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امیداجتمایع

شاخه خشکیده امید
تأملی در مسئله امید اجتماعی

م�دیده
عل�ضا ی
ی

کارشنایس اقتصاد95

ها� است که امروزه
چه بایدکرد؟ یا چه یمشود؟ این دو مورد پرسش ی
غ� طبییع
س�یکردن چندین اتفاق ناگوار ،اعم از طبییع و ی
و پس از پ
غ� ارادی ،به ملکه اذهان عمویم بدل شده است .ناامیدی
و ارادی و
ی
گ
از دگر ن
گو� و بهبود ،برای بسیاری ،میخ آخر تابوت زند� درکشور و
بر� ،انفعال است .انفعایل که برای آنان ،گو� ت
برای خ
تن
پیوس�
به� از
ی
گو� آ�ن
جماع� است که پیوسته با احساسات ،به دنبال دگر ن
ت
به
ن
کنو� را
ساختاراند یا آنان که محافظهکاری پیشه کرده و وضعیت
مطلوب ق
تل� یمکنند.
ت
در ی ن
وضعی� یمتوان از مفهوم «امید اجتمایع» سخن گفت.
چن�
ت
ریچارد مک رور� بیان یمکند که امید اجتمایع ،تالش و برنام هریزی
یا� به یک هدف است که خواه منجر به
شهروندان برای دست ب
خ� .امید اجتمایع ،پروژهای واقعگرایانه است
موفقیت شود یا ی
که به بهسازی و بهبودی ش�ایط اجتمایع ،تنها با آنچه که انسان
در اختیار دارد ،کمک یمکند .در این پروژه ،شهروندان ،خود وظیفه
گ�ند و ی ن
چن� ،امید اجتمایع ،شهروندان
ساخت آینده را بر عهده یم ی
را برای عزیمت از نقطه ن
کنو� جامعه به نقطهای مطلوب در راستای
ش
پی�فت و بهبود اجتمایع یاری یمرساند و از ایجاد یأس اجتمایع و یا
حرکات احسایس ،ایشان را باز یمدارد.
گ
ت
ش
جا� رسیده است که به جای دلبست�
رور� بیان یمکندکه ب� ،به ی
تغی� اجتمایع باید به اصالح ی ن
هم� انسان خایک
به پروژههای عظیم ی
و جامعه موجود پب�دازد .این اصالح انسان ،میرس نیمگردد اال آنکه
انگ�ههای فردی فراهم باشد .ن
ش�ایط برای تحقق اهداف و ی ز
زما� امید
دستیا� به اهداف فردی ،وجود داشته باشد،
فردی ،به معنای امکان
ب
یز
تغی� جمیع یا امید اجتمایع در میان جامعه پدیدار یمگردد.
انگ�ه ی
ش
تغی� و
بنابراین ،امید اجتمایع ،نیازمند آن است که �ایط برای ی
حرکت به سوی تحقق استعدادها و اهداف فردی مهیا باشد .آنگاه
که تکتک ذرههای تشکیلدهنده یک اجتماع ،امکان رشد و دگر ن
گو�
داشته باشند ،یمتوان از حرکت باثبات اجتماع از یک وضع به وضیع
مطلوب سخن گفت .در نتیجه ،یمتوان بیان کرد که امید اجتمایع،
منوط به دو مؤلفه است :نخست «وجود فرصت ف
مک�» و دیگری
«برابری در برخورداری از فرصتها».
ت
مراد از فرصتهای ف
مک� ،وجود امکانات و بس�های اقتصادی،
توانا�های
سیایس ،اجتمایع وسیایس برای ظهوروبروزاستعدادها و ی
فردی است .در جامعهای که ت
بس�های سیایس ،اجتمایع ،اقتصادی
گ
ش
و فرهن� برای بروز استعدادها وجود نداشته باشد ،فاقد �ایط
تن
ساخ� رفاه
تحقق همافز یا� ،همکاری ،همگایم و همفکری برای
چن�ن
اجتمایع و توسعه و تعمیق آن خواهد بود .در صورت فقدان ی
ها� ،اعضاء وکنشگران اجتمایع دچار محرومیت یمشوند؛
فرصت ی
توانا�های فردی و جمیع اعم از
ها� که امکان تحقق
ی
محرومیت ی
ابتکار ،خالقیت ،نوآوری ،تفکر و سازماندیه را در عمل ازکنشگران
چن� جامعهای ،امکان یا ی ز
اجتمایع سلب کرده و در ی ن
تغی�
انگ�ه برای ی
دیگر وجود نخواهد داشت.
از سوی دیگر ،نبود برخورداری یکسان از فرصتها ،کارکردهای
اجتمایع الزم برای امید اجتمایع نظ� اعتماد ،تساهل ،تعهد ن
مد�،
ی
خ�خوایه و تساهل را دچار نقص و عیب یمکند؛ چرا که جامعه را
ی
به دو گروه عمده برخورداران و نابرخورداران تقسیم یمکند و ی ن
چن�
ناعدال� را در میان شهروندان ت
ت
گس�ش یمدهد در
ش�اییط ،احساس
گ
گ
این ش�ایط ،جامعه دچار دوپار� یمشود این دوپار� ،آنچه «مای
جمیع» خوانده یمشود را در مظان تهدید قرار یمدهد.
بنابراین ،در ش�اییط که فرصتهای مناسب وجود نداشته باشد
ی ن
همچن� توزی ــع فرصتها هم از نابرابری شدید برخوردار باشد،
و
ز
تغی� وضعیت به وضیع
انگ�ه عمویم جهت ی
ش�اییط برای ایجاد ی
مطلوب وجود نخواهد داشت .به طورمثال ،ن
زما�که امکان مشارکت
ی ن
همچن� ،به جای اصل مشارکت عمویم،
سیایس محدود باشد و
توانا� حضور در بلوک قدرت
اصل امتیاز برقرار باشد و تنها عدهای
ی
را داشته باشند ،امکان حرکت جامعه به سمت اهداف و مقاصد
خویش محدود و ناممکن یمگردد .در ی ن
چن� ش�اییط ،نویع انفعال،
� ت
ی ن
گ�ی خشونتهای پنهان
تفاو� سیایس و
همچن� موجبات شکل ی
ب
در جامعه را فراهم یمگردد.
اگر نتوان درهای بسته به روی شهروندان را باز کرد و ی ز
تغی�
انگ�ه ی
تدر جی� وکمهزینه را به مردم بازگرداند ،آنچه رونق و اعتبار یمیابد،
ن
تغی�ات انفجاری استکه موفقیت
گرایش به سوی حرکات ناگها� و ی
و یا عدم موفقیت آن ،در هر ت
حال� به ض�ر نظم مستقر است.
ن
ش
کنو� در سیالن است� ،اییط کموبیش مشابه
آنچه در ایران
گ
انگ�� فعیل در میان ث
اک�یت اقشار ،ش
تفاصیل فوق است � .ی ز
نا�
ب
ت
ی ن
عدال�ها و نبود
تغی� و مشاهده ب�
از شکستهای
پیش� برای ی
تن
ساخ� ظرفیتهای فردی است.
فرصتهای مناسب جهت متجیل
ت
در ی ن
وضعی� ،احتمال آنکه بتوان مطالبات و تعارضات را از
چن�
ز
آم�ی حل کرد ،هر روز
طریق باب گفتوگو و هرگونه طریق صلح ی
از روز ی ن
پیش� ،کمتر یمگردد .زنگ هشداری که صدای بلند آن ،در
آبان  98شنیده شد.
گ
اکنون ،با نمایانشدن ضعفها و ی ز
م�ان انباشتشد� مطالبات درون
جامعه ،رفتهرفته فرصت گشایش درهای الزم جهت مشارکت بیش�ت
شهروندان ،از کف یمرود اما هر آنجا که مقابل تصمیمات ناکارا
ایستاد ،ت ن
رف� به استقبال سود و مقابله با ض�ر است.

وزیرکشور :بیش از  ۹۱درصد از داوطلبان انتخابات تایید صالحیت شدند

2

خ�نامه
ب

خ� داد.
وزیرکشور از تایید صالحیت بیش از  91درصد از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسالیم ب
بــه گ ـزارش ایســنا ،عبدالرضــا رحمـ نـا� فضــی وزیــرکشــور بــا اعــام پایــان زمــان فعالیــت قانـ ن
تهــای اج ـر یا� انتخابــات
ـو� هیئ 
ن
ی ن
ی ن
یازدهم�
یازدهم� دوره مجلس شــورای اســایم در  ۲۶آذرماه گفت :از مجموع  ۱۶۰۳۳نفر داوطلبا� که برای انتخابات
گ
ن
قانو� رسید� به صالحیتها در هیئتهای اجر یا� ،تعداد
دوره مجلس شورای اسالیم ثبت نام اولیه کردند تا پایان زمان
 ۸۴۸نفر اعالم انرصاف کردند .در نهایت پرونده  ۱۵۱۸۵نفر مورد برریس قرارگرفت و در نتیجه صالحیت  ۹۱.۲درصد
تهــای نظــارت اعــام شــد.
تهــای اجـر یا� مــورد تاییــد قـرارگرفــت و نتیجــه بــه هیئ 
از افـراد در هیئ 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن دوره از انتخابــات ،بــا تغیـ یـر قانــون در ســال  ،۹۵دادســتانهای مراکــز حــوزه انتخابیــه بــه ترکیــب
تهــای
تهــای اجـر یا� اضافــه و نماینــده شــورای اســایم شهرســتان از جمــع معتمدیــن حــذف شــدند ،ترصیـ ـ ــح کــرد :هیئ 
هیئ 
ن
ن
قانو� فعالیت خود بر اساس استعالم از مراجع چهارگانه و ن
قانو� ماموریت برریس
مبت� بر موازین
اجر یا� در  ۱۰روز زمان
صالحیــت داوطلبــان را بــه انجــام یم رســاندند.
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ت
ف
شوش�ی
مصط�
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ن
روحا� روز چهارشنبه  ۲۰آذر در جلسه هیئت دولت
حسن
ت
گفتکه «دولت ح� یک لحظه از برهمزدن نقشه دشمن و رفع
س جمهورپیش ازاین ی ز
ن�چندین
تحریمها غافل نبوده است» .رئی 
ض
بارگفته بود که در صورت رفع تحریمهای آمریکا ،تهران حا�
تن
واشنگ� در چهارچوبگروه  5+1است.
به مذاکرات هستهای با
مهرماه امسال ی ز
ن� در ش�اییطکه با برکناری جان بولتون از دستگاه
سیاست ج
جگرانه امانوئل
خار� ایاالت متحده و سیاست میان�
مکرون ،رئیسجمهور فرانسه ،انتظار یمرفت اتفاقات تازهای در
حاشیه اجالس ساالنه سازمان ملل درنیویورک بیفتد ،اما به دلیل
جو رسشار از �اعتمادی که ی ن
ب� دوکشور ایران و ایاالت متحده
ب
برقرار بود ،هیچ مذاکرهای در هیچ سطیح انجام نگرفت .اندیک
ً
ن
خو�
بعد حسن روحا� اعالمکرد درنیویورک پیشنهادهای نسبتا ب
به ایران داده شد؛ اما ش�ایط بهگونهای بودکه باید به رئیسجمهور
ت
سخ� بود و شاید اگر
یمکردیم که کار بسیار
آمریکا اعتماد 
رئیسجمهور دیگری در آمریکا بود این کار تا اول مهرماه انجام و
ف
مختل� چون فرانسه،
اخ�کشورهای
تمام یمشد .در چند ماه ی
ژاپن ،عمان ،پاکستان و عراق تالش داشتند تا ایفاگر نقش یک
ن
چندا� نداشتند.
میان� باشندکه دراین زمینه توفیق
ج
ن
روحا� در آذرماه ی ز
ن� منافع اقتصادی پس از برجام را یادآور شد و
با ذکر خاطرهای ازگفتوگوی ن
تلف� با باراک اوباماکه به گفته او
قطارمذاکرات هستهای را به را ه انداخت ،به افکارعمویم یادآوری
مس� مذاکرههای
کرد که هنوز هم این امکان وجود دارد تا از ی

ن
آقای روحا� مرد مذاکره بمان

ن
جدید ،آیندهای ت
روحا� هم ی ن
به�برای آنها رقم بخورد.
چن� اعالم
کرد« :اگر آمریکا تحریمهایش را علیه ایران لغوکند ،ایران آماده
است در سطح رسان و در چهارچو� چندجانبه ن
یع� در قالب
ب
تن
واشنگ� مذاکرهکندـ».
ششکشورامضاکننده برجام با
در ی ن
چن� ش�اییط دو پرسش اسایس وجود دارد که مذاکرات با
ض
ایاالت متحده تا چه اندازه �وری و الزم است؟ و دیگر اینکه
آیا مذاکرات موفق و نتیجهدار با ایاالت متحده امکانپذیر هست
یا نه؟
مبادله زندانیانکه چندروزقبل باوساطت سوئیس صورتگرفت
یمتواند نشانهای روشن از آغاز قدمهای بزرگتر و ش
پی�فت در
مذاکرات ن
پنها� توسط الیههای قدرت دوکشورباشد .چه اینکه
به رسانجامرسیدن مذاکرات برجام در دولت قبیل حسن روحا�ن
و دولت اوباما ،ابتدا با مبادله زندانیان آغاز شد .هرچند رویکرد
رئیسجمهورفعیل آمریکا بسیارمتفاوتترازاوباماست وتاکتیک
قلدرمآبان ه ترامپ در مذاکرات با رسان کشورهای دیگر ،به نتایج
مطلوب رساندن ایران را بسیارسخت یمکند.
چالشهای متعدد کشور کرهشمایل و گروه طالبان در مذاکره
گ
ن
روحا� به
با دولت ترامپ ،تجربه بزر� را برای کارگزاران دولت
ارمغان آورده تا برای ش�وع مذاکره تردید داشته باشند وتالشکنند
باکمترین هزینه وارد میدان مذاکره با ترامپ شوند.
پس ازاینکه ایاالت متحده در 18اردیبهشت  97توافق هستهای
اروپا� در
را ترککرد ،بریتانیا ،فرانسه وآلمان به عنوان سهکشور ی
برجام ،تالشکردند بابرقراریکانال ویژه اقدام مایل (اینستکس) این
گ
توافق را حفظکنند .اما بسیارروشن بودکه به دلیل پیوست�های
فراوان اقتصادی این کشورها با ایاالت متحده ،این کانال راه به
جا� نیمبرد و اکنون اینستکس پس از یک سال همچنان در
ی

گ�ی است ونیمتواند نقش مؤثروراهگشا� در ی ن
تأم�
مرحله عضو ی
ی
منابع مایل ایران داشته باشد .ایران رسخورده از این راهکار ،اکنون
روزنهها را برای دورزدن تحریمها تنگتر ازگذشته یمبیند .ایران
تاکنون بیش از  50میلیارد دالر از تحریمهای ت
نف� آسیب دیده
ش
جنو� ،ترکیه ،ژاپن و هند
است� .کای تجاری ما همچون کره ب
دیگر ریسک خرید نفت از ایران را نیمپذیرند .براساس آمارهای
ش
ردیا� نفتکشها (کپلر) ،صادرات
�کت اطالعات انرژی و ب
روزانه نفت ایران در ماه گذشته میالدی به  ۲۱۳هزار بشکه
سقوطکرده،که در میان  ۱۴عضو اوپک،کمترین ی ز
م�ان صادرات
بعد ازگابون وگینه است .این در حایل است که بنابرگزارشها،
دولت برای بودجه سال آینده ،صادرات  ۸۷۰هزار بشکه نفت را
در نظرگرفته است .براساس پیش ن
بی� صندوق ی ن
ب�الملیل پول،
.
کرسی بودجه ایران برای سال آینده حدود  ۸ ۱درصد ازکل تولید
ناخالص داخیل است ورشد تولید ناخالص داخیل ایران ی ز
ن�انتظار
یمرود در سال جاری ف
من�  ۹.۵درصد باشد.
ق
ش�ایط اقتصادی کشور جای تردید با� نیمگذارد که دولتمردان
تأث�ات
باید به دنبال رایه برای برونرفت از این وضعیت باشند .ی
غ� قابلکتمان تحریمها بر بدنه اقتصاد کشور و آثار سوء آن
ی
گ
ن� ت
ند� مردم و ی ز
اع�اضات مردیم در آبان
بر دیگر جنبههای ز
ن
ماه  98و تحتفشار قرار ت ن
روحا� برای ایجاد روزنه
گرف� دولت
گ�ان کشور را ناگزیر ساخته
امیدی در اقتصاد کشور ،تصمیم ی
که با ارسال پالسهای مثبت به ایاالت متحده ،باب گفتوگو و
جگری ژاپن و
مذاکره را باز نگه دارند .توجه دوباره ایران به میان�
ایجادکانال تبادل زندانیان ازطریق سوئیس یمتواند ش�ویع دوباره
برای فرایند دشوار مذاکره تا رسیدن به نتیجهای مطلوب باشد.
از ف
طر� انتخابات مجلس شورای اسالیم چند ماه دیگر در پیش

