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»ایرانیاِن شلنگ قلیان به دست« در مقابل »اروپائیان کتابخوان«، ییک 
 است که کتاب نخوا�ن ایرانیان را 

گ
از عمده مثال های گفتمان عقب ماند�

 از غرب بیان یم کند و انتساب آن به 
گ

به عنوان خلقیات مسبب جاماند�
روشنفکری چون جالل آل احمد، هم به آن وزانت و اعتبار بخشیده و 

هم آن را میان مردم مشهور ساخته است.
ن این رویکرد غالب  در میان سیاست پیشگان و دنبال کنندگان سیاست ن�ی
برای  تشوی�ق  و طرح های  بسته ها  ایران،  در  دولت  است؛ هر ساله 
« در جامعه وضع یم نماید و دنبال کنندگان  ش »فرهنگ کتابخوا�ن گس�ق
اض یم گشایند که بایس�ق فکری به  ن هر ازگایه لب به اع�ق سیاست ن�ی
ن جهان  ، جامعه ایرا�ن از بعد بحران آگایه و دریاف�ق حال کتاب کرد. گو�ی
جدید، کتابخوا�ن را یک فضیلت پنداشته است اما در گذر زمان، این 

فضیلت پنداری دچار چه دگرگو�ن ها�ی در ماهیت خود شده است؟
فضیلت پنداری،  این  از  غالب  دریافت  دور،  چندان  نه  در گذشته 
کتابخوا�ن به معنای دریافت بوده است. کتاب، به عنوان دریچه  ای به 
روی مفاهیم و اطالعا�ق ارزشمند بوده که مطابق با احساس نیاز به سوی 
آن یم رفته است. در این دریافت غالب، خواندن پاره ای از آثار ح�ق به 
مثابه یک جرم و یا خیانت تل�ق یم شد و در هر دوره ای و متناسب با 
استیالی نگر�ش بر جریان روشنفکری ایران، لیست سیاه کتب دچار 

تغی�ی یم گشت.
. اگر  این دریافت گو�ی همچنان جریان دارد اما با تساهل و تسامح بیش�ق
نیک بنگریم، عالئیم به نظر یم رسد که خ�ب از یک تغی�ی ماهوی در مسئله 
کتابخوا�ن یم دهد؛ چنانکه اتحاد کتاب های کنکوری و کتاب های موسوم 
ی به  به »زرد«، راه را بر کتاب های جدی بسته اند، یا بازیگری که دف�ق
ان در طول روز  ن د و از مخاطبان پرشمارش یم پرسد چه م�ی دست یم گ�ی
کتاب یم خوانند، یا آنان که به رصف رنگ جلد یک کتاب، اقدام به ابتیاع 

آن یم کنند، همه و همه نشان از تغی�ی برداشت مذکور یم دهند.
مطابق با تفاصیل فوق، تعب�ی کنو�ن جامعه ایرا�ن از این فضیلت، نه 
کتابخوا�ن به مثابه دریافت بلکه رصف خواندن است. اکنون گو�ی 
ی از کتاب برداشت یم شود و یا چگونه این مهم  ن مهم نیست که چه چ�ی
انجام یم شود، بلکه رصف اینکه فردی کتاب یم خواند و یا ح�ق اظهار به 
خواندن یم کند، از نظر جامعه واجد فضیل�ق است که در صورت بندی 

اجتمایع جامعه ایرا�ن تعریف شده است.
، کتابخوا�ن بیش�ق به یک لیگ شباهت دارد؛ همگان به  ن حال�ق در چن�ی
خواندن کتا�ب که میان عامه شهرت دارند، مبادرت یم ورزند، برداشت 
مشهور را تکرار یم کنند و بدون آنکه مقداری رویکرد انتقادی نسبت به 
ک بدل  محتوا، به بلندگویا�ن مسلوب االختیار در تکرار محتوای مش�ق
یم شوند. مسئله ای که یم توان در البه الی محتوای تولیدشده در فضای 

مجازی دید.
این مسائل در حایل رخ داده است که مطالعه کتب تخصیص در میان 
دانشجویان و خاصه دانشجویان علوم انسا�ن که در رشته ها�ی که بیش�ق 
بار آموز�ش بر دوش خودآموزی است تحصیل یم کنند، افت شدیدی 
پیدا کرده است. شاهد مثال این ماجرا، افت کی�ن کالس ها، فقدان مباحثه 
، با نگاه به شمارگان انتشار کتب مهم و  و اکتفا به جزوات است. از سو�ی
پایه، این نتیجه اسف بار برداشت یم شود. سه گانه »قانون ، قانون گذاری 
و آزادی« فردریش فون هایک تنها در 2000 شماره چاپ شده است و 
پس از چهار سال، دیگر تجدید چاپ نشده است؛ یا کتاب »برنامه ریزی 
در ایران« تنها در 400 نسخه منت�ش شده است که مشخص نیست 
سیا�،  علوم  اقتصاد،  رشته های  دانشجویان  نیاز  یم تواند  چگونه 

جامعه شنا� و مدیریت را پاسخگو باشد. 
ن را به  این رخ دادها جای تأمل بسیار دارد؛ آیا بایس�ق ارزش های پیش�ی
ایط جدید را پذیرفت؟ آیا بایس�ق پذیرفت که دوران  کناری وانهاد و �ش
 کتاب به عنوان بس�ق اصیل آموزش و انتقال دانش به پایان 

گ
سیطر�

های جدیدی همچون بازی های ویدیو�ی به  رسیده است و به بس�ق
شکیل کاراتر و با جذابیت بیش�ق روی آورد؟ پاسخ به این پرسش ها، شاید 
در قاموس یک نوشتار محدود نگنجد و نیازمند برر� عمیق و دقی�ق 
ایط فعیل، راهکاری ارائه کرد که یم تواند اند�  است؛ اما یم توان برای �ش
به بهبود فضای فوق الذکر یاری رساند و آن هم تالش برای بهبود توانا�ی 

به نقدکشیدن است.
وی مطلق دانش طلب از استاد متیک  نظام آموز�ش در ایران، بر نویع پ�ی
است که در آن، استاد و شاگرد در دو قطب مخالف قرار دارند. در نتیجه 
این نوع از مناسبات که تداویم از ساخت اجتمایع قدما�ی ایران است، 
شاگرد هیچ گاه خود را در مقام یک منتقد که به محتوای ارائه شده به دیده 
تردید بنگرد، نخواهد دید. هر چند که تبعیت، ییک از مهم ترین آموزش ها 
در مدارس است اما ارصار بر این مؤلفه در نهایت، منجر به تولید فردی 
مطواع و �ب اراده یم گردد که زحمت کنکاش در محتوا را به خود نیم دهد. 
ن ادامه پیدا یم کند و در نتیجه، نه  این مسئله ح�ق در دوران دانشگاه ن�ی
استاد در برابر خود چال�ش یم بیند که به رفع نواقص اهتمام بورزد و نه 
دانشجو، الزایم در مطالعه خارج از محتوای تدری� در خود یم بیند. 
خرو�ب این نظام، افرادی است که به واسطه آنکه یک کتاب مشهور 
است، یک فرد در میان عامه از اعتبار، برخوردار است و یا یک رویکرد 

غالب دارد، به خود اجازه تردید و نقد نیم دهد.
جان کالم آنکه، وضعیت کتابخوا�ن چندان مساعد نیست و تأکید 
، چندان مؤثر نیست؛ بایس�ق در نگرش ها  مداوم بر افزایش کتابخوا�ن
ی اسا� داد وگرنه پیامدهای این  و رویکردها در زمینه کتاب، تغی�ی

وضعیت، گریبانگ�ی همه خواهد بود.

دیده ضا م�ی عل�ی
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کتاب، زهر یا تریاق؟
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دوهفته نامه فرهن�

شورش بر کلیشه های کتاب
درنگی بر وضعیت کتاب و کتابخوانی در جامعه ایرانی



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

 بــا رئیس جمهــور و مقامــات کشــوری اختــال�ن نداریــم، هــر نهــاد و 
ً
بــه گــزارش ایســنا، ســخنگوی شــورای نگهبــان گفــت: قطعــا

دســتگایه وظایــف قانــو�ن دارد کــه پافشــاری مــا بــر انجــام وظایــف قانــو�ن هــر نهــاد و دســتگایه اســت.
ن دوره مجلــس شــورای  عباســعیل کدخــدا�ی امــروز در حاشــیه همایــش �ا�ی هیات هــای نظــارت بــر انتخابــات یازدهمــ�ی
نــگاران در خصــوص گــزار�ش از همایــش هیات هــای نظــارت اســتا�ن و شهرســتا�ن در مشــهد، اظهــار کــرد:  اســالیم در جمــع خ�ب
وع  ن روز پایــا�ن آن اســت و مــا هــر دوره قبــل از �ش وع شــد و امــروز نــ�ی ایــن همایــش از بعــد از ظهــر روز سه شــنبه در مشــهد �ش

انتخابــات این گونــه همایش هــا را داریــم.
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نامه خ�ب

چشم انداز استیضاح ترامپ

»رسا«، تیشه به ریشه تحزب؟

احمد فاطیم نژاد
استادیار گروه علوم سیایس دانشگاه فردویس مشهد

ا�ی فاطمه نص�ی
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خاطر جریان واترگیت در معرض استیضاح قرار گرفت و قبل از 
محاکمه در سنا از مسند خود کناره گرفت. پس از وی، کلینتون 
اخال�ق و به ویژه دروغگو�ی در این باره به سنا  به خاطر رابطه غ�ی
ی سنا جان سالم به در برد.  مورد استیضاح واقع شد اما از رأی گ�ی
ن نکته ای  ن ترامپ در آغاز این مس�ی قرار گرفته است. اول�ی اکنون ن�ی
ن جا یم توان نتیجه گرفت این است که استیضاح کم کم  که تا هم�ی
به یک روال رایج در نظام سیا� امریکا تبدیل شده است و این 
برای آن و نشانگر تشدید شکاف میان  یم تواند زنگ خطری 

نخبگان و احزاب سیا� در امریکا باشد.
اما چرا ترامپ به این مس�ی کشانده شد؟ اگر بخواهیم بر اساس 
قانون اسا� ایاالت متحده و با رویکرد حقو�ق به این سؤال 
وط استیضاح نظ�ی خیانت، ارتشاء  جواب دهیم باید به �اغ �ش
ن بر آن  و سایر جرایم عمده برویم؛ نکته ای که دموکرات ها ن�ی
دست گذاشته و معتقدند ترامپ به کشور خیانت کرده است. 
ن استیضاح خود را  اما اگر از منظر سیا� بنگریم )که ترامپ ن�ی
وع روند  سیا� یم داند(، دالیل متعددی را یم توان در پشت �ش

استیضاح ترامپ دید :
نخست اینکه ترامپ از معدود رؤسای جمهور آمریکا است که 
بدون سابقه حز�ب و سیا� مشخص و قابل اتکا به این مقام 
دست یم یابد. تبدیل شدن این امر به رویه عادی آینده تحزب 
در این کشور را تهدید کرده و هر فرد توانمند و به ویژه ثروتمندی 
را تحریک یم کند که در �پ دستیا�ب به این مقام باشد. به نظر 
ن  یم رسد که ییک از نقاط ضعف ترامپ در روند استیضاح ن�ی
ن نکته خواهد بود و شاید در لحظه موعود، جمهوری خواهان  هم�ی
آنچنان که باید و شاید از وی حمایت نکنند؛ هر چند تا کنون از 

خود تعصب حز�ب نشان داده و از وی حمایت کرده اند.
ایط خایص دارد. رویه  دوم، ترامپ از نظر روانشنا� سیا� �ش
وی در سیاست یط دوره ریاست جمهوری نشان داده که کم و 
د، اعتماد به نفس باال�ی دارد، از  بیش �ن البداهه تصمیم یم گ�ی
دانش سیا� محدودی  ندارد،  نزدیکان و رقبا هرا�  تمسخر 
دارد، خییل به زد و بندهای بوروکراتیک توجه نیم کند یا به آن ها 
ن است و در بسیاری از موارد آنچه را فکر  آشنا نیست، ذهن اش ل�ی
یم کند، بر زبانش جاری است و در مجموع، مذبذب یم نماید. 
همه اینها مخل گروه گرا�ی است و این یع�ن ممکن است ح�ق در 
ن دوستان ش تنها بماند؛ کما اینکه تا کنون گزارش های مختل�ن  ب�ی
منت�ش شده و اطالعات مخفیانه ای درز کرده که نشان یم دهد 
فرد یا افرادی از همراهانش در دولت در �پ �نگو�ن وی هستند.

ارت  سوم، روی کار آمدن ترامپ از ابتدا با شائبه و شایعه و �ش
ی،  رأی گ�ی سیستم  در  نرم افزاری  اختالل  شائبه  بود.  همراه 
شایعه ارتباط ترامپ با روسیه و فاسدنما�ی کلینتون و به طور 
ن خود از این  ا دانس�ق کیل سیاست مداران سابقه دار امریکا و م�ب
انه ای  امر به همراه هم به ترامپ کمک کرد که به نحو غافلگ�ی
ن موارد به  به ریاست جمهوری امریکا برسد. اما در ادامه هم�ی

امون انتخاب افراد توسط شورای عایل سیاست گذاری اعم  که پ�ی
گـذاری چهره هـای  ی در لیسـت، تأث�ی از دریافـت پـول بـرای قرارگـ�ی
شـاخص بـر لیسـت و از ایـن قبیـل، در ایـن شـیوه جدیـد پیـش نیایـد 
ن شـهروندان و سیاست پیشـگان،  ، بـا افزایـش تعامـل بـ�ی و از سـو�ی

وعیت لیسـت ائتال�ن را افزایش دهند. م�ش
راهکار �ا برای برگزیندن، انتخاب بس�ق فضای مجازی به عنوان 
محل رأی دیه و انتخاب است؛ بدین نحو که متقاضیان راهیا�ب به 
لیست ائتال�ن و حضور در مجلس، ابتدا در وبسایت �ا ثبت نام 
کرده، شعارها، سوابق، برنامه ها و تمایم اطالعات الزم را بارگذاری 
ن ایجاد خواهد شد. در این  کرده و یک نمایه اختصایص برای وی ن�ی
، افراد متقایصن کاندیداتوری، بایس�ق میثاق نامه اصالح طل�ب و  ن ب�ی
ی به نفع دیگری را امضاء کرده و حداقل یک سوم اعضای  کناره گ�ی

شورای عایل هر استان، افراد را تأیید کنند.
بـه نمایـش درخواهـد آمـد  انتخاب کننـده  افـراد  بـرای  ایـن نمایـه   
بـرای  و افـراد، کاندیـدای مـد نظـر خـود را انتخـاب خواهنـد کـرد. 
عـایل  از سـوی شـورای  احـراز هویـت  فیلـ�ق  ن  نـ�ی انتخاب کننـدگان 
از سـوی  افـرادی کـه  تنهـا  و  اسـت  اعمـال شـده  سیاسـت گذاری 
شورای عایل سیاست گذاری معر�ن گشته اند، توانا�ی انتخاب در 

داشـت. خواهنـد  �ا 
بنـا بـه تفاصیـیل کـه در فـوق رفـت، چنـد مشـکل کیل بـه ایـن طـرح 
وارد دانسـت کـه هـر کـدام حائـز چالش هـا�ی منحـر بـه فـرد اسـت. 
ن مسئله، در حوزه ارتباط با قدرت مستقر و نحوه عبور افراد  نخست�ی
برگزیده از فیل�ق شورای نگهبان است. مسئله ای که در هر دوره از 
انتخابات از مجلس چهارم بدین سو، دغدغه عمده اصالح طلبان 
در هـر انتخابـا�ق بـوده اسـت و بـا توجـه بـه تحـوالت سـال 96 بدیـن 
سو، عبور از این فیل�ق سخت تر شده است. اکنون، هویدا نیست 
یم برای احراز صالحیت برگزیده اند؛ به  ن که طراحان �ا، چه مکان�ی

تأث�ی قرار دادن افکار عمویم نسبت به وی است. 
در هر حال، بنا به علت های فوق الذکر و سایر علیل که ذکر 
در روز سه شنبه  پلو�  نان�  نوشتار نیم گنجد،  این  در  آن 
24 سپتام�ب دستور داد که تحقیقات محرمانه راجع به امکان 
استیضاح ترامپ را آغاز کنند. پس از چهل روز و فرا خواندن 
شاهدین و مقامات مختلف نظ�ی بیل تیلور )�پرست موقت 
سفارت امریکا در اوکراین(، جورج کنت )معاون وزارت خارجه(، 
از  اوکراین( و دیگران،  امریکا در  مری یوووانویــــچ )سف�ی سابق 
امون  روز چهارشنبه 13 نوام�ب جلسات مربوط به تحقیقات پ�ی
استیضاح ترامپ از حالت محرمانه خارج شد. این یع�ن استیضاح 
وی یک گام به عمیل شدن نزدیک تر شده و عموم مردم به طور 
، به  ن مستقیم اظهارات شاهدین را نظاره خواهند کرد. در این ب�ی
ویژه توان پاسخگو�ی شاهدیِن خیانت ترامپ به حامیان حز�ب 

ن کننده خواهد بود. وی در مجلس نمایندگان تعی�ی
اگر برنامه ها طبق خواست دموکرات ها پیش رود و روند استیضاح 
ترامپ به مجلس سنا برسد، دو حالت را یم توان متصور بود: 
نخست اینکه، پس از کامل شدن روند محاکمه ترامپ در سنا، 
برکناری وی آرای الزم را کسب نکند و ترامپ کماکان رئیس جمهور 
بماند؛ که تقریبا قریب به اتفاق ناظران و رسانه ها با توجه به برتری 
جمهوری خواهان در آنجا )بر خالف مجلس نمایندگان( اینگونه 
ی سنا با توجه به وقایع  پیش بی�ن کرده اند. دوم اینکه، در رأی گ�ی
پیش بی�ن نشده، مدارک افشاشده احتمایل و فشار افکار عمویم، 
اکردن خود  بر�ن جمهوری خواهان برای حفظ اعتبار حزب و م�ب
از دیدگاه ها و رفتار ترامپ از حمایت وی دست کشیده و به 
برکناری او رأی دهند. اگر یط ماه های آینده گزینه دوم رخ داد، با 
توجه به دالیل اول تا سوم که در باال ذکر شد، نباید تعجب کرد.

و نظارت بر عملکرد نمایندگان، اجرای مواعید انتخابا�ق را بیمه و 
ن یم کند و در صورت عدم تحقق برنامه ها، به عنوان مسئول  تضم�ی
اضات و پذیرای عدم اقبال شهروندان در دوره های  پاسخگوی اع�ق
اییط، حزب سیا� برای ادامه  ن �ش آ�ق خواهد بود. در نتیجه چن�ی
حیـات خـود، ملـزم بـه تغیـ�ی در رویکـرد و نحـوه اجـرای کارویژه هـا 

خواهـد بـود تـا بـا شکسـت و روی  گـردا�ن مـردم روبـه رو نگـردد.
عـایل  شـورای  ن  پیشـ�ی طـرح  در  چـه  و  �ا  طـرح  در  چـه  امـا 
نـدارد و در  ن کننـده ای وجـود  نهـاد تضم�ی سیاسـت گذاری، هیـچ 
د  نتیجه نه بر مواعید و شعارهای ارائه شده نظار�ق صورت یم گ�ی
و نـه اعمـال و رفتـار نماینـدگان قابلیـت بـرر�  و تصحیـح دارد. در 
ن پس از پایان دوره و عدم تحقق وعده ها، گروه یا نهادی  نهایت ن�ی
مسـئولیت وضعیـت پیش آمـده را پذیـرا نیسـت. در ایـن سـازوکار 
ن  جدیـد، همچنـان امـکان ارائـه مواعیـد غـ�ی عقـال�ی و ناممکـن نـ�ی
وجـود دارد و در نتیجـه امـکان گزینـش افـرادی نامناسـب همچنـان 
پابرجاسـت. در طـرح �ا، افـراد منتخـب بنـا بـه آرای بیشـ�ق و اقبـال 
مردم به لیست راه پیدا یم کنند؛ مردیم که مشخص نیست تحت 
اییط  یم مسئولیت انتخاب خود را خواهند پذیرفت؛ �ش ن چه مکان�ی
ن پیـش آمـده اسـت و بـا وجـود شـیوه اجمـایع انتخـاب  کـه اکنـون نـ�ی
نمایندگان اما ک� میان اصالحیون، مسئولیت لیست انتخا�ب را 
ن در اثـر  ایـیط مشـابه زمـان کنـو�ن نـ�ی د. بنابرایـن، �ش بـر عهـده نیم گـ�ی

طـرح �ا تکـرار خواهـد.
 هـر چنـد ایـن بـار اعضـای شـورای عـایل یم تواننـد خـود را از پذیـرش 
ن  ا کننـد، امـا پیامدهـای چنـ�ی ایـط پسـاانتخابا�ق مـ�ب مسـئولیت �ش
ن به نظر یم رسد که �ان  انتخا�ب دامن همه را خواهد گرفت. چن�ی
ن کننده  اصالحات به جای تمرکز بر احزاب و تقویت این نهاد تضم�ی
بـه دنبـال دورزدن آن و افتـادن درون ورطـه هولنـایک هسـتند  کـه 

تمامیـت دموکـرا� را تهدیـد یم کنـد.  

امکان را فراهم یم کند که  این  اصل دوم قانون اسا� آمریکا 
»رئیس  جمهور، معاون رئیس  جمهور، و کلیه مقامات کشوری« 
به خاطر »ارتکاب خیانت، ارتشاء و سایر جرائم عمده« مورد 
ند و در صورت محکومیت از کار برکنار شوند.  بازخواست قرار گ�ی
ن اصل مبنای بحث  ها�ی است که یط چند سال اخ�ی در  هم�ی
مورد استیضاح ترامپ مطرح بوده و در هفته های اخ�ی شدت 
گرفته  است. به عبارت دقیق تر، بعد از افشای مکالمات دونالد 
دموکرات ها  اوکراین،  رئیس جمهور  زلنسیک  والدیم�ی  با  ترامپ 
عماًل به دنبال بازخواست و در صورت امکان برکناری ترامپ از 
قدرت برآمده اند. بنابراین، مسئله ای که در این یادداشت به دنبال 
توضیح آن هستم، این است که چرا ترامپ در ورطه استیضاح 

؟ افتاد و اینکه آیا امکان برکناری وی از قدرت وجود دارد یا خ�ی
با توجه به اصالت تفکیک قوا در نگاه پایه گذاران آمریکا، از ابتدا 
گنجاندن ایده استیضاح رئیس جمهور در قانون اسا� با جنجال 
ن قانون گذران این کشور مواجه شد. استدالل  و تعارض در ب�ی
مخالفان استیضاح این بود که اعطای این اختیار به کنگره به 
معنای ذبح کردن تفکیک قوا و مسلط کردن کنگره بر قوه  مجریه 
است. اما موافقان استیضاح با محوریت جیمز مدیسون ادعا 
یم کردند که آنها از صداقت دفاع یم کنند و مقامات حاکم در 
ا  امریکا باید بدانند که در هیچ مقایم از نظارت و بازخواست م�ب
، بعید بود که اعضای کنگره بیهوده  نیستند. از نظر گروه اخ�ی
وط  اعتبار خود را در معرض آزمون قرار دهند. ضمن اینکه �ش
استیضاح آنقدر طوال�ن و دشوار است که عماًل تحقق آن را 
ورت رای دو  وط عبارتند از: رصن محدود یم کند؛ بر�ن از این �ش
وع روند استیضاح، راس�ق آزما�ی  سوم مجلس نمایندگان برای �ش
سخت شواهد و قرائن، امکان دفاع فردی و جمیع رئیس جمهور، 
به  سناتورها  سوم  دو  رأی  ورت  رصن وی،  متبوع  حزب  و  وکال 
برکناری رئیس جمهور در پایان روند محاکمه، مداخله دیوان عایل 
ایاالت متحده در روند استیضاح با توجه به ریاست رئیس دیوان 
ویط از این  در جلسات محاکمه رئیس جمهور در سنا و دیگر �ش

قبیل.
بنابراین، استیضاح رئیس جمهور در ایاالت متحده کار بسیار 
دشواری است. این امر به ویژه تا دهه 1970 صادق یم نمود؛ زیرا 
یط این مدت طوال�ن فقط یک بار در قرن نوزدهم اعضای کنگره 
در �پ استیضاح رئیس جمهور برآمدند و تالش کردند که اندرو 
جانسون را به خاطر برکناری وزیر دفاع از قدرت به زیر بکشند 
که البته به نتیجه نرسید. اما یط پنج دهه اخ�ی سه بار کنگره امریکا 
ن  ن برداشته است. نخست�ی به سمت استیضاح رئیس جمهور خ�ی
به  بوده است که  نیکسون  تا کنون  این رویه  و آخرین قربا�ن 

اکنـون بـا نزدیک شـدن بـه بـازه زمـا�ن 100 روزه تـا انتخابـات مجلـس 
ین  یازدهم، تکاپوی گروه های سیا� کشور برای دستیا�ب به بیش�ق
 ، ن مقدار کر� مجلس شورای اسالیم آغاز شده است. در این ب�ی
بـا توجـه بـه تأثـ�ی انتخابـات مجلـس بـر ریاسـت جمهـوری بعـدی، 
وزی ساختمان خیابان پاستور بدل  انتخابات فوق یم تواند به پل پ�ی
وزی سـه باره اصالح طلبـان در انتخابات هـای  شـود. بـا توجـه بـه پـ�ی
ن نارضا�ی های موجود از عملکرد مجلس و کابینه  ن و هم چن�ی پیش�ی
ایط طیف موسوم به اصالح طلب اکنون چال�ش تر از  دوازدهم، �ش

رقیب سن�ق خویش است.
ایـیط کـه توصیـف آن رفـت، اکنـون  اصالح طلبـان متناسـب بـا �ش
به دنبال تغی�ی رویکرد 6 سـاله خویش، یع�ن تغی�ی شـیوه اجمایع 
از  ایـده گـرویه    ، ن بـ�ی ایـن  شـورای سیاسـت گذاری، هسـتند. در 
ایـن طیـف، طـرح سـامانه رأی سـن�ب اصالح طلبـان یـا موسـوم بـه 
ده  ن گروه هـای گسـ�ق »�ا« اسـت کـه موافقـان و مخالفـا�ن در بـ�ی
ن مخالفـان، بـر�ن همچنـان بـر  اصالح طلـب داشـته اسـت. در بـ�ی
ن و شـورای عـایل سیاسـت گذاری تأکیـد دارنـد و عـده  شـیوه پیشـ�ی
، بحـث »پارلمـان اصالحـات« را پیـش کشـیده اند. عمـده  ن دیگـر نـ�ی
تمرکـز ایـن نوشـتار بـر طـرح �ا و برشـمردن ایـرادات وارده بـر آن 
ن  اسـت، هـر چنـد بـرای انجـام ایـن مهـم، نیم تـوان از رویکـرد پیشـ�ی

