
در روزگار قدیــم، جامعــه بــه اربابــان و رعیت هــا تقســیم 
ــروت و  ــاب امــکان تحصیــل، جمــع آوری ث می شــد و ارب
تعریــف  در  داشــت.  سیاســی  جایــگاه  بــه  دســت یابی 
جامعــه ای دارای فضیلــت، صفــت آریستوکراســی به کار 
بــرده می شــد و جامعــه بــدون رعایــت مصلحــت عمومی، 
جوامــع  در  می کــرد.  دریافــت  را  الیگارشــی  برچســب 
ســنتی، رعیــت امــکان تحــرک طبقاتــی و جابه جایــی را 
نداشــت و امــکان غلبــه بــر محدودیت هــا برای انســان ها 
انــدک و دارای  بــود. اشــراف جامعــه، بســیار  محــدود 
ــج می توانســتند از  ــه تدری ــد و ب تربیــت خانوادگــی بودن

سلســله مراتــب اجتماعــی و سیاســی بــاال برونــد.
بــا ورود فناوری هــای جدیــد  جامعــه نخبه گــرای قدیــم 
ماشــینی در هــم شکســته شــد. هــر آن چــه در هــزاران 
ســال محکــم و اســتوار بــود، دود شــد و بــه هــوا رفــت و 
همــه ســاختار اربــاب  ورعیتــی و ویژگی هــای اشــرافیت 
بــا ورود دانشــگاه، تلفــن، روزنامــه، ماشــین، راه آهــن، 
بانــک و بوروکراســی و دموکراســی فروپاشــید. اشــراف 
ــدن و تربیــت  ــم می توانســتند از نعمــت درس خوان قدی
طــا  در حکــم  و  شــوند  بهره منــد  و سیاســی  فرهنگــی 
سرشــتان بــرای جامعــه بودنــد. مــردم عــادی بــه مثابــه 
نقــره بودنــد کــه هیچ گونــه  مــس و در بهتریــن حالــت 
ارتقاء جایگاه و پشت سر گذاشتن کاست خانوادگی و 
طایفــه ای برایشــان فراهــم نبــود. جامعــه قدیــم ذات گــرا 
بود و از ابتدا در تفســیری تقدیرگرایانه سرنوشــت همه 

تعییــن شــده بــود. 
بــا ورود بــه دنیــای جدیــد، رعیــت از بیــن رفــت و بــه 
جــای آن شــهروندان قــرار گرفتنــد. شــهروندان بــه طبقــه 
پایین و متوسط تعلق داشتند. شهروندان می توانستند 
بــه مدرســه و دانشــگاه برونــد و فعالیت هــای اقتصــادی 
انجام دهند. مشــاغل خدماتی و امکانات رفاهی شــکل 
طبقاتــی  تحــرک  امــکان  جدیــد  فناوری هــای  و  گرفــت 
و جابه جایــی شــهروندان را فراهــم ســاخت. در چنیــن 
شــرایطی اشــراف اســتخوان دار و نخبــگان فرهمنــدی کــه 
جامعــه را نگــه می داشــتند، از بیــن رفتنــد و بــه جــای 

آن هــا، شــهروندان عــادی قــدرت گرفتنــد.
شــبکه های  و  اینترنــت  ماهــواره،  تلوزیــون،  رادیــو، 
اجتماعی قدرت مکان، زمان و محدودیت های سیاسی 
را کنــار زد و بــه نــاگاه همــه شــهروندان توانســتند خــود 
را بازنمایــی کننــد. در چنیــن شــرایطی اگر جامعه دارای 
قواعــد نزاکــت و ادب سیاســی و دموکراســی فرهنگــی 
نباشــد، شــهروندان به ســمت جامعه ای توده ای و لمپن 
حرکــت می کننــد. در جامعــه لمپــن، ادب و احتــرام بــه 
قانــون کنــار مــی رود و بــه جــای آن تملــق و ریاکاری جای 
خواهــد گرفــت. آنان کــه مــردم آزاری می کننــد و حرمــت 
طبقــه متوســط را نگــه نمی دارنــد، بــر صــدر می نشــینند 
و در چنیــن شــرایطی جامعــه ای بی قاعــده و غیرقابــل 

پیش بینــی شــکل می گیــرد.
مدنــی  زندگــی  قواعــد  و  قانــون  دموکراســی، حکومــت 
می توانــد شــهروندان را دارای زندگــی بافضیلــت ســازد 
بــه اصطــاح جمهــوری شــکل می گیــرد. شــهروندان  و 
بــه هنــر عاقــه دارنــد و کتــاب می خواننــد، اهــل ذوق 
و شــعر و فلســفه هســتند و ادب را رعایــت می کننــد. 
جامعــه جدیــد اگــر بــه ســمت تــوده ای شــدن، پیش رود، 
شــهروندی در آن از میان می رود و به جای آن افرادی 
نوکیســه قــدرت می گیرنــد کــه هــر کاری جهــت تغییــر 

انجــام می دهنــد. پایــگاه خــود 
افــراد نوکیســه هرچــه بــه لحــاظ سیاســی و اقتصــادی 
بتواننــد بــا زیرپاگذاشــتن قانــون و ترفندهــای ریــاکاری 
امــا در زمینــه  پیــدا کننــد،  تملــق، جایــگاه مناســبی  و 
هنــر،  از  فهمــی  نوکیســه ها  ندارنــد.  آشــنایی  فرهنگــی 
ادب، علــم و زیســت فضیلت مندانــه ندارنــد. هنــر، ادب 
و علــم ضمانــت اجــرای شــهروندانی با فرهنگ اســت که 
اگــر پایــگاه طبقاتــی خویــش را نیــز تغییــر دادنــد، انســان 
اقتصــادی  شــاخص های  اگــر  حتــی  می ماننــد.  باقــی 
و  ادب  هنــر،  از  بهــره ای  مــردم  امــا  کنــد،  تغییــر  نیــز 
علــم نداشــته باشــند، جامعــه ای تــوده ای، بی فضیلــت و 

ــد کــرد.  ــق خواهن ــر خل توتالیت
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نگاهی به مســئله نوکیســگی در مقابل اصالت؛

 اتوبوس خوابی در ســایه اصل ســی و یکم قانون اساســی؛

 بیش از دو روز بود از آن دگر کسان 
بعد از دو روز از آن شما نیز بگذرد 

تمرکزگرایی و نوکیسگی؛ 
 یک چرخه تشدیدشونده 
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یــک کارشــناس مســائل آمریــکا در ارتبــاط بــا تهدیــد آمریــکا بــه روســیه مبنــی بــر ایــن اینکــه پرونــده اوکرایــن را بــه خاطــر 
دخالت هــای ایــن کشــور در امــور کیــف بــه شــورای امنیــت می بریــم و همچنیــن هشــدار مجدد الوروف به ناتــو و آمریکا مبنی 
بــر اینکــه صبــر مســکو بــه خاطــر دخالت هــای آن هــا در شــرق اروپــا و موضــوع اوکراین در حال لبریز شــدن اســت، اظهار کرد: 
اگــر بــه روابــط روســیه و آمریــکا در چنــد ســال اخیــر نــگاه کنیــم، می بینیــم که این روابط از ســال ۲۰۱۰ رو به وخامت گذاشــته 

و طی ۱۲ سال گذشته تنش ها بین واشنگتن و مسکو شتاب گرفته است.
امیرعلــی ابوالفتــح تصریــح کــرد: ایــن تنــش بــه حــدی جــدی شــده کــه احتمــال وقــوع جنــگ بیــن روســیه و اوکرایــن کــه مــورد 
حمایت آمریکاست مطرح شده است. آمریکایی ها می گویند روسیه در تدارک حمله به اوکراین است، از آن طرف مسکو 

اتهامــات و اظهارنظرهــا را مطــرح می کنــد و از دخالــت ناتــو و آمریــکا در شــرق اروپــا گایه منــد اســت. 

علت افزایش تنش ها بین روسیه و آمریکا بر سر موضوع اوکراین
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مســیر دشــوار در تحقق همکاری اقتصادی-منطقه ای؛

بیش از دو روز بود از آن دگر کســان
بعد از دو روز از آن شــما نیز بگذرد

 جاده ای که ابریشــم نیســت

محمدسجاد کاشانی 
کارشناسی علوم سیاسی 98

فاطمه محروق
استادیار روابط بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

بنیــاِن هســتی بــر جریــان و ثبــات نهــاده شــده؛ چنان که 
ــان را نمایندگــی می کنــد.  کــوه نمــاد ثبــات و رود، جری
ــد و  ــه ســر می برن ــان ب ــِب اوقــات انســان ها در جری اغل
کوشــش دارنــد تــا بــه مقصــدی برســند، امــا ایــن مقصد 
داشــتن، صرفــا بــه منزلــه ســعود بــر افــق نخواهــد بــود، 
چراکــه بــه نقــل از ضرب المثلــی در آســیای شــرقی، 
انســان ها یــا درحــال ســقوط اند یــا ســعود، و فی مابیــن 
ایــن دو فراینــد، چیــزی به نــام ثبــات و قــرار وجود ندارد.
لــذا بشــر در تمــام عرصــه زندگــی خــود امــل بــه دســت 
آوردن چیزی را در ذهن می پروراند که نداشته است، 
امــا درصورتــی کــه ایــن امیــد و آرزو بــه عینیــت مبــدل 
شــده و انســان آن چه را برایش تاش کرده، به دســت 
بیاورد، چه پیشامدی در انتظار او است؟ خلق و خوی 

او بــه کدامیــن ســو خواهــد گرویــد؟
اگــر از شــما بپرســند انســان ها را کرده هایشــان معرفــی 

می کنــد یــا نکرده هــا، پاســخ کــدام اســت؟
پیــش از ایــن صاحب نظــران بــرای درک و فهم افراد، به 
ســراغ رزومــه برجــای گذاشته شــان می رفتند تــا به فهم 
ــگار کرده هــا، انســان را  ــد. ان باطن شــان دســت پیداکنن

دری ست به سوی سرشت اش.
امــا اگــر می توانســتیم آن روی ســکه، یعنــی ناکرده های 
او را ببینیــم، ابتــدا بــه کدامیــن گزینه رجوع می کردیم؟
تولیــدات  کمپانــی  بزرگ تریــن  بــه  می کنــم  رجــوع 
ویدئویــی در جهان)هالیــوود( و بــه جهانــی می رســم کــه 
سریال WESTWORLD قصد به تصویر کشیدن آن را 

داشت: 
در ایــن ســریال، جهانــی بــه نمایــش گذاشــته می شــود 

بیســت ویکمین  در  ایــران  دائــم  عضویــت  پذیــرش 
شــانگهای،  همــکاری  ســازمان  ســران  اجــاس 
ــن کشــور بعــد از خــروج از ســنتو  ــه ای نخســتین تجرب
)1979( در پیوســتن بــه پیمانــی منطقــه ای بــا ماهیــت 
منظــر  ایــن  از  و  می شــود  دفاعی-امنیتــی محســوب 
راهبردی ســت.  انــزوای  از  خــروج  در  موثــر  گامــی 
ســازمان همــکاری شــانگهای از دل رقابــت قدرت هــای 
مرکــزی  آســیای  ژئوپلیتیــک  منطقــه  ســر  بــر  بــزرگ 
بــه  ابتــدا محــدود  شــکل گرفــت و دســتورکار آن در 
نواحــی  در  امنیتــی  اعتمادســاز  اقدامــات  توســعه 
مــرزی بــود و بعــد از آن، حل وفصــل اختافــات مــرزی 
ــن  ــا یک دیگــر و چی ــن کشــورهای آســیای مرکــزی ب بی
و روســیه بــا ایــن کشــورها را می تــوان جــزو موفقتریــن 
ــه مــرور  عملکردهــای ایــن ســازمان دانســت. اگرچــه ب
ایــن  بــه  اجتماعــی  و  اقتصــادی  زمــان همکاری هــای 
ــر  ســازمان اضافــه شــد، امــا ابعــاد امنیتــی هم چنــان ب

ایــن ســازمان غلبــه دارد.
دولــت  خارجــی  بــه جهت گیــری سیاســت  توجــه  بــا 
ــت  ــر »سیاســت همســایگی« و تقوی ــی ب ســیزدهم مبن
عضویــت  پذیــرش  منطقــه ای،  نهادهــای  در  حضــور 
دائــم ایــران در شــانگهای می توانــد تأثیــر قابــل توجهــی 
ســطح  در  چندجانبه گرایــی  سیاســت  تقویــت  بــر 
ــران را از انفعــال  منطقــه ای داشــته باشــد و موضــع ای
حــوزه  مهم تریــن  دهــد.  تغییــر  فعــال  بــه کنش گــری 
کنش گــری ایــران نیــز می توانــد اســتفاده از موقعیــت 
در  ثبــات  برقــراری  بــه  کمــک  در  خــود  ژئوپلیتیــک 
افغانســتان بــه عنــوان مهم تریــن موضــوع منطقــه ای 
در شــرایط فعلــی باشــد. تهدیــدات مشــترک ناشــی از 
تســری ناامنــی در افغانســتان بــه کشــورهای همســایه 
را  بســتر  می توانــد  هســتند،  شــانگهای  عضــو  کــه 
بــرای همــکاری میــان آن هــا و افزایــش نفــوذ ایــران در 
شــانگهای فراهــم کنــد. بــا ایــن حــال، نکتــه قابــل تأمــل 
ایــن اســت کــه ایــن ســازمان برخــاف ناتــو ســازمانی 
نظامی-اســتراتژیک و حتــی اتحــاد امنیتــی محســوب 
شــانگهای  همــکاری  ســازمان  اســاس نامه  نمی شــود. 
رســمی  ســازوکارهای  فاقــد  کــه  نشــان می دهــد  نیــز 
سیاســت های  از  اگرچــه  اتحادی ســت.  چنیــن  بــرای 
انتقــاد  امریــکا  ایاالت متحــده  یک جانبه گرایانــه 
می کنــد، امــا ماهیــت ضدامریکایــی نــدارد. قدرت هــای 
عمــده آن شــامل روســیه و چیــن ترکیبــی از همــکاری 
و رقابــت را بــا امریــکا دنبــال می کننــد. عــاوه بــر هنــد 
کــه دارای ائتــاف راهبــردی بــا امریکاســت، کشــورهای 
دارنــد. در  امریــکا همــکاری  بــا  نیــز  آســیای مرکــزی 
ســه بحــران مهــم گرجســتان )2008(، روســیه )2011( 
و اوکرایــن )2014( باوجــود مداخلــه نظامــی روســیه بــه 
عنــوان یکــی از بنیان گــذاران ایــن ســازمان، هیچگونــه 
واکنشــی در دفــاع یــا انتقــاد از آن صــورت نگرفــت. 

شــده  ســاخته  ثروتمنــدان  ســرگرمِی  بــرای  تنهــا  کــه 
می توانیــد  شــما  نــدارد.  وجــود  محدودیتــی  هیــچ  و 
هــر امــری کــه اراده می کنیــد، اعــم از قتــل یــا حتــی 
شــوید. مرتکــب  را  انســان نما  ربات هــای  شــکنجه 
نمایــان  انســان  در چنیــن جهانــی، اصالــت وجــودی 
می شــود. وقتــی موقعیــت و امکانــات هــر امــری فراهــم 
و خــود  نمی دهیــد  انجــام  را  کاری  باشــد، شــما چــه 
اصالــت  ســوال،  ایــن  پاســخ  می کنیــد؟  ســرکوب  را 

می کنــد. افشــا  را  وجودی تــان 
نکتــه  دو  بایــد  تازه به دوران رســیدگی،  تعریــف  در 
اشــتباه  دچــار  آن کــه  اول  داد؛  قــرار  توجــه  مــورد  را 
ــم،  ــه بدانی ــدی جوامــع نشــویم و ســپس این ک طبقه بن
می گیرد.این کــه  قــرار  اصالــت  مقابــل  در  نوکیســگی 
دســتگی  چنــد  و  طبقه بنــدی  دچــار  را  جامعــه  یــک 
کنیــم، آفاتــی دارد کــه نوکیســگی در برابــر آن دیــده 
نخواهــد شــد. اســتفاده از کلماتــی چــون قشــر ســیاه، 
ســپید، خاکســتری و... یــا قشــر طبقــه بــاال و پاییــن، 
و  بــورژوازی  جهان بینــی  بــه  را  مــا  خــود  بــه  خــود 
ســرمایه داری نزدیــک می ســازد. در چنیــن جامعــه ای 
درســت اســت کــه عناصــر اصالــت از میــان نمــی رود، 

می یابــد. تقلیــل  امــا 
ایــام  همان طــور کــه پیش تــر اشــاره شــد، انســان  در 
تــاش  در  معنــوی  و  مــادی  منظــر  از  خــود  حیــات 
بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود خواهــد بــود و روحیــه 
ــاِل  ــرِ او هیچ وقــت اجــازه توقــف در ارضــای امی کمال گ

از نقطــه ای  او  او نخواهــد داد. تبعــا  بــه  شــخصی را 
کــه ایســتاده، بــه جلــو یــا عقــب حرکــت خواهــد کــرد و 
چیــزی را بــه دســت مــی آورد کــه پیــش از ایــن نداشــته 

اســت.
جــاه و مقــام اجتماعــی کــه صبــح آن را بــه دســت آورده، 
در طلــوع پیشــین تنهــا آرزویــی بیــش نبــوده اســت.
او دیگــر ســاکن خانــه ای قدیمــی در یــک شــهر کوچــک 
نیســت، بلکــه صاحــب اماکی ســت کــه اورا در میــان 
قشــر ثروتمنــد قــرار می دهــد و ایــن، ورودِ او به مرزهای 

مرفه نشــینان است.
چگونــه  یــا  می کنــد  رفتــار  چگونــه  او  این کــه  حــال 
رفتــاری را نمی کنــد، چیزی ســت کــه اصیــل بــودن یــا 

نوکیســه بودن را نمایــان خواهــد کــرد.
و ما در چنین جامعه ای بسیار انسان هایی  را دیده ایم 
پادشــاهی  سلســله  چــون  بوده انــد،  آن چــه  بــه  کــه 
اجــدادی خویــش افتخــار کــرده و امــروز خــود را مرهــون 
زحماتــی می داننــد کــه دیــروز کشــیده اند و در مقابــل، 
بســیاری دیگــر کــه دیــروز خــود را بــا افســانه بافی پنهان 

ــد. می کنن
و  ادبیــات  در  کــه  تاملی ســت  قابــل  نکتــه  اصالــت، 
تاکیــد  مــورد  همــواره  اســام  و  ایــران  کهــن  فرهنــگ 
قرارگرفتــه اســت. بــا آن کــه نوکیســگان عاقه مندنــد 
بلخــی  موالنــای  بگریزنــد،  خویشــتن  اصــل  از  کــه 
می فرمایــد: »آن کســی کــو دور مانــد از اصــل خویــش، 
بازجویــد روزگار وصــل خویــش«؛ و ضمــن این کــه در 

ایــن بیــت بــه جایــگاه ملکوتــی انســان اشــاره می کنــد، 
ــه اصالــت را نیــز بیــان کــرده  ــودن بازگشــت ب ــر ب ناگزی

اســت.
چگونــه اقیانــوس می توانــد قطره بودن را فراموش کند، 
هنگامــی کــه از چشــمه ای جوشــیده و بــا هم آشــیان 

شــدن رود، از دریــا بــه ژرفــای خویــش پیوســته اســت؟
امــا تبعــاِت دورافتادگــی از اصالــت و فراموشــی نقطــه 
ورودی به زندگی انسان در ابتدا متوجه خویشتن است. 
بی ثباتــی و بی قــراری در وجــود خویــش، موجــب عــدم 
توانایی درک فرد از جایگاه خود در جهان و بی هویتی 
و تزلــزل فرهنگــی می شــود.در ایــن شــرایط، فرد ناگهان 
خــود را میــان جهانــی می بینــد کــه نمی توانــد جایــگاهِ 
خود را در هیچ قسمتی از آن تعریف کند.سپس چنین 
بحرانــی، بــه رفتــار انســان راه می یابــد و به موجــب آن، 
ــج در ناهنجاری هــای اجتماعــی در  بی اخاقی هــای رای
یکایــک ایــن افــراد دیــده می شــود.دیگر فــرد نمی توانــد 
بگویــد چــه امــری اخاقــی یــا غیــر اخاقی ســت؛ چراکــه 
ــد. ــوان تبییــن هــدف فعالیــت اش را نمی دان او اصــا ت
چگونــه می خواهــد فعــل خــود را تعریــف کنــد، هنگامی 
کــه بــا اســتفاده از رانــت بــه یک طبقــه اجتماعی پرتاب 
شــده یــا ره صدســاله را یــک شــبه طــی کــرده اســت و 

اکنــون بایــد دیــروز خــود را پنهــان کنــد؟
فرجــام آن کــه جهــان در ثابت قدمــی و جریــان داشــتِن 
پاک سرشــتانی  اســت.  نهــاده شــده  بنیــان  انســان ها 
انتخــاب  بــودن،  رونــده  عیــن  در  را،  قــدم  ثبــات  کــه 
می کننــد، از ثبــات فکــری، عقلــی و درنتیجــه اخاقــی 
اســتاد  فرمایــش صاحــب ســخن،  بــه  و  برخوردارنــد 

