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"آنها اجازه منی دادند که نوزادها متولد شوند. حتی 
زنانی که در ماه هشتم بارداری هم بودند، مجبور به 
سقط جنین می شدند. اما در سال آخر وجود اردوگاه، 
تعداد بارداری ها آنچنان باال بود که منی توانستند همه 
را سقط کنند. مادرها و دخرتانی که با هم به اردوگاه 
آورده می شدند، از هم جدا می کردند. همچنین بر 
روی صدها زن و کودک در این اردوگاه "آزمایش "های 

نفرت انگیزی صورت گرفت." 1

www.fararu.com   1- افشای جزئیات هولناک از زندان زنانه نازی ها 
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اندیشه های شبه نازی
در نقد عقیم سازی زنان کارتن خواب

"منیشه که اینا تولید مثل کنند و بعد دولت با رسمایه مردم تولیدات اینا 
رو سیر کنه… تنها راه حل واقعی کنرتل کردن جمعیت کارتن خواب ها و 
حاشیه نشین ها، عقیم کردن اجباریه… گرچه مغزهایی که کار منی کنه برای 
عقیم کردن سگ و گربه هم احساساتی می شن چون عادت دارد فقط به 
حقوق موجودی که یا توانایی درک حقوقشون رو نداره و یا شعورش رو 
نداره فکر کنند، اما منی تونند به اون حقوق اون بچه ای فکر کنند که تو این 

قربها به دنیا میاد و حق داره تو این وضعیت متولد نشه…"1

آن چه خواندیم اظهار نظر یک مقام آلمان نازی یا یک نئونازی 
پور،  حسین  بزرگمهر  همسر  شناس  حق  سیما  نیست!  امروزی 
همچون همسرش، معقتد است افراد بی بضاعت را باید عقیم کرد!2 
بی درنگ به ذهن خطور می کند که چرا چنین بخشی از جامعه به 
عقیم سازی می اندیشد؟ آیا کسی محق است به بدن انسانی دیگر 
دست درازی کند؟ آیا عقیم سازی راه حل مقابله با فقر است یا 
توانمندسازی؟ به بیانی دیگر عقیم سازی صرفا پاک کردن صورت 
به نحوی  اقتصادی کشور  و  اجتماعی  آیا شرایط  نیست؟  مسئله 
نیست که مجددا فقیری پدید آورد؟ بگذارید کمی صریح تر باشیم. 

اساسا فقر چیست و فقیر کیست؟ 
"فقر اغلب محرومیت در رفاه توصیف می شود که از یک طرف به معنای 
گرسنه بودن، فقدان پناهگاه و لباس، بیامری و عدم مراقبت، بیسوادی و 
مدرسه نداشنت است و از سوی دیگر مردم فقیر در رشایط نامساعد خارج 
از کنرتلشان به رس برده و آسیب پذیراند. این افراد به طور دائم یا ادواری 
از منابع، توامنندی ها، انتخابات، امنیت و اختیار الزم جهت بهره مندی از 
استانداری الزم زندگی و دیگر حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی، اجتامعی، 

فرهنگی خود محرومند."3 

اما پرسش مهم تر این است که چگونه فرد یا افرادی به دایره ی فقر 
فرومی غلتدند؟ آیا صرفا تصمیمات فردی، نظیر مصرف مواد مخدر 
و مانند این، عامل فقر است؟ آیا حوادث طبیعی نظیر زلزله و سیل یا 
تعدیل نیروی کار کارخانه ها نمی تواند زمینه سازی فقر باشد؟ پس 
می توان نتیجه گرفت فقر مولود صرف تصمیمات فردی نیست بلکه 
محیط نیز در پدید آمدن آن دخل و تصرف دارد.4  به عنوان نمونه 
وقوع زلزله در بم یا رودبار خسارات عظیمی پدید آورد و بسیاری را 
بی خانمان و وارد چرخه ی فقر کرد. آیا می توان تهران و دیگر نقاط 

1- امروز از عقیم کردن فقرای کارتن خواب می گویند؛ چند ماه آینده شاید از کشتن آنان
www.alef.ir

2- پس مدتی بزرگمهر حسین پور از این اظهار نظر خود ابراز پشیمانی کرد
3- عبداللهی، محسن، بشیری موسوی، مهشید، نقش سازمان های جامعه مدنی در فقرزدایی، فصلنامه ی علمی 

– پژوهشی رفاه اجتماعی، سال پانزدهم، شماره 59، ص 13
4- مضاف بر آن حتی در مواردی که تصمیمات فردی هم عامل یک معضل باشد نمی بایست برخورد قهری را 

جایگزین بازپروری نمود.
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کشور را مصون از چنین بالیایی دانست؟ در آن زمان که 
ثمره ی سال های تالش برای ساختن یک زندگی در چند 
ثانیه از دست رفته است، عقیم سازی بالزدگان چاره ی 

کار است یا توانمندسازی؟ 

خلیل رفعتی یکی از کارتن خواب هایی است که سال 
ها با اعتیاد دست و پنجه نرم کرد و دوران سیاهی را در 
زندگی خود پشت سر گذاشت. او زمانی به خرید و فروش 
ماشین مشغول بود که گرفتار مصرف هروئین می شود 
به همین خاطر تمام دارایی خود را از دست می دهد لذا 
همین امر باعث می شود در خیابان های لس آنجلس به 
کارتن خوابی بپردازد و تا سر حد مرگ پیش برود. اما عزم 
او برای ترک اعتیاد زندگیش را متحول می کند و پس از 
بستری شدن در یک کمپ برای رهایی از زندگی نکبت 
بارش تصمیم به تهیه یک نوشیدنی از چند میوه مختلف 
می گیرد که همین امر باعث می شود وی به تاسیس 
آبمیوه فروشی های زنجیره ای روی آورد و هم اکنون 
جزو مولتی میلیونرهای جهان نیز محسوب می شود او 
که هم اکنون 46 سال دارد توانسته زندگی متفاوتی برای 

خود فراهم کند.1

نمونه خلیل رفعتی، جدا از اهمیت عزم و اراده ی وی، گواه 
زمینه اجتماعی است که امکان بازگشت را به شهروندان 
خود می دهد. مفهومی که در جامعه ی ما ابتر است و در 
پاسخ به فقر، عقیم سازی را چاره ی کار می داند. ذهنیتی 
که پیش از این نیز با طرح چالش بالک کردن به نوعی 
ذهنیت حذفی و قهری در برخورد با مسایل اجتماعی را 
نشان داده بود. ذهنیتی که متعلق به یک فرد نیست و در 
الیه های مختلف اجتماعی دیده می شود. شاید به جرات 
بخشی از این دست اظهار نظرها ریشه در همه چیز دانی 
ما دارد که گمان می کنیم می بایست در همه ی امور 
اظهار نظر کنیم! و از آن مصیبت بارتر آن که نظر خود 
را مطلقا درست و خدشه ناپذیر می پنداریم تا جایی که 

صدای مخالفین را هم قطع می کنیم: 

»کامنت رو بستم… باور منیشم، زیر پستای قبلی در مورد 
همین پست کامنت می ذارن، دایرکت می دن… واقعا اینا 
ساملن؟!… من موافقم عاشقان کامنت هم عقیم شن، تا ژن 
عاشقان کامنت دادن منقرض بشه این بسنت کامنت رو تازه 
یاد گرفتم… چه کیفی می ده… سکوت و الیکای کسایی 

که حرف هم رو می فهمید«2

www.yjc.ir    1- کارتن خواب ایرانی که مولتی میلیونر شد
2 - امروز از عقیم کردن فقرای کارتن خواب می گویند؛ چند ماه آینده شاید از کشتن آنان

www.alef.ir
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سپهر ساغری
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جهان جای خطرناکی برای زندگی کردن است، 

نه بخاطر کسانی که رفتار و کردار رشیرانه ای 

دارند بلکه بخاطر این که کسانی این اعامل را 

می نگرند و هیچ منی کنند.

آلربت آینشتین

منبع تصویر

www.shareyouressays.com
Essay on the Problem of Environmental Pollution
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پویا اشکانی

در قسمت نخست این سری یادداشت ها شرح مختصری از ادله 
ی موجود در بحث پیراموِن مسئله آزادی اراده و مسئولیت اخالقی 
گره خورده با آن مطرح شد تا ذهن مخاطِب گفتماِن"کنشگری 
زیست محیطی-وظیفه اخالقی" با مولفه ها و الفبای بحث بیگانه 
نباشد و بتواند گام به گام با طرفداران این گفتمان که آن را 
ضرورتی تاریخی می پنداردند که باید برای سعادت پایدار جوامع 
بشری آن را برکشید و اجرایی ساخت همراهی کند و جان کالم 
آن ها را در یابد. چه این که حتی مخالفت ورزیدن با یک ایده یا 
نقشه هم نیازمند فهم درست و دقیق آن است. در ادامه به بسط 
دادن خوِد گفتمان مذکور در باال خواهم پرداخت و به اندازه توان 
ناچیز خود به عنوان عضوی کوچک از دلمشغوالن تنوع زیستی 
سیاره ی آبی و هواخواه سیاست ورزی های حفاظت گرایانه و 
کرامت بخش به طبیعت؛ میکوشم تا ضرورت احساس تکلیف 
اخالقی در برابر اکوسیستم و حقوق مند بودن تک تک اجزای 
این مجموعه ی اعجاب انگیز را شرح داده و در هم تنیده بودن 
آزادی مطلوب بشر و حقوق مندی طبیعت را آشکار کنم. برای 
پرداختن به این مهم نیاز است کمی بیشتر مفهوم آزادی را بسط 
و شرح داده و تحلیل خود از معنا و کاربرد این مفهوم را معرفی 

کنم.