ت
امنی� به کجا یم رسد؟
تفکیک جرم سیایس از جرم

فرشته نوری
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ب� ت
ب� جرم سیایس و ت
اع�اضکننده و اغتشاشگر و ی ن
«ما ی ن
امنی�
ن
.
فرق یمگذاریم» سخ� که رئیس قوهقضائیه ،ابراهیم رئییس،
در نشست روز دانشجو دانشگاه تهران درحایل اعالم کرد که
چند روزی از آزادشدن ش
دستگ�شدگان پس از ی ن
تعی�
بخ� از
ی
قضا� حوادث آبان 98یمگذشت .تمایز قائلشدن میان
تکلیف
ی
ش
ت
امنی�بودن یا سیایسبودن جرم ،خواستهای از سمت ق� فعال
سیایس جامعه که در یط سالهای گذشه بارها مطرح شده
اخ�دوباره بررسزبانها افتاده؛
است ،اکنون وبا توجه به حوادث ی
امری که در قانون مصوب مجلس شورایاسالیم ی ز
ن� پیش ن
بی�
شده است.
اما باید توجه داشت جرم سیایس هیچگاه آنطورکه باید تعریف
شفاف و مشخیص در ی ن
قوان� کشور داشته باشد ،نداشته است
قوان� ش
ی ن
م�وطیت دارد ،عدم اعالم
و این موضوع ریشه در
گ
ن
رصی ــح مصداق و پیشبی�نشدن مرجع ذیصالح رسید� ،که
ت
دک� محمدمصدق ی ز
ن� پس از متهمشدن به جرم سیایس اما
ت
ن
اول� مع�ضان به عدم شفافیت
محکومشدن دردادگاه نظایم از ی

ظ
ض
حاف�
مرت�

ت
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گو�
تفکر انتقادی سبب شفافیت بیان یمشود ،به روشن ی
گ�یهای ژلهای
گو�ها و کیلنگریها و موضع ی
یمانجامد؛ کیل ی
ّ
.
که فرصتطلبان دارند را مردود یمکند نقد و نقادی الزمه هر
گ
پویا� و رس زند� آن جامعه یمشود.
جامعهای بوده و موجب ی
جامعهای که در آن نقد و نقادی نباشد به جامعهای تکصدا و
مج�زگویان
خودگومندتبدیل یمشودکه ممکن است فقط صدای ی
و مدحکنندگان در آن به گوش برسد و این صداها نیمتوانند
گفتمان اجتمایع خود باشند .پس باید ی ن
ب� نقد اندیشه و
نماینده
ِ
ف
ن� اندیشه تفاوت قائل شد .هدف نقد اندیشه آن است که بر
ِ
صدا� غلبهکند .باری ،این نوشته
نکوهش تک
امتناعگفتوگوو
ی
ِ
ِ
کوتاه نقد راه است نه راهنورد ،ب�هیچ مجاملهای.
ً
پس از انقالب  ،57تقریبا هر شانزده سال یکبار ،یک نسل از
ین�وهای اصالحطلب در ایران پا به عرصه سیاست گذاشتهاند.
نسل اول اصالحطلبان در ابتدای دهه  60در محافل سیایس از
لزوم اصالحات درکشور سخن یمگفتند .نسل دوم آنها ،دوم
خرداد  76بهطوررسیم فعالیت سیایس خود را ازرسگرفتند .نسل
سوم آنها ی ز
تأث� جریانات سال  88بودند ،پس از
ن� که تحت ی

این قانون بود .تجربه برخورد ت
امنی� با مبارزان سیایس علیه رژیم
پهلوی ی ز
تمایز قائلشدن میان این دو
ن� از عوامیل بودکه اهمیت 
ن
فعال� سیایس
جرم را تقویت یمنمود .دغدغهای که همواره با
ی
و در مواردی اجتمایع همراه بوده است ،این پرسش را در ذهن
ً
متبادر یمساخت که اساسا کدام کنش و فعالیت سیایس ،جرم
سیایس ق
تل� یمشود؟ هنگام وقوع جرم شامل چه نویع ازمجازات
خواهیم بود؟
جرم سیایس به تعریف قانون مصوب نمایندگان مجلس این
چن� مطرح یمشود «چنانچه به ی ز
ی ن
انگ�ه اصالح امورکشور علیه
مدیریت و نهادهای سیایس یا سیاست داخیل یا ج
خار� کشور
ارتکاب یابد ،بدون آنکه مرتکب قصد ض�بهزدن به اصل نظام
را داشته باشد ،جرم سیایس محسوب یمشود» .مصداق آن ی ز
ن�
ی ن
این ی ن
چن� بیان شده است :
«توه� به رؤسای سه قوه ،رئیس
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،معاونان رئیس جمهور ،وزرا،
خ�گان
نمایندگان مجلس شورای اسالیم ،نمایندگان مجلس ب
ره�ی و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان،
ب
ی ن
توه� به رئیس یا نماینده سیایس کشور ج
خار� که در قلمرو
جمهوری اسالیم ایران وارد شده است ،با رعایت مفاد ماده 517
قانون مجازات اسالیم بخش تعزیرات ،نقض آزادیهای ش
م�وع
دیگران وایراد تهمت ،ت
اف�اء وشایعهپر ن
اک� توسط احزاب وگروهها

به قصد اصالح کشور و عدم ض�به زدن به نظام ،جرائم مقرر
در ی ن
ره�ی ،ریاست جمهوری ،مجلس
خ�گان ب
قوان� انتخابات ب
ش
شورای اسالیم و شوراهای اسالیم شهر و روستا و در نهایت ن�
اکاذیب».
نکته دیگراین استکه امتیازات مجرمان سیایس درصورن احراز
جرم از ق
ت
صور� که هیئت منصفه
با� زندانیان متمایز است ،در
در دادگاه ،آنها را مجرم سیایس تشخیص دهد این امتیازات بر
آنها اعمال یم شود -١« :مجزابودن محل نگهداری در مدت
بازداشت و حبس از مجرمان عادی  -٢ممنوعیت از پوشاندن
لباس زندان در دوران بازداشت و حبس  -3ممنوعیت اجرای
مقررات ناظر به تکرار جرم  -٤غ� قابل ت
اس�دادبودن مجرمان
ی
سیایس  -٥ممنوعیت بازداشت و حبس بهصورت انفرادی بهجز
قضا� بیم ن
ئ
تبا� بدهد و آن را برای تکمیل
در مواردی که مقام
تحقیقات ض�وری بداند ،لکن درهرحال مدت آن نباید بیش از
 ۱۵روز باشد  -٦حق مالقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در
مدت حبس  - 7حق ت
دس�یس بهکتب ،ش
ن�یات ،رادیو و تلویزیون
در مدت حبس.
ت
ن
سنگ�تری روبهرو
این درحایل است که جرائم امنی� با مجازات
ی
هستند وطیف وسیعتری را ی ز
گ�ند .طبقگفت ه نارصرساج،
ن�فرا یم ی
ت
نماینده رئیس دستگاه قضا ،تفکیک جرائم سیایس ازجرائم امنی�

ش
امیدبخ� به مردم برای مشارکت آنان
است وحاکمیت به دنبال
در انتخابات است و مذاکره با آمریکا یمتواند موضویع داغ برای
ت
انتخابا� باشد.
مناظرههای نامزدها وگرمکردن فضای
ن
روحا� یک بار از طریق مذاکره به تفاهم با قدرتهای بزرگ بر
رسمسئله هستهای رسیده است وهمانگونهکه بارها اعالمکرده
مذاکره ت
به�ین روش است .این بار ی ز
ش
عهدک�
ن�گرچه طرف مقابل
کرده و با توسل به تحریم ،ایران را تحت فشار قرار داده ،اما
ً
همچنانکمهزینهترین راهگفتوگو است .البتهگفتوگو لزوما به
نز
س جمهور
م�له امتیازدادن نیست وبا توجه به دامنه اختیارات رئی 
در موضوع هستهای یمتوان به راهکاری رسید که از وخامت
وضعیت فعیل کاست .برای نمونه طرح پیشنهادی ماکرون
تحت عنوان «انجماد در برابر انجماد» -که در آن الزم نیست
پای آمریکا به برجام باز شود همچنان که ایران ی ز
ن� الزم نیست از
کاهش تعهداتش دست بکشد ،بلکه هر دوکشور برای دورهای
کوتاه اقدامات خود را متوقف نمایند -یمتواند ییک از ابتکارات در
فضای فعیل باشد.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سال آینده درپیش است وایران
یمتواند از طریق گفتوگو ،با ت ن
کاس� از دشواریهای اقتصادی
گ�ی از بدتر شدن اوضاع ،امیدواربه رویکار
فعیل یا دستکم جلو ی
آمدن رئیسجمهوری درآمریکا باشدکه دوباره به برجام بازگردد یا
ارادهای واقیع برای مذاکره برپایه ت
اح�ام متقابل داشته باشد .ایران
دربدترین ش�ایط تحرییم با دولت اوباما درقالب  5+1مذاکرهکرد
ن� با ت
و به تدری ــج نظام تحریم فروریخت و اکنون ی ز
گس�دهترشدن
دامنه تحریمهای ایاالت متحده ،نسخه مذاکره هوشمندانه برای
خرید زمان و جلوگ�ی از بدتر شدن اوضاع یمتواند ت
به�ین نسخه
ی
برای دولتمردان نظام باشد.

با دادرسا است .ن
زما� که برای پروندهای کیفر خواست صادر
یمشود ،اگر دادرسا تشخیص دهد پرونده سیایس است ،توسط
گ
هیئت منصفه رسید� یمشود و اگر تشخیص داده شود پرونده
ت
امنی� است ،نیازی به حضور هیئت منصفه نیست و پرونده
گ
برای رسید� به دادگاه مرتبط ارسال یمشود.
اما آنچه در عرصه عمل در حال وقوع است نشان یمدهد که
تاکنون در دادگاههای کشور شخیص تحت عنوان مجرم سیایس
به محاکمه نرسیده است و تنها باری که واژه جرم سیایس در
یز
سحرخ� ،فعال
یط این دوران مطرح شد ،در دادگاه عییس
اصالحطلب سیایس بود .اما طبق آنچه که پیشتر گفته شد،
به دلیل اینکه تشخیص جرم سیایس با دادرسا است ،این دادگاه
سیایس شکل نگرفت؛ چرا که رئیس دادگاه کیفری تهران آن را
مصداق جرم سیایس ندانست.
ن
ز
تم� قائل شدن
مس� یط شدهی طوال� ی
بنابراین با توجه به ی
ت
امنی� بودن جرم باید به انتظار نشست
میان سیایس بودن یا
ً
احتماال در خصوص خ
تا ی ن
بر� از
اول� دادگاه سیایس کشور،
بازداشتشدگان حوادث آبان  98برگزارشود تا هم قانون مصوب
ی ن
نخست�بار به مرحل ه اجرا در بیاید و هم طبق گفته
مجلس برای
ت
رئیس دستگاه قضا ،تفکیک میان سیایسبودن مجرمان امنی� ویا
ت
امنی�بودن مجرمان سیایس به وقوع بپیوندد.

ناقوس مرگ اصالح طلبان به صدا در آمده است؟
آیا
ِ

ن
روحا� به ریاست جمهوری فعالیت خود را آغازکردند.
انتخاب
باید توجه داشت که وجود نسلهای متفاوت اصالحطلبان در
طل� نیست و
ایران به معنای ی
تغی� در ماهیت و معنای اصالح ب
همواره دیدهایمکه آنها ما را به آیندهای حواله یمکنندکه هرگزاز
راه نخواهد رسید و همزمان با ترساندن ما از فاجعه قریبالوقوع-
ن
طالبا�شدن ،بازگشت احمدینژاد ،سوریهای شدن و ...یگانه
َ
راه ممکن را «تکرار» همان «فرم» ی ن
پیش� که اکنون عقیم شده
است ،یمدانند .اصالحات بیش از هر زمان دیگری مبتالبه مرض
گ�ی مهارت
ب�تصمییم شده است و ناتوان در مصالحه و بهکار ی
برای ائتالف با مخالفان وحفظ ش
م� میانهروی است واین باعث
تغی�ات دموکراتیک ،واکنش شدید مخالفان و
شکست فرایند ی
یز
ن� بستهشدن فضای سیایس و اجتمایع ایران است .هرچند که
ً
ن
جامعه ایران جامعه پیشبی�ناپذیر است ،خصوصا در فضای
ت
انتخابا� تصمیمات ما بیش از آنکه بر اساس واقعیات باشد،
مس� پیش روی اصالحطلبان در
بر اساس احساسات است .ی
انتخابات تآ� سخت یت�ه و تاریک است؛ چراکه بارها به آزمون
گذاشتهشدهاند ودیگردرک وشناخت ما نسبت به فرصتطلبان
ً
چهدرلباساصالحطل�واصولگرا�،باتجربهتار خ
ی�،نسبتاکامل
ب
ی
شده است .یادگرفتهایمکه درکنشهای جمیع و اجتمایع مانند
مشارکت درانتخابات ت
به�آن است ازتجربهها وخاطرات تار خ
ی�
بگ�یم وتاری ــخ را دوباره تکرارنکنیم .باید خاطرنشانکردکه
درس ی

روی ن
گردا� مردم ازاصالحطلبان بههیچوجه به معنای اقبال مردم
خ
به خ
ز
بر� اصولگرایان نیست؛ چراکه بر� اصولگرایان ین� هیچ
ت
اصویل برای رسیدن به قدرت ندارند و وق� قرار باشد به قدرت
یمزنند .درطول
فکرکنند ،برای قبضه آن به هردستاویزی چنگ 
چهار دهه اگر خ
یم را ب�
انقال� و اسال 
بر� اصولگرایان شعارهای
ب
ز
ز
چ�در ب� اعتباریکردن
اعتبارکردند ،اصالحطلبان ین�بیش ازهر ی
مفهوم آزادی نقش داشتند .باید مد نظر داشت که در انتخابات
پیش روچند سبد رأی داریمکه یحتمل سبد اصالحطلبان خایلتر
از همیشه خواهد بود .محرومان و اقشار ضعیف جامعه بیش از
غ�سیایس شده باشند ،ناامیدوترسخورده هستند؛ درنتیجه
آنکه ی
ت
ب هر ت
پوپولیس� شوند و رأی خود
اح� یمتوانند جذب شعارهای

ت
بیش� نگران ش�ایط
را به سبد بیندازند .ناراضیان اقتصادی که
خود هستند مانند کارفرمایان ،بازاریان و تجار ی ز
ن� بهاحتمالقوی
ن
گفتما� خواهند شدکه موقعیتشان را ت ز
م�لزل نکند .اما یک
جذب
گروه هم مخالفان سبد رأی هستند که قصدی برای ش�کت در
انتخابات ندارند ودیگران را ی ز
ن�به تحریم انتخابات ترغیب یمکنند.
ن
باری ،در انتخابات تآ� مجلس ،بخت با جریا� است که از حلقه
قدرت به دور بوده است .اگر بازنده اصیل در انتخابات مجلس
ح� خ
تآ� اصالحطلبان و ت
بر� اصولگرایان باشند ،برنده اصیل
این منازعه ش
بخ� ازاپوزیسیون (ویرانطلبان) خواهند بودکه فاقد
ن
گفتما� هستندکه درآن دموکرایس ،علمانیت ،عقالنیت،
هرگونه
و جامعه ن
مد� و متشکل ،محیل از اعراب ندارد.