علیه الرحمــه: ســعدی  مســلم 
عجب نیســت این فرع از آن اصل پاک

که جانش بر اوج اســت و جســمش به خاک

را  خــود  ملــی  مواضــع  شــانگهای  اعضــای  بنابرایــن 
هم چنــان حفــظ می کننــد و حتــی در مــورد تحــوالت 
افغانســتان در دو ســال اخیــر فقــط بــه صــدور چنــد 
بیانیــه اکتفــا شــده اســت. تعــارض منافــع و اختافــات 
از تحقــق  نیــز مانــع  سیاســی چشــم گیر بیــن اعضــا 
انســجام نهــادی الزم بــرای ایفــای نقشــی اثرگــذار و 
بین المللــی  تحــوالت  و  بحران هــا  در  جریان ســاز 
از همــکاری در  ایــران  انتظــارات  بنابرایــن،  می شــود. 
باشــد.البته  واقع بینانــه  بایــد  نهــاد  ایــن  چارچــوب 
باوجــود چنیــن مشــکاتی، بســتر بــرای همکاری هــای 
امنیتــی و دفاعــی بــرای ایــران بیــش از همکاری هــای 

اقتصــادی فراهــم اســت. 
پیامدهــای  اقتصــادی  نظــر  از  بخواهیــم  چنان چــه 
ــران در ایــن ســازمان را بررســی کنیــم، در  عضویــت ای
ــه نخســت الزم اســت اشــاره شــود کــه چارچــوب  وهل
عضــو  کشــورهای  اقتصــادی  همــکاری  توافقنامــه 
مــورخ 23 ســپتامبر 2003  نخســتین بار در نشســت 
نشســت  ایــن  در  رســید.  امضــا  بــه  و  شــد  تهیــه 
دولــت چیــن پیشــنهاد تهیــه برنامــه بلندمــدت بــرای 
تشــکیل منطقــه آزاد تجــاری در ســازمان را ارائــه داد و 
یک ســال بعــد در 23 ســپتامبر 2004، ســندی شــامل 
ســطح  افزایــش  بــرای  مشــخص  برنامــه  یک صــد 
بازرگانــی میــان کشــورهای عضــو بــه امضــا رســید. بــه 
 ،2005 اکتبــر   25 در  مســکو  نشســت  در  آن  دنبــال 
ــرژی اضافــه  پروژه هــای مشــترک ســازمان در زمینــه ان
شــد کــه شــامل کشــف، اســتخراج و بهره بــرداری از 
اعضــا  مشــترک  اســتفاده  و  گاز  و  نفــت  حوزه هــای 
تشــکیل  هم چنیــن،  می شــود.  شــیرین  آب  ازمنابــع 
بــا  عضــو  کشــورهای  بیــن  بانکــی  مشــترک  شــورای 
هــدف تســهیل در فراهــم کــردن ســرمایه مــورد نیــاز 
مــورد  ســازمان  مشــترک  پروژه هــای  اجــرای  بــرای 
شــورای  گردهمایــی  نخســتین  گرفــت.  قــرار  توافــق 
مشــترک بانکــی ســازمان نیــز در 30 نوامبــر 2006 در 
چیــن تشــکیل شــد. بررســی شــاخص های اقتصــادی 
بیان گــر قــدرت اقتصــادی بالقــوه ایــن ســازمان اســت. 
از نظــر شــاخص جمعیتــی، ایــن ســازمان 42 درصــد 
هم چنیــن  می گیــرد.  بــر  در  را  جهــان  جمعیــت 
براســاس بــرآورد صنــدوق بین المللــی پــول، مجمــوع 
تولیــد ناخالــص داخلــی اعضــای شــانگهای حــدود 22 
تریلیــون و 613 میلیــارد و 639 میلیــون دالر اســت 
کــه نزدیــک بــه 26 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی 
جهــان را در بــر می گیــرد )1/4 تولیــد ناخالــص داخلــی 
جهــان(. از نظــر شــاخص صــادرات و واردات کــه بــرای 
ــر  ــود، بررســی های دکت ــران واجــد اهمیــت خواهــد ب ای
بهشــتی پور اســتاد اقتصــاد دانشــگاه شــهید بهشــتی 
واردات  و  مجمــوع صــادرات  کــه  اســت  داده  نشــان 

کشــورهای عضــو شــانگهای حــدود 3 تریلیــون و 354 
میلیــارد و 170 میلیــون دالر اســت کــه از ایــن میــزان 
16 درصــد کل صــادرات کشــورهای عضــو شــانگهای 
درصــد   19/98 نیــز  واردات  از  آ  ن هــا  ســهم  و  اســت 
اســت. بررســی ایــن شــاخص های اقتصــادی بیان گــر 
اهمیــت و اثرگــذاری اقتصــادی کشــورهای عضــو ایــن 
ســازمان اســت و ســهم آن از تجــارت جهــان حــدود 15 
درصــد اســت؛ بــه ویــژه آن کــه چیــن و هنــد اهمیــت 

باالیــی در اقتصــاد جهــان دارنــد.
ــن حــال، بیــن آن چــه روی کاغــذ اســت و آن چــه  ــا ای ب
در واقعیــت مشــاهده می شــود فاصلــه زیــادی وجــود 
بــه طوری کــه می تــوان گفــت در عمــل شــاهد  دارد؛ 
گشــایش چندانی در وضعیت همکاری های اقتصادی 
در چارچــوب شــانگهای نبوده ایــم. یکــی از موانــع مهــم 
در گسترش همکاری های اقتصادی، عدم همکاری در 
حــذف موانــع گمرکــی اســت. حتــی شــرایط بــرای ایــران 
نیــز به گونــه ای اســت کــه امــکان بــه صفــر رســاندن 
تعرفه هــای گمرکــی بــرای آن در اوضــاع فعلــی اقتصــاد 

کشــور میســر نیست. 
نکتــه دیگــر آن اســت کــه پــوِل واحــدی در این ســازمان 
و  و هم چنــان دالر  اســت  نگرفتــه  قــرار  توجــه  مــورد 
تــا حــدودی یــوآن بــر مناســبات اقتصــادی اعضــا حاکــم 
است. بنابراین، تحریم های بین المللی هم چنان سطح 
همکاری هــای اقتصــادی را تحت الشــعاع قــرار خواهــد 

داد.
در حــوزه مبــادالت بانکــی تنهــا شــعبه میربیزنــس بــه 
عنوان یکی از شعبات بانک ملی ایران در مسکو و در 
آســتاراخان و غــازان فعــال بــوده کــه بــه صــورت محدود 
ــا کشــورهای  ــران ب امــکان برقــراری مبــادالت بانکــی ای
حــوزه آســیای مرکــزی را فراهــم کــرده و ایــن موضــوع بر 
دشواری تجارت با ایران در این کشورها افزوده است. 
براساس برآورد سازمان توسعه و تجارت، کل مبادالت 
ایران با  8 کشور عضو شانگهای در سال 98 حدود 28 
میلیارد دالر و در سال 99 معادل 26 میلیارد دالر بوده 
است. از این میزان، 60 درصد مبادالت ایران با کشور 
چیــن بــوده اســت. بنابرایــن، ســهم ایــران از مبــادالت 

تجاری با اعضای شــانگهای بســیار کم اســت. 
از سوی دیگر، عضویت دائم در شانگهای فرصت هایی 
را بــرای ایــران جهــت اتصــال بــه کریــدور و مســیرهای 
اقتصادی و تجاری منطقه اوراسیا فراهم خواهد کرد. 
روســیه به دنبال اتصال اتحادیه اقتصادی اوراســیا به 
آســیای مرکزی، شــرق و جنوب شــرق آسیاست و کان 
پــروژه کمربنــد و جــاده چیــن ایــن اتصــال را ممکــن 
می کنــد. بنابرایــن، بــرای ایــران فرصتی مناســب خواهد 
بــود تــا دسترســی بــه بــازار بــزرگ کشــورهای عضــو 
شــانگهای را فراهــم آورد. امــا چگونگــی اقــدام ایــران 

بــرای کمــک بــه برقــراری این اتصال و تحقق بخشــیدن 
ــه خــود ایجــاد  ــه نوب ــه ب ــه آن مســئله ای جداســت ک ب
ســند راهبردی ایران در ارتباط با شــانگهای را ضرورت 
می بخشد. ایران در حال حاضر قرارداد موقت تجارت 
ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا کرده است 
بــه موافقت نامــه  کــه در صــورت موفقیــت می توانــد 
تجــارت آزاد تبدیــل شــود. بنابرایــن، اگرچــه ایــران هنوز 
عضــو ایــن اتحادیــه نیســت، امــا در صــورت اقــدام در 
جهــت رفــع موانــع موجــود می توانــد گامــی موثــر در 

ارتقــای همکاری هــای اقتصادی محســوب شــود.
مهم تریــن مشــکل ایــران، عــدم مطالعه بازار و ابزارهای 
مــورد نیــاز بــرای حضــور در چنیــن بازارهــا و نیــز عــدم 
شناسایی مشتریان معتبر است. انعقاد قرارداد با این 
مشــتریان فرایندی بســیار پیچیده اســت و تا زمانی که 
تجــار عاقه منــد بــه حضــور در بازار اوراســیا هزینه های 
ورود بــه بــازار را نپردازنــد، رقبــا اجــازه ورود آن هــا را 
نخواهند داد. مشکل دیگر ایران حجم تجاری کوچک 
آن در بازارهــای اوراسیاســت. ایــن درحالی ســت کــه 
عمــده بازارهــای اوراســیا بــه دنبــال برقــراری قــرارداد 
تجــار  بنابرایــن،  هســتند.  هایپرمارکت هــا  قالــب  در 
بــرای  را  کاالهــا  از  توجهــی  قابــل  تعــداد  بایــد  ایــران 
برقــراری قــرارداد بــا ایــن هایپرمارکت ها داشــته باشــند، 
ولــی حجــم کاالهــای تجــار ایــران بــرای مبادلــه بــا ایــن 

هایپرمارکت هــا مناســب نیســت. 
از نظــر پیوســتگی و ارتباطــی عضویــت ایــران در شــبکه 
راه هــای ارتباطــی و کریدورهــا فرصتــی بــرای تســهیل 
ارتباطات منطقه ای سازمان همکاری شانگهای فراهم 
مــی آورد. از جملــه ایــن مســیرهای ارتباطــی می تــوان 
به کریدور شــمال-جنوب، کریدور چابهار-افغانســتان، 
کریــدور خلیــج فارس-دریای ســیاه )ایران-گرجســتان-
ارمنستان( و کریدور منطقه ای قرقیزستان-تاجیکستان-
افغانستان-ایران )KTAI( اشاره داشت. ایران می تواند 
از ایــن شــبکه های ارتباطــی بــرای تقویــت ارتباطــات 
ــات  ــن راســتا، مطالع ــرد. در ای ــره ب ــه ای خــود به منطق
موضوعــی خوبــی صــورت گرفتــه، امــا هنــوز در ایــن 
زمینــه، فعالیــت جــدی انجــام نشــده اســت. بنابرایــن، 
توجــه سیاســت خارجــی دولت هــای عضــو ایــن کریــدور 
بــر انطبــاق سیاســت های خــود بــا حوزه هــای موضوعــی 
مطالعاتــی می توانــد گامــی موثــر جهــت ارتقــای ســطح 

همکاری هــای منطقــه ا ی باشــد.
در مجمــوع، اگرچــه ســازمان همــکاری شــانگهای را 
می تــوان نمونــه بــارزی از منطقه گرایــی نویــن در آســیا 
نــام بــرد، باتوجــه بــه فرصت هــا و چالش هــای درون 
نهــادی و این کــه عمــده روابــط اقتصــادی اعضــا بــرون 
نهادی ســت، در نهایــت می تــوان از افزایــش همــکاری 
هنــوز  و  گفــت  ســخن  ســازمان  ایــن  اعضــای  میــان 
تــا هم گرایــی منطقــه ای فاصلــه زیــادی دارد. ضمــن 
آن کــه انتظــارات ایــران از ایــن عضویــت بایــد مبتنــی بــا 
واقعیــات باشــد، در عیــن حــال بایــد حداکثــر تــاش را 
بــرای بهره بــرداری از فرصــت ایجــاد شــده انجــام دهــد.

نگاهی به مســئله نوکیســگی در مقابل اصالت؛



معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی، درباره وضعیت مصرف »الکل« در کشور به عنوان یک آسیب اجتماعی، 
گفــت: نــرخ شــیوع الــکل در کشــور بیــن ۹ تــا ۱۰ درصــد افــراد بــاالی ۱۵ تــا ۶۴ ســال اســت بــه طــوری کــه ســاالنه بیــش از پنــج 

میلیون نفر در کشــور الکل مصرف می کنند.
رئیس ســازمان امور اجتماعی در ادامه با اشــاره به وضعیت اعتیاد در کشــور، از اعتیاد به عنوان بحث »مرگ« و »زندگی« 
یــاد و تصریــح کــرد: ســالیانه بیــن ۵۰ تــا ۶۰ هــزار نفــر در کشــور بــر اثــر مصــرف دخانیــات جــان خــود را از دســت می دهند، لذا 

باید فرهنگ عمومی پذیرای کاهش مصرف دخانیات در کشور شود.
رئیس ســازمان امور اجتماعی در بخش دیگر ســخنان خود به آمار موجود در حوزه ســقط جنین نیز اشــاره و تصریح کرد: 
مطابق با آمارهای موجود در وزارت بهداشــت ۲۳۰ هزار ســقط در ســال و مطابق با برخی پژوهش ها ۳۰۰ هزار تا ۴۰۰ هزار 

ســقط جنایی یا غیر قانونی در ســال انجام می شــود که باید به آن رســیدگی کرد.

نرخ شیوع مصرف »الکل« در کشور اعالم شد
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اســت. تصــور می شــود یــک نفــر در یــک جــای دور 
یــک  توانســته  مالــی  پشــتوانه  ریالــی  بــدون  افتــاده، 
از بزرگ تریــن واحدهــای  یکــی  بــه  را  تولیــدی  واحــد 

تولیــدی در کشــور تبدیــل کنــد!
کارآفریــن، ســخنش  مواقــع شــخص  ایــن  در  عمدتــا 
را بــا توصیــف بدتریــن تجربیــاِت زندگــی خــود آغــاز 
از دســت  تابســتان،  در  کار  ســاده،  زندگــی  می کنــد؛ 
ذکــر   .  ... و  اولیــه  بی پولی هــای  مــادر،  و  پــدر  دادن 
بــه ســمت  را  و مخاطــب  اســت  مفیــد  ایــن مســائل 
ــه  ــق ن ــراد موف ــه اف ــری ســوق می دهــد ک ــن نتیجه گی ای

نداشــتند،  خاصــی  شــرایط  تنهــا 
متوســط  حــد  از  پایین تــر  بلکــه 
باعــث  نبایــد  ایــن  امــا  بوده انــد، 
»نقطــه  کنیــم  فکــر  مــا  کــه  شــود 
عــادی  هــم  افــراد  ایــن  شــروع« 

نیســت. این چنیــن  بــوده؛ 
یــا  مســتقیم  طــور  بــه  بارهــا 
ایــن  حــرف  پــای  غیرمســتقیم 
ایــن  از  یکــی  نشســته ام؛  قشــر 
»در  کــه  می کنــد  تعریــف  افــراد 
دوران دبســتان، پــدرم را از دســت 
داده و مجبــور بــه تــرک تحصیــل 
ــا بارکشــی امــرار معــاش  شــدم و ب
می کــردم. بعضــی کفش هــا را دو 
ســه ســال می پوشــیدم؛ زیــرا پولــی 
بــرای تعویــض آن نداشــتم«. ایــن 
شــخص در حــال حاضــر یکــی از 

موفق تریــن صادرکننــدگان کشــور و یکــی از بهترین هــا 
در دنیــا محســوب می شــود، امــا بایــد توجــه داشــت 
کــه وقتــی مــا از کلمــه خودســاخته اســتفاده می کنیــم، 
مقصودمــان ایــن نیســت کــه شــخص مــورد نظــر در 
مســئله  اســت!  بــوده  محــروم  زندگــی  طــول  تمــام 
ــراد در نقطــه ای موســوم  ــن اف ــه همــه ای این جاســت ک

همیــن نیــاز مــا بــه یک دیگــر بــود کــه هــزاران ســال 
پیــش، اولیــن جوامــع و تمدن هــا را شــکل داد. مــا در 
حافظــه  تاریخــی خــود بــه یــاد می آوریــم کــه از پــس 
ضعــف و ناتوانــی  انفرادی مــان، کنــار هــم جمــع شــدیم 
و برای مدیریت اجتماِع ضعیف ها، کسی را برگزیدیم 
کــه رئیس مــان باشــد و در همــوار کــردن مســیر تاریکــی 
کــه بــرای فــرار از غــول دهشــتناِک ناگــواری، پیــش رو 
داشــتیم، کمک مــان کنــد. ایــن واقعــه  تاریخــی تــا امــروز 
بــرای  بارهــا  را  حکومت هــا  شــکل  مــا  یافــت؛  ادامــه 
نزدیک تــر شــدن بــه خوشــبختی تغییــر دادیــم، قوانیــن 
وضــع کردیــم و مذبوحانــه تــاش کردیم از وحشــتی که 
مــا را تعقیــب می کنــد، فاصلــه بگیریــم، امــا او هم چنــان 

بــه دنبــال مــا می تــازد و می تــازد.
امــروز، بســته بــه این کــه چــه کســی بــر مــا حکومــت 
می کنــد، بــرای فرارمــان امکانــات متفاوتــی داریــم. اگــر 
اتومبیــل  بــا  در کشــوری توســعه یافته زندگــی کنیــم، 
قلــب  در  اگــر  و  می کنیــم  فــرار  فقــر  از  شــخصی مان 
خــاور میانــه بــه دنیــا آمــده باشــیم، هم چنــان کــه ســعی 
می کنیــم در جــاده  ســنگاخ پیــش رو بــا پــای برهنــه از 
رنــج فاصلــه بگیریــم، دســت هایی از آســمان بــر ســرمان 

ســنگ و نیــزه پرتــاب می کننــد.

بــر هــم خــوردن زندگــی ســاکنان آن منطقــه روســتایی 
شــود. بــر ایــن اســاس، بایــد هنــگام اجــرای پروژه هــا و 

اقدامــات توســعه ای بــه ایــن پیامدهــا پرداخت.
و  اقدامــات  طرح هــا،  سیاســت ها،  از  بســیاری  امــا 
پروژه های انجام شــده از ســوی دولت ها یا شــرکت های 
غیردولتــی، بــا رویکــردی فن ســاالرانه و بــدون توجــه بــه 
پیچیدگی های زندگی اجتماعی صورت می گیرد. نتیجه 
ــده گرفتــن  ــن امــر، کاهــش پیامدهــای مثبــت و نادی ای
اثــرات منفــی جانبــی و عمدتــاً بلندمدتی ســت کــه ایــن 
اقدامــات ممکــن اســت بــه دنبــال داشــته باشــد. بر این 
اســاس، ارزیابــی تأثیــرات و شناســایی اثــرات مثبــت و 
منفــی اقدامــات دارای اهمیــت اســت. ارزیابــی تأثیرات 
بــه شــناخت نقــاط قــوت و ضعــف هــر پــروژه کمــک 
مؤثــر می کنــد و از طریــق مقایســه میــان اهــداف ضمنی 
و اهــداف بیان شــده از یک ســو و نتایــج مــورد انتظــار و 
نتایج پیش بینی نشده از سوی دیگر، به سنجش تأثیر 

وقتــی ســخن از افــراد موفــق بــه میــان می آیــد، آن چــه 
در ذهــِن اکثــرِ مــا نقــش می بنــدد، آدم هایی ســت بــا 
بــا وجــود شــرایط  پشــتکار فــراوان کــه بسیاری شــان 
ــر مشــکات  ــد در جنبه هــای مختلــف، توانســته اند ب ب
غلبــه کننــد و بــه درجــات باالیــی در حــوزه فعالیــت 

خــود برســند.
میــان  بــه  بــودن«  »خودســاخته  از  صحبــت  وقتــی 
می آیــد، مــردم گاهی اوقــات دســت بــه تحســین های 
عجیــب و غریبــی می زننــد؛ البتــه کــه تحســین، حــِق 
آن هاســت )کارآفرینــان(، امــا در کلمــه »خودســاخته« 
بایــد تامــل کــرد؛ زیــرا مــردم کســی را کــه ایــن ویژگــی را 

نداشــته باشــد، قابــل تحســین نمی داننــد... .
ــودن«، همــان چیزی ســت کــه مــا  ــا »خــود ســاخته ب آی
فکــر می کنیــم؟! مســئله ایــن نوشــتار دربــاره تفــاوت 
ــا آن چــه  ــک »انســان خودســاخته« ب ــا از ی برداشــت م

کــه او »در واقعیــت هســت«، شــکل می گیــرد.
هنگامی کــه کارآفریــن یــا بازرگانــی بــه همایشــی دعــوت 
بگویــد،  مخاطبــان  بــرای  تجریباتــش  از  تــا  می شــود 
مســائل خــوب و مفیــدی مطــرح می شــود، امــا نکتــه 
بســیار مهمــی وجــود دارد کــه اگــر جوانــان مســتعدِ 
نکننــد،  کافــی  توجــه  آن  بــه  کشــور  در  کارآفرینــی 
دچــار یــک خطــای محاســباتِی خطرنــاک می شــوند. 
ــات گذشــته  ــه نقــل تجربی ــن شــروع ب شــخص کارآفری
خــود می کنــد یــا یــک مجــری بــه عنــوان ناظــر از او 
واژه  از  عمدتــا  میــان  ایــن  در  و  می پرســد  ســواالتی 
در  کــه  کلمــه ای  می شــود؛  اســتفاده  »خودســاخته« 
ذهــن بســیاری از افــراد جامعــه و مخصوصــا جوانــان، 
ــا مفهــوم »پشــتکار« و »شــروع از صفــر« گــره خــورده  ب
ــر ســر اختــاف بیــن واژه  اســت. محــل بحــث دقیقــا ب

»خودســاخته« و »شــروع از صفــر« اســت.
وقتــی گفتــه می شــود فــان تاجــر یــا فــان کارآفریــن 
»خودســاخته« اســت، در اکثــر مواقــع تصــور می شــود 
مــا بــا انســانی روبــه رو هســتیم کــه هیچ چیــزی نداشــته 
و صرفــا بــا نیــروی تــاش و پشــتکار بــه این جــا رســیده 

مــا ســاکنان زمین ایــم و بــه حکــم انســان بــودن، محتــاِج 
بــه پیمــودن  ســرپناه. مــا ســاکنان زمین ایــم، مجبــور 
مســیری انتخاب نشــده بــا ســنگینی حجــم بزرگــی از 
انــدوه بــر شــانه هایمان. مــا ســاکنان زمین ایــم و محکوم 
بــه پذیرفتــن ایــن واقعیــت کــه احتمــاِل آســوده خاطرِ 

زندگــی کردن مــان بســیار ناچیــز اســت.
اگر پیش از متولد شدن، گروهی از احتماالت را برای 
زندگــِی پــس از بــه دنیــا آمدن مــان در نظــر بگیریــم، 
بیش از یک میلیارد از این احتماالت به فقیر بودِن ما 
منتهی می شود و کم تر از سه هزار احتمال وجود دارد 
که در محض ثروت به جهان نگاه کنیم. فقر، بیچارگی 
و درماندگــی، ســایه بــه ســایه مــا را دنبــال می کننــد و ما 
در مســیرِ ناآشــنای پیــِش  رو بــا تمــام تــوان بــه دویــدن 
ادامــه می دهیــم تــا از پــِس ایــن فرار همیشــگی، خود را 

در فاصلــه  امنــی از گزنــد بیچارگــی قــرار دهیم.
جامعه شناســان،  اکثــر  نظــر  مطابــق  و  انســان ایم  مــا 
داشــته  ارتبــاط  یک دیگــر  بــا  این کــه  بــه  نیازمندیــم 
باشــیم تــا در مســیر فرارمــان از اهریمــِن فقــر و فاکــت، 
اگــر نفــس کــم آوردیــم، دســِت دیگــری باشــد که جســم 

بی رمق مــان را بــرای مدتــی در آغــوش بگیــرد.

ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی کــه در کشــور ما 
بــا عنــوان »پیوســت فرهنگــی و اجتماعــی« نیز شــناخته 
می شــود، حــوزه مطالعاتــی جدیدی ســت کــه چنــد دهه 
بیش تــر از عمــر آن در جهــان نمی گــذرد. در ایــن حــوزه 
مطالعاتــی، پیامدهــای اجتماعــی و فرهنگــی پروژه هــا و 
اقدامــات گوناگــون توســعه ای مــورد بررســی قــرار گرفتــه 
و راهکارهایــی بــرای کاهــش و جبــران پیامدهــای منفــی 
پروژه هــا ارائــه می شــود. هــر پــروژه و اقــدام توســعه ای، 
در عیــن حــال کــه فوایــدی دارد و منافعی از آن حاصل 
ــه  ــا خــود ب ــد پیامدهــای منفــی نیــز ب می شــود، می توان
همــراه داشــته باشــد. بــرای مثــال، ایجــاد یــک بزرگــراه 
یــا تقاطــع غیرهم ســطح در یــک محــدوده فقیرنشــین، 
می توانــد باعــث گرانــی زمیــن و مســکن شــده و لــذا 
موجــب شــود مســتأجران فقیــر مجبــور بــه تــرک منطقه 
و مهاجــرت بــه جــای ارزان تــری شــوند؛ یا بهره برداری از 
یــک معــدن در یــک منطقــه روســتایی، می توانــد باعــث 

بــه »نقطــه شــروع کســب وکار«، بــه خصــوص از نظــر 
ذکر شــده  پیش تــر  مثــاِل  نبوده انــد.  محــروم  مالــی 
زمانــی کامــل خواهــد شــد کــه گفتــه شــود ایــن شــخص 
در 43 ســال پیــش بــا ســرمایه صــد هــزار تومانــی کارش 
را آغــاز کــرد؛  ســرمایه ای کــه در آن زمــان اصــا مبلــغ 
ــد کــه قســمت اعظــم آن از  ــوده اســت! هرچن کمــی نب
طریــق وام فراهــم شــد، امــا مقصــود کام ایــن اســت 
کــه در هــر صــورت، شــروع کســب و کار ایــن شــخص 
»صفــر« محســوب نشــده و تلخی هــا و محرومیت هــا 
شــروع  نقطــه  بــا  باشــد،  زیــاد  کــه  هــم  چقــدر  هــر 

اســت. متفــاوت 
را  کارآفرینــی  مشــهد  در 
از  یکــی  کــه  می شناســم 
صادرکننــدگان  موفق تریــن 
کشــور  در  خوراکــی  مــواد 
دوره  چندیــن  و  اســت 
کشــور  نمونــه  صادرکننــده 
رســما  او  شــده.  شــناخته 
»خودســاخته«  را  خــودش 
کــه  صورتــی  در  می نامــد؛ 
را  ایــن  شــروعش  نقطــه 
بایــد  نمی دهــد.  نشــان 
کــه  گرفــت  نظــر  در  را  ایــن 
پدربــزرگ او، فــردی ثروتمنــد 
و زمیــن دار بــوده و بــه گفتــه 
خــود ایشــان، ایــن زمین هــا 
ســبب شــروع کســب و کار او 

اســت. شــده 
شــود  ســوال  افــراد  از  بعضــی  بــرای  اســت  ممکــن 
کــه آیــا ایــن بدیــن معناســت کــه ایــن افــراد پشــتکار 
ــوان چنیــن چیــزی برداشــت  ــه هیــچ عن نداشــته اند؟ ب
نمی شــود؛ بایــد گفــت در مثــال اول، شــخص مــورد 
نظــر در جوانــی روزی بالــغ بــر 18 ســاعت کار می کــرده 

اصــل  آن کــه  بــا  روزهــا،  ایــن  مجــروح  ایــراِن  در 
ســی ویکم قانون اساســی، صراحتا مقرر کرده »داشــتن 
مســکن متناســب بــا نیــاز، حــق هــر فــرد و خانــواده  
ایرانــی اســت...«، چنــد هفتــه قبــل در رســانه ها، خبــرِ 
بی آرتی خوابــِی عــده  زیــادی از افــراد در پایتخــت، بــر 
ســر زبان هــا افتــاد. ایــن یعنــی عــده  زیــادی از هم وطناِن 
ما به جای آن که مســکِن متناســب با نیازشــان داشــته 
کــه  باشــند، شــب ها طوالنی تریــن مســیر بی آر تی هــا 
بیــن ســی وپنج تــا چهل وپنــج دقیقــه طــول می کشــد را 
انتخــاب می کننــد و هــر چهل وپنــج دقیقــه خــط بی آرتی 
را عــوض می کننــد تــا خوابشــان را در چهل وپنــج دقیقه  
خــط بعــدی ادامــه دهنــد. بلیــط بی آرتــی در شــب ســه 
هــزار تومــان اســت و ایــن افــراد بــرای ســر کــردن یــک 
شــب، بایــد بســته بــه مــدت زمــان و مســیر، بیــن پانــزده 
ــا ایــن  ــا بیســت وچهار هــزار تومــان پرداخــت کننــد. ب ت
حســاب، اگــر مبلــغ ماهانــه  اتوبوس خوابــی را در تهــران 
ششــصد هــزار تومــان در نظــر بگیریــم، ایــن مبلــغ کم تر 
از یــک دهــم میانگیــن اجاره بهــای ماهانــه  مســکن در 
ــرای  ارزان قیمت تریــن نقــاط در تهــران اســت و عمــا ب
کســی کــه شــب ها را در بی آرتــی می گذرانــد، این کــه 

ایــن نتایــج بــر جنبه هــای مختلــف زندگــی اجتماعــی 
ــردازد. افــراد می پ

بــر ایــن اســاس، ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی، پژوهشــی 
بیــن رشــته ای بــا محوریــت علــوم اجتماعی ســت کــه 
می کوشــد بــا سهیم شــدن در همه مراحــل برنامه ریزی، 
اجرا و ارزیابی نتایج اقدامات توســعه ای -سیاســت ها، 
برنامه هــا و طرح هــا- شــناخت معتبــری از تغییراتــی 
کــه ایــن اقدامــات در محیــط طبیعــی و اجتماعــی ایجاد 
می کننــد، ارائــه دهــد و پیــش از اجــرا شــدن اقدامــات 
توســعه ای، تأثیــرات اجتماعــی ناشــی از اجــرای آن هــا 
ــرات اجتماعــی  ــی تأثی ــد. هم چنیــن ارزیاب ــرآورد کن را ب
اقدامــات  موفقیــت  اجتماعــی  شــرایط  می کوشــد 
توســعه ای را مطالعــه و تأثیــرات منفــی ایــن اقدامــات 
را پیش بینــی کنــد و راهکارهایــی بــرای حــذر کــردن یــا 
کاستن از تأثیرات منفی و تقویت تأثیرات مثبت ارائه 
دهــد. ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی، تأثیــرات اقدامــات 

بــه  می کنــد؛  کار  سخت کوشــانه  هــم  هم چنــان  و 
یــاد دارم همیشــه می گفــت: مــن همیشــه زودتــر از 

هســتم! کارم  محــل  در  کارمندانــم 
را  اســتارت اپی  کــه  می شناســم  را  دیگــری  شــخص 
در خــارج از کشــور راه انــدازی کــرده کــه ارزشــش در 
دالر  میلیــون  ده  چنــد  از  بیــش  کشــور،  آن  بــورس 
بــه صحبت هایــش گــوش دادم،  کــه  اســت. بیش تــر 
ــی بســیار  ــدر و عمویــش وضعیــت مال متوجــه شــدم پ
بــه  انگلســتان  در  شــخص  ایــن  و  داشــته اند  خوبــی 
ــِن  ــه داران و خیری ــن کارخان پشــتوانه یکــی از بزرگ تری
به نــامِ ایــران کارش را آغــاز کــرده اســت! آیــا بــاز هــم 
از  »شــروع  یعنــی  »خودســاخته«  کــرد  تصــور  بایــد 

صفــر«؟
بنیان گــذار  می شــود  گفتــه  رســانه ها  در  هم چنیــن 
دانشــگاه  از  گیتــس(  )بیــل  مایکروســافت  شــرکت 
انصــراف داده و ایــن شــرکت بــا پشــتکار او بــه ایــن 
پشــتکارش  منکــر  کســی  اســت.  رســیده  جایــگاه 
شــد:  متذکــر  بایــد  هــم  را  نکتــه  ایــن  امــا  نیســت، 
میــادی   1975 ســال  در  شــخص  ایــن  زمانی کــه 
»برنامه نویســی« می آموخــت، چیــزی بــه نــام کامپیوتــر 
در زندگــی افــراد وجــود نداشــت! در واقــع زمانی کــه 
او بــه همــراه دوســِت دوران کودکــی اش روی »میکــرو 
نمی دانســت  اصــا  کســی  می کــرد،  کار  کامپیوترهــا« 
موفقیــت  بــه  رســیدن  اصــوال  چــه.  یعنــی  کامپیوتــر 
پشــتکار  و  برنامه ریــزی  بــه  نیــاز  عرصــه ای  هــر  در 
فــراوان دارد و هیچ کــس نیــاز بــه پشــتکار را مــردود 
نمی شــمارد، امــا در تعریــف مفهــوم »خودســاختگی« 
بایــد تجدیــد نظــر کــرد. خودســاختگی بــه ایــن معنــا 
ــا دســت خالــی بتوانیــم کســب وکاری  نیســت کــه مــا ب
روزنامه هایــی  بــرای خریــد  زیــرا حتــی  بیندازیــم؛  راه 
می کننــد،  ثبــت  آن  در  را  اســتخدام  آگهی هــای  کــه 
مفهــوم  انــدک.  ولــو  داریــم؛  هزینــه  صــرف  بــه  نیــاز 
»خودســاختگی« بــه پشــتکار و شــخصیت و ذهنیــت، 
بــه درســت اســتفاده کــردن از امکانــات، بــه صادقانــه و 
درســت کار کــردن اشــاره می کنــد، امــا اساســا »نقطــه 
شــروع« یــک کســب وکار  بــه مفهومــی متفــاوت اشــاره 

ایــن دو را یکــی دانســت. نبایــد  می کنــد و 

ــه  ــه داشــته باشــد، محــال ب ــوان خان ــه عن ســرپناهی ب
نظــر می رســد. از طرفــی گرمخانه هــای تهــران، دو هــزار 
نفــر ظرفیــت دارنــد و مطابــق آمــار غیــر رســمی، تعــداد 
بی خانمان هــای ایــن شــهر بیــن چهــارده تــا پانــزده هــزار 
نفــر اســت. ایــن یعنــی اصــل ســی ویکم قانــون اساســی 
و حــق اساســی عــده  زیــادی از مــردم ایــران بــر این کــه 
مســکنی متناســب بــا نیازشــان داشــته باشــند، زیــر پــا 
گذاشــته شــده و دولــت تــا امــروز نتوانســته وظیفــه ای 
کــه قانــون اساســی بــر او محــول کــرده اســت را بــه 
درســتی انجــام دهــد. ایــن یعنــی هم چنــان  کــه عــده ای 
از مــا درگیــر طــول و عــرض و مســاحت خانه هــای خــود 
هســتیم و در مــورد تعــداد انــدک خودرو هــا و لــوازم 
زندگی مــان فکــر می کنیــم، عــده ی دیگــری از مــا زیــر 
ــن  ــه روز می رســانند. ای ــوار شــب را ب ســقف های بی دی
یعنــی مــا نمی توانیــم از خوشــبختی خــود خوشــحال 
ــا ســخن  ــادری م ــان م ــه زب ــه ب ــی کســی ک باشــیم، وقت
می گویــد، از بدبختــی رنــج می کشــد. یعنــی نمی توانیــم 
بــا اتومبیل مــان از ســایه  پرهــراس فقــر فــرار کنیم، وقتی 
که می بینیم در دو قدمی ما دســتش به کســی رســیده 

و دارد خرخــره اش را می جــود.
مــا کــه بــه حکــم انســان بــودن، بــه تقدیــرِ احتمــاالت و 
بــه جبــرِ تاریــخ و جغرافیــا در ایــن برهــه گیــر افتاده ایــم، 
بایــد راهــی را بیابیــم کــه رســیدن بــه پیــروزی و بهــروزی 
از طریــق آن ممکن تــر و دســترس پذیرتر از مســیرهای 

گذشــته باشــد.

توســعه ای بــر مــردم و واکنش هــای آن هــا را بررســی 
می کنــد و بــر ایــن ایــده اســتوار اســت کــه موفقیــت یــک 
اقدام توسعه ای در بیشتر موارد مستلزم در نظر گرفتن 

پیش زمینــه اجتماعــی اقــدام اســت.
در گذشــته و پیــش از ظهــور ایــن حــوزه مطالعاتــی، 
معمــوالً بــه پیامدهــای منفــی پروژه هــا بــرای جوامــع 
متأثــر از آن هــا توجــه نمی شــد یــا حداقــل ایــن پیامدهــا 
امــروزه  امــا  نمی شــدند،  بررســی  نظام منــد  به طــور 
را  خــود  جــای  تدریــج  بــه  پروژه هــا  تأثیــرات  ارزیابــی 
بــاز کــرده و در سرتاســر جهــان بــه کار گرفتــه می شــود. 
در کشــور مــا نیــز اگرچــه حــدود یک دهــه از عمــر ایــن 
حــوزه مطالعاتــی می گــذرد، امــا بــه دالیــل متعــدد هنــوز 
نتوانســته جایــگاه خــود را در اقدامــات توســعه ای پیــدا 
قانونــی  پشــتوانه های  ایــن یک دهــه،  طــول  در  کنــد. 
خوبــی بــرای ایــن امــر ایجاد شــده و فضا و فرصت برای 
توســعه ایــن حــوزه مطالعاتــی فراهــم اســت. ایــن مهــم، 
توجه دانشجویان و دانش آموختگان علوم اجتماعی را 
می طلبــد. حــوزه مطالعاتــی ارزیابــی تأثیــرات اجتماعی، 
فرصتی ســت کــه علــوم اجتماعــی می توانــد توانایی های 
خود را در عمل ثابت کند و نقش خود را در ســاختن 

یــک زندگــی بهتــر بــرای انســان ها، ایفــا نمایــد.

اتوبوس خوابی در ســایه  اصل ســی ویکم قانون اساســی؛

»خودســاخته« در دنیای تجاری؛ 
مفهومــی که وجود ندارد!

»ارزیابــی تأثیــرات اجتماعی و فرهنگی«؛ 
بســتری برای ســاختِن یک زندگِی بهتر



دونالد ترامپ در سخنرانی خود در جمع هوادارانش در ایالت آریزونا انتقادات شدیدی را علیه عملکرد جو بایدن در امور 
داخلی و هم چنین سیاست خارجی مطرح کرد و او را مقصر مشکات کنونی آمریکا دانست.

وی در بخشی از این سخنرانی مدعی شد که پس از دوران ریاست جمهوری اش ایران، روسیه و چین تهاجمی تر شده اند، 
درحالی که در زمان فعالیت او در کاخ سفید جرات انجام این اقدامات را نداشتند.

ترامــپ در ادامــه بــار دیگــر مدعــی شــد کــه انتخابــات ریاســت جمهــوری 2020 در آمریکا جعلی بــوده و او پیروز این انتخابات 
بوده اســت.

رئیــس جمهــور پیشــین آمریــکا کــه همــواره مخالــف توافــق هســته ای بــا ایــران بــود، در ســال 2018 بــا زیر پا گذاشــتن تعهدات 
کشورش درقبال این توافق به طور یک جانبه از آن خارج شد و سپس تحریم ها علیه ایران را بازگرداند. این در حالی ست 
کــه اکنــون ایــران و ســایر طرف هــای برنامــه جامــع اقــدام مشــترک )برجــام( بــا حضــور غیرمســتقیم آمریــکا در حــال انجــام 

رایزنی هایــی در ویــن، پایتخــت اتریــش بــرای بازگشــت واشــنگتن بــه ایــن توافــق و رفــع تحریم هــای ایران هســتند.

انتقاد ترامپ از عملکرد بایدن در قبال ایران

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره هشتاد و پنجم / نیمه دوم دی 4۱۴۰۰
نگـــاه ویـژه

ایــران؛ آزادراهــی برای ویراژِ »نوکیســگان«

تمرکزگرایــی و نوکیســگی؛ 
یــک چرخه تشدیدشــونده

نفیســه روشندل
کارشناســی ارشــد پژوهــش علوم اجتماعــی 1400

صــادق طلوع
دکتــری جامعه شناســی فرهنگــی 96

نوکیســگی یکــی از مفاهیــم جدیــدِ اجتماعــی اســت؛ 
مفهومــی کــه در جامعــه مــا قابــل رؤیــت و در حــال 
پشــتوانه  بــدون  کــه  افــرادی  واقــع  در  اســت.  رشــد 
و  اقتصــادی  پــرش  یــک  کافــی  تــاش  و  صحیــح 
اصطاحــا  را  باشــند  داشــته  جامعــه  در  طبقاتــی 
برآمــدن  منظــور،  اینجــا  در  می نامنــد؛  »نوکیســه« 
عده ای ســت کــه بــدون داشــتن شایســتگی های الزم 
و بــر اســاس روابــط یــا ماحظــات، در موقعیت هــای 

می گیرنــد.  قــرار  مختلــف 
بــرای  فــراوان  فرصت   هــای  کشــور  مــدرن،  ایــران 
کشــور  نوکیسگی ســت؛  یــا  تازه به دوران رســیدگی 
شــما  ناشایســته!  افــراد  بــرای  فــراوان  فرصت   هــای 
را  الزم  شایســتگی های  این کــه  بــدون  می توانیــد 
باشــید،  کــرده  طــی  را  متعــددی  مراحــل  یــا  داشــته 
یــک شــبه پولــدار شــوید، مدیــر شــوید، دانشــگاهی 
شــرایط  واقــع،  در   .  ... و  شــوید  دیپلمــات  شــوید، 
رقــم  گونــه ای  بــه  سیاســی،  و  اقتصــادی  فرهنگــی، 
کــه  آنــان  بــرای  را  فرصت هایــی  چنیــن  کــه  خــورده 

اســت. کــرده   فراهــم  باشــند،  آن  طالــب 
»نوکیســگی«،  فرهنــگ  بــا  تازه به دوران رســیده ها 

بــه طــور مســتمر »ناشایسته ســاالری« را در جامعــه 
بــر  مبتنــی  کــه  جامعــه ای  و  می کننــد  بازتولیــد 
را  عدالــت  روی  هرگــز  نباشــد،  »شایسته ســاالری« 
ــران، یــک  ــد. متاســفانه، نوکیســگی در ای نخواهــد دی
پدیــده اجتماعــی جدی ســت کــه بســیاری از مســائل 
نوکیســگی  البتــه  دارد.  آن  در  ریشــه  اجتماعــی، 
پدیده ای ســت کــه کــم و بیــش در بســیاری از جوامــع 
وجــود دارد، امــا جامعــه ســالم و رو بــه پیشــرفت و 
عدالــت اجتماعــی، جامعه ای ســت کــه در آن فرهنــگ 
نوکیســگی، کم تــر جایــی بــرای حضــور و خودنمایــی 

دارد.

