادی
بــه اندیش ـههای ســیایس پیــش از خــود بنیــاد نویــن دولــت را بــر
ق ـرارداد اجتمــایع اســتوار ســاخت کــه از آن ســاختار هژمونیــک
لویاتــان بـ یـرون یمآیــد .حــال ســوال ایــن نوشــتار ایــن اســت کــه
در ســاختار لویاتــان هابــز مناســبات دیــن و دولــت چگونــه تصــور
یمشــود؟ هابــز چــه تلـ قـی و تفسـ یـری از دیــن دارد کــه او را از

یمســازد؟ ایــن نوشــتار در مجــایل کوتــاه
گذشــتگان فکــری متمایــز 
گو� بــه ایــن ســواالت اســت.
در صــدد پاس ـخ ی
در دورهاى کــه هابــز ىمزیســت بــه تفکــر ارســطو نــگاىه انتقــادى
ـطو� ،نه طبیىع ،بلکه
ىمشــد .دولت هابز برخالف ســنت ارسـ ی
مصنــوىع بــود کــه بــا اتــکا بــه رضایــت مــردم تأســیس ىمگردیــد؛
ایــن دولــت کــه بــر فرضیــه «وضــع طبیــى» تکیــه داشــت بــه
ـطو� بــود .هابــز برخــاف ارســطو کــه عــارى
شــدت ضــد ارسـ ی
یهسـ ت ن
ـاخ�
یعشــان را بــه معنــاى ت 
کــردن مــردم از تعامــات اجتما 
آنــان از بخــش عمــل انســانیت ىمدانســت ،مــردم را در وضــع
طبیــى بــه صـ ت
ـور� تصــور ىمکــرد کــه گــو� هــم اینــک از زمـ ی ن
ـ�
ی
رس بــر آورده و ناگهــان ماننــد قــارچ رشــد کردهانــد ب� آن کــه هیــچ
نــوع تعهــدى در مــورد هــم داشــته باشــند .عــاوه بــر ایــن ،هابــز
برخالف ارســطوکه انســانها را به لحاظ ماهیت به چند گروه
توانا�هــاى جســى و ذهـ نـى
ی
نهــا را از نظــر
تقســیم ىمکــرد ،آ 
ً
.
تهــاى واقــى در
کامــا برابــر ىمدانســت البتــه او منکــر تفاو 
تهــا نىمشــد؛ هــدف او وصــول بــه اسـ ج
ـتنتا�
اســتعدادها و مهار 
سیاىس بود؛ ن
رها� از وضع پر مخاطره طبیىع باید
اى
ر
یع� ب
ی
حاکــى از پیــش خــود بســازیم و چنــان بــه او اقتــدار بخشــیم کــه
حافــظ وحــدت و صلــح در جامعــه انسـ نـا� شــود .گرچــه اقتــدار
مطلـ قـى کــه هابــز بــه ایــن دولــت بخشــید ،مــورد پســند گــروىه از
سیاسیون عرصش واقع نگردید؛ اما ت
دول� بر ویرانههاى وضع
ن
تهــاى مــدرن کنــو� وامدار آن هســتند.
طبیــى ســاخت کــه دول 
ابتنــاى دولــت و حـىت خلــق اجتمــاع ســیاىس بــر اســاس رضایــت
و توافــق همـ ن
ـگا� ،تحلیــل ماهیــت قــدرت ســیاىس و تبیـ ی ن
ـ� صلــح
گ
و یکپارچــى بــه عنــوان غایــات دولــت ،از جملــه مســائىل بــود
کــه تــا قبــل از هابــز بــه ایــن صــورت بــررىس نشــده بودنــد؛ عمــق
ّ
لهــاى هابــز از ایــن گونــه امــور ،بــه حــدى تعجــب
و گسـرت ه تحلی 
و تحسـ ی ن
ـ� همــگان را برانگیخــت کــه گفتوگوهــاى او دربــاره
مطلق هبــودن قــدرت ســیاىس را تحــت الشــعاع ق ـرار ىمداد .امــا
آن چــه بحــث برانگـ ی زـ� شــد و در نهایــت بــه ارتــداد هابــز انجامیــد،
ّادعاهــاى بدعتآمـ زـ�ش دربــاره مذهــب بــه ویــژه مذهــب مـ ن
ـد�
ی
بــود .گرچــه هابــز در ایــن جــا نـ ی زـ� بــه سـ ت
ـن� دیگــر پشــت کــرده بــود،
ىگـ ن
ـردا� برخــاف شــماتت او بــر ارســطو ،نــه مــورد تردیــد
ایــن رو 
ق ـرار گرفتــه و نــه کــى تــوان بــر ه ـمزدن آن را داشــت ،امــا او
برخالف ادعاهاى کلیسا ،هم سلطنت آن را ،سلطنت ظلمت
نامیــد و هــم کشیشــان را بــه ن ز
م�لــه مفـران آیــات انجیــل ،برکنــار
ن
کــرد و یــکرسه همــه چـ ی زـ� را بــه دولــت مــد� واگــذار کــرد.
در بــررىس آراى هابــز در ایــن بــاره ،ابتــدا بایــد میــان نظراتــش
دربــاره دیــن بــه طــور کىل و نظراتــش دربــاره مســیحیت بــه طــور
اخــص تفــاوت قائــل شــویم .گرچــه نظ ـرات وى دربــاره دیــن در
طــول عمــرش تغیــر چنـ ن
ـدا� نکــرد ،دیــدگاهاش دربــاره مســیحیت
ی
ً
ً
بــه ویــژه در لویاتــان علنــا تغیـ یـر کــرد و تمــام آن چــه کــه قبــا بـراى
کبــاره بــه دولــت مـ ن
ـد� منتقــل ســاخت.
کلیســا پذیرفتــه بــود ،ی 
ىع
الف) دین ،امرى طبی 
عقیــده هابــز دربــاره دیــن بــه مفهــوم کىل (یــا همــان دیــن طبیــى)
ششـ ت
ـناخ� گالیل ـ ه دارد .گالیلــه معتقــد بــود کــه علــت
اتــکا بــر رو 
همــه امــور از جملــه احساســات انســان را بایــد در «تفــاوت در
حرکــت» جس ـتوجو کــرد .ایــن فرضیــه کــه توســط هابــز در
مباحــث مربــوط بــه موضــوع علــم مکانیــک در رســاله منتـ شـر
نشــدهاى از او «در بــاب اصــول اولیــه» منعکــس شــده اســت،
همــان اندیشــه حرکــت اســت .هابــز در طــرح کالن فلس ـىف
خــود کوشــید تــا طبیعــت انســان و جامعــه را بــر حســب حرکــت
تبیـ ی ن
ـ� کنــد .هابــز بــه تبــع گالیلــه وضــع طبیــى اشــیاء را حرکــت
ز
ىمدانســت مگــر ایــن کــه چـ یـ�ى آن را از حرکــت بــاز دارد .او
هــم چنــان کــه تأکیــد ىمکــرد «طبیعــت بــه واســطه حرکــت کار
ىمکنــد» کوشــید تــا حرکــت انســانها را بــه اعمــال دســتگاىه
مکانیــى و مــادى تقلیــل دهــد کــه مرکــب از اندا مهــاى حــى،
بهــا ،ماهیچ ههــا ،قــوه تخیــل ،حافظــه و تعقــل بــود و در
عص 
واکنــش بــه تأثــر اجســام بــرون از خــود حرکــت ىمکنــد .انســا�ن
ی
ی