اصالحیـون اجتنـاب ورزیـد.
ن  ه ساخ�ق ن به طور اجمایل، طرح �ا به دنبال آن است که با دموکرات�ی
شیوه برگزیدن افراد، لیست ائتال�ن اصالح طلبان به طور مستقیم 
، شـائبه ها و شـبها�ق  ن توسـط شـهروندان انتخاب شـود تا در این ب�ی

نقطه  ضعف وی بدل شد و ترامپ را تبدیل به رئیس جمهوری 
ن روزهای روی کار آمدن، بحث استیضاح وی  کرد که از نخست�ی
ن بار به خاطر ارتباطات ویژه  ن مطرح بود. این بحث نخست�ی ن�ی
ویژه  به  از سوی دموکرات ها  با روسیه  ترامپ  انتخابا�ق  ستاد 
ی یم شد که تا مدت ها  ال گرین، نماینده دموکرات کنگره پیگ�ی
ی بر�ن از مقامات  ادامه داشت و منجر به برکناری یا کناره گ�ی
ن مشاور امنیت میل ترامپ شد. در  کاخ سفید از جمله نخست�ی
آن مرحله، دموکرات ها نتوانستند نان� پلو� رئیس مجلس 
وع روند استیضاح را صادر  نمایندگان را رایصن کنند تا دستور �ش
ن ترامپ با زلنسیک مقاومت  کند. اما افشای مکالمه خیانت آم�ی

پلو� را شکست.
ن الملیل  چهارم، ترامپ عیل رغم تمام انتقادا�ق که در جامعه ب�ی
 
ً
به وی وارد یم شود طبق آمار موجود کارنامه اقتصادی نسبتا

ن وضعیت بدی ندارد. مهم تر  موف�ق داشته و در نظرسن�ب ها ن�ی
اینکه ترامپ زیاد نگران نظرسن�ب ها نیست و بر این باور است 
که مانند دور گذشته یم تواند بر خالف گزارش  رسانه ها و نتایج 
ن  وز شود. در ب�ی  در انتخابات سال آینده پ�ی

ً
نظرسن�ب ها مجددا

ن تا کنون چهره فرهمندی که برای رأی دهندگان  دموکرات ها ن�ی
جذاب باشد و بتواند ترامپ را شکست دهد ظهور نکرده است. 
قوی ترین چهره و امید دموکرات ها بایدن بود که رشد حامیانش 
ایط، به نظر یم رسد که  انتظار بوده است. در این �ش از  کم�ق 
دموکرات ها با آغاز استیضاح ترامپ خواهان بدنام کردن وی 
برای رأی دهندگان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستند و 
احتمااًل روند محاکمه را ح�ق االمکان طول خواهند داد که ترامپ 
نتواند از حصار افشاگری ها در در روند استیضاح رها شود. به 
عبارت دقیق تر، هدف دموکرات ها از استیضاح ترامپ تحت 

، امکان  ایط آزاد برگزیدن لیسـت ائتال�ن خصوص آنکه در یک �ش
حضـور شـخصیت ها�ی وجـود دارد کـه چنـدان احـراز صالحیـت 
آنان، محتمل نیست. بحث احتمال کم احراز صالحیت ها، از سال 
کـت در  گذشـته بـه عنـوان بحـ�ث چالـ�ش در قالـب بایـد و نبایـد �ش
انتخابات مطرح بوده و به نظر یم رسد، این مسئله در نگاه طراحان 

�ا، مغفول واقع شـده اسـت. 
 مسـئله بعـدی، وظایـف اصـیل نهـاد انتخاب کننـده در ایـن شـیوه 
است که گو�ی سازوکاری برای آن در نظر گرفته نشده است. ییک از 
عوامل اصیل ایجاد ناامیدی در بدنه اجتمایع اصالح طلبان، تفاوت 
عمده میان مواعید پیش از انتخابات و عملکرد پس از آن است. 
عـالوه بـر ایـن مسـئله، هیـچ راهـکاری بـرای شـهروندان تعبیـه نشـده 
است که بتوانند بر نحوه عملکرد نمایندگان نظارت داشته باشند. 
به نظر در طرح �ا، مسئله تالش برای  تطابق مواعید و کارکردها 
از طریق واگذاری انتخاب سیاست پیشگان به شهروندان صورت 
گرفته است تا شهروندان افرادی با نیات صالحه و توانمندی باال 
انتخـاب نماینـد و تـا برگزیـدگان بـه دور از مصلحت اندی�ش هـا بـه 

وعده های خویش جامه عمل بپوشانند. 
ن  امـا نقطـه ضعـف اصـیل ایـن طـرح و حـ�ق شـیوه گزینـش پیشـ�ی
اصالح طلبـان، انجـام دو کارویـژه ارائـه برنامـه و نظـارت بـر عملکـرد 
نماینـدگان اسـت کـه در یـک نظـام سـیا� توسـعه یافته، ایـن دو 
کارویژه به همراه ارائه افراد و لیست انتخابا�ق به »حزب سیا�« 
انتخابـات  واقـع حـزب سـیا� درفراینـد  بـه  اسـت.  واگـذار شـده 
 انتخاب شـهروندان را بر عهده 

گ
ن کنند� دموکراتیک، نقش تضم�ی

دارد. هر رأی شـهروند در حکم �مایه برای سیاست پیشـه اسـت، 
وانگیه دریافت عایده مد نظر شهروند، معطوف به آینده است؛ 
در  نتیجه این مبادله رأی به ازای تحقق برنامه برای شهروند حاوی 
، حزب سیا� با معر�ن افراد، ارائه برنامه  ن ریسک است. در این ب�ی

2



کشف یک انبار کتاب های قاچاق

ن روز از هفته کتاب کشف شد. یک باب انبار کتاب های قاچاق در اول�ی
ان و کتابفروشان تهران با همکاری نهاد  جمان اتحادیه نا�ش ان، مؤلفان و م�ق به گزارش ایسنا، کارگروه صیانت از حقوق نا�ش
ن روز هفته کتاب موفق به کشف یک  باب انبار کتاب های قاچاق  نظار�ق و پلیس امنیت روز پنج شنبه ٢٣ آبان ماه در اول�ی

در خیابان قزوین شد.
، ضبــط، صورتجلســه و بــه انبــار ویــژه کتــب قاچــاق منتقــل شــد، حــدود ٦ وانــت   حجــم کتاب هــای ایــن انبــار کــه بــا حکــم قضــا�ی
ر از متهــم، وکیــل  ان متــرن نیســان اســت. ایــن انبــار پلمــپ و صاحــب آن تحویــل ضابطــان قضــا�ی شــد. بــا اقامــه شــکایت نــا�ش

اتحادیــه بــه وکالــت از شــاکیان مبــادرت بــه اقامــه دعــوی در مراجــع ذی صــالح خواهــد کــرد.

نگاه ویژه

 فایده ای ندارد
ً
کتابخوا�ز الزاما

- اقتصادی کاالی کتاب در ایران
گ

تراژدی فرهن�

رسوش معرو�ز
ی فلسفه علم 97 دک�ت

مرت�ز دیاری
دانش آموخته کارشنایس ارشد علوم اجتمایع

وضعیت بازار ن�ش و کتاب است و در کیفیت آن فرد کتابخوان 
نق�ش ندارد. این بازار ن�ش و ساخِت نهادِی آن است که یم تواند 
اجازه انتشار کتاب ها و مقاالت �ب � و ته و پر از اشکال را بدهد و 
یا مانع از انتشار محتوای ناراست شود. وجه دوم کتابخوا�ن اما 
ِ او با مقدما�ق از اصول  مبت�ن بر توانا�ی های شناخ�ق فرد و آشنا�ی
کند و کاو و منطق و استدالل صحیح است. هر چند بایسته است 
تا بازار ن�ش تا حد امکان از انتشار محتویات ناراست خودداری 
اه، راه خود را  کند، اما در همه جای دنیا، کم یا بیش، حرف ب�ی
ن اعتبار، این فرد است  به بازار پیدا یم کند و خریدار دارد. به هم�ی
که باید بداند کتاب را چطور باید خواند. این فرد است که باید 
نگاه انتقادی و منط�ق خودش را نسبت به موضوع مورد مطالعه 

همواره حفظ کند.
وجه  ن  هم�ی در  او  قهقرا کشاند، ضعف  به  را  آنچه کازینسیک 
دوم کتابخوا�ن بود. کازینسیک از طر�ن منتقد �سخت جامعه 
صنع�ق شده آمریکا بود، جامعه ای که فرآینِد صنع�ق سازی شدِن 
ِ بنیان های سیا� و اقتصادی اش با 

آن مدیون پیوند ناگسست�ن
ِ نتیجه گراِی مطلوبیت گرا�ی در سده های اخ�ی بوده 

نحله  اخال�ق
است. اما او از طرف دیگر از نقد فلس�ن اش به جامعه آمریکا 
به این نتیجه اخال�ق رسیده بود که باید چندی از انسان های 
غرِق در این جامعه صنع�ق شده را کشت تا بلکه نسل های آ�ق 
را  آمریکا  بیش�ق صنع�ق شدِن  چه  هر  جلوی  آمریکا�ی  جامعه 
ن تعداد معدودی  ند. در نتیجه کازینسیک باور داشت که کش�ق بگ�ی
از آمریکاییان موجه است؛ چرا که این کاِر او باعث خواهد شد 
تا جان آمریکاییان بسیاری در آینده دور حفظ شود، مدعا�ی 
یک  کازینسیک  مطلوبیت گراست.  خود  کنِه  در  که  اخال�ق 
ه بود، اما هیچ وقت  کتابخواِن بد بود. هر چند در ریاضیات خ�ب
نتوانست به تناقضات درو�ن و اشکاالت منط�ق گفته هایش �پِ 
ن شد که کتاب یم خواند و آدم یم کشت. کتابخوا�ن  د. چن�ی ب�ب

در  مطالعه  حداقیل  فرهنگ  و  یافته  انتشار  ایرا�ن  مختلف 
قیمت  افزایش  با  امروزه  نهادینه خواهد شد.  عمویم  اذهان 
توانا�ی خرید کتاب های مورد  از دانشجویان  کتاب، بسیاری 
عالقه خود را نداشته و طبقه متوسط در �پ کسب معیشت 

حداقیل، درآمد خود را به خرید کتاب تخصیص نیم دهد.
 نق�ش جدی در تقلیل فرهنگ 

گ
های اقتصادی و فرهنیک  متغ�ی

در  بودن  کتاب خوان  ژست  تراژدی  و  داشته  کتاب خوا�ن 
اقتصادی  رخدادهای  از  ه ای  زنج�ی پدیدار  مجازی،  فضای 
در  سیاست گذاری  عدم  آسیب شنا�،  منظر  از  است. 
سایر  و  مدارس  در  فرهنگ کتاب خوا�ن  ی  شکل گ�ی راستای 
فراهم  را  فرهنگ کتاب خوا�ن  ل  ن ت�ن زمینه   ، آموز�ش نهادهای 
ساخته است. از سوی دیگر جای گزی�ن محتوای آمیخته به 
 

گ
فرهنیک توسعه  از  مانع  مجازی  فضای  و  ابتذال صدا و سیما 
به  اشاره  با  میلر )2010(  زمینه کتاب خوا�ن شده است.  در 
لزوم فرهنگ سازی از سوی سینما و تلویزیون به زمینه سازی 
آموزش شهروندی اشاره دارد. البته در ایران سینما و تلویزیون 
چندان  شده که  بدل  درآمدزا�ی  جهت  اقتصادی  بنگایه  به 

ن نق�ش را برنیم تابد. چن�ی
 لوکاچ، جامعه شنا� برجسته است که به اهمیت خوانش 
کتاب و فهم تناقضات روزمره انسا�ن تأکید یم ورزد. به باور 
لوکاچ، در صور�ق که انسان ها کتاب نخوانند، از فهم درست 
مناسبات اجتمایع دور یم مانند. گزاره های لوکاچ در باب الزام 
به کتاب خوا�ن را در پژوهش احمدی در اواسط دهه هشتاد 
یم توان یافت. به باور احمدی، امروزه جوانان ایرا�ن با �ب قیدی 
محتوای  را  ایشان  جهان ذهن  ورای  شده که  روبه رو  هوی�ق 
ن سینما و تلویزیون تشکیل داده است. پژوهش های  ابتذال آم�ی
صورت گرفته در ایران نشان یم دهد که گروه س�ن 45 تا 54 
مطالعه  ان  ن م�ی مقابل  در  و  داشته  را  مطالعه  ین  بیش�ق سال 
تا 25 سال کاه�ش چشم گ�ی داشته  در میان گروه س�ن 18 
از  به کتاب خوا�ن  میل  ل  ن ت�ن رخداد  وارونه  انعکاس  است. 
سوی رسانه ها با دامن ز�ن به روند صعودی انتشارات کتاب 
صورت گرفته است؛ بدین مع�ن که رسانه ها افزایش شمارگان 
کتاب ها را سند افزایش کتاب خوا�ن یم دانند. بر خالف تصور 
رایج اّما این عرصه کاال�ی شده به منظور اعتبار بخ�ش صوری 
دانشگایه، شاعران  اساتید  معت�ب هم چون  نویسندگان غ�ی به 

دست به جیب و نویسندگان ران�ق تحقق پیدا کرده است.
 آمار مطالعه کتاب در جهان اّما هم چنان باالست. بر خالف 
فقدان فیلم سینما�ی که جامعه ایرا�ن را نارایصن خواهد کرد، 
از  مسئله  این  نیم آید.  چشم  به  چندان  انتشار کتاب  عدم 
سو�ی به رابطه اقتصادی نویسندگان و چاپ کتاب و از سوی 
نویسندگان  د.  یم گ�ی نشئت  به کتاب خوا�ن  میل  نبود  دیگر 
معمواًل به منظور درآمدزا�ی کتاب نیم نویسند؛ اّما سینماگران 

 ِ کتابخوا�ن تا زما�ن که در ایران بودم بگویم. به طور کوتاه، ارزیا�ب
ترجمه شده ای  تلف کردم. کتاب های  را  وقتم  است:  این  من 
خواندم که امروزه دیگر کم�ق ک� به آنها در آکادیِم غرب بها 
یم دهد. کتاب ها�ی تألی�ن خواندم که غلط یم گفتند و ذهنم را به 
اهه یم کشاندند. ییک سهراب سپهری را با لودویگ ویتگنشتاین  ب�ی
یک کوانتوم. این ها همه  ن تلفیق یم کرد، ییک اشعار موالنا را با ف�ی
ی بیمار  چرند است؛ و من چرند خواندم. این ها زاده بازار ن�ش

است که حساب و کتاب ندارد.
ن از من  آن طرف دیگر ماجرا هم تعری�ن ندارد. نظام آموز�ش ن�ی
ستان  ی که از منطق در دب�ی ن کتابخواِن خو�ب نساخت. تمام چ�ی
خواندم را یم شود در نیم صفحه خالصه کرد. هیچ وقت جا�ی 
نیاموختم که باید چطور با دیگری وارد گفت و گو بشوم تا بدون 
از  معرفت  جنس  از  ی  ن چ�ی دو  هر  بلند شود  آنکه صدایمان 
گفت  و  گو برایمان به جا بماند. کتابخوانان در ایران مظلوم اند. 
نظام  و  قلیل  اند  اعتنا  قابل  ان  نا�ش و  جمان  م�ق و  نویسندگان 
ن یم داند که باید مجموعه ای  آموز�ش هم وظیفه خودش را چن�ی
از گزاره ها را در مغز دانش آموزان و دانشجویان وارد کند، نه آنکه 
به آن ها بگوید چطور از گزاره ای به گزاره دیگر برسند. اما این 
همه ماجرا نیست. شاید این بازار  ن�ش و نظام آموز�ش دارند، 
 

گ
یکدیگر جلسات هفتیک با  پرورش یم دهند که  کازینسیک ها�ی 
یم گذراند و به دنبال انتقام اند. به هر صورت، این روزها اوضاع 
قمر در عقرب است و من ناامیدی را پاسخ موجه و متناس�ب به 
ایط جامعه ایرا�ن یم دانم. این روزها کتابخواِن خوب بودن در  �ش
ایران کار ساده ای نیست و کتابخوانا�ن که با شوق این کتاب و 
آن کتاب را یم خوانند من را یاد بچه ها�ی یم اندازند که به زور پدر 
و مادرشان همزمان پانزده کالس تابستا�ن مختلف در مجسمه 
ه بریم دارند و آخر  سازی و زبان انگلی� و فن بیان و یوگا و غ�ی
 فایده ای ندارد. 

ً
هم به جا�ی نیم رسند. این روزها کتابخوا�ن الزاما

در این جا مسئله ای مطرح یم شود تحت عنوان نقش رسانه در 
وضعیت فعیل کتاب خوا�ن در ایران و مواجهه سیاست گذاری 
اجتمایع با آن. دنبال کنندگان تلویزیون کم تر برنامه شاخیص 
را به یاد دارند که در آن به خوانش کتاب پرداخته باشد. از 
تلویزیو�ن مانیع جدی بر �  سو�ی تجاری سازی برنامه های 
 دکوری سازی کتاب 

ً
راه فرهنگ کتاب خوا�ن بوده است. اساسا

و   
گ

فرهنیک آن، چال�ش  دارا�ی  پایه  بر  افراد  به  اعتباربخ�ش  و 
نوظهور است که با توسعه کاربری فضای مجازی تشدید شده 
اساتید  مدیران،  اتاق  به  قفسه های کتاب  تخصیص  است. 
ن  چن�ی مصادیق  از  مشابه  موارد  و  لوکس  منازل  دانشگایه، 

پدیده ای است.
 انحالل اعتبار کتاب به واسطه مرف کتاب در قالب ابزار 
شده  موجب  را  آن  جایگاه کارکردی  سقوط   ،

گ
فرهنیک طبقه 

است. عدم دست یا�ب به فهم صحی� از مناسبات اجتمایع، 
آن طور که آدورنو، هورکهایمر، مارکوزه و لوکاچ عنوان کرده اند، 
نا�ش از دست کوتاه از جهان ذهن حقیقت یاب و محرومیت 
اسباب  که  آن چه  نهایت  در  است.  آگایه بخش  منابع  از 
یم سازد،  فراهم  را  واالی کتاب  درجه  �ب اعتباری  دست مایه 
 شخیص به جای دست یا�ب 

گ
دامن زدن به خرید اعتبار فرهنیک

به خرد جمیع است.

ی او را عمده ی آمریکاییاِن میان سال به یاد دارند.  ماجرای دستگ�ی
پیدا کردنش آسان نبود. سال ها طول کشید تا پلیس ِاف �ب آِی 
آمریکا �انجام بتواند ِتد کازینسیک )Ted Kaczynski( را دستگ�ی 
کند. به مدت هفده سال پلیس در تعقیب بود و کازینسیک در 
ی اش تبدیل به ییک از پرهزینه ترین پروژه های  گریز. پروژه دستگ�ی
تاریــــخ اف �ب آی شد و چند سال بعد از ماجرایش، فیلم و �یال 
و مستند ساختند. سال های سال، صدها و شاید هزاران پلیس 
و کارآگاه در تعقیب مردی بودند که پس از تحصیل در دانشگاه 
هاروارد و میشیگان تبدیل به ییک از خطرناک ترین تروریست های 
آمریکا شده بود. کازینسیک ذه�ن پیچیده داشت و قصد او فقط 
ایجاد هراس و وحشت در جامعه نبود. او قائل به نویع فلسفه 
تکنولوژی و سیا� بود که به زعم خویش اقدامات تروریس�ق اش 
را موجه یم ساخت. کازینسیک کتاب یم خواند، و آدم یم  کشت. 

 فایده ای ندارد. 
ً
کتابخوا�ن الزاما

آنان که کتابخوا�ن را، �ن نفسه، به مثابه  فعالی�ق مثبت تل�ق 
یم کنند، تاریــــخ نیم دانند. تاریــــخ مشحون از افراد کتابخوا�ن است 
که آدم کشته اند و تمدن را به قهقهرا برده اند. این مدعا دفایع از 
 نیست؛ بلکه تذکاری است تا یادمان باشد که کتابخوا�ن 

گ
�ب ماییک

فعالی�ق دو وجیه است: از طر�ن مبت�ن بر محتوای کتاب مورد 
مطالعه است و از طرف دیگر مبت�ن بر استنباط فرد از محتوای 
کتاب. برای آنکه کتابخوا�ن فایده داشته باشد، باید هر دو وجه 
آن پرثمر باشند. محتوای کتاب باید دقیق باشد و قابل اعتناء و 
ن فرد مطالعه کننده باید چند و چوِن واکاوی در محتوای  همچن�ی
کتاب و شیوه فهم آن را بداند. روشن است که اویل وابسته به 

فارغ از گزاره های تکرار پذیر در حوزه کتاب خوا�ن در ایران مب�ن 
لت بخ�ش کتاب  ن م�ن پدیده  امروزه  خوانش کتاب،  تقلیل  بر 
خریداران  میان  در  متفاو�ق  اجتمایع  مناسبات  ایجاد  سبب 
کتاب شده است. فضاسازی مورد عالقه خریداران کتاب در 
به   

گ
فرهنیک مطرح سازی مرف کاالی  و  مجازی  عرصه های 

ی و  قصد اعتبارخوایه، منظری تصنیع از پیوند میان مش�ق
کتاب پدید آورده است.

 این تصویر تراژیک به نویع در صفحه مجازی فرد حضوری 
ه  ذخ�ی و  استوری  یک  اک گذاری  اش�ق این که  دارد؛ گو  دائیم 
و  شخیص  علقه های  معر�ن  منظور  به  الگو�ی  نقش  در  آن 
ن تصویری اگرچه در اذهان   فرد است. با این حال چن�ی

گ
فرهنیک

ده  شبکه فرد نقش یم بندد اّما خوانش کتاب به فرامو�ش س�پ
و در گوشه ای از کتابخانه ای لوکس جا خوش یم کند. این بار 
یم کند.  پرزنت  خویش  میهمانان  حضور  در  را  خود  ی  مش�ق
تصویری به غایت روشنفکر با ظراف�ق مدبرانه در مورفولوژی 

ل فرد جا خوش کرده است. ن م�ن
 به معنای 

گ
 به باور بوردیو، �مایه اجتمایع و ارتقای فرهنیک

تعامالت  ش  گس�ق و  اجتمایع  تحصیالت  سواد،  ن  رف�ق باال 
تنها  سواد  از  منظور  این جا  در  است.  مردم  میان  اجتمایع 
تحصیالت دانشگایه نیست. ارتقای عقالنیت جمیع در گرو 
تمایزات  است.  کتاب خوا�ن  اتژی  اس�ق با  اطالعات  افزایش 
موجود میان روزنامه خوا�ن ایرانیان و اروپا�ی ها، آمریکا�ی ها و 
ی  ژاپ�ن ها تصویری واضح از فرهنگ خوانش )میل به یادگ�ی
و آگایه( را ترسیم یم کند. در ایران منش تملق گری در عرصه 
روزنامه  هفتاد  بیش از  وجود  با  تا  شده  سبب  روزنامه نگاری 
تنها 10 درصد ییک  ایران معادل  �ا�ی، سهم کل روزنامه 
انتشار 23 میلیون نسخه  باشد.  اژ ژاپ�ن  از روزنامه های پرت�ی
روزنامه در ژاپن تنها از سوی سه روزنامه نشان دهنده تمایز 
میان فرهنگ خوانش در ایران و کشوری همچون ژاپن است.

ن تقریبا بیش از 50 میلیون نفر ایرا�ن   در حوزه کتاب خوا�ن ن�ی
جزوات  مطالعه  به  تنها  و  نداشته  در�  غ�ی مطالعه  هیچ 
حوزه  آسیب شنا�  از  پیش  اکتفا کرده اند.  خویش  امتحا�ن 
فرهنگ  بر  مب�ن  مقدمه ای  به  بایس�ق  ایران  در  کتاب خوا�ن 
ن اشاره کرد. جامعه پذیری  ی و آگایه ن�ی خوانش و میل به یادگ�ی
افراد در مدارس همراه با مطالعه حداقیل منابع و با تأکید بر 
 گزاره ای با این عنوان را 

ً
د. حتما مطالعه بهینه صورت یم گ�ی

شنیده اید که به جای این که چندین کتاب بخوانید، کتاب های 
خایص را چندین بار بخوانید. این گزاره هزاران بار از شبکه های 

 فایده ای ندارد. کتابخوا�ن فعالی�ق دو وجیه است؛ هم 
ً
الزاما

کتاِب خوب یم خواهد و هم خواننده ای که اصول کند و کاو را 
بداند.

