سال بیستوچهارم شماره 6823
چهارشنبه  20تیر 1397

www.iran-newspaper.com
editorial@iran-newspaper.com

مبادا «چشم امیدمان» بخوابد

اعتراض قانونی مردم آیا میتواند
نشانه «امیدشان به اصالح امور» باشد؟
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امیــد از امــوری اســت کــه در بعد
«فــردی» و «اجتماعــی» قابــل
بررسی اســت .برای تحلیل اینکه چگونه
میتــوان امید را در جامعه گســترش داد
میتوانیم امید فردی را الگو قرار دهیم و
سپس آن را به جامعه بهعنوان یک واحد
زنــده و ارگانیــک تســری دهیــم .امیــد
مقولــهای «روانشــناختی» و البتــه
«اخالقی» است .امید ،هم خود محصول
«اندیشــه» اســت و هــم تأثیرگــذار بــر
«اندیشه» و «انگیزه» است.
فــرق اســت بیــن زنــده بــودن
ارگانیکی و زندگی کردن انسانی.
ما در جهان فیزیکی نفس میکشــیم ولو
جبراً .امــا در جهانی زندگــی میکنیم که
افــکار ،اندیشــهها ،احساســات و حتــی
خیاالت ما آن را میسازد .این ادراکات به
نوبــه خود مــا را به ســوی آمــال ،آرزوها و
آرمانهــا ســوق داده و «ایجــاد انگیــزه»
میکند ،اصالً خود ما «اندیشه»ایم و غیر
آن هیچ .به قول موالنا:
ای برادر تو همه اندیشهای
مابقی تو استخوان و ریشهای
اینجــا اســت کــه بیــم و امید ،شــادی
و حــزن معنــا پیــدا میکنــد .متعلق بیم
و امیــد چیــزی اســت مربــوط بــه آینده و
متعلــق شــادی یــا حــزن ،چیــزی اســت
مربوط به گذشته یا حال .خود این صفات
باعث میشــوند تا رفتارهــای مختلفی از

انســان ســر بزنــد؛ حرکت کند ،بشــتابد یا
زانوی غم بغل گیرد و بنشــیند ،مواظبت
و پیشگیری کند یا تالش و برنامهریزی.
«امیــد» و «رفاه» اگرچه هر دو،
اموری مثبت هستند اما «رفاه»
امــری بیرونــی و عینــی و «امیــد» امــری
ذهنــی و درونــی اســت .بنابرایــن ،نقش
اصلی را اندیشــه ،معرفت و ادراک بازی
میکند؛ اگر اندیشــه مطابق واقع نباشــد،
امید واهی یا بیم بیمورد به وجود میآید
و آرزوهــای بلنــد و محقق نشــده ،یأس و
ناامیــدی به وجــود میآورند .نشــناختن
اســتعدادها ،توانمندیهــا و داشــتهها،
ارزیابی غلط از مشکالت و موانع و بزرگ
دانســتن آنها نیز موجب ترس بیمورد و
بیم بیجا میشــود .همینطور است اگر
امکانــات و توانمندیها را نبینیم و صرفاً
به مشکالت بیندیشیم.
احتماال واژه «استسباع» را شنیدهاید؛
استسباع یعنی ،کسی که در بیابان حیوان
درندهای را در نزدیک خود ببیند و هیبت
آن حیــوان به قدری باشــد کــه وی جز به
چشــم ،دنــدان و زور و پنجــه آن حیــوان
نیندیشــد که در این صــورت قطعاً ترس
همه وجودش را میگیرد و هیچ اندیشــه
دیگــری ،مثــل فرار یــا مبارزه در او شــکل
نمیگیرد ،میایســتد و حرکت نمیکند و
طعمه آن حیوان میشود.
بــرای مثال ،اگــر مســیری را به عرض
 20ســانتی متر و طول  100متر روی زمین
برای شما مشخص کنند و به شما بگویند
در این مســیر شــروع به دویدن کن .شما
براحتی در این مســیر خواهیــد دوید و به
خــط پایان خواهید رســید .بــدون آنکه از
مسیر منحرف شوید .اما اگر همین مسیر
را در یــک ارتفاع 1000متــری از زمین قرار
دهند آنقدر رعب و وحشــت بر بســیاری