مفهوم آزادی

گفته شد که واژه ی آزادی معموال دو تجربه کمی متفاوت را 
نمایندگی می کند، یکی به معنای داشتن امکان و احتمال های 
گوناگون در خصوص یک رویداد ویژه و دیگری مطابق میل رفتار 
کردن حتی اگر این رفتار اجتناب ناپذیر جلوه کند. در واقع آزادی 
در معنای دوم مترادف واژه ی استقالل )عدم وابستگی(1 بوده و 
1-Independence  

دلیل اختالف بر سر واقعی یا موهوم بودن آن هم نسبی بودن 
مفهوم عدم وابستگی و مشخص نبودن منظور مطرح کنندگان 
استقالِل اراده از این که استقالل اراده از چه چیز را مراد می 
کنند؟ گروهی وقتی می گویند اراده آزاد منظورشان اراده ای 
است که مستقل از اراده ای دیگر اعمال شود حتی اگر بوسیله 
ی جهان فیزیکی معین شده باشد که چه گزینه ای برخواهد 
گزید،گروهی دیگر مرادشان از اراده ی آزاد، اراده ی مستقل از 
جهان فیزیکی پیرامون است که هیچ کس نتواند از روی مشاهده 
ی وقایع فیزیکی پیرامون انتخاب های اراده را پیش بینی کند. 
اکثر فیلسوفان که مسئله ی اراده ی آزاد را تحت بررسی قرار داده 
اند به برداشت دوم از مفهوم اراده آزاد یعنی اراده ای که مستقل از 
نظام محتوم علیتی-فیزیکالیستی عمل می کند پرداخته اند. در 
واقع آزادی در معنای نخست)داشتن امکان های گوناگون( هم 
نتیجه ی استقالل بوده و از این جهت دو کاربرد کمی متفاوت 
واژه در هم تنیده و مرتبط با هم نیز هستند. به باور نگارنده 
بدست دادن پاسخی منصفانه به این مسئله نیازمند باز تعریفی 
دقیق از مفهوم استقالل)عدم وابستگی( است. استقالل در تضاد 
با وابستگی تعریف می شود اما در دنیای راززدایی شده و علمی 
امروز چه مفهوم وابستگی و چه مفهوم استقالل دیگر در معانی 
گذشته خود به کار نمی روند، نظام علیتی آشکار شده در جهان، 
پیشرف علوم طبیعی، سیطره فیزیکالیسم بر کیهان شناسی و در 
هم تنیدگی علیتی و تو در توی اجزای جهان هستی مشخص 
کرده که آن طور که در گذشته تصور می شد استقالِل تام  و 
وابسته نبودِن مطلق را نمی شود به تقریبا هیچ یک از ماهیت ها 
و اجزای جهان نسبت داد. برای نمونه: دیگر تصور این که زمین 
مستقل از وجود ماه می تواند پناهگاهی برای حیات باشد دور 
از ذهن می نماید. بدین جهت وقتی صحبت از اراده ی آزاد به 
صورت شکلی از مسئله ی ذهن-بدن2 مطرح می شود و منظور 
بررسی استقالل ذهن )اراده( از محرک های فیزیکی پیرامون 
است، باید به انبوه شواهد علمی عصبشناسی و فیزیولوژی اعتنا 
کرد و در یافت که استقالل به معنای تاثیر ناپذیری ذهن )اراده( از 
آن ها امری ناممکن است. اما آیا استقالل در هیچ سطحی وجود 
ندارد؟ به نظر نمی رسد این که در خانه من صدای چه موسیقی 
ای به گوش می رسد در این که افراد ساکن انتهای کوچه ی 
منزل ما چه خوراکی برای ناهار خود تدارک ببینند اثری بگذارد؛ 

2-Body-mind problem
یکی از مسائل قدیمی فلسفه ی ذهن که به بررسی ماهیت ذهن، آگاهی و کیفیت ذهنی می پردازد و چند 
نگاه متفاوت کالسیک در قبال آن در فلسفه وجود دارد، از جمله دو گانه انگاری که فیلسوف و ریاضیدان 
فرانسوی دکارت حامی آن بود و یگانه انگاری یا این همانی که بر خالف نظر پیشین قائل به یکسان بودن 

روان)ذهن( و بدن است.

آزادی در چهارچوب
وظیفه ی حفاظت از محیط زیست در ترازوی هزار کفه فلسفه اخالق
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این نشان دهنده ی استقالل شبکه خانگی آن ها از شبکه خانه 
ی من است.به باور نگارنده موضع خردمندانه در برابر مسئله ی 
اراده ی آزاد به معنی اراده ای که مستقل از عوامل بیرونی اعمال 
می شود )آزاد در معنای دوِم ذکر شده( موضعی است که در دو 
سطح متفاوت بیان شود:در سطح نخست باید افسون زدایی از 
عبارت شده و منظور صریح استقالل اراده مشخص شود و در 
سطح دوم با مشخص شدن استقالل که آیا منظور عدم تاثیر 
عوامل پیرامونی بر انتخاب های آگاهانه است یا مشخص نشدن 
حتمی و تعیین دقیق این انتخاب ها با عوامل بیرونِی جهان واقع 
به ترتیب مواضعی ردکننده و ندانم گرایانه3 باشد. موضعی که 
ریشه در این باور دارد که معمای آزادی اراده شکلی از اشکال 

مسئله ذهن-بدن است و در میان پاسخ 
های داده شده به این مسئله ی قدیمی 
ایده ی نوین فیلسوف استرالیایی دیوید 
گرایی  ندانم  نوعی  در  ریشه  که  چلمرز 
پیش گرفته در قبال ماهیت ذهن دارد4 
بهترین پاسخ ممکن خواهد بود. چلمرز 
در پاسخ به مسئله ی ذهن-بدن عبارت 
Natu- انگاری طبیعت گرایانه  )دوگانه 

ralistic dualism( را سکه می زند و 
اینطور توضیح می دهد که آگاهی را ناشی 
از فعالیت های فیزیکال طبیعت)مشخصا 
سیگنالینگ های مغز( می داند اما قائل 
هستی  تفاوتی  و  خودگردانی  نوعی  به 
شناختی برای ذهن است.5 از اینجاست 
که با این استدالل ها پاسخ جبرگرایان 
افراطی، مبلغان نهیلیسم اخالقی مستتر 
در شبکه های اقتصادی-اجتماعی نظام 

مالی حاکم بر جهان و سودازدگان کنترل تمام جزییات کنش ها 
و خیزش های اجتماعی و مردمی را می توان به شکلی خردمندانه 
و قاطع داد که دیگر با تبلیغ بی نتیجه ماندن تمام کنش های 
اجتماعی؛محیط زیست گریان و دلمشغوالن حفاظت از میراث 

 3-Agnosticism 
یا الدرگری یا ندانم گرایی به ایستاری فلسفی در برابر موضوعات گوناگون گفته می شود؛ ندانم گرایان 
در برابر یک موضوع خاص ادعا می کنند که نمی توانند در خصوص درستی یا نادرستی یا امکان صحت 

آن اظهار نظر کنند.
4-چلمرز آگاهی را یگانه موضوعی می داند که فلسفه و علم دوران معاصر هیچ گونه توضیح قانع کننده 

 Hard(برای ماهیت و نحوه ی بوجود آمدنش ارائه نکرده اند و از آن به عنوان مسئله ی دشوار آگاهی
problem of consciousnes( نام می برد.

5 -برای آشنایی بیشتر با آرای این فیلسوف مراجعه کنید به :
www.consc.net/papers/nature.pdf

طبیعی مادر-زمین را با رنج روانی ناامیدی و افسردگی جمعی 
مواجه نکنند. در واقع با شناخت درست از این فلسفه باید با 
صدای بلند و قاطعانه گفت که تا کنون هیچ استدالل دقیق و صد 
در صد قانع کننده ای مبنی بر وابستگی 100درصد انتخاب های 
ذهن آدمیان به رویدادهای معین گذشته وجود ندارد و هیچ یک 
از یافته های علمی رفتارها و انتخاب های ذهن را به طور صد در 
صد و دقیق پیش بینی نمی کنند؛ و وقتی هنوز جایی برای تغییر 
رویکرد وتفاوت در نتیجه باشد وظیفه اخالقی متولد می شود تا 
با استفاده از این آزادی عمل به کنش پرداخته و نتیجه مطلوب 
را برآورده کند. اما نباید هم در دام خوشبینی افراطی و امید های 
واهی قرار بگیریم و اراده آزاد را چونان یکه تاز بی محدودیتی در 
نظر بگیریم که هر چه بخواهد می تواند 
عملیاتی کند و از این جهت در دام نوعی 
بیفتیم  سیاسی-اجتماعی  آلیسم  ایده 
را  کنشگری  درست  های  چهارچوب  و 
نشناسیم. چه اگر چنین شود از نتیجه ی 

مطلوب دور خواهیم افتاد.

تولد آزادی در چهارچوب 

آزادی در چهار چوب در یک معنا اینجا 
معنایی  نخستین  در  شود،  می  متولد 
دست  به  اصطالح  این  از  میخواهم  که 
بدهم آزادی در چهارچوب را هم چون 
ذهن  در  امید  و  خردمندانه  خودباورِی 
تحول خواهاِن محیط زیست گرا معرفی 
ای که در چهار چوب  آزادی  می کنم. 
واقعیت حرکت می کند و سعی بر این 
با هوش  و  واقعی  با شناخت دقیق شبکه های جهان  تا  دارد 
مندی و پایبندی به اخالِق پیامدگرا شکلی از کنش گری فردی 
و جمعی را عملیاتی کند تا بهترین پیامد ممکن را برای جوامع 
و طبیعت بدنبال داشته باشد و برای تولد یافتن این آزادِی در 
چهارچوب و دوقلوی آن وظیفه ی "حفاظت و تطبیق متواضعانه 
با طبیعت" می بایست که استداللی قوی علیه مبلغان بی فایده 
بودن کنش های فردی وجمعی و مشخص بودن مسیر آینده و 
معین بودن سرنوشت زیست پیرامون سیاره ی آبی؛ که طیف 
گسترده ای را شامل می شوند از ناامیدان و مبارزان سرخورده 

اینجا  آزادی در چهار چوب در یک معنا 
متولد می شود، در نخستین معنایی که 
میخواهم از این اصطالح به دست بدهم 
آزادی در چهارچوب را هم چون خودباورِی 
خردمندانه و امید در ذهن تحول خواهاِن 
محیط زیست گرا معرفی می کنم. آزادی 
حرکت  واقعیت  چوب  چهار  در  که  ای 
می کند و سعی بر این دارد تا با شناخت 
دقیق شبکه های جهان واقعی و با هوش 
مندی و پایبندی به اخالِق پیامدگرا شکلی 
از کنش گری فردی و جمعی را عملیاتی 
کند تا بهرتین پیامد ممکن را برای جوامع و 

طبیعت بدنبال داشته باشد 
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سابق تا سواستفاده کنندگان و فرصت جویان کاسب کاری کوتاه 
مدت و تا سودازدگان سیطره ی کامل بر تمام جوامع و میراث 
جهانی طبیعت داشته باشیم. خالصه این استدالل ها عبارتند از:

1-هنوز هیچ یافته علمی و گفتمان فیزیکالیستی اراده ی آزاد 
و وجود سطحی از استقالل فکری اشخاص را به طور دقیق رد 
نکرده و این تجربه عمیق ذهنی که افراد در صورت نبود اجبار 
آزادند روی میزی که یک فنجان چای و یک فنجان قهوه است 
هر کدام دوست دارند را انتخاب کنند بوسیله ی شواهد رد نشده 
است بنا براین در شرایطی که امکان تغییر رویکرد بوسیله ی 
اشخاص وجود دارد و آن ها برای انتخاب گزینه های مختلف 
تحت فشار های عمودی6 نیستند، می توان آن ها را قضاوت 

اخالقی کرد و برای بهبود عملکردشان کوشید.

