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امام خمینی)ره( حماســه ای فراموش نشدنی در قلب تاریخ بشریت است. 
خمینی کبیر)ره( راه تازه ای در عصر جدید بشریت گشود و انقالب خمینی)ره( 
نهضتی نو در جهان رقم زد که حتی مفهوم انقالب را نیز دســتخوش تغییر قرار 
داد. امروز در حالی سی ویکمین سالگرد ایشان را گرامی می داریم که بلوک شرق 
از هم پاشیده شــده و نظام تک قطبی آمریکایی نیز در حال تزلزل است. امروز 
یک عصر و یک دوران جدید به وجود آمده است، دوران جدید را باید دوران امام 
خمینی)ره( نامید. امام خمینــی)ره( پیامبر تازه ای نبود، اما او از یادآوران بود، از 
مخاطبان- انت مذکر- که عهد فطری مردمان با خداوند را به آنان یادآوری کرد و 

عصر دیگری از دینداری را آغاز نمود.
لذا با پاسداشــت ایــن بزرگمرد تاریخ، به شــماره پنجم دیده بان اندیشــه 
می پردازیم. اکنون که به شــماره پنجم نشریه رســیدیم، تصمیم بر این شد که 
تغییرات مختصری در سبک فرم ارائه کار صورت بگیرد که امیدواریم مورد پسند 
واقع شود. در شــماره بخش های جدیدی با عنوان )ویژه(، )پرسش(، )بازتاب( 
و )چالش( در نظر گرفته شــد که چینش و خوانش مباحث مطرح شده در بستر 
بهتر و مناسب تری در اختیار مخاطبین قرار بگیرد. در این بخش ها محور خاصی 
را پوشــش می دهند و سعی شده گلچین مسائل ذیل آن محور قرار داده شود و به 

صورت کلی تر نیز تحلیل گردد. 
ویژه این شماره  

در بخش ویژه این شــماره، به پرونده امام خمینی)ره( پرداخته شده است. 
بازتاب نشســت علمی »مکتب فکریـ  سیاســی امام خمینی)ره(«، سخنرانی 
حجت االسالم خسروپناه درباره اصول اساسی مکتب امام خمینی)ره( و یکسری 
یادداشــت ها در ذیل این بخش ویژه قرار دارد. رضا پاینده دانش آموخته رشــته 
سیاست گذاری عمومی در یادداشتی مبتنی بر سخنرانی اخیر آیت الله خامنه ای به 
مفهوم شناسی و خصوصیات اصلی مفهوم نوآوری در ذیل مکتب امام خمینی)ره( 

می پردازد. 
پرسش این شماره  

کشور آمریکا به عنوان سردمدار نظام جهانی چند سالی است که با مشکالت 
متعددی دست و پنجه نرم می کند.افت اقتصادی، تغییر ترکیب جمعیتی، کاهش 

تحلیل کالن  شماره   5     |    	   	 
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قدرت نظامی و... از جمله مسائلی است که موجب تضعیف قدرت هژمونیک 
آمریکا شده است. کرونا نیز عامل جدی دیگر بود که انگاره قدرت پوشالی آمریکا 
را برمــال نمود و ضعف مدیریتی آمریکا را نشــان داد. فارغ از این موجب ایجاد 
شکاف و مشــکالت اقتصادی مضاعف بر این کشور شد. اما اینک اتفاق تلخ 
دیگری در این کشور رقم خورد که نشان از بحران هویتی در این کشور بود. کشته 
شدن سیاه پوست آمریکایی به دست پلیس این کشــور جرقه ای در انبار باروت 
بوده است و موجب اعتراضات گسترده مردم این کشور شد. خشونت و تبعیض 
و ناعدالتی نهفته و انباشته شده در این کشور امروز عیان شده و موجب به خیابان 
آمدن مردم شده است. این اتفاق، دوباره این پرسش را زنده کرد که آیا واقعا آمریکا 
رو به افول است؟! تحلیل ها و نظرات مختلف اساتید در این باره را در این بخش 
می توانید دنبال کنید. بخشی از جریان اصالح طلب مانند مهران صولتی با مقایسه 
کشــور آمریکا و ایران، وجه مشــترک هر دو در غرور سیاسی می بینند و هرچند 
معتقد است آمریکا نیز مانند ایران با یکسری مشکالت دست و پنجه نرم می کند 
اما باید بر »جهانی شدن« تاکید کرد و هر دو کشور باید به سمت تعامل بروند. 
از ســوی دیگر اما جریان فکری گفتمان انقالب اسالمی مانند کاظم انبارلویی 
معتقدند تعامل با آمریکا که خود با مشــکالت عدیده ای مواجه است و به دنبال 

چاره جویی برای نجات دموکراسی لیبرال می گردد، راه بی فرجامی است. 
بازتاب این شماره  

بعد از شکســت اصالح طلبان در انتخابات مجلس ســال98، متفکران و 
سیاست مداران جریان اصالحات به دنبال اصالحات و نقد درون گفتمانی خود 
شدند، و هر کس از منظر خود به تحلیل می پردازد. در این شماره در بخش بازتاب، 
به سراغ بررسی آراء و نظریات برخی از این چهره ها رفته و نظریات آن ها را با یک 
تحلیل کالن نشــر داده ایم. در این شماره محمدرضا تاجیک از مرگ اصالحات 
می گوید و معتقد است اصالحات راهی برای تداوم نخواهد داشت. از سوی دیگر 
اما بسیاری دیگر مانند جالئی پور، محسن آرمین و مهدی تدینی به دنبال مشکل 

کار گشته تا با اصالح آن، جریان اصالحات را نجات دهند.
چالش این شماره  

در این بازه زمانی اما با قتل فجیع رومینا، دختر ۱۳ ســاله تالشــی به دست 
پدرش چالشــی را در فضــای مجازی شــکل داد و جریان ها مختلف فکری و 
سیاسی را به کنش در این امر پرداخت. به اختصار اما در این شماره به این مساله 
می پردازیم. از سویی جریان های زاویه دار با سیاست های انقالب اسالمی سعی 
داشــتند تا از این مساله بهره وری سیاســی به عمل آورده و در فضای مجازی به 



 دیده بان
  اندیشـه

9 شماره 5    8
شماره 5    9پانزدهم خرداد 99

پانزدهم خرداد 99

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

موج سواری بپزدازند. در بخش اندیشه نیز چند محور را در دستور کار قرار دادند:
نقد ارزش های اصیل فرهنگی مانند غیرت و ناموس پرستی  .۱

بزرگنمایی مساله مظلومیت زنان در کشور و القاء تبعیض جنسیتی،   .2
حقوقی و قضایی در ایران

بزرگنمایی مشــکالت اقتصادی و معیشتی کشــور و ربط آن به این   .۳
دست از حوادث.

انتقاد به مبانــی و احکام دینی به خصوص فقه از طریق تحلیل های   .4
جامعه شناختی، روان شناختی و حقوقی... .

اما در سوی دیگر جریان انقالبی سعی داشت با تبیین منصفانه از حادثه به 
شفاف سازی فضا کمک نماید و علل بنیادی و دقیق آن فارغ از دغدغه های سیاسی 
تحلیل گردد. در این جریان سعی شد با تبیین درست آموزه های اصیل فرهنگی 
و دینــی و مذهبی جامعه مثل غیرت، این خطاهای فرهنگی را گوشــزد نماید و 
بی ربطی آن با دین را مشــخص سازد. از ســوی دیگر نویسندگان و تحلیل گران 
جریان انقالب سعی داشتند همین مساله بهره برداری سیاسی و رسانه ای جریانات 
مختلف را هشدار دهند. در این رابطه یادداشت هایی از آقای دیانی، مافی و زادبر 

پرداخته شده است.
ونا اندیشی کر  

با گذشت بیش از سه ماه از کرونا در ایران، همچنان بحث و تحلیل نسبت 
به این وقایع فرهنگی و اجتماعی و انسانی این پدیده جهانی در ایران وجود دارد. 
لذا بخشــی را تحت عنوان کرونا اندیشی سعی شــد، قرار داده شود و به بازتاب 
این تحلیل ها پرداخته شــود. در این شماره بخش دیگری از سلسله نشست های 
همایش مجازی ابعاد انسانیـ  اجتماعی کرونا با سخنرانی اساتیدی مثل نعمت 
الله فاضلی، خسرو سلجوقی پرداخته شده و تبیین شده است. همچنین سایت 
باشگاه اندیشه نیز یک پرونده موضوعی در رابطه با دوران پساکرونا کار کرده بود که 
بخشی از آن در این شماره بازنشر شده است. مصاحبه هایی با اساتیدی مثل دکتر 
مجید امامی، دکتر مجید حسینی و دکتر فرزاد جهان بین. که هر کدام مبتنی بر آراء 
واندیشه های خود به تحلیل دوران پساکرونا پرداختتند. نشست دیگری با عنوان 
آینده جهان نیز به صورت مجازی با حضور دکتر بیژن عبدالکریمی برگزار شد و با 
بیان اینکه معتقد نیست کرونا جهان را متغیر می کند و باید برای این تغییر درکی از 
هستی صورت بگیرد تا عالمیت عالم دگرگون شود، بیان کرد ما شاهد ظهور یک 
جهان پساسرمایه داری هستیم. نظام مالی به دلیل انباشت سرمایه، نظم جهانی 
را به هم زد! متاسفانه امروز یگانه ایمان »پول« شده است. در »حال« زندگی می 
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 تحـلیل
کـــالن

کنیم و اسیر زندگی روزمره شده ایم.
وشنفکری از تامالت علوم انسانی تا مباحث ر  

در این بازه زمانی ابتدا خرداد تا نیمه خرداد، یکسری از متفکران و اساتید علوم 
انسانی نکات مهمی در حوزه علوم انسانی و مباحث روشنفکری مرقوم داشتند که 
آنها در ذیل بخش های جدا گردآوری کردیم. از جمله یادداشت مفصل و خوب 
آقای مهدوی زادگان است که سعی نموده یک تصویر کالن از دغدغه های مطرح 
شــده نسبت به علوم انســانی ارائه دهد. او معتقد است کرونا موجب یک موج 
فرهنگی شــده است. اندیشمندان علوم اجتماعی بعد از حادثه کرونا این مساله 
برای شان شکل گرفت که چرا علوم انسانی و علوم اجتماعی در حاشیه است؟! او 
با بررسی موردی سخنان دکتر نعمت الله فاضلی، مقصود فراستخواه، دکتر اصغر 
مصلح و... عللی را نسبت به این پرسش لیست می کند ولی در نهایت می گوید 
همه این افراد عامل اصلی را به خارج از خود علوم انســانی نسبت می دهند در 

حالی که مشکل اصلی در خود علوم انسانی مدرن است. 
حسین کچوئیان اســتاد جامعه شناس دانشگاه تهران که چند وقتی است به 
مقابله اندیشه ای با جریان روشنفکری روی آورده است در یادداشت دیگری به نقد 
آرای دکتر محقق داماد پرداخته است که یادداشت خواندنی است. محقق داماد 

سعی نموده با القاء بیانی جدید به تقابل علم و دین بپردازد.
سخنرانی جالب توجه دیگری که در این بازه زمانی صورت گرفت، سخنرانی 
دکتر فیرحی در انجمن قلم و اندیشــه بود. ایشــان با موضوع فقه و روشنفکری 
ضرورت پل سازی به نقد و بررسی جریان روشنفکری دینی پرداخت و ضعف آنها 
را در نوع رابطه شان با فقه تحلیل نمود. فیرحی افزود نه تنها روشنفکری دینی که 
حتی روشنفکران سکوالر نیز وظیفه دارند در راه اصالح دستگاه فقهی به جای طرد 
آن گام بردارند چراکه فقه طردشدنی نیست! این سخنرانی واکنش های بسیاری از 
جمله افراد مطرح و چهره در جریان روشنفکری دینی را دربرداشت که ان شالله در 

شماره ششم دیده بان بازتاب داده خواهد شد.
وشنفکری به دین انتقادات ر  

در این بازه زمانی که مقارن با پایان یافتن ماه مبارک رمضان نیز بود، تحلیل های 
عجیب و جالبی از ســوی جریان های روشنفکری در فضای مجازی منتشر شد 
که ما بخشــی از آنها را در این ذیل بخش اندیشــه دین بازنمایی و نقد کردیم. از 
جمله سخنرانی خانم سارا شریعتی بود که بررسی رابطه دین و خشونت پرداخته 
است. ایشان معتقد است هرچند دین عامل خشونت نیست اما توجیه گر بسیار 
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خوبی در انواع خشــونت های پیرامون است. از سوی دیگر سروش محالتی در 
یک درسگفتاری به بررسی استبداد دینی از نهج البالغه پرداخته است. او در این 
درسگفتار به این مساله می پردازد که والیت فقیه یک استبداد دینی است چراکه 
از منظر قانونی هیچ گاه پاســخگو نیست و هیچ وظیفه ای در قبال پاسخ گویی به 
مردم ندارد!! در حالی که عالوه بر ضعف اســتدالل های ایشان، نکات مهمی را 
غفلت کرده است که در تحلیل و تبیین مرتبط با آن اشاره گشته است. به هر حال 
این بخش یک مطالبه گری جدی از متفکران حوزه دین می طلبد که نسبت به این 
مسائل روشنفکری واکنش دهند و پاسخگو باشند و از حالت انفعال خارج شوند.

آرمان قدس و مشق سیاست   
روز قدس بهانه ای دیگر بود تا مســاله فلسطین دوباره در حوزه اندیشه زنده 
شــود و نگاه ها به فلســطین معطوف گردد، هر چند حقیقت این اســت که در 
حوزه اندیشــه فلسطین کم کاری از سوی جریان انقالبی صورت گرفته است. با 
این حال در بخش مشــق سیاست که به تحلیل و بررسی نظریات سیاستمداران 
و تحلیل گران سیاسی اندیشه ورز می پردازد، به نشست علمی فلسطین و جهان 
اسالم پرداخته ایم که از ســوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی برگزار شده 
بود. همچنین حجت االسالم رضا غالمی به بحث از عدالتخواهی پرداخته بود 
و در مصاحبه اختصاصی با سایت فکرت، به تبیین الزامات عدالتخواهی از منظر 

گفتمان انقالب اسالمی پرداختند.
از سوی دیگر افرادی مانند علوی تبار و حجاریان در مصاحبه و یادداشت های 
خود به نقد جمهوری اســالمی پرداختند. تضاد بین جمهوریت و والیت فقیه، 
کارگزاران بی سواد و غیرشایسته، نگاه ایدئولوژیک انقالب اسالمی، سرخوردگی 
اجتماعی و عدم اعتماد عموم جامعه به انقالب، و فقدان حزب قوی در کشور و 
عدم تاثیر انتخابات در معیشت مردم از جمله انتقادات و نگاه های منتقدانه این 

دست از بزرگواران به نظام جمهوری اسالمی بوده است.

در پایان از خوانندگان محترم تقاضا می شود اگر نسبت به نشریه یا تحلیل های 
پرداخته شــده ذیل هر کدام از مطالب اســاتید، نقد و نظری دارند، مالحظات 

خویش را برای نشریه ارسال کنند.
و لله الحمد...



یشـه ند  ا
و  علـــم 
 فلسـفـه

وانی در دوران پاندمی تاب آوری ر
ونا، چالش ها و فرصت ها وانشناختی به کر نگاهی ر
ونا نقش و حرف علوم انسانی سالمت در مواجهه با همه گیری کر
ونا چه می گوید؟ فلسفه پزشکی در مواجهه با کر
ونا استراتژی  های کسب و کار در زمان بحران کر
ونا بر فرایندها و نگرش  های منابع انسانی تأثیرات پاندمی کر
مثلث دّوار من-تو-آن: نگرش های تربیتی
ونایی علم و جهان پساکر
ونا بر درك ارزش ساختارها! آثار کر
جامعۀ دینی باید به یافته های علم احترام بگذارد!
نجات آنجاست که خطر آنجاست 
ونا و مساله علم دینی  کر

ونا ارزش های لیبرال دموکراسی را به چالش کشید         	 کر
یاِن چپ  	 ونا و وادادگیِ جر زندگی در برابر زنده ماندن: کر
ونایی 	 موج دوم کر
ونا و تحلیل انتقادی 	 موج دوم کر
ونا  و آینده دانشگاه در ایران 	 کر
ما هیچ وقت علم را جدی نگرفتیم! 	
نقدی بر کتاب جدید جواد طباطبایی 	
جهاِن من، نه آن گونه که هست 	
ع علم در جهان بودند 	 برای مدت ۳5۰ سال مسلمانان حاکم بالمناز
ونا پنبه علم و تمدن و دمکراسی را زد! 	 کر
نقش مهم و حیاتی دانشگاهیان علوم انسانی  	
و اجتماعی در بحران ها 	

 دیده بان
  اندیشـه

11 شماره 5    10
شماره 5    11پانزدهم خرداد 99

پانزدهم خرداد 99

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

ویـژه
 امام خمینی)ره(  مرد

تـحـــول

 ◢ مکتب فکری ـ سیاسی امام خمینی
 ◢ یه ناب نوآوری امام تحول؛ درآمدی بر نظر

 ◢ صلح در اندیشه امام خمینی
 ◢ مکتب امام خمینی )ره( تبیین و چیستی آن
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نشست علمی »مکتب فکری ـ سیاسی امام خمینی«

به مناســبت سی و یکمین ســالگرد ارتحال رهبر کبیر انقالب اسالمی سه شنبه ۱۳ خرداد، 
نشستی با موضوع »مکتب فکری سیاسی امام خمینی)ره(« توسط گروه سیاست پژوهشگاه 

فرهنگ و اندیشه اسالمی با همکاری خبرگزاری رسا برگزار گشت.
سجاد ایزدهی استادیار پژوهشــگاه و پژوهشگر فقه سیاسی است. او با برشمردن جامعیت 
علمــی و فراعلمی امام خمینی)ره(، ابتکار در حــوزه معرفتی و حوزه عینی را از ویژگی های 
مکتب ایشــان برشمردند. بر اساس همین جامعیت است که مکتب فکری ایشان جامع بین 
سنت و مدرنیته است. ایشان از پایگاه سنت به مسائل مدرن می اندیشد و با به خدمت گرفتن 
مولفه های تولید شــده عصر مدرن، به گونه ای نصوص را بازخوانی می کنند که نظام معرفتی 

توانایی اداره جامعه را به دست آورد.
مهاجری نیا استادیار گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
است. پروژه فکری ایشــان پرداختن به اندیشه سیاسی متفکران اسالمی به خصوص فارابی 
اســت. او در این نشست عنوان داشت که امام خمینی)ره( از جمله شخصیت های برجسته 
تاریخ اســت که هم تئوری پرداز است و هم عمل گراست. ایشــان فهم امام خمینی)ره( از 
ارجاع به کدهای ثابت دینی، فهم اولویت ها و نیز فهم استفاده از ظرفیت مردم را سه ویژگی 
نظری مهم ایشــان دانســتند. در بعد عملی پنــج ویژگی وظیفه گرایــی، اخالص در عمل، 
مداومت در عمل، شجاعت در حوزه عمل و تقسیم بندی اصل و فرع در عمل، را برشمردند. 
در آخر نیز بیان داشتند که انقالب امام، انقالبی فقهی صرف نبود بلکه مبتنی بر ترکیب کالم 

و فقه بود، ایشان ابتدا روی عقاید جامعه کار کردند سپس به بحث های فقهی پرداختند.
نجف لک زایی رئیس پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اسالمی و عضو هیئت علمی و استاد تمام 
گروه علوم سیاســی دانشــگاه باقر العلوم است. ایده فکری ایشان فلســفه سیاسي مبتنی بر 
دســتگاه فکری مالصدراســت. لک زایی بیان داشت که شــرح حدیث عقل و جهل بیانگر 
بنیان های فکری سیاسی امام خمینی)ره( است و بر اساس حدیث عقل و جهل، ایشان از دو 

  
نشست علمی 
»مکتب فکری 
ـ سیاسی امام 
خمینی«

سجاد ایزدهی استادیار 
پژوهشگاه و پژوهشگر فقه سیاسی 
مهاجری نیا استادیار گروه 
سیاست پژوهشکده نظام های 
اسالمی پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه

نجف لک زایی رئیس 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 
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الگوی کمال حقیقی و تخیلی در عرصه سیاست صحبت می کنند. معنوی شدن سیاست بر 
همین اساس شکل می گیرد و این نظام توحیدی را شکل می دهد. 

سخنرانی| 

مکتب فکری ـ سیاسی امام خمینی
دکتر سجاد ایزدهی 	

امام خمینی )ره( از یک ســو دارای جامعیــت علمی مبتنی بر تخصص 
ایشــان در حوزه فقه، فلســفه، کالم، عرفان و اخالق است و از سوی دیگر در 
کنار این جامعیت علمی، نگاهی فراعلمی یعنی شناخت مناسب از موضوعات 
جامعه شناسی و مردم شناســی قرار دارد. دو سنخ جامعیت مطرح شده برای 
امام خمینی )ره(، ایشان را به سمت مکتبی متمایز از سایر مکاتب با دو ویژگی 
ســوق می دهد؛ نخستین ویژگی، »نظریه پردازی« است، به گونه ای که نظریه 
امام خمینی)ره( در قرن حاضر جامعه جهانی را متوجه خود و عالم را به حرکت 
و موحــدان را بیدار کرد؛ در نقطه مقابل امــام خمینی )ره( نظام عینی را ایجاد 
کردنــد به عبارت دیگر امام خمینی )ره( هم در حوزه معرفتی و هم نظام عینی 

مبتکر تلقی می شوند.
مکتب امام خمینی)ره( براساس جامعیت ایشان مبتنی بر نظریه ای است 
که هم سنت را دارد هم عصر جدید را، هم عقالنیت دارد هم تعقل را! به عبارت 
دیگر امام خمینی )ره( در خاســتگاه سنت نشسته اند اما مسائل مدرن را مورد 
بحث قرار می دهند؛ در حوزه سیاسی، هم به سیاست گذاری پویا و پایا عنایت 
دارند هم عدالت که دغدغه نظام شــرق بود و هم آزادی که دغدغه نظام غربی 
اســت. امام خمینی)ره( میان موارد بیان شده جمع کردند که کار بسیار مهمی 
اســت، البته نه به صورت التقاطی بلکه جامعیت امــام خمینی )ره( اقتضای 
چنین موردی است یعنی بازخوانی امام خمینی )ره( از دین و نصوص، می تواند 
نصوص گذشــته را به صورت روزآمد بازخوانی و نکات مطرح شده در صدر 

اسالم را به صورت مدرن احیا کند.
با وجود نگاه ســنتی امام خمینی)ره( به فقه اما، ایشــان مؤلفه های تولید 
شــده در عصر مدرنیته را به خدمت گرفته اند. مباحث جدید امام خمینی)ره( 
با مرحوم نائینی متفاوت است زیرا نگاه مرحوم نائینی قانون اساسی، انتخابات 
و موارد دیگر در راســتای سلطنت مشروطه است اما امام خمینی)ره( مؤلفه ها 
را در امتــداد والیت فقیه به کار می گیرد و به گونه ای نیز اســتنباط می کند که 
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مؤلفه ها مخالفتی با یکدیگر نداشته باشند.
اگر در ادبیات دینی بحث انتصاب مطرح است، امام خمینی )ره( حضور 
مردم را به گونه ای طرح می کنند که از یک ســو نافی انتصاب نشود و ازسوی 
دیگر حضور مردم، حضوری حداکثری باشــد؛ اگر در حکومت دینی بحث 
حجیت مطرح می شــود در کنار آن عنصر کارآمــدی را نیز به کار می گیرند و 
نص به گونه ای بازخوانی می شــود که نظام معرفتــی توانایی اداره جامعه را به 

دست آورد.

سخنرانی| 

مکتب فکری ـ سیاسی امام خمینی
دکتر محسن مهاجرنیا 	

شخصیت های برجسته تاریخی به ســه دسته »تئوری پرداز«، »عمل گرا« 
و تعداد اندکی نیز هم »تئوری پرداز و هم عمل گرا« تقســیم می شــوند و امام 
خمینی)ره( در دسته سوم قرار دارند یعنی زمانی که گفته می شود مکتب امام، 
این مکتب هم از نظر علمی دارای مبنا است و هم جلوه عملیاتی آن را می توان 

در بیرون نشان داد.
فهم ظرفیت های متغیر دین یکی از ویژگی های شاخص امام خمینی)ره( 
است.ایشان تمامی عرصه های دین را متناسب با امروز بازسازی کرد که در این 
میان بخش های متغیر دین بسیار تأثیرگذار است زیرا اصول ثابت دین در همه 
زمان ها قابل جریان خواهد بود اما امام خمینی)ره( بخش متغیر دین را متناسب 

با امروز بازسازی و اصول ثابت را بر اساس آن احیا کرد.
فهــم از ارجاع به کدهای ثابــت دینی از ویژگی های نظری در اندیشــه 
امام خمینی)ره( به شــمار می رود. جمهوریت مطرح شــده و تشکیل شده از 
ســوی امام خمینی)ره( جمهوریتی ترکیبی بدون سابقه است. همچنین بحث 
عاشورای سیاسی و عاشورای عاطفی که تطبیق شرایط تاریخی بر واقعیت های 

امروزی است کاری بسیار هنرمندانه از سوی ایشان به شمار می رود.
فهم اولویت ها نیز از ویژگی های نظری در اندیشــه امام خمینی)ره( است 
به عبارت دیگر در جریان شــکل گیری مبــارزه، با پدیده های مختلفی مواجه 
هستیم بنابراین برای مقابله با آن ها باید اولویت بندی و اهم و مهم کرد و چنین 
مواردی در تفکر امام خمینی)ره( بســیار مشاهده می شود به عنوان مثال امام 
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خمینی)ره( در قضیه کتاب شــهید جاوید بیان می کننــد اولویت ما مبارزه با 
دستگاه شاهشناشی است و مسائل حاشیه ای شما را منحرف نسازد. فهم امام 
خمینی)ره( برای اســتفاده از ظرفیت های مردم از مســائل کلیدی در جریان 
انقالب اســالمی اســت. از رمزهای موفقیت امام)ره( رفتن به سمت مردم و 

بازسازی نقش مردم است.
اما در بعــد عملی، باید گفت عنصر »وظیفه گرایی« در تشــکیل مکتب 
امام)ره( و انقالب اســالمی به امام خمینی)ره( بســیار کمک کرده اســت؛ 
»اخالص در عمل« و »خدایی بــودن« از ویژگی های کلیدی در عمل گرایی 
و کنش های رفتاری امام خمینی)ره( اســت و در بدترین شرایط مخلص بودن 

امام)ره( تأثیر فراوانی داشت.
»مداومت در عمل« را می توان سومین ویژگی امام خمینی)ره( در عرصه 
عمل دانســت. امام خمینــی)ره( پیش از انقالب بیان می کننــد »از مراجع و 
مجتهدینی نیســتم که فتوا دهم و پس از آن چرت بزنم بلکه من پشت سر فتوا 
داد می زنم و حرکت می کنم« در عمل نیز بسیار دیده شده که ایشان پدیده های 

انقالب اسالمی را تا آخر پیگیری کردند.
»شــجاعت در حوزه عمل« از ویژگی های انحصــاری امام خمینی)ره( 
است و کمتر شخصیتی دیده می شود که نظریه ای را مطرح و تا رسیدن به هدف 
آن را پیگیری کرده اســت! آخرین ویژگی عملی امام خمینی)ره( نیز »تقســیم 
بندی اصل و فرع در عمل« است یا همان اهم و مهم است که باید مورد توجه 
قرار گیرد. از معضالت امروزی کشور و چالش های الینحل، درگیری نخبگانی 
میان چپ و راســت است که این درگیری در زمان امام)ره( نیز وجود داشته اما 
امام خمینی)ره( آنها را در کنار هم و مکمل یکدیگر می بیند در حالی که امروزه 
جمع کردن میان آنها برای ما بسیار سخت است و ما نمی توانیم نگاه امام)ره( در 

حوزه عمل و فضای باز ایشان را در عرصه سیاست داشته باشیم.
انقالب اســالمی انقالبی فقهی نبود زیرا امام خمینی)ره( در آغاز حرکت 
به دســتورات فقهی نپرداخــت بلکه بر روی اعتقادات مــردم کار کرد تا مردم 
»طاغوت زده« باورمند شــوند و پــس از آن بحث های فقهی به صورت جدی 
وارد میدان شــدند؛ به صورت کلی ترکیب میان کالم و فقه و اولویت دادن به 
مســائل اعتقادی بر مسائل فرعی در اندیشــه امام خمینی)ره( بود که توانست 
یک جامعه طاغوت زده بی اعتقاد را در مرحله نخســت اعتقادی و سپس وارد 

مسائل شرعی کند.
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سخنرانی| 

مکتب فکری ـ سیاسی امام خمینی
حجت االسالم لک زایی 	

حدیث عقل و جهل عهده دار تببین مبانی فکری سیاسی امام خمینی)ره( 
اســت و این روایت بیشــترین مباحث در عرصه فردســازی، جامعه سازی، 
دولت ســازی و تمدن سازی را در اختیار ما قرار می دهد زیرا ۷۵ شاخص برای 
عقل و عقل گرایان و ۷۵ شاخص برای افراد جاهل ذکر کرده است که اگر امروز 
به دنبال الگوی اســالمی ایرانی پیشرفت هســتیم می تواند مورد استفاده قرار 
گیرد. امام خمینی)ره( در کتاب شــرح حدیث عقــل و جهل به نظریه فطرت 
اشاره می کند که براســاس این نظریه همه انسان ها از نظر آفرینش و فطرت به 
دنبال اعمال مطلق هستند یعنی تمام افراد می خواهند از وضع موجود به سمت 
وضع مطلوب حرکت کنند اما در این حرکت برخی انسان ها در مصداق کمال 
مطلوب اشــتباه می کنند و در عوض کمال مطلق حقیقــی، به دنبال کماالت 
تخیلی هســتند. ممکن اســت فردی کمال مطلق را ثروت بداند و فردی مورد 
دیگری را، بنابراین در عرصه های مختلف با دو رویکرد کالن، با انسان هایی به 

دنبال خیر حقیقی و انسان هایی به دنبال شر مواجه هستیم. 
بنابراین امام)ره( براساس حدیث عقل و جهل از دو الگوی کمال در عرصه 
سیاست صحبت می کنند؛ الگوی نخست، توحیدی است که شامل حکمرانی، 
حضرت موسی)ع(، یوسف)ع(، پیامبر اکرم)ص( و امام علی)ع( است. یعنی 
امام خمینی)ره( براســاس حدیث عقل و جهل طرح معنوی کردن سیاست در 
دنیای معاصر را مطرح می کنند. در صورت معنوی شدن سیاست، به صورت 
طبیعی توحیدی خواهد بود و در صورت توحیدی شــدن سیاست، زمینه های 
میل به بقاء الهی برای مردم فراهم می شــود اما در مقابل سیاست طاغوتی که 
همان سیاســت ابوجهل، ابوسفیان است متولد می شود که در مظاهر کنونی با 

نظامات سیاسی همانند آمریکا و اسرائیل مواجه هستیم.
در صورت صحیح شدن سیاست ورزی، اصل و اساس، توحید و انگیزه ها 
الهی خواهد شــد و پس از تشــکیل حکومت در پرهیز از استبداد و مبارزه با 
اســتبداد، متجلی می شــود که نتیجه آن انقالب اسالمی اســت و در سطح 
منطقه ای، سرنگونی اسرائیل و آزادی فلسطین، در سطح جهانی مبارزه با سلطه 

با رهبری آمریکا است.
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یادداشت| 

یه ناب نوآوری امام تحول؛ درآمدی بر نظر
رضا پاینده 	

مفاهیم پایه در جوامع انســانی تمدن ســازند. آزادی، عدالت، پیشرفت، 
معنویت و بسیاری از ارزش ها و مفاهیم اجتماعی دیگر در برساخت زمینه ای 
جوامع شــکل می گیرند و معنا می یابند. »آزادی« برای بسیاری از ممالک واژه 
زیبایی اســت. اما کــدام آزادی؟ آزادی توماس هابــز در »لویاتان« یا »آزادی 
معنوی« مرتضی مطهری؟ واقعیت این اســت که هر یک برگرفته از سازه های 
مفهومی دو پارادایم هســتند . این تمایزات وقتی از ساحت اندیشه به ساحت 
تبلور و تعّین در بعضی آثار رســانه ای نیز می رســند بیــش از پیش، مبّین این 
شکاف می شوند، همچون آزادی خواهی نائومی کالین با تالش جورج اورول 

در ۱984.
نــه تنها آزادی در غــرب، در قامت یک معنا و مفهوم واحد طرح نشــد، 
اندیشمندان مسلمان نیز رهیافت های متفاوتی ارائه کردند. با این نگاه، طبیعی 
مه جعفری و شهید بهشتی به عنوان 

ّ
است که مبنا و سویه »آزادی« در اندیشه عال

دو اندیشمند مسلمان و هم مکتب، یکسان نباشد. واژگان دیگر هم اینگونه اند. 
»پیشرفت« ریکاردویی دو مسیر متفاوت در اندیشه های جان استوارت میل و 
کارل مارکس در پیش گرفت. این جدال بر ســر مفاهیم تا آنجا باال می گیرد که 
مفهوم و قواعد پیشرفت در کتاب »اسالم راهبر زندگی« آیت الله سید محمدباقر 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

  
رضا 

پاینده

دانش آموخته رشته معارف 
اسالمی و سیاستگذاری عمومی 
دانشگاه امام صادق علیه السالم 

ویــژه
 امام خمینی)ره( مرد
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صدر در سال ۱9۷9، هیچ سنخیتی با پیشرفت والت وایتمن روستو در کتاب 
»مراحل رشد اقتصادی« در سال ۱9۶۰ ندارد.

این طبیعت اندیشه است که ُملهم از ساختارها و بافتارها، افراد و جوامع، 
برهه ها و رخدادها، رشــد و نمو می یابد و به مکاتب تنومندی تبدیل می شود. 
طبیعی است واژگان اصلی هر گفتمان و مکتبی، پرچم و راهنمای آن می شوند 
و اندیشــمندان پیوسته می کوشند با دقائق کالمی، ظرایف و تمایزات مفهومی 
خود را در برابر ســایر تفاسیر نشان دهند و از سوی دیگر، در عین حفظ مفهوم 
اصلی، مشخص کنند در چه قلمرو مفهومی سخن می گویند. به نظر می رسد 
 با 

ً
رفت و برگشــت دائمی میان این تمایزات و تشــابهات واژگانی، مخصوصا

ظهور خوانش های نوآئین بیشتر نیز می گردد. بنابراین زمانی که سخن از عدالت 
می شــود، پرسش از کدام عدالت ضروری است: عدالت رالز، عدالت الک یا 
حاد دال و مدلول 

ّ
عدالت نوزیک؟ در غیر این صورت، نباید هیچ انتظاری از ات

داشت.
اب و جهان خواه »نوآوری« اســت. اما کدام 

ّ
یکی دیگر از این مفاهیم جذ

نــوآوری؟ از زمانی که »نوآوری« در دنیای مــدرن بارزّیت یافته زمان زیادی 
نمی گــذرد، اگرچه نظریه پردازان متنوعی پیرامون آن صحبت کرده اند. گروهی 
نوآوری را در سطح ملی، کالن، سیاستی و حاکمیتی تحلیل کرده اند و گروهی 
دیگر همچون کریستینســن، پورتر و چســبرو در مکتب دانشگاه هاروارد، در 
سطح خرد، بنگاه، شرکت و راهبرد نظریه پردازی کردند. تبیین نوآوری در الیه 
 از زاویه اقتصادی و آن هم در تنازعات دو مکتب نئوکالسیک و 

ً
سیاستی، عموما

تطوری پیشرفت کرده است. گروهی نوآوری را در سطح کالن و سیاستگذاری 
و گروه دیگری نوآوری را در سطح بنگاه های تجاری در پیش گرفتند.

در سطح کالن، اقتصاد نئوکالسیک با نحله های اقتصاد خرد، اقتصاد رشد 
و اقتصاد نهادی در تالش بــرای توضیح تغییرات فناورانه و فرایندهای نوآورانه 
شــکل می گیرد که در میان اندیشــمندان آنان رومر، فورای، داگالس نورث و 
عاصم اوغلو چهره های مؤثرتری بودند. نظریه پردازان این مکتب با ارائه قوانین 
جهان شمول، »نوآوری« را خطی قلمداد کرده و مفاهیمی چون درون زایی رشد 

و نهادهای بهبود دهنده فضای کسب وکار را طرح کردند.
اقتصاد تطوری، جریان دومی اســت که موازی جریان اصلی اقتصاد، به 
مفهوم پردازی اقتصادی نوآوری از منظر کالن و سیاســتگذاری می پردازد. در 
نگاهی کالن، همه جریان های سنت شکن اقتصادی که در برابر جریان غالب 
قد علم کردند در این دســته می گنجند: از اقتصاددانان پساکینزینی، اتریشی و 
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نئوشومپیتری تا اقتصاددانان بوم شناختی و رفتاری. اقتصاد تطوری از اوایل قرن 
 با مطالعات ژوزف شــومیپتر اتریشی آغاز می شود و نقش 

ً
بیســتم و خصوصا

بی بدیلی برای این مفهوم ایفا می کند تا جایی که داســتان زندگی شــخصی او 
در کتابــی با عنوان »پیامبر نوآوری« منتشــر می گردد. این مطالعات ســپس 
توســط نلسون، وینتر، پویت، فریمن و … با محوریت مرکز اسپرو در دانشگاه 
ساسکس انگلستان پیگیری می شود و تا همین امروز، تأثیرات قابل توجهی بر 

تولیدات علمی بر جای می گذارد.
اینک این جهان با واژه ای مواجه اســت که اثری عمیق بر اقتصاد مدرن بر 
 خود را بازتولید می کند و در تعریف »نوآوری« به نوآوری 

ً
جای گذاشته، دائما

دســت می زند. البته این متن به دنبال واکاوی ریشه های شکل گیری واژه مهم 
»نوآوری« نیست، بلکه می خواهد نشان دهد چگونه در پس یک واژه به ظاهر 
مشترک و پرکاربرد، اندیشه ها و تمدن های مختلف قرار گرفته است: مدافعانی 
از راست و چپ و حامیانی از لیبرال و سوسیال که سؤال از »کدام نوآوری؟« را 

پررنگ تر می نماید.
در مقایسه با غرب، اندیشمندان مسلمان اما کمتر به صورت مستقیم خود 
را در معرض این مفهوم قرار داده اند تا جایی که فردی به عنوان فیلسوف اسالمی 
 از ملزومات کالم 

ً
نوآوری و یا حتی توســعه مشــهور نیســت، اگرچه مکررا

اندیشمندان مسلمان استفاده شــده تا دیدگاه آنها در مورد توسعه ترسیم شود. 
شــایان ذکر است که شــکل گیری این مباحث نیز تا حدودی محصول مقابله 
نظری و مواجهه اندیشمندان مسلمان با ادبیات پردامنه مارکسیسم بوده است. 
کتاب های »فلســفه تاریخ«، »اســالم و نیازهای زمان«، »جامعه و تاریخ«، 
»نقدی بر مارکسیسم« از مرتضی مطهری و »بازگشت« علی شریعتی در زمره 

چنین تالش هایی از قلب حسینیه ارشاد است.
دســته دیگری از فعالیت های نظری اندیشــمندان مســلمان در این  باره، 
در واکنش به غرب و غرب زدگی اســت. »در خدمت و خیانت روشنفکران« 
و »غرب زدگــی« جالل آل احمد در ۱9۶8 و »توســعه و مبانی تمدن غرب« 
مرتضی آوینی در ۱998 از جمله آثار شــاخص ایرانی این گروه است. اما این 
نگاه منحصر به شــخصیت های فرهنگی ایرانی نمی شود؛ برای نمونه، جریان 
اخوان المســلمین به عنوان یک جنبش فراملی که متأثر از سید قطب، محمد 
غزالی، سید جمال الدین اسدآبادی و محمد عبده است تالش می کند بسیاری 
از تحرکات سیاسی توسعه را با فریاد »چرا مسلمانان از غرب عقب افتاده اند؟« 
راهبری کند. فعالیت های ســید ابواألعلی مودودی در پاکستان نیز در این زمره 
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می گنجد یا روشنگری های اقبال الهوری. اقبال نخستین کسی بود که ایده یک 
کشور مستقل را برای مســلمانان هند مطرح کرد که در نهایت منجر به ایجاد 
کشور پاکستان شد و از این نظر، در مجموعه مطالعات اسالمی پیشرفت، فراتر 

از ایده به میدان تأثیر تمدنی پای گذاشته است.
در سلسله تحرکات اندیشمندان مسلمان در زمینه پیشرفت، پدیده انقالب 
اســالمی ایران به دلیل ایده اداره مبتنی بر اسالم جایگاه ویژه ای دارد. ایده های 
تأسیسی امام خمینی )ره( در سال نخست انقالب در تشکیل طیفی از نهادهای 
اجتماعی مؤّیدی بر این موضوع است. نهادهای بی سابقه ای در تاریخ ایران و 
جهان که ظرفیت های مردمی را به أعلی درجه خود متبلور می ساخت. رهبری، 
، هم یک انسان تحّول خواه بود، 

ً
امام را این گونه توصیف می کنند: » امام، روحا

م و 
ّ
 نقش یک معل

ً
هــم تحّول آفرین بود. در مورد ایجاد تحّول، نقــش او صرفا

اســتاد و مدّرس نبود؛ نقش یک فرمانده داخل در عملّیات و نقش یک رهبر به 
معنای واقعی بود. ایشــان بزرگ ترین تحّوالت را در دوران خودشان، در زمان 
دی و در عرصه های متنّوع زیادی ایجاد کردند«. 

ّ
خودشــان در حوزه های متعد

اگر دسته ای از فیلسوفان مسلمان در پاســخ به شرق و دسته دیگری در پاسخ 
به غرب در مورد توســعه سخن گفته اند، رهبران انقالب اسالمی در مقام اداره 
به این موضوع وارد شــده  که پیگیری آن در اندیشه آیت الله خامنه ای به دالیل 

متعددی از جمله مدت زمان دوره رهبری جایگاه ویژه ای دارد.
»ما باید بتوانیم قدرت نظام اسالمی را در زمینه ی حل مشکالت اقتصادی 
به همه ی دنیا نشان دهیم؛ الگو را بر سر دست بگیریم تا ملت ها بتوانند ببینند 
که یک ملت در سایه ی اسالم و با تعالیم اسالم چگونه می تواند پیشرفت کند.« 
این فرازی از کالم ایشــان در ابتدای ســال جهاد اقتصادی است. یا در جای 
دیگری اشاره کردند: »این سؤال را باید از خودمان بکنیم: پیشرفت چیست؟ اگر 
سؤال نکنیم که پیشرفت چیست، پیداست بــه فکر پیشرفت نیستیم. بنابراین، 
باید اول این سؤال را از خودمان بکنیم و به دنبال پاسخش حرکت بکنیم تا آن را 
پیدا کنیم«. آنچه در این عبارت طرح شده، باز هم تأکید دیگری بر سؤال اصلی 

این نوشته است: »کدام پیشرفت؟«، »کدام نوآوری؟.«
تأکیدات مکرر ایشــان درباره ارتباط صنعت و دانشگاه، رشد شرکت های 
دانش بنیان، ضرورت وجود الگوی بومی پیشــرفت، پیشروی شتابان علمی، 
تجاری ســازی در زنجیــره علم، فنــاوری و تولید محصول، ذکــر خأل نظام 
ملی نوآوری از جمله این اشــارات اســت. دیدارهای متعدد بــا کارآفرینان و 
تولیدکنندگان، فرمان تأســیس مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، مضامین 
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برجسته تحول خواهی در بیانیه گام دوم مانند »نظریه نظام انقالبی« و انتخاب 
شعار سال ها با مضامین مرتبط، همچون »نوآوری و شکوفایی« در سال ۱۳8۷ 
و »حمایت از کاالی ایرانی« در ســال ۱۳9۷ مؤیداتی بر این توجهات است. 
در کنار این توجهات گســترده به مفاهیم مرتبط با پیشرفت و استفاده از ادبیات 
 
ً
 در ســال های اخیر، کمتر مفهوم نوآوری مستقال

ً
موجود در جامعه مخصوصا

 در بیان ایشــان مورد بحث قرار گرفته بود. البته در جمع دانشجویان 
ً
و تفصیال

مشــهد در ســال ۱۳8۵، ایشــان به این موضوع با عنوان ضرورت بازشناسی 
الگوی توسعه و پیشرفت می پردازند: »کسانی بوده اند و هستند کـــه بـــا هـر 
نـــوع نـــوآوری و تحولی مخالفت کرده اند؛ به اســم اینکه این سابقه ندارد، 
این را نمی شناســیم، این را نمی دانیم، به این مشــکوکیم. حدیث »شّر األمور 
محدثاتها« را بد معنا کرده اند. با اینکه نوآوری ســنت تاریخ اســت؛ ســنت 
طبیعت است و بدون نوآوری زندگی بشر معنا پیدا نمی کند؛ اما اینها مخالفت 
 چهار سال بعد در جمع کارآفرینان، تعابیر بی سابقه ای را به کار 

ً
کردند.« یا مثال

بردند: »کارآفرینی یک عبادت است؛ یک کار باارزش است؛ یک ارزش آفرینی 
است.«

 مورد اشاره قرار 
ً
بنابراین، توجه به نوآوری و پیشرفت در اندیشه ایشان مکررا

گرفته اســت که در کتابی با عنوان »پیشرفت اسالمی ایران« گردآوری نیز شده 
اســت. اما آنچه این نوشته بنا دارد بدان بپردازد بررسی سخنرانی ویژه ای است 
که در سالگرد رحلت امام خمینی )ره( در ۱4 خرداد ۱۳99 ایراد گشت. به نظر 
می رسد این سخنرانی درآمدی بر سوال »کدام نوآوری؟« و در یک گام جلوتر، 
»نظریه ناب نوآوری« اســت. همچون ســالگردهای گذشــته، طبیعی است 
محوریت سخنرانی رهبر انقالب، شخصیت امام، ابعاد و اصول مکتب ایشان 
بوده و در همین راستا، موضوعاتی چون اسالم گرایی، آرمان گرایی، مردم گرایی، 
استکبارستیزی، عدالت و مصلحت اندیشی امام در سالیان مختلف محوریت 
بحث قرار گرفته اســت. اما پرداختن به امام از منظر تحول و پرداختن به تحول 
از دریچه امام و استفاده از عبارت »امام تحول«، بابی را برای مباحث اندیشه ای 
می گشــاید. این اتفاق اهمیت تحول و نوآوری در منظومه مفاهیم اســالمی و 
اهمیت شــخصیت امام در مطالعات نوآوری را نشان می دهد. آنچه در ادامه 
می آید، تالشی اســت برای برشماری مقّومات و خصیصه های نظریه نوآوری 
مبتنی بر همین سخنرانی که البته با محوریت واژه »تحول« از سوی ایشان بیان 

شده است:
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سرشتار انسانی
فطرت، سرآغاز نگاه فلسفی به نوآوری است. سرشت آدمی، سرچشمه ای 
اســت برای تحوالت کلیدی تاریخ و هرگاه، غباری آن را فرا می گیرد، انسان ها 
غرق در تقلید و فکرمردگی می شوند. به نظر می رسد مهمترین مخاطب انبیاء 
 این 

ً
برای شــوراندن و توحیدی کردن جوامع، فطرت آدمیان بوده است. اساسا

ظرفیت فطری انسانهاســت که جــواز و امکان بحث درباره نــوآوری را مهّیا 
می ســازد. »پیغمبران آغاز همه ی حرکت های خودشــان را از انقالب روحی 
 ِفطَرِته َو 

َ
افراد شــروع کردند. اینکه امیرالمؤمنین می فرماید: ِلَیسَتأدوُهم میثاق

ُهم َدفاِئَن الُعقول، همین است. »َیسَتأدوُهم 
َ
روُهم َمنسیَّ ِنعَمِته … َو ُیثیروا ل

ّ
ِک

َ
ُیذ

 ِفطَرِته« یعنی آن سرشــت نهفته ی انسانی را در اینها بیدار می کردند و آن 
َ

میثاق
را وادار می کردند به تحّرک و هدایتگری عملّیات و اقدامات انســانها؛ امام این 
جوری از اینجا شروع کردند«. با این تعبیر، نوآوری شغل انبیاء و تقلید مشغله 
طاغوتیان بوده اســت. »وقتی مسئله ی تقلید از دیگران پیش آمد و اینکه انسان 
جرئت نداشــته باشد در فالن مسئله ی علوم انســانی یا امثال آن، روی حرف 
دانشمند غربی حرف بزند، معنایش این اســت که باید فکر را گذاشت کنار، 
اجتهاد را باید گذاشــت کنار، باید تقلید کرد؛ این درســت نقطه ی مقابل آن 
ُهم َدفاِئَن الُعقول «؛ آن دفینه های عقل را، دفینه های 

َ
تعلیم انبیا است که »ُیثیروا ل

اندیشه را در انسانها زنده کردن، شوراندن و به ظهور رساندن؛ این نقطه، درست 
نقطه ی مقابل آنها است«. نوآوری در جایی نیست مگر سرشت آدمیانش جال 
یابد و فطرتشان بیدار شود. شاید این تعابیر، ما به ازای دیگری از جمله معروف 
آیت الله سید محمدباقر صدر باشد: »تغییر شرایط کافی نیست جان های ما نیاز 

به تطهیر دارند.«
اتصال آسمانی

نوآوری، آنگاه که جهت، معیار، هدف و مقصد الهی پیدا می کند، انسان 
را به خدا نزدیک می کند. شــاخص جهانی خالقیت )GCI(، همه کشورها را 
بر اســاس چند معیار رتبه بندی می کند. یکی از این معیارها، میزان تاب آوری 
فرهنگی و پذیرش عمومی نسبت به انواع دگردیسی های جنسی است. زمانی 
که معیاری وجود نداشته باشد، هر نوع نوآوری ارزش تلقی می شود، حال آنکه 
معیار نوآوری، اسالم اســت و نوآوری اصیل سرمنشأ توحیدی دارد. نوآوری 
اصیل به آســمان متصل است. زمانی که این تحوالت صبغه الهی می یابد، به 
نصرت الهی مؤید و منسوب می گردد. »تحّول صحیح احتیاج دارد به پشتوانه ی 
فکری؛ یعنی هر حرکت بی پشتوانه ی فکری را نمی شود تحّول دانست. بعضی 
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از حرکت های ســبک و سطحی را نمی شود به حساب تحّول گذاشت؛ تحّول 
پشــتوانه ی فکری ]می خواهد[. ما بایســتی از دارایی های معنوی مان در این 
زمینه استفاده کنیم که عبارت است از احکام اسالم و مقّررات اسالمی و آیات 
کریمه ی قرآن و کلمات اهل بیت علیهم الّسالم؛ از اینها باید استفاده کنیم و بر 
اســاس اینها باید تحّول ایجاد بکنیم«. این موضوع یک گام هم فراتر می رود، 
صاف تامه الهی نیز 

ّ
صال آسمانی رخ داد، ات

ّ
زمانی که به واســطه تحول، این ات

در پی خواهد یافت. اگر میزان تحول خدا باشد میزبان هم خودش خواهد بود. 
»امام بزرگوار که این همه تحّوالت را به وجود آورد و به معنای واقعی کلمه اماِم 
تحّول بود، اّما اینها را از خدا می دانست؛ امام اینها را به خودش نسبت نمی داد، 
اینها را از خدا می دانست. واقعش هم همین است که از خدا است؛ ال حول و 
 بالله العلّی العظیم، همه چیز و هر حول و قّوه ای از خدا است. و امام 

ّ
ال قّوه اال

 این ]آیه ی[ »ما َرَمیَت ِاذ َرَمیت« را به معنای واقعی کلمه معتقد بود«. با 
ً
واقعــا

این دو بیان، اتصال آسمانی نوآوری در یک مسیر دوطرفه است.
اراده انفسی

دو خصیصه پیشین، تحول را زاییده ارتباط خالق و مخلوق تفسیر می کند. 
فطرت انسانی و اراده الهی به گونه ای عصاره مباحث پیشین است. اما کدام یک 
نقطه آغازی برای تحول اســت؟ اراده، خواست، طلب و حرکت انسان، مبنا و 
محور این تغییر است. »انسانها اگر چنانچه درست حرکت بکنند، درست پیش 
خواهند رفت؛ اگر چنانچه غلط حرکت بکنند، پس رفت خواهند داشــت، که 
در قرآن هم به هر دوی اینها اشــاره شده. در سوره ی مبارکه رعد ]می فرماید[: 
ِسِهم؛ که سیاق آیات نشان می دهد که 

ُ
نف

َ
روا ما ِبأ یِّ

َ
وٍم َحّتی ُیغ

َ
ُر ما ِبق یِّ

َ
َه ال ُیغ

َّ
ِإنَّ الل

]این آیه[، آن جنبه ی مثبت را بیان می کند، یعنی وقتی که شما تغییرات مثبت در 
خودتان ایجاد کردید، خدای متعال هم برای شما حوادث مثبت و واقعّیت های 
 

ُ
م َیک

َ
َه ل

َّ
نَّ الل

َ
 ِبأ

َ
مثبت را به وجود می آورد. دّومی در ســوره ی انفال است: ذِلک

ِســِهم؛ این جنبه ی منفی است، 
ُ

نف
َ
روا ما ِبأ یِّ

َ
وٍم َحّتی ُیغ

َ
نَعَمها َعلی ق

َ
ًرا ِنعَمًه أ یِّ

َ
ُمغ

تی داد و این 
ّ
جنبه ی عقب گرد اســت، که اگر چنانچه خدا نعمتی به یــک مل

ت درست حرکت نکردند، درســت عمل نکردند، خداوند این نعمت را از 
ّ
مل

اینها می گیرد«. این بخش از نظریه به جبرگرایی یا دترمنیسم نیز ارتباط می یابد 
مسئله ای که فیلسوفانی نظیر ابن عربی، توماس هابز، اسپینوزا، الیبنیتس، هیوم، 
کانت و شوپنهاور را به خود درگیر ساخت؛ نظریه ای که دست و پای بشر را به 

تاریخ و تصمیمات وی میخ کوب می کند.
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صیرورت زمینه ای
وجه دیگری از این نظریه به دوام و استمرار و غیرموقعیتی بودن امر تحول 
اشاره دارد. زمینه ای بودن تحول، نقش آن را بیش از پیش در سبک زندگی فردی 
و اجتماعی افراد پررنگ می ســازد و آن را از موضوعی فرعی و حاشــیه ای به 
موضوعی اصلی و زمینه ای مبدل می ســازد. »در موارد زیادی تحّول به معنای 
این است که ما به آنچه داریم، به داشته هایمان اکتفا نمی کنیم، یک قدمی باالتر، 
یک مرحله ای جلوتر را دنبال می کنیم. گرایش مستمر به بهتر شدن؛ اکتفا نکردن 
 الزم نیست یک جا احساس شکست کرده باشیم تا 

ً
به داشته های موجود. حتما

بخواهیم تحّول ایجاد کنیم؛ نه، یک جاهایی احساس شکست هم نمی کنیم. 
بنابراین تحّول یعنی میل به شــتاب گرفتن و سرعت داشتن در حرکت و جهش 
در حرکت و اجتناب از تحّجر، اجتناب از پافشــاری بر مشهورات غلط«. این 
مسئله عالوه بر اولویت علی  الدوام نوآوری، عمومّیت و غیراقتضائی بودن آن را 
هم نشان می دهد. »هر جامعه ی زنده و پویایی به تحّول احتیاج دارد؛ ما امروز 
به تحّول احتیاج داریم، در بخش هــای مختلف… زنده ماندن انقالب به این 
است که پی درپی نوآوری داشته باشد، تحّول داشته باشد، پیشرفت داشته باشد؛ 
تحّول یعنی به حال برتری با شکل واضحی دست یافتن؛ یعنی یک جهش، یک 
حرکت بزرگ؛ در زمینه های مختلف«. بنابراین، نوآوری در هر شرایطی، در هر 

کشوری، در هر اقتضائی و در هر موقعیتی جاری و ساری است.
اتفاق بنیادی

عمومیت بخشــی به تحول، زمینه را برای ورود همه ســطوح و گروه ها به 
عرصه اقدام فراهم می سازد. از سوی دیگر، جنبه عمومی نوآوری اقتضای تحول 
در همه موضوعات و الیه های جامعه را ایجاب می کند، از ســوی دیگر گاهی 
توجه بیش از اندازه به جنبه های ســطحی، توجهات را از هســته امور منحرف 
می ســازد. همچنین حداقل عملکرد، زمینه ای را برای فاصله گرفتن از اصل و 
 مسئله اساسی برای جامعه امروز ماست. 

ً
بنیان موردنظر فراهم می کند که جدا

در میان انبوهی از نهادهای خودســاخته و ادبیــات وارداتی، کمتر گوهر ناب 
تحول رخ می نماید. »تحّول را نباید با یک سلسله کارهای سطحی و دم دستی 
اشــتباه گرفت. بعضی از کارهای ســطحی، که متهّورانه، عجوالنه یک کاری 
انجام می گیرد؛ اینها تحّول نیســت؛ گاهی اوقات برای فرونشاندن هوِس یک 
کار، این کارها انجام می گیرد که اینها خیلی ارزشــی ندارد. تحّول، کار عمقی 
فاق بیفتد. سرعت البّته مهم است لکن 

ّ
اســت، کار اساسی است که بایستی ات

سرعت با شتابزدگی فرق دارد«. رهبری، به کمک این خصیصه، تحول امام را 
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اینگونه توصیف می کنند: »اگر آن وقت یک گروهی از مردم یک مطالبه ای هم 
 این کوچه آسفالت 

ً
از دســتگاه یا از قدرتمندان آن زمان داشتند این بود که مثال

بشود یا این خیابان این جوری کشــیده شود؛ مطالبات در این حد ]بود[؛ این 
را تبدیل کردند به مطالبه ی استقالل، آزادی؛ یعنی ]آرمان های[ عظیم. یا شعار 
»نه شرقی، نه غربی«؛ در خواسته های مردم آن چنان تحّولی به وجود آمد که از 
ی و محدود تبدیل شد به یک امور اساسی، 

ّ
این چیزهای حقیر، کوچک، محل

بزرگ، انسانی و جهانی.«
هدایت تدریجی

یکی از ویژگی های ممتــاز تعبیر »امام تحول« به کار بــردن واژه »امام« 
اســت. این واژه عالوه بر داللت صریحی که بر شخص امام خمینی دارد، به 
اصل و ضرورت هدایت، تولیت و راهبری تحول نیز اشــاره می کند. »اشکال 
دی که حکومت های دست نشــانده به ما دادند این بود که یک دست 

ّ
این تجد

هدایت گری نداشت؛ یکی از اشــکاالتش این بود. بایستی در این تحّولی که 
 بنا است انجام بگیرد، یک دست هدایت گِر مورد اطمینانی باالسر این 

ً
تدریجا

تحّول وجود داشته باشد و بایستی دست های مطمئن و قابل اعتماد هدایت کنند 
 اگر هدایت نکردند، مثل آن وضعی می شود که 

ّ
این حرکت های تحّولی را؛ و اال

آن روزها وجود داشت«. تعبیر »دست هدایتگِر مورد اطمینان« بیش از هر چیز 
دیگری، »دست نامرئی« آدام اسمیت در کتاب »نظریه احساسات اخالقی« را 
به ذهن متبادر می کند که هماهنگ کننده منافع شخصی و منافع اجتماعی در 
بازار آزاد است. آیت الله خامنه ای همچنین در ادامه، نقش این دست هدایتگر 
 
ً
 تدریجی بیان می کنند: »یک نکته ی دیگر این اســت که تحّول لزوما

ً
را کامال

 انجام می گیرد؛ بی صبری نباید 
ً
یک حادثه ی دفعی نیست؛ گاهی تحّول تدریجا

کرد. اگر چنانچه هدف گیری و نشان گیری درست انجام گرفته باشد و حرکت 
فاق بیفتد، اگر چنانچه به هدِف تحّول هم دیر برسیم ایرادی 

ّ
به معنای واقعی ات

ندارد؛ عمده این است که راه را برویم، حرکت را انجام بدهیم، و بی صبری نباید 
 یک کاری انجام بگیرد، نه، این 

ً
 دفعتا

ً
کرد؛ اینکه تصّور کنیم که بایســتی حتما

 جوری نیست.«
پدیده مأموریتی

تحول، ثمره و نتیجه ای برای جامعه در پی خواهد داشــت، اگر مأموریتی 
برای آن طراحی شــود. آنچه غرب هم اکنون با عنوان سیاســت های نوآوری 
مأموریت گرا طرح کرده مشابه این بحث است. علی رغم اینکه تحول، عمومیتی 
پیدا می کند و تحول خواهی، به گونه ای سبک زندگی توحیدی محسوب می شود، 
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الزم اســت تا به صورت اقتضائی و متناسب با شرایط زمانی و مکانی خاص، 
سازوکارهای اختصاصی برای بعضی شرایط طراحی شود. با این نگاه، صرف 
ترویج امر »تحول« کافی نیست و الزم است تا به صورت مصداقی در بعضی 
موارد اســتخدام شود. رهبر انقالب، متناسب با مسائل جاری کشور بعضی از 
ماموریت های تحول را در زمینه های اقتصاد کالن، دولت و اداره، تعلیم و تربیت 
و اجتماع و خانواده اینگونه برشمردند: »۱( تحول برای اقتصاد بدون نفت؛ 2( 
حرکت به سمت بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد )بودجه عملیاتی(؛ ۳( آموزش 
عمقی، کاربردی و فایده محور در آموزش عالی و آموزش و پرورش؛ 4( تأمین 
عدالت اجتماعی؛ ۵( حل قطعی اعتیاد؛ ۶( عالج پیری کشور در آینده«. پس 
آنچه می ماند یافتن مأموریت و وظیفه تحول در هر دوره و موقعیتی است. این 
خصیصه، مجموعه فعالیت های پیشــرفت را معنادار کرده و ضمن برانگیختن 
 
ً
حمایت های عمومی و مشــارکت های اجتماعی، زمینه را برای اقدامات واقعا

سودمند نوآوری مهیا می کند؛ مســئله ای که فقدان آن جامعه امروز ایران را به 
شدت رنج می دهد.

این متن با ســؤال »کدام نوآوری؟« آغاز گشــت و بــا صورتبندی اولیه 
از نظریه تحول در اندیشــه آیت الله خامنه ای به  این نقطه رســید. امید که این 
تببین، آن ســوال را همچنان زنده نگــه دارد و جامعه را بیش از پیش به تأمل وا 
دارد. تلخ ترین اتفاق ممکن برای نوآوری، فراموشــی سوال »کدام نوآوری؟« 
است. این فراموشی باعث می شود به بهانه غربی یا شرقی بودن این واژه، اصل 
این واقعیت و مفهوم به فراموشــی سپرده شود و جامعه در گرداب های حیرت، 
پسرفت، تقلید، ناامیدی، درجازدگی و شــتابزدگی گرفتار شود. در آن شرایط 
اســت که نه یک دســت هدایتگِر مورد اطمینان، بلکه هر دســت هدایتگری 

می تواند جامعه را به هر جایی ببرد.
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|                تحلیل و تبیین                                       	

رضا پاینده دانش آموخته رشــته معارف اســالمی و سیاستگذاری عمومی 
دانشگاه امام صادق علیه السالم است و همینک در مقطع دکتری رشته مدیریت 
نوآوری دانشگاه تهران مشغول به تحصیل می باشد. حوزه تخصصی وی پیشرفت 
و برنامــه ریزی اقتصادی با تاکید بر فناوری و نوآوری می باشــد. وی کارگاه های 
مختلفی در زمینه  الگوهای توســعه و تغییر، مدیریت نوآوری، نقشــه فناوری و 
نواوری، مدیریت و برنامه ریزی فردی، مدیریت زمان، مهارتهای پایه و …برگزار 
کرده است. او در یادداشت اخیر خود به بررسی مفهوم پایه »نوآوری« و صورتبندی 
اولیه از نظریه تحول در اندیشه آیت الله خامنه ای پرداخته است. این یادداشت که 
به نوعی تحلیل محتوا از سخنرانی اخیر آیت الله خامنه ای در سی و یکمین سالگرد 
رحلت بنیان گذار کبیر انقالب اســالمی است سعی نموده تا با تبیین ویژگی ها و 
مقومات نظریه تحول، مفهوم نوآوری را از برداشت ها و توجه های غربی و شرقی 
بزداید و دیدگاه اندیشمندان اسالمی را در این باب طرح نماید.  پژوهش او مبتنی بر 
این ایده است که مفاهیم پایه مانند آزادی، عدالت، پیشرفت، معنویت و بسیاری از 
ارزش ها و مفاهیم اجتماعی دیگر در برساخت زمینه ای جوامع شکل می گیرند و 
معنا می یابند و اساسا طبیعت اندیشه این است. لذا نویسنده اعتقاد دارد که تلخ ترین 
اتفاق ممکن برای نوآوری، فراموشی سوال »کدام نوآوری؟« است. این فراموشی 
باعث می شود به بهانه غربی یا شرقی بودن این واژه، اصل این واقعیت و مفهوم به 
فراموشــی سپرده شود و جامعه در گرداب های حیرت، پسرفت، تقلید، ناامیدی، 
درجازدگی و شــتابزدگی گرفتار شود. پاینده در ادامه به مقومات و خصیصه های 

نظریه نوآوری مبتنی بر سخنان رهبری پرداخته است:

تحول بر اساس فطرت و سرشتار آدمی باشد.   -۱
باید اتصال آسمانی و الهی پیدا کند.  -2

اراده انفسی نقطه آغاز تحول است.  -۳
تحول یک اتفاق بنیادی است و نباید با کارهای سطحی اشتباه شود.  -4

دست هدایتگِر مورد اطمینان باید مورد توجه باشد.  -۵

به پدیده ماموریتی تحول باید وجه نظر داشت.  -۶
#اندیشه_سیاســی_ #امام_تحول #نظریه_نــوآوری #مکتب_امام_خمینی 

انقالب_اسالمی

ویــژه
 امام خمینی)ره( مرد

تـحـــول
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یادداشت | 

صلح در اندیشه امام خمینی)ره( 
محمد منصورنژاد 	

۱( مدخل بحث:
پیش از ارائه بحث صلح و امام خمینــی در دو بعد فردی و جمعی، الزم 

است برخی نکات مقدماتی مورد تأمل و مالحظه قرار گیرند:
یک: امام خمینی متفکر اسالمی بودند و مواضعش باید در گفتمان دینی 
مــورد ارزیابی قرار گیرد. البته در فرهنگ اســالمی هــم نگاه ها و روایت های 
مختلف به موضوعات گوناگون از جمله جنــگ و صلح وجود دارد. اما نباید 
فراموش نمود که امام خمینی دانش آموخته حوزه های علمیه شــیعی اســت و 
معتقد به فقِه به تعبیر خودشان »جواهری« )که البته آن را با پویایی در فقه قابل 
جمع می دانستند(. پس الزم است شخصیت امام خمینی با مجموع ادبیات به 
ویژه سنتی جهان اســالم و به صورت مشخص شیعی مورد ارزیابی قرار گیرد 
که در آن گفتمان جهاد، حد و حدود، و.... از مفاهیم پذیرفته شــده است؛ این 

مفاهیم هم ممکن است در ابتدا با صلح سازگار به نظر نرسند.
دو: این نکته نیز واضح اســت که رهبری امــام خمینی دارای ویژگی های 
منحصــر بــه فردی اســت که با جنــس شــخصیت های مثــل »گاندی« و 
»نلســون ماندال« و.... فرســنگ ها فاصله دارد. از این رو صلح مورد نظر امام 
خمینی، هرگز نمی توانست مثل »نظریه عدم خشونت« امثال گاندی باشد، که 

  
محمد 
منصورنژاد

استاد دانشگاه و پژوهشگر 
علوم سیاسی  و عضو هیئت علمی 
و استاد تمام گروه علوم سیاسی 
دانشگاه باقر العلوم

 دیده بان
  اندیشـه
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در آن نگاه، حتی خشونت در مقابل استعمارگران و ستمگران هم روا نیست! از 
این رو نگاه امام خمینی به صلح، نیاز به تقریر دقیق و وسیع دارد.

سه: برخی به غلط فکر می کنند که گفتمان مدرن ضد خشونت است. در 
نفی این باور به ذکر تنها نکته ای از »آنتونی گیدنز« جامعه شــناس بریتانیایی 
بسنده می گردد. او معتقد است: خشونت، از عناصر ذاتی دولت- ملت است. 
وی در جلد دوم کتابش در مورد نقد ماتریالیسم تاریخی، به موضوع آمیختگی 
خشــونت با بنیاد دولت- ملت پرداخته اســت. از نــگاه او این گونه دولت ها 
محصول نیاز نظام سرمایه داری در دوران تولد آن و ساخت یابی دولت-ملت با 
مفهوم و پدیده مطلق گرایی بوده و این مطلق گرایی جز با در اختیار گرفتن ابزار 
خشونت، امکان پذیر نبوده است. بدین جهت به نظر این متفکر دولت مدرن با 

 در هم آمیخته است.
ً
مطلق گرایی و خشونت کامال

حاصل آنکه اگر کســی فکر می کند در عصر مدرن زمانه خشونت سپری 
 در اشتباه است. کافی است به این نکته توجه شود که کشتار 

ً
شده است، کامال

بشــر در قرن بیســتم در دو جنگ جهانی )که گاه تا ۱۰۰ میلیــون نفر برآورد 
 همین کشورهای به اصطالح توسعه یافته 

ً
می شــود( و طرفین جنگ هم عمدتا

 در تاریخ بشری سابقه ندارد!
ً
غربی بودند، اصال

چهار: در فرهنگ اســالمی و میان مســلمانان هم مثل ســایر فرهنگ ها 
)خشونت در فرهنگ مسیحی مثل جنگ هایی صلیبی و یا بودائیان در برخورد با 
 »ابن ابی الحدید 

ً
میانماری ها در سال های اخیر( خالی از خشونت نیست. مثال

معتزلی«، بزرگترین شــارح نهج البالغه نیز در همان آغاز مباحثش در وصف 
امیرالمومنین )ع( نوشت: و أما السیاسة: فإنه کان شدید السیاسه، خشنا فی ذات 
الله، یعنی علی در سیاست شدت عمل به خرج می داد و در امور مربوط به حق 

الله خشن و سخت گیر بود. )ابن ابی الحدید معتزلی :۱۳۶۷(
با این وصف اگر هم کسی بخواهد سیره نظری و عملی امام خمینی را تنها 
صلح مدار و مطلق صلح تفســیر نماید و به دنبال نفی مطلق خشونت باشد، 
 اندیشــه درستی است. گفته شد که 

ً
این نکته نه با واقعیت تطبیق دارد و نه اصال

مدعای بحث حاضر آن است که گرچه خشونت را در نظر و عمل امام خمینی 
 و بالذات اصالت دارد 

ً
می توان مشاهده نمود، اما از نگاه ایشــان آنچه که اوال

 و بالعرض به خشونت هم می رسند.
ً
»صلح« است و ثانیا

پنج: اما در شرایط کنونی دفاع از این تز که »امام خمینی از حامیان صلح 
بودند«، هرگز سهل نیست. زیرا در روزگار ما در این سامان، اذهان افراد کنشگر 
در میدان علم و عمل و به ویژه کاربران فضای مجازی، کمتر به مباحث نظری 
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فراوانی که از سوی ایشان در زمینه صلح مطرح گردیده و یا سیره عملی مبتنی بر 
صلح او توجه دارند. بلکه بالفاصله از سویی عملکرد نظام جمهوری اسالمی 
ایران در چهار دهه اخیر را مالک ارزیابی می گیرند و از ســویی دیگر در طول 
حیات 9۰ ساله ایشان، تنها بر دهه آخر عمرشان، که زمام امور سیاسی کشور 
را در دست داشته و باالترین مرجع اقتدار بودند را برجسته می سازند و حتی در 
این مقطع هم نه همه مواضع، بلکه اقدامات معدودی که نسبتش با صلح بسیار 

کمرنگ است!
با این وصف هم واقعیت ها و هم انصاف اقتضا دارد که مجموعه مواضع 
فــردی و اجتماعی امام در کنار هــم مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اســاس آن 
به قضاوت نشســت، نه انتخاب نکات گزینشــی، آن هم بدون در نظر گرفتن 
شــرایطی که ایشان در آن می زیســت. به عنوان نمونه همگی می دانند که امام 
خمینی از ســال ۱۳4۱ تا سال ۱۳۶8 که سال رحلتشــان است، به مدت 2۷ 
سال آخر عمر، به نحوی در گیر مســائل سیاسی بودند: تا ۵۷ مشغول مبارزه 
با نظام پهلوی و پس از انقالب نیز درگیر مدیریت جنگ و.... واضح است که 
در فضای مبارزه و در موقعیت جنگ، از ایشــان کمتر توقع داشت که از صلح 
بگویند. با این حال همان گونه که در ادامه شــواهدی ذکر می گردد، در همین 

مقاطع نیز مواضع صلح جویانه و نظری ایشان کم نیست.
شش: اهالی دانش، امام خمینی را پیش از انقالب در کنار فقه و فقاهت، 
به مرد عرفان و اخالق در نظر و عمل می شــناختند. در این زمینه نقل قول های 
مطرح شده از ســوی شاگردانش به اندازه کافی گویاست. در بین رویکردهای 
دینی نزدیک ترین نسبت با صلح را رویکردهای عرفانی در سطح جهانی دارند. 

از این رو مواضع صلح طلبانه امام خمینی خیلی عجیب نیست.
2( ابعاد صلح و امام خمینی

۱-2( بعد فردی: ادبیات نظری تولید شده در زمینه های عرفانی و اخالقی 
در کتاب هایــی از امــام خمینی چــون »آداب الصلوه«، »شــرح جنود عقل 
و جهل«، »شــرح چهل حدیث« و یا.... مرتبط بــا صلح مثبت اند و مفاهیم 
فراوانی در آنها شرح شده است؛ مثل: در »عدل« و ضد آن »جور«؛ در »رأفت« 
 آن »خرق«؛ در 

ّ
و »رحمت« و ضد آنها »قسوت« و »غضب«؛ در »رفق« و ضد

ر«؛ در »صفح« و ضد آن »انتقام« و.....
َ

»َصمت«، و ضد آن که »َهذ
2-2( بعد جمعی

برابر الگوی نظری تحقیق، در عرض ُبعد فردی امام در نســبت با صلح، 
ُبعد جمعی قرار می گیرد که خود شــامل سه حیطه خانوادگی، جامعه مدنی و 
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جامعه سیاسی است.
ج( نتیجه گیری

۱( در سیره امام خمینی هم درباره جنگ می توان سخن یافت و هم صلح؛ 
امــا در زمینه نگرش رحمانی و صلح مــدار امام خمینی تا کنون تألیف جدی 
وجود ندارد. به ویژه اینکه به دالیلی علیه امام خمینی اتهاماتی وارد می گردد تا 
 خشونت طلب و طالبانی از ایشان ارائه گردد. در چنین شرایطی 

ً
تصویری کامال

برجسته نمودن ابعاد طلح طلبانه در اندیشه و عمل امام خمینی یک ضرورت 
است. نوشتار حاضر گام کوچکی برای پر نمودن این خأل در حد خود است؛

2( ردِّ پــای صلح را در ســطوح مختلف فردی و جمعــی )از خانواده تا 
نهادهای مدنی و دولت( در اندیشه و کنش امام خمینی می توان یافت و گزارش 

و تحلیل نمود؛
۳( در تحلیل داده ها نباید فراموش کرد که امام خمینی در قریب به سه دهه 
آخر عمرش پیوســته به نوعی در مبارز، انقالب و جنگ )دفاع مقدس( بودند. 
از این رو کثرت مواضعشــان درباره نبرد و جنگ، به جهت شــرایط بیرونی و 
ضرورت زمانه بود، نه آنکه مبانی فکری امام خمینی خشــونت مدار باشد. به 
همیــن جهت بیش از عملکرد، باید به جهت گیری فکری ایشــان در موضوع 
توجه داشــت که بر مبنای رحمت است نیز مهمتر از عملکرد، رویکرد است، 
که رویکرد امام در مجموع در تدبیر امور صلح طلبانه بود و حتی با حیطه های 

مفهومی صلح یونسکو نیز قابل تطبیق است؛
4( در ســیره نظری و عملی امام خمینی، تقویت نهادهای فرهنگی برای 
کنترل دولت مردان، توجه به استقالل حوزه و دانشگاه ]۱[، مخالفت با رویکرد 
امنیتی شدن امور، اعتقاد به شأن و حقوق مردم و احترام به حریمشان و… دیده 
می شــود که در نوشتار با ارائه شواهد این جهت گیری مستند شد. این مواضع 

همگی در راستای صلح مثبت قابل درک و فهم اند؛
۵( توجــه به قانون گرایی و برخورد امام خمینی با افراد خودســر )گر چه 
مدعی اســالم و دین( و … راه را برای برقــراری امنیت، آرامش و صلح هموار 

ساخته و راه هرج و مرج طلبان را می بست؛
۶( گفته شــد صلح، حد کمینه )صلح منفی( و بیشینه ای )صلح مثبت( 
دارد. به نظر می رسد که مهمترین مصداق صلح در حد کمینه، پذیرش قطعنامه 
۵98 در جریان دفاع مقدس از ســوی امــام خمینی بود و بهترین نمونه صلح 
مثبــت، پیام 8 ماده ای امــام در دفاع از حقوق و حریم شــهروندی که تا آخر 

عمرشان پیگیر موضوع بودند )گرچه به نتیجه مطلوبشان نرسیدند(.
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۷( مجموع دیدگاه در فقه سیاسی شــیعه درباره جنگ و صلح را می توان 
به ســه دسته تقســیم نمود: اول: طرفداران اصالت جنگ در اسالم، که وظیفه 
مسلمانان در مقابل غیر مســلمانان و به ویژه بی دینان و مشرکان را نبرد، برای 
مســلمان کردن آنها می دانند. امام شــافعی از اهل سنت و یا شیخ طوسی در 
شــیعه چنین می اندیشیدند؛ دوم: اصالت با صلح با غیرمسلمانان باشد، مگر 
برای دفاع و زمان ضرورت. در اهل ســنت، حنفیــه، مالکیه و حنابله علت و 
 کفر و چنین 

ً
سبب جهاد اسالمی را هجوم و محاربة دیگران می دانند، نه صرفا

فتوایی را بسیاری از فقهای شیعه دارند )صالحی نجف آبادی: ۱۳8۶(؛ سوم اما 
عالمه »سید محمد حسین فضل الله«، با تجزیه و تحلیل اقوال به دیدگاه ثالثی 
می رسند که، سلم و حرب در اسالم به مصالح اسالم و مسلمین بستگی دارد و 
نه بر مدار کفر می گردد و نه بر مبنای هجوم و از این دو، هیچ یک اصل نیستند، 
بلکه هر کدام از آنهــا در مواقع خاص و ضروری اصل هســتند. )فضل الله: 

۱4۱8 ه. ق.، صص 2۰۵-2۱9(
با توجه به مجموعه مباحث نظری و مواضع عملی نقل شده به نظر می رسد 
که اندیشه امام خمینی در فقه سیاسی را در ذیل گروه دسته دوم یاد شده دانست 
که اصالت را صلح با دیگران دانسته و جنگ و خشونت را تنها در موارد ضروری 
 
ً
و دفاعی تجویز می نمودند. به عبارت دیگر از نگاه ایشــان خشــونت عمدتا

نامشــروع است، ولی در شــرایطی )مثل دفاع( آن خشونت و جنگ مشروع و 
مقدس است.

8( مجموع مباحث این نوشــتار به دنبال مدلل نمودن این مدعا بود که از 
نگاه امام خمینی صلح اصالت دارد و اولی است و خشونت و جنگ در مراحل 
بعد طفیلی بوده و به ضرورت تجویز می گردد. به عبارت دیگر رحمت ایشان 
بر غضبشان تقدم شــأنی دارد و صلح از اصول اندیشه امام خمینی بود که هم 

برایش مبانی اعتقادی بر می شمردند و هم در عمل بدان باور داشتند.
نوشــتار حاضر با نقل قولی از امام خمینی در زمان دفاع مقدس و خطاب 
به »گورباچف« )رئیس جمهور وقت اتحاد جماهیر شــوروی( به ســرانجام 
می رسد: »ما از خاتمه جنگ ایران و عراق با صراحت ُحسن استقبال می کنیم، 
برای همکاری با شــما جهت استحکام صلح در خاورمیانه و نزدیک و تمامی 

جهان آمادگی داریم.« )صحیفه امام: ج  2۱، ص ۳۰۰(
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محمد منصورنژاد، دکتری رشــته اندیشه سیاســی از دانشگاه تهران دارد 
و استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم سیاســی است. ایشان در نوشته اخیر خود 
بدین پرسش می پردازد که ابعاد صلح در اندیشه و عمل امام خمینی کدامند؟ 
و مدعای بحث حاضر هم آن است که گرچه خشونت ها را در نظر و عمل امام 
خمینی می توان گزارش نمود، اما از نگاه ایشان آنچه که اصالت دارد »صلح« 

است و جنگ و خشونت جنبه ثانوی و تبعی دارد.
یکی از دســتاورهای تحقیق آن است که سیره امام خمینی در زمینه صلح 
نه به راه امثال »گاندی« ها ختم می گردد که مبتنی بر نظریه عدم خشونت بود، 
و نه از اســالم روایت طالبانی و داعشــی دارند. بلکه در اندیشه و مواضع امام 
 خشــونت وجود دارد )به ویژه در دهه آخر عمرشــان و در زمان 

ً
خمینی قطعا

رهبری بر نظام جمهوری اســالمی(، امــا در مجموع از جهت نظری و عملی 
در ابعاد مختلف یاد شــده در رویکرد و جهت گیری های امام خمینی، صلح 

اصالت دارد و جنگ و خشونت جنبه طفیلی دارند.
#جهاد

#خشونت و صلح
#مکتب_امام_خمینی
#اندیشه_امام_خمینی

 

ویــژه
 امام خمینی)ره( مرد

تـحـــول
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سخنرانی |  

مکتب امام خمینی )ره( تبیین و چیستی 
آن
عبدالحسین خسروپناه 	

من معتقدم که امام هم دارای منظومه فکری و هم دارای مکتب بود. منظومه 
فکری به این معناست که شخص از یک الگوی منظم معرفتی برخوردار است. 
در کتاب منظومه فکری امام خمینی)ره( نشــان داده ایم که اندیشه ایشان از سه 

بخش، برخوردار است:

نظام جهان بینی  -۱
نظام خلقی و بینشی  -2

نظام اجتماعی: )نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام فرهنگی، نظام   -۳
مدیریتی و...(

اما مکتب که به التین )school( تعبیر می شود، یک مدرسه جریان ساز و 
گفتمان ساز است و در دیگران تاثیر گذار است. این منظومه فکری امام که ابعاد 
سه گانه ای دارد، جریان ساز و گفتمان ساز بوده و بر جهان تاثیرگذار بوده است.
مدرنیته سه رکن اصلی دارد که یکی از آنها سکوالریته است. سکوالریزم 
اصالت این جهانی است. اما بعد از انقالب اسالمی طولی نمی کشد که وصف 

  
عبدالحسین 
خسروپناه

استاد تمام حوزه و دانشگاه، 
پژوهشگر فلسفه دین

 دیده بان
  اندیشـه
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دینی با خیلی از چیزها پیوند می خورد مثال هنر دینی، سینما دینی، حقوق دینی 
حتــی علم دینی. بنابراین این تفکر امام و منظومه فکری او تاثیرگذار در عرصه 
اجتماع بوده اســت. در واقع نگاه علم و علوم انســانی با انقالب اسالمی یک 
تحول جدیدی یافت. لذا برخی گفته اند که امام خمینی موسس گفتمان پست 
مدرن بوده است. البته من این را قبول ندارم هر چند که پست مدرن ها از اندیشه 

امام خمینی)ره( تاثیر گرفته اند.
ایــن منظومه فکری و مکتب امام خمینــی)ره( اصولی دارد. بنده چهارده 
اصل را استخراج کرده ام که خدمتتان عرض خواهم کرد. لکن این منظومه یک 
اصل االصولی دارد و آن اصل توحید اســت. در واقع امام خمینی هم به لحاظ 
بینشی، منشــی و کنش اجتماعی و مدیریتی معتقد بود که تمام هستی و عالم 

ممکنات عین عجز و فقر به خداست. همه ذیل توحید تفسیر می شود.