کــه تــا دیــروز موجــودى داراى جســم و روح بــود و بخـ شـى از
وجــودش را عنــرى غـ یـر مــادى ،یعـ نـى روح تشــکیل ىمداد
ً
هــم اینــک نــزد هابــز بــه موجــودى کامــا مــادى تقلیــل یافــت و
روان منعکسکننــده تأثـ یـر اجســام مــادى بـ یـرون قلمــداد گردیــد.
گرچــه ایــن دســتگاه بدیــن علــت کــه همــواره اشــیاى بــر ن
و� بــر او
ی
تأثـ یـر ىمگذارنــد خودجنبــان نیســت امــا بــه مفهــوىم غـ یـر دقیــق
خودجنبــان اســت؛ زیـرا در درون خــود میــل بـراى حفــظ حرکــت
خویــش دارد ،ایــن همــان فــرض اســاىس هابــز در تحلیــل ماهیــت
ن
انســان منفــرد در وضــع طبیــى اســت کــه ی ز
درو� او،
انگ�ههــاى
وى را بــه حرکــت واىمدارد .ایــن انگـ ی زـ�ه نــزد هابــز همــان طمــع
یــا تــرس از مــرگ اســت کــه کلیــت فعالیــت بــدن انســان را تعیـ ی ن
ـ�
ىمبخشــد ،زیـرا کل فعالیــت او عبــارت اســت از :تــاش در جهــت
آن چــه بــه حرکــت دائــىاش یــارى ىمرســاند و پرهـ ی زـ� از آن چــه
مانــع حرک ـتاش ىمشــود.
یز
متاف�ی ـکاش ،فــرض را بــر وجــود
گذشــته از انســان ،هابــز در
ّ
تــواىل روابــط عــى ق ـرار ىمدهــد؛ بــه ایــن معنــا کــه هــر تغیـ یـرى
ـول جســم متحــرک پیشـ ی ن
ـ� اســت ایــن تــواىل
در جهــان ،محصـ ِ
بایــد از ّ
ابدیــت آغــاز شــده باشــد .از نظــر هابــز ایــن علــت اولیــه
ىف
را ىمتــوان بــه لحــاظ فلس ـ خــدا نامیــد .ایــن علــت نخسـ ی ن
ـت� یــا
محــرک اولیــه در نقطــه ّ
ابدیــت ،چــون انســان و عالــم هس ـىت را
ىتــر از هــر
بــه وجــود آورده ،بایــد بــه نحــو وصفناپذیــرى ،قو 
چـ ی زـ�ى باشــد کــه بتــوان تصــورکــرد .قــدرت تصــور ناپذیــرى کــه بــه
ً
نشــناىس� ،ض ورتــا حــس اطاعــت را در میــان آدمیــان
لحــاظ روا 
یز
ىمانگ�انــد ،همــان دیــن طبیــى اســت کــه علــت اولیــه را بــه
بــر
عنــوان خداونــد ىمپذیــرد و هابــز بــه آن اعتقــاد دارد.
هابــز امــکان وجــود واقــى علــت اولیــه در ابدیــت را ىمپذیــرد ،امــا
نىمتوانســت بگویــد آن علــت اولیــه چــه بــوده اســت .بــه تعبـ یـر
خــود هابــز «رسشــت خــدا فهمناپذیــر اســت؛ یعـ نـى نىمدانیــم
کــه او چیســت بلکــه تنهــا ىمدانیــم کــه هســت» آیــا ایــن علــت
اولیــه ،همــان خــداى قــادر ادیــان ابراهیــى یــا چـ ی زـ� دیگــرى مثــل
انفجار بزرگ است؟ هابز به این سؤال پاسخ نىمدهد؛ او تنها
ً
ـدا� معتقــد اســت کــه اوال ،فاقــد هرگونــه صفــات
بــه وجــود خـ ی
ً
و خصوصیـ تـا� مثــل رحمــت ،علــم و مطلــق اســت؛ ثانیــا ،نــه
فرســتادهاى دارد و نــه در آینــده کــى را بــه پیامـ بـرى بــر ىمگزینــد
و تنهــا ىمتــوان گفــت وجــود دارد و عقــل نـ ی زـ� تــوان درک چـ ی زـ�ى
بیــش از ایــن را نــدارد.
البته این برداشت از دین طبیىع ،در دورهاى که هابز ىمزیست
بــه هیــچ وجــه ارتدادآمـ ی زـ� نبــود .بســیارى از متألهـ ی ن
ـ� مســیىح
آن دوره ىمپذیرفتنــد کــه اســتدالل فلس ـىف نىمتوانــد چـ ی زـ�ى
دربــاره خــدا بــه آدمیــان بگویــد؛ ایــن اندیشــه کــه عقــل ىمتوانــد
ـطو� بــود
خداشــناىس کامــى بــه انســان دهــد اندیش ـهاى ارسـ ی
ت و هــم عــر او بــه آن
کــه هــم هابــز بــه آن اعتقــادى نداش ـ 
نظرى انتقادى داشت .به ی ن
هم� دلیل بود که اعتقاد به خداى
ن
تاش را مبت� بر
مسیحیت با تمام صفات و خصوصیات سن�
ایمــان ىمدانســتند نــه عقــل.
ششــناىس گالیلــه و دقــت
بدیــن ترتیــب ،هابــز بــا تکیــه بــر رو 

در تــواىل علــل بــه وجــود علــت اولیــه در ابدیــت پ� بــرد و آن را
بهــاى گوناگــون و بــا زبـ نـا�
ـدا� کــه مــردم در قال 
خــدا نامیــد؛ خـ ی
متفــاوت ،آن حــس اطاعــت را نســبت بــه او ،منعکــس ىمکننــد.
از این رو ،او در لویاتان ،از نظر تار خ
ی� بذر دین طبیىع را نه در
وجدانیات یا فطریات آدمیان بلکه در ترس آنان ىمداند .گرچه
به نظر او ترس ،میان آدىم و سایر حیوانات ،ت
مش�ک است اما
چ�هــاى نامـ ئ
تــرس از ی ز
ـر� ،تنهــا مختــص انســان اســت .بــه همـ ی ن
ـ�
ِ
.
دلیل بذر دین تنها در میان آدمیان یافت ىمشود اما چرا ترس
چ�هــاى نامـ ئ
از ی ز
ـر� بــه دیــن طبیــى ىمانجامــد؟ وى آن را برآینــد
دو مسئله ىمداند )1 :آدىم با دیدن هر واقعهاى ىماندیشد که
آن واقعــه داراى علـىت اســت؛  )2آدىم بـراى کشــف علــل واقــى
اشــیا بــه کنجــکاوى ىمپــردازد .نتیجــه ایــن دو اضط ـراب اســت؛
زیـرا وقـىت انســان مطمـ ئ ن
ـ� باشــد کــه بـراى وقــوع پدید ههــاى دنیــا،
عل ـىت وجــود دارد؛ آنگاه ب ـراى کــى کــه پیوســته ىمکوشــد در
برابــر ی ز
چ�هــاى تــرسآور بـراى خــود امنیــت خاطــرى فراهــم کنــد
ن
.
فراغــت از نگـرا� آینــده ناممکــن خواهــد بــود ایــن تــرس دائــم کــه
لحظـهاى انســان را رهــا نىمکنــد نـ ش
ـا� از ندانسـت ن علــل اســت؛
رت
ندانس ـت ن کــه موجــب تــرس و در نهایــت موجــب اح ـ ام ،دادن
هدایــا ،عریضهنویــى ،ســپاسگزارى ،تســلیم بــدن و مخاطــب
قـراردادن بــا القــاب ت
اح�امآمـ ی زـ� و کلمــات پســندیده ىمشــود.
تفس� خود ازگرایش اولیه آدمیان به دین طبیىع را تا قبل
هابز ی
پیام�ان اقوام یهود محدود ىمکند و به لحاظ تار خ
ی�
از ظهور ب
آن را شــامل عــر اســطوره و یونــان باســتان ىمســازد؛ عــرى
که آدىم نگران حال و آینده است و قلباش در رسارس روز از
تــرس مــرگ و تهیدسـىت و مصائــب دیگــر آزرده ىمشــود و جــز در
خ
پاس� الىه نىمیابد و راىه در
خواب ،آرامش ندارد؛ اما چون
جسـتوجوى علــل ایــن امــور پیــدا نىمکنــد بــه تعــداد خودشــان
شــمارکثـ یـرى از اربــاب انــواع و خدایــگان ىمآفرینــد.
بــه همـ ی ن
ـ� دلیــل او بــا نقــل عبــارت «خدایــان در آغــاز بــه واســطه
ترس آدىم آفریده شدهاند» ترصی ــح ىمکند که این گفته درباره
خدایــان متعــدد اقــوام غـ یـر یهــودى ،بســیار درســت اســت ،امــا
اعتقــاد بــه خــداى یگانــه بیشـرت نـ ش
ـا� از میــل آدمیــان بــه شــناخت
علــل اشــیاى طبیــى بودهاســت تــا از تــرس ایشــان نســبت بــه
حــوادث احتمــاىل زمــان آینــده.
ایــن کــه او اعتقــاد بــه علــت اولیــه در ادیــان ابراهیــى را نـ ش
ـا�
از تــرس نىمدانســت بــه ایــن دلیــل اســت کــه نخواســت ایمــان
مســیىح خــود را خدش ـهدار کنــد ،امــا ایــن گونــه نبــود؛ زی ـرا او
مســیىح پروپــا قــرىص بــه حســاب نىمآمــد .او هماننــد جــان
جهــاى دانشــگاه
دب�ســتان و ورود بــه یــى از کال 
الک پــس از ىط ی
ش
اکســفورد بــه اســتخدام یــى از خانواد ههــاى ا�اف در آمــد و از
ورود بــه حرف ههــاى رایــج بــه ویــژه کلیســا کــه بزر ت
گ�یــن مؤسســه
ً
اســتخدام دانشآموخت ـهگان بــود ،شــدیدا امتنــاع کــرد و بعدهــا
نـ ی زـ� علنـ ًـا بــه دشـ ن
ـم� بــا کلیســا پرداخــت .او حـىت بــه هنــگام مــرگ،
کشــیش نطلبیــد و آیـ ی ن
ـ� فــوت دیـ نـى را بــه جــاى نیــاورد .شــاید
رعایــت حــال دیگــر مســیحیان او را ناگزیــر ىمســاخت ایمــان
مســیىح را چنـ ی ن
ـ� تفسـ یـر کنــد.

