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دیده بان اندیشه ســعی دارد تا با تبیین بازنمایی های اندیشه های جریانات 
فکری در فضای مجازی، به مهم ترین رویدادهای علوم انســانی اشاره کند و 

تصویری کالن را برای مخاطبین خود به ارمغان آورد.  
بــرای چندمین بار متوالی اســت که بحث کرونا و حواشــی آن به عنوان 
اصلی ترین موضوعات اندیشــه ای مطــرح بوده و در بخش هــای مختلف، 
نویسندگان و سخنرانان درباره آن سخن می گویند. با گذشت دو ماه از شیوع این 
بیماری در کشور، اکنون مشاغل مختلف بازگشایی شده و مسائل دیگری غیر 
از مســائل مربوط به بهداشت و سالمت پا به عرصه تفکر گذاشته اند. برگزاری 
وبینارها و کنفرانس های مجازی توسط اساتید و اندیشمندان برای تحلیل ابعاد 
و جنبه های مختلف مســاله کرونا نیز شکل گرفته است که سعی شده در این 

شماره به برخی از آنها پوشش داده شود. 
به طور کلی می توان محورهای مطرح شــده در مســاله کرونا را این گونه 

عنوان کرد:
تحلیل پیامدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کرونا و پساکرونا  -1

تحلیــل و بررســی مدیریت بحــران کرونا از ســوی حاکمیت و   -2
کارآمدی نظام

میــزان اعتماد عمومی و ســرمایه های اجتماعی بــه حاکمیت و   -3
دستگاه های اجرایی و وابسته مثل صداوسیما

مساله توسعه و دموکراتیزه کردن نظام اسالمی و رابطه آن با دین   -4
مساله کرونا و نســبت آن با هویت جمعی ایرانیان، فرهنگ ملی،   -5

امید ملی و خودباوری 
نسبت ســنجی علم و دین و بررسی جایگاه علوم انسانی در رفع و   -6

حل پیامدهای کرونا

وضعیتی که کرونا در نظام جهانی ایجاد کرد به تعبیر برخی از اندیشمندان 
غرب به شکســت لیبرالیسم انجامیده اســت، از اینرو جریانات روشنفکری 
مدافعان لیبرال و گفتمان توســعه در ایران به دنبال بازآفرینی حیثیت بر باد رفته 
خود کوشیده و به دنبال توجیه نمودن تفکرات التقاطی خود هستند و همچنان 

تحلیل کالن  شماره   3     |    	   	 
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 تحـلیل
کـــالن

برای غرب سینه چاک می کنند. دکتر موسی غنی نژاد)اقتصاددان( در مصاحبه ای 
می گوید چون تمام کشــورها در دوران پســت مدرن چاره ای جز تن دادن به 
مســاله ی »جهانی شــدن« ندارند، لزوما باید این توانایی را داشته باشند که با 
یکدیگر به روابط آزاد اقتصادی و حتی سیاسی بپردازند و این یعنی اختیارات و 

دخالت های اقتصادی دولت ها باید در زندگی مردم کاهش یابد!
محســن رنانی)اســتاد اقتصاد و از بارزترین چهره های گفتمان توسعه در 
ایرن( و غالمرضا کاشی)پژوهشــگر اجتماعی( به سراغ مساله ی دینداری در 
دوران جهانی شدن پرداخته اند. مهران صولتی )جامعه شناس( که چندی است 
به سراغ پروژه توسعه در ایران رفته و دراین باره قلم می زند بار دیگر در یادداشتی 
به مســاله ی توسعه پرداخته است. طبق نظر ایشان رژیم پهلوی بدون توجه به 
پیچیدگی های فرهنگی و صرفا با توجه به رشــد اقتصادی در صدد رسیدن به 
توســعه بود و شکست خورد. از طرف دیگر جمهوری اسالمی نیز بدون توجه 
به رشــد اقتصادی و با افتادن در دامان پیچیدگی های فرهنگی، در واقع مسیر 
توسعه ی خود را گم کرده است. به نظر ایشان بهترین راه رسیدن به توسعه این 
است که قالب ها و مسیرهای مشخص برای توسعه یک به یک و به تدریج و با 

تفکیک طی شده و به تمام جوانب توجه شود.
با این از سوی گفتمان انقالب اسالمی، اندیشمندان و نویسندگان انتقادات 
مهمی به این مساله جهانی شــدن و توسعه وارد کردند. علی بیگدلی)مدرس 
دانشگاه( که پروژه فکری خود را لیبرالیسم قرار داده در یادداشتی به نقد و شکست 
لیبرالیسم پرداخته است. وحید یامین پور)استاد دانشگاه و فعال رسانه( با بیان 
اینکه عمده اندیشــمندان معتقدند این ماجرای کرونا، »پروژه جهانی سازی« 
بر اساس اســتانداردهای آمریکایی را تحت الشعاع قرار خواهد داد، گفت: با 
فروریختن ادعاهای گذشته درباره ی جهانی سازی یا جهانی شدن، بسیاری از 
کشورها با شــیوع کرونا به درون گرایی و ملی گرایی و جدا شدن از فضای بین 
المللی سوق پیدا کرده اند و امیدوار اســت این مسائل بر درک روشنفکران ما 
از فضای جهانی هم تأثیر گذارد! دکتر شاپور اعتماد در مصاحبه ای با انتقاد از 
اقتصاد نئولیبرالی، گفت: اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد که در این سال ها از هر 
تریبون و جایگاهی در قدرت استفاده کردند برای تبلیغ و ترویج و نهادینه کردن 
این دید نولیبرالی و گوش مردم را پر کردند از حرف هایی که امروز نتیجه اش را 

می بینیم، اکنون کجا هستند و چرا صدایی از آن ها شنیده نمی شود؟

خط فکــری جریان خاص موســوم به اصالحات در کشــور بــا ایجاد 
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گسســت های نظری و شبهات ذهنی به مسموم ســازی ذهن جامعه پرداخته 
است و با تکیه به راهبردهایی مانند تضعیف نظام جمهوری اسالمی، تخریب 
توانایی های دستگاه های اجرایی کشور و ناکارآمد نشان دادن آنها در مواجهه با 
بحران، تضعیف نظام سالمت در ایران و... به سودای آرمان خود یعنی گذار به 

دموکراسی می اندیشند.
مقصود فراستخواه )جامعه شــناس( با پرداختن به مسائلی از قبیل وجود 
فساد سیستماتیک، عدم توانایی برای توزیع صحیح سرمایه و ثروت های مادی 
و اجتماعی، عدم ایجاد روابط ســازنده با دنیا، وجود فاصله بین نظام و جامعه 
و وجود بیماری های روانی در ذهن مردم در اثر سیاســت های اشــتباه دولت؛  
نظام جمهوری اســالمی را ناکارآمد معرفی می کند.  ایشان به مساله ی سبک 
ریزی زده و با رویکردی کامال پراگماتیستی این مساله را اذعان 

ُ
زندگی اخالقی گ

می کند که زندگی اخالقی در عمل هیچ فایده ای برای مردم ایران نداشته است! 
لذا مردم از اخالق نیز بیزار شده اند. 

داود فیرحی)پژوهشگر فقه سیاســی( با انتقاد از وضعیت موجود جامعه 
به رابطه دولت، مذهب و بحران ســالمت پرداخته و معتقد اســت مهمترین 
خدمتــی که دولت و مذهب می توانند در وضعیت کنونی برای رفع بحران های 
ناشی از بحران کرونا انجام دهند، از بین بردن حس ترس از مرگ در بین مردم 
جامعه اســت!  متاسفانه شــاهدیم فردی مانند عباس آخوندی)سیاستمدار و 
اســتاد دانشگاه( که قبل از این در دستگاه دولتی سمت وزارت داشته و به دلیل 
ضعف مدیریتی و کارآمدی آن، چندین بار تا آستانه استیضاح می رود، امروز به 
جای اپزسیون نشسته و به وضعیت موجود منتقد است. او دولت را بخاطر دو 
مساله ی ناکارآمدی و عدم اهمیت دادن به جان و سالمت مردم توبیخ می کند! 
احمد بخارایی)جامعه شــناس( بــه از بین رفتن اعتماد مــردم به نظام و 
مسئولین آن واکنش نشان داده و آن را یکی از وجوه مثبت شیوع کرونا می داند!! 
به نظر ایشان مردم در جریان خانه نشینی به فکر فرو رفته و بسیاری از مسائل را 
بازنگری کردند و متوجه شدند که حکومت نه با عقالنیت بلکه مدام با استفاده 
از احساســات آنها را خام کرده و مقاصد و منافع شــخصی خود را پیش برده 
است!! عباس عبدی)سیاستمدار و ژورنالیست( با صراحت تصریح می کند که 
امروزه وضعیت با جوامع ســنتی متفاوت است لذا باید اصل را بر بی اعتمادی 
اجتماعی گذاشــت و همواره باالی سر مسئولین ناظر نهاد تا آنها به نفع منافع 
خود عمل نکنند! آقای ســعید حجاریان معتقد اســت که جمهوری اسالمی 
خودش با چاپ اسکناس های بی پشتوانه، آب در آسیاب تورم ریخته و زندگی 



 دیده بان
  اندیشـه

9 شماره ۲    8
شماره ۲    9پانزذهم  اردیبهشت 99

پانزدهم  اردیبهشت 99

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

 تحـلیل
کـــالن

را بر جماعت کارگر سخت می کند. و علی زمانیان عقب ماندگی و عدم تطبیق 
جامعه ی ایرانی با مقتضیات روز ســخن گفته و به دو مثال رویت هالل ماه و 
فیلتر تلگرام نیز اشاره می کند. محمد فاضلی )جامعه شناس و استادیار دانشگاه 
شهید بهشتی( به مسئولین جمهوری اسالمی و مدل کار کردن آنها انتقاد کرده و 
ادعای ایشان این است که خود مسئولین از به وجود آمدن بحران در کشور سود 

برده لذا از به وجود آمدن آن استقبال می کنند.
غالمرضا کاشــی )پژوهشگر حوزه علوم سیاســی و اجتماعی( از منظر 
خــودش به توصیف جامعه مطلــوب پرداخته و گفته اســت جامعه مطلوب 
جامعه ای است که در آن اوال مردم مجبور نباشند تا نقش بازی کنند و به عبارت 
دیگر آزادانه حرفشــان را بزنند و کارهایشان را بکنند. و ثانیا حکومت و دولت 
در آن نقــش حداقلی را در زندگی مردم بازی کنــد و اجازه دهد تا حد امکان 
خودشان برای زندگی خودشان تصمیم بگیرند. به نظر آقای تاج الدین وضعیت 
امروز جامعه ی ما بر خالف این شــرایط و به اصطالح ایشــان یک وضعیت 
مصنوعی اســت که در آن مردم مدام پنهان کاری می کنند و آزاد نیســتند و از 

طرف دیگر رد پای دولت در تمام بخش های زندگی آنان دیده می شود.

در مقابــل هجمه هــای متعــددی کــه در فضــای مجــازی از ســوی 
ژورنالیست های اندیشه جریان اصالحات صورت می گیرد اما گفتمان انقالب 
اسالمی به خوبی به آگاهی بخشی، امیدآفرینی، تقویت سرمایه های شناختی 
وسیاســی و اجتماعی و باورمنــدی به توان فکری و اجرایــی نظام جمهوری 
اســالمی و تقویت و افزایش اخالق مداری در جامعه پرداخته اند. اساسا نگاه 
حاکم بر جریان اندیشه انقالب اسالمی در بحران کرونا، نگاه فرصت محوری 
از وضعیت پیش آمده اســت و معقتدند می توان نگاه خوش بینانه ای داشــت.  
ســجاد ایزدهی و محسن جبارنژاد با انتقاد از فلسفه سیاسی مدرن و ایسم های 
غربی و شــرقی به ارزشمندی و قوت فلسفه سیاسی نظام جمهوری اسالمی و 

ساختار نظام تاکید کردند. 
شــریف لک زایی معقتد اســت دولت ها در عصر جدید عمدتا ساخته و 
پرداخته آن چیزی هســتند که در جامعه شکل گرفته است لذا با توجه به چنین 
منظری، این ســاخت دولت جدید در ایران درواقع با حمایت و پشــتیبانی و 
حضور مســتقیم مردم اتفاق افتاد. او درباره بحران کرونا نوشت می توان با نگاه 
خوشــبینانه به آن نظر افکند و به مثابه یک فرصت به آن نگاه شــود تا  برخی از 

خطاها جبران شده و مسیر صحیح تری در ارتباط دولت و ملت شکل گیرد.
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ابراهیم متقیا استاد دانشــگاه تهران به مساله بازدارندگی به عنوان راهبردی 
تاریخی و همچنین به مثابه گامی موثر برای افزایش قدرت ملی کشور ها پرداخته 
است.او معتقد است فرآیند قدرت سازی ایران توانست معادله هویت به عنوان 
یکی از عوامل اصلی بازدارندگی نامتقارن را در خاورمیانه شکل دهد و براساس 
آن سازوکار های مربوط به گفتمان مقاومت را تعریف نماید. در ادامه با تحلیل 
تاریخی از قضیه کودتــا در دولت مصدق و دوره پهلوی، بیان می کند واقعیت 
آن اســت که ایران از دوره  های تاریخی گذشته درس گرفته و به این جمع بندی 
رســیده است که ارتقای موقعیت خود را صرفا از طریق سازوکار های بازدارنده 

معنا دهد
میثم مهدیار از خط فکری جریاین خاص در داخل کشور سخن می گوید 
که به دنبال تحقیر هویت و فرهنگ ایرانیان و نابود کردن »اعتماد به نفس ملی« 

آنهاست و در راستای اهداف کشورهای استعمارکننده قدم برداشته اند.
مهدی جمشــیدی معتقد است در وضعیت کرونا جامعه ایرانی به جوش 
اخالقی رسید »مشارکت های مردمِی بسیار زیبا« در قالِب فّعالّیت های داوطلبانه 
و جهادی و در برابِر بیماری کرونا، »صحنه های جالب و شــگفت انگیز«ی را 

 فرهنِگ اسالمی« در دِل مردِم ایران است. 
ِ

آفرید که نشانۀ »عمق و رسوخ
مســاله رابطه علم و دین و تحوالت دینداری در دوران پســاکرونا مساله 
جدی دیگری بود که مدنظر اندیشــمندان و متفکران و اساتید دانشگاهی قرار 
گرفت. از سویی گروهی به تقابل و تضاد بین علم و دین اشاره کرده و معتقدند 
انقالب اســالمی به دلیل ابتنای بر ســنت دینی وجه مثبتی ندارد و این مساله 

مشکالتی را پدید می آورد.
محمدحســین بادامچی که در پروژه فکری خود منتقد علم دینی است، 
معتقد اســت که نظام اســالمی ایران و معرفت شناسی مســتقر در جمهوری 
اسالمی درگیر این نزاع نشــده و همواره نوعی معرفت شناسی دوگانه ی دینی-
علمی را بعنوان معرفت شناســی رســمی خود معرفی و معیار عمل قرار داده 
اســت.  او می گوید این معرفت شناســی دوگانه »در نظر«، بســیار نزدیک به 
خوانش معمول حوزوی و صدرایی از مناســبات طولی دین و علم اســت که 
آیت الله جوادی آملی در دو دهه گذشــته بــه تقریر آن پرداخته و به موجب آن 
دیــن و علم نه تنها هیچ تضادی با هم ندارند، بلکه به دو ســاحت متفاوت از 
هستی مربوط می شوند، اما »در عمل« و به لحاظ سیاسی، این معرفت شناسی 
دوگانه به نوعی حاکمیت دوگانه منجر شده است. بادامچی در نهایت می گوید 
از این منظر و علی رغم احســاس عادی بودن اوضاع از منظر رســمی، کرونا 
 تکانه شدیدی به نفع ساختار علمیـ  عرفی محسوب می شود که با تعلیق 

ً
قطعا
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دســت فرمان دینی به لحاظ نظری و عملی، نه تنها ساخت دینیـ  حکومتی را 
 با گسترشی که در قلمرو علمی-دولتی و 

ً
به چالش کشــیده است، بلکه اساسا

 اعتبار و مشروعیت این ساخت دوگانه 
ً
اعالم شرایط اضطراری ایجاد کرد، عمال

را نیز زیر سؤال برده است.
آقای تاج الدین نیز به بررسی خدمات دین به جامعه پرداخته است و آقای 
ملکیان از رویکرد درمانی به دین سخن به میان آورده است. علی دینی ترکمانی 
نیز از تزلزل جایگاه دین در بحران کرونا ســخن گفته و معتقد است کاری که 
کرونا می کند دین را از راس قدرت بودن به زیر کشانده و آن را هم عرض دیگر 
نهادهــای دولتی مثل علم قرار می دهد. با این وضعیت، دین بیشــتر به داخل 
زندگی افراد رفته و به طور یک نهاد رســمی قدرتمند برجسته نمی شود و برای 
دیگــر نهادها تصمیم گیری نمی کند. نعمت الله فاضلی عنوان می کند که »در 
صورت تــداوم بحران کنونی، نگرش های دینی مردم به ویژه در حوزه اســالم 

سیاسی با تغییرات عمیق و پایداری رو به رو می شود.
تقی ارمکی با بیان اینکه نقش شــکل دهی هویت جامعه دینی از سمت 
علما به سوی مداحان گسیل یافته است، در نتیجه کنش های اجتماعی در قالب 
مراسمات بزرگ مذهبی بوده است که امروزه به دلیل کرونا  این جامعه مداحان 
دچار مشــکل هویتی گشته اســت. به نظر آقای ارمکی اساسا آنچه دینداری 
امروز جامعه ایرانی را شــکل داده همین نحوه بروزات و کنش ها بوده که امروز 

دچار مشکل شده و همین اصل دینداری عمومی را دچار خدشه خواهد کرد.
مصطفی مهرآیین مدعی آن اســت که اصوال مناســک دینی و اجتماعی 
مثل مراســم سوگواری آن هم به شکل ســنتی خود، نه تنها در تقابل با مدرنیته 
نبوده بلکه زاییده ی خود مدرنیته اســت تا حواس انسان را از مسائل مهم ولی 

ناخوشایندی مثل مرگ پرت کند!!
اما در مقابل جریان دیگری معتقدند اساسا بین علم و دین و نهاد علم و دین 
تضاد و تنافی نیست و اندیشمندان و متفکران این جریان به تبیین رابطه منطقی 
این دو پرداخته اند. آنها معتقدند همان گونه که تجربه یک ابزار معرفتی اســت 
که حدود و صغور خود را دارد، انسان ابزارهای معرفتی دیگری از جمله عقل و 
وحی را نیز در اختیار دارد. دکتر مهدی گلشــنی پرفسور تمام دانشگاه که حوزه 
مطالعاتی او فلســفه علم بوده است به تبیین منطقی رابطه علم و دین پرداخته 
است. آقای حمید پارسانیا استاد و پژوهشگر حوزه و دانشگاه معتقد است نباید 
دین داری اساسا به مناسک فروکاسته شود و باطن دینداری نیز باید مورد توجه 
قرار بگیرد. جواد درویش دانشجوی دکتری فلسفه علم و پژوهشگر اندیشکده 
مهاجر، با اغراق آمیز دانستن هجمه های رسانه ای در مساله کرونا گفت، کرونا 
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یک موضوع اصیل در حیطه علم و دین نیســت. کرونا یک مساله منطقه ای و 
ملی نیســت و نمی توان آنرا به شــیوه داخلی فهم کرد و این ربطی به حاکمیت 
دینی و ســکوالر ندارد. زهره سعیدی در یادداشتی با توجه به تعطیلی مناسک 
و آیین های مذهبی، به مناسبات آن با دین پرداخته و می نویسد تعطیلی موقت 
اماکن دینی نه تنها بی احترامی به آنها نیســت و شکســتی برای دین محسوب 
نمی شود، بلکه نشــان دهنده ارزشی است که دین برای جان آدمی قائل شده و 
به همین خاطر حفظ جان انسان را نسبت به مناسک دینی اولویت داده است. 
مشــکل اصلی را در جهالت دینداری می داند که گاهی آســیب او از ویروس 

کرونا بیشتر خواهد بود.



یشـه ند  ا
و  علـــم 
 فلسـفـه

ونا تأمالت فلسفی درباره بحران کر
عدم را تاب آوردن
ونا و بازخوانی جایگاه علوم انسانی در کلیت فرهنگعلوم  کر
یخ و چرخش های مهم تمدنی اپیدمی  های بزرگ در تار
ونا  فلسفه و کر
یخ ح مسئله های تازه در فلسفه نظری تار ونا و طر کر
ونا و مسئله تغییر فرهنگی در ایران بحران کر
ونا؛ نشانه حقانیت مارکسیسم؟!  کر
آیا ما یک جامعه کوتاه مدت، استبدادزده و ورشکسته هستیم؟
جامعۀ دینی باید به یافته های علم احترام بگذارد!
عقل سلیم نه سوسیالیسم!
ونا و تکثرگرایی معرفتی کر

وس؛ فرصتی برای خانه تکانی در علوم انسانی                        	 ونا ویر کر
جنگ جهانی سوم بدون جنگ 	
ونا و چشم انداز رابطه سنت و توسعه، و علم و دین 	 کر
وی تمدن غرب 	 مرگ تمدنیِ ما در تراز
ما و علم و تمدن جدید 	
ِ انسان  در این جهان 	 تأّملی بر فاجعۀ  تنهایی
بر ما بسی کمان مالمت کشیده اند 	
وش بی پناهان کجاست؟! 	 سر
وشنفکری دینی و رسم معرفت اندیشی  	 ر
ونا پنبه علم و تمدن و دمکراسی را زد! 	 کر
نقش مهم و حیاتی دانشگاهیان علوم انسانی  	
و اجتماعی در بحران ها 	
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سخنرانی | 

ونا تأمالت فلسفی درباره بحران کر
دکتر علی اصغر مصلح 	

بحران جهان گیر کرونا، یک اتفاق نیســت. رویدادی اســت که نسبتی با 
تحوالت بزرگ دوران مــدرن دارد. در این گفتار برآنیم که با تکیه بر دو مفهوم 
فلسفی »قدرت« و »فن آوری«)تکنولوژی( وضع کنونی ناشی از این بحران را 
واکاوی کنیم. اما میخواهم به  تدریج از معانی رایج و عمومی این دو اصطالح 

به معانی نظری فلسفی  تر نزدیک شوم. 
     از آغاز ســال 2۰2۰ با خبر شــیوع کرونا روبرو شــدیم و با گسترش 
ویروس به تدریــج همه مردم با تجربه جدیدی آشــنا شــدند و این ویروس 
جهان گیر، به تدریج همه کشــورهای جهان را شبیه یکدیگر ساخت. شباهتها 
زیاد است،  ولی من از میان شباهتها، می خواهم به دو شباهت بپردازم: در این 
بحران در همه کشــورها، همه به علت هراس از ابتال به بیماری و آثار مخرب 
آن چشم به دو گروه بسته  اند: سیاستمداران و حکومت ها،  و متخصصان حوزه 
پزشکی و سالمت. بیش از دو ماه است که بیش از همیشه حرف سیاستمداران 
و متخصصان پزشــکی و ســالمت را به طرز دیگری می شــنویم. در سراسر 
جهان با عناوین مختلفی ســتادهای مقابله با بحران تشــکیل شده است. در 

 دیده بان
  اندیشـه

  
علی اصغر
مصلح

رئیس پژوهشکده فرهنگ معاصر 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی

استاد گروه فلسفه دانشگاه عالمه 
طباطبایی
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این گونه ستادها دو گروه نقش اساسی دارند: دولتمردان و تکنسین های پزشکی 
و ســالمت. در ســخن امروز من به این دو گروه به  عنوان نمایندگان دو مفهوم 

کلیدی »قدرت« و »فناوری« نگاه می کنم.
     ابتدا برای ورود به دو مفهوم قدرت و تکنولوژی مقدمه ای فراهم می  کنم. 
در اینجا مناسب می  دانم که برای ورود به بحث از دو تصویری که این روزها در 
رسانه ها مورد توجه قرار گرفت استفاده کنم. این دو تصویر ما را به مقصودی که 
از دو مفهوم قدرت و تکنولوژی داریم نزدیک می  کند. همه دانشجویان فلسفه 
با تصویر روی جلد کتاب لویاتان هابز آشنا هستند. کتاب لویاتان )1651 م( را 
یا باید مهم ترین و یا یکی از مهم ترین کتاب ها در حوزه فلسفه سیاست دانست 
که روح دولــت مدرن را معرفی می کند. تصویــر روی جلد این کتاب مانند 
خود کتاب بســیار مشهور اســت. در این تصویر دولت مانند هیوال و موجود 
غول پیکری است که از میان دریا باال می  آید. از لویاتان در تورات نامبرده شده 
اســت. در بنیان اندیشه هابز، تک انسانها به  خاطر فراروی از وضعیت طبیعی 
که وضعیت جنگ و خشــونت اســت، با هم طی قرارداد، تن به حکومت این 
موجود بســیار قدرتمند می  دهند. اســاس این واگذارِی اختیار، ترس از مرگ 
است. لویاتان خدای میرا، و البته در نظر هابز سایه خدای نامیراست. در نظریه 
هابــز دو کلیدواژه اهمیت دارد. یکی جنگ و دیگری مرگ. خطر ادامه جنگ و 

ترس از مرگ مردم را به واگذاری اختیار خود به لویاتان می کشاند.
  هفته گذشته یکی از استادان دانشگاه کمبریج )دیوید رانسیمن( مقاله ای 
در روزنامه گاردین نوشــت. وی در این مقاله با تحلیل شرایط شکل گرفته در 
جهان، به  خصوص با نظر به کشــورهای دمکراتیک اروپایی، معتقد است که 
ویروس کرونا باعث شــد که ذات و طبیعت قدرت آشــکار شود. این مقاله با 

تغییری در طرح روی جلد کتاب لویاتان چاپ شده است.
  نویســنده با اشاره به رواج اصطالح جنگ با کرونا، فکر میکند نقشی که 
االن دولت ها ایفا می کنند، یادآور انتظاری اســت که هابز در اندیشه سیاسی 
خود از دولت داشت. به نظر او ما در حالت های عادی از سیاست رقابت های 
میان احزاب و سیاستمداران می  بینیم. این یک الیه از سیاست و قدرت است. 
اما ذات قدرت دفاع از جان مردم در هنگامه تهدید مرگ است. نکته مهم سخن 
من که امروز می  خواهم بدان بپردازم آن اســت که آیا ذات قدرت تا همین جا 
قابل تفکر اســت و یا اینکه می  توانیم جســتجوی خود را باز عمیق تر کنیم و 

سطوح عمیق  تری از قدرت راه پیدا کنیم؟
     مفهــوم دومــی که می  خواهم بــدان بپردازم تکنولوژی اســت. وقتی 

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
بحران◢جهان◢گیر◢
کرونا،◢یک◢اتفاق◢
نیست.◢رویدادی◢

است◢که◢نسبتی◢با◢
تحوالت◢بزرگ◢دوران◢
مدرن◢دارد.◢در◢این◢
گفتار◢برآنیم◢که◢با◢
تکیه◢بر◢دو◢مفهوم◢
فلسفی◢»قدرت«◢و◢

»فن◢آوری«)تکنولوژی(◢
وضع◢کنونی◢ناشی◢از◢
این◢بحران◢را◢واکاوی◢

کنیم.◢اما◢میخواهم◢
به◢◢تدریج◢از◢معانی◢
رایج◢و◢عمومی◢این◢

دو◢اصطالح◢به◢معانی◢
نظری◢فلسفی◢◢تر◢

نزدیک◢شوم.◢
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تکنولوژی می گویم در یک سطح به همان ابزار و دستگاه ها و مهارتهایی اشاره 
مــی کنیم که ما را بــرای تغییر و تصرف توانا می  ســازد. همان که در صورت 
جدیدی از قرن هفدهم باعث اساسی  ترین تغییرات در زندگی ما شد. ویندلباند 
در کتاب تاریخ فلسفه خود وقتی شرح تاریخ تفکر دوران مدرن را آغاز می کند، 
از ســه عامل اصلی تغییرات بزرگ ایــن دوران نام می برد. قطب  نما، باروت و 
دستگاه چاپ. تغییرات بزرگ دوران مدرن بیش از همه با اختراعات فناورانه بشر 
صورت گرفته است. اما تکنولوژی با بحث های بسیار گسترده  ای که در فلسفه 
معاصر شده است، این ابزار نیست. ابزار حاصل تحوالت بزرگتری است که در 
فکر و جهت  گیری و نسبت های انسان پدید آمده است. تکنولوژی نتیجه نحوه 
نگاه جدید انســان مدرن به طبیعت و درک جدیدی است که از خود پیدا کرده 
است. تکنیک و نگاه تکنیکی با گسترش خود، همه عرصه  ها را تحت تأثیر قرار 

داده و به تصرف خود درآورده است.
     بگذارید در اینجا هم با نشــان دادن طرحــی که این روزها مورد توجه 
بســیاری در رســانه  ها و فضای مجازی قرار گرفته سخنم را روشن تر کنم. در 
درون این تصویر پرســتاری می  بینیم که همه ما با شــبیه چنین تصویری آشنا 
هستیم. او نماینده بیمارستان و کلینیک  های پزشکی است. پزشکان و پرستاران 
دارای مهارت هایی برای بازگرداندن ســالمت به انســانها هســتند. طراح این 
عکس، به  خوبی شــرایط امروز ناشــی از بحران کرونا را تصویر کرده است. 
پزشکان و کادرهای درمانی به علت تخصصی که همان تکنیک آنهاست همه 
را ســاکت کرده اند. در این عکس نماینده سه دین ابراهیمی به دستور سکوت 
تمکین کرده  اند. اما به  نظر می  رســد که دامنه دستور این نماد نظام سالمت و 
پزشکی بسیار گسترده  تر از این باشد. متخصصان تکنیک های مراقبت از بدن، 

همه را ساکت کرده  اند و این تمکین ناشی از ترس از مرگ است.
     دکتــر مصلح در ادامــه، تأمل در وضعیت کرونایی و شــرایط تمکین 
بــه قدرت و تکنولوژی را اینچنین بیان کردند: ما امروز ناچاریم به دســتورات 
سیاســتمداران و متخصصان حوزه پزشــکی تن دهیم. توجه کنیم که این یک 
توصیه یا نظر شخصی نیست. حتی یک اجبار فکری، اعتقادی و ارزشی نیست. 
پرسش من این است که این اجبار از چه سنخی است؟ اگر در این وضع درست 
تأمل کنیم به بنیان های زندگی انســان معاصر نزدیک می  شویم. ناچارم برای 
تأمل بیشتر درباره این موضوع از سابقه و ادبیات تفکر فلسفی معاصر استفاده 
بیشــتری کنم. به همین جهت از اصطالحاتی که دو متفکر مطرح ساخته  اند، 
بهره می  گیرم. گشتل هیدگر و قدرت هنجاری فوکو. وجه مشترک هر دو تعبیر 

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
قطب◢◢نما،◢باروت◢
و◢دستگاه◢چاپ.◢
تغییرات◢بزرگ◢
دوران◢مدرن◢
بیش◢از◢همه◢با◢
اختراعات◢فناورانه◢
بشر◢صورت◢گرفته◢
است.◢اما◢تکنولوژی◢
با◢بحث◢های◢بسیار◢
گسترده◢◢ای◢که◢
در◢فلسفه◢معاصر◢
شده◢است،◢این◢
ابزار◢نیست.◢ابزار◢
حاصل◢تحوالت◢
بزرگتری◢است◢که◢
در◢فکر◢و◢جهت◢◢
گیری◢و◢نسبت◢های◢
انسان◢پدید◢آمده◢
است.◢تکنولوژی◢
نتیجه◢نحوه◢نگاه◢
جدید◢انسان◢مدرن◢
به◢طبیعت◢و◢درک◢
جدیدی◢است◢که◢
از◢خود◢پیدا◢کرده◢
است.◢
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آن است که ما امروز محاط و محصور در ساختار و نظمی هستیم که براساس 
»قدرت« و »تکنولوژی« شکل گرفته است. امروز انسانی خارج از نظم قدرت 
و غلبه تکنولوژی نداریم. ما در شــرایط کرونا دریافته ایم که این شرایط حاصل 
این ساختار و نظم جهانی است و هنوز هیچ راه جایگزینی هم برای خروج از 

بحران جز تکیه بر همین ساختار و نظم نداریم.
     بگذارید برای تأمل بیشتر درباره این وضع با دو متفکر پیش گفته رجوع 
کنیم. ابتدا به مفهوم تکنیک می  پردازم. هیدگر در توصیف زمانه معاصر و وضع 
غلبه تکنیک از اصطالح گشــتل )واژه ای آلمانی( استفاده می  کند. باید معنا و 
عمــق و وجوه متعدد این اصطالح را در آثــار وی یافت. اما بهطور اجمال در 
اینجا اشاره می  کنم که گشتل مانند چارچوب هایی است که همه امور دیگر در 
درون این چارچوب ها جای خود را می  یابند. تکنولوژی در زمان ما مانند نظم 
و ســاختار و چارچوب غالبی اســت که فکر و کنش و نسبت های ما را جهت 
می  دهد. )باز این سخن با تسامح گفته شد( یکی از نمودهای غلبه تکنولوژی 
بر زندگی انسان مدرن نحوه نســبت او با طبیعت است. انسان از ابتدای دوره 
مدرن طبیعت را ریاضی  وار می  بیند. همه چیز قابل محاســبه اســت. از این 
فراتر انســان با تصویری از عالم، رابطه خود را با عالم تنظیم می  کند. این گونه 
نســبت به تدریج انســان را از زمین و اطراف خود جدا ساخته است. انسان از 
آغــاز دوره مدرن خود را در مقابل طبیعت یافته. تمدن )فرهنگ( به  معنایی که 
ویکو بیان می  کند، انسانی ساختن جهان اســت. انسان از این دوره است که 
جهان را آنگونه که می  خواهد و عقل محاسبه  گر او اقتضاء می  کند، تغییر می 
 دهد. امروز هیچ جایی سراغ نداریم که تحت تصرف تکنیک نباشد و یا اینکه 
انسان درصدد تصرف آن نباشد. گشتل در اصل همین نحوه نگاه است. هرچه 
در جهان است، به  مثابه ابژه ای برای در اختیار درآمدن تلقی می  شود. طبیعت 

انبار انرژی و وسیله توسعه قدرت دیده می  شود.
     امــا در مورد مفهوم قدرت باید گفت که آنچه که هابز گفته بود، طلیعه 
تحوالت بزرگتری در تمدن جهانی مدرن اســت. در نظریه دولت مدرن، هابز 
از دولتی که حاصل قرارداد و نتیجه آن سپردن قدرت به حکمرانان است سخن 
می  گوید. اما به  نظر می  رســد که در تمدن مدرن تحوالت بزرگتری در جریان 
بــوده که دولت مدرن را می  توان تنها نمود و بخشــی از آن تحول به حســاب 
آورد. هابز از قدرت به  معنای متمرکز آن ســخن می  گوید. اما با مطالعه عمیق  
تر آثار فیلسوفانی مثل فوکو، دولت نسبتی بنیادی تر با روح تمدن مدرن دارد و 
می  توان با روایت  های دیگری نشــان داد که بنیان عقل و علم و تکنیک مدرن 

 ◢◢
تکنولوژی◢در◢زمان◢

ما◢مانند◢نظم◢و◢
ساختار◢و◢چارچوب◢
غالبی◢است◢که◢فکر◢
و◢کنش◢و◢نسبت◢های◢
ما◢را◢جهت◢می◢◢دهد.◢

)باز◢این◢سخن◢با◢
تسامح◢گفته◢شد(◢
یکی◢از◢نمودهای◢
غلبه◢تکنولوژی◢بر◢

زندگی◢انسان◢مدرن◢
نحوه◢نسبت◢او◢با◢

طبیعت◢است.◢انسان◢
از◢ابتدای◢دوره◢مدرن◢

طبیعت◢را◢ریاضی◢
◢وار◢می◢◢بیند.◢همه◢
چیز◢قابل◢محاسبه◢

است.
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نســبتی ضروری با قدرت و خواســت قدرت با معنای نیچه ای دارد. این گونه 
روایت که بیش از همه نیچه و فوکو در آن نقش دارند، تمدن )سیویولیزیشــن( 
نســبتی با خواســت قدرت دارد. از این منظر دانــش و تکنیک هم روی دیگر 
خواســت قدرت اســت و در قلمروهای مختلف زندگی انسان می  توان چهره 
ای از خواســت قدرت را یافت. یا به بیان فوکو همــه امور به نحوی در نظم و 
دیســیپلین قدرت جای خود را می  یابند. در اینجا با سابقه تفکری غنی درباره 
قدرت و نحوه شــکل  گیری پاره  های مختلف نظام  های اجبار و تنبیه و مراقبه 
و آموزش و تولید ارزش و حقیقت و دانش و مقرارت روبه  رو هســتیم. به  بیان 
دیگر اگر نیک بنگریم، ما با دیسیپلین  های قدرت و اجباری روبه  رو هستیم که 
خود حافظ آنیم. ما در درون دیسکورس )گفتمان( شده  ایم، آنچه که شده  ایم 
)و آنچه که هستیم(. در نظام قدرت جهانی، افراد نیستند که حکومت می  کنند. 
نظم و ساختارها هستند که مسلطند. در این نظام ها، افراد به راستی همان اعداد 
و کدها و بارکدها هســتند. این عبارت خانم مــرکل که با بهره بردن از عباراتی 
اخالقی با بار عاطفی گفت این قربانیان عدد نیســتند،  نحوی تعارف بود. در 

ساختار قدرت و تکنیک، تک افراد همان اعداد و کدها هستند.
     در نظم و ســاختارهای حاکم بر جهان معاصر دو عامل علم و تکنیک 
و اقتصاد، نقشــی بنیادی دارند. امروزه ما انسان هایی در درون نظم های قدرت 
و تکنیکی هســتیم که کمترین اختیار را داریم. ما به ظاهر پراطالع تر از همیشه 
هســتیم )توجه کنیم دیتا و اینفورمیشــن داریم( اما از همیشه فرمانبردارتریم. 
فرمانبرداری ما بیش از آنکه از شخصیت ها و گروه ها باشد از ساختارهاست. 
در اینجا می توانیم برای دقیق تر دیدن شــرایط، تمرین کنیم و روندها را عکس 
ببینیم. حتی سیاستمداران و تکنسین ها در خدمت ساختارها هستند. به همین 
جهت به خصوص در کشــورهای توســعه یافته و دارای ساختارهای عقالنی، 

نقش افراد کمتر است!
     در آخر دکتر مصلح جمع بندی و اشارات نهایی را اینچنین بیان کردند: 
شیوع جهانگیر کرونا شوکی بود که باعث توقف و اندیشیدن بسیاری از ما شد. 
شاید این مثال درست باشــد که کرونا مانند سیلی بود که آمد و خاک اطراف 
درخت تنومند تمدن جهانی را شســت و ما می توانیم تا حدی ریشه های این 
درخت را ببینیم. هیدگر در مصاحبه مشــهوری که با اشــپیگل دارد، وقتی با 
جهت گیری منتقدانه ای درباره شــرایط دهه هفتاد قرن بیستم سخن می گوید، 
مصاحبه کننده با خوش بینی می گوید ولی االن که وضع خوب است و امور در 
جریان است. هیدگر می گوید آری امور در جریان است و مشکل همین است 

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
در◢نظم◢و◢
ساختارهای◢حاکم◢
بر◢جهان◢معاصر◢
دو◢عامل◢علم◢و◢
تکنیک◢و◢اقتصاد،◢
نقشی◢بنیادی◢
دارند.◢امروزه◢ما◢
انسان◢هایی◢در◢
درون◢نظم◢های◢
قدرت◢و◢تکنیکی◢
هستیم◢که◢کمترین◢
اختیار◢را◢داریم.◢ما◢
به◢ظاهر◢پراطالع◢تر◢
از◢همیشه◢هستیم◢
)توجه◢کنیم◢دیتا◢و◢
اینفورمیشن◢داریم(◢
اما◢از◢همیشه◢
فرمانبردارتریم.◢
فرمانبرداری◢ما◢
بیش◢از◢آنکه◢از◢
شخصیت◢ها◢و◢
گروه◢ها◢باشد◢از◢
ساختارهاست.◢
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که امور در جریان است و کسی احساس خطر نمی کند. شاید در اینجا هیدگر 
التفاتی هم به مثال به کاربردن ابزار در کتاب وجود و زمان داشــته باشد که تا با 
چکش کار می کنیم،  از چیستی چکش نمی پرسیم، تا وقتی که ایرادی پیدا کند. 
زندگی در زمان پرمشغله و پیچیده تکنیکی باعث غفلت از نسبت ها و مشغله ها 
می شود. وقتی مشکلی پیش می آید و توقفی حاصل می شود،  همه مثل نجاری 
که چکشش خراب می شود و یا راننده ای که ماشینش خراب می شود با دقت به 
چکش و ماشین نگاه می کنند و تازه ابژه فکرشان می شود. از این منظر ویروس 
کرونا باعث توقف بیشــتر مردم جهان شده اســت و فرصتی پیش آمده که از 
چیستی و نحوه هستی خود و جهانشان پرسش کنند. از منظر فلسفی باید این 
وضع را قدر دانست و آن را فرصتی برای اندیشیدن در باره وضع جهان معاصر و 

مناسبات قدرت،  نقش علوم و تکنیک ها، تفاوت جوامع، دانست.
     کرونــا بســیاری از امور را در بوته آزمون قــرار داده. از مناظر مختلف 
می توان این آزمون ها را نشــان داد. ســاختارهای اقتصادی و سیاسی، ادیان و 
اعتقاداتشــان، علوم و تکنیک های مختلف، پزشــکی، وضع اخالق و ارزش 
ها.... اما اگر بپرسیم که فلسفه شاهد چه آزمونی است؟ شاید بتوان پاسخ هایی 

از این دست داد:
کرونا آزمون وضع تاریخی تمدن و فرهنگ مدرن است. کرونا آزمونی برای 

بنیان های فکری پروژه مدرنیته است.
البته توجه کنیم که امروز همــه جهان در مراتب مختلفی مدرن و غربند. 
روند تحوالت در دوران مدرن به ســمتی بوده که جهان به دو بخش تقسســیم 
شــده است. جهان توسعه یافته و جهان توسعه نیافته )و جهانی  هایی میانه این 
دو(. اما بحران جهانی است و کلیت روش های رویارویی با بحران باز بر مبنای 
اصول جهان توسعه یافته است. هنوز چشم ها به آزمایشگاه هایی دوخته شده 
که واکسن و دارو را پیدا کنند و در همین نظام اقتصادی آن را تولید و توزیع کنند.
لع از اســباب بحران ها، بیش از گذشــته به 

ّ
     امروز همه تحلیلگران مط

لزوم مراقبت بر نظام جهانی تأکید می کنند. امروز بیش از همیشــه احساس 
نشستن بر یک کشتی می کنیم. زمین با همه عظمتش، شبیه یک کشتی است. 
تعبیر دهکده جهانی، در این بحران به کشتی جهانی تبدیل شد. امروز بیش از 
گذشته مفاهمه و کوشش برای همگرایی ضرورت پیدا کرده است. این مفاهمه 
و همگرایی دیگر حدی ندارد. من به عنوان یک ایرانی باید دامنه ســعی خود را 
برای فهم مردم جهان گسترش دهم. باید هم همسایه و هموطن خود را بفهمم 
و هم مردم چین و کره و آمریکا و برزیل. ویروس کرونا آغاز دورانی اســت که 

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
کرونا◢آزمون◢وضع◢
تاریخی◢تمدن◢و◢

فرهنگ◢مدرن◢است.◢
کرونا◢آزمونی◢برای◢
بنیان◢های◢فکری◢

پروژه◢مدرنیته◢است.
البته◢توجه◢کنیم◢که◢
امروز◢همه◢جهان◢
در◢مراتب◢مختلفی◢

مدرن◢و◢غربند.◢روند◢
تحوالت◢در◢دوران◢
مدرن◢به◢سمتی◢
بوده◢که◢جهان◢به◢

دو◢بخش◢تقسسیم◢
شده◢است.◢جهان◢

توسعه◢یافته◢و◢جهان◢
توسعه◢نیافته◢)و◢

جهانی◢◢هایی◢میانه◢
این◢دو(.◢اما◢بحران◢

جهانی◢است◢و◢کلیت◢
روش◢های◢رویارویی◢

با◢بحران◢باز◢بر◢
مبنای◢اصول◢جهان◢
توسعه◢یافته◢است.◢
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نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

بیشــتر و ملموس تر از گذشــته می فهمیم که چقدر به هــم نزدیکیم و چقدر 
مسائل مشترک داریم.

     کرونا سیر دور شدن از زمین و طبیعت را تسریع کرد. کرونا باعث شد 
که احساس خویشتن ما تکنولوژیک تر شــود و به دیسیپلین قدرت وابسته تر 

شویم. به بیان دیگر در تقویم قدرت و تکنولوژی گامی پیشتر رویم.
     وضع فعلی و آینده جهان بیش از اینکه وابسته به اراده افراد باشد، وابسته 
با ساختارهای )دیسیپلین( قدرت است که با هم رقابت می کنند. افراد و دولت 
ها نمود ساختارهایی هستند که در جهان ما غالب شده اند. زیان بارترین نتیجه 
غلبه تکنیک، روبه رو بودن با کســانی است که تکنسین و متخصص در رشته 
های مختلف هستند، اما از وضع خود و تخصص خود و نسبت آن با زندگی و 

سایر رشته ها مطلع نیستند.
     امــا در مقام تجویزات کلی باید ابتدا بکوشــیم که به درکی عمیق تر از 
شــرایط جهانی برسیم و نظم ها و ساختارهای قدرت و تکنولوژی را نقد کنیم. 
جهان ما بیش از گذشته، به خصوص از سوی اهل فلسفه، نیازمند نقد قدرت 
و تکنیک اســت. تنها با اندیشیدن به ذات و تبار این دو می توان به پیدایش افق 

هایی برای بهبود اندیشید.
     در بحــران فعلــی پیدایش، نحوه رویارویی ما با بحــران و راه حل آن، 
همچنان مرتبط با همین ســاختار قدرت و تکنیک بوده و هســت. در برخورد 
با بحران کرونا نباید ســاده سازی کنیم. این ویروس هم از نظر نحوه پیدایش و 
گســترش نتیجه نظم قدرت و تکنیک است. )این را در محالی دیگر بحث می 
کنم. علوم و تکنیک های بیوفیزیکی و کوشــش برای تصرف در ســاختارهای 
طبیعی هم قدرت تکنیک اســت و هم خطر آن( و هــم در نحوه رفع آن هنوز 
دربند قدرت و تکنیک هســتیم. کرونا با این گونه شــیوع و گستردگی، نمودی 

از حصر آدمی در تکنیک است. درد و درمان هر دو در اختیار تکنیک است.
     ما هنوز به تصور درستی از ریشه های این بحران نرسیده ایم. در سطوح 
سیاســی، اجتماعی، اقتصادی لغزیدن کفایت نمی کند. شوک کرونا باید ما 
را بیدارتر کند. این بحران با عالیمی که از اکنون پیداســت،  موجب تحوالت 
بزرگتری خواهد شد و ما را بیش از گذشته در درون نظم قدرت و تکنیک وابسته 

و اسیر خواهد کرد.

	◢◢◢
وضع◢فعلی◢و◢آینده◢
جهان◢بیش◢از◢اینکه◢
وابسته◢به◢اراده◢
افراد◢باشد،◢وابسته◢
با◢ساختارهای◢
)دیسیپلین(◢قدرت◢
است◢که◢با◢هم◢
رقابت◢می◢کنند.◢
افراد◢و◢دولت◢ها◢
نمود◢ساختارهایی◢
هستند◢که◢در◢جهان◢
ما◢غالب◢شده◢اند.◢
زیان◢بارترین◢نتیجه◢
غلبه◢تکنیک،◢روبه◢
رو◢بودن◢با◢کسانی◢
است◢که◢تکنسین◢و◢
متخصص◢در◢رشته◢
های◢مختلف◢هستند،◢
اما◢از◢وضع◢خود◢و◢
تخصص◢خود◢و◢
نسبت◢آن◢با◢زندگی◢و◢
سایر◢رشته◢ها◢مطلع◢
نیستند.
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|                تحلیل و تبیین                                       	

علی اصغر مصلح رئیس پژوهشــکده فرهنگ معاصر پژوهشگاه علوم 
انســانی و مطالعات فرهنگی و استاد گروه فلســفه دانشگاه عالمه طباطبایی 
اســت. او را به عنوان پدر فلســفه میان فرهنگی در ایران می شناسند. مصلح 
به دنبال آن اســت که با تکیه بر دو مفهوم فلســفی »قــدرت« و »فن آوری« 
)تکنولوژی( وضع کنونی ناشــی از این بحــران را واکاوی کند. مقصود او از 
قدرت، قدرت هنجاری است نه صرفا قدرت سیاسی و مرادش از تکنولوژی، 
ابــزار و تکنیک نیســت! او می گوید از منظر هابز، اســاس پیدایش دولت، 
 به ذات قدرت 

ً
پیشــگیری از جنگ و مرگ اســت. ما با بحران کرونا مجددا

توجه کردیم. االن در سراسر دنیا می گویند ما در حال جنگ با کرونا هستیم. 
جنــگ و ترس از مرگ، پایه های اصلی نظریه هابز هســتند و این موضوع در 
بحران کرونا یک بار دیگر آشــکار شــد.  همچنین از ســوی دیگر زندگی ما 
به نحوی وابســته به تکنولوژی اســت. تکنولوژی، پدیده مدرن است. ما در 
شرایطی به ســر می بریم که انسان بر همه شــئون جهان غلبه کرده است. در 
این دوره، به تعبیر هایدگر، انســان طبیعت را ریاضی وار دید. کرونا بحرانی 
است که ما هم به لحاظ پیدایش آن بحران و هم از نظر نحوه رویارویی با آن 

ویروس به شدت به تکنولوژی وابسته ایم.
او در نهایت می گوید تکنولوژی و قدرت هنجاری، امروز ما را به قرنطینه 
رانده اند و ما هم برای ادامه حیات آن را می پذیریم، زیرا هراس از مرگ داریم. 
ســؤال فلسفی من آن است که این تمکین از چه سنخی است؟ ما راه دیگری 
جــز تمکین کردن به آنچه قدرت و تکنولوژی می گویند نداریم و آینده ما هم 

وابسته به این تمکین است.

 

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه
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سخنرانی | 

ونا و بازخوانی جایگاه علوم انسانی در  کر
کلیت فرهنگ

دکتر حسین هوشنگی 	

»بلــوای جهانی کرونا، چالشــی مردافکن و آزمونی کمرشــکن در برابر 
حقانیت، ضرورت و بایستگی )quid juris( علوم انسانی پدید آورده است. در 
مقابل، اقبال به علوم طبیعی و تکنیکی و چشم امید جوامع انسانی به دانشمندان 
و پزشــکان در مواجهه با کرونا، گواه روشنی است بر اعتبار و پرسش ناپذیری 
جایگاه علوم تکنیکی و طبیعی در نزد همگان. اما بررسی وجه عقلی و جایگاه 
بایســته علوم انسانی را می توان از منظری فلسفی به فرهنگ کاوید. فرهنگ به 
عنوان موجودیتی بشری و یافته و برســاخته انسان، هویتی معرفتی، جمعی و 
بین االذهانی اســت که بشر آن را در جهت تعامل با محیط طبیعی و اجتماعی 
خود ایجاد کرده است. کارکرد فرهنگ، رفع نیازهای تکوینی و طبیعی و تأمین 
و تضمین رشد و استکمال انسان است. بدین قرار فرهنگ، اصالح و تکمیل و 

مهار طبیعت درونی انسان و بیرونی اوست.

 دیده بان
  اندیشـه

  
حسین
هوشنگی

استاد فلسفه و کالم دانشگاه عالمه 
طباطبایی
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     اگــر چنانکه گذشــت، فرهنگ ناظر بر طبیعت و طبیعت خاســتگاه 
فرهنگ باشد، غریزه صیانت ذات و کوشش برای بقای نفس )کوناتوس به تعبیر 
اسپینوزا(، بن و بنیاد طبیعت انسانی اســت. این تمایل اصلی در قالب خوی 
اســتخدام و به خدمت گرفتن جمیع امور، اعم از قوای نفسانی و بدنی تا دیگر 
اشیاء و انسان ها در جهت صیانت خود و رفع نیازها و استکمال نفس، ظهور و 
بروز می یابد. فرهنگ هم در این نگرش به مثابه موجودیتی معرفتی )مشتمل بر 
علوم انسانی و طبیعی، اخالق، حقوق، هنر، دین و غیر ذلک( یافته و برساخته 

ای است برآمده از قوای ادراکی انسان و خادم مقاصد و منافع او.
 در همین 

ً
     رمــز و راز مرجعیت و اعتبار علوم طبیعــی و تکنیکی دقیقا

کارآمدی و اثرمندی آن اســت در تأمین خواســته ها و مقاصد غریزه صیانت 
نفس و استخدام ) مسخر ساختن طبیعت و تأمین بقاء نفس(. اما جایگاه علوم 
انسانی در این میانه چیســت ؟ آیا این علوم در قیاس با علوم طیبعی، یک نوع 
کادمیک باید تلقی شود؟ یا برای آن نیز در کلیت فرهنگ   آ

ً
تفنن و مشغله صرفا

می توان جایگاهی موجه یافت؟ پاسخ را باید در همان نگاه فلسفی به فرهنگ 
جســت. از زاویه طبیعت بقاء جو و اســتخدام خوی انسان، همه تالش های 
علمی و عملی او در مســیر رفع نیازها و حل مسائل انسان است. علوم انسانی 
 ابداع شده است. البته 

ً
هم در همین جهت و در خدمت به منافع انسانی طبیعتا

 از سنخ خواسته های مادی و حوائج جسمانی 
ً
نیازهای طبیعی و تکوینی صرفا

نیســت و در انســان طیفی از نیازها و گرایش های نفســانی، معنوی، فکری، 
وجودی و حتی زیبایی شناختی، شناخته و مسجل است؛ مانند نیاز به عدالت، 
آزادی، معنویــت و رهایی از تنهایی و پوچی. البته می توان در سلســله مراتب 
نیازها، خواســته های طبیعی و جسمانی )خوراک، مسکن، پوشاک، امنیت و 
نیاز جنســی( را مقدم دانســت. اما این به معنای نفی اهمیت نیازهای مراتب 
باالتر نیســت. اینک شــناخت و تبیین و اولویت بندی نیازها، تدارک علمی و 
نظریه پردازی در جهت تأمین آنها همراه با سایر علوم در نیازهای اولیه و بدون 

آنها در نیازهای ثانویه، از وظایف و کارکردهای علوم انسانی است.
     دیگر اینکه انســان اگر بر فطرت صیانت ذات آفریده شده، بر طبیعت 
اجتماعی بودن هم سرشــته شده اســت.  از نظر دکتر هوشنگی، این مسئله را 
ارســطوئیان به »مدنی بالطبع « بودن انسان تعبیر می کردند؛ یعنی اجتماعی 
بودن اقتضای طبیعت اولیه انســان است. البته بنا به نظر عالمه طباطبایی این 

 ◢◢
رمز◢و◢راز◢مرجعیت◢و◢
اعتبار◢علوم◢طبیعی◢
و◢تکنیکی◢دقیقاً◢در◢
همین◢کارآمدی◢و◢
اثرمندی◢آن◢است◢
در◢تأمین◢خواسته◢
ها◢و◢مقاصد◢غریزه◢

صیانت◢نفس◢و◢
استخدام◢)◢مسخر◢
ساختن◢طبیعت◢و◢
تأمین◢بقاء◢نفس(.◢
اما◢جایگاه◢علوم◢

انسانی◢در◢این◢میانه◢
چیست◢؟◢آیا◢این◢
علوم◢در◢قیاس◢با◢
علوم◢طیبعی،◢یک◢
نوع◢تفنن◢و◢مشغله◢
صرفاً◢آکادمیک◢باید◢
تلقی◢شود؟◢یا◢برای◢

آن◢نیز◢در◢کلیت◢
فرهنگ◢می◢توان◢
جایگاهی◢موجه◢
یافت؟◢پاسخ◢را◢

باید◢در◢همان◢نگاه◢
فلسفی◢به◢فرهنگ◢

جست.
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غریزه و اعتبار اســتخدام است که وجوب روی آوردن به اجتماع را رقم می زند 
)مدنی بالتبع یا مدنی باالســتخدام بودن انسان(. حال خواه طبیعت انسانی یا 
رفع نیازها و به اصطالح اضطرار انسانی ایجاب کند مدنیت و اجتماعی بودن 
را، سامان دادن به این حیات اجتماعی، تنظیم روابط انسانی، تأسیس نهادهای 
اقتصادی، سیاسی، تربیتی، دینی و غیر آن و مقررات گذاری بر آنها و نظارت و 
صیانت از آنها و تدبیر و اداره آنها در مسیر رفع حوائج انسانی و کسب کماالت 
بشــری، محتاج علوم انسانی است. این دانشیار دانشــگاه امام صادق)ع( در 
کید کرد: در فرض حدوث بحران و تهدید هر یک از نهادهای خانواده،  ادامه تآ
اقتصاد، سیاست، دین و اخالق به توسط عاملی ویرانگر، ضرورت علوم انسانی 
به روشنی احساس می شود؛ به عالوه بررسی پیامدها و تبعات بالیای طبیعی 
و بیماری های واگیری همچون کرونا بر زندگی اجتماعی و نیازهای انســانی، 
از عهده علوم طبیعی خارج و از وظایف علوم انسانی است. بر این جمله باید 
افزود لزوم نگاه نقادانه به جایگاه و عملکرد علوم تکنیکی و تجربی که برعهده 

علوم انسانی و فلسفی است. 
     نتیجه آنکه علوم انسانی هیچ گاه نباید از این خاستگاه خود )رفع نیازهای 
انسانی، ســامان دهی حیات اجتماعی، نظارت نقادانه بر حیات اجتماعی از 
جمله نهاد علم( غافل شــود. در این مسیر مشکالت، بالیا، جنگ ها و بحران 
های اقتصادی، سیاسی و بهداشتی مانند کرونا همچون نهیب و سیلی واقعیت، 
فرصتی بس مغتنم پدید می آورد برای اعتنای به ضرورت علوم انسانی. بحران 
در واقع صیانت نفس و حفظ جامعه بشــری را به مبارزه می طلبد و این همان 
خاستگاهی است که علوم انسانی از آن برمی آید و مایه می گیرد. از آفات علوم 
کادمیک و درگیر در مسائل انتزاعی   آ

ً
انسانی همانا مبدل شدن به مشغله صرفا

و تصنعی و مجادالت فضل فروشــانه شدن و گسستن و فارغ شدن از واقعیت 
)نیازها و اســتکماالت انسانی( است. با الهام از تعبیر لویناس، در این حالت 
علوم انسانی در واقع رویکردی کالم محور)logocentric( اتخاذ می کند. در 
 هایی بدون مدلول 

ّ
این رویکرد اشتغال به خودمان پیدا می کنیم و در میان دال

و کّر و فرهایی زبانی ســیر می کنیم. حال آنکه طریق صواب تأکید بر مسائل 
انسانی)anthropocentric( و پیوسته با حیات انسانی و اجتماعی است«.

	◢◢
علوم◢انسانی◢هیچ◢
گاه◢نباید◢از◢این◢
خاستگاه◢خود◢)رفع◢
نیازهای◢انسانی،◢
سامان◢دهی◢حیات◢
اجتماعی،◢نظارت◢
نقادانه◢بر◢حیات◢
اجتماعی◢از◢جمله◢
نهاد◢علم(◢غافل◢
شود.◢در◢این◢مسیر◢
مشکالت،◢بالیا،◢
جنگ◢ها◢و◢بحران◢
های◢اقتصادی،◢
سیاسی◢و◢بهداشتی◢
مانند◢کرونا◢همچون◢
نهیب◢و◢سیلی◢
واقعیت،◢فرصتی◢
بس◢مغتنم◢پدید◢می◢
آورد◢برای◢اعتنای◢
به◢ضرورت◢علوم◢
انسانی.◢
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حســین هوشنگی استاد فلســفه و کالم دانشــگاه عالمه طباطبایی، به 
نســبت و ارزشمندی علوم انســانی در مواجهه با بحران کرونا می پردازد. او 
معتقد است بحران کرونا باعث شد ما درباره وضع و شأن علوم انسانی تأمل 
دوباره ای کنیم زیرا این روزها چشــم امید همه به علوم تجربی است. سؤال 

این است که نقش علوم انسانی در این میان چیست؟
او در ادامه می گوید بحران هایی که پیش می آیند، از جمله بحران کرونا، 
تأمین نیازهای انسان را تحت تأثیر قرار می دهند و این خیلی روشن است که 
سیاســتگذاری نحوه مواجهه با این بحران ها کامال وجه بین رشــته ای دارد و 
این ستادهای مبارزه با بحران ها که ترکیبی از پزشکان و سیاستمداران هستند، 
ترکیب درستی نیستند، زیرا هر بحرانی ابعاد گوناگونی دارد که بسیاری از آنها 

در حیطه تخصص علوم انسانی اند.
او اهمیت علوم انســانی را اینگونه شرح می دهد که سامان بخشی این 
اجتماع و تنظیم روابط انسانی و اداره و صیانت از آن در مقابل بحران ها، همه 
در حوزه علوم انســانی و اجتماعی اند و این منظر نشان می دهد باید به علوم 
انسانی توجه داشت. علم انسانی دائم باید اجتماع را رصد کرده و جوابگوی 
مسائل آن باشند. بعضی از این بحران ها از جمله کرونا، در کنار عواقب بد، 
این نکته مثبت را هم دارند که در واقع ســیل معرفتی و نهیب واقعیت هستند 
که به ما می گویند جایگاه علوم انســانی امروز کجاست. نظریه پردازی ها در 

علوم انسانی به هر حال باید جایی با واقعیت تماس پیدا کنند.
 

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه
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سخنرانی | 

عدم را تاب آوردن
دکتر مهدی معین زاده 	

»پیش از هر چیز باید روشــن سازم که در این گفتار با »پاندمی کرونا« به 
عنوان یک پدیدار- که از منظر من همان ســاختار و البته شأن و حیث »نشانه« 
یا به تعبیر دینی »آیه« را دارد- مواجهه صورت می گیرد و این بدان معناســت 
که هرگونه خیر و شــر یا نفع و ضرر آن برای بنی بشر به تعلیق پدیدار شناختی 
)اپوخه= epoche( ســپرده می شــود. این تذکار بهر آن آورده شد که عالوه بر 
افشای طریق، »روش شناسانه«، از نقش بستن این تصور نیز مانع آید که وقتی 
 مجاهدات افــرادی را که این هفته ها و 

ً
 بنده یا دوســتان بزرگوارم احیانا

ً
احیانا

ماه های اخیر، از جان مایه گذاشــته اند، جزئی از همان نظام هستی شناختی 
می شــویم که پاندمی ویروس را بــه وجود آورده، قصد تخفیــف ارزش این 
! این شأن و حیث سخن فلسفی است که بنابر 

ّ
مجاهدات را داریم. حاشا و کال

ماهیــت خود، دیدگاهی رفیع تر از آنچه تک تک علوم خاص اتخاذ می کنند به 
چنگ آرد تا بتواند از انضمام و فردیت به انتزاع و عمومیت ره برد وگرنه بر کسی 
پوشــیده نیست که پرسنل درمانی درگیر با این بیماری، در حقیقت، معنایی نو 
به جهاد و مجاهده بخشــیدند، معنایی که به رغم همیشه نه با قتال که با احیاء 

 دیده بان
  اندیشـه

  
مهدی
معین زاده

دکتری فلسفه علم و فناوری 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی



شماره ۳    27
پانزدهم اردیبهشت ۹۹

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه

سروکار دارد.
هایدگر در کتاب »متافیزیک چیســت؟«، که به دوران پس از چرخش او 
 معادل تاب آوردن عدم می شــمارد. او البته به ارائه 

ً
تعلــق دارد، وجود را تقریبا

تعریفی از عدم نمی پردازد. لیکن حال و حالتی را در زندگی انضمامی انسان به 
تصویر می کشد که در آن، اموری که پیشتر و در حالت معمول و مألوف زندگی، 
 )umwelt( ربط و نسبتی با انســان برقرار می کردند و در واقع جزء پیرا جهان
انسان بودند، از دســت او میُسرند و طفره میروند و رخصت برقراری نسبت و 
ربط با خود انســان نمی دهند. آنها نمی گذارند انسان که در این حال مواجهه 
با عدم به غریقی می ماند، بدانها تشــبث جوید. فقره ای بعد در همین کتاب، 
هایدگر از بنیاد )grund( و بی بنیاد )Abgrund( سخن می گوید. شاید او این 
مهم را از نتیجه آموخته است که عصر مدرن، دورانی است که بشر هیچ بنیادی 
برای وجود خود نتواند هست، حتی اگر این بنیاد، آنی باشد که بنیاد همه بنیادها 
بود یعنی خداوند. بدین نحو و با شکل گرفتن این مغاک، این انسان، ترس ها، 
حرص ها را هواء اوست که خود بنیاد عالم می گردد. و اومانیسم از پرده برون 
می افتد. بنیادی که مدرنیته برای عالم بنیان می نهد. امن و عافیت و عدم ترس 

از آینده آدمی است.
لل می سازد که چگونه 

ّ
     هایدگر در بندهای 19 و 2۰، »وجود و زمان« مد

ریاضــی و دیدن عالم- که با فلســفه دکارت آغاز و با علم گالیله ای- نیوتونی 
پایه های آن مســتحکم گردیده بود- جز به سودای نیل به تصویر و تصوری از 
عالم کــه هرگز نتواند از کنترل و پیش بینی آدمی خارج شــود، طرح نگردیده 
است. ریاضیات، علم متقن است و هر آنچه در آن اثبات گردد، به تعبیر هایدگر 
جز، »داشــته های ایمن از دستبرد« آدمی می گردد جهان ریاضیاتی بدین گونه 
جهانی است آرام و رام آدمی که از کنترل وی طفره نمی رود و هر حادثه ای در آن 
پیش بینی پذیر است و این همان »بنیان مرصوصی« است که مدرنیته مؤسس 

بر عالم ریاضیاتی وعده آن داده بود.
    هایدگر اما در »متافیزیک چیســت؟« و بســیار تفضیلــی تر از آن در 
»افادات به فلســفه« عالم را به نه مؤسس بر grund که بر )Abrand  نابنیاد، 
بنیاد نابنیاد( می شمرد، یعنی مؤسس بر مغاک، مسئله آن است که چگونه می 
تــوان بر نابنیاد، چیزی چونان حیات را بنیاد نهاد؟ مدرنیته ما را خود بدین داده 
است که جز با پیش بینی  پذیری حوادث و جز با محاسبه ریاضی آماری درصد 
 چگونه باید با این بنیاد بی بنیاد کنار 

ً
خطر، قدم از قدم بر نداریم. پس اساســا

آمد و با وجود آن و میل در مجاورت و همدمی با آن به زیســتن ادامه داد؟ این 

 ◢◢
هایدگر◢در◢کتاب◢

»متافیزیک◢
چیست؟«،◢که◢

به◢دوران◢پس◢از◢
چرخش◢او◢تعلق◢

دارد،◢وجود◢را◢تقریباً◢
معادل◢تاب◢آوردن◢
عدم◢می◢شمارد.◢او◢

البته◢به◢ارائه◢تعریفی◢
از◢عدم◢نمی◢پردازد.◢

لیکن◢حال◢و◢حالتی◢را◢
در◢زندگی◢انضمامی◢
انسان◢به◢تصویر◢

می◢کشد◢که◢در◢آن،◢
اموری◢که◢پیشتر◢و◢
در◢حالت◢معمول◢و◢
مألوف◢زندگی،◢ربط◢
و◢نسبتی◢با◢انسان◢
برقرار◢می◢کردند◢و◢
در◢واقع◢جزء◢پیرا◢

جهان◢انسان◢بودند،◢
از◢دست◢او◢میُسرند◢
و◢طفره◢میروند◢و◢
رخصت◢برقراری◢

نسبت◢و◢ربط◢با◢خود◢
انسان◢نمی◢دهند.
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  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

همان سؤالی است که مدرنیته با ابتنای بنیادی امن برای وجود دیریست از ذهن 
ها زدوده اســت. چگونه باید عدم را تاب آورد؟ چگونه می شــود مرگ را- که 
در آن تمــام بنیادها در هم فرو می ریزد- هماره نصب العین قرار داد و باز زنده 
بود؟ چگونه می توان بدین حقیقت مقّر بود که گام برداشته شده، هیچ تضمینی 

نیست که دوباره بر زمین فرود آید و کماکان قدم در ره حیات نهاد؟
بار دیگر به هایدگر رجوع می کنیم و مقاله »پرســش از تکنولوژی« او در 
بازپسین بخش های این مقاله عنوان می کند که نجات، همانجاست که خطر 
 نجات برخاسته از خطر است. از جنگاوری نقل می کند که 

ً
آنجاست و اساسا

ت زمانی که در جنگ، پس از کشتن یک 
ّ

 و حد
ّ

گفت هرگز زندگی را به شــدت
جنگاور، ســراغ دیگری می رود و نمی داند که خواهد کشت یا کشته خواهد 
شــد، حس نکرده است. نجات همان جاســت که خطر آنجاست. در همین 
مقاله، »پرسش از تکنولوژی« است که هایدگر فتوای مشهور و البته غریب خود 
درباره نســبت علم و تکنولوژی را نیز صادر می کند: »تکنولوژی بر علم مقدم 
است« این البته در تعارض با رأی مألومی است که مطابق فحوای آن اول علم به 
وجود می آید و سپس تکنولوژی که همان کاربرد علم است پا به عرصه می نهد. 
مراد هایدگر البته نه تقدم زمانی، بلکه تقدم وجودی اســت. علم تکنولوژی، 
 متقدم بر علم است. این قول را باید چنین فهم کرد که سودای تسلط بر 

ً
وجودا

عالم، حرص کنترل و پیش بینی همه چیز، جهان را همچون ذخیره دائم و قائمی 
)Bestand( برای امیال و اهواء آدمی دیدن و...- که این خرد مولود اومانیسم و 

در بنیاد قرار گرفتن انسان و خواسته های اوست- موجد علم بوده است.
 این استادیار و پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به 
آرای فیلسوف دیگری در این زمینه اشاره کردند:کارل یاسپرس در »روان شناسی 
جهــان بینی هــا« از وضعیت هایی همچون مرگ، بیماری، هجران، ســوگ، 
حرمان و... به »موقعیت های مرزی« تعبیر می کند. بر آنم که سخِن فلسفی- 
و شاید هر ســخن دیگری نیز- وقتی موقعیت های مرزی را موضوع خود قرار 
می دهد، به سخن دینی تقرب پیدا می کند. بیماری کرونا در بدبینانه ترین آمار 
ممکن، هنوز حتی به اندازه نصف زلزله بم نیز تلفات نداشــته است. کرونا اما 
مکان فاجعه را در مقایسه با زلزله بم به وسعتی بیشتر و زمان آن را از ساعتی در 
یک روز زمستانی 92 به همه زمان ها- دست کم به زمانی نامعلوم- گسترش 
داده اســت و به همین جهت در امان پنداشتن خود و فاجعه را مختص دیگران 
پنداشتن را محال کرده اســت. گوئی کرونا همنشینی دائم ما را با مرگ- که با 
راندن مرگ به وضعیت ها و مکان ها و زمان های خاص از زندگی خود، دورش 

	◢
◢از◢جنگاوری◢نقل◢
می◢کند◢که◢گفت◢
هرگز◢زندگی◢را◢
به◢شدّت◢و◢حّدت◢
زمانی◢که◢در◢جنگ،◢
پس◢از◢کشتن◢یک◢
جنگاور،◢سراغ◢
دیگری◢می◢رود◢و◢
نمی◢داند◢که◢خواهد◢
کشت◢یا◢کشته◢
خواهد◢شد،◢حس◢
نکرده◢است.◢نجات◢
همان◢جاست◢که◢
خطر◢آنجاست.
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ســاخته بودیم- هر دم به رخ می کشد و ما را تذکار می دهد که حیات چیزی 
جز دمخوری دائم با مرگ- این قطعی ترین حقیقت زندگی ما- نیست؛ چیزی 
نیســت جز عدم را تاب آوردن. این گوئی همان معمائی است که حق اراده به 

نجوای آن به گوش ما کرده است.
     امــروزه متخصصین تعلیم و تربیت بــه والدین توصیه می کنند که اگر 
عملی ناشایست از کودک شان سرزد، از او بخواهند به اتاقش برود، در به روی 
خود ببندد و در کارهای خود تأمل کند. شاید، هر چند هم احتمالش کم بوده 

باشد، قرنطینه جهانی چنین مجالی را برای بشریت فراهم کند«.

معیــن زاده دارای دکتری فلســفه علــم و فناوری و عضــو هیات علمی 
پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اســت. او با بهره گیری از آراء 
هایدگر در پی تبیین مســاله کروناســت. او با پرداختن به جایگاه طبیعت و 
تصرفاتــی که تکنولوژی بــر طبیعت دارد و تقدم تکنولــوژی بر علم در نظر 
هایدگر می گوید فارغ از دســتکاری های ژنتیکی، بایــد گفت این ویروس 
حاصل تصرف بشر در طبیعت است. همچنین به مساله بنیاد در نگاه هایدگر 
اشــاره دارد. او معتقد اســت در قرون جدید جهان خود را به شکل ریاضی 
پدیدار می کند چراکــه ریاضیات، بنیادی محکم دارد کــه می توان روی آن 
هرچیزی را بنا کرد. ریاضیات پیش بینی را برای بشــر ممکن می کند. سپس 
در نهایت از وجود و هســتی و عدم و نیستی در نگاه هایدگر سخن می گوید 
و معتقد است گوئی کرونا همنشــینی دائم ما را با مرگ- که با راندن مرگ به 
وضعیت هــا و مکان ها و زمان های خاص از زندگی خود، دورش ســاخته 
بودیم- هر دم به رخ می کشــد و ما را تذکار مــی دهد که حیات چیزی جز 

دمخوری دائم با مرگ نیست!

 

تحـلیل و تبییـن                                |    	       
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سخنرانی |

ح مسئله های تازه در فلسفه  ونا و طر  کر
یخ نظری تار

دکتر علیرضا مالیی توانی 	

فلسفه نظری تاریخ یکی از دانش های میان رشته ای است که دست کم از 
پیوند رشته های تاریخ، فلسفه و الهیات شکل می گیرد. موضوع این دانش 
هستی تاریخی به مثابه یک پیکره واحد و یک ارگانیسم زنده است. برخالف 
دانش تاریــخ که به مطالعه رخدادهای خرد، جزئی، تکرارناپذیر و یگانه می 
پردازد، فلســفه نظری تاریخ به کلیت تاریــخ نظر دارد و با نگاهی کالن نگر 
می کوشد، ماهیت، منشاء، مبدأ، مقصد، هدف و معنای تاریخ را درک کند. 
در این دانش تالش می شــود تا چیستی تاریخ، نیروی محرکه تاریخ، عوامل 
اثرگذار بر حرکت تاریخ، عوامل متوقف کننده و سرعت دهنده حرکت تاریخ 
و چگونگــی گذار آن از یک مرحله به مرحله بعــد را تحلیل و ارزیابی کند. 
بیماری کرونا به علت وحشــت، اضطراب و آثار روانی و جسمی فراوانی که 
برای بشــر ایجاد کرده و نیز بحران های فراگیری که در حوزه های سیاســی، 

 دیده بان
  اندیشـه

  
علیرضا 
مالیی توانی

دکتری تاریخ با گرایش ایران 
اسالمی و دانشیار پژوهشکده تاریخ 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی  



شماره ۳    31
پانزدهم اردیبهشت ۹۹

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سراسر جهان پدید آورده است، یک رخداد 
متعارف نیست، بلکه در زمره رویدادهایی است که می تواند بر کلیت هستی 
تاریخی اثر بگذارد و حتی مســیر و جهت حرکت تاریخ جهان را تغییر دهد. 
از همین رو، کنش ها و واکنش های فراوانی در میان مردم جهان برانگیخته و 
بســیاری از دانشمندان و متخصصان رشته های گوناگون را به تفکر و تحقیق 
واداشــته است. مسئله این اســت که بحران کرونا چگونه بر حوزه مطالعات 
و موضوعات فلســفه نظری تاریخ اثر خواهد گذاشت؟ به باور سخنران این 
نشست این بحران، چالش ها و مسئله های تازه ای در فلسفه نظری تاریخ به 
ویژه در حوزه هایی چون غایت تاریخ، نظریه مشــیت الهی، نظریه تصادف، 
نظریــه اعجاز، نظریه های آخرالزمانی، مــرگ و حیات تمدن ها ایجاد کرده 
و به احیای نظریه های زیســت شناســانه در تاریخ دامن زده است. به همین 
سبب، از منظر فلسفه تاریخ رخدادی قابل تأمل است که این مقاله می کوشد 

برخی از ابعاد و الیه های آن را نشان دهد.

علیرضا مالیی دکتری تاریخ با گرایش ایران اســالمی از دانشگاه شهید 
بهشتی دارد. او دانشیار پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی است.

 

تحـلیل و تبییـن                                |    	       

 ◢◢◢
فلسفه◢نظری◢تاریخ◢
یکی◢از◢دانش◢های◢
میان◢رشته◢ای◢است◢
که◢دست◢کم◢از◢پیوند◢

رشته◢های◢تاریخ،◢
فلسفه◢و◢الهیات◢
شکل◢می◢گیرد.◢

موضوع◢این◢دانش◢
هستی◢تاریخی◢به◢

مثابه◢یک◢پیکره◢واحد◢
و◢یک◢ارگانیسم◢زنده◢
است.◢برخالف◢دانش◢
تاریخ◢که◢به◢مطالعه◢

رخدادهای◢خرد،◢
جزئی،◢تکرارناپذیر◢
و◢یگانه◢می◢پردازد،◢
فلسفه◢نظری◢تاریخ◢
به◢کلیت◢تاریخ◢نظر◢

دارد◢و◢با◢نگاهی◢
کالن◢نگر◢می◢کوشد،◢
ماهیت،◢منشاء،◢مبدأ،◢
مقصد،◢هدف◢و◢معنای◢
تاریخ◢را◢درک◢کند.◢
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یادداشت |  

ونا و مسئله تغییر فرهنگی در  بحران کر
ایران

دکتر نعمت الله فاضلی 	

»گزارشی را ایســپا )مرکز افکارسنجی دانشــجویان ایران( منتشر کرده 
اســت که نشان می دهد بحران کرونا چه تأثیری بر نگرش مردم ایران به دین 
داشته اســت. این نظرسنجی که در ســطح ملی انجام شده است نشان می 
دهد: 4/48 درصد پاســخ گویان اظهار داشته اند در این ایام که کرونا شیوع 
پیدا کرده اهمیت دین و خداوند برای آنها نســبت به قبل تغییر نکرده است. 
47 درصــد مردم گفته انــد در ایام کرونا، اهمیت دیــن و خداوند برای آنها 
نســبت به قبل بیشتر شده است. فقط 5/3 درصد گفته اند این اهمیت نسبت 

به گذشته کمتر شده است. 1/1 هم به این سؤال پاسخ ندادند. 
     فــارغ از محتوا و داللت های این گزارش، می توان نکته مهمی را در 
این گزارش دید: این که جامعه و نظام سیاسی ایران در بحران کرونا نسبت به 
تأثیر بحران کرونا بر اعتقادات و جهت گیری های دینی مردم حساسیت دارد. 
مناقشــات درباره ابعاد دینی این بحران را می توان در شبکه های اجتماعی و 

 دیده بان
  اندیشـه

  
نعمت الله
فاضلی

عضو هیئت علمی دانشکده علوم 
اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی

پژوهشگر 
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گفت و گوی شــهروندان در فضای مجازی نیز مشاهده کرد؛ همچنین دامنه 
این مسئله علم را فرا گرفت و مناقشه ای بر سر طب دینی و پزشکی مدرن نیز 
شکل گرفت. عالوه بر این، با گســترش یافتن بحران، فضاهای بازنمایی در 
تمام رسانه ها، شبکه های اجتماعی و موبایلی و مطبوعات نیز درگیر بحران 
شد و در نتیجه بحران کرونا از وضعیت ویروسی به وضعیت نمادینی انتقال 

یافت که ساختار احساسات و باورهای جامعه و شهروندان را دربرگرفت.
 شــیوه زندگی روزمره مردم نیز متأثر از فاصله گذاری فیزیکی و قرنطینه 
کامل درگیر بحران کرونا شد. با درنظر گرفتن این ابعاد اجتماعی و فرهنگی، 
این پرســش وجود دارد که بحران کرونا چه نســبتی با شیوه زندگی، باورها، 
ساختار احساسات، هویت ها و ارزش های اجتماعی و فرهنگی مردم ایران 
 وقفه ای 

ً
دارد و آیا این بحران ممکن است گسستی در تاریخ ما باشد یا صرفا

کوتاه مدت است؟
 مــی خواهــم در این گفتار این موضــوع را تحلیل کنــم و اهمیت این 
موضوع در جامعه را نشــان دهم. فارغ از این که بتوانیم پاســخ قطعی به این 
پرسش دهیم، توجه به اهمیت این موضوع روشن کننده برخی از ویژگی ها و 
حساسیت های جامعه ایران است. از این رو ابتدا اهمیت این مسئله را شرح 
می دهم و استدالل من این است که بحران کرونا فرهنگ در جامعه ما مسئله 

مند ساخته است. 
سپس ســه دیدگاه درباره مســئله مندی فرهنگ امروز ایران تحت تأثیر 
بحران کرونا را از هم متمایز کرده و آنها را تشــریح می نمایم. این سه دیدگاه 
عبارت اند از: دیدگاه تداوم گرایان که معتقدند این بحران هیچ تأثیر پایداری 

بر فرهنگ در جامعه ایران نمی گذارد؛
 دوم دیــدگاه گسســت گرایان کــه معتقدند فرهنگ در جامعــه ایران با 

تغییرات ساختاری مواجه خواهد شد؛
 ســوم دیدگاه بازاندیشــی انتقادی که بر این باورند که در دوره پساکرونا 
الجرم سیاست های فرهنگی و کنش های روزمره و باورهای جمعی در زمینه 
گوناگون با چالش و نقد روبه رو خواهد شد و دیگر امور مانند سابق نخواهد 
 به معنای تغییرات ساختاری نیست، اما زمینه 

ً
بود. البته این بازاندیشی لزوما

معنایی کنش ها و باورهای جمعی در درازمدت تغییر خواهد کرد. همه گیری 
ها مقوله ای از بیماری ها هستند که آینه ای در برابر نوع بشر قرار داده و به  آن 

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
فارغ◢از◢محتوا◢و◢
داللت◢های◢این◢

گزارش،◢می◢توان◢
نکته◢مهمی◢را◢در◢
این◢گزارش◢دید:◢
این◢که◢جامعه◢و◢

نظام◢سیاسی◢ایران◢
در◢بحران◢کرونا◢
نسبت◢به◢تأثیر◢
بحران◢کرونا◢بر◢

اعتقادات◢و◢جهت◢
گیری◢های◢دینی◢
مردم◢حساسیت◢
دارد.◢مناقشات◢

درباره◢ابعاد◢دینی◢
این◢بحران◢را◢می◢

توان◢در◢شبکه◢های◢
اجتماعی◢و◢گفت◢و◢
گوی◢شهروندان◢
در◢فضای◢مجازی◢
نیز◢مشاهده◢کرد؛◢

همچنین◢دامنه◢این◢
مسئله◢علم◢را◢فرا◢

گرفت◢و◢مناقشه◢ای◢
بر◢سر◢طب◢دینی◢و◢
پزشکی◢مدرن◢نیز◢

شکل◢گرفت.
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 کیستند.
ً
ها نشان می دهند که واقعا

 پیش  فرض بنیادی من در این گفتار این ســخن فرانک اســنودن مورخ 
پزشــکی و مؤلف کتاب »همــه گیری ها و جامعه: از طاعون ســیاه تا زمان 
حال« )2۰2۰( اســت که می گوید بیماری های همــه گیر: »به رابطه ما با 
فناپذیری، مرگ و زندگی مربوط می شــوند. آن ها هم چنین بازتاب روابط ما 
با محیط¬اند- محیط مصنوعی که خلق می کنیم و محیط طبیعی که واکنش 
نشان می دهد. آن ها نشان دهنده روابط اخالقی ما با سایر انسان ها هستند، 

 مشهود است«. 
ً
امری که امروزه کامال

نعمــت اللــه فاضلی عضــو هیئت علمی دانشــکده علــوم اجتماعی 
دانشــگاه عالمه طباطبایی و دانشیار انسان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی اســت. او که حوزه فکری خود را انسان شناسی فرهنگی و 
مطالعات فرهنگی در ایران قرار داده است از چهره های شاخص در این رشته 

محسوب می شود.

 

تحـلیل و تبییـن                                |    	       
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یادداشت |

 آیا ما یک جامعه کوتاه مدت، استبدادزده و 
ورشکسته هستیم؟

دکتر میثم مهدیار 	

استعمار قبل از اینکه مبتنی بر نیروی تغلب و زور بتواند جهان غیر غربی 
را مســتعمره کند می بایست زمینه های فرهنگی حضور خود را مهیا می کرد. 
شرق شناسان و جهانگردان غربی با حمایت مالی کمپانی های استعماری به 
سراسر دنیا سفر می کردند و در قالب سفرنامه ها تصویری عقب افتاده و بدوی 
و غیرمتمدن از جهان غیر غربی می ساختند تاحضور نظامی و اقتصادی غربی 
ها توجیه شــود. این تصویر ســازی آنقدر قوی بود که بسیاری از شرقی ها نیز 
چنین تصویری از خود را باور و حضور استعمارگران را به نفع خود می دانستند 

و لفظ استعمار اصال به معنای طلب عمران و آبادی بود.
م خود که سنگ بنای مطالعات پسااستعماری 

َ
»ادوارد سعید« در اثر ُمعظ

شد این دست از تصویر ســازی ها را »شرق شناسی« نامیده است. آنطور که 
سعید و خلف او اشاره کرده اند بر اساس این تصویرسازی های شرق شناسانه، 
غیر غربی انسانی تنبل و تن پرور، خود محور، استبداد زده، دروغگو، شهوت 

  
میثم 

مهدیار

استاد دانشگاه
معاون پژوهشی پژوهشکده 

فرهنگ و هنر اسالمی

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه
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ران، حسود و ریاکار، منفعل، نظم ناپذیر، نامشارکتی و… توصیف شده است. 
اما شرق شناســی فقط در غرب محدود نماند و بواسطه ارتباطات استعماری 
این گزاره ها به عینه در کار بســیاری از نویســندگان شرقی که به دنبال تحلیل 
شــخصیت و منش و اخالقیــات کلی ملت های خود بــرای فهم علل عقب 
ماندگی شان بوده اند نیز تکرار شــده اند که برخی ها این شق از بررسی ها را 

“خودشرق شناسی” نامیده اند.
در کشور ما نیز این الگو به عینه تکرار شده است و ما در دو سده اخیر کتاب 
های بسیاری از نویسندگان وطنی در نقد اخالقیات و منش ایرانیان به نگارش 
درآمده اســت. موج اول این کتاب ها در دوره مشروطه بود که در قالب رساله 
های سیاسی اجتماعی توسط منورالفکران نسل اول طبع می شد و بازتاب های 
بسیاری در مطبوعات آن دوره داشت. موج دوم این کتاب ها با کتاب »خلقیات 
ما ایرانیان« محمد علی جمالزاده در دهه 4۰ شــروع و با »نیرنگستان« صادق 
هدایت فربه شد و در دهه 5۰ با کارهای کاتوزیان، محمدعلی ایزدی، بازرگان 
و بعد به صورت گســترده در دهه هفتاد و هشتاد توســط نویسندگان دیگری 
همچون ، حســن نراقی، قاضی مرادی، علی رضا قلی، محمود سریع القلم ، 

صادق زیباکالم و … دنبال شده است. 
جمال زاده که یک داســتان نویس مدرن بود در آن کتاب پا را از داســتان 
نویســی فراتر گذاشت و به عنوان یک آسیب شــناس در پی شناخت دردهای 
جامعه ایران بــود. از نظر او به دلیِل خلقیات مان بــوده که ما ترقی نکرده ایم 
و تا این خلقیات فاســد را درمان نکنیم عقب ماندگی جبران نخواهد شــد. او 
این دردها را نه از زبان خودمان بل از زبان ناظر بیرونی یعنی ســفرنامه نویسان 
غربــی بیان می کرد. برخی از این خلقیات منفی کــه جمال زاده برای ایرانیان 
تصویر می کرد عبارتند از : دروغگو، کالهبردار، کم جرئت و ترســو، از خود 
راضی و خود پسند، ال ابالی و … . اگرچه جمال زاده در ذکر مولفه های منفی 
خلقیات ایرانیان از منظر سفرنامه نویسان برخی نکات مثبت از دیدگاه آنان را 
البه الی این نکات منفی ذکر می کند اما دیگر نویســندگان و جامعه شناسانی 
چون کاتوزیان، ســریع القلم، زیباکالم، قاضی مرادی، ایزدی، نراقی و… که 
تحت تاثیر مستشــرقین خارجی و امثال جمال زاده و صادق هدایت در داخل 
بوده اند همین نکات مثبت را نیز حذف کرده اند و به اســم “آســیب شناسی 
خلقیات ایرانیان” تصویری که از تاریخ ایران و ایرانیان برســاخته اند یکدست 
تاریک و سیاه است. نکته مهم در این تصویر سازی ها این است که عمده این 
نویسندگان این صفات را در میان ایرانیان در طی قرن ها ثابت و مستمر و حتی 

	◢◢
»ادوارد◢سعید«◢در◢
اثر◢ُمعَظم◢خود◢که◢
سنگ◢بنای◢مطالعات◢
پسااستعماری◢شد◢
این◢دست◢از◢تصویر◢
سازی◢ها◢را◢»شرق◢
شناسی«◢نامیده◢
است.◢آنطور◢که◢سعید◢
و◢خلف◢او◢اشاره◢کرده◢
اند◢بر◢اساس◢این◢
تصویرسازی◢های◢
شرق◢شناسانه،◢غیر◢
غربی◢انسانی◢تنبل◢و◢
تن◢پرور،◢خود◢محور،◢
استبداد◢زده،◢دروغگو،◢
شهوت◢ران،◢حسود◢
و◢ریاکار،◢منفعل،◢نظم◢
ناپذیر،◢نامشارکتی◢و◢
توصیف◢شده◢است.◢
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به صورت ذات گرایانه ای ژنتیک می دانند. البته همانطور که دکتر آرمین امیر 
در کتاب “ره افسانه زدند” نشان داده عمده این احکام و تصویرسازی ها بیشتر 
ماحصل کپی کاری از منابع مستشرقان و نیز قوه داستان سرایی این نویسندگان 

بوده و فاقد روش مندی علمی هستند.
اما به عکس این تصویرســازی ها، این روزها که جهان و کشور ما درگیر 
مقابله با کروناست، مشــارکت های اجتماعی داوطلبانه در سطح وسیعی در 
کشور و به صورت محلی و ملی دیده می شود: از مردمی که داوطلبانه ماسک 
و گان می دوزند تا کســانی که به ضدعفونی معابر می پردازند، آنهایی که برای 
بیماران و کادر درمان آبمیوه تدارک می بینند، داوطلبانی که تغســیل اموات را 
عهده دار شده اند، موجرهایی که اجاره های مستاجران را بخشیده اند و خیریه 
هایی که برای آسیب دیدگان اقتصادی این روزها و سالمندان و ناتوان ها ارزاق 
تهیه می کنند و… در حالیکه دیدیم در کشــورهای غربی چقدر درگیری میان 
مردم ایجاد می شــد و حتی برای خریدن اســلحه صف های بلند تشکیل می 
شد و حتی دولت ها اقالم بهداشتی و درمانی را از یکدیگر سرقت می کردند. 
وقتی در مقابل به این حجم و ســطح از نظــم و همکاری های جمعی، 
مشارکت های خودجوش و فعالیت های خستگی ناپذیر در ایران نگاه می کنیم 
بسیاری از آن تصویرسازی های اســتعماری و اروپامدارانه از خلقیات منفی 
ایرانیان رنگ می بازد. البته این به این معنی نیست که مردم ما در زمانه کرونایی 
کژرفتاری نداشــته اند یا دیگر ملت ها اهل مشارکت های داوطلبانه نبوده اند 
اما مرور اجمالی و مقایســه ای نگارنده) که داده هایی از کانال ها و گفتگو با 
هموطنان و فعاالن رسانه ای ساکن در دیگر کشورها گردآوری کرده( نشان می 
دهد حجم مشــارکت های داوطلبانه ایرانی ها به نسبت دیگر ملت ها )حتی 

از همان هایی که احزاب سیاسی ریشه دار داشته اند( اعجاب برانگیز است.
اینک پرسش اصلی اینجاست: آیا این حجم از نظم و فعالیت های مدنی 
خودجوش اتفاقی اســت؟ آیا بدون سابقه تاریخی عینی و ذهنی، امکان شکل 
گیری چنین سطحی از این مشارکت ها امکان پذیر است؟ آیا آنطور که برخی 
کرار می کنند جامعه ایرانی یک جامعه 

َ
جامعه شناســان سیاســت زده ایرانی ت

کوتاه مدت و استبداد زده بوده و هست؟ 
فالت ایران سرزمین خشک و کم آبی بوده است که جز در قالب مشارکت 
و همکاری امکان تداوم زندگی در آن ممکن نبوده است. در هزاران سال پدران 
و مادران ما در ســاخت های مشارکتی روستایی و عشایری همچون بنه و واره 
و … شــرایط زندگی در اقلیم ایران را به نفع خود تغییر داده اند. رشــته قنات ها 

 ◢◢
جمال◢زاده◢که◢یک◢

داستان◢نویس◢مدرن◢
بود◢در◢آن◢کتاب◢پا◢

را◢از◢داستان◢نویسی◢
فراتر◢گذاشت◢و◢به◢
عنوان◢یک◢آسیب◢

شناس◢در◢پی◢شناخت◢
دردهای◢جامعه◢ایران◢
بود.◢از◢نظر◢او◢به◢دلیِل◢

خلقیات◢مان◢بوده◢
که◢ما◢ترقی◢نکرده◢

ایم◢و◢تا◢این◢خلقیات◢
فاسد◢را◢درمان◢نکنیم◢
عقب◢ماندگی◢جبران◢
نخواهد◢شد.◢او◢این◢
دردها◢را◢نه◢از◢زبان◢
خودمان◢بل◢از◢زبان◢
ناظر◢بیرونی◢یعنی◢
سفرنامه◢نویسان◢

غربی◢بیان◢می◢کرد.◢
برخی◢از◢این◢خلقیات◢
منفی◢که◢جمال◢زاده◢
برای◢ایرانیان◢تصویر◢
می◢کرد◢عبارتند◢از◢:◢
دروغگو،◢کالهبردار،◢
کم◢جرئت◢و◢ترسو،◢
از◢خود◢راضی◢و◢خود◢
پسند،◢ال◢ابالی◢و...
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و کاریزهای طوالنی در ایران جز با مشــارکت های چند نســل امکان ساخت 
نداشــته اند. انقالب اسالمی خود محصول چنین مشــارکت های محلی در 
شهرها و روستاها بود و شاید از همین جهت بود که صلح آمیزترین و فراگیرترین 
انقالب مدرن نام گرفته اســت؛ جنگ هشت ساله که خود یک جنگ جهانی 
)جنگی با مشــارکت 32 کشور علیه یک کشــور( بود با چنین مشارکت های 
مردمی در جلو و پشــت جبهه اداره می شــد و سالهاست هیات های مذهبی 
و خیریــه ها و انجمن های محلی صحنه بروز و ظهور چنین مشــارکت هایی 
هستند و مردم ما در فرهنگ عمومی شان در جشن و عزا، صندوق های قرض 
الحســنه خانگی و… چنین مشارکت هایی را بازتولید کرده اند. اما با این همه 
گویا تولید کنندگان کلیشه های استعماری به جامعه ما نمی نگرند و هنوز همان 
انگاره های استعماری قرن هفدهمی و هجدهمی و نوزدهمی که میلز و هگل 
و مارکس بدون بررسی های میدانی عمیق بر زبان جاری ساخته اند تکرار می 
کنند. کلیشه ها و اسطوره هایی که کمترین کارکرد آنها تحقیر هویت و فرهنگ 
ایرانیان و نابود کردن »اعتماد به نفس ملی« آنهاست. اعتماد به نفسی که زمینه 
خالقیت، فعالیت و کنشگری در اقتصاد و جامعه است. با اتفاقات اجتماعی 
که در زلزله ســرپل ذهاب و سیل لرستان و خوزســتان افتاد و حاال در مساله 
مواجهه با کرونا دوباره تکرار شــد حاال مــی توانیم با خیال راحت بگوییم که 
بسیج شوندگی خصلت جامعه ایرانی است. در یکی دو دهه اخیر، رویکردی 
در حوزه علوم اجتماعی مطرح شده مبنی بر اینکه جامعه ایران دچار بحران در 
سرمایه اجتماعی است و به سمت فروپاشــی می رود. طرفداران این رویکرد 
تالش می کنند نشانه هایی هم برای این نظر خود پیدا و ایده خود را تائید کنند؛ 
البته در واقعیت نشانه هایی هم وجود دارد ولی بر اساس شواهد دیگری همچون 
همین حضور مشارکتی اخیر در امداد به حادثه دیدگان بالیای طبیعی یا حضور 
در پدیده اربعین یا مناســک و آئین های عزاداری عاشورایی یا رشد و گسترش 
صندوق های قرض الحسنه خانگی یا همین ماجرای کرونا به نظر می رسد که 

نباید این نشانه ها را تعمیم داد.
حضور مردم در این اتفاقات اخیر نشــان می دهد که پیوندهای اجتماعی 
به شــکل قوی روابط اجتماعی ما را صورت بندی وجهت دهی می کنند. البته 
گویا این پیوندهای اجتماعی بیشتر در برهه های حساس جامعه خودش را نشان 
می دهد و در این مواقع جوهره و سرشت جامعه ایرانی به شدت خاصیت بسیج 
شــوندگی دارد. بنابراین این موضوع نشان می دهد که اگر بخواهیم به سرشت 
یک جامعه پی ببریم باید به دوران حساس و بحرانی آن جامعه نگاه کنیم. این 

	◢◢
حضور◢مردم◢در◢این◢
اتفاقات◢اخیر◢نشان◢
می◢دهد◢که◢پیوندهای◢
اجتماعی◢به◢شکل◢قوی◢
روابط◢اجتماعی◢ما◢را◢
صورت◢بندی◢وجهت◢
دهی◢می◢کنند.◢البته◢
گویا◢این◢پیوندهای◢
اجتماعی◢بیشتر◢در◢
برهه◢های◢حساس◢
جامعه◢خودش◢را◢
نشان◢می◢دهد◢و◢در◢
این◢مواقع◢جوهره◢و◢
سرشت◢جامعه◢ایرانی◢
به◢شدت◢خاصیت◢
بسیج◢شوندگی◢دارد.
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روزها و با این حجم از مشــارکت های محلی، شاید دوباره مجال این پرسش 
نیز فراهم شــده است: آیا صرفا یک نوع دموکراســی وجود دارد و نمی توان به 

آلترناتیوهای دیگر متناسب با تاریخ و فرهنگ خودمان بیاندیشیم؟ 
در دوران مدرن ســنت ایرانی تنش جدی ای با ســاختارهای مدرن داشته 
اســت. به این معنا که ســازمان های بروکراتیک مدرن به جــای اینکه مبتنی 
بر بازتولید ظرفیت های بومی مانند اخالق فتوتی یا ســاختارهای مشــارکتی 
سنتی باشند، خودشــان را در نفی این ظرفیت ها تعریف کرده اند. وقتی اصول 
مکتب نوسازی و مدرنیزاسیون را مرور می کنیم می بینیم که اولین اصل توسعه 
و جهش اقتصادی را گسســت از ســنت ها عنوان می کند و همین تز، اساس 
توسعه مدرن ایران را تشکیل داد و از همین رو بوروکراسی در جامعه ایران یک 
بوروکراســی بیمار شد. قرار بوده که ســازمان، محلی برای جمع شدن اراده ها 
باشــد ولی سازمان های ما اینک این  گونه و بیشــتر به محلی برای رقابت های 
منفی تبدیل شده اند. جالب اینکه سوژه های انسانی همین سازمان ها اگرچه در 
اماکن دیگری مثل خیریه و انجمن های محله ای، هیئت، مسجد و… مبتنی بر 
انگیزه های غیرمادی و غیر منفعت طلبانه کار گروهی و مشارکتی انجام می دهند 

در سازمان های بروکراتیک شان بیشتر نفع شخصی را دنبال می کنند.
البته اســتفاده از همین ظرفیت های باقی مانده برای حل مســائل کشور 
نیازمند تأمل و برنامه ریزی صحیح اســت که ظاهر دولت های فعلی فاقد این 
عقالنیت هستند. نکته جالب تر اینکه آن سنِت مشارکتی نه تنها به کار امداد مدد 
می رساند، بلکه حتی بیشتر قابل استفاده برای جلوگیری و پیش گیری از فاجعه 
اســت، ولی متأســفانه به دلیل ضعف در تاریخ فرهنگی و اجتماعی مان این 
 در سنت دامداری ایرانی سنت مشارکتی 

ً
ظرفیت ها نادیده گرفته شده اند. مثال

رق« برای محافظت از مراتع برای جلوگیری از چرای بی رویه وجود داشــته 
ُ
»ق

است یا سنت آیش برای جلوگیری از فرسایش خاک در کشاورزی وجود داشته 
است. در این زمانه که مسأله محیط زیست یا سالمت پروبلماتیک شده است 
به نظر می رســد که بازتولید این ظرفیت ها بسیار می تواند در خدمت حل این 
بحران ها و توســعه پایدار قرار گیرد. ما کالبد چنین مشــارکت هایی را به طور 
گســترده و به صورت محلی در کشور داریم. دهها هزار پایگاه بسیج و مسجد 
و هیات و امام زاده و خیریه در کشــور در شهرها و روستاها و محله ها پراکنده 
شــده اند و می توانند میزبان مشارکت های محلی باشند منتهی در حال حاضر 
به خوبی از آنها بهره برداری نمی شــود و به نظر نگارنده کرونا فرصت مناسبی 
نیز برای بازاندیشی در نقش محله ای این کانون های محلی فراهم کرده است.

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
با◢اتفاقات◢اجتماعی◢
که◢در◢زلزله◢سرپل◢

ذهاب◢و◢سیل◢لرستان◢
و◢خوزستان◢افتاد◢
و◢حاال◢در◢مساله◢
مواجهه◢با◢کرونا◢
دوباره◢تکرار◢شد◢
حاال◢می◢توانیم◢با◢

خیال◢راحت◢بگوییم◢
که◢بسیج◢شوندگی◢

خصلت◢جامعه◢ایرانی◢
است.◢در◢یکی◢دو◢دهه◢

اخیر،◢رویکردی◢در◢
حوزه◢علوم◢اجتماعی◢
مطرح◢شده◢مبنی◢بر◢
اینکه◢جامعه◢ایران◢

دچار◢بحران◢در◢
سرمایه◢اجتماعی◢
است◢و◢به◢سمت◢
فروپاشی◢می◢رود.
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تحلیل و تبیین                 |    	    

میثــم مهدیار دکتری جامعه شناســی فرهنگــی دارد و هم اکنون معاون 
پژوهشــی پژوهشــکده فرهنگ و هنر اسالمی اســت. او از اعضای شورای 
مرکزی جنبش عدالتخواهی دانشجویی محســوب می شود. این پژوهشگر 
اجتماعی در یادداشــتی انتقادی به وضعیت جامعه ایران پرداخته اســت. او 
با بیان تصویرسازی های معاندانه کشــور استعمارکننده که انسان غیر غربی 
را تنبل و تن پرور، خود محور، اســتبداد زده، دروغگو، شــهوت ران، حسود 
و ریــاکار، منفعل، نظم ناپذیر، نامشــارکتی و… توصیف می کردند، معتقد 
اســت که این الگو در ایران به عینه تکرار شده اســت. مهدیار موج اول آنرا 
در رســاله های سیاسی اجتماعی دوره مشروطه و شروع موج دوم را از کتاب 
»خلقیــات ما ایرانیان« محمدعلی جمــال زاده می داند که در دهه 7۰ و 8۰ 
توســط حســن نراقی، قاضی مرادی، علی رضا قلی، محمود سریع القلم ، 
صادق زیباکالم و.. پیگیری شــده است. مهدیار معتقد است که این خط به 
دنبــال تحقیر هویت و فرهنگ ایرانیان و نابــود کردن »اعتماد به نفس ملی« 
آنهاســت. او با انتقاد از رویکردی که در دهه های اخیر از سوی روشنفکران 
داخلی مبتنی بر اینکه جامعه ایران دچار بحران اســت و به سمت فروپاشی 
مــی رود، این ادعا را مطابــق با واقعیت نمی داند و معتقد اســت با اتفاقات 
اجتماعی که در زلزله ســرپل ذهاب و سیل لرســتان و خوزستان افتاد و در 
مساله مواجهه با کرونا دوباره تکرار شد، نشان دهنده تجدیدنظر در این گونه 
نظرپردازی هاست و برعکس باید بســیج شوندگی را خصلت جامعه ایرانی 

دانست.
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یادداشت | 

جامعۀ دینی باید به یافته های علم احترام 
بگذارد!

دکتر مهدی گلشنی 	

رابطه علم و دین
رابطه بین علم و دین بحثی اســت که در مورد آن آراِء متعددی وجود دارد و 
 عده ای علم و دین را 

ً
مغالطه هــای زیادی در مورد آن صورت گرفته اســت. مثال

در مقابــل هم و متضاد می دانند، گروه دیگری آنهــا را جدا از هم می پندارند، به 
این صورت که علم و دین هر یک سؤاالت خاصی را پاسخ می دهند. عده ای نیز 

می گویند که علم و دین می توانند با هم تعامل داشته باشند.
عقیدۀ من راجع به علم و دین همان برداشــتی اســت که بر بزرگان علم در 
تمدن اسالمی همچون ابن سینا، ابوریحان، خواجه نصیر و ابن هیثم حاکم بود، 
و در علم جدید هم بر نیوتون و الیبنیتس و کپلر و امثال اینها حاکم بود. در زمان 
مــا فیزیک دانان و عالمان خداباوری نظیر چارلز تاونز، که جایزۀ نوبل فیزیک را 
برای لیزر دریافت کرد، و همچنین ُجرج ِالیس که یکی از کیهان شناســان بزرگ 
معاصر است، دیدگاهشــان این است که کار علمی بخشی از دین است، یعنی 
یک نوع عبادت دینی است. ما انواع عبادات داریم، مانند نماز، روزه و حج که نوع 

  
مهدی 
گلشنی

فیزیکدان و نظریه پرداز
استاد دانشگاه

پژوهشگر
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه
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انجام آنها متفاوت اســت. کار علمی هم یک نوع عبادت است، به روش خاص 
خودش. برای اینکه در اسالم با تاکید گفته شده است که ُصنع الهی را مطالعه کنید 
تا عظمت خلقت الهی روشن شود. از این جهت امیرالمومنین )ع( مطالعۀ صنع 

الهی را یک عبادت بزرگ دانستند.
بنابراین، بنده کار علمی را بخشــی از دین می دانم، اما با ابزار خودش. نماز 
و روزه به روش خاص خود هســتند. کار علمی هــم با کاوش علمی و تجربه و 
نظریه  پردازی وغیره همراه است. اما همان طور که وقتی شما در خیابان می روید، 
مجاز هســتید که بین خطوط حرکت کنید و نباید تخلف کنید، و باید یک سری 
قواعد را رعایت کنید. در مورد علم هم گروهی از اصول حاکم است و این اصول 
از خود علم گرفته نشده اند. مثال، اینکه ما می توانیم جهان را بفهمیم، یا می توانیم 
جهان را به زبان ریاضی توضیــح دهیم. اینها را نمی توانیم با تجربه ثابت کنیم. 
دین هم گروهی از اصول را مطرح کرده اســت که در علم تاثیر دارد. یکی از آنها 
همین است که ما می توانیم جهان را بفهمیم. اتفاقا سخن انیشتین این بود: اینکه ما 

می توانیم جهان را بفهمیم، از دین گرفته شده است.
دیــن با ابزارهای خودش علم را در بــر دارد و باید مراعات یافته های علم را 
کــرد. جامعۀ دینی هم باید به یافته های علم احترام بگذارد، و هم اصول بســیار 
عام معرفت شناســی را که در قرآن و روایات معتبر آمده است، بر علمش حاکم 
بداند. هیچ نوع محدودیتی هم در کار علمی نیست، جز اینکه نباید مفروضات 
آن برخالف مسلمات دین باشــد و نباید وسیلۀ شرور شود. به همین دلیل االن 
مشاهده می کنیم که بعضی از بزرگ ترین عالمان زمان ما، افراد متدین هستند. در 
مورد اصول حاکم بر علم هم که ادیان گفته اند، میان ادیان توحیدی )مسیحیت، 
یهودیت و اسالم( فرقی نیســت. بنابراین، اگر علم عاقالنه بکار رود، مددرسان 

خواهد بود.
دیدگاه اسالم درباره علوم تجربی 

اسالم بر مطالعه علوم تجربی بسیار تاکید دارد. شیعه و سنی از پیامبر)ص( 
 
ٌ
ة

َ
ِریض

َ
ِم ف

ْ
ِعل

ْ
ل
َ
ُب ا

َ
ل

َ
یِن« و همچنین »ط ْو ِبالِصّ

َ
َم َو ل

ْ
ِعل

ْ
ل
َ
ُبوا ا

ُ
ل

ْ
ط

ُ
روایت کرده اند که »ا

 ُمْسِلٍم«، یعنی طلب علم بر هر مسلمانی واجب است. اینکه گفته شده 
ّ

ِل
ُ
ی ک

َ
َعل

است که طلب علم واجب است، از سه جهت می باشد: یکی اینکه ما آثار صنع 
الهی را بفهمیم و به عظمت خلقت آشــنا شویم. جهت دیگر این است که رفع 
نیازهای مشــروع مان را بکنیم. جهت سوم این است که با کمک علم در جهت 
اعتالی جامعه اســالمی کوشش کنیم. اینکه جوامع اســالمی در کسب علم 
کوتاهی کردند، و نخواستند پیش رو باشند، برخالف دستور اسالم است. پیامبر 
ْیِه«، یعنی اسالم علّو دارد و هرگز 

َ
ی َعل

َ
 ُیْعل

َ
و َو ال

ُ
ُم َیْعل

َ
ْسال ِ

ْ
اکرم )ص( فرمودند:»ال

چیزي بر آن برتری پیدا نمي کند. پس اگر جامعۀ ما جزو جوامع برتر نیست، این 

	◢◢
دین◢با◢ابزارهای◢
خودش◢علم◢را◢در◢بر◢
دارد◢و◢باید◢مراعات◢
یافته◢های◢علم◢را◢کرد.◢
جامعۀ◢دینی◢هم◢باید◢
به◢یافته◢های◢علم◢
احترام◢بگذارد،◢و◢هم◢
اصول◢بسیار◢عام◢
معرفت◢شناسی◢را◢که◢
در◢قرآن◢و◢روایات◢
معتبر◢آمده◢است،◢بر◢
علمش◢حاکم◢بداند.◢
هیچ◢نوع◢محدودیتی◢
هم◢در◢کار◢علمی◢
نیست،◢جز◢اینکه◢نباید◢
مفروضات◢آن◢برخالف◢
مسلمات◢دین◢باشد◢
و◢نباید◢وسیلۀ◢شرور◢
شود.
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بدان معنا است که به دستور اسالم عمل نکرده ایم.
کار اسالم هدایت است. اتفاقا از ما خواسته است که خودمان برویم و کشف 
کنیم که چه کارهایی را به چه طریقی می توان انجام داد. یک مرد عربی در حضور 
پیامبر)ص( شتر خود را رها کرد و گفت: »توکلت علی هللا« پیامبر اکرم)ص( به او 
ل«، یعنی شتر را پایبند بزن و توکل بر خدا کن. پس توکل، دعا 

َ
فرمود: »اعقل و توک

به درگاه الهی و غیره باید باشد، اما سایر ابزارها همچون عقالنیت و محکم کاری 
و تدبیر نیز باید وجود داشته باشد. بنابراین، وظیفه یک مسلمان این است که برای 
بیماری همراه با دعا به پزشــک هم رجوع کند. در دورۀ تمدن اسالمی دقیقا این 
برداشت وجود داشت. پس دســتور و کار علمی سر جای خودش است و باید 
دستوراتش را عمل کرد، ولی ضمنا دعا هم باید کرد، چون هر دو موثر است. اما 
نه اینکه دعا کنیم، ولی خودمان را به بیماری آلوده کنیم و بعد هم دعا کنیم، این 
درست نیست. جهانی که خداوند خلق کرده است، قانون دارد. اگر این قانون را 
مسلمان رعایت کند، موفق می شود؛ اگر مسیحی رعایت کند، موفق می شود؛ و 
اگر بی دین رعایت کند، موفق می شود، بنابراین، دستورالعمل علمای ما در مورد 

پشتیبانی از تصمیم های پزشکی مطابق دستور اسالم است.
اگر صحبت های امام خمینی را مالحظه بفرمایید، دائما تاکیدشان بر این بود 
که جامعۀ اسالمی خودش باید خودکفا شود. االن ما شاهد هستیم که غرب برخی 
از داروها را به ما نمی دهد، این نشان می دهد که ما باید به خودمان متکی باشیم. 
اگر رویکرد علمی نداشته باشیم، باید همه چیز را از آنها گدائی کنیم. آنها نیز دقیقا 
راهش را یاد گرفته اند، که ما را محتاج نگاه دارند. مقام معظم رهبری حتی قبل از 
وقوع بیماری کرونا، همواره بر دو چیز تاکید داشتند: یکی اینکه ما باید نیازهای 
داخلی مــان را خودمان تولید کنیم، و نباید حتی در کارهایی که خودمان توانایی 
انجام آن را داریم، متکی به خارج باشــیم. اگر هم چیزی را از خارج می گیریم، 
باید دنباله آن را خودمان ادامه دهیم. همچنین ایشــان دائما تاکید داشته اند که ما 
باید مرزهای دانش را بشکافیم و جلو برویم و در علم نوآوری داشته باشیم. االن 
در بحث کرونا شاهدیم که غرب چگونه عمل می کند. این تاکیدها بسیار در زمان 
مناسبی بوده است. اتفاقا االن موقعی است که ما باید از این تاکیدها بهره برداری 
کنیم، یعنی بفهمیم که غرب به داد ما نمی رسد، خودمان باید تالش کنیم و چارۀ 
این گونه مســائل را پیدا کنیم. االن در این موضوع کرونا، مشکالت غرب بیشتر 
از ما اســت. متاسفانه جامعۀ اسالمی ما این را فراموش کرده است که هم باید به 
دنبال علم برود و هم به دنبال رفع نیازهای داخلی خود باشد، و اگر حواسش جمع 
باشد، مجبور نیست که مثل آمریکا در این شرایط برخی از اقالم مثل دستکش و 
امثال آن را از خارج وارد کند و یا سرقت نماید. این برای کشوری که ادعای برتری 

دارد، ننگ است.

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
کار◢اسالم◢هدایت◢
است.◢اتفاقا◢از◢ما◢
خواسته◢است◢که◢

خودمان◢برویم◢و◢کشف◢
کنیم◢که◢چه◢کارهایی◢

را◢به◢چه◢طریقی◢
می◢توان◢انجام◢داد.◢یک◢

مرد◢عربی◢در◢حضور◢
پیامبر)ص(◢شتر◢خود◢
را◢رها◢کرد◢و◢گفت:◢
»توکلت◢علی◢هللا«◢

پیامبر◢اکرم)ص(◢به◢او◢
فرمود:◢»اعقل◢و◢توَکل«،◢

یعنی◢شتر◢را◢پایبند◢
بزن◢و◢توکل◢بر◢خدا◢

کن.◢پس◢توکل،◢دعا◢به◢
درگاه◢الهی◢و◢غیره◢باید◢
باشد،◢اما◢سایر◢ابزارها◢
همچون◢عقالنیت◢و◢

محکم◢کاری◢و◢تدبیر◢نیز◢
باید◢وجود◢داشته◢باشد.◢
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به نظر من جهالــت، غرور در بعضی از حاکمان و عــدم توجه به نصایح 
نخبگان باعث شد که ما این موضوع را خیلی جدی نگیریم. بنابراین، بسیاری از 
امکانات از دست ما خارج شد. اما با این وجود، هیچ گاه دیر نیست. باید موضوع 
را جدی تلقی کنیم و از اتفاقی که برای اروپائیان رخ داد، عبرت بگیریم. در هیچ 
کجا به اندازه اســالم روی عقالنیت تاکید نشده است. اولین فصل کتاب اصول 
کافی شــیخ کلینی »العقل و الجهل« اســت. ما روایات بسیاری راجع به عقل 
داریم، که روی بکار بردن عقل تاکید دارند. متاســفانه در موضوع کرونا، جامعۀ 
ما توجهی به عقالنیت نکرد و به محض اینکه ورود به خیابان ها آزاد شــد، مردم 
به خیابان ها ریختند. ، بدون اینکه به آثار و نتایج آن توجه داشته باشند. بنابراین، 
توجه به دستورات پزشکی ضرورت است. توجه دولت به پیشنهادها و توصیه های 
بزرگان پزشــکی نیز ضرورت دارد. در بحث کرونا، تعداد زیادی از وزرای سابق 
بهداشت در نامه هائی به رئیس جمهور هشدار دادند. امیدوارم که دولت محترم 

بیشتر از گذشته به این سفارش ها توجه کند.
جریان معارض رسانه ای و تاکید بر غیر عقالنی کردن فضای عمومی 

کار این رسانه ها همین است، آنها حداکثر ســوء استفاده را می کنند، برای 
اینکه دین را بی خاصیت نشان دهند. یکی دیگر از نکاتی که مقام معظم رهبری 
بارها تاکید کرده اند و متاســفانه به آن بی توجهی شده است، مساله نفوذ اجانب 
اســت، این گروه در مملکت ما هســتند، ایادی آنها در کشور حضور دارند، در 
دانشگاه ها هســتند، در ادارات هستند، و هدف آنها این است که کاری کنند که 
ما محتاج غرب باشیم. بســیار باید در مورد این موضوع حواس ها جمع باشد. 
مجلس شورای اسالمی باید حواســش جمع باشد، دولت باید حواسش جمع 
باشد، متاسفانه آشکارا ما شاهد آثار این نفوذی ها هستیم. این گروه ها هستند که 
از طریق رســانه های مجازی و غیره انواع و اقسام سم پاشی ها را دارند، تا دین را 
بی خاصیت و بی اثر نشــان دهند. این نشان می دهد که حوزه های علمیه ما باید 
فعالیت موثرتر و یک دست تری داشته باشند. یعنی باید بسیار زودهنگام و به موقع 
به مردم آگاهی عمومی دهند و روشنی بخشی کنند که بسیاری از کارها و اقدامات 

را انجام ندهند، و زمانی که امن نیست، تجمعات نداشته باشند.
منطق عقالنی جمهوری اسالمی ایران در مواجه با بحران های مشابه 

 بایــد از این بحران 
ً
ــروری را ایجــاد کرد، اما اتفاقا

ُ
در ظاهر این بحران ش

درس هــای زیادی گرفت. جامعۀ تحصیل کردۀ ما و حوزه های علمیۀ ما باید این 
مباحث را روشــنگری کنند. غرب که اینقدر ادعــای برتری می کرد، در موضوع 
کرونا ضعف خود را در بســیاری از امور نشان داد. معلوم شد که توجه بی اندازۀ 
غرب به ثروت اندوزی و غفلت از معنویات و ارزش ها چقدر خســارت بار بوده 
و چقدر به جهان ظلم شــده است. روشن شــد که نباید اینقدر نگاه ها به غرب 

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
اولین◢فصل◢کتاب◢
اصول◢کافی◢شیخ◢
کلینی◢»العقل◢و◢
الجهل«◢است.◢ما◢
روایات◢بسیاری◢راجع◢
به◢عقل◢داریم،◢که◢
روی◢بکار◢بردن◢عقل◢
تاکید◢دارند.◢متاسفانه◢
در◢موضوع◢کرونا،◢
جامعۀ◢ما◢توجهی◢به◢
عقالنیت◢نکرد◢و◢به◢
محض◢اینکه◢ورود◢به◢
خیابان◢ها◢آزاد◢شد،◢
مردم◢به◢خیابان◢ها◢
ریختند.◢،◢بدون◢اینکه◢
به◢آثار◢و◢نتایج◢آن◢
توجه◢داشته◢باشند.◢
بنابراین،◢توجه◢به◢
دستورات◢پزشکی◢
ضرورت◢است.◢توجه◢
دولت◢به◢پیشنهادها◢
و◢توصیه◢های◢بزرگان◢
پزشکی◢نیز◢ضرورت◢
دارد.◢
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باشد، بلکه نگاه ها باید به داخل و ظرفیت های داخلی باشد. نگاه روشنفکران ما به 
غرب است، و بسیاری از دولت مردان ما همۀ حواسشان به غرب است. آنها فکر 
می کنند که غرب می تواند یا می خواهد ما را نجات دهد. هیچ کس جز خود ما، 
با یاری خداوند، نمی تواند ما را نجات دهد. بنده همیشه این مثال را زده ام که بعد 
از جنگ جهانی دوم آلمان غربی کال از هم فرو پاشید. کشورهای اروپایی رابطه 
خوبی با آن نداشتند و آمریکا هم رابطۀ خوبی با آن نداشت و هیچ کشور دیگری 
به آن کمک نکرد. اما آنها در عرض پنج – شــش سال کشور خود را احیاء کردند. 

این نشان می دهد که خوداتکایی خیلی خیلی مهم است.
به نظر من در دراز مدت، خیر این شّری که اتفاق افتاد، بر شّر آن غالب خواهد 
بود. باید از این که غرب در این شرایط با همۀ ابهت خود عاجز مانده است، درس 
گرفت. آنها طبقۀ ضعیف را نادیده گرفتند و فاصلۀ فقر و غنا در غرب بسیار زیاد 
شد. در همین حادثۀ کرونا، بیشترین تلفات در نیویورک از سیاهان بود.. این نشان 
می دهد که سیستم فکری و اقتصادی غرب درست نیست. این نشان می دهد که 
فقط اتکای به علم و فراموش کردن اخالق و ارزش ها درســت نیست. اینکه در 
غرب علم تا حد زیادی در جهت اســتثمار کردن کشورهای جهان سوم و کسب 
منافع اقویا بکار رفته است و فاصلۀ فقر و غنا بسیار زیاد شده است، برای جامعۀ 
بشری خسارت بار است.بنابراین، به نظر من در جهت آموزش عقالنی، این حادثه 
بسیار می تواند درس آموز باشد. عالمان غربی باید روی آن کار کنند و هشدارهای 
الزم را به دولت ها و جوامعشان بدهند. حوزه های علمیه و علمای ما نیز باید روی 
این قضیه و جوانب مختلف آن کار کنند و برای دولت و جامعۀ ما روشنگری کنند. 
درست است که االن تنگناهای اقتصادی زیادی در کشور ما وجود دارد، ولی به 
نظر بنده همۀ اینها راه حل دارد. جهل مرکب و عدم حاکمیت شایسته ساالری و 

عقالنیت در جامعۀ ما باعث شده که ما بیش از حد خسارت دهیم.

حواشــی پیش آمده در خصوص عمل به دســتورات پزشکی توسط برخی 
از اســاتید حوزه و حامیان طب سنتی این ســوال جدی را مطرح کرده است که 
آیا اساســا بین آموزه های دینی و علمی تقابل و تضــادی وجود دارد؟ در این بین 
نقش حاکمیت و نظام چگونه می تواند باشد؟ دکتر مهدی گلشنی در گفت وگوی 
اختصاصی با سایت مباحثات به این سواالت پاسخ داده است. سایت مباحثات 
با صاحب امتیازی و مدیرمســئولی احمد نجمی است، که به مباحث فکری و 

تحلیلی حوزه و روحانیت می پردازد. 

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
جامعۀ◢تحصیل◢کردۀ◢
ما◢و◢حوزه◢های◢علمیۀ◢
ما◢باید◢این◢مباحث◢
را◢روشنگری◢کنند.◢

غرب◢که◢اینقدر◢ادعای◢
برتری◢می◢کرد،◢در◢

موضوع◢کرونا◢ضعف◢
خود◢را◢در◢بسیاری◢از◢
امور◢نشان◢داد.◢معلوم◢
شد◢که◢توجه◢بی◢اندازۀ◢
غرب◢به◢ثروت◢اندوزی◢
و◢غفلت◢از◢معنویات◢
و◢ارزش◢ها◢چقدر◢
خسارت◢بار◢بوده◢و◢

چقدر◢به◢جهان◢ظلم◢
شده◢است.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
مهدی گلشــنی فیزیــک دان و نظریه پرداز ایرانی، پژوهشــگر فلســفه 
علم،اســتاد بازنشسته دانشگاه صنعتی شــریف، عضو شورای عالی انقالب 
فرهنگی، و عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران است. دکتر مهدی گلشنی از 
برگزیدگان همایش چهره های ماندگار در عرصه فیزیک و برنده کتاب ســال 

جمهوری اسالمی ایران است.
در اینباره معتقد اســت کارعلمی جزء دین است و یک نوع عبادت دینی 
محســوب می شــود. ایشــان درباره علم می گوید معموال گروهی از اصول 
حاکم وجود دارد که این اصول از خود علم گرفته نشده اند و دین نیز گروهی 
از اصول را تبیین نموده اســت. در نتیجه دین با ابزارهای خودش علم را در بر 
دارد و باید مراعات یافته های علــم را کرد. جامعۀ دینی هم باید به یافته های 
علم احترام بگذارد، و هم اصول بســیار عام معرفت شناســی را که در قرآن و 
روایات معتبر آمده است، بر علمش حاکم بداند. ایشان با تاکید بر اینکه باید 
در تصمیم گیری هــا عقالنیت را به کار گیریم، در قضیه کرونا معتقد اســت 
دســتور و کار علمی سر جای خودش اســت و باید دستوراتش را عمل کرد، 
ولی ضمنا دعا هم باید کرد، چون هر دو موثر اســت. او با بیان تالش جریان 
رســانه ای معارض در غیر عقالنی نشــان دادن فضای عمومی، مساله نفوذ 
اجانب را طرح کردند و بیان کردند که هدف این گروه ها که در دانشــگاه ها و 
ادارات ما هستند، زمینه سازی برای »محتاج کردن کشور به غرب« است! در 

حالی که غرب در قضیه کرونا ضعف خود را نشان داده است.
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 مصاحبه | 

عقل سلیم نه سوسیالیسم!
دکتر موسی غنی نــژاد 	

جهان درگیــر کرونا،  دچار تغییرات پیچیده و پرســش های تازه ای شــده 
است. یکی از این پرســش ها درباره آینده لیبرالیسم و دیگری درباره سرنوشت 
همکاری های جهانی است. به نظر شــما پس از همه گیری جهانی )پاندمی( 

کرونا، آینده جهانی شدن و روند لیبرالیسم به مخاطره افتاده است؟
جهانی شــدن موضوع خاص تاریخی اســت. در یــک مرحله تاریخی، 
کشورهای مختلف دنیا به تدریج روابط تجاری خود را گسترده تر کردند. شکل 
پیشرفته این فرآیند را که اقتصادهای جهانی طی کردند، جهانی شدن نامیده اند. 
این روندی است که از اواخر قرن 19 به صورت مشخص و ملموسی در تاریخ 
اقتصادی جهان اتفاق افتاده و با افت و خیزهایی بعد از جنگ جهانی دوم از سر 
گرفته شده و در چند دهه اخیر، شتاب بیشتری گرفته است. در بحث لیبرالیسم 
 به همدیگر مرتبط هستند؛ یعنی 

ً
موضوع تجارت آزاد مطرح است. این دو کامال

جهانی شدن در چارچوب لیبرالیسم صورت می گیرد. زمانی که در قرن 2۰ دو 
جنگ جهانی بزرگ اتفاق افتاد، ویژگی مهم کشورهای درگیر جنگ ناسیونالیسم 
و اقتصادهای بسته و جنگ تعرفه ها و دعوای اقتصادهای بسته یا منافعی بود که 

  
موسی 

غنی نژاد

استاد دانشگاه
عضو هیئت علمی دانشگاه 

صعنت نفت

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه
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در مقابل جهانی شدن قرار داشــت و هر کشوری می خواست منافع اقتصادی 
خود را بر دیگران ترجیح دهد و این باعث می شــد اختالفات باال بگیرد. البته 
تداوم این وضعیت برای جهانی شدن مانع ایجاد می کرد. بعد از جنگ جهانی 
دوم سازمان های بین المللی به وجود آمدند و تجارت آزاد تشویق شد، سازمان 
تجارت جهانی که آن زمان »گات« نام داشت، با هدف توسعه تجارت جهانی و 
نزدیک شدن کشورها به لحاظ اقتصادی تشکیل شد. یکی از دالیل این تغییرات 
صلح آمیز کردن روابط بین کشورها بود و برقراری صلح جهانی به عنوان یکی از 
ماموریت های جهانی شدن مطرح بود. یعنی سیاستمداران متوجه شدند که یکی 

از علل جنگ بین ملت ها، سیاست های حمایتی است. 
در نتیجه اگر تجارت آزاد بین کشــورها توسعه پیدا کند، روابط سیاسی به 
دنبال روابط اقتصادی نزدیک تر و صلح آمیزتر می شود. یعنی جهانی شدن یکی 
از ابزارهای صلح جهانی تلقی و تشویق شد. سازمان ملل این روند را دنبال کرد 

و سازمان های مختلفی برای توسعه آن به وجود آورد.
موضوع لیبرالیســم بحث کلی تری اســت؛ یعنی نوعی فلسفه سیاسی و 
اندیشــه ای اســت که جنبه های اقتصادی و سیاســی دارد. بعضی از مخالفان 
لیبرالیسم و اقتصاد آزاد در شرایط فعلی، جریان کرونا را بهانه ای قرار داده اند برای 
کوبیدن لیبرالیســم. این افراد که معتقدند نقش دولت ها در اقتصاد باید خیلی 
پررنگ باشد و تجارت آزاد باعث فجایع بزرگی می شود، حاال این عقاید خود را 

با تمسک به کرونا مطرح می کنند. 
اگر بی طرفانه به ماجرا نگاه کنیم متوجه بی ربط بودن استدالل های این افراد 
می شویم. کرونا، در واقع، شبیه به نوعی بالی طبیعی است؛ مثل زلزله، یا سیل 
بنیان کنی که ناگهانی اتفاق می افتد. این ماجرا به اقتصاد آزاد و تجارت و بازار هیچ 
ربطی ندارد. بعضی از دوستان در شبکه های اجتماعی مباحث عجیبی مطرح 
 این موضوع را که تعدادی از فوتبالیست ها درآمدهای چندمیلیاردی 

ً
می کنند مثال

دارند، ولی دانشمندان و دانشــگاهیان حقوق ناچیز یا متوسطی دارند به عنوان 
ایراد و علت ناتوانی بشــر در مواجهه با این بیماری مطرح می کنند و می گویند 
حاال بروید از فوتبالیست ها بخواهید این بیماری را درمان کنند. چنین سخنانی 

مصداق کامل حرف بی ربط است.
 کسی که این حرف را می زند نه می داند بازار چیست و چگونه عمل می کند 
و نه می داند که وظیفه دولت چیست. البته چنین حرف هایی برای افکار عمومی 

	◢◢
موضوع◢لیبرالیسم◢
بحث◢کلی◢تری◢است؛◢
یعنی◢نوعی◢فلسفه◢
سیاسی◢و◢اندیشه◢ای◢
است◢که◢جنبه◢های◢
اقتصادی◢و◢سیاسی◢
دارد.◢بعضی◢از◢
مخالفان◢لیبرالیسم◢
و◢اقتصاد◢آزاد◢در◢
شرایط◢فعلی،◢جریان◢
کرونا◢را◢بهانه◢ای◢قرار◢
داده◢اند◢برای◢کوبیدن◢
لیبرالیسم.◢این◢افراد◢
که◢معتقدند◢نقش◢
دولت◢ها◢در◢اقتصاد◢
باید◢خیلی◢پررنگ◢
باشد◢و◢تجارت◢
آزاد◢باعث◢فجایع◢
بزرگی◢می◢شود،◢حاال◢
این◢عقاید◢خود◢را◢
با◢تمسک◢به◢کرونا◢
مطرح◢می◢کنند.
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 بی معنی و فاقد پایه علمی است. دستمزد 
ً
جذاب است، ولی پوپولیستی و کامال

فوتبالیست ها در بازار تعیین می شود و دستمزد دانشمندها هم اگر در دانشگاه های 
دولتی باشند، در دولت و اگر در موسسات تحقیقاتی خصوصی باشند در بازار 
تعیین می شــود. اینها به همدیگر هیچ ربطی ندارند. اینکه تقاضا برای فوتبال و 
فوتبالیست ها باالست، نشان دهنده خواست مردم و جامعه است. تقاضای مردم 
است که قیمت را تعیین می کند و قیمت فوتبالیست ها را باال می برد،  نه اینکه یک 
نفر از بیرون نگاه کند و بگوید چرا دستمزد یک فوتبالیست زیاد و دستمزد یک 
دانشمند کم است. اگر کسی اندک دانش اقتصادی داشته باشد،  متوجه می شود 

که علت این تفاوت چیست.
به هر حال،  کرونا مثل یک بالی طبیعی اتفاق افتاده و در مواجهه با این بالی 
 شرایط استثنایی به وجود آمده است. اینکه توقع داشته باشیم بازار 

ً
طبیعی، طبیعتا

 بی معنی اســت. مثل این است که سیل بنیان کنی 
ً
این مساله را حل کند کامال

بیاید و یک شــهر را ویران کند،  در این شرایط فرضی، نمی توان از بازار خواست 
مشکل را حل کند.

