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ادامه از صفحه اول جامعه شناسي

در واكن�ش به اخبار آس�يب هاي اجتماعي يكي 
از كليدواژه هاي�ي ك�ه هميش�ه در تحليل هاي 
جامعه شناسانه طرح مي شود »نبود همبستگي 
اجتماع�ي« ي�ا »وج�ود همبس�تگي اجتماعي 
ضعي�ف« اس�ت. ام�ا اينك�ه نبود همبس�تگي 
اجتماعي دقيق�ا چگونه منجر به قت�ل، تعرض، 
دزدي، نزاع، طالق و... مي ش�ود و از س�وي ديگر 
وج�ود همبس�تگي اجتماع�ي ق�وي چگونه به 
كاهش نرخ آس�يب هاي اجتماع�ي مي انجامد، 
چندان مشخص نيست. سعيد مدني، پژوهشگر 
مس�ائل اجتماع�ي در گفت وگ�وي پي�ِش رو به 
تشريح وضعيتي پرداخته است كه در آن تضعيف 
همبس�تگي اجتماع�ي، زمينه اي را براي رش�د 
آسيب هاي اجتماعي فراهم مي كند. او جامعه ما 
را از حيث همبس�تگي اجتماعي دچار وضعيتي 
غير عادي مي داند و معتقد است براي برون  رفت 
از اين وضعيت بايد گفت وگوي ملي را تقويت كرد. 

  يكي از جمالتي كه در س�ال هاي گذش�ته در 
تحليل وضعيت ايران ش�نيده ايم اين اس�ت كه 
ايران ب�ا كاهش همبس�تگي اجتماع�ي مواجه 
ش�ده اس�ت. اين جمله به چه معناس�ت؟ كدام 
پديده هاي اجتماع�ي، جامعه شناس�ان ما را به 
اين نتيجه رس�انده كه همبستگي اجتماعي در 

كشورمان رو به افول است؟
اجازه دهي��د ابتدا ق��دري درباره مفهوم همبس��تگي 
اجتماعي صحبت كني��م. اين اصطالح اش��اره دارد به 
يگانگي يك جمع. گاه آن را پيوس��تگي اجتماعي و در 
مواردي هم همبس��تگي اجتماع��ي خوانده اند. در هر 
حال همبستگي اجتماعي اش��اره دارد به كششي كه 
يك گروه مثل يك حزب، مردم يك شهر يا شهروندان 
يك كش��ور براي اعضاي خ��ود دارد و هم��ه نيروهاي 
انگيزشي كه بر پيوند و ارتباط جمع و فرد اثر دارد. اين 
عوامل پيونددهنده هم در درون ف��رد و هم بيرون از او 
قرار دارند. برخي نقش عوامل بيروني را در همبستگي يا 
وفاق اجتماعي موثر دانسته اند و بر نقش نظم اجتماعي 
مس��تقر و نظام سياسي در ش��كل گيري همبستگي 
اجتماع��ي تاكيد كرده ان��د. از اين منظر ه��ر گاه نظم 
اجتماعي، بيروني و محصول نظم سياسي مستقر باشد، 
وفاق اجتماعي شكل مي گيرد كه عموما تصنعي است 
يعني از باال به پايين اس��ت. در اين نوع از همبس��تگي 
اجتماعي اعض��اي جامعه ب��ا توجه به مناف��ع خود به 
س��ازگاري بيروني تن مي دهند؛ از اين رو همبستگي 
اجتماعي بسيار ضعيف و شكننده اس��ت زيرا اعتماد 
اجتماعي و وابس��تگي عاطفي تعميم يافته و باالخره 
س��رمايه اجتماعي ضعيف اس��ت يا اصال وجود ندارد. 
اين نوع همبستگي اجتماعي بسيار ضعيف و شكننده، 
محدود، سطحي و آسيب پذير است. نكته مهم آنكه در 
جوامعي كه همبس��تگي اجتماعي تابع نظم سياسي 
بيروني و از باال است، با دچار مساله شدن نظام سياسي، 
همبس��تگي اجتماعي هم دچار هرج ومرج و آشفتگي 
و در نهايت تضعيف مي شود. اما هر گاه نظم اجتماعي، 
دروني باش��د، همبس��تگي اجتماعي طبيعي ش��كل 
مي گيرد. اين نوع همبستگي اجتماعي حاصل اعتماد 
اجتماعي متقابل، همدلي ملي و كشش دروني است. در 
اين نوع جوامع فعاليت هاي داوطلبانه كه حاصل نوعي 
احساس تكليف و وظيفه جمعي است، رونق بسيار دارد. 
صاحب نظران علوم اجتماعي به اثرگ��ذاري ارزش ها و 
هنجارهاي اجتماعي يعني نمادهاي تعريف شده اي كه 
مورد پذيرش همه هستند بر همبستگي اجتماعي اشاره 
كرده اند. ارزش ها به افراد كمك مي كند تا بدون اينكه 
نيازي به ش��ناخت انگيزه هاي شخصي ديگران داشته 
باشند، واكنش افراد را نسبت به عمل خود پيش بيني 
كنند. هنجارها به ارزش ها جنبه عمل��ي مي دهد و در 
ضمن به وسيله ارزش ها مشروعيت مي يابند. ارزش ها 
و هنجارها و ديگر نمادهاي فرهنگي، ش��رط الزم براي 
ايجاد همبستگي اجتماعي هستند، ولي كافي نيستند؛ 
بلكه اف��زون بر اينها تطبيق پذي��ري و هماهنگي نظام 
اجتماعي با شرايط محيطي نيز ضرورت دارد. تا وقتي 
ارزش هاي يك جامع��ه و واقعيت ه��اي يك محيط با 
هم س��ازگار باش��ند، جامعه از تنش هاي اجتماعي و 
ناهنجاري ها بركنار است و به ديگر سخن همبستگي آن 
بسيار باال است. شواهد بسيار نشان مي دهد مولفه هاي 