مد�
ب) مذهب امرى ن 
روشــن شــد که هابز نســبت به دین طبیىع ،نظرى خداپرســتانه
دارد .نظــرى کــه غـ یـر مذهـ بـى و خــاىل از اعتقــاد بــه پیامـ بـران بــود؛
امــا ایــن کــه چگونــه ىمتوانســت ایــن نــوع خداپرسـىت را بــا مذهــب
مـ ن
ـد� ترکیــب کنــد ،ایــن بــود کــه دیــن طبیــى را معطــوف بــه عقــل
ـطو� ،عقــل را قــادر بــه
ســلیم ىمکــرد؛ امـ ُـا برخــاف تفکــر ارسـ ی
شــناخت ابعــاد و کنــه خداونــد نىمدانســت .در حــاىل کــه اعتقــاد
بــه خداونــد مســیىح را معطــوف بــه ایمــان ىمدانســت؛ یعـ نـى
همچنــان کــه ىمتوانیــم بــه هــر حادثــه تاری ـىخ دیگــرى کــه خــود
نهــا نبودهایــم ایمــان داشــته باشــیم ،در ایــن جــا
شــاهد وقــوع آ 
نـ ی زـ� بــر اســاس شــواهد معتـ بـر تاری ـىخ بــه خــداى مســیح ایمــان
ىمآوریــم.
بــا ایــن همــه ،هابــز در ایمــان بــه مســیحیت دچــار مشــکالت یــا
پرس ـشهاى متعــددى شــده بــود کــه بایــد از رهگــذر پاســخ بــه
نهــا ،راىه ب ـراى رســیدن بــه مذهــب مـ ن
ـد� بیابــد .در واقــع
آ
ت
نهــا ،تمهیــدا� ب ـراى حــل مناقشــات
پاس ـخهاى او و ترکیــب آ 
مذهـ بـى و تعهــدى بــه وفــادارى بــه «دولــت مطلقــه» محســوب
ىمشــد کــه ىمبایســت منشــأ همــه امــور تلـ قـى گــردد .نخسـ ی ن
ـت�
متاف�یک خود با خ
یز
بر� از آموزههاى
مشکل ،آن بود که چگونه
ت
غـ یـر مــادى یــا پــارهاى از جزئیــات ســن� مذهــب مســیحیت بــه
ً
ســازگارى ىمرســد؟ مثــا چگونــه ىمتــوان انــکار امــکان وجــود
موضوعــات غـ یـر مــادى مثــل ارواح و حیــات جاویــدان را بــا آیــات
متعــدد عهدیــن در ایــن بــاره ســازش داد؟
َ
ن
ن
ـود همــه موجــودات مــادى،
عالــم ،یعــى کل کیهــان ،یعــى کل وجـ ِ
یعـ نـى جسـ ن
ـما� و داراى حجــم ،یعـ نـى ابعــاد طــول ،عــرض و عمــق
ز
است و ی ز
ن� هر جزء از یک جسم ین� جسم است و داراى ابعاد
مشــابىه اســت و در نتیجــه هــر بخـ شـى از عالــم ،جســم اســت و
آن چــه جســم نیســت جـ ئ
ـز� از عالــم نیســت و چــون عالــم ،کل
اســت ،آن چــه جـ ئ
ـز� از آن نیســت هیــچ اســت و در نتیجــه در
هیــچ جــا نیســت.
یز
متاف�یــک ،ارواح یــا روح چــون فاقــد حجمانــد
براســاس ایــن
هیچانــد و وجــود ندارنــد ،امــا هابــز اســتدالل ىمکنــد کــه «از
ایــن مطلــب چنـ ی ن
نهــا
ـ� بــر نىمآیــد کــه ارواح هیچانــد»؛ زی ـرا آ 
ً
داراى ابعادنــد و بنابرایــن واقعــا جس ـماند ».البتــه او در توجیــه
مادهانگارانــه ایــن امــور بــه تأویــات متعــددى دســت ىمزنــد .از
کســو روح در آیــات کتــاب مقــدس را بــه معنــاى مــادى ترجمــه
ی 
ىمکنــد؛ گاىه آن را بــه معنــاى بــاد یــا نف ـس ،زمـ نـا� بــه معنــاى
برخــوردارى از فهــم خارقالعــاده ،احساســات خارقالعــاده یــا
ـو� از طریــق خــواب و رؤیــا یــا بــه
بهرهمنــدى از عطیــه پی 
شگـ ی
گ
ن قل ـمداد
معنــاى زنــد� یــا تبعیــت از اقتــدار یــا اجســام هواگــو 
ىمکنــد وگاىه نـ ی زـ� منظــور از روح در آیــه :و خداونــد در ابــر نــازل
شــده و از روىح کــه در او ىمبــود گرفتــه و بــه هفتــاد نفــر مشــایخ
نهــاد» را «فکــر» ىمدانــد؛ یعـ نـى خداونــد فکــرى در مشــایخ القــا
کــرد کــه منطبــق بــا فکــر مؤســس و تابــع آن بــود تــا آن کــه بتواننــد
نبوت کنند و از ســوى دیگر تأکید ىمورزد که کتاب مقدس در
ّ
ـادى هســتند.
هیــچ جـ یـا� نىمگویــد کــه ارواح غـ یـر مـ
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ن
فرهنگ و ه�

ب�الملــی فیلــم اســتکهلم ســوئد ،جایــزه دســتاورد ســینما� یسامـ ی ن
پیمــان معــادی بازیگــر ایـر نا� بــا حضــور در جشــنواره ی ن
ـ� دوره
ی
ایــن رویــداد را دریافــت کــرد.
ـتا� ب ـرای نمایــش فیلــم «م ـرت ی شــیش و نیــم» بــه جشــنواره فیلــم
ـ
س
رو
ـعید
ـ
س
ـا
ـ
ب
اه
ر
ـ
م
ه
ـه
ـ
ک
ـادی
ـ
ع
بــه گ ـزارش ایســنا ،پیمــان م
ی
ـینما� را یط مراســی دریافــت کــرد.
ـ
س
ـداد
ـ
ی
رو
ـن
ـ
ی
ا
ـتاورد
ـ
س
د
ـزی
ـ
ن
ر
ب
ـب
ـ
س
ا
ـزه
ـ
ی
جا
ـت،
ـ
س
ا
ـرده
اســتکهلم ســوئد ســفرکـ
ی
ـدا�» بــه
ـ
ج
«
ـکار
ـ
س
ا
ـده
ـ
ن
ر
ب
ـم
ـ
ل
فی
و
ایل»
ـاره
ـ
ب
ر
«د
ـای
ـ
ه
م