 چنین بحران هایی را باید با همیاری مردم، یاری رســاندن به هم نوعان و با 
کمک سازمان های دولتی و ســازمان های مردم نهاد پشت سر گذاشت. درباره 
کرونا وظیفه دولت ها و سازمان های مردم نهاد چاره جویی برای حل مساله است. 
باید همه با هم فکر کنند که مشــکالت در کدام بخش ها بیشتر است و چگونه 
باید آنها را حل کرد و چون کرونا یک »پاندمی« )اپیدمی جهانی شــده( است، 
باید برای آن در سطح جهانی چاره جویی کرد. در این شرایط اینکه هر کشوری 

فقط به حل مساله خودش بپردازد، به هیچ وجه امکان پذیر نیست.
به هر حال رفت وآمد شهروندان را نمی توان برای ابد محدود کرد. البته الزم 
اســت در شــرایط خاصی به مدت محدودی به دولت ها قدرت و ابتکار عمل 
 یکی از راه های 

ً
بیشــتری داده شود تا مساله را حل کنند چون ممکن است فرضا

حل مشــکل در مناطق مختلف قرنطینه باشد. قرنطینه کردن مردم یا به صورت 
اختیاری انجام می شــود یا به صورت اجباری. اگر مردم به صورت اختیاری به 
قرنطینه تن ندهند،  دولت موظف است آن را اجباری کند و اینجا الزم است قوه 

قهریه دولت اعمال شود. 
لیبرالیسم هیچ مخالفتی با چنین تدبیری ندارد. بر اساس لیبرالیسم، وظیفه 
دولت حفاظت از حقوق شــهروندان اســت. اگر حقوق شــهروندان ایجاب 

 ◢◢
کرونا◢مثل◢یک◢بالی◢
طبیعی◢اتفاق◢افتاده◢
و◢در◢مواجهه◢با◢این◢
بالی◢طبیعی،◢طبیعتاً◢
شرایط◢استثنایی◢به◢
وجود◢آمده◢است.◢
اینکه◢توقع◢داشته◢
باشیم◢بازار◢این◢
مساله◢را◢حل◢کند◢

کامالً◢بی◢معنی◢است.◢
مثل◢این◢است◢که◢

سیل◢بنیان◢کنی◢بیاید◢
و◢یک◢شهر◢را◢ویران◢
کند،◢◢در◢این◢شرایط◢
فرضی،◢نمی◢توان◢از◢
بازار◢خواست◢مشکل◢

را◢حل◢کند.◢
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می کند که دولت قرنطینه را اجباری کنــد، باید این کار را انجام دهد. البته اول 
اینکه باید برای این موضوع توجیه علمی و کارشناسی وجود داشته باشد، دیگر 
 به شهروندان 

ً
اینکه باید قبول کنیم این شرایط موقتی است، دولت نمی تواند دائما

اراده خاصی را تحمیل کند، به صورت موقتی برای حل این مساله اجبار دولت 
مشروعیت دارد. به نظر من هیچ تضادی بین لیبرالیسم و اینکه دولت وظیفه اش را 
درباره کرونا و دیگر بالیای طبیعی نظیر آن انجام دهد و در صورت لزوم به اجبار 

متوسل شود، وجود ندارد.
 با توجه به اینکه اعمال گسترده قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی به نوعی 
 در کشور ما که با توجه 

ً
محدود کردن ناگزیر آزادی شــهروندان است، خصوصا

به تضاد منافع اجزای قدرت، تصمیمات متناقضی درباره تعطیلی و قرنطینه در 
بخش های مختلف اتخاذ می شود، آیا دموکراسی در مخاطره قرار گرفته است؟

در اتخاذ تصمیمات مربوط به قرنطینه و دیگر شــیوه های مواجهه با کرونا، 
توجه به مسائل کارشناسی ضروری است. درباره اینکه قرنطینه باید چگونه باشد، 
شــامل چه اصنافی باشد، کدام گروه از شهروندان را به چه صورت دربر بگیرد،  

باید بر اساس نظر کارشناسان اپیدمی تصمیم گرفته شود.
 این موضوعی نیســت که اقتصاددانان درباره آن نظر بدهند. سیاستمداران 
دارای قدرت سیاسی هم اگرچه باید قدرت قاهره را اعمال کنند، اما این قدرت 
باید برای اجرای تصمیماتی به کار گرفته شود که مبتنی بر نظر کارشناسی اتخاذ 
شده اند. دولت در کشــور ما یک بام و دو هوا عمل می کند. به نظر کارشناسی 

خود وزارت بهداشت هم حتی در مواردی عمل نمی کند. 
نظر کارشناسی وزارت بهداشت ضرورت فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه 
حداقل به مدت دو هفته است. این قرنطینه شامل کارمندان دولت هم می شود، 
ولی دولت این کار را انجام نمی دهد و فقط اصناف خاصی را به تعطیلی موظف 
می کند. واضح اســت که برای مردم هم قرنطینه توجیه ناپذیر می شود و بسیاری 
از آنها دیگر قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نمی کنند. قاعده اینجا 
دموکراسی نیست، قاعده اعتنا به دیدگاه علمی و کارشناسی است. متولی اعالم 
دیدگاه کارشناســی درباره یک بیماری همه گیر )اپیدمی( وزارت بهداشــت و 
دانشگاه های علوم پزشکی است. این نظر کارشناسی باید مالک عمل قوه قهریه 

دولت قرار بگیرد.
 هر کاری در خارج از این چارچوب قابل پذیرش و دفاع نیست. شهروندان 

	◢◢
دولت◢در◢کشور◢ما◢
یک◢بام◢و◢دو◢هوا◢
عمل◢می◢کند.◢به◢نظر◢
کارشناسی◢خود◢
وزارت◢بهداشت◢
هم◢حتی◢در◢مواردی◢
عمل◢نمی◢کند.◢نظر◢
کارشناسی◢وزارت◢
بهداشت◢ضرورت◢
فاصله◢گذاری◢اجتماعی◢
و◢قرنطینه◢حداقل◢
به◢مدت◢دو◢هفته◢
است.◢این◢قرنطینه◢
شامل◢کارمندان◢
دولت◢هم◢می◢شود،◢
ولی◢دولت◢این◢کار◢
را◢انجام◢نمی◢دهد◢و◢
فقط◢اصناف◢خاصی◢
را◢به◢تعطیلی◢موظف◢
می◢کند.◢واضح◢است◢
که◢برای◢مردم◢هم◢
قرنطینه◢توجیه◢ناپذیر◢
می◢شود◢و◢بسیاری◢از◢
آنها◢دیگر◢قرنطینه◢و◢
فاصله◢گذاری◢اجتماعی◢
را◢رعایت◢نمی◢کنند.
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تصمیمات غیرکارشناســی را نمی پذیرنــد. در اوضاع آشــفته کنونی که هنوز 
مشخص نیست وضعیت اپیدمی چگونه است و روند ابتال کاهشی شده یا نه، 
می بینیم دولت سیاست های متناقضی اعالم می کند؛ وزارت بهداشت موضعی 
 متناقض با موضع وزارت 

ً
اتخاذ می کند،  ولی وزارت صمت یک سیاست کامال

بهداشــت اعمال می کند. این اشکال بزرگی است. ســتاد فرماندهی که برای 
مبارزه با کرونا شکل گرفته باید وحدت رویه داشته باشد،  وگرنه کارهایش خنثی 

می شود و نتیجه مطلوبی عاید هیچ کس نخواهد شد.
تشــدید دخالت های دولت و وضع محدودیت گســترده بــرای فعالیت 
کســب وکارها این بار برای مهار بیماری ضروری است و حتی به مطالبه مدنی 
تبدیل شده است. آیا می توان امیدوار بود که دخالت های دولتی در اقتصادهای 
بسته ای مثل اقتصاد ایران پس از پایان پاندمی، کاهش پیدا کند یا این وضعیت به 

تشدید مداخله در طوالنی مدت منجر می شود؟
 استثنایی است. تدابیری که در این 

ً
شیوع کرونا اتفاقی پیش بینی نشده و کامال

مدت کوتاه،  دولت باید اتخاذ کند باید برای این منظور باشــد و نباید ادامه پیدا 
کند. در کشورهای پیشرفته دولت ها گفته اند مردم قرنطینه را رعایت کنند، دولت 
تضمین می کند 8۰ درصد از حقوق و درآمد کارمندان و دیگر شــاغالنی را که 
آنها را وادار به خانه نشــینی کرده است، بپردازد. واضح است که هر دولتی برای 
 که نمی توان این 

ً
 چند ماه می تواند این کار را انجام بدهد، دائما

ً
چند هفته و نهایتا

کار را ادامه داد.
 دیگر تدابیری هم که دولت ها در این شــرایط اســتثنایی اتخاذ می کنند از 
همین جنس اســت. با قیمت گــذاری چیزی حل نمی شــود. اگر دولت روی 
 دیگر ماسکی پیدا نمی شود و همه اش به بازار 

ً
ماسک قیمت گذاری کند که اصال

 هرچه بازار ماسک را آزادتر کنند، فراوانی آن بیشتر 
ً
سیاه و قاچاق می رود. اتفاقا

می شــود. دولت فقط می تواند این کار را بکند که حتی اگر شــده با قیمت های 
باالتر ماسک ها را بخرد و برایش بازار ایجاد کند و آنها را توزیع کند. نه اینکه بازار 
را ســرکوب کند که قاچاق بشود و به جایی برود که کسی نتواند به راحتی به آن 

دسترسی پیدا کند.
 این راه حل نیست. دیدگاه های کارشناسی در همه زمینه ها باید رعایت شود؛ 
هم در زمینه اجرای قرنطینه، هم در مبارزه با کرونا و هم در زمینه آثار اقتصادی 
مشکالتی که کرونا ایجاد کرده است، باید دیدگاه های کارشناسی بررسی شود،  

 ◢◢◢◢◢◢◢◢
شیوع◢کرونا◢اتفاقی◢

پیش◢بینی◢نشده◢
و◢کامالً◢استثنایی◢

است.◢تدابیری◢که◢
در◢این◢مدت◢کوتاه،◢◢
دولت◢باید◢اتخاذ◢

کند◢باید◢برای◢این◢
منظور◢باشد◢و◢نباید◢
ادامه◢پیدا◢کند.◢در◢

کشورهای◢پیشرفته◢
دولت◢ها◢گفته◢اند◢
مردم◢قرنطینه◢را◢

رعایت◢کنند،◢دولت◢
تضمین◢می◢کند◢8۰◢
درصد◢از◢حقوق◢و◢
درآمد◢کارمندان◢و◢
دیگر◢شاغالنی◢را◢
که◢آنها◢را◢وادار◢به◢
خانه◢نشینی◢کرده◢
است،◢بپردازد.◢



شماره 3    52
پانزدهم  اردیبهشت ۹۹

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

نه اینکه دولت به عنوان حالل مشکالت تصور کند باید همه اقتصاد را به دست 
 در 

ً
 این طور نیست، اتفاقا

ً
بگیرد و در این صورت مســاله حل خواهد شــد. ابدا

این صورت هیچ مساله ای حل نمی شود و مسائل دیگری هم بر مشکالت قبلی 
اضافه می شود.

در پی تشدید گسترده بیکاری و فقر بر اثر کرونا، همه جا سخن از ضرورت 
حمایت دولت از آسیب دیدگان این وضعیت مطرح است. گذشته از میزان توان 
حمایتی دولت با توجه به تحریم و کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور ما، در 
این شــرایط دیگر چگونه می توان به کاهش مداخله دولت در اقتصاد و توجه به 
مبانی لیبرالیسم امید داشت؟ آیا حرکت به سوی سوسیالیسم امری ناگزیر است؟
 متاسفانه عده ای با استفاده از این شرایط شبهه افکنی هایی می کنند، ولی در 
پاسخ به این شبهات، می توان به تصمیمات آمریکا در حمایت از مردم در دوران 
قرنطینه توجه کرد. این کشــور دولتی دارد که بیشتر از همه دولت های جهان، از 
سوسیالیسم دور است و نمی تواند سیاست های سوسیالیستی در پیش بگیرد. این 
عقل سلیم است که می پرسد وقتی دولت مردم را موظف می کند در خانه بمانند 
و هیچ کاری نکنند، مردم باید از کجا کسب درآمد و ارتزاق کنند؟ واضح است 
کــه دولت باید طی مدتی که مردم را به ماندن در خانه وادار می کند، هزینه های 

زندگی آنها را بپردازد.
 این به سوسیالیســم مربوط نیســت، بلکه حکم عقل سلیم است که اگر 
دولت می خواهد مردم در قرنطینه بمانند، باید معاش آن دســته از شهروندان را 
 تامین 

ً
که توان مالی کافی برای گذران زندگی در شرایط بیکاری را ندارند، موقتا

کند، وگرنه نتیجه ای نخواهد گرفت. این طبیعی اســت و نمی توان ادعا کرد که 
این شرایط موقتی به سوسیالیسم منجر می شود. البته یک عده از پوپولیست ها 
شعارهای سوسیالیستی می دهند و وسط دعوا نرخ تعیین می کنند. این حرف های 
پوپولیســتی گرفتاری همیشگی ماســت، ولی نباید مانع از این شود که دولت 
کاری را که وظیفه اش است و دیدگاه کارشناسی آن را توصیه می کند انجام دهد. 
دیدگاه کارشناســی که در این شــرایط باید مدنظر قرار بگیرد یکی از منظر 
بهداشت است که پزشــکان و مراجع پزشــکی باید آن را اعالم کنند، دیگری 
از منظر اقتصادی اســت که اقتصاددانان و مسووالن اقتصادی باید آن را تعیین 
کنند. اما تضاد تصمیم گیری های دولت در دو بخش بهداشتی و اقتصادی، برای 
کل سیســتم بسیار آسیب زننده است. وقتی وزارت بهداشت تصمیمی می گیرد 

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
در◢پی◢تشدید◢
گسترده◢بیکاری◢
و◢فقر◢بر◢اثر◢
کرونا،◢همه◢جا◢
سخن◢از◢ضرورت◢
حمایت◢دولت◢از◢
آسیب◢دیدگان◢این◢
وضعیت◢مطرح◢
است.◢گذشته◢از◢
میزان◢توان◢حمایتی◢
دولت◢با◢توجه◢به◢
تحریم◢و◢کاهش◢
شدید◢درآمدهای◢
نفتی◢کشور◢ما،◢در◢
این◢شرایط◢دیگر◢
چگونه◢می◢توان◢به◢
کاهش◢مداخله◢دولت◢
در◢اقتصاد◢و◢توجه◢
به◢مبانی◢لیبرالیسم◢
امید◢داشت؟◢آیا◢
حرکت◢به◢سوی◢
سوسیالیسم◢امری◢
ناگزیر◢است؟
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و وزارت صنعت تصمیــم دیگری، این تصمیمات متضــاد همدیگر را خنثی 
می کنند، در نهایت هیچ نتیجه ای حاصل نمی شود و فقط وضع بدتر می شود.

ممکن است بسته شدن مرزهای کشورها برای مقابله با شیوع کرونا به بسته 
شدن مرزهای اقتصادی و افزایش تمایل به اقتصادهای بسته منجر شود یا باعث 

سرعت گرفتن رشد ناسیونالیسم افراطی شود؟
بله،  این امکان وجود دارد. البتــه این خطر قبل از کرونا نیز جدی بود؛  در 
واقع فرآیند تشدید ناسیونالیسم افراطی با روی کار آمدن افرادی مثل ترامپ در 
آمریکا و برخی ناسیونالیست ها در اروپا شروع شده بود. حاال این خطر هست 
که کرونا بهانه ای بشــود برای رشد این گرایش های ناسیونالیستی که بسیار هم 
خطرناک اســت؛ هم برای اقتصاد جهان و هم برای بهداشــت و سالمت مردم 
دنیا، چون برای مبارزه با پاندمی موجود،  همکاری همه کشورها ضروری است 
و با سیاست های ناسیونالیستی نمی توان این مساله را حل کرد. درست و طبیعی 
 مرزهای خود را برای رفت وآمــد می بندند، ولی این 

ً
اســت که کشــورها موقتا

وضعیت موقتی اســت،  همان طور که در زمینه اقتصادی حمایت های دولتی از 
 روابط و رفت وآمدهای کشورها 

ً
مردم به صورت موقت ضروری اســت. نهایتا

ناگزیر اســت. بنابراین مبارزه با کرونا باید با همکاری همه کشورها و در سطح 
جهانی انجام شود.

 چشم اندازی از پایان همه گیری کرونا 
ً
با توجه به اینکه از نظر پزشکی، فعال

وجود ندارد، محتمل است که ادامه این وضعیت پایه های لیبرالیسم را تضعیف 
کند و جهان به سوسیالیسم روی خوش نشان دهد؟

 در این شــرایط نقش دولت ها پررنگ تر می شــود، ممکن و 
ً
چون طبیعتا

محتمل اســت که پوپولیست ها و چپ ها دوباره میدان داری کنند، علیه آزادی، 
تجارت آزاد و بازار آزاد تبلیغات کنند و این تبلیغات آثار مخربی هم داشته باشد. 
 در همه زمینه ها عقل ســلیم پیروز می شود. البته کار پوپولیست ها و 

ً
اما نهایتا

چپ ها باعث افزایش هزینه ها می شــود، ولی این نتیجه را نخواهد داشــت که 
سوسیالیسم جهانی ایجاد شــود یا در کشوری گرایش های سوسیالیستی رشد 
کند. اینها توهمات برخی افراد است که هرچند بسیار پرهزینه خواهد بود، ولی 
 به نتیجه مورد عالقه این افراد منجر نمی شود چون با عقل سلیم بشری در 

ً
یقینا

تضاد است.

 ◢◢
با◢توجه◢به◢اینکه◢
از◢نظر◢پزشکی،◢

فعالً◢چشم◢اندازی◢
از◢پایان◢همه◢گیری◢
کرونا◢وجود◢ندارد،◢

محتمل◢است◢
که◢ادامه◢این◢

وضعیت◢پایه◢های◢
لیبرالیسم◢را◢تضعیف◢

کند◢و◢جهان◢به◢
سوسیالیسم◢روی◢
خوش◢نشان◢دهد؟
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تحلیل و تبیین                 |    	    
آقای دکتر غنی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت و استاد مدعو 
دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، در مصاحبه ای با »تجارت 
فردا« )با مدیر مســئولی علیرضا بختیاری و وابســته به جریان اصالحات؛ که 
مقامات ارشــد دولت یازدهم و متفکران اقتصادی وابسته به این جریان فکری 
مانند عباس آخوندی، مسعود نیلی، محمد نهاوندیان، محمد طبیبیان از اعضای 
شورای سیاست گذاری این نشریه محسوب می شوند( نسبت به مساله ی اقتصاد 
در زمان بحران کرونا واکنش نشــان داده و آن را بررسی می کند. شیوع ویروس 
کرونا باعث اندیشه ورزی های بســیاری در مورد روندهای آتی شده است که 
یکی از آنها تردید در خصوص مفاهیم بنیادین لیبرالیســم است. ایشان در این 

مصاحبه به نوعی به دفاع از لیبرالیسم در دوران پساکرونا می پردازد.
دکتر غنی نژاد در ابتدا این مســاله را اثبات می کنند که چون تمام کشورها 
در دوران پست مدرن چاره ای جز تن دادن به مساله ی »جهانی شدن« ندارند، 
لزوما باید این توانایی را داشته باشند که با یکدیگر به روابط آزاد اقتصادی و حتی 
سیاسی بپردازند و این یعنی اختیارات و دخالت های اقتصادی دولت ها باید در 
زندگی مردم کاهش یابد و این مســاله یعنی همان رواج لیبرالیسم اقتصادی در 
جهان. او بیان می کند که در دوران کرونا امکان روابط آزاد اقتصادی وجود ندارد 
و در نتیجه عقل سلیم به این مســاله حکم می کند که دولت ها به کمک مردم 
آمده و آنها را تامین اقتصادی کنند و این هیچ ربطی به سوســیال شدن اقتصاد 

ندارد!!
 این یک بام و دو هوایی که ایشان درباره ی ترجیح لیبرالیسم بر سوسیالیسم 
بیان می کنند. در درجه ی اول این مســاله را اثبات می کند که برخالف ادعای 
خود ایشــان، کرونا مساله ی جهانی شــدن را تحت الشعاع قرار داده و آن را به 
محاق فرســتاده اســت. در درجه ی دوم نیز این را اثبات می کند که لیبرالیسم 
اقتصادی نمی تواند نســخه ی مطلوبی برای تمام دوره های زندگی بشری باشد 
بلکه انســان همواره باید از کمک های دولتی بهره بگیرد و این مساله نمی تواند 

استثنا بردار باشد.
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یادداشت |

ونا و تکثرگرایی معرفتی  کر
مهدی عباس زاده 	

 جایی در فضای مجازی اظهار شده است که پدیده »کرونا« و شیوع 
ً
اخیرا

آن در جهان، ممکن اســت باعث مجال ظهور بیشتِر «تکثرگرایی معرفتی« در 

جامعه انســانی شــود و در واقع، کرونا و بالهایی از این دســت ممکن است 

موجبات نزدیك شدن انسان ها به یکدیگر را فراهم آورد؛ زیرا این مسئله، مسئله 

بشــریت است و افراد انســانی اکنون مجال این را یافته اند که دیگران را فارغ از 

گرایش های فکری آنها بنگرند و نسبت به آنها ابراز احساسات داشته باشند. فارغ 

از اینکه ممکن اســت این پیش بیني درست از کار در نیاید، اما این اظهار نظر، 

هم درســت و هم بسیار مهم و قابل توجه به نظر مي رسد و لذا بر اندیشه ورزان 

الزم است که این مسئله را بررسي و واکاوي کنند.

بر این اســاس شاید این پرسش مطرح شــود که آیا پدیده کرونا که اکنون 

دامنگیر بشریت شده و اقسام و اصناف مختلف ابنای بشر، از غنی و فقیر، شاه 

و گدا، مهتر و کهتر، رئیس و مرئوس، و دوگانه هایی از این دســت را به چالشی 

یکسان طلبیده، آگاهی ها و باورهاي مختلف افراد را نیز به یکسان معتبر نمایانده 

  
مهدی

عباس زاده

استاد دانشگاه
پژوهشگر

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه
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است؟ به بیان دیگر، اگر چنین است که همه در برابر کرونا مساوی اند، آیا چنان 

است که باورهای همگان نیز از اعتبار معرفتی یکسانی برخوردارند؟

این پرســش، ناظر به مبحثي به نام تکثرگرایی یا پلورالیســم معرفتی است 

که در دانشــی به نام معرفت شناسی مطالعه و بررسي مي  شود. البته تکثرگرایی 

معرفتی داراي تقریرات، اقســام و جنبه هاي مختلف و متنوعي است که در این 

نوشــتار کوتاه پرداختن به آنها ممکن نیســت؛ ضمن اینکه آثار و مقاالت قابل 

توجهي نیز در این باره در کشور موجود است.

اما به طور خالصه، تکثرگرایی معرفتی به این معناســت که افراد انســاني 

بــه عللي از جمله اختالف در ظرف زمــان و مکان، اختالف در ژنتیك و قواي 

ادراکي، اختالف در فرهنگ ها و تمدن هاي بشري و غیره، شیوه هاي متفاوتي در 

حل و تدبیر مســائل معرفتي و استدالل آوري پیش مي گیرند و لذا داراي باورها 

و نظام هاي معرفتي مختلف و متفاوتي مي شــوند و چون به دلیل وجود زمینه 

هاي متفاوت مزبور، یك معیار ثابت و عیني براي اعتبارسنجي و صدق باورهاي 

مختلف نمي توان یافت، پس باورهاي بشري مي توانند همگي به نحوي داراي 

اعتبار معرفتي یکسان قلمداد شوند.

اگرچه نمي توان انکار کرد که انسان ها به لحاظ زمان و مکان، ژنتیك و قواي 

ادراکي، فرهنگ ها و تمدن هاي بشري و غیره، باهم اختالف مي یابند و لذا بسترها 

و زمینه هاي معرفتي متفاوتي دارند، اما باید گفت که فقدان یك معیار ثابت و عیني 

براي اعتبارسنجي و صدق باورهاي مختلف و بالطبع پذیرش تکثرگرایي معرفتي 

 به »نســبي گرایي معرفتي« خواهد انجامید و نسبي گرایي 
ً
به معناي فوق، عمال

معرفتي، دیدگاهي داراي تناقض ذاتي است، زیرا این نتیجه که »باورهاي انسان 

نسبي هستند«، خودش یك باور است که اگر صادق فرض شود، در این صورت 

خودش نیز فاقد ثبات و عینیت خواهد بود، زیرا معیاري قطعي براي پذیرش آن 

وجود نخواهد داشت.

عالوه بر این، برخي معرفت شناســان جهان به درستي دریافته اند که بدون 

در اختیار داشتن معیار ثابت و عیني که با آن بتوان به سنجش باورهاي مختلف 

 نمي توان میان باور خــوب )معقول( و باور احمقانه 
ً
انســان ها پرداخت، عمال

)نامعقول(، تفاوت معقولي قائل شد.

	◢◢
برخي◢
معرفت◢شناسان◢
جهان◢به◢درستي◢
دریافته◢اند◢که◢بدون◢
در◢اختیار◢داشتن◢
معیار◢ثابت◢و◢عیني◢
که◢با◢آن◢بتوان◢به◢
سنجش◢باورهاي◢
مختلف◢انسان◢ها◢
پرداخت،◢عماًل◢
نمي◢توان◢میان◢
باور◢خوب◢)معقول(◢
و◢باور◢احمقانه◢
)نامعقول(،◢تفاوت◢
معقولي◢قائل◢شد.
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در واقع، در تقابل با دیدگاه نسبي گرایي معرفتي، معرفت شناسان بسیاري 

هستند که در جستجوي معیار ثابت و عیني براي تعیین اعتبار معرفتي و صدق 

باورهاي مختلف هســتند. از اینجاســت که در معرفت شناسي، مبحثي به نام 

»معیار صدق« رخ مي نماید. در مبحث معیار صدق، مسئله این است که با چه 

معیار و مالکي می توان باورهای مختلف را سنجید و حقیقت را از خطا و آنچه 

حقیقت می نماید اما حقیقت نیست، تمییز داد؟

در دانش معرفت شناسی، درباره معیار صدق، دیدگاه های مختلفی بیان و 

ارائه شــده است برخی معتقدند معیار صدق، »انسجام« در باورها و گفته هاي 

انســان است، بدین معنا که باور یا گفته اي صادق است که با مجموعه باورها و 

گفته هاي فرد، انسجام و سازگاری داشته باشد. اما دراین باره باید گفت انسجام 

در باور و گفتار، »نشــانه« یا عالمت صدق اســت، نه »معیار« و مالك صدق. 

یعنی اگر باور یا گفتار یک فرد، صادق باشــد، بــا مجموعه باورها و گفته هاي 

صادق او انســجام و هماهنگی هم خواهد داشت و تعارضي در باورها و گفته 

هاي او پیدا نخواهد شد.

عده ای دیگر، معیار صدق یک باور را در »نتایج عملی« آن جســتجو می 

کنند، بدین معنا که باوری صادق اســت که در عمل، کارآمدي داشــته باشد و 

مفید واقع شــود. اما در این باره نیز باید گفت که به هر حال ممکن اســت که 

باوری صادق باشــد، لیکن نتیجه عملی مهمي نداشــته باشد و یا حتي باوری 

کاذب باشد، لیکن تحت شرایطي خاص و براي عده اي خاص، در عمل، مفید 

و کارآمد واقع شود.

 »مطابقت« است، بدین معنا 
ً
اما در فلسفه هاي واقع گرا، معیار صدق صرفا

که باوری صادق یا حقیقی اســت که با واقعیت خارجی مطابقت داشته باشد 

و باوری کاذب یا خطا اســت که با واقعیت خارجی مطابقت نداشته باشد. در 

 عامل مطابقت آن با واقعیت است و مي توان 
ً
واقع، معیار صدق یك باور، صرفا

گفت که هیچ عامل دیگري بر مسئله اعتبار معرفتي و صدق تأثیر ندارد، کرونا 

باشد یا جز آن. نظریات دیگري نیز در مبحث معیار صدق ارائه شده است که از 

آنها عبور مي کنم.از این بحث نیز می گذرم که به زعم معرفت شناسان، صدق 

باور نیز به تنهایي کفایت نمی کند، بلکه عالوه بر آن، باید »توجیه معرفتی« هم 

 ◢◢◢
در◢دانش◢معرفت◢
شناسی،◢درباره◢

معیار◢صدق،◢دیدگاه◢
های◢مختلفی◢بیان◢
و◢ارائه◢شده◢است◢

برخی◢معتقدند◢معیار◢
صدق،◢»انسجام«◢

در◢باورها◢و◢گفته◢هاي◢
انسان◢است،◢بدین◢

معنا◢که◢باور◢یا◢
گفته◢اي◢صادق◢است◢
که◢با◢مجموعه◢باورها◢

و◢گفته◢هاي◢فرد،◢
انسجام◢و◢سازگاری◢

داشته◢باشد.
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وجود داشته باشد، یعنی باید بر صدق باور، دالیل یا شواهد متقن نیز ارائه داد. در 

واقع، از منظر آنان، معرفت عبارت است از »باور صادق موجه« و لذا معرفتي که 

 معرفت به معناي دقیق کلمه نیست.
ً
صادق و موجه نباشد، اصال

بنابر نکات فوق، آشــکار مي شــود که تکثرگرایی معرفتــی، بدین معنا که 

باورهای مختلف از اعتبار معرفتي و صدق یکســان برخوداراند، از منظر دانش 

معرفت شناسی، پذیرفتنی نیست و معیار عقالیی ندارد، زیرا تنها باوري صادق 

 باوري که مخالف با واقعیت باشد، 
ً
است که مطابق با واقعیت باشد و لذا طبعا

نمي تواند صادق باشد یا حتي صادق فرض شود. اما مسئله تکثرگرایي معرفتي، 

داراي یك وجه جامعه شناختی نیز مي باشد که ناظر به مبحث »تساهل و مداراي 

 ممکن است که گفته شود که ابنای بشر 
ً
اجتماعي« است. به نظر مي رسد، کامال

در شــرایط کرونایی که همگی به یکسان درگیر آن شده اند، باید باورها و عقاید 

دیگران را تاب آورند و در کنار یکدیگر زیست مسالمت آمیز داشته باشند.

در واقع، تساهل و مداراي اجتماعي، به معناي تحمل و برتافتن باور و عقیده 

مخالف، یک اصل ضروری اســت، وگرنه برپایی اجتماع آرام و عاری از تنش 

ناممکن خواهد شد و هرگونه همزیستی مسالمت آمیز به مخاطره خواهد افتاد. 

در سنت اسالمي نیز اشارات و تعابیری در تأیید این معنا وجود دارد که انسان باید 

تحمل باورهاي دیگران را داشته باشد و نباید باورهاي خود را بر آنها تحمیل کند 

یا به نحوي زندگي را بر آنها دشوار سازد.

طبعا در اینجا نیز خواه کرونا باشــد و خواه نه، تساهل و مداراي اجتماعي 

 در شرایط کرونایی که همه افراد و آحاد باید یکرنگ و 
ً
الزم اســت، اگرچه طبعا

یک صدا، برای دفع و رفع این معضل تشــریک مساعی کنند، تساهل و مداراي 

اجتماعي، اهمیتی مضاعف می یابد.

با این حال، تســاهل و مداراي اجتماعي به معناي این نیست که باورهاي 

مختلف افراد، از اعتبار معرفتي یکسان برخورداراند و همگي صادق اند، یا حتي 

باید همگي را به یکســان صادق فرض کرد. روشــن است که دو باور متعارض 

 یکي از این 
ً
مفروض نزد افراد مختلف نمي توانند باهم صادق باشند، بلکه لزوما

دو باور صادق و باور دیگر کاذب است، وگرنه جمع اضداد پدید مي آید که این 

 پذیرفتني نیست.
ً
هم عقال

	◢◢
در◢واقع،◢تساهل◢و◢
مداراي◢اجتماعي،◢
به◢معناي◢تحمل◢
و◢برتافتن◢باور◢و◢
عقیده◢مخالف،◢
یک◢اصل◢ضروری◢
است،◢وگرنه◢برپایی◢
اجتماع◢آرام◢و◢عاری◢
از◢تنش◢ناممکن◢
خواهد◢شد◢و◢
هرگونه◢همزیستی◢
مسالمت◢آمیز◢به◢
مخاطره◢خواهد◢
افتاد.◢
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|                تحلیل و تبیین                                       	

از جمله مباحثی که این  روزهای کرونایی از سوی برخی پژوهشگران و 
متفکران مطرح گردید، ســخن از به وحدت رساندن جامعه و پذیرش اعتبار 
معرفتی متکثر بود. این متفکران معتقد بودند کرونا شــاهد قوی بر حقانیت 
و تکثرگرایــی از جمله در حوزه معرفتی نیز هســت. امــا آقای عباس زاده در 
صدد پاسخ به این شــبهه و انگاره یادداشــت مذکور را نگاشت. عباس زاده 
عضو هیئت علمی گروه معرفت شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 

است.
او در این یادداشت با توضیح مختصری از مبانی و آراء نظریات مختلف 
معرفت شناســی به تنقیح نظریه واقع گرایی معرفتی می پردازد. نویســنده با 
تفکیک بین مدارای اجتماعی و تکثر در واقعیت نوشت که تساهل و مداراي 
اجتماعي به معناي این نیســت که باورهاي مختلف افراد، از اعتبار معرفتي 

یکسان برخورداراند.
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یادداشت | 

وس؛ فرصتی برای خانه تکانی در  ونا ویر کر
علوم انسانی

محمد اصغری 	

وقتی ویروس کرونا)Covid-19(  اولین بار در ووهان چین شیوع پیدا کرد و 
خبر این شیوع در رسانه های جهان به سرعت بازتاب جهانی یافت و درباره امکان 
سرایت این بیماری به کل جهان هشدار داده شد. طولی نکشید که این خطر به وقوع 
پیوســت و سرعت شیوع آن بسیار زیاد شــد و اکنون که این مطالب را می نویسم 
به صورت پاندمیک تمام کشورهای جهان را دربرگرفته و تقریبا در همه کشورها این 
ویروس مرگبار پیشروی می کند. این نکته را در نظر بگیرید که امروز جهان به لطف 
تکنولوژی و ارتباطات پیشرفته دیگر حتی یک »دهکده جهانی« هم نیست بلکه 
»یک  خانه« است. طبیعی است که وقتی افراد در این خانه با هم در ارتباط هستند، 
تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از یکدیگر به سرعت صورت می گیرد. ویروس کرونا به 
سرتاسر جهان سفر می کند، میلیون ها انســان را مبتال کرده و هزاران نفر را به کام 
مرگ می فرستد. دولت ها تقریبا با شیوه ها و روش های مختلف به جنگ این ویروس 
رفته اند اما در این میان، ظهور اخبار جعلی درباره ویروس فضای اینترنتی و تاثیر آن 
بر رفتار مردم در کشورهای مختلف جهان به گفته فیلسوفانی مثل ژیژک گونه ای 
»ویروس ایدئولوژیک« است. در این فضای مجازی این غول های بزرگ جهانی 

 دیده بان
  اندیشـه

  
محمد
اصغری

دانشیار فلسفه دانشگاه تبریز
پژوهشگر
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هستند که سمت وسوی اندیشیدن به این بحران را تا حد زیادی تغییر می دهند.
اما در این میان علوم انســانی که موضوع آن همین انسان عادی است -یعنی 
همین انســان های معمولی که در داخل این توفان بحران ناشی از کرونا جان شان 
را از دست می دهند- چگونه می تواند با »نظریات و روایات کالن مدرن« و حتی 
»روایت خرد پست مدرن« خود به تحلیل این بحران بپردازد؟ در اینجا قصد ندارم 
یک نظریه منسجم و شسته  رفته ارائه دهم تا بگویم که علوم  انسانی با فالن وبهمان 
تئوری قادر است مثال در جامعه شناسی یا در شاخه های دیگر علوم انسانی به تحلیل 
این موضوع بپردازد. هدف این اســت که اهالی علوم انسانی در مواجهه با چنین 
بحران جهانی ای در وهله اول در باورها و نظریه ها و مهم تر از همه در روایت های 
کالن خود بازنگری اساسی کنند. برای مثال آیا مفهوم »همبستگی اجتماعی« که 
از مفاهیم مهم در حوزه جامعه شناســی است، می تواند در چنین بحرانی معنایی 

ایجابی داشته باشد؟
در حوزه علوم روانشناسی و شاخه های مختلف آن مفهوم »انزوای جمعی« و 
»انزوای اجتماعی« و »مساله خشونت در خانه« و امثالهم در بحران کرونا نیازمند 
آن است که تحلیل این پدیده های فراگیر و عمومی، با شیوه تحلیل متناسب با این 
وضعیت، صورت گیرد. به ســخن دیگر، در تحلیل مسائل مربوط به اضطراب و 
انزوای فردی و جمعی، فاصله طبقاتی و شکاف غنی و فقیر نمی تواند به عنوان علل 
یا  انگیزه ها تلقی شود بلکه نوعی »روح نگران جهانی« در میانه این بحران، خود 
علت بسیاری از مسائل انسانی است و هم خود معلول این بحران بوده بنابراین نگاه 
کل گرایانه یک متخصص حوزه علوم انسانی می تواند این موضوع را عمیقا واکاوی 
کند.  در حوزه دین و فلسفه دین، مساله شر بودن کرونا و نیز کشیدن این موضوع به 

مباحث الهیاتی از کارهایی است که اهالی این حوزه باید به آن بپردازند.
  در حوزه فلسفه به عنوان بنیادی ترین علوم که به امور بنیادی می پردازد، کرونا 
را نه صرفا به مثابه شــر -بلکه به گفته یکی از اساتید پیشکسوت فلسفه ما جناب 
آقای دکتر محمود نوالی- نوعی »موت اصغر« اســت کــه ما را از نزدیک ترین و 
عزیزترین افراد پیرامون مان منع کرده و حتی انجام برخی امور ســاده روزمره ما را 
ختی و بی قراری و بی تصمیمی جدی قرار 

َ
از ما دریغ داشــته اســت و ما در یک ل

می دهد. مرگ اندیشی و مرگ آگاهی در سایه کرونا در کسوت واژگانی تازه ایجاب 
می کند که مساله مرگ را در فلسفه فیلسوفانی مثل هایدگر، سارتر، لویناس و دریدا 
از نو بیندیشیم. در الهیات و کالم و به طور کلی در دین، به نظر می رسد که باید بین 
شر طبیعی و انواع شــر و ویژگی های هرکدام از آنها از نو دست به تعریف بزنیم. 
بنابراین در حوزه فلسفه اخالق، مساله کرونا و بحران آن بسیاری از مباحث اخالقی 

را نیازمند بازتعریف می کند.
امروز بخشــش، امید، احســان، اراده خیر و مفاهیمی از این قبیل در حوزه 

 ◢◢
در◢حوزه◢علوم◢
روانشناسی◢و◢

شاخه◢های◢مختلف◢
آن◢مفهوم◢»انزوای◢
جمعی«◢و◢»انزوای◢

اجتماعی«◢و◢»مساله◢
خشونت◢در◢خانه«◢
و◢امثالهم◢در◢بحران◢

کرونا◢نیازمند◢آن◢
است◢که◢تحلیل◢این◢
پدیده◢های◢فراگیر◢
و◢عمومی،◢با◢شیوه◢
تحلیل◢متناسب◢با◢

این◢وضعیت،◢صورت◢
گیرد.◢
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اخالق و فلسفه اخالق در سایه بحران کرونا مصادیق متفاوتی دارند و این تفاوت 
چیزی است که نگاه نظری فلسفه اخالق آن را باید مورد تحلیل و ارزیابی جدید 
قرار دهد.  پرواضح است که کرونا در جهان مشترک ما )نه فقط ایران( یک جنگ 
به راه انداخته است که مخاطب آن فقط کشورهای پیشرفته غربی یا کشورهای کمتر 
توسعه یافته یا فقیر نیست؛ بلکه کلیت جهان و به طور کلی نوع بشر را در مخاطره 
قرار داده است. بنابراین، همه ما یک دشمن واحد داریم، همه ما در جبهه قرار داریم 
و این اولین بار است که جهان و جهانیان در یک صف واحد قرار گرفته اند. آیا اکنون 
در میانه یکه تازی  Covid-19، می توان از امپریالیسم، کمونیسم، سوسیالیسم، 
کاپیتالیسم و بسیاری از ایسم های دیگر سخن گفت و این صف واحد را شکست و 
به این ایسم ها اختصاص داد؟ تحلیل های علوم  سیاسی و روابط بین الملل گفتمان 
کرونایی خودشان را ایجاب می کنند؛ گفتمانی که دیگر با گفتمان پیشین نمی تواند 
همنشین باشد. این امر تلخ و نگران کننده است ولی امیدوارکننده نیز هست، چون 
این چیزی است که همه با آن به مثابه یک معضِل جامعه مشترِک انسانی مواجهیم و 
تنها سالح ما برای مبارزه با این غول مرگبار نامرئی، اراده خیر همگانی در همکاری 

همگانی است.
به نظر می رســد این رخداد مفهوم کانتی »اراده نیک مطلقا نیک است« را در 
تاریخ بشر در لحظه کنونی به اثبات می رساند، چه در این اراده نیک همگانی، در 
مبارزه با این ویروس، همه در اردوی واحد قرار گرفته ایم. امر مطلق کانتی می گوید 
چنان رفتــار کن که رفتار تو بتواند به عنوان مبنای یک قانون کلی و همگانی رفتار 
همه آدمیان تبدیل شود. مراقبت بهداشتی از خود در این روزها مصداق تحقق یافته 
برای این اصل کانتی است. به هر روی، این فرصتی مغتنم است برای علوم انسانی و 
رشته های مختلف آن  که در مفاهیم، نظریه ها، واژگان و گفتمان های خود دست به 

یک خانه تکانی نظری بزنند.

محمد اصغری، دانشــیار گروه فلسفه دانشــگاه تبریز، در یادداشت خود به 
بررســی فضایی که کرونا ایجاد کرده است و ضرورت تغییرنگاه در علوم انسانی 
پرداخته است. او با بیان اینکه کرونا یک جنگ مشترک است و مخاطب آن نه یک 
کشور پیشــرفته غربی و یا یک ایسم خاص بلکه کل جهان را به مخاطره انداخته 
اســت. این شرایط فرصتی را پدید آورده تا در هر کدام از رشته های مختلف علوم 

انسانی به بازنگری مجدد مفاهیم و نظریات پرداخته شود. 

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
امروز◢بخشش،◢امید،◢
احسان،◢اراده◢خیر◢و◢
مفاهیمی◢از◢این◢قبیل◢
در◢حوزه◢اخالق◢و◢
فلسفه◢اخالق◢در◢سایه◢
بحران◢کرونا◢مصادیق◢
متفاوتی◢دارند◢و◢این◢
تفاوت◢چیزی◢است◢
که◢نگاه◢نظری◢فلسفه◢
اخالق◢آن◢را◢باید◢مورد◢
تحلیل◢و◢ارزیابی◢جدید◢
قرار◢دهد.◢

تحـلیل و تبییـن                                |    	       
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مصاحبه | 

جنگ جهانی سوم بدون جنگ
شاپور اعتمــاد 	

وضعیت که وخیم اســت. هرچند این وضع وخیم می گذرد، ولی نه به این 
معنا که »این نیز بگذرد«. منظورم این اســت که دیر یا زود شیوع این بیماری نیز 
مهار می شود. اما این باعث نمی شود که وخامت اوضاع را نبینیم: دو میلیارد نفر 
در قرنطینــه، یک میلیون و 2۰۰ هزار نفر مبتال، 6۰ هزار نفر قربانی. تازه این آمار 
همچنان رو به افزایش اســت. گفته می شود ممکن است آمار مبتالیان در جهان 
بــه 3۰ تــا 7۰ درصد جمعیت جهان و تعداد تلفات بــه 7۰ تا 165 میلیون نفر 
برســد.  گرچه این آمار دور از ذهن به نظر می رسد، لیکن فاجعه آمیز است. اما ما 
با این پدیده کامال آشنا بودیم و اصال پدیده ای غریب نبود. دانشمندان ظهور این 
نوع بیماری همه گیر را پیش بینی کرده بودند.  از اوایل قرن و بعد از شــیوع سارس 
)Severe acute respiratory syndrome( }سندرم حاد و شدید تنفسی{ بنا 
بود تحقیقات و مطالعاتی روی کروناهای مشابه انجام شود و به تولید واکسن برسند 

و توان دفاعی مقابله با این بیماری را باال ببرند. اما نشد. چرا نشد؟ به چند دلیل.
یکی از دالیل به نظرم برمی گردد به تصور امروزمان از پزشــکی. یک جنبه 
اساسی پزشکی »بهداشت برای همه« است که در این سال ها رنگ باخته است. 
مقصودم از این حرف تکرار شعار سازمان جهانی بهداشت طی چند دهه گذشته 

  
شاپور

اعتماد

استاد دانشگاه
نویسنده
مترجم

پژوهشگر حوزه فلسفه

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه
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نیست. مقصودم بیشتر چیزی شــبیه به قرینه الکترونیک آن است، یعنی، مثال، 
»اینترنــت برای همه«، یا »تعلیم وتربیت برای همه«، حتی اگر فرزندی نداشــته 
باشید؛ لذا در زمینه بهداشت دانشمندان این حوزه همچنان امید دارند بر این بحران 
غلبــه کنند و دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد. ولی حتی با این امیدواری تلخ هم 
وخامت اوضاع پابرجاســت. آمار فجیع قربانیان ویروس کرونا در سراسر جهان 

نتیجه فقدان دستاورد علمی و تکنولوژیک در این زمینه است.
این جنبــه علمی ماجــرا را جدی بگیرید. با گــذر از دوران مدرنیســم به 
پست مدرنیســم جای علم و تکنولوژی عوض شــد و به تکنولوژی بیش از علم 
بها دادند. ثبت اختراع شــد مالک. به طوری که حتی با تکنولوژی کردن علم بنا 
شد اصل بر ثبت اختراع باشد تا بر دستاورد علمی. دستاورد علمی به همه تعلق 
دارد، برای مثال اینترنت، اما اختراع امری انحصاری است. این جابه جایی علم با 
تکنولوژی ازجمله مخاطراتی است که نقدا به آن تن داده ایم و نتیجه اش هنوز روشن 
نیست. در جامعه خود ما، در سطح سیاسی و فرهنگی، به تکنولوژی بیش از علم 
بها می دهند. این مسئله مشکالت عدیده ای به وجود می آورد. در علم با اعتمادی 

سروکار دارید که در تکنولوژی نیست.
از دل علم اعتمادی بیرون می آید که اســتوار اســت بر حقایق. اگر یک تیم 
پزشــکی کشفیات علمی خود را با جامعه مدنی در میان بگذارد و جامعه علمی 
نیز آن را بپذیرد، یک اعتماد عمومی بین مردم و دانشــمندان شکل می گیرد. این 
اعتماد بسیار متفاوت است با اعتمادی که مردم به آخرین داروی کشف شده دارند. 
خود وجود علم ضامنی است برای پرهیز از شک و تردید و دیرباوری. این بحران 
اعتمادی که صحبتش می شود، در وهله اول زمانی برطرف خواهد شد که بین مردم 
و دانشمندان ارتباطی برقرار شود. جامعه خودمان را در نظر بگیرید. مردم که هیچ، 
چون اصال سازمانی وجود ندارد برای ترویج »درک عمومی از علم«. مسئولین امر 
و کارگزاران هم در این سال ها هر که هر چه گفته با او مخالفت کرده اند؛ بنابراین به 
نظرم فقدان نگاه مبتنی بر سنت روشنگری به علم نیز به وخامت اوضاع دامن زده 
است. یک دلیل دیگرش هم برمی گردد به ساختار سازمانی علم، به خصوص در 

زمینه پزشکی.
ما می توانستیم آمادگی الزم را داشته باشیم، ولی غفلت کردیم و این آمادگی 
را کسب نکردیم. این روزها می بینیم که دست اندرکاران و متخصصان می گویند 
حدود 18 ماه طول خواهد کشید تا واکسن این ویروس را بسازند. با توجه به اینکه 
حدود 2۰ سال از شناخت ما با ویروس های هم خانواده ویروس کرونا می گذرد - 
برای مثال به گفته روپرت بیل انستیتوی »فرانسیس کریک« اولین بار در سال 1999 
با این ویروس ها آشــنا شد و در ســال 2۰۰3 نیز اولین نمونه فراگیر این ویروس، 
یعنی ویروس ســارس 1، در جهان ثبت شــدـ   در این فاصله هرگز نتوانستیم 18 

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
از◢دل◢علم◢اعتمادی◢
بیرون◢می◢آید◢که◢
استوار◢است◢بر◢
حقایق.◢اگر◢یک◢تیم◢
پزشکی◢کشفیات◢
علمی◢خود◢را◢با◢
جامعه◢مدنی◢در◢
میان◢بگذارد◢و◢
جامعه◢علمی◢نیز◢
آن◢را◢بپذیرد،◢یک◢
اعتماد◢عمومی◢بین◢
مردم◢و◢دانشمندان◢
شکل◢می◢گیرد.◢
این◢اعتماد◢بسیار◢
متفاوت◢است◢با◢
اعتمادی◢که◢مردم◢
به◢آخرین◢داروی◢
کشف◢شده◢دارند.◢
خود◢وجود◢علم◢
ضامنی◢است◢برای◢
پرهیز◢از◢شک◢و◢
تردید◢و◢دیرباوری.◢



شماره ۳    65
پانزدهم اردیبهشت ۹۹

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه

ماه را به ساخت نمونه واکسن ویروس کرونا )یا سارس 2( اختصاص دهیم. دلیل 
اصلی اش فقدان بودجه بود. از تحقیقاتی که می توانست بعد از شیوع ویروس های 
مشابه، امکاناتی برای مقابله با این بحران در اختیار نظام پزشکی جهان قرار دهد 
حمایت مالی نشد. خب، دستاوردی به دست نیاوردیم و نتیجه اش شد این بحران 

عالم گیر. حال باید این وضع وخیم را مدیریت کنند.
ولی سوءمدیریت در این زمینه هم باز وخامت اوضاع را تداعی می کند، یعنی 
عدم آمادگــی الزم برای مقابله با این بیماری عالم گیر، اقداماتی نظیر تهیه دارو و 
تولید واکسن و جبران کمبود امکانات پزشکی و مراقبتی و درمانی. این وضع وخیم 
روزبه روز در سراســر جهان بد و بدتر می شود. کشور خودمان را در نظر بگیرید. 
نمی خواهم تصویری وحشت برانگیز ترسیم کنم. اما می گویند پیشروی این بیماری 
در ایران - برخالف ایتالیا و اسپانیا - به صورت خفته بوده و صحبت از این است 
که اگر پیک بیماری ماه آوریل باشد احتماال تا ماه ژوئن در ایران حدود 48 میلیون 
مبتال خواهیم داشت، یعنی بیش از نصف جمعیت کشور. این پیش بینی را مجله 

»ساینس« منتشر کرده است. 
اما صرف نظر از این ارقام و پیش بینی ها، محرز و آشکار است که این بیماری 
ابعاد جهانی دارد. ولی همیشه یک کانون و مرکزیت داشته است. در هر جا که ظهور 
کرده یک منطقه مشخصی را تصرف کرده و هرچند در کل کشور گسترش یافته، 
ولیکن تا آخر در کانون شیوع بیماری )epicenter( باقی مانده است. در چین در 
استان ووهان، در ایران شهر قم-تهران، در ایتالیا استان لومباردی، در اسپانیا مادرید، 
در آمریکا نیویورک و نیوجرسی مرکز و کانون شیوع بوده اند و همچنان آمار مبتالیان 
و قربانیان در مراکز شــیوع از جاهای دیگر بیشتر است. به همین دلیل استراتژی 
مهارکردن و قرنطینه اگر زود انجام شــود، یا بهتر است بگوییم زود انجام می شد، 
مؤثر می بود. اگر قضیه را در سطح کشوری ببینیم شاید بهتر باشد همچنان بر مرکز 
شیوع این بیماری متمرکز شویم. ولی نتیجه همین نکته هم از دولتی تا دولت دیگر 
بسیار متفاوت است.ددر اواخر جنگ جهانی دوم میثاقی بین اتحادیه های کارگری 
و نظام سرمایه داری پا گرفت که مهم ترین دستاوردش »بهداشت برای همه« بود. 
این دستاورد تقریبا در همه جای دنیا گسترش یافت. در کشورهای اروپایی به نوعی 
از پایین به باال و در کشورهایی نظیر ما از باال به پایین. به این ترتیب »هداشت برای 
همه« به عنوان یک ارزش جا افتاد و تحقق آن وظیفه حکمرانی دانســته شد. ولی 
از اواخــر دهه 197۰ این ارزش در نظام های مختلف گره خورد به نظام اقتصادی 
و سیاســی نولیبرال که دست باال را به ارزش های بازار می داد. این تغییرات تبعاتی 
داشــت؛ ازجمله اینکه نظام بهداشت را در جامعه سرمایه داری فلج کرد و قضیه 
را به نفع دید نولیبرالیســم تمام کرد، یعنی به نفع سیاست بازاری کردن خدمات. 
در نهایت حاصل این کار این بود که چگونه می توان از خدمات بهداشــتی نوعی 

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
ولی◢سوءمدیریت◢
در◢این◢زمینه◢هم◢
باز◢وخامت◢اوضاع◢
را◢تداعی◢می◢کند،◢
یعنی◢عدم◢آمادگی◢
الزم◢برای◢مقابله◢با◢

این◢بیماری◢عالم◢گیر،◢
اقداماتی◢نظیر◢تهیه◢

دارو◢و◢تولید◢واکسن◢و◢
جبران◢کمبود◢امکانات◢

پزشکی◢و◢مراقبتی◢
و◢درمانی.◢این◢وضع◢
وخیم◢روزبه◢روز◢در◢
سراسر◢جهان◢بد◢
و◢بدتر◢می◢شود.◢

کشور◢خودمان◢را◢
در◢نظر◢بگیرید.◢

نمی◢خواهم◢تصویری◢
وحشت◢برانگیز◢

ترسیم◢کنم.
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سیستم درآمدزایی تعریف کرد که مغایر با نوع دولتی نباشد؛ لذا با دوگانه کردن نظام 
خدمات بهداشتی، ابتدا مراجعه کنندگان به دو دسته بیمار و مشتری تبدیل شدند 
)مثال از طریق ارائه خدمات افتراقی( و در نهایت نیز همه بیماران مشــتری تلقی 
شــدند. مانده ام این اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد که در این سال ها از هر تریبون 
و جایگاهی در قدرت اســتفاده کردند برای تبلیغ و ترویج و نهادینه کردن این دید 
نولیبرالــی و گوش مردم را پر کردند از حرف هایی که امروز نتیجه اش را می بینیم، 

اکنون کجا هستند و چرا صدایی از آن ها شنیده نمی شود؟
البته این مسئله در دوران معاصر نمودی هم در سطح اجرائی داشت. به طور 
سنتی همواره پزشکی عمومی پایه و بنیاد و پشتیبان نظام »بهداشت و درمان برای 
همه« بوده اســت. ولی در سال های اخیر بیشتر به تخصص اهمیت داده اند و در 
حق پزشــکان عمومی ما جفا شد. در واقع، پزشکی عمومی را دست کم گرفتیم. 
پزشک عمومی با شبکه سراسری کشوری کار می کند و اولین تماس را با مریض 
دارد و اولین تشخیص را می دهد؛ بنابراین نقش و جایگاهی مهم در نظام بهداشت 

و درمان دارد که به نظرم این جایگاه در سال های اخیر تضعیف شده است.
در سطح بین المللی اصل بر سودآوری امور است و بنابراین تولید محصوالت 
دارویی و درمانی دست باال را دارد و نه سرمایه گذاری در پیشگیری. در خصوص 
کشور خودمان هم باید گفت: در کنار توجه به جنبه سودآوری، در زمینه پیشگیری 
خیلی دیر گوش  به  زنگ شــدیم و هنوز هم نظام بهداشت و درمان واحدی شکل 
نگرفته که تابع معیار بین المللی باشد. فعال که با یک تک روی ادامه می دهیم که 

باید دید نتیجه اش چه می شود. علی الظاهر نتیجه مطلوب و خیری در کار نیست.
 شــیوع ویروس کرونا نشــان داد دولت های جهان نظام بهداشــت و درمان 
مشترکی ندارند، ولی معضالتی مشترک دارند. ولی اغلب گفته می شود که در کل 
دنیا وضع بحرانی اســت و از این طریق ناکارآمدی های داخلی به بیرون فرافکنی 
می شود. شما این بحران را نشانه عدم آمادگی و غفلت دولت ها دانستید. به نظرتان 
چگونه می توان این نســبت را تبیین کرد؟ تا کجا جهانی است و از کجا محلی و 
مربوط به اقدامات دولت ها در امور داخلی کشورها؟ چه رابطه ای بین عالم گیری 
این بحران و عدم کفایت تک تک دولت ها وجود دارد؟ چون در نهایت دولت های 
هر کشــور در صف اول مقابله با این بحران هستند. ببینید نظام جهانی ما استوار 
بر دولت هاست و مهم ترین وجه تمایز هر دولتی قلمرو و مرز است. این امور در 
نهایت خصلتی فیزیکی دارند. درحالی که ویروس اساسا نهادی اطالعاتی است 
که از چند پروتئین و ماده ژنتیکی و RNA تشکیل شده و برای تکثیریافتن محتاج 
است به سلول زنده. با عفونت سلول، ویروس به آن فرمان می دهد تا ندید این کار 
یا آن کار را بکند؛ ازجمله کپی کردن اطالعات، ساخت کپی های جدید، و پخش 
میلیون ها کپی. دیدیم که نهادهای اطالعاتی مرسوم دولت ها در برابر آن نتوانستند 

	◢◢
در◢سطح◢بین◢المللی◢
اصل◢بر◢سودآوری◢
امور◢است◢و◢بنابراین◢
تولید◢محصوالت◢
دارویی◢و◢درمانی◢
دست◢باال◢را◢دارد◢و◢
نه◢سرمایه◢گذاری◢
در◢پیشگیری.◢در◢
خصوص◢کشور◢
خودمان◢هم◢باید◢
گفت:◢در◢کنار◢توجه◢
به◢جنبه◢سودآوری،◢
در◢زمینه◢پیشگیری◢
خیلی◢دیر◢گوش◢◢به◢◢
زنگ◢شدیم◢و◢هنوز◢
هم◢نظام◢بهداشت◢و◢
درمان◢واحدی◢شکل◢
نگرفته◢که◢تابع◢معیار◢
بین◢المللی◢باشد.
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کوچک ترین قدمی بردارند. ویروس نشان داده است که از هر مرزی می تواند عبور 
کند. از دیدگاه ویروس همه دولت ها چاره ای جز فروپاشی ندارند - آنچه می ماند 
سالمت است و عفونت. نباید به دام استعاره های نظامی و جنگ افتاد. در این سطح 
بی دولت و جهانی تنها چیز در دســترس و جهان شمول، علم است و این چیزی 
اســت که دولت ها قبال دست کم گرفته اند با آنکه مصرف علمی جامعه باال رفته 
است. اما از نظر اقدام اجرائی باید در نظر بگیرید که این دولت ها همه دولت هایی 
طبقاتی اند و به نظر می آید که نوعی اختالف دید و تضاد مصالح در امور پیشگیری 
بین جامعه علمی از یک ســو و صنایع و دولت از سوی دیگر شکل گرفته است و 
جامعه علمی در شرف شکست است. در ایتالیا جان 3۰ هزار نفر با قرنطینه نجات 
یافت. نمی دانیم بدون قرنطینه جان چند نفر قربانی خواهد شد. با تمام این اوصاف، 
وقتی صحبت از اقدام در برابر این ویروس می شود خواه ناخواه پای کیفیت دولت ها 
به میان می آید. توسعه کشور ما تقریبا هم زمان بود با توسعه کره جنوبی. اینجا اکنون 
لحظه ای است که حدود توسعه یافتگی ما آشکار می شود. تلفات کره در قیاس با 

تلفات کشور ما بسیار اندک است.
من معتقدم این تصور که با این بحران فاتحه ســرمایه داری خوانده می شود، 
دور از واقع است. همواره ســرمایه داری بر بحران ها غلبه کرده و در این مورد هم 
احتماال غلبه خواهد کرد. اساسا سرمایه داری با بحران زنده است و به قول هاروی 
»بحران ها برای بازتولید سرمایه داری امری ضروری اند«. بعید می دانم این بحران 
همه را ســر عقل بیاورد و منجر به گسترش یک دید اجتماعی گرا و سوسیالیستی 
شود. ویروس کرونا مثل سرمایه قدرت نفوذ بسیار باالیی دارد و در همه جای عالم 
گسترش پیدا کرده، ولی در نهایت مهار این ویروس همراه خواهد شد با احیای نظام 
سرمایه داری. هرچند وضعیتی که در آن به سر می بریم داد می زند که باید تغییر کند. 
این وضعیت می گوید وقتی سرمایه داری به جان نظام بهداشت و درمان می افتد در 
حال بازی با آتش است. البته مالک های سالمت و بهداشت و زندگی اجتماعی با 
مالک های سرمایه داری فرق دارند. هر یک مالک های خودشان را دارند و دولت 
هم ناچار است امکانات تحقق هر یک را تأمین کند. اما اینجا تعارضی میان آن ها 
شکل می گیرد. یک نظام بهداشت ساخته می شود و سپس دولت به خاطر منافع 
سرمایه و خودش به آن تعرض می کند و طبیعی است که در بحران هایی مثل شیوع 
ویروس کرونا نظام بهداشــت و درمانش شکست بخورد. حال دولت باید برای 
جبران وارد میدان شود. اما برای رفع بحران باید به کارهایی متوسل شود که عادتی 
به انجام شان ندارد و  به همین دلیل هم هنوز  نتوانسته راهی برای خروج از این بحران 

پیدا کند.  و حتی شاید فراتر، به نظر نمی رسد اصال طرحی وجود داشته باشد.
از سوی دیگر، هرچند ویروس کرونا این روزها نوعی حس اجتماعی و همدلی 
را برانگیخته، لیکن به نظرم این بیماری عالم گیر موجب تقویت سیاســت های 

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
دیدیم◢که◢نهادهای◢
اطالعاتی◢مرسوم◢
دولت◢ها◢در◢برابر◢

آن◢نتوانستند◢
کوچک◢ترین◢قدمی◢
بردارند.◢ویروس◢
نشان◢داده◢است◢
که◢از◢هر◢مرزی◢

می◢تواند◢عبور◢کند.◢از◢
دیدگاه◢ویروس◢همه◢
دولت◢ها◢چاره◢ای◢جز◢
فروپاشی◢ندارند◢-◢

آنچه◢می◢ماند◢سالمت◢
است◢و◢عفونت.◢نباید◢
به◢دام◢استعاره◢های◢

نظامی◢و◢جنگ◢
افتاد.◢در◢این◢سطح◢
بی◢دولت◢و◢جهانی◢

تنها◢چیز◢در◢دسترس◢
و◢جهان◢شمول،◢علم◢
است◢و◢این◢چیزی◢
است◢که◢دولت◢ها◢

قبال◢دست◢کم◢
گرفته◢اند◢با◢آنکه◢

مصرف◢علمی◢جامعه◢
باال◢رفته◢است.◢



شماره 3    68
پانزدهم  اردیبهشت ۹۹

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

ملت گرایانه و بســتن بیشتر مرزها خواهد شد؛ سیاست هایی که به  بیگانه ستیزی 
و ملت گرایــی افراطی دولت ها دامن خواهد زد. همچنین وقتی دولت ها بعد این 
بحران عالم گیر از میان ذخایر خود به دنبال یک سازوکار جبرانی باشند، به احتمال 
زیاد هوای ســرمایه دارها و ســرمایه گذارها را خواهد داشت نه نیروی کار بی کار 
را. اگر بحران ویروس کرونا را بر مبنای آشــنایی علمی مان قضاوت کنیم به نظرم 
این اپیدمی هیچ پیامد سیاســی درخورتوجهی نخواهد داشت. اما اگر  شیوع این 
ویروس را بر مبنای یک چیز کامال غریبه و مهاجم ببینیم به نظرم نتیجه غایی این 
روند ویرانگر نابودی نوع بشر خواهد بود، نه صرفا سقوط سرمایه داری یا تغییرات 
رادیکال و ســاختاری.   بیماری عالم گیر ویروس کرونا به غیر از تبعیض نسلی و 
سنی که می گذارد و بیشتر سالمندان و بیماران را می کشد، با یک تبعیض دیگر هم 
پیش می رود. ظاهر قضیه این است که این بیماری دامن همه را می تواند بگیرد، از 
دولتمردان تا حاشیه نشین ها. ولی تردیدی نیست که بیشترین تلفات را فرودستان 
خواهند داد. وجود دولت علی االصول باید مانع از وقوع این امر شود. ولی در عمل 
چنین نشد. چون تناسب سیاسی ما را به سوی دولت کوچک و کوچک تر و بازار 
بزرگ و بزرگ تر هدایت کرده است. استیالی بازار بزرگ ما را از وجود دولت بزرگ 
محروم کرده و به نابرابری دامن زده است. شاید با وقوع این بحران سراسری حکومت 
قانون با اجتماعی کردن اموری همچون بهداشت و درمان و با توسل به الگوی آن 
روی آورد به جاانداختن الگوی دولت بزرگ و نگذارد ویروس به مثابه سالح مهلک 
عمل کند و فقط در حد یک بیماری درمان پذیر باقی بماند. از طرفی نیز باید توجه 
داشت که در این ایام تنها نهاد سرمایه گذار دولت است که برای جبران خسارت یا 
جلوگیری از خسارت بیشتر وارد عمل می شود و در حال تزریق پول به بازار است. 
برای مثــال دولت کره جنوبی در این غائله حدود 2۰ میلیارد پوند هزینه کرده که 
اصال قابل قیاس با هزینه هایی نیست که دولت ما کرده است. می بینید که چقدر 
جنبه سازمانی قضیه می تواند پرهزینه باشد. با اینکه در گذشته درآمدهای ارزی ما 
به آسانی می توانستند این رقم را پوشش دهند آیا قابل تصور است که امروز از عهده 
این کار برآییم؟ هرچند آخراالمر هم باید دید چقدر به سوداگران می رسد و چقدر به 
نیازمندان. مفهوم »اعتماد عمومی« این روزها بیش ازپیش مطرح شد و همه اذعان 
داشتند که اعتماد عمومی از دست رفته است. توجه کنید به تنها چیزی که می توان 
اعتماد کرد، علم است. دولت با خصوصی سازی دانشگاه ها و جدی نگرفتن نظام 
تحقیقاتی کشور در زمینه علوم پایه مدت هایی مدید است که تیشه به ریشه دانشگاه 
می زند؛ بنابراین دستاورد نظام دانشگاهی هم از بین می رود که یک نظام تولیدی 
اســت و عمال مولد اعتماد. وقتی مولد اعتماد از بین برود، دودش به چشم خود 
دولت هم می رود. با این کار، دولت خود را از ســازوکارهای معرفتی و پیوندهای 
اجتماعی محروم می کند و نتیجه اش می شود اینکه در زمان شیوع ویروس کرونا 

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
هرچند◢ویروس◢کرونا◢
این◢روزها◢نوعی◢
حس◢اجتماعی◢و◢
همدلی◢را◢برانگیخته،◢
لیکن◢به◢نظرم◢این◢
بیماری◢عالم◢گیر◢
موجب◢تقویت◢
سیاست◢های◢
ملت◢گرایانه◢و◢بستن◢
بیشتر◢مرزها◢خواهد◢
شد؛◢سیاست◢هایی◢
که◢به◢◢بیگانه◢ستیزی◢
و◢ملت◢گرایی◢افراطی◢
دولت◢ها◢دامن◢خواهد◢
زد.◢همچنین◢وقتی◢
دولت◢ها◢بعد◢این◢
بحران◢عالم◢گیر◢از◢
میان◢ذخایر◢خود◢به◢
دنبال◢یک◢سازوکار◢
جبرانی◢باشند،◢به◢
احتمال◢زیاد◢هوای◢
سرمایه◢دارها◢و◢
سرمایه◢گذارها◢را◢
خواهد◢داشت◢نه◢
نیروی◢کار◢بی◢کار◢را.
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کسی باور نمی کرد دولت راست می گوید. 
از ســوی دیگر، نهاد مدنی هم از اساس زیر سؤال رفته است و مردم به آنچه 
گفته می شود اعتمادی ندارند. تمام ســازوکارهای اعتماد را قطع می کنیم و بعد 
مدعی می شــویم چرا مردم این طور عمل کردند و شروع می کنیم به تخطئه آنها. 
وقتی صحبت از علم می کنم منظورم یک میدان باز و گسترده ای است که با فرهنگ 
عمومی سروکار دارد. اگر ما در فرهنگ عمومی این قدر کم سرمایه گذاری کردیم 
که نتوانیم دو کلمه با مردم حرف بزنیم، این امر زمینه داشته است. نه دانشکده ای 
داریم برای »درک عمومی از علم«، نه جایی داریم برای »ارتباطات علمی« و چه 
و چه. هیچ کدام از این ها را نداریم درحالی که در همین نظام سرمایه داری موجود 
این نهادها به وفور یافت می شود. ما عرصه عمومی علم را جدی نگرفتیم. اگر این 
جامعه نظام علمی را دست نمی انداخت و دست کم نمی گرفت، یا جامعه علمی 
می توانســت نفوذ بیشتری داشته باشد، فکر نمی کنم مردم از خودشان کژرفتاری 
نشــان می دادند. چه انضباطی باالتر از انضباطی که در انقالب 57 تجربه شد؛ 
بنابراین در چنین حالتی فقط یک کار می توانید بکنید: آژیر بکشید. اکنون نیز طوری 
وانمود می شود که گویی قوه قهریه جز الینفک جامعه مدنی ماست و با موقعیتی 
روبه رو می شویم که تناقض در تناقض است. به نظرم باید از خودمان بپرسیم اگر 
دوره بعد از کرونا هم وجود داشته باشد آیا باز می توان از چنین مشروعیتی درباره 

قهر صحبت کرد؟
در همین شــرایط قرنطینه ثابت شد که پیوند اجتماعی بسیار حیاتی است و 
دارد از دســت می رود. خیلی زود اســت که قضاوت کنیم، ولی به نظر می رسد 
کشورها بدون اینکه با هم بجنگند همه در یک جنگ جهانی سوم شرکت کرده اند. 
در این موقعیت دیگر باید به فکر یک رادار جهانی باشــیم که از عهده تشخیص 
چنین وضعیت هایی بربیاید. رادارهای دولتی دیگر جواب نمی دهند. نام این رادار 
را می توانید بگذارید دیده بان علم. وضعیت اضطراری امروز نشــان می دهد که 
نولیبرالیسم می تواند با افراطی ترین دولت نظارتی هم همخوان باشد. از سوی دیگر 
ضربه وارده به قدری همگانی است که می توانیم شاهد مشارکت بیشتر جامعه باشیم 
تا استیالی چندین ساله نولیبرالیسم را مورد سؤال قرار دهد. بعد از کرونا دولت های 
کشورها می توانند مورد بررسی تطبیقی قرار بگیرند و به نحوی درخور طبقه بندی 
شــوند و کفایت و بی کفایتی هرکدام سنجیده شــود. قطعا بعد از کرونا بی کاری 
تشدید می شود، به روایتی به نیم میلیارد نفر در جهان می رسد، تورم وضع را وخیم تر 
خواهد کرد، شــاخص رشد اقتصادی منفی خواهد بود و با سقوط مصرف گرایی 
رونق کسب وکار تقلیل می یابد و... بااین حال، در پرتو این بحران امیدوارم پیوندهای 
اجتماعی احیا و تقویت شود و جامعه مدنی از این طریق بتواند در برابر تعرض های 

بیرونی از خودش دفاع و مطالبات اساسی مردم را مطرح و دنبال کند.

 ◢◢
نهاد◢مدنی◢هم◢از◢
اساس◢زیر◢سؤال◢
رفته◢است◢و◢مردم◢

به◢آنچه◢گفته◢
می◢شود◢اعتمادی◢

ندارند.◢تمام◢
سازوکارهای◢اعتماد◢
را◢قطع◢می◢کنیم◢و◢

بعد◢مدعی◢می◢شویم◢
چرا◢مردم◢این◢طور◢

عمل◢کردند◢و◢شروع◢
می◢کنیم◢به◢تخطئه◢

آنها.◢وقتی◢صحبت◢از◢
علم◢می◢کنم◢منظورم◢

یک◢میدان◢باز◢و◢
گسترده◢ای◢است◢که◢
با◢فرهنگ◢عمومی◢

سروکار◢دارد.◢
اگر◢ما◢در◢فرهنگ◢
عمومی◢این◢قدر◢

کم◢سرمایه◢گذاری◢
کردیم◢که◢نتوانیم◢دو◢
کلمه◢با◢مردم◢حرف◢
بزنیم،◢این◢امر◢زمینه◢

داشته◢است.
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تحلیل و تبیین                 |    	    

شــاپور اعتماد نویســنده، مترجم و پژوهشگر حوزه فلســفه است. او 
همچنین عضو گروه مطالعات علم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران 
می باشد. دو ســه ماهی اســت که جهان درگیر بیماری عالم گیر کروناست 
و شــیوع این ویروس جدید اجتناب ناپذیر به نظر می رســد. کرونا وضعیت 
جدیدی را برای جهان ایجاد کرده اســت و بــه نوعی زنگ خطری در جهت 
لزوم تغییرات ســاختاری است که برای انســان به همراه دارد. در این مدت 
تحلیل های بســیاری نوشــته و ترجمه و منتشر شد. بســیاری از فیلسوفان و 
متفکران جهان دراین باره اظهار نظر کردند. همه جوانب این بحران عالم گیر 
بالنسبه بررسی شــده است. هرچند همه تحلیل ها نیز در یک راستا نبودند و 
گاه اختالف نظرهایی جدی میان متفکران درگرفت. در همین راســتا روزنامه 
اصالح طلب شرق با شــاپور اعتماد درباره پیامدهای بحران کرونا به گفتگو 

نشست.
 آقای اعتماد با توجه دادن به جنبــه علمی ماجرای کرونا بیان کردند که 
به تنها چیزی که می توان اعتماد کرد، علم اســت. وی معتقد است با گذر از 
دوران مدرنیســم به پست مدرنیســم، جای علم و تکنولوژی عوض شد و به 

تکنولوژی بیش از علم بها دادند و این مخاطراتی را ایجاد نمود.
 فقدان نگاه مبتنی بر ســنت روشــنگری به علم، ساختار سازمانی علم 
به خصوص در زمینه پزشکی، خصوصی ســازی دانشگاه ها و جدی نگرفتن 
نظام تحقیقاتی کشور از جمله دالئلی بود که به نظر ایشان به وخامت اوضاع 
دامن زده اســت. دکتر اعتمــاد در ادامه به انتقاد از اقتصاد نئولیبرالی اشــاره 
کــرده و گفت اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد که در این ســال ها از هر تریبون 
و جایگاهی در قدرت اســتفاده کردند برای تبلیغ و ترویج و نهادینه کردن این 
دید نولیبرالی و گوش مردم را پــر کردند از حرف هایی که امروز نتیجه اش را 

می بینیم، اکنون کجا هستند و چرا صدایی از آن ها شنیده نمی شود؟
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 شــاپور اعتماد معتقد است در ســطح بین المللی، آنچه اهمیت دارد و 
دست باال را در اختیار دارد تولید محصوالت دارویی است و نه سرمایه گذاری 
در پیشــگیری؛ چراکه اصل بر سودآوری امور اســت و در سطح داخلی نیز 
در کنار توجه به جنبه ســودآوری، در زمینه پیشگیری خیلی دیر گوش به زنگ 
شــده و هنوز هم نظام بهداشت و درمان واحدی شکل نگرفته که تابع معیار 
بین المللی باشــد! او بیان داشت که  شیوع ویروس کرونا نشان داد دولت های 
جهان نظام بهداشت و درمان مشترکی ندارند، ولی معضالتی مشترک دارند. 
با این حال، دکتر اعتماد معتقد است این بحران به معنای پایان سرمایه داری 
نیســت! بلکه همواره ســرمایه داری بر بحران ها غلبه کرده و در این مورد هم 
احتماال غلبه خواهد کرد و گســترش یک دید اجتماعی گرا و سوسیالیســتی 

بسیار بعید است.
ایشــان در ادامه به بررســی پیامدهای دیگر بحران کرونا پرداخته است 
از نظر ایشــان هرچند ویــروس کرونا ایــن روزها نوعی حــس اجتماعی 
و همدلــی را برانگیختــه، لیکن ایــن بیمــاری عالم گیر موجــب تقویت 
سیاســت های ملت گرایانه و بستن بیشــتر مرزها خواهد شد؛ سیاست هایی 
که به  بیگانه ســتیزی و ملت گرایی افراطی دولت ها دامن خواهد زد. بیماری 
عالم گیر ویروس کرونا به غیر از تبعیض نســلی و سنی که می گذارد و بیشتر 
ســالمندان و بیماران را می کشــد، با یک تبعیض دیگر هم پیش می رود. که 

بیشترین تلفات را فرودستان خواهند داد.
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یادداشت| 

ونا و چشم انداز رابطه سنت و توسعه، و  کر
علم و دین

علی دینی ترکمانی 	

ظهور مفهوم توســعه، به معنای دقیِق همراه بــا نظریه پردازی های خاص 
خود، متعلق به دوره ی بعد از جنگ جهانی دوم اســت. ولی ســابقه ی آن در 
معنای اولیه ی ناکامِل پیشرفت اقتصادی، به انقالب صنعتی انگلستان در قرن 
هجدهم،  و متعاقب آن  تبدیل رشد سطحی و ناپایدار به رشد عمقی و پایدار، 
بــاز می گردد. البته، مبانی فکری انقالب صنعتی و تمنای پیشــرفت را باید در 
اندیشه هایی جست  و جو کرد که در زمان عصر روشنگری بدست افرادی چون 
هابز، الک، روسو، کانت، ولتر، مونتسکیو، دکارت، بیکن، نیوتن، هگل، لوتر، 
ماندویل،هیوم، اسمیت و غیره  پردازش شد. عصر روشنگری و انقالب صنعتی 
موجب زوال نظم اجتماعی قدیمی مبتنی بر فئودالیسم و دستگاه ایدئولوژیک 
کیهان محور کلیسا و شکل گیری نظم نوین سرمایه داری با وجه مشخصه هایی 
چون عقل گرایی،  علم گرایی و ســودگرایی شــد. تکامل این نظم نوین،  یعنی 
پیشــرفت و ترقی، طبعا با  میــراث به جای مانده از قــرون پیش، در جاهایی 
برخورد حذفی و در جاهایی برخورد مســالمت آمیز داشت. بر این مبنا، بحث 

 دیده بان
  اندیشـه

  
علی
دینی ترکمانی

استاد دانشگاه
پژوهشگرحوزه مسائل اجتماعی 



شماره ۳    73
پانزدهم اردیبهشت ۹۹

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه

مهمی به نام رابطه ی میان سنت و توسعه و علم و دین بوجود آمده است.  پاسخ 
به این بحث، چنانچه تجربه ی بلند چند صد ســاله جهانی نشــان می دهد،  
حذف سنت و دین از ساحت اجتماعی نیست؛  بلکه، قرار دادن دین در جایگاه 
نهادی صحیح خود و اجازه دادن به پاالیش ســنت و دگردیسی تکاملی آن، در 

گذر زمان است.
بعد از جنگ جهانی دوم، دو اقتصاددان نوبلیست، آرتور لوئیس و ویلتمن 
روستو،  به عالوه جامعه شناســان نوگرا، معتقد بودند در  جوامع توسعه نیافته، 
یک بخش ســنتی بزرگ و یک هســته ی مدرن کوچک  وجود دارد. توسعه، به 
زبــان لوئیس، یعنی بزرگ کردن هســته مدرن عقل گرا و ســودگرا و صنعتی و 
حذف تدریجی اقتصاد معیشــتی و ساکن روســتایی؛  به تعبیر روستو، یعنی 
گذار از جامعه ی با باورهای خرافــی و ضد تحرک اجتماعی به جامعه ی بالغ 
مبتنی بر ســرمایه گذاری قوی در جهت تامیــن نیازها و در نهایت به جامعه ی 
مبتنی بر مصرف انبوه. معیار الگوی خطی اینان،  تجربه ی کشورهای پیشرفته 
سرمایه داری بود.   اما، تجربه ی تاریخی، نشان می دهد که در بسیاری از جوامع، 
سهم جمعیت شــهری به شدت افزایش یافته و ســهم  فعالیت های اقتصادی 
معیشــتی تا حد صفر کم شده اســت؛ با وجود این، سنت در معنایی فراگیر، 
همچنان حضور جدی دارد. در معنای فراگیر، سنت جزئی از نهادهاست. نهاد 
را بــه اقتباس از داگالس نورث در معنــای " قواعد بازی" یا اداب و ترتیبات در 
نظر می گیریم. به این صورت، می  بینیم حتی در کشورهای پیشرفته، دین نقش 
مهمی در تنظیم مناسبات اجتماعی دارد. مراسم تدفین، مجالس ترحیم، نیایش 
پیش از غذا، جشن آغاز ســال نو و عید پاک و نظایر آن جزئی از سنت و نهاد 
غیررسمی هستند. زندگی اجتماعی بدون چنین آداب و رسومی همان سختی 
را دارد که قوانین رسمی چون راهنمایی و رانندگی در کار نباشند.تجربه ی توسعه 
جهانی نشــان می دهد که دین به عنوان یکی از منابع ســنت، کال از عرصه ی 
هســتی اجتماعی قابل حذف نیســت؛ به این دلیل که هــم کارکرد اجتماعی 
ســامان بخش دارد و هم کارکرد فردِی آرامش بخش. آنچه اتفاق افتاده جدایی 
دین از دولت و انتقال آن، از بخش نهاد رسمی )قدرت سیاسی( به بخش نهاد 
غیررسمی است. یعنی شکل گیری تقسیم کاری صحیح میان نهادهای رسمی و 

غیررسمی و سازگار شدن توسعه با سنت و علم با دین.
با این مقدمه به این پرسش می رسیم که تاثیر کرونا بر رابطه سنت و توسعه 
و علم و دین چیســت؟ در پاسخ برخی معتقدند کرونا تکلیف دین و سنت را 
مشخص کرده است. برخی نیز معتقدند کرونا نشان می دهد که توسعه و علم 

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
دین◢نقش◢مهمی◢
در◢تنظیم◢مناسبات◢

اجتماعی◢دارد.◢
مراسم◢تدفین،◢
مجالس◢ترحیم،◢

نیایش◢پیش◢از◢غذا،◢
جشن◢آغاز◢سال◢نو◢و◢
عید◢پاک◢و◢نظایر◢آن◢
جزئی◢از◢سنت◢و◢نهاد◢
غیررسمی◢هستند.◢
زندگی◢اجتماعی◢
بدون◢چنین◢آداب◢
و◢رسومی◢همان◢

سختی◢را◢دارد◢که◢
قوانین◢رسمی◢چون◢
راهنمایی◢و◢رانندگی◢

در◢کار◢نباشند.
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چقدر در برابر چنین چالشــی ضعیف هستند. بنابراین جایگاه دین و سنت به 
عنوان یکی از منابع معنویت، تقویت و جایگاه توسعه و علم تضعیف خواهد 
شد.پاسخ من نه آن اســت و نه این. طاعون و وبا، موجب حذف دین و سنت 
از ســاحت اجتماعی نشدند. کرونا نیز نخواهد شد. اما، مطالبه ی قرار گرفتن 
دین در جایگاه نهادی صحیح خود، با هدف میدان دادن به متخصصان، برای 
مواجهه با چنین وضعی، تقویت خواهد شد. بنابراین، مطالبه ی اجتماعی برای  
غیررسمی و شخصی شدن دین، بیش از قبل خواهد شد )سازگار کردن سنت 

با توسعه و دین با علم(
در این ســو، به برخی از مالحظات اندیشــمندان منتقد توســعه و علم و 
فناوری، توجه خواهد شد ولی در حدی که مسیر توسعه را همراه با توجه بیش تر 
به طبیعت و پرهیز از تالش های علمی و فن آورانه ریسک زا کند. یعنی به رهایی  
آن از کژکارکردی های تخریب گرایانه ی زیســت محیطــی و فردیت منفی، تا 
جایی که ممکن است، کمک کند. این به معنای تضعیف توسعه و علم نیست. 
بهتر کردن کارکردهای ان هاست. با کشف دارو و واکسن کرونا، منزلت این دو 
بیش تر خواهد شد. بنابراین بازگشت به معنویت را باید در معنای  تقویت راز و 
نیاز آرامش بخش شــخصی با خالق و معبود تفسیر کرد که مغایرتی با توسعه و 

علم طبیعت گرا ندارد. 

آقای دینی یکــی از نظریه پــردازان عرصه ی مســائل اجتماعی، در این 
یادداشــت به طرز کامال زیرکانه ای از تاثیر کرونا بر ارتباط بین دین و توســعه 
سخن می گوید. ایشان معتقد است که کرونا دین را حذف نمی کند چرا که دین 
کارکردهای فراوانی دارد. تنها کاری که کرونا می کند دین را از راس قدرت بودن 
به زیر کشــانده و آن را هم عرض دیگر نهادهای دولتی مثل علم قرار می دهد. 
با این وضعیت، دین بیشتر به داخل زندگی افراد رفته و به طور یک نهاد رسمی 
قدرتمند برجســته نمی شــود و برای دیگر نهادها تصمیم گیری نمی کند. این 
نظریه ی آقای دینی همان مقوله سکوالریســم است که در دوران روشنگری در 
غرب آغاز شد. در این مقوله دین حذف نمی شود ولی پایش از دایره سیاست و 
اقتصاد بریده می شود. در چنین حالتی از دین صرفا پوسته ای می ماند که فقط 
در زندگی های شخصی افراد یافت شده و اثری در خارج ندارد. این نظر مبتنی 
بر این پیش فرض است که انسان در مساله سیاست و قانونگذاری برای زندگی 

دنیایی خود، به مرجع دیگری غیر از عقل خود نیازمند نمی باشد.

تحـلیل و تبییـن                                |    	       
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یادداشت |

وی تمدن غرب  مرگ تمدنیِ ما در تراز
حبیب الله بابایی 	

1. گزینش معدود مقاالت تمدنی در میان صدها مقاالتی که در حوزه های 
نظری و تاریخی تمدن و تمدن اســالمی نوشته شده است، از راه ناهموار تمدن 
کتابی معیوب ساخته است. اگر کسی می خواست شکل گیری تمدن اسالمی را 
ناممکن جلوه داده، و طرح »تمدن نوین اسالمی« را همچون مهدی مظفری به 
خیاالت تشبیه کرده و آن را شاعرانه قلمداد کند، بالطبع می توانست منابعی بیش از 
هفت مقاله و کتب بسیار متنوعی بیش از آنچه که در دست مترجمان ایرانی وجود 
دارد مورد استناد و اتکاء قرار دهد. همین طور اگر کسی بخواهد در تحلیل تمدن و 
تمدن اسالمی و امکان احیا و یا بازتولید آن سخنی و مطلبی در تضاد و تعارض با 
آقای مظفری پیدا بکند، مقاالت و کتب متعددی را می تواند در میان آثار متفکران 
و شرق شناســان پیدا کند .همین مقدار از مقاالتی هم که در این کتاب کنار هم 
 همۀ مقاالت در راستای 

ً
چیده شده، همخوانی و هماهنگی الزم را ندارد و ضرورتا

ناهموار نشان دادن مسیر تمدن اسالمی گویا نیست.
 گردآورندۀ محترم کتاب، تخصص الزم را در زمینه تمدن نداشته 

ً
2. احتماال

اســت که در میان ترجمه های انجام شــده تفکیکی بین تمدن به مثابه وضعیت 
)condition( و تمــدن به مثابــه فرایند )process( ننموده و یا دســت کم در 

  
حبیب الله

بابایی

استاد حوزه و دانشگاه
کارشناس مسائل تمدنی

 

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه
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گوشــه ای از کتاب بدان اشاره ای نکرده اســت. همین طور ایشان، بین تمدن به 
 )approach( را از تمدن به مثابه یک رویکرد )fact( مثابه یک واقعیت تاریخی
تفکیک نکرده و این دو را در کتاب درهم آمیخته است. و همچنین، در این مقاالت 
و در تبیین ماهوی تمدن، معلوم نیســت که تمدن پدیده ای است که بین انسان و 
طبیعت تحقق می یابد و یا پدیده ای است که باید بین انسان و انسان بوجود آید. 
آیا تمدن امری مادی است یا امری است انسانی با شاخص های انسانی )همچون 
عدالت، اخالق، و کرامت و عزت انسانی(. اگر تمدن به معنای انسانی آن اهمیت 
دارد، آنگاه چگونه می توان عدالت و اخالق و ارزش های انسانی را تعطیل گذاشته 

و یا تحقق آن را در جامعه مسلمین از دنیای غرب به عاریت گرفت.
3. آنچه در این کتاب و در مقاالت نخســتین )پنج مقاله اول( آمده است، 
افق های جدید و مســائل تازه ای را در حوزه های مختلف نظرِی تمدن پیش پای 
مــا می گذارد، که از آن جمله می توان به موضوعات مهم »خشــونت و تمدن«، 
»گفتمان و تمدن«، و »تبارشناســی تمدن و آمیختگی آن با اســتعمار در غرب 
)که نکات ارزشــمند غرب شناسانه را متذکر شــده است(«، و همین طور »مرز 
خودی و بیگانه و برآیند تمدنی آن« اشــاره کرد. ولی این موارد همۀ موضوعات 
جدید در باب غرب و تمدن غربی نیســت. یکــی از نکات مهم مغفول در این 
مجموعه، فرایند سکوالریزاسیون غربی در تفکیک اخالق از تمدن است. پیش 
از این، تمدن دربردارندۀ پیشرفت توأماِن مادی و معنوی بوده ولی رفته رفته مفاد 
اخالقی در روند ســکوالر شــدن از معنا و ماهیت تمدن تهی شده است. اینکه 
چــرا و چگونه اخالق، اهمیت تمدنی اش را از دســت داد و به فرهنگ منحصر 
گردید، باید گفت که گسترش تمدن در جهات مادی سریع تر از جهات اخالقی 
و معنوی در تمدن غرب بوده اســت و آنگاه که فتوحات و اکتشــافات زیادی در 
حوزه توسعه تمدنی رخ داد، ارزش های اخالقی در میان انبوه اختراعات مادی و 
پیشرفت های دنیوی مغفول ماند. در این فرایند، این ایده به طور طبیعی مقبول واقع 
شــد که تمدن یک پیشرفت مادی است و این پیشرفت مادی می تواند به اهداف 
خود برسد بی آنکه بخواهد گوهری اخالقی داشته باشد. جدایی اخالق از تمدن 
باعث خلط ارزش های خیالی با ارزش های حقیقی شــد، توان جوامع در حل 
معضالت ضعیف تر گردید، و ســرانجام وقایعی رخ داد که عاری از عقالنیت و 
نظم و نقشه بود .حال، راه ناهموار تمدن در مقاالت خود از این تفکیک تاریخی 
چشــم می پوشد و همان پدیده بورژوازی ســکوالر شده را بر جامعه مسلمانان 
تطبیق می دهد و پایه تحلیل خود را بر یک گزارش ناقص و کاریکاتوری از تمدن 

در غرب قرار داده و راه به خطا می برد.

	◢◢◢
اینکه◢چرا◢و◢چگونه◢
اخالق،◢اهمیت◢
تمدنی◢اش◢را◢از◢دست◢
داد◢و◢به◢فرهنگ◢
منحصر◢گردید،◢باید◢
گفت◢که◢گسترش◢
تمدن◢در◢جهات◢مادی◢
سریع◢تر◢از◢جهات◢
اخالقی◢و◢معنوی◢در◢
تمدن◢غرب◢بوده◢است◢
و◢آنگاه◢که◢فتوحات◢و◢
اکتشافات◢زیادی◢در◢
حوزه◢توسعه◢تمدنی◢
رخ◢داد،◢ارزش◢های◢
اخالقی◢در◢میان◢انبوه◢
اختراعات◢مادی◢و◢
پیشرفت◢های◢دنیوی◢
مغفول◢ماند.
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4. عالوه بر موارد فوق، نکته مهم روش شناختی در این کتاب ترکیب مقاالت 
نخســت این کتاب )5 مقاله اول( که ناظر به مسئله تمدن در غرب است، با دو 
مقاله نهایی اســت که به مسئله تمدن در جهان اســالم و ایران معطوف گردیده 
اســت. آنجایی که مقاالت به تمدن در غرب مربوط می شــود آورده های علمی 
متعددی برای ما دارد، لیکن نقطه خلط و مغالطه آنجاست که ما با مفاهیم غربی 
و با تاریخ مفهوِم تمدن در غرب می خواهیم تاریخ تمدن اسالمی را تحلیل کرده 
و به آسیب شناســِی آن بپردازیم. نقد مفهوم تمدن در غرب و گذر از واژه تمدن به 
موجب استعماری بودن آن و به موجب انقضا مصرف این واژه در غرب )که البته 
چنین نیست( نکته مهمی است، ولی نباید فراموش کرد آنچه برای مسلمان و بلکه 
حتی مسیحی و یا یهودی امروز که درگیر با تمدن غرب است، نه لفظ تمدن بلکه 
ماهیت و واقعیت تمدن است. برای دینداران و مسلمانان امروز نیازهایی بوجود 
آمده اســت که بدون چالش با تمدن )به معنای توسعه مدرن( و بدون تمرین و 
تجربه تمدنی )به معنای تجربه اجتماعِی آموزه های وحیانی( قابل تأمین نیست. 
در بررسی نیازهای کالن دنیای اسالم و تشخیص اولویت ها و نظام خواسته های 
اجتماعی نمی توان بر مالک و معیاری متفاوت از چارچوب فرهنگی و تاریخی 
خود تکیه کرد. در این مجموعه مقاالت، آنجا که پروژه تمدن در مورد اســالم و 
مسلمانان امروز مطرح و رد می شود، بدون استناد به منابع دینی و بی توجه به تجربه 
بومی مسلمانان و ایرانیان، به مرگ تمدنی ما حکم می شود. اینکه چرا ما باید در 
زندگی خود از معیار غرب استفاده کنیم و چگونه در مرگ خود نیز از مغرب زمین 
باید استفســار کنیم، از مصائب ذهنیت استعمارزدۀ ماســت که به رغم تراکم 
تمدنی مان در تاریخ و به رغم انباشت معرفت تمدنی در میراث فکری و دینی مان، 

خود را تهی می دانیم و جرأتی برای نگاه به خود و تجدید بنای خود نداریم.
5. اگر تمدن بزرگترین واحد اجتماعی )کالن ترین نظام مناسبات انسانی( 
است، آنگاه نه واژه »تمدن« )civilization( بلکه واقعیت تمدن هست که برای 
 قالب 

ً
یک مســلمان و یا حتی مسیحی و یهودی موضوعیتی پیدا می کند. اساسا

تمدن برای عمل همه جانبه به دین اســت و تــالش دینداران برای تحقق زندگی 
جامــع دینی، نه برای صورت بندی یک تمدن بلکه برای عمل به تکلیف و التزام 
به همۀ احکام اخالقی و فقهی و عقیدتی در دین اســت. از این منظر ، اگر دینی 
نتواند به آســتانه های تمدن دست پیدا بکند، بی شک در قلمرو وسیع اجتماعی 
نیز به حاشــیه خواهد رفت و نوعی از تمدن سکوالر بر او تحمیل خواهد شد و 
تقلیل گرایی در دین و یا حتی حذف دین در عرصه های زندگی رقم خواهد خورد. 
 Judaism as a با همین ضرورت بود که کسی مانند مرادخای کاپالن در کتاب

 ◢◢
برای◢دینداران◢و◢
مسلمانان◢امروز◢
نیازهایی◢بوجود◢

آمده◢است◢که◢بدون◢
چالش◢با◢تمدن◢

)به◢معنای◢توسعه◢
مدرن(◢و◢بدون◢
تمرین◢و◢تجربه◢
تمدنی◢)به◢معنای◢
تجربه◢اجتماعِی◢

آموزه◢های◢وحیانی(◢
قابل◢تأمین◢نیست.◢
در◢بررسی◢نیازهای◢
کالن◢دنیای◢اسالم◢و◢
تشخیص◢اولویت◢ها◢
و◢نظام◢خواسته◢های◢
اجتماعی◢نمی◢توان◢
بر◢مالک◢و◢معیاری◢
متفاوت◢از◢چارچوب◢
فرهنگی◢و◢تاریخی◢

خود◢تکیه◢کرد.◢
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Civilization تمــدن را قالب حفظ دین یهود معرفی کرد و گفت اگر یهودیت 
در آمریکا بخواهد هویت دینی و یهودی خود را حفظ کند، ناگزیر باید در قالب 
یک تمدن متمایز از فرهنگ ســکوالر آمریکایی ظاهر شود. این قاعده در مورد 
اسالم و تمدن اسالمی نیز صدق می کند. عالوه اینکه، اگر تمدنی همچون تمدن 
اسالمی بخواهد در برابر هجمه فرهنگی و تمدنی دیگربودهای تمدنی اش مانند 
تمدن غرب مقاومت کرده و از هویت تاریخی، دینی و فرهنگی خود محافظت 
کند، ناگزیر باید چنین مقاومتی را در عرصه های تمدنی فعال ســازد. اگر چنین 
نشــود اسالم و هویت اسالمی در برابر چرخ دنده های تمدن مسلط غرب از بین 
خواهد رفت .از این منظر، اسالم تا زمانی که تمدن متمایزی از تمدن غرب پیدا 
نکند، اسالم به تمدن غرب و ارزش های غربی فروکاهش خواهد یافت و هویت 

دینی و الهی اش را از دست خواهد داد.
6. نکته دیگر اینکه دو مقاله پایانی رویکرد متفاوتی از هم دارند، و هر یک، 
دوســویه افراط و تفریط را در نگاه به موضوع »تمدن« طی می کنند؛ مقاله اولی 
نگاهی خوش بینانه به تمدن غرب دارد و تا حدی اســالم را در لوای تمدن غرب 
 تمدن به مثابه یک امر مدرن و استعماری 

ً
جای می دهد، اما در مقاله دومی، اساسا

مردود معرفی می شود. مقاله نخست، بدبینی به غرب را توهم توطئه می داند، اما 
مقاله دوم نه تنها تمدن غرب بلکه همه تمدن ها را توطئه می داند. با این وجود، این 
دو مقالــه در این کتاب، مأموریتی واحد دارند و هر دو در صدد رد و انکار تمدن 
اسالمی هستند، یکی با تقلیل دادن تمدن اسالمی به تمدن غرب، و دیگری با نفی 

کامل تمدن و استعماری دانستن آن.
 نباید پروژه تمدن را در جامعه امروز ایران، پروژه ای 

ً
7. نکته پایان اینکه اساسا

وابسته به نظام و پروژه ای سیاسی قلمداد کرد. این پروژه یک پروژه تاریخِی جامعۀ 
ایرانی )چه قبل و چه بعد از انقالب اسالمی( بوده است. همین طور نگرش تمدنی 
منحصر به ایران و یا جهان عرب )مانند جریان بن نبی و ابن خلدونی های معاصر( 
نبود، بلکه در شرق دنیای اسالم )به ویژه مالزی( وجود داشته و همواره پرسش های 
تمدنی در آن از مسائل محوری بوده است که نمونه آن را امروزه می توان در مرکز 
 International Institute of Islamic( بیــن المللی تفکر و تمدن اســالمی
Thought and Civilization( و فعالیت هــای علمی و تحقیقاتی آنجا دید. 
همچنین، تطورات تفکر تمدنی به نخبگان فکری و اندیشــمندان محدود نشد، 
بلکه سیاستمداران دنیای اســالم نیز با رویکردی دینی و گاه سکوالر به موضوع 
 تحوالت سیاســی و تکامل گفتمان 

ً
تمدن و ضرورت احیای آن پرداختند. مثال

تمدنی در مالزی )بعد از استقالل( از دورۀ اولین نخست وزیر آن تنکو عبدالرحمن 

	◢◢◢◢◢◢
نکته◢پایان◢اینکه◢
اساساً◢نباید◢پروژه◢
تمدن◢را◢در◢جامعه◢
امروز◢ایران،◢پروژه◢ای◢
وابسته◢به◢نظام◢و◢
پروژه◢ای◢سیاسی◢
قلمداد◢کرد.◢این◢
پروژه◢یک◢پروژه◢
تاریخِی◢جامعۀ◢ایرانی◢
)چه◢قبل◢و◢چه◢بعد◢از◢
انقالب◢اسالمی(◢بوده◢
است.◢
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)1957( شروع شد و در دورۀ ماهاتیر محمد )1981( ادامه یافت و آنگاه در دورۀ 
نخست وزیری عبدالله احمد بداوی )2۰۰3( به کمال رسید. همزمان با تحوالت 
تمدنی در مالزی، پیش از انقالب اسالمی در ایران نیز، رویکرد اصالحات کالن 
اجتماعی و تمدنی از ســال 1341 با نام »انقالب ســفید« آغاز و در 19 اصل به 
اجرا درآمد و در ســال 1355 در اواخر برنامه عمرانی پنجم، کتابی با عنوان »به 
سوی تمدن بزرگ« که منسوب به محمدرضا پهلوی بود، منتشر شد و چشم انداز 
تمدنی همچون تمدن غرب را تا سال 138۰ شمسی به ایرانیان وعده داد. در این 
میان همزمان با ششمین برنامه عمرانی پهلوی )1357 1361 ش(، رخداد بزرگ 
انقالب اسالمی و شکل گیری حکومتی اسالمی در ایران، فرصتی تازه ای را برای 

طراحی الگویی تمدنی بر پایۀ آموزه های اسالمی به وجود آورد.

تحلیل و تبیین
کتاب »راه ناهموار تمدن« شــامل هفت مقاله از هفت نویسنده مختلف 
اســت که توسط محمد مالعباســی گردآوری و به وسیله ترجمان منتشر شده 
اســت. این کتاب درباره مفهومی دردسرســاز به نام تمدن اســت که مدلولی 
مبهــم دارد و به همین دلیــل هرکس از ظن خود تعریفی از آن به دســت داده و 
درنتیجه به ابهام این مفهوم دامن زده اســت. این کتاب ســابق بر این در سال 
1396 در  پژوهشــکده فرهنگ و هنر اسالمی مورد ارزیابی و نقد قرار گرفت. 
حال دکتر بابایی در طی یادداشــتی بار دیگر به نقد این کتاب پرداخته اســت. 
حجت االســالم بابایی مدیر مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی در پژوهشگاه 

علوم و فرهنگ اسالمی است.
به نظر آقای بابایی پروژه تمدن را یک پروژه تاریخِی جامعۀ ایرانی می داند 
و نباید آنرا یک پروژه ای وابســته به نظام و پروژه ای سیاســی قلمداد کرد. او در 
ارزیابی این کتاب می نویســد افق های جدید و مسائل تازه ای را در حوزه های 
مختلف نظرِی تمــدن پیش پای ما می گذارد با این حــال یکی از نکات مهم 
مغفول در این مجموعه، فرایند سکوالریزاســیون غربی در تفکیک اخالق از 

تمدن است.
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مصابحه | 

 ما و علم و تمدن جدید
رسول جعفریان 	

وقتي مي گوییم طب ســنتي قابل اعتماد نیست، منظور داروهاي گیاهي 
نیســت بلکه منظور طبي است که بر معارف قدیم اســتوار است، نه دانش و 
آزمایش. ممکن است در طب سنتي، گزاره هاي درستي هم وجود داشته باشد 
مانند پیش بیني خسوف و کسوف در علم نجوم، اما این به معناي درستي و قابل 
اعتماد بودن روش این علم نیست. من مشکلی با طب سنتی و اسالمی ندارم. 
فقط می گویم دســتاوردهایش را با روش علمی بررسی کنیم و اگر طب سنتي 
ادعایــي درباره درمان بیماریها دارد باید صحت آن را در آزمایشــگاهها بتواند 
نشــان دهد و در این صورت همه دنیا به دنبال آن خواهد آمد. یکی از استادانم 
می گفت، شما باید سعی کنید منشأ اشتباه را بفهمید. من کارم نقد میراث قدیم 
است و اگر ایراد کار قبلی ها را بگویم، نیمی از راه را رفته ام. دادن راه حل کاری 
اســت که همه باید با هم انجام دهند. جریاني که مدعي طب اسالمي است، 
هرکس که منتقد و مخالف آنهاست را به غربزدگي متهم مي کند و مي خواهد 
از پتانســیل ضدغربي در جامعه براي ســاکت کردن منتقدانش استفاده کند، 
آخر دفاع از علم مگر غربزدگي است؟ همین ١١٠ سال قبل در اصفهان کتابي 
هشــتاد صفحه اي متنشر شد که مدعي بود زمین مرکز عالم است و غربزده ها 

 دیده بان
  اندیشـه

  
رسول
جعفریان

استاد تمام تاریخ
پژوهشگر 
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مي گویند زمین مرکز عالم نیست.
مــي گویند علم خوب بود ولي از آن سوءاســتفاده شــد و با آن بمب اتم 
ســاختند و به این بهانه علم را نفي مي کننــد و مي کوبند، مگر چیزي در دنیا 
هست که از آن سوء استفاده نشده باشد؟، مگر از دین تا االن کم سوء استفاده 
شــده؟ پس ما دین را نفي کنیم؟ مگر باالتر از اخــالق داریم؟ از اخالق کم 
سوءاستفاده مي شود و با ریا و تظاهر به صفات اخالقي سوءاستفاده نمي کنند؟ 
اصال مگر سالحي که علم مي سازد کال بد است؟ آیا ما به خاطر نداشتن توپ 
مقابل عثماني و روسیه شکست نخوردیم و بخشي از ایران را از دست ندادیم؟ 
هیچ پدیده علمي بطور مطلق بد نیست. ما چهار مفهوم داریم، که باید آنها را 
از هم تفکیك کنیم: یکي علم بخصوص علوم طبیعي، دوم حاشــیه علم یعني 
برداشتها و تفکراتي که دانشمندان علوم طبیعي یا متکلمین و فیلسوفان از گزاره 

هاي علمي درباره متافیزیك دارند.
ممکن است فیزیکداني از مطالعه کهکشانها به وجود خدا برسد و ممکن 
اســت نرســد یا متکلمین ما مانند غزالي بخواهند گزاره ها و برداشتهایشان از 
قرآن را با علم تطبیق بدهند یا فردي مانند مهندس بازرگان بخواهد براي احکام، 
فلسفه علمي پیدا کند، اینها هیچکدام علم نیست و جایش هم دانشکده علوم 
طبیعي نیســت. متکلمینی کــه از طبیعیات برای اثبات دین اســتفاده کردند، 
ضربات زیادی به دین زدند. ســوم هــم مظاهر تکنولوژي اســت که از علم 
استفاده کرده، اما بر اساس خواسته صاحبش آن را جهت داده، مانند تکنولوژي 
ســاختمان که ممکن است در هلند براساس عیان بودن زندگي خصوصي فرد 
باشد و در قم براي پوشیدگي حداکثري منزل فرد. مفهوم چهارم علوم اجتماعي 
و انساني هستند که باز یك بخشي از آنها روش و تکنیك است و بخش دیگرش 
را ممکن اســت جهت گیري ایدئولژیك بدهیم و به تعبیــر فوکو در تعامل با 
ســاختار قدرت باشد، اما این علم هم ایدئولژیك نیســت اما مي توانیم با آن 

محصوالت ایدئولژیك تولید کنیم.
جریــان ضدعلم در جامعه ما، مي خواهد علــم را به جهت گیري غرب 
پیونــد بزند و ما را از علم محروم کند که نتیجه آن، اتفاقا شکســت ما در برابر 
همین غرب است. ما در دوره هخامنشي کالسکه داشتیم اما براي بیش از هزار 
ســال، آن علم و تکنولژي را از دســت دادیم و به همین خاطر لجستیك حمل 
توپ و جنگ نداشــتیم و شکســت خوردیم، تا اینکه دوباره آن را از غرب وارد 
کردیم. اینکه رهبري این قدر بر علم تاکید مي کند بخاطر آن اســت که ارزش 
و کارکرد علم در اداره کشور و قدرت ایران را مي داند اما بخاطر ضدعلم بودن 

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
جریان◢ضدعلم◢در◢

جامعه◢ما،◢مي◢خواهد◢
علم◢را◢به◢جهت◢گیري◢
غرب◢پیوند◢بزند◢و◢ما◢
را◢از◢علم◢محروم◢کند◢
که◢نتیجه◢آن،◢اتفاقا◢
شکست◢ما◢در◢برابر◢
همین◢غرب◢است.◢ما◢
در◢دوره◢هخامنشي◢
کالسکه◢داشتیم◢اما◢
براي◢بیش◢از◢هزار◢

سال،◢آن◢علم◢و◢
تکنولژي◢را◢از◢دست◢

دادیم◢و◢به◢همین◢
خاطر◢لجستیک◢حمل◢
توپ◢و◢جنگ◢نداشتیم◢
و◢شکست◢خوردیم،◢تا◢
اینکه◢دوباره◢آن◢را◢از◢
غرب◢وارد◢کردیم.◢
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بخش زیادي از نخبگان حکومتي حرف ایشــان به نتیجه نمي رسد بعضی در 
این 4۰ سال بعد از انقالب، دائم علیه علم حرف زدند. چرا ما با مومن ترین و 
بهترین جوانان در 8 سال نتوانستیم صدام را شکست دهیم و بعضی در 2۰ روز 
توانستند؟ فرق در میزان علم بود که ما نداشتیم و دیگران داشتند. و اال صدام نه 

آن موقع جایگاه مردمی داشت و نه در زمان جنگ ما.

آقای رسول جعفریان به عنوان استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران بارها و بارها 
در یادداشــت ها و مصاحبه های خود به طب سنتی حمله کرده و طرفداران آن 
را متهم به ساده لوحی کرده اســت که در شماره های قبل دیده بان اندیشه بدان 
پرداخته شده است. موسسه اصالح طلب »انجمن اندیشه و قلم« در گفتگو با 
ایشان پرداخته است. به طور کلی می توان ادعای مطرح شده در این مصاحبه را 
در چند بخش خالصه کرد. در بخش اول ایشان نسبت به روش علوم مختلف 
سخن گفته و از بین روش های مختلف ظاهرا فقط روش تجربی را می پذیرند. 
از این رو طبیعی به نظر می آید که با طب سنتی یا اسالمی که روش آن تجربی 
نیست مخالفت کنند. این در حالی است که خود تجربه گرایان امروزه به نقصان 
دیدگاه خود اعتراف می کنند. در بخش دوم آقای جعفریان مساله ی خنثی بودن 
علم و مطلق بودن آن را مطرح می کند. به نظر ایشان هیچ علمی به خودی خود 
بد نبوده و باید به محل اســتفاده و نحوه ی استفاده ی آن توجه کرد. عدم توجه 
به پیش فرض های فلســفی یک علم از مهمترین دالیل طرح این ادعا توســط 
ایشــان است. در بخش آخر نیز ایشان نســبت به مساله طبقه بندی علوم وارد 
شــده و اصال اموری مثل ماورا طبیعت و اخــالق و دین را جزئی از دایره  علم 
به حســاب نمی آورد لذا از محققان هم می خواهد تا اینها را با یکدیگر خلط 
نکنند. به نظر می رســد که این ادعا نیز حاصل همان دیدگاه تجربه گرایانه ی 

افراطی ایشان است.
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یادداشت| 

مقاومت فرهنگی:  دستور کار تازه ای برای 
جنبش چپ نوی مسلمان در جمهوری سوم

محمدحسین بادامچی 	

وقتی از جریان سوم چپ نوی مسلمان سخن می گوییم، بسیاری از افراد 
به فراخور تصور سنتی از سیاســت، از »ایدئولوژی« و »حزب« و »برنامه« و 

»تشکیالت« می پرسند. 
اول آنکه حــزب و ایدئولوژی و برنامه و تشــکیالت مربوط به نظامهای 
پارلمانی و لیبرال-دموکرات است و ربطی به ساختار سیاسی کنونی ما )بویژه در 
جمهوری دوم( ندارد که در آن دو جناح حاکم اصولگرا و اصالح طلب در واقع 
دو باِل راست و چپ الیگارشی هستند و هرآنچه می گویند اشکال مختلفی از 
گفتمان قدرت و تکنولوژی کنترل و اداره اقشار مختلف مردم است که در تقسیِم 
کاری تدریجی در طول چند دهه کار با آنها را یاد گرفته اند و مفاهیم سیاسی و 

مقوالت فرهنگی را بعنوان پوشش شبکه قدرت خود به کار می برند. 
 حزب و ایدئولوژی و برنامه و تشــکیالت مربوط به اشکال متمرکز، 

ً
ثانیا

پدرساالرانه، تشکیالتی، عمودی و نخبه ساالرانه و پیرساالرانه سیاست ورزی 
است که از زمان حزب توده در ایران وارد شده و حزب جمهوری اسالمی و دو 

  
محمد حسین

بادامچی

مسئول مرکز مطالعاتی و پژوهشی 
اندیشکده مهاجر

 

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه
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شاخه منشعب از آن نیز بر پایه همین الگو عمل کرده اند و امروز زمان آن رسیده 
است که این الگو را به کلی کنار بگذاریم. 

بنیاد دیدگاه جریان سوم بازگشت به آن اصل اساسی در الهیات رهایی بخش 
انقالب اسالمی و نظریه سیاسی جمهوری اسالمی است که »خداوند هرکس 
را حاکم بر سرنوشــت خویش قرار داده« و این اصل اساسی طرد تمام اشکال 
»قیم مآبانه و پدرســاالرانه« را ایجاب می کند. فرم سیاست ورزی کنونی بنیاد 
سیاست را در »خشــونت« می داند و به همین دلیل اســت که من در الگوی 
جدیدی که پیشــنهاد می کنم از »زنانه شدن سیاست« به طور جدی دفاع می 
کنم. جامعه ایران در طول یک سده اخیر )با بدعت رضاشاه( به نحوی عمودی 
و باالبه پایین سازماندهی شده است و بعد از انقالب این سازماندهی عمودی 
تا مغز اســتخوان نهاد دین، بازار، محالت و خانواده نیز نفوذ کرد. گویی همه 
مــا عادت کرده ایم که هر چیزی را می خواهیم تصور کنیم از همان اول کار به 
دنبال یک مرکز و یک قّیم بگردیم و مســئولیت امور را به او واگذار کنیم و خود 
از او پیروی کنیم و از آن پس وظیفه مقدس خود را دفاع از این فرقه و مخالفت 
با فرقه های جدید تعریف کنیم. ســاختاری که در بطن خود خشونت و امنیت 
را بر صدر می نشاند و تمام مفاهیم و آرمانهای سیاسی را به ابزاری برای جنگ 
قدرت تبدیل می کند. اینک کرونا فرصتی اســت برای بازسازماندهی جامعه 
ایرانی. با فاصله گــذاری اجتماعی کرونا، جامعه ایــران امروز به یک جامعه 
توده ای تبدیل شــده اســت که تنها دو نهاد اصلی در آن باقــی مانده: دولت و 
خانه-اینترنت؛ و بنابراین تنها دو چشم انداز دارد: یا توتالیتاریسم متمرکزی که 
از شرایط فوق العاده استفاده کند و بار دیگر سازماندهی های عمودی خود را به 
نام ضرورت، تثبیت تر و محکم تر کند و یا جامعه ای که از این فرصت استفاده 
کند و برای اولین بار تجربه ای از شبکه سازی افقی را بر پایه فرهنگ و سوژگی 
نوظهور خود در فضای مجازی تجربه کند.  پرسشــهای ناظر به ایدئولوژی و 
 استراتژیهای تفرقه و 

ً
حزب و سران و نخبگان پیشرو و مرزبندیهای هویتی تماما

اختالفند که در بطن خود رقابت قدرت و جزم اندیشی و انقیاد را دنبال می کنند 
و در صورت پیروزی هم تنها به شــیوه امنیتی قادر به حفظ وحدت هســتند. 
در مقابل در استراتژی زنانه ی سیاست ورزی، تک تک سوژه ها اهمیت دارند و 
هیچ مرکز پدرساالرانه ای در کار نیست که افراد مجبور باشند با ارجاع هویت 
خود به آن، مشروعیت بدست بیاورند. در جنبش مقاومت فرهنگی چپ نوی 
مســلمان، هر نفر، هر اکانت، هر خانه و هر گروهی، فکر، معنا و عمل تازه  و 
باارزشــی به صحنه می آورد و البته همه اینهــا در جهان گفتگو و نقد فرهنگی 

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
جامعه◢ایران◢در◢
طول◢یک◢سده◢اخیر◢
)با◢بدعت◢رضاشاه(◢
به◢نحوی◢عمودی◢
و◢باالبه◢پایین◢
سازماندهی◢شده◢
است◢و◢بعد◢از◢انقالب◢
این◢سازماندهی◢
عمودی◢تا◢مغز◢
استخوان◢نهاد◢دین،◢
بازار،◢محالت◢و◢
خانواده◢نیز◢نفوذ◢کرد.◢
گویی◢همه◢ما◢عادت◢
کرده◢ایم◢که◢هر◢چیزی◢
را◢می◢خواهیم◢تصور◢
کنیم◢از◢همان◢اول◢کار◢
به◢دنبال◢یک◢مرکز◢
و◢یک◢قیّم◢بگردیم◢و◢
مسئولیت◢امور◢را◢به◢او◢
واگذار◢کنیم◢و◢خود◢از◢
او◢پیروی◢کنیم◢و◢از◢آن◢
پس◢وظیفه◢مقدس◢
خود◢را◢دفاع◢از◢این◢
فرقه◢و◢مخالفت◢با◢
فرقه◢های◢جدید◢
تعریف◢کنیم.◢
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به تکامل عقالنی می رســد. حقانیت و مشروعیت نه از منطق جزمی و قیاسی 
متافیزیکی و الهیاتی و سلسله مراتب نخبگانی و خبرگانی، بلکه از منطق محک 
و اشــتراک و توافق و تعهد عقالیی و با بازگشــت به تجربیات عینی و وجودی 
و مشترک همه شــهروندان تبعیت می کند. در این جنبش فرهنگی »پرچم«ها 
نیستند که یونیفرِم معرف افرادند، بلکه افرادند که با اشتراک خود رنگهای تازه ای 

می آفرینند.  کرونا را از تهدید به فرصت تبدیل کنیم...

آقای محمد حسین بادامچی مسئول مرکز مطالعاتی و پژوهشی اندیشکده 
مهاجر وابسته به دانشگاه شریف؛ در این یادداشت نسبت به وضعیت موجود 
جامعه واکنش نشان داده و پیرو نظر معروفشان مبنی بر تقسیم بندی جمهوری 
های سه گانه در ایران، از مشخصات جمهوری دوم که موجب ورود این جامعه 
به مدل ســومی از جمهوری می شود می گوید. از نظر ایشان کرونا دو مساله 
ی مهم را در جامعه ی ما تغییر خواهد داد. اولین مســاله مدل حکومت داری 
است که با سه ویژگی همراه بوده و کرونا آنها را متحول می کند. این سه ویژگی 
عبارتند از عدم وجود پارلمان و مدل سیاســت لیبرال دموکراتی، پیر ساالری و 
عدم نخبه ســاالری و ِاعمال خشــونت حکومت علیه مردم در تمام زمینه ها. 
دومین مساله ای که از نظر ایشان با ظهور کرونا تغییر خواهد کرد، فرهنگ بسته 
ی مردم اســت که دیگر با وجود وابستگی به اینترنت، در حصار فرهنگ های 
سنتی و منحصر به فرد خود نبوده و راحت تر با مساله ی جهانی شدن کنار می 
آیند. واضح است که مهمترین هدف ایشان در نگارش این نوع از یادداشت ها، 
تجلیل از مهمترین مولفه ی روشــنگری و مدرنیته یعنی مقوله ی آزادی انسان 
است که آن را به طور نامحدود در تمام زمینه های ساری و جاری می دانند در 
حالی که به نظر می رسد همین کرونا بود که افسار آزادی انسان در قبال طبیعت 
را کشــیده و او را از انجام هر کاری باز داشت. از طرف دیگر همین کرونا تمام 
نخبگان عالم را متحیر کرده و پیران را به دامن مرگ کشیده لذا نمی توان انتظار 
داشــت توان تغییر در مدل سیاست گذاری را داشته باشد. از طرف دیگر مدل 
های پارلمانی غربی که ایشــان از آنها دفاع می کنــد، آن طور که امروزه ما در 
ایاالت متحده شاهد هســتیم، وضعیتی مشابه نزاع بین اصولگرایان و اصالح 

طلبان داخل کشور است.

تحـلیل و تبییـن                                |    	       
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یادداشت|

 تأّملی بر فاجعۀ  تنهاییِ انسان  در این 
جهان

محمد باقر تاج الدین 	

میالن کوندرا در رمان "باِر  هســتی"  می گوید که بار هســتی باری بسیار 
سنگین است چرا که انسان تنها به این جهان آمده است و تنها هم از آن خواهد 
رفت و در تنهایی و درد و رنج های خویش دست و پایی جان کاه خواهد زد!!!! 
به نظر می رسد که  این گفته کوندار وجهی از حقیقت وجودی انسان را آشکار 
می کند  و آن حقیقت این است  که  انسان دچار تنهایی و رنجی جان کاه در این 
جهان است و به نظر نمی رسد که دردی بدتر و تلخ تر از این برای انسان وجود 
داشته باشد. منظور از تنهایی در نوشته حاضر تنهایی وجودی)اگزیستانسیال( 
است که طی آن آدمی گویی تمام نسبتش با دیگران و کل هستی قطع می شود و 

هیچ رابطه ای بین او و دیگران نمی تواند این تنهایی را از بین ببرد. 
یعنی ممکن اســت فرد با دیگران حتی رضایت بخــش ترین رابطه را نیز 
داشــته باشد و یا به نوعی از خود شناسی و انسجام درونی هم رسیده باشد اما 
همچنان احساس تنهایی کند!! این تنهایی ریشه ای ترین و بنیادی ترین تنهایِی 
انسان است که به صورت جدایی میان فرد و دنیا روی می دهد. به عبارت دیگر 

 دیده بان
  اندیشـه

  
محمد باقر
تاج الدین

استاد دانشگاه
پژوهشگرمسائل اجتماعی 
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اگر بخواهیم دقیق ترین و مشخص ترین گزاره درباره تنهایی وجودی انسان ارائه 
 پرسش 

ً
کنیم همانا گزاره  "جدایی بین او و جهان"  اســت.در این تنهایی عموما

های  اساســی زیر  برای انسان مطرح می شود مبنی بر این که نسبت میان من 
م؟ و 

َ
و جهان چیست؟ و این که من به عنوان یک انسان در این جهان چه کاره ا

قرار است چه بر سر من بیاید؟ و در نهایت چه خواهد شد؟ این که از کجا آمده 
ه و تنها دربرابر 

ّ
ام و عاقبــت  به کجا خواهم رفت؟ این که چرا باید این گونه یک

نیروهای طبیعت و جامعه سرکوب شوم و نتوانم کار چندانی انجام دهم؟ 
اریک)اریش(  فروم روان شناس مشهور آلمانی-آمریکایی در کتاب هنر 
عشق ورزیدن گفته است:»آگاهی انسان از تنهایی و جدابودنش از درماندگی 
ش 

َ
ش در برابر نیروهای طبیعت و جامعه همه و همه، هستی جدا و چندپارچه ا

َ
ا

را به زندانی طاقت فرسا بدل می کند. 
تجربۀ جدایی اضطراب می آفریند، در واقع منشأ تمامی اضطراب هاست. 
جدا بودن به معنای بریده شــدن است بی امکان اســتفاده زا نیروهای انسانی 
م. بنابرایــن جدا بودن به معنای درماندگی و ناتوانی در درک فعاالنۀ اشــیاء و 

َ
ا

افراد جهان است، بدان معناست که جهان قادر است بر من بتازد بی آن که من 
توانایی واکنش در برابرش را داشته باشم«. مارتین هایدگر فیلسوف آلمانی گفته 
بود که آدمی به این جهان "افکنده شده است"  و اگر چه قدرت خودآفرینندگی 
هم دارد  اما نقشه "افکنده شدنش"  در این جهان او را محدود ساخته و گویی به 

زندانی برای او تبدیل شده است که راه رهایی چندانی ندارد. 
آدمی اگرچه خود را در این جهان با بسیاری از امور گوناگون سرگرم  نموده 
است اما به ناگاه  پرده پندار به کناری می رود و پشت صحنه این جهان برایش 
آشــکار می شود و در می یابد که تنهاست و در این تنهایی گویی  هیچ  همدل 
و همراهــی نمی یابد که او را نجات دهد و همه چیز و همه کس برای او غریبه 
ای بیش نیســتند. هر انسان اندیشمندی ولو اندک و کوتاه چنین وضع و حالی 
 چنین وضعی هرگز یقه انســان را رها نمی ســازد 

ً
را  تجربه می کند و  اساســا

و تو گویی که همواره با او اســت!! این همان "دلهره عمیق هســتی"  است که 
شوربختانه تمامی  آدمیان به نوعی گرفتارش هستند اما ممکن است برخی از 

آنان چندان بدان نیندیشند و برخی دیگر بیشتر بیندیشند!!
تنهایی وجودی)اگزیستانسیال( رابطه بین فرد با هستی  را به شدت متزلزل 
می کند و آدمی نمی داند که در کجای این هســتی ایســتاده است و چه کاره 
است؟! او خود را تنهای تنها می یابد و در این تنهایی خویش دست و پایی دائم 
می زند و هر لحظه خود را به تخته پاره های رها شــده در این هستی می سپارد 

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
آدمی◢اگرچه◢خود◢
را◢در◢این◢جهان◢

با◢بسیاری◢از◢امور◢
گوناگون◢سرگرم◢◢
نموده◢است◢اما◢به◢
ناگاه◢◢پرده◢پندار◢
به◢کناری◢می◢رود◢
و◢پشت◢صحنه◢

این◢جهان◢برایش◢
آشکار◢می◢شود◢و◢در◢
می◢یابد◢که◢تنهاست◢

و◢در◢این◢تنهایی◢
گویی◢◢هیچ◢◢همدل◢
و◢همراهی◢نمی◢یابد◢
که◢او◢را◢نجات◢دهد◢
و◢همه◢چیز◢و◢همه◢

کس◢برای◢او◢غریبه◢
ای◢بیش◢نیستند.
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اما غافل از آن که این تخته پاره ها هیچ کاری برای او نمی کنند و او هم چنان در 
تنهایی خویش فرو می رود و در "دریای هستی"  غرق می شود!!  انسان به راستی 
که در این جهان و هســتی غریب است و این غربت و  تنهایی او را چنان در بر 
گرفته است که تمام کوشش های خویش را به کار می گیرد تا بلکه اندکی از این 
وضع و حال رهایی یابد اما واقعیت این است که راه رهایی نهایی وجود ندارد. 
ش نیست  و در این لحظه است که 

َ
انسان زمانی در می یابد که در خانه اصلی ا

هراسی باور نکردنی سراپای وجودش را در بر می گیرد و گویی در جاده ای بی 
انتها راه گم کرده باشد به راه می افتد و می رود اما می داند که این راه را انتهایی 

ش می شود!!!!
َ
نیست و همین موجب اضطراب و سرگشتگی ا

آقای تاج الدین یکی از جامعه شناســان ناامیــد در عصر حاضر این بار 
نیز در این یادداشــت نسبت به مساله ی تنهایی و عجز بشر قلم زده و آن را از 
نوع تنهایی وجودی یا همان اگزیستانســیال می داند. طبق نظر ایشان انسان 
علیرغم ارتباطات زیادی که در این دنیا دارد ولی تک و تنها رها شــده و هیچ 
یــار و یاوری ندارد. از این رو مدام برای خود ســوال هایی می ســازد و چون 
جوابی برای آنان نمی یابد بیشــتر در ناامیدی فرو می رود. به نظر ایشــان این 
بیماری کرونا نیز بر تنهایی انســان افزوده و حــس ناامیدی را در آن افزایش 
می دهــد. برخالف آنچه که آقای تاج الدین به آن اشــاره می کند، در ادبیات 
دینی انسان هیچگاه در این دنیا تنها رها نشده و همواره صاحب و سرپرست 
و صدیقی دارد که به او کمک کرده و راه را نشانش می دهد. این بهترین دلیل 

برای امیدوار بودن انسان به آینده و زندگی دنیایی است.

 

تحـلیل و تبییـن                                |    	       
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یادداشت |

 بر ما بسی کمان مالمت کشیده اند
عبدالکریم سروش 	

به دنبال مصاحبه اخیر صاحب این قلم در باب اپیدمی کرونا و کارکرد دین 
و خــدا چند تن از عالمان و عامیان قدم به میدان نقــد و جرح نهادند و در دفاع 
از ســاحت روحانیت و دیانت، سخنان نرم و درشت فراوان گفتند و نگارنده را به 

اصناف نکوهش فرو کوفتند. در این تیرباران بال:
ر زیر لب می خواندم می شنیدم فحش و خر می راندم / َرِبّ یِسّ

مون
َ
ُهم الَیعل هر زمان می گفتم از سوز درون / إهِد قومی ِاَنّ

تیل ِبال ِاثٍم َو الَحَرج«! 
َ

نا الق
َ
و ابن فارض وار، زنهارگویان با خود می خواندم: »ا

پس به حکم خرد و انصاف واجب آمد تا نقدها را پاسخ گویم و ظلمت شبهات 
را به نور تبیین طهارت کنم. سخنان من هیچ جا و هیچ گاه، نه خصمانه است و نه 
ویران گرانه، بل همه  جا حبیبانه  و طبیبانه و نیک خواهانه اســت؛ و البته:   باغبانم 

شاخ تر می پرورم / شاخ های خشک را هم می ُبرم
شــفقت بر خلق و بر دین ایجاب می کند تا روشــنفکران دینی با خرافات 
درآویزند و خرافه گســتران را مالمت و شماتت کنند و سخت گیرانه دست رّد بر 
س نمایانه و 

ّ
ســینه نامحرمان و دین فروشــان بزنند و خلق را از راهزنی های مقد

  
عبدالکریم

سروش

استاد دانشگاه
روشنفکر دینی

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه
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عوام فریبانه آنان برحذر دارند. نیک پیداست که درآویختن با خرافات ستبر کهن، 
هزینه بسیار دارد، علی الخصوص آنجا که جامه دین بر خود بپوشد و چهره مظلوم 
س به خود بگیرد. امروز که عرضیات دین جا را بر ذاتیات آن تنگ کرده ، فروع 

ّ
تقد

اْح پاْی در 
ّ

از اصول َســَبق برده و مستحّبات و سنن برتر از واجبات نشسته، و مد
نعلیِن عاِلِم دین کرده، و امامت حاجِب نبّوت شــده و فقه فرســوده بی اخالق  و 
کنده از جهل  بی حقوق، فربه تر از تفسیر و کالم شده و انبان واعظاِن تهیدست، آ
س گشــته، و خرافات و روایات دروغین و افسانه ها و افسون های خردستیز، 

ّ
مقد

همه جا شــاهد بازاری شده و دیانت در خدمت حکومت درآمده و حوزه فقهّیه، 
استقالل و استغنای خود را درباخته و بنگاه بانگ و رنگ به نشر یاوه   های جاهالن 
هّمت گماشــته، بارض عالُمها ُملَجم و جاهلها ُمکّرم، البته دم زدن از دینداری 
معرفت اندیش، که ســر سوزنی با آن احوال و اوضاع سر آشتی ندارد، غلتیدن در 
خون خویشتن است و لذا جای عجب نیست که کاسبان و حامیان نظم موجود،  
به ستیزه برخیزند و ناصحان و ناقدان نیک خواه را به تیر مالمت و ملعنت بدوزند و 
حتی نام کسروی را در میان آورند و برق شمشیر تهدید و تکفیر را نشان شان دهند 
تا مگر واپس بنشینند و خموشی بگزینند. زمانه غریبی است. روحانیت تا ابد باید 
شرمنده باشد که پنجه در خون کسروی کرده است. او هر که بود و هر چه گفت 
مستحق قتل و قاتلش مستحق تجلیل نبود، حاال به جای توبه و تراجع، سرنوشت 
او را مفتخرانه به رخ دیگران می کشــند و در خیال بیمار خود، کسروی های دیگر 

شند!
ُ
می تراشند و می  ک

گفته بودم پاره هایی از مفاتیح الجنان شــیخ عباس قمی معیوب و مشکوک 
اســت )که البته و بی شک چنین است(. روحانی نامهربانی در جواب من نوشته 
که بلی کسروی هم مفاتیح سوزی کرد )که یعنی به عاقبت کار خویش بیندیش!(. 
آیا اینست جواب یک نقد ناصحانه؟ آیا دفاع از زیارت نامه مفاتیح الجنان، که نه 
از اصول دین است و نه از فروع  آن، آن قدر مهم است که قطعه ای ننگین از تاریخ 
روحانیت با ز آفرینی و نظیره ســازی شود؟ خوبست که یکی از اهل حرم این کار 
ناهنجار را تکرار کرد نه اغیار و نامحرمان! )شیخ حسن تبریزی، طبیب خودخوانده 
 کتاب طّب هریسون را در مشهد سوزاند(. گویا خداوند اینان را 

ً
اسالمی که اخیرا

برای بزک کردن و توجیه گری و الپوشــانی آفریده است! الفاظ روایات و زیارات 
نامعتبر را آن قدر می پیچانند و می گردانند تا از دل آن متون معوج، معنای مستقیمی 
برون آورند، چون شــعبده بازی که از میان دســتمالش ناگهان پرنده ای را پرواز 
می دهد! به جای غربال گری، توجیه گری می کنند! بیایید این دین داری گران بار و 

تنبل را سبک و چاالک کنید! وظیفه شما تراش دادن است نه دلیل تراشی کردن!

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
زمانه◢غریبی◢است.◢
روحانیت◢تا◢ابد◢
باید◢شرمنده◢باشد◢
که◢پنجه◢در◢خون◢
کسروی◢کرده◢است.◢
او◢هر◢که◢بود◢و◢هر◢
چه◢گفت◢مستحق◢
قتل◢و◢قاتلش◢
مستحق◢تجلیل◢نبود،◢
حاال◢به◢جای◢توبه◢و◢
تراجع،◢سرنوشت◢او◢
را◢مفتخرانه◢به◢رخ◢
دیگران◢می◢کشند◢
و◢در◢خیال◢بیمار◢
خود،◢کسروی◢های◢
دیگر◢می◢تراشند◢و◢
می◢◢ُکشند!
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آورده بودم که در احادیث اصل بر رّد و نفی است، مگر خالفش ثابت شود. 
اکنون هم بــر همانم. و آنکه تاریخ حدیث را می داند، اذعان می کند که شــرط 
مه مجلســی در مرآت العقول نوشت که احادیث 

ّ
احتیاط جز این نیســت. عال

 تواترست و آیت الله خویی در البیان فی تفسیر القرآن آورد 
ّ

تحریف قرآن در حد
که همه آن روایات متواتره )!( از اعتبار ســاقط اند. این است حریف ای دل تا باد 

نپیمایی.
دســت مجلسی درد نکند که بحاراالنوار را پدید آورد و البته هیچ گاه نگفت 
 و ســمین و رطب و یابس  و منقوالت نا معقول را بر هم می نهد و به هم 

ّ
که غث

می آمیزد تا حفظ »تراث« شــود )به قول توجیه گران امروزی(؛ بلکه بحاراالنوار 
را جامع ُدرر اخبار دانســت و خود به شرح آن ها پرداخت. مرا با این کتاب انس 
دیرین اســت، چنان که با کتب روایی دیگر در شیعه و ســّنی. اّما حرف من این 
. شــما امروزیان چرا وظیفه خود را 

ً
اســت که او کار خود را کرد؛ جزاه الله خیرا

به جا نمی آورید؟ چرا نقد و غربال نمی کنید؟ چرا می گذارید دیگران کشف عیب 
کنند و شما الپوشانی و بزک کنید؟ چرا اجازه می دهید که واعظان، از این »دریای 
بی پایان انوار« خزف ها را بیرون کشند و به نام گوهر به دیگران بفروشند. به منابر 
احان، به صندوق بانگ و رنگ، تا خشونت سیالب ها را دریابید. 

ّ
نظر کنید، به مد

سیل بندهاتان کجاست؟ گریبان چند روشنفکر دیندار حق طلب و خرافه ستیز را 
گرفته اید تا با فرو کوفتن شان سر راحت بر بالین بگذارید؟ باور کنید نشانه گیری تان 

خطاست. عیب و فساد در میان خودتان است.
تو با دشمن نفس هم هامه ای / چه در بند پیکار بیگانه ای

می دانم قبول ندارید، اّما آن  قدر که بر صنف تان غیرت می ورزید، بر دین خدا 
غی نا 

ّ
غیرت نمی ورزید. خدا را شاهد می گیرم  که دلم می لرزد وقتی می بینم مبل

بالغ سخنی را ناسنجیده و نیازموده به پیامبر نسبت می دهد! با خود می گویم این 
گستاخی را از کجا آورده است؟ آخر »قال رسول الله« گفتن، هزار شرط دارد. تو 
این اطمینان را از کجا آورده ای که می گویی پیامبر یا علی چنین گفت و چنان کرد؟ 
من نام این طریقه نکوهیده را دینداری بی پروا می گذارم در مقابل دینداری با پروا 
که از آِن دینداراِن معرفت اندیش اســت و در خرج کردن احادیث حزم و خّست 

بسیار می ورزد.
این گستاخان، اقوال و معجزات را مثل نقل و نبات نقل می کنند  و به پیامبر 
و امامان نسبت می دهند، و پروا نمی کنند و البته در انبانشان جز این نیست! اگر 
حوزه علمیه به آنان تکلیف کرده بود که قرآن و تفسیرش را نیک بیاموزند )دست 
 در مطالعــه گیرند، یک دوره 

ّ
کــم به اندازه فقه و اصــول(، نهج البالغه را به جد

 ◢◢
شما◢امروزیان◢چرا◢
وظیفه◢خود◢را◢به◢جا◢

نمی◢آورید؟◢چرا◢نقد◢و◢
غربال◢نمی◢کنید؟◢چرا◢
می◢گذارید◢دیگران◢
کشف◢عیب◢کنند◢
و◢شما◢الپوشانی◢
و◢بزک◢کنید؟◢چرا◢
اجازه◢می◢دهید◢که◢
واعظان،◢از◢این◢
»دریای◢بی◢پایان◢
انوار«◢خزف◢ها◢را◢
بیرون◢کشند◢و◢به◢

نام◢گوهر◢به◢دیگران◢
بفروشند.◢به◢منابر◢

نظر◢کنید،◢به◢مّداحان،◢
به◢صندوق◢بانگ◢و◢
رنگ،◢تا◢خشونت◢

سیالب◢ها◢را◢دریابید.◢
سیل◢بندهاتان◢

کجاست؟
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المحجه البیضاء فیض کاشانی را) که مرحوم عالمه طباطبایی بسیار می پسندید 
و من خود بهره های عظیم از آن برده ام( به کمال و به دقت بخوانند و مباحثه کنند، 
ار و فردوسی انسی حاصل کنند و تاریخ ایران و 

ّ
با ســعدی و حافظ و موالنا و عط

ی از قلیل است( 
ّ
اســالم و جهان  را هم تحت نظر استاد مطالعه کنند،) و این اقل

و باعلم جدید و الهیات جدید و ادیان دیگر اشــنا شوند، آن گاه و البته منبرهاشان 
بسی عالمانه تر و ســودمندتر می بود و دل از پیر و جوان  می برد و دیگر حاجتی 
به ذکر خرافات ُپرآفات و روایات بی اســاس نداشتند. اغلب خروجی حوزه های 
علمّیه، امروزه فقط در خوِر عوام الناس و عجایز است و عامیان هم خریدار همان 
خوراک ها و خرافات اند! و چنین است که این حلقه معیوب داد و ستد، هیچ گاه 
نمی شــکند. دینداری معیشت اندیش که جبری و ارثی و تقلیدی است، مستعد 
آفات بســیار است و فقط با تقویت دینداری معرفت اندیش عالمانه است که آن 

آفات،  کاسته و زدوده خواهند شد.
آخر این فقه بی حقوق بی اخالق چــه افتخاری دارد که عمود خیمه دیانت 
و رکن رکین حوزه علمیه شــده است؟ آیا افتخاری دارد که فقه شناسی فقیهان بر 
قرآن شناسی شان می چربد؟! کجاست غّزالی که بر فقیهان ناپارسا بانگ برآورد و 
غرورشــان را بشکند و آنان را به اخالق و قرآن دعوت کند؟ کجاست حافظی که 
بانگ برآورد: »ریا حالل شمارند و جام باده حرام«؟! کجاست سعدی تا بگوید 
»نظر حرام نمودند و خون خلق حالل«؟! باالتر از این، کجاست عیسای ناصری 
تا فقیهان یهودی را افعی و عقرب بخواند )انجیل متی( و آنان را چون گوری بداند  
»درون  مردار و بیرون مشک و کافور«؟ بل کجاست قرآن کریم تا بانگ عتاب آلود 
َباِطِل )توبه/ 

ْ
اِس ِبال  الَنّ

َ
ْمَوال

َ
وَن أ

ُ
ل

ُ
ک

ْ
َیأ

َ
ْهَباِن ل ْحَباِر َوالُرّ

َ ْ
ِثیًرا ِمَن ال

َ
در انــدازد که:  ِإَنّ ک

34(.؟ آیا فقیهان در همان دفتر احادیث خود نخوانده اند که هر چه در تاریخ اهل 
ْم ِشْبًرا 

ُ
ک

َ
ْبل

َ
َتْتَبُعَنّ َسَنَن من کان ق

َ
کتاب رخ داد در اّمت اسالم هم رخ خواهد داد: »ل

« )صحیح البخاری، ج 6، ص 2669(. چرا روحانیان اسالم 
ٍ

بشبر َوِذَراًعا ِبِذَراع
و تشــّیع مصون و معصوم باشند؟ و این گمان ها در حّق آنان  نرود؟ آیا افتخار آور 
م 

ّ
است که مرجع شیعی ترجمه ای فارسی از قرآن منتشر کند که 18۰۰ غلط مسل

دارد؟ )قرآن ترجمه مکارم شــیرازی، تحلیل و نقد مرتضی کریمی نیا(.چرا یک 
هزارم عتابی را که بر روشــنفکران می بارند، بر هم کسوتان خود نمی بارند. کدام 
روحانی بر امام جمعه مشهد و قم هجوم آورد که چرا با بی تقوایی تمام برای رهبری 
کرامت می تراشــید؟  آخر در این جامه چیست که قداستش  از حرمت دین خدا 

  کجاست تا بگوید:
ّ

بیشتر شده است؟  شیخ اجل
مردی که هیچ جامه ندارد، به اتفاق / بهتر  ز جامه ای که در او هیچ مرد نیست!