همبستگي اجتماعي دروني ش��ده در كشور ما بسيار 
ضعيف شده است. 

  دقيقا چه شواهدي وجود دارد؟
اجازه دهيد به نتايج پژوهش سنجش سرمايه اجتماعي 
كشور در سال 1394 كه از سوي وزارت كشور منتشر 
شده اس��ت، اش��اره كنم. مطابق اين مطالعه ميانگين 
سرمايه اجتماعي در دامنه 1 تا 5 برابر با 2.79 بوده است 
و 14 استان سرمايه اجتماعي كمتر از ميانگين كشوري 
داش��ته اند. مطابق همين مطالعه س��رمايه اجتماعي 
در گروه س��ني 18 تا 29 سال، شهرنش��ين ها، افراد با 
تحصيالت عالي، اف��راد بيكار و محص��الن و مجردين 
كمتر از ديگر گروه ها است. معناي اين وضعيت، يعني 
پايين بودن همبستگي اجتماعي آن است كه ارزش ها 
و هنجارهاي اجتماعي مشترك در جامعه ايران تضعيف 
شده اند، مسووليت اجتماعي افراد كاهش يافته است، 
همبستگي اجتماعي بسيار آسيب پذير شده، احتمال 
وقوع تنش هاي اجتماعي افزايش يافته، بيش از هميشه 
اعتماد اجتماعي زايل شده و در مقابل تمايل به حفظ 
منافع فردي و گروهي به قيمت زير پا قرار دادن منافع 
عمومي و ملي بيشتر و بيشتر شده است. فاجعه وقتي 
بيشتر خود را نشان مي دهد كه بدانيم اين وضعيت در 
گروه هاي س��ني جوان و تحصيلك��ردگان و گروه هاي 

نخبه اجتماعي بيشتر از ساير گروه ها شده است. 
  به همين دليل است كه برخي جامعه شناسان 
در تحليل اخبار مربوط به آسيب هاي اجتماعي، 
آنه�ا را ناش�ي از نب�ود همبس�تگي اجتماعي 

مي دانند؟ 
بله، وقتي درجه ناسازگاري و ناهماهنگي ميان محيط و 
ارزش ها بيش از اندازه باشد يا به عبارت ديگر همبستگي 
اجتماعي وجود نداشته باشد وضعيتي نامتعادل پديد 
مي آيد. از نش��انه هاي اين وضعيت نامتعادل، افزايش 
تمايل به نقض هنجارهاي اجتماعي و گرايش به جرم 
و رفتاره��اي غيرمتعارف ف��ردي و خانوادگي اس��ت. 
عالوه بر اين در چنين شرايطي افراد يا گروه هايي براي 
رويارويي با خأل ه��اي اجتماعي ش��كل مي گيرند كه 
در عين مقبوليت در بخش هايي از جامعه به آشفتگي 
و نابه س��اماني هاي موجود دامن مي زنند يا حتي به آن 
مشروعيت مي بخشند. افزايش ميزان خودكشي، طالق 

و از هم پاشيدگي نهاد خانواده، جرم و جنايت، مصرف 
مواد مخدر، قتل، پرونده هاي قضايي و امثال آن نتايج 
چنين وضعيتي است. در اين شرايط احساس تعلق به 