2-حتی اگر کسانی این آزادی در چهار چوب را موهوم دانسته 
و تالش های کنش گرانه را بی نتیجه و بیهوده بدانند تا زمانی 
که به طور دقیق و صد در صد قادر به پیش بینی تمام تحوالت 
اجتماعی آینده در اقصی نقاط جهان نباشند وتک تک رویدادها 
و جهت گیری ها را با دقت صد در صد پیش بینی نکنند، نباید 
و حق ندارند ندای وظیفه اخالقی بودن کنش را خاموش کنند. 
به عنوان شبیه سازی اگر فردی به شما زنگ بزند که یکی از 
عزیزانتان بدلیل اتفاق ناگهانی بستری بیمارستان شده و شما 
خودتان را به بیمارستان برسانید آنوقت اگر پزشک معالج بدون 
این که برای شما توضیح بدهد که به چه دلیل مالقات شما 
با بیمار بی فایده است و اینک فقط باید بیرون منتظر باشید، 
شما چه خواهید کرد؟ دست از کنش برمی دارید؟ آیا وظیفه 
خود نمی دانید که پزشک را تحت فشار قرار دهید تا دالیل را 
بازگوکند؟ اگرچنین نکرد وظیفه اخالقی شما نیست که بر حق 
مالقات خود پافشاری کنید تا از زبان خود بیمار نیز به دردهایش 
و نگرانی هایش پی ببرید؟ آیا وظیفه شما نخواهد بود که با 
دیگر متخصصان و صاحب نظران هم مشورت کنید و به دنبال 
بهترین راه حل باشید؟ شاید هم حق با آن پزشک باشد اما تا 
زمانی که به طور دقیق دالیل خود را مشخص نکرده و تا زمانی 
که بیمار و اطرافیان قانع نشده اند که بهترین راه منتظر ماندن 
است، حق انتخاب راه های دیگر و پرس و جو برای راه های دیگر 
برای بیمار و وظیفه ی پیگیری این ها برای پزشک و اطرافیان 
اجتناب ناپذیر است. انکار این اصول آغاز مرگ اخالق خواهد بود. 

6- مقصود از فشار عمودی )اجبار(،تفاوت قائل شدن بین پیشنهاد، تحریک و اجبار است، تفاوت این دو 
یا سه مقوله و تاثیر متفاوت شان در مغز مسئله ای روانشناختی و مفصل است که توضیح آن در این 

یادداشت نمی گنجد.

اخالقی که این روزها در بعد زیست محیطی اش کسانی خواهان 
کشتنش هستند. اما همانطور که اشاره رفت برای خرافات ایده 
آلیسم اجتماعی نیز که اراده را آزاد نه در چهارچوب و یا حد 
اقل نه در چهارچوب های واقعی بلکه در یک چهارچوِب موهوم 
بزرگتر می پندارد نیز باید پاسخ های دقیق و حساب شده داشته 
باشیم چه این که این ساده انگاری ها اگر نه بیشتر از ندای 
ناامیدکنندگان خطرناک باشد کمتر از آنان نیست و انرژی و وقت 
و توان بسیاری از کنشگران هدر خواهد داد و با نتیجه ندادن و یا 
نتیجه دیر و نامطلوب دادن جاده صاف کن همان مبلغان ناامیدی 
خواهد شد تا با شماتت کنشگران، مرگ اخالِق اجتماعِی زیست 

محیطی را آغاز کنند.

***
استراتژی  ی  هوشنمدانه  انتخاب  به  بعدی  های 

 
یادداشت در 

حفاظت گرایانه، شناخت صحیح شبکه ها و چهارچوب های 
جهان واقعی و تاکتیک های درست انتخاب شده ی کنشگران 
در  آزادی  عنوان  به  نوینی  بنای  نهادن سنگ  بنا  و همچنین 
اعضای  بهینه  آزادی  همان  که  دوم(  معنای  )در  چهارچوب 

اکوسیستم هاست می پردازم.
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 هامنطور که اشاره رفت برای خرافات ایده آلیسم 
اجتامعی نیز که اراده را آزاد نه در چهارچوب و 
یا حد اقل نه در چهارچوب های واقعی بلکه در 
یک چهارچوِب موهوم بزرگرت می پندارد نیز باید 
پاسخ های دقیق و حساب شده داشته باشیم چه 
این که این ساده انگاری ها اگر نه بیشرت از ندای 
ناامیدکنندگان خطرناک باشد کمرت از آنان نیست 
و انرژی و وقت و توان بسیاری از کنشگران هدر 
خواهد داد و با نتیجه ندادن و یا نتیجه دیر و 
مبلغان  هامن  کن  صاف  جاده  دادن  نامطلوب 
ناامیدی خواهد شد تا با شامتت کنشگران، مرگ 

اخالِق اجتامعِی زیست محیطی را آغاز کنند.
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1- هر گور برای یک تا 4 نفر
www.didban.ir

»اینجا منطقه فقیرنشینیه. مردم انقد از این 

کارتن خواب ها دیدن که انگار واکسینه شدند 

و بی تفاوت. ولی بعضی ها هم برای کمک 

 می آیند مثل گروه یاشار تربیزی که شب 

یلدا برای ساکنان گورها و چادرنشین های 

اطراف گورستان غذا و میوه آورده بودن، اما  
کارتن خواب ها نیومدن.«1
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چندی پیش روزنامه ی شهروند در ضمن گزارشی به زندگی 
گورخواب ها پرداخت.1 خبر سکونت 50 زن، مرد و کودک در 
قبر آن قدر عجیب بود که موجی عظیم در جامعه و رسانه های 
مختلف داخلی و خارجی ایجاد کند. در این بین طبق معمول 

انگشت اتهامات تماما به سوی دولت نشانه رفت.2 
"امروز گزارش تکان دهنده زندگی مردان، زنان و کودکانی را که در 
گورهای یکی از قربستان های اطراف تهران شب های رسد را به صبح 

می رسانند خواندم و اکنون رسارس وجودم رشم است و بغض. به بهانه 

این نامه به شام، قصد دارم همه آنان که در این رسزمین و در این سی 

1- زندگی در گور، گزارش ویژه »شهروند« از گورخواب های نصیرآباد، شماره ی 1024، سه شنبه 7 
دی 1395

2- جدا از اهمیت و نقش غیرقابل انکار دولت در رفع مشکالت اجتماعی، نمی بایست از نقش بدنه 
جامعه غافل بود.

نامه ای به فرهادی
بررسی نقش جامعه مدنی در حل معضالت اجتامعی 

و چند سال مسئولیتی داشته و دارند را سهیم این رشمساری کنم."3

این عبارت آغازین نامه ی سرگشاده اصغری فرهادی کارگردان 
شهیر کشورمان به رئیس جمهور است. در این مجال به نقد 
نگرش جامعه ی ایران به معضالت اجتماعی و تاکید تام و تمام 
بر نقش دستگاه قدرت در رفع این معضالت می پردازم. اگرچه 
اما  به فرهادی در نظر گرفته شده است  نامه ای  عنوان کار، 
حقیقتا مخاطب این مختصر شخص نیست، یک دیدگاه است. 

ریشه های فرهنگ سیاسی جامعه ایران 
دوره  در  چه  و  باستانی  دوره  در  چه  ایران  سیاسی  فرهنگ 
شدیدا  پدرساالری،  چون  های  ویژگی  بر  مبتنی  اسالمی  ی 
غیرمشارکتی بودن، آمریت و تابعیت بوده که در آن ساخت قدرت 
سیاسی از سوی حکام و مردم، رابطه ای عمودی و آمرانه از باال به 
پایین تصور می شده است.  خروجی چنین فضای زیستی ترس، 
بدبینی، سیاست گریزی، تملق، چاپلوسی و فرصت طلبی بود4 
و این فرهنگ سیاسی در نهایت بر شکل گیری ساخت قدرت 
در ایران تاثیر مستقیم داشت. در چنین باوری مردم انتظار دارند 
که حکومت همه کارها را انجام دهد و خود را از مسئولیت بری 
می پندارند. بنابراین تفاوتی نمی کند در مورد کدام مقوله یا 

  www.asriran.com   3- نامه سرگشاده اصغر فرهادی به روحانی درباره گورخوابی در جنوب تهران
ناکارآمدی  بر  تکیه  با  معاصر  ایران  در  استقرار جامعه مدنی  تاریخی  موانع  بررسی  علم، محمدرضا.   -4

نخبگان، پژوهشنامه ی دانشکده ی ادبیات، ص 2

سپهر ساغری

جامعه
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معضل اجتماعی یا اقتصادی صحبت کنیم تقریبا در همه ی 
امور دستگاه قدرت و مشخصا دولت می بایست پاسخگو باشد 
و شهروندان چندان به نقش شهروندی توجه نمی کنند. به طور 
دقیق تر اولویت های انسان ایرانی چیست؟ یک شهروند ایرانی 
به چه مسایلی می اندیشد؟ ساکنین این جغرافیای سیاسی به 
مسایل اجتماعی چه میزان توجه دارند؟ چرا فیلم رابطه جنسی 
یک بازیگر دست به دست می چرخد؟ تلگرام به عنوان محبوب 
ترین شبکه اجتماعی ایرانیان شناخته می شود، در این جامعه 
مجازی شهروندان ایرانی در جستجوی چه مسایلی هستند؟ 
چرا کانال های تفریحی، جدا از سطح و کم و کیف آن ها، چند 
ده هزار یا چند صدهزار مخاطب دارد اما کانالی چون انجمن 

جامعه شناسی ایران کمتر از 3000 
مخاطب دارد؟  در این صورت جامعه 
مدنی به چه معنا است و اساسا قدرت 
آفرینی خواهد  و نقش  شکل گیری 

داشت؟

جامعه ی مدنی در ایران

اگر جامعه مدنی را مجموعه تشکل 
سیاسی  و  اجتماعی  صنفی،  های 
قانونمند و مستقل گروه ها، اقشار و 
طبقات اجتماعی است که از یک طرف 