پیوند توحید عرفانی با توحید اجتماعی  .۱
امام چهار منزل عرفان را طی نمود. امام اول ســالک عارف بود و ســپس 
واصل شــد و بعــد از آن که به مقام توحید رســید بــه فعالیت های اجتماعی 

پرداخت. لذا توحید اجتماعی امام نتیجه توحید عرفان است.

دنیای برای آخرت:  .2
امام خمینی دنیای برای آخرت داشــت. به دنبال قدرت فی نفسه که منفی 
نیست، پیامبران نیز به دنبال قدرت بودند. بنابراین دنیای برای آخرت اصل دوم 

است.

اصل پیوند مادیات با معنویت   .۳
ما در تاریخ مصلحان اجتماعی زیادی داشــتیم مثل »گاندی« که درسال 
۱94۷م بــا کمک ابوالکالم آزاد و شــخصیت های انقالبی دیگر موفق شــد 
انگلیس را بیرون بیاندازد، او نیز بخاطر همزیستی با فقیران به یک زندگی پرهیز 
از مادیات توصیه می کرد. اما امام خمینی)ره( تعبیر دیگری از زهد داشــت.در 

عین حال امام)ره( به عنوان رهبر جامعه اسالمی ساده زیست بود.

اصل والیت مداری و مردم ساالری  .4
لیبرالیسم و سوسیالیسم دو مکتب متمایز هستند. لیبرال قائل به اصالت فرد، 
اصالت آزادی و دولت حداقل اســت و سوسیالیسم اصالت جمعی و عدالت 
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محور و معتقد به دولت حداکثری اســت. اما امام خمینی)ر( قائل به والیت 
مطلقه فقیه بود یعنی ولی فقیه دارای اختیارت وسیعی است، اما این اختیارات 
وسیع اساسا با مردم ساالری در تعارض نبوده و نیست. من یک استقصاء انجام 
دادم که بیشترین واژه ای که امام به کار برده است »اسالم« و »مردم« است. این 

کامال مقابل اندیشه های لیبرالیستی و سوسیالیستی بوده است. 

اصل ساختار حکومت  .۵
در ساختار حکومت، امام خمینی)ره( جمهوریت با اسالمیت را پیوند زد. 
این دو مفوله، دو واژه کنار هم نیســتند بلکه در هم تنیده است. و هر یک بدون 

دیگری معنا ندارد.

اصل مدیریت جهادی و عقالنیت.  .۶
امام خمینی)ره( تعابیر زیادی نسبت به مقوله جهاد داشته است. امام وقتی 
مدیریت جهادی را توضیح می داد ساختارسازی نیز کرد. نظریه مدیریت ایشان 
در ســاختاری نیز شکل یافت. ایده نهادسازی ایشان مبتنی بر تئوری مدیریت 
ایشان بود. از نهضت سازندگی، نهضت سواد آموزی، حتی در تشکیل سپاه این 
نهادســازی را صورت دادند. امام معتقد به ما می توانیم بود. عقالنیت و تدبیر 
باید حاکم بر مدیریت جهادی باشد. تدبیر، برنامه ریزی، توجه به وضعیتی که 

آن موضوع کاری دارد و... برای رسیدن به نتیجه باید تفکر کرد.

استکبارستیزی و تعامل با جهان  .۷
برخــی در همان ابتدای انقالب که چپ بودند اعتقاد داشــتند که نباید با 
هیچ کشوری در جهان تعامل داشته باشیم. اما نگاه امام)ره( این نبود. حتی امام 
خمینی)ره( در مصاحبه ای گفت مشــکل ما با آمریکا بخاطر روحیه متکبرانه 
ایشــان است. و اال ما اساسا قائل نیستیم مانند کره شمالی به دور خود حصار 

بکشیم! آنچه که مدنظر ماست این است که قائل به تعامل ضعیف نیستیم.
آمریکا خود را بارها نشــان داده است. از جنگ جهانی تا امروز. جنایات 
متعددی که آمریکا در طول تاریخ مرتکب شده است. شما ببینید با مردم خود 
چه کار می کند. جلوی دوربین پای خود را روی گردن آدم سیاه پوست می گذارد 

تا او را خفه کند و عین خیالش نباشد! ما با استکبار درگیریم. 

عدالت برای توسعه  .8
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برخی آقایاون عدالت و مبارزه با فســاد و توجه به محرومین را طوری معنا 
می کنند که جایی برای توسعه نمی ماند! افراد نیازمندی که هستند باید رسیدگی 
شوند و از اصول شیعه گری و مسلمانی است اما عدالت ساختارمند در مکتب 
امام خمینی)ره( همراه با توســعه است. امام خمینی)ره( در آن زمان می فرمود 
که کشــاورزی زمین نخورد و در کود و بذر به خودکفایی برسیم. تحریم تغذیه 

مساله خیلی مهمی بود. و مساله توسعه جزء اهتمامات ایشان بوده است.

اصل خودسازی و تمدن سازی  .9
امام فراوان از خودسازی سخن می گفت. بعضی گرفتار غرور علمی، غرور 
ثروت و غرور سیاسی و...! می شوند. امام می گفت تا جوان هستید خودسازی 
کنید. اما خودسازی امام برای تمدن ســازی است. یکی از بحث های مکرر 
امام از همان کتاب کشف االســرار تا آخرین مجلد صحیفه، بحث از انحطاط 
مسلمین اســت. چرا امروزه به این وضع اسفبار مبتلی شدیم؟! امام می گوید 
ضعف و ناتوانی وضعیت امروز ما در فقدان اقتدار حکومت های کشــورهای 
مســلمان بوده است. هرگاه حکومت های قوی داشــتیم به سمت اقتدار پیش 
رفته ایــم.  دکتر والیتی در کتاب خود به صورت تاریخی نشــان داده که هرگاه 

حکومت های اسالمی اقتدار داشتند، تمدن داشته اند.

استقالل و آزادی  .۱۰
برخی از حکومت ها از آزادی دم می زنند ولی اســتقالل را قبول ندارند یا 
بالعکس. اما این وجه درستی نیست. اما خمینی تفسیر متفاوتی از استقالل و 

آزادی داشت و این دو را با هم مالحظه می نمود.

اصل تحول خواهی و تحول آفرینی  .۱۱
برخی تحول خواه هستند اما تحول آفرین نیستند. امام تحول آفرین هم بوده 
است. امام تحوالت ساختاری نیز داشت. ســپاه پاسداران که راه افتاد، بحث 
اطالعات سپاه بود. جریان های مختلف چگونه علیه انقالب کار می کردند و 
این ساختارها توانســت حافظ نظام و انقالب باشد. امام در دل جوانان تحول 

ایجاد می کرد.

اصل جوان گرایی با راهبری پیران انقالبی  .۱2
شما مالحظه می کنید که در همان ابتدا انقالب، امام خمینی)ره( به افرادی 
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مانند مرحوم قاضی دزفولی در دزفول و آیت الله دســتغیب در شیراز و آیت الله 
صدوقی در یزد و آیت الله مدنی در تبریز که همه ســن باالیی نیز داشــتند، به 
اینها میدان می دادند که راهبری امور دست اینها باشد اما جوان گرایی و اعتماد 
به جوانان در وجود امام بود. این روحیه جوان گرایی امام، به نســل های بعدی 

انقالب منتقل نشد.
ایران در چهار دانش بنیادین علوم شناختی، بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی و 
در علوم اطالعات و فناوری ایران جزء کشورهای نخستین است. این به دست 

جوانان پدید آمده است و نقشی بود که جوانان با رهبری بزرگان داشتند.

فقه سنتی در مسیر فقه پویا  .۱۳
امام خمینی معتقد به فقه جواهری و ســنتی بود اما فقهی که در مسیر فقه 
پویا باشد. فقه جواهری را می پذیرد از سویی عنصر زمان و مکان را نیز دخیل 
می دانست لذا این جرات را داشــت که بگوید مثال در حکم شطرنج وقتی از 
مصداق قمار بودن خارج شود و مصداق ورزش فکری محسوب شود، حالل 

خواهد شد. امام در منشور روحانیت این مطلب را توضیح داده اند.

اصل پیوند عرف و شرع  .۱4
امام خمینی)ره( از احکام شــرعی برای اداره جامعه اســتفاده می کرد اما 
در عین حال از شــاخص هایی که برای کشف حاکمیت شرعی بیان می کرد، 
مصلحت االســالم والمســلمین بوده اســت. لذا اگر عرف عقالء مصلحت 
درستی را تشخیص دهند و کاری که به نفع جامعه اسالمی است ولو از غرب 
آماده باشــد را قبول می کرد.امام استکبارستیز بود اما غرب ستیز نبود. امام بین 
عرف و شرع و حق و تکلیف جمع نموده بود. لذا من معقتدم امام جزء جریان 

غرب گزین انتقادی بود.
امام را اگر بخواهیم بنشاسیم باید با منظومه فکری و مکتب او بشناسیم و 
لذا نگاه گزینشــی به امام خمینی)ره( مغالطه است. کالم ایشان را نباید تفسیر 
به رای کرد. اسالم در نگاه ایشان اسالم ناب محمدی تفسیر جامع نگر است. 
حال عده ای می آیند تفســیری از اســالم امام می دهند که به نوعی »اســالم 
خشونت« یا »اسالم رحمانی« است در حلی که نگاه امام به اسالم هیچ کدام 

از اینها نیست.



39

اند یشـه 
    سیا سی

شماره 5    39
پانزدهم خرداد 99

|                تحلیل و تبیین                                       	

حجت االسالم عبدالحســین خسروپناه، اســتاد تمام حوزه و دانشگاه، 
پژوهشــگر فلسفه دین، فلسفه علوم انسانی و فقه نظام اجتماعی است. ایشان 
در سخنرانی اخیر خود با موضوع )مکتب امام خمینی )ره( تبیین و چیستی آن( 
در ۱4 خرداد امسال که در جمع مدرسان دانشگاه حکیم سبزواری ایراد کردند 
بــه بحث از مکتب امام خمینی پرداختند. ایشــان با تبیین فرق منظومه فکری 
و مکتب، به اصول چهارده گانه مکتب امــام خمینی)ره( به صورت مصداقی 
پرداختند. ایشان در ضمن تاکید کردند که اصل االصول همه این ها در مکتب 

امام مساله توحید است. توحید زیربنا مکتب امام است.

ویــژه
 امام خمینی)ره( مرد

تـحـــول



 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! 	

نــا و  کــر
انــدیشی

خانواده به مثابه امر بحرانی

ونا ویکرد زنانه برای مواجهه با کر ر
ونا چگونگی تحول در نظام آموزش مجازی در دوران پساکر
تحلیل ناکامي آموزش عالي در شرایط دشوار
داستان یک رسوایی
کشتار نابرابری

ونا 	 مصاف ایران با کر
ونا چگونه خواهد بود؟! 	 دنیا در پساکر
ونا و آینده جامعه 	 بحران کر
کشتار نابرابری 	
یف 	 ودستان و صدای شر فر
جامعۀ طبیعی؛  جامعۀ مصنوعی 	
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 کرونا 
  اندیشی

سخنرانی | 

 خانواده به مثابه امر بحرانی
دکتر زهرا داورپناه 	

یکی از کلیــد واژگان ایــام کرونا، بحران بــود. بحران یــا )Crisis( از 
ریشــه یونانی )Krinein( و هم ریشــه کریتیک )نقد( است؛ همچنین با واژه 
)Criteron( یعنی معیار و محک، شــباهت دارد. به این ترتیب نقد، بحران، 
معیار، محک و منتقد، ریشه مشترک و واحد در سنت یونانی دارند. این واژگان 
در ســه قلمرو امور دادگاهی، امور سیاسی و امور طبی به کار می رفته است. در 
همه این موارد، نقد یا سنجش، نقطه چرخش و نیز گزینش و انتخاب شیوه ای 
جدید در شــرایط نامطلوب و بحرانی است. بحران؛ یعنی مشکل و بن بست و 
نقد فرایندی است که توسط آن، مشکل مورد تحلیل قرار می گیرد و راه حل و راه 

خروج از بن بست پیدا می شود.
بحران کرونا ســبب شــد قرنطینه خانگی و در خانه مانــدن، به عنوان راه 
پیشــگیری از بیماری و تقلیل ســرعت بحران مطرح شــود. امری که اهمیت 
خانواده در بحران و اهمیت بحرانی خانواده را برجســته می سازد. در این منظر 
 به عنوان مکان زیســت، بلکه تنها پناهگاه و کلید بقای 

ً
»خانــه« دیگر نه صرفا

حیات بشری نمودار می شود. گویی تعبیر هایدگری از اهمیت بنیادین در خانه 
بودن و ســکنا گزیدن در سطح زندگی روزمره منتشر می شود. سکنا گزیدن که 
در فلسفه هایدگر به معنای چیرگی بر فراموشــی هستی بود، در ادراک روزمره 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

  
زهرا

 داور پناه 

صاحبنظر توسعه فّناوری 
اطالعات و ارتباطات در حوزه 

آموزش

ونا   کر
  اندیشی
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 رصد رویدادهای
اندیشه ای

مردم و حاکمیت ها، تنها راه نجات از مرگ تلقی می شود. این اهمیت از ابعاد 
مختلف قابل بررسی است: نخست پیشگیری از بیماری و مراقبت از بیماران 
در خانه که تنها همین بعد از منظــر اقتصاد مراقبت چنان اهمیت دارد که اگر 
حکومت ها بخواهند خود چنین خدماتی را ارائه دهند، هزینه ای بسیار سنگین 
تحمیل می شود. ضرب این هزینه و پیچیدگی مدیریت این حجم از خدمات 
در فشــار و هزینه ای که بحران کرونا به جهان تحمیل کرد، ما را متوجه اهمیت 
واقعی نهاد خانواده می کند. قرنطینه و الزام به تأمین همه یا غالب نیازها در خانه، 
بازگشــت به نقش های قدیمی خانواده به مثابه تأمین کننده نیازهای آموزشــی، 
مذهبی، عاطفــی، روانی، درمانی و اقتصادی را در پی داشــت. به  این ترتیب 
افرادی که تنها زندگــی می کردند و از محیط های اجتماعی مختلف، نیازهای 
گوناگون خود را تأمین می کردند، ناگهان با نیازهای متعددی مواجه شــدند که 
حاال باید خود، به تنهایی آنها را برآورند. این فشار سبب کاهش جدی کیفیت 

زندگی و آسیب پذیری جسمی و روانی می شود.
در همین ایام، نگرانی ها درباره خشــونت خانگــی افزایش یافت. کرونا 
اعضــای خانواده های ناایمن را ملزم به مانــدن در خانه می کند و تعامل میان 
هم خانه هــای خطرناک و آســیب پذیر را- مانند هم خانه های ســالم دیگر- 
افزایش می دهد. به این ترتیب در شــرایط بحــران، خانواده معمولی، راه حل و 
زندگی بخش به حســاب می آید ولی خانواده هایی هم هستند که بیرون و درون 

آنها به یک اندازه فرد در معرض خطر قرار می گیرد.
ســال ها بود که به نظر می رسید جهان به چنان پیشــرفتی در تقسیم کار و 
غنایی در کسب وکارهای خدماتی رسیده که فرد به صرف برخورداری از منابع 
مالی مناســب می تواند »همه« نیازهای خود را از بازار خریداری کند. در این 
فضا خانواده، به خصــوص خانواده پایدار و طوالنی مــدت کمابیش به امری 
عاطفی، ارزشی و تجربه ای رمانتیک تقلیل می یافت که غالب کارکردهای آن 
جایگزین پذیر اســت و حتی گاهی تجّملی قدیمی به  حساب می آید. بحران 
کرونا در کنار همــه نقدهایی که بر جهان مأنوس مــا وارد آورد، جانی تازه به 
گفتمان هــای خانواده گرا می دهد تــا از نو توجه به خانــواده را فراخوان کنند، 
خانواده ای که حافظ ماســت، در قرنطینه و تعطیلــی حداکثری نهادها تنها در 
گشــوده به روی ما است و حتی اگر بتوان از آن کناره گرفت، در بحران ها باید به 
آن بازگردیم. از این رو اگر در ایام آرامش، به آن اهتمام نداشته باشیم، در بحران ها 

هیچ پناهی نخواهیم داشت.
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|                تحلیل و تبیین                                       	

ســرکار خانم داور پناه صاحبنظر توسعه فّناوری اطالعات و ارتباطات در 
حوزه آموزش، در این سخنرانی به سراغ یکی از تاثیرات مثبت کرونا در جامعه 
رفته و آن را واکاوی می کند. به طور کلی می توان سخنان ایشان را در دو محور 
کلی خالصه کرد. محور اول معنایی است که ایشان برای بحران ذکر می کنند. 
از نظر ایشــان بحران به معنای محک و ارزش سنجی بسیاری از مسائل است 
به این معنا که در وضعیت بحرانی، امور مختلفی مورد سنجش و بازبینی قرار 

می گیرند.
اگر چه که نه در لغت و نه در اصطالح بحران معنای محک نهفته نیســت 
ولــی تلویحا می توان نظر خانم داورپناه را پذیرفــت چرا که در وضعیت های 
بحرانی ما شاهد محک انسان ها در موقعیت های مختلف هستیم. نکته دومی 
که ایشان به سراغ تحلیل آن می رود، مساله خانواده است. به نظر ایشان تا قبل 
از بحران کرونا، بسیاری از مردم متوجه اهمیت خانواده و خانه نبوده و چه بسا 
اصال آن را به عنوان یک نیاز برای خود تلقی نمی کردند. اما کرونا این وضعیت 
را تغییر داد و به همگان فهماند که نه تنها حضور خانواده برای ارضای نیازهای 
انسان ضروری اســت بلکه برای تامین کمبودهای عاطفی، گذران لحظه های 
بیکاری و حتی القای حس امنیت به انسان الزم است. از این رو به نظر ایشان 
کرونا بار دیگر ارزش خانواده را به همان دوران ســنتی خود برگردانده و مردم را 
متوجه آن گردانده است. این ادعایی است که به راستی نمی توان از آن گذشت 

و قریب به اتفاق اندیشمندان نسبت به آن اعتراف می کنند.
#نیاز اساسی انسان به خانواده

#کرونا و بازگشت به قرائت سنتی از خانواده
#امنیت روانی در گرو خانواده

#رابطه ی بحران و خانواده

ونا   کر
  اندیشی
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سخنرانی |

ونا ویکرد زنانه برای مواجهه با کر  ر
دکتر نعمت الله فاضلی 	

بحران کرونا و در همه جوامع از جمله ایران تنش ها و چالش های وسیعی 
در تمام حوزه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایجاد کرده است. 
 در چنیــن موقعیت اضطراری و بحرانی زنان نیــز مانند مردان درگیر 

ً
طبیعتا

مجموعه وسیعی از محرومیت ها، محدودیت ها، رنج ها و دردها شده اند. در 
چند ماه اخیر، فعاالن اجتماعی و دانشــگاهی تالش کرده اند تا این رنج ها، 
محرومیت ها و محدودیت ها را بازنمایی کنند؛ رنج ها و محدودیت هایی که 

همواره در جامعه وجود داشت، اما با بحران کرونا تشدید شده است.
 فعاالن اجتماعی تالش کردند تا نشــان دهند کــه چگونه نابرابری های 
جنسیتی در جامعه جنسیت زده، هنگام موقعیت های بحرانی، زنان را به طور 
مضاعفی با محرومیت های ساختاری شان درگیر می کند. آنان از تمام اشکال  
محرومیت های اقتصادی و بحران هایی که جامعه جنســیت زده با آن روبه رو 
است صحبت می کنند. به ویژه در ماه های اخیر بحث قرنطینه و پیامدهای آن 
دامنگیر زنان می شود، به ویژه گسترش خشــونت های خانگی یا مسئله زنان 
خودسرپرســت و محرومیت های اقتصادی که این زنان در نتیجه از دســت 

دادن منابع اقتصادی شان روبه رو بوده اند.

  
نعمت الله 
فاضلی

استاد علوم اجتماعی در 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی 

 دیده بان
  اندیشـه
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 کرونا 
  اندیشی

 مســئله بحران های اقتصادی که منجر به از میان رفتن مشاغل گوناگون، 
به ویژه مشــاغلی که زنان به آن می پرداختند. یا مســئله پرســتاران در مراکز 
 زنان هســتند و رنج ها و دردهایی که پرستاران با آن روبه رو 

ً
درمانی که عموما

هســتند. همچنین چالش هایی که در نتیجه بحــران کرونا نقش ها و وظایف 
زنان را افزوده اســت. اینها و بســیاری موضوعات دیگر، دغدغه هایی بودند 
که فعاالن اجتماعی زنان در مطبوعات، شــبکه های اجتماعی و رسانه ها به 

گفت وگو درباره آنها پرداختند.
 می تــوان گفت این مجموعه گفتارها، گفتمان زنــان را در دوران بحران 
کروتا شــکل داده اســت. اما می توان از زاویه دیگر نیز به پیوند این بحران با 
زنان نگاه کرد؛ این زاویه عبارت است از توجه به زن و فرهنگ زنانه همچون 
رویکردی برای مواجهه بنیادی و ســاختاری با بحران های طبیعی و ویروسی 
که جهان در دهه های اخیر با آنها روبه رو بوده است، و در سال های و دهه های 
آینده ممکن اســت با بحران هایی به مراتب شــدید تر از بحران کرونا روبه رو 
شــود. این رویکردی است که از سال های دهه ۱98۰ بسیاری از محققان و 
فعاالن جنبش های زیست محیطی و جنبش  زنان درباره آن صحبت کرده اند. 

در اینجا می خواهم این رویکرد را یادآور شوم و روایتی از آن را بیان کنم.
فرهنگ مراقبت؛ فرهنگ رقابت

جهان تحت تأثیر کووید ۱9 درگیــر بزرگ ترین بحران در یک قرن اخیر 
شــده است و این بحران ریشــه های گوناگون دارد. اما میان محققان اجماع 
اســت که بنیادی ترین ریشه این بحران جنگ انسان با طبیعت است. جنگی 
که در آن انســان به دلیل ســیطره لجام گسیخته و غیرمســئوالنه بر طبیعت، 
تعادل، توازن و هماهنگی در تعامالت انسان و طبیعت را درهم ریخته است.
 ایــن عدم تعــادل و جنگ میان انســان و طبیعت در واقــع جنگ میان 
طبیعت با طبیعت انســانی نیز هســت. درباره اینکه این جنگ با طبیعت را 
چگونه می توان پایان داد، رویکردهای معتددی ارائه شــده اســت. یکی از 
مهم ترین رویکردهای مطرح عبارت اســت از: توجــه به »فرهنگ مراقبت« 
و »اخالق مراقبت« که منبعث و الهام گرفته از فرهنگ زنان اســت. در اینجا 
زن را همچون فرهنگ، منبع معنایی و شــیوه ای اندیشیدن و زیستن می بینم و 
نه چون موجودی زیستی و فیزیولوژیک. زنانگی واجد ارزش هایی است که 
با صلح جویی، مهربانی، مراقبت، تعامل، گفت وگو و همدلی همراه اســت؛ 
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همچنین زنان بیش از مردان در حفظت از محیط زیست می کوشند، نگرش 
همدالنه تری با رفتارهای ســالمت زیست محیطی دارند، زنان نسبت نتایج 
رفتارها و عملکردهای ویرانگر و مخرب اکوسیستم حساسیت  قوی تری نشان 
می دهند، و از توانایی ها و قابلیت های بیشتری برای مواجهه سازنده با محیط 
زیست برخوردارند. این مجموعه ارزش ها و باورهای سازنده زیست محیطی 

را می توان فرهنگ مراقبت و اخالق مراقبت نیز نامید.
 این فرهنگ ریشــه در بســیاری از تجربه های تاریخی زنان و همچنین 
مادارنگی ها دارد. زنان در فرهنگ مراقبتی خود به جای رقیب  پنداری دیگری 
و مســابقه دادن برای داشــتن و تملک بیشــتر، میل و آمادگــی برای صلح، 

دوستی، همکاری و تعاون و گفت وگو دارند. 
کید کنم اینســت که تخریب  نکته کلیــدی که می خواهــم در اینجا تأ
سیســتماتیک اکوسیســتم در جهــان امروز ریشــه در فرهنگ مســابقه و 
خصومت گرایــی دارد. مایکل کلبــرگ در کتــاب »ورای فرهنــگ رقابت« 
)Karlberg; 2۰۱4( این نظریه تشــریح کرده اســت کــه چگونه »فرهنگ 
رقابت« شکل همگانی از »خصومت گرایی هنجاری« را ایجاد کرده است. 
یعنی در نظام های حقوقی، اقتصادی، سیاســی و آموزشی معاصر و مدرن، 
ســتیز کردن، دیگری را تخریب کردن و ســلطه جویی به صورت هنجارهای 
جمعی پذیرفته درآمده اســت. این امر زمینه فرهنگی برای استثمار طبیعت 
و تمام چیزهای دیگر را فراهم کرده و بهره کشــی و تخریب به صورت گفتمان 
و اســتعاره ها و صورت های کالمی جا افتاده و پذیرفته ای بدل شــده است. 
استعاره جنگ، مبارزه و رقابت و تشبیه زندگی به میدان مبارزه، امری همگانی 

و هنجارین شده است. 
در حوزه اقتصادی، ما با جنگ های تجاری، رقابت اقتصادی و در حوزه 
سیاست  ما با مبارزه انتخاباتی و در حوزه آموزشی با رقابت تحصیلی سروکار 
داریم. ما در فرهنگ مدرن با اســتعاره »مبارزه« زندگی می کنیم، مبارزه علیه 
فقر، مبارزه علیه بی سوادی، مبارزه علیه مواد مخدر و مبارزه علیه طبیعت! در 
نتیجه، بنای زندگی جمعی برجنگیدن و تخریب دیگری تبدیل شده و چنین 
امری دیگر نه تنها قبح و زشتی ندارد، بلکه امری اخالقی و پسندیده است. 

رسانه  فرهنگ رقابت را تقویت و تشدید می کنند و آن را موجه و اجتناب  
 
ً
ناپذیر می ســازد. در فرهنگ رقابت اصول فرهنگی به گونه ای است که عمال
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مراعات طبیعت و محیط زیســت ممکن نیســت. فرهنگ خصومت گرایی 
هنجاری به اعتقاد کارلبرگ ریشه در »محوریت قرار گرفتن هویت مردانه در 
فرهنگ معاصر است«. پیامدهای ویرانگری برای زندگی بشر در دوره معاصر 
داشته اســت که یکی از آنها تخریب محیط زیست است. پیشنهاد و بدیلی 
کــه کارلبرگ برای فرهنگ خصومت گرایی هنجــاری ارائه می کند، »فرهنگ 
همکاری« است. من در اینجا می خواهیم توضیح دهم که می توان »فرهنگ 

مراقبت« را بدیلی برای فرهنگ خصومت گرایی در نظر گرفت.
     از فرهنگ مادرانه و زنانه می توان هنجارها، باورها، الگوهای شناختی 
و اصــول فرهنگی اســتخراج کرد کــه به جای خصومت گرایــی هنجاری و 
فرهنگ مســابقه و رقابت، شــکلی از فرهنگ ایجاد شود که در آن زندگی بر 
پایه همکاری، مراقبت و ارزش های انسانی استوار شود و مراعات طبیعت و 
بهره برداری مسئوالنه از طبیعت و بهره برداری مسئوالنه از طبیعت امکان پذیر 

گردد.
 فرهنگ مراقبت به جای فرهنگ مسابقه، کلیدی ترین راهبرد بنیادی است 
که برای مواجهه با ویروسی شدن زیست کره می توان ارائه کرد. انسان  شناسان 
در دو دهــه اخیر تالش های گســترده ای کردند تا نشــان دهنــد که چگونه 
فرهنگ مســابقه و رقابت فرهنگی که بر اقتصاد، سیاســت، آموزش، علم و 
تمام ساختارها و سیستم های ما استوار است، باید بازبینی انتقادی شوند، تا 
بتوانیم به این فضا برسیم. فضایی که طی آن، به جای استفاده از زبان جنگ، 
زبــان خصومت، بتوان از زبــان مراقبت، زبان مادرانه و زبــان زنانه در تمام 
سیستم های سیاســی، اقتصادی، حقوقی، آموزشی و پژوهشی استفاده کرد؛ 
زبانی که به جای اســتعاره های نظامی و جنگی مانند مبارزه علیه فقر، مبارزه 
علیه بی ســوادی، مبارزه علیه جهل یا اســتعاره هایی که اکنون هم در بحران 
کرونا رایج اســت؛ مبارزه علیه ویروس، ما بتوانیم از زبان استعاری استفاده 
کنیم که طــی آن تعاون، همــکاری، همیاری و مراقبــت بتوانند به صورت 

بنیا ن های معرفتی و شیوه تفکر انسان شوند. 
نتیجه چنین همکاری و همیاری، شکل گیری زبان تازه ای است که در یان 
زبان تازه، اســتعاره های ما برای فهم پذیر کردن انسان و طبیعت، سازماندهی 
اجتماعــی، روابط میان اقوام و ملت ها، انســان ها و تمــام تجربه های ما در 

جهان بر پایه اشکال تازه ای از همزیستی استوار شود.
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     از این دیدگاه، زنانگی، جنسیت و تمام مقوالت برآمده از زن می توانند 
به مثابه رویکرد و تفکری در جهان ارائه شــود که برپایه آن نه فقط زنان، بلکه 
زنان و مردان یا به طور کلی انسان ها و همه شیوه های سازماندهی اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی ما بتواند نوع تازه ای از دیدن و نشــان دادن و شیوه  تازه ای 

از نظم هنجاری و اخالقی ایجاد کند. 
همان طور که به نقل از کارلبرگ گفتیم در تمام دوره مدرن یعنی دوره ای 
که از قرن هفدهم تا امروز شکل  گرفته است؛ فرهنگ رقابت؛ فرهنگ مسابقه، 
فرهنگ، فرهنگ ستیزه جویی و خصومت گرایی به صورت نظامی هنجاری و 
اخالقی درآمده است. در این فرهنگ خصومت گرایی هنجاری شده، زنان و 
زبان زنانه فرهنگ زنانه یا همان فرهنگ مراقبت و اخالق مراقبت به حاشــیه 
رانده شده است. پیامد به حاشــیه رانده شدن اخالق مراقبتی و فرهنگ زنانه 
این بوده است که در سیاست، اقتصاد، آموزش و تمامی عرصه های زندگی، 
به تدریج برای کســب باالترین امتیازها، بیشترین برخورداری از منابع، مواد 
و ســرمایه ها و برای برتر شــدن و باالترین نشستن، شــکلی از روابط سلطه 
و قدرت ایجاد شــده اســت. طی آن به تدریج جهــان و طبیعت و از جمله 
انسان ها، فرسوده تر شده اند. فرسودگی یا فرسایش در تمام زمینه ها به تدریج 
موجب شــده اســت که طبیعت، چه طبیعت وجودی انســان و چه طبیعت 

غیرانسانی، امکان بقا و دوام پایدار خود را از دست بدهد.
 اکنون در انتهای این مســیر چندصد ســاله هستیم، و مشاهده می کنیم 
که از ســال های ۱9۶۰ به بعد در نتیجه برهم خوردن تعادل محیط زیست، 
در نتیجه از بین رفتن جنگل ها، گسترش بیابان ها، خشک شدن تاالب ها، در 
نتیجه به هم خوردن وضعیت هوا و فرسوده شدن تمام عناصر محیط زیست، 
ما اکنون در معرض خطری هستیم که اگر تغییرات بنیادی در اصول فرهنگی 
 به دستاوردهای علوم 

ً
و پیش فرض های فکری ما صورت نگیرد، اگر ما صرفا

پزشکی و زیست شناســی تکیه کنیم و دلخوش باشیم به کشف دارو و برای 
 فقط بحران 

ً
درمان کرونا و واکســن برای جلوگیری از بیمار شــدن، ما عمال

جهان را به تأخیر انداخته ایم؛ چرا که بعد از کووید ۱9، ویروس های دیگر و 
بحران های زیست محیطی دیگری می آیند. شرط نجات انسان و طبیعت این 
است که اصول فرهنگی خصومت گرایی هنجاری و فرهنگ مسابقه و رقابت 
مورد بزاندیشــی انتقادی قرار گیرند و به جای رقابت لجام گسیخته، اشکال 
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تازه ای از »رقابت های مسئوالنه« به ساختارها و سیستم های ما راه پیدا کنند. 
ما به جــای خصومت گرایی هنجاری نیازمند اصــول فرهنگی مراقبتی 
هستیم تا بتواند نظم هنجاری نوین ایجاد کنیم. تجربه چند قرن و چند هزار 
ساله بشر این اســت که زنان به دلیل مسئولیت هایی که در زایش، پرورش و 
زندگی بر دوش داشته اند؛ فرهنگی را شــکل دادند که در آن انسان، طبیعت 
انسان، نیازهای وجودی انسان و طبیعت اعم از گیاهان،  جانوران، پرندگان، 
هــوا و تمام جهان طبیعــی از نوعی احترام و توجه برخوردار می شــوند. در 
فرهنگ مســابقه و رقابت، بشــر نوعی الگوی مبتنی بر تجاری را دنبال کرده 
اســت. الگویی که می  خواهد طبیعت را مانند نجار قطعه قطعه کند تا بتواند 
برای خود و خودشیفتگی ها و خود محوری هایش، طبیعت را دستکاری کند. 
الگوی فرهنگ مراقبت به جای نگاه نجارانه، نگاه باغبانه به انســان و طبیعت 
دارد. زنان، فرهنگ و تفکر زنانه و مادرانه چیزی نیســت جز باغبانی هستی. 
باغبــان به جای نجار، تــالش می کند تا گیاهان، گل هــا و طبیعت را مطابق 
اســتعدادها و طبیعتش مراقبت کند. تا طبعیت بتواند رشد کرده، شکوفا شود 

و انسان ها از مواهب طبیعی برخوردار شوند. 
مســئله زنان در موقعیت بحران کرونا را می توان از این زاویه نگاه کرد که 
زنان فقط افراد یا آدم ها نیستند؛ زنان، فرهنگ و اصول و ارزش هایی را در طول 
تاریخ شکل داده و ایجاد کردند. فلسفه ای را آفریده اند، ذائقه و زیبایی شناسی 
را به وجود آورده اند که اکنون که بحرانی وجود دارد، شاید فرصتی است برای 
توجیه به »فرهنگ زنانه«، فرهنگی که در آن اصول فرهنگی مبتنی بر باغبانی، 
مراقبت و توجه به انســان، بدن  انســان، نیازهای انســان، توجه به طبیعت و 

نیازهای طبیعت به عنوان رکن این تفکر شناخته می شود.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
آقای فاضلی به عنوان یک انسان شناس و استاد علوم اجتماعی در پژوهشگاه علوم 
انســانی و مطالعات فرهنگی در این سخنرانی نسبت به تاثیر مضاعف بحران کرونا بر 
وضعیت زندگی زنان ورود کرده و بعد به تحلیل خود این بحران می پردازد. از نظر ایشان به 
دلیل وجود تبعیض های جنسیتی در ایران، تاثیر کرونا بر زنان به مراتب مخرب تر از مردان 
بوده و زندگی آنها را بیشتر تحت الشعاع قرار می دهد.اگر چه که این ادعا قابل توجه است 
اما نباید این مساله را هم فراموش کرد که تبعات اقتصادی این بحران تمام جامعه را درگیر 
کرده و مردان نیز وضعیتی بهتر از زنان ندارند. در مرتبه بعدی آقای فاضلی به سراغ تحلیل 
منشا بحران کرونا رفته و آن را حاصل جنگ انسان با طبعیت می داند. از نظر ایشان انسان 
مدرن ذاتا عالقه به جنگ و رقابت با دیگر موجودات دارد و از این رو مدام سعی می کند 
تا به یک نحوی به آنان ضربه زده و بر آنان چیره شود. آقای فاضلی راه چاره و راه رهایی از 
این بحران را رواج روحیه زنانه و فرهنگ مراقبت به جای رقابت می دانند.از نظر ایشان زنان 
صرفا به دنبال تعامل، گفتگو، صلح و همکاری با دیگر موجودات هستند و لذا هیچگاه به 
خود اجازه صدمه زدن به طبیعت را نمی دهند. از این رو به نظر ایشان در فرهنگ زنانه نه 
رقابت و جنگی رخ می دهد و نه رابطه ی سلطه و قدرت طلبانه ای ایجاد می شود. در مورد 
ادعاهای آقای فاضلی باید به چند نکته اشاره کرد. اولین نکته اینکه ایشان منشا کرونا را 
جنگ انسان با طبیعت می داند در حالی که این تقلیل انگارانه ترین تحلیل نسبت به این 
بحران است چرا که این وضعیت ریشه های غیر طبیعی نیز می تواند داشته باشد. نکته دوم 
اینکه آقای فاضلی گویا همچون هابز، انسان را به مثابه گرگی می داند که در فکر دریدن 
دیگران اســت و از این بین زنان را مستثنی می کند در حالی که نه آن پیش فرض صحت 
دارد و نه این اســتثنا. نکته سوم در باب سخنان آقای فاضلی اینکه ایشان فرهنگ زنانه را 
مناسب زندگی انسانی می داند و ویژگی های آن را بیان می کند. به نظر می رسد که ایشان 
نوعی از رخوت، صلح و تساهل و زندگی مسالمت آمیز را برای زندگی بشری می پسندند 
که در آن خبری از حب و بغض نیست در حالی که نه زنان واقعا اینگونه هستند و نه در 
عالم واقع این چنین جامعه ای محقق خواهد شد. نکته آخری نیز که آقای فاضلی به سراغ 
آن می روند بحث قدرت و سلطه است که ایشان فرهنگ زنانه را خالی از آن می داند ولی 

هیچ دلیل روشنی برای آن ذکر نمی کند.
#تبعیض جنسیتی در ایران #کرونا حاصل جنگ انسان با طبیعت

#دفاع از فرهنگ زنانه #تساهل و تسامح با دیگران

#نقد هرگونه قدرت و سلطه 
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سخنرانی | 

چگونگی تحول در نظام آموزش مجازی در 
ونا دوران پساکر

دکتر خسرو سلجوقی 	

مقاومت در مقابل تغییر:
بررسي تاریخچه ارائه فّناوري هاي ارتباطي پیشرفته به جامعه داللت بر آن 
دارد که با ارائه هر فّناوري ارتباطي جدیدي به جامعه موجي از بیم ها و امیدها در 
پي آن پدید آمده است، برخالف تجربه بشري، اولیاي فرهنگي ایران در مواجهه 
با فّناوري هاي ارتباطي پیشرفته، به صرف آن که امکان کاربري نامناسب از این 
فّناوري ها وجود دارد، به طور عمده با دیده نفي و انکار با این فّناوري ها برخورد 
کرده اند و روند ممنوعیت کاربري از ویدیو در اوایل انقالب، به روند ممنوعیت 
کاربري از ماهواره و برخي از شبکه هاي اجتماعي تلفن همراه انجامیده است.
بررسي الگوواره قدیم و جدید آموزش و پرورش در دوران کرونا و پساکرونا:
الگوواره یا الگوي ســنتي، یا همان الگوواره رایج آمــوزش و پرورش در 
کشورهاي توسعه نیافته، بر پیش فرض هایي مبتني است که طراحان آن در طول 
سالیان سال، بدون هیچ دقتي، با فرض گرفتن آن ها، نظامي از آموزش و پرورش 
را ساخته اند که در حال حاضر به دالیل مختلف و متعدد ناکارآمد جلوه مي کند. 
براي اصالح این الگوي ناکارآمد، ابتدا باید پیش فرض هاي نهفته یا آشکار آن 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

  
خسرو 

سلجوقی  

مشاور وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات

ونا   کر
  اندیشی
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را استخراج و پس از آن با بررسي انتقادي این پیش فرض ها و جایگزین ساختن 
اصولي جدید، به خلق نظام آموزش و پرورشــي کارآمد و متناســب با شرایط 

اجتماعي جدید اقدام کرد.
برخي از پیش فرض هاي الگوواره سنتي یا رایج آموزش و پروش:

 معادل اطالعات اســت. نتیجــه آن که اگر 
ً
علــم و معرفت تقریبا  -

کسي اطالعاِت حاضر و آماده را از معلم دریافت کرد و آن ها را به خاطر سپرد، 
صاحب علم و معرفت خواهد شد.

 
ً
کودکان نیازي به تأمل در مورد مطالب آموزشي ندارند؛ چرا که قبال  -

بزرگان تأمل و تفکراِت الزم در مورد این مطالب را به عمل آورده اند.
هدف آموزش و پرورش، انتقال عادات، تجارب و آموخته هاي نسل   -

قبل به نسل جدید است.
برخي از اصول الگوواره جدید:

معرفیت، چیزي بیشــتر از اطالعات است. به بیان دیگر،  اهمیت   -
پردازش اطالعات و کسب توانایي این کار، بیش از خود اطالعات است.

فرآیند شناخت، بیش از یك بعد دارد؛ به بیان دیگر، فرآیند شناخت   -
مستقل از اموري همچون عاطفه، هیجان، عالقه و تخیل نیست.

لذا نقش مهارت آموزي با انتخاب هر یــك از دو الگوواره قدیم و   
جدید در دوران کرونا و پســاکرونا، راهکارهاي متقاوتي را براي توانمند سازي 
کودکان در شرایط کنوني رقم خواهد زد، بدیهي است دوران کرونا فضاي انتقالي 
از کرونا را تا حدودي مهیا کرد و الزم اســت پس از ورود به دوره پساکرونا باید 

الگوواره جدید رویکرد حاکم در وزارت آموزش و پرورش و کشور شود.
باور نداشتن به آنچه داریم!

 
ً
در ایران ما حداقل ها را داریم ولي طرز اســتفاده از آن را بلد نیستیم. مثال
مطالعه اي داریم که در سال ۱۳9۶روي کودکان ۳-۵ سال در کشور انجام شده 
که طبق آن، ۶۵% کودکان ۳-۵ سال کشور داراي تلفن همراه یا تبلت هستند. 
این عدد کم نیســت؛ همچنین یك ارزیابي از کساني که وارد توییتر مي شوند 
انجام شــد که چند نفر از این ها که وارد توییتر مي شــوند مي دانند که النچر 

چیست؟ فقط %8.
سابقه آموزش و پرورش در به کارگیري فّناوري ارتباطات و اطالعات:

متأســفانه 2-۳ اتفــاق در آموزش و پــرورش افتاده اســت. اول این که 
 
ً
مطالعه اي نشان مي دهد که 8۰% چیزي که به کودکان، آموزش مي دهیم اصال

به دردشان در زندگي روزمره نمي خورد.
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دوم اینکه متأســفانه وقتي موضوع هوشمند ســازي مدارس مطرح شــد 
آموزش و پرورش ما داشــتن یك وایت برد الکترونیکي و چند دســتگاه رایانه 
هوشمند سازي مي دانست. شما اسناد مالزي را نگاه کنید. از بودجه اختصاصي 
مي توانید بفهمید که آن ها چه کاري انجام دادند؟ آن ها حدود ۳۰-4۰% بودجه 
را براي تربیت معلم ها، ۳۰-4۰% بودجه را براي محتوا و فقط در حدود %2۰ 
بودجــه را به ابزار یعني رایانه اختصاص دادند. در حالي که ما ۱۰۰% بودجه را 

براي ابزار گذاشتیم و تربیت معلم، محتوا و .... را فراموش کردیم.
- راهکارهاي فعال تر شدن بخش خصوصي:

بخش خصوصي ما زماني مي تواند فعال شود که بتوانیم مجوززدایي کنیم. 
چون قانون اساسي ما نگفته براي هر کاري بیا مجوز بگیر! گفته شما به  هر کاري 
مي توانید دســت بزنید جز آنجایي که قانون منع کرده اســت. ما باید به جاي 

گرفتن مجوز، ریل گذاري یا همان ضابطه گذاري کنیم.
- تحریم داخلي

تحریم خارجي هرچه ســفت تر بشــود ما بهتر مي توانیم کمربند خود را 
 براي خودمان بیشــتر محدودیت ایجاد 

ً
محکم  کنیم. ولي تحریم داخلي اتفاقا

مي کند. باعث مي شــود خودمان را از دنیاي فّناوري دور نگه داریم. نمونه اش 
رفتاري که وزارت آموزش و پرورش در مورد اســتفاده از تلفن همراه در مدرسه 

مي کند. به عنوان ضد توسعه و پیشرفت است.
شبکه ملي اطالعات و پیشنهاد براي وزارت آموزش و پرورش براي دوران 

پساکرونا:
براي پاســخ به نیازهاي آموزش و پرورش در فراگیر کردن کاربرد فّناوري 
اطالعات براي توســعه حوزه هاي آموزشــي و پرورشــي و اداري متناسب با 
زیرساخت هاي موجود و قابل دسترس شبکه ملي اطالعات، پیشنهاد هاي زیر 

مطرح است:
)Fog Computing( ۱- استفاده از پردازش مهي

2- ایجاد شــبکه اختصاصي ابري آموزش و پرورش بر بستر شبکه ملي 
اطالعات: باید اذعان داشت که شبکه ملي اطالعات یك شبکه سیمي مستقل 
نیست، بلکه مجموعه ارتباطات زیرســاخت، مخابرات،  اپراتورها و... شبکه 
 MPLS ملي اطالعات را تشکیل مي دهند. لذا با استفاده از فّناوري هایي مانند
)وبرچسب زني اختصاصي( ضمن حفظ امنیت داده هاي درحال تبادل، نیاز به 
بار اضافه درون شــبکه یا ایجاد یك شبکه موازي را منتفي مي شود. نتیجه آنکه 
ایجاد یك شــبکه دیگر در درون و یا به موازات شــبکه ملي اطالعات )مشابه 
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شبکه علمي وزارت علوم، تحقیقات و فّناوري( براي آموزش و پرورش توصیه 
نمي شود و مقرون به صرفه اقتصادي نیست.

۳- به کارگیري فّناوري در تغییر الگوي یاددهي و یادگیري؛
4- شیوه هاي نوین ارزشیابي و ارزیابي؛

خالصه: هم زمان با کرونا و دوران پساکرونا چیکار مي توان کرد؟
به بخش خصوصي هم اجازه بدهند تا خدماتي مانند سامانه شاد را   -

به مدارس عرضه کنند و فضا را رقابتي کنند.
سامانه ماهواره اي را براي انتقال محتوا تدارك ببینند.  -

آموزش معلمان را در اولویت قرار دهند.  -
ســامانه هاي تولید محتوا براي معلمان ایجاد کنند مانند ســامانه   -

موزابوك مجارستان.
بخشــي از محتــواي دروس را در شــرایط غیرکرونایي در فضاي   -

مجازي ارائه دهند.
مجوز ورود تبلت دانش آموزي را صادر کنند.  -

ارزیابي هاي برخي دروس را به صورت برخط برگزار کنند.  -
در بسط و گسترش رویکرد یادگیري معکوس بکوشند و بستر آن را   -

فراهم کنند.
برخي از کتاب هاي درســي را به صــورت الکترونیکي تولید و در   -

اختیار دانش آموزان قرار دهند.
امکان یادگیري مشــارکتي را براي دانش آموزان در فضاي مجازي   -

فراهم کنند.
آموزش والدین، مربیان و معلمان را در فضاي مجازي دنبال کنند.  -

منابع الزم را به صورت چند رسانه اي و با کمك فناوري هاي نوین در   -
اختیار سه گروه اصلي قرار دهند )معلم و مدیر، دانش آموز و خانواده(

بســتر اینترنت را به مناطق محروم توســعه دهند البته اگر سامانه   -
اختصاصي ماهواره اي ایجاد شود بهتر است.
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آقای خسرو سلجوقی مشاور وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در این 
ســخنرانی به سراغ تحول در عرصه ی آموزش و پرورش در کشور رفته و رابطه 
ی آن را رسانه های نوظهور را بررسی می کند. به نظر ایشان ایران و کشورهای 
توسعه نیافته به محض ورود یک تکنولوژی ناشناس نسبت به آن موضع گرفته 
و با آن مخالفت می کنند اما کم کم و به واسطه ی احساس نیاز به سراغ آن می 
روند. در مورد محیط آموزشی نیز ما باید یاد بگیریم که از تکنولوژی های روز 

دنیا استفاده کرده و این ابزار را با خرافه انگاری کنار نگذاریم.
آقای سلجوقی با اشاره به ضعف های سیستم آموزشی در ایران مدعی لزوم 
اصالح آن بوده و مواردی را برای این اصالح ذکر می کند. اولین اصالح از نظر 
ایشان مبتالبه کردن دروس ارائه شده در مدارس است. دومین اصالح استفاده 
از ابزار نوین آموزشی و رســانه ای مثل تبلت و موبایل است. سومین اصالح 
که ایشــان بســیار روی آن تاکید می کند، آموزش معلمین است که آنها نیز با 
فضای رسانه ای جدید آشنا شوند. اصالح بعدی نیز از نظر ایشان ورود بخش 
خصوصی به بحث آموزش و دولتی نبودن این سازمان است. در مورد ادعاهای 
آقای سلجوقی باید چند نکته را اشاره کرد. اولین نکته اینکه ایشان با یک تعمیم 
غیر موجه مدعی اســت که ایرانیان همــواره در مقابل تکنولوژی های نوظهور 
جبهه می گیرند در حالی که این مساله عمومیت ندارد و مخالفت ها نیز دالیلی 
موجه برای خود داشته اند. نکته دوم اینکه ایشان به شدت تحت تاثیر رسانه های 
نوظهور بوده و حضور آنها برای آموزش در عصر حاضر را ضروری می داند در 
حالی که شاید بتوان موقعیت های جایگزین نیز برای آنها پیدا کرد. نکته آخر نیز 
اینکه ایشان گویا نگاهی به مساله اقتصاد آموزشی نداشته و در حالی پیشنهاد 
ورود بخــش خصوصی به حوزه آموزش را می دهد که از تفاوت هزینه آموزش 

های دولتی و غیر دولتی بی خبر است.
#مقابله با تکنولوژی در ایران

#بی فایده بودن دروس آموزش و پرورش
#عقب ماندگی معلمین

#ورود بخش خصوصی به حوزه ی آموزش

ونا   کر
  اندیشی
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سخنرانی | 

تحلیل ناکامی آموزش عالی در شرایط 
دشوار

دکتر مسعود صفایی مقدم 	

چرا آموزش عالی از تربیت مدیران و کارشناســانی که بتوانند در شــرایط 
دشــوار همانگونه کار کنند که در شرایط معمولی و نادشوار، ناکام بوده است؟ 
یکی از پاســخ های محتمل که به دنبال تشریح و توجیه آن هستیم این است: 
به این دلیل که پیش فرض های آموزش عالی درباره »دشــواری« و جایگاهی 
که باید در آموزش عالی داشته باشد نادرست بوده است. باور به »نامطلوبیت 
دشــواری« و اتخاذ موضع حذفی در قبال آن، کیفیت آموزش و تربیت را نازل 
کرده و باعث شــده که رویکردهای تأملی آنگونه که باید و شــاید وارد گردونه 
 برای 

ً
آموزش عالی نشود. این امر به پرورش نخبگانی انجامیده است که صرفا

شرایط معمولی و نادشوار آماده هستند. 
پیش فرض اول: دشواری امری است نامطلوب. 

 نامطلوب. از این رو رویکرد نهادهای علمی 
ً
دشــواری امری اســت ذاتا

دشواری زدایی از ســاحت زندگی بشر بوده است. در این نگاه، زندگی خوب 
عبارت اســت از یک زندگی که در آن از سختی و دشواری خبری نباشد. وقتی 
که نهاد متفکر جامعه، با چنین رویکردی با دشواری مواجه شود، ذهن هایی با 

  
مسعود
صفایی مقدم
 
هیات علمی گروه علوم تربیتی 
دانشگاه شهید چمران اهواز 

 دیده بان
  اندیشـه
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تمایل گریز از دشواری یا تبدیل دشواری به سهولت و راحتی پرورش می دهد. 
بر این اساس دانشگاه نمی تواند یا نمی خواهد ذهن هایی را پرورش دهد که نه 
تنها از دشواری فراری نباشند بلکه، او را همواره در کنار خود دیده و با او به داد 

و ستد پرداخته و مواجهه با او هرگز غیر منتظره نباشد.
پیش فرض دوم: دشواری امری است نامنتظر. 

دشواری از لحاظ وجودشناختی واجد یک هستی اصیل نیست. ناگهانی 
و نامنتظر است. مزاحمی است که گاه و بیگاه ناخوانده سر می رسد و زندگی را 
تلخ می کند. همچون شیطان است که ناخوانده وارد ساحت وجود آدمی شده و 
نامنتظر و سر بزنگاهها هستی آدمی را تحت تأثیر قرار می دهد. و زندگی خوب 
 این که دشواری را می توان و باید از زندگی 

ً
زندگی بدون دشواری است. و نهایتا

زدود تا به زندگی خوب نایل آییم.
خاستگاه توده ای پیش فرض ها: 

پیش فرض های فوق برآمــده از باورهای عامه مردم بوده و به این معنا عام 
پســند هســتند. پس آموزش عالی تاکنون به گونه ای عوام زده بوده است. باور 
به نامطلوبیت دشــواری، و اتخاذ موضع حذفی در قبــال آن، محصول درک 
متعارف توده مردم اســت که در عین حال تبدیل به یک مطالبه عمومی شــده 
است. این مطالبه که شریان اصلی نظام سرمایه داری و نظم حاکم جهانی است 
با نظام های ســه گانه قدرت، ثروت و منزلت پیوند وثیق دارد. به گونه ای که در 
عرصه رقابت های سیاسی و اقتصادی، و کسب منزلت اجتماعی، نمی توان به 
آن بی توجه بود. دانشــگاه به علت وابستگی شــدیدی که به نظام قدرت، نظام 
ثروت و نظام منزلت دارند همواره از این رویکرد عوام گرایانه تبعیت کرده است. 
از این روست که رویکرد نهادهای علمی دشواری زدایی از ساحت زندگی بشر 

بوده است.
سلطه کمیت بر کیفیت در آموزش عالی:

اثرگزاری پنهان گرایشــات توده ها بر رویکردهای جهانی، در هر سه حوزه 
قدرت، ثروت، و منزلت های اجتماعی، باعث سلطه کمیت ها بر کیفیت ها در 
حوزه آموزش عالی شــده و آموزش عالی را به مثابــه ابزار نظام جهانی در چنبره 

کمیت گرفتار کرده و ناچار به ارائه یک تربیت نازل و عوام پسند شده است.
دشواری: ماهیت و کارکردهای آن

درک جایگزین از دشــواری نامطلوبیت و نامنتظر بودن را از او می زداید، 
و بر کارکردهای مثبت او تأکید می کنــد. فقط آن نظام آموزش عالی که مبتنی 
بر یک هستی شناسی مثبت از دشواری باشــد می تواند افرادی تربیت کند که 
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بتوانند شرایط دشــوار را همانند شرایط نادشوار مدیریت نمایند. برحسب این 
رویکرد جایگزین دشواری یک وجود و حقیقت اصیل دارد. دشواری میهمان 
ناخوانده نبوده بلکه از ویژگی های اصیل هســتی اســت. هرگز قابل زدایش از 
حیات نیست. با آسانی درهم تنیده اســت. نسبت ذاتی و ضروری با تلخی و 
نامطلوبیــت ندارد. حضورش دائم بوده و ناگهانی و نامنتظر نیســت. حضور 
گسترده ای در حیات آدمی دارد به گونه ای که هیچ ساحتی از زندگی از او خالی 
نیست. از یک هستی ذومراتب برخوردار است. هر مرتبه ای از او با مرتبه کیفی 
متفاوتی از حیات همراه اســت. از این رو فقدان هر مرتبه از دشواری منجر به 
فقدان مرتبه حیاتی وابسته می شود. کارکردهای دشواری نیز متنوع و برای تربیت 
ضروری اند. جدیت بخشــی به حیات و افزایش خودآگاهی، حضور ذهن، و 

شجاعت روحی از جمله اساسی ترین آنهاست.
گاه، عمیق، منعطف، شــجاع  مبتنی بر این درک، انســان های آگاه، خودآ
و ریســک پذیر، امیــدوار و خوش بین، مــد نظر آموزش عالــی خواهند بود. 
خوشــبختانه این نــکات و نکته های دیگر بــه صراحت در منابــع دینی ما و 
به خصوص قرآن کریم آمده اســت. فقط به چند آیه اشاره می شود: لقد خلقنا 
االنسان فی کبد ) سوره بلد آیه ۵(. فان مع العسر یسرا. ان مع العسر یسرا )سوره 
شرح آیات ۵ و۶(. یا ایهااالنســان انک کادح الی ربک کدحا فمالقیه )سوره 

انشقاق آیه ۶(
کارکرد دشواری در افزایش خودآگاهی:

از اهداف مغفول آموزش عالی، و به طور کلی تربیت، توسعه دادن به ساحت 
گاه  زندگی آگاهانه و افزودن به عرصه هشــیار ذهن اســت. در ساحت خودآ
ضمیر هشــیار آدمی تدبیر امور را به عهده دارد. در ساحت ناخودآگاه، ضمیر 
گاه آدمی در بیداری  ناهشیار مسئول رتق و فتق امور آدم است. در ساحت خودآ
گاه، فرد در خواب است و امور او با  روحی به ســر می برد و در ساحت ناخودآ
مدد عادات، خاطرات فروخورده و ساختارهای فیزیولوژیک به انجام می رسند. 
حوزه فعالیت ضمیر ناهشــیار شرایط معمولی اســت. طرفه آن که بیشتر ایام 
عمر کثیری از آدمیان با مدیریت ضمیر ناهشیار سپری می شود. و از مهمترین 
کارکردهای دشواری غفلت زدایی و افزایش میدان عمل خودآگاهی است. انسان 
غافل انسانی نیست که به هیچ چیزی توجه نمی کند بلکه کسی است که به آنچه 
که باید توجه نمی کند. قرآن کریم می فرماید غافالن کسانی هستند که خداوند 
را فراموش کردند و ما هم خودشان را از یاد خودشان بردیم. )نسوالله فانسیهم 
انفســهم(، و این که خداوند بایدترین بایدهاســت. او که فراموش شود یعنی 
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فضیلت ها فراموش شده اند و خود به خود رذیلت ها میدان دار می شوند. یعنی 
نبایدها جای بایدها را می گیرند. کمیت جای کیفیت، بدبینی جای خوش بینی، 
ناامیدی جای امیدواری، تنگ نظری جای شرح صدر، خودپسندی جای نوع 
دوستی، تک روی های خودپســندانه جای همکاری های عمیق و همه جانبه، 
 آموزش عالی بی توجه یا 

ً
بسندگی به ظواهر حیات جای توجه به جواهر، و نهایتا

کم توجه به فضائل اخالقی جای آموزش عالی فضیلت بنیان را می گیرد.  بر این 
اساس، هدف تربیت را گسترش حوزه خودآگاهی و لذا بیدار کردن روح های به 
خواب رفته می دانیم، و ازاین رو بود که سقراط خود را خرمگسی می دانست که 
 با هشیاری و آزادی 

ً
رسالت او بیدار کردن به خواب رفته هاست. زیرا بیداری ذاتا

و اختیار همراه است. لذا استقبال از شرایط دشوار، و آموزش در شرایط دشوار و 
بر مبنای مطلوبیت دشواری و باور به درهم تنیدگی ذاتی دشواری با راحتی باید 

رویکرد پس از کرونایی آموزش عالی شود. 

آقای صفایی مقدم هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشــگاه شهید چمران 
اهواز در این ســخنرانی به بهانه ی شیوع بحران کرونا در جوامع بشری به سراغ 
تحلیل یک مساله ی فلسفی رفته و از این منظر مقوله ی بحران یا همان دشواری 
را مد نظر قرار می دهد. ایشــان در قدم اول اثبات می کند که دشــواری امری 
وجودی نیست بلکه هســتی مشخصی ندارد لذا به صورت نسبی می توان آنرا 
خیر یا شر تلقی کرد. در قدم دوم ایشان بر این مساله تاکید می کند که دشواری 
برخالف تصور همگان خیر بوده و مطلوبیت دارد. در قدم ســوم نیز ایشان به 
اثبات این مساله می پردازد که به جای حذف دشواری باید به حل آن فکر کرد.

به نظر می رســد که آقای صفایی مقدم باید در ابتدا چند مساله را به اثبات 
برســاند. اولین مساله عجین شدن دشــواری با زندگی انسان است به طور که 
به قول ایشــان در تمام مراحل زندگی حضور جدی داشته باشد. دومین مساله 
نسبیت و عدم ثبات وجودی دشواری است که نیاز به بررسی دقیق تر دارد چرا 
که باید مشــخص شــود که این مفهوم از زمره کدام از دسته از مفاهیم فلسفی 
اســت. ادعای ایشان در باب حل دشواری ها به جای حذف آنها ادعایی کامال 

صحیح بوده و به قول ایشان به پرورش نخبگانی با توانایی باال می انجامد.
#ناکارآمدی نظام در عرصه ی آموزشی#نسبیت دشواری و بحران #دشوار 

بودن زندگی بشر #حل مساله به جای حذف آن

تحـلیل و تبییـن                                |    	       
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گفتگو |  

داستان یک رسوایی
دکتر فرزاد جهان بین 	

به نظر شــما آیا همگانی شدن این ویروس اشکاالت نظام غربی را آشکار 
کرده است؟

ابتالئاتی مثل همین ویروس کرونا چون همه گیر اســت می تواند آزمونی 
باشــد تا عیار »ملت مندی« و »دولتمندی« کشورها را نشان دهد. ملت مندی 
به این معناست که ملت چقدر به هم پیوسته است و در مقابل بحران ها چقدر 
تاب آوری دارد و چه ارزش هایی بر آن کشور حاکم است. دولتمندی هم به این 
معناست که دولت چه میزان توان دارد شرایط بحران را مدیریت کند و اوضاع را 

تحت کنترل خودش قرار دهد.

این آزمون امروز در حال انجام اســت و نظام ها دارند در یک مســابقه ی 
آشــکار این دو محور را به نمایش می گذارند و خودشان را در معرض ارزیابی 
و قضاوت دیگران قرار می دهند. در مورد غرب، چون اینها توان اقتصاد باالیی 
داشتند، همچنین قدرت نظامی  باالیی داشتند؛ لذا همواره به عنوان مطالبه کار 
بودند و در موضع فعال قرار داشــتند و دیگران در موضع پاســخگویی به آنها 
بودند. خب، ما یک چنین دیدی در مورد اینها داشــتیم و چون این دید وجود 
داشــت، همیشه با تحسین به آنها نگاه می شد؛ اما ابتال به ویروس کرونا نشان 

  
فرزاد 
جهان بین 

عضو هیئت علمی دانشگاه 
شاهد 

 دیده بان
  اندیشـه



شماره 5    61
پانزدهم خرداد ۹۹

 کرونا 
  اندیشی

داد تمدن غربی هم از مشــکالت اساسی رنج می برد. مثل کسی که زباله ها را 
زیر فرش زیبا جمع کند، دولت های غربی همه این مشکالت را زیر آن زیبایی 
ظاهری پنهان کرده بودند و این ابتال باعث شــد آن ظاهر کنار برود و حقیقت 
آشکار شــود. عدم توان دولت ها در کنترل این وضعیت و مسائلی مثل مسئله 
ماســک دزدی که اتفاق افتاد یا اینکه ســالمندان را رها کردند و اولویت را به 
جوانان دادند یا این هجومی  که نسبت به مغازه ها آورده شد، همه ی اینها نشان 
داد زیر این ظاهر زیبا مشــکالت فراوانی وجود دارد که این ابتال باعث شــد 
آســیب ها رو بیایند. بر این اســاس به نظرم می آید وقتی رفتار ملت ایران را با 
دولت های غربی و ملت آمریکا مقایســه کنیم سواالت جدی در این زمینه از 
مسائل بنیادین حیات تا نوع نگاه به انسان تا مسائل مدیریتی ایجاد خواهد شد.

ریشه تفاوت رفتار مردم ایران و کشورهای مذکور چیست؟  •
بــه نظر من این امر به دو نوع تعریــف از زندگی بر می گردد. یک دیدگاه، 
تربیت فردگرای سود محور است. این تربیت، وضعیت کنونی را در غرب رقم 
زده اســت. ازآن طرف تربیت ایثارمحور اســت که انقالب اسالمی در پی آن 
است. در واقع دو نگاه به انسان وجود دارد. یک نگاه فردگرایانه و سود انگارانه و 
یک نگاه ایثارگرانه مبتنی بر مواسات. در این بحران خیل عظیمی ازکادر درمان، 
طالب و دانشجویان به استقبال مرگ رفتند.به عبارتی فرهنگ استماته یعنی به 
اســتقبال مرگ رفتن. خب، این نتیجه تربیت ایثارگرانه است که اسالم به ما یاد 
داده است و در مقابلش، نگاه فردگرای سودمحور است که موجب می شود همه 
به فکر خودشان باشند و مرگ پایان همه چیز باشد. مثال در همین بحران کرونا 
چند هزار نفر از طالب، مشغول کفن و دفن اموات شدند و حتی نه برای زندگان 

بلکه برای احترام و تکریم مردگان به استقبال خطر رفتند.

اگر بخواهیم اندیشه این دو تمدن را بررسی کنیم، تا چه میزان مرگ   •
اندیشی در مواجهه با این بحران موثر بوده است؟

حتما باید همه پروتکل های بهداشــتی را رعایت کنیــم و معتقد به نظام 
علت و معلول و مسببات هستیم اما معتقدیم در طول اینها، همه چیز به دست 
خداست. لذا یک آرامشــی در میان مردم ایران هست. این به هم ریختگی در 
ملتهای دیگر در میان ملت ما وجود ندارد. این امر به خاطر این است ما مسبب 
االســباب را خدا می دانیم و به او پناه می بریم که خود این، یک آرامشی ایجاد 
می کنــد. همچنین نوع نگاهی که به مرگ داریم چنین اســت که مرگ را پایان 
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حیات نمی دانیم. همه اینها باعث شــده چهره زیبایی از حیات ما در معرض 
دید جهانیان قرار بگیرد. من معتقدم دوره پســاکرونا دوره دیگری خواهد بود و 
احتماال معادالت قدرت به هم می خورد و یک فضای جدید ایجاد خواهد شد.

در الیه دولت و حاکمیت تفاوت میان دولت جمهوری اسالمی  به   •
عنوان زمینه ساز تمدن نوین اسالمی  و دولتهای غربی مشاهده می شود؟

من عمده موفقیت های جمهوری اسالمی را به خاطر مردم و وجود رهبری 
می دانم که باعث می شود ثبات و آرامشی در کشور ایجاد شود. در چهارچوب 
نظام امامت و امت، حکومت ما هم عملکرد خوبی داشــته است.هر چند در 
ابتدا خصوصا دولت منفعل شد اما در ادامه به خود آمدند. ما از واردکننده »کیت 
تشخیص« داریم به صادرکننده آن تبدیل می شویم. در قضیه کرونا کمبودها در 
کشــور ما جبران شد و اآلن تقریبا کمبودی در تهیه وسایل و تجهیزات نداریم. 
در نیازمندی های خوراکی مردم هم کمبودی نداریم. این در حالی اســت که 
ما کامال در محاصره هســتیم و بدترین تحریم ها علیه ما اعمال شده است. . 
در یک فقره صد هزار زندانی از زندان آزاد شــد و غیر از این، کمک معیشــتی 
به خانواده زندانیان صورت گرفت. این نکته بسیار مهمی  است و اتفاق مهمی 
 است که افتاده است.  این دارد قدرت جدیدی را در دنیا مطرح می کند. سوای 
این امر، عقالنیتی که در این سیســتم وجــود دارد که باعث تعطیلی حرم های 
معصومین شد اهمیت زیادی دارد. باالخره این کار، کار کمی  نیست و امری بی 
سابقه است که توسط این نظام صورت گرفت. بر این اساس این مدل اجتهادی 
که به تعبیر قانون اساسی از طریق والیت امر دارد در جمهوری اسالمی  صورت 

می گیرد وضعیت جدیدی را به جهان عرضه می کند.

موفقیت های دولت های شرق آســیا مثل چین در مقایسه با غرب   •
ناشی از چیست؟

به نظرم الگوی چیــن برای دیگران قابل توصیه نیســت؛ چون چین یک 
حکومت اقتدارگراســت. این خیلی مهم اســت که مردم یک کشــور چقدر 
مدیریت پذیر باشــند و چقدر به تصمیمات نظام سیاســی تن بدهند. به نظرم 
الگوی چین الگوی قابل توصیه ای نیســت و اگر ما می خواهیم مقایسه کنیم 
باید میان کشــورهایی مقایسه کنیم که نظام مردم ساالری دارند و مردم درآنجا 

حرفشان و جایگاهشان برجسته تر است. مدیریت چنین مردمی سخت است.
اینکه اگر جمهوری اسالمی را با حکومت های اروپایی مقایسه کنیم ما در 



شماره 5    63
پانزدهم خرداد ۹۹

 کرونا 
  اندیشی

رتبه باالتری قرار می گیریم به خاطر این اســت که با وجود تحریم ها توانستیم 
عیار خودمان را نشــان دهیم. با اینکه مردم ما اجتماعی هستند ولی یک دفعه 
آمار می دهند باالی 9۰ درصد مردم، پروتکل های بهداشتی را مراعات کردند. 
این نکته خیلی جالب است و قدرت تطبیق مردم ایران را نشان می دهد و اینکه 

اینها چقدر می توانند در این شرایط قدرت مدیریت داشته باشند.

در این بحران هــا حاکمیت باید به نقش مردم تکیــه کند یا دنبال   •
تصدی امور باشد؟

همان طــور که بیان شــد، دولت هــا نمی تواننــد بدون حمایــت مردم 
اقدامی انجام دهند. مثال یک نفر می آید یک میلیارد تومان کرایه یک پاســاژ را 
می بخشــد. کجا دولت می تواند این اقدامات را انجــام دهد. پس بدون مردم 

نمی شود اقدامی موثری انجام داد.
همدلی موجود میان ما، میان آنها نیســت. مثال شما این حجم از جوانان 
جهادی را کــه به مناطق محروم می روند و خودشــان را در معرض خطر قرار 
می دهند در کدام کشــور غربی مشاهده می کنید؟ این جریان ناشی از فرهنگ 
ایثار است که موجب می شود همانطور که گفتم، طرف، خودش را در معرض 
مرگ قرار دهد؛ همان کاری که پزشکان و پرستاران ما کردند. با اینکه امکانات 
ما کمتر از ســایر کشورهاســت ولی عملکردمان بهتر اســت و دلیل این امر 

ایثارگری کادر درمانی است.

در بحران های آینده با توجه به تجربه کرونا، آیا غرب قدرت کنترل   •
اوضاع مردم را خواهد داشــت؟ همچنین آیا ما که تجربه خوبی در این زمینه 
داشــتیم و توانستیم از ظرفیت مردم استفاده کنیم آیا در بحران های آینده از این 

ظرفیت استفاده خواهیم کرد؟
نظام بوروکراســی ما باید به نفع مردم کنار بــرود و فقط در حد هدایت و 
حمایت و نظارت باشــد. ما هر چه می توانیم باید نظام بوروکراســی مان را به 
نفع مشــارکت مردم کنار بزنیم. این بحث مهمی اســت و باید به آن فکر کرد. 
نظام بوروکراســی تا جایی که می تواند باید به نفع نهضت عقب نشــینی کند. 
ما باید نظام بوروکراســی حداقلی داشته باشیم و محور کار بر اساس مشارکت 
حداکثری باشــد. در خصوص غرب هم باید عــرض کنم بعید می دانم غرب 
تغییر رویه بدهد چون این مســائل ریشــه در مباحث بنیادین دارد و همانطور 

که اشاره کردم از این به بعد به نظر می رسد مشکالتش بیشتر هم خواهد شد.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
فرزاد جهان بین عضو هیئت علمی دانشــگاه شــاهد است. ایشان دکتری 
مدرسی انقالب اســالمی از دانشگاه معارف اسالمی دارد. پروژه فکری او در 
رابطه با تمدن اسالمی اســت لذا در چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی 

اسالمی به عنوان رئیس کمیسیون »تمدن نوین اسالمی« منصوب شد.
او معتقد است کرونا محل آزمون دولتمندی و ملتمندی هر کشوری است. 
اینکه دولت ها چه میزان توان دارند شــرایط بحــران را مدیریت کند و ملت ها 
چقدر به هم پیوسته اند و تاب آوری بحران دارند. او نیز تاکید کرد ویروس کرونا 

نشان داد تمدن غربی هم از مشکالت اساسی رنج می برد.
او در ادامه ریشه تفاوت بین جامعه ایرانی با برخی کشور های غربی را در 
شیوه تربیتی تحلیل می نماید و بیان می دارد که در نظام اسالمی نوع تربیتی که 
در جامعه رخ نموده تربیت ایثار محور است اما در غرب وضعیت کنونی ناشی 
از تربیت فردگرای ســودمحور اســت! او از وجود یک آرامش در میان جامعه 
ایرانی ســخن گفت که موجب شــده ما آن به هم ریختگی در ملتهای دیگر را 
شاهد نباشیم.  او نســبت به عملکرد دولت وحکومت در مدیریت بحران نیز 
ســخن گفت و بیان داشت که در چهارچوب نظام امامت و امت، حکومت ما 
هم عملکرد خوبی داشته است. او مواردی از نکات مثبت در مدیریت بحران 
از ســوی حاکمیت را اشاره کرد و گفت عقالنیتی که در این سیستم وجود دارد 
باعث تعطیلی حرم های معصومین شــده است و این امری بی سابقه است که 

اهمیت زیادی دارد.
نکته قابل توجه دیگر در سخنان ایشــان، مقایسه ای است که میان کشور 
چین و ایران کردند. او معتقد است سیستم مدیریتی که در چین وجود دارد قابل 
تطبیق با مردم جامعه ایران نیست زیرا حکومت در چین اقتدارگراست و مردم ما 

در نظامی مردم ساالر رشد کرده اند و نوع مدیریت اینها متفاوت است.
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گفتگو |  

کشتار نابرابری
دکتر مجید حسینی 	

شــما یکســال پیش در برنامه های تلویزیونی به درآمد پزشــکان   •
اعتراض می کردید. در حال حاضر که این ویروس منتشــر شــده است نیاز ما 
به کادر درمان و کادر پزشــکی زیاد شده است؛ آیا به نظرتان اعتراض به درآمد 
پزشــکان کماکان در بین مردم وجود دارد؟ یعنی مردم قبول دارند کســانی که 
خودشان را تا این حد در معرض خطر قرار می دهند شایسته چنین درآمدهایی 

باشند؛ یعنی این درآمدها حقشان است؟
ما آن زمان که این نقدها را داشــتم و ادامه دادیم، داشتیم توضیح می دادیم 
یک قشر کوچک از پزشکان که ما به آنها »مافیای پزشکی« می گوییم درآمدهای 
نجومی  کســب می کنند که به شدت با درآمد بقیه کادر درمان و حتی پزشکان 
عمومی  فاصله دارد. این مافیای درمان، ساالنه تقریبا چهل تا پنجاه هزار میلیارد 
تومان از منابع درمانی کشور را به جیب خود می ریزند و فقط صد میلیارد تومان 
مالیات می دهند؛ یعنی مالیات چندانی نمی دهند. اآلن که ما وارد کرونا شدیم، 
کرونا موجب نیاز زیاد ما به تجهیزات شــده است و نه به پزشکان، این درآمد 
عظیمی  که پزشــکان برای خود جذب می کنند به خوبی این نابرابری را نشان 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

  
مجید

حسینی  

دکترای علوم سیاسی از 
دانشگاه تهران 

ونا   کر
  اندیشی
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می دهد که چقدر وضع ما در حوزه تجهیزات خراب است و پولی که باید خرج 
تجهیزات می شده خرج این پزشکان شده است.

جالب است بر خالف آنچه در افکار عمومی  وجود دارد مبنی بر اینکه این 
پزشکان دارند با کرونا مقابله می کنند اتفاقا این بخش از پزشکان هیچ حضوری 
در کرونا ندارند. اگر شما پیگیری کنید درمی یابید که بخش مهمی  از پزشکان 
متخصص و فوق تخصص کار نمی کنند و به بیماران سرویس نمی دهند و اتفاقا 
آن بخشــی از پزشکان با کرونا درگیرند که درآمد نجومی  ندارند؛ مثل پزشکان 
عمومی  و اورژانس. اتفاقا آن بخشی که مالیات نمی دهد و درآمد نجومی  دارد 
نه در مسئله کرونا حضور دارد و نه در کرونا کمک می کند و اتفاقا عامل کشتار 

کروناست.
این مسئله دارد توســط مردم دیده می شود و این روزها انتقادات زیادی به 
بیمارستانهای خصوصی که به بیماران کرونایی خدمات نمی دهند وارد می شود 
و افکار عمومی  دارد متوجه این مسئله می شود؛ خصوصا مردمی که به پزشکان 
متخصص نیاز دارند ولی آنها محل کار خود را تعطیل کردند و رفتند و خدمات 
نمی دهند. افکار عمومی  تفکیک این دو نوع پزشــک را در کرونا فهمید. یک 
بخش از پزشکان عدالتخواه هستند، کنار مردم اند ولی یک بخشی از پزشکان 
دنبال درآمد هســتند. اتفاقاتی که در کرونا افتاد نشان داد که اینها عامل کشتار 
کرونا هستند؛ چراکه هزینه عظیمی را جذب خودشان کردند و این هزینه عظیم 
برای افزایش تجهیزات و ساخت بیمارســتان هزینه نشده است. امروز معدل 
تعداد پزشــکان ایرانی از سوریه، مغولســتان و حتی فلسطین کمتر است. این 
نشان می دهد ما دچار نابرابری هستیم و کرونا دارد این نابرابری را نشان می دهد.

یک جمعیتی از کادر پزشــکی در این قضیه با جان خودشان بازی   •
کردند. به نظر شما معیار اهمیت دادن به کادر پزشکی و کادر درمان چه چیزی 

می تواند باشد؟
اصال رابطــه ای بین درآمد و فداکاری وجود نــدارد. امروز پیچیده ترین 
کاری که در این کشور انجام شده است تکنولوژی موشکی ایران است. امروز 
حقوقهای موسســین و پدران علم موشــکی ایران منتشر شــده است. پیچیده 
ترین کار را برای کشــور انجام دادند ولی درآمدشان پایین است. این امر نشان 
می دهد رابطه ای بین فداکاری و درآمد وجود ندارد. مگر فداکاری را با درآمد 
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می سنجند که بگوییم چون این پزشکان فداکاری می کنند باید حقوق نجومی 
 بگیرند؟ فداکاری یعنی انجام وظیفه اجتماعی نســبت به ملت و کشور. مثل 
اینکه شما بگویید چرا اینهایی که به جبهه رفتند و شهید شدند حقوق نجومی 
 نمی گرفتند؟ اگر آنها حقوق نجومی  می گرفتند اصال نمی رفتند شهید بشوند. 
اصال بین فداکاری و پول رابطه ای نیست. کسی که دارد فداکاری می کند دارد 
وظیفه خودش را نســبت به جامعه انجام می دهد. سوال من از شما این است 
اگر این حقوق های نجومی  موجب این شــود که ما تجهیزات نداشــته باشیم، 
بیمارســتان نداشته باشیم آیا این فداکاری اســت یا خیانت است؟ پنجاه هزار 
میلیارد تومان برای صد هزار نفر آدم یعنی هر کدام از آنها در طول یک ماه چقدر 
دریافت می کنند؟ حاصل این مشکل این است که مردم سیستان  و بلوچستان 
ده سال از مردم تهران کمتر زندگی می کنند؛ یعنی معدل عمرشان ده سال کمتر 
اســت. آیا این انصاف است که نظام درمانی ما آنقدر در آنجا ضعیف باشد که 

مردمش ده سال کمتر از مردم تهران زندگی کنند؟

به نظر شما ساختار آموزشــی نظام پزشکی چقدر در بی عدالتی   •
موثر بوده اســت و آیا این سیاستهایی که هر بار ابالغ می شود تا جلوی این بی 

عدالتی را بگیرند موثر بوده است؟
اتفاقا ناعدالتی در نظام درمان ســاختاری است؛ یعنی فرآیندها ناعدالتی 
ایجاد می کند. مثال فرآیند »پرکیس« ساختاری است که به پزشک می گوید تو 
باید به ازای هر بیمار یک مبلغی دریافت کنی هرچند به عنوان اســتاد دانشگاه 
داری از بیمارستان حقوق می گیری، هرچند اضافه کار می گیری. بعد پزشکی 
که دارد در یک بیمارســتان خوب در تهران کار می کند می تواند یک میلیارد از 
طریق پرکیس کسب کند، پزشکی که در بلوچستان است پنج میلیون می گیرد؛ 

یعنی ساختار پر کیس دارد ناعدالتی ایجاد می کند.
همچنین ساختاری که در نظام درمان، ظرفیتهای پذیرش را کنترل می کند 
و نمی گذارد رزیدنت ها افزایش پیدا کند تا در شهرســتان ها بحران متخصص 
نداشــته باشــیم یکی دیگر از عوالم ســاختاری بی عدالتی اســت. پس این 
ناعدالتی ها ساختاری اســت. ناعدالتی در نظام درمان، ناعدالتی در ساختار 
سرمایه داری پزشکی اســت که وزارت بهداشت و ارکان تصمیم گیری درمان 
پزشکی کشــور را به سیستم اجرایی نظام ســرمایه داری پزشکی تبدیل کرده 



شماره 5    68
پانزدهم خرداد ۹۹

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

اســت. مثال وزرات بهداشــت کمک می کند که مافیای پزشکی عمال کمتر 
مالیات بدهند. پس این مشکل ساختاری است و باید ساختارها را اصالح کرد 

تا ناعدالتی از بین برود.