ويژه در سطح ملي كاهش مي يابد. 
  اما س�وال اينجاس�ت كه چطور نبود يا كمبود 
همبس�تگي اجتماع�ي مي توان�د منج�ر ب�ه 

آسيب هاي اجتماعي شود؟
دوركيم يكي از نظريه پردازان مهم در زمينه همبستگي 
اجتماعي است. او كاهش همبستگي اجتماعي را عاملي 
موثر در نابرابري و س��المت مي داند. وقتي همبس��تگي 
اجتماع��ي كاهش مي يابد ش��كاف هاي اجتماعي فعال 
مي ش��وند و نابرابري ها افزايش پيدا مي كنند. در شرايط 

فقدان همبس��تگي اجتماعي هم ارزش هاي اجتماعي 
مشترك و متعارف تضعيف مي شوند و هم تمايل به كسب 
منافع و لذت فردي حتي به قيمت پايمال شدن حقوق 
ديگران به ويژه حقوق جمعي افزايش مي يابد. اگر ش��ما 
كارمند اداره اي باش��يد و با وجود حداقل درآمد احساس 
همبستگي و تعلق اجتماعي داشته باشيد وقتي كسي 
از ش��ما مي خواهد تا با نقض حقوق ديگران و با دريافت 
رشوه اي كه معادل درآمد يك ماه يا بيشتر شما است كار 
او را راه بيندازيد، احتمال كم��ي دارد اين خالف را انجام 
دهيد اما اگر احساس مسووليت اجتماعي نداشته باشيد 
حتي زير دوربين هايي كه از چهار طرف ش��ما را مانيتور 
مي كنند رش��وه را دريافت مي كنيد چون اولويت منافع 
شما اس��ت و نه چيز ديگر. امروز در جامعه ايران به لطف 
نابودسازي همبستگي و مسووليت اجتماعي در چنين 
شرايطي قرار داريم. جالب اين است كه راه حل اصلي براي 
چنين وضعيتي تنها تنبيه متخلفان است و ايجاد ترس 
بيروني براي مقابله با اين شرايط وخيم يا به عبارت ديگر 
سعي بر ايجاد همبستگي اجتماعي از باال؛ سياستي كه 
به جز در دوران جنگ در س��ال هاي پس از انقالب دنبال 
شده است. اما واقعيت آن است كه ما نياز به همبستگي 
مبتني بر نياز و گرايش دروني داريم. اجازه دهيد باز هم 
برگرديم به نتايج مطالعه وزارت كش��ور درباره س��رمايه 
اجتماعي. در اين مطالعه نش��ان داده ش��ده گرايش به 
همكاري و تعاون گرايي فقط 14.5 درص��د مردم زياد و 
خيلي زياد است؛ در مقابل 38.9 درصد مردم تمايل كم و 
خيلي كمي به تعاون گرايي دارند. در همين مطالعه 81.1 
درصد پاسخگويان ادعا كرده اند كه در قبال خانواده شان 
احساس مسووليت زيادي دارند، اما تنها 24.5 درصد در 
قبال همسايه ها و آش��نايان محلي احساس مسووليت 
زياد داشتند. وقتي از همين افراد س��وال شد چه ميزان 
احساس مسووليت در قبال افراد غيرهمشهري )غربيه ها( 
داريد فقط 10.7 درصد احساس مسووليت زياد داشتند. 
بنابراين مي بينيد كه كاهش همبستگي اجتماعي تا چه 
حد مي توان��د روابط بين اعضاي جامعه را غيرانس��اني و 
مبتني بر منافع فردي كند. به اين ترتيب وقتي همبستگي 
اجتماعي تضعيف مي شود، هويت جمعي، هويت ملي و 
هويت ايراني به شدت تضعيف مي ش��ود و »ما«يي باقي 

نمي ماند تا به توسعه و پيشرفت جامعه بينديشد. 

  چ�ه عوامل�ي باع�ث تضعي�ف همبس�تگي 
اجتماعي در ايران شده اس�ت؟ چقدر وضعيت 
اقتص�ادي و معيش�تي م�ردم در اي�ن وضعيت 

اثرگذار است؟ 
بزرگ ترين اش��تباه اين اس��ت كه تصور شود تضعيف 
همبستگي اجتماعي مس��اله اي صرفا اقتصادي است. 
توضيح علل اين وضعيت چندان دش��وار نيست. توجه 
داشته باشيد كه همبس��تگي اجتماعي در گروه هاي 
س��ني جوان )18 تا 29 سال( به ش��دت كمتر از ديگر 
گروه هاي س��ني اس��ت. از زاويه اي ديگر نس��لي كه از 
اواس��ط دهه 1360 متولد ش��ده و در نظ��ام خانواده 
به شدت آس��يب ديده بزرگ ش��ده، در نظام آموزش و 