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
آخر◢این◢فقه◢
بی◢حقوق◢بی◢اخالق◢
چه◢افتخاری◢دارد◢
که◢عمود◢خیمه◢
دیانت◢و◢رکن◢رکین◢
حوزه◢علمیه◢شده◢
است؟◢آیا◢افتخاری◢
دارد◢که◢فقه◢شناسی◢
فقیهان◢بر◢
قرآن◢شناسی◢شان◢
می◢چربد؟!◢کجاست◢
غّزالی◢که◢بر◢
فقیهان◢ناپارسا◢
بانگ◢برآورد◢و◢
غرورشان◢را◢بشکند◢
و◢آنان◢را◢به◢اخالق◢
و◢قرآن◢دعوت◢کند؟◢
کجاست◢حافظی◢که◢
بانگ◢برآورد:◢»ریا◢
حالل◢شمارند◢و◢جام◢
باده◢حرام«؟!◢
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مگی  بر همــه خرده می گیرم و جاهالنه 
ّ

مرا نکوهیده اند که به ســودای عال
 به من نمی چسبد، اّما، خوبست 

ً
 و اثباتا

ً
عالم نمایی می کنم! والله این وصله ها ثبوتا

مه را 
ّ
روحانیان ناپارسا به خود نظر کنند که فراخ دستانه القاب آیت الله و استاد و عال

به این و آن می چسبانند و باکی از تقدیس های بی محل ندارند. آخرینش حضرت 
مه منیرالدین حســینی که نه فقیه بود و نه حکیم و نه مفّسر، و در هفت اتاق 

ّ
عال

فرهنگستانش یک اجاق روشن نداشت، و جز ُپرگویی و تیره گویی کاری نمی کرد، 
ولی وارثانش اینک از او آفتابی عالم تاب ساخته اند که گویی شّق القمر می کرد. یا 
به حضرت بی بضاعت آیت الله صادقی رشاد نظر کنید که نشسته است تا کسی 
بمیرد و او مرثیه ای در ســوگش بنگارد. وی همین که محاســن سپید کرد و عصا 
به دست گرفت ســودای آیت اللهی در دماغش دوید و درس خارج فقه و خارج 
اصول را در مدرسه دین العجایز دایر کرد و سفارش داد تا در رسانه ها لقب آیت الله 

را به عقبش بیاویزند!
نشــان مرد خدا عاشقی ست با خود دار / که در مشایخ شهر این نشان نمی 

بینم
به هر یک از این سوداگران  که نظر می کنم بیاد خدا که نمی افتم هیچ، بل به 
قّوت پنجه و غلظت کمند شیطان ایمان می آورم که چگونه صیدهای الغر خود 
را از میان روحانیان ناپارسا برگرفته است. حاال همین غاصبان و کاسبان دین در 
انتظار مرگ و زوال روشنفکری دینی نشسته اند. هم خود آن را به دل و به دعا آرزو 
می کنند و به عادت مألوف در مجلس ختمش می نشینند، هم اصحاب و اذناِب 
آتش به اختیارشان را در رسانه  ها می گمارند تا شایعه مرگ آن مسلک مبارک را در 
گوش مریدان غافل فرو خوانند و آنان را از گمراهی برهانند! روشنفکری دینی بمیرد 
که چه بشود؟ در این عصر پرشبهه و پر شایبه مگر راهی دیگر برای دینداری باقی 
مانده است؟ روشنفکری دینی، شریعتی سمحه و سهله، ُچست و چابک و آسان، 
ی و الغر، عالمانه و بی خرافه ، معرفت اندیش  و تجربت اندیش، زدوده از زواید، 

ّ
اقل

منحصر در ضروریات و قطعّیات و ذاتّیات، بی روحانی و بی مزد و اجرت عرضه 
می کند و واسطه ها را درمی نوردد تا دست دینداران را بی واسطه و بی رابطه در دستان 
نوازشگر خداوند بگذارد. نه بر دوش دین، باری گران می نهد ، نه بر دوش دینداران! 
و از دل دین، فقه حکومت و فقه اقتصاد و فقه انرژی اتمی و فقه سّیارات منظومه 
شمســی  و علوم انسانی اسالمی در نمی آورد و انتظارات از دین را چنان کوچک 
و اندک و دایره دینداری را چنان فراخ می کند تا هر حقیقت جویی محرم حریم آن 
زیدگی، 

ُ
شــود. در این مسلک نه تکفیرست و نه تفسیق، نه لعن، نه احساس برگ

و نه فقه متوّرم، نه الوهیتی انســان وار، نه انسان هایی الوهّیت یافته! در اینجا 
ّ
نه غل

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
مرا◢نکوهیده◢اند◢که◢به◢
سودای◢عاّلمگی◢◢بر◢
همه◢خرده◢می◢گیرم◢

و◢جاهالنه◢عالم◢نمایی◢
می◢کنم!◢واهللا◢این◢

وصله◢ها◢ثبوتاً◢و◢اثباتاً◢
به◢من◢نمی◢چسبد،◢

اّما،◢خوبست◢
روحانیان◢ناپارسا◢به◢
خود◢نظر◢کنند◢که◢
فراخ◢دستانه◢القاب◢
آیت◢اهللا◢و◢استاد◢و◢
عالّمه◢را◢به◢این◢و◢
آن◢می◢چسبانند◢و◢

باکی◢از◢تقدیس◢های◢
بی◢محل◢ندارند.
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دین ابزار و وســیله و مرکب و مکسب نیست، بل خود غایت است.  این کجا و 
روحانیان ناپارسا و قشری و مرید پرور و آیت الله  تراش و مرتزق و عوام زده کجا که 
دین را چون ابزاری به کار گرفته اند و سقف معیشت و قدرت  را بر ستون شریعت 
نهاده اند و تحمل کمترین انتقاد را ندارند و محتسب وار شمشیر برهنه تکفیر را در 
دست می گردانند و چنان سخت و متعصبانه به سّنت های فرسوده کهن آویخته اند 
که حاضرند ایمان ها بر باد رود، اّما زیارت نامه  ای از یاد نرود؛ آن هم زیارت نامه ای 
با الفاظی زشت چون »انزع بطین« )کچل شکم گنده( در خطاب به امام  علی در 
مفاتیح الجنان! روحانیان ناپارسای ما حاضرند پای کسروی را به میان بکشند و 
چوبه دار بر پا کنند اّما این دو لفظ فاخر)!( را )که گویی قداست عرشی و شرعی 
دارند(، از دست ندهند و صدگونه قلم گردانی می کنند تا توجیهی برای آن ها دست 
و پا کنند، گویی خدا آنان را برای توجیه و بزک آفریده است و بس. و با این درجه 
از قشری گری و سّنت پرســتی و خامی و تعصب و سخت گیری، می خواهند از 
جوانان دل ربایی هم بکنند! روحانیت ناپارســای مــا هیچ گاه زمام ذهن و ایمان 
فرهیختگان را در دست نداشته  است و دانشگاه ها هیچ گاه زیر نگین والیت آنان 
ْنُتْم 

َ
ْم َو أ

ُ
ک

َ
نرفته و نبوده اســت. آنان برای عوام اند و عوام برای آنــان. )ُهَنّ ِلباٌس ل

ُهَنّ )بقره: 187(. وحدت حوزه و دانشــگاه از همان ابتدا افسانه ای بود که 
َ
ِلباٌس ل

حتی خواب آور هم نبود. چگونه وحدت کند پیاده ای که از اسب اوفتاده است با 
سواره ای که خنجر تکفیرش آخته و آماده است؟

روحانیان محترم! والله اگر این مزارات و آستان ها و اماکن »متبرکه« از صفحه 
 نقصان نمی پذیرد. در تکثیر 

ً
  و ماّدتا

ً
خاک پاک شوند، اسالم و ایمان کسی، صورتا

و تفخیم آنها چندین نکوشــید و خود را چون مزاربانان جلوه ندهید. آن ها نه از 
ق و 

ّ
اصول اند، نه از فروع. از دور هم می توان به بزرگان درود فرستاد. این همه تعل

تعّصب به خرج ندهید تا به کاسبی و دکان داری مّتهم نشوید. شما آمده چ اید تا 
مرزبان دین باشید نه مزاربان. مساجد را آباد کنید که خانه های راستین خداوندند. 
مان عاِلم آن ها باشید. بیاموزید و بیاموزانید. 

ّ
مســاجد را مدرسه کنید و خود معل

به اندیشــه های جدید رو کنید. خرافه نپراکنید و در نسبت دادن قولی یا فعلی به 
رســول اکرم و ائّمه هدی سخت محتاط باشــید. قرآن را خوب  بخوانید و آن را 
تارک معلومات دینی تان قرار دهید نه فقه و مسئله گویی را. به آنچه اهمیت ندارد 
اهتمام نورزید. پیوند مردم را با خدا محکم کنید و آخرتشان را آباد کنید. آنان خود 
با خرد خدادادی دنیاشان را آباد خواهند کرد. جایی هم برای خرد بگذارید و همه 
چیز را از دین نخواهید. والله تربیت یک انسان پاک و شریف به جهانی می ارزد. 
»باید از چیزی کاست تا به چیزی افزود«. بسی سخنان در کتب علما به نام دین 

	◢◢
روحانیت◢ناپارسای◢
ما◢هیچ◢گاه◢زمام◢ذهن◢
و◢ایمان◢فرهیختگان◢
را◢در◢دست◢نداشته◢◢
است◢و◢دانشگاه◢ها◢
هیچ◢گاه◢زیر◢نگین◢
والیت◢آنان◢نرفته◢
و◢نبوده◢است.◢آنان◢
برای◢عوام◢اند◢و◢عوام◢
برای◢آنان.
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هســت که می توان فرو نهاد و آنها را فدای مطالب و مصالح اهّم نمود. بر ســر 
فالن روایت یا حکایت مجعول و مشــکوک چانه نزنید. زبان زمانه را بیاموزید. 
ع و استعال با خالیق ســخن مگویید. آنان را عوام کاالنعام نخوانید و 

ّ
از ســر ترف

ندانید. باور کنید شما ناسوتی هستید نه الهوتی! به تواریخی چون منتهی اآلمال 
و بحار االنوار اعتماد نکنید! مطالعه را از دست نگذارید. هفته ای یک کتاب تازه 
بخوانید. شما کاری جز این ندارید. دنبال شناختن باشید نه محکوم کردن و فرو 
کوفتن این فکر یا آن شخص. این عادت زشت را فرو گذارید که با نهادن لقبی یا 
چسباندن وصله ای، تکلیف فکری یا صاحب فکری را روشن کنید. نه از وّهابی 
و سّنی و اشعری اســتفاده کنید نه از کمونیست و غربزده و سکوالر و لیبرال. آن 

برچسب ها به کار جدال و جنجال می آیند نه اقناع و استدالل.
کسی از همین ناقدان مرا »دئیست« خوانده بود. نمی دانم چقدر در معنای 
آن غور کرده است.  کسی که تابع ) بل خادم( رسول وقایل به دعاست  نمی  تواند 
کر ان کنتم ال تعلمون. دیگری گفته بود که من به 

ّ
دئیست  باشد. فاسالوا اهل الذ

کیان تفکر دینی حمله ور شده ام. نه! من جهل مقدس و بی فکری  و ناپارسایی  را 
فــرو کوفته ام. آن دیگری مرا دنیاگرا خوانده بود! والله دنیا را بر من عرضه کردند و 
واَها« 

ُ
ْم ُیِرید

َ
ل

َ
ْنَیا ف

ُّ
ُهُم الد

ْ
َراَدت

َ
ابواب مناصب را بر من گشودند و من از آن گریختم. »أ

)نهج البالغه، خطبه مّتقین(. عین تان و عینک تان را بشــویید یا بشکنید! دیگری 
 کرده ست. 

ّ
  و منحل

ّ
نوشــته بود فلسفه اسالمی مساله شّر را بماالمزید علیه حل

توصیه می کنم  که این نویسنده عزیز نگاهی به کتاب خانم دکتر نعیمه پورمحمدی  
درباره شّر که اخیرا انتشار یافته بیفکند و ضعف و قوت الهیات اسالمی را از آنجا 

قیاس گیرد.
اینها را مواجهه عالمانه و منصفانه نمی شــمرند و بــا گوینده دردمندی که 
دغدغه اصالح دین دارد، چنین سخن نمی گویند. شاید با خصومت ورزی های 
شما چندی نگذرد که دینداران از ایستگاه روشنفکری دینی هم عبور کنند و دیگر 
از تاک و تاک نشان نشانی نماند. ما را خصم خود ندانید و نخوانید. دشمنان ما و 
انی داریم 

ّ
شما کسان دیگرند. ما را در اصالح دین منفعتی و غنیمتی نیست. نه دک

نه امکانی، نه صنفی نه فرقه  ای، نه ســودای سودی و مکسبی، نه هوای جاهی و 
منصبی. نه ضیاع و عقاری. نه شعار و دثاری.رنه زکوات و صدقات و نفقاتی. کار 
ما تذکار بی تعارف و آسیب شناسی دینداری و روحانیت از بیرون  است که شما 
سخت بدان محتاجید. هیچ طایفه ای عیب خود را از درون نمی بیند و نمی گیرد و 
اگر بر سمند قدرت بنشیند، صد بار لنگ تر و ناتوان تر خواهد شد. ما به سرقت و 
غارت نیامده ایم، بل به عیادت و طبابت آمده ایم. ما را درِد دین، نه فقر لقمه بر آتش 

 ◢◢
عین◢تان◢و◢عینک◢تان◢

را◢بشویید◢یا◢
بشکنید!◢دیگری◢
نوشته◢بود◢فلسفه◢
اسالمی◢مساله◢شّر◢

را◢بماالمزید◢علیه◢حّل◢◢
و◢منحّل◢کرده◢ست.◢
توصیه◢می◢کنم◢◢که◢
این◢نویسنده◢عزیز◢

نگاهی◢به◢کتاب◢
خانم◢دکتر◢نعیمه◢

پورمحمدی◢◢درباره◢
شّر◢که◢اخیرا◢انتشار◢
یافته◢بیفکند◢و◢ضعف◢

و◢قوت◢الهیات◢
اسالمی◢را◢از◢آنجا◢

قیاس◢گیرد.
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تحلیل و تبیین                 |    	    

نشانده و بدین جا کشانده است. 

آقای عبدالکریم سروش به عنوان فیلسوف، نواندیش دینی، نظریه پرداز و 
متکلم قرن حاظر، در این یادداشت نسبت به هجمه هایی که بخاطر نظر ایشان 
درباره ی الهیات و کرونا مطرح شــده بود، واکنش نشان داده و چند مساله ی 
مهم و البته تکراری را بیان می دارد. اولین مســاله نظر معروف ایشــان در باب 
تقســیم محتویات دین به عرضی و ذاتی و همچنین توجه بیش از حد مردم و 
روحانیت به عرضیات آن اســت. فارغ از آنکه اصال این تقسیم بندی صحیح 
باشد یا نباشد، به نظر می رسد که گاهی با پرداختن به عرضیات، نهال ذاتیات 
آبیاری می شــود و مستحکم تر می شود. مســاله ی دوم از نظر ایشان باز هم 
ایده ی معروفشان در باب تحریف قرآن است. نکته ی قابل توجه این است که 
ایشــان خودشان علمای شیعه را بخاطر استناد به روایت مذمت کرده و بعد در 
تایید نظرشان درباره ی تحریف قرآن به سراغ روایات مجهول السندی همچون 
روایات بخاری و یا بعضی از روایات بحار االنوار می روند. مساله ی سومی که 
ایشــان به آن اشاره می کنند، حمله به نهاد روحانیت و حوزه های علمیه است 
که به نظر ایشان امروزه همچون یک دکان برای تامین منافع خود دست با خلق 
و جعل حدیث و روایت می زنند. به نظر می رســد تهمت ها و ناسزاهایی که 
ایشان نسبت به حوزه های علمیه وارد می کنند کمتر از تهمت ها و ناسزاهایی 
که به ایشــان داده شده نباشد. مســاله ی چهارم در یادداشت ایشان مساله فقه 
ســتیزی و دفاع از اخالق و عرفان است. این نظر بخاطر دیدگاه ایشان در باب 
جدایی این سه عرصه از یکدیگر و در عرض هم بودن آنهاست در حالی که این 
ســه قابل تفکیک از یکدیگر نخواهند بود. مساله ی پنجم طرح شده در کالم 
ایشان مساله ی تساهل و تسامح با مخالفین و دشمنان دین است که به زندگی 
مسالمت آمیز و انسانی ختم می شود و جایی برای حب و بغض های دینی به 
جا نمی گذارد. مساله آخر نیز حمله ی ایشان به زیارت گاه ها و اماکن مقدس 
است که به نظر ایشان وجود و عدم وجودشــان اثری در دینداری مردم ندارد. 
این در حالی است که شعائر و نمادها در هر آیینی یکی از مهمترین انگیزه های 

دینداری مردم است.
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یادداشت|

وش بی پناهان کجاست؟!  سر
آرمان ذاکری 	

1– ویــروس کرونا به بحــث درباره باورهای خرافی مردم دامن زده اســت. 
برداشت های سازگار با علم از دین در برابر برداشت های علم ستیز قرار گرفته اند. 
بحث از نســبت علم و دین رونق دوباره یافته است. تا جایی که برخی از اثرات 
الهیاتی بحران کرونا سخن گفته اند. جماعت بزرگی از روشنفکران و سیاسیون و 
دانشگاهیان، این روزها به خرافه گرایی حمله کرده اند. حتی عده ای به دلیل ترویج 
خرافات بازداشت شده اند. بحث از ترویج عقاید نادرست و مبارزه با آن این روزها 
سکه روز است. مصاحبه دکتر ســروش با عنوان »خدا به هر دردی نمی خورد« 
منتشر شده در 29 اسفند 98 و یادداشت »بر ما بسی کمان مالمت کشیده اند« 
در تاریخ پنجم اردیبهشــت 99، در همین رابطه آخرین جدل های او، عمدتا با 
روحانیت اند که در ســایت زیتون منتشر شــده اند. آن مصاحبه و این یادداشت 
بازنمای وجوه مهمی از نزاعی اند که به نظر می رســد اگرچه به وجوه سیاســی، 
الهیاتی و معرفتی آن تا حد زیادی پرداخته شــده، اما به وجه اجتماعی آن توجه 

کمتری شده است.
2– نسبت دادن خرافه و اوهام به باورهای مردم پدیده جدیدی نیست. سالیان 
طوالنی است که طیف های مختلف علما و روشنفکران مردم را متهم به پیروی از 

  
آرمان 
ذاکری

استاد دانشگاه
کارشناس مسائل اجتماعی

 

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه
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 علـــم و
 فلسـفـه
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خرافات و انحراف از دین و بدعت گذاری می کنند. از قضا در متهم دانستن عوام 
به پیروی از خرافات و انحرافات و بدعت ها، روحانیون و روشنفکران با یکدیگر 
هم سو بوده اند. هر یک از منظر خود هشــدار داده است »دین خدا« یا »حیات 
اجتماعی« قربانی »انحرافات« و »خرافات« و »بدعت هایی« شــده است. آنها 
همگی فکر می کنند چون »معرفت« از جای درســتی گرفته نمی شود، خرافات 
و انحراف ســر بر می آورد. از نظر آنها راه اخالقی شدن جامعه، اصالح معرفت 

مردم است.
از نظر فقها »معرفت صحیح« در کتاب و ســنت، ثبت شــده است. آن ها 
انحصار اســتخراج این دانش صحیح را از آن خود دانسته اند. با همین مبنا عدم 
رجوع مردم به حامالن دانش صحیح و ظهور رهزنانی در این میان عامل خرافات و 
بدعت دانسته شده است. فقها گاه روشنفکران دینی را عوامل ایجاد چنین انحرافی 
از »معرفت صحیح« دانسته اند، گاه صوفیان و درویشان، گاه بانیان اشکال جدید 
دین داری، گاه علم جدید و خالصه هر کســی را که سودای شکستن »انحصار 

معرفت صحیح« را داشته است، متهم کرده اند.
نحله بزرگی از روشــنفکران نیز همین معامله را با خلق کرده اند. از کسروی 
گرفته تا سروش، فقدان »خرد« و »معرفت« صحیح نزد مردم را عامل ظهور جهل و 
خرافات دانسته  و کسانی را متهم تولید »معرفت غیر صحیح« و به انحراف کشاندن 
مردم دانسته اند. در برابر، روشنفکران، همه تالش خود را مصروف آگاهی بخشی 
به مردم و نجات آنها از حامالن معرفت غیر صحیح و منابع خرافی و هدایتشان به 

سمت »معرفت« کرده اند.
کوتاه سخن آنکه هر دو نحله مسئله مردم را از جنس »معرفت« دانسته اند و 
گام در راه تغییر افکار مردم نهاده اند و یکدیگر را متهم به گمراه کردن مردم کرده اند.

3– مجموعه پژوهش های اجتماعی کمی و کیفی صورت گرفته در رابطه با 
تحوالت دینداری مردم در چهاردهه گذشــته روندی پیچیده و احیانا عجیب را 
نشان می دهد: تولد قدسی تقدس زدایی شده. به این معنا که اگرچه تعداد روزها 
و اماکن و هیئت های مذهبی در جامعه افزایش یافته است و مردم مناسکی مانند 
عزاداری و زیارت و نذر را بیش از گذشته انجام می دهند و اکثریتی نیز همچنان 
ولو با شــدت کمتر به مناســکی مانند نماز و روزه وفادار اند اما این مناســک از 
اخالقی کردن حیات اجتماعی ناتوان بوده اند. امروز امر قدسی در جامعه ایران و 
در میان مردم در اشکال متنوعی حاضر است، اما حریم و حرمتی ندارد و بازدارنده 
نیست. دین هست اما اخالق نیست. مشخصات این وضعیت به طور خالصه در 

دو روند خالصه می شود:
الف( رجوع به واســطه های مذهبی در جامعه گسترش یافته است. شواهد 

	◢◢.
فقها◢گاه◢
روشنفکران◢دینی◢را◢
عوامل◢ایجاد◢چنین◢
انحرافی◢از◢»معرفت◢
صحیح«◢دانسته◢اند،◢
گاه◢صوفیان◢و◢
درویشان،◢گاه◢
بانیان◢اشکال◢جدید◢
دین◢داری،◢گاه◢علم◢
جدید◢و◢خالصه◢هر◢
کسی◢را◢که◢سودای◢
شکستن◢»انحصار◢
معرفت◢صحیح«◢را◢
داشته◢است،◢متهم◢
کرده◢اند.
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تجربی نشان می دهد در طول چهار دهه گذشته بر میزان شرکت مردم در مناسکی 
مانند زیارت و عزاداری افزوده شده است. مردم حدود دو برابر بیش از گذشته نذر 
می کنند.)اسدی، 1353؛ گودرزی، 1383( روزهای بیشتری در تقویم به عنوان 
روزهای مذهبی شناخته شده و مردم از آن ها استقبال کرده  اند، تعداد هیئت های 
عزاداری افزایش چشــم گیری یافته و مناســک مذهبی جدیدی متولد شــده اند 
که حتی در گذشــته نزدیک نمی توان از آن ها ســراغی گرفت. اشکال مختلف 
معنویت گرایی و دینداری های جدید نیز گســترش یافتــه و دینداری های جدید 
مناسک و مقدسات خود را ساخته  اند.)شریعتی و ذاکری، 1395( جامعه شناسان 
دین مانند ســارا شریعتی سخن از »احیاء دین عامه« گفته اند)شریعتی، 1396( 
و محســن حسام مظاهری »فربهی مناسکی« را ویژگی جامعه دینی امروز ایران 
دانسته است.)مظاهری، 1398( مسئله گسترده شدن مناسک چنان اهمیتی پیدا 
کرده است که حتی مخالفت مرجع تقلیدی چون آیت الله شبیری زنجانی را نیز 

به دنبال داشته است. 
ب( رشد رجوع به واســطه های مذهبی و مناسک گرایی با اخالقی تر شدن 
حیات اجتماعی همراه نبوده اســت. شواهد تجربی نشان می دهد که در عبور از 
ابتدای دهه 7۰ به دهه 9۰، بــر تعداد مردمی که فضای اجتماعی پیرامون خود 
را غیر اخالقی می دانند، دچار ســردرگمی اجتماعی اند و مــردم را قابل اعتماد 
نمی دانند افزوده شده اســت. از ابتدای دهه 8۰ بدین سو، همواره اکثریت مردم 
با احساس مواجهه با »دیگری غیر اخالقی« روبه رو بوده اند شواهد عینی مانند 
افزایش پرونده های قضایی، فساد اداری در سطوح مختلف و افزایش میزان طالق 
نیز نشان می دهند که مردم در مقایسه با گذشته در سامان دهی مسالمت آمیز روابط 
اجتماعی خود ناتوان تر شده اند. »رشد فردگرایی در کنار جست وجوی ارزش های 
مــادی مثل پول و قدرت رهایی امیال فردی از قید نیروهای کنترل کننده اخالق و 
قانون به شکل گیری ســوژه ای انجامیده که لذت و منفعت فردی را بر هر ارزش 
دیگری مقدم می دارد. جریانی که به ظهور و رشــد »خودگرایی منفعت طلبانه« 
منجر شده است«)گودرزی، 1397( برخی جامعه شناسان مانند پرویز پیران از 
ورود جامعه به دوران »آنومی پایدار« سخن گفته  اند.)پیران، 1397( کمتر کسی 
این روزها تردیدی دارد که جامعه ایران در سال های اخیر در مسیر غیراخالقی تر 

شدن قدم برداشته است.

4– مردِم رها شــده به مناســک پناه برده اند. فاصله میــان انتظارات مردم و 
واقعیت اجتماعی و اقتصادی در دو دهه گذشــته به سرعت افزایش یافته است. 
بخش بزرگی از جامعه فقیر شده اند و پژوهش های اجتماعی نشان می دهند که 
اکثریــت جامعه فکر می کنند آینده بدتری را در پیش رو دارند. مردم با انبوهی از 

 ◢◢
روزهای◢بیشتری◢

در◢تقویم◢به◢عنوان◢
روزهای◢مذهبی◢

شناخته◢شده◢و◢مردم◢
از◢آن◢ها◢استقبال◢
کرده◢◢اند،◢تعداد◢

هیئت◢های◢عزاداری◢
افزایش◢چشم◢گیری◢

یافته◢و◢مناسک◢
مذهبی◢جدیدی◢
متولد◢شده◢اند◢که◢
حتی◢در◢گذشته◢

نزدیک◢نمی◢توان◢از◢
آن◢ها◢سراغی◢گرفت.◢

اشکال◢مختلف◢
معنویت◢گرایی◢و◢

دینداری◢های◢جدید◢
نیز◢گسترش◢یافته◢و◢
دینداری◢های◢جدید◢
مناسک◢و◢مقدسات◢
خود◢را◢ساخته◢◢اند.
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مسائل و مشکالت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی روبه رویند و با تدابیر عقالنی 
و محاسبه و برنامه ریزی به هیچ روی نمی توانند بر مشکالت خود غلبه کنند. هیچ 
چشم اندازی برای بهتر شــدن وضعیت پیش روی آنها نیست. جنگ همه علیه 
همه آغاز شــده است. مردم، مضطرب و نگران و مستاصل اند. جامعه شناسانی 
چون محســن گودرزی از »احســاس زوال اجتماعی«)گــودرزی، 1397( و 
ظهور »ســوژه عاصی«)گودرزی، 1398( سخن گفته اند. محسن گودرزی در 
این باره چنین نوشــته است »شــهروند عاصی از وضعیت جامعه و شرایط خود 
به ســتوه آمده است. در حالی که زندگی ســختی را از سر می گذارند، اخبار هر 
روزه ای که درباره ی فسادهای کالن منتشر می شود، او را نسبت به وضعیت خود 
خشــمگین تر و از شرایط اجتماعی سرخورده تر می کند. او فاصله  زندگی خود و 
زندگی »دیگران« را می بیند. شــهروند عاصی می بیند که گروه یا قشر خاصی از 
بهترین فرصت های زندگی مثل شــغل، درآمد و منزلت اجتماعی برخوردارند. 
نه فقط در خیابان های شــهر نمایش تفاخرآمیز و پرتبختر ثروت را می بیند بلکه 
در سایت ها این سبک زندگی اشرافی را به رخ کشیده می شود. این نمایش در او 
خشم و نفرت برمی انگیزد. ارزش هایی که نهادهای رسمی براساس آن سازمان 
یافته اند با آرزوها و منافع او فاصله پیدا کرده اند. شهروند عاصی ترکیبی از احساس 
بی پناهی و استیصال را تجربه می کند. نه نهادها و سازمان های رسمی را در حل 
مشکالت کارآمد می بیند و نه خود می تواند گرهی از مشکالت خود بگشاید. نه 
پناهی در نهادها می یابد و نه توانی برای حل مشــکالت دارد. از این رو، فضای 
ذهنی و احساسی شــهروند عاصی را می توان با ترکیبی از سرخوردگی، به ستوه 
آمدن و خشــم بیان کرد.«)گودرزی، 1398( اعتراض، افســردگی و پناه بردن به 
اقتدار، واکنش های اجتماعی متفاوت به چنین وضعیتی اســت. اقتداری که گاه 
در مذهب جست وجو می شود، گاه در سیاست و گاه در شخصیت های موفق. از 
همین جاست که پدیده هایی چون اعتراض به وضعیت و میل به تغییر آن، پناه بردن 
به شخصیت اقتدارگرای حامل وعده امنیت و همچنین رشد رجوع به واسطه های 
مقتدر مذهبی و ســلبریتی های موفق اجتماعی در جامعه به طور هم زمان دیده 

می شود. این پدیده ها، واکنش های مختلف سوژه عاصی به وضعیتی واحد اند.
5– عــوام به خرافات پناه می برند چون پناه دیگری ندارند. روشــنفکران در 
سال های اخیر ســهم زیادی را به عوامل معرفتی داده اند. بی تردید توجه آن ها به 
ضرورت تغییر در معرفت عوام، با توجه به مشکالت شدید نظام آموزشی و شرایط 
فرهنگی کشور، بخشی مهم و موثر از پروژه آگاهی بخشی معرفتی و دینی و نهادینه 
ســاختن خرد و مدارا در جامعه بوده است و نباید تاثیر و اهمیت آن را دست کم 
گرفت. به هر حال اما آن ها تا حدزیادی از توجه به عوامل اجتماعی باز مانده اند 
و گفتار روشنفکری دینی اجتماعی در حاشیه باقی مانده است. حال آنکه »احیاء 

	◢◢
اعتراض،◢افسردگی◢
و◢پناه◢بردن◢به◢اقتدار،◢
واکنش◢های◢اجتماعی◢
متفاوت◢به◢چنین◢
وضعیتی◢است.◢
اقتداری◢که◢گاه◢در◢
مذهب◢جست◢وجو◢
می◢شود،◢گاه◢در◢
سیاست◢و◢گاه◢در◢
شخصیت◢های◢موفق.◢
از◢همین◢جاست◢که◢
پدیده◢هایی◢چون◢
اعتراض◢به◢وضعیت◢
و◢میل◢به◢تغییر◢
آن،◢پناه◢بردن◢به◢
شخصیت◢اقتدارگرای◢
حامل◢وعده◢امنیت◢و◢
همچنین◢رشد◢رجوع◢
به◢واسطه◢های◢مقتدر◢
مذهبی◢و◢سلبریتی◢های◢
موفق◢اجتماعی◢در◢
جامعه◢به◢طور◢هم◢زمان◢
دیده◢می◢شود.◢این◢
پدیده◢ها،◢واکنش◢های◢
مختلف◢سوژه◢عاصی◢
به◢وضعیتی◢واحد◢اند.
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دین عامه«، »فربهی مناسکی« و آنچه »رشد خرافات گرایی« نامیده اند، را می توان 
بیشــتر حاصل بحران های اجتماعی دانست تا معرفتی. روشنفکران دینی چون 
دکتر سروش با تحقیر مدام »دین معیشت اندیش«، همواره »معرفت اندیشان« و 
»حقیقت اندیشــان« را مخاطب خود قرار دادند. آن ها نه با عوام معیشت اندیش 
سخن گفتند و نه مسائل آنها را طرح کردند و نه به آن مسائل پاسخ گفتند. آنها به این 
سوال نپرداختند که چرا آنچه »خرافه گرایی« می نامند تا این حد در میان عوام پایدار 
اســت؟ آنها خود با صرف نظر کردن چنین سواالتی ناخواسته در محدود کردن 
امکان مبارزه با »خرافات گرایی« فعلی نقش داشــته اند. سروش حتی در آخرین 
مصاحبه و یادداشت خود کوچکترین تالشی برای فهم منطق دین عوام نمی کند. 
فهم منطق دین عوام به کنار؛ در این »روشنفکری دینی، شریعتی سمحه و سهله، 
چست و چابک و آسان … در این مسلکی که نه تکفیر است و نه تفسیق«)سروش، 
1399( هیچ سِر مدارا با آنچه دین عوام  نامیده شده، وجود ندارد. سروش می گوید 
»آن خدای دین معیشت اندیش که خالء های زندگیشان را پر می کرد اکنون غایب 
است«)ســروش، 1398( و در جای دیگری می گویــد »والله اگر این مزارات و 
آستان ها و اماکن متبرکه از صفحه خاک پاک شوند، اسالم و ایمان کسی، صورتا 
و مادتا نقصان نمی پذیرد«)ســروش، 1399( خطای سروش همین جاست. آن 
خدا و این واسطه ها به گواه پژوهش های اجتماعی نه فقط حی و حاضر اند بلکه 
احتماال در چنین حوادثی بیش از پیش تقویت می شــوند. چون جایگاه، قدرت 
نمادین و کارکرد هایشان برای عوام جایگزین ناپذیر است. خدا و واسطه هایی که 
سروش به منطق اجتماعی تکوین آن ها بی توجه است. چون او چندان مطالعات 
بین رشــته ای را جدی نگرفته و به ربط »معرفت« و »جامعه« نپرداخته اســت. 
تاریخ دکتر سروش، تاریخ غفلت از مسائل اقتصادی و جامعه شناختی است. تنها 
تجدیدنظر جدی دکتر سروش در مبانی نظری  خود و توجه او به مسائل اجتماعی 
در ســخنرانی بسیار مهم »نولیبرالیسم مسلح«)سروش، 2۰15(، بی قبل و بعد 
و گسسته از منظومه فکری ســروش باقی مانده و میانجی های الزم برای مرتبط 
شــدن با وضعیت جامعه ایران را نیافته اســت. گویا سروش توان و اراده پیگیری 
پروژه عظیم تجدیدنظر در مبانِی خود را نداشــته است. در فقدان چنین تجدید 
نظری، نصایح اخالقی و عرفانی و حتی دعوت روشــنفکران دینی به عقالنیت، 
حیات اجتماعی را اخالقی تر نکرده است. دین معرفت اندیش و حقیقت اندیِش 
مطلوِب دکتر سروش و پیروان او، و زبان مختار این دین، در حقیقت دین و زباِن 
دینی طبقات متوســط و باالی جامعه بوده است که مخاطبان آن، در زمان طرح 
این مباحث هنوز از تدبیِر عقالنِی امور خویش ناتوان نشده بودند. بیهوده نیست 
که آن دین امروز مشــتری خود را از دست داده و منادیان آن مجبور اند برای حفظ 
ارتباط خود با جامعه هر چه بیشتر به »عرفان« پناه برند. عرفانی که چون نه حامل 

 ◢◢
عوام◢به◢خرافات◢
پناه◢می◢برند◢چون◢

پناه◢دیگری◢ندارند.◢
روشنفکران◢در◢

سال◢های◢اخیر◢سهم◢
زیادی◢را◢به◢عوامل◢
معرفتی◢داده◢اند.◢

بی◢تردید◢توجه◢آن◢ها◢
به◢ضرورت◢تغییر◢

در◢معرفت◢عوام،◢با◢
توجه◢به◢مشکالت◢

شدید◢نظام◢آموزشی◢
و◢شرایط◢فرهنگی◢
کشور،◢بخشی◢مهم◢

و◢موثر◢از◢پروژه◢
آگاهی◢بخشی◢

معرفتی◢و◢دینی◢و◢
نهادینه◢ساختن◢خرد◢

و◢مدارا◢در◢جامعه◢
بوده◢است◢و◢نباید◢

تاثیر◢و◢اهمیت◢آن◢را◢
دست◢کم◢گرفت.
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وعده اســت و نه دارای اقتدار حل مسئله، چندان اقبالی نمی یابد و فقط می تواند 
تسکین دهنده اضطراب مخاطبان پیشین باشد.

6– پناه بردن به انواع واســطه های مذهبی و شــدت گرفتن جنگ همه علیه 
همه در جامعه دو روی یک سکه است. به میزانی که فاصله انتظارات با واقعیت 
افزایش می یابد، به میزانی که جامعه فقیرتر و مســتاصل تر می شود، به میزانی که 
فساد گسترده تری در جامعه مشاهده می شود و آینده برای مردم تیره و تارتر می شود، 
نزاع و خشونت و بی اخالقی در جامعه بیشتر می شود. مردم مستاصل، برای فرار 
از فاجعه پیش رو، در زندگی روزمره بیشــتر به جان هم می افتند و همه احساس 
می کنند اخالق هر روز بیشتر به زوال می رود. بخش هایی از همان مردم مستاصل 
و خسته از جنگ فرساینده روزانه، برای کسب پناه و آرامش و آمرزش و حتی اندکی 
فراغت، به واســطه های مذهبی پناه می برند. در کنار رشد گرایش به واسطه های 
مذهبی، انواعی از خرافات نیز در جامعه رشد می کند. قدسی تقدس زدایی شده 

اینگونه درجامعه تکثیر می شود.
7– عوام نظام دانشی خود را می سازند تا بتوانند از خود دفاع کنند. عوامی که 
سال هاست با انبوه مشکالت خود رها شده اند و »هم زبان« و »هم درد« نیافته اند، 
ناچارند دانشــی ضمنی  بسازند تا بتوانند با آن دشواری زندگی را تاب آورند. این 
دانش ضمنی همیشه آن ها را به سمت اعتراض و شورش و تغییر رهنمون نمی کند. 
آن ها ناگزیر دست در انبان سنت یا سیاست می کنند و وجدان جمعیشان، در فرار 
از واقعیت عینی، پناهگاه های ذهنی را برای خود تدارک می کند: واسطه مذهبی یا 
اقتدارگرای سیاسی دانش ضمنی عوام، به دلیل تداوم شرایط اجتماعی در سالهای 
طوالنی، جزء ســخت ترین الیه های زندگی آنها می شود. همین دانش ضمنی 
است که بر خالف دیدگاه معرفتی دکتر سروش، خدایی می سازد که »به هر دردی 
می خورد«. الاقل به درد خودشــان می خورد و به هیچ وجه غایب نیست. آنچه 
روشنفکران و حتی فقها خرافات می دانند بخش الینفک این دانش ضمنی است. 
تا زمانی که آن شــرایط اجتماعی برپاســت این دانش ضمنی نیز وجود خواهد 
داشت و بیش از روشنفکران و حتی علما پناه عوام خواهد بود. عوام دانش خود را 
دارند. آن ها اشکال دیگر دانش را پس می زنند چون چنین جایگاه و قدرت نمادین 
و کارکردی برای آنها ندارد. این سّر فاصله نسبی دین عوام، هم نسبت به دین سنتی 
حوزه و هم نسبت به روشنفکران است. راه حل تغییر این دانش، حمله به آن نیست. 
تغییر شرایط اجتماعی تولید آن است. ای بسا حمله مستقیم و ناهمدالنه به آن، 
به تقویتش منجر شود. حمله به تنها پناه هر بی پناهی او را عصبانی خواهد کرد. 
چنین حمله ای شرط انصاف نیست. با این وصف شاید وقت آن باشد که سوال 
کنیم: سروِش معرفت را دیرزمانی است که دیده ایم، سروِش بی پناهان کجاست؟

	◢◢◢
عوام◢نظام◢دانشی◢
خود◢را◢می◢سازند◢
تا◢بتوانند◢از◢خود◢
دفاع◢کنند.◢عوامی◢
که◢سال◢هاست◢
با◢انبوه◢مشکالت◢
خود◢رها◢شده◢اند◢
و◢»هم◢زبان«◢و◢
»هم◢درد«◢نیافته◢اند،◢
ناچارند◢دانشی◢
ضمنی◢◢بسازند◢
تا◢بتوانند◢با◢آن◢
دشواری◢زندگی◢را◢
تاب◢آورند.
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پاسخ علی زمانیان بر نقد آرمان ذاکری
الف. زیستن در جهان مدرن و مغایرت ارزش های مدرن با سنت 

ب. تجربه های دردناک شخصی
ج. تغییرات سریع اقتصادی و اجتماعی

د. وقوع پدیده های تلخ )مانند سیل و زلزله و یا بیماری ها(
از آن جا که شرح و بسط هر یک از منابع چهارگانه ی زاینده ی ناهماهنگی، 
نیاز به فرصتی فراخ دارد، اما در این جا و به قدر ضرورت، به این نکته اکتفا می شود 
که که به هر علت و عاملی، چه تجربه های دردناک شــخصی باشــد و یا شر و 
بالی جمعی مانند سیل و زلزله، وبا بیماری های اپیدمیک)مانند ویروس کرونا(، 
ســاحت ادراک و باورهای درونی افراد از هماهنگی و نظِم معنایِی پیشین خارج 
می شود و به تعارض می رسد. رنج های شخصی و دردهایی که هر کس، شخصا 
در زندگی با آن مواجه می شــود )که ممکن است ناشی از ناکارآمدی نهادهای 
اقتصاد و سیاست باشــد(، تزلزلی در ارکان معرفتی اش ایجاد کند. به نحوی که 
گاه ســرمایه هایی را که تمام عمر و به زحمت اندوخته اســت از کف می دهد. 
ایــن موقعیت را "روژه مارتن دوگار" در رمانی بــا عنوان "خانواده ی تیبو"، به طرز 
خوفناکی به تصویر می کشد. پدر که فردی معتقد به دین و تمام عمر پایبند است، 
در هنگام مرگ "در عرض چند ثانیه تاریخچه بیماری خود را از نظر می گذراند. 
عمل جراحی، ماه های نقاهت، بازگشت بیماری، سپس وخامت تدریجی، بروز 
دردهایی که روز به روز در برابر دارو بیشتر مقاومت می کنند .... حفره ای ناگهان 
دهان می گشاید و جایگزین احساس ایمنی می شود که بدون آن، زیستن ممکن 
نیســت. و این حفره چنان برق آسا پدید می آید که همه تعادل را در هم می ریزد." 

)جلد دوم-879( 
در هنگامه ی سخت تاریخ قرن بیســتم مانند جنگ های اول و دوم و بروز 
پدیده ی هولناک هیتلر و جنایتی مانند آشــویتس، این پرسش بر پیشانی باورها 
ضربه می زد که: خدا کجاست و چرا آدمیان را به حال خود رها نموده و یاری شان 
نمی کند؟ چرا خدا، صدای انسان دردمند را نمی شنود و به کمک اش نمی شتابد؟ 
چنین پرسشی البته ناشی از نگرش خاصی به خدا بود و انتظاراتی که از او ایجاد 
می کرد. انتظاراتی که پاســخ نمی یافت. از آن جا که درخواست ها و زاری ها بی 
پاسخ می ماند، الجرم انســجام و هماهنگی باورهای دینی در هم می ریخت و 
تعادِل آرام بخش، جایش را به پریشانی و عدم ناهماهنگی سخت و تاریک می داد. 
این مقدمه از آن جهت آمد تا نقش روشــنفکران دینی را در میانه ی آشوب و 

ناهماهنگی برخاسته از درد و رنج جمعی مورد تاکید قرار دهد.
روشنفکران دینی و منجمله دکتر سروش، با بازخوانی و بازسازی فکر دینی، 

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
در◢هنگامه◢ی◢
سخت◢تاریخ◢

قرن◢بیستم◢مانند◢
جنگ◢های◢اول◢و◢

دوم◢و◢بروز◢پدیده◢ی◢
هولناک◢هیتلر◢
و◢جنایتی◢مانند◢
آشویتس،◢این◢

پرسش◢بر◢پیشانی◢
باورها◢ضربه◢می◢زد◢
که:◢خدا◢کجاست◢
و◢چرا◢آدمیان◢را◢
به◢حال◢خود◢رها◢

نموده◢و◢یاری◢شان◢
نمی◢کند؟◢چرا◢خدا،◢

صدای◢انسان◢
دردمند◢را◢نمی◢شنود◢

و◢به◢کمک◢اش◢
نمی◢شتابد؟◢چنین◢

پرسشی◢البته◢ناشی◢
از◢نگرش◢خاصی◢به◢
خدا◢بود◢و◢انتظاراتی◢

که◢از◢او◢ایجاد◢
می◢کرد.◢
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تالش می کنند ناهماهنگی و ناســازگاری ناشی از آن چهار مولفه را به سازگاری 
تبدیل نمایند و جامعه را از درد و رنج ناشــی از عدم تعادل و بی خانمانِی ذهنی 
برهانند. در واقع، آن سقف کاذبی که بر سر باورها و باورداشت ها است و با طوفان 
چهارگانه فرو می ریزد، کنار بزنند و عمارتی نو و ســاختمانی جدید بنا نمایند تا 
ساکنان بتوانند بی هراس و ترس، و در تعادلی معقول و نظِم معنایی مستحکم، به 
زندگی ادامه دهند. )میزان توفیق و یا عدم توفیق شان البته بحث دیگری است(. از 
این رو روشنفکران دینی به مثابه ی پناهگاه معرفتی و ادراکی محسوب می شوند، 
زیرا می خواهند با اهتمامی معرفتی، ســاختمان ویران شده ی ادراک و باورهای 
دینی فرســوده و یا از دست رفته را مرمت نمایند. آنان از یک سو دل در گرو دین 
دارند واز ســوی دیگر ناســازگارها و عدم تعادل های ناشــی از علل پیش گفته، 
رنج شان می دهد. ناسازگارهایی که آدمی را به استیصال و پریشانی می کشانند. اما 
باید توجه داشت که "آدم بی پناه و مستأصل"، فقط از نظر مادی و مالی به استیصال 
کشیده نمی شود، بلکه از نظر معرفتی نیز بی پناه می شود. روشنفکر دینی، کارش 
این است که پناهگاهی عقالنی و سازگار با جهان مدرن برای آنانی فراهم آورد که 
در چرخ دنده ی تضادهای معرفتی گرفتار آمده  اند، تا آنان را از رنج سرگشــتگی و 
آوارگی ذهنی برهاند. کارش این است که تصویر فرسوده، ناکارآمد و فرو ریخته 
از خدا را در هنگامه ی دردها و باز شــدن حفره هــای تاریک زندگی، به نحوی 
بازسازی کند که آن خدا، هنوز معنا داشته باشد و بتواند به زندگی معنا ببخشد و 

دِل باورمندش را آرام کند.
روشــنفکر دینی عابر مرزهای "تقریر حقیقت" و "کاهش مرارت" اســت. 
حقیقت جویی، وظیفه ی معرفتی و کاهِش مرارت، وظیفه ی اجتماعی و اخالقی 
اوســت. نه می خواهد حقیقــت را فدای کاهش رنج و مــرارت آدمیان کند و نه 
می تواند نسبت به مشــقات و رنج های انساِن واقعا موجود، بی تفاوت بماند. اما 
می داند کاهش مــرارت و مصیبت اجتماعی، صرفا به معنای مرارت های مادی 
و عینی نیســت، بلکه تعارِض شناختی، نزاع باورها و از دست رفتن قراِر معرفتِی 
جامعه نیز بخشی از همان مرارت ها است. روشنفکران دینی، نقش اجتماعی خود 
را نیز در چند دهه ی اخیر در حِد توان و امکان اجتماعی، انجام داده  است و البته 
هزینه های گزاف و سنگیِن زندان، طرد، حذف و حاشیه نشینی را به جان خریده اند. 
دکتر سروش، از سرآمدان جریان روشنفکران دینی است که در اندیشه ی اصالح 
ســاختار سیاسی و اجتماعی به حاشیه رانده شــد. بر او تنگ گرفتند و به اجبار، 

زندگی در دیار غریب را بر وی تحمیل نمودند.
آرمان ذاکر، بر این باور است که زادگاه اصلی خرافات، معضالت اجتماعی، 
بحران ها و افزایش فقر اســت. به نظر وی، مردِم رها شده به مناسک پناه برده اند. 
]زیرا[ فاصله میــان انتظارات مردم و واقعیت اجتماعــی و اقتصادی در دو دهه 

	◢◢◢◢
روشنفکر◢دینی◢عابر◢
مرزهای◢»تقریر◢
حقیقت«◢و◢»کاهش◢
مرارت«◢است.◢
حقیقت◢جویی،◢
وظیفه◢ی◢معرفتی◢
و◢کاهِش◢مرارت،◢
وظیفه◢ی◢اجتماعی◢و◢
اخالقی◢اوست.◢نه◢
می◢خواهد◢حقیقت◢را◢
فدای◢کاهش◢رنج◢و◢
مرارت◢آدمیان◢کند◢و◢
نه◢می◢تواند◢نسبت◢به◢
مشقات◢و◢رنج◢های◢
انساِن◢واقعا◢موجود،◢
بی◢تفاوت◢بماند.
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گذشته به سرعت افزایش یافته است.
"ذاکر"، اما رویکرد روشــنفکران را در این باره که خرافه را ناشــی از "فقدان 
معرفت و خرد صحیح" می دانند، نقد می کند. "نحله بزرگی از روشــنفکران نیز 
همین معامله را با خلق کرده اند. از کســروی گرفته تا ســروش، فقدان »خرد« و 
»معرفت« صحیح نزد مردم را عامل ظهور جهل و خرافات دانســته  و کسانی را 

متهم تولید »معرفت غیر صحیح« و به انحراف کشاندن مردم دانسته اند."
این ایده ی "ذاکر" که خرافه، ناشــی از بحران های اجتماعی، فقر و مسکنت 
اقتصادی و در نتیجه ی بی پناهی توده ی مردم اســت، محل اشکال است. موارد 
نقض فراوانی وجــود دارد که این ایده را باطل می کند. اگر بحران و فقر ســبب 
خرافه شده باشد، پس نباید در طبقات باالی اقتصادی و مرفه و کشورهای توسعه 
یافته شاهد خرافه باشیم. و این در حالی است که در تمام طبقات اجتماعی و در 
کشورهای پیشرفته و بدون بحران نیز خرافه وجود دارد. البته آن چه "ذاکر" به عنوان 
پایه ی اصلی خرافه آورده اســت، تماما خطا نیست بلکه بهره هایی از حقیقت را 
همراه دارد. می توان گفت مشکالت و مصایب و بحران ها تنها یکی از مولفه های 
توضیح دهنده ی وجود خرافه و یا دست کم تسهیل کننده ی این پدیده محسوب 
می شــود و نه همه ی علل آن. علل و عوامل دیگری هم در کار است که خرافه را 
تولید و ماندگار می کند. )بیان علل عوامل خرافات، به تطویل کالم می انجامد، از 

این رو از آن صرف نظر می شود(.
این پرسش را نیز می توان در میان نهاد که روشنفکران در چه اوضاع و احوالی 
اخالقــا مجازند، باورهای خرافی را نقد کنند؟ آیا اگــر جامعه در بحرانی مانند 
بیماری شایع اخیر و بحران های اجتماعی و اقتصادی دست و پا می زند، نباید به 

این باورها پرداخت؟ 
به نظر می رســد "آرمان ذاکر" از میان دو گزینه ی "تقریر حقیقت" و "تقلیل 
مرارت"، جانب تقلیل مرارت و کاهش مشــقات اجتماعی را می گیرد. به همین 
علت آن چه از نقد ایشان مستفاد می شود این است که گویی چنین توصیه می کند: 
وقتی عامه ی مردم بــا این باورها برای خود پناهگاهــی و میانجی های مذهبی 
ســاخته اند، نباید آن را تخریب کرد. و به همین سبب است که به جای "سروِش 

معرفت"، سراغ سروشی را می گیرد که پناِه بی پناهان" باشد.
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تحلیل و تبیین                 |    	    

آرمان ذاکری دانش آموخته دانشگاه تهران و دانشجوی دکترا در دانشگاه 
تربیت مدرس در رشــته جامعه شناسی اســت که طیف فکری او نزدیک به 
جریان اصالحات است. او دریادداشتی به نقد برخی آراء متاخر عبدالکریم 

سروش پرداخته است. 
او در تحلیــل خود بیان می کند که نســبت دادن خرافه به باورهای مردم 
پدیده ای جدید نیســت و از قضا در متهم دانستن عوام به پیروی از خرافات 
و انحرافات و بدعت ها، روحانیون و روشــنفکران با یکدیگر هم سو بوده اند. 
او وجه اشتراک روشنفکری و روحانیون در این مساله را وجه معرفتی میداند 
و می نویســد آنها همگی فکر می کنند چون »معرفت« از جای درستی گرفته 
نمی شــود، خرافات و انحراف ســر بر می آورد. از نظر آنها راه اخالقی شدن 

جامعه، اصالح معرفت مردم است.
او با ترســیم وضعیت دینــداری در ایران می نویســد این مناســک از 
اخالقی کــردن حیات اجتماعی ناتوان بوده اند. امروز امر قدســی در جامعه 
ایران و در میان مردم در اشکال متنوعی حاضر است، اما حریم و حرمتی ندارد 
و بازدارنده نیســت. دین هست اما اخالق نیست. از سوی دیگر فاصله میان 
انتظارات مردم و واقعیت اجتماعی و اقتصادی در دو دهه گذشــته به سرعت 
افزایش یافته است و بسیاری از مردم فقیرتر شده اند و با بسیاری از مشکالت 
مواجه هستند. او برخالف نظر روشــنفکران مثل عبدالکریم سروش معتقد 
اســت »احیاء دین عامه«، »فربهی مناسکی« و آنچه »رشد خرافات گرایی« 
نامیده اند، را می توان بیشــتر حاصل بحران های اجتماعی دانست تا معرفتی. 
روشنفکران دینی چون دکتر ســروش با تحقیر مدام »دین معیشت اندیش«، 
همواره »معرفت اندیشان« و »حقیقت اندیشان« را مخاطب خود قرار دادند. 
آن ها نه با عوام معیشــت اندیش ســخن گفتند و نه مسائل آنها را طرح کردند 
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و نه به آن مسائل پاســخ گفتند. تاریخ دکتر سروش، تاریخ غفلت از مسائل 
اقتصادی و جامعه شناختی است.

او درنهایت می نویسد عوامی که سال هاست با انبوه مشکالت خود رها 
شــده اند و »هم زبان« و »هم درد« نیافته اند، ناچارند دانشی ضمنی  بسازند تا 
بتوانند با آن دشواری زندگی را تاب آورند. این دانش ضمنی همیشه آن ها را به 
سمت اعتراض و شورش و تغییر رهنمون نمی کند. همین دانش ضمنی است 
که بر خالف دیدگاه معرفتی دکتر سروش، خدایی می سازد که »به هر دردی 

می خورد«. الاقل به درد خودشان می خورد و به هیچ وجه غایب نیست.
در مقابل علی زمانیان جامعه شــناس و تحلیل گر مســائل اجتماعی و 
سیاســی به دفاع از روشنفکرانی مانند ســروش برآمده و در یادداشتی به نقد 
ایده آرمان ذاکری پرداخته اســت. او در توجیه اهمیت اصالح بنیان معرفتی 
عوام می نویســد: روشنفکران دینی و از جمله دکتر ســروش، با بازخوانی و 
بازســازی فکر دینی، تالش می کنند ناهماهنگی و ناسازگاری را به سازگاری 
تبدیــل نمایند و جامعه را از درد و رنج ناشــی از عدم تعــادل و بی خانمانِی 
ذهنی برهانند. از این رو روشنفکران دینی به مثابه ی پناهگاه معرفتی و ادراکی 
محســوب می شــوند، زیرا می خواهند با اهتمامی معرفتی، ساختمان ویران 

شده ی ادراک و باورهای دینی فرسوده و یا از دست رفته را مرمت نمایند.
نکته قابل توجه در یادداشــت علی زمانیان توجه به همین نکته اســت 
که "آدم بی پناه و مســتأصل"، فقط از نظر مادی و مالی به اســتیصال کشیده 
نمی شود، بلکه از نظر معرفتی نیز بی پناه می شود. روشنفکر دینی، کارش این 
است که پناهگاهی عقالنی و سازگار با جهان مدرن برای آنانی فراهم آورد که 
در چرخ دنده ی تضادهای معرفتی گرفتار آمده  اند، تا آنان را از رنج سرگشتگی 

و آوارگی ذهنی برهاند.
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یادداشت | 

وشنفکری دینی و رسم معرفت اندیشی  ر
داود مهدوی زادگان 	

وَن 
ُ
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َ
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ًما ]سوره الفرقان: 63[
َ

وا َسال
ُ
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َ
ق

1. به نام خداوند معرفت ســاز و معرفت سوز؛ آن خدایی که معرفت ناب 
می پروراند و معرفت ُنماها را با برهان قاطع و کتاب فرقان محو می کند؛ »َیْمُحو 
ِکَتاِب« ]سوره الرعد: 39[. هر آن سخنی که از 

ْ
مُّ ال

ُ
ُه أ

َ
ِبُت َوِعْند
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َ ْ
َم آَدَم ال

َّ
الله برخیزد و به او باز گردد، الجرم، معرفت ناب اســت؛ »َوَعل
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َّ
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َ
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َ
ِئک

َ
َمال

ْ
ی ال

َ
ُهْم َعل

َ
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ُ
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ُ
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ُت ِبِه« ]سوره الحقاف: 23[ و هر حرفی که از غیر او ساز شود 
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و به غیر الله باز گردد، معرفت ُنمایی است که می تواند محملی برای گناه باشد؛ 
ٌم« ]سوره الحجرات: 

ْ
نِّ ِإث

َّ
نِّ ِإنَّ َبْعَض الظ

َّ
ِثیًرا ِمَن الظ
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َ
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12[. و حجت بودن عقل هم از آن روســت که از او برآید و بازگشــتش هم به 
اوست. نه هر کس که َدم از معرفت اندیشی زد، معرفت اندیش است. 

معرفت اندیشان را رسمی اســت، بس مقدس. هر آن کس چنین دعوی 
ْنُتْم 

ُ
ْم ِإْن ک

ُ
وا ُبْرَهاَنک

ُ
 َهات

ْ
ل

ُ
داشت، باید نشانی از رسم معرفت اندیشی رو کند »ق

َصاِدِقیَن« ]سوره النمل: 64[، و اگر صادق نبودند، نشاید که نامشان در جرگه 

 دیده بان
  اندیشـه

  
داود
مهدوی زادگان

استاد حوزه و دانشگاه
پژوهشگر حوزه اجتماعی 
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معرفت اندیشــان نویسند. چه خوب اســت که در زمانه ای به سر می بریم که 
بشریت به ظاهر سخن وحی؛ یعنی ارزش عقل و معرفت رسیده است و چه بد 
است در زمانه ای به سر می بریم که بشریت متمدن به عمق سخن خدا نرسیده 
یا نخواســته برســد و معرفت و خردورزی را دستمایه کسب زر و زور و تفاخر 

خود گردانیده است. 
پــس، در دوره ای کــه در هر کوی و برزن، الف های معرفت اندیشــی به 
گوش می رســد، آگاهی از رسم معرفت اندیشــی ناب، مقدم بر خود معرفت 
اندیشی اســت. آنچنان که پروردگار دانایی ناب، تزکیه را بر علم آموزی مقدم 
یِهْم 

ِّ
ُیَزک ْیِهْم آَیاِتِه َو

َ
و َعل

ُ
 ِمْنُهْم َیْتل

ً
یَن َرُسوال یِّ مِّ

ُ ْ
 ِفی ال

َ
ِذی َبَعث

َّ
فرموده است؛ ُهَو ال

ٍل ُمِبیٍن« ]سوره الجمعة: 
َ

ال
َ

ِفی ض
َ
 ل

ُ
ْبل

َ
اُنوا ِمْن ق

َ
ِإْن ک  َو

َ
َمة

ْ
ِحک

ْ
ِکَتاَب َوال

ْ
ُمُهُم ال

ِّ
ُیَعل َو

2[. و این طلبه »نا مهربان«، در شناخت رسم معرفت اندیشی، هیچ منبعی را 
واالتر و صادق تر از کتاب وحی، قرآن مجید، نمی دانم.

باری، ســخن خدا درباره رسم دانایی بی شــمار است و باید از اهل ذکر 
ْنُتْم 

ُ
ِر ِإْن ک

ْ
ک

ِّ
 الذ

َ
ْهل

َ
وا أ

ُ
ل
َ
اْسأ

َ
ْیِهْم ف

َ
 ُنوِحی ِإل

ً
 ِرَجاال

َّ
 ِإال

َ
ک

َ
ْبل

َ
َنا ق

ْ
ْرَســل

َ
پرسید؛ »َوَما أ

ُموَن« ]سوره النبیاء: 7[. گفته های نگارنده، برداشت ناچیزی از تعالیم 
َ
ْعل

َ
 ت

َ
ال

کتاب وحی درباره رسم معرفت اندیشی است. شّمه ای از این رسم را در همین 
آیه شریفه که در طلیعه سخن آمده می توان فهمید.  معرفت اندیش ناب همان 
عباد الرحمان است که در کمال آرامش و بی تکبر بر روی زمین گام بر می دارد 
و اگر جاهلی - اعم از اینکه جاهل مقدس باشــد یــا جاهل نامقدس - او را 
خطاب کند، در ســخن آن جاهل می اندیشــد و اگر معرفتی برای گفتگو با او 
بیابد؛ ســر ســخن باز می کند و اگر چنین نبود؛ به هجویه و ناسزا گویی با او 
نمی نشیند بلکه به راه خود ادامه می دهد و به یک عرض سالمی اکتفاء می کند 
)رسم اول(. پس، اگر مدعی معرفت اندیشی بر این رسم وحیانی نبود؛ با تکبر 
و تفاخر گام بر داشت و منتقدانش را به باد هجو و نا سزاگویی گرفت؛ معرفت 

اندیش ُنما است. 
برداشــت دیگر این ناچیز از تعالیم قرآنی در رسم معرفت اندیشان از این 
 

َ
ال

َ
ف
َ
ِکَتاَب أ

ْ
وَن ال

ُ
ْتل

َ
ْنُتْم ت

َ
ْم َوأ

ُ
َسک

ُ
ْنف

َ
ْنَسْوَن أ

َ
ِبرِّ َوت

ْ
اَس ِبال ُمُروَن النَّ

ْ
أ
َ
ت
َ
آیه شریفه است: »أ

وَن« ]سوره البقرة: 44[. معرفت اندیش راستین، هیچ گاه ناس را به نیکی 
ُ
ْعِقل

َ
ت

فرا نمی خواند در حالی که خود را فراموش کرده است. ای بسا، خود او در عمل 
به آن امر نیک سزاوارتر باشد تا مردم. 

آن کس که در میان جمعیت، منزلتی و قدرت رسانه ای و ابزار تبلیغ سخن 
دارد، به نیک ورزی اولی تر و سزاورتر است تا دیگرانی که چنین نیستند )رسم 

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
معرفت◢اندیش◢ناب◢
همان◢عباد◢الرحمان◢
است◢که◢در◢کمال◢
آرامش◢و◢بی◢تکبر◢
بر◢روی◢زمین◢گام◢
بر◢می◢دارد◢و◢اگر◢
جاهلی◢-◢اعم◢از◢

اینکه◢جاهل◢مقدس◢
باشد◢یا◢جاهل◢

نامقدس◢-◢او◢را◢
خطاب◢کند،◢در◢
سخن◢آن◢جاهل◢
می◢اندیشد◢و◢اگر◢

معرفتی◢برای◢گفتگو◢
با◢او◢بیابد.
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دوم(. و باالخره، این برداشــت نگارنده از سخن عقل است که گفتار عاری از 
معرفت، هرگز نشاید که به معرفت اندیشــانه بودن توصیف شود. و هجویه و 
ناسزاگویی و تفاخر، عاری از معرفت است )رسم سوم(. این سه برداشتی بود 
که از کالم وحی و ســخن عقل دست گیرم شده است تا اهل ذکر، چه داوری 

کنند.
2 . آقای دکتر عبدالکریم ســروش به تازگی در یادداشــتی با عنوان »بر ما 
بســی کمان مالمت کشیده اند« )زیتون، 5 اردیبهشت 1399( به نقدهایی که 
بــه زعم وی از ناحیه عالمان و عامیان بر مصاحبــه اخیرش )زیتون، فروردین 
1399( شده است، پاسخ داده است. لکن به نظرم آمد که عمده گفته های وی 
معطوف به یادداشت نگارنده با عنوان »وقتی دکتر سروش به عقاید خود ملتزم 

نیست« )خبرگزاری مهر، 3۰ فروردین 1399( است. 
 از ایشان 

ً
چون نقد نگارنده در این یادداشــت مربوط به کلیپی بود که اخیرا

منتشر شده است و در آن بر مرحوم شیخ عباس قمی )ره( صاحب کتاب شریف 
مفاتیح الجنان و به طور مشــخص زیارت هفتم امیرالمومنین )ع(، خردگی و 
درشــتی کرده است. پس، از ایشان عجیب است که چنین آشکارا به مخاطب 
خود، آدرس غلط داده اســت. به هر روی، نگارنده در آن یادداشــت انتقادی 
کوشیده بودم در ساحت گفتگوی معرفت اندیشانه و به دور از هر گونه هجویه 
و ســخن عتاب آلود و تهدیدآمیز و تحلیل های اخالقی از شــخصیت ایشان، 
 شما 

ً
 در آن یادداشت بیان کردم که اوال

ً
پاسخ در خور شأنی را ارائه کنم. اجماال

به توصیه ای که در ابتدای ســخن به مخاطبان خود کرده اید و از آنان خواسته 
اید که شنیده ها را بدون تحقیق قبول نکنید، ملتزم نبودید و برای آن، دو نمونه از 
، دغدغه تمییز احادیت و ادعیه و زیارات صحیح 

ً
همــان کلیپ ذکر کردم. ثانیا

و ضعیف، امر جدیدی نیست که شما افتخار آن را به خود و روشنفکری دینی 
نســبت می دهید بلکه این دغدغه از همان ابتدای ثبت اولیه احادیث در میان 
علمای امامیه و بلکه اهل سنت بوده است. دو علم درایه و رجال با همین انگیزه 

و دغدغه پدید آمده است. 
 مرحوم شیخ عباس قمی ره چنانکه در مقدمه کتاب شریف مفاتیح 

ً
اساسا

الجنان ذکر کرده اســت، با همین انگیزه به نگارش این کتاب شــریف اهتمام 
ورزیده است. همچنین این گفته ایشان )دکتر سروش( را که اصل در احادیث 
بر مشــکوک بودن و رد آن است، بطور مستدل رد کردیم و گفتیم از نظر عقلی 
چنین نیســت بلکه اصل بر احتیاط و عدم طرد اســت. الزمه مشکوک بودن 
، ضمن بیان این 

ً
حدیث، ترک آن نیست بلکه باید پیرامون آن تحقیق کرد. ثالثا

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
آن◢کس◢که◢در◢میان◢
جمعیت،◢منزلتی◢و◢
قدرت◢رسانه◢ای◢و◢
ابزار◢تبلیغ◢سخن◢
دارد،◢به◢نیک◢
ورزی◢اولی◢تر◢و◢
سزاورتر◢است◢تا◢
دیگرانی◢که◢چنین◢
نیستند◢)رسم◢دوم(.◢
و◢باالخره،◢این◢
برداشت◢نگارنده◢
از◢سخن◢عقل◢
است◢که◢گفتار◢
عاری◢از◢معرفت،◢
هرگز◢نشاید◢که◢به◢
معرفت◢اندیشانه◢
بودن◢توصیف◢
شود.◢و◢هجویه◢
و◢ناسزاگویی◢و◢
تفاخر،◢عاری◢از◢
معرفت◢است◢)رسم◢
سوم(.◢این◢سه◢
برداشتی◢بود◢که◢از◢
کالم◢وحی◢و◢سخن◢
عقل◢دست◢گیرم◢
شده◢است◢تا◢اهل◢
ذکر،◢چه◢داوری◢
کنند.
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نکته که هجمه به مرحوم شــیخ عباس قمی تازگی ندارد و در گذشــته هم بوده 
است و حتی کسروی روزی را برای مفاتیح سوزی تعیین کرده بود. 

امام خمینی ره در کتاب »کشــف اسرار« به این اقدام کسروی اشاره کرده 
اســت؛ درباره ایرادی که ایشــان بر عبارتی )انزع البطین( از متن زیارت هفتم 
حضرت وصی علیه السالم گرفته است، توضیح داده شد که این ایراد از ناحیه 
مغرضین با آن امام معصوم اســت که غرض ورزانه با استفاده ناقص از معنای 
لغــوی آن دو واژه )انزع و بطین( و نه معنای اصطالحی و کاربردی آن در مقام 
صدور، طرح شده است. در حالی که این عبارت معنای بلندی دارد و امام علی 
علیه الســالم با همین تعبیر از ناحیه رســول الله صلی الله علیه و آله توصیف 
شــده است.  پرسش نگارنده از ایشــان این بود که چگونه است که جنابعالی 
همگان را به تحقیق فرا می خوانید، ولی در اینجا سعی نکردید بدانید که آیا این 
عبارت، معنای لغــوی دیگری یا معنای اصطالحی دارد یا خیر؟ چرا به همان 
معنای مغرضانه ظاهری بســنده کردید و فتوا به کنار گذاشــتن زیارت نامه ای 

خوش مضمون می دهید؟ 
متأســفانه برابر این پرسش پاســخی جز تکرار همان سخن بی برهان به 
همراه برچســب »روحانی نا مهربان« و توهم تهدید ایشــان به مرگ از سوی 
این روحانی نا مهربان )نگارنده(، مطلب دیگری دست گیرمان نشد. به گمان 
نگارنده دغدغه روایی تنها این نیســت که احادیث ضعیف را غربالگری کنیم 
بلکه دغدغه مهم دیگر، این اســت که احادیث صحیحی را که از روی خطا و 

نا آگاهی ضعیف شمرده می شوند، معلوم سازیم و اعتبار آنها را باز گردانیم. 
و صد البته که غربالگری احادیث می بایست به نیت خالص تصحیح آنها 
باشــد و نه به قصد یافتن بهانه هایی برای مالمت و شــماتت فکری و صاحب 
فکری. آنچنانکه متأسفانه امروزه از ناحیه برخی از روشنفکران موسوم به دینی و 
یا مغرضان به مذهب امامیه شاهدش هستیم. به همین خاطر است که می گوئیم 

اصل بر احتیاط و عدم طرد حدیث مشکوک است. 
این مجمل، خالصه ای از پاســخ نگارنده به گفته های دکتر سروش در آن 
کلیپ است. اگر خوانندگان منصف، از این اجمال چنین برداشت می کنند که 
از ساحت گفتگوی معرفت اندیشانه خارج شده ام، به دیده مّنت، رأی منصفانه 

شأن را می پذیرم و از ایشان و خوانندگان عذر تقصیر دارم.
3 . اما بنگرید به پاسخ جناب دکتر ســروش؛ آیا براستی، ایشان با نقدی 
که بر آن ســخن شأن شده، معامله معرفت اندیشانه کرده است؟ آیا قسمتی از 
یادداشت ایشان را می توان سراغ گرفت که در صدد گفتگوی معرفت اندیشانه 

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢
و◢صد◢البته◢که◢

غربالگری◢احادیث◢
می◢بایست◢به◢نیت◢

خالص◢تصحیح◢آنها◢
باشد◢و◢نه◢به◢قصد◢
یافتن◢بهانه◢هایی◢
برای◢مالمت◢و◢

شماتت◢فکری◢و◢
صاحب◢فکری.◢

آنچنانکه◢متأسفانه◢
امروزه◢از◢ناحیه◢

برخی◢از◢روشنفکران◢
موسوم◢به◢دینی◢و◢یا◢
مغرضان◢به◢مذهب◢

امامیه◢شاهدش◢
هستیم.◢به◢همین◢
خاطر◢است◢که◢

می◢گوئیم◢اصل◢بر◢
احتیاط◢و◢عدم◢طرد◢
حدیث◢مشکوک◢

است.◢



شماره 3    112
پانزدهم  اردیبهشت ۹۹

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

بر آمده اســت؟ متأسفانه به ســختی می توان از البالی پاسخ ایشان، حرفی را 
یافت تا باب گفتگوی معرفت اندیشــانه با ایشان را باز کنیم.  بخش عمده ای 
از این یادداشت، ذکر تعابیر هجویه آمیزی است که نسبت به روحانیت به کار 
بســته است. تو گویی آن کمان ناسزاگویی را که ایشان به روحانیت نسبت داده 
است، توِپ هجو و اتهام های ناروا بسته است. تعابیری چون: سینه نامحرمان 
اْح پاْی در نعلیِن 

ّ
س نمایانه و عوام فریبانه، مد

ّ
و دین فروشــان، راهزنی های مقد

س گشته، جاهل 
ّ

کنده از جهل مقد عاِلِم دین کرده، انبان واعظاِن تهیدســت، آ
غی نا بالغ، اغلب خروجی حوزه های علمّیه، امروزه 

ّ
ها ُمکّرم، شعبده بازی، مبل

فقط در خوِر عوام الناس و عجایز اســت و عامیان هم خریدار همان خوراک ها 
و خرافات اند، فقه بی حقوق بی اخالق، دینداری بی پروا، کجاســت عیســای 
ناصری تا فقیهان یهودی را افعی و عقرب بخواند، روحانیان ناپارســا، ُپرگویان 
و تیره گویان، حضرت بی بضاعت، سودای آیت اللهی در دماغ داشتن، غاصبان 
و کاسبان دین، روحانیان ناپارسا و قشری و مریدپرور و آیت الله تراش و مرتزق 
و عــوام زده، با این درجه از قشــری گری و سّنت پرســتی و خامی و تعصب و 
ع و استعال با خالیق، این تعابیر به همراه شعری 

ّ
سخت گیری، سخن از سر ترف

هجو گونه و طعنه آمیز در آخر ســخن، سراسر پاسخ ایشان را فراگرفته است. 
الحق که گنجاندن این حجم از هجویه گویی در یک یادداشــت، هنری است 

 از توان روحانیان ناپارسا و نا مهربان خارج است. 
ً
که قطعا

آقای دکتر ســروش، نگارنده ناچیز را که نه در حوزه و نه در دانشگاه برای 
او حساب باز نمی کنند، از لقب گزاری های طعنه آمیزش بی نصیب نگذاشته 
اســت و »روحانی نامهربان« خطاب کرده است و از سر تحقیق یا ذوق! اینکه 
سابقه هجمه ایشان به مرحوم شیخ عباس قمی ره و کتاب شریف مفاتیح الجنان 
را به کســروی کشانده ام، به مثابه تهدید به مرگ تفسیر کرده است: »گفته بودم 
پاره هایی از مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی معیوب و مشکوک است )که البته و 
بی شک چنین است(. روحانی نامهربانی در جواب من نوشته که بلی کسروی 
هم مفاتیح ســوزی کرد )که یعنی به عاقبت کار خویش بیندیش!( آیا اینســت 
جواب یک نقد ناصحانه؟«. این هم هنر دیگر ایشــان است که از سخنی سر 
راست، چنین تفســیر معوجی را ارائه می دهد. با این حساب، هیچ »روحانی 

نامهربانی« حق ندارد درباره کسروی سخن بگوید. 
چون ســخنش شــائبه تهدید را دارد!! حال با این حجم از ناسزاگویی در 
یک یادداشــت، چگونه می توان باب گفتگوی معرفت اندیشــانه را باز کرد؟! 
 این به توپ بســتن کماِن روحانیان نا پارســای نامهرباِن قشری 

ً
شــاید اساسا

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
اما◢بنگرید◢به◢
پاسخ◢جناب◢
دکتر◢سروش؛◢آیا◢
براستی،◢ایشان◢
با◢نقدی◢که◢بر◢آن◢
سخن◢شأن◢شده،◢
معامله◢معرفت◢
اندیشانه◢کرده◢
است؟◢آیا◢قسمتی◢
از◢یادداشت◢ایشان◢
را◢می◢توان◢سراغ◢
گرفت◢که◢در◢صدد◢
گفتگوی◢معرفت◢
اندیشانه◢بر◢آمده◢
است؟◢متأسفانه◢
به◢سختی◢می◢توان◢
از◢البالی◢پاسخ◢
ایشان،◢حرفی◢
را◢یافت◢تا◢باب◢
گفتگوی◢معرفت◢
اندیشانه◢با◢ایشان◢
را◢باز◢کنیم.◢
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مریدپروِر مرتزِق عوام زدة ســّنت پرســِت.... برای این است که باب گفتگوی 
معرفت اندیشانه با جریان موسوم به روشنفکری دینی همچنان مسدود بماند! 
این احتمال، چندان هم بی راه نیســت. چون، آقای عبد الکریم سروش هم در 
این یادداشت تصریح دارد به اینکه »دینداری معرفت اندیش، سر سوزنی با آن 
احوال و اوضاع ]روحانیان[ ســر آشــتی ندارد« و هم در آن مصاحبه )زیتون، 
فروردین 1399( چنین گفته است: »واقعیت این است که کسانی که به نام دین 
سخن می گویند و خرافه می پراکنند و مرید جمع می کنند و به سرکوب اندیشه ها 
می پردازند و با علم می ســتیزند و دیانت را ابزار قــدرت و ثروت کرده اند؛ که 

همین روحانیان باشند، بلی ما آب مان با این ها در یک جو نمی رود.« 
بنابر این، حرف هایی که خطاب به روحانیان می گوید و می نویسد، نه برای 
شنیدن پاسخ از ناحیه آنان یا شروع یک گفتگوی انتقادی متقابل بلکه برای آن 
اســت که روحانیان، آن حرف های بی برهان را بی چون و چرا و لختی تفکر، 
چون گوهری ناب و مقدس، قبول کنند و بدان عمل نمایند. به هر روی، گمان 
نمی رود کســی که عمریست که ادبیاتش آغشته به هجو و طعن و ناسزا و کین 
توزی است، بتواند حتی یک پاراگراف پاکیزه و عاری از اینگونه هجویه گویی، 
 هر قدر که حجم هجویه گویی سخن 

ً
مطلبی را به رشته تألیف درآورد. مسلما

ســنگین تر باشــد، به قدر دانه ُجویی نمی ارزد و تاب مصاف با سخن مستدل 
را ندارد. گیرم که نگارنده، یکی از همان روحانیان نا پارســای نامهرباِن قشری 
مریدپروِر مرتزِق عوام زدة ســّنت پرسِت.... است؛ اما آیا این برچسب زدن ها 
و القاب مهربانانه می تواند پاســخی به گفته های ما باشــد؟ مگر نه این است 
که خود جناب دکتر ســروش در همین یادداشت، خطاب به روحانیت چنین 
گفته اســت: »این عادت زشــت را فرو گذارید که با نهادن لقبی یا چسباندن 
وصله ای، تکلیف فکری یا صاحب فکری را روشن کنید«. این گفته همان رسم 

سوم معرفت اندیشی است که بر مبنای حکم عقل ذکر کردیم.
4 . و اما بخش دیگری از یادداشت دکتر سروش خودستایی های متفرعنانه 
و مّنت گزارانه از خود و جریان موسوم به روشنفکری دینی است. اینکه سخنانش 
نه خصمانه اســت و نه ویران گرانه، بل همه جا حبیبانه و طبیبانه و نیک خواهانه 
اســت! روشــنفکر دیندار حق طلب و خرافه ستیز اســت، من جهل مقدس و 
بی فکری و ناپارســایی را فرو کوفته ام، والله دنیا را بر من عرضه کردند و ابواب 
مناصب را بر من گشــودند و من از آن گریختــم، گوینده دردمندی که دغدغه 
اصالح دین دارد، کار ما تذکار بی تعارف و آسیب شناسی دینداری و روحانیت 
از بیرون است، ما به سرقت و غارت نیامده ایم، بل به عیادت و طبابت آمده ایم. 

 ◢◢
گمان◢نمی◢رود◢کسی◢

که◢عمریست◢که◢
ادبیاتش◢آغشته◢
به◢هجو◢و◢طعن◢و◢

ناسزا◢و◢کین◢توزی◢
است،◢بتواند◢حتی◢

یک◢پاراگراف◢
پاکیزه◢و◢عاری◢از◢
اینگونه◢هجویه◢

گویی،◢مطلبی◢را◢به◢
رشته◢تألیف◢درآورد.◢
مسلماً◢هر◢قدر◢که◢

حجم◢هجویه◢گویی◢
سخن◢سنگین◢تر◢
باشد،◢به◢قدر◢دانه◢
ُجویی◢نمی◢ارزد◢و◢

تاب◢مصاف◢با◢سخن◢
مستدل◢را◢ندارد.◢
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 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

ما را درِد دین، نه فقر لقمه بر آتش نشــانده و بدین جا کشانده است، روحانیت 
ناپارســای ما هیچ گاه زمام ذهن و ایمان فرهیختگان را در دست نداشته است، 
در این مسلک ]روشنفکری دینی[ نه تکفیرست و نه تفسیق، نه لعن، نه احساس 
ــو، دینداری با پروا که از آِن دینداراِن معرفت اندیش اســت، 

ّ
زیدگی، نه غل

ُ
برگ

شفقت بر خلق و بر دین ایجاب می کند تا روشنفکران دینی با خرافات درآویزند 
و خرافه گســتران را مالمت و شــماتت کنند، و باالخره اینکه »ابن فارض وار، 

تیل ِبال ِاثٍم َو الَحَرج«!
َ

نا الق
َ
زنهارگویان با خود می خواندم: »ا

نگارنــده گمان ندارد که این حجم از خودشــیفتگی و مطلق گرایی را جز 
در ایشــان و روشــنفکران دینی که وی نظریه پرداز آن اســت، بتوان در جای 
دیگری ســراغ گرفت. خوب است که آن مالمت ها و شماتت های نثار شده به 
لّوآمیز از خود و روشنفکری دینی را کنار هم 

ُ
روحانیت را کنار این ستودن های غ

گذاشــته تا به قضاوتی درست از دو روحانی و روشنفکری نزدیک شویم. یک 
طرف، سراسر زشتی و ظلمت و نا پارسایی و نا مهربانی و بی پروایی و معیشت 
اندیشی؛ یک طرف هم سراسر معرفت اندیشی و شفقت و همدردی و مهربانی 

و دینداری و پارسایی و حق طلبی و خرافه پرستی و بی گناهی! 
و؛ یک طرف، 

ّ
زیدگی، غل

ُ
یک طرف، اهل تکفیر و تفسیق، لعن، احساس برگ

هم عاری از همه اینها است!! با چنین نسبتی، طبیعی است که آب دکتر سروش 
و روشــنفکری دینی با این ها در یک جو نرود، و طبیعی اســت که با اینها سر 
 این شکل از مطلق گرایی و خود شیفتگی، 

ً
سوزنی سر آشتی نداشته باشند. قطعا

آسیب های بی شماری دارد که کمترین آن، احساس استغنای از ادبیات برهانی 
است. چنانکه در همین پاسخ ایشــان هیچ نشانی از ادبیات برهانی نمی توان 
یافت. و خطرناک ترین آسیب چنین خود شیفتگی آن است که سالح گرمی- 
نه کمان ســرد - می شود در دســتان مریدان متعصبی که گمان می کنند ترور 
روحانیان، چونان ستیز با ظلمت و جهل مقدس است.  چنانکه در آستانه ترور 
استاد عالمه مرتضی مطهری به دست یکی از همین مریدان متعصب به سر می 
بریم و البته این ترور ناجوانمردانه در طلیعه انقالب اســالمی، اولین و آخرین 
ترور روحانیت نبود بلکــه بزرگان زیادی از روحانیت با همین تیر گرم مریدان 
متعصب روشنفکری در خون خود غلطیدند.  آن وقت، آقای دکتر سروش، قتل 
کسروی را به میان آورده و می گوید: »زمانه غریبی است. روحانیت تا ابد باید 
شرمنده باشد که پنجه در خون کســروی کرده است.«! بلکه این شرمندگی و 
سرافکندگی برای روشنفکران است که مجتهد پارسای مشروطه مشروعه خواه، 
آیت الله شــیخ فضل الله نوری ره را باالی دار بردند و برپای چوبه دار کف و 

	◢◢
ما◢را◢درِد◢دین،◢نه◢
فقر◢لقمه◢بر◢آتش◢
نشانده◢و◢بدین◢
جا◢کشانده◢است،◢
روحانیت◢ناپارسای◢
ما◢هیچ◢گاه◢زمام◢ذهن◢
و◢ایمان◢فرهیختگان◢
را◢در◢دست◢نداشته◢
است،◢در◢این◢
مسلک◢]روشنفکری◢
دینی[◢نه◢تکفیرست◢
و◢نه◢تفسیق،◢نه◢
لعن،◢نه◢احساس◢
برُگزیدگی،◢نه◢غلّو،◢
دینداری◢با◢پروا◢
که◢از◢آِن◢دینداراِن◢
معرفت◢اندیش◢است،◢
شفقت◢بر◢خلق◢و◢بر◢
دین◢ایجاب◢می◢کند◢
تا◢روشنفکران◢دینی◢
با◢خرافات◢درآویزند◢
و◢خرافه◢گستران◢را◢
مالمت◢و◢شماتت◢
کنند،◢و◢باالخره◢اینکه◢
»ابن◢فارض◢وار،◢
زنهارگویان◢با◢خود◢
می◢خواندم:◢»اَنا◢الَقتیل◢
باِل◢اِثٍم◢َو◢الَحَرج«!
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ســوت و پایکوبی به راه انداختند و با این جنایت ننگین، سّنت شیطانی آخوند 
کشی را در بالد ایران پدید آوردند. 

مرحوم ســید جالل آل احمد، نعش آن شیخ شــهید را به نشانه استیالی 
اســتعمار بر این مرز و بوم دانسته است و شــرمندگی ابدی روشنفکران را در 
همین می دانســت که با این جنایت، واسطه استیالی استعمار بر ایران شدند. 
اما آن نعش باالی دار نشــانی بس تلخ تر و دردناک تر استیالی استعمار است؛ 
و آن نشان از مرگ معرفت اندیشی در دوره پسا مشروطه است. این شرمندگی 
تا ابد بر روشنفکران می مانند که شاه مستبد )محمد علی شاه( را نه به دار که به 
تبعید فرستادند و برای او مقرری تعیین کردند ولی عالم برجسته معرفت اندیش 

را به دار کشیدند. 
بی جهت نبود که روشنفکری در کمال آســودگی و بدون احساس شرم، 
استبداد مدرن رضاخانی را به آغوش کشید و افتخار خدمت گذاری آن را پیدا 
کرد. چون معرفت اندیشــی با اعدام شیخ شــهید هم به مسلخ کشیده شد. و 
اکنون نظریه پرداز روشنفکری دینی با چنین سابقه معرفت کشی، الف معرفت 
نا 

َ
اندیشی و تجربت اندیشــی می زند و خود را ابن فارض زمان می خواند و »ا

تیل ِبال ِاثٍم َو الَحَرج« سر می دهد!!
َ

الق
5 . روزهای سختی بر نگارنده می گذرد. چون مصیبت جانکاهی عارض 
گشــته است و دستم به نوشتن نمی رود و از ســر ضرورت و احساس تکلیف 
اســت که می نویســم. باری، چنان که رفت، یادداشت آقای دکتر عبد الکریم 
ســروش را می توان بر چند بخش تقســیم کرد.  بخش زیادی از آن هجویه و 
ناسزاگویی بر روحانیان است. بخش دیگر آن، ذکری از خود شیفتگی و مطلق 
 جایی 

ً
گرایی ِچندش آور نسبت به روشنفکری دینی است. این دو بخش، تقریبا

برای سخن معرفتی در یادداشت وی باقی نگذاشته است و اگر هم در آن مجالی 
باشــد، دعوی های معرفتی بدون پشتوانه برهان و استدالل است. در اینجا می 

کوشم برخی از این سخنان به ظاهر معرفتی را بیابم تا بی جواب نگذارم. 
البته این پاســخ ها نه برای ایشــان بلکه برای خوانندگان و مریدان ایشان 
است. چون ایشان بنا ندارد سر سوزنی با روحانیان کنار بیاید و آبشان در ُجوی 
 روحانیت پارسا و مهربان هم هیچ افتخار نمی کند که 

ً
اینان ریخته شود. مسلما

روزی روشنفکری دینی خود شیفته و مطلق گرا به ایشان کرشمه ای کند و نازی 
بفروشد و اقبالی نشان دهد.

)1( می گوید: »ما را خصم خود ندانید و نخوانید. دشمنان ما و شما کسان 
دیگرند«.!

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
مرحوم◢سید◢جالل◢
آل◢احمد،◢نعش◢

آن◢شیخ◢شهید◢را◢
به◢نشانه◢استیالی◢

استعمار◢بر◢این◢مرز◢
و◢بوم◢دانسته◢است◢
و◢شرمندگی◢ابدی◢
روشنفکران◢را◢در◢
همین◢می◢دانست◢
که◢با◢این◢جنایت،◢
واسطه◢استیالی◢
استعمار◢بر◢ایران◢

شدند.◢
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 چنین است که ایشان می گوید؛ اما چگونه می توان این دعوی را با این 
ً
فرضا

سخن جمع کرد: »بلی ما آب مان با این ها ]روحانیان[ در یک جو نمی رود«؟ 
وقتی آب ها به یک جو نمی رود که خصومتی ذاتی یا عرضی در میان باشد و در 

غیر این صورت، دلیلی برای یکی شدن نیست.
)2( می گوید: »هیچ طایفه ای عیب خود را از درون نمی بیند و نمی گیرد«.

در این ســخن، چندین عیب مستور اســت. اول آنکه کلیت آن مخدوش 
اســت. دوم آنکه جهان بیرونی که خود درون نباشــد یا به عبارت دیگر جهان 
محیطی که خود ُمحاط نباشــد، اختصاص به الله دارد. تنها او است که بر هر 
ُم َما َبْیَن 

َ
چیزی احاطه و إشــراف دارد و هیچ چیزی بر او احاطه نــدارد: »َیْعل

ًما« ]ســوره طه: 11۰[. دکتر ســروش از 
ْ
وَن ِبِه ِعل

ُ
 ُیِحیط

َ
ُهْم َوال

َ
ف

ْ
ل

َ
ْیِدیِهْم َوَما خ

َ
أ

درون چشم انداز روشنفکری دینی است که به روحانیت می نگرد. چنین نیست 
 از بیرون به روحانیت نظر می افکند. 

ً
که وی حقیقتا

ســوم آنکه هر چشــم اندازی جایز الخطا اســت. چه بســا آن چه را که 
روشــنفکری دینی بر روحانیت عیب می داند، ُحســن روحانیت باشد. پس، 
باید به هنگام عیب جویی، مطلق اندیش نبود. چهارم آنکه چنین نیست که هر 
بیرونی بتواند عیب درون دیگری را ببیند. چون حجاب های معرفتی اختصاص 
به درون ها ندارد. آن کس که از بیرون می نگرد، ممکن اســت گرفتار حجاب 

معرفتی شده باشد.
)3( می گوید: »ما می گوئیم که فهم دین از آِن همگان اســت و ســعادت 
عظیم تر از آنســت که فقط به روحانیان سپرده شود«. روحانیت هیچ گاه چنین 
ادعایی را نکرده است. فهم دین و سعادت از آن همگان است. اما معلم دین و 
سعادت بودن از آِن هر کس – نه همگان – نیست. برای معلم دین و سعادت بودن 
 از انسان جاهل نمی خواهند که درس دین 

ً
به احراز شرایطی نیاز است. مسلما

و ســعادت بدهد. همچنین، فهم دین و سعادت با والیت دینی و سعادتمندانه 
فرق می کند. والیت بر هر کس گذاشته نمی شود. آنچنانکه قرآن کریم فرموده 
است، والیت الهیه ای که بر حضرت ابراهیم علیه السالم نهاده شده است، به 
 

َ
ک

ُ
ی َجاِعل  ِإنِّ

َ
ال

َ
ُهنَّ ق مَّ

َ
ت
َ
أ
َ
ِلَماٍت ف

َ
ُه ِبک ی ِإْبَراِهیَم َربُّ

َ
ِإِذ اْبَتل ظالمین نمی رســد.: »َو

اِلِمیَن« ]سوره البقرة: 124[.
َّ

 َعْهِدی الظ
ُ

 َیَنال
َ

 ال
َ

ال
َ
ِتی ق یَّ رِّ

ُ
 َوِمْن ذ

َ
ال

َ
اِس ِإَماًما ق ِللنَّ

)4( دکتر سروش در خطاب به روحانیان می گوید: »دنبال شناختن باشید 
نه محکوم کردن و فرو کوفتن این فکر یا آن شــخص. این عادت زشــت را فرو 
گذارید که با نهادن لقبی یا چسباندن وصله ای، تکلیف فکری یا صاحب فکری 

را روشن کنید«.

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
چه◢بسا◢آن◢چه◢را◢
که◢روشنفکری◢
دینی◢بر◢روحانیت◢
عیب◢می◢داند،◢ُحسن◢
روحانیت◢باشد.◢
پس،◢باید◢به◢هنگام◢
عیب◢جویی،◢مطلق◢
اندیش◢نبود.◢چهارم◢
آنکه◢چنین◢نیست◢
که◢هر◢بیرونی◢بتواند◢
عیب◢درون◢دیگری◢
را◢ببیند.◢چون◢
حجاب◢های◢معرفتی◢
اختصاص◢به◢درون◢ها◢
ندارد.◢آن◢کس◢که◢
از◢بیرون◢می◢نگرد،◢
ممکن◢است◢گرفتار◢
حجاب◢معرفتی◢شده◢
باشد.
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 روشنفکران دینی را شامل 
ً
آیا این توصیه فقط برای روحانیان اســت و مثال

نمی شود؟ آیا براســتی، آقای دکتر سروش، ال اقل، در همین یادداشت اینگونه 
عمل کرده است و روحانیان را مفتخر به القابی چون نا پارسا و نا مهربان وغیر 
ذلک نکرده است؟ آیا ایشان فارغ از همین نهادن القاب یا چسباندن وصله ای 

نیست که تکلیف فکری یا صاحب فکری از روحانیت را روشن کرده است؟
)5( می گوید: »در نســبت دادن قولی یا فعلی به رسول اکرم و ائّمه هدی 
سخت محتاط باشــید. قرآن را خوب بخوانید و آن را تارک معلومات دینی تان 

قرار دهید«.
 درستی اســت. لکن در آثار تألیفی ایشــان، عمل به چنین 

ً
ســخن کامال

 
ً
 موجود نیست. مثال

ً
دســتورالعملی کمتر دیده شده اســت؛ اگر نگوییم اصال

ایشان در تعریف روشــنفکری دینی، به کدام آیه شریفه و سخن پیامبر ارجاع 
داده اســت؟ دین حداقلی و حداکثری یا ذاتی و عرضی دانستن دین یا تقسیم 
دین به خادم و مخدوم یا نظریه صراط های مســتقیم را در کجا به کتاب وحی 
ارجاع داده اســت و آموزه های قرآنی را تارک این معلومات قرار داده است؟ آیا 
دکتر سروش در نظریه »رؤیا های صادقانه« احتیاط سخت را بجا آورده است؟ 
نگارنده چنین برداشتی را از آثار ایشان ندارم. قرآن کریم تارک معلومات دینی و 
غیر دینی ایشــان نیست و در نسبت دادن قولی و فعلی به رسول اکرم صلی الله 

علیه و آله و ائمه هدی علیهم السالم احتیاط سختی نداشته است.
)6( می گوید: »روحانیان محترم! والله اگر این مزارات و آستان ها و اماکن 
 
ً
 و ماّدتا

ً
»متبرکه« از صفحه خاک پاک شــوند، اسالم و ایمان کســی، صورتا

 باطل است و با سوگندی که خورده است، 
ً
نقصان نمی پذیرد«. این سخن تماما

نسبت ناروا به الله تعالی داده است. وجود مکان مقدس و متبرکه در قرآن کریم 
تأیید شده است. حضرت موسی علیه السالم پاره آتش ونور را از دور دید، اهل 
بیت خود را وا نهاد و برای گرفتن قبســی از آن آتش به سوی آن شتافت و وقتی 
به آن مکان نورانی رســید خطاب آمد که من الله هستم و کفش هایت را در این 
ْع 

َ
ل

ْ
اخ

َ
 ف

َ
ک َنا َربُّ

َ
ی أ اَها ُنوِدَی َیا ُموَسی؛ ِإنِّ

َ
ت
َ
ا أ مَّ

َ
ل

َ
وی« در آور: »ف

ُ
مکان مقدس »ط

ًوی« ]سوره طه: 11 - 12[. 
ُ

ِس ط
َّ

د
َ

ُمق
ْ
َواِد ال

ْ
 ِبال

َ
ک  ِإنَّ

َ
ْیک

َ
َنْعل

چه لزومی داشــت که در اینجا، کلمه وادی به المقدس توصیف شــود؟ 
ممکن است که آیه شریفه به یک اصل کلی اشاره داشته باشد به اینکه انسان در 
هــر مکانی از این عالم خاکی که مورد خطاب الهی قرار گیرد، باید آن مکان را 
مقدس بشــمارد و محترمش بدارد. مساجد و اماکن مقدسه و متبرکه و مزارات 
اولیا الله از جمله مکان هایی اســت که می توان نور خدا و ذکر الله را مشاهده 

 ◢◢◢
دین◢حداقلی◢و◢

حداکثری◢یا◢ذاتی◢
و◢عرضی◢دانستن◢

دین◢یا◢تقسیم◢دین◢
به◢خادم◢و◢مخدوم◢

یا◢نظریه◢صراط◢های◢
مستقیم◢را◢در◢کجا◢

به◢کتاب◢وحی◢
ارجاع◢داده◢است◢و◢
آموزه◢های◢قرآنی◢را◢
تارک◢این◢معلومات◢
قرار◢داده◢است؟◢آیا◢
دکتر◢سروش◢در◢
نظریه◢»رؤیا◢های◢
صادقانه«◢احتیاط◢

سخت◢را◢بجا◢آورده◢
است؟◢
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کرد و شنید. 
پس احترام آنها واجب اســت. ممکن هم است که این آیه شریفه اشاره به 
وی« باشد. ولی این مصداق قرآنی قابلیت تعمیم 

ُ
مقدس بودن همان مکان »ط

دارد. اما در هر صــورت، وجود مکان های مقدس در قرآن کریم تأیید شــده 
 
ً
است. حال آیا می توان گفت که با پاک شدن این اماکن مقدس و متبرکه، صورتا

 نقصانی بر اسالم و ایمان کسی وارد نمی کند؟ 
ً
و ماّدتا

وقتی خداوند سبحان حضرت موسی علیه السالم را امر فرموده است که 
در این مکان مقدس، کفش هایــت را در آور، چگونه می توان گفت که اگر آن 
مکان مقدس از صفحه خاک پاک شود، نقصانی وارد نمی شود؟! هر مسلمانی 
مکلف به حفظ وحراست از اماکن مقدس و متبرکه است تا جایی که اگر الزم 
شــود، جان خود را نثار آن می کند. قداست عمل مدافعین حرم از همین باب 

است.
خواسته دکتر سروش از روحانیان این است که برای معلوم ساختن تکلیف 
فکری یا صاحب فکری از بر چســب وّهابی و سّنی و اشعری استفاده نکنید، 
این برچســب ها به کار جدال و جنجال می آیند نه اقناع و استدالل. ما بر سیاق 
همین خواسته، بی آنکه ایشان را بخواهیم به وهابی و داعشی بودن متهم کنیم 
ان تهدید به مرگ کردن نشویم، از این ایشان می پرسیم که تمایز سخن 

ّ
تا در مظ

ایشان )عدم نقصان در پاک شدن خاک از مزارت و اماکن مقدس و متبرکه( با 
عقاید وهابیون و داعشی ها که در کار همین پاک کردن ها هستند، در چیست؟ 
چگونه می توان گفت که میان برداشت روشنفکری دینی از اماکن مقدس 
و متبرکه با برداشــت وهابی و داعشی، وجه اشــتراکی وجود ندارد؟ اگر دکتر 
ســروش براستی مایل است نقصان چنین پاک کردن های نا مقدِس منحوسه را 
درک کند، خوب است که مطالعه ای در باب آثار و پیآمدهای تخریب گسترده 
اماکن مقدسه و متبرکه سرزمین وحی توسط وهابیون و بالد عراق و شام توسط 

داعشی ها انجام دهد. 
جریــان منحوس تکفیری در حال امحای تمامی مظاهر و میراث اســالم 
ناب محمدی و جایگزی اســالم محمد به عبد الوهاب اســت. اسالم وهابی 
هیچ مشکله ای با اسالم مدرن شده که پروژه روشنفکری دینی است، ندارد. به 
همین خاطر است که قرابت های زیادی میان اسالم وهابی و اسالم روشنفکری 
دینی دیده می شود. و به همین خاطر است که دکتر سروش اصرار بر این دارد که 
عبارت )أنزع البطین( موجود در زیارت هفتم امیر المومنین علی علیه السالم 

را بر پایه تفکر مغرضانه وهابیون متعصب، معنا کند.

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
چگونه◢می◢توان◢
گفت◢که◢میان◢
برداشت◢
روشنفکری◢دینی◢
از◢اماکن◢مقدس◢و◢
متبرکه◢با◢برداشت◢
وهابی◢و◢داعشی،◢
وجه◢اشتراکی◢
وجود◢ندارد؟◢اگر◢
دکتر◢سروش◢
براستی◢مایل◢است◢
نقصان◢چنین◢پاک◢
کردن◢های◢نا◢مقدِس◢
منحوسه◢را◢درک◢
کند،◢خوب◢است◢که◢
مطالعه◢ای◢در◢باب◢
آثار◢و◢پیآمدهای◢
تخریب◢گسترده◢
اماکن◢مقدسه◢و◢
متبرکه◢سرزمین◢
وحی◢توسط◢
وهابیون◢و◢بالد◢
عراق◢و◢شام◢توسط◢
داعشی◢ها◢انجام◢
دهد.◢
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)7( می گوید: »باور کنید شما ناسوتی هستید نه الهوتی!«
این سخن نادرست است و آموزه های قرآنی تارک آن است. انسان بالذات 
ُت 

ْ
خ

َ
ْیُتُه َوَنف ا َسوَّ

َ
ِإذ

َ
الهوتی اســت. چون از روح خدا بر او دمیده شده است: »ف

ْجَمُعوَن« ]سوره 
َ
ُهْم أ

ُّ
ل

ُ
 ک

ُ
ة

َ
ِئک

َ
َمال

ْ
 ال

َ
َســَجد

َ
ُه َســاِجِدیَن؛ ف

َ
ُعوا ل

َ
ق

َ
ِفیِه ِمْن ُروِحی ف

الحجر: 3۰ – 29[ مالئکه برای موجود ناسوتی سجده نمی کند. 
 به همین خاطر 

ً
همچنین انسان بر فطرت الله سرشــته شده است و دقیقا

ِقْم 
َ
أ
َ
اســت که امر شده به دین حنیف که موافق با فطرت الله است، رو کنیم: »ف

 
َ

ِلک
َ
ِه ذ

َّ
ِق الل

ْ
ل

َ
 ِلخ

َ
ْبِدیل

َ
 ت

َ
ْیَها ال

َ
اَس َعل َر النَّ

َ
ط

َ
ِتی ف

َّ
ِه ال

َّ
 الل

َ
َرت

ْ
ا ِفط

ً
یِن َحِنیف

ِّ
 ِللد

َ
َوْجَهک

ُموَن« ]ســوره الروم: 3۰[. ناسوتی شدن 
َ
 َیْعل

َ
اِس ال َر النَّ

َ
ث

ْ
ک

َ
ِکنَّ أ

َ
ُم َول یِّ

َ
ق

ْ
یُن ال

ِّ
الد

انسان نتیجه آلوده شدن به زخارف جهان خاکی و دنیوی شدن )سکوالر شدن( 
اســت.  به تعبیر امام خمینی ره در کتاب شــرح چهل حدیث، ناسوتی شدن 
انسان، فطرت ثانی است که بر آدمی عارض می شود. ناسوتی شدن سرنوشت 
هر انســانی می تواند باشد ولی پایان کار نیست و باید بکوشد که به فطرت اول 
خود که همان فطرت الهوتی اســت باز گردد. پس، ناســوتی و سکوالر بودن 
افتخاری نیست تا روشنفکری دینی بخواهد روحانیان و آحاد مردم را به سوی 

آن فرا بخواند. چنین فراخوانی، دعوت به گرفتاری در دام دنیای دون است.
من مرغ الهوتی بدم دیدی که ناسوتی شدم

دامش ندیدم ناگهان در وی گرفتار آمدم
)8( می گویــد: »روحانیت ناپارســای مــا هیچ گاه زمام ذهــن و ایمان 
فرهیختگان را در دست نداشته است و دانشگاه ها هیچ گاه زیر نگین والیت آنان 
نرفته و نبوده اســت.« روحانیت ناپارسا، هیچ گاه زمام ذهن و ایمان روحانیت 
پارسا را در دست نداشته است تا چه رسد به دیگر فرهیختگان پارسا. ولی می 
دانم که توانســته زمام ذهن و ایمان فرهیخته ناپارسا را در دست گیرد. آنچنان 
که صاحب دراســات به دست گرفته بود. اگر مقصود از »نگین والیت« همان 
والیت الله و والیت نبوی و علوی باشد؛ چه افتخاری باالتر از این می توان برای 
دانشــگاه ها تصور کرد که به زیر نگین چنین والیتی رفته است و اگر مقصود از 
آن، والیت شیطان و طاغوت است، بدا به حال آن دانشگاه و حوزه ای که به زیر 

نگین چنین والیتی رفته باشد.
)9( می گوید: »وحدت حوزه و دانشــگاه از همان ابتدا افسانه ای بود که 
حتی خواب آور هم نبود. چگونه وحدت کند پیاده ای که از اسب اوفتاده است با 
سواره ای که خنجر تکفیرش آخته و آماده است؟« روشنفکری که حاضر نیست 
آبش با آب روحانیت تو یک جوی برود، یا غایت فکری او ناسوتی شدن است 

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
به◢تعبیر◢امام◢

خمینی◢ره◢در◢کتاب◢
شرح◢چهل◢حدیث،◢

ناسوتی◢شدن◢
انسان،◢فطرت◢
ثانی◢است◢که◢

بر◢آدمی◢عارض◢
می◢شود.◢ناسوتی◢
شدن◢سرنوشت◢

هر◢انسانی◢می◢تواند◢
باشد◢ولی◢پایان◢کار◢
نیست◢و◢باید◢بکوشد◢

که◢به◢فطرت◢اول◢
خود◢که◢همان◢فطرت◢

الهوتی◢است◢باز◢
گردد.◢پس،◢ناسوتی◢

و◢سکوالر◢بودن◢
افتخاری◢نیست◢تا◢
روشنفکری◢دینی◢
بخواهد◢روحانیان◢
و◢آحاد◢مردم◢را◢به◢

سوی◢آن◢فرا◢بخواند.◢
چنین◢فراخوانی،◢

دعوت◢به◢گرفتاری◢
در◢دام◢دنیای◢دون◢

است.
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 ایده وحدت حوزه و دانشگاه نزد او افسانه است. 
ً
و نه الهوتی شــدن، مســلما

اما مگر نه این اســت که دکتر سروش در همان ابتدا این ایده را دنبال می کرد؟ 
پس چگونه است که می گوید »از همان ابتدا افسانه بود«؟ البد در آن زمان، او 
خود را به خواب زده بود. این خواب زدگی به چه قصدی بوده است؟ آیا ممکن 
اســت که به قصد نفوذ و تخریب ایده مقدس »وحدت حوزه و دانشگاه« بوده 

باشد؟ والله اعلم
بی تردید، دانشگاه با انقالب اســالمی، پیاده ای بود که بر اسب نشست 
و حوزه هم هیچ گاه ســواره خنجر تکفیر به دســت نبوده است. مگر آیت الله 
مفتح خنجر به دســت بود که در پلکان دانشگاه شهیدش کردند. اما به راستی 
چرا باید وحدت حوزه و دانشــگاه را افسانه بدانیم؟ مگر چه اتفاقی می افتد که 
روشــنفکری دینی با این وحدت مقدس مخالفت می کند؟ چه اشکالی پیش 
می آید اگر این وحدت مقدس تحقق یابد؟ آیا بخاطر آن است که حوزه ناسوتی 
می شود یا دانشگاه الهوتی می شود؟  اگر روشنفکری دینی نگران ناسوتی شدن 
حوزه اســت؛ چگونه است که می گوید: »باور کنید شــما ناسوتی هستید نه 
الهوتی!«. و اگر نگران الهوتی شــدن دانشگاه است؛ چگونه است که اصرار 
به این دارد که روشنفکری دینی بخوانندش یا دعوی درد دین دارد؟ اگر می توان 
روشــنفکری را به دینی بودن توصیف کرد، پس دانشــگاه را نیز می توان چنین 
توصیف کرد. اگر جمع روشنفکری و دین ممکن است که هست؛ پس وحدت 

حوزه و دانشگاه نیز ممکن است. 
 نمی تواند دینی نباشد. آنچه افسانه است، 

ً
به گمان ما روشنفکری اساســا

روشنفکری غیر دینی بودن است. بلکه روشنفکر غیر دینی یکی از خرافه های 
مدرن اســت. لکن روشنفکری، وقتی به رسم دینی است و نه به اسم که فصل 

الخطابش کتاب وحی و سخن ائمه هدی علیهم السالم باشد.
)1۰( می گوید: »آخر این فقه بی حقــوق بی اخالق چه افتخاری دارد که 
عمود خیمه دیانت و رکن رکین حوزه علمیه شــده است؟ آیا افتخاری دارد که 

فقه شناسی فقیهان بر قرآن شناسی شان می چربد؟!«
فقه امامیه و اهل سنت هیچ گاه عاری از حقوق و اخالق نبوده است بلکه 
با این دو عینیت دارند. چنین ادعایی گزافه گویی است. رمز ماندگاری حوزه در 
همین است که فقه و فقاهت، ُرکن رکین آن شده است. این حقوق و اخالق بی 

فقه است که خود را از شریعت الهی محروم ساخته است. 
و به همین خاطر است که می گوئیم روشنفکری دینی موجود به اسم دینی 
است و نه به رسم. حقوق بی شریعت و اخالق جدا شده از شریعت فقط برای 

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
روشنفکری◢که◢
حاضر◢نیست◢
آبش◢با◢آب◢
روحانیت◢تو◢یک◢
جوی◢برود،◢یا◢
غایت◢فکری◢او◢
ناسوتی◢شدن◢
است◢و◢نه◢الهوتی◢
شدن،◢مسلماً◢ایده◢
وحدت◢حوزه◢و◢
دانشگاه◢نزد◢او◢
افسانه◢است.◢اما◢
مگر◢نه◢این◢است◢
که◢دکتر◢سروش◢
در◢همان◢ابتدا◢
این◢ایده◢را◢دنبال◢
می◢کرد؟
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 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه

ناسوتیان افتخار است. این را نیز باید گفت که قاطبه فقیهان امامیه قرآن شناسان 
مبرزی بوده و هستند. بویژه که یکی از منابع اصلی فقه کتاب وحی است. بیش 
از هفتصد آیه. شــریفه، جز آیات االحکام است. به همین خاطر، هیچ فقیهی 

نمی تواند قرآن شناس نباشد. پس، چربیدنی در کار نیست
)11( می گوید: »می دانم قبول نداریــد، اّما آن قدر که بر صنف تان غیرت 
می ورزید، بــر دین خدا غیرت نمی ورزید.« این ســخن دروغ و تهمتی بیش 
نیســت. صنف روحانی بر پایه غیرِت دفاع از دین خدا پایه گذاری شده است 
و همچنان قوامش بر همین غیرت اســت. آنجایی هم که غیرت صنف باشد، 
غیرت شخصی نیست بلکه غیرت دفاع از حامالن راستین دین خدا است. مگر 
نه این است که خود ایشــان )دکتر سروش( غیرت صنف روشنفکری دینی را 
دارد؟ او بخاطر چنین غیرتی اســت که حاضر به نقد روشنفکری دینی نیست. 
چرا دکتر ســروش یک هزارم عتابی را که بر روحانیان می بارد، بر هم کســوتان 

خود نمی بارد.
)12( می گوید: »وظیفه شما تراش دادن است نه دلیل تراشی کردن!«

آری، روشنفکری دینی آنچنان مشغول تراش دادن دین است که عن قریب، 
چیزی از دین باقی نخواهد ماند. او این تراش را با تفکیک دین و معرفت دینی 
آغاز کرد. با غیر قدســی خواندن معرفت دینی، دین را بی یاور ساخت. بعد به 
ه کرد و از دین حداقلی و حداکثری سخن 

ِّ
ه ِشق

ِّ
سراغ خود دین رفت و آن را ِشق

گفت. با این کار بخش عظیمی از دین را جدا کرد. آن گاه، دین حداقلی شده را 
به ذاتی و عرضی تقســیم کرد و بخش عرضی را از اصل دین جدا کرد. آن باقی 

مانده ناچیز را هم به دین خادم و دین مخدوم تقسیم کرد. 
نتیجه این تراش های بی پروایانه دین این شد که ایشان در مصاحبه اخیرشان 
بگوید: »خدا بدرد هر دردی نمی خورد«!. مســلم است که خدای چنین دینی 
بــه هر دردی نمی خورد. بلکه به هیچ دردی نمی خــورد. اما دلیلی که از خود 
آموزه های دینی یا عقلی تراشــیده شود، به یقین مطلوب و مسموع است. و اگر 
آن دلیل حاصل تراشیدن اوهام و افسانه و خرافات باشد؛ به یقین نا مطلوب و نا 
مسموع است. پس، نباید چوب حراج به هر دلیل تراشیده شد، بزنیم بلکه باید 

اندیشید که آن دلیل از کدام آموزه و کدام چوب تراشیده شده است.
)13( می گوید: »حاال همین غاصبان و کاسبان دین در انتظار مرگ و زوال 
روشنفکری دینی نشسته اند. روشنفکری دینی بمیرد که چه بشود؟ در این عصر 

پرشبهه و پرشایبه مگر راهی دیگر برای دینداری باقی مانده است؟«
روحانیان پارســا و مهربان، هیچ گاه انتظار مرگ و زوال روشنفکری دینی 

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
صنف◢روحانی◢بر◢
پایه◢غیرِت◢دفاع◢
از◢دین◢خدا◢پایه◢

گذاری◢شده◢است◢و◢
همچنان◢قوامش◢بر◢
همین◢غیرت◢است.◢

آنجایی◢هم◢که◢غیرت◢
صنف◢باشد،◢غیرت◢

شخصی◢نیست◢
بلکه◢غیرت◢دفاع◢

از◢حامالن◢راستین◢
دین◢خدا◢است.◢مگر◢

نه◢این◢است◢که◢
خود◢ایشان◢)دکتر◢
سروش(◢غیرت◢

صنف◢روشنفکری◢
دینی◢را◢دارد؟◢
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را نداشته است بلکه همواره مشــتاق تعامل فکری با آن بوده است، مگر خود 
 نیست. اگر روحانیت و 

ً
روشــنفکری دینی مشتاق چنین کاری نباشد که ظاهرا

حوزه چنین تمایلی را نداشت؛ هرگز وقت خود را برای پاسخ دادن به گفته های 
روشنفکری دینی صرف نمی کرد. 

 روشنفکری دینی، زاده شده است 
ً
لکن سخن در این است که آیا اساســا

تا بحث از مرگ و زوال آن به میان آید. چنانکه گفته شــد آنچه از روشــنفکری 
دینی سراغ داریم به اسم دینی است و نه به رسم؛ به اسم خود را معرفت اندیش 
می خواند و نه به رســم. در طلیعه سخن، از قرآن کریم و حکم عقل، سه رسم 
مسلم معرفت اندیشی را بازگو کردیم ولی هیچ نشانی از این سه رسم معرفت 

اندیشی را در روشنفکری دینی سراغ نداریم. 
امروزه، به سختی می توان مرز میان روشنفکری دینی و غیر دینی را معلوم 
ساخت. بلکه روشنفکری غیر دینی به استقبال روشنفکری دینی بی رسم آمده 
کنده از جهل نا مقدس و منبع شبهات  است. انبان روشنفکری دینی بی رسم، آ
علیه دین و دینداری است بلکه در این کار گوی سبقت را از روشنفکری غیردینی 
ربوده اند. ایشــان می گوید: »کسی از همین ناقدان مرا »دئیست« خوانده بود. 
نمی دانم چقدر در معنای آن غور کرده است.  کسی که تابع )بل خادم( رسول 
وقایل به دعاست نمی تواند دئیست باشد.«. آری، این چنین است که می گوید؛ 
چنین کسی را نشاید که دئیســت )خدا گرایی طبیعی، دین طبیعی( نامید. اما 
مگر آن کس، با دیدن خواندن نماز و روزه است که روشنفکری دینی را دئیست 
کنده از شبهات علیه دین وحیانی است که  می خواند؟ او با نظر به همین انبان آ

وی را دئیست می خواند. 
اگر آقای دکتر ســروش روحانیت را خصم روشــنفکری دینی نمی داند، 
آنچنان که خواسته وی از روحانیت نســبت روشنفکری دینی همین است، و 
قبول کند که روحانی از بیرون به وی می نگرد؛ عیب هایی را که بر روشنفکری 
دینی گرفته اند به معنای مالمت و شــماتت و تخریب روشنفکری دینی تفسیر 

نکند.
)14( می گوید: »آورده بودم که در احادیث اصل بر رّد و نفی اســت، مگر 
خالفش ثابت شود. اکنون هم بر همانم و آنکه تاریخ حدیث را می داند، اذعان 
مه مجلسی در مرآت العقول نوشت 

ّ
می کند که شرط احتیاط جز این نیست. عال

 تواترست و آیت الله خویی در البیان فی تفسیر 
ّ

که احادیث تحریف قرآن در حد
القرآن آورد که همه آن روایات متواتره )!( از اعتبار ساقط اند.«

همان طور که در آن جوابیه آورده ایم، شــرط احتیاط که شــرط معقولی 

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
امروزه،◢به◢سختی◢
می◢توان◢مرز◢میان◢
روشنفکری◢دینی◢
و◢غیر◢دینی◢را◢
معلوم◢ساخت.◢بلکه◢
روشنفکری◢غیر◢
دینی◢به◢استقبال◢
روشنفکری◢
دینی◢بی◢رسم◢
آمده◢است.◢انبان◢
روشنفکری◢دینی◢
بی◢رسم،◢آکنده◢از◢
جهل◢نا◢مقدس◢و◢
منبع◢شبهات◢علیه◢
دین◢و◢دینداری◢
است◢بلکه◢در◢این◢
کار◢گوی◢سبقت◢
را◢از◢روشنفکری◢
غیردینی◢ربوده◢
اند.◢ایشان◢
می◢گوید:◢»کسی◢از◢
همین◢ناقدان◢مرا◢
»دئیست«◢خوانده◢
بود.◢نمی◢دانم◢چقدر◢
در◢معنای◢آن◢غور◢
کرده◢است.◢
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است، بر رّد و نفی احادیث مشکوک نیست بلکه بر حفظ آن احادیث و تحقیق 
پیرامون آن اســت. اگر هر یک از آن احادیث از مشــکوک بودن خارج شد، به 
عنوان حدیث صحیح یا حســن ثبت می گردد و اگر همچنان مشــکوک ماند، 
به عنوان حدیث ضعیف ثبت می شــود. مرحوم عالمه مجلسی بر همین معنا 
از شــرط احتیاط عمل کرده است که کتاب شــریف بحاراالنوار را به صد و ده 
رساند. اگر ایشان شرط احتیاط را بر رّد و نفی احادیث مشکوک می دانست که 

این دایره المعارف حدیث شیعه به این حجم نمی رسید. 
چنانکه دکتر سروش در همین یادداشت، درباره عالمه مجلسی چنین گفته 
اســت: »دست مجلســی درد نکند که بحاراالنوار را پدید آورد و البته هیچ گاه 
 و ســمین و رطب و یابس و منقوالت نا معقول را بر هم می نهد 

ّ
نگفت که غث

و به هم می آمیزد تا حفظ »تراث« شــود )به قــول توجیه گران امروزی(؛ بلکه 
بحاراالنوار را جامع ُدرر اخبار دانست و خود به شرح آن ها پرداخت. مرا با این 

کتاب انس دیرین است، چنان که با کتب روایی دیگر در شیعه و سّنی.«
البته این بحث، نزاع قدیمی اســت که یک شــعبه آن در قــرون اخیره به 
نزاع اخباری و اصولی شــهرت یافته است و مرحوم عالمه مجلسی ره از زمره 
اخباریون اســت. هر یک از دو صنف اخباری و اصولی، حکم عقل را موافق 
با نظــر خود می داند. اخباری می گوید حکم عقل بر احتیاط اســت و لذا در 
نزاع حدیثی، نباید احادیث مشــکوک را رد و نفی کرد. اما اصولی بر این باور 
اســت که حکم عقل بر برائت جستن اســت. لکن به نظر می رسد که در نزاع 
حدیثی، حکم عقل موافق با رأی اخباری اســت. به برکت تالش اخباریون بود 
که احادیث شــیعی محفوظ ماند. اگر رأی برائتیون غلبه پیدا می کرد؛ امامیه با 

فقر حدیثی روبرو بود.
)15( دکتر سروش درباره زیارت نامه حضرت وصی علیه السالم می گوید: 
»روحانیان ناپارســا و قشــری و مریدپرور و آیت الله تراش و مرتزق و عوام زده 
محتسب وار شمشــیر برهنه تکفیر را در دســت می گردانند و چنان سخت و 
متعصبانه به سّنت های فرسوده کهن آویخته اند که حاضرند ایمان ها بر باد رود، 
اّما زیارت نامه ای از یاد نرود؛ آن هم زیارت نامه ای با الفاظی زشت چون »انزع 
بطین« )کچل شکم گنده( در خطاب به امام علی در مفاتیح الجنان! روحانیان 
ناپارسای ما حاضرند پای کسروی را به میان بکشند و چوبه دار بر پا کنند اّما این 
دو لفظ فاخر )!( را )که گویی قداست عرشی و شرعی دارند(، از دست ندهند 
و صدگونه قلم گردانی می کنند«. متأسفانه این عبارات دکتر سروش بیانگر توهم 
زدگی ایشــان است. گویی هر گاه روحانی قلم به دست می گیرد تا به شبهه ای 

 ◢◢
هر◢یک◢از◢دو◢صنف◢
اخباری◢و◢اصولی،◢

حکم◢عقل◢را◢
موافق◢با◢نظر◢خود◢
می◢داند.◢اخباری◢

می◢گوید◢حکم◢عقل◢
بر◢احتیاط◢است◢و◢

لذا◢در◢نزاع◢حدیثی،◢
نباید◢احادیث◢

مشکوک◢را◢رد◢و◢
نفی◢کرد.◢اما◢اصولی◢
بر◢این◢باور◢است◢
که◢حکم◢عقل◢بر◢
برائت◢جستن◢

است.◢لکن◢به◢نظر◢
می◢رسد◢که◢در◢

نزاع◢حدیثی،◢حکم◢
عقل◢موافق◢با◢رأی◢

اخباری◢است.◢
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پاسخ دهد، برای ایشان نسبت به آن روحانی، توهم محستبی دست می دهد که 
شمشــیر برهنه تکفیر را در هوا می گرداند. این روحانی نامهربان تاکنون به غیر 
قلم، چیز دیگری به دست نگرفته است.  اینکه آقای دکتر سروش، قلم روحانی 
را شمشــیر محتســب می بیند، البته جفای بزرگی بر قلم است و جای تأسف 
است که ایشان تمام ســنت های کهن را فرسوده می خواند! روحانی ُپر دغدغه 
افتخار می کند که نسبت به سنت های ناِب نافرسوده تعصب دارد و سر سختانه 

با قلم اندیشه و نه شمشیر محتسب، از آن دفاع می کند. 
جای تأسف است که روشــنفکری دینی اینگونه بسادگی سنت های کهن 
را به توهم فرســودگی ناچیز می شــمارد و کنارش می گذارد و باز جای تأسف 
است که علیرغم توضیحی که برای ایشــان ذکر شد، همچنان مکابره می کند 
و اصطالح فاخر و شــریف »أنزع البطین« را که حسب روایت امام رضا علیه 
الســالم، وجود مقدس رســول الله صلی الله علیه و آله در وصف امام علی 
علیه الســالم به کار بسته است، زشت می خواند )گویی مرغ یک پا دارد(. این 
روحانی نامهربان غیر محتسب، به درستی پای کسروی را به میان کشیدم. مگر 
اینکه منکر تقاضای کسروی بر مفاتیح سوزی شوند.  ولی هرگز چوبه داری بر 
پا نکردم. معلوم نیســت که دکتر سروش از کجای پاسخ نگارنده، کشف کرده 
که چوبه دار بر پا کرده اند. و الله اینگونه ادبیات شایسته شخصیتی مثل ایشان 
نیســت! و الله این روحانی ناپارسا و نا مهربان دوست دارد که ایشان در جمع 
مؤمنین و مومنات عزیز باشد! آری آن دو لفظ، قداست عرشی و شرعی دارد و 

برابر آن کس که آن دو لفظ را زشت می شمارد تمام قد و با افتخار می ایستیم. 
چون از زبان مبارک رسول الله صادر شده است. چون معنای معقولی دارد. 
پس، جناب دکتر سروش گمان نبرد که ما با این گونه برچسب های توهم زده پا 
َپس می کشیم و حاضر به حذف آن زیارتنامه می شویم. این روحانی نامهربان 
حتی از یک نقطه آن دو لفظ فاخر و شــریف کوتاه نمی آید تا چه رسد به اینکه 

از کل زیارتنامه بگذرد. 
اینکه دکتر سروش به نقل از کسی که به نجف اشرف در رفت و آمد است، 
گفته است که یکی از مراجع دستور اصالح یا حذف این زیارتنامه را داده است، 
نمی تواند واقعیت داشته باشد. اما اگر هم حقیقت داشته باشد، ایراد بر آن مرجع 
تقلید اســت و نه بر کار مرحوم شــیخ عباس قمی )ره( که زیارتنامه ای خوش 
مضمون را برای عاشــقان امیر والیت حفظ کرده اســت. نکته آخر درباره این 
گفته دکتر ســروش مربوط است به نظریه »قبض و بسط تئوریک شریعت« که 
ایشان ســال ها پیش )اواخر دهه شصت( در محافل علمی مطرح کرده است. 

	◢◢
جای◢تأسف◢است◢
که◢روشنفکری◢دینی◢
اینگونه◢بسادگی◢
سنت◢های◢کهن◢را◢
به◢توهم◢فرسودگی◢
ناچیز◢می◢شمارد◢و◢
کنارش◢می◢گذارد◢و◢
باز◢جای◢تأسف◢است◢
که◢علیرغم◢توضیحی◢
که◢برای◢ایشان◢ذکر◢
شد،◢همچنان◢مکابره◢
می◢کند◢و◢اصطالح◢
فاخر◢و◢شریف◢»أنزع◢
البطین«◢را◢که◢حسب◢
روایت◢امام◢رضا◢
علیه◢السالم،◢وجود◢
مقدس◢رسول◢اهللا◢
صلی◢اهللا◢علیه◢و◢آله◢
در◢وصف◢امام◢علی◢
علیه◢السالم◢به◢کار◢
بسته◢است،◢زشت◢
می◢خواند◢)گویی◢مرغ◢
یک◢پا◢دارد(.◢این◢
روحانی◢نامهربان◢غیر◢
محتسب،◢به◢درستی◢
پای◢کسروی◢را◢به◢
میان◢کشیدم.◢
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گمان می کنم که مکابره یاد شده در اینجا و دیگر مکابره های ایشان در جاهای 
دیگر که تعداد آنها هم کم نیست، هر یک به مثابه رّدیه ای یا ناقضی بر آن نظریه 
است. چون یکی از مبانی نظریه قبض و بسط این است که معرفت های بشری 
در تعامــل با یکدیگر و تأثیر پذیری از هم به ســر می برند.  این اصل معرفت 
اندیشانه مهم ترین مسأله ای را که کنار می زند، کنش »مکابره« است. اصرار بر 
سخنی که پشتوانه عقالنی ندارد، مکابره است. گویی پذیرش خطایی که کرده 
بر شــخصیت علمی او لطمه ای وارد می کند. پس تکبر می ورزد و همچنان بر 
آن خطا، اصرار می کند. مکابره راه تعامالت معرفتی را می بندد و اثبات می کند 
که اصل تعامل میان معرفت های بشری کلیت ندارد و لذا نمی تواند ُرکن رکین 

یک نظریه معرفتی به حساب آید.
امیدوارم در این ماه خدا به برکت کتاب وحی و شــب های قدر، قلب های 
ا گردد و همه اهل قلم به دور از هر گونه 

ّ
همــه مؤمنین و مومنات صاف و مصف

نس و الفت بر 
ُ
اتهام و برچسب زدن های نا روا گرد هم جمع شوند و مجالس ا

پا کنند. به سالگرد شهید راه قلم، استاد مرتضی مطهری ره و روز معلم نزدیک 
شده ایم. این روز را گرامی می داریم. والسالم

مهــدوی زادگان پژوهشــگر حوزه فقــه و علوم سیاســی و عضو هیئت 
علمی پژوهشگاه علوم انســانی است. او در یادداشت دیگری به سخنان اخیر 
عبدالکریم ســروش می پردازد و به انتقاد از او و اندیشه هایش پرداخته است. 
یادداشت مفصلی، روشنفکری دیندار می گوید و از معرفت اندیشی ناب سخن 
می راند و بیان می دارد متاســفانه امروز در هر کوی و برزنی، الف های معرفت 
اندیشی به گوش می رسد! از همینجا به سراغ آقای سروش رفته و در جای جای 
متن یادداشت خود ازخصلت تعصبات دکتر سروش نسبت به روحانیت انتقاد 
کرده و مساله را تبیین می نماید. او می نویسد نگارنده گمان ندارد که این حجم 
از خودشیفتگی و مطلق گرایی را جز در ایشان و روشنفکران دینی که وی نظریه 
پرداز آن است، بتوان در جای دیگری سراغ گرفت. خوب است که آن مالمت ها 
لّوآمیز از خود 

ُ
و شماتت های نثار شــده به روحانیت را کنار این ستودن های غ

و روشــنفکری دینی را کنار هم گذاشــته تا به قضاوتی درست از دو روحانی و 
روشنفکری نزدیک شویم. 

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
چون◢از◢زبان◢
مبارک◢رسول◢
اهللا◢صادر◢شده◢

است.◢چون◢معنای◢
معقولی◢دارد.◢

پس،◢جناب◢دکتر◢
سروش◢گمان◢نبرد◢
که◢ما◢با◢این◢گونه◢

برچسب◢های◢توهم◢
زده◢پا◢پَس◢می◢

کشیم◢و◢حاضر◢به◢
حذف◢آن◢زیارتنامه◢

می◢شویم.◢این◢
روحانی◢نامهربان◢
حتی◢از◢یک◢نقطه◢
آن◢دو◢لفظ◢فاخر◢
و◢شریف◢کوتاه◢

نمی◢آید◢تا◢چه◢رسد◢
به◢اینکه◢از◢کل◢

زیارتنامه◢بگذرد.◢

تحـلیل و تبییـن                                |    	       



یشـه ند  ا
 دیــــن

   ونایی دینداری در رمضان کر
   ونا ، فلسفه اسالمی و مساله شر بحران کر

   ونا پیامدهای الهیاتی بالیای طبیعی مانند کر
   ونا »باورهای دینی«  را سست می کند؟ آیا کر

   آیا خداوند دین نازل کرده است؟
   ونا و مناسک دینی کر

   یارت آنالین یارت: از تبرک پرتابل تا ز کاالیی شدن ز
    دین در خدمِت انسان و جامعه؛ یا انسان و جامعه در خدمِت

 
 



شماره ۳    127
پانزدهم اردیبهشت ۹۹

 اندیشـه
    دیـــن

ونایی| میزگرد آنالین | االهیات پساکر

ونا االهیات کر
جواد درویش 	

جواد درویش نوع پرداخت رسانه ها به چالشی که بحران کرونا برای دین به 
وجود آورده را اغراق آمیز دانست، به طوری که موجب غفلت از موضوعات اصلی 
پیش آمده برای دین در این بحران شده است. تصاویری که از مراسم یک کلیسا در 
کره جنوبی پس از انتشــار کرونا در این کشور دست به دست شد و همچنین در 
کشور خودمان، مقاومت افراد متعصب در برابر بسته شدن زیارتگاه ها در رسانه ها 
با آب و تاب زیادی به عنوان درگیری نهاد علم و دین نشــان داده شــد، در حالی 
که هر چه جلوتر رفتیم نهادهای دینی از روش های عقالنی که جهان برای حفظ 
ســالمتی به آن رسیده بود بیشتر تبعیت کرد و مشخص شد اساسا مسئله علم و 
دین مطرح نبوده است. مسائل علم و دین در تاریخ بیشتر در سطح الهیاتی مطرح 
هســتند؛ تقابل های فلسفی علم با مبانی الهیاتی، مثل تقابلی که داورینیسم در 
مورد غایتمندی و آفرینش با مبانی الهیاتی ایجاد کرده است. اینکه یک بخشی از 
نهاد دین با گزاره های علمی مخالفت کند اساسا مساله تقابل علم و دین نیست. 
همچنین این مسئله در سطح جهانی مطرح شده و همه کشورها با آن درگیر هستند 
و به مثابه موضوع سیاسی داخلی نباید آن را دید. این پدیده بسیار نوظهور بوده و 
هیچ کشوری آمادگی مقابله با آن را نداشت و هنوز هم هیچ کدام نمی توانند آینده 

را پیش بینی کنند. 

  
میزگرد آنالین

جواد درویش
محمد حسین بادامچی

نیما نریمانی
محمد حسین بنا

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 دیـــن
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اما کرونا چگونه باعث تضعیف یا تقویت دینداری و اصالح باورهای دینی 
می شود؟ مبحث شرور می تواند تأثیری منفی بر روی اعتقادات مردم داشته باشد، 
اگر این گونه فرض کنیم خدا خیر محض است و نباید هیچ رنج و بدبختی برای 
انســان ها به وجود آورد. اتفاقاتی که برای انسان ها پیش آورده، این مساله را برای 
انسان جدی کرده اســت. در مورد کرونا همین مساله مطرح شده است که چرا 

خداوند این مساله را رقم زده است و چرا جلوی آنرا نگرفته است. 
همچنین مساله دیگر توقف مناسک دینی و جمعی است که برای بخشی از 
مردم که تنها ارتباط شان با نهاد دین از طریق همین مراسمات و اجتماعات بوده، 
به معنی تعطیل شــدن کنش های دینی آنان است. در مواقعی این چنینی نیز که 
بدبختی حادث می شود، مردم برای آرامش پیدا کردن به سمت همین زیارتگاه ها 

می رفتند که اکنون این امکان از آنها سلب شده است.
امــا از طرف دیگر میتوان به گونه ای دیگر نگاه کرد که تأثیر کرونا در افزایش 
دینداری پررنگ تر اســت. آمار سایت افکارســنجی گالوپ در مورد اینکه مردم 
آمریکا چه میزان دین را در زندگی شان جدی می دانند، نشان می دهد که در سال 
1952 مردم این تأثیر را 75 درصد می دانستند. این میزان به تدریج و طی سالیان 
نزول کرد اما در دو مقطع باال رفت؛ یکی از آنها حادثه 11 ســپتامبر بود که بسیار 
برای مردم آمریکا رنج آور بود و یکی هم سال پس از 11 سپتامبر. می دانیم که در 
این ایام نیز در آمریکا مقاالت زیادی نوشــته شد و بحران کرونا را به 11 سپتامبر 

تشبیه کردند.
اما چرا باید رنج و سختی باعث تقویت دین داری شود؟ جهان بینی طبیعت گرا 
و امانیستی که پس از رنسانس ساخته شد و باعث انقطاع از عالم باال گردید، ادعا 
کرد که تمام مسائل به دست خود انسان ها قابل حل است، چرا که همه پدیده ها 
ریشه علمی دارند. اما بحران کرونا باعث شد این تصور و این کاخ ذهنی در نگاه 
مردم به یکباره فرو بریزد و جهان بینی جایگزین آن، خداباوری که هنوز هم در دنیا 
قدرتمند اســت دوباره مطرح شود. تحلیل شناختی نیز در این زمینه وجود دارد. 
آنها معتقدند در سیر تکاملی نسبت به تبیین پدیده های اطراف خود گرایش دارند. 
چیزی که احتمال خطر بیشــتری دارد و عاملیت دارد بــرای او اولویت دارد. در 
اتفاقاتی که تبیین علمی و زیست شناختی وجود ندارد، همیشه به عامل فراطبیعی 

متوسل می شوند. 
کرونا همچنیــن می تواند به اصالح باورهای دینی نیز منجر شــود. به جز 
مناســک، دین واجد ســه بعد دیگر نیز هســت: معرفتی، معنوی، اجتماعی-

اخالقی، که کرونا فرصت پرداختن به این ابعاد را فراهم کرد؛ به واســطه مطالعه 
بیشتر در مورد اعتقادات، احساس نزدیکی بیشتر به خدا و کمک بیشتر مردم به 
یکدیگر. همچنین اصالح این تصور که »خداوند فقط رفاه مادی برای انسان ها 

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
مبحث◢شرور◢
می◢تواند◢تأثیری◢
منفی◢بر◢روی◢
اعتقادات◢مردم◢
داشته◢باشد،◢اگر◢
این◢گونه◢فرض◢کنیم◢
خدا◢خیر◢محض◢
است◢و◢نباید◢هیچ◢
رنج◢و◢بدبختی◢برای◢
انسان◢ها◢به◢وجود◢
آورد.◢اتفاقاتی◢که◢
برای◢انسان◢ها◢پیش◢
آورده،◢این◢مساله◢را◢
برای◢انسان◢جدی◢
کرده◢است.◢در◢مورد◢
کرونا◢همین◢مساله◢
مطرح◢شده◢است◢
که◢چرا◢خداوند◢این◢
مساله◢را◢رقم◢زده◢
است◢و◢چرا◢جلوی◢
آنرا◢نگرفته◢است.◢
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می خواهد« که در متون دینی چنین چیزی مطرح نیست.