بخش آموزش پزشکی ما تا چه حد از بی عدالتی رنج می برد و آیا   •
این بی عدالتی تاثیری در نظام پزشکی ما دارد یا خیر؟

بی عدالتی در نظام آموزش پزشــکی بزرگترین بی عدالتی در نظام آموزش 
کشــور است. ما ساالنه فقط ده هزار ورودی پزشکی و کادر درمانی داریم؛ در 
حالی که ششصد و چهل هزار نفر پشت کنکور پزشکی منتظرند پزشک شوند 
و سالها پشت کنکور می مانند و به مافیای کنکور و موسسات غیر انتفاعی پول 
می دهند ولی پزشک نمی شوند چون ظرفیتها پایین است. کشور به پزشک نیاز 
دارد، درخواست کننده هم زیاد است ولی مافیای پزشکی اجازه نمی دهد این 

افراد وارد دانشگاه شوند و جلوی افزایش ظرفیت را می گیرد.
نظام آموزش پزشــکی ناعادالنه ترین نظام آموزشــی کشور است. ما در 
مهندسی اینقدر ناعدالتی نمی بینیم که در نظام آموزش پزشکی می بینیم. دلیلش 
این است که مافیای پزشکی از سایر مافیاهای آموزشی قوی تر است و بیشترین 
درآمد موسســات مافیای کنکور هم از طریق آموزش تجربی است و بیشترین 
منابعی که مردم در موسســات غیر انتفاعی هزینه می کنند صرف رشته تجربی 
می شود. این یعنی نظام آموزش پزشکی در دبیرستان و دانشگاه نابرابرترین نظام 

آموزشی کشور است چون منابع درآمدی در آن جمع شده است.

به نظر شما سهمیه هایی که به افراد مختلف تعلق می گیرد موجب   •
اختالل در نظام آموزش پزشکی می شود؟

سهمیه ها نه تنها در پزشکی بلکه در کل نظام آموزشی کشور ویران کننده 
است و متاسفانه سهمیه های به شدت بی دلیل وجود دارد؛ مثال سهمیه انتقال 
فرزندان هیئت علمی. هشــت هزار نفر از فرزندان اعضای هیئت علمی از این 
طریق جابجا شــدند. مگر دانشگاه های خوب کشور چقدر ظرفیت دارد؟ کل 
پذیرش پزشــکی ده هزار نفر است. در نظام آموزشی کشور هشت هزار نفر از 
طریق سهمیه جابجا شدند چون فرزند اعضای هیئت علمی هستند. چه کسی 
می خواهد پاسخگوی این مقدار نابرابری باشد؟ متاسفانه نظام آموزشی کشور 
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بیش از ۱9 نوع سهمیه دارد که بخشی از آن هم در رشته پزشکی است.

اآلن حتی در بحث خدمت هم دارد تبعیض و بی عدالتی صورت   •
می گیرد و برخی افراد باید در مناطق محروم خدمت کنند ولی برخی می توانند 

در مناطقه بهتر خدمت کنند. نظرتان در این رابطه چیست؟
وقتی سیســتم پزشکی در اختیار مافیاست شما این تبعیض را در همه جا 
می بینید؛ چه در آموزش و چه در فضای کار و حتی در صدور مجوز داروخانه. 
اگر شما بخواهید در تهران مجوز داروخانه بگیرد باید یک میلیارد تومان به مافیا 

پول بدهید.
به نظر شما اگر عدالت در سیستم بهداشت و درمان حاکم می شد   •

آیا ما در مسئله ویروس کرونا می توانستیم عملکرد بهتری داشته باشم؟
ما در دو بخش ضعف داریم: یکی در تشخیص و یکی در درمان. سیستم 
درمانی آلمان به دلیل داشــتن بیمه و به دلیل داشــتن بیمارستان های دولتی با 
تجهیزات کافی، در حال حاضر در تشــخیص کرونــا بهترین عملکرد را دارد 
و کمترین کشــته را می دهد؛ چون قدرت تشخیصشــان باالست. متاسفانه ما 
تشــخیص نداریم چون پزشک و تجهیزات کافی نداریم. در درجه دوم، درمان 
نداریــم چون تجهیزات درمانــی نداریم. این دو از نابرابری در درمان ناشــی 
می شود. اگر شما جزء طبقه باال باشی می توانی به بیمارستان خصوصی بروی 
و به راحتی درمان بشوی اما کسی که در خوزستان دسترسی به تجهیزات ندارد 
از دست می رود و به همین دلیل ضریب کشته های ما خیلی باالست. اگر نظام 
درمان ما برابر بود اآلن در شهرســتان ها بیمارســتان مناسب داشتیم و مردم از 

دست نمی رفتند.

به نظر شما نظام های سوســیال دموکرات اروپایی در مسئله نظام   •
پزشکی موفق عمل کردند یا آنها هم با بحران روبرو هستند؟

نظام های سوســیال از چین تا اروپا نســبت به درمان مــردم تعهد دارند. 
آنچه هســت این اســت که ما نیاز داریم این نظام ها را بررسی کنیم و ضعف 
و قوتهایشــان را ببینیم؛ ولی روی هم رفته طیف نظامهای سوسیال در موضوع 
کرونا با فاصلــه از نظام های لیبرال بهتر بودند. عدد و رقم ها را ببینید. چین در 
حوزه بیمه خیلی جلو اســت و نود و پنج درصد مردمش بیمه پایه دارند. یعنی 
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حدود یک پنجم مردم جهان را بیمه کرده اســت. همچنین در آلمان بیمه پایه 
یک چیزی است که نمی شود با آن شوخی کرد. از این نظر نظام های سوسیال با 
فاصله از نظام های لیبرال جلو هستند؛ منتهی آنها هم طیف دارند. برخی مثل 

چین توانستند کنترل کنند، ولی برخی مثل سوئد نتوانستند کنترل کنند.

به نظر شــما در چرخه اقتصاد و ســالمت آیا چرخــه اقتصاد بر   •
ســالمت اولویت دارد و آیا اولویت دادن به اقتصاد پیامدهای اجتماعی در پی 

خواهد داشت؟
نظام های لیبرال امکان این را ندارد که چرخه اقتصاد را بچرخانند، چرخه 
ســالمت را هم بچرخانند. وقتی بخواهی یک چرخ را بچرخانی باید آن را در 
اختیار داشته باشی. نظام های لیبرال چرخ سالمت را در اختیار ندارند و آن را به 
دست بخش خصوصی دادند. در ایران بخش مهمی از بیمارستانها خصوصی 
شده است. هشــتاد درصد درمانگاه های کشور خصوصی شده است. پوشش 
بیمه سالمت هم کامل نیست. نظام های لیبرال از اساس دروغ می گویند که ما 
می خواهیم هر دو را اداره کنیم. قطعا نمی توانند هر دو را اداره کنند چون چرخ 

سالمت را در اختیار ندارند.
طبیعتا نظام های لیبرال به این ســمت می روند که اقتصــاد را اداره کنند و 
طبیعتا تعداد کشته هایشــان باال می رود. از نظر پیامد اجتماعی هم سناریوها 
می گوید با حضور پوپولیســت هایی مثل ترامپ این مســائل اداره می شــود. 
ساختار امریکا ساختاری نیســت که در آن به راحتی شورش اجتماعی شکل 
بگیرد. سرمایه داری قدرتمندتر از این حرف هاست و در مرحله ماقبل خیابان 
این موضوع را کنترل می کند و نمی گذارد خیابانی شود. از آن طرف هم ترامپ 
حتما به مردم پول دســتی می دهد و پول دســتی، طبقه پایین را کنترل می کند؛ 
چون آنها هم مسئله اصلی شان اقتصاد و اشتغال است. در نتیجه برداشت من 

این است که به مردم اجازه شورش اجتماعی نخواهند داد.
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|                تحلیل و تبیین                                       	

 دکتر مجید حسینی نویسنده، روزنامه نگار و عضو هیئت علمی  دانشگاه 
تهران ندارد. او دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران دارد. بیشتر او را با روحیه 
عدالتخواهی و انتقاد های تند و تیزش به نظام آموزش و پروش و مافیای پزشکی 
می شناسند. او که روزی مرکز کانون های فرهنگ و اندیشه دانشگاه ها را تاسیس 
کرد و زمانی مدیرعامل گروه مجالت همشــهری بود. اینک در مصاحبه اخیر 
خود با ســایت باشگاه اندیشه، به مساله پزشــکی پرداخته و به برخی شبهات 

پیرامون نظرات خودش پاسخ گفته است.
دکتر حسینی، معتقد است در بحران کرونا، آن دسته از جامعه ی پزشکی 
در میدان فعالیت بیشتری داشت که از حقوق های نجومی  بی بهره است. نوک 
پیکان انتقادات ایشــان، بی عدالتی های موجود در ســاختار نظام پزشــکی و 
آموزش است. اتفاقا آن دسته از پزشکانی که حقوق نجومی دریافت می کردند 
نه در مسئله کرونا حضور دارد و نه در کرونا کمک می کند و اتفاقا عامل کشتار 

کروناست. 
او در پاســخ به این شبهه که پزشکان جان خود را به خطر می اندازند پس 
در نتیجــه حق دارند که حقوق باال دریافت کنند، گفت بین فداکاری و درآمد، 
رابطه ای وجود ندارد. مگر فداکاری را با درآمد می سنجند که بگوییم چون این 
پزشــکان فداکاری می کنند باید حقوق نجومی  بگیرند؟! فداکاری یعنی انجام 
وظیفه اجتماعی نســبت به ملت و کشور. اگر این حقوق های نجومی  موجب 
این شود که ما تجهیزات نداشته باشیم، بیمارستان نداشته باشیم آیا این فداکاری 

است یا خیانت است؟
دکتر حسینی به شــدت معتقد است »ناعدالتی در نظام درمان، ناعدالتی 
در ساختار سرمایه داری پزشکی است.« در بحران اخیر، شاهد بودیم که طیف 
نظامهای سوسیال در موضوع کرونا با فاصله از نظام های لیبرال بهتر بودند! و در 
نهایت با تحلیل ســاختار قدرت در آمریکا بیان داشت: برداشت من این است 

که به مردم اجازه شورش اجتماعی نخواهند داد.

 

ونا   کر
  اندیشی
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یادداشت |

ونا  مصاف ایران با کر
دکتر مجتبی جهان تیغ 	

کرونا به جرات از بزرگترین و بی سابقه ترین چالش های سالمت عمومی 
 کشــور در دوران پس از انقالب است. ویروســی که از سطح زندگی فردی تا 
ساختارها و نهادها کشور را درگیر کرده است. پاسخ هر یک از این نهادها اعم 
از دولت، مجلس، رســانه، طبقات مختلف جامعه، بازار و… قابل بررسی و 

تحلیل جداگانه است.
کرونا در دوران اوج گیری های چالش های اقتصادی بعلل درون زا در ایران 
رخ داد. توسعه اقتصادی نولیبرال دولت های متوالی پس از سه دهه با محوریت 
آزادســازی و خصوصی سازی منجر به شــوکهای ارزی و حامل های انرژی و 
کاهــش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم و تورم افسارگســیخته و افزایش 
هزینه های زندگی و شکاف های طبقاتی شده است که منتج به کاهش سرمایه 
اجتماعی دولت و حاکمیت نیز شده است. مسئله ای که پس از شوک بنزینی و 
وقایع آبان ماه تشدید شد. این کاهش سرمایه اجتماعی پیرو سیاست های تورم زا 
و فقیرســازی آحاد مردم و بی توجهی به عدالت، خود را در کاهش مشــارکت 
انتخاباتی مجلس و در نیز بی توجهی مردم به هشــدار ها و توصیه ها ارشادی 

دولت برای قرنطینه خانگی و عدم مسافرت، نشان داد.
در این بستر ناخوشایند کرونا ورود کرد و توان حکمرانی دولت و مجلس 

  
مجتبی
 جهان تیغ  

پژوهشگر علوم سیاسی 
و اقتصاد 

 دیده بان
  اندیشـه
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و ســاختار اجتماعی و رسانه ای و مدیریتی کشــور را به چالش کشید. فارغ از 
کم و کیف این چالش ها و پاســخ آنها، مســئله ی مصــاف نابرابر مردم کم تر 
محل توجه بوده اســت. حتی برخی نخبگان و مقامات اظهار کردند که کرونا 
ویروســی دموکرات است و همه مردم اعم از فقیر و غنی به یک اندازه در خطر 
هستند. به هرحال نتیجه سالها سیاستگذاری و اجرای سیاستهای نولیبرالی در 
حوزه اقتصاد، سالمت، اموزش، توسعه و عدالت اجتماعی هویدا شده است و 
کیفیت زندگی و اسیب پذیری نابرابر مردم در مقابل کرونا نمایان و قابل بررسی 

است.
کرونا با نابرابری تشخیص داده شد!

اولین نمودهای نابرابری که در روزهای ابتدایی شــیوع آن در ایران توسط 
کرونا پرده برداری شد، دسترســی راحت مقامات به امکانات تشخیصی بود. 
مقامات می تواستند در اولین مراحل بیماری یعتی تب و بدن درد و حتی تماس 
و مصافحه با بیماران و حتی بصورت غربالگری) آنچه در مجلس انجام شد( 
از نظر ابتال به کرونا بررســی شوند و سریع اقدام به درمان نمایند. اما در همان 
روزهای نخست، بیماری مردم عادی طبق پروتکل ها و در موارد شدید و گاهی 
بعد از فوت)موارد جدید شهرستانها در روزهای ابتدایی( تشخیص داده می شد، 
مسئله ای که کامال خالف روح انقالب اسالمی  و سیره حکومت علوی است.

نابرابری در سالمت
مردم در مقابل کرونا اســیب پذیری یکسانی ندارند. شرایط اولیه سالمت 
مردم در مواجهه با ویروس کرونا یکسان نیست. در گروه های پر خطری چون 
دیابتی، قلبی و ریوی، میزان و توان کنترل بیماری مرتبط با توان درامدی، طبقه 
و موقعیــت اقتصادی اجتماعی و جغرافیایی آنهاســت. بیمار دیابتی در پایین 
یا حاشــیه شهر یا اســتان مرزی که به دلیل فقر درامدی توان تهیه منظم دارو و 
ویزیت های منظم پزشــکی ندارد و دارای قندخون کنترل نشــده و باالســت، 
سیستم ایمنی بســیار اســیب پذیرتری دارد تا بیماری با توان مالی مناسب و 
مراجعات منظم به پزشــک. به گفته اقای حریرچی معاون وزیر بهداشــت و 
درمان پس از شــوک ارزی و تورم پنجاه درصدی مراجعه به پزشک ۳۰ درصد 
کاهش داشــته که نتیجه ای جز کنترل ضیعف تر بیماری های مزمن و و شــیوع 
عوارض بیماری ها و رشــد مرگ و میرها و کاهش طول عمر مردم به ویژه اقشار 
فرودســت ندارد. این در حالی اســت که طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال 
9۷ ، دهک ثروتمند جامعه 24 برابر دهک فقیر جامعه برای بهداشت و درمان 
خود می تواند هزینه کند؛ یعنی سالمت تبدیل به کاالیی شده است که طبقات 
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فرادســت با قدرت مالی خود می توانند تهیه کنند و می توانند با هزینه بیشتر با 
کسب شرایط اولیه سالمت بهتر و کسب شرایط بهداشتی وتغذیه ای و محافظتی 

بهتر در مواجعه با ویروس کرونا در موضع اسیب پذیری کمتری قرار بگیرند.
نابرابری از کرونا کشنده تر است!

نابرابری در سالمت واقعیتی است که از ساختارها و سیاستهای اقتصادی 
اجتماعی سیاسی حاصل شده است. اولین و مهمترین شاخص سالمت و حتی 
توسعه )برپایه مفاهیم توسعه انسانی در مقابل نظریات قدیمی تر توسعه به مثابه 
رشــد اقتصادی و درآمد محور(، امید به زندگی اســت که در ایران بین مناطق 
مرکزی و برخوردار با مناطق پیرامونی و محروم شــکافی ده ســاله است. مردم 
استان سیستان وبلوچستان به طور میانگین ده سال زودتر از مردم تهران و البرز 
می میرند)۶۵ سال در مقابل ۷۵ سال(؛ یعنی به سالمندی باالیی نمی رسند که 
جزو گروه های پرخطر مرگ توسط کرونا شوند. قبل از کرونا شکاِر محرومیت 
می شوند! عدالت و برابری در امکان بقا و زندگی از ابتدایی ترین حقوق اولیه هر 
ایرانی اســت و این شکاف هولناک ده ساله هیچگاه از سوی جریانات سیاسی 
چه در مجلس و دولت و رســانه ها محل بحث و دغدغه جدی نبوده اســت. 
کمربند استانهای مرزی ایران دارای شکاف میانگین پنج ساله است که با کمی  
ضرب و تقســیم در جمعیت این استانها پرده از مرگ خاموش صدها هزار نفر 
برمی دارد. برای مثال این مقدار برای اســتان سیستان وبلوچســتان با جمعیت 
۱.4میلیون روســتایی، فوت حدود ۱۷۵۰۰۰ نفر می شــود. طبق تحقیقات 
»ویلکینسون« در کشــورهایی با نابرابری زیاد ولو ثروتمند و حتی با بیشترین 
سرانه سالمت، میزان امید به زندگی، از کشورهای برابرتر کمتر است )امریکا 
در مقابل کشورهای حوزه اسکاندیناوی(. همچنین اثبات شده است که فقرا از 

ثروتمندان بیشتر می میرند و عمر کوتاه تری دارند.
ویروس نئولیبرالیسم از کرونا کشنده تر است!

محرومیت و فقر و نابرابری از کرونا به مراتب کشنده تر است. سیاست های 
مســبب این محرومیتها از کرونا کشنده تر است. جهان به تجربه دریافته است 
که ایدئولوژی های انســانی بسیار بیشتر از بالیای طبیعی توان ایجاد بزرگترین 
کشــتارهای بشــری را دارند. فاشیســم طی جنگ جهان دوم ۷۰ میلیون نفر، 
کمونیســم قاتل میلیون ها نفر در شــوروی و چین، لیبرال سرمایه داری امریکا 
با به راه اندازی جنگهای متعدد، و نهایتا نولیبرالیســم با بسط نابرابری و فقر در 
امریکای التین و افریقا و امریکای جنوبی. همچنین با به راه اندازی گذارهای 
دردناک و کشنده و غارتگرانه به بازار آزاد، مثل کودتای نولیبرالی »ژنرال پینوشه« 
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در شــیلی و گذار استبدادی و خونین این کشور به اقتصاد آزاد یا روسیه در دهه 
نود میالدی بعد از فروپاشــی شوروی و گذار از اقتصاد کمونیستی به بازار آزاد 
که با کاهش امید به زندگی و فقر گســترده بی سابقه مواجهه شد. شورش های 
نان و سرکوب و کشتارهای در دهه هشتاد و نود در بسیاری از کشورهای جهان 
سوم رخ داد. نولیبرالیســم بیش از سه دهه است در ایران رخنه کرده و ویروس 
نئولیبرالیسم در دولت و مجلس و دانشگاه و بدنه ی مدیریتی و کارشناسی کشور 
نفوذ کرده و تبعات اقتصادی سیاسی فرهنگی امنیتی آن سالهاست به جامعه و 
نظام تحمیل می شود. در حالی که در تجربه معاصر ایران بیشترین افزایش امید 
به زندگی پیش از ورود اندیشه نولیبرال در سال ۶8 ، در زمان جنگ تحمیلی و 
طی شــدیدترین فشارها و کمبودهای اقتصادی رخ داد که با اندیشه عدالتخواه 
و تعهد دولت به تحقق قانون اساســی به ایجاد شبکه های خانه های بهداشت 
از شهر تا روســتا در مناطق محروم و توسعه ی مراقبتهای بهداشتی به سرتاسر 
کشور اقدام کرد و گامی  بزرگ در تحقق برابری و عدالت در سالمت آحاد ملت 

برداشت.
نابرابری در تهیه لوازم محافظت از کرونا

مرحله ابتدایی جلوگیری از ابتال دسترســی به اقالم بهداشتی و محافظتی 
اســت. با افزایش تقاضا بــازار در تامین اقالم شکســت خــورد و احتکار و 
گران فروشــی بر بازار مسلط شــد و پرده از بازار بیمار ایران که در سیره دالالن 
اســت برداشــت؛ البته این نما از ماهیت بازار پس از شوک ارزی و تخصیص 
میلیاردها دالر ارز دولتی به بخش خصوصی و بازاریان جهت تامین کاالهای 
اساسی نمایان شــده بود. اما در بحران کرونا و مســئله سالمت عمومی  باید 
بازار مهار شده و از اقالم بهداشتی کاالزدایی می شد.؛ چرا که توان مالی مردم 
به شــدت نابرابر و در دهک های کم درامد بحرانی اســت. طبقات مستضعف 
قادر به تهیه این اقالم حتی از بازار عادی نیســتند چه برســد به بازار سیاه. در 
پیمایشــی که اخیرا انجام شد در برخوردارترین شهر با باالترین سرانه درامدی 
کشــور، یعنی تهران، 22 درصد مردم عدم توان مالی را علت عدم تهیه ی اقالم 
محافظتی و ضدعفونی اظهار کردند؛ لذا تکلیف مناطق و اســتانهای محروم 
چون سیســتان و بلوچستان با هفتاد درصد جمعیت زیرخط فقر مطلق روشن 
اســت.در این نابرابری در امکان دسترســی به اقالم بهداشــتی  در ترکیب با 
شــرایط محیطی غیربهداشتی حاشیه ی شهر ها و اجبار به کار و عدم ماندن در 
خانه، اســیب پذیرترین قشــر جامعه در مقابل کرونا اقشار فرودست جامعه و 

مستضعفین هستند.
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تغذیه و استرس نابرابر
بیماری زایی کرونا متناسب با توان سیســتم ایمنی فرد است. در  فردی با 
سیســتم ایمنی  قوی در حد ســرماخوردگی و فردی با سیستم ایمنی ضعیف 
دچار نارسایی ریه می شود. جدا از وجود یا نبود بیماری مزمن و مخل سیستم 
ایمنی بدن، سیستم ایمنی به واســطه محور غدد و زنجیره هورمونی از مغز تا 
غدد فوق کلیوی از سطح اســترس ادراک ذهنی و محیطی فرد به شدت متاثر 
اســت. هیپوتاالموس در مغز با ادراک استرس و ترشح هورمون های واسطه و 
تحریک غدد فوق کلیوی باعث ترشــح هورمون ادرنالین برای اســترس کوتاه 
مدت و کورتیزول برای اســترس بلند مدت می شــود تا فرد را برای مواجعه با 
اســترس مزمن مهیا کند. ثابت شده اســت که این هورمون ها به ویژه کورتیزل 

مهارکننده سیستم ایمنی است.
مردم از نظر اســترس در شرایط نابرابری هستند. هر چه از طبقات مرفه و 
ثروتمند به سمت طبقات فرودســت می رویم مقدار استرس بیشتر می شود و 
استرس بیشتر یعنی سیستم ایمنی ضعیف تر. قراردادهای موقت کارگری و ناامنی 
شغلی به شــدت استرس زا اســت. فقر و درآمد پایین بشدت استرس زا است. 
تورم و گرانی و افرایش هزینه های نیازهای  اساســی زندگی و مایحتاج روزانه، 
حاشیه نشــینی و زاغه نشینی، اجاره نشــینی و جهش در اجاره استرس زاست. 
شوک درمانی و آزادسازی ناگهانی قیمت ها استرس زا است. داشتن بیمار مزمن 
و عدم توان مالی درمان افراد بیمار خانواده استرس زاســت. یک میلیون خانوار 
به علت هزینه های کمر شــکن درمان به زیر خطر فقر می روند. بی تردید این 
زنجیره عوامل اســترس زا عمده ناشــی از تصمیمات دولت و مجلس است و 
روح عمده این تصمیم ها و سیاست ها اندیشه نئولیبرال با محوریت آزادسازی 
و خصوصی ســازی و مقررات زدایی است که فشار له کننده این سیاست ها، با 
تحمیل اســترس فزاینده سیســتم ایمنی، عمده مردم جامعه را کم کار و اقشار 
مســتضعف و کم درامد را از نظر سالمتی بسیار آسیب پذیر می کند. آن هم در 
شرایطی که برخی نواحی کشور عمده مردم زیرخط فقر زندگی می کنند؛ مثال 
با توجه به خط فقر اعالمی  ســال 9۷ مرکز پژوهش های مجلس تا پایان سال 
۱۳9۷ در حــدود 2۳ الی 4۰ درصد )با ســناریوهای مختلف برای وضعیت 
درآمدی خانوار در ســال ۱۳9۷( در زیر خط فقــر قرار خواهند گرفت. یعنی 
بیش از هفتاددرصد مردم سیســتان و بلوچستان زیرخطر فقر مطلق هستند و 
درامد روستاییان این استان به اندازه نیمی  از درامد روستاییان کشور است و البته 

کمترین امید به زندگی را هم دارند. 
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نابرابری در دسترسی به پزشک و تخت بیمارستانی
پس از شکســت اقدامات محافظتی و بهداشــتی و توان سیستم ایمنی، 
مرحله بعدی درمان و بســتری است. این مسئله حیاتی نیز در ایران از نابرابری 
رنج می برد . به طور میانگین ایران در مقایســه با سایر کشورهایی که سن امید 
به زندگی انها مشــابه یا حتی کمتر از ایران اســت از ســرانه پزشک، پرستار و 
تخت بیمارستانی کم تری برخوردار است؛ به طوری که این مقدار برای عمده 
کشورهای متوسط به باال برای پزشک و تخت باالی 2تخت به ازای هر هزار نفر 
است )ایران حتی از عراق و سوریه هم پزشک و پرستار کمتر دارد( این در نواحی 
چون چابهار که هم اکنون هم به واسطه مسافران به کرونا مبتال شده است کمتر 
از نصف مقادیر میانگین کشوری است)۰.۶ تخت به ازای هزار نفر!( و استان 
سیســتان و بلوچستان کم ترین سرانه تخت بیمارستانی را دارد. این نابرابری در 
کمربند اســتانهای پیرامونی همچون سایر شاخص های کیفیت زندگی حاکم 
است. درحالی که برخی شهرستانهای صدهزار نفره سیستان وبلوچستان دارای 
دانشگاه پولی هستند اما فاقد بیمارستان هستند و بیماران نیازمند به بستری به 
شهرهای دیگر سفر می کنند. این عدم دسترسی ها یکی از علل عمده رکورداری 

این استان در مرگ ومیر مادران باردار در کشور نیز هست.
از دولت حداقلی نئولیبرال تا نابرابری در خودمراقبتی و خودقرنطینگی

راهبرد اصلــی دولت در مهار کرونا در کشــور تاکید بــر خودمراقبتی و 
رعایت بهداشت فردی و خودقرنطینگی خانگی است. در نبود قرنطینه شهری 
و مداخالت گســترده به توصیه و ارشاد بسنده شده اســت که در این رویکرد 
حداقلی توان اقتصادی و فقر درامدی دولت که در بودجه انقباضی 99 هویدا شد 
بی تاثیر نبوده است. رعایت بهداشت فردی مسئله ای متاثر از نابرابری فضایی 
و شــرایط زندگی و بهداشت عمومی  است. بهداشت فردی در شرایط محیطی 
عفونی و غیربهداشتی محکوم به شکست اســت. زندگی در کنار فاضالب و 
پشــته های زباله بخشی از زندگی روزانه مردم حاشیه نشین کشور است. کالن 
شهرهای کشور جملگی دچار حاشیه نشینی گستره هستند و جمعیت میلیونی 
فقرای شهری در محیط با فقر بهداشتی و آلوده زندگی می کنند. فقط در استان 
سیستان و بلوچستان پنجاه درصد جمعیت شهری حاشیه نشین هستند، چابهار 

دارای بیشترین نسبت جمعیت حاشیه نشین در کشور است.
نابرابری در خدمات شهری و بهداشت عمومی  طی سه دهه بسط اندیشه 
نولیبرال خودگردانی و دولت زدایی مشــهود و چهره شهرها را به شدت طبقاتی 
و دوقطبی کرده اســت. پیرو خودگردان شدن شهرداری ها، شهرهای مرکزی و 
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مناطق ثروتمند دارای شهرداری های ثروتمند و در نتیجه دارای خدمات شهری 
و بهداشــت عمومی  قابل قبولی هســتند و مناطق محروم با فقر درامدی مردم 
دارای شــهرداری های فقیر و درنتیجه از خدمات و بهداشت عمومی  ضعیفی 
برخوردارند. همچنین مناطق محروم با معضالت زیســت محیطی گســترده 

مواجه اند.
قرنطینه خانگی توصیه درســت منوط به اینکه شــرایط بــرای همه برابر 
باشــد. مردم در ماندن در خانه اختیاری ندارند و جبر و فشــار معیشت آنها را 
از خانه بیرون می کند. کرونا زمانی به ایران وارد شــده که  نولیبرالیسم مردم را 
از خانــه اخراج کــرده و آنها را به تقال در بازارهــای مقررات زدایی و رها و آزاد 
مجبور کرده، چراکه نیازهای زندگی همگی بازاری و حقوق آنها کاالیی شــده 
اســت. عمده مشاغل خدماتی و کارگری بصورت قراردهای غیررسمی  خارج 
از تعهدات قانون کار و بیمه تامین اجتماعی و یا رســمی  ولی موقت است که 
در صورت عدم انجام و در خانه ماندِن فرد، اخراج می شوند. مشاغل کارگری 
روزمزد دارای درامد روزانه هســتند و در صورت خانه ماندن، فرد و خانواده ی 
وی بدون درامــد و توان حتی تامین نیازهای خوراکی روزانه خود را ندارند. در 
نبود یک نظام رفاهی حمایتی فراگیر و عادالنه، دولت توان حمایت عمومی  را 
ندارد و راهی جز یارانه خانوارها برای حمایت عمومی  نیست. در صورت نیاز به 
تعطیلی عمومی  نواحی بحرانی و کل کشور دولت باید به میزان حقوق ماهیانه 

یارانه مردم را شارژ کند.
نولیبرالیسم چگونه عدالت در سالمت را به محاق برد؟

مسئله نابرابری در سالمت بسیار جدی و فزاینده است و نیز متاثر از اندیشه 
و سیاســتهای اقتصادی. چه اقدامات حمایتی و کنترلی مهار کرونا برای کوتاه 
مدت چه ارتقا زیرساختهای بهداشتی و درمانی و شاخص های کیفیت زندگی 
و عدالت اجتماعی در بلند مدت، همه و همه نیازمند منابع مالی باالیی است 
که دولت فقیر شده با معافیت های مالیاتی رانتی برای ثروتمندان و ابرشرکتها و 
خصوصی سازی افسارگسیخته و افراطی منابع آن را )عمده صنایع پتروشیمی با 
درامدهای میلیارد دالری( از دســت داده اســت، به طوری که سهم دولت از 
تولید ناخالص ملی از 48درصد در ســال ۵۵ و 2۵ در سال 8۵ و نهایتا به به 
۱۱ درصد در ســال 98 سقوط کرده است. بی شک پس از مهار ویروس کرونا 
، اولویــت مجلس و دولت آینده و جریانات عدالــت خواه باید مهار ویروس 
نولیبرال و مقابله با توسعه اقتصادی نابرابر ساز نولیبرال و بسط حداکثری عدالت 

اجتماعی و بازگشت به قانون اساسی باشد.
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|                تحلیل و تبیین                                       	

دکتر مجتبی جهان تیغ پژوهشگر علوم سیاسی و اقتصاد است. او همچنین 
فعال اجتماعی و عدالتخواه استان سیستان و بلوچستان است. او در یادداشت 
اخیر خود برای سایت باشگاه اندیشه، به مسئله ی مصاف نابرابر مردم اشاره دارد 

و معتقد است این نابرابری از کرونا کشنده تر است! 
 او با بیان اینکه کرونا در دوران اوج گیری های چالش های اقتصادی به ایران 
ورود کرد و توان حکمرانی دولت و مجلس و ســاختار اجتماعی و رسانه ای و 
مدیریتی کشــور را به چالش کشید، معتقد است نابرابری در سالمت واقعیتی 
است که از ساختارها و سیاســتهای اقتصادی اجتماعی سیاسی حاصل شده 
اســت.   دکتر جهان تیغ در ادامه به بیان این نابرابری ها پرداخته اســت. اولین 
نمودهــای نابرابــری که در روزهای ابتدایی شــیوع آن در ایران توســط کرونا 
پرده برداری شد، دسترسی راحت مقامات به امکانات تشخیصی بود! مسئله ای 
که کامال خالف روح انقالب اســالمی است و از سوی دیگر حتی در مواجه 
مردم با سالمت نابرابری حاکم بود. نابرابری در تهیه لوازم محافظت از کرونا، 
نابرابری در دسترسی به پزشک و تخت بیمارستانی و حتی در رعایت بهداشت 
فردی و حتی در تغذیه و اســترس نابرابر مسائلی است که کرونا به ما یادآوری 
می کند. فقر و درآمد پایین، تورم و گرانی و افرایش هزینه های نیازهای اساسی 
زندگی و مایحتاج روزانه، حاشیه نشینی و زاغه نشینی، اجاره نشینی و جهش در 
اجاره و... همه عواملی است که استرس زاست وقشر متوسط وضعیف جامعه 
را تهدید می کند. ایشــان با نقد توصیه قرنطینه خانگی که از سوی دولت تبلیغ 
می شد افزود که قرنطینه خانگی توصیه درستی است منوط به اینکه شرایط برای 
همه برابر باشد. و در آخر به ریشه این نابرابری ها اشاره کرد و گفت نولیبرالیسم 
بیش از ســه دهه اســت در ایران رخنه کرده و ویروس نئولیبرالیسم در دولت و 
مجلس و دانشــگاه و بدنه ی مدیریتی و کارشناســی کشور نفوذ کرده و تبعات 
اقتصادی سیاســی فرهنگی امنیتی آن سالهاســت به جامعــه و نظام تحمیل 
می شود. نئولیبرالیسم موجب شده  که سالمت تبدیل به کاالیی شود که طبقات 
فرادســت با قدرت مالی خود می توانند تهیه کنند و می توانند با هزینه بیشتر با 
کسب شرایط اولیه سالمت بهتر و کسب شرایط بهداشتی وتغذیه ای و محافظتی 

بهتر در مواجعه با ویروس کرونا در موضع آسیب پذیری کمتری قرار بگیرند.

ونا   کر
  اندیشی
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گفتگو | 

ونا چگونه خواهد بود؟!  دنیا در پساکر
دکتر سیدمجید امامی 	

مسئله علم، شناخت امر کلی است. به نظر شما کرونا در کلیتش   •
چه شکلی دارد؟

به دو صورت می توان به این سوال پاسخ داد: یک پاسخ از منظر تاریخ علم 
و فناوری است و یک پاسخ از منظر جامعه شناسی تاریخی است، یا شاید بهتر 
است بگویم فلسفه تاریخ. از نظر تاریخ علم و فناوری شما باید این را در نظر 
داشته باشــید که کار علم طبیعی حداکثرسازی است. کار علم تجربی تطبیق 
زیست انســان با عالم خلق است، نه عالم امر. از این منظر، شناختی که علم 
می تواند از بحران کرونا بدهد این است که در جریان علم یک نقصی نسبت به 

حرکت طبیعت وجود دارد. این چیزی است که ما به آن توجه نمی کنیم.
هر چند در صد سال اخیر بت وارگی علم مدرن تا حد زیادی مورد خدشه 
 کشورهای در حال توسعه مثل ما فکر 

ً
قرار گرفته است ولی همچنان، مخصوصا

می کنند »علم، مطلق تطابق با واقع و به روز بودگی انسان است«. ما به لحاظ 
تاریخ علم و فناوری می توانیــم دوره های مختلفی را در تاریخ ببینیم که عقب 
بودن از قانون طبیعت یا خشم طبیعت یا حتی واکنش طبیعت اتفاق افتاده است 

و باعث تحول در تاریخ علم شده است.

  
سید مجید
 امامی  

عضو هیأت علمی و استاد 
دانشگاه امام صادق)ع( 

 دیده بان
  اندیشـه
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مهم اســت که ما این موضوع را متوجه بشــویم و درک بکنیم. پس درک 
کلی از مســئله امروز، درک عدم به روز بودن علم ما و عصیان علم بنیاد انسان 
است. در دوره های قبل این طور بوده است که جریان علمی، عصیان علم بنیاد 
نداشته است؛ یعنی همواره فرضش بر این بوده است که ناشناخته هایش بیشتر 
از شناخته هایش است. درست است علم جدید هم می گوید ما هنوز چیزهایی 
را نشناختیم ولی نحوه مواجهه اش با جهان ناشی از این است که چنین غروری 
دارد و مدعی است من جهان را در تسلط گرفته ام. این امر نشان دهنده این است 
که تســخیر طبیعت اتفاق نیفتاده است. درست است که ما طبیعت را اذیت و 
تخریب میکنیم ولی سلطه ای بر طبیعت نداریم. به خاطر همین در اوایل قرن 
بیستم این سوال مطرح شد آیا انسان میتواند بر عارضه مرگ فائق شود یا خیر؟ 
برخی می گفتند بله، می توانیم جلوی مرگ را بگیریم. واقعیت این است در این 

ر ما نیست.
ّ

ر طبیعت هستیم و طبیعت مسخ
ّ

ماجرا ما مسخ
پس یا علم راهش را ناقص پیش آمده است یا ما هنوز در اوایل الفبای علم 
هستیم. این حرفی است که ادیان هم می زنند و می گویند تا قبل از زمان ظهور 
حقیقت در عالم، فقط دو حرف از 2۷ حرف علم برای ما آشکار می شود. ثمره 
عملی این حرف، کرنش بیشتر به عالم امر است که مسلط بر عالم خلق است. 

ثمره دیگر آن کمک گرفتن بیشتر از عالم امر برای مدیریت عالم خلق است.
وقتی هابرماس و ژیژک و… مصاحبه می کنند اصال به این موضوع اشــاره 
نمی کنند. آنها در این شــرایط چه پاســخ می دهند؟ برخی از آنها مشکالت 
ســاختاری جهان را بر می شمارند، برخی هم سعی می کنند به بحران حقیقت 
احاله بدهنــد؛ یعنی همان حالت آویزان بود گی و درماندگی انســان.  ما باید 
اینجا مطالبه گری داشــته باشیم. البته باید بگویم انتقادی ها، پست مدرن ها و 
پست پوزیتیویست ها در این مسئله با ما همراه هستند و معتقدند که علم زیاد 

گنده گویی کرده است.
از منظر جامعه شناســی تاریخ هم می توان به این سوال پاسخ داد. یکی از 
مفاهیمی  که به شــدت در فلســفه تاریخ باید روی آن بحث کرد بحث بحران 
است. بحران ها حرکت های بزرگ و شکاف های بزرگ در تاریخ ایجاد می کنند. 
بحــران به معنای درماندگی یک نظم تمدنی از واقعیت تمدنی اســت. جنگ 
جهانی اول و دوم به معنــای حقیقی کلمه بحران تمدنی بود و درماندگی نظم 
 ماجراهای چرخش فرهنگی و اتفاقاتی که برای اروپا 

ً
قبلی را نشان می داد. اصال
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و آمریکا افتاد حاصل جنگ جهانی دوم بود که از دلش علوم انســانی متحول 
شد.

آنچه امروز از اندیشه انتقادی، اندیشه پسامدرن و اندیشه پساساختارگرایی 
وجــود دارد محصول بحران جنگ جهانی دوم اســت. پــس از این نظر علوم 
انسانی نسبت به بحران ماتأخر است. در بحث قبل، علم باید شأن ماتقدمش 
را محقق کند اما در بحث جامعه شناســی تاریخی، علم باید شــأن ماتأخرش 
را محقق کند. اآلن هنوز دیر نشــده اســت  و علم باید واکنش نشــان بدهد. 
مــن نمی دانم علوم تجربی ســر عقل می آیند که واکنش نشــان دهند یا نه. به 
 در همین حوزه داروســازی، توجه بیشتر به 

ً
عنوان مثال عرض می کنم احتماال

بوم شناسی، توجه بیشتر به گیاهان و خصلت های جادویی گیاهان برای درمان، 
در دنیا خیلی پررنگ تر می شود. همانطور که چین توانست موفق بشود و اآلن 
در ایران هم برخی دارند این کار را انجام می دهند گرچه جریان سرمایه ساالری 

دارو پزشکی در مقابلش مقاومت می کند.
پس بحث بحران به لحاظ جامعه شناسی تاریخی می تواند کرونا را به مثابه 
یک انقطاع از نظم تمدنی قبلی به نظم تمدنی جدید بشناســد. من نمی گویم 
در پســاکرونا همه چیز بالدرنگ عوض می شــود. اینکه می گویند پساکرونا 
یک دنیای دیگر اســت را واقعا من نمی دانم؛ ولی میفهمــم که اگر عالمان و 
اندیشــمندان، نقش خودشان را ایفا کنند االن وقت تحول است. ممکن است 
بگوییم عصر یخ زدگی روشنفکران و دانشمندان است و اینها از بین رفته اند. به 

هر حال اگر دانشمندان نقش خود را ایفا بکنند االن وقت تحول است.
بر همین اساس باید این بحران را توضیح داد. ما هم می توانیم از چارچوب 
تحلیل والرشــتاین اســتفاده کنیم و هم از چهارچوب نظری اولریش بک. در 
 با بحران های جهانی ســاختارها به پایان می رسند و 

ً
بحث والرشــتاین اساسا

بحرانهای جهانی اگر عمقشان درک بشود و به قله برسند ساختارها را بی قدرت 
و بی نفوذ می کنند و فضایی برای باال آمدن عاملیت های جدید هســتند. مثال 
شما فرض کنید ســاختار آموزش و پرورش، ساختار تربیتی موجود، ساختار 
دولت موجود. اینها ساختار هایی هستند که حاضر نیستند به رقیب خودشان پا 
بدهند ولی  در این شرایط است که اگر ما می خواهیم درباره آینده برنامه ریزی 

در کشور خودمان فکر کنیم باید مقداری به این مسائل توجه بکنیم.
ببینید، بحران محیط زیســت یــک بحران جهانی بــود. اخالق جهانی 
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می گوید چون بحران محیط زیســت بحران جهانی اســت ما فقط با اخالق 
 این 

ً
جهانی می توانیم جلوی آن بایســتیم، باید هوای هم را داشــته باشیم. قبال

امر اخالقی بود که من به خاطر وطنم هر کاری انجام بدهم؛ ولی االن مســئله 
الیه اوزون مســئله جهانی است. شما می دانید به خاطر بحران محیط زیست 
واکنش های جهانی اتفاق افتاد. پیمان های اجالس کیوتو، اجالس پاریس، همه 
برآمــده عزم جهانی بود برای برخورد جهانــی؛ ولی بعدا این موضوع از طرف 

 آمریکا جدی گرفته نشد.
ً
برخی کشورها خصوصا

آالن باز ما با یک مســئله جهانی مواجهیم و ســاختارهای قبلی جهانی 
هم در مقابل آن فروماندند. یعنی ساختار سازمان بهداشت جهانی و ساختار 
ســازمان ملل در این بحران کارآمدی ندارند. کدام ســاختار از همان اول آمد 
جلوی این بحران بایستد و بگوید بیایید این بحران را کنترل کنید. سازمان های 
جهانی نتوانستند هیچ کاری انجام بدهند. مگر همین آمریکا تا چند روز پیش 
نمی گفت کرونا یک ویروسی اســت که چینی ها تولید کرده اند و می خواهند 
با آن به ما حمله کنند و ما جلویشــان خواهیم ایســتاد. ویروس چینی نشانه 

ایستادگی الکی آمریکا بود.
شما به ساختارهای دیگر نگاه کنید؛ مثال ساختار رسانه ای. ما فکر می کنم 
هر چه در تلویزیون نمایش داده شــود را مــردم می بینند. آیا واقعیت اینطوری 
اســت؟ مردم دارند همه چیز می بینند غیر از تلویزیون. ما باید در ســاختارها 
تجدید نظر کنیم. در ده سال آینده دیگر وزارت فرهنگ و سازمان تبلیغاتی وجود 
ندارد. مســئوالن باید این را بدانند. همان جمله هایدگر که گفته است: هر آن 
چیزی که ســخت و استوار است دود می شــود و به هوا می رود. این مصداق 

حقیقی بحرانی است که به جهان ساختارها افتاده است.
 
ً
حاال از منظر اولریش بک هم می شود به این موضوع نگاه کرد. چون اساسا
مدرنیته یک نظم برای مدیریت ریســک بود، یعنی یک نظمی بود که می گفت 
من ریسک را به جایی رساندم که تو عمل کنی و االن این موازنه ریسک به هم 
 عمل و کنش فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و تمدنی دچار 

ً
ریخته است و طبعا

اختالل خواهد شــد. اینجاســت که ما باید در مورد جامعه شناسی ریسک و 
نسبت ریسک و تمدن سازی صحبت کنیم و نظمی را جستجو کنیم که می تواند 

وضعیت ریسک را مدیریت کند.
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علوم انسانی به صورت خاص کیفیت های زندگی را بررسی می کند   •
و به دنبال ارائه یک زندگی خوب اســت. ار حیث کیفی، کرونا چه تغییری در 

زندگی روزمره ما داشته است؟
مهمترین مســئله در کیفیت زیست، کیفیت معنوی و روانی زیست است 
که توجه به آن احیا شــده است؛ ولی باز هم متاسفانه با اینکه معنویت در نظام 
ســرمایه داری دکان خودش را دارد، ولی توجه به حقیقت اش نشان داد که در 
زندگی جدید توجه جدی به حقیقت او نشــده اســت. اگر بخواهیم در مورد 
کشور خودمان صحبت کنیم، متاسفانه ما هم خوب توجه نکردیم. در جامعه 
 در جستجوی معنویت زندگی هستند. اینها یا 

ً
ما حدود 4۰ درصد از مردم واقعا

باید در این شرایط دنبال یوگا بروند یا دنبال تراروانشناسی و یا دنبال دعای هفتم 
صحیفــه. پس اوال یک رقابت جدی بین گونه های معنویت برقرار اســت و از 
طرف دیگر خود این میدان جدید، بیشتر زیست ما را در چنبره نئولیبرالیسم قرار 
 فقط گوشت و مرغ و ترانه و 

ً
می دهد؛ چون مجبوریم معنویت هم بخریم. قبال

رقص و شو می خریدیم االن باید معنویت هم بخریم.
مهمترین مســئله در مورد کیفیت زندگی مســئله معنویت است. ممکن 
است  ما بگوییم در این بحران خانواده نشان داد چقدر امر مقاومی است. بله، 
خانواده بســیار مهم اســت ولی خانواده با معنا و خانواده ای که غایت معنوی 
ندارد متفاوت اســت. در این شرایط خصوصا نیاز انسانهای مجرد به معنویت 
بیشتر می شود تا بتوانند در این تنهایی ها احساس اتصال به بیکران داشته باشند 
و به جای این که خودشــان را فرو افتاده در زندانی سیاه ببیند، احساس وصل 

شدن به بی کران بکنند. پس مسئله معنویت است اینجا مطرح است.
در عین حال ما باید از معنویت عمیقی سخن بگوییم که می توانیم از آن با 
عنوان معنویت در میدان یا معنویت جهادی یاد کنیم که با معنویت های سکوالر 
خیلی فاصله دارد و هم مبارزه و ایدئولوژی را به حیات انسان برمی گرداند، هم 
عشق و دوست داشتن و محبت را. کسی که می آید برای یک علت غایی بزرگتر 
به دیگران کمک می کند، در این شرایط خیلی بهتر میتواند جامعه را اداره بکند 

و به جامعه آرامش بدهد.

نظریه های کالن فرهنگ شناســی و جامعه شناســی و فلسفه چه   •
جایگاهی برای امر شایع و فرایند شیوع و پدیده های مسری قائل هستند؟
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 کرونا 
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واقعیت این است که ما یک حوزه بسیار مهمی  داریم به نام جامعه شناسی 
پزشکی و جامعه شناسی سالمت و جامعه شناسی بدن. اوال خیلی نیاز است 
که ما این حوزه ها را بومی ســازی بکنیم ولی غفلت کردیم. حتی محافل علوم 
انسانی اسالمی  هم از این حوزه ها غفلت کرده اند. ما باید وارد این حوزه بشویم 
و آنها را نقد کنیم. یک بخشــی از ادبیات جامعه شناسی سالمت دنبال تلقین 
رویکردهای رفتارگرایانه در عرصه زیست است؛ یعنی چطور بتوانیم انسان ها 
 چه کسانی منقاد نمی شوند؛ ولی در حوزه 

ً
را منقاد نسخه خودمان بکنیم و مثال

اپیدمی و پاندمی  به نظر می رســد در خود نظام ســالمت که برای خودش یک 
انحصاری قائل اســت، خصوصا در ایران این انحصار بیشتر وجود دارد، این 
گفتمان وجود نــدارد که باید سیاســت خوانده ها و مدیریت خوانده ها و علوم 
اجتماعــی خوانده ها جامعه را مدیریت کنند. نظام ســالمت برای تدبیر بدن 
است، برای درمان بدن است. درست است حوزه سالمت از مباحث اجتماعی 
و فرابدن حوزه سالمت نشأت می گیرد ولی این مباحث فقط برای کسی نیست 

که پزشکی عمومی  خوانده باشد.
پس بخش زیادی از آن برگرفته از رویکردهای رفتارگرایی است. همانطور 
که گفتم رویکردهــای انتقادی، پساســاختارگرایی و رفتارگرایی در مواجهه با 
پاندمی مواضعی دارد؛ اما آنچه خیلی مهم است رویکرد بومی ماست. به طور 
مثال رفتارهای اجتماعی در جامعه ما چه اقتضائاتی دارند که می تواند الگوهای 
مواجهه با پاندمی را بازتولید بکند. آنچه امروز در ایران اجرا می شود صد درصد 
کپی شده ایده های ســازمان بهداشت جهانی اســت. عین جمالت را اینجا 

ترجمه می کنند و به عنوان سیاست مطرح می کنند.
من می گویــم روی ایده های جدید هم فکر کنیم، آزمایش کنیم تا بتوانیم 
مطالعات اپیدمی خودمان را بومی کنیم. یعنی نقش علوم اجتماعی خودمان را 
به اضافه پدیده و بحران اپیدمی نشان بدهیم. ما حتی نمی آییم آزمایش بکنیم. 
انجمن جامعه شناسی ایران هم گوش به فرمان اطبا است. پس جامعه شناسی 

پزشکی چه شد؟ این مسئله پزشکی نیست، مسئله سالمت است.

به نظر شما کرونا یک برایند و نتیجه از تاریخ عملکردهای انسانی   •
است یا چالش و مانعی )مانند سایر ریسک ها و مخاطرات( پیش روی کارنامه 

اراده هاست؟



87

اند یشـه 
    سیا سی

شماره 5    87
پانزدهم خرداد 99 شماره 5    86

پانزدهم خرداد ۹۹

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

واقعیت این اســت که هنوز برای قضاوت درباره این ماجرا زود است اما 
آنچه واضح اســت این اســت که نظم تمدنی کنونی ثابت کرد که چه صورت 
علمی اش و چه صورت مدیریتی اش از پس تمام مطالبات انســان در شــرایط 
گوناگون زیستی طبیعی برنیامده است. آیا این نتیجه عملکرد انسان است یا اراده 

انسان به واسطه این بحران باید پرورش پیدا کند و بتواند به مرحله بعد برود؟
مــا هنوز مطالعات دقیقــی در مورد جنگ بیولوژیــک نداریم، پس بهتر 
است درباره چیزهایی که می دانیم صحبت بکنیم. اینکه این ویروس محصول 
عملکرد بشر در عرصه ی زیست فناوری است یا حتی اتفاق تصادفی و واکنش 
تصادفی به برخی مداخالت در حوزه زیســت فناوری اســت هنوز مشخص 
نیســت و همه اینها احتمال است. من فقط تاکید می کنم که نظم فعلی مطلق 

نیست و ادعاهایش تا حد زیادی شکسته شده است.

بیشتر دانشــمندان علوم انســانی بین طبیعت و فرهنگ معادالتی   •
مطرح می کنند. کرونا در این معادله بین طبیعت و فرهنگ کجاست؟

نظریه های فرهنگی بر اســاس معادله بین طبیعت و فرهنگ درست شده 
اند و کســی که این را بفهمــد می تواند نظریه های فرهنگی را بشناســد. نکته 
خیلی مهم این است که آیا ماجرای کرونا می تواند منجر به بازتولید نظریه های 
فرهنگی جدیدی به صورت بومی بشود یا نه؟ ما هنوز یک نظریه پرداز فرهنگی 
که ایران را شــناخته باشد و بتواند شــناختش را گسترش داده باشد و به مکتب 
نظری تبدیل کند نداریم. االن باید به واسطه بازخوانی رابطه طبیعت و فرهنگ 
در اقلیم ایران، در جامعه ایران نظریه فرهنگی خودمان را تولید کنیم. االن وقت 
بازتولید نظریه فرهنگی است. در عرصه جهانی هم باز نظر می آید ممکن است 

برخی نظریات تاریخ شان به سر بیاید.
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|                تحلیل و تبیین                                       	
دکتر سید مجید امامی، عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه امام صادق)ع( 
اســت. او در این مصاحبه به بررسی رویکرد علمی در دوران پساکرونا پرداخته 
اســت. امامی بیان می کند برای از دو جنبه تاریخ علم و فناوری و روش تحلیل 
تاریخ می توان به بررســی و تحلیل این مساله پرداخت. او با بیان اینکه کار علم 
تجربی تطبیق زیســت انسان با عالم خلق است نه عالم امر، در تحلیل رویکرد 
تاریخ علم و فناوری می گوید شناختی که علم می تواند از بحران کرونا بدهد این 
اســت که در جریان علم یک نقصی نســبت به حرکت طبیعت وجود دارد. این 
چیزی است که ما به آن توجه نمی کنیم. پس درک کلی از مسئله امروز، درک عدم 
به روز بودن علم ما و عصیان علم بنیاد انسان است. او با بررسی تحلیل های بزرگان 
فلســفی غرب مانند  هابرماس و ژیژک و… معتقد است که هرچند انتقادی ها، 
پست مدرن ها و پست پوزیتیویست ها در این مسئله با ما همراه هستند و معتقدند 
که علم زیاد گنده گویی کرده اســت، اما نوع نگاه ما به این مساله بسیار عالی تر 
ومتفاوت تر اســت. او همچنین با نگاه جامعه شناسی تاریخی به تحلیل دوران 
پساکرونا پرداخته و می گوید اساســا بحران ها حرکت های بزرگ و شکاف های 
بزرگ در تاریخ ایجاد می کنند! آنچه امروز از اندیشه انتقادی، اندیشه پسامدرن و 
اندیشه پساساختارگرایی وجود دارد محصول بحران جنگ جهانی دوم است. پس 
از این نظر علوم انسانی نسبت به بحران ماتأخر است. پس بحث بحران به لحاظ 
جامعه شناسی تاریخی می تواند کرونا را به مثابه یک انقطاع از نظم تمدنی قبلی به 

نظم تمدنی جدید بشناسد.
ســپس مختصری به دیــدگاه چارچــوب تحلیلی »والرشــتاین« با عنوان 
بحران های جهانی ســاختارها و »اولریش بک« با عنوان جامعه شناسی ریسک 
می پردازد. این استاد دانشگاه مهمترین مسئله در مورد کیفیت زندگی بشر جدید 
را مســئله معنویت آنهم معنویت جهادی در مقابل معنویت سکوالر می داند. 
معنویت توحیدی و جهادی هم مبارزه و ایدئولوژی را به حیات انسان برمی گرداند، 
هم عشق و دوست داشتن و محبت را. کسی که می آید برای یک علت غایی بزرگتر 
به دیگران کمک می کند، در این شرایط خیلی بهتر میتواند جامعه را اداره بکند و 
به جامعه آرامش بدهد. او در نهایت به بحران در غرب اشاره کرد و بیان داشت که 
نظم تمدنی کنونی ثابت کرد که چه صورت علمی اش و چه صورت مدیریتی اش 
از پس تمام مطالبات انسان در شــرایط گوناگون زیستی طبیعی برنیامده است. 

امروز وقت بازتولید نظریه فرهنگی است.

ونا   کر
  اندیشی
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ونا و آینده جامعه ایران( )در نشست مجازی: کر

سخنرانی |  

ونا و آینده جامعه بحران کر
دکتر بیژن عبدالکریمی 	

ما با یک حادثه تازه روبه رو هســتیم و اینکه نتایج و پیامدهای آن، جامعه 
ما و جامعه جهانی را به کدام سمت و سو دارد می برد، قضاوتش دشوار است. 
درباره کرونا در همین ایام ادبیاتی شــکل گرفت. می دانید که من دانش آموخته 
فلســفه هستم و بحث هایی که دنبال می کنم معموال با حیات اجتماعی خیلی 
نسبت دارد و من از رهیافت خودم و از زاویه کلی تر به مساله نگاه می کنم. اگر 
ما بخواهیم به کره زمین و تمدن جهانی بیندیشیم باید مساله را در سطح بومی، 

سطح مساله فردی و مسائل وجودی بررسی کنیم.
مکرون، رییس جمهور فرانسه گفته بود که ما در حال جنگ با یک دشمن 
نامرئی هستیم. ویروس کرونا اموری را متغیر کرد. در واقع انسان مدرن سراسر 
امید بود و اگر عصر روشنگری را به خاطر بیاوریم در واقع قرار بود، علم جدید 
تمام مسائل را حل کند. در دهه های 4۰ و ۵۰ میالدی از یک هنرپیشه امریکایی 
نظرش را درباره مرگ پرسیدند و او پاسخ داد تا پیر شویم علم همه چیز را حل 
می کند. همه ما امید زیادی به تکنولوژی داریم برای مثال وقتی به اتاق جراحی 
می رویم، نگران نیستیم که برنگردیم. در این وضعیت کرونا یک باره زیر پایمان 
را خالی و ســاده ترین امور و روابط را متزلزل و محدود کرد. کره زمین با شتاب 

  
بیژن
عبدالکریمی

دانشیار گروه فلسفه دانشکده 
علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی 

 دیده بان
  اندیشـه
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اجتناب ناپذیر پیش می رفت و گویی کرونا مثل یک امپراتور همه بشــریت را 
به خط کرد و بشــر در سطح جهانی کمی آرام گرفت. یک احساسی در سراسر 

جهان شکل گرفته و گویا نظام جهانی نمی تواند تمدن جهانی را حفظ کند.
به هر حال این پرســش جدی اســت تحوالتی که کرونا ایجاد کرد، کی 
تمام می شــود؟ در یک لحظه از تاریخ بشر ثبات وجود ندارد و پاره ای از زمان 
تاریخی است. به تعبیر متون مقدس زمانی است یک ماه به هزار سال می ارزد و 
زمان قدسی است. گاهی در یک دوران به یک جهش فکری می رسیم که با ۳۰ 
سال مطالعه نمی توانستیم دســت پیدا کنیم. آیا کرونا نوید پیدایش یک دوران 
جدید را می دهد؟ آنچنان که اهل نظر می گویند: ما شــاهد یک زیست جهان 
تاریخی هســتیم و جهان به یک نحو دیگر متغیر می شود. پاره ای از متفکران 
معتقدند، ویروس کرونا جهان را با یک جهان مدرن تازه روبه رو می کند و من 
چنین احساســی ندارم و می پذیرم در جهان تحوالتی اتفاق افتاده ولی در طول 
تاریخ از این تحوالت در جهان زیاد بوده است. مثال طاعونی که در ایران آمد در 
حافظه تاریخی ما جایی ندارد و یقینا کرونا هم فراموش خواهد شد. من معتقد 
نیستم کرونا جهان را متغیر می کند و باید برای این تغییر درکی از هستی صورت 
بگیرد تا عالمیت عالم دگرگون شــود. کرونا یک حادثه استثنایی بود. یکی از 
وجوه اســتثنایی، اشتراک در سطح جهانی بود. پاره ای از متفکران معتقدند که 
یک وضعیت استثنایی است و وضعیت استثنایی را اولین بار فیلسوف آلمانی، 
کارل اشــمیت بیان کرد. او معتقد اســت حالتی پیش می آید که فرمانروایان 
قدرت سیاســی برای خیر عمومی از قانون فراتر می روند. این وضعیت سبب 
می شود قدرتمندان قانون را زیر پا بگذارند. به نظر می آید این وضعیت امروز به 

قاعده تبدیل شده است.
وضعیت غربی ها با ما خیلی متفاوت اســت. بحران در بخشی از زندگی 
جهان سوم به التهابات جامعه تبدیل شده است. ما مانند دو ده متفاوت شده ایم 
و حرف اصلی این اســت، قصه این دو روستا را یکی نکنید و نباید خودمان را 
با غرب مقایســه کنیم در حالی که ما باید با زبان خودمان مشــکالت را حل 
کنیم. متاسفانه فهم روشنفکر ایرانی از مسائل تاریخی از عوام فراتر نمی رود. ما 
شاهد ظهور یک جهان پساسرمایه داری هستیم. نظام سرمایه داری ارزش های 
فئودالی را فرو ریخت و آزادی مدنی را ایجاد کرد اما نظام مالی به دلیل انباشت 
سرمایه، نظم جهانی را به هم زد.تمدن کنونی قدرتمندترین و بزرگ ترین تمدنی 
اســت که بشــر به خودش دیده اما هیچ گاه به اندازه امروز فقر وجود نداشته و 
تکنولوژی این نیازها را ایجاد کرده است. از مسائل جهانی ما شکاف بیشتر میان 
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کشورهای شمال و جنوب است. امروز فقر عظیمی در جهان وجود دارد که این 
بحران به جوامع ضعیفی مثل ما منتقل می شود.

روند جنگ های میکروبیولوژیک دســت قدرت های اهریمنی اســت که 
حتی به خاطر منافع، توده های خود را قربانی می کنند. همه اینها احساســی را 
برای آنها که فرصت اندیشــیدن را دارند، فراهم کرده که به نظر می آید، بشر با 
یک احساس عدم امنیت مواجه است. ما امروز با دو گونه احساس عدم امنیت 
مواجه هســتیم؛ یک نگرانی فیزیکی اســت که نگران از دست شغل و درآمد 
هستیم و این نگرانی عدم امنیت اقتصادی بسیار خطرناک تر است. عدم امنیت 
دیگر، عدم امنیت متافیزیکی و نداشتن نظام اندیشگی است. در واقع یک نظام 
اندیشگی که پشتوانه زندگی افراد باشد. ما همه به فکر خانه هستیم اما مهم تر 

از خانه ماواست.
نظام های اندیشگانی بشر فروپاشــیده است و دیگر مردم با کتب مقدس 
مانوس نیستند. متاســفانه امروز یگانه ایمان »پول« شــده است. در »حال« 
زندگی می کنیم و اسیر زندگی روزمره شده ایم. تمدن ما با عدم امنیت در سطح 
جهانیان روبه رو است. کرونا یک حس مشترک را ایجاد کرده و با اینکه امریکا 
ما را تحریم کرده اما ملت امریکا با ما همدردی کرد. توده ها، کرونا را فراموش 
می کنند و زندگی به مســیر عادی خود برمی گردد اما وظیفه اندیشــمندان این 
است به خطرات آن بیندیشند. جهان ما جای امنی برای زندگی نیست و هزاران 
خطر زندگی را تهدید می کند اما راه حل فوری هم وجود ندارد یعنی نمی توانیم 
در حال حاضر راه حل پیدا کنیم. بســیاری خودشان را به دریا می اندازند تا به 
جهان غرب نزدیک شوند در حالی که با دو فرهنگی شدن و شهروند درجه دوم 
بودن مواجه می شوند. این احساس باید شکل بگیرد که اینجا خانه من است. 
واقعیت ها را همان گونه که هست، ببینیم؛ چنین نیست که غرب بهشت است 

و اینجا جهنم. ما با این خاک و با قدرت سیاسی خود نسبتی داریم.
اگزیستانسیالیســم باید در شــرایط کنونی به مسائل اقتصادی پاسخ های 
انسانی دهد و نمی توان با اخالق، مشکالت اقتصادی را حل کرد. کرونا باعث 
شد، مرگ را حس کنیم و به گفته موالنا زندگی با نیستی در هم تنیده است. اگر 
مرگ با ماست هر لحظه نیستی را تجربه می کنیم. کرونا نشان داد، دیگران خیلی 
مهم هســتند و زندگی ما به دیگری وابسته اســت. اما اینکه این ویروس بنیان 
زندگی را فرو می ریزد؟ من شــک دارم. این ویروس میزان فزاینده رنج را ایجاد 

کرده که به زودی هم تمام خواهد شد.
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|                تحلیل و تبیین                                       	

دکتر بیژن عبدالکریمی دانشیار گروه فلسفه دانشکده علوم انسانی دانشگاه 
آزاد اســالمی اســت. او که متاثر از علی شــریعتی و احمد فردید و به تبع آن 
مارتین هایدگر اســت، از منتقدان جدِی نگاه سیاسی به مقوله فرهنگ، علوم 
انســانی اسالمی و اسالمی سازی دانشگاه ها است و معتقد است باید رویکرد 

اونتولوژیک جایگزین رویکردهای تئولوژیک و ایدئولوژیک شود. 
او در نشســت »بحران کرونا و آینده جامعه ایران« که ۳۱ اردیبهشــت به 
صورت مجازی برگزار شد به ســخنرانی پرداخت و نکاتی را بیان کرد. ایشان 
بیان کرد که در عصر روشنگری قرار بود که علم جدید تمام مسائل را حل کند 
و احســاس امیدواری زیادی به تکنولوژی در میان ما شکل گرفت. اما با ورود 
کرونا این احســاس را دســتخوش تغییر کرد و این مساله را ایجاد کرد که گویا 
نظام جهانی نمی تواند تمدن جهانی را حفظ کند. یک احساس عدم امنیت در 
میان جهان شــکل گرفت. از سویی نگرانی از عدم امنیت فیزیکی و اقتصادی 
وجود دارد و از ســوی دیگر حس عدم امنیت متافیزیکی که ناشی از نداشتن 
نظام اندیشگی است. تمدن ما با عدم امنیت در سطح جهانیان روبه رو است.

عبدالکریمی با بیان اینکه معتقد نیست کرونا جهان را متغیر می کند و باید 
برای این تغییر درکی از هســتی صورت بگیرد تا عالمیت عالم دگرگون شــود، 
بیان کرد، ما شاهد ظهور یک جهان پساسرمایه داری هستیم. نظام مالی به دلیل 
انباشت ســرمایه، نظم جهانی را به هم زد! متاسفانه امروز یگانه ایمان »پول« 

شده است. در »حال« زندگی می کنیم و اسیر زندگی روزمره شده ایم.
او در نهایــت گفت اینکه این ویروس بنیان زندگــی را فرو می ریزد؟ من 
شــک دارم. این ویروس میزان فزاینده رنــج را ایجاد کرده که به زودی هم تمام 

خواهد شد.

 

ونا   کر
  اندیشی



یشـه ند  ا
ا قتصاد ی

ونا   	 چارچوبی برای سیاست گذاری اقتصادی در دوران کر
آزادی سازی قیمت ها 	
ونا و اقتصاد ما 	 کر

ونا برای اقتصاد ایران 	 فرصت طالیی کر
ج مردم را بدهد!  	 دولت باید خر

ونا و اجتنا ناپذیر بودن بودجه های ولو بدون پشتوانه یا با برداشت از  	  کر
صندوق توسعه ملی

ونا در ایران  	 یت اقتصادی پساکر مدیر

پرسش
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یکا شد؟ 	 یکا چگونه آمر آمر
یکا چه شباهت مهمی با یکدیگر دارند؟ 	 ایران و امر

یکا 	 طبیعِت حکومت آمر
یکا 	 وپاشی آمر وال غرب و فر ز
وپاشی آن؟! 	 یکا و یا فر تظاهرات آمر

ونا و اجتنا ناپذیر بودن بودجه های ولو بدون پشتوانه یا با برداشت از  	  کر
صندوق توسعه ملی

ونا در ایران  	 یت اقتصادی پساکر مدیر
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کشته شدن سیاه پوست آمریکایی به دســت پلیس این کشور، جرقه ای شد 

برای اعتراضات گسترده مردم آمریکا در ایالت های مختلف. اعتراضات کم سابقه ای 

که علیه سیاست های تبعیض نژادی آمریکا شکل گرفت و به مرور جنبه های دیگری 

نیز یافت. اما نوع روایت متفکران، اساتید و ژورنالیست ها به این مساله چگونه بوده 

است؟! آیا این حوادث نشــان از افول آمریکا در سطح جهانی حکایت دارد؟! نوع 

مواجهه انقالب اسالمی با این حوادث چگونه باید باشد؟! این ها بخشی از سواالتی 

است که برخی از نویسندگان در فضای مجازی سعی به تبیین آنها داشته اند.

یادداشت |

یکا شد؟ یکا چگونه آمر  آمر
مهدی تدینی 	

 در سال 
ً
نخســتین بذر آمریکا در نخستین ســال های قرن هفدهم، دقیقا

۱۶۰۶، در بخش شــرقی آمریکای امروزی، بر ساحل آتالنتیک، کاشته شد. 
پس از آنکه اســپانیا و بعد فرانسه هر یک به امید یافتن ذخایر و مستعمره سازی 
به گوشه ای از آمریکا سرک می کشیدند، ملکه الیزابت ــ زنی که حدود نیم قرن 
ـ دریانورد محبوب خود، والتر رالی  )۱۵۵8-۱۶۰۳( فرمانروایی انگلستان بودـ 
را روانۀ آمریکا کرد تا در رقابت با اســپانیا عقب نیفتد و خاکی آن سوی اطلس 
برای انگلســتان به چنگ آورد. والتر رالی در ۱۵8۵ به ســاحلی در آمریکای 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

  
مهدی
 تدینی

دکترای علوم سیاسی از 
دانشگاه تهران 

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه

ونا   کر
  اندیشی
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شمالی رسید و با عده ای معدود ســنگ بنای یک »آبادی« )مستعمره( را آنجا 
نهاد و چون ملکه الیزابت ازدواج نکرده بود و به تعبیر انگلیســی ها »ویرجین« 
)دوشــیزه/باکره( بود، نام آن خاک را »ویرجینیا« گذاشــت که لقب ملکه بود. 
اما این آبادی ســازی ها پا نگرفت و از آن تنها افســانۀ »مستعمرۀ گمشده« در 
یادها مانده اســت. عمر الیزابت برای آنکه روزی ببیند مستعمره ای انگلیسی 
در آمریکا پا گرفته است، قد نداد. پس از او، در دوران شاه جیمز اول )۱۶۰۳-
۱۶2۵( بود که انگلیســی ها در ۱۶۰۶ آبادی )مســتعمرۀ( دیگری را در خاک 
ویرجینیا پایه گذاری کردند، به اسم شاه: »جیمزتاون«. این نخستین مستعمرۀ 
انگلیسی ها بود که پایه گذارانش فقط ۱۰۵ نفر بودند که نیمی از آن ها نیز پس از 
یک سال به دلیل وضعیت جوی، بیماری، درگیری با بومیان و بی غذایی مردند. 
اما این مستعمره پا گرفت و با همۀ سختی های افزایش و انتقال نیروی انسانی، 
چهارده ســال بعد )۱۶2۰(، شمار افراد ویرجینیا به هزار نفر و در ۱۶4۰ به ده 

هزار نفر رسید.
آمریکایی که ما می شناسیم با این مستعمره ســازی ها پدید آمد و ایاالت 
متحد آمریکا، پیش از آنکه انقالب کند و در جنگی سخت استقالل خود را در 
طول دهه های ۱۷۷۰ تا ۱۷8۰ از انگلستان به چنگ آورد، مجموعه مستعمراتی 
متعلق به انگلستان بود که در تاریخ به »مستعمرات سیزده گانه« معروف است. 
بنابراین، مرحلۀ اول تاریخ آمریکا، تاریخ مســتعمرات سیزده گانۀ بریتانیاست 
کــه آن هم نه در چشــم برهم زدنی، بلکه در یک فرایند بلندمدت ۱2۵ ســاله 
پدید آمدند. نخستین مستعمره ویرجینیا بود که گفته  شد در ۱۶۰۶ پایه گذاری 
شــد و واپسین آن ها، مســتعمرۀ جورجیا، ۱۷۳2 پایه گذاری شد. اما همۀ این 
مستعمرات در یک نوار پهن در ساحل شرقی آمریکا تشکیل شد و مساحت آن 
در برابر ایاالت متحد آمریکای امروزی بسیار ناچیز بود. مستعمرات سیزده گانه 
را به سه دسته تقســیم می کنند: بخش شمالی آن معروف به نیوانگلند )شامل 
مستعمرات »نیوهمپشــایر«، »ماساچوســت«، »رودآیلند« و »کِنتیکت«(، 
بخش میانی آن معروف به مســتعمرات آتالنتیک میانی )شــامل »نیویورک«، 
»نیوجرسی«، »پنســیلوانیا« و »دالِور«( و بخش پایینی موسوم به مستعمرات 
جنوبی )شــامل »ویرجینیا«، »کارولینای شــمالی«، »کارولینای جنوبی«، 

»مریلند« و »جورجیا«(.
تاریخ مســتعمرات سیزده گانه را هم به سه قســمت می توان تقسیم کرد: 
۱۶۰۰ تــا ۱۶۵۰ دورۀ پیدایش و پایه گــذاری، ۱۶۵۰ تا ۱۷۰۰ دورۀ تحکیم و 
توســعه و ۱۷۰۰ تا ۱۷۶۰ دوران جدال بریتانیا و فرانسه سر استیال بر آمریکای 
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شمالی. در کنار این توسعۀ ساختاری و انسانی بی وقفه، تاریخ این دوره همراه 
اســت با ورود و پاگرفتن برده داری و جنگ های خونبار با بومیان... در نهایت، 
در پایان این ۱۷۰ ســال، انگلستان فرانســه را با کمک مردم مستعمره نشین از 
آمریکای شــمالی بیرون می راند، اما خزانۀ خالی کار دستش می دهد و ناگزیر 
مجبور می شــود از مستعمره نشــینان مالیات بخواهد. اما ایــن آمریکایی ها 
ســرکش تر از آن بودند که به سرزمین مادر مالیات دهند. این دعوای مالیاتی به 

زودی به انقالب و استقالل آمریکا منجر شد.
اگر بپذیریم آمریکا اقتصادمحورترین کشــور جهان اســت، پس عجیب 
نیســت اگر دلیل یا بهانۀ انقالب آمریکا که به اســتقالل این کشور منجر شد، 
اقتصادی باشد. انقالب آمریکا در اصل در پی دعوایی مالیاتی پدید آمد. سیزده 
مســتعمره در خاک امروزی آمریکا پدید آمده بود که همگی زیر فرمان دولت 
بریتانیا بود. بریتانیا برای حفظ سلطۀ خود در آمریکای شمالی با حریفی قدرتمند 
روبرو بود: فرانســه. پس از جنگی هفت ساله میان این دو که بخشی از جنگی 
جهانی ــ موســوم به جنگ هفت ســاله )۱۷۵۶-۱۷۶۳( ــ بود، انگلیسی ها 
موفق شدند فرانســه را از آمریکای شمالی بیرون کنند، اما گرفتار همان بالیی 
شدند که همیشه جنگ های فرسایشی سر دولت ها می آورد: انگلستان جنگ را 

برد، اما پیامدهای آن شکستی بزرگ به این ابرقدرت تحمیل کرد.
دولت بریتانیا بسیار بدهکار شده بود: ۱۳۳ میلیون پوند بدهی که فقط سود 
ســاالنۀ آن پنج میلیون بود. برای جبران این بدهی و جلوگیری از ورشکستگی 
روی مالیاتی که می توانســت از مســتعمراتش در آمریکا جمع کند، حساب 
کرده بود. اما زهی خیال باطل! مستعمره نشــینان آمریکایی یاغی تر از آن بودند 
که مالیات دهند. این موضوع زمینه ای شــد برای دعوایی سیاســی که سال به 
سال شدت گرفت و به استقالل خواهی آمریکایی ها منجر شد. ده گام از شروع 

درگیری تا اعالمیۀ استقالل آمریکا را می توان چنین شماره کرد:
۱. اعالمیۀ ملوکانه: جورج سوم، شاه بریتانیا، با اعالمیه ای کوشید فضای 
ارضی مستعمره نشینان را محدود کند تا از بروز درگیری پرهزینه با سرخپوستان 

جلوگیری کند.
2. تدابیر مالیاتی: دولت بریتانیا کوشــید با قانون شکر، قانون تمبر، قانون 
تاِونزِهد و... از آمریکایی ها مالیات بگیرد که در همۀ موارد تیرش به سنگ خورد 
و تنها نتیجه اش این بود که درگیری شدت یافت و مقاومت و اتحاد آمریکایی ها 

بیشتر شد.
۳. کشتار بوســتون: در جریان درگیری میان معترضان بوستون و نظامیان 
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بریتانیا پنج آمریکایی کشــته شــدند که خــوارک تبلیغاتــی پرحرارتی برای 
 مگر می شود مرگ پنج نفر را »کشتار« 

ً
مخالفان انگلســتان فراهم آورد. اصال

)massacre( نامید!
4. مهمانی چای بوستون: بوستونی ها محمولۀ بزرگی از چای کمپانی هند 

شرقی را از کشتی های انگلیسی به دریا ریختند که این شروع انقالب بود.
۵. قوانین تنبیهی: بریتانیا با تدابیری تنبیهی به سرکشــی در مســتعمرات 

واکنش نشان داد که این نیز اتحاد آمریکایی ها را بیشتر کرد.
۶. نخستین کنگرۀ قاره ای: برای نخستین بار آمریکایی ها مجلسی سراسری 
تشکیل دادند که هدفش مقابله با بریتانیا بود. این نخستین دولت یا پیشادولت 

آمریکایی بود.
۷. نبرد ِلکسینگتون و کونکورد: وقتی انگلیسی ها کوشیدند از انبار کردن 
تسلیحات دست شــبه نظامیان آمریکایی جلوگیری کنند، درگیری نظامی آغاز 

شد و این شروع جنگ استقالل بود.
8. دومین کنگرۀ قاره ای: در این کنگره آمریکایی ها اعالم وضعیت دفاعی 

کردند و ارتشی تشکیل دادند، به فرماندهی جورج واشنگتون.
9. تشــکیل قوانین اساسی جدید در هر یک از مستعمرات و تبدیل آنها به 

ایالت های خودگردان.
۱۰. اعالمیۀ اســتقالل: رهبران مستعمره نشــینان آمریکایی چهارم ژوئیۀ 

۱۷۷۶ اعالم استقالل کردند.
اما آمریکایی ها با چه توجیهی اعالم استقالل کردند؟ آنها این توجیه را در 
حقوق انسانی یافتند که شرح آن در اعالمیۀ استقالل آمده است. استداللشان 
ساده اما گیرا بود: گفتند هر انسانی حقوقی مسلم دارد، وظیفۀ دولت/حکومت 
تضمین این حقوق است. هر حکومتی چنین نکند مشروعیتش را از دست داده 

و بریتانیا مرتکب همین خطا شده است. پس ما اعالم استقالل می کنیم.
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یکا چه شباهت مهمی با  ایران و امر
یکدیگر دارند؟

مهران صولتی 	

جرد دایموند نویســنده کتاب جذاب و خواندنی آشوب کوشیده است تا 
با مقایسه میان بحران های شخصی با بحران های ملی، تجربه زیسته خود در 
کشورهایی مانند امریکا، ژاپن، شیلی، اندونزی، فنالند، استرالیا و آلمان را بر 
اســاس مواجهه دولت های این هفت کشور با بحران ها روایت کند. بر همین 
اســاس دایموند عواملی از جمله؛ اجماع ملی بــرای پذیرش بحران، پذیرش 
مســئولیت ملی برای اقدام، تعیین محدوده بحران، دریافت کمک از دیگران، 
الگو پذیری از جهان، هویت ملی، انعطاف پذیری و ... را به عنوان راهکارهایی 

برای خروج از بحران های ملی ذکر می کند.
 دایموند به عنوان یک شهروند امریکایی زمانی که مشکالت  کشور خود 
را فهرســت می کند رویکردی واقع بینانه و بی طرفانه را از خود به نمایش می 
گــذارد. اینکه امریکای امروز به رغم توفیقــات و امتیازات جدی از بحران ها 
و کاســتی های مهمی نیز رنج می برد. از جمله افزایش نابرابری، قطبی شدن 
عرصه سیاست، رشــد فزاینده ســهم پول در انتخابات، بی اعتمادی مردم به 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

  
مهران

صولتی

نظریه پرداز عرصه ی جامعه 
شناسی سیاسی در دانشگاه عالمه 

طباطبایی 

و یکا ر  آمر
وال؟  به ز

پرسش
وال؟ و به ز یکا ر  آمر
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سیاســتمداران و کاهش مشــارکت در انتخابات! در این میان دایموند معتقد 
است که یکی از مهمترین علل ناکامی های امریکا در سال های اخیر عبارت 
از حاکمیــت نگرش منحصر به فرد بــودن و  فقدان  درس آموزی از تجربیات 

جهانی برای خروج از بحران های پیش رو است.
 به باور دایموند از آن جا که دولتمردان امریکا کشور خود را یگانه و برتر از 
تمامی ممالک دنیا می پندارند حاضر نیستند با توسل به الگوهایی  مانند کانادا 
یا اروپای غربی مشکالت خود را رفع کنند. به نظر می رسد این نقطه ای است 
که امریکا و ایران را به یکدیگر شبیه می سازد. تجربه رفتار ایران در دوران بعد از 
انقالب هم شمایلی از یگانگی و خاص بودن را به نمایش می گذارد. تبلیغات 
رســمی هم با پررنگ کردن نظام سیاسی ایران به عنوان جلوه ای از یک تجربه 
منحصر به فرد از مردم ساالری  متکی بر دین می کوشند چنین قلمداد کنند که  
نه تنها مشکالت ایران با جهان قابل مقایسه نیست بلکه جنس آن ها و راه حل 

های شان هم با سایر ممالک متفاوت است.
 نگارش الگوی اسالمی - ایرانی پیشرفت هم تالشی برای آغاز راهی است 
که هیچ کس تا کنون نرفته است. این در حالی است که پدیده چهانی شدن به 
اشــتراک بحران ها و راه  های برون رفت انجامیده است. شاید بتوان تشریک 
مســاعی جهانیان درباره پدیده کرونا را آخرین نمونه از این موارد ذکر کرد. در 
هر صورت به باور دایموند فقدان رویکرد باز و گشوده به تجربیات و الگوهای 
جهانــی حل و فصل بحران ها می تواند به عنــوان یک نقصان جدی در نحوه 
حکمرانی هر کشور تلقی شــود. حال باید اندیشید که بر اساس چه منطقی، 
دو کشــور تا این حد رقیب بل دشمن مانند ایران و امریکا می توانند این چنین 
شباهت های بارزی از خود را به نمایش بگذارند. شاید این تالش بتواند به درک 

واقع بینانه تری از مناسبات موجود میان دو کشور بینجامد!
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|                تحلیل و تبیین                                       	

آقای صولتی نظریه پرداز عرصه ی جامعه شناســی سیاســی در دانشگاه 
عالمه طباطبایی در این یادداشــت نیز همچون دیگر یادداشت های خود روی 
مساله ی »جهانی شدن« تاکید کرده و آن را تنها راه رهایی کشورها از مشکالت 
می داند. به نظر ایشــان ایران و آمریکا هر دو نسبت به این مساله ضعف داشته 
و هــر دو خود را بهترین و باالترین کشــور می دانند که هیچ نیازی به تعامل و 
تبادل نظر با دیگر کشورها ندارد. این غرور سیاسی باعث شده تا این دو کشور 
هیچگاه تن به یادگیری از دیگر کشــورها نداده و همواره در گرداب مشکالت 
خود بیش از پیش فرو بروند. نکته قابل توجه این یادداشت اعتراف آقای صولتی 
به مشــکالتی است که کشور آمریکا با آن دســت و پنجه نرم می کند. این در 
حالی است که ایشــان در یادداشــت های قبلی خود معموال آمریکا را کشور 
آرمانی جهان توصیف می کرد. به نظر می رسد که مقایسه جمهوری اسالمی با 
رژیم آمریکا کامال مع الفارق بوده و نگارنده با غرض ورزی این مساله را مطرح 
کرده است. صولتی اصالح طلب مانند برخی دیگر از هم طیفان سیاسی اش، 
هنوز که هنوز است راه تعامل و مذاکره را برای پیشبرد سیاست های ایران تئوریزه 

می کنند و از تجربه مانند برجام درس عبرت نگرفته اند.
#جهانی شدن

#مذاکره با آمریکا
#تساوی ایران و آمریکا

#ناکارآمدی و خودخواهی جمهوری اسالمی

 

و یکا ر  آمر
وال؟  به ز

پرسش
وال؟ و به ز یکا ر  آمر
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یادداشت | 

یکا طبیعِت حکومت آمر
دکتر رشید جعفرپور 	

عدالت، حقوق بشــر، آزادی و دهها مفهوم دیگر از این دســت، مفاهیم 
جذاب، انسانی و موردپسند همه انســان ها در همه دوران های زندگی بشری 
بوده است. اندیشمندان مختلف هم در مورد آن مفاهیم در نوشته ها، کالس ها، 
کتاب ها و سخنرانی هایشان به طور مفصل به آنها پرداخته اند. با مطالعه و مرور 
همه آن متون می توان فهمید در صــورت اجرای صحیح قوانین مربوط به آنها 

می توان به جامعه ایده آل دست پیدا کرد.
به عنوان نمونه »حقوق بشــر« ازجمله مفاهیمی اســت که بعد از جنگ 
جهانی دوم جزو مطالبات جدی همه جامعه جهانی بود و به زودی در سازمان 
ملل »کمیســیون حقوق بشر« شــکل گرفته و مصوب شد و در مقدمه منشور 
حقوق بشر گنجانده شد: »به رسمیت شــناختن منزلت ذاتی و حقوق برابر و 
مســلم همه اعضای خانواده بشری اســاس آزادی، عدالت و صلح در جهان 
اســت.« به مرور در سال های پس از شکل گیری کمیسیون حقوق بشر، میثاق 
نامه های متعددی در راستای اجرای منشور حقوق بشر تنظیم و مصوب شدند.
برخی از این معاهدات مهم که در ارتباط با میثاق بین المللی حقوق مدنی 
و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب 
رســیده اند عبارتند از: کنوانسیون رفع همه اشــکال تبعیض نژادی)۱9۶۶(، 

  
رشید 
جعفرپور

مدرس دانشگاه شاهد تهران 
و رئیس مرکز بسیج اساتید وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری 

 دیده بان
  اندیشـه
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کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان)۱9۷9(، کنوانسیون سازمان 
ملل متحد علیه شکنجه)۱984(، کنوانسیون حقوق کودک)۱989(، کنوانسیون 
حقوق افراد دارای معلولیت )2۰۰۶(، کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق 

کارگران مهاجر و اعضای خانواده شان )۱99۰(.
علیرغم تصویب کنوانسیون حقوق بشــر در سازمان ملل و تصویب این 
همه معاهــده و الزام همه دنیا به عملی کردن ایــن معاهدات و میثاق نامه ها، 
کشــورهای استکباری خود به نقض آشــکار آن پرداخته و چندان به آن پایبند 
نبوده اند. نمونه های فراوانی از نقض آشکار این معاهدات را می توان در دنیای 
کنونی به ویژه در تحوالت منطقه غرب آسیا و نیز نسبت به شهروندان خودشان 

مشاهده کرد.
حمله به عراق، یمن، سوریه، افغانســتان و کشتن هزاران انسان بیگناه در 
این کشورها، تقویت تروریسم دولتی رژیم غاصب کودک کش صهیونیستی و 
شرارت علنی این رژیم علیه ملت مظلوم فلسطین و لبنان، قتل عام های پی در 
پی در غزه، تحریم های فلج کننــده دولت آمریکا علیه ملت های آزاده، به ویژه 
علیه ملت مســلمان ایران مخصوصا تحریم های دارویی در شرایط کرونایی، 
و اخیرا خفه شدن وحشیانه »جورج فلوید«، جوان سیاه پوست آمریکایی زیر 
زانوی پلیس آمریکا در شــهر مینیاپولیس و هزاران مــورد از این جنایت های 
حقوق بشــری، نشــان می دهد که این مفاهیم زیبای حقوق بشر و عدالت و 
آزادی و ... همــه در حد یک متن زیبای مکتوب در متون مختلف هســتند که 
برای تدریس، سخنرانی و تصویب منشور بدرد می خورد و در عرصه عمل فقط 
برای ژست دیپلماتیک مناسب است. واقعیت بسیاری از کشوررهای زورگو و 
استکباری همین است که آالن در دنیا مشاهده می شود، واقعیتی که ماهیت آن 
سالهای سال توسط بسیاری از آزاداندیشان عالم بیان می شده و توسط بسیاری 

از غربگرایان و آمریکا دوستان انکار و تطهیر می شده است.
رهبرمعظم انقالب اســالمی از جمله شخصیت هایی بوده که همواره از 
چهره نقاب زده آمریکا پرده برداشته و ساله ای سال در تبیین واقعیت حکومت 
آمریکا، بصیرت افزایی نموده است: » ... شما امروز، وضع آشفته ی آمریکا را 
دارید مشــاهده می کنید. آنچه امروز در شهرهای آمریکا و ایالت های آمریکا 
مشاهده می شود، ُبروز یک واقعّیاتی است که همیشه پنهان نگه داشته می شد. 
اینها چیزهای جدیدی نیست، اینها ُبروز واقعّیت ها است؛ که آن لجِن ته حوض 
 
ً
می آید باال خودش را نشــان می دهد؛ این حالت این جوری است. اینکه مثال
فرض بفرمایید یک پلیسی با خونسردی تمام، زانویش را بگذارد روی گردِن یک 



شماره 5    102
پانزدهم خرداد ۹۹

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

سیاه پوستی و همین طور نگه دارد و فشار بدهد تا او جان بدهدـ  او التماس کند، 
اســتغاثه کند، این هم خونسرد بنشیند روی او و فشار بدهدـ چند پلیس دیگر 
 به 

ً
هم ِبایستند تماشــا کنند و هیچ اقدامی نکنند، یک چیزی نیست که جدیدا

وجود آمده باشد؛ طبیعِت آمریکایی این است؛ این کاری است که آمریکایی ها 
با همه ی دنیا تا حاال می کردند. با افغانســتان همیــن کار را کرده اند، با عراق 
همین کار را کرده اند، با سوریه همین کار را کرده اند؛ با خیلی از کشورهای دنیا 
]از جمله[ قبل ها با ویتنام همین کارها را کرده اند؛ این اخالق آمریکا اســت، 
این طبیعِت حکومت آمریکا است؛ امروز این جوری خودش را نشان می دهد. 
س بکشیم« یا »نمی توانیم 

َ
اینکه حاال مردم شــعار می دهند که »بگذارید ما َنف

س بکشیم«، که در ایاالت ها و تظاهرات های وسیع شهرهای مختلف، امروز 
َ

َنف
ت هایی است 

ّ
شعار مردم آمریکا شــده است، این در واقع حرف دل همه ی مل

که آمریکا در آنجا ظالمانه وارد شده اســت و اقدام کرده؛ این جوری است.« 
)بیانات رهبری در روز ۱4 خرداد 99(

دکتر جعفرپور مدرس دانشگاه شــاهد تهران و رئیس مرکز بسیج اساتید 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اســت. ایشــان در طی یادداشتی نسبت به 
حادثه قتل سیاه پوست آمریکایی واکنش نشان داده و به تحلیل و بررسی حقوق 
بشر و معاهدات بین الملل پرداخته و معتقد است کشورهای استکباری مانند 
آمریکا بارها اینرا نقض کرده و این پیمان ها صرفا برای الزام کردن دیگر کشورها 

استفاده می شود. 