پرورش ناكارآمد و عقب مانده آموزش ديده و س��پس 
وارد نظام اجتماعي- اقتصادي، فاسد و غيردموكراتيك 
ش��ده بديهي است كه احساس مس��ووليت اجتماعي 
نداشته باشد، بديهي است كه برايش منفعت فردي از 
منافع جمعي و ملي بيشتر اهميت داشته باشد، بديهي 
است كه كمترين اهميتي براي ارزش هاي اجتماعي كه 
محصول آن فقر و نابرابري و ريا و سوءاستفاده است، قائل 
نباشد. هيچ يك از اينها غيرمنتظره نيست. بنابراين به 
نظر بنده نبايد به دنبال داليل خرد يا شرايط جهاني و 
دشمنان ايران براي توجيه وضعيت موجود باشيم زيرا 
بخش عمده داليل وضعيت موج��ود با مديريت كالن 
نظام اجتماعي مرتبط اس��ت. سياست هاي اجتماعي 
غلط يا حتي بي سياستي اجتماعي در همه حوزه هاي 
مرتبط ب��ا زندگي روزمره م��ردم اي��ران ، داراي برخي  
ايرادات جدي هس��تند و خس��ارات اين تصميمات تا 
سال ها همبستگي اجتماعي را در جامعه ايران تضعيف 
مي كند. بايد اشاره كنم تضعيف همبستگي اجتماعي 
راس��ت و چپ، اصالح طلب و اصولگرا نمي شناس��د و 
مساله اي ملي اس��ت. متاسفانه نش��انه اي هم از وجود 
اراده اي ب��راي چرخش و اصالح اين سياس��ت ها ديده 

نمي شود. 
  با تصويري كه شما از وضعيت نسل جوان ايران 

ارايه كرديد ما بايد منتظر چه پيامدهايي باشيم؟
حاصل تضعيف همبس��تگي اجتماعي نياز به توضيح 
ندارد؛ ما همين امروز در جامعه ايران شاهد پيامدهاي 
تضعيف همبستگي اجتماعي هس��تيم. شاخص هاي 
وضعيت اجتماع��ي را مالحظه كني��د؛ همين گردش 
نقدينگ��ي از حوزه اي به ح��وزه ديگر ب��دون كمترين 
احساس مسووليت نسبت به عواقب ملي آن را ببينيد. 
بي ثبات��ي و ناپاي��داري اجتماعي- اقتص��ادي و حتي 
سياس��ي از پيامدهاي انكارناپذير تضعيف همبستگي 
اجتماعي اس��ت. اين فس��اد روزافزون كه به س��رعت 
همه اقش��ار اجتماعي را در بر گرفته، كاهش يا نابودي 
روحيه توليد ملي و افزايش داللي و غارتگري، تخريب 
محيط زيس��ت، افزايش خش��ونت اجتماع��ي، نقض 
پي درپي قوانين و مقررات جاري، بي اعتمادي به برخي  
نهادهاي حاكميتي همه پيامدهاي تضعيف همبستگي 
اجتماعي يعني كاهش كشش دروني افراد و گروه ها به 

»ما«ي ملي و ايران است. 
  توضيح داديد كه راه حل ه�اي از باال در زمينه 
تقويت همبستگي اجتماعي اثربخش نيست؛ با 