فیل
در
ـازی
ـ
ب
ـا
ـ
ب
ـه
ـ
ک
ـادی
ـ
ع
م
ـتکهلم،
ـ
س
ا
ـم
ـ
ل
فی
طبــق اعــام جشــنواره
ی
یــک چهــره شــناخته شــده بـ ی ن
ـ� الملــی تبدیــل شــده اســت ،جایــزه اســب برنــزی دســتاورد جشــنواره اســتکهلم ســوئد را بــه پــاس
آفری�هــای قدرتمنــد ،عبــور از تعصبــات و مرزهــای جداکننــده دریافــت کــرده اســت.
نقش ن 
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داستان اسباببازی
ن
باغیش�
اسما
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ی ن
چهارم� و آخرین فیلم -انیمیشن
داستان اسباببازی،4
از مجموعه پرطرفدار و محبوب داستان اسباببازی به
گ
ن
کار ن
استفا�
گردا� جاش کویل ،نویسند� اندرو استنتون و
گ
فولسوم و صداپیش� تام هنکس ،تیم آلن ،ن
آ� پاتس ،کیانو
غ�ه است که با بودجه  200میلیون دالری توسط
ریورز و ی
ن
کمپا� پیکسار تولید شده و در ژوئن  2019توسط والت
ن
دیز� به اکران درآمده است .
ی ن
اول� فیلم از این مجموعه در سال  1995توسط پیکسار
ن
اول� انیمیشن بلند و کامپیوتری تولید شد و یط
به عنوان ی
سالهای بعد با ش
پی�فت دنیای گرافیک ،شاهد تکامل این
مجموعه از لحاظ ساختار و محتوا بودیم؛ آخرین قسمت
این مجموعه ی ز
ن�که پس از  24سال انتشار یافته ،از این امر
ن
مستث� نیست.
داستان اسباببازی 4در هیئت ردهبندی ن
س� بریتانیا
( )BBFCرتبه  Uرا دارد و این ن
یع� برای افراد باالی 4
سال مناسب است؛ باید در نظر داشت که پیکسار از این
موضوع که مخاطبان اولیهاش ،امروز  24سال بزرگتر
شدهاند و دغدغههای متفاوتتری نسبت به گذشته دارند،
غافل نبوده و نیمتوان مخاطب این انیمیشن را تنها کودکان
دانست.
ت
در خالصه داستان این انیمیشن آمده است :
«وق� یک
اسباببازی جدید به نام «فوریک» به «وودی» و ق
با�
دوستانش یمپیوندد ،یک سفر جادهای در کنار دوستان
قدییم و جدید نشان یمدهد که دنیا برای یک اسباببازی
چقدر یمتواند بزرگ باشد.»...
در داستان اسباببازی 4شاهد موقعیتهای کمدی،
آموزنده و البته احسایس هستیم .داستان فیلم با فالشبک
به ماجرای جدا شدن «بوپیپ» از اسباب بازیها از جمله
«وودی» ش�وع یمشود؛ سپس به زمان حال ،که ادامه
داستان اسباببازی 3است ،بریمگردد و ما را با اتفاقات
گ
ند� ن
«با�» ،صاحب جدید عروسکها ،روبهرو یمکند.
ز
خ�ی از جنگ ی ن
ب� ضد قهرمانها و
در این قسمت دیگر ب
ن
انسا� از
عروسکها نیست و بیننده در مقابل رنجهای
ها� که
ک
دریچهای به دنیای عروسکها قرار دارد؛ عروس
ی
دردها� را تجربه
به مثابه انسان هستند ،حاال قرار است
ی
کنند که یک انسان در رسارس عمرش با آنها دستوپنجه
نرم یمکند.
از مهمترین مسائیل که در این انیمیشن به آن اشاره یمشود،
تنها� نام برد که
یمتوان به بحران تشخیص هویت و ترس از ی
به ترتیب توسط فوریک و وودی به نمایش گذاشته یمشود.
فوریک یک اسباب بازی است که از زباله ساختهشده و در
گ
جا� جز سطل زباله را برای خود پیدا کند؛
زند� ،نیمتواند ی
وودی که محبوبیت زیادی داشته ،حاال نگران آن است که
با از دست دادن آن به گوشهای رانده شود و تنها بماند.
داستان اسباببازی 4همانطور که به بزرگشدن و بلوغ
فکری «اندی» ،صاحب قبیل اسباب بازیها ،اشاره دارد به
بزرگشدن اسباببازیها ی ز
ن� اشاره یمکند .اسباببازیها
دیگر سعادت را تنها در بازی با بچهها نیمبینند و در
گ
جستجوی هویت خویش بریمآیند تا از زند� ب�معنای
گذشته خود فاصله بگ�ند و ف
هد� را دنبال کنند.
ی
بر� ازکار ت
با اضافه شدن کار ت
اک�های جدید ،خ
اک�های قدییم
خو� که
به حاشیه رفتهاند که به واسطه شخصیتپردازی ب
آسی� به داستان وارد نشدهاست« .بوپیپ»
انجام شده،
ب
ییک از این شخصیتها است ،در گذشته در حاشیه بوده
ت
شخصی� اصیل و مهم به شمار یمرود؛ بوپیپ
اما این بار
ت
تغی�ات در
اخ� ،این ی
تغی�ا� کرده که یط چند سال ی
ی
ن
ت
ز
دخ�ان دیز� ین� به وضوح قابل مشاهده است ،آنها دیگر
منتظر شاهزاده نیممانند و خودشان به طور مستقل برای
گ
زند�شان برنام هریزی یمکنند.
بار ن ز
ط�ی که با هوشمندی به کار اضافه شده است باعث
ت
یمشود تماشگر در احساسات غرق نشود و بیش� بیاندیشد.
ت
بیش�ین مسئولیت کمدی بر عهده دو عروسک به نامهای
ن
«دایک» و «با�» است که با شخصیتپردازی دقیق از
ی ن
پس مسئولیتشان برآمدهاند.
همچن� جستجو براری پیدا
بازالیت�،
کردن ندای درون توسط شخصیت دیگر داستان،
ی
به جذابیت کمدی کار افزوده است.
با انتشار قسمت ن
پایا� داستان اسباببازی ،سازندگان از
ت
ساختهشدن ن
قسم� بر مبنای شخصیت
می� رسیایل 10
ن
خ� دادند.
«فوریک» توسط شبکه دیز� پالس ب

فیلم فاریس یا «فیلمفاریس» ؟
ِ
ئ
ام� ی ن
حس� رضا�فر
ی
کارشنایس مکانیک بیوسیستم 94
گ
ـتا� کــه بــه تــاز� ب ـرای کار بــه شــهر آمــده ،در
پــر جــوان روسـ ی
کوچ ـهای تاریــک ،دخ ـرت زیبـ یـا� را کــه در چنــگال دزدان نامــوس
گرفتــار شــد ه اســت ،نجــات یمدهــد .پــر جــوان کــه حــال دلباختــه
ت
ق
عاش�اش را برای او پهن یمکند.
دخ� شهری شده است بساط
رت
رت
�ض
پــدر دخـ کــه را بــه وصلــت دخـ ش بــا پــرک نیســت ،از در
یمزند .درنهایت بر حسب
ناسازگاری وارد یمشود و ساز مخالف 
رت
یــک سلســله اتفاقــات ،پــدر دخـرت رضایــت یمدهــد و پــر و دخـ ،
ت
خوشبخ� را یمسازند .قصهای
خوشحال و خندان ،آشیانههای
ـینما� فیل مهــای
ـ
س
ـت
ـ
ی
روا
از
ـود
کــه ذکــر شــد نمون ـ ه تیپیــی بـ
ِ
یِ
موســوم بـ ه فیلمفــاریس.
رت
ن
اصطــاح فیلمفــاریس را اولـ یـ� بــار دکـ هوشــنگ کاوویس کــه یــی
ن
ـینما�
از اولـ یـ� منتقــدان ســینمای ایـران بــود بــه فرهنــگ واژگان سـ ی
کشــور افــزود .اصطــایح کــه بــر ســینمای عامهپســند پیــش از
انقــاب کــه مؤلف ههـ یـا� نظـ یـر ستارهســازی ،رقــص و آوازکابــارهای
بدون ارتباط به یپ�نگ ،نبود روابط علت و معلویل ،عشقهای
غ�واقــی ،حادثــه پــردازی و غـ یـره دارد ،داللــت یمکنــد .حسـ ی ن
ـ�
ی
معززینیــا ،گردآورنــده کتــاب «فیلمفــاریس چیســت؟» جمل ـهای
را ازکاوویس نقــل یمکنــد کــه ذکــر آن مــا را بــه درک به ـرت ی از ایــن
اصطــاح یمرســاند« :اصــوال مرکبنویــی همیشــه معنــای ثالـ ثـی
ً
را بــه وجــود یمآورد .مثــا وقـیت یمگوییــم «گالب» ایــن کلمــه هــم
«گل» اســت و هــم «آب» ویل در عـ ی ن
ـ� حــال نــه گل اســت و نــه
آب .فیلمفــاریس هــم چنـ ی ن
ـ� ترکیـ بـی اســت :فیلمفــاریس هــم فیلــم
بــود و هــم فــاریس .امــا در عـ ی ن
ـ� حــال نــه فیلــم بــود و نــه فــاریس».
رت
ـنا�
کاوویس دک ـ ی ســینمای خــود را از فرانســه گرفتــه بــود و آشـ ی
ن
تمــام وکمــایل بــا ســینمای روز جهــان داشــت .چنـ یـ� شــخیص در
ً
ن
برخورد با سینمایکممایه و ت
گ�ی
ح� ب�مایه ایرا� ،طبعا موضع ی
.
یمپــردازد هوشــنگ کاوویس معتقــد
یمکنــد و بــا آن بــه مخالفــت 
بــود چـ ی زـ�ی بــه نــام ســینمای مــی وجــود نــدارد و ســینمای ای ـران
را مصــداق بــارز «خشــت اول گــر نهــد معمــارکــج /تــا ثریــا یمرود
دیوارکج» یمدانست و در این مورد یمگفت« :این سینما را من
هیچگاه سینمای ایران نیمخوانم و ترجیح یمدهم که آن را همان
سینمای فاریس بنامم .چون این سینما از ایر نا� بودن ،تنها این را
دارد کــه فیلمهایــش زیــر آســمان ایـران تهیــه شــدهاند».
ابداع اصطالح فیلمفاریس توسطکاوویس دردوران فیلمفاریسها
نــه تنهــا مثمــر ثمــر واقــع نشــد و بــرکاهــش رونــد فیلمفاریسســازی
تأثـ یـر نداشــت ،بلکــه حـیت او را تــا مــرز بدنــایمهــم رســاند .او مــردم
نهــا برایــش رس و دســت
یمکــرد کــه آ 
را از دیــدن فیل مهـ یـا� نــی 
یمشکســتند .بــا ایــن حــال گــذر زمــان مــا را بــه نقطـهای کــه کاوویس
سینما� ش�وع کرده بود ،رسانده و
از آن برای نقد جریان غالب
ی
حقایــق را برایمــان آشــکارکــرد ه اســت.
ریش ـههای فیلمفــاریس را بایــد در بس ـرت تاری ـیخ اجتمــایع پیــش
از انقــاب کــه اینچنـ ی ن
ـ� مــردم را بــه ســوی ایــن نــوع فیلــم متمایــل
ت
.
ســاخته بــود ،جســتجوکــرد جامعـهای خفقــان زده و طبقــا� کــه
تهــای اجتمــاع را در ســینما نداشــت بــه دامــان
تــوان بازتــاب واقعی 
رویــا پنــاه بــرده بــود و آمــال و آرزوهایــش را در رویاهــای شـ یـرین
ســینما یمیافــت .رویاهــای شـ یـر نی� کــه در آن قهرمــان ،یــک شــبه
یت
یمکــرد؛ دخ ـرت ک
ـدار نامــوس دزد 
ثروتمنــد 
یمشــد؛ مش ـ نثــار پولـ ِ
بینــوا را از چنــگ پــدر زورگویــش نجــات یمداد؛ رسپنــایه بـرای ز�ن
ن
شوهر مرده یمشد و از این دست موارد .بازتاب ی ن
مضامی�
چن�
ً
سینما� ،قاعدتا برای
در فیلمفاریس ،آن هم با نازلترین کیفیت
ی
مــردیم کــه اغلــب از طبقــات پایـ ی ن
ـ� دســت جامعــه بودنــد جذابیــت
ً
یمتــوان گفــت فیلمفــاریس همیشــه
ویــژهای داشــته اســت .تقریبــا 
جریان غالب سینمای ایران بوده ،چه پیش از انقالب و چه پس
از آن؛ فقــط شــکل و ظاهــر آن اســتحاله یافتــه اســت .ف
کا� اســت
نــگایه بــه پوسـرت فیل مهــای در حــال اکـران بیندازیــد تــا متوجــه ایــن
ســخن شــوید.
فیلمفــاریس را بایــد کـ پـی دســته ســویم از فیل مهــای عامهپســند
هالیــوودی ،هنــدی و تــریک دانســت کــه ایرانـ ی زـ�ه شــده اســت.
فیل مهـ یـا� کــه نــه دغدغــه فرهنــگ دارنــد و نــه دغدغــه هـ نـر ،بلکــه
فقط و فقط در پ� فروش گیشهاند .اما مسئله بغرنج آنجاست
ک�هــای نــازل ،حـیت بــه درسـیت از عهــده ایر ی ز
ان�هکــردن هــم
کــه ایــن پ 
برنیامدنــد .اگــر در فیلـ م هنــدی رقــص و آوازی وجــود دارد ،برآمــده
از بطــن فرهنــگ هنــدی اســت ،امــا رقــص و آواز کابــارهای چــه
ی ن
اینچن� به کرات
تناس� با فرهنگ اسالیم آن دوران داشت که
ب
در فیلمفــاریس بــه نمایــش دریمآمــد و آن را بــه یــی از مولف ههــای
ثابــت آن بــدل کــرد.
ن
ز
ـینما� اگــر هیــچ عنــر تأملبرانگـ یـ� یــا شــاخصهای هــری
فیلــم سـ ی
ب ـرای نگهداش ـت ن مخاط ـباش نداشــته باشــد ،حداقــل انتظــاری
کــه از آن یمرود ایــن اســت کــه جــذاب و رسگرمکننــده باشــد