تنظیم کننده ی خواست ها و دیدگاه های اعضای خود بوده و 
از طرف دیگر منعکس کننده ی این خواست ها و دیدگاه ها به 
نظام سیاسی حاکم و جامعه جهت مشارکت موثر در تصمیم 
گیری های اجتماعی و سیاسی تعریف نماییم5 در این صورت 
باید مطرح کنیم در جامعه ایران چه میزان مفهوم جامعه مدنی 
فراگیر و تا چه میزان عینی و عملیاتی شده است. به بیانی 
دیگر آیا جامعه ایران نسبت به محیط اطراف خود حساسیت به 
خرج می دهد؟ آیا مردم نسبت به یکدیگر معتمدند یا مردد؟ 
اساسا در جامعه ی ایران می توان کار گروهی و تشکیالتی 
انجام داد یا همان طور که پیش از این اشاره شد به جهت 
بر رفتار  این مهم الجرم  ایرانی  بودن فرهنگ  غیرمشارکتی 
اجتماعی و سیاسی مردم تاثیرگذاشته است؟ اگر جامعه مدنی 
از یک سو در نقش یک واسطه در انتقال مشکالت به دستگاه 

5- همان، ص 7

قدرت و از سوی دیگر در مقام مجری در حل معضالت اجتماعی 
نقش دارد، در آن صورت باید پرسید آیا جامعه مدنی در ایران به 
رسالت خویش عمل کرده است؟  شاید عده ای از فشار بر جامعه 
مدنی سخن بگویند در آن صورت می توان مطرح کرد اگر مبانی 
جامعه مدنی به حد کافی فراگیر شده باشد در آن صورت امکان 
تحت فشار قرار دادن جامعه مدنی وجود خواهد داشت؟ به دیگر 
سخن فشار به جامعه مدنی از آن جهت وجود دارد که جامعه 
مدنی فراگیر نشده است و نه بالعکس! در واقع جامعه مدنی 
از درون  محصول دولت نیست و در روندی منظم و منطقی 
جامعه سربرمی آورد و عواملی چون وضعیت فرهنگی و نوع 
ساختار سیاسی، ساز و کارهای حل منازعات در درون ساخت 
سیاسی، نهادمند شدن حیات سیاسی 
و مشروعیت یافتن نهادهای قانونی در 
به وجود آمدن آن نقش اصلی و پایه 
دارند.6 جامعه مدنی مجموعه گسترده 
های  گروه  مردمی،  های  سازمان  از 
باشگاه  ها،  خیریه  فرهنگی،  مذهبی، 
های ورزشی و اجتماعی، تعاونی ها تا 
گروه های زیست محیطی، محیط های 
آموزشی و پژوهشی، رسانه ها، نهادهای 
می  شامل  را   ... و  سیاسی  اقتصادی، 
شود. مهم ترین رکن در شکل گیری 
جامعه مدنی، نخبگان جامعه هستند. 

بشیریه در این مورد معتقد است:

 "در فرآیند توسعه ی سیاسی برخی عوامل و زمینه ها موجبات 
تحقق و تکوین جامعه مدنی را فراهم می آورند که می توان گفت 
فرهنگ سیاسی نخبگان از مهم ترین عوامل در این زمینه است 
و با جرات می توان یقین داشت که موثرترین دلیل این شکل 
گیری است"  هانتینگتون در این باره می نویسد: "تجربه های 
تاریخی نشان می دهد که ترقی و تعالی یا سقوط و فروپاشی هر 
مملکتی متاثر از نقش نخبگان سیاسی و اجتماعی و چگونگی 
تحقق خواست های مردم است."7 در این صورت می توان پرسید 
نخبگان جامعه ی ما چه رویکردی نسبت به مسایل اجتماعی 

دارند؟ 

6- عبداللهی، محسن، بشیری موسوی، مهشید، نقش سازمان های جامعه مدنی در فقرزدایی، فصلنامه 
ی علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی، سال پانزدهم، شماره 59، ص 7

7- علم، محمدرضا. بررسی موانع تاریخی استقرار جامعه مدنی در ایران معاصر با تکیه بر ناکارآمدی 
نخبگان، پژوهشنامه ی دانشکده ی ادبیات، ص 8
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ایرانی چیست؟ یک شهروند  انسان  اولویت های 
این  ساکنین  اندیشد؟  می  مسایلی  چه  به  ایرانی 
میزان  اجتامعی چه  مسایل  به  سیاسی  جغرافیای 
بازیگر  یک  جنسی  رابطه  فیلم  چرا  دارند؟  توجه 
دست به دست می چرخد؟ تلگرام به عنوان محبوب 
ترین شبکه اجتامعی ایرانیان شناخته می شود، در 
این جامعه مجازی شهروندان ایرانی در جستجوی 
چه مسایلی هستند؟ چرا کانال های تفریحی، جدا 
از سطح و کم و کیف آن ها، چند ده هزار یا چند 
صدهزار مخاطب دارد اما کانالی چون انجمن جامعه 
شناسی ایران کمرت از 3000 مخاطب دارد؟  در این 
اساسا  و  است  معنا  چه  به  مدنی  جامعه  صورت 

قدرت شکل گیری و نقش آفرینی خواهد داشت؟



جامعه

ماهنامه سرند     شماره پانزدهم، دی 1395

"در تاریخ خوانده ایم که گاهی حاکامن با لباس مبدل به میان 

مردمان می رفته اند تا به دور از محافظان و مالزمان و متملقان 

گوشه ای از درد و رنج مردم را بی واسطه  درک کنند. پیشنهاد 

تاریخ امروز که آیندگان  می دهم الاقل برای تنوع در نگارش 

و  بی همراه  منصبان  صاحب  گاهی  خواند،  خواهند  بهت زده 

ناشناس به میان مردم بروند. به روستاها و شهرهای دور افتاده. 

اگر ناشدنی ست به همین حوالی، محله های حاشیه تهران تا 

ببینند صورت های رسخ از سیلی آبرومندان بی بضاعتی که بیش 

از هر صاحب قدرتی جان و جوانی شان را برای این رسزمین 
قربانی داده اند".8

آیا درخواست از مقامات برای پوشیدن لباس مبدل و گشت 
زنی در میان مردم امکان پذیر است؟ اساسا این پیشنهاد در 
مملکتی 80 میلیونی با طیف گسترده ای از مشکالت قابلیت 
اجرایی شدن دارد؟ آیا می توان از مقامات انتظار داشت تا با 
لباس مبدل به خانه های مردم بروند تا فرضا از خشونت پنهان 
خانگی مطلع شوند؟ یا برای کشف آثار خودزنی، بدن یک یک 
دخترانمان را بررسی کنند؟ به بیان دیگر آیا چنین رویکردی 
علمی است یا احساسی؟ آیا صرفا اطالع از مشکل یا معضل به 

معنا حل تام و تمام آن است یا مشارکت و اقدام عینی آحاد

www.asriran.   8- نامه سرگشاده اصغر فرهادی به روحانی درباره گورخوابی در جنوب تهران
com

جامعه حایز اهمیت است؟ از طرفی دیگر چه تعداد از نخبگان 
اجتماعی و اقتصادی جامعه ی ایران در باب توانمندسازی طبقات 
فرودست صحبت می کنند؟ چه میزان فعالیت خدماتی و توزیع 
غذا و لباس را هم ردیف فقرزدایی می پندارند؟ و از همه تامل 
برانگیزتر اینکه چه تعداد نسبت به چنین مسایلی دغدغه دارند؟ 
از طرفی دیگر آیا جامعه مدنی و روشنفکران در جوامع مدرن و 
توسعه یافته صرفا نظریه پردازی می کنند؟ یک مورد قابل تامل 
در این زمینه تاسیس رستوران های عاطفه در فرانسه است. 
این مهم به ابتکار کلوش9، کمدین شهیر فرانسوی و جمعی 
از هنرمندان، ورزشکاران و فعالین اجتماعی و با هدف تغذیه 
رایگان برای نیازمندان )از جمله زنان سرپرست خانوار( و مقابله 
با طردشدگی اجتماعی صورت پذیرفت.10 آن چه در جامعه ی 
ما عموما، و نه تماما، یا با پاک کردن صورت مسئله، نظیر آن چه 
تحت عنوان عقیم سازی زنان کارتن خواب مطرح می شود11 و 
یا با نامه نگاری و شریک شرم دانستن دیگران با گله به پایان می 

رسد. اما از توانمندسازی و بازپروری کمتر می شنویم. 

9-Coluche 
10- برای کسب اطالعات بیشتر بنگرید به: 

Working poor queue for food on Paris streets
www.telegraph.co.uk

11- امروز از عقیم کردن فقرای کارتن خواب می گویند؛ چند ماه آینده شاید از کشتن آنان
www.alef.ir

12

http://www.telegraph.co.uk
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فقرزدایی، وظیفه ی دولت به تنهایی؟

شاید گورخوابی را بتوان مولود مطلق فقر دانست اما آیا وظیفه 
فقرزدایی صرفا بر دوش دولت است؟ آیا طرح این مسله که 
منابع عظیم نفت و گاز می بایست مانع وجود فقر در جامعه 
باشد، تلقی درستی از روابط پیچیده ی اجتماعی و اقتصادی 
است؟ آیا بین ثروتمند بودن و فقرزدایی رابطه مستقیم وجود 
دارد؟ اساسا برخود جوامع توسعه یافته با مشکالت اجتماعی 
چگونه است؟ آیا شهروندان یا کنشگران اجتماعی نقش خود 
را در نامه نگاری یا پست گذاشتن در شبکه های اجتماعی 
خالصه کرده اند؟ اساسا می شود با نامه نگاری مشکلی را حل 
کرد؟ جدا از نقش مهم و غیرقابل انکار دستگاه قدرت، آیا بدنه 

وظیفه  اجتماعی  نهادهای  و  جامعه 
خود  پیرامونی  مسایل  قبال  در  ای 
مختلف  حوادث  از  چرا  متصوراند؟ 
چندین فیلم در فضای مجازی پخش 
می شود اما در همین فیلم ها نشانی 
و  نیست  شهروندان  دیگر  کمک  از 
عموما در حال فیلمبرداری هستند؟  
مشکالت  های  ریشه  توان  می  آیا 
کشوری با 3000 سال تاریخ مدون 
داد؟  تقلیل  اخیر  دهه  چند  به  را 
تجربه دیگر ملت ها در این زمینه چه 
به ما می گوید؟ آیا مقابله با فقر در 
یافته در محدوده  کشورهای توسعه 
ی وظایف دستگاه قدرت خالصه می 
بدنه جامعه خود را مسئول  یا  شود 