باند صندیل ش
فرو� راخودمان کشف کردیم

3

دارالفنون

رئیس دانشگاه آزاد اسالیم در رابطه با انهدام باند صندیل ش
فرو� رشته پزشیک دانشگاه آزاد اسالیم که از سوی رئیس پلیس
ن
تهران اعالم شد ،گفت :این باند را حراست دانشگاه دو ماه پیش کشف و به مراجع قانو� گزارش کرد.
ی ن
خ�نگاران،
ان� در حاشیه
به گزارش ایسنا ،محمد مهدی طهر چ
هفتم� جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسالیم و در جمع ب
یلفـ ش
ـرو� در رشــته پزشــی دانشــگاه آزاد اســایم کــه دیــروز
در رابطــه بــا موضــوع انهــدام بانــد جعــل مــدارک دانشــگایه و صند 
از ســوی رئیــس پلیــس تهـران اعــام شــد ،گفــت :کشــف ایــن بانــد توســط خــود دانشــگاه آزاد صــورت گرفتــه و متخلفــان نــه در
دانشــگاه ،بلکــه بــه اســم دانشــگاه آزاد فعالیــت یمکردنــد .ایــن بانــد را حراســت دانشــگاه آزاد دو مــاه پیــش کشــف کــرد و تحویــل
مراجــع قانـ ن
نهــا در حــال بــرریس موضــوع هســتند.
ـو� دادیــم و آ 
وی ادامــه داد :اعضــای متخلــف ایــن مــورد هــم مثــل مــوردی کــه درکــرج بــوده و جعــل  ۲۰,۰۰۰مــدرک انجــام شــده بــود ،از
درون دانشگاه آزاد نیستند بلکه درکنار دانشگاه و به اسم آن جعل وکاله�داری صورت یمگ�د و این ربیط به نظام ن
درو�
ی
ب
دانشــگاه آزاد نــدارد.
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نوزدهم آذر ،جلسه « 16آذر را فراموش کنیم؟» که به برریس
ن
کنو� آن پرداخت ،با
دانشجو� و وضعیت
تحوالت جنبش
ی
دک� عل�ضا علویتبار و ت
حضور ت
سینا� به همت
وحید
دک�
ی
ی
سازمان دانشجویان جهاددانشگایه در دانشکده ادبیات برگزار
شد.
آقای علویتبار در ابتدا بیان کرد که بحث درباره جنبش
دانشجو� احتیاج به یک چارچوب مفهویم -نظری روشن دارد.
ی
گ�یها ،فقدان چارچوب
علت نوسانات در تحلیلها و موضع ی
گ
مفهویم نظری روشن برای ی ن
تبی� جنبش و درک ویژ�هایش
است.
وی ادامه داد« :در چارچوب نظری نامگذاری جریانات
دانشجو� اهمیت دارد .اگر به حرکات جمیع دانشجویان
ی
«جریان» گفته شود یک مفهوم دارد و اگر «گروه» و «جنبش»
گفته شود ،مفهوم دیگری دارد .اگر مجموع اقدامات جمیع
دانشجویان را با عنوان جنبش یاد کنیم ،در واقع آن را با جنبش
اع�اض است .ت
اجتمایع پیوند دادیم که روش در آن ت
اع�اض،
ت
روش جنبشهاست و باالترین مرحله آن ،اع�اضات خشن
است که اقدام علیه افراد و اموال یمباشد».
آقای علویتبار ترصی ــح کرد« :در طول تاری ــخ چهار عامل،
شکلدهنده اقدامات سیایس دانشجویان بودهاست :نخست
گ
گ
ت
خصوصیا�
دانشجو�
دانشجو� ،زند�
ویژ�های زیست
ی
گ ی
داردکه آنرا از سبک زند� سایر افراد جدا یمکند .از جمله اینکه
دانشجو از مناسبات اقتصادی جامعه دور است و وابسته به
گ
ی ن
همچن�
درآمد خانواد� است .دوری از هنجارهای محیل و
گ
گ
ت
دور بودن از بس� زند� واقیع ی ز
ن� اثرگذار است .این ویژ�ها
ی ن
پیامد خاص خود را دارد.
دوم� عامل ،رسمشق غالب میان

تاث� قرار
روشنفکران است که جنبش
دانشجو� را تحت ی
ی
یمدهد .دانشجویان اندیشه تولیدشده از روشنفکران را توزی ــع
ً
تغی�
یمکنند .درتاری ــخ روشنفکری ،نوسانات
دانشجو�کامال با ی
ی
نظرات روشنفکران تناسب دارد».
گ
وی ادامه داد « :ویژ� سوم اقدامات سیایس دانشجویان،
حز�
حز� جامعه است .در تمام
کشورها� که نظام ب
ی
وضعیت ب
جا افتاده وجود دارد ،حزب اقدامات خود را در حوزه دانشجویان
و از طریق سازمان خاص دنبال یمکند که در نتیجه جنبش
حز�
دانشجو� با آن پیوند یمخورد .اما در ش�اییط که نظام
ی
بگ
دانشجو� نقش حزب را بازی یمکند .ویژ�
نداریم ،جنبش
ی
آخر ،وضعیت سیایس است .در جامعهای که فضای بازتر و
بیش�ی در آن وجود دارد ،شیوه جنبش با ن
امکان ارتباطات ت
زما�
که فضای رسکوب و استبداد دیده یمشود ،متفاوت است».
متغ� را در تاری ــخ
تاث� این چهار ی
آقای علویتبار بیان کرد «:اگر ی
بگ�یم ،فهم و نقد نوسانات جنبشها
جنبش
دانشجو� در نظر ی
ی
سادهتر یمشود».
در ادامه جلسه ت
سینا� در پاسخ به این سوال که 16آذر32
دک�
ی
در چه فضای سیایس و فکری رخ داد گفت « :دهه  60، 50و
 70ن
ت
ت
کمونیس� و رادیکال
ناسیونالیس�،
زما� بود که ایدئولوژی
ت
یالیس� مورد
ام�
رونق داشته وجنبشهای ضد استعماری و پ
ن
.
هم� فضا،
توجه بود .به نویع جهان در انقالب و مبارزه بود در ی
میل شدن صنعت نفت شکل گرفت .واقعه  16آذر را باید در
این چارچوب برریس کرد و به عنوان واکنش به برقراری ارتباط
ن
شدند،کسا�
با انگلیس آغاز شد .افرادی که در این روز کشته
بودند که در چارچوب ی ن
هم� ایدئولوژیها یماندیشیدند؛ مثل
اعضای حزب توده و حزب میل».
سینا� افزود« :این گفتمان استقاللخوایه تا انقالب
آقای
ی
 57و در دهه  60ادامه داشت و تمام فضای روشنفکری ت
ح�
تأث� خود قرار داد؛ مثل اصالحات ض
ار�،
دولت پهلوی را تحت ی
میلکردن جنگلها ،سهیمکردن کارگران در سود کارخانهها.

اما از  1990به بعد این گفتمان جای خودش را به اصالح و
آزادیخوایه و حقوق ش
دانشجو� امروز با جنبش
ب� داد .پویش
ی
قدیم ،متفاوت و قیاسناپذیر است .امروز دانشجو به دنبال
تغی� جهان را ندارد و سیاست
سیاست کالن نیست و سودای ی
خرد را در دو بخش اجرا یمکند؛ نخست در ارتباط با جامعه؛
به این صورت که از دولت و جناحهای سیایس فاصلهگرفته
بیش� انجام امور خ�یه و ت
و ت
اع�اضات کارگری را در دستور کار
ی
خود قرارداده است .دوم در ارتباط با مسائل دانشگایه؛که دفاع
غ� دانشگایه در
از آزادیهای آکادمیک ،مخالفت با نهادهای ی
محیط دانشگاه و ترجیح فضای اجتمایع به فضای واقیع و
حضور در میدان و تجمعات را به همراه دارد».
سینا� تأکید کرد 16« :آذر را نباید فراموشکنیم؛ چون
آقای
ی
ش
.
بخ� از تاری ــخ است حامیان دولت پهلوی و سلطنتطلبان
ف
ت
یمخواهند که  16آذر فراموش شود اما ح� در ن� وضع
موجود باید به تجربهها مراجعه کنیم و نقد و فن� وضع موجود
تطه�گذشته و بازگشت بهگذشته بیانجامد».
نباید به ی
:
متغ�های
در ادامه ،آقای علویتبار بیان کرد «یمتوان باکمک ی
مذکور دورهبندی انجام دهیم .از ن
زما� که نهاد دانشگاه بوجود
آمد تا سال  ،80سه دوره روشنفکری را تجربه کردهایم .دوره اول
روشنفکری (دوره تجربه) که اوج آن سال  32است .رسمشق
ام�یالیسم انگلیس
غالب ،حاکمیت مردم است .جهت نقادی ،پ
است .دوره دوم جریان سال 40بارور یمشود و اوج آن ،انقالب
ایران است .رسمشق غالب ،ضدیت با غرب است .جهت
نزا است .شیوه تحول ،قهر است؛ مثل
نقادی ،نوسازی برو 
ز
.
آم� و مبارزه مسلحانه چرییک دوره سوم
مبارزه سیایس قهر ی
روشنفکری از سال  70و پایان جنگ ش�وع یمشود و تا 84
ادامه یمیابدکه نقطه عطف آن سال  88است .رسمشق غالب،
توسعه دموکراتیک است و جهت نقادی استبداد تار خ
ی� ایران».
دانشجو� اکنون
آقای علویتبار افزود« :علت اینکه جنبش
ی
ف
بالتکلی� دارد این است که در روشنفکری دچار
وضعیت

غال� در روشنفکری شکل نگرفته است».
مشکلایم و رسمشق ب
وی برای ی ن
دانشجو� بیانکرد:
تبی� مسئله جهتدیه به فعالیت
ی
« هدف اصیل تأسیس دانشگاه ،تولید وتوزی ــع دانش مدرن است
و فعالیت دانشجو� باید به ت
سم� برود که مخل تولید دانش
ی
مدرن نشود .با تامل مجدد در چهار محور ،جریان روشنفکری
یمتوان خود را از وضعیت فعیل رهاند که این چهار محور ی ن
چن�
ت
دوس�
است :جمهوریت و نقش بنیانگذارانه مردم ،میهن
ق
اخال�».
طل� اجتمایع و زیست
شهروند محور ،برابری ب
آقای علویتبار در پاسخ به این پرسش که آیا  16آذر را فراموش
«خ�؛ چون که  16آذر ش
بخ� از تاری ــخ ماست و
کنیم بیان کرد :ی
باید از آن درس گرفت».
وی اظهار کرد :ت
«به�ین حالت این است که فعالیت سیایس
ی ن
سنگ�تر از حد
دانشجو� ذیل احزاب برود .اینکه بار
جمیع
ی
توان بر دوش دانشگاه باشد به این علت است که فعالیتهای
ن
طوال� پیدا نیمکند .ت
به� این بود
حز� یب�ون از دانشگاه عمر
ب
که دانشگاه فعالیت اصیل خود را تولید و توزی ــع دانش مدرن
و مشارکت در پرورش اجتمایع افراد قرار یمداد که جنبش
های دانشجو� تسهیلکننده این هدف باشند و با هر ی ز
چ�ی
ی
که کیفیت دانش مدرن را خدشهدار کند مقابله کند .مثل
سهمیهبندیها در دانشگاه .اگر جامعه بپذیردکه باید به اقشاری
کمک شود ،ت
به� است که این کمک ،پیش از رقابت برای ورود
ش
به دانشگاه باشد؛ مثل کالسهای آموز� در فعالیتهای
دانشگایه .بزر ت
گ�ین خدمت دانشگاه در بلند مدت حذف تمام
گ�د .اگر
مواردی استکه جلوی تولید و توزی ــع دانش مدرن را یم ی
وضعیت جامعه نرمال بود ت
به� بود که فعالیتهای سیایس به
خارج از دانشگاه منتقل یمشد اما تا افق کوتاه مدت این اتفاق
ی ن
سنگ� تر
گ�د که
نیمافتد .بنابراین دانشگاه باری را به عهده یم ی
از حد تحمل اوست».
در انتهای برنامه ی ز
دانشجو� صورت
ن� ،بخش پرسشوپاسخ
ی
گرفت و مهمانان برنامه به پرسشهای حضار پاسخ دادند.

در روزهای آینده همراه با سازمان دانشجویان جهاددانشگایه خراسان رضوی

آن زخیم که برای هر شهری وجود دارد را باید شناخت

4

نگاه ویژه

ن
ـو� بکنیــم
یــک اســتاد دانشــگاه گفــت :مســئله اصــی ایــن اســت کــه در یــک خــاء گفتمــا� قـرار داریــم .اگــر یم خواهیــم گفتوگـ ی
بایــد بــه ســمت امیــد اجتمــایع برویــم.
ن
حاجیا� در نشســت منطق اجتمایع ت
اع�اضات آبان  98اظهارکرد :در ســال  ۹۲برای مردم امید
به گزارش ایســنا ،ابراهیم
ن
ت
ز
و انتظــاری وجــود داشــت ،در ســال  ۹۶ایــن امیــد دوبــاره بــود ،امــا نشــد ،بســرهای دیگــری هــم وجــود داشــت و ب�یــن شــد جرقــه
اع�اضات را توضیح دهد؟ جفرافیای ت
اع�اضات .آیا این تحلیل یم تواند کل موضوع ت
ت
اع�اضات را هم باید در نظرگرفت.
ق
باید سیاستهای تطبی� انجام داد.
وی در ادامــه بــه بیــان پرس ـشها� در رابطــه بــا جغرافیــای شــهرهای اعـ تـر ض
ا� پرداخــت وگفــت :چ ـرا یــزد ایــن دفعــه وارد ایــن
ی
ت
اع�اضــات شــد در حــایل کــه اصــا انتظــارش را نداشــتیم؟ چـرا در شـ یـراز اینچنـ ی ن
ـ� شــد؟ مــن فکــر یم کنــم آن زخــی کــه بـرای هــر
شــهری وجــود دارد را بایــد شــناخت.
یهــا دســت پیــدا نکنیــم نــی شــود تحلیــل درســت کــرد .هنــوز
حاجیـ نـا� گفــت :تــا زمـ نـا� کــه بــه شــواهد الزم بـرای طــرح ایــن تئور 
اع�اضات گذشته را با ت
خییل زود است برای تحلیل اتفاقات اخ� .شواهد دستمان نیست و یم خواهیم تجریه ت
اع�اضات
ی
اخـ یـر تطبیــق دهیم.
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فــرض کنیــد رسدبـ یـر ایــن ش
ن�یــه ،در ازای نوشـ ت ن
ـ� ایــن ســطور،
ن
.
بــه نگارنــده قــول یــک وعــده ناهــار داده باشــد چــه تضمیــی
وجــود دارد کــه رسدبـ یـر بــه عهــد خــود عمــل کنــد؟ نگارنــده مقالــه
یمشــود .نتیجــه؟ نویســنده
را یمنویســد امــا وعــده رسدبـ یـر اجـرا ن 
دیگــر بــا ایــن ش
ن�یــه همــکاری نیمکنــد .پــس نویســنده چــون
یمدانــد رسدبـ یـر بــه قــول خــود وفــا خواهــد کــرد ،و اگــر رسدبـ یـر
همــکاری نکنــد او هــم همــکاری نخواهــد کــرد ،بــه رسدبـ یـر اعتمــاد
یمشــود و بــا
یمکنــد .ایــن اعتمــاد متقابــل در بــازی اعتمــاد مطــرح 
تکـرار آن ،ایــن اعتمــاد تکامــل یمیابــد .ایــن اعتمادهــای متقابــل،
در ســطح جامعــه و در بلندمــدت هنجارهــای متقابــل را تقویــت
و نهادهــای مـ ن
ـد� را تولیــد یمکنــد.
ن
یتــری داشــته باشــد،
جامع ـهای کــه نهادهــای مــد� قو 
نهــای مـ ن
ـد� در آن فعــال باشــند و بــا یکدیگــر در تعامــل
انجم 
باشــند ،واجــد مفهــویم بــه نــام رسمایــه اجتمــایع هســتند.
بوردیــو رسمایــه اجتمــایع را اینگونــه تعریــف یمکنــد« :مجموعــه
منابــع حقی ـیق یــا بالقــوه مرتبــط بــا مالکیــت شــبکه پایــداری از
ـنا� و پذیــرش
روابــط کــم و بیــش نهادینــه شــده بــر اســاس آشـ ی
متقابــل».
ن
ن
ایــن شــبکههای مــد� نقــش محســویس در کیفیــت حکم ـرا� و
دموک ـرایس دارنــد.
ها� در مورد
ش
پژوه
۱۹۷۰
سال
از
انش
ر
همکا
رابرت پانتام و
ی
وضعیــت ایتالیــا پــس از اجـرای قانــون اصالحــات انجــام دادنــد.
ش
تهــای
ـززدا� و ایجــاد حکوم 
در ایــن زمــان ایتالیــا �وع بــه تمرکـ ی
منطقـهای نمــود.
ت
حکوم� را براســاس ۱۲
پژوهشهای پانتام ،عملکرد نهادهای
شــاخص اندازهگـ یـری کردنــد .نتیجــه شــگفت ی ز
انگ� بــود؛ بــا وجــود
سیاســتهای مشــخص و یکســان دولــت مرکــزی ،اختــاف
شــدیدی بـ ی ن
یمشــد .ایــن
ـ� شــمال و جنــوب ایتالیــا مشــاهده 
ســوال کــه چـرا نهادهــای دموکراتیــک در شــمال کاراتــر و اختــاف
رشــد اقتصــادی شــمال و جنــوب ایتالیــا ایــن چنـ ی ن
ـ� شــدید بــود،
کنجــکاوی پانتــام را برانگیخــت.
شهــای پانتــام بــه دســت داد ،از
نتایــیج کــه تحقیقــات و پژوه 
حضــور نهادهــای مـ ن
یتــر ،مشــارکت،
ـد� و اجتمــایع بهـ تـر و قو 