تــا مخاطــب را روی صنــدیل نــگاه دارد .فیلمفــاریس نـ ی زـ� چنـ ی ن
ـ�
فیلــی اســت؛ فیلــی رصفــا جــذاب .از آنجــا کــه فیلمفاریسســاز
بــه دنبــال رسی ـ ـعتریــن و راحتتریــن راه بـرای جــذب مخاطـباش
ً
یمشــود
تهــای ممنوعــه 
اســت ،طبیعتــا دســت بــه دامــن جذابی 
تهـ یـا� از قبیــل نمایــش
تــا مخاطــب خــود را حفــظ کنــد .جذابی 
گ
یف
برهنــی ،نمایــش خشــونت ،اغ ـراق در روابــط عاط ـ انســانها،
گ
اغ ـراق در عشــق و دلــداد� ،اغ ـراق در فقــر وگرفتــاری و مذلــت،
ـو� ،اغ ـراق در قتــل و خونریــزی و غـ یـره.
اغ ـراق در شــادی و پایکـ ب
ً
شــخصیتپردازی در فیلمفــاریس جالــب توجــه اســت .اساســا
در فیلمفــاریس شــخصیتپردازی وجــود نــدارد و شــخصیتها
همــه تیپانــد .فیلــم «الت جوانمــرد» ( )۱۳۳۷دو تیــپ ویــژه
فیلمفــاریس را معـ ف
جدا�ناپذیــر بســیاری
ـر� کــردکــه تــا ســا
لها جــز ی
ُ
از فیلمفاریسها شــد .تیپ جاهل -ل پ ن
م� با کت و شــلوار مشــی،
یپ�اهــن ســفید وکاله مخمــی کــه کاری جــز پرسـهزدن درکوچ ههــا
ب ـرای کمــک بــه دیگ ـران یــا دخ ـرت ان گرفتـ ِـار دزد نامــوس نداشــت.
تیــپ ژیگولــو بــا ســبییل نــازک ،اتوکشــیده ،بــا اتومبیــل و لبــاس
شــیک و بــوی خــوش عطــر فرانســوی کــه دائمــا برتــری خــود را بــر
ی ن
پای�شهری ابراز یمکرد .با این حال شخصیتها در فیلمفاریس
رت
ز
فراتــر از تیــپ نیمرونــد و چـ یـ�ی بــه نــام شــخصیت خاکسـ ی در
ً
یمتــوان یافــت .شــخصیتها یــا کامــا خوبنــد و یــا
فیلمفــاریس ن 
ً
کامــا بــد .اگــر هــم نیــاز بــه تغیـ یـر قطــب مثبــت و منـیف باشــد ،ایــن
تغیـ یـر بــر اثــر یــک جوشــش لحظـهای و نآ� ،و نــه بــر اســاس روابــط
یمگـ یـرد.
علــت و معلــویل صــورت 
روایت داستان در فیلمفاریس ی ز
ن� خود مسئله جداگانهای است.
از آنجـ یـا� کــه فیلمنامــه ایــن فیل مهــا ســاختار قــرص و محکــی
یمشــوند ،زیــاد در قیــد و بنــد
ندارنــد و بــا رسعــت نوشــته و ســاخته 
شهــای
روابــط علــت و معلــویل نیســتند و بیشـرت مبتـ نـی بــر چرخ 
تصادفهــای باورنکـ ن
ـرد� و تغیـ یـر فازهــای احســایس

ناگهـ نـا�،
مضحکانــد؛ تــا بتواننــد خالءهــای فیلمنامــه را پوشــش دهنــد .در
فیلمفاریس قهرمان بدون هیچ مقدمهای ناگهان عاشق یمشود،
نجات یمیابد ،مهربان یمشود ،بیمار یمشود ،شفا پیدا یمکند و
حـیت مــرگ بــه رساغــش یمآیــد.
پایــان خــوش یــی دیگــر از مهمتریــن مؤلف ههــای فیلمفــاریس اســت
کــه هــم مظهــر جذابیــت ب ـرای عامــه مــردم اســت و هــم فــروش
بــاالی فیلــم را تضمـ ی ن
ـ� یمکنــد .پایانبنــدی فیلمفــاریس عمدتــا
ق
ن
هم ـراه بــا پنــد و اندرزهــای اخــا� اســت .در چنـ یـ� ســینمای
ارز� کــه نــه زبــان ســینما� یمفهمــد و نــه حـ ف
� ش
ـر� ب ـرای گف ـت ن
ی
ب
ق
ن
اخال� هم در پایان به میان آورد ،قطعا

دارد ،اگر حرف و سخ�
یمگــذارد .مخاطــب فیلمفــاریس پــس از
تأثـ یـری بــر مخاطـباش ن 
اتمــام فیلــم ،در ت
به�یــن حالــت بــه ایــن نتیجــه یمرســد کــه خــوب،
خــوب اســت و بــد ،بــد.
ً
ـا مردانــه اســت وکوچکتریــن اهمیـیت
فیلمفــاریس ،ســینمای کامـ
به مخاطب زن نیمدهد .این مسئله را باید در مردساالری حاکم
بــر آن دوران جســت .از جامع ـهای کــه در آن مردبــودن برتــری و

نبــودن مایــه ننــگ بــود ،انتظــار توجــه بــه حرمــت و جایــگاه زن
ز
.
انتظــار زیــادی اســت ایــن فیل مهــا ب ـرای مخاطــب مــرد ســاخته
انگ�ههــای مردانــه بــود .ی ز
یمشــد و در � ارضــای ی ز
انگ�ههـ یـا� از