منفــی  صفتــی  همــواره  »نوکیســه«  مــا  فرهنــگ  در 
پرسابقه ای ســت؛  بســیار  مفهــوم  قضــا  از  و  بــوده 
ناصرخســرو حــدود هــزار ســال پیــش می نویســد: »ز 
نوکیســه مکــن هرگــز دِرَم وام« یــا صائــب تبریــزی در 
حــدود پانصــد ســاِل پیــش می گویــد: »مجــو ز دولــت 
نوکیســه چشم و دل ســیری«. کلمــات مشــابه آن نظیــر 
»نودولتــی« هــم کــه در شــعر قدمــا بــه کار می رفتــه، 
معنــای مشــابهی دارد؛ تــا جایــی کــه دهخــدا نودولــت 
تازه به دولت رســیده«  نانجیــِب  بداصــِل  »مــردمِ  را 
متــرادف  مشــهورترین  اســت.  کــرده  تعریــف 
اروپایــی، اصطــاح فرانســوی  نوکیســه در زبان هــای 
پاییــن  پایگاه هــای اجتماعــی  از  parvenu، به کســی 

موفقیــت  بــه  بــاال  ســرعت  بــا  کــه  می شــود  اطــاق 
ســنگینی  بــه  آن  معنایــی  بــار  و  رســیده  ثــروت  یــا 
اصطــاح فارســی نیســت.در عیــن حــال یــک نقطــه 
در  و  مفهــوم  ایــن  غربــی  تعاریــف  در  مشــترک 

اصلــی  نمودهــای  از  مصرف گرایــی  و  تجمل گرایــی 
مشــاهده  روزه  هــر  مــا  اســت.  نوکیســگان  رفتــار 
می کنیــم کــه خانه هــا چراغانی تــر شــده، اتومبیل هــا 
حتــی در نیمه هــای شــب مســابقه ســرعت گذاشــته 

و در جامعــه رژه ثــروت برگــزار می شــود. ایــن، همــه 
محصــول جامعه ای ســت کــه ارزش هــای خــود را پــای 
پــول قربانــی کــرده اســت. بنابرایــن بــا از بیــن رفتــن 
رواج  ناظــرِ  زندگــی،  اصولــی  معیارهــای  و  ارزش هــا 
ــران  ــر نوکیســگی در جامعــه امــروزی ای هرچــه بیش ت

هســتیم. 
ــز،  ــاد و مبالغه آمی ــا مصــرف زی ــن قشــر ب عــده ای از ای
جلوه گــری  چشــم گیر،  رفاه طلبــی  و  تن آســایی 
دهــد  نشــان  را  بلندپایگــی  کــه  هرآن چــه  عرضــه  و 
نظریــه  کتــاب  در  هســتند.  برتری جویــی  دنبــال  بــه 
طبقــه تن آســا اصطــاح »مصــرف تظاهر آمیــز« بــرای 
توصیــف کســانی بــه کار بــرده شــده کــه بــه تاز گــی 
بــه ثروتــی دســت یافتــه  و در تاش انــد تــا بــا مصــرف 
طبقــه  بــه  را  خــود  تعلــق  و  ورود  لوکــس،  کاالهــای 
در  آن چــه  کننــد.  عمومــی  اعــان  جدیــد  اجتماعــی 
می شــود،  محســوب  محــوری  تظاهرآمیــز،  مصــرف 
آن کــه،  منظــور  اســت؛  »به رخ کشــیدن«  و  »نمایــش« 
اتفــاق  ســطح  در  بلکــه  عمــق،  در  نــه  همه چیــز 
ثروتمنــد  فــردی  اگــر  اســت  معتقــد  وبلــن  می افتــد. 

توصیف هــای تاریخــی و معاصــر فرهنــگ مــا از افــراد 
نوکیســه وجــود دارد: پــرت شــدن و صعــود ناگهانــی 
فــرد از پایگاهــی پاییــن بــه بــاال، بــدون آن کــه لــوازم 

باشــد. داشــته  را  آن  معرفتــی  و  فرهنگــی 
می شــود؟  نوکیســه  خلــق  باعــث  چیــزی  چــه  امــا 
افــراد  خلــِق  مــوردِ  چنــد  بــه  گلســتان  در  ســعدی 
نوکیسه اشاره دارد.در یکی از داستان های بابِسیرت 
پادشــاهان،حاکمی را حکایت می کند که به خوشــامد 
شــخصی، مُلــک را بــه غامــی ارزانــی داشــت در غایت 

جهــل. ســعدی نتیجــه می گیــرد: 
»بخــت و دولــت بــه کاردانــی نیســت  

نیســت«  آســمانی  تائیــد  بــه  جــز 
در جایــی دیگــر می گویــد یکــی از ملــوک درآخــر عمــر 
وصیــت کــرد کــه بامــدادان نخســتین کســی کــه از در 
شــهر انــدر آیــد تــاج شــاهی بــر ســر وی نهنــد و اتفاقــاً 

اول کســی کــه درآمــد، گدایــی بــود.
در  دیگــر  مضامیــن  بســیاری  و  حکایــت  دو  ایــن 
ســعدی  جامعــه   واقعیــت  بازتــاب  کــه  گلســتان، 
هســتند، پــرده از ایــن مهــم برمــی دارد کــه نوکیســگِی 
فــرد نــه بــر اثــر یــک تصــادف صــرف، بلکــه بــه امــر 
برمی گــردد.  پادشــاه  منطــق  بــدون  و  دلخواهانــه 
اگــر شــاه را مصــداق اراده سیاســی و مرکــز ســاختار 
قــدرت بدانیــم، نتیجــه آن خواهــد بــود کــه یکــی از 
ســاختار  خــاص  ویژگی هــای  نوکیســه پروری  عوامــل 
سیاسی ســت. ناگفتــه پیداســت کــه ایــن تنهــا یکــی 
نــه تمــام  از عوامــل ایجــاد و رواج نوکیسگی ســت و 
کــه  شــگفت  جــای  و  مهــم  بســیار  عاملــی  امــا  آن، 
شــخص  خلــق  در  هم چنــان  آن  مختلــف  جلوه هــای 

باشــد و در پــی نوعــی احتــرام اجتماعــی، گریــزی از 
نمایــش ایــن ثــروت نــدارد؛ چراکــه اعتبــار ناشــی از 
ــا آشــکار کــردن و نمایــِش  ثــروت در عصــر مــا فقــط ب
کــردن  مشــخص  بــرای  وی  می آیــد.  دســت  بــه  آن 

ویــژه  بــه  مــدرن،  جامعــه  در  مصــرف  داللت هــای 
تن آســا  طبقــه  و  نوکیســه ها  خــود  آن چــه  میــان  در 
می خوانــد، از »مصــرف تظاهــری« صحبــت می کنــد. 
ــرآورده کــردن نیازهــای  ــرای ب ــه ب در این جــا مصــرف ن
واقعــی، بلکــه بــرای نشــان دادن تمایــز و خــاص بودگی  
نوعــی مصــرف غیرتولیــدی  وبلــن  تعبیــر خــود  بــه  و 
بنیان نهاده شــده  اســاس  از  مصرفــی  اســت؛  کاالهــا 
در  را  بــاال  جایــگاه  تــا  وقــت،  اتــاف   - »اتــاف«  بــر 
نشــان دهــد. کنش هــای  اجتماعــی  مراتــب  سلســله 
بــه  کمکــی  هیــچ  وبلــن،  زعــم  بــه  کــه  مصرفــی ای 

نمی کنــد. بشــر  آســایش  و  بهبــود  افزایــش 
ضروری ســت:  نیــز  نکتــه  ایــن  بــه  توجــه  طرفــی  از 
غلبــه  آن هــا  بــر  ســرمایه داری  روح  کــه  در جوامعــی 
پیــدا کــرده، میــل و هــوس، بیش تــر تظاهــر بیرونــی 
می کنــد.  جلوه گــری  کم تــر  نیــاز،  مســئله  و  می یابــد 
حــس  دلیــل  بــه  ســرمایه داری  نظــام  واقــع  در 
منفعت طلبــی و ثروت انــدوزِی بیــش از حــد، همــواره 
در تــاش اســت تــا ایــن امیــال را در مــا ایجــاد کنــد یــا 
در صــورت وجــود داشــتن، بازتولیــد کنــد. ایــن تغییــر 

دارنــد. نقــش  نوکیســگی  رواج  و  نوکیســه  
گفتــه می شــود دردوران مــدرن چگونگــی حکمرانــی 
کــه  پیشــامدرن  دوران  برخــاف  دارد؛  اهمیــت 
تغییــر  ایــن  بــود.  مهــم  حکمــران  شــخص  کیســتی 
مبنایــی اگرچــه جلــوی بســیاری از آفــات حکمرانــی را 
گرفته،امــا برخــی به رغــم تغییــر شــکل، قلــب ماهیــت 
تمرکزگرایی ســت.  مــوارد  آن  از  یکــی  نداده انــد. 
ــد رانــت  تمرکزگرایــی حتــی در جوامــع مــدرن می توان
در  تمرکزگرایــی  نوکیســگی.  رانــت،  و  کنــد  ایجــاد 
و  رأس می نشــاند  بــه  را  فامیل پــروری  مــوارد  اغلــب 
شایسته ســاالری را بــه کُنجــی می رانــد. تمرکزگرایــی 
تنــگ  را  نهادهــای مدنــی  فعالیــت  و  تنفــس  فضــای 
فزاینــده ای  به طــور  را  اجتماعــی  ارتقــای  و  می کنــد 
بــه وابســتگی و نزدیکــی بــه قــدرت مرکــزی مدیــون 
دامــن  نوکیســگی  بــه  هــم  طریــق  ایــن  از  و  می کنــد 
بیــش  می تــوان  را  مکانیزم هــا  قبیــل  ایــن  می زنــد. 
از ایــن برشــمرد، امــا اســتدالل لودویــگ فون میــزس 
می توانــد جامــع تمــام ایــن مــوارد باشــد: تمرکزگرایــی 
بــرای  جامعــه  آحــاد  در  پراکنــده  دانــش  از  چــون 
بــا  می کنــد،  صرف نظــر  جامعــه  و  بــازار  مدیریــت 
اراده  نامتناســب و دلخواهانــه، چــه آگاهانــه  توزیــع 
نوکیســگی  رواج  بــه  باشــد،  نکــرده  چــه  و  کــرده 

مــد. نجا می ا
بــه  نوکیســگی  رواج  و  تمرکزگرایــی  رابطــه  امــا 
از مســائل  بســیاری  ماننــد  و  نمی شــود  اینجــا ختــم 
تشدیدشــونده،  چرخــه  یــک  تشــکیل  بــا  اجتماعــی 
می کننــد.  کمــک  یک دیگــر  تقویــت  و  بازتولیــد  بــه 
نوکیســگی از طریــق رواج ســبک زندگــی متظاهرانــه 

دائمــی نشــان می دهــد کــه گرایــش بــه تجمل گرایــی، 
ریشــه در خــود مــا نــدارد، بلکــه بیش تــر تحــت تأثیــر 
فشــارهای بیرونــی، ایجــاد می شــود؛ یعنــی انســان ها 
بــه  مجبورنــد  نماننــد،  عقــب  قافلــه  از  این کــه  بــرای 
ــذا هــر روزه  ــاِل ســاختگی پاســخ گو باشــند. ل ــن امی ای
کاالهــا،  مصــرف  خصــوص  در  مــردم  ذائقه هــای 
عبــارت  بــه  تغییــر می کنــد.   ... و  اتومبیــل  پوشــاک، 
نیازهــای  از  ناشــی  بی رویــه،  مصرف گرایــِی  دیگــر 
نیازهــای  از  ناشــی  بلکــه  نیســت،  مــردم  واقعــی 
آن هــا  بــر  مختلــف  بــه صورت هــای  کــه  کاذبی ســت 

می شــود. تحمیــل 
بــه  مــردم  بــرای  را  دنیایــی  ســرمایه داری،  نظــام 
بــا شــیوه های  صــورت جاعانــه می ســازد و آن هــا را 

ســاز  و  دنیــا  آن  ســوی  بــه  متنوعــی  و  فریب کارانــه 
ســود  حداکثــرِ  تــا  می خوانــد  فــرا  آن  کارهــای  و 
کــه روح  کنــد. در چنیــن جامعــه ای  تأمیــن  را  خــود 
سیســتمی  و  فرماســت  حکــم  آن  بــر  ســرمایه داری 
فراهــم اســت کــه خــود بــا هرج ومــرج اقتصــادی عجیــن 
کــه  بی    اِتیکــت  و  تازه  به دوران رســیده  قشــر  اســت، 
بیش تــر  هرچــه  و مصــرف  تجمل گرایــی  نمایــش  بــه 
تشــویق می کننــد، بیــش از هرزمانــی فرصــت عــرض 
ــام تبعــات  ــار تم ــن مســئله در کن ــد و ای ــدام می یابن ان
در  آمــدن خشــم و خصومتــی  به وجــود  باعــث   آن، 
و  شــده  جامعــه  اصلــی  بدنــه  ســلول های  تک تــِک 
همــواره  کــه  می دهــد  شــکل  را  طبقاتــی ای  اختــاف 
در تاریــخ نتایجــی ترســناک بــه بــار آورده اســت... .

*در یادداشــتی کــه خواندیــد، از منابــع ذیــل اســتفاده 
شــده است:

و  مصــرف   )1388 اکبــر،)  ســید  نیــا  ســیدی 
جامعه شناســي  و  اســام  منظــر  از  مصرف گرايــي 
اقتصــاد  پژوهشــی  علمــی  فصل نامــه  اقتصــادي، 

می  ســا ا
آجیلــی مهــدی، بیگــی هــادی، )1392(، کالبــد شــکافی 
ویژه نامــه  ســرمایه داری،  جامعــه  در  زندگــی  ســبک 
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و ترویــج ایده هــای موفقیت هــای دروغیــِن یک شــبه، 
دامــن  واســطه گری  و  غیرمولــد  فعالیت هــای  بــه 
تشــدید  را  اقتصــادی  اوضــاع  نابســامانی  و  می زنــد 
زدوبندهــای  کــردِن  پنهــان  هم زمــان  و  می کنــد 
ــن  ــد و ای ــر می کن ــرای ذی نفعــان حیاتی ت سیاســی را ب
هــر دو بــه پیونــد روزافــزون اقتصــاد و سیاســت، بــه 

بــه  تمرکزگرایــی بیش تــر می انجامــد. نوکیســگی بنــا 
دیــده  فــراوان در  تظاهرطلــِب خــود، ســعی  ماهیــت 
می شــود،  دیــده  بیش تــر  هرچــه  و  می کنــد  شــدن 
را  طبقاتــی  فاصلــه  و  می یابــد  گســترش  بیش تــر 
و  کینــه  نفــرت،  طبقاتــی  فاصلــه  می کنــد.  بیش تــر 
بغــض نســبت بــه دیگری)چنان چــه در روزهــای اخیــر 
افزایــش  را در جامعــه  بوده ایــم(  آن  بیش تــر شــاهد 
کــه  هســتیم  شــاهد  ترتیــب  ایــن  بــه  و  می دهــد 
بــا عوامــل اجتماعــی  نوکیســگی در تعامــل مســتمر 
نابســامانی  و  گســیختگی  اســتقبال  بــه  مختلــف، 
ــی کــه دیگــر  هرچــه بیش تــر جامعــه مــی رود؛ تــا جای
ســاخته  کاری  پیشــین  تمرگزگرایــِی  نظــام  از  حتــی 
نیســت. نوکیســگی و رواج آن بــه قــول مولــوی در آن 
ــن ریشــه  های فرهنگــی  ــا هــدف گرفت بیــت معــروف، ب
می دارنــد،  بــد  را  خــود  تنهــا  نــه  جامعــه،  ارزشــی  و 

آفــاق می زنــد.  در همــه  آتــش  بلــک 

بــا  تــازه  بــه  دوران رســیده ها 
طــور  بــه  »نوکیســگی«،  فرهنــگ 
»ناشایسته ســاالری«  مســتمر 
می کننــد  بازتولیــد  جامعــه  در  را 
بــر  مبتنــی  کــه  جامعــه ای  و 
»شایسته ســاالری« نباشــد، هرگــز 

دیــد نخواهــد  را  عدالــت  روی 

و  تاریخــی  توصیف هــای  در 
افــراد  از  مــا  فرهنــگ  معاصــر 
پــرت  دارد:  وجــود  نوکیســه 
از  فــرد  ناگهانــی  و صعــود  شــدن 
بــدون  بــاال،  بــه  پاییــن  پایگاهــی 
آن کــه لــوازم فرهنگــی و معرفتــی 

باشــد داشــته  را  آن 

مســتمر  تعامــل  در  نوکیســگی 
مختلــف،  اجتماعــی  عوامــل  بــا 
و  گســیختگی  اســتقبال  بــه 
بیش تــر  هرچــه  نابســامانی 

مــی رود جامعــه 

را  دنیایــی  ســرمایه داری،  نظــام 
بــرای مــردم بــه صــورت جاعالنــه 
می ســازد و آن هــا را بــا شــیوه های 
فریب کارانــه و متنوعــی بــه ســوی 
آن دنیــا و ســاز و کارهــای آن فــرا 
می خوانــد تــا حداکثــرِ ســود خــود 

را تأمیــن کنــد

تحلیلــی بــر مســئله ارتبــاط فرهنگ مصرف گرایی و پدیده نوکیســگی



کتاب »چای سبز در پل سرخ« شامل یادداشت هایی در سفر به افغانستان منتشر شد.
این کتاب یادداشــت های ســفر کوتاه ســه نفر از اعضای انجمن دیاران اســت که با هدف بهبود زیســت مهاجران در ایران 

فعال اســت و در ۲۶۰ صفحه با قیمت ۷۵ هزار تومان از ســوی نشــر میراث اهل قلم منتشــر شــده اســت.
 ایــن کتــاب اگرچــه در ۵۴ فصــل نگاشــته شــده اســت و مخاطبــان خــود را بــه ســفری کم هزینــه بــه دل ابنیــه و خیابــان و 
رســتوران های کشــوری دیگــر می بــرد امــا همچــون یــک دانشــنامه فهرســتی از کتاب هــای موجــود دربــاره افغانســتان را هم به 
مخاطبــان خــود پیشــنهاد کــرده اســت تــا آنــان بــا مطالعــه بیشــتر بــه تفســیر دقیق تــری از تاریــخ کشــور افغانســتان بپردازنــد.

 به گفته ناشر بخشی از درآمد حاصل از فروش این کتاب صرف آموزش کودکان مهاجر در ایران می شود.

تصویری از مشابهت ها و تفاوت های ایران و افغانستان

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره هشتاد و پنجم / نیمه دوم دی 5۱۴۰۰
ادبـــــــی

نگین عصارزاده
کارشناسی ادبیات فارسی ۹۹

آن هــا در جامعــه و اطاع رســانی پیرامــون موضوعــات 
اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی و ... ، ســعی می كننــد 
الگوهــای نوینــی را بــه جوامــع وارد كننــد تــا جایگزیــن 
فرهنگ هــا، ارزش هــا و الگوهــای ســنتی شــوند. در ایــن 
رهگــذر، رســانه ها بــه عنــوان عامــان تغییــر و تحــول 
به طــوری  هســتند؛  مطــرح  هنجارهــا  و  ارزش هــا  در 
بــه صــورت  و  بــه چالــش می كشــند  را  كــه ســنت ها 
یــك عامــل مؤثــر در دگرگونــی نگرش هــا و رفتارهــای 
مخاطبــان عمــل می كننــد. مخاطــب كنونــی هــر آن چــه 
را كــه از رســانه می خوانــد، می شــنود و می بینــد، مــاک 
نگــرش، عمــل و رفتــار خــود قــرار می دهــد. رســانه ها 
بــرای  تجربــه  فراهم كننــده چارچوب هــای  عنــوان  بــه 
تفســیر  بــرای  فرهنگــی  كلــی  نگرش هــای  مخاطبــان، 
امــروزی  در جوامــع  افــراد جامعــه  توســط  اطاعــات 
افــراد،  كــه  را  شــیوه هایی  آن هــا  می كننــد؛  ایجــاد  را 
آن  بــه  نســبت  و  كــرده  تفســیر  را  اجتماعــی  زندگــی 
ــه  ــه تجرب ــا كمــك نظــم دادن ب واكنــش نشــان داده، ب

می كننــد. قالب ریــزی  اجتماعــی،  زندگــی  از  مــا 
در کشــورهای جهان ســوم، رســانه ها موجــب تســریع 
جریــان تخریــب نظــام فرهنگــی اجتماعــی می شــوند. 
هم چنیــن قادرنــد بــا طــرح ارزش هــای نویــن اجتماعــی، 
بیــن نســل قبلــی و کنونــی شــکاف فرهنگی چشــم گیری 
ایجــاد کــرده، آن هــا را بــه انفــکاک کشــانند. ایــن کار را 
بــا چنــان ظرافتــی انجــام می دهنــد کــه هیــچ خانــواده ای 
در برابــر آن موضــع نمی گیــرد و از آن ارزیابــی منفــی 

نامیدن جهان دارد، جهان بزرگ تری خواهد داشت*. 
ــه تعبیــر فیلســوفان تحلیلــی نخســت گام  نام گــذاری ب
شــناخت اســت. انســان در فرایند تســمیه و نام گذاری 
میــان  مــرزی  و  می زنــد  شــناخت  مهــر  پدیده هــا  بــر 
پدیــده و دیگــر پدیده هــا برقــرار می کنــد. طبیعی ســت 
کــه آن چــه را کــه ندانــم و نشناســم برایــش واژه ای هــم 
نخواهم داشت. وجود و شناخت و تسمیه را می توان 
بهره گیــری  میــزان  ســیاق،  همیــن  بــه  دیــد.  توامــان 
از امکانــات نحــوی و باغــی و ... زبــان دلیلــی الزم و 
نــه کافــی بــرای معرفــت گســترده تر نســبت بــه جهــان 
خواهد بود . پرسشی که اینجا رخ می نماید، این است 
کــه آیــا گزینش هایــی کــه پیــش از ایــن از آن هــا ســخن 
گفتیــم امــوری متصلــب و الیتغیرند؟ آیا امکان پروردن 
آن هــا وجــود دارد؟ چــه روش هایــی بــرای پــروردن ایــن 

ایــن بدنامــِی شــمس باعــث شــد که او ناگهــان و بی خبر 
قونیــه را تــرک کند.