نیما نریمانی 	

نیما نریمانــی از دو منظر داخلی و جهانی به چالش کرونا و دین پرداخت. 
فضای داخلی کرونا برای جریانات دینی، مشــابه فضای آغاز دوره رنســانس و 
شکل گیری علم جدید اســت که تضادی میان دستاوردهای علمی با جریانات 
دینی در حال ایجاد بود. دعوای گالیله با کلیسا، بیشتر بر سرآتوریته علم و آتوریته 
دین بود تا دعوا بر سر متن دینی. مسئله مقابل گالیله، دفاع عده ای از یک باور دینی 
نبوده، بلکه کلیسا از برهم خوردن اقتدارش احساس خطر کرد. اتفاقا امثال گالیله 
و نیوتون دغدغه های دینی عمیقی داشــتند. کرونا برای سه نوع نگاه دینی چالش 

ایجاد کرد؛ نگاه نهادی، نگاه حداکثری و نگاه حداقلی.
عده ای نگران هویت دینی اند و مناســک دینی برایشــان خیلی مهم است؛ 
مدافعان طب سنتی از همین دسته اند. آنها نگران اند که بحران کرونا باعث شود 
ما مسلمانان تحت امر و نهی نهاد علم در حوزه امور دین قرار بگیریم و این گونه 
نسبت به دینداری خود احساس خطر می کنند. این عده خود به دو دسته تقسیم 
می شــوند: دین نهادی مناسکی. آن ساحتی که خودش تصمیم می گیرد چگونه 
رفتار کند و پیروانش چگونه رفتار کنند و رویکرد دیگر، رویکرد حداکثری معرفتی 
به دین است که مدعی آن است که از متن و سنت دینی نه تنها دستورالعمل های 
معنوی و اخالقی برداشت می شود که در مورد علوم طبیعی و نظام سالمت و مانند 
اینها نیز می توان دستورالعمل های الزم را استخراج کرد. این رویکرد حداکثری به 

دین است.
اما مســئله علم جدید با دین، در رویکرد سوم عمق خود را نشان می دهد؛ 
در مسئله جهان بینی علمی و فاعلیت الهی. وقتی که علم دیگر جای ورود هیچ 
عامل فراطبیعی مثل خدا را در ســاحت طبیعی باقی نمی گذارد و قلب نگاه های 
دینی به خصوص در ادیان ابراهیمی را نشــانه می رود. اگر خداوند فقط در طول 
علل طبیعی قرار دارد و طبیعت به طور کامل به وسیله علم تبیین می شود، تضادی 
جدی با نقش مشیت الهی که از متون دینی برداشت می شود به وجود می آید. نگاه 
حداقلی به دین، مردم را به دعا دعوت می کند؛ دعایی که معنایش خواســتن از 
خدا برای گذاشتن تأثیری فراتر از امور طبیعی بر زندگی است اما اگر قائل باشیم 
که نظام طبیعت بسته است و فراطبیعی ها صرفا در طول آن قرار دارند، تأثیر دعا 
نیز زیر سوال می رود و این مهم ترین چالشی ست که مسئله کرونا و به طور کلی 
علم جدید برای باورهای دینی خصوصا در ادیان ابراهیمی ایجاد کرده است. در 
فضای داخلی اما دو جریان نگاه حداکثری و نگاه حداقلی به چنین چالشــی با 

کرونا برخورده اند.

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
دین◢نهادی◢مناسکی.◢

آن◢ساحتی◢که◢
خودش◢تصمیم◢

می◢گیرد◢چگونه◢رفتار◢
کند◢و◢پیروانش◢

چگونه◢رفتار◢کنند◢و◢
رویکرد◢دیگر،◢رویکرد◢
حداکثری◢معرفتی◢به◢
دین◢است◢که◢مدعی◢
آن◢است◢که◢از◢متن◢
و◢سنت◢دینی◢نه◢تنها◢

دستورالعمل◢های◢
معنوی◢و◢اخالقی◢
برداشت◢می◢شود◢
که◢در◢مورد◢علوم◢
طبیعی◢و◢نظام◢
سالمت◢و◢مانند◢

اینها◢نیز◢می◢توان◢
دستورالعمل◢های◢الزم◢
را◢استخراج◢کرد.◢این◢
رویکرد◢حداکثری◢به◢

دین◢است.
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علم جدید بعد از دوره میانی، نه تنها فاعلیت خاص خداوند، بلکه با تفسیر 
داروینیســتی از خلقت و بی معنا کردن غایتمندی دنیا، خود خداوند را نیز کنار 
گذاشت؛ در خلقت هم نیازی به خداوند نداریم. علم جدید وعده شناخت کافی 
از همه پدید ها و مهار آن را به انســان ها داده اما امروز با وجود اینکه در نقطه اوج 
علمی به لحاظ تاریخی قرار داریم، علم جدید در بحران کرونا نه توانست تبیین 
دقیقی به دست دهد و نه بیماری را مهار کند. بحران کرونا چالش علم جدید است 

که معنا را گرفت و وعده هایش را محقق نکرد.

محمد حسین بادامچی 	

محمدحسین بادامچی نگاه سیاسی را الزمه تکمیل نگاه فلسفه علمی دانست 
و از ایــن منظر به تحلیل چالش علم و دین در بحــران کرونا پرداخت. از منظر 
سیاســی ما به ازای علم و دین، حاکمیت علم و حاکمیت دین است. روند کلی 
اســتدالل من در رابطه با تأثیرات کرونا در ایران این است که چون کرونا موجب 

تقویت حاکمیت علم شده، حاکمیت دین را تضعیف کرده است.
مسئله نسبت علم و دین در ایران و در 4۰ سال اخیر این گونه تبیین می شود که 
از نظر الهیات رسمی، بین دین و علم تعارضی وجود ندارد. یک دستگاه مسنجم 
علمی-دینی بعد از انقالب فرهنگی به وجود آمد و بعد از جنگ تثبیت شــد. با 
وجود اینکه دو فرم رادیکال و تمامیت خواه سیانتیسم و فاندامنتالیسم در جامعه 
ایران طرفدارانی داشــتند اما حاکمیت فرم ســومی را دنبال کرده است. نخبگان 
قدرت ما متشکل از روحانیون و مهندسان-پزشکان هستند که همواره پشتیبان هم 
بوده و بدون تعارض خاصی به خوبی با هم کار کردند. ما اینجا با ساختی دوگانه 

طرفیم که یکی از نمودهای جدی آن در مسئله »تعهد و تخصص« است.
در ابتدای انقالب تصور از تخصص، به مثابه امری آمریکایی و استعماری 
بود اما پس از تثبیت نظام، مناسبات به گونه ای دیگر رقم خورد، طوری که تعداد 
فارغ التحصیالن دانشگاه های آمریکایی در کابینه هاشمی رفسنجانی را می توانیم 
با قبل از انقالب مقایســه کنیم. به نوعی نیروهای متخصص برگشتند و تعهد و 
تخصص با هم سازگار شدند و در یک نظام طولی قرار گرفتند؛ تعهد در مقام باالتر 
و تخصص در ذیل آن. تعبیر »من متخصص نیستم« مقام معظم رهبری در مسئله 
بنزین نیز موید رسمیت داشتن همین تقسیم کار است. حاکمیت نهادی ست که 
با منطق دینی عجین اســت و روحانیت در آن نقش اول را دارد و دولت یک مقام 
تخصصی و علمی-عرفی است و کارگزار اصلی توسعه محسوب می شود. این 
دوگانه به لحاظ تاریخی و عملی در دوگانه آیت الله خامنه ای و آیت الله رفسنجانی 
به عنوان نمایندگان این دو طبقه تجلی یافته و به لحاظ نظری و فلســفی از سوی 

آیت الله جوادی آملی صورت بندی شده است.

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
در◢مسئله◢جهان◢بینی◢
علمی◢و◢فاعلیت◢الهی.◢
وقتی◢که◢علم◢دیگر◢
جای◢ورود◢هیچ◢عامل◢
فراطبیعی◢مثل◢خدا◢
را◢در◢ساحت◢طبیعی◢
باقی◢نمی◢گذارد◢و◢
قلب◢نگاه◢های◢دینی◢
به◢خصوص◢در◢ادیان◢
ابراهیمی◢را◢نشانه◢
می◢رود.◢اگر◢خداوند◢
فقط◢در◢طول◢علل◢
طبیعی◢قرار◢دارد◢و◢
طبیعت◢به◢طور◢کامل◢
به◢وسیله◢علم◢تبیین◢
می◢شود،◢تضادی◢
جدی◢با◢نقش◢
مشیت◢الهی◢که◢از◢
متون◢دینی◢برداشت◢
می◢شود◢به◢وجود◢
می◢آید.◢
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در این ســاختار، دین در طبقه ای فوقانی ســت که به متافیزیک می پردازد و 
علم در طبقه ای پایین تر به امور مادی و فیزیکی می پردازد و این دو هیچ تناقضی 
نمی توانند داشته باشند؛ تعبیری مثل روح و جسم در یک فرد. حاکمیت نیز تقسیم 
به امور روحانی و جسمانی ملت می شود؛ اقتصاد، توسعه، سالمت و بهداشت 
مربوط به جسم)دولت-علم( و امور سیاسی، اخالقی و فرهنگی و کالن مربوط 
به روح)حاکمیت-دین(. این پیوند روحانیت و مهندسی-پزشکان، چه به لحاظ 
عملی و سیاســی و چه به لحاظ متافیزیکی و اسالمی، به مثابه یک قیچی دودم 
برای نفی علوم انسانی هستند، چرا که علوم انسانی این تقسیم نقش را نمی تواند 
بپذیــرد و آنها را با هم تلفیق می کند. این دو حوزه به لحاظ نظری و عملی دچار 
تناقض نمی شــوند، مادامی که هر کدام قلمرو خودشان را بدانند و از آن تخطی 

نکنند.
در نسبت بین علم و دین اصالت با هیچ کدام از این دو نیست، اصالت با نظم 
موجود میان این دو است. به لحاظ نظری، علم نباید ادعاهای متافیزیکی کند و 
دین هم نباید ادعاهای علمی کند و به لحاظ عملی، علم نباید ادعاهای سیاسی و 
حقوقی در سطوح حاکمیتی کند، دین هم در امور تخصصی نباید دخالتی بکند 
و روحانیون باید امر توسعه را به تکنوکرات ها واگذار کنند. این مستلزم نگاه ابزاری 

به علم است.
در مواقعی اما این دو از جای خود خارج می شوند که هر دفعه بعد از مدتی 
دوباره اوضاع به حالت عادی برمی گردد اما کرونا یک تکانه بزرگ برای برهم زدن 
نظم میان این دو حوزه بود؛ شرایطی اضطراری که علم وارد قلمرو روحانیت هم 
شد و روحانیت مجبور به تبعیت از آن گردید. تعطیل شدن مساجد و مناسک، در 
حالی که بعد برجسته ای از سطح فوقانی حاکمیت محسوب می شدند، نشان از 

همین قضیه است.
ســوالی که پیش می آید آن اســت که اگــر این دو با هم تضــاد دارند و اگر 
عندالتعارض و در مواقع حســاس باید سمت علم و دولت را بگیریم، چرا نباید 
در مواقع دیگر بر اساس علم عمل کنیم؟ مسئله حجاب، حضور روحانیون در 
حکومت، حقوق و مجازات و مســائلی از این دست. البته این سدبارها شکسته 
شــده اســت ولی هر بار به نحوی رفع رجوع شده و به سامان قبلی خود برگشته 
است. البته این تکانه از همه موارد سابق شدیدتر بوده است. و سوال دیگر آنکه به 
طور کالن اصال چه چیزی تخصصی هست و چه چیزی نیست و قلمرو آن را چه 

کسی تعیین می کند؟!
فکر می کنم این شکاف در شرایطی که هســت ما را به دو قطبی رادیکال و 
بنیادی می رســاند. این ســامان کارایی خود را از دســت داده است. به نظر من 
بازسازی دین و االهیات حوزوی را باید کنار گذاشت و یک نوع االهیات جدید 

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
مسئله◢نسبت◢علم◢و◢

دین◢در◢ایران◢و◢در◢۴۰◢
سال◢اخیر◢این◢گونه◢
تبیین◢می◢شود◢که◢از◢
نظر◢الهیات◢رسمی،◢

بین◢دین◢و◢علم◢
تعارضی◢وجود◢ندارد.◢
یک◢دستگاه◢مسنجم◢

علمی-دینی◢بعد◢
از◢انقالب◢فرهنگی◢
به◢وجود◢آمد◢و◢بعد◢

از◢جنگ◢تثبیت◢
شد.◢با◢وجود◢اینکه◢
دو◢فرم◢رادیکال◢
و◢تمامیت◢خواه◢
سیانتیسم◢و◢

فاندامنتالیسم◢
در◢جامعه◢ایران◢

طرفدارانی◢داشتند◢اما◢
حاکمیت◢فرم◢سومی◢
را◢دنبال◢کرده◢است.◢
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که نسبت به امانیست گشوده است، رجوع کرد. این تنها راه حل به نظر می رسد و 
اال دین از صحنه نظر و عمل کنار خواهد رفت.

حسین بنا 	

حســین بنا کرونا را یک وضعیت بحرانی بینابینی قلمداد کرد که هم مسئله 
ما هست و هم نیست. معضل های داخلی ما ایرانی ها معموال مسائل توسعه ای 
بوده که آخرین اش گران شدن بنزین بود. یک سری وضعیت های بحرانی جهانی 

نیز وجود داشت که اساسا ما کاری با آن ها نداشتیم؛ مثل بحران گرمایش زمین.
این ویروس در همه کشورهای پیشرفته نیز همین چالش هایی را که در ایران 
تولید کرده رقم زده است. پس نباید آن را مسئله چالش علم و دین در ایران بدانیم. 
مسئله اساسا مسئله حاکمیت است، نه چالشی که بین حاکمیت علم و حاکمیت 
دین وجود دارد. نقطه کانونی بحران کرونا این است که به یک وضعیت کنترل نشده 
رسیدیم. خیلی بیشتر از میزان کشته های کرونا، مسئله در خارج شدن کنترل از 
دســت حاکمان است. اساس تمدن به کنترل و قدرت است، در حالی که اکنون 

پدیده ها از برنامه ریزی ما خارج شده اند.
بحث اصلی در مسئله علم و دین آن است که بگوییم کدام علم و کدام دین. 
رئوس چالش، هم از جهت علم و هم از جهت دین، یک نگاه خاصی هســتند 
که با مســئله قدرت، حاکمیت و تمدن گره می خورد. دینی که به جهت تاریخی 
طرف چالش با علم بوده، نماد کنترل، اعمال حاکمیت و اعمال قدرت بوده است. 
مسئله چالش علم و دین، خیلی پیش از یک مسئله معرفتی، مسئله حاکمیت علم 
و حاکمیت دین است. در غرب، نگاه خاصی از علم جایگزین آن نگاه الهیاتی 
اقتدارگرا شد و یک دستگاه متناظر الهیاتی سکوالر از همان را ساخت. دولت به 

جای خدا نشست و دانش حقوق به جای فقه و … .
کرونا به هسته مرکزی آن نگاه به علم و آن نگاه به دین که در چالش علم و دین 
با هم درگیر بودند حمله کرده است. گویی خداوند هم به علم و هم به دین حمله 
کرده! اینجا به همان اندازه که حاکمیت دینی زیر ســوال رفته، حاکمیت علمی 
نیز دچار معضل شــده است، به همان اندازه که حج تعطیل می شود، بازی های 
المپیک هم تعطیل می شود. ریشه این نگاه به علم و دین که قدرت محور است، 

ریشه در نفی انسان دارد. کرونا می تواند زمینه ساز گذار از این وضعیت شود.
دو گزینه پیش روی بحران کرونا قرار دارد که هیچ کدام افزایش چالش سنتی 
علم و دین نیست؛ یا پس از کرونا، علم و دین با هسته قدرت و کنترل بیشتر تثبیت 
می شوند و مشروعیت بیشتری پیدا می کنند و یا اینکه توأمان، ساختارهای تولید 
اقتدار دین و علم، با یکدیگر تضعیف شــده و علم و دین دیگری طلوع می کند؛ 

علم و دینی که بیشتر به انسان اصالت دهد.

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
بحث◢اصلی◢در◢مسئله◢
علم◢و◢دین◢آن◢است◢
که◢بگوییم◢کدام◢
علم◢و◢کدام◢دین.◢
رئوس◢چالش،◢هم◢
از◢جهت◢علم◢و◢هم◢
از◢جهت◢دین،◢یک◢
نگاه◢خاصی◢هستند◢
که◢با◢مسئله◢قدرت،◢
حاکمیت◢و◢تمدن◢گره◢
می◢خورد.◢دینی◢که◢به◢
جهت◢تاریخی◢طرف◢
چالش◢با◢علم◢بوده،◢
نماد◢کنترل،◢اعمال◢
حاکمیت◢و◢اعمال◢
قدرت◢بوده◢است.◢
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|                تحلیل و تبیین                                       	

اندیشکده مهاجر یک مجموعه پژوهشی در دانشگاه صنعتی شریف است 
که در سال 1392 تاسیس شد. این اندیشکده با دغدغه تقابل تمدنی غرب )به 
مثابه دین جدید بشــر امروز( با اســالم، تالش دارد دانش عمومی و نخبگانی 
نسبت به غرب را در مساله علم، تکنولوژی و نظامات سیاسی و اجتماعی ارتقاء 
بخشــد و با نگاه به ظرفیت های تمدن سازی در اسالم، نیاز به حاکمیت دین و 
فرهنگ اســالمی بر شئون مختلف حیات بشر از جمله علم و تکنولوژی را به 
گفتمان رایج مبدل ســازد. هم اکنون دارای سه کارگروه »علم و دین«، »اخالق 
و فناوری« و »علوم انســانی و توسعه« اســت. در تاریخ 28 فروردین امسال، 

میزگرد مجازی با عنوان)االهیات پساکرونایی( برگزار نمود. 
جواد درویش دانشجوی دکتری فلسفه علم و پژوهشگر اندیشکده مهاجر، 
با اغراق آمیز دانســتن هجمه های رسانه ای در مســاله کرونا گفت، کرونا یک 
موضوع اصیل در حیطه علم و دین نیســت. کرونا یک مساله منطقه ای و ملی 
نیست و نمی توان آنرا به شــیوه داخلی فهم کرد و این ربطی به حاکمیت دینی 
و ســکوالر ندارد. او معتقد اســت که اپیدمی کرونا قطعا روی دین )از جهتی 
معرفتی( تاثیرگذار است. سپس به تاثیرات آن پرداخت. او نسبت به تاثیر کرونا 
در تضعیف باورهای دینی گفت: کرونا مســاله شرور را به ذهن متبادر میکند 
ولی درمورد آن نباید شتابزده قضاوت کرد. همچنین کرونا برای باور دینی مردم 
عادی که بخش مهمی از کنش دینی آنها در زیارتگاه ها و مراسم مذهبی است، 
میتواند چالش زا باشــد. او در مورد تقویت باورهای دینی بواســه کرونا گفت: 
کرونا پدیده ای است که علم و سرمایه مادی بشر را الاقل تا االن به زانو درآورده. 
کاهش شدید شــاخص های بورس، تعطیلی مراکز علمی و صنعتی و... و در 
مقابل، تسلیم دانشمندان و پزشکان، انسان ها را به دیدگاه های رقیب طبیعت 
گرایی و اومانیســم، که مهمترین آنها جهان بینی دینی است، سوق میدهد. او 
همچنین در مورد تاثیر کرونا در اصالح باورهای دینی نیز گفت: کرونا ممکن 
است شر باشد و ممکن است از منظری دیگر، رحمت الهی باشد. ولی الاقل 
کرونا میتواند تصویر فانتزی که خداوند برای انسان فقط رفاه مادی فراهم کرده 
یا بدون امتحان با ســختی ها و رنج ها رها میکند، کــه مقابل تصویر قرآنی از 
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خداســت، به چالش بکشــد. همچنین با قرنطینه و دوری از مناسک، دوران 
کرونایی میتواند ابعاد معرفتی و عبادی دین که در زندگی اکثر مومنین گم شده 
و مغفول بود را دوباره یادآوری کند. و جایگاه مناســک را در کل منظومه دینی 
بهتر یادآوری کند. و همچنین کرونا میتواند بســیاری از تصورات خام درمورد 
روشهای طب سنتی یا روایات غیرمعتبر درمورد امنیت برخی شهرها یا اماکن 

مذهبی را اصالح کند.
نیما نریمانی دانشجوی دکتری فلسفه دین است. او ابتدا در باب نزاع علم 
و دین در دوره مدرن صحبت و به دو مسئله مرتبط با فضای اخیر اشاره کرد: 1. 
مسئله اتوریته نهاد دین در برابر  علم جدید  2. مسئله مشیت الهی و نسبتش با 
جهان بینی  علمی  جدید. سپس با طرح نزاع نگاه حداقلی و حداکثری به دین به 

بحث از رابطه علم و دین پرداخت. 
محمدحسین بادامچی پژوهشگر و مدیر اندیشکده مهاجر دانشگاه شریف 
و دارای مدرک دکتری جامعه شناسی فرهنگی است. او از سال 1388 مطالعاتی 
در حوزه مسائل مختلف سیاســی ـ اجتماعی و فرهنگی مواجهه ایران بعد از 
انقالب با سه رکن اساسی مدرنیته وارد شده به ایران »علم ، تکنولوژی و توسعه« 
را ســامان داده است. او معتقد است گرچه مواجهه دین و علم )Science( به 
لحاظ فلسفه علمی و فلسفه سیاسی به اصطکاک، تنش، تضاد، تقابل و حتی 
تخاصمهای بسیاری در جوامع مسیحی )مثل مورد دادگاه گالیله و کلیساستیزی 
انقالب فرانسه( و اسالمی )در ترکیه و مصر( و حتی سنت روشنفکری معاصر 
ایران )از کســروی تا سروش و ملکیان( و سنت روحانیت بنیادگرا )از مالعلی 
کنی تا میرباقری( منجر شده است، اما حکومت دینی در ایران و معرفت شناسی 
مستقر در جمهوری اسالمی درگیر این نزاع نشده و همواره نوعی معرفت شناسی 
دوگانه ی دینی-علمی را بعنوان معرفت شناسی رسمی خود معرفی و معیار عمل 

قرار داده است. 
بادامچی که در پروژه فکری خود منتقد علم دینی اســت معقتد است این 
معرفت شناســی دوگانه »در نظر«، بسیار نزدیک به خوانش معمول حوزوی و 
صدرایی از مناسبات طولی دین و علم است که آیت الله جوادی آملی در دو دهه 
گذشته به تقریر آن پرداخته و به موجب آن دین و علم نه تنها هیچ تضادی با هم 
ندارند، بلکه به دو ســاحت متفاوت از هستی مربوط می شوند، اما »در عمل« 
و به لحاظ سیاسی، این معرفت شناسی دوگانه به نوعی حاکمیت دوگانه منجر 
شده است. این سیاست در قالب انقالب فرهنگی و اسالمی شدن دانشگاه ها 
طرح شده است. بادامچی در نهایت می گوید از این منظر و علی رغم احساس 
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 تکانه شدیدی به نفع ساختار 
ً
عادی بودن اوضاع از منظر رســمی، کرونا قطعا

علمی ـ عرفی محسوب می شود که با تعلیق دست فرمان دینی به لحاظ نظری 
 
ً
و عملی، نه تنها ساخت دینیـ  حکومتی را به چالش کشیده است، بلکه اساسا
با گسترشــی که در قلمرو علمی-دولتی و اعالم شرایط اضطراری ایجاد کرد، 

 اعتبار و مشروعیت این ساخت دوگانه را نیز زیر سؤال برده است.
ً
عمال

البته که این ســخنان آقای بادامچی نسبت به مساله علم و دین بسی جای 
دقت و نظر دارد چراکه دیدگاه های مختلفی از ســوی پژوهشــگاه های علمی 
حوزوی و دانشگاهی در این سال ها به پژوهش و تحقیق پرداخته اند و ایده های 
مهمی را برای اســالمی سازی علوم انســانی بیان کردند. تعامل و سازش بین 
علــم و دین و تاکید بــر عقالنیت اصیل در منطق نظــری و رفتاری حکومت 
جمهوری اسالمی رشد و بلوغ جامعه دینی را به همراه داشته و دارد. اساسا این 
دیدگاه که مبتنی بر تقابل علم و دین، تقابل دولت و حکومت پدید آمده، سخن 
ناصوابی است و در اندیشــه تمدنی انقالب اسالمی، ابزارهای معرفتی مبتنی 
بر واقعیت نمایی و ارزشــمندی خود جایگاه معرفتی دارند و هر کدام نســبت 
به دیگری همخوانی داشــته و وحدتی را به همراه دارند و این دوگانه ســازی ها 

ارتباطی با جایگاه علم دینی در اندیشه انقالب اسالمی ندارد.  
حســین بنا طلبه ســطح 3 حوزه علمیه قم و پژوهشگر اندیشکده مهاجر 
نیز در آخر بیان داشــت که وضعیت کرونایی می  تواند به هسته الهیاتی جهان 
متمدن حمله کند و مرکزیت این هســته خوانشی غیر انســانی از دین و علم 
است که مفهوم قدرت دال مرکزی این خوانش است. او به بحث از امکان  های 
خوانش  های انسان  گرایانه از دین و علم در جهان پساکرونایی پرداخت و معتقد 
است این امکانات می  تواند زمینه  ساز بازگشت به انسان و گذر از خوانش تمدن 
محور از علم و دین باشند هر چند که وضعیت چالش برانگیز کنونی به همان 
نســبت که می  تواند این گفتمان را تضعیف می  کند، می  تواند آن را تقویت نیز 

کند.
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ونایی  دینداری در رمضان کر
تقی آزاد ارمکی 	

در ابتدا آزاد ارمکی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تعطیلی 
مناسک عمومی در کشور را موجب مشــکالت عدیده ای برای اعتبار و بقای 
دینداری و نیز گروه های مرجع دیندار در ایران کنونی دانست. وی با قائل شدن 
نقش محوری در شــکل دهی هویت جامعه ایرانی برای روشــنفکران در ایام 
مشــروطه، و ســپس تحویل این نقش محوری به علمای حوزه های علمیه در 
 تصاحب این نقش 

ً
زمان قبل از انقالب اســالمی و اندکی پــس از آن، و نهایتا

 در دهه اخیر به قشری که می توان آن را جامعه مداحان نامید، 
ً
محوری خصوصا

نیاز عمده این قشــر اخیر و عمده متدینان مرتبط با این قشر را در شکل گیری 
ارتباطات احساســی و چهره به چهره برای هویت یابی دانســت. وی در واقع 
از ســه جمهوری اسالمی سخن گفت؛ جمهوری اســالمی دوم را جمهوری 
اســالمی علما با کنش های سنتی و معهود و جمهوری اسالمی سوم و اخیر را 
با کنش های جامعه مداحان که در قالب اجتماعات و مراسمات بزرگ مذهبی 
همبسته اســت، مرتبط دانست. وی گفت: در شرایطی که کرونا باعث کاهش 
ارتباطات و تعطیلی مناســک اجتماعی دیندارانه به شــکل شدید شده است، 
 این جامعه مداحان و مرتبطان با آن دچار مشــکل هویتی شده و حتی بر 

ً
عمال

نقش و پایگاه اجتماعی سایر اقشــار دیندار مانند حلقه های علمایی هم تأثیر 

 دیده بان
  اندیشـه

  
وبینار دینداری در 
رمضان

حمیدرضا پارسانیا
تقی آزاد ارمکی 
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    دیـــن

سو خواهد گذشت. وی از منظری دیگر به تبار هویت جامعه ایرانی که شیعی 
و وابســته به آئین های ماه محرم است اشاره کرده و بیان کرد حتی ماه رمضان و 
شب های قدرش نیاز این جامعه به روابط شدید عاطفی و ارتباطی را نمی تواند 
 فردی 

ً
تأمین کند و برای آن کافی نخواهد بود زیرا ماه رمضان در بستر سنتی نوعا

و خانوادگی است و کرونا از این منظر آسیبی به ماه رمضان نخواهد زد در عین 
اینکه نیاز قشــر مورد بحث را به ارتباطات شدیدش برآورده نخواهد ساخت. 
بدین ترتیب نوعی حس نوستالژیک پاسخ نیافته در میان دینداران این جمهوری 
 مشــکل هویت یابی را دوچندان خواهد 

ً
سوم شــکل خواهد گرفت که عمال

کرد. بدین ترتیب با افول دینداری در این بخش مرکزی اعتبار دینداری در سایر 
حلقه های دینداری بعدی یا تابع یا در حاشیه هم دچار مشکالت جدی خواهد 
شد. به عبارت دیگر آنچه دینداری امروز ایران و جمهوری اسالمی را شکل داده 
 افت این 

ً
است همین بخش و قشر با همین نوع بروزات و کنش هاست و عمال

ارتباطات برون گرایانه و احساســی و ارتباطی، اصل دینداری عمومی را دچار 
خدشه خواهد کرد.

حمید پارسانیا 	

ضمن اشاره به نگرانی ها و مسائل مطرح از سوی آزاد ارمکی بر این نکات 
تأکید داشت که نباید دینداری به سویه مناسک و آئین های بیرونی آن فروکاسته 
شود و بلکه نسبت آن با باطن دینداری هم دیده شود. به عالوه وی به زایش این 
باطن و ایجاد آئین ها و فعالیت های نوین اجتماعی مبتنی بر دین و لزوم مشاهده 
آن در این ایام کرونایی اشاره کرد، امری که نمونه قبلی آن را در کنش های گسترده 
دیندارانه در پشتیبانی از جنگ تحمیلی را می توان سراغ گرفت. وی در عین حال 
افزود در گذشته هم هسته اسالم ســنتی توسط علما بر مراسمات و آئین های 
نوپدید اشــراف داشــته و انحرافات آن را کنترل کرده است و چنین نیست که 
مناسک نوپدید ارتباطی با دینداری عالمان نداشته باشد. از منظر دیگر پدیده ای 
مانند تقیه نشان می دهد که علی رغم از دسترس خارج شدن مناسک مورد قبول 
دین در شــرایط تقیه بازهم امکان حفظ دین وجــود دارد و تحلیل این همه در 
شرایطی است که توجه شود، دین و دینداری نباید به ظاهر و الیه مناسکی دین 
کاسته شــود. در مقابل این روایت آزاد ارمکی ناظر به نکته دوم مطرح شده از 
سوی حجت االسالم پارســانیا، بر این مطلب تأکید کرد که حیات عقالنی و 
معرفتی از منظر فیلســوفان چیزی نیســت که دینداری عمومی را به پیش برد. 
در مقام پاســخ حجت االسالم پارسانیا ضمن پذیرش گرم بودن و حتی شروع 

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
در◢گذشته◢هم◢هسته◢
اسالم◢سنتی◢توسط◢
علما◢بر◢مراسمات◢
و◢آئین◢های◢نوپدید◢
اشراف◢داشته◢و◢

انحرافات◢آن◢را◢کنترل◢
کرده◢است◢و◢چنین◢
نیست◢که◢مناسک◢
نوپدید◢ارتباطی◢با◢
دینداری◢عالمان◢

نداشته◢باشد.◢از◢منظر◢
دیگر◢پدیده◢ای◢مانند◢

تقیه◢نشان◢می◢دهد◢که◢
علی◢رغم◢از◢دسترس◢
خارج◢شدن◢مناسک◢
مورد◢قبول◢دین◢در◢
شرایط◢تقیه◢بازهم◢
امکان◢حفظ◢دین◢

وجود◢دارد◢و◢تحلیل◢
این◢همه◢در◢شرایطی◢
است◢که◢توجه◢شود،◢

دین◢و◢دینداری◢
نباید◢به◢ظاهر◢و◢الیه◢
مناسکی◢دین◢کاسته◢

شود.
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دینداری عمومی از نقطه های احساسی و عاطفی بیان کرد که منظور از الیه های 
باطنی و عقالنی نه تبیینی است که نظام های فلسفی بعدی از ماهیت و هویت 
دین عرضه می کنند بلکه این خود دیندار است که با الیه های معنایی عمیق تر و 
عقلی تر و معرفتی دین درگیر می شود. در عین حال در ادامه بحث آزاد ارمکی 
تصریــح کرد که کرونا باعث احیا کارکرد فضای ســنتی که فضای خدمت به 
عموم مردم بوده، شــده اســت؛ علمای دین در گذشته در امر رسیدگی به همه 
اقشار عمومی حتی افراد دچار مشکالت اخالقی و نیز نیازمندان بوده اند و این 
 در حال احیا اســت. اما بازهم تأکید کرد آنچه که رخ داده 

ً
امر با کرونا مجددا

 جمهوری اسالمی به معنای سوم و دینداری مرتبط با آن را در 
ً
این اســت عمال

معرض خطر قرار داده و در این شرایط امکان بازتعریف و احیا مناسک مرتبط 
با این دینداری که به نوعی دینداری مرکزی در بیست ساله اخیر بوده است، در 

ابهام و دچار معضالت عدیده است.

دانشــگاه باقرالعلوم در طی یک وبینار مجازی و با حضور آقای پارسانیا و 
تقی ارمکی به بحث از کرونا و دینداری پرداخت. 

تقی ارمکی جامعه شــناس اصالح طلب و استاد دانشکده علوم اجتماعی 
دانشگاه تهران، با بیان اینکه نقش شکل دهی هویت جامعه دینی از سمت علما 
به ســوی مداحان گسیل یافته اســت، در نتیجه کنش های اجتماعی در قالب 
مراسمات بزرگ مذهبی بوده است که امروزه به دلیل کرونا  این جامعه مداحان 
دچار مشــکل هویتی گشته اســت. به نظر آقای ارمکی اساسا آنچه دینداری 
امروز جامعه ایرانی را شــکل داده همین نحوه بروزات و کنش ها بوده که امروز 

دچار مشکل شده و همین اصل دینداری عمومی را دچار خدشه خواهد کرد.
اما در مقابل آقای پارسانیا استاد و پژوهشگر حوزه و دانشگاه معتقد است 
نباید دین داری اساســا به مناسک فروکاسته شود و باطن دینداری نیز باید مورد 
توجه قرار بگیرد. همچنین در رد آقای ارمکی افزود که در گذشــته نیز هســته 
اسالم سنتی بواسطه علماء بر مناسک و آیین ها اشراف داشته و اینگونه نیست که 
مناسک جدید بی ارتباط با علماء باشد. پارسانیا همچنین برخالف ایده آقای 
ارمکی بیان داشت کرونا باعث احیا کارکرد فضای سنتی که فضای خدمت به 

عموم مردم بوده، شده است.
 

تحـلیل و تبییـن                                |    	       
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ونا ، فلسفه اسالمی و مساله شر  بحران کر
سروش دباغ 	

ما روزگار غریبی را ســپری می کنیم. برای نسل ما که جنگ ایران و عراق را 
تجربه کرده ایم و نامالیمات را دیده بودیم بازهم این مختل شدن امور در این سطح 
و قرنطینگی، برای ما نامتعارف جلوه کرده است. افزون بر آن این قصه ای است که 
عده کثیری در قاره های دنیا را درگیر کرده است و این انسان نمی داند که سرانجام 
کار چیست و به کجا ختم می شود. به همین سبب بار دیگر مقوله شر که مساله ای 
قدیمی اســت، همه ما را درگیر کرده با آن دست به گریبان هستیم. اینکه در باب 
قصه این روزها بیشتر سخن گفته می شود به این جهت که نتایج ملموس تر و دوام 
بیشتری داشته است. در مقاله وینگشتاینی بیان کرده ام که این مساله شر، مسبوق 
به سابقه است. کشته شدن یهودیان در جنگ جهانی دوم، سقوط برج های دوقلو، 
قصه فاجعه دریایی سونایی و.... مصادیق مساله شر بوده اند. بنده در همین مقاله با 
عنوان کامل »نگاه ویتگنشتاینی به مساله شر« که اکنون بعد از 14 سال از نگارش 
این مقاله می گذرد، تصور می کنم بخشــی کم دارد. من کوشیده بودم با عنایت 
ویژه ای که به ویتگنشــتاین متاخر داشتم، خیلی در فضای او قوطه می خوردم و 
بسیارمتاثر از او بودم؛ به توصیفی بپردازم که شقوق مختلف نظریات در مواجهه 
با مساله شــر را به ایجاز توضیح داده و از فیلسوفان دئیسم تا عرفا و متکلمان به 
طور موجز و مختصر بپردازم و در نهایت به موضع ویتگنشتاین متاخر برسم. لب 

  
سروش

 دباغ

استاد دانشگاه
روشنفکر دینی 

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 دیـــن
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مطلب از این قرار بود که در نظام ویتگنشتاین متاخر ما بازی های زبانی متفاوتی 
داریم. بازی زبان دین و االهیات از بازی زبانی کالم و فلسفه جداست. فیلیکس 
از شارحان ویتگنشتاین مثال معروفی دارد: از پیرزنی که دو فرزند خود را در جنگ 
از دســت داده بود، مورد پرسش واقع شده بود که چرا این امر برای او اتفاق افتاده 
اســت؟! پاســخ او این بود که اگر به باغی می رفت، قطعا بهترین گل ها را جدا 

می کرد نه علف های هرز را. 
به تعبیری این پاسخی است که برخی دین داران معیشت اندیش را می تواند 
قانع کند. اینکه خداوند گل هایی را چیده که بهترین گل ها بودند. فیلیکس نیز در 
ادامه اشــاره می کند که این سخنان من را قانع نکرد ولی تعبیر جالبی که او آورده 
است این است که ما باید از طرف خودمان سخن بگوییم. تفسیر دیگر این عبارت 
این است که در بازی زبانی خودمان اشتغال پیدا کنیم و متناسب با مقتضائیات 

خود و آنچه ویتگنشتاین مطرح کرده، توضیح دهیم.
از همینجا بایــد گفت بازی زبانی متکلمان و فیلســوفان بــا بازی زبانی 
انسان های متعارف متفاوت است. آدمیان متعارفی که در بازی زبانی دین مشغول 
هســتند و فیلکیس نقل کرده ممکن اســت با این توضیحات قانع شوند، اما از 
باب اینکه به مصداق اثبات شــیء نقی ما عدا نمی کند، با این حال، نفی بازی 
زبانی فلسفی و کالمی نمی کند.  در مقوله االهیات روشنفکری دینی در حدود 
5 ســال پیش به االهیات ســلبی برای توضیح امر متعالی و خصوصا نسبت آن 
با تجربه وحیانی و دینی اشــاره کــرده ام. این مقاله در جهت توضیح مدلی برای 
نواندیشی متاخر بود ذیل ایده های عبدالکریم سروش و محمد مجتهد شبستری 
که با رای خود صورتبندی داشتم. عنوان فرعی مقاله، نسبت سنجی معرفت دینی، 
تجربه دینی و کنش دینی است. آن دیدگاه به نظر موضع معقولی درباره مدل سازی 
معرفت دینی، تجربه دینی و کنش دینی اســت اما در حقیقت وقتی با اکنون گه با 
یکدیگر سخن می گوییم و خصوصا در باب مقوله شر و قصه کرونا تصور می کنم 
به لحاظ االهیاتی و نه فلســفی، آن موضع لزوما پاسخگو نیست. بدین معنا که 
مســاله االهیاتی با متن مقدس و آنچه در سنت دینی آمده تناسب پیدا می کند.و 
با وجود آنکه در ســنت فلسفی و عرفانی ما، برخی عرفا و پاره ای از فیلسوفان به 
االهیات سلبی پرداخته اند اما در متن مقدس چون االهیات ایجابی پررنگ ذکر 
شده است، تصور می کنم به لحاظ االهیاتی برای مواجهه با مساله شرور و توضیح 
آن صرف اکتفا به آن دیدگاه کافی نیســت و باید چیزی به این امر تنزیهی وسلبی 

اضافه شود و صرف اشاره به آن به لحاظ االهیاتی پاسخ کافی نیست. 
فلسفه اسالمی و مساله شر  •

در مواجه مالصدرا با مســاله شر چند مساله وجود دارد. اول اینکه او شر را 
امر امانیستی می داند. دوم اینکه شر را یک امر نسبی می داند و پاره ای از مثال ها را 

	◢◢
در◢مواجه◢مالصدرا◢
با◢مساله◢شر◢چند◢
مساله◢وجود◢دارد.◢
اول◢اینکه◢او◢شر◢را◢
امر◢امانیستی◢می◢داند.◢
دوم◢اینکه◢شر◢را◢یک◢
امر◢نسبی◢می◢داند◢
و◢پاره◢ای◢از◢مثال◢ها◢
را◢ذکر◢می◢کند◢که◢
وجه◢نسبی◢بودن◢آن◢
روشن◢گردد.◢سوم◢
اینکه◢معتقد◢است◢
این◢شر◢مختص◢به◢
عالم◢ماده◢است◢و◢با◢
تبیین◢خیر◢کثیر◢و◢شر◢
قلیل،◢از◢منظر◢فلسفی◢
آنرا◢توجیه◢پذیر◢
می◢داند.◢در◢نهایت◢
او◢شر◢را◢نه◢یک◢امر◢
عدمی◢بلکه◢یک◢
نزول◢وجودی◢معرفی◢
می◢کند.◢این◢رای◢
ایشان◢بخاطر◢درکی◢
است◢که◢از◢اصالت◢
وجود◢و◢بساطت◢
وجود◢دارد◢و◢قائل◢به◢
تشکیکی◢بودن◢وجود◢
است.◢
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ذکر می کند که وجه نسبی بودن آن روشن گردد. سوم اینکه معتقد است این شر 
مختص به عالم ماده اســت و با تبیین خیر کثیر و شر قلیل، از منظر فلسفی آنرا 
توجیه پذیر می داند. در نهایت او شر را نه یک امر عدمی بلکه یک نزول وجودی 
معرفی می کند. این رای ایشان بخاطر درکی است که از اصالت وجود و بساطت 

وجود دارد و قائل به تشکیکی بودن وجود است. 
با این حال بنده دو مالحظه دارم:

اول اینکه من قصه عدمی بودن شــر را همدلی ندارم و هم از اگزیستانشیل 
و هم از نظر معرفتی، عدمی بودن شــر را نمی فهمم. مثال مشهوری که پاره ای از 
فیلسوفان معاصر زدند که آهویی در وسط جنگ در حال سوختن است. چگونه 
می توان گفت این امر عدمی است. یا طفلی که اختالل جدی تنفسی دارد، چگونه 
می توان گفت این یک امر عدمی اســت!؟ همانگونه که مستحضرید در سنت 
اسالمی برخی معتقدند. مساله دیگر انتقاد بنده نسبت به توجیه خیرکثیر است. 
دکتر کدیور نیز در باب مساله شر در مصاحبه اخیر خود با سایت زیتون، به همین 
نسبت مساله شر قلیل و خیر کثیر اشاره کرده بودند و توضیح داده بودند که پاره ای 
از فیلسوفان بر اساس همین مبنا صدرایی، اینرا پاسخ به مساله شر در نظر گرفتند. 
ولی این را نیز من قانع کننده نمی دانم. چرا که مفاهیم قلیل و کثیر در اینجا مبهم 
هستند. از چه کسی و از چه منظری قرار است این قلیل و کثیر را به ما نشان دهند؟! 
این با قیاس چه امری شــر قلیل محسوب می شود؟ حدود و صغور قلیل وکثیر 
چیست؟! میلیون ها آدم کشته می شوند یا ... این کثیر بودن در قیاس با قلیل بودن 
چگونه گمانه زنی می شود؟! اگر بناست بحث االهیاتی داشته باشیم باید حدود 
وصغور آن روشن شود و برای بنده مهم است که مالک چیست که با چه چیزی 
این سنجش می گردد. من مالک ندارم و توجیهی ندارم که کشته شدن 5۰ میلیون 
آدم را شر قلیل بدانم. ما چگونه می توان به سهولت بگویم که این امر موجب خیر 
کثیر خواهد بود!؟  از همینجا به اختصار آنچه که من می اندیشم را ذکر کنم. در 
واقع درباره ساله شر خیلی فکر کرده ام. باید برای تبیین یک نظریه ای، چیزی را فدا 
کنیم. باید در چیزی دخل و تصرف کنیم. چیزی که باید در نظام االهیاتی دخل 
و تصرف کرد مساله شر را توضیح داد و قابل فهم کرد و اال با آن مفهوم خدایی که 
در فلسفه اسالمی تصویر شده با مشکل مواجه خواهیم شد. مثال اینکه بگوییم 
ما ظهور و نمود هستیم و ما وجودی نداریم چنانچه در نظام ابن عربی ذکر شده 
است، و لذا ما چه هستیم که چنین ادعایی داشته باشیم؛ امر صحیحی نیست. 
البته که این مســاله برای انسان عصر جدید مطرح شده ولی باالخره مطرح شده 
اســت و برای کثیری در روزگار کنونی مقنع به نظر نمی آید.  آنچه که فیلســوفان 
مشائی ما در دل این ســنت از آن یاد می کردند، به طور مشخص تلقی مثل ابن 
سینا، که خدایی که دنیایی را خلق کرده و قواعدی را وضع کرده و انچه در هستی 

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
در◢واقع◢درباره◢

ساله◢شر◢خیلی◢فکر◢
کرده◢ام.◢باید◢برای◢

تبیین◢یک◢نظریه◢ای،◢
چیزی◢را◢فدا◢کنیم.◢
باید◢در◢چیزی◢دخل◢

و◢تصرف◢کنیم.◢
چیزی◢که◢باید◢در◢

نظام◢االهیاتی◢دخل◢
و◢تصرف◢کرد◢مساله◢
شر◢را◢توضیح◢داد◢
و◢قابل◢فهم◢کرد◢
و◢اال◢با◢آن◢مفهوم◢

خدایی◢که◢در◢فلسفه◢
اسالمی◢تصویر◢شده◢

با◢مشکل◢مواجه◢
خواهیم◢شد.◢مثال◢
اینکه◢بگوییم◢ما◢

ظهور◢و◢نمود◢هستیم◢
و◢ما◢وجودی◢نداریم◢

چنانچه◢در◢نظام◢
ابن◢عربی◢ذکر◢شده◢
است،◢و◢لذا◢ما◢چه◢
هستیم◢که◢چنین◢

ادعایی◢داشته◢باشیم؛◢
امر◢صحیحی◢نیست.◢
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اندیشه ای

جاری و ســاری است نتایج این قوانین بر یکدیگر هستند و از این منظر به مقوله 
شر پرداختن، اقناعی بیشتری دارد و مزیت نسبی دارد. اینجا اصال قصه اینکه یک 
نظریه را کامال رد کنیم، صحیح نیست. من معقتدم آن توضیح و مدلی که ارزش 
تبیینی بیشتری دارد و در قیاس با نظریات دیگر گیر و مشکل کمتری دارد باید آن 

را بپذیریم. 
در سنت مشایی و فارابی نیز بر همین منهج بوده است. این احتماال توضیح 
قانع کننده تری به نظر می رسد. البته لوازمی که این منظر دارد مثل علم الهی، که 
حتی برخی ابن ســینا را تکفیر کرده اند، مورد توجه اســت اما در دل بازی زبانی 
االهیتی و کالمی، خدایی که علت العلل است و مساوق با وجود است تصورم 
این است که در مقام قیاس با دیگران این امر هم واقع می شود و هم اینگونه نیست 
که از خدای صانع و خالدی سرزدنش ناموجه به نظر آید و به گونه ای به لسان من 
نشان دادن ربط و نسبت او با جهانی است که او را وضع کرده است. احتماال این 
ایده فلسفی را بهتر بشود برای توضیح االهیاتی مساله شر به کار گرفت. خداوند 
اســباب را و احکام را خلق کرده ولی رویدادهایی که متناسب آن ایجاد شده در 
اختیار امر الهی نیســت. این تفکیک بین احکام و اسباب و رویدادها این نظام 
فلسفی را بیشتر توضیح میدهد. یعنی خدای واضع نه خدای رویدادها که نتایج 
طبیعی این قوانین بر یکدیگر هستند. به این معنا شرور از اقتضائات این امر هستند 
و نتایج طبیعی و علی و معلولی این قوانین محسوب می شوند. در انتها ذکر کنم، 
برخی از نویسندگان معاصر مساله شر را اینگونه توجیه کرده اند که این پرسش ها 
برای بشر جدید و انسان مدرن طرح شده است و اگر خودمحوری انسان به میانه 
نیاید، مساله شرور محلی از اعراب ندارد. انسانی که 1۰۰ هزار سال طول کشیده 
به اینجا رســیده و روزگاری می شود تصور کرد که آن موقع هم زلزله و ... بوده و 
آنچه رخ میداده شــر به معنای آالن نبوده اســت و بشر آن عصر، این امر را جزء 
قوانین طبیعی می دانسته است. وقتی انسانیت خودمحور به وجود آمده و مقوله 
جهان را نوع خاصی لحاظ کرده این مساله شر پدیدار شده است. شاید شبیه آنچه 
پاره ای از عرفا آمده است. لذا از این منظر اگر خودمحوری انسان را کنار بگذاریم 
چیزی به عنوان مساله شر پدید نمی آید. به نظر بنده بصیریتی در این حرف است 
ولی برای بشر امروزی اینها مقنع نیست. به عقیده من و شما کرونا شر است ولی 
شاید برای مثال حیوان دیگری مثل مورچه شر چیزی دیگر باشد.این تفاوت مراتب 
و تفاوت منظرها همه اینها مانع نمی شود که به تعبیر نویسنده از منظر اگوسنتیک و 

انسان شرآگاه که به پدیده ها نظر می کند، نظر کنیم.

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
وقتی◢انسانیت◢
خودمحور◢به◢وجود◢آمده◢
و◢مقوله◢جهان◢را◢نوع◢
خاصی◢لحاظ◢کرده◢این◢
مساله◢شر◢پدیدار◢شده◢
است.◢شاید◢شبیه◢آنچه◢
پاره◢ای◢از◢عرفا◢آمده◢
است.◢لذا◢از◢این◢منظر◢
اگر◢خودمحوری◢انسان◢
را◢کنار◢بگذاریم◢چیزی◢
به◢عنوان◢مساله◢شر◢
پدید◢نمی◢آید.◢به◢نظر◢
بنده◢بصیریتی◢در◢این◢
حرف◢است◢ولی◢برای◢
بشر◢امروزی◢اینها◢مقنع◢
نیست.
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|                تحلیل و تبیین                                       	

سروش دباغ نویسنده، پژوهشگر فلسفه و عرفان و دین است. او همسو با پدر خود 
عبدالکریم سروش، به دنبال بازسازی و بازنگری مفاهیم االهیاتی و تصور خدا، انسان و 
جهان در پرتو مفاهیم علوم اجتماعی مدرن به ویژه فلسفه و عرفان است. کتاب »آبی دریای 
بی کران« به صورت تفصیلی به آراء ایشان درباره اندیشه های عرفانی او در عصر مدرنیته 
اختصاص دارد. کتاب های سروش دباغ در موضوعات فلسفه تحلیلی ویتگنشتاین، فلسفه 
اخالق با گرایش تحلیلی، ادبیات فارسی با محوریت سهراب سپهری، و نواندیشی دینی 
می باشند. او در مصاحبه ای صوتی، به مساله شر پرداخته است که این روزها به دلیل بحران 
کرونا دوباره طرح شده است. او با بهره گیری از نظریه ویتگنشتاین مقاله ای در این زمینه 
دارد. او با تمایز بین زبان االهیاتی با زبان فلسفی و کالمی بیان می دارد در مساله شر ممکن 
است پاسخ های االهیاتی و ساده به مساله داده شود که دینداران معیشت اندیش را راضی 
نگه دارد، اما در واقع بشــر امروز را قانع نمی کند و در نتیجه نافی جواب های فلســفی و 
کالمی نیست. در ادامه با تبیین نگاه مالصدرا نسبت به مساله شرور، سروش دباغ به نقد 
تبیین صدرایی از وجه معقول بودن مســاله شر، پرداخته است. مالصدرا با تبیین مفهوم 
خیرکثیر و شرقلیل، وجود شر را توجیه پذیر می کند. اما سروش دباغ معقتد است که چون 
مبهم و مجمل است و منظر و وجه کثرت و قلت در آن مشخص نیست، عقیده صحیحی 
و کارایی در توجیه پذیری مساله شرور نیست. او با تبیین نظریه ای از مشاء به این صورت که 
خداوند واضع اسباب و قوانین است و رویدادهایی که در اجرای این قوانین اتفاق می افتد 
از در دست خداوند نیست و جزء کسر و انکسارات عالم است، این دیدگاه را برای مساله 
شر اقناع پذیرتر می داند. در انتهاء نیز او به مدرن بودن پدیده شر می پردازد و می گوید با این 
حال نافی پرداختن به بحث از منظر انسان مدرن نیست. مساله شر یکی از مسائل قدیمی 
کالمی فلسفی مطرح بوده که از روزگاران فالسفه و حکماء و عرفاء به تبیین ماهیت و ابعاد 
این مساله پرداخته اند. نسبت مساله شرور عالم طبیعت با االهیات نیز جزء الینفک بوده 
است. اساسا پرداختن به نگاه عقالنیت خودبنیاد به این دست از مسائل االهیاتی و نفی 
منظرهای دیگر، سطحی انگاشتن مباحث عرفانی و فلسفی اسالمی به خصوص دیدگاه 
مالصدرا دراین باره، نسبی انگاشتن حقیقت در روش شناسی ایشان به مساله و... از جمله 
انتقاداتی است که به دیدگاه آقای ســروش دباغ وارد است. اساسا این مساله که خداوند 
متعال در رویدادها و جزئیات عالم دخالت ندارد و صرفا خدای اسباب است و نه خدای 

رویداد؛ نافی دیدگاه اصیل اسالمی در مبحث قادریت خداوند متعال است.
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سخنرانی | 

پیامدهای الهیاتی بالیای طبیعی مانند 
ونا کر

قاسم اخوان نبوی 	

بالیای طبیعی از جمله مســائلی هســتند کــه دارای پیامدهای الهیاتی 
می باشــند از این جهت که با مســئله رابطه خداوند با جهان و بحث از نظام 
احســن ارتباط پیدا می کنند و دستاویزی هستند برای رویکردهای الحادی در 
نقد باور به خدا مهمترین اشــکالی که بر این اساس به خداباوران وارد می شود 
این است که اگر خدای مهربان و قادرمطلقی وجود دارد پس چرا مانع به وجود 
آمدن این بالیا و مصیبت ها نمی شــود. خداباوران در مقام پاسخ به این اشکال 
جوابهای مختلفی ارائــه داده اند از جمله جواب هایی که به این اشــکال داده 
می شــود این است که وجود شرور و بالیا از لوازم جهان طبیعت می باشد زیرا 
در این عالم تزاحم و تضاد وجــود دارد، و از لوازم این تضادها به وجود آمدن 
شــرور و بالیا است؛ البته پاسخ های دیگری نیز به این مسئله داده شده است؛ 
از جمله بحث از آزمون الهی، و اینکه این سختی ها و مصائب زمینه را برای به 

کمال رسیدن انسان فراهم می کند.
نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد، از منظر اخالقی می باشــد؛ زیرا 
بنابر این مبنا منشأ به وجود آمدن این مصائب ریشه در سو اختیار انسان وجود 

 دیده بان
  اندیشـه

  
قاسم 
اخوان نبوی

عضو هیئت علمی گروه کالم و 
دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمی 
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روم( »به خاطر کارهایی که مردم انجام داده اند، فساد در خشکی و دریا آشکار 
شده اســت، تا )خداوند( کیفر بعضی اعمالشان را به آنان بچشاند، شاید )به 
ســوی حّق( بازگردند« بر این اســاس مصائب و بالهای عمومی مانند زلزله، 
خشکسالی، قحطی، امراض مســری، جنگ ها، سلب امنیت و همه بالهایی 
اســت که نظام جاری در عالم را بر هم می زنــد. خداوند می فرماید نزول این 
بالیا در اثر اعمال مردم و به خاطر شــرکی است که می ورزند وگناهانی است 
که می کنند و خداوند این بالها را ظاهر نمود تا شــاید عاقبت و وبال بخشــی 
از اعمالشان را به آنها بچشاند )در حالی که از بسیاری از اعمال آنها نیز چشم 
پوشــی وعفو نموده( تا بلکه آنها از شــرک و معصیت دست کشیده و به سوی 

توحید و اطاعت برگردند.
با توجه به آنچه بیان شــد به نظر می رســد با توجه به اینکه تمدن جدید با 
تکیه بر توانایی های و عقل خود بنیاد بشــر شــکل گرفت و این مسئله موجب 
شد که بشــر به عدم حضور خداوند در جهان باور پیدا کند اما وقوع مصیبتی 
چنین فراگیر که حتی پیشرفته ترین کشورهای جهان را دچار بحران کرده است 
شــاید تنّبهی باشد برای بشــر امروز که حضور و وجود خدا در جهان را بیشتر 

احساس کند.

قاسم اخوان نبوی عضو هیات علمی گروه کالم و دین پژوهی پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسالمی است. او عالوه بر تدریس دروس دانشگاهی تا کنون 
چندین جلد کتاب و مقاله به رشــته تحریر درآورده اســت. »فطرت وخرد«، 
»حکمت صدرایی و کالم شیعه«، »هستی شناسی: مبتنی بر نصوص دینی«، 
»سیمای فلسفه جدید درآثارشــهیدصدر«، »ماهیت امامت از دیدگاه عالمه 
طباطبایی« و »زبان دین از دیدگاه حکمت متعالیه« برخی از این آثار اســت. 
او در یادداشــت اخیر خود به پیامدهای االهیاتی بالی طبیعی اشــاره کرده به 
پاســخ به این شــبهه می پردازد که این بالها چگونه از خالق حکیم و مهربان 

سرمی زند؟! 
 

تحـلیل و تبییـن                                |    	       

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
خداوند◢می◢فرماید◢
نزول◢این◢بالیا◢در◢
اثر◢اعمال◢مردم◢و◢
به◢خاطر◢شرکی◢

است◢که◢می◢ورزند◢
وگناهانی◢است◢که◢
می◢کنند◢و◢خداوند◢
این◢بالها◢را◢ظاهر◢

نمود◢تا◢شاید◢عاقبت◢
و◢وبال◢بخشی◢از◢

اعمالشان◢را◢به◢آنها◢
بچشاند◢)در◢حالی◢
که◢از◢بسیاری◢از◢

اعمال◢آنها◢نیز◢چشم◢
پوشی◢وعفو◢نموده(◢
تا◢بلکه◢آنها◢از◢شرک◢

و◢معصیت◢دست◢
کشیده◢و◢به◢سوی◢
توحید◢و◢اطاعت◢

برگردند.
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ونا »باورهای دینی«  را سست  آیا کر
می کند؟

صادق زیباکالم 	

کم نیســتند ایرانیانی که شاید بواســطه بی مهری های حکومتی، ازبسته 
شدن دربهای حرم، مسجد، کلیســا و کنیسه بواسطه کرونا بوجد آمده باشند. 
تعطیلی مراکزمذهبــی را پیروزی علم برمذهب وناتوانی شــریعت درنجات 
مومنین را باعــث بوجود آمدن تردید دراعتقادات دینی بســیاری ازآنان تصور 
میکنند.آیابرداشــت آنان درســت است؟ .پاسخ کوتاه آنســت که خیر.کرونا 
تغییری درباورهای مومنین یا دســت کم بسیاری ازآنهابوجود نخواهدآورد. نه 
بواسطه آنکه برخی ازمومنین کرونا را یک "عذاب الهی" تصور میکنند یا بواسطه 
آنچه که نافرمانی بشردربرابرخالقش میپندارند! بلکه بواسطه دالیل دیگری. این 
نخستین باری نیست که بالیای طبیعی برسرزمینیان نازل شده. طاعون، تیفوس، 
وبا و زلزله های هولناک درگذشته ها تلفات سنگینی ببارمیاورده اما کمتر باعث 
میشــدند تا مومنین بواســطه آن بالیا دســت ازباورهای خودبردارند. مذهب 
برخالف آنچه درایران رواج پیداکرده، بیش ازآنکه رسالتش درایجاد بانکداری، 
ســبک زندگی ایرانی اســالمی یا نظام حکومتی و یاحتی شفابخشی گرفتاران 
کروناباشــد، برآوردن یک نیازروحی روانی پیچیده درانسانهاســت)یادرمیان 

 دیده بان
  اندیشـه

  
صادق
زیباکالم

استاد علوم سیاسی
پژوهشگر 
حوزه توسعه، علوم سیاسی
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بسیاری ازآنها(. از زمانیکه بشرغارنشین زندگی دسته جمعی را آغاز نمود، نیاز 
به مذهب هم بــرای او بوجودآمد.نیازبه باورهای ماوراءالطبیعه، خدا وآخرت. 
این "نیاز")برای بسیاری( علیرغم سیل وزلزله یاطاعون وکرونا، چراغ شریعت 
را همچنان روشن نگه میدارد. کرونا دربهای حرم ومسجدوکلیسا رابسته،ولی 
درب ارتباط با خــدا و راز ونیازبا اوازکنج قرنطینه ها همچنان باز اســت. من 
چندماه دیگررا میبینم که بســیاری بسمت اماکن مقدسه براه افتاده اند. برخی 
ازآنها عزیزانی را هم بواسطه کرونا ازدست داده اند. برخالف تصورشکاکین، 
باورهای دینی ممکن اســت بعدازکروناپررنگ ترهم بشود. نه بحثهای علمی، 
نه مصیبت، نه شــفا نگرفتن تاثیری برباورهای دینی ندارند. مهم آن نیازروحی 
است. بندرت اتفاق افتاده که مصیبت ازدست دادن عزیزان باعث سست شدن 
اعتقاد مومنین شده باشد. برعکس میگوییم "مشیت الهی" بوده. خواهرم وقتی 
وحید بیست ساله اش که انسان ازدیدن صورت و قدو باالیش تبارک الله میگفت 
دریک حادثه دلخراش ازدست داد، اعتقادتش محکم ترهم شد. نمازشب هم 
برعباداتش اضافه شد. این دنیا پرازخواهران صادق زیباکالم است.که همچون 

غزالی، راه رسیدن به شریعت برایشان نه ازمعبرعلم میگذردونه مسیرفلسفه.

جناب آقای زیباکالم به عنوان استاد تمام دانشگاه تهران و صاحب قلم در 
عرصه های مختلف اجتماعی و سیاســی در این یادداشت به دنبال رد سخنان 
دین ستیزان از وضعیت موجود است. طبق نظر ایشان، با شیوع بیماری کرونا، 
اعتقــاد مردم به مذهب و دین نه تنها کاهش پیدا نکرده که روز به روز پررنگ تر 
می شود چرا که انسان بیشتر احســاس تنهایی کرده و بیشتر نیاز به مناجات با 
موجودی به نام خدا پیدا می کند. اگر چه که نظر ایشان در مورد پر رنگ تر شدن 
دینداری در دوران پساکرونا ســخنی بسیار صحیح است ولی به نظر می رسد 
که این یادداشت یک پیش فرض فلســفی غلط را در بطن خود دنبال می کند. 
این پیش فرض دیدگاهی اســت که علت نیاز بشــر به دین را بیان می کند. در 
دیدگاه آقای زیباکالم دین صرفا برای آرامش روانی انســان ها بوده و صرفا نقش 
مخدر برای فراموشی بحران ها را دارد. این دیدگاه نسبت به دین جوانب و فواید 
مختلف دین اعم از فواید اجتماعی، علمی و حتی سیاسی آن را نادیده گرفته و 

دین را صرفا به درونیات و زندگی فردی انسان ها تقلیل می دهد.

تحـلیل و تبییـن                                |    	       

 ◢◢
از◢زمانیکه◢

بشرغارنشین◢
زندگی◢دسته◢

جمعی◢را◢آغاز◢نمود،◢
نیاز◢به◢مذهب◢هم◢
برای◢او◢بوجودآمد.
نیازبه◢باورهای◢
ماوراءالطبیعه،◢
خدا◢وآخرت.◢

این◢»نیاز«)برای◢
بسیاری(◢علیرغم◢

سیل◢وزلزله◢
یاطاعون◢وکرونا،◢
چراغ◢شریعت◢را◢

همچنان◢روشن◢نگه◢
میدارد.◢
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 یادداشت | 

آیا خداوند دین نازل کرده است؟
محمد مجتهد شبستری  	

در دو مقالۀ کوتاه نوشــته ام که این »پیش فهم« یا »پیش فرض« که قرآن و 
حدیث حاوی نظام های ثابت سیاسی، اجتماعی و … می باشند و فقه سیاسی 
ناشــی از آن، برای جهان اسالم بن بست های خطرناکی به وجود آورده است. 
گفته ام تنها راه خروج از آن  بن بســت ها به رســمیت شناختن اعالمیۀ جهانی 
حقوق بشــر 1948 از ســوی فقیهان اسالم اســت. در جهان اسالم این قبیل 
پیشنهادها همیشه با این پرسش روبرو شده که اگر دین اسالم حاوی نظام های 
ثابت و ابدی نیســت پس چرا این دین از ســوی خدا نازل شــده است؟ دین 
خداوند که قابل کم و زیاد کردن نیست. تا فقیهان مجاز باشند التزام به حقوق 
بشــر عصری را از مقَتضیات مسلمان زیستن اعالم کنند؟ دین اسالم از سوی 
خدا آمده، اما حقوق بشــر عصری »برســاختۀ« انسان های قرن بیستم است، 
چگونه می توان یک برساختۀ انسانی را به پیام آسمانی دین اسالم اضافه کرد؟! 
این پرسش که بسیار مهم است، یک مبنای مشهور ولی ناصواب دارد. آن مبنا 
این اســت که دین اسالم از سوی خداوند نازل شده است و آنچه از سوی خدا 
آمده قابل اصالح و تجدید نظر نیســت. صاحب این قلم می خواهد بداند این 

 دیده بان
  اندیشـه

  
محمد
مجتهدشبستری

فیلسوف
روشنفکر دینی
استاد دانشگاه
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مبنا که بسیار به آن استناد می شود و در گذشته و در عصر حاضر مایۀ مشکالت 
و گرفتاری های فراوان در کشــورهای اسالمی گشته، از کجا پیدا شده است و 

چقدر اعتبار دارد؟
ایــن مبنا نه تنها در قرآن مجید نیامده بلکه آنچه از قرآن به دســت می آید 
خالف این مبنا است. برای روشن کردن این منظور معنای واژۀ دین در قرآن را 
بررســی می کنم. طبق آن شمارش که محمد فؤاد عبدالباقی در کتاب المعجم 
المفهــرس اللفاظ القرآن الکریم آورده در 9۰ آیه قرآن واژۀ »دین« وجود دارد. 
در این آیات تعبیرات زیر از دین بکار رفته اســت: »دین حق« )در مقابل دین 
باطل(، »روز دین« )روز قیامت(، »دینی که فقط برای خداوند است«، »دینی 
که خداوند به آن راضی شــده«، »دینی که خداوند آن را برگزیده«، »دین اکراه 
بردار نیست«، »دیِن مقبول نزد خدا«، »دین خداوند«، »طعن در دین«، »دین 
باید فقط برای خدا باشد«، »برادری دینی«، »یاری کردن دیگران در کار دین«، 
ه در دین«، »دین فطرت«، »دیِن تسلیم شدن در برابر خدا«، 

ّ
»دین قّیم«، »تفق

»دین َمِلک«، »خداوند در دین َحرج قرار نداده اســت«، »اقامه دین«، »قتال 
برای دین«، »تشریع دین«، »توصیه خداوند به دین«، »تکذیب دین«، »تکذیب 
روز دین«، »پسندیده ترین دین«، »برگرداندن از دین«، »تبعیت از دین«، »غلو 
ل کردن دین«،  »دین 

ّ
در دین«، »اکماِل دین«، »به ســخره گرفتن دین«، »مبد

مشرکان و دین محمد )ص(«، »از دین برگشتن« )ارتداد(، »فریب خوردن در 
دین«، »دین خود را بازیچه کردن«. در کنار این تعبیرات که پاره ای از آنها بیش 
از یکبار درقرآن آمده در 8 آیه از آیات قرآن  از انسان ها خواسته شده دین را برای 

یَن(.
ِّ

ُه الد
َ
ِلِصیَن ل

ْ
خدا خالص گردانند )ُمخ

در قــرآن حتی یک آیه وجود ندارد که بگوید دین اســالم یا هر دین دیگر 
از ســوی خدا نازل شده اســت. واژۀ دین در قرآن به آن واقعیت پایدار در عالم 
انسان ها اشاره می کند که همیشه به نام دین قابل اشاره و منشأ اثر بوده است و نه 
به واقعیتی که از عالم غیب به سوی انسان ها می آید. این واقعیت، راه و روشی 
است که انسان ها در ارتباط با خداوند یکتا و بی همتا یا در ارتباط با خدایان آن 

را بر می ساخته اند و در اعتقاد و عمل به آن ملتزم می شده اند.
 البته این برســاخته بودن هیچ ربطی به موهــوم بودن یا باطل بودن ندارد. 
علم، فلسفه و هنر هم برساخته های انسانی اند اما نه موهوم اند و نه باطل، بلکه 
واقعی و ارزشــمند اند. آنچه گویندۀ قرآن از مخاطبان خود می خواهد خالص 
کردن دیِن موجود نزد انسان ها برای خداوند است و نه قبول کردن دین نازل شده 

از سوی خدا.

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
در◢قرآن◢حتی◢یک◢آیه◢
وجود◢ندارد◢که◢بگوید◢

دین◢اسالم◢یا◢هر◢
دین◢دیگر◢از◢سوی◢

خدا◢نازل◢شده◢است.◢
واژۀ◢دین◢در◢قرآن◢به◢
آن◢واقعیت◢پایدار◢در◢
عالم◢انسان◢ها◢اشاره◢
می◢کند◢که◢همیشه◢به◢
نام◢دین◢قابل◢اشاره◢

و◢منشأ◢اثر◢بوده◢است◢
و◢نه◢به◢واقعیتی◢که◢از◢
عالم◢غیب◢به◢سوی◢

انسان◢ها◢می◢آید.
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حال اگر دین از جایی نازل نشــده و مانند فلسفه، علم و هنر یک برساخته 
انسانی است و در قرآن از ما خواسته شده که آن را برای خداوند خالص گردانیم 
)توحید( چرا نمی توانیم محتوای این برساخته انسانی را در عصر حاضر در عین 
حفظ اخالص دین برای خداوند، با به رســمیت شناختن حقوق بشر و التزام 
عملی به آن غنی تر سازیم و بن بست های تئوریک سیاسی و غیر سیاسی برآمدۀ 

از این برساخته را بگشاییم.
 متکلمان و فقیهان مــا در طول تاریخ، علم کالم، علم اصول، علم فقه را 
برســاخته اند و هیچ کدام از آنها از سوی خدا نازل نشده است چرا آنان حاضر 
نیســتند در این برساخته های بشری خود و مبانی آن تجدید نظر کنند چنان که 
اهل فلســفه و علم و هنر همواره در برساخته های خود تجدید نظر می کنند؟ 
تجدید نظر در دین مایۀ ادامۀ حیات و پویایی دین می گردد  و نه سستی یا زوال 

آن.
طرفه این که این تنها آراء و افکار فقیهان و متکلمان ســنتی نیســت که در 
گرداب آن مبنای ناصواب افتاده بلکه بسیاری از آراء و افکار نواندیشان در دین 
هم از پیچش های آن گرداب در امان نمانده اســت. به نظر می رسد تعبیرات 
و پرســش هایی چون تفکیک فهم دین از خود دین، دین در لوح محفوظ، دین 
برای چه آمده اســت؟، اگر دین قابل تغییر اســت، پس به چه درد می خورد؟، 
قلمرو دین تا کجا اســت؟، دین فقط تعبد اســت و مسلمان نمی تواند حقوق 
بشــر را بپذیرد، دین برای انسان است یا انســان برای دین؟، دین تنها در آنجا 
مداخله می کند که عقل به آنجا راه ندارد، ســنت ظرف است و دین مظروف، 
تفکیک گوهر دین از صدف دین، تفکیک ذاتیات و عرضیات دین، احکام دین 
باید اخالقی باشــد چون دین برساختۀ خداوند اســت که در آثار نواندیشان و 
روشنفکران دیندار چه در ایران و چه در سایر کشورهای اسالمی فراوان به چشم 
می خورد همه و همه بر این مبنا استوار است که دین »مجموعه ای« است که از 

سوی خدا نازل شده است.
 اگر این مبنا را به این دلیل که از قرآن خالف آن به دســت می آید، نپذیریم 
 همه آن تعبیرات و بحث های مرتبط با آن ها بال موضوع می شود. صاحب 

ً
تقریبا

 از الهیات مسیحی 
ً
این قلم در نوشته های پیشین خود نشان داده که این آراء غالبا

و چاره جویی های متألهان مدرنیســت مسیحی در اواخر قرن نوزدهم و اوائل 
قرن بیستم متأثر شده است اما آن چاره جویی ها در ارتباط با اعتقاد ویژۀ الهیون 
مســیحی در باب تفسیر »کلمۀ خدا« )عیسی مسیح( انجام شده که نمی توان 
آنها را به الهیات اسالمی گسترش دهیم چون کلمۀ خدا در معنای مسیحی آن، 

	◢◢
متکلمان◢و◢فقیهان◢ما◢در◢
طول◢تاریخ،◢علم◢کالم،◢
علم◢اصول،◢علم◢فقه◢را◢
برساخته◢اند◢و◢هیچ◢کدام◢
از◢آنها◢از◢سوی◢خدا◢
نازل◢نشده◢است◢چرا◢
آنان◢حاضر◢نیستند◢
در◢این◢برساخته◢های◢
بشری◢خود◢و◢مبانی◢آن◢
تجدید◢نظر◢کنند◢چنان◢
که◢اهل◢فلسفه◢و◢علم◢و◢
هنر◢همواره◢در◢برساخته◢
های◢خود◢تجدید◢نظر◢
می◢کنند؟◢تجدید◢نظر◢
در◢دین◢مایۀ◢ادامۀ◢حیات◢
و◢پویایی◢دین◢می◢گردد◢◢
و◢نه◢سستی◢یا◢زوال◢آن.



شماره ۳    151
پانزدهم اردیبهشت ۹۹

 اندیشـه
    دیـــن

حقیقتی اســت که متجسد می شــود و به صورت گوشت و پوست و خون در 
می آید، در اسالم وجود ندارد. اسالم تجسد کلمه را نفی کرده است )2(. این 
چاره جویی ها در حال حاضر در الهیات مسیحیت هم از کانون توجه متألهان 

برجسته بیرون رفته است. 

آقای شبســتری فیلســوف، فقیه، پژوهشــگر علوم قرآنی و متخصص 
الهیات تطبیقی که همچون آقای ســروش در حمله به ضروریات دین اسالم 
تبحر خاصی دارند، در این یادداشــت نیز نســبت به یکی از این مبانی یعنی 
نزول قرآن توســط خداوند واکنش نشان می دهند. ایشان در ابتدا مسلمانان 
و فقها را بخاطر تن ندادن به حقوق بشــر امــروزی توبیخ کرده و علت آن را 
این مســاله می داند که از نظر آنها دین خداوند ثابت اســت و قابلیت تغییر 
ندارد. ایشــان از همین جا وارد مبنای مسلم اسالمی یعنی نزول دین توسط 
خداوند شــده و آن را به طور کلی نفی می کند. به نظر ایشان در هیچ نقطه از 
قرآن صحبتی درباره ی نزول دین از جانب خداوند وجود نداشته لذا دین نیز 
مانند دیگر مســائل یک برساخت بشری اســت که قابلیت تطبیق با نیازهای 
روز انسان را دارد. ایشان کاربردهای مختلف دین را نیز در قرآن بررسی کرده 
و با کنار هم قرار دادن صغری و کبری، به نتیجه می رسد. این در حالی است 
که اگر ایشــان به جای واژه ی دین، اصطالح نزول یا انزلنا و یا نزل را در بین 
آیات قرآن جستجو می کرد شــاید هیچگاه اقدام به نگارش این یادداشت و 

ارائه ی این ادعا نمی شد.
 

تحـلیل و تبییـن                                |    	       
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یادداشت | 

ونا و مناسک دینی کر
زهره سعیدی 	

 از ســه بخِش پرستش خدای یکتا، 
ً
ادیان توحیدی از جمله اســالم، عمدتا

تکالیف اخالقی و مناسک دینی تشکیل شده اند. دو مورد نخست، یعنی پرستش 
خدای یکتا و تکالیف اخالقی، گوهر و اصل دین به شــمار می روند که مشترک 
بین تمام ادیان توحیدی هستند و مورد سوم، یعنی آئین ها و مناسک دینی که شامل 
اعمالی همچون نماز جماعت، نماز جمعه، اعمال حج، هیئت ها و زیارت قبور 
ائمه می شود؛ کارکردهایی چون بروز اجتماعی دینداری، یکپارچگی مسلمانان، 
ارتقای معنویت، رشد اخالقی و آرامش بخشی روحی دارند.  پدیده کرونا به طور 
موقت موجب توقف مناسک و شعائر دینی شده است، البته بی آنکه خدشه ای به 
اصالت دین داری یعنی پرستش خدای یکتا و ادای تکالیف اخالقی وارد کرده باشد؛ 
حتی از یک سو باعث نزدیکی بیشتر به خداوند به مثابه تنها تکیه گاه آرامش بخش 
به هنگام بروز وقایع خارج از قدرت بشر شده و از سوی دیگر با افزایش رفتارهای 
انسانی و فداکارانه کادر درمان و بهداشت؛ و هم دلی و کمک رسانی اقشار مختلف 
جامعه باعث ارتقای اخالق گردیده است. در خصوص تعطیلی موقت اعمال و 
 دین برای خدمت 

ً
مناسک دینی هم این پیام را با خود به همراه آورده است که اوال

به انســان آمده است و نه بالعکس. از این رو وقتی پای جان آدمی در میان باشد، 
اولویت با جان گران بهای اوست، حتی به قیمت تعطیلی موقت آئین های دینی. 

 دیده بان
  اندیشـه

  
زهره
سعیدی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
فرهنگ ، هنر و ارتباطات 
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 تعطیلی موقت اعمال و مناســک دینی، مانعی برای ادای فردی بســیاری از 
ً
ثانیا

مناسک دینی به شــمار نمی رود. همان طور که می دانیم »بعد منزل نبود در سفر 
روحانی«. چه بســا می توان در فردیت خود خالصانه تر به ائمه ادای احترام کرد و 
صادقانه تر بدان ها توســل جســت. از این رو تعطیلی موقت اماکن دینی نه تنها 
بی احترامی به آنها نیست و شکستی برای دین محسوب نمی شود، بلکه نشان دهنده 
ارزشی است که دین برای جان آدمی قائل شده و به همین خاطر حفظ جان انسان را 
نسبت به مناسک دینی اولویت داده است.  متأسفانه جهل دینی چنان در میان برخی 
مدعیان دین داری گسترده است که حتی اگر از ویروس کرونا جان سالم به در ببریم، 
ویروس جهالت دینی دامنمان را به راحتی رها نمی کند؛ البته در کنار جهالت دینی 
شاهد جهالت مدنی نیز هستیم. لیسنده حرم دچار جهل دینی است و بار و بنه سفر 
بسته گرفتار جهل مدنی است.  شکستن در حرم توسط مدعی دینداری جهالت 
است و شرکت در مراسم چهارشنبه سوری توسط مدعی مدرنیته جهالت است. 
هر دوی این مدعیاِن دین داری و مدرنیته، با سالمت جامعه بازی می کنند و جان 
انسان ها را به خطر می اندازند. طبق گفته متخصصان سالمت، هر یک نفر حتی 
بی آنکه بداند می تواند چندین نفر را آلوده کند و در قتل عزیزانش و هم وطن هایش 
دست داشته باشد. می فهمم که شرکت نکردن در مناسک دینی برای کسانی که این 
امر برایشان جز الینفک دینداری به شمار می رود، سخت است؛ اما کرونا عالوه بر 
مناسک دینی؛ رخدادهای ورزشی، صنعت گردشگری و گردهم آیی های هنری را 
نیز در تمام دنیا تعطیل کرده اســت، زیرا حق حیات از هر حقی در دنیا باارزش تر 
است، هر حقی در صورتی حق به شمار می رود که حیاتی وجود داشته باشد، اگر 
حیات از ما سلب شود، حق شرکت در مراسم دینی به طریق اولی از ما سلب شده 
است. از این رو این وضعیت یک شرایط ویژه است که هر کس به سهم خودش و 
با برخورد عاقالنه یا جاهالنه با آن می تواند در توقف یا انتشار آن نقش داشته باشد. 
پس شرایط را درک کنیم، صبوری پیشه کنیم و به یاد داشته باشیم هر کس جان مردم 
را به خطر بیندازد، چه لیسنده حرم و چه رقصنده چهارشنبه سوری باشد، جاهل و 

 قاتل است.
ً
احتماال

زهره ســعیدی هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات است. زهره 
سعیدی در یادداشتی با توجه به تعطیلی مناسک و آیین های مذهبی، به مناسبات 
آن با دین پرداخته و می نویسد تعطیلی موقت اماکن دینی نه تنها بی احترامی به آنها 
نیست و شکستی برای دین محســوب نمی شود، بلکه نشان دهنده ارزشی است 
که دین برای جان آدمی قائل شــده و به همین خاطر حفظ جان انسان را نسبت به 
مناسک دینی اولویت داده است. مشکل اصلی را در جهالت دینداری می داند که 

گاهی آسیب او از ویروس کرونا بیشتر خواهد بود.

تحـلیل و تبییـن                                |    	       

 ◢◢
لیسنده◢حرم◢دچار◢
جهل◢دینی◢است◢و◢
بار◢و◢بنه◢سفر◢بسته◢
گرفتار◢جهل◢مدنی◢
است.◢◢شکستن◢در◢
حرم◢توسط◢مدعی◢
دینداری◢جهالت◢

است◢و◢شرکت◢در◢
مراسم◢چهارشنبه◢

سوری◢توسط◢مدعی◢
مدرنیته◢جهالت◢

است.◢هر◢دوی◢این◢
مدعیاِن◢دین◢داری◢و◢
مدرنیته،◢با◢سالمت◢
جامعه◢بازی◢می◢کنند◢
و◢جان◢انسان◢ها◢را◢به◢

خطر◢می◢اندازند.



شماره 3    154
پانزدهم  اردیبهشت ۹۹

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

 
یادداشت | 

یارت  یارت: از تبرک پرتابل تا ز کاالیی شدن ز
آنالین

محسن حسام مظاهری 	

»تبــرک« )به معنای برکت جســتن( یک مفهوم فراگیــر در فرهنگ ادیان 
مختلف اســت. باور به این کــه در وجود برخی افراد یا اشــیاء، »برکت« یا 
قدرت معنوی خاصی اســت که می توان با ارتباط گیری بــا او از آن بهره مند 
شــد. یکی از منابع مقدس شدن اشیاء،  مکان ها و افراد در فرهنگ های دینی 

همین قدرت تبرک است.
 تبرک با مفهوم »زیارت« مرتبط اســت. »زیارت« )به معنای مالقات و 
 
ً
دیدار( درواقع نوعی تشــریفات مواجهه ی نزدیک با امر قدسی است که نوعا

صاحب برکت محسوب می شود.
 به عبارت دیگر، زیارت، مناسِک متبرک شدن است. مناسکی که متضمِن 
ســفر به زمان ـ مکاِن مقدس )عبادت گاه ـ زیارت گاه( و تحمل دشــواری و 
صرف هزینه اســت. باوجود رویکــرد منفی و انتقــادی برخی جریان های 
اســالمی مانند »ســلفیه« به زیارت و تبرک، اما ایــن دو مفهوم، در فرهنگ 

 دیده بان
  اندیشـه

  
محسن
 حسام مظاهری

جامعه شناس
ژورنالیسم اندیشه
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اسالمی به خصوص تشیع امامی جایگاه باالیی دارند. 
طبق باور شیعیان، معصومان مانند دیگر ابنای بشر با مرگ )شهادت( از 
عرصه ی حیات دنیوی خارج نشده اند؛ بلکه پس از مرگ کماکان واجد نوعی 
حضور معنوی هســتند. در متون مقدس شیعیان ازجمله »زیارت نامه« ها به 
این امر اشــاره شده است، با عباراتی چون: »یرون مقامی و یسمعون کالمی 
و یردون ســالمی«. )مرا می بینند، صدایم را می شــنوند و ســالمم را پاسخ 
می دهند.( در باور عامه ی شیعیان، این امر حتی به فرزندان و نسل های بعدی 
معصومین )امامزادگان( نیز تسری می یابد. بااین اوصاف شیعیان بر سر مزار 
و مدفن امامان و فرزندان شــان حاضر نمی شوند تا مشابه دیگر »اهل قبور« 
برایشــان فاتحه خوانی کنند؛ بلکه حاضر می شــوند تا با آن ها "دیدار" کنند؛ 

نوعی مالقات معنوی که حتی پس از مرگ نیز امکان پذیر است. 
یــک دلیل اهتمام ویژه ی شــیعیان به ســاخت بناهای باشــکوه، زیبا، 
هنرمندانه و مجلل در حرم ها و صرف  هزینه های فراوان برای تزیین و تجهیز 
این مکان ها همین است. آن ها برای بزرگان خود "یادبود" نمی سازند، "خانه" 

می سازند؛ خانه ای که باید در شأن صاحبخانه باشد.
 این بــاور به زنده بودِن فرد قدســی در تشــریفات مردمــِی زیارت نیز 
 به ضریح پشت نمی کنند و حتی موقع 

ً
هویداست. مانند آن  که زایران معموال

 برکت بخشی 
ِ

خروج عقب عقب بیرون می روند. براساس همین حضور منبع
اســت که خانه ی او )حرم( و همه ی اشــیا و اجزایش »متبرک« می شــوند. 
»عتبه بوســی« و طلب برکت از حرم ها و اشــیای داخل آن ها توسط زایران با 
بوسیدن و لمس کردن آن ها یا مالیدن دیگر اشیاء )پارچه و شیرینی جات و...( 

به آن ها ریشه در همین باور دارد. 
همه ی این تشــریفات پیرامونی زیارت، اما چنان که گفته شــد متضمن 
ســفر و تحرک است. زائر که زحمت سفر را به جان  خریده، با دیدار فیزیکی 
مــکان مقدس و دیدار معنوی فرد مقدس حاال خود حامل امر متبرک شــده 
و برای همین در بازگشــت مورد اســتقبال دیگران قرار می گیرند. تشریفات 
زیارت به نوعی دیگر تکرار می شــود: دیگران به مالقات زائر می روند و با او 
مصافحه می کنند تا از برکت همراه وی بهره مند شــوند. در باورهای عامیانه، 
این برکت تا چند روز پس از بازگشــت زایر در وجود وی باقی است. برکتی 
 زایر را هم مقامی شبه قدســی می بخشد و شایسته ی احترام و زیارت 

ً
که موقتا

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
زائر◢که◢زحمت◢سفر◢
را◢به◢جان◢◢خریده،◢
با◢دیدار◢فیزیکی◢
مکان◢مقدس◢و◢

دیدار◢معنوی◢فرد◢
مقدس◢حاال◢خود◢
حامل◢امر◢متبرک◢

شده◢و◢برای◢همین◢
در◢بازگشت◢مورد◢

استقبال◢دیگران◢قرار◢
می◢گیرند.◢تشریفات◢

زیارت◢به◢نوعی◢
دیگر◢تکرار◢می◢شود:◢
دیگران◢به◢مالقات◢
زائر◢می◢روند◢و◢با◢او◢
مصافحه◢می◢کنند◢تا◢
از◢برکت◢همراه◢وی◢

بهره◢مند◢شوند.◢
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می کند. »سوغات« زیارت هم کارکرد مشابهی دارد. زائر جای صاحب برکت 
می نشیند و سوغات جای اشیای متبرک. و نقش ها تکرار می شوند.

در ســال های اخیر اما شــاهد تغییراتی در فرم های زیارتی هســتیم. در 
اشــکال جدید، و با برهم خوردن منطق مکانیـ  زمانی زیارت، تبرک شــکل 
 متضمن 

ً
پرتابل و غیرایســتا پیدا کرده است. به عنوان مثال زیارت دیگر لزوما

ســفر )فیزیکی( نیســت. »زیارت مجازی« )آنالین( این امــکان را به زائر 
می دهد که بدون حرکت فیزیکی و بدون خروج از جغرافیای خود و حتی از 

خانه ی خود، نوعی از زیارت را تجربه کند.
 راه اندازی کارناوال های تبرک بخشی نمونه ی دیگری از تغییرات مناسک 
زیارت است. )که البته در فرهنگ مســیحیت نمونه های مشابه دارد؛ اما در 
فرهنگ شیعی پیشتر سابقه نداشته است.( در این شکل جدید، به  جای آن که 
زایران برای بهره مندشــدن از برکت، دشواری ســفر را بر خود تحمیل کنند، 
گروهــی از کارگزاران مکان مقدس و پرســنل خدمات مناســکی )در مقام 
نمایندگان/ســفیراِن خودخوانده ی امر قدسی( شــیء متبرک را از محل خود 
خارج کــرده و نزد افراد می برند: نوعی تبرِک پرتابــل که دیگر در آن الزمه ی 

تبرک جستن رفتن به »زیارِت« صاحب برکت یا حتی زیارِت زایِر او نیست.
 نمونه ی مشــهور این پدیده، راه اندازی »کاروان زیر سایه ی خورشید« 
توسط آستان قدس رضوی است که طی آن، گروهی از خدام حرم، با سفر به 
  افراد حاضر در آن ها از 

ً
کشورها و شهرهای مختلف و مکان هایی که معموال

ســفر زیارتی ناتوان اند )مانند بیمارستان ها و زندان ها(، با تشریفاتی خاص 
و همراه با خواندن اشــعار مذهبی و مداحی، پرچمــی متبرک را دورگردانی 
می کنند تا حضار با لمس آن، تبرک جویی کنند. به عبارت دیگر نوعی فضای 
مصنوعی زیارت را در آن مکان ایجاد می کنند. این ابتکار در سال های پایانی 
تولیت مرحوم واعظ طبسی آغاز شد اما در دوره ی تولیت سیدابراهیم رییسی 
با تبلیغات رسانه ای گســترده همراه شد و پس از او در تولیت فعلی نیز ادامه 
دارد. و از آن جا که آســتان قدس رضوی برای دیگر تولیت های کشور الگو و 
مادر را دارد، دیگر آستان ها هم به راه اندازی کاروان های مشابه رو آورده اند. 

تفکیک تبرک از زیارت، آن را از عقبه ی معنایی و میدان منطقِی مناسکی 
خود خارج می سازد و به »کاال« تبدیل می کند. کاالیی قابل خرید و فروش و 
قابل حمل و نقل. امری که در سال های اخیر، برای متولیان مذهبی زمینه ساز 

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
تفکیک◢تبرک◢از◢
زیارت،◢آن◢را◢از◢
عقبه◢ی◢معنایی◢
و◢میدان◢منطقِی◢
مناسکی◢خود◢خارج◢
می◢سازد◢و◢به◢»کاال«◢
تبدیل◢می◢کند.◢
کاالیی◢قابل◢خرید◢و◢
فروش◢و◢قابل◢حمل◢
و◢نقل.◢امری◢که◢در◢
سال◢های◢اخیر،◢برای◢
متولیان◢مذهبی◢
زمینه◢ساز◢ایجاد◢
بازار◢و◢کسب◢منافع◢
اقتصادی◢شده◢
است.
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ایجاد بازار و کسب منافع اقتصادی شده است.
 نمونه ی دیگر کاال شدن تبرک را در برند های خاص اماکن مذهبی )مانند 
برنــد محصوالت »رضوی«( می توان دید و تبدیل شــدن بخشــی از فضای 

حرم ها به فروشگاه محصوالت »مقدس«.
توجه به ذایقه ی مذهبی عامه پســند زایران، در انتخاب برند و طراحی و 
 
ً
بسته بندی این محصوالت )نبات، هل، نقل، زعفران، تنقالت و...( هم کامال
مشهود است. بی جهت نیســت که در طراحی فضاهای جدید زیارتگاه ها و 
طرح های توســعه ی حرم ها، بازار )نه در معنای سنتی و مردمِی  آن( بلکه در 
شکل شــبه مدرن و مصرف محور جایگاه برجســته ای دارد و اماکن زیارتی 
توسط پاســاژهایی که با سرمایه گذاری و مشــارکت متولیان مذهبی ساخته 

شده اند، محاصره شده اند. 
ادامه ی این روند، که همراه با توسعه ی شتابناک فیزیکی و سخت افزاری 
اماکن مقدس اســت، متولیان اماکن شیعی )آســتان های مقدس( را قدرتی 
مضاعف بخشــیده و به عرضه کنندگان کاال و خدمات زیارتی و فروشندگان 

امر متبرک به مشتریان تبدیل می کند. 
در ایــن صورت جدید، »آســتان مقدس« به مثابه ی یک نهاد مســتقل، 
جزیی از فرایند زیارت شــده و میان زایر و امر قدســی واسطه  می شود. امر 
قدســی، حاال دیگر در مالکیت نهاد تولیت است و اوست که نوع و کیفیت 
اثربخشی اش را تعیین می ســازد. به عبارت دیگر، در این صورت بندی تازه، 
زیارت به کاال، زائر به مشــتری، متولیان به مالک و امر قدســی به سرمایه و 

مایملک تبدیل  شده است.

 ◢◢
توجه◢به◢ذایقه◢ی◢

مذهبی◢عامه◢پسند◢
زایران،◢در◢انتخاب◢
برند◢و◢طراحی◢و◢
بسته◢بندی◢این◢

محصوالت◢)نبات،◢
هل،◢نقل،◢زعفران،◢
تنقالت◢و...(◢هم◢

کامالً◢مشهود◢است.◢
بی◢جهت◢نیست◢که◢
در◢طراحی◢فضاهای◢
جدید◢زیارتگاه◢ها◢و◢
طرح◢های◢توسعه◢ی◢

حرم◢ها،◢بازار◢)نه◢
در◢معنای◢سنتی◢و◢

مردمیِ◢◢آن(◢بلکه◢در◢
شکل◢شبه◢مدرن◢و◢

مصرف◢محور◢جایگاه◢
برجسته◢ای◢دارد◢و◢

اماکن◢زیارتی◢توسط◢
پاساژهایی◢که◢با◢
سرمایه◢گذاری◢و◢
مشارکت◢متولیان◢
مذهبی◢ساخته◢

شده◢اند،◢محاصره◢
شده◢اند.◢
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تحلیل و تبیین                 |    	    
محسن حسام مظاهری، جامعه شناس جوانی که در حوزه ژورنالیسم اندیشه 
فعالیت دارد . او سردبیر نشریات هابیل و فتیان بوده است و هم اکنون در کانال 
تلگرامی خود فعالیت جدی دارد. پروژه اصلی فکری او بررســی سیر تغییر و 
تحوالت آیین ها و مناسک شیعه است وسعی در فهم منطق این تغییرات دارد. 
او جمهوری اسالمی را متهم به فربه کردن مناسک دینی کرده و تعطیلی مناسک 
دینی در بحران زیستی جهانی )کرونا( را بهانه کرده تا »دین منهای مناسک« را 

تبلیغ و ترویج کنند.
در این یادداشــت مســاله تبرک جویی شــیعیان را زیر ذره بین نقد برده و 
برخالف یادداشــت های گذشــته ی خود که از مدل های مدرن مناسک دینی 
تعریف و تمجید می کرد، در اینجا مدل های جدید تبرک جویی را به باد انتقاد 
می گیرد. به نظر ایشــان دو مدل جدید از تبرک جویی وجــود دارد که آن را به 
مثابه ی یک کاالی اقتصادی تبدیل کرده و چهره ی طبیعی این مســاله را از بین 
برده اســت. اولین مدل اقدام خادمین حرم ها در رفتن به بیمارستان ها و مراکز 
مختلف و انتقال پرچم متبرک حرم به آن مکان ها برای تبرک جویی مردم است. 
به نظر ایشان این کار یک نوع زیارت مصنوعی را برای انسان ها تداعی می کند 
و باعث می شــود تا دیگر آنها رغبتی بــرای زیارت های حضوری و فیزیکی و 

طبیعی پیدا نکنند.
 مدل دوم فروش وســایلی است که عنوان تبرکی بر آن خورده و در فرهنگ 
عمومی به عنوان ســوغات یک زیارت تلقی می شــود مثل فروش نبات یا نان 
رضوی. طبق نظر آقای مظاهری این کار نیز نتیجه ای جز نگاه اقتصاد محور به 
وسایل مقدس نداشته و معنویت آن را از بین می برد. اگر چه که نقدهای ایشان 
نسبت به وارد شدن عرصه ی معنویت به اقتصاد تا حدی صحیح می باشد ولی 
نمی توان با اینگونه استدالل ها، متولیان اداره ی حرم ها را فروشنده و دکان دار این 
موضوع دانست. از طرف دیگر بحث سوغاتی های معنوی یکی از فرهنگ های 
جا افتاده در بین شیعیان است که فقط مصادیق آن تغییر می کند. از طرف دیگر 
مساله ی انتقال پرچم حرم ها به بیمارســتان ها و زندان ها نیز از باب ناچاری و 
برای بهره برداری تعداد بیشتری از مردم از معنویت های موجود است و اال این 

کار سود اقتصادی برای متولیان این کار نخواهد داشت.
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یادداشت |

 دین در خدمِت انسان و جامعه؛ یا انسان و 
جامعه در خدمِت دین

محمدباقر تاج الدین 	

غور و بررسی آراء عموم عاِلمان دینی به ویژه  فقیهان  درباره احکام و آموزه 
های دینی  بر این امر تأکید فراوان داشته و دارد که انسان و جامعه به هر قیمتی 
باید در خدمت جاری و ســاری ساختن  احکام و آموزه های دینی)البته بیشتر 
فقهی( باشند و این  احکام و آموزه ها جایگاهی  بس  برتر و رفیع تر از جایگاه 
آدمی دارند. لذا از این رو است که این احکام و آموزه ها در هیچ حالتی امکان 
تعطیل شدن را نداشته  مگر در شرایط استثنایی و آن هم درباره افراد خاص و نه 
به صورت جمعی)مثال درصورتی که فرد  تشخیص بدهد روزه گرفتن منجر به 
آسیب های جسمی-البته نه روحی و روانی- او می شود( . از سوی دیگر،  بنا 
بر تجربه زیســته ای که بسیاری از انسان های دیندار در ادیان مختلف به ویژه 
در دین اســالم دارند گویا این موضوع برای بسیاری از آنان  به صورت مطلق و 
جزم اندیشانه آشکار گشته است که انسان و جامعه باید در خدمت دین باشند. 
مســأله و پرسش اساســی  این اســت که آیا دین باید در خدمت انسان و 
جامعه باشــد یا بالعکس انســان و جامعه باید در خدمت دین؟.  این پرسش  

  
محمدباقر
تاج الدین

استاد دانشگاه
محقق مسائل دینی

 

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 دیـــن
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یکی از پرســش های مهمی است  که بسیار کم بدان پرداخته شد و دست کم 
 هیچ توجهی به این پرسش و موضوع مهم و بنیادی  

ً
در نگاه درون دینی اساســا

نشده است،  چرا که دین شناســانی)مانند فقیهان( که عمدتا نگاه درون دینی 
به موضوع دین داشــته و دارند از پیش این موضوع برای شان اثبات شده است 
که انسان و جامعه باید در خدمت دین و دینداری باشند،  به هر قیمتی و با هر 
نتیجه ای. به ویژه این دیدگاه در بین فقیهان بسیار رواج داشته و دارد و در اصل 
معتقدند که وظیفه و تکلیف دینداران خدمت به آموزه ها و احکام دینی اســت 
و گویا هیچ تعهد و  تکلیف دیگری برای انسان های دیندار وضع و مقرر نشده 

است!! 
از سوی دیگر،  این پرسش در نوع خودش  پرسشی برون دینی  است به این 
معنا که این فیلسوفان، جامعه شناسان و روان شناسان بودند که پرسش مزبور را 
مطرح کرده اند و از این حیث زادگاه و خاســتگاه این پرسش  در بیرون از حوزه 

دین و دینداری بوده است. 
طرح پرسش مورد نظر توسط اندیشمندانی که در بیرون از دین به فعالیت 
 در جهان مدرن بود 

ً
علمی و فکری اشــتغال دارند به این دلیل است  که اساسا

که  انســان و جامعه جایگاه مهم و رفیعی پیدا کردند و انسان محوری یکی از 
اصول این دوران قلمداد می شــود و در جهان پیشامدرن  انسان و جامعه چنین 

جایگاه مهمی نداشتند. 
 از ســوی دیگر، عموم فقیهان، متکلمان یا مفسران و عالمان دینی ای  که 
بیشتر به جهان پیشامدرن تعلق داشته و دارند  هیچ گاه این پرسش مهم و کلیدی 
 نیازی به طرح آن نداشــتند از آن رو که گمان می 

ً
را مطرح نکردند و یا اساســا

کردند موضوع روشن است و این انسان و جامعه است که باید در خدمت دین 
باشد و جای  هیچ بحث و جدلی هم  نیست. 

الزم به ذکر اســت  که دو نوع  قرائت و خوانش بنیادگرایانه و سنتی از دین 
است که این گونه می اندیشند  و انسان و جامعه را در خدمت دین می خواهند 
و توجه چندانی به جایگاه انســان و رشد  و تعالی او ندارند. این دو نوع قرائت 
متأسفانه با کژخوانی متون دینی گویی متوجه این موضوع مهم و کلیدی نیستند 
که تمام احکام و آموزه های دین آمده اند که در خدمت انســان باشــند تا به او 

سعادت و تعالی ببخشند.
 برای مثال فلســفه اصلی  مناســکی چون نماز و روزه برای این است که 
به انســان های دیندار کمک کنند تا ایمان شــان از یک ســو محکم شود  و از 
سوی دیگر اعمال و رفتارشان را انسانی تر و اخالقی تر نماید و اگر چنین نشود 

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
عموم◢فقیهان،◢
متکلمان◢یا◢مفسران◢
و◢عالمان◢دینی◢ای◢◢
که◢بیشتر◢به◢جهان◢
پیشامدرن◢تعلق◢
داشته◢و◢دارند◢◢هیچ◢
گاه◢این◢پرسش◢مهم◢
و◢کلیدی◢را◢مطرح◢
نکردند◢و◢یا◢اساساً◢
نیازی◢به◢طرح◢آن◢
نداشتند◢از◢آن◢رو◢
که◢گمان◢می◢کردند◢
موضوع◢روشن◢است◢
و◢این◢انسان◢و◢جامعه◢
است◢که◢باید◢در◢
خدمت◢دین◢باشد◢و◢
جای◢◢هیچ◢بحث◢و◢
جدلی◢هم◢◢نیست.◢
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مناســک و عبادات مورد نظر خود به اهدافی دیگر تبدیل شده و برای دینداران 
بدل به یک مشــت عبادات عادتی و تکلیفی می شوند کما این که اکنون نیز در 

نزد عموم دینداران چنین  شده است.
 عبادات و مناســکی چون نماز و روزه  و هکذا ســایر مناسک دینی برای 
تعالی بخشــی روان و رفتار و اخالق دینداران اســت و نه این که تمام دغدغه  
شــان منوط به  برگزاری و انجام ظاهری این مناسک به هر شکل ممکن باشد!!  
البته تقصیر و کوتاهی به گردن عاِلمان دینی ای چون فقیهان است که این گونه 
از دینداران خواسته اند یعنی همواره نوعی دینداری تکلیفی و عادتی را تبلیغ و 

ترویج کرده اند!! 
 عجیــب و غریبی  که فقهیان برای 

ً
برای نمونه ســخت گیری های حقیقتا

عبادتی چون روزه  در نظر گرفته اند را  با دقت بررسی کنید  تا دریابید که انسان 
در خدمت دین است یا بالعکس؟!! این در حالی است که غور و تأّمل در آیات 
قرآن هرگز چنین ســخت گیری هایی که فقیهان روا داشته اند را منعکس نمی 
کند!!! و همین گونه اســت سایر احکام و آموزه هایی که فقیهان ارائه داده و می 

دهند.
اگر بخواهیم با نگاهی برون دینی این موضوع  را مورد واکاوی قرار دهیم آن 
هم  در قالب "نواندیشــی دینی"  که نظری جدی هم به دین و هم به مولفه های 
جهان مدرن و به ویژه دیدگاه های فلســفی، جامعه شناختی، روان شناختی و 
انسان شناختی دارند  می توان آن را این گونه صورت بندی  نمود که همه چیز و 
از جمله دین الزم و ضروری است که در خدمت انسان و جامعه باشد تا از این 
طریق زمینه های معناداری زندگی  او را فراهم سازد. چرا که یکی از مهم ترین 
پرسش های بنیادی انسان در این جهان این است که »آیا  زندگی ارزش زیستن 
دارد یا نه«؟ و دست کم این مدعا وجود دارد که دین می تواند تا حدودی- اگر 
نگوییم به طور کامل-  زندگی انسان را معنا دار و ارزشمند سازد. البته فورا این 
پرســش هم مطرح می شــود که کدام دین؟ دین موجود یا دین تاریخی یا دین 
اولیه؟ همچنین این پرسش مهم نیز مطرح می شود که کدام قرائت و برداشت 

از دین؟ قرائت بنیادگرایانه، قرائت  سنتی و یا  قرائت نو اندیشانه از دین؟
به نظر می رسد که حتی با نگاه درون دینی –البته به شرط برداشت و قرائت 
عقالنی و اخالقی از دین- غور و بررسی عمیق و دقیق در آموزه های دین اسالم 
به ویژه کتاب مقدس مســلمانان یعنی قرآن کریم  نشان از این موضوع دارد که 
دین در خدمت انسان و جامعه اســت و نه بالعکس چرا که دین آمده است تا 
ســعادت  انســان های دیندار را تا حد امکان تأمین کند و این سعادت ممکن 

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
عبادات◢و◢مناسکی◢

چون◢نماز◢و◢
روزه◢◢و◢هکذا◢
سایر◢مناسک◢

دینی◢برای◢تعالی◢
بخشی◢روان◢و◢
رفتار◢و◢اخالق◢

دینداران◢است◢و◢
نه◢این◢که◢تمام◢
دغدغه◢◢شان◢

منوط◢به◢◢برگزاری◢
و◢انجام◢ظاهری◢
این◢مناسک◢به◢
هر◢شکل◢ممکن◢

باشد!!◢◢البته◢
تقصیر◢و◢کوتاهی◢
به◢گردن◢عالِمان◢
دینی◢ای◢چون◢
فقیهان◢است◢
که◢این◢گونه◢از◢

دینداران◢خواسته◢
اند◢یعنی◢همواره◢
نوعی◢دینداری◢

تکلیفی◢و◢عادتی◢
را◢تبلیغ◢و◢ترویج◢

کرده◢اند!!◢



شماره 3    162
پانزدهم  اردیبهشت ۹۹

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

نخواهد شد مگر این که دین برای انسان های دیندار نوعی "ایمان" توأم با آرامش 
و طمأنینه فراهم آورد.

 به نظر می رسد که عارفان بیش از فقیهان خواهان چنین وضعی بوده و از 
آن جا که بیشتر به هسته مرکزی دین یعنی "ایمان"  و رسیدن به "امر معنوی"   را 
دنبال کرده اند،  لذا فقط به ظواهر دین بسنده نکرده و همواره ُبعد درونی و روانی 
در  دینداری برای شان اهمیت داشته است. دینی که نتواند به درون انسان رسوخ 
کنــد و در دل و جانش خانه کند و مأوا گزیند و   موجب اعتالی روح و روان و 
ش شود بســیار دور از ذهن است که با تمّسک به امور عبادی 

َ
رفتار و اخالق ا

ظاهری بتواند کاری از پیش ببرد.
ش  ســابقه ای 

َ
چرا راه دوری برویم در کشــور خودمان ایران که مردمان ا

طوالنی در دیانت دارند چرا چنــدان از "معنویت"  و "ایمان"  به معنای واقعی 
کلمه خبری نیست  و هر چه دیده می شود توجه به ظواهر در دین بوده و مشتی 
 بر اساســا عادت و تکلیف 

ً
مناســک و اعمال دینی  ظاهری که آن هم عمدتا

صورت می گیرد؟!!.
 به نظر می رسد که پاسخ در این باشد  که تاکنون  این انسان  و جامعه بود  
  اجرای احکام و آموزه های فقهی بوده است و 

ً
که در خدمت دین آن هم صرفا

اگر دین در خدمت ســعادت و اعتالی رفتار و اخالق انسان و جامعه می بود 
به احتمال قریب به یقین وضع و حال انسان و جامعه ایرانی نیز  اکنون بسی ِبْه 
ش بسی بیش از 

َ
از این می  بوده اســت. "دینداری ایمانی" که شــأن و جایگاه ا

"دینداری اعتقادی" است-در مقاله ای جداگانه به این موضوع پرداختم- زمانی 
رواج می یابد که دین در خدمت انسان و جامعه قرار بگیرد و تا مادامی که چنین 
نیست همواره شــاهد نوعی دینداری اعتقادی هستیم که انسان و جامعه را در 
خدمت خویش قرار داده که  البته به جز تکیه بر امور صوری و ظاهرِی  دین به  

"معنویت" و "ایمانی"  هم دست نیافته است.  

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
دینی◢که◢نتواند◢به◢
درون◢انسان◢رسوخ◢
کند◢و◢در◢دل◢و◢
جانش◢خانه◢کند◢و◢
مأوا◢گزیند◢و◢◢◢موجب◢
اعتالی◢روح◢و◢روان◢
و◢رفتار◢و◢اخالق◢
اَش◢شود◢بسیار◢دور◢
از◢ذهن◢است◢که◢
با◢تمّسک◢به◢امور◢
عبادی◢ظاهری◢بتواند◢
کاری◢از◢پیش◢ببرد.
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|                تحلیل و تبیین                                       	

آقای تاج الدین محقق اجتماعی و به عنوان یک جامعه شــناس در طی 
یادداشــتی به مساله دین و خدمات دین به انســان پرداخته است. او که این 
روزها در کانال تلگرامی خود با عنوان »در جست وجوی حقیقت« در حوزه 
ژورنالیسم اندیشه اجتماعی و سیاســی مطلب می نگارد، پیش از این نیز به 
مقوله دین پرداخته بود. طبق نظر این استاد دانشگاه آزاد، فقهاء اسالمی چون 
همواره در مسائل ظاهری و پوسته ی شریعت اسیر شده اند، طبیعی است که 
انســان و جامعه را در خدمت دین می دانند ولــی عرفا که به معنویت باطنی 
رســیده و عمق ایمان را درک کرده اند می دانند که دین باید در خدمت انسان 
و جامعه باشــد. به نظر می رســد که دو نقد جدی به یادداشت حاضر وارد 
خواهد بود. اولین نقد این اســت که ایشان این بحث را یک بحث برون دینی 
دانســته و جالب تر آنکه از زاویه ی عرفان به ماجرا نگاه می کنند در حالی که 
عرفان خود یک رشــته ی درون دینی است. دومین نقد جدی این یادداشت 
یک جانبه نگری و بینش محدود ایشان است که می خواهد یکی را بر دیگری 
هر طور که شده ترجیح دهد. این در حالی است که طبق اعتراف عقل و نقل 
رابطه ی انسان و دین یک رابطه ی دوسویه بوده و هر کدام از آنها خدمت هایی 
را به هم می رسانند و اصال نیازی به طرح این بحث نیست البته اگر از رسالت 

دین و همچنین جایگاه واقعی انسان مطلع باشیم.
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 رصد رویدادهای
اندیشه ای

سخنرانی صوتی|

وان ادیان  سه کارکرد دین از نگاه پیر
مصطفی ملکیان  	

 دین اسالم، 
ً
 به نظر پیروان ادیاني مثل یهود، مسیحیت و خصوصا

ً
معموال

دین سه کارکرد دارد. به نظر من این سه کارکرد عبارتند از اینکه ما فکر مي کنیم 
 فکر مي کنیم 

ً
 کتاب قانون هم است و ثالثا

ً
که دین اوال ً یك نقشــه اســت، ثانیا

نسخه هم است.
1.دین به مثابه نقشه

شما با نقشه چه مي کنید؟ فکر مي کنید و به این نقشه نگاه مي کنید و با این 
 کل شهر مشهد را 

ً
نقشه با نگاه از باال و نگاه اجمالي وضع واقع را مي بینید؛ مثال

شما با یك نقشه یك متر مربعي مي توانید از باال ببینید. معتقدید که مشهد دیگر 
 صد و شصت متر است. 

ً
 هر یك سانتي متر معادل مثال

ً
همین اســت،ولی مثال

نقشــه  نسبت به چیزي که هم به لحاظ وسعت و هم به لحاظ جزئیات خیلي 
بزرگتر و ظریف تر است، یك نگاه کلي مي دهد. کساني فکر مي کنند که کتاب 
ادیان و مذاهب نقشــه جهان است، باالخره ماقبل از دنیا، ما بعد از دنیا، عالم 
ماورای طبیعت، دنیا و آخرت و انسان و فرشتگان و خدا و ... را نشان می دهد.

2.دین به مثابه کتاب قانون

 دیده بان
  اندیشـه

  
مصطفی
ملکیان

پژوهشگر و روشنفکر دینی
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 اما کار کتاب قانون چیست؟ در کتاب قانون شما نقشه نمي بینید، کتاب 
قانون به مخاطبان خودش مي گوید بایــد اینطور رفتار کنید، واگر نکنید جرم 
اســت و جریمه و زندان و.... کتاب قانون همیشــه مي گوید که انســانها چه 
وظایفي نسبت به یکدیگر دارند. حاال شما همین را در مورد دین هم مي توانید 
قائل شــوید که کتاب مقدس ادیان و مذاهب، یك کتاب قانون هم هست، که 
مي گوید در ارتباط خود با خدا چه باید بکنید، حتي در ارتباط خود با خود چه 
باید بکنید؛ در ارتباط خود با دیگران، در ارتباط خود با طبیعت چه باید بکنید؟ 
با اینکه کتاب هاي قانون عادي فقط درباره ارتباط انسان ها با یکدیگر و گاهي 
هم به ارتباط انســان با طبیعت مي پردازند. کتاب قانون همه اش قانون است، 
یعني ترك آن جایز نیست. اگر جرم کنید، متناسب با جرم باید جریمه شوید و 

جریمه هم از بین  نمي رود.
3. دین به مثابه نسخه

دین نسخه هم هست. منظور نسخه پزشك است. پزشك چه کار مي کند؟ 
پزشــك نه احکام و قوانیني وضع مي کند که بگوید اگر این کار را نکنید، جرم 
است و جریمه خواهید شد و نه جغرافیاي عالم را به کسی نشان مي دهد؛ بلکه 
مي گوید که این درد و رنجي که تو داري، اگر به نسخه اي که من مي دهم عمل 
کني، درد و رنج تو برطرف مي شود و اگر هم عمل نکني، اتفاقي نمي افتد. فقط 
 اگر سردرد داري، باید این داروها را بخوری تا 

ً
درد و رنج تو تمام نمي شود، مثال

سردرد خوب شود. این هم شأن سوم است. 
ی اول است. در 

ّ
ی فالســفه، بیش تر تلق

ّ
ی دوم و تلق

ّ
ی فقها، بیش تر تلق

ّ
تلق

رویکرد درمانی، ما در دین نه با یک کتاب قانون مواجه ایم، نه با یک نقشه؛ بلکه 
با یک نسخه مواجه ایم. ویتگنشتاین نخستین کسی بود که گفت باید به فلسفه 
رویکرد درمانی داشــت، در این پارادایم پیامبران و عارفان طبیب اند. »طبیبِ  

جان«. 
ی 8 نتیجه دارد:

ّ
این تلق

1-فقط کسانی که احســاس بیماری و احساس کمبود و کاستی و نقص 
می کنند، باید رجوع به دین کنند. ممکن اســت کســی در طول عمرش بیمار 
نشود. شاید هم وقتی تحقیق آماری کنیم، ببینیم بالخره هر کسی سروکارش به 
مطب ِ دین می افتد. اّما این رجوع، بعد از این است که فرد دچار بیماری شود. 
بیمــاری ای که برای آن به دین رجوع می کنیم، باید بیماری ای باشــد، که برای 

درمان آن به جای دیگر نمی توان رجوع کرد.
ی شوند. هنگامی 

ّ
2- بنیان گذاران ادیان و مذاهب و عارفان باید طبیب تلق

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
تلّقی◢فقها،◢بیش◢تر◢
تلّقی◢دوم◢و◢تلّقی◢
فالسفه،◢بیش◢تر◢

تلّقی◢اول◢است.◢در◢
رویکرد◢درمانی،◢
ما◢در◢دین◢نه◢با◢
یک◢کتاب◢قانون◢

مواجه◢ایم،◢نه◢با◢یک◢
نقشه؛◢بلکه◢با◢یک◢
نسخه◢مواجه◢ایم.◢

ویتگنشتاین◢
نخستین◢کسی◢

بود◢که◢گفت◢باید◢
به◢فلسفه◢رویکرد◢
درمانی◢داشت،◢
در◢این◢پارادایم◢

پیامبران◢و◢عارفان◢
طبیب◢اند.◢»طبیبِ◢◢

جان«.◢
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که پیش طبیب رفتم، نســخه ای را که پیچید، خودم صّحت اش را می آزمایم و 
تعّبد نمی کنم.

ی درمانی به دین و عرفان داشته باشیم، معنای اش این است که 
ّ

3-  اگر تلق
ما به طبیب خاّصی، از آن رو که طبیب خاّصی اســت، رجوع  نکرده ایم؛ بلکه 
از حیث طبیب بودن اش اســت که به او مراجعه می کنیم. بنابراین اگر پزشکی 
گفت: »تا آخر ُعمرت پیش من بیا«، ما شک می کنیم. دعوی صدق انحصاری، 

در پزشکی قابل دفاع نیست.
4- انسان وقتی به پزشک رجوع می کند، خودش باید عارضه های بیماری 
ت بیماری را به من بگوید، اّما 

ّ
را تشخیص دهد. پزشک می تواند بیماری یا عل

عارضه ی بیماری را )درد یا اختالل در نظام را( خود ِ من، حس می کنم.
5- تشخیص رفع بیماری باز به عهده ی مریض است. بهبود یافتن یا بهبود 

یافتن نسبی  ِ بیماری، به عهده ی بیمار است.
6- دارو برای بیماری اســت، اّما از این برنمی آید که همه ی داروها برای 
 فقط دو تا دارو برای بیماری من کافی اســت. 

ً
هر یک از بیماران اســت. مثال

نباید بگویند این، داستان ِ همه یا هیچ است. از این که دارو برای بیماری است، 
 نمی توان نتیجه گرفت که همه ی داروها برای همه ی بیماران است. التزام 

ً
منطقا

نظری به همه ی این متون می توان داشت ولی التزام عملی تنها به برخی می توان 
داشت.

7- اگرما رویکرد درمانی داشته باشیم برخالف رویکرد قانونی و نقشه ای 
 
ً
مشــکل مان عملی است. بنابراین ســؤال مان باید "چه باید کرد؟" باشد. اصال
کاری به پشــت صحنه ی امور نداریم. فیلسوفان اند که با پشت صحنه ی امور 

سروکار دارند.
8- رویکرد درمانی اقتضای اش این است که، پس از درمان دردهای مان، 
داروهای مان را بر دوش مان نگیریم. این همان "اپایه" بودن است که "بودا" از آن 
صحبت می کند. به این معنا که آنچه جایی منجی اســت، جایی مهلک است. 
 باعث درمان درد می شود. دین 

ً
دین یک "اپایه" اســت. وسیله ای است که موقتا

نیامده است که بار ما شــود، آمده است برای نجات ما. دین برای انسان است، 
انسان برای دین نیست.

	◢◢
اگرما◢رویکرد◢درمانی◢
داشته◢باشیم◢برخالف◢
رویکرد◢قانونی◢و◢
نقشه◢ای◢مشکل◢مان◢
عملی◢است.◢بنابراین◢
سؤال◢مان◢باید◢"چه◢
باید◢کرد؟"◢باشد.◢
اصالً◢کاری◢به◢پشت◢
صحنه◢ی◢امور◢نداریم.◢
فیلسوفان◢اند◢که◢با◢
پشت◢صحنه◢ی◢امور◢
سروکار◢دارند.
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آقــای ملکیان به عنوان یکــی از نظریه پردازان جدی در عرصه فلســفه ی 
اخالق و دین اســت. او در سخنرانی با عنوان »رویکرد درمانی به دین« که در 
سال های گذشته داشــت، به رویکرد جدیدی از دین اشاره دارد. این سخنرانی 
به مناســبت وقایع اخیر در کانال خود بازنشر شــده است که خالصه ای از آن 
در این شــماره دیده بان اندیشه مکتوب شده است. البته که نگاه پراگماتیسی و 
ابزاری بیش از حد ایشان به مقوله دین و از سوی دیگر تکیه بر عقالنیت مدرن 
در ارزشــمندی آن از جمله مبانی دیدگاه فکری ایشان است که به طور جدی 

محل مناقشه است.  
او در این ســخنرانی نسبت به مساله ی طب های دینی واکنش نشان داده و 
معتقد اســت که باید دیدگاه جدیدی نسبت به ادیان در بین طرفداران آنها باب 
شود.طبق نظر ایشان یکی از مهمترین کارکردهای دین کارکرد درمانی آن است 
که در بین فالسفه و فقهای ما مورد غفلت قرار گرفته است. در کارکرد درمانی، 
دین نسخه های شفابخشی به انسان ارائه می کند که می تواند او را از امراض به 
دور بدارد. توجه آقای ملکیان به طب دینی تا حد زیادی قابل ســتایش بوده و 
نشــان از فهم عمیق ایشان از این نوع از طب مخصوصا در اوضاع کنونی دارد 

ولی به نظر می رسد که ایشان سه مغالطه ی پنهان در این سخنرانی خود دارند.
 اولین مغالطه این اســت که صرفا به ســه مورد از کارکردهای دین اشاره 
کرده و کارکردهای دیگر آن مثل کارکردهای اجتماعی را نادیده گرفته اســت و 
گویا این بخاطر تنظیم مدل چینش این ســخنرانی اســت. مغالطه ی دوم هم 
عرض دانســتن کارکردهای مختلف دین است. به نظر آقای ملکیان هر یک از 
این کارکردها یک حوزه ی جداگانه بوده که فقها یا فالســفه هر کدام به یکی از 
آنها تمســک کرده اند. این در حالی است که کارکردهای دین همه در طول هم 
بوده و آمیختگی جدی بین آنها وجود دارد. برای مثال همان قوانین اخالقی که 
در کارکرد دوم ایشــان اشاره فرمودند خودشان یک نسخه برای آزادی انسان از 
چنگال شهوت و غضب است لذا نمی توان ادعا کرد که فقها صرفا به کارکرد دوم 
توجه کرده و از کارکرد ســوم غافلند. مغالطه ی سوم ایشان مربوط به دو حوزه ی 
درمانی جسمانی و روحانی است. رسالت دین و فلسفه)که ویتگنشتاین به آن 
اشاره کرده اســت( در واقع درمان امراض روحی و روانی است اگر چه که در 
حوزه ی درمان جســمانی نیز ادیان حرف های زیادی دارند ولی نمی توان فقها 

یا فالسفه را بخاطر غفلت از این نسخه های درمانی جسمانی مواخذه کرد.
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یادداشت|

 معنای ُعرف در دین
سید جواد میری 	

در میان مفاهیم ســنتی، مفهوم عرف وجود دارد. درحالی که تفکر سنتی 
غالب، عرف را به امر سکوالر ترجمه و تفسیر کرد و سکوالر را مساوی با غرب، 
دیگری و دشمن می داند که به نوعی واژگونه گی مفهوم سکوالر و تقلیل دادن 
آن اســت: در حالی که در تفکر اسالمی و شــیعی، عرف مساوی با سکوالر 
نیســت، بلکه عرف یکی از ساحات عقل اســت که به معنای فهم متعارف از 

زندگی گرفته می شود.
 این فهم متعارف در طول تاریخ زندگی بشــر به دست آمده که در راستای 
رفاه او بوده. نحوه شــکار، ساخت خانه، اهلی کردن حیوانات، استفاده از دانه 
به عنــوان غذا، اختراع خط، آوا و اصوات برای برقــراری ارتباط. همه اینها در 
ذیل فهم متعارف یا عرف می گنجد که بشر در طول تاریخ کسب کرده است و 

منافاتی نیز با دین ندارد. 
در هنگام ظهور ادیان هم مردم به بسیاری از شیوه های زندگی و مناسبات 
دســت پیدا کرده بودند و تضادی هم با دین و آیین نداشــتند. برای همین هم 
قضات این طور مطرح می کردند که »إما حکم بالعرف حکم بالشــرع« یعنی 
اگر در امر قضاوت قوانینی مربوط به موضوع مطروحه در شریعت وجود داشت 

 دیده بان
  اندیشـه

  
سید جواد
میری

استاد جامعه شناسی
پژوهشگر و محقق دینی، سیاسی 
و اجتماعی
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باید به آنها رجوع کنی و بر اساس آن حکم شود: اما اگر در شریعت نبود باید به 
عرف یا فهم متعارف آن جامعه مراجعه شود و طبق آن عمل شود. 

در مواجهه با مناسبات و مسائل جهانی انسان ها مجموعه فهم ها و دانسته 
هایی را ذخیره کرده اند. یکی از آنها نحوه مواجهه با چالش های محیط زیست 
مثل بحران آب است. متاسفانه در ایران فهم متعارف در بعد جهانی را تقلیل به 
سکوالر داده و یک مانع ایدئولوژیک ساخته ایم و راه را برای استفاده از دانسته 

های دیگران مسدود کرده ایم. 
برای اصالح هم نیازمند این هســتیم که در نظام فکری خود یک بازبینی 
انجام دهیم و دایره عرف را وسیع کنیم و بدانیم که عرف سکوالر نیست و درک 
کنیم که عرف، فهم و درک متعارف بشر از زندگی است. برای مثال باید بدانیم 
که دنیا در بحث محیط زیســت در مناطق کم آب و گرمســیر چگونه توانسته 

زیست بوم خود را تداوم بدهد و دچار چالش نشود.
 اگر از آن فهم استفاده کنیم می توانیم بخشی از آن دانسته ها را امروز هم 
به کار ببندیم. هر چند که این امر نیازمند وجود یک برنامه ریزی اســت و باید 
جایگاه مدیران را در این فضا تعیین کنیم. باید تاکید کنم که مدیریت به معنای 

علم و یک بینش مد نظر است نه پست و مقام. 
علم و بینش مدیریت اشــاره دارد که چطور می توانیــم منابع موجود که 
محدود هم هست را به نحو احســن اداره کنیم و با آینده نگری نقشه راه داشته 
باشــیم. مدیریت برای اداره و تدبیر منزل یا کشور نیازمند منطقی است که این 
منطق بر اســاس تحوالت بشری پیشــرفت می کند. ایرانی که در عصر قاجار 
مدیریت می شــد با ایرانی کــه درقرن 2۰ وجود دارد باید به شــکل متفاوتی 

مدیریت شود.
 یکی از ویژگی های مدیریت کشــور در دوره قاجــار این بود که به جای 
تالش برای کســب دانش و فهم متعارف جهان در این دوره از این فهم و عرف 
منزجــر و از درک تغییر و تحوالت جهانی ناتوان بودند. امروز در قرن 21 برای 
اداره ایران و منابع آن باید بفهمیم منطق جدید جهان چیســت؟ تکنولوژی چه 
جایگاهی در مدیریت کشــور دارد؟ ما حتی فهم دقیقی هم از ایران 5۰ ســال 
بعد نداریم: این درحالیســت که کشورهای دنیا برنامه های حداقل 1۰۰ ساله 
دارند. این برنامه ها حتما پیاده نمی شود اما اگر 15 یا پنج درصد از این برنامه 
ها را اجرا کنند می توانند آینده را در اختیار خود بگیرند. اما ما برای پنج ســال 

بعد هم برنامه نداریم.

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
برای◢اصالح◢هم◢

نیازمند◢این◢هستیم◢
که◢در◢نظام◢فکری◢
خود◢یک◢بازبینی◢

انجام◢دهیم◢و◢دایره◢
عرف◢را◢وسیع◢کنیم◢
و◢بدانیم◢که◢عرف◢
سکوالر◢نیست◢و◢

درک◢کنیم◢که◢عرف،◢
فهم◢و◢درک◢متعارف◢
بشر◢از◢زندگی◢است.◢

برای◢مثال◢باید◢
بدانیم◢که◢دنیا◢در◢

بحث◢محیط◢زیست◢
در◢مناطق◢کم◢آب◢
و◢گرمسیر◢چگونه◢

توانسته◢زیست◢بوم◢
خود◢را◢تداوم◢بدهد◢و◢
دچار◢چالش◢نشود.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
آقــای میری به عنوان یکــی از نظریه پردازان خوش قلــم در عرصه های 
مختلف دینی، اجتماعی و سیاسی و پرکار در فضای مجازی، در این یادداشت 
به بررســی یک بحث دینی ـ سیاسی پرداخته و آن را برجسته می کند. به نظر 
ایشان مساله عرف و عرفیات همواره در ادیان مختلف مخصوصا اسالم مورد 
توجه بوده و جایگزینی برای شــریعت محسوب می شده است. ایشان از این 
مســاله نتیجه می گیرند که پس بایــد در زمینه های مختلف به عرف جهان و 

تجربیات متعارف آن توجه کرده و از آن برای پیشبرد مقاصد خود بهره برد. 
در مورد این یادداشت به نظر می رسد که سه مطلب اساسی باید مدنظر 
قرار گیرد. مطلب اول اینکه اســتفاده از تجربیات دیگران ربطی به مساله ی 
عرف نداشــته و نه دین و نه نظام علم در جمهوری اســالمی با این مســاله 
مخالفتــی ندارد. مطلب دوم اینکه باید بین ســه مولفه ی عرفیات)که در فقه 
بحث می شــود(، اصول متعارفه)که در منطق بحث می شــود( و ســیره ی 
عقال)که در فلسفه از آن صحبت به میان می آید( تفکیک قائل شد. آن عرفی 
که آقای میری با اســتناد به روایت آن را جایگزین شــریعت می داند سیره ی 
ثابت عقالیی اســت که شــارع مقدس نیز برخالف آن عمــل نخواهد کرد. 
مطلب ســوم نیز این اســت که به نظر می رسد مقصود ایشــان از طرح این 
بحث، تکرار و تاکید بر همان بحث جهانی شدن است که جمهوری اسالمی 

تاکنون بخاطر عدم پذیرش آن بارها مورد حمله قرار گرفته است.
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یادداشت |

دین داری در خانه شیشه ای
محمدجواد غالمرضاکاشی 	

آنچه جهان مدرن را از جهان ســنت متمایز می  کنــد، رویارو قرار دادن 
فرهنگ ها با یکدیگر اســت. گویی در جهان قدیــم، محدودیت ارتباطات 
سبب می شد، هر فرهنگ به اقتضای باورها و هنجارهای اخالقی مورد قبول 
خود، مستقل از دیگران زندگی کند. باورهایی برای تحکیم مناسبات درونی 
خود می ســاخت و چندان دل مشغول قضاوت دیگران نبود؛ اما جهان جدید 
به منزله یک تمدن جهان گســتر، فرهنگ ها را رویاروی هم قرار داده اســت. 
در چنین شــرایطی، هیچ فرهنگی نمی تواند نسبت به آنچه دیگران درباره اش 
 اعتبار و مشروعیت درونی اش، خواسته یا 

ً
می گویند بی تفاوت بماند. اساسا

ناخواسته با قضاوت دیگران پیوند می خورد.
 طی یک صد و اندی ســال گذشــته، مباحث فکــری در جامعه ایرانی 
حول وحوش نســبت میان دین داری ما و چشــم و قضاوت دیگرانی که بر ما 
ناظرند ســامان یافته است. گســترش فضاهای ارتباطی در جهان امروز، هر 
روز این نکته را حادتر و فوری تر می کند. به طوری که می توان با عنوان زندگی 
و دین داری در خانه شیشــه ای از آن یاد کرد. ســؤال این اســت؛ هنگامی که 
دیگران نسبت به ما، زندگی و فرهنگ و دین داری ما احکامی صادر می کنند، 

  
محمد جواد

غالمرضا کاشی

استاد دانشگاه عالمه طباطبایی
کارشناس مسائل دینی و سیاسی

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 دیـــن
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چه واکنشــی باید نشــان دهیم؟ این احکام تا چه حد مشروعیت دارند؟ در 
دوره های مختلف برحســب گفتمان های حاکم و وضعیت روزگار، پاسخی 
به این پرســش ها داده ایم. در فضای پس از انقالب نیز پاســخ هایی مقبول 
افتاده اند. در این یادداشــت این پاســخ ها را مرور می کنیم و تالش می کنیم 

امکانی دیگر برای پاسخ گفتن به این پرسش ها را بیازماییم.
 هر فرهنگ و منظومــه باورهای اجتماعی، نیازمند تداوم اســت. برای 
تداوم نیازمند آن است که مشروع و مقبول و اقناع کننده جلوه کند؛ اما نزد چه 
کسانی؟ مفروض ما در این یادداشت آن است که هم باید اعضا و باورمندان 
به یک منظومه فرهنگی آن را مشــروع و اقناعی بیابنــد، هم ناباورمندانش؛ 
اگرچــه هر یک به نحــوی جداگانه. هنگامی که یک حــوزه فرهنگی، پیامی 
منتشــر می کند، کســانی آن را می پذیرند و به آن می پیوندند و کسانی نه؛ اما 
کسانی که نمی پذیرند، باید اذعان کنند آنچه می شنوند یا می خوانند امکانی 

از میان انتخاب های معقول و انسانی هست.
 اجــازه بدهید این نکتــه را درباره دین عرضه کنم. اگــر دین را موجب 
آرامش و امید و رستگاری قلمداد کنیم. امروز ادیان گوناگونی بر بشر عرضه 
می شــود. هر کس از این میان گزینه ای اختیار کرده اســت. ممکن است در 
مقابل پیامی که مســیحیان به ما عرضه می کنند، تســلیم نشویم و به آن دین 
نگرویم؛ اما تصدیق می کنیم آن دین و منظومه پیام ها و الگوهای رفتاری اش 
می تواند یک انتخاب بدیل برای کســب آرامش و امید و رســتگاری باشد. 
 به این دلیل که به اســالم 

ً
اگرچه ما به هر دلیل، اســالم را ترجیح دهیم. مثال

بیشتر احســاس انس و آشنایی داریم یا اســتدالالت کالمی آن را معقول تر 
ارزیابی کنیم.