از افراد حاکم میشــود و آنقدر به افتادن
فکر میکننــد و به پاییــن مینگرند که نه
آن جــاده را میبینند و نه توان خودشــان
را .اینجــا اســت که ایــن افــراد نمیتوانند
قدم از قدم بردارند .چه بســا ترس آنقدر
وجودشــان را میگیــرد کــه میافتنــد .در
حالــی که نه مســیر تنگتــر و نه تــوان ما
کمتــر شــده اســت؛ تنهــا چیزی کــه فرق
کــرده ،نوع اندیشــه و وضعیــت روانی ما
اســت .بندبازها را دیدهاید که در ســیرک
روی بندهــا راه میرونــد و بــه تنها چیزی
که فکر نمیکنند ،افتادن اســت و به تنها
چیزی که میاندیشند ،رفتن است.
بنابرایــن ،فکــر و اندیشــه در این امور،
حــرف اول را میزنــد .بایــد «خــود»،
«استعداد»« ،محیط» و «مشکالت»مان
را بخوبــی بشناســیم و در مســیر خویــش
«شجاعت»« ،اعتماد» و «توکل» را با این
شناخت ،همراه کنیم .امیرالمؤمنین(ع)
میفرماید« :خدا رحمت کند کســی را که
بداند از کجا است ،در کجا است و به سوی
کجا روان است».
همه ایــن امور کــه در بعد فردی
محل تأمل قــرار گرفت ،در مورد
«جامعــه» نیز صــادق اســت .جامعه به
شناخت خود ،استعدادها و نیز مشکالت
و موانعش احتیــاج دارد .در جامعه باید
«معرفت»« ،عشــق» و «محبت» ایجاد
کرد تا آرمانآفرینی نماید و شور و حرارت
بیافریند .معرفت و عشق و محبت همه
باید صادق ،بجا و بحق باشــد و در مسیر
رســیدن به آن آرمان باشد .چرا که چنین
شناختی است که «امید» میآفریند.
اگر شکستی رخ دهد ،ممکن است که
غم و حزنی پیدا شــود ،ولــی همواره باید
امید به آینده بر حزن نســبت به شکست
گذشــته فائــق آید .اگــر پیروزی بهدســت

اعتماد دوطرفه «مردم» و «مسئوالن» بزرگترین عاملی
است که میتواند امیدآفرین باشد .اگر این اعتماد از دست
برود به تبع آن« ،امید» نیز از بین میرود .در این فضا ،حتی
«اعتراض» نشانه امید است .اعتراض قانونی نشانه «اعتماد»
است چراکه مردم حس میکنند این اعتراض قانونی میتواند
موجب تغییر و بهبود شود؛ آنان امید به تغییر دارند
آمــد ،غــرور آن پیــروزی بایــد بــاور مــا را
تقویت کند و بر امید ما بیفزاید نه آنکه ما
را مغرور سازد و از رفتن باز دارد.
تــرس عــاوه بــر اینکــه ویژگــی
منفی است گاه میتواند مثبت
هم باشــد« .تــرس مثبت» در شــناخت
موانــع و مشــکالت پیش میآیــد و وقتی
توأم با شــناخت توانمندی باشــد ،باعث

مواظبــت ،احتیــاط و حــزم میشــود .اما
«تــرس منفــی» از «خیــال کاذب» پیــدا
میشــود؛ بیش از حد بزرگ دیدن موانع
و مشــکالت و دســت کــم گرفتــن
توانمندیهــا و امکانــات باعــث چنیــن
ترســی میشــود .قرآن کریم در آیه 175
ســوره آل عمــران فرمــوده اســت« :ایــن
شــیطان است که دوستان و مریدان خود