بی خبری موالنا از او چنان او را آشفته حال و بی تاب 
کــرد کــه بــه اصحــاب خود گفت:

ــد  ــه مــن آوری ــار مــا را/ ب ــد ای حریفــان بِکشــید ی بروی
ــا را ــز پ آخــر صنــم گری

بــه ترانه هــای شــیرین، بــه بهانه هــای زریــن/ بِکشــید 
ســوی خانــه مــه خــوب خــوش لقــا را

بــا این حــال پــس از مدت هــا تــاش و کوشــش او را 
برگــردد. کــه  او هیچ گونــه راضــی نشــد  امــا  یافتنــد، 

اگــر او بــه وعــده گویــد کــه دمــی دگــر بیایــم/ همــه 
وعــده مکــر باشــد بفریبــد شــما را 

ســرانجام آن معشــوِق ربوده شــده از دل و جــان موالنــا 
بازگشت.  

شــمس و قمرم آمد، ســمع و بصرم آمد/ مســتی ســرم 
ــور نظــرم آمــد آمــد، ن

امــا دیــری نگذشــت کــه شــمس بــرای همیشــه موالنــا را 
ترک نمود.

آن دشــمن خورشــید برآمــد بــر بــام/دو چشــم ببســت و 
گفت خورشــید بمرد

به هرحال روشن نیست که علت ناپدیدشدِن شمس 
برای چه بود. یک سری شائبه هایی وجود دارد در این 
مورد که از صحت هیچ کدام اطمینانی نیســت. هرچه 
بود، این آتش عشق در دل و جان موالنا برای همیشه 
روشــن مانــد و نــام و یــاد او هیچ گونــه از ذهنــش پــاک 
نشــد. در حقیقــت آشــنایی موالنــا بــا شــمس چیــزی بــه 
علــم و معرفــت او نیفــزود و آن چــه کــه موالنــا معشــوق 
خــود را دنبــال می کــرد، تحولــی بــود کــه در جــان موالنــا 

ایجاد کرد.

جدایی ناپذیــر  بخشــی  كنونــی  دوران  در  رســانه ها 
و  اطاعاتــی  دنیــای  در  و  زندگــی مخاطبــان شــده   از 
فرهنــگ،  از  اعظمــی  بخــش  افــراد،  امــروز،  ارتباطــی 
ارزش هــا و هنجارهــای جامعــه خــود و دیگــر جوامــع را 
از رســانه ها دریافــت می كننــد. در عصــر جدیــد كــه بــه 
عصــر اطاعــات و جامعــه اطاعاتی وارتباطــی معــروف 
ــان از  ــری مخاطب اســت، بخــش عظیمــی از جامعه پذی
طریــق رســانه ها انجــام شــده و نفــوذ و تأثیــر رســانه ها 
ارتباطــی  از نظریه پــردازاِن  بــه حدی ســت كــه برخــی 
بــر ایــن باورنــد كــه رســانه ها اولویــت ذهنــی و حتــی 
ــه  ــر رســانه ها چگون ــد. اگ ــن می كنن ــا را تعیی ــاری م رفت
فكــر كــردن را بــه مــا یــاد ندهنــد، این كــه بــه چــه چیــزی 
رســانه ها  بنابرایــن  می آموزنــد.  مــا  بــه  را  كنیــم  فكــر 
شــكل گیری  عــدم  یــا  و  شــكل گیری  در  می تواننــد 
الگوهــای مطلــوب در نگرش هــا و هنجارهــای رفتــاری 

مخاطبــان تاثیــر به ســزایی داشــته باشــند.
همان طــور کــه پیش تــر گفتــه شــد، اعضــای جامعــه 
ایــن  و  شــده  بــزرگ  رســانه ها  بــا  تولــد  ابتــدای  از 
از  توجهــی  قابــل  بخــش  کــه  هســتند  رســانه ها 
آمــوزش می دهــد؛  آن هــا  بــه  را  و هنجارهــا  ارزش هــا 
نهادهــای  از  یكــی  عنــوان  بــه  رســانه ها  رو  از همیــن 
نظــارت  و  اطاع رســانی  كاركــرد  عاوه بــر  اجتماعــی، 
بــر محیــط اجتماعــی، كاركــرد انتقــال میــراث فرهنگــی 
عهــده  بــر  نیــز  را  جوامــع  ارزش هــای  و  اجتماعــی  و 
بــارز  نقــش  بــه  توجــه  بــا  كنونــی،  عصــر  در  دارنــد. 

آیــا تولــد در یــک محیــط زبانــی دلیــل متقنی ســت بــرای 
»زبان دانــی«؟ آیــا صــرف تنفــس در اتمســفرِ یــک زبــان، 

دلیــل فهــمِ زبــان خواهــد بــود؟
زبان در تعبیر سوسوری آن تمام امکاناتش را در »النگ« 
بــه اهــل زبــان ارائــه می دهــد  و ایــن متکلــم اســت کــه 
بــا »گزینش« هــای خــود »پرول«هــای گوناگــون را از ایــن 
سیســتم یک دســت ارائــه می دهــد. هــر گزینشــی )چــه 
در ســطح واژگانــی، چــه نحــوی و باغــی و ...( نماینــده 
طــرز تفکــر و حتــی فراتــر از آن، میــزان وســعت دنیــای 
فــرد اســت. اگــر حــدود دنیــای فــرد را بــا حــد معرفــت و 
شــناخت او نســبت بــه جهــان پیرامونــش یکــی بدانیــم، 
پــس بایــد پذیرفــت آن کــس کــه واژگان بیش تــری بــرای 

در دمــادم غــروب ســال ۶۴۲، موالنــای ۳۸ســاله ســوار 
بــر مرکــب خــود همــراه بــا حلقــه ای از مریــدان و یــاران 
ــه راه،  ــان در میان ــاز می گشــت. ناگه ــب ب خــود از مکت
پیــری غریــب ســر راه آنــان قــرار می گیــرد و بــدون هیــچ 
بهتــر  »محمــد)ص(  می پرســد:  موالنــا  از  مقدمــه ای 
»محمــد  می دهــد:  پاســخ  موالنــا  بایزیــد؟«  یــا  اســت 
خاتــم پیامبــران اســت. او را بــا بایزیــد چــه نســبت؟« 
پیامبــر  کــه  اســت  چگونــه  »پــس  پرســید:  پیرمــرد 
کــه  چنــدان  معرفتــک«ـ  حــق  عرفنــاک  »مــا  فرمــوده 
شایســته اســت، تــو را نشــناختم؟« حــال بایزیــد گفتــه 
ــا اعظــم شــأنی. خــود را ســتایش  اســت: »ســبحانی م
می کنــم، مرتبــه ام متعالی ســت«. یکــی خــدا را هنــوز 
او کوچک تــر می دانــد؛ حــال  از  را  و خــود  نشــناخته 

دیگــری خــدا را در خــودش می بینــد! 
بــا این کــه شــمس از خردمنــدی موالنــا آگاهــی داشــته، 
اما سعی کرده او را به وادی معرفت خویش براند. در 
مقاالت شــمس آمده که شــمس به تصریح بیان کرده 
اســت کــه: »موالنــا از ایــن ســخن مســت شــد و مــن نیــز 

لــذت ایــن ســخن رابــه ســکر او دریافتم«. 
شمس و موالنا، دو شخصیت برجسته عرفانی، تاثیرات 
سترگ روحی و سلوکی بر یک دیگر گذاشته اند که این 
تاثیــرات موجــب رشــد و تحــوالت معنــوی بــر یک دیگــر 
شد. عشق کلیدی ست برای قفل کردن درهای دیگر. 
در حقیقت عشقی که موالنا به شمس داشت، درهای 
دیگــر معرفــت را بســت و حــدود یک ســال و انــدی در 
محضر این اســتاد بزرگ قرار گرفت. طلوع شــمس در 
دل و جــان موالنــا و گوشــه گیری او حســادت مریــدان 
موالنا را برانگیخت و باعت شد که او را ساحر بنامند. 

ــدارد. بســیاری از بیننــدگان، ارزش هــای منتقل شــده  ن
توســط رســانه ها و دیگر وســایل ارتباط جمعی را حس 
نکــرده و بازگــو نمی کننــد و وقتــی مخاطبیــن بــه یــک 
محــرک ارزشــی عــادت می کننــد، دیگــر آن موضــوع را 
»بــد« یــا »منفــی« نمی شــمارند. چنان چــه مقادیــر کــم و 
غیر محسوســی از یک محرک به انســان منتقل شــود، 

دیگــر آن محــرک را درک نمی کنند.
تلویزیونــی  مختلــف  برنامه هــای  در  ارزش هــا  انتقــال 
و  بلنــد  داســتانی  فیلم هــای  ســریال ها،  از  )اعــم 
کوتــاه، مجــات تصویــری و ... ( بــا ظرافــت تمــام در 
البــه الی برنامه هــا پوشــیده و مســتور اســت و افــراد 
و  همانند ســازی  هم چــون  مختلفــی،  شــیوه های  بــا 
برنامه هــای  توســط  منتشرشــده  ارزش هــای  تقلیــد ، 
ایــن  و  کــرده  درونــی  را  رســانه ها  ســایر  و  تلویزیونــی 
رفتــار و حــرکات، نحــوه  ارزش هــا در  کــردِن  نهادینــه 
پوشــش و روابــط اعضــای جامعــه، تأثیراتــی را بــر جــای 

می گــذارد.
ایــن تغییــرات بــه تدریج با نمایش زندگی های اشــرافی، 
شــیوه و ســبک زندگــی طبقــات مرفــه و نیــز آگهی هــای 
تجاری و کاالهای مصرفی و اشاعه فرهنگ تجمل گرایی 
و تنوع طلبــی بــه وقــوع می پیونــدد. ایــن در حالی ســت 
کــه اکثریــت بیننــدگان تلویزیــون و دیگــر رســانه های 
در دســترس، از طبقــات کم برخــوردار جامعــه تشــکیل 
ــه علــت فقــر و نداشــتن ســرگرمی های  می شــوند کــه ب
ایــن محتواهــا می شــوند. بیش تریــن   متنــوع، جــذب 
اثرگــذاری منفــی رســانه ها در مــردم گریبان گیــر چنیــن 

گزینش هــا متصــور اســت؟ 
قدیمی تریــن پاســخ را لونگینــوس در رســاله خویــش بــه 
این پرســش داده اســت؛ آن جا که تولیدات زبان را به 
نمط عالی )سبک جزیل،sublime  و ...( و متوسط و 
سخیف تقسیم می کند  و وظیفه فرد بلیغ را ممارست 
در رســیدن بــه نمــط عالــی می دانــد کــه امکانــات بالقوه 

زبانــی در آن بــه بهتریــن شــکل بالفعل شــده اند. 
بعدهــا در زبــان فارســی از قابــوس وشــمگیر گرفتــه تــا 
نظامــی عروضــی و خواجــه نصیــر و ...، همگــی بــر ایــن 
قــول اتفــاق کرده انــد کــه نمــط عالــی پروردنی ســت و 

نــه ملهــم و موروثــی. 
بــا ایــن وصــف، مــا را چه شــده که اســوه های حســنه در 
نگارش و نگرش را از پیش روی دانش آموز برمی داریم 
و دنیــای زبانــی او را بــا ســبک های متوســط و ســخیف 

ســجده نشــین و بــا وقــاری بــودم/ بازیچه کــودکان کویم 
کردی

ایــن موالنــای مــا نتیجــه همــان دیدار معشوقی ســت که 
شــعله عشــق را در او روشــن کــرد، امــا چگونــه می شــود 
که یک پیرمردِ بی کس  و کار چنان تحولی در او ایجاد 

کرد؟
شمس تبریزی برآمد در دلم بزمی نهاد/از شراب عشق 

گشتســت این در و دیوار مســت
بــرای موالنــا، شــمس طلوعــی بــود بــرای آشــنایی بــا 
حقیقت؛ حقیقتی که موالنا پیش از آشنایی با شمس 
از آن بی بهــره بــود. شــمس بــه او گرایــش بــه عشــق 
الهــی را آموخــت؛ عشــق بــه حقیقــت و گرایــش عرفانــی 
او  بــه  گذاشــت.  وی  بــر  کــه  بــود  تاثیــری  مهم تریــن 
آموخــت کــه از مادیــات بپرهیــزد و تمــام عمــر خــود را 
صــرف عشــق الهــی کنــد. دکتــر روزبهانی بــا بیان این که 
شــمس یــک کیمیاگــری بــود کــه اکســیر وجــودی موالنــا 
را بــه طایــی نــاب تبدیــل کــرد، معتقــد اســت هیچ کــس 

جــز او نمی توانســت چنیــن تاثیــری بــر وی بگــذارد.
امــا همان طــور کــه در ابتــدا گفتــه شــد تاثیــرات ایــن دو 
بر یک دیگر دو سویه بود؛ موالنا به شمس شخصیت 
بخشید و او را تبدیل به شخصیتی بزرگ کرد که قبل 
از آشنایی او با موالنا هیچ کس از او شناختی نداشت.
بعد از رفتِن شمس، وجود موالنا سراسر تیره و تاریک 
گشــت، امــا بــا شــخصیت دیگــری بــه نــام صاح الدیــن 
کودکــی،  دوران  از  صاح الدیــن  شــد.  آشــنا  زرکــوب 
تحصیــات مکتب خانــه ای را نگذرانــده بــود، اما در نزد 
مریــدان خــود بــه تحصیــل علــوم دینــی پرداخته بود. با 
این حســاب موالنا این شــخص را بســیار قبول داشــت 
و حتــی بــا وجــود حســادت اطرافیانــش، او را جانشــین 

ســردرگمی،  بــه  منجــر  وضعیــت  ایــن  اقشاری ســت. 
بی اعتمــادی و عــدم درک الگوهــای صحیــح اجتماعــی 
خواهد شــد. »مرتن« و »الزارســفلد« معتقدند رسانه ها 
ــا نادرســت مطالــب، موجــب  ــه درســت ی ــق ارائ از طری
جهت گیــری افــراد شــده و بــه نوعــی، یــک طــرز تفکــر 
عمومــی را ایجــاد می کننــد. در ایــن شــرایط چنان چــه 
اجتماعــی  عقیــده  خــاف  بــر  را  خــود  عقیــده  افــراد 
و افــکار عمومــِی منعکس شــده از رســانه ببیننــد، در 
بســیاری از مــوارد در جهــت پیــام رســانه، تغییــر عقیــده 
می دهند. البته به اعتقاد »لینگ«، تأثیرپذیری افراد از 
رسانه ها، تابع شرایط فردی و اجتماعی ست؛ چنان چه 
برنامه های این رســانه نیازهای روانی، اجتماعی، رشــد 
ذهنی و اوضاع و احوال مخاطبین خود را باز شناسد، 

تأثیرگــذاری پیــام آن نیــز بیشــتر خواهــد بــود.
تلویزیــون بــه عنــوان شناخته  شــده ترین رســانه، قــادر 
از  پیــروی  )عــدم  ناهم رنگــی  و  هم رنگ گرایــی  اســت 
جمــع( را اشــاعه دهــد، گرچــه در اغلــب مــوارد، کارکــرد 
را  افــراد جامعــه  و  اســت  آن بیش تــر  هم رنگ گرایــِی 
دلبســتگی ها،  زندگــی،  شــیوه  و  می کنــد  هماننــد 
خواســت ها، نگرش هــا و الگوهــای یکســانی را فــراروی 

آن هــا قــرار می دهــد تــا از آن پیــروی کننــد.
تجمل گرایــی، ســطحی نگری، رتبه بنــدی افراد براســاس 
میــزان درآمــد آن هــا و درنتیجــه ظهــور قشــر »نوکیســه « 
محصــول ایــن نــوع تفکــر رســانه ها و حاصــل تــاش 
امــروزی،  زندگــی  در  اســت.  رســانه  اخیــر  یک دهــه 
انســان ها براســاس ســطح درآمــد و مادیــات نســبت 
موجــب  امــر  ایــن  می گذارنــد.  احتــرام  یک دیگــر  بــه 
چنــد دســتگی در میــان ســطح مــردم جامعــه و ایجــاد 
ارزش هایــی شــده کــه هــرروزه تاثیــراِت مخــرب آن را بــر 
فرهنــگ، شــخصیت و رفتارهــای افــراد بیش تــر شــاهد 

هستیم.

محــدود می کنیــم و پــس از ورود دســت پرورده هایمان 
و  نوشــتار  پریشــیدگی  مشــاهده  و  دانش گاه هــا  بــه 
تشویش رفتار و پریشانی گفتارشان، وا زبانا و و ادبیاتا 

و وا اندیشــگانا ســر می دهیم؟ 
اگــر زبان معیــار را بــه تعبیــر بــارت درجــه صفر نوشــتار و 
گفتار بدانیم، با حذف نمط های عالی در کتب درســی 
نوید بروز سبکی جدید در نوشتن و گفتن و اندیشیدن 
نوشــتار«  صفــر  زیــر  »درجــه  را  نامــش  کــه  می دهــم 
خواهم گذاشت . جرگه ای زبان پریِش هیچ مندیش، که 

قدرت تمیز حسن و قبح را نخواهد داشت.

نظــر  مــد  آن  عــام  معنــای  بــه  نام گــذاری  اینجــا  *در 
نیســت؛ بلکه کل فرایند زبان و فهم صورت نام گذاری 

دارد و نوعــی کدگذاری ســت.

خــود کــرد. چنــان این دو فرد توانســتند ارتباط نزدیکی 
بــا یک دیگــر برقــرار کنند که صاح الدین دخترش را به 
ازدواج موالنــا در آورد، امــا طولــی نکشــید کــه بــاز هــم 
دریــای وجــود موالنــا طوفانــی شــد؛ چراکــه صاح الدیــن 
بــه بیمــاری صعب العاجــی دچــار شــد و موالنــا را بــرای 

همیشــه تــرک کرد.
موالنــا بــاز هــم تنهــا گشــت و در جســت و جوی ســاحلی 
بود که کشتی شکسته اش را به آن برساند و با شخصیتی 
بــه نــام حســام الدین چلبــی آشــنا شــد. حســام الدین 
شخصیت تحصیل کرده ای بود که به تشویق او، موالنا 
دیــوان مثنــوی را ســرود. یکی از مهم تریــن مثنوی هایی 
کــه در ایــن دیــوان قــرار دارد، مثنــوی نی نامــه اســت؛ او 
اوایل زندگی خود را به نی ای تشــبیه کرده که سرشــار 
از تهی ســت و بــرای رســیدن بــه حــق بی تابــی می کنــد 
که اشــاره دارد به ســه شــخصیت بزرگی که واســطه ای 
شــدند در او، برای فهمیدن حق و رســیدن به حقیقت 

الهی.
سرانجام این پیر عاشق و جست وجوگرِ حق، در سال 
۶۷۲ )ه.ق( درگذشــت. درگذشــِت او غروبی بود که در 
شــهر قونیــه رخنــه کــرد و هیچ کــس جــای او را نگرفــت.