هر چند مسلم است که بهبود وجه اول کتابخوا�ن به عهده 
ن  سیاست گذاراِن مربوطه در حوزه ن�ش است، ممکن است چن�ی
به نظر بیاید که وجه دوم کتابخوا�ن بیش�ق فردی است و نسبت 
چندا�ن به سیاست گذاری های اقتصادی- اجتمایع ندارد. اما من 
مخالفم. وجه دوم کتابخوا�ن »فردی« است؛ به این معنای ساده 
ن حال این  ِ فرد است. اما در ع�ی

که وابسته به توانا�ی های شناخ�ق
وجه از کتابخوا�ن »فردی« نیست؛ چرا که توانا�ی های شناخ�ق 
را فرد از درون و به شکیل معجزه آسا در خود پرورش نیم دهد. 
این وظیفه نظام آموز�ش است که توانا�ی های شناخ�ق و اصول 
کند و کاو را به شهروندان جامعه بیاموزد. این مدارس و دانشگاه ها 
هستند که باید اصول کند  و کاو و تفکر منط�ق را به شهروندان 
جامعه درس بدهند. به زعم من، دغدغه و نگایه از این نوع بود 
 ،)Matthew Lipman( که در نهایت موجب شد تا متیو لیپمن
استاد فلسفه ی دانشگاه کلومبیای آمریکا، در اوایل دهه هفتاد 
ن بمب گذاری کازینسیک از ِسَمت  میالدی و در اوج فعالیت کمپ�ی
راه  را  برای کودکان«  و جنبش »فلسفه  دهد  استعفا  خودش 
، آن زمان  بیندازد. لیپمن بر این باور بود که دانشجویان آمریکا�ی
که باید، اصول منطق و کند و کاو را فرا نگرفته اند. بدین ترتیب 
سیع کرد تا اصول کند و کاو و استدالل منط�ق را به برنامه های 
ن است که یم شود کتابخواِن  درِ� مدارس آمریکا بیاورد. چن�ی

خوب پرورش داد. 
ِ طرح شده در سطور 

اما سهم جامعه ایرا�ن از دو وجه کتابخوا�ن
باال چیست؟ خودتان یم دانید؛ پس بگذارید راحت بگویم: نه 
. بگذارید  امیدی به بازار ن�ش است و نه امیدی به نظام آموز�ش
آخرین کلمات این نوشتار را شخیص کنم و  از سهم خودم از 

با هدف اقتصادی فیلم یم سازند. تخصیص بودجه های کالن 
به سازمان های دول�ق و حکوم�ق به منظور چاپ کتاب ها�ی 
از  خاص و آرشیو آن ها در رزومه شخیص مدیران، صنع�ق 
تولید  برآیند  به  آن کم تر  در  آورده که  پدید  را  کاالی کتاب 
را  اسکارپیت مطالعه کتاب  پرداخته یم شود.  محتوای کتاب 
اطالق یم کند.  نقل  و  و حمل  افراد  فراغت  زمان  به  عموما 
ه کا�ن و ازدحام در وسایل نقلیه عمویم  ن با این حال نبود انگ�ی
کم�ق شهروندی را به کتاب خوا�ن تشویق یم کند. بسیاری از 
کارکنان دول�ق متأثر از فرهنگ کارمندی مطالعه کتاب را جزء 
اولویت های خویش نیم دانند؛ چرا که به نظر مابه ازای مناس�ب 
ایران  در  شده  انجام  پژوهش های  عموم  نیم کنند.  دریافت 
، جوادی یگانه و سایرین به  مانند پژوهش های جباری، رحما�ن
ن  مطالعه محدود کتاب در ایران اشاره دارند. بر�ن پژوهش ها ن�ی
به مطالعه آثار ادبیات در ایران پرداخته و سهم آن را بیش از 

سایر حوزه ها قلمداد کرده اند.
 کتاب خواهیم پرداخت. امروزه 

گ
 در نهایت به پدیده کاالبود�

لت اجتمایع  ن کتاب به عنوان ابزاری مناسب جهت معر�ن م�ن
 افراد استفاده یم شود. در واقع کاربران فضای مجازی 

گ
و فرهنیک

تقلیل  و  از کتاب  ابزاری  استفاده  در  مختلف سیع  به طرق 
 البته به طور ناخواسته دارند. 

گ
جایگاه کتاب به ابزار تأییدشد�
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هزینه ای که از کتاب دریــــغ یم شود در آینده  باید خرج مقابله با آسیب های اجتمایع شود

بــه گــزارش ایســنا دبــ�ی کل نهــاد کتابخانه هــای عمــویم کشــوراظهار کــرد: صدهــا برابــر هزینــه ای کــه امــروز از بخــش کتــاب و 
ن مقابله با  کتابخانه ها و کتابخوا�ن دریــــغ یم شــود، در آینده ای نزدیک باید خرج بازداشــتگاه ها، زندان ها، مبارزه با اعتیاد و ن�ی

آســیب های اجتمــایع شــود.
با�ن یزد، شهر پایتخت کتاب ایران برگزار  ن ن بزرگداشت روز کتاب، کتابخوا�ن و کتابدار که به م�ی ضا مختارپور« در آی�ی »عل�ی
شــد، یط ســخنانش گفــت: خوشــبختانه در کشــور مــا در مناســبت های مختلــف در اهمیــت ایــن موضــوع ســخنان فــراوا�ن از 
ن و مدیــران دســتگاه های مختلــف بیــان یم شــود امــا متأســفانه ایــن توجــه در اغلــب اوقــات در همــان محــدوده  ســوی مســئول�ی
 نظام و توصیه های مقام معظم 

گ
ن زمینه برای تحقق اهداف فرهنیک ی در پشتیبا�ن ها و فراهم ساخ�ق بیان با�ق یم ماند و تأث�ی

ی که همواره از مبلغان و مروجان فرهنگ مطالعه بوده و خود بارها مردم عزیز کشور و مخصوصا جوانان و نوجوانان  ره�ب
، ســیا�، اخــال�ق تشــویق کــرده انــد، نیم گــذارد. را بــه مطالعــه کتــاب هــای مفیــد دیــ�ن نگاه ویژه
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حکمرا�ز و مدیوم
رابطه  میاِن حاکمیت و جامعه  کتاب خوان یا کتاب نخوان چیست؟ 

کتابخوا�ز دول�ت

ن حالــ�ق مفهــوِم حکمــرا�ن )مفهــویم کــه  ن حــارصن باشــد. در چنــ�ی نــ�ی
رابطــه  جامعــه و حاکمیــت را بیــان یم کنــد( بــا دو مســئله روبــرو 
خواهــد بــود: 1( چگونــه حاکمیــت جامعــه را بــه افزایــِش فضیلــِت 
اجتمــایِع  فضیلــِت  چگونــه  یم کنــد؟ 2(  ترغیــب  کتاب خــوا�ن 
ِ اجتمــایع منجــر بــه 

کتاب خــوا�ن بــه واســطه  ابزار هــای حکمــرا�ن
ی یم شــود؟ مــورِد اول تــال�ش اســت کــه در  ظهــوِر حاکمیــِت بهــ�ق
بیانــاِت وزیــِر ارشــاد مشــاهده کردیــم و مــورِد دوم مســئله ای اســت 
ِ آن بــر  « و تأثــ�ی کــه بــه طــوِر معمــول در مفهــوِم »جامعــه  مــد�ن
ا�ق که »جامعه  باسواد«،  حاکمیت مشاهده یم کنیم؛ یع�ن تأث�ی
اِت  تغیــ�ی روی  بــر  »عمیــق«  و  »پر دانــش«  »کتاب خــوان«، 
، ســاختاری یــا سیاســت گذارانه  حاکمیــ�ق ایجــاد یم کنــد.  اجــرا�ی
وری میــاِن فضیلــِت اجتمــایع و کتاب خــوا�ن  4. اگــر رابطــه  رصن
بــه  افزایــِش کتاب خــوا�ن   

ً
لزومــا معنــا کــه  ایــن  )بــه  نپذیریــم  را 

معنــای افزایــِش فضیلــِت اجتمــایع نباشــد( آن گاه صورت مســئله  
ایــن نوشــته و هــر پرســِش دیگــری مــن بــاِب رابطــه  حکمــرا�ن و 
کتاب خــوا�ن تغیــ�ی خواهــد کــرد. عــدِم پذیــرِش ایــن پیش فــرض 
یم تواند با اســتدالل های متعددی پشــتیبا�ن شــود. به طوِر مثال 
ن خواهــد گفــت: دانــ�ش کــه  شــخیص در مقابــِل وزیــِر ارشــاد چنــ�ی
نــت بــه جامعــه منتقــل یم شــود، دانــ�ش در بــاِب  از خــالِل این�ق
دانــ�ش کــه کتاب هــا  خــالِف  دانــش  ایــن  و  اســت   »

گ
»چگونــیک

«( جامعــه را بــه جامعــه ای بــا  منتقــل یم کننــد )دانــِش »چیســ�ق
مهــارِت بیش تــر و وســعِت اطالعــاِت باالتــر بــدل خواهــد کــرد. در 
نت بــاز« در مقابــِل »جامعــه  کتاب خــوان«  نتیجــه »جامعــه  این�ق
واجــِد فضیلــِت بیش تــری اســت و حاکمیــت بایســت جامعــه را بــه 
نت سوق دهد )یع�ن به جای آن  افزایِش بهره و استفاده از این�ق
کــه حاکمیــت منابــِع خــودش را بــرای رشــِد کتــاب  و کتاب خــوا�ن 
رصف کنــد، یم توانــد ایــن منابــع را بــه رشــِد اســتفاده ی صحیــح 
ن  بــه همــ�ی نــ�ق اختصــاص دهــد(؛  نــت و مهارت یــا�ب این�ق از این�ق
نســبت  بیش تــری  ابزار هــای  واجــِد  نت بــاز  این�ق ترتیــب، جامعــه 
گــذاری بــر روی حاکمیــت و  بــه جامعــه ی کتاب خــوان جهــِت تأث�ی

ایجــاِد حاکمیــِت بهــ�ق خواهــد بــود. 
بــرای طــرح و وضــِع  ن روشــن یم کننــد کــه  پیشــ�ی 5. گفته هــای 
صحیــِح یــک پرســش میــاِن ســه مفهــوِم »جامعــه ی بافضیلــت«، 
ایــن  بایســت  ن  چــ�ی هــر  از  پیــش  مــا   » »حاکمیــت« و »حکمــرا�ن
مسئله را شفاف کنیم که »مدیوِم محوری عِر ما« چیست؟ 
ایــن شــیک نیســت کــه قــرِن 19 و اوایــِل قــرِن بیســت، قــرِن  در 
ایــیط را فراهــم آورد کــه  »کتــاب« بــود. انفجــاِر صنعــِت چــاپ �ش
کتاب به مثابه ی یک واسطه برای انتقاِل دانش، نق�ش اسا� 

ن ریشــه ها�ی محکــوم بــه شکســت اســت. حــال در ایــن میــان،  چنــ�ی
 ، بــرای خوانــدن بســیاری از کتاب هــای مطابــق بــا ارزش هــای دولــ�ق

ن یم پــردازد. ایــن نهــاد بــه هزینــه در ایــن زمــ�ی
دازیــم،  پیــش از آن کــه بــه بــرر� بــر�ن سیاســت های دولــ�ق ب�پ
عقال�ی دیگری که در سیاســت های  نیاز اســت که به اندیشــه  غ�ی
دولــ�ق ایــران بــروز و ظهــور پیــدا کــرده اســت، یم پردازیــم. آن چــه 
در ذهــن نگارنــده ایــن ســطور بــه محــض برخــورد بــا سیاســت های 
حــوزه چــاپ کتــاب در ایــران خطــور یم کنــد، ایــن مهــم اســت کــه 
 اقتصــادی بــه مســئله کتــاب 

ً
، نــگایه رصفــا سیاســت مدار ایــرا�ن

بــه محتــوا و  توجــه  بــدون  معنــا کــه  ایــن  بــه  دارد.  و کتابخــوا�ن 
 مطابــق بــا بــر�ن 

ً
ســطح آثــار، از تمــام یــا بخــ�ش از آن هــا کــه رصفــا

د. شاهد  موضوعات است، حمایت های بسیاری صورت یم گ�ی
ایــن مثــال یم توانــد اهــدای ســالیانه میلیارد هــا تومــان یارانــه بــه تمــام 
یــات کشــور باشــد. مســئله ای کــه در کشــور بــه پدیــده ای رانــ�ق  ن�ش
« شــناخته یم شــود، بــدل شــده  کــه تحــت عنــوان »از اول برگشــ�ق
یــه، بــه هیــچ عنــوان بــه  اســت. بدیــن معنــا کــه صاحــب امتیــاز ن�ش
یــه  ن فکــر نیم کنــد. بلکــه ن�ش یــات، محتــوا و مخاطبــ�ی بــازار ن�ش
اینگونــه  یم کنــد.  منتــ�ش  ارشــاد  از  یارانــه  اخــذ  جهــت   

ً
رصفــا را 

سیاســت گذاری تنهــا از اندیشــه نامــوزو�ن پدیــد یم آیــد کــه کتــاب 
 را همگــن یم پنــدارد و ســیع دارد کــه 

گ
و بــه طــور کیل کاالی فرهنــیک

بــا افزایــش قیمــت یــک کتــاب یــا کاهــش قیمــت دیگــری ســیع بــر 
سیاســت گذاری در ایــن حــوزه یم پــردازد.

یــات ایــران را تحــت  تأثــ�ی  مســئله ای دیگــر کــه فضــای کتــاب و ن�ش
ان دولــ�ق بســیار در بــازار چــاپ  خــود قــرار داده اســت، حضــور نــا�ش
یــه اســت. همانطــور کــه بنگاه هــای مختلــف دولــ�ق  کتــاب و ن�ش
عــدم کارآ�ی خــود را در زمینه هــای مختلــف تــا کنــون بــه وضــوح 
، به دلیل عدم توانا�ی  ن نشان داده اند. انتشارات دول�ق در ایران ن�ی
ه های غ�ی اقتصادی مالکان، منجر به تولید  ن در برر� بازار و انگ�ی
کتاب هــا�ی بــا ســطح کیفیــت نــازل و هدررفــت منابــع دولــ�ق کــه از 
 ، ن بنگاه ها�ی د، شده است. چن�ی مالیات شهروندان نشأت یم گ�ی
منبــع رانــت بســیاری در حــوزه  فرهنــگ بــه شــمار یم رونــد. افــراد 

بدل شده اند و یم توان فرض کرد که در آینده ای نه چندان دور 
مــا همــه  دانــ�ش کــه از کتاب هــا انتظــار داریــم را در ایــن مدیوم هــا 
بیابیــم. نقــِد عقــِل محــض یم توانــد بــه جــای خوانده شــدن در یــک 
، تجربــه و 

گ
فضــای واقعیــِت مجــازی، تک تــِک جمله هایــش زنــد�

ی محقــق خواهــد  ن ن چــ�ی مهارت یــا�ب شــود. ایــن کــه چگونــه چنــ�ی
شد، پرس�ش است که به مسئله ی محوری این نوشته ارتبایط 

نــدارد. 
را  ایــن هســتیم کــه جامعــه  فضیلت منــد   ِ �پ در  همــواره  مــا   .9
بــه واســطه حکمــرا�ن بــه حاکمیــت الصــاق کنیــم و از خــالِل ایــن 
ارتبــاط، وضــِع بهــ�ق و مفید تــری را بــرای تک تــِک انســان های یــک 
 ، جامعــه فراهــم کنیــم. تأکیــِد وزیــِر ارشــاد بــر روی کتاب خــوا�ن
ن هــدف اســت. امــا، از ســوی دیگــر،  بالشــک، بــر مبنــای همــ�ی
زمــا�ن کــه مــا بــه مدیوم هــای عــِر خــود یم نگریــم و آن هــا را در 
قیاس با مدیوِم کتاب لحاظ یم کنیم، دریم یابیم که عِر کتاب 
ونیــک( بــه � آمــده اســت. همــگان قبــول  یــیک و چــه الک�ق ن )چــه ف�ی
دارند که تلویزیون نیم تواند کارویژه های کتاب را انجام دهد اما 
مدیوم های جدید نه تنها یم توانند خوِد فضیلِت کتاب خوا�ن را 
پشــتیبا�ن کننــد )ماننــِد خوانــدِن متــوِن فیلســوفان در یــک بــازی( 
بــرای انتقــاِل  ایــط و امکانــاِت جدیــدی  بــل آن کــه یم تواننــد �ش

دانــش فراهــم آورنــد کــه هیــچ گاه کتــاب توانــا�ی آن را نداشــت. 
10. ســخن، کوتــاه: جهــِت طــرح و وضــِع پرســ�ش صحیــح از 
رابطــه ی میــاِن کتاب خــوا�ن و فضیلــِت اجتمــایع، مــا ابتــدا بایــد 
یــک پرســِش بنیادیــن را طــرح کنیــم: مدیــوِم عــِر مــا چیســت؟ 
پــس از پاســخ بــه ایــن پرســش، ســه پرســِش دیگــر، بالواســطه، 
نــد: اول( آیــا ایــن مدیــوم یم توانــد جایگزیــِن کتــاب باشــد؟  ن بریم خ�ی
ِ مطلــِق کتــاب  و 

دوم( آیــا حضــوِر ایــن مدیــوم، بــه معنــای نــ�ن
کتاب خــوا�ن اســت و اگــر نیســت چگونــه کتــاب یم توانــد یاری گــِر 
ایــن مدیــوم بــرای انتقــال دانــش باشــد؟ و ســوم( مدیــوِم جدیــد 
تــا چــه انــدازه یم توانــد بــه فضیلــِت اجتمــایع منجــر شــود؟ پاســخ 
نِ دیگــر را آشــکار خواهنــد  بــه ایــن ســه پرســش، دو پرســِش واپســ�ی
کــرد: 1( چگونــه حاکمیــت جامعــه را بــه ســمِت افزایــِش فضیلــِت 
چگونــه   )2 و  خواهــد کــرد؟  ترغیــب  مدیــوم  آن  از  اســتفاده 
فضیلــِت اجتمــایِع اســتفاده از آن مدیــوم بــه واســطه ی ابزار هــای 
امــکاِن ظهــوِر آن هــا را  ِ اجتمــایع کــه خــوِد آن مدیــوم 

حکمــرا�ن
ی یم شــود؟ پاســخ بــه  یم دهــد، منجــر بــه ظهــوِر حاکمیــِت بهــ�ق
پرسش های باالست که یم تواند ذهنیِت ما را نه تنها در نسبت 
با کتاب و کتاب خوا�ن بلکه در نسبت با هر مدیوم و بهره از آن 

مدیــوم روشــن ســازد. 

و ادارات هســتیم کــه کتاب هــای آنــان حــ�ق در حــد چندیــن دقیقــه 
نــد. جهــت گذرانــدن وقــت مــورد توجــه قــرار نیم گ�ی

آن چه بر همه ما آشــکار اســت، این مهم اســت که سیاســت های 
فعــیل دولــت در عرصــه فرهنــگ و عیل الخصــوص در حــوزه چــاپ 
گذاری بر کتابخوا�ن  یات و کتب، بیش�ق از آن که موجب تأث�ی ن�ش
ــع  ـ ـ ـ شــده  باشــد، موجــب هــدر رفــت منابــع عمــویم کشــور و توزیـ
ن وضعی�ق  رانت در سطح دیوان ساالری دولت شده است. چن�ی
بــه طــور قطــع نــه بــه نفــع دولــت و نــه بــه نفــع شــهروندان اســت. 
 در ایــران بــه طــور قطــع نیازمنــد بازنگــری 

گ
سیاســت گذاری فرهنــیک

ین  ن بازنگری در شیوه اعمال آن است. مهم�ق در نگرش و همچن�ی
مســئله کــه در ایــن میــان نیازمنــد توجــه دولتمــردان ایــرا�ن اســت، 
 است. آزادی اقتصادی 

گ
لزوم آزادی اقتصادی در عرصه فرهنیک

ه افراد از کسب رانت یا قدرت به کسب سود  ن موجب تغی�ی انگ�ی
اســت. ایــن کســب ســود، بــه طــور ویــژه منجــر بــه توجــه بــه ذائقــه 
ن و تولیدات مرغوب تر از همیشه در این حوزه یم گردد. مخاطب�ی

1.  نوشته ی حارصن پاس�ن به یک پرسِش از پیش طرا� شده 
نیســت، بــل آن کــه تنهــا در مقــاِم طــرح و وضــِع صحیــِح پرســ�ش 
اســت کــه مفاهیــِم آن مــد�ق اســت بــرای جامعــه ی ایــرا�ن بــدل بــه 
ِ خوب«، 

دغدغه ای عمویم  شــده اند: مفاهییم چون »حکمرا�ن
»جامعــه ی   ،»

گ
فرهنــیک اجتمــایِع  »فضیلــِت   ،» »کتاب خــوا�ن

ه.  کتاب خــوان« و غــ�ی
وع یم شــود کــه در  2. مســئله  محــورِی ایــن نوشــته از آن جــا �ش
« در مقاِم  ، »کتاب خوا�ن ذهِن بسیاری از اعضاِی جامعه ایرا�ن
 پیشــاپیش در مقــاِم یــک »فضیلــت« 

گ
یــک امــِر اجتمــایع- فرهنــیک

ن پیش فــریصن  پذیــرش و پیش فــرض  گرفتــه شــده اســت. مــا چنــ�ی
مشــاهده  حاکمیــ�ق  مســئوِل  مقام هــای  در گفتــاِر  راحــ�ق  بــه  را 
یم کنیم. به طوِر مثال وزیِر ارشاد در مهِر 98 با اعالِم �انه 13 
دقیقه ای مطالعه  روزانه  کتاب در جامعه ایرا�ن و در مقایســه با 
 ِ

نت، وضعیِت کتاب خوا�ن �انه  169 دقیقه ای استفاده از این�ق
جامعه  ایرا�ن را یک زنگ هشدار دانست. او پیش فرِض مذکور 
را بــه رصاحــت بــه عنــواِن مبنــای ایــن زنــِگ هشــدار اخــذ یم کنــد: 
»اگــر یم گوییــم کتــاب و کتاب خــوا�ن شــهرونِد خــوب و انســاِن 
ســالم تربیــت یم کنــد، ایــن تهدیــدات در مــورِد کتــاب را بایــد جــدی 
ن پیش فــرِض رابطــه ی یک ســویه   یــم«. در ســطِح اجتمــایع نــ�ی بگ�ی
میــاِن کتاب خــوا�ن و جامعــه  فضیلت منــد همــواره حضــور دارد. 
بــه راحــ�ق یم توانیــم گفتــه ای چونــان  مــا در زیســِت روزمره مــان 
نــوش  ن  نــ�ی تاکــ�  راننده هــای  زبــاِن  از  را  ارشــاد  وزیــِر  گفتــه ی 
میــاِن  رابطــه  جامعــه،  بــرای  معناســت کــه  آن  بــه  ایــن  کنیــم. 
« و »فضیلت ِ اجتمایع« یک رابطه  پذیرفته شده  »کتاب خوا�ن

اســت.  پیش فرض گرفته شــده  و 
یم شــود،  اجتمــایع  فضیلــِت  بــه  منجــر  کتاب خــوا�ن  اگــر   .3
پرســش میــاِن رابطــه  حکمــرا�ن خــوب و کتاب خــوا�ن بــه ایــن نحــو 
بــه  منجــر  جامعــه کتاب خــوان  صورت بنــدی یم شــود: چگونــه 
ظهــوِر حاکمیــِت بافضیلــت یم شــود؟ ایــن پرســش بیــان یم کنــد 
« واجــِد چنــان  کــه »جامعــه ای بــا فضیلــِت اجتمــایِع کتاب خــوا�ن
فضیل�ق است که یم تواند ساختاِر حاکمیت را به سمت و سو�ی 
بهــ�ق هدایــت کنــد و مســئله تنهــا بــر ِ� ایــن اســت کــه رابطــه  میــاِن 
« انعــکاس  »جامعــه« و »حاکمیــت« )کــه در مفهــوِم »حکمــرا�ن
بــر آن کــه  عــالوه  تــا  بایــد صورت بنــدی شــود  یم یابــد( چگونــه 
جامعــه واجــِد فضیلــت اســت، ایــن فضیلــت در ســطِح حاکمیــ�ق 

مســئله فرهنــگ در طــول 40 ســال گذشــته پــس از انقــالب و 
، همواره مورد توجه روشنفکران  ن طور در دوران پیشاانقال�ب هم�ی
و متفکــران ایــران بــوده و هســت. از دهــه 80 شــم� بــا ورود 
، تــا کنــون  بســیاری از رســانه ها و مطرح شــدن مســئله کتابخــوا�ن
توجــه رســانه ها و عمــوم مــردم بــه طــور خــاص بــه مســئله کتــاب 
و کتابخــوا�ن در ایــران جلــب شــده اســت. بســیاری از رســانه ها 
ن ســاعات مطالعــه در ایــران و مقایســه آن بــا  بــا تمرکــز بــر میانگــ�ی
ســایر کشــورها عیل الخصــوص فرانســه و هنــد، بــه ذم کم خــوا�ن 
�ق و غر�ب پرداختند. در این  ایرانیان و تمجید پرخوا�ن ممالک �ش
« بــه طــور خــاص مــورد تمجیــد قــرار گرفــت  فضــا، »کتاب خــوا�ن
ی را خوانــدن« مســئله ای بــود کــه بیــش از همیشــه  ن و »چــه چــ�ی
مــورد �ب توجــیه همــگان قــرار گرفــت. دولــت ایــران در ایــن ســالیان 
سیاست ها�ی خاص جهت بهبود فرهنگ کتابخوا�ن در ایران به 
کار گرفــت کــه در نظــر نگارنــده تــا حــد زیــادی بــه هدررفــت منابــع 
گــذاری مناســب را داشــته  کشــور منجــر گشــته  اســت تــا اینکــه تأث�ی
باشــد. در ایــن نوشــتار بــه بــرر� رفتــاری سیاســت گذاری دولــت 

ایــران در ایــن حــوزه خواهیــم پرداخــت.
بــا بــرر� ســ�ی رفتــاری دولــت ایــران در عرصــه فرهنــگ، ایــن مهــم 
کــه دولــت ایــران بــه فرهنــگ بــه عنــوان مســئله ای ساخته شــده 
هن و آشــکار  توســط یک فکر و نه مســئله ای تحویل یم نگرد، م�ب
 در 

گ
است. از این جهت، دولت همواره در مس�ی مهند� فرهنیک

، نمونــه ای 
گ

ن ســند مهنــد� فرهنــیک ایــن عرصــه پیــش یم رود. تبیــ�ی
بارز از این نگرش در دهه های اخ�ی است. دولت ایران در جهت 
تغیــ�ی فرهنــگ غــ�ی قابــل  قبــول در نظــر خــود بریم آیــد؛ در حــایل کــه 
 گذشته ایرا�ن 

گ
 های بسیاری به تحوالت فرهنیک

گ
این مهم وابستیک

دارد و فرهنگ که نویع نظم خود به خودی در جامعه محسوب 
یم گــردد، در نتیجــه اخــذ هرگونــه رویکــرد دولــ�ق بــدون توجــه بــه 

ش رادیــو و تلویزیــون در  را در ســطِح اجتمــایع بــازی کنــد. گســ�ق
نیمه  دوِم قرِن بیســتم یک رقیِب جدی را برای کتاب ایجاد کرد 
 هــای خــاِص ایــن مدیوم هــا ماننــد ابتنــاء آن هــا بــر �گــریم 

گ
امــا ویژ�

یــا انتقــاِل دانــِش محــدوِد آن هــا، بــه قطــع، آن هــا را نیم توانســت 
نــت،  بــه عنــواِن رقیــِب فضیلت مندانــه  کتــاب مطــرح کنــد. این�ق
ایــِط فعــیل، در میانــه ی مدیــوِم کتــاب و تلویزیــون  حداقــل در �ش
ایســتاده اســت: IGTV کامــال یــک تلویزیــوِن مبتــ�ن بــر �گــریم 
اســت و از ســوی دیگــر، بســیاری از کانال هــای یوتیــوب در خــود 
( را حمل یم کنند. به 