را میترساند» اما چگونه؟ با دروغ گفتن،
بــا بــزرگ کــردن مشــکالت و موانــع ،بــا
وسوسه و تردید و کم رنگ کردن داشتهها
و امکانات.
بــه ایــن اعتبــار« ،اعتماد» بــا تکیه به
واقعیت و داشتهها ،نقش مهمی در امید
دارد که اعتماد به خدا در رأس آن اســت.
اعتماد به یکدیگر ،اعتماد به داشــتهها و

اعتماد به مســئوالن .همه اینهــا در مورد
خود مســئوالن نیز ســاری و جاری اســت.
آنــان نیــز نیــاز بــه امیــد و اعتمــاد دارند؛
اعتماد به خدا ،مردم و داشتهها.
رســانهها نقــش مهمــی در
ســاختن «امید» و «اعتماد» یا
نابــود کــردن آن دارنــد؛ میتواننــد نقش
رحمانــی بــازی کنند یــا نقش شــیطانی.
ایمان و تکیه به خدا انسانها را مؤمن بار
میآورد و وقتی فرد مؤمن شــد ،قابلاتکا
شده ،اعتماد اجتماعی باال میرود و امید
به یکدیگر افزایش مییابد.
اعتمــاد دوطرفــه «مــردم» و
«مســئوالن» بزرگتریــن عاملــی
اســت کــه میتواند امیدآفرین باشــد .اگر
ایــن اعتمــاد از دســت بــرود به تبــع آن،
«امیــد» نیــز از بیــن مــیرود و به خفتگی
میانجامد .در این فضا ،حتی «اعتراض»
نشــانه امید است .اعتراض قانونی نشانه

«اعتمــاد» اســت چراکــه مــردم حــس
میکننــد این اعتــراض قانونــی میتواند
موجب تغییر و بهبود شرایطشــان شود؛
آنان امید به تغییر دارند.
اما اگــر راه اعتراض بســته شــد ،دیگر
امیــدی در کار نخواهــد بــود و ســردی و
افســردگی رخ میدهــد .دو رکــن اصلــی
جامعه یعنی «مسئوالن» و «قانون» باید
موجب امید و اعتماد در مردم شوند .اما
آنان که به جــای «امید» ،یأس و به جای
«عشــق» ،نفرت و به جای «شناساندن»،
دروغ و بــه جای ایجاد «آرمــان واقعی»،
انتظــار و توقــع بیجــا را در جامعــه پمپاژ
میکنند ،دانسته یا ندانسته (به تأیید آیه
 175ســوره آلعمران) در راه شیطان گام
برمیدارند و اگر تعلق خاطری به درخت
جامعه و انقالب داشته باشند ،باید گفت
اینان کســانیاند که بر ســر شاخ نشسته و
بن میبرند.