آگایه مــردم از حقــوق خویــش و نظــارت عمــویم فعاالنــه در
شــمال ایتالیــا حکایــت داشــت.
ـخگو�
ـ
س
پا
ـوب،
ـ
ن
ج
در
ـات
ـ
ی
روح
حــال آنکــه فقــدان ایــن
ی
ادارات را کــم کــرده و بــه �اعتمــادی بـ ی ن
تهــای
ـ� مــردم و حکوم 
ب
منطق ـهای منجــر شــده بــود.
در ژاپــن وزارت تجــارت و صنعــت ی ن
ب�الملــی ،پــس از جنــگ
جهـ نـا� دوم ،نقــش بــه سز یا� در تحــوالت و رشــد اقتصــادی ژاپــن
داشــت .اقــدام ژاپــن در بــر پــا داشـ ت ن
ـ� یــک آژانــس برنام هریــزی
اقتصــادی برخــوردار از قــدرت عظیــم در تخصیــص اعتبــارات
تخــوایه و فســاد عریــان کــه
مــایل ،بــه ایجــاد همــان ســطوح ران 
آژانسهای مشابه در آمریکای ی ن
الت� و آفریقا به وجود آوردند،
منجــر نشــد.
ت
یمتــوان اعتمــاد و احــرام مــردم
علــت ایــن اختــاف در نتیجــه را 
نســاالران ،ســطح بــاالی آمــوزش و حرف هگ ـر یا� و
ژاپــن بــه دیوا 
تمکـ ی ن
ـ� جامعــه ژاپـ نـی در برابــر اقتــدار دانســت.
ن
رابط ـهی رسمایــه اجتمــایع خــوب و حکم ـرا� کارآمــد ،رابط ـهای
دو ســویه اســت.
حکومـ تـی کــه از حــق مشــارکت مــردم اســتقبال یمکنــد ،حاکمیــت
ضهــای
قانــون و حقــوق مالکیــت را رعایــت یمکنــد ،از تبعی 
یهــای مـ ن
ـد� احـ تـرام
قــویم و طایف ـهای پرهـ ی زـ� یمکنــد و بــه آزاد 
ن
یمگــذارد ،خــود تــداوم و تکامــل نهادهــای مــد� را بهبــود

تاث� انکارناپذیری در رشد و توسعه
یمبخشد .تمام موارد فوق ی
اقتصــادی نـ ی زـ� دارنــد.
از طـ ف
ـر� در حکومـ تـی کــه فســادهای بوروکراتیــک وجــود دارد،
ت
شهــای قــویم در جامعــه غالــب اســت ،نابرابــری گســرده،
تن 
یهــای مـ ن
ـد� و نقــض حقــوق مالکیــت بســیار بــه
ب آزاد 
رسکــو 
چشــم یمآیــد ،اعتمــاد شــهروندان و پـ یـرو آن رسمایــه اجتمــایع
کمـ تـر اســت.
ب ـرای مثــال ،در جامع ـهای کــه مطبوعــات و رســانههای آزاد
�طــرف نداشــته باشــد ،مــردم نســبت بــه اخبــار و حکومــت
وب
بدگمــان شــده و بــه شــایعات پنــاه یمبرنــد کــه ایــن خــود بــه
یمزنــد.
ب�اعتمــادی در جامعــه دامــن 
اعتمــاد اجتمــایع منجــر بــه اطاعــت شــهروندان از قانــون نـ یـ�ز
ـ�ها از قوانـ ی ن
ـ� نباشــید کــه تمــام ماشـ ی ن
یمشــود .اگــر شــما مطمـ ئ ن
ـ�

گ
ت
اهنما�ورانند� یپ�وی یمکنند ،احتمال کم�ی وجود دارد که
ر
ی
شــما نـ ی زـ� از آن قوانـ ی ن
ـ� پـ یـروی کنیــد.

گهــای متمــادی ،سلســلههای متعــدد
در ای ـران بــه علــت جن 
شاهنشــایه و جامعــه کوتا همــدت یــا آنچــه همایــون کاتوزیــان
گ
نهــای مـ ن
ـد�
آن را جامعــه کلنــی یمخوانــد ،نهادهــا و انجم 
بگ�نــد و جــای خــایل رسمایــه اجتمــایع بــه
نتوانســتهاند شــکل ی
یمشــود.
شــدت احســاس 
از ف
طر� به ی ن
هم� علت و البته ساختار پاتریمونیال دولتها در
تهــای رانـ تـی بعــد از افزایــش قیمــت
ایـران و بــه وجــود آمــدن دول 
ضهـ یـا� شــکل گرفتــه کــه بــا تضعیــف
نفــت ،فســادها و تبعی 
جامعــه مـ ن
ـد� وگرو ههــای خــارج از قــدرت ،بــه ب�اعتمــادی نـ ی زـ�
دامــن زده اســت.
ـو� ب ـرای
اگــر شــاخص مشــارکت در انتخابــات را مولفــه خـ ب
رسمایــه اجتمــایع بدانیــم ،حـ ث
ـواد� در چنــد دوره باعــث کاهــش
ایــن رسمایــه شــده اســت.
اول فضــای جنــگ ،دوم اج ـرای سیاس ـتهای آزادســازی و

گ
خصــویص ســازی در دوران ســازند� کــه چنــد آشــوب را در
حاشــیه شــهرها در پ� داشــت ،ســوم ماج ـرای توقیــف روزنامــه
ســام و حــوادث کــوی دانشــگاه ،کــه بــه کاهــش مشــارکت در
تهــای هشــتم و نهــم منجــر شــد ،چهــارم ت
اع�اضــات بعــد
انتخابا 
از انتخابــات  ۸۸و در آخــر ت
اع�اضــات معیشـ تـی در دور دوم
ریاســت جمهــوری حســن روحـ نـا�.
ت
اع�اضــات آبــان مــاه علیــه سیاسـ تـی کــه بــه نظــر یمرســید بیــش
کهــای پایـ ی ن
ـ� درآمــدی باشــد ،از طبقــات
از همــه بــه نفــع ده 
ت
ت
ی ن
پای� ش�وع شد و با واکنش دولت با قطع این�نت ،اع�اضات
طبقــات متوســط را هــم برانگیخــت.
ایــن بــار تمــام گرو ههــا� کــه کمـ تـر از  ۳ســال قبــل از روحــا�ن
ی
حمایــت کــرده بودنــد ،امیدهــای خــود را فروریختــه یافتنــد و
بــه ع ـزای اعتمــادی نشســتند کــه خــرداد  ۹۶نهــال آن را کاشــته
بودنــد.

تأث� آن بر امید اجتمایع شهروندان
تفریحات شهری و ی
رخساره رستگار مقدم

کارشنایس علوماجتمایع ۹۶

دو وضعیت را یمتوان در رابطه با امید اجتمایع متصور شد؛ ییک
آنکــه امیــد را مســتقل از ذهنیــت افـراد در نظــرگرفتــه و بــا توجــه بــه
وضعیت موجود و زیرساختها ،امید به بهبود ش�ایط اجتمایع
را سنجید .و دیگر آنکه امید اجتمایع را وابسته به افراد و ذهنیت
یا� یمکنند.
آنان دید؛ اینکه گمردم آینده را چطور ارز ب
در ش�ایــط وابســت� ،امیــد وضعیـ تـی اســت کــه در آن ،آینــده معنــا
لگ ـر یا� حمایــت یمکنــد کــه ایــن از
یمشــود ومعنــای آینــده از عم 

طهــای ض�وری رشــد در هــر جامع ـهای اســت .در ایــن
پیش ش� 
جا مفهوم تفری ــح در این قفس ی ن
یمشــود .کلیدی که
آهن� کلیدی 
بتوان با آن برای سـ ت
ش
ـاعا� قفس را بازکرد .و در �ایط اســتقالل،
ن
آن چه به صورت ن
عی� موجبات امید است ،مطرح شد� است
نهــا خواهیــم
کــه در ادامــه بــه تأثـ یـر تفریحــات شــهری بــر هــر دوی آ 
پرداخــت.
تفریـ ـ ــح ب ـرای گروههــای مختلــف و از منظرهـ یـا� متفــاوت ،حائــز
اهمیت است .برایکودکان ،نوجوانان ،بزرگسال وکنهساالن هر
یــک بــه گونـهای متفــاوت اســت .ایــن جاســت کــه نیازهــای فراغـ تـی
بــه تناســب مخاطــب بایــد دســتهبندی شــود.
بیش�ی را فارغاند و این زما�ن
کودکان و نوجوانان به نسبت زمان ت
ـو� مدیریــت شــود تــا حاصلبخــش باشــد ،کــه
اســت کــه بایــد بــه خـ ب
�راهــه یمرود .و مــا بخـ شـی
اگــر مدیریــت نشــود بــه احتمــال زیــاد بــه ب 
ن
انسا� خود را ناگوار از دست دادهایم.
از مهمترین پتانسیلهای
از سو� ت
خو� طرایح
به
جامعه
در
تفرییح
های
وق� زیرساخت
ب
ی
گ
ـود� و معطــی را در ســاعا�ت
نشــده اســت ،نوجــوان احســاس بیهـ
یمهــای اثــر بخــش بگــذرد ،تجربــه یمکنــد و آن
کــه بایــد بــه رسگر 
امیــدی کــه در یط تجرب ههــای مثبــت و نتیجهبخــش ،ذرهذره در
یمشــود.
گ�ی اســت ،کشــته 
وجــود او قـرار بــه شــکل ی
افـراد در ش�ایــط یکسـ نـا� زیســت نیمکننــد امــا آنچــه در تمــایم ایــن
گ
ـود� اســت .در چنـ ی ن
ـ� اوضــایع
ش�ایــط یکســان اســت ،رنــج و فرسـ
.
یمشــود کــرد؟
زیســت بــدون فرســایش ناممکــن اســت حــال چــه 
چطور باید انرژی و امید را باز ن
آفری� کرد؟ چطور باید پس از این

تحلیــل قــوا دوبــاره بــه تنــه اصــی فعالیــت بازگشــت؟ و مشــخصه
یمســازد؟
جهــان امــروز چیســت کــه ایــن تجدیــد تــوان را ض�وری 
جهان بزرگسایل امروز ،ن
تن
گذاش� به عرصه اقتصادی
یع� پس ازپا
شهــای اجتمــایع موثــر ،پــر
و اجتمــایع بــه طــور جــدی و ایفــای نق 
یمهــا .جهــان ،شــهری شــده
شهــا ،ناکا 
کو�هــا ،تن 
اســت ازســخت ش 
شهــای آدیم از پیــش برنام هریــزی شــده و او را
اســت کــه ب ـرای کن 
.
ها�
م
آد
گاه
است
گرفته
خویش
انحصار
در
برای گرداندن خود
ی
ناخواســته و بــدون انتخــاب در ایــن انحصارانــد و گاه راه تغیـ یـر
انتخاب از آنان گرفتهشده است؛ گاه بنا به ش�ایط ،تعامالت گرم
درگروههــای غـ یـر رســی را در محــل رســی کار تجربــه نیمکننــد؛
گ
نهــا همــه
فهــا در ایــن وجــه از زنــد� ســود و زیـ نـا� اســت .ای 
هد 
موقعیـ تـی را ایجــاب یمکنــد کــه در آن بتــوان کــی بــه نفــس هــر امــر
غ�رســی تجربــه کــرد و از زمــان
بازگشــت ،لــذت را درگروههــای ی
جو� و بازتولید انرژی از دست رفته بهرهبرداری کرد،
برای نشاط ی
تهــا بـرای همــگان
تهــای تفریــی ،اگــر ایــن فرص 
ایــن یعـ نـی فرص 

فراهــم باشــد ،بــازدیه نـ یـروی انسـ نـا� را بــاال بــرده و نـ ی زـ� انســانیت
ن گ
زد� ،ب ـرای سـ ت
ـاعا� نجــات یمدهــد .اف ـراد بــه عملکــرد
را از ماشـ یـ�
تهــای مختلــف خــود در ســازمانهای گوناگــون
بهـ تـری در موقعی 
عضــو ،یمرســند.
وقـ تـی انســان خــود شــاهد ش
ت در ایــن زمینــه هاســت ،ب ـرای
پی�ف ـ 
ت
گ�د و از طرفدیگر رونق ین�وی فکر
تالشهای آ� قوه امید یم ی
ن
وکار توسعه را باعث یمشود؛ یع� فارغ از ذهنیت افراد احتمال
یمشــود.
تهــای اجتمــایع دوچنــدان 
موفقی 
با نگایه دیگر ،در ساختارهای از پیش موجود امروز عمل کردن،
تهــای میــان
یمگـ یـرد و ایــن فراغ 
بگــری را از انســان 
حــس انتخا 
ســاختاری یمتوانــد بـرای بازگردانــدن ایــن حــس بــه او مفیــد باشــد؛
ن
تغی� دهیم و یا منبع آزمون
شاید نتوانیم وظایف سازما� خود را ی
یمشــود ســاعت ش�وع کار،
اســتخدایم را خودمان تعریف کنیم ،ن 
لونقل شهری به
ش�وع کالس درس ،یا ساعت پایان خدمات حم 
یمشــود ،تغیـ یـر یمکنــد و
میــل مــا باشــد .امــا آنچــه بــا میــل مــا ش�وع 

پایــان یمیابــد ،همـ ی ن
یمهــا و تفریحــات اســت.
ـ� رسگر 
ش
بازگردانــدن ایــن حــس بــه آدیم از ایــن طریــق ،امیــد اثــر بخــی را
شــاید و تــا حــدی یمتوانــد تقویــت کنــد.
گ
دســته دیگــر ســالخوردگاناند .کنهســایل کــه زنــد� را تــا حــد زیــادی
گ
تهــای
پشــت رس گذاشــته و بــه بازنشســت� رســیده ،اگــر فرص 
تفریــی ب ـرای گــذران اوقــات درگــروه هــای نخسـ ی ن
ـت� (گروههــای
صمیــی و غـ یـر رســی) را نداشــته باشــد ،حتمــا بــه یــأس دچــار
خواهــد شــد .ایــن گونــه بخـ شـی از شــهروندان از ین�وهــای امیــدوار
حــذف خواهنــد شــد.
یمتــوان چنـ ی ن
ـ� گفــت کــه هــر شــهروند ،حقــوق و نیازهـ یـا�
در آخــر 
دارد که ییک از آنها ،حق تفری ــح شهری است .اگر به این انتظار
او پاســخ داده نشــود ،او امیــد خــود را از شــهر از دســت یمدهــد
ـ� نشــاط در جامعــه و معضــات نـ ش
و از دســت رفـ ت ن
ـا� از عــدم
اغ� مناسب ،ی ز
برنام هریزیهای فر ت
انگ�ه و توان تالش را به تحلیل
بــرده و جامعــه یم خشــکد.