گ
دان�ش وسیع )به خصوص دانِش چگونیک

نت به مثابه ی »مدیوِم عِر ما« در  این بیان، آیا یم توان از این�ق
مقابــِل کتــاب )بــه مثابــه ی مدیــوِم عــِر گذشــته( دفــاع کــرد و آیــا 
یم تــوان بــا ایــن دفــاع، صورت مســئله ی بنیادیــِن رابطــه ی جامعــه، 
حاکمیت و حکمرا�ن را تغی�ی داد؟ اما این پرسش مسبوق به این 
نــت اســت کــه مدیــوِم  پیش فــرض اســت کــه آیــا بــه راســ�ق ایــن این�ق

عــِر ماســت؟ 
 کرد؟ 

گ
6. چرا باید یک کتاب را خواند وق�ق یم توان آن را زند�

نــت نیســت. صحیــح اســت کــه ایــن  7. عــِر مــا رصفــا عــِر این�ق
نــت مهم تریــن مدیــوِم ارتبــایط، اطالع رســا�ن و کســِب  روز هــا این�ق
دانــش اســت امــا آیــا یم تــوان فــرض کــرد کــه حاکمیــِت �  ســاله  
مدیوم هــای  رشــِد  بــرای  مدیــوم  یــک  حاکمیــِت  تنهــا  نــت  این�ق
بــازی ای  پیــش  یــک دهــه  پیچیده تــر و عمیق تــر اســت؟ حــدوِد 
بــه عنــواِن Deus ex machina عرضــه شــد و یــادم یم آیــد کــه 
ِ عمیــ�ق  بازی کــردِن ایــن بــازی بــر روی کنســوِل xbox 360 تأثــ�ی
بــر فهــِم مــن از »فلســفه  ذهــن« داشــت. مــن در جــای جــای بــازی 
ن ها�ی از فیلسوفان، اندیشمندان یا ح�ق بازی سازان یم یافتم  م�ق
 » ن کــه دغدغه شــان روشــن کردِن رابطــه  میــاِن »ذهــن« و »ماشــ�ی
بــود. مــن در طــوِل بــازی و در همــان حــال کــه ســیع یم کــردم تمــاِم 
از  خــاص  حیطــه  یــک  بــا  آرام  آرام  تکه پــاره کنــم،  را  دشــمنانم 

ن آشــنا شــدم.  ادبیــاِت فلســفه  ذهــن نــ�ی
آیــا  امــا  بــود  بــازی  یــک  فقــط   Deus ex machina بــازِی  .8
یم تــوان فــرض کــرد کــه در روزگاِر نزدیــک مــن یم توانــم بــه جــای 
خوانــدِن »نقــِد عقــِل محــض« )نوشــته ی کانــت( آن را ماننــِد یــک 
« کنــم؟ بــه نظــر یم آیــد تکنولوژی هــای واقعیــِت 

گ
بــازی »زنــد�

مایکروســافت،   ِ ن
هولولــ�ن ماننــِد   )Mixed reality( مخلــوط 

امــکان  ایــن  فراهم کــردِن  حــاِل  در  تئوریــک،  جهــِت  از  حداقــل 
هستند. واقعیِت مجازی )Virtual reality( و واقعیِت افزوده 
)Augmented reality( دو تکنولوژی دیگری هستند که این 
روزهــا بــرای انتقــاِل دانــش و مهــارت بــه تکنولوژی هــای محــوری 

ن ارتباط هــا�ی مشــخص، بــه چــاپ تولیــدات خــود  تنهــا بــا داشــ�ق
در ایــن انتشــارات یم پردازنــد و بســیاری از ایــن کتاب هــا بــه ســبب 
اینکــه تولیــدات مراکــز مشــخص دولــ�ق بــه شــمار یم رونــد و مــورد 
تأییــد شــناخته یم شــوند، عیل رغــم کیفیــت نــازل، بــه منابــع کنکــور 
ن تبدیــل یم گردنــد کــه در تشــدید وضعیــت نابســامان  و امثالهــم نــ�ی

ن ســهم ویــژه ای دارنــد. آمــوزش در کشــور نــ�ی
سیاســت گذاران ایــران در بخــش تولیــدات، مطابــق بــا ارزش هــای 
ند. این مسئله   مسائل اقتصادی را در نظر یم گ�ی

ً
ن رصفا انقال�ب ن�ی

« بــودن کتاب هــا بــه   »ارز�ش
ً
ده یم شــود کــه رصفــا تــا جــا�ی گســ�ق

مجــوزی بــرای حمایــت از آنــان تبدیــل یم شــود. ســاالنه بســیاری 
از ایــن تولیــدات �ب کیفیــت در ایــن حــوزه، بــا بودجــه وزارت ارشــاد 
خریداری یم گردد و سپس به صورت رایگان در اختیار عموم قرار 
د؛ امــا ایــن تولیــدات عیل رغــم رایگان بــودن، مــورد توجــه مــردم  یم گــ�ی
ند و پس زده یم شوند. بسیاری از ما همه روزه شاهد  قرار نیم گ�ی
وجــود بســیاری از ایــن تولیــدات در مکان هــای مختلــ�ن در شــهرها 

یاشار یشیم
ی فلسفه ه�ن 98 دک�ت

عیل عبادتیان
کارشنایس اقتصاد 94
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گ
دوهفته نامه فرهن�

5

ز مرصف س�ب

گیاهان تراریخته، مشکل یا مشکل گشا!

طوفان در راه است؟

انرژی هــای  جایگزین  کــردن  ســمت  بــه  را  مرف کننده هــا 
تجدید پذیــر بــا انرژی هــای مــر�ن تجدید ناپذیــر هدایــت یم کنــد 
و از آ ن هــا یم خواهــد رفتــار هــای ســازگار بــا محیــط زیســت را بــه 
ســبک خریــد خــود اضافــه کننــد و بــه دنبــال محصــوال�ق بــا اثــر 

کربــ�ن کمــ�ق و پایدارتــر باشــند.
و  مــرف کمــ�ق  ســمت  بــه  را  مــا  مــرف کاال،  از  ســبک  ایــن 
ن  نــوع مــرف هــم چنــ�ی ایــن  آگاهانه تــر هدایــت یم کنــد. رواج 
ن بــه اجبــار از ایــن امــر آگاه یم کنــد کــه  تولید کننــدگان کاال را نــ�ی
رونــد تولیــد محصوالت شــان، تأثــ�ی مخــرب زیســت محییط دارد 
و آن هــا بایــد بــا علــم بــه ایــن تأثــ�ی در راســتای تولیــدات پایدارتــر 
مــا چگونــه  اینجاســت کــه  امــا ســؤال  و اخال�ق تــر گام بردارنــد. 
ن را جایگزین مرف گرا�ی آسیب رسانمان  یم توانیم مرف س�ب

کنیــم؟
در درجــه اول کا�ن اســت نیــاز مر�ن مــان را شناســا�ی کــرده و 
ن یم توانیم کاال های  بیشــ�ق از آن مقدار مرف نکنیم. هم چن�ی
وری مــان را هــم بشناســیم و دیگــر اقــدام بــه تهیــه  مــر�ن غــ�ی رصن
آن هــا نکنیــم. در رونــد تولیــد محصــوالت مر�ن مــان، عوامــل 
آگاهیــم.  آن هــا کمــ�ق  از  مــا  دارد کــه  وجــود  متعــددی  مخــرب 
مــرف �ب رویــه آب بــرای تولیــد لبــاس و یــا اســتفاده بیــش از 
حــد از رنگ هــای شــیمیا�ی در بســته بندی ها نمونه هــا�ی از ایــن 
عوامــل مخــرب هســتند کــه مــا توجــیه بــه آن هــا نداریــم. بــرای 
الزم  ابتــدا   مــان، 

گ
زند� ســبک  در  ن  ســ�ب مــرف  تثبیت کــردن 

اســت تمــام ایــن عوامــل مخــرب را بشناســیم و ســپس از خریــد 
 هــا خــودداری کنیــم. بــرای مثال هــای 

گ
بــا ایــن ویژ� محصــوال�ق 

 هــای مثبــت، از دیــدگاه 
گ

کیل هنــگایم کــه بــرای بهره بــردن از ویژ�
صــورت  نظــر  مــورد  ژنتیــک گیــاه  در  ا�ق  تغیــ�ی انســان محور، 
بــه عنــوان  ایــن دســته از گیاهــان را تراریختــه یم نامنــد؛  د،  گــ�ی
شورپســند  رســته گیاهــان  در  از گیاهــان  بعــیصن  مثــال،  یــک 
رشــد  توانــا�ی  نــوع گیاهــان  ایــن  یعــ�ن  یم شــوند؛  دســته بندی 
لــذا در  بــاال را دارا هســتند،  بــا درجــه شــوری آب  در مناطــق 
دی  ان ای ایــن گیاهــان صفــت شورپســندی موجــود اســت. از 
طــر�ن بعــیصن گیاهــان کــه توانــا�ی رشــد در آب هــای شــور را دارا 
نیســتند و با نیاز باالی مرف انســان روبرو هســتند، با نگایه 
مهنــد�، نیازمنــد ایــن صفــت ژ�ن بــوده تــا در مناطــق شــور 
ن امــکان کشــت محصــول مــورد نظــر فراهــم شــود. در واقــع  نــ�ی
ن یــک صفــت خــاص از ژن یــک گیــاه  گیاهــان تراریختــه  بــا گرفــ�ق
خاص و وارد کردن آن به گیایه دیگر، تولید یم شــوند؛ اتفا�ق 

د. کــه البتــه بــه خــودی خــود صــورت نیم گــ�ی
ن گیاهــان تراریختــه  نکتــه ای کــه قابــل توجــه اســت، تفــاوت بــ�ی
سموم هاســت.  و  آفت کش هــا  توســط  رویــده  گیاهــان  و 
اســتفاده  و گرچــه  بــوده  متفــاوت  یکدیگــر  بــا  دو  ایــن   

ً
قطعــا

تولیــد  و  بهــره وری  افزایــش  جهــت  ســموم  و  آفت کش هــا  از 
ن نیازمنــد بحــث مجــزا�ی اســت ویل  محصــوالت کشــاورزی نــ�ی
تغیــ�ی در ژن گیــاه نســبت بــه مقــاوم شــدن در برابــر آفت هــا و 

ن علــت اســت   متفــاوت اســت و بــه همــ�ی
ً
 منشــاء ریزگردهــا عمدتــا

کــه دیــد کل نگــر در مدیریــت آن هــا الــزایم اســت. از عمده تریــن 
باشــد،  پدیــده کلیــدی  ایــن  دادن  رخ  در  یم توانــد  اتفاقــا�ق کــه 
خشکســایل  جنــگ،  وقــوع   ، ن زمــ�ی پوشــش  تغیــ�ی  بــه  یم تــوان 
شــدید، فقــر پوشــش گیــایه و فرســایش بــادی اشــاره کــرد. اگــر 
بــه عمده تریــن ریشــه های ایــن پدیــده در کشــورمان اشــاره کنیــم، 
یم تــوان بــه چندیــن مــورد اشــاره کــرد. اکــ�ث مــا زمــا�ن کــه صحبــت 
از ریزگــرد یم گــردد، توجه مــان بــه غــرب کشــور معطــوف یم شــود.

 امــا امــروزه ایــن پدیــده دیگــر بــه آن منطقــه از کشــور محــدود 
نیم شود. در سالیان گذشته با کاهش حجم آب و خشک شدن 
بخش هــا�ی از دریاچــه هامــون در اســتان سیســتان و بلوچســتان، 
ریزگردهــا  کانــون  ی  شــکل گ�ی امــون  پ�ی متعــددی  گزارش هــای 
در آن منطقــه شــده اســت. همانطــور کــه یم دانیــد، متأســفانه 
کشــور ما در کمربند بیابا�ن قرار گرفته اســت. در مناطق خشــک 
و نیمــه خشــک، دریاچه هــا و تاالب هــا نقــش مهــیم در تعدیــل 
نــد،  ایــط اقلیــیم دارنــد و در صــور�ق کــه مــورد غفلــت قــرار گ�ی �ش

به هــای مهلــی بــه محیط زیســت کشــور وارد یم شــود. رصن
ن اتفاق مشابیه افتاده است و بسیار دیرهنگام   در غرب کشور ن�ی
مدیــران بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه دریاچه هــا و تاالب هــا، نقــ�ش 
ن  نــ�ی جنگل ترا�ش هــا  دارنــد.  محــیل  مــردم  آب  ن  تأمــ�ی از  فراتــر 
 بــرای مــا باشــد. شــاید بتــوان شــمال کشــور 

گ
یم توانــد تهدیــد بــزر�

را بخاطــر موقعیــت جغرافیــا�ی متفــاوت و دیــوار جنــو�ب آن کــه 

شــده اســت؟ اگــر هنــگام خریــد یــک کاال جــواب مشــخیص بــرای 
ســؤاالت ذکر شــده نداریــم، بهــ�ق اســت از خریــد آن کاال اجتنــاب 
ن  کنیــم. نخریــدن کاال�ی کــه هویــت مشــخیص نــدارد و همــه چــ�ی
را در مــورد آن نــیم دانیــم، نــه تنهــا مســؤلیت پذیری و آگایه مــا 
ن بــه  نســبت بــه محیــط زیســت را نشــان یم دهــد کــه هــم چنــ�ی
تولید کننــده کاالی مذکــور ایــن پیــام را یم رســاند کــه بایــد در رونــد 
تولیــد شــفاف تر باشــد و اطالعــات کامل تــر و دقیق تــری را در 

اختیــار مرف کننــده قــرار دهــد.
ات فــردی بســیاری بــرای  عــالوه بــر موضــوع مطرح شــده، تغیــ�ی
ن پیشــنهاد شــده  کاهــش اثــرات زیســت محییط مــا روی کــره زمــ�ی
اســت کــه تغیــ�ی ســبک مــرف فقــط یــیک از آن هاســت. ایــن 
بوده انــد؛  انتقــاد  معــرض  در  همــواره  فــردی کوچــک  ات  تغیــ�ی
ات  ده ای مثــل تغیــ�ی زیــرا عــده ای بــر ایــن باورنــد کــه معضــل گســ�ق
ن نیــاز دارد و  ده تری نــ�ی ، بــه فعالیت هــای گســ�ق ن اقلیــم کــره زمــ�ی
چــاره را نیم تــوان در کنش هــای فــردی یافــت. جــواب اینجاســت 
کــه کنش هــای فــردی مــا هــر چقــدر هــم کوچــک باشــند، مهــم 
ده از ســمت دولت هــا  گذارنــد. الزایم بــودن اقدامــات گســ�ق و تأث�ی
برابــر محیــط زیســت کــم نیم کنــد.  مــا در  از مســؤلیت  ی  ن چــ�ی
ات اطــراف،  مســؤالنه نیســت کــه مــا �ب تفــاوت نســبت بــه تغیــ�ی
ات را  هیچ فعالیت فردی و کوچیک را مفید ندانیم و همه تغی�ی

از دولت هــا بخواهیــم.
کنش هــای فــردی کوچــک مثــل تغیــ�ی ســبک مــرف، تأثــ�ی کــیم 
فــردی  ایــن فعالیت هــای  ش  بــا اطالع رســا�ن و گســ�ق امــا  دارنــد 

یم تــوان تأثــ�ی آن هــا را بزرگ تــر کــرد.

اســتفاده در ایــران دارد ویل بــا توجــه بــه واردا�ق بــودن بخــ�ش از 
، عمــاًل تولیــد محصــوالت  مــواد اولیــه از جملــه دانه هــای روغــ�ن
د؛  یم گــ�ی صــورت  تراریختــه  توســط گیاهــان  ایــران  در  ثانویــه 
بــه عبــار�ق بخــش قابــل توجــه روغن هــای گیــایه موجــود در 
صــورت  بــه  معمــواًل  توضیحــات  ایــن  و  بــوده  تراریختــه  بــازار 
تغیــ�ی ژنیک یافتــه بعــد از اســم دانــه روغــ�ن بــر روی برچســب 
توضیحــات منــدرج بــر روی بطری هــای روغــن مــورد اســتفاده 

د.  قــرار یم گــ�ی
محصــوالت  از  اســتفاده  و  خریــد  عــدم  انتظــار  انتهــا،  در 
تراریختــه، بــا توجــه بــه کیفیــت و قیمــت ارزان تــر آن، بــه عوامــل 
 دارد و اثبــات ایــن ادعــا کــه 

گ
ه بســتیک مختلــف معیشــ�ق و غــ�ی

روبــرو  قطــیع  مشــکالت  بــا  تراریختــه  مــوارد  مــرف   
ً
قطعــا

ن ســواد علــیم بــ�ش امــروزی اســت؛  ، نیازمنــد بــاال رفــ�ق ن هســت نــ�ی
و  نیم شــوند  نمایــان  در کوتاه مــدت  مشــکالت  ایــن  چــرا کــه 
بایــد  بــروز معضــل  از  پــس  از جملــه بیماری هــا�ی هســتند کــه 
 اســتفاده و یــا عــدم اســتفاده از گیاهــان 

ً
بــرر� شــوند. نتیجتــا

تراریختــه قطعــا بــر عهــده مرف کننــده اســت و تأییــد و یــا رد 
ن قابــل بــرر� قطــیع نیســت.  قطــیع فوایــد و معضــالت آن نــ�ی
اما آنچه مشــخص اســت مرف محصوالت ارگانیک ریســک 

بــه گیاهــان تراریختــه دارنــد. ی نســبت  کمــ�ق

ر یم کننــد. متأســفانه  مــردم منطقــه هســتند کــه رصن تمــام  ایــن 
بــه  را  خــود  امتحــان  ایــران  در  محیط زیســت  ســازمان  ریاســت 
بدتریــن شــکل ممکــن پــس داده  اســت و نــه تنهــا اقــدایم مفیــد 
در جهــت از صیانــت از محیط زیســت نکــرده اســت، بلکــه بــا 
بــه وارد  تصویــب طرح هــا�ی نظــ�ی انتقــال آب بیش تــر بــه آن رصن
ن احتمــااًل اوضــاع بهــ�ق نباشــد.  کــرده  اســت. در ســایر کشــورها نــ�ی
اگــر اوضــاع بهــ�ق بــود، وضعیــت ریزگردهــا در غــرب کشــور بــه 
از  بســیاری  حجــم  متأســفانه کانــون  نیم رســید.  بحــرا�ن  درجــه 
توده هــای ریزگــرد کــه در غــرب ایــران تمرکــز یافتنــد، کشــور عــراق 
اســت ویل ایــن کشــور هیــچ حــس تکلــف و وظیفــه ای نــدارد و تــا 
بــه امــروز قــدیم محکــم کــه اثــرات آن چشــمگ�ی باشــد، برنداشــته  

اســت. 
با گذشــت زمان و طبق مواردی که بیان شــد، غرب کشــور تنها 
مقصــد ریزگردهــا نبــود و تبدیــل بــه منشــاء شــد و اوضــاع بحــرا�ن 
ی کــه قطــیع اســت، ایــن اســت کــه بحــران ریزگردهــا  ن گردیــد. چــ�ی
ن کشورهای  در آینده ای نزدیک تبدیل به مناقشه ای سیا� ب�ی
منطقه خواهد شد. بحران کم آ�ب را هم نباید از قلم انداخت و 
ن خطرناک تــر  در نتیجــه یم تــوان گفــت اوضــاع در حــال حــارصن نــ�ی
ورت  درک رصن بــا   

ً
مســلما تصــور یم شــود.  اســت کــه  ی  ن چــ�ی از 

مقابلــه بــا ریزگردهــا و توجــه بــه اثــرات نابودکننــده آن، یم تــوان 
 انجــام داد. شــاید بــا هزینه هــای بســیار کــم بتــوان 

گ
اقدامــات بــزر�

بــا آن مقابلــه کــرد؛ در غــ�ی ایــن صــورت، طوفــان در راه اســت.

همــه مــا احتمــااًل یط دو ســال اخــ�ی گزارش هــای تکان دهنــده ای 
گ بــه گوشــمان  ات اقلیــم شــنیده ایم و یــا اســم گرتــا تانــ�ب از تغیــ�ی
و  آســیب های زیســت محییط  از  اخبــار مختلــ�ن  و  آشناســت 
تظاهــرات در شــهر های بــزرگ کشــورهای توســعه یافته را دنبــال 
کرده ایــم. امــا آیــا موضــوع اصــاًل بــرای مــا حائــز اهمیــت اســت؟ 
آیــا خودمــان را بــه عنــوان یــک شــهروند بخــ�ش از ایــن مشــکل 

یم دانیــم؟ 
 و روش مــرف مــا تأثــ�ی قابــل توجــیه بــر تولیــد 

گ
ســبک زنــد�

زباله و تولید گاز های گلخانه ای دارد. محصوالت صنع�ق مورد 
اســتفاده روزانه ما، گوشــت و لبنیات مر�ن مان و ح�ق لبا� 
ات  فــت رونــد تغیــ�ی  نقــش مهــیم در پی�ش

گ
کــه یم پوشــیم همــیک

مــد  مثــال، صنعــت  طــور  بــه  ایفــا یم کننــد.  ن  زمــ�ی اقلیــیم کــره 
حدود ده درصد از گاز های گلخانه ای موجود در جو و صنعت 
گوشت حدود پنجاه درصد آن ها را تولید یم کنند که هر دوی 
ات انســا�ن  این هــا حاصــل مــرف مســتقیم ماســت. ایــن تأثــ�ی
زیســت،  محیــط  از  حفاظــت  ورت  رصن ن  چنــ�ی هــم  و  ده  گســ�ق
ن شــهروندان بــا  ی ســبک جدیــدی از مــرف بــ�ی باعــث شــکل گ�ی

مســؤلیت و آگاه شــده اســت.
یــن آســیب زیســت محییط  ایــن ســبک مــرف کــه شــامل کم�ق
مفهــوم  ایــن  یم شــود.  نامیــده  ن  ســ�ب مــرف  اســت،  ممکــن 

بــه  نوشــتار  ایــن  در  شــد،  اشــاره  قبــیل  مقالــه  در  آنچنــان کــه 
بــرر� موضــوع گیاهــان تراریختــه خواهیــم پرداخــت و مــرف 
بــرر� قــرار خواهیــم  داد. پیــش از  ایــن مــواد غــذا�ی را مــورد 
 و اهمیــت توجــه بــه مطالــب قیــیل 

گ
ادامــه، بــا توجــه بــه پیوســتیک

ایــن سلســله مقــاالت، پیشــنهاد یم شــود بــا رجــوع بــه نســخه های 
غ�ی چا�پ ، مطالب مذکور را مورد مطالعه و برر� قرار دهید.

دازد که آیا مرف مواد  این نوشــتار ســیع دارد به این نکته ب�پ
تراریختــه خــوب یــا بــد اســت؟ آیــا تولیــد یــک تــن برنــج طــاروم 
درجــه یــک تراریختــه، در مقابــل تولیــد یــک تــن از همــان کیفیــت 
هزینــه   ، آب کمــ�ق از  اول  نــوع  تولیــد  در  ارگانیــک، کــه  برنــج 
، زمــان کوتاه تــر و  ن کشــت کمــ�ق ، مســاحت زمــ�ی کارگــری کمــ�ق
ه اســتفاده شــده اســت، که به طبع آن هزینه ارزان تر برای  غ�ی

مرف کننــده دارد، دارای اولویــت اســت یــا برعکــس؟
میــان  بــه  صحبــت  تراریختــه  از گیاهــان  کــه  هنــگایم   

ً
اساســا

ایــن  چیســ�ق  ابتــدا  در  هســتیم،  روبــرو  مســئله  دو  بــا  یم آیــد، 
ات اســتفاده از آن. بــه طــور  گیاهــان و ســپس فوایــد و یــا مــرن

 اخبــاری در ارتبــاط بــا افزایــش غلظــت گازهــای 
ً
تــا بــه امــروز حتمــا

شــنیده اید.  یخچال هــا  شــدن  آب  یــا  اوزون  الیــه  گلخانــه ای، 
یم کننــد  بیــان  هســتند کــه  مثال هــا�ی  یــن  به�ق جــزء  مــوارد  ایــن 
یــت قریــب بــه اتفــاق فعل و انفعــاالت در محیط زیســت، بــه  اک�ث
یکدیگــر وابســته اند. ایــن مســئله بــدان معناســت کــه رخدادهــای 
زیســت محییط را نیم تــوان در مرزهــای جغرافیــا�ی محصــور کــرد 

و الزم اســت ذهنیــت کل نگــر در بــرر� آن هــا داشــت.
 یــیک از معضــال�ق کــه چنــد ســایل اســت بیــش از پیــش رســانه ای 
ریزگردهاســت.  بحــران  شده اســت،  ملموس تــر  مــردم  بــرای  و 
بحــرا�ن کــه پیدایــش آن، قدمــ�ق بیــش از تصــور مــا دارد. الزم 
تــا  ایــن پدیــده بیــان کــرد  امــون  اســت در ابتــدا چنــد نکتــه را پ�ی
بتــوان بــه جمع بنــدی مناســب تری رســید. طبــق تعریــف گــرویه 
از دانشــمندان، ریزگردهــا، تــوده ای از ذرات جامــد ریــز غبــار و 
یم شــوند. افــ�ق  دیــد  محدودیــت  باعــث  هســتند کــه  دود  گاه 

ن نــکا�ق را در ارتبــاط بــا �عــت  گــرویه دیگــر از دانشــمندان نــ�ی
 
ً
و ارتفــاع حرکــت تــوده ریزگردهــا بیــان نموده انــد و امــروز تقریبــا

ن آن بــا ســایر پدیده هــا،  اکــ�ث متخصصــان در تعریــف ریزگــرد و تمــ�ی
هســتند. متفق القــول 

ذکر شــده یم توانیــم قبــل از خریــد لبــاس، اطالعــات منت�ش شــده 
توســط برنــد مربوطــه را بخوانیــم ســپس اقــدام بــه تهیــه آن لبــاس 
 خــودداری 

گ
کنیــم یــا از خریــد محصــوال�ق بــا بســته بندی های رنــیک

ن پالستیک هنگام خرید، عدم استفاده از ظروف  کنیم. نگرف�ق
ن نخریــدن محصــوال�ق  و ســفره های یــک بــار مــرف و هــم چنــ�ی
ن از ایــن دســت اقدامــات  کــه بســته بندی های پالســتییک دارنــد نــ�ی

هســتند.
اگر مایل به ترک مرف گوشــت نیســتیم، یم توانیم از گوشــت 
نشــده اند،  تولیــد  صنعــ�ق  روش  بــه  لبــ�ن کــه  محصــوالت  و 
بــه  روســتا�ی کــه  مــردم  اقتصــاد  بــه  ایــن روش  اســتفاده کنیــم. 