ما اگر مســلمانیم، مســیحیت، یهودیت، زرتشــتی گری و بودیســم را 
گزینه هایی می یابیم که انتخاب نکرده ایم. مســیحیان و بودیست ها از نظر ما 
ادیان دیگرند. بعضی برای ما پذیرفتنی تر از بعضی دیگرند، اما اگر در مقابل 
پیامی قرار گرفتیم که مدعی الگویی از دین داری است و از مناسک متعارف 
آن این باشــد که در روزی از ســال، گردهم آییم و به قیدقرعه یکی را از میان 
جمع برای خدا قربانی کنیم، موضع ما در مقابل چنین الگویی از دین داری، 
 رد و انکار اســت. آیا دینی که طرفدارانش با حرارت از آن پشتیبانی 

ً
اساســا

 آن را 
ً
می کنند، اما ناباورمندانش به شــدت آن را رد و انکار می کنند و اساســا

گزینه ای غیرانســانی قلمداد می کنند، می تواند در درازمدت پایدار و مشروع 
بماند؟ بنابراین یک دین یا هــر منظومه فرهنگی و اجتماعی، برای پایداری، 

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
هر◢فرهنگ◢و◢منظومه◢
باورهای◢اجتماعی،◢
نیازمند◢تداوم◢است.◢
برای◢تداوم◢نیازمند◢
آن◢است◢که◢مشروع◢
و◢مقبول◢و◢اقناع◢کننده◢
جلوه◢کند؛◢اما◢نزد◢چه◢
کسانی؟◢مفروض◢
ما◢در◢این◢یادداشت◢
آن◢است◢که◢هم◢باید◢
اعضا◢و◢باورمندان◢به◢
یک◢منظومه◢فرهنگی◢
آن◢را◢مشروع◢و◢
اقناعی◢بیابند،◢هم◢
ناباورمندانش؛◢اگرچه◢
هر◢یک◢به◢نحوی◢
جداگانه.
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هم نیازمند مشروعیت میان طرفداران خود است که به آن مشروعیت درونی 
می گوییم، هم نیازمند مشــروعیت نزد ناباورمندانش که به آن مشــروعیت 

بیرونی می گوییم.
حال پرسشی به میان می آید: کدام یک از این دو الگوی مشروعیت بر هم 
برتری دارند؟ کدام یک شرط دیگری هستند؟ پاسخ این است که هیچ یک از 
 نمی توان از طرفداران یک دین 

ً
این دو نمی توانند شرط دیگری باشــند. مثال

خواست به  شرط مشروعیت بیرونی به یک دین ایمان بیاورند.
 چنان که از ناباورمندان یک دین نیز نمی توان خواست در رد و انکار یک 
دین در انتظار نظر باورمندان یک دین بمانند. آنچه در زمینه نســبت میان این 
دو معیار، دارای اهمیت اســت، تولید امکانی برای توازن بخشی میان این دو 
اســت. هر منظومه فرهنگی و اجتماعی بایــد بتواند ضمن تأمین مقبولیت و 
مشــروعیت یک دین نزد طرفدارانش، درعین حال، نزد ناباورمندانش نیز، رد 

و انکار تام نشود.
مدافعان و تئوریسین های وابسته به یک دین، بیشتر به کدام یک از جوانب 
دین – مشروعیت بخشــی درونی یا بیرونی– باید اهتمام کنند؟ پاســخ به این 
پرسش در مقاطع و دوره های مختلف متفاوت است. مسئله موردنظر ما این 
اســت که در شرایطی که حوزه های فرهنگی با یکدیگر ارتباط کمتری دارند، 
بازتولید و تداوم مشــروعیت درونی اولویت پیدا می کند و متولیان و مدافعان 
یــک دین، زبان و بیانی متفاوت دارند، امــا هنگامی که به هر دلیل ارتباطات 
بیرونــی میان حوزه های فرهنگی افزون می شــود، زبــان و بیان و مدعاهای 

متولیان دینی نیز تغییر می کند. 
رشد و ظهور شاخه های علمی تازه در جهان اسالم – نظیر کالم و فلسفه–  
در قرون ســوم تا پنجم، دلیلی جز این نداشــت که حوزه فرهنگی اسالمی با 
مواریث حوزه های فرهنگی دیگر نظیر روم و ایران و یونان ارتباط حاصل کرد 
و ضرورت داشت مبتنی بر چشمی که از آن مواریث متفاوت گشوده می شد، 

زبانی تازه برای دفاع از خود بسازد.
جهــان ما جهان ارتباطات اســت. امروزه بیش از هــر زمان دیگری در 
تاریخ، قلمروهای فرهنگی رو به روی یکدیگر گشــوده شده اند. پیش از این 
هر یک از ما، در خانه های فرهنگی خود زیست می کردیم با دیوارهایی که به 

روی چشم دیگران کشیده بودیم.
 به عبارتی کســی بر خانه های فرهنگی ما مشــرف نبــود. امروز اما در 
وضعیت دیگری به ســر می بریم. دیــواری وجود ندارد یــا همه به یکدیگر 

 ◢◢◢◢
جهان◢ما◢جهان◢
ارتباطات◢است.◢

امروزه◢بیش◢از◢هر◢
زمان◢دیگری◢در◢
تاریخ،◢قلمروهای◢

فرهنگی◢رو◢به◢روی◢
یکدیگر◢گشوده◢
شده◢اند.◢پیش◢

از◢این◢هر◢یک◢از◢
ما،◢در◢خانه◢های◢
فرهنگی◢خود◢

زیست◢می◢کردیم◢
با◢دیوارهایی◢که◢به◢
روی◢چشم◢دیگران◢

کشیده◢بودیم.
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مشــرفیم و گویی در خانه های شیشــه ای زندگی می کنیم. حال پرسش این 
است که در این جهان متفاوت که می توان از آن با عنوان زندگی در خانه های 
شیشه ای یاد کرد، چه وضعی داریم؟ دین داری در خانه های شیشه ای امروز، 
چه وضعی خواهد داشت؟ چه نسبتی میان مشروعیت درونی و بیرونی برقرار 

می کنیم؟
 توجه به حال وروز مســلمین نشــان می دهد که مســلمانان، الگوهای 
مختلفی از توازن میان مشــروعیت درونی و بیرونی اختیار کرده اند و به صور 
مختلف به پرســش زمانه خود پاســخ داده اند. این صور را با یکدیگر مرور 

می کنیم.
اول: پاک کردن صورت مسئله مشــروعیت بیرونی - خانه شیشه ای تنها 
این خاصیت را ندارد که ما را در معرض دید دیگران قرار دهد، در همان حال 
دیگران را نیز در معرض دید ما قرار می دهد. گروهی از درون خانه مسلمانی 

خود به دیگران نظر می کنند و خشمگین می شوند. 
می پرســند چرا این همه خیره نگاه می کنند؟ چرا نگاهشــان این همه پر 
سؤال و سرزنش است؟ حتی پا را از این هم فراتر می گذارند و می پرسند چرا 
به نحوی متفاوت از ما زندگی می کنند؟ شمشــیر و خنجر از نیام می کشند و 
به جان آن ها می افتند. ظهور الگویی از دین داری مشــابه با داعش را این طور 

می توان توضیح داد. 
روایتی که این همه خشونت از خود بروز می  دهد فی الواقع صورت مسئله 
کســب مشروعیت بیرونی را پاک کرده و یکســره بر مشروعیت درونی تکیه 
می کند. صورتی از پیام را ارســال می کند و کافی است کسانی بپذیرند، گام 
بعدی آن است که چنان برای دیگران رعب و وحشت ایجاد کنند که یا به این 

گروه بپیوندند یا دست کم چشمان خیره خود را بپوشانند.
دوم: اولویت تام دادن به مشــروعیت بیرونــی – یک واکنش دیگر همان 
اســت که ما در اتاق های پذیرایی خانه خود انجام می دهیم. اتاق پذیرایی را 
چنان تمیز می کنیم و آرایش می دهیم که نه تنها به چشم مهمانان خوب بیفتد، 

بلکه بتوانیم به آن افتخار هم بکنیم. 
در این الگو مهم نیست از چه چیزی خوشمان می آید مهم این است که 
چه چیزهایی نزد دیگرانی که میهمان ما می شوند، خوب و شیک و پذیرفتنی 
اســت. این الگو درواقع از ضرورت مشــروعیت درونی گذر کرده است و 

یکسر به مشروعیت بیرونی تکیه می کند.
آنچه روشــنفکران دینی ما طی یکی دو دهه اخیر کرده اند به همین الگو 

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
روایتی◢که◢این◢همه◢
خشونت◢از◢خود◢بروز◢
می◢◢دهد◢فی◢الواقع◢
صورت◢مسئله◢کسب◢
مشروعیت◢بیرونی◢را◢
پاک◢کرده◢و◢یکسره◢
بر◢مشروعیت◢درونی◢
تکیه◢می◢کند.◢صورتی◢
از◢پیام◢را◢ارسال◢
می◢کند◢و◢کافی◢است◢
کسانی◢بپذیرند،◢گام◢
بعدی◢آن◢است◢که◢
چنان◢برای◢دیگران◢
رعب◢و◢وحشت◢ایجاد◢
کنند◢که◢یا◢به◢این◢گروه◢
بپیوندند◢یا◢دست◢کم◢
چشمان◢خیره◢خود◢را◢
بپوشانند.
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قرابت داشــته اســت. آزمون گزاره های دینی بر اساس عقالنیت جمعی بشر 
امروز، معنایی جز این نداشــته است که همه امور و گزاره ها و باورهای دینی 
خود را در معرض داوری مشاهده کنندگان پشت پنجره بسپاریم و هر آنچه از 
منظر عقالنیت آن ها پذیرفتنی نبود، به حاشیه برانیم. مطابق با این الگو، دینی 
متناســب با عقل بشر امروز خواهیم داشــت، اما به ما ارتباطی ندارد. شیک 
و مدرن هســت، اما مأنوس نیست. آنی نیســت که نسبت مألوف ما با خود 
و جهان را ســامان می دهد. به عبارتی دیگر، دینی است با مشروعیت بیرونی 

حداکثری، اما فاقد مشروعیت درونی.
سوم: توازن بخشــی بر مبنای احراز نقاط تمایز بنیادی- رویکردی دیگر 
که کمتر با مصادیق آن مواجهیم، پذیرش اصل توازن بخشی میان مشروعیت 
درونی و بیرونی اســت. الگوی توازن بخشی مشروط به پذیرش تمایز بنیادی 

است.
 باید بپذیریم که علی االصول یکی نیســتیم. نه آن ها قرار است مانند ما 
زندگی کنند نه ما مانند آن ها. تنها قرار است نوع متمایز زندگی کردن ما بتواند 
به منزله الگویی ممکن از سعادت و رســتگاری پذیرفته شود. همان تالشی 
که آن ها نیز در مقابل چشــم های خیره و ارزیــاب ما می کنند. در چارچوب 
پذیرش تمایز، می توانیم با هم زیســت کنیم، یکدیگر را به سؤال بکشیم، از 
هم یاد بگیریم، باهم گفت وگو و مشــورت کنیم. این نکته ای است که به آن 

بیشتر خواهم پرداخت.
 اگر تمثیل خانه شیشــه ای و بیرون و درون خانــه را به واقعیت بیاوریم، 
مسئله، مسئله سنت ما و غرب است. تجدد همان محیطی است که دین داری 
ما در آن پرتاب شــده است. امروز چشــم ارزیابی که بیرون از خانه ما به ما 
می نگرد و مرتب ما و همه فضای سنت ما را به پرسش می گیرد، غرب است. 
تکنولوژی و شیوه زیســت و عقالنیت و نهادهای آن؛ بنابراین مهم ترین 
مصداق ما و دیگران، همان ما و غرب و ســنت و تجدد است. تصور من این 
است که تعیین نقطه تمایز بنیادی ما از جهان امروز، آنی نیست که یک متفکر 
و روشنفکر و فیلســوف در ذهن می پرورد و نسبت به آن نظرورزی می کند. 
اگر هم متفکری می  خواهد چنین کند، باید به متن زندگی و دین داری روزمره 
مردم توجه کند. به نظرم مردم پیشاپیش به این پرسش پاسخ داده اند و در متن 

زندگی خود تمهیداتی برای پاسخ دادن به چشم های خیره از بیرون کرده اند.
 متفکر تنها باید آنچه را پیشــاپیش روی داده به آموزه بدل کند. به نظرم 
بــا توجه به متن زندگی مردم، ســه عرصه را باید از هــم متمایز کرد. در هر 

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
تکنولوژی◢و◢شیوه◢

زیست◢و◢عقالنیت◢و◢
نهادهای◢آن؛◢بنابراین◢
مهم◢ترین◢مصداق◢ما◢
و◢دیگران،◢همان◢ما◢و◢
غرب◢و◢سنت◢و◢تجدد◢

است.◢تصور◢من◢
این◢است◢که◢تعیین◢
نقطه◢تمایز◢بنیادی◢ما◢
از◢جهان◢امروز،◢آنی◢

نیست◢که◢یک◢متفکر◢
و◢روشنفکر◢و◢فیلسوف◢

در◢ذهن◢می◢پرورد◢
و◢نسبت◢به◢آن◢

نظرورزی◢می◢کند.◢
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عرصه مردم تصمیمی در خصوص سنت های خود و چشم های ناظر دیگران 
گرفته اند.

 گزینشــی 
ً
اول: روش ها و الگوهای زندگی – مردم در این زمینه اساســا

عمل کرده اند. حتی بیش از آن، تابع چشم ناظران شده اند. با اعتماد می توان 
گفت کمترین تعصب را در این زمینه از خود نشــان داده اند. هیچ تکنولوژی 
نیست که آن را به ســرعت در متن زندگی خود جذب نکنند. آن ها مناسک و 
سنت های خود را به سرعت با تکنولوژی های تازه درآمیخته اند و درمی آمیزند.
 از پوشش های سنتی دست کم در میان 

ً
 در زمینه پوشــش و لباس، تقریبا

مردان اثری در میان نیست. ساختار خانواده و نسبت میان همسران به سرعت 
با مدل های تازه بازسازی می شود.

 حقوق و اختیارات زن و مرد دگرگون شــده اســت. عادات و مناســک 
اجتماعی به سرعت در حال دگرگونی است. معماری فضاهای عمومی دیگر 
مکان و موقعیت و فرهنگ نمی شناســد. اگر از آشفتگی ها صرف نظر کنید، 
معلوم نیست شهر تهران چه تفاوت بنیادی با بسیاری از شهرهای غربی دارد؛ 
بنابراین اینجا محل نزاع نیســت آن ها هم که در این حوزه ها نزاع می کنند راه 

به جایی نمی برند مردم انتخاب خود را کرده اند.
دوم: ارزش ها و هنجارهای اخالقی- در این بســتر نیز، کم وبیش همان 
اتفاق بخش اول افتاده اســت. اگرچه کار به سهولت آن بخش نیست. بخش 
مهمی از هنجارهای زندگی فردی و جمعی ما دگرگون شــده است. همچنان 
تحــت تأثیر تحوالتی که در جهــان امروز می گذرد هنجارهای ارزشــی ما 

دگرگون می شود.
 بااین همه این همســویی ها بــا مقاومت هایی در درون روبرو اســت. 
مضمون بســیاری از منازعات درون فرهنگی و بیــرون فرهنگی ما به همین 
بخــش راجع اســت. زن، نامــوس و رابطه میــان دو جنس، یکــی از این 
حوزه هاســت که بخواهیم یا نخواهیم شــکاف های درونی و بیرونی مهمی 

تولید کرده و می کند.
ســوم: وجوه هستی شــناختی حیات فرهنگی- به نظرم قلمرو بنیادی و 
هستی شناســانه ای وجود دارد که همان وجه تمایز بنیادی ما از فرهنگ غربی 
است. هستی شناسی فرهنگی غرب بر نوعی اومانیسم و انسان مداری استوار 
است درحالی که هستی شناسی فرهنگی و اجتماعی ما، بخواهیم یا نخواهیم 
متمایل به ارجاع نهایی امور به خداوند اســت. بــه عبارتی با رویارویی دو 

فرهنگ خدامحور و انسان محور روبرو هستیم. 

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
سکوالریسم◢اگر◢
جدایی◢نهاد◢دین◢
از◢سیاست◢است،◢
موضوعیت◢دارد،◢اما◢
اگر◢مقصود◢ارجاع◢
کلی◢دین◢و◢الهیات◢
به◢عرصه◢خصوصی◢
است،◢چنین◢رویدادی◢
در◢ایران◢امکان◢پذیر◢
نیست؛◢زیرا◢همه◢چیز◢
ازجمله◢امور◢عمومی◢
باید◢نقطه◢ارجاعی◢
با◢خداوند◢بیابد.◢امر◢
عرفی◢به◢معنای◢
بیرون◢از◢قلمرو◢
شریعت◢معنادار◢
است،◢اما◢امر◢بیرون◢
از◢قلمرو◢الوهی◢
بی◢معناست.◢
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این قلمرو فرهنگی، در یک فضا و مناسبات انسان مدار، به نحوی عمیق 
و بنیادی دستخوش گسیختگی، ازهم پاشیدگی و گسل می شود. اومانیسمی 
که در جهان غرب، آن همه شــور و شــوق و گســترش و ترقی آفرید، در این 
فضا، احساس بیگانگی تولید می کند. اینجا میلی بنیادی به ارجاع همه امور 
 ارتباطــی با دین داری مردم 

ً
به خداوند وجــود دارد. این وجه بنیادی، لزوما

ندارد. ارجــاع امور به خداوند مقوله بنیادینی اســت که اغلب دین متولی و 
 پایبندی به دین هم 

ً
تجلی دهنده آن اســت، اما حتی در میان کسانی که لزوما

ندارند، در عمق جانشان قابل بازکاوی است. در میان بی دینان، در احساسی 
از بی بنیادی، خأل، حس تراژیک از زندگی و امثالهم بازتاب پیدا می کند.

سکوالریســم اگر جدایی نهاد دین از سیاست است، موضوعیت دارد، 
اما اگر مقصود ارجاع کلی دین و الهیات به عرصه خصوصی اســت، چنین 
رویدادی در ایران امکان پذیر نیست؛ زیرا همه چیز ازجمله امور عمومی باید 

نقطه ارجاعی با خداوند بیابد.
 امر عرفی به معنای بیرون از قلمرو شریعت معنادار است، اما امر بیرون 
از قلمرو الوهی بی معناســت. به گمانم ایــن نقطه تمایز بنیادی را می توان از 
پدیدارشناســی حیات جمعی و تاریخی ما اســتخراج کرد. این نقطه تمایز 
 به عصر ما و مســئله ســنت و تجدد امروزین ما مربوط نیســت، بلکه 

ً
صرفا

موضوعی تاریخی است. اومانیسم، موضوعی ریشه دار در سنت غربی است.
 ســنت یونانی و رومی، چشــم اندازی اســت که در کل قرون وسطای 
مســیحی اروپا جلوه گری می کند و بخشــی از فهم دینی مســیحیان است. 
 مســئله اســالم نیســت. ایران پیش از اسالم نیز 

ً
چنان که خدامحوری صرفا

به شدت در همین افق خدامحور زیست می کند.
تصدیق این نقطه تمایز بنیادی، نسبت ما با غرب، یا نسبت ما با کسانی 
را که از پشت شیشه به ما می نگرند، دگرگون می کند. نه قرار است به کلی آنان 
نادیده گرفته شوند و مسئله مشروعیت بیرونی بال موضوع شود و نه قرار است 
آن ها اصل قرار گیرند و مشروعیت درونی موضوعیت خود را از دست دهد. 
تنها به شرط پذیرش این نقطه تمایز بنیادی، حال می توانیم از موضعی سخن 
به میان آوریم که به جد از سنخ توازن بخشی است. ما با آن ها تفاوت داریم. 
در بســتر این تفاوت، هم امکان هایی برای تبادل وجود دارد، هم امکان هایی 

برای یادگیری، هم امکان هایی برای تمایز و نزاع.

 ◢◢
امر◢عرفی◢به◢معنای◢

بیرون◢از◢قلمرو◢
شریعت◢معنادار◢

است،◢اما◢امر◢بیرون◢
از◢قلمرو◢الوهی◢
بی◢معناست.◢به◢
گمانم◢این◢نقطه◢

تمایز◢بنیادی◢
را◢می◢توان◢از◢

پدیدارشناسی◢
حیات◢جمعی◢
و◢تاریخی◢ما◢

استخراج◢کرد.◢
این◢نقطه◢تمایز◢
صرفاً◢به◢عصر◢ما◢
و◢مسئله◢سنت◢و◢
تجدد◢امروزین◢ما◢

مربوط◢نیست،◢بلکه◢
موضوعی◢تاریخی◢
است.◢اومانیسم،◢

موضوعی◢ریشه◢دار◢
در◢سنت◢غربی◢

است.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
آقای کاشی به عنوان پژوهشگر در زمینه های مختلف اجتماعی و سیاسی 
و استاد دانشــگاه عالمه طباطبایی، بارها در یادداشت های مختلف نسبت به 
مساله ی جهانی شدن ســخن گفته و اظهار نظر کرده است. در این یادداشت 
ایشان به سراغ مساله ی دینداری در دوران جهانی شدن پرداخته و لوازم و تبعات 
آن را بررسی می کند. به طور کلی می توان ادعاهای ایشان در این یادداشت را 

در سه بخش تقسیم کرد. 
در بخش اول ایشان مساله ی »جهانی شــدن« را به عنوان یک امر مسلم 
و غیر قابل خدشــه تصور کرده و مدعی اســت که امروز هیچ ملتی نمی تواند 
بدون توجه به نظر دیگر کشــورها درباره ی خودش به حیات ادامه دهد. این در 
حالی است که خود این مبنا اول بحث بوده و نیاز به اثبات دارد. در بخش دوم 
ایشان به سراغ مساله ی مشــروعیت فرهنگ های مختلف رفته و مدعی است 
که هر فرهنگی)منظور دین( باید هم از مشــروعیت داخلی برخوردار باشد و 
هم از مشــروعیت خارجی یعنی دیگران هم باید دیــن ما را به عنوان یک دین 
نجات دهنده بپذیرند و ما نیز باید همین کار را بکنیم. به نظر می رســد ایشان 
با شیطنت دو مســاله را با هم خلط می کنند. اینکه در جهان امروز ما بیش از 
پیش به زندگی مسالمت آمیز بین ادیان و فرهنگ های مختلف نیاز داریم بحثی 
نیست. اما این زندگی مســالمت آمیز صرفا به معنای تحمل دیگری مخالف 
اســت نه مشروعیت قائل شــدن برای آن چرا که اصال این امر از لحاظ عقلی 
ممتنع اســت. در بخش سوم ایشان به اختالف فرهنگ غرب و اسالم پرداخته 
و مدعی اســت که این اختالف صرفا در مورد مبنای اومانیستی و الهیاتی قابل 
رفع نیســت ولی در مورد اموری مثل اخالق یا سبک زندگی این دو فرهنگ با 
هم قابل جمع هســتند. این نظر نشان از پیش فرض فلسفی ایشان دارد که اوال 
اخالق و ســبک زندگی را یک سری امور نســبی و کامال قراردادی می دانند و 
ثانیا متوجه این مســاله نیستند که این مسائل که عنوان حکمت عملی دارند بر 
حکمت نظری که همان اختالف اومانیست و الهیات است، مبتنی هستند لذا 

نمی توان به این راحتی بین این دو فرهنگ جمع کرد.
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سخنرانی| 

دین و توسعه
محسن رنانی 	

د با سه سرگشتگی و حیرانی و تعلیق همراه است و این سه 
ّ
انسان از بدو تول

سرگشتگی عبارتند از:
1.سرگشتگی در برابر خلقت
2.سرگشتگی در برابر جامعه
3.سرگشتگی در برابر قدرت

ت در تعلیق زندگی کند و سرانجام این تعلیق 
ّ

انسان نمی¬تواند در بلند مد
او یا به خودکشی و دیوانگی می¬انجامد یا سبب می¬شود او به بنگ و هشیش 
روی بیاورد. یک فرد زمانی می¬توان یک زیست انسانی و متعادل داشته باشد 
 جامعه¬ی 

ً
که برای این سه سرگشتگی پاسخی مناســب داشته باشد و اصوال

متعادل و نیکو جامعه¬ای است که نسخه¬¬ی مناسبی برای این سه سرگشتگی 
بپیچد. به این سرگشتگی¬ها و تعلیق¬ها به طرق زیر می¬توان پاسخ داد:

1.به مستی و بنگ و هشیش پناه برد.
2.خود را به انواع مشــغولیت¬هایی که برای خودمان ایجاد کرده¬ایم یا 
برایمان ایجاد کرده¬اند – همچون کسب و کارها ، روابط و ارتباطات، آرزوها و 
دویدن¬ها و غیره – مشغول کنیم تا با این سواالت روبرو نشویم. مشغله و شغل 
در اینجا اشتغال نیســت بلکه هر چیزی است که ما را به خودش مشغول کند 

  
محسن

رنانی

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان
کارشناس اقتصاد و توسعه

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 دیـــن
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حال می¬خواهد مذهب باشــد، هنر باشد، موسیقی باشد یا مواردی همچون 
خانه¬سازی و تحصیل و ازدواج و اتومبیل و دکوراسیون و غیره.

3.طریق دیگِر پاســخ به این سرگشــتگی¬ها این است که سازوکارهایی 
طراحی شود تا انسان را از این تعلیق و حیرانی بیرون بیاورد. ما انسان¬ها بخش 
بزرگی از سرگشتگی¬هایمان را به وسیله¬ی طرق اّول و دّوم پاسخ می¬دهیم و 
اینها آن بخشی است که ما به طور طبیعی و ناآگاهانه و به گونه¬ای روانشناختی 
درگیرش هستیم. اغلب انسان¬ها پاسخ این سه سرگشتگی را از بیرون – یعنی 
خانواده، جامعه و حکومــت – می¬گیرند. طبق گفته¬ی روانشناســان هیچ 
ت با تعارض زندگی کند لذا یا خودش را تغییر 

ّ
انســانی نمی¬تواند در بلند مد

می¬دهد و با بیرون ســازگار می¬کند و یا بیرون را تغییر می¬دهد و با خودش 
سازگار می-سازد.

سرگشتگی در برابر خلقت
منظور از سرگشــتگی در برابر خلقت این اســت که من کیستم و کجای 
خلقت قرار دارم و نســبت من با این عالم چیســت. چرا این همه مصیبت و 
سختی و مشــقت به من وارد می¬شود و چرا من باید آنها را تحّمل بکنم. اگر 
انســانی با معضالتی همچون معضالت جســمی و ژنتیکی و یــا فقر به دنیا 
ی¬تر است. بخش بزرگی از ما چون کمتر با این 

ّ
بیاید این ســواالت بسیار جد

مشــکالت به دنیا می¬آییم و از طرفی هم به مشغله¬ها و نقاب گذاری¬های 
جامعه و خانواده مشغول هستیم این سواالت دیر برای ما به وجود می¬آید و یا به 
وجود نمی¬آید. وقتی ما دچار بیماری، سرطان، وحشت، ضعف، درماندگی و 
تنهایی می¬شویم این سواالت بر می¬گردد. آدمی باید به این سرگشتگی خود 
پاســخ دهد چرا که او در این عالم باید خودش را به جایی متصل و آویزان کند 
صال او سبب تعلیقش می¬شود. ما به ندرت جرأت می¬کنیم به طور 

ّ
و عدم ات

عریان در برابر آینه بایســتم و به خودمان نگاه کنیم چرا که مملوء از نقص¬ها 
هستیم و لذا همیشه نقص¬هایمان را طوری می¬پوشانیم که حّتی خودمان هم 
آنها را نبینیم. خلقت آینه¬ی سختی است و ما به محض اینکه خودمان را عریان 

در برابر خلقت قرار می¬دهیم حیران و سرگشته می-شویم.
سرگشتگی در برابر جامعه

منظور از این سرگشتگی چگونگی زیســت انسان در برابر جامعه است؛ 
چگونگی زیســت او در برابر فشــارهای جامعه، چگونگی استیفای حقوق او 
در جامعــه، چگونگی جبران تنهایــی و ناتوانی¬های او در جامعه، چگونگی 
تعامالت و ازدواج او در جامعه.خانواده و جامعه از کودکی روی شخصیت ما 

	◢◢◢
طریق◢دیگِر◢
پاسخ◢به◢این◢
سرگشتگی◢ها◢
این◢است◢که◢
سازوکارهایی◢
طراحی◢شود◢تا◢
انسان◢را◢از◢این◢
تعلیق◢و◢حیرانی◢
بیرون◢بیاورد.◢
ما◢انسان◢ها◢
بخش◢بزرگی◢از◢
سرگشتگی◢هایمان◢
را◢به◢وسیله◢ی◢طرق◢
اّول◢و◢دّوم◢پاسخ◢
می◢دهیم◢و◢اینها◢آن◢
بخشی◢است◢که◢
ما◢به◢طور◢طبیعی◢
و◢ناآگاهانه◢و◢به◢
گونه◢ای◢روانشناختی◢
درگیرش◢هستیم.◢
اغلب◢انسان◢ها◢
پاسخ◢این◢سه◢
سرگشتگی◢را◢
از◢بیرون◢◢یعنی◢
خانواده،◢جامعه◢و◢
حکومت◢◢می◢گیرند.◢
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نقاب می¬گذارند و مواردی از قبیل نام، نژاد، مذهب، سبک زندگی و افکار ما 
را تعیین می¬کنند و همه¬ی هویت ما را به دســت می¬گیرند. مواردی که به 
عنوان نقاب گذاری¬های جامعه بر روی انسان شمرده شد در واقع راهکارهایی 
است که جامعه برای جلوگیری از این سرگشتگی¬ها به کار می¬گیرد. با بزرگ 
شــدن و فاصله گرفتن از غفلت دوباره این سرگشتگی باز می¬گردد به طوری 
کــه اگر فرصت کنیم و به خودمان بیاندیشــیم کم¬کم تالش می¬کنیم نقاب 
بــرداری نماییم. از جمله راه¬های نقاب برداری می¬توان به عرفان و اخالق، 
روانشناســی، جامعه¬شناسی و یا راه-هایی که در غرب تعبیه شده اشاره کرد. 
رشــد عرفانی و اخالقی رشدی اســت که در آن من بتوانم نقاب¬هایی را که 
جامعه برای من گذاشته است یک به یک همه را بردارم و بعد خودم از نو خودم 
 کار عرفان 

ً
را باز تعریف کنم و اگر نقابی باید گذاشته شود خودم بگذارم. اصوال

و اخالق نقاب برداری اســت و حداقِل این نقاب برداری، نقاب برداری خودم 
در برابر خودم می¬باشد به طوری که بتوانم عریان با خودم روبرو شوم.

سرگشتگی در برابر قدرت
منظــور از قدرت همــان قدرت سیاســی و نظام حاکم و قانون مســلط 
 مجــال نمی دهد که ما خودمان باشــیم و از همان 

ً
می¬باشــد. قدرت اصال

ابتدا مــا را مهار می زند و به راهی که می خواهــد می برد به طوری که گویی 
قانون مدام ما را حد می زند و به محضی که بخواهیم خودمان باشــیم در برابر 
مجموعه ای از دیوارها و محدودیت ها قرار می گیرم. قدرت همواره هویت ما 
را به بازی می گیرد و ما را وارد یک سرگشتگی بی پایان می کند لذا جامعه باید 
سازوکاری تعبیه نماید که من چگونه می توانم از خودم در برابر این قدرت بی 
مهار محافظت کنم و نگذارم سرگشــته و تنها و اسیر در برابر قدرت بی¬مهار 

قرار بگیرم.
سه راهکار عام برای پاسخ به سه سرگشتگی یاد شده

شخصیت هر فرد و محیطی که در آن زندگی می¬کند – یعنی من و جامعه 
–  دو ترکیبی هســتند که زندگی هر انســان را تشــکیل می¬دهند و این دو در 
کنار هم ســه راهکار عام برای پاسخ به سه سرگشتگی یاد شده تعبیه کرده¬اند 
که عبارتنداز ایمان، شــریعت و ایدئولوژی. ما معموال این ســه را از همدیگر 
تفکیک نمی¬کنیم و از همه¬ی آنها تحت عنوان دین یاد می¬کنیم یعنی تمام 
فعالیت¬هایی همچون گفتن ذکر قلبی، رفتن به نماز جماعت، عزاداری، جهاد 
کردن، حد زدن، تکفیر کردن، صادر کردن حکم فقهی و گرفتن مراســم دینی و 
غیره را دین می¬نامیم درحالی که تمام اینها مرزهای متفاوتی داشته و می¬توانیم 

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
منظور◢از◢قدرت◢
همان◢قدرت◢

سیاسی◢و◢نظام◢
حاکم◢و◢قانون◢

مسلط◢می◢باشد.◢
قدرت◢اصالً◢مجال◢

نمی◢دهد◢که◢ما◢
خودمان◢باشیم◢و◢
از◢همان◢ابتدا◢ما◢را◢
مهار◢می◢زند◢و◢به◢

راهی◢که◢می◢خواهد◢
می◢برد◢به◢طوری◢که◢
گویی◢قانون◢مدام◢

ما◢را◢حد◢می◢زند◢و◢به◢
محضی◢که◢بخواهیم◢
خودمان◢باشیم◢در◢
برابر◢مجموعه◢ای◢

از◢دیوارها◢و◢
محدودیت◢ها◢قرار◢

می◢گیرم.◢
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آنها را تحت سه عنوان ایمان و شریعت و ایدئولوژی دسته¬بندی کنیم. در واقع 
دین به ســه الیه تفکیک می¬شود؛ الیه¬ی ایمان، الیه¬ی شریعت و الیه¬ی 
ایدئولوژی. این¬ها پاســخ¬های متفاوتی به ما می¬دهند و شخصیت ما بر 
این اســاس شــکل می¬گیرد که ما با کدام یک از این الیه¬ها ارتباط بیشتری 
برقرار کنیم. به منظور تعیین نســبت دین و توسعه الزم است ایمان، شریعت و 
ایدئولوژی را از هم تفکیک کرد لذا در ادامه جهت آشــنایی با این سه سطح از 

دین¬ورزی توضیحاتی داده می¬شود.
ایمان؛ پاسخی به سرگشتگی انسان در برابر هستی

ایمان با تنظیم رابطه¬ی انسان با امر قدسی به مدیریت سرگشتگی انسان 
در برابر هستی می¬پردازد چرا که اگر من بتوانم رابطه¬ی خود را با خالق هستی 
تنظیم کنم و ارتباط برقرار شود، مسئله¬ام با هستی – که در ذیل خدا هست – نیز 
تعریف می¬شــود. برای امر قدسی هر اسمی بگذارید مهم نیست می¬تواند 
اسم آن خدا باشد یا هر اسم دیگری. امر قدسی یعنی اینکه من معتقد باشم این 
عالم باطن و روح دارد و زنده اســت، ایــن میز و این درخت و این اتاق روح و 
باطن دارد و زنده است. همین که من اعتقادی به این پیدا کنم که این عالم باطن 
و روح دارد یعنی معتقدم امر مقدســی¬ای¬ در پشت این عالم هست که این 
عالم به او متصل است. اعتقاد به جاندار بودن این عالم حاق ایمان و روح ایمان 
است. ایمان ساده¬ترین، ارزان¬ترین، دم دست ترین و نزدیک¬ترین راهکار 
برای پاسخ انسان در برابر هســتی می¬باشد. این راهکار هم در دسترس فقرا 
است و هم اغنیا، هم بی¬سوادان و هم باسوادان، هم کوچک¬ها و هم بزرگان. 
ایمان یک راهکار همگانی و بسیار صمیمانه می¬باشد. دنیای مدرن و مکاتب 
مختلف و حتی روانشناسی راه¬های زیادی تعبیه کرده¬اند تا جایگزین ایمان 
شــود و آن¬ها هم راهکارهایی است ولی ایمان ساده¬ترین و نزدیک¬ترین و 
کم هزینه ترین راه برای پاســخ انسان به سرگشتگی در برابر هستی می¬باشد. 
ایمان راهکار و پاسخی است که از درون ما جوشیده و بیرون هم آن را تقویت 

کرده تا سرگشتگیمان را در برابر هستی مدیرت کند.
شریعت؛ پاسخی به سرگشتگی انسان در برابر جامعه

شریعت با دادن الگوی زیست به انســان¬ها و سامان دادن مناسباتشان، 
انسان¬ها را با یکدیگر آشتی داده و سرگشتگی آنها را در برابر جامعه مدیریت 
می¬کند. شریعت به تک تک ما لگام می زند و عنان ما را به دست می¬گیرد و 
مدیریت می¬کند که چگونه زیست کنیم  و خودمان را مدیریت کنیم تا زیست 
دیگران آسیب نبیند و چگونگی دیگران زیست کنند و مدیریت شوند تا زیست ما 

	◢◢
شریعت◢با◢دادن◢
الگوی◢زیست◢به◢
انسان◢ها◢و◢سامان◢
دادن◢مناسباتشان،◢
انسان◢ها◢را◢با◢
یکدیگر◢آشتی◢داده◢و◢
سرگشتگی◢آنها◢را◢در◢
برابر◢جامعه◢مدیریت◢
می◢کند.◢شریعت◢
به◢تک◢تک◢ما◢لگام◢
می◢زند◢و◢عنان◢ما◢را◢
به◢دست◢می◢گیرد◢و◢
مدیریت◢می◢کند◢که◢
چگونه◢زیست◢کنیم◢◢
و◢خودمان◢را◢مدیریت◢
کنیم◢تا◢زیست◢
دیگران◢آسیب◢
نبیند◢و◢چگونگی◢
دیگران◢زیست◢کنند◢
و◢مدیریت◢شوند◢
تا◢زیست◢ما◢آسیب◢
نبیند.
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آسیب نبیند. شریعت رفتار و زندگی ما را پیش¬بینی پذیر و کم هزینه می¬کند 
و اگر این خدمت شریعت نبود ما همیشه درگیر تزاحم با یگدیگر بودیم و زندگی 
ما زندگی جنگلی و غارنشــینی و زندگی وحشی و بی¬قاعده و قانون می¬شد 
و سبب می¬شــد تا ما دچار وحشت شویم. دقت کنیم که تا پیش از پیدایش 
دنیای مدرن – که در ایران از مشــروطیت آغاز شد و در جوامع دیگر پیش¬تر 
– دولت¬ها یک و یا دو وظیفه و گاهی ســه وظیفه داشتند و بقیه مناسبات ما را 

شریعت سامان می داد و اگر هم قانونی در کار بود، قانون شریعت بود:
1.تأمین امنیت خارجی

2.تأمین نظم داخلی
3.و در این اواخر انتشار پول. گرچه انتشار پول در ایران تا زمان قاجارها هم 
در اختیار بخش خصوصی بود و پول را به صورت سکه¬های طال و نقره توسط 
بخش خصوصی ضرب می¬شــد و پول اعتباری وجود نداشت. مناسباتی که 
شریعت تا پیش از پیدایش دولت مدرن سامان می¬داد اموری از قبیل ازدواج، 
ارث، معاملــه، قولنامه، بیمه و حمایت¬های اجتماعی، راه-ســازی و بخش 
زیادی از خدمات عمومی می¬بودند. به تدریج دولت و قانون در برخی از این 
حوزه¬ها جایگزین شریعت شدند و تمام دعوای ما در جهموری اسالمی نیز 
بر ســر همین نکته است؛ اینکه تا کجای این حوزه را باید حکم دینی مدیریت 

کند و از کجا را می¬توانیم با حکم عقالنی یا احکام عرفی مدیرت کنیم.
ایدئولوژی؛ پاسخی به سرگشتگی انسان در برابر قدرت

مــا همواره در برابر قــدرت ناتوان و مظلوم واقع می شــویم و ایدئولوژی 
ابزاری است برای مدیریت سرگشتگی ما در برابر قدرت. ایدئولوژی ابزاریست 
از حوزه¬ی دین برای تجهیز ما یا تنظیم مناسبات ما در برابر قدرت و سیاست. 
ایدئولوژی ابزاری است که به ما نیرو و انرژی و همبستگی می¬دهد تا بتوانیم 
بــا قدرت مقابله کنیم یا قدرت خود را بر دیگــران اعمال و آنها کنترل نماییم. 
ایدئولوژی ســطح سّوم دین¬ورزی اســت که به قصد کنترل یا کسب منفعت 
یا دفع مضّرت، از آن بهره می-برند و گفته می¬شــود ایدئولوژی انگاره¬هایی 
ت دارد و دلیل ندارد. به وسیله¬ی ایدئولوژی دوستان و رفیقانمان 

ّ
است که عل

را گرد هم می¬آوریم، انسجام ایجاد می¬کنیم، مبارزه ایجاد می¬کنیم، قدرت 
رقیب را کنترل می¬نماییم یا خود را به قدرت تبدیل می¬کنیم. علت استفاده از 
ایدئولوژی کسب یا اعمال قدرت یا ایستادن در برابر قدرت می¬باشد به نحوی 
که از انگاره¬ها و باورها و عقاید و اندیشه¬هایمان به عنوان ابزار قدرت و تسلط 
بر دیگران بهره می¬بریم و اعتقاد و اندیشه¬یمان را بر آنها تحمیل می¬کنیم. 

 ◢◢
ما◢همواره◢در◢برابر◢
قدرت◢ناتوان◢و◢
مظلوم◢واقع◢می◢

شویم◢و◢ایدئولوژی◢
ابزاری◢است◢
برای◢مدیریت◢
سرگشتگی◢ما◢
در◢برابر◢قدرت.◢

ایدئولوژی◢
ابزاریست◢از◢

حوزه◢ی◢دین◢برای◢
تجهیز◢ما◢یا◢تنظیم◢

مناسبات◢ما◢در◢برابر◢
قدرت◢و◢سیاست.◢
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گفته می¬شود که ایدئولوژی انگاره¬هایی است که علت دارد و دلیل ندارد. از 
ایدئولوژی به قصد کنترل یا کســب منفعت یا دفع مضّرت استفاده می¬شود. 
به وسیله¬¬ی ایدئولوژی مواردی همچون گرد آوردن دوستان و رفیقان، ایجاد 
انسجام، ایجاد مبارزه، کنترل قدرت رقیب یا تبدیل خود به قدرت رخ می¬دهد.

مدرنیزاسیون و مدرنیته؛ دو بعد توسعه
توسعه دو بعد دارد:

1.بعد مادی و رفاهی که نامش را مدرنیزاسیون یا نوسازی می¬گذاریم.
2.بعد فرهنگی و رفتاری که روابط و مناسبات و قوانین اجتماعی را تنظیم 
می¬کند و به ما امکان تحرک و آزادی عمل می¬دهد و ســبب می¬شــود که 
کمتر تحت فشــار باشیم و در نتیجه به رضایت برســیم. به این بعد از توسعه 
مدرنیته یا نوع گرایی می-گوییم. اینها تعاریف پســینی از توسعه هستند یعنی 

بعد از اینکه این راه را رفتیم بعد نام این راه یا کارخانه را توسعه گذاشتیم.
توسعه درباره¬ی اعتقادات یا همان چیزی که ما به آن ایمان می¬گوییم، 
چنین می¬گوید که اعتقادات تو مســأله¬ی شخصی توست لذا نه من در آن 
مداخله می¬کنم و نه به دیگران اجــازه¬ی ورود به آن را می¬دهم و از طرفی 
هم به تو اجازه نمی¬دهم که در اعتقادات دیگران دخالت نمایی.اگر تو ایمان 
نداری و نمی¬خواهی به امر قدســی ایمان داشــته باشی ولی باید مسأله¬ی 
معنی بخشی به خودت در برابر خودت و معنی بخشی به خودت در برابر خلق 
و معنی بخشــی به خودت در برابر خلقت و معنا بخشــی به خودت در برابر 
پشــت خلقت را حل کنی و اگر هم نمی¬توانی ایــن کار را انجام دهی بیا در 
کالس روانشناسی تا من به تو راه بدهم. روانشناسی راهی به نام هوش معنوی را 
طراحی کرده است. ایمان یکی از اصلی¬ترین و بهترین جایگزین¬های هوش 
معنوی است ولی اگر دوست نداری که ایمان به یک امر قدسی داشته باشی من 

با علم مدرن به تو می-گویم تو نیاز به هوش معنوی داری.
لذا توســعه با این بخش از دین که عبارت اســت از توسعه ایمان، نه تنها 
مشکل و تعارضی ندارد بلکه ابزارهای دیگری را که از جنس ایمان می¬باشد را 
طراحی می¬کند مثل عرفان¬های مدرن و زمینی که در غرب توسعه پیدا کرده 
 اگر جوانی دیگر نمی¬خواهد 

ً
و جایگزینی برای خالء ایمانی شده است؛ مثال

مســیحی باشــد، چون نیاز به ایمان دارد برای او جایگزین ارائه می-شــود و 
حتی روانشناســی راه هوش معنوی را طراحی می¬کند. می¬توان جامعه¬ی 
کانــادا و آمریکا را به عنوان یک نظام ایمانــی از جمله مثال¬های این حالت 
نام برد. جامعه¬ی آنها دینی نیســت ولی ایمانی است و به ندرت کسی را در 

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
توسعه◢درباره◢ی◢
اعتقادات◢یا◢همان◢
چیزی◢که◢ما◢به◢آن◢
ایمان◢می◢گوییم،◢
چنین◢می◢گوید◢که◢
اعتقادات◢تو◢مسأله◢ی◢
شخصی◢توست◢لذا◢
نه◢من◢در◢آن◢مداخله◢
می◢کنم◢و◢نه◢به◢
دیگران◢اجازه◢ی◢ورود◢
به◢آن◢را◢می◢دهم◢و◢
از◢طرفی◢هم◢به◢تو◢
اجازه◢نمی◢دهم◢که◢
در◢اعتقادات◢دیگران◢
دخالت◢نمایی.
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آنجا می¬یابید که ایمان نداشته باشــد گرچه ممکن است که هر هفته کلیسا 
نرود. آنچه که ما در رسانه¬ها مشاهده می¬کنیم بیشتر افرادی هستند که می-
خواهند عامدانه نمایش بدهند که ما دینی و ایمانی نیســتیم ولی بخش پنهان 
جامعه را که بخش ایمانی اســت را نمی¬بینیم و فقط باید برویم با آنها زندگی 

کنیم تا متوجه بشویم که چقدر اینها ایمانی زندگی می¬کنند.
بخش دیگر دین، شریعت اســت که خواه اصیل باشد خواه تاریخی، دو 
کارکرد می¬تواند داشــته باشد؛ یا مقّوم ایمان باشد یا مقّوم ایدئولوژی. توسعه 
با کارکرد اّول شــریعت – یعنی مقّوم ایمان – هیچ کاری ندارد؛ مواردی از قبیل 
مناسک شخصی، دعا، ذکر، پوشش خاص. توسعه می¬گوید تو اینها را برای 
تقویت ایمانت نیاز داری البته تا جایی که با آنها به حقوق دیگران تعارض نکنی. 
اّما توسعه یا مدرنیته با کرکرد دّوم شــریعت – یعنی مقّوم ایدئولوژی – مخالف 
اســت و به آن اجازه¬ی فعالیت نمی¬دهد. توســعه در حوزه¬ی شریعت، تا 
جایی که به حقوق دیگران آسیب نزنیم برای ما حق قائل است یعنی می¬گوید 
تو حق داری مناسک مقّوم ایمان داشته باشی ولی تا جایی که به حقوق دیگران 
تجاوز نکنی. توسعه با آن بخشــی از شریعت که در خدمت ایدئولوژی است 
و جنســش از نوع تحمیل و سلب اختیار دیگران اســت مخالف است؛ مثال 
می¬گوید اگر دوســت داری روضه بگیری، حق نــداری بلنگو بگذاری چرا 
که اگر بوق بلندگو را همه بشــنوند یعنی اجازه نگرفتی کــه این کار را بکنی و 
این می¬شــود یک کار تحمیلی و یک رفتار ایدئولوژیک. فرقی نمی¬کند که 
تحمیل با شمشــیر صورت گیرد یا با بلند کردن بوق بلنگو، این هم ناخواسته 
تحمیل اســت. می¬توان جهموری اســالمی را به عنوان یک نظام شریعتی و 
از جمله مثال¬های این حالت نام برد. تعارض در اینجاســت که بخشــی از 
شریعت با توسعه سازگار است و بخشی از آن سازگار نیست و این همان جایی 
است که یک حکومت دینی باید تکلیف خودش را روشن نماید. بخش دیگر 
دین، ایدئولوژی اســت و اصوال توسعه با آن مخالف است و اجازه نمی¬دهد 
که بخواهی از اعتقاد و ابزار اعتقادی برای نزدیکی به قدرت و کنترل و تحمیل 
اســتفاده کنی. می¬توان داعش را به عنوان یک نظــام ایدئولوژیک و از جمله 
مثال¬های این حالت نام برد. اگر داعش 1۰۰ سال هم بر کشوری حاکم باشد، 
چنین کشوری به توسعه نمی¬رسد مگر اینکه داعش دچار تحّول شود. بنابراین 
آنچه که ما امروز به عنوان تعارض با بخشی از دنیای غرب می¬بینیم تعارض 
ایدئولوژی با توســعه و تعارض بخشی از شــریعت با توسعه است و ایمان با 

توسعه تعارضی ندارد.

دین،  دیگر  بخش 
که  اســت  شــریعت 
باشد خواه  خواه اصیل 
تاریخــی، دو کارکــرد 
می¬تواند داشته باشد؛ 
یا مقــّوم ایمان باشــد 
یــا مقــّوم ایدئولوژی. 
اّول  کارکرد  با  توســعه 
شــریعت – یعنی مقّوم 
ایمــان – هیــچ کاری 
قبیل  از  مواردی  ندارد؛ 
مناسک شخصی، دعا، 
پوشــش خاص.  ذکر، 
تو  می¬گوید  توســعه 
تقویت  بــرای  را  اینها 
البته  نیاز داری  ایمانت 
تا جایی که بــا آنها به 
تعارض  دیگران  حقوق 
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تحلیل و تبیین                 |    	    

آقای رنانی اســتاد تمام گروه اقتصاد دانشــگاه اصفهان، مشــهورترین 
پژوهشــگر در حوزه ی »گفتمان توسعه« بوده و یادداشت ها و سخنرانی های 
زیادی را در این باره ارائه کرده اســت. در مورد ارتباط دین و توسعه نیز ایشان 
قبال یادداشت های مختلفی داشته اند اما در این سخنرانی به طور مفصل این 
بحث را باز کرده و آن را توضیح داده اند. این سخنرانی در موسسه اصالح طلب 
فهیم قم در ســال 1394 ایراد شده است و به این پرسش می پردازد که آیا دین 

با توسعه سازگار است یا خیر.
 صحبت های ایشان در این سخنرانی را می توان در چند بخش خالصه 
کرد. بخش اول بحثی است که ایشــان درباره ی سرگشتگی و حیرت انسان 
مطرح کرده و هیچ راه حلی به نام دین یا فلسفه یا علم برای حل این سرگشتگی 
ذکر نمی کنند. از طرف دیگر ایشان گویا به این مساله واقف نیستند که اولین 
انسان فرستاده ی خدا بوده و تمام مقتضیات زندگی برایش کامال روشن بوده 
است و این سرگشتگی که ایشان از آن سخن می گویند دستپخت مدرنیته ای 
اســت که ما امروز با آن ســر و کار داریم. در بخش دوم آقای رنانی نقاب از 
چهره فوکویی نظریه ی خود برداشــته و مساله »قدرت و سلطه« را مطرح می 
کنند که همواره همراه انسان بوده و از زندگی تفکیک ناپذیر است ولی انسان 
باید مدام با آن مبارزه کند. این بخش نیز بخاطر دیدگاه کوتاه دنیایی ایشــان 
اســت که صرفا به سلطه های سیاسی ختم شــده و ربطی به سلطه های دینی 
و مذهبی ندارد. در بخش ســوم ایشان به تفکیک سه حوزه دین یعنی ایمان، 

شریعت و ایدئولوژی می پردازد.
فارغ از اینکه این تفکیک خود نیاز به دلیل و اســتدالل دارد، به نظر می 
رســد که ایشان در این بین دچار مغالطه ی بزرگی شــده اند. ایشان ایمان را 
مختص حوزه فردی و کامال درونی دانســته، فقه و شــریعت را امری کامال 
خنثی و بــرای گذران زندگی دنیایی می دانــد و ایدئولوژی را کامال مذموم و 
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طرد شــده و اجتماعی تصویر می کند در حالی که این ســه در ادبیات دینی 
در هــم تنیده بــوده و مترتب بر هم هســتند لذا نمی توان آنهــا را اینگونه به 
صورت جداگانه قضاوت کرد. در بخش چهارم ایشــان به مســاله ی مخدر 
بــودن ایدئولوژی پرداخته و معتقد اســت که اصوال هــر ایدئولوژی یا بهتر 
بگوییم مدل سیاســت داری که از دین برخیزد، مخدر بوده و صرفا برای رام 
کردن مردم آن جامعه اســت. در بخش پنجم ایشــان مراد خود از توسعه را 
بیان می کنند که کامال مطابق را دســتگاه تفکر مدرن و غرب بوده و از این رو 
ایشــان خود نیز به تضاد و تنافی آن با مدل سیاست دینی اشاره می کنند که از 
اوضح واضحات است. به نظر می رسد ایشان با اخذ معنای توسعه ی غربی 
با تمام توان قصد آن را دارد که به هر نحوی که شــده دین اسالم را به آن معنا 
خورانــده و تضادهای آنها را حل کند در حالی که این تضادها کامال ماهیتی 

بوده و با این عرضیات حل نخواهد شد.
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یادداشت|

یکی  چراغی در دل تار
جواد کاشی 	

آنها که آقامیری را خلع لباس کرده اند، در دل به موفقیت او امید بســته اند. 
روحانیون بیش از دو دهه اســت احســاس انزوا می کنند. آقا میری به سمت 
گروه هایی از مردم رفته  که روحانیون خواب جذب و جلب آنها را هم نمی دیدند. 
آیــا او در کار خود موفق خواهد بود؟ هر چه او موفق تر شــود، احتمال ظهور 
چهره های تازه ای شــبیه به او بیشتر خواهد شد. بی آنکه خلع لباس شوند. در 
 به یک طبقه صاحب منزلت نزد عموم 

ً
دهه های چهل و پنجاه روحانیت حقیقتا

مردم تبدیل شد. سخن آنان برای اکثر مردم حجت بود. چهره های برجسته ای 
از میان آنان برخاستند که برای روشنفکران حتی روشنفکران الئیک و چپ نیز 
قابل احترام بود. اما یک دهه که از انقالب گذشــت، روحانیت به یک صنف 
خــاص تقلیل یافت با حرف ها و عقاید و منافع خــاص و البته وزن اجتماعی 
خاص خودش. نهاد روحانیت دیگر نمی توانســت سخن معتبر عمومی تولید 
 مومنان ســنتی و متشرع بودند. بســیاری از دین داران از 

ً
کند مخاطبش صرفا

روحانیت گســیختند و بســیاری از مردم از دین. روحانیت به منزله یک نهاد 
ســنتی به این سادگی از میدان به در نمی رود. اســتراتژی های گوناگون اختیار 
می کند و می ماند به خالف نهادهای مدرن که به محض بروز مشکلی کوچک 

 دیده بان
  اندیشـه

  
جواد
کاشی

استاد دانشگاه عالمه طباطبایی
پژوهشگر
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از صفحه روزگار محو می شوند. آنها در این سال های اخیر سه استراتژی را هم 
زمان پیش بردند. 

اول همان دم دســتی ترین اســتراتژی ممکن بود: پناه بــردن به نهادهای 
نظارتی و کنترلی جمهوری اسالمی. این نهادها را به خدمت گرفتند تا بگیرند و 
خاموش کنند و کنترل کنند. اما به تجربه دریافتند این روش جز تنفر و گریز در 
نسل جوان بر نمی انگیزد. اما البته دست از این استراتژی بر نمی دارند. دومین 
استراتژی در تداوم استراتژی اولی بود: بهره گیری از نهادهای تبلیغاتی کشور. 
 صدا و سیمای کشور را در انحصار خود گرفتند 

ً
آنها طی دو سه دهه اخیر تقریبا

و در و دیوار را مملو از تبلیغات دینی کردند. درست مثل اینکه شما در میان یک 
جمع متکثر، آنقدر با صدای بلند حرف بزنید که صدای دیگران شــنیده نشود. 
 دیگران شنیده و دیده نمی شوند. این 

ً
تصور بر این بود که به این وســیله، اساسا

استراتژی هیچ سودی هم نداشــته باشد، این فایده را دارد که در اقلیت بودگی 
صدای روحانیون مخفی می ماند. اما فضای مجازی این اســتراتژی را بی اثر 

کرد. امروز صدای بلند صدا و تصویر فضاهای مجازی است. 
سومین استراتژی، تبلیغات به زبان و بیان تازه بود. روحانیونی با چهره های 
عجیب ظاهر شدند: کسانی در میان کودکان و با زبان کودکان از معارف دینی 
سخن گفتند، برخی به دانش های جدید مثل اقتصاد و سیاست و جامعه شناسی 
و هنر مسلح شــدند و در میان دانشــگاهیان با زبان تخصصی سخن گفتند. 
بعضــی زبان خارجی آموختند و در حال گفتگو بــه زبان های دیگر به تصویر 
کشــیده شدند. اما مشــکل این گروه از روحانیون آن بود که خیمه شان اصال 
بزرگ نشــده بود. خیمه ای از دارالمومنان هست به قدمت چند صد سال. آنها 
با زبان های مختلف گروه های مختلف را فرامی خواندند زیر همان خیمه قدیم 

حضور پیدا کنند. 
 آقا میری مصداق و پیشــگام استراتژی چهارم اســت. او از خیمه بیرون 
زده، و امکان های گفتگو با اقشــار و طبقات دیگر گشوده است. به جای آنکه 
سراغ اقشــار تازه رود و آنها را از راه انحراف به راه راست خود دعوت کند، نزد 
آنها می رود و اثبات می کند آنچه آنها می گویند و می کنند، چندان هم انحراف 
نیست. آنها خودی اند. او  در حال گستردن دایره شمول خیمه است. سراغ یک 
خواننده زن ایرانی می رود که خارج از کشور زندگی می کند، اما ترکیب عجیبی 
اســت: پدرش رزمنده در جبهه های جنگ بوده اســت و خود او نیز گاهی به 
بعضی سمبل های دینی گرایش نشان می دهد. با او گفتگوی مجازی می کند و 
در کنار او ترانه می خواند. استراتژی او موفقیت هایی دارد اما بی پیامد نیست. 

 ◢◢
روحانیونی◢با◢

چهره◢های◢عجیب◢
ظاهر◢شدند:◢کسانی◢
در◢میان◢کودکان◢و◢
با◢زبان◢کودکان◢از◢

معارف◢دینی◢سخن◢
گفتند،◢برخی◢به◢

دانش◢های◢جدید◢مثل◢
اقتصاد◢و◢سیاست◢
و◢جامعه◢شناسی◢و◢
هنر◢مسلح◢شدند◢و◢

در◢میان◢دانشگاهیان◢
با◢زبان◢تخصصی◢

سخن◢گفتند.◢بعضی◢
زبان◢خارجی◢آموختند◢
و◢در◢حال◢گفتگو◢به◢
زبان◢های◢دیگر◢به◢

تصویر◢کشیده◢شدند.
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این مسیر به نحو تازه ای می تواند اعتبار یک صنف با منزلت و جایگاه معین را به 
پرسش بکشد. امروز از یک روحانی خواسته می شود ترانه بخواند، فردا معلوم 
نیست به چه تقاضای دیگری باید پاسخ دهد که مقبول گروه های دیگر اجتماعی 
 در میان روحانیون گروه هایی هم هســتند که استراتژي پنجمی را 

ً
بیافتد.  حتما

تعقیب کنند. به این نتیجه رســیده باشند که آرزوی شمولیت نهاد روحانیت را 
باید فراموش کرد. چنانکه آرزوی دین دار بودن همه مردم را. اســتراتژی پنجم 
باید به فرهیختگی در میان روحانیون بیاندیشد. در این استراتژی اقلیت بودگی 
را باید پذیرفت. این استراتژی به جای آنکه بخواهد سقف کل جامعه باشد، در 
صدد ســاختن چراغی در دل تاریکی هاست. چراغی در کنار چراغ های دیگر. 
چراغ هایی که با هم تفاوت دارند اما از میانمایگی و ابتذال اثر ندارند. به سیاق 
خود به زندگی واال می اندیشــند. درمیان رقبای دیگر، عرضه کننده الگویی از 
فرهیختگی درجهان مدرن باشند. روحانیونی که آقا میری را خلع لباس کردند 
حظی از اســتراتژی پنجــم نبرده اند. به همین جهت دل بــه موفقیت آقامیری 

بسته اند.  

آقای کاشــی پژوهشگر و استاد حوزه علوم سیاســی و جامعه شناسی در 
این یادداشت به ســراغ تحلیل وضعیت حوزه ی علمیه در دوران حاضر رفته و 
به عنوان نمونه به یکی از روحانیون خلع لباس شــده ی قم، اســتناد می کند. 
ایشان چهار راه روحانیون برای ورود به جامعه و همرنگ ساختن تمام جامعه با 
خودشان را بیان کرده و فواید و معایب هر کدام را بیان می کند. در نهایت به این 
نتیجه می رسد که روحانیون باید این تفکر همه گیری افکارشان را به دور ریخته 
و آنها نیز هم عرض گروه های دیگر به حیات خود ادامه بدهند. ایشان سپس این 
مساله را به دینداری نیز سرایت داده و معتقد است که نمی توان همه ی انسان ها 
را دیندار کرد بلکه انسان های دیندار می توانند در عرض انسان های غیر دیندار 
که حاال یا عالم هستند یا شاغل، به حیات خود ادامه دهند. این نظر بر این پیش 
فرض استوار است که دین و دینداری مساله ای مانند دیگر پدیده های اجتماعی 
مثل علوم و مشاغل اســت؛ لذا نمی توان آن را برای تمام انسان ها تجویز کرد. 
فارغ از این بحث، آقای کاشی با نقد دخالت روحانیت در حوزه های مختلف 
اجتماعی سعی در اثبات افکار سکوالریستی خود داشته و در این میان، قطعا 

حسن آقا میری بهترین خوراک برای نقدهای او خواهد بود.

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
حتماً◢در◢میان◢
روحانیون◢گروه◢هایی◢
هم◢هستند◢که◢
استراتژي◢پنجمی◢را◢
تعقیب◢کنند.◢به◢این◢
نتیجه◢رسیده◢باشند◢
که◢آرزوی◢شمولیت◢
نهاد◢روحانیت◢را◢باید◢
فراموش◢کرد.◢چنانکه◢
آرزوی◢دین◢دار◢
بودن◢همه◢مردم◢را.◢
استراتژی◢پنجم◢باید◢
به◢فرهیختگی◢در◢میان◢
روحانیون◢بیاندیشد.◢
در◢این◢استراتژی◢
اقلیت◢بودگی◢را◢
باید◢پذیرفت.◢این◢
استراتژی◢به◢جای◢
آنکه◢بخواهد◢سقف◢
کل◢جامعه◢باشد،◢در◢
صدد◢ساختن◢چراغی◢
در◢دل◢تاریکی◢هاست.◢
چراغی◢در◢کنار◢
چراغ◢های◢دیگر.◢

تحـلیل و تبییـن                                |    	       
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یادداشت|

وزه صرفا معطوف به جسم   آیا احکام ر
است؟

علی زمانیان 	

"فقه"، عموما ناظر به جســم و بدن مومنان است. اگر فتوا و حکمی صادر 
می کنــد، و اگر چیزی را حالل ویــا حرام می داند، نیز معطــوف به مدیریت و 
مهندسِی بدن است. در هر چه امر و یا نهی می کند، در واقع بدن را امر و یا نهی 
می کنــد. هم چنان که در دینداری عارفان، دل مومــن و آن چه امروزیان از آن به 
ساحت عواطف، احساســات و یا بعد وجودی آدمی یاد می کنند، محل اعتنا و 
توجه است. عارف می خواهد مومن با وجود و قلب خویش با هستی رابطه برقرار 
کنــد. از این رو ایمان نزد عارف، توجه قلبی و وجــودِی تمام عیار به امر متعال 
است. اما ایمان نزد فقیه، مجموعه ای از حرکات بدنی در آستانه ی هستی است. 
به عنوان مثال، نماِز فقیه پسند، مجموعه ی آدابی است که تنها جسم آدمی را درگیر 
می کند. مانند: وضوی دست و صورت، ایستادن و خم و راست شدن و حرکات 
زبانی و تلفظ صحیح الفاظ. روزه، امساک از خوردن و آشامیدن بدن و کشیدن بار 
گرسنگی است. حج در این رویکرد، حرکت بدنی، انتقال و چرخیدن و دویدن و 
موی ســر را تراشیدن است. این همه اصرار بر حجاب زنان به دلیل توجه بیش از 

حد فقه به تن زنان است و هلم جرا.

  
علی

زمانیان

استاد دانشگاه
کارشناس مسائل اجتماعی

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 دیـــن
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 در عموم احکام فقهی، آن چه نادیده انگاشته می شود، ساحت روان و درون  
آدمی اســت. همان که مورد توجه عارفان و علمای اخالق از یک سو و از سوی 
دیگر، روان شناســان و روان پزشکان قرار می گیرد. بنابر این وقتی در حکم فقهی 
می گویند: اگــر احتمال عقالنی و ترس از ضرر می دهیــد، نباید روزه بگیرید. 
منظورشــان به نحو اغلب، ترس از ضرر و آسیب به جسم است. به همین علت 
است که برای تشــخیِص ضرر و زیان، پای پزشکان را در میان می کشند. وقتی 
فقیه به این آیه می رســد که "خدا هیچ کــس را تکلیف نکند مگر به قدر توانایی 
او")276/بقره(، از توانایی مورد نظر در این آیه، توانایی جسمی و بدنی برداشت 
می کنــد. از این رو در هنگامی که جواز فقهی بــرای تعدد زوجات مردان صادر 
می کند، اساسا به "تاب آوری روان شناختی" زنان بی توجه است. و یا هنگامی که 
ازدواج زودهنگام دختران خردســال را مجاز می یابد و یا تکالیف زنان را در قبال 
همسران معلوم می کند، توانایی روان شناختی شان را در میان نمی آورد. گویی وسع 
و ظرفیت و توانایی انســان به همان توانایی و وسع بدنی خالصه می شود. همان 
گونه که اشاره شد، منظور عموم فقیهان از ضرر احتمالی ناشی از روزه گرفتن )که 
فرد را از این فریضه معاف می دارد(، آسیب و ضرر جسمی است. به سخن دیگر، 
گویا نزد ایشــان اساسا سالمت و تعادل روان و ساحت درون چندان به رسمیت 
شناخته نشده اســت. در حالی که بسیار کسانی هستند که در وقت گرسنگی و 
تشنگی، شدیدا بی حوصله، زودرنج، کج خلق و کم طاقت می شوند و به همین 
علت، خشم و عصبانیت های زودهنگام، گاهی خمودی و افسردگی از خود بروز 
می دهند. وقتی تعادل درون کاهش می یابد، اخالق نیز در آن ها کم رنگ شــده و 
در نهایت، رفتار شان نیز به سمت غیراخالقی شدن کشیده شده می شود.  خالصه 
آن که فقیه نســبت به آثار و نتایج روان شناختی صدور فتوا و احکام، که نتایجش 
در کوتاه و بلندمدت نشان داده می شود، التفاتی نمی کند و تو گویی نزد فقیهان، 
آدمی، تک بعدی و تک ساحتی است و آن هم بعد جسمانی است. شاید همین 
بی توجهی به ساحت روان آدمی است که فقیه را امروزه دچار چالشی بزرگ کرده 
اســت. اگر فقیهان به بعد دوم انســان عطف توجه می کردند و تکلیف فقهی را 
 تن و روان بر دوش مومنان می گذاشتند، بسیاری از احکام فقهی 

ِ
متناسب با وسع

این نبود که امروزه شاهدش هستیم.  به نظر می رسد توجه و اهتمام جدی فقیهان 
به ســاحت روان، ضرورتی اجتناب ناپذیر است و اساسا الزمه ی ادامه ی حیات 
فقه، بازخوانی و بازســازی بر اســاس توان و تحمل روان شناختی است. غفلِت 
فقیهان نســبت به "تاب  روان شناختی"، سبب شده است عمل به برخی فتواها و 
 

ِ
احکام فقهی، عمال ناممکن و یا دست کم بســیار دشوار شود.   غفلت از وسع

روان شناختی به دور زدن فقهِی احکاِم فقه و در نهایت، به تعطیلی و یا تضعیِف فقه 
به دست فقیه منجر می گردد.

	◢◢
فقیه◢نسبت◢به◢آثار◢و◢
نتایج◢روان◢شناختی◢
صدور◢فتوا◢و◢احکام،◢
که◢نتایجش◢در◢کوتاه◢
و◢بلندمدت◢نشان◢
داده◢می◢شود،◢التفاتی◢
نمی◢کند◢و◢تو◢گویی◢
نزد◢فقیهان،◢آدمی،◢
تک◢بعدی◢و◢تک◢
ساحتی◢است◢و◢آن◢
هم◢بعد◢جسمانی◢
است.◢شاید◢همین◢
بی◢توجهی◢به◢ساحت◢
روان◢آدمی◢است◢که◢
فقیه◢را◢امروزه◢دچار◢
چالشی◢بزرگ◢کرده◢
است.
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آقای زمانیان به عنوان یکی از خوش قلم ترین نویســندگان در عرصه های 
مختلــف علوم اجتماعی و فرهنــگ، این روزها یادداشــت های او در فضای 
مجازی دســت به دست می  شود. او که در کارنامه یادداشت های خود به وفور 
انتقادات به دین و انقالب اســالمی دارد، در این یادداشــت به مقتضای زمان 
به ســراغ مســاله ی روزه در دین رفته و آن را از جنبه ی دیگری بررسی می کند. 
خالصه ادعای ایشــان این است که روزه چون غیر از جسم، بر روی روان افراد 
تاثیر گذاشــته و آنها را خشــن و بی حوصله می کند، فقها باید ضرر روحانی و 
معنوی را هم از تجویزات ترک روز قرار دهند. عدم آشــنایی با دستگاه اجتهاد 
فقهی شــیعه که در طول ســال ها استحکام و قوام یافته اســت منجر به طرح 
این بحث های سطحی شده اســت و ظاهرا امثال این نویسنده از طرح چنین 

بحث هایی قصد و اراده دیگری دارند. 
در مورد ادعای ایشان چند نکته را باید اشاره کرد. اولین نکته اینکه برخالف 
ادعای ایشان فقه صرفا مربوط به جسم نبوده و بسیاری از احکام جسمانی ناظر 
به رشد روانی انسان ها تعبیه شده اند. برای مثال پوشیدن لباس احرام سفید در 
حج هیچ ربطی به جســم نداشــته و صرفا برای تغذیه روحانی حجاج است. 
دومین نکته اینکه خراب شــدن اعصاب انسان در حین گرسنگی مخصوص 
بعضی نبوده و همه ی انسان ها همینطور هستند، لذا خود فقه نیز راه هایی برای 
پرت کردن حواس روزه داران و آرامش قلبی آنها مثل تالوت قرآن یا حتی خواب 
را پیشنهاد می کند. سومین نکته اینکه ایشان این ادعا را زمانی مطرح کرده اند که 
بخاطر کرونا و قرنطینه خانگی آمار خشونت های خانگی باال رفته و این بحث 
ســابقه ی قبلی ندارد در حالی که این بحث ربطی بــه روزه داری مردم ندارد. 
آخرین نکته نیز اینکه ایشان به سبب برتری بخشیدن عرفان بر فقه، مدام از عرفا 
تعریف و تمجید کرده و آنها را بر سر فقها می کوبد در حالی که مساله ی روزه 
و گرسنگی بیشتر از آنکه در دســتگاه فقه یافت شود، در عرفان از آن بحث به 
میان می آید و اساسا راهبرد »دوگانه سازی فقه و عرفان برای تضعیف بنیاد دین« 

راهبرد این جریان فکری مسموم است.
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یادداشت | 

وزه ناداران؟ چرا تحمیل محدودیت به ر
محمدرضا جالئی پور 	

بر اساس نظرسنجی سال 95 ایسپا تنها حدود 3۰ درصد از ساکنان تهران 
همه ی روزهای رمضان را روزه می گیرند و احتماال در سه سال گذشته این رقم 
کمی کمتر هم شده اســت. بی اعتقادی به روزه، سختی کار، بیماری، ناتوانی 
جسمی و ســفر از مهم ترین دالیلی اســت که حدود 7۰ درصد مردم همه یا 
بخشــی از رمضان را روزه نمی گیرند. بر اســاس همین نظرسنجی 9۰ درصد 
از کســانی  که روزه نمی گیرند هم گفته اند خودشان داوطلبانه مقیدند در برابر 

روزه داران مراعات کنند و نخورند و نیاشامند.
بر چه اساســی هفتاد درصد از شهروندان باید به خاطر سی درصد دیگر 
)که قاعدتا بخشی از آن ها هم راضی به سختی کشیدن کسانی که روزه ندارند 
نیستند( در طول یک ماه از پاره ای از حقوق اولیه، از جمله نوشیدن و خوردن در 
رستوران و محل کار، محروم باشند؟ چرا کسی که به خاطر بی اعتقادی به روزه 
یا بیماری و ناتوانی یا ســفر نمی خواهد یا نمی تواند روزه بگیرد باید به موجب 

قانون یک ماه در شرایط سخت تری زندگی کند؟
مــا روزه داران وظیفه داریم بــه این که به نام احترام بــه روزه داری مان و به 
موجب قانون شرایط سختی به شــهروندانی که روزه ندارند )حتی اگر درصد 

 دیده بان
  اندیشـه

  
محمدرضا
جالئی پور

فعال اصالحطلب 
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کمتری از شــهروندان بودند( تحمیل شود اعتراض کنیم. شخصا حس بسیار 
بد و حتی نوعی شــرمندگی دارم در برابر کسانی که نمی خواهند یا نمی توانند 
روزه بگیرند و زندگی روزمره شان در این ماه با محدودیت های پرشماری دشوار 
یا مختل می شود. قانون گذار محترم! شهروند روزه دار گرامی! نیروی انتظامی! 
اجازه بدهیــد روزه داری داوطلبانه و مختارانه و مومنانــه و در خدمت حیات 
معنوی بماند و ابزار تحمیل رنج و محدودیت به شــهروندانی که روزه نیستند 
نشود و ماه ضیافت خدای مهربان ماهی باشد که در آن روزه ناداران هم زندگی 
آسان تر و بهتری داشته باشند.  باور بفرمایید با این تحمیل های ناروا در حق دین 

و وجاهتش هم دوستِی  خاله خرسه می کنید.

محمد رضا جالیی پور یکی از فعاالن و پژوهشگران عرصه ی اجتماعی، 
در این یادداشت به سراغ مســاله ی روزه داری مردم تهران رفته و از روزه داران 
می خواهد تا به نفع آنهایی که روزه نمی گیرند، اعتراض کرده و فضا را برای آنها 
آزاد کنند. فارغ از اینکه آمارهای بیان شــده توسط ایشان تا چه حد از واقعیت 
برخوردار اســت و فارغ از اینکه بخاطر تغییر فصل ها مقایسه ی سال ها با هم 
کار اشتباهی است، باید گفت که ایشان مقوله ی شعائر اجتماعی را در نظر نمی 
گیرند. این کشــور داعیه ی آن را دارد که اسالمی است و لذا باید تمام ظواهر 
اجتماعی آن متناسب با این قید چینده شود و اال می توان در مورد حقوق اقلیت 
هــای مذهبی نیز اعتراض کرد همانطور که در کشــورهای آزاد و بی قید و بند 
اینگونه است. کسی که پذیرفته در این جامعه زندگی کند باید این را هم بپذیرد 
که این جامعه یک سری لوازم دارد که باید به آنها نیز پایبند باشد و این مساله در 
اکثر جوامع نیز دیده می شود. مساله ی دیگری که باید به آن اشاره کرده تبعیت 
بی قید و شرط نگارنده ی یادداشت از مولفه ی آزادی یا همان مهمترین پایه ی 
مدرنیته است که انسان را نه در قید و بند دین و نه در قید و بند جامعه می داند در 
حالی که این مساله فی الواقع نشدنی است و تبعات خطرناکی را به همراه دارد.

 

تحـلیل و تبییـن                                |    	       
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سخنرانی | 

یه تفسیر انسان به انسان نگاهی به نظر
رضا غالمی 	

موضوع بحث من نگاهی اجمالی به نظریه تفســیر انســان به انسان، اثر 
عالمه بزرگوار حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی اســت. به نظر 
می رسد این نظریه راه جدیدی را در معرفت شناسی انسان باز کرده و می تواند 
در مواجهه با مسائل پیچیده انسان شناسی معاصر ظرفیت های جدیدی را برای 

اندیشمندان مسلمان ایجاد کند.
، انســان همواره به دنبال درک خویش، ساختمان جسمی و روحی و 

ً
اوال

رابطه میان آنها، نسبت انسان با انسان با سایر موجودات و از همه مهم تر، منشأ 
پیدایش خود و همچنین ســرانجام و مقصد انسان در عالم بوده است. به این 
ترتیب، انسان شناسی، به مثابه یک ســاحت مهم برای تفکر، یکی از قدیمی 

ترین معارف بشری محسوب می شود.
، متفکران عالم در طول تاریخ- یعنی از دوران آغاز تدوین معرفت تا 

ً
ثانیا

هم اکنون- آثار علمی فراوانی را در باب شناخت انسان خلق کرده اند. در عالم 
اسالمی، انسان شناسی به سه بخش فلسفی، عرفانی و دینی یا وحیانی تقسیم 
می شــود و البته نقش دین در انسان شناسی و حل معماهایی که انسان در فهم 

خودش با آنها روبروست، یک نقش بی بدیل و منحصر بفرد است.

 دیده بان
  اندیشـه

  
علی
غالمی

استاد حوزه و دانشگاه
پژوهشگر تفسیریـ  فلسفی



شماره ۳    197
پانزدهم اردیبهشت ۹۹

 اندیشـه
    دیـــن

، در دنیای غرب، انســان شناسی به دو بخش عمده ی انسان شناسی 
ً
ثالثا

ماقبل مدرنیســم و ما بعد مدرنیسم تقسیم شده است. در انسان شناسی ماقبل 
مدرنیسم دو دوره عمده قابل مشاهده اســت: دوره فالسفه یونان باستان که از 
طریق فلسفی وارد انسان شناسی شده اند و دستاوردهای مهمی هم داشته اند، 
و دوره ظهور مسیحیت که چه به صورت مستقل و چه در پیوند با فلسفه، باب 
تازه ای از انسان شناســی در غرب را به وجود آورده است که البته در آن دوره، 

شکل گیری خط انسان شناسی عرفانی هم قابل مشاهد است.
در انســان شناسی مابعد مدرنیسم هرچند هنوز انسانی شناسی فلسفی یا 
مسیحی به شکل ضعیف شده ای وجود دارد اما انسان شناسی علمی، درصدد 
رها شدن از انسان شناسی سنتی به ویژه مسیحی، و تعمیم سلطه انسان شناسِی 
تجربی بر انسان شناسی است. انسان شناسی مدرن پایه خود را بر اساس شک 

دکارتی بنا می کند.
شک به هر آنچه در گذشته توسط انسان شناسان ارائه شده است. از طرف 
دیگر، انسان شناسی علمی در علوم طبیعی، جنبه زیست شناسانه پیدا می کند؛ 
یعنی انسان را صد درصد مادی و به مثابه یکی از عناصر طبیعت مورد مطالعه 
قرار می دهد و انسان شناســی علمی در علوم انسانی و اجتماعی، خودش را یا 
در قامت مطالعات بین فرهنگی نشــان می دهد یا در قامت مردم شناســی؛ با 
 
ً
این مالحظه که انسان شناسی در علوم انسانی و اجتماعِی مدرن، جنبه کامال
تجربی دارد و اگر ردی از مطالعات فلسفی درباره انسان هم مشاهده می شود، 
فلسفه در آنجا به معمای مدرن است نه فلسفه کالسیک و سنتی. با این وصف، 
انسان شناسی در علوم انسانی مدرن، نگاهی به انساِن متافیزیکی ندارد و وقتی 
از انسان صحبت می کند، منظور یک موجود مادی و این جهانی است که باید 

 با روش اثبات گرایی منطقی مورد مطالعه قرار گیرد.
ً
انحصارا

تفاوت انسان شناسی و مردم شناسی در علوم انسانی و اجتماعی به دو نگاه 
کلی و جزئی یا نهادی برمی گردد؛ در واقع، انسان شناسی رویکرد عام و فراگیر 

 نهادی به انسان دارد.
ً
به انسان دارد اما مردم شناسی رویکرد خاص و عمدتا

، اهمیت انسان شناسی در این است که با وجود سپری شدن قرن های 
ً
رابعا

متمادی از آغاز انسان شناســی و ارائه ده ها نظریه درباره انسان، نه فقط انسان 
شناسی در رقابت با هستی شناسی، معرفت شناسی و دانش اخالق و همچنین 
زیبایی شناسی، همچنان یک دانش و معرفت زنده است، بلکه انسان شناسی 
با ده ها معمای بزرگ درباره انســان روبروست که یا آنها را کنار گذاشته- یعنی 

صورت مسأله را پاک کرده- یا نسبت به حل آنها اظهار عجز می کند.

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
تفاوت◢انسان◢

شناسی◢و◢مردم◢
شناسی◢در◢علوم◢

انسانی◢و◢اجتماعی◢
به◢دو◢نگاه◢کلی◢و◢
جزئی◢یا◢نهادی◢

برمی◢گردد؛◢در◢واقع،◢
انسان◢شناسی◢

رویکرد◢عام◢و◢فراگیر◢
به◢انسان◢دارد◢

اما◢مردم◢شناسی◢
رویکرد◢خاص◢و◢
عمدتاً◢نهادی◢به◢

انسان◢دارد.
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، همان طور که اشاره کردم انسان شناسی در عالم اسالمی به سه 
ً
خامســا

طریق فلســفی، عرفانی و دینی )وحیانی( صورت می گیرد و البته گاه این ســه 
طریق یعنی فلســفه، عرفان و دین با همدیگر جمع می شوند؛ اما نباید از نظر 
دور داشت که انسان شناســِی علمی هم امروز از عالم غرب به عالم اسالمی 
راه پیدا کرده است به این معنا که در عالم اسالمی انسان شناسِی علمی به طور 

کلی کنار گذاشته نمی شود.
 می تواند مقدمات مباحث فلسفی و 

ً
 در واقع، انسان شناسی علمی حتما

حتی دینی را فراهم کند اما نمی تواند جایگزین انسان شناسی فلسفی و عرفانی، 
و به ویژه انســان شناســی وحیانی بشــود و دلیل اصلی آن هم به وجود وجه 
متافیزیکی در انســان برمی گردد. انسان در نگاه متفکران مسلمان یک موجود 
 
ً
دو وجهی اســت: وجه مادی و وجه فرامادی و روحانی که علم تجربی اساسا

قادر به فهم و درک وجه فرامادی و روحانِی انسان و مهم تر از آن، برقراری پیوند 
میان این دو وجه نیست.

در این میان، همانطور که اشاره شد استاد بزرگوار و حکیم گرانقدر حضرت 
آیت الله جوادی آملی در کتاب تفسیر انسان به انسان، باب مهمی را در انسان 
شناســی اســالمی باز کرده اند که ما آن را به مثابه نظریه ای جدیدی در عرصه 

معرفت شناسِی انسان می شناسیم. 
نظریه تفســیر انسان به انسان چنانچه خودشان تصریح فرموده اند، از دل 
تفســیر قرآن مجید و و البته مدد گیری از تعالیم اهل بیت )ع( برآمده و لذا در 
اصل یک راه وحیانی برای شناخت انسان محسوب می شود اما شاید صحیح تر 
این است که در تقسیم بندی های رایجی که از انسان شناسی عرض شد، آن را 
 مرکزی خود را خودشناسِی فطری 

ّ
انسان شناسِی عرفانی در نظر بگیریم که دال

قرار داده است.
در ادامه، در باب مؤلفه های اصلی این نظریه، مطالبی را به صورت فشرده 

و بر اساس کتاب تفسیر انسان به انسان خدمتتان عرض می کنم:
یکم آنکه تفسیر انســان به انسان، رنگ تفسیر انفسی قرآن را دارد نه رنگ 
آفاقــی؛ به بیان دیگر، از نظــر عالمه جوادی آملی، هر آنچــه در مدار تعلیل 
مفهومــی از دیدگاه حکمت و کالم و حتی حدیــث و اخالق قرار می گیرد، به 
حمل شایع صناعی، سیر آفاقی و تفسیر بیرونی است چراکه با حضور در منطقه 
ذهن، الجرم از انسان فاصله می گیرند اما چنانچه معروف به حمل شایع، روح 
مجرد باشد، این معرفت تجربه درونی انسان از خود است و چیزی میان انسان 

و او فاصله نینداخته است. 

	◢◢
تفسیر◢انسان◢به◢
انسان،◢رنگ◢تفسیر◢
انفسی◢قرآن◢را◢دارد◢
نه◢رنگ◢آفاقی؛◢به◢بیان◢
دیگر،◢از◢نظر◢عالمه◢
جوادی◢آملی،◢هر◢آنچه◢
در◢مدار◢تعلیل◢مفهومی◢
از◢دیدگاه◢حکمت◢و◢
کالم◢و◢حتی◢حدیث◢و◢
اخالق◢قرار◢می◢گیرد،◢
به◢حمل◢شایع◢صناعی،◢
سیر◢آفاقی◢و◢تفسیر◢
بیرونی◢است◢چراکه◢با◢
حضور◢در◢منطقه◢ذهن،◢
الجرم◢از◢انسان◢فاصله◢
می◢گیرند◢اما◢چنانچه◢
معروف◢به◢حمل◢شایع،◢
روح◢مجرد◢باشد،◢این◢
معرفت◢تجربه◢درونی◢
انسان◢از◢خود◢است◢و◢
چیزی◢میان◢انسان◢و◢او◢
فاصله◢نینداخته◢است.
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با این مالحظه، می توان درک کرد که در تفســیر انســان به انسان، عارف، 
معروف و معرفت با همدیگر متحدند و هر ســه از یک حقیقیت عینی منتزع 

می شوند.
دوم آنکه. اساس تفسیر انسان به انسان مبتنی بر علم شهودی است اما این 
علم شهودی متوقف بر علم حضورِی معلول نیست بلکه از این نقطه آغاز و به 
علم حضوری علت می رسد چراکه هیچ معلولی بدون علت به معرفت تبدیل 
نمی شود. در عین حال، همین معلوم شهودی برای تفسیر مفهومی نوع انسان به 
خود انسان، با توجه به این اصل مهم که طبیعت نوعی انسان ها یکی است، به 

علم حصولی تبدیل می شود. 
بنابراین باید گفت که تفسیر انسان به انسان دو روش قابل جمع دارد: روش 
شــهودی و حصولی که می توان از روش حصولی به ترجمه علم حضوری نیز 
تعبیر کرد. این دو روش در تفسیر انسان به انسان به یکدیگر پیوند خورده اند که 

جلوتر درباره این پیوند بیشتر توضیح خواهم داد.
سوم آنکه، از آنجا که منبع و مرجع شناخت شهودی قلب انسان است، در 
تفسیر انسان به انسان، قلب سلیم نقش اساسی را در شناساندن انسان به خود 
او دارد. در واقع، در تفسیر انسان به انسان، قلب انسان به صورت شهودی مورد 
مطالعه قرار می گیرد لکن آن قلبی می تواند شناسنده باشد که از گناه و آلودگی 
به دور باشد. از منظر عالمه جوادی آملی، مهم ترین شرط سالمت قلب عرضه 
مداوم عقاید، اخالق و اعمال بر قرآن و عترت و اســتقامت در این راه اســت 
چراکه دســتورات الهی است که راه پیراستن قلب از آلودگی ها را تضمین کرده 

است.
چهارم. یکی از اقتضائات اساسی تفسیر انسان به انسان، درک این واقعیت 
است که عقل و نقل دو بال یک پرنده ملکوتی به شمار می روند و تقابلی میان 
ایندو وجود ندارد. به بیــان عالمه جوادی آملی، نه عقل چنین تهمتی را برمی 
تابــد که در برابر دین قرار دارد و نه دین چنیــن اتهامی را تحمل می کند که در 
برابر عقل قرار دارد هرچند برای حجیت هرکدام شــرایط فراوانی الزم است. از 
 ،

ً
، محصول عقل، علم به هستی ها و بایدها و نبایدهاست. ثانیا

ً
این منظر، اوال

منظور از شــرع، راه مستقیمی است که بین آغاز و انجام جهان مصنوع کشیده 
، دلیل عقلِی معتبر مانند 

ً
شده و مبتنی بر اسرار ملکی و ملکوتی عالم است. ثالثا

دلیــل نقلِی معتبر می تواند رموز و آیات الهی عالم خلقت را معرفی کند و اگر 
این چنین بود، دلیل عقلی معتبر، اعم از تجربی و ریاضی در قلمرو شــرع قرار 
، همچنان 

ً
دارد و لذا قلمرو شرع را باید فراتر از منظقه فقه و حقوق دانست. رابعا

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
به◢بیان◢عالمه◢

جوادی◢آملی،◢نه◢
عقل◢چنین◢تهمتی◢
را◢برمی◢تابد◢که◢

در◢برابر◢دین◢قرار◢
دارد◢و◢نه◢دین◢چنین◢

اتهامی◢را◢تحمل◢
می◢کند◢که◢در◢برابر◢

عقل◢قرار◢دارد◢
هرچند◢برای◢حجیت◢

هرکدام◢شرایط◢
فراوانی◢الزم◢است.
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که دلیل نقلی متنوع است و به قطعی و ظنی تقسیم می شود، دلیل عقلی نیز به 
برهانی )قطعی(، خطابی و ظنی تفسیم می شود و لذا نمی توان درباره همه اینها 
به یکســان حکم داد. برای آشنایی بیشتر با دیدگاه حضرت استاد در این زمینه 

مطالعه کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی الزم است.
پنجم. در منظر عالمه جوادی آملی، تفسیر انسان به انسان از دو اصل مهم 
پیروی می کند: یکم. انسان بر تبیین ساختار هستی خود تواناست و دوم. فطرت 
انســان نه تنها بدیلی ندارد بلکه از خطر تحریف و تبدیل مصون می باشد. در 
ارتباط با اصل اول، انسانی که درباره او »لقد خلقنا االنسان فی احسن تقویم« 
آمده و قادر اســت تا به مقام »علم ءادم االسماء کل ها« و منزلت خلیفه الهی 
برســد، توان تبیین همع اشــیا ممکن از جمله خــودش را دارد هرچند عالمه 
جوادی آملی تاکید می کنند که انســان در هر مرتبه ای از پرواز روحانی، حتی 
فنای فی الله، از عمق دریای هویت خود عبور نمی کند. در ارتباط با اصل دوم، 
از آنجا که فطرت کتاب تدوینی خداوند است، نظیری ندارد و مانند قرآن، اگر 

جن و انس جمع شوند قادر به خلق فطرت انسان نیستند.
 از طرف دیگر، فطرت ســالم هر کسی مانند قرآن که مصون از تحریف و 
تبدیل است، از گزند تبدیل مصون است و این قابلیت را دارد که مرجع علمی 

و امام درونی انسان باشد.
ششــم. همان طور که اشاره شد، تفسیر انسان به انسان مبتنی بر این اصل 
می باشــد که طبیعت نوعی انسان ها یکی است. در واقع، اگر این اصل در این 
نظریه ملحوظ نشده باشد، تفسیر انسان به کل انسان ها ممکن نیست و هرکس 
تنها می تواند خود را تفسیر کند. با این وصف، در این نظریه تاکید می شود که 
ساختار اصلی هویت انســان تغییر ناپذیر است. برای فهم این اصل، توجه به 
، ترکیب انسان از روح و بدن یک ترکیب حقیقی 

ً
چند نکته ضروری است: اوال

، از آنجا که 
ً
است نه اعتباری و روح و بدن با یکدیگر وحدت حقیقی دارند. ثانیا

بر اساس قاعده اصالت روح، روح، صورت نوعیه این واحد حقیقی محسوب 
شده و عنصر وحدت بخش تلقی می شود، تغییرات مستمری که در بدن انسان 
، از آنجا که 

ً
رخ می دهد به وحدت حقیقی انســان لطمه ای وارد نمی کند. ثالثا

در نظام احســن خلقت تبدیل و تحویل راه ندارد، نمی تواند در ساختار اصلِی 
هویت انسانی نیز تبدیل و تحویل راه داشته باشد هرچند تغییر موضعی برخی 
از عناصر هویتی انســان امکان پذیر اســت چراکه اگر عقل به اسارت هوس 
درآید، مرجعیت علمی و امامت فطرت الهی جای خود را به مرجعیت علمی 

وهم و خیال و نیز امامت شهوت و غضب می دهد.

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
تفسیر◢انسان◢به◢
انسان◢مبتنی◢بر◢
این◢اصل◢می◢باشد◢
که◢طبیعت◢نوعی◢
انسان◢ها◢یکی◢است.◢
در◢واقع،◢اگر◢این◢اصل◢
در◢این◢نظریه◢ملحوظ◢
نشده◢باشد،◢تفسیر◢
انسان◢به◢کل◢انسان◢ها◢
ممکن◢نیست◢و◢
هرکس◢تنها◢می◢تواند◢
خود◢را◢تفسیر◢کند.◢
با◢این◢وصف،◢در◢این◢
نظریه◢تاکید◢می◢شود◢
که◢ساختار◢اصلی◢
هویت◢انسان◢تغییر◢
ناپذیر◢است.
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هفتم. عالمه جوادی آملی برای تفســیر انسان به انسان اقسامی ذکر کرده 
اند. قسم نخست، محقق انسان شناسی است که با عرضه مشابهات وجودی 
انسان ها به محکمات هویتی آنان، دیگران را اشهاد و تفسیر می کند اما به دلیل 
عدم گذر از گردنه های پر پیچ و خم عالم حضور، قادر به شــهود هویت خود 
نیســت. قسم بعدی، انسان شناسی اســت که قلب خود را شهود می کند و با 
ارجاع فروع به اصول، خود را تفسیر می کند اما به دلیل بی بهره ماندن از مراتب 

عالی شهود، از تفسیر دیگران محروم است.
 قسم ســوم، انسان شناسی اســت که هم خود و هم دیگران را می بیند و 
تفسیر می کند. این فرد، کســی است که از علم حصولی و برهان عبور کرده و 
با شهود قلبی خداوند و مؤمنان )مؤمن مرآت مؤمن(، خود و دیگران را توأمان 
شــهود و تفسیر می کند اما در عین حال در ترجمه شهود خود از برهان و وحی 
صرف نظر نمی کند. در واقع این انسان شناس، بین شهود، برهان و قرآن جمع 
کرده و از این طریق به عالی ترین مقام معرفت شناســی دست پیدا می کند. از 
منظر عالمه جوادی آملی، نمونه عالی چنین انسان شناسی را باید در حضرات 

معصومین)ع( جستجو نمود.
هشــتم. دریافت مقام امامت متقین از خداوند متعال، )واجعلنا للمتقین 
اماما( مسبوق به قرار گرفتن در جریان تفسیر انسان به انسان است به این طریق 
که ابتدا خود را تفسیر می کند و از رهگذر این شهود و تفسیر، خود را از بیگانه 
بازشناخته و خویش را ارتقا می دهد و سپس به تفسیر دیگران پرداخته و با شهود 
و تفسیر انسان های دیگر، صالحیت امامت، تربیت و اصالح جامعه را در خود 
به وجود می آورد؛ پس الزمه دریافت این مقام، ابتدا دفع بیماری های گوناگون 
علمی و عملی از خود است که تفسیر انسان به انسان این امکان را برای انسان 
فراهم می کند. از طرف دیگر، روشــن است که رفع امراض از دیگران نیز بدون 
شهود و تفسیر دیگران ممکن نیست چراکه درمانگری بدون دردشناسی میسر 
نیست؛ بنابراین، می توان گفت که تفسیر انسان به انسان هم سرمایه خودسازی 
 باید تاکید کرد که تفسیر انسان به انسان 

ً
است و هم جامعه پروری و البته مجددا

بر این اصل استوار می باشد که طبیعت افراد مشترک حقیقی است. پس توجه 
بفرمائید در منظر عالمه جوادی آملی، تفســیر انسان بر تغییر او مقدم است. 
در واقع، با تفســیر انسان معلوم می شود که آیا انســان تغییر پذیر است یا نه و 
در صورت تغییر پذیری، راه درســت و سعادت بخش آن چیست و به کدام سو 

می توان آن را تغییر داد.
نهم. هرچند تفسیر انسان به انسان، بر پایه شهود خود و دیگران صورت 

 ◢◢
تفسیر◢انسان◢به◢

انسان◢هم◢سرمایه◢
خودسازی◢است◢و◢هم◢
جامعه◢پروری◢و◢البته◢
مجدداً◢باید◢تاکید◢کرد◢
که◢تفسیر◢انسان◢به◢
انسان◢بر◢این◢اصل◢
استوار◢می◢باشد◢که◢

طبیعت◢افراد◢مشترک◢
حقیقی◢است.◢پس◢
توجه◢بفرمائید◢در◢

منظر◢عالمه◢جوادی◢
آملی،◢تفسیر◢انسان◢بر◢
تغییر◢او◢مقدم◢است.◢
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می گیرد اما مهم این اســت که بدانیم تفسیر انســان به انسان توأم با هدایت 
علمــی و رهبری عملی اســت. )ارائه طریق و ایصال بــه مطلوب(. هدایت 
عملی بر عهده عقل نظری اســت و رهبری عملی بر عهده عقل عملی است 
اما این دو همچو دو بال، انســان شناسی را در شــهود و تفسیر انسان یاری 

می کنند. 
با این وصف، در تفسیر انســان به انسان بین عقل نظری، عقل عملی و 
شهود جدایی مشــاهده نمی شود و این سه از یک هویت واحد برخوردارند. 
چه بسا در این جا، تفسیر انسان به انسان راه حکمت متعالیه را انتخاب کرده 
کــه بین برهان و قــرآن و عرفان را جمع کرده اســت. از همین منظر، عالمه 
جــوادی آملی بر اتحــاد عالم و علم و معلوم و ســیر جوهری نفس از مرتبه 

طبیعت به مرتبه روح تاکید دارند که در جای خود قابل تأمل است.
دهم. هرچند تا این جای بحث روشن شد که روش اصلی این نظریه در 
تفسیر انسان چیست اما بیان مجزا و پررنگ آن ضروری است و آن اینکه روش 
اصلی تفسیر انسان به انســان، درک و ارجاع متشابهات به محکمات حاکم 
بر وجود انســان است. به بیان دیگر، در این نظریه، ابتدا هویت انسانی به دو 
بخش ثابت و متغیر تقســیم شده و تاکید می شود که در انسان جهات ثبوتی 
معینی وجود دارد که سبب می شود بتوان بوسیله آن وقایع متنوع و متکثر اعم 
از ادراکی و تحریکی را با ارجاع به همان جهات ثبوتی تفســیر نمود. بدیهی 

است در این زمینه میان انسان در اعصار مختلف تفاوتی نیست.
 یعنی تفســیر انسان و جامعه انسانی هزاران ســال پیش با تفسیر انسان 
هزاران ســال بعد در هر سرزمین و موقعیتی که باشــد تفاوتی ندارد. از این 
جهت مــن معتقدم که این نظریه در فلســفه تاریخ نیــز کارایی زیادی دارد 
چراکه کار اصلی فیلسوف تاریخ بررســی تاریخ مبتنی بر قوانین کلی است 
که می توان از آن به قوانین ثابت و الیتغیر تعبیر نمود. البته شــکی نیست که 
 این قوانین را آشــکار می کند اما کار 

ً
بررســی های علمِی تاریخی نیز نهایتا

فلسفه تاریخ، کلی به جزئی است نه جزئی به کلی!

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
تفسیر◢انسان◢و◢
جامعه◢انسانی◢هزاران◢
سال◢پیش◢با◢تفسیر◢
انسان◢هزاران◢سال◢
بعد◢در◢هر◢سرزمین◢
و◢موقعیتی◢که◢باشد◢
تفاوتی◢ندارد.◢از◢این◢
جهت◢من◢معتقدم◢که◢
این◢نظریه◢در◢فلسفه◢
تاریخ◢نیز◢کارایی◢
زیادی◢دارد◢چراکه◢
کار◢اصلی◢فیلسوف◢
تاریخ◢بررسی◢تاریخ◢
مبتنی◢بر◢قوانین◢کلی◢
است◢که◢می◢توان◢از◢
آن◢به◢قوانین◢ثابت◢و◢
الیتغیر◢تعبیر◢نمود.◢
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رضا غالمی رئیــس مرکز پژوهش های علوم انســانی اســالمی صدرا، 
پژوهشــگر و مدرس فلسفۀ سیاسی و مطالعات فرهنگی، در طی سخنرانی به 
شرح کتاب تفسیر انسان به انسان آیت الله جوادی می پردازد. رضا غالمی بیان 
می دارد نظریه تفسیر انسان به انســان، یک نظریه نوصدرایی است که هرچند 
رنگ و بوی عرفانی دارد اما جمع میان برهان، قرآن و عرفان اســت و میان این 
، این نظریه حتی در مطالعه فرهنگی و مردم 

ً
سه ساحت جمع کرده است. ثانیا

 در منطقه انسان شناسی عرفانی یا 
ً
شناســی نیز کارایی دارد و نباید آن را صرفا

فلســفی محدود کرد به این معنا که این نظریه می تواند معیارهای روشنی را در 
مطالعات فرهنگی و مردم شناســی ارائه کند کــه در پیوند با علم تجربی قادر 
 ،

ً
اســت خیلی از معماهای حل نشده در حوزه انسان شناسی را حل کند. ثالثا

هرچند این نظریه یک نظریه فطرت بنیان اســت و از این جهت جهان شمول 
است اما به نظر می رسد تفسیر انسان به انسان بیش از همه به عالم دینی تعلق 
 ،

ً
دارد چرا که در جای جای آن از رهنمودهای قرآن و ســنت مدد می گیرد. رابعا

هرچند کانون اصلی تبیین این نظریه توسط عالمه جوادی آملی، کتاب تفسیر 
انســان به انسان است لکن می توان ادعا کرد که رد پای این نظریه در عموم آثار 
اســتاد وجود دارد و چنانچه عالوه بر کتاب تفسیر انسان به انسان، از سایر آثار 
اســتاد کمک گرفته شود، زمینه برای شــرح بهتر این نظریه فراهم خواهد شد. 
، یکی از راه های درک قدر و قیمت این نظریه، احصاء و طرح مسائل 

ً
خامســا

و پرسش های کلیدی انسان شناسی و سپس عرضه آن به این نظریه برای یافتن 
پاسخ های مناسب است که به نظر می رسد حتی در ویراست های بعدی کتاب 
کادمیک آنچنان که   این نظریه هنوز به زبان آ

ً
هم می تواند انجام شود. سادســا

شایســته است تبیین نشــده و همین امر موجب گردیده تا به عمق میدان علوم 
انسانی اسالمی راه پیدا نکند که انشاالله با تالش اساتید و دانش پژوهان عزیز 

این اتفاق خواهد افتاد.



 اندیشـه
سیا  سی

دولت، مذهب، بحران های سالمت
لغو قرنطینه و منطق سیاست گذاری سالمت
آیا کرونا به شکل گیری تغییرات ساختاری در ایران می انجامد؟
ونا و درد نابرابری کر
ساختار مردم ساالری دینی؛ عامل موفقیت ایران در مواجهه با کرونا
ونا و تنگناهای علم سیاست مدرن بحران کر
ناکارآمدی لیبرالیسم
ایران پساکرونایی
یزی کنیم برای عصر جدید برنامه ر
وحانی ونا و رفتار دولت ر خطر دوسویۀ کر

ونا شرط تشدید یا تعدیلِ دولِت متورم 	 کر
ناتواني درتطبیق پذیري  	
سیاست های آینده جمهوری اسالمی  	
محاربه با خدا یا افساد فی االرض 	
ورت  های بازدارندگی نامتقارن و عقالنیت راهبردی 	 ضر
اصالحات در تعطیالت 	
سیاست های انتخاباتی؛ تداوم راه اصالحات 	
اصالحات ساختاری و بازسازی در ساختار اصالحات 	
یخی برای ظهور تمدنی دیگر 	 ونا و پیچ تار کر
رابطه ی دولت و ملت 	
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سخنرانی| 

دولت، مذهب، بحران های سالمت
داود فیرحی 	

در طول تاریخ زندگی بشــریت، بحران ها و مریضی های مختلفی شیوع 
پیدا کرده اســت. این بیماری ها همواره دولت ها و اهالی مذاهب را به دردسر 
انداخته و ســواالت و شــبهات زیادی تولید کرده اند. آخرین بحرانی که بشر 
در این زمینه تجربه کرده اســت، همین بیماری کرونا اســت. با شــیوع کرونا 
هم مسئولین سیاســی و دولتی و هم روحانیت و نهاد دین در اجرای اقدامات 
مختلف متحیر مانده و نمی دانســتند که باید چگونه عمل کنند. از یک طرف 
مدیریت و رفع این بیماری دغدغه ی اصلی دولت ها بوده و از طرف دیگر رفع 
شــبهات و اشکاالت مذهبی که در اذهان مردم با شیوع این بیماری های رایج 

می شود.
 به نظر می رســد مهمترین بحثی که در این بین مطرح اســت، رابطه ای 
است که بین این سه یعنی دولت، مذهب و بحران های سالمت وجود دارد. به 
عبارت بهتر باید سوال خود را اینگونه مطرح کنیم که دولت و مذهب چه کمکی 
می توانند به حل این بحران ها کنند؟ این ســوال اگر درســت پاسخ داده شود 
بســیاری از مشکالتی که امروزه کشورهای مختلف جهان با آن روبرو هستند 

  
داود

فیرحی

استاد دانشگاه
فعال سیاسی 

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
سیاسی



شماره 3    206
پانزدهم  اردیبهشت ۹۹

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

رفع خواهد شد. 
به عنوان مقدمه باید این را بدانیم که بحران های ســالمت صرفا محصور 
در بحران های جسمی نیستند. به بیان دیگر بحران هایی مثل کرونا صرفا جسم 
مردم یک جامعه را درگیر نمی کند بلکه بیشــتر از جســم، روح و روان آنان را 
تسخیر می کند و شاید بخاطر همین اســت که از واژه ی اپیدمی استفاده می 
شود. همه بر این مساله متفق القول هستند که ترس ناشی از کرنا خطرناک تر و 

کشنده تر از خود کروناست.
 در جامعه ی امروز بحران روحی ناشی از ترس، اکثر فعالیت های روزمره 
ی مردم را مختل کرده و به طور کلی عنصر امید را در بین آنها از بین برده است. 
با توجه به این مقدمه می توان نقش مذهب و دولت را در وضعیت کنونی روشن 
ســاخت. در واقع می توان گفت که فعالیت اینها در طول یکدیگر است به این 
بیــان که دولت باید تا جایی که می تواند ایــن باور را از ذهن مردم دور کند که 

کرونا حتما به مرگ ختم شده و هر کسی که کرونا می گیرد حتما میمیرد.
 رسانه های دولتی در این بین سهم بسزایی دارند تا بتوانند فضای سرشار از 
امید را به جامعه هدیه کنند. متاسفانه صدا و سیمای جمهوری اسالمی بیشتر از 
آنکه امید را به مردم تزریق کند آنان را از وضعیت فوق می ترساند و این باعث 

بحران های بیشتری در سطح اجتماعی خواهد شد. 
و اما مذهب هم در این اوضاع نقش بســیار مهمی دارد. انســان همواره 
در طــول تاریخ از مقوله ی مرگ بخاطر آنکه تصویر روشــنی از آن ندارد، می 
هراسد. از این رو می توان گفت مهمترین رسالت ادیان از بین بردن این ترس و 

ارائه ی چهره ی واقعی از مرگ است.
 در وضعیت امروز نیز نهاد روحانیت باید وظیفه ی خود را به خوبی انجام 
داده و تــا جایی که می تواند ترس از مرگ را از دل مردم برهاند. باید مرگ برای 
مردم درســت تفسیر شود یعنی به نحوی که به هیچ عنوان ترسناک نباشد بلکه 
مردم حتی شیرینی آن را نیز حس کنند. متاسفانه نهاد روحانیت نیز امروزه این 
رســالت خود را به خوبی انجام نداده و مدام از عذاب شب اول قبر و مجازات 
دوزخ برای مردم می گویند و به این صورت چهره ی وحشــتناکی از مرگ را در 

دل آنان می اندازند.

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
رسانه◢های◢دولتی◢
در◢این◢بین◢سهم◢
بسزایی◢دارند◢
تا◢بتوانند◢فضای◢
سرشار◢از◢امید◢را◢به◢
جامعه◢هدیه◢کنند.◢
متاسفانه◢صدا◢و◢
سیمای◢جمهوری◢
اسالمی◢بیشتر◢از◢
آنکه◢امید◢را◢به◢مردم◢
تزریق◢کند◢آنان◢را◢
از◢وضعیت◢فوق◢می◢
ترساند◢و◢این◢باعث◢
بحران◢های◢بیشتری◢
در◢سطح◢اجتماعی◢
خواهد◢شد.◢
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آقای فیرحی استاد گروه علوم سیاســی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 
دانشگاه تهران و از چهره های تئوریسن فکری اصالح طلبان به شمار می آید. 
در این سخنرانی مجازی، به مساله ی رابطه دولت، مذهب و بحران سالمت 
پرداخته و وضعیت موجود جامعه را به چالش و نقد می کشاند. از نظر ایشان 
مهمتریــن خدمتی که دولت و مذهب می توانند در وضعیت کنونی برای رفع 
بحران های ناشی از بحران کرونا انجام دهند، از بین بردن حس ترس از مرگ 
در بین مردم جامعه است. در مورد سخنان ایشان باید به سه نکته اشاره کرد. 
اولین نکته این اســت که ایشــان صرفا به مســائل ظاهری و دنیایی پرداخته 
و هیــچ حرفی از درس های معنوی و باطنی که این نــوع بحران ها می توانند 
به انســان بدهند، نمی زند. نکته ی دوم مطلبی است که ایشان درباره تصویر 
مرگ بیان می کنند و به ســراغ نقد روحانیــت می روند. این نوع نگرش ها که 
ســخنرانانی همچون حســن آقامیری از دل آن بیرون می آیند صرفا به دنبال 
راهی برای جذب مردم به دین هستند و در این میان از هر راهی حتی تحریف 
و تغییر چهره ی دین اســتفاده مــی کنند. نکته ســوم و مهمترین نکته ی این 
سخنرانی فایده ای است که ایشان برای دین ذکر می کنند که همان رفع کننده  
ترس است. این تفسیر از دین مانند تفسیر امثال آگوست کنت و حتی فروید 

است و هیچ استناد معقولی نخواهد داشت.
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یادداشت |

لغو قرنطینه و منطق سیاست گذاری 
سالمت

عباس آخوندی  	

 سیاست های دولت در مواجهه با بیماری همه گیر کرونا از مشاهده ی اولین 
نمونه ی آن در قم تاکنون که تاکید بر کم کردن محدودیت هاســت؛ و به نحوی 
اعالم پایان دوره ی قرنطینه ی خانگی اســت، همواره چالش برانگیز بوده  است. 
دراین ارتبــاط دو نقــد کلی به دولت وارد اســت. یکی ابهــام در مورد منطق 
تصمیم گیری دولت و دیگری نحوه ارتباط دولت با مردم است. آن هم مساله ای 
که به زندگی تک تک مردم مرتبط اســت و ارتباط آمرانه نه تنها کمکی به پیشبرد 

 خود شود.
ِّ

اهداف دولت نمی کند که ممکن است تبدیل به ضد
ت ها اصرار 

ّ
تاخیــر در اعالم موضوع و موضع های تقلیل گرایانه اولیه و مد

بر آن، این تردید را در مردم ایجاد کردند که یا دولت موضوع را نمی شناســد و 
یا آن که دولت پنهان کاری می کند؛ مســائل دیگری مهم تر از جان مردم در این 
میان است. ســرمایه ی اندک اجتماعی دولت و غلبه ی سیاست توطئه انگاری 
که گروهی برای حذف رقیب؛ بخوانید دولت مســتقر به طور افراطی و رسمی 
و از مجرای رســانه ی رسمی به کار می گیرند، اینجا برعلیه دولت به مفهوم کل 

 دیده بان
  اندیشـه

  
عباس
آخوندی

وزیر سابق راه دولت اعتدال
نظریه پرداز اقتصادی
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حکومت عمل کرد. لذا، فرض دوم را در برخی الیه های اجتماعی تشدید کرد. 
حال آن که واقعّیت آن است که این پدیده نه تنها برای دولت ایران که برای جهان 
ناشناخته بود. لذا، نگاهی به سیاست های اتخاذی در سایر کشورها، نیز برخی 
فرازوفرودها را نشــان می دهد. ولی آن ها به محض درک واقعّیت و حسِّ خطر 
مواضع خــود را اصالح کردند. لیکن در ایران، افزون بر ناشــناختگی پدیده، 
وجود شــکاف ژرف در ســاختار حاکمّیت و فارغ از حّب وبغض ها و توجیه 
ناکارآمدی های دولت، 1- امکان درک واقعّیت، 2-قدرت تصمیم گیری و 3- 
ت را از آن سلب کرده است. 

ّ
توان سازمان دهی عمِل جمعی در اندازه ی یک مل

لذا، ماییم و تصمیم های متناقض، ناسازگار و نابهنگام و درنهایت درست ولی 
غیر قانع کننده ی دولت که هرروز با آن مواجهیم.

بازگردیم به موضوع محوری یادداشت. دولت در پی »لغو ضمنی قرنطیه ی 
خانگی، گشــودن قفل ایمنی، کاهــش محدودیت های اجتماعــی و اتکا به 
رعایت اصول بهداشــتی فردی و فاصله گذاری فیزیکی در محیط های عمومی 
اســت«. فارغ از این که آیا، هیچ گاه چنین سیاست سخت گیرانه ای در ایران به 
اجرا درآمده و یا نه برای قضاوت درباره ی اشــتباه و یا درســت بودن سیاست 
رســمی اخیر، یکم نیاز به اطالعات آماری درســت وجود دارد و دیگر نیاز به 
یک نظریه علمی پشتیبان است. در غیاب این دو، قضاوت ها بر مبنای تجربه ها 
و حّس های فردی خواهد بود و بسته به موقعیت اقتصادی و اجتماعی تک تک 
افراد، این سیاســت با واکنش های متعدد و جدال بی پایان روبه رو خواهد شد. 
فرضیه از موضع بدگمانی این اســت که کفگیر مالی دولت به ته دیگ خورده، 
امکان تامین منابع مالی ندارد، لذا، در انتخاب میان ســالمت مردم و جریان 
اقتصاد، دولت دومی را انتخاب کرده اســت. در ادامه، پیازداغ های متعددی با 
، دولت 

ً
طعم های متفاوتی به این نظریه افزوده خواهد شد ازجمله این که اساسا

حافظ منافع سرمایه دارها و قلدرهاست و جان مردم عادی برایش مهم نیست و 
قس علی هذا، فعلل و تفعلل.

با توجه به توضیح باال، اگر دولت بخواهد سیاست لغو قرنطینه ی خانگی 
و کاهــش محدودیت های اجتماعی را اتخاذ کند باید بــه مردم ثابت کند که 
فارغ از جنبه های مالی و اقتصادی ادامه سیاست قرنطینه ی خانگی نه تنها هیچ 
ســودی از جهت ارتقای ایمنی و سالمت مردم ندارد که فاقد هرگونه کارایی و 
اثرگذاری اســت. منطق سیاست گذاری باید سالمت مردم باشد و نه هیچ چیز 
دیگر؛ منطق سالمت-ســالمت. هرگونه توســل به اســتدالل اقتصادی برای 
کاهش محدودیت ها و مبادله ی بین اقتصاد و سالمت؛ منطق سالمت-اقتصاد 

 ◢◢◢◢◢
اگر◢دولت◢

بخواهد◢سیاست◢
لغو◢قرنطینه◢ی◢

خانگی◢و◢کاهش◢
محدودیت◢های◢

اجتماعی◢را◢اتخاذ◢
کند◢باید◢به◢مردم◢
ثابت◢کند◢که◢فارغ◢
از◢جنبه◢های◢مالی◢
و◢اقتصادی◢ادامه◢

سیاست◢قرنطینه◢ی◢
خانگی◢نه◢تنها◢هیچ◢
سودی◢از◢جهت◢
ارتقای◢ایمنی◢و◢

سالمت◢مردم◢ندارد◢
که◢فاقد◢هرگونه◢

کارایی◢و◢اثرگذاری◢
است.◢منطق◢

سیاست◢گذاری◢باید◢
سالمت◢مردم◢باشد◢
و◢نه◢هیچ◢چیز◢دیگر؛◢

منطق◢سالمت-
سالمت.
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با واکنش شدید افکار عمومی روبه رو خواهد شد. این مساله ای است که دولت 
باید به اندازه ی کافی نسبت به آن حساس باشد. وگرنه سرکنگبین صفرا خواهد 

فزود.
نکته دوم فرایند این تصمیم گیری؛ شــامل نحــوه ی تصمیم گیری، زمان و 
نحوه طرح آن با مردم است. آیا این تصمیم باید از باال اتخاذ و به مردم تحمیل 
 رییس جمهور بگوید که مثال از فالن تاریخ فالن چیز آزاد 

ً
شــود و مشــخصا

و یا آن که این تصمیم باید در پاســخ به خواســت اکثریت مردم و با پشتیبانی 
نظری نهادهای مرجع پزشکی و متخصصان روندهای همه گیری بیماری های 
واگیردار؛ اپیدمی لوژیست ها، با ذکر دقیق محدودیت هایی که رفع می شوند و 
ت 

ّ
آن هایی که باقی می مانند و با زمان بندی مشــخص صورت گیرد. آیا این مل

کم از تعجیل و زمان بندی اشــتباه حتی در ارتباط با تصمیم های درست زیان 
دیده است؟ به قول حافظ: هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد.

بازگردیم به مشــاهده اولین بیمار کرونایی در قم؛ و تصّور کنیم که دولت 
درک درســتی از بیماری و نحوه ی عملکردش داشت و می خواست بالفاصله 
ســخت ترین قرنطینه ی خانگــی را درباره فرد بیمار و تمام کســانی که با وی 
تماس داشته اند و تمام مســیر حرکت وی داشته باشد و هم چنین سخت ترین 
محدودیت ها را در ارتباط با مسافرت به چین و تمام مسافرانی که از چین به طور 
 این تصمیم 

ً
مســتقیم و یا غیرمستقیم به ایران بازمی گشتند معمول کند. قاعدتا

هزینه های زیادی برای بســیاری می داشت. با اطالعات آن روز جامعه، افکار 
عمومی چه موضعی درباره این تصمیم دولت می گرفت؟

حــال یک مرحله بعــد را در نظر بگیرید. مرحله ای کــه بیماری از قم به 
سایر شهرها سرایت کرده اســت و به تدریج تعداد افراد مبتالبه بیماری درحال 
افزایش اســت ولی هنوز جامعه نمی داند که چه اتفاقی در حال وقوع اســت. 
اوایل اسفندماه را در نظر بگیرید. فرض کنید که حال در این مرحله می خواهد 
گذشته را جبران کند، سخت ترین تدبیرها و محدودیت ها را وضع و با سیاست 
مشت آهنین تصمیم به اجرای آن ها می گیرید. با تصّور می کنید مردم ونهادهای 
اجتماعی با اطالعات همان روزها چه موضعی در برابر دولت اتخاذ می کردند؟
ما می خواهیم که ارتباطی بیــن منطق تصمیم گیری و زمان تصمیم گیری 
برقرار کنیم. در آغاز که فاصله اطالعاتی بین مردم، جامعه ی تخصصی و دولت 
زیاد اســت، دولت نمی تواند تنها بر اساس دانش و اطالعات خود و جامعه ی 
علمــی تصمیم بگیرد. نوع منطق تصمیم گیری در این مقطع، منطق اجتماعی 
است. دولت نیاز به یک سیاست اجتماعی دارد تا درک واقعِی خود را با برقراری 

	◢◢
ما◢می◢خواهیم◢که◢
ارتباطی◢بین◢منطق◢
تصمیم◢گیری◢و◢
زمان◢تصمیم◢گیری◢
برقرار◢کنیم.◢در◢
آغاز◢که◢فاصله◢
اطالعاتی◢بین◢
مردم،◢جامعه◢ی◢
تخصصی◢و◢دولت◢
زیاد◢است،◢دولت◢
نمی◢تواند◢تنها◢بر◢
اساس◢دانش◢و◢
اطالعات◢خود◢و◢
جامعه◢ی◢علمی◢
تصمیم◢بگیرد.◢نوع◢
منطق◢تصمیم◢گیری◢
در◢این◢مقطع،◢
منطق◢اجتماعی◢
است.◢
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اند یشـه 
    سیا سی

یک ارتباط سریع، شفاف و بدون هرگونه منفعت گرایی و تنها بر اساس واقعّیت 
ت در هر دو در درک از خطر 

ّ
و صداقت با مردم در میان بگذارد و تا دولت و مل

و حسِّ خطر به فهم مشترک برســند. وگرنه، اقدام یک جانبه و سیاست گذاری 
آمرانه با هر گرایشی محکوم به شکست است.

حنا فرای یکی از اپیدمی لوژیســت های به نام بریتانیا است. او ریاضی دان 
است و نحوه ی همه گیری چند بیماری واگیردار چون آنفلوانزا و سارس را مدل 
کرده اســت. اگر از او بپرســید، نتیجه این قرنطینه ها، متوقف کردن ارتباطات 
اجتماعی و انواع تدابیر سخت گیرانه برای فاصله گذاری ها چیست؟ او به شما 
می گوید: کاربست این سیاست ها و ســایر اقدام های مشابه درنتیجه ی نهایی 
پاندمی اثر چندانی ندارد. بالفاصله این پرسش پیش می آید، پس چی؟ یعنی 
 باید چاره های مختلفی 

ً
هیچ اقدامی نباید کرد؟ پاســخ این اســت خیر! حتما

ازجمله همین تدبیرهای پیش گفته را اتخاذ کرد. ولی مهم این است که بدانیم، 
آیا نوع منطق این تصمیم ها اجتماعیاست و یا از منطق ریاضی تبعیت می کند؟ 
دولت هایی هم که با منطق ریاضی خطر را در روزهای آغازین دست کم گرفتند، 
بالفاصله با منطق اجتماعی و باهدف خریدن زمان و متناسب سازی نرخ شیوع 
بیماری با امکانات درمانی خود تصمیِم خود را تصحیح کردند. به هرروی، در 
آغاز، بر اساِس منطق ریاضی کار چندانی نباید کرد ولی با منطق اجتماعی باید 

بسیج عمومی کرد.
حنــا فرای می گوید: 1- هیچ گاه امکان به نزدیک صفر رســاندن احتمال 
وجود ویروس در هیچ جامعه ای وجود ندارد؛ بنابراین، کافی است یک شخص 
 احتمال آلودگی تمام جامعه وجود دارد. 

ً
آلوده و یا ناقل باقیمانده باشد. مجددا

2- کاربست تمام اقدام های احتیاطی از منظر فردی نیز درنهایت تاثیر مؤثری 
ندارد و در اولین حضور اجتماعی، خطر به قوت خود باقی اســت، حتی اگر 
ت به طول بینجامد. این خطر برای افراد آسیب پذیر چه از حیث مالی و 

ّ
این مد

چه از حیث جســمی و اشخاص ُمِسن که باید بیشتر موردحمایت قرار گیرند، 
ازقضا بیشتر است. 3. با توجه به این که درنهایت امکانات درمانی تمام جوامع 
محدود اســت، تخصیص امکانات به بیماران درگیر با یک بیماری، به مفهوم 
سلب امکانات از ســایر بیماران با بیماری های دیگر اســت؛ بنابراین، جمع 
میزان تلفات مستقیم و غیرمستقیم با ایجاد محدودیت ها می تواند با مرگ ومیر 
بیشــتری برای جامعه همراه باشد. 4- باالترین دســتاورد اقدام های احتیاطی 
تاخیر در پاندمی اســت و چیز بیشتری نیست؛ بنابراین، او نتیجه گیری می کند 
که با منطق ریاضی نمی توان سیاســت های تعطیلی را توجیه کرد، جز در حد 

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
هیچ◢گاه◢امکان◢
به◢نزدیک◢صفر◢
رساندن◢احتمال◢
وجود◢ویروس◢در◢

هیچ◢جامعه◢ای◢وجود◢
ندارد؛◢بنابراین،◢
کافی◢است◢یک◢
شخص◢آلوده◢و◢
یا◢ناقل◢باقیمانده◢

باشد.◢مجدداً◢احتمال◢
آلودگی◢تمام◢جامعه◢

وجود◢دارد.◢
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متعادل ســازی تعداد افراد در معرض ابتال با امکانات درمانی و نه بیشتر. چون 
هیچ نشانه ای برای بهبود نتیجه ی کلی وجود ندارد. فزون تر آن که هم از حیث 
اجتماعی و روانی و هم از حیث اقتصادی، سیاست تعطیلی بسیار گران قیمت 
است. بااین همه، او هیچ گاه، بی عملی و سیاست انفعالی را توصیه نمی کند و 
می گوید: من هم به ابعاد عاطفی و انســانی بحث و تصّورهایی که اتخاذ و یا 
عدم اتخاذ برخی سیاست ها در اذهان عمومی ایجاد می کند آگاهی دارم. لذا، 

بسته به سایر شرایط، سیاست گذار باید تصمیم گیری کند.
بــا توجه به این تفصیل، سیاســت گذار و جامعه باید زمانــی را به هم به 
گفت وشــنود و تبادل اطالعات بپردازند، باهــم تصمیم بگیرند و به پیش روند 
تا تجربه و اطالعات هر دو ســو تا آنجا که ممکن اســت به هم نزدیک شود. 
پس ازآنپس ازآن است که می توان، تصمیم های درست تری مبتنی بر ریاضیات 
و دودوتا چهارتا اتخاذ کرد. درهرصورت این هنر سیاســت گذار است که این 
زمان را کمینه کند. البته نه از مجرای زور. بلکه از مجرای در پیش گذاشتن یک 
منطق درســت. چون در نهایت، سیاست گذار باید این را بداند که پس از عبور 
از بحران، با منطق ریاضی از اقدام هایش پرسش می شود و او نمی تواند تنها با 
تکیه بر منطق اجتماعی پاســخگو باشد. او باید بتواند با عدد و رقم از کارهای 

خود دفاع کند وگرنه ناکارآمد و مقّصر جلوه خواهد کرد.
سیاست در خانه بمانید سیاست بسیار پرهزینه ای است. این یعنی تعطیلی 
رســمی فّعالّیت ها و متوقف کردن ارادی چرخه ی اقتصادی کشور است. البته 
که هزینه های اجتماعی، سیاســی و فرهنگی و حتی هزینه ی آن برای سالمت 
سایر بیماران؛ غیر از مبتالیان به کرونا نیز بسیار زیاد است. فارغ از هزینه های 
عمومی این تصمیم که بســیار سهمگین است، هزینه هایی که این سیاست بر 
اشخاص نیز تحمیل می کند بســیار باال است. حال، بسته به توان مالی افراد، 
این هزینه ها برای گروهی قابل تحّمل و برای اشــخاصی نیز فراتر از تاب وتوان 
اقتصادی شان است. با توجه به دیوانساالری سنگین ایران و مشکالت اقتصادی 
ســاختاری پیش ازاین آن، در عمل، جبران این هزینه ها از سوی دولت هنوز با 
گذشت بیش از 9۰ روز از مشاهده اولین نشان بیماری به جایی نرسیده است. 
 
ً
امید که تصمیم حمایت از خانوارها هرچند بســیار ناچیز و کم اثر است، فعال

اجرا شود.
به هرروی، اشخاص بسته به موقعیت اجتماعی و اقتصادی شان و بسته به 
امکان پس انداز پیشــین و توان تاب آوری شــان و باز بسته به درک و حّس شان 
ت آن موضع های مختلفی 

ّ
از خطــر در برابر اجرای این سیاســت و درازای مد

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
سیاست◢گذار◢
و◢جامعه◢باید◢
زمانی◢را◢به◢هم◢به◢
گفت◢وشنود◢و◢تبادل◢
اطالعات◢بپردازند،◢
باهم◢تصمیم◢بگیرند◢
و◢به◢پیش◢روند◢تا◢
تجربه◢و◢اطالعات◢
هر◢دو◢سو◢تا◢آنجا◢
که◢ممکن◢است◢به◢
هم◢نزدیک◢شود.◢
پس◢ازآنپس◢ازآن◢
است◢که◢می◢توان،◢
تصمیم◢های◢
درست◢تری◢مبتنی◢
بر◢ریاضیات◢و◢
دودوتا◢چهارتا◢
اتخاذ◢کرد.◢
درهرصورت◢این◢
هنر◢سیاست◢گذار◢
است◢که◢این◢زمان◢
را◢کمینه◢کند.
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دارند. برخی، اجرای این سیاســت را ســپری برای حفاظت و ســالمت خود 
می دانند، لذا، لغو هر محدودیتی را ناظر بر در معرض خطر قرار گرفتن خود و 
 بیهوده و ادامه ی آن را ناممکن 

ً
جامعه می پندارند. در مقابل، برخی آن را کامال

و برخی هم تصّور می کنند که حتی اگر هم سیاست درستی باشد، آنان از پِس 
هزینه های آن برنمی آیند. ناظران اجتماعی نیز، برخی اجرای این سیاســت را 
متناظر باارزش قایل بودن برای جان انســان ها از ســوی حاکمّیت می دانند و 
عبور از آن را به مفهوم برتری منطق سالمت-اقتصاد بر سالمت-سالمت یعنی 
اولوّیت دهی به اقتصاد در برابر ســالمت و جــان مردمان تعبیر می کنند. لذا، 
هرگونه کاهش محدودیت را به قساوت دولت تعبیر خواهند کرد، حتی اگر خود 

به قرنطینه ی داوطلبانه ادامه دهند.
حــال جدای از کیفّیــت اجرای سیاســت قرنطینه ی خانگــی، تعطیلی 
کسب وکارها و ایجاد محدودیت در مناســبات و مراودات اجتماعی و ترددها 
در ایران؛ که جــای اّما و اگر فراوان دارد، با توجه کاهش شــیب ابتالی موارد 
جدید به بیماری، دولت تصمیم به لغو رسمی-ضمنی قرنطینه ی خانگی، لغو 
 نامحدود حمل ونقل عمومی و فعال شدن 

ً
بسیاری از محدودیت ها، آزادی تقریبا

کسب وکارها بدون شاخص های قابل اندازه گیری مشخص گرفته است. فرض 
کنیم که در عالم واقع، این تصمیم دولت درســت باشد و بعدها نیز که آثارش 
روشــن گشت، با عدد و رقم بتوان از آن دفاع کرد. بااین همه، دولت باید امروز 
بتواند بدون لکنت به شــهروندان خود این توضیح را بدهد که این تصمیم را با 
منطق سالمت-ســالمت اتخاذ کرده است و هیچ مالحظه ای برتر از سالمت 
مردمان را در نظر نداشته است. وگرنه هرگونه استداللی از موضع هزینه-فایده 
این تصمیم از منظر مبادله نفع اقتصادی در برابر هزینه ی ســالمت و توسل به 
منطق سالمت-اقتصاد محکوم به شکست است و از منظر انسانی غیرقابل دفاع 

، عنصری که در توضیح های دولت غایب و یا کم رنگ است.
ً
است. دقیقا

منطق سیاست گذاری پیش گفته همان مالحظه ای است که شما در توضیح 
خانــم مرکل به مردم آلمــان می بینید. او توضیح می دهد چــرا با اتخاذ تدابیر 
احتیاطی کامل و رعایت ســایر الزام هاِی بهداشتِی فردی و جمعی، با توجه به 
کاهش نرخ شــیوع RO و با فرض حفظ این نرخ در محدود 1.1، سیاســت 
کاهش تدریجی محدودیت ها اتخاذ شده است. در ضمن او هیچ شتابی از خود 
در جهت رفع محدودیت ها نشان نمی دهد و هیچ گاه منطق سالمت-اقتصاد را 
برجسته نمی کند. چون می داند که توسل به این منطق موجب واکنش منفی از 

سوی مردم خواهد شد.

 ◢◢
دولت◢باید◢امروز◢

بتواند◢بدون◢لکنت◢
به◢شهروندان◢خود◢
این◢توضیح◢را◢بدهد◢
که◢این◢تصمیم◢را◢
با◢منطق◢سالمت-

سالمت◢اتخاذ◢
کرده◢است◢و◢هیچ◢
مالحظه◢ای◢برتر◢از◢
سالمت◢مردمان◢را◢

در◢نظر◢نداشته◢است.◢
وگرنه◢هرگونه◢

استداللی◢از◢موضع◢
هزینه-فایده◢این◢

تصمیم◢از◢منظر◢مبادله◢
نفع◢اقتصادی◢در◢برابر◢

هزینه◢ی◢سالمت◢
و◢توسل◢به◢منطق◢
سالمت-اقتصاد◢

محکوم◢به◢شکست◢
است◢و◢از◢منظر◢

انسانی◢غیرقابل◢دفاع◢
است.◢دقیقاً،◢عنصری◢

که◢در◢توضیح◢های◢
دولت◢غایب◢و◢یا◢
کم◢رنگ◢است.
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حال بــه دو تصویر زیر نگاه کنید. هر دو تصویر نشــان می دهند که نرخ 
ابتال نزولی اســت؛ بنابراین، دولت می تواند اســتدالل کند با توجه به این که 
این بیش از دو هفته اســت که این روند ادامه دارد، بنابراین، او تصمیم به رفع 
محدودیت ها گرفته اســت. در مقابل، گفته خواهد شد که این روند بر اساس 
 
ً
تداوم حفظ محدودیت ها حاصل شده اســت و به محض رفــع آن ها، مجددا

صعودی خواهد شد. همان که هم آقای وزیر به امکان بازگشت روند صعودی 
اشاره کرد و هم آقای دکتر زالی از رشد مراجعه مبتالیان جدید به مراکز درمانی 
خبر داد. وقتی مردم با چنین هشداری از سوی وزیر ذی ربط و یا خبری از سوی 
مسؤول مســتقیم موضوع در تهران روبه رو می شوند، پرواضح است که نسبت 
به سیاست اتخاذی از سوی سیاست گذار تردید می کنند. هرچند ممکن است 
که واکنش فّعاالن حوزه ی  بهداشت و درمان در برابر این سیاست هم از موضع 
سالمت-ســالمت نباشد و بیشتر باهدف احتیاط حداکثری و درعین حال غیِر 
مؤثر و با هزینه ی دیگران باشد. اینجاست که سیاست گذار نیازمند یک بحث 
اقناعی در جامعه با منطق سالمت-ســالمت است وگرنه هر تصمیمی بگیرد 

مناقشه انگیز و ُپرجدل خواهد بود.
عبور از این دوراهی نیازمند سودبردن از دانش و منطق اپیدمی لوژی است. 
حال در ادامه، تالش می کنیم با این عینک موضوع را مورد واکاوی قرار دهیم تا 
جدایی که این یادداشت اجازه می دهد به تجربه ی سایر کشورها نیز بپردازیم و 
از حیطه ی منطق سالمت-سالمت بیرون نرویم. هدف ما فراهم زمینه ای برای 
بحث کارشناسی فارغ از موضع گیری های پیش دستانه است. به دو نمودار زیر 

نگاه کنید:
هر دو این نمودارها نشــان از روند کاهشــی نرخ مبتالیــان جدید و نرخ 
مرگ ومیر ناشــی از کرونا دارند؛ و نشان می دهند که منحنی بهبودیافتگان نیز 
روند صعودی دارد. وی درعین حال، هیچ اطالعات درباره ی نرخ شــیوع به ما 
نمی دهد. نرخ شیوع )RO( می گوید سرجمع نسبت مبتالیان جدید به مبتالیان 
پیشین چه میزان است و از چه عواملی متأثر است. پرواضح به روندهای نشان 
داده شــده در منحنی های باال نمی توان اکتفا کرد. چون این منحنی ها روندها 
را در حالی نشــان می دهند که درصد کثیری از مردم به ویژه در کالن شــهرها 
به صورت داوطلبانــه قرنطینه، محدودیت ها و توصیه های بهداشــتی فردی و 
جمعی را رعایت می کنند؛ بنابراین، به محض شکسته شدن این محدودیت ها 
ممکن است تمام روندها صعودی شــود؛ یعنی همان هشداری که مقام های 
مسؤول می دهند. از سوی دیگر، مقام های مسؤول نیز هیچ توضیحی درباره ی 

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
عبور◢از◢این◢دوراهی◢
نیازمند◢سودبردن◢
از◢دانش◢و◢منطق◢
اپیدمی◢لوژی◢است.◢
حال◢در◢ادامه،◢تالش◢
می◢کنیم◢با◢این◢
عینک◢موضوع◢را◢
مورد◢واکاوی◢قرار◢
دهیم◢تا◢جدایی◢
که◢این◢یادداشت◢
اجازه◢می◢دهد◢به◢
تجربه◢ی◢سایر◢
کشورها◢نیز◢بپردازیم◢
و◢از◢حیطه◢ی◢منطق◢
سالمت-سالمت◢
بیرون◢نرویم.◢
هدف◢ما◢فراهم◢
زمینه◢ای◢برای◢بحث◢
کارشناسی◢فارغ◢از◢
موضع◢گیری◢های◢
پیش◢دستانه◢است.
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ارزیابی شان از نرخ شــیوع )RO( مجدد نمی دهند. با توجه به گسترش شیوع 
این بیماری و نتیجه ی تست ها آمار تمام کشورها نشان داد که میزان مبتالشدگان 
به این بیماری بســیار بیش از ارقام رســمی ثبت شده اســت؛ بنابراین، برای 
برآورد نرخ شــیوع باید ســایر اطالعات به دســت آمده را نیز باید در محاسبه 
دخالت داد و با مشــاهده اندک رشــد تعداد مراجعه کنندگان نسبت به امکان 
بازگشــت روند صعودی قضاوت نکرد. بر این اساس ادامه یادداشت به رفتار 

اپیدمی لوژیکبیماری COVID-19 می پردازد.
اپیدمی لوژی بیماری کرونا با منطق ریاضی

اولین پرســش این اســت که بیماری COVID-19 تا چــه حد مرگبار 
اســت؟ برای بررســی میزان مرگ بار بودن بیماری کرونا نیاز داریم بفهمیم که 
چه نســبتی از مبتالیان به کرونا براثر این ویروس فوت می کنند. گاهی اوقات 
بیمار با شرایط حاد تنفسی به دلیل کرونا می میرد و خطاهای کیت های بیماری، 
بیمار را مبتال به SARS-CoV-2 تشخیص نمی دهند و این موجب می شود 
که در آمار نیاینــد. برخی موارد نیز بیمارانی به دلیل مــواردی جز ابتال به این 
ویروس فوت می کنند ولی هم زمان دچار بیماری نیز هستند و در داده ها به عنوان 
متوفیان بیماری ثبت می شوند. این نوع خطاهای آماری در کشورهای مختلف 
گزارش شده اســت. لذا در جاهایی موجب کم شماری و در جاهایی نیز سبب 
 در برخی از کشورهای اروپایی مواردی از مبتالیان 

ً
بیش شماری شده است. مثال

مسن گزارش شده که در خانه می میرند و دلیل مرگ آن ها کرونا ذکر نمی شود.  و 
گاهی هم نیز به دالیل سیاسی کشورها از ارائه آمار دقیق پرهیز کنند.