 

تحـلیل و تبییـن                                |    	       
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یکا وپاشی آمر وال غرب و فر  ز
محمدکاظم انبارلویی 	

غرب وحشــی با ایدئولوژی کفر، شرک و الحاد همه مظاهر انسانیت را به 
سخره گرفته بود. با دو جنگ جهانی میلیون ها انسان را به کام مرگ کشانده بود تا 
به یک معادله دوقطبی تقسیم جهان برسد. خداپرستان زیر شالق های الحاد و 
کفر ابلیسی مدرنیسم دست و پا می زدند. امام خمینی)ره( تنها کسی بود که در 
میانه این طوفان کفرآلود، پرچم توحید را به دوش کشید و به شرق و غرب عالم 
کفر اعالم جنگ و آمریکا و شــوروی را که کفر جهانی را نمایندگی می کردند، 

هدف قرار داد.
امام در اواخر عمر خود صدای شکستن استخوان های مارکسیسم را شنید 
و زوال امپراطوری ســتم شــوروی را پیش بینی کرده بود. او اطمینان داشت به 
زودی آمریکا هم به این روزگار زوال و فروپاشــی دچار خواهد شد. مورخان و 
سیاستمداران جهان که نمودار پیشرفت انقالب اسالمی را از خرداد 42 تاکنون 
در صفحات تاریخ معاصر مرور می کنند، همگی بر این واقعیت اعتراف دارند، 
حرکــت انقالب، یک حرکــت پیش روند، توقف ناپذیر و رو به جلوســت ، به 
گونــه ای که هر روز بر قدرت خود در درون و بیــرون می افزاید، به ویژه آنهایی 
کــه موضوع قدرت را در کانون توجهات راهبردی قــرار داده اند، معتقدند بعد 
از وفــات امام  خمینی)ره( زوال غرب به ویــژه آمریکا و افزایش قدرت انقالب 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

  
محمدکاظم 

انبارلویی 

فعال سیاسی، سردبیر روزنامۀ 
رسالت و عضو شورای مرکزی 

حزب مؤتلفه 

و یکا ر  آمر
وال؟  به ز

پرسش
وال؟ و به ز یکا ر  آمر
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اسالمی با سرعت بیشتری تصاویر حقیقی خود را نشان می دهد.
آمریکایی هــا در برخورد با ملت ایران در هــوا، زمین و دریا کم آورده اند، 
مجبورند این روزها به تدریج منطقه را ترک کنند، امیدوارند تشــدید تحریم ها 
ملت ایران را به زانو درآورد، اما استراتژیســت های جنگ نرم و جنگ اقتصادی 
به رهبران کاخ سفید گفته اند، هرچه فشار را بیشتر کنید، کمتر نتیجه می گیرید 

چون سرعت ملت ایران به سمت خودکفایی را سرعت می بخشید.
آمریکایی هــا این روزها در این حال و هــوای خصومت ورزی علیه ملت 
ایران شــاهد شــورش بی ســابقه در ۱۵ ایالت و اعالم حکومت نظامی پنهان 
و آشــکار همین ایالت ها هســتند. مردم جهان این روزهــا تصاویر جالبی از 
شهرهای آمریکا می بینند، مغازه ها به آتش کشیده شده و غارت رفته، حمله به 
ادارات و مراکز اقتصادی، حمله به مقرهای پلیس و... دکور سیاسی، اقتصادی 
و امنیتی ایاالت نامتحد آمریکا به هم ریخته. کاخ ســفید نمی داند چگونه این 
بســاط را جمع کند. آنچه به فکر ترامپ رســیده، آن است که به پلیس دستور 
شلیک داده و به مردم هم صریح گفته »اگر آرام نگیرید، با سگ های وحشی به 

جانتان خواهم افتاد.«
آمریکا امروز در آســتانه یک انقالب دوم علیه نژادپرســتی است. ترامپ 
امروز در برابر چند لشــگر از مردم عاصی بی پناه، گرسنه و مصیبت زده است. 
عدم توفیق کاخ ســفید در کنترل و مهار کرونا و رســوایی و ناکارآمدی در این 
بــاره،  آمریکا را در صدر اخبار مصیبــت زدگان در جهان قرار داد. آنها امروز با 
4۰ میلیون بیکار و انبوهی از گرسنگان قرار دارند که نمی دانند با آنها چه کنند. 
قتل فجیع »جرج فلوید« شهروند سیاهپوست 4۶ساله بهانه ای شد تا کبریتی 
به انبار باروت نارضایتی مردم زده شود. اعتراضات اولیه در شهر مینیاپولیس در 
مینه سوتا نشــان داد تقریبا در همه ایالت ها این استعداد وجود دارد که به بهانه 
قتل یک سیاهپوست، همه به خیابان ها بیایند و روزگار کاخ سفید را سیاه کنند.

ترامپ فکر می کرد با زدن جیب قارون های عرب و بستن تعرفه های سنگین 
به کاالهای چینی و اروپایی می تواند یک »پول پاشی« در یک سطح ملی داشته 
باشــد و ناآرامی های پنهان را کنترل کنــد، اما کرونا و حماقت پلیس در نقض 
حقوق شهروندی، نیشتری به غده چرکین نارضایتی عمومی زد و امروز جهانیان 
شاهد شهرهای سوخته از اعتراضات خشمگین و به هم خوردن دکور حکومت 
در بی ریخت ترین دموکراســی جهان هســتند. ترامپ هیچ راهی جز برقراری 
حکومت نظامی، دســتور شلیک به مردم و انداختن سگ های وحشی به جان 

مردم ندارد.



شماره 5    105
پانزدهم خرداد ۹۹

پرسش
وال؟ و به ز یکا ر  آمر

آمریکایی ها طی 4۰ سال گذشته تجربه کرده اند هر طرحی برای بدخواهی 
علیه ملت ایران داشــتند، به سر خودشان آمده است. آنها دست خدا را در این 
وقایع نمی بینند و در یک داالن تاریک و کور دســت و پا می زنند. مردم آمریکا 
به ویژه رنگین پوستان می گویند نفس کشیدن برای ما مشکل شده است. جامعه 
جهانی باید یک فکری برای ما بکند. مردم آمریکا زیر بار سرکوب سرمایه داری 
لجام گســیخته فریاد می زنند؛ آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در این سرزمین 

یک سراب است. آیا جامعه جهانی نمی خواهد به فریاد ما برسد!
فیلسوفان سیاسی و استراتژیست های جهان و به ویژه مقامات امنیتی غرب 
معتقدند غرب و به خصوص آمریکا روی انبار باروتی نشسته است که مدام از 
سوی کبریت انقالب اسالمی تهدید می شود. آنها زوال، اضمحالل و فروپاشی 
غرب را حس می کنند. ســّر این که سر آشــتی ناپذیری با انقالب دارند و آن را 
تعطیل پذیر نمی دانند، همین است. ای کاش دیپلمات های ما می فهمیدند که در 
اتاق فکر و چاره جویی غرب برای نجات دموکراسی لیبرال چه می گذرد. آمریکا 
آبستن حوادث و تحوالت مهمی است. پایه نظم آمریکایی در درون و بیرون این 

قاره به هم ریخته است.
از تمدن آمریکایی جز فقر، تبعیض و نقض حقوق بشر و نقض آزادی های 
سیاسی چیزی باقی نمانده است. به همین دلیل ارتش آمریکا دیگر کارایی حفظ 
قدرت در کاخ ســفید را ندارد. سرمایه داری جهانی دارد از ابزارهای خود برای 
مبارزه با رقبای جهانی و به ویژه ایران اســتفاده می کند. تحریم و جنگ تعرفه ها 
جای قدرت نمایی ناوگان جنگی آمریکا را گرفته اســت. اتاق جنگ آمریکا از 
پنتاگون و سیا به وزارت خزانه داری آمریکا منتقل شده است. ای کاش امام زنده 
بود و ایــن روزها را می دید که این جمله او که؛ »آمریکا هیچ غلطی نمی تواند 
بکند« امروز از چه درجه درســتی و اتقان برخوردار شــده است. مردم جهان 

درستی و حقیقت این جمله را با چشم خود می بینند.



 دیده بان
  اندیشـه
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تحلیل و تبیین                 |    	    
محمدکاظم انبارلویی فعال سیاســی، ســردبیر روزنامۀ رسالت و عضو 
شــورای مرکزی حزب مؤتلفه است. ایشان در یادداشت اخیر خود حادثه قتل 
سیاه پوست آمریکایی را با سالروز رحلت امام خمینی)ره( پیوند زده و می نویسد 
همان گونه که امام در اواخر عمر زوال امپراطوری شوروی را پیش بینی کرده بود، 
اطمینان داشت به زودی آمریکا هم به این روزگار زوال و فروپاشی دچار خواهد 
شد و این روز ها و حوادثی که در آمریکا رخ می دهد نشانگر همین مساله است 
و امروز جهانیان شاهد به هم خوردن دکور حکومت در مهد دموکراسی جهان 

هستند!
او معتقد است آمریکا امروز در آســتانه یک انقالب دوم علیه نژادپرستی 
است! و با کنایه ای می نویسد ای کاش دیپلمات های ما می فهمیدند که در اتاق 
فکر و چاره جویی غرب برای نجات دموکراســی لیبرال چه می گذرد. نوع نگاه 
به مســاله آمریکا می تواند در سیاست گذاری های مدیران کشور اهمیت داشته 

باشد. لذا نباید این وقایع را دست کم گرفت.
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یادداشت | 

وپاشی آن؟! یکا و یا فر تظاهرات آمر
خلیل علی محمدزاده 	

مشاهده صحنه هایی از تظاهرات اعتراض به قتل یک سیاهپوست امریکایی 
توسط پلیس این کشور؛ سبب این نوشته است.

صــرف نظر از این قتل، ایــن اعتراضات با هدف نفی خشــونت، توقف 
نژادپرستی و در راستای عدالت خواهی در ابعاد مختلف حکمرانی امریکاست. 
مشکالت انباشــته ای که حاال به آتشفشان خشم ملتی تبدیل شده، که سالیان 
درازی از سیاست های ضدبشری رنج می برند و هر از گاه، آتش آن شعله ور می 
گردد. دامنه تظاهرات به دهها شهر امریکا از جمله نیویورک و واشنگتن و چند 
کشور اروپایی رسیده، حتی کار به مقررات منع رفت و آمد و حکومت نظامی 

در این شهرها کشیده شده...
در این تجمعات شــعارهایی چون الله اکبر و مــرگ بر امریکا، آتش زدن 
پرچم امریکا و حتی تصاویری از شــهیدان حاج قاسم و ابومهدی دیده شده و 
این امر، مبین این حقیقت هســت که شهیدان فرودگاه بغداد، سفیران صلح و 
عدالت در عالم بشریت و نیز مدافعان حریم انسان و انسانیت بودند. در امریکا 
وخارج از آن بی گناهان زیادی به دســتور سران آن در گذشته و دوره ی ترامپ 
نژادپرست، به قتل رســیده اند، فرمان ترور سردار شهید ما هم از ناحیه همین 
ترامپ قمارباز بود... دنیا رو ببینید! چرخش روزگار را تماشا کنید؟ آیا در تصور 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

  
خلیل علی 

محمدزاده  

دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی، 
دکتری پزشکی از دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی 

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه

ونا   کر
  اندیشی

و یکا ر  آمر
وال؟  به ز

پرسش
وال؟ و به ز یکا ر  آمر
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کسی می گنجید که در قلب آمریکا، ملتی با شعار الله اکبر به جنگ سردمداران 
کاخ سفید روند؟! عکس  شهدای ما را سر دست بگیرند و فریاد بزنند؛ حاکمان 
آمریکا در پس چهره بزک کرده خویش، ذات شــیطانی دارند. آنها تروریست 

هستند. خون شهید می جوشه...
در شــهادت حاج قاســم عزیز که همه آزادگان دنیــا را بیداری مضاعف 
بخشید و در ایران اسالمی هم از این شهادت، عظمتی خلق شد و راه امام)ره( 
و رهبری- که صراط اســالم ناب محمدی)ص( است- پرتاللو گشت، رمزی 
نهفته است! اما این رمز چیست؟ چه وقت و چگونه گشوده خواهد شد؟ والله 

اعلم...
آیا موعد افول تمدن غرب و فروپاشی آن از درون رسیده است؟ آیا حوادث 
اخیر، در تحکیم حرکت ایران و سرعت آن به سوی تاسیس تمدن نوین اسالمی 
ضروریست؟ آیا این رویدادها، همانی نیست که برای ما می خواستند و اینک 
خود در شــعله های آن می سوزند؟! براستی قاســم هنوز زنده است. شهیدان 
همگی زنده اند. خون شــهید هدر نمی رود. چیزی که هدر می رود تالش های 
مذبوحانه برای خاموشی نور الهی است. باید به خدا توکل کنیم. مبادا از راه حق 
برگردیم. در پیمودن مسیر الهی نباید دچار رخوت و غفلت شد. وعده های الهی 

خلل ناپذیر است. او به عهدش وفادار می ماند.

خلیل علی محمدزاده دانشــیار دانشــگاه آزاد اســالمی، دکتری پزشکی 
از دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشــتی دارد. وی در این مقطع عالوه بر ارائه 
ی پایان نامه ی مصطلح علمی و پژوهشــی در دانشگاه، در پژوهشی دیگر به 
انطباق قوانین فنی پزشــکی با مبانی فقهی پرداخت و حاصل آن را در کتابی با 
نام »پزشــکی در آئینه ی اجتهاد« منتشر ساخت. وی پس از آن به تحصیل در 
رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی روی آورد و به اخذ درجه ی دکترای 

تخصصی با رتبه ی ممتاز در این رشته نایل آمد. 
او در یادداشتی به واقعه قتل سیاه پوست آمریکایی پرداخت و به فروپاشی 
تمدن غرب اشاره کرد. او معتقد است این اعتراضات گسترده ای که در آمریکا 
به راه افتاده با هدف نفی خشونت، توقف نژادپرستی و در راستای عدالت خواهی 
اســت که صورت می گیرد. او این بیداری مــردم را یکی از جلوه های پربرکت 

خون شهید حاج قاسم سلیمانی می داند.

تحـلیل و تبییـن                                |    	       



یشـه ند  ا
 دیــــن

 ◢ و نمی پاشند فلسفه و الهیات با یک پدیده فر
 ◢ ونا وماتیک و فضای ارتباطیِ کر یز الهیات شهرِی ر

 ◢ ونا و سیطره جهانی فرهنگ و تمدن اسالمی کر
 ◢ ونا »باورهای دینی«  را سست می کند؟ آیا کر
 ◢ ونائیسم خداِی انباری نشین؛ خدا در عصر کر

 ◢ وشنفکری دینی در ایران مشکالت ر
 ◢ نسبت سنجی میان اسالم و حقوق بشر

 ◢ ونا | ونا و پساکر نقش دین و مناسک دینی در ایران کر
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 ◢ وای اصالح طلبی جغد مینر
 ◢ یان اصالحات بازسازی جر

 ◢ اصالح طلبی، بهبودخواهی است نه قدرت طلبی
 ◢ تغییر راهبرد اصالح طلبان

 ◢ بهبودباوری؛ الگویی برای بازسازی اصالح طلبی
 ◢ یشی اصالحات و معضل هویت پر
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بعد از انتخابات اســفند ماه و شکســت مفتضحانه اصالح 
طلبان در عرصه ی سیاسی کشور، بسیاری از اندیشمندان اصالح 
طلب در َسدد بر آمدند تا در باب وضعیت فعلی و مشکالت پیش 
روی اصالح طلبی در ایران بحث کنند. به طور کلی می توان اظهار 

نظرهای این اندیشمندان را به دو حوزه ی کلی تقسیم کرد:
1. حوزه ی اول کسانی هســتند که همچون آقای محمدرضا 
تاجیک نقطه ی پایان اصالحــات را اعالم کرده و خبر مرگ آن را 
به گوش مخاطبین می رسانند. از نظر این گروه اصالحات دیگر در 
ایران تــداوم نخواهد یافت و دیگر توانایی حضور در صحنه های 

سیاسی را نخواهد داشت.
2. حوزه ی دوم مربوط به کســانی اســت که علیرغم پذیرش 
ضعف اصالحات، به مرگ آن اذعــان نکرده و معتقدند که با حل 
کردن مشکالت و معضالت درونی این جریان، می توان به حیات 
دوباره ی آن امیدوار بود. این گروه در تشخیص مشکل و نقطه ی 

ضعف جریان اصالحات با یکدیگر اختالف دارند:
الف( برخی از آنها مشــکل را در ساختار کلی جریان اصالحات 
می دانند. از بین این افراد برخی مشــکل ساختاری اصالحات را 
نــزاع بین گروه های مختلف آن توصیف مــی کنند. برخی دیگر 
ماننــد محمدمهدی مجاهدی مشــکل ســاختاری اصالحات را 
نداشــتن رهبری واحد برای مدیریــت آن تلقی می کنند و برخی 
دیگــر مانند مهدی تدینی هویت پریشــی و عدم تعیین حزب یا 

جریان بودن اصالحات را مشکل اصلی این گروه می دانند.
ب( برخــی مانند جالئی پور از آنها مشــکل اصالحات را نه در 

نمایه بحث                               |    	       
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ساختار بلکه در اســتراتژی و تعیین هدف این جریان می دانند. 
به نظر اینها جریان اصالح طلبی در ایران با دو مشــکل اساسی در 
حوزه ی هدف گذاری و تعیین راهبرد روبرو اســت. اولین مشکل 
این است که اصالح طلبان تنها هدف خود را حضور در قدرت تلقی 
می کنند لذا برای رســیدن به آن مدام تالش می کنند در حالی که 
حضور در قدرت به هر قیمتی نباید هدف اصلی آنان باشد. مشکل 
دوم این جریان نیز این اســت که خود را بین دو گانه ی بودن با 
اصولگرایان و برانــدازان حکومت قرار داده و به ناچار یکی از آنها 
را انتخاب می کند در حالی که هویت اصالح طلبی با هیچ یک از 

این دو گروه همخوانی ندارد.
ج( برخی از آنها مانند محســن آزمون مشکل اصالح طلبی را 
در روش های به کار برد شده توســط اصالح طلبان می دانند. به 
نظر این گروه اصالح طلبان در چند مســاله روش درستی را اتخاذ 
نکرده اند. اولین مســاله در ارتباط با مردم است که اصالح طلبان 
همان روش های فرمالیته و رســمی اصولگرایان را انجام داده و 
با مردم صمیمی نمی شــوند. دومین مشکل آنها درگیر شدن در 
نزاع های بی نتیجه با گروه های اصولگرا اســت که صرفا به تهی 
شدن ذخایر معرفتی و سیاسی آنان می انجامد. سومین مساله و 
اشتباه اصالح طلبان در روش، عدم حضور جدی آنها در انتخابات 

است که به خالی شدن صحنه برای رقیب می انجامد. 

بازتاب
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یادداشت | 

وای اصالح طلبی جغد مینر
محمدرضا تاجیک 	

اصالح طلبــان در تاریخ اکنون خــود در نقطه ای ایســتاده اند که اجازه 
ندارند در آن شکست بخورند. بدیو به  ما می گوید: یک نقطه لحظه ای درون 
یک رویه ی حقیقت اســت که انتخابی بین دو گزینــه )انجام این یا آن کار( 
آینده کل فراینــد را تعیین می کند. تقریبا همه ی شکســت ها به این واقعیت 
مربوط می شــوند که با یک نقطه به شــکلی نادرســت برخورد شده است. 
ایــن نقطه، دقیقا همان نقطه ای اســت که جغد مینروای )یــا الهه ی خرد و 
حکمت اصالح طلبی( اصالح طلبــی کار خود را باید آغاز کند. روز جریان 
اصالح طلبی رو به پایان اســت، شــِب جهاِن اصالح طلبی فرارسیده است، 
غــروب این جریان فضا را تیره کرده اســت، و تنها یک جغد مینروا می تواند 
پایان این شب سیه را سپید کند. اصالح طلبی و اصالح طلبان دیری ست که به 
بیان موالنا، در لگدکوب خیال، وز زیان و ســود، وز خوف زوال، نی صدایی 
برای شان  مانده، نی لطف و فر، نی به سوی مردمان راه سفر. شاید این همان 
اتفاقی بود که در فردای 92، نشــانه ها و آثاری از آن را بر سر هر کوی و برزن 
و در و دیوار جریان اصالح طلبی دیدیم. از یک منظر، روایت اصالح طلبی و 
اصالح طلبان قبل و بعد از 92 دو روایت است. در سال 92، حکایت بعضی 

  
محمدرضا
تاجیک

نویسنده، مترجم و فعال سیاسی 
اصالح طلب

 دیده بان
  اندیشـه
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از اصالح طلبان حکایت مســیحیانی بود کــه در پایان هزاره ی اول در انتظار 
ظهور مســیح و بازگشِت دولت و شوکت و عزت ازدســت رفته بودند. اینان 
چون مســیح را ندیدند بر صورتی دیگر صورتکی مسیحایی زدند، در درون 
سینه مهرش کاشــتند، صدا و ندای اصالح طلبی اش پنداشتند، دل و جان را 
کل بدو بسپردند، و امر او امر خود دانستند، شاید دگرباره خورشید اقبال شان 

بدمد و از تاریکی به درآیند و در دامان آفتاب سیاست و قدرت افتند. 
این عده که بازی مســتقیم با کارت اصالح طلبی را ناممکن می دانستند 
و توامــان حیات و ممــات جریان اصالح طلبی را در گــرو حضور و یا عدم 
حضورش در قدرت فرض می کردند، تصمیم و تدبیر عقالیی را در قراردادن 
کارِت خــود زیر کارِت »دیگرِی نه چندان دگر« و نه چندان »خودی« دیدند 
تا اگــر نمی توانند در و دروازه ای به روی خود بگشــایند، حداقل بازشــدن 
دریچــه و روزنه ای به حریم قدرت را تامین و تضمین کنند. از منظر اینان، با 
کارتی که در دست نیست نمی توان بازی کرد، لذا گاه باید با کارت در دسِت 
دیگران بــازی کرد، با پای دیگران دوید، با زبان دیگران ســخن گفت، و در 
ظاهِر دیگران ظهور داشــت. به تصریح آنان، در این بازی عقالیی هر آن چه 
حاصل شــود -در تحلیل نهایی- یک گام به جلو است. اما در میان این  گونه 
اصالح طلبان، این بازی عقالیــی در همین یک گام به جلو متوقف نماند، و 
ره به دو گام و سه گام و…به پس برد. در فرایند این نوع عقالنیت بازی/سازی 
شــاهد نوعی گذر و گذار از »دیگری نه چندان دگــر« به »دیگری نه چندان 
خودی« تا »هر دیگری که بتواند دگربودگی آنان را زیر ســایه ی پاک کن خود 
قرار دهد و روزنه و دریچه ای به حریم قدرت به روی شــان بگشاید« بودیم. 
بی تردید، اندیشیدن به نوعی ائتالف و اتحاد سیاسی در شرایط خاص، تمهید 
و تدبیری مبتنی بر عقالنیت سیاسی است، اما براساس قواعد و احکام همین 
عقالنیت، زمانی که قصد کندوی زنبور عســل می کنیم باید نیش زنبورها را 
نیز محاســبه کنیم و نیش و نوش و درآمــد و هزینه و فرصت و تهدید را کنار 
هم بنشــانیم و برآیند منطقی میان آنان را حاصــل نمائیم تا آن که می کنیم یا 
نمی کنیم با مهر عقالنیت ممهور شود. افزون بر این، دقت داشته باشیم که در 
محاســبه ی هزینه، تهدید و نیش، می باید به هزینه ها و آفات روانی، روحی، 
اعتقادی، احساســی، معنوی، هویتی و… انســان هایی که به یک گفتمان و 

دقایق و ارزش های آن دل بسته و جان سپرده اند، لحاظ شود. 
واضح تــر بگویم، زمانی که به نام نامی عقالنیت سیاســی و برای ورود 
بــه بازی اربابان قدرت به محفل اغیار درمی آئیــم باید هش بداریم کدامین 
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عمارت های زیبا و مســتحکم را به ویرانه تبدیل می کنیم. فردای 92، شرایط 
برای حضور مســتقیم و غیرمســتقیم اصالح طلبان در عرصه ی سیاســت و 
قدرت فراهم شــد و امــکان به نمایش گذاردن منــش و روش اصالح طلبی 
در بازی قدرت میســر گردید، اما در این »فــردا« حوالت تاریخی آنان نیز، 
تــا حدودی تغییر کــرد -حوالتی که بیش تر ناظر و معطــوف به یک جریان 
حکومتــی و »در قدرت« بود تا یــک جریان اجتماعی، مدنــی، انتقادی و 
گفتمانــی– و در این »فردا« اندک اندک صدای پای شــقاق و فراق و فصل و 
فاصله نیز در میان خانواده ی اصالح طلبان، از یک سو، و میان برخی از اقشار 
مردم و اصالح طلبان، از ســوی دیگر، شنیده شــد. عده ای در واکنش به آن 
عده از اصالح طلبان که با دیدن اولین برکه های آِب قدرت، نشــان دادند که 
شــناگران ماهری هســتند و چون به حوالی برج و باروهای قدرت رسیدند، 
تکثر و توزیع و تکثیر و تلطیــف و تغییر و تحدید قدرت را فراموش کردند و 
جز خود در کاخ قدرت ندیدند و نپســندیدند و نپذیرفتند، بر طریقتی دیگر 
شدند و طرح »اصالح طلبی از نوع دیگر« درانداختند و خود را به بازی قدرت 
تحمیل کردند. برخی دیگر، ره انفعال و ریزش و سرخوردگی و ناامیدی پیشه 
کردند و ســاحت سیاست را ترک کردند. بعضی رادیکال تر شدند و در قاب و 
قالب دگِر درون قرار گرفتند و زبان به نقد واســاختی و بازساختی گشودند و 
تن به طرد و حذف )اخراج( دادند. برخی دیگر، به ســازوکارها و تمهیدات 
و تدبیرهایی برای قرار گرفتن در جرگه ی بزرگان )ژنرال ها( و لحاظ شــدن در 

بازی قدرت اندیشیدند.
 اما اگــر از اصالح طلبان درگذریم و نگاه خود را به شــرایط و وضعیت 
اکنون جریــان اصالح طلبی کنیم، باید بگوییم که در فردای 92 ســناریو و 
نمایش نامــه ی این جریان یک بــار دیگر روی پرده و صحنــه رفته و اجازه ی 
نمایش یافت. لذا بســیاری به تماشای آن و نقادی زشت و زیبایش نشستند. 
از این منظر، شــرایط جریــان اصالح طلبی در فردای 92، زیســت در زیر 
نگاه خیره شــد. گســتره ی این نگاه خیره همان محضر مردم اســت. در این 
محضــر باید زیبایــی را پاس داشــت: زیبایی منظر و نظــر، زیبایی بازی و 
بازیگری، زیبایی صحنه و پس صحنه، زیبایی شکل و محتوا…. امروز جهنم 
اصالح طلبان همین نگاه خیره شــده است: نگاهی که خورشید رضامندی و 
خرسندی و مقبولیت و کارآمدی در حال غروب است.  تاریکی حزن انگیز و 
سنگین این غروب، جغد مینروای اصالح طلبی را به پرواز درنیاورد. پر پرواز 
این جغد توســط اصالح طلبان در/با قدرت چیده شــد تا با نور دانایی خود 
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تاریکــی روح و روان و ذهن و رفتار آنان را آشــکار نکند، و عبور در تاریکی 
آنــان از قلمرو نظری و عملی اصالح طلبی را نمایان نســازد. دلوز و گاتاری 
گاه عشق به قدرت و  به ما می گویند هیچ گاه نمی توان از نفوذ و رخنه ی ناخودآ
سلطه ی خرده فاشیسم در امان بود، بنابراین، آنان ما را دعوت به یک انقالب 
مداوم یا انقالب فرهنگی در ســطح میکرو و مولکولی می کنند. از نظر آنان، 
مشکل از زمانی آغاز می شود که اقلیت یا سوژه ی شیزو، بعد فروپاشی نظام 
اکسیومی مستقر و مسلط، خود مبدع و موجد نظام اکسیومی دیگر می شود، 
جامه ی اکثریت بر تن می کند، بازگشــت امر سرکوب شــده با سرکوب توام 
می شود، بازگشت امر تروماتیک خود تروما می افزاید، سوبژکتیویته بد جای 
ســوبژکتیویته خوب می نشــیند، و به تعبیر دلوز و گاتاری، میِل ماشین های 
میل گر جدید باز دوباره نوعی ادیپی شــدن، فاشیست شــدن، تن به قدرت و 
پدران و بوروکراســی و سرکوِب میل دادن، را طلب می کند، انقالب فرهنگی 
در ســطح میکرو و مولکولی یا انقالب مداوم را درخود و برخود نمی پسندد 
و نمی پذیرد، و پیرامون سیاســت های هویتــی خویش حصارهایی از جنس 
ایدئولوژی برپا می کنند و دگرهایی را که از امکان و استعداد اکثریت شدن –یا 
گامبن، حذف ادغامی یا ادغام حذفی– برخوردار نیســتند را یا حذف  به بیان آ

و یا طرد رادیکال می کنند.
 در این حالت، سیاست ادامه ی همان سیاست قبلی اما با ابزار و وسایلی 
دیگر می شــود، سیاست ناظر بر »چه می توان کرد«ی در راستای بقا و تامین 
و تحفظ قدرت می شــود، و سیاســت معطوف به همان میلی می شــود که 
هیچ گاه در شکل ناب اش –که می تواند جهانی را به آتش بکشد– بروز و ظهور 
نمی کند، بلکه همواره با شکل غیرناب آن که توسط نهادها وساطت یافته اند و 
اخته شــده اند، بالفعل می گردد. این سیاست دیگر سیاست مقاومت نیست، 
بلکه سیاست قدرت و هویت است، سیاستی است که سر در جیب قدرت و 
منفعت دارد و از مراقبت و اخالق و زیباشناسی می گریزد و در برابر لحظه ی 
اکنون و امر بالفعل موجود ســر فرود می آورد، به نوعی عرفان رضایت مندانه 
و فانتســم پرور تن می دهد، قلمروزدایی را جایگزین قلمروزدایی می کند، از 
خط گریز می گریزد، بدن بدون اندام را به تمسخر می گیرد. در این وضعیت، 
با سیاست و سوژه ی سیاسی  انقالبی مواجه می شویم که قدرت توانسته آن را 
به کاالیی بی ضرر و خطر و یکی از اشــکال فرار از واقعیت و نه تغییر آن بدل 
کند. این همان سرنوشت محتومی بود که اصالح طلبان در/با قدرت به جریان 
اصالح طلبی تحمیل کردند و از درون آن را اســتحاله کردند. زیرا در فردای 
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پیروزی جریــان اصالح طلبی و تبدیل آن به گفتمان مســلط، اصالح طلبان 
کسیومی آن وفادار نماندند. بی تردید،  چندان به رخداد اصالح طلبی و نظام آ
گاه عشــق به قدرت در این بی وفایی تاثیری  گاه و ناخودآ نفوذ و رخنه ی خودآ
شگرف داشــت. در فردای تبدیل پادگفتمان اصالح طلبی به گفتمان مسلط 
و مستقر، ســوبژکتیویته ی قدرت و بقا در قدرت جای سوبژکتیویته ی نقد و 
اصالح مســتمر قدرت را گرفت. اصالح طلبان فراموش کردند که باید آن چه 
می گویند، بزیند -زیرا زیســتِن اصالح طلبانه بر بیــان و زباِن اصالح طلبانه 
مرجح و مقدم اســت، و زیرا آن چه آنان را در نگاه و احســاس و ادراک مردم 
از سایر کنشگران اجتماعی و سیاســی متفاوت و متمایز می سازد، »اتوس« 
یا »خویگان و منش و زیســِت اصالح طلبانه«ی آنان است نه صرفا »لوگوس 
)زبان( اصالح طلبانــه«. اصالح طلبان در فردای بعد از اســتقرار، نیازی به 
»اصالح طلبی مستمر«، یا اصالح طلبی فرهنگی در سطح میکرو و مولکولی 
ندیدند و چنان محو تماشــای ســیمای پرجذبه ی قدرت شدند که فراموش 
کردند توسط نگاه های خیره ی بســیاری تماشا می شوند. لذا دیری نپایید که 
گفتمان اصالح طلبی نیز به نوعی آپاراتوس و دیسپوزیتیف قدرت تبدیل شد و 
در پای قدرت و منفعت ذبح گردید. افزون بر این، در فردای حکومتی شــدن 
جریــان اصالح طلبــی، فضا برای بــازِی قدرت و منفعــِت »اصالح طلبان 
شــنبه« هم فراهم شد تا جریان مدنی و اندیشــگی و اجتماعی و فرهنگی را 
به یک جریان صرفا سیاســی تقلیل دهند، و از گفتمان »همواره-در-شدِن« 
اصالح طلبی نوعی ایدئولوژی شبه ارتدکس و فراتاریخی بسازند که ذاتا نیازی 
به تغییر و اصالح ندارد و می توان تندیس آن را از سنگ سخت تراشید و بر سر 
هر کوی و برزنی نصب کرد، و یا آن را مومیایی کرد و در هر موزه ای به نمایش 
گذارد. این چنین شــد که تاریخ رفت و جریان اصالحات ماند، و انسان های 

در سفر اندک اندک از آن فاصله گرفتند و دور و دورتر شدند.
این گونه شد که در ســاحت اصالح طلبی سرگنگبین صفرا فزود، روغن 
بادام خشــکی افزود، هلیله قبض   شد، اطالق رفت، و آب همچو نفت آتش 
را مدد  اصالح طلبانی که هر یک خود را مســیح عالمی می پنداشــتند و هر 
الم را در کف خود مرهمی فرض می کردند، دیگر یک رگ شــان هم هوشیار 
نشــد تا رنگ و رو و نبض و قــاروره ی خود  ببینند و عالماتش و اسباســش 
را بپرســند و  بشــنوند -لذا هر چه کردند از عالج و دوا، رنج افزون شــد و 
حاجت ناروا، و هر دارو که  کردند، عمارت نشــد، ویران کردند، و بار دیگر 
غلط  کردند راه. این گونه شــد که در این شــب تاریک، اصالح طلبان بی خبر 
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ماندنــد از حال درون، و رنجش خود را از ســودا و صفــرا فرض  کردند و از 
زاری جریان اصالح طلبی به زار دل و روح و روان آن نرســیدند. بر این فرض 
ماندند که شــهر رم یک روزه ساخته شده، غرب یک روزه غرب شده، مدرنیته 
دفعتا حادث شده، و می توان به غرب و مدرنیته  و دقایق گفتمانی آن هم چون 
دموکراســی، تحزب، رفرمیســم به مثابه میانجی محوشونده ای نگریست که 
کاشته ها و داشته های معرفتی و اندیشگی و تجربی خود را تقدیم ما می دارند 
و بی تمنا می روند؛ می توان بدون دموکرات، دموکراسی داشت، بدون سوژه ی 
گونیســتی داشــت، بدون فرهنگ مدنی رفتار مدنی  سیاســی بازی حزبی آ
داشت، بدون خروج از صغارت خودخواسته، کردار عاقالنه و بالغانه داشت، 
بدون اصالح طلب و بدون نشت و رسوب فرهنگ اصالح طلبی و بدون تقریر 
و تدوین گفتمان اصالح طلبی، اصالح طلبی داشــت، و بدون منش )اتوس( 
اصالح طلبی، روش یا زبان )لوگوس( اصالح طلبی داشت؛ می توان گفتمانی 
فراتاریخی )برای هماره ی تاریخ( داشــت و نیازی به واســازی و بازسازی و 
بازتقریــر و بازتدوین آن نیســت، می توان از لب لعل نظم و نظام مشــورتی 
نچشــیده ، سامان و ســازوکاری مشورتی داشــت. از همین رو، سامان های 
مشورتی آنان نیز، هم چون ســامان های حزبی شان همواره نوعی سانترالیسم 
غیردموکراتیک و توتالیتاریسم فردی/گروهی را در متن و بطن خود نهان دارد.  
به بیان دیگر، دموکراســی مشــورتی در میان آنان، نه چندان »دموکراتیک« و 
نه چندان »مشــورتی« اســت، زیرا چندان با فرهنگ شور و مشورت خوگر 
نشــده اند. بگذارید خطر کنم و بگویم که بســیاری از این شبه اصالح طلبان 
یا اصالح طلبان دروغین اساســا درک و فهم درســتی از مفهوم مشــورت و 
دموکراســی نداشته و ندارند، یا به گفته ی فرزانه ای، عمدتا آن را ایدئولوژیک 
فهم می کنند. بنابراین، از دموکراسی آن چه نصیب برده اند تنها یک »صوت و 

آوا« است، نه مرام و منش و خویگان و عادت واره.
در نگاه رانســیر، دموکراسی قدرتی نیســت که بر کمیت استوار باشد. 
دموکراســی همانا توانایی های بخش های بدون سهم جامعه، آنان که از هیچ 
سهمی در سیستم برخوردار نیســتند، آنان که به حساب نمی آیند، در اداره ی 
امور مشــترک، در برابری و رهایی از ســلطه های گوناگون است. دموکراسی 
هدف نیســت. انتخاب عده ای برای ِاعمال حاکمیــت بر مردم به جای مردم 
و به نام مردم نیســت. کمیت نیست. مقدار نیســت. اکثریت جبار یا اقلیت 
شورشی نیست. این معنای رانسیری از دموکراسی )در تفکیک ناپذیری اش از 
سیاسِت دگر( یا به بیانی دیگر این دموکراسی جنبشی، دموکراسی بخش های 
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بی ســهم جامعه، جدا و مستقل از دســتگاه دولتی و قدرت های مسلط، در 
تصاحب اداره ی امور مشــترک، در برابری، خودگردانی و رهایی از سلطه ها، 
از هــم اکنون و در اشــکال مختلف مداخله جویانه، بی شــک نمی تواند در 
»دموکراســی نمایندگی« تعریــف، تبیین، خالصه و محدود شــود. به بیان 
دیگر، این نوع »دموکراسی« را به هیچ رو تنها نمی توان به انتخابات، پارلمان، 
حکومــت قانون و نفی خودکامگی فردی و گروهی تقلیل داد. دموکراســی، 
دخالت گری یا اقدام بدون واســطه،  بدون واگذاری و بدون نمایندگی است. 
دموکراسی، پراتیک های متنوع و جمعی برای تصاحب امور مشترک به دست 
خود و برای خود اســت. آیا اصالح طلبــان در/با قدرت واقعا چنین فهمی از 
دموکراسی داشــته و دارند؟ آیا آن دموکراسی مشورتی که در قالب نهادهایی 
هم چون شــورای سیاســتگذاری اصالح طلبــان تجربه شــد، از این نوع و 
جنس بود؟ آیا در این نهاد مشــورتی، آحاد تشــکیالتی واحد و برابر هستند 
و مداخلــه ا ی که همگان در آن برابرند، مفروض گرفته شــده اســت؟ آیا در 
درون چنین نهادی، از همان ابتدا شــاهد نوعی توتالیتاریسم فردی و گروهی 
)حزبی( نبوده ایم؟ و به نام جمع و جمعیت مشــورتی شاهد اعمال اقتدار و 
اهلیِت سخن گفتِن برخی )اندکی( به جای، برای، و به زبان دیگران نبوده ایم؟
اکنون در مســیر آینده ی جریان اصالح طلبی سه راه پیداست: نخستین، 
راه آنانی که به جریان و گفتمــان اصالح طلبی صرفا به مثابه آپاراتوس قدرت 
و منفعــت خود می نگرند و الغیر؛ آنانی که با بیانی موالنایی، بیداری شــان 
از خواب شــان، و عقالنیت شــان از ناعقالنیت شــان بتر اســت، و زین رو، 
همواره حکمت شــان به تخییل و شــربت آن به زهــرآب  می گراید. این عده 
اصالح طلبان، به رغم این که اســباِب نهان و آشــکار بی قراری گفتمان پهلو 
و پیش آن ها اســت و با آنان در ســرود، اما چون قدرت مهــر خویش را بر 
چشــم و بر گوش شــان نهاده، از هر خیال خود امیدی دارنــد و با آن مقالی 
می کنند. حتی زمانی که تخم نســل جدید آن ها بر شوره ی تردید و تشکیک 
و عبــور می ریزد به خویش نمی آیند و خیال از آن ها نمی گریزد و کماکان دیو 
را حور می بینند و ز شــهوت با دیو آب می ریزند، بدون آن که ضعف ســر و 
تن پلید ببیند. هم چون آن ابله، صیاد ســایه می شــوند و می دوند چندان که 
بی مایه می شــوند، بی خبر که آن عکس آن مرغ هواست، بی خبر که اصل آن 
ســایه کجاست. تیر می اندازند به سوی ســایه، تا آن جا که ترکش شان خالی 
می شــود از جســت وجو. ترکش عمرشان تهی می شــود و عمر می رود، از 
دویدن در شــکار ســایه. از نادانی، به نام دانایی خود را بی گوش و بی بینی و 
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بی زیــان و بی عقل می کنند، و بویی از حــوادث در راه نمی برند، و بوی آنان 
را جانب کویی نمی برد. ســپیدی اقدام های به ظاهر عقالنی را می بینند و نه 
خاصیت سیه کردن آنان را، سرخ رویی آتش را می بینند و نه فعل سیه کاری آن 
را، نــور برق را می بینند و نه خاصیــت دزد بصری آن را. لذا دین و دل را کال 
گاه و  به قدرت ســپرده و پیش امر و حکم آن خاضع و متواضع، و چون جز آ
صاحب ذوق هســتند، از این اقدام ناهوشیارانه در گردِن اصالح طلبی، طوقی 
ســاختند. در یک کالم، این عده که اکثر آنان گل از کرفس نمی شناســند، با 
جریان اصالح طلبی آن کردند که امروز »نعش این شهید عزیز بر روی دستان 

ماست«.
دو دیگر، راه آنانی که جز زبان شان تمامی اعضای بدن شان از کار افتاده؛ 
همان منفعالِن همیشه ناالن و گریانی که به رغم این که هر لحظه بر این سخن 
هستند که: »ما این جا بس دلمان تنگ است و هر سازی که می بینیم بدآهنگ 
اســت«، دیگر بسان رهنوردانی که در افسانه ها گویند، کولباِر زاد ره بر دوش 
نمی گیرند و چوب دست خیزران در مشــت نمی فشارند، در مهگون فضای 
جلوت افسانگی و آرمانی شــان راه نمی پویند و از ساخت و سرزمین قدرت 
برون نمی آیند. چون در راِه رفتِن خود به آن ســه راه می رســند که نخستینش 
راِه نوش و راحت و شــادی، به ننگ آغشــته، اما رو به شــهر و باغ و آبادی، 
دودیگرش راه نیَمش ننگ، نیَمش نام، اگر سر بر کنی غوغا، و گر دم در کشی 
آرام، و سه دیگرش راه بی برگشت، بی فرجام، است، عطای سومی را به لقایش 
می بخشــند و بر دو طریقت نخســت می شوند و به شــریعت اولترا-رندان 
)هــم اهل ننگ و بنگ و هم طالب نــام و کام( درمی آیند. به رغم آن که نیک 
می دانند این ره که می روند نه هرگز ســوی آســمان های آبی، که سوی بهرام، 
این جاوید خون آشام، ســوی ناهید، این بد بیوه گرگ قحبه ی بی غم است، 
کماکان دست افشــان و پاکوبان بســان دختر کولی، می دوند در راه. ره توشه 
برنمی دارند، قدم در راه ســرزمین هایی که دیدارش بسان شعله ی آتش دواند 
در رگشان خون نشیط زنده ی بیدار، نمی گذارند. هم چو کرم نیمه جانی بی سر 
و بی دم که از دهلیز نقب  آســای زهراندود رگ ها، کشاند خویشتن را، هم چو 
مستان دست بر دیوار به سوی قلب، آنان نیز، بر دیوار هر رگ و مویرگ قدرت 
مســتانه دست نهاده  و خویشــتن را به درون -با این خیال مستانه که شاید با 
درونی کردن خویش درون قدرت را تغییری دهند- می کشند. از پس و پشت 
غرفه ی با پرده های تاِر نگاه و تماشــای خود بیرون نمی آیند و نمی پرسند چرا 
این جا نگاهی، یا که لبخندی، فشار گرم دست دوست مانندی، صدایی، نور 
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آشــنایی، حتی از نگاه مرده ای هم ردپایی نیست؟ حتی هم چو آن پیر به درد 
آلوده ی مهجور، وان ملول و خســته ی معیوب، نمی پرسند: خدایا به کجای 

این شب تیره بیاویزیم قبای ژنده ی نگاه و احساس و ادراک خود را؟ 
در ایــن زمانــه ای که از کــوره در رفته اســت و در ایــن هوایی که بس 
ناجوانمردانه سرد است، سرودشان این، شعارشان این، مرام شان این: »چرا بر 
 کاغذین روید؟« 

ْ
خویشتن هموار باید کرد رنج آبیاری کردن باغی، کز آن گل

به رغــم آن که گاه ناله گون و گاه جیغ گون فریــاد برمی دارند که: »ما این جا از 
نوازش نیز چون آزار ترســانیم، ز سیلی زن، ز ســیلی خور، وزین تصویر بر 
دیوار ترســانیم« عزم تغییر نمی کنند و باز دوباره مرا و تو را فرامی خوانند که: 
»بیا تا راه بســپاریم به ســوی سبزه زارانی که نه کس کشــته، ندروده، به سوی 
سرزمین هایی که در آن هر چه بینی بکر و دوشیزه ست، و نقش رنگ و رویش 
هم بدین ســان از ازل بوده، که چونین پاک و پاکیزه ست. به سوی آفتاب شاد 
صحرایــی که نگذارد تهی از خون گرم خویشــتن جایی.« همان جایی که ما 
ل 

ُ
»بر بیکران سبز و مخمل گونه ی دریا می اندازیم زورق های خود را چون ک

رطه را آغوش بگشایند و 
ُ

بادام و مرغان ســپید بادبان ها را می آموزیم که باد ش
می رانیم گاهی تند، گاه آرام.« اگر کســی از رفتن شِب سخت بگوید و یا در 
آرزویش آن را رنگ واقعیت بپندارد، مخاطبش قرار می دهند: »چه می گویی 
که بیگه شد/سحر شــد/ بامداد آمد؟/فریبت می دهد/ بر آسمان این سرخی 
گاهی از آن که شب شهر را دیرگاهی با ابرها و  بعد از سحرگه نیست«، به رغم آ
نفس دودهایش، تاریک و سرد و مه آلود کرده ست، به اهالی شهر نمی آموزند 
چگونه با فســونی که جادوگر ذاتش آموخت، بپوشانند از چشم او سایه شان 
را، و با ســایه ی خود در اطراف شــهر مه آلود بگردنــد، و از این جا و آن جا 
بگذرند. به رغم آن که چون ابر ســیاه می غرنــد و می گویند: »اینک ما، بهین 
فرزند دریاها/ شــما را ای گروه تشنگان سیراب خواهم کرد./ چه لذت بخش 
و مطبوع اســت مهتاب پس از باران/پس از باران جهــان را غرقه در مهتاب 
خواهم کرد…، »فضا را تیره می دارند ولی هرگز نمی بارند.« و خود »وای« و 
»ناله« آن جغد مزارآباد شهر بی تپش، و خروش و فغان دردمندان بی خروش 

و بی فغان نمی شوند.
ســه دیگر، راه آنانی که به رغم آن که نیک می دانند که راه ناهموار اســت 
و زیرش دام ها، عزم آن کرده اند جشــن و جنبِش شور و تپندگی، انگیزندگی 
و افروزندگی برپا کنند. آنانی کــه نیک می دانند گفتمان اصالح طلبی زمانی 
به فرازنای پروردگی و بالندگی و ســرآمدگی و ســرنمونی می رسد که یکسره 
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توفندگی و تپندگی شــود تا آن چنان آدمیان را برانگیزد و برافروزد که پایداری 
و ایســتادگی آنان در هم بشــکند. آن ها را از آن ها بســتاند و به هم اندیشی، 
هم دلی، هم افقــی، هم راهی فراخوانــد. جان خویــش را در کالبد دیگران 
بدمد. از دیگران خود را بســازد. دیگران را، حتی به رغم آن ها، به همسویی و 
همدلی با خویش، به یگانگی بکشــاند. آن چنان جان و اندیشه ی خود را در 
دیگران بدمد که او را بخشــی از ذهنیت و نهاد خویش بشــمارند. خود را به 
هر جای و به هر کس در گســترد. دیگران را از خویش بپردازد تا از خویشتن 
خودشان بیاکنند. می دانند چگونه زبان اصالح طلبی را چونان مایه ی آفرینش 
هنری به کار  گیرند؛ اما تنها بدان بســنده نمی کنند که اندیشه ی خویش را به 
شــنوندگان و خوانندگان برســانند؛ اگر چنین کنند کنش گری به گوهر و توانا 
نیســتند. آنان اندیشــه ی خویش را به یاری انگیزه می پرورند. اندیشــه برای 
سر؛ انگیزه برای دل. هم چون سخنوری هنرمند با واژگان زیبایی می آفرینند. 
تؤامان اندیشنده و انگیزنده هستند. چه آن که گوهره و جانمایه ی اصالح طلبی 
گاه  انگیزندگی و بالندگی مســتمر اســت. می دانند چگونه باید فریاد ناخودآ
مردمان باشــند و در ذهن ها و دل هــا هنگامه ها بیافرینند و هر سرشــت را 
دریاوش توفانی کنند و برآشــوبند و هم چون فسون کاری هوس خیز بی هیچ 
آرایــه ای دل ها را برباینــد و در جان ها آویزند. می داننــد چگونه به اقتضای 
زمــان و زمانه، باید گفتمان اصالح طلبی را نونو کنند و مفاهیمی بدیع و قوی 
بیافرینند: مفاهیمی که مخاطبان  آن را می فهمند، به خاطر می ســپارند، با آن 
ارتباط برقرار می کنند و مهم تر از همــه، به آن عمل می کنند. مفاهیم و زبان 
در نــزد آن ها، به رنگ ها می ماند برای نگارگر؛ به ســنگ ها برای پیکرتراش؛ 
یا به آواها برای آهنگســاز. واژگان و مفاهیم در زبان و بیان آنان  چنان قوام و 
ورز می یابند، درهم می پیوندند، ســامان می یابند، معنا می یابند، که جاندار 
می شــوند، کنش می شــوند، تیغ تیز می شــوند، شور و شــورش می شوند، 
انگیزش و افروزش می شوند. می دانند چگونه از رهگذر آموختن علم معانی 
یا دانش حال های سخن و با دادِن حال های گوناگون به گفتمان اصالح طلبی 
و دقایق آن، آن را دیگرگون  کنند، و به مثابه افق معنایی و کنشــی نســل جدید 
بازتقریر و بازتدویــن کنند. می دانند کی، کجا، چطور، چگونه، چرا، و برای 
که سخن بگویند و سخن خویش را به اقتضا و تناسب دیگر کنند و با مردم بر 
پایه ی خودشان ســخن بگویند. می دانند چگونه نمایشی شور/شورش آفرین 
در تئاتر »آرایه« )برونی ترین، آشــکاراترین، پیکرینه ترین الیه ی گفتمانی( و 
»آن« )درونی ترین، نهان ترین، نهادینه ترین الیه ی آن. که هم چون آن زیبایی 
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رازآلود فسون کاری است که دریافته می شود؛ اما به درستی و روشنی، بازگفته 
و بازنموده نمی تواند آمد( برپا کند تا حوالت فردا و پس فردای جامعه و مردم 
را در خود و با خود گره زنند. اینان همان جغد مینروای اصالح طلبی هستند.  
این جغد مینروا امروز ما را به بازآفرینش جریان اصالح طلبی و آفرینش 
روش های نوین کنشــگری اجتماعی-سیاســی فرامی خواند. بی تردید، آن 
»بازآفرینش« و این »آفرینش« جز از رهگذر تاملی نقادانه به گذشــته و حال 
)شــیوه و نحوه ی مواجهه و نقش آفرینی اصالح طلبــان در فضاهای دیروز و 
امروز خود( میســر نمی شــود. به بیان دیگر، فضاســازی و کنشگری جدید 
ممکن و میســور نمی گردد مگر این کــه اصالح طلبان قبــل از آن که آفتاب 
نعمت شان زیر میغ رود، رگ های شــان هوشیار شود و قبل از آن که چنان در 
چنبره ی انســداد و انجماد گوش و جان گرفتــار آیند که نتوانند آب خوش از 
شــوره آب، ِســحر را معجزه، زهر را از تریاق بشناســند، چاره اندیشی کنند. 
اکنون )در این نقطه( که بســیاری از اصالح طلبان رسمی و ابزاری از عالج 
عاجزند و پا برهنه جانب هر حشــیش می دوند، و برخی از آنان از ندامت آه 
می کنند و ریش برمی کنند، عده ای دیگرشان از َمیالن و خشم، نیش غرض ها 
و مرض های قدرت آلود خود را به روح و جســم جریان اصالح طلبی بیش تر 
فرو می کنند، و در این شرایط که تاریخ شتابان می رود و گفتمان اصالح طلبی 
سنگین پا و خســته به مقطعی از تاریخ قفل شده و از رفتن و شدن باز مانده، 
و گفتمــان اصالح طلبی به دین و آیین قدرت ظاهر شــده، و چنان بی روزن 
گردیده که دیدن حال و شنودن قال مردمان برایش ممکن نمی گردد، و نیز در 
این روزگار که دیگر کسی را حیف نمی آید کان گفتمان پاک )اصالح طلبی(، 
در میــان جاهالن گردد هالک، دیگر کســی درنمی یابد که دیگر دور دوِر او 
نیســت و کس را انگیزشــی برای شنودن اســرار کیش و کلیشه ی او به جان 
نیست، دیگر کسی فضل گفتمان را نجستندی از او، عیب ظاهر را نجستندی 
که کو، دیگر کســی از این که چرا موش قــدرت تا انبار گفتمان اصالح طلبی 
حفره زده ست و وز فنش آن انبار تاریخی این جریان ویران شده  است، غمی 
و هراســی به دل و پرسشــی و اعتراضی به لب ندارد، دیگر کسی  عنایتی به 
این کــه اول باید دفع موش کرد، وآنگهــان در جمع گندم جوش کرد، ندارد، 
دیگر خداوندان گفتمان اصالح طلبی، همان گونه که خداوند هر شبی از دام 
ند الــواح را، روح گفتمان اصالح طلبی را از 

َ
تــن، ارواح را می رهاند و می ک

تــن آن نمی رهاند و  لوح ذهن و نقش و خواطر حک شــده بر در و دیوار این 
گفتمان را برنمی کند، تنها یک راه برای نجات پوست اصالح طلبی پیداست: 
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پوســت انداختن –آن گونه که جغد مینروا به مــا می آموزد. ترجمان عملی این 
»پوست انداختن« چیزی نیست جز اندکی از پوست و پوسته ی حکومتی –در 
قدرت– خود خارج شــدن، زبان و گفتمان اصالح طلبی را در راهی نو، برای 

رسیدن به آرمان ها و آماج های نو قراردادن.
 می دانم اصالح طلبی در تاریخ اکنون خود در معرض اختاللی دهشتناک 
در فراینــد »نونوشــدن« و تحول گفتمانی قــرار گرفته و چنــان در چنبره ی 
»بودن« خود –بــودِن در قدرت- گرفتار آمده که انگیــزه و انگیخته ای برای 
پوســت انداختن حتی برای نجات پوســته ی اصالحی خود ندارد. اما تاریخ 
اکنون و مرحلــه ی کنش کنونی با صدایی رســا از »کنش گر« اصالح طلب 
می خواهــد تا در آفرینش و باز-آفرینش مداوم خــود از طریق کنش ورزی و 
اندیشــه ورزی مداوم درنگ نکند. کنش گر اصالح طلب، امروز باید بداند که 
سیاســت عرصه ی ابداع و آفرینش و شکل بخشی مستمر است و نه قلمروی 
طبیعت و ضرورت. لذا همان گونه که ســیمون دوبوار متذکر می شود »زن، 
زن نیســت او می خواهد بشــود«، و با این بیان بدین نکته اشاره دارد که زن 
هیچ ماهیت از پیش تعیین شــده ای ندارد، بلکه در میان انبوهی از امکان ها 
و انتخاب ها صاحب هویتی می شــود، کنش گر اصالح طلب نیز باید بپذیرد 
که »اصالح طلبی، اصالح طلبی نیست، بلکه می خواهد بشود. اصالح طلبی 
فقط در صیرورت و شــدن اصالح طلبی اســت و الغیر. اصالح طلبی یعنی 
رفتن و شــدن مســتمر: به تعبیر زیبای اقبال، »ما موجیم که آسودگی ما عدم 
ماســت«. ما نمی توانیم همان طور که روزتی زنان را با گردن های کشــیده و 
عاجی رنگ، چانه های مربع شــکل و عجیب، و موهای رهاشــده و سایه وار 
نقاشــی کرد تا خود و دیگران، زن را برای همیشــه آن چنان ببینند و بفهمند، 
اصالحات را در هیبت و هویت خاص و ثابت نقاشــی کنیم و از نســل های 
بعدی بخواهیم که آن را هم چون تابو بپندارند و به ساحِت نص گون و مقدس 
آن تعرض و تحشــیه و تکمله ای نداشته باشــند. پس، اصالح طلبی به حکم 
ماهیــت و طبیعِت خود از مــا می خواهد که در آن چه به نحو پیشــینی برای 
ما مقرر شــده اســت، توقف نکنیم، به مقطعی خاص از تاریخ قفل نشویم، 
اســیر فسون و فسانه ی متنی و گفتمانی خود –که خود نوشته  و تقریر و تدوین 
کرده ایم- نشــویم و آن را بت واره و سنگ واره نکنیم، و همره و همسو با گذار 
تاریخی گذِر گفتمانی داشــته باشــیم. این، همان معنای سیاســِت حقیقی 
اســت، و تحقق چنین سیاستی هدف نواصالح طلبی است. اصالح طلبی از 
ما می خواهد تا به سرشــت همیشــه در راه –یا در راه بودگی– آن توجه داشــته 



شماره 5    124
پانزدهم خرداد ۹۹

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

باشــیم و آینده آن را در اکنونش جست وجو کنیم. اصالح طلبان، اگر همواره 
در راه بودن جریان اصالح طلبی را در پس ذهن داشته باشند و زمان حال را به 
آینده امتداد دهند، در هر لحظه بی نهایت امکان می یابند و هر لحظه می تواند 

بی نهایت شکل در برابرشان گشوده شود.
به بیان دیگر، آینده ی اصالح طلبی اکنونی نیســت که هنوز واقع نشــده 
اســت، بلکه هم اکنون در حال روی دادن اســت. پــس اصالح طلبان امروز 
باید آینده ی اصالح طلبی را به مثابه یک رســالت تاریخی بر دوش بکشند. به 
عنوان کالم آخر، ایمانوئل لویناس درباره ی فلســفه می گوید: »بهترین چیز 
فلسفه این است که شکست می خورد«، شاید اصالح طلبان نیز، باید بر این 
باور شــوند که شکســت و ناکامی چیزی است که اصالح طلبی از آن روزی 
می خورد و با آن زنده می ماند. پس، اصالح طلبی پیروز می شود، اما به قدری 
که شکســت می خورد. بنابراین، نباید از ناکامی ها و بن بست ها و حصرها و 
حذف ها هراســید، بلکه باید متحوالنه و متهورانه رفت و رفت و رفت. باید 
تاحدودی با منطق بدیویی پذیرفت که ناکامی  جریان اصالح طلبی در آن چه 
باید باشد و بکند، پیوند نزدیکی با فرضیه ی اصالح طلبی دارد، در واقع، این 
ناکامی در حکم مرحله ای در تاریخ این فرضیه بوده و هســت –دست کم در 
نزد همه ی آنانی که به واسطه ی این ناکامی ها وفاداری خود را نسبت به جریان 
اصالح طلبی از دســت نداده اند، یعنی همه ی آنانی که در مقام ســوژه های 
سیاســی و اجتماعی هنوز از فرضیه ی اصالح طلبی الهــام می گیرند، حتی 
اگر واژه ی اصالح طلبی را به کار نگیرند. آن چه در سیاســت به حساب می آید 
فکرها، سازمان ها و عمل هایند. به بیان دیگر، ناکامی و شکست چیزی نیست 
مگر تاریخ اثبات یک فرضیه، البته بدین شــرط که خود فرضیه رها نشود، و 
نیز بدین شرط که اصالح طلبان شجاعت تجربه و تجزیه ی ناکامی های خود 
و گنجانیدن جریان اصالح طلبی در وجه و سطح باالتر و غنی تری از تئوری 
و پراتیک داشــته باشند، و اجازه ندهند این ناکامی)ها( شکل سوبژکتیو خود 
را در تســلیم و انفعالی بدون مقاومت بیابــد. اصالح طلبان باید بپذیرند که 
جنگیدن، شکست خوردن، از نو شکست خوردن، از نو جنگیدن عین هستی 
و طبیعت و هویت یک جریان بالنده اســت، و باید بپذیرند که ناکام شــدن 
همواره بسیار نزدیک به کامیاب شدن است. از این رو، باید جرات و شجاعت 
ناکام شدن و شکست خوردن را داشته باشند و از هر ناکامی سوروساتی برای 

مصافی دیگر بسازند.  
به عنــوان کالم آخر معتقــدم جامعه و نســل امروز مــا از منظر کنش 



شماره 5    125
پانزدهم خرداد ۹۹

بازتاب
ون گفتمانی اصالحات نقد در

و کنش گــری سیاســی معطوف بــه تغییر، کمــاکان معاصــر نوعی رخداد 
اصالح طلبی )مدنی( است، و به رغم این که نسبت به گذشته، جامعه ی ایرانی 
و مقوالت و مقتضیات آن تا حدودی متفاوت شده  و امر سیاسی و کنش گری 
سیاســی معنایی دیگری یافته اند و نیز، کنش گران مرســوم و معمول سیاسی 
در غــروب دوران و روزگار خود به ســر می برند، اما بســیاری از کنش گران 
اجتماعی و سیاســی هم چنان با همان مســئله ی تغییر مدنــی روبه رویند و 
معاصران همان مســئله ای هســتند که رخداد اصالح طلبی عیان کرد:  شکل 
رادیکال سیاســت تغییر، دیگر مؤثر نیست. از این رو، معتقدم اصالح طلبان 
کماکان )اگرچه بسیار سخت و دشوار( این امکان را دارند تا با درنگی نقادانه 
و واساختی، و با امتناع و تخطی از آن چه امروز هستند، به نیستنانی که از آن 
ببریده اند برگردند، اصــل و اصالت خود را دریابند و با خلق مفاهیم جدید، 
گفتمان جدید، ســوژه ی جمعی جدید، اخالقیات جدید، و سامان جمعی و 
باهم بودگــی جدید، خود را کماکان به عنوان یک کنشــگر مدنی در افق نگاه 
و انتظــار مردم حفظ کنند. چنان چه جغد مینــروای اصالح طلبی این بار هم 
بی مخاطب بماند، تردید ندارم که زیر ســایه ی پاک کــن تاریخ قرار خواهد 
گرفــت و جریان )یا جریان هایی( که در فردای این ناهوشــی و ناهشــیاری 
اصالح طلبــان خواهد آمد، نه تنها دیگر نام و نشــانی اصالح طلبانه نخواهد 
داشــت، بلکه در هیبت و صورت نافی و عدوی ایــن جریان ظهور خواهد 
کرد. تکلیف اکنوِن اصالح طلبان –به بیان سورن کی یر کگارد– تنها این نیست 
که بدانند کیســتند، بلکه این است که خودشــان را بیافرینند، و صرف نظر از 
این که چه بوده اند –به گفته ی ژان پل ســارتر- اکنون باید تصمیم بگیرند چیز 
کامال –یا حداقل در پاره ای سطوح و الیه های نظری و عملی- متفاوتی شوند. 
اصالح طلبان نخواهند توانســت آن شــوند که می خواهند، اگر آن بمانند که 

هستند



 دیده بان
  اندیشـه

شماره 5    126
پانزدهم خرداد 99

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

تحلیل و تبیین                 |    	    

آقای تاجیک به عنوان یک نویسنده، مترجم و فعال سیاسی اصالح طلب 
و همچنین استراتژیســت در زمینه های مختلــف جنگ نرم، در این مصاحبه 
با ســایت مشق نو، همچون بســیاری از یادداشت ها و مقاله های دیگر خود، 
به ســراغ مســاله ی اصالح جریان اصالحات در ایران رفته و آینده ی خوبی 
را برای این جریان سیاســی پیش بینی نمی کند. ایشــان علی رغم اعالم پایان 
و مرگ اصالح طلبی در ایران امروز، ســعی در پیدا کردن علل این شکســت 
دارد. در وهله ی اول ایشــان نگاهی به انتخابات ســال 92 انداخته و تلویحا 
اصالح طلبان را بخاطر حمایت از حسن روحانی توبیخ می کند. به نظر ایشان 
روحانی هیچگاه یک اصالح طلب اصیل نبوده و فقط شباهت هایی در حوزه 
ی نظــر با اصالح طلبان دارد ولی اصالح طلبــان بخاطر ماندن در صحنه ی 
قدرت به حضور او تن داده و از او حمایت کردند در حالی که عدم حضور در 
بدنه ی حکومت بهتر از حضور با دیگری است. در وهله ی دوم آقای تاجیک پا 
را فراتر نهاده و معتقد است که عقالنیت ابزاری و مادی و قدرت محور اصالح 
طلبان باعث شــده تا آنان همواره حضور در صحنه ی سیاسی کشور را هدف 
خود تلقی کرده و به هر قیمتی برای آن دست و پا بزنند در حالی که این حضور 
در قدرت نتیجه ای جز دور شــدن آنان از فضای عمومی جامعه و مخصوصا 
نخبگان علمی نخواهد داشت. ادعای ایشان بر این پیش فرض فوکویی بنا شده 
که قدرت در ذات خود مذموم بوده و موجب تباهی می شــود چرا که فرد را از 
دیگــری دور می کند. در نهایت آقای تاجیک برای رهایی اصالح طلبان از این 
وضعیت اســفناک راه حلی کلی نیز ارائه داده و آنان را به سمت یک بازاندیشی 

انتقادی نسبت به تمام اندیشه ها و فعالیت های خود فرا می خواند.
# اصالح اصالحات

# حمله به روحانی
# قدرت گریزی

# بازآفرینی انتقادی
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یادداشت |

یان اصالحات  بازسازی جر
محسن آرمین 	

اصالح طلبان و جریان  اصالحات در بیست وچهارمین روز از خرداد سال 
92 بعد از تحمل حاشیه نشــینی ای توام با تهدیــد و تحدید، دوباره در فضای 
سیاسی خودنمایی و در چند انتخابات توفیق را تجربه کردند. اما اصالح طلبان 
در روند انتخابــات یازدهمین دوره مجلس، دوباره از متن دور و به اســتقبال 
تماشاگر شدن رفتند تا درباره آینده اصالح طلبی و اصالح طلبان، سوال ها و البته 
ابهام های متعددی مطرح شود. سوال هایی از قبیل  اینکه اصالح طلبان در حال 
حاضر از چه جایگاهی از نظر حاکمیت برخوردار هستند؟«، »می توان گفت 
ناکارآمدی های این چند سال ســرمایه اجتماعی جریان اصالحات را تهدید 
کرده است؟«، »تفکر اصالح خواهی در ســال های پیش رو از چه جایگاهی 
 اصالح گری نیاز به قدرت داری دارد؟« و... 

ً
برخوردار خواهد بود؟«، »اساســا

که این روزها در محافل سیاسی و حتی در گفتمان محاوره ای طرح می شوند، 
نمونه ای از آنها هســتند. به گمان من اصالحات مدتی است که به حاشیه رفته 
است. این روند از دور دوم ریاست جمهوری آقای روحانی آغاز شد و با توجه به 
حوادث و تحوالت مهمی که طی یکی، 2 سال اخیر رخ داد، قدرت تأثیرگذاری 
جریــان اصالحات در عرصه سیاســی و عمومی به شــدت لطمه خورد. هر 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

  
محسن
آرمین 

سخنگوی سازمان مجاهدین 
انقالب اسالمی ایران و فعال 

سیاسی اصالح طلب 

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه

ونا   کر
  اندیشی

ون  نقد در
 گفتمانی

اصالحات
بازتاب

ون گفتمانی اصالحات نقد در
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جریان سیاســی باید بتواند خود را با شــرایط متغیر اجتماعی و سیاسی تطبیق 
دهد. بازســازی و تجدید نظر در سازماندهی، اســتراتژی و تاکتیک ها شرط 
پویندگی و تداوم حیات هر جریان سیاســی است. به گمانم اصالحات در هر 
سه سطح نیاز به تجدید نظر دارد. به هر حال افتراق جبهه اصالحات در جریان 
 شورای عالی سیاست گذاری به عنوان 

ً
انتخابات اخیر مجلس نشان داد که اوال

مغز و کانون فرماندهی جریان اصالحات اقتدار الزم را برای ایجاد هماهنگی 
ســازمانی و اداره بخش هــای مختلف این جریان نــدارد. همچنین اختالف 
 اختالف در قبال 

ً
بخش های مختلف جریان اصالحات در قبال انتخابات صرفا

یک پدیده یا رخداد در عرصه سیاسی نبود، بلکه ناشی از اختالف در استراتژی 
و نیز تاکتیک بود.

 بنابراین فکــر می کنم جریان اصالحات برای تداوم و بقا به شــدت نیاز 
به بازسازی در ســه سطح ســازماندهی، تحلیل راهبردی از شرایط و تدوین 
تاکتیک های جدید متناسب با شــرایط روز دارد. به نظر می رسد شرایط فعلی 
شرایط مناسبی برای این تجدید نظراست. اکنون اصالح طلبان در شرایطی شبیه 
شــرایط نیروهای چپ خط امام در نیمه نخســت دهه هفتاد قرار دارند. در آن 
مقطع نیز حاکمیت تصمیم به حذف ایــن جریان از صحنه قدرت گرفت. آن 
تصمیم نیز از انتخابات مجلس چهارم به اجرا گذاشــته شــد و نیروهای چپ 
خط امام با اعمال نظارت استصوابی غیرقانونی از مجلس و بعد از دولت کنار 
گذاشــته شــدند. در آن مقطع نیز بخش هایی از این جریان جدا شدند و این 
جریان فارغ از قدرت رسمی به تجدید نظر و بازسازی خود و ارتباط با جامعه 
پرداخت تا در نیمه دهه هفتاد توانســت با دیدگاه های نو، راهبرد مشــخص و 
برنامه های روزآمد و متکی به یک پشــتوانه عظیم اجتماعی به صحنه بازگردد. 
به هر حال اصالح طلبان باید میان ادامه روند کنونی و در نتیجه استحاله شدن 
و تبدیل شدن به یک نیروی پراگماتیســت طالب حضور در قدرت تحت هر 
شرایط و بازیگری در البی های قدرت و بده بستان های پشت پرده از یک سو و 
تجدید نظر در ســازماندهی و دیدگاه های راهبردی خود و باقی ماندن به مثابه 
یک نیروی مردمی و دارای برنامه های کارآمد از ســویی دیگر، یکی را انتخاب 

کنند.
تصمیمــات و موضع گیری ها و خطاهای دولت روحانــی به هر حال به 
پای اصالح طلبان هم نوشته می شود. به هر حال اصالح طلبان در هر دو دوره 
انتخابات ریاســت جمهوری گذشته بی قید و شــرط از آقای روحانی حمایت 
 به اینکه هم جریان اقتدارگرای حاکم با تمام قدرت تبلیغاتی 

ً
کرده بودند. مضافا
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و سیاســی خود و هم جریان برانداز و مخالف نظام با تمام توان و به پشــتوانه 
رسانه ها و شــبکه های تلویزیونی ماهواره ای در تالشی سازمان یافته کوشیدند 
اصالح طلبان را در برابر افکار عمومی مسئول تمام ضعف ها و خطاهای دولت 
روحانــی معرفی کنند. به نظر من حمایت اصالح طلبــان از آقای روحانی در 
انتخابات ریاســت جمهوری موضع گیری سیاسی خطایی نبود. آقای روحانی 
کاندیدای اصالح طلبان نبود، اما تنها کاندیدای متفاوت در میان کاندیداهایی 
بود که همگی می توانســتند در صورت پیروزی، جریان اقتدارگرا را نمایندگی 
کنند و مجری دیدگاه ها و سیاست های اقتدارگرایان حاکم باشند. از سوی دیگر 
اصالح طلبان پس از یک دهه ســرکوب همه جانبه تبلیغاتی، سیاسی و...، در 
شــرایطی که دســتگاه های تبلیغاتی مرگ اصالحات را اعالم می کردند، آمده 
بودنــد تا به رغم محروم بودن از کاندیــدای اختصاصی ثابت کنند هنوز زنده 
و از پشتوانه اجتماعی عظیمی برخوردار هستند، به طوری که می توانند با یک 
کرار می کنم« همه مهندســی های از پیش طراحی شده را با شکست مواجه 

َ
»ت

کرده و حضور خود را به مثابه یک نیروی تأثیرگذار و تعیین کننده سیاسی ثابت 
کننــد.  بنابراین به ویژه حضور در انتخابات ســال 92 برای اصالح طلبان یک 
ضرورت حیاتی بود. عدم حضور در آن مقطع می تواســت به مرگ این جریان 
بینجامد. در ســال 9۶ شرایِط بعد از توافق نامه برجام بود و جامعه به نتایج این 
 از آقای 

ً
 امیدوار بود. در آن شرایط اگر اصالح  طلبان مجددا

ً
دستاورد بزرگ کامال

روحانی حمایت نمی کردند، امروز همان هایــی که اصالح طلبان را به خاطر 
حمایت از روحانی مورد انتقاد قرار می دهند، آنها را مســئول اصلی شکست 
برجــام معرفی می کردند کــه با عدم حمایت از روحانی موجب شکســت و 
بی نتیجه ماندن برجام شدند. من البته فکر می کنم دولت روحانی مسئول اصلی 
وضعیت نامساعد موجود در عرصه های سیاسی، اقتصادی و سیاست خارجی 
نیست. در عین حال معتقدم ضعف کادر مدیریت دولت و اشتباهات و خطاها 
و عدم ایســتادگی اصولی بر مواضع به گونه ای اســت که اصالح طلبان را در 

حمایت از دولت آقای روحانی در برابر افکار عمومی خلع سالح کرده است.
 یک نیروی سیاســی اجتماعی نمی تواند به حضور در قدرت نیاندیشد،  
 
ً
چــرا که چنین چیزی با ماهیت جریان های سیاســی تعارض دارد. اما متقابال
حضور در قدرت به هر قیمت یک نیروی سیاســی را به نیرویی پراگماتیســت 
و اســیر روزمرگی و فاقد اهداف راهبری تبدیــل می کند. به گمان من دو خطر 
یا بهتر اســت بگویم دو انحراف همواره جنبش اصالحی را تهدید کرده است. 
انحراف نخست شعار خروج از حاکمیت و روی آوردن به فعالیت های مدنی 
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و اجتماعی اســت که از همان دوره دولت و مجلس اصالحات مطرح می شد 
و دیگــری حضور به هر قیمتی در قدرت اســت که بخش هــای محافظه کار 
اصالحات امروز بــر آن تاکید دارند.به گمان من علی االصــول این دو با هم 
قابــل جمع و تا حدودی الزم و ملــزوم یکدیگرند؛ یعنی حضور در حاکمیت 
می تواند پشــتوانه فعالیت مؤثرتر نهادهای مدنی اصالح طلب باشد. در عین 
حال باید توجه داشــت که حضور در حاکمیت فی نفســه هدف نیست، چون 
اگر این حضور موثر نباشــد و شعار حضور برای اصالح جای خود را به شعار 
حضور برای حضور بدهد، نــه تنها در خدمت اهداف اصالح طلبانه نخواهد 
بود، بلکه به استحاله اصالح طلبان بدل می شود. به گمانم این اتفاق اکنون رخ 
داده اســت. برخی از مدیران میانی دولت نظیر استانداران و فرمانداران افرادی 
با سابقه اصالح طلبی هستند و ای بســا با انگیزه پیشبرد اهداف اصالح طلبانه 
و اصالح امور این مســئولیت را پذیرفته اند. اما اکنون به مدیرانی منفعل تبدیل 
شــده اند که فقط به حفظ موقعیت و مسئولیت می اندیشند. آنها نه تنها قادر به 
هیچ اثر گذاری اصالح طلبانه قابل توجهی نیستند، بلکه در همان انجام وظایف 
اداری و شــغلی نیز به ناگزیر از همکاران اصولگرای خود نیز محافظه کارانه تر 
عمل می کنند. به گمان من چنین حضوری در قدرت نه تنها مفید نیست، بلکه 

برای اصالح طلبان مضر است.
چنان که گفتم اصالح طلبان پیش از هر چیز باید به بازسازی و تجدید نظر 
در سطح سازمانی و راهبردها و تاکتیک ها بپردازند. آنان باید تکلیف خود را با 
دوگانه حضور در قدرت یا فعالیت اجتماعی و حضور در جامعه مدنی روشن 
 به این پرسش پاسخ دهند که آیا خواهان حضور به هر قیمت و 

ً
کنند و صریحا

تحت هر شــرایط در نهادهای حاکمیت نظیر مجلس و دولت هستند و یا این 
حضور را مشــروط و مقید به امکان نقش آفرینی موثر می دانند؟ اصالح طلبان 
در موازنه میان جلب اعتماد و رضایت کانون های قدرت از یک ســو و تعامل 
با جامعه و حفظ اعتماد بدنه اجتماعی خود از سویی دیگر چگونه می خواهند 
عمل کنند؟ به گمانم پاسخ به این پرسش هم تکلیف سازماندهی و ائتالف ها و 
افتراق ها را در درون جریان اصالح طلب روشن می کند و هم راه را برای تدوین 
 تحوالت سال های اخیر موجب 

ً
راهبردها و تاکتیک ها هموار خواهد کرد. قطعا

ریزش بدنه اجتماعی اصالح طلبان شــده است. این واقعیت همان قدر که غیر 
قابل انکار اســت، طبیعی هم هست. بدین معنی که کاهش سرمایه اجتماعی 
اصالح طلبان نتیجه منطقی و طبیعی کاهش سرمایه اجتماعی نظام است. طی 
ســال های اخیر به ســبب رویکردهای غلط و تصمیمات استراتژیک خطا در 
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سطح اداره کالن کشور، اعتماد عمومی به کارآمدی نظام و امید به آینده ای بهتر 
به شدت تضعیف شده است.