ن کمــک یم کنــد. نــ�ی دام پــروری ســن�ق مشــغول هســتند 
، خریــد کاالهــای محــیل اســت.  ن از مهم تریــن مــوارد مــرف ســ�ب
بــه کشــور  تولید کننــده  از کشــور  حمل و نقــل   

گ
آلــود� حــذف 

 هــای کربــ�ن 
گ

آلود� بــه کم کــردن  زیــادی  کمــک  مرف کننــده 
یم کنــد. بــه طــور مثــال بــه جــای خریــد کاالی چیــ�ن کــه مســافت 
زیادی را تا کشور ما یط کرده، یم توانیم از نمونه مشابه داخیل 
اســتفاده کنیم. ییک از ســؤاال�ق که قبل از خرید یک کاال باید از 
ی را یط کرده  ســیم این اســت که این کاال چه مســ�ی خودمان ب�پ
هــا از مســ�ی  تــا بــه دســت مــن برســد؟ آیــا خریــد کاال�ی کــه کیلوم�ق

ورت اســت؟ هــوا�ی آلوده کننــده تــا شــهر مــن آمــده یــک رصن
از دیگر سؤاال�ق که قبل از خرید یک محصول مطرح یم شود 
ایــن اســت کــه آیــا مــن داســتان ایــن کاال را یم دانــم؟ آیــا یم دانــم ِ�، 
کجــا، و بــه چــه رو�ش تولیــد شــده اســت؟ آیــا در رونــد تولیــد 
ایــن کاال بــه رعایــت حقــوق کارگــر و حقــوق محیــط زیســت توجــه 

د. قرار گــ�ی بــرر�  مــورد  مجــزا  صــورت  بــه  بایــد  ایــط،  �ش
مقــاالت  سلســله  ایــن  اول  نوشــتار  در  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ 
اشــاره مختــری شــد و در ایــن فرصــت بیشــ�ق بــه آن پرداختــه 
ات در هر بخش از محیط زیست توسط انسان  یم شود. تغی�ی
عواقــب غــ�ی قابــل پیش  بیــ�ن و خطرنــایک را در خــود دارد، در 
 و چند فاکتــوره 

گ
واقــع یم تــوان گفــت کــه بــا توجــه بــه پیچیــد�

ات در آن از  بــودن وضعیــت محیــط  زیســت، پیش بیــ�ن تغیــ�ی
پیش بیــ�ن و حســاس  قابــل  غــ�ی  تغیــ�ی در ژن گیاهــان،  جملــه 
ه  حــ�ش یــک  شــدن  ریشــه کن  در  ات  تغیــ�ی ایــن  شــاید  اســت. 
بــروز  و  منطقــه  اکوسیســتم  در  تغیــ�ی  آن  طبــع  بــه  و  خــاص 
بــه �طــان  بــدن انســان و در نهایــت  یــک بیمــاری خــاص در 
منجــر شــود کــه هــر کــدام از ایــن اتفاقــات از قــدرت پیش بیــ�ن 
مــورد  در  امــروزه، کشــورها  رو   ایــن  از  اســت.  خــارج  انســان 
ات محیط زیســ�ق بــا دقــت و ظرافــت بــاال�ی  یــن تغیــ�ی کوچک�ق
ن ایــن نظارت هــا کــم و بیــش وجــود  عمــل یم کننــد. در ایــران نــ�ی
ن الملــیل   توجــه بــه گیاهــان ارگانیــک در جوامــع ب�ی

ً
دارد. نتیجتــا

آفت کش هاســت،  و  ژنتیــیک  ات  تغیــ�ی هرگونــه  از  عــاری  کــه 
مــورد توجــه قــرار گرفتــه  اســت. 

ات ژنتیــیک در  ازیــن رو گرچــه گفتــه یم شــود اســتفاده از تغیــ�ی
ه غــذا�ی طیــور مجــوز  ســاخت تولیــدات محــدودی اعــم از جــ�ی

ز اســت، امــروز از خطــر ریزگردهــا مصــون دانســت  رشــته کوه الــ�ب
پابرجاســت.  ایــن خطــر همچنــان  امــا در ســایر مناطــق کشــور 
بســیاری از دســتگاه های اجــرا�ی و مــردم بــا توجــه بــه شــناخت 
نادرستشــان از خدمــات جنــگل، جنگل تــرا�ش و تبدیــل مناطــق 
جنــگیل بــه ارایصن کشــاورزی و ســایر مــوارد را اقــدایم اقتصــادی 
ن مسأله سبب یم شود تا جنگل ها را نابود کنند و  یم دانند. هم�ی
ن هــای کشــاورزی  را ایجــاد کننــد کــه تنهــا بــرای مــدت کوتــایه  زم�ی
از آن رهــا شــوند و مناطــق  پــس  قابلیــت بهره بــرداری دارنــد و 
بایــر و �ب کیفیــت بــدون هیــچ کاربــری مشــخیص بــا�ق بماننــد. در 

جنگل هــای غــرب کشــور ایــن تهدیــد بســیار جــدی اســت.
 همانطــور کــه پیش تــر گفتــه شــد، کشــور مــا در کمربنــد بیابــا�ن 
ایــن کمربنــد قــرار  ن در  نــ�ی قــرار گرفته اســت. کشــورهای دیگــری 
 شــامل کشــورها�ی از خاورمیانــه و شــمال آفریقــا 

ً
ا دارنــد کــه اکــ�ث

یم شــوند. اکــ�ث ایــن کشــورها، کشــورها�ی در حــال توســعه و یــا 
توســعه نیافته هســتند. ایــن مســئله، بحــران مدیریــت ریزگردهــا 
را تشــدید یم کنــد. همانطــور کــه گفتــه  شــد، اکــ�ث فعل و انفعــاالت 
زیســت محییط بــر یکدیگــر اثــر گذارنــد و بایــد بــا دیــدی کل نگــر بــه 
مدیریــت آن هــا پرداخــت. دیــد کل نگــر، نــه تنهــا حلقــه مفقــوده در 
مدیــران محیط زیســت اکــ�ث ایــن کشورهاســت؛ بلکــه در مدیریــت 
ن این مسئله نمود پیدا یم کند. بحران فرامرزی نظ�ی ریزگردها ن�ی

 متأســفانه اک�ث مدیران و سیاســت مداران این کشــورها به دنبال 
گروک�ش هــای باخــت- باخــت هســتند و در ایــن کشــمکش ها، 

نفیسه اسدروح
کارشنایس زیست شنایس سلویل 95

ز رسوش فرشچ�ی
کارشنایس ارشد ژئوپولتیک 96

ام�ی ابراهییم
ی محیط زیست 97 دک�ت

 هوا نمودی نداشته است
گ

نماینده مردم تهران: سیاست گذاری های کالن در حوزه مقابله با آلود�

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالیم با بیان این که »نمایندگان تهران در جلسه ای با شهردار پایتخت اقدامات مربوطه 
 هوا نمودی 

گ
ی یم کنند«، گفت که سیاست گذاری های کالن در حوزه مقابله با آلود�  هوا را پیگ�ی

گ
در زمینه مقابله با آلود�

نداشته است.
 را نسبت 

گ
ین آلود�  هوای پایتخت اظهار کرد: ما در 6 ماهه اول امسال کم�ق

گ
طیبه سیاو�ش در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آلود�

ن بود که یم گفتیم جای قدردا�ن از شهرداری و استانداری و دستگاه های مرتبط با  به سال های قبل داشتیم و هوا به قدری تم�ی
ن پدیده ای که معمواًل تهران در 6 ماهه دوم سال دچار آن یم شود   های پای�ی

گ
 هوا وجود دارد، ویل دو سه روز بعد از بارند�

گ
آلود�

 هوا پیدا نکرده ایم.
گ

برگشته و این نشان یم دهد ما راه حل جدی برای معضل آلود�
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گ
دوهفته نامه فرهن�

چاپ سوم کتاب »نوشتار و تفاوت« اثر ژاک دریدا و ترجمه  عبدالکریم رشیدیان منت�ش شد6

ن مقاالت دریدا است که در سال 1967 منت�ش شد و در میان آثار او جایگایه ممتاز  نوشتار و تفاوت مجموعه ای از نخست�ی
دارد. دریــدا در هریــک از ایــن مقــاالت، کــه نــویع ســکوی پرتــاب شــمرده یم شــوند، بعــیصن درون مایه هــای بنیــادی و روش هــای 
وس  کلیدی اندیشمندان بزرگ عر خویش )روسه، فوکو، ژابس، هو�ل، هایدگر، لویناس، ارتو، فروید، باتای، لوی اس�ق
و …( را مــورد ســنجش قــرار یم دهــد. از خــالل ایــن ســنجش، خطــوط و عنــارص شــکل دهنده ی فضــای اندیشــه ی دریــدا�ی 
اندک انــدک چهــره یم نماینــد تــا در آثــار بعــدی او ســیمای مشــخص تری پیــدا کننــد. تنــوع، غنــا و اهمیــت مســائل مطرح شــده، 
شــیوه ی پرســش گری و نقــد دریــدا در ایــن جســتارها تولــد اندیشــمندی را بشــارت یم داد کــه بــرای مانــدن آمــده بــود و تأثــ�ی 

انکارناپذیــرش بــر اقلیــم فلســ�ن زمانــه اش گــواه آن بــوده اســت.

برریس مبا�ز روش شناخ�ت اندیشه توماس هابز

اض هابز و معمای حق اع�ت

سمیه ملیک
ی اندیشه سیایس 98 دک�ت

مهدی فیاض
ی اندیشه سیایس 96 دک�ت

را ســخت تحــت تأثــ�ی خویــش قــرار داد، نــه شــیوه  تجربه گرایانــه 
بیکــن، بلکــه آشــنا�ی بــا پایه هــای محکــم و متقــن روش اســتدالیل 
ن شــیوه اســتدالیل  هندســه اقلیــد� بــود. وی بــرای بــه کار بســ�ق
 خویش، به فرضیه ای مبنا�ی درباره �شت کنش انسان ها 

ّ
عیل

نیــاز داشــت. ایــن فرضیــه پــس از گفتگــو بــا گالیلــه در وی شــکل 
گرفت و شامل برداش�ق از نظریه »حرکت« و روش »تجزیه ای  
ن  ن بود که برخالف تصورات پیش�ی « بود. ایده گالیله چن�ی ترکی�ب
کــه »ســکون« وضــع طبیــیع اشــیاء دانســته یم شــد، »حرکــت« 
نشــانه وضعیــت طبیــیع اســت؛ اشــیا حرکــت یم کننــد مگــر آنکــه 
بخــش    .)� ایــ�ن )قانــون  دارد  بــاز  حرکــت  از  را  آن هــا  ی  ن چــ�ی
بــه قضایــای مبنــا�ی و اســا�  »تجزیــه ای« ، روش دســت یا�ب 
«، ایجــاد قضایــای پیچیــده  مــورد نیــاز  اســت و بخــش »ترکیــ�ب
بــا اســتفاده از قضایــای ســاده را شــامل یم گــردد. فرضیــه پایــه ای 
هابز این بود که همه کنش های انسان را یم  توان به حرکت های 
اولیه بدن و ذهن تجزیه کرد. هابز بر اساس مفاهیم مکانیک و 
یولوژی بدن هاروی، بیان داشت که  انسان مشابه  ن حرکت و ف�ی
دســتگایه مکانیــیک و مرکــب از اجــزا�ی چــون اندام هــای حــ�، 
اعصــاب، ماهیچه هــا، قــوه تخیــل، حافظــه و تعقــل اســت کــه 
ه ای درو�ن  ن ن انگــ�ی و�ن و هم چنــ�ی در واکنــش بــه تأثــ�ی اجســام بــ�ی
ن اســاس فصــول اولیــه  ن از مــرگ(، حرکــت یم کنــد. بــر همــ�ی )پرهــ�ی
کتاب لویاتان به برر� مباح�ث از قبیل حس، تصورات، رشــته 
تصورات، زبان و عقل انسا�ن اختصاص دارند. در نهایت کنش 
ارادی انسان نتیجه تفکر و تأمل و در واقع محاسبه ای است که 

د.  در جهــت ارضــای خواســته های فــرد صــورت یم گــ�ی

اض، دو مســ�ی را ترســیم  و خروج از معّمای تناقض گوِن حّق اع�ق
کــرد.

مس�ی اّول
ن در� همدالنه از تنش ها و معّماهای اندیشه  هابز  به منظور یاف�ق
ن کرده انــد- بــه زمانــه ای کــه  یم تــوان- چنان کــه بــر�ن مفــّ�ان چنــ�ی
مؤلف لویاتان در آن یم زیست و آن چه در آن دوره ی زندگا�ن اش 
بــر او رفــت، رجــوع کــرد. زادروز هابــز مقــارن بــود بــا دوره ی هجــوم 
 اســپانیا بــه انگلســتان و گفتــه یم شــود کــه مــادر وی 

گ
نــاوگان جنــیک

پــس از شــنیدن خــ�ب ایــن حملــه دچــار درد زایمــان شــد. هابــز خــود 
ن ضمــن ذکــر ایــن واقعــه به مــزاح یم گفــت: »مــن و تــرس همــزاد  نــ�ی
بودیم«. بر�ن مفّ�ان تالش کرده اند بخ�ش از گرایشات نظری 
هابــز نظــ�ی تأکیــد وی بــر امنیــت و صلــح به عنــوان غایــت نظــم 
ــد 

ّ
ایــط محیــیط بداننــد کــه وی در آن متول ســیا� را نــا�ش از �ش

شــده و بالیــده بــود.
ن بر�ن خلق اثری چون لویاتان را حاصل مجادالت و  از سو�ی ن�ی
مباحثات عمده ای یم دانند که در انگلستان زمان هابز در جریان 
بــود. به بیــان ایشــان، هابــز بــا رویکــردی محافظه کارانــه درصــدد 
 در ســّنت ســیا� انگلســتان وجــود داشــت 

ً
بــود از آن چــه قدمتــا

حراســت کنــد. وی کوشــید بــه مخاطبــان آثــارش اطمینــان بدهــد 
که تبعیت کامل از حاکم برای حراست از امنیت ایشان، مؤثرتر 
از آن اســت کــه کوشــش کننــد قــدرت حاکــم را محــدود ســازند. در 
نتیجــه، ایــن پیشــنهاد هابــز در بســ�ق منازعــات و مجــادالت ســده 
هفدهــم میــالدی، پیشــنهادی دولت گرایانــه بــود؛ بدیــن معنــا کــه 
وط حاکــم از فشــارها و  اتبــاع ضمــن پنــاه آوردن بــه قــدرت نامــ�ش
ســیخته )یعــ�ن انگلســتان آن 

ُ
تهدیدهــای بالقــّوه  اجتمــایع ازهم گ

زمــان( در امــان بماننــد.
از ایــن منظــر، اســتدالل های هابــز بــه  نفــع قــدرت مطلــق حاکــم 
دارای ارزش نظری عام نبوده و حایک از راه حل وی برای ُمشکل 
عاجــیل بــود کــه جامعــه  آن روز انگلســتان از آن رنــج یم بــرد، و آن 
 اجتمــایع و نــزاع �ب پایــان بــر � محــدود 

گ
ســیختیک

ُ
ُمشــکل ازهم گ

 دامــن یم زد. 
گ

ســیختیک
ُ
کــردن قــدرت حاکــم بــود کــه بــر ایــن ازهم گ

ن هابــز عیل رغــم ظاهــر ُمســتحکم و  لــذا بدیــن ســبب اســت کــه مــ�ق
نفوذناپذیــر خــود، تنش هــا�ی اســا� در بطــن خــود مکتــوم دارد. 
ایــط  ایــن نــگاه بــا وجــود بــر�ن روشــن بی�ن ها، متــون هابــز را بــه �ش
و اقتضائــات زمانــه اش فرویم کاهــد؛  حال آن کــه چشــم انداز هابــز 

 از مســائل ســده  هفدهــم انگلســتان فراتــر یم رود.
ً
مشــّخصا

 مس�ی دوم
ن هابــز را یم تــوان بــا مراجعــه بــه خــوِد  اض در مــ�ق  معّمــای حــق اعــ�ق
ِ ایــن معّمــا بایــد یــیک از 

گ
ن بهــ�ق درک کــرد. بــرای فهــم پیچیــد� مــ�ق

وجوه بنیادین اندیشــه ی هابز را پیش چشــم داشــت و آن مســأله  
»فردیــت« اســت. توّجــه هابــز بــه فردیــت بســیار چشــم گ�ی اســت 
تــا جا�ی کــه پرداخــِت وی از ایده  هــا�ی چــون آزادی و اطاعــت را 
اوس فیلســوف  ن بایــد در پرتــو آن فهمیــد. چنان کــه لئــو اشــ�ق نــ�ی
ســیا� معــارص یم گویــد، هابــز اندیشــمندی ُمــدرن اســت و درک 
 ُمــدرن دارد. فــرِد هابــزی، فــرِد 

ً
 اساســا

گ
او از فــرد و فردیــت ویــژ�

فــت انفــرادی و کســب منافــع مــادی  صاحب حــق، خواهــان پی�ش

 ، د که در صورت نبود هیچ گونه محدودی�ق قدرت، نتیجه یم گ�ی
همــگان همــواره در معــرض خطــر از دســت دادن جــان و مــال 
نــد. وی بــه ایــن نتیجــه یم رســد کــه انســان ها بــر  خویــش قــرار یم گ�ی
اســاس امیــال و عقــل مصلحت اندیشــانه خویــش در یم یابنــد کــه 
ن وضــیع امــکان صیانــت از نفــس وجــود نخواهــد داشــت  در چنــ�ی
دازنــد. هابــز  و بنابرایــن تشــویق یم شــوند کــه بــه چاره اندیــ�ش ب�پ
مفاهیــم »حــق طبیــیع«، »قانــون طبیــیع« و »قــرارداد اجتمــایع« 
را در �پ ایــن اســتدالل ها عرضــه یم کنــد. »حــق طبیــیع« همــان 
گریــز ذا�ق انســان از مــرگ اســت و »قانــون طبیــیع« مجموعــه ای 
از قواعدی هنجاری است که وجودشان برای صیانت از نفس 
وری اســت و ایــن قواعــد بــه وســیله عقــل کشــف یم شــوند.  رصن
انســان های خردمنــد دریم یابنــد کــه نیازمنــد عمــیل هماهنــگ بــرای 
ن از  رهــا�ی از وضــع طبیــیع هســتند و الزم اســت کــه در �پ گذشــ�ق
، ایــن حقــوق را  ن حــق طبیــیع فــردی در صیانــت از نفــس خویشــ�ق
 از همــگان واگــذار کننــد. ایــن 

گ
بــه شــخص یــا گــرویه بــه نماینــد�

ی و تجویــز اصــیل هابــز  رشــته از اســتدالل ها منجــر بــه نتیجه گــ�ی
ورت اطاعــت از حاکــم مقتــدر یم گــردد. در رصن

بــه  دیگــران  اقنــاع  �پ  در  لویاتــان،  خــود  گ  ســ�ق در کتــاب  هابــز 
   )commonwealth( ِ کامنولــث  

حقــو�ق حاکمیــت  ن  پذیرفــ�ق
ک یــا دولــت   اســت. او بــر ایــن بــاور بــود کــه تأســیس  ثــروت مشــ�ق
و حفــظ دولــت نیازمنــد قواعــد عقــال�ن خــایص اســت کــه آدیم تــا 
آن زمان فرصت یا کنجکاوی الزم را برای شناخت این قواعد را 
نداشــته و یا روش درســت کشــف آن ها را نیم شــناخته اســت؛ که 
این روش، روش علیم و استدالیل است که او به کار برده است.

 وحــدت شــخص حاکــم اســت و نــه وحــدت اشــخایص کــه 
ً
رصفــا

اختیــار خــود را بــه حاکــم تفویــض کرده انــد )لویاتــان، ص. 185(. از 
لــه  حاصــل جمــع اختیــارات هــر فــرد  ن ایــن منظــر، هابــز حاکــم را به م�ن
یم دید و از این رو تبعیت از وی را »ُمطلق« یم انگاشت. این بدان 
معناســت کــه هــر فــرد بــا گردن نهــادن بــه فرمــان حاکــم در حقیقــت 
از خویش تبعیت یم کند و فاصله ای میان این دو وجود نخواهد 

داشــت.
اض و �پیــ�پ از حاکــم زمــا�ن معنــادار خواهــد بــود کــه فردیــت  اعــ�ق
نــد. فــرد بایــد زمــا�ن  افــراد و فردیــت حاکــم رو در روی هــم قــرار گ�ی
از فرمــان حاکــم �پیــ�پ کنــد کــه فردیــت حاکــم و فردیــت افــراد بــه 
نقیــض یکدیگــر تبدیــل شــوند. دولــت )یعــ�ن رابطــه تعریف شــده  
از  یــا  امــر طبیــیع و  یــک  نــه  اندیشــه ی هابــز  اتبــاع( در  حاکــم و 
پیش موجود، که یک مولود و یا امر ابداع شــده اســت. محصویل 
کــه حاصــل تصمیــم و پیمــان تک تــک فردیت هــا اســت. بنابرایــن 
ن اطاعــت  شــهروند هابــزی بــا اطاعــت از حاکــم در واقــع از خویشــ�ق

یم کنــد.

قــرن  اواخــر  تــا  هفــده  قــرن  میانــه  )از  اروپــا  روشــنگری  عــر 
در  انســا�ن  خــرد  آن  در  اســت کــه  دورا�ن  میــالدی(،  هجدهــم 
نقطــه اوج اعتمــاد بــه نفــس و خوش بیــ�ن خویــش بــه � یم بــرد. 
�چشــمه ایــن �خــو�ش زایدالوصــف، رشــد پرشــتاب علــوم بــود 
کــه هم زمــان آزاد شــدن عقــل انســا�ن از تاریــیک ســده های میانــه را 
نویــد یم داد. ایــن خــرد علــیم کــه از زمــان دکارت خــود را نمایانــده و 
 عقــال�ن هســ�ق 

گ
بــا نیوتــن بــه اوج خــود رســیده و نشــانگر هماهنــیک

بــود،  الهــام بخــش فیلســوفان بــرای تعمیــم ایــن عقالنیــت علــیم 
و اندیشــه دکارت  بــه قلمــرو حیــات انســا�ن گردیــد. خردگرایــان، پــ�ی
در کاربــرد اصــول منطــ�ق  اســتقرا�ی در جهــت ایجــاد بنیــا�ن قطــیع 
برای شــناخت هســتند. هابز ییک از پیشــگامان بزرگ خردگرا�ی و 
اســتفاده از علــم یگانــه در جهــان فلســفه ســیا� بــود. جــدا�ی وی 
از فلسفه سیا� کالسیک یونان و روم، درواقع ادامه رایه بود 
کــه ماکیــاویل در پیــش گرفتــه بــود، هرچنــد کــه خــود هابــز معتقــد 
ن ک� اســت که سیاســت را به شــیوه ای علیم مورد  بود نخســت�ی
تحلیــل قــرار داده اســت. هــدف او درمــان درد جامعــه خویــش بــا 
استفاده از علم تأسيس دولت سودمند بر مبنای قواعد روشن 

و قطــیع بــود.
مفروضات انسان شناسانه:

هابز  مد�ق تحریرگر  مطالب فرانسیس بیکن بود، ویل آنچه او 

 همــگان تنهــا به موجــب عهــد و پیمــان 
گ

1- »چــون حــّق نماینــد�
متقابل آدمیان به ک� که حاکمیت به وی اعطا یم گردد واگذار 
مــردم؛  و  حاکــم  شــخص  میــان  پیمــا�ن  به موجــب  نــه  و  یم شــود 
بنابرایــن امــکان نقــض پیمــان از جانــب شــخص حاکــم متصــّور 
نیســت و درنتیجه هیچ یک از اتباع نیم تواند به بهانه نقض عهد 

از قیــد تابعیــت او آزاد شــود«. )لویاتــان، ص194(
ام اتبــاع نســبت بــه حاکــم تــا زمــا�ن ادامــه یم یابــد  ن 2- »تکلیــف و الــ�ق
کــه قــدر�ق کــه حاکــم بــرای صیانــت از ایشــان دارد ادامــه یابــد و نــه 
. زیــرا حــ�قّ کــه آدمیــان بــه ُحکــم طبیعــت بــرای حراســت از  بیشــ�ق
خــود دارنــد وقــ�ق هیچکــس دیگــر نتوانــد از ایشــان صیانــت کنــد، 
به موجب هیچ میثاق و قراردادی قابل سلب نیست«. )لویاتان، 

ص 225(
حکومــت  نظریه پــرداز  به عنــوان  هابــز  تومــاس   ، ســّن�ق به طــور 
وط حاکــم معــّر�ن شــده اســت  مطلقــه و قــدرت نامحــدود و نامــ�ش
و آرای وی در تقابــل بــا هموطــن اش جــان الک قــرار داده و ارزیــا�ب 
یم شود؛ اّما به راس�ق فهم اندیشه سیا� توماس هابز بر مبنای 
ن کلیشــه ای تــا چــه انــدازه قابــل اعتمــاد و موّجــه اســت؟ غــ�ی  چنــ�ی
به خــو�ب  را  هابــز  اندیشــه   فهــم  در  اعتماد بــودِن کلیشــه ها  قابــل 
گ او، یع�ن لویاتان، یم توان دریافت. کنار  هنگام مطالعه  اثر س�قُ
ن این کلیشه ها به ویژه در فهم گره ها و تنش های منظومه   گذاش�ق
وری تــر یم ُنمایــد. یــیک از ایــن گره هــا – یــا  فکــری هابــز هــر چــه رصن
به بیان به�ق »معّماها« ، مسئله ای است که متون فوق به خو�ب 
آن را به نمایــش یم گذارنــد. آن چــه کــه دو بخــش انتخاب شــده از 
ن لویاتان هابز را که در باال آمده در نظر خواننده »ناهمساز«  م�ق
نــا�ش از ُبغرنــ�ب مســئله ای در اندیشــه  ســیا�  جلــوه یم دهــد 