*در یادداشــتی کــه خواندیــد از منابــع ذیــل اســتفاده 
شــده اســت:

نراقــی، آرش.)1399( .آینــه جــان. چــاپ پنجــم تهــران: 
ــگاه معاصــر ن

روحانــی، رضــا. صدیقــی، کبــری. تفاوت هــا و تضادهای 
شــمش و مولــوی در زندگــی فــردی و ســلوکی. نشــریه 
علمــی پژوهشــی. پژوهش هــای ادب عرفانــی )گوهــر 
گویــا(. ســال یازدهــم شــماره دوم پیاپــی ۳۳. تابســتان 

۱۳۹۶. صص ۵۵ تا ۷۴
عــروج نیــا ، پروانــه. مقالــه تصويــر شــمس در مقــاالت 
در مقايســه با ســاير منابع نوشــته. فصلنامه تخصصی 

خدای نامــه ســال اول شــماره اول. پاییــز ۱۳۹۱

در بــاب رســانه  و نقــِش آن در ترویــج ارزش گــذاریِ  افــراد بــر مبنای معیارهای مادی:
نگاه ویژه

زندگی نمایشی؛ بیماری عصر رسانه

داوود نقی شیخی
دکتری زبان و ادبیات فارسی 93

گفتــاری در بــاب تنــزل الگوهای نگارش؛

درجه زیر صفر نوشــتار

فاطمه مهدوی 
کارشناسی ارشد روزنامه نگاری 99

مــروری بــر زندگی جالل الدیــن محمد بلخی؛

موالنا نامه



4

سید علی اکبر شمسیان در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی که پنج شنبه، ۲۳ دی ماه، در 
فرهنگسرای شریعتی جهاد دانشگاهی مشهد برگزار شد، ضمن قدردانی از تمامی جهادگران جهاد دانشگاهی خراسان رضوی 
به سابقه حضور خود در جهاد دانشگاهی اشاره و اظهار کرد: فعالیت رسمی بنده در جهاد دانشگاهی در سال ۱۳۶۸ آغاز 
شد و از آن روز تا به امروز در دو مقطع در مجموع به مدت ۱۹ سال ریاست جهاد دانشگاهی خراسان رضوی را بر عهده 

داشتم و هرچه امروز دارم از مجموعه جهاد دانشگاهی است.
وی با اشاره به فرآیند انتخاب رئیس جدید سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی گفت: دکتر حمیدرضا بیدخوری قصد 
قبول کردن این مسئولیت را نداشت و با اصرار من اعام کرد که با وجود اینکه تمام سختی های آن را می دانم فقط این 

مسئولیت را می پذیرم تا حرف دکتر شمسیان روی زمین نماند.

هرچه امروز دارم از مجموعه جهاد دانشگاهی  

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره هشتاد و پنجم / نیمه دوم دی 6۱۴۰۰
دارالفـــنون

آرزوی تداوم ریل گذاری ســبز مدیریت دانشــگاه

دانشــگاه فردوســی مشــهد، نخســتین دانشــگاه کشــور 
بــود کــه نظــام مدیریــت محیــط زیســتی، اصطاحــاً 
مدیریــت ســبز، را در پردیــس خــود مســتقر ســاخت. 
ایــن اقــدام پیشــگامانه ســبب شــد مــدل و ســاختار 
بــرای  الگویــی  بــه  دانشــگاه  ایــن  ســبز  مدیریــت 
تبدیــل  )عتــف(  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت 
ایــن  در  فردوســی  دانشــگاه  ســبز  مدیریــت  شــود. 
ســال ها، بارهــا موجــب ارتقــاء جایــگاه ایــن دانشــگاه 
و  شــد  بین المللــی  و  ملــی  معتبــر  رتبه بندی هــای  در 
تقدیــر و تحســین مجامــع آکادمیــک ایــران و جهــان 

را در پــی داشــت.
اکنــون در واپســین روزهــای ســال 1400، همزمــان بــا 
آغــاز دوران تــازه ای از مدیریــت دانشــگاه، قطعاً یکی از 
مهمتریــن خواســته های قلبــی و توصیه هــای دلســوزانه 
دانشــجویان، دانش آموختــگان و اعضــای هیئت علمی 
دانشــگاه  محیطزیســت  و  طبیعــی  منابــع  دانشــکده 
فردوســی مشــهد بــه مدیــران جدیــد، تــاش برای ادامه 
مدیریــت  اهــداف  تحقــق  خــم  و  پرپیــچ  راه  مجدانــه 

محیــط زیســتی در پردیــس دانشــگاه اســت. 
امیــد کــه در ایــن مســیر، مدیــران جدیــد دانشــگاه بــا 
پیشــین  هیئت هــای  ارزشــمند  تجــارب  از  بهره گیــری 
راهبری مدیریت سبز دانشگاه، ضمن ادامه روندهای 
خانــواده  مشــارکت  فرصت هــای  پیشــین،  ســازنده 
در  را  واحــد  ایــن  برنامه هــای  برگــزاری  در  دانشــگاه 
اولویــت دســتورکار خــود قــرار داده تــا بــه ایــن ترتیــب، 
فرهنــگ ســبز و دوســتدار محیــط زیســت در میــان 
گروه هــای اســتادان، کارمنــدان و دانشــجویان بیشــتری 
ترویــج یابــد و اخــاق محیــط زیســتی در عمــل خانــواده 

دانشــگاه، هــر چــه بیشــتر منعکــس شــود.
جدیــد  مدیــران  کــه  اســت  امتنــان  مزیــد  همچنیــن 
دانشــگاه در سیاســت گذاری حرکــت واحــد مدیریــت 
ســبز، اصــول مرامنامــه عملکــردی ایــن واحــد از جملــه 
پایبندی به قانون، شــفافیت، پاســخگویی، شــکل گیری 
وفــاق عمومــی، رعایــت عدالــت و مســاوات، اثربخشــی 
و کارایــی و مســئولیت پذیری را مــاک نظــر قــرار دهنــد 
و  طرح ریــزی  نحــوی  بــه  را  اقدامــات  و  برنامه هــا  و 
مدیریــت کننــد کــه بــه ســمت تحقــق حداکثری و عملی 
ایــن آرمان هــا ســوق پیــدا کنــد. امیــد کــه دوره حاضــر 
تــوأم بــا ابتــکار، خاقیــت و هم فکــری خانــواده بــزرگ و 
فکور دانشــگاه، فصل تازه ای از بالندگی مدیریت ســبز 
دانشگاه را به عرصه اجتماعی و فرهنگی ارائه نماید.

 
فردوســی؛ پیشــینه  درخشــان آینده ای پویا

هر طلوعی غروبی و هر غروبی روز دیگری را در پیش 
دارد که ما -ارگان های وابسته به یک دیگر در کالبدی 

خــود  نصیحــت  و  نقــد  دلســوزانه،  شــده که  ایجــاد 
ایــن  بــا  بگذارنــد.  بعــد  نســل های  اختیــار  در  را 
مختصــر، بــه عنــوان عضــو کوچکــی از جامعــه بــزرگ 
کــه  مشــهد،  فردوســی  دانشــگاه  دانش آموختــگان 
انــدک در بخــش فرهنگــی  اتفــاق، ســابقه ای  حســن 
دانشــگاه بــه طــور عــام، و نمایندگــی مدیــران مســئول 
دبیــری  دانشــگاهی،  بــر مطبوعــات  ناظــر  در کمیتــه 
دبیــری  فرهنگــی،  کانون هــای  هماهنگــی  شــورای 
کمیتــه مشــورتی نهــاد مقــام معظــم رهبــری و دبیــری 
ــه طــور خــاص را در کارنامــه خــود  ــون موســیقی ب کان
دارد، وظیفــه خــود می دانــم تــا مــواردی را بــه شــرح 

زیــر مطــرح نمایــم.
آن هــا  اول  اولویــت  گرچــه وجــه علمــی دانشــجویان 
جانبــی،  فعالیت هــای  بــه  توجــه  امــا  باشــد،  بایــد 

زنــده- آن  را رقــم می زنیــم. هرکــدام موظــف بــه امــری و 
هــر امــر بــاری بــه دوشــمان نهاده و خداونــد هیچ کس را 
بیــش از توانــش تکلیــف نمی کند. به همین ترتیب، هر 
شــخص برای پیش برد ارابه  صبح رو به طلوعی دیگر، 
به اقتضای نقشی که دارد هزینه ای پرداخت می کند. 
چــه بســا ایــن ســرمایه، بــه قیمت جــان و جریان زندگی 
ــرزن حراســت کــرده  ــن ب کســی باشــد کــه از حــدود ای
یــا بــا دانــش خــود عمــود خیمــه یــک جامعــه را اســتوار 
می ســازد. بــه ایــن ترتیــب، نــگاه جامعــه همــواره بــه 
مرکز تحصیل علم و دانش فرزندان خود –دانشــگاه- 
ــای دســتش شــود؛  ــا در کهن ســالی عصــای برن ــوده ت ب
دانشــگاه نیــز بــه مثابــه کارخانــه ای انسان ســاز بایــد 

نســبت بــه توقــع جامعــه قــادر بــه پاســخ گویی باشــد.
نیازمنــد جراحــی  و جهان مــان  فرارســیده  کهن ســالی 
اساسی است؛ بنیان دانشگاه نیز نیازمند به روزرسانی 
و پویا شــدن اســت. لذا توقع می رود سیاست اندیشــاِن 
خانه مــان، دانشــگاه، بــرای ایــن مســکن پــدری کــرده، 
ضابط و حارس مرز و بومش باشند و ضمن احیاسازی 
بنیادهــای دانشــجویی، ایــن روحیــه جوان را بــه جامعه 

تزریــق کننــد.
بــرای دانشــجو هیــچ مامنــی امن تر از دانشــگاه نخواهد 
بود و چه بســا اتکای او به دانشــگاه بتواند جریان ســاز 
باشد، اما الزمه  جریان سازی، در وهله نخست احیای 
فضــای راکــد فعالیــت دانشــجویی در حــدود و ثغــور 

دانشگاه است.
ســازمان ها و تشــکل های دانشــجویی و شورا ی صنفی، 
ضمن دموکراتیک نمودِن فضای مدیریت دانشگاه، مُمِد 
پرورش در کنار آموزش اند، یا به عبارتی، ضمن تسریع 

روند آموزش، جای خالی آن چه دانشجو بدان نیازمند 
اســت را پــر می کننــد.

مســئله بعــد، ورود دانشــجویان بــه فضــای رئال جامعه 
و ارائه تخصص خود درکنار تحصیل آکادمیک است. 
اگر فضای کار اشتراکی در مراکز رشد دانشگاه، سرآغاز 
ایده پــردازی همــه رشــته های حاضــر در دانشــکده ها 
باشــد و دانشــگاه بــه منزلــه  مجــری ایــن فضــای کار، 
شــتاب دهنده و تسهیل ســازِ به درآمد رســاندن ایده ها 
باشــد، کارآفرینــِی ایجــاد شــده در مــرز دانشــگاه بــه 

کمــک اشــتغال جامعــه و اقتصــاد کشــور خواهــد آمــد.
و فرجــام، ضمــن آرزوی موفقیــت بــرای نگاهبانــان ایــن 
ــه جوان ســاز جامعــه، همان طــور کــه گفته شــد،  کارخان
دانشــگاه بــه علــت پویایــی خــود همــواره موثــر واقــع 
شــده  اســت و توقــع مــی رود همان طــور کــه پیــش از این 
ــر  ــر ب ــه  روزآمــدی و به روزســازی عناصــر موث ــوده، روی ب

از هیبــِت  کــه  آن چنــان  دانشــگاه فردوســی مشــهد، 
نامــش پیداســت، همــواره یکــی از دانشــگاه های برتــر 
شــرق  دانشــگاه  برتریــن  یقیــن،  بــه  قطــع  و  کشــور 
ــه ریاســت جدیــد  کشــور بوده اســت. ضمــن تبریــک ب
بــرای  آرزوی موفقیــت  و  فردوســی مشــهد  دانشــگاه 
ایشــان، یــادآور می شــوم کــه جایــگاه فخیــم دانشــگاه 
می آفرینــد،  مســئولیتی  و  وظیفــه  چنــان  فردوســی، 
کــه در تمــام وجــوه علمــی، فرهنگــی، صنفــی، ورزشــی 
دانشــگاه های  از  یکــی  بایــد  دانشــگاه  ایــن   ،  ... و 
در  مهــم  ایــن  باشــد.  ثابت قــدم  و  پیش قــراول 
ســال های گذشــته، بــه همــت و حمایــت دانشــجویان 
بــه  شده اســت؛  میســر  حــدودی  تــا  مســئوالن  و 
همیــن جهــت، ایــن انتظــار از تمامــی دل بســتگان و 
مشــهد،  فردوســی  دانشــگاه  اعتــای  دغدغه منــدان 

منجــر بــه بلــوغ فکــری دانشــجویان می گــردد و ایــن 
فرصــت نیازمنــد حمایــت و توجــه مســئوالن اســت. 
اندیشــه  آزادی  فرهنگــی،  فعالیت هــای  بــه  توجــه 
فیزیکــی  تجهیــز  و  ایجــاد  دانشــجویان،  بیــن  در 
بــه  توجــه  شــأن،  در  ســاخت های  زیــر  و  مکان هــا 
کیفیــت خدمــات ارائه شــده در خوابگاه هــا، ســلف ها، 
همــگان  دغدغــه  بایــد  همــه  و  همــه   ، و...  اتوبــوس 
بــه  نســبت  کــه  مکانی ســت  نــه  دانشــگاه  باشــد. 
زاویــه  آن  در  فاخــر،  موســیقی  برنامه هــای  برگــزاری 
نگرانــی  کــه  مکانی ســت  نــه  باشــد،  داشــته  وجــود 
آن وجــود  دانشــجویان در نشــریات  قلــم گردانیــدن 
داشــته باشــد و نــه مکانی ســت کــه فضــا و تریبــون را 
ــرار دهــد.  ــراد غیرمســتند و غیرعلمــی ق ــار اف در اختی
ــت ارگان هــای خارجــی و  ــد نگــران دخال دانشــجو نبای

آمــوزش، ضمــن اتــکا بــر کالبــد کهــن و غــرق در تجربــه 
نیــاکان، ســبب شــود گام هــای نویــِن رو بــه فردایمــان را 

اســتوار برداریم. 
ــه  کوتاهــی  ــط، در بیانی ــر احــد ضاب ــه دکت همان طــور ک
بــه هم دلــی و همراهــی دانشــجویان بــا بدنــه مدیریتــی 
در  نیــز  دانشــجویان  یقینــا  کردنــد،  اشــاره  دانشــگاه 
راستای پیش برد اهداف خویش، ضمن اعام آمادگی 

ــود. ــد ب پیش قــدم خواهن

مفقــوده  حلقــه  دانشــجویی؛  نشــریات  خانــه 
ه نشــگا ا د

ــِی مشــکلی کــه اخیــرا گریبان گیــر  یکــی از دالیــل اصل
تیم هــای  حــذف  باعــث  و  بــود  کشــورمان  فوتبــال 
اســتقال و پرســپولیس تهــران از مســابقات آســیایی 
بــرای  بــود؛  آن هــا  بــودِن  نیمه دولتــی  مســئله  شــد، 
ــه  ــت ب ــوع مدیری ــن ن ــوان از تناقض هــای ای ــال می ت مث
ایــن مســئله اشــاره کــرد کــه انتخــاب مدیــران اصلــی 
ایــن باشــگاه ها توســط وزارت ورزش صــورت می گیــرد، 
ــد،  ــی پیــش می آی ــی کــه بحــث مشــکات مال ــا زمان ام

دولــت حــق کمــک به صــورت مســتقیم را نــدارد.
حــال در محیــط دانشــگاه نیــز نشــریات دانشــجویی 
وضعیتــی تقریبــا مشــابه را تجربــه می کننــد؛ بــا وجــود 
داوطلبانــه  فعالیت هــای  همــه  این کــه 
مرکــزی  هســته  یــک  دانشــگاه،  در 
دانشــجویی دارنــد، در مــورد نشــریات 
اتفــاق  مســئله  ایــن  خــاف  کامــا 
دانشــگاه  نشــریاِت  خانــه  و  می افتــد 
یــک واحــد کامــا اداری ســت کــه حتــی 
بــا  بخواهــد  مجموعــه  مســئول  اگــر 
احتمــاال  کنــد  همراهــی  دانشــجویان 
به خاطــر برخــی بروکراســی های اداری و 
قوانیــن باالدســتی نتوانــد تمــام و کمــال 

دهــد.  انجــام  را  کار  ایــن 
عــده ای  اخیــر  در ســال های  رو  ایــن  از 
و  کوشــیدند  مســئله  ایــن  حــل  بــرای 
بــه  امــر  ایــن  یــزد  دانشــگاه  در  حتــی 
ــا تصویــب شــورای  ســرانجام رســیده و ب
خانــه  دانشــگاه،  فرهنگی واجتماعــی 
اســاس نامه  بــا  دانشــجویی  نشــریات 
مخصــوص بــه خــود راه انــدازی شــده تــا در کنــار واحــد 
ــدادی  ــردازد. روی ــه فعالیــت بپ ــه نشــریات ب اداری خان
کــه امیــد داریــم در دانشــگاه مرجــع شــرق کشــور نیــز 
بــا تــاش فعالیــن نشــریات دانشــجویی و مســاعدت 
مســئولین دانشــگاه هــر چــه زودتــر رقــم بخــورد و خانــه 
ــرای واحــد  ــی ب ــوان مکمل ــه عن نشــریات دانشــجویی ب
اداره خانــه نشــریات ایجــاد شــود تــا بــرگ زرینــی در 
کارنامــه تیــم مدیریتــی جدیــد دانشــگاه ثبــت شــود.

تشــکل های دانشــجویی، یاری گراِن آینده  جامعه

از طرفــی،  باشــد،  بیــان دیدگاهــش  بــرای  انضباطــی 
از  را  خــود  پدرانــه  حمایــت  نبایــد  هــم  مســئوالن 
دانشــجویان کــم اهمیــت برشــمارند. دانشــگاه بایــد 
ــی امــن باشــد و فرصــت تجربه آمــوزی در بســتر  مأمن
را  دانشــجویان  بــرای  مســئوالن  توســط  فراهم شــده 

کنــد. ایجــاد 
پاســخ گویی و گزارش عملکرد مدیران، آن چیزی ســت 
که انگیزه، اشتیاق و دغدغه مندی دانشجو را افزایش 
ــران شناخته شــده و موفــق در  می دهــد. انتخــاب مدی
اختیــار عمل کــرد  و  مدیریتــی  ســوم  و  دوم  رده هــای 
کارشناســان، بایــد بــه گونــه ای رقــم بخــورد تــا دانشــجو 
خاطــر  از  کنــد.  پاســخ گو  را  مســئول  و  مطالبه گــر  را 
دانشــگاه فردوســی حــذف نمی شــود کــه دانشــجویان 
اعتبار و سنگ بستر رودخانه هستند و هر آن مدیری 
که محبوبیت بیش تری بین دانشجویان داشته باشد، 
هــر چنــد چــون جریــان رودخانــه در گــذر باشــد، نامش 
بــه نیکــی ثبــت می شــود. بــا آرزوی ســربلندی دانشــگاه 

عزیزمان، دانشــگاه فردوسی مشهد.

ــا  ــا مجموعه هــای دانشــجویی را ب شــیوع ویــروس کرون
چالش هــای بســیاری روبــه رو کــرد. دشــواری فعالیــت، 
تغییــر مناســبات اداری، دسترســی دشــوار بــه نیروهای 
انسانی، چالش ارتباط با مخاطب، تغییر نوع برگزاری 
از  نمونه هایــی  تنهــا  برگــزاری،  بســترهای  و  برنامه هــا 
چالش های مجموعه های دانشجویی در این دوره بوده 
 اســت. امــا خوش بختانــه دانشــجویان فعــال فرهنگی با 
وجــود چالش هــا توانســته اند فعالیت هــا و دغدغه هــای 
مجموعــه خــود را بــه هــر شــکلی مدیریــت کننــد. نکتــه 
بــا هرکــدام  ایــن اســت کــه رویارویــی  حائــز اهمیــت 
از ایــن چالش هــا، انــرژی بســیاری از فعــاالن فرهنگــی 

گرفته اســت. 
وقتی حبه ای قند در آب حل می شود، آن قند نه تنها 
شخص نگری خود را از دست داده، بلکه توانسته کل 
آب را شــیرین کنــد و ایــن یعنــی تاثیــر و تاثــر متقابــل؛ 
ورود دانشــجویاِن بــا اســتعداد بــه تشــکل ها، بــه مثابــه  
حبه قندی ست که در آب حل شده  است؛ چون آن ها 
هــم باعــث رشــد تشــکل مربوطــه می شــوند و هــم از 

جنبه  فردی به رشــد و پیشــرفت خواهند رســید.
از طرفــی، ورود نیــروی  انســانی جــوان بــه ا نجمن هــای 
تشــکل های  مزیت هــای  از  دیگــر  یکــی  مردم نهــاد، 
مجموعــه  از  کــه  افــرادی  زیــرا  اســت؛  دانشــجویی 
مختلــف  ســازمان های  و  نهادهــا  وارد  دانشــجویی 
و  مدیریــت  توانایــی  کــه  افــرادی هســتند  می شــوند، 
و  مردم نهــاد  انجمن هــای  در  دارنــد.  ارتبــاط  دانــِش 
ارگان هــای دولتــی، فرصتــی بــرای خطــا و اشــتباه وجــود 
نــدارد؛ در صورتــی کــه در تشــکل های دانشــجویی ایــن 
ــن اشــتباهات فراهــم  ــرای همی طــور نیســت و بســتر ب
بــه  تشــکل ها  ایــن  درون  از  کــه  نیروهایــی  و  اســت 
فضــای جامعــه وارد می شــوند، قطعــا توانمندی هــای 
مدیریتــی  چالش هــای  و  داشــت  خواهنــد  بیش تــری 
دلیــل  همیــن  بــه  کــرد.  خواهنــد  تجربــه  را  کم تــری 
پســا  دوران  در  تشــکل ها  وضعیــت  بهبــود  بــرای 
حضــوری  ســمت  بــه  احتمــاال  کــه  واکسیناســیون، 
دیدیــم  الزم  رفــت،  پیش خواهیــم  دانشــگاه  شــدن 
دانشــگاه  جدیــد  مســئولین  بــرای  را  پیشــنهاد  دو 
رســانه های  اســت  بهتــر  این کــه،  اول  کنیــم.  مطــرح 
رســمی دانشــگاه، بازتــاب دهنــده  فعالیت هــای تمــام 
را  خــود  اخبــار  و  باشــند  دانشــجویی  تشــکل های 
دانشــگاه  درون ســازمانِی  فعالیت هــای  بــه  منحصــر 
نکننــد، تــا هــم دانشــجویان بیش تــری از فعالیت هــا و 
رویدادهــای دانشــجویی مطلــع شــوند و هــم تشــویق و 

تشــکل ها.  در  فعــال  افــراد  بــرای  باشــد  حمایتــی 
دوم این کــه، فرآینــد مجوزگیــری گاهــی آن قــدر ســخت 
ــد  ــی قی ــه دانشــجو به طــور کل و فرسایشــی می شــود ک
ــد. شــاید در ظاهــر، برگــزار  برگــزاری مراســمی را می زن
نشدن یک رویداد یا نشست، چندان به چشم نیاید، 
امــا در حقیقــت، ایــن ســرخوردگی بــه معنــای کم شــدن 
خواهــد  مســیر  ادامــه   بــرای  تشــکل ها  همــه   انگیــزه  
بــود. درنتیجــه، تســهیل گری در ایــن مــورد بــه پویایــی و 

امیدآفرینــی کمــک شــایانی خواهــد کــرد.
در  مربوطــه  توجــه مســئولین  و  درایــت  اســت  امیــد 
ــه دانشــجویان دغدغه منــد و فعالیــن  ــاری رســاندن ب ی
تشکل ها، سبب رشد و شکوفایی هرچه بیش تر آن ها 
شده و درخت تحول و پیشرفت در جامعه  دانشجویی 

بهتــر و راحت تــر بــه بــار بنشــیند.