حوادث تلخ و اسفبار ســال های اخیر، به ویژه آبان 98 که بخش وسیعی 
از شــهرهای کشور را در بر گرفت و با اعتراضات طبقات محروم و توده  جامعه 
همراه بود، به روشنی از این واقعیت حکایت دارد. وقتی اعتماد عمومی به نظام 
کاهــش پیدا می کند و امید به آینده ای بهتر تضعیف می شــود، به طور طبیعی 
اعتماد و امید به کلیه نیروهای ملتزم به اصل نظام و خواهان اصالح هم تضعیف 
می شــود و این نیروها با ریزش بدنه اجتماعی مواجه می شــوند. این حقیقتی 
است که اصالح طلبان از 2 دهه قبل پیش بینی می کردند و به اقتدارگرایان هشدار 
می دادند که گمان نکنید کارشــکنی ها و ناامید کــردن جامعه از اصالحات و 
اصالح طلبان موجب روی آوردن جامعه به شــما می شود. نتیجه سیاست های 
ضــد اصالحی و لجاجــت در برابر اصالح و کارآمدی ســاختارها، ناامیدی 
جامعه از کل سیســتم خواهد بود. امروز این تحقق پیش بینی را در انتخابات 
اخیر مجلس مشــاهده می کنیم. ریزش بدنه اجتماعی اصالح طلبان و حذف 
آنها از صحنه رقابت موجــب روی آوری جامعه به اصولگرایان و اقتدارگرایان 
نشــد، بلکه به کاهش بی سابقه مشارکت مردم در انتخابات انجامید و حضور 
برخی از احزاب اصالح طلب هم نتوانســت مردم را به شــرکت در انتخابات 
تشویق کند. اصالحات به ویژه در سطح ســاختارها نیازمند عزم ملی است. 
کم نبوده اند کشــورهایی که حرکت های اصالحی را تجربه کرده اند. در تاریخ 
معاصر کشــور خودمان نیز شــاهد حرکت های اصالحی بوده ایم. اما تجربه 
نشــان می دهد حرکت های اصالحی تنها در کشورهایی به نتیجه رسیده  اند که 
حاکمیــت و مراکز قدرت به ضرورت اصالحات پی برده و اراده ای در ســطح 
ملی در این جهت شکل گرفته است. متأسفانه در کشور ما چنین اراده ای برای 
اصالحات در سطح حاکمیت وجود نداشته و ندارد. بنابراین اصالحات در 2۵ 
سال گذشــته مسیری ناهموار و نامستمر را طی کرده است. ما هنوز در مرحله 
تالش برای قانع کــردن حاکمیت به ضرورت اصالحات قرار داریم و تا چنین 

اقناعی صورت نگیرد، حرکت اصالح طلبی به نتیجه نخواهد رسید.
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تحلیل و تبیین                 |    	    

آقای محسن آرمین سخنگوی سازمان مجاهدین انقالب اسالمی ایران و 
فعال سیاسی اصالح طلب در مصاحبه ای با اعتماد آنالین، نسبت به وضعیت 
نامساعد جریان اصالح طلبی در ایران هشدار داده و بر لزوم تغییرات ساختاری 
تاکید می کند. به نظر ایشــان اصالح طلبان بعــد از به وجود آمدن اختالفات 
داخلی و حزبی دچار ســردرگمی شــده و به جان هم افتادند در حالی که این 
مساله به حذف آنها از بدنه ی حکومت انجامید. از این رو آقای آرمین پیشنهاد 
می کند که متولیان این جریان، تغییراتی را در بخش های مختلف سازماندهی، 
استراتژی و تاکتیک به کار بندند تا بتوان نسبت به آینده آنها امیدوار بود. ایشان 
البته تمام تقصیرها را بر سر اصالح طلبان نینداخته و معتقد است که خود نظام 
نیــز در افول جریان اصالح طلبی در ایران بی تاثیر نبوده اســت چرا که هم با 
نظارت های استصوابی کاندیدهای این جریان را حذف کرده و هم با اقدامات 
ضعیف خود مردم را نسبت به کلیت نظام و در ذیل آن نسبت به اصالح طلبی 
بد بین کرده است. نکته ی قابل توجه این مصاحبه راه حلی است که آقای آرمین 
برخالف دیگر صاحب نظرات اصالح طلب ارائه می دهد. ایشان معتقدند که 
دعوت به خروج از بدنه ی حکومت توسط برخی از اندیشمندان بسیار اشتباه 
بوده و مبنای درستی ندارد. از طرف دیگر ماندن در بدنه ی قدرت به هر قیمت 
و هر طریقی نیز از نظر ایشان دارای مفسده است. از این رو ایشان پیشنهاد می 
کند که اصالح طلبان باید درون حکومت باشــند ولــی عالوه بر حفظ اقتدار 

خود، به امور مردم رسیدگی کنند نه اینکه صرفا بر قدرت خود بیفزایند.
# اصالح اصالحات
# نظارت استصوابی

# بی اعتمادی مردم به نظام
# عدم خروج اصالح طلبان از بدنه ی قدرت
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یادداشت |

 اصالح طلبی، بهبودخواهی است نه 
قدرت طلبی

محمد قوچانی 	

ورود اصالح طلبان به خصوص اصالح طلبان جوان به مباحثه بر سر اصول 
اصالح طلبی را خیر مقدم می گویم و این اساســا گام اول اصالح اصالحات 
اســت. به شــرط آنکه معطوف به عمل و متعهد به تفاهم باشد و تنها به جدل 
سیاسی منتهی نشــود. اگر هدف ما فقط جدل سیاســی نباشد آنگاه فراموش 
نمی کنیم که کارگزاران ســازندگی ایران تنها حزب اصالح طلب است که رسما 
درکنگره ســوم خود در سال ۱۳9۷ ســخن از »اصالح قانون اساسی« گفت و 
نویســنده بارها از لزوم تبدیل اصالح طلبی سیاســی به اصالح طلبی حقوقی 
گفته اســت. البته این اصالحات حقوقی »در حکومت« و در چارچوب نظام 
جمهوری اسالمی است و ما در بیانیه چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی 
هم تاکیــد کردیم که می توان بر اســاس اصول انقالب اســالمی، جمهوری 
اسالمی تازه ای بیافرینیم. بازآفرینی جمهوری اسالمی از نظر ما با قلب ماهیت 
آن در اصول جمهوری خواهی و اسالم خواهی )نه اسالم گرایی( و میهن دوستی 
)نه نژاد پرســتی( ممکن نیست. مهمترین رکن این بازآفرینی تاسیس »مجلس 
دوم« )مجلس نخبگان( است که میان مردم ساالری و دین ساالری یک سازش 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

  
محمد

قوچانی

روزنامه نگار و تئوریسین حزب 
سازندگی 

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه

ونا   کر
  اندیشی
ون  نقد در
 گفتمانی

اصالحات
بازتاب

ون گفتمانی اصالحات نقد در



شماره 5    134
پانزدهم خرداد ۹۹

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

ســاختاری ایجاد می کند و البته ۱۰ بند اصالحی دیگر دارد که در یادداشــت 
»جمهوری ســوم« آمده است. تقویت دموکراســی حزبی محور مشترک این 
بازنگری بود که در ارگان حزب هم منتشر شد. اکنون این تشکل و تفکر را چه 
می توان خواند؟ کدام جریــان اصالح طلب به صورت علنی و نه در خفا فراتر 
از این پیشــنهاد را ارائه کرده اســت ؟ البته دفاع از سکوالریسم سیاسی فارغ از 
تناقض های نظری آن از لحاظ عملی عبور از مفهوم نظری جمهوری اسالمی 
اســت که اصالح طلبی را به تجدید نظر طلبی بلکه انحالل طلبی بدل می کند. 
در واقع بهبود خواهی جزء اصلی اصالح طلبی اســت اما انحالل طلبی عبور 
از اصالح طلبی اســت. می توان انحالل طلب مسالمت جو بود اما تجدید نظر 

طلبی، اصالح طلبی نیست.
همین مســئله نظری در عرصه عملی هم قابل تطبیق اســت: جمع میان 
بهبود خواهی و جنبش گرایی ناممکن است. البته جنبش های اجتماعی )زنان، 
جوانان، کارگران، دانشجویان و...( تا زمانی که سیاسی )به معنای تالش برای 
تغییر حکومت نه کنش سیاسی سازنده( نشوند برکات زیادی دارند. اما جامعه 
جنبشی بدیل جامعه مدنی و شکل تازه ای از جامعه توده ای است که در نهایت به 
دموکراسی نمی رسد، در جامعه جنبشی، خیابان است که تعیین تکلیف می کند. 
گاهی البته جنبش برای اصالح امور ناگزیر است چنانکه انقالب اسالمی )به 
علت اســتبداد و انحراف و افساد نظام سلطنتی( ناگزیر و البته مشروع و حتی 
ضروری بود اما در همان انقالب به محض تشــکیل دولت مشــروع، مرحوم 
بــازرگان از انقالبیون حرفه ای دعوت کرد به خانه بازگردند و اهداف انقالب را 
از طریق دولت منصوب امام پیگیری کنند. تالش اصالح طلبان برای بهره بردن 
از جنبش ها در تفسیر شما می تواند یک برخورد ابزاری با جنبش های اجتماعی 
باشــد که آنها را نه تنها از اهداف شان دور می کند بلکه جنبش های اجتماعی را 
در معرض بدگمانی حاکمیت ها قرار می دهد و آنها را به گروه های فشار تبدیل 
می کند که به کار چانه زنی سیاسی می آیند و از تبدیل شدن نهضت های مدنی 
به نهادهای مدنی )اتحادیه ها و NGOها ( جلوگیری می کند. در واقع این نوع 
برخــورد نه تنها اصالحات را از هدف نهایی خود که بهبود خواهی اســت دور 

می کند بلکه اصالح طلبی را به بهانه اقتدارطلبی بدل می کند.
تبارشناســی اصالح طلبی مانع از آن می شــود که برخی دوســتان چپ 
در جبهــه اصالحات نقطــه خلقت اصالحات را از دوم خــرداد ۱۳۷۶ببینند 
و زحمــات بنیان گذاران اصالحــات دینی )مانند مرحوم مهنــدس بازرگان ( 
و اصالحــات سیاســی )کارگزاران و مجاهدیــن انقالب( را نادیــده بگیرند. 
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اتفاقا اســالف جناح چپ اسالمی مانند ســازمان مجاهدین خلق و نیز دیگر 
چریک ها از فداییان خلق تا هیئت های موتلفه اسالمی، نهضت آزادی ایران را 
رفرمیســت و بهبود خواه می خواندند که به جدایی سلطنت از حکومت راضی 
بودند. مرحوم بازرگان اما در ســال های پس از کودتای 28 مرداد ۱۳۳2 حتی 
مســئولیت اداره آب تهران را قبول کرد چون بهبودخواهی )اصالح دسترســی 
گاه باشیم  مردم به آب ســالم ( را اصالح طلبی می دانســت. اگر به تبار خود آ
به یاد می آوریم که در اوج پیروزی انقالب اســالمی نهضت آزادی اطالعیه ای 
داد و از ضرورت انتخابات پارلمانی برای اصالح سنگر به سنگر نظام سیاسی 
)گذار از سلطنت به جمهوریت و از سکوالریسم پهلوی به حکومتی مبتنی بر 
ارزش ها و آرمان های دینی( سخن گفت. آن زمان البته حتی در درون نهضت 
آزادی کســانی مهندس بازرگان و دکتر یزدی را لیبرال )به معنای غیر انقالبی( و 
محافظه کار خواندند و از این تشکیالت انشعاب کردند اما در نهایت فهمیدند 
اشــتباه کرده اند چون اصالح طلبی را درک نکرده بودند. بدین معنا بازســازی 
تشــکیالتی بدون تبارشناســی تاریخی ما را به انحراف می کشــاند و به چرخ 
پنجم تشکیالت سیاسی ای بدل می کند که خود را »جریان اصلی« اصالحات 
می خوانند؛ اصطالحی که یاد آور ایده ســازمان سیاســی پیشرو و نوک پیکان 

تکامل تاریخی! )مجاهدین خلق( است. 
آن زمــان خط اصیل اصالح طلبــی راه خــود را از تجدیدنظرطلبی جدا 
ساخت و اکنون نیز نباید گذاشــت »نهضت« ها به ابزار محافل سیاسی چند 
نفره بدل شــوند. »نهضت« ها باید نهاد )مستقل و موثر( شوند نه ابزار فشار از 
پایین برای چانه زنی در باال. تجربه انتخابات ریاســت جمهوری سال ۱۳84 و 
جبهه حقوق بشر و دموکراسی خواهی را از یاد نبریم. نیای اصالح طلبی در ایران 
)قبل از خاتمی و هاشمی و بازرگان( میرزا تقی خان امیر کبیر است. آنکه مقدم 
بر تغییر ساختار به فکر بهبود خواهی بود. ما باید رنج مردم را کم کنیم و کیفیت 

زندگی شان را بهبود بخشیم نه اینکه مردم را وارد جنگ بی پایان قدرت کنیم.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
آقای قوچانی روزنامه نگار و تئوریسین حزب سازندگی در این یادداشت در 
پی حمالت پر تکرار علیه حزب سازندگی به دفاع از این حزب پرداخته و آن را 
به عنوان مهمترین حزب فعال در حوزه ی اصالح طلبی در این سه دهه معرفی 
می کند. ایشــان ســپس نقدی به برخی از جریانات اصالح طلب وارد کرده و 
آنها را برانداز می خواند. به نظر ایشــان هدف اصلی اصالحات بهبود خواهی 
و تســهیل دسترسی مردم به زندگی بهتر اســت نه ایجاد جنبش های مختلف 
سیاسی و تشکیل اعتراضات خیابانی که نتیجه ای جز ترویج خشونت و نابود 
شــدن زندگی مردم نخواهد داشــت. در آخر کالم آقای قوچانی نسبت به این 
مساله تذکر می دهد که جریان اصالحات امروزه نیاز به یک تبارشناسی برای 
بهــره گیری از تجربیات قدمای خود یعنی امثال بازرگان و امیرکبیر دارد چرا که 
آنها نیز نه به فکر براندازی بلکه به فکر بهبود بخشیدن به زندگی مردم بوده اند. 
از عقب نشــینی این روزنامه نگار اصالح طلب نسبت به تغییر سیاست های 
کلی نظام جمهوری اسالمی اگر بتوان گذشت، به هیچ وجه از نام بردن از امیر 
کبیر به عنوان یک اصالح طلب در زمان خود نمی توان عبور کرد چرا که در این 
قیاس مع الفارق، در واقع جمهوری اســالمی با رژیم سلطنتی آن دوره مقایسه 

شده است.
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یادداشت | 

تغییر راهبرد اصالح طلبان
حمیدرضا جالئی پور 	

در جبهه اصالحات گرایشات سیاسی گوناگونی وجود دارد. ولی ما شایسته 
است که به »جریان اصلی« در این جبهه توجه کنیم. مضمون اصلی اصالحات 
برای این جریان ضرورت »اصالحات  سیاســی و تقویت سازوکارهای توسعه 
سیاســی در حکمرانی ایران و جامعه مدنی« اســت. این جریان اصلی پادوی 
تندروهای درون حاکمیت که عامل اصلی انســداد سیاســی اند، نیستند. این 
جریان در انتخابات اخیر در قالب شــورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان 
)شعسا( در انتخابات مشارکت فعال کرد و به رغم رکود سیاسی پس از اعتراضات 
خونین آبان 98 شخصیت های برجسته ای در این جریان مثل دکتر شکوری راد 
و آذر منصوری دبیرکل و قائم مقام حزب اتحاد و چهره هایی از دیگر تشکل های 
پیشروی اصالحات رفتند ثبت نام کردند. چون برای آن ها انتخابات نهاد مهمی 
است. اما آن ها با مهندسی حذف روبرو شدند و صادقانه به مردم اعالم کردند 
که روند حذف کاندیداها چنان حداکثری بوده که شعسا نمی تواند لیست بدهد 
و در انتخابات لیست نداد. چون جریان اصلی اصالحات توجیه گر تندروهای 
حذف کننده نیست. البته در همین جبهه اصالحات گرایشاتی هست که الزامی 
به توسعه سیاســی ندارند و به اصطالح از بهبود خواهی اقتصادی )بدون التزام 
به توسعه سیاســی( دفاع می کنند و می گویند ما در هرصورت )حتی اگر همه 
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کاندیداهای باکیفیت اصالح طلبــان را هم رد صالحیت بکنند( در انتخابات 
شرکت می کنیم. این گروه در انتخابات شرکت کرد و کاندیدای اختصاصی اش 
در تهــران کمتر از ســه هزار رای آورد. در انتخابــات 98 دوباره جریان اصلی 
اصالحات کنار مردم ایستاد و به درســتی نشان داد اندک ساالری یک مشکل 

اساسی کشور است. 
طبق قانون اساســی حکمرانان باید براســاس رای مردم انتخاب شوند و 
اصول گرایان تندرو در دهه های گذشته دائم در برابر این فرایند دربرگیرنده شدن 
نهادهای نمایندگی برخالف اهداف انقالب مانع ساخته  اند و انقالب مردمی 
اســالمی و جمهوری اسالمی را از رضایت مردم دور کرده اند. هدف و حرکت 
جریــان اصالح طلبان معطــوف به درمان همین معضل اســت. به بیان دیگر 
مهمترین معضل ایران اندک ســاالری، فقدان پاسخگویی و شفافیت و بحران 
نمایندگی در حکمرانی است. حرکت در جهت این هدف همچنان ادامه پیدا 
خواهند کرد ولی در جریان این حرکت ممکن اســت که گرایشاتی بخواهند از 
اعتبار اصالح طلبان برای مقاصد سیاسی خود استفاده کنند که من فکر می کنم 
بعید است موفق شوند. همچنان که در انتخابات اسفند 98 خطا کردند.  جریان 
اصلی اصالحات پاره ای از احزاب پیشروتر و چهره های بانفوذ اصالح طلب با 
رهبری نمادین محمد خاتمی  اند که هم دموکراسی خواه ترند و هم عدالت جوتر 
و هم پایگاه اجتماعی قوی تری دارند و در شــورای عالی سیاســت گذاری هم 
حضور دارند و در انتخابات ســال 92 و 94 و 9۶ هم شرایط را بررسی کردند 
و هســته ی بسیج گر رای بودند و در انتخابات شرکت کردند و تاثیر گذار بودند 
و کشور را از شرایط نیمه امنیتی 88 تا 92 بیرون آوردند، ولی در این انتخابات 
با توجه به مهندســی گســترده و درس گیری از تجربیات پیشین امکان صدور 
لیست انتخاباتی پیدا نکردند . جبهه اصالحات در قالب شعسا تا انتخابات 98 
برای حفظ انســجام اصالح طلبان تالش های ارزشمندی داشت و تا انتخابات 
۱4۰۰ با توجه به اقتضائات شــرایط روز و ضرورت بازســازی تشــکیالتی و 
گفتمای این جبهه وقت برای هماهنگی هست. بعید می دانم میان جریان اصلی 
اصالح طلبان که دنبال هدف گشــایش سیاسی هستند اختالفی ریشه ای پیش 
بیاید. البته می دانید تندروها از »شبکه رانتی جنگ روانی« برخوردارند و ممکن 
است یک فرد یا گروه منسوب به اصالح طلبان  هم در راستای اهداف این شبکه 

عمل کند که رخداد مهم یا تعیین کننده ای نیست. 
درباره ریزش پایگاه اصالح طلبان ذکر ســه نکته مفید اســت. اول این که 
مهمتریــن علت ریزش این پایــگاه اصالح طلبان مقاومــت تندروها در برابر 
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اصالحات و در برابر نتایج انتخابات و کم اثر کردن نهادهای حکمرانی است. 
مهمتریــن کار دولت موازی این بوده که به مردم بگوید یا باید به ما رای بدهید 
یا ما نمی گذاریم رای شــما در تغییر امور اثر بگذارد. لذا اقدامات انســدادی 
دولت موازی فقط به پایگاه اصالح طلبان ضربه نزده بلکه کشور را به وضعیت 
اسفبار فعلی رسانده. عامل دوم ضعف گفتمانی و سازمانی خود اصالح طلبان 
اســت و کاهش آن باید در اولویت این جبهه قرار بگیرد.  نکته دوم اینکه توجه 
داشــته باشــید فقط پایگاه رای اصالح طلبان ریزش نکــرده، بلکه پایگاه همه 
جریان های سیاسی اعم از اصول گرا، اصالح طلب، تحول طلب، سلطنت طلب 
و ماهواره های فارسی زبان هم تغییر کرده و ریزش داشته است. حتی در همین 
انتخابات 98 هم پایــگاه اکثر نماینده های اصولگرایان کمتر از ده درصد بود. 
این کاهش پایــگاه علل گوناگونی دارد از جمله  تحریم های شــدید آمریکا و 
سوء حکمرانی ها که به افزایش سهمگین فشار اقتصادی و کاهش امید به آینده 
انجامیده است و موبایلی-ارتباطی شدن جامعه ی ایران . صد میلیون موبایل 
در ایران هســت و فردیت و خود ابراز گری و مطالبه گری در جامعه بیشتر شده 
است و پایگاه وســیع اجتماعی برای هیچ جریانی به راحتی ساخته نمی شود. 
حتی مخاطبان تتلو هم یکپارچه نیستند و حتی بعضا تماشاچیان گذرِی آنالین 

او هستند و نه لزوما شیفته اش. 
نکته ســوم این که گرچه پایگاه اصالح طلبان ریزش داشته است راه نجات 
کشور همچنان پذیرش اصالح  دائمی از سوی حاکمیت است. راه نجات کشور 
نه انسداد سیاسی تندروها است و نه سرنگونی طلبی. در میان نیروهای سیاسی 
داخل کشور همچنان جدی ترین نیروی سیاسی و مردمی همین اصالح طلبان 
هستند. اصول گرایان قدرت سیاسی دارند اما پایگاه اجتماعی شان ضعیف تر از 
اصالح طلبان اســت.  طبقه متوسط فرهنگی هم با اصول گرایان تندروی حاکم 
قهر اســت.  جریان اصلی اصالحات از ابتدا به بســط دموکراســی و عدالت 
اجتماعی توجه داشت. به همین دلیل شاخص های عدالت اجتماعی و کاهش 
فســاد معرف دوره اصالحــات  اســت )۱۳۷۶-۱۳84(. در دوره اصالحات 
شــخصیت اقتصادی شاخص ستاری فر بود که به برنامه-بازار اعتقاد داشت و 
از اقتصادی تولیدی و مبتنی بر رقابت در کنار سیستم موثر رفاه اجتماعی دفاع 
می کرد. ولی در دوره امنیتی احمدی نژاد که از آرمان عدالت سواســتفاده شد و 
با هفتصد میلیارد دالر درآمد نفتی اشــتعال زایی نشد و پس از آن  هم که دولت 
اعتدال آمد جریان اصلی اصالحات متاسفانه کمتر بر مضمون عدالت تاکید 
داشت. اکنون الاقل بال پیشروی اصالح طلبان متوجه این خطا شده است و به 
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ویژه در شرایطی که از ســال 9۶ جمعیت فقیر در جامعه افزایش داشته است 
می خواهد در کنار دموکراسی  به عدالت هم توجه ویژه در گفتمان و برنامه هایش 
نشان دهد. اصالح طلبان پیشرو می خواهند صدای محرومان، معلمان، زنان، 
کارگران، دانشــجویان  و جمعیت ساکن در منازل غیراســتاندارد و گروه های 

محروم و تحت تبعیض باشد. 
 هدف اصالح طلبی در ایران یعنی حرکت در جهت گشــایش سیاسی )با 
اتکا به جامعه مدنی و شــیوه های خشونت پرهیز و تدریجی( و بسط عدالت و 
کاهش انواع تبعیض تعطیلی بردار نیســت و راه نجات کشور و حاکمیت هم 
تقویت حاکمیت قانون و پذیرش شفافیت، پاسخگویی و نمایندگی اقشار مردم 
و کاهش فقر و تبعیض است. هدف و تعیین راهبرد )برقراری نسبت بین هدف و 
امکانات( برای یک جریان سیاسی و انسانی مثل جریان اصالحات مثل تعیین 
هدف و راهبرد برای یک »کارخانه صنعتی« نیست-معموال این خطا صورت 
می گیرد. در هدف گذاری برای یک کارخانه  صنعتی همه چیز براساس امکانات 
و زمــان و هدف کارخانه دقیقا ریل گذاری می شــود. ولــی تعیین هدف برای 
یک جریان سیاســی یک امر کیفی و به منزله ارائه »قطب نما« برای کنشگری 
اصالح جویان در حوزه عمومی اســت. در اینجا کنشگری کنشگران آزاد ولی 
جهت دار )در جهت قطب نما( است و مثل عمل الزامی کارگران خط تولید در 
کارخانه نیست که مهندسان آن را طراحی کرده اند. به نظر من همچنان که اشاره 
کردم هدف حرکت اصالح طلبان تالش در جهت »توسعه همه جانبه« است. 
بدین معنا که در کنشگری مقصد توسعه سیاسی فراموش نشود و به موازات آن 
توسعه اقتصادی عادالنه )با تایید بر سیاست های خدمات اجتماعی و رفاهی 
برای اقشــار ضعیف( فراموش نشــود. اصالح طلبان جریان اصلی پرچمدار 
بهبودخواهی عادالنه هستند نه توسعه اقتصادی و بهبود خواهی کالینتالیستی. 
ساده بگم قطب نمای عمل اصالح طلبان تاکید هم زمان بر دموکراسی و عدالت 

اجتماعی است.
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|                تحلیل و تبیین                                       	

آقای حمید رضــا جالیی پور به عنوان یک روزنامه نگار اصالح طلب در 
مصاحبه ای با روزنامه ی ایران به نقل مشکالت اساسی سیاسی در جمهوری 
اسالمی پرداخته و سعی در آن دارد تا راه حلی برای آنها ارائه بده. از نظر ایشان 
دو مشکل اساســی در بدنه ی حکومت ایران وجود دارد. اولین مشکل مساله 
ی اندک ساالری است که قشر اکثری جامعه را از شرکت در فعالیت های مهم 
کشــور نهی می کند و به همین دلیل هیچگونه رقابت و انگیزه ای برای رشــد 
و توسعه ی بیشتر وجود نخواهد داشــت. دومین مشکل در این کشور از نظر 
ایشــان وجود دولت موازی است. اگر چه که ایشان نامی از ارگان های امنیتی 
مثل ســپاه در این مصاحبه به میان نمی آورند ولی از شواهد و قرائن کالمشان 
می توان فهمید که منظورشــان از دولت موازی، سپاه است که اقدام به فعالیت 
های عمرانی و سازمانی در سطح کالن می کند و استقالل عمل دارد )الزم به 
ذکر است که ایشان قبل از این مصاحبه نیز بارها و بارها نسبت به فعالیت های 
اســتقاللی سپاه در کشــور نقد وارد کرده اند(. بعد از بیان این مشکالت آقای 
جالیی پور به سراغ ارائه ی راه حل می رود. به نظر ایشان راه حل مشکالت نه 
انسداد سیاسی است که اصولگرایان به دنبال آن هستند و نه براندازی و سرنگونی 
نظام که گروهی سلطنت طلب در پی آن هستند. تنها راه حل اصالحات است 
که می تواند افق های روشــنی برای آینده ی کشور باز کند. نکته ی مهمی که 
در این بین وجود دارد این است که آقای جالیی پور، هدف اصالحات را صرفا 
توســعه ی سیاسی توصیف کرده و معتقدند که توسعه ی سیاسی به دنبال خود 
توســعه ی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را به دنبال خواهد آورد. این ادعا در 
حالی مطرح می شــود که اکثر اصالح طلبان در این مساله متفق القول هستند 
که باید پای سیاست از تمام بخش های دیگر اجتماعی مثل اقتصاد و فرهنگ 

بریده شود و اینها تاثیری بر هم نگذارند.
# اندک ساالری #عدم وجود رقابت در کشور

#سپاه دولت موازی #اصالح اصالحات
#توسعه ی سیاسی تنها هدف اصالحات

#محوریت سیاست

ون  نقد در
 گفتمانی

اصالحات
بازتاب

ون گفتمانی اصالحات نقد در
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یادداشت | 

بهبودباوری؛ الگویی برای بازسازی 
اصالح طلبی

محمد مهدی مجاهدی 	

 میان حامالن و عامالن فهم های مختلف 
ً
در خالل مباحثه هایی که اخیرا

از اصالح طلبی در ایران جاری اســت، دوگانه ای مغالطی و راهزن شکل گرفته 
است؛ گویی اصالح طلبان باید از میان دو هدف، ناگزیر یکی را انتخاب کنند: 
یا باید جانــب بهبودباوری )meliorism( را بگیرنــد، یا باید دگرگونی طلب 
باشند. اســتدالل  خواهم کرد که این دوگانه  پنداری اندیشه ای غلط و مغالطی 
و غلط  انداز اســت. این دوگانه پنداری از یک طرف مفهــوم »بهبودباوری« را 
بر ضد خود مســخ می کند، و از طرفی،  بهبودباوری را که یک روش اســت، 
به عنوان یک هــدف قالب می زند. انگار بهبودباوری هدف سیاســی گروهی 
است که می خواهد الگوی بهبودیافته ی شرایط سیاسی فعلی را حفظ کند. این 
ســوء تفاهم درمورد اصالح طلبی بهبودباورانه در هر دو سوی این مباحثه دیده 
می شــود، با این تفاوت که یک طرف آن را تجویز می کند، و طرف دیگر آن را 
پس می زند. حاال کســی که تسلیم این دوگانه پنداری خطرناک شود، یا باید با 
این طرف همراهی کند که هدف اصالح طلبی را اســتقرار نوعی محافظه کاری 
نوپدید و پیچیده می داند، یا این که باید هدف اصالح طلبی را یک سره دگرگونی  

  
محمدمهدی
مجاهدی

استادیارحقوق، الهیات و علوم 
سیاسی دانشگاه آزاد 

 دیده بان
  اندیشـه
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و تغییر وضع موجود بداند. در آن چه از پی می آید، توضیح خواهم داد که هم این 
دوگانه پنداری خطا ست، و هم این فهم از بهبودباوری نادرست است. همچنین 
توضیح خواهم داد که اصالح طلبی بهبودباورانه معطوف به هدف نیست، بلکه 
متعهد به روشی معین برای نتایجی نامتعین است. به تعبیر دیگر، اصالح طلبی 
بهبودباورانه الگویی برای یک مشی سیاسی است که با تعهد مدام به روش های 
دموکراتیک و عدالت آزمون پذیر و قابل ســنجش تعریف می شود نه با تعهد به 
این یا آن هدف. مسأله ی حفظ یا تغییر موقعیت، هیچ یک، به خودی خود برای 

اصالح طلبی بهبودباور مسأله ای اصیل نیست.
برای نخســتین بــار، مفهوم خــاص »بهبودباوری« بــرای صورت بندی 
الگوی »سیاســت امید« مطرح شد. از چند ســال پیش به این سو در مواضع 
مختلف مفهوم بهبودباوری سیاسی در پیوند با عدالت و سیاست امید توضیح 
داده  شــده اســت، ازجمله در مقاله ی »سیاســت امید« و نیز در ســخنرانی 
»عدالت، اصالحات، و سیاســت امید.« این جــا، آن توضیحات را به تفصیل 
تکــرار نمی کنم. ولــی مایل ام بر توضیحات پیشــین، به اجمــال و اختصار، 
نکته ای را بیفزایم. بهبودباوری یکی از مبانی اخالقی اندیشــه ی دموکراسی نزد 
بنیان گذاران پراگماتیسم فلسفی  است. برخالف فهم عامیانه و لغت نامه ای از 
پراگماتیسم، دموکراسی پراگماتیستی که بر بهبودباوری استوار است، نه ربطی 
به سازش کاری دارد، نه اهل بده بســتان های کاسب کارانه ی سیاسی است، نه 
بی معیار و بی چارچوب و بی چشــم انداز اســت. ایده ی اصلی بهبودباوری بر 
وظیفه گرایی اخالقی اســتوار است و چنین بیان می شود: باور داشتن به این که 
وضع و حال ما آدمیان چنان اســت که اگر با امید به امکان بهبود، توانایی های 
خود را دســت مایه ی کنش های حل مســأله ای کنیم، اوضاع و احوال جامعه 
دســت کم بدتر از وقتی نمی شود که نومیدانه دســت به کنش ببریم، یا به کلی 

دست از کنش بکشیم.
سرچشــمه  ی سیاست امید از ســاخت یابی شــهروندانی می جوشد که 
، از هاویه ی امیدهای ُمحال و بی محل رهیده اند 

ً
دست کم دو ویژگی دارند: اوال

و روی از افق های آشــفته ی مقصریابی و خودقربانی پنداری و انتقام کشــی و 
مرده ریگ اندیشه های منقرض و موزه ای )چه باستان گرایانه، چه فقه محورانه( 
گردانده اند و در عوض، یک سره نگران مسؤولیت سیاسی و اجتماعی خویش 
، در این 

ً
برای فهم و حل مسائل عمومی در جهت تأمین خیرات مشترک اند. ثانیا

مسیر، هرجا و به هر کاری که هستند، به شیوه ای گفت وگویی زندگی می کنند، 
یعنی در مشــارکتی حل مســأله ای و نقادانه و خالقانه و فعاالنه برای کشف و 
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حذف خطا، مســؤوالنه و مشــفقانه و توانمندانه در تکاپوی ســاختِن راه حل 
مسائل اند. این چنین، سیاست امید گونه ای سبک زندگی است که از جمله از 
چشمه ی روشن این اندیشه می نوشد که راه حل مسائل ساختنی است نه یافتنی 
و کوشش امیدوارانه ی ما برای حل مسأله، بر امکانات و توانش های ما و محیط 
ما برای حل مســأله و نیز بر قابلیت های مســأله برای حل شدن می افزاید. این 
به ویژه وضع وحال مســائلی حیاتی است که بقای ما به مثابه ی سامانی سیاسی 
و اجتماعی در گرو حل آن ها به نفع خیر عمومی اســت. این چنین، سیاســت 
امید، یا امید به مثابه ی بهبودبــاوری فعاالنه، تفاوتی مقوله ای یا ژنتیک با امید 
ُمحال و امید بی محل دارد. امید ُمحــال و امید بی محل با وجود تفاوت هایی 
که میان آن ها برشــمردیم، شــباهت هایی بنیادین با هم دارند: امید چه محال 
 مســتقل از اراده و کنش آدمیان 

ً
 مفهومی ایستاســت و ثانیا

ً
و چه بی محل اوال

است. امید، به این دو معنا، مفهومی سمانتیک است که می توان آن را به مثابه ی 
چارچوبی مفهومی برای توصیف یا تحلیل اســتفاده کرد. ولی امید به مثابه ی 
 مشــتقی است از 

ً
 وضعیتی پویاســت، و ثانیا

ً
بهبودباوری فعال، برعکس، اوال

اراده و کنش و شــیوه ای خاص از زیســتن آدمیان. امید به مثابه ی بهبودباوری 
فعال بنابراین خصلتی پویشی و فرایندی دارد، یعنی از نحوه ای خاص از زندگی 
کردن جان و مایه می گیرد و وقتی قوام گرفت، به دوام شــیوه ی زیست خاصی 
که مایه ی قوام امید است، مدد می رســاند. این چرخه ی بهبودیابنده ی امید و 

شیوه ای خاص از زندگی را می توان دیالکتیک امید نامید.
این چنیــن، نه تنها فهــم بهبودبــاوری به معنای »حفظ وضــع موجود با 
اندکی بهبود« فهمی یک سره نادرســت و بی مبنا ست، بلکه فهم بهبودباوری 
به عنوان هدف یک برنامه یا جریان سیاســی هم نشــانه ی اشتباهی مهلک در 
فهم این معناســت. بهبودباوری به  معنای دقیق و درســت کلمه )نه به معنایی 
محافظه کارانه و نه به معنای یک هدف(، روشی افق گشایانه برای بازسازی امید 
به اصالح جویی تدریجی و مؤثر و مشارکتی است. فهم بهبودباوری به مثابه ی 
هدفی محافظه کارانه و قدرت محور در واقع مســخ مفهوم ظریف و پرظرفیت 

اصالح طلبی بهبودباورانه است. 
برخالف آن چه در فحوای دوگانه پنداری اخیر نهفته اســت، اصالح طلبی 
بهبودباورانه را نمی شود از راه تعیین اهداف آن تعریف کرد، چه آن هدف حفظ 
و ارتقای وضع وحال فعلی باشد )و به غلط، آن را بهبودباوری بنامند(، و چه آن 
هدف تغییر وضع وحال کنونی باشد )و آن را تحول طلبی بخوانند(. اصالح طلبی 
بهبودباورانه نام مشی و روشــی معین است برای حصول نتایجی نامعین. این 
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فهم از اصالح طلبی بهبودباورانه پیونــدی ارگانیک با فهمی خاص از عدالت 
دارد که در ســال های اخیر در توضیح آن کوشیده ام، یعنی عدالت قابل آزمون 
و ســنجش پذیر و به مثابه ی روال و روش، دربرابر عدالت به مثابه ی آرمانی در 
مقام هدف.  اشکال مشترک اطراف مباحثه ی جاری درباره ی اصالح طلبی این 
اســت که در مدل های رقیبی که از اصالح طلبی عرضه می کنند، اصالح طلبی 
را معطوف به این یا آن هدف بدیل تعریف می کنند، و نه ناظر بر روش. داستان 
غم انگیز پروژه ی دموکراسی ســازی آیینه ی عبرت اســت. این پروژه چنان که 
در دوره ی جنگ سرد صورت بندی شــد و تا امروز دولت های مهاجم آمریکا 
و ســازمان های »دموکراسی ســاز« هم چنان دنبال می کنند، ازجمله به همین 
دلیل این قدر فاجعه در سراســر جهان به بار آورده است که هدف محور است. 
می خواهد یک قالب دموکراسی را همه جا غالب و قالب کند. دموکراسی سازی 
ایرانی هم که بعد از دوم خرداد دنبال شــد، همین اشکال را داشت. بسیاری از 
گروه های سیاسی و مدنی دموکراسی ساز در تله ی همین دموکراسی سازی قالبی 
و هدف محور افتاده بودند. بســیاری از ما خوب به خاطر داریم چه طور بعد از 
حمله ی آمریکا به عراق در ســال 2۰۰۳، برخی از دموکراســی خواهان ایرانی 
وسوسه شــده بودند و آرزو می کردند که بعد از عراق نوبت ایران باشد. حتی 
بعضی روشن فکران مقاله نوشــتند و مداخله ی »دموکراسی ساز« قدرت های 
بزرگ را با اســتفاده از شعبده بازی های ادبیات »مداخله ی بشردوستانه« توجیه 
کردند. این ها توالی فاسد فهمی از دموکراسی بود که دموکراسی را به عنوان یک 

هدف و فراورده می فهمید نه به عنوان یک روش و فرایند.
 اصالح طلبان تبدیل 

ً
همین امروز هم که برخی کنش گران سیاســی سابقا

شده اند به هواداران و بلکه داعیه داران مداخله ی آمریکا در ایران، دلیلش همین 
اســت که نزد ایشان دموکراسی یک هدف دگماتیک و سنگواره شده است، که 
برای رســیدن به آن، تشبث به وسایلی مانند جنگ یا تحریم هم موجه و مجاز 
اســت. در حالی که دموکراســی خواهی نباید یک پروژه ی سیاسی معطوف به 
هدف باشد. دموکراســی خواهی الهام بخش تعهد به این موتو یا شعار است: 
تعهد مدام و مســتمر بــه روش های دموکراتیک، یعنی اصــالح  جزءبه جزء و 
تدریجی و مشــارکتی و خشونت پرهیز و عدالت جویانه )عدالت آزمون پذیر و 
قابل سنجش و روند محور و معطوف به روال(. حاصل این مشی سیاسی هرچه 
باشد، الجرم بهترین نتیجه ای است که یک نیروی دموکراسی خواه عدالت جو و 
بهبودباور در این منطق موقعیت خاص می توانسته است بگیرد. به تعبیر دیگر، 
اصالح طلبان بهبودباور دنبال پیاده کردن یک الگوی آرمانی و پیش ســاخته در 

ون  نقد در
 گفتمانی
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ون گفتمانی اصالحات نقد در
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انتهای مسیر نیستند. 
اهمیت تاریخی و الگوســاز مرحوم بــازرگان هم در همین روش محوری 
ایشــان نهفته اســت. بازرگان یک الگوی نهایی و ایده ئال و پیش ساخته را در 
ذهن خودش برای جامعه ی سیاســی آرمانی اش ســنگواره نکرده بود. به جای 
چنین خطایی، دست به یک انتخاب بزرگ زده بود، و در طول زندگی پرمبارزه و 
پرمخاطره ای که داشت، دست از آن انتخاب بر نداشت: تعهد مصالحه ناپذیر 
به روش های دموکراتیک، تصحیح اقتضایی مســیر، اصالح سیاســی جزءبه 
جزء، بردباری و بهبودباوری سیاســی، و فاصله گیری مدام از آرمان خواهان و 
ایده ئالیســت هایی که در مقاطع گوناگون زندگی بلند سیاسی او، با او به شکل 
تصادفــی و مقطعی هم جبهــه ولی بعد رادیکال می شــدند، مثال ســازمان 
مجاهدین. این ســخن درستی است که حرکت سیاســی بدون هدف ممکن 
نیست. ولی مهم این است که یک نیروی سیاسی وقتی خود را به جای روش، 
با هدف تعریف کند، و آن هدف را ایده ئالیزه و آرمانی کند، به آسانی گرفتار دام 
خشونت گرایی یا دلسردی یا تله ی توجیه وســایط برای رسیدن به غایات و… 
می شود. همه ی حکمت اصالح طلبی بهبودباورانه در این نکته نهفته است که 
هدف اگر ساختن جامعه ای آزاد و آباد باشد، فقط و فقط با التزام بی چون وچرا 
به روش های دموکراتیک برای مشــارکت سیاســی و اصالح، آن هم به تدریج 
ساخته می شود. هدف یک فرم از پیش مقرر و معین نیست. هدف یعنی تجمیع 
تدریجی همین کارهایی که داریم می کنیم. به تعبیر دیگر، هدف هویتی مستقل 
از همین روشــی که در پیش می گیریم و همیــن کارهایی که به مرور می کنیم، 
نــدارد. و از قضا، دقیقا همین التزام به روش در این ســال ها هرجا ضعیف یا 
غایب بوده است، مایه ی شقاق و شکاف و اختالف درون جبهه ی اصالح طلبان 

شده است.
همه ی اختالف ها در واقع، بر سر روش تأمین خیرات غایی، یعنی عدالت 
و آزادی و رفاه و امنیت و حقیقت است. در مطلوب بودن این خیرات که کسی 
علی االصول تردید ندارد. دعوا بر سر روش است. االن اختالف اصالح طلبان 
بهبودباور با اصول گرایان بر ســر چیست؟ هر دو گروه اهداف مصرح در قانون 
اساسی را قبول دارند. اختالف اصلی بر سر روش تحقق آن اهداف است. دعوا 
بر سر روش است که سبب می شــود یکی به آزادی مردم اولویت بدهد، یکی 
به امنیت حکومت. وگرنه، هیچ کدام مخالف آزادی یا امنیت نیست. اختالف 
درونی اصالح طلبان هم بر ســر روش است نه بر سر آرمان ها و اهداف. وگرنه 
هیچ طرف مخالف آبادی و آزادی و رفاه نیست. دعوا بر سر روش یعنی همین که 
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در مسیر تأمین همه ی این اهداف خوب، به تولید ثروت و آبادی و رفاه اولویت 
بدهیم، یا به مشارکت عادالنه و آزادانه و کثرت گرایانه ی عموم شهروندان. این ها 
دعواهای روشی است. در اوان شکل گیری جمهوری اسالمی هم تا وقتی پای 
عمل و کنش سیاســی پیش نیامده بود و فقط بحث بر سر اهداف بود، بازرگان 
و بهشتی و طالقانی و هاشــمی و بنی صدر و دیگر انقالبیان شقاق و شکاف و 
اختالف عمده ای با هم نداشــتند. همه ی این ها وقتی شروع شد که پای روش 

کنش سیاسی مسؤوالنه به میان آمد.
وانگهی، اهداف برای یک نیروی دموکراســی خواه فقط نشانه هایی برای 
تشخیص افق های هیوریستیک اند، مثل ستاره ی قطبی یا مثل قطب نما. اهداف 
فقط به درد تصحیح مداوم مسیر و تعیین جهت عمومی حرکت می خورد. اهداف 
را نمی شود مثل پلن های مهندسی طوری طراحی کرد که انگار بناست روزی 
دور یا نزدیک،  در پایان پروژه ای سیاســی که در دست اجرا داریم، تحقق عینی 
و بیرونی پیدا کنند. اهداف فقط ارزش جهت یابانه دارند، نه ارزش دستاوردی. 
به تعبیر دیگر، آن چه »تعیین دقیق اهداف« می نامند، همان تعیین روش  است، 
دقتی که از قضا نیروهای سیاســی اصالح طلب معموال در سال های اخیر فرو 
نهاده اند. همین االن هم دعوای درونی جبهه ی رنگارنگ اصالح طلبی بر ســر 
روش ادامه ی مســیر است. و مشکل مضاعف در این مباحثات جاری و اخیر 
این است که عده ای به جای این که اصالح طلبی را به روش تعریف کنند، حاال 
می خواهند یک هدف معین را برای اصالح طلبی تعیین کنند. این عطف عنان به 
سوی تعیین هدف به جای تمرکز بر روش ها آغاز انحراف از مسیر اصالح طلبی 
است. پرسش به جا این است که اهداف سیاسی را مگر چطور می شود تدقیق 
کرد؟ واقعیت این اســت که اهداف را با همین تعهد به روش می شــود شفاف 
کرد. البته راه دیگری هم هست: ساختن ایدئولوژی های دگماتیک، که به جای 
سوهان کاری و صیقلی کردن اهداف،  از آن ها سنگواره ای می سازند که فقط به 

درد کوبیدن بر سر خصم می خورد.
در واقــع، این جا ســوءتفاهمی وجود دارد. گویی برنامه های سیاســی را 
مثل پروژه های مهندسی می شــود هدف گذاری کرد، در حالی که برنامه های 
سیاســی تفاوتی ماهوی با پروژه  های مهندسی دارند. در پروژه های مهندسی، 
 end-product اولین کار تعیین دقیق هدف یا همان تعریف محصول نهایی یا
اســت. یعنی باید محصول نهایی را به دقیق ترین شکل ممکن طراحی و برای 
ســفارش دهی آماده کرد. بعد نوبت به طراحی خط تولیدهای مختلف و نهایتا 
انتخاب به صرفه ترین خط تولید می رسد. ولی محیط اجرای پروژه های مهندسی 

ون  نقد در
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تفاوتی ماهوی با محیط پی گیری برنامه های سیاســی و اجتماعی دارد. محیط 
پی گیری برنامه های سیاســی و اجتماعی مجموعه ای متداخــل از روندها و 
نیروها و برنامه های ناهم جهت اســت. هیچ نیروی سیاسی نه می تواند همه ی 
محیط را کنترل کند، و نه حتی می تواند همه ی اجزای محیط را بشناســد،  چه 
رسد به این که بخواهد محیط پی گیری برنامه ی سیاسی خود را چنان مهندسی 
کند که به هدفی معین در بازه ی زمانی معینی برســد. به همین دلیل، نمی شود 
بــرای یک برنامه ی سیاســی، مثال در بحث فعلی ما، بــرای اصالحات، یک 
خروجی یا محصول نهایی را اول دقیق و مهندسی شــده تعریف کرد، بعد خط 
تولید و پی گیری آن را طراحی کرد، بعد قدم به قدم آن خط تولید را راه انداخت تا 

محصول نهایی حاصل شود.
برنامه های سیاســی همیشه به ســوی یک پایان باز حرکت می کنند، نه به 
ســوی یک محصول نهایی. با وجود این عدم تعین دائمی در ناحیه ی اهداف، 
برنامه های سیاســی لزوما یک سره نامتعین و بی دیســیپلین و باری به هرجهت 
نیســتند، با دو تدبیر: یکی این که دائما مســیر و جهت خــود را با قطب نمای 
اهداف غایی می ســنجند و تصحیح می کنند؛ و دیگــری این که به یک روش 
خاص سیاســی که به عنوان هویــت متمایز خود انتخــاب کرده اند، متعهد 
می مانند و برای کسب قدرت یا حرکت به سوی افق غایی از هر راهی نمی روند 
و دست به هر کاری نمی زنند. به همین دلیل، فهم سنجیده از غایات قدرت و 
حــدود آن، خیرات عمومی و اولویت بندی آن  ها هنگام تعارض با یکدیگر چه 
در مقام نظر و چه در مقام عمل، خصوصا درک سنجش پذیر از عدالت و آزادی 
و امنیت و رفاه و آبادی و تعیین تکلیف نسبت های دشوار میان آن ها، و هم چنین 
صورت بندی تحلیلی -تاریخی از منطق موقعیت، از جمله وجوه تمایزبخش 
جریان های سیاسی از یک دیگر است. به تعبیر دیگر، اصالح طلبان بهبودباور 
می توانند در مــاده و محتوای حرکت اصالحی در همه ی این موارد با یکدیگر 
اختالف داشــته باشند،  و در عین حال به دلیل اشــتراک در روش، در جبهه ی 
اصالح طلبی بمانند و بکوشند کنش های یک دیگر را به نحو هم افزا تکمیل کنند. 
جریان های درونی جبهه ی اصالح طلبی هرچند رقیب یک دیگرند، اما به دلیل 
وحدت روش، بدیل یکدیگر نیســتند. ولی دربرابر، تسلیم شدن به وسوسه ی 
سنگواره سازی از اهداف، سودای مهندسی اجتماعی و سیاسی را دامن می زند، 
سودایی که همیشه به فاجعه یا به افتضاح ختم شده است، ولی نقطه ی عزیمت 
آن معموال همین نشــاندن هدف به جــای روش در مقام تعریف یک برنامه ی 

سیاسی و اجتماعی بوده است.
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اصالح طلبی بهبودباورانه درواقع چیزی نیســت جز مشــی و مرامی که 
از خــالل آن قدرت جامعه و دولت به نحوی هم افــزا افزایش می یابد. افزایش 
قدرت اجتماعی مستلزم »شیوه ای« خاص از سیاست ورزی است که اوال تنوع 
نیروهای اجتماعی را »به رسمیت بشناسد« )Recognition(، ثانیا، مطلوبات 
و مطالبات متنوع و متکثر این نیروها را در ساخت سخت قدرت، به نحو نهادینه، 
»نمایندگی و بازنمایی« کند. بازشناســی و بازنمایی نیروهای متکثر اجتماعی 
زمینه  ساز توزیع و گردش عادالنه ثروت و قدرت و منزلت )Distribution(، و 
مآال، بازتوزیع منافع و خیرات عمومی است )Redistribution(. این ها ارکان 
عدالت آزمون پذیر و قابل ســنجش است. نیروی اصالح طلب از »راه« سامان 
دادن به گفت وگوهای سیستماتیک با قشرها و طبقات اجتماعی، تکثر نیروهای 
اجتماعی و مطالبات و مطلوبات آن  ها را »به رسمیت می شناسد« و می کوشد 
مجاری »نمایندگی و بازنمایی« نهادینه ی آن مطلوبات و مطالبات را در ساخت 
ســخت قدرت بیابد یا بســازد. از این رهگذر، نیروی اصالح طلبی می کوشد 
عرصه ی سیاســی را از میدان منازعه و حذف، به صحنه ی مذاکره و چانه زنی 
در مورد مطلوبات و مطالبات کارگران، معلمان، پرستاران، دانشگاهیان و دیگر 
اصناف و قشرها تبدیل کند و راه رسیدن به تفاهم ها و سازگاری ها و ائتالف های 
معطوف به خیر عمومی را هموار کند. پیمودن این راه مستلزم بازسازی نهادهای 
نمایندگِی نیروهای اجتماعی و صورت بندی شفاف مطلوبات و مطالبات آنها 
در چارچوب مصلحت عمومی و امنیت نظام است. اصالح طلبی بهبودباورانه 
عنوانی اســت برای این نوع سیاســت ورزی به مثابه روش و همین روش عین 

هدف سیاست اصالح طلبانه است.

ون  نقد در
 گفتمانی

اصالحات
بازتاب

ون گفتمانی اصالحات نقد در
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تحلیل و تبیین                 |    	    
آقای مجاهدی اســتادیارحقوق، الهیات و علوم سیاســی دانشگاه آزاد در این 
یادداشت نســبت به خوانش های متفاوت از اصالح طلبی نقد وارد کرده و خوانش 
صحیح از نظر خود را بیان می کند. به نظر ایشان اصالح طلبی نه به معنای محافظه 
کاری و ســازش با نظام اســت و نه به معنای براندازی نظــام بلکه اصالح طلبی به 
معنای بهبودخواهی اســت. بهبود خواهی نیز از نظر ایشــان دو ویژگی بسیار مهم 
دارد. اولین ویژگی این است که بهبود خواهی یک روش و سبک زندگی است نه یک 
هدف. به بیان دیگر اصالح طلبی یک نوع روش خاص برای زندگی را ارائه می کند 
نه اینکه هدفی را برای مردم متصور باشــد. آقای مجاهدی از اینجا وارد یک بحث 
فلســفه ی سیاسی شده و معتقد اســت که در امور سیاسی برخالف امور صنعتی، 
هدف بخاطر انتزاعی و ســیال بودن اصال مشخص نیســت و اهمیتی نیز ندارد لذا 
مردم نیز نباید توقع پی ریزی هدف روشــنی را از اصالح طلبان داشته باشند. به نظر 
می رسد که این نظر ایشان دلیل محکمی نداشته باشد چرا که اتفاقا در امور انسانی 
هدف بیش از امور صعنتی مورد نیاز بوده و چراغ راه کنش های انســان می شود در 
حالی که در یک ماشــین صنعتی هیچ چراغ راهی برای کنش دســتگاه وجود ندارد 
چــرا که امکان تخلف در آن وجود ندارد. از طــرف دیگر انتزاعی بودن هدف های 
سیاسی ناشی از مبنای نســبی انگارانه و بی ثبات ایشان است که سیاست را در هر 
زمانــی متفاوت با زمان های دیگر می داند در حالی که در ادبیات اســالمی هدف 
سیاست ورزی در تمام دوره ها یکسان اســت. دومین ویژگی بهبود خواهی از نظر 
آقای مجاهدی مبانی آن اســت. مبانی بهبود خواهی عبارتند از امید، دموکراســی 
و پراگماتیســت. به نظر ایشــان بهبود خواهی به ما می آموزد که اوال همواره نسبت 
بــه تاثیر کنش هایمان بر آینــده ی زندگی مان امیدوار باشــیم، همواره در تعامل با 
دیگران رفتار کنیم و حرف مخالف و موافق را بشنویم و همواره دست به کنش هایی 
بزنیم که فایده ی عملی آن را در زندگی مردم جامعه ی خود شــاهد باشیم. این نوع 
سیاست ورزی از نظر ایشــان بهترین نوع سیاست ورزی است. در مورد این مبانی 
باید گفت که اوال هیچ معیار مشــخصی برای اینکه این مبانی را به عنوان مبنا برای 
بهبــود خواهی بگیریم وجود ندارد و ثانیا خود این مبانی نیز برخواســته از فرهنگ 

غربی بوده و از منظر فلسفه ی اسالمی مورد قبول نمی باشد.
#اصالح اصالحات #اصالت روش #نسبیت سیاسی #پراگماتیست #امید به 

آینده
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یادداشت |

یشی  اصالحات و معضل هویت پر
مهدی تدینی 	

اگر پیروزی خاتمی را در انتخابات ۱۳۷۶ مبدأ جریان سیاســی موسوم به 
»اصالحات« در ایران بگیریم، 2۳ ســال از عمر آن می گذرد. اما اصالحات 
امروز به عنوان جریانی سیاسی هیچ شباهتی به جوانی برومند و آینده دار ندارد. 
فعاالن اصلی اصالحات طبق وظیفه، خودشناسی و جایگاهشان بی وقفه افقی 
پرامید ترسیم  می کنند و بر دســتاوردها تأکید  می کنند. اما مگر می توان خزان 
ختی از برگ های زرد آن می ریزد و انکار 

َ
این بوســتان را انکار کرد. با هر بادی ل

ایــن واقعیت نه لطف که خطایی دیگر در حق اصالحات اســت. اگر ادعای 
»افول اصالحات« را بپذیریم، گام بعد علت یابی اســت. از منظرهای متعدد 
می توان به این مسئله پرداخت و انبوهی از دالیل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
را برشــمرد. اما ترجیح می دهم به جای »علت یابی« »ریشه یابی« کنم؛ یعنی 
»علت ریشــه ای« این معضل را بیابم. مشــکل اینجاست که چون علت های 
فراوانی برای افول اصالحات وجود دارد، »سلســله مراتِب علل« گم می شــود 
و دالیل کم اهمیت یا ســطحی به جای »علت های مهم« جلوه داده می شود. 
نتیجۀ این علت یابی پریشــان فهم نادرست و گمراهی دوچندان است. معضل 
ریشه ای جریان اصالحات »هویت پریشی« آن است؛ یعنی اصالحات هویت 
خویش را ندانست/نمی داند. این هویت پریشی جنبه های متعدد دارد که برخی 
ریشــه ای و برخی سطحی تر است. اما اساسی ترین وجه هویت پریشی در این 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

  
مهدی
 تدینی

مترجم و پژوهشگر در حوزه ی 
تاریخ و اندیشه سیاسی 

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه
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نهفته که اصالحات سرانجام ندانست »جنبش« است یا »حزب«. اصالحات 
هویتی دوپاره را میان »حزب« و »جنبش« ســپری کرد که نتیجه اش را می توان 
»کژکارکردی هویت پریشــانه« نامید )یعنی ناکارآمدی به دلیل گمگشــتگی 

هویتی(.
اصالحات نیروی خــود را از هویــت »جنبش گونــه«اش می گیرد، اما 
کردارش را »حزب گونه« تنظیم می کند و این تناقض اساسی اصالحات است. 
اصالحات باید بین »جنبش ماندن« یا »حزب شدن« تصمیمی سرنوشت ساز 
می گرفت، اما تا امروز از این تصمیم گریخته است، زیرا می ترسید اگر »جنبش« 
 دست خود را ببندد و نتواند درون حکومت کنش سیاسی مستقیم 

ً
بماند عمال

داشته باشد، و اگر »حزب« شــود نیروی اجتماعی اش را ببازد. پس راهکاری 
بینابین انتخاب کرد که نتیجه اش دوجنســیتی یا ســانتوری شدن اصالحات 
بود )»ســانتور« جانوری افسانه ای است با باالتنۀ انســان و پایین تنۀ اسب(. 
اصالحات برای حل این معضل کوشــید ماهیت جنبشــی خود را »فصلی« 
کند؛ مانند رودخانه های فصلی. در موســم انتخابات می کوشــد چشمه های 
جنبشی خود را جوشان کند و با راه انداختن نیم تنۀ جنبش گونه اش کرسی های 
اجرایی و تقنینی را تصاحب کند؛ اما فردای انتخابات که موســم کار اجرایی و 
 باید با واقعیت ها کنار آید، نیم تنۀ 

ً
همکاری ناگزیر با حکومت فرامی رسد، طبعا

حزب گونه اش را به کار اندازد و نیم تنۀ جنبشــی اش را خاموش کند. با توجه به 
فشــارهایی که اصالحات و اصالح طلبان در پیش دارند شــاید این راه حل در 
ـ و  نگاه نخست هوشمندانه و کارآمد به نظر رسد، اما همین راهکار دیر یا زودـ 
تجربه نشان داد خیلی زود ــ به نوعی هویت پریشی می انجامد که سرانجامی 
جــز ناکارآمدی و زوال ندارد. البته دیگــر جریان های اصالح طلب جهان هم 
چنین معضلی داشته اند؛ بارزترین مثال سرنوشت احزاب سوسیال دموکرات در 
اروپای مرکزی است: سوسیال دموکرات ها در نیمۀ نخست قرن بیستم درست 
چنین مشکلی داشتند و نتیجه این شد که سوسیال دموکرات های آلمانی قافیه را 
به هیتلر باختند، سوسیالیست های ایتالیایی بازی را به موسولینی واگذار کردند 
و سوســیال دموکرات های اتریشــی هم میدان را به جناح اقتدارگرا و کلیسایی 

وانهادند.
همۀ جریان های اصالح طلب وقتی می خواهند نیروی جنبشــی جوشان 
خود را کانال کشی و به سوی سیاست روزمره جاری کنند چنین معضلی دارند. 
اما اصالح طلبان ایرانی شلخته تر و نابسامان تر از همکاران اروپایی خود عمل 
کرده اند، زیرا به دلیل ســازماندهی حزبی نابسامان خود همواره کوشیده اند با 
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)سوء(استفاده از وجه جنبشی خود معایب حزبی شان را برطرف کنند )ضمن 
اینکه حریفشان هم بسیار جدی تر، ســازمان یافته تر و قدرتمندتر از آن رقبای 
اروپایی عمل می کند(. البته یافتن عیب ساده و ارائۀ راهکار کارآمد دشوار است! 
اگر اصالحات چنین نمی کرد چارۀ دیگری داشــت؟ از کجا معلوم این راهکار 
بهترین راه حل »ممکن« نبود و از کجا معلوم راه حل های دیگر ناکارآمدتر از این 
از کار درنمی آمد؟ این نوع عیبجویی مصداق کسی نیست که کنار گود نشسته و 
 اصالحات 

ً
می گوید لنگش کن؟ اما گمان نمی کنم این ایراد ناروا باشد و واقعا

در هویت پریشی اش مقصر است. اصالحات دستکم می توانست با ارادۀ راسخ 
و آگاهانه »حزب شود« و در عوض با »جنبش های اجتماعی« پیوندی مطمئن 
 )نه در شــعار( با جنبش های اجتماعی قطع رابطه 

ً
و پایدار برقرار کند. اما عمال

کرد. بنابراین، راهکار جایگزین می توانست چنین باشد: »حزب شدن و پیوند 
با جنبش های اجتماعی«.

آقای مهدی تدینی مترجم و پژوهشگر در حوزه ی تاریخ و اندیشه سیاسی 
نسبت به وضعیت اصالح طلبی در ایران انتقاد کرده و حتی شعار افول و پایان 
اصالح طلبی را نیز اعالم می کند. به نظر ایشــان ریشــه ای ترین علت افول 
اصالح طلبی در ایران و حتی در دیگر کشورها، هویت پریشان و به هم ریخته 
ی این جریانات اســت. اصالح طلبان در ایران نمی دانند که می خواهند یک 
جنبش مردمی باشند که به صورت اقتضایی تصمیم می گیرد و عمل می کند و 
یا می خواهند به عنوان یک حزب سیاسی که دارای سلسله مراتب منظم است، 
معرفی شــوند. این دوگانگی و به هم ریختگی باعث می شود آنها نه جنبه ی 
مردمی را حفظ کرده و نه در چارچوب قواعد سیاســی جایی برای خودنمایی 
داشته باشند. به نظر می رسد آقای تدینی و دیگر صاحب نظران اصالح طلب 
به خوبی از این مســاله اطالع دارند و تلویحا به آن اذعان می کنند که جریان 
اصالحات به دلیل بی ریشه بودن است که هویت روشنی نداشته و نتوانسته با 

جامعه و حکومت ارتباط نزدیکی برقرار کند.
# بی هویتی اصالحات

#افول اصالحات

تحـلیل و تبییـن                                |    	       

بازتاب
ون گفتمانی اصالحات نقد در
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چالش
ومینا اشرفی قتل ناموسی ر

ومینا اشرفی، چه کسی مسئول است؟ مرگ فجیع ر

وز می ُکشیم؟ ومینا نام مستعار دخترانی است که هر ر ر

زن کشی کار آسانی است

ومینا و غم های بزرگ تر غم ر

قتل ناموسی در خانه پدری 	

ومینا، دخترکی با نقاب خونین 	 ر

قتلِ  این خسته به شمشیِر  تو تقدیر نبود 	

ومینا و یک پرسش 	 ر
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واقعه ی قتل رومینا از جمله وقایعی اســت که با سر و صدای 
رســانه ای و مجازی بســیار زیــادی همراه شــده و تحلیلگران، 
یادداشــت های متعددی را در باب آن نگاشــته اند. به منظور فهم 
این حجم از تحلیل های مختلف الزم اســت که به وجه جمع آنها 
که یک موضوع محوری است، توجه شود. آن موضوع محوری که 
در تمام این یادداشــت و سخنرانی ها به چشم می خورد، موضوع 
»ساختارگرایی افراطی« اســت. تمام تحلیلگران و نویسندگان در 
باب این واقعه، گویا به طور کلی شخص رومینا و پدرش را به عنوان 
دو انســان بالغ و عاقل و مختار رها کرده و فقط به دنبال مقصری 
از بیرون و در دل ساختارهای اجتماعی می گردند. گویا به نظر اینها 
این پدر و دختر از خود هیچ اختیاری نداشته و این ساختارها بوده 
اند که مسبب وقوع این واقعه شده اند. علیرغم این وجه اشتراک 

این تحلیل ها، می توان نظرات آنها را در چند دسته تقسیم کرد:
*گــروه اول: برخی مانند آقای مهرآیین علت وقوع این حادثه 
را ساختارهای فرهنگی جامعه می دانند. این افراد با نقد مسائلی 
همچــون تابوهایی که در باب روابط دختر و پســر در ایران وجود 
دارد و یا مولفه ی غیرت و ناموس پرستی، به شدت بر مولفه های 
فرهنگی این کشــور شــوریده و معتقدند که باید این فرهنگ ها 
اصالح شوند. از طرف دیگر برخی نیز از همین گروه روی مساله ی 
مظلومیت زنان در فرهنگ ایرانی ـ اسالمی تاکید کرده و معتقدند 

که مسبب این وقایع نگاه تحقیرآمیز فرهنگی به زنان است.
*گروه دوم: برخی مانند آقــای دینی ترکمانی علت وقوع این 
حوادث را ساختارهای اقتصادی کشور توصیف می کنند. از نظر این 
افراد اگر پدر رومینا معیشت مناسبی داشته و بخاطر قرض و قسط 
هایش دچار روان پریشی و صبر پایین نمی شد، هیچگاه دست به 

این کار نمی زد.
*گروه سوم: برخی مانند خانم کاظمی علت وقوع این حوادث 

 قتل ناموسی
ومینا  ر

اشرفی

چالش
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تحلیل و تبیین                 |    	    
را ساختارهای حقوقی جامعه می دانند. به نظر این افراد وقتی 
تمام احکام دستگاه قضا علیه زنان اســت و مجازات قتل زنان به 
مراتب کمتر و ساده تر از قتل مردان است، طبیعی است که پدران 

به راحتی اقدام به قتل دخترانشان می کنند.
*گروه چهارم: برخی مانند آقای زمانیان علت وقوع این حوادث 
را در ساختارهای سیاسی این کشور دنبال می کنند. از نظر این افراد 
جمهوری اسالمی اوال در چارت سیاست گذاری خود هیچ توجهی 
به مســاله ی آموزش فرزندان و والدین در مواجهه با بزنگاه های 
زندگی نمی کند. ثانیا در سیاســت گذاری های کالن خود صرفا به 
مسائل خارجی توجه کرده و از حمایت و برنامه ریزی برای مشکالت 

داخلی کشور غافل شده است.
بنابراین مســاله دیگری که اهمیت دارد، موج ســواری برخی 
چهره های فکری و نویسندگان است که از این دست حوادث دارند 
و بی ربط و نابه جا این مسائل را به دین و دینداری پیوند می زنند و 

سعی دارند که از مسائل این چنینی بهره های سیاسی ببرند.
 

نمایه بحث
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ومینا اشرفی، چه کسی  مرگ فجیع ر
مسئول است؟

علی دینی ترکمانی 	

"پدر رومینا اشــرفی، رگ گردن دختر سیزده ساله خود را، به هنگام خواب،  
با جســمی سنگین برید و  به عنوان قاتل دســتگیر شد".  صورت مساله، مرگ 
یک انســان است که علی القاعده در میان مرگ و میرهای چند هزار نفری اخیر 
کرونا نباید امر نامتعارفی محسوب بشود. اما، نوع مرگ، بسیار متفاوت است 
و به همین دلیل آن را به مرگی سوال برانگیز و قابل تاّمل تبدیل می کند. دختری 
در ســن نوجوانی دلداده ی پسری می شــود. احتماال، بدلیل محدودیت های 
خانوادگی، به همراه پسر از خانه فرار می کند.  نیروی انتظامی وی را  دستگیر و 
در اختیار دادسرا و دادگاه ارشاد می گذارد. قاضی نیز احتماال بعد از بازپرسی و 
اخذ تعهد مبنی بر عدم تکرار چنین رفتاری، دستور تحویل وی به خانواده اش 
را می دهد. تا اینجای کار، فخر و مباهات اســت. کاری در جهت پاک کردن 
جامعه از شــر فساد، به خوبی انجام شده اســت. اما  پیامد نهایی این فرآیند، 
چیزی نیســت جز بروز یک تراژدی غم انگیز که جامعه را در بهت و حیرت و 
غــم و اندوه فرو می برد. با زخمی عمیق بر پیکر وجدان اجتماعی. حاال، پدر، 
در کنار اندوه لکه دار شدن دامن عفت دخترش، داغ به قتل رساندن او را هم بر 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

  
علی

دینی ترکمانی 

جامعه شناس و عضو هیأت 
علمی موسسه مطالعات و پژوهش 

های بازرگانی 

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه

ونا   کر
  اندیشی

و یکا ر  آمر
وال؟  به ز

 قتل ناموسی
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اشرفی
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سینه دارد. با حبسی به میزان حداقل سه سال. فروپاشی یک خانواده با آثار تلخ 
ماندگار آن بر پیکر جامعه. در ظهور و بروز این تراژدی که سابقه ی متعددی در 
جامعه ی ما دارد، تنها رومینا مقصر نیست. محیط خانواده ای که بدالیلی چون 
بیکاری و اعتیاد و تعصبات افراطی ناموسی، اجازه ی برقراری رابطه صحیح و 
شفاف ِهمراه با مهر و محبت را، میان فرزندان و والدین، نمی دهد نقش مهمی 
هم در به دام افتــادن عاطفی دختران دارد و هم در ناتوانــی پدران و برادران در 

کنترل خشم خود. 
ماموران نیروی انتظامی و قضات دادســراهای ارشاد نیز مقصرند چرا که 
بدون ارایه مشاوره های سودمند به خانواده ها، و بدون زمینه سازی برای برخورد 
مهربانانه تر با چنین فرزندانی، آنان را به خانواده ها بر می گردانند. کارکرد چنین 
نهادهایی فقط دستگیری و تفهیم اتهام و مجازات نیست. بلکه، زمینه سازی برای 
برخورد ریشه ای با چنین کژرفتاری هایی از طریق وصل به متخصصان برجسته 
)و نه مدرک دار کیلویی( علوم جامعه شناســی و روان شناسی است. متاسفانه 
بدلیل نوع قوانین و مقررات و ســیطره ی برخورد های فرمالیستی)ظاهرمابانه( 
و همین طور تاثیر احتمالی پرونده ســازی ها در ارتقای پرســنل، نشــانه هایی 
از مواجهه های ریشــه ای دیده نمی شــود. جامعه ی ما نیاز شدید به برجسته تر 
شــدن وجه رحمانیت و ستارالعیوب بودن خداوند مّنان دارد. اّما، شوربختانه، 
ت 

ّ
آن چیزی که سیطره دارد وجه "قاسم الجبارین" خداوند منان است. این نیز عل

زیرین دیگر ظهور و بروز چنین حوادث غم انگیزی است. برخوردهای خشن و 
مجازات های سنگین بخصوص برای رفتارهایی که در کِل جهان تا حد زیادی 
حل و فصل شده، از جمله حجاب و نظایر آن،  موجب هم تشدید خشونت در 
جامعه و هم ناتوانی نظام حکمرانی در مواجهه ی بهتر با چالش های اقتصادی 
چون بیکاری و تورم می شــود. چالش هایی که به سهم خود محیط خانواده را 
برای تیز کردن تیغ تعصب افراطی و خشونت غیرانسانی فراهم می کند. تراژدی 
رومینــا، از منظر نگاه اجتماعی، ریشــه در محیط اجتماعــی دارد که بدالیل 
مختلف، اجازه ی حل و فصل شــدن چالش های خانوادگی از این دســت را، 
در مســیری بهتر، نمی دهد. بنابراین، مادامی که قواعد بازی تعیین کننده ی این 
محیط ساری و جاری است، باید به انتظار حوادث دیگری از این نوع، دست کم 

در بخشی از خانواده ها،  در آینده بود.
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آقای دینی ترکمانی جامعه شناس و عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و 
پژوهش های بازرگانی در این یادداشت به مناسبت شیوع خبر قتل رومینا توسط 
پدرش، به تحلیل مســاله ی خانواده و تعصبات خانوادگی پرداخته و سعی در 
پیدا کردن علل وقوع این فجایع دارد. ایشان معتقد است که در این واقعه و امثال 
آن نه رومینا و نه پدرش مقصر نیســتند بلکه مشکل از جامعه و فرهنگی است 
که آنان در آن زندگی می کنند. به نظر ایشــان در جامعه ی ما هیچ راهی برای 
ارتباط نزدیک و راحت فرزندان با والدین وجود نداشته و هیچگونه آموزشی به 
پدر و مادرها در باب روابط فرزندان داده نمی شــود. از این رو وقتی والدین و 
فرزندان نتوانند حرف یکدیگر را متوجه شوند دست به اینگونه کارهای خالف 
یعنی قتل می زنند. از این رو آقای دینی معتقد است که باید روابط پدر و مادران 
با فرزندان راحت تر شده و آنها تمام خواسته های خود و شکایت های خود را 
مستقیما به یکدیگر منتقل کنند. در مورد ادعای ایشان الزم است که به دو نکته 
اشــاره شود. نکته ی اول اینکه آقای ترکمانی به جای تقبیح عمل قبیح رومینا و 
عمل قبیح تر پدرش، به دنبال قبح زدایی از اینگونه مسائل است. ایشان سعی 
می کند تا روابط دختران و پسران خارج از چارچوب خانواده و عرف را طبیعی 
جلوه داده و دیدگاه پدر و مادرها را نسبت به آن تغییر دهد در حالی که این هدفی 
جز قبح زدایی نخواهد داشت. نکته ی دیگری که باید در اینجا به آن اشاره کرد، 
ساختارگرایی افراطی ایشان اســت که هیچ جایی برای اختیار و اراده ی انسان 
باقی نمی گذارد در حالی که انســان هر چند کــه در جامعه ای خراب زندگی 
کند، می تواند افعــال خود را در نهایت کنترل کند و دســت به انجام اینگونه 
فجایع وحشتناک نبرد. نکته ی سوم هم اینکه ایشان از خفقان در فرهنگ جامعه 
ی ما ســخن می گوید ولی هیچ اعتراضی نســبت به این نمی کند که چرا در 
این فرهنگ نسبت به ازدواج قانونی و رسمی دختران در سنین پایین تا این حد 

خفقان وجود دارد؟
#خفقان اجتماعی در ایران #عدم آموزش والدین #تســهیل در روابط آزاد 

دختر و پسر #عقب ماندگی جامعه ی ایرانی

چالش
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قتل ناموسی در خانه پدری
مصطفی مهرآیین 	

عامل اصلی قتل های ناموســی فشارهای اجتماعی است، اگر پدر رومینا 
او را نمی کشــت خود زیر فشار شدید اجتماعی له و به تعبیری کشته می شد؛ 
بنابراین قاتل اصلی، جامعه و باوری است که عاشق شدن، دوست شدن یا فرار 
با پسر مورد عالقه دختر را مستوجب مرگ می داند. وی ادامه داد: جامعه نظم 

مسلط است و افراد می کوشند که در این نظم اجتماعی پذیرفته شوند.
 این اجتماعی شــدن مســتلزم پذیرش هنجارهای موجود است، در این 
نظم موجود، بعضــی از هنجارها یک مرحله فراتر رفته و تبدیل به فراهنجار یا 
هنجار مضاعف می شوند، مساله ناموس و ضرورت عفت دختر از جمله این 

فراهنجارها است.
 ســلطه این فراهنجارها به گونه است که تخطی از آن توسط زن یا دختر،  
قتل، خودکشی و خودسوزی آنها را به دنبال دارد. از آنجا که دختران همواره در 
جامعه متحمل ظلم مضاعف هستند، انواع مختلف فراهنجار بیشترین فشار را 
بر آنها وارد می کند؛ بنابراین قتل این دختر ۱۳ ســاله پدیده عجیب یا مختص 
یک جامعه خاص نیســت اگر این قتل های ناموسی در نقاط دیگر کمتر اتفاق 
می افتد به این دلیل اســت که خانواده ها در جریان جامعه پذیری، روند رو به 

  
مصطفی 
مهرآیین

دکترای جامعه شناسی و عضو 
هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس 

 دیده بان
  اندیشـه
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رشــدی را در مقایسه با خانواده های دختر کش طی کرده و نوع مناسباتشان با 
فرزندانشــان تغییر  یافته وگرنه الگوی کلی حاکم بر جامعه همین است که اگر 
زنی از فراهنجار ناموس تخطی کند باید کشته شود. درست است که در مناطق 
شهری قتل های ناموسی کمتر اتفاق می افتد اما فراهنجار ناموس و پیامدهای 
آن برای دختران منحصر به روســتاها و قبیله ها نیســت، این مساله در شهر به 
گونه ای دیگر عمل می کند، یعنی فشــار اجتماعــی حاصل از پدیده ناموس 
در شهر ممکن است به این مساله منجر شــود که پدر مانع از اشتغال یا ادامه 
تحصیل دختر شود یا او را به خانه نشینی واداشته و سایر اشکال خشونت را بر 
او اعمال کند. بنابراین اشــکال مواجهه متفاوت است اما در تمام این اشکال، 
نابودی نهفته است. مثال در شیخ نشین امارات از آنجا که سبک زندگی دختران 
متاثر از دنیای جدید متفاوت می شــود، پدران دختران خــود را وادار به خانه 

نشینی می کنند.
دلبستگی دختر ۱۳ ساله چیز عجیبی نیست، بروز عاطفه در سن کم اتفاقا 
مربوط به گذشــته است. سن عاطفه و عشق ورزی در طول تاریخ همواره پایین 
بوده، اتفاقا در دوران مدرن تالش شد سن بروز عاطفی باالتر رود، در این راستا 
و بر مبنای عقل برای بروز عاطفه رده های ســنی خاصی تعریف شــد، اما بر 
خالف قواعدی که قانون برای سن ازدواج یا سن عاشقی تعریف کرده، ساختار 
جامعه مدرن، ســبک  زندگی و ابزاری که این روزها در اختیار افراد است، سن 
بروز عشق و عاطفه را پایین آورده، بنابراین به لحاظ قانونی انتظار این است که 
افراد برای بروز عاطفه حتما باید عاقل شــوند و به یک سن خاص برسند اما به 
لحاظ اجتماعی شرایط به گونه ای درآمده که  تعامالت عاطفی به سنین پایین 
رســیده و این تناقض یکی از اصلی ترین چالش ها ی دنیای مدرن است، زیرا 

این احساسات در کنترل عقل نمی ماند.  
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تحلیل و تبیین                 |    	    
آقای مهرآیین دکترای جامعه شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت 
مدرس در مصاحبه با دیدار نیوز نسبت به واقعه ی قتل رومینا واکنش نشان داده 
و به دو محور اساسی اشــاره می کند. اولین محور ادعایی ایشان مشکالت و 
تابوهایی است که در اجتماع ایرانی وجود دارد. به نظر ایشان از آنجا که مساله 
ی رابطه ی آزاد دختران و پســران در ایران به یک تابو تبدیل شده، طبیعی است 
که از دل آن اینگونه فجایع انســانی به وجود آید لذا باید قاتل رومینا را فرهنگ 
غلط جامعه دانســت و به اصالح آن پرداخت. دومین محور ادعایی ایشان نیز 
در باب مظلومیت زنان به طور کلی در فرهنگ ایرانی برمی گردد. به نظر ایشان 
زنان در این کشــور از هر لحاظ مظلوم بوده و حتــی حق قصاص کردن قاتل 
خود را نیز ندارند و اینها همه حقوقی است که دین یا جمهوری اسالمی از آنان 
سلب کرده است. نکته ی قابل توجه در این مصاحبه آن است که آقای مهرآیین 
به جای تشــویق به تغییر فرهنگ سن ازدواج و پایین آوردن آن، برای آزاد کردن 
روابط آزاد دختران و پسران تالش می کند و این کامال غیرمعقول است. از طرف 
دیگر ایشان در نقد احکام و قوانین حقوقی کامال غیر منصفانه و بدون آگاهی 
کامل از فلســفه ی وضع این قوانین سخن می گوید که کالم ایشان را به ورطه 

ی ضعف می کشاند.
#خفقان فرهنگی کشور

#آزاد سازی روابط دختر و پسر
#ظلم علیه زنان در ایران

#احکام اسالمی علیه زنان
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یادداشت | 

ومینا نام مستعار دخترانی است که هر  ر
وز می ُکشیم؟ ر

احسان محمدی 	

در این ســالها آن قدر اجازه دادم که موریانه اخبار تنه ام را بخورد که از درون 
پوسیدم، پوک شدم. به عنوان یک بیخودی الملک حرص همه چیز را خوردم. هر 
فاجعه ای. از قتل و تجاوز و کشــتار گرفته تا زلزله و آتش سوزی و ...! درباره اش 
نوشتم. داد زدم. شیون کردم. فایده اش؟ کابوس های شبانه، احضار و تلخی، رنج 
شخصی و بر باد دادن زندگی. مدتهاست تصمیم گرفته ام اخبار را دنبال نکنم. در 
کشوری که اشک را با اشک می شوییم و درد تازه، درد کهنه را از یاد می برد، وفور 
شد.  االن هم قصد تحلیل قتل رومینا 

ُ
این همه خبر ّسم است. آدم را آرام آرام می ک

را ندارم. نه حوصله گالویز شدن با مدعیان دین و ناموس پرستان دو نبش را دارم، 
نه توانی برای یقه گرفتن از آنها که با کودک همسری مخالف اند اما می گویند دختر 
سیزده-چهارده ساله عاشق شد باید گذاشت برود پی زندگی اش و ... من را چه به 
تقسیم حق و باطل؟  اما این فاجعه تکراری باعث شد درس های قدیمی را دوباره 
مرور کنم تا حواســم باشد من قاتل یک رومینای دیگر نشوم. رومینا نام مستعار 
شــیم فقط صدایش این همه در نمی آید. تمرین 

ُ
دخترانی است که هر روز می ک

کنیم حواسمان باشد:
*با متلک پراندن، تحقیر قد و وزن و پیشــنهادهای جنسی بی شرمانه هیچ 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

  
احسان 
محمدی

روزنامه نگار و دکترای فرهنگ 
و ارتباطات

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه
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شیم. کلمه ها مثل داس ها تن نازک زن ها را خونین می کنند.
ُ
رومینایی را نک

*اگر خانواده ای گرفتار رنجی شد با سوال و جواب زخم  آنها را تازه نکنیم. با 
»غیرت، غیرت« کردن، بنزین روی آتش شان نریزیم.

