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از گوشه و کنار

عواقب اجتماعی اختالسهای نجومی؛

تزریق مقایسهگری و فردگرایی در رگهای جامعه
درهرشرایطیکهجامعهقرارمیگیردچهدرشرایطاقتصادی،فرهنگیوبحرانهایسیاسیدوعنصرفردوساختار
بایدفعاالنهباهم،همپوشانیالزمراداشتهباشند.درمواجههباشرایطبداقتصادوهرشرایطبحرانیاجتماعیمهم
شیوهمقابلهاست،نبایدصرفاموانعاجتماعی،اقتصادیوسیاسیرابرسرراهکشورببینیم،بلکهموانعروانشناختینیز
بههمانمیزاناهمیتدارد.ترسازفقرمردمرابهخفتوبهسمتروشهاینادرستثروتاندوزیمیکشاند،اینذهنیت
مردمدرشرایطاقتصادیبحرانی،بایدازچنینآلودگیهایینجاتپیداکند.

آذر فخری

«اختالس» ،همین و دیگر هیچ!
این روزها از هر کسی درباره اختالس
بپرســید ،یک جمله درباره زشت و
قبیح و حتی دزدی بــودن این کار
نمیشــنوید .اغلب افــرادی که با
آنها درباره اختالس پرســیدهایم،
همراه بــا یــک آه بلند در پاســخ
گفتهاند«:نــوش جانــش ...ما که
نمیتوانیم!» بعضیها هم که اعداد
نجومی اختالسها هوش از سرشان
میپراند از خود و دیگران میپرسند
اختالسگران قرار است با این همه
پــول چــه کار کنند؟ بــرای آنها
صحبت کردن در مورد این رقمهای

نجومی مربوط به پول ،ترســناک و
سرگیجهآور است.
امــا بیایید برای یک بــار هم که
شــده کالهمان را قاضــی کنیم و از
زاویهای دیگــر به ماجرای اختالس
نگاه کنیم؛ درســت است اختالس
دزدی مســتقیم و وقیحانه از جیب
مردم است و ضربه زدن به اقتصاد یک
کشور در سطح کالن؛ اما با نگاهی به
فراز و نشیب زندگی اختالسگران،
میفهمیم که این افراد برای اختالس
رنجهای! فراوان کشیدهاند ،مدتها
برنامهریزی کردهانــد ،دم این و آن
را دیدهانــد ،به پــای دروغ و ریای
بعضیها ســاختهاند و سوختهاند
و البته کــه هوش سرشــاری هم
داشتهاند که توانستهاند با اختالس،
هم پول و هم جانشان را بردارند و از

از دید مردم آنکه باید
محاکمهشود،فرد
اختالسکنندهنیست،
چراکه این افراد در طول
زمان باز هم پدیدار
میشوند .آنچه از نگاه
اجتماعبرخوردقاطعتلقی
میشود ،اصالح قوانین و
بستن راه فساد است
کشور خارج شوند.
داســتان همه ما در کشورهای
جهان ســوم این اســت که دوست
داریم خیلــی زود و بــی کمترین
زحمتی ،پولدار شویم .اصال بین ما
این طرفیها یک ضربالمثل جالب