بااین وجود می دانیم که احتمال فوت یک فرد باالی 65 ســال از بیماری 
هفتاد برابر افراد جوان تر اســت. هم چنین، می دانیم میزان سالمت و بهداشت 
عمومی یک جامعه نیز بر روی آمار مرگ ومیر ناشی از کرونا اثر می گذارد. برای 
همین می توان گفت کــه احتمال نرخ مرگ ومیر براثر کرونا در ایران با میانگین 
3۰ ســال کمتر از آلمان با میانگین سن 48 سال باشد. هم چنین می دانیم که 
افراد با بیماری های پیش زمینه ای همچون دیابت، امراض قلبی و یا سرطان در 
صورت ابتال به کرونا آســیب پذیرترند؛ بنابراین، در کشورهایی که آمار چاقی، 
دیابت، امراض قلبی و سرطان باالتر اســت نرخ مرگ ومیر هم باالتر می رود. 
البته اشباع شدن سیستم درمانی نیز روی نرخ مرگ ومیر اثرگذار است. به طور 
مثال، در مورد اسپانیا بسیاری از بیماران به دلیل نبود ظرفیت در سیستم پزشکی 
از گرفتن خدمات بخش مراقبت های ویژه بیمارستان محروم ماندند و به دلیل 

]i[.کمبود امکانات فوت کردند

 ◢◢
پرواضح◢به◢روندهای◢

نشان◢داده◢شده◢
در◢منحنی◢های◢باال◢
نمی◢توان◢اکتفا◢کرد.◢
چون◢این◢منحنی◢ها◢
روندها◢را◢در◢حالی◢
نشان◢می◢دهند◢که◢
درصد◢کثیری◢از◢
مردم◢به◢ویژه◢در◢

کالن◢شهرها◢به◢صورت◢
داوطلبانه◢قرنطینه،◢

محدودیت◢ها◢و◢
توصیه◢های◢بهداشتی◢

فردی◢و◢جمعی◢را◢
رعایت◢می◢کنند؛◢

بنابراین،◢به◢محض◢
شکسته◢شدن◢این◢
محدودیت◢ها◢ممکن◢
است◢تمام◢روندها◢

صعودی◢شود؛◢یعنی◢
همان◢هشداری◢که◢
مقام◢های◢مسؤول◢

می◢دهند.
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یکی از سوال هایی که هم چنان بین متخصصان و اپیدمی لوژیستان مطرح 
اســت این اســت که آیا یک بار ابتال به بیماری در برابر ابتالی دوم در انســان 
مصونیت ایجاد می  کند؟ نتیجه تحقیقات نشــان می دهد که حیوانات پس از 
یک بار ابتال به بیماری COVID-19 نسبت به آن ایمن می شوند.]ii[هرچند 
در مورد انســان چنین گــزاره ی محکمی وجود ندارد ولی مــواردی که پس از 
یک بار ابتال دوباره به آن مبتال شوند زیاد گزارش نشده اند. در برخی کشورهای 
مواردی از ابتالی مجدد به این بیماری گزارش شده که البته برخی از دانشمندان 
معتقدند که این می تواند ناشی از خطای تست باشد.]iii[ برخی نیز معتقدند 
که این ناشی از توانایی ویروس در فعال شدن دوباره باشد و ادعا می کنند که در 
این موارد، درواقع بیماری ادامه ابتالی قبلی اســت و ابتالی جدیدی رخ نداده 
اســت. ما نیز در این جا فرض را بر این می گیریم که اکثر افراد با یک بار ابتال به 
بیماری در بدن خود پادتن تولید می کنند و تا حد زیادی نسبت به ابتالی مجدد 

مصون می شوند.
تســت های انبوهی که در کشورهای مختلف از افراد به ظاهر غیر مبتال به 
این ویروس دریافت شد نشان داد که درصد قابل توجهی از آنان بدون آن که خود 
متوجه شوند یا حالشان وخیم شود، پیش ازاین به این بیماری مبتال شده اند وی، 
هیچ گاه در آمار نیامده اند و از منظر علم پزشــکی اینان ازجمله ناقالن بیماری 
هستند. یک راه برای تشخیص این بیماران تست پادتن است. همچنین با توجه 
 
ً
به این که ظرفیت تست گرفتن در بســیاری از درکشورها خطی است، معموال

 
ً
تســت های کرونا آمار معنی داری در تعداد مبتالیــان ارائه نمی دهد و در واقعا

تعداد مبتالیان جدید هرروز بسیار بیش از ظرفیت تست  دهی روزانه در بسیاری 
از کشــورها است. در بسیاری از مناطق دنیا تست های پادتن نشان می دهد که 
بسیاری از مردم مبتال شده اند. درواقع با تست از یک نمونه چند هزار نفری در 
یک شهر چند میلیون نفری می توان درصد ابتال و ایمنی نسبت به بیماری کرونا 

را تخمین زد.
در تحقیقی که در اوایل ماه آوریل در شهر Weinsberg آلمان انجام شده 
تعــداد افرادی که پادتــن بیماری COVID-19 را در خون خود داشــتند 15 
درصد جمعیت شهر بودند، درحالی که قبل از آن 2.8 درصد از جمعیت شهر 
مبتال به این بیماری تشــخیص داده شده بودند.  همچنین نرخ مرگ ومیر پس از 
تست پادتن بیماری ۰.37% تشخیص داده شد، درحالی که قبل از آن این نرخ 
2% تصور می شــد.]iv[ تحقیق مشابهی در سانتا کالرا کالیفرنیا نرخ مبتالیان 
را پنجاه برابر آمار قبلی تشــخیص داده بود و نرخ مرگ ومیر را یک دهم درصد 

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
تست◢های◢انبوهی◢
که◢در◢کشورهای◢
مختلف◢از◢افراد◢
به◢ظاهر◢غیر◢مبتال◢به◢
این◢ویروس◢دریافت◢
شد◢نشان◢داد◢که◢
درصد◢قابل◢توجهی◢
از◢آنان◢بدون◢آن◢که◢
خود◢متوجه◢شوند◢یا◢
حالشان◢وخیم◢شود،◢
پیش◢ازاین◢به◢این◢
بیماری◢مبتال◢شده◢اند◢
وی،◢هیچ◢گاه◢در◢آمار◢
نیامده◢اند◢و◢از◢منظر◢
علم◢پزشکی◢اینان◢
ازجمله◢ناقالن◢بیماری◢
هستند.◢یک◢راه◢
برای◢تشخیص◢این◢
بیماران◢تست◢پادتن◢
است.
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]v[.تخمین زده بود
بیماری کرونا در جامعه رشــدی نمایی دارد. ضریبــی به نام RO وجود 
دارد که بیانگر این اســت که یک مبتال به بیماری کرونــا چند نفر جدید را به 
این بیماری مبتال می کند]vi[. در شرایطی که افراد جامعه بهداشت را رعایت 
نکنند و محدودیت رفت وآمد در جامعه برقرار نباشــد این ضریب برابر 2.95 
است و این یعنی تعداد موارد بیماری به صورت نمایی رشد می کند. در حالتی 
که محدودیت اکثری )lockdown( در جامعه وضع شــود این ضریب به زیر 
یک کاهش  می یابد. میزان اســتفاده مردم حمل ونقــل عمومی، میزان حضور 
در تجمعات و جاهای شــلوغ، میزان رعایت بهداشت و شستشوی دست ها، 
ماسک زدن، تعطیلی مدارس و شــرایط آب و هوایی همه روی R۰ تأثیرگذار 
هستند و البته تخمین این که هرکدام از این موارد چقدر روی این ضریب تأثیر 
می گذارد بسیار دشوار است. در مورد کشورهایی که هنوز در آن ها تست پادتن 
انجام نشده با استفاده از تخمینی از نرخ مرگ ومیر و تعداد موارد فوت شده براثر 
بیماری می توان تخمینــی از تعداد مبتالیان به بیماری ارائــه داد. به طور مثال 
در شــهر نیویورک یک هزارم جمعیت شهر براثر بیماری کشته شده اند و با نرخ 
مرگ ومیر ۰.5 درصــد می توان تخمین زد که 2۰ درصد شــهر یک بار به این 
 در نیویورک 

ً
بیماری مبتال شــده اند. این تخمین با نتیجه تست پادتن که اخیرا

انجام شــده نیز سازگار اســت که میزان ایمنی جمعی را 21 درصد تخمین زده 
بود. در کشــور کوچک ســن مارینو 1.1 نفر از هر هزار نفر براثر بیماری کرونا 
کشته شــده اند و با توجه به نرخ مرگ ومیر ۰.3 درصد می توان نرخ ابتال به این 
بیمــاری در آن جا را 36 درصد تقریب زد. در بلژیک از هر ده هزار نفر پنج نفر 
براثر بیماری کشته شده اند و با نرخ مرگ ومیر ۰.4 درصد می توان حدس زد که 

حداقل 12 درصد مردم این کشور به این بیماری مبتال شده اند.
در بســیاری از کشورها همچون کره جنوبی و تایوان در مراحل اولیه رشد 
بیماری با اســتفاده از تشخیص سریع مبتالیان و قرنطینه مناطق آلوده تر و افراد 
در تماس با افراد آلوده توانستند تعداد موارد ابتال به بیماری را کنترل کنند. یافتن 
 
ً
موارد در تماس با افراد آلوده وقتی که تعداد موارد از حدی بیشــتر شود، عمال
غیرکاربردی اســت، به طور مثال در نیویورک اگر بیست درصد افراد مبتال شده 
 همه 

ً
باشند و هر فردا با پنج نفر جدید در روزهای اخیر تماس داشته باشند تقریبا

جامعه را باید برای ابتالی موردمطالعه قرار داد که به ما اطالعات ارزشــمندی 
برای جلوگیری از رشد بیماری ارائه نمی دهد. به هرروی، برای کنترل بیماری در 
بسیاری از کشورها دیر شده است. ازاین رو، همه گیری و میل به ایمنی جمعی تا 

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢
در◢بسیاری◢از◢

کشورها◢همچون◢
کره◢جنوبی◢و◢تایوان◢
در◢مراحل◢اولیه◢رشد◢
بیماری◢با◢استفاده◢
از◢تشخیص◢سریع◢
مبتالیان◢و◢قرنطینه◢

مناطق◢آلوده◢تر◢و◢افراد◢
در◢تماس◢با◢افراد◢

آلوده◢توانستند◢تعداد◢
موارد◢ابتال◢به◢بیماری◢

را◢کنترل◢کنند.
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دسترسی به واکسیناسیون انبوه یک انتخاب نیست، یک واقعیت زیستی است. 
ساختن واکسن در کوتاه مدت برای بیماری بعید به نظر می رسد. درصورتی که 
تعدادی از ناقالن پنهان در جامعه باقی  بمانند، پس از رفع محدودیت ها تعداد 
موارد به صورت نمایی رشد خواهد کرد و در کمتر از چند هفته دوباره از کنترل 

خارج خواهد شد.
درصورتی کــه در یک جامعه مردم بهداشــت و هیچ گونه تدابیر احتیاطی 
 نیاز اســت تا 6۰ درصد مردم مبتال به بیماری شوند 

ً
را رعایت نکنند احتماال

تا رشــد نمایی ناقالن بیماری متوقف شود. درصورتی که با رعایت بهداشت، 
ممنوعیت اجتماعات، اجباری کردن ماسک و ضدعفونی کردن دست ها هنگام 
ورود به اماکن عمومی؛ ازجمله ســوپرمارکت ها RO کاهش می یابد و رشد 
بیماری کند می شود. درصورتی که نرخ شیوع را بتوان با رعایت موارد یادشده به 
1.5 کاهش داد کافی است که 3۰ درصد جمعیت مبتال شوند و در آن صورت 
پس ازآن بیماری دیگر به صورت نمایی رشــد نخواهد یافت و سیستم درمانی 
اشباع نخواهد شد. تخمین ها نشــان می دهد که در ایران بین 5 تا 2۰ میلیون 
نفر از جمعیت ایران؛ یعنی بین 6 تا 25 درصد جمعیت کشــور تاکنون به این 
بیماری مبتال شــده اند و تا حد زیادی ایمنی حاصل کرده اند. البته نمی توان به 
این تخمین ها اعتماد کرد. اینجاســت که مقامات بهداشت و درمان با انجام 
تست های گسترده و بر اساس یک مدل سازی ریاضی دقیق یک تصویر درستی 
از میزان شیوع این بیماری، نرخ مرگ ومیر آن و هم چنین از نرخ شیوع RO ارائه 
کنند. وگرنه، ایــن بحث وجدل پیرامون کم کردن محدودیت ها به طور بی پایان 

ادامه خواهد یافت.
البتــه نتایج این آمارها بســته به مکان های مختلف و بــا تراکم جمعیتی 
 در یک سری از کانون های اولیه بیماری 

ً
 متفاوت است. احتماال

ً
متفاوت، کامال

همچون قم، تهران و گیالن این درصد ایمنی بیشــتر است؛ بنابراین، برخالف 
آنچه انجام شد، اکنون نیاز به اتخاذ سیاست های محلی است و ضرورتی ندارد 
سیاســت مقابله با کرونا در تمام ایران با یک حکم کلی به پیش رانده شود. به 

جدول زیر نگاه کنید:
درنهایت مدل های ریاضی به ما نشان می دهند که در این مقطع قفل کردن 
کشور و محدودیت های سخت گیرانه قرنطینه شهری و رفت وآمد دیگر در کشور 
 با 

ً
نیاز هســت و یا نیست و هزینه های آن برای سالمت کلی جامعه و مشخصا

منطق سالمت-ســالمت از فایده ی آن بیشتر اســت و یا نه. واقعیت آن است 
که تداوم محدودیت های ســخت گیرانه می تواند به نظام سالمت کشور لطمه 

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
البته◢نتایج◢این◢آمارها◢
بسته◢به◢مکان◢های◢
مختلف◢و◢با◢تراکم◢
جمعیتی◢متفاوت،◢
کامالً◢متفاوت◢است.◢
احتماالً◢در◢یک◢سری◢
از◢کانون◢های◢اولیه◢
بیماری◢همچون◢قم،◢
تهران◢و◢گیالن◢این◢
درصد◢ایمنی◢بیشتر◢
است؛◢بنابراین،◢
برخالف◢آنچه◢انجام◢
شد،◢اکنون◢نیاز◢به◢
اتخاذ◢سیاست◢های◢
محلی◢است◢و◢
ضرورتی◢ندارد◢
سیاست◢مقابله◢با◢
کرونا◢در◢تمام◢ایران◢
با◢یک◢حکم◢کلی◢به◢
پیش◢رانده◢شود.
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بزند. ســوءتغذیه، افزایش بیماری هــای روحی و روانی؛ ازجمله خشــونت 
خانگی و کاهش ظرفّیت و کیفّیت خدمت دهی به مبتالیان به سایر بیماری ها 
نظام ســالمت کشــور را در میان مدت تهدید جدی می کند. بررسی ها نشان 
می دهد که در انگلســتان تعداد موارد مرگ ومیر دو برابر ســال گذشته است و 
فقط یک ســوم این افزایش به خاطر موارد بیماری کرونا است.]vii[ همچنین 
تعداد مرگ ومیرهای براثر ســکته قلبی در نیویورک چندین برابر ســال گذشته 
است.]viii[ به نظر می رسد بســیاری از این موارد مرگ ومیر به خاطر اجرای 

محدودیت های سخت گیرانه اتفاق افتاده است.
نتیجه گیری

جان مایه ی بحث این نوشــتار این اســت که اتخاذ هیچ سیاســتی بدون 
اکثری را 

ِّ
هزینه نیست. اگر کشــوری سیاست قرنطینه و اجرای محدودیت حد

می پذیرد، این مابه ازای از دست دادن منابع بسیار و ازجمله پذیرش هزینه های 
ســالمت در بخش های دیگری از جامعه اســت؛ بنابراین، پیشنهاد اتخاذ هر 
سیاستی باید در چارچوب یک نظریه منسجم صورت گیرد. نکته دوم این است 
که وقتی پای جان شــهروندان در میان اســت، هزینه های مالی و اقتصادی در 
محاسبات سیاست گذاری نقش دوم را از حیث اهمّیت بازی می کنند. سالمت 
می شــود، اولوّیت نخست. نکته ی ســوم آن که برای کاهش محدودیت ها نیز 
هم چنان باید محاسبات هزینه-فایده را با منطق سالمت-سالمت انجام داد؛ و 
هرگز منطق سالمت-اقتصاد را در اولوّیت قرار نداد. از آنجا که ادامه قرنطینه و 
 اکثری از منظر منطق سالمت، بی هزینه نیست، 

ّ
اجرای سیاست محدودیت حد

باید دید که آیا هزینه ی ادامه ی آن از فایده کاستن محدودیت ها بیشتر است و یا 
خی. اگر هزینه بیشتر است باید محدودیت ها کاهش داد وگرنه باید منتظر تغییر 

شرایط و رسید به نقطه ای شد که منحنی هزینه-فایده نزولی می شود.

 ◢◢
وقتی◢پای◢جان◢

شهروندان◢در◢میان◢
است،◢هزینه◢های◢
مالی◢و◢اقتصادی◢
در◢محاسبات◢

سیاست◢گذاری◢
نقش◢دوم◢را◢از◢

حیث◢اهمیّت◢بازی◢
می◢کنند.◢سالمت◢
می◢شود،◢اولویّت◢

نخست.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
آقای عباس آخوندی سیاســتمدار و  استادیار دانشکده مطالعات جهان 
دانشــگاه تهران است که سمت های اجرایی سیاسی بسیاری از جمله وزارت 
مســکن و شهرســازی )در ســال 1372 تا 1376 و 1392 تا 1397( را در 
کارنامــه خود دارد. او برای دکتری خود به کالــج رویال هالووی لندن رفت 
و در رشــته اقتصاد سیاسی به ادامه تحصیل پرداخت و و از پایان نامه ی خود 
با عنوان »جهانی ســازی، سیاســت دولت - ملت و سیاســتگذاری اقتصاد 
ملی: نگــرش نخبگان ایــران« دفاع کــرد. آخوندی در جریــان انتخابات 
ریاســت جمهوری )1388( مشــاور میرحسین موســوی نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری سال 1388 و از رؤســای ستاد انتخاباتی وی بود. گرایش 
فکری او به اقتصاد بازار نزدیک و از مدافعان سرســخت لیبرالیسم است. او 
معتقد اســت باید »ایده ایرانشهری« را از نوبازخوانی کرد و توجه به این ایده 
می تواند راه گشــا ناهجاری ها باشــد. ایده ایران یا ایده ایرانشهری در اندیشه 
آقــای عباس آخوندی که بعد از اســتعفا از وزارت جدی تــر دنبال می گردد 

بازخوانی مجددی از اندیشه های توسعه در ایران است.
در این یادداشــت مفصل ایشــان به انقاد از وضعیت موجود پرداخته و 
دولت را بخاطر دو مساله ی ناکارآمدی و عدم اهمیت دادن به جان و سالمت 
مردم توبیخ می کند. ایشان برای بار دیگر انتقادات مختلف به دولت در مهار 
کرونــا مثل قرنطینه نکردن قم را مطرح کرده و اقدامات دولت در این زمینه را 
ناکارآمد جلوه می دهد. از طرف دیگر ایشــان مســاله ی اقتصاد محور بودن 
دستگاه حاکمیت جمهوری اســالمی و عدم توجه به سالمت مردم را به باد 
انتقاد گرفته و از مســائلی در این باب پرده بر مــی دارد. اگرچه که ادعاهای 
ایشان با هیچ سند و مدرکی همراه نیست ولی برخی از آنها برای مشتاقان این 

عرصه قابل توجه و تامل است.
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یادداشت |

ونا به شکل گیری تغییرات ساختاری  آیا کر
در ایران می انجامد؟

مهران صولتی 	

کرونا که آمد جهان غافلگیر شــد. کارنامه غیر شفاف چین در مواجهه با 
این بیماری نوعی احساس خوشــبینی در کشورهای مختلف ایجاد کرد که با 
در رسیدن پاندمی سریع و برق آســا، جای خود را به تامالت رادیکال و  چند 

وجهی سپرد. 
در این میان برخی تحلیل های آخرالزمانی هم از راه رسیدند و تومار گیتی 
را در هم پیچیده به تصویر کشــیدند. اما هر چه بود تاثیر کرونا بر شکل گیری 
برخی از تغییرات ســاختاری در سراسر جهان از سیاســت و اقتصاد گرفته تا 
فرهنگ و سبک  زندگی مورد وفاق صاحب نظران قرار گرفته است. در این میان 
برخی از تحلیل ها کوشــیدند تا ایران را هم در معرض چنین تغییراتی قلمداد 
کرده و تصویری از ساختارهای تحول یافته را به خوانندگان خود عرضه نمایند. 
اما پاسخ ما به این پرسش البته منفی است و اساسا می کوشیم تا نشان دهیم که 

  
مهران

صولتی

نظریه پرداز مسائل سیاسی 

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 سیاسی
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چرا ورود و سکنی گزیدن کرونا در ایران نمی تواند به تغییرات بنیادی در کشور 
منجر شود. شاید به دالیل زیر :

 تغییرات ســاختاری زمانی در کشور شــکل می گیرد که در توازن قوای 
موجود میان جامعه و حکومت نوعی برابری نسبی وجود داشته باشد. در چنین 
شــرایطی جامعه می تواند خواســت های خود را بر حکومت تحمیل کرده و 

تغییرات ساختاری را رقم زند. 
واقعیت این اســت که حدود یک دهه از وداع با یک جامعه قوی در ایران 
می گذرد! کرونا همزمان به ضعیف شدن حکومت و جامعه در جهان انجامیده 
اســت. حتی شاید بتوان گفت که سهم یک جامعه ضعیف در ایران به دلیل در 

هم آمیخته شدن تحریم و کرونا، از حکومت هم بیشتر بوده است. 
برخی اندیشمندان هم برتری دولت ها بر جوامع در هنگامه پاندمی را یک 
پدیده جهانی می داننــد! کرونا با تلقین اهمیت حیات، و تحمیل انواع فاصله 
گیری های فیزیکی به شهروندان جهان، جنبش های اجتماعی را به مثابه اهرم 
فشــار موثر بر حکومت ها تا اطالع ثانوی از رونق انداخته است. اکنون همه 
تحــرکات در فضای مجازی صورت می گیرد که می تواند در معرض دخالت 

نظام های سیاسی هم باشد!
انجام اصالحات ســاختاری از طرف حکومت ها هم به وجود ســرمایه 
اجتماعــی و اعتماد عمومی در جامعه بســتگی دارد که بتواند نوعی بســیج 
اجتماعی را حول چنین تغییراتی ایجاد نماید. به نظر می رســد ایران امروز از 

حداقل های اعتماد به حکومت در این زمینه محروم است!  
 مهمترین دلیل مقاومت نظم سیاسی موجود از پذیرش تغییرات ساختاری، 
عبارت از  هراس نسبت به ورود مجموعه ای از نیروهای اجتماعی کنترل ناپذیر 
و بی ثبات کننده به عرصه سیاسی کشور است. در این میان موج کرونا هم البته 
با ایجاد تغییرات صرفا سطحی در برخی از حوزه ها به ماموریت خود در ایران 

پایان خواهد داد!
 اگر چه واقع بینی مهم اســت ولی باید به پرنده خیال مجال داد تا با پرواز 
در سپهر سیاست ایران، به جستجوی راه هایی برای امکان پذیر شدن تغییرات 
ساختاری مشغول شود. بدون تخیل برای ممکن کردن ناممکن ها، هیچ تحولی 

نمی تواند در عرصه واقعیت های عینی تحقق یابد!  

	◢◢
مهمترین◢دلیل◢
مقاومت◢نظم◢
سیاسی◢موجود◢از◢
پذیرش◢تغییرات◢
ساختاری،◢عبارت◢
از◢◢هراس◢نسبت◢به◢
ورود◢مجموعه◢ای◢از◢
نیروهای◢اجتماعی◢
کنترل◢ناپذیر◢و◢بی◢
ثبات◢کننده◢به◢عرصه◢
سیاسی◢کشور◢است.◢
در◢این◢میان◢موج◢
کرونا◢هم◢البته◢با◢
ایجاد◢تغییرات◢صرفا◢
سطحی◢در◢برخی◢از◢
حوزه◢ها◢به◢ماموریت◢
خود◢در◢ایران◢پایان◢
خواهد◢داد!
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آقای صولتی یکی از صاحب نظران عرصه ی جامعه شناسی سیاسی در 
کشور، مســاله ی تاثیر کرونا بر تغییر ســاختارهای کلی نظام را مد نظر قرار 
داده و درباره آن بحث می کند. ایشــان برخالف بسیاری دیگر کرونا را عامل 
تغییرات ســاختاری در جمهوری اسالمی ندانســته و به دالیلی نیز تمسک 
می کند. به طور کلی می توان ســه نقد جدی به محتویات این یادداشت وارد 
کرد. نقد اول اینکه ایشــان یکی از موانع تغییرات ســاختاری را عدم برابری 
نســبی بین جامعه و حکومت می داند در حالی که به نظر می رســد خالف 
این مساله صحیح باشد یعنی وجود نابرابری بین این دو قشر معموال موجب 
طغیان جامعه و اصالحات ساختاری می شــود. نقد دوم اینکه ایشان وجود 
اعتماد عمومی در جامعه را یکی از دالیل تســهیل در امر اصالح ســاختار 
می دانــد در حالی که این نیز با واقعیت تاریخــی و بیرونی همخوانی ندارد. 
نقد ســوم به متن حاضر ناظر به پیشنهاد ایشان درباره ی تخیل نسبت به آینده 
کشور است که در نوع خود بسیار جالب است. ایشان مردم را از واقع بینی بر 
حذر داشته و آنها را دعوت به تخیل درباره ی جامعه ی آرمانی خود می کند.
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ونا و درد نابرابری  کر
ناصر مهدوی 	

در حالیکه در روزهای نخســتین انتشــار ویروس کرونا ؛ برخی او را به 
ارســطوی دوم که با خود درس های بزرگی به همراه دارد تشبیه کردند و دلیل 
آوردند که کرونا درس عدالت می دهد و نســبت به ضعیف و غنی یکســان 
عمل می کند ؛ با گذشــت زمان معلوم گشــت که آری کرونا با خود درس و 
پندهای مهمی در ســینه دارد ولی هرگز رفتار او با غنی و ضعیف یکســان و 

عادالنه نبوده و به یک گونه عمل نکرده است. 
چه به لحاظ برخورد دولت ها و چه به لحاظ تفاوت منصب و ثروت ها 
؛ کرونا با آدمیان متفاوت عمل کرد و طوری رفتار نمود که معلوم شــد نیش 
این ویروس ؛ فقیران و تهیدستان را زودتر از پا در می آورد و در برابر صاحبان 
قدرت و ثروت به صورت کلی تســلیم شده و در مقابل آنها سپر می اندازد. 
در عرصه بین المللی ؛ حکمرانان و دولت هایی که به مردمشان دروغ نگفتند 
و بــا خرد و برنامه ریزی های علمی از جان ملــت خود دفاع کردند ؛ موفق 
شــدند با کنترل گسترش این ویروس هزینه کمتری بپردازند واز تلفات بیشتر 

انسانی جلوگیری کنند ۰

 دیده بان
  اندیشـه

  
ناصر مهدوی

استاد فلسفه و عرفان دانشگاه 
شیهد بهشتی 
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 بــر خالف حکمرانان بی پروایی که فقط الف زدند و اهمیت چندانی به 
جان مردم خود قائل نشــدند ۰ به لحاظ فردی نیز ؛ اهل منصب و قدرت به 
استثناء تعدادی انگشت شمار ؛ در خانه خزیدند و بدون کوچکترین دغدغه 

؛ از خود مراقبت کردند .
در حالیکه قشــر فقیر و نیازمند ؛ خیلی زود گرفتار این ویروس شــده و 
تعداد بســیاری از آنها مظلومانه تسلیم این آفت عدالت ستیز شده و بر پشت 
مرکب مرگ نشســتند و رفتند ۰ اکنون که دولت هــا و حکومت ها با بحران 
شــدید اقتصادی و اوضاع نابسامان مالی روبرو هستند و ظاهرا چاره ای جز 
باز گشایی مشاغل ولو به قیمت مرگ تعداد بسیاری از همین مردم بینوا ندارند 
؛ بــاز هم صاحبان منصب و قدرت ؛ وزیر و وکیــل و قاضی و امام جمعه و 
تشــخیص مصلحت و شورای نگهبان و امثالهم ؛ نیازی ندارند که جان خود 

را به خطر انداخته و از خانه بیرون آیند ۰ 
ولی به هر حال کســب و کار نباید تعطیل شود زیرا ممکن است موجب 
شورش بینوایان گردد و دولت به خطر افتد ۰ خوب راه حل چیست ؟ به نظر 
می رســد بجای حمایت منطقی و عقالنی از مردم آنهم از طریق بکار گیری 
ثروت های کالن بنیادهای فوق دولتی ؛ راه حل این اســت که مردم متوسط 
و ضعیــف از خانه بیرون زده و با معامله جان خود ؛ هزینه اندک نان شــب 
خود را تهیه کنند ۰ این یعنی به راه انداختن چرخ اقتصادی به قیمت به خطر 
افتادن جان میلیونها انســان بی گناهی که گرفتار دولتی ابزار اندیش نه انسان 
اندیش شــده اند ۰ دولت و حکومتی که همواره کاســتی محور بوده اند نه 
هســتی محور ۰ برای این جماعت حفظ نظام و تقویت دولت اهمیت داشته 

و دارد نه جان ملت.
ش که در ابتدا به نظر می 

ُ
این یعنی نابرابری در برابر ویروســی عدالت ک

رســید نسبت به ضعیف و غنی یکسان رفتار می کند ولی در عمل معلوم شد 
که او نیز مانند همه ویروس ها ؛ ویروس های انسانی و ویروس های زیستی 
؛ خصلت مردم خواری داشته و زورش فقط به تهیدستان و بینوایان می رسد 
و قلب آنها را نشانه می رود. حال که اینگونه است ؛ چه چاره داریم تا دوباره 
زار بزنیم که مردم ؛ جز خودتان کسی هوادارتان نیست. پس بخاطر خودتان 

؛ مراقب خودتان باشید.

 ◢◢
کرونا◢با◢آدمیان◢

متفاوت◢عمل◢کرد◢و◢
طوری◢رفتار◢نمود◢که◢
معلوم◢شد◢نیش◢این◢
ویروس◢؛◢فقیران◢و◢
تهیدستان◢را◢زودتر◢
از◢پا◢در◢می◢آورد◢و◢در◢
برابر◢صاحبان◢قدرت◢
و◢ثروت◢به◢صورت◢
کلی◢تسلیم◢شده◢و◢
در◢مقابل◢آنها◢سپر◢

می◢اندازد.◢
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 آقای مهدوی به عنوان اســتاد عرفان اسالمی در دانشگاه شهید بهشتی 
و یکی از صاحب نظران در عرصه های مختلف روشــنفکری دینی، در این 
یادداشت نسبت به مســاله ی وجود نابرابری در کشور انتقاد کرده و کرونا را 
یکی از مظاهر بروز آن می داند. از نظر ایشان امروزه مسئولین و طبقات باالی 
جامعه به راحتی در خانه نشســته و قشــرهای پایین برای تامین معاش خود 
مجبورند که به خیابان ها آمده و قطعا بیشــتر در معرض ابتالی به کرونا قرار 
می گیرند. ایشان یک پیشنهاد هم ارائه می کنند و آن توزیع ثروت های دولتی 
در بین قشــرهای آسیب دیده است. دو مساله ی مهم در این یادداشت وجود 
دارد که باید به آنها توجه کرد. اولین مســاله ادعایی اســت که آقای مهدوی 
درباره ی کشــورهای دیگــر دارند و آنها را در مهار تاثیــرات اقتصادی کرونا 
موفق می داننــد. ادعایی که هیچ دلیل و مدرکی برای آن وجود نداشــته و با 
واقعیت جهان فرســنگ ها فاصله دارد. مساله دوم پیشنهادی است که ایشان 
ارائه می دهد که باز هم همچون دیگر یادداشــت های در این زمینه، صورتی 
آرمانی و غیر واقع بینانه دارد. توزیع ثروت های دولتی بین مردم بدون پشتوانه 
و بدون راه اندازی چرخه تولید نتیجه ای جز خالی شــدن خزانه های دولتی و 

ورشکستگی کامل کشور ندارد.
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سخنرانی مجازی |

 ساختار مردم ساالری دینی؛ عامل موفقیت 
ونا ایران در مواجهه با کر

سجاد ایزدهی 	

از حیث ساختار نظام های سیاســی، دو نوع مواجهه با بحران های فراگیر 
مانند بیماری همه گیر کرونا را می توان شناســایی کرد؛ یکی مواجهه نظام های 
اقتدارگرا و دیگری مواجهه نظام های دموکراتیک. نوع ارزیابی این ساختارهای 
سیاســی عالوه بر منطق مشروعیت فلســفی و پیشــینی، تابع کارکرد مثبت 
و کارآمدی این نظام ها در شــرایط بحرانی اســت و کارکرد مثبت و منفی این 
ســاختارها را نیــز نمی توان فارغ از رویکرد فلســفی آن دانســت، زیرا منطق 
اقتدارگرایی ناظر به حل بحران ها و تأمین مصالح شــهروندان است؛ چنانکه 
منطق مردم ســاالری نیز ناظر به توانایی برای حل مشکالت شهروندان و حل 

بحران ها در راستای مصالح مردم است.
رییس پژوهشــکده نظام های اسالمی پژوهشــگاه با اشاره به ویژگی های 
نظام های اقتدارگرا بــه ویژگی های مثبت آن پرداخت و اضافه کرد: اقتدارگرایی 
مبتنی بر این منطق اســت که حاکمان، توانمندترین افراد برای حل مشکالت 
جامعه و اداره آن، فاقد رویکرد بوروکراســی هستند و با سرعت بیشتری قادرند 

  
سجاد 
ایزدهی

استاد حوزه و دانشگاه

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 سیاسی
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به مواجهه با مشــکالت بروند؛ همچنین تجمیع قــوا و امکانات، به صورت 
مناسب تری در آن صورت می گیرد. ایزدهی با بیان اینکه جامعه گرایی از دیگر 
ویژگی های مثبت این نظام هاســت، به ویژگی های منفی آن اشاره کرد و افزود: 
نظارت ناپذیری یــا کم نظارت پذیری و در اولویت نبــودن آزادی های مردم از 
جمله این ویژگی هاســت. همچنین فساد در این نظام ها، زیادتر و شفافیت در 
آن کمتر اســت. ایزدهی با اشــاره به ویژگی های نظام های مردم ساالر تصریح 
کرد: از جمله ویژگی های مثبت این نظام ها آن است که فاقد رویکرد استبدادی 
هســتند؛ یعنی در آن تقدم خواســت مردم بر اداره حاکمان، تأمین آزادی های 
مردم به صورت حداکثری و قانون محوری در اداره امور وجود دارد.عدم تمرکز 
بر نظام اداره کشــور، حاکمیت بوروکراســی، عدم قدرت حداکثری کارگزاران 
بــرای مواجهه با بحران، ایجاد نهادهای مــوازی در کنار هم و عدم قرار  گرفتن 
مصالح مردم به مالک نفس االمری و همچنین فردگرایی از جمله این ویژگی ها 
 بر اساس این نقاط ضعف و قوت که در هر یک از 

ً
محســوب می شوند. طبیعتا

این دو ساختار سیاسی وجود دارد، قدرت مواجهه این دو در مقابله با مشکالت 
و بحران ها نمایان می شــود. برخالف نظام های اقتدارگرا که در شــرایط عادی 
زندگی، مورد اقبال قرار نمی گیرند، در شرایط بحران، از کارآمدی مناسب تری 
برخوردار هستند.نظام های مردم ساالر در شــرایط عادی زندگی از مطلوبیت 
برخوردار هســتند، ولی در زمان بحران، از توانایی مناسب برخوردار نیستند. 
ساختار مردم ساالری دینی به گونه ای است که از مزایای این دو نظام برخوردار 
بوده و از معایب آنها به دور اســت و توانایــی مدیریت مطلوب تری در هر دو 
شــرایط عادی و بحرانی دارد.وی با بیان اینکه در بحران کرونا، چین براساس 
 قرنطینه کرد، مردم در خانه ها ماندند 

ً
منطق توتالیتر خود، منطقه ووهان را کامال

و ارتش و دولت نیازهــای مردم را تأمین  کردند؛ دولت به گونه ای رفتار کرد که 
مصلحت مردم بر خواست آنها مقدم شود و این امر در نظام های اقتدارگرا وجود 
دارد؛ لذا حکومت ها براســاس مصلحت ســنجی، اموری را بر مردم تحمیل 
 لیبرال دموکراســی اصــل را بر رای و نظر مردم 

ً
کنند؛ اما حکومت های عمدتا

می دانند و حکومت ها را متأخر از آن؛  و دولت ها بیشتر جنبه مدیریتی و اداری 
دارند تا اینکه بخواهند بر مردم تحکم کنند. شــعار این حکومت ها آن اســت 
که خواست مردم بر مصلحت شان مقدم است و در واقع خواست مردم همان 

مصلحت شان است.
در این دوگانه که در مســائل بحرانی بیشــتر از همیشــه خودش را نشان 
 موفق تر هســتند، زیــرا در فضای 

ً
می دهــد، حکومت هــای توتالیتر معموال

	◢◢
عدم◢تمرکز◢بر◢نظام◢
اداره◢کشور،◢حاکمیت◢
بوروکراسی،◢عدم◢
قدرت◢حداکثری◢
کارگزاران◢برای◢
مواجهه◢با◢بحران،◢
ایجاد◢نهادهای◢
موازی◢در◢کنار◢هم◢
و◢عدم◢قرار◢◢گرفتن◢
مصالح◢مردم◢به◢
مالک◢نفس◢االمری◢و◢
همچنین◢فردگرایی◢از◢
جمله◢این◢ویژگی◢ها◢
محسوب◢می◢شوند.◢
طبیعتاً◢بر◢اساس◢این◢
نقاط◢ضعف◢و◢قوت◢که◢
در◢هر◢یک◢از◢این◢دو◢
ساختار◢سیاسی◢وجود◢
دارد،◢قدرت◢مواجهه◢
این◢دو◢در◢مقابله◢با◢
مشکالت◢و◢بحران◢ها◢
نمایان◢می◢شود.
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بوروکراتیــک قرار نمی گیرند و تحت تأثیر تشــتت آرای مردم نیســتند و لذا با 
یکپارچگی بیشتر مساله را حل و فصل کنند؛ اما در نظام های دموکراسی، قرار 
 گرفتن در فضای جلب نظر مردم و نظرخواهی از جامعه موجب شد که قدری 
دیر عمل کنند و کرونا در این کشــورها تبدیل به یک فاجعه شود؛ مردم هم در 
فضای آزادی خواهی و فردگرایی خود را محق دانســتند که کار دلخواه شــان را 
بکنند و ابتدا اقدامات قاطع دولت را نپذیرفتند و همین اتفاق باعث شد که میزان 
رشد ابتال به کرونا در اروپا و آمریکا سرعت بگیرد و دولت ها نتوانند مدیریت 
قاطعانه ای انجام دهند. نظام اسالمی ساختاری را تعبیه کرده که هیچ یک از این 
دو الگو نیست؛ مردم ساالری دینی هم خواست مردم را مهم و اصیل می داند و 
از سوی دیگر نهاد ارشد و صالحی مانند والیت فقیه وجود دارد که مصلحت 
مردم را در مسیر خواست آنها تنظیم می کند. این دوگانه که هم مصلحت و هم 
خواست جامعه رعایت شود، در ســاختار مردم ساالری دینی وجود دارد و در 
مواجهه با کرونا خود را نشان داد؛ به عبارتی نظام یک اقتدار و فرماندهی واحد 
دارد که همه را از دولت، نیروهای مســلح و نیروهای زیرمجموعه رهبری کنار 
هم جمع می کند و همراه با هم کارها را انجام می دهند و تشتت و پراکندگی به 
حداقل می رســد و از طرف دیگر حضور مردم و فعالیت نیروهای مردمی هم 
مطرح و مورد توجه است؛ لذا سازمان های مردم نهاد، بسیج، مساجد و خیرین 
در کنار مجموعه حاکمیت و هماهنگ با آن به کمک رســانی در ابعاد مختلف 

پرداخته و می پردازند.

ســجاد ایزدهی استادیار مطالعات سیاسی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی و مدیر پژوهشکده فقه نظام است. از جمله تالیف های او »مصلحت 
در فقه سیاســی شــیعه« و »نظارت بر قدرت درفقه سیاســی« است. کرسی 
آزاداندیشی )میزگرد علمی( مجازی با موضوع »جایگاه نظام های دموکراسی، 
اقتدارگرا و مردم ساالری دینی در مواجهه با بحران کرونا« توسط گروه سیاست 
پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به صورت 
مجازی برگزار شد. ســجاد ایزدهی به عنوان سخنرانی در این میزگرد مجازی 
به تبیین و بررســی های ویژگی مثبت و منفی نظام هــای توتالیتر و دموکراتیک 
پرداخته است و متناسب با اقتضائات هر کدام از این نظام کارکردشان را در رفع 
و حل مساله کرونا ســنجش کرده است. در نهایت به ساختار نظام جمهوری 

اسالمی پرداخته و آنرا عامل مهمی در موفقیت کشور توصیف می کند. 

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
نظام◢اسالمی◢

ساختاری◢را◢تعبیه◢
کرده◢که◢هیچ◢یک◢از◢
این◢دو◢الگو◢نیست؛◢
مردم◢ساالری◢دینی◢
هم◢خواست◢مردم◢را◢
مهم◢و◢اصیل◢می◢داند◢
و◢از◢سوی◢دیگر◢نهاد◢
ارشد◢و◢صالحی◢مانند◢

والیت◢فقیه◢وجود◢
دارد◢که◢مصلحت◢
مردم◢را◢در◢مسیر◢

خواست◢آنها◢تنظیم◢
می◢کند.

تحـلیل و تبییـن                                |    	       
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یادداشت | 

ونا و تنگناهای علم سیاست  بحران کر
مدرن

محسن جبارنژاد 	

دانش سیاســی مدرن و یا علم سیاست جدید دقیقا نقطه مقابل دو مولفه 
پیش گفته اســت: اوال به دلیل آنچه که اشــتراوس، »بریدن از ریشه ها« عنوان 
می کند، اصوال نمی اندیشــد. ثانیا تجویز را امری مهمــل و فاقد معنا قلمداد 
می کند. دانشــی هم که نمی تواند درمورد آینده بیندیشد و آینده نگری کند، به 
دشواری خواهد توانست در آینده هم دوام بیاورد. امروزه بحران دانش سیاسی 
مدرن به یک تلقی فراگیر و نســبتا مورد اجماع تبدیل شــده اســت. وضعیت 
بحرانی سیاست در کشورهایی که خاستگاه دانش سیاسی مدرن)و شاخه های 
آن نظیر رفتارگرایی و...( محســوب می شوند را می توان در اصل ناظر به بحراِن 

علم سیاست مدرن و دانش سیاسی پوزیتیویستی دانست.
 مقدمه

فلسفه را به درستی مادر علوم دانسته اند؛ چه آنکه بسیاری از علوم در اثبات 
اصول موضوعه و مبادی خود، محتاج فلســفه اند. تنقیح علوم انسانی، بدون 
پشتیبانی یک سنت فلســفی غیرممکن خواهد بود و این خود اهمیت فلسفه 
را در تعیین جهت گیری های علوم انسانی، نشان می دهد. امروزه دانش سیاسی 
در ایران با نوعی بحران مواجه شــده است. در یک نگاه کلی می توان چنین به 

 دیده بان
  اندیشـه

  
محسن
جبانژاد

پژوهشگر حوزه سیاسی 
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قضاوت نشســت که علوم انسانی )به ویژه دانش سیاســی در ایران(، نه آنچنان 
توانســته نیازی از ما رفع کند و نه رنجی از ما بکاهد. شــاید بتوان این مشکل 
را در وهله اول نه در خود این علوم بلکه در فلســفه پشتیبان این علوم دانست و 
همین مساله ضرورت ابتنای علوم انسانی و دانش سیاسی بر یک سنت فلسفی 
قابل اتکا را دوچندان می کند. نگارنده بر این باور است که بدون آنکه بخواهیم 
درگیر شعارزدگی، باورهای سطحی یا انتظارات غلط و نابجا از دستگاه فلسفه 
صدرایی شــویم، درعین حال با کاربست منطقی این سنت فلسفی و خصوصا 
امتداد آن در علوم انســانی به ویژه دانش سیاسی می توانیم شاهد شکوفایی این 
شــاخه دانشی در ایران باشیم و از آن انتظار تحلیل و تجویز داشته باشیم. البته 
حکمت سیاســی متعالیه عمال دانشی نوپاست و تا پختگی خود فاصله هایی 

دارد.
سنت فلســفی حکمت متعالیه اوال سنتی خودی محسوب می شود و لذا 
نسبتی با »ما« دارد و ثانیا به دلیل نگرش وجودی حاکم بر آن، از وجود انضمامی 
انســان و از عرصه های حیات اجتماعی آدمی غفلت نمی ورزد و لذا می توان 
طیفی از فلسفه های مضاف اعم از فلسفه سیاست، فلسفه حقوق، فلسفه هنر 
و… را از دل این سنت فلسفی استخراج و جهت گیری دانش سیاسی را بر مبنای 
آن تنظیم کرد، ضمن آنکه نباید گرفتار انتظارات نابجا از این دستگاه فلسفی شد 
و کارویژه های آن را با کارویژه های خوِد دانش سیاســی یکی دانست. تدوین 
دانش سیاســی بومی، نیازمند کوشش پیگیر و مستمر علمی ازسوی محققان 
اســت و نقش حکمت متعالیه در این میان، نه تولید گزاره های دانشــی بل در 
اختیار نهادن شــاخص  ها و بنیان  هایی برای سنجش مدام همسویی گزاره های 

دانشِی دانش سیاسی با مبانی یاد شده است.
با عنایت به موارد یاد شده فلسفه متعالیه می تواند در ساحت های متعددی، 
نقش عقبه پشتیبانی کننده دانش سیاسی بومی را ایفا کند. این پشتیبانی می تواند 
در دو بعد نظری و عملی ایفای نقش کند. این فلسفه در بعد نظری هم حاوی 
ظرفیت هایی اســت که می  توان آن را در راســتای به کارگیری نقد علوم سیاسی 
مــدرن به کار گرفت و هم حاوی امکان  هایــی ایجابی برای درافکندن طرحی 
بدیع و گشودن افقی نو پیش روی دانش سیاست در ایران است. در بعد عملی 
نیز که امروزه بیش  تر انتقادات ناظر به این وجه از مســاله است )چنانکه گفته 
شــده دانش سیاست که ذاتا یک دانش عملی اســت ولی امروزه در اثر سیطره 
اثبات گرایی به نوعی بی عملی و بی غایتی گرفتار آمده و در اثر غفلت از غایات 
و اهــداف و پرهیز از تامل در راه  های نیل به زندگی عادالنه و در شــان کرامت 

 ◢◢
فلسفه◢را◢به◢درستی◢

مادر◢علوم◢دانسته◢اند؛◢
چه◢آنکه◢بسیاری◢
از◢علوم◢در◢اثبات◢
اصول◢موضوعه◢و◢

مبادی◢خود،◢محتاج◢
فلسفه◢اند.◢تنقیح◢
علوم◢انسانی،◢

بدون◢پشتیبانی◢
یک◢سنت◢فلسفی◢

غیرممکن◢خواهد◢بود◢
و◢این◢خود◢اهمیت◢
فلسفه◢را◢در◢تعیین◢
جهت◢گیری◢های◢

علوم◢انسانی،◢نشان◢
می◢دهد.◢
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انســانی، به دانشی بی معنا و بی ثمر تبدیل شــده است(، امکان  های حکمت 
متعالیه برای احیای سیاســت به مثابه حکمت عملی و دانشی تجویزی مورد 
بررسی قرار می  گیرد. در ادامه ابعاد نظری و عملی حکمت متعالیه برای گذار از 

بحران دانش سیاسی در ایران، مورد بررسی قرار می گیرد.
ابعاد نظری

الف( هستی شناسی: در ساحت هستی شناختی می توان به این نکته توجه 
کرد که هستی شناســی، بخش اصلی هر نظام فلسفی است که به تبیین کالن 
هستی و تقسیم آن می پردازد. آیا هستی منحصر به ماده است یا مجردات را نیز 
شامل می شود؟ آیا ذهنی و خارجی است؟ آیا حادث و قدیم است؟ آیا واجب 
و ممکن است؟ و ده ها پرسش دیگر )خسروپناه، 1394: 29( هستی شناسی، 
نقشی تعیین کننده در جهت گیری های علوم انسانی ایفا می کند. بدون ارجاعات 
آنتولوژیک، هیچ گزاره دانشی در علوم انسانی را نمی توان توجیه کرد یا حداقل 
چنین تبیین و توجیهی را نمی توان کامل دانست. هستی شناسی  های متفاوت، 
علوم انســانی متفاوت تولید خواهد کرد. طی یکی دو قرن اخیر هستی شناسی 
مادی در غــرب، باعث تزریــق روح پوزیتیویســم و اثبات گرایــی در علوم 
انســانی شــد. حتی گرایش های منتقد اثبات گرایی نظیر هرمنوتیک، انتقادی 
و پســت مدرن علی رغم برخی تفاوت هایی که با این رویکرد داشتند، در نوع 
نگاه به هستی )و توافق بر هستی شناسی مادی( با اثبات گرایی مشترکند. دانش 
سیاسی پوزیتیویستی با وجود آنکه قائل به اصل وجود واقعیت خارجی و نوعی 
رئالیسم است ولی درعین حال در حوزه هستی شناختی اوال: به دلیل قائل شدن 
به ماتریالیسم و اصالت ماده، سیاست و امر سیاسی را با مبنایی کامال مادی و 
ماتریالیســتی تحلیل و تمامی پدیده  های سیاسی را برمبنای بسط همین منطق 
مادی تفسیر می  کند و هرگونه تحلیل غیر ماتریالیستی از سیاست را یا به منطق 
مادی ارجاع می  دهد و یــا آن را امری موهوم و بی معنا قلمداد می  کند. ثانیا به 
نفــی علت فاعلی به عنوان عامل به وجود آورنده مفعــول )مفیض وجود( قائل 
است. درواقع پوزیتیویســت  ها از آنجا که هستی را منحصر در ماده می  دانند، 
عامل ایجاد مواد و اجزاء هســتی را هم صرفا عوامل مادی به شمار می  آورند و 
وجود هرگونه فاعل مجرد و غیرمادی را نفی نمی  کنند. درنتیجه ماده را موجودی 
قدیــم می  دانند کــه از ازل وجود داشــته و نیازی به ایجاد نــدارد و فقط براثر 
فعل و انفعاالت شــیمیایی تطور و تکامل پیدا کرده است )عبدالهی، 1394: 
129(. طبیعتا چنین دیدی درباره هســتی به نوعی تضییــق افق و تنگ نظری 
هستی شــناختی در باب هستی سیاسی منجر خواهد شــد و راه را بر اصالح 

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
طی◢یکی◢دو◢قرن◢اخیر◢
هستی◢شناسی◢مادی◢
در◢غرب،◢باعث◢تزریق◢
روح◢پوزیتیویسم◢و◢
اثبات◢گرایی◢در◢علوم◢
انسانی◢شد.◢حتی◢
گرایش◢های◢منتقد◢
اثبات◢گرایی◢نظیر◢
هرمنوتیک،◢انتقادی◢و◢
پست◢مدرن◢علی◢رغم◢
برخی◢تفاوت◢هایی◢که◢با◢
این◢رویکرد◢داشتند،◢در◢
نوع◢نگاه◢به◢هستی◢)و◢
توافق◢بر◢هستی◢شناسی◢
مادی(◢با◢اثبات◢گرایی◢
مشترکند.
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وضع سیاسی خواهد بست و شــاید بی جهت نباشد که دانش سیاسی اثباتی 
توسط منتقدان به دانشــی محافظه کار متهم شده است. ثالثا تفسیرهای کمی 
و مکانیکی دانش سیاســت اثباتــی الجرم به نفی ربوبیــت تکوینی خداوند 
منتهی می  شــود. درواقع در این نگاه، نه تنها خالقیت خالق و فاعلیت او بلکه 
ربوبیت او نیز نفی می  شــود. این در حالی اســت که در حکمت متعالیه اوال 
به دلیل اصِل مهِم اصالــت و بداهت وجود، باور بــه واقعیت خارجی وجود 
دارد و حتی با آنکه هســتی  های سیاسی هستی  های اعتباری  اند اما بی ارتباط با 
حقیقت نیســتند ولو در مرتبه  ای ضعیف از حقیقت تعریف شوند. درحقیقت 
دانش سیاسی در ســنت صدرایی به اعتبار پرداختنش به مباحثی مانند امت، 
مکتــب، رهبر و مدینه در بخش اعتباری جای می  گیرد؛ اما )با عنایت به اینکه 
وجود قــوی نوعی امر حقیقی و وجود ضعیف نوعی امر اعتباری اســت(، با 
توجه به اینکه این مباحث وجه ضعیف حقیقتند، می  تواند حظی از حقیقت هم 
داشته باشد. درواقع فلســفه سیاسی )و دانش سیاسی( وجودی اعتباری دارد؛ 
اما این وجود اعتباری قســم ضعیف وجود است که با عنوان اعتبار از حقیقت 
جدا می شــود )لک زایی، 1395: 85(. چارچوب هستی شــناختی مالصدرا 
مشتمل بر عناصر محتوایی متعددی نظیر اعتبارات عقلی )اعم از اعتبار عقلی 
وحدت، اعتبار عقلی جوهریت و عرضیت، اعتبار عقلی امور اضافه و عدمی 
اعتبار عقلی عدد…(، اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، وحدت تشــکیکی، 
قاعده بسیط الحقیقه، مســاوقت وحدت و وجود، حرکت جوهری و… است 
که میدان وسیعی را برای مانور دانش سیاسی به دست می دهد. اصالت وجود 
و اعتباریت ماهیت را می توان نقطه کانونی هستی شناسی صدرایی برشمرد که 
از ظرفیت باالیی برای فربه ســازی و بسط گزاره های دانشی علوم سیاسی و نیز 
فراروی از محدودیت های تحمیل شــده از جانب هستی شناسی مادی بر این 

شاخه دانشی، برخوردار است.
ب( انسان شناسی فلسفی: انسان شناسی فلسفی یکی از ساحت های مهمی 
است که در جهت گیری علوم انسانی تاثیری تعیین کننده دارد. علوم انسانی )و 
به تبع دانش سیاســی( اصوال به معارفی اطالق می شود که موضوع تحقیق آنها 
فعالیت های مختلف بشر است؛ یعنی فعالیت هایی که متضمن روابط افراد بشر 
با یکدیگر و روابط این افراد با اشــیاء و نیز آثار و نهادها و مناســبات ناشی از 
آنهاست )فروند، 1372: 4(. دانش سیاسی اثباتی در این میان نگاهی خاص به 
انسان دارد که آن نیز بر هستی شناسی پوزیتیویستی ابتنا یافته است. اثبات گرایان 
بر این باورند که همه انســان  ها در برابر محرک  های بیرونی خاص رفتار کم و 

 ◢◢
درحقیقت◢دانش◢
سیاسی◢در◢سنت◢
صدرایی◢به◢اعتبار◢

پرداختنش◢به◢مباحثی◢
مانند◢امت،◢مکتب،◢
رهبر◢و◢مدینه◢در◢

بخش◢اعتباری◢جای◢
می◢◢گیرد؛◢اما◢)با◢عنایت◢
به◢اینکه◢وجود◢قوی◢
نوعی◢امر◢حقیقی◢و◢
وجود◢ضعیف◢نوعی◢
امر◢اعتباری◢است(،◢
با◢توجه◢به◢اینکه◢این◢
مباحث◢وجه◢ضعیف◢
حقیقتند،◢می◢◢تواند◢

حظی◢از◢حقیقت◢هم◢
داشته◢باشد.
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نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

بیش مشــابهی از خود بروز می  دهند. می  توان با مشــاهده رفتار مردم و آنچه 
درواقعیت بیرونی انجام می  دهنــد، آنان را مورد مطالعه قرار داد. در این میان، 
دسترســی به آنچه در واقعیت درونی یا ذهنی آنان می  گذرد، نمی  تواند مبنای 
بررســی  های پژوهشگر باشد. این برداشــت را گاه الگوی مکانیکی از انسان 
یا رویکرد رفتارگرا نیز می  نامند )ســید امامی، 1395: 25(. بســط رفتارگرایی 
به حوزه دانش سیاســی، موجد نگاهی کمــی، مکانیکی و ابزاری و تک بعدی 
)صرفا مادی( است که از سایر ســاحات آدمی نظیر تجرد، عواطف، عالئق، 
باور و دنیای ذهنی آدمی غفلت می  ورزد و با بسط منطق داروینیسم اجتماعی 
به دانش سیاســی، رفتــار آدمی را همچون یک ابژه منفعــل و به تعبیر دورکیم 
چونان یک شــیء توصیف می  کند. در این نــگاه، هرگونه تامل در باب طبع و 
نهاد انسان که اســاس حکمت سیاسی دیرین را تشکیل می  دهد، فرضیه  هایی 
اثبات ناپذیر و ابطال ناپذیر اســت )بشــیریه، 1396: 64(. لــذا پرداخت به 
چنین مســائلی از نظر دانش سیاسی اثباتی، نوعی امر مهمل و بیهوده و خارج 
از رسالت دانش سیاسی دانسته می شــود؛ چنانکه دوران غلبه   پوزیتیویسم بر 
علوم سیاسی، به تعبیر اشتراوس با طرد فلسفه سیاسی )که از قضا دست اندرکار 
طرح پرسش  هایی مهم و بنیادین در حیطه انسان شناسی فلسفی است( به عنوان 

مشغله  ای غیر علمی همراه بوده است )واعظی، 1387: 11(.
برخــالف اثبات گرایی و دانش سیاســت اثباتی، حکمــت متعالیه پیوند 
محکمی با انسان شناســی فلســفی دارد و لذا دانش سیاســی امتداد یافته آن، 
در نسبتی معنادار با این موضوع تعریف می  شــود. انسان شناسی صدرایی دو 
خصلت ویژه دارد که می  تواند مبانی مورد نظر دانش سیاسی بایسته برای گذار 
از بحران دانش سیاسی در ایران را فراهم آورد: اول توجه تام و تمام به متافیزیک 
و الهیات و دوم رویکرد وجودی )برگرفته از طوســی، 1392: 21(. مالصدرا 
از ابتــدا متوجه این نکته بوده که منطق حاکم بر علوم تجربی با منطق حاکم بر 
انسان شناسی فلسفی و حکمت سیاسی متفاوت است )و این نکته  ای است که 
اثبات گرایی از درک آن عاجز است(؛ انسان موجودی صرفا مادی یا صرفا مجرد 
نیست؛ بلکه ساحت  های متعددی دارد و هر یک از این ساحت  ها باید در علم 
خاصی پیگیری شــود  ؛ درحالی که اثبات گرایی به واســطه محدود و محصور 
ماندن در انگاره  های تجربی صرف، قادر به درک و شــناخت برخی ســاحات 
انسان )که اصوال با شــناخت تجربی حاصل نمی  شود( نیست؛ مالصدرا در 
مبدأ و معاد، هشــیارانه ما را متوجه این نکته می  کند که بحث درباره نفس از آن 
نظر که نفس طبیعی اســت، درواقع بحث از بدن اســت؛ بنابراین تحت علوم 

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
انسان◢شناسی◢
صدرایی◢دو◢خصلت◢
ویژه◢دارد◢که◢
می◢◢تواند◢مبانی◢مورد◢
نظر◢دانش◢سیاسی◢
بایسته◢برای◢گذار◢
از◢بحران◢دانش◢
سیاسی◢در◢ایران◢
را◢فراهم◢آورد:◢اول◢
توجه◢تام◢و◢تمام◢به◢
متافیزیک◢و◢الهیات◢و◢
دوم◢رویکرد◢وجودی.◢
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طبیعــی قرار می  گیرد که در آن از احوال ماده و حرکات آن بحث می  شــود؛ اما 
اگر هدف از مطالعه نفس بحث از حقیقت نفس بما هو حقیقت نفس ـبدون 
در نظر گرفتن تعلقات جســمانی آن- و من حیث مبدأ عالی نفس باشد، باید 
در علمی غیر از علم طبیعی جای گیرد )طوسی: 1392: 23(. مالصدرا، نفس 
آدمی را مجرد می داند و بر این باور است که ذات انسان جوهری مجرد و غیر از 
جسم و عوارض آن است. این تجرد در قیاس با بنیادهای هستی شناختی مادی 
دانش سیاســی اثباتی، نوعی افق گشایی در برابر این دانش محسوب می شود. 
مفارق دانســتن نفس آدمی و متعلق دانســتن آن به عوالم روحانی در حکمت 
متعالیه، امکانات جدیدی را در اختیار دانش سیاسی برای شکستن حصار تنگ 
هستی شــناختی مادی و خصوصا پوزیتیویستی قرار می دهد. پذیرش ساحت 
تجرد برای علوم سیاســی کمک می کند که اوال انســان را به روح مجرد و بدن 
مادی تقسیم کند و ثانیا در کشف روابط میان پدیده ها به نسبت ملک و ملکوت 
)ظاهر و باطن(، توجه ویژه ای نشــان داده شود و ثالثا تفکر رئالیستی بر علوم 
سیاسی حکم فرما شود و رویکرد ابزارانگاری و پوزیتیویستی و ایده آلیستی طرد 
شــود.  در انسان شناسی فلسفی صدرایی، سوژه انسانی خودبنیاد نیست، بلکه 
به دلیل امکان فقر وجودی، کل هستی های جهان و از جمله انسان، هستی های 
تعلیقی ای هستند که وجود آنها عین تعلق آنهاست. این رویکرد انسان شناختی، 
جهت گیری هایی متفاوت با جهت گیری ســوبژکتیو بر گزاره های علوم انسانی 
برجای می نهد. انســان مالصدرا، حیوان ناطق ارســطویی نیست بلکه »حی 
متأله« اســت، یعنی موجود زنده   خداجو. مفهوم متعالی انسان در نگاه صدرا 
و تبیین چنین انســانی برمبنای حرکت جوهری، آدمی را در مسیر »شدن« قرار 
می دهد و بــا نگاهی دینامیک و پویا به ظرفیت های آدمــی، رد او را در عوالم 
چهارگانه حس، خیال، اندیشــه و شهود پی می گیرد و با توجه به عنصر اختیار 
آدمی در این صیرورت نفس، چهارگونه انسان حسی، خیالی، حیوانی و حقیقی 
را به تصویر می کشــد. به نظر، نگاه متعالی مالصدرا به انسان و تصویر جامع 
وی از آدمی، برخالف نگاه های تک ساحتی به انسان در دانش سیاست اثباتی، 
مبانی نظری جامعی را برای ســاخت بنای دانش سیاســی متعالی در اختیار 

می نهد.
ج( معرفت شناســی: در حوزه معرفت شناســی هم حکمت متعالیه در 
مباحثی نظیر امکان معرفت، فرآیند و مکانیسم معرفت، منابع معرفت، قلمروی 
معرفــت، تئوری های صــدق و ارزش و معیار معرفت و نیز شــرایط و موانع 
معرفت، نکات قابل توجهی را در جهت گره گشایی از نقاط کور معرفت شناسی 

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
مفهوم◢متعالی◢
انسان◢در◢نگاه◢
صدرا◢و◢تبیین◢
چنین◢انسانی◢

برمبنای◢حرکت◢
جوهری،◢آدمی◢

را◢در◢مسیر◢
»شدن«◢قرار◢

می◢دهد◢و◢با◢نگاهی◢
دینامیک◢و◢پویا◢به◢
ظرفیت◢های◢آدمی،◢
رد◢او◢را◢در◢عوالم◢
چهارگانه◢حس،◢
خیال،◢اندیشه◢و◢

شهود◢پی◢می◢گیرد◢
و◢با◢توجه◢به◢عنصر◢
اختیار◢آدمی◢در◢این◢

صیرورت◢نفس،◢
چهارگونه◢انسان◢
حسی،◢خیالی،◢

حیوانی◢و◢حقیقی◢را◢
به◢تصویر◢می◢کشد.
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علوم انسانی موجود )و همین طور دانش سیاسی( عرضه می کند. تجرد معرفت، 
اتحاد عالم و معلوم و ترابط معرفت با هر دوی اینها، هم سنخی معرفت و وجود 
)به عنوان یکی از ارکان معرفت شناســی صدرایی(، رئالیســم معرفتی دستگاه 
فلسفه صدرایی و نقد صریح شکاکیت معرفت شناسانه در این دستگاه فلسفی 
و امکان حصول معرفت و تفصیل هایی که صدرا در این زمینه ارائه داده است، 
بستری قابل اتکا برای اتخاذ موضعی انتقادی نسبت به برخی رویکردهای رایج 

در دانش سیاسی نظیر پدیدارشناسی، هرمنوتیک و حتی پست مدرن است.
ایده حرکت  جوهری مالصدرا نیز همان گونه که در هستی شناســی اثراتی 
عمیق بر جای گذارده، در معرفت شناســی نیز تاثیــری تعیین کننده دارد. این 
ایده در حیطه معرفت شناســی بصیرت های انتقادی فراوانــی را پیش روی ما 
برای نقد تجربه گرایی افراطــی و نیز عقل گرایی رادیکال و خودبنیاد )که هر دو 
وضعیتی بغرنج برای دانش سیاسی پدید آورده  اند( قرار می دهد و ضمن توجه 
به هر دو ساحت تجربه حســی و عقل، تبیین دقیقی از وزن و جایگاه هر یک 
از این عناصر با استفاده از نظریاتی نظیر حرکت جوهری، جسمانیه الحدوث 
و روحانیه البقا و ســیر نفس در عوالم ثالثه ارائــه می دهد. مراتب معرفت در 
حکمت صدرایی را باید هماهنگ با مراتب هستی و سیر نفس در عوالم وجود 
پیش برد؛ زیرا صدرا ثابت کرد علم هم سنخ وجود است و هر مرتبه آن، هم رتبه 
وجود آن مرتبه است. از سوی دیگر نفس، در سیر خود به حرکت جوهری، در 
مراحل هستی تعالی می یابد. بنابراین تعالی در مراتب آن، همان حرکت تکاملی 
نفس در ادراک عالم طبیعت و محسوسات در مرتبه طبیعت قرار می  گیرد؛ پس 
از مرحله ادراک طبیعی و حســی و با اندوخته های علم حسی، به عالم مثال یا 
خیــال ارتقا می یابد و پس از آن، آمــاده ورود به عالم عقل و نیل به مقام تجرد 
عقالنی می شــود. این همان ســیر نفس در عوالم ثالثه است که صدرا اقسام 
ادراک را بر همین اساس به سه قسم حسی، خیالی و عقلی تقسیم کرده است. 
)خســروپناه، 1388: 244-245( بدین ترتیب مالصدرا ادراکات حســی را 
زمینه ســاز ادراکات برتر -یعنی ادراک خیالــی و ادراک عقلی- می داند و آنها 
را در یک نسبت طولی صورت بندی می کند، بدون آنکه یکی را به نفع دیگری 
طرد کند. در اینجا می توان از معرفت شناسی صدرایی پلی به روش شناسی نیز 
زد. بدین معنا که تکثر منابع شــناخت و جمع توامان »قرآن و عرفان و برهان« 
یا »عقل و خیال و حس« در فلســفه صدرایی، گشــایش های فراوانی را نیز در 

روش شناسی دانش سیاسی پدید می آورد.
د( روش شناســی: نزاع میان روش های اســتقرایی و قیاســی از یک سو و 

	◢◢◢◢◢
مراتب◢معرفت◢در◢
حکمت◢صدرایی◢را◢
باید◢هماهنگ◢با◢مراتب◢
هستی◢و◢سیر◢نفس◢
در◢عوالم◢وجود◢پیش◢
برد؛◢زیرا◢صدرا◢ثابت◢
کرد◢علم◢هم◢سنخ◢وجود◢
است◢و◢هر◢مرتبه◢آن،◢
هم◢رتبه◢وجود◢آن◢مرتبه◢
است.◢از◢سوی◢دیگر◢
نفس،◢در◢سیر◢خود◢به◢
حرکت◢جوهری،◢در◢
مراحل◢هستی◢تعالی◢
می◢یابد.◢
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نیز روش های کمی و کیفی از ســوی دیگر، باعث شــده دامنه این نزاع ها در 
علوم انسانی ما را با دلمشغولی های فلسفی گسترده تر مواجه سازد. سواالتی نظیر 
اینکه چگونه می توانیم جهان اجتماعی را بشناسیم؟ یا چه چیز، توضیحی کافی 
از پدیده های اجتماعی قلمداد می شود؟ )استوکر، 1388: 38( اثبات گرایی در 
علوم سیاســی به طور کلی رویکردی »روش شناختی« است که تالش می  کند 
اصول علمی و روش  های برگرفته از ریاضیات و علوم طبیعی را در علم سیاست 
به کار برد )ســید امامــی، 1395: 13(. محصور ماندن روش شناســی دانش 
سیاســی به تجربه، آمار، کمیت و اندازه گیری، مجال بهره گیری از روش  های 
غیرتجربی و برهانی و به ویژه فلسفی را )که تاثیری تعیین کننده در گذار از بحران 
دانش سیاســی دارد( به این شاخه دانشی نمی  دهد و یکی از دالیل شکل گیری 
رویکردهای پسااثبات گرا در غرب، همین تضییق روش شناسانه دانش سیاست 
اثباتی بوده است. حتی دانش سیاســی پسااثباتی )پست مدرنیستی و... ( نیز 
به دلیل مواجهه انفعالی را روش شناسی اثباتی، فاقد نگاه ایجابی در حوزه روش 

است.
اصوال دانش سیاست به عنوان یکی از مهم  ترین شاخه  های علوم انسانی، 
یک دانش چندتباری اســت و نمی توان آن را به صورت تک تباری مورد بررسی 
قرار داد؛ چنانکه حصرگرایی روش شــناختی، زیانبارترین آســیبی است که در 
عرصه مطالعات حوزه سیاست می  توان سراغ گرفت )علیخانی، 1388: 138(. 
حصرگرایی روش  شــناختی، منجر به تحویلی نگــری )Reductionism( و 

مغالطه اخذ وجهی از شیء به جای همه هویت آن می  شود )همان(.
فلسفه صدرایی اما به دلیل توجه توامان به هر چهار ساحت تجربه، عقل، 
شــهود و وحی، وســعتی را پیش روی بسط دانش سیاســی و خروج از دایره 
»انحصار گرایی روشــی« در این حوزه ایجاد می کند. نزاع میان حس و عقل، 
عقل و شــهود، وحی و عقل و درگیرشدن در دعواهای ممتِد تاریخی میان علم 
و دین در غرب، نشــان از ضیق دایره روش شناسی در دانش سیاسی است -که 
خود نیز به دلیل تضییق رهیافت های فلسفی در اصالت دادن به یکی از عناصر 
چهارگانه یادشده و غفلت از سایر عناصر بوده است؛ به نظر تلفیق روش شناختی 
برآمده از تکثــر منابع معرفت در حکمت متعالیــه و پایبندی به کثرت  گرایی 
روش  شــناختی، تا حدود زیادی می تواند مــا را در فائق آمدن بر این تنگناهای 
روشــی، یاری رساند. کثرت  گرایی روشــی در الگوی روش شناختی حکمت 
متعالیه در حوزه دانش سیاسی، ما را به رهیافتی میان رشته  ای می  رساند. درواقع 
به کارگیری این رهیافت )در حیطه دانش سیاســی(، برنامه پیشگیری و درمان 

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
فلسفه◢صدرایی◢اما◢
به◢دلیل◢توجه◢توامان◢
به◢هر◢چهار◢ساحت◢
تجربه،◢عقل،◢شهود◢
و◢وحی،◢وسعتی◢را◢
پیش◢روی◢بسط◢
دانش◢سیاسی◢

و◢خروج◢از◢دایره◢
»انحصار◢گرایی◢
روشی«◢در◢این◢

حوزه◢ایجاد◢می◢کند.
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تحویلی نگری )نظیر آنچه که در دانش سیاسی اثباتی مشاهده می کنیم(، است 
)علیخانی، 1388: 146(.  مطالعه میان رشــته  ای در دانش سیاسی، براساس 
دو الگوی »تلفیق انسجام گرایانه« و »چالِش روی آوردها« تبویب یافته است. 
در الگوی تلفیق انسجام گرایانه، محقق نظر به ره آوردها )و نه روی آوردها( دارد 
و ره آوردهــای علوم مختلف و رهیافت  های گوناگون را مورد اقبال قرار می  دهد 
و ســعی می  کند آنها را با نقد به وســیله همدیگر به نحوی سازگار تلفیق دهد. 
این تلفیق، قرائت یک ره آورد براســاس ره آوردهای دیگر نیســت، بلکه تالشی 
برای دســتیابی به نظریه  ای جامع اســت که متضمن همه ابعاد قابل قبول در 
رهیافت  های مختلف باشد )علیخانی، 1388: 146(. پیاده سازی این الگو در 
دانش سیاسی، می  تواند به حل مسائل نظری بسیاری در دانش سیاسی)به ویژه 
فلسفه سیاسی( و نیز ارزیابی انتقادی نظریه  های رایج علوم سیاسی فعلی منجر 

شود.
الگوی دوم، الگوی چالش روی آوردها است. در این الگوی دیالکتیکی، 
محقــق به روی آوردها )و نه ره آوردها( می  نگرد و برای دســتیابی به فرادیدگاه، 
روی آوردهــای متنــوع را به چالــش می  گیــرد. او در چالش بین رشــته  ها و 
روی آوردها، خود وارد نمی  شــود و طرف دعوا قــرار نمی  گیرد بلکه با ضوابط 
خاصی، چالش را هدایت می  کند )همان(. رهیافت مالصدرا در حل بسیاری 
از مسائل مورد مطالعه خود، چالش روشمند بین رهیافت  های مشایی، اشراقی، 
کالمی، عرفانی، تفســیری و مانند آنها بوده اســت )همان: 147(. اثر بخشی 
پژوهش در )دانش سیاسی اســالمی متعالی به ویژه حکمت و فلسفه سیاسی 
متعالی(، در گرو آن است که معنا را در گرو تعادل گوینده و شنونده بدانیم و با 
الگوی پژوهشی تلفیق گرایانه، این دو پارادایِم به ظاهر متعارض را در انسجام 

روشمند به باروری برسانیم )همان(.
می  توان از روش  شناسی حکمت صدرایی با نام »رئالیسم انتقادی حکمت 
صدرایی« هم یاد کرد که تاثیرات تعیین کننده  ای بر دانش سیاســی و تحول آن 
دارد. این نوع رئالیسم، اوال یک رئالیسم خام پوزیتیویستی نیست که شناخت 
را حاصل انعکاس ساده و مستقیم جهان طبیعت و مادی در ابزارهای حسی و 
خیالی انسان بداند )پارسانیا، 139۰: 151(. ثانیا رئالیسم انتقادی )نظیر آنچه 
که فرانکفورتی  ها بدان شناخته می شــوند( نیست و آن را به دلیل اینکه تعینات 
معرفتی را تماما به ابعاد اجتماعی آن بازمی  گرداند و شرایط و روابط اجتماعی 
را در محتوای علم دخیل می  داند، از تعینات و ابعاد وجودی علم که به مباحث 

متافیزیکی معرفت بازمی  ماند )همان: 15۰(.  

	◢◢◢
مطالعه◢میان◢
رشته◢◢ای◢در◢دانش◢
سیاسی،◢براساس◢
دو◢الگوی◢»تلفیق◢
انسجام◢گرایانه«◢و◢
»چالِش◢روی◢آوردها«◢
تبویب◢یافته◢
است.◢در◢الگوی◢
تلفیق◢انسجام◢
گرایانه،◢محقق◢
نظر◢به◢ره◢آوردها◢
)و◢نه◢روی◢آوردها(◢
دارد◢و◢ره◢آوردهای◢
علوم◢مختلف◢
و◢رهیافت◢◢های◢
گوناگون◢را◢مورد◢
اقبال◢قرار◢می◢◢دهد◢
و◢سعی◢می◢◢کند◢آنها◢
را◢با◢نقد◢به◢وسیله◢
همدیگر◢به◢نحوی◢
سازگار◢تلفیق◢دهد.◢



239

اند یشـه 
    سیا سی

شماره ۳    239
پانزدهم  اردیبهشت 99

|                تحلیل و تبیین                                       	

محســن جبانژاد از پژوهشگران علوم سیاســی و کارشناس ارشد علوم 
سیاســی دانشگاه تهران غرب اســت. او از فعاالن دانشجویی وقت دانشگاه 
یاســوج و از دســت اندرکاران اولین کرسی ها در این دانشــگاه می باشد. او 
در یادداشت اخیر خود با برشــمردن ضعف هایی که در علم سیاست مدرن 
وجود دارد به ظرفیت های فلسفه سیاسی مبتنی بر حکمت متعالیه می پردازد 
تا مســیری برای دســتیابی به حکمت سیاسی بومی باشــد. او معتقد است 
علوم انســانی )به ویژه دانش سیاسی در ایران(، نه آنچنان توانسته نیازی از ما 
رفع کند و نه رنجی از ما بکاهد! علم سیاســت مدرن از ریشه  جداست و لذا 
تفکر در آن رخ نمی دهد همچنین مشکل دیگر آن، امر پوزیتویستی حاکم بر 
آن است.که موجب شده این علم ماهیت تجویزی نداشته باشد. او با بررسی 
ابعاد هستی شناسانه، انسان شناســانه، معرفت شناسانه و روش شناسانه ویژه 

حکمت متعالیه به تبیین فلسفه سیاسی بومی برداخته است.
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یادداشت | 

ناکارآمدی لیبرالیسم
علی بیگدلی 	

نظام نئولیبرالیســم که اکنون بر جامعه غرب به ویژه آمریکا حاکمیت دارد 
تفکر نومحافظه کارانه ای است که مبلغ اصلی آن دونالد ترامپ است. این تفکر 
پــس از دوران جنگ جهانی اول به دلیل عدم توانایی حل مشــکالت پس از 
جنگ موردانتقاد فراوان قرار گرفت و به همین دلیل از دور تسلســل حاکمیت 
اقتصادی غرب خارج شد. شخصیت برجسته ای که این تفکر را ناتوان خواند 
»جیمز« بود که بارها به صراحت درباره عدم توانایی این تفکر ســخن گفت و 

درنهایت اعالم کرد لیبرالیسم در شرایط بحرانی قادر به ادامه حیات نیست.
تفکر لیبرالیسم پس از جنگ جهانی دوم تحت عنوان نئولیبرالیسم پدیدار و 
تاکنون در کشور آمریکا  و سایر کشورهایی همچون هلند، انگلستان و استرالیا 
که از این تفکر پیروی می کنند برقرار مانده است. روند کنونی، کشورهای پیرو 
این تفکر را براین باور رســانده که تفکر نئولیبرالسیم توانایی حل مشکالت را 
ندارد بنابراین ملت غرب باید به فکر بازســازی تفکر کاپیتالیسم باشند شاید 

بتوانند خود را از شرایط بحرانی نجات دهند.
در روزگار پســا کرونا به طور حتم شاهد تغییراتی اساسی در مثلث قدرت 

 دیده بان
  اندیشـه

  
علی
بیگدلی

استاد دانشگاه
پژوهشگر
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هستیم براین اساس اگر علم را در رأس این مثلث قرار دهیم، دو قاعده دیگر این 
مثلث، ثروت و قدرت دچار جابه جایی جغرافیایی می شوند.

اکنون آمریکایی ها پذیرفته اند که تفکر لیبرالیسم باید مورد تجدیدنظر قرار 
گیرد زیرا آنچه در این تفکر جای دارد قابل دوام نیست و توانایی حل مشکالت 
بحرانی را ندارد به همین خاطر عده ای همواره بر باور انحطاط و فروپاشی تمدن 

غرب هستند.«
ملت غرب می بایست در ساختار سیاسی و اقتصادی خود به ویژه در حوزه 
ثروت و قدرت تجدیدنظر فراوانی کند در غیر این صورت این دو رأس مثلث، 
به شرق آسیا انتقال می یابد که البته این انحطاط و انتقال به سادگی  همین گفتار 

نیست.
نظام سرمایه داری طی 5۰۰ ساله گذشــته بحران های فراوانی را ازجمله 
جنگ جهانی به خود دیده است. اما به دلیل انعطاف پذیری هایی  که برخالف 
نظام کمونیسم در کاپیتالیسم وجود داشت، به سرعت توانست آن را پشت سر 
بگذارد و خود را بازسازی کند. بنابراین تفکر مبنی بر شدت زوال تمدن غرب 
چندان مقبولیت ندارد. اما به طورحتم در دوران پسا کرونا تزلزلی عظیم در بنیان 
ثروت، قدرت و حتی علم رخ خواهد داد که غرب را ناچار به تغییراتی اساسی 

در ساختار و بنیان های سرمایه داری خود می کند.

علی بیگدلی مدرس دانشگاه، پژوهشگر عصر معاصر و کارشناس مسایل 
بین الملل است. تخصص او در زمینه تاریخ اروپا است و بیشترین آموزش او 
در زمینه علوم سیاسی در حوزه تاریخ اندیشه سیاسی و تاریخ روابط بین الملل 
بوده و در این زمینه ها نیز کتاب هایی را تألیف کرده است. او در طی یادداشتی با 
روزنامه رسالت به تشریح آشفتگی کنونی آمریکا و دوران پساکرونا آنان پرداخته 

است.

 

تحـلیل و تبییـن                                |    	       
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یادداشت |

یزی کنیم  برای عصر جدید برنامه ر
سیدجواد میری 	

هنری کسینجر مقاله ای در نشریه وال استریت ژورنال در جمعه سوم آوریل 
2۰2۰ نوشته بود و بر این نکته تأکید داشت که آمریکا باید از شهروندان خود 
در قبــال بیماری و اپیدمی محافظت کند و همزمــان برنامه ریزی برای عصر 

جدید را آغاز کند.
کسانی که کسینجر را می شناسند می دانند که او از سال های 1936 وقتی به 
همراه پدر و مادرش از آلمان به آمریکا گریخت، تا به امروز در تاریخ آمریکا به 
خصوص در سیاست گذاری های کالن این کشور و نظم جهانی به سرکردگی 
آمریکا نقش بســیار مهمی داشــته و به عنوان یکی از معماران بزرگ سیاست 

خارجی آمریکا شناخته می شود.
امروز هم که در آســتانه 1۰۰ ســالگی خودش است، کماکان فعال مثل 
گذشته می نویسد و به عنوان یک طراح و استراتژیست پیشنهادات مهمی را در 
سطح جهانی مطرح می کند. من تالش کردم رئوس مهم یادداشت او را ترجمه 
 new epoc کنم و تالش کنــم برخی از ابعاد آن در مورد آینده جهــان یا واژه
)عصر جدید( که او اســتفاده می کند، صحبت کنم و اهمیت آن برای ایران را 

 دیده بان
  اندیشـه

  
سید جواد 
میری

استاد دانشگاه
پژوهشگر 
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مورد بررسی قرار دهم.
کسینجر می گوید هنگامی که کووید 19 به پایان برسد به نظر خواهد آمد 
بســیاری از نهادهای کشــورهای گوناگون کارکرد خود را از دست داده اند. او 
می گوید این مهم نیست که این حس عدم توانایی نهادها در کشورهای مختلف 
از منظر عینی مبتنی بر یک قضاوت صحیح اســت یا نه، آنچه مهم است این 
حس عمومی شکســت اســت. یعنی اینکه مردم در بســیاری از کشورهای 
جهان بعد از این واقعه به این نتیجه خواهند رســید که جهانی که در آن زندگی 
می کردند یا نظام های سیاسی که در ذیل آنها نظم اجتماعی خودشان را شکل 
داده بودند، نهادهای قوی ای نیستند و نتوانستند از زندگی و حیات شهروندان 

صیانت بکنند.
ممکن است که دولت ها و حاکمیت ها تمام تالش خود را کرده باشند، اما 
آقای کسینجر می گوید این خیلی مهم نیست، بلکه چیزی که مهم است، حس 
عمومی شکست است. کسینجر می گوید واقعیت این است که جهان به مانند 
قبل نخواهد بود و اپیدمی ویــروس کرونا چهره جهان را دگرگون خواهد کرد. 
به عبارت دیگر کســینجر می گوید این اتفاق جهان را به پیشاکرونا و پساکرونا 
تبدیل خواهد کرد و چهره جهان مانند گذشــته نخواهد بود. به عبارت دیگر ما 
در یک نقطه عطف جهانی قرار گرفته ایم. شــاید بتــوان گفت این واقعه ای که 
امروز در جهان اتفاق افتاده یکی از نقاط عطف بسیار بزرگ جهان خواهد بود.

اما پیشــنهاد هنری کسینجر به آمریکا چیســت؟ او پیشنهاد خود را در 3 
مرحله اعالم کرده است و می گوید آمریکا باید 3 گام مهم را بردارد تا ویروس 
نابود شود و اقتصاد به ثبات خود برســد. نخستین گام یافتن درمان یا طریقی 
اســت که بتوانیم ویروس را کنترل و بیمار را معالجه کنیم. دومین گام از منظر 
کسینجر این است که جراحات وارده به اقتصاد جهانی را التیام ببخشیم. سومین 
گامی که کسینجر پیشنهاد می کند این است که از اصول نظم جهانی لیبرال باید 
صیانت شــود و توجه باید داشت هر حکومت روشنگری باید بر اصول اصلی 
امنیت، نظم، رفاه اقتصادی و عدالت اســتوار باشد و از آن صیانت کند. توجه 
کنید که او در گام سوم به آمریکا پیشنهاد می کند باید از اصول نظم جهان لیبرال 

صیانت کنیم.
کسینجر بر این باور اســت که این اپیدمی نوعی برگشت به عقب را برای 
بشریت رقم زده است که در این وضعیت شهرها محصور شده اند، در حالی که 
شکوفایی نظم جهانی لیبرال وابسته به تجارت جهانی و حرکت آزاد کاال و مردم 
است. در آخر کسینجر به نظام های دموکراتیک در جهان هشدار می دهد که آنها 

 ◢◢
کسینجر◢می◢گوید◢

واقعیت◢این◢است◢که◢
جهان◢به◢مانند◢قبل◢

نخواهد◢بود◢و◢اپیدمی◢
ویروس◢کرونا◢چهره◢
جهان◢را◢دگرگون◢

خواهد◢کرد.◢به◢
عبارت◢دیگر◢کسینجر◢
می◢گوید◢این◢اتفاق◢

جهان◢را◢به◢پیشاکرونا◢
و◢پساکرونا◢تبدیل◢
خواهد◢کرد◢و◢چهره◢
جهان◢مانند◢گذشته◢

نخواهد◢بود.◢به◢عبارت◢
دیگر◢ما◢در◢یک◢نقطه◢
عطف◢جهانی◢قرار◢

گرفته◢ایم.◢
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وظیفه دارند از ارزش های عصر روشنگری دفاع و آنها را حفظ کنند. او می گوید 
هر عقب نشینی در باب توازن قدرت مبتنی بر مشروعیت، موجب خواهد شد 
که ایده بنیادین نظم مدرن جهانی که بر پایه مفهوم قرارداد اجتماعی است از هم 
فروبپاشد و مطمئن باشید که این فروپاشی در سطح بین المللی موجب از هم 
پاشیدگی ملی نیز خواهد شد. یعنی کشورهای دموکراتیک، وحدت ملی خود 
را از آنجا به دست آورده اند که توانسته اند در سطح جهانی یک نظمی را شکل 
دهند که بر اساس آن نظم هژمونیک وحدت ملی آنها هم توانسته پر دوام باشد. 
این وحدت ملی و نظم داخلی 4 اصل اساســی هم دارد که امنیت، نظم رفاه 
اقتصادی و عدالت است. یک مفهوم بنیادی فلسفی هم این اصول را به یکدیگر 

پیوند می دهد و آن هم مفهوم قرارداد اجتماعی است.
کســینجر به عنوان یکی از معماران بزرگ قرن 2۰ و 21 در تاریخ آمریکا 
احســاس می کند وضعیتی که امروز ما با آن روبرو هستیم یک وضعیت گذرا 
نیست، بلکه نقطه عطفی است که او به آمریکا و به عقبه نظام های دموکراتیک 
که به گونه ای ذیل آمریکا تعریف می شوند، هشدار می دهد که ما در آستانه یک 
نقطه عطف بزرگ قرار گرفته ایم که در حال ورود به یک عصر جدید هســتیم. 
کسانی که با فلسفه تاریخ و تغییر و تحوالت جهانی آشنا هستند، می دانند که 

 از نقاط عطف استفاده می شود.
ً
برای تاریخ نگاری تحوالت بشری، معموال

کســینجر در مورد این تحوالتی که امروز اتفاق افتــاده از منظر هژمونی 
آمریکا کــه او از آن به عنوان اصول نظم جهانی لیبرال یاد می کند، می گوید ما 
در یک وضعیت بســیار خطیری قرار گرفته ایم که این وضعیت خطیر می تواند 
امنیت ما را به هم بزند و نظم ما را فروبپاشــد و رفاه اقتصادی ما را نابود کند و 
آنچه او به عنوان عدالت یاد می کند، از هم بپاشد. عدالت از منظر او یک نظم 

اجتماعی است که مردم از وضع خود راضی باشند.
 او تغییر و تحوالت جهانی را به گونه ای در ســنت تاریخی و اندیشه 

ً
اتفاقا

عصر روشنگری می بیند و می گوید جهانی که ما در آن زندگی می کنیم برآمده 
 نظام لیبرال جهانی به مدیریت 

ً
از ایده های عصر روشــنگری اســت که اتفاقا

آمریکا به بهترین وجه از ارزش های عصر روشــنگری دفــاع کرده و با ایجاد 
ســازمان های مختلف جهانی به آن مشروعیت بخشیده است. این سازمان ها 
به آمریکا و اروپا قدرت می داد و به اعمال زور و اعمال قدرت آنها مشروعیت 
ایدئولوژیک و عامه پسند می داد. ایده اصلی روشنگری هم مبتنی بر یک نظم 
جهانی بود که یک مفهومی داشــت. آن مفهوم کلــی مفهوم قرارداد اجتماعی 
اســت و جالب است که کسینجر معتقد اســت که امروز این شاکله در حال 

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
کسینجر◢به◢عنوان◢
یکی◢از◢معماران◢
بزرگ◢قرن◢۲۰◢و◢
۲۱◢در◢تاریخ◢آمریکا◢
احساس◢می◢کند◢
وضعیتی◢که◢امروز◢ما◢
با◢آن◢روبرو◢هستیم◢
یک◢وضعیت◢گذرا◢
نیست،◢بلکه◢نقطه◢
عطفی◢است◢که◢
او◢به◢آمریکا◢و◢به◢
عقبه◢نظام◢های◢
دموکراتیک◢که◢به◢
گونه◢ای◢ذیل◢آمریکا◢
تعریف◢می◢شوند،◢
هشدار◢می◢دهد◢که◢ما◢
در◢آستانه◢یک◢نقطه◢
عطف◢بزرگ◢قرار◢
گرفته◢ایم◢که◢در◢حال◢
ورود◢به◢یک◢عصر◢
جدید◢هستیم.◢
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فروپاشی است.
حال ما که در ایران نشســته ایم و به تغییر و تحــوالت جهان می نگریم با 
داشته هایی که در کشور داریم -اعم از بنیه اقتصادی که چندان قوی نیست و از 
منظر سیاسی یک اجماع وجود ندارد و یک شکاف نخبگانی وجود دارد-، ما 

چگونه باید در برابر ورود به عصر جدید، خود را آماده کنیم؟
کســینجر به نکته ظریفی اشاره می کند که می تواند در فهم فلسفه سیاسی 
مــدرن ما را کمک کند و آن این اســت که بنیان وحدت ملی از کجا نشــأت 
می گیرد؟ او می گوید در نظام جهانی لیبرال کنونی وحدت ملی زمانی شــکل 
می گیرد که در سطح بین الملل یک نظمی را که برآمده از اصول بنیادین کشور 
خودت است در سطح جهانی بتوانی تحمیل کنی و نهادهایش را بسازی. اگر 
آن نهادها ساخته نشده باشد و آن نهادها رنگ و بوی تو را نگرفته باشد، وحدت 
ملی تو هم دچار خدشــه و تزلزل می شــود و این را ما در تاریخ معاصر ایران 
بســیار می بینیم. چون ما عقبه استراتژیکی در جهان نداشتیم و نظم جهانی که 
شکل گرفته بود بر اساس ارزش ها و نهادهایی بود که ریشه در نظم جهان لیبرال 
داشت و ما نقشی در آن نداشتیم. اگر موافق بودیم می توانستیم دوام داشته باشم 

و اگر موافق نبودیم وحدت ملی ما دچار خدشه می شد.
کســینجر می گوید اگر ارزش های لیبرال و ارزش های عصر روشنگری و 
ارزش هایی که نظم جهانی لیبرال بر آن شکل گرفته و نظام جهانی را شکل داده 
اگر در سطح جهانی دچار خدشه شــود، وحدت ملی آمریکا و وحدت ملی 
بسیاری از کشورهای اروپایی از هم پاشیده خواهد شد و او از آن منظر توصیه 
می کند که باید آمریکا در این نقطه، برای عصر جدید برنامه ریزی کند چراکه 

عصر جدید از همین حاال آغاز شده است.
ســوال این اســت که گفتمانی که امروز در کشــور ما وجود دارد چه نوع 
گفتمانی است؟ گفتمانی که امروز در کشور وجود دارد، بسیار بسیار به گفتمان 
پزشکی و ادبیات اپیدمیولوژیک معطوف شده و فهمی از تغییر و تحوالتی که 
در پس از واقعه انتظار جامعه ایران را می کشد و چالش های بسیار بنیادینی برای 

ما ایجاد خواهد کرد، وجود ندارد و ما چنین گفتمانی را شاهد نیستیم.
 مخرج مشــترک بحث ها و گفتگوهایی که بســیاری از مسئوالن و 

ً
اتفاقا

معماران سیاســت کشور مطرح می کنند، مشــخص می کند که فهمی از این 
حسی که هنری کسینجر در باب کشورهای قدرتمند مانند آمریکا دارد، نیست. 
در فردای این واقعه حس جمعی نســبت به نهادهای بنیادین در هر کشــوری 
حس عمومی شکست است و ما باید مراقب باشیم این حس عمومی شکست 

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
کسینجر◢می◢گوید◢
اگر◢ارزش◢های◢

لیبرال◢و◢ارزش◢های◢
عصر◢روشنگری◢و◢

ارزش◢هایی◢که◢نظم◢
جهانی◢لیبرال◢بر◢آن◢
شکل◢گرفته◢و◢نظام◢
جهانی◢را◢شکل◢داده◢
اگر◢در◢سطح◢جهانی◢
دچار◢خدشه◢شود،◢

وحدت◢ملی◢آمریکا◢و◢
وحدت◢ملی◢بسیاری◢
از◢کشورهای◢اروپایی◢
از◢هم◢پاشیده◢خواهد◢
شد◢و◢او◢از◢آن◢منظر◢
توصیه◢می◢کند◢که◢
باید◢آمریکا◢در◢این◢
نقطه،◢برای◢عصر◢

جدید◢برنامه◢ریزی◢
کند◢چراکه◢عصر◢

جدید◢از◢همین◢حاال◢
آغاز◢شده◢است.
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-به دلیل مســائلی که جامعه ایران را در 1۰ ساله اخیر اتفاق افتاده-، نسبت به 
بسیاری از نهادها رخ خواهد داد.

بحث بر سر این نیســت که برنامه ریزی 5 ساله یا 1۰ ساله داشته باشیم، 
این ســخنان برای موقعیتی بود که موقعیت نقطه عطف و عصر جدید نبود. در 
عصر جدید برنامه ریــزی برای اینکه چگونه در این دریای طوفانی و پرتالطم 
هــم بتوانیم امنیت خود را حفظ کنیم و هم خــود را قوی تر کنیم و هم از رکود 
اقتصادی گذر کنیم و هم رفاه اجتماعی داشــته باشیم و هم عدالت اجتماعی؛ 
-نه عدالت به معنای ایده آل بلکه به این معنا که در این ســاختار نظمی که در 
کشور شــکل می گیرد یک حس رضایت درونی در افراد شکل گرفته باشد که 
چارچوب و شاکله جامعه از هم نپاشد- باید صورت گیرد. به نظر من مسئوالن 
کشــور و معماران سیاست های کالن کشور و نخبگان که دغدغه وحدت ملی 
را در کشــور دارند باید متوجه باشند که این فروپاشی که در سطح جامعه بین 
الملل در حال رخ دادن است چه تبعاتی برای ایران خواهد داشت و ما چگونه 

باید از این وضع عبور کنیم؟

ســیدجواد میری عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی، در طی یادداشــتی به تحلیل اخیر هنری کسینجر از سیاستمداران و 
تئوریســن های مطرح آمریکایی و مشــاور امنیت ملی آمریکا پرداخته است. 
کســینجر می گوید هنگامی که کووید 19 به پایان برســد به نظر خواهد آمد 
بســیاری از نهادهای کشــورهای گوناگون کارکرد خود را از دست داده اند. او 
می گوید این مهم نیست که این حس عدم توانایی نهادها در کشورهای مختلف 
از منظر عینی مبتنی بر یک قضاوت صحیح اســت یا نه، آنچه مهم است این 
حس عمومی شکســت اســت. یعنی اینکه مردم در بســیاری از کشورهای 
جهان بعد از این واقعه به این نتیجه خواهند رســید که جهانی که در آن زندگی 
می کردند یا نظام های سیاسی که در ذیل آنها نظم اجتماعی خودشان را شکل 
داده بودند، نهادهای قوی ای نیستند و نتوانستند از زندگی و حیات شهروندان 

صیانت بکنند.
 

تحـلیل و تبییـن                                |    	       
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وحانی ونا و رفتار دولت ر  خطر دوسویۀ کر
احمد زید آبادی 	

از زمان شــیوع کرونا در کشور، حسن روحانی به قدری سخنان متفاوت و 
 متناقض در این زمینه زده است که دیگر به سختی می توان جامعه را نسبت 

ً
بعضا

به برخی از نگرانی های موجه او متقاعد کرد. روحانی این روزها ســخت نگران 
نابودی مشاغل و ورشکستگی اقتصاد در نتیجۀ تعطیلی طوالنی مدت بنگاه های 
اقتصادی اســت و از همین رو می کوشــد تا راهی برای ازســرگیری بسیاری از 
فعالیت های اقتصادی و نفس کشیدن کسب و کارهای خدماتی پیدا کند. منتقدان 
از اطراف مختلف اما او را متهم می کنند که رئیس جمهور بیش از آنکه نگران جان 
مردم باشد در فکر ادامۀ کسب و کار و درآمدزایی برای دولت است. واقعیت این 
اســت که کرونا در سطح جهان از دو جهت جان آدمیزادگان را در معرض خطر 
قرار داده اســت. جهت اول ابتالء به بیماری و رنج و مرگ احتمالی ناشی از آن و 
جهت دوم، تهدیِد فروپاشی اقتصادی؛ امری که به نوبۀ خود می تواند بیکاری و 

فقر گسترده و حتی قحطی و در نتیجه مرگ و میر بسیار به دنبال آورد.
در حقیقت، اغلب دولت های جهان می کوشند تا بین این دو خطر که یکی 
جنبــۀ آنی و دیگری تأثیرات کوتاه مدت و میان مــدت و بلند مدت دارد، تعادل و 
توازنی برقرار سازند گر چه به نظر می رسد دستیابی به نقطۀ توازن و تعادل در این 
مورد کار ساده ای هم نیست! در این میان، کشور ما در مواجهه با شیوع کرونا وضع 

  
احمد

یدآبادی ز

استاد علوم سیاسی دانشگاه
فعال سیاسی

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 سیاسی
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مخصوص به خود را دارد. اقتصاد کشور از سال ها پیش تحت تأثیر نزاع نهادهای 
حاکم در بارۀ الگوها و سیاست های اقتصادی، پراکندگی بی سابقۀ قدرت دولت، 
فساد گسترده، ناکارآمدی دیوانساالری و بویژه تحریم های اقتصادی، به سرعت رو 
به ضعف نهاده و در غیاب سرمایه گذاری های زیرساختی توان خود را از دست 
داده است. چنین اقتصادی در مواجهه با شیوع کرونا بی نهایت آسیب پذیر است 
بخصوص اینکه ایران از نظر میزان ابتالء و مرگ و میر در بین ده کشــور نخست 
جهان قرار دارد، اما از توانایی آن کشــورها برای تزریق هنگفت میلیاردها دالر به 
اقتصــاد و یا پرداخت مبلغ قابل اعتنایی به افــراد بیکار و گرفتار آمده در قرنطینۀ 

خانگی برخوردار نیست.
تا همین االن به نظر می رسد میلیون ها شغل در بخش خدمات در معرض 
 حدی از گرسنگی 

ً
تهدید دائمی قرار گرفته و میلیون ها انسان با فقر و نداری و بعضا

روبرو شده اند. مسئوالن دولتی متأسفانه این واقعیات را انکار می کنند و برای سرخ 
نگه داشتن روی خود، مرتب از وضعیت بهتر ایران نسبت به آمریکا و کشورهای 
اروپایی در مقابله با کرونا سخن می گویند! غافل از اینکه به محض کنترل کرونا، 
اقتصاد آمریکا و کشورهای اروپایی امکان ورود سریع به دوره ای از رونق را دارد، 
اما اقتصاد معیوب و اسیرشدۀ ایران در دام تحریم ها، از سرمایۀ الزم برای خروج از 
رکود و بازسازی بنگاه ها و رونق کسب و کارها برخوردار نیست. در چنین زمینه ای، 
مسئوالن دولتی به انتشار خبرهای خوش بی بنیاد رو آورده اند و رقیبان اصولگرای 
آن در حکومت نیز چنان رفتار می کنند که گویی در برابر انبوه مشکالت این کشور 

 مسئولیتی متوجه آنان نیست!
ً
اصال

برای نمونه، در روزهای اخیر رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی از آزاد شدن 
6/1 میلیارد دالر از دارایی های بلوکه شدۀ ایران در یکی از بانک های لوکزامبورگ 
خبر داده اند و رســانه های داخلی نیز از تأثیر این آزادســازی بر اقتصاد کشور با 
 بحث آزادسازی 

ً
صاحب نظران مصاحبه کرده اند! حال آنکه به نظر نمی رسد اصوال

این دارایی و یا انتقال آن به ایران در میان باشــد! ماجرا گویا از این قرار اســت که 
آمریکا خواهان انتقال 6/1 میلیارد دالِر بلوکۀ شده ایران در لوکزامبورگ به بانک های 
خود شده است تا به عنوان "غرامت" به برخی اتباع آمریکایی پرداخت کند؛ اتباعی 
که ادعا می شــود "قربانی تروریســم" مورد حمایت جمهوری اسالمی شده اند. 
 موضوع هنور 

ً
دادگاه لوکزامبورگ علیه انتقال این پول به آمریکا رأی داده اما ظاهرا

فیصله نیافته و پرونده همچنان قابل ارجاع به دیوان عالی آن کشور است. حتی اگر 
دیوان عالی لوکزامبورگ هم به نفع ایران رأی دهد، هیچ دلیلی در دست نیست که 
این مبلغ به دولت ایران مســترد شود. چه بسا در بهترین حالت، آن پول به بانکی 
در سوئیس یا حساب اینستکس واریز شود تا دولت ایران بتواند از آن طریق فقط 
دارو و غذا وارد کشــور کند.حال اگر از قبح پخــش این نوع خبرهای بی بنیاد از 

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
اقتصاد◢کشور◢از◢
سال◢ها◢پیش◢تحت◢
تأثیر◢نزاع◢نهادهای◢
حاکم◢در◢بارۀ◢الگوها◢
و◢سیاست◢های◢
اقتصادی،◢پراکندگی◢
بی◢سابقۀ◢قدرت◢
دولت،◢فساد◢
گسترده،◢ناکارآمدی◢
دیوانساالری◢و◢
بویژه◢تحریم◢های◢
اقتصادی،◢به◢
سرعت◢رو◢به◢ضعف◢
نهاده◢و◢در◢غیاب◢
سرمایه◢گذاری◢های◢
زیرساختی◢توان◢
خود◢را◢از◢دست◢داده◢
است.
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سوی مسئوالن دولتی هم صرف نظر کنیم، آیا آنها نمی خواهند به افکار عمومی 
پاسخ دهند چرا کشوری که در شرایط عادی می تواند ساالنه ده ها میلیارد دالر ارز 
خارجی به دست آورد، به افالسی افتاده که احتمال رفع توقیف 6/1میلیارد دالر آن 

این همه سبب انبساط خاطرشان می شود؟

احمــد زیدآبادی روزنامه نگار سیاســی اصالح طلب، دبیرکل ســازمان 
دانش آموختگان ایران اســالمی )ادوار تحکیم( و عضــو هیئت مدیره انجمن 
صنفی روزنامه نگاران ایران اســت. زیدآبادی در رشــته علوم سیاسی دانشگاه 
تهران تحصیل کرده و دکترای روابط بین الملل از دانشکده حقوق دانشگاه تهران 
دارد. او کــه این روزها در فضای مجــازی فعالیت جدی دارد در کانال خود با 

عنوان »نگاه متفاوت« به نگارش تحلیل های سیاسی روی آورده است.
زید آبادی بار دیگر ســاختار دولت در عرصه ی اقتصــادی را زیر بار نقد 
گرفته و یادداشــتی تند علیه آن نوشته اســت. ایشان در این یادداشت نسبت به 
خبر آزاد سازی مقداری از ثروت بلوکه شده ایران در بانک های خارجی واکنش 
نشــان داده و آن را صرفا یک بازی سیاســی و رســانه ای می داند. به طور کلی 
می توان ســه محور اصلی را برای این یادداشــت ذکر کرد. محور اول اهمیت 
اقتصاد و ثروت برای نظام جمهوری اســالم و بی اهمیت بودن جان و سالمت 
مردم اســت که ایشان بدون آنکه عامل تحریم را در آن دخیل بداند، به باد نقد 
می گیرد. دومین محور ضعیف بودن اقتصاد در ایران اســت که به نظر ایشــان 
امکان مقابله با بحران هایی مثل کرونا را از ما می گیرد. این در حالی اســت که 
هیچ کشوری تاکنون نتوانسته از این بحران با سالمت اقتصادی خارج شود. و 
اما محور سوم سخنان ایشان در این یادداشت بحث دروغگویی دولت و بازی 
رسانه های حکومتی برای آرام کردن مردم است. به نظر ایشان مساله آزادسازی 
پول های ایران صرفا یک احتمال غیر معلوم اســت که دولت برای نشــان دادن 
قدرت خود و آرام کردن مردم آن را نشر داده است. این در حالی است که واریز 
یا عدم واریز این مبلغ به حســاب جمهوری اسالمی از مسائلی است که نمی 

توان آن را مخفی و یا محتمل یا غیر محتمل دانست.

تحـلیل و تبییـن                                |    	       
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ونا شرط تشدید یا تعدیلِ دولِت متورم کر
شریف لک زایی 	

1. 12فروردیــن هر ســال، به خاطر اینکه نوع نظام سیاســی جمهوری 
اســالمی ایران توســط مردم و در یک رأی گیری مستقیم پذیرفته و تایید شد، 

تعطیل و جشن گرفته می شود. 
این جشن البته در میان تعطیالت نوروز خیلی ملموس نیست ولی اصل 
موضوع واجد اهمیت زیادی اســت. پیدایش نوع جدیدی از دولت در ایران 
پس از انقالب اسالمی مشخصه عمده ای است که در طول تاریخ ایران تازگی 
دارد. اینکه برای نخســتین بار در تاریخ این مرز و بوم، نظام سیاسی بر آرای 
مســتقیم مردم مبتنی می شود و آنان قرار است در بخش های مختلف آن، چه 
به صورت مســتقیم و چه به نحو غیرمســتقیم، نقش آفرینی کنند، در مبحث 

ماهیت دولت، نکته کلیدی و مهمی است.
معموال همیشه دولت برخاســته از آن چیزی است که مردم آن را طلب 
می کنند. از این رو در اینجــا درباره ماهیت دولت بر این نکته تاکید می کنیم 
که دولت ها در عصر جدید عمدتا ســاخته و پرداخته آن چیزی هستند که در 
جامعه شکل گرفته اســت و به طور طبیعی در تداوم و استمرار آن دولت و با 
توجه به جهت گیری هایی که در راســتای ارزش های جامعه است، مشارکت 

 دیده بان
  اندیشـه

  
شریف
لک زایی

استاد علوم سیاسی
پژوهشگر  اندیشه سیاسی
 عضو هیئت علمی
پژوهشگاه  علوم و فرهنگ اسالمی
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عمده ای دارند. با چنین منظری، این ساخت دولت جدید در ایران درواقع با 
حمایت و پشتیبانی و حضور مستقیم مردم اتفاق افتاد.

 از این رو است که این موضوع باید در تداوم دولت برآمده از این خواسته 
عمومی همچنان حفظ شــود و بتوانــد به صورت مطلوبی ادامــه پیدا کند. 
بنابراین، عدم توجه به مردم و حضور و نقش آنان می تواند انحراف اساسی در 

اهداف و شعارهای انقالب اسالمی باشد.
اگر در طول تاریخ، حضور مردم در تاســیس یک دولت را بررسی کنیم 
انقالب اســالمی ایران بیشــترین حجم همراهی مردم را با خود داشت. این 
حضور مردم بود که با دمیدن بر تنور انقالب و اوج گیری تظاهرات به رهبری 
حضرت امام خمینی)ره( توانســت نظام سیاسی پیشین را از بین ببرد و نظام 
سیاســی جدیدی در ایران به وجود بیاورد که در قالب »جمهوری اسالمی« 
استقرار یافت. از این منظر رهبری مورد قبول و حضور و نقش مردم باعث این 
تغییر شــد و اگر این حضور و نقش مردم دچار چالش و کم رمق شود و مورد 
توجه قرار نگیرد طبیعتا در ادامه با کاهش مشروعیت و اقتدار مواجه می شود. 
عالوه بر اینکه این موضوع می تواند آســیب های جدی بــر کارآمدی دولت 
نیز وارد آورد. درنتیجه فاصله ها باید ترمیم شــود و همچنان مردم اولویت و 

صاحب نقش و اثر باشند.
بنابراین نیاز به ســاختی از دولت داریم که بتواند زمینه نهادمند حضور 
و نقــش مردم را در ســاحات مختلف جامعه فراهــم آورد و از آن مراقبت و 
حفاظــت کند. با توجه به نحوه شــکل گیری و پیروزی انقالب اســالمی و 
تاســیس جمهوری اســالمی، به صورت طبیعی دولت مــورد حمایت مردم 
و برخاســته از حضور و نقش مردم و مشــارکت موثر و فعال آنان اســت که 
می تواند این واقعیت جدید را در جامعه تداوم بخشــد و درصدد باشــد که 

خواسته های اساسی مردم در انقالب اسالمی را تحقق بخشد.
دولــت متورم به نوعی دولتی غیر مردمی هم تلقی می شــود زیرا در آن، 
به منظور اداره امور عمومی جامعه، مردم عموما کنار گذاشــته می شــوند و 
تالش می شــود همه چیز در دولت خالصه و به دولت منتهی شــود. دولت 
متورم، کمتر بر این باور است که مردم در اداره امور کشور دارای نقش باشند 

و مشارکت داشته باشند.
 از این رو دائم به سمت کوچک کردن سهم مردم حرکت می کند. درواقع 
برخالف آنچه که در دنیا بر دولت حداقلی تاکید می شــود، در اینجا بر نقش 
حداقلی مردم تاکید می شــود و تــا حذف مردم از حضــور در تمامی امور 

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
معموال◢همیشه◢دولت◢
برخاسته◢از◢آن◢چیزی◢

است◢که◢مردم◢آن◢
را◢طلب◢می◢کنند.◢از◢

این◢رو◢در◢اینجا◢درباره◢
ماهیت◢دولت◢بر◢این◢
نکته◢تاکید◢می◢کنیم◢
که◢دولت◢ها◢در◢عصر◢
جدید◢عمدتا◢ساخته◢
و◢پرداخته◢آن◢چیزی◢
هستند◢که◢در◢جامعه◢
شکل◢گرفته◢است◢
و◢به◢طور◢طبیعی◢در◢
تداوم◢و◢استمرار◢آن◢
دولت◢و◢با◢توجه◢به◢
جهت◢گیری◢هایی◢
که◢در◢راستای◢

ارزش◢های◢جامعه◢
است،◢مشارکت◢
عمده◢ای◢دارند.◢
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عمومی جامعه پیش می رود. به ویژه جلوی بســیاری از حرکات خودجوش و 
داوطلبانه گرفته می شــود. همه گوش به فرمان دولت برای فرمان های جدید 

هستند و اراده عمومی تحت الشعاع این دستورات قرار می گیرد.
 بارها پیش آمده که به مناســبت حوادثی که در دنیــا اتفاق می افتد، در 
ایران به ندرت حرکات حمایت آمیز یا اعتراض آمیز خودجوش به وجود می آید 
و بلکــه زمانی این اتفاق می افتد که نهادهای رســمی در ایــن زمینه اعالم 
موضع کرده و فراخوان تجمع و راهپیمایی صادر کنند. طبعا این نگاه با آنچه 
خواست انقالب اسالمی اســت کامال متفاوت است و باید زمینه حضور و 
مشــارکت موثر مردم در عرصه های مختلف فراهم شود. در غیر این صورت 
پیدایش مشــکالت گسترده و فاصله میان مردم و دولت از نتایج قطعی چنین 
وضعیتی اســت. بحران پاندمی کروناویروس البتــه وضعیت متفاوتی را در 

جامعه به وجود آورد.
2. درباره بحرانی که کروناویروس بر ســر جهان انســانی آورده اســت 
می توان به شــیوه بدبینانه ســخن گفته و آن را تحلیل کرد یا اینکه تالش شود 
با نگاه خوشــبینانه به آن نظر افکنده شــود و به مثابه یــک فرصت به آن نگاه 
شــود تا  برخی از خطاها جبران شده و مسیر صحیح تری در ارتباط دولت و 
ملت شــکل گیرد. بنابراین مســاله ای که در اینجا مورد توجه بیشتری است، 
نظریه دولت و اهمیت و نقش آن در ارتباط با کنترل و مدیریت این ویروس و 

پیامدهای این حضور مستقیم در فردای پایان کرونا است. 
گامبن ابراز نظر کرده اســت که کروناویروس شــرایط ســلطه  جورجو آ
بیشــتر و ایجاد محدودیت بر جامعه را به وجود خواهد آورد. از این رو بعد 
از پایان بحران کروناویروس همانا دولت ها نقش و حضور بیشتری در حوزه 
عمومی پیدا می کنند. تصورم این اســت که این نگاه در عین اینکه ترسناک 
اســت اما به نظر خیالی خام اســت. مناســبات ملت ها و دولت ها هرگز به 
گذشته بازنمی گردد بلکه ممکن است رویه ها و سویه های متفاوتی نسبت به 

اکنون برعهده گیرند که این رابطه را دستخوش تغییرات اندکی کند.
به نظر می رسد بتوان گفت کنترل و مدیریت فیزیکی و محدودیت بیشتر 
جامعه اساســا به گذشــته تاریخی خود بازنمی گردد. امــا البته امکان اینکه 
مدیریت و کنترل جامعه ازطریق فضای مجازی روزبه روز گســترده تر شده و 

افزایش یابد، وجود دارد.
 این موضــوع البته ارتباطی با کروناویروس هم ندارد. جوامع با پیدایش 
فضای مجازی خواه ناخواه به این سمت وســو حرکــت کرده اند. اما کنترل ها 

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
درباره◢بحرانی◢که◢
کروناویروس◢بر◢
سر◢جهان◢انسانی◢
آورده◢است◢می◢توان◢
به◢شیوه◢بدبینانه◢
سخن◢گفته◢و◢آن◢
را◢تحلیل◢کرد◢یا◢
اینکه◢تالش◢شود◢
با◢نگاه◢خوشبینانه◢
به◢آن◢نظر◢افکنده◢
شود◢و◢به◢مثابه◢یک◢
فرصت◢به◢آن◢نگاه◢
شود◢تا◢◢برخی◢از◢
خطاها◢جبران◢شده◢و◢
مسیر◢صحیح◢تری◢در◢
ارتباط◢دولت◢و◢ملت◢
شکل◢گیرد.
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و مدیریت فیزیکی، به غیر از شــرایط اضطراری ماننــد آنچه که اکنون با آن 
مواجه هســتیم، مانند گذشــته نخواهد شــد و رنگ وبوی گذشته را به خود 
نخواهد دید. امروزه نیروهای امنیتی و انتظامی و نظامی در برخی از کشورها 
در خیابان هــا حضــور یافته اند تا مردم را به سمت وســویی هدایت کنند که 
سالمت آنان کمتر آســیب ببیند اما این وضعیت در فضای پایان کرونا دیگر 
مشاهده نخواهد شد و چنین حضوری به طور قطع از بین خواهد رفت. البته 
درباره چین گزارش هایی وجود دارد که کنترل های سخت آن در کنترل کرونا 

ویروس نیز بیشتر از طریق فضای مجازی انجام گرفته است.
عالوه بر این به نظر می رســد در شــرایط کنونی، حضور فیزیکی چندان 
موثر و موفق نیست و آنچه افکار عمومی را می سازد رسانه ها و فضای سایبر 
اســت. و البته از عجایب اســت که تمنا و خواســت خود مردم نیز هست. 
امروزه که بیشــتر امور به فضای مجازی وابستگی یافته، مردم خود متقاضی 
افزایش ارائه خدمات دولت الکترونیک و افزایش سرعت اینترنت برای انجام 
امور مربوط هستند و درصورتی که دولت بخواهد از این طریق شهروندان را 

مدیریت و کنترل کند، با این زمینه به هدف خود نائل می شود. 
همه می دانیم که ســتاد ملی ســالمت ازطریق غربال گری به شناسایی 
افراد بیمــار مبتال به کروناویروس پرداخت و برخی البته به صورت داوطلبانه 
به این خواســته تن دادند. درواقع اهمیت توجه به مسأله سالمت باعث شد 
که غربال گری شــهروندان به نحو گسترده ای انجام شود. از این رو مراقبت ها 
و کنترل هــا و نظارت ها با بهره گیــری از فضا و اهرم هــای مجازی به نظر و 
به احتمال زیاد در کشورهایی که ادعای دولت حداقلی داشته و دارند می تواند 

افزایش پیدا کند.
این در حالی اســت که در کشورهایی مانند ایران ما با پدیده دیگری هم 
مواجهیم که در شــرایط بحرانی کروناویروس اکنون مواجهه های بیشــتری 
نیز با آن پیدا کرده ایم و آن اینکه برخورداری از فضای مجازی و شــبکه های 
اجتماعی در ایامی که ویروس کرونا وارد جامعه ما شــده به نحو چشم گیری 
افزایــش پیدا کرده و زمینه های بهره برداری از فضــای مجازی در ایران بیش 
از پیش شــده اســت. درواقع در ایران به سمت وســویی حرکت می کنیم که 
اســتفاده از اینترنت و فضای ســایبر فارغ از اینکه می تواند به مثابه اهرم های 
نظارتی و کنترلی و مدیریتی از سوی دولت نیز به کار رود، روزبه روز در حال 
گســترش است. برای همین طبیعتا پس از پایان کرونا با فضایی مواجهیم که 
شــاید بتوان در آن جامعه الکترونیک را در نسبت یا دولت الکترونیک بیش 

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
درواقع◢اهمیت◢
توجه◢به◢مسأله◢

سالمت◢باعث◢شد◢
که◢غربال◢گری◢

شهروندان◢به◢نحو◢
گسترده◢ای◢انجام◢
شود.◢از◢این◢رو◢

مراقبت◢ها◢و◢کنترل◢ها◢
و◢نظارت◢ها◢با◢

بهره◢گیری◢از◢فضا◢
و◢اهرم◢های◢مجازی◢
به◢نظر◢و◢به◢احتمال◢
زیاد◢در◢کشورهایی◢
که◢ادعای◢دولت◢
حداقلی◢داشته◢
و◢دارند◢می◢تواند◢
افزایش◢پیدا◢کند.
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از پیش مشــاهده کنیم. جامعه الکترونیک در معنایی که از آن مراد می شود 
این است که حضور مستقیم و فیزیکی افراد برای انجام امور روزمره و جاری 
زندگی شان در سطح جامعه به شدت کاهش پیدا می کند و این امور بیشتر از 
طریق فضای مجازی انجام خواهد گرفت. حتما توجه داریم که این امور غیر 
از اموری اســت که دولت در فضای دیجیتالی شکل داده و پاره ای از امور را 

براساس آن پیش می برد و به ارائه خدمت می پردازد.
درواقع در این ایام ما با یک تجربه جدید به صورت بسیار گسترده مواجه 
شده ایم که در آن بهره برداری گسترده از فضای تجاری و ارائه خدمات مختلف 
و حتی آموزش در فضای مجازی به صورت گســترده در حال شــکل گیری 
و تثبیت اســت. در این ایام شاهد هســتیم که دانشگاه ها و آموزش وپرورش 
درحال ارائه خدمات آموزشی ازطریق مجازی هستند که صرف نظر از تبعات 
آن، به نظر، تحولی بســیار عظیم اســت که طبیعتا پیامدهای مختلف تربیتی 

برجای خواهد گذاشت. 
فضایی که قبل از بیماری کوویدـ19 با آن مواجه نبودیم و معلوم نبود که 
چــه زمان و چگونه به چنین ظرفیت باالیی دســت یابیم اما در فضای فعلی 
این شرایط به اجبار فراهم شده است که این فضا می تواند به صورت موقت به 
نیازهای گســترده و بر زمین مانده جامعه پاسخ دهد. این وضعیت در فضای 
پس از خاتمه بحــران کروناویروس هم می تواند به صورت پررنگ تری تداوم 
پیدا کند و نهادینه شــود. این وضعیت -چنانکه ذکر شد- دوسویه است. از 
یک ســو مردم خواهان خدمات سهل الوصول تری هســتند و از سوی دیگر 
دولت از این طریق می تواند مدیریت و کنترل بیشتری بر جامعه اعمال کند.

بنابراین عرصه تحول در ارائه انواع خدمات در جامعه به ویژه از ســطح 
نظر عبور می کند و به ســطح عمل گسترده ای می رسد. دولت درواقع در این 
بخش نقش بسیار عمده و مهمی برعهده دارد و می تواند در هدایت و مدیریت 
بهره گیری از ارائه خدمات از طریق فضای مجازی به صورت بسیار مدبرانه ای 
عمل و با تقویت زیرساخت های آن، جامعه را در واقع در این تحول همراهی 
کند. بنابراین به یک معنا صحیح است که ما در واقع در بخش های مختلف با 
یک تحول مواجهیم اما اینجا، این تحول در عرصه نظریه دولت، تحول بسیار 
عمیقی خواهد بود و ما را در فضایــی آموزش می دهد که از فضای مجازی 

بتوانیم امور خودمان را سامان دهیم. 
طبیعی اســت که این شــرایط ممکن اســت باعث کاهش یــا افزایش 
تورم دولت شــود. اگر در این شــرایط امور به مردم واگذار شــود و دولت به 

	◢◢
چنانکه◢آمد،◢وضعیتی◢
که◢کروناویروس◢
و◢تاثیر◢آن◢در◢
حکمرانی◢ایجاد◢
کرده◢است،◢با◢توجه◢
به◢شرایط◢ایران،◢
از◢دیگر◢کشورها◢و◢
دولت◢ها◢تا◢اندازه◢ای◢
متفاوت◢است.◢
درواقع◢در◢بخش◢
فضای◢دیجیتالی◢و◢
آموزش◢های◢دیجیتالی◢
و◢برخورداری◢از◢ابزار◢
مجازی◢به◢صورت◢
بسیار◢گسترده◢در◢
حال◢بسط◢یافتن◢و◢
بهره◢برداری◢است◢که◢
-اگر◢زیرساخت◢های◢
الزم◢توسعه◢پیدا◢کند-◢
به◢نظر◢با◢وضعیتی◢
بسیار◢متفاوت◢نسبت◢
به◢قبل◢از◢بحران◢
کروناویروس◢مواجه◢
خواهیم◢بود.◢
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سیاستگذاری و تسهیل امور بپردازد، به نظر از دولت متورم عبور خواهیم کرد 
اما اگر دولت خود بخواهد به این سمت و سوی حرکت کند شرایط دشوارتری 

پیش روی جامعه خواهد بود.
3. چنانکه آمد، وضعیتی که کروناویروس و تاثیر آن در حکمرانی ایجاد 
کرده است، با توجه به شــرایط ایران، از دیگر کشورها و دولت ها تا اندازه ای 
متفاوت اســت. درواقع در بخش فضای دیجیتالی و آموزش های دیجیتالی 
و برخورداری از ابزار مجازی به صورت بســیار گســترده در حال بسط یافتن 
و بهره برداری اســت که -اگر زیرساخت های الزم توسعه پیدا کند- به نظر با 
وضعیتی بسیار متفاوت نسبت به قبل از بحران کروناویروس مواجه خواهیم 

بود. 
مساله دیگری که اینجا می توان مشاهده کرد این است که یکی از اهداف 
و شعارهای انقالب اسالمی در این ایام احیا شد. با بحرانی که کروناویروس 
به وجود آورد، نقش و حضور مردم در فضای عمومی جامعه پررنگ تر شــد. 
به دلیل شرایط خاص کشور و وجود تحریم های ظالمانه ای که کشور و مردم 
را در بر گرفته و با توجه به بودجه های ناچیز و محدود دولتی، حضور مردم و 

نقش مردم در فائق آمدن بر این بیماری می تواند بسیار موثر باشد.
جامعه طــی دو ماه اخیر به گونه ای تغییر کرده اســت که تحوالت آن را 
باید در ماه ها و بلکه ســال های بعد ارزیابی کرد اما اجماال به نظر می رســد 
نقــش مردم و به ویــژه فعالیت داوطلبانــه -با حضور افــراد خّیر، گروه های 
جهادی طالب، دانشجویان و دانش آموزان- به صورت بسیار پررنگی درحال 
شکل گیری اســت. مردم به دلیل ناتوانی دولت در مواجهه با کروناویروس و 
برای اینکه از مشــکالت موجود کاسته شــود در صحنه حاضر شده اند. این 
حضــور در عین حال که بســیار مغتنم و پرخیر و برکت بوده اســت، نوعی 
همدلی و همبســتگی هم در بخش های مختلف و در میان اقشــار گوناگون 

ایجاد کرده است.
نکتــه با اهمیت دیگر اینکه برخی از نهادها کــه در قبل از انقالب و در 
اوایل انقالب و به ویژه در دوران دفاع مقدس مبدأ و مرجع و محل جوشــش 
و فعالیت مــردم بودند دوباره احیا شــده و به فعالیت متناســب این روزها 
پرداخته انــد. برای مثال نقش مســاجد به عنوان نقاط کانونی شــکل دهی به 
فعالیت های جهادی در وضعیت فعلی احیا شده است و مساجد پس از چند 
روز تعطیلــی، با وضعیت مطلوب خود در انسجام بخشــی به فعالیت ها در 

مقابله با کروناویروس به صورت خوبی وارد عمل شدند.

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
نکته◢با◢اهمیت◢دیگر◢

اینکه◢برخی◢از◢
نهادها◢که◢در◢قبل◢از◢
انقالب◢و◢در◢اوایل◢

انقالب◢و◢به◢ویژه◢در◢
دوران◢دفاع◢مقدس◢

مبدأ◢و◢مرجع◢و◢
محل◢جوشش◢
و◢فعالیت◢مردم◢

بودند◢دوباره◢احیا◢
شده◢و◢به◢فعالیت◢

متناسب◢این◢روزها◢
پرداخته◢اند.
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 این حضــور -به دلیل اینکه در همه محله ها و در همه نقاط کشــور از 
نعمت حضور مساجد برخوردار هســتیم- می تواند به صورت تشکیالتی و 
بسیار منسجم و هدفمند ظرفیت داوطلبان برای مقابله با بحران کروناویروس 
را بــه کار گیرد. برای همین به احتمال زیاد موفقیت این گروه ها -به دلیل اینکه 
از یک وضعیت باثبات در ســطح جامعه و شــهرها و محالت و روستاها و 
مناطق مختلف برخوردارند- زیاد خواهد بود. افزون بر اینکه سایر موسسات 
مدنی و خیریه و فرهنگی و آموزشــی هم به میدان آمده اند و ظرفیت عظیمی 

ایجاد شده است که می تواند به بهبود شرایط بحرانی کنونی کمک کند. 
این فعالیت ها یادآور فعالیت های اوایــل پیروزی انقالب و دوران دفاع 
مقدس اســت.  این فعالیت های داوطلبانه می توانــد به تلطیف نقش دولت 
و تصحیــح نحوه حکمرانــی موجود هم بپــردازد و درواقــع تاثیراتش را بر 
بخش هایــی از حکمرانی، کــه در قالب دولت متورم ناکارآمد قابل اشــاره 
اســت، برجای بگذارد. این فضا به دولت می گوید باید به این سمت حرکت 
کند که مردم را در فعالیت های جاری جامعه مشارکت داده و از حضور و توان 
و ظرفیت نهفته در جامعه بیش از گذشته بهره مند شود. می شود نتیجه گرفت 
که حضور مردم در موضوعات دیگری مانند عرصه اقتصاد نیز تحت شرایطی 
می تواند به بهبود شــرایط اقتصادی جامعه کمک کند. همین طور تشکل های 
دانشــجویی، تشــکل های علمی و تشــکل های فرهنگی می توانند نقش و 
حضور پررنگ تری داشته باشــند و با اقدامات خود، نقش مهمی در جامعه 
ایفا کنند و دولت هم درواقع این نقش را، که خواست اصیل انقالب اسالمی 
اســت، به رسمیت بشناسد و زمینه را برای حضور موثر و مداوم مردم و دیگر 
جریان های مردمی فراهم کند. آنچه که خواســت اصیل انقالب اســالمی و 

تاسیس »جمهوری اسالمی« در 12 فروردین 1358 است.

	◢◢
حضور◢مردم◢در◢
موضوعات◢دیگری◢
مانند◢عرصه◢اقتصاد◢
نیز◢تحت◢شرایطی◢
می◢تواند◢به◢بهبود◢
شرایط◢اقتصادی◢
جامعه◢کمک◢
کند.◢همین◢طور◢
تشکل◢های◢
دانشجویی،◢
تشکل◢های◢علمی◢و◢
تشکل◢های◢فرهنگی◢
می◢توانند◢نقش◢و◢
حضور◢پررنگ◢تری◢
داشته◢باشند◢و◢با◢
اقدامات◢خود،◢نقش◢
مهمی◢در◢جامعه◢ایفا◢
کنند◢و◢دولت◢هم◢
درواقع◢این◢نقش◢را،◢
که◢خواست◢اصیل◢
انقالب◢اسالمی◢
است،◢به◢رسمیت◢
بشناسد◢و◢زمینه◢را◢
برای◢حضور◢موثر◢و◢
مداوم◢مردم◢و◢دیگر◢
جریان◢های◢مردمی◢
فراهم◢کند.
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|                تحلیل و تبیین                                       	

شریف لک زایی دانشیار گروه فلســفه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه 
سیاســی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی اســت. او دکتری خود را در رشته 
علوم سیاسی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اخذ کرد. » فلسفه 
سیاسی صدرالمتألهین« و » توزیع و مهار قدرت در نظریه والیت فقیه« از آثار 
اوست. شــریف لک زایی با بیان اینکه دولت ها در عصر جدید عمدتا ساخته 
و پرداخته آن چیزی هســتند که در جامعه شــکل گرفته است، معتقد است با 
چنین منظری، این ساخت دولت جدید در ایران درواقع با حمایت و پشتیبانی 
و حضور مستقیم مردم اتفاق افتاد. او درباره بحران کرونا نوشت می توان با نگاه 
خوشــبینانه به آن نظر افکند و به مثابه یک فرصت به آن نگاه شــود تا  برخی از 
خطاها جبران شده و مســیر صحیح تری در ارتباط دولت و ملت شکل گیرد.
ایده اصلی او در نگارش این مقاله همین است که کرونا موجب شده تا در مورد 
دولت متورم به تعدیل برسیم. دولت متورم به نوعی دولتی غیر مردمی هم تلقی 
می شود زیرا در آن، به منظور اداره امور عمومی جامعه، مردم عموما کنار گذاشته 

می شوند و تالش می شود همه چیز در دولت خالصه و به دولت منتهی شود. 
این تحلیل گر سیاسی بیان داشت درواقع در ایران به سمت وسویی حرکت 
می کنیم که استفاده از اینترنت و فضای ســایبر فارغ از اینکه می تواند به مثابه 
اهرم های نظارتی و کنترلی و مدیریتی از سوی دولت نیز به کار رود، روزبه روز 
در حال گسترش است. برای همین طبیعتا پس از پایان کرونا با فضایی مواجهیم 
که شــاید بتوان در آن جامعه الکترونیک را در نسبت یا دولت الکترونیک بیش 

از پیش مشاهده کنیم.
از سوی دیگر شاهد بازگشت نقش ویژه مردم در حل مسائل هستیم. مردم 
به دلیل ناتوانــی دولت در مواجهه با کروناویروس و برای اینکه از مشــکالت 
موجود کاسته شود در صحنه حاضر شده اند. این حضور در عین حال که بسیار 
مغتنم و پرخیر و برکت بوده است، نوعی همدلی و همبستگی هم در بخش های 
مختلف و در میان اقشــار گوناگون ایجاد کرده اســت. ایشــان در جمع بندی 
یادداشــت خود نوشــت این فضا به دولت می گوید باید به این سمت حرکت 
کند که مردم را در فعالیت های جاری جامعه مشارکت داده و از حضور و توان 

و ظرفیت نهفته در جامعه بیش از گذشته بهره مند شود.
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یادداشت|

ناتواني درتطبیق پذیري 
عباس عبدی 	

براي اینکه بدانیم در ایران چه خبر اســت و سیاست و اداره جامعه در چه 
مســیري حرکت مي کند، دو مورد از رفتارهاي موجود را به عنوان شــاهد مثال 
مي آورم تا درك بهتري از ماجرا پیدا شود. اولین نمونه، روئیت هالل ماه است. 
البته این مسأله براي عموم مردم فقط در ماه رمضان برجسته مي شود. براي دیدن 
ماه در سطح رسمی، هنوز متکي به مشاهده چشمي هستند. در بهترین حالت 
چند تا دوربین هم کار مي گذارند، تا ماه را ببینند! البته بنده با مشاهده چشمي 
مردم مخالفتي ندارم کار خوب و حتی سرگرم کننده اي هم هست، ولي در مقام 
حکومت این کار پذیرفتني نیســت. هنگامي که اعالم مي شود ماهواره به هوا 
پرتاب شــده و در مدار چند صد کیلومتري قرار مي گیرد، به معناي آن است که 
امکانات و نیز فهم محاســبات ریاضي براي سنجش زوایاي دقیق جهت قرار 
گرفتن در مدار وجود دارد، و به این محاسبات نیز اعتماد وجود دارد. همانطور 
که موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اوقات شرعی روزانه را از طریق محاسبات 
نجومی پیشاپیش تعیین می کند و برای افطار و سحر و نماز همه به این داده ها 

مراجعه می کنند.
حال چگونه ممکن اســت که همین افراد و در قــرن 21 نتوانند از طریق 
محاسبات ریاضي موقعیت دقیق ماه و امکان دیده شدن آن در هر نقطه از جهان 

 دیده بان
  اندیشـه

  
عباس
عبدی

فعال سیاسی
پژوهشگر سیاسی
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را با چشــم عادي و نه حتي مســلح تعیین کنند؟ تنها یك علت براي این کار 
وجود دارد. تبدیل شــدن یك عمل عادي به یك عمل مناســکي و دیني. دیدن 
 یك عمل دیني نیســت، بلکه یك عمل عادي و قراردادي براي اعالم 

ً
ماه اصوال

یك وضعیت مشــخص اســت. حال اگر این کار را بتوان دقیق تر و با اطمینان 
بیشــتر از طریقي غیر از روئیت مســتقیم انجام داد، هر عاقلي این راه اخیر را 
انتخاب خواهد کرد، مگر اینکه هدف دیگري در میان باشد. این تعارض هاي 
رفتاري در یك مســأله عادي و تبدیل کردن یك رفتار کارکردي و عادي به عمل 
مناسکي و تن ندادن به تغییرات و ناتواني در انطباق پذیري ریشه بخش مهمي از 

سیاست هاي ناکارآمد در ایران است. 
نمونه دوم نیز اهمیت ماجرا را بیشــتر روشــن مي کند. فیلترینگ تلگرام. 
اگرچه از ابتدا گفته شــد که فارغ از هرگونه استداللي، انجام این کار از طریق 
یك بازپرس وجاهت قانوني ندارد و این کار نیازمند سیاست گذاري در سطح 
باال است. ولي بجز این اشکال ساده، از همان زمان بارها و بارها تذکر داده شد 
که این کار موجب افزایش اســتفاده از فیلترشکن خواهد شد و این کار نه تنها 
موجب خنثي شدن فیلترینگ مي شود، بلکه رواج استفاده از فیلترشکن عوارض 
شدیدي دارد. در واقع این کار مصداق آش نخورده و دهان سوخته خواهد شد. 
 مفید فایده نبوده است. 

ً
متأسفانه تمام شواهد و قراین نشان داد که آن اقدام مطلقا

نه کمکي به سامانه هاي داخلي مثل سروش و ... کرد، هرچند وام هاي مجاني 
زیادي به آنان داده شد. حتی موجب بدنامی آنها هم شد و هیچ کدام نتوانستند 
موفقیتي به دســت آورند. بدتر این بود که از میــزان بازدیدکنندگان تلگرام هم 
کاسته نشد. ابتدا کم کرد ولي دوباره به جاي اول بازگشت. از سوی دیگر روي 
هر گوشي تلفن همراه یك فیلترشکن نصب شد و بدترین سایت ها و کانال هاي 

غیر اخالقي و یا... در اختیار عموم قرار گرفت. 
اگر بخواهیم خیلي ساده توضیح دهیم این است که این تصمیم صد درصد 
زیان بار و بدون هیچ گونه دستاوردي بود. ضمن اینکه در برابر افکار عمومي قرار 
گرفتند و هیچ فایده اي نداشــت، و پس از مدتي چنان شکست خورد که همه 
نهادهاي رســمي هم که به دستور از تلگرام بیرون رفته بودند، دوباره به تلگرام 
بازگشتند زیرا که این کار زیان مطلق داشت و اکنون نیز یکي از نشریات رسمي 
منتسب به نهادهاي موافق این اتفاق، نقد مفصلي را در باره این تصمیم نوشته 
که عوارض جدیدتري از آن را شــرح داده است. عوارضي که پیش تر هم گفته 
مي شد، ولي اکنون آشکارتر شده است. اکنون پرسش این است که چرا ساختار 
سیاست گذاري ما قادر نیست در برخی موارد تصمیم درست بگیرد و یا اگر هم 

 ◢◢
فیلترینگ◢تلگرام.◢
اگرچه◢از◢ابتدا◢گفته◢

شد◢که◢فارغ◢از◢
هرگونه◢استداللي،◢
انجام◢این◢کار◢از◢

طریق◢یک◢بازپرس◢
وجاهت◢قانوني◢ندارد◢

و◢این◢کار◢نیازمند◢
سیاست◢گذاري◢در◢
سطح◢باال◢است.◢

ولي◢بجز◢این◢اشکال◢
ساده،◢از◢همان◢

زمان◢بارها◢و◢بارها◢
تذکر◢داده◢شد◢که◢
این◢کار◢موجب◢

افزایش◢استفاده◢از◢
فیلترشکن◢خواهد◢
شد◢و◢این◢کار◢نه◢
تنها◢موجب◢خنثي◢
شدن◢فیلترینگ◢
مي◢شود،◢بلکه◢

رواج◢استفاده◢از◢
فیلترشکن◢عوارض◢

شدیدي◢دارد.
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تصمیم نادرست گرفت، چرا عقب نشیني نمي کند؟
به نظر می رســد، مناســك گرایي و نگاه سنتي به سیاســت که گویي مرغ 
سیاســت یك پا دارد و اگر عقب نشیني کند، به منزله شکست است ریشه این 
وضعیت است. یك ساختار قدرتمند، به همان میزان که مي تواند از تصمیمات 
خود دفاع کند، قادر است از تصمیمات نادرست نیز عقب نشیني کند. این نقطه 

قوت آن خواهد بود و نه نقطه ضعفش.

آقای عبدی به عنوان یک روزنامه نگار منتقد در این یادداشــت نسبت به 
عقــب ماندگی و عدم تطبیق جامعه ی ایرانی با مقتضیات روز ســخن گفته 
و به دو مثال رویت هالل ماه و فیلتر تلگرام نیز اشــاره می کند. به طور کلی 
می توان گفت که محور ســخنان ایشــان در این یادداشت مانع بودن دین و 
شریعت برای توسعه یافتگی یک جامعه است. یک مغالطه ی بسیار مشهود 
در سخنان ایشان وجود دارد. آن مغالطه این است که ایشان لزوم رویت هالل 
با چشــم عادی را نشانه ی عقب ماندگی جمهوری اسالمی دانسته و در این 
بین دین را مانع توسعه می داند. ایشان به این مساله توجه ندارد که این حکم 
نه بخاطر عقب افتادگی سیستم نجوم در جمهوری اسالمی، بلکه بخاطر این 
اســت که اوال یک حکم شرعی است و ثانیا علت آن این است که حلول ماه 

به طور قطعی به اثبات برسد.

 

تحـلیل و تبییـن                                |    	       
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مصاحبه صوتی| 

سیاست های آینده جمهوری اسالمی 
صادق زیباکالم 	

درباره اینکه آینده سیاسی کشور بعد از کرونا به کدام سمت و سو خواهد 
رفت و ایراِن بعد از کرونا چگونه جامعه ای خواهد بود؟ بعضا مطالبی در فضای 
مجازی و مطبوعات مطرح می شــود اما من هیچ دلیلی نمی توانم پیدا کنم که 
بگویم وضعیت سیاسی ایران در نتیجه کرونا تغییر خواهد کرد. چیزی که من 
می بینم افزایش نارضایتی و سرخوردگی خواهد بود اما این افزایش سرخوردگی 
و نارضایتی که آثار اقتصادی و اجتماعی کرونا است و بخشی از آن ظاهر شده 
و بخشــی از آن نیز چنانچه بیماری ادامه پیدا کند، بیشــتر خواهد شد، باعث 
به وجود آمدن تغییرات سیاسی نخواهد شــد. به واسطه عدم شرکت بسیاری 
از اقشــار و الیه های تحصیل کرده جامعه در انتخابات اخیر، مجلس یازدهم 
مجلسی است که عمال تندروها زمام امور آن را در دست خواهند گرفت. آنها 
پــس از افتتاح مجلس با آهنگی تند و شــدید و با حمله به دولت روحانی کار 
را شــروع خواهند کرد و همچون دو سه سال گذشته تندورهایی که در مجلس 
هستند سعی می کنند همچنان در نزد مردم و افکار عمومی روحانی را مقصر 
وضع موجود نشــان دهند و به مردم بگویند که تمام مصیبت ها و بدبختی ها 
از جمله بیکاری، تورم، گرانی، مفاسد اقتصادی و همه این ها زیر سر سیاست 

های روحانی است.