بازار چگونه «امنیت روانی جامعه» را مدیریت میکند؟
قاعده معکوس بازار در ایران

دکتر حسین راغفر

استاد اقتصاد دانشگاه
الزهراء
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«بــازار» ســاز و کار تخصیــص منابــع و
امکانــات در جامعه اســت که ایــن ابزار با
اینکه ظرفیتهای زیادی دارد ،اما به حل
همه مسائل منجر نمیشود .یکی از نکات
کلیدی در «بازار» این اســت که بر اســاس
یک رابطــه متقابل عمل میکنــد؛ فردی
کاالیــی را ارائه میکند و انتظــار دارد که در
مقابل ،کاالیی را دریافت کند .اما واقعیت
این اســت که همه مســائل جامعه با این
«نگرش بازاری» حل و فصل نمیشــود و
اتفاقاً بقای جامعه وابسته به «رابطههای
انســانی» و «انسجام اجتماعی» است که
طــی آن ،افراد ضمن کمک به یکدیگر ،از
هــم انتظار جبران ندارند کــه این خارج از
رابطه معادالت بازار است.
اگر قرار باشد ما همه روابط اجتماعی
و انســانی را بــه معــادالت و روابــط
بــازاری تقلیــل دهیــم ،جامعــه بســیاری
از ارزشهــای خــود را از دســت میدهــد
و ایــن ویژگــی «جامعــه بــازاری» اســت.
«جامعــه بــازاری» از ویژگیهــای جوامع
نئولیبرال است که همه چیز را به ساحت
«عرضــه» و «تقاضــا» فــرو میکاهــد.
جامعــه مبتنی بر بــازار با بازار فــرق دارد،
بازار سازوکار تخصیص منابع است و یک
ابزار محسوب میشود که گاهی «اخالق»
نخستین قربانی آن است.
بــازار صرفــاً بهدنبال تقاضــا ،اقدام به
تولیــد نمیکنــد بلکــه تقاضا بایــد تبدیل
به «تقاضای مؤثر» شــود؛ یعنــی ،توانایی
پرداخــت بــرای آن تقاضــا وجود داشــته
باشــد .ممکن است افرادی چون بیماران
یا فقرا برای بسیاری از کاالها تقاضا داشته
باشــند اما چون توانایــی پرداخت ندارند،
فرهنــگ حاکم بــر بــازار به ایــن جنس از
تقاضاها پاسخی نمیدهد .بنابراین ،این
اقشــار به طــور طبیعــی از فرآینــد رقابت

در جامعــه ،بازمیماننــد و جامعــهای
بشــدت طبقاتی شــکل میگیرد که در آن
افــراد بازنده ،خــود را قربانیــان این نظام
اجتماعــی تلقــی میکننــد .از ایــن رو ،از
مشــارکت و همکاری اجتماعــی اجتناب
میورزند و این سبب میشود تا «سرمایه
اجتماعــی» در جامعــه کاهش پیــدا کند
و جامعــه نتوانــد از همــه ظرفیتهــای
خود اســتفاده کند .بــازار ،وقتــی میتواند
بیشــترین ظرفیــت همــکاری را در یــک
جامعــه ایجاد کند که «بازاری اجتماعی»
باشد؛ یعنی بازاری که در خدمت جامعه
اســت نه بــازاری که تنها در خدمت قشــر
خاصــی اســت .بــازار بــر مبنــای قوانین و
قواعد مشــخصی کار میکند تا رفتار افراد
را تنظیــم کند ،هــر گونه قاعدهگــذاری در
اقتصــاد ،یــک ظرفیــت و پیامــد توزیعی
دارد یعنی اینکــه گروهی از برخی قوانین
بیشتر و گروهی دیگر کمتر بهره میبرند؛
امــا نکتــه قابلتوجــه ایــن اســت کــه اگــر
صاحبان ســرمایه و ثروت ،در قواعدی که
در جامعــه وضــع میشــود ،نفوذ داشــته
باشند ،ما شاهد رشد نابرابریها به شکل
بیســابقهای در جامعه خواهیم بود که از
آن تحت عنوان «نابرابری ناشی از کارکرد
بازار» سخن به میان میآید.
از این رو ،در چنین جامعهای همکاری
اجتماعــی تقلیــل پیــدا میکنــد و همین
امر باعث میشــود جامعه نتواند از همه
ظرفیتهای خود اســتفاده کند .در چنین
جامعــه ناکارآمدی ،بشــدت اتالف منابع
صــورت میگیــرد و «بازار» بهعنــوان یک
ابزار تخصیص منابع ،نمیتواند کارکردی
را که از آن انتظار میرود ،نشان دهد.
عموم مردم اصوالً نقش تعیینکننده
در قاعدهگذاریهــای بــازار ندارنــد و ایــن
قواعدبیشترمتناسببامطالباتصاحبان
ثروت صورتبندی شــده اســت .مشــکل
جدی کســانی که صاحب سرمایه نیستند
«نداشــتن نقش در اقتصاد» است .در این
فضــا ،تجار بــزرگ نقــش تعیینکنندهای
در بســیاری از قاعدهگذاریهــا دارنــد و
مصرفکننــده هــم تحتتأثیــر صاحبان
ســرمایه ناگزیــر اســت خــود را بــا شــرایط
تطبیــق دهد .این در حالی اســت که ما در