اين اوصاف چه بايد كرد؟
به نظر بن��ده ارايه راه ه��اي كنترل و اص��الح وضعيت 
موجود بدون توضيح پيش فرض ها خطا است. بنابراين 
ابتدا پيش فرض ها را مطرح مي كنم؛ اولين پيش فرض 
من اين اس��ت كه مش��كالت موج��ود نيازمند اصالح 
ساختاري هس��تند و علل وضعيت كنوني سياست ها 
و برنامه ه��ا تنها مح��دود به  ق��وه مجريه نمي ش��ود. 
پيش فرض دوم اين اس��ت كه وضعيت كنوني حاصل 
سياس��ت هاي كالن در دهه هاي گذشته كه در دولت 
محمود احمدي نژاد و به دنبال خطاهاي كالن آن دولت 
بسيار تشديد شد. بنابراين تجديد نظر در سياست هاي 
اقتصادي، سياس��ت خارجي و سياست هاي اجتماعي 
و فرهنگي براي ايجاد و تقويت همبس��تگي اجتماعي 
الزامي است. پيش فرض سوم اين است كه بدون ايجاد 
وفاق ملي و به رسميت شناختن همه نيروهاي ملي و 
پايبند به منافع ملي و مومن ب��ه حفظ تماميت ارضي 
فارغ از تفاوت هاي فكري، سياس��ي و امثال آن و جلب 
مش��اركت همه آنها نمي توان همبستگي اجتماعي را 
تقويت كرد. پيش ف��رض چهارم اين اس��ت كه بدون 
كنار گذاش��تن رويكرد امنيتي به مس��ائل اجتماعي، 
اقتصادي و سياس��ي ام��كان گ��ذار از وضعيت كنوني 
ممكن نيس��ت. از اين رو خارج كردن برخي نهادهاي 
غير مرتبط از حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي 
براي برون رفت از ش��رايط كنوني اجتناب ناپذير است. 
پيش فرض پنج��م عبارت اس��ت از اينك��ه اصالحات 
س��اختاري در اقتص��اد و اجتم��اع نمي توان��د بدون 
اصالحات سياس��ي موفق ش��ود اعتماد را ب��ه جامعه 
برگرداند. پيش فرض آخر هم اين اس��ت كه بدون عزم 
جزم براي مبارزه با فساد و اصالح رويه ها و قوانين جاري 
با مديريت نهادي مستقل و پاكدست نمي توان ادعاي 
همبس��تگي اجتماعي و وفاق ملي داشت. تحقق همه 
اين پيش فرض ها از طري��ق گفت وگوي ملي بين همه 
نيروهاي حاضر در جامعه ايران با كنار گذاشتن رويكرد 

خودي- غيرخودي ممكن خواهد شد. 

بيس��ت و يكمين كنفرانس بين المللي فيلس��وفان 
مس��لمان، فلس��فه، الهيات و عرفان اكتبر 2019 در 

لندن، انگلستان برگزار مي شود. 
محور كلي موضوعات شامل فلسفه اسالمي، فلسفه 
اوليه، كالم، فلسفه، تفاوت بين كالم و فلسفه، منطق، 
منطق در قانون اسالمي و الهيات، منطق ارسطويي، 
منط��ق اب��ن س��ينايي، متافيزيك، اس��تدالل هاي 
كيهان شناسي و هستي شناختي، تمايز بين ماهيت 
و وجود، قيامت، روح، زمان، حقيقت، فلسفه طبيعي: 
كيهان شناس��ي، تكامل، پديده شناس��ي، فلس��فه 
ذهن، فلسفه آموزش، فلسفه علم، زمينه هاي ديگر: 
معرفت شناسي، فلس��فه حقوقي، رمان هاي فلسفي، 
فلسفه سياسي، فلس��فه تاريخ، فلس��فه اجتماعي، 
ابعاد ديگر فلسفه اس��المي: حكمت شرق )حكمت 
متعاليه(، فلسفه صوفي، مكتب سنتي فلسفه اسالمي 

معاصر مي شود. 

الگوي توسعه اقتصاد ش��يعيان لبنان از ديدگاه امام 
موسي صدر با س��خنراني س��يد كاظم صدر برگزار 
مي ش��ود.  پنجاهمين نشست »انديش��ه و عمل« به 
بررسي الگوي توسعه اقتصاد شيعيان لبنان از ديدگاه 

امام موسي صدر اختصاص پيدا مي كند. 
در اين نشست سيدكاظم صدر، كارشناس اقتصادي 

به ارايه ديدگاه هاي خود مي پردازد. 
اين جلسه يكش��نبه 24 تيرماه از س��اعت 16:30 به 
نشاني ميدان هفت تير، باالتر از مسجد الجواد، كوچه 

شريعتي، پالك 10 برپا مي شود.مهر

كنفرانس فلسفه اسالمي در لندن

بررسي الگوي توسعه اقتصاد شيعيان 
لبنان از ديدگاه امام موسي صدر

هماي��ش بزرگداش��ت روز س��هروردي ب��ا عن��وان 
»س��هروردي در متن آثارش« با حضور پيشكسوتان 
فلسفه نظير ابراهيمي ديناني، اعواني، محقق داماد و 

حبيبي در هشتم مردادماه جاري برگزار مي شود. 
هماي��ش بزرگداش��ت روز س��هروردي ب��ا عن��وان 
»س��هروردي در متن آثارش« با ه��دف گردهمايي 
اساتيد، پژوهشگران و عالقه مندان به حكمت اشراق 
و انديشه هاي اش��راقي س��هروردي توسط موسسه 
پژوهشي حكمت و فلسفه ايران و با همكاري انجمن 