امور و شرایط کشور می داند؟ دولت برخالف شبکه پهناور و 
گسترده ای که دارد می تواند به طور فیزیکی و اجتماعی از فقرا 
فاصله داشته باشد. بنابراین سازمان های جامعه ی مدنی زمینه 
هایی را که می توانند نقش مهم و واسطه ای برای خدمات به 
فقرا داشته باشند، ترویج می کنند. این سازمان ها، کارآیی، 
اثربخشی و انعطاف پذیری را در اجرای برنامه ها در سطح 
اجتماعات محلی اثبات کرده اند. ظهور سازمان های مردم نهاد 
ویژه ای که دارای کارکردهایی در بعضی بخش ها هستند دولت 
ها را قادر ساخته است که با این سازمان ها در اجرای مسائلی 
مانند مشاوره و اطالع رسانی، آموزش، برنامه های اجتماعی و 
دیگر برنامه های توسعه اقتصاد محلی همکاری داشته باشند.12 

12- عبداللهی، محسن، بشیری موسوی، مهشید، نقش سازمان های جامعه مدنی در فقرزدایی، 

و  بازیگر صحنه کشور محسوب نمی شود  تنها  امروزه دولت 
حکمرانی صرفا حاصل عمل او نمی باشد. بازیگران حکمرانی در 
جامعه دولت، بخش خصوصی، بخش سوم یا تشکل های غیر 
دولتی، گروه های ذینفوذ، سازمان های مذهبی، رسانه ها و در 
برخی جوامع نیروی انتظامی است.13 به دیگر سخن حکمرانی 
خوب در رابطه ای شبکه ای و نه سلسله مراتبی میان بازیگران 
تحقق می یابد و در این رابطه همه اجزا در شبکه با هم ارتباطی 
هم ارز و هم سطح دارند و یکی را بر دیگری برتری نیست. 
بازیگرانی که در حلقه شبکه ها با هم زندگی می کنند تعامل و 
مشارکت را پیشه می کنند.14 در حقیقت با پیچیده و گسترده 
افزایش  و  دولت  های  فعالیت  شدن 
نیازهای جامعه دیگر نمی  و  انتظارات 
توان دولت را به تنهایی متولی و مسئول 
همه مسائل جامعه دانست. دولت ها به 
دلیل کمبود دانش و مهارت های الزم 
در بدنه کارشناسی، منابع مالی محدود، 
عدم انعطاف سازمانی، بوروکراسی های 
مترکز و قانون مدار از انجام بسیاری از 
فعالیت های ضروری بازمانده اند و نیاز 
خوبی  به  را  نهادها  سایر  همکاری  به 

احساس کرده اند.15

فقرزدایی، همکاری دولت و جامعه ی مدنی

فقرزدایی در یک جامعه مستلزم مجموعه ای از اقدامات همزمان 
است. از جمله این اقدامات می توان به نقش سازمان های جامعه 
مدنی در این زمینه اشاره کرد. اهمیت مشارکت مردم، خاصه 
گروه های مردم، در زمینه فقرزدایی بسیار مهم است. سازمان 
های جامعه مدنی به عنوان بازیگران اجتماعی نقش موثری در 
طراحی راهبردهای ملی برای فقرزدایی، خدمت رسانی، دفاع از 
حقوق بشر و نظارت بر دولت به منظور مهار فساد و بزهکاری 

فصلنامه ی علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی، سال پانزدهم، شماره 59، ص 12
13- الوانی، مهدی، حکمرانی خوب شبکه ای از کنشگران جامعه مدنی، مجله مدیریت توسعه و تحول، 

1388، ص 1
14- همان، ص2
15- همان، ص 3

دولت برخالف شبکه پهناور و گسرتده ای که دارد 
می تواند به طور فیزیکی و اجتامعی از فقرا فاصله 
داشته باشد. بنابراین سازمان های جامعه ی مدنی 
زمینه هایی را که می توانند نقش مهم و واسطه 
ای برای خدمات به فقرا داشته باشند، ترویج می 
کنند. این سازمان ها، کارآیی، اثربخشی و انعطاف 
پذیری را در اجرای برنامه ها در سطح اجتامعات 
محلی اثبات کرده اند. ظهور سازمان های مردم نهاد 
ویژه ای که دارای کارکردهایی در بعضی بخش ها 
هستند دولت ها را قادر ساخته است که با این 
سازمان ها در اجرای مسائلی مانند مشاوره و اطالع 
رسانی، آموزش، برنامه های اجتامعی و دیگر برنامه 

های توسعه اقتصاد محلی همکاری داشته باشند.
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و آسیب های اجتماعی و بی کفایتی در مدیریت کشور دارند. 
دولت برخالف شبکه پهناور و گسترده ای که دارد می تواند 
به طور فیزیکی و اجتماعی از فقرا فاصله داشته باشد. بنابراین 
سازمان های مردم نهاد زمینه هایی را که می توانند نقش مهم 
و واسطه ای برای ارایه خدمات به فقرا داشته باشند، ترویج می 
کنند. سازمان های مردم نهاد کارآرایی، اثربخشی و انعطاف 
پذیری را در اجرای برنامه ها در سطح اجتماعات محلی اثبات 
دارای  ویژه ای که  نهاد  اند. ظهور سازمان های مردم  کرده 
کارکردهایی در بعضی بخش ها هستند دولت ها را قادر ساخته 
است که با این سازمان ها در اجرای مسائلی مانند مشاوره 
و اطالع رسانی، آموزش، برنامه های اجتماعی و دیگر برنامه 
های توسعه ی اقتصادی محلی همکاری داشته باشند. امروزه 
ثابت شده است تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی که پایدار 
و عادالنه باشد به طور فوق العاده ای پیچیده است و دانش و 
منابع دولت و جامعه مدنی را که شامل سازمان های مردم نهاد 
می شود، طلب می کند. دولت هایی که به تنهایی عمل می 
کنند، به سختی می توانند با همه مسائل چنین توسعه ای 
کنار بیتیند. بنابراین باید مسائل در حال تغییر توسعه توسط 
دولت ها، سازمان های مردم نهاد، اجتماعات محلی و خانواده 
ها مورد توجه قرار گیرد و یک مشارکت و همکاری قوی بین 
دولت و جامعه ی مدنی پدید آید و به طور جدی پیگیری 
شود.16 جامعه ی مدنی اغلب به عنوان کثرت گرایی خودمختار 
فعالیت های خصوصی و عمومی خارج از کنترل دولت مشخص 
می گردد که با آزادی فردی، خودگردانی محلی و منطقه ای، 
مشارکت شهروندان در امور عمومی و جنبش های اجتماعی و 
همچنین خودمختاری فرهنگی و اتحادیه ی آزاد اصناف بیان 
شده است.17 به سخنی دیگر جامعه مدنی موجب می شود که 
جامعه از غلتیدن به قالب یک توده بی شکل نجات یابد.18 قبل 
از هر چیز، ضروری است موقعیت طبقه میانی از حالت فقر 
)موجود در آن( بهبود یابد. طبقه ای که ستون فقرات جامعه ی 
مدنی به شمار می آید. عالوه بر آن الزم است توسعه فرهنگ 
سیاسی دموکراتیک که بدون آن نهادهای سیاسی دموکراتیک 
به فساد و انحطاط گرایش می یابند تشویق گردد. فرهنگ 
سیاسی، فرهنگ مدنی، موثرترین پاسدار و انتقال دهنده ارزش 
فقرزدایی،  در  مدنی  جامعه ی  های  سازمان  نقش  مهشید.  موسوی،  بشیری  محسن،  عبدالهی،   -16

فصلنامه ی علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی، سال پانزدهم، شماره ی 59
بیوتیگن، یاکوسالو، ترجمه ی عبدالعزیز مولودی. منش سیاسی جامعه مدنی. مجله ی جامعه   -17

شناسی ایران، دوره ی چهارم، شماره ی 4، ص 191
فقرزدایی،  در  مدنی  جامعه  های  سازمان  نقش  مهشید،  موسوی،  بشیری  محسن،  عبداللهی،   -18

فصلنامه ی علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی، سال پانزدهم، شماره 59، ص 11

های اساسی فرهنگی، چشم انداز اخالقی زندگی اجتماعی و 
روابط میان جامعه و دولت و جامعه و سیاست است.19 در واقع 
به  یا  عادالنه  و  پایدار  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه ی  تحقق 
عبارتی حل معضالت اجتماعی، در گرو نقش آفرینی دولت و 
جامعه مدنی است و در سایه همکاری و مشارکت هر دو می توان 
به آینده امیدوار بود. اما آن چه عینی تر به فقرزدایی می انجامد 
اساس  بر  است.  فقرزدایی  برنامه های  در  فقرا  مشارکت خود 
رهیافت توسعه مشارکتی مسئولیت برنامه ریزی، اجرا، نگهداری 
و نظارت بر عهده ی خود مردم است. در حقیقت توسعه ی 
مشارکتی معتقد است تنها راه غلبه فقرا بر مشکالتشان شرکت 
مستقیم آنان در تدوین سیاست های اجتماعی، پیشبرد طرح 
ها، اجرای آن ها در سطح جامعه و تقسیم منابع حاصل از آن 
ها است. بنابراین در برنامه های فقرزدایی، فقرا به عنوان یکی 
از شرکای اصلی باید عامل فقرزدایی باشند نه صرفا گیرنده ی 
خدمات. برای کاهش پایدار فقر، فقرا بایستی مقتدر شوند تا از 
فقر خودشان بکاهند و به این خاطر آن ها نیازمند ابزارهایی 
هستند تا خودشان به کاهش فقر بپردازند. رهیافت توسعه ی 
مشارکتی ریشه در خواست یک جامعه برای صرف فعل توانستن 
یا مدلی است که  ابتکار  این رهیافت برای کاهش فقر،  دارد. 
عمدتا خاستگاه آسیایی دارد. تجربه گرامین بانک بنگالدش، 
کمیته ی پیشرفت روستایی بنگالدش، پروژه بایلوت اورنگی در 
کراجی و برنامه حمایت فقرای روستای آقاخان در پاکستان، 
انجم زنان خویش فرما و مجمع زنان کارگر در هندوستان نمونه 
هایی موفق از توسعه ی مشارکتی هستند. در واقع جامعه مدنی 
به مثابه یک کاتالیزور برای توسعه ی مشارکتی عمل می کند.20

19- همان، ص 192
20- عبداللهی، محسن، بشیری موسوی، مهشید، نقش سازمان های جامعه مدنی در فقرزدایی، فصلنامه 

ی علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی، سال پانزدهم، شماره 59، ص 18

در واقع تحقق توسعه ی اقتصادی و اجتامعی پایدار و 
عادالنه یا به عبارتی حل معضالت اجتامعی، در گرو نقش 
آفرینی دولت و جامعه مدنی است و در سایه همکاری و 
مشارکت هر دو می توان به آینده امیدوار بود. اما آن چه 
عینی تر به فقرزدایی می انجامد مشارکت خود فقرا در 

برنامه های فقرزدایی است. 