پ
یت
قبیــل چش ـمچر نا� ،ب ـتواره پرس ـ  ،انتقــام و غـ یـره .فیلمفــاریس
از ابتــدا مبتــذل بــود ،امــا مســتهجن نــه .از یــک طــرف سیاسـتها
گ
نکــردن ای ـران و از طــرف
و برنام ههــای فرهنــی پهلــوی ب ـرای مدر 
دیگــر راهــکار فیلمفاریسســازان ب ـرای جلــب مخاطــب بــا هــر
حرب ـهای ،ش�ایــی را محیــا کــرد کــه فیلمفــاریس در یط دو دهــه
ـوا� بیفتــد.
از ابتــذال بــه دامــن صحن ههــای مســتهجن و تخ 
تخـ ب
با این وجود ،ت
کم� از ده ســال پیش از انقالب اســایم ،کارگردانان
ـو� ،ابراهیــم
مطــرح و صاحــب ســبیک همچــون داریــوش مهرجـ ی
ـوا� بــا ســاخت فیل مهـ یـا� کــه
گلســتان ،مســعودکیمیـ یـا� ،نــارص تقـ ی
بعدها به موج نوی سینمای ایران معروفگردیدند ،به مخالفت
بــا فیلمفــاریس پرداختنــد .فیل مهــای نظـ یـر «گاو»« ،آرامــش در
ـای
حضــور دیگ ـران»« ،خشــت و آیینــه»« ،قیــر» .ایــن فیل مهـ ِ
هرچند اندک و انگشتشمار ،که بسیاری از آنها توسط دولت
پهلــوی سانســور و یــا ح ـیت توقیــف شــد ،نتوانســت ریش ـههای
عمیق فیلمفاریس راکه در بنمایه سینمای ایران جا خوش کرده
َ
بــود ،برکنــد.
فیلمفــاریس را از درکــه بـ یـرون کنیــم ،از پنجــره داخــل یمآیــد .حــال
یمتــوان پرســید ایــن اســت کــه «آیــا فیلمفــاریس هنــوز
ســؤایل کــه 
.
نفــس یمکشــد؟» بــا نــگایه بــه آمــار فــروش فیل مهــای در حــال
یهــای ب�رس و ت ـ ه و
یمتــوان بــه نتایــج جالـ بـی رســید .کمد 
اک ـران 
مضحیککه ف
هد� جزگیشه ندارند و از فیلمفاریسهای سخیف
پیــش از انقــاب کــم نیمآورنــد ،معمــوال در صــدر جــدول فــروش
قـرار دارنــد .فــروش نجــویم چنـ ی ن
یهــای مبتــذیل کــه حـیت نــام
ـ� کمد 
یمتــوان بــر آن نهــاد ،توجــه مــا را بــه ایــن نکتــه مهــم جلــب
کمــدی ن 
یمکندکه در طول سالیان دراز ،این سینما به حدی مخاطبش را
گ�شدن با تجربههای
راحتطلب بار آورده که دیگر حوصله در ی
احســایس ن
ه�منــد را نــدارد و ترجیــح یمدهــد بــه تماشــای فیلــی
بنشــیندکــه رصفــا او را رسگــرم یمکنــد و نیــازی بــه فکــرکــردن نــدارد.
هــر چنــدکــه زمین ههــای اجتمــایع در تمایــل مخاطبــان بــه تماشــای
یمتــوان از ســایه سـ ی ن
ـنگ�
فیل مهــای ب�مایــه کــم نیســت ،امــا ن 
فیلمفــاریس بــر ســینمای ایـران چشــم پـ ش
.
ـو� کــرد در ایــن جــا ذکــر
جملهای از بهمن فرمانآرا کارگردان مطرح کشور ،خایل از لطف
نیســت کــه در جشــن خانــه ســینما گفــت« :هــر طــورکــه یمتوانیــد
به این سینماکمک کنید چون فیلمفاریس به بع�ض از فیلمهای
این سینما ش�ف دارد» .از دیگر عوامل مؤثر بر فیلمفاریسسازی
یمتــوان بــه محــدود و ممنــوع کــردن اکـران
پــس از انقــاب اســایم 
ـار� اشــاره کــرد .اگــر فیل مهــای خـ ج
فیل مهــای خـ ج
ـار� اجــازه اک ـران
رقاب� که برای فیلمسازان ایر نا� ایجاد یمکردند،
داشتند ،فضای ت
احتماال باعث افزایش کیفیت فیلمهای روی پرده سینما یمشد.
خ�،
حال اگر از خود پب�ســیم فیلمفاریس هنوز نفس یمکشــد یا ی
لتــری داد.
یمتــوان جــواب قابــل قبو 
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ت
توضیحا� درباره سهمیهبندی و اعالم قیمت جدید ن ز
ب�ین پرداخت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه به ارائه
ش
یت
بــه گـزارش ایســنا ،محمدباقــر نوبخــت بــا اشــاره بــه اطالعیــه �کــت مــی پخــش فرآورد ههــای نفـ ایـران دربــاره ســهمیهبندی
گ
قیمــت ن ز
ا�شــدن مصوبــه شــورای عــایل هماهنــی اقتصــادی
ب�یــن و اصــاح قیمــت آن اظهــارکــرد :ایــن اطالعیــه در راســتای اجر ی 
ســه قــوه صــادر شــده اســت.
ب�یــن ،کارشناســان اظهــار نظــر یمکردنــد کــه اگــر ن ز
وی گفــت :در ســالهای اخـ یـر بــا افزایــش مــرف فزاینــده ن ز
ب�یــن ســهمیهبندی
شــود و قیمــت آن نـ ی زـ� اصــاح شــود ،یمتوانــد باعــث کنـرت ل مــرف شــود امــا دولــت در شــش ســال گذشــته فقــط دو مرتبــه ایــن
اصالح قیمتها را انجام داد و منابع حاصل از آن ی ز
ن� عمدتا رصف پرداخت به خانوادههای نیازمند و تحت پوشش کمیته
امام و بهزیسـیت شــد.
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افزایش قیمت ن ز
ب�ین ،درد یا درمان

عیل عبادتیان
کارشنایس اقتصاد 94

یهــای رســی کشــور،
خ�گزار 
بامــداد  24آبا 
نمــاه یط خـ بـری از ب
گ
مصوبــه جدیــد شــورای عــایل هماهنــی اقتصــادی مبـ نـی بــر
افزایــش ســه برابــری قیمــت ن ز
ب�یــن آزاد و یــک و نیــم برابــر شــدن
قیمت ن ز
ت
ب�ین سهمیهای مخابره شد .این شوک قیم� به سبب
ش�ایــط خــاص اجتمــایع ،اقتصــادی و ســیایس ای ـران ،بیــش از
نارضای�هــا در اقــی نقــاط ایـران
ت
پیــش موجــب افزایــش ســطح
شد و در این ش�ایط ت
ف
.
اع�اضات مختل� را شاهد بودیم در این
ق
میان ،در فضای مجازی و حقی� افراد بسیاری به اظهار نظر
دربــاره ایــن طــرح پرداختنــد .تــاش نویســنده بــر آن اســت کــه در
نوشــتار پی ـشرو بــه راســیتها و کاســیتهای ایــن طــرح مصــوب،
اشــاره کنــد و ســی بــر آن اســت تــا شــمای کیل از ایــن مســئله بــه
دســت آیــد.
بــازار انــرژی در ای ـران تــا کنــون همــواره مســئله مــورد مناقشــه
اقتصاددانان بوده است .این بازار در حال حا�ض فاقد هرگونه
َ
تگــذاری بــازاری اســت و تمــام اشــکال
عملگــر و مکانیســم قیم 
یمگـ یـرد .پــر
قیمــت گــذاری در آن بــه صــورت دســتوری انجــام 
ت
تن
واضح است که در ی ن
ساخ�
وضعی� ،بازار امکان متعادل
چن�
خــود بــا توجــه بــه عرضــه و تقاضــا را نــدارد و در چنـ ی ن
ـ� فضـ یـا�،
تمــام اف ـراد اقتصــادی چش ـمانتظار دســتگاه عریــض و طویــل
دیوانساالری ت
دول� ،برای قیمت کاال و خدمات خود هستند.
ت
لذا بر همه ما روشن است که این مهم به سخ� و با انعطاف
یمگـ یـرد و
پای�تــر از مکانیســم عرضــه و تقاضــا صــورت 
بســیار ی ن
صدالبتــه موجــب فســاد سیســتماتیک در ســاختار دول ـیت
یمگــردد .در ایــن ش�ایــط ،بایــد در نظــر گرفــت کــه دولــت ای ـران

از دهــه پنجــاه تــا کنــون ،همــواره وعد ههــای مختل ـیف مــن بــاب
اعطای یارانه به اقشار جامعه داده است و نتیجه این وعدهها
نهــا بــه وجــود آمــدن انتظــارات مختلــف
و تــاش بـرای عمــل بــه آ 
در مــردم و همچنـ ی ن
ـ� پدیــد آمــدن مفهــوم یارانــه پنهــان شــده
گ
اســت .چنـ ی ن
ـ� فضـ یـا� ،آمــاد� کامــل را جهــت توزی ـ ــع ناعادالنــه و
نامشــخص انرژی دارد .طبق برریسهای صورتگرفته توســط
کهــای
نهــای مختلــف دول ـیت و خصــویص ،مــرف ده 
ارگا 
بــاالی جامعــه از یارانــه پنهــان ن ز
کهــای پایـ یـ�ن
ب�یــن  23برابــر ده 
ً
جامعــه اســت .طبــق برریسهــا 40 ،درصــد مــردم ایـران ،عمومــا
از قـ شـر کمدرآمــد جامعــه ،فاقــد وســیله نقلیــه شــخیص هســتند.
در این ش�ایط ،بخشــیدن یارانه به صورت عمویم تنها موجب
ت
هدررفت منابع ت
عدال� یمشود .از این دست
دول� و توزی ــع ب�
یت
مقایس ـهها جهــت بــرریس ایــن ب�عدال ـ بســیار صــورت گرفتــه
نچــه
نهــا نیســت .آ 
اســت و نگارنــده بــه دنبــال بــرریس مجــدد آ 
در ایــن میــان بایــد مــورد بــرریس قـرار گـ یـرد ایــن مهــم اســت کــه آیــا
دولــت توانســته اســت بــا تغیـ یـر سیاســت انــرژی خــود بــه کاهــش
ایــن ب�عدال ـیت کمــک کنــد؟
بـرای پاســخ بــه ســؤال فــوق ابتــدا بــه بــرریس انگـ ی زـ�ه دولــت جهــت
نچــه بــه نظــر یمرســد موجــب
ایــن افزایــش قیمــت یمپردازیــم .آ 
تحریــک دولــت در تصویــب و اجـرای ایــن مصوبــه شــده اســت،
در حقیقــت کــری بودجــه عظیــم دولــت ای ـران اســت .دولــت
ای ـران عــاوه بــر اینکــه ســاالنه هزینــه رسســامآوری را بایــد بــه
یارانــه پنهــان ن ز
ب�یــن اختصــاص یمداد ،بایــد بــا تقاضــای کاذب
ز
یمکــرد .اخبــار حــایک
قاچــاق و مــرف ب�رویــه آن نـ یـ� برخــورد 