عموم مردم اصوالً نقش تعیینکننده در
قاعدهگذاریهای بازار ندارند و این قواعد بیشتر
متناسب با مطالبات صاحبان ثروت صورتبندی
شده است .این درحالی است که مصرفکننده
باید با تقاضای خود راهنمای عمل تولیدکننده
باشد .اما در اقتصاد ایران از آنجا که تولید یک
فعالیت بسیار پرهزینه است ،این رابطه معکوس
شده است
اقتصاد فرضی تحت عنوان «حاکمیت
مصرفکننــده» داریــم؛ بــه ایــن معنــا
که ایــن مصرفکننده اســت کــه باید با
تقاضایخودراهنمایعملتولیدکننده
باشــد .امــا در اقتصــاد ایــران از آنجا که
تولید یک فعالیت بسیار پرهزینه است،
این رابطه معکوس شــده است .امروزه
بازاریهــای ما بــرای فعالیتهای خود
هزینههای زیادی میپردازند و اعتراض
آنان بــه همین نحوه عملکــرد اقتصاد
کشور است ،این شرایط ،شرایط خاصی
است و باید از آن تحلیل درستی صورت
گیــرد و نمیتــوان این را تنها بــه کارکرد

بــازار تعمیم داد« .بــازار» بهعنوان یک
مکانیــزم و «بازاری» بهعنوان کســی که
در بــازار ،کار تجــارت انجــام میدهــد،
دو مقولــه متفــاوت اســت کــه دومــی
میتواند متأثر از کارکرد اولی باشــد .اما
آنچــه امــروزه ما در اقتصادمان شــاهد
هســتیم ،متأثر بودن بازار از نابســامانی
و بیثباتیهای موجود در اقتصاد کشور
اســت کــه هزینههــای داد و ســتد را باال
میبرد و بســیاری از فعــاالن اقتصادی
را متضرر میکند و ایــن امر ،هم بهطور
مستقیموهمغیرمستقیمبر«جامعه»
و «امنیت روانی» آن تأثیر میگذارد.

اقتدار بازار در جهان سرمایهداری

دکتر سیدجواد
میری

دانشیار جامعهشناسی
پژوهشگاه علو م انسانی
و مطالعات فرهنگی

دال مرکزی سیاســت «قدرت» ،دال
مرکــزی جامعهشناســی «جامعــه
مدنــی» و دال مرکــزی اقتصــاد
«بــازار» اســت .بایــد مؤلفههایــی که
به بــازار قدرت میدهد را شــناخت.
اینکه چــه مکانیزمهایــی در اقتصاد
جهانــی حاکــم اســت؟ قطبهــای
اقتصادی بر اساس چه منطقی رشد
و گسترش مییابند؟ و...
به نظر میرســد به دنبال جهانی
شــدن و شــکلگیری اقتصاد جهانی،

«بــازار» در دنیــای مدرن نســبت به
عصــر پیشــامدرن قــدرت بیشــتری
یافته اســت .در توضیح ایــن امر ،به
مقایسه اقتصاد در دنیای پیشامدرن
و مدرن خواهم پرداخت.
اگــر بــازار را در معنــای ســنتی
کلمــه در نظــر بگیریم ،میتــوان آن
را تجارتــی دانســت کــه بــر مبنــای
شــاخصههای رو در رو ،شــخصی و
داد و ســتد کمتــر «پولــی» و بیشــتر
«کاالیــی» شــکل گرفتــه اســت و از
بازاریان تصویر یک قشر محافظهکار
در ذهــن تداعــی میشــود .بازاریــان
معمــوالً قشــری مذهبــی محســوب
میشــدند کــه بــا روحانیــت ارتبــاط
وثیقــی داشــتند و روحانیــون
شــاخصههای معاملــه اســامی را
بــرای آنــان تنظیــم میکردنــد .این
خویشــاوندی مادی و معنــوی برای
بازاریــان ،جهانبینــی خاصــی را
هم رقــم زده بود و معمــوالً بازارها،