جهانگ�ی از دعواهای سیایس درکشور
انتقاد تند
ی

5

نگاه ویژه

اســحاق جهانگــری عــر دوشــنبه  25آذر در مراســم تجلیــل از مهنــدس محســن خلیــی عـر قا� در محــل اتــاق بــازر ن
گا� ،بــا بیــان
ی
ت
مدیری� برای کشور مشکل درست کرده است ،خاطرنشان کرد:
اینکه تحریمها ،مشکالت ساختاری اقتصاد و ضعفهای
گشا� برای کشور باشند .دشمن یم خواهد آینده را مبهم
دولتمردان ،نخبگان ،دانشگاهیان و بخشخصویص در فکر افق ی
نشــان دهنــد و مــا نبایــد اجــازه دهیــم ملــت ایـران احســاس کنــد آینــده ای وجــود نــدارد و بایــد از فرســایش رسمایــه هــای مــادی و
جلوگ�ی کنیم ،امید اجتمایع را تقویت کنیم.
معنوی کشور
ی

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

تأث� متقابل امید فردی و اجتمایع
ی
محمد تکلو
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نورمــن کازنــز یمگویــد« :توانـ یـا� امیــدوار بــودن مهمتریــن حقیقــت
گ
زنــد� اســت .امیــد بــه انســانها جهــت یمدهــد و آنهــا را بـرای ش�وع
مسـ یـر رسشــار از انــرژی یمکنــد ».اگــر ایــن جملــه را واکاوی کنیــم بــه
ســه بخــش مهــم تقســیم یم شــود -1 :جهــت دادن بــه انســانها
ش
�-2وع کــردن یــک مسـ یـر و -3انــرژی دادن ب ـرای حرکــت در آن
.
مس� مطابق نظریه امید اسنایدر ،تفکر امیدوارانه از ترکیب سه
ی
گ
یز
چ� حاصل یمشود :اهداف :مواجهه با زند� به شکل هدفگرا.
مسـ یـرها :پیــداکــردن مسـ یـرهای گوناگــون بـرای رســیدن بــه اهــداف.
عاملیــت :بــاور شــخص بــه توانـ یـا� خــود در ایجــاد تغیـ یـر و محقــق
کــردن اهــداف خــود .اســنایدر یمگویــد افـرادی کــه تفکــر امیدوارانــه
دارنــد؛ آنهــا� هســتند کــه قادرنــد اهــداف مشــخیص تعیـ ی ن
ـ� کننــد،
ی
چنــد راه شـ ن
ت
فهــا پیــدا کننــد و حــی
ـد� ب ـرای رســیدن بــه ایــن هد 
اگــر بــه مشــکل برخوردنــد ،بــاز هــم بــه مسـ یـر ادامـهداده و ثبــات قــدم
داشــته باشــند .قابلیــت مــا ب ـرای تفکــر امیدوارانــه از اوایــل کــودیک
ش�وع بــه رشــد یمکنــد .از همــان لحظ ـ ه تولــد ،مــا ک مکــم یمتوانیــم
گ
از همبســت�ها رس در بیاوریــم و در نهایــت بــه جـ یـا� یمرســیم کــه
یمشــویم کــه  Aباعــث
دریک از علیــت پیــدا یمکنیــم؛ یعـ نـی متوجــه 
یمشــود .درک علیــت ،بنیــان «تفکــر راهـ بـردی» اســت
رخ دادن  B
کــه یــی از ســه عنــر نظریـ ه امیــد اســنایدر بــه شــمار یمرود .وقـ تـی
گ
ـال� یمرســیم« ،تولــد ن
روا�» رخ یمدهــد و مــا دریک
کسـ
کــه بــه ی 
ن
.
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تهــای دردآور و دشــوارکــه
یمشویم یمتوانیم رخدادها را به وجود بیاوریم یا به عبارت دیگر ،موضوعــات دارد در بــر� از موقعی 
«علت» وقایع باشیم .این همان ی ز
چ�ی است که در نظری ه امید ،فــرد احســاس یمکنــد هیــچ راه خــایص از آن نیســت ،گمـ نـا� در
«تفکــر عامــی» نــام 
یمگـ یـرد .تفکــر عامــی دلیــل اصــی حرکــت خاطرات وی درست یمشود که هیچ راه خالیص نیست و این را
گ
گ
تهــای زنــد� تعمیــم یمدهــد .در ش�ایــط درمانــد�
انســان اســت .اگــر انســان بــاور نداشــته باشــد کــه عامــل اثــرگــذاری بــه تمــام موقعی 
گ
ـد� خــود خواهــد بــود ،دیگــر مسـ یـر  ،بــه معنــای آموخت هشــده فــرد هیــچ تـ ش
در تعیـ ی ن
ـ� مسـ یـر زنـ
ـا� از خــود نشــان نیمدهــد .او بــا خــود
ف
ت
جه�
شهــای
شهــای قبــی مــن نــاکام بــود؛ بنابرایــن تال 
انتخا� از میان چندین جهتکه منجر به رسیدن به هد� یمگویــد« :تال 
ب
انتخا� است ،معنای خود راگم یمکند و اگر باور نداشته باشیم ،بعدی من هم ناکام خواهد بود» .شاید چندان واضح دیده نشود،
ب
گ
مسـ یـری و انتخــا� وجــود دارد« ،هــدف» مـزاح متوهمانـهای بیــش اما بســیاری از مشــکالت اجتمایع ش
نا� از درماند� آموخت هشــده
ب
تغی� است.اعتیاد ،ترس از موفقیت و شکست ،مشکالت روابط ی ن
ب�
نیست .انسان نیاز دارد که باور داشته باشد میتواند عامل ی
گ
ن
ش
یهــای روا� نــا� از ایــن اســت کــه
جهــا ،افــرد� و انــواع بیمار 
بگ�یــم دیگــر امیــدی بـرای ادامــه دادن زو 
باشــد و اگــر ایــن بــاور را از او ی
نخواهــد داشــت .ایــن مهــم در ســایر ار ی ز
گان�مهــا نـ ی زـ� قابــل مشــاهده انســان فکــر یمکنــد نیمتوانــد کنـ تـریل بــر رسنوشــت خــود داشــته
اســت .داسـ ن
لهــای باشــد .ایــن حالــت حـ تـی در نیازهــای ش
اینکــه چگونــه فی 
ـتا� وجــود دارد در مــورد 
پی�فت هتــر انســان نـ ی زـ� قابــل
ف
کوچــک را در هنــد تربیــت یمکننــد .فیــل کوچــک بــه درخـ تـی بســته مشاهده است .الن لید در نظریه اکتشا� انصاف بیان یمکند اگر

یمشــود .ســی یمکند خودش را رها کند ،ویل از آنجا که به اندازه کــی درگذشــته تجربــه ب�عدالـ تـی داشــته باشــد ،در آینــده انتظــار
ف
ت
ت
اطالعا� است که
عدال� خواهد داشت .این انتظار براساس
کا� قوی نیســت نیمتواند طناب را شــل کند .پس از چندین بار ب�
ت
تن
ت
سیعکردن و
عدال�
عبار� یک نوع ب�
نتوانس� ،فیل ش�ایط را یمپذیرد .بعدهاکه فیل به شخص درباره آینده دریافت یمکند .به
ف
ز
یمشــود.
کشــده در او ایجــاد 
انــدازه کا� بــزرگ و قدرتمنــد شــد نـ یـ� ســی نیمکنــد خــودش را رهــا ادرا 
کنــد ،اگرچــه بــه آسـ نـا� یمتوانــد طنــاب را پــاره کنــد .فیــل آموختــه امیــد اجتمــایع بــه دوگونــه قابــل تفسـ یـر اســت؛ امیــدی کــه فــرد بــه
تنها� نیمتواند خود را آزاد کند ،بنابراین هرگز عنــوان عضــوی از اجتمــاع دارد و امیــدی کــه اجتمــاع بــه عنــوان
است که هرگز به ی
.
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ایــن حالــت درمانــد� خودآموخت هشــده گفتــه 
یمشــود درمانــد� فــردی و اجتمــایع را از دو منظــر بــرریس کنیــم در منظــر اول فــرد
ن
خودآموخته در انسانها ی ز
تاث�گذار در جامعه
ن� قابل مشاهده است اما با یک تفاوت زما� امیدوار استکه بتواند خود را عضوی ی

ً
احســاس کنــد .طرفــداران ایــن منظــر ،انســان را موجــودی تمامــا
اجتمــایع یمبیننــد .امــا اگــر از منظــر فــردی بــه ایــن بیــان نــگاه کنیــم،
فرد عضو جامعه شده است تا رفع نیازهای خود را تسهیل سازد.
در ایــن نــگاه امیــد فــرد ،وابســته بــه مـ ی زـ�ان انصــاف اجتمــاع در مرتفــع
نیازهــای او اســت .عدالــت مصـ ق
سـ ت ن
ـدا� اســت از ایــن دیــدگاه
ـاخ� 
کــه انصــاف اجتمــایع را مــورد قضــاوت مســتقیم ق ـرار یمدهــد.
الــن لیــد یمگویــد مجموعــه برداشـتهای فــرد از جامعــه در قالــب
یمشــود؛ عدالــت توزیــی ،عدالــت
ســه گونــه از عدالــت گنجانــده 
رویـهای و عدالــت مـراودهای .افـراد زمـ نـا� کــه بــه جامعــه خــود نــگاه
بهــای کمیــاب ماننــد ثــروت،
یمکننــد ،در ابتــدا بــر اثــر توزی ـ ــع مطلو 
قدرت و ن ز
م�لت قضاوت یمکنند .این نوع داوری را عدالت توزییع
یمنامنــد .در مرحلــه بعــد بــه روی ههــای موجــود در جامعــه نــگاه
ن
ـو� در چــه رویـهای توزی ـ ــع

یمشــود .اینکــه چنـ یـ� محصــوالت مطلـ ب
.
شــده اســت ،قضــاوت مــا از عدالــت روی ـهای را شــکل یمدهــد در
آخر براساس نوع برخورد توزیـ ـعکنندگان با فرد ،قضاوت دیگری
گ�د.
که بهعنوان عدالت مراودهای تعریف شده است ،شکل یم ی
مجموعــا ایــن ســه نــوع داوری تصــور انصــاف در جامعــه را نشــان
یمدهــد و ایــن قضــاوت بــر احســاس اف ـراد از جامعــه و پذیـ ش
ـر�
تشــان از قواعــد جــاری
کــه نســبت بــه توزی ـ ـعکننــدگان و قضاو 
یمگــذارد .حــال تبییـ نـی کــه فــرد از
در جامعــه خواهــد داشــت ،اثــر 
عدالــت توزیــی ،عدالــت روی ـهای و عدالــت م ـراودهای در جامعــه
دارد ،نــگاه او نســبت بــه انصــاف اجتمــایع را شــکل یمدهــد کــه ایــن
نــگاه زمین هســاز وجــود و عــدم وجــود امیــد اجتمــایع در او اســت.

بیــان دوم ،امیــد را ایــن بــار نــه بــه اف ـراد بلکــه بــه جامعــه منتســب
یمکنــد .جامعــه بــه عنــوان ارگانـ ی زـ�یم هوشــمند ،فعــال و منســجم،
دارای ابعــاد هشــیارانه و ناهشــیارانه تفکــر اســت کــه فرآین دهــای
نگـ ش
ـر� منحــر بــه خــود را دارد .امیــد اجتمــایع در ایــن منظــر ،از
ت
همــت جمــی در حرکــت مشــرک اف ـراد جامعــه بــه ســمت هــدف
مس�ی که خود برای رسنوشتشان انتخاب نمودهاند
انتخا� ،از ی
ب
یمشــود :اول
پدیــد یمآیــد .دو عامــل اســایس در ایــن نظریــه دیــده 
اینکــه اف ـراد جامعــه قــدرت ایــن را داشــته باشــند کــه خــود ،هــدف
اســایس و مشـ تـرک را برگزیننــد و ناهـ ف
ـد� بــر آنــان تحمیــل نگــردد؛ و
گ�نــد و بــا اجتمــاع
دوم اینکــه خــود رسنوشــت خویــش را بدســت ی
ی ن
ی ن
کدام� ابزار
کدام� جهت ،با
بگ�ندکه از
میان خویش ،تصمیم ی
و بــه چــه طریــق بــه ســمت هــدف انتخـ بـا� پیــش برونــد .اگــر هرکــدام
از این دو عنرص ضایع شود ،امید اجتمایع جان خود را از دست
داده و جامعــه رو بــه انــزوا و خامـ ش
ـو� خواهــد رفــت .اســتقالل و
گ�ی ایــن امیــد هســتند
آزادی دو مصــداق اســایس ب ـرای شــکل ی
نهــا تصــور پیدایــش همــت جمــی و حرکــت مشـ تـرک،
کــه بــدون آ 
ناممکــن خواهــد بــود .انســان امیــدوار و چــه بســا جامعــه امیــدوار،
زمـ نـا� بوجــود یمآیــد کــه بــاور داشــته باشــیم حــق انتخــاب داریــم و
تصمی مگـ یـری در مــورد جهــت حرکــت رو بــه ســمت ایــن انتخــاب
بــر عهــده خودمــان خواهــد بــود .زمـ نـا� کــه ایــن بــاور در قلــب هــر
ـ� قفــس و رهــا� از زنج�هــا ،ت
انسـ نـا� شــکل بگـ یـرد ،شکسـ ت ن
کم�یــن
ی
ی
بریمآیــد.
کاری خواهــد بــود کــه از وی 

امید اجتمایع درگرو بهبود ش�ایط کار ن
آفری�
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ن
ش
ـتثنا� ق ـرار دارد.
جامعــه ای ـران ،در برهــه کنــو� در �ایــی اسـ ی
یمتــوان در وضعیــت خــاص ســیایس،
ـتثنا� بــودن ش�ایــط را 
اسـ ی
ض
اجتمایع و به خصوص اقتصادی ایران در حال حا� مالحظه
کــرد .تفکیــک ســه حــوزه مذکــور از یکدیگــر بــه طــور قطــع در فهــم
ش�ایــط فعــی ،ذهــن فعــال اندیشــنده را بــه ســمت برداشــت نابجــا
و انـ ت زـ�ایع از ش�ایــط یمکشــاند .شــاید موردتوجهتریــن سـ ت
ـاح� کــه
یمتــوان در آن بــرریس کــرد ،روان آدیم اســت
جلــوه ایــن ش�ایــط را 
ن
و شــاید کــه ملموستریــن متغـ یـر اجتمــایع ایــن تأثـ یـر روا� را بتــوان
امیــد خوانــد.
ـکا� ،امیــد
بــه عقیــده چارلــز اســنایدر ،روانشــناس مثب 
تگـرا آمریـ ی
بــر دو پایــه تفکــر راهـ بـردی و تفکــر عامــی بنــا شدهاســت .تفکــر
توانا� درک شده برای پیدا کردن رایه برای رسیدن
اه�دی به
ر ب
ی
یمتــوان
یمگــردد و امــا تفکــر عامــی را 
بــه اهــداف دلخــواه اطــاق 
انگـ ی زـ�ه الزم ب ـرای اســتفاده از ایــن را ههــا عنــوان کــرد .هرچنــد کــه
گ
تقســیم امیــد بــر ایــن دو پایــه بــه علــت درهمتنیــد� ایــن دو ،مــورد
انتقادات بســیار واقع گشــته اســت ،اما مســئله هدف و این مهم
کــه انســان خــود را در رســیدن بــه ایــن هــدف توانــا ببینــد ،بخــش
عظیــی از مفهــوم امیــد را تشــکیل یمدهــد و در تعاریــف مختلــف
نهــا تأکیــد شــده اســت .اســنایدر در مطالعــات خــود بــه
امیــد بــر آ 

ً
ایــن نکتــه اشــاره یمکنــد کــه :عمومــا اعمــال بـ شـر هدفــدار هســتند،
اهدا� که به اندازه ف
ف
کا� ارزشمند باشند و هوشیارانه دنبال
ویل
شــوند ،بــه عنــوان امیــد شــناخته یم شــوند.
در عرصه اقتصاد ،مهمترین هدف هر فرد اقتصادی را یمتوان
تولیــد بیشـ تـرکــه در جهــت کســب منافــع بیشـ تـر حرکــت یمکنــد،
دانســت .در چنـ ی ن
ـ� ش�ایــی ،توجــه بــه کارآفریـ نـی بــه عنــوان موتــور
محرکــه اقتصــاد کــه هــر شــخص کارآفریــن از طریــق آن یمتوانــد
گ
تغیـ یـر تا� در عرصــه اقتصــادی و در عرصــه زنــد� فــردی خــود و
ســایرین اعمــال کنــد ،جایــگاه ویــژهای دارد .در حقیقــت انگـ ی زـ�ه
و امیــد در عرصــه اقتصــادی را در ســاحت مفهــوم کارآفریـ نـی و
تغی� دانست .هرچه
تالش افراد برای ایجاد کس 
بوکار و ایجاد ی
ش�ایط برای تولید وکار ن
آفری� در یک ساختار سیایس-اقتصادی
ت
ســختتر باشــد و کارآفریـ نـی بــا مشــکالت بیشــری روبــرو باشــد،
افراد با توجه به ش�ایط ،خود را در رسیدن به اهداف اقتصادی
ن
روش� برای خود
خود توانا نیمبینند و بالطبع نیمتوانند آینده
بگ�نــد و امیــد جامعــه در ایــن ش�ایــط رو بــه افــول اســت.
در نظــر ی
ن
جها� در مطالعات خود در وضعیت جوامع مختلف در
بانک
ن
بوکار ،شــاخیص را تحــت عنــوان
حــوزه ش�ایــط کارآفریــی وکس ـ 
ف
معر� یمکند .گزارش شاخص
بوکار»
شاخص «سهولت کس 
ـ� وضعیــت ش
بوکار هــر ســاله بـرای تبیـ ی ن
پی�فــت یــا
ســهولت کسـ 
یمگـ یـرد.
پرسفــت هــرکشــور در ایــن حــوزه در اختیــار عمــوم ق ـرار 
طبــق آخریــن رنکینــگ ،ایـران در رتبــه  120از میــان  190کشــور
در ایــن حــوزه ق ـرار دارد کــه البتــه بــا توجــه بــه وضعیــت تحریــی،