هم وجود دارد کــه میگوید «آدم
با کار کــردن پولدار نمیشــود!».
کالسهای مختلف روانشناســی
زرد و  TAو کــوچ بیزینس هم که
مشــتریهای فراوان دارند ،دقیقا
ســعی دارند به ما جهان سومیها
القا کنند نه با کار بلکه با کمی هوش
و دوز و دغــل ،میشــود خیلی زود
ثروتمند شــد 120 :روزه ،صاحب
 120میلیون شوید!
اختالسگران
رازهایی را میدانند!
رسیدن به یک کالس جهانی در
هر سطحی ،حداقل  10سال زمان
میبــرد و این مدت بــرای ماهایی
که عجله داریم خیلــی زود بارمان
را ببندیــم ،خیلی زیاد اســت .اما
این طورها هم نیســت که نتوانیم
صبرکنیــم .بعضیهــا دســت به
دزدیهای معمول میزنند .بعضیها
داللی میکنند که ایــن دومی در
کشور ما خیلی خوب جواب میدهد
و بعضیترها هم هســتند که چون
دستشــان نه به دهانشــان بلکه
به باالدســتیها -از افراد تا منابع-
میرسد ،گزینه اختالس را انتخاب
میکنند.
خیلیهــا فکر میکننــد اگر به
شهرت برسند پولدار میشوند ،پس
به سراغ حرفههایی مانند بازیگری و
ورزش میروند.
منطقیترین روش برای پولدار
شدن هم این است که شغل خوبی
داشته باشــیم و از قضای روزگار در
همین شــغل خوب ،دســتمان با
دست بعضیها در یک کاسه باشد.
این هم البته کمی زمان خواهد برد،
اما با وجود همــه اینها راه تضمین
شدهای برای زود پولدار شدن است.
فسادهای مالی
با ما چه میکنند؟
اکبر محسنیفر ،جامعهشناس
معتقد است آثار فســادهای مالی
تنها محدود به اقتصاد نمیشــود و
آثار منفی اجتماعــی هم دربردارد:
«مشــاهده فســاد اقتصــادی و
تکرار ایــن پدیده در جامعه ســه
تاثیر اجتماعی روشــن و مستقیم
دارد .در اولین گام ،مقایســهگری
اجتماعــی را زیــاد میکنــد.
ســپس باعث ترویــج فردگرایی و
بیتفاوتی نســبت به همنوع شده و
درنهایت همبســتگی اجتماعی را
کاهش میدهد».

محسنیفر ادامه میدهد« :افراد
وقتــی در جریان فســادهای مالی
با رقمهــای کالن قــرار میگیرند
خود را با باال دستشــان مقایســه
میکننــد و ایــن تصــور در آنها
شــکل میگیرد که اگر آقای ایکس
توانســت با رانتخواری به امکانات
و ثروت دســت پیدا کنــد ،چرا ما
نتوانیــم؟ همیــن نقطه شــروعی
اســت برای آنکه ســعی کنند به
امکاناتی فراتر از جایگاه خود دست
پیدا کنند».
ترجیح منافع شخصی بر منافع
عمومی مهمترین آسیبی است که
محسنیفر به آن اشــاره میکند و
ن را از تاثیرات افزایش فســادهای
آ
مالی میداند .او میگوید« :جامعه
ما به سمتی میرود که افراد فردگرا
میشــوند و منفعتطلبیهــای
فردیشــان پررنگتــر از هر وقت
دیگــری اســت .در واقــع تکــرار
فسادهای اقتصادی به مردم نشان
میدهد میتوانند همیشــه راهی
برای بهرهبرداری از پاییندست خود
پیدا کنند».
محســنیفر معتقد است فساد
اقتصادی محصول شرایط حاکم بر
جامعه و قوانین اقتصادی اســت و
برای آنکه چنین جوی مهار شود،
مردم باید برخورد قاطع با مفســد
را ببینند .او میگوید زندانی شــدن
یا اعدام نمیتواند از نــگاه اجتماع
برخورد قاطعی با مفســد اقتصادی
باشــد« :از دید مردم آنکــه باید
محاکمه شود ،فرد اختالسکننده
نیســت ،چراکه این افراد در طول
زمان باز هم پدیدار میشوند .آنچه
از نگاه اجتمــاع برخورد قاطع تلقی
میشود ،اصالح قوانین و بستن راه
فساد است .وقتی ساختار اقتصادی
مبتنی بر رابطه باشــد یا نواقص آن
اجازه دور زدن قانون را بدهد ،فساد
اتفاق میافتد و این چیزی است که
مردم آن را درک میکنند».
همه چیز برای پول بیشتر
این جامعهشــناس درباره یک
خطر بزرگ دیگر هشــدار میدهد:
«افزایش فســاد اقتصادی ،به دلیل
یک تغییر اجتماعــی رخ میدهد
که در یکی دو دهه اخیر شــاهد آن
بودهایم و از نظر اجتماعی خطرناک
اســت .اقتصاد در کشــور ما خیلی
پررنگ شــده و نقش محوری پیدا
کرده .حتــی این تفکــر اقتصادی
را میتوانیــد در بیــن بچههــا هم
ببینید که پول را معیــار همهچیز
میبینند .در چنین شــرایطی که
پول بزرگترین دغدغه افراد است،
فســاد اقتصادی اتفــاق میافتد و
کســب منفعت فردی بیشتر از هر
چیزی اهمیت پیدا میکند و افراد از
هر طریق سعی در کسب مال بیشتر