حكمت و فلسفه ايران برگزار مي شود. 
اين همايش روز دوش��نبه هش��تم مردادماه جاري 
از س��اعت 14 ت��ا 18 در محل س��الن همايش هاي 
موسسه و با سخنراني اساتيد فلسفه نظير غالمحسين 
ابراهيمي ديناني اس��تاد دانش��گاه تهران، غالمرضا 
اعواني عضو فرهنگستان علوم، سيدمصطفي محقق 
داماد استاد دانشگاه شهيد بهشتي، نجفقلي حبيبي 
استاد دانشگاه تهران، نصراهلل حكمت استاد دانشگاه 
شهيد بهشتي، سعيد انواري و عارف امامي مهر استاد 
دانشگاه عالمه طباطبايي برپا مي شود. دبير علمي و 
نيز مجري نشست  سهروردي، شهين اعواني معاون 

پژوهشي و تحصيالت تكميلي است. 
در اين همايش مباحثي نظير »س��هروردي در عقل 
س��رخ«؛ »االلواح العماديه«؛ »تفس��ير قرآن در آثار 
س��هروردي«؛ »كلم��ه التص��وف«؛ »مقدمه حكمه 
االشراق«؛ »رساله في حقيقه العشق« و »نيايش هاي 

سهروردي« مطرح مي شود. 

برگزاري همايش سهروردي

كارنام��ه  فلس��في دكت��ر احم��د احمدي بررس��ي 
مي ش��ود. مرحوم حجت االس��الم احمد احمدي از 
دانش آموختگان فلسفه  اسالمي و غرب، استاد فلسفه 
دانش��گاه تهران و مدرس علوم عقلي در حوزه علميه 

قم خردادماه امسال درگذشت. 
وي عالوه بر سال ها تدريس فلس��فه  اسالمي و غرب 
در حوزه و دانشگاه و حضور در ش��وراي عالي انقالب 
فرهنگي؛ تاسيس و مديريت دانشگاه تربيت مدرس 
و س��ازمان س��مت را برعهده داش��ت و از پيشگامان 
طراحي و تدريس دوره دكتراي فلس��فه تطبيقي در 
ايران پس از انق��الب بود. مرحوم احم��دي از طريق 
ترجمه آثار فلس��في دكارت، كانت و اتين ژيلس��ون، 
راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و 
دكتراي فلسفه و مديريت گروه فلسفه سازمان سمت 
در تاليف و ترجمه كتاب هاي فلسفي در ايران معاصر 

نقش آفرين بوده است. 
نشست هفتگي ش��هر كتاب روز سه ش��نبه 26 تير 
س��اعت 16 و 30 دقيقه به بررسي و تحليل »كارنامه 
فلس��في دكتر احمد احمدي« اختصاص دارد كه با 
حضور غالمعلي حدادعادل، علي افضلي، محمدعلي 
عبداللهي و مالك شجاعي جشوقاني در مركز فرهنگي 
شهر كتاب واقع در خيابان ش��هيد بهشتي، خيابان 
ش��هيد احمد قصير )بخارس��ت(، نبش كوچه سوم 

برگزار مي شود. 

 نقد و بررسي آثار
مرحوم احمد احمدي

مهسا علي بيگي

   وقتي همبستگي اجتماعي تضعيف مي ش�ود، هويت جمعي، هويت ملي و هويت ايراني 
به شدت تضعيف مي شود و »ما«يي باقي نمي ماند تا به توسعه و پيشرفت جامعه بينديشد

  هر گاه نظم اجتماعي، دروني باشد، همبستگي اجتماعي طبيعي شكل مي گيرد. 
  هنجارها ب�ه ارزش ها جنبه عمل�ي مي دهد و در ضمن به وس�يله ارزش ها مش�روعيت 

مي يابند. 
  دوركيم يكي از نظريه پردازان مهم در زمينه همبستگي اجتماعي است. او كاهش همبستگي 
اجتماعي را عاملي موثر در نابرابري و س�المت مي داند. وقتي همبس�تگي اجتماعي كاهش 

مي يابد شكاف هاي اجتماعي فعال مي شوند و نابرابري ها افزايش پيدا مي كنند. 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نيما مختاري / اعتماد