*بــا کلمات شــیرین هیچ زن و دختــری را فریب ندهیم. کلمه ها شــاید 
 باورشان کند.

ً
اسباب بازِی لذت ما باشند اما یک دختر ممکن است عمیقا

*با تکرار »مرد غیرتی جذابه« آدم ها را به دام احساســات نیندازیم. غیرت 
کنترل نشده پدر رومینا االن یک کشور را سوگوار و بدنام کرده است.

*ما همان "مردمی" هستیم که به خاطر "حرف" مان ممکن است سر یک دختر 
با داس بریده شود. سرمان را از زندگی دیگران بیرون بکشیم.

*اغــراق در هــر چیزی فاجعــه خلق می کنــد. در عشــق، در غیرت، در 
پدرساالری، در فمنیسم، در دین، در بی اعتقادی... اندازه نگهداریم.

*همه ما مستعد خشم آنی و قتل هستیم. پارسال نجفی شهردار دانش آموخته 
شــت، امسال پدر گمنام رومینا دخترش را سالخی کرد. پناه 

ُ
و جنتلمن زنش را ک

ببریم به عقل و به خدا از لحظه  شومی که خشم، گلوی عقل را می ُبرد.
این ماجرا با فاجعه تاز ه ای از یاد می رود، دختری با هزار آرزو حاال در خاک 
خفته و مــا کماکان در حال دّریدن همیم. با کلمه هــا و دخالت ها. با داس ها و 
گلوله ها. با حماقت ها و وقاحت هــا. محاکمه پدر رومینا واجب اما به آینه نگاه 

 ما قاتل هیچ رومینای دیگری نیستیم؟
ً
کنیم، واقعا

آقای محمدی به عنوان یک روزنامه نگار و دکترای فرهنگ و ارتباطات، در 
این یادداشــت به مناسبت قتل رومینا توسط دخترش به گوشه هایی از فرهنگ 
جامعه ی ایرانی اشــاره کرده و رفتارهای مردم این کشور را مذمت می کند. به 
نظر ایشان مهمترین فرهنگی که ما را به سمت این مشکالت می کشاند، مساله 
ی افراط است. افراط در هر مساله ای نامطلوب است چه مساله ی خوب و چه 
مســاله ی بد. همانقدر که افراط در بی بند و باری بد است همانقدر هم افراط 
در غیرت ورزی مذموم است لذا ما باید یاد بگیریم که افراط را از بدنه ی زندگی 
خود حذف کنیم. به نظر می رســد که آقای محمدی نیز همچون بســیاری از 
نویسندگان، ریشه ی این مشکل را در فرهنگ عمومی دانسته و قصد دارد تا با 

هرگونه تعصبات افراطی و مذهبی مخالفت کند.
#افراط گرایی مردم ایران #خفقان فرهنگی کشور

#گرگ بودن انسان 

تحـلیل و تبییـن                                |    	       
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یادداشت |

ومینا، دخترکی با نقاب خونین  ر
علی زمانیان 	

در همــه ی جوامع و در طــول تاریخ، همواره مرزهای متعدد، انســان ها 
را از یک دیگر تفکیک کرده اســت. مرزهایی از قبیــل زبان، فرهنگ، منافع، ، 
اعتقادات، مذهب، دین، ســن، جنس، طبقه ی اجتماعی  و بســیاری دیگر از 
مرزهایی که به تقسیم انسان ها به بلوک های جدا از یکدیگر منجر شده است. 
این مرزها نازدودنی اند و این معیارها پایه ی تصمیمات افراد می شوند. به سخن 
دیگر، هر شــخصی، بنا بــه این که در کدام جغرافیــا، زمان،فرهنگ، طبقه ی 
اجتماعی، تحصیالت و ... زندگی می کنــد، با توجه به معیارها و مرزهایش، 
دست به انتخاب می برد و تصمیمات خود را بر آن تمهید می کند. تفاوت ها را 
نمی توان حذف کرد، تنها کاری که می توان کرد این اســت که از خونین شدن 
لبه ی گسســت ها و برنده شدن مرزها جلوگیری کرد. از این رو در تحلیل مرگ 
فجیع "رومینا"، بیهوده است که پای تعصبات مذهبی را به میان بکشیم. و مگر 
حجم باالی خشــونت ها، درگیری ها و بســیاری از فجایع، باورها و تعصبات 
مذهبی مدخلیت دارد؟ به نظر می رســد بنیان مســئله را در جایی دیگر باید 

جستجو کرد. در بحرانی با سه ضلعی:
۱. بحران درماندگی 

حجم بسیار باالی پرونده  های قضایی، درگیری ها و خشونت های مختلف 
و بیش تر از آن، خشــونت های ثبت نشــده و اعالم نشده و هم چنین اوضاع و 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

  
علی

زمانیان

جامعه شناس 
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احوالی که همگان در حال تجربه کردن اش هستیم، نشان می دهد که سرمایه ی 
عقالنی و خرد تاریخی که برای حل مسئله ها ضرورت دارد، رو به کاهش است. 
عموم افراد نمی دانند مســئله ها را چگونه حل کنند. به جای آن که گره مسائل و 
مصائب را به دندان عقل باز کنند، با مشــت های گره کرده و رگ های برآمده ی 
گردن با مســئله ها روبرو می شــوند. چه بســیار اختالفات و کشمکش های 
خانوادگــی، روابط میان فــردی و اجتماعی، به حکم برق شمشــیر به محاق 
می رود. پدیده ی "کاهش ســرمایه ی معرفتی"، و یا تنزل "سرمایه ی عقالنی" را 
نباید دست کم گرفت. نتیجه ی"تهی شدگی" از اندیشه و خردورزی  که زندگی 
بدان محتاج اســت، آن می شود که خورشــید عقالنیت در پس ابرهای تیره ی 
جهل عمومی پنهان می گردد و جامعه از نظر معرفتی فقیرتر و الغرتر می شود. 
نتیجه آن می شــود که با خشونت فیزیکی مردان و خشونت روان شناختی زنان 
علیه همسران شان مواجه می شویم. و نتیجه، این همه درگیری و مسئله های حل 
نشده که به حس درماندگی و کین ورزی منجر می شود. طرفین نزاع، هر یک با 
سالحی در دست، دیگری را نابود می کند. "کین توزی"، مسئله های حل نشده و 
بلکه سرکوب شده ای است که مجال حل عقالنی نیافته است. همین درماندگی 
را در سیستم سیاسی نیز مشاهده می کنیم. نظام سیاسی نیز با مسئله های درون 
و بــرون مرزها نه با خرد و عقالنیتی موثر که عموما بــا مواجه ای زمخت و با 
مشت های گره کرده، روبرو می شود. هر زخمی که بر پیکر سیاست می خورد، 

زخمی است که بهبود نمی یابد و بر جراحت پیشین می افزاید.
  2. بحران جهل شهروندی

هر یک از شــهروندان همواره با انواع مسائل و مشکالت ناشی از زندگی 
جمعی مواجه می شــوند. تالش می کنند مسائل را حل و فصل نمایند، اما این 
کافی نیست. آنان نیاز دارند تا از حقوق و تکالیف شهروندی خود آگاهی داشته 
باشــند و بدانند هنگام ضرورت، باید به چه نهادی مراجعه نمایند. شهرونداِن 
درمانده، شهروندانی هســتند که آموزش الزم شهروندی ندیده اند و از حقوق 
خود بی اطالع اند. کسانی که در وقت درگیری و نزاع، نمی دانند چه کنند. اگر 
بر آنان ظلمی می رود، حتی نمی دانند چگونه این ظلم را مطرح نمایند و با کجا 
در میان بگذارند. به علت همین عدم آگاهی است که احساس" بی پناهی" در 
آن ها شــکل می گیرد و در نهایت به این نکته منجر می شود که خودشان دست 
به کار شــوند و حق شان را شخصا بستانند. از جمله ی جهل شهروندی، وقتی 
اســت که در هنگام تهدید از سوی دیگران، چه از سوی خانواده و چه بیرون از 
خانواده، نمی دانند به کدام پناهگاه پناه ببرند و از چه ســازمانی کمک بطلبند. 
اطالعات شهروندی، ضرورِت زیستن جمعی است. اما کدام سازمان متکفل 

آموزش نیازهای شهروندی است؟ 
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۳. بحران بی پناهی
گاه باشــد و بدانند در زمان اختالف و نزاع باید  حتی اگر از حقوق خود آ
به چه ســازمان و نهادی مراجعه کنند، اما ناکارآمدی سازمان های حمایتی و 
حفاظتی و بعضا بی تفاوتی آن ها، شــهروند ایرانی را به ســمت این احساس 
می رانند که انســانی بی پناه و تنهاست. کدام نظام حمایتی از کودک و یا اعضا 
خانواده در برابر خشــونت سایر اعضا، حمایت می کند؟ وقتی از سوی همسر 
تهدید می شود به چه سازمانی مراجعه کند که او را جدی بگیرند و از او در برابر 
خشــونت ها و تهدیدها حمایت کند؟ و یا اگر از سوی سازمان دولتی و نهادی 
رســمی مورد آزار و اذیت قرار گرفت و یا حقوق اش پایمال شد، به چه نهادی 
مراجعه کند که او را تحت پوشش خود بگیرد و از تعدی و تجاوز در امان بدارد؟

آقای زمانیان به عنوان یک جامعه شناس در این یادداشت به مناسبت حادثه 
قتل رومینا توسط پدرش به تحلیل این موضوع پرداخته و به جای نقد تعصبات 
دینی و غیرت، به مشکالت اجتماعی جامعه اشاره می کند. به نظر ایشان علت 
وقوع اینگونه مســائل اوال جهل مردم نسبت به هنر حل مساله است ثانیا جهل 
جامعه نســبت به حقوق شــهروندی که دارد و ثالثا عدم حمایت بخش های 
مختلف دولتی از مردم. به نظر آقای زمانیان اگر پدر رومینا هنر حل مســاله را 
بلد بود، اگر رومینا حقوق شهروندی خود را می شناخت و می دانست که باید 
به کدام نهاد پناه ببرد و اگر دستگاه های قضایی، رومینا را زیر پر و بال خود قرار 
مــی دادند، هیچگاه این اتفاق رخ نمی داد. از ایــن رو آقای زمانیان به دو ُبعد 
آموزشی و خدماتی کشور انتقاد کرد و معتقد است که نهاد های مختلف نظام با 
کم کاری خود مقدمات نابودی شهروندان را فراهم می کنند. اگر چه که عنصر 
آموزش در کشــور امری حیاتی است ولی به نظر می رسد که نقد آقای زمانیان 
تا حد زیادی غیر منصفانه اســت چرا که اوال عصبانیت در انسان، هر آموزش 
و هنــری را باطل کرده و راه حلی ندارد. ثانیا هر چقدر هم که نهادهای نظارتی 
قوی عمل کنند باز هم هیچ کدام نمی توانند تمام حریم های شخصی افراد را 

کنترل کرده و رابطه ی دختر و پدر را برهم بزنند.
#ناکارآمدی نظام در عرصه ی نظارت #عدم آموزش صحیح در کشور

#نظام عامل قتل رومینا 

تحـلیل و تبییـن                                |    	       
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یادداشت | 

زن کشی کار آسانی است
سیمین کاظمی 	

هفتم خرداد ســال گذشــته، محمدعلی نجفی، میترا استاد را کشت، در 
فضــای اجتماعی ایران، موجی از همــدردی با قاتل به راه افتــاد و قوه تخیل 
جماعت به کار افتاد تا بلکه دســتهای آلوده به خون وزیر و نخبه سیاسی سابق 
شســته و پاک شود. در این مسیر در ســناریوهای مختلف از میترا استاد دیوی 
ســاخته شد که خود انگیزه قتل به دســت قاتل داده و هر چه که بر سرش آمده 
مستحق آن بوده و امروز که سالگرد قتل میترا استاد است، هنوز دادگاه نجفی در 
جریان است و تکلیف آن خون ریخته شده نامشخص. داستان هایی که درباره 
استاد ساخته شــد، بدون آنکه راست یا دروغ اش مهم باشد، حداقل پیامدش 
توجیه قتل آن زن بود و جاانداختن و پذیرش اینکه قربانی خود می تواند مقصر 
باشد، و قابل سرزنش.  شاید از اثرات همین داستانها بود که در فضای اجتماعی 
فشاری برای مجازات قاتل و اینکه تکلیف خون ریخته شده چه می شود، شکل 
نگرفت. از طرفی چون در نظام حقوقی ایران انسان ها تحت مالکیت خانواده 
 سرنوشت قاتل به دست خانواده مقتول سپرده می شود 

ً
و اولیاء دم هستند، نهایتا

که بکشند یا ببخشند و خانواده مقتول نجفی را بخشیدند. جامعه مدنی )به طور 
دقیق تر، آن بخشــی که نجفی را به عنوان قاتل، مستحق مجازات می دانست( 
هم که نمی توانســت با قتل نجفی به عنوان مجازات همدستی کند، به ناچار 

  
سیمین 
کاظمی

پزشک و فعال حوزه ی زنان

 دیده بان
  اندیشـه
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 ناظر خاموش سریال دادگاههای نجفی است 
ً
سکوت اختیار کرد و اکنون صرفا

که آیا قاتل به آن سه تا ده سال زندان که قانون برای جنبه عمومی جرم  پیش بینی 
کرده محکوم می شود یا خیر.

حال بعد از یکســال از ریخته شــدن خون میترا استاد،  زن کشی دیگری 
اتفاق افتاده که این بار مقتول رومینا اشرفی ۱۳ ساله است که به دست پدرش در 
یکی از بخش های تالش به قتل رسیده است. اما فضای اجتماعی در این قتل 
دیگر نمی تواند قربانی را ســرزنش کند، چون قربانی کودک ۱۳ ساله ای است 
که در قالب آن کلیشه زن دیو صفت و شیطانی که برای میترا استاد ساخته شد، 
 سی ساله 

ً
جا نمی نمی گیرد. در عوض حتی برخی "عشق" او به یک مرد حدودا

را )که در نگاهی دقیق تر چنین رابطه ای مصداق کودک آزاری اســت( ستایش 
می کنند. حال همگی در این قتل همداستانند که بر خالف »دکتر« نجفی که 
شخصیت سیاسی موجهی است، »کربالیی« اشرفی، هیوالیی است که داس 
مرگ به دســت بر بالین دخترش حاضر شده و خون او را ریخته است. اما این 
را هم می دانند که کربالیی هم مثل دکتر از مجازات متناســب با جرم قتل یک 
 
ً
انسان، قسر در می رود چون جان دخترش تحت مالکیت خودش است و قانونا
این حق را داشته که اگر فرزند خطایی کرد جانش را بگیرد. افکار عمومی که در 
ماجرای قتل میترا اســتاد، او را مستحق مرگ جلوه می داد، اکنون با این تناقض 
روبه روســت که چگونه می تواند پدر رومینا را سرزنش کند، که چرا مرتکب 
قتل شده است، چون پدر رومینا هم بر اساس ارزش ها و هنجارهایی که به آن 
ها وفادار است، رومینا را مستحق مرگ می دانسته. واقعیت آن است که جامعه 
ای  که زن کشــی نجفی را به هر علتی توجیه کرد و از پیگیری قتل میترا استاد 

بازایستاد، همدست کربالیی اشرفی در قتل دخترش است.
آشــکار اســت که پدر رومینا در متن یک جامعه مردساالر آن هم در یک 
اجتماع محلی بســته که روابط خارج از ازدواج زنــان در آن غیر قابل تحمل 
است، فرار یا ربوده شدن رومینا را ننگی می دانسته که تنها با ریختن خون دختر 
پاک می شــده، و اکنون هم احتماال می داند بعد از چند سال که در پناه قانون 
از زندان خالص شــد، می تواند با افتخار سرش را باال بگیرد که در پایبندی به 
ارزش های جامعه اش خون ریخته است. اما نکته اینجاست که همان قدر که 
علت قتل رومینا آشکار است و تأثیر نکبت مردساالری در وقوع این قتل روشن 
است اما توجیه کنندگان قتل میترا استاد منکر این هستند که موضع شان درقبال 
قتل او، مصداقی از زن ستیزی و متأثر از باال آمدن رسوبات تفکر مردساالری 
در ذهن شان است. واقعیت این است که زن کشی کار آسانی است، چه برای 
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دکتر نجفی، چه برای کربالیی اشرفی. زن کشی آسان است چون زن موجودی 
بی ارزش تر از مرد به حســاب می آید. زن کشــی آسان است چون در قانون، 
زن یک نیمه انسان است. زن کشــی آسان است چون همه هستی زن به اندام 
جنســی اش و رفتارهای مرتبط با آن پیوند خورده است. زن کشی آسان است 
چون مردساالری عالوه بر شکل عریان و خشن اش، در شکل و شمایل شیک 

و شهری هم خودش را به روز می کند، بدون آنکه دیده شود.

خانم ســیمین کاظمی پزشــک و فعال حوزه ی زنان در این یادداشت به 
مناسبت واقعه ی قتل رومینا به تحلیل اجتماعی آن پرداخته و نقدهای زیادی را 
علیه جمهوری اسالمی و مسئولین مدیریتی جامعه وارد می کند. از نظر ایشان 
این اتفاق ســه دلیل عمده دارد. اولین دلیل نــگاه تحقیرآمیز ایرانیان به زنان و 
دختران است که آنها را موجوداتی ضعیف تلقی می کنند. دومین علت مشکل 
خال قانونی در جامعه ی ایرانی اســت که هیچ قانون درســتی برای پشتیبانی 
و دفاع از حقوق زنان ارائه نمی کند. دلیل ســوم نیز از نظر ایشــان اعتقادات و 
تقیدات مذهبی است که باعث به وجود آمدن تعصبات کورکورانه در مردم ایران 
شده اســت. خانم کاظمی با روحیه ی فمینیســتی خود در این یادداشت نقد 
اصلی خود را به دســتگاه قضایی کشور وارد کرده و معتقد است که اگر آنها در 
موارد مشابه زن کشــی، خوب عمل کرده بودند، هیچگاه شاهد وقوع اینگونه 
اتفاقات نمی بودیم. به نظر می رســد مراد اصلی ایشــان از کنار هم قرار دادن 
واقعه ی میترا استاد و رومینا اشرفی، نقد نسبت به مساله ی خانواده و مصیبت 

وار توصیف کردن این نهاد ارزشی برای زنان و دختران است.
#ظلم علیه زنان در ایران

#خال قانونی در دفاع از زنان
#تعصبات دینی بر ضد زنان

#نهاد خانواده مصیبت برای زنان.
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یادداشت | 

قتلِ  این خسته به شمشیِر  تو تقدیر نبود
محمدباقر تاج الدین 	

شنیدن خبر قتل دختری به نام رومینا اشرفی توسط پدرش با داس حقیقتا 
شــوک آور،  ترسناک و  عجیب است!!! کدام بی رحمی و بی مرّوتی  ای می 
تواند پدری را این چنین نسبت به کشتن فرزند خویش ترغیب کند؟ آدمی در 
ش تلقی 

َ
می ماند که مگر می شــود پدری فرزند خود را که عصاره وجودی ا

می شــود به دست خود به قتل برساند و او را از زندگی ساقط کند؟!! واقعیت 
این اســت که قلم بر این صحیفه به آســانی نمی چرخد که بتواند  این واقعۀ 
دردناک را توصیف کند و به تحلیل ابعاد آن بپردازد. از سوی دیگر شاید هنوز  
زود باشــد که دربارۀ این ماجرای تلخ و دردآور سخن گفت و ابعاد و جوانب 
آن را بــا دقت مورد واکاوی قرار داد و بیشــتر باید صبــوری ورزید تا بخش 
دیگری  از ابعاد این حادثۀ غمناک روشــن شود. اّما آن چه که در این نوشتۀ 
نه چندان بلند می توان آورد این اســت که چنین قتل هایی محصول شــرایط 
فرهنگی و  اجتماعی جامعه ای اســت که به دست انسان های همین جامعه 
"برساخت"  شده اســت. انسان هایی که به عنوان "کنش گران اجتماعی"  در 
حال تولید و بازتولید واقعیت های اجتماعی و فرهنگی خویش هستند و البته 
در یک رابطه دیالکتیکی و دو جانبه اقدام به چنین کاری می کنند. بر اســاس 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

  
محمدباقر
تاج الدین

استاد جامعه شناسی 
دانشگاه آزاد 

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه

ونا   کر
  اندیشی

و یکا ر  آمر
وال؟  به ز

 قتل ناموسی
ومینا  ر

اشرفی

چالش
ومینا اشرفی قتل ناموسی ر
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دیدگاه "برســاخت گرایانه" در جامعه شناسی »انسان ها هم سازندۀ  جامعۀ  
خویش هســتند و هم محصول جامعۀ  خویش«  و صد البته چنین ســاختن 

و ساخته شدنی از خوِد انسان آغاز و دوباره به خوِد  انسان ختم  می شود. 
در واقــع، مبتنی بــر دیدگاه پیتر برگر جامعه شــناس برســاخت گرای  
اتریشــی-آمریکایی مراحل ســه گانه ای در این فرایند وجود دارد که انسان 
ها به عنوان عامالن فعال و خالق در آغاز اقدام به برون ریزی ســاحت های 
درونی خویش)اعم از ســاحت شناختی، ســاحت عواطف و احساسات و 
ساحت ارادی( در قالب ساحت های بیرونی)ساحت گفتار و  ساحت رفتار(  
بژه هایی همان انســان ها را 

ُ
مــی کنند و آن گاه این برون ریخته ها به عنوان ا

بیــش و کم تحت تأثیر قرار مــی دهند و در نهایت این تأثیــرات را به درون 
خویش می برند و دوباره به برون ریــزی اقدام می کنند و چنین فرایندی بی 
وقفه ادامه دارد. بر این اســاس و  مبتنی بر تحلیل برســاخت گرایانه دربارۀ  
این قتل فجیع و دردآور می توان گفت هم رومینا و هم پدرش مقتول شــرایط 
اجتماعی و فرهنگی ای هســتند که هم "خود"  و هم "دیگرانی" آن را ساخته و 
پرداخته کرده اند. خوب دقت شــود که این شرایط از جایی نازل نشده اند و 
 از پیش تعیین شــده نیستند، بلکه تعّین این شرایط به دست خود کنش 

ً
لزوما

گران اجتماعی صورت گرفته و صد البتــه اکنون همان کنش گران در دام آن 
تعّینات می افتند و چه بســا مقتول و کشتۀ آن تعّینات  هم می شوند. به زبان 
ســاده بگویم که رومینا و البته  قبل از ایشــان پدرش مقتول باورها و ذهنّیت 
های نادرست و  غلطی هستند که هم "خود"  و هم  "دیگران"  آن ها را ساخته 
و پرداختــه کرده اند و به هر دلیل  نتوانســتند از این ذهنّیــت ها و باورهای 

ش گرفتار آمدند!!!! 
َ
نادرست رهایی پیدا کنند و این چنین در دام ا

به عبارت دیگر، این دختر مقتول و پدرش با دو نوع باور و ارزش متفاوت 
رو در روی یکدیگر قرار گرفتند و چون دو نوع  تفســیر و برداشت  متفاوت را 
برســاخت کرده اند لذا زبان همدیگر را نتوانستند به درستی درک و فهم کنند 
و در نهایت کار به نزاع کشید و البته پدر که از یک سو خود را بنا بر یک باور  
نادرســت مالک و صاحب دختر تصور می کرد و از سوی دیگر   زور و توان 
ش در این ماجرا  بیشتر بود و البته آبروی خود را نیز در خطر می دید  لذا به 

َ
ا

ش بکند و این چنین حیات 
َ
خود اجازه داد که هر کاری که می تواند با دختر ا

ش را به پایان برســاند!!! همچنین اســت آن مردی که به اصطالح 
َ
و زندگی ا
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عاشق این دختر شــده بود و به عنوان عاملی از عوامل قتل بر اساس جایگاه 
مردانه ای که در فرهنگ سرزمین ما دارد  سرنوشت تلخی را برای دختر مقتول 
رقم زده اســت!!! اما خوب می دانیم که این تمام ماجرا نیست و اضالع دیگر 
آن  عبارتند  از:  قوانین ضعیف و غیر کاربردی برای انسان های این جامعه در 
این دوره و زمانه از یک طرف که باز هم ســاخته و پرداخته انسان های همین 
جامعه و فرهنگ هســتند،  نبود نهادهای حمایتی برای کودکان،  نوجوانان و 
سایر گروه های اجتماعی و همچنین  از طرف دیگر وجود هنجارها و ارزش 
های اجتماعی فشــارآور و محدود کننده همگی مزید بر علت شــده اند  و 

چنین حادثه تلخی را رقم زده اند.
 به خوبی می بینیم که مجموعه ای از شرایط اجتماعی و فرهنگی ای که 
محصول  بازنمایی های معنایی و تفســیری  آدمیان همین جامعه و  فرهنگ 
است دست به دســت هم داده و این چنین سرنوشــت دختری را تباه نموده 
است. این دختر مقتول و همچنین پدرش قربانی جامعه و فرهنگی هستند که 
"خودشــان" و "دیگران" آن را ساخته و پرداخته کرده اند. اگر چه ممکن است 
میزان قصوری که متوجه آن دیگرانی اســت کــه  در بروز این ماجرای تلخ و 
ماجراهایی از این دست سهیم بوده و هستند  بسیار بیشتر از رومینا و پدرش 
باشــد. همه می دانیم که واقعیت ها و  پدیده های اجتماعی بسیار پیچیده تر 
 از طریق برخی ساده سازی  ها و تقلیل گرایی ها قابل 

ً
از آن هســتند که صرفا

تحلیل و تبیین باشــند،  لذا شاید بتوان گفت مجموعه ای از  شرایط  در کنار 
هم قرار گرفته اند که  چنین حادثۀ  هولناکی رقم خورده اســت و آن مجموعه 
ش شد 

َ
ش تا مردی که عاشق ا

َ
از خود دختر مقتول گرفته تا پدرش تا خانواده ا

ش  تا هنجارها، باورها، ارزش ها و 
َ
ش تا قوانین جامعــه ا

َ
تــا فرهنگ منطقه ا

قواعد ســاخته شده در فرهنگ این جامعه همه و همه مقصران و عامالن این 
قتل و قتل هایی نظیر آن بوده و هستند.     
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اندیشه ای

تحلیل و تبیین                 |    	    
آقای تاج الدین اســتاد جامعه شناسی دانشــگاه آزاد در این یادداشت به 
مناسبت واقعه ی قتل رومینا به سراغ تحلیل این واقعه رفته و سعی در آن دارد که 
نظریه ی برگر را در مورد آن اجرا کند. ایشــان با دیدگاهی کامال ساختارگرایانه 
معتقد اســت که وقوع این اتفاقات نه تقصیر شــخص بلکه بر گردن فرهنگ و 
ســاختارهای اجتماعی جامعه اســت. به بیان دیگر در بطــن یک جامعه ی 
متعصب با فرهنگ غلط است که اینگونه اتفاقات رخ داده و مردم با آن برخورد 
می کنند. البته ایشــان خرابی جامعه را صرفا در فرهنگ آن ندانســته و معتقد 
است که نهادهای ناکارآمد قضایی و آموزشی نیز در این بین بی تقصیر نیستند. 
نکته ای که در این یادداشت و یادداشت های مشابه آن وجود دارد این است که 
انسان به خودی خود هیچ اراده ای برای انجام کارهای خود نداشته و صرفا این 
ســاختار جامعه است که رفتار او را تنظیم می کند. در این تفسیر در وقوع جرم 
نیز باید جامعه را مقصر دانسته و او را توبیخ کنیم. این دیدگاه اوال عنصر اختیار 
و اراده ی انســان را زیر سوال می برد و ثانیا در نظر گرفتن هرگونه ثواب یا عقاب 
برای انسان را بی معنا می کند در حالی که این یکی از مسلمات عقلی است که 

هر کسی مسئول کارهایی است که انجام داده است.
#خفقان فرهنگی ایران

#ناکارآمدی فرهنگ موجود
#ناکارآمدی نهاد های مدیریتی

#ساختارگرایی افراطی
#عدم اختیار و اراده ی انسان
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یادداشت |

ومینا و غم های بزرگ تر  غم ر
میکائیل دیانی 	

اگر تاکنون کالس درسی در حوزه های اجتماعی گذرانده باشید و یا مقاله 
علمی پژوهشــی پیرامون مسأیل اجتماعی خوانده باشید جزو اولین نکاتی که 
در توضیح پدیده های اجتماعی می دهند این است که »مسأیل اجتماعی چند 
وجهی  و چند عاملی اســت« و لذا همین است که اساتید علوم اجتماعی بعد 
از شمارش عوامل متعدد باز نمی توانند حکم قطعی در مورد یک پدیده دهند.

لذا ماجرای قتل #رومینا_اشــرفی را نمی شــود به یک نگاه در پدر یا یک 
خطای در دختر تقلیل داد، پدر خود ممکن اســت حامل چندین مسٔیله باشد 
که یکی از ٓانها حتی می تواند مســیر و اتفاقاتی باشــد که از کودکی تا ٓان سن 
برای خود او اتفاق افتاده است! می تواند اعتیاد از سوی او موثر بوده باشد، می 
تواند تفکرات غلط از سوی او موثر بوده باشد، می تواند فشار نگاه بیرونی بر او 
موثر بوده باشد و می تواند فقط برای پدر عوامل متعدد دیگری را برشمرد که در 

نهایت او را به سمت این خطای تلخ و ناگوار کشانده باشد. 
حال اگر دوربین را بازتر کنیم و ســوژه های دیگر در این پدیده را مالحظه 
کنیــم می توانیم عوامل و ابعاد دیگر را نیز دخیل بدانیم. لذا در مقام نخســت 
اینکه هر کس در اولین تحلیل ذهنی از پدیده قلم فرســایی می کند و نکاتی را 
به عنوان گزاره های قطعی ارأیه می کند می تواند خود بن بستی باشد برای حل 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

  
میکائیل 

دیانی

دانشجوی فوق لیسانس 
مدیریت رسانه دانشگاه تهران 

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه

ونا   کر
  اندیشی

و یکا ر  آمر
وال؟  به ز
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مســٔیله اجتماعی، چه این پدیده و چه پدیده های دیگر مشابه! انان که در حال 
پیدا کردن مقصر در پدیده رومینا اشرفی هستند، ٓایا می دانستند در همین چند 
ماه ابتدایی سال این چندمین قتل است که با این مسیر اتفاق افتاده است؟ قتلی 
از ســوی یکی از اعضای خانواده! چرا ٓانها برای دیگرانی چون سارینا، هوژان، 
فرشــته، زعفران، نازنین،، زبیده، ســارا، هاجره و… قربانیان قتل های ناموسی 
همین چند ماه ٓاغازین سال 99 بودند اقدامی نکردند؟ از سوی دیگر ٓایا پدیده 
ازدواج دختر کودک با مرد میانســال چیز جدیدی است؟ پاسخ این نیز منفی 

است.
از ســوی دیگر ٓایا پدیده ازدواج دختر کودک با مرد میانسال چیز جدیدی 
است؟ پاسخ این نیز منفی است. سالنامه های جمعیتی ثبت احوال نشان می 
دهد که از ســال 89 تا 9۶، هزار و صد و بیست و پنج دختر ۱۰ تا ۱4 ساله با 
مردانی 4۰ تا ۷۵ ســاله ازدواج رسمی و قانونی کرده اند. ٓانجا چرا این غوغا و 
هیاهوی رسانه ای اتفاق نیفتاد؟ در حقیقت سوال مهمتر این است، سالهاست 
قوانیــن و لوایح ناظر بــه حمایت از زنان و کــودکان و .... در پیچ و خم های 
مجاری قانونی قرار دارد. فقط یک مورد الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان که 
پس از جنایات بیجه در پاکدشت که منجر به تجاوز و قتل ده ها کودک شده بود 
به راه افتاد، هنوز روی زمین مانده است. آیا پیگیر این لوایح قانونی برای اصالح 
ســاختاری و مدیریت منطقی این ناهجاری ها شده اند؟!  قتل های ناموسی که 
چیز عجیبی نیســت،مختص به ایران هم نیست، در همه کشورهای جهان هم 
هست، اما آنچه در بقیه مناطق هســت و اینجا کمتر به آن توجه می شودریال 
خأل قانونی برای اصالح است! فقط به این یک آمار دقت کنید که سالیانه حدود 

۵۰۰۰ قتل ناموسی در جهان است و نیمی از آن از سوی والدین است.
بخش زیادی از حل آســیب های اجتماعی را باید در مواجهه فرهنگی با 
پدیده های اجتماعی دانســت. رشد و بلوغ فرهنگی اجتماعی جامعه، خانواده 
و افراد، مرحله نخســت برای حل آسیب های اجتماعی است. شاید بد نباشد 
ارجاعی دهم به نقل قولی که امروز از ســیده رباب صدر، خواهر امام موسی 
صدر منتشر شد. بعضی ها البته می خواند از این اتفاق ناگوار ماهیگیری کنند، 
اما مجموع تناقض های گذشــته آنان نشان می دهداساســا آنها در این مساله 
نمی توانند مدعی باشــند؛ آنهایی که در دفاع از شــهال جاهد به هر ریسمانی 
آویزان شــدند که جلوی حکم قصاص بایســتند، امــروز مدافع قصاص پدر 
هستند؛ آنهایی هم که حکم بر حق طبیعی سقط جنین را می دهند، حکم پدر 

رومینا هر چه باشد این گروه ها نمی توانند داعیه دار چگونه و کیفیت آن باشند!
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|                تحلیل و تبیین                                       	

آقای دیانی به عنوان دانشــجوی فوق لیســانس مدیریت رســانه دانشگاه 
تهران در این یادداشت به مناسبت نشر خبر قتل رومینا توسط پدرش نسبت به 
تحلیل های مختلفی که در باب این موضوع می شود، واکنش نشان داده و معتقد 
است که تمام این تحلیل ها به دلیل یک جانبه نگری ناقص هستند. از نظر ایشان 
این واقعه دارای جنبه های مختلفی است که در تحلیل باید به تمام آنها توجه کرد 
لذا نمی توان صرفا با نگاهی به پدر یا دختر در این قضیه به دنبال مقصر گشت. 
البته در ادامه خود آقای دیانی نســبت به این مســاله اعتراف می کند که 
مهمترین مقصر این قضیه قطعا قوانین و احکامی اســت که در بدنه ی حقوقی 
جمهوری اسالمی وجود دارد. این قوانین در مرتبه ی اول صحنه ی امنی را برای 
دختر به وجود نمی آورند و در مرتبه ی دوم حاشــیه امنی برای پدر قاتل درست 
می کنند. به نظر می رسد که ایشان نیز با یک ساختارگرایی افراطی تمام تقصیر را 
بر گردن ساختارها و مسائل کلی جامعه انداخته و به طور کلی نه پدر و نه دختر 

را در این قضیه مقصر نمی داند.
#خال قانونی در کشور

#عدم حمایت از دختران
#عدم وجود امنیت اجتماعی در کشور
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ومینا و یک پرسش ر
امیررضا مافی 	

آقای رضا اشــرفی، سی و هفت ساله، دختر نوجوان اش، رومینا را به دلیل 
فرارش با مردی در روســتای سفیدسنگان استان گیالن، به طرز فجیعی به قتل 
رسانده اســت. امروز همه ی صفحه های ملت همیشه در صحنه ی مجازی، 
عکس تلخ آگهی ترحیم این دختر معصوم بود و همه اهالی فن درباره ی آن داد 
سخن برآوردند و اسالم، جمهوری اسالمی، قوانین کشور و آخوندها را مسبب 
معرفــی کردند. حاال فرض کنید آقای رضا اشــرفی، به جای ارتکاب این قتل 
منحوس، پس از پیدا کردن دختر چهارده ساله و پسر یا مرد سی ساله ی فراری، 
می گفت: حاال که کار از کار گذشــته به عقد آن هــا رضایت می دهم. امروز 
همه ی صفحه های ملت همیشه در صحنه ی مجازی، عکس رومینا را به عنوان 
سند دیگری از »کودک همسری« و »کودک آزاری« منتشر و اسالم، جمهوری 

اسالمی، قوانین کشور و آخوندها را مسبب این فاجعه معرفی می کردند.
ســوال: چه کسی به آقای رضا اشــرفی و همه ی مایی که ممکن است در 
موقعیت او قرار بگیریم آمــوزش داده در چنین بزنگاهی، چه باید بکنیم؟ قتل 
فرزند یا تــن دادن به ازدواج او، یا راه های بیشــمار دیگر که به ذهن دوســتان 
صاحب نظر می رسد حتما؟ خیلی ها فرمودند فیلم خانه ی پدری جناب عیاری. 
آقای رضا اشــرفی چند درصد ممکن بود که در روستای سفیدسنگان خانه ی 

  
امیررضا
مافی

نویسنده، استاد دانشگاه، دانش 
آموخته فلسفه غرب و منتقد سینما

 دیده بان
  اندیشـه
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پدری را ببیند و در بزنگاه، چنین عملی را مرتکب نشود؟ و اساسا خانه ی پدری 
چگونه است؟ بعضی فرمودند اســالم غلط کرده به پدِر قاتل، حکم قصاص 
نمی دهد، دیگران فریاد برآوردند که باید کمپین اعدام این پدر راه بیفتد. بعضی 
دیگر موضوع را کلی قلمداد کردند و به این بهانه گفتند قوانین کودک همسری، 
حق طالق، حضانت فرزند و چه و چه... باید تغییر کند، اسالم باید به روز شود 
و... . بعضی موضوع را جهانشمول تر کردند و نوشتند اصال قوانین انسانی باید 

جای قوانین اسالم بنشیند و الخ.. سوال این حقیر اما هنوز پابرجاست
سوال این حقیر اما هنوز پابرجاســت: آیا رضا اشرفی  ها آموزش دیدند با 
دختری که در یک محیط کوچک جسارت گریختن از خانه را می یابد، چگونه 
برخورد کنند؟ از او بزرگتر؟ معلمان مدرســه ، مدیران، امام جماعت مسجد یا 
هر متولی دیگری در بخش و شهرستان و استان؟ آیا خود شما آموزش دیدید که 
در بزنگاه چگونه عمل کنید؟ آری، از این ماجرا دردآورتر و فغان انگیز تر نیست 
که دختر نوجوانی، به هر دلیلی توســط پدرش به قتل برسد. ما همه غمگینیم. 
اما رومینا هم واقعیت متورم دیگری اســت که خیلی زود عادی می شود و این 
تکثیر، این فراواقعیت متورم، معنــای رخداد را مبتذل و رومینا را به عکس اش 

تقلیل می دهد و پاسخ هر پرسشی را ممتنع می سازد.
دوستان عزیز! ملت همیشه در صحنه ی مجازی! بزرگواران همواره در حال 
واکنش! سروران اهل اینستاگرام و توئیتر و هشتگ، برای یک بار هم که شده زبان 
به کام بگیریــد و جای واکنش و فحش دادن و باید و نباید کردن، بگویید برای 
 »عمل در بزنگاه« چه باید کرد؟ پیشنهاد دهید جای افسوس خوردن، 

ِ
اصالح

تحلیل کنید جای انتشار عکس مقتول و ببینید خودتان در بزنگاه های زندگیتان، 
بنــا به عرف، تربیت، فرهنگ، هنجارها و... چگونه عمل می کنید. دوســتان، 
بنویسید راه سوم رضا اشرفی )که هیچ حقی نداشت در قتل فرزندش( چه بود؟ 
اگر شــما پدر بودید چه می کردید؟ با زخم زبان اهالی؟ با سرشکســتگی؟ با 

عشق به فرزند؟ با صالح او در ازدواج نکردن؟ شما چه می کردید؟

بزنگاه ها لحظاتی در زندگی هســتند که زمــان تامل و تعمق وجود ندارد 
و عوامل متعدد دخیل، تصمیم آنی را پیچیده و ســخت می کنند. همه ی ما به 
نحو غریزی در بزنگاه صورت مســأله را پاک می کنیم، یا از آن می گریزیم؟ راه 
دیگرش اما آموختنی اســت، بی آنکه بدانیم متولی این آموزش کیست؟ حاال 
می توانید یقه ی جمهوری اســالمی، آخوندها و حتی قوانین کشور را بگیرید و 
البته توامان، یقه ی روشنفکرها، ملت همیشه در صحنه ی مجازی، ملت همیشه 

 قتل ناموسی
ومینا  ر

اشرفی

چالش
ومینا اشرفی قتل ناموسی ر
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در حال تخدیر، سخنرانان و اینفلوئنسرها باید در دستتان باشد و جای باد کردن 
در این واقعیت متورم بپرســید، از خودتان  بپرســید راه سوم رضا اشرفی و چه 

کسی باید به او می آموخت؟

آقای مافی نویسنده، استاد دانشــگاه، دانش آموخته فلسفه غرب و منتقد 
سینماست. او در یادداشــتی به تحلیل و ارزیابی رسانه ای این حادثه پرداخته 
است و از یک دوگانگی و دورویی سخن می راند. او فارغ از اینکه مقصر کیست 
 »عمل در بزنگاه« چه 

ِ
پرسش مهمی را طرح می کند و می نویسد برای اصالح

باید کرد؟!  آیا رضا اشرفی  ها آموزش دیدند با دختری که در یک محیط کوچک 
جسارت گریختن از خانه را می یابد، چگونه برخورد کنند؟! مافی معتقد است 
اینگونه اتفاقات بخاطر خال مســاله ی آموزش در کشــور است. به نظر ایشان 
وقتی که پدر رومینا آموزش ندیــده که در چنین بزنگاه هایی چگونه باید رفتار 
کند، نمی توان توقع داشــت که واکنش عقالنی و موجهی را از خود نشان دهد 

چرا که اصال نمی داند واکنش عقالنی در این موضوع چیست.
#خال آموزش مقابله با بحران در کشور

#عقالنی نبودن آموزش ها در کشور
#یکسان سازی تمام فرهنگ های محلی

 

تحـلیل و تبییـن                                |    	       
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یالیسم علمی و نسبت آن با میان رشتگی 	  امپر
   جهاد سازندگی و علوم انسانی 	
علوم انسانی؛ ناکارآمدی و احساس بیهودگی 	
یک" 	 ونا و آموزش عالی و "نگاه استراتژ کر
یه پردازی است 	 نقد، پیش شرط نظر
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یادداشت |

 علوم انسانی؛ ناکارآمدی و احساس 
بیهودگی

حجت االسالم داود مهدوی زادگان 	

گفته شــد که کرونا گرچه در درجه نخست، حادثه ای بحران زا در حوزه 
سالمت و بهداشت فردی و عمومی بود، ولی ابعاد آن به قدری گسترده است 
که حوزه هــای اقتصادی، فرهنگی و ایمانی را نیز در بر گرفته اســت. تقریبا 
تمامی حوزه های انســانی در اثر کروناویروس دستخوش چالش های ذهنی 
و عملی شــده اند. فرضیه ما در این گفتار این است که کروناویروس تاکنون 
موجب دو موج فرهنگی–اجتماعی در ایران شده است؛ موج اول، معطوف به 
جامعه مناســکی بود. در این موج، هجمه گسترده ای در پوشش بحران کرونا 
علیه دین و دینداری و آیین های مذهبی و فرهنگ مناسکی جامعه به راه افتاده و 
این امور مورد چالش قرار گرفته اند. شدت این موج کرونایی تا اواخر اسفند 
98 دوام داشــت، ولی از زمان نوروز 99 به این ســو، شاهد پدید آمدن موج 
دوم کرونایی هستیم. موج دوم، برخالف موج اول که بیشتر جامعه مناسکی 
را نشــانه رفته بود، جامعه تجددزده و نمادها و آیین ها و فرهنگ شهری شــده 
یا عرفی شده یا زندگی روزمره شده را به چالش کشیده است. گرچه نگهبانان 
فرهنگی چنین جامعه ای تالش دارند واقعیت موج دوم را انکار کنند یا چندان 

  
داود 
مهدوی زادگان

پژوهشگر برجسته حوزه فقه و 
علوم سیاسی 

 دیده بان
  اندیشـه
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جدی نگیرند و درعوض همچنان ســعی می کنند اذهان نخبگی و عمومی، 
معطوف به همان موج اول باقی بماند، لکن این تالش بیهوده است و هرقدر 
زمان می گذرد و کروناویروس فرسایشــی می شــود، واقعیت موج دوم خود 
را بیشــتر آشکار می ســازد. نگارنده برای نشــان دادن موج دوم کرونایی به 
مطالعه موردی در آثار قلمی دکتر نعمت الله فاضلی، استاد جامعه شناسی و 
فرهنگ شناســی رو آورد و براساس آن، به یکی از داللت های موج دوم اشاره 
کرد. )»فرهیختگان«، ۳ اردیبهشــت  ۱۳99، صص۱و۱۵( در ادامه بررسی 
نشــانه های موج دوم، همچنان مطالعه موردی را معطوف به یادداشــت ها و 
مصاحبه های دکتر فاضلی قرار داده ام، زیرا چنانکه پیش تر گفته شد آثار قلمی 
ایشــان در دو سه ماه اخیر بسیار بیشتر از هم مسلکان شان است و از البه الی 
ایــن آثار، نکات زیادی را می توان دریافت؛ به ویژه، نشــانه دومی که در این 
نوشــتار قصد بیان آن را داریم، مناسبت بیشــتری با مطالب ایشان دارد. اما 
نشــانه یا داللت دوم بر موج دوم کرونایی ناظر به خود علوم انســانی مدرن 
اســت. حجم گســترده ای از مطالب تولیدشده در دو ســه ماه اخیر پیرامون 
کروناویروس، محصول کار قلمی دانش آموختگان علوم انسانی-به خصوص 
گرایش های مختلف علوم اجتماعی- دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی ایران 

است.
سالیان درازی، به ویژه در 4۰ سال اخیر، جامعه ایرانی با ادبیات انتقادی 
این گروه از دانش آموختگان علوم اجتماعی درگیر بوده و سمت وســوی عمده 
این گونه ادبیات، معطوف به حوزه های مختلف جامعه مناســکی شده است. 
فضــای مخاصمه ایدئولوژیک به قدری باال بوده اســت که تقریبا حامالن و 
مدافعان علوم انسانی مدرن سعی نکرده اند، لختی درنگ کنند و به خودانتقادی 
و نقد علوم انســانی مدرن رو آورند. ظاهرا شــدت رویکردهای ایدئولوژیک 
اینان برای وقوع چنین »خودانتقادی اختیاری«ای چشم انداز روشنی را نشان 
نمی دهد. از این رو، یک شــوک فرهنگی بیرونی مانند کروناویروس نیاز بود 
تا علوم انسانی مدرن در ایران در معرض تیزآب نقد قرار گیرد. البته تا رسیدن 
به آن »خودانتقادی علوم انســانی« فاصله زیادی وجــود دارد و حتی معلوم 
نیست که چنین ویروسی بتواند این نگهبانان فرهنگی–دانشی مدرن ایرانی را 
به این کاری وادار کند. لکن از منظری بیرونی می توان بحران علوم انسانی در 
ایران را معلوم ساخت. جان کالم اینکه کروناویروس نشان داده علوم انسانی 
مدرن در ایران با بحران عمیق »احساس بیهودگی و ناکارآمدی« درگیر است. 
سخن این نیست که علوم انســانی در متن جامعه بحران زده قرار گرفته است 
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و نیز کالم در این نیســت که کروناویروس، علوم انسانی را به چالش کشیده، 
بلکه سخن اینجاســت که علوم انســانی در ایران بحران زده و با چالش های 
جدی روبه رو اســت و نقــش کروناویروس در این میان، آشکارســازی این 
بحران اســت و نه پدید آوردن آن. تالش داریم براساس ادبیات برجای مانده 
از نگهبانان علوم انسانی مدرن در ایران–در اینجا آثار قلمی دکتر فاضلی- این 

بحران زدگی را معلوم کنیم.
     توصیف وضعیت

مردم از اوایل اســفند به بعد، به تدریــج کروناویروس را جدی گرفتند و 
توجه شــان به نقش پزشکان وکادر خدمات بهداشــتی و درمانی در مبارزه و 
نابودی آن بیشــتر شد. در این میان، پرسش هایی در فضای گفتمانی حامالن 
علوم انســانی، به ویژه علوم اجتماعی شکل گرفته اند؛ چرا در بحران کرونایی 
توجهی به نقش و جایگاه علوم اجتماعی نمی شود؟ چرا در این مبارزه فراگیر، 
از جامعه شناسان اســتمداد نمی طلبند و آنان را در ســتادهای بحران کرونا 
به خدمت نمی گیرند؟ این جماعت از همان روزهای اول شیوع کروناویروس 
وارد صحنه شــدند و فعالیت گسترده ای را به راه انداختند و فضای رسانه ای و 
مجازی را از یادداشت ها و مصاحبه و گفت وگوهایشان اشباع کردند. یکی از 
سرفصل های سخن حامالن علوم اجتماعی، تاکید بر »اجتماعی بودن بحران 
کرونا« بوده است. به زعم اغلب آنان کرونا تنها یک  مساله و بحران بهداشتی 
نیست، بلکه مســاله ای اجتماعی و فرهنگی هم هست. به زعم یکی از آنان، 
کروناویروس به دلیل ورود به حیات اجتماعی و تاثیرگذاری بر آن، به مساله ای 
اجتماعی بدل شده است: »کرونا یک امر اجتماعی است نه پزشکی! کرونا و 
هر پدیده زیستی و طبیعی دیگر، پدیده ای نسبتا واحد در تمامی دنیاست. اما 
همین که وارد جهان اجتماعی شده و از فیلتر ذهن فرد انسانی یا از فیلتر ذهن 
جمعــی می گذرد معانی متفاوتی پیدا می کنــد.« )کریمی، مرتضی، کرونا؛ 
روغن بنفشــه یا وایتکس!؟ ]یادداشــت[، به نقل از کانال تلگرامی زیرسقف 
آسمان/ ۱۳اســفند98( دیگری بر این عقیده است که در دنیای مدرن شده، 
بیماری ها و بهداشت عمومی را نمی توان امری صرفا مربوط به حوزه پزشکی 
دانست: »شــاید این مفاهیم در نگاه اول، صرفا اموری معطوف به سالمت 
بدنی و بیولوژیک افراد یا گروه ها درنظر گرفته شوند، اما به نظر می رسد اصوال 
بدن، ســالمت، بیماری و بهداشت که در وهله اول به پزشکی و متخصصان 
بهداشــت مربوط می دانیم، به شدت اموری چندوجهی و چندالیه هستند که 
نمی توان آنها را بدون توجه به سیاســت، الهیات، اقتصاد و جامعه و فرهنگ 
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فهمید.« )رحمانی، جبار، کرونا، الهیات امروزی و مساله آینده ما: خبرگزاری 
مهر، ۱۳اسفند98( مقصود فراستخواه بر این باور است که کرونا قابل تقلیل 
به مساله پزشکی نیست و بر این اساس ضرایب هفتگانه ای را برای کرونا ذکر 
کرده اســت: »کرونا قابل تقلیل به امر پزشکی نیست و به صورت اجتماعی 
ساخته می شود. باید از ضرایب مختلف کرونا در این صد و نود و چند کشور 
سخن گفت و آنگاه مقدار ضریب خودمان را نیز محاسبه کرد.« )فراستخواه، 
مقصــود، درس کرونا بــه حکومت: همان جایی باش که الزم اســت، نک: 
کانــال تلگرام پنجره، فروردیــن99( نعمت الله فاضلی نیز کرونا را مســاله 
اجتماعی دانســته است:»کرونا مساله ای اجتماعی و فراتر از امری درمانی و 
پزشکی برساخت شده است. این »برساخت شدگی اجتماعی« را می توان از 
شیوه های متفاوت مواجهه شهروندان با آن، روایت ها و تفسیرهای متفاوت که 
از این اپیدمی خلق شــده، و از سیاست ها و خط مشی های متفاوت دولت ها 
در برخورد با این اپیدمی دریافت.«)فاضلــی، نعمت الله، ترومای فرهنگی 
کرونا، نک: همشهری آنالین/۱۳اســفند 98( بنابرایــن، به طور طبیعی باید 
عالمان علوم انســانی، به ویژه جامعه شناسان و انسان شناسان و مردم شناسان 
را در مدیریت بحران کرونا دخالت داد و از نظرات کارشناســی آنان استفاده 
کرد. و حال آنکه چنین نبوده اســت و برخی از صاحب نظران علوم اجتماعی 
به این مســاله اشــاره کرده اند. در این میان، شــاید دکتر نعمت الله فاضلی 
بیشــتر از دیگران به این مساله توجه کرده اســت. خبرنگار خبرگزاری کتاب 
ایران )ایبنا/۱۳اســفند98( از دکتر فاضلی  پرسید: »پرسش اصلی این است 
که با توجه بــه بحران اپیدمی کرونا و بحران مســائل اجتماعی، اقتصادی و 
سیاسی، چرا در این شرایط بحرانی فقط ما سراغ پزشکان و نیروهای درمانگر 
می رویم؟ آیا حرفه های دیگر نقش شــان در جامعه کمتر از نقش پزشکان و 
درمانگران است؟ چرا »پزشکان اجتماعی« یعنی جامعه شناسان، »پزشکان 
اقتصادی« یعنی اقتصادانان« و »پزشــکان عاطفه« یعنی هنرمندان و ادبا در 
موقعیت های کرونایــی و بحرانی جامعه ما دیده نمی شــوند؟« فاضلی این 
مساله را تایید کرد و بر این باور است که در وضعیت بحرانی، برخی گروه ها 
منزلــت پیدا می کنند و برخی دیگر به حاشــیه می رونــد و در بحران کرونا، 
گروهی که به حاشیه رفته است، اندیشمندان علوم انسانی و اجتماعی هستند: 
»پزشــکان ازجمله گروه های اجتماعی هســتند که منزلت اجتماعی شــان 
اعتبار یافته و به رســمیت شناخته شده اســت، و محققان و دانش آموختگان 
علوم انسانی، اجتماعی و هنری و ادبی، از گروه های حاشیه ای شده هستند.«
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وی در مصاحبــه ای دیگــر )گفت وگــو با »ایــران« باعنــوان: ویروس 
کرونا و زیســت جهان وطنانه شــهروندان ایرانی، ۱۱اسفند98( شمار اندک 
جامعه شناســان در ایران را نشــانه همین »در حاشــیه بودن« دانسته است: 
»درحال حاضر، تعداد جامعه شناسان، اقتصاددانان، مورخان و فعاالن حوزه 
مطالعات  فرهنگی و انسان شناســی که درگیر نظام ســالمت هســتند، شاید 
به ۱۰۰ نفر هم نرســد. ایــن امر یعنی عدم درگیری، عدم مشــارکت و عدم 
بهره برداری از دانش های انســانی و اجتماعی، در حوزه ســالمت.« فاضلی 
دوماه پس از نوشــتن چندین یادداشت و انجام مصاحبه با رسانه ها و فعالیت 
در فضای مجازی، این احســاس را پیدا می کند که گویی کســی و جایی به 
گفته های وی و هم مسلکانش توجهی نمی کند و علوم اجتماعی در وضعیت 
بحران کرونایی، جایگاهی ندارد. از این رو، یادداشــت ِشکوه آمیزی با عنوان 
»به این امامزاده دخیل نبندید« )نک: کانال تلگرامی پنجره، 2۶ فروردین99( 
منتشــر می کند: »در این مدت دوماه همه تالشــم را کردم تا توضیح دهم که 
بحران کنونی می تواند ســرآغاز تازه ای برای انســان باشد و روایت تازه ای از 
فرهنگ شــکل گیرد؛ روایتی که در آن انسان و طبیعت در اولویت فعالیت ها، 
سیاســت ها و سازمان ها قرار گیرد... این روایت انتقادی را انبوه پرشماری از 
ادیبان، روزنامه نگاران، هنرمندان و نویسندگان با زبان های گوناگون تصویری 
و کالمــی روایت می کنند، امــا نمی بینم که این تالش هــا جایی اثر جدی 
گذاشته باشــد. نمی بینم که حکومت ها و نهادهای بین المللی در بیانیه ها و 
گفتمان شــان تغییری داده و بازاندیشــی انتقادی را صورت دهند... همچنان 
همه چشم ها صرفا به پزشکی و فناوری ها دوخته شده است. همه جا صحبت 
از مراعات دستورات پزشکی است و کسی به تحلیل ها و دیدگاه های محققان 
تاریخ، فلســفه، جامعه شناسی، انسان شناســی، روان شناسی، زبان شناسی، 
علوم سیاســی و دیگر رشته های انسانی در زمینه زمینه ها، پیامدها و سازوکار 
زایش این بحران توجهی نمی کند... آهای کسانی که دغدغه طبیعت، جنگل ها 
و آب ها و اقیانوس ها و جانــوران را دارید، گمان نمی کنید چنین یکجانبه بر 
معجزه علم اثباتی و فناوری های حاصل آن تکیه می شــود، درنهایت دوباره 
به بازتولید همان سیاســت ها و سازمان ها و اقتصادی می رسیم که این بحران 
کنونی حاصل آن  است؟ گمان نمی کنید که باید فریادهایتان را بر سر نهادها 
و سیاست ها و اندیشــه هایی بزنید که در سطوح گوناگون بین المللی، ملی و 
محلــی مولد ویروس ها و کروناها بوده انــد؟« وی وضعیت پیش آمده را کار 
ویــروس نمی داند؛ »باید آن قدر این قصه را بگوییــم تا عاقبت آن را بفهمیم 
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و باور کنیم. باور کنیم که موقعیت کنونی نمی تواند کار یک ویروس باشــد. 
باور کنیم که اگر شیوه صورت بندی مســاله را نادرست انجام دهیم، عاقبت 
کار بســیار بدتر و وخیم تر از این خواهد شــد.« فاضلــی اندکی قبل از این 
یادداشــت، آستین باال زده، خودش با بوســه زدن به دست دانش آموختگان و 
دانشجویان علوم انسانی و اجتماعی و ذکر توانایی های آنان در موقعیت های 
بحرانی مانند کرونا ویروس، از آنان تقدیر می کند: »دست اینها را می بوسم و 
بر همت بلند و آزاده شان آفرین می گویم. اینها نماد و نمود انسانیت هستند.« 
)دست دانشگاهیان انسانی و اجتماعی را می بوسم، نک: کانال تلگرامی دکتر 

فاضلی، ۱9فروردین۱۳99.(
اینان »تالش می کنند تا این موقعیت بحرانی را زیست پذیر، قابل تحمل و 
انسانی کنند«، »این دانشگاهیان انسانی و اجتماعی هستند که بدون دریافت 
مزد و بدون چشمداشت مادی و حتی بدون دریافت پاداش اجتماعی، بی ریا 
و غمخوارانه، تقال می کنند تا ســامان اجتماعی را تقویت کنند«، »شجاعانه 
تالش می کنند تا مانع از فریب افکار عمومی و امیدبخشــی های ریاکارانه و 
دروغین تبلیغات رسمی شوند«، »مرسوم نیست که از این دانشگاهیان تقدیر 
شــود، آنها نه پزشکند و نه آتش نشــان و نه تجهیزات فنی در اختیار دارند«، 
»اینها می خواهند از طبیعت و از انســان دفاع کنند. اینها از دستگاه های زر 
و زور و تزویــر پول و مقام نمی گیرند تا توجیه گر دســتگاه های ایدئولوژیک 
باشند، اینها می نویسند و می اندیشــند تا حرمت انسان اندیشه ورز محفوظ 

بماند«. )همان(
خبرنگار ایبنا، دقیقا همان پرسشــی را که با دکتر فاضلی طرح کرده بود، 
با دکتر مقصود فراستخواه در میان می گذارد )ایبنا/۱9اسفند98(. فراستخواه 
مفــروض خبرنگار را نفی نمی کند و باالتر از آن را ذکر می کند: »شــما چرا 
پزشکان را می گویید؟ چرا ســلبریتی ها را نمی گویید که به جای روشنفکران 
و دانشــمندان نشسته اند.« و برای این اتفاق، چند علت را بیان کرده است که 
به آن خواهیم پرداخت. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تقریبا از 
همان روزهای اول شیوع کروناویروس، تصمیم به برگزاری همایش مجازی 
با عنوان »همایش مجازی ابعاد انســانی- اجتماعی کرونا در ایران« گرفت 
و تاکنون چند پیش نشســت نیز برگزار کرده اســت. در اولین پیش نشســت 
)2۷فروردین99(، دکتر علی اصغر مصلح به بافت ســتادهای بحران مبارزه 
با کرونا در سراســر جهان اشاره می کند. به عقیده وی، این ستادها با حضور 
نماینــدگان دو گروه قدرت و فناوری تشــکیل می شــوند و طبعا نمایندگان 
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علوم انســانی در آن حضور ندارند. ایشان وظیفه خود دانسته که ماهیت این 
دو گــروه را توضیح دهد تــا دالیل چرایی عدم حضور علوم انســانی معلوم 
شود: »در سراسر جهان با عناوین مختلفی ستادهای مقابله با بحران تشکیل 
شده اســت. در این گونه ستادها دو گروه نقش اساســی دارند؛ دولتمردان و 
تکنســین های پزشکی و سالمت. در سخن امروز من به این دو گروه به  عنوان 
نماینــدگان دو مفهوم کلیــدی »قدرت« و »فناوری« نــگاه می کنم.« )نک: 
گزارش نشست اول در ســایت پژوهشگاه(. در همین نشست اول، سخنران 
دیگری به همین مســاله توجه کرده است. دکتر حســین هوشنگی، کرونا را 
بالی چالش برانگیز برای علوم انســانی دانسته است؛ چالشی که به زعم وی، 
دانش پژشکی با آن درگیر نیســت؛ »بلوای جهانی کرونا، چالشی مردافکن 
 )quid juris(و آزمونی کمرشــکن دربرابر حقانیت، ضرورت و بایســتگی
علوم انسانی پدید آورده اســت. در مقابل، اقبال به علوم طبیعی و تکنیکی و 
چشــم امید جوامع انسانی به دانشمندان و پزشکان در مواجهه با کرونا، گواه 
روشنی است بر اعتبار و پرســش ناپذیری جایگاه علوم تکنیکی و طبیعی در 

نزد همگان.« وی تالش می کند پاسخی برای این چالش بیابد.
آنچــه گفته شــد، روایتی از برداشــت غالب اصحاب علوم انســانی و 
علوم اجتماعــی از حــال و روز این رشــته دانش هــا در روزگار کرونایی در 
ایران است. کمتر کســی از این اصحاب را می توان یافت که با این برداشت 
مخالف باشــد یــا الاقل، نگارنده نســبت به آن مخالفت ها دسترســی پیدا 
نکرده اســت. به هر روی، این مساله سبب شــده به اصحاب علوم انسانی، 
به ویژه علوم اجتماعی، نوعی احســاس بیهودگی و بی ارزشــی دست دهد. 
بحرانی مرگبار جامعه را فراگرفته اســت و همه نهادهای رسمی و غیررسمی 
برای مبارزه با این ویروس وحشــی وارد صحنه شده اند و ستادهای مبارزه با 
کرونا تشکیل شده است. بســیاری از اصحاب علوم انسانی هم وارد صحنه 
شده اند و بعضا سختکوشــانه دامنه فعالیت شان را بیشتر از گذشته کرده اند. 
بااین حال، گویی کســی این تالش های آنان را نمی بیند و به قول دکتر فاضلی 
»اما نمی بینم که این تالش ها جایی اثر جدی گذاشــته باشــد. نمی بینم که 
حکومت ها و نهادهای بین المللی در بیانیه ها و گفتمان شــان تغییری داده و 
بازاندیشی انتقادی را صورت دهند.« آیا علوم انسانی و علوم اجتماعی، رشته 
دانش های بیهوده و عبثی اســت و به قولی دانش تفننی است یا خیر؟ مسلما 
چنین برداشــتی از اساس، ســخن لغو و نادرستی اســت و کسی نمی تواند 
دعوی بی ارزشــی علوم انســانی را که حاصل کار علمی هــزاران فرهیخته و 
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دانش پژوه اســت، داشته باشــد. لکن چنین احساسی واقعیت دارد و باید آن 
را تفســیر علمی کرد. چنین تفســیری هم وابســته به فهم چرایی این مساله 
است. چه عواملی باعث شده علوم انســانی و علوم اجتماعی، به رغم تالش 
علمی هزاران کس و صرف بودجه های ســنگین و اختصاص دانشــگاه ها و 
پژوهشگاه ها و مراکز علمی برای آن، با همه این احوال، در وضعیتی بحرانی 
مانند بحران کروناویروس، جدی گرفته نمی شود؟ علت این جدی نگرفتن ها 
چیست؟ همه آن کســانی که التفاتی به این مساله پیدا کرده اند، کوشیده اند 
پاســخی برای آن بیابند و به عواملی اشاره کرده اند. در اینجا به برخی از این 
پاسخ ها اشاره می شود. نخست به پاسخ های دکتر فاضلی که از همه بیشتر به 

این موضوع توجه کرده است، می پردازیم.
دکتر فاضلی در ایام کرونایی برای بحث »در حاشــیه بودن علوم انسانی 
و علوم اجتماعــی، چندیــن علت را ذکر کــرده اســت. وی در مصاحبه با 
ایبنا )۱۳اســفند8 ( به عامل عدم رسمیت علوم انســانی اشاره کرده است: 
»ما دانش ها و دانشــوران گروه های تکنیکی و فنی شــامل علوم مهندســی، 
علوم کاربردی و علوم پزشــکی را به رسمیت شــناخته ایم و اعتبار داده ایم، اما 
متوجه نشــدیم که زندگی اجتماعی الیه های معنایــی و پیچیده اجتماعی و 
فرهنگی دارد که توجه و تأمین این نیازها مســتلزم توجه همه جانبه و جدی به 
علوم انســانی و اجتماعی اند.« این امر اثر خود را در حوزه عمومی گذاشــته 
اســت:»مثال به محض اینکه حادثه ای مانند اپیدمــی کرونا به وجود می آید، 
همگی آمادگی دارند که درباره پزشــکان شعر بسرایند، باالترین مقامات آنها 
را ستایش شان کنند و رسانه های رسمی از آنها تقدیر کنند؛ اما می بینیم که نه 
در سیل، نه در زلزله و نه در جریان اپیدمی کرونا کسی از محققان اجتماعی 
و فرهنگی یا از شــاعران، هنرمندان، عکاسان و... ستایش و تقدیر نمی کند. 
هرگز آنها به نحو جدی در فضــای توجه عمومی قرار نمی گیرند.« وی عامل 
دیگر را ســیطره عقل ابزاری دانسته اســت. عقالنیت ابزاری کمیت گرا مانع 
دخالت علوم انســانی در مدیریت جامعه است: »مشکل ما در دوره معاصر 
به ویژه در دهه هــای اخیر، ســیطره »عقالنیت ابزاری« اســت، یعنی نظام 
حکمرانی و همچنین مردم فقط براســاس چیزهایی که اندازه گیری می شــود 
و قابل شــمارش و کمی است و ســود و زیانش در همان لحظه قابل مشاهده 
و محاســبه است، زندگی اجتماعی را مدیریت می کنند.« فاضلی به کارگیری 
عقالنیت ارتباطی را برای ســامان اجتماعی مناســب دانســته است. عامل 
دیگری که غالبا پای ثابت گفته های نعمت الله فاضلی است، مساله حکمرانی 
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و سیاســت اســت. حکمرانی های ۱۵۰ ســال اخیر، میانه خوشی با روحیه 
فرهنگی ایرانیان نداشته است و از این جهت، علوم انسانی را جدی نمی گیرد: 
»در دهه های اخیر به تدریج خالقان فرهنگــی و هنری را از حوزه حکمرانی 
دور کردیم. یعنی به تدریج علوم انســانی، علوم اجتماعی، هنرها و ادبیات نه 
به عنوان نیازهای ضروری و حیاتی برای ســامان جمعی و سیاسی بلکه فقط 
به عنوان نیازهای فرعی، سرگرمی و مقوالتی فهمیده شده اند که جایگاه مهمی 
در ســامان اجتماعی ندارند و بیشتر ویترینی هستند.« وی آشفتگی مدیریت 
شهری و سیاســی و حکمرانی را ناشی از زبان آشفته می داند. به عقیده وی، 
»نقش مهمی که علوم انسانی، اجتماعی، هنرها و ادبیات و دانش ارتباطات و 
سایر دانش های اجتماعی و انسانی می توانند ایفا کنند، خلق »زبان روشن و 

منطبق بر واقع و موثر و کارآمد است.«
فراســتخواه نیز برای درحاشیه ماندن علوم انسانی و اجتماعی چند علت 
را ذکر کرده اســت. او مهم ترین علت را فقدان حوزه عمومی و شــکل گیری 
امر اجتماعی می داند. امــر اجتماعی، همین دیدارهــا و با هم کارکردن ها، 
دور هم جمع شــدن ها، جماعت هــا در قالب های محلی، همســایگی ها، 
مدنی، ســمنی، ســازمان های مردم نهاد و نهادهای حرفه ای اســت. به زعم 
وی در گذشــته در محله ســنتی این کارکرد اجتماعی بــودن موجود بود، اما 
با حذف آن در فرآیند مدرن شــدن، موفق به جایگزین های مناســب نشدیم. 
ما نتوانســتیم نهادها و نمادهای اجتماعی مدرن را توســعه دهیم. در نتیجه 
علوم انسانی در حاشیه باقی ماند. گویی رشــد علوم انسانی وابستگی زیادی 
به توســعه امر اجتماعی مدرن دارد. وی حاکمیت سیاســی را مقصر اصلی 
توســعه نیافتگی حوزه عمومی دانسته است: »درواقع ترس حکومت از اینکه 
کنترل از دســتش خارج شــود و تمرکزش را از دست بدهد، خودش را نشان 
داده اســت. حکومت تابوهایی دارد که تا حدودی ریشه هایش ایدئولوژیک 
اســت، بنابراین می خواهد به طور متمرکز کنترل کند و یک نگاه پدرساالرانه 
و نخبه گرایانه بر آن حاکم است و به نوعی به صغارت اجتماعی قائل است و 
می خواهد قیم باشد.« علت دیگر، ماندن جامعه در نیازهای مادی است: »از 
منظر روانشناسی و جامعه شــناختی جامعه ما از سطح نیازهای اولیه خیلی 
نمی تواند عبور کند که فرصت برای احســاس نیازهای ســطح باالتر را پیدا 
کند.« پزشک ســاالری جامعه به همین خاطر اســت که سالمت، مربوط به 
همان نیازهای اولیه اســت. در اینجا فراستخواه جامعه را دیگر مقصر اصلی 
»علوم انســانِی در حاشیه« دانسته است: »اما اصل قضیه، خود جامعه است 
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که گروهی نســبت به گروهی دیگر اهمیت بیشتری پیدا می کنند. بعد از این 
مرحله اســت که آن گروه برای خودش یک منزلــت اجتماعی پیدا می کند. 
ابتــدا این منزلت را از طریق جامعه کســب می کند و بعــد دنبال می کند.« 
دلیل دیگری که فراســتخواه ذکر کرده، ظنین بودن علوم انســانی است: »در 
این چهاردهه علوم انســانی در مظان اتهام بوده است؛ یعنی سیاستگذاران و 
حکمرانان، نوعا از منظر ایدئولوژی اســالمی، به علوم انســانی ظنین بودند. 
بعد از انقالب فرهنگی نگاهی پیدا شــد که گفت علوم انســانی غربی است 
و ریشــه های الحادی دارد و باید اسالمی ســازی شــوند. در اینجا کمتر بر 
مهندســی و پزشــکی و... مداخله شــد.« درنهایت راه برون شویی که وی 
پیشنهاد می کند، توسعه خرد ارتباطی است: »مطمئنا ما باید به دنبال این خرد 
ارتباطی باشــیم و این هم فعالیتی چندسویه است. همه باید همت بگمارند 
و با هم ارتباط برقرار کنند.« )نک: فراستخواه، خرد ارتباطی برای حل بحران 

کرونا توسعه پیدا کند، گفت وگو با ایبنا/۱9اسفند98.(
اما دکتر علی اصغر مصلح کوشــیده اســت با بازخوانی مفهوم لویاتانی 
قدرت و تحلیل فلســفی تکنولوژی با الهام از دیدگاه هایدگر، نشان دهد که 
زندگی معاصر گرفتار دو نهاد یا نمایندگان گروه قدرت و تکنولوژی اســت و 
ما انسان ها هیچ اختیاری برابر دســتورالعمل های آنها نداریم و پیداست که 
اصحاب علوم انسانی در این دو گروه حضور ندارند: »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 همیشــه هســتیم )توجه کنیم دیتا و 
اینفورمیشن داریم( اما از همیشه فرمانبردارتریم. فرمانبرداری ما بیش از آنکه 
از شخصیت ها و گروه ها باشد از ساختارهاست.« و بحران کرونا موجب فهم 
عام این مساله شده است چون کرونا باعث توقف زندگی در زمان پرمشغله و 
پیچیده تکنیکی که باعث غفلت از نسبت ها و مشغله ها می شود، شده است. 
از ایــن رو، »از منظر فلســفی باید این وضع را قدر دانســت و آن را فرصتی 
برای اندیشــیدن درباره وضع جهان معاصر و مناسبات قدرت،  نقش علوم و 
تکنیک ها و تفاوت جوامع دانست. کرونا آزمون وضع تاریخی تمدن و فرهنگ 
مدرن است. کرونا آزمونی برای بنیان های فکری پروژه مدرنیته است.« )نک: 
گزارش اولین نشســت علمی پیش همایش مجازی ابعاد انسانی-اجتماعی 
کرونا در ایران، ســایت پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی/ ۳۰ 
فروردین99(. اما از گفته های دکتر هوشــنگی چنین برمی آید که از برقراری 
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نســبت میان علوم طبیعی و تکنیکی با علوم انســانی، این تصور شکل گرفته 
است که علوم انســانی به مانند علوم طبیعی کارآمد نیست و درنتیجه پرسش 
از فایده و ارزش علوم انســانی پدید می آید: »رمــز و راز مرجعیت و اعتبار 
علوم طبیعی و تکنیکی دقیقا در همین کارآمدی و اثرمندی آن است در تأمین 
خواسته ها و مقاصد غریزه صیانت نفس و استخدام )مسخر ساختن طبیعت 
و تأمین بقای نفس(. اما جایگاه علوم انســانی در این میانه چیست؟ آیا این 
کادمیک باید  علوم در قیاس با علوم طبیعی، یک نوع تفنن و مشــغله صرفا آ
تلقی شود؟« از این رو، وی کوشیده است با تقسیم نیازهای انسانی به مادی 
و معنوی، ضرورت علوم انســانی را توضیح دهد. علوم انســانی تامین کننده 
نیازهای معنوی است. چنین جایگاهی هم برای علوم انسانی بی بدیل است و 
حتی از این منظر می توان علوم طبیعی را نقد کرد: »در فرض حدوث بحران و 
تهدید هر یک از نهادهای خانواده، اقتصاد، سیاست، دین و اخالق به توسط 
عاملی ویرانگر، ضرورت علوم انســانی به روشنی احساس می شود؛ به عالوه 
بررسی پیامدها و تبعات بالیای طبیعی و بیماری های واگیری همچون کرونا 
بر زندگــی اجتماعی و نیازهای انســانی، از عهــده 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 انســانی و فلسفی است« 
)نک: گزارش اولین نشســت علمــی پیش همایش مجازی ابعاد انســانی- 
اجتماعی کرونا در ایران، سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/ 
۳۰ فروردین 99(. تقریبا مشــابه همین رویکرد را در یادداشــت های دکتر 
فاضلی می توان مشــاهده کرد. به زعم وی گویا کار علوم انسانی و اجتماعی 
که شکل دادن و سامان گفت وگوی جمعی است، مغفول مانده است و یکی 
از وظایف دانش آموخته علوم انســانی آن است که غفلت زدایی کند و در غیر 
این صورت، سرخوردگی پیش می آورد: »زیرا اگر این عملکرد را نبینیم از این 
علوم نه تنها ســرخورده می شــویم، بلکه ناتوان از فهم جنبه های انسانی این 
دانش ها می شویم. کم ارزش پنداری عملکرد گفت وگویی دانش های انسانی 
و اجتماعی نیز موجب حاشــیه ماندن و راندن »نیازهای واقعی انســانی« در 
حوزه عمومی می شــود. گفت وگوی جمعی، راهبرد ارتقای اخالقی جامعه 
و توســعه فضیلت های انسانی اســت.« از این رو، فاضلی کوشیده است در 
یادداشــت »گفت وگوهای کرونایی و علم انســانی و اجتماعــی«، این کار 
علوم انســانی را توضیح دهد )نک: وبگاه فرهنگ شناسی(. وی مشابه همین 
بحــث )اهمیت کار علوم انســانی و اجتماعــی( را در یک کار مشــترک با 
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هم مسلکان خود انجام داده اســت. فاضلی در آنجا با ارائه مقاله ای باعنوان 
»علم انســانی و اجتماعی؛ هشداردهندگان اپیدمی ها و پاندمی ها« با عطف 
توجه به مســاله جدی نگرفتن علوم انسانی و اجتماعی، کوشیده است –به گفته 
خودش- از نقش علوم انسانی آشنازدایی کند. به عقیده وی، »جامعه انسانی 
بــه این علوم نیاز مبرم دارد و در موقعیت های بحرانی و اضطراری، این نیازها 
ضروری تر نیز می شــود. ما نیازمند توجه جدی به این علوم هستیم تا بتوانیم 
هم در پیشــگیری از بحران های اپیدمیک و پاندمیک، هم در فرایند مدیریت 
این بحران ها و هم در مراحل پســابحران، جامعه انســانی را به نحوی مؤثرتر 
و کم هزینه تر سروســامان دهیم. واقعیت تلخ در جامعــه ما و کم وبیش در 
همه جوامع این اســت که عملکردهای علم انسانی و اجتماعی جدی گرفته 
نمی شــود. همین موضوع باعث کم توانی جامعه انسانی در پیشگیری، کنترل 
و مدیریت بحران ها شــده اســت.« )نک: میرزایی حســین )دبیر مجموعه 
مقاالت(، فروردین 99، جســتارهایی در آموزش عالی، علم و بحران کرونا 

در ایران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی: ۳8۳ .(
 تحلیل وضعیت

گمان می کنم، ذکر این مقدار از مســتندات در اینجا، برای نشــان دادن 
اینکه بحران کرونا پرســش های عمیقی در حوزه دانش انســانی و اجتماعی 
برجای گذاشته، کافی باشد. چالش بزرگ کرونا در اینجا، آشکارسازی مساله 
»جدی نگرفتن علوم انســانی و اجتماعی در ایران« و احساس سرخوردگی و 
بیهودگــی در میان پاره ای از اصحاب این رشته هاســت. البته ممکن اســت 
که همین مســاله در جوامع توســعه یافته نیز قابل درک باشد؛ لیکن پرداختن 
بــه آن، در حیطه کاری نگارنده نیســت و توجه مان فقــط مربوط به موضوع 
وضعیت علوم انســانی در ایران است. وقتی در میانه بحرانی مرگبار و جهانی 
که دغدغه همگان، نجات جان انسان ها شده است، تالش پاره ای از متولیان 
و دانش آموختگان علوم انســانی و اجتماعی این باشد که اهمیت و ضرورت 
کار علوم انسانی و اجتماعی را بازگو یا به تعبیری آشنازدایی کنند؛ نشان دهنده 
آن اســت که در اینجا مشــکل یا چالشــی وجود دارد واال در وســط چنین 
بحرانی چه نیــازی به پرداختن به این مباحث اســت؟ همه می دانیم بخش 
اساســی مبارزه با کروناویروس بر دوش پزشکان و پرستاران و کادر خدمات 
بهداشتی و درمانی است. اما آیا دیده شده پزشکی بخواهد درباره اهمیت کار 
پزشکی و وظایف آن سخن بگوید؟ اصال  آیا در چنین وضعیتی که پزشکان 
و پرستاران از فرط خستگی و طاقت فرســایی کار به خواب می روند و بعضا 
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خود گرفتار بیماری کرونا شــده اند، آیا از میان آنان می توان کسی را یافت که 
بخواهد درباره اهمیت کارشان ســخن بگوید؟ آیا آن احساس سرخوردگی 
و بیهودگــی که در میــان جمعی از اصحاب علوم انســانی و اجتماعی پیش 
آمده، برای کادر سالمت و درمانی هم پدید آمده است؟ مسلما پیش نیامده 
است. این مطلب را حتی اصحاب علوم انسانی معترفند.  اساسا آیا پرداختن 
به اهمیت و وظایف علوم، اعم از انســانی وطبیعی و تکنیکی در شــرایط و 
وضعیــت بحرانی، آن هم بحرانی در مقیاس جهانــی، امر معقولی می تواند 
باشــد؟ اگر اصحاب علوم انسانی و اجتماعی تا قبل از وقوع بحران کرونا  به 
چنین موضوعی پرداخته اند، چه جای آن اســت که در این شــرایط مجددا 
همان مباحث را بازگو کنند؟ آیا باید پرداختن به ضرورت و کار علوم انســانی 
و اجتماعی در شرایط و وضعیت بحرانی را به حساب وقت شناسی متولیان آن 
گذاشت یا آنکه بدترین وقت را انتخاب کرده اند؟ ممکن است گفته شود که 
توجیه عقالنی این وقت شناسی، همین جدی  نگرفتن و سرخوردگی هاست. 
اما تمام سخن در این است که بپذیریم کروناویروس، چالش بزرگی فراروی 
علوم انســانی و اجتماعی نهاده است. نمی توان وجود چنین چالشی را انکار 