از قاچــاق روزانــه  2تــا  40میلیــون لیـرت ن ز
ب�یــن بــود .بــه طــور قطــع
یمشــد
اگــر ایــن حجــم قاچــاق بــه درآم دهــای دولــت اضافــه 
یمتوانســت منبــع خــو� جهــت تأمـ ی ن
ـ� بودجــه ســالیانه باشــد.
ب
تهــای خــود پــس از
چنانکــه بـ ی ژـ�ن زنگنــه ،وزیــر نفــت ،در صحب 
افزایــش قیمــت ن ز
ب�یــن بــه ایــن نکتــه اشــاره یمکنــد کــه ایــن افزایــش
قیمــت بـرای دولــت  30هـزار میلیــارد تومــان درآمــد را بــه همـراه
خواهــد داشــت .از طــرف دیگــر چنـ ی ن
ـ� سیاسـیت موجــب کاهــش
یمگــردد کــه در ایــن ســالها موجــب
فشــار تــوریم در کشــور 
.
کاهــش پایــگاه مــردیم دولــت در میــان شــهروندان شــده بــود لــذا
ب ـرای دولــت ای ـران ایــن سیاســت مناســب بــه نظــر یمرســید تــا
بــا افزایــش ســطح درآم دهــای خــود بــه کن ـرت ل تــوریم کــه موجــب
آســیبهای مختلــف اقتصــادی در فضــای جهـ نـا� بــود ،بـ پـردازد.
یمتــوان مشــاهده کــرد کــه دولــت ایـران در
بــا توضیحــات فــوق ،
ش�ایــط اضط ـرار ق ـرار دارد و نتیجــه ایــن ش�ایــط اضط ـرار ب ـرای
تگــذاری انــرژی خــود اســت .بــا ایــن
دولــت ،تغیـ یـر سیاســت قیم 
اوصــاف بــه نظــر نیمرســد کــه انگـ ی زـ�ه دولــت ازکاهــش یارانــه خــود
در حــوزه ن ز
ب�یــن بــه طــورکیل جلوگـ یـری از توزی ـ ــع ناعادالنــه باشــد.
دولــت ای ـران بــا ســه راهــکار جهــت تغیـ یـر سیاس ـتهای حــوزه
ســوخت و عیلالخصــوص ن ز
ب�یــن روبــرو بــود:
ن
راهکار اول ،آزادســازی قیمت ز
ب�ین و اعطای افزایش یا کاهش
قیمــت ن ز
ب�یــن بــه بــازار بــود .ایــن روش شــاید ایدهآلتریــن روش
بـرای هــر اقتصــاددان نئوکالســیک و جریــان اصــی اســت .امــا بــه
طــور واضــح سیاس ـتگذار ،پیگـ یـر ایــن سیاســت نخواهــد بــود.
بــا توجــه بــه ت
تگرفتــه در شــهرهای
اع�اضــات مختلــف صور 
مختلــف ای ـران در � افزایــش قیمــت  20سـ ت
ـن� ،ایــن نکتــه
پ
ب ـرای همــگان واضــح و بم�هــن اســت کــه افزایــش چنــد برابــری

قیمــت یط آزادســازی بــازار ،بــه طــور قطــع موجــب گس ـرت ش
اع�اضــات تــا حــد ناتـ ن
بیشـرت ت
نهــا خواهــد
ـوا� دولــت در کنـرت ل آ 
بــود .ایــن مســئله در کشــورهای مختلــف منجملــه فرانســه نـ یـ�ز
موجبــات ت
اع�اضــات گس ـرت ده را تحــت عنــوان جلیقهزردهــا
فراهــم کــرده بــود ،حــال در ش�ایــط عــدم اعتمــاد بـ ی ن
ـ� دولــت و
رت
ملــت در ای ـران ،بــه طــور قطــع ایــن ت
اع�اضــات بســیار بیش ـ از
ســایر تجرب ههــا خواهــد بــود.
خ
دونر� کردن ن ز
ب�ین و اعطای سهمیه به واحدهای
راهکار دوم،
لونقــل بــار و
نقلیــه و ایجــاد تبعیــض قیمــت میــان واحدهــای حم 
مسافر و واحدهای شخیص بود .این راهکار با توجه به سابقه
تاریـیخ خــود کــه توســط دولــت نهــم و دهــم اجـرا شــده بــود ،بـرای
یمشــد .از طـ ف
ـر� ایــن
دولــت ایـران ایــدهآل و بــدون دردرس فــرض 
یمشــود
مســئله موجــب کن ـرت ل فضــای قاچــاق ســوخت کشــور 
کــه ب ـرای دولــت ای ـران نــدای بهبــود ش�ایــط را رس یمداد .امــا بــه
طــور واضــح ،ایــن ش�ایــط مســئله عدالــت توزیــی را بــه هیــچ
عنــوان حــل نیمکنــد .تجربــه تاری ـیخ مذکــور نشــان داد کــه در
برابــر ایــن سیاســت ،مــردم بــه ســمت بــازار ســیاه ن ز
ب�یــن و از طــرف
دیگــر اســتفاده از خألهــای مختلــف قانـ ن
یمشــوند.
ـو� کشــیده 
کهــای بــاال ،ب ـرای
ب ـرای مثــال تعــداد زیــادی از خانوارهــای ده 
تأم� ن ز
ی ن
ب�ین خود به خرید وانتهای دســت دوم برای اســتفاده
از ســهمیه ســوخت آنها روی آوردند و بســیاری از خانوارهای
کهــای پایـ ی ن
ـ� بــا توجــه بــه رکــود حاکــم بــر اقتصــاد بــه ســمت
ده 
ن
فــروش ســهمیه خــود در بــازار ســیاه جهــت تأمـ یـ� خانــوار حرکــت
کردنــد .البتــه مــورد دوم ،مســئلهای از منظــر توزیــی نــدارد ،امــا
بــه طــور واضــح موجــب قــدرت گرفـت ن بازارهــای پنهــان و کاهــش
تسـ ن
یمگــردد.
ـتا� توســط دولــت و تضعیــف آن 
قــدرت مالیا 