14



از نگاهی دیگر

ماهنامه سرند     شماره پانزدهم، دی 1395

رقیه مقبلی

15

ما انسان های عصر مدرن، انسان هایی که مدعی سیطره نمادها بر زندگی هستیم. معنای چراغ راهنما  و 
رنگ هایش کامال برایمان روشن است.اما گاها تا اجباری برای به کاربستن این معنا نباشد رعایت کردنی 
هم در کار نیست. به همین سان برخی کنش های امروزه ی ما نیز این گونه است. خودمان را در مورد 
همه چیز محق و صاحب نظر می دانیم ، اما هنگام مسئولیت پذیری و پاسخگویی هر کسی به نحوی طفره 
می رود. در حالی که عدم نگریستن به آنچه از ما سر زده است همانند دویدن در مسیری نامعلوم است که 

همه چیز درآن حالت تصادفی دارد. 
کاش نظام فکری و عملی ما نیز یک چراغ راهنام داشت برای ایستادن، باز اندیشیدن در آنچه تاکنون از ما رس زده است و 

ادامه دادن در مسیری که چراغ برای آن سبز باشد.

چراغ راهنام
نیم نگاهی به بازاندیشی

لی
مقب

یه 
 رق

س:
عک



 تعداد کارتن خواب ها از سال 89 افزایش یافت
www.mehrnews.com   

تلنگر

شادی اسکندری

بازتولید  فقر
فاطمه دانشور، عضو شورای شهر تهران گفت: 

سال ٨٦ آمار کارتن خواب های معتاد زیر ٢ هزار نفر بود اما بعد از آن و در سال 8۹ این آمار افزایش معناداری پیدا کرد. وی 

ادامه داد: سال گذشته برای ٢٤ هزار کارتن خواب اسکان داده شدند و این افراد می توانند شب ها در گرم خانه ها باشند اما آنجا 

هم برای اصالح آنها اتفاقی منی افتد و مشکل آنها به صورت ریشه ای حل منی شود. سال ٨٦ آمار کارتن خواب های معتاد زیر ٢ 

هزار نفر بود اما بعد از آن افزایش معناداری پیدا کرد. متاسفانه هرسال ٤-٥ هزار نفر به این مجموعه اضافه شد که این افزایش 

چندبرابری ناشی از افزایش قیمت ها و تورم بود.
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فرهنگ و هنر

من امروز از خود می پرسم در آن چهار پنج ماهه اول ]انقالب[ 
که روز و شبم به گفنت و نوشنت می گذشت، برای کی سخن گفته 
ام و مخاطبانم که ها بوده اند؟ حاصل کارم چه بوده است و 
چه به دست آورده ام؟ و جوابی که به خودم می دهم واقعا غم 
انگیز است: من در آن ماه ها فقط و فقط برای کسانی از قبیل 
شام سخن گفته ام، یعنی با کسانی که برای دانسنت و دریافنت 
مسائل هیچ نیازی به شنیدن سخنان من نداشته اند. و در عوض 
سخنان من درست در آنجایی که می بایست اثر بگذارد نه تنها 
کم ترین شنونده ئی نداشته بلکه وسیله و گزک شده است تا 
کسانی بتوانند اهل آن قلمرو ]توده ی مردم[ را هم بیهوده به 
دشمنی با من برانگیزند... ما امروز بیش از هر وقت دیگری نیاز 
به "فراگرفنت" داریم. ما از بسیاری مسائل اجتامعی و اقتصادی 
و تاریخی ناآگاهیم و این خال وحشتناک را باید هر چه رسیع 
تر پر کنیم. جامعه ما و به خصوص روشنفکران مان در این امر 
یک لحظه را هم نباید از دست بدهند. امری که من و همکارانم 
بعنوان نخستین و فوری ترین وظیفه خود شناخته ایم و علی 
رغم سنگینی بارش آن را به دوش می کشیم، این است. من خود 
با همه بیامری و خستگی روزانه چهارده تا شانزده ساعت کار 

می کنم.

احمد شاملو، در گفتگو با گروهی از دانشجویان دانشکده 
علوم ارتباطات، آذر ماه58 

)به نقل از "در برابر چند پرسش"، احمد شاملو، کتاب جمعه، ش31(
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تامالت انتلکتوالی و جامعه ی بی اعتنا
پیرامون نقش روشنفکران در جامعه

این ها حرف هایی است که یکی از فیگورهای اصلی روشنفکری 
تاریخ معاصر، یعنی احمد شاملو در سال های نخست انقالب 
اسالمی زده است. ضرورتی که شاملو در آن زمان، بعنوان شاعر 
و نویسنده ای فعال در عرصه سیاسی حس می کرد، به خوبی 
در کاری که همراه با تیم کتاب جمعه در آن یک سال اول 
انقالب انجام دادند، تبلور یافت. چه خود شاملو نیز در همین 
مصاحبه تفاوت اساسی فیگور روشنفکر در جوامع تحت استعمار 
و جهان سومی را با روشنفکر غربی/انتلکتوال در این می داند که 
»انتلکتوئل آن بار سیاسی و معترض را که کلمه روشنفکر در 
کشورهای استعمار زده و گرفتار اختناق و دست کم در کشور 
خود ما ایران، به خود گرفته است ندارد.« بنابراین، با وجود اینکه 
گذشت زمان روشنفکری ما را هم رقیق کرد و به قهقرا برد و 
]اگر بخواهیم از همان ادبیات دهه چهل و پنجاه استفاده کنیم[ 
توده ی مردم را نسبت به مقام و منزلت روشنفکر بدگمان کرد، 
اما موضوع ارتباط میان آگاهی و مردم، میان روشنفکر و توده، 
میان معرفت و شور، همچنان به قوت خود باقیست و بنا به تغییر 
ماهیت هر کدام در بستر جامعه، دستخوش تغییر فرم شده است. 
روشنفکر مدت هاست آن بار مسئولیتی را که در سال های دور 
به دوش می کشید، روی زمین گذاشته است. هنرمند، نویسنده، 
ژورنالیست، منتقد سینما، مترجم، فعال دانشجویی، این ها همه 
می توانند بالقوه مترادفی باشند برای واژه ی روشنفکر. از این 
رو که به نوبه ی خود و به اقتضای موقعیت با جهت گیری ها، 
حرف ها و کارهای خود می توانند فیگور روشنفکر را به خود 
بگیرند. روشنفکر اما دیگر نه قهرمان است و نه منجی، روشنفکر 
امروز ما بیشتر از هر چیزی دلزده است و افق های رهایی بخش 
را به حال خویش وانهاده و اگر خوشبینانه بخواهیم بگوییم، در 
غار تنهایی خویش به تکرار محفوظات خود جلوی آینه مشغول 
است. آنچه می داند را به کسانی می گوید که به قول شاملو 

برای دانستن و دریافتن مسائل هیچ نیازی به شنیدن سخنان 
او نداشته اند.

برخورد با فرهنگ عامه

»روشنفکر در خال نمی زید.« این عبارت لقلقه ی دهان بسیاری 
خاصه  است،  مملکتی  هر  در  روشنفکری  فضای  منتقدان  از 
مملکت ما که نسبت روشنفکر و عامه از ابتدا محل بحث بوده. 
نسبت  به  کار  در هر جامعه  روشنفکری  فرهنگ  تبارشناسی 
دشواری است چرا که خود این کنش باید از درون یک جریان 
روشنفکری بیرون بیاید. از سوی دیگر ما اکنون ما با فرهنگ عامه 
ای روبرو هستیم که دیگر تنها خاصیت آن در تقابل با فرهنگ 
روشنفکری "ندانستن آنچه روشنفکران می دانند" نیست. عالوه 
بر نسبی شدن امر آگاهی، دیگر محدودیتی -آن چنان که پیشتر 
بود- برای منابع آگاهی وجود ندارد. صداهای مختلفی اکنون از 
دل هر فرهنگی به گوش می رسد، مخالف خوانی هایی که هر 
یک هواداران خود را دارند و گروه های فرهنگی خاص که هر 
یک برای خود ارزش هایی دارند و در سیاره ای ایزوله شده جدا 
از دیگران زندگی می کنند. اکنون بسیار ساده تر از قبل می توان 
از دیگران فاصله گرفت و در سیاره ی خود زندگی کرد، سبک 
زندگی خاصی را برگزید و در تفرد خود زندگی را به پایان رساند. 
با این اوصاف فرهنگ عامه ی یک جامعه دارای خصلتی کلی 
و تحمیلی است: کلی از این منظر که تمام سیاره های ایزوله 
شده ای که از آن ها سخن رفت را بعنوان عناصر سازنده خود 
در بر می گیرد و تحمیلی از این منظر که بوسیله برنامه های 
رادیویی و تلویزیونی، موسیقی، کتاب، بازی های کامپیوتری و 
غیره متبلور و بازتولید می شود و ریشه هایش بر خالف فرهنگ 
روشنفکری نه حاصل مطالعه، تفکر و گسترش آگاهی است و نه 
همچون خرده فرهنگ های قومی از سنت ها و باورهای مردمی 
بر می خیزد. گرچه هر دو این ها در برساختن فرهنگ عامه نیز 
شرکت می کنند و نمی توان مرز مشخصی میان آن ها در نظر 
گرفت. فرهنگ عامه برای روشنفکر نقش شمشیر دو لبه را ایفا 
می کند، شنبه بازاری است از جنس های خوب و اعال گرفته تا 
به درد نخور و یک بار مصرف که از یک سو سر عناد داشتن با آن 
به عاقبتی جز ایزوالسیون فکری و جداماندگی از زمانه نخواهد 
انجامید و از سوی دیگر قبول بی قید و شرط و درآمیختن با 
آن شیرجه زدن درون وضعیت موجود است. یعنی چیزی که 

امید سلطانی
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رسالت روشنفکر در تقابل با آن قرار می گیرد. پس چگونه می 
توان میان این دو سنگر فرهنگی آشتی برقرار کرد و افقی از 

مسیری که این دو در آن با هم همراه می شوند ترسیم کرد؟

گرامشی و روشنفکران

از معضالت همیشگی جریان روشنفکری چپ در هر  یکی 
جامعه ای نزدیک کردن جنبش های کارگری با جریانات و 
محفل های روشنفکری بوده است. اگر به زبان ساده بخواهیم 

سخن بگوییم، چپ بنا به سنن و اصول 
تغییرناپذیرش همواره دغدغه ی طبقات 
کارگر و اقلیت ها را داشته و در عین حال 
یکی از مشکالت اساسی اش این بوده که 
با چه زبانی سخن بگوید که آن جریان 
ها نیز با آن احساس نزدیکی کنند و در 
شوند. چگونه  یکدیگر حل  در  حقیقت 
پشتوانه ی تئوریک غنی روشنفکری می 
تواند با نیروهای عملی کارگران و مردم 
عامه پیوند بخورد؟ آنتونیو گرامشی یکی 
از مهم ترین چهره های مارکسیست قرن 
بیستم، کلید نزدیکی این دوگانه یعنی 
یک  از  روشنفکری  معرفت  و  فرهنگ 
سو و فرهنگ عامه از سوی دیگر را در 
انسجام بخشیدن به فرآیند اندیشیدن می 
روشنفکر  میان  دوسویه  »رابطه ي  داند. 