اض« نــام نهــاد.  اوســت کــه یم تــوان آن را »معّمــای حــق اعــ�ق
اض در اندیشــه ی هابــز  اعــ�ق پرســش بنیادیــ�ن کــه مســئله  حــق 
را ُبغرنــج و معّما گــون یم ســازد ایــن اســت کــه آیــا هابــز بــا تکیــه بــر 
ِط اتبــاع بــرای  اســتدالل هایش بــر آن اســت تــا تکلیــف �ب قیــد و �ش
اطاعت از حاکِم مطلق العنان را تئوریزه کند؟ این پرسش تاکنون 
ن  از جانــب مفــّ�ان هابــز پاســخ های ُپرشــماری یافتــه؛ اّمــا یــک چــ�ی
ک اســت: حــ�قّ اگــر نپذیریــم کــه  در میــان تمــام ایــن پاســخ ها مشــ�ق
« اســت؛ اّمــا بــه  هــر  اســتدالل های هابــز گرفتــار »ناســازگاری درو�ن
حــال تنش هــای اســا� در بیــان هابــز وجــود دارد. ایــن تنش هــا 
هابزشناســان  بزرگ تریــن  از  یــیک  اســت کــه  چشــمگ�ی  به حــّدی 
بــاور اســت کــه رخنه هــای  ایــن  بــر  تــاک(  معــارص )یعــ�ن ریچــارد 
ن تفاســ�ی متضــاد از آرای  ن هابــز امــکان جــوالن یافــ�ق بــزرگ در مــ�ق
او را فراهم آورده اســت. در لویاتان، هابز از یک طرف یم کوشــد 
به نفــع قــدرت مطلــق حاکــم اســتدالل کنــد و از ســو�ی دیگــر بــه 
ایــط از  ایــیط یم پــردازد کــه اتبــاع یم تواننــد تحــت آن �ش توضیــح �ش
 هــا، ایــن 

گ
فرمــان حاکــم �پیــ�پ کننــد. عیل رغــم تمــاِم ایــن پیچید�

نوشتار بر آن است که یم توان برای درک به�ق استدالل های هابز 

قــدرت  قــدرت،  از  بحــث  در  خویــش،  تأمــالت  ادامــه  در  هابــز 
طبیــیع آدیم را در برتــری قــوای او بــر دیگــران تعریــف یم کنــد. 
بیــان یم کنــد کــه  اســتدالل  ایــن  اســاس  بــر  را  تعریــ�ن  ن  چنــ�ی او 
قــدرت هرکــس در مقابــل اثــرات قــدرت دیگــری مقاومــت یم کنــد 
و بنابرایــن فــزو�ن و برتــری قــدرت معنــا یم یابــد. هابــز بــر اســاس 
مشــاهده و تجربــه، جامعــه را جایــگاه رقابــت بــر � قــدرت )بــرای 
صیانــت از خویــش در برابــر دیگــران( یم دانــد. ایــن فرضیــه هابــز 
دربــاره قــدرت بــه همــراه دو فــرض پایــه ای دیگــرش دربــاره گریــز 
ذا�ق انســان از مــرگ )حــس صیانــت نفــس( و مصلحت اندیــ�ش 
و محاســبه گری، پایــه انسان شــنا� فردگرایانــه هابــز را تشــکیل 
یــا بنیادی تــر و  فــرد واقیع تــر  یم دهنــد. در انسان شــنا� هابــز، 
ی و نهادها و ساختارهای آن تل�ق یم شود.  مقدم بر جامعه ب�ش
الزم به ذکر است که فردگرا�ی هس�ق شناخ�ق در نظریه  قرارداد 
اجتمــایع هابــز و ســایر قرارداد گرایــان، مبنــای فلســ�ن الزم بــرای 

ایل را بــه وجــود یم آورد. فردگــرا�ی اخــال�ق و ســیا� لیــ�ب
استدالل به سود حاکمیت حقو�ت دولت:

همان گونه که ذکر گردید روش استدالل فلس�ن هابز، بر تجزیه 
جامعــه بــه افــراد تشــکیل دهنــده آن، ســپس تجزیــه فــرد بــه اجــزا و 
وها به شیوه ای  قوای درو�ن اش، و �انجام ترکیب مجدد این ن�ی
جدیــد کــه توضیح دهنــده پدیده هــای اجتمــایع و ســیا� باشــد، 
بنــا شــده اســت. بــر مبنــای ادامــه مفروضــات هابــز، اگــر انســان ها 
در وضــع فــریصن خــایص بودنــد و حقــوق اولیــه ای داشــتند، قانــون 
خایص را یم پذیرفتند و بنابراین به نوع خایص از توافق اجتمایع 
ن خویش درباره  دست پیدا یم کردند. او بر اساس استدالل پیش�ی

ن فــردی نــه وجــه ایجــا�ب  اســت. از ایــن منظــر آزادی بــرای چنــ�ی
ن  ن بخــش، بلکــه جنبــه ی ســل�ب )یــا شــاید به زبــان آیزایــا برلــ�ی و تع�یّ
ن  «( دارد. از نظر هابز آزادی یع�ن قوان�ی بتوان گفت وجه »من�ن
 محدودیت ها�ی که حیات 

ً
، ممنوعیت های حداقیل و رصفا کم�ق

فت  ن را به منظور زمینه سازی برای منفعت جو�ی و پی�ش صلح آم�ی
فــرد ممکــن ســازد. لــذا اســتقرار صلــح ارزش �ن نفســه نــدارد؛ بلکــه 
ارزش آن تنهــا بدیــن خاطــر اســت افــراد بتواننــد منافــع شــخیص 

خــود را در محیــیط بــه دور از نــزاع و مخاصمــه دنبــال کننــد.
 منافــِع افــراد بــر تلــ�قّ 

ّ از ســوی دیگــر نــگاه هابــز بــه فردیــت و تکــ�ث
ی قاطــع دارد. چنان کــه هابــز خــود  وی از رابطــه حاکــم و اتبــاع تأثــ�ی
یم گویــد، اتبــاع به عنــوان افــراد هرگــز نیم تواننــد وحــدت یابنــد مگــر 
آن زمان که هر »فرد« رضایت مندانه حّق خود را به نماینده اش 
)یعــ�ن حاکــم( تفویــض کنــد. افــراد یــک اجتمــاع هیــچ گاه ممکــن 
نیست که بتوانند تجربه ای از وحدت داشته باشند؛ ایشان ح�ق 
ن فردیت خود  آن گاه که اختیار خود را به حاکم تفویض یم کنند ن�ی
را حفــظ کرده انــد چراکــه به بیــان هابــز وحــدت ظاهــری در اینجــا 
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بــود و بخــ�ش از  تــا دیــروز موجــودى داراى جســم و روح  کــه 
یم داد  تشــکیل  روح  یعــ�ن  مــادى،  غــ�ی  عنــرى  را  وجــودش 
هــم اینــک نــزد هابــز بــه موجــودى کامــاًل مــادى تقلیــل یافــت و 
ون قلمــداد گردیــد.  روان منعکس کننــده تأثــ�ی اجســام مــادى بــ�ی
و�ن بــر او  گرچــه ایــن دســتگاه بدیــن علــت کــه همــواره اشــیاى بــ�ی
تأثــ�ی یم گذارنــد خودجنبــان نیســت امــا بــه مفهــویم غــ�ی دقیــق 
خودجنبــان اســت؛ زیــرا در درون خــود میــل بــراى حفــظ حرکــت 
خویــش دارد، ایــن همــان فــرض اســا� هابــز در تحلیــل ماهیــت 
ه هــاى درو�ن او،  ن انســان منفــرد در وضــع طبیــیع اســت کــه انگ�ی
نــزد هابــز همــان طمــع  ه  ن ایــن انگــ�ی بــه حرکــت وا یم دارد.  وى را 
ن  یــا تــرس از مــرگ اســت کــه کلیــت فعالیــت بــدن انســان را تعیــ�ی
یم بخشــد، زیــرا کل فعالیــت او عبــارت اســت از: تــالش در جهــت 
ن از آن چــه  آن چــه بــه حرکــت دائــیم اش یــارى یم رســاند و پرهــ�ی

مانــع حرکــت اش یم شــود.
یــک اش، فــرض را بــر وجــود  ن گذشــته از انســان، هابــز در متاف�ی
ى   قــرار یم دهــد؛ بــه ایــن معنــا کــه هــر تغیــ�ی

ّ
تــوایل روابــط عــیل

تــوایل  ایــن  ن اســت  در جهــان، محصــوِل جســم متحــرک پیشــ�ی
بایــد از ابدّیــت آغــاز شــده باشــد. از نظــر هابــز ایــن علــت اولیــه 
ن یــا  را یم تــوان بــه لحــاظ فلســ�ن خــدا نامیــد. ایــن علــت نخســت�ی
محــرک اولیــه در نقطــه ابدّیــت، چــون انســان و عالــم هســ�ق را 
بــه وجــود آورده، بایــد بــه نحــو وصف ناپذیــرى، قوى تــر از هــر 
ى باشــد کــه بتــوان تصــور کــرد. قــدرت تصــور ناپذیــرى کــه بــه  ن چــ�ی
 حــس اطاعــت را در میــان آدمیــان 

ً
ورتــا لحــاظ روان شــنا�، رصن

انــد، همــان دیــن طبیــیع اســت کــه علــت اولیــه را بــه  ن بــر یم انگ�ی
عنــوان خداونــد یم پذیــرد و هابــز بــه آن اعتقــاد دارد.

هابــز امــکان وجــود واقــیع علــت اولیــه در ابدیــت را یم پذیــرد، امــا 
نیم توانســت بگویــد آن علــت اولیــه چــه بــوده اســت. بــه تعبــ�ی 
یعــ�ن نیم دانیــم  اســت؛  خــود هابــز »�شــت خــدا فهم ناپذیــر 
کــه او چیســت بلکــه تنهــا یم دانیــم کــه هســت« آیــا ایــن علــت 
ن دیگــرى مثــل  اولیــه، همــان خــداى قــادر ادیــان ابراهیــیم یــا چــ�ی
انفجار بزرگ است؟ هابز به این سؤال پاسخ نیم دهد؛ او تنها 
بــه وجــود خــدا�ی معتقــد اســت کــه اواًل، فاقــد هرگونــه صفــات 
نــه   ،

ً
ثانیــا و خصوصیــا�ق مثــل رحمــت، علــم و مطلــق اســت؛ 

ى بــر یم گزینــد  فرســتاده اى دارد و نــه در آینــده کــ� را بــه پیامــ�ب
ى  ن ن تــوان درک چــ�ی و تنهــا یم تــوان گفــت وجــود دارد و عقــل نــ�ی

بیــش از ایــن را نــدارد.
البته این برداشت از دین طبییع، در دوره اى که هابز یم زیست 
مســی�  ن  متألهــ�ی از  بســیارى  نبــود.  ن  ارتدادآمــ�ی وجــه  هیــچ  بــه 
ى  ن چــ�ی نیم توانــد  فلســ�ن  اســتدالل  یم پذیرفتنــد کــه  دوره  آن 
دربــاره خــدا بــه آدمیــان بگویــد؛ ایــن اندیشــه کــه عقــل یم توانــد 
بــود  ارســطو�ی  اندیشــه اى  انســان دهــد  بــه  خداشــنا� کامــیل 
کــه هــم هابــز بــه آن اعتقــادى نداشــت  و هــم عــر او بــه آن 
ن دلیل بود که اعتقاد به خداى  نظرى انتقادى داشت. به هم�ی
مسیحیت با تمام صفات و خصوصیات سن�ق اش را مبت�ن بر 

ایمــان یم دانســتند نــه عقــل.
دقــت  و  روش شــنا� گالیلــه  بــر  تکیــه  بــا  هابــز  ترتیــب،  بدیــن 

ب( مذهب امرى مد�ن 
روشــن شــد که هابز نســبت به دین طبییع، نظرى خدا پرســتانه 
ان بــود؛  دارد. نظــرى کــه غــ�ی مذهــ�ب و خــایل از اعتقــاد بــه پیامــ�ب
امــا ایــن کــه چگونــه یم توانســت ایــن نــوع خداپرســ�ق را بــا مذهــب 
مــد�ن ترکیــب کنــد، ایــن بــود کــه دیــن طبیــیع را معطــوف بــه عقــل 
، عقــل را قــادر بــه  ســلیم یم کــرد؛ امــا برخــالف تفکــر ارســطو�ی
نــه خداونــد نیم دانســت. در حــایل کــه اعتقــاد 

ُ
شــناخت ابعــاد و ک

یعــ�ن  ایمــان یم دانســت؛  بــه  را معطــوف  بــه خداونــد مســی� 
هم چنــان کــه یم توانیــم بــه هــر حادثــه تاریــ�ن دیگــرى کــه خــود 
شــاهد وقــوع آن هــا نبوده ایــم ایمــان داشــته باشــیم، در ایــن جــا 
ن بــر اســاس شــواهد معتــ�ب تاریــ�ن بــه خــداى مســیح ایمــان  نــ�ی

یم آوریــم.
بــا ایــن همــه، هابــز در ایمــان بــه مســیحیت دچــار مشــکالت یــا 
پرســش هاى متعــددى شــده بــود کــه بایــد از رهگــذر پاســخ بــه 
واقــع  در  بیابــد.  مــد�ن  مذهــب  بــه  رســیدن  بــراى  رایه  آن هــا، 
پاســخ هاى او و ترکیــب آن هــا، تمهیــدا�ق بــراى حــل مناقشــات 
مذهــ�ب و تعهــدى بــه وفــادارى بــه »دولــت مطلقــه« محســوب 
ن  نخســت�ی تلــ�ق گــردد.  امــور  همــه  منشــأ  یم شــد کــه یم بایســت 
یک خود با بر�ن از آموزه هاى  ن مشکل، آن بود که چگونه متاف�ی
غــ�ی مــادى یــا پــاره اى از جزئیــات ســن�ق مذهــب مســیحیت بــه 
وجــود  امــکان  انــکار  یم تــوان  چگونــه  مثــاًل  یم رســد؟  ســازگارى 
موضوعــات غــ�ی مــادى مثــل ارواح و حیــات جاویــدان را بــا آیــات 

متعــدد عهدیــن در ایــن بــاره ســازش داد؟
ــم، یعــ�ن کل کیهــان، یعــ�ن کل وجــوِد همــه موجــودات مــادى، 

َ
عال

یعــ�ن جســما�ن و داراى حجــم، یعــ�ن ابعــاد طــول، عــرض و عمــق 
ن جسم است و داراى ابعاد  ن هر جزء از یک جسم ن�ی است و ن�ی
مشــابیه اســت و در نتیجــه هــر بخــ�ش از عالــم، جســم اســت و 
آن چــه جســم نیســت جــز�ئ از عالــم نیســت و چــون عالــم، کل 
اســت، آن چــه جــز�ئ از آن نیســت هیــچ اســت و در نتیجــه در 

هیــچ جــا نیســت.
فاقــد حجم انــد  چــون  روح  یــا  ارواح  یــک،  ن متاف�ی ایــن  براســاس 
»از  اســتدالل یم کنــد کــه  هابــز  امــا  ندارنــد،  وجــود  و  هیچ انــد 
ن بــر نیم آیــد کــه ارواح هیچ انــد«؛ زیــرا آن هــا  ایــن مطلــب چنــ�ی
 جســم اند.« البتــه او در توجیــه 

ً
داراى ابعادنــد و بنابرایــن واقعــا

ماده انگارانــه ایــن امــور بــه تأویــالت متعــددى دســت یم زنــد. از 
یک ســو روح در آیــات کتــاب مقــدس را بــه معنــاى مــادى ترجمــه 
یم کنــد؛ گایه آن را بــه معنــاى بــاد یــا نفــس ، زمــا�ن بــه معنــاى 
یــا  خارق العــاده  احساســات  خارق العــاده،  فهــم  از  برخــوردارى 
بهره منــدى از عطیــه پیش گــو�ی از طریــق خــواب و رؤیــا یــا بــه 
 یــا تبعیــت از اقتــدار یــا اجســام هواگــون  قلــم داد 

گ
معنــاى زنــد�

ن منظــور از روح در آیــه: و خداونــد در ابــر نــازل  یم کنــد و گایه نــ�ی
شــده و از رو� کــه در او یم بــود گرفتــه و بــه هفتــاد نفــر مشــایخ 
نهــاد« را »فکــر« یم دانــد؛ یعــ�ن خداونــد فکــرى در مشــایخ القــا 
کــرد کــه منطبــق بــا فکــر مؤســس و تابــع آن بــود تــا آن کــه بتواننــد 
نبوت کنند و از ســوى دیگر تأکید یم ورزد که کتاب مقدس در 

هیــچ جــا�ی نیم گویــد کــه ارواح غــ�ی مــاّدى هســتند.

و  ســیا�  فکــر  عرصــه  گــذار  تأث�ی اندیشــمند  هابــز،  تومــاس 
دولت اندی�ش بود. طرح نظریه لویاتان در عرصه تدوین دول�ق 
نوپــا متناســب بــا تحــوالت جدیــد جامعــه بریتانیــا، تحــول شــگر�ن 
در ایــن زمینــه ایجــاد کــرد. پیــش از هابــز اندیشــه دولت پــژویه 
تحــت تأثــ�ی تفکــر یونــان باســتان بــود. هابــز بــا نگــرش انتقــادی 
بــه اندیشــه های ســیا� پیــش از خــود بنیــاد نویــن دولــت را بــر 
قــرارداد اجتمــایع اســتوار ســاخت کــه از آن ســاختار هژمونیــک 
ون یم آیــد. حــال ســوال ایــن نوشــتار ایــن اســت کــه  لویاتــان بــ�ی
در ســاختار لویاتــان هابــز مناســبات دیــن و دولــت چگونــه تصــور 
از  را  او  دارد کــه  دیــن  از  ی  تفســ�ی و  تلــ�ق  چــه  هابــز  یم شــود؟ 
گذشــتگان فکــری متمایــز یم ســازد؟ ایــن نوشــتار در مجــایل کوتــاه 

در صــدد پاســخ گو�ی بــه ایــن ســواالت اســت.
در دوره اى کــه هابــز یم زیســت بــه تفکــر ارســطو نــگایه انتقــادى 
، نه طبییع، بلکه  یم شــد. دولت هابز برخالف ســنت ارســطو�ی
مصنــویع بــود کــه بــا اتــکا بــه رضایــت مــردم تأســیس یم گردیــد؛ 
بــه  تکیــه داشــت  بــر فرضیــه »وضــع طبیــیع«  ایــن دولــت کــه 
بــود. هابــز برخــالف ارســطو کــه عــارى  شــدت ضــد ارســطو�ی 
ن  کــردن مــردم از تعامــالت اجتمایع شــان را بــه معنــاى تیه ســاخ�ق
آنــان از بخــش عمــل انســانیت یم دانســت، مــردم را در وضــع 
ن  طبیــیع بــه صــور�ق تصــور یم کــرد کــه گــو�ی هــم اینــک از زمــ�ی
� بــر آورده و ناگهــان ماننــد قــارچ رشــد کرده انــد �ب آن کــه هیــچ 
نــوع تعهــدى در مــورد هــم داشــته باشــند. عــالوه بــر ایــن، هابــز 
برخالف ارســطو که انســان ها را به لحاظ ماهیت به چند گروه 
تقســیم یم کــرد، آن هــا را از نظــر توانا�ی هــاى جســیم و ذهــ�ن 
واقــیع در  تفاوت هــاى  منکــر  او  البتــه  برابــر یم دانســت.  کامــاًل 
اســتعدادها و مهارت هــا نیم شــد؛ هــدف او وصــول بــه اســتنتا�ب 
سیا� بود؛  یع�ن براى رها�ی از وضع پر مخاطره طبییع باید 
حاکــیم از پیــش خــود بســازیم و چنــان بــه او اقتــدار بخشــیم کــه 
حافــظ وحــدت و صلــح در جامعــه انســا�ن شــود. گرچــه اقتــدار 
مطلــ�ق کــه هابــز بــه ایــن دولــت بخشــید، مــورد پســند گــرویه از 
سیاسیون عرش واقع نگردید؛ اما دول�ق بر ویرانه هاى وضع 
طبیــیع ســاخت کــه دولت هــاى مــدرن کنــو�ن وام دار آن هســتند. 
ابتنــاى دولــت و حــ�ق خلــق اجتمــاع ســیا� بــر اســاس رضایــت 
ن صلــح  ، تحلیــل ماهیــت قــدرت ســیا� و تبیــ�ی و توافــق همــگا�ن
 بــه عنــوان غایــات دولــت، از جملــه مســائیل بــود 

گ
و یک پارچــیک

کــه تــا قبــل از هابــز بــه ایــن صــورت بــرر� نشــده بودنــد؛ عمــق 
ه تحلیل هــاى هابــز از ایــن گونــه امــور، بــه حــّدى تعجــب  و گســ�ق
دربــاره  او  برانگیخــت کــه گفت وگوهــاى  را  همــگان  ن  تحســ�ی و 
مطلقه بــودن قــدرت ســیا� را تحــت الشــعاع قــرار یم داد. امــا 
ن شــد و در نهایــت بــه ارتــداد هابــز انجامیــد،  آن چــه بحــث برانگــ�ی
ش دربــاره مذهــب بــه ویــژه مذهــب مــد�ن  ن اّدعاهــاى بدعت آمــ�ی
ن بــه ســن�ق دیگــر پشــت کــرده بــود،  بــود. گرچــه هابــز در ایــن جــا نــ�ی
ایــن روى گــردا�ن برخــالف شــماتت او بــر ارســطو، نــه مــورد تردیــد 
قــرار گرفتــه و نــه کــ� تــوان بــر هــم زدن آن را داشــت، امــا او 
برخالف ادعاهاى کلیسا، هم سلطنت آن را، سلطنت ظلمت 
لــه مفــ�ان آیــات انجیــل، برکنــار  ن نامیــد و هــم کشیشــان را بــه م�ن

ن را بــه دولــت مــد�ن واگــذار کــرد. کــرد و یــک �ه همــه چــ�ی
میــان نظراتــش  بایــد  ابتــدا  بــاره،  ایــن  بــرر� آراى هابــز در  در 
دربــاره دیــن بــه طــور کیل و نظراتــش دربــاره مســیحیت بــه طــور 
اخــص تفــاوت قائــل شــویم. گرچــه نظــرات وى دربــاره دیــن در 
طــول عمــرش تغیــ�ی چنــدا�ن نکــرد، دیــدگاه اش دربــاره مســیحیت 
 تغیــ�ی کــرد و تمــام آن چــه کــه قبــاًل بــراى 

ً
بــه ویــژه در لویاتــان علنــا

کلیســا پذیرفتــه بــود، یک بــاره بــه دولــت مــد�ن منتقــل ســاخت.
الف( دین، امرى طبیىع 

عقیــده هابــز دربــاره دیــن بــه مفهــوم کیل )یــا همــان دیــن طبیــیع( 
اتــکا بــر روش شــناخ�ق گالیلــه  دارد. گالیلــه معتقــد بــود کــه علــت 
همــه امــور از جملــه احساســات انســان را بایــد در »تفــاوت در 
در  هابــز  توســط  فرضیــه کــه  ایــن  حرکــت« جســت وجو کــرد. 
بــه موضــوع علــم مکانیــک در رســاله منتــ�ش  مباحــث مربــوط 
نشــده اى از او »در بــاب اصــول اولیــه« منعکــس شــده اســت، 
فلســ�ن  طــرح کالن  در  هابــز  اســت.  حرکــت  اندیشــه  همــان 
خــود کوشــید تــا طبیعــت انســان و جامعــه را بــر حســب حرکــت 
ن کنــد. هابــز بــه تبــع گالیلــه وضــع طبیــیع اشــیاء را حرکــت  تبیــ�ی
او  دارد.  بــاز  از حرکــت  را  آن  ى  ن چــ�ی ایــن کــه  مگــر  یم دانســت 
هــم چنــان کــه تأکیــد یم کــرد »طبیعــت بــه واســطه حرکــت کار 
دســتگایه  اعمــال  بــه  را  انســان ها  تــا حرکــت  یم کنــد« کوشــید 
مکانیــیک و مــادى تقلیــل دهــد کــه مرکــب از اندام هــاى حــ�، 
عصب هــا، ماهیچه هــا، قــوه تخیــل، حافظــه و تعقــل بــود و در 
ون از خــود حرکــت یم کنــد. انســا�ن  واکنــش بــه تأثــ�ی اجســام بــ�ی

در تــوایل علــل بــه وجــود علــت اولیــه در ابدیــت �پ بــرد و آن را 
خــدا نامیــد؛ خــدا�ی کــه مــردم در قالب هــاى گوناگــون و بــا زبــا�ن 
متفــاوت، آن حــس اطاعــت را نســبت بــه او، منعکــس یم کننــد. 
از این رو، او در لویاتان، از نظر تاری�ن بذر دین طبییع را نه در 
وجدانیات یا فطریات آدمیان بلکه در ترس آنان یم داند. گرچه 
ک است اما  به نظر او ترس، میان آدیم و سایر حیوانات، مش�ق
ن  ، تنهــا مختــص انســان اســت. بــه همــ�ی هــاى نامــر�ئ ن تــرِس از چ�ی
دلیل بذر دین تنها در میان آدمیان یافت یم شود. اما چرا ترس 
هــاى نامــر�ئ بــه دیــن طبیــیع یم انجامــد؟ وى آن را بر آینــد  ن از چ�ی
دو مسئله یم داند: 1( آدیم با دیدن هر واقعه اى یم اندیشد که 
آن واقعــه داراى علــ�ق اســت؛ 2( آدیم بــراى کشــف علــل واقــیع 
اشــیا بــه کنجــکاوى یم پــردازد. نتیجــه ایــن دو اضطــراب اســت؛ 
ن باشــد کــه بــراى وقــوع پدیده هــاى دنیــا،  زیــرا وقــ�ق انســان مطمــ�ئ
علــ�ق وجــود دارد؛ آن گاه بــراى کــ� کــه پیوســته یم کوشــد در 
هــاى تــرس آور بــراى خــود امنیــت خاطــرى فراهــم کنــد  ن برابــر چ�ی
فراغــت از نگــرا�ن آینــده ناممکــن خواهــد بــود. ایــن تــرس دائــم کــه 
ن علــل اســت؛  لحظــه اى انســان را رهــا نیم کنــد نــا�ش از ندانســ�ق
ام، دادن  ن کــه موجــب تــرس و در نهایــت موجــب احــ�ق ندانســ�ق
هدایــا، عریضه نویــ�، ســپاس گزارى، تســلیم بــدن و مخاطــب 