راهــکار ســوم کــه در ش�ایــط اجتمــایع و اقتصــادی ایـران ،ت
به�یــن
راهکار به نظر یمرســید ،ارائه ســهمیه رسانه از طریق کارتهای
شهـ یـا� ماننــد آن و پــس از آن تشــکیل بــازار ب ـرای
مــی و رو 
مــردم جهــت خریــد یــا فــروش ســهمیه خــود بــود .ایــن مکانیســم
از ایــن جهــت کــه عدالــت توزیــی -کــه مــورد توجــه جامعــه
شهــا بیش ـرت رعایــت
ای ـران اســت -در آن بــه نســبت تمــام رو 
شــده بــود و همچنـ ی ن
تگــذاری آزاد را بــه مکانیســم
ـ� بــار قیم 
ن
یمسـ پـرد ،ایدهآلتریــن ش�ایــط جهــت ســهمیهبندی ز
ب�یــن
بــازار 
ف
بــود .از طــر� ایجــاد بــازار آزاد جهــت خریــد و فــروش ســهمیه
موجــب افزایــش شــفافیت بــازار بـرای دولــت و همچنـ ی ن
ـ� افزایــش
تسـ ن
یمشــد .ایــن راهــکار بــه ســبب توزی ـ ــع
ـتا� دولــت 
قــدرت مالیا 
ت
شــهروند بــه شــهروند ،کاهــش شــکاف طبقــا� و افزایــش رفــاه
جامعــه را ح ـیت در قــدم اول ،بــه دنبــال داشــت و گام مناسـ بـی
ب ـرای حرکــت بــه ســمت آزادســازی بــازار بــه شــمار یمرفــت.
بــا توجــه بــه توضیحــات فــوق ،بایــد نتیجــه گرفــت کــه از ســه
روش مذکــور ،دولــت ای ـران ب ـرای کاهــش ریســک خــود ،بــه
روش دوم روی آورده اســت کــه بــه طــور قطــع از جنبــه عدالــت
تسـ ن
ـ� از جنبــه ناتـ ن
توزیــی و همچنـ ی ن
ـتا� آســیبهای
ـوا� مالیا 
قابــل توجــی را تجربــه خواهــد کــرد .از طــرف دیگــر ،دولــت،
اصالحــات بنیادیـ نـی جهــت بهبــود عملکــرد بــازار انــرژی و رهـ یـا�
تگــذاری دولـیت انجــام نــداده اســت .ایــن مهــم در
آن از بنــد قیم 
کنــار نقصــان روش اتخــاذ شــده ،در ذهــن اندیشــنده ایــن مهــم را
متبــادر یمکنــد کــه دولــت ایـران در حــوزه ن ز
ب�یــن ،در برابــر اجبــار و
ناچاری خود در افزایش قیمت ،بدعمیل را جهت ریســک کم�ت
ششــدهای را به
برگزیده اســت که آســیبهای مشــخص و آزمای 
دنبــال خــود خواهــد داشــت.
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ـ� چـ ی ن
مشــکالت بســیاری بـ ی ن
ـ� و آمریــکا وجــود دارد کــه یــی از
نهــا شــامل جنــگ تجــاری اســت ،کــه مختلکننــده بازارهــای
آ
یمشــود .ویل ایــن بزر ت
گ�یــن مشــکل بـ ی ن
ـ� دو
مــایل جهــان هــم 
کشــور نیســت .مشــکل یمتوانــد تخاصــم فزاینــده بـ ی ن
ـ� دو کشــور
ـ� جنــو� و آفریقــا باشــد .دریــای چـ ی ن
در دریــای چـ ی ن
ـو� در
ـ
ن
ج
ـ�
ب
ب
رأس دســتور کار اقتصــادی و ســیایس در پکــن ق ـرار دارد .ایــن
دریــا نشــاندهنده ابتــدای راه ابریشــم دریــا� ب ـرای چـ ی ن
ـ� اســت.
ی
پــروژهای بــا هــدف تبدیــل چـ ی ن
ـ� بــه رهـ بـر اقتصــادی اصــی بعــدی
دنیــا اســت 5 .تریلیــون دالر کاالهــای تجــاری در ســال از ایــن
دریــا عبــور یمکننــد .پکــن ادعــا کــرده مالــک وجــب بــه وجــب
ـ� جنــو� اســت .چـ ی ن
حقــوق تاریـیخ دریــای چـ ی ن
ـ� تنهــا یــک طــرف
ب
دعــوا اســت و در مقابــل آن بســیاری از کشــورها ایســتادهاند:
ئ
ی ن
برون� ،ویتنام و تایوان .ی ن
همچن� در برابر آمریکا،
چ�
مالزی،
ت
انگلیس ،فرانسه ،ژاپن و اس�الیا هم قرار دارد .این کشورها هم

یمخواهند از دریانوردی آزاد در این آبهای وسیع بهره بب�ند.
بنابراین ریسک یک مقابله نظایم به وجود یمآید .ش�اییط که
گ
ـر� بــر بازارهــای مــایل و یکپارچــی اقتصــادی
باعــث تاثـ یـرات مخـ ب
یمشــود .آفریقــا هــم در دســتور کار اقتصــادی چـ ی ن
ـ�
در منطقــه 
ق ـرار دارد .آفریقــا بــا نـ خ
ـر� ارزان منابــع اقتصــادی مهــی را بـرای
ـ� تامـ ی ن
چنـ ی ن
تهــای فـراوان ســوددیه در اختیــار
ـ� یمکنــد و فرص 
ن
ن
تهــای ســاختما� چـ یـ� ق ـرار یمدهــد .ایــن کشــور بــازاری
ش�ک 
ب� آمریکای ی ن
چ� اســت و پیل ی ن
خوب برای کاالهای ارزان ی ن
الت�
و ی ن
چ� ایجاد یمکند .آفریقا به یک هدف راحت و آســان برای
ن
چـ ی ن
تهــای تجــاری بــه
ـ� تبدیــل شــده اســت .رهـ بـران چـ یـ� هیئ 
ایــن کشــور یمفرســتند و آفریقــا در واقــع بــه یــک «قــاره دوم»
برای ی ن
چ� تبدیل شده است.
تهــای اقتصــادی هــم آفریقــا را
مشــکل اینجاســت کــه ســایر قدر 
بخــش مهــی از دســتور کار ســیایس و اقتصــادی خــود یمداننــد.
ـورها� مثــل آمریــکا کــه بزرگتریــن صادرکننــده بــه آفریقــا
کشـ
ی
اســت و ژاپــن کــه متحــد آمریکاســت و در زمینــه رسمای هگــذاری
ـ� چـ ی ن
در آفریقــا فعــال اســت  .ایــن مســائل شــکاف بـ ی ن
ـ� و آمریــکا
را بیش ـرت یمکنــد و ماننــد یــک بشــکه بــاروت اســت کــه یمتوانــد

ـ� آمریــکا و چـ ی ن
بتــر از هــر جنــگ تجــاری بـ ی ن
ـ� باشــد  .امــا
مخر 
ن
شهــا ســبب شــده کــه دو کشــور چـ یـ� و آمریــکا بــه
همــه ایــن کن 
جنگ تجاری روی بیاورند ،با ادامه ت ن
یاف� جنگ تجاری آمریکا
ـ� ،در  ۹مــاه ابتــدا� امســال تجــارت بـ ی ن
و چـ ی ن
ـ� ایــن دو کشــور بــا
ی
افــت شــدیدی مواجــه شــده اســت .در ایــن بــازه ،واردات آمریــکا
از چـ ی ن
ـ�  ۵۳میلیــارد دالر افــت کــرده و بــه  ۳۴۲میلیــارد دالر
ن
رســیده اســت و صــادرات بــه چـ یـ� هــم از حــدود  ۹۳.۳میلیــارد
دالر در ســال گذشــته ،بــه  ۷۸.۷میلیــارد دالر در ســال جــاری
ـدا� امســال ،کــری
ســقوط کــرد .بــه ایــن ترتیــب ،در  ۹مــاه ابتـ ی
ن
ـدا�
تجــاری آمریــکا بــا چـ یـ� از  ۳۰۲میلیــارد دالر  ۹مــاه ابتـ ی
ـدا� امســال
ســال گذشــته ،بــه  ۲۶۳میلیــارد دالر در  ۹مــاه ابتـ ی
رســید .جنــگ تجــاری نــویع بــازی باخــت باخــت چـ ی ن
ـ� و آمریــکا
اســت کــه نــه تنهــا بــه ایــن دو اقتصــاد آســیب یمرســاند ،بلکــه
پایــداری اقتصــاد جهـ نـا� و تجــارت آینــده را بــه خطــر یمانــدازد.
لــذا بــا توجــه بــه پیامدهــای من ـیف حاصــل از ایــن تقابــل تجــاری،
کــه بــر اقتصــاد دو کشــور و همچـ ی ن
ـ� در ســطح اقتصــاد جهـ نـا�
وجــود دارد ،مقامــات دو کشــور بــر آن شــدند تــا از ایــن رویــه
ها� را در جهــت رفــع جنــگ 15
جلوگـ یـری کننــد .لــذا نشس ـت ی

ماهــه تجــاری برگـزارکردنــد .و ماحصــل ایــن نشسـتها بــه نتایــج
مثب ـیت منجــر شــده اســت .بــه طــوری کــه دو کشــور تعرف ههــای
کاالهــای تجــاری را تــا حــدی کاهــش دادنــد .اگرچــه همـ ی ن
ـ� توافــق
محــدود و مبهــم کــه ح ـیت هنــوز روی کاغــذ نـ ی زـ� ثبــت نشــده
اســت ،بازارهــای جهـ نـا� را تــا حــدی آرام خواهــد کــرد و از شــدت
ن
ا�هــا� کــه جنــگ تجــاری بـ ی ن
ـ� دو کشــور بــر اقتصــاد جهـ نـا�
نگر  ی
ز
حاکــم کــرده بــود نـ یـ� خواهــد کاســت ،بعیــد اســت کــه ایــن توافــق
بتوانــد همــه عوامــل زمین هســاز اصطــکاک تجــاری بـ ی ن
ـ� دو کشــور
را رفــع کنــد .هنــوز یــک شــکاف بســیار عمیــق وجــود دارد کــه دو
کشــور را در زمینــه مســائل ســاختاری از هــم جــدا یمکنــد .ایــن
توافــق بیش ـرت بــه یــک توافــق ســبک شــبیه اســت تــا یــک توافــق
بســیار اســایس ،از طـ ف
ـر� ایــن توافــق هنــوز روی کاغــذ نیامــده و
فتــر شــود .بــا توجــه
یمتوانــد یط مذاکـرات نهـ یـا� بــاز هــم ضعی 
ن
بــه اینکــه طرفـ ی ن
ـ� بــا آگایه کامــل از ش�ایــط حســاس کنــو� خــود
تمایــل بیش ـرت ی بــه همــکاری متقابــل دارنــد ،بایــد منتظــر مانــد و
مشاهد نمود تا روند دیپلمایس مقامات دوکشور ،این منازعه
 15ماهــه تجــاری را بــه کــدام ســمت خواهــد کشــاند و دوکشــور
در مــورد توقعــات خــود بــه چــه مـ ی زـ�ان کوتــاه خواهنــد آمــد.
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