  
صادق

زیباکالم

استاد دانشگاه
فعال سیاسی 

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 سیاسی
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ایــن رویکرد تندروها در مجلــس ادامه پیدا خواهد کــرد و آنها در ادامه 
فشارهای خود علیه دولت دوازدهم سعی خواهند کرد که روحانی را به مجلس 
بکشــانند و صحبت از اســتیضاح او خواهند کرد و صحبــت از اینکه رئیس 
جمهور را وادار به کنــاره گیری خواهیم کرد، می کنند اما من فکر نمی کنم که 
مســئوالن ارشد نظام تا اینجا با تندروها موافقت کنند که روحانی استیضاح و 
برکنار شود. آنها برای اینکه بگویند همه بدبختی های مملکت زیر سر روحانی 
است، ممکن اســت باعث شوند که روحانی تعدادی از اســتانداران و وزراء 
را تغییر دهد و این حداکثر کاری اســت که انجام می دهند. همچنان معتقدم 
کــه نامزد اصلی تندروها یعنی طیف اصلی مجلــس که از اصولگرایان تندرو 
، اعضای جبهه پایداری و طرفداران احمدی نژاد تشــکیل شــده اســت برای 
انتخابات 14۰۰ احمدی نژاد است. چراکه آقای احمدی نژاد پایگاه اجتماعی 
خوبی دارد و بسیاری از اقشار و الیه های تهی دست جامعه ، اقشار و الیه های 
کمتر تحصیل کرده تر و متعلق به مناطق روستایی و دورافتاده و همچنین حاشیه 
نشین ها طرفدار احمدی نژاد هستند و به نظر میرسد همین االن رئیس جمهور 
سابق حداقل چیزی حدود 15 میلیون رای داشته باشد بطوری که در رای آوری 
هیچ چهره و شخصیت دیگر اصولگرا به گرد پای او هم نمی رسد. اگر تندروها 
موفق شوند و با فشار تائید صالحیت احمدی نژاد را بگیرند که فبها المطلوب 
اما اگر نتوانند آنگاه ممکن است یک فرد دیگری مثل سعید جلیلی را نامزد کنند 
اما آنچه مسلم است، در غیاب مردم در پای صندوق رای قوه مجریه هم در سال 
آینده به دســت تندروها خواهد افتاد. بنابراین تندروها در آینده نزدیک عمال بر 

هر سه قوه سیطره پیدا خواهند کرد.
البته کرونا و مصیبت های اقتصادی که به آمریکا وارد کرده شانس ترامپ 
را کاهش داده اما همچنان احتمال اینکه ترامپ دور دوم به کاخ ســفید راه پیدا 
کند، زیاد است. اگر همین سیاست خصمانه و دشمنی با آمریکا بخواهد ادامه 
پیدا کند، تندروها در ایران وضع بسیار بدی پیدا خواهند کرد. برای اینکه اروپا، 
کانادا و ژاپن نیز علیه شــان خواهد بود و به طور کلی وضع ایران در عرصه بین 
الملل از آنچه که امروز شــاهد آن هستین بسیار بدتر خواهد شد. بنابراین آنها 
چاره ای ندارند جز اینکه ســال آینده نرمش قهرمانانه ای با ترامپ انجام دهند 
که احتمال آن هم خیلی زیاد اســت. اگر ترامپ بتواند با آنها به توافق برســد، 
این توافق مثل برجام نیســت که تندروها زیرش بزنند و نگذارند موفقیت آمیز 
شود. بنابراین احتمال اینکه توافق یا نرمش قهرمانانه ای بین تندروها و ترامپ 
در ســال 14۰۰ صورت بگیرد بسیار زیاد است. یعنی تندروها چاره ای ندارند 

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
همچنان◢معتقدم◢
که◢نامزد◢اصلی◢
تندروها◢یعنی◢طیف◢
اصلی◢مجلس◢که◢از◢
اصولگرایان◢تندرو◢
،◢اعضای◢جبهه◢
پایداری◢و◢طرفداران◢
احمدی◢نژاد◢تشکیل◢
شده◢است◢برای◢
انتخابات◢۱۴۰۰◢
احمدی◢نژاد◢است.◢
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جز اینکه به ســمت و ســوی یک نرمش قهرمانانه بروند. با مصیبت هایی که 
کرونا ایجاد کرده به عالوه وضع نامساعد اقتصادی و فشارهای بیشتر از سوی 
آمریــکا و جامعه جهانی، خطرات و تهدیداتی همچون اعتراضات آبان ســال 
گذشته مسئله ای نیست که تندروها نسبت به آن تفاوت باشند. آنها می دانند که 
واقعا دیگر مردم از نظر فشارهای اقتصادی دارد جان شان به لب شان می رسد. 
بنابراین سعی می کنند به شــکلی با کنار آمدن با آمریکا الاقل مقداری وضع 
اقتصادی بهتر شــود. چون آن وقت روحانی هم نیست که اگر وضع اقتصادی 
بهتر شود سودش به او برسد بلکه وقتی وضع اقتصادی سال آینده در نتیجه کنار 
آمدن با ترامپ بهتر شــود، همه سودش به تندروها می رسد و آنها می توانند به 
اقشار و الیه هایی که به شدت تحت فشار اقتصادی هستند بگویند ببینید وقتی 

روحانی بود وضع شما چگونه بود ولی االن وضع چقدر بهتر شده است!
واقعیت هم این است که اگر توافقی با ترامپ صورت گیرد باعث می شود 
تحریم ها کاهش پیدا کنند، دارایی های ایران آزاد می شــود و حمل و نقل کاال 
ســهل شود و یقینا اوضاع اقتصادی به سرعت بهبود پیدا می کند و سود آن هم 
در افکار عمومی به حساب تندروها ریخته می شود. مگر وقتی که مقام معظم 
رهبــری گفتند که نرمش قهرمانانه انجام بدهیــم ، اعتراضی صورت گرفت؟ 
نه، اعتراضی صــورت نگرفت. بنابراین من فکر نمی کنم که تندروها اعتراض 
جدی بکنند. یک دلیل اعتراض تندروها به نرمش قهرمانانه ای که توسط آقای 
روحانــی تحت عنوان برجام صورت گرفت و آنها بیشــترین نقش را در برهم 
زدنش داشــتند، این بود که چرا نفع این توافق به روحانی و میانه روها برسد؟ 
وقتی خود تندروها می توانند نفع بهتر شــدن شــرایط اقتصادی را ببرند برای 
چه این نفع را آقای خاتمی، روحانی و اصالح طلبان ببرند؟! بلکه خود سعید 
جلیلی، محمود احمدی نژاد و تندروها هم می توانند این کار را انجام دهند.با 
ایــن تفاوت مهم که اگر تندروها توافقی با آمریکایی ها بکنند می دانند که این 
عملی است و اتفاق می افتد که این تفاوت را ترامپ و آمریکایی ها می دانند. از 
آنجایی که تندروها قدرت دارند هر توافقی که با آنها بشود این توافق ، ضمانت 
اجرایی خواهد داشــت و مثل برجام ِ روحانی نخواهند بود که هنوز جوهر آن 
خشک نشده بود دو موشک شــلیک و روی آن نوشته بود: " اسرائیل باید نابود 
شود" بلکه آنها می دانند که اگر توافقی با تندروها بشود این توافق قطعا اجرایی 

خواهد شد.

 ◢◢◢◢
واقعیت◢هم◢این◢

است◢که◢اگر◢توافقی◢
با◢ترامپ◢صورت◢

گیرد◢باعث◢می◢شود◢
تحریم◢ها◢کاهش◢

پیدا◢کنند،◢دارایی◢های◢
ایران◢آزاد◢می◢شود◢
و◢حمل◢و◢نقل◢کاال◢
سهل◢شود◢و◢یقینا◢
اوضاع◢اقتصادی◢به◢
سرعت◢بهبود◢پیدا◢
می◢کند◢و◢سود◢آن◢

هم◢در◢افکار◢عمومی◢
به◢حساب◢تندروها◢

ریخته◢می◢شود.◢مگر◢
وقتی◢که◢مقام◢معظم◢

رهبری◢گفتند◢که◢
نرمش◢قهرمانانه◢
انجام◢بدهیم◢،◢

اعتراضی◢صورت◢
گرفت؟◢نه،◢اعتراضی◢

صورت◢نگرفت.◢
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آقای زیباکالم اســتاد دانشــگاه تهران و تحلیلگر اصالح طلب در این 
مصاحبه پیش بینی هایی را نســبت به آینده ی کشــور انجــام داده و تلویحا 
خط مشــی جریانات اصولگرا را مشخص می کند. طبق نظر ایشان در سال 
آینده اصولگرایــان دو کار بزرگ را انجام خواهنــد داد. اولین کار برگرداندن 
احمدی نژاد یا امثال آن به ریاســت جمهوری برای آنکه هر سه قوه در اختیار 
خودشــان باشد. دومین کار نیز اجرای توافق با ترامپ و آمریکا به سبب بهتر 
شدن اوضاع کشــور و ثبت این افتخار به نام خود. ایشــان با نا امیدی تمام 
نسبت به آینده ی این کشور سخن گفته و معتقد است که مردم دیگر حتی به 
اصالح سیاســت های کالن این جامعه امیدی نداشته و لذا در صحنه هایی 
مثل انتخابات حاضر نمی شوند. فارغ از صحیح بودن یا نبودن این پیشگویی 
ها به نظر می رســد دامن زدن به اختالفات سیاسی و همچنین نشر افکار نا 
امید کننده آن هم در وضعیت بحرانــی کنونی به هیچ عنوان صحیح نبوده و 
درست کردن جنجال های مختلف توسط آقای زیباکالم هیچ توجیه عقالنی 

نخواهد داشت.
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محاربه با خدا یا افساد فی االرض
سعید حجاریان 	

کرونا« چنانکه پیش بینی می شــد ایران را در ابعاد مختلف، تحت تأثیر 
قــرار داد؛ ابعادی که بخش زیادی از آن  هنوز در پــس پرده قرار گرفته و رخ 
ننموده اند. آخریــن ُبعد این بیماری در سیاســت گذاری اقتصادی و به طور 
مشــخص وام یک میلیون تومانی دولت ظهور کــرد. بگذارید نقد خود را به 

این سیاست اقتصادی با یک روایت از پیامبر اسالم آغاز کنم. 
در روایتی آمده اســت که عرب بیابانی نــزد پیامبر )ص( آمد و هدیه ای 
برایش آورد و همان جا گفت: بهای هدیه ما را بده. رســول خدا خندید و هر 
زمان که اندوهگین می شــد، می فرمود: کاش آن عرب بیابانی نزد ما می آمد. 
حال حکایت هدیه یک میلیون  تومانی دولت به زیان دیدگان شــیوع بیماری 
کروناســت! در خبرها خوانده ایم، برخی دولت ها بســته های اقتصادی را با 
حجم های متفاوت به شهروندان ارائه کرده اند. از جمله دولت ایاالت متحده 
 به حساب شهروندان 

ً
که مقرر کرده است بسته ای یک تریلیون دالری تدریجا

منظور شــود. این قبیل تصمیم ها نشــانه بضاعت دولت هاست؛ گاه از پس 
اعطای هدیه برمی آیند و گاه نمی آیند!

  
سعید

حجاریان

پژوهشگر و فعال سیاسی 
اصالحطلب 

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه
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بــه هر ترتیب، فرض بر آن اســت دولت ایران قادر بــه تأمین منبع برای 
پرداخت چنین مبلغی هست و همچون مابه التفاوت افزایش نرخ بنزین، آن را 

به حساب آن ها که باید واریز می کند! 
اما، مســأله از اینجا آغاز می شــود که دولت برای این هدیه طلب بهره 
دوازده درصدی هم کرده است. این سودخواهی دولت یا به تعبیر رئیس بانک 
مرکزی »مرابحه عام«، واکنش هایی را در پی داشــت، از جمله اهل سنت که 
 پرداخت/دریافت بهره را حرام دانستند، و نیز آیت الله علوی گرگانی که 

ً
اساسا

 جایز نیست.
ً
اعالم کرد، دریافت سود از این وام شرعا

 علی ایحال دولت )تحت تأثیر این واکنش ها که ربا را محاربه با خداوند 
می خوانند( از دریافت بهره صرف نظر کــرد در حالی که پرونده نظام بانکی 

ربوی کشور همچنان مفتوح مانده و بانگی برنیامده است! 
اما، فــارغ از بحث هایی که حول این هدیه اقتصــادی صورت گرفت، 
تصمیم دولت مبنی بر افزایش دســتمزدها در ســال  1399 اعالم شــد که 
جای دارد بپرســیم مراجع مطابق کدام دلیل و حجت شــرعی بیش از چهار 
دهه اســت درباره تضییع حقوق کارگران و تضعیف پایه پولی ســکوت پیشه 
کرده اند؟ در حالی که می بینند، درآمد کارگر همچون قالب یخ کوچک شده 
و حداقل دســتمزد نســبت به نرخ دالر در بازه چهل ساله، 1357 تا 1397، 

 ثابت مانده است.
ً
تقریبا

دولت –در معنای عام آن- طی چند دهه اخیر، بنا به سیاســت هایی، به 
سمت چاپ اسکناس بدون پشتوانه حرکت کرده است؛ در حالی که التفات 
دارد اســکناس، پول اعتباری محسوب می شود و برخالف دینار و درهم فاقد 

ارزش ذاتی است.
 این عمل دولت، مصداق »بخس در مکیال« اســت که هم در مباحث 
فقهی و هم در روایات و آیات قرآن بسیار درباره آن سخن گفته شده است. از 
 

َ
َیال

ْ
ِمک

ْ
وا ال

ُ
ْوف

َ
ْوِم أ

َ
جمله در هشتادوپنجمین آیه سوره هود که می خوانیم: »وَ َیا ق

ِسِدین« 
ْ

ْرِض ُمف
َ ْ
ْوا ِفي ال

َ
ْعث

َ
 ت

َ
َیاَءُهْم َوال

ْ
ش

َ
اَس أ ُسوا الَنّ

َ
ْبخ

َ
 ت

َ
ِقْسِط َوال

ْ
ِمیَزاَن ِبال

ْ
َوال

)و ای قــوم من، پیمانه و ترازو را عادالنــه ]و منصفانه[ کامل و تمام بدهید، 
و اجناس مردم را ]هنگام خریدن[ کم شــمارتر و کــم ارزش تر ]از آنچه که 

هست[ به حساب نیاورید و در زمین تبهکارانه فتنه و آشوب برپا نکنید(.
بخس در مکیال و نهادینه شــدن آن، از جمله مصادیق افساد فی االرض 
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است؛ گزاره ای آشنا در عالم اقتصاد و سیاست! در چارچوب نوشتار حاضر، 
مفسد/مفسدان فی االرض فرد/افرادی هستند که از افزایش حقوق 21 درصدی 
کارگران ســخن می گویند و با نمایش های آماری، آن را در عالم واقع بیش از 
3۰ درصد می خوانند! افزایش 21 درصدی در کنار تورم افسارگســیخته بدان 
معناست که کارگر بهره مند شــده از این افزایش، در میانه سال –و حتی کمی 
زودتر- تورم را دو برابر افزایش دســتمزد خود می بیند اما ناگزیر از کار است 
و باید دیده بر کم فروشــی دولت ببندد! مضاف بر این، اثر تورم این است که 
صاحبان ســرمایه ثابت )امالک و خودرو و کاال( از سود تضمین شده بهره 
می گیرند و برعکس، صاحبان دســتمزد ثابت، یعنی کارگران، مثل برف آب 
خواهند شــد! گویی ســرمایه از جیب دسته دوم به دســته اول می رود و این 

مقدمه ای است بر تشدید فاصله طبقاتی و تولد فقرای فقیرتر. 
در اینجــا ذکر روایتی از مهندس میرحســین موســوی خالی از لطف 
نیســت؛ در دوران نخست وزیری، زمانی ایشــان به رهبر انقالب گفت رویه 

به صورتی شده است که اغنیاء را غنی تر و فقرا را فقیرتر می کند. 
آیت اللــه خمینی پس از شــنیدن این نقد، ابــراز ناراحتی کرد و بعضی 
گفتند، ناراحتی ندارد! اگر ناراحت هســتید، فتوا بدهید تا پایه پولی تضعیف 

نشود و این رویه متوقف شود. 
از این گذشــته، قدرت پول کشــور ها، یکی از مؤلفه هــای امنیت ملی 
به شمار می آید و سازوکار مدیریتی کشور، یک پایه امنیتی ملی را متزلزل کرده 
و این امر تا بدانجا گسترش یافته است که کارگر افغانستانی حاضر در ایران، 
حضور در کشور خود را به کار در ایران –که مقطعی بهشت کارگران محسوب 
می شــد- ترجیح می دهد و این نمونه ای اســت از تحقیر ملی؛ تحقیری که 
ســال ها پیش در یک ســفر حج، صورتی دیگر از آن بر نگارنده هویدا شد؛ 
زمانی که صراف، اســکناس هزار تومانی –باالترین اســکناس کشور در آن 
مقطع- را لوله کرد، آتش زد و سیگار خود را روشن کرد! اکنون وقت آن است 
که یک مرجع فحل بین دو راهی »محاربه با خدا« یا »افســاد فی االرض« بر 

یکی فتوا دهد.

 ◢◢
قدرت◢پول◢کشور◢ها،◢
یکی◢از◢مؤلفه◢های◢
امنیت◢ملی◢به◢شمار◢
می◢آید◢و◢سازوکار◢
مدیریتی◢کشور،◢

یک◢پایه◢امنیتی◢ملی◢
را◢متزلزل◢کرده◢و◢
این◢امر◢تا◢بدانجا◢

گسترش◢یافته◢است◢
که◢کارگر◢افغانستانی◢

حاضر◢در◢ایران،◢
حضور◢در◢کشور◢خود◢

را◢به◢کار◢در◢ایران◢
"که◢مقطعی◢بهشت◢
کارگران◢محسوب◢
می◢شد-◢ترجیح◢

می◢دهد
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تحلیل و تبیین                 |    	    

آقای حجاریان به عنوان تئوریســین جریان اصالحات در ایران به شمار 
می آید.در این یادداشت ایشان به سراغ مساله اقتصاد رفته و دو مساله ی مهم 
یعنی اعطای وام یک میلیونی و همچنین افزایش حقوق کارگران را مورد بحث 
قرار می دهد. به نظر ایشان در جریان وام یک میلیونی که مصداق بارز ربا بوده، 
فقهــا اعتراض کرده و دخالت کردند ولی در جریان افزایش حقوق کارگران و 
عدم تناسب آن با نرخ تورم کشور که مصداق افساد فی االرض است، دخالتی 
نمی کنند. آقای حجاریان معتقد است که جمهوری اسالمی خودش با چاپ 
اسکناس های بی پشتوانه، آب در آسیاب تورم ریخته و زندگی را بر جماعت 
کارگر ســخت می کند. این ادعا در حالی مطرح می شــود که تولید پول بی 
پشــتوانه و همچنین افزایش تورم بیشــتر از مردم، به خود دستگاه حکومتی 
ضربه وارد کرده و مسائلی همچون صادرات و واردات و حتی روابط سیاسی 
خارجی آن را نیز تحت الشــعاع قرار خواهد داد لذا نمی توان به این قطعیت 
ادعا کرد که خود دولت مســبب ایجاد تورم های موجود در اقتصاد کشــور 
است. مضاف بر اینکه در مساله ی افزایش درآمدها و عدم تطابق آن با تورم، 
هیچ فرقی بین کارگر و غیر کارگر وجود نخواهد داشت. نکته مهم تر از نکات 
دیگر این اســت که ایشان تاثیر تحریم ها و مســائل خارجی را به طور کلی 
نادیده گرفته و تمام مشــکالت را بر سر جمهوری اسالمی خراب می کند در 
حالی که این مســاله حقوق کارگران امروزه در اکثر کشــورهای بزرگ جهان 

جزو مسائل پر مخاطره و مساله ساز است.
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ورت  های بازدارندگی نامتقارن و   ضر
عقالنیت راهبردی

ابراهیم متقی 	

بازدارندگــی به عنوان راهبردی تاریخی و همچنین به مثابه گامی موثر برای 
افزایش قدرت ملی کشــور ها محسوب می شــود. الگوی رفتاری قدرت  های 
بزرگ در دوران جنگ ســرد براساس معادله موازنه قدرت و عقالنیت راهبردی 
شکل گرفته بود و بازدارندگی نماد همکاری  های سازمان یافته قدرت  های بزرگ 
برای امنیت جهانی محســوب می شد. هر کشوری که بتواند قابلیت  های خود 
را درراســتای ایجاد بازدارندگی ارتقا دهد، تبعا به صلح جهانی، امنیت ملی و 

سیاست بین الملل کمک بزرگی کرده است.
ســازوکار های بازدارندگــی در هر دوره تاریخی براســاس معادله قدرت 
تغییر می کند. قدرت  های بزرگ در دوران جنگ ســرد، الگوی کنش سیاسی و 
راهبردی خود را در قالب بازدارندگی هســته ای قرار دادند. از زمانی که اتحاد 
شوروی به آزمایش بمب هسته ای مبادرت کرد، بازدارندگی راهبردی در روابط 
متقابل قدرت  های بزرگ به وجود آمد. یکی از دالیل گســترش همکاری  های 
آمریکا و اتحاد شــوروی در سال  های 1956 به بعد را باید افزایش قدرت بلوک 
سوسیالیســتی دربرابر یکجانبه گرایی اتمی و راهبردی ایاالت متحده دانست. 

  
ابراهیم

متقی

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

اند یشـه 
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بازدارندگی در دوران جنگ ســرد توانست عامل موثر و تعیین کنند ه ای از روند 
تخاصم و تعارض قدرت  های بزرگ شود. بازدارندگی توانست زیرساخت  های 
مذاکرات ژنو را به وجود آورد. از ســوی دیگر، بازدارندگی را می توان شکلی از 
الگوی تعامل با دیگرانی دانســت که روابط آنها در چارچوب مذاکرات خلع 
سالح معنا پیدا کرد. مذاکرات سالت یک و دو در دهه 197۰ تحت تاثیر فضای 

بازدارنده حاصل شده است.
 تحول مفهوم و کارکرد بازدارنگی بعد از جنگ سرد

در ســال  های بعد از جنگ ســرد بازدارندگی معنای جدیــدی پیدا کرده 
است. اوال بازدارندگی هسته ای جای خود را به بازدارندگی متعارف داده، ثانیا 
بازدارندگی از حوزه سیاست بین الملل به عرصه  های منطقه ای گسترش یافته. 
فوکویاما بحث اولیه خود را در قالب پایان تاریخ تبیین کرد، اما کتاب »هویت« 
فوکویاما نشــان می دهد که کشــور های منطقه تحت تاثیر قالب  های هویتی 
ظهور پیدا کرده اند. هویت یکی از عوامل اصلی بازدارندگی نامتقارن در عصر 
حاضر محسوب می شود. کشــور هایی همانند ایران چار ه ای جز بهره گیری از 
سازوکار های مربوط به بازدارندگی نامتقارن در فضای پساجنگ سرد نداشته و 
نخواهند داشت. هویت را باید زیربنای قدرت سازی دربرابر تهدیدات دانست. 
در شرایطی که نظام جهانی از سازوکار ها و الگوی محدود سازی اقتصادی ایران 
بهره  می گیرد، چنین رویکردی  بخشی از معادله قدرت محسوب شده و از سوی 
دیگر به مثابه کنش هویتی برای مقابله با ظهور یک بازیگر منطقه ای در محیط 

آسیای جنوب غربی است.
 بنابراین باید به این موضوع اشــاره داشــت که فرآیند قدرت سازی ایران 
توانســت معادله هویت را در خاورمیانه شکل داده و براساس آن سازوکار های 
مربوط به گفتمان مقاومت تعریف شود. اگرچه در ایران وقتی صحبت از جبهه 
مقاومت می شود انگاره  های متفاوتی شــکل  گرفته و معنا می یابد، اما هویت 
و مقاومت در جهان اســالم و محیط منطقه ای به عنوان اصلی ترین دســتاورد 
و چاره بازیگرانی محسوب می شود که احســاس می کنند جهان غرب آنها را 
حاشیه ای کرده و از همه مهم تر اینکه موقعیت بروز استعداد ها برای آنان فراهم 

نشده است.
راهبرد موازنه گرای ایران در بازدارندگی نامتقارن

ایران قابلیت  های خود را برای هژمونی به کار نگرفته بلکه تالش دارد نقش 
موازنه ساز منطقه ای را ایفا کند. ایفای چنین نقشی در شرایطی اهمیت دارد که 
زمینه  های الزم برای همکاری و همبستگی منطقه ای براساس چندجانبه گرایی 

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
هویت◢یکی◢از◢عوامل◢
اصلی◢بازدارندگی◢
نامتقارن◢در◢عصر◢
حاضر◢محسوب◢
می◢شود.◢کشور◢هایی◢
همانند◢ایران◢چار◢ه◢ای◢
جز◢بهره◢گیری◢از◢
سازوکار◢های◢مربوط◢
به◢بازدارندگی◢
نامتقارن◢در◢فضای◢
پساجنگ◢سرد◢
نداشته◢و◢نخواهند◢
داشت.◢هویت◢را◢باید◢
زیربنای◢قدرت◢سازی◢
دربرابر◢تهدیدات◢
دانست.◢
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را فراهــم آورد. تحریم  های فراملی آمریکا توانســت موقعیت ایران در محیط 
منطقه ای را با چالش بیشتری روبه رو کند، اما تاکنون چنین تحریم  هایی منجر 

به پایان عمر سیاسی و اقتصادی ایران نشده است.
 بررســی  های تاریخی نشــان می دهد که هــرگاه آمریکا کشــوری را با 
تحریم  های محدود روبه رو ســاخت، زمینه برای تغییر سیاســی و جابه جایی 
قدرت اجتناب ناپذیر می شــود. تجربه تاریخی کودتــای 28 مرداد 1332 را 
همــه به یاد دارند. در آن دوره تاریخی، آمریکا توانســت از طریق تحریم  های 
اقتصادی ای که از ســوی انگلیس شکل گرفته بود و سایر قدرت  های بزرگ نیز 
چنین تحریم  هایی را به مرحله اجرا گذاشــتند، بحران اقتصادی و اجتماعی در 
ایران را گسترش دهد. موج بحران سازی از طریق سازوکار های تحریم اقتصادی 
علیه دولت ملی مصدق، زمینه فرسایش و گسست اجتماعی را به وجود آورد.  
زمانی که جامعه با گسست روبه رو شد، در شرایطی که نیرو های ملی، گروه  های 
مارکسیســتی و مجموعه  های مذهبی در فضای تعارض قرار گرفتند، شرایط از 
هر جهت بــرای انجام کودتای 28 مرداد به وجود آمد. در ســال 1954 یعنی 
یک سال بعد از کودتای آمریکا و انگلیس علیه دولت مصدق چنین الگویی از 

سوی ایاالت متحده علیه حکومت آربنز در گواتماال به اجرا گذاشته شد.
واکنش آمریکا به بازدارندگی نامتقارن ایران

 تحریم  هــای اقتصادی همواره چالش  های امنیتــی را برای حکومت  های 
ناپایدار به وجود آورده اســت. در شرایط موجود ایران توانست موقعیت خود را 
فراتر از حکومت مصدق، دولت آربنز و فضای ساختاری دولت سوسیالیستی 
آلنده در شیلی فراهم آورد. از 1953 تا 1973 سیاست  های آمریکا برای تحریم 
اقتصادی، جهت تغییر رژیم موفقیت آمیز بوده است. در سال  های 1973 به بعد 
نیز آمریکا توانست موقعیت خود را علیه کشور هایی که تحریم می شدند، ارتقا 

دهد.
جنگ سرد دوم جهانی در سال 1983 از سوی ریگان علیه اتحاد شوروی 
شکل گرفت. اتحاد شــوروی در فضای گسست  های اقتصادی مشهودی قرار 
گرفت و نتیجه آن را می توان در کنگره 27 حزب کمونیســت شوروی در سال 
1987 مشــاهده کرد. در این کنگره فضا برای محدودســازی سیاســت  های 
مقاومت و مقابله جویانه اتحاد شــوروی ایجاد شــد.  گورباچف سیاســت 
پرسترویکا و گالسنوست را درجهت ایجاد رضایت جهان غرب به کار گرفت. 
چنین سیاستی فضا را برای دیپلماسی ســازنده آمریکا و اتحاد شوروی ایجاد 
کرد، اما نتیجه دیپلماسی سازنده را می توان در فروپاشی تدریجی و مرحله ای 

 ◢◢
تحریم◢◢های◢اقتصادی◢
همواره◢چالش◢◢های◢

امنیتی◢را◢برای◢
حکومت◢◢های◢ناپایدار◢
به◢وجود◢آورده◢است.◢

در◢شرایط◢موجود◢
ایران◢توانست◢
موقعیت◢خود◢را◢
فراتر◢از◢حکومت◢

مصدق،◢دولت◢آربنز◢
و◢فضای◢ساختاری◢
دولت◢سوسیالیستی◢
آلنده◢در◢شیلی◢فراهم◢

آورد.◢از◢۱۹۵۳◢تا◢
۱۹7۳◢سیاست◢◢های◢

آمریکا◢برای◢
تحریم◢اقتصادی،◢
جهت◢تغییر◢رژیم◢
موفقیت◢آمیز◢بوده◢

است.◢در◢سال◢◢های◢
۱۹7۳◢به◢بعد◢نیز◢
آمریکا◢توانست◢
موقعیت◢خود◢را◢

علیه◢کشور◢هایی◢که◢
تحریم◢می◢شدند،◢

ارتقا◢دهد.
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اتحاد شوروی دانســت. در فضای سیاسی ایران تحریم اقتصادی چالش  های 
بســیاری را در زندگی شــهروندان کشــور به وجود آورد.  تورم در دوران  های 
مختلف با شیب تند زندگی جامعه ایرانی را فلج کرد، اما هنوز ساختار سیاسی 
از قابلیت الزم بــرای کنترل فضای اقتصادی، هدایت امور اجتماعی و ارتقای 
قابلیت  های بازدارنده خود در حوزه تکنولوژیک و راهبردی برخوردار اســت. 

به یاد داریم ایران دوران شاه امید به ائتالف همه جانبه با ایاالت متحده داشت.
ائتالف شکننده آمریکا در دوران پهلوی دوم

سیاست  های نظامی شاه از ســال 1969 و در چارچوب دکترین نیکسون 
ســازماندهی شــد و براســاس آن، ایران نقش ژاندارم منطقــه ای را ایفا کرد. 
ایاالت متحــده هیچ گاه تمایلی به ارتقای قابلیــت صنعتی و دانش معطوف به 
ثروت در ایران نداشت و نداشته است. به همین دلیل شاه برای اجرای برنامه  های 
خود ناچار بود به سیاســت چندجانبه روی آورد. سیاســت چندجانبه شاه در 
دهه هــای 196۰ و 197۰ بیانگر این واقعیت اســت که مولفه ژئوپلیتیکی در 
فضای موازنه منطقه ای و بین المللی برای کشوری همانند ایران می تواند نتایج و 

مطلوبیت  های بیشتری را ایجاد کند.
ایران از اواســط دهه 196۰ تمایل خود را به همکاری اقتصادی  و صنعتی 
با اتحاد شــوروی نشــان داد. روابط ایران و چین نیز از اواســط 197۰ به طور  
قابل توجهی گســترش یافت. ایران درصدد بود موازنه قدرت جدیدی را ایجاد 
کند، زیرا می دانست ایاالت متحده تمایلی به همکاری  های اقتصادی و صنعتی 
با ایران دوران شاه نیز نداشته است. در چنین شرایط و فرآیندی، الگوی سیاست 

خارجی شاه در سال 1353 با تغییر همراه شد.
شــاه سیاســت مســتقل ملی را در پیش گرفت و به این جمع بندی رسید 
که در شــرایطی بقا خواهد داشــت که بتواند الگوی کنش سیاسی و اقتصادی 
خود را در فضای جهان غرب، چین و اتحاد شــوروی موازنه کند. هیچ گاه شاه 
انگاره بازدارندگی را در حوزه سیاست قدرت و راهبرد منطقه ای به کار نگرفت، 
زیرا احســاس می کرد حوزه نظامی ایران به طور  قابل توجهی به ساختار نظامی 
ایاالت متحده وابسته است. به همین دلیل هایزر نقش تعیین کننده  ای در ارتش و 

سیاست نظامی و دفاعی ایران ایفا کرد.
درس های راهبردی ایران از سیاست  های امنیتی آمریکا

واقعیت آن است که ایران از دوره  های تاریخی گذشته درس گرفته و به این 
جمع بندی رسیده است که ارتقای موقعیت خود را صرفا از طریق سازوکار های 
بازدارنده معنا دهد. اگر اردشیر زاهدی در مصاحبه با BBC  و یا در ارسال نامه 

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
ایران◢از◢اواسط◢
دهه◢۱۹۶۰◢تمایل◢
خود◢را◢به◢همکاری◢
اقتصادی◢◢و◢صنعتی◢
با◢اتحاد◢شوروی◢
نشان◢داد.◢روابط◢
ایران◢و◢چین◢نیز◢از◢
اواسط◢۱۹7۰◢به◢طور◢◢
قابل◢توجهی◢گسترش◢
یافت.◢ایران◢درصدد◢
بود◢موازنه◢قدرت◢
جدیدی◢را◢ایجاد◢
کند،◢زیرا◢می◢دانست◢
ایاالت◢متحده◢تمایلی◢
به◢همکاری◢◢های◢
اقتصادی◢و◢صنعتی◢
با◢ایران◢دوران◢شاه◢
نیز◢نداشته◢است.◢
در◢چنین◢شرایط◢
و◢فرآیندی،◢الگوی◢
سیاست◢خارجی◢شاه◢
در◢سال◢۱۳۵۳◢با◢
تغییر◢همراه◢شد.
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به مایکل پمپئو، وزیرخارجه آمریکا به این موضوع اشاره دارد که سیاست  های 
آمریــکا در برخورد با ایران ماهیت ســتمگرانه دارد و زندگی اقتصادی ایران را 
نشــانه گرفته، به دلیل ارتقای قابلیت  های راهبردی ایران بوده اســت. اردشــیر 
زاهدی هنوز در اندیشــه ناسیونالیســم ایرانی، قالب  های تحلیلی خود را معنا 
می کند. ناسیونالیســم ایرانی در نگرش ریچارد کاتم با مذهب شیعی و انگاره 

مقاومت پیوند یافته است.
وقتی زاهدی با صراحت به این موضوع اشــاره می کند که من به سلیمانی 
افتخــار می کنــم و ژنرال  های ایرانی توانســته اند موقعیت ایــران را در محیط 
منطقه ای ارتقا دهند، ژنرال  های ایرانی توانسته ا ند موقعیت ژئوپلیتیکی ایران را 
درمقابل عربستان و اســرائیل بازتولید کنند؛ به معنای آن است که بازدارندگی 
نامتقارن ایران دربرابر آمریکا و محیط پرتنش منطقه ای توانسته زمینه  های الزم 
بــرای صلح و امنیــت را به وجود آورد. بازدارندگی به معنای سیاســت جنگی 
نیســت. بازدارندگی بخشــی از کنش دفاعی، اقتصادی و تکنولوژی است که 
می تواند هزینه  های کنش ســایر بازیگران برای اقدامــات تهاجمی را افزایش 
دهد، به همین دلیل آنهــا را وادار می کند در فضــای هزینه- فایده قرار گرفته و 
ســازوکار های عقالنی تری را به کار گیرند. مســاله اصلی سیاست اقتصادی و 
راهبردی ایران آن اســت که بتواند امنیت ملی را در چارچوب و مفهوم موســع 
خود شــکل دهد. اگر اندیشه ســازش در ذهنیت گروه  های اپوزیسیون ایرانی 
شــکل گرفته و تداوم  یابد، به طور اجتناب ناپذیر مخاطرات امنیتی قابل توجهی 
را برای تمام جامعه ایران در آینده ایجاد خواهد کرد. اپوزیســیون باید بداند در 
 بخشی از جامعه، ساختار اجتماعی، نظام سیاسی و انقالب اسالمی ایران بوده 
است. اپوزیســیون درون ساختاری باید الگو و سیاست  های پیشنهادی خود را 
با مجموعه  های مربوط به »شــورای گذار« متمایز سازد. اپوزیسیون  بخشی از 

ساختار است و در چنین شرایطی باید اندیشه ساختاری را بازتولید کند.
تقسیم کار بین المللی و حاشیه ای کردن ایران منطقه ای 

اگر ایران در زمره کشــور های »گروه 2۰« قرار نــدارد، علت آن را باید در 
شــکل بندی  های مربوط به اقتصــاد جهانی و الگوی تقســیم کار بین المللی 
دانست. طبیعی است که عربســتان، متحد راهبردی آمریکا محسوب شده و 
از الگوی تقســیم کار بین المللی پیروی می کند. »جان مرشــایمر« در کتاب 
»تراژدی سیاست خارجی« به این موضوع اشاره می کند که عاقبت هرکشوری 
که از سازوکار های الحاق استفاده کند، جز شکست و براندازی چیزی نخواهد 
بــود، بنابراین ایران ناچار خواهد بود برای حفظ امنیــت ملی و ارتقای انگاره 

 ◢◢
اگر◢ایران◢در◢زمره◢
کشور◢های◢»گروه◢
۲۰«◢قرار◢ندارد،◢

علت◢آن◢را◢باید◢در◢
شکل◢بندی◢◢های◢
مربوط◢به◢اقتصاد◢
جهانی◢و◢الگوی◢

تقسیم◢کار◢بین◢المللی◢
دانست.◢طبیعی◢است◢
که◢عربستان،◢متحد◢

راهبردی◢آمریکا◢
محسوب◢شده◢و◢از◢
الگوی◢تقسیم◢کار◢
بین◢المللی◢پیروی◢

می◢کند.◢»جان◢
مرشایمر«◢در◢کتاب◢
»تراژدی◢سیاست◢
خارجی«◢به◢این◢

موضوع◢اشاره◢می◢کند◢
که◢عاقبت◢هرکشوری◢

که◢از◢سازوکار◢های◢
الحاق◢استفاده◢

کند،◢جز◢شکست◢
و◢براندازی◢چیزی◢

نخواهد◢بود
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اســتقالل موقعیت خود را بازتولید کند. در زمان کنونی دیپلماسی کشور درجا 
می زند. دیپلماسی کشــور در روند برجام نشــان داد که از سیاست سازش و 
مصالحه اســتفاده می کند. شکست دیپلماتیک ایران در برجام به این دلیل بود 
که قالب  های بازدارندگی را در حوزه کنــش دیپلماتیک نادیده گرفت. عاقبت 
اندیشه »اعتماد به آمریکا« برای ارتقای روابط و بهینه سازی موقعیت اقتصادی 
و سیاســی کشــور را باید در فضای مربوط به آشــوب منطقه ای و بحران  های 
اقتصادی دوران کنونی بررسی کرد. سرنوشت دیپلماسی هسته ای دولت حسن 

روحانی و امید به آمریکا در دوره دوم ریاست جمهوری وی مشخص شد.
پیامد های هر موضوع را زمامــداران باید به عنوان زیربنای تفکر خود قرار 

دهند؛ در چنین شرایطی است که می توان به این جمع بندی رسید:
یک؛ بازدارندگی  بخش محوری سیاســت خارجی ایران محسوب شده و 

به هیچ وجه ماهیت تهاجمی ندارد.
دو؛ بازدارندگی می تواند قابلیت تاکتیکی و عملیاتی ایران دربرابر تهدیدات 
منطقــه ای و بین المللی را افزایش دهد، افزایش قــدرت به معنای بهره گیری از 

سازوکار های تهاجمی تلقی نمی شود.
سه؛ تجربه سیاست بین الملل نشان داد بازدارندگی می تواند به عقالنیت 
راهبردی منجر شده و صلح بادوام تری را در روابط منطقه ای و بین المللی ایجاد 

کند.
چهــار؛ بازدارندگی معطــوف به قدرت بــوده و  باید قــدرت تاکتیکی، 

اقتصادی، صنعتی و همچنین اراده عملیاتی ایران را ارتقا دهد.
پنج؛ کســانی که انگاره ذهنی خود را درراستای تمایل به غرب قرار دادند، 
هیچ گاه به اندازه حکومت پهلوی نمی توانند وابسته به غرب باشند و یا هیچ گاه 
همانند مصدق نمی توانند به سیاست  های آمریکا برای حمایت از انگاره موازنه 

منفی خوشبین باشند، اما آنان چار ه ای جز شکست نداشتند.
شش؛ آینده سیاســی ایران به بازدارندگی و ارتقای قدرت جبهه مقاومت 
بستگی دارد. چنین رویکردی به این مفهوم است که اقتصاد، تکنولوژی، صنعت، 
تولید براســاس ضرورت  های درون ســاختاری باید از پویایی الزم برخوردار 
باشــد. تبعا پیوند ایران با اقتصاد جهانی چنین قابلیت  هایی را ارتقا می دهد اما 
نکته قابل توجه آن است که بازدارندگی در گام اول تهدیدات راهبردی علیه یک 
کشــور را افزایش می دهد و اگر بازدارندگی به ویژه در شکل بندی نامتقارن آن 
تداوم یابد، در آن شرایط چنین تهدیداتی به گونه ای تدریجی کاهش یافته و زمینه 

ارتقای فرصت  های جدید برای ایران را اجتناب ناپذیر می کند.

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
تبعا◢پیوند◢ایران◢با◢
اقتصاد◢جهانی◢چنین◢
قابلیت◢◢هایی◢را◢ارتقا◢
می◢دهد◢اما◢نکته◢
قابل◢توجه◢آن◢است◢
که◢بازدارندگی◢در◢
گام◢اول◢تهدیدات◢
راهبردی◢علیه◢یک◢
کشور◢را◢افزایش◢
می◢دهد◢و◢اگر◢
بازدارندگی◢به◢ویژه◢
در◢شکل◢بندی◢
نامتقارن◢آن◢تداوم◢
یابد،◢در◢آن◢شرایط◢
چنین◢تهدیداتی◢
به◢گونه◢ای◢تدریجی◢
کاهش◢یافته◢و◢زمینه◢
ارتقای◢فرصت◢◢های◢
جدید◢برای◢ایران◢را◢
اجتناب◢ناپذیر◢می◢کند.
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ابراهیم متقی اســتاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و مدیر گروه »مطالعات 
راهبردی« در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه می باشد. او دکتری 
روابط بین الملل از دانشگاه تربیت مدرس تهران دارد. در یادداشت اخیر او به 

مساله بازدارنگی قدرت ایران اشاره کرده است.
او معتقد است که بازدارندگی به عنوان راهبردی تاریخی و همچنین به مثابه 
گامی موثر برای افزایش قدرت ملی کشور ها محسوب می شود. سازوکار های 
بازدارندگــی در هــر دوره تاریخــی براســاس معادله قدرت تغییــر می کند. 
قدرت  های بزرگ در دوران جنگ ســرد، الگوی کنش سیاسی و راهبردی خود 
را در قالب بازدارندگی هســته ای قرار دادند. اما در سال  های بعد از جنگ سرد 
بازدارندگی معنای جدیدی پیدا کرده است و بازدارندگی هسته ای جای خود را 

به بازدارندگی متعارف داده است.
او در این یادداشت می نویســد فرآیند قدرت سازی ایران توانست معادله 
هویت به عنــوان یکی از عوامل اصلی بازدارندگی نامتقــارن را در خاورمیانه 
شــکل دهد و براساس آن ســازوکار های مربوط به گفتمان مقاومت را تعریف 
نمایــد. در ادامه با تحلیــل تاریخی از قضیه کودتا در دولــت مصدق و دوره 
پهلوی، بیان می کند واقعیت آن است که ایران از دوره  های تاریخی گذشته درس 
گرفته و به این جمع بندی رسیده است که ارتقای موقعیت خود را صرفا از طریق 

سازوکار های بازدارنده معنا دهد.
او معتقد اســت شکســت دیپلماتیک ایران در برجام به این دلیل بود که 
قالب  های بازدارندگی را در حوزه کنش دیپلماتیک نادیده گرفت. عاقبت اندیشه 
»اعتماد به آمریکا« برای ارتقای روابط و بهینه سازی موقعیت اقتصادی و سیاسی 
کشور را باید در فضای مربوط به آشوب منطقه ای و بحران  های اقتصادی دوران 
کنونی بررســی کرد. ایشان در نهایت گفت آینده سیاسی ایران به بازدارندگی و 

ارتقای قدرت جبهه مقاومت بستگی دارد.
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یادداشت |

اصالحات در تعطیالت
محمد قوچانی 	

یوست شکست قابل پیش بینی )و البته قابل پیش گیری( جبهه ی اصالحات 
در انتخابات مجلس یازدهم )چه آنان که لیســت دادند و چه آنان که فقط رای 
دادند( با شــیوع ویروس کرونا، ظاهرا ویروس رخوت و کسالت را هم افزون 
بر این بیماری به جان اصالحات انداخته است. با گذشت دو ماه از انتخابات 
مجلس یازدهم کمتر نشست و تحلیل راهبردی از احزاب اصالح طلب درباره ی 
نه تنها انتخابات و  آینده اصالحات بلکه نفس سیاست ورزی منتشر شده است 
و به جز مناظره ی راهبردی ســیدمصطفی تاج زاده و غالمحسین کرباسچی و 
گفت وگوی انتقادی علی مطهری، تندیس سکوت اصالحات دکتر محمدرضا 
عارف که رئیس »شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی)؟!( اصالح طلبان« هم 
هست )شــورایی که مهمترین کارش خلع ید از خویش در تنها ماموریت اش 
بود( هنوز کلمه ای ســخن نگفته اســت. فراکســیون امید مجلس نه تنها در 
قرنطینه است که طرح سه فوریتی تعطیلی کل کشور را – البته فقط به عنوان یک 
نمایش سیاســی – تا صحن برد و بالفاصله عقب نشینی کرد چراکه از اول هم 
می دانســت که نه می تواند و نه صالح است که کشور را تعطیل کند. اما عمال 
سیاست به تعطیالت رفته است. کردار رئیس شورای سیاستگذاری انتخاباتی 

 دیده بان
  اندیشـه

  
محمد
قوچانی

سردبیر روزنامه سازندگی
فعال رسان های حزب کارگزاران
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اصالح طلبان یادآور گفتار وزیر اسبق کشور علی محمد بشارتی است که زمانی 
در نعت تحزب گفته بود: »حزب خوب است به شرط آنکه سیاسی نباشد«! و 
این وصف شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصالح طلبان است که خوب 

است چون انتخاباتی نیست!
در غیاب این شــوراها و دیگر شــوراهای اصالح طلبان اما این پوپولیسم 
سیاسی است که جبهه اصالحات را هدایت می کند. با وجود دو شورای عالی 
و هماهنگــی جبهه اصالحات و فعالیت پیش از بیســت حزب اصالح طلب 
هرازگاهی جمعی از اصالح طلبان منفرد )و گاه متشــکل اما غیرتشــکیالتی( 
نامه ای درباره ی موضوعی راهبردی منتشــر می کنند. افرادی که احزاب را برای 
سیاست ورزی خود تنگ و تاریک می پندارند از باالی سر احزاب سیاسی وارد 
حوزه عمومی می شــوند و رســانه های مجازی و خارجی به عنوان تریبون این 
جریان با نامگذاری این افراد به عنوان »اصالح طلبان پیشــرو« یا »پیشتاز« یا 
»مترقی« به آنها تشخص می دهند. آن روی سکه ی این نامگذاری البته وصف 
دیگر اصالح طلبان به پســرو یا عقب مانده یا مرتجع است. گرچه گاه در یک 
موضوع ملی یا اخالقی )مانند پیام تسلیت برای درگذشتگان سیاسی( نامه های 
عمومی با امضاهای شــخصی یا تشــکیالتی ضــرورت دارد اما جایگزینی 
اشخاص حقوقی با اشــخاص حقیقی یک عقب گرد در سازمان یابی سیاسی 
در جامعه ای اســت که اصالح طلبان از دو دهه قبل برای توســعه ی آن شعار 
تشکل یابی و تحزب آفرینی داده اند. رفتار حزبی در همه ی تئوری های سیاسی 
نقطه ای از تکامل و توســعه سیاسی هر جامعه محسوب می شود که فردگرایی 
منفی، اتمیزه شــدن جامعه سیاســی و واگرایی سیاســی را از بین می برد و به 
اجتماعی شدن سیاســت کمک می کند. ممکن است گروهی بگویند امکان 
تاسیس احزاب سیاسی مطلوب در جامعه ی امروز ایران وجود ندارد. این ادعا 
البته محل تردید اســت چراکه حتی با وجود تعلیق یــا تعطیلی احزابی مانند 
جبهه مشارکت یا سازمان مجاهدین انقالب اسالمی مجوز احزابی چون اتحاد 
ملت و نیز حزب توســعه ملی و چند حــزب دیگر برآمده از این طرز تفکر در 
این دولت به وجود آمده اســت. اما به فرض صحت این ادعا سیاست هرگز در 
هیچ کشوری نه می تواند و نه می بایست بیش از حد معقول پلورالیزه شود. همه 
نظام های سیاســی جهان به اندازه ای که مدافع تکثرگرایی سیاسی هستند برای 
پیشبرد اهداف سیاسی خود از تجمیع باورهای سیاسی نزدیک به یکدیگر دفاع 
می کنند و حتی با وجود احزاب سیاسی متنوع )که طبق قانون باید آزاد باشند( 
به ائتالف های سیاســی دست می زنند. در واقع بلوک های حزبی )مانند اتحاد 

 ◢◢
افرادی◢که◢احزاب◢را◢
برای◢سیاست◢ورزی◢
خود◢تنگ◢و◢تاریک◢

می◢پندارند◢از◢باالی◢سر◢
احزاب◢سیاسی◢وارد◢

حوزه◢عمومی◢می◢شوند◢
و◢رسانه◢های◢مجازی◢
و◢خارجی◢به◢عنوان◢

تریبون◢این◢جریان◢با◢
نامگذاری◢این◢افراد◢به◢
عنوان◢»اصالح◢طلبان◢
پیشرو«◢یا◢»پیشتاز«◢
یا◢»مترقی«◢به◢آنها◢
تشخص◢می◢دهند.
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دموکرات مسیحی ها و سوسیال مسیحی ها در آلمان( یا احزاب جبهه ای )مانند 
حزب دموکرات در آمریکا( پیش از احزاب سیاسی لنینیستی )با نظم آهنین( به 
دموکراسی نزدیکند؛ به خصوص که سبد رای این احزاب معموال مشترک است 
و در نهایت هیچ جامعه ای بیش از 2 یا 3 بلوک حزبی ندارد چراکه پلورالیسم 
حزبی بیش از حد به آنارشیســم سیاســی و بی ثباتی دولت ها منجر می شود. 
تجربه ی ایتالیای بعد از جنگ دوم جهانی با بیش از 6۰ دولت و آلمان بعد از 
جنگ دوم جهانی با کمتر از 1۰ دولت نشان می دهد دموکراسی ها در کنار تغییر 

به ثبات هم نیاز دارند.
آنچه در شرایط کنونی ایران و به طور مشخص در درون جریان اصالحات 
ضرورت دارد بازســازی جبهه اصالحات براســاس بازآرایی احزاب سیاسی 
است. گرچه روزگار ما عصر جنبش های اجتماعی و شبکه های اجتماعی است 
اما به دالیلی که از حوصله  این یادداشت خارج است اگر ما خود را سیاستمدار 
)نه فعال سیاســی که واژه ای نادرست و نابسنده برای توصیف سیاست در یک 
جامعه اســت( می دانیم، بدون انکار اهمیت جنبش ها و شبکه های اجتماعی 
)در عین نقد آنها( باید از ساختارهای مدنی سیاسی یعنی احزاب و رسانه های 
سیاسی حمایت کنیم. بدیهی است در اینجا دو تلقی جدی از جامعه و سیاست 
در میان اصالح طلبان وجود دارد: تلقی اول جامعه ی ایران را جامعه ای جنبشی 
می داند و الجرم در پی رفتارهای جنبشی )اعم از اصالحی یا انقالبی( است اما 
تلقی دوم جامعه ایران را جامعه ای مدنی تلقی می کند که از عصر مشروطیت تا 

عهد جمهوریت در پی تشکل های مدنی یا حزبی است.
سیاست ورزی در این جامعه مدنی می تواند محافظه کارانه یا اصالح طلبانه 
باشد و در واقع تفاوت ماهوی ما اصالح طلبان با اصول گرایان در اهداف سیاسی 
اصالح طلبی )توسعه گرایی و دموکراسی خواهی( است. اما تا جایی که تاریخ 
به یــاد دارد اصالح  طلبی به عنوان حرکتی جدید از قبــل از دوم خرداد 1376 
)شاید انتخابات مجلس پنجم( بر این مبنا شکل گرفت که جامعه را مدنی کند. 
یعنی رفتارهای فردی را به رفتارهای اجتماعی و رفتارهای اجتماعی را به حرکتی 
سازمان یافته بدل سازد. وضعیت عمومی ایران البته در این زمینه چندان مطلوب 
نیست. فقدان جایگاه حقوقی برای احزاب سیاسی در قانون انتخابات مانع از 
آن می شود که به رسمیت شــناخته شدن احزاب در قانون اساسی بیش از یک 

آرمان سیاسی تلقی شود. 
اما در این تغییر و تحول ضروری اتفاقا این کم کاری احزاب سیاسی است 
کــه در دوران حضور در قدرت )به خصوص مجلس پنجم، مجلس ششــم و 

	◢◢◢
سیاست◢ورزی◢
در◢این◢جامعه◢
مدنی◢می◢تواند◢
محافظه◢کارانه◢
یا◢اصالح◢طلبانه◢
باشد◢و◢در◢واقع◢
تفاوت◢ماهوی◢ما◢
اصالح◢طلبان◢با◢
اصول◢گرایان◢در◢
اهداف◢سیاسی◢
اصالح◢طلبی◢
)توسعه◢گرایی◢و◢
دموکراسی◢خواهی(◢
است.◢اما◢تا◢جایی◢
که◢تاریخ◢به◢یاد◢
دارد◢اصالح◢◢طلبی◢
به◢عنوان◢حرکتی◢
جدید◢از◢قبل◢از◢دوم◢
خرداد◢۱۳7۶◢)شاید◢
انتخابات◢مجلس◢
پنجم(◢بر◢این◢مبنا◢
شکل◢گرفت◢که◢
جامعه◢را◢مدنی◢کند.◢
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مجلــس دهم( قانون انتخابات را به قانون احزاب پیوند نزدند و در درون جبهه 
اصالحات هم به جای ایجاد بلوک های حزبی و تاســیس نظام حزبی به سوی 
واگرایی رفتند. همگرایی البته به معنای ادغام احزاب سیاســی موازی نیســت 
بلکه می توان با ساختارسازی و سازمان یابی رقابت، اصل وحدت در کثرت و 
کثرت در وحدت را حفظ کرد. اصالحات را نمی توان به یک حزب بدل کرد اما 
نمی توان آن را با تجزیه به بیســت حزب تضعیف کرد. باید جایی میان این دو 
یافت. آن روی سکه ی سانترالیزم حزبی، سکتاریسم سیاسی است. نه مرکزگرایی 
به شیوه پولیت بوروهای کمونیستی و نه فراکسیون گرایی به شیوه آنارشیست های 
سیاسی چاره کار اصالح طلبی نیســت. تعبیه حرکت های جنبشی در دل یک 
جریان مدنی هم نه تنها اهداف آن جنبش یا نهاد را تامین نمی کند بلکه به نتایج 
عکس بدل می شــود. در این صف آرایی های سیاسی ســرمایه های سیاسی و 
نمادین اصالحات به نام ســرمایه گذاری اجتماعی و مشارکت نسل جدید به 

فهرست هایی تبدیل می شود که در آن افراد به اعداد بدل می شوند.
 این البته تلقی خوش بینانه از این صف آرایی های نمادین است اما در تلقی 
بدبینانه نسل جدید به پوششی برای پنهان ساختن یک پولیت بوروی پنهان بدل 
می شود که نمی تواند در احزاب سیاســی اهداف خود را پیش ببرد و الجرم با 
نوعی »جنبشی سازی« سعی می کند »ساختارهای مدنی« را به شیوه خود تغییر 
دهد. چاره کار اما بازســازی رسمی، عینی و شــفاف نهادهای اصالح طلب 
اعم از احزاب سیاســی، اصناف اجتماعی و جبهه های انتخاباتی اســت. نقد 
جنبش های اجتماعی از این منظر به معنای انکار اهداف آن حرکت ها نیســت 
بلکه ایجاد رابطه ای مدنی میان اهداف جنبش های اجتماعی و ساختار احزاب 

سیاسی است.
 جبهه اصالحات ریشــه در طبقه متوســط جدیدی دارد که در کشور از 
دهه ی هفتاد شــکل گرفته اســت. اتکا به طبقه متوسط به معنای نادیده گرفتن 
طبقه محروم نیســت اما قرار ما تبدیل هــر دو طبقه ثروتمند و محروم به طبقه 
متوســط بود. اتفاقی که برعکس شده است. از سوی دیگر به لحاظ اجتماعی 
و فرهنگی این طبقه در گذر زمان تغییرات گفتمانی و طبقاتی بسیاری را از سر 

گذرانده است. 
متاسفانه اصالح طلبان نه تنها همراه پایگاه اجتماعی خود حرکت نکرده اند 
بلکه به دنباله روی اجتماعی به شــیوه ای فرصت طلبانــه روی آورده اند. جبهه 
اصالحات باید دست کم از 4 منظر طبقاتی، گفتمانی، تشکیالتی و انتخاباتی 
بازسازی شود. بازیابی یا بازسازی طبقه متوسط متدین، گفتمان توسعه متوازن 

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
متاسفانه◢

اصالح◢طلبان◢
نه◢تنها◢همراه◢

پایگاه◢اجتماعی◢
خود◢حرکت◢

نکرده◢اند◢بلکه◢به◢
دنباله◢روی◢اجتماعی◢

به◢شیوه◢ای◢
فرصت◢طلبانه◢روی◢

آورده◢اند.◢جبهه◢
اصالحات◢باید◢

دست◢کم◢از◢۴◢منظر◢
طبقاتی،◢گفتمانی،◢

تشکیالتی◢و◢
انتخاباتی◢بازسازی◢

شود.◢
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و جبهه اصالحات معتدل و کنش انتخاباتی موثر ضرورت تاریخی این جریان 
سیاســی-فکری اســت و هرگونه ورود به انتخابات 14۰۰ بدون این بازنگری 
راهبردی به نتیجه ای بهتر از انتخابات 1398 منتهی نخواهد شد و برای همیشه 
جبهه اصالحات )به معنای متاخر آن( را از تاریخ سیاسی ایران حذف خواهد 

کرد و گرچه اصالحات نمی میرد اما جبهه اصالحات را خواهد کشت.
بازســازی ســاختاری می تواند مقدمه بازیابی گفتمانی و طبقاتی جبهه 
اصالحات هم باشــد. اینجا هم »فرم« به اندازه »محتوا« اهمیت دارد بلکه بر 

آن مقدم است. 
چراکه دموکراتیک شــدن جبهه اصالحات و از آن مهمتر »مدنی« شــدن 
جبهــه اصالحات راه را بر حرکت های جنبشــی می بندد و دوگانه »شــورش/
برخورد« را ناکام می کند. اگــر ظرفیت های مدنی جبهه اصالحات را در بیان 
آرا و عقاید ارتقا ندهیم ظهور حرکت های جنبشی جبهه اصالحات را متالشی 
می کند و در مقابل اگر همه انتظارات جریان های جنبشی در ظرفیت های )حتی 
ارتقایافته( مدنی جبهه اصالحات نتواند محقق شــود معنای روشن آن چیزی 
جز این واقعیت نیســت که »امکان« تحقق ایــن اهداف در هیچ ظرفی وجود 

ندارد و هزینه های آن بیش از فایده هایش است. 
در واقــع اینجا یک رابطه متقابل میان ظــرف و مظروف وجود دارد. حتی 
پــس از بزرگ کردن ظرف نمی توان هر مظروفی را بــه آن ریخت. اما می توان 
همان اهداف را با ظرفیت ســنجی و ظرفیت ســازی و ظرفیت آفرینی در طول 
زمان محقق کرد که اصالحات حرکتی آهســته و پیوســته اســت. گام اول در 
این راه حتی قبل از آسیب شناســی انتخاباتی مجلس یازدهم بازسازی شورای 
عالی اصالحات و ایجاد کارگروه های گفتمانی، تشکیالتی و طبقاتی و در آخر 
انتخاباتی در آن اســت. حتی برای مبارزه با کرونا هم نمی توان همه کشــور را 
تعطیــل کرد، برای مبارزه با ویروس رخــوت در اصالحات هم باید حرکت را 
شروع کرد. اصالحات دیگر فقط یک نهضت نیست؛ یک نهاد است. باید این 

نهاد را بازسازی کرد.

	◢◢
در◢واقع◢اینجا◢یک◢
رابطه◢متقابل◢میان◢
ظرف◢و◢مظروف◢
وجود◢دارد.◢حتی◢
پس◢از◢بزرگ◢کردن◢
ظرف◢نمی◢توان◢هر◢
مظروفی◢را◢به◢آن◢
ریخت.◢اما◢می◢توان◢
همان◢اهداف◢را◢با◢
ظرفیت◢سنجی◢و◢
ظرفیت◢سازی◢و◢
ظرفیت◢آفرینی◢در◢
طول◢زمان◢محقق◢
کرد◢که◢اصالحات◢
حرکتی◢آهسته◢و◢
پیوسته◢است.◢
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آقــای محمد قوچانــی، نایب رئیس کمیته سیاســی حــزب کارگزاران 
ســازندگی ایران در یک گفتگوی خبری دو نقد جدی را نســبت به وضعیت 
کنونی جریان اصالح طلبی در ایران وارد می کند. اولین نقد ایشان نسبت به 
رخوت و کم کاری اصالح طلبان بعد از انتخابات اسفند ماه بوده که نشان از 
تسلیم شدن و خود باختگی آنان دارد. و اما دومین نقد جدی ایشان به اصالح 
ک َروی آنهاســت. به نظر ایشــان اصالح 

َ
طلبان، فرد گرایی و به اصطالح ت

طلبی به هدف مدنی کردن و اجتماعی کردن بیش از پیش جامعه تعبیه شده 
ولــی خود اصالح طلبان امروزه خود را زیر چتــر یک جنبش عمومی به نام 
اصالح طلبی قرار نداده و هــر کدام برای خود اقدامات و صحبت هایی می 
کنند. به نظر می رســد که دو مســاله ی مهم در خالل سخنان آقای قوچانی 
به چشــم می خورد. اولین مساله اعتراف ایشــان به از هم گسستگی جریان 
اصالح طلبی در ایران اســت و اینکه حتی خود افراد اصالح طلب نیز دیگر 
حاضر نیســتند تحت لوای این جنبش فعالیت کنند. دومین مســاله ادعای 
ایشــان در مورد هدف مدنی داشــتن جریان اصالح طلبی است. آن چیزی 
که مشهور اســت این جریان آمده تا جامعه را به سمت فرد گرایی کشانده و 
حضور ســاختارها را در زندگی افراد کم رنگ تر کند و این دقیقا در تضاد با 

ادعای ایشان است.
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مصاحبه| 

موضوع سیاست های انتخاباتی؛ تداوم راه 
اصالحات

حمیدرضا جالیی  پور 	

نرمالیزاسیون با بهبودخواهی یکی نیست. »نرمالیزاسیون« یعنی کوشش 
بــرای عبور از وضع نیمه امنیتی 1388 تــا 1392 به یک وضعیت عادی تر که 
تا حدودی اتفاق افتاد. غیر از انجام برجام، گســترش زیرســاخت های 3G و 
4G که در دوره روحانی اتفاق افتــاد، آزادی در فضای آنالین و حوزه عمومی 
را تقویت کرد. همین سینمای اعتراض و خروج که در جشنواره 98 دیده شد، 
نشان دهنده عبور جامعه از وضعیت نیمه امنیتی است؛ اما »بهبودخواهی« یعنی 
اصالح جویان از طریق انتخابات بتوانند دولت، مجلس و شــوراها را به دست 
بگیرند و سیاست های داخلی و خارجی را عوض کنند. این فرآیندی است که 

وارد آن نشدیم و اصالح طلبان هم قول تحقق آن را ندادند.
 در شــش سال گذشــته اصالح طلبان، هم با مانع تراشی دولت موازی در 
بــاال روبه رو بودند و هم با حمله ســرنگونی طلبان در پایین در جامعه روبه رو 
بودند. من معتقدم پس از تشکیل مجلس یازدهم اصالح طلبان موقعیتشان در 

 دیده بان
  اندیشـه

  
حمیدرضا 
جالئی پور

استاد  گروه  جامعه شناسی 
دانشگاه تهران 
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حکومت ضعیف تر می شود، ولی موقعیتشان در افکار عمومی و جامعه مدنی 
بهتر می شــود و دولت موازی به طور مستقیم زیر فشــار کوبنده انتظارات قرار 

خواهد گرفت.
مــن همچنان بر »سیاســت اصالحی و انتخاباتی« تأکیــد می کنم؛ این 
ند و حوصله سربر است، ولی برای ایران ریسکی نیست. دنبال کردن 

ُ
سیاست ک

 قابل  اجرا و 
ً
»سیاســت خیابانی« در شــرایط کنونی ایران و خاورمیانه اصــال

بهداشتی و خشونت پرهیزانه نیست. 
تجربه بهار عربی در ده ســال گذشته در لیبی، مصر و سوریه پیش چشم 
ماســت. هر حرکت جمعی و اقدام نسنجیده ای که کوچک ترین خطری برای 
تمامیت ســرزمین ایران داشته باشــد قابل دفاع نیست. روشن است که بحث 

رفراندوم اآلن یک بحث نمادین است. 
یکی از شــروط تحقق رفراندوم )مثل رفراندوم بازنگری قانون اساسی که 
در ســال 68 انجام شد( این است که نیروهای پرقدرت در جامعه سیاسی قبل 
از انجام رفراندوم روی محورهای اصلی موضوع رفراندوم اجماع داشته باشند. 
به عنوان مثال پاره ای از اصول قانون اساسی با هم تعارض دارند و اصل تناسب 
مسئولیت و اختیار در آن ها رعایت نشده، ولی هنوز بین نیروهای اصلی جامعه 

زمینه اجماع روی این مباحث فراهم نشده.
اگر روزی شــرایط برای اصالح قانون اساســی فراهم شود، شایسته است 
 همان اصل تناسب 

ً
 منابع متعدد مشروعیت نظام سیاسی درمان شود و ثانیا

ً
اوال

اختیارات و مســئولیت ها تصحیح شــود. هر فرد و نهادی که در جامعه ایران 
قدرت دارد و بر منابع عمومی مســلط اســت باید به مــردم و نمایندگان آن ها 

پاسخگو باشد و فرآیند حکمرانی شفاف باشد.
 اصل بر تکریم و تقویت نهاد انتخابات اســت و اگر انتخابات ســالم و 
 در انتخابات 1398 جریان اصلی 

ً
 باید مشارکت کرد. مثال

ً
رقابتی باشد، حتما

اصالحات برای دفاع از نهاد انتخابات و به اعتراض از مهندسی ویژه انتخابات 
در تهران لیست نداد. به نظر من این کار درستی بود.

 ◢◢
تجربه◢بهار◢عربی◢در◢
ده◢سال◢گذشته◢در◢
لیبی،◢مصر◢و◢سوریه◢
پیش◢چشم◢ماست.◢
هر◢حرکت◢جمعی◢و◢
اقدام◢نسنجیده◢ای◢
که◢کوچک◢ترین◢

خطری◢برای◢تمامیت◢
سرزمین◢ایران◢

داشته◢باشد◢قابل◢
دفاع◢نیست.◢روشن◢

است◢که◢بحث◢
رفراندوم◢اآلن◢یک◢
بحث◢نمادین◢است.◢
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آقای جالیی پور استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران در مصاحبه 
های متعددی نســبت به وضعیت موجود جامعه ایرانی نقد وارد کرده و مسائل 
مختلفی را به چالش می کشــد. ایشان در این مصاحبه معتقد است که دولت 
روحانی تا حد زیادی فضای فرهنگی و اجتماعی کشور را تلطیف کرده و راه را 
تا حد زیادی برای اصالحات و اعتراضات باز کرده است اما این امر تا زمانی که 
خود اصالح طلبان در راس امور اجرایی قرار نگیرند محقق نخواهد شد. البته 
ایشان به شدت با اعتراضات خیابانی مخالفت کرده و معتقد است که اصالح 
طلبان باید از اآلن برای انتخابات بعدی زمینه سازی کرده و اعتماد مردم را جلب 
کنند. نکته ی قابل توجهی که در این مصاحبه به چشم می خورد ادعای ایشان 
مبنی بر این است که توسعه ی اینترنت و فضای مجازی در کشور باعث از بین 
رفتن خفقان امنیتی در کشور شده و راه را برای انتقادات آزاد باز کرده است. بعد 
از این ایشان از این مساله گالیه می کند که ولی همچنان دست اصالح طلبان 
بسته است. شاید بتوان گفت در هیچ برهه ای از تاریخ جمهوری اسالمی مثل 
امروز اصالح طلبان آزادانه ســخن نگفته و درون شبکه های اجتماعی نقدهای 

زیادی را نسبت به جمهوری اسالمی وارد نکرده اند.
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نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

یادداشت | 

اصالحات ساختاری و بازسازی در ساختار 
اصالحات

مهدی معتمدی مهر 	

ماهیت پیچیده و ساختاری بحران های جاری ایران به آشکارترین کالم پیام 
می دهد که هیچ راه حل ناگهانی و کوتاه مدتی برای عبور از این شــرایط وجود 
ندارد و انتظار معجزه ای را نمی توان داشت که بدون اصالح ساختارهای معیوب 
 با اتکا و اکتفا به تغییرات روبنایی و نشاندن فرد یا جریاناتی ولو خیرخواه 

ً
و صرفا

و نیک اندیــش بر مســند پابرجای مطلق بینی، مطلق گویــی و مطلق خواهی، 
نجات بخش ملتی شود که مبتال به استبدادی سه هزار رساله است.

»اصالحــات« یگانه راهبرد قابل اعتمادی اســت که مســیر مطالبات را 
از شــتاب زدگی بر حذر می دارد و واجد ویژگی های توامان »بهبودخواهی« و 
»زمان دهی« است. »اصالحات« الگوی فرصتی تدریجی برای عبور کم هزینه، 
توام بــا تامل و امکان وصول بــه نتایجی پایــدار را در چارچوب منافع ملی، 
تمامیت ارضی، تامین امنیت عمومی و رشد جنبش اجتماعی دمکراسی خواه 
و درون زای ایــران ارایه می دهد و مانعی جدی در برابــر هرگونه اراده بازتولید 
خشونت، توقف فرآیند گذار به دمکراسی، روندهای ارتجاعی و ابتال به هرج و 

  
مهدی

معتمدی مهر

استاد دانشگاه
روزنامه نگار و فعال سیاسی

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 سیاسی
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مرج یا نظامی گری پدیدار می سازد.
ســاختار ویژه قدرت در نظام جمهوری اســالمی که فرصتی برای رشد 
ظرفیت هــای نهادهای غیرمتاثر از آرای مردم را پدید آورده اســت و نیز ظهور 
بحران های ســاختاری، یادآور می شود که تبیین مفهوم اصالحات ساختاری و 

تعهد به آن، نخستین مرحله در فرآیند »بازسازی« است.
کنشــگران اصالح طلب بایــد از کلی گویی و ارایه راهکارهای شــعاری 
و روبنایــی بپرهیزنــد و در قبال معضالت معیشــتی و بحران های چندالیه و 
ساختاری موجود، مسئولیت مشارکت در فرآیندی موثر و عمل گرایانه را بپذیرند 
کــه در گام اول، ناظر بر اصالح ســاختارهای معیوب و معــارض با اهداف، 

ضرورت ها و نیازهای تردیدناپذیر اجتماعی باشد.
جنبــش دوم خرداد با اتکا بر یک فرصت شناســی تاریخــی و زمینه رای 
اعتراضی که در مناســبات ذهنی و حافظه تاریخی ایرانیان، ظرفیتی شــناخته 
شده اســت، توانســت به پیروزی کاندیدای اصالح طلب دست یابد. اما این 
توفیق های عملی، چندان متکی به رشــد بنیان های تئوریک، منسجم و بومی 
نبود. اصالح طلبان، مفاهیم اصالح گرانه را از نشست های مجله کیان در اوایل 
دهه هفتاد و آموزه های امثال هابرماس و فوکو آموخته بودند و آشنایی چندانی 
با تولیدات فکری و سابقه سیاســی پیشگامان گفتمان بومی ِ ایرانی و اسالمی 
اصالحات سیاسی و دینی پس از انقالب اسالمی نشان نمی دادند که پرچمدار 
آن، روشنفکران دینی و افراد و جریاناتی مانند مهندس بازرگان و نهضت آزادی 

ایران بودند.
عدم ارایه تعریفی روشــن از اصالحات که در بــر گیرنده ابعادی فراتر از 
کسب قدرت و حضور در انتخابات باشد و نیز پرش متعمدانه و توجیه ناپذیر از 
سابقه تاریخی دهه نخست انقالب و بی عنایتی به بازخوانی این دوران مهم، از 
جمله دالیل مهم گسست تاریخی جنبش اصالحات و از جمله عوامل اصلی 

تنزل سرمایه اجتماعی آن است
اکتفا به ســاخت حزبی و عدم بهره گیری از ظرفیت تشکیالت جبهه ای و 
موید همکاری های جمعی، از دیگر کاســتی های جریان اصالحات ارزیابی 
می شود که موجب پژواک نیافتن مواضع اصالح طلبانه در افکار عمومی را رقم 
زده و حتی در برخی برهه های سرنوشت ساز، موجبات وحدت شکنی را فراهم 
آورده و مانع از همگرایی و هم افزایی نیروها و کاندیداهای متفرق اصالح طلب 

شده است.

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
ساختار◢ویژه◢
قدرت◢در◢نظام◢
جمهوری◢اسالمی◢
که◢فرصتی◢برای◢
رشد◢ظرفیت◢های◢
نهادهای◢غیرمتاثر◢از◢
آرای◢مردم◢را◢پدید◢
آورده◢است◢و◢نیز◢
ظهور◢بحران◢های◢
ساختاری،◢یادآور◢
می◢شود◢که◢تبیین◢
مفهوم◢اصالحات◢
ساختاری◢و◢تعهد◢
به◢آن،◢نخستین◢
مرحله◢در◢فرآیند◢
»بازسازی«◢است.
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مهدی معتمدی مهــر روزنامه نگار و رییس کمیته آمــوزش و عضو دفتر 
سیاســی نهضت آزادی ایران اســت. او که در یادداشــت اخیر خود به مساله 
بازســازی ســاختار اصالحات پرداخته اســت. او معتقد اســت که تنها راه 
قابل اعتمادی که مســیر مطالبات را از شــتاب زدگی بر حذر می دارد و واجد 
ویژگی هــای توامان »بهبودخواهی« و »زمان دهی« اســت، همین اصالحات 
است. او به صراحت از فرایند دموکراتیزه سازی ایران سخن می گوید و ساختار 
ویژه قدرت در نظام جمهوری اسالمی را مانع اصلی می شمارد. او در ادامه به 
ارزیابی جریان اصالحات پرداخته و بازسازی مجدد اصالحات را الزم ارزیابی 
می نماید. معتمدی مهر، عدم ارایه تعریفی روشن از اصالحات که در بر گیرنده 
ابعادی فراتر از کســب قدرت و حضور در انتخابات باشــد، اکتفا به ساخت 
حزبی و عدم بهره گیری از ظرفیت تشکیالت جبهه ای را از کاستی های جریان 

اصالحات بر می شمارد.

»اصالحــات« یگانه راهبرد قابل اعتمادی اســت که مســیر مطالبات را 
از شــتاب زدگی بر حذر می دارد و واجد ویژگی های توامان »بهبودخواهی« و 

»زمان دهی« است.

 



 ا ند یشـه
ا جتما   عی

تجربه همدلی کرونا می تواند به شخصیت اجتماعی ما بدل شود

ونا ویژگی های ایران در دوران پساکر
ونا و فهم شرایط نخستین کر
ونا به کام کیست؟! کر
ونا و خویشتن جامعه ایرانی کر
ونا اخالق در دوران کر
ونا وندی در دوران پساکر حقوق شهر

اعتماد به مسئوالن به حداقل رسیده است 	
تعارض منافع و افول سرمایه اجتماعی 	
جامعه ی ایران، ناامیدی و چالش همبستگی 	
مدل »چاله و بیمارستان« 	
یف 	 ودستان و صدای شر فر
جامعۀ طبیعی؛  جامعۀ مصنوعی 	

داستان توسعه در ایران معاصر!
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ونا می تواند به   تجربه همدلی کر
شخصیت اجتماعی ما بدل شود

وحید یامین پور 	

بین اندیشــمندان جهان در حوزه علوم انسانی کسی را ندیدم که پدیدهی 
کرونا را ســاده، زودگذر و قابل پیشــبینی دانسته باشــد. همه معتقدند جهان 
پســاکرونا جهان دیگری است. دنیا در یک شوک و حیرتی فرو رفته است، که 
اگر همین فردا اعالم شود جهان با یک معجزه از این ویروس پاک شده همین 
3 ماه گذشــته کافیســت تا از آن به عنوان یک دوره عجیب در تاریخ یاد شود. 
برخی شخصیت های سیاسی آن را با جنگ جهانی دوم قیاس کرده اند و اذعان 
داشــته اند در 8۰ ســال اخیر هیچ اضطراب و اضطراری جهانی که کل بشر را 
دچار کند، در این حد و اندازه وجود نداشته است. کرونا چون خطری است که 
در سر تا سر زمین وجود دارد و بیخ گوش تک تک افراد بشر است و میتوان گفت 
تاریخ به قبل و بعد از کرونا تقسیم خواهد شد. عمده اندیشمندان معتقدند این 
ماجرا »پروژه جهانی سازی« بر اساس استانداردهای آمریکایی را تحت الشعاع 
قرار خواهــد داد. نهاد علم و به ویژه نهاد بهداشــت و درمان که گردش مالی 
بسیار باالیی دارد و شاخصه هزاره سوم هستند و به انسان مدرن ادعای خدایی 
داده بود و بشر جدید با آنها می خواست به بهشت زمینی دست پیدا کند امروز 

  
وحید

یامین پور

استاد دانشگاه
فعال رسانه ای 

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 اجتماعی
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زیر سؤال رفته اند. اگر ســازمان ملل متحد و بقیه سازمانهای جهانی را نتیجه 
تکامل فهم جمعی بشر بدانیم امروز این سؤال مطرح میشود که در این بحران 
جهانی سازمان ملل کجاست و چه راهکاری برای حل آن دارد؟ چه همکاری 
و همگرایی مؤثر بین الملی در مبارزه با کرونا انجام گرفت؟ تنها کاری که شکل 
گرفت این بود که کشــورها مرزهای خود را به روی یکدیگر بســتند. بسیاری 
از کشــورها با شــیوع کرونا به درون گرایی و ملی گرایی و جدا شدن از فضای 
بین المللی سوق پیدا کرده اند.، با این اوصاف و با فروریختن ادعاهای گذشته 
درباره ی جهانی سازی یا جهانی شدن امیدوارم این مسائل بر درک روشنفکران 
ما از فضای جهانــی هم تأثیر گذارد. اگر ما بپذیریم کــه در این پدیده جدید 
جوامع سرنوشت مشترکی پیدا کرده اند و مسیری که تاکنون رفته و ساختارهای 
موجود بر این سرنوشــت جدید بی تأثیر بوده اند، از این جهت نگاهها میتواند 
معطوف به مســیر جایگزین گردد و فرصتی برای طــرح آلترناتیوهای جهانی 
شود. یکی از اتفاقات منحصر به فردی که در کشور ما اتفاق افتاد، گشایشه ای 
جدیدی است که ما در حل این بحران به آن دست یافتیم و آن به طور مشخص 
»ترمیم آسیبها با بازگشت به مردم« بود. مسئله کرونا دو لبه دارد از طرفی باهم 
بودن مردم را نشانه گرفته است و هر نوع اجتماعی را ممنوع می کند و از طرفی 
جــز با همکاری و همگرایی مردم نمی توان بر آن غلبه کرد و در همین فضا بود 
که به توصیه رهبر انقالب با »مواســات و همدلی« میتوان این شکاف و بحران 
اجتماعــی را جبران کرد و به عبارتی تهدید را به فرصت تبدیل کرد. در حالیکه 
 به نقش سیاست و دولت توجه 

ً
بســیاری از روشــنفکران ما در تحلیل ها صرفا

کردهاند، این توجه دادن به نقش مردم بسیار مهم است و این جایگزینی است 
که ایده و اجرای آن در دیگر کشــورها دیده نمی شــود و حتی می توان به آن ها 
پیشــنهاد داد. در انقالب و جنگ تحمیلی نیز این تجربه همگرایی اجتماعی 
را شــاهد بودیم و اگر االن نیز این تجربه را با هوشــمندی حفظ کنیم تبدیل به 
شــخصیت اجتماعی ما می شــود. در دهه 8۰ و 9۰ احساس کردیم بسیج با 
بحران مأموریت مواجه شده اســت، اما االن فرصتی برای آن فراهم شده تا به 
مأموریت های اجتماعــی خود برای ایجاد پیوند بین مــردم باز گردد، چرا که 
هیچ نهادی جز بسیج محالت امکان شناسائی آسیب دیدگان از کرونا را ندارد 
و تکاپوی بســیج در دوران کرونا منجر به ورزیده شــدن این نهاد میشود. این 
 یک مانور و رزمایش اســت. نباید این رزمایش را رها کرد و باید آن را به 

ً
دقیقا

نسل های بعدی آموزش داد. تا قبل از شیوع کرونا تفریح در کشور ما به سبک 
کشــورهای لیبرال محدود به گشت و گذار، ســینما رفتن و… بود، اما گونه ای 

	◢◢
در◢انقالب◢و◢جنگ◢
تحمیلی◢نیز◢این◢
تجربه◢همگرایی◢
اجتماعی◢را◢شاهد◢
بودیم◢و◢اگر◢االن◢
نیز◢این◢تجربه◢را◢با◢
هوشمندی◢حفظ◢کنیم◢
تبدیل◢به◢شخصیت◢
اجتماعی◢ما◢می◢شود.◢
در◢دهه◢8۰◢و◢۹۰◢
احساس◢کردیم◢بسیج◢
با◢بحران◢مأموریت◢
مواجه◢شده◢است،◢
اما◢االن◢فرصتی◢
برای◢آن◢فراهم◢شده◢
تا◢به◢مأموریت◢های◢
اجتماعی◢خود◢برای◢
ایجاد◢پیوند◢بین◢
مردم◢باز◢گردد،◢چرا◢
که◢هیچ◢نهادی◢جز◢
بسیج◢محالت◢امکان◢
شناسائی◢آسیب◢
دیدگان◢از◢کرونا◢را◢
ندارد◢و◢تکاپوی◢بسیج◢
در◢دوران◢کرونا◢منجر◢
به◢ورزیده◢شدن◢این◢
نهاد◢می◢شود.
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از تفریح که آثار ماندگاری دارد، تفریح و انبســاط خاطر ناشی از با هم بودن 
است. در زندگی مدرن میان زوجین و والدین و فرزندان کمتر تخاطب صورت 
می گیرد و باعث گسست نسلی شده است، اما در این ایام این فرصت نیز وجود 
دارد کــه مهارت با هم بودن را به خانواده ها آمــوزش بدهیم. ما دوران مراقبت 
پزشکی را می گذرانیم، این را می توان به یک تجربهی انفسی مراقبه تبدیل کرد. 
این نیاز به آموزش و ادبیات ســازی دارد که علمای مــا از پس آن بر می  آیند، 

همچنین رسانه ها هم می توانند نقش مهمی در این خصوص داشته باشند.

وحید یامین پور مدرس دانشگاه، نویسنده و فعال رسانه ای است. هم اکنون 
به عنوان رئیس پژوهشــکده فرهنگ و هنر اسالمی و عضو هیئت علمی گروه 
حقوق دانشگاه آزاد تهران شرق و مدرس دانشگاه امام صادق فعالیت می کند. 
او در نشســت اول از نشست های مجازی »بررسی ابعاد فرهنگی و اجتماعی 
پدیده کرونا« به سخنرانی درباره ابعاد و تاثیرات کرونا پرداخت. او معتقد است. 
کرونا چون خطری است که در سر تا سر زمین وجود دارد و بیخ گوش تک تک 
افراد بشــر است و میتوان گفت تاریخ به قبل و بعد از کرونا تقسیم خواهد شد. 
او همچنین اشــاره ای به پروژه جهانی ســازی کرد و گفت: عمده اندیشمندان 
معتقدند این ماجرا »پروژه جهانی ســازی« بر اساس استانداردهای آمریکایی 
را تحت الشــعاع قرار خواهد داد. یامین پور دوران پساکرونا تاکید داشت که با 
فروریختن ادعاهای گذشته درباره ی جهانی سازی یا جهانی شدن، بسیاری از 
کشورها با شــیوع کرونا به درون گرایی و ملی گرایی و جدا شدن از فضای بین 
المللی سوق پیدا کرده اند و امیدوار اســت این مسائل بر درک روشنفکران ما 
از فضای جهانی هم تأثیر گذارد! نکته کلیدی که در ســخنان یامین پور وجود 
داشت، فرصت ویژه و خاصی بود که کرونا برای جامعه ما به ارمغان آورده بود. 
یامین پور »ترمیم آسیبها با بازگشت به مردم« را گشایش جدیدی برای جامعه 
ایران می دانست. فرصت دیگری که از نگاه یامین پور برای ما ایجاد شده تاثیراتی 
که بر خانواده داشته است. او در نهایت عنوان کرد در زندگی مدرن میان زوجین 
و والدین و فرزندان کمتر تخاطب صورت می گیرد و باعث گسست نسلی شده 
اســت، اما در این ایام این فرصت نیز وجود دارد کــه مهارت با هم بودن را به 

خانواده ها آموزش بدهیم.

تحـلیل و تبییـن                                |    	       
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سخنرانی |

ونا  ویژگی های ایران در دوران پساکر
نعمت الله فاضلی 	

این پرســش که ایران بعد از بحران کرونا چگونــه جامعه ای خواهد بود، 
بســتگی به چند عامل دارد. عامل نخست مدت ادامه بحران کنونی است. اگر 
بحران فعلی برای چند ماه متوالی با شــدت کنونی ادامــه یابد و فعالیت های 
 ایران 

ً
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه به کندی فعلی ادامه پیدا کند طبیعتا

بعد از بحران، سرنوشــت متمایزی از ایران پیش از کرونا خواهد داشت. عامل 
دوم بــه نحوه عملکرد و مواجهه حکومت، دولت و ملت ایران با بحران کنونی 
بستگی دارد. عامل سوم به نحوه عملکرد و سازوکارهای جهانی و نهادهای بین 

المللی و تحوالت علم و فناوری در این زمینه وابسته است.
با توجه به این سه عامل نمی توان به طور قطع و روشن درباره آینده جامعه 
ایران سخن گفت اما با در نظر گرفتن برخی واقعیت هایی که اکنون آشکار شده 
 محتمل است. رخداد 

ً
است می توان گفت امکان شکل گیری چند تحول، کامال

اول در سطح فردی عبارت اســت از تأمل و بازاندیشی که این روزها و در این 
دوره در بین تک تک شــهروندان ایرانی در حال شــکل گیری است. زندگی در 
موقعیت قرنطینه و همچنین دردها، رنج ها و محدودیت هایی که موقعیت فعلی 
برای زندگی فردی و احساسات، عواطف و افکار شهروندان ایجاد کرده است 
بــه طور اجتناب ناپذیری تک تک ما را به اندیشــیدن درباره زندگی، روابطمان 

 دیده بان
  اندیشـه

  
نعمت الله
فاضلی

استاد دانشگاه
پژوهشگر 
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و آینده و همچنین مقوالت بنیادی وجود مانند معنای زندگی و معنای انســان 
رد، اکنون شهروندان با پرسش های جدی درباره 

ُ
واداشته است. در این سطح خ

تجربه ها، گذشــته، خاطرات و سرشت و سرنوشت خود رو به رو شده اند. هر 
یــک از ما در گفتگوهای درونی و همچنین گفتگوهایی که با اقوام و آشــنایان 
خود داریم از این صحبت می کنیم که جهان چقدر آســیب پذیر اســت. یک 
ویروس نامرئی می تواند تمام قواعد بازی را دگرگون ســازد. همه یا بسیاری از 
ما درباره شــیوه زندگی خود یا نحوه مواجهه ای که با طبیعت داشته ایم از خود 
ناراضی هســتیم. اغلب از خود می پرسیم مصرف بی رویه، خرید و اسراف در 
کاالها، مواد و لوازم، چقدر زندگی انسان ها و طبیعت را آسیب پذیر کرده است. 
این روزها مردم عواطف متفاوتی نســبت به گذشته خود پیدا کرده اند. آشکارا 
بسیاری از ما مهربان تر شــده ایم. از خود می پرسیم که رفتارهای نامهربانانه و 
خشونت باری که در زندگی داشته ایم چقدر زود می تواند زندگی ما را تباه کند 
و به سادگی ممکن اســت ما این جهان را ترک کنیم؛ در حالی که دیگران را به 

خاطر خطاهای خودمان یا دیگری آزرده ایم.
این روزها گفتگوهای درونی و همچنین گفتگوهای اجتماعی، بین مردم 
گسترش یافته است. مردم از بیم ها و امیدهایشان درباره زندگی بیشتر سخن می 
گویند. همچنین این روزها گفتگو درباره خانواده، روابط با همســر و فرزندان، 
موضوع سخن در دنیای انسانی ما شده است. زندگی در قرنطینه و زیستن زیر 
ســقف خانه و دور بودن از خیابان ها، پارک ها، بازارهــا و محیط های کار، ما 
 این تأمل و اندیشه ورزی های 

ً
را وادار کرده اســت تا با خود بیندیشــیم. طبیعتا

درونی نمی تواند در آینده بدون تأثیر باشــد. شــاید تحوالت در سطح فردی 
از همین حاال آغاز شــده باشد. روابط مردم، شــیوه های زندگی و الزاماتی که 
موقعیت کرونایی برای ما ایجاد کرده است در زمینه نحوه احوال پرسی، فاصله 
اجتماعی و فیزیکی میان ما، به تعلیق درآمدن آیین ها، مناسک دینی و فرهنگی 
و دیگر تغییراتی که این روزها و ماه ها در زندگی و روابط اجتماعی ما انسان ها 
 پرســش های مهمی را در ذهــن و ضمیر ما درباره آیین ها، 

ً
ایجاد کرده، طبیعتا

فرهنگ و به ویژه باورهای مذهبی به وجود آورده اســت. در این سطح فردی و 
بازاندیشی های درونی، به گمان من از همین حاال تحوالتی در سطح ذهنیت ها 
و نگرش های فردی و فرهنگی شهروندان در حال شکل گیری است. پیامد بلند 
مدت این  بازنگری ها و بازاندیشی ها از هم اکنون قابل پیش بینی نیست اما در 
 تا پایان سال جاری ادامه پیدا 

ً
صورتی که بحران کرونا برای مدت طوالنی مثال

کند به گمان من در ایران پسا کرونا با تغییرات آشکار و جدی در سطح ذهنیت 

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
روابط◢مردم،◢

شیوه◢های◢زندگی◢
و◢الزاماتی◢که◢

موقعیت◢کرونایی◢
برای◢ما◢ایجاد◢کرده◢

است◢در◢زمینه◢
نحوه◢احوال◢پرسی،◢
فاصله◢اجتماعی◢و◢
فیزیکی◢میان◢ما،◢
به◢تعلیق◢درآمدن◢
آیین◢ها،◢مناسک◢

دینی◢و◢فرهنگی◢و◢
دیگر◢تغییراتی◢که◢
این◢روزها◢و◢ماه◢ها◢
در◢زندگی◢و◢روابط◢

اجتماعی◢ما◢انسان◢ها◢
ایجاد◢کرده،◢طبیعتاً◢
پرسش◢های◢مهمی◢
را◢در◢ذهن◢و◢ضمیر◢
ما◢درباره◢آیین◢ها،◢
فرهنگ◢و◢به◢ویژه◢
باورهای◢مذهبی◢به◢
وجود◢آورده◢است.
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اجتماعی و ذهنیت جمعی و مخیله اجتماعی مواجه خواهیم بود.
همانطور که از گذشته تا به امروز گروه های اجتماعی متفاوت، با نگرش ها 
و باورهای متفاوتی داشــته ایم، در ایران پسا کرونا نیز در صورت تداوم بحران، 
ما با دســته بندی های تازه ای از نظر سنخ های فرهنگی رو به رو خواهیم بود. تا 
 جامعه ایران به صورت طیفی از گروه های کامال سنتی تا کامال 

ً
به امروز عموما

مدرن طبقه بندی شده اند. من احتمال می دهم در جامعه ایران پسا کرونا طیف 
تــازه ای از نظر فرهنگی به وجود آید. چیزی که احتمال آن بیشــتر می رود این 
است که روند عرفی شدن یا سکوالریسم فرهنگی در میان گروه های وسیعی از 

مردم شتاب خواهد گرفت.
همچنین اگر بخواهیم بر اســاس تجربه تاریخی ایران نگاه کنیم می بینیم 
که فاجعه ها و مصیبت های جمعی، همیشــه تغییرات گســترده ای در جامعه 
ایران به ویژه در دوره معاصر داشته اســت. سال های 1295 و 1296 معروف 
به ســال های وبای عام است. گفته می شود در آن ســال ها به دلیل شیوع وبا و 
همزمان خشکســالی و اشــغال ایران در جنگ جهانــی اول، حدود نیمی از 
جمعیت ایران از دست رفت. بعد از سال های وبای عام، جامعه ایران باور های 
بهداشــتی و پزشکی تازه ای پیدا کرد. بعد از این سال ها عادت های بهداشتی و 
مراقبت های پزشکی در جامعه ما گسترش زیادی یافت. برخی محققان بر این 
باورند که این ویژگی مردم ایران که به پاکی و نجاست و نوعی وسواس در تمیز 
بودن، تمایل پیدا کرده اند، تا حدودی ریشــه در بحران وبای عام در سال های 

1295 تا 1296 دارد.
نکته ای که می خواهم بیان کنم این اســت که اگر بحران کرونا برای مدت 
 طوالنی ادامه یابد ما با نوعی انقالب فرهنگی در زمینه حساسیت های 

ً
نســبتا

ذهنی و رفتاری مردم ایران در زمینه بهداشــت و سالمت رو به رو خواهیم شد. 
همانطور که اشاره کردم بحران وبای عام، زمینه چنین انقالبی را در ایران فراهم 
کرد. بحران هــای بیماری های فراگیر در ایران در ســده چهاردهم یعنی قرنی 
که ســال پایانی آن را طی می کنیم تأثیر عمیقی در شیوه های فکری، زندگی و 
ســاخت عاطفی و احساسی مردم ایران گذاشــت. بحران تیفوس قریب به 3 
میلیون نفر ازمردم ایران را کشــت و مانند وبــای عام، تاثیرات عمیقی بر ذهن 
و زبــان و ضمیر مردم ایران نهاد. از این رو می توان انتظار داشــت در برخی از 
زمینه ها مانند فرهنگ سالمت یا در زمینه گسترش روند یا فرایند پزشکی شدن 

جامعه ایران، تأثیرات عمیقی بر جای بگذارد.
 شتاب و عمق بیشتری پیدا کند. به 

ً
روند عرفی شــدن جامعه نیز احتماال

	◢◢
بحران◢های◢
بیماری◢های◢فراگیر◢
در◢ایران◢در◢سده◢
چهاردهم◢یعنی◢قرنی◢
که◢سال◢پایانی◢آن◢
را◢طی◢می◢کنیم◢تأثیر◢
عمیقی◢در◢شیوه◢های◢
فکری،◢زندگی◢و◢
ساخت◢عاطفی◢و◢
احساسی◢مردم◢ایران◢
گذاشت.◢بحران◢
تیفوس◢قریب◢به◢۳◢
میلیون◢نفر◢ازمردم◢
ایران◢را◢کشت◢و◢مانند◢
وبای◢عام،◢تاثیرات◢
عمیقی◢بر◢ذهن◢و◢
زبان◢و◢ضمیر◢مردم◢
ایران◢نهاد.◢از◢این◢رو◢
می◢توان◢انتظار◢داشت◢
در◢برخی◢از◢زمینه◢ها◢
مانند◢فرهنگ◢سالمت◢
یا◢در◢زمینه◢گسترش◢
روند◢یا◢فرایند◢
پزشکی◢شدن◢جامعه◢
ایران،◢تأثیرات◢عمیقی◢
بر◢جای◢بگذارد.
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تعلیق درآمدن آیین های مذهبی مثل برگزاری نماز های جماعت، نماز جمعه، 
مجالس ترحیم و به تعلیق درآمدن آیین های زیارت در مراکز مذهبی، در بافت 
سیاســی کنونی جامعه ایران که حکومت مذهبی دارد ممکن است پیامد های 
عمیق و پایداری در زمینه نوع نگرش های مذهبی مردم به جای بگذارد. می توان 
ایــن احتمال را داد که در صورت تداوم بحــران کنونی، نگرش های دینی مردم 
به ویژه در حوزه اســالم سیاســی با تغییرات عمیق و پایداری رو به رو شــود. 
 اگر این نکته را در نظر بگیریم که در موقعیت کنونی، جامعه انتظار 

ً
مخصوصا

دارد حکومت نقش مؤثر و سازنده ای در پیشگیری و کنترل ویروس کرونا داشته 
باشــد. اگر بحران کرونا منجر به خســارت های اقتصادی، اجتماعی و جانی 
گسترده به مردم شود می توان انتظار داشت که نارضایتی از عملکرد حکومت، 
پیامد هایی در زمینه نگرش های دینی مردم به ویژه نســبت به دین سیاســی به 

وجود آورد.
همه این موارد اشاره به پیامد ها در ســطح فردی و نگرش های مردم بود؛ 
اما درباره آینده ایران می توان در ســطح میانی نیز اندیشید. سطح میانی یعنی 
در ســطح نهاد های اجتماعی مانند خانواده و نهاد های فرهنگی مانند آیین ها و 
رسوم است. جامعه ایران جامعه خانواده محور، مناسکی و آیینی است. انسجام 
فرهنگی و اجتماعی مردم ایران تا حدود زیادی بر پایه خانواده و آیین ها استوار 
است. بحران کرونا در صورتی که تدوام یابد ممکن است پیامد های گسترده ای 
برای نهاد هــای اجتماعی مانند آیین ها و خانواده به دنبــال آورد. گزارش هایی 
که تاکنون رســانه ها و مراکز رســمی منتشــر کرده اند بیان کننده این است که 

خشونت های خانگی گسترش پیدا کرده است. 
تنش میان خانواده ها رو به افزایش اســت. خانه در دوره مدرن در ایران در 
نوعی رقابت با خیابان قرار داشته است. به میزانی که شهرنشینی و صنعتی شدن 
و بوروکراسی شدن جامعه ایران عمیق تر و گسترده تر شده است؛ به همان میزان 
عملکرد های خانه در جامعه ایران کاهش یافته اســت. گســترش رستوران ها، 
مراکز آموزشــی، تفریحی و توســعه فضا های شــهری، مردم را از خانه ها به 
خیابان ها کشانده است. در نتیجه عملکرد های گوناگون خانه در معنای سنتی 
آن در دوره معاصر رو به کاهش بوده اســت. اما بحران کرونا و قرنطینه، مردم را 
ناگزیر به خانه نشینی کرده است. طبیعتا در چنین موقعیتی که خانه قرار دارد ما 
با این پرسش روبه رو هستیم که آیا خانه سنتی ایرانی احیا خواهد شد یا خیر؟

خانه سنتی ایرانی، مجموعه ای از عملکرد های شغلی، تفریحی، آیینی و 
تولیدی و مجموعه کارکرد های حیاتی در زمینه تولید نســل را بر عهده داشــته 

 ◢◢
سطح◢میانی◢یعنی◢
در◢سطح◢نهاد◢های◢

اجتماعی◢مانند◢
خانواده◢و◢نهاد◢های◢

فرهنگی◢مانند◢
آیین◢ها◢و◢رسوم◢

است.◢جامعه◢ایران◢
جامعه◢خانواده◢
محور،◢مناسکی◢
و◢آیینی◢است.◢

انسجام◢فرهنگی◢
و◢اجتماعی◢مردم◢
ایران◢تا◢حدود◢
زیادی◢بر◢پایه◢

خانواده◢و◢آیین◢ها◢
استوار◢است.◢
بحران◢کرونا◢
در◢صورتی◢که◢

تدوام◢یابد◢ممکن◢
است◢پیامد◢های◢
گسترده◢ای◢برای◢

نهاد◢های◢اجتماعی◢
مانند◢آیین◢ها◢و◢

خانواده◢به◢دنبال◢
آورد.
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 نهاد 
ً
است. در موقعیت کنونی اگر قرنطینه برای مدت طوالنی ادامه یابد طبیعتا

خانه اهمیت چشمگیری خواهد یافت. به ویژه اگر در نظر بگیریم که انقالب 
الکترونیک و اینترنت، امکانات تــازه ای به ما می دهد تا مردم بتوانند از طریق 
خانه هایشان به فعالیت های شــغلی و تفریحی و ارتباطات گوناگون بپردازند. 
 در آینده ایران پساکرونا می تواند 

ً
موقعیت قرنطینه و انقالب الکترونیک، احتماال

خانه ایرانی تازه ای را به وجود آورد.
 اما در عین حال در موقعیتی که ارزش های خانواده محور سست تر شده اند 
این پرسش وجود دارد که آیا خانه ایرانی می تواند پذیرای خانواده هایی باشد که 
آمادگی های روحی و اجتماعی الزم برای زیســتن در خانه را ندارند؟ از این رو 
در سطح میانی چالش جدی در آینده ایران پسا کرونا بر سر نهاد خانه و خانواده 
شکل خواهد گرفت. چالشی که با این تناقض رو به رو است که از یک سو باید 
خانه ها اهمیت و عملکرد های گسترده تری پیدا کنند اما از سوی دیگر تحوالت 
ارزشــی و نگرشی در جامعه، امکان همزیستی گرم در درون محیط خانه را بر 

نمی تابد.
همچنین می توان در سطح میانی از ایران پسا کرونا درباره آیین ها پرسید. آیا 
آیین های مذهبی و فرهنگی در ایران پسا کرونا به شکلی که تاکنون رایج بوده اند 
به همان گستردگی و عمق ادامه خواهند یافت یا خیر؟ واقعیت این است که به 

ویژه در چهار دهه اخیر ما با نوعی تورم آیینی در جامعه ایران مواجه شده ایم. 
یعنی سیاست های فرهنگی و مذهبی حکومت به گسترش آیین های دینی 
پرداختــه و از طرف دیگر آیین های محلی، قومی و ملــی در این دهه ها رونق 
و رواج یافته اند. عالوه بر این بســیاری از آیین هــای جهانی در زندگی روزمره 
ایرانی ها گســترش یافت، آیین هایی مثل جشــن ولنتاین یا آیین های مربوط به 
گردشگری و سفر. اینکه در ایران پساکرونا موقعیت تورم آیینی چگونه خواهد 
بود، از پرسش های مهمی است که برای پاسخ به آن باید دید بحران کنونی تا چه 
زمانی ادامه می یابد. اما در هر حال آیین ها نمی توانند در ایران پساکرونا دست 
ناخورده باقی بمانند. میزان و شدت برگزاری آیین ها و همچنین زمینه معنایی و 

مفهومی آن ها دستخوش تغییراتی خواهد شد.
همانطور که اشــاره کردم روند عرفی شدن جامعه شدت و شتاب بیشتری 
پیدا کرده است. این عرفی شــدن می تواند در زمینه آیین های مذهبی تأثیرات 
عمیقــی بر جای بگذارد. اما درباره آیین های غیر مذهبی مانند آیین های نوروز 
یا آیین های جهانی مثل جشن تولد و جشــن ولنتاین و امثال آن باید دید ایران 
پساکرونا از حیث رابطه با جهان چه وضعیتی خواهد داشت. یا از حیث میزان 

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
همچنین◢می◢توان◢در◢
سطح◢میانی◢از◢ایران◢
پسا◢کرونا◢درباره◢
آیین◢ها◢پرسید.◢آیا◢
آیین◢های◢مذهبی◢و◢
فرهنگی◢در◢ایران◢
پسا◢کرونا◢به◢شکلی◢
که◢تاکنون◢رایج◢
بوده◢اند◢به◢همان◢
گستردگی◢و◢عمق◢
ادامه◢خواهند◢یافت◢
یا◢خیر؟◢واقعیت◢این◢
است◢که◢به◢ویژه◢در◢
چهار◢دهه◢اخیر◢ما◢با◢
نوعی◢تورم◢آیینی◢در◢
جامعه◢ایران◢مواجه◢
شده◢ایم.◢
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توان و بنیه اقتصادی، وضعیت مردم و خانواده ها برای تأمین بودجه برگزاری این 
آیین هــا چگونه خواهد بود؟ به گمان من، ما الجــرم با تغییرات آیینی در ایران 

پساکرونا نیز رو به رو خواهیم بود.
در ســومین ســطح یعنی در سطح نظام سیاســی و حکمرانی جامعه نیز 
می توان انتظار داشت که تغییراتی در ایران پساکرونا ایجاد شود. از همین حاال 
می توان با توجه به بحران های سیاســی که به ویژه در دو یا سه سال اخیر ایران 
یعنی از دی ماه 1396 آغاز شــد و در آبان ماه 1398 به اوج رسید، این تصور 
را داشــت که به هر حال نظام سیاسی نمی تواند به نارضایتی های سیاسی که با 
بحران کرونا می تواند عمق و شدت بیشتری پیدا کند بی تفاوت بماند. عالوه بر 
این، نارضایتی های اقتصادی، بیکاری، تورم و بحران های اقتصادی که بعد از 
 بر نوع رابطه شهروندان با حکومت تأثیر 

ً
بحران کرونا آشکار خواهد شد طبیعتا

عمیق خواهد گذاشت. 
حکومت ناگزیر باید سیاســت های تازه ای برای جلب رضایت حداقلی 
مردم اتخاذ کند. روابط سیاسی ایران به ویژه با غرب در سال های اخیر منجر به 
تحریم های بین المللی علیه ایران شد و این تحریم های بین المللی، پیامد های 
گســترده ای بر زندگی مردم بر جای گذارد که با ایجاد بحران کرونا فشــار های 
 ضرورت 

ً
ناشــی از تحریم به صورت تساعدی آشــکارتر خواهد شد. طبیعتا

بازاندیشــی و تجدید نظر جدی و همه جانبه در رویکرد نظام سیاسی ایران با 
جهان به وجود خواهد آورد. 

به گمان من در ایران پسا کرونا فرهنگ سیاسی مردم ما دستخوش تغییراتی 
خواهد شد و در نتیجه این تحول، نظام سیاسی ایران الجرم باید به بازاندیشی در 
بنیاد های فکری و سیاسی خود بپردازد؛ در غیر این صورت می توان این احتمال 
را داد که آشــوب ها و چالش های فراگیر مهارناپذیری در ایران پساکرونا جامعه 

ما را در بر بگیرد.

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
حکومت◢ناگزیر◢

باید◢سیاست◢های◢
تازه◢ای◢برای◢جلب◢
رضایت◢حداقلی◢
مردم◢اتخاذ◢کند.◢

روابط◢سیاسی◢ایران◢
به◢ویژه◢با◢غرب◢

در◢سال◢های◢اخیر◢
منجر◢به◢تحریم◢های◢

بین◢المللی◢علیه◢
ایران◢شد◢و◢

این◢تحریم◢های◢
بین◢المللی،◢پیامد◢های◢
گسترده◢ای◢بر◢زندگی◢
مردم◢بر◢جای◢گذارد◢
که◢با◢ایجاد◢بحران◢
کرونا◢فشار◢های◢

ناشی◢از◢تحریم◢به◢
صورت◢تساعدی◢
آشکارتر◢خواهد◢

شد.◢طبیعتاً◢ضرورت◢
بازاندیشی◢و◢تجدید◢

نظر◢جدی◢و◢همه◢
جانبه◢در◢رویکرد◢

نظام◢سیاسی◢ایران◢
با◢جهان◢به◢وجود◢

خواهد◢آورد.◢
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تحلیل و تبیین                 |    	    
شرایط ایران و جهان در دوران پساکرونا از جهات مختلف، سوال برانگیز 
اســت، اینکه قرار اســت شــرایط پیچیده و عجیب فعلی که به وقوع پیوسته 
اســت، چه سرانجامی داشته باشد. شــرایط کرونا جهان جدیدی شکل داده 
اســت و شکی نیست که تبعات فراوانی بر یکایک جوامع نیز خواهد داشت. 
»نعمت الله فاضلی« جامعه شــناس، استاد دانشــگاه و دانشیار پژوهشگاه 
علوم انسانی، در خصوص جامعه ایران در دوران پساکرونا یادداشتی را برای 
سایت دیدارنیوز به رشــته تحریر درآورده و در آن به ویژگی های جدیدی که 
جامعه ایران به خود می گیرد اشــاره کرده اســت. او در این یادداشت تاکید 
می کند که »در صورت تداوم بحران کنونی، نگرش های دینی مردم به ویژه در 
حوزه اســالم سیاسی با تغییرات عمیق و پایداری رو به رو می شود. همچنین 
در صورت تداوم بحران کرونا پیامد های گســترده ای برای آئین های مذهبی 
و ملی و نهاد هــای اجتماعی مانند خانواده به وجــود خواهد آمد. عالوه بر 
این، نارضایتی هــای اقتصادی، بیکاری، تورم و بحران های اقتصادی که بعد 
 بر نوع رابطه شهروندان با حکومت 

ً
از بحران کرونا آشکار خواهد شد طبیعتا

تأثیر عمیق خواهد گذاشت.«
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یادداشت |

ونا و فهم شرایط نخستین کر
مصطفی مهر آیین 	

چند روز پیش در مطلبی دربــاره وضعیت خانواده هایی که قادر به انجام 
مراســم سوگواری عزیزان خود نیستند نوشــتم که اتفاقا من این را امری مثبت 
می دانم.اســتدالل من مبتنی بر روایت فردی ام از اندیشــه های فروید درباره 
سوگواری  این بود که جامعه،بویژه جامعه مدرن، اصوال عاشق زندگی و دشمن 
مرگ است و جامعه برای بازگرداندن سریع افراد داغدار به زندگی به تعبیه مراسم 
ســوگواری می پردازد تا افراد داغدار بتوانند سریع به زندگی باز گردند و در ایده 

مرگ باقی نمانند و به آن نیندیشند. 
نوشــتم که جامعه مدرن عاشق خیابان و مصرف و سرعت و تالش فردی 
و دشــمن خانه و ســکوت و آرامش و تفکر در امور انســانی بنیادی همچون 
مرگ،زندگی،خدا،تنهایی،بدن، و.....اســت و برای اینکه افراد جامعه در این 
مفاهیم و مســائل بنیادی باقی نمانند به طراحی آداب و آیین ها و شعائری می 
پروازد که گذر از این امور را ســاده کند و خیلی سریع افراد را به زندگی روزمره 

و فرآیند کار بازگرداند.
مراسم سوگواری چیزی جز مراسم گذر سریع از مساله مرگ نیست.مراسم 
سوگواری کمک جامعه به فرد برای گذر بی اندیشه از مفهوم و ایده مرگ است.

  
مصطفی
مهرآیین

استاد دانشگاه
کارشناس مسائل اجتماعی

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 اجتماعی
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به زبان چول هان مدرنیته دشمن "سکوت های شفابخش" است.مدرنیته دعوت 
به یک "انجام دادن بی پایان" اســت و هر گونه "انجام نمی دهم" را به ســرعت 
ویران می کند.کرونا با منتفی ســاختن مراسم سوگواری به ما فرصت می دهد 

اندکی در ایده مرگ بمانیم و به آن بیندیشیم.
جامعه انباشته از آیین هایی است که سعی در مخفی کردن مسائل بنیادی 
بشر دارند و مانع از ارتباط عمیق بشر با این مسائل می شوند.شاید بتوان به زبان 

هگل مدعی شد دین چیزی جز گذر سریع از ایده "خدا" نیست.
اگرچه ظاهرا ادیان ادعاهای بسیار درباره رابطه انسان و خدایان دارند،عمال 
مناسک دینی چیزی جز گذر سریع انسان از ایده خدا نیستند.به همین نحو،می 
توان مدعی شد ازدواج چیزی جز مناسک گذر سریع از مساله و ایده " سکس" 
نیست؛خانواده چیزی جز مناسک گذر سریع از ایده و مفهوم " تنهایی" نیست؛ 
و...... وضعیت کرونایی این روزها با منتفی ســاختن بســیاری از مناســک 
اجتماعی فرصتی است برای ایجاد پیوند فکری دوباره انسان با بسیاری از ایده 
ها و مفاهیمی که در هیاهوی مناســک اجتماعی کارکردی جامعه از بین رفته 
اند. دست یابی به مسائلی همچون مرگ، خدا، تنهایی، بدن، سکس، زندگی، 
زشتی، عدالت، امید، ایمان، آزادی...و درگیر شدن با آن ها شاید هرگز اینگونه 

که امروز به آسانی به آنها دست یافته ایم ممکن نشود.
 بر خالف،کســانی که در حسرت زندگی روزمره متداول هستند،معتقدم 
گســترش بیماری کرونا فرصتی برای اندیشیدن نابهنگام درباره مسائلی است 
که همواره فکر کرده ایم تنها فیلسوفان باید به آنها بپردازند و این مسایل اصوال 
فقط بدرد کتاب ها خواهند خورد.وضعیت کرونایی وضعیت اضمحالل توان 

مدرنیته در مخفی کردن همه مسایل بنیادی بشر است.

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
مراسم◢سوگواری◢
چیزی◢جز◢مراسم◢
گذر◢سریع◢از◢مساله◢
مرگ◢نیست.مراسم◢
سوگواری◢کمک◢
جامعه◢به◢فرد◢برای◢
گذر◢بی◢اندیشه◢
از◢مفهوم◢و◢ایده◢
مرگ◢است.به◢زبان◢
چول◢هان◢مدرنیته◢
دشمن◢»سکوت◢های◢
شفابخش«◢◢است.
مدرنیته◢دعوت◢به◢
یک◢»انجام◢دادن◢
بی◢پایان«◢است◢
و◢هر◢گونه◢»انجام◢
نمی◢دهم«◢را◢به◢
سرعت◢ویران◢می◢
کند.کرونا◢با◢منتفی◢
ساختن◢مراسم◢
سوگواری◢به◢ما◢
فرصت◢می◢دهد◢
اندکی◢در◢ایده◢مرگ◢
بمانیم◢و◢به◢آن◢
بیندیشیم.
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آقای مهرآیین عضو هیئت علمی دانشــگاه تربیت مدرس که بارها و بارها 
یادداشــت هایی با لحن تند علیه جمهوری اســالمی نگاشــته است، در این 
یادداشت نسبت به مساله مناســک دینی و اجتماعی پرداخته و آنها را موجب 
غفلت انسان از مباحث مهم هســتی می داند. ادعای ایشان در این یادداشت 
را می توان به دو بخش تقســیم کرد. در بخش اول ایشــان مدعی آن است که 
اصوال مناســک دینی و اجتماعی مثل مراسم سوگواری آن هم به شکل سنتی 
خود، نه تنها در تقابل با مدرنیته نبوده بلکه زاییده ی خود مدرنیته است تا حواس 
انســان را از مسائل مهم ولی ناخوشایندی مثل مرگ پرت کند. به نظر می رسد 
این ادعای ایشــان هیچ پایه و اساسی نداشــته و در مقام واقع خالف آن ثابت 
شده اســت چرا که اوال جوامع مدرن و توسعه یافته امروزه از این مراسمات و 
مناسک فاصله گرفته اند و ثانیا جوامع سنتی انجام مراسمات سوگواری را اتفاقا 
بخاطر اندیشــیدن افراد به مساله ی مرگ توصیه می کنند نه فراموشی آن. بخش 
دوم ســخنان ایشان ناظر به گریز از مناسک عملی و اندیشیدن و تفکر در باب 
مسائل مهم انسانی است. گویا ایشان نیز مانند برخی از فالسفه تعارضی را بین 
مناسک گرایی و ایمان گرایی در نظر می گیرند در حالی که در ادبیات اسالمی، 
مناسک خودشان بخشی از مولفه های ایمانی بوده و به محکم کردن پایه های 
ایمان کمک می کنند لذا نمی توان آنها را مخل در تفکر و تامل انسان دانست. از 
طرف دیگر انســان به دلیل جسمانی بودن و تعلق به دنیای ماده به ناچار باید با 

انجام احکام عملی خود را از غفلت نسبت به یک مساله ای دور کند.
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مصاحبه| 

ونا به کام کیست؟! کر
ناصر فکوهی 	

نخســت بگویم که هر آنچــه را در اینجا و در این روزها گفته می شــود، 
باید به شــدت نســبی تلقی کرد، زیرا داده ها و تحلیل های ما درباره بیماری 
کروناویروس محدود و به شــدت و دائم در حال تغییر هستند؛ اما من هم مثل 
بســیاری دیگر از همکاران دانشگاهی و روشــنفکرمان در ایران و جهان، فکر 
می کنم این وظیفه ماست که در همین شرایط نیز سکوت نکرده و نظرات خود 
را با قیدکردن این نســبیت پاسخ ها، بیان کنیم. دلیل اصلی از نظر من در آنچه 
شاید بتوان یک جامعه شناسی یا انسان شناسی »فوری« این پدیده به حساب 
آورد، این است که معتقدم فرایند تحول این بیماری در کوتاه مدت و درازمدت 
تاثیراتی بســیار منفی بر نظام های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جهان باقی 
خواهد گذاشت که احتماال کمتر از خود بیماری و آسیب های آن نخواهند بود 

و حتی ممکن است بیشتر باشد.
به نظر می رسد درمورد این ویروس مانند موارد پیشین، ما نه با یک موج، 
بلکه با چند موج پی در پی روبه رو باشــیم؛ در این صورت باید بگویم که به 
احتمال زیاد نه تنها بعید به نظر می رســد که شاهد امواج اعتراضی از جانب 

 دیده بان
  اندیشـه

  
ناصر
فکوهی

استاد دانشگاه
پژوهشگر 
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فرودستان شهری یا معترضان مدنی در جناح های پیشرو باشیم، بلکه درست 
برعکس احتمال امواج اعتراضی از سوی پوپولیست های راست علیه اقدامات 
دولت ها ممکن است اتفاق بیفتد یا شورش های کوری پدید بیاید که از جانب 
آنها مورد سوءاستفاده قرار بگیرد. مصداق این سخن نیز آن است که در همین 
هفته گذشــته در میشیگان، ویرجینیا، مینه ســوتا و چند ایالت دیگر آمریکا، 
طرفداران ترامپ به خیابــان ها ریخته اند و با تحریک خود ترامپ که در چند 
توییت از مردم این ایاالت خواسته بود »ایالت خویش را آزاد کنند« به ناآرامی 
هایی دامن زده اند. راســت آمریکا با وحشت از آنکه انتخابات ماه نوامبر آینده 
را ببازد، در حال سوءاســتفاده شدید از این بیماری در تحریک مردم به شورش 
و در نهایت شــاید به تعویق انداختن انتخابات یا جلوگیری از رای دادن پستی 
برای پیروزی مجدد ترامپ اســت. شبکه راست افراطی و پروپاگاندای فاکس 
نیوز و پزشکان تلویزیونی آن نیز از جمله »دکتر آز« که مخاطبان ایرانی شبکه 
های ماهواره ای خوب او را می شناسند نیز همراه با راست آمریکا در این کارزار 

مشارکت دارند. 
همین ســناریو را می توان اگر بیماری ادامه یابد، در کشــورهای اروپای 
شرقی به ویژه در مجارستان، هند و ترکیه و برزیل که دولت های دست راستی 
پوپولیســتی در آنها روی کار آمده اند، مشــاهده کرد. به عبارت دیگر راست 
نولیبرالی برای نجات دادن سیستم سرمایه داری مالی و طرفدار عدم مسئولیت 
دولت در سالمت عمومی، کامال آمادگی دارد به بهای مرگ انسان ها که اغلب 
آنها فرودســتان هســتند )حدود 7۰ درصد مرگ ومیر کرونا در آمریکا به طور 
تقریبی از جمعیت 3۰ درصدی ســیاهان آن است( به شورش هایی اجتماعی 
دامن بزند تــا به بهانه »ناآرامی«، جناح های تندرو را به قدرت برســاند یا در 
قدرت نگاه دارد. در این شرایط که به کمک به فرودستان و کسانی نیاز است که 
کمترین امکانات را برای محافظت از خود دارند، شک نداشته باشیم که جناح 
های راست و پوپولیستی، لحظه ای درنگ نخواهند کرد که ترس و واهمه مردم 
را پلکان رسیدن به قدرت یا باقی ماندن خود در قدرت کنند؛ اما گمان نمی کنم 
در جهت مخالف بتوانیم جنبش هایی را ببینیم، زیرا این حرکات اعتراضی در 
سراسر جهان، پایه و اساس انسان دوستانه دارند و حاضر نیستند در این شرایط 

بحرانی و خطرناک جان انسان ها را برای مسائل سیاسی به خطر بیندازند. 
در میان مدت به نظرم دو ســناریو در پیش رو وجود دارد که هر دو جهانی 
اســت: در یکی از آنها این جنبش ها به صورت خشــونت آمیز و مخرب و در 
دیگری به صورت قدرتمند اما مسالمت آمیز به راه خواهند افتاد؛ اما به هر حال 

 ◢◢
در◢میان◢مدت◢به◢

نظرم◢دو◢سناریو◢در◢
پیش◢رو◢وجود◢دارد◢
که◢هر◢دو◢جهانی◢
است:◢در◢یکی◢از◢

آنها◢این◢جنبش◢ها◢
به◢صورت◢خشونت◢

آمیز◢و◢مخرب◢
و◢در◢دیگری◢به◢

صورت◢قدرتمند◢اما◢
مسالمت◢آمیز◢به◢
راه◢خواهند◢افتاد؛◢

اما◢به◢هر◢حال◢گریز◢
ناپذیر◢خواهند◢بود.
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گریز ناپذیر خواهند بود. ابتدا بگویم چرا جنبش های گسترده فرودستان شهری 
را در چند سال آینده گریز ناپذیر می دانم.

دلیل اصلی این امر آن اســت که حتی اگر بیماری کروناویروس به امواج 
جدید نرسد و در همین پاییز مهار شود، تا همین امروز تعداد بیکاران در آمریکا 
در کمتر از یک ماه به 22 میلیون نفر رســیده و پیش بینی میزان فقر به نیمی از 
جمعیت می رسد؛ رقمی که در آمریکا پس از بحران عمومی اقتصادی 193۰ 
و سپس بحران 2۰۰8 سابقه نداشته است. در چین نیز که همراه آمریکا بزرگ 
ترین اقتصاد جهان اســت، بحران های مشــابهی را شاهد خواهیم بود؛ چون 
ســطح مصرف به ویژه در طبقه متوسط، سقوط خواهد کرد. هم اکنون بحران 
های نفتــی را نیز داریم که قیمت های نفتی را به صورت وحشــتناکی کاهش 
داده اند. این تابستان بزرگ ترین کشورهای ثروتمند جهان نظیر فرانسه، بریتانیا، 
اسپانیا و ایتالیا تقریبا درآمد توریستی نخواهند داشت و اقتصادهای آنها امروز 
به شکل وحشتناکی ضربه خورده است. فراموش نکنیم که سطح پوشش بیمه 
و تامین اجتماعی هرچند در اروپا خوب است، اما در سال های اخیر به دلیل 
سیاست های نئولیبرالی به شــدت ضربه خورده و در آمریکا هم که مشخص 
اســت؛ اصوال اکثریت نه بیمه درست و قابل تضمینی دارند، نه پس اندازی و 
نه آمادگی برای بحران های بزرگ خانگی. همه این موارد ســبب خواهند شد 
که با سقوط جهانی اقتصاد در ســال های 2۰2۰ تا 2۰22 روبه رو باشیم که 
سرچشمه جنبش های گسترده فرودستان شهری و البته ضدشورش و سرکوب 
های حاکمان و باال گرفتن فاشیسم، نژادپرستی ها، ملی گرایی های ضد مهاجر 

و همه متعصبان است. 
 دو ســناریویی که به نظرم قابل پیش بینی هســتند، بــه انتخاب یا عدم 
انتخاب ترامپ )به مثابه یک شــاخص نه یک شــخص( باز می گردد. ترامپ 
به اذعان اکثریت 5۰ تا 6۰ درصدی آمریکایی ها و تقریبا تمام دانشــگاهیان و 
روشنفکران، سیاست مداران کارکشته، اهل رسانه و اغلب هنرمندان این کشور، 
یک بســاز و بفروش کالهبردار نیویورکی، فرد بی اخالق و بی احساس و بی 
مسئولیت و فاسد و دزدی رسمی است؛ آن هم همراه با روابط بسیار مشکوک 
و تهدیدکننده از سوی دولت های فاســد جهان سومی نظیر عربستان، ترکیه، 

برزیل و هند و دولت های اقتدار گرایی نظیر چین و روسیه.
 دلیل انتخاب شدن بار نخست ترامپ، رشد پوپولیسم در حد 4۰ تا 45 
درصد در رای دهندگان آمریکایــی، تخریب حزب جمهوری خواه از درون و 
همچنین تمایل راســت نئولیبرال آمریکا به در دست گرفتن کامل دیوان عالی 

	◢◢
در◢سال◢های◢اخیر◢
به◢دلیل◢سیاست◢
های◢نئولیبرالی◢به◢
شدت◢ضربه◢خورده◢
و◢در◢آمریکا◢هم◢که◢
مشخص◢است؛◢
اصوال◢اکثریت◢نه◢
بیمه◢درست◢و◢قابل◢
تضمینی◢دارند،◢
نه◢پس◢اندازی◢و◢
نه◢آمادگی◢برای◢
بحران◢های◢بزرگ◢
خانگی.◢همه◢این◢
موارد◢سبب◢خواهند◢
شد◢که◢با◢سقوط◢
جهانی◢اقتصاد◢در◢
سال◢های◢۲۰۲۰◢
تا◢۲۰۲۲◢روبه◢رو◢
باشیم◢که◢سرچشمه◢
جنبش◢های◢گسترده◢
فرودستان◢شهری◢
و◢البته◢ضدشورش◢
و◢سرکوب◢های◢
حاکمان◢و◢باال◢
گرفتن◢فاشیسم،◢
نژادپرستی◢ها،◢
ملی◢گرایی◢های◢
ضد◢مهاجر◢و◢همه◢
متعصبان◢است.◢
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این کشــور و دستگاه قضائی و لغو گســترده مالیات های سرمایه داران بزرگ 
بود که ترامپ همه را انجام داد؛ اما این غولی که از چراغ جادو درآمد، بســیار 
وحشتناک تر از چیزی بود که تصور می کردند و یک فاشیسم نوظهور در آمریکا 
ایجاد کرد. »ترامپیسم« در حقیقت نه فقط نهادهای آمریکایی از سازمان های 
نظامی تا جاسوســی و قضائی و مقننه را به شــدت تخریب کرد، بلکه جامعه 
مدنی آمریکا را نیز به شــدت دو قطبی کرد و حزب جمهوری خواه را در شرف 
نابودی قرار داد؛ تقریبا همان کاری که نیکال سارکوزی چند سال پیش با حزب 

گلیست فرانسه کرد و نتیجه اش روی کار آمدن مکرون بود.
 در صورت انتخاب دوباره ترامپ نیز بحران ها در سطح آمریکا و جهانی 
به شــدت افزایش یافته و احتماال شــاهد جنبش های خشونت آمیزی در کل 
جهان خواهیم بود که ممکن اســت کار را به جنگ ها یا تنش های منطقه ای 
و بین المللی نیز بکشــاند و این بدترین سناریوی ممکن است. سناریوی دوم 
روی کار آمدن دموکرات های معتدل است؛ یعنی جو بایدن که در این صورت 
آمریکا تالش خواهد کرد با قدرت دست به ترمیم خرابی های ترامپ در سطح 
داخلی و بین المللی بزند و جنبش های مدنی، سیاه پوستان، مهاجران و گروه 
های پیشــرو در آمریکا نیز که از هم اکنون وارد مذاکره برای گرفتن بخشــی از 

قدرت شده اند، به او کمک خواهند کرد. 
این امر ســبب خواهد شــد موقعیت جهانی نیز اندکی برای فرودســتان 
بهتر شــود؛ اما نه در حدی که بتوان ضربات اقتصادی کروناویروس را از میان 
برداشــت؛ به خصوص که پس از رفتن ترامپ، آمریکا تا ســال ها میراث دار 
فجایــع او در داخل و خارج خواهد ماند. در این صورت، به نظرم جنبش های 
فرودســت باز هم به شکل گسترده شروع خواهند شد؛ اما با خشونتی کمتر و 

مسالمت آمیز تر.
من معتقدم در مجموع و بنا بر ســازوکارهایی که در ســرمایه داری مالی 
متاخر وجود دارد، کرونا سبب خواهد شد درست مثل واقعه 11 سپتامبر، شاهد 
شدت گرفتن اشــکال اقتدار گرایی حتی در دموکراسی های غربی بشویم. در 
اروپا ما شــخصیت هایی مانند مکرون و جانســون را داریم )درحالی که تنها 
شخصیت موجه یعنی خانم مرکل از قدرت خارج می شود(، در روسیه پوتین، 
در چیــن جی و در آمریکا ترامپ بدترین رهبرانی هســتند کــه می توان برای 
مدیریت یک جهان بدون تنش در نظر داشت و بهترین رهبرانی که برای ساختن 

یک جهنم واقعی به آنها نیاز است. 
بنابراین، به نظرم همه چیز بســتگی به آن دارد که این قدرت ها آیا تحولی 

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
در◢صورت◢انتخاب◢
دوباره◢ترامپ◢نیز◢

بحران◢ها◢در◢سطح◢
آمریکا◢و◢جهانی◢

به◢شدت◢افزایش◢
یافته◢و◢احتماال◢

شاهد◢جنبش◢های◢
خشونت◢آمیزی◢در◢
کل◢جهان◢خواهیم◢

بود◢که◢ممکن◢است◢
کار◢را◢به◢جنگ◢ها◢یا◢
تنش◢های◢منطقه◢
ای◢و◢بین◢المللی◢

نیز◢بکشاند◢و◢این◢
بدترین◢سناریوی◢

ممکن◢است.
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را در خود شاهد باشــند یا نه. کمترین جایی که می توان در انتظار تحول بود، 
روســیه اســت؛ اما در چین، در اتحادیه اروپا و در آمریکا می توان در انتظار 
تحوالت مهمی بود که اگر حتی اندکی در جهت حمایت از فرودستان شهری 
پیش بروند؛ این جنبش ها می توانند شــکل یک مبارزه مدنی مســالمت آمیز 
و بســیار مثبت به خود بگیرند و نیاز به تلفات و آســیب های مادی و جانی و 
خشــونت هایی که خود زمینه را برای وضعیت های بدتر فراهم خواهند کرد، 

نخواهد بود.
شــرایط جهان کنونی بیشتر شبیه دوران پس از جنگ جهانی اول است که 
اتفاقا متقارن با آنفلوآنزای اســپانیایی بود. پس از آن دوران بود که فقر گسترده 
اروپا را فراگرفت و به ویژه در معاهده ورســای چنان فشــاری بر آلمان که در 
جنگ شکســت خورده بود، آوردند که این کشور را به سوی فقر و فالکت بی 
نهایت پیش برد و در نهایت فاشیســم و جنــگ جهانی از این اروپای تخریب 

شده بیرون آمد.
 پس از جنگ جهانی دوم شــرایط متفاوت بود: اوال بر خالف جنگ قبلی 
آمریکا در طرح مارشــال، آلمان را کنار نگذاشــت و تجربه جنگ جهانی اول 
سبب شــد به این کشور نیز کمک شود که رشــد کند، بنابراین سیاست های 
آمریکا تحت تاثیر رهبری ارزنده روزولت در آغاز آن ســبب شد دموکراسی و 
رشــد اقتصادی در جهان باال بگیرد. اما از تقریبا نیمه دهه 195۰ هم سیاست 
آمریــکا تغییر کرد و به طــرف حمایت از دیکتاتوری هــا و کودتاهای نظامی 
علیــه دولت های جهان ســومی )از جمله دکتر مصدق( رفت و هم تشــدید 
فشارهای شــوروی، اروپای شرقی را نیز وارد فرایندی از شورش ها کرد که هر 
چند شکست خوردند، اما 2۰ سال بعد زمینه های فروپاشی شوروی را فراهم 
کردند. سیاســت آمریکا در نهایت به برقراری دیکتاتوری در کل جهان سوم و 
خشونت بارترین اشکال آن در کشورهای زیر سلطه مستقیم آن )آمریکای میانی 
و جنوبــی( انجامید و عمال از آن به بعد تا امروز آمریکا سیاســت حمایت از 
دیکتاتوری ها را ادامه داد و نتیجه اش همان جهان وحشتناکی است که امروز 

شاهدش هستیم. انتخاب مجدد ترامپ به این روند دامن خواهد زد.
اعتراضات به نظر من در سال های آتی بیشتر به مطالبات اقتصادی مربوط 
خواهند شــد. فشار فقر ناشــی از این بحران به شدت ممکن است باال باشد. 
همچنین مطالبات برای آزادی های مدنی که به بهانه کرونا از افراد گرفته شده، 

ممکن است آغاز شوند. 
تمام این مسائل تا حد زیادی بستگی به آن دارد که آیا جنبشی جهانی برای 

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
شرایط◢جهان◢کنونی◢
بیشتر◢شبیه◢دوران◢
پس◢از◢جنگ◢جهانی◢
اول◢است◢که◢اتفاقا◢
متقارن◢با◢آنفلوآنزای◢
اسپانیایی◢بود.◢پس◢
از◢آن◢دوران◢بود◢که◢
فقر◢گسترده◢اروپا◢را◢
فراگرفت◢و◢به◢ویژه◢
در◢معاهده◢ورسای◢
چنان◢فشاری◢بر◢آلمان◢
که◢در◢جنگ◢شکست◢
خورده◢بود،◢آوردند◢
که◢این◢کشور◢را◢به◢
سوی◢فقر◢و◢فالکت◢
بی◢نهایت◢پیش◢برد◢
و◢در◢نهایت◢فاشیسم◢
و◢جنگ◢جهانی◢از◢این◢
اروپای◢تخریب◢شده◢
بیرون◢آمد.
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دفاع از فرودستان و مبارزه با نولیبرالیسم شکل بگیرد یا نه؟ البته منظورم جنبشی 
خودانگیخته و در قالب خرده جنبش های کوچک در سراســر جهان به ویژه از 
خالل جامعه مدنی اســت و همچنین به این بســتگی دارد که جامعه مدنی و 
فعاالن این جنبش تا چه حد بتوانند با هوشمندی از دست کاری شدن به وسیله 
قدرت های بزرگ که سال هاست به این کار مشغولند خود را در امان نگه دارند 

و بازی آنها را نخورند.
زنده نگه داشتن فرهنگ و فرایندهای فکری و اندیشه در جامعه و جلوگیری 
از نومیدی و یاس به بهبود وضعیت به نظر من بسیار اهمیت دارد. انفعال، چه 
پیش و چه پس از کرونا، بزرگ ترین دشــمن هر گونه جنبش و مبارزه ای برای 

دنیایی بهتر است.
 انفعال می تواند به ســرعت به  نومیدی تبدیل شــود و به بی عملی که در 
نهایت عمل در جهت دنباله روی از سیستم های تخریب جهان ، محیط زیست 
و سرکوب انسان هاست. دلیلی وجود ندارد دولت ها یکه تازی کنند، اتفاقا به 
نظر من انتقال گســترده مباحث و حضور اندیشه در پهنه مجازی فرصت های 
تازه ای به کوشندگان برای یک جهان بهتر می دهد که نباید از آن غافل باشند. 
اینکه تصور کنیم چون تماس های فیزیکی کم شــده یا می شود و چون تجمع 
ها کم می شود - که لزوما خواهد شد - این به آن معناست که باید اهداف خود 
را برای جهانی بهتر، کمک به محیط زیست، افزایش آزادی های دموکراتیک و 
از همه مهم تر بهداشتی با کیفیتی بهتر و برای همه رها کنیم، کامال نادرست و 
در همان جهتی است که پوپولیست های نولیبرال مایلند رویدادها را به سویش 

سوق دهند.

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
اینکه◢تصور◢کنیم◢چون◢
تماس◢های◢فیزیکی◢
کم◢شده◢یا◢می◢شود◢
و◢چون◢تجمع◢ها◢کم◢
می◢شود◢-◢که◢لزوما◢
خواهد◢شد◢-◢این◢به◢
آن◢معناست◢که◢باید◢
اهداف◢خود◢را◢برای◢
جهانی◢بهتر،◢کمک◢
به◢محیط◢زیست،◢

افزایش◢آزادی◢های◢
دموکراتیک◢و◢از◢همه◢

مهم◢تر◢بهداشتی◢
با◢کیفیتی◢بهتر◢و◢

برای◢همه◢رها◢کنیم،◢
کامال◢نادرست◢و◢در◢
همان◢جهتی◢است◢
که◢پوپولیست◢های◢

نولیبرال◢مایلند◢
رویدادها◢را◢به◢سویش◢

سوق◢دهند.
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تحلیل و تبیین                 |    	    

ناصر فکوهی جامعه شناس و انسان شناس سیاسی و استاد دانشگاه تهران 
است. او هم اکنون عضو انجمن بین المللی جامعه شناسی و ایران شناسی  است 
anthropologyandculture.(و مدیریت سایت انسان شناســی و فرهنگ
com( را برعهده دارد. رامین جهانبگلو در مقاله ای در وبگاه ایندَین اکسپرس، 
فکوهی را در کنار جواد طباطبایی، بابک احمدی، حمید عضدانلو و موسی 
غنی نژاد جزو روشنفکران گفتمانی دانسته که در مقابل روشنفکران دهه هفتاد 

و هشتاد قرار می گیرند.
او در مصاحبه اخیر خود با روزنامه شــرق به بررسی پیامدهای سیاسی 
و اقتصادی پســاکرونا پرداخته اســت. او دو ســناریو آینده جهان را اینگونه 
بیان می دارد که از ســویی در صورت انتخاب دوبــاره ترامپ، بحران ها در 
ســطح آمریکا و جهانی به شــدت افزایش یافته و احتماال شاهد جنبش های 
خشــونت آمیزی در کل جهان خواهیم بود که ممکن است کار را به جنگ ها 
یا تنش های منطقه ای و بین المللی نیز بکشاند و این بدترین سناریوی ممکن 

است.
 از ســوی دیگر ســناریوی دومی نیــز وجود دارد که بــا روی کارآمدن 
دموکرات هــای معتدل ؛ یعنی جو بایدن فرض می گــردد که در این صورت 
آمریکا تالش خواهد کرد با قدرت دســت به ترمیــم خرابی های ترامپ در 
ســطح داخلی و بین المللی بزند. این امر سبب خواهد شد موقعیت جهانی 
نیــز اندکی برای فرودســتان بهتر شــود؛ اما نه در حدی کــه بتوان ضربات 

اقتصادی کروناویروس را از میان برداشت.
او همچنان معتقد است کرونا ســبب خواهد شد درست مثل واقعه 11 
سپتامبر، شاهد شدت گرفتن اشــکال اقتدار گرایی حتی در دموکراسی های 

غربی بشویم.
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او شــرایط جهان کنونی را بیشتر شــبیه دوران پس از جنگ جهانی اول 
می داند که اتفاقا متقارن با آنفلوآنزای اســپانیایی بود. پس از آن دوران بود که 
فقر گســترده اروپا را فراگرفت و به ویژه در معاهده ورســای چنان فشاری بر 
آلمان که در جنگ شکســت خورده بود، آوردند که این کشور را به سوی فقر 
و فالکت بــی نهایت پیش برد و در نهایت فاشیســم و جنگ جهانی از این 

اروپای تخریب شده بیرون آمد.
او با تحلیل پساکرونا در جامعه ایرانی اعتراضات مردمی را دور ندانسته 
و بیان می دارد فشار فقر ناشی از این بحران به شدت ممکن است باال باشد. 
همچنین مطالبــات برای آزادی های مدنی که به بهانــه کرونا از افراد گرفته 

شده، ممکن است آغاز شوند.
او در نهایت بیان داشــت زنده نگه داشتن فرهنگ و فرایندهای فکری و 
اندیشه در جامعه و جلوگیری از نومیدی و یاس به بهبود وضعیت به نظر من 
بســیار اهمیت دارد. انفعال، چه پیش و چه پس از کرونا، بزرگ ترین دشمن 

هر گونه جنبش و مبارزه ای برای دنیایی بهتر است.
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یادداشت|

ونا و خویشتن جامعه ایرانی  کر
مهدی جمشیدی 	

 کرونایی
ِ

1- جوشش های اخالقِی جامعۀ ایران در وضع
»مشــارکت های مردمِی بســیار زیبا« در قالِب فّعالّیت های داوطلبانه و 
جهادی و در برابِر بیماری کرونا، »صحنه های جالب و شــگفت انگیز«ی را 
 فرهنِگ اســالمی« در دِل مردِم ایران است. 