احتمــال ش�ایــط بدتــر در حــوزه نقــل و انتقــاالت بانــی و همچنـ ی ن
ـ�
تمایــل بیشـ تـر دولــت بــه مداخــات در بازارهــای مختلــف ،انتظــار
یمرود کــه وضعیــت ایـران درگـزارش  2020بانــک جهـ نـا� بــا افــت
ـ� و نهادهــای مــوازی مختلـیف
ـمگ� روبــرو شــود .تعــدد قوانـ ی ن
چشـ ی
که در وضعیت فعیل ،در عرصه اقتصاد ایران در حال فعالیت
تأث�گــذار نیســتند،
هســتند و در ایــن شــاخص بــه طــور مســتقیم ی
جتــر یمکنــد.
وضعیــت کارآفریـ نـی در ایـران را بــه مراتــب بغرن 
در ایــن میــان ،نقــش دولــت و بــه ویــژه ســیگنالهای آن در
بازارهــای مختلــف ،تأثـ یـر بـ ز
ـ� یا� در وضعیــت کســب و کار در
ـکا� ،در کتــاب
ای ـران دارد .جــان مکمیــان ،اقتصــاددان آمریـ ی
«بازآفریـ نـی بــازار» خــود ،بــه نقــش دولــت بــه عنــوان تســهیلگر در
حــوزه هزینــه مبادلــه تأکیــد دارد .بــه عقیــده مــک میــان ،بازارهــای
بــزرگ و توانمنــد امــروزی تنهــا حاصــل نظــی خودانگیختــه و
طـرایح از پایـ ی ن
گ�ی
ـ� بــه بــاال نیســت؛ بلکــه آ 
نچــه منجــر بــه شــکل ی
وضعیــت فعــی بازارهــا شــده اســت ،نقــش بهبودگــر دولــت در
کنــار ســاختارهای خودانگیختــه بــازار اســت .امــا در ایــن میــان اگــر
دولــت در ش�ایــط «شکســت دولــت» ق ـرارگـ یـرد ،بــه طــور قطــع
دولــت نــه تنهــا وضعیــت روانکننــده ش�ایــط بــازار را نخواهــد
ت
بوکار خواهد
سخ� ش�ایط کس 
داشت ،بلکه بیش از پیش به
ت
ـ� رفـ ن
نکــه منجــر بــه از بـ ی ن
ـ� امیــد افـراد
افــزود .ایــن مســئله ورای ای 
جامعــه نســبت بــه آینــده اقتصــادی خــود خواهــد انجامیــد ،بــه
مــرور زمــان اف ـراد را در ش�ایــی ق ـرار خواهــد داد کــه نســبت بــه
تهــای
تهــای دولــت ب�اعتمــاد شــوند و بــه مــرور فعالی 
فعالی 

خــود را در وضعیـ تـی ق ـرار دهنــد تــا از چشــم دولــت دور باشــد.
گ�ی معامــات دور از چشــم دولــت و
ایــن مهــم منجــر بــه شــکل ی
ناتـ ن
ـوا� دولــت از اخــذ مالیــات خواهــد شــد کــه خــود بــه بازتولیــد
ن
بوکار در جامعه دامن خواهد
نااطمینا� و ش�ایط ســخت کسـ 
ش
نچــه در ای ـران شــاهد آن هســتیم� ،ایــط
زد .بــه نظــر یمرســد آ 
بوکار اســت کــه حاصــل شکســت
بســیار نابســامان محیــط کسـ 
دولت است .دولت نهتنها با استفاده از مقررات گذاری و ت ن
بس�
ش�ایــط ســودآوری در بــازار ،جایــگایه ب ـرای کارآفرینــان جهــت
کســب منفعــت ب ـرای خــود (کــه در نهایــت بــه کســب منفعــت
دیگـران نـ ی زـ� یمانجامــد) نســاخته اســت ،بلکــه جایگا ههــای پیشـ ی ن
ـ�
جهــت کســب ســود و منفعــت را نـ ی زـ� از بـ ی ن
ـ� بــرده اســت .از نظــر
نگارنــده یــی از دالیــل اصــی عــدم اعتمــاد متقابــل میــان دولــت و
مــردم همـ ی ن
ـ� مهــم اســت و بــروز ایــن عــدم اعتمــاد را در مـ ی زـ�ان فـرار
ت
عقال� افراد در عرصه اقتصاد به وضوح
مالیا� و رفتارهای ی
غ� ی
یمتــوان مشــاهده کــرد.

نچــه در نظــر نگارنــده ایــن ســطور ،یمتوانــد روزن ـهای هرچنــد
آ
باریــک جهــت بهبــود وضعیــت امیــد اجتمــایع در ش�ایــط تســلط
ناامیدی فعیل ایران بگشاید ،حرکت در جهت آزادیهای فردی
بوکار درکشــور اســت .اگــر افـراد بتواننــد
و بهبــود وضعیــت کسـ 
در حوزه اقتصادی خود تحویل ،هرچند کوچک و اندک ،ایجاد
کننــد ،بــا تعریــف اســنایدری امیــد ،اهــداف خــود را تحققپذیرتــر
از گذشــته یمداننــد و در نتیجــه امیــد بیشـ تـری بــه آینــده تجربــه
خواهنــد کــرد.

نمونهبرداری از هوای تهران برای کشف علت بوهای مرموز
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محیط زیست

ت
ن� در خ
بوی نامطبوع در حایل امســال ی ز
اگ� ســازمان حفاظت
بر� مناطق پایتخت استشــمام شــد که رسپرســت دف� پایش فر ی
ن
یهــا ،بازدیدهــای میــدا� از منابــع احتمــایل انتشــار بــوی نامطبــوع را
محیــط زیســت یمگویــد :ایــن ســازمان عــاوه بــر نمونهبردار 
گ
پیچید�هــای زیــادی دارد.

دســتورکار خــود قـرار داده اســت امــا بــه هــر حــال کشــف منابــع بــو
ا�هــا یط چندیــن روز پیـ پـا� بــوی نامطبــوع استشــمام کردنــد کــه هنــوز علــت اصــی آن مشــخص
بــه گـزارش ایســنا ،درحــایل تهر ن 
ت
نشــده اســت .هــر چنــد کــه عیــی کالنــری -رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت -دیــروز اظهــار کــرده بــود کــه ایــن بــوی
نامطبوع ،بوی زباله وگوگرد است و متاسفانه همه آن را انکار یمکنند ،زیرا کیس بودجه ف
جابجا� سایت پسماند
کا� برای
ی
ز
ن
ـد� -اســتاندار تهـران -نـ یـ� روزگذشــته ،ســه گازگوگــرد
آرادکــوه و حــل معضــل بــو نــدارد .از ســوی دیگــر انوشـ یـروان محســی بنـ پ
دیاکسید ،سولفید هیدروژن و آمونیاک را علت پخش بوی نامطبوع در تهران اعالم کرد اما با وجود این هنوز علت دقیق
انتشــار بــوی نامطبــوع در تهـران -کــه مــورد تاییــد همــه دســتگاههای مربوطــه باشــد -مشــخص نشــده اســت.

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

ام� ابراهییم
ی

ت
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ت
شهر ب ز
عبار� که بسیاری از مردم با شنیدنش تصور
س�،
یمکنند که منظور از آن ،شهریست که انبویه از درختان
قد و نیمقد ،آن را پر کردهاند .اما مفهوم این کلمه ،فراتر از
فراوان بودن یا نبودن پوشش گیایه است .به عبارت دیگر
ممکن است شهری در نزدییک جنگل و با پوشش گیایه انبوه
س� نامید .شهر ب ز
واقع شده باشد ،اما نتوان آن را شهر ب ز
س� یا
همان شهر اکولوژیک ( ،)Eco-cityشهری است که طرایح
آن منجر به کاهش مرصف آب ،انرژی ،غذا ،اتالف انرژی
گ
گرما� ،آلود� هوا و چندین شاخص دیگر شود .عبارت
ی
ت
شهر اکولوژیک ی ن
یجیس� در کتاب
اول� بار توسط ریچارد ر
«ساخت شهرها برای آیندهای سالم» مطرح شد .پس از
آن دانشمندان و ت
ح� جامعهشناسان بسیاری این مفهوم را
ز
گ�د .با
س� ،تعاریف بسیاری را در بر یم ی
بسط دادند و شهر ب
این حال اسکلت اصیل تمایم دیدگاهها بر پایه کاهش مرصف
منابع طبییع و اتالف انرژی استوار است.
در شهر ب ز
س� ،نکته بسیار مهیم وجود دارد که پس از انقالب
ت
صنع� بسیار مورد غفلت واقع شد و آن ،رابطه متقابل یب�ن
ت
شهر و اکوسیستم است .اگر این رابطه به درس� درک شود،

بز
س� مثل شهر

پیش�د نیازهای جوامع
یمتوان به نقطهای رسید که همزمان با ب
ن
انسا� ،اکوسیستم ی ز
ن� بتواند سالمت خود را حفظ کند .به
ی ن
هم� دلیل بسیاری از اندیشمندان بر این باورند که پیش از
هرگونه برنام هریزی و پروژه توسعهای ،الزم است مطالعات
ن
انسا� انجام
منطقهای مربوط به محیط اکولوژییک و روابط
شود .در صورت عدم آگایه ف
کا� مدیران ،بدین صورت تصور
خواهد شد که مالحظات زیستمحییط ،مانیع برای توسعه
اقتصادی خواهند بود اما واقعیت متفاوت است.
چندین شهر در رسارس دنیا (عیلالخصوص ش�ق آسیا) وجود
دارند که عنوان شهر اکولوژیک را یدک یمکشند .از جمله
تیانج� در ی ن
ی ن
چ� اشاره کرد .این شهر
این شهرها یمتوان به
در منطقهای واقع شدهاست که لمیزرع است و با توفانهای
گ� مقابله یمکند .در
ماسهای از فالت مغولستان و بیابان ب
چ� و سنگاپور پروژهای ت
سالهای گذشته ،ی ن
مش�ک با هدف
گ
گ
جو� در انرژی ،کاهش آلود� و زند� دلپذیر شهری
رصفه ی
تعریف کردند و بهمنظور اجرای آن ،بالغ بر  30میلیارد یوآن
اعتبار تعریف شد .طبق قرارداد مقرر شد که ساخت فاز اول
تا سال  2020طول بکشد و  350,000نفر را در خود جای
لونقل
دهد .عالوه بر این ،مقرر شد که از انرژی پاک ،حم 
گ
گ
عمویم ،بازیافت زباله و قطعات ب ز
س� بزر� که هماهن�
گ
اجتمایع را در شیوه زند� به وجود یمآورد ،استفاده شود.
این پروژه منافع اقتصادی فر ن
اوا� برای ی ن
چ� و سنگاپور خواهد

داشت .در مثایل دیگر یمتوان به شهر اکولوژیک دانگتان
در ی ن
چ� اشاره نمود که در طرایح آن ،استفاده از پنلهای
ن
ن
خورشیدی ،تور یب�های بادی ،سوختهای مبت� بر زیست
یز
تجه� بام ساختمانها به سلولهای فتوولتائیک،
توده،
لونقل عمویم ،دوچرخهسواری و پیادهروی
استفاده از حم 
در شهر ش
ف�ده ،تهویه طبییع شهر با ش�ایط خرداقلیمهای
محیل و بازیافت بیش از  80درصد زبالههای دانگتان ،اشاره
شدهاست.
ث
ییک دیگر از مواردی که در اک� شهرهای اکولوژیک مورد
گ�د ،توسعه عمودی شهر است .مدافعان شهر
توجه قرار یم ی
اکولوژیک بر این باورند که توسعه ق
اف� شهر و خانههای
ً
ویال� ،اتالف منابع و انرژی بسیاری را به
اصطالحا
ی
هم� سبب در بسیاری از شهرهای ب ز
همراه دارند .به ی ن
س�،
ها� وجود دارند که در طبقات پر تعدادشان،
آسمانخراش ی
طبقهای را به منظور فضای ب ز
س� در نظر گرفتهاند و امکانات
ً
دیگری در آن ساختمانها وجود دارد که تقریبا نیاز آنها را
از خارج ساختمان قطع یمکند .در مقیاس بزرگتر ،بع�ض از
محققان ادعا یمکنند که کواالالمپور ،هیچ نیاز ج
خار� ندارد
و تمام نیازهای خود را ی ن
تام� یمکند (هرچند ادعای قابل
تأمیل است) .بر پایه صحبتهای بیانشده ،یمتوان ادعا کرد
که برای ایجاد شهر ب ز
طزیست،
س� ،نیاز به تلفیق علوم محی 
معماری و جامعهشنایس داریم .فراموش نشود که هیچ شهر

نابودی سگهای ولگرد ،مشکل یا راهحل؟

سعیده صفار

کارشنایس روانشنایس 97

ی ن
نخست� زیرگون ه از گرگها و پستاندار نا� هستند که
سگها
به دست انسانها اهیل شدند .این حیوان بیش از دوازده هزار
سال با توانا�های شگفت ی ز
شنوا�
بویا� و
انگ� و ح
ی
سهای ی
ی
گ
بسیار قوی ،در جنبههای مختلف زند� انسان از جمله در
شکار ،گلهداری ،بار ش
غ�ه همراه او بوده است.
ک� ،محافظت و ی
با ت
گس�ش جوامع ش
ب�ی و حرفهها ،استفاده از این حیوان در
مشاغل گوناگون مانند گشت پلیس و یا محافظت از مقامات
تعریف شد .آهستهآهسته با افزایش سگهای پرورشیافته
و اهیل ،این حیوانات وارد زیستگاههای طبییع شده و با
عنوان «سگهای ولگرد» شناخته شدند .سگهای ولگرد
ج� نا� که به محیط زیست و
غ� قابل ب
به دلیل آسیبهای ی
حیات وحش وارد یمکنند ،امروزه تبدیل به ییک از دغدغههای
ی ن
فعال� این حوزه گردیدهاست.
مهم حامیان محیط زیست و
به ی ن
ها� را که
ب
آسی
و
ات
ر
اث
نوشتار،
هم� منظور در این
ی
سگهای ولگرد بر اکوسیستم و حیات طبییع ایران وگونههای
در حال انقراض یمگذارد ،برریس خواهیم کرد.
ت
خجال� هستند که برخالف تصور
یوزپنگها ،گربهسانان
تجثه هستند.
عموم ،بسیار ضعیفتر از سگهای ولگرد درش 

ً
ش
وح� و رامنشده عموما با حمله به یوزها و
این سگهای
طزیست یمگذارند.
ج�ان بر محی 
قابل
غ�
اثری
نابودی آنها،
ب
ی
گزارشها نشان یمدهدکه بعد از تصادفات جادهای ،سگهای
ش
وح� و ب�رسپرست عامل انقراض و نابودی یوزپلنگهای
ایر نا� است.
سگهای ب�رسپرست ،ناقل ویروسها و میکروبهای
خطرناک و کشندهای هستند که با افزایش و تولید مثل
غ�قابل ت
کن�ل سگها ،در ی ن
ب� حیات وحش و جوامع شهری
ی
ً
حفظ یمشود .این بیماریها معموال چه در انسان و چه در
گ
غ� قابل درمان بوده و نتیجه آن مر� دردناک است.
حیوان ی
واگ�دار است
«دیستم� سگسانان»  ،نویع بیماری ویرویس ی
پ
که عالئیم خاص از جمله کوری ،کاهش تهاجم و پرخاشگری،
�تعادیل و در نهایت مرگ را به دنبال دارد .ییک از علل پخش
ب
و ت
ش
وح� و ولگردی است
گس�ش این بیماری ،سگهای
که در محیطهای طبییع و اکوسیستم رها هستند.
دیستم�
پ
ش�های ش�ق آفریقا
سگسانان در دهه نود میالدی ،جمعیت ی
را تا حد انقراض پیش برد .درحال ض
حا� این بیماری جمعیت
سی�ی ،پلنگ و یوزپلنگ ایر نا� را ی ز
ن� به شدت تحت
بب�های ب
شعاع قرار داده است و در صورت نابودی این حیوانات،
ت
ج�ان حیات وحش آسیبدیده ایران
فرص� برای بازگشت و ب
نخواهیم داشت.
نحوه پخش این ویروس در ابتدا به شکل بویم و از طریق بزاق