و مردم-ملت و میان معرفت و حس-شور، در دِل دوگانه ي 
گرامشي میان »فهم رایج« و »فهم درست« قرار دارد. فهم رایج 
پنداري نامنسجم و مبهم است اما تا حدي که در میان مردم 
تکثیر مي شود، ممکن است عناصري از حقیقت با خود داشته 
باشند. از طرف دیگر، هنگامي که فهم رایج، از معرفت و عقل 
آکنده مي گردد فهِم درست حاصل مي شود – یعني هنگامي 
که مردم از طریق تولید روشنفکران خودشان، به تعبیر دیگر 
روشنفکر ملي-مردمي یا فیلسوف دموکراتیک، آغاز به منسجْم 

»اندیشیدن« کنند.«1
گرامشی در مقاله ی پیدایش روشنفکران دو نوع روشنفکر 
را در طی جریان های تاریخی شناسایی می کند: روشنفکر 

1- فونتانا، بِِنِدتو، روشنفکران و توده ها در اندیشه ي گرامشي، مترجم: علي تدین 
 www.thesis11.com  

ارگانیک یا روشنفکری که آگاهی به نقش ویژه ی یک طبقه 
اجتماعی خاص را به آن گروه اجتماعی می دهد، حال چه در 
زمینه اقتصادی و چه در زمینه اجتماعی، مثال "یک بنگاه سرمایه 
داری با خود متخصص صنعتی و دانشمند اقتصاد سیاسی و 
تشکیالت فرهنگی و حقوقی نو و... به وجود می آورد.2" به عبارت 
دیگر روشنفکر ارگانیک متخصص امر یک طبقه ی مشخص 
است، مغز متفکری است که قابلیت سازماندهی اجتماعی را 
داشته و شرایط را برای انکشاف طبقه ی خود ایجاد می کند. 
در سوی دیگر روشنفکر سنتی ایستاده است، فیگوری که خود 
را مستقل از طبقه و خاستگاه مشخصی 
می بیند و در دل تاریخ بصورت نسل به 
که  آنجا  "از  است.  کرده  پیدا  ادامه  نسل 
این دسته های گوناگون روشنفکر سنتی 
با یک روحیه ی همبستگی صنفی، خود 
و تخصص خود را نوعی مداومت تاریخی 
بدون گسست احساس می کنند، خودشان 
را جدا و مستقل از گروه اجتماعی مسلط 
دسته  این  "گرامشی  نمایند.3  می  فرض 
یعنی روشنفکران سنتی را دارای خصلتی 
پرستی  "خیال  را  آن  خود  که  داند  می 
اجتماعی" نام می دهد، چیزی که سبب 
مستقل  را  خود  روشنفکران  تا  شود  می 
بپندارند.  و...  ویژه  دارای خصایل  جدا،  و 
"وقتی که روشنفکر را از غیر روشنفکر جدا 
می کنیم در واقع مرادمان نقش اجتماعی 
بالواسطه ی دسته حرفه ای روشنفکران است.4” روشنفکران 
ماموران گروه اجتماعی مسلط اند و در اعمال هژمونی اجتماعی 
و حکومت سیاسی نقش دست دوم دارند. هژمونی اجتماعی 
عبارت است از موافقت خودکار توده های بزرگ مردم با جهتی 
است."5  داده  اجتماعی  زندگی  به  مسلط  اجتماعی  گروه  که 
بنابراین به زعم گرامشی زمانی که خود را ورای تمام منافع و 
گروه ها می بینیم، در حقیقت به نفع یکی از طرفین درگیری 
وارد عمل شده ایم و چه بخواهیم و چه نخواهیم متافیزیک 
کنش انتقادگرانه ی ما در یکی از جبهه ها هبوط می کند و 
این جبهه در اغلب موارد همان جبهه ی قدرت سیاسی حاکم و 

2- برگزیده ای از آثار آنتونیو گرامشی، ترجمه عباس میالنی، انتشارات بابک، ایتالیا 1356، ص63
3- همان، ص65
4- همان، ص66
5- همان، ص71

فرهنگ عامه برای روشنفکر نقش شمشیر 
دو لبه را ایفا می کند، شنبه بازاری است 
به  تا  اعال گرفته  از جنس های خوب و 
یک  از  که  بار مرصف  یک  و  نخور  درد 
سو رس عناد داشنت با آن به عاقبتی جز 
ایزوالسیون فکری و جداماندگی از زمانه 
نخواهد انجامید و از سوی دیگر قبول بی 
قید و رشط و درآمیخنت با آن شیرجه زدن 
درون وضعیت موجود است. یعنی چیزی 
که رسالت روشنفکر در تقابل با آن قرار 
می گیرد. پس چگونه می توان میان این 
دو سنگر فرهنگی آشتی برقرار کرد و افقی 
از مسیری که این دو در آن با هم همراه 

می شوند ترسیم کرد؟
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وضع موجود است. بنابراین گرچه تعریف گرامشی از روشنفکر 
مشخصا به معنایی که متن ما به آن نظر دارد چندان نزدیک 
نیست، اما روشی که او برای ترسیم موقعیت هر یک از عناصر 
باال استفاده می کند امروز نیز می تواند در مطالعات استراتژی 
های فرهنگی جوامع مورد استفاده قرار گیرد: قدرت سیاسی 
یا طبقه حاکم عرصه نیروهای اورژانسی قهریه، عرصه تنظیم و 
اجرای قانون برای حفظ شرایط موجود است. جامعه ی مدنی 
عرصه ی توافق و صلح روشنفکران بر سر میانجی گری بین 
قدرت حاکم و عامه مردم از طریق هژمونی سازی است، و عامه 
مردم با موافقت خودکاری که از مسیر هژمونی فرهنگی بدست 
آنچه کلید  نهند.  ارزش های طبقه حاکم می  به  آمده، سر 
ماجراست پیاده شدن سواران روشنفکری از درشکه هایی است 
که با چرخ های هژمونی می چرخند )به وسیله کار فکری، تا 
آن جا که ممکن است( و سپس رو کردن به عامه مردمی که 
در میان بحبوحه ی فرهنگی کنونی قادر به تمایز امور اخالقی 
از غیر اخالقی و فهم درست از فهم نادرست وقایع نیستند. اگر 
روشنفکر بی اعتنا به نقشی که در حال حاضر در آن فرو رفته، و 
تنها به مدد جنجال سازی و میل به شهرت، رو به جامعه کرده 
و فریاد وا اسفا از این ابتذال سر دهد، هم جامعه و هم تاریخ به 

او بی اعتنا خواهد ماند.

با  تواند  می  جامعه  یک  حیات  های  بزنگاه  در  روشنفکر 
رصدکردن آنچه جامعه نمی بیند یا به مدد دستگاه هژمونیک 
قدرت، یارای دیدن آن را ندارد به شکل گیری "فهم درست" 
جامعه از وقایع اتفاقیه یاری برساند. او منجی نیست و حتی 
رهبری یک جریان را نیز برای طوالنی مدت نمی تواند بر عهده 
بگیرد، چرا که بازنگری در حقایق و مبارزه علیه جزم اندیشی 
از تاکتیک های بنیادین روشنفکر است که او را در مسیر خود 
جا می اندازد. مطالعه، اندیشیدن و اکتشاف جزء جدایی ناپذیر 
حیات روشنفکری است و این تنها جنبه ی اجتماعی و آگاهی 
دهنده ی او نیست که به کار او غنا می بخشد. اما آنچه شاید 
در برخی برهه های زمانی کمرنگ می شود و بنابراین پرداختن 
به آن ضروری تر می نماید در الک خود فرو رفتن روشنفکران 
در اثر سرخوردگی و بی اعتنایی خود آنان به رویدادها است که 
بحث درباره آن مجالی دیگر می طلبد. بعید به نظر نمی رسد 
که روشنفکر در دوران انزوای خود دست به خلق آثاری بزند 

که شهرت و جاودانگی اش را اقال برای مدت زمان نسبتا بلندی 
تضمین کند. لیکن آن کدام روشنفکری است که بی اعتنا به 
جامعه ای که در آن زندگی می کند به چنین مقامی رسیده 
باشد؟ )و مگر سخنی تکراری تر از این هم در این باب گفته 

شده است؟؟(

آنچه کلید ماجراست پیاده شدن سواران 
با  که  است  هایی  درشکه  از  روشنفکری 
چرخ های هژمونی  می چرخند )به وسیله 
تا آن جا که ممکن است( و  کار فکری، 
سپس رو کردن به عامه مردمی که در میان 
بحبوحه ی فرهنگی کنونی قادر به تمایز 
امور اخالقی از غیر اخالقی و فهم درست از 
فهم نادرست وقایع نیستند. اگر روشنفکر 
بی اعتنا به نقشی که در حال حاضر در آن 
فرو رفته، و تنها به مدد جنجال سازی و 
میل به شهرت، رو به جامعه کرده و فریاد 
وا اسفا از این ابتذال سر دهد، هم جامعه و 

هم تاریخ به او بی اعتنا خواهد ماند.