ِ
آفرید که نشــانۀ »عمق و رسوخ

ازاین رو، برخالف خواســته و اّدعای کسانی که به خصوص در دو دهۀ اخیر، 
در راســتای »تحقیِر فرهنِگ اسالمی ـ ایرانی« تالش کردند تا مردم را متوّجِه 

فرهنِگ غربی کنند، 
خوشبختانه فرهنگ و ارزش های اسالمی در مردم، »بسیار قوی و راسخ« 
است)آیت الله خامنه ای، در ســخنرانِی تلویزیونی، 21 فرودین 1399(. از 
جمله راه های شــناخِت »باطِن جامعه« و پی بــردِن به »واقعّیت های پنهان و 
 مرضی و نابســمانی« اســت؛ یعنی در 

ِ
نهفتۀ آن«، مطالعۀ جامعه در »وضع

حالتی کــه جامعه دچاِر آفتی گردیــده و پاره ای از نظم هــا و قواعِد جاری، 

 دیده بان
  اندیشـه

  
مهدی
جمشیدی

 عضو هیئت علمی
گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه 
فرهنگ، هنر و ارتباطات
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ی از حالِت »تعادل« و »ثبات«، 
ّ

سســت شــده اند و در نتیجه، جامعه تا حد
خارج شده است. 

در این حال است که مشــاهده و مطالعۀ »نمودهای عینی« و »تجلّیاِت 
ظاهری« می توانند به روشنی، بیان گر »روندها و حقیقت های درونِی جامعه« 
باشند. به عبارت دیگر، همین که جامعه دچاِر »بحران« و »آشوب« می شود، 
 طبیعی و عادی«، در دروِن خویش، نهفته دارد، بیرون 

ِ
آنچــه را که در »وضع

گاِه« خویش را آشکار می سازد. می ریزد و »ضمیِر ناخودآ
 بیمارِی فراگیر و جان گیِر کرونا، چنین فرصتی را فراهم کرد و در »عمل« 
ِم عین« نشــان داد کــه جامعۀ ایران، چه اندازه بــه ارزش های دینی، 

َ
و »عال

»وفادار« و »دلبسته« است. از این آشکارشدگی می توان بهره های فراوان برد 
 قطعی گفت:

ِ
و به پاره ای از پرسش های مناقشه برانگیز، پاسخ

آن که یک دیدن کند ادارِک آن
سال ها نتوان نمودن از زبان

)مثنوِی معنوی، دفتِر سّوم، بیِت 1994(
 

 فلسفۀ غربی از متِن بحراِن کرونا
ِ

2.برآمدِن نتایج
ِن غربی نیز محصــوِل اجتماعی و عینِی 

ّ
به طوِر متقابــل، فرهنگ و تمد

خودش را در ماجرای بیماری کرونا نشــان داد که بر دست اندازی به حقوِق 
 

ِ
دیگران و ظلم و تجاوز و خشونت داللت داشت. رفتارهای برخی از جوامع
ِن غربی« است، از جمله 

ّ
غربی، نتیجۀ منطقی و طبیعِی »فلسفۀ حاکم بر تمد

فلسفۀ »فردگرایی«، یا فلسفۀ »ماّدی گری  و بی خدایی« )و البّته اگر اعتقادی 
 عمیِق معرفت زا نیست(. 

ِ
هم به خدا هست، آن اعتقاِد توحیدِی صحیح

 وحشی گری وجود دارد که با ظاهِر آراسته و ادکلن زده 
ِ

پس در غرب، روح
و کراوات بسته اش منافاتی ندارد)آیت الله خامنه ای، در سخنرانِی تلویزیونی، 
ِم اخالق و معنوّیت و ستودِن 

َ
ِد غربی«، عال

ُّ
ِم »تجد

َ
21 فرودین 1399(. عال

م، به سوی »تفّرد« و 
َ
فضیلت های عالِی انسانی نیســت، بلکه دعوِت این عال

ت های ماّدی« است. ازاین رو، 
ّ

»خودپرستی« و »بهره مندِی هرچه بیشتر از لذ
انســاِن معاصِر غربی که ســاخته و پرداختۀ همین »بینش« و »نظاِم معنایی« 
اســت، چنین خویشــتن و هوّیتی دارد و جز در این جهت، گام برنمی دارد. 
 »رســمی« و »غالب« اســت، هر چند ُپر 

ِ
این وضع در جامعۀ غربی، وضع

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
به◢طوِر◢متقابل،◢فرهنگ◢

و◢تمّدِن◢غربی◢نیز◢
محصوِل◢اجتماعی◢
و◢عینِی◢خودش◢را◢
در◢ماجرای◢بیماری◢
کرونا◢نشان◢داد◢که◢
بر◢دست◢اندازی◢به◢

حقوِق◢دیگران◢و◢ظلم◢
و◢تجاوز◢و◢خشونت◢

داللت◢داشت.◢
رفتارهای◢برخی◢از◢

جوامِع◢غربی،◢نتیجۀ◢
منطقی◢و◢طبیعِی◢
»فلسفۀ◢حاکم◢بر◢

تمّدِن◢غربی«◢است،◢
از◢جمله◢فلسفۀ◢
»فردگرایی«،◢یا◢

فلسفۀ◢»ماّدی◢گری◢◢
و◢بی◢خدایی«◢)و◢البتّه◢
اگر◢اعتقادی◢هم◢به◢

خدا◢هست،◢آن◢اعتقاِد◢
توحیدِی◢صحیِح◢
عمیِق◢معرفت◢زا◢

نیست(.◢
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واضح اســت که همگان در مغرب زمین، چنین سلوک و روحّیه ای ندارند و 
از اخالق و انسانّیت، دوره نشــده اند. این موقعّیت نشان می دهد که چگونه 
»فلسفه های غربی« در »زندگِی روزمرۀ انسان های غربی«، اثر نهاده و آنها را 

گرفتاِر دشواری ها و مصائِب جامعه سوز کرده است:
ه، یکی جان ست و لشکر، ُپر ازو

َ
ش

روح، چون آب ست واین اجسام، جو
 شاه اگر شیرین ُبود

ِ
آِب روح

جمله جوها، ُپر ِز آِب خوش شود
چون که رعّیت، دیِن شه دارند و بس

این چنین فرمود سلطاِن عبس
)مثنوِی معنوی؛ دفتِر پنجم؛ بیت های 73-71(

 
ی گری و غلظت و خویش مرکزبینِی انســاِن غربی«، ریشــه 

ّ
پــس »تعد

در »تجویزهای این جهانی و ماّده اندیشــانۀ فلســفه های غربی« دارد و این 
فلســفه های غربی هســتند که باید به محکمۀ داورِی عقل و وجداِن انسانی 
خوانده شوند و پاسخگوی واقعّیت های اجتماعِی تلخ و ناموّجِه کنونی شوند.
و در مقابل، تاب آوری و خویشــتن دارِی جامعۀ ایران، ریشه در هوّیِت 
دینِی عمیــِق آن دارد، چنان که در روایاِت اســالمی آمده اســت که مؤمناِن 
راســتین، چنانند که ســختی و دشــواری، آنها را از پا در نمــی آورد و عقب 
نمی راند، چراکه می توانند گرفتارهای ها و ابتالئات را در خویش، هضم کنند 

و آنها را به حکمِت الهی ارجاع دهند:
اِء؛ ]مّتقین،[ 

َ
خ ْت ِفی الرَّ

َ
ل ِتــی ُنزِّ

َّ
ال

َ
ِء ک

َ
َبال

ْ
ُســُهْم ِمْنُهْم ِفی ال

ُ
ْنف

َ
ْت أ

َ
ل ُهْم ُنزِّ

َ
ل

در ســختی چنان به ســرمی برند، که گویی به آســایش اندرند)سّیدرضی، 
نهج البالغه، ترجمۀ سّیدجعفر شهیدی، خطبۀ 193(.

 
3.بحراِن کرونا به مثابِه دستاویزی برای تصویرسازی 

کرونا برای بشرّیت، یک مشکِل بزرگ و خطرناک است، اّما این مشکل 
در مقایسۀ با بسیاری از مشکالت، »کوچک« به حساب می آید، از جمله در 
جنگ های اّول و دّوِم جهانی، چندین میلیون نفر به کشته شدند، یا در جنِگ 

ویتنام که آمریکا به آن حمله کرد، یا در حملۀ آمریکا به عراق.

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
پس◢»تعّدی◢گری◢
و◢غلظت◢و◢
خویش◢مرکزبینِی◢
انساِن◢غربی«،◢ریشه◢
در◢»تجویزهای◢
این◢جهانی◢و◢
ماّده◢اندیشانۀ◢
فلسفه◢های◢غربی«◢
دارد◢و◢این◢فلسفه◢های◢
غربی◢هستند◢که◢
باید◢به◢محکمۀ◢
داورِی◢عقل◢و◢وجداِن◢
انسانی◢خوانده◢
شوند◢و◢پاسخگوی◢
واقعیّت◢های◢اجتماعِی◢
تلخ◢و◢ناموّجِه◢کنونی◢
شوند.
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 پــس نبایــد از بقّیۀ حــوادِث مهّمی کــه در دنیا همواره وجود داشــته 
اســت، »غفلت« کنیم. حّتی هم اکنون نیز، میلیون ها انســان زیِر فشاِر ظلِم 
دشمنی های قدرتمندان، رنج می برند؛ چه در یمن، چه در فلسطین و چه در 
بسیاری از نقاِط دیگِر جهان)آیت الله خامنه ای، در سخنرانِی تلویزیونی، 21 

فرودین 1399(.
 بزرگ نمایی های رســانه ای و مبالغه های تبلیغاتی، ما را از »واقعّیت ها« 
دور می کننــد و »تصویرهای وارونه« ای از آنچــه که می گذرد، پیِش روی ما 
می گذارند، به خصوص از این جهت که عمده ترین رســانه های جهانی، در 
اختیاِر سرمایه ساالراِن صهیونیسِت بی مرز و قدرتمند است و جهان، آن گونه 
 آنها اقتضاء می کند، به توده های مردم نمایانده می شــود. چه بســا 

ِ
که منافع

این قبیل »تصویرســازی ها« به این دلیل باشــد که ذهنّیِت مــردِم جهان به 
سمت وسویی کشــیده شود که آنها بافته و ســاخته اند تا »مسأله های اصلی 
و ماندگار«، به حاشــیه سوق داده شوند و پرســش ها و دغدغه های معطوف 
به آنها، خاموش گردند. باید بر فراِز این چنین خدعه هایی نشســت و عقل و 
منطِق خویش را در برابِر القا ء ها و تلقین های رسانه ای، غیرفّعال و منقاد نکرد 

و به طوِر مستقل، پشت پرده را دید و شناخت:
د، صد دلیل و صد بیان

ّ
آن مقل

در زبان آرد، ندارد هیچ جان
)مثنوِی معنوی، دفتِر پنجم، بیِت 248۰(.

 ◢◢
بزرگ◢نمایی◢های◢

رسانه◢ای◢و◢مبالغه◢های◢
تبلیغاتی،◢ما◢را◢
از◢»واقعیّت◢ها«◢
دور◢می◢کنند◢و◢
»تصویرهای◢

وارونه«◢ای◢از◢آنچه◢
که◢می◢گذرد،◢پیِش◢
روی◢ما◢می◢گذارند،◢
به◢خصوص◢از◢این◢

جهت◢که◢عمده◢ترین◢
رسانه◢های◢جهانی،◢در◢
اختیاِر◢سرمایه◢ساالراِن◢

صهیونیسِت◢بی◢مرز◢
و◢قدرتمند◢است◢و◢
جهان،◢آن◢گونه◢که◢
منافِع◢آنها◢اقتضاء◢

می◢کند،◢به◢توده◢های◢
مردم◢نمایانده◢

می◢شود.
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یادداشت|

ونا  اخالق در دوران کر
سید روح الله موسوی زاده 	

مه گیری ویروس کرونا در آخرین ماه ســال 1398 شمســی و تداومی 
که دارد، به چالش های فکری گوناگونی دامن زده اســت. همه گیری ویروس 
کرونا رویدادی جهانی اســت و هر رویدادی بســته به واقعیت و تأثیراتی که 
دارد بر برخــی چیزها تأثیرگذار بوده و از تأثیرگــذاری بر برخی دیگر ناتوان 
است. در یادداشت حاضر می کوشــم با نگاهی معرفت شناسانه و به اجمال 
به این مســاله بپردازیم که ویروس کرونا و همه گیری آن فاقد کدامین و دارای 
کدامین تأثیرات است. همه گیری ویروس کرونا دارای دو جنبه نظری و عملی 

است:
جنبه نظری:

در جنبه نظری، ظهور ویــروس کرونا و همه گیری آن، رویدادی طبیعی 
اســت و موضوع پژوهش علوم تجربــی و به خصوص موضوع پژوهش علوم 
پزشــکی اســت. راه پژوهش در ظهور و بروز آن، پژوهش در شناسایی آن و 
پژوهــش در روش های درمان یا مقابله بــا آن، تجربه و آزمایش های تجربی 

 دیده بان
  اندیشـه

  
سید روح الله 
موسوی زاده

استاد دانشگاه
پژوهشگر و محقق
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 روش پژوهش در 
ً
اســت. همانطور که پژوهش هــای عقلی یا نقلی عمــال

ویروس کرونا )مطرح در علوم تجربی پزشــکی( نیســتند و در شناســایی و 
درمان یــا مقابله با ویروس کرونا بی تأثیرند، ویــروس کرونا و پژوهش های 
 روش پژوهش در امــور عقلی و امور نقلی )مطرح در 

ً
راجــع  به آن نیز عمال

علوم انســانی و علوم اجتماعی و رفتاری( نیستند و در شناسایی و کاربست 
اینگونه امور و علوم بی تأثیرند.

اکنون می دانیم که امور تجربی را از راه تجربه، امور عقلی را از راه عقل، 
و امور نقلی را از راه نقل مورد شناسایی قرار می دهیم.

 انتظــار نداریم که یک امر تجربی علمی )همچــون ویروس کرونا( را 
از راهــی غیر از تجربه، و بــه طور مثال از راه عقل و دیــن یا یک امر عقلی 
)همچون حکمت آفرینش( یا دینی )همچــون اعتقادات( را از راهی غیر از 
عقل و دین، یعنی از راه تجربه مورد شناسایی قرار دهیم. همانگونه که انتظار 
نداریم طبابت کار دین را انجام دهد، انتظار هم نداریم که دین، معارف دینی 

و امور دینی کار طبابت را انجام دهند.
انسان تنها مخلوقی است که از شعور باالیی برخوردار بوده و این شعور 
بــه او می فهماند که برای درک امور تجربی دارای قوه تجربه و برای درک امور 
عقلی دارای قوه عقل اســت، اما برای درک امور الهی و ماورایی دارای قوه ای 
نیست و از این رو اگر به دنبال درک آنها باشد باید به قوه  دیگری که در دست 

همگان نیست )همچون قوای قدسی یا دینی( روی بیاورد.
رویــداد طبیعی کرونا، امری طبیعی و تجربی اســت و همانگونه که از 
جنبه نظری بر سایر امور و علوم تجربی، عقلی و نقلی بی تأثیر است، بر امثال 

مسأله رابطه علم و دین یا علم دینی نیز بی تأثیر است.
 کرونا بر اینکه علم از راه تجربه بر کشف عالم طبیعت می پردازد و دین 
نیز )دست کم به حکم امثال بنای عقال و استصحاب( کار علم را تأیید می کند 
دارای هیچ گونه تأثیری نیست. کرونا بر اینکه علوم طبیعی از راه تجربه، علوم 
انســانی تجربی از راه اعتبارات تجربی، علوم انسانی عقلی از راه عقل، علوم 
انسانی نقلی از راه نقل و علوم انسانی تجربی -نقلی، یعنی علوم اجتماعی و 
رفتاری، از راه تجربه و نقل به بار می نشــینند دارای هیچ گونه تأثیری نیست. 
کرونا بر اینکه »دین نظام اعتقادی، ارزشــی و رفتاری ای اســت که از سوی 
خداوند برای هدایت و رستگاری انسان ها آمده است« و »علم دینی مجموعه 

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
رویداد◢طبیعی◢

کرونا،◢امری◢طبیعی◢
و◢تجربی◢است◢
و◢همانگونه◢که◢

از◢جنبه◢نظری◢بر◢
سایر◢امور◢و◢علوم◢
تجربی،◢عقلی◢و◢

نقلی◢بی◢تأثیر◢است،◢
بر◢امثال◢مسأله◢

رابطه◢علم◢و◢دین◢
یا◢علم◢دینی◢نیز◢
بی◢تأثیر◢است.◢

کرونا◢بر◢اینکه◢علم◢
از◢راه◢تجربه◢بر◢

کشف◢عالم◢طبیعت◢
می◢پردازد◢و◢دین◢نیز◢
)دست◢کم◢به◢حکم◢
امثال◢بنای◢عقال◢و◢
استصحاب(◢کار◢

علم◢را◢تأیید◢می◢کند◢
دارای◢هیچ◢گونه◢
تأثیری◢نیست.
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مسائلی است که حول اموری که در هدایت و رستگاری انسان ها تأثیرگذارند 
و از طریق کتاب، ســنت و عقل به قصد هدایت فراهم آمده اســت« دارای 
هیچ گونه تأثیری نیســت. )در تعریف دین و علم دینی از دیدگاه های جناب 
اســتاد مصباح یزدی تبعیت کرده ام. نگاه کنید به مصباح یزدی، محمدتقی،  
رابطه علم و دین، ایران - قم،  موسســه امــام خمینی)ره( ، 1392، ص 1۰۰ 

به بعد.(
اما کرونا مصداق بارزی است بر این ادعای خطای برخی که مدعی اند 
دین همه چیز را بیان کرده است و از این رو ما غیرمعصومان، از درون معارف 
دینــی، هم می توانیم به راه درمان کرونا دســت یابیم و هــم می توانیم علوم 
تجربی و امثال علم پزشکی را دینی کرده و به علوم تجربی دینی و امثال علم 

طب اسالمی راه یابیم.
جنبه عملی:

در جنبه عملی، ظهور ویروس کرونا و همه گیری آن، تأثیرات و تغییرات 
بســیار زیادی داشــته اســت. همه گیری ویروس کرونا و فقدان پادزهر آن، 
هویت و ذات تک تک ما انسان ها را تهدید کرده و ترس از دست دادن حیات، 
ولو اینکه بر تغییر ذات و انسانیت ما ناتوان است،  قوای انسانی خوب و بد ما 

را )که از جمله خواص ذاتی و انسانی ما هستند( بیدارتر کرده است. 
هــر دو اخالقیات خوب و بد ما بیدارتر شــده اند و بســته به  انگیزه ها و 
اهدافی که داریم اینگونه اخالقیات خوب یا بد را آشــکارتر کرده ایم. اکنون 
فطرت ما بیدارتر شــده و فطریات خوب، ما را به افــکار و کارهای خوب و 

فطریات بد، ما را به افکار و کارهای بد رهنمون می شوند.
با وجود ایــن، به خصــوص در اینگونه مواقع که با تهدیدات انســانی 
روبه رو هستیم و منافع مادی و ارزش ها رنگ می بازند، فطریات خوب مان بر 
فطریات بدمان غلبه می یابند و بیش از اخالقیات بد به اخالقیات خوب روی 
می  آوریم؛ هم خود و اطرافیا ن مان را محترم تر دانسته و دوست تر داشته و هم 
نوع انســان ها را دوست  می داریم، هم به یاری خود و اطرافیان و هم به یاری 
دیگران می شــتابیم، هم نگران خود و اطرافیان و هم نگران دیگران هســتیم. 
همیاری هایی که اکنــون در دوران کرونا می بینیم از همین فطریات خوب ما 
نشــأت می گیرند. همگان اعم از اشخاص، کادر درمانی، کسبه، کارمندان، 
مدیران، گروه ها، ســازمان ها، دولتمردان و… می کوشــند در این همیاری و 

	◢◢
در◢جنبه◢عملی،◢
ظهور◢ویروس◢کرونا◢
و◢همه◢گیری◢آن،◢
تأثیرات◢و◢تغییرات◢
بسیار◢زیادی◢داشته◢
است.◢همه◢گیری◢
ویروس◢کرونا◢و◢
فقدان◢پادزهر◢آن،◢
هویت◢و◢ذات◢تک◢تک◢
ما◢انسان◢ها◢را◢تهدید◢
کرده◢و◢ترس◢از◢دست◢
دادن◢حیات،◢ولو◢
اینکه◢بر◢تغییر◢ذات◢
و◢انسانیت◢ما◢ناتوان◢
است،◢◢قوای◢انسانی◢
خوب◢و◢بد◢ما◢را◢)که◢
از◢جمله◢خواص◢ذاتی◢
و◢انسانی◢ما◢هستند(◢
بیدارتر◢کرده◢است.◢
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صیانت از ذات انسان ها سهیم باشند.
اما فطریات خوب ما انسان ها یک روی سکه اند. روی دیگر آن، فطریات 
بد ما انسان هاســت. همین فطریات بد، تعدادی را به استفاده از فرصت ها و 
حفظ منافع شخصی وادار کرده است. همه ما و به خصوص دست اندرکاران، 
در معرض این آسیب قرار دارند که به فکر استفاده از فرصت ها و حفظ منافع 
شخصی باشــند، به خصوص آنان که بر منابع مالی و مادی دسترسی دارند، 

بیش از دیگران در معرض این آسیب قرار دارند.
دوران کرونــا دوران آزمون های اخالقی )اعم  از اخالقیات شــخصی،  
خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و حاکمیتی( است. فطرت انسان 
و تعالیم دینی ما ابزارهای مناســب پیــروزی در این آزمون های اخالقی اند، 
در آزمون هایی همچون روابط شــخصی، روابط خود با فرزندان و همسران، 
روابــط خود با بیمــاران کرونایی، با کادر درمانی، بــا ناتوانان، با گروه هایی 
که درآمد خود را از دســت داده اند و...، در آزمون هایی همچون تالش های 
علمی، اقتصادی، صنعتی و...، در آزمون هایی همچون نوع دوســتی، حقوق 
بشــر، حقوق بین الملــل، فقدان تحریم هــا و تهدیدهــا و...، هم گرایی ها، 
جهان وطنی ها و... و در آزمون هایی همچون دوری از فســادهای اجتماعی، 
اقتصادی، سیاســی و تحکیم و تثبیت باورهای دینی. اکنون در دوران کرونا 
بیشــتر از هر زمان دیگری دریافته ایم که به خداوند، به فطریات و اخالقیات 
خوب انســانی و به تعالیم دینــی محتاج تریم و دوران کرونــا می تواند ما را 

بیدارتر کرده و به سوی جهانی انسانی تر و الهی تر رهنمون شود.
کرونــا در جنبه های علمی و معرفتی مــا و در امثال علوم و اعتقادات ما 
هیچ تأثیری نخواهد گذاشــت اما در جنبه های علمی و رفتاری ما و در امثال 
محدودیت  اجتماعی و اقتصادی مان تأثیر زیادی خواهد داشــت، اما همین 
تاثیرگذاری هم مقطعی اســت و با فروکش  کردن کرونا به تدریج اثرات خود 

را از دست خواهد داد.

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
کرونا◢در◢جنبه◢های◢
علمی◢و◢معرفتی◢ما◢
و◢در◢امثال◢علوم◢و◢
اعتقادات◢ما◢هیچ◢
تأثیری◢نخواهد◢
گذاشت◢اما◢در◢
جنبه◢های◢علمی◢
و◢رفتاری◢ما◢و◢در◢
امثال◢محدودیت◢◢

اجتماعی◢و◢
اقتصادی◢مان◢تأثیر◢

زیادی◢خواهد◢
داشت،◢اما◢همین◢
تاثیرگذاری◢هم◢
مقطعی◢است◢و◢

با◢فروکش◢◢کردن◢
کرونا◢به◢تدریج◢
اثرات◢خود◢را◢از◢
دست◢خواهد◢داد.
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یادداشت| 

ونا وندی در دوران پساکر حقوق شهر
منصوره فصیح 	

شــیوع ویروس کرونا، بحرانی که حداقل طی 6۰ ســال اخیر و از نظر 
گســتردگی و دامنه تأثیرات در نوع خود بی مثال اســت، این روزها در حالی 
همــه جوامع را درگیر کرده که به نظر می رســد در هــر جامعه ای به اقتضای 

خصوصیات آن جامعه، تأثیرات متفاوتی را در پی داشته است. 
نزدیک به 2 ماه از شــیوع ویروس کرونا در کشور می گذرد. این ویروس 
که به تدریج همه نقاط کشــور را درگیر کــرد، تبعات مختلفی در بخش های 

مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و … به همراه داشت.
از مهم ترین وجوهی که در پرتو تهاجم کرونا در جوامع ملی و نظام های 
سیاســی به چالش کشــیده شــده، وضعیت شهروندی و شــاخص حقوق 
شهروندی است. به گفته کارشناسان، در جامعه ایران نیز این اپیدمی، عامل 
تغییرات بســیاری در این زمینه بوده که باید از هم اکنــون برای مقابله با آن 

تمهیدی اندیشیده شود.
 در واقع ما شهرونداِن قبل کرونا نیستیم و خوب می دانیم که این بیماری 
ســبک زندگی و حتی در مواردی تفکرمان را نیز عوض کرده است. بنابراین 

 دیده بان
  اندیشـه

  
منصوره
فصیح

پژوهشگر
عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
فرهنگ و ارتباطات
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توجه به ســویه های مختلف اثرپذیری و اثرگــذاری کرونا بر نظام فکری و 
رفتاری شهروندان و میزان پایبندی دولت و شهروندان به حقوق شهروندی، 

امری ضروری است.
واژه شــهروندی از مجموعه تمهیدات، مســئولیت ها و حقوق نشــأت 
می گیرد و بر عدالت، برابری، آزادی و استقالل داللت دارد. حقوق شهروندی 
نیز مجموعه وســیعی از حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در برگرفته و 
تلفیقــی از حق و تکلیف میان دولت و شــهروندان را به نمایش می گذارد، و 

یک نظام ملی را در مقابل بحران ها تجهیز و تأمین می کند. 
گاه نیز در سایه بحران، ظرفیت های پنهان و قابلیت های همنوایی در یک 
بافت اجتماعِی به ظاهر واگرا، هویدا می شــود که شاید بتوان اوج این چرخه 
را در مواقع بحرانی همچون وضعیت امروز دانست. در واقع بحران فراگیری 
مانند کرونا، سیاســت را فارغ از خط کشی ها، موظف به توجه و رسیدگی به 
شهروندان می نماید. از سوی دیگر شهروندان را نیز ملزم به مسئولیت پذیری 

در قبال تکالیف انجام شده از سوی دولت می نماید.
به اســتناد بند الف منشور حقوق شــهروندی، حق حیات و سالمت و 
کیفیت زندگی به عنوان وظیفه دولت در قبال شــهروندان امری اثبات شــده 
است. در واقع حق حیات و صیانت نفس را باید نخستین و اصلی ترین حق 
بشــری دانست. بی شک رویکرد دولت و نهادهای عمومی در مواجهه با این 
پاندمی، از طریق تجهیز هدفمند مراکز بهداشــتی، درمانی و بیمارستان های 
معیــن و همچنین اجرای طرح غربال گری وزارت بهداشــت و مشــارکت 
چشم گیر و حداکثری شهروندان در این طرح در کنار تعامل و همکاری سایر 
نهادها در راســتای تسهیل و تسریع در برنامه های مزبور، جهت جلوگیری از 
همه گیری مضاعف ویروس، نشان از تالش دولت جهت انجام تکلیف خود 
نسبت به احقاق بخش اعظم از حق سالمت به عنوان حق شهروندی است، 
 این تکلیف منحصر به پاندمی کرونا نیست و چه بسا وظیفه دولت 

ً
اما مسلما

در دوره پســاکرونا نســبت به مؤلفه »باالبردن کیفیت زندگی« در این زمینه 
بیشتر باشد.

چنانچه در پســاکرونا و با توجه به راکد بودن بخش اعظم فعالیت های 
اقتصادی به ویژه در کســب وکارهای خرد، شاهد سقوط افراد بیشتری به زیر 

خط فقر خواهیم بود. 

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
واژه◢شهروندی◢از◢
مجموعه◢تمهیدات،◢
مسئولیت◢ها◢و◢حقوق◢

نشأت◢می◢گیرد◢و◢
بر◢عدالت،◢برابری،◢
آزادی◢و◢استقالل◢

داللت◢دارد.◢حقوق◢
شهروندی◢نیز◢

مجموعه◢وسیعی◢
از◢حقوق◢سیاسی،◢

اقتصادی◢و◢اجتماعی◢
را◢در◢برگرفته◢و◢
تلفیقی◢از◢حق◢و◢

تکلیف◢میان◢دولت◢
و◢شهروندان◢را◢به◢
نمایش◢می◢گذارد،◢
و◢یک◢نظام◢ملی◢را◢
در◢مقابل◢بحران◢ها◢
تجهیز◢و◢تأمین◢

می◢کند.◢
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جمعیتی که نتواند طی یک تا دو ماه کســب درآمد کند به شدت آسیب 
می بیند و بدیهی اســت که در موارد متعددی این آســیب ها نهاد خانواده ها 
را درگیــر خواهد کــرد. چون نقطه مقابل آســیب پذیری، تاب آوری اســت 
ضروری است تا دولت در کنار سیاستهای اقتصادی مورد نظر جهت کاهش 
آسیب های مذکور، نسبت به افزایش تاب آوری شهروندان از طریق مداخله 

نهادهای مدنی و فرهنگی ورود پیدا کند.

همچنیــن مســائل اجتماعی پســاکرونا ذیــل بند ب منشــور حقوق 
شــهروندی »حق کرامت«، مسأله بســیار مهم و جدی است که در صورت 
عدم اتخاذ تدابیر الزم، مشــکالت زیادی به دنبال خواهد داشــت، به عنوان 
مثــال خانواده های داغدار بدون طی فرآیند ســوگ، عزیزان خود را به خاک 
ســپردند که این امر عوارض و پیامدهای روحی و روانــی زیادی برای افراد 
به جا می گــذارد؛ بنابراین باید تدابیر الزم در این خصوص اتخاذ شــود. به 
عنوان مثال ارتباط با خانواده های داغدار، و ارائه مشــاوره های رایگان به آنها 
از جمله خدماتی اســت که می توان در این شرایط به خانواده ها ارائه داد. در 
چنین شرایطی نه تنها افرادی که از کرونا آسیب دیده اند بلکه خانواده هایی که 
عزیزان خود را به دلیل ناراحتی غیر از کرونا از دســت داده اند ولی به جهت 
شرایط موجود، قادر به انجام مناسک مرگ برای عزیزان خود نبوده اند، باید به 

مراکز ارائه کننده خدمات حوزه روانی و اجتماعی معرفی شوند.
اگرچه در بحث از حقوق شــهروندی در پاندمــی کرونا با مجموعه ای 
از حــق و تکلیف متقابل میان دولت و شــهروندان و ترکیب مدیریت هم افزا 
و منســجم در ســطح دولتی و نهادهای حاکم در کنار اســتقبال و مشایعت 
نسبی شهروندان هستیم. اما بدون شک دوران پساکرونا، و در چرخه حقوق 
شــهروندی، این دولت است که در معرض سنجش و داوری و قضاوت قرار 
می گیرد و مدیریت انســان توسط انسان به مثابه تعریف سیاست مدرن مورد 

آزمون قرار خواهد گرفت.
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 اعتماد به مسئوالن به حداقل رسیده است.
احمد بخارایی 	

در ایــران ترجیح منافع فردی بر منافع جمعی اســت و در جامعه اجزای 
آن در جای خود قرار نگرفته اند. گسســت موجود در جامعه باعث می شود که 
هیچ عضوی احساس وظیفه نکند و در وضعیت بحران به وجود آمده، فرهنگ 
رفتاری چهارچوب و نظم خاصی نداشته باشد. بسیاری خود را در خانه حبس 
می کنند که خودشان آلوده نشوند و نه دیگران. برخی هم با انتشار شوخی ها و 
رقص ها در صدد القای شادی و امید به جامعه برمی آیند که البته این ها کارساز 
و کاربردی است و جایگزین خأل انجام وظیفه ی مسئوالنی است که این مهم 
را در صدا و سیما و دیگر رسانه ها نادیده گرفته اند. یک فرهنگ پویا باید عناصر 
ناکارآمد را کنار گذاشته و اجازه دهد که عناصر کارامدش رشد کرده و با پذیرش 
عناصر جدید از فرهنگ های دیگر و با پذیرش تغییرات، امکان تکامل فرهنگی 
 فاقد 

ً
فراهــم آید. ناگفته نماند که فرهنگ جامعه ی ما هیجانی اســت و عمدتا

عنصر عقالنیت اســت و بیش تر بر اساس »تقلید« عمل می کند  تا استدالل؛ 
همین است که به اصطالح با یک غوره سردی اش می کند و با یک مویز، گرمی! 
عدم احساس امنیت در جامعه و نیز عدم امید به آینده در کنار توزیع ناعادالنه ی 
فرصت ها  باعث می شــود که تقدم امنیت فردی بر امنیت جمعی تشدید شود 
و همین عامل، سبب تشدید اهمیت یافتن خود و پیرامون خود می گردد که در 

  
احمد 

بخارایی

استاد دانشگاه
پژوهشگر مسائل اجتماعی

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 اجتماعی
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 رصد رویدادهای
اندیشه ای

نتیجه مسائلی چون »احتکار« پدید می آید. یعنی بسیاری از مسائل فرهنگی و 
اجتماعی در یک فضای هیجانی و خودخواهانه، بازتولید می شوند.

در بحران کرونا باید گفت که کارکرد مثبت آن بسیار فراتر از کارکرد منفی اش 
اســت. مهم ترین بعد مثبت این بحران را می توان در توجه و حســاب گری در 
موازین عقالنی دانست که عالوه بر خانه نشینی و افزایش آستانه ی تحمل، این 
بیکاری می تواند پایه های تعقل را به واســطه مطالعه و گذران صحیح اوقات_
فراغــت محکم تر کند. متأســفانه در جامعه ی امروز افراد  در تالش هســتند 
که از یک دیگر جلو بزنند و به ســوی ناکجاآبادی در حال حرکت هســتند که 
برای باالرفتن خود از دیگران پله می ســازند. این الگوی رفتاری در بسیاری از 
بخش های اجتماعی نهادینه شده و روند پرشتاب زندگی و دویدن های مستمر 
که با ناآگاهی از چرایی این فعالیت های شتاب دار هم راه است را ویروس کرونا 
به مثابه کشــیدن یک ترمز دستی، کند کرده است. حاال این فرصت پیش آمده 
که افراد از خود بپرســند که به کجا چنین شتابان؟ به چه منظور است که گویی 
انســان ملزم شــده مقام و ثروت بر روی مقام و ثروت گذارد و تظاهر و ژست 
بیش تر بر دیگران روا دارد؟ فرصتی فراهم شده که از خود بپرسیم که چه هستیم 
و که هستیم و به کجا می رویم؟ این بحران سبب شده که با »مرگ« پیوند یافته 
و به این واقعیت پیرامونی بیاندیشیم که هیچ کس جاودانه نیست و باید در یک 
جایی این ترمز دســتی کشیده می شد. این تأمل برای جامعه ضروری بود و در 
زمره ی کارکردهای مثبت شیوع ویروس کرونا و نیز وقوع بحران اخیر در جامعه 

قرار دارد. 
جامعه از فقدان نظام ارگانیک رنج می برد و به جای آن که به مثابه احساس 
سرما در بدن که باعث می شود کتف ها به هم نزدیک تر شوند تا تحمل بیش تری 
داشته باشند در جامعه چنین رویکردی وجود ندارد و عالوه بر اطالع رسانی های 
غیرشفاف و سیستم بهداشتی ناقص، اعتماد به مسئوالن هم به حداقل رسیده 
و فاصله ها بیش تر و بیش تر شده است. کرونا به فرصتی تبدیل شده که افراد به 
تفکر واداشته شوند و اطراف خود را با دقت بیش تر مورد سنجش قرار دهند و به 
اصالح آن بپردازند. مرگ که تنها اتفاق بی بدیل زندگی انسان ها است را می توان 
در سه حلقه مورد بررســی قرار داد که حلقه ی سوم آن، ترس از مرگ است که 
علت اصلی اش عالقه به زنده بودن و لذت بردن از جلوه های زندگی اســت که 
این دلیل، همان حلقه ی دوم است که انسان را به واسطه ی پول و مقام به عنوان 
مظهر حضور در محیط اجتماعی و کنش گری، به زندگی وابســته می کند. اما 
حلقــه ی اول به فرهنگ و پیش فرض ها ربط دارد که به موجب آن با مســائلی 

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
مهم◢ترین◢بعد◢
مثبت◢این◢بحران◢
را◢می◢توان◢در◢توجه◢
و◢حساب◢گری◢در◢
موازین◢عقالنی◢
دانست◢که◢عالوه◢بر◢
خانه◢نشینی◢و◢افزایش◢
آستانه◢ی◢تحمل،◢
این◢بیکاری◢می◢تواند◢
پایه◢های◢تعقل◢را◢
به◢واسطه◢مطالعه◢و◢
گذران◢صحیح◢اوقات◢
ـ◢فراغت◢محکم◢تر◢
کند.◢متأسفانه◢در◢
جامعه◢ی◢امروز◢افراد◢◢
در◢تالش◢هستند◢
که◢از◢یک◢دیگر◢جلو◢
بزنند◢و◢به◢سوی◢
ناکجاآبادی◢در◢حال◢
حرکت◢هستند◢
که◢برای◢باالرفتن◢
خود◢از◢دیگران◢پله◢
می◢سازند.
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پیوند می خورد که ویژگی سیری ناپذیری یافته و علی رغم چشیدن طعم واقعی 
زندگــی و لذت های آن، هیچ گاه آن را کافی نمی دانــد. این امر در ایرانی ها به 
واسطه ی اندوخته های مالی فراوان و زیاده طلبی های بی انتها بر اساس الگوهای 
مصرف و فرهنگ چشــم هم چشمی، بیش تر به چشم می آید و در اصل همان 
هیجانی بودن انسان در غیاب »استدالل« است که این انسان مسلمان ایرانی از 

آن چه دارد احساس می کند لذت کافی را نمی برد.

آقای بخارایی جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور در این 
مصاحبه نســبت به مســاله ی از بین رفتن اعتماد مردم به نظام و مسئولین آن 
واکنش نشان داده و آن را یکی از وجوه مثبت شیوع کرونا می داند. به نظر ایشان 
مردم در جریان خانه نشــینی به فکر فرو رفته و بســیاری از مسائل را بازنگری 
کردند و متوجه شــدند که حکومــت نه با عقالنیت بلکه مدام با اســتفاده از 
احساسات آنها را خام کرده و مقاصد و منافع شخصی خود را پیش برده است. 
طبق نظر ایشان این فرصت کرونا باعث شده تا مردم بیشتر به منافع اجتماعی 
اندیشــیده و عقالنیت بیشتری کســب کنند و لذا در دوران پسا کرونا دیگر به 
مســئولین نظام اعتماد نکنند. نکته ای که در این بین وجود دارد این اســت که 
گویا آقای بخارایی در این مساله دچار خلط شده اند. انسان مدرن اتفاقا تا قبل 
از این بیماری با تکیه بر عقالنیت خود جهان را پیش برده و با همین عقالنیت 
تن به انتخاب گروه ها و نظام های سیاســی و علمی داده است. اما اکنون و در 
مواجهه با این بیماری او متوجه این مساله شده است که عقالنیت او به تنهایی 
کارگشــا نبوده و باید تا جایی که می تواند با اســتفاده از احساس و عواطف، 

جهانیان را به اتحاد دعوت کرده و برای مبارزه با این بیماری یک صدا گردد.

 

تحـلیل و تبییـن                                |    	       
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 تعارض منافع و افول سرمایه اجتماعی
عباس عبدی 	

واقعیت این اســت که ابتدای انقالب بیش از این که پرسش »چگونه باید 
حکومت کنیم« یا »حکومت بهتر اســت که چه ســاختاری داشته باشد«، در 
ذهن ها باشد بیشتر پاسخ به این پرسش مطرح بود که چه کسی باید حکومت 
کند و طبعا ســاختار نتیجه خود را هم متناسب با آن شکل می دادند از این رو 
چون تصور این بود که امام باید حاکم باشد، لذا قالب والیت فقیه هم متناسب 
با آن تدوین شــد در حالی که در پیش نویس قانون اساسی چنین چیزی مطرح 
نبود. همچنین در تمامی سیاست ها و انتصاب ها می بینید که تصور غالب این 
است که شخص خوبی در مسند کاری قرار بگیرد تا مسئله حل شود. االن هم 
این نگاه رایج اســت. هنگامی که این نگاه را داشته باشیم تعارض منافع معنا 

نخواهد داشت.
 فرض بر این است که مدیر منصوب شده عادل و از جان گذشته و ایثارگر 
اســت و اساسا مفروض اســت که در تصمیمات خود منافع شخصی ندارِد، 
در حالی که واقعیت این اســت که در قانون و اســالم چنین فرضی را مبنا قرار 
نمی دهیم و این گونه به قضیه نگاه نمی شود. نمونه آن یکی از بدیهیات حقوق 
و قضای اسالمی این است که قاضی نباید ذی نفع داوری باشد، در عین حالی 

 دیده بان
  اندیشـه

  
عباس 
عبدی

فعال سیاسی اصالحطلب
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که می دانیم شرط تصدی پست قضاوت عدالت است. مطابق قانون برخی از 
موارد رد دادرس عبارتند از: »دادرســان و قضــات تحقیق در موارد زیر باید از 
رســیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوی نیز می توانند آنان را رد کنند: 
وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق 
با یکی از طرفین دعوی یا اشــخاصی که در امر جزایی دخالت دارند. دادرس 
یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشــد یا یکی از طرفین مباشر یا 

متکلفل امور قاضی یا همسر او باشد.
دادرس یا قاضی تحقیق یا همســر یا فرزند آنان وارث یکی از اشخاصی 
باشــد که در امر جزایی دخالت دارنــد. دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر 
جزایی اظهارنظر ماهوی کرده و یا شــاهد یکی از طرفین باشد. بین دادرس یا 
قاضی تحقیق و یکی از طرفین یا همســر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی 
مطرح باشــد و یا در ســابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دوسال 
نگذشــته باشد. دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان نفع شخصی 

در موضوع مطروح داشته باشد
 آموزه های مشــابه نیز داریم. از مرجعی پرسیدند که اگر الشه حیوانی در 
یک چاه بیافتد آب آن چاه نجس اســت یا پــاک؟ مرجع گفت فردا بیا جواب 
می دهم. فردا که پاسخ را شنید پرسید چرا دیروز نگفتید؟ گفت برای اینکه من 
یک چاه دارم و باید اول آن چاه را پر می کردم تا ناخواســته تحت تاثیرمنافع و 

عالیقم به آن چاه قرار نگیرم سپس فتوا بدهم.
 بنابراین می بینیم در این موارد تعارض منافع تا این حد رعایت  شده است. 
زیرا پذیرش این فرض از مســتقالت عقلیه و بدیهی است. یک فرد باید بسیار 
متقی باشد که برای دادن فتوا چاه خود را ُپر کند. و اگر او این اندازه با تقوا هست 
باید بگوییم هیچگاه تحت تاثیر منافع شــخصی قــرار نمی گیرد. اما می بینم 
خودش می فهمــد و اول چاه خویش را پر می کند، بعد در مورد این قضیه فتوا 

می دهد.
این بدیهیاتی که در فقه اسالمی هست هیچ کدام در تدوین قانون اساسی 
و مراحل بعدی رعایت نشد. سوال این است که چرا رعایت نشد؟ یک بخشی 
بر می گردد به آن نکته ای که گفتم؛ بحث بر ســر این نگاه اســت که چه کسی 
حکومت کند؟ حکومت را باید سپرد به دست انسان متقی و بقیه با خیال راحت 
بروند دنبال کار خودشــان و نیز تابع محض او شــوند در این حالت همه چیز 

درست می شود.
 شــاید به یک تعبیر نگاه امت و امامت شریعتی هم همین طور بود. االن 

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
دادرس◢یا◢قاضی◢

تحقیق◢یا◢همسر◢یا◢
فرزند◢آنان◢وارث◢
یکی◢از◢اشخاصی◢
باشد◢که◢در◢امر◢

جزایی◢دخالت◢دارند.◢
دادرس◢یا◢قاضی◢

تحقیق◢در◢همان◢امر◢
جزایی◢اظهارنظر◢
ماهوی◢کرده◢و◢یا◢

شاهد◢یکی◢از◢طرفین◢
باشد.◢بین◢دادرس◢یا◢
قاضی◢تحقیق◢و◢یکی◢
از◢طرفین◢یا◢همسر◢
و◢یا◢فرزند◢او◢دعوای◢

حقوقی◢یا◢جزایی◢
مطرح◢باشد◢و◢یا◢در◢
سابق◢مطرح◢بوده◢
و◢از◢تاریخ◢صدور◢

حکم◢قطعی◢دوسال◢
نگذشته◢باشد.◢

دادرس◢یا◢قاضی◢
تحقیق◢یا◢همسر◢یا◢
فرزندان◢آنان◢نفع◢

شخصی◢در◢موضوع◢
مطروح◢داشته◢باشد
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هم بسیاری این ایده را تبلیغ می  کنند، این ایده چندان در بنِد رعایت و تن دادن 
به اصل تعارض منافع نیســت. اما به نظر من یک چیز دیگری هم این وســط 
وجود داشت و آن این است که خیلی ها به نامعقول بودن عدم رعایت این اصل 
واقف بودند ولی چون آن زمان در بند منافع خود بودند، می خواستند تعمدا از 
این مسئله عبور کنند تا هنگام مناسب بهره برداری کنند. مثال می گویند اعضای 
شــورای نگهبان عادل هستند، و تحت تاثیر میل شان قرار نمی گیرند و براساس 
عدالــت عمل می کنند. آیا قضات عادل نیســتند؟ پس چــرا در پرونده ای که 
مصداق تعارض منافع است حق داوری ندارند؟ آیا آن مرجع تقلیدی که برای 
دادن فتوا ابتدا چاه خود را ُپر کرد از همه این ها عادل تر نبود؟ ولی او این کار را 
کرد برای اینکه این یک واقعیتی است که نمی توانید آن را نادیده بگیرید. ضمن 
اینکه تجربه نشان داده بســیاری از این ها تحت تاثیر منافع حرف می زنند. در 
حقیقیت به نظر می آید بخشی از این نحو تعریف ساختارها آگاهانه بوده؛ یک 
بخشی اشــتباهی بوده که آن تصور و تحلیل نادرست از ویژگی مدیران وجود 
داشته و بخشــی هم آگاهانه برای الپوشانی کردن مسائل و پیش بردن اهدافی 

بوده که آگاهانه یا ناآگاهانه در ذهن افراد وجود داشته است. 
در نتیجه می خواهم بگویم که این دو عامل در بی توجهی به اصل تعارض 
منافع وجود داشته است. البته این نگاِه نادرست در هر جا و به تناسب خودش 
را نشان می دهد. مثال به یک نفر می گویند شما پیمانکارید، بسیار آدم خوبی 
هســتید و ما صد در صد به شما مطمئن هســتیم. خب سپس نتیجه می گیرند 
که اگر به کســی صد درصد اعتماد دارید؛ نظارت نمی خواهد! برای چه هزینه 

اضافی کنیم و یک عده هم ناظر و مانع کارها شوند؟
نکته مهم دیگر این است که در سیستم های سنتی اساس روابط بر اعتماد 
است، یعنی می گویند من این فرد را قبول دارم و هر کاری انجام دهد مورد قبولم 
اســت تا وقتی که به او بی اعتماد شوم،. برای چه هزینه نظارت بدهم و کسانی 
را باالی ســر او بگذارم که مواظبش باشند؟ از نظر او این نظارت فساد می آورد 
و اگر پیمانکاران بخواهند فساد کنند هر دو با هم یعنی پیمانکار و ناظر دست 
در دست یکدیگر فســاد می  کنند. اما اساس روابط اجتماعی غیرشخصی در 
سیســتم های جدید بر بی اعتمادی است. یعنی می گوید من کاری ندارم شما 
خوب هســتید یا بد؟ اگر می خواهید مدیر این پروژه شوید من صد در صد به 
شما بی اعتمادم. پس چطور شما را مدیر پروژه کنم؟ باید از طریق تعبیه سازکار 
مناسب، بی اعتماد را بالموضوع کنم. چگونه؟ از طریق سازوکار و نهادهایی که 
تعبیه می کنم،  معیار می گذارم، ناظر می گذارم و… . بنابراین توجه داشته باشیم 

	◢◢
در◢نتیجه◢می◢خواهم◢
بگویم◢که◢این◢دو◢
عامل◢در◢بی◢توجهی◢
به◢اصل◢تعارض◢
منافع◢وجود◢داشته◢
است.◢البته◢این◢
نگاِه◢نادرست◢در◢
هر◢جا◢و◢به◢تناسب◢
خودش◢را◢نشان◢می◢
دهد.◢مثال◢به◢یک◢
نفر◢می◢گویند◢شما◢
پیمانکارید،◢بسیار◢
آدم◢خوبی◢هستید◢
و◢ما◢صد◢در◢صد◢به◢
شما◢مطمئن◢هستیم.◢
خب◢سپس◢نتیجه◢
می◢گیرند◢که◢اگر◢
به◢کسی◢صد◢درصد◢
اعتماد◢دارید؛◢نظارت◢
نمی◢خواهد!◢برای◢چه◢
هزینه◢اضافی◢کنیم◢و◢
یک◢عده◢هم◢ناظر◢و◢
مانع◢کارها◢شوند؟
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سنجش اعتماد یک حرف اشتباه اســت، چون اعتماد کافی نیست. بلکه رفع 
بی اعتمادی و سنجش بی اعتمادی است که یک رویکرد اساسی در جامعه امروز 
اســت. این که مردم چقدر نسبت به رژیم های شان بی اعتمادند. در رژیم های 
غربی و توسعه یافته بی اعتمادی کم است، چون سازوکارهایی نهادینه کردند که 
می تواند مانع بی اعتمادی شود. مثال در آنجا اگر از کسی بپرسند شما مالیات 
دادید یا نه، اگر گفت نه می پذیرند، اما فرض می کنند که درست می گوید، چون 
او می داند اگر غلط بگوید ابزاری وجود دارد که به سرعت می توانند بفهمند و 
نقره داغش می کنند. اما در ایران براساس اعتماد می پرسند و اگر بگوید مالیات 
را دادم یا نه نگاه می کنند ببینند از منظر اخالقی آدم راست گویی است یا خیر. 

بنابراین ریشه این قضیه بر می گردد به عواملی که توضیح دادم.
همان طور که توضیح دادم بنیان روابط اجتماعی در جامعه نوین بر اساس 
بی اعتمادی اســت. چطور می شود اعتماد را جلب کرد؟ انواع و اقسام ضوابط 
را می گذارند که یــک مورد آن رعایت اصل تعارض منافع اســت. تصمیمی 
که فرد می گیرد نباید نفع شــخصی در آن داشته باشد، رعایت چنین قاعده ای 
بی اعتمادی را کم می کند. باید ناظر و مشاور داشته باشد. باید حاکمیت قانون 
باشــد، آزادی بیان و آزادی رسانه و شفافیت داشته باشــد. در ایران بی اعتماد 
بودن را بد می دانند لذا تن به این ضوابط نمی دهند. بنابراین اساس از بین بردن 
بی اعتمادی حذف منافع شــخصی نزد تصمیم گیرندگان است )تعارض منافع 
داشتن(. این اصل باید به عنوان یک قاعده در کلیه قانون گذاری ها رعایت شود. 
هیــچ تصمیم و هیچ قانونی نباید مبتنی بر اتصال منافع شــخصی با مجری و 

تصمیم گیر باشد.

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
در◢ایران◢بی◢اعتماد◢
بودن◢را◢بد◢می◢دانند◢

لذا◢تن◢به◢این◢
ضوابط◢نمی◢دهند.◢
بنابراین◢اساس◢

از◢بین◢بردن◢
بی◢اعتمادی◢حذف◢
منافع◢شخصی◢نزد◢
تصمیم◢گیرندگان◢
است◢)تعارض◢

منافع◢داشتن(.◢این◢
اصل◢باید◢به◢عنوان◢
یک◢قاعده◢در◢کلیه◢

قانون◢گذاری◢ها◢
رعایت◢شود.◢هیچ◢

تصمیم◢و◢هیچ◢
قانونی◢نباید◢مبتنی◢
بر◢اتصال◢منافع◢

شخصی◢با◢مجری◢
و◢تصمیم◢گیر◢باشد.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
عباس عبدی روزنامه نگار اصالح طلب و یکی از چهره های فعال عرصه 
ی امور سیاســی و اجتماعی، در این مصاحبه اقدام به مقایسه ای بین جوامع 
ســنتی و مدرن می کند. نظریه ایشــان که از آن با عنوان تعارض منافع یاد می 
کنند به این شرح اســت که در جوامع سنتی منصب های اجتماعی بر اساس 
لیاقت افراد تقسیم شده و بر اساس اصل اعتماد دیگر کسی به این مساله توجه 
نمی کرد که ممکن است آن فرد مســئول بر خالف منافع خود کاری را انجام 
ندهد. این مســاله به نظر ایشــان در جوامع مدرن متفاوت بوده و امروزه دیگر 
نبایــد اینگونه عمل کرد بلکه باید اصل را بر بی اعتمادی اجتماعی گذاشــت 
و همواره باالی ســر مســئولین ناظر نهاد تا آنها به نفع منافع خود عمل نکنند. 
در مورد مصاحبه ی حاظر به نظر می رســد که باید به چند نکته اشــاره کرد. 
اولین نکته اینکه ایشان شروع انقالب را مطابق با همین روش سنتی فرد گرایی 
می دانند. این در حالی اســت که امام خمینی چند ســال قبل از انقالب مدل 
حکومت داری مطلوب را برای مردم شرح داده بود و بعد از پیروزی انقالب نیز 
با انتخاب مدل آن را به انتخابات مردمی سپرد لذا نمی توان آن را به حوزه فردی 
کشــاند. نکته ی دوم اینکه ایشان معتقد اســت که در صورت گذاشتن ناظر، 
مســئولین به نفع خود عمل نمی کنند. حال سوال اینجاست که خود آن ناظر 
چی؟ آیا او نیز به منافع خود عمل نمی کند یا او نیز خود نیاز به یک ناظر دارد؟ 
نکته ی سوم اینکه در مدل اسالمی، فرد مسئول در پیشگاه خداوند و مردمی که 
به آن اعتماد کرده اند مسئول است لذا اگر در یک جامعه ی دینی نگاه و فرهنگ 
قیامت محوری جا افتاده باشد هیچگاه نیازی به ناظر و اینگونه مسائل نیست. 

این دیدگاه مربوط به ایدئولوژی غربی است که انسان را گرگ تلقی می کنند.
 



شماره ۳    329
پانزدهم اردیبهشت ۹۹

اند یشـه 
  اجتماعی

 دیده بان
  اندیشـه

329 شماره ۳    328
پانزدهم  اردیبهشت 99

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

مصاحبه ی صوتی|

 جامعه ی ایران، ناامیدی و چالش 
همبستگی

مقصود فراستخواه  	

جامعه ما درگیر چندین بحران و یا مشــکالت بحران زا اســت. بحران در 
مناســبات منطقه ای و بین المللی که منجر به شکست دیپلماسی و تحریم ها 
شده است. بحران فساد سیســتماتیک در حکومت، نابرابری در جامعه، فقر، 
تهی دســتان شهری و حاشیه نشینی مسائل کوچکی نیســتند. اعتراض آبان ماه 
حلقه ای از بازتاب این مسائل بود. جامعه ما به لحاظ ثروت بر مبنای شاخص 
GDP رتبه 26 ام را دارد. براســاس شاخص PPP یعنی برابری قدرت خرید، 
ایــران هجدهمین کشــور ازلحاظ ثروت اســت؛ اما درآمد ســرانه ایران رتبه 
1۰۰ ام را دارد؛ یعنــی به یکبــاره از رتبه هجده به صد می رســد. ثروت داریم 
اما وقتی نوبت به جریان این ثروت به نفع آحاد شــهروندان کشــور می رسد، 
به رتبه 1۰۰ می رســیم. وقتی از دیدگاه شاخص نیکبختی اجتماعی وضعیت 
را بررســی کنیم، رتبه ما 117 است. رتبه ها نشــان می دهد که ما ثروت داریم 
اما مدیریت و سیاست گذاری درســتی برای این ثروت ها وجود ندارد وثروت 
بالقوه ملی بــر اثر فقدان اداره خوب نمی تواند به رفــاه اجتماعی و با پایداری 
برســد از طرفی از جانب گروه های رانت تصاحبی بر ایــن ثروت ها به وجود 

  
مقصود

فراستخواه

استاد دانشگاه شهید بهشتی
کارشناس مسائل اجتماعی

 

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 اجتماعی
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می آید و خاصه خرجی ها و فســاد که نتیجه این می شود که این ثروت ها برای 
همه شهروندان فرصت برابر ایجاد نمی کند.

در طی چهار دهه گذشته متوسط سال های تحصیل ایرانیان چهار برابر شده 
است؛ یعنی از دو و نیم کالس به حدود 1۰ کالس رسیده، درحالی که شاخص 
نابرابری آموزشی ما 37.3 است. شاخص نابرابری آموزشی نشان می دهد که 
فرصت های آموزشی در میان دهک های درآمدی و نیز استان ها و مناطق کشور 
بســیار نابرابر است. این شــاخص نابرابری در کشورهای همگن ما که توسعه 
انســانی در آن ها متوسط به باال است، 16 است. در کشورهای توسعه یافته این 
شــاخص 7 درصد است. 14 میلیون تحصیل کرده داریم درحالی که 9 میلیون 
هم بی ســواد مطلق و 3 میلیون و 2۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل داریم. 
این سبب قطبی شــدن جامعه می شود. متأسفانه باید بحران زیست بومی را به 
موارد اضافه کنیم. طی ده ســال گذشته 87 درصد جمعیت کشور تحت تأثیر 
خشکسالی قرار گرفته اند و آب تجدیدپذیر در هر چهار دوره ریاست جمهوری 
پس از جنگ روند کاهش داشــت و دارد. بر اثر مشــکالتی که در ساختارها 
و عملکرد اداره کشــور وجــود دارد نه آن ثروت بالقوه برای مردم خوشــبختی 
اجتماعی فراهم می آورد و نه با دنیا هم می توانیم ارتباط ســازنده برقرار کنیم و 
نه حتی با زیست جهان خود جامعه ایران آشنا و همراه هستیم. 4۰ میلیون نفر 
ایرانی در تلگرام عضو هســتند اما سیستم رسمی، تلگرام را ممنوع کرده است. 
همین وضعیت یک وضعیت بحرانی است که بیگانگی سیستم سیاست گذاری 
را با جهان زندگی مردم نشــان می دهد. روی این مســائل بحران های سیاسی 
هم ســوار شــده و به داخل خود جناح های حاکم کشیده شــده است. از اول 
انقالب »دیگری« ای درســت کرده اند که بر مبنای آن چپ ها حذف شــدند، 
ملی ها حذف شدند، ملی مذهبی ها حذف شدند، روشنفکران منتقد و مستقل 
حذف شــدند، بعد نوبت به حذف شــرکای خود و جناح های دیگر رســیده 
اســت که در این انتخابات می بینیم به بیشترین حد طاقت فرسای خود رسیده 
اســت. یک جایی بحث می کردم و می گفتم که همان طور که تاالب هایمان را 
تخریب می کنیم، نهادهای انتخابات را هم که سال 1285 به وجود آمده است 
تخریب می کنیم. این باعث افزایش دیگری های حکومت می شــود. در چنین 
شرایطی جامعه احســاس بی قدرتی، حس ترومایی و بهت اجتماعی می کند. 
 پیش آمد و خصوصا نحوه برخورد حاکمان با ســقوط 

ً
نتیجــه اتفاقی که اخیرا

هواپیمای اوکراینی و آن فجایع دردناک برای مســافران عزیز و خانواده هایشان 
بسیار اعتمادسوز و جانکاه و مایه ننگ بود و در سطح اجتماعی فرسایش شدید 

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
بر◢اثر◢مشکالتی◢
که◢در◢ساختارها◢و◢
عملکرد◢اداره◢کشور◢
وجود◢دارد◢نه◢آن◢
ثروت◢بالقوه◢برای◢
مردم◢خوشبختی◢
اجتماعی◢فراهم◢
می◢آورد◢و◢نه◢با◢دنیا◢
هم◢می◢توانیم◢ارتباط◢
سازنده◢برقرار◢
کنیم◢و◢نه◢حتی◢با◢
زیست◢جهان◢خود◢
جامعه◢ایران◢آشنا◢و◢
همراه◢هستیم.◢۴۰◢
میلیون◢نفر◢ایرانی◢در◢
تلگرام◢عضو◢هستند◢
اما◢سیستم◢رسمی،◢
تلگرام◢را◢ممنوع◢
کرده◢است.◢
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اند یشـه 
  اجتماعی

سرمایه های اجتماعی را به دنبال داشت؛ مانند اعتماد، مشارکت و پیوند. نوعی 
نیهیلیسم پنهان در جامعه در حال نفوذ است و این دهشتناک ترین قضیه است. 
نیهیلیســم پنهان اگر همین طور پیش برود و در زوایای اذهان و دل ها و زندگی 

مردم رسوخ پیدا بکند چه خواهیم کرد؟
 اکنون مــردم در معرض یک نــوع پوچ گرایی پنهان هســتند. رفاه ذهنی 
بخش های بزرگی از جامعه مخدوش شده است. از حیث تجربه های هیجانی 
منفــی که گزارش 2۰19 گالوپ به دســت می دهد در ردیــف پنجم دنیا قرار 
گرفته ایم، طبق شــاخص پیمایش ترجیحات جهانی )GPS( بســیار ناشکیبا 
شــده ایم و به ویژه با فرسایش اعتماد و امید و شکست اجتماعی گسترده، گروه 
گروه به این نتیجه می رســند کــه گویا دیگر هیچ معنایی وجــود ندارد. هیچ 
حقیقتی وجود ندارد. به ویژه که دنیا هم دنیای پساحقیقت است. شما در اول 
اشــاره کردید که وظیفه روشنفکر تعریف چشم انداز برای جامعه ناامید است. 
بله وظیفه آن ها تولید معناســت؛ چون معناها در حال زوال هســتند. معناها 
گم شــده اند. وقتی معناها گم شــوند، جامعه احســاس می کند که همه چیز 
فروپاشیده است. »پیتر برگر« در کتاب »سایبان مقدس« می گوید: سنت برای 
بخشــی از جامعه سایبان مقدس بود که فروریخته است. سنت های ما در این 
چند دهه به ایدئولوژی های سیاسی تمامیت خواهی تبدیل شده است که چهره 
خشن، سرکوبگر و فاسد خودش را به مردم نشان داده است. در نتیجه آن معانی 
و ارزش ها نیز که پشت سنت و کلمات عتیق تاریخی برای بخشی از جامعه معنا 
داشت برای بخشی از آنها دارد گم می شود. از سوی دیگر فضیلت های مدنی و 
فضیلت های اخالقی مثل صداقت، درستکاری، راست گویی، انسان دوستی و 

غمخواری کنار گذاشته می شود. 
 هم گفته ام که نهاد اخالق در ایران شکســت می خورد؛ نه اینکه 

ً
مــن قبال

مردم کار غیراخالقی می کنند بلکه آن ها به این نتیجه می رسند که اخالق نهاد 
کارآمدی نیســت. اخالق عملیاتی نیست و چیزی نیســت که به درد زندگی 
آن ها بخورد. اخالق چیزی اســت که فقط در کتاب ها نوشته می شود. من این 
مســئله را مقدمات شکل گیری یک تهدید جدی می دانم وآن نوعی پوچ گرایی 
و نیهیلیسم پنهان در جامعه ایران است؛ مردم به جایی برسند که معتقد بشوند 
هیچ حقیقتی وجود ندارد و معانی گم بشوند. دنیای توسعه یافته هم درگیر این 
مسئله است ولی آنها در یک وضعیت نرمال به سر می برند؛ رفاه ذهنی نسبی و 
حس نیکبختی اجتماعی و امید و تجربه های روزمره معنابخش و ساختارهای 
جاافتــاده دارند یعنی شــرایط مدنی و فرهنگی و مشــارکت و اعتماد و حقوق 

 ◢◢
نتیجه◢اتفاقی◢
که◢اخیراً◢پیش◢
آمد◢و◢خصوصا◢
نحوه◢برخورد◢

حاکمان◢با◢سقوط◢
هواپیمای◢اوکراینی◢

و◢آن◢فجایع◢
دردناک◢برای◢

مسافران◢عزیز◢و◢
خانواده◢هایشان◢

بسیار◢اعتمادسوز◢و◢
جانکاه◢و◢مایه◢ننگ◢

بود◢و◢در◢سطح◢
اجتماعی◢فرسایش◢
شدید◢سرمایه◢های◢

اجتماعی◢را◢به◢
دنبال◢داشت؛◢مانند◢
اعتماد،◢مشارکت◢
و◢پیوند.◢نوعی◢

نیهیلیسم◢پنهان◢
در◢جامعه◢در◢حال◢
نفوذ◢است◢و◢این◢
دهشتناک◢ترین◢

قضیه◢است.◢
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شــهروندی و رفاه اجتماعی به گونه ای است که مردم با حقیقت های کوچک 
زندگی می کنند. وقتی حقیقت های بزرگ از زندگی رخت بربســته باشــند با 
حقیقت های کوچک مدنی، محلی، اجتماعی زندگی می کنند و وضعیتشــان 
انومیک نیســت، جامعه به ثبات رسیده است و معناهای کوچک در وضعیت 
ثبــات می توانند کار بکنند. ولی ما که با معناهای بزرگ خو گرفته بودیم اگر آن 
معناهای بزرگ فروبریزند، بدون این که بتوانیم معناهای کوچک را مزه مزه کنیم 

نوعی حس پوچی منفعالنه ای مثل خوره بر جان فرهنگ و جامعه می افتد.
ما مشــارکت محلی و مدنــی نداریم قلمروهای زندگــی را بر مردم تنگ 
کرده ایم و در نتیجه حس ترومایی و احساس بی قدرتی به خطر بی معنایی آنها 
دامن می زند. مســئله نیهیلیسم پنهان مدتی اســت که ذهن من را درگیر کرده 
است. مردم احساس می کنند که زمین زیر پایشان شکاف برداشته و فروریخته 
اســت. امید اجتماعــی و چشــم انداز و معنا را از دســت می دهند، جوان ها 
احساس بیگانگی می کنند. احساس می کنند نسل قبلی که برای آن ها تصمیم 
 آن ها را نمی شناســد و آن ها دیده و فهمیده نمی شوند. از طرف 

ً
می گیرد اصال

دیگر همبستگی اجتماعی براثر این مسائل آسیب دیده است و رفاه ذهنی بخش 
بزرگی از جامعه از بین رفته است. احساس خوش بودن و رفاه و آسایش غیر از 
رفاه مادی است که االبته آن را هم از دست داده اند و روز به روز فقیرتر می شوند. 
باالتر از این رفاه ذهنی از جامعه رفته است و انسان ها احساس امنیت وجودی 
ندارند. ما سرمایه های اجتماعی ســرگردانی داریم که نمی توانند تأسیس پیدا 
 در زلزله کرمانشاه 2۰۰ میلیارد تومان پول جمع 

ً
بکنند و نهادینه بشــوند. مثال

شد اما این سرمایه سرگردان است.
ســرمایه هایی که به اقتضای یک حادثه به وجــود می آید اما تداوم ندارد و 
زمینه های نهادینه شــدنش نیســت. ما در یک وضعیت بحرانــی قرار داریم. 
بحران هــای مختلف از یکدیگــر تغذیه می کنند. خدا نکند روزی برســد که 
بحران ها حتی از درمان ها هــم تغذیه کنند. یعنی هر راه حلی هم که بخواهید 
بــرای این جامعه ایجاد کنید به بحران تبدیل می شــود. درواقع این درک من از 
وضعیت موجود جامعه است که مردم را سراسیمه کرده است. جامعه ایران یک 
جامعه قطبی شده اســت. احساس من این است که متأسفانه امید اجتماعی، 
رویاهای اجتماعی و حس خوداثربخشــی روزبه روز از بین می رود. در مردم 
روزبه روز حس خودکارآمدی یعنی اینکه من می توانم علت قضایا باشم، کمتر 
می شود. رؤیا وقتی است که شما یک وضعیت یوتوپیکی در جامعه سراغ دارید 
و می توانید آن را دنبال کنید. اما رویاهای مردم و امیدهای اجتماعی فروریخته و 

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
سرمایه◢هایی◢که◢به◢
اقتضای◢یک◢حادثه◢
به◢وجود◢می◢آید◢
اما◢تداوم◢ندارد◢و◢
زمینه◢های◢نهادینه◢
شدنش◢نیست.◢
ما◢در◢یک◢وضعیت◢
بحرانی◢قرار◢داریم.◢
بحران◢های◢مختلف◢
از◢یکدیگر◢تغذیه◢
می◢کنند.◢خدا◢نکند◢
روزی◢برسد◢که◢
بحران◢ها◢حتی◢از◢
درمان◢ها◢هم◢تغذیه◢
کنند.◢
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برای مردم جایی وجود ندارد که امید را تجربه کنند. امید چیزی نیست که تزریق 
شــود. جامعه باید بتواند به طور روزمره امید را تجربه کند تا بتواند آن را حفظ 
کند. متأسفانه جامعه به این صورت دوقطبی است که بخشی از جامعه با نوعی 
امیدهای واهی و یا نوعی ایده آلیســم ایدئولوژیک زندگی می کند و حکومت 
هم از این بخش جامعه به طور ابزاری و مناسک گرایانه استفاده می کند واز توی 
این شــعارها و مداخالت در منطقه، هیجانات یک جنگ بی شکوه و پرهزینه 
با دنیا درمی آید. یک  طرف دیگر جامعه قطبــی ما گروه های اجتماعی دیگر، 
طبقه متوســط جدید شهری با ســبک زندگی و درک متفاوتی از زندگی وجود 
دارد. این ها نیز رویاهایی برای تحول خواهی، توســعه، همزیستی صلح آمیز با 
دنیا، پیشرفت و امر رئال زندگی یعني خوشبختی، حقوق اجتماعی، شکوفایی 
انســانی و مدنی است که فرومی ریزد و یا گم می شود. ازلحاظ ذهنی وضعیت 
درماندگی آموخته اتفاق می افتد. »درماندگی آموخته« به این معنی اســت که 
مردم به این نتیجه می رسند و یاد می گیرند که دیگر هیچ کاری نمی توانند بکنند.
 مرجعیت خود را از دســت می دهند و به جای 

ً
گروه هــای مرجع هم غالبا

آن ها سلبریتی ها آمده اند. از طرف دیگر هم به نوعی گروه های مرجع خودشان 
نیز درگیر این انفعاالت و ســرخوردگی ها هســتند. این موارد باعث شــده که 
آن  نفوذ و معنایی را که می توانســتند برای جامعه ایجاد کنند ازدست داده اند. 
گروه های جدیــد اجتماعی که تحول ها و حقوق اجتماعی خود را خواســتار 
هستند، زندگی در تراز دنیای پیشرو را می خواهند و خواستار تغییراتی در جامعه 
هستند و استانداردی از زندگی در ذهنشان وجود دارد که خواستار آن هستند و 
 امیدوار نیستند. 

ً
می خواهند آن را متحقق کنند اما نمی توانند. آن ها اکنون نوعا

آن ها امید اجتماعی شان را ازدست داده اند. در یک وضعیت تنش روحی هستند 
برگردیم و ببینیم که جامعه با این بحران ها چه می کند. مردم شــهر در برابر این 
بحران ها چه رفتاری می کنند. تصور می کنم مردم با چنین شرایطی پنج مواجهه 
دارند. اولین مواجهه مردم »عبور و مرور از شــهر« اســت؛ مردم در مواجهه با 
این مســائل به یک جامعه ذره وار یا atomize تبدیل می شوند. درواقع کاری 
که با این شــهر بحران زده می کنند عبور و مرور از آن اســت. می گذرند و از آن 
رد می شــوند و به زندگی ذره ای خودشان پناه می برند. ممکن است شما سؤال 
کنید که مگر این ها با شهر رفتار ندارند؟ رفتار دارند. رفتار آن ها ابزاری و کاالیی 
است. با شــهر بیگانه اند.مواجهه دوم »راه رفتن در شهر« است. عبور و مرور 
از شــهر چیز دیگری اســت و راه رفتن در شــهر هم چیز دیگری. راه رفتن در 
 waking in the« شــهر را من از »میشل دو سرتو« وام گرفته ام که کاری به نام

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
گروه◢های◢مرجع◢هم◢
غالباً◢مرجعیت◢خود◢
را◢از◢دست◢می◢دهند◢

و◢به◢جای◢آن◢ها◢
سلبریتی◢ها◢آمده◢اند.◢
از◢طرف◢دیگر◢هم◢
به◢نوعی◢گروه◢های◢
مرجع◢خودشان◢نیز◢
درگیر◢این◢انفعاالت◢

و◢سرخوردگی◢ها◢
هستند.◢این◢موارد◢
باعث◢شده◢که◢آن◢◢
نفوذ◢و◢معنایی◢را◢که◢
می◢توانستند◢برای◢
جامعه◢ایجاد◢کنند◢
ازدست◢داده◢اند.◢
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city« دارد. راه رفتن روی شهر به این معنی است که مردم رفتارهای »ِابرازی« 
بزاری«. جوان ها می خواهند در شــهر سبک زندگی اش را 

َ
دارند نه رفتارهای »ا

نشــان دهند. این مســئله از مدت ها پیش در ایران آغازشده است و یک جور 
سیاســت ســبک زندگی و نوعی رفتار خودِابرازی و خود را بیان کردن است. 
به عبارتی یک نوع رفتار معنایی اســت و درنتیجه هویت های سبک زندگی به 
وجود می آید. متأسفانه سیاست های غلط حکومت حتی همین سیاست سبک 
زندگی مردم را نیز به سیاست مقاومت تبدیل می کرد.مواجهه سوم زمانی است 
که در وضعیت نابرابری کارد به اســتخوان می رسد و »رفتارهای استیصالی با 
شهر« به وجود می آید. این رفتارها نه ابزاری است و نه رفتارهای ابرازی، بلکه 
 حاشیه نشینی در شهر یکی از این رفتارهای 

ً
رفتارهای استیصالی اســت. مثال

استیصالی است. بساط پهن کردن در پیاده روها، دست فروشی، روسپی گری، 
کودک کار یکی از این رفتارهاســت. حضور موتورسوارها و آویختن مأیوسانه 
آنها به زندگی جامعه شــهری و خانه ها و ادارات و بازار نوعی رفتار استیصالی 
اســت.مواجهه چهارم »پرسه دیجیتالی در شهر« است. یعنی مردمانی که امر 
رئال بر سرشان آوار شده به امر »واقعیت مجازی« پناه می برند. بررسی هایی که 
کرده ام نشان می دهد شبکه های اجتماعی مجازی در ایران قدری رهایی بخش 
اســت و قدری بیشتر نیز وهمناک. این پرسه زنی ها برای این ها هم جنبه آزادی 
ارتباطی دارد در غیاب آزادی های حقوق بشری و مدنی، و درعین حال جنبه های 
توهم آمیز هم برای آن ها دارد. یک نوع دنیای وهمی که جایگزین دنیای واقعی 
می شــود همان دنیای واقعی که تخریب شده است، یک زمانی عرفان این طور 
شــد. بعد از حمله مغول که دنیای واقعی بر ســر مردم فروریخت به ســمت 
دنیای دیگری که می توانســت جایگزین دنیای رئال شود پناه بردند. اکنون هم 
محیط وب و شبکه های اجتماعی جایگزین دنیای واقعی است.مواجهه پنجم 
»رفتار اعتراضی در شهر« اســت که همان سیاست های خیابانی نام دارد. در 
این سیاست ها مردم به جایی رسیدند که سینه شان را در برابر گلوله سپر می کند. 
در همین آبان ماه و در شهریار، اندیشه، رباط کریم، نسیم شهر و بقیه. این رفتار 
پنجم بسیار پرهزینه اســت. هر یک از سرکوب ها هم زخمی بر شهر می شود 
و و بــه غده های چرکین در اندام اجتماعی تبدیل می شــود که باعث به وجود 
آمدن عفونت های اجتماعی می شــود. کســی در حکومت نیست که حداقل 
آمار کشته شدگان آبان ماه را هنوز که بهمن تمام می شود به مردم بگوید. آیا این 
است حد پاسخ گویی اجتماعی؟ متأسفانه همین کشته شدگان را نیز به خودی و 

غیرخودی تقسیم می کنند که برای بنده بسیار درد آور است

	◢◢
این◢رفتارها◢نه◢
ابزاری◢است◢و◢نه◢
رفتارهای◢ابرازی،◢
بلکه◢رفتارهای◢
استیصالی◢است.◢
مثالً◢حاشیه◢نشینی◢
در◢شهر◢یکی◢از◢این◢
رفتارهای◢استیصالی◢
است.◢بساط◢پهن◢
کردن◢در◢پیاده◢روها،◢
دست◢فروشی،◢
روسپی◢گری،◢کودک◢
کار◢یکی◢از◢این◢
رفتارهاست.◢حضور◢
موتورسوارها◢و◢
آویختن◢مأیوسانه◢
آنها◢به◢زندگی◢جامعه◢
شهری◢و◢خانه◢ها◢و◢
ادارات◢و◢بازار◢نوعی◢
رفتار◢استیصالی◢
است.
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چهار نوع همبســتگی هست. نخســت مکانیکی اســت. حکومت به 
همبســتگی به صورت مکانیکی نگاه می کند تا ارگانیــک. درحالی که زندگی 
 امکان پذیر 

ً
اجتماعی امروز زندگی ارگانیکی است. همبستگی مکانیکی اصال

و پایدار نیست. حکومت به همبستگی نظم قائل است نه همبستگی تغییر. ما 
دو نوع همبستگی داریم. یک همبستگی که بر سر تغییر به وجود می آید. جامعه 
ایران اکنون دنبال همبســتگی اســت که براثر تغییر به وجود بیاید درحالی که 
حکومت به دنبال همبستگی برای ایجاد نظم از باال و کنترل ایدئولوژیک است.
دومین نوع همبســتگی که در ایران وجود دارد همبستگی اقتضایی است. 
 زلزله که می شــود یک همبستگی ایجاد می شــود. سیل که می شود یک 

ً
مثال

همبستگی ایجاد می شــود. همان 2۰۰ میلیاردی که جمع شد حاصل همین 
همبستگی است. سلبریتی ها مثل علی دایی، صادق زیباکالم، و خانم نرگس 
کلباسی هم وارد قضیه شــدند. این هم یک نوع همبستگی است. اینکه مردم 
2۰۰ میلیارد تومان پول می دهند نشان دهنده یک نوع همبستگی جامعه است 

اما همبستگی اقتضایی؛ چون نهادینه نمی شود و پایداری ایجاد نمی کند.
نوع سوم همبســتگی اعتراضی اســت، که گفتم در اینجا نیز تردیدهایی 
در جامعه هســت و افق روشن واحدی ندارند. همدلی می کنند ولی همراهی 
چندانی نه. همان عقل سلیم جامعه ایران که نق می زند ولی از بی ثباتی و تجزیه 
کشور می ترسد. یا حتی درگیر عقل معاش است و در عمل خودش نیز بخشی 
از میکروفیزیِک قدرت می شود. برای همین است که همبستگی اعتراضی نیز 
پایدار نمی ماند و به تعبیر جان فوران ائتالف های شکننده راه می اندازند و شاید 

موجی برای موج سواران بشوند.
می ماند نوع چهارم همبستگی اجتماعی که نوع آرمانی مورد نظر بنده است 
و آن همان همبستگی فعال، پویا و سازمان یافته اجتماعی از طریق مکان های 
سوم، نهادهای سمنی و مدنی و محلی، حرفه ها، صنوف و همان همبستگی های 
سطح اجتماعی اســت که می تواند در جنبش های کوچک اجتماعی با ابتکار 
عمل نخبگان معمولی توسعه پیدا بکند و حتی پشتوانه اجتماعی برای کاستن 
از هزینه سیاست های خیابانی و اعتراضات و یار و غمخوار واقعی آنها و مدافع 
حقوق آنها باشد و اگر تهدیدهایی از بیرون یا بی ثباتی ها و واگرایی های ایجاد 

شد بتواند تار و پود اجتماعی و چهار ستون بدن ایران را حفظ بکند.

 ◢◢
نوع◢سوم◢همبستگی◢

اعتراضی◢است،◢
که◢گفتم◢در◢اینجا◢
نیز◢تردیدهایی◢در◢
جامعه◢هست◢و◢

افق◢روشن◢واحدی◢
ندارند.◢همدلی◢

می◢کنند◢ولی◢همراهی◢
چندانی◢نه.◢همان◢
عقل◢سلیم◢جامعه◢

ایران◢که◢نق◢می◢زند◢
ولی◢از◢بی◢ثباتی◢
و◢تجزیه◢کشور◢

می◢ترسد.◢یا◢حتی◢
درگیر◢عقل◢معاش◢
است◢و◢در◢عمل◢

خودش◢نیز◢بخشی◢
از◢میکروفیزیِک◢
قدرت◢می◢شود.◢

برای◢همین◢است◢که◢
همبستگی◢اعتراضی◢
نیز◢پایدار◢نمی◢ماند◢و◢
به◢تعبیر◢جان◢فوران◢
ائتالف◢های◢شکننده◢

راه◢می◢اندازند◢و◢
شاید◢موجی◢برای◢
موج◢سواران◢بشوند.
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آقای فراستخواه به عنوان یکی از جدی ترین نظریه پردازان در مسائل اجتماعی 
و سیاسی کشور در دانشگاه شهید بهشتی است که بارها و بارها در یادداشت ها و 
سخنرانی های خود نسبت به مساله ی امید در جامعه واکنش نشان داده و جامعه 
ی ایرانی را یک جامعه ی با امید های واهی می داند. در این مصاحبه ایشان قدری 
از آن لحن مالیم خود دست کشــیده و با لحن بسیار تندی نسبت به حکومت 
جمهوری اســالمی نقد وارد می کند. مسائل مطرح شده در این مصاحبه را می 
توان در چند بخش تقسیم کرد. در بخش اول ایشان نسبت به مساله ی ناکارآمدی 
نظام جمهوری اسالمی تعرض کرده و مسائلی از قبیل وجود فساد سیستماتیک، 
عدم توانایی برای توزیع صحیح ســرمایه و ثروت های مادی و اجتماعی، عدم 
ایجاد روابط سازنده با دنیا، وجود فاصله بین نظام و جامعه و وجود بیماری های 
روانی در ذهن مردم در اثر سیاســت های اشتباه دولت را ذکر می کند. در بخش 
بعدی ایشان به مساله ی روشــنفکری پرداخته و این مساله را اثبات می کند که 
وجود روشــنفکران برای معنا بخشی به زندگی مردم مخصوصا در دوران حاضر 
بســیار ضروری و الزم اســت. در بخش بعدی ایشان به مساله ی سبک زندگی 
ریزی زده و با رویکردی کامال پراگماتیســتی این مســاله را اذعان می 

ُ
اخالقی گ

کند که زندگی اخالقی در عمل هیچ فایده ای برای مردم ایران نداشته لذا مردم از 
اخالق نیز بیزار شده اند. در بخش بعدی ایشان به مساله ی دو قطبی شدن مردم 
ایران اشاره کرده و برخی را امیدوار و برخی را نا امید و واقع بین می داند. در بخش 
آخر نیز ایشان پنج نوع مواجهه ی مردم با جامعه ی بحرانی را مطرح کرده و مردم 
ایران را در بین این انواع پنجگانه تقســیم می کند. از آنجایی که مهمترین بخش 
های این مصاحبه همین دو بخش اخیر است الزم است تا نقدهایی را نسبت به 
آنها مطرح کنیم. نقد اول در مورد مســاله ی دو قطبی شدن جامعه است. ایشان 
گروهی از مردم را که بخاطر واقع بین بودن و ســنجش کشور با دیگر کشورهای 
توسعه یافته، نا امید هستند را تایید و گروهی که بخاطر عدم توجه به خارج و صرفا 
توجه به مسائل دینی و مذهبی به آینده ای روشن امیدوار هستند را تقبیح می کند. 
این در حالی اســت که تمام اقدامات امیدوار کننده در کشور در مواردی بوده که 
بخاطر امید به فردایی بهتر انجام شده است. مساله ی بعدی نیز پنج نوع مواجهه 
ای است که ایشان ذکر می کند. نکته ی جالب این است که هیچ یک از این پنج 
نوع به حل بحران ها اشــاره نداشته و فقط به واکنش های انفعالی و اعتراضی به 
بحران ها اشاره دارد در حالی که در موارد زیادی مانند همین کرونا ما شاهد بوده 
ایم که جامعه واکنش های فعال داشته و دست در دست هم به سمت حل بحران 

رفته است. 

تحلیل و تبیین                 |    	    
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یادداشت|

 مدل »چاله و بیمارستان«
محمد فاضلی 	

حکایت کرده اند که چاله اي در بزرگراهي ایجاد شده بود و هر شب و روز 
موتورســواران و خودروها در آن افتاده و کشته و زخمي مي شدند. سه مدیر را 
براي حل مشــکل فراخواندند. اولي گفت بهتر اســت بیمارستاني در حاشیه 
بزرگراه بسازیم تا زخمي هاي حوادث زودتر به بیمارستان برسند و قربانیان کمتر 
شوند. دومي دغدغه هزینه هاي ساخت بیمارستان داشت و پیشنهاد کرد دو تیم 
اورژانس در شیفت هاي شــب و روز در محل مستقر شوند و حادثه دیدگان را 
به نزدیک ترین بیمارستان منتقل کنند تا هزینه ساخت بیمارستان بر بیت المال 
بار نشود. سومي خواستار بهترین اســتفاده از امکانات موجود بود و از این رو 
پیشــنهاد داد این چاله را پر کرده و چاله دیگري جلوي یکي از بیمارستان هاي 
موجود حفر کنند تا هزینه ســاخت بیمارستان یا اســتقرار اورژانس در محل 
چاله موجود بر دوش خلق الله تحمیل نشــود. تفکرات قهرمانان این داســتان 
بسیار احمقانه به نظر مي رســند، اما واقعیت این است که مدیران سازمان ها، 
سیاست گذاران و سیاست مداران همواره در معرض این سبک از تصمیم سازي 

و تصمیم گیري قرار دارند. سبک چاله و بیمارستان، محصول چند چیز است:
خو گرفتن با چاله ها، تصور بزرگراه بدون چاله را براي بخشــي از مدیران 
ناممکن کرده اســت. چاله به بخشي از طبیعت سازمان، کشور و پیش از همه 

  
محمد
فاضلی

استاد دانشگاه شهید بهشتی
پژوهشگر

کارشناس مسائل اجتماعی

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 اجتماعی
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ذهن مدیر و تصمیم گیر بدل شــده اســت. وجود چاله براي افراد و گروه هایي 
منفعت دارد. چاله براي کسب و کار بیمارســتان، آمبوالنس هاي اورژانس، و 
حتي رسانه ها نفع دارد. پزشکي را تصور کنید که در تلویزیون گزارش مي دهد 
در ماه گذشته به هزار مصدوم رسیدگي شده و بیمارستان در ارائه خدمات بسیار 
فعال بوده اســت. او هرگز نخواهد گفت این ها مصدومان چاله اي بوده اند که 
از اســاس مي توانست وجود نداشته باشد. راننده آمبوالنس راضي، بیمارستان 
راضي، پزشــک راضي، رسانه و مجري پوشــش خبري راضي، مقام سیاسي 
راضي؛ و گــور پدر ناراضي. جامعــه قدرتمند و مطالبه گري وجــود ندارد یا 
رسانه هاي آزادي نیستند که بزرگراه هایي در دنیا را به تصویر بکشند که در آن ها 
چاله وجود ندارد؛ و آینده پژوهاني نیستند که آینده بزرگراه بدون چاله را تصویر 
کنند. نظام درست و حسابي انتخاب مدیران و کارگزاران بخش عمومي وجود 
ندارد تا جمعي را در سمت هاي مدیریتي قرار دهد که شایستگي مدیریت داشته 

باشند و بتوانند بزرگراه بدون چاله را تصور کنند.
مــا در انبوهي از چاله ها افتاده ایم که به عوض پرکردن آن ها، بیمارســتان 
مي سازیم، اورژانس نزدیک به چاله مستقر مي کنیم یا چاله هاي جدید نزدیک 
بیمارستان هاي موجود احداث مي نماییم. بگذارید نمونه هایي از آن ها را براي 
شما یادآوري کنم. ایجاد دانشگاه هاي جدید و افزودن بر شمار پذیرش دانشجو 
در نظام دانشــگاهي اي که از شــدت گســترش کمي و تلنبار شدن دانشجو، 
کیفیت اش از دست رفته؛ ساخت بیمارســتان کنار چاله اي در بزرگراه است.  
تأمین مالي بیشتر براي نظام بهداشت و درماني که از فقدان نظام کنترل هزینه ها 
رنج مي برد، اســتقرار تیم اورژانــس در کنار چاله موجود اســت. انتقال آب 
بین حوضه اي از نقطه الف به ب، مثل درپوش گذاشتن موقت روي چاله کم آبي 
ناشــي از بدمصرفي در ب و حفر چاله جدید در الف است. ایجاد یک شبکه 
تلویزیوني یا خبرگزاري در بزرگراه اطالع رســاني موجود که مردم به آن اعتماد 
ندارند، مثل حفر یک چاله جدید اســت، حتي بدون آن که چاله قبلي پر شود. 
بدترین حالت، به کار گرفتن چندباره مدیراني است وقتي دفتر خاطرات شان را 
بخوانید، چند چاله در هر برگ از آن خودنمایي مي کند و بیل و کلنگ شــان را 
براي حفر چاله هاي جدید آماده کرده اند.  مدل »چاله و بیمارستان«، مطلوب 
»سیاست پرانی« هاي »تنسي تاکسیدو و چاملي«هاست. کافي است به دنیاي 

بدون چاله فکر کنیم.

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
خو◢گرفتن◢با◢
چاله◢ها،◢تصور◢
بزرگراه◢بدون◢چاله◢
را◢براي◢بخشي◢از◢
مدیران◢ناممکن◢
کرده◢است.◢چاله◢به◢
بخشي◢از◢طبیعت◢
سازمان،◢کشور◢و◢
پیش◢از◢همه◢ذهن◢
مدیر◢و◢تصمیم◢گیر◢
بدل◢شده◢است.◢
وجود◢چاله◢براي◢
افراد◢و◢گروه◢هایي◢
منفعت◢دارد.◢چاله◢
براي◢کسب◢و◢
کار◢بیمارستان،◢
آمبوالنس◢هاي◢
اورژانس،◢و◢حتي◢
رسانه◢ها◢نفع◢
دارد.◢پزشکي◢را◢
تصور◢کنید◢که◢در◢
تلویزیون◢گزارش◢
مي◢دهد◢در◢ماه◢
گذشته◢به◢هزار◢
مصدوم◢رسیدگي◢
شده◢و◢بیمارستان◢
در◢ارائه◢خدمات◢
بسیار◢فعال◢بوده◢
است.
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آقای محمد فاضلی استادیار دانشگاه شهید بهشتی و مشاور وزارت نیرو، 
بار دیگر همچون یادداشت های سابق خود، به مسئولین جمهوری اسالمی و 
مدل کار کردن آنها انتقاد کرده و به آنها تهمت می زند. ادعای ایشان این است 
که خود مســئولین از به وجود آمدن بحران در کشــور سود برده لذا از به وجود 
آمدن آن استقبال می کنند. به نظر می رسد ادعای ایشان تا حد زیادی با غرض 
ورزی همراه بوده و با واقعیات اقتصادی موجود همخوانی ندارد چرا که هر یک 
از این بحران ها، ضربات اقتصادی سنگینی را به همین مسئولین وارد می کند. 
از طرف دیگر ناراضی کردن مردم با به وجود آوردن بحران احمقانه ترین کاری 
اســت که یک دستگاه حکومتی می تواند بکند در حالی که می داند این امر به 

ضرر خودش تمام می شود.
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یادداشت|

یف ودستان و صدای شر  فر
محمد جواد غالمرضا کاشی 	

صدای شریف در عرصه سیاسی صدایی است که حتی االمکان از حلقوم 
همگان برآمده باشــد. اصالح طلبان دمکراســی خواه  از همان نخست صدای 
برآمده از حلقوم طبقات متوســط شهری به باال بودند. فرودستان به حاشیه رانده 
شده بودند. قرار بود سکوت اختیار کنند و منتظر بمانند تا از نعمت سفره دمکراسی 
سهمی ببرند. صدایی که شریف نیست، سرانجام خوشی ندارد. آرام آرام به منافع 
یک باند تقلیل پیــدا می کند و به صورتک فریبکارانه اســتیالی ظالمانه تبدیل 
می شود. امروز همه صداها، بر اساس شاخص میزان نمایندگی از کل، باید خود 
را دوباره بسنجند. فرودستان ایرانی داستانی شنیدنی در نیم قرن اخیر دارند. روزی 
روزگاری در پرتو گفتار چپ، نماد حقانیت بودند. با همان لباس ژنده و جیب های 
خالی، زیبا بودند. نور از سر و پای آنها می تابید. معیار حقانیت و راهنمای زندگی 
سیاسی بودند. نفس نگاه کردن به آنها و نقاشی و تصویر برداری از زندگی شان، 
مبارزه سیاسی بود. برانگیزاننده خشم انقالبی بودند علیه هرچه صاحب سرمایه 
است و پول و قدرت. آنها خود چندان در انقالب نقشی نداشتند، بیشتر تماشاگر 
بودند، اما انقالب بیش از همه از آنها نیرو گرفت. نظامی که به قدرت رســید، از 
همان روز نخست حق انحصاری دفاع از آنان را به نام خود ثبت کرد و دیگران را 
به نام دفاع از آنان کتک زد و از دایره به بیرون پرت کرد. تهی دســتان در ساختار 

 دیده بان
  اندیشـه

  
محمد جواد
غالمرضا کاشی

استاد دانشگاه
پژوهشگر 
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قدرت نقشی نیافتند اما تماشــاگر ماندند ببینند چه چیز قرار است از ناحیه این 
همه دفاع جانانه از آنان تغییر کند. جمهوری اسالمی برای تهی دستان در عمل 
چه کرد موضوع جداگانه ای است. مهم تر این بود که زندگی را با الگویی از رفتار 
و گفتار آغاز کرد که به زعم آنان به فرودســتان تعلق داشت. اگر می پرسیدی این 
چه سبک رفتار با مخالفین است؟ این چه سبک سخن گفتن با مردم است؟ این 
چه سبک توزیع منابع مادی است؟ چرا اینهمه با نهادهای مدنی ستیز می کند؟ 
این چه ســبک دینداری است؟ پاسخ می شنیدی فرودستان که نماد حقانیت اند 
چنین اند. با رفتار و گفتار اتوکشیده شما صاحبان ثروت و مکنت نسبتی ندارند. گم 
شوید. هر چه طبقه صاحب ثروت رانت خوار در ساختار سیاسی بیشتر و بیشتر 
رشد  کرد، دفاع از فرودستان پر حرارت تر شد و مشی و رفتار منتسب به فرودستان 
نیز در آنان بیشتر و بیشتر قوت گرفت. اصالح طلبان که مدعی اصالح در ساختار 
بودند، از همان نخســت رفتار و گفتاری را اختیار کردند که منتسب به طبقات 
متوسط شهری بود. آنان به عمد از گفتار و رفتاری که منتسب به طبقات فرودست 
دانسته شده بود، پرهیز کردند. به فرودستان بی اعتنا نبودند اما به آنها گفتند منتظر 
بمانید تا کار دمکراتیک ســازی نظام سیاسی به جایی برسد. سهم شما محفوظ 
است. احمدی نژاد خواست کارستانی کند و کرد و با خود سنتی به جا گذاشت. 
خواست فرودستان را منتظر نگذارد. هر چه می تواند به آنان نیز سهمی از رانت های 
حکومتی بدهد و از سفره فرادستان و طبقات متوسط نیز تا جایی که میسر است 
بکند و بین آنها توزیع کند. او هم صدای شریف نبود چرا که نمی توانست صدای 
همگان باشــد. آنچه کرد در کوتاه مدت منافعی برای طبقات فرودست داشت، 
اما در دراز مدت تنها به شــمار و حجم فرودســتان افزود. فرودســتان با دولت 
احمدی نژاد به امکانی برای اجرای نمایش جذاب یک رابین هود سیاسی تبدیل 
شدند. احمدی نژاد از صحنه خارج شد، اما تا جایی که پیداست اوضاع آبستن 
زایش رابین هودهای تازه اســت.  فرودســتان در دوران روحانی به یک منزل تازه 
رســیده اند: در ذهن طبقه متوسط و صاحب رانت و ثروت شهری، به منبع تولید 
ترس تبدیل شــدند. آنها که روزی یادآور پیامبــر و  ابوذر بودند، اینک در مخیله 
طبقات رانت خوار و صاحب ثروت، لشگر خطرناک گرسنگان تصویر شدند. 
آنگاه که صدای اعتراضشــان برانگیخته می شود، استدالل های متفاوت عقالنی 
روی میز چیده می شــود مبنی برآنکه فعال کار موثری برای آنان نمی توان کرد. از 
آنان خواهش کنید بازهم صبر کنند اگر نمی کنند چاره ای نیست همه به نیروهای 
امنیتی التجا می بریم. چماق و گلوله یکباره راهگشــای دمکراسی و اصالحات 
می شود. پیامدهای اقتصادی کرونا، از همین امروز بسترهای جنبش فرودستان را 
فراهم کرده است. همزمان با آماده باش نیروهای امنیتی، رابین هودهای تازه از راه 
رسیده نیز، در خیال تکرار بازی های کهنه در عرصه سیاسی اند. باید به سرعت از 

 ◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
اصالح◢طلبان◢که◢
مدعی◢اصالح◢در◢
ساختار◢بودند،◢از◢

همان◢نخست◢رفتار◢
و◢گفتاری◢را◢اختیار◢
کردند◢که◢منتسب◢
به◢طبقات◢متوسط◢
شهری◢بود.◢آنان◢
به◢عمد◢از◢گفتار◢و◢

رفتاری◢که◢منتسب◢
به◢طبقات◢فرودست◢
دانسته◢شده◢بود،◢
پرهیز◢کردند.◢به◢

فرودستان◢بی◢اعتنا◢
نبودند◢اما◢به◢آنها◢

گفتند◢منتظر◢بمانید◢
تا◢کار◢دمکراتیک◢

سازی◢نظام◢سیاسی◢
به◢جایی◢برسد.◢

سهم◢شما◢محفوظ◢
است.
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این بازی ناشریف بیرون آمد و فکری کرد برای تولید یک صدای شریف. به صرف 
سخن گفتن از فرودستان و اضافه کردن شعار عدالت کنار دمکراسی مساله امروز 
جامعه ایرانی حل نمی شود. باید برخاست. جای دیگری نشست. جایی که سخن 
دایره شمول خود را گسترش داده باشد. صداهایی که با وابستگی به باندهای ذی 

نفع، ناشریف شده اند امروز برای احراز شرافت نیازمند فرودستانند.

آقای کاشــی استاد جامعه شناســی و علوم سیاســی در دانشگاه عالمه 
طباطبایــی در این یادداشــت دو نوع برخورد اصولگرایــان و اصالح طلبان با 
اقشــار پایین جامعــه را بازگو کرده و نتیجه ی آنها را یکســان می داند. به نظر 
ایشان اصولگرایان از ابتدا با ادعای اینکه می خواهند طبقات پایین را به درون 
حکومت آورده و باال نشین کنند به راس کار آمدند ولی هر چه که جلوتر رفت 
آنها بیشــتر از طبقات پایین فاصله گرفته ولی روز به روز ادعایشــان نسبت به 
کمک به اقشــار پایین بیشتر شــد. از طرف دیگر اصالح طلبان از همان ابتدا 
ادبیــات طبقات باال را در پیش گرفته و طبقات پایین منتظر ماندند تا از ســفره 
ی فراهم شده توسط آنها تناول کنند ولی آنها نیز هیچگاه نتوانستند اصالحات 
خود را به کرسی نشــانده و از این رو باز هم قشرهای پایین هر روز تنها و تنها 
تر شــدند. به نظر آقای کاشی مهمترین علت بروز این مشکالت این است که 
گروه های دو گانه ی اصولگرا و اصالح طلب هر کدام نگاهشان به یک بخش 
خاصی از جامعه بوده و نتوانستند دیدگاه کالن و کلی به همگان داشته باشند. 
در جریان کرونا نیز طبق نظر ایشــان تا زمانی که تامین منافع تمام اقشــار در 
دســتور کار نظام قرار نگیرد موفقی حاصل نخواهد شد. این مساله که هر یک 
از اصولگرایان و اصالح طلبان به یک قشــری از جامعه توجه کرده اند ممکن 
است حرف درستی باشد چرا که هر کدام از یکی از این اقشار سر در آورده اند. 
اما این مساله که جمهوری اســالمی بعد از انقالب صرفا به یک قشر خاص 
پرداخته، از واقعیت به دور بوده و حتی خود آقای کاشــی نیز در ضمن سخنان 

خود به این مساله اذعان دارند.

تحـلیل و تبییـن                                |    	       
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 جامعۀ طبیعی؛  جامعۀ مصنوعی
محمد باقر تاج الدین 	

در آغاز ضروری اســت اشــاره کنم منظور  از جامعۀ  طبیعی در نوشــتۀ 
حاضر  جامعۀ  مورد توجه توماس هابز فیلســوف مشهور انگلیسی که کتاب 
لویاتان)Leviathan( را در قرن هفدهم)ســال 1651(  نگاشــته و طی آن به 
موضوع »قرار داد اجتماعی« پرداخته اســت، نیســت. چرا که از نظر هابز در 
شرایط طبیعی جنگ همه علیه همه مطرح است و برای فرار از بی قانونی و بی 
نظمی و خشونت و کشتار الجرم می بایست  به "قرار داد اجتماعی"  تن دهیم و 
در ذیل این قرار داد اجتماعی بتوانیم در ایجاد نظم و آرامش و صلح کمک کنیم. 
  مخالفتی ندارم و می پذیرم که بدون وجود 

ً
البته مــن با این دیدگاه هابز  لزوما

ی و ســرزمینی بسیار دور از ذهن به نظر می 
ّ
قرار داد اجتماعی امکان تفاهم مل

 ضرورت دارد و می 
ً
 برای جامعۀ ایران داشتن چنین قرار دادی کامال

ً
رسد و اتفاقا

خواهم بگویم که از بِد  حادثه و به هر دلیلی ما هنوز به چنین قرار دادی البته در 
معناِی  مدرِن آن دست نیافته ایم.

اما  آن چه که در این بحث مطرح می شــود  کمی فراتر از بحث هابز بوده 
و البته  با احتیاط و وســواس علمی و پژوهشــی این است که منظور از جامعۀ  
طبیعی از قضا جامعه ای است که به یک شرایط عقالنی، فکری، قانونی، مدنی 
و  تفاهمی همه جانبه رسیده به گونه ای که شهروندی،  قانون پذیری، مشارکت 

  
محمدباقر
تاج الدین

استاد دانشگاه
محقق و پژوهشگر 

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 اجتماعی
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اجتماعی و سیاســی، فعالیت جامعه مدنی، همبســتگی اجتماعی، اعتماد 
اجتماعی و انسجام ملی به نقطۀ  مطلوب و قابل قبولی رسیده و  همگان کم و 
بیش  می دانند که چه می خواهند و چگونه باید زیست کنند تا صلح و آرامش 
َبع آن جامعه در کلیت خودش  به 

َ
و ســعادت و شادکامی همه شهروندان و به ت

خوبی فراهم گردد. 
جوامعی که به این درجه و سطح از قانون پذیری، مدنیت و اخالق مداری 
رســیده اند بخش های سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در یک حد 
و اندازه و بر اســاس تقسیم کار از پیش تعیین شــده و پذیرفته شده به وظایف 
حقوقی و قانونی خود عمل می کنند و هیچ بخشــی به خود اجازه دخالت بی 
مورد در سایر بخش ها را نمی دهد. این گونه است که در چنین شرایطی رفتار 
شــهروندان چه در خانه، چه در اداره، چه در خیابان، چه در مجامع عمومی و 
چــه در مجامع خصوصی و به طور کلی چه در خلوت و چه در َجلَوت تقریبا 

یکسان است و چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد. 
بــه عبارت دیگر، این گونه نیســت که کســانی در خانــه و محیط های 
خصوصی طوری  رفتار کنند یا بیندیشــند و در محیط کار و فعالیت و محیط 
های عمومی و مدنی آدم های دیگری باشــند که گویی 18۰ درجه فرق دارند. 
واضح تر بگویم در این جوامع شهروندان همواره یک ماسک بر صورت دارند 
و آن ماســک واقعی خودشان اســت و درون و بیرون شان تا حد زیادی با هم 
تطابق و هماهنگی دارد بدون ترس از نهادها و سازمان های حکومتی و دولتی!! 
در این جوامع دولت ها و قدرت های سیاسی همچون یک لویاتان بزرگ 
سر نیستند که همه زندگی و بود و باش آدمیان را تحت کنترل و نظارت خویش 
داشــته باشد و آن گاه آدمیان نیز بخواهند به رفتارهای دو گانه و بلکه چند گانه 
دســت بزنند  و  حیات خویش را همــواره در معرض خطر ببینند و زیر لب ال 

حول گویان زمزمه کنند که »جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است«.
 البته مهم ترین بخش چنین جوامعی همان جامعه مدنی است که همواره 
حافظ و نگهبان بســیار مطمئن و مناسبی برای حقوق طبیعی شهروندان از هر 
قشــر و صنف و قوم و مذهب و عقیده ای اســت. به طور مثال در این جوامع  
سندیکاهای کارگری بسیار قوی و فعال عمل می کنند و در نتیجه کارگران راحت 
و آسان می توانند نسبت به تضییع حقوق خود اعتراض کنند بدون این که نگران 
از دست دادن کار و یا موقعیت خویش باشند و صد البته سندیکاهای کارگری 

پشتیبان قوی و مطمئنی برای آنان هستند. 
حاال می توان گفت  که منظور از جامعه طبیعی جامعه ای اســت که همه 

	◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢◢
واضح◢تر◢بگویم◢در◢
این◢جوامع◢شهروندان◢
همواره◢یک◢ماسک◢
بر◢صورت◢دارند◢و◢
آن◢ماسک◢واقعی◢
خودشان◢است◢و◢
درون◢و◢بیرون◢شان◢
تا◢حد◢زیادی◢با◢هم◢
تطابق◢و◢هماهنگی◢
دارد◢بدون◢ترس◢از◢
نهادها◢و◢سازمان◢های◢
حکومتی◢و◢دولتی!!◢در◢
این◢جوامع◢دولت◢ها◢
و◢قدرت◢های◢سیاسی◢
همچون◢یک◢لویاتان◢
بزرگ◢سر◢نیستند◢
که◢همه◢زندگی◢و◢
بود◢و◢باش◢آدمیان◢را◢
تحت◢کنترل◢و◢نظارت◢
خویش◢داشته◢باشد◢
و◢آن◢گاه◢آدمیان◢نیز◢
بخواهند◢به◢رفتارهای◢
دو◢گانه◢و◢بلکه◢چند◢
گانه◢دست◢بزنند◢◢
و◢◢حیات◢خویش◢را◢
همواره◢در◢معرض◢
خطر◢ببینند◢و◢زیر◢لب◢
ال◢حول◢گویان◢زمزمه◢
کنند◢که◢»جریده◢رو◢که◢
گذرگاه◢عافیت◢تنگ◢
است«.◢



شماره ۳    345
پانزدهم اردیبهشت ۹۹

اند یشـه 
  اجتماعی

رد  افراد خوِد واقعی 
ُ

چیز ســر جای خودش قرار دارد به گونه ای که در سطح خ
شــان را نشان می دهند و در سطح کالن نیز سازمان ها و نهادها و به طور کلی 
نظام اجتماعی به طور طبیعی یعنی قانونی، عقالنی و مدنی عمل می کنند و از 
این منظر نگرانی چندانی برای افراد و شــهروندان و برای نظام اجتماعی وجود 

ندارد.  
بی( شــکل و 

ّ
اما در مقابل،  جامعۀ مصنوعی)می توانید بنامید  جامعۀ تقل

محتوای دیگری دارد به این معنــا که از حالت طبیعی و واقعی خودش خارج 
شده و در یک حالت غیر طبیعی و نمایشی به سر می برد به گونه ای که هم افراد 
و هم سازمان ها و نهادهای اجتماعی و به طور کلی نظام اجتماعی آن گونه که 
می نمایند نیستند و از آنجا که بر مدار قانونی،  مدنی و عقالنی الزم قرار ندارند، 
لذا همواره دچار تالطم ها و بحران های فکری و رفتاری بوده و همچون کشتی 
شکســته ای در دریای طوفانی تکه پاره های چنین جامعه ای گاهی به زیر آب 
مــی رود و گاهی بر روی آب قرار می گیرد. در چنین جامعه ای نه مردمانش و 
نه نظام اجتماعی اش به طور واقعــی و حقیقی نمی دانند که روی در کدامین 
مقصد و مقصود دارند و هرگونه پیش بینی برای این جامعه همواره نادرست از 
آب در می آید چرا که بر مــدار عقالنیت و مدنیت و منطق پیش نمی رود. در 
ش هیچ گونه ثبات و 

َ
ش و نظام اجتماعی ا

َ
چنین جامعه ای فی الواقع مردمان ا

نظم منطقی ای را دارا نیستند و هر لحظه رنگ و لعاب خاصی به خود می گیرند 
 آدمی در می ماند که  چه بکند؟!!! 

ً
و اساسا

به نظر می رســد  در جوامع مصنوعی نه تکلیف شهروندان روشن است 
و نه تکلیف نظام اجتماعی و در چنین شــرایطی چگونه می توان برای توسعه 
و پیشــرفت جامعه گام برداشــت و برنامه ریزی نمود؟! در جامعۀ  مصنوعی 
لویاتان یا همان قدرت سیاســی بیش از حد ضرورت گسترش یافته و تا امور 
خصوصی و شخصی زندگی افراد نفوذ کرده و از این منظر همه چیز را در کنترل 
و نظارت خویش درآورده است. در چنین جامعه ای همه باید مطابق خواست 
های قدرت سیاسی مستقر عمل کنند  و نه مطابق قرار داد اجتماعی و قوانین و 

پیمان های اجتماعی. 
در واقع،  جامعۀ  مصنوعی مطابق خواست های واقعی شهروندان شکل 
نگرفته و اداره نمی شود، بلکه بر اساس خواست و نظر قدرت سیاسی و آن چه 
که آنان می پســندند و می خواهند شــکل می گیرد. در این جامعه شهروندان 
عمدتا خوِد واقعی شــان  را نشان نمی دهند و همواره ماسک های گوناگون بر 
چهره دارند تا به درستی شناخته نشوند. آنان در خانه و اداره و فضاهای عمومی 

 ◢◢◢◢◢◢
در◢چنین◢جامعه◢

ای◢نه◢مردمانش◢و◢
نه◢نظام◢اجتماعی◢
اش◢به◢طور◢واقعی◢
و◢حقیقی◢نمی◢دانند◢
که◢روی◢در◢کدامین◢

مقصد◢و◢مقصود◢
دارند◢و◢هرگونه◢
پیش◢بینی◢برای◢

این◢جامعه◢همواره◢
نادرست◢از◢آب◢

در◢می◢آید◢چرا◢که◢
بر◢مدار◢عقالنیت◢
و◢مدنیت◢و◢منطق◢
پیش◢نمی◢رود.
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و سایر جاهای دیگر همواره با شکل های متفاوت و متضاد ظاهر می شوند و به 
راستی نمی توان پی برد که چهره واقعی و هویت حقیقی شان کدام است؟ آنان 
صبح هنگام زنده باد سر می دهند و عصر هنگام  مرده باد!!!!! و تو می مانی که 

کدام یک از این دو شعار را باید باور کنی و چرا؟؟!!!! 
در چنین جامعه ای ممکن اســت برخی آدمیان روزی به عرش برســند و 
روزی دیگــر به فرش بیفتند.در چنین جامعه ای نــه به آفرین ها می توان امید 
بســت و نه از نفرین ها نا امید شــد. در چنین جامعه ای افراد فرصت طلب و 
مجیز گو و بی مایه و نوکیسه و تازه به دوران رسیده قدر می بیننند و بدون کمترین 
زحمتی به هر آن چه که می خواهند دست می یابند.  در جامعه مصنوعی هر که 
را بخواهند باال می کشند و هر که را نخواهند  به زیر می کشند.  این گونه است 
که در چنین جوامعی هیچ گونه سیاستگذاری و برنامه ریزی ای-به شرط وجود 

داشتن- پاسخ نمی دهد و منجر به شکست می شوند.
 تو گویی ملت های جوامع مصنوعی  خوِد واقعی شــان را در جایی دور 
دســت پنهان کرده اند و اکنون با خوِد نمایشی و دیگر ســاخته روزگارشان را  
سپری می کنند و اگر هم بخواهند خوِد واقعی شان را بیابند و به صحنۀ  اصلی 
زندگی بیاورند دیگر آن را نمی یابند و چون از آن دور شده اند اکنون دیگر حتی 
چندان رغبتی به بازگرداندن آن هم ندارند.  این دیگر ماجرای غریبی است که در 
چنین جوامعی رخ داده است و از این غریب تر دیگر چه می توان در این جهان 

خاکی جستجو نمود؟!!!!!.  



347
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|                تحلیل و تبیین                                       	

آقای تاج الدین یکی از اســاتید جامعه شناســی در دانشگاه آزاد اسالمی 
همچون موارد دیگر از یادداشت های خود، این بار نیز به تحلیل فاصله ی بین 
جامعه ی موجود و مطلوب می پردازد. از نظر ایشان جامعه ی مطلوب جامعه 
ای است که در آن اوال مردم مجبور نباشند تا نقش بازی کنند و به عبارت دیگر 
آزادانه حرفشــان را بزنند و کارهایشان را بکنند. و ثانیا حکومت و دولت در آن 
نقش حداقلی را در زندگی مردم بازی کند و اجازه دهد تا حد امکان خودشان 
برای زندگی خودشــان تصمیم بگیرند. به نظر آقای تاج الدین وضعیت امروز 
جامعه ی ما بر خالف این شرایط و به اصطالح ایشان یک وضعیت مصنوعی 
اســت که در آن مردم مدام پنهان کاری می کنند و آزاد نیستند و از طرف دیگر 
رد پای دولــت در تمام بخش های زندگی آنان دیده می شــود. با تحلیل این 
یادداشت می توان متوجه شد که ایشــان در صدد اثبات این مساله هستند که 
شکل آرمانی جامعه ی انسانی همان مدل مدرن غربی است که در آن دو مولفه 
به شکل پر رنگ به چشم می خورد. اول آزادی مردم در تمام زمینه های گفتاری 
و رفتاری و دوم وجود دموکراسی و عدم دخالت دولت در زندگی مردم. این نظر 
مبتنی بر پیش فرضی اســت که بر خالف هابز، انسان را یک موجود خردمند 
خود بنیاد دانسته که در امور زندگی خود نیازی به دخالت دیگران ندارد که این 

مساله اساسا با پیش فرض های فلسفه ی اسالمی در تضاد است.

 



شماره 3    348
پانزدهم  اردیبهشت ۹۹

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

یادداشت |

 داستان توسعه در ایران معاصر!
مهران صولتی 	

 
بیش از یکصد ســال از ورود ایران به مرحله توســعه و بیش از هفتاد سال 
از آغاز تدوین نخســتین برنامه توسعه کشــور)1327( می گذرد ولی به رغم 
تالش های بسیار نتیجه چندان رضایت بخش نبوده است. مع االسف در این 
مدت هم بسیاری از ســرمایه های طبیعی و فیزیکی کاستی پذیرفته و بخش 
قابل توجهی از سرمایه های انســانی هم از ایران خارج شده اند. خطر اما آن 
جاســت که فقط حدود سی سال تا بسته شــدن پنجره جمعیتی کشور و ورود 
جدی به فاز ســالمندی ایرانیان فاصله داریم و اگر نتوانیم از فرصت باقیمانده 
برای خیز توســعه ای استفاده کنیم با خسرانی تاریخی مواجه خواهیم شد. در 
مجموع فرآیند توســعه در دوران پهلوی و جمهوری اســالمی از شباهت ها و 
تفاوت هایی برخوردار بوده اســت که می کوشم با بهره گیری از استعاره های 

مربوط به رانندگی برخی از این تفاوت ها را توضیح دهم:
دوران پهلوی ها؛ توســعه به مثابه اتوبان: همه مــا در اتوبان ها رانده ایم. 
نوعی رانندگی پرشتاب و بی توجه به آنچه در اطراف ما می گذرد. مسیر روشن 
و چشم انداز وسیع است. راهی که بدون مانع است و می توان در آن به سرعت 
راند. پهلوی ها توســعه را به مثابه رانندگی در یک اتوبان می دیدند. توسعه ای 

 دیده بان
  اندیشـه

  
مهران
صولتی

پژوهشگر مسائل اجتماعی
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که به پیشرفت ناشی از رشد اقتصادی و تدارک زیرساخت های فیزیکی تقلیل 
یافته بود. ماشــین دولت هم بدون توجه بــه پیچیدگی های فرهنگی جامعه از 
الگوی پیشرفت غربی  پیروی می کرد. مردم برکنار مانده از  فرآیند پیشرفت هم 
البته نه در آن مشارکتی داشتند و نه توجهی را جلب می کردند. این شد که بعد 
از تصادف ماشــین پیشرفت هیچ کس به یاری دولتمردان نیامد و آن ها را تنها 
گذاشت. انتهای اتوبان هم به جای توسعه به انقالبی انجامید که جهت حرکت 

را به طور کلی تغییر داد.
 دوره جمهوری اسالمی؛ توســعه به مثابه میدان: رانندگی در میدان اما با 
اتوبان کامال متفاوت است. در ابتدا باید سرعت خود را کاهش دهید، به اطراف 
دقیق تر نگاه کنید تا بتوانید خروجی مناســب را بیابید. عابران بیشتری هم در 
آمد و رفت هستند. احتماال به زیبایی های میدان هم نگاهی می اندازید. حتی 
ممکن اســت برای پرهیز از اشــتباه، میدان را دوباره دور بزنید. حاشیه بعضی 
از میدان های کوچک تر هم برای توقفی موقت مناســب ترند. به نظرم توسعه 
در دوران جمهوری اســالمی همان راندن در میدان است: همراه با سرگردانی، 
پریشــانی و سرعت پایین. در وضعیتی که خروجی میدان هم کامال مشخص 
نیست. دغدغه تماشای مردم و مالحظات دیگر هم چندان زیاد است که اصوال 
مانع حرکت ماشین دولت می شوند. چشم انداز پیش رو حداکثر چند صد متر 

است و احتمال دور زدن و برگشتن همواره وجود دارد.
وضعیت مطلوب: توســعه به مثابه تقاطع: رانندگی اما زمانی که به تقاطع 
می رسیم داســتان متفاوتی دارد. احتیاط هست ولی به احتمال زیاد می دانیم 
که باید از کدام طرف حرکت کنیم. حواس مان هم جمع اســت که رنگ چراغ 
چه زمانی تغییر می کند. قواعد کمابیش فراگیری هم در سراســر جهان وجود 
دارد که رفتار ما را در یک تقاطع تعیین می کنند. توسعه البته همیشه با مقادیری 
از شــانس هم همراه اســت. این که خودروهای جلوتر از چراغ سبز گذشته و 
شما برای مدتی وادار به توقف پشت چراغ قرمز شوید. بینش رهبران، تحوالت 
تاریخی جوامع و همگرایی میان جامعه و حکومت از همین شانس های بعضا 
تکرار نشــدنی هستند. به نظر می رسد ما در مسیر توسعه مدام با تقاطع هایی 
روبرو هستیم که باید به ناچار یکی را انتخاب  کنیم. هیچ ملتی نمی تواند بدون 
اولویت بندی میان  گزینه های پیش رو به توسعه دست یابد. رسیدن همزمان 

به همه اهداف هم بیشتر به توهم شبیه است.

 ◢◢
به◢نظرم◢توسعه◢در◢
دوران◢جمهوری◢

اسالمی◢همان◢راندن◢
در◢میدان◢است:◢

همراه◢با◢سرگردانی،◢
پریشانی◢و◢سرعت◢
پایین.◢در◢وضعیتی◢
که◢خروجی◢میدان◢
هم◢کامال◢مشخص◢

نیست.◢دغدغه◢
تماشای◢مردم◢و◢

مالحظات◢دیگر◢هم◢
چندان◢زیاد◢است◢که◢
اصوال◢مانع◢حرکت◢
ماشین◢دولت◢می◢
شوند.◢چشم◢انداز◢
پیش◢رو◢حداکثر◢

چند◢صد◢متر◢است◢
و◢احتمال◢دور◢زدن◢
و◢برگشتن◢همواره◢

وجود◢دارد.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
آقای صولتی یکی از صاحب نظران در عرصه های مختلف جامعه شناسی 
سیاسی مخصوصا مســاله ی توسعه در دانشگاه عالمه طباطبایی است که در 
این یادداشت نیز همچون دیگر یادداشت های خود به مساله ی توسعه پرداخته 
است. طبق نظر ایشــان رژیم پهلوی بدون توجه به پیچیدگی های فرهنگی و 
صرفا با توجه به رشد اقتصادی در صدد رسیدن به توسعه بود و شکست خورد. 
از طرف دیگر جمهوری اسالمی نیز بدون توجه به رشد اقتصادی و با افتادن در 
دامان پیچیدگی های فرهنگی، در واقع مسیر توسعه ی خود را گم کرده است. 
به نظر ایشــان بهترین راه رسیدن به توســعه این است که قالب ها و مسیرهای 
مشــخص برای توســعه یک به یک و به تدریج و با تفکیک طی شده و به تمام 
جوانب توجه شود. به نظر می رسد مهمترین مشکل این پیشنهاد یکسان دانستن 
مسیر توسعه در تمام جوامع است. آقای صولتی به دنبال ترسیم مسیرهای مشابه 
و یکســان توسعه برای تمام کشورهاست در حالی که معیار های توسعه در هر 
جامعه ای به تناســب دستگاه ارزشی و اعتقادی حاکم بر آن متفاوت است لذا 
هر کشوری باید به دنبال بهترین راه متناسب با ارزش های خود بگردد. البته که 
نظر ایشــان در مورد توجه به تمام جوانب توسعه یافتگی سخنی بسیار به جا و 

صحیح به نظر می رسد.
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 »نفتی که حاال مفت گران است«
مهدی تدینی 	

لحظه ای تاریخی را به چشم می بینیم! قیمت نفت آمریکا منفی شد. اگر 
کسی نفت بخرد، پولی هم به او می دهند. فروشنده باید پولی به کسی بدهد 
تا نفتش را بخرد. این یکی از مضحک ترین تجربه های بشری است که نشان 
می دهد ما چه روزهای خاصی را ســپری می کنیم. در پی شیوع کرونا، رکود 
ناگهانی در تولید باعث شد مصرف و نیاز به نفت دچار نقصان اساسی شود 
و قیمت نفت شتابان سقوط کند. فروشندگان به خیال خود نفت را نفروختند 
و ذخیره کردند تــا در آینده با قیمت منصفانه تری بفروشــند. همۀ امکانات 
ذخیره سازی نفت پر شد و حاال کسی که جای خالی برای ذخیره سازی دارد، 
نفت را می خرد، پولی هم می گیرد! نفت ایران هم اگر خریداری بیابد به قیمت 
ناچیز و بی ارزشی رسیده است. با برگشت جهان به وضعیت پیش از کرونا که 
 در نیمۀ دوم ســال میالدی رقم خواهد خورد، اوضاع دوباره رفته رفته 

ً
احتماال

تا حدی به حالت عادی بازخواهد گشت، اما یک بار دیگر، نقطه ضعف ما، 
زهر جانکاهش را به جانمان ریخــت! نفت فروختیم و اقتصاد روزمره مان را 
گرداندیم و از تولید صنعتی و دستیابی به بازارهای جهانی غفلت کردیم. هر 

  
مهدی
تدینی

فعال رسانه ای اصالحطلب

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه
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چه دلسوزان و کارشناســان فریاد برآوردند باید از این تک محصول منحوس 
رهایی یابیم، در عمل به راه دیگری رفتیم. اول تیشه به ریشه مان در بازار نفت 
زدند و درخت صدســالۀ حضور ایران در بازار جهانی نفت را سعی کردند از 
ریشه درآورند. به دور زدن تحریم ها دلخوش کردیم و گفتیم این بحران موقت 
است. حاال نفتی که زمانی نان شبمان بود، به قیمت ناچیزی رسید. بی تردید 
این وضع گذراســت و اوضاع به زودی بــه حالت قبل بازمی گردد، اما ما باز 
دیدیم که این نوع اقتصاد و جدا ماندن از جهان چه خطر بزرگی برای ما دارد. 
نفت فقط زمانی لطف در حق ما بود که کمک می کرد تا جهش کنیم، ره 
صدســاله را چندساله رویم و از سنگالخ های پرفراز و نشیب توسعۀ صنعتی 
با سرعتی شتابان تر عبور کنیم، اما نشد... نکردیم... ماندیم. نگاهی به اندازۀ 
اقتصاد ما در جهان به خوبی این واقعیت را نشان می دهد. نه در کمپانی های 
بزرگ صاحب سهم شدیم، نه با پول نفت صنایع روز خریدیم تا سپس دستی 
در رقابت جهانی داشــته باشیم و نه به درستی از آن بهره بردیم تا سطح کمی 
و کیفی تولیدمان را جهانی کنیم. ما نتوانســتیم با امتیــاز نفت صنعتی پویا 
پرورش دهیم که »برندســاز« باشــد، در کجای جهان یک برند ایرانی سراغ 
دارید که خریداران جدی داشته باشد؟ ناامنی یعنی همین. یعنی ده ها میلیارد 
دالر درآمد ساالنه نیست و نابود شود. از این وضع همه ضرر می کنند، پیش 
از همه کســانی که از این نوع اقتصاد همچنان دفــاع می کنند، بانیان آنند و 
راضی نمی شــوند تغییری در سیاست ها ایجاد کنند. تا اینجا گویا بزرگ ترین 
قربانی کرونا، پس از جان آدم ها، نفت بوده اســت. این بحران سپری خواهد 
شد، اما نه به این سادگی، و پرسش من این است که ما بنیۀ الزم را برای عبور 
از این بحران داریم؟ وقت آن نرســیده قدری در سیاست هایمان تأمل کنیم و 
راهی بجوییم برای اینکه ســهم بزرگ تری در اقتصاد جهان داشته باشیم؟ ما 
حتی از ظرفیت توریســم بهره نبردیم، تولید صنعتی بر اســاس فناوری های 
روز پیشــکش! یک بار برای همیشه چشم باز کنیم و ببینیم که قیمت نفت در 
آمریکا منفی شــد! بله، منفی! همان نفتی که ما فکر می کردیم اگر بخواهیم 

می توانیم کاری کنیم بشود دویست دالر...

	◢◢◢◢◢◢◢◢
به◢دور◢زدن◢تحریم◢ها◢
دلخوش◢کردیم◢و◢
گفتیم◢این◢بحران◢
موقت◢است.◢حاال◢نفتی◢
که◢زمانی◢نان◢شبمان◢
بود،◢به◢قیمت◢ناچیزی◢
رسید.◢بی◢تردید◢این◢
وضع◢گذراست◢و◢
اوضاع◢به◢زودی◢به◢
حالت◢قبل◢بازمی◢گردد،◢
اما◢ما◢باز◢دیدیم◢که◢
این◢نوع◢اقتصاد◢و◢جدا◢
ماندن◢از◢جهان◢چه◢
خطر◢بزرگی◢برای◢ما◢
دارد.◢
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آقای تدینی به عنوان یک مترجم و پژوهشگر در حوزه ی تاریخ و اندیشه 
سیاسی ایران، در این یادداشت نسبت به مساله کاهش قیمت نفت در جهان 
واکنش نشان داده و به دو سیاست غلط اقتصادی در جمهوری اسالمی اشاره 
می کند. به نظر ایشــان تکیه ی این نظام بر نفــت خام و عدم توجه به حوزه 
های دیگر تولیدی و اقتصادی مهم ترین علت بروز وضعیت اســفناک امروز 
کشــور بوده و در جریان کرونا و با پایین آمدن قیمت نفت این وضع بدتر نیز 
خواهد شــد. دومین انتقادی که ایشان به جمهوری اسالمی وارد می کند از 
باب عدم تعامــل اقتصادی با دنیا و عدم بهره گیــری از تجربیات اقتصادی 
کشورهای دیگر است. ایشان به شدت بر مولفه ی جهانی شدن تاکید داشته 
و معتقد اســت که در شــرایط کنونی و با پایین آمدن قیمت نفت، الزم است 
تا جمهوری اســالمی از تجربیات اقتصادی دیگر کشــورها در تولید صنایع 
مختلف و پول ســاز اســتفاده کرده و با آنها تعامل کند. به نظر می رســد که 
آقــای تدینی از وضعیت تحریم اقتصادی ایران در جهان بی خبر بوده و نمی 
داند که بسیاری از راه های مختلف کسب درآمد اقتصادی در جهان، به روی 
جمهوری اسالمی مسدود اســت و لذا فروش نفت یکی از مهمترین منابع 

درآمدی آن است.
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تلگرام و قانون "همه پرسی"
علی زمانیان 	

در اصل 59 قانون اساسی آمده است که "در مسائل بسیار مهم اقتصادی، 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و 
مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد". این اصل نشان می دهد که در شرایط 
سرنوشت ســاز، رأی و گرایش مردم راهگشاســت و نظام سیاسی باید در برابر 
آن تمکین کند. از ســویی دیگر وقتی رأی مردم در باب مسائل بسیار مهم نافذ 
باشد، به طریق اولی و به نحو منطقی در باره ی امور کمتر مهم نیز نافذ و مسموع 
است. طبق برآورد "مرکز آمار ایران"، جمعیت کشور به 83 میلیون رسیده است. 
از این رقم حدود 25 درصد زیر ســن 15 سال قرار دارند و هم چنین، 6 و نیم 
درصد باالی 65 سال سن دارند. به تعبیری دیگر، مجموع جمعیت باالی 15 
سال تا 65 ســاله ی کشور، حدودا معادل 57 میلیون می شود. اگر فرض کنیم 
شهروندان ایرانی، از 15 ساله تا 65 ساله، کاربران اصلی فضای مجازی باشند، 
آن گاه حــدود 57 میلیــون ایرانی به فضای مجازی و حضور در شــبکه های 
اجتماعی دسترسی دارند و از آن استفاده می برند. بر اساس برخی منابع، حدود 
4۰ میلیون کاربر ایرانی در تلگرام حضور و فعالیت دارند. به ســخن دیگر، از 

 دیده بان
  اندیشـه

  
علی
زمانیان

استاد دانشگاه
پژوهشگر 
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57 میلیون ایرانی که اجازه و یا توان اســتفاده از تلگرام را دارند، 4۰ میلیون، از 
فضای تلگرام استفاده می کنند.

 به تعبیر دیگر، بیش از 7۰ درصد ایرانیان دارای ســن 15 تا 65 ســاله، از 
امکان تلگرام بهره مندند و عمال با این نرم افزار کار می کنند.   

اصل همه پرســی قانون اساسی، مکانیسم روشــنی برای سیاست گذاری 
و احتماال حــل منازعات و اختالف آرایی اســت که مانــع تصمیمات مهم 
سیاسی، اقتصادی و یا فرهنگی شــده اند. طبق این اصل، ارجاع به رای مردم، 
فصِل الخطاب و ختِم کالم اســت. )اگر این برداشت درست باشد که احتماال 
چنین است(، آن گاه می توان به 7۰ درصد شهروندانی اشاره کرد که نه با دادن 
رأی در همه پرســی، بلکه با عمل خود، نشــان داده اند که چه می خواهند. و 
نظرشان چیست. مگر با اجرای انتخابات همه پرسی چه اتفاقی می افتد؟ آیا جز 
این است که از این طریق می خواهند دریابند که اکثریِت مردم به چه سیاستی 
تمایل دارند و از میان مسیرها، کدام مسیر را برمی گزینند؟ آمارهای تقریبی به ما 
می گویند که 7۰ درصد مردم، خواهان استفاده از تلگرام هستند و هم اکنون نیز 

با مشقت از این اپلیکیشن استفاده می کنند. 
 اکنون باید با سیاســت گذاران و مجریانی کــه تلگرام را فیلتر کرده اند و با 
این کار خواســته اند حضور و استفاده ی کاربران را در این اپلیکیشن مسدود و 
یا محدود کنند، این پرســش را مطرح کرد کــه وقتی 7۰ درصد مردم خواهان 
استفاده از تلگرام هستند، فیلتر کردن آن را چگونه توجیه می کنند؟ آیا این کار، 
نپذیرفتن رای مردم و  لجاجت با جامعه نیســت؟ آیــا می دانید نادیده گرفتن 
میل و خواســت اجتماعی، به فاصله ی سیاسِی هر چه بیشتر جامعه از نظامی 
منجر می شــود که نسبت به خواسته ی مردم بی تفاوت است و بلکه در برابرش 
مقاومت می کند؟ حدود 4۰ میلیون کاربر ایرانی در تلگرام را نادیده انگاشتن و 
با اعصاب و روان آنها بازی کردن و حتی خسارت مالی به آنان تحمیل کردن، 
چه آورده و ســودی برای حاکمیت سیاسی به ارمغان می آورد؟ و با کدام عقل 
سیاســی چنین مقاومت و تقابلی را دامن زده اند؟ وقتی حاکمیت سیاسی برای 
خواست و نظر شــهروندان احترام قایل نیست، چگونه انتظار دارد شهروندان 

نسبت به تصمیمات و فرامین اش، احترام قائل شوند؟   

 ◢◢
اصل◢همه◢پرسی◢
قانون◢اساسی،◢

مکانیسم◢روشنی◢
برای◢سیاست◢گذاری◢
و◢احتماال◢حل◢منازعات◢
و◢اختالف◢آرایی◢است◢
که◢مانع◢تصمیمات◢

مهم◢سیاسی،◢
اقتصادی◢و◢یا◢فرهنگی◢

شده◢اند.◢طبق◢این◢
اصل،◢ارجاع◢به◢رای◢

مردم،◢فصلِ◢الخطاب◢و◢
ختِم◢کالم◢است.
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تحلیل و تبیین                 |    	    

آقای زمانیان فرهنگ شناس مشهور در این یادداشت نسبت به مساله ی 
فیلترینگ تلگرام واکنش نشــان داده و آن را مخالف با اصل همه پرسی قانون 
اساسی می داند. به نظر ایشــان چون هفتاد درصد مردم خواهان استفاده از 
این برنامه هســتند، این خود ُمهر تاییدی اســت بر اینکه این مساله در همه 
پرســی عمومی رای آورده و دولت باید فیلترینــگ آن را رفع نماید. در مورد 
این یادداشــت به نظر می رسد که باید به سه مســاله ی اساسی اشاره کرد. 
مســاله ی اول این است که طبق قانون اساســی در مسائل کلی و مهم نظام 
که آینده ی کشــور را رقم می زند مردم می توانند رای بدهند ولی در مسائل 
جزیــی و اجرایی اختیار با همان نمایندگانی اســت که مردم به آنها رای داده 
اند و دیگر مردم در امور جزیی حق رای ندارند چرا که اینگونه هیچ کاری از 
پیش نخواهد رفت. مساله ی دوم بحث مصلحت سنجی عمومی و جذابیت 
رســانه هایی مثل تلگرام اســت. مردم اگرچه که بخاطر قابلیت های بینظیر 
این برنامه مشــتاق آن هســتند ولی از آنجایی که نسبت به بسیاری از مسائل 
گاهی ندارند و نباید هم داشــته باشــند، نمی توانند قضاوت درستی  امنیتی آ
داشته باشند و اال استفاده یا عدم استفاده ی مردم از این برنامه نه سودی برای 
حکومت دارد و نه ضرری. مســاله ی ســوم نیز اینکه آقای زمانیان در اعالم 
آمار و ارقام اشتباه کرده و جمعیت چهل میلیونی تلگرام را هفتاد درصد مردم 

ایران می داند در حالی که این آمار نیمی از جمعیت کشور است.
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