هر آن چه شــرط بالغ اســت

امیرعلی برومند
عضو شورای شعبه سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی 

محمدسجاد کاشانی 
کارشناسی علوم سیاسی 98

محمدجواد کیش بافان
عضو دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه

معین حسینی 
نائب دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی

اگر امید گشــایش بُود ازین باب اســت
گزارشــی پیرامون مطالبات فعاالن دانشــجویی از سرپرســت جدید دانشــگاه؛

سروش فرش چین
دکتری جغرافیای سیاسی 1400

»تغییــر«  درســی،  مســائل  از  جــدای  دانشــجویی،  هــر  هــرروزه  دغدغــه   شــاید 
باشــد؛ تغییــر محیــط پیرامونــی. اگرچــه ایــن امــر، تنهــا بــا ایده پــردازی محقــق 
جوانــی،  انگیــزه   و  امیــد  چاشــنی  بــا  آن هــا  از  صحبت کــردن  امــا  نمی شــود، 
و  تصمیم هــا  کــه  مربوطــه  مســئولین  بــرای  باشــد  محرکــی  بــازوی  می توانــد 
بســنجند.   دانشــجو  دغدغه هــای  عیــار  بــا  را  خــود   عمل کــرد 
ــرآن شــدیم  ــد دانشــگاه فردوســی مشــهد، ب ــه ی انتصــاب سرپرســت جدی ــه بهان ب
تــا صــدای فعــاالن دانشــجویی را بــه گــوش ایشــان و دیگــر مســئوالن دانشــگاه 
و  دانشجویی ســت  هــر  دوم  خانــه   دانشــگاه،  داریــم  بــاور  کــه  چــرا  برســانیم؛ 

ستون های این خانه، ایده های جدید و تالش مستمر است.
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معاون دفتر حفاظت و مدیریت زیســت محیطی آب و خاک ســازمان حفاظت محیط زیســت با بیان این که امکان کشــف 
منابع قابل استفاده آب ژرف در ایران بسیار بعید است، گفت: در بخش هایی از کشور ما که مطالعات مربوط به آب های 

ژرف انجــام شــده، اوال ایــن چاه هــا دبــی قابــل توجهــی ندارنــد، ثانیــا هــم دمــای باالیــی دارنــد و هــم مــواد حل شــده زیاد.
تورج فتحی اظهار کرد: بحث آب های ژرف در چند سال اخیر مطرح شده و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم 
مطالعاتی در این زمینه انجام داده است. بر این اساس، چند حلقه چاه در محدوده استان سیستان و بلوچستان هم حفر 

کردند و در اعماق چندهزار متری زمین به آب رسیده اند، اما آب های ژرف شرایط خاصی دارد.
وی بــا اشــاره بــه نظــر ایــن ســازمان دربــاره ادامــه مطالعــات آب هــای ژرف در کشــور گفــت: در بودجــه ۱۴۰۱ چنــد صــد میلیــارد 
تومــان اعتبــار بــرای حفــر چاه هــای جدیــد پیــش بینــی کرده انــد. مــا پــس از بررســی موضــوع اعــام کردیــم کــه بــه هیــچ عنــوان 
موافــق صــرف هزینــه بیشــتر بــرای چنیــن پــروژه ای نیســتیم؛ چــون شــرایط زمین شناســی کشــور اجــازه وجــود منابــع آب قابــل 

اســتفاده در ایــن مناطــق را نمی دهد.

سازمان محیط زیست موافق حفر چاه های جدید نیست

محیــــــط
زیــــــست

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره هشتاد و پنجم / نیمه دوم دی ۱۴۰۰

نیمــه تاریِک روشــنایی
ســعیده ملک زاده

کارشناســی علــوم و مهندســی محیــط  زیســت ۹۸

و  روزمــره  فعالیت هــای  در  ســوخت  و  انــرژی  نقــش 
زندگــی امــروز بشــر برکســی پوشــیده نیســت و محــدود 
بــودن ایــن منابــع حیاتــی، باعــث شــده تــا جوامــع بــه  
ســمت تغییــر الگوهــای مصــرف و تغییــر رفتارهــا در 
اســتفاده از انــرژی رفتــه و دولت هــا بــه فکــر راه  هایــی 
برای صرفه جویی، کاهش هزینه های سرســام آور آن و 

یافتــن  انرژی هــای نــو باشــند.
روز دهــم ژانویــه کــه بــه ایــن موضــوع مهــم و در عیــن 
حــال اغلــب نادیده انگاشته شــده می پــردازد، بــه عنوان 
روز جهانــی صرفه جویــی در مصــرف انــرژی انتخــاب 
ــرای افزایــش آگاهــی و دانــش  شــده  و بهانه ای ســت ب
عمــوم مــردم و تشویق شــان بــه توجــه بیش تــر بــه نحــوه 
و میــزان مصــرف انــرژی؛ چراکه هدردادن انرژی شــاید 
یکــی از ظالمانه تریــن کارهایــی باشــد کــه می توانیــم 

درحــق کره زمیــن و یک دیگــر انجــام دهیــم. 
امروزه که همه جهان درحال تاش برای بهینه ســازی 
مصــرف انــرژی بــه منظور مقابله با گرم شــدن کره زمین 
ــات  ــا ایــن جریان هســتند، یکــی از راه هــای همراهــی ب
آلودگــی  بررســی  و  توجــه  می توانــد  زیســتی  محیــط  
نــوری باشــد کــه مقابلــه بــا آن می توانــد حداقــل 30 
درصــد کاهــش در هزینه هــای مربــوط بــه انــرژی در 
حــوزه روشــنایی را بــه همــراه داشــته  باشــد. بــه همیــن 
منظــور در ادامــه بــه بررســی و تفصیل مســئله آلودگی  

نــوری خواهیــم پرداخــت.
منظــور از آلودگــی  نــوری هرگونــه روشــنایی مصنوعــی 
نابه جــا، ناخواســته یــا بیش ازحــدِ استانداردی ســت كــه 
در طــول شــب پدیــد آیــد. آلودگــی نــوری یکــی از آثــار 
اجتناب ناپذیــر زندگــی صنعتی شهری ســت که ســریع، 
ولــی بــدون جلب توجــه انســان رشــدكرده و حــق دیــدن 
آســمان پرســتاره شــب را از او ســلب نموده اســت. در 
بــه  درســت  چــراغ،  یــک  نــور  پرتوهــای  وقتــی  واقــع 
)بــه  آن  از  نرفته  انــد و بخشــی  ســمت زمیــن نشــانه 
دلیل نصب غلط یا استفاده از حباب پریزماتیک( به 
آسمان می رود، منجر به برافروختگی سیاهی آسمان 
و آســیب بــه محیــط  زیســت می  شــود. برافروختگــی 
آســمان را زمانــی بهتــر می تــوان دیــد که از شــهرها دور 

شــده باشید.
دالیــل غیرقابل انــكاری بــرای اســتفاده از سیســتم های 
روشنایی در شب وجود دارد. همگان خواستار داشتن 
دیدكافی، امنیت و زیبایی محیط اطراف خود در شب 
هســتند، ولــی موضــوع مهــم اســتفاده صحیــح از نــور 

اســت؛ بــه شــكلی كــه كم تریــن میــزان آلودگــی  نــوری 
و اتــاف  انــرژی ایجــاد شــود و پیامدهــای مضــر آن، کــه 
در ادامه به آن اشــاره خواهد شــد، به حداقل برســد.
با وجود تأثیرات فراوان زیست محیطی آلودگی  نوری، 
افزایش درخشــندگی آســمان شــب شناخته شــده ترین 
تاثیــر آلودگــی  نوری ســت. امــروزه درون اغلــب شــهرها 
ــر از آن   ــا كیلومترهــا دورت و نقــاط  مســكونی و حتــی ت
در مســیر راه هــای ارتباطــی، امكان مشــاهده ســتارگان 
در آســمان شــب وجــود نــدارد و مطالعــاِت انجام شــده 
نشــان می دهــد حــدود یک پنجم كل مــردم دنیا، بیش 
از دو ســوم مــردم آمریــكا و بیــش از نیمــی از جمعیــت 
ــا چشــم  ــدن كهكشــان راه شــیری را ب ــا امــكان دی اروپ

غیرمســلح از دست داده اند.
در ادامــه بایــد گفــت کــه چراغ هــای بیش از حــد روشــن 
زیبایی شناســی  اصــول  بــا  تنهــا  نــه  خیره كننــده،  و 
مغایرت دارند، بلكه باعث ایجاد سردرگمی و ناراحتی 
افــراد در طــول شــب می شــوند. روشــنایی بیــش از حــدِ 
اســتاندارد به هیچ وجــه زیبــا و مطلــوب نیســت. عــاوه 
بــر هــم خــوردن  ایــن، نورهــای مصنوعــی ســبب  بــر 
چرخــه  طبیعــی بــدن  انســان ها می شــود. ماتونین، نام 
هورمونی ســت که بدن انســان، آن را در تاریکی تولید 
بــه تنظیــم چرخــه خــواب و بیــداری کمــک  کــرده و 
می کنــد، امــا بــا افزایــش نورهــای مصنوعــی در شــب، 
تولیــد ایــن هورمــون مختــل می شــود؛ اتفاقــی که باعث 
خستگی، سردرد، استرس، اضطراب و مشکاتی دیگر 
می شــود. پژوهش هــای جدید نشــان داده انــد که حتی 
ارتباط هایــی بیــن کاهــش ســطح ماتونیــن و ابتــا بــه 

برخــی ســرطان ها نیــز مشــاهده شــده اســت. 
هم چنیــن در ایــران حــدود یک پنجــم بــرق تولیــدی، 
ــه  ــن توجــه ب صــرف ایجــاد روشــنایی می شــود؛ بنابرای

راهكارهــای كنترل كننــده میزان 
روشــنایی كــه از مصــرف زیــاد 
می كنــد،  جلوگیــری  انــرژی 
پــی  در  بزرگــی  صرفه جویــِی 
خواهــد داشــت. فقط در كشــور 
امریــكا ســاالنه دو میلیــارد دالر 
بــه دلیــل اســتفاده از روشــنایی 
زمان هــای  و  مكان هــا  در 
غیر ضــروری و هم چنیــن عــدم 
ــازده  اســتفاده از منابــع نــور پرب

مــی رود. هــدر  بــه 
آلودگــی   شــد،  اشــاره  نیــز  پیش تــر  کــه  همان طــور 
نــوری تعــادل محیــط  زیســتی را نیــز بــه هــم می زنــد. 
مطالعــات پژوهش گــران محیط  زیســت، که به بررســی 
تأثیــرات آلودگــی  نــوری بــر موجودات زنــده و محیــط 
زندگــی آن هــا پرداخته انــد، نشــان داده  آلودگــی نــوری 
الگوهــای  مثــل  حیوانــات،  رفتارهــای  از  بعضــی  در 
ــه خــواب و بیــداری،  مهاجــرت و عادت هــای مربــوط ب
تاثیــر داشــته و باعــث تغییــر در رونــد طبیعــِی زیســت 
حیواناتــی چــون پرنــدگان، دوزیســتان و پســتانداران یــا 
اختال در رشــد و نمو گیاهان می شــود. به طور مثال 
باعث شده الک پشت های  دریایی و بعضی از پرندگان 
 دریایــی یــا مهاجــر کــه بــه کمــک نــور مــاه جهت یابــی 
می کننــد، در اثــر درخشــندگی مصنوعــی ســواحل در 
شــب گیــج شــده و راه خــود را گــم کننــد؛ اتفاقــی کــه 
گاهی منجر به مرگ این جانوران می شــود. از ســویی 
دیگــر، حشــرات بســیار زیــادی جــذب نــور می شــوند و 
ــد و در نتیجــه  گاهــی جــان خــود را از دســت می دهن
بــا از بیــن رفتــن بی رویــه حشــرات، کــه یکــی از منابــع  
می شــوند،  پرنــدگان محســوب  بــرای  اصلــی  غذایــی 

زندگــی پرنــدگان نیــز تحــت تاثیــر قــرار می گیــرد.
در نهایــت می تــوان گفــت اگــر از روشــنایی مصنوعــی 
بــه  و  نیــاز  مــورد  مكان هــای  و  زمان هــا  در  فقــط 
بــا آلودگــی  بــا اصــول فنــِی مقابلــه  انــدازه و مطابــق 
نــوری اســتفاده شــود: بهتــر خواهیــم دیــد،  در مصــرف 
انرژی صرفه جویی خواهد شــد، محیط زیســت شــبانه 
موجــودات و البتــه ســامت روحــی و جســمی انســان 

مــورد حفاظــت قــرار خواهــد گرفــت.
بــرای مقابلــه بــا آلودگــی نــوری بایــد مســیری طوالنــی 
آلودگــی  مدل ســازی  و  اندازه گیــری  شــود.  پیمــوده 

نــوری، مطالعــه تأثیــرات ایــن آلودگــی در زمینه هــای 
زیســت محیطی، اقتصــادی و روانــی، مطالعــات  فنــی 
ــزوم كنتــرل و  ــور، درک ل ــع ن روی شــكل مطلــوب مناب
محدودســازی و قانونمند كردن میزان و نحوه تولید و 
استفاده از نور و منابع نوری در شب، تدوین و اجرای 
قوانیــن مؤثــر در ایــن زمینــه و آمــوزش و فرهنگ ســازی 
كــه  قدم هایی ســت  شــب،  در  نــور  بهینــه  مصــرف 
كشــورهای مختلــف در مســیر مقابلــه بــا آلودگــی نــوری 

در حــال پیمــودن هســتند.
از جملــه اقدامــات بــرای مقابلــه بــا مشــکل آلودگــی 
 نــوری می تــوان بــه ایــن مــوراد اشــاره کــرد: اســتفاده از 
نــور طبیعــی در طــول روز، اســتفاده از منابــع  نــوری بــا 
شــدت حداقــل تــا حــد رفــع نیاز به روشــنایی، خاموش 
کــردِن منابــع تولیــد نور با اســتفاده از سنســور حرکت، 
تایمــر یــا بــه صــورت دســتی در زمان هــای عــدم نیــاز، 
بــاز پوشــانیدن منبــع نــور  بــرای روشــنایی فضاهــای 
)یعنــی چراغ هایــی کــه فقــط بــه ســمت پاییــن نــور مــی 
تابنــد؛ نــه بــاال(، اســتفاده از المپ هــای کهربایی رنــگ 
بــه جــای المپ هــای معمولــی و ... . هم چنیــن نورهــای 
اســتفاده  مــورد  بیش تــر  امــروزه  کــه  آبی-ســفیدی 
قــرار می گیــرد، در دمایــی نــور را ســاطع می کنــد کــه 
آلودگی نوری را افزایش داده و بر ســامت انســان نیز 
تأثیرگــذار اســت، امــا پیشــرفت در فنــاوری ال  ای  دی هــا 
یــا دیودهــای ســاطع کننده نــور باعث شــده  اســتفاده از 
ــا درجــه حــرارت پاییــن، مقرون به صرفــه  المپ هایــی ب

و عملــی شــود. 
ــوری در  ــه مشــكل آلودگــی ن امــروزه آگاهــی نســبت ب
سراســر جهان رو به افزایش اســت و كشــورهایی نظیر 
ایتالیــا، اســپانیا، ژاپــن، اســترالیا، كشــورهای اروپــای 
شــرقی و آمریــكا دارای قوانینــی بــرای كنترل روشــنایی 
تشــكل های  هــرروز  و  هســتند  خارجــی  محیط هــای 
بیش تری در سراسر جهان در جهت تصویب قوانین و 

اســتانداردهایی در ایــن زمینــه تــاش می كننــد.
ایــران نیــز در ابتــدای ایــن مســیر قــرار دارد و امیــد 
اســت كــه بــه مســئله آلودگی  نوری و روش هــای مقابله 
بــا آن، همــگام بــا توجهــات و اقدامــات جهانــی، عنایــت 
ــا اســتفاده از تجربیــات  ویــژه ای نشــان داده شــده و ب
نــوری  آلودگــی   بــا  مقابلــه  در مســیر  ســایر كشــورها 
اقدامــات مؤثــری را برنامه ریــزی کنیــم تــا در نهایــت بــا 
فعالیت هــای جهانــی بــرای حفاظــت از محیــط شــب و 
مهم تــر از آن حفــظ تعــادل طبیعــت همــگام شــده و 
منابع انرژی، اكوسیستم كشور و آسمان شب را برای 
نســل های آینــده بــه بهتریــن وجــه ممکــن حفــظ کنیــم.