فرهنگ و هنر
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منی توانستم جلوی خودم را بگیرم

تفریح  زنگ  به  چون  و  دستشویی  برود  فوراً  باید  آنیکا 
نیم ساعت مانده، معلم به او اجازه می دهد از کالس بیرون 
برود. در راه رفنت به دستشویی، آنیکا از کنار کمد شاگردان 
می گذرد و ناگهان می بیند که دستامل قرمز رنگی از جیب 
کت توبیاس بیرون زده. آنیکا در کمد را بیشرت باز می کند و 
می بیند که در دستامل سفره کوچکی است که داخل آن یک 
تکه کیک شکالتی است. او تکه کیک را برمی دارد و با خودش 
به دستشویی می برد و با حرص و ولع آن را می بلعد و کمی 
بعد به کالس برمی گردد. آیا انسان می تواند کار بد بکند وقتی 
دقیقاً می داند که آن کار بد است؟ بله مسلم است، انسان با 
آگاهی متام می تواند کار بد انجام دهد.  آنیکا دقیقاً می دانست 
که دزدیدن در کشوی کارهای بد قرار دارد. او می دانست که 
در حق توبیاس کار بدی می کند و حتی به این موضوع وقتی 
داشت کیک را می خورد، فکر می کرد. اما انگار منی توانست 
و  بود  بگیرد. کیک حسابی وسوسه انگیز  را  جلوی خودش 
مقاومت در برابر آن خیلی سخت. دانسنت اینکه کاری نسبت 
به کسی بد است، همیشه مانع آدم منی شود که آن کار بد را 
انجام ندهد. هرکس از ما الاقل یک بار در چنین وضعیتی 
بوده  است. زیرا آنچه در آن لحظه برای ما خوب و خوشایند 

است برای کس دیگری بد است. پس بد و خوب چیست؟

فرهنگ و هنر

21 اثری از برژیت البه و میشل پوش؛ ترجمه پروانه عروج نیا؛ تهران: آسمان خیال؛ چ اول: 1388
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دنیایی را تصور کن که...

این کتاب به شما نشان می دهد که چگونه هرکس تصور خاص خود 
را از جهان می تواند داشته باشد. همچنین درمی یابید: فکرکردن 

چقدر لذت بخش است!

شاید تصویری که از فلسفه در ذهن ما وجود دارد، فردی با عینکی 
بر چشم و نگاهی فیلسوفانه است که هیچ کس از حرف هایش 
سر در نمی آورد! بنابراین،  فکر می کنیم اصطالح »فلسفه به زبان 
ساده« یا »فلسفه برای کودکان« معنی ندارد؛ چون فلسفه فقط 
برای عده ای خاص تعریف شده است که ذاتاً فیلسوف هستند. 
شاید به همین دلیل است که وقتی از »فلسفه برای کودکان« 
حرف می زنیم، عده ای با تعجب می پرسند: مگر فلسفه را می توان 
به کودکان آموخت؟! فلسفه در ذهن آن ها با نام کسانی مثل 
سقراط و افالطون گره خورده است. در حالی که اصل اساسی 
و آغازین فلسفه، تفکر است. فلسفه به معنای درست فکرکردن 
است؛ توانایی تفکری هدایت شده و درست. تفکر درست و منطقی، 
به پرسش می انجامد. در واقع، در فلسفه به کودکان می آموزیم که 
به »چرایی« برسند، از کلیشه ها دور شوند و به نگاه و درکی تازه و 
مستقل از پدیده ها و مفاهیم برسند. نگاه و تفکری که مخصوص 
خودشان است و آن ها طبق یافته های خود به این تفکر مستقل 
رسیده اند.  پس، آموزش فلسفه یا تفکر فلسفی به کودکان، به 
معنای آموزش اصطالحات فلسفی و جمله های پیچیده نیست! 
فلسفه را به کودکان می آموزیم تا همانند ما، کلیشه ای و محدود 
فکر نکنند و هر چیزی را فقط به این دلیل که بزرگترها به آن ها 
می گویند، نپذیرند. یاد بگیرند دربارۀ پدیده ای مثل مرگ، منطقی 
و عقالنی فکر کنند یا خودشان تشخیص بدهند چه کاری یا چه 
چیزی خوب است یا بد. داستان ها برای این کار بهترین گزینه اند. 
کودکان،  در دنیای داستان ها غرق می شوند و خود را مانند یکی 
از آن شخصیت ها تصور می کنند، نقش او را در ذهنشان بازی 

می کنند و به درک موقعیت او می رسند. 

از داستان های کوتاه و  با استفاده  را تصور کن که...«  »دنیایی 
گاه دنباله دار، به طرح موضوع هایی پرداخته است که کودکان 
در زندگی روزمره با آن ها درگیراند؛ زندگی و مرگ، آزادی و 
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عدم آزادی، خوشبختی و بدبختی، خوبی و بدی.  این کتاب، 
یکی از کتاب های مجموعۀ »فلسفه به زبان ساده« است که نشر 
آسمان خیال آن را منتشر کرده است. استاد مصطفی ملکیان، از 
استادان برجستۀ فلسفۀ اخالق نیز مقدمۀ مفصلی بر آن نوشته اند.
این کتاب قصد ندارد پاسخی از پیش تعیین شده به مخاطب 
القا کند و او را به نتیجه گیری برساند. در واقع، خود کتاب نیز 
در راستای مستقل اندیشیدن حرکت می کند. هر داستان تلنگری 
است به مخاطب تا او را با دنیایی تازه آشنا کند و به یافتن پاسخی 
برای پرسش هایش تشویق کند. این، همان هدف اصلی، یعنی 

اندیشیدن و مستقل اندیشیدن است. 

***
کتاب دنیایی را "تصور کن که ..." در 114 صفحه به وسیله انتشارات 

آسمان خیال منتشر و 4900 تومان قیمت گذاری شده است.

فاطمه قاسمی پور
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سخن پایانی

امیرنظام به هامن اندازه پرکار بود که غیرت مسئولیت داشت. روزها و 
هفته ها می گذشت که از بام تا شام کار می کرد و نصیب خود را هامن 
وظیفه ی مقدس می دانست و دشواری ها و نیرنگ ها نیز او را از کار 

سست و دلرسد منی ساخت.1

1- آدمیت، فریدون، امیرکبیر و ایران، انتشارات خوارزمی، تهران، چاپ نهم 1385 ، ص 39

رکبیر
روز شهادت امی

٢0 دی سال 
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» یک اتفاق ساده«
نویسنده: امید طالع پور
کارگردان: سجاد دیرمینا

بازیگران: امید طالع پور، سجاد دیرمینا و جوانه دلشاد
موسیقی: آرمان طالع پور

طراح صحنه ، نور و لباس: طاهره سادات فقهی
دستیار کار گردان: میرتا مقدمی

مشاور کار گردان : عادل سلطانی
گریم: نوید فرح مرزی

منایش یک اتفاق ساده، با قالبی کمدی و بسرت سوءتفاهم، روایت 
گر لحظات فانتزی، بین دو فرد از دو فرهنگ متفاوت است که 
عدم درک زبان طرف مقابل، چالشی طنز را به وجود می آورد 
که اگر در کنه این تقابل فرهنگی جزئی تر نگاه کنیم اتفاق های 

ساده ی طنزگونه مجالی برای تفکر راهم فراهم می سازد.

این منایش در جشنواره فجر سی و پنجم به روی صحنه می رود.
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بازی با رنگ
اسامعیل قائدی

فراگیری هرن نقاشی به صورت حرفه ای از سال 13٨1 نزد استادانی 

چون افضلی فر، اینانلو، آقارخ و دیگران 

برگزاری منایشگاه های متعدد گروهی و انفرادی

برگزاری منایشگاه رسآغاز ) استاد آقارخ ( - سال ٨٥ - سوره اصفهان

برگزاری منایشگاه نقاشی - سال 91 – خانه هرنمندان

جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت سفارش: 
09356462945

اسماعیل قائدی
اصفهان، نجف آباد

عنوان اثر: سرای بی کسی
رنگ روغن

ابعاد: 80 * 60
بخشی از زلزله رودبار

اثری از: اسماعیل قائدی



موسسه حقوقی رایانشماره ثبت 31045
    قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی، خانواده،

 کیفری، ثبتی و ... توسط وکالی مجرب و پایه یک دادگستری

 حضور وکالی متخصص در دعاوی عالمت تجاری

                                                                طرح صنعتی و اختراع

مشاوره حضوری و تلفنی رایگان

98 و021-88953590
46و 021-77628545

مشاور شما: ندا محمودی- وکیل پایه یک دادگستری
تهران، خیابان شریعتی، باالتر از سه راه طالقانی، خیابان جواد کارگر، پالک 35، واحد 7

www. rayanlaw.com
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در ابتدا هيچ چيز نيست، مگر سياهى/پرده ها باال مى روند و حقايق آشكار 
مى شوند/يىك پس از ديگرى/ پى در پى يا باوقفه! تفاوىت منى كند...

نویسنده: محمد سعید پناه
طراح و کارگردان: احسان بیات فر

طراح لباس: سحر قربانی
بازیگران: احسان بیات فر، بهنام سلطانی، حمید رضا اسکندریان

گروه کارگرداىن: محمد دائی چین، سعيد قاسمى 
طراح پوسرت و بروشور: علی جدیدى

ساخت تیزر و طراحی و ترکیب صدا: ایامن بیات فر
مشاور رسانه اى: ندا میری

عکس: نازنین محب علی، مهدی محمود آبادی
کاری از گروه تئاتر اندیشه یکم

هشتم اىل ىس ام دى ماه 9٥، ساعت 19:30 / تاالر محراب، سالن كوچك

رزرو تلفنى: 09٢13٢٤3٧11
فروش بليط از يكشنبه پنجم دى ماه از طريق سايت

www.tik  .com8
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موسسه آوای امید )حامیان کودکان کار استان گیالن( برای تجهیز موسسه 
و آموزش به کودکان نیاز به تعدادی سیستم کامپیوتری دارد. از عزیزانی 
سیستم  اهدای  یا  و  ها  هزینه  از  بخشی  تامین  در  همکاری  به  مایل  که 
کامپیوتری خود به موسسه آوای امید هستند دعوت می شود با شماره های 

زیر تماس حاصل فرمایند.

)013( 33112729
09331009891

آدرس موسسه: رشت،حمیدیان، ایستگاه آخر، 
خیابان شهید ایرج اقدامی، کوچه 23، موسسه آوای امید

تو نیکی می کن و در دجله انداز  
که ایزد در بیابانت دهد باز

برای شادی 
فرزندانمان

برای ایرانی بهتر
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