تحليلي از وضعيت جامعه ايران در گفت وگو با سعيد مدني

افزايش نابرابري ها  محصول كاهش همبستگي اجتماعي است

 جهرمي را رو كرد تا هم ركورد جوان گرايي را بش��كند و  هم 
دهان  منتقدين اين طرفي و آن طرفي اش را ببندد. اما نبست. 
نه تنها نبست بلكه موج سهمگيني از مخالفت را باعث شد كه 
دركش ساده نبود. حتي ما كه ناظر بوديم و از دور خبرها را پي 
مي گرفتيم، نمي توانستيم درك كنيم كه جهرمي چه مشكلي 
دارد و ريش��ه اين همه تقابل با او در كجاست. خاطرتان باشد 
يك دفعه صفحات تلگرام و اينستاگرام پر شد از افشاگري عليه 
جهرمي و چپ و راست، بيشتر چپ بدگويي از او را در دستور 
كار خود قرار دادند. چيزي كه جالب بود اين بود كه طرفداران 
روحاني -غالبا جواناني كه منتسب به جريان هاي اصالح طلبي 
بودند- اسم جهرمي را كه مي شنيدند خشمگين مي شدند و 
داد و بيداد راه مي انداختند و به زعم خود س��ند رو مي كردند 
كه اين مرد جوان دشمن دموكراس��ي است، احمدي نژادي 
اس��ت، پيش از اينها رييس ش��نود بوده، در هشتاد و هشت 
تقليد صدا كرده، شخصا آتش بيار معركه بوده و در به هم زدن 
اوضاع دست داش��ته و... آن كانال تلگرامي كذا، مدرك جعل 
كرد كه او بازجو بوده، شكنجه گر بوده و... اولين موج نااميدي 
را يادتان باشد كانال هاي مجهول الهويه تلگرامي، سر انتخاب 
جهرمي راه انداختند و يك دفعه جوي درس��ت شد كه ملت 
گمان بردند كه اگرجهرمي راي بياورد مملكت به باد مي رود 
و... اين حرف ها مال ازمنه ماضيه نيست، مال همين تابستان 
گذشته است و يادآوري اش نبايد سخت باشد. اتفاقا مناسب 
اس��ت –من هم به داليلي اصرار دارم- تا يك س��ال قبل را با 
جزييات كامل و با آن مجموعه فراگير پست ها و كامنت ها و 
اخبار جعلي به ياد بياوريد و قدري درباره آنچه گذشت تامل 
كنيد و از خودتان بپرس��يد كه چه كس��ي و چه گروهي و با 
چه نيت و انگيزه اي راي نياوردن جهرمي را تبديل به مساله 
حيثيتي كرد و كار را بر دولت و ملت و اصالحات سخت كرد. 
آنقدر شلوغش كردند كه نماينده هاي اصالح طلب و اميدوار 
مجلس هم دس��ت و دل ش��ان لرزيد كه نكند با راي دادن به 
جوان ترين عضو كابينه به آرمان هاي انقالب و خواست مردم 
و آينده اصالحات خيانت كنند و به دست خود مقدمات شنود 
و بگير و ببند و محدوديت را فراهم سازند و... اگر مي خواهيد 
بدانيد دست و دل نماينده ها چقدر لرزيد، خوب است برويد و 
راي ناپلئوني جهرمي را با تعداد راي ديگر وزرا مقايسه كنيد تا 
حساب كار دست تان بيايد كه تبليغات چقدر موثرند و چقدر 
نافذند و چقدر مي توانند ما را به هرجايي كه مي خواهند ببرند. 
به ضرس قاطع مي نوشتند ما خبر داريم جهرمي چه  در سر 
دارد و خودمان به چش��م خودم��ان ديده ايم ك��ه او چه كاره 
است... اما دو، سه ماه كه گذشت معلوم شد همه اين حرف ها 
كشك بوده و همه آن امواج پشيماني بابت سنگ هاي دروغي 
بوده كه چهارتا كانال تلگرامي در بركه فضاي مجازي انداختند. 
امروز الحمدهلل ماهيت خيلي از اين كانال ها معلوم شده و حتي 
بچه مدرس��ه اي ها هم فهميده اند كه اينها از كجا خط و پول 
مي گيرند و با چه انگيزه ها و نيت هايي دروغ و نااميدي توليد 
مي كنند. اما با اين همه كماكان از جانب آنها ايمن نيس��تيم 
و هنوز هم به مناس��بت هايي از خبرها و عكس هاي دروغين 
فريب مي خوريم و دانس��ته و ندانس��ته با ام��واج خطرناكي 
همراه مي ش��ويم كه جز خراب��ي و نكبت حاصل��ي ندارند. 
جهرمي در همين يك سال نشان داد وزير قابلي است و بيش 
از همكارانش دنبال احقاق حق ملت اس��ت و هوشمندانه و 
حساب شده جلوي زياده خواهي ها و حق خوري ها ايستاده. 
من زبان تمجيد از ارباب قدرت را بلد نيس��تم و هيچگاه قلم 