کرد.
بــا وقوع حادثه کروناویروس، چالشــی بزرگ در حوزه علوم انســانی و 
اجتماعی پدید آمده اســت به طوری که بخشــی از اصحاب علوم انســانی 
درصدد توضیح ضــرورت و کار آن در وضعیت بحرانی برآمده اند. بنابراین، 
از جهــت وجود بحران در حوزه علوم انســانی، جای هیچ تردیدی نیســت. 
اکنون پرســش اساسی تر آن اســت که باید این بحران را به چه چیزی نسبت 
دهیم؟ آیا علوم انسانی و اجتماعی دچار بحران کرونا شده است یا این چالش 
متوجه جای دیگری است؟ به نظر چنین می آید که بخش عمده ای از اصحاب 
علوم انســانی و اجتماعی، این چالش بزرگ را متوجه جای دیگری دانســته، 
علوم انســانی را به دور از آن می دانند. به ندرت می توان نویســنده ای را یافت 
که علوم انســانی و اجتماعی را متهم کند و بگوید مشــکل از خود ماســت 
که نتوانستیم علوم انســانی و اجتماعی را خوب بفهمیم و بفهمانیم؛ درست 
بیاموزیم و بیاموزانیم. اینان از همه نوع عاملیت ها ســخن می گویند به غیر از 
عاملیت علوم انســانی. غالبا تقصیرها را بر عهده دیگری می اندازند. در ادامه 
مطلب، برای پرهیز از خطابی شــدن سخن، قدری به تحلیل اتهاماتی که به 
»عاملیت دیگری« نســبت داده شــده می پردازیم تا به نحوی مستدل معلوم 
گردد که آیا عاملیت در چالش فرهنگی کروناویروس، به راســتی شامل حال 
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چالش های علوم انسانی و اجتماعی

گفته شــد که جهان امروز گرفتار دو قطب قدرت و تکنیک اســت و ما 
هیچ اختیاری نداریم و نمایندگان آنان؛ یعنی سیاســتمداران و فن ســاالران و 
دانش آموختــگان علوم طبیعی، تصمیم گیرندگان اصلی این جهان هســتند. 
این ســخن چندان هم بی راه نیســت و با اندکی تامل می توان درســتی آن را 
تــا حدودی قبول کرد. لکن چرا باید گمان کرد که علوم انســانی و اجتماعی 
بیرون از گردونه قدرت و تکنولوژی است و هیچ دخالتی در تصمیم گیری ها و 
تثبیت و استمرار آن ندارد؟ درست که علوم انسانی در رده هیات رئیسه یا ستاد 
چرخه قدرت و تکنیک، حضور کم رنگی دارد، ولی در رده های میانه و صف، 
حضورش کامال پررنگ و محسوس است. بزرگ ترین خدمتی که علوم انسانی 
به این چرخه قدرت و فن ســاالری می کند، مطبوع و معقول نشــان دادن آن 
است. تبیین معقولیت و مطبوع  بودن این چرخه تنها توسط علوم انسانی انجام 
می شــود. این علوم پشتوانه نظری دوقطب قدرت و تکنیک را تامین می کنند. 
مهندسان و پزشکان و سیاستمداران قادر به اندیشیدن درباره فلسفه نظری کار 
خود نیســتند، بلکه فیلسوف علوم انسانی است که این کار را انجام می دهد و 
از این جهت می توان گفت که قدرت و تکنیک مدرن، مولود همین فیلسوفان 
سیاسی است. تاریخ فلســفه قدرت و تکنولوژی مدرن را همین فیلسوفان و 
دانش آموختگان علوم انســانی و اجتماعی می نویسند و همین تواریخ است 
که چرخه قدرت و تکنیک را معقول جلوه می دهد. عالم علوم انســانی بعد از 
گذشــت سه ســده از نگارش کتاب لویاتان )۱۶۵۷ م(، هنوز متوجه نیرنگ 
هابز )نویســنده کتاب( نشده اســت و همچنان همان آدرس غلطی را که در 
تصویــر جلد کتاب بوده، تکــرار می کند. آن دولتی کــه می پنداریم اختیار 
همه چیز را به دســت گرفته، مولود فلسفه ورزی و انسان مدرن است. چنانکه 
گفته  شــده در این تصویر دولت مانند هیوال و موجود غول پیکری اســت که 
از میان دریا باال می  آید. قدرت این تصویر به حدی اســت که ما همیشــه آن 
هیوالی غول پیکر را می بینیم و معموال فکر نکردیم که آیا غولی بزرگ تر از آن 
هم وجود دارد؟ چون نیک بنگریم، وجود دارد و آن غول بزرگ تر خود توماس 
هابز است که پشت تصویر است. شــاید بتوان گفت که دولت ها تا پیش از 
خلــق اثر لویاتان، از توانایی های ذاتی خــود، از اینکه تا چه اندازه می توانند 
مطلقه باشند تا جایی که می توانند مذهب مردم را با یک دستور ملوکانه تغییر 
دهند، بی خبر بودند. آن عده اندکی هم که باخبر بودند، شجاعت بازگو کردن 
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آن را نداشــتند، چون توان روایت عقالنی آن را نداشــتند. به همین خاطر، به 
همان سالح شمشــیر بســنده می کردند. اما با خلق لویاتان به دست هابز – 
گاهی شیطانی.  گاهی رســید؛ البته به خودآ نه فقط به عنوان یک فرد- به خودآ
این گفته که لویاتــان »روح دولت مدرن را معرفــی می کند«، چندان دقیق 
نیست. لویاتان، معرف روح دولت مدرن نیست، بلکه خالق آن است، بلکه 
به عبارت بهتر، منجی دولت مدرن است. لویاتان هابز منجی و رهایی بخش 
قدرت شــیطانی ای بود که هزاران سال توســط دین و اخالق مهار شده بود. 
این گونه اســت که فیلسوف سیاسی مدرن در رهاسازی قدرت و رسیدنش به 
گاهی شــیطانی، نقش اساسی داشته اســت. لکن آن فیلسوف سیاسی  خودآ
هرگز فکر نمی کرد که با گذشت زمان و بالندگی و رشد لویاتان، روزی برسد 
که نه فقط سیادت خود را از دست بدهد، بلکه به کارگزار لویاتان تبدیل شود. 
با وصف این، عالم علوم انسانی مدرن، حاضر نیست به این حقیقت اعتراف 
کند که این کارگزاری و این مســلوب االختیاری، نتیجه بسط فلسفه فیلسوفان 
علوم انسانی و اجتماعی بوده است و نه ذهن سیاستمداران. ذهن سیاستمدار 
تا این اندازه قــد نمی دهد که بتواند لویاتان خلق کند. اکنون چرخه قدرت و 
تکنولوژی با کمک قلم زنی ها و ســخنوری ها و گفت وگوهای به ظاهر شیک 
همین دانش آموختگان علوم انسانی و اجتماعی است که روی  پاست و سلطه 
بی چون وچرای خود را بر این جهان تحمیل می کند. کافی است که همه آنان 
در هم ســویی با این چرخه، یک روز دست از کار بکشند؛ چیزی ننویسند و 
ســخنی بر لب جاری نکنند و گفت وگویی بــه راه نیندازند و موضوع قدرت 
مدرن و ســیطره تکنولوژی را از سرفصل های دروس دانشگاهی حذف کنند. 
آنگاه جهان متوجه خواهد شــد که چگونه قدرت مدرن، باطن شیطانی خود 
را نمایان می سازد. شــاید اصحاب علوم انسانی و اجتماعی، از این حقیقت 
گاهی دارند، ولی شــجاعت عمل به آن را ندارنــد. کروناویروس، فرصت  آ
چنین شــجاعتی را برای علوم انســانی و اجتماعی پیش آورده است. کرونا، 
چالش شجاعت علوم انسانی و اجتماعی است. برخی اصحاب علوم انسانی 
و اجتماعی از ضرورت نقد عقل ابزاری سخن می گویند و از آلبرت اینشتین 
این جمله را نقل می کنند که »با همان عقلی که مشــکالت را ایجاد کرده ایم 
نمی توانیم آنها را حل کنیم«، می گویند: »با این عقل ابزاری این مشــکالت 
را ایجاد کرده ایم که هرســال حداقل یک بحران جمعی و فراگیر داریم. با این 

عقل نمی توانیم جامعه را مدیریت کنیم.«
برخی از آنان عقالنیت ارتباطی را جایگزین مناســبی برای عقل ابزاری 
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می دانند. اینان بر این باورند که بحران کرونا، فرصت چنین انتقادی را فراهم 
کرده اســت. به عبارت دیگر، کرونا ناکارآمدی عقل ابزاری را معلوم ساخته 
اســت. از این جهت، کرونا برای علوم انسانی و اجتماعی فرصت جایگزین 
شدن را فراهم ساخته اســت. درواقع، به زعم اینان، چون علوم انسانی بر پایه 
عقل ابزاری پایه ریزی نشــده است، اکنون که کرونا عقل ابزاری را به چالش 
کشــیده، فرصت خوبی برای جلوه کردن علوم انسانی و اجتماعی پدید آمده 
است، لکن تمام سخن در این اســت که شالوده علوم انسانی و اجتماعی بر 
همین عقل ابزاری اســت. چرا برخی گمان می کنند که علوم انســانی مدرن 
بر بنیاد عقل ابزاری نیســت؟ اصوال در عالم مدرن، تمام انواع خردورزی ها 
به غیرعقل ابزاری )عقل فلســفی، عقل ارزشی و عقل شخصی( از رسمیت 
افتاده انــد. عقــل ابزاری یا همــان عقالنیت معطوف به هــدف، روح تفکر 
علوم انسانی است. علوم انسانی با هدف یافتن راه حل مسائل مختلف انسانی 
و اجتماعی عمل می کند، حتی اگر عقالنیت ارتباطی را بیرون از عقل ابزاری 
بدانیم، نشان دهنده آن است که علوم انسانی در رسمیت دادن به عقل ابزاری، 
بزرگ ترین اشــتباه تاریخی خود را مرتکب شــده و اکنون متوجه شده است 
کــه باید از آن فاصله گیرد. چون ایده عقالنیــت ارتباطی )نظریه هابرماس( 
جزء نظریه های متاخر علوم انســانی اســت. بنابراین، باورکردنی نیست که 
کسی بگوید عقل ابزاری، شالوده تفکر در علوم انسانی نیست. در نتیجه، اگر 
بپذیریم کروناویروس، عقل ابزاری را به چالش کشــانده و نه علوم انسانی و 
اجتماعی، باید قبول کرد که کروناویروس از معبر عقل ابزاری، علوم انســانی 

را به چالش کشانده است.
ایــن گفته که علوم انســانی نیازهای معنوی را تامیــن می کند و درنتیجه 
شــرایط بحران کمک زیادی به آدمیان می کند، وابسته است به اینکه نیازهای 
معنوی را چگونه تفســیر می کنیم. امر معنوی می تواند به معنای تجربه ناب 
و قدسی باشــد که با جهان دیگر در ارتباط اســت و ریشه های معرفتی آن، 
دین و اخالق فضیلت اســت. و هم می تواند به معنــای جنبه های عاطفی و 
احساسی باشد که نســبت چندانی هم با مظاهر و نمادهای دینداری ندارد. 
اگر در اینجا، معنای اول از معنویت مراد باشد، در اینکه علوم انسانی این نوع 
از معنویت را پیگیری می کند، تردیدهای جدی وجود دارد، زیرا علوم انسانی 
و اجتماعــی نســبت همدالنه ای با معنویت قدســی برقرار نکرده اســت و 
هیچ تعلق خاطری هم نســبت به آن ندارد و اصوال علوم انســانی در فضای 
معنویت ناب به سر نمی برد تا بخواهد با الهام از آن، مسائل خود را حل کند. 
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علوم انسانی و اجتماعی مدرن، دانشــی کامال این جهانی و سکوالر است. 
اما اگر مقصود، معنویت های زمینی، همچون عشــق های زمینی و عواطف 
و علقه های احساســی این جهانی اســت، دراین صورت، علوم انسانی را به 
امور روزمره تقلیل داده، ارزش علمی آن را ناچیز شــمرده ایم. بدیهی اســت 
که علوم انســانی و اجتماعی در این معنا، توان چندانی برای مقابله با بحران 

کروناویروس و راهنمایی مردم ندارد.
برخی از اصحاب علوم انســانی و اجتماعی بر این باورند که این علوم 
در پیشــگیری و کنترل بیماری های واگیردار و به ویژه ویروسی نقش موثری 
دارند. آنان برای اثبات این مطلــب به پاره ای از نظریه ها و مطالعات میدانی 
روی جوامع مبتال به بیماری های واگیردار اشــاره می کنند. عمده نمونه های 
هشــدار دهنده ای که اینان ذکر می کنند مربوط است به تحقیقاتی که از دهه 
۶۰ قرن بیســتم به این ســو، انجام شده اســت. )نک: فاضلی نعمت الله، 
علم انســانی و اجتماعی: هشــداردهندگان اپیدمی هــا و پاندمی ها؛ وبگاه 
فرهنگ شناســی(. نکته ای که این دســته از اصحاب علوم انسانی بر آن تاکید 
دارند، توجــه دادن همگان به  نقش علم انســانی و اجتماعی در خلق »افق 
انتقادی« و هشیارســازی انســان نســبت به موقعیت در مخاطره او است، 
موقعیتی که به علت بی توجهی به این دیدگاه های انتقادی، درنهایت رســیده 
اســت به بحران کرونایی کنونی« )همان(. این ســخن و نکته کامال درست 
است و از علوم انسانی انتظاری غیر از این نیست. لکن نکته مهم آن است که 
آیا علوم انسانی و اجتماعی به چنین مقام دانشی رسیده است؟ مسلما با چند 
نمونه تحقیقات علمی نمی توان گفت علوم انســانی به تراز واقعی پیشگیری 
اپیدمی ها رســیده است. اگر رسیده است، چگونه است که همچنان اینگونه 
اپیدمی ها در گوشه وکنار جهان اتفاق می افتد. نمی توان تمام دلیل این امر را به 
عدم توجه نهادها و دستگاه های تصمیم گیر و اجرایی ملی و جهانی نسبت داد. 
همان طورکه گفته شده این گونه تحقیقات، در چند دهه اخیر در علوم انسانی 
شکل گرفته اســت و تا پیش از آن در کار نبود. به عالوه معلوم نیست که این 
رویکرد هشــداردهنده و »افق انتقادی« تاکجا توانسته در حوزه علوم انسانی 
 افق انتقادی که ماکس وبر 

ً
و اجتماعی جا باز کند و جدی گرفته شــود. مثال

بدان اشاره کرده است تا چه اندازه توانسته در علم انسانی جا باز کند. ممکن 
است به شکل گیری برخی از نظریه ها و مکتب های انتقادی اشاره شود، ولی 
ســخن در میدان داری و تاثیرات علمی و اجتماعی این افق انتقادی اســت. 
چگونه است که دیدگاه نوسازی انتقادی آنتونی گیدنز نتوانست بر دولت تونی 



شماره 5    199
پانزدهم خرداد ۹۹

 تامالتی در
 باب علوم

انسانی

بلر، نخســت وزیر وقت انگلستان، تاثیرگذار باشــد تا این کشور حائز عنوان 
دومین کشور کرونایی نشود. حتی به نظر می رسد خود ماکس وبر که تندترین 
انتقاد را بر نظام ســرمایه داری وارد کرده است، از دامن زدن به آن پرهیز داشته 
است. معلوم نیست که اگر بحران کرونا اتفاق نمی افتاد، حتی خود این افراد 
از »افــق انتقادی« یاد می کردند یا آن را جــدی می گرفتند یا خیر. تا پیش از 
این حادثه که دیده نشده آنان جهت این افق انتقادی را به سمت تجربه تجدد 
بگردانند. تاکنون که از خوبی ها و زیبایی های شــهر شاد سخن می گفتند و 
زندگی روزمره شهری را بدون کمترین انتقادی به تصویر می کشیده اند. آنان 
حتی در شــرایط بحرانی کرونا، جهت افق انتقادی را به سمت تجربه زیسته 

سنتی و جامعه مناسکی برده اند.
در اینجــا، باید به این نکتــه نیز توجه کرد که هرقــدر هم جدی گرفتن 
تحقیقات هشدار دهنده و پیشگیرانه در علوم انسانی و اجتماعی را بپذیریم، 
باز نمی توان گفت علوم انســانی توانایی مدیریت وضعیت های بحرانی مانند 
کرونا را دارد. زیرا اساســا علوم انسانی تاکنون با چنین تجربه ای مواجه نبوده 
است. کرونا ویروس، بحرانی عالم گیر است، درحالی که جامعه آماری علوم 
 علم انسانی از تحقیق 

ً
انســانی تاکنون به مقیاس جهانی نبوده اســت. فرضا

پیرامــون اپیدمی ویروس ابوال در آفریقا به نتایجی برای پیشــگیری دســت 
یافته باشــد. اما اجرایی بودن نتایج آن اپیدمی در مقیاس جهانی، اوال کافی 
نیست، ثانیا پیشگیری غیر از درمان است و ثالثا شیوع این ویروس -چنان که 
بازماندگان نظریه انتقادی گفته اند- بر بســتر روابط اقتصادی-سیاســی باز 
و جهانگیر رخ داده اســت و ایــن یعنی نظریه پردازان انتقــادی اوال به عنوان 
پیشگیری از اپیدمی یا پاندمی، باید وضع موجود اقتصادی-سیاسی مدرن را 
نقد می کردند -که نکردند و در فکر شهر شاد بودند- ثانیا و بنابراین، توانایی 
پیشگیری و هشــداردهندگی علم انســانی و اجتماعی در وضعیت بحرانی 
کرونا ویروس با چالش جدی مواجه اســت. این روزها که همه دستگاه های 
بهداشــتی و خدمات درمانی و نیروهای پشــتیبان برای مبارزه با کووید-۱9 
بســیج شــده اند، یک جمله را از زبان آنان زیاد می شــنویم: »لزوم رعایت 
پروتکل های بهداشتی.« همه جا از پروتکل ها یا دستورالعمل های بهداشتی 
ســخن می گویند. با این فرض که بحران کرونا، فقط مساله پزشکی نیست، 
 کرونا مســاله ای 

ً
بلکه مســاله اجتماعی هم هســت و به زعم برخی، اصوال

اجتماعی اســت، پس باید اصطــالح پروتکل های اجتماعــی نیز در کنار 
پروتکل های بهداشــتی رایج باشد، ولی چنین اصطالحی رواج ندارد. حتی 
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در ادبیات علوم انســانی و اجتماعی به ســختی می توان ردی از آن پیدا کرد. 
مگر نه این است که می گویند علم انسانی و اجتماعی در کنترل بیماری های 
اپیدمی نقش به ســزایی دارد: »مهم ترین نقش علم انســانی و اجتماعی این 
اســت که بینش و افق فکری انســان را در زمینه موقعیت جامعه انسانی، در 
زمینه خطرها و فاجعه هایش، باز و بینا سازد. این وظیفه ای است که دانشوران 
و اندیشــمندان انســانی و اجتماعــی از دهه های ۱9۷۰ به این ســو انجام 
داده اند.« )فاضلی نعمت الله، علم انســانی و اجتماعی: هشــداردهندگان 
اپیدمــی و پاندمی هــا؛ نک: وبگاه فرهنگ شناســی/ فروردیــن 99(. نقش 
کنترلی دانش در اپیدمی ها بدون دستورالعمل های دانشی ممکن نیست. اگر 
دانشــوران و اندیشمندان انســانی و اجتماعی از دهه های ۱9۷۰ به این  سو، 
در نقش کنترلی مســائل اجتماعی فعال شده اند، پس چگونه است که هیچ 
سخنی از پروتکل های انســانی و اجتماعی به میان نمی آید؟ درحال حاضر، 
جســته و گریخته، برخی از اصحاب علوم انسانی و اجتماعی کوشیده اند که 
اجمالی از دستورالعمل های اجتماعی را برشمارند. لکن این موارد اندک هم 
به دلیل آنکه اجماع دانشــی بر آن نیست، قابل توصیه به مردم و دستگاه های 

اجرایی نیست.
دکتر فاضلی در یادداشتی با عنوان »نوروز را چگونه در خانه بگذرانیم؟« 
)نک: وبگاه فرهنگ شناسی، منتشر شــده در روزنامه اطالعات/ 28 اسفند 
98( کوشیده اســت در بحث قرنطینه خانگی به این موضوع توجه کند. وی 
اذعان دارد که فقدان چنین بحثی موجب سردر گمی هایی در میان مردم شده 
اســت: »همین نکته، یعنی نداشتن پیشــینه و الگوی فرهنگی برای قرنطینه 
ملی، باعث پیچیدگی و ســردرگمی ما مردم خواهد شــد.« به همین خاطر، 
وی بر لزوم ســاختن یا نوشــتن پروتکل هــای فرهنگِی مانــدن در خانه در 
شــرایط بیماری های اپیدمی تاکید دارد. البته به نظر می رسد، فاضلی در این 
یادداشــت، به جای دستورالعمل های فرهنگی از اصطالح »فرهنگ قرنطینه« 
استفاده کرده اســت: »ما باید چیزی به نام »فرهنگ قرنطینه« یا مجموعه ای 
از راهبردهــا، عادت واره ها، الگوهــا، هنجارها و باورهــا و دانش جدیدی 
به نام فرهنگ قرنطینه در ذهنیت، زبان و نظام معنایی خود بســازیم.« او پنج 
دستورالعمل را ذکر کرده است. دستور سومی که فاضلی ذکر کرده ارج نهادن 
به سنت خلوت گزینی و چله نشینی است که در ادبیات عرفانی جایگاه خاصی 
دارد: »در قرنطینه ما این فرصت را داریم که به تجربه های ســالکان و عارفان 
بزرگ توجه کنیــم و از تجربه های آنها از تأمل در خود، ریاضت کشــی ها و 
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تجربه های زیسته معنوی شان بهره جوییم.« لکن به نظر می رسد که فاضلی، 
چندان هم در گفتن این دســتورالعمل، ثابت قدم نیست. چون وقتی یکی از 
درس آموخته های متعصب نســبت به تجربه تجدد و متصلب در علم انسانی 
مدرن، به خاطر همین توصیه چله نشــینی بر وی عتاب می کند که با عرفان؛ 
یعنی فرهنگ و ادبیات ســنتی نمی توان تناقضــات نظری مدرنیته را حل کرد 
-یعنی باید مســائل نظری مدرنیته فقط در چارچــوب مبانی نظری مدرنیته 
حل شــود- فاضلی از این توصیه خود کوتاه آمده و بی درنگ ســخن خود را 
در یادداشت »خانه فعال ساختن، دعوت به عرفان بازی نیست« )نک: کانال 
تلگرامــی پنجره/ فروردین 99( اصالح می کند و توضیح می دهد که مقصود 
وی از سنت عرفانی، همان سنت معنوی است که در متن تجربه مدرن ساخته 
و پرداخته شده است؛ یعنی همان عرفان های نوظهوری که در شرایط بحرانی 
کرونــا هیچ حضور معنوی نجات بخشــی ندارد: »در فضــای مابعد مدرن 
بسیاری از مکتب ها و فرهنگ های عرفان گرایی ساخته و پرداخته شده اند و با 
استقبال جهانی نیز روبه رو بوده اند. درنظر بگیریم که نوشته های پائولوکوئیلو 
و کارلوس کاســتاندا چگونه عرفان آمریکای التینــی را جهانی کرده اند؛ یا 
عرفان بودایی که به سراســر جهان نفوذ کرده اســت.« دیگرانی هم هســتند 
کــه پروتکل قرنطینه خانگی را -قطع نظر از اینکه ابداع چه  کســی می تواند 
باشــد– برنتابیدند و در مخالفت با آن تخیل سیاسی شان را به کار بستند، مثال 
یکی چنین دســتورالعملی را به معنای پایان سیاست دانسته است. به زعم وی 
سیاست در خیابان جریان دارد و وقتی خیابان به تعلیق رود، سیاست به تعلیق 
رفته اســت: »حضور در خیابان، شــرط بنیادی حیات سیاسی و اجتماعی 
اســت. رمز پیروزی و غلبه در سیاست، به تســخیر درآوردن خیابان هاست. 
وقتی ستون سیاست، بر خروش مردم و جوشش عواطف در خیابان ها استوار 
شــده، خلوت شدن آن به معنای افول سیاست است. خانه نشینی، یعنی مرگ 
سیاست خیابانی و مبتنی بر شور جمعی و عدم حضور در خیابان، یعنی پایان 
سیاست. خیابان ذاتی سیاست است؛ سیاستی که محمل آن خیابان است.« 
)حســنی، محمدرضا، کرونا و سیاســت های خیابانی، نک: کانال تلگرامی 
زیر ســقف آسمان/۱8اسفند98( نویســنده دیگر، قرنطینه را نشانه کودتای 
نظامی کرونا و گسست اجتماعی و نابودی نهاد های اجتماعی دانسته است: 
»کرونا، به »گسســت اجتماعی« می انجامد. هم اکنون عده زیادی از مردم 
در قرنطینه به سر می برند؛ گویی کرونا اعالم حکومت نظامی کرده و اجتماع 
بیــش از چند نفر را ممنوع خوانده اســت. این رویه به اتمیزه  شــدن جامعه 
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منجر شــده و نهادهای اجتماعی را بالمره منهدم کرده اســت.« )حجاریان، 
ســعید، کرونا؛ ویروس تاجدار، نک: وب ســایت مشق نو/اسفند98( برخی 
اصحاب علوم انســانی و اجتماعی حتی بالصراحه تاکید بر کنار گذاشــتن 
پروتکل هــای روزنامه نگاری در شــرایط بحرانی دارند که از ســوی اتحادیه 
جهانی روزنامه نگاری توصیه شده است. روزنامه نگاری چنین نوشته است: 
»کتاب های فراوان خارجی و دســتورالعمل های متعــددی را می توان درباره 
روزنامه نگاری بحران از بهترین دانشــگاه ها و موسسات خبری جهان ترجمه 
کــرد و روی میز قرار دارد تا اگر بحرانی مثل کرونا ایجاد شــود طبق آن عمل 
کنیم. حاال آن بحران فرا رســیده. اصل اول می گوید مراقب لحن احساسی 
خود در نوشته هایمان باشیم. اصل دوم اینکه از منابع رسمی و معتبر نقل قول 
کنیم. اصل ســوم توصیه می کند از شایعات تا وقتی که خیلی شایع نشده اند 

بپرهیزیم.
طبــق اصل چهارم، هر تصویری را منتشــر نکنیم. اصــل پنجم، دنبال 
بدترین احتماالت نباشیم. اصل ششم، در مواردی که شک داریم اطالعاتی 
درست باشــد، با متخصصان مشورت کنیم. اصل هفتم... .« اما این اصول 
روزنامه نــگار را ملزم به اموری می کند که نمی خواهــد خود را پایبند به آنها 
کند، از جمله این امور، اعتماد به منابع رســمی اســت. او که تاکنون سعی 
کرده حاکمیت را به غیرقابل اعتماد  بــودن متهم کند، اکنون باید طبق اصول 
روزنامه نگاری بحران به منابع رسمی اعتماد کند. اینجاست که روزنامه نگار 
وطنــی زیر قاعده روزنامه نگاری می زند و اســاس آن را زیر ســوال می برد و 
می گوید: »ایــن اصول به چه درد ما می خورد؟« این اصول وارداتی اســت 
و بــه کار جامعه ایرانی نمی خــورد: »برای مایی که خبرنگار ایرانی هســتیم 
و مناســباتی که در کشورمان داریم شــاید در هیچ جای دنیا پیدا نشود، این 
اصول وارداتی به اصطــالح روزنامه نگاری بحران به چــه کارمان می آید؟« 
اساســا این اصول مظنون به همســویی با دولت سانسور است و نباید از آن 
پیروی کرد: »باری، جان کالم اینکه آن روزنامه نگاری بحران که ما از خارج 
وارد کرده ایم، به درد ما نمی خورد. اگر عمیق تر بنگریم، شــاید به این نتیجه 
برسیم که این اصطالح روزنامه نگاری بحران هم مثل اصطالحاتی همچون 
نقد ســازنده، سواد رسانه ای یا رسانه های مسئولیت پذیر، نام  مستعاری باشد 
برای سانسور رســانه و قیدوبند زدن به رســانه ها تا جلوی کاری را که واقعا 
از آنها انتظار می رود، بگیرد.« )ارکان زاده یزدی، ســعید، مدیر مسئول مجله 
بازخورد، هشــتگ ها معجزه نمی کنند، نک: کانــال تلگرامی پنجره( جالب 
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اینجاست که این روزنامه نگار، یادداشت خود را در کانالی منتشر کرده است 
که آن کانال اصرار بر استفاده از تاریخ وارداتی )تاریخ میالدی( دارد. 

نمونه هایــی از این قبیل، بیانگر آن اســت که حتی اگر علم انســانی و 
اجتماعی در ایران به پروتکل های فرهنگی در وضعیت بحرانی رسیده باشد، 
هیچ تضمینی به رعایت آن از سوی اصحاب علوم انسانی و اجتماعی نیست. 
بسیاری از آنان پروتکل ها را عنداالقتضائی مصرف می کنند و اساسا کاری به 
صحت یا سقم آنها ندارند.   بنابراین، علم انسانی و اجتماعی در ایران و بلکه 
در جهان فاقد پروتکل های فرهنگی در شــرایط بحرانی است. موقعیت های 
بحرانی مانند کروناویروس، مســائل فرهنگی و اجتماعی بی شــماری دارند 
کــه نیازمند پروتکل های فرهنگی اســت که تاکنون چیــزی درباره آن گفته 
نشــده اســت. تالش هایی هم که در این باره شده، شــخصی است و مورد 
اجماع نیست. شنیده شــده که برخی کشورهای اروپایی به شدت کرونازده، 
افراد ســالمند را از اولویت خدمات درمانی خــارج کرده اند. اما آیا می توان 
چنین اقدامی را بخشــی از پروتکل های فرهنگی دانست؟ اگر چنین چیزی 
واقعیت داشته باشد، باید بر علم انسانی و اجتماعی تاسف خورد که این گونه 
به انحطاط دچار شــده اســت. به هرروی، فقــدان پروتکل های فرهنگی در 
موقعیت های بحرانی آشــکارا بیانگر آن اســت که علم انسانی و اجتماعی، 
الاقل درحال حاضر، توانایی کنترل و مهــار بحران های اجتماعی حاصل از 
بیماری های اپیدمی را ندارد، چون هنوز به دستورالعمل های فرهنگی دست 
نیافته است. حال این پرسش اهمیت زیادی پیدا می کند که در شرایطی که علم 
انسانی و اجتماعی در پیشــگیری و کنترل بحران کرونا ناتوان است، چگونه 
می تواند درباره وضعیت »پســاکرونا« سخن بگوید. اصحاب علوم انسانی و 
اجتماعی نتوانســتند وقوع فاجعه ای ویرانگر را پیش بینی و پیشــگیری کنند. 
هشدارهایشــان هم درحین وقوع بحران اســت و به دلیل فقدان پروتکل های 
فرهنگی، چندان هم جدی گرفته نمی شود. در این  صورت، چگونه است که 

اینان می توانند درباره شرایط پساکرونایی سخن بگویند.
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حجت االسالم مهدوی زادگان پژوهشگر برجسته حوزه فقه و علوم سیاسی 
است. علی رغم تحصیالت در حوزه در سطوح عالی حجت االسالم مهدوی 
زادگان بر اندیشــه سیاسی و اجتماعی غرب و مبانی و مباحث روشنفکری در 
ایران اشــراف خوبی داشته اســت که از جمله می توان به کتاب » اسالم و نقد 
سنت وبری« و » پارادوکس روشنفکرانه« اشاره کرد. ایشان در یادداشتی سابق 
بر ایــن از موج دوم کرونایی با عنوان موج فرهنگی کرونا ســخن گفت که در 
دیده بان اندیشــه بازتاب یافت. در ادامه همین مساله این بار به نشانه دیگری از 
موج فرهنگی کرونایی پرداخته و به سراغ وضعیت علوم انسانی مدرن در ایران 
رفته اســت و بیان می دارد کروناویروس، نشان داده علوم انسانی مدرن در ایران 
با بحران عمیق »احســاس بیهودگی و ناکارآمدی« درگیر اســت. وقوع حادثه 
کروناویروس، چالشی بزرگ در حوزه علوم انسانی و اجتماعی پدید آمده است 
به طوری که بخشی از اصحاب علوم انسانی درصدد توضیح ضرورت و کار آن 

در وضعیت بحرانی برآمده اند. 
اما به راستی چه عواملی باعث شده علوم انسانی و علوم اجتماعی، به رغم 
تالش علمی هزاران کس و صرف بودجه های سنگین و اختصاص دانشگاه ها و 
پژوهشــگاه ها و مراکز علمی برای آن، با همه این احوال، در وضعیتی بحرانی 
مانند بحران کروناویروس، جدی گرفته نمی شــود؟ علت این جدی نگرفتن ها 
چیســت؟ همه آن کسانی که التفاتی به این مســاله پیدا کرده اند، کوشیده اند 

پاسخی برای آن بیابند و به عواملی اشاره کرده اند.
مهدوی زادگان مبتنی بر رصد شــخصی، به بررسی و تحلیل دیدگاه های 
دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر مقصود فراســتخواه، دکتر علی اصغر مصلح و 
دکتر هوشنگی می پردازد و عوامل متعددی را که موجب در حاشیه قرار گرفتن 
علوم انسانی شده را بیان می کند. عواملی که ایشان اشاره می کنند به ترتیب ذیل 

است:
عدم رسمیت علوم انسانی.  -

سیطره عقل ابزاری.  -
مساله حکمرانی و سیاست.  -



 دیده بان
  اندیشـه

205

اند یشـه 
    سیا سی

شماره 5    205    204
پانزدهم خرداد 99

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

 دیده بان
  اندیشـه

205

اند یشـه 
    سیا سی

شماره 5    204
پانزدهم خرداد 99

205    

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

ماندن جامعه در نیازهای مادی.  -
ظنین بودن علوم انسانی.  -

زندگی معاصر گرفتار دو نهاد یا نمایندگان گروه قدرت و تکنولوژی   -
است و ما انسان ها هیچ اختیاری برابر دستورالعمل های آنها نداریم و پیداست 

که اصحاب علوم انسانی در این دو گروه حضور ندارند.
میان علوم طبیعی و تکنیکی با علوم انسانی، این تصور شکل گرفته   -
است که علوم انســانی به مانند علوم طبیعی کارآمد نیست و درنتیجه پرسش از 

فایده و ارزش علوم انسانی پدید می آید.
او در تحلیل خود نسبت به وضعیت موجود و تحلیل این اساتید می گوید 
به ندرت می توان نویســنده ای را یافت که علوم انسانی و اجتماعی را متهم کند 
و بگوید مشکل از خود ماست که نتوانستیم علوم انسانی و اجتماعی را خوب 
بفهمیم و بفهمانیم؛ درست بیاموزیم و بیاموزانیم. اینان از همه نوع عاملیت ها 

سخن می گویند به غیر از عاملیت علوم انسانی! 
مهدوی زادگان معتقد اســت که باید نگاه را به خود علوم انســانی داشته 
باشــیم و یک بازبینی اساسی نسبت به این علوم داشــته باشیم. نکته اساسی 
و اشــکال کار را ایشــان در این موضوع می بینند که هرقــدر هم جدی گرفتن 
تحقیقات هشدار دهنده و پیشــگیرانه در علوم انسانی و اجتماعی را بپذیریم، 
باز نمی توان گفت علوم انســانی توانایی مدیریت وضعیت های بحرانی مانند 
کرونا را دارد. زیرا اساســا علوم انســانی تاکنون با چنین تجربه ای مواجه نبوده 
است. برخی از اصحاب علوم انســانی و اجتماعی کوشیده اند که اجمالی از 
دستورالعمل های اجتماعی را برشمارند. لکن این موارد اندک هم به دلیل آنکه 
اجماع دانشی بر آن نیست، قابل توصیه به مردم و دستگاه های اجرایی نیست. 
و در نهایت ایشان مشــکل را اینگونه بیان می کنند علم انسانی و اجتماعی در 
ایــران و بلکه در جهان فاقد پروتکل های فرهنگی در شــرایط بحرانی اســت! 
اصحاب علوم انسانی و اجتماعی نتوانستند وقوع فاجعه ای ویرانگر را پیش بینی 
و پیشگیری کنند. هشدارهایشان هم درحین وقوع بحران است و به دلیل فقدان 

پروتکل های فرهنگی، چندان هم جدی گرفته نمی شود.
#بحران علوم انسانی در ایران

#موج فرهنگی کرونا
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سخنرانی |

یالیسم علمی و نسبت آن با میان   امپر
رشتگی

دکتر قاسم درزی 	

امپریالیسم علمی در زمره مباحث بســیار نوین در فلسفه علم محسوب 
می شود. ادبیاِت تحقیق در این حوزه بیش از سه دهه سابقه دارد و از اواخر دهه 
8۰ میالدی به این سو تحقیقات مرتبط با این موضوع مورد نظر نظریه پردازان 
علم پژوه قرار گرفته است. نوپدید بودِن این حوزه سبب شده است که در زبان 
فارسی به سختی بتوان مطلب معتنابهی در این ارتباط یافت. در این یادداشت 
تالش خواهم کرد مفهوِم امپریالیســِم علمی را کمی تبیین کنم و عالقه مندان 
به پیگیری این موضوع را با اهّم منابع مرتبط آشــنا نمایم. همچنین نسبت این 

مفهوم با میان رشتگی را نیز بیان نمایم.
امپریالیســم علمی زمانی رخ می دهد که یک رشته علمی بنا دارد قلمرو 
 متفاوت به 

ً
رشــته های دیگر را اشــغال و یا به آنها وارد شــود. دو نگاه کامــال

 بار ارزشی 
ً
امپریالیســم علمی وجود دارد: برخی معتقدند که این واژه اساســا

منفی در خود دارد. بر این اســاس، جان داپخه )۱99۵( معتقد است که با دو 
 )disciplinary expansion( مفهوم روبرو هستیم: الف- توسعه رشــته ای
ب- امپریالیسم علمی. توسعه رشته ای زمانی است که فرارفتن از قلمرو علمی 

  
قاسم

 درزی 

استادیار پژوهشکده اعجاز قرآن 
دانشگاه شهید بهشتی 
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با استانداردهای درسِت آن صورت می پذیرد و ارزش افزوده معرفت شناختی 
 
ً
قابل توجهی از این توســعه رشته ای می توان یافت. اّما امپریالیسم علمی صرفا
بــه زیاده خواهی های بی مبنا و بدون پشــتوانه الزم محدود می شــود. در این 
تعریف، امپریالیسم از معنای اصطالحی آن در علوم سیاسی وام گرفته شده و 
به شــکل استعاری در فلسفه علم مورد نظر قرار گرفته است. در مقابل، برخی 
 این واژه معنایی بی 

ً
دیگر )اوسکالی ماکی، 2۰۰9 و 2۰۱۳( معتقدند که اساسا

طرف دارد و لذا می توان از امپریالیسم خوب و بد سخن بگوییم.
با وجود توصیفات خوبی که از امپریالیســم علمی و حالت استعاری آن 
شــده است اّما هنوز این ســوال بســیار مهم وجود دارد که وقتی از انتساب و 
اضافه شدن امپریالیسم به علم سخن می گوئیم مراد و منظور ما از »استعمار« 

چیست؟ آیا یک علم، علم دیگری را به استعمار خود در می آورد؟
جرج اســتیگلر در کتاب بســیار مهم خود با عنوان »اقتصاد: یک دانش 
امپریالیســت« )۱984( تالش کرده است که نشان دهد چگونه دانش اقتصاد 
تالش می کند تمامی دیگر حوزه ها و دانش ها را تحت ســلطه خود قرار دهد و 
برای تمامی مسائل زندگی بیشــتر، راه حل اقتصادی ارائه نماید. این کتاب به 
عنوان اولین گام ها برای تبیین امپریالیسم علمی می تواند تصویر خوبی از یک 

علم استعمارگر را مقابل دیدگان ما قرار دهد. 
زمانی با این پدیده و چالش روبرو خواهیم بود که دانشــی بخواهد دیگر 
حوزه های دانشــی را نیز تحت سیطره خود داشته باشــد. نفوذ به قلمرو دیگر 
حوزه های دانشی اصلی ترین دغدغه امپریالیسم علمی است. تاکنون دانشهای 
گوناگونی ســِر آن داشته اند که به گونه ای شمولیت داشته باشند. در دوره یونان 
باســتان، تمامی دانش ها ذیِل فلسفه دسته بندی می شــدند. چنین نگاهی به 
فلســفه در دوران طالیی تمدن اسالمی نیز در میانه قرون دوم تا پنجم قمری به 
خوبی دیده می شود. در دوران مدرن نیز دانش های گوناگونی بوده اند که چنین 
نگاه آرمان گرایانه ای را در سر داشتند. فیزیک، اقتصاد و پزشکی جز مهمترین 

این دانشها محسوب می شوند. 
فیزیکالیســت ها تمامی از تمامی پدیده ها تبیین فیزیکی ارائه می کردند و 
به دنبال اتحاد دانش با محوریت دانش فیزیک بودند. فیزیکالیســت ها معتقد 
بودند که »زبان فیزیک زبان جهانی علم اســت و درنتیجه، هر گونه دانســتنی 
را می توان به شــکل اظهاراتی درباره اشیا فیزیکی بیان کرد.« )ِجی ِاف ِکیت، 

2۰۱۰، ص ۱2(.
دانِش اقتصاد نیز در دوره معاصر همین ویژگی را داشته است. امپریالیسم 
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اقتصــادی در دانش اقتصاد عبارت اســت از »تجزیه و تحلیــل اقتصادی از 
جنبه های به ظاهر غیر اقتصادی زندگی اســت« )ِکِنت ای بولدینگ، ۱9۶9، 
ص 8(. در اینجا اقتصاد به دنبال تجزیه و تحلیل پدیده هایی چون: ُجرم، قانون، 
خانواده، رفتار غیرعقالنی، سیاست، جامعه شناسی، فرهنگ، مذهب، جنگ، 

علم، و پژوهش می باشد.
دانش پزشــکی نیز در روزگار معاصر ســیطره بر تمامی حوزه های زندگی 
بشری را در سر می پروراند. طّبی سازی و مدیکالیزیشن اصطالح دقیقی است 
که نمایشگِر سرشِت امپریالیستی پزشکی در دوران معاصر است. طّبی سازی 
عبارت اســت از: »فرآیندی که در آن شرایط و مسائل انسانی به عنوان شرایِط 
پزشــکی و طّبی تعریف می شــوند و بنابراین به عنوان ســوژه ای در مطالعات 
پزشــکی مورد نظر قرار می گیرند. لذا همانند یک مشــکل پزشکی می توانند 

فرآیند تشخیص، پیشگیری یا درمان را برای آنها در نظر داشت.
با توّجه به ســه نمونه اساسی از امپریالیســم علمی که به گوشه ای از آنها 
اشــاره کردیم، به نظر می رســد نگاهی زیاده خواهانه در سرشــِت دانش قرار 
دارد. »مطالعاِت امپریالیسم علمی« به دنبال شناسایی اشکاالت و آسیب های 
اساسی در این شکل از نگاه است. اّما آنچه که مطالعات امپریالیسم علمی را 
برای ما مهم می گرداند، نســبتی است که در این مطالعات میاِن میان رشتگی 
و امپریالیســم علمی برقرار می شود. نگاه فراگیر که در این دانش ها وجود دارد 
ممکن است به اشــتباه این تصور را ایجاد نماید که امپریالیسم علمی با میان 

 اینگونه نیست.
ً
رشتگی برابر است. حال آنکه اصال

مطالعاِت امپریالیســم علمی حداقل دو انگاره و عادت رایج علمی را زیر 
سوال می برد:

۱- بوســیله کشف نمونه هایی از توسعه یک رشته به دیگر رشته ها آنهم در 
مواردی که موفقیت و توفیِق معرفت شناختِی خاصی رخ نمی دهد، امپریالیسم 
علمی نگاِه رایج و ســنتی را که هر چه قلمرو دانش وسیع تر باشد بهتر است به 

چالش می کشد؛
2- مطالعه امپریالیسم علمی همچنین مواردی را که از مزایای بی چون و 
کادمی در نظر گرفته می شود مورد تردید  چرای ایجاد روابط میان رشته ای در آ

و چالش قرار می دهد
در مقابل، مطالعه امپریالیســم علمی خواستار تجزیه و تحلیل پیچیده تر 
و دقیق تر از روابط میان رشــته ای اســت و هدف از این کار دســتیابی به یک 
حساب ظریف تر از جوانب مثبت و منفی، فواید و مضرات تعامل بین رشته ای 
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است. به ویژه، تمرکز بر نمونه های امپریالیسم علمی به درک بهتر مرزهای میان 
رشتگی منجر خواهد شــد. بنابر آنچه گفته شد مشخص می شود که مطالعه 
نمونه هایی که امپریالیسم علمی محسوب می شوند می تواند تبیین دقیق تری از 
میان رشتگی و معنای آن ارائه دهد. همچنین تصویری بهتری از همکاری میاِن 
رشته ها را مقابل دیدگان ما قرار دهد. امیدوارم با ترجمه کتاب ها و مقاالتی که 
در این حوزه ســامان یافته اند به زبان فارسی، ادبیاِت این حوزه بیش از گذشته 
مورد توجه قرار بگیرد و نســبت آن با میان رشــتگی بیشــتر بررسی و ارزیابی 
شــود. امپریالیسم علمی در زمره مباحث بسیار نوین در فلسفه علم محسوب 
می شود. امپریالیسم علمی زمانی رخ می دهد که یک رشته علمی بنا دارد قلمرو 

رشته های دیگر را اشغال و یا به آنها وارد شود.

دکتر قاسم درزی استادیار پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی 
اســت. ایشــان دکتری الهیات و معارف اسالمي خود را در ســال ۱۳9۳ از 
دانشــگاه تهران گرفت. ایشان در یادداشــت اخیر خود به موضوع امپریالیسم 
علمی پرداخته و زوایای بحث آنرا روشــن کرده اســت. امپریالیسم علمی به 
دانش هایی می پردازد که دیگر حوزه های دانشــی را تحت ســیطره خود داشته 
باشــد. نفوذ به قلمرو دیگر حوزه های دانشــی اصلی ترین دغدغه امپریالیسم 
علمی اســت. »مطالعاِت امپریالیســم علمی« به دنبال شناسایی اشکاالت و 
آسیب های اساســی در این شکل از نگاه اســت. دکتر درزی بیان می دارد در 
دوران مدرن نیز دانش های گوناگونی بوده انــد که چنین نگاه آرمان گرایانه ای 
را در سر داشتند. فیزیک، اقتصاد و پزشکی جز مهمترین این دانشها محسوب 
می شوند. ایشان در نهایت وظیفه مطالعات اپریالیسم علمی را تجزیه و تحلیل 
پیچیده تر و دقیق تر از روابط میان رشته ای می داند و هدف از این کار را دستیابی 
به یک حســاب ظریف تر از جوانب مثبت و منفی، فواید و مضرات تعامل بین 

رشته ای است.
#امپریالیسم علمی

#نقد علم مدرن

تحـلیل و تبییـن                                |    	       
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مصاحبه | 

یک" ونا و آموزش عالی و "نگاه استراتژ کر
دکتر سیدجواد میری 	

یکی از مســائلی که در این چهار ماه فکر مرا به خود مشغول کرده است 
"جایگاه" دانشــگاه در وضعیت بحران در ایران است. در این مدت که کشور 
و جهان دچار نوعی تعلیق شــده است من، غیر از تعطیالت نوروز، هر روز 
 به خود مشغول کرده بود و 

ً
به پژوهشــگاه رفتم ولی پرسشی فکر مرا شــدیدا

آن این است که دانشــگاه در کجای این بحران ایستاده است و چگونه عمل 
کرده اســت؟ آیا خود جزیی از بحران اســت یا توانســته گوشه ای از بحران 
ها را مدیریت کند؟  نکته اینجاســت که بود و نبود دانشگاه -باالخص علوم 
انســانی و اجتماعی- در میانه این بحران عظیــم تفاوت چندانی نمی کند و 
ظهور و بروزی از این ســاخت دانشــگاه در تحوالت بنیادین و جدی کشور 
به چشــم نمیآید. چرا؟  دالیل زیادی برای این وضع می توان برشــمرد ولی 
یکی از مهمترین آن دالیل این است که بدنه اصلی دانشگاه موجود "کارمند 
دولت" هســتند و برای روزهای سخت تربیت نشــده ایم و اغلب دانشگاه را 
به عنوان "منبــع ارتزاق" می بینیم تا امورات زندگیمــان را بگذرانیم. این نوع 
نیرو و این نوع نگاه به کار وضعیت تاریخی کشــوری همچون ایران در چنین 
موقعیتی که در آن قرار گرفته اســت نمی آید و این یخن را چند گونه می توان 

  
سید جواد

 میری  

دانشیار جامعه شناسی 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی 

 دیده بان
  اندیشـه
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تفسیر کرد. اما تفســیر ایجابی که می توان از "مشاهدات میدانی" من که در 
طی 4 ماه اندوخته شــده است، گرفت این است که کشــور نیازمند "مراکز 
 درکشان 

ً
گاه استراتژیک" است که اساسا علمی استراتژیک" با "نیروهای خودآ

از علوم انســانی و علوم اجتماعی مبتنی بر "بینش کارمندوارانه" نیست بل با 
توجه به خطرات موجود و تهدیدهای جهانی فزاینده دل در گرو "کار خالقانه" 

دارند. 
اما این نوع مراکز اســتراتژیک را نمی توان با "مدیریت غیر استراتژیک" 
اداره کرد. به عبارت دیگر، تعطیلی 4 ماهه در دانشگاه نشان داد که این نوع از 
آموزش عالی که در دوران پیشا-کرونا به دلیل اقتصاد نفتی-رانتی جایگاهی 
داشــت تا بخشی از تحصیل کردگان را "سرکار" بگذارد در دوران پسا-کرونا 
جایگاهش متزلزل خواهد شد و بســا از بین برود. البته این که این بخش از 
دانشــگاه باشد یا برود ثقل بحث من نیست بل محور صحبت من این است 
که چگونه می توان پروهشــگاهی با مدیریت اســتراتژیک داشت که مفهوم 
"استراتژیک" بازیچه مدیران و کارمندان نشود بلکه مفهوم استراتژیک ناظر به 
مجموعه استراتژی هایی باشد که هم دغدغه های ایران و هم منطبق بر منطق 
درونی علوم اجتماعی و هم ناظر بر تحوالت تاریخی و عصر جدیدی که در 
حال زایش است باشد. روی ســخن من با آموزش عالی کشور نیست؛ زیرا 
ســاخت کنونی این نهاد متعلق به "دوران نرمال" است و اکنون ما در "دوران 
انقالبی" -به معنای کوهنی این مفهوم- به ســر می بریم و برای عبور از این 
دوران نیازمند مدیریت تحول خواه هســتیم تا بتواند از میان نیروهای موجود 
در کشــور زبده ها را گلچین کند و در پژوهشگاه اجتماع علمی متمرکز بنیان 
نهد تا با التفات به نیازهای استراتژیک نقشه راهی پی ریزی کنند تا "مجتمع 
مقاوم" در کشــور شکل بگیرد و اســتراتژی واقع بینانه ای برای ایجاد "منطقه 

مقاوم" شکل دهند. 



 دیده بان
  اندیشـه
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تحلیل و تبیین                 |    	    
آقای سید جواد میری دانشــیار جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی در این یادداشــت به نقش دانشگاه در تحول اوضاع وخیم 
امروزه پرداخته و معتقد است که دانشــگاه های موجود این توانایی را ندارند. 
علت این ادعا از نظر ایشان این است که اوال اندیشمندان ما به دانشگاه به عنوان 
یک منبع ارتزاق نگاه کرده و فضای دانشــگاه امــروزه فضایی کامال کارمندی 
اســت و ثانیا علومی که در دانشــگاه های ما تدریس می شود به هیچ عنوان 
استراتژیک محور نیست یعنی چراغ راه به دستگاه های اجرایی نمی دهد بلکه 
فقط یک سری مطالب قدیمی را به مرحله ی حفظ دانشجو می رساند. به نظر 
می رســد که نقد آقای میری در باب کارمند محور بودن دانشگاه ها در ایران تا 
حد زیادی صحیح بوده و قابل تامل اســت ولی در باب استراتژی محور نبودن 
دانشــگاه باید این نکته را نیز در خاطر داشــت که شاید این عدم تاثیر بخاطر 
تخریب جایگاه اجتماعی دانشگاه است و اال علوم زیادی وجود دارند که می 
توان از آنها استراتژی های مختلفی را استخراج کرد ولی به دلیل آنکه جامعه از 

دانشگاه مطالبه ای ندارد، این علوم در خفا باقی می مانند.
#ناکارآمدی دانشگاه

#عدم وجود استراتژی برای حل بحران در کشور
#اقتصاد محور بودن نهاد علم در ایران
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یادداشت | 

جهاد سازندگی و علوم انسانی
دکتر میثم ظهوریان 	

آنچه در میان پژوهش های مرتبط با جهاد ســازندگی بیش از دیگران جلب 
توجه می کند، پژوهشی است که اریک ساندر الب در قالب پایان نامه دکترای خود 
از دانشگاه پرینستون با عنوان »تاریخچه سازمانی جهادسازندگی ایران؛ از تأسیس 
تا نهادسازی« انجام داده است.  سندرالب  جهاد را ماهیتی می داند که به صورت 
جنبش و نهضت ایجاد شــده و بعد به صورت سازمان درآمده است. نگرش او 
این است که انقالب ایران برخالف ســایر انقالب های دنیا انقالبی شهری بود 
و در روســتاها نهادینه نشــده بود و چون در روستاها جنبش های چپ و خلقی 
حضور جدی تری از انقالبیون داشــتند، جهادسازندگی با هدف نهادینه کردن و 
صدور انقالب در روســتاها شکل گرفت و در این جهت هم از نظر الب بسیار 
موفق بوده اســت. در واقع او با نگاه سیاسی وارد جهاد شده و نتیجه ای سیاست 

زده هم می گیرد.
جهادسازندگی در ذیل نظریات متعارف توسعه منطقه ای قابل تعریف نیست 
چرا که بیشــتر نظریات توسعه  منطقه ای، مبتنی بر یکی از الگوهای پایین به باال 
یا باال به پایین توســعه پیدا کرده اند. ولی در مورد جهادسازندگی مرز بین روابط 
حکومت و جامعه و به خصوص مرز بین حکومت ها و جنبش ها بســیار مبهم 
اســت. دلیل این امر آن است که جهاد سازندگی به طور همزمان از پایین یعنی 
سطح جامعه و باال یعنی حکومت، بسیج شد. به همین دلیل به عقیده او نمی توان 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

  
میثم

 ظهوریان 

دکترای مدیریت رفتار سازمانی 
دانشگاه فردوسی، مدیر توسعه و 

تحول آستان قدس

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه

ونا   کر
  اندیشی

و یکا ر  آمر
وال؟  به ز

 قتل ناموسی
ومینا  ر

اشرفی

 تامالتی در
 باب علوم

انسانی
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آن را ذیل نظریات توسعه ای منطقه ای موجود صورت بندی کرد.
این گونه نیســت که در نظریه پردازی موظف باشیم یک چارچوب از پیش 
 کارکرد 

ً
تعریف شــده که در قالب علم مدرن پذیرفته شــده انتخاب کنیم. اتفاقا

روش های نظریه سازی داده بنیاد و اکتشافی که وجود دارد برای پدیده هایی است 
که درچارچوب نظریه های موجود چه مدرن و چه غیرمدرن قابل صورت بندی 
نیستند. اشتباه بزرگ در علوم انسانی اســالمی، منحصر دانستن آن به برداشت 
مســتقیم از تراث دینی چون قرآن و حدیث اســت. محدود کردن علوم انسانی 
اسالمی به این معنا موجب می شود شما وقتی با مسائل انضمامی مواجه شوید 
دیگر خیلی حرف جدی نخواهید داشت و امکان الگوسازی در مسائل مستحدثه 
را نخواهید داشــت. می توانیم با تلفیق مسائل قابل اســتنباط از میراث دینی با 
تجربیاتی چون جهادسازندگی و ... که آثار دینی داشته اند برای حل مسائل عینی 
جامعه الگوسازی کنیم. اتکای صرف به منابع دینی سبب شده بسیاری از مسائل 

انضمامی ما مثل نظام بانکی و اقتصادی الینحل بمانند.
نداشــتن نظریه، پارادایم و هسته ســخت در تجربه جهادسازندگی امکان 
حــدوث عینی و بازســازی و اصالح آن را از ما ســلب کرده اســت و  اهمیت 
نظریه پردازی برای اصالح پدیده هاست. وقتی پدیده ای چون جهاد وجود داشت 
اگر همزمان از این حیث نیز پیش می رفت و نظریه ای وجود می داشــت ضمن 
پیشــروی، امکان استحاله و انحالل تدریجی آن به وجود نمی آمد. ضمن اینکه 
جهاد رقیب جدی به اسم بروکراسی را در کنار خود داشت. شاید به این دلیل که 
ابعاد کامل بروکراسی، صورت بندی شده بود توانست جهاد را مغلوب و خود را به 

افراد مختلف تحمیل کند.
در بررسی دالیلی که منجر به اســتحاله و در نهایت ادغام جهادسازندگی 
شــد باید چند نکته را مدنظر قرار داد. بخشی از این عوامل ناشی از تقابل سایر 
 
ً
نهادهای دارای قدرت در داخل نظام جمهوری اسالمی با جهاد است که مشخصا

شامل سیاسیون و جریان های سیاســی )به ویژه بخش هایی از قوه مقننه( از یک 
طرف و ادارات و بخش هایی از وزارتخانه ها و ادارات دولتی از سوی دیگر بودند. 
بررسی اسناد مرتبط با جهاد در سال های اولیه انقالب نشان می دهد این تقابل از 
سال های اولیه انقالب و به طور ویژه در دولت بنی صدر نیز وجود داشته  که انتشار 
مقاله های متعدد ضد جهاد در روزنامه انقالب اسالمی )ارگان بنی صدر( مبین 
این امر است؛ اما حمایت های جدی شهید بهشتی )به عنوان مغز متفکر جهاد( 
و شــهیدرجایی )از جمله در قالب تخصیص بودجه ۱.۵ میلیاردی به جهاد در 
ابتدای فعالیت( از جهاد در دوره مذکور را می توان از عوامل رشــد آن در دوره یاد 

شده ذکر کرد. 
شــهادت این دو حامی اصلی جهاد و کمرنگ شــدن فضای ناآرام ابتدای 
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انقالب که ضــرورت حضور جهاد در قالب یک جنبــش اجتماعی را پررنگ 
می نمود، در کنار اختیارات کم رئیس جمهور وقت )آیت الله خامنه ای( که از دیگر 
حامیان جهاد بود و احســاس خطر جریان های سیاسی از تأثیرگذاری و ضریب 
نفوذ باالی جهاد میان مردم، در عمل موجب تقویت نیروهای واگرا نسبت به جهاد 
سازندگی شد که در نهایت منجر به تغییر ماهیت ساختاری نهادی جهاد در قالب 
مصوباتی مانند وزارتخانه شدن، تفکیک وظایف و حذف کمیته فرهنگی گردید. 
می توان گفت چالش بین نیروهای فن ساالر و انقالبی در جمهوری اسالمی در 
طول عمر انقالب وجود داشــته است و در بیشــتر موارد نیز این چالش با غلبه 
نیروهای فن ســاالر همراه بوده اســت. یکی از دالیل همین است که نهادهای 
انقالبی پشــتوانه قوی نظری پیدا نمی کنند، در حالی که بروکراسی باوجود تمام 
نقص ها و ناکارآمدی ها،   پشتوانه نظری فربه ای پیدا می کند که به حفظ آن کمک 
می کند. تحمیل بروکراسی ناکارآمد و مقررات زدگی در جهاد و به تبع آن کاهش 
انعطاف پذیری، جایگزینی نظام کنترل رســمی و اداری به جای ساختار کنترل 
جهــادی که واجد مؤلفه هایی مانند خودکنترلــی و امربه معروف و نهی از منکر 
همگانی بود و جایگزینی ساختار عضومحور داوطلبانه و مردمی نیروی انسانی با 
ساختار سنتی استخدامی رسمی ادارات از جمله مهم ترین این عوامل بوده است.

دکتر میثم ظهوریان دکترای مدیریت رفتار ســازمانی دانشــگاه فردوسی، 
مدیر توســعه و تحول آســتان قدس، مدیر ســابق دفتر مطالعــات اجتماعی 
شهرداری مشهد و موسس اندیشکده توسعه منطقه ای خراسان است. تز دکتری 
ایشان مساله جهاد ســازندگی و تالشــی برای نظریه پردازی الگوی مدیریتی 
جهادسازندگی بوده است. او معتقد است محدود کردن علوم انسانی اسالمی 
به برداشــت مســتقیم از قرآن و حدیث موجب می شود شــما وقتی با مسائل 
انضمامی مواجه شوید دیگر خیلی حرف جدی نخواهید داشت بلکه می توان 
با تلفیق مســائل قابل استنباط از میراث دینی با تجربیاتی چون جهادسازندگی 
و ... که آثار دینی داشــته اند برای حل مسائل عینی جامعه الگوسازی کنیم. او 
با نظریه پردازی جهاد ســازندگی در ذیل نظریات توسعه مرسوم مخالفت دارد 
و معتقد اســت باید بومی به تحلیل آن پرداخت. تحمیل بروکراسی ناکارآمد 
و مقررات زدگی در جهاد و به تبــع آن کاهش انعطاف پذیری، جایگزینی نظام 
کنترل رسمی و اداری به جای ساختار کنترل جهادی را از جمله عواملی می داند 

که موجب تغییرات در نظام جهادسازندگی شده است.

تحـلیل و تبییـن                                |    	       
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مصاحبه | 

یه پردازی است نقد، پیش شرط نظر
دکتر سید یحیی یثربی 	

دانش و تکنولوژی و همه دستاوردهای دو سه قرن اخیر انسان باید در زمینه 
علوم انســانی قرار بگیرند و تکیه گاه آنها از علوم انسانی باشد. تمدن امروز بر 
علوم انســانی استوار است. چنانچه پیشرفتهای انســان در دانش و تکنولوژی 
نتیجه پیشــرفت و تحول او در علوم انسانی بود. بنابراین در جامعه امروزی ما 
نیز علوم انسانی بنیادی ترین ضرورت زندگی است. بیشتر تضادها و درگیریها و 
تقسیم شدن مردم جامعه به گروه های مخالف نتیجه ضعف ما در علوم انسانی 
اســت. سیاســت ما، اقتصاد ما، آموزش و پژوهش ما و به طور کلی مدیریت 

جامعه ما از ضعف و کاستی در علوم انسانی رنج می برد.
ما دانش و تکنولوژی را در حد توان و بر اســاس نیاز از کشــورهای غربی 
اقتباس کرده یا خریده ایم، اما علوم انسانی قابل خریدن و اقتباس نیست. بنابراین 
ما در ظاهر کار همه آنچه را که کشورهای پیشرفته از نظر دانش و صنعت دارند، 
داریم یا ممکن است داشته باشیم اما در علوم انسانی به تناسب روز روزگارمان 
پیشرفت نکرده ایم. ما از نظر تشکیل یک جامعه الگو و پیشرفته امروزه در عرصه 
جهانی و جهانی شــدن افتخارآفرین باشد، کاستی های زیادی داریم. بنابراین 

باید هرچه زودتر اهمیت و ضرورت علوم انسانی روزگارمان را در یابیم.
ما در علوم انسانی رشد نداشــته ایم، زیرا رشد باید با نظریه پردازی انجام 

  
یحیی

 یثربی   

استاد در رشته فلسفه و کالم 
اسالمی دانشگاه عالمه طباطبایی 

 دیده بان
  اندیشـه
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پذیرد و نظریه پردازی خودش با دو مقدمه الزم، امکان دارد؛ یکی نقد اســت 
و دیگری مسئله. یعنی ما باید نخســت در جامعه مان با نقد رایج و همگانی، 
کاســتی هایمان را مشــخص کنیم. در قدم دوم مشکالت خودمان را که همان 
کاستی هاســت مشــخص کنیم. و در قدم ســوم با نظریه پــردازی به حل آن 
مشــکالت و بن بست ها اقدام کنیم تا علوم انســانی بتواند به رشد الزم دست 
یابد اما دریغا که در جامعه ما نقد خریدار ندارد و تحقیر هم می شــود و کسی 
را که نقد جدی داشته باشد کنار می زنند و تحویل نمی گیرند. چون نقد نداریم 
شــناختی از مشکالتمان نداریم و چون شناخت از مشکالتمان نداریم مسئله 

نداریم و چون مسئله نداریم نظریه پردازی نداریم. 
برای اینکه بتوانیم در عرصه علوم انســانی نظریه پرداز داشته باشیم، باید 
اجازه نقد بدهیم و از نقد جدی قدردانی کنیم. سپس کاستی هایمان را که با نقد 
روشن شده اند، مسئله جدی خودمان قرار بدهیم، آنگاه محققان جامعه را برای 
حل این مشکالت فراخوانیم. آنگاه ما می توانیم در جهت توسعه علوم انسانی 

کشورمان گام برداریم.

دکتر یحیی یثربی اســتاد در رشته فلســفه و کالم اسالمی دانشگاه عالمه 
کادمیک ایران است که به نقد  طباطبایی اســت. او مهم ترین چهره فلسفی و آ
)حکمت متعالیه( و )عرفان اسالمی( پرداخته است. او در یادداشت فوق با نقد 
علوم انســانی وارداتی مدرن، بیان  می دارد قدم مهم برای نظریه پردازی جایگاه 

نقد است.

 

تحـلیل و تبییـن                                |    	       
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 مباحثات
 فلسفی و

وشنفکری ر

وقتی با نفی ایمان، تفکر ناممکن می شود 	
ورت پل سازی 	 وشنفکری دینی، ضر فقه و ر
نقد آرای جواد طباطبایی 	
داستان توسعه در ایران معاصر! 	
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یادداشت |

 وقتی با نفی ایمان، تفکر ناممکن می شود
دکتر حسین کچوئیان 	

با شکل گیری اندیشه تجدد در غرب در قرن هجدهم میالدی گرایش هایی در 
این اندیشه جاگرفت که در دوره های مختلف به شکل های متفاوتی تجدید و طرح 
می گردد. از این گرایشــها گرایش به ایجاد تقابل میان دین و علم یا عقل و ایمان 
اســت که برای اولین با کانت در کتاب دین در محدوده عقل تنها آن را پایه ریزی 
کرد. با این حال، شکل نادرست این فکر توسط کنت بیان شد که در نظریه مراحل 
ســه گانه خود، علم و دین را از ســنخ آگاهی های قابل جایگزین دانست که در 
تاریخ جایگزین هم می گردند. همان طوری که اولین بار ماکس شلر مطرح کرد 
 گمراه کننده ای در فکر کنت وجود داشت که دین و علم را از 

ً
خطای آشکار و عمیقا

سنخ واحدی دانسته و تصور می کرد که یکی می تواند جایگزین دیگری گردد. البته 
کنت مطابق با اصطالح نظریه مراحل سه گانه خود دین را به مراحل ابتدایی تاریخ 

 با رشد عقل و عقالنیت توسط علم جایگزین می گردد.
ً
اختصاص داد که بعدا

 از عدم درک تمایز ماهوی 
ً
اندیشه جایگزین کردن دین توسط عقل که اساسا

این دو رنج می برد، در دوره های بعــدی در بحث تقابل ایدئولوژی نیز بار دیگر 
مطرح شد که این بار ایدئولوژی به عنوان شکلی از ایمان و اعتقاد به دلیل جزمیت، 
ماهیت غیرانتقادی و ویژگی طردکنندگی آن توســط کسانی چون پوپر، آرنت، 
آرون، دانیل بل و دیگر نظریه پردازان جناح راست تجدد مورد نقد و رد قرار گرفت 
و ضرورت جایگزینی آن با علم به دلیل عدم جزمیت علم و قابلیت نقد و تغییر 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

  
حسین

 کچوئیان

هیأت علمی دانشکده علوم 
اجتماعی دانشگاه تهران

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه

ونا   کر
  اندیشی

و یکا ر  آمر
وال؟  به ز

 قتل ناموسی
ومینا  ر

اشرفی

 تامالتی در
 باب علوم

انسانی

 مباحثات
 فلسفی و

وشنفکری  ر
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نظریه های علمی مطرح شد.
 توسط یکی از اهل نظر در کشور ما در باب تقابل اعتقاد و باور یا 

ً
آنچه اخیرا

 مشهود است، 
ً
ایمان با فکر و تفکر مطرح گردیده اســت، همان طوری که کامال

روایتی از روایتهای تقابل علم و دین اســت که به اقتضای خصوصیات جامعه 
ایــران و عدم امکان طرح ضرورت رد دین و جایگزینی آن با علم به این شــکل 
رور از اعتقاد و باور 

ُ
مطرح گردیده است. نقاد محترم معتقد است که بسیاری از ش

برمی خیزد که مهمترین آنها همان مشــکالت قبلی یعنی جزمیت اعتقاد و عدم 
پذیرش نقد و تغییرناپذیری آن اســت. بر همین اساس ناقد خواهان آن است که 
کلماتی مثل اعتقاد را که به اعتبار انشقاق از ریشه عقد، آن مشکالت را موجب 
می شود، بایستی با کلمات مشتق از فکر و تفکر جایگزین گردد. بر همین اساس 
در هر جایی که می خواهیم وجود مطلبی را در دهن خود و نزد خویش بیان کنیم 
 باید بگوییم فکر 

ً
به جای آنکه بگوییم من اعتقاد دارم که خداوند عادل است مثال

می کنم یا تفکرم این است که خداوند عادل است.
همان گونه که گفته شد این نظر باید در مجموعه نظرات کسانی دسته بندی 
کرد که تالش می کنند بر اساس ارزشهای تجدد به تجدید نظر در اندیشه و فرهنگ 
اسالمی دســت بزنند. ما می دانیم که سابقه این نوع تجدیدنظرطلبیها به زمانی 
برمی گردد که اندیشه تجدد پیش و بعد از استعمار وارد شرق و از جمله کشور ما 
گردیده است که تحت تأثیر ارزشهای تجدد غربی تغییر بعضی از ابعاد فرهنگ 
 این بار در مسیر تالش مشابهی نه 

ً
و اندیشه در کشور را توصیه می کنند، اما ظاهرا

فقط وجوهی از فرهنگ و اندیشه کشور، بلکه به یک معنا بخش مهمی از ساختار 
ذهنی انسان به عنوان مشکل تشخیص داده شده است. با این حال، آنچه ایشان به 
 
ً
دنبال آن است در حقیقت ناممکن بوده و در صورت وقوع این جایگزینی ما صرفا

از اعتقاد و باور که فی حدنفسه مفهومی ضروری است رها نمی شویم، بلکه علم 
و حقیقت از این طریق موضوعیت و ارزش خود را از دست خواهد داد.

در نقــد این نظر که خواهان رهایی از مفاهیم مشــتق از عقد چون اعتقاد و 
معتقد یا عقیده و نظایر آن با کلماتی چون فکر و تفکر یا اندیشه و نظایر آن است، 
 در بحث 

ً
وجوهی از نقد همان نقدهایی اســت که در نقد نظریه کنت و یا بعدا

نقد ایدئولوژی و نظریه پایان ایدئولوژی گفته شــده اســت. آن نقدها بر اساس 
 جایگزینی هر 

ً
تمایــز ماهوی اعتقاد با فکر یا دین با علم و یــا عقل با ایمان کال

یک از طرف های این دوتایی ها را با دیگــری خواه علم به جای دین و خواه دین 
 
ً
به جای علم را بی وجه و نادرست می داند که در صورت ارتکاب این خطا قطعا

بخشی از وجوه ضروری فرهنگ و ساختار ذهن بشر از دست خواهد رفت. از این 
 متمایز است و 

ً
منظر چون هر یک از علم یا دین و عقل یا ایمان از دیگری ماهیتا

کارکردهای متمایزی نیز دارد، امکان جایگزینی با یکدیگر ندارند و در صورتی که 
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چنین خطایی مرتکب شویم یا وجوه خاصی را که مربوط به عقل و علم است از 
دست خواهیم داد و یا وجوهی که خاص ایمان و دین می باشد. به عنوان مثال ما 
برای حفظ داشته های خود از قبیل دین، وطن، مال، زن و فرزند یا هر داشته دیگری 
نیاز داریم که در بعضی مواقع علیه کسانی که می خواهند این داشته ها و ارزشها 
را از ما بگیرند یا به آن ضربه بزنند، بجنگیم و از آنها دفاع کنیم. اگر ما فاقد دین و 
ایمان باشیم چگونه با علم و عقل می توانیم خود را برای نبرد با این شرور و دیگر 
زشتی ها فعال کنیم؟ ما نیاز داریم که به دین و خاک یا وطن، علقه و تعلق خاطر 
داشته باشیم تا ضربه به آنها ما را به مقاومت برانگیزد و صرف علم به این ارزش ها 
یا دارایی ها نمی تواند چنین نقشــی داشته و ما را برای دفاع از آنها به میدان ببرد و 

برای قبول خطرات آماده و تجهیز کند.
تمام آنچه در زمین تقابل های علم یا عقل با دین و ایمان گفته شد، در نقد این 
محقق که ما را دعوت به رها کردن اعتقاد و عقد یا عقیده و معتقد کرده و خواهان 
جایگزینی آن با فکر و تفکر و اندیشه است، طرح می گردد، اما ما در این نوشتار 
عالوه بر این نقدها انتقــاد دیگری را مطرح می کنیم که نه تنها این جایگزینی را 
نامطلــوب بلکه آن را ناممکن می داند، زیرا با این جایگزینی به یک معنا زندگی 

ناممکن خواهد شد.
، باید توجه داشت که ناقد تفکیکی میان دو دسته قضایا یا احکام نظری 

ً
مقدمتا

و عملی نکرده است. به همین دلیل پاسخ آن نیز بدون این تفکیک داده می شود، 
یعنی در مرحله قبول درستی یا نادرستی حکم برای ذهن که ناقد می گوید پس از 
 بایستی از من فکر می کنم که الف، ب است سخن بگوییم 

ً
نیل به این مرحله صرفا

و نگوییم که اعتقاد دارم که الف، ب اســت، حال الف و ب می تواند مربوط به 
جهان نظر مثل خدا عالم است باشد یا والیت فقیه والیت عادالنه ای است.

 غایت اندیشه و 
ً
برای آغاز بحث این اصل بدیهی را مبنا قرار می دهیم: اصوال

تفکر، رسیدن به حقیقت است، اما انسان حقیقت را برای چه می خواهد؟ پاسخ به 
این سوال به نقش و کارکرد یا جایگاهی که علم در زندگی بشری دارد برمی گردد. 
همه موجودات عالم، هســتی هایی در خود بســته اند و راهی به وجودات دیگر 
ندارند. به این معنا جهان پر از موجوداتی است که هیچیک به دیگری راهی ندارند 
و حتی از وجود همدیگر یا خصوصیات و صفات هم آگاه نیستند. مسأله مهم این 
است که موجودات نه تنها از وجود یکدیگر اطالعی ندارند، بلکه از نحوه رفتار 
و عمل هم نیز هیچ گونه فهم یا شناختی ندارند. نتیجه این حقیقت این است که 
 رفتار همدیگر، 

ً
در صورت عدم وجود راهی برای آگاهی از یکدیگر و خصوصا

جهان ناممکن خواهد شد، زیرا هیچ راهی وجود ندارد که موجودات در تضاد و 
تعارض با یکدیگر قــرار نگیرند. در واقع، به طور اجتناب ناپذیری موجودات به 
عنوان مانعی در برابر یکدیگر ظاهر می شوند و وجود و رفتار یکدیگر را نفی کرده و 
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یا از بین می برند. روشن است که پیامد این وضع، عدم امکان پیدایی جهان است، 
چه رسد به اینکه آنها در جهانی واحد در کنار یکدیگر، هستی هماهنگ و رو به 

تکاملی را به وجود آورند.
تنها راه پیدایــی جهانی از موجودات مختلف که در آن امکان هســتی هر 
موجودی در تعارض با دیگری قرار نگیرد، علم اســت. تمامی موجودات حی و 
زنده مجاری ای به هســتی و بر روی دیگر موجــودات دارند که از طریق آنها در 
جریــان بود و نبود دیگر موجودات و چگونگی هســتی و عمل یا رفتار آنها قرار 
می گیرند. این مجاری، مجاری علم می باشند که بیشترین آن در باالترین موجود 
در سلسله موجودات یعنی انسان می باشد که مشتمل بر پنج حس بیرونی و پنج 
حس درونی است. انسان ها از طریق این حواس نه تنها از هستی دیگر موجودات 
و ویژگی یا خصایص آنها آگاه می شوند، بلکه به طور کلی و یا در هر لحظه از جا 
و مکان یکدیگر و نحوه عمل و رفتار هم مطلع می شوند و از این طریق رفتار خود 

را با آنها هماهنگ می سازند.
بنابر این علم یا آنچه در نتیجه تحقیق و تفکر تحت عنوان حقیقت در پایان 
عمل اندیشیدن برای انسان حاصل می شود، آن پدیده یا واقعیتی است که به اعتبار 
آن مــا از وجود یکدیگر و بلکه وجود خود و خصایص و اعمال موجودات، آگاه 
شده و امکان زندگی در جهان را به دست می آوریم. از این منظر به یک معنا نتیجه 
دست یابی به علم، عمل است، زیرا با حصول به حقیقت یا علم، از آن پس جهان 
و موجــودات را در پرتو آن و از درون آئینه علم می بینیم و با موجودات بر پایه این 
دید تعامل و رفتار می کنیم. از این جهت، با حصول علم به طور اجتناب ناپذیری 
آن را پذیرفته و به عنوان تصویــر واقعیت بر مبنای آن عمل می کنیم. بنابراین در 
زمان وصول به علم یا حقیقت باور به آن الزامی و ضروری اســت، بلکه باور به 
آن خود به خودی اتفاق می افتد. انســان، تنها در یک صورت ممکن است که از 
باور به علم خود و حقیقت طفره برود و آن را نپذیرد و آن هم در صورتی است که 
به قول امام علی )ع( آن را بدل به شــک و جهل کند. اگر انسان بدین طریق علم 
خود را به جهل و شک بدل نکند، چاره ای از باور بدان و عمل مطابق با آن ندارد، 
زیرا در غیر این صورت چه تمایزی میان دست یابی به علم و حقیقت یا عدم آن 
ت 

ً
اســت؟ اگر انسان به باور به علم خود نرسیده و به اقتضای موقعیت ها و الزاما

زندگی آن را بــه کار نبندد، در آن صورت تفاوتی میان این تفکر و دیگر تفکراتی 
که به علم و حقیقت نرسیده وجود نخواهد داشت. به این معنا اگر انسان حاصل 
تفکر خود را در صورتی که واصل به حقیقت و علم شــده باشــد، نپذیرد و بدان 
عمل نکند، همان امری که حضرت فرموده اند، نتیجه آن است، یعنی فرد، علم 
خود را به شک و جهل بدل کرده و حقیقت را با باطل همسان نموده است.باور به 
یک حقیقت به معنای آن است که از این پس من از درون این آئینه حق یا علم به 



شماره 5    223
پانزدهم خرداد ۹۹

 مباحثات
 فلسفی و

وشنفکری  ر

عالم نگاه می کنم و جهان را بدان گونه که این حقیقت نشان می دهد خواهم دید. 
اگر با حصول حقیقت مرحله ضروری بعدی که حتی دست متفکر و قوه فاکره نیز 
نیست و بالضروره اتفاق میفتد )اتفاق نیفتد که عدم وقوع آن محال است( در آن 
صورت معنای آن این است که قبل و بعد از آن تفکر و اندیشه هیچ تفاوتی در نگاه 

شخص حاصل نشده است. یعنی علم و جهل ارزش واحدی خواهد داشت.
اما فســاد بدتِر آنچه بدان توصیه شده این اســت که اگر این سخن در مورد 
تمام تفکرات انســان مطرح باشد، در آن صورت مفهوم آن این است که من فاقد 
هرگونه تصویری از جهان هستم. چنین وضعی ناممکن است، چون فقدان هرگونه 
تصویری از جهان امکان اندیشیدن و بلکه امکان زندگی را از انسان می گیرد. یعنی 
با چنین وضعی نه تنها من قدرت برداشــتن قدم از قدم نخواهم داشت، بلکه در 
پیش روی من هیچ تصویــری از عالم و در حقیقت هیچ عالمی به جز تاریکی 
محض وجود نخواهد داشت، تفکر نیز ناممکن است و ناممکن می شود، اما عدم 
امکان تفکر، تنها وجهی از فساد این نظریه به اصطالح روشنفکرانه و اومانیستی 
است. تالی فاسد بزرگ تر، همان طور که گفته شد عدم امکان هستی، حداقل، در 
مورد موجودی چون انسان است که بود و نبود وی یا عمل و عدم عمل وی مرهون 

و مشروط به تفکر و اندیشه می باشد.
حالت دوم این است که وقتی به علم و حقیقت رسیدید نه در مقام نظر و نه 
در مقام عمل در هیچ مورد نه از منظر آن به عالم نگاه خواهید کرد و نه به اقتضای 
عمل براســاس آن عمل خواهید کرد. مفهوم این نحوه برخورد با علم و حقیقت 
حاصله، معنایی جز این ندارد که آن علم، علم نیست، جهل است و آن حقیقت، 
فاقد حقیقت ی در باب جهان یا حوزه عمل است. در هر دو حالت وقتی به اقتضا 
با علم خود رفتار نمی کنید، آن را با جهل مساوی کرده اید. چرا؟ چون کسی که به 
علم شما و حقیقت حاصله تفکر شما دست نیافته نیز همچون شما عمل می کند 

و فرقی میان شما و او نیست.
خالصه تالی فاســدهای این ســخن به ظاهر متجددانه و از روی علقه به 
ارزشــهای تجددی همچون اومانیسم، در واقع بسیار غلط و در نهایت چنان که 
دیدیم، بســیار به لحاظ نظری خطرناک و زیاد است که اگر آن را مبنا قرار دهیم، 
حتی ورود در این بحث را نیز ناممکن می کند. سخنی بی معناتر و فاسدتر از این 
به گمان فقط نفی تناقض است و بس، گرچه این سخن نیز درواقع نافی تناقض 
اســت یعنی می گوید در مقام حصول حقیقت، بود و نبود حقیقت یکی است 
و دست یابی به حقیقت یا عدم دســت یابی بدان تفاوتی در من یا جهان ایجاد 
نمی کند، اما روشن است که استدالل های ناقد بر مبنای قبول وجود چنین تفاوتی 
است و حال آنکه با نفی لزوم باور و جایگزین کردن آن با نفس فکر و تفکر، زندگی 

و حتی تفکر در این وضعیت نیز ممکن نیست، چه رسد به عمل!
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حسین کچوئیان به عنوان هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
تهران چندی اســت که با یادداشــت های منتقدانه و عالمانه به اندیشه های 
جریان روشنفکری می پردازد. این جامعه شــناس، در یادداشت تازه خود به 
نقد و بررســی آرای حجت االسالم محقق داماد پرداخته است. محقق داماد 
در اظهاراتی گفته بود: »ریشه اعتقاد از عقد است، عقد یعنی گره زدن. یعنی 
من رسیده ام به یک نقطه جزمی و مغز و اندیشه خود را به آن گره زدم و دیگر 
نه از آن باالتر می روم نه پایین تر، به این شخص می گویند معتقد. این مسأله 
یکی از آفت های پیشرفت بشر اســت. به هیچ وجه من پیشنهاد نمی کنم که 
جامعه معتقدانه زندگی کند، پیشــنهاد می کنم به جــای معتقدانه، متفکرانه 
زندگی کنیم. درون واژه فکر، حرکت نهفته اســت. انتظار دارم که چه جامعه 
دینی ما و چه جامعه غیر دینی ما به جای اینکه بگوید من اعتقاد دارم به دین 
یا به بی دینی، بگوید من فکر می کنم. هر دو بگویند فکر می کنم. اگر فکر به 
جای عقیده بنشیند، گفتگو برقرار می شود. گفتگو که برقرار شد، حق روشن 

می شود و جامعه در سایه حقیقت زندگی می کند.«
او ایــن مســاله را ذیل تقابل علــم و دین چارچوب بنــدی می کند و به 
بررســی ریشه تاریخی این دست از شبهات پرداخته و اشاره می دارد  اندیشه 
 از عدم درک تمایز ماهوی این دو 

ً
جایگزین کردن دین توســط عقل که اساسا

رنــج می برد، ابتدا از کانت به طور جدی آغاز و در دوره های بعدی در بحث 
تقابل ایدئولوژی، دیگربار مطرح شد که این بار ایدئولوژی به عنوان شکلی از 
ایمان و اعتقاد به دلیل جزمیت، ماهیت غیرانتقادی و ویژگی طردکنندگی آن 
توسط کسانی چون پوپر، آرنت، آرون، دانیل بل و دیگر نظریه پردازان جناح 

راست تجدد مورد نقد و رد قرار گرفت.
ایشــان در این یادداشت به مســاله آقای محقق داماد پرداخته و به شبهه 
ایشــان به طور مفصل پاســخ می دهد و در نهایت عنــوان می کند این نوع 
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تجدیدنظرطلبیها به زمانی برمی گردد که اندیشه تجدد پیش و بعد از استعمار 
 این بار در مسیر تالش 

ً
وارد شرق و از جمله کشور ما گردیده است اما ظاهرا

مشــابهی نه فقط وجوهی از فرهنگ و اندیشه کشور، بلکه به یک معنا بخش 
مهمی از ســاختار ذهنی انسان به عنوان مشکل تشخیص داده شده است. با 
این حال، آنچه ایشان به دنبال آن است در حقیقت ناممکن بوده و در صورت 
 از اعتقاد و باور که فی حدنفســه مفهومی 

ً
وقــوع ایــن جایگزینی ما صرفــا

ضروری است رها نمی شویم، بلکه علم و حقیقت از این طریق موضوعیت و 
ارزش خود را از دست خواهد داد و به طور خالصه تالی فاسدهای این سخن 
به ظاهر متجددانه و از روی علقه به ارزشهای تجددی همچون اومانیسم، در 

واقع بسیار غلط و به لحاظ نظری خطرناک و زیاد است! 