مشاهدهفساد اقتصادی و
تکرار این پدیده در جامعه
سهتاثیراجتماعیروشن
و مستقیم دارد .در اولین
گام،مقایسهگریاجتماعی
را زیاد میکند .سپس
باعث ترویج فردگرایی و
بیتفاوتینسبتبههمنوع
شدهودرنهایتهمبستگی
اجتماعی را کاهشمیدهد
دارند ،ولــو از روشهای غیرقانونی.
از طرف دیگر ایــن تفکر غالب باعث
میشــود همهچیز معنای خود را
در کنار پول و مسائل مالی از دست
بدهــد .کار ،صرفا فعالیتــی برای
پول درآوردن میشــود و تحصیل
هم ابزاری اســت برای رســیدن به
موقعیت مالی بهتر .این یعنی همه
چیز تحتالشعاع پول قرار میگیرد
و دیدن فساد مالی احساس ناامنی
روانــی ایجــاد میکند کــه به این
تفکر اقتصاد محور در جامعه دامن
میزند».
آسیبشناسی
فرهنگی فساد مالی
مدیر گروه فلسفه و ادیان دانشگاه
ســمنان هم درمورد اختالسهای
بزرگ مالــی اخیر در کشــورمان
گفت :در ایران چنــد دلیل به طور
عمده عامل بروز این پدیده شــوم
و پروندههــای فســادهای مالی و
اقتصادی بزرگ شــد .یــک دلیل،
فقدان شایستهساالری در واگذاری
پســتها و کارهای کلیدی به افراد
اســت؛ یعنی محول کردن بعضی
از مشــاغل حســاس به افرادی که
ن را از جهــت اخالقی
صالحیــت آ 
و اجتماعی ندارند باعــث بروز این
پدیده ننگآور شــد .دومین عامل
در این مســئله مربوط بــه رعایت
الزامات اخالقی در خود افراد است.
یعنــی افــراد اخالقــی در جامعه
کم داریم».
عظیــم حمزئیان چنیــن ادامه
میدهد« :مشاهده میشود نظارت
ی بسیار ضعیف
دولت بر نهادهای مال 
است .این عوامل در کنار چند عامل
دیگر سبب بروز این پدیده شوم در
ایران شده است .تأثیرات فرهنگی
این اختالسها در قدم اول بدگمانی
مردم بــه سیســتم اداری دولت و
نظام اســت؛ یعنی مردم بــه نظام
بدبین میشوند .دوم این انگیزه در
افــراد باقی میماند که با اســتفاده
از مســیرهای انحرافــی و راههای
ناصواب میتوان به اموال هنگفتی
رســید و یک شــبه پولدار شد که
شــاید در حیطه نظارتی دولت هم
قرار نگیرند».

مخالفت نمایندگان مجلس
با مجوز تخریب  ۶۲باغ

عضــو کمیســیون کشــاورزی ،آب و منابع
طبیعی مجلس معتقد اســت :شورای شهر تهران
با اعطای مجوز به ســاخت  ۶۲برجبــاغ در تهران
راحتترین کار را کرد .شــمساهلل شــریعتنژاد
ت برج در ۶۲باغ تهران با
درباره صدور مجوز ســاخ 
موافقت اعضای شورای شهر پنجم ،اظهار داشت :با
ساختوسازهایی که در تهران انجام شده ،بسیاری
ازباغاتشمالتهرانتبدیلبهبرجوساختمانشده
است،کسانیکهباغهاراتغییرکاربریدادند،صاحب
ثروتهایهنگفتشدندوآنانکهکسیرانداشتند،
زمینشان بیارزش ماند که البته شهرداری باید به
فکر این افراد باشد تا در ازای اینکه باغ آنها تغییر
کاربری نیافته است ،مزیتی به آنان تعلق گیرد .وی
با تاکید براینکه اعطای مجوز ساخت برجباغ به۶۲
پرونده اخیر قطعا به نفع شهر تهران نیست ،گفت:
باغات تهران ریه تنفسی شهری هستند که حجم
آالیندگی باالیی دارد ،اگر این باغات برای سیستم
مدیریت شــهری دارای ارزش باشد ،باید صاحبان
این باغها را به گونهای راضی کند تا باغهای خود را
تخریب نکنند .این نماینــده مجلس در ادامه بیان
کرد :به نظر من منطق حکــم میکند ،معادل رقم
عوارضی که صاحبان این  ۶۲باغ پرداخت کردهاند،
بهآنانپرداختشودتااینباغها،باغبمانند؛چراکه
این باغها و درختان در صورت تخریب دیگر امکان
جایگزینی ندارند .شهرداری باید تا جایی که امکان
دارد،تالشکندتااینباغاتراحفظکند.
جانشین فرمانده ناجا با اشاره به برگزاری مراسم
چهارشنبسوری:

پلیس مخالفتی
با ابراز شادمانی ندارد

سردار ایوب سلیمانی ،جانشین فرمانده ناجا با
اشارهبهبرگزاریمراسمچهارشنبهآخرسالگفت:
مقدمات پیشبینی شده است؛ قطعا هدف پلیس
صیانت از ســامت و جان مردم و امنیت و آرامش
و انضباط در جامعه اســت .او تاکیــد کرد :پلیس
مخالفتیباابرازشادمانیوبرگزاریمراسمندارداما
این مراسم شادی نباید سالمت خود افراد و دیگران
را به خطر بیاندازد و نظــم و امنیت جامعه را تهدید
کند از همین رو همه برنامهریزیهــای ما در این
راستاصورتگرفتهاست.ویهمچنیندرخصوص
سفرهاینوروزیگفت:برایسفرهایامنوایمندر
نوروز با مشارکت سایر سازمانها برنامهریزیهای
الزم صورت گرفته است .همچنین قرارگاه نوروزی
با حضور  500هزار نفر از اعضای همه دستگاههای
مربوطهتشکیلشدهوهمهبسیجشدهاندتاسفرها
ایمنانجامشودهمچنینپیشبینیماایناستکه
باافزایشحجممسافرتهاینوروزیمواجهباشیم
ازهمینروباتوجهبهشرایطجویوافزایشسفرها
بایدمراقبتهانیزبیشترشود.
ویژه تهرانیها اجرا میشود

روستاگردی بهاری در نوروز

یادداشت
بحرانی که معموال پس از پنجاه سالگی بروز میکند

سندرم «آشیانه خالی»
فائزه ناصح ،دکترای روانشناسی عمومی

ما در دنیای عجیبی زندگی میکنیم بطوریکه گاهی در
روابط انسانی و احساسات خویش با پیچیدگیهایی روبرو
میشویم که منجر به تجربه کردن بحرانهای مختلفی در
هر مرحله از زندگیمان میشــود .تولد ،کودکی ،نوجوانی،
جوانی ،بزرگسالی ،میانسالی ،کهنسالی و مرگ هر کدام از
این مراحل ،مهمترین دورههای رشد و تحول در زندگی هر
فرد محسوب میشوند که گذار از هر کدام از این مراحل در
هر دههای از زندگی ،چالشها و بحرانهای خاص خود را به
همراه دارد که قطعا دهۀ پنجم و ششم دوران حیات نیز از این
قاعدهمستثنینیست.
برای همه ما ممکن اســت پیش بیاید بعد از گذشــت

پنج تا شــش دهه از زندگی و تالش در محیطهای کاری
مختلف ،قدم به دوران بازنشســتگی بگذاریم .سالهایی
که قرار است از آنچه اندوختهایم برای ادامه زندگی و فراهم
آوردن محیطی آرام بهره ببریم .بنابراین میتوان گفت جدا
شدن از فضایی که افراد هر روز با آن ســرو کار داشتهاند،
شاید نخستین مشکلی باشــد که در دوران بازنشستگی با
آن روبرو خواهند شد.
از طرفی دیگــر افراد هنگامیکه پا به عرصه میانســالی
میگذارند ممکن اســت با شــرایطی روبرو شوند که دیگر
هر یک از فرزندان بزرگ شــدهاند و به کسب و کار خویش
مشغول هستند .درواقع با شروع دوران بازنشستگی و فراغت
از کار ،متوجه بزرگ شــدن فرزندان میشوند که هر کدام
از آنها خانه را ترک کردهاند و تنها فرد باقیمانده در آشــیان
زندگی ،همسرشان اســت که فراز و نشیبهای بیشماری
را با یکدیگر پشت سر گذاشتهاند .در حقیقت وقتیکه بچهها