به مدح و ثناي وزير و وكي��ل نچرخانده ام و نمي چرخانم. كار 
روزنامه نگار رصد اخبار است و نقد سياست و قدرت. اما كاري 
كه جهرمي ش��روع كرده به نظرم نيازمند حمايت و قدرداني 
اس��ت. اين حمايت البته كه بايد با نقد س��ازنده همراه باشد، 
ان ش��اءاهلل خواهد بود، اما عجالتا نبايد تالش و كوشش اين 
وزير جوان و باانگيزه را نديده بگيريم و ياري اش نكنيم. او در 
برهه هايي نش��ان داد كه جاي درستي ايس��تاده و نسبت به 
حق و حقوق ملت بي اعتنا نيست. كاري كه امروز مي كند در 
رديف كارهاي ملي است و نيازمند حمايت ملي. او مي گويد 
پارازيت ها سالمتي مردم را نشانه رفته اند همين طور آزادي 
ش��هروندان را محدود كرده ان��د. اين حرف را سال هاس��ت 
كه روزنامه نگاران و خيرخواهان جامع��ه و نمايندگان مردم 
مي زنند. اما با حرف تنها كه نمي توان حق��ي را احقاق كرد يا 
جلوي تضييع حقي را گرفت.  اين حرف تا مستظهر به قدرت 
دولت و اراده حاكميت نباشد، نمي تواند جامعه را اصالح كند و 
اقدامي مفيد و سازنده را باعث شود. براي همين حضور تمام قد 
وزير در برابر پارازيت هاي مخابراتي مي تواند اصالحات مبنايي 
را سرعت ببخشد و مردم را نسبت به احقاق حق شان اميدوار 
كند. تعبيري كه جهرمي در مقابله با پارازيت ها به كار مي برد 
تعبير درست و هوشمندانه اي اس��ت: حق الناس. كار دولت، 
بلكه وظيفه حكومت پاس��داري از حقوق مردم اس��ت. اين 
حق را گاهي س��ودجوياني اقتصادي ضايع مي كنند، گاهي 
آنها كه به اسم دلسوزي يا صالح و مصلحت، قيم مآبانه براي 
ملت تصميم مي گيرند. اما كافي است جلوي شان بايستيم و 
تا آنجا كه ممكن است هزينه حق كش��ي را باال ببريم. ضمن 
اينكه هيچ ام��ري مثل »شفاف س��ازي« نمي تواند دس��ت 
ضايع كنندگان حقوق مردم را ببندد و جل��وي آنها را كه بنا 
به هزار توجيه، خود را برتر از مردم مي پندارند، بگيرد. دولت 
روحاني البته كه عيب هايي قابل اعتنا دارد اما يك حسن دارد 
كه همه آن عيب ها را قابل تحمل مي كند. حسن بزرگ دولت 
روحاني تالش اوست براي شفاف س��ازي. چه آنجا كه پرده از 
روي ارقام و اع��داد بودجه برمي دارد، چه آنج��ا كه قراردادها 
را از حالت يواش��كي و زيرجلكي درم��ي آورد، چه وقتي كه 
ميزان و مبلغ ارزهاي دولتي و خصوصي را منتشر مي كند و 
چه اينجا كه وزير ارتباطات وضعي��ت كس ندان پارازيت ها را 
آشكار مي كند، نش��ان از عزم دولت دارد براي شفاف سازي. 
شايد همين تالش براي شفاف سازي بيشتر است كه يك عده  
خاص را به صرافت مي اندازد تا جريان هاي مخالفت با دولت را 
تشديد كنند يا با مناسبت و بي مناسبت موج هاي پشيماني 
راه بيندازند و مردم را از انتخاب درست ش��ان دلس��رد كنند. 
پارسال خيلي ها سر جهرمي بازي خوردند و ندانسته با چيزي 
كه نمي دانستند چيست و كيست مخالفت كردند، اما مومن 
از يك سوراخ دوبار گزيده نمي شود. يعني بايد مواظب باشيم 
مجددا بازي نخوريم و اين روند شفاف س��ازي را با تمناهاي 
بي موقع متوقف نكنيم و اين همه زحمت را هدر ندهيم. بلكه 
الزم است با پشتيباني مطالبه محور از دولت در صحنه حاضر 
شويم و تداوم شفاف س��ازي را حمايت كنيم. از ديگر وزرا هم 
بخواهيم كه قدري به دس��ت وزي��ر جوان نگاه كنن��د و راه و 
روش او را پي بگيرند. شفاف س��ازي مي تواند جلوي خيلي از 
فسادها و تباهي ها و تباني ها را بگيرد و البته كه مهم ترين ابزار 
شفاف سازي همين »رسانه« ها هستند كه عجالتا تكنولوژي 
كار را بر كس��ي و جايي كه مي خواهد آزادي ش��ان را س��لب 
كند سخت كرده. تنها چيزي كه رس��انه ها را از بين مي برد و 

نابودشان مي كند دروغ و پنهان كاري است. 

فضيلت شفافيت