ن و کلمــات پســندیده یم شــود. ام آمــ�ی قــرار دادن بــا القــاب اح�ق
هابز تفس�ی خود از گرایش اولیه آدمیان به دین طبییع را تا قبل 
ان اقوام یهود محدود یم کند و به لحاظ تاری�ن  از ظهور پیام�ب
آن را شــامل عــر اســطوره و یونــان باســتان یم ســازد؛ عــرى 
که آدیم نگران حال و آینده است و قلب اش در �ا� روز از 
تــرس مــرگ و تهیدســ�ق و مصائــب دیگــر آزرده یم شــود و جــز در 
خواب، آرامش ندارد؛ اما چون پاس�ن الیه نیم یابد و رایه در 
جســت وجوى علــل ایــن امــور پیــدا نیم کنــد بــه تعــداد خودشــان 

ى از اربــاب انــواع و خدایــگان یم آفرینــد. شــمار کثــ�ی
ن دلیــل او بــا نقــل عبــارت »خدایــان در آغــاز بــه واســطه  بــه همــ�ی
ترس آدیم آفریده شده اند« تریــــح یم کند که این گفته درباره 
خدایــان متعــدد اقــوام غــ�ی یهــودى، بســیار درســت اســت، امــا 
اعتقــاد بــه خــداى یگانــه بیشــ�ق نــا�ش از میــل آدمیــان بــه شــناخت 
بــه  ایشــان نســبت  تــرس  از  تــا  علــل اشــیاى طبیــیع بوده اســت 

حــوادث احتمــایل زمــان آینــده.
ایــن کــه او اعتقــاد بــه علــت اولیــه در ادیــان ابراهیــیم را نــا�ش 
از تــرس نیم دانســت بــه ایــن دلیــل اســت کــه نخواســت ایمــان 
او  نبــود؛ زیــرا  ایــن گونــه  امــا  مســی� خــود را خدشــه دار کنــد، 
جــان  هماننــد  او  نیم آمــد.  حســاب  بــه  قــریص  پروپــا  مســی� 
ســتان و ورود بــه یــیک از کالج هــاى دانشــگاه  الک پــس از یط دب�ی
اف در آمــد و از  اکســفورد بــه اســتخدام یــیک از خانواده هــاى ا�ش
یــن مؤسســه  ورود بــه حرفه هــاى رایــج بــه ویــژه کلیســا کــه بزرگ�ق
 امتنــاع کــرد و بعدهــا 

ً
اســتخدام دانش آموختــه گان بــود، شــدیدا

 بــه دشــم�ن بــا کلیســا پرداخــت. او حــ�ق بــه هنــگام مــرگ، 
ً
ن علنــا نــ�ی

ن فــوت دیــ�ن را بــه جــاى نیــاورد. شــاید  کشــیش نطلبیــد و آیــ�ی
ایمــان  یم ســاخت  ناگزیــر  را  او  مســیحیان  دیگــر  حــال  رعایــت 

ن تفســ�ی کنــد. مســی� را چنــ�ی

کتاب »درآمدی بر نقد قوه حکم کانت« اثر داگالس برنهام در دست انتشار است

 ]فلســفه ی[ او یط دویســت ســال 
ً
 یم گوینــد ایمانوئــل کانــت بزرگ تریــن فیلســوف از زمــان یونــان باســتان اســت. مســلما

ً
غالبــا

ش همه جا دیده یم شود، هرچند امروزه اندک اند فیلسوفا�ن که  گذشته سلطه ای تام وتمام داشته است، بدین معنا که تأث�ی
یــک،  ن به معنــای اخــص کانــ�ق شــمرده شــوند. به عــالوه، ایــن تأثــ�ی بــر حوزه هــای مختلــف فلســفه از جملــه معرفت شــنا�، متاف�ی
فلسفه علم، زیباشنا�، اخالق، سیاست، دین و تاریــــخ سایه افکنده است. نقد قوه حکم، که نزدیک اواخر قرن هجدهم 
و در میانه ی دهه ی ششم حیات کانت نوشته شده، به طر�ق مهم و مدون به همه ی این موضوعات یم پردازد. با این همه، 
 به شکل 

ً
ن که تا حدودی در کانون توجه قرار گرفته غالبا ن اواخر نادیده گرفته یم شد و ح�ق در این روزگار ن�ی این کتاب تا هم�ی

گزین�ش خوانده و تدریس یم شــود.
ایــن کتــاب مقدمــه ای اســت بــر نقــد قــوه ی حکــم، امــا بــرای خواننــدگا�ن نوشــته شــده کــه بــا فلســفه و تاریــــــخ اندیشــه ها کمابیــش 
� کــه نــه تقلیل گرایانــه اســت و نــه بــاب روز و ایــن اثــر را،  ح کلیــت نقــد قــوه ی حکــم اســت، البتــه �ش آشــنایند. هــدف همانــا �ش

همان گونــه کــه هســت، در بســ�ق کلیــت فلســفه کانــت جــای یم دهــد.



پیمان معادی جایزه دستاورد جشنواره استکهلم را گرفت

ن دوره  ن الملــیل فیلــم اســتکهلم ســوئد، جایــزه دســتاورد ســینما�ی � امــ�ی پیمــان معــادی بازیگــر ایــرا�ن بــا حضــور در جشــنواره ب�ی
ایــن رویــداد را دریافــت کــرد.

ی شــیش و نیــم« بــه جشــنواره فیلــم  بــه گــزارش ایســنا،  پیمــان معــادی کــه همــراه بــا ســعید روســتا�ی بــرای نمایــش فیلــم »مــ�ق
اســتکهلم ســوئد ســفر کــرده اســت، جایــزه اســب برنــزی دســتاورد ایــن رویــداد ســینما�ی را یط مراســیم دریافــت کــرد.

« بــه  طبــق اعــالم جشــنواره فیلــم اســتکهلم، معــادی کــه بــا بــازی در فیلم هــای »دربــاره ایل« و فیلــم برنــده اســکار »جــدا�ی
ن الملــیل تبدیــل شــده اســت، جایــزه اســب برنــزی دســتاورد جشــنواره اســتکهلم ســوئد را بــه پــاس  یــک چهــره شــناخته شــده بــ�ی

نقش آفری�ن هــای قدرتمنــد، عبــور از تعصبــات و مرزهــای جداکننــده دریافــت کــرده اســت. فرهنگ و ه�ز
، اجتمایع، سیایس و اد�ب / سال پنجم / شماره شصت و چهارم / نیمه دوم آبان 1398

گ
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فیلِم فاریس یا »فیلمفاریس« ؟ داستان اسباب بازی
اسما باغیش�ز

کارشنایس فیلم نامه نوییس 98
ز رضا�ئ فر حس�ی ام�ی

کارشنایس مکانیک بیوسیستم 94

انیمیشن  ن و آخرین  فیلم-  داستان اسباب بازی4، چهارم�ی
به  اسباب بازی  داستان  محبوب  و  پرطرفدار  مجموعه  از 
 اندرو استنتون و استفا�ن 

گ
کارگردا�ن جاش کویل، نویسند�

 تام هنکس، تیم آلن، آ�ن پاتس، کیانو 
گ

فولسوم و صداپیشیک
ه  است که با بودجه 200 میلیون دالری توسط  ریورز و غ�ی
کمپا�ن پیکسار تولید شده و در ژوئن 2019 توسط والت 

دیز�ن به اکران درآمده است .
ن فیلم از این مجموعه در سال 1995 توسط پیکسار  اول�ی
ن انیمیشن بلند و کامپیوتری تولید شد و یط  به عنوان اول�ی
فت دنیای گرافیک، شاهد تکامل این  سال های بعد با پی�ش
مجموعه از لحاظ ساختار و محتوا بودیم؛ آخرین قسمت 
ن که پس از 24 سال انتشار یافته، از این امر  این مجموعه ن�ی

مستث�ن نیست.
بریتانیا  س�ن  رده بندی  هیئت  در  اسباب بازی4  داستان 
 4 باالی  افراد  برای  یع�ن  این  و  دارد  را   U رتبه   )BBFC(
سال مناسب است؛ باید در نظر داشت که پیکسار از این 
بزرگ تر  سال   24 امروز  اولیه اش،  مخاطبان  موضوع که 
شده اند و دغدغه های متفاوت تری نسبت به گذشته دارند، 
غافل نبوده و نیم توان مخاطب این انیمیشن را تنها کودکان 

دانست.
در خالصه داستان این انیمیشن آمده است : »وق�ق یک 
با�ق  و  »وودی«  به  »فور�«  نام  به  جدید  اسباب بازی 
دوستان  در کنار  جاده ای  سفر  یک  یم پیوندد،  دوستانش 
قدییم و جدید نشان یم دهد که دنیا برای یک اسباب بازی 

چقدر یم تواند بزرگ باشد...«.
کمدی،  موقعیت های  شاهد  اسباب بازی4  داستان  در 
آموزنده و البته احسا� هستیم. داستان فیلم با فالش بک 
به ماجرای جدا شدن »بوپیپ« از اسباب بازی ها از جمله 
ادامه  حال، که  زمان  به  سپس  یم شود؛  وع  �ش »وودی« 
اتفاقات  با  را  ما  و  بریم گردد  است،  اسباب بازی3  داستان 

«، صاحب جدید عروسک ها، رو به رو یم کند.  »با�ن
گ

زند�
ن ضد قهرمان ها و  ی از جنگ ب�ی در این قسمت دیگر خ�ب
از  انسا�ن  رنج های  مقابل  در  بیننده  و  نیست  عروسک ها 
دریچه ای به دنیای عروسک ها قرار دارد؛ عروسک ها�ی که 
به مثابه انسان هستند، حاال قرار است دردها�ی را تجربه 
کنند که یک انسان در �ا� عمرش با آنها دست وپنجه 

نرم یم کند.
از مهم ترین مسائیل که در این انیمیشن به آن اشاره یم شود، 
یم توان به بحران تشخیص هویت و ترس از تنها�ی نام برد که 
به ترتیب توسط فور� و وودی به نمایش گذاشته یم شود. 
فور� یک اسباب بازی است که از زباله ساخته شده و در 
، نیم تواند جا�ی جز سطل زباله را برای خود پیدا کند؛ 

گ
زند�

وودی که محبوبیت زیادی داشته، حاال نگران آن است که 
تنها بماند.  با از دست دادن آن به گوشه ای رانده شود و 
بلوغ  و  بزرگ شدن  به  همانطور که  اسباب بازی4  داستان 
فکری »اندی«، صاحب قبیل اسباب بازی ها، اشاره دارد به 
اسباب بازی ها  اشاره یم کند.  ن  ن�ی اسباب بازی ها  بزرگ شدن 
در  و  نیم بینند  بچه ها  با  بازی  در  تنها  را  سعادت  دیگر 
�ب معنای   

گ
زند� از  تا  بریم آیند  خویش  هویت  جستجوی 
ند و هد�ن را دنبال کنند. گذشته خود فاصله بگ�ی

های قدییم  های جدید، بر�ن از کاراک�ق با اضافه شدن کاراک�ق
به حاشیه رفته اند که به واسطه شخصیت پردازی خو�ب که 
انجام شده، آسی�ب به داستان وارد نشده است. »بوپیپ« 
ییک از این شخصیت ها است، در گذشته در حاشیه بوده 
اما این بار شخصی�ق اصیل و مهم به شمار یم رود؛ بوپیپ 
در  ات  تغی�ی این   ، اخ�ی سال  چند  یط  که  کرده  ا�ق  تغی�ی
ن به وضوح قابل مشاهده است، آن ها دیگر  ان دیز�ن ن�ی دخ�ق
منتظر شاهزاده نیم مانند و خودشان به طور مستقل برای 

 شان برنامه ریزی یم کنند.
گ

زند�
ی که با هوشمندی به کار اضافه شده است باعث  ن بار ط�ن
یم شود تماشگر در احساسات غرق نشود و بیش�ق بیاندیشد. 
ین مسئولیت کمدی بر عهده دو عروسک به نام های  بیش�ق
از  دقیق  شخصیت پردازی  با  است که   » »با�ن و  »دایک« 
ن جستجو براری پیدا  پس مسئولیت شان برآمده اند. همچن�ی
 ، کردن ندای درون توسط شخصیت دیگر داستان، بازالیت�ی

به جذابیت کمدی کار افزوده است.
از  اسباب بازی، سازندگان  داستان  پایا�ن  انتشار قسمت  با 
ساخته شدن می�ن �یایل 10 قسم�ق بر مبنای شخصیت 

»فور�« توسط شبکه دیز�ن پالس خ�ب دادند.

 بــرای کار بــه شــهر آمــده، در 
گ

پــ� جــوان روســتا�ی کــه بــه تــاز�
کوچــه ای تاریــک، دخــ�ق زیبــا�ی را کــه در چنــگال دزدان نامــوس 
گرفتــار شــده  اســت، نجــات یم دهــد. پــ� جــوان کــه حــال دلباختــه 
دخ�ق شهری شده است بساط عاش�ق اش را برای او پهن یم کند. 
ش بــا پــ�ک نیســت، از در  پــدر دخــ�ق کــه رایصن بــه وصلــت دخــ�ق
ناسازگاری وارد یم شود و ساز مخالف یم زند. درنهایت بر حسب 
 ، یــک سلســله اتفاقــات، پــدر دخــ�ق رضایــت یم دهــد و پــ� و دخــ�ق
خوشحال و خندان، آشیانه های خوشبخ�ق را یم سازند. قصه ای 
ِ فیلم هــای  بــود از روایــِت ســینما�ی کــه ذکــر شــد نمونــه  تیپیــیک 

موســوم بــه  فیلمفــار�.
ن بــار دکــ�ق هوشــنگ کاوو� کــه یــیک  اصطــالح فیلمفــار� را اولــ�ی
ن منتقــدان ســینمای ایــران بــود بــه فرهنــگ واژگان ســینما�ی  از اولــ�ی
بــر ســینمای عامه پســند پیــش از  کشــور افــزود. اصطــال� کــه 
انقــالب کــه مؤلفه هــا�ی نظــ�ی ستاره ســازی، رقــص و آواز کابــاره ای 
نگ، نبود روابط علت و معلویل، عشق های  بدون ارتباط به پ�ی
ن  ه دارد، داللــت یم کنــد. حســ�ی واقــیع، حادثــه پــردازی و غــ�ی غ�ی
معززی نیــا، گردآورنــده کتــاب »فیلمفــار� چیســت؟« جملــه ای 
ی از ایــن  را از کاوو� نقــل یم کنــد کــه ذکــر آن مــا را بــه درک بهــ�ق
اصطــالح یم رســاند: »اصــوال مرکب نویــ� همیشــه معنــای ثالــ�ث 
را بــه وجــود یم آورد. مثــاًل وقــ�ق یم گوییــم »گالب« ایــن کلمــه هــم 
ن حــال نــه گل اســت و نــه  »گل« اســت و هــم »آب« ویل در عــ�ی
ن ترکیــ�ب اســت: فیلمفــار� هــم فیلــم  آب. فیلمفــار� هــم چنــ�ی
ن حــال نــه فیلــم بــود و نــه فــار�«.  بــود و هــم فــار�. امــا در عــ�ی
ی ســینمای خــود را از فرانســه گرفتــه بــود و آشــنا�ی  کاوو� دکــ�ق
ن شــخیص در  تمــام و کمــایل بــا ســینمای روز جهــان داشــت. چنــ�ی
ی   موضع گ�ی

ً
، طبعا برخورد با سینمای کم مایه و ح�ق �ب مایه ایرا�ن

یم کنــد و بــا آن بــه مخالفــت یم پــردازد. هوشــنگ کاوو� معتقــد 
ی بــه نــام ســینمای مــیل وجــود نــدارد و ســینمای ایــران  ن بــود چــ�ی
را مصــداق بــارز »خشــت اول گــر نهــد معمــار کــج/ تــا ثریــا یم رود 
دیوار کج« یم دانست و در این مورد یم گفت: »این سینما را من 
هیچ گاه سینمای ایران نیم خوانم و ترجیح یم دهم که آن را   همان 
سینمای فار� بنامم. چون این سینما از ایرا�ن بودن، تنها این را 

دارد کــه فیلم هایــش زیــر آســمان ایــران تهیــه شــده اند«. 
ابداع اصطالح فیلمفار� توسط کاوو� در دوران فیلمفار� ها 
نــه تنهــا مثمــر ثمــر واقــع نشــد و بــر کاهــش رونــد فیلمفار� ســازی 
تأثــ�ی نداشــت، بلکــه حــ�ق او را تــا مــرز بدنــایم  هــم رســاند. او مــردم 
را از دیــدن فیلم هــا�ی نــیه یم کــرد کــه آن هــا برایــش � و دســت 
یم شکســتند. بــا ایــن حــال گــذر زمــان مــا را بــه نقطــه ای کــه کاوو� 
وع کرده بود، رسانده و  از آن برای نقد جریان غالب سینما�ی �ش

حقایــق را برایمــان آشــکار کــرده  اســت.
ریشــه های فیلمفــار� را بایــد در بســ�ق تاریــ�ن اجتمــایع پیــش 
ن مــردم را بــه ســوی ایــن نــوع فیلــم متمایــل  از انقــالب کــه این چنــ�ی
ســاخته بــود، جســتجو کــرد. جامعــه ای خفقــان زده و طبقــا�ق کــه 
تــوان بازتــاب واقعیت هــای اجتمــاع را در ســینما نداشــت بــه دامــان 
ین  رویــا پنــاه بــرده بــود و آمــال و آرزوهایــش را در رویاهــای شــ�ی
ی�ن کــه در آن قهرمــان، یــک شــبه  ســینما یم یافــت. رویاهــای شــ�ی
ک  ثروتمنــد یم شــد؛ مشــ�ق نثــار پولــداِر نامــوس دزد یم کــرد؛ دخــ�ق
بینــوا را از چنــگ پــدر زورگویــش نجــات یم داد؛ �پنــایه بــرای ز�ن 
ن مضامی�ن  شوهر مرده یم شد و از این دست موارد. بازتاب چن�ی
 برای 

ً
، قاعدتا در فیلمفار�، آن هم با نازل ترین کیفیت سینما�ی

ن دســت جامعــه بودنــد جذابیــت  مــردیم کــه اغلــب از طبقــات پایــ�ی
 یم تــوان گفــت فیلمفــار� همیشــه 

ً
ویــژه ای داشــته اســت. تقریبــا

جریان غالب سینمای ایران بوده، چه پیش از انقالب و چه پس 
از آن؛ فقــط شــکل و ظاهــر آن اســتحاله یافتــه اســت. کا�ن اســت 
نــگایه بــه پوســ�ق فیلم هــای در حــال اکــران بیندازیــد تــا متوجــه ایــن 

ســخن شــوید.
فیلمفــار� را بایــد کــ�پ دســته ســویم از فیلم هــای عامه پســند 
اســت.  شــده  ه  ن ایرانــ�ی دانســت کــه  تــر�  و  هنــدی  هالیــوودی، 
، بلکــه  فیلم هــا�ی کــه نــه دغدغــه فرهنــگ دارنــد و نــه دغدغــه هــ�ن
فقط و فقط در �پ فروش گیشه اند. اما مسئله بغرنج آنجاست 
ه کــردن هــم  ن کــه ایــن ک�پ هــای نــازل، حــ�ق بــه درســ�ق از عهــده ایران�ی
برنیامدنــد. اگــر در فیلــم  هنــدی رقــص و آوازی وجــود دارد، برآمــده 
از بطــن فرهنــگ هنــدی اســت، امــا رقــص و آواز کابــاره ای چــه 
ن به کرات  تناس�ب با فرهنگ اسالیم آن دوران داشت که اینچن�ی
در فیلمفــار� بــه نمایــش دریم آمــد و آن را بــه یــیک از مولفه هــای 

ثابــت آن بــدل کــرد.
ی   ن یــا شــاخصه ای هــ�ن فیلــم ســینما�ی اگــر هیــچ عنــر تأمل برانگــ�ی
ن مخاطــب اش نداشــته باشــد، حداقــل انتظــاری  بــرای نگه داشــ�ق
باشــد  جــذاب و �گرم کننــده  اســت کــه  ایــن  آن یم رود  از  کــه 

زن بــودن مایــه ننــگ بــود، انتظــار توجــه بــه حرمــت و جایــگاه زن 
انتظــار زیــادی اســت. ایــن فیلم هــا بــرای مخاطــب مــرد ســاخته 
از  ه هــا�ی  ن انگ�ی بــود.  مردانــه  ه هــای  ن انگ�ی ارضــای  در �پ  و  یم شــد 
ه. فیلمفــار�  ، انتقــام و غــ�ی ، بــت واره پرســ�ق قبیــل چشــم چرا�ن
از ابتــدا مبتــذل بــود، امــا مســتهجن نــه. از یــک طــرف سیاســت ها 
 پهلــوی بــرای مدرن کــردن ایــران و از طــرف 

گ
و برنامه هــای فرهنــیک

هــر  بــا  مخاطــب  جلــب  بــرای  فیلمفار� ســازان  راهــکار  دیگــر 
ایــیط را محیــا کــرد کــه فیلمفــار� در یط دو دهــه  حربــه ای، �ش
از ابتــذال بــه دامــن صحنه هــای مســتهجن و تخت خــوا�ب بیفتــد.

با این وجود، کم�ق از ده ســال پیش از انقالب اســالیم، کارگردانان 
، ابراهیــم  مطــرح و صاحــب ســبیک همچــون داریــوش مهرجــو�ی
، نــارص تقــوا�ی بــا ســاخت فیلم هــا�ی کــه  گلســتان، مســعود کیمیــا�ی
بعدها به موج نوی سینمای ایران معروف گردیدند، به مخالفت 
بــا فیلمفــار� پرداختنــد. فیلم هــای نظــ�ی »گاو«، »آرامــش در 
حضــور دیگــران«، »خشــت و آیینــه«، »قیــر«. ایــن فیلم هــاِی 
هرچند اندک و انگشت شمار، که بسیاری از آن ها توسط دولت 
پهلــوی سانســور و یــا حــ�ق توقیــف شــد، نتوانســت ریشــه های 
عمیق فیلمفار� را که در بن مایه سینمای ایران جا خوش کرده 

نــد. 
َ
بــود، برک

ون کنیــم، از پنجــره داخــل یم آیــد. حــال  فیلمفــار� را از در کــه بــ�ی
ســؤایل کــه یم تــوان پرســید ایــن اســت کــه »آیــا فیلمفــار� هنــوز 
نفــس یم کشــد؟«. بــا نــگایه بــه آمــار فــروش فیلم هــای در حــال 
اکــران یم تــوان بــه نتایــج جالــ�ب رســید. کمدی هــای �ب  � و تــه  و 
مضحیک که هد�ن جز گیشه ندارند و از فیلمفار� های سخیف 
پیــش از انقــالب کــم نیم آورنــد، معمــوال در صــدر جــدول فــروش 
ن کمدی هــای مبتــذیل کــه حــ�ق نــام  قــرار دارنــد. فــروش نجــویم چنــ�ی
کمــدی نیم تــوان بــر آن نهــاد، توجــه مــا را بــه ایــن نکتــه مهــم جلــب 
یم کند که در طول سالیان دراز، این سینما به حدی مخاطبش را 
راحت طلب بار آورده که دیگر حوصله درگ�ی شدن با تجربه های 
منــد را نــدارد و ترجیــح یم دهــد بــه تماشــای فیلــیم  احســا� ه�ن
بنشــیند کــه رصفــا او را �گــرم یم کنــد و نیــازی بــه فکــر کــردن نــدارد. 
هــر چنــد کــه زمینه هــای اجتمــایع در تمایــل مخاطبــان بــه تماشــای 
ن  ســنگ�ی ســایه  از  نیم تــوان  امــا  نیســت،  �ب مایــه کــم  فیلم هــای 
فیلمفــار� بــر ســینمای ایــران چشــم پــو�ش کــرد. در ایــن جــا ذکــر 
جمله ای از بهمن فرمان آرا کارگردان مطرح کشور، خایل از لطف 
نیســت کــه در جشــن خانــه ســینما گفــت: »هــر طــور کــه یم توانیــد 
به این سینما کمک کنید چون فیلمفار� به بعیصن از فیلم های 
ف دارد«. از دیگر عوامل مؤثر بر فیلمفار� سازی  این سینما �ش
پــس از انقــالب اســالیم یم تــوان بــه محــدود و ممنــوع کــردن اکــران 
فیلم هــای خــار�ب اشــاره کــرد. اگــر فیلم هــای خــار�ب اجــازه اکــران 
داشتند، فضای رقاب�ق  که برای فیلمسازان ایرا�ن ایجاد یم کردند، 
احتماال باعث افزایش کیفیت فیلم های روی پرده سینما یم شد. 
 ، ســیم فیلمفار� هنوز نفس یم کشــد یا خ�ی حال اگر از خود ب�پ

یم تــوان جــواب قابــل قبول تــری داد.