بزرگ میشوند و خانه را ترک میکنند ،خانه از بچهها و همه
دردسرهای مربوط به آنها خالی میشود؛ ناگزیر چیزی باید
این فضای خالی را پر کند .پدر و مادر ،ایــن دو بازمانده که
بهطورمعمولتاریخچهایمشترکباهمدارند،اکنونمجالی
میبایبند تا گذشته را با هم مرور کنند .در نهایت این گذشته
هوار میشــود روی ذهن زوجی که پا به دوران بازنشستگی
گذاشتهاند .بنابراین به باور کارشناسان روانشناسی مفهوم
سندرمآشیانهخالییکتعبیرپزشکی-زیستشناسیاست
که به روانشناسی وارد شده و در تحلیل مسایل بازنشستگی
و سالمندی مورد استفاده قرار میگیرد .مفهومی سمبلیک
از وضعیت پرندههای نر و ماد ه بعد از بزرگشدن جوجهها و
پرگرفتن و رفتن آنها از آشیانه است.
بازنشســتگی و خالی ماندن خانــه از فرزندان ممکن
اســت برای بعضی افراد با «سندرم آشــیانه خالی» یعنی
زمانی که فرزنــدان ،خانه را ترک میکنند همراه باشــد؛
در علم روانشناسی «سندرم آشــیانه خالی» به احساس
افســردگی ،ناراحتی و اندوهی اطالق میشود که توسط
سرپرست بچههایی که بزرگ شده و خانه پدریِ
ِ
والدین یا
خود را ترک میکنند ،تجربه میشــود .از اینرو اگر دوران
بازنشســتگی از لحاظ باز ه زمانی با این سندرم همزمانی

داشته باشد ممکن است شــدت آثار تنشزای این دوران
را افزایش دهد و به احساس تنهایی و انزوای هرچه بیشتر
افراد بینجامد.
البته به بســیاری از پدران و مادران پیشنهاد میشود تا
قبل از جدا شدن فرزندشان و رفتن آنها از خانه ،خود را برای
آشیانه خالی آماده کنند و برای خود دوستیها ،سرگرمیها،
کار و فرصتهای تحصیلی پیش آورنــد .بنابراین ضروری
است زمانیکه همه اعضای خانواده در کنار هم هنوز زیر یک
سقف زندگی میکنند ،با خانواده برنامههای متعدد همچون
مسافرتهای خانوادگی ،گپهای طوالنی و تفریحات دسته
جمعی ترتیب دهند تا بعدها در آینده نزدیک افسوس این
فرصتها را نخورند.
باتوجه به مطالب مطرح شده به پدران و مادران گرفتار در
سندرمآشیانخالیتاکیدمیشودبرایبیاناحساساتخود
حتما از راهنماییهای مشاوران و روانشناسان بهرهمند شوند
و به بیان هرچه ســریعتر تمام احساسات و عواطف خویش
بپردازند تا با بهرهمندی از راهبرهای متخصصین بتوانند با
کنترل احساســات خویش از بروز اختالالت روحی و روانی
دیگر نظیر افسردگی و اضطراب و همچنین سایر اختالالت و
آسیبهای روانی جلوگیری کنند.

یک مســئول میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری تهران گفت :طرح روستاگردی بهاری با
هدفمعرفیمقاصدگردشگریکمترشناختهشده
وحمایتازگردشگریروستاییدرایامنوروز ۹۸اجرا
میشود .دالور بزرگنیا مدیر کل میراث فرهنگی
استانتهراناظهارکرد:گردشگرانوپایتختنشینان
بهدلیلموقعیتجغرافیاییاستانتهرانمیتوانند
بهار زیبــا و چشــمنوازی را در روســتاهای هدف
گردشگری به ویژه در شهرستانهای شمیرانات،
دماوند ،فیروزکوه و شهریار تجربه کنند .بزرگنیا
با اظهار این که توســعه پایدار گردشگری در نگاه
یکســان به گردشگری شــهری و روستایی است
گفت :روســتاهای اســتان تهران میتواند مقصد
سفرهای یک روزه و چند روزه گردشگران باشد.وی
خاطرنشان کرد :عالقهمندان میتوانند با مراجعه
به ســایت اداره کل میراث فرهنگی استان تهران
به نشــانی  www.tehran.ichto.irاز مقاصد
گردشگریروستاییواقامتگاههایبومگردیاستان
تهراناطالعاتالزمراکسبکنند.