گ�د .ییک از منابع تغذیه
یا گوشت بدن سگ ولگرد صورت یم ی
پلنگهای ایر نا� ،از الشه سگ مرده است که احتمال انتقال
این ویروس را به صورت قابل توجیه افزایش یمدهد .یوزهای
ایر نا� از الشه سگهای ولگرد تغذیه نیمکنند و با توجه به
اینکه این امر ،احتمال انتقال ویروس را تا حد قابل توجیه
ت
صور� که آبشخور این یوزها آلوده به
کاهش یمدهد ،اما در
ت
دیستم� باشد ،آنها را به راح� در معرض این بیماری
ویروس
پ
و مرگ قطیع قرار یمدهد.
بیان این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که در منطقه
توران که ییک از زیستگاههای اصیل یوزهای ایر نا� است ،یط
سه سال گذشته سه قالده از مجموع  35قالده یوزهای ایر نا�
گ
در اثر این بیماری از ی ن
ب� رفتهاند .این امر به ساد� اهمیت
حفاظت از محیط زیست و مدیریت سگهای ولگرد در
ش�ایط بحر نا� را نشان یمدهد .حیات وحش ایران را مسائیل
بسیار سادهای و پیشپاافتادهای تهدید یمکند که اغلب تا زمان
ی ن
نخست�
بروز مشکل از دید انسان پنهان یمماند ،اما با بروز
عالئم ،باید به آنها توجه کرده و ش
تال� مضاعف برای آنها
طزیست
رصف کرد .با توجه به تمایم تالشهای حامیان محی 
ن
غذارسا� به سگهای ولگرد ،باید اذعان
در ساخت پناهگاه و
ت
داشت که متأسفانه این فعالیتها فقط به گس�ش سگهای
ولگرد و مشکالت ش
یمزند .به ی ن
هم� منظور
نا� از آن دامن 
ت
گ�د .کن�ل
آگاهسازی در این زمینه به مراتب در اولویت قرار یم ی

ت
اگ�
آسمان مش�ک ،اراده فر ی

ی ن
فرشچ�
رسوش
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یس� که به همت ش
طز ت
ن�یه
در بخش مقاالت دانش محی 
وقایعاتفاقیه در طول ترم جاری به چاپ رسید ،نگارنده
تالش داشت تا به دور از قضاوت احسایس ،با نیم نگایه به
اگ� پرداخته و در
مباحث علیم ،به بیان راهکارهای ساده و فر ی
جهت اصالح وضع نامطلوب موجود قدم بردارد ،از این رو
گ
در شمارههای قبیل به ترتیب ،معضالت کم بآ� ،آلود� هوا،
محصوالت تراریخته و پالستیک ،مورد برریس قرار گرفت ،که
البته شایسته و هدف این سلسله نوشتار است تا با ی ن
هم� نگاه
انتقادی به برریس دیگر مباحث و معضالت زیستمحییط
پرداخته شود.
در این فرصت ،به دنبال بحثهای مطروحه در شمارههای
قبیل ،و در جهت بیان ماحصل مطالب  ،الزم است ضمن تاکید
به مطالعه بخشهای قبیل ،به این نکته اشاره شودکه ،انسانها
به عنوان جمعیت حال ض
حا� ساکن در کره ی ن
زم� ،بسان یک
ت
کش� شناور در اقیانوس هستند که صدمه به هر بخش آن
ت
کش� خواهد شد ،ازین رو عمده معضالت،
گ� تمام
دامن ی
گرچه به صورت مستقیم متوجه یک کشور بخصوص است،
اما آثار مخرب آن دامنه به مراتب وسیعتری را در بر خواهد
ب� ت ن
گرفت ،به طور مثال از ی ن
رف� جنگلهای آمازون ،نقش

ت
حیا� در اقلیم مناطق مختلف جهان دارد ،و یا ذوبشدن
سز
تاث� ب یا� بر کشورهای یپ�امون خط
قط� ی
یخچالهای ب
استوا خواهد گذاشت .سیاستهای کشور ترکیه در مهار آب
آ� دشتهای یپ�امون
رودخانههای دجله و فرات ،منجر به کم ب
دجله و فرات در عراق شده و به طبع آن به افزایش ریزگردهای
موجود در ایران یمافزاید و مشکالت و ایل آخر .نتیجه آن که در
اگ� الزم
جهت اقدامات ترمییم زیست محییط ،عزم جدی و فر ی
است که به نظر یمرسد ،یا با حمایتهای عظیم دولتها و یا
به واسطه حجم وسیع مردم دنیا ،رقم خوردن آن میرس است.
در این راستا نشستهای ی ن
ب�الملیل زیر نظر سازمان ملل ،همه
ساله برگزار یمشود تا این دست معضالت با کمترین آسیب
گ�ی این اتفاقات ش
نا� ازفشار جامعه
مدیریت شود .البته شکل ی
ن
مد� است که جلوتر به آن اشاره خواهد شد.
در این هنگام الزم است گریزی به سیاست و ژئوپلتیک زده
شود و مباحث با عینک سیاستمدارانه ی ز
ن� برریس گردد.
آنچنان که پیداست سیاست در جهت کسب منافع و بازی
قدرت قلمداد یمشود ،وکشورهای مختلف در مواجهه با دیگر
کشورها از حد ث
اک� توان خود در جهت کسب قدرت و دست
برتر بهره یمبرند ،ازین رو توجه به اقتصاد برتر ،درآمد بیش�ت
و  ...بر رفاه  ،حداقل با اطمینان در کشورهای جهان سوم،
اولویت پیدا یمکند .در نتیجه ،در صدرکشورهای آلودهکننده
گ�ند ،دسته اول
محیط زیست دنیا ،سه دسته کشور قرار یم ی
نظ� آمریکا ،ی ن
چ� ،روسیه ،هند و ...قرار دارندکه در
کشورها� ی
ی

ن
جها� نقش ایفا یمکنند.
راس هرم رقابت ژئوپلتییک در سطح
نظ� ایران ،عربستان سعودی ،مرص و
دسته دوم
کشورها� ی
ی
تن
داش� کارخانجات فراوان و یا
کشورها� که با
هستند،
غ�ه
ی
ی
تپ�وشییم و پاالیشگاه ،نقش عمده در تولید دیاکسیدکربن
ً
ً
دارند .این کشورها ،اوال در رقابت منطقهای قرار دارند ثانیا
برای کسب درآمد و رسیدن به جایگاه باالتر اقتصادی،
ت
طزیست وارد یمکنند .در چند دهه
بیش�ین فشار را به محی 
چ� ی ز
گذشته کشور ی ن
ن� در این دسته قرار یمگرفت .این کشور
ت
طزیست خود
غ�قابلبازگش� که بر رس محی 
با تخریبهای ی
آورد ،گرچه از جایگاه باالتری در اقتصاد بهرهمند شد ،ویل به
گواه ث
جنای� در بهره ش
ت
ک� از
اک� اندیشمندان زیستمحییط،
طبیعت انجام داد .اما در دسته آخر ،کشورهای جهان سوم
فق�
نظ� نیجریه ،چاد ،سنگال و عمده کشورهای ی
قرار دارند ی
طز ت
یس� ،به دلیل تالش مردم به
آفریقا� که مباحث محی 
ی
گ
جهت امرار معاش و زند� حداقیل ،مجایل برای کنشگری
ً
یس� ق
طز ت
با� نیمگذارد .این دسته ازکشورها بعضا تبدیل
محی 
ت
به زبالهدانهای کشورهای صنع� شده و بخش زیادی از بار
بازیافت مواد دو رر ن
یخت� دنیا  ،به جهت فعالشدن بخش
کارخانجات و ین�وی ارزان ،بر دوش مردم این مناطق است،
که خود این مسئله ،عامیل جدی و خطری مهم برای سالمت
محیط زیست دنیاست.
در اولویت بودن راهحلهای بازنگری در سیاستهای کالن
کشورها ی ز
ن� ،وابسته به عملکرد مردم ساکن همانکشورهاست،

اکولوژییک ایجاد نیمشود تا ن
زما� که جامعهای اکولوژیک،
وجود نداشتهباشد.
کشور ما چند سایل است که هرچند کم اما بیش از گذشته
مالحظات زیستمحییط را در مدیریت شهری در نظر
گ�د .در سال  ،1397شهر مهاجران در استان مرکزی
یم ی
طزیست بهعنوان شهر ب ز
س� انتخاب
از سوی سازمان محی 
س� ،توسعه فضای ب ز
شد .پیادهسازی نظام مدیریت ب ز
س�
با استفاده از روشهای نوین آبیاری و گونههای سازگار با
دارو�) ،افزایش فرهنگ و سطح
طزیست (گیاهان
محی 
ی
دانش زیستمحییط ،بهبود سیستمهای ت
کن�یل آالینده
هوا ،آب ،خاک و مدیریت پسماند از جمله معیارهای این
انتخاب بیان شده است .با این حال ،رسعت حرکت ما
به سمت شهرهای ب ز
س� ،قابل قبول نیست .شاید اصالح
تغی�ات
زیرساخت کالنشهرها بسیار دشوار باشد و نتوان ی
ن
انسا�،
گ�ی بر آنها اعمال کرد اما هنگام آغاز توسعه
چشم ی
ح�االمکان باید به مال کهای شهر اکولوژیک و شهر ش
ت
ف�ده
گ�د ،توجه کرد .شاید بتوان
که توسعه عمودی را در نظر یم ی
گفت توسعه در غرب شهر مشهد و منطقه الهیه که چند
ها� با کیفیت تاکید دارد،
سایل هست که بر احداث آپارتمان ی
بتواند نقطه ت
مثب� در توسعه عمودی شهر باشد ،اما هنوز
شاخصهای بسیاری نادیده گرفته یمشوند و الزم است به
سوی شهر ب ز
س�تر و مدرنتری حرکت کرد.

پز
پیشگ�انه از جمله انجام واکسیناسیون
دام�شیک و اقدامات
ی
ت
تنها در صور� نتیجهبخش است که به صورت دائیم و
گ�د .عقیمسازی این حیوانات
درمقاطع گوناگون صورت ی
عیلرغم هزینه گز فا� که برای دولت به جا یمگذارد ی ز
ن� امری
غ�ممکن است؛ زیرا انتقال بیماری ت
ح� درصورت عقیمسازی
ی
ن
ز
گ�د.
غذارسا� و تغذیه به سگهای ولگرد،
یم
صورت
ن�
ی
ی
باعث تولیدمثل و افزایش آنها شده که به صورت مستقیم بر
تأث�گذار است.
شکارگونههای در حال انقراض ی
ییک از روشهای کاربردی برای ت
کن�ل و مدیریت این بحران،
مدیریت صحیح پسماند است که مانع از ایجاد ن
کلو�های
سگهای ولگرد یمگردد که این امر ی ز
ن� درکشور ما به صورت
گ�د .با تمام این تفاصیل،
صحیح و اصویل صورت نیم ی
برخوردها�
و
جامع
مدیریت
وظیفه ما در قبال این بحران،
ی
برای حذف یا کاهش سگهای ولگرد است .نابودی سگهای
ولگرد به منظور حفظ حیاتوحش در حال انقراض ایران ،به
غ� مستقیم در چرخه اقتصادی ما و صنعت توریست
صورت ی
یز
طزیست و مسئولیت
ن� دخیل است .احساسات حامیان محی 
پذیری آنها در قبال این موضوع به اندازهای است که در
برابر هرگونه نابودی حیوانات مخالفت یمکنند و در اغلب
گ�ی احساسات مردم و
جریانهای مشابه ،با استفاده و بهکار ی
کمپ�های ت
بدون توجه به منافع و یم�اث میل ،ی ن
گس�دهای را به
راه یماندازند.

جنبشهای ن
مد� و درخواستهای فعاالنه زیستمحییط،
ش
دولتمردان را ،ولو به قیمت از دستدادن بخ� از درآمد
ارزی و یا قدرت ژئوپلتییک در منطقه ،مجاب به اهمیت
ت
طزیست و در نتیجه رفاه جامعه یمکند.
بیش� به بحث محی 
ن
اگ� مردم
تأث� فرد به فرد و فر ی
در کنار این مطالبهگری مد� ،ی
یز
طزیست دارد.
جلوگ�ی از تخریب محی 
ن� نقش بسز یا� در
ی
ت
برای درک به� این موضوع ،مثال مشابه سیایس دیگر ،کارزار
انتخابات سال  2016حزب دموکرات آمریکا است ،در این
دوره ن
بر� سندرز بر خالف رقیب خود هیالری کلینتون ،بجای
ش
ش
حمایتهای مایل �کتهای متمول ،از حمایت ق� کارگری
ی ن
میانگ� تنها سه
اما در تعداد باال بهرهمند بود ،به طوری که با
ق
حقی� ،کمکهای مایل تقریبا برابری با
دالر برای اشخاص
هیالری کلینتون بدست آورد و در مجموع تعداد رأی مردم ین�،ز
ً
رای تقریبا برابری با کلینتون داشت .این مثال هسته مورد نظر
تأث� مردم به مشابه
این سلسله نوشتار است ،از آن جهت که ی
دولتها توان اثرگذاری داشته و فارغ از فشارهای ن
مد� ،که
تغی� در رفتار فردبهفرد مردم
وجودشان الزم و سودمند است ،ی
یز
ن� اثری بسز ا خواهد داشت .به عنوان مثال ملموس دیگر،
گرچه در ثبت میل و جلوگ�ی از تخریب جنگلهای ه�کا�ن
ی
ی
منطقه جنگل ابر در شمال شهرستان شاهرود ،نقش عمده
سازمانهای مردم نهاد ،بسیار مشخص بود ،اما توجه فردبهفرد
جلوگ�ی از تخریب ی ز
ن� ،به
گردشگران و کوهنوردان جهت
ی
همان ی ز
م�ان ارزشمند و مهم بودهاست.

نکوداشت عرس موالنا بر مزار شمس بت�یزی

7

اد�
ب

آی� نکوداشت عرس موالنا با حضور جمیع از اهایل فرهنگ و ن
ی ن
ه� بر مزار مرادش شمس بت�یزی ،در خوی برگزار شد.
به گزارش ایســنا ،پس از آنکه ن
ه�مندان موسـ ق
برپا� کنرستهای خود را در قونیه
ـال
ـ
س
ام
کلهر،
کیهان
و
ناظری
ام
ر
ـه
ـ
ش
،
ـی�
ی
منت� کردند ،جمیع از ن
ترکیه (مزار موالنا) ف
ه�مندان ی ز
ن� از شهرهای مختلف رایه خوی شدند تا روز بیست و ششم آذرماه،
ی ن
آی� گرایمداشت موالنا را در سالروز وفاتش ،در محوطه مزار مراد او و سپس در همایش «فصل وصل» گرایم بدارند.
ت
ن
ه�مندان و ن
ن
ها� چون تهران ،بال�ز ،قزوین ،مازندران ،آذربایجان
ن
استا
و
شهرها
از
متفاو�
های
ن
کاروا
قالب
در
دوستا�
ه�
ی
ق
ش
غر� ،روز سهشنبه ( ۲۶آذرماه) در سالروز وفات موالنا (روز عرس) رایه خوی شدند تا پس از بازدید
�� و آذربایجان ب
مق�هالشــعراء بت�یــز ،بــا حضــور در محوطــه میــل شــمس ،یــاد و مقــام
ـا
ـ
ی
ـد،
ـ
ن
ر
م
ـجدجامع
ـ
س
م
و
ـهر
ـ
ش
ـوزه
ـ
م
و
ـام
ـ
ی
ای
ر
ـ
ن
کاروا
از
ب
موالنــا و شــمس را بــر رس مـزار شــمس بت�یــزی گـرایم بدارنــد.
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ت
دک�ی ادبیات فاریس 97