داخلی و کمتــر بینالمللی بود و اگر
هم بود در حوزههای بســیار کوچکی
توســط کلیمیــان و ارامنــه صــورت
میگرفت.
بنابرایــن ،اقتصــاد در دوره
پیشــامدرن با «دین» گره میخورد.
اما در دوران مــدرن و پس از دوران
تجــدد ،بــه تدریــج بــازار معنــای
دیگــری به خود میگیــرد؛ خصوصاً
بعــد از صنعتــی شــدن ایــران .بــه
عنوان مثال از دهه  1340به بعد که
صنعتی شــدن در ایران تسریع شد،
بــازار به عنوان «مارکت» در مفهوم
و کارکــرد جدیدی ظاهر شــد؛ بویژه
بعد از انقالب ایران و وارد شــدن به
پروسه اقتصاد جهانی.
مؤلفــهای کــه بــه بــازار در دنیای
مدرن قــدرت داد ،گره خوردن آن با
«حوزه عمومــی» و «امر اجتماعی»
بــود؛ به تعبیری ،بازگشــت به همان
مفهوم بنیادیــن اقتصاد .اقتصاد در

معنای بنیادینش برگرفته از مفهوم
«اکونومــی» اســت .اکونومی در زبان
یونانی از دو عنصر گرفته شده است؛
«آیکــو» بــه معنــای خانه یا کشــور و
«نوموس» به معنــای قانون ،قاعده
و هنجار .بر این اساس ،اقتصاد فقط
پــول در آوردن نیســت بلکــه خــود
مبتنی بر یک «بینش» است؛ بینشی
کــه مبتنی بر فهــم قوانیــن حاکم بر
بازار و زندگی اجتماعی مردم است.
اگر کســی این «بینش اقتصادی»
را بــه عنــوان یکــی از مؤلفههــای
تحکیمکننــده زندگــی اجتماعــی
در نظــام ســرمایهداری نفهمــد،
مؤلفههــای قــدرت بــازار را به همان
فهمی تقلیل میدهــد که از اقتصاد
و بازار در دنیای پیشــامدرن دارد .در
حالی که اقتصاد در جهان پسامدرن
و نظــام ســرمایهداری متأخر منطق
خــاص خــود را دارد و آن منطــق را
بایــد در ارتبــاط بــا «امــر اجتماعی»
دیــد .اگــر کســی ایــن را نفهمــد و
بخواهــد اقتصــاد را ذیل امــر فقهی،
سیاســی و رویکردهــای پیشــامدرن
درک کنــد ،نمیتوانــد بــه بــازار،
مؤلفههــای قدرتبخــش مــدرن را
تزریــق کند و به تدریج امر اقتصادی
تضعیف میشود.
تضعیــف «امــر اقتصــادی»
تضعیف «امــر اجتماعــی» را نیز به
دنبــال دارد و دلیــل این امــر ،درهم
تنیدگــی اقتصــاد بــا امــر اجتماعــی
اســت؛ بنابرایــن ،کوچکترین امری
کــه بســتر و زمینــه تضعیــف نهــاد
اقتصادی را منجر شــود ،خواهناخواه
«امنیــت روانــی» مــردم را نیــز بــه
چالش میکشد.
برای اینکــه بتوانیم مکانیزمهای
اقتصــاد را تقویــت کنیــم ،بایــد
فهممــان را از «بازار» به مثابه امری
ســنتی تغییر دهیــم و اقتصاد را یک
امــر مجــزا از جامعه نبینیــم .چراکه
اقتصــاد یکی از مؤلفههای مقوم امر
اجتماعی اســت .اقتصــاد به معنای
هنجارهــا ،نرمها و رفتارهایی اســت
که میتواند تدبیر و حکمروایی را در
جامعه ارتقا دهد.