نفس های تنِگ هواســپهر
بــه بهانــه بیســت و نهم دی مــاه، روز ملی هوای پاک؛

مهتاب سادات موسوی
کارشناسی علوم و مهندسی محیط   زیست ۹۸

در نکوهش مصرف بی رویه روشــنایی های مصنوعی در زندگی صنعتی شــهری؛

طــور  بــه  کــه  اصطاحاتــی  تمــام  نظیــر  آلودگــی  واژه 
ناگهانــی بــه صــورت موضــوع روز در می آینــد، مبیــن 
اتفــاق  کــه  بیــش گسترده ای ســت  و  کــم  پدیده هــای 
ــد کــه  ــه وجــود می آی ــی یــک آلودگــی ب ــد. زمان می افتن
یــک تغییــر نامطلــوب در خــواص فیزیکــی، شــیمیایی و 
بیولوژیکــی آب، هــوا یــا زمیــن باعــث به خطــر انداختن 
ســامت، بقا و فعالیت های انســان یا ســایر موجودات 
زنــده شــود و آن تغییــر نامطلــوب زمانــی بــه عنــوان یک 
آالینــده تلقــی می شــود کــه از آســتانه تحمــل تجــاوز 

. کند
منبــع آلودگــی را می تــوان بــه طــور کلــی بــه دو بخــش 
مجزا تقسیم کرد: اول آلودگی هایی که منشاء طبیعی 
دارنــد؛ مثــل خارج شــدن ترکیبــات گوگــردی از دهانــه 
آتشفشان ها یا متصاعد شدن متان و گازهای گوگردی 
از برخی مناطق باتاقی و دوم آلودگی های غیرطبیعی 
کــه مســتقیما در اثــر دخالت هــای انســان بــه وجــود 
می  آینــد؛ مثــل آلودگــی حاصــل از مصرف ســوخت  های 
فســیلی. آلودگی  هــای طبیعــی در یــک نقطــه متمرکــز 
نمی  شوند و به تدریج رقیق و بی  ضرر می-شوند، ولی 
آلودگی  هــای غیرطبیعــی کــه اغلــب به صــورت ترکیبات 
شیمیایی هستند، از طریق طبیعی تجزیه نمی  شوند و 
مــدت زمــان بیش تــری الزم اســت تــا اثــر زیان  بــار آن  هــا 
از میــان بــرود؛ به  همیــن دلیــل بایــد از ورود آن  هــا بــه 
هــوا، آب و خــاک جلوگیــری کــرد یــا بــا خــارج کــردن از 
محیط، آنان را پایین  تر از ســطح زیان  آور نگه   داشــت. 
همــواره  محیــط،  ســیال  پرتحرک  تریــن  هواســپهر، 
راحت  تریــن محــل دفــع مــواد ناخواســته بــوده اســت. 
از زمانــی کــه بشــر از آتــش بهــره جســته، هواســپهر بــه 
بهــکار گرفتــه می  شــده  عنــوان چــاِل دفــع ضایعــات 

اســت.
این کــه آلودگــی هــوا پیــش می  آیــد یــا نــه، بســتگی بــه 
نحوه پستی و بلندی و شرایط جوی منطقه دارد؛ زیرا 
ایــن عوامــل میــزان نقــل و انتقــال آالینده  هــا از کانــون 
انتشــار و تبدیــل آن  هــا بــه ترکیبــات بی  ضــرر را معیــن 
می  کنــد و تــا زمانی کــه مــواد شــیمیایی بــه فواصــل دور 
حمــل یــا نســبتا ســریع تجزیــه و بی  اثــر شــود، مشــکل 

ــود. آلودگــی شــیمیایی را  آلودگــی در میــان نخواهــد ب
می  تــوان بــه عنــوان ترکیباتــی کــه در محــل نا  مناســب، 
تراکــم ناجــور و زمــان نامناســب نهــاده شــده، تعریــف 
ــار میــزان تولیــد آلودگــی بــر میــزان تجزیــه  کــرد و هرب
یــا انتقــال آن پیشــی گیــرد، شــرایط خطرنــاک به  وجــود 
می  آید. بســیاری از آالینده  های هواســپهر، هم منشــاء 
طبیعــی دارنــد و هــم منشــاء انســانی. از نمونه  هــای 
انتشــار طبیعــی آن می  تــوان رها  شــدن گاز دی  اکســید 
گوگرد از آتشفشان  ، هیدروژن سولفوره از چشمه  های 
آبگــرم و تجزیهزیست  شــناختی باتاق  هــا و مرداب  هــا، 
پاییــن  الیه  هــای  در  اوزن  یافتــه  افزایــش  تراکــم 
هواســپهر به  علــت شــرایط جــوی بی  ثبــات نظیــر رعــد 
و بــرق و انتشــار انــواع ذرات معلــق از آتش  ســوزی  ها 
طبیعــی  انتشــار  بــرد.  نــام  را  بــادی  طوفان  هــای  و 
آالینده  هــا جــز در مــورد اکســید  های گوگــرد و ازت، بــر 
آالینده  های انسان-ساخت فزونی دارد. در عین حال 
ایــن بخــش انســانِی آلودگی ســت کــه در محیط  هــای 
شهر فراوان  تر از همه بوده و به شدیدترین مشکات 

آلودگــی و بهداشــتی منجــر می  شــود.
آالینده  هایــی کــه از طریــق انتشــار طبیعــی یــا مصنوعی 
وارد هواســپهر می  شــوند، نــه فقــط در درون آن، بلکــه 
و  آب  شــناختی  چرخه  هــای  طبیعــی  فرایند  ه  هــای  در 
زمین  شــیمیایی نیــز تجزیــه و بی  اثــر می  شــوند؛ چراکــه 
آالینده  ای که از هواسپهر خارج می  شود ممکن است 

بــه صــورت آالینــده چرخــه آب یــا زمیــن درآیــد.
آالینده  هــای اصلــی هــوا را می  تــوان بــه اولیــه و ثانویــه 
تقســیم کــرد و آالینده  هــای اولیــه مســتقیما در هــوا 
معلــق،  ذرات  شــامل  این  هــا  می  شــوند.  منتشــر 
ازت  اکســیدهای  منوکســیدکربن،  دی  اکســیدگوگرد، 
ثانویــه  آالینده  هــای  می  شــود.  هیدروکربن  هــا  و 
اولیــه  آالینده  هــای  ترکیــب  از  کــه  آن-هایی ســت 
می  آینــد؛  به  وجــود  هواســپهر  طبیعــی  اجــزای  بــا 
گازهــای  و  اولیــه  آالینده  هــای  ترکیــب  از  اوزن  مثــا 
طبیعــی هواســپهر و در مجــاورت نــور خورشــید برفــراز 
مناطــق شــهری تشــکیل می  شــود. بنابرایــن اوزن یــک 
آالینــده ثانویــه اســت کــه در روزهــای صــاف آفتابــی و 

در مناطقــی کــه مقــدار زیــادی آالینــده اولیــه وجــود 
کــه  اولیــه  ای  آالینده  هــای  می  شــود.  ســاخته  دارد، 
تقریبــا تمــام مشــکات الودگــی هــوا از آن  هــا تشــکیل 
معلــق،  ذرات  منوکســیدکربن،  گاز  از  عبارتنــد  شــده 
اکســیدهای  و  ازت  اکســید  های  هیدروکربن  هــا، 
گوگــرد. هرســال بیــش از یک میلیــارد تــن از ایــن مــواد 
براثــر فرایندهــای انســانی وارد هواســپهر می شــود کــه 
تقریبــا نیمــی از ایــن مقــدار گاز منوکســیدکربن اســت 
درصــدی  چنــد  یــک  هــر  دیگــر  آالینــده  چهــار  از  و 

نیســت. بیــش 
مــا  محیــط  جنبه  هــای  از  بســیاری  بــر  هــوا  آلودگــی 
مناظــر  و  منابــع  بــر  ناگــوار  تاثیــر  کــه  می  گــذارد  اثــر 
چشــم  نواز و زیبــا، پوشــش گیاهــی، جانــوران، خــاک، 
و  مصنوعــی  و  طبیعــی  ســاختمان  های  آب،  کیفیــت 
ســامت انســان از جملــه آن  هاســت. آالینده  هــای هــوا 
هم چنیــن بــه راه  هــای مختلفــی بــر ســامت انســان اثــر 
می  گذارنــد کــه از جملــه آثــار اصلــی آن  هــا می  تــوان از 
مسمومیت، بروز سرطان، اختال  های زایمان، خارش 
چشم و تحریکات سیستم تنفسی، افزایش حساسیت 
و  ســینه  پهلو  بــه  ابتــای  ویروســی،  عفونت  هــای  بــه 
برونشــیت، حساســیت بیش تــر بــه بیماری  هــای قلبــی 
و وخامــت بیماری  هــای مزمــن از جملــه آســم و تنگــی 

نفــس نــام بــرد. 
آثــار االینده  هــای هــوا بــر حیوانــات مهــره  دار عبارتنــد از 
نقص سیســتم تنفســی، آســیب به چشــم، دندان  ها و 
اســتخوان  ها، افزایــش حساســیت بــه بیماری  هــا، آفــات 
یــا ســایر آســیب های محیط  زیســتی مرتبــط بــا تنــش، 
کاهــش مهیایــی منابــع غــذا )از جملــه آســیب  هایی کــه 
از ناحیــه آلودگــی هــوا بــه پوشــش گیاهــی می  رســد( و 

کاهــش قدرت تولیدمثل.
آالینده  هــای هــوا بــا انباشــت در منابــع آب و خــاک 
موجــب تباهــی و فروافــت کیفیــت آن  هــا شــده و ایــن 
منابــع ممکــن اســت بــه علــت انباشــت انــواع آالینده  ها 
به  وجــود  آالینده  هــای  به  عــاوه  شــوند.  مســموم 
آورندهاســید ممکــن اســت عناصــر غذایــی خاک را نیز 
ســازه  های  بــر  هــوا  آلودگــی  آثــار  از جملــه  بشــویند. 
انسان  ســاخت می  تــوان از بدرنگــی، فرســایش و تجزیه 

مــواد ســاختمانی را نــام بــرد.
منطقی  تریــن برنامه  ریــزی نظــارت در مــورد کانون  هــای 
ثابــت و متحــرک آالینده  هــا آن اســت کــه آن  هــا را قبــل 
ــم  ــه هواســپهر کاهــش داده، جمــع  آوری کنی از ورود ب
و بــه  دام اندازیــم. اقدامــات حفاظــت و کارایــی انــرژی 
)مصــرف کم  تــر ســوخت(، از دیــدگاه محیــط  زیســتی، 
راهبــرد برتــر اســت. مشــکات آلودگــی در قســمت  های 
مختلف جهان متفاوت اســت و از آن  جا که مشــکات 
یــک  از  بــه کشــور دیگــر و  از کشــوری  آلودگــی هــوا 
ــن  ناحیــه بــه ناحیهدیگــر بســیار تغییــر می کنــد، تامی
بودجــه و تفاهــم سیاســی الزم بــرای مهــار موثــر آن  هــا 
اغلــب مشــکل اســت و کاهــش آلودگی هــوا نیازمند در 
پیش  گرفتــن برنامه  هایی ســت کــه بــرای هــر منبــع و 

نــوع خــاص آالینــده طراحــی شــده باشــد.
موضــوع ســود و زیــان مهارکــردن آلودگــی هــوا مبحثــی 
پرجنجال است. گفته می  شود سیستم استانداردهای 
موجــود کیفیــت هــوا کارآمــد و منصفانــه نیســت؛ زیــرا 
درمــورد کانون  هــای جدیــد آلودگــی خشــن  تر و جدی  تــر 
لحــاظ  بــه  می  کنــد.  برخــورد  موجــود  کانون  هــای  از 
عوامل اقتصادی چنین اظهار نظر می  شــود که بســتن 
مالیات و عوارض بر انتشار آالینده  ها روش بهتری در 
برطرف کردن آلودگی ست تا کوشش در ارزیابی سود 
و زیان-هــای نامعیــن. یــک راه  حــل دیگــر صــدور مجــوز 
انتشــار مقــدار معینــی از آلودگــی بــرای یــک ناحیــه 
اســت. ایــن جوازهــا می  توانــد در بــازار آزاد خریــد و 

فروش شــود.
تمــام این  گونــه راه  حل  هــای اقتصــادی جایگزین  هــای 
بــا  مــردم  از  بســیاری  و  هســتند  جنجال  برانگیــزی 
نبایــد  کــه  دارنــد  عقیــده  و  می  کننــد  مخالفــت  آن 
این  گونــه  بــا  کــه  داد  امــکان  آلوده  کننــدگان  بــه 
)مســئولیت  خــود  اجتماعــی  مســئولیت  از  خریدهــا 
آلوده نکــردن هواســپهرِ مــا( شــانه خالــی کننــد. تجزیــه 
و تحلیــل اقتصــادی آلودگــی هــوا کار ســاده  ای نیســت 
و در آن متغیرهــای بســیاری دخالــت دارنــد کــه کمــی 
ســاختن بعضــی از آن  هــا بســیار مشــکل اســت. گرچــه 
هزینهفناوری  هــای کاســتن از آلودگــی نســبتا به  خوبــی 
معلــوم اســت، امــا تعییــن خســارت ناشــی از صدمــات 
بهداشــتی  مشــکات  مــورد  در  به  خصــوص  آلودگــی 
بــر پوشــش  های گیاهــی و از جملــه  و خســارت وارد 
محصــوالت کشــاورزی را نمی  تــوان نســبتا دقیــق انجام 

داد.
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       1.Decreed to write an article on “Parvenu/
upstart”, or rather, Academia Parvenu, I start 
racking my brains for the target of this pejo-
rative term,as my Concise OxfordDictionary 
defines it thus:
Upstartn.derogatory a person who has risen 
suddenly to prominence, especially one who 
behaves arrogantly.
I’m, at least, already, expected to know, that 
the quest will be for a mean creature. Little 
wonder, then, that I am reminded ofthe an-
ecdote of Moses, decreed by God to “bring 
someone with you whom you’ll find you’re 
better than he is, the next time you’ll come 
here for prayer.”Moses starts his search for 
the aforementioned person, and despaired, 
as he never dares think he’s better than oth-
ers, heads, for animals.Spottinga smelling, 
ailing dog, he decides to take it with him to 
the Heavenly Court.Using a piece of rope, 
he takes the beast with himfor a while. But, 
after a short distance, regretfully, he leaves 
the dog, and goes to the Divine court emp-
ty-handed.And, in response to God, he says, 
“I couldn’t find anyone meaner than myself.”
       2.Now, if this is the case with Moses, it 
must be beyond the bounds of possibility 
for me to think I can imagine an academia 
upstart, elsewhere than in myself. (It is quite 
reasonable to ask about any logical relation-
ship between Moses and me. There is none, 
in fact, I’m afraid.)
(the sole affinity between the protagonist 
of that anecdote, and me-the current aca-
demia upstart- being in the names “Nile and 
Neil”. Illogical enough, still, I’m afraid. The for-
mer’s relationship with the Nile must be too 
clear. Well, it is not, because back then, The 

The modern world and its tools show the 
truth by only particular parts of its shades. 
The truth of life cannot be portrayed in one 
book, movie, or play. 
Although, during the 
modern era, some artists 
have illustrated reality in 
the most beautiful ways. 
They have used the 
truth to show the truth. 
In their works, the com-
plexity of human nature 
is narrated by represen-
tative details with the 
help of which reality can 
be conveyed. Simulta-
neously, another group 
of artists, to get more 
audience, use attention 
drawing techniques that 
will be discussed more 
in the following sen-
tences.
Let us get started with a 
quote by Oscar Wilde on 
sentimentality (one of the techniques used 
by some artists). “A sentimentalist desires to 
have the luxury of an emotion, without pay-
ing for it.” The concluding fact is that senti-
mentality is telling the audience exactly how 
to feel and not letting them make the final 
judgment.  A dictionary meaning by Cud-
donbrightly explains sentimentality as “the 
overuse of pathetic effects and attempts to 
arouse readers’ feelings by ‘pathetic’ indul-
gence”. Looking through this definition we 
can get a view of why many authors (screen-
writers mostly) include sentimentality in their 
works of art. For a better understanding, we 
can travel to Indian Cinema and take a brief 
look at the biggest fan of this device. Par-
ticular Indian movies are made for one pur-
pose, tear-jerking. This purpose is reached 
by using excessively selective details which 

It’s all nothing but a simple game. A game, 
which in a sense, was designed and played 
by the bourgeoisie for the proletariat. Con-
taining a huge stage full of grown-ups, filled 
with lovers, wives, husbands, and also adul-
terers, chasing one another to find true love 
as though they are given a script, a very 
“well-written” one to act it out. The play-
ers are so determined to stay on the script, 
and so inclined to do what the world-class 
actors did that they somehow melted away 
into their fantasies and do not realize how 
far away they have stooped from the moral-
ities. The contestants are conceited enough 
to ignore the truth and keep playing as their 
world falls apart around them. They seem 
like the perfect example of the advanced hu-
mans that managed to find out the road to 
happiness and have been living in peace for 
many years. However, the acclaimed French 
film director, Jean Renoir, proves quite the 
contrary. “People go to the cinema in the 
hope of forgetting their everyday problems, 
and it was precisely their own worries that 
I plunged them into.”, wrote Jean Renoir in 
1974, when asked why his most celebrated 
film originally, did not achieve the popularity 
it deserved. 
In his 1939 The Rules of the Game (La Règle 
du jeu), one of the greatest movies of all time 
(often compared with Wells’ Citizen Kane), 
he portrayed the contemporary “healthy re-
lationship” as ridiculously as possible. Renoir 
aimed to mock the French authorities and 
their lifestyle by building the characters not 
entirely good or bad (as often seen in today’s 
films such as the James Bond franchise) but 
rather a dynamic of the two extremes. In 
some particular scenes, the characters’ be-
haviour and actions are so silly that they al-
most seem implausible. Though everything 
is just right and the performances and indi-
vidual moments are truly alive. 
The film opens with a great pilot, a nation-
al hero who flew over the Atlantic and set a 
world record. Yet he did it neither for hon-
our nor fame, he did so because he needed 
to win a girl’s heart only to find out that she 
did not even bother to come to the airport 
to greet him. After watching Andre Jurieu 
(the pilot) weeping in front of a huge crowd, 
Renoir takes us back to La Coliniere, the 
country estate of Robert de la Chesnaye, the 
girl’s (Christine) husband. In the country, we 
are introduced to Robert’s mistress, Schum-
acher (Robert’s gamekeeper), Marceau (a 
poacher), and Lisette who is Schumacher’s 
wife and Christine’s servant.
At the house party, the poacher soon de-
cides to build a special relationship with 
Lisette. Little does he know that her hus-
band does not play by the rules and carries 
a gun with him. Schumacher finds out what 
game the two were playing and keeps chas-
ing Marceau with a hunting gun while he 
hides behind the curtains, the table, and 
the guests to save his life. In the meantime, 
we see Christine with another man (not the 
pilot nor the husband) but an old General 
while in another room Robert is talking to 
his mistress. Now, this does not seem like a 
love triangle anymore but rather a hexagon 
in which everybody believes they can find 
true love in the arms of a lover or a mistress; 
particularly, with a married one.  
The house party sequence must be viewed 
many times to appreciate how incredibly 
Renoir moves from the audience to the stage 
to the backstage to the rooms and the corri-
dors in the house. Nearly half a dozen cours-
es of action can be seen in the short scenes 
so much so that at one point we can see a 
close up of two characters talking to each 
other while in the background couples are 
arguing or in another the pilot and Robert 
throwing fists at each other over Christine 
in a medium shot while Schumacher is chas-
ing down the poacher, and Lisette passing 
by the camera trying to calm him down; all 
dancing unequivocally. 
It is a simple but unsavoury game. The rules 
must be changed and they do change when 
the final tragedy takes place. Though they all 
decide to close their eyes down to the inci-
dent because they all like to play the game.

Nile wasn’t called The Nile. Anything, but the 
Nile.The Ancient Egyptians called the river Ar 
or Aur (black) because of the colour of the 
sediment left after the river’s annual flood.
In the ancient Egyptian language, the Nile 
wascalled H’pī or Iteru, meaning “river.”) To 
make a long story short, the astronaut Neil 
Armstrong was the first person to walk on 
the Moon. He stepped out of the Apollo 11 
lunar module and onto the Moon’s surface, in 

an area called the ‘Sea of Tranquility.’At a very 
young age, before my teens,
I was dreaming of becoming an astronaut, 
like him, probably;
And, on the seats, there were Miss Brills gig-
gling, eavesdropping my soliloquy on aca-
demia parvenu…
But, there were other dreams, too, like be-
coming a detective, facing unsolvable mys-
tery riddles. Yet, teaching literature was not 
at first, much dreamed of, until it revealed 
itself as another kind of probing into galaxies 
or solving mysteries in texts. 
Well, let me be more specific. It all began 
thirty years ago, (and it’s all passed in a flash)

lead toward the flow of emotions. Other film 
industries around the world also use this 
“instruct the audience how to feel” and get 
a load of fans. Getting more audience is one 
thing, staying loyal to the truth is another; so, 
by now you can connect the dots and find 
not just one, but hundreds of reasons for the 

increasing use of sentimentality in different 
industries.
There is an idea that says, a good composi-
tion-writing is the one using immoderately 
heightened and distended, and figurative 
language. This idea claims that a writing is 
good when different figures of speech (simi-
les and metaphors) are spread all over it. This 
is also called poetic diction or poeticizing. 
Unfortunately, these are matters not taken 
into regard by some college students. Poeti-
cizing is used by them to excess their writing. 
This sort of language is considered as a “bor-
rowed finery” present all over their papers. 
The trite is the result of a student’s mindset 
that all the expressions used by greater au-
thors are better than his. He thinks borrowing 
the words of great authors and their point 
of view of the nature of reality works better 

when I started teaching at FUM. (Those days 
such acronyms were not so commonly ap-
plied for/to the names of universities). It was 
just, Ferdowsi 
University, then.
       3.That was the beginning of my life as an 
academia upstart (Parvenu).We were having 
Novel at the time. We started with Wuther-
ing Heights, then, and what the BA students 
explored and discovered in the novel, (like 
Joseph “from the depth of cellar”, represent-
ing the infernal deep) was beyond my ex-
pectations. We, then, moved to Silas Marner, 
where, even the title was bearing plurisigna-
tion,for the students. We hadn’t studied the 
deconstruction approach,back then, but it 
seemed as if creative critical response was 
innate in them. So, by and by, with every and 
each generation of students, I experienced 
a period of exuviation and rebirth. But what 
hard heart could accuse me of academia par-
venu syndrome...
The Greek Mythology course had its own sto-
ry, those days. A main source was New Larous-
se Encyclopedia of Mythology. Fair enough, 
but there were pictures there that were not 
“fair enough” to be copied for the students. 
Thus, these “improper” pix had to be “edited” 
first, by a student, (those days there wasn’t 
such a thing as Photoshop) and then, sent 
to the Xerox office to be reproduced for the 
whole class. The internet and other improper 
W3 had no room yet in academia. You may 
call it the Stone Age.
And, on the seats, there were Miss Brills gig-
gling, eavesdropping my soliloquy on an ac-
ademia parvenu...
       4.And, last, but not least, there was the 
dreamy, sci-fi virtual learning for this ages- 
old academia upstart, unravelling worlds of 
novelty. However, it was a bit too late, as Ben-
jamin Button was nearing her birth.

than using his original thoughts. As a result, 
his paper is filled with nonsense similes and 
metaphors. This trite is especially found in 
novels associated with beauty. The poetic 
mood throws the young writer into the world 
of poetic descriptions. The use of exhausted 
poetic descriptions is the fruit of the tenden-

cy to make the teacher 
happy. Students should 
be taught that as writ-
ers, they don’t need to 
follow the “approved 
method”. They need to 
be taught that beauti-
ful writing doesn’t need 
strong language. They 
should be aware of the 
fact that strong lan-
guage tends to ruin the 
authenticity of original 
writing. The picture of 
truth and beauty as two 
factors hand-in-hand is 
beautifully portrayed by 
Emily Dickenson in this 
poem:
I died for beauty, but 
was scarce
Adjusted in the tomb,

When one who died for truth was lain
In an adjoining room.

He questioned softly why I failed?
“For beauty,” I replied.
“And I for truth - the two are one;
We brethren are,” he said.

And so, as kinsmen met a-night,
We talked between the rooms,
Until the moss had reached our lips,
And covered up our names.
Beauty and truth are brothers as are death 
and sleep. How is the first brotherhood being 
much less familiar to us?
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