ت
خاکس�کاله افتاده است
شعلهی ادراک
غ� از بال قمری پنب ه مینای رسو
نیست ی
چن� ت
قرنها یمگذرد از روزگاری که بیدل با رسودن ی ن
ابیا� در میان
ابیات نغز وگویای خود،گاه پا در قلمرو شاعران تزریقگذاشته و
تن
آمیخ� زبان ،مخاطب را در چاه ابهام و
با تزاحم تصویر و درهم
گ
بیهود� یمانداخته است .این بیت را بهعنوان رسآغاز یادداشت
ردیا� کنم و
انتخاب نکردم تا ابزورد را در آثار کالسیک فاریس ب
هرجا رد پا� از �معنانوییس دیدم ،برچسب ن
ه� ابزورد را برایش
ی ب
سپیدمو�
انتخابکنم .جریان ابزورد در ادبیات فاریس ،نوجوان
ی
است از نژاد فلسف ه و جریانهای ن
ه�ی غرب ،اما در رس این
ت
ز
ها� از اندیشهی کهنسال ان�اعگرای اسالف
نوجوان مویرگ ی
فاریس ی ز
.
معناگو� را پیش
�
طرز
یقیان
ر
تز
هرچند
است
ن�موجود
ی
ب
گرفتند ومعتقد بودندکه شعرخوب معنا ندارد اما نیمتوان منکر
این واقعیت شد که در باطن امر این طرز ،یک قیام پنهان علیه
چارچوبهای ارسطو� و بوطیقای �عیب و نقص دوره ی ن
پیش�
ب
ی
ن
اد� و فکری مکاتب رایج
است .شاعران از چارچوبهای زبا� ،ب
پیش از دورخیایلهای هندی عدول کردند تا آنها را به سخره
بگ�ند و فن� کنند .این انتقاد آنقدر تند پیش رفت که رس از طرز
ی
ن� ن
�معناگو� درآورد .در ن
ه� ابزورد ی ز
ه�مند ،با ی ن
چن� نگایه به
ی
ب
سنتهای ن
ه�ی پیش از خود یمنگرد .تزریق بیدل رسآغاز سخن
ما در این میدان شد چون �معنانوییس دورخیاالن هندی با ن
ه�
ب
اد� خود حرفهای
سنت
با
مقابله
ع
نو
ابزورد درادبیات مدرن در
ب
ت
مش�ک زیادی دارند .اما ی ن
هم�جا باید متذکر شد که فرق است
ی ن
معناگو� ،شاعر از
معناگو� و ب�معنا بودن نوشته .در ب�
ب� ب�
ی
ی
اد� دور یمشود تا شعری بنویسد که از نظر
قراردادهای سنت ب
�غ
غ�ه معنای مستقیم به دست نیمدهد
الگوهای نحوی ،بال و ی
معنا�
معنا� ،ی
وشاعران البته مخالفند ومعتقدند درعمق این ب� ی
حقی� پنهان است اما درمورد ب�معنابودن نوشته باید گفت که
ق
�ظ
این عبارت ،وصف اشعاری استکه بهخاطرتعقیدهای لف یا
معنوی بدون درنظر ت ن
گرف� نیت خایص از سوی شاعر ،در ذهن
مخاطب هیچ تصویری را ترسیم نیمکنند .پس حساب اشعار
ب�معنا از ب�معنارس یا� سوا است.
شکلگ�ی ن
ه� ابزورد به سال  1950بازیمگردد و درست در
ی
ن
ن
ی ن
اسل� فرانسوی این عینک را برای تماشای
هم� دوران ،مار یت� ی
ت
جهان به ادبیا�ها پیشنهاد یمکند .بسیاری هنوز هم absurd
ه� ابزورد ،ن
را به پوچگرا� ترجمه یمکنند .غافل از اینکه ن
ه�
ی
پوچگر یا� نیست و در واقع خود تصویری از چ
پو� است :سیع در
نمایش آن دارد نه گرایش به آن .نیمدانم انتخاب واژگان گنگ،

ت
خاکس�کاله
هالک عقل
نگایه به ابزورد در شعر فاریس

ب�معنا و از این قبیل واژگان ،در انتقال این رویکرد چقدر موفق
خواهد بود لذا برخالف قراردادهای نوشتار معیار فاریس ،ترجیح
یمدهم شکل انگلییس این جریان را در این یادداشت به کار بب�م.
ح� «�معنا نوییس» و «تزریق» هم از دایره تار خ
ت
ی� خود که
ب
مناس� برای  absurdدر دوران مدرن
خارج یمشوند ،جایگزین
ب
نیستند .مؤلفههای ابزورد در دایرهی ن
ه� تئاتر تعریف شدهاند؛
نخست� شکلهای ظهور ن
ی ن
ه� ابزورد ،تئاتر قالب رایج این
زیرا در
نگاه بوده است .با یپ�وی از مؤلفههای ابزورد در تئاتر ،بهطور
خالصه یمتوان گفت که در ن
ه� ابزورد ،یپ�نگ اثر رویدادی را
بازگونیمکند ،اصل توایل زمان را رعایت نیمکند وبراساس اصل
م� به روابط موجود در ت ن
علیت در ت ن
م� نیمپردازد.
ف
هوشنگ ایر نا� برای ی ن
فلس� را به عنوان
اول�بار این رویکرد
ف
سبک خود در اشعارش معر� کرد .او بود که بهطور مستقیم
رویا� و دیگران را تحت
و ی
غ�مستقیم ،سهراب سپهری و یدهللا ی
ت
تحوال� در اشعار آنها شد
تأث� اشعار خود قرار داد و رسآغاز
ی
که از بدنهی سنت اد� و ز ن
ت
کیلوم�ها فاصله گرفتند.
با� خود
ب
این جیغ بنفش درگوش بسیاری از رسایندگان و نویسندگان هم
پیچید .از
« هیماهورای
گیل ویگویل
نیبون نیبون

غارکبود یمدود
دست به گوش و ش
ف�ده پلک و خمیده
یکرسه جی�غ بنفش یمکشد» ایر نا� تا
« زن دم درگاه بود
با ن
بد� از همیشه
رفتم نزدیک
چشم ،مفصل شد
حرف بدل شد به پر ،به شور به شا�اق»
سپهری در آخرین ت
دف�ش؛ « ما هیچ ،ما نگاه» ،فاصلهی زیادی
نیست .هردوتالشکردهاند تا با ارائ ه یک موقعیت ابزورد ،عینیات
را به چالش دعوتکنند و معنای تازهای از معنا ارائه دهند.
شعر حجمکه فرزند خلف ابزوردیسم در ایران معارص محسوب
رویا� در«هالک عقل
یمشود درمانیفست خود (مقاالت یدهللا ی
ها� تعریف کرده
ن
به وقت اندیشیدن») ،دایره خود را برای آ ی
است که در ماورای واقعیتها به جستوجوی دریافتهای
مطلق ،فوری و � ی ن
معنا� ماورای سطح
تسک�اند .دریافت
ی
ب
ظاهری ،شاعر را کمکم وایمدارد که توجه خود را از صورت به
معنا معطوفکند و ت
ح� به شکیل افرایط این ب�توجیه به شکل
گ
را با دره مریخت� نحو و دیگر موارد ،به نمایش درآورد.
زدا�» شکلوفسیک به آثار
اگر با استفاد ه از اصطالح
«آشنا� ی
ی گ
رؤیا� بنگریم ،شعر با بهه مریخت� سطح نحوی و حذف
ی

تأخ� در کشف معنا
قراردادهای آشنای کاربران زبان ،به علت ی
همان رویکرد ابزرودی را در خود هضم کرده است تا با گذر از
عینیت پیل به ت ز
ان�اعکه معنای معنا است بزند:
«هنگامکه با من است
هنگام هم اوست
و تو چرای من
برخاس� ی ز
تن
چ�ی در ما
جوش هنگام چرا»
جریان شعر حجم که یپ�وان پر و پا قرص خود را پیداکرده است،
مورد توجه خ
بر� ازشاعران هم واقع شده است .بسیاری با هدف
ساخ� کار خود از دیگر شاعران موجود دست به ی ن
متمایز ت ن
چن�
ئ
یمزنند و البته ماجرای بع�ض دیگر ی ز
نامر�
ن� َمثل لباس
کاری 
پادشاه (شعر حجم) است .شخیص اگر معنای ورای معنای این
ت
ابزوردیس� را درک نکند ،متهم یمشود به سطیحنگر و
اشعار
عقبافتادهبودن.
در پایان باید گفت که ابزورد نگایه است که در حوزه ادبیات ی ز
ن�
گ�ی از خود بهجای گذاشته است .ب�معنانوییس
تأث�ات چشم ی
ی
شگرد شاعران کالسیک برای مقابله با طرزهای نخنمای دوران
ز
ت اد� قبیل مشابه ی ن
هم�
پیش بوده و ابزورد ین� ،در مقابل سن  ب
ت
اد� ما از این
روش را استفاده کرده است .اما راس� چرا حافظ ه ب
شعرها خایل است؟

شعر ،زبان امید و ناامیدی
یزدان ی ن
ع�القضات
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ت
بدبخ�ها و بدیها و
در افسانههای یونان ،پاندورا جعبهای از
زم� یمآورد و ت
مملو از ش� با خود به ی ن
وق� این جعبه باز یمشود
اخرین ش ّ
�ی که وارد دنیای انسانها یمشود ،امید است .انسان
ت
ن
داش� و پس از آن ناامیدشدن ،در هم شکند
یمتواند با امید
و وقایع دنیای یپ�امون رسشار از امیدها و ناامیدیهاست.
ن� وقایع اجتمایع و تار خ
در ادبیات فاریس ی ز
تأث� خود را در
ی� ی
ً
قالب امیدها و ناامیدیهای بسیاری نمایان ساختهاند .اساسا
از آنجاکه زبان شعر ،ز ن
با� رساتر و عمیقتر است ،در برهههای
حساس و ناگواریهای تاری ــخ ،ما ت
بیش� به سمت شعر یمرویم
اد� زبان،
و سخنان خود را در قالب شعر و دیگر گونههای ب
بیان یمکنیم .در زمانهها� که امکان سخن ت ن
گف� از امید یا بیان
ی
ناامیدی وجود ندارد ،نقل درد ت
مش�ک با ابزار شعر و در لفافه
استعارات و الفاظ انجام یمشود .اگر نگایه به تاری ــخ ادبیات
ایران از بدو تسلط اعراب تا اکنون ب�اندازیم ،نمونههای
گ
فر ن
بزر� در ی ن
ب� ایرانیان پس
اوا� مشاهده یمکنیم .ناامیدی
گ
از شکست از اعراب ایجاد شده بود که به نویع خودباخت�
و بحران هویت منتیه یمشد ،زبانشان فرودست شده بود و
آئینشان کفر خوانده یمشد و خود ایشان مجوس .از پس این
ناامیدی بود که خورشید شاهنامه طلوع کرد تا هویت ایر نا�
را نفیس دوباره بخشد و به بازگشت دوره شکوه ،نوید دهد
و امیدی نو در دل ایشان اندازد .الزمه انتقال این امید ،ز ن
با�
گو� داستان اسطورهای پیش پب�دازد و
حمایس بود که به باز ی
بازگشت روزگاران فخر و عصمت را بشارت دهد .زبان حماسه
و درونمایه حمایس داستانها که دم از دالوری ایرانیان یمزد،

به این شیوه امیدپردازی بود .پس این امید به طلوع خورشیدی
از پس شب رسد به رسعت در دل مردم جای گرفت و نقل
الال� مادران برای فرزندان میهن در
محافل گشت و داستان ی
ن
زمستا�.
شبهای رسد
ن
طوفا� که از ش�ق و از
شمع امید ایرانیان بار دیگر با وزش
رسزم�های رسد ی ن
ی ن
ماچ� یمآمدکشته شد .دیری نپائیدکه خیل
یز
چنگ� ،ددمنشانه به جان ایرانیان یورش بردند و
انبوه سواران
صف� کریه شیهه اسبانشان ،زودتر از اخبار قتل و غارتشان
ی
به شهرهای دیگر و دیگر یمرسید .دگر بار موج ناامیدی و
غم و اندوه ،ت
کش� ایرانیان را در اقیانوس زمانه در هم کوبید
ن
نشی� و عزلت چنگ
و از پس این فجایع ،به تختهپاره گوشه
ن
زدند .در این دوره شاهد رشد اقبال به ادبیات عرفا� و زهد و
ن
جا� برای
گوشهنشی�هستیم؛چ ارکهدیگرصحنهعمویماجتماع ی
ن
نشاط و انسانیت نیست و به قویل «اگر رس برک� غوغا وگر
ک� آرام» .شعر ی ز
دم در ش
ن�که زبان حال مردمان است دیگر از
ن
رشادت نیمگوید ،امیدی به بهروزی ندارد و دیگر آینده روش�
متصور نیست؛ لذا توصیه به توجه به احواالت شخیص و
ص� یمکند و
عبادی یمکند .شعر این دوره توصیه به قناعت به ب
تنها نویدی که یمدهد این است که اگر این دنیا برای ما نیست،
لیکن ما به آن دنیا چشم داریم و کم یمخوریم و یمپوشیم و
یمنوشیم بلکه رستگار شویم .با رو بهافولنهادن قدرت مغوالن
کمکم امیدی در دل مردم زنده یمشود و یماندیشند که باالخره
زمستا� را بهاری و هر ظلیم را ن
ن
پایا� است .در گوشهای
هر
ن
سیف فرغا� با قصیدهای به صالبت خارا بر تاراج گران بانگ
یمزندکه امید هنوز در دلهای ایرانیان زنده است؛ به زالیل آب

آرزوی ایرانیان و امیدشان را فریاد یمکند که :
هم مرگ بر جهان شما ی ز
ن� بگذرد
ز
هم رونق زمان شما ین� بگذرد

ای تیغتان چو ی ز
ن�ه برای ستم دراز
ز
ز
این یت�ی سنان شما ین� بگذرد
ش�ان گذشت و رفت
در مملکت چو غرش ی
ز
این عوعوی سگان شما ین� بگذرد
این نوبت ازکسان به شما ناکسان رسید
نوبت ز ناکسان شما ی ز
ن� بگذرد
ً
ش�از،
نس� آرامش در ایران و خصوصا در ی
پس از برقراری ب
یمبینیم که شعر عاشقانه و بزیم جای شعر عارفانه و زاهدانه را
گ�د و قالب غالب ،غزل یمشود .غزلیات عاشقانه سعدی
یم ی
و پس از او حافظ و صائب و دیگران نشاندهنده رونق ت ن
گرف�
گ
ند� در ی ن
ب� مردم است.
امید به ز
ت
ش
در زمان تحوالت انقالب م�وطه و نزدییک بیش� شاعران با
تن
م� تحوالت اجتمایع و سیایس ،امید و ناامیدی در محتوای
ن
همچن� به بطن جامعه نزدیکتر .دیگر
اد� پررنگترشد و
ی
آثار ب
تمایم اتفاقات سیایس -اجتمایع در شعر بروز پیدا یمکرد و ادبا
به آن یمپرداختند و به گونهای فضیلت شاعر در دغدغهمندی
اجتمایع وی تعریف یمشد .فردی مانند محمد قت� بهار که
هم سیاستمدار و نماینده مجلس بود هم از بزر ت
گ�ین شاعران
معارص ،نمونه کامیل از شاعر دغدغهمندی است که مفهوم
امید و ناامیدی در آثار او هویداست .در ت ز
مس�ادیکه نیم مرصع
آن تکرار عبارت « کار ایران با خداست» ،به وضوح ناامیدی
بهار را از اصالح وضعیت کشور یمشود دید .در همان دوره در
ق
عش� و دیگران یمشود این گرایش را
م�زا و یم�زاده
آثار ایرج ی
.
مشاهده کرد وضعیت اسفناک ایران در زمان اشغال توسط
گ
روسیه و انگلستان و آشفت� نظام سیایس داخیل از مهمترین
عوامل تزریق ناامیدی به شعر اوایل سده چهاردهم است و
شاید از عوامل محرکه برای نیل به قوالب جدید و ایجاد شعر
پاگ� بودن قوالب ت
سن� در بیان مشکالت
نیما� ،دس 
تو ی
نو و ی

اجتمایع ،بازتاب ناامیدی و یا تزریق امید به جامعه دانست.
ت
وق� نیما یمگوید « :آی آدم ها که در ساحل نشسته شاد و
خندانید/یک نفر در آب دارد یم سپارد جان» ،از ناامیدی یم
تأث�پذیری او از تحوالت و نگاه او به
گوید که نشاندهنده ی
ی ن
آینده است.
جانش� خلف او مهدی اخوان ثالث که تخلص
ت
خود را امید انتخاب کرد شاید بتوان گفت بزرگ�ین شاعر
ناامیدرس یا� ادبیات فاریس است .عنرصی قویتر از ناامیدی
در اشعار اخوان ،نیمتوان یافت .در ذهن او «زمستان» که در
آن «وای جغدی هم نیم آید به گوش» تمام نیمشود و «بهار
گو� که نظر او نسبت به
همچنان تا جاودان» در راه است ی
ن
یونا� پاندورا است و از رویش «تکمه
امید ،همچون افسانه
بز
اس� است،
س�ی» بر روی درخت یپ�ی که در زمستان ب�انتها ی
هراس دارد و این امید را آزاردهندهتر یمداند .او در زمان اختناق
بعد ازکودتای  28مرداد منتظرکاوهای نایستاده و یمگوید:
باز یم گویند فردای دگر
ص�کن تا دیگری پیدا شود
ب
کاوه ای پیدا نخواهد شد امید
کاشیک اسکندری پیدا شود
گرایش به شعر نو و سپس سپید و دیگر قوالب معارصتر،
از نشانههای فضاهای بستهتر سیایس و مشکالت اجتمایع
است .هوشنگ ابتهاج در تأیید این مطلب در مورد آثار خود
ت
بیش� بود،
یمگوید که هر زمان فضای اجتمایع بازتر و امید
ن
به سمت شعر کالسیک و ت
سن� رفته است و در زما� که
ن
.
فضا بستهتر بوده رو به شعر نو آورده است در یب� مردم
ی� و ت
ن� یمبینیم که در کشاکش اتفاقات تلخ تار خ
یز
گس�ش
ت
ناامیدی در جامعه ،اقبال به سمت بروز نارضای� از طریق
اگ� یمشود گویاکه زبان شعر رساتر ،بلندتر
زبان شعر بسیار فر ی
و ماندگارتر است.
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