ن  ن چنــ�ی نــ�ی فیلمفــار�  نــگاه دارد.  تــا مخاطــب را روی صنــدیل 
فیلــیم اســت؛ فیلــیم رصفــا جــذاب. از آنجــا کــه فیلمفار� ســاز 
ــع تریــن و راحت تریــن راه بــرای جــذب مخاطــب اش  ـ بــه دنبــال �یـ
 دســت بــه دامــن جذابیت هــای ممنوعــه یم شــود 

ً
اســت، طبیعتــا

تــا مخاطــب خــود را حفــظ کنــد. جذابیت هــا�ی از قبیــل نمایــش 
، نمایــش خشــونت، اغــراق در روابــط عاطــ�ن انســان ها، 

گ
برهنــیک

، اغــراق در فقــر و گرفتــاری و مذلــت، 
گ

اغــراق در عشــق و دلــداد�
ه. ، اغــراق در قتــل و خونریــزی و غــ�ی اغــراق در شــادی و پایکــو�ب

 
ً
شــخصیت پردازی در فیلمفــار� جالــب توجــه اســت. اساســا

در فیلمفــار� شــخصیت پردازی وجــود نــدارد و شــخصیت ها 
تیــپ ویــژه  همــه تیپ انــد. فیلــم »الت جوانمــرد« )1337( دو 
فیلمفــار� را معــر�ن کــرد کــه تــا ســال ها جــز جدا�ی ناپذیــر بســیاری 
ن با کت و شــلوار مشــیک،  م�پ

ُ
از فیلمفار� ها شــد. تیپ جاهل- ل

اهــن ســفید و کاله مخمــیل کــه کاری جــز پرســه زدن در کوچه هــا  پ�ی
ان گرفتــاِر دزد نامــوس نداشــت.  بــرای کمــک بــه دیگــران یــا دخــ�ق
بــا اتومبیــل و لبــاس  نــازک، اتوکشــیده،  بــا ســبییل  تیــپ ژیگولــو 
شــیک و بــوی خــوش عطــر فرانســوی کــه دائمــا برتــری خــود را بــر 
ن شهری ابراز یم کرد. با این حال شخصیت ها در فیلمفار�  پای�ی
ی در  ی بــه نــام شــخصیت خاکســ�ق ن فراتــر از تیــپ نیم رونــد و چــ�ی
فیلمفــار� نیم تــوان یافــت. شــخصیت ها یــا کامــاًل خوبنــد و یــا 
کامــاًل بــد. اگــر هــم نیــاز بــه تغیــ�ی قطــب مثبــت و منــ�ن باشــد، ایــن 
، و نــه بــر اســاس روابــط  تغیــ�ی بــر اثــر یــک جوشــش لحظــه ای و آ�ن

د. علــت و معلــویل صــورت یم گــ�ی
ن خود مسئله جداگانه ای است.  روایت داستان در فیلمفار� ن�ی
از آنجــا�ی کــه فیلمنامــه ایــن فیلم هــا ســاختار قــرص و محکــیم 
ندارنــد و بــا �عــت نوشــته و ســاخته یم شــوند، زیــاد در قیــد و بنــد 
روابــط علــت و معلــویل نیســتند و بیشــ�ق مبتــ�ن بــر چرخش هــای 
احســا�  فازهــای  تغیــ�ی  و  باورنکــرد�ن  تصادف  هــای   ، ناگهــا�ن
مضحک انــد؛ تــا بتواننــد خالء هــای فیلمنامــه را پوشــش دهنــد. در 
فیلمفار� قهرمان بدون هیچ مقدمه ای ناگهان عاشق یم شود، 
نجات یم یابد، مهربان یم شود، بیمار یم شود، شفا پیدا یم کند و 

حــ�ق مــرگ بــه �اغــش یم آیــد. 
پایــان خــوش یــیک دیگــر از مهم تریــن مؤلفه هــای فیلمفــار� اســت 
کــه هــم مظهــر جذابیــت بــرای عامــه مــردم اســت و هــم فــروش 
ن یم کنــد. پایان بنــدی فیلمفــار� عمدتــا  بــاالی فیلــم را تضمــ�ی
ســینمای  ن  چنــ�ی در  اســت.  اخــال�ق  اندرزهــای  و  پنــد  بــا  همــراه 
ن  �ب ارز�ش کــه نــه زبــان ســینما�ی یم فهمــد و نــه حــر�ن بــرای گفــ�ق
دارد، اگر حرف و سخ�ن اخال�ق  هم در پایان به میان آورد، قطعا 
ی بــر مخاطــب اش نیم گــذارد. مخاطــب فیلمفــار� پــس از  تأثــ�ی
یــن حالــت بــه ایــن نتیجــه یم رســد کــه خــوب،  اتمــام فیلــم، در به�ق

خــوب اســت و بــد، بــد. 
فیلمفــار�، ســینمای کامــاًل مردانــه اســت و کوچک تریــن اهمیــ�ق 
به مخاطب زن نیم دهد. این مسئله را باید در مردساالری حاکم 
بــر آن دوران جســت. از جامعــه ای کــه در آن مرد بــودن برتــری و 
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دوهفته نامه فرهن�

ین، به خانوارها پرداخت یم شود9 ز نوبخت: منابع حاصل از اصالح قیمت ب�ز

ین پرداخت. ن رئیس سازمان برنامه و بودجه به ارائه توضیحا�ق درباره سهمیه بندی و اعالم قیمت جدید ب�ن
کــت مــیل پخــش فرآورده هــای نفــ�ق ایــران دربــاره ســهمیه بندی  بــه گــزارش ایســنا، محمدباقــر نوبخــت بــا اشــاره بــه اطالعیــه �ش
 اقتصــادی 

گ
یــن و اصــالح قیمــت آن اظهــار کــرد: ایــن اطالعیــه در راســتای اجرا�ی شــدن مصوبــه شــورای عــایل هماهنــیک ن قیمــت ب�ن

ســه قــوه صــادر شــده اســت.
یــن ســهمیه بندی  ن یــن، کارشناســان اظهــار نظــر یم کردنــد کــه اگــر ب�ن ن وی گفــت: در ســال های اخــ�ی بــا افزایــش مــرف فزاینــده ب�ن
ل مــرف شــود امــا دولــت در شــش ســال گذشــته فقــط دو مرتبــه ایــن  ن اصــالح شــود، یم توانــد باعــث کنــ�ق شــود و قیمــت آن نــ�ی
ن عمدتا رصف پرداخت به خانواده های نیازمند و تحت پوشش کمیته  اصالح قیمت ها را انجام داد و منابع حاصل از آن ن�ی

امام و بهزیســ�ق شــد.

ین، درد یا درمان ز افزایش قیمت ب�ز

ز و آمریکا توافق تجاری چ�ی
محمدجواد گر�ب پور

ی اقتصاد 97 دک�ت

یــن بــود. بــه طــور قطــع  ن از قاچــاق روزانــه 2 تــا 40 میلیــون لیــ�ق ب�ن
یم شــد  اضافــه  دولــت  درآمد هــای  بــه  قاچــاق  حجــم  ایــن  اگــر 
ن بودجــه ســالیانه باشــد.  یم توانســت منبــع خــو�ب جهــت تأمــ�ی
ن زنگنــه، وزیــر نفــت، در صحبت هــای خــود پــس از  ش چنانکــه بــ�ی
یــن بــه ایــن نکتــه اشــاره یم کنــد کــه ایــن افزایــش  ن افزایــش قیمــت ب�ن
قیمــت بــرای دولــت 30 هــزار میلیــارد تومــان درآمــد را بــه همــراه 
ن سیاســ�ق موجــب کاهــش  خواهــد داشــت. از طــرف دیگــر چنــ�ی
موجــب  ســال ها  ایــن  در  یم گــردد کــه  در کشــور  تــوریم  فشــار 
کاهــش پایــگاه مــردیم دولــت در میــان شــهروندان شــده بــود. لــذا 
بــرای دولــت ایــران ایــن سیاســت مناســب بــه نظــر یم رســید تــا 
ل تــوریم کــه موجــب  بــا افزایــش ســطح درآمد هــای خــود بــه کنــ�ق
دازد.  آســیب های مختلــف اقتصــادی در فضــای جهــا�ن بــود، بــ�پ
بــا توضیحــات فــوق، یم تــوان مشــاهده کــرد کــه دولــت ایــران در 
ایــط اضطــرار بــرای  ایــط اضطــرار قــرار دارد و نتیجــه ایــن �ش �ش
دولــت، تغیــ�ی سیاســت قیمت گــذاری انــرژی خــود اســت. بــا ایــن 
ه دولــت از کاهــش یارانــه خــود  ن اوصــاف بــه نظــر نیم رســد کــه انگــ�ی
ی از توزیــــــع ناعادالنــه باشــد. یــن بــه طــور کیل جلوگــ�ی ن در حــوزه ب�ن

بــا ســه راهــکار جهــت تغیــ�ی سیاســت های حــوزه  ایــران  دولــت 
بــود: روبــرو  یــن  ن ب�ن و عیل الخصــوص  ســوخت 

ین و اعطای افزایش یا کاهش  ن راهکار اول، آزادســازی قیمت ب�ن
یــن بــه بــازار بــود. ایــن روش شــاید ایده آل تریــن روش  ن قیمــت ب�ن
بــرای هــر اقتصــاددان نئوکالســیک و جریــان اصــیل اســت. امــا بــه 
طــور واضــح سیاســت گذار، پیگــ�ی ایــن سیاســت نخواهــد بــود. 
شــهرهای  در  مختلــف صورت  گرفتــه  اضــات  اع�ق بــه  توجــه  بــا 
نکتــه  ایــن   ، ســن�ق  20 قیمــت  افزایــش  �پ  در  ایــران  مختلــف 
هــن اســت کــه افزایــش چنــد برابــری  بــرای همــگان واضــح و م�ب

ند.  یم خواهند از دریانوردی آزاد در این آب های وسیع بهره ب�ب
اییط که  بنابراین ریسک یک مقابله نظایم به وجود یم آید. �ش
 اقتصــادی 

گ
ات مخــر�ب بــر بازارهــای مــایل و یکپارچــیک باعــث تاثــ�ی

ن  در منطقــه یم شــود .آفریقــا هــم در دســتور کار اقتصــادی چــ�ی
قــرار دارد. آفریقــا بــا نــر�ن ارزان منابــع اقتصــادی مهــیم را بــرای 
ن یم کنــد و فرصت هــای فــراوان ســوددیه در اختیــار  ن تامــ�ی چنــ�ی
بــازاری  ایــن کشــور  قــرار یم دهــد.  ن  کت هــای ســاختما�ن چــ�ی �ش
ن  ن آمریکای الت�ی ن اســت و پیل ب�ی خوب برای کاالهای ارزان چ�ی
ن ایجاد یم کند. آفریقا به یک هدف راحت و آســان برای  و چ�ی
ن هیئت هــای تجــاری بــه  ان چــ�ی ن تبدیــل شــده اســت. رهــ�ب چــ�ی
ایــن کشــور یم فرســتند و آفریقــا در واقــع بــه یــک »قــاره دوم« 

ن تبدیل شده است.  برای چ�ی
مشــکل اینجاســت کــه ســایر قدرت هــای اقتصــادی هــم آفریقــا را 
بخــش مهــیم از دســتور کار ســیا� و اقتصــادی خــود یم داننــد. 
کشــورها�ی مثــل آمریــکا کــه بزرگ تریــن صادر کننــده بــه آفریقــا 
اســت و ژاپــن کــه متحــد آمریکاســت و در زمینــه �مایه گــذاری 
ن و آمریــکا  ن چــ�ی در آفریقــا فعــال اســت . ایــن مســائل شــکاف بــ�ی
را بیشــ�ق یم کنــد و ماننــد یــک بشــکه بــاروت اســت کــه یم توانــد 

یــن  ایــط اجتمــایع و اقتصــادی ایــران، به�ق راهــکار ســوم کــه در �ش
راهکار به نظر یم رســید، ارائه ســهمیه �انه از طریق کارت های 
بــرای  بــازار  از آن تشــکیل  پــس  مــیل و روش هــا�ی ماننــد آن و 
مــردم جهــت خریــد یــا فــروش ســهمیه خــود بــود. ایــن مکانیســم 
جامعــه  توجــه  مــورد  -کــه  توزیــیع  عدالــت  جهــت کــه  ایــن  از 
رعایــت  بیشــ�ق  تمــام روش هــا  نســبت  بــه  آن  در  اســت-  ایــران 
مکانیســم  بــه  را  آزاد  قیمت گــذاری  بــار  ن  همچنــ�ی و  بــود  شــده 
یــن  ن ایــط جهــت ســهمیه بندی ب�ن د، ایده آل تریــن �ش بــازار یم ســ�پ
بــود. از طــر�ن ایجــاد بــازار آزاد جهــت خریــد و فــروش ســهمیه 
ن افزایــش  موجــب افزایــش شــفافیت بــازار بــرای دولــت و همچنــ�ی
قــدرت مالیات ســتا�ن دولــت یم شــد. ایــن راهــکار بــه ســبب توزیــــــع 
بــه شــهروند، کاهــش شــکاف طبقــا�ق و افزایــش رفــاه  شــهروند 
جامعــه را حــ�ق در قــدم اول، بــه دنبــال داشــت و گام مناســ�ب 

بــرای حرکــت بــه ســمت آزادســازی بــازار بــه شــمار یم رفــت.
بــا توجــه بــه توضیحــات فــوق، بایــد نتیجــه گرفــت کــه از ســه 
بــه  خــود،  ریســک  بــرای کاهــش  ایــران  دولــت  مذکــور،  روش 
روش دوم روی آورده اســت کــه بــه طــور قطــع از جنبــه عدالــت 
ن از جنبــه ناتــوا�ن مالیات ســتا�ن آســیب های  توزیــیع و همچنــ�ی
قابــل توجــیه را تجربــه خواهــد کــرد. از طــرف دیگــر، دولــت، 
اصالحــات بنیادیــ�ن جهــت بهبــود عملکــرد بــازار انــرژی و رهــا�ی 
آن از بنــد قیمت گــذاری دولــ�ق انجــام نــداده اســت. ایــن مهــم در 
کنــار نقصــان روش اتخــاذ شــده، در ذهــن اندیشــنده ایــن مهــم را 
یــن، در برابــر اجبــار و  ن متبــادر یم کنــد کــه دولــت ایــران در حــوزه ب�ن
ناچاری خود در افزایش قیمت، بدعمیل را جهت ریســک کم�ق 
برگزیده اســت که آســیب های مشــخص و آزمایش شــده ای را به 

دنبــال خــود خواهــد داشــت.

ماهــه تجــاری برگــزار کردنــد. و ماحصــل ایــن نشســت ها بــه نتایــج 
مثبــ�ق منجــر شــده اســت. بــه طــوری کــه دو کشــور تعرفه هــای 
ن توافــق  کاالهــای تجــاری را تــا حــدی کاهــش دادنــد.  اگرچــه همــ�ی
نشــده  ثبــت  ن  نــ�ی روی کاغــذ  هنــوز  حــ�ق  مبهــم کــه  و  محــدود 
اســت، بازارهــای جهــا�ن را تــا حــدی آرام خواهــد کــرد و از شــدت 
ن دو کشــور بــر اقتصــاد جهــا�ن  نگرا�ن هــا�ی کــه جنــگ تجــاری بــ�ی
ن خواهــد کاســت، بعیــد اســت کــه ایــن توافــق  حاکــم کــرده بــود نــ�ی
ن دو کشــور  بتوانــد همــه عوامــل زمینه ســاز اصطــکاک تجــاری بــ�ی
را رفــع کنــد. هنــوز یــک شــکاف بســیار عمیــق وجــود دارد کــه دو 
کشــور را در زمینــه مســائل ســاختاری از هــم جــدا یم کنــد. ایــن 
توافــق بیشــ�ق بــه یــک توافــق ســبک شــبیه اســت تــا یــک توافــق 
بســیار اســا�، از طــر�ن ایــن توافــق هنــوز روی کاغــذ نیامــده و 
یم توانــد یط مذاکــرات نهــا�ی بــاز هــم ضعیف تــر شــود. بــا توجــه 
ایــط حســاس کنــو�ن خــود  ن بــا آگایه کامــل از �ش بــه اینکــه طرفــ�ی
ی بــه همــکاری متقابــل دارنــد، بایــد منتظــر مانــد و  تمایــل بیشــ�ق
مشاهد نمود تا روند دیپلما� مقامات دو کشور، این منازعه 
15 ماهــه تجــاری را بــه کــدام ســمت خواهــد کشــاند و دو کشــور 

ان کوتــاه خواهنــد آمــد.  ن در مــورد توقعــات خــود بــه چــه مــ�ی

گزاری هــای رســیم کشــور،  ی از خ�ب بامــداد 24 آبان مــاه یط خــ�ب
بــر  مبــ�ن  اقتصــادی   

گ
هماهنــیک عــایل  شــورای  جدیــد  مصوبــه 

یــن آزاد و یــک و نیــم برابــر شــدن  ن افزایــش ســه برابــری قیمــت ب�ن
ین سهمیه ای مخابره شد. این شوک قیم�ق به سبب  ن قیمت ب�ن
ایــط خــاص اجتمــایع، اقتصــادی و ســیا� ایــران، بیــش از  �ش
پیــش موجــب افزایــش ســطح نارضای�ق هــا در اقــیص نقــاط ایــران 
اضات مختل�ن را شاهد بودیم. در این  ایط اع�ق شد و در این �ش
میان، در فضای مجازی و حقی�ق افراد بسیاری به اظهار نظر 
دربــاره ایــن طــرح پرداختنــد. تــالش نویســنده بــر آن اســت کــه در 
نوشــتار پیــش رو بــه راســ�ق ها و کاســ�ق های ایــن طــرح مصــوب، 
اشــاره کنــد و ســیع بــر آن اســت تــا شــمای کیل از ایــن مســئله بــه 

دســت آیــد.
مــورد مناقشــه  تــا کنــون همــواره مســئله  ایــران  انــرژی در  بــازار 
اقتصاددانان بوده است. این بازار در حال حارصن فاقد هرگونه 
شــکال 

َ
عملگــر و مکانیســم قیمت گــذاری بــازاری اســت و تمــام ا

د. پــر  قیمــت گــذاری در آن بــه صــورت دســتوری انجــام یم گــ�ی
ن  ، بازار امکان متعادل ساخ�ق ن وضعی�ق واضح است که در چن�ی
 ، ن فضــا�ی خــود بــا توجــه بــه عرضــه و تقاضــا را نــدارد و در چنــ�ی
طویــل  و  عریــض  دســتگاه  چشــم انتظار  اقتصــادی  افــراد  تمــام 
، برای قیمت کاال و خدمات خود هستند.  دیوان ساالری دول�ق
لذا بر همه ما روشن است که این مهم به سخ�ق و با انعطاف 
د و  ن تــر از مکانیســم عرضــه و تقاضــا صــورت یم گــ�ی بســیار پای�ی
دولــ�ق  ســاختار  در  سیســتماتیک  فســاد  موجــب  صدالبتــه 
ایــط، بایــد در نظــر گرفــت کــه دولــت ایــران  یم گــردد. در ایــن �ش
از دهــه پنجــاه تــا کنــون، همــواره وعده هــای مختلــ�ن مــن بــاب 
اعطای یارانه به اقشار جامعه داده است و نتیجه این وعده ها 
و تــالش بــرای عمــل بــه آن هــا بــه وجــود آمــدن انتظــارات مختلــف 
شــده  پنهــان  یارانــه  مفهــوم  آمــدن  پدیــد  ن  و همچنــ�ی مــردم  در 
 کامــل را جهــت توزیــــــع ناعادالنــه و 

گ
، آمــاد� ن فضــا�ی اســت. چنــ�ی

نامشــخص انرژی دارد. طبق برر� های صورت گرفته توســط 
دهک هــای  مــرف  خصــویص،  و  دولــ�ق  مختلــف  ارگان هــای 
ن  یــن 23 برابــر دهک هــای پایــ�ی ن بــاالی جامعــه از یارانــه پنهــان ب�ن
 
ً
جامعــه اســت. طبــق برر� هــا، 40 درصــد مــردم ایــران، عمومــا

از قــ�ش کم درآمــد جامعــه، فاقــد وســیله نقلیــه شــخیص هســتند. 
ایط، بخشــیدن یارانه به صورت عمویم تنها موجب  در این �ش
هدررفت منابع دول�ق و توزیــــع �ب عدال�ق یم شود. از این دست 
مقایســه ها جهــت بــرر� ایــن �ب عدالــ�ق بســیار صــورت گرفتــه 
اســت و نگارنــده بــه دنبــال بــرر� مجــدد آن هــا نیســت. آن چــه 
د ایــن مهــم اســت کــه آیــا  در ایــن میــان بایــد مــورد بــرر� قــرار گــ�ی
دولــت توانســته اســت بــا تغیــ�ی سیاســت انــرژی خــود بــه کاهــش 

ایــن �ب عدالــ�ق کمــک کنــد؟
ه  دولــت جهــت  ن بــرای پاســخ بــه ســؤال فــوق ابتــدا بــه بــرر� انگــ�ی
ایــن افزایــش قیمــت یم پردازیــم. آن چــه بــه نظــر یم رســد موجــب 
تحریــک دولــت در تصویــب و اجــرای ایــن مصوبــه شــده اســت، 
در حقیقــت کــ�ی بودجــه عظیــم دولــت ایــران اســت. دولــت 
بــه  بایــد  را  اینکــه ســاالنه هزینــه �ســام آوری  بــر  عــالوه  ایــران 
بــا تقاضــای کاذب  بایــد  یــن اختصــاص یم داد،  ن پنهــان ب�ن یارانــه 
ن برخــورد یم کــرد. اخبــار حــایک  قاچــاق و مــرف �ب رویــه آن نــ�ی

یــیک از  ن و آمریــکا وجــود دارد کــه  ن چــ�ی بــ�ی مشــکالت بســیاری 
آن هــا شــامل جنــگ تجــاری اســت، کــه  مختل کننــده بازارهــای 
دو  ن  بــ�ی مشــکل  یــن  بزرگ�ق ایــن  ویل  یم شــود.  هــم  جهــان  مــایل 
ن دو کشــور  کشــور نیســت. مشــکل یم توانــد تخاصــم فزاینــده بــ�ی
ن جنــو�ب در  ن جنــو�ب و آفریقــا باشــد. دریــای چــ�ی در دریــای چــ�ی
ایــن  رأس دســتور کار اقتصــادی و ســیا� در پکــن قــرار دارد. 
ن اســت.  دریــا نشــان دهنده ابتــدای راه ابریشــم دریــا�ی بــرای چــ�ی
ن بــه رهــ�ب اقتصــادی اصــیل بعــدی  پــروژه ای بــا هــدف تبدیــل چــ�ی
ایــن  از  دنیــا اســت. 5 تریلیــون دالر کاالهــای تجــاری در ســال 
بــه وجــب  مالــک وجــب  ادعــا کــرده  پکــن  عبــور یم کننــد.  دریــا 
ن تنهــا یــک طــرف  ن جنــو�ب اســت. چــ�ی حقــوق تاریــ�ن دریــای چــ�ی
دعــوا اســت و در مقابــل آن بســیاری از کشــورها ایســتاده اند: 
ن در برابر آمریکا،  ن همچن�ی ، ویتنام و تایوان. چ�ی مالزی، برون�ئ
الیا هم قرار دارد. این کشورها هم  انگلیس، فرانسه، ژاپن و اس�ق

ش  بــه طــور قطــع موجــب گســ�ق بــازار،  قیمــت یط آزادســازی 
ل آن هــا خواهــد  اضــات تــا حــد ناتــوا�ن دولــت در کنــ�ق بیشــ�ق اع�ق
ن  بــود. ایــن مســئله در کشــورهای مختلــف من جملــه فرانســه نــ�ی
جلیقه زردهــا  عنــوان  تحــت  را  ده  اضــات گســ�ق اع�ق موجبــات 
ن دولــت و  ایــط عــدم اعتمــاد بــ�ی فراهــم کــرده بــود، حــال در �ش
اضــات بســیار بیشــ�ق از  ملــت در ایــران، بــه طــور قطــع ایــن اع�ق

ســایر تجربه هــا خواهــد بــود.
ین و اعطای سهمیه به واحد های  ن راهکار دوم، دونر�ن کردن ب�ن
نقلیــه و ایجــاد تبعیــض قیمــت میــان واحدهــای حمل و نقــل بــار و 
مسافر و واحد های شخیص بود. این راهکار با توجه به سابقه 
تاریــ�ن خــود کــه توســط دولــت نهــم و دهــم اجــرا شــده بــود، بــرای 
دولــت ایــران ایــده آل و بــدون درد� فــرض یم شــد. از طــر�ن ایــن 
ل فضــای قاچــاق ســوخت کشــور یم شــود  مســئله موجــب کنــ�ق
ایــط را � یم داد. امــا بــه  کــه بــرای دولــت ایــران نــدای بهبــود �ش
بــه هیــچ  ایــط مســئله عدالــت توزیــیع را  ایــن �ش طــور واضــح، 
عنــوان حــل نیم کنــد. تجربــه تاریــ�ن مذکــور نشــان داد کــه در 
یــن و از طــرف  ن برابــر ایــن سیاســت، مــردم بــه ســمت بــازار ســیاه ب�ن
دیگــر اســتفاده از خألهــای مختلــف قانــو�ن کشــیده یم شــوند. 
بــرای مثــال تعــداد زیــادی از خانوارهــای دهک هــای بــاال، بــرای 
ین خود به خرید وانت های دســت دوم برای اســتفاده  ن ن ب�ن تأم�ی
از ســهمیه ســوخت آن ها روی آوردند و بســیاری از خانوار های 
ن بــا توجــه بــه رکــود حاکــم بــر اقتصــاد بــه ســمت  دهک هــای پایــ�ی
ن خانــوار حرکــت  فــروش ســهمیه خــود در بــازار ســیاه جهــت تأمــ�ی
کردنــد. البتــه مــورد دوم، مســئله ای از منظــر توزیــیع نــدارد، امــا 
ن بازارهــای پنهــان و کاهــش  بــه طــور واضــح موجــب قــدرت گرفــ�ق

قــدرت مالیات ســتا�ن توســط دولــت و تضعیــف آن یم گــردد.

ن باشــد . امــا  ن آمریــکا و چــ�ی مخرب تــر از هــر جنــگ تجــاری بــ�ی
ن و آمریــکا بــه  همــه ایــن کنش هــا ســبب شــده کــه دو کشــور چــ�ی
ن جنگ تجاری آمریکا  جنگ تجاری روی بیاورند، با ادامه یاف�ق
ن ایــن دو کشــور بــا  ، در 9 مــاه ابتــدا�ی امســال تجــارت بــ�ی ن و چــ�ی
افــت شــدیدی مواجــه شــده اســت. در ایــن بــازه، واردات آمریــکا 
بــه 342 میلیــارد دالر  افــت کــرده و  ن 53 میلیــارد دالر  از چــ�ی
ن هــم از حــدود 93.3 میلیــارد  رســیده اســت و صــادرات بــه چــ�ی
دالر در ســال گذشــته، بــه 78.7 میلیــارد دالر در ســال جــاری 
ســقوط کــرد. بــه ایــن ترتیــب، در 9 مــاه ابتــدا�ی امســال، کــ�ی 
ابتــدا�ی  مــاه   9 دالر  میلیــارد   302 از  ن  چــ�ی بــا  آمریــکا  تجــاری 
ســال گذشــته، بــه 263 میلیــارد دالر در 9 مــاه ابتــدا�ی امســال 
ن و آمریــکا  رســید. جنــگ تجــاری نــویع بــازی باخــت باخــت چــ�ی
اســت کــه نــه تنهــا بــه ایــن دو اقتصــاد آســیب یم رســاند، بلکــه 
پایــداری اقتصــاد جهــا�ن و تجــارت آینــده را بــه خطــر یم انــدازد. 
لــذا بــا توجــه بــه پیامدهــای منــ�ن حاصــل از ایــن تقابــل تجــاری، 
ن در ســطح اقتصــاد جهــا�ن  کــه بــر اقتصــاد دو کشــور و همچــ�ی
ایــن رویــه  تــا از  بــر آن شــدند  وجــود دارد، مقامــات دو کشــور 
ی کننــد. لــذا نشســت ها�ی را در جهــت رفــع جنــگ 15  جلوگــ�ی
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