 مباحثات
 فلسفی و

وشنفکری  ر
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یادداشت | 

ورت پل سازی وشنفکری دینی، ضر فقه و ر
حجت االسالم داود فیرحی 	

گسست جدی   بین جریان روشنفکری و دیدگاه های حوزوی وجود دارد و 
گاه این گسست به تضاد نزدیک می شود؛  من معتقدم دستگاه فقه و روشنفکری 
به شدت به هم نیاز دارند و می توانند مکمل هم باشند و از این منظر، ضرورت یک 

تفکر پل ساز بین دستگاه فقه و روشنفکری احساس می شود.
دانش فقه یک دانش ۱4۰۰ ساله است که چهره های سرشناس بسیاری دارد. 
جریان روشنفکری دینی هم به عنوان یک تالش فکری برای نگاه نقادانه به مثلت 
»دین، ســنت و تجدد«، یک جریان ضروری با ریشه حدودا 2۰۰ ساله است. 
اساسا جهان اسالم و بخصوص جامعه ایران در شرایط کنونی، بدون روشنفکری 
دینی دچار یک نقصان اساسی است. روشنفکری دینی می تواند هم رادیکالیسم 
مذهبی و هم سکوالریســم ستیزنده را تا حد زیادی تعدیل کند. در حال حاضر 
جریان روشنفکری دینی بزرگترین جریان کشــور است که تیپهایی مانند استاد 
مجتهدشبستری و اســتاد عبدالکریم ســروش یا مصطفی ملکیان نماینده اش 
هستند؛ کسانی که هم روشنفکر دینی هستند و هم در ادبیات آنها نوعی نگاه سلبی 

به دانش فقه وجود دارد.
چند مزیت مهم روشنفکری دینی

۱– روشنفکری دینی تحول آفرین در دانش های حوزوی است. اگر هر دانشی 
با یک نقد جدی مواجه نباشــد، به تدریج فسیل شــده و در الک خود فرو رفته 

  
داود 
فیرحی    

پژوهشگر علوم سیاسی و 
اندیشه سیاسی اسالم 

 دیده بان
  اندیشـه
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 به زاویه گزینی و 
ً
و دچار تصلب می شــود. دانش های دینی و حــوزوی عمدتا

خانقاهی شــدن میل دارند و اگر به حال خود رها شوند، مسجد تبدیل به خانقاه 
شده و دین مسئولیت های طبیعی خود را در مخاطرات اجتماعی سیاسی از دست 
می دهد. روشنفکری دینی، هوشیاری و نقد را به دانش حوزوی وارد کرده و این 

تذکر را می دهد که وظیفه دین، توجه به امر اجتماعی به معنای عام آن است.
2– هر حوزه تخصصی یک مشــکل به نام خودشیفتگی و تقدس سازی و 
تقدس مآبی دارد و هاله ای را دور خود درســت می کند که بین خواص آن دانش 
تخصصی و جامعه فاصله می اندازد. روشنفکری دینی می کوشد این هاله را تکان 

داده تا در حوزه دینی، مسابقه تقدس مآبی شکل نگیرد.
۳– دین به دلیل فراگیری، می تواند به ســرعت با ســنت ها مخلوط شــود و 
نهادهای دینی نسبت به خرافات، آسیب پذیر هستند. در این میان غربال گزاره های 

دینی کار بسیار مهمی است که روشنفکری دینی انجام می دهد. 
4– خلق تعبیر »استبداد دینی« به عنوان قرینه »استبداد سیاسی« اولین بار از 
سوی روشنفکران دینی صورت گرفت. در واقع روشنفکران دینی عنوان کردند که 
اگر حکومت در جامعه ای اصالح نمی شود، این موضوع در فرهنگ آن جامعه 

ریشه دارد که ریشه آن نیز در مذهب آن جامعه است.
۵– روشنفکری دینی، نقد دوسویه سنت و تجدد است و نه شیفتگی به سنت 
دارد و نه شــیفتگی به تجدد؛ و غلتیدن به تمام معنا در هر یک از این دو محور را 

اشتباه می داند.
۶– روشنفکری دینی، یک تالش پل ســاز بین سنت و تجدد، دین و دنیای 
معاصر و دین و عقیده و علم است؛ یک تالش پل ساز که بعضی از آن به عنوان راه 
سوم یاد می کنند؛ راهی که نه سنتی است و نه مدرن، نه شرقی است و نه غربی، 

راهی که دینی است و در عین حال، تجدد و حتی اصول تجدد را هم می پذیرد.
روشنفکری دینی تحت تأثیر جریان چپ، دین را به ایدئولوژی تبدیل کرد. از 
نظر تاریخی؛ نشانه های روشنفکری دینی، در ایران از زمان فتحعلی شاه قاجار 
شروع شد و در زمان قائم مقام فراهانی و امیرکبیر، رهبران مذهبی هم تالش هایی 
را شــروع کردند. کم کم با ســید جمال و تیم او در ایران در دوره ناصری، نطفه 

روشنفکری دینی شکل گرفت و تا امروز هم پرونده آن باز است.
نقدهایی به جریان روشنفکری دینی

اما همین روشنفکری دینی، امروز با مشکالتی مواجه شده که آن را نیازمند 
یک کوشش پل ساز با دین کرده است:

، روشنفکری دینی از ابتدا، تحت تأثیر جریان های چپ، دین را به یک 
ً
۱– اوال

ایدئولوژی تبدیل کرد. منطق دین بیشتر شبیه علم است تا ایدئولوژی؛ حال آنکه 
با مساوی شدن دین با ایدئولوژی، به دلیل تضاد ایدئولوژی و علم، این ایده شکل 
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گرفت که دین با علم در تضاد است.
، روشــنفکری دینی به حوزه نظر توجه بسیار دارد و از الهیات عملی 

ً
2– ثانیا

غافل است، حتی، الهیات نظری و عملی را از هم جدا می کند. روشنفکران دینی 
ما بشدت روی کالم و فلسفه فشار آورده و از ارزش فقه غافل اند حال آنکه زندگی 
عملــی را فقه اداره می کند. این خطرناک ترین رویکردی اســت که به آن دچار 
هســتند؛ گویی یک چرخ دوچرخه را نوســازی کرده و چرخ دیگر را کهنه باقی 

بگذارید. این رویکرد، نوعی عدم توازن در دین داری ایجاد می کند.
این یک خطــای عجیب گفتمانی اســت که برخی تصــور می کنند نظر 
اولویت دارد و اگر نظر اصالح شود، عمل هم اصالح می شود. حال آنکه تجربه 
تاریخی برعکس این را می گوید. متفکران مشروطه از عمل شروع کردند؛ آخوند 
خراســانی، نائینی، محالتی و حقوقدانانی مثل فروغی، عدل و حتی مدرس، به 
بحث های کالمی پیله نکردند و وارد دستگاه فقهی شدند و جهتی را برای نوگرایی 
درست کردند که مشروطه را شکل داد. غفلت روشنفکران دینی ما از فقه باعث 
شده همیشه در تله ادبیات بدعت بیفتند و مخالفانشان آنها را به چیزهایی متهم 
کنند که نیســتند، مثال می توان به اتفاقی که چند سال پیش درباره هاشم آقاجری 
افتاد اشاره کرد. آقای ســروش هم در بحث هایی که اخیرا در اردیبهشت امسال 
مطرح کردند، می گویند یکی از روحانیان به ایشــان نسبت دئیسم داده و ادبیات 

استاد مجتهدشبستری هم دارد چنین گیرهایی پیدا می کند.
۳– مشکل سوم روشنفکری دینی ما، دوگانه سازی فقه و اخالق و همین طور 

دوگانه سازی حق و تکلیف است.
تضادی که روشــنفکری دینی بین فقه و اخالق ایجاد کرده، هر دو را از کار 
می اندازد؛ وقتی شما فقه را با شمشیر اخالق می زنید، قسمت مولد فقه را که پایه 
هایی برای قواعد مدنی است شل می کنید. با اخالق نمی توان، هیچ جامعه ای را 

اداره کرد چون اخالق ضمانت اجرایی ندارد. 
روشنفکری دینی ما، دوگانه دیگری هم ساخته که فقه را مساوی با تکلیف و 
اخالق را مساوی با حق می داند و این از عجایب تاریخ روشنفکری دینی است؛ 
 ابتدای فقه، از حق شروع 

ً
حال آنکه دســتگاه فقهی ما پر از حقوق است و اساسا

می شــود و تکالیف، گاردریل های جاده حقوق هستند. وقتی روشنفکری دینی 
این دوگانه را القا می کند، در واقع هر دو را با مشکل مواجه می سازد چون اخالق 
بشــدت از تکالیف اخالقی صحبت می کند و حتی مدرن ترین متفکران مانند 
کانت نیز از تکالیف اخالقی سخن می گویند. از طرف دیگر، این القا، 8۰ درصد 

فقه را نیز فاکتور می گیرد.
4– مشکل چهارم دستگاه روشنفکری دینی ما، خلط بین فقه و سنت فقاهتی 
است. مثل اینکه افرادی مثل پوپر، در نقد سنت های بسته تفلسف، اصل فلسفه 
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را رد کنند. فقه به عنوان یک دانش، امکانات بســیاری دارد که سنت آن سال ها 
اقتدارگرا شکل گرفته است؛ حال اگر برای اصالح مشکالت این سنت فقاهتی، 
به اصل فقه هجوم بیاوریم دچار خطا شده ایم. »تفقه« چه سنتی چه بازاندیشانه، 

کار ویژه ای دارد به نام پیوند نص و زندگی. مسلمان نمی تواند از فقه جدا شود. 
عبدالکریم سروش می گوید »دین در جهان امروز حذف شدنی نیست. اگر 
دین توانست انقالبی ایجاد کند، می تواند دموکراسی هم بسازد.« باید گفت فقه 
هم همین طور است. چرا که به خاطر سابقه ۱4۰۰ ساله اش، قواعد پخته ای دارد. 
وقتی شــیخ فضل الله و مخالفان مشروطه، آن را بدعت و حرام اعالم کردند و به 
محمدعلی شــاه به عنوان شاه اسالم پناه تکلیف کردند مجلس را به توپ ببندد، 
رهبران دینی حامی مشروطه، از همین قواعد فقهی، استدالل هایی آوردند که نه 
تنها اثبات می کرد مشروطه بدعت نیست بلکه مشروطه را از باب مقدمه واجب، 
واجب می خواند. از این راه، دستگاه فقه توانست مشروطه و الزاماتش را تأیید کرده 

و مشروعیت بدهد.
فقه می تواند عرف را وارد اداره زندگی کند و بنیادی برای حقوق مدرن باشد. 
فقه، توان نقد ســنت و دفاع از تجدد را دارد. اگر فقه را از دین شناسی مان حذف 
کنیم، انگار هواپیمایی داریم که فرودگاهی ندارد. فقه تنها دانش عملی ماســت 
که می تواند تکنیک های زندگی را یا مســتقیما تولید کند یعنی »قواعد مدنی« یا 
مقدماتش را فراهم کند یعنی پایه ای برای حقوق اساسی، مدنی و شهروندی باشد. 
از این رو اگر قسمت های دیگر دین را نقد و اصالح کنید ولی به حوزه فقه توجهی 

نکنید، همه نوگرایی ها متوقف می شود.
برای این امر می توان به تجربه تاریخی جدالها بین مورخ، فیلسوف، مفسر 
و فقیهان ارجاع داد. قدرت گفتمان یا ســامانه فقهی اســت که بقیه را به حاشیه 
می راند. نه تنها روشنفکری دینی که حتی روشنفکران سکوالر نیز وظیفه دارند در 
راه اصالح دستگاه فقهی به جای طرد آن گام بردارند چراکه فقه طردشدنی نیست. 
افرادی مثل علی اکبر داور، فروغی، مصطفی عدل و تقی زاده، در دوره مشروطه، 
بیشترین توجه شــان به ادبیات فقهی بود تا بتوانند وضع جدید را پشتیبانی کنند. 
موضوع غایب روشنفکری دینی امروز توجه به اصالح دستگاه فقهی است. بر این 
اساس می شــود یک عالمت سؤال بزرگ گذاشت که »چرا روشنفکری دینی در 
توصیف وضعیت فقه در جهان اسالم، به یک توصیف متقن و قریب به واقعیت 
نرسیده است؟«امروز ما به نگارش کتابی شبیه کتاب »جامعه باز و دشمنان آن« 

)نوشته پوپر( در حوزه تجربه فقهی نیاز داریم.  
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مدتی اســت انجمن اندیشــه و قلم با همکاری بنیاد اندیشــه و احسان 
توحید، سلســه بحث هایی را به صورت پخش زنده از طریق الیو اینستاگرام 
برگزار می کند. یکی از سخنرانان این نشست ها حجت االسالم داود فیرحی 
بود. پژوهشگر علوم سیاسی و اندیشه سیاسی اسالم است. وی دارای دکترای 
علوم سیاســی از دانشگاه تهران و  دارای تحصیالت حوزوی بوده و استادیار 
گروه علوم سیاسی دانشــکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. او 
از جمله تئوریســن های فکری، دینی و علوم سیاســی جریان روشنفکری در 
کشور است. این سخنرانی که واکنش های بسیاری نیز به دنبال داشت درباره 
روشــنفکری دینی بود. داود فیرحی با بیان اینکه جریان روشــنفکری دینی 
بزرگترین جریان کشور اســت و تحول آفرین در دانش های حوزوی است، 
مزیت های متعددی را برای جریان روشنفکری دینی بر شمرد. سپس در ادامه 
به چهار معضل اصلی جریان روشــنفکری دینی پرداخت. ایشان تبدیل دین 
به ایدئولوژی، غفلت از فقه و االهیات عملی و تکیه زیاد بر فلســفه و کالم، 
دوگانه ســازی فقه و اخالق، خلط بین فقه ســنتی و سنت فقاهتی را به عنوان 

نقدهایی بر جریان روشنفکری دینی برمی شمارد. 
فیرحــی می گوید برخی تصــور می کنند نظر اولویــت دارد و اگر نظر 
اصالح شود، عمل هم اصالح می شــود. حال آنکه تجربه تاریخی برعکس 
این را می گوید! غفلت روشــنفکران دینی ما از فقه باعث شده همیشه در تله 
ادبیات بدعت بیفتند و مخالفانشان آنها را به چیزهایی متهم کنند که نیستند! 
او در نهایــت تاکید می کند نه تنها روشــنفکری دینی که حتی روشــنفکران 
ســکوالر نیز وظیفه دارند در راه اصالح دســتگاه فقهی به جای طرد آن گام 

بردارند چراکه فقه طردشدنی نیست!
خالصه اینکه داود فیرحی در این ســخنرانی، به روشــنفکران دینی این 
انتقــاد را وارد می کند تا زمانی که به فقه بی توجهید، نوگرایی متوقف اســت! 
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چنــد نکته قابل تامــل در این ســخنرانی وجود دارد. فیرحــی نیز از جمله 
متفکرین نواندیشــی است که خواســتار مدرنازیســیون ایران از منظر دینی 
وفقاهتی است. او سعی دارد قرائتی عقل محور، دموکراتیک و حقوق بشری 
از دین ارائه دهد. البته برخی معتقدند بین روشنفکری دینی و نواندیشی دینی 
تمایز اســت و تمایز ســروش و فیرحی را در همین معرفی می نمایند. به هر 
حال ظاهرا فیرحی این تمایز را نمی پذیرد.اما نکته اینجاســت که اساسا این 
دو مسیر در راســتای هدفی واحد است. پروژه فیرحی که بازخوانی جدیدی 
از فقه سیاســی است در همین راستا صورت می گیرد.  او روشنفکری دینی را 
راه سومی معرفی می کند که به دنبال توازن بین سنت و تجدد است! حال آنکه 
مشخص است که روشنفکران ما، به دنبال خوانشی هستند که با تفکر مدرن 
همخوانی پیدا کند و این چه توازنی است؟! این نوع روشنفکری که دلداده به 
تفکر مدرن اســت، به تهی ساختن دین و سنت می انجامد. البته که فقه پویا 
ما باید خود را با شرایط عصر خود مبتنی بر دستگاه فقه جواهری تطبیق دهد 

اما این بینشی متفاوت با خواسته روشنفکران دینی است. 
نکته آخر آنکه به نظر می رســد این دســته از نواندیشــان حوزوی مانند 
فیرحی، رسول جعفریان و ســروش محالتی، که سعی در اصالحات فقهی 
و دستگاه اجتهادی برای مسائل جدید دارند، از نگاه روشنفکری دینی مانند 

سروش آفت بیشتری برای گفتمان اسالم ناب داشته باشد.
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یادداشت | 

نقد آرای جواد طباطبایی
دکتر سید جواد میری 	

جدیدترین اثر سید جواد طباطبایی با عنوان کتاب »ملت دولت و حکومت 
قانون )جستار در بیان نص و سنت(« به تازگی منتشر شده است. آنچه پیش روست 
قســمت دوم مقاله مفصل ســیدجواد میری در نقد اندیشه های جواد طباطبایی 

است:
4. تحول امر زبانی در ایران و تحمیل ترکی

در آثار طباطبایی اثری در باب »فلســفه زبان« یا »جامعه شناسی زبان« و 
حتی مباحث مربوط به »زبانشناســی محض« وجود ندارد، ولی این بدان معنا 
نیست که »ردپای دغدغه های زبانشناختی« در آثار طباطبایی بالکل منتفی است. 
بالعکــس در آثار طباطبایی نوعی از »تأملیدن« درباره امر زبانی قابل مشــاهده 
اســت که در کانون آن »زبان فارسی« در نســبت با دو زبان »ترکی« و »عربی« 
وجــود دارد و اگر بتوان این تأمالت درهم تنیده طباطبایــی را کنار هم قرار داد و 
صورتبندی مفهومی کرد، آنگاه شــاید بتوان گفت بحث های طباطبایی قابلیت 
تبدیل شدن به یک »چشم انداز نظری« در باب »امر زبانی« در ساحت جامعه 
ایرانی را دارا می باشد. به سخن دیگر، طباطبایی در باب زبان به مثابه یک »مقوله 
مفهومی« نمی پــردازد، بل از »منظر مصداقی« به مباحث زبانی ورود می کند و 
روایت خویش از »زباِن انســاِن ایرانی« را مفصلبندی می کند. این نحوه ی ورود 

  
جواد

 میری     

دانشیار جامعه شناسی و عضو 
هیئت علمی پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی 

 دیده بان
  اندیشـه
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مصداقی بر خالف نظریه پردازی های مفهومی، چامسکی / تارسکی / کارناپ 
/ فرگه / راســل / داوینســون / رایل / سوسور / پینکر )یا فیلسوفان قاره ای همچون 
هامان، هردر، هومبلت، هایدگر، گادامر و هابرماس که تالش می کردند کارکرد 
جهان-آشکارگی زبان را مورد تأمل قرار دهند(، از چشم اندازی مصداقی به زبان 
و جهاِن انساِن ایرانی ورود می کند و پیشاپیش مفروضات جوهری سترگی در باب 
»ماهیت انسان ایرانی« به مثابه »سنگ خارا« را در مفصلبندی نظری خویش در 
باب زبان ملحوظ می کند. البته این غیرقابل کتمان است که استعاره ها بی-طرف 
نیستند، بل به صورت ظریفی حدود و ثغور ذهنیت انسان را به هنگام اندیشیدن و 
صورتبندی به خدمت خویش درمی آورند. اینکه طباطبایی از مفهوم »سنگ« به 
ِم انسان ایرانی« استفاده می کند به 

َ
مثابه یک استعاره برای ترسیم چارچوب »عال

نوعی »مفروضات پشت صحنه« ذهن خویش را به نمایش می گذارد. به سخن 
دیگر، عالم انسانی ماهیتش »سنگ-گونه« نیست، بل ماهیتش از سنخ »شدن« 
)Becoming( می باشد ولی استعاره »اورینتالیستی« طباطبایی موجب گردیده 
اســت که او تحوالت زبانی و تطورات جهان ایرانی را ذیل استعاره سنگ-گونه 

صورتبندی کند.
در تاریخنگاری طباطبایی تالش بر این اســت که منطق تحوالت زبانی در 
ایران را با مفاهیم »دم دستی« و »ساده انگارانه« -از منظر تئوریک- صورتبندی 
کند ولی واقع امر این است که پرسشی بنیادین در باب »زبان« و »دین« در فالت 
بزرگ ایران و منطقه ایران بزرگ فرهنگی و »جهان ایرانی« مغفول مانده اســت. 
این سخن به چه معناست؟ نکته ای که بسیاری از اندیشمندان ایرانی در باب آن 
ســخن گفته اند ولی هیچ نظریه ای در مورد آن مفصلبندی نکرده اند »تحوالت 
زبانی« در ایران اســت. به عبارت دیگر تحول زبانی )و حتی دینی و مذهبی( در 
ایران از »زبان های آریایی« به »زبان های ترکی و عربی« چگونه رخ داده است؟ در 
 )Religious Conversion( مطالعات ادیان بحث های مهمی در باب تغییر دین
در ساحت تمدنی و فرهنگی و فردی صورت پذیرفته است ولی تحوالت دینی و 
مذهبی در ایران هنوز از منظر مطالعات اجتماعی مورد بررسی قرار نگرفته است 
و بســیاری از پژوهش ها که در این سه حوزه )دین، مذهب و زبان( به فارسی به 
چاپ رسیده است فاقد بنیان های نظری انتقادی می باشند. به عنوان مثال، ما هنوز 
در ایران نمی دانیم که چگونه دین رسمی پادشاهی ساسانی که »زرتشتی« بود در 
این امپراطوری رعایایش به یهودیت، بودایی، مسیحیت، مانویت، و سر آخر به 
اسالم تبدیل شد؟ به سخن دیگر، تحوالت دینی و تغییر دین در ساحت تمدنی 
 بگوییم »با زور شمشیر« 

ً
چگونه و مبتنی بر چه مولفه هایی بوده است؟ اینکه صرفا
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 Religious( »یا »به دلیل عدالت اســالمی« نمی تواند مســئله »تغییر دینــی
Conversion( در جهان ایرانی را توضیح دهد. همین نقد نیز در نسبت با »امر 
زبانی« قابل طرح و بررسی است. به تعبیر رساتر، تحوالت زبانی در آذربایجان و 
مناطق مهمی از ایران و حتی فالت بزرگ ایران با تعابیری که محمود افشار، جواد 
 طباطبایی از آن یاد می کنند قابل صورتبندی 

ً
شیخ االسالمی، ناصح ناطق و جدیدا

 به همین دلیل که این متفکــران نظریه ای برای تبیین منطق 
ً
نظری نیســت. دقیقا

تحــوالت زبانی و دینی و مذهبی در ایران ندارند به مفاهیمی همچون »تحمیل 
 طباطبایی زبان کنونی در آذربایجان را با 

ً
زبان« یا سردرگمی های مفهومی -مثال

واژه آذری بیان می کند و در جای دیگر از زبان ترکی در ســده های چهارم و پنجم 
ســخن می گوید و مشخص نیست که چطور از زبان ترکی در سده چهارم مردم 

ایران به زبان آذری در سده پانزدهم خورشیدی رسیده اند -دچار گشته اند.
طباطبایی اول مفهوم »زبان آذری« را برای »آذربایجان کنونی« جعل می کند 
و این زباِن آذری را –که به گفته کســروی زبان باســتان در آذربایجان بوده است- 
در صورت زبان محلی کنونی در ایران صورتبندی می کند و ســپس ادعا می کند 
که کوشــش های مذبوحانه ای از طریق دشمنان برای »تحمیل ترکی« به مردمان 
بخش هایی از ایران در جریان اســت. اما پرسش اینجاست که زبان کنونی مردم 
بخش هایــی از ایران »زبان فهلوِی آذری« نیســت، بل »زبان ترکی« - با صفت 
آذربایجانی- است و امکان تحمیل زبانی که خود مردم به آن زبان گویش می کنند 
 محال است. چرا طباطبایی موضوعی به این بداهت را منکر می گردد؟ مبانی 

ً
عقال

زبانشناختی این انکار مردمشناختی و اتنوگرافیک در روایت طباطبایی چیست؟
البته در کتاب »مالحظاتی درباره دانشــگاه« طباطبایی ســخنی به غایت 
کادمیک به  درست درباره جایگاه گفتمان دانشگاهی دارد و می گوید که منطق آ
اینگونه است که مباحث سیاسی و امنیتی را باید در جاذبه مغناطیسی دانشگاه به 
کادمیک را امنیتی و پلیسی  بحث های دانشگاهی تبدیل کرد و نه اینکه مباحث آ
کرد. اما جالب اســت که این رویکرد درست و متدولوژیک خویش را در کتاب 
 از 

ً
ملت، دولت و حکومت قانون به فراموشــی می سپارد و مباحث زبانی که ذاتا

کادمیک هستند را سیاسی و امنیتی می کند تا بحث و صورتبندی مسائل  مقوالت آ
کادمیک تا اطالع ثانوی در ایران قدغن بگردد. این تغییر در روش و تذبذب در  آ
اســتراتژی را چگونه باید تفسیر کرد؟ به نظر من این تغییر در روش و تذبذب در 
استراتژی در ساحت روانشناختی قابل طرح و بررسی نیست، بل ریشه این تغییر 
متدولوژیک را باید در »فقدان نظریه تحول زبانی« در بین متفکران ایرانی دانست 
که موجب شده است سخن گفتن از واژه ترکی یا مفهوم »زبان ترکی« برای لسان 
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کادمیک« گردد. به دیگر  ایرانیانی که زبان مادریشان ترکی است تبدیل به »تابوی آ
سخن، اگر طباطبایی نظریه ای در باب چرایی تحول زبانی از »زبان آذری فهلوی« 
به »ترکی آذربایجانی« در تاریخ ایران الی عصر حاضر می داشت، آنگاه مجبور 
نمی شد یک جا سخن از »زبان آذری« در بستر کنونی ایرانی بزند و در جای دیگر 
سخن از »تحمیل ترکی« به بخش هایی از مردمان ایران توسط عوامل بیگانه بزند 
و همزمان از زبان قبیله ای ترکان در سده های پیش در ایران سخن به میان بیاورد و 
هیچ ربط منطقی بین آن زبان در ایران سده های جهارم و پنجم و زبان کنونی ترکی 

در ایران در قرن چهاردهم شمسی در روایت خویش لحاظ نکند.
ی ایرانیان زبان عربی بوده است و این سخن بدین معناست که زبان 

ّ
زبان مل

ۀ در بستر پیشا-مشروطه 
ّ
دینی اهل علم در ایران زبان عربی بوده است و مفهوم مل

ی« )ناسیونال( در عصر مدرن نبوده است و آنچه درباره جایگاه زبان 
ّ
به معنای »مل

فارسی می توان گفت این اســت که )در کنار زبان ترکی( در ایران زبان دیوانی و 
 زبان مشترک در جهان ایرانی و حتی هندوستان و 

ً
درباری و شعر و ادب و تدریجا

بالکان و آسیای صغیر و اوراسیا تا پیش از ورود استعمار می گردد.
اما »زبان ملی« مفهومی مدرن است که با مشروطه و تأسیس نظام سیاسی 
ملت-دولت سامان پیدا می کند وبه هیچ روی نمی توان فارسی را زبان ملی )یعنی 
زبان واحد رسمی یک ملت( در عصر پیشامدرن صورتبندی کرد. آنچه امروز در 
باب زبان در ایران می توان گفت این است که ما چهار سنخ از زبان را باید از هم 
متمایز کنیم: زبان مادری، زبان ملی، زبان رســمی و زبان مشترک. زبان مادری 
در ایران بســیار متکثر و متنوع اســت و زبان ملی در ایران به دو مفهوم زبان ملی 
پیشا-مشروطه و زبان ملی پسا-مشروطه قابل تفکیک است. هنگامی که از زبان 
ُتب مقدس و آئین های مذهبی برگزار می گردد( 

ُ
ملــی )یعنی زبان دینی که با آن ک

در دوران پیشا-مشــروطه صحبت می کنیم حداقــل می توانیم از پنج زبان ملی 
)عبری، پهلوی، عربی، ارمنی و آرامی( سخن بگوئیم ولی هنگامی که از مفهوم 
»زبان ملی« در دوران پسا-مشروطه ایران سخن می گوئیم از این مفهوم به معنای 
ناسیونالیته و ملیت سخن می گوئیم و در این معنای مستحدثه تمامی زبان هایی 
که در داخل مرزهای ایران قرار دارند به عنوان زبان های ملی )یعنی متعلق به ملت 
ایران و برآمده از فرهنگ های ملیت ایرانی که به صورت مدرن جعل گشته است( 

یاد می کنیم.
تاریخنگاریی که طباطبایی در باب زبان فارســی و ملــت ایران می کند از 
 نقدی که او به اصحاب ایدئولوژیک می کند 

ً
اساس ایدئولوژیک اســت و دقیقا

مبنی بر اینکه »امر دینی« در ایــران را ایدئولوژیک کرده اند، خود او نیز مرتکب 



شماره 5    236
پانزدهم خرداد ۹۹

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

شده است ولی نه در نسبت با امر دینی، بل در نسبت با »امر ملی«. او امر ملی را 
تبدیل به سالحی ایدئولوژیک کرده است و موجبات رشد ناسیونالیسم میلیتانت 
را در ایران فراهم می کند که در درازمدت می تواند پایه های وحدت ملی کشــور 
را دچار چالش های بنیادین کند. زیرا وحدت ملی در ایران باید ذیل »امرمتنوع« 
سیاستگذاری و مدیریت گردد و هر رویکردی که این تنوع فرهنگی، زبانی، دینی، 
مذهبی، سیاسی و زبانی را سرکوب می کند مذموم و ضد وحدت ملی ایران در قرن 

پانزدهم شمسی خواهد بود.
۵. تأملی در باب مقوله »فرهنگ« و »فارسی-سنتریسم« در مطالعات زبانی
یکی از بزرگترین اشکاالت عمده در روایت طباطبایی گفتن سخنان بی منبا 
کادمیک -اجتماع علمی- است که او بر قلم جاری می کند و -به  و ضد منطق آ
کادمیک- آنهــا را »وحی ُمنَزل« قلمداد می کند. یکی از  دلیل دوری از فضای آ
کامیک »تواضع علمی« است و این تواضع نه به معنای  بنیادی ترین آداب منطق آ
روانشناختی کلمه -که در نســبت با اخالق فردی در ساحت روانشناسانه قابل 
تحلیل است- بل در نسبت با دینامیسم منطق تحوالت نظریات علمی است که 
به هیچ وجه امکان »جزم« و »دگماتیســم« را به کســانی که در زی علم هستند 

نمی دهد.
 نظریه های 

ً
اولین نکته ای که در این باب می توان گفت این اســت که اساسا

علمی را مگر می توان بدون مناقشه فرض کرد؟ اساس نظریه های علمی بر روی 
»ِنقاش« و »تقریر محل نزاع« شکل می گیرد و اگر مناقشه در ساخت علم نباشد 

آنگاه اقلیم علم تبدیل به ساحت ُدگم خواهد شد
تصوری که طباطبایی از »مناقشه« دارد در چهارچوب نظریه های علمی قرار 
نمی گیرد؛ زیرا او مناقشه را در نسبت با »صفت فاضالنه« در گیومه قرار می دهد 
تا نوعی تخفیف مقام نقد را به مخاطب القا کند و شاهد این »تخفیف مقام نقد« 
لحن جمله بندی طباطبایی از ساختمان نظرِی خویش است. او می گوید نه تنها 
مناقشه جایگاهی ندارد، بل مناقشه های مهم که به روایت او از »نظریه عام اصالح 
 نوعی »عرض اندام فاضالنه« )بخوان بی مایه( است، زیرا 

ً
دینی« می شود صرفا

این نقدهای فاضالنه نمی تواند »رخنه ای در بنیان نظریه ]من[ بیفکند که اساس 
نظریه را خدشه دار کند« )طباطبایی، ۱۳98: 29۱(.

در جستار چهارم در کتاب ملت، دولت و حکومت و قانون طباطبایی بحث 
مهمی را مطرح می کند و می نویسد:

»از زمانی که زبان آذری کنونی در آذربایجــان رواج پیدا کرده، آن زبان، به 
انتخاب آزادانه مردم آن ایالت، زبان محلِی غیرعلمی باقی مانده اســت، و البته 
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هرگز زبان مدرسه و فرهنگ نبود…« )طباطبایی، ۱۳98: 8۶(.
نخســتین پرسشــی که می توان از طباطبایی پرســید این است که فرهنگ 
چیست؟ نسبت زبان و فرهنگ چیست؟ آیا زبان مقوله ای ُمنفک از فرهنگ است 
 می توان فرهنگی را بدون زبان متصور شد؟ فرهنگ در علوم اجتماعی 

ً
و یا اساسا

کادمیک معنای گســترده ای دارد و نمی توان هیچ ســاحتی از ساحات حیات  آ
د انســانی را در نظر گرفت که ذیل مفهوم »فرهنگ« )Culture( قرار نگیرد. 

ّ
مول

طباطبایی کماکان ذیل »سیاست گذاری های فرهنگی دوران پهلوی« -در سنت 
 در نسبت با 

ً
روشــنفکری باستانگرا- به مقوله زبان و فرهنگ در ایران و مشخصا

زبان ترکی می اندیشد.
اگر یک نگاه گذرا به تولیدات شــفاهی و کتبی در عرصه های مرثیه، شعر، 
ادبیات، نوحه، تئاتر، فیلم و امپراتوری فضای مجازی در جهان دیجیتالیزه شــده 
بیفکنیم، آنگاه متوجه می شویم که سخنان طباطبایی تا چه حد از بنیان های نظری 
 فهمی از مفصلبندی نظری مقوله »فرهنگ« 

ً
سســت برخوردار است و اساســا

در ســنت علوم اجتماعی ندارد، بل بیشتر ناظر بر تحریک نیروهای »سیاسی، 
امنیتی … دارد که…« )طباطبایی، ۱۳98: ۱4۰( این نوع از رویکردها را در قبال 
اصحاب اکادمیک اتخاذ کنند تا کســی سخنی بر خالف این ایدئولوژی جدید 
نگوید. به دیگر سخن، صورتبندی طباطبایی از مقوله زبان و فرهنگ به صورت 
بنیادین دچار اشــکال است. زیرا زبان و فرهنگ به دو ساحت منفک از هم قابل 
 با پدیدار »زبان-فرهنگ« روبرو هستیم و آنچه در 

ً
تفکیک نیســتند، بل ما دائما

ایران شاهد آن هستیم این است که کدامین زبان-فرهنگ ها قابلیت مفصلبندی در 
»عرصه رسمی« کشور را دارند و آنچه طبق قانون اساسی به صورت آزادانه مورد 
گزینش ملت ایران قرار گرفته است این است که در »عرصه رسمی« زبان فارسی 
به عنوان تنها زبان رسمی کشور باشد ولی این به هیچ روی بدین معنا نیست که 
مــردم آزادانه انتخاب کرده اند که »زباِن فرهنــگ« خویش را از عرصه عمومی 
 از منظر »علوم شناختی« ناممکن است و هیچ 

ً
جامعه بیرون برانند. این اساســا

انسانی و قومی قادر به انتخاب چنین حرکتی نیست ولی پرسش اینجاست که چرا 
 General Cognitive( »طباطبایی دست به چنین »خبط های سترگ شناختی

Fallacies( می زند؟
پیشــتر من به دو رویکرد کالن در مطالعات زبانی اشاره کردم و گفتم که ما 
می توانیم امر زبانی را به مثابه یک مقوله جهانشــمول از »چشم اندازی نظری« 
یا »منظر مصداقی« مورد مطالعه قرار دهیم و همچنین اشــاره کردم که رویکرد 
طباطبایی مبتنی بر چشــم انداز نظری نیست، بل او از »منظر مصداقی« تالش 
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می کند امر زبانی را -نه مثابه امری جهانشمول بل- به عنوان یک پدیده در ایران 
ذیل زبان فارسی صورتبندی کند. حال ببینیم که این رویکرد طباطبایی از »منظر 
مصداقی« دارای چه مشکالت الینحلی است که در کلیتش بنیان نظری منطق 
 تحــت تأثیر قرار می دهد و او را به عنوان یکی 

ً
فهــم تحوالت در ایران او را کامال

از ایدئولوگ های برجسته سنت روشنفکری باستانگرا تقلیل می دهد و در نتیجه 
روایت او از ایران را نمی توان به عنوان جامع سه سنخ از امر جمعی در آینده ایران 

در نظر گرفت.
در کتاب ملت، دولت و حکومت و قانون طباطبایی می گوید:

»ترکی گویی شاه اســماعیل صفوی، و دیوان او، یکی از نمونه های جالب 
این انتخاب طبیعی است، زیرا اگرچه برخی از جانشینان او ترکی می دانستند، در 
دربار آنان نیز به زبان ترکی سخن گفته می شد، اما زبان مشترک مردم ایران فارسی 
بازماند. این دیوان، که به زبان ترکی آذری ســروده شــده، به لحاظ زبان شناسی 
و تاریخی بســیار جالب توجه است. اگر فارســی زبانی که هیچ از ترکی آذری 
نمی داند غزل های آن را بخواند می تواند کمابیش تصور روشنی از مضمون آنها 
داشته باشد، در حالی که کسی که جز ترکی امروزی ترکیه را نداند هیچ از آن دیوان 
نخواهد فهمید. به این دلیل، چنان که در جاهای دیگری نیز اشاره کرده ام، چنین 
نوشته هایی بخشی از ادب فارسی هستند و یکسره بیگانه از ادبیات جدید ترکی. 
می توان این دیوان ترکی شاه ایران را با دیوان های فارسی سلطان ها یا خلیفه زاده های 
عثمانی بایزید، ســلیمان، محمد دوم، بایزید دوم، سلیم اول و مراد سوم مقایسه 
کرد. به لحاظ مضمون ها و درون مایه ها آن دیوان ترکی و این دیوان های فارسی به 
یکسان فصلی در تاریخ ادب فارسی به شمار می آیند« )طباطبایی، ۱۳98: 8۶(.

برای اینکه بدانیم چرا کســی که فقط ترکی اســتانبولی معاصر را می داند، 
نمی تواند درک درســتی از دیوان ترکی آذربایجانی شاه اسماعیل داشته باشد ما 
نیازمند فهم پروسه »اسالم-زدایی« )De-Islamization( در ترکیه مدرن هم 
در ساحت فرهنگ و هم در ساحت زبان و هم در ساحت »فرهنگ-زبان« ترکیه 
هستیم که از قضا در ایران با حرکت های »پیرایش زبانی« و زدودن زبان فارسی از 
واژگان عربی و ترکی )و حتی تصمیم برای تغییر رسم الخط کوفی( همراه گشت.

به ســخن دیگر، اگر کسی که جز ترکی اســتانبولی معاصر را نداند دلیل نا 
آگاهیش با ارجاع به »ادب فارســی« قابل تفسیر نیست، بل باید تحوالت دیگر 
اجتماعی و تمدنی و حتی تغییرات متافیزیک در جوامع معاصر مسلمانان را نیز 
مــد نظر قرار دهد. تحوالت مدرن در جهان اســالم، منجمله در ترکیه، موجب 
شده است که این »مضامین مشترک اسالمی« با توسل به سیاست گذاری های 
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اســالم-ُزدایانه در آغاز قرن بیستم، تأثیر عمیقی بر »جهان-زبان« ملل اسالمی 
 به صورت ایدئولوژیک 

ً
وارد کند که طباطبایی هیچ اشاره ای به آنها نمی کند و صرفا

تالش می کند ۱( زبان ترکی در آذربایجان را تقلیل به آذری بدهد و 2( سپس زبان 
آذری را شعبه ای از زبان فارسی بخواند و ۳( سرآخر بگوید که زبان آذری کنونی 
در آذربایجان بخشــی از ادب فارسی است؛ در حالیکه این مفصلبندی صورت 
مسئله از ُبن نادرست است و ترسیم کردن یکی از کالسیک ترین متون زبان ترکی 
آذربایجانی در ایران به عنوان بخشی از ادب فارسی، نشان از این دارد که گوینده 
مفهوم کلی زبان را از قاموس خویش حذف کرده است و به جای آن مفهوم جزئی 
»زبان فارسی« را قرار داده است و تالش می کند تحوالت زبانی و امر زبانی را ذیل 
مفهوم جزئی زبان فارســی تجزیه و تحلیل کند و به همین دلیل دچار »فارسی-

سنتریسم« شده است.
مســئله مهمی که طباطبایی در اشاره به »شاه اســماعیل صفوی« و دیوان 
خطایی« مورد غفلت عمدی قرار می دهد این اســت که شاه اسماعیل صفوی 
کسی اســت که در تاریخ جدید ایران و شــکلدهی »سند ایرانیت« شاید یگانه 
باشــد و او را باید »شــاِه کتاب-دار« نامید. اما جالب است که در تاریخنگاری 
معاصر ایرانی نه نامی از این کتاب هست و نه نشانی از »سنددار هویت ایرانی« 
که پانصد سال بعد از فردوسی ایران را به معنای واقعی و سیاسی و فرهنگی کلمه 
به وحدت رساند و شناسنامه ایران را در سطح جهانی ثبت واقعی –نه ذهنی- کرد 
ولی شگفتی اینجاست که فروغی )و طباطبایی( این واقعه بنیادین در تاریخ ایران 
را نادیده انگاشــته اند و سند هویت ایرانی را به فردوسی نسبت داده اند تا به شاه 
اسماعیل خطایی. البته شاید یکی از دالیل بنیادین این حرکت در تاریخ معاصر 
ایران به این امر باز می گردد که فهم از ملت در آســتانه قرن ۱4 شمسی در ایران 
به سه نحله گوناگون تقسیم شــده بود و سلسله پهلوی کانون برآیند امر جمعی 
در روایت تجدد و باستانی بود و در این برساخت شاه اسماعیل صفوی و کتاب 
دیوان خطایی نمی توانست جایگاهی در ساخت »ملت« )ناسیون( جدیِد باستانی 

داشته باشد.
سخن پایانی

طباطبایی در »ملت، دولت و حکومت قانون« تالشــی سترگ به خرج داده 
اســت تا فلسفه سیاسی مشروطیت را ترسیم و تدوین کند و آن را چون پادزهری 
بر ضد اسالمگرایی برساخت کند. به عبارت دیگر، تالش طباطبایی بر این است 
که فلســفه سیاسی مشروطه را به عنوان »نظریه عام اصالح دینی« تدوین کند تا 
بتواند تمایالت ســلفی گرِی موجود در ایدئولوژی های التقاطی اسالمگرایی را 
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که وحدت ســرزمینی ایران را دستخوش مخاطرات بنیادین کرده اند، بگیرد. زیرا 
روشنفکری دینی با برساخت نظریه »انقالب مشروعه« باعث شده است تمامی 
دستاوردهای تمدنی مشروطیت به فنا برود. مقدماتی که طباطبایی می چیند این 
اســت که سنت روشنفکری دینی با رویکرد اسالمیســم )بخوانید سلفی گری 

شیعی( موجبات انحطاط ایران را فراهم آورده است.
اما طباطبایی هیچ تحلیلی در باب فاصله تدوین قانون مشروطیت در مجلس 
 به این نکته بسنده 

ً
اول و تأسیس سلسله پهلوی تا ۱۳۵۷ به ما ارائه نمی دهد و صرفا

می کند که »مخالفان و موافقان … خلطی میان مشروطیت با سلطنت ایجاد ]کرده 
بودند[ … ]و هردو[ … به آن خلط دامن می زدند« )طباطبایی، ۱۳98 .۵۰(.

نکته اینجاست که فرمان مشروطیت در ۱4 مرداد ۱28۵ توسط مظفر الدین 
شاه قاجار به امضا رسید و از روز صدور فرمان مشروطیت تا خروج پهلوی دوم از 
ایران ۷2 سال سپری گشت ولی طباطبایی هیچ تحلیلی در باب پنجاه و دو سال- 
از روز تاجگذاری رضا شاه تا خروج محمدرضا شاه از ایران -حکومت پهلوی 
 تاریخ را با ارجاع به »ایده های مطرح شده« توسط آل 

ً
به ما ارائه نمی دهد و صرفا

احمد، شریعتی و داوری تبیین می کند و آنها را متهم به »تصفیه حساب با سلطنت 
از طریق مشروطیت« )۱۳98: ۵۱( معرفی می نماید.

 مبتنی بر »ایده ها« 
ً
اما در ساحت علوم اجتماعی ما می آموزیم که تاریخ صرفا

 با ارجاع به ایده های متفکرانش 
ً
تحول پیدا نمی کند و تاریخ معاصر ایران نیز صرفا

قابل تفسیر نیست، بل ما نیازمند فهم دقیق مناسبات تولیدی در ایران و نسبت آن 
با معادالت ســرمایه در جهان و در ربط با نظام کالن جهانی و معادالت سرمایه 
داری و تعادل قوای سیاســی بین قدرت های جهانی در دوران جنگ سرد و وضع 
کنونی جهان هستیم. به سخن دیگر، به جای اینکه بگوییم شیخ فضل الله نوری 
و داوری باعث به فنا رفتن »ایده بنیادین مشروطه« گشتند، باید مبتنی بر رویکرد 
جامعه شناسی سیاسی و تحلیل فلسفه سیاسی به این پرسش پاسخ دهیم که دوران 
پهلوی چگونه جامعه ایران را از بنیان های تحدید قدرت مبتنی بر فلسفه سیاسی 
 بحث تقسیم قوا به مثابه یک »رویه حقوقی نهادینه 

ً
مشروطه دور کرد تا اساســا

شده« در جامعه ایران تا اطالع ثانوی ناممکن و دسترس نایافتنی گردد؟
نکته مهم دیگری گه می توان به آن اشاره کرد و باید بیشتر در باب آن تأمل کرد 
نظریه عام اصالح دینی طباطبایی در مقایسه با نظریه پروتستانتیسم روشنفکری 
دینی است و مقارنه این دو با چهار نظریه رقیب »والیت فقیه« )در خوانش های 
اسالمگرایی فقاهتی( نظریه »احیا دین« و »نظریه حکمت و حکومت« )حائری( 
و »نظریه هفتگانه معرفت دینی« )عالمه جعفری( که هر کدام از منظری خاص 
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به حکومت و مسئله قانون گذاری و نقش »ملت« می پردازند. البته طباطبایی به 
هیچ وجه به »تأثیر مشروطیت« در نحله های رقیب اشاره ای نمی کند و این گونه 
وانمود می کند که مشروطه خواهی در هیچکدام از نظریات رقیب حضور معنادار 
 تنها سخنگوی سنت فلسفی مشروطه خواهی در ایران است. 

ً
ندارد و او اساســا

 این مدعا قابل مناقشه است ولی تمایز بین »جنبش« و »انقالب« در نسبت 
ً
یقینا

با مفهوم مشروطیت -که یادآور دو مفهوم »نهاد« و »جنبش« شریعتی است- از 
نظر مفهومی قابل تأمل است و می توان از آن برای فهم و تحلیل جنبش های مطالبه 

گر مردم ایران در وضع کنونی استفاده کرد.
آخرین نکته این است که طباطبایی بین »سلفی گری« و »اسالمگرایی« هیچ 
تمایز بنیادینی قائل نگشته است و این موجب گردیده است که مشروطه خواهی 
و اسالمیسم را مانند دو »دشمن« مفهومینه کند و ازاین مهم غافل گردد که این دو 
رویکرد از منظر فلســفی متضاد یکدیگر نیستند، بل هر دو مبتنی بر ایده »سوژه 
وارگی« هستند و از این مهم تر اینکه اسالمیسم دارای گرایش های متنوعی در سپهر 

اندیشه ایرانی است.
تالش می کند مشــروطه خواهی را آنتی تز این جریان های فکری منبعث از 
اسالمیسم قرار دهد، در حالی که اسالمیسم با هر چهار خوانش فقاهتی، لیبرالی، 
سوسیالیستی و دموکراتیک با نوعی از مشروطه خواهی نسبت تاریخی و فلسفی 

عمیق دارد که جای بحث درباره آنها در دفتری دیگر خواهد بود
ولی نباید از نظر دور داشــت که طباطبایی از »ملیت« یک »دیانت جدید« 
می سازد ولی بنیان اصلی بحث او ملت نیست، بل مفصلبندی نظری تئولوژی 
نوین برای »دولت« -به معنای State- اســت که تالش می کند تئولوژی دولت 
»والیت فقیــه« را کنار بزند. زیرا والیت فقیه »تئولوژی دولت« در ایران پســا-
انقالب است و طباطبایی عبور از این تئولوژی را با تئولوژی آلترناتیو ملیت« دنبال 
می کند. البته خام اندیشی است که مفهوم »ملیت« در روایت طباطبایی را مترادف 
با جمیع وجوه مردم ایران و فرهنگ ها و زبان ها و ادیان ومذاهب و تکثر آن بگیریم. 
زیرا او سخنگوی یک وجه از »مردم ایران« است و نه کلیت سه سنخ از مردم ایران.
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جواد میری دانشیار جامعه شناسی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم 
انســانی و مطالعات فرهنگی است. او چند سالی است که به نقد آرای جواد 
طباطبایی تئوریســن جریان نئولیبرال حزب سازندگی می پردازد. همان گونه 
که در شــماره قبل توضیح دادیم ایشــان در مقاله مفصلی به مناسبت کتاب 
جدید جواد طباطبایی با عنوان »ملت، دولت و حکومت قانون«، نقد و نظر 
و مالحظات اساسی نســبت به این کتاب و اندیشه های طباطبایی دارند. در 
شماره قبل بخشــی از این مقاله را آوردیم و تحلیل کردیم. در این شماره نیز 
مختصری از بخش دوم)نهایی( آن ارائه شــده اســت. ظاهرا جواد میری در 
حال تکمیل این مقاالت خود اســت تا آنها را در یــک کتاب به نگارش در 

بیاورد.
او در این بخش به مقوله زبانی اندیشــه طباطبایی پرداخته و به نقد آنها 

می پردازد.
میری با تبیین دو رویکــرد کالن در مطالعات زبانی )که یکی امر زبانی 
را به مثابه یک مقوله جهانشمول از »چشم اندازی نظری« در نظر می گیرد و 
دیگری  از »منظر مصداقی« مورد مطالعه قرار میدهد(، می نویســد رویکرد 
طباطبایی مبتنی بر چشم انداز نظری نیست، بل او از »منظر مصداقی« تالش 
می کند امر زبانی را -نه مثابه امری جهانشــمول بل- به عنوان یک پدیده در 
ایران ذیل زبان فارســی صورتبندی کند. البته او به نقد منظر مصداقی وی نیز 
اشــاره می کند و نشان می دهد که این رویکرد طباطبایی از »منظر مصداقی« 
دارای چه مشکالت الینحلی اســت و بیان می دارد که این نظریه ایشان وی 
را به عنوان یکی از ایدئولوگ های برجسته سنت روشنفکری باستانگرا تقلیل 

می دهد.
از جهت دیگر در تاریخنگاری طباطبایی تالش بر این اســت که منطق 
تحوالت زبانی در ایران را با مفاهیم »دم دستی« و »ساده انگارانه« -از منظر 
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تئوریک- صورتبندی کند ولی واقع امر این است که پرسشی بنیادین در باب 
»زبان« و »دین« در فالت بزرگ ایران و منطقه ایران بزرگ فرهنگی و »جهان 

ایرانی« مغفول مانده است.
در نهایت ایشــان جمع بندی مختصری از دیدگاه طباطبایی ارائه داده و 
می نویســد او در مسیری که متضاد با سنت روشنفکری است، سعی می کند 
تاریخ مشروطه به بعد را از منظر همین روشنفکران مانند آل احمد و شریعتی 
دنبــال کند، در حالی کــه در یک پژوهش نظری اصولــی باید به فکت های 
تاریخی مراجعه شــود. به نظر میری مفصلبندی نظری طباطبایی، تئولوژی 
نوین برای »دولت« -به معنای State- اســت که تــالش می کند تئولوژی 
دولت »والیت فقیه« را کنار بزند. زیرا والیت فقیه »تئولوژی دولت« در ایران 
پسا-انقالب اســت و طباطبایی عبور از این تئولوژی را با تئولوژی آلترناتیو 

ملیت« دنبال می کند.
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 فلسفی و
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یشـه ند  ا
 دیــــن

 ◢ ونا بر آیین های دینی تاثیر کر
 ◢ رسانه و مناسکی شدن دین

 ◢ !دین، عامل خشونت یا راه رهایی از آن؟
 ◢ نهج البالغه ومعضل استبداد دینی
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 اندیشه
دیــن

مصاحبه | 

ونا بر آیین های دینی تاثیر کر
محسن حسام مظاهری 	

ما درمورد پدیده ای صحبت می کنیم که ســه ماه از آن گذشــته و هنوز به 
پایان نرســیده اســت. ما در مورد تحلیل های کرونا شاهد یک افراط و تفریط 
هستیم. به گونه ای که عده ای بشــریت را به دوران قبل کرونا و بعد آن تقسیم و 
مابقی اتفاقات تاریخی را کنار می گذارند و عده ای دیگر هم آن را تا سطح یک 
ســرماخوردگی ساده تقلیل می دهند و آن را ناچیز و کم اهمیت می شمارند. به 
نظر من نه باید در مانایی و تحلیل آن دچار اغراق شد و نه آن را دست کم گرفت. 
هر تعبیــر و تحلیلی که از این امر داریم، باید در دایره گمانه ها باشــد. چراکه 
با قطعیت نمی توان سخن گفت و ســناریوهای مختلف را باید درنظر گرفت. 
در این چند ماهی که این مهمان ناخوانده وارد شــده، چند تغییر را می توان در 
آیین های اجتماعی ازجمله در آیین های دینی دید. همه اجتماعات و مناســک 
دینــداران و نیز همه مکان های مقدس که محل اجتماع دینداران بود، به حالت 
تعلیق درآمده و این یک موقعیت ویژه ای ست که تغییراتی را سبب شده است. 
موضوع دیگر هم زمانی این اتفاق با ایام خاصی مثل اعتکاف ماه رجب، اعیاد 
شعبانیه و مناجات خوانی های ماه رمضان است؛ یعنی مقطع مهمی که در تغییر 
مناســک دینی نقش بســزایی دارد. بنابراین کرونا خیلی زود با امر دینی پیوند 
برقرار کرد. مســأله دیگری که این موضوع را خیلی پررنگ کرد، احتمال دروازه 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

  
محسن حسام 

مظاهری

پژوهشگر حوزه ی دین

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه

ونا   کر
  اندیشی

و یکا ر  آمر
وال؟  به ز

 قتل ناموسی
ومینا  ر

اشرفی

 تامالتی در
 باب علوم

انسانی
 اندیشه
دیــن
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ورود این ویروس یعنی شــهر قم به عنوان یک شــهر مذهبی بود که این امر، 
بحث های مختلفی را مثل موضوع قرنطینه شــهر و تعطیلی حرم به وجود آورد 
و موضع گیری هایی را از ســمت روحانیون موجب شد ازجمله نحوه مواجهه 

سیاست گذاری مذهبی در مقابل این امر.
به طورکلی کرونا سه نقش در مقابل آیین های دینی داشته است. اول اینکه 
»بازگرداننده« بود. برخی از مناســک و آیین ها در دوره معاصر شکل جمعی به 
خــود گرفته بود که در دوره های قبل رایج نبود مثل دعاخوانی ها )دعای کمیل، 
ندبه، عرفه و ...(. این مناســک خیلی از خلوت های عارفانه و مومنانه را از بین 
برده بود. کرونا این مناســک و صورت های اجتماعی شــده معاصر را به قبل 
معاصر و به حالت فردی برگرداند. کرونا باعث شــد مردم بر سر سجاده های 
خود برگردند. کرونا درمورد برخی دیگر از آیین ها »شتاب دهنده« بود. کرونا با 
توجه به محدودیت های فیزیکی که ایجاد کرد، بر دامنه اســتفاده از تکنولوژی 
رسانه برای گروه های مذهبی شتاب بخشید. تأثیر دیگر، »تغییردهندگی« بود. 
به دلیل آن که این اتفاق، یک اتفاق دفعتی بود، شــاهد خالقیت هایی بودیم و 
انواع فرم ها روی کار آمدند. به نظر می رســد حتی اگر این شــرایط خاص به 
پایان برســد، برخی اتفاقات تغییر نخواهد کرد و با ظهور اشــکال جدیدی از 
برگزاری مراسم مواجه خواهیم شد. ازجمله مراسم پیاده روی اربعین. کرونا به 
ما نشان داد که محورهای زندگیمان چه بوده و ما از آن ها غافل بوده ایم و نشان 
داد که آن ها چطور کار می کردند. در حال حاضر کرونا از آیین های کوچک مثل 
دســت دادن تا آیین های بزرگ مثل نوروز را به حالت تعلیق درآورده است. لذا 
می توان گفت کرونا، آیین های عمومی را به حالت ایست موقت درآورده است.
خیلی زود اســت که بگوییم کرونا با جامعه چه کاری کرد. این شــرایط 
موقتی ا ست و به نظر می رسد خیلی از تعلیق ها بعد از برگشتن اوضاع به حالت 
قبلی، به حالت قبلی برخواهند گشت. این شرایط، موقعیت خوبی بود و برای 
مردم فرصت بازاندیشــی در آیین ها را فراهم کرد و انرژی و انگیزه الزم را برای 
تغییر در میان آن ها ایجاد کرد. در این شــرایط جدید، مردم سه استراتژی مهم 
را خــود انتخاب و تجربه کردند؛ تعطیلی موقت آیین ها، تعلیق ها و تعویض یا 
جایگزینی. بسته به نوع آیین ها، قشر موردنظر و نسبت آن با سیاست، می توانیم 
بفهمیم که تأثیر کرونا بر آیین ها چه بوده است. به همین دلیل اآلن جامعه خود، 
فهمیده اســت که کدام آیین ها حیاتی و کدام آیین ها، اولویت چندانی ندارند و 
به نظر می رســد که تجربه کرونا باعث شــده که بفهمیم که خیلی از آیین ها را 
خودمان ساخته ایم و اگر نباشند، مشــکلی به وجود نمی آید. اتفاق مهمی که 
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افتاده این اســت که حضور فیزیکی در جامعه و روابط بین فردی و خانوادگی 
و زندگی در یک بدن جمعی که شــکل زندگی ما بود، حذف شده و این اتفاق 

بسیار مهمی ا ست.
موضوع مرگ به قدری مهم اســت که اولین اسطوره ها و دغدغه ها راجع به 
مرگ نوشــته شده اســت. بنابراین مرگ بسیار مهم اســت و می تواند وارد پیله 
حفاظتی ما شــود و آن را تخریب کند. جامعه درمقابل مرگ، یک سپری ایجاد 
می کند و اجازه نمی دهد مرگ وارد حوزه زندگی شــود و اگر مرگ اتفاق بیفتد، 
سیستم معنایی را دچار اختالل می کند و وقتی درحد پاندمیک باشد، یک نظم 
وسیعی را دچار اختالل می کند. وقتی مرگ اتفاق می افتد، این مناسک هستند 
که به میدان می آیند تا مرگ را معنا ببخشــند و رفتار ما را جهت دهند. مناسک 
مبتنی بر حضور بدن است و وقتی بدن غایب می شود،می توان گفت مهم ترین 
وجه مناســک غایب است. یک کارکرد مناســک مربوط به مرگ، رسیدگی به 
وضعیت بدن اســت. امکان شستن جنازه، تشــییع جنازه، خاکسپاری و ... را 
مناسک فراهم می کنند. کارکرد دیگر مناسک در ارتباط با مرگ، همگرا و متحد 
کردن دوباره فرد با خود، با جمع اطرافش و با هستی  است. ترومای جدید یک 
ترومای وحشتناک است و در تمام دنیا یک سوگ ابرازنشده و یک سوگ پیچیده 
)complicated( بروز پیدا کرده است. بنابراین ما فکر می کنیم که سوگ یک 
امر ســالم، موردنیاز و یک امر بدنی و یک امر جمعی ا ست ولی شاهد هستیم 

که در تمام دنیا جای آن ها تغییر کرده و به شکل سابق نیست.
کریمی در پایان افزود: به دلیل آن که کرونا به یک امر اهریمنی تعبیر شده 
اســت، باعث شــده که فرد متوفی و بازماندگانش احســاس کنند که یک امر 
شــری در بدن و در محیط آن ها حضور دارد که ممکن است آن را پنهان کنند و 
سوگشان را بیان نکنند. بنابراین در آینده نزدیک شاهد پیامدهای جدی خواهیم 
بود و الزم اســت موسساتی که این مسأله بیشتر به آن ها ارتباط می یابد، به این 

موضوع توجه کنند تا پیامدهای منفی آن را کاهش دهند.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
آقای مظاهری پژوهشــگر حوزه ی دین در این ســخنرانی همچون دیگر 
یادداشــت های خود به بحث از مناسک دین و تاثیر کرونا بر آنها پرداخته و به 
چند نمونه از این تاثیرات اشــاره می کند. اولین تاثیر از نظر ایشان حذف ُبعد 
اجتماعی مناسک و بازگرداندن مردم به دوران فرد گرایی و سنت های فردی دینی 
است. دومین تاثیر سرعت گرفتن اقبال مناسک به رسانه های نوظهور است و 
سومین آنها تغییر فرمی برخی از مناسک است. یکی دیگر از مهمترین مسائلی 
که آقای مظاهری در این سخنرانی به آنها اشاره می کند، بحث جسمانی بودن 
مناســک و به عبارت بهتر مادی بودن آنهاست. به نظر ایشان کرونا به دینداران 
فهماند که تمام مناســک را نباید روی توجهات جسمانی ببرند بلکه می توانند 
به ابعاد معنوی دین نیز فکر کرده و آنها را برجسته کنند. به نظر می رسد که باید 
دو مســاله ی مطرح شده توسط آقای مظاهری را به چالش کشید. اولین مساله 
ادعای ایشــان در باب فرد گرایی دینی است. ایشان هم در این سخنرانی و هم 
در یادداشــت های خود از اجتماعی بودن مناسک انتقاد کرده و دینداران را به 
خلوت دعوت می کنند در حالی که گویــا از فواید و منافع عبادات اجتماعی 
آگاهی ندارند. دومین مساله نیز ادعای ایشان در باب فیزیکی و جسمانی بودن 
مناســک است که نمی توان آن را به راحتی پذیرفت چرا که بسیاری از مناسک 
عالوه بر ُبعد جســمانی، دارای ُبعد روحانی نیز هستند و بخاطر تاثیر جسم بر 

روح است که در قالب دستورات مادی ایراد شده اند.
#فرد گرایی دینی

#دفاع از رسانه های مدرن
#جسمانی بودن صرف مناسک دینی
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مصاحبه |

 رسانه و مناسکی شدن دین
عباس عبدی 	

این روزها مداحان توي بورس هســتند. یکي از آنان حکایتي را تعریف 
مي کند که به تصور خیلی ها توهین به امام حسین)ع( و حضرت فاطمه)س( 
بود هر چند گمان نمی کنم که توهین بود، ولی مشــکل این بود که اگر کس 
دیگري جز خودشــان شــبیه آن را مي گفتند فوري با چنان برخوردي مواجه 
مي شــدند که نگو و نپرس. همچنان که اگر خودشان امام زمان را مستمسك 
هــر کاري قرار دهند کســي حق اعتراض بــه آنان ندارد، ولي کافي اســت 
که دیگــران خارج از حلقه این گــروه ادعاي ارتباطي کننــد، فوري با اتهام 
کاله برداري مواجه مي شــوند. مداح دیگر مسایل فلسفي و ردیه علیه مدرنیته 

را با نواي روضه خواني به خورد مخاطبان قرار مي دهد.
 پیشتر نیز برای اولین بار در انتخابات لیست دادند و بطور آشکاری وارد 
میدان سیاست شــدند. خالصه در عرصه دین و مذهب، دور، دوِر مداحان 
است. پرسشي که مي تواند مطرح شود این است که چه عاملي موجب چنین 
تحولي شده است؟ پیش از انقالب و در دهه اول آن چنین وضعي نبود و پیام 
دین از طریق علما و ســخنرانان منتقل مي شــد و در چارچوب یك مجموعه 
از گزاره هاي منطقي و کالمي و فلســفي و یــا نصایح اخالقي به معرفي دین 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

  
عباس
 عبدی

پژوهشگر اجتماعی

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه
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  اندیشی
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مي پرداختند و در برخي از موارد نیز در پایان برنامه ذکر مصیبتي مي کردند و 
 چند دقیقه بیشتر طول نمي کشید. در بیشتر 

ً
روضه اي مي خواندند که معموال

موارد نیز شخص ســخنران این وظیفه را عهده دار بود و به ندرت به مداحان 
اجــازه چنین کاری را می دادند. مداحان بیشــتر در جلســات روضه خواني 

محدود محلي و بانوان فعالیت مي کردند. 
پس چه عواملي موجب این تحول شــده است؟ عوامل گوناگوني وجود 
دارد. پایین آمدن سطح خطبا و ناکارآمدي سخنرانان در پاسخ به پرسش هاي 
روز و حل مســایل جاري کشــور که حکومت به نام دین عهده دار آن است، 
زمینه را برای پرداختن به وجه مناســکی دین و پررنگ شــدن مداحان فراهم 

کرده است.
 بــا این وجود بــه نظر من مهم تریــن عامل موثر بر این تحول، رســانه 
است. چرا رســانه نقش اصلي را در این تحول دارد؟ دهه اول انقالب عموم 
برنامه هاي دیني تلویزیون مبتني بر ســخنراني و یــا آموزش های دینی بود. 
 یك روحاني باالي منبر یا در بیشــتر موارد در اســتودیو مي نشست و 

ً
عموما

موضوعــي را مورد بحث قــرار مي داد. همان زمان گفته مي شــد که این نوع 
برنامه ها تطبیقي با الزامات رسانه تلویزیون ندارد.

 در بهتریــن حالت هم برنامه آقاي قرائتي بود کــه کمتر عمق محتوایي 
داشــت، بیشتر مي کوشید از طریق تمثیل و داستان و برخي مفاهیم اخالقي، 
منظــور خــود را منتقل کند. تا هنگامي که رســانه رســمي بــه طور کامل 
انحصاري بود و حتي درون صداوســیما نیز رقابت نبود و یکي دو شبکه بود، 
مي شد این برنامه ها را منتشــر کرد ولي از هنگامي که در مرحله اول رقابتي 
میان شبکه هاي صداوســیما صورت گرفت و سپس رسانه هاي خارج از این 
میدان وارد بازار شدند، نیاز به تولید برنامه هایي که با الزامات رسانه تصویري 

هماهنگ باشد، بیشتر شد. 
از این رو برنامه هاي مذهبي به ســوي مناســك که ماهیت تصویري و 
نمایشــي دارند گرایش پیدا کردنــد. برنامه هایي که زوایــای غیرگفتاری آن 
برجســته تر است. از جمله مشارکت و واکنش هاي حاضران، موسیقي، آواز، 
هیجانات و تمامي مولفه هاي تصویري در آن وجود دارد و مطلوب مخاطب 
و بیننده اســت. تصاویري که مي تواند آهنگین و جذاب باشند. چه سینه زني 
بسیار جذاب هیئت مشــهور یزدي ها باشــد و چه برنامه هاي روضه خواني 
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مداحان مشــهور تهرانــي. جالب ترین بخش این تحول در نزدیکي ســبك 
موســیقیایي تعدادي از مداحي ها بود که تا حدودي به ســبك هاي موسیقي 
برخي خوانندگان پاپ و... نزدیك شد، و مداحي را از سبك سنتي آن خارج 

کرد و شیوه جدیدي را عرضه کرد. 
کارکرد مناسك در الگوي دین داري سال هاي اخیر، جانشین وعظ و کالم 
و... شد ولي مهم ترین نکته این تحول، تغییر موضوعات تبلیغ دیني متناسب 
با این تحول اســت. در گذشته موضوعات انتزاعي و عملي از جمله توحید و 
عدالت و اخالق و موارد مهم و مشــابه محور تبلیغ و معرفي دین بود، ولي با 
مناســکي شدن دین موضوعات دیگري مثل عاشورا و غیبت اهمیت بیشتري 
یافتند. البته این موضوعات در گذشــته هم بودنــد، ولي جزییات آنها تغییر 
کرد. در گذشته بیشتر فلسفه عاشورا و غیبت مسأله دین و تبلیغ دیني بود. ولي 
در ســاختار جدید مناسکي، آنچه که به الزامات نگاه تصویري نزدیك است 
در اولویت قرار گرفت ولي مهم ترین تفاوت، مخدوش شدن حقیقت و مجاز 
در این ماجرا بود. در این شــیوه و روش تبلیغ، حقیقت به خودي خود مسأله 
نبود، باید صحنه آرایي و تصویرپردازي جذاب شــود چه با حقیقت و چه با 
مجاز. لذا خواب و حکایت هاي عوامانه و داستان هاي ساختگي با حقیقت، 
مخدوش شــد و سره از ناسره ناشناخته ماند و این وضعي است که جامعه ما 

در حال حاضر با تبلیغ دیني مواجه است.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
آقای عبدی پژوهشــگر اجتماعی در این یادداشت به مناسبت سخنان یک 
مداح در مشهد و حواشی حاصل از آن، جریان مداحان در ایران را به چالش و نقد 
کشــانده و عوامل این تسلط را بیان می کند. به نظر ایشان قبل از انقالب معموال 
دین از چارچوب دلیل و اســتدالل منطقی و توسط یک واعظ و خطیب به مردم 
منتقل می شد و وجوه انتزاعی آن پر رنگ تر از وجوه عملی و مناسکی آن بود. اما 
بعد از انقالب این انتزاعیات کنار رفته و مناسک گرایی توسط مداحان پررنگ شده 
است. در این وضعیت دیگر دینی که به مردم منتقل می شود دارای مبنای عقلی 
محکم نبوده و فقط ظواهر زیبایی دارد در حالی که همه خرافات و غلو است. آقای 
عبدی در ادامه ســه علت را برای این وضعیت ذکر می کنند. اولین علت از نظر 
ایشان ضعف خطبا و روحانیون است که دیگر چون گذشته نمی توانند با پختگی 
صحبت کنند. دومین علت از نظر ایشــان قابلیت های مداحی و مناسک برای 
تطبیق با زمان حال و روحیه ی جوانان است. سومین و مهمترین علت این مساله 
از نظر آقای عبدی تغییر جنس رسانه هاست که مخاطبان به سمت تصویرگرایی و 
دوری از انتزاعیات سوق می دهند. ایشان در نهایت به این مساله اشاره می کنند که 
وقتی ترویج دین به دست مداحان و مناسک گرایان افتاد، باب خرافات و مجازات 
باز شده و دیگر حقیقتی از دین باقی نخواهد ماند. در نقد سخنان آقای عبدی الزم 
است که به چند مساله اشاره شود. اولین مساله اینکه مردم قبل و بعد از انقالب 
قطعا از لحاظ بلوغ فکری و دینی تفاوت داشته و مردم امروز دیگر همچون گذشته 
نیازی به برخی از بحث های انتزاعی مقدماتی ندارند ولی آقای عبدی این مساله 
ی بلوغ فکری را در نظر نمی گیرد. مســاله ی دوم اینکه مناسک گرایی به خودی 
خود مشکلی ندارد ولی زمانی مشکل به وجود می آید که این مناسک توسط افراد 
غیر متخصص مثل برخی از مداحان نشر پیدا کند. سومین مساله، اشاره ی آقای 
عبدی به تغییر ماهوی رســانه ها و ذائقه ی مخاطبان است که تا حد زیادی قابل 
توجه و صحیح اســت. ولی نکته ای که باید در این میان توجه کرد این است که 
تضعیف رسانه های سنتی مثل منبر در زمان حاضر بخاطر ضعف محتوایی آنان و 
یا قوی بودن رسانه های تصویری نیست بلکه بخاطر رخوت و آسایش طلبی روز 

به روز انسان مدرن است.
#نقد مناسک گرایی #ضعف روحانیت

#قوت رسانه های جدید #نقد سلطه ی مداحان در کشور



شماره 5    253
پانزدهم خرداد ۹۹

 اندیشه
دیــن

 دیده بان
  اندیشـه

شماره 5    252
پانزدهم خرداد 99

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

مصاحبه | 

دین، عامل خشونت یا راه رهایی از آن؟!
دکتر سارا شریعتی 	

موضوع این جلســه دین و خشونت و نسبت این دو با یکدیگر است. هم 
دین و هم خشــونت موضوع تحقیقات بســیاری قرار گرفته انــد و پرداختن به 
هیچ کدامشــان نوآوری ندارد. هم دین و هم خشونت، انواع و اقسامی دارند و 
مصادیقی که متنوع و متفاوت اند. در تعریف و تاریخچه خود نیز هرکدام از این 
مفاهیم ادبیات مفصلی به خــود اختصاص داده اند. در نتیجه نمی توان از یک 
دین و یک نوع خشونت سخن گفت و با یک تعریف واحد به سراغ این مفاهیم 
رفت. از این رو ضرورت دارد، طرح بحث و رویکرد نظری خود را به این مفاهیم 
روشن و تدقیق  ســازیم. رویکرد من به این بحث رویکردی اجتماعی است و 
 دین اسالم چه نظری 

ً
به مباحث فلسفی، دینی و الهیاتی نمی پردازم. اینکه مثال

درباره خشونت دارد، موضوع بحث من نیست. در اینجا من خشونت را مفهوم 
پایه قرار می دهم و ریشه های خشونت را در تاریخ و جوامع انسانی جست وجو 
می کنم و در میان انواع خشــونت ها، به خشونت سیاسی و جمعی می پردازم و 
 به خشونت طبیعی آن گونه که هابز صورت بندی کرده است یا خشونت 

ً
نه مثال

سمبولیک در کار بوردیو یا خشونت های فردی و اجتماعی در جوامع مدرن. 
خشــونت به گفته البیکا همیشه با قدرت و ضد قدرت همراه بوده است و 
از این رو که دین در پرونده خشــونت جمعی و سیاسی حضور داشته است و 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

  
سارا 

شریعتی 

جامعه شناس و استادیار گروه 
جامعه شناسی دانشکده علوم 

اجتماعی دانشگاه تهران 
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در معرض اتهام بوده است، نســبت دین را با این نوع خشونت است که مورد 
بحث قرار می دهم. آنچه به فرم سخنرانی مشروعیت می بخشد، پیوندی است 
که موضوع بحث با عموم مردم و مسائل روز جهان و جامعه برقرار می کند. در 
نتیجه به جای تعریف و تاریخچه، باید به ســراغ گره ها، موارد مناقشه و مسائل 
 از سال های هشتاد و نود 

ً
رفت؛ اما مسئله چیست؟ در دهه های اخیر مشخصا

میالدی نسبت دین و خشونت مطرح و برجسته شده است و با ظهور بنیادگرایی 
دینــی در همه ادیان و همچنیــن جریانات تکفیری و جهادی در کشــورهای 
اسالمی که با وقایعی چون انفجارها و ترورها بر سر زبان ها افتادند، نسبت دین 
و خشونت به پرونده روز مبدل شده است. در اغلب این خشونت های جمعی و 
سیاسی، انفجارها، بمب گذاری ها، ترورها و سربریدن ها  نام خدا بر زبان رفت، 
به دین ارجاع داده شد و این اقدامات در اخبار و مطبوعات به نام ادیان ثبت شد 

و دین به عنوان متهم اصلی در پرونده خشونت، هدف قرار گرفت.
در نتیجه پرسشــم به این ترتیب صورت بندی می شــود که: نقش دین در 
این خشــونت ها چیســت؟ دین آیا عامل خشونت اســت یا راه حل خروج از 
آن؟ اغلب به اهمیت خشــونت در دهه های اخیر توجه می شود. نظریه ای که 
»بازگشت امر دینی« را با سرزدن خشونت همراه می کند، مستندات خود را در 
مواردی پیدا می کند که در دهه های گذشته اتفاق افتاد: انفجار برج های دوقلو 
در امریکا،ترورهای فرانسه، داعش در سوریه و عراق… عامل این خشونت ها 
 مسلمان می دانستند و به نام دین 

ً
جریاناتی بودند که خود را دیندار و مشــخصا

وارد عمل شده بودند، در نتیجه دین در مظان اتهام قرار گرفت. به نظر می رسید 
دینی که جامعه شناسان اوایل قرن، چســب جامعه و عامل انسجام اجتماعی 
می دانستند، به عامل خشونت و جداسازی بدل شده است؛ اما اغلب فراموش 
 به دوره اخیر مربوط نیست بلکه قرن بیستم است که 

ً
می شود که خشونت صرفا

به قرن خشونت معروف است. قرن خونین. قرن جنگ های بزرگ جهانی، ۱۵ 
میلیون کشته در جنگ جهانی اول، ۶۰ میلیون کشته در جنگ جهانی دوم. قرن 
انقالبات کشــورهای مستعمره برای استقالل خود، قرن توتالیتاریسم… برنارد 
برونتو این قرن را قرن ژنوســید، نسل کشــی، می نامد. ازجمله نسل کشی های 
معــروف این قرن، ارمنی ها در ترکیه، توتســی ها در رواندا و یهودیان در آلمان 

بودند. از نظر وی این نسل کشی ها با استعمار آغاز شده است. 
در واقع اســتعمار با نظریه برتری نژادی خود، رسالت نژادهای برتر برای 
ســلطه بر دیگران و عمران و آبادی مردمان عقب مانــده از قافله تمدن، آغازگر 
خشــونت بود و قتل عام هــای بزرگ سرخپوســتان، در آفریقــا، الجزایر… با 
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آنچه نظریه »داروینیســم اجتماعی« و »گزینش طبیعی« خوانده شده است، 
مشروعیت می یافت. جنگ جهانی اول کشتار میلیون ها انسان را عادی کرد و 
به همین دلیل بود که اکثر کشته های این جنگ، بی کفن و دفن در گورستان های 
جمعی به خاک سپرده شدند. به میلیون ها کشته جنگ های جهانی می بایست 
تصفیه های خونین دوره استالینیســم، قتل عام های میلیونی خمرهای ســرخ 
در کامبوج، کشــته ها، زخمی ها و آوارگان فلسطینی، تقسیم هند و جابه جایی 
میلیون ها نفر و کشته شــدن حدود یک میلیون نفر  را نیز افزود. سازمان ملل، 
میان »جنایت های جنگی« و »جنایت علیه بشریت« تمایز قائل شده است اما 
در بحث ما، این ها همه مصداق خشونت های جمعی و سیاسی است. امروزه 
می توان از جنگ هایی که در عراق، سوریه، افغانستان و بحرین جاری است نیز 
نام برد. جنگ هایی که تفاوتشان با جنگ های قبلی در این است که در آن ها نه 
نقش نظریه نژادی و نه به تعبیر آرون »ایدئولوژی های سکوالر« قرن بیستمی، 
بلکه دین برجسته شده است. در تاریخ خشونت های بسیاری به نام مسیحیت 
انجام شده، جنگ های مذهبی قرن ۱۶، ارجاعات کاتولیکی در جنگ جهانی 
اول و بنیادگرایان پروتســتان و صلیبیون جدید و به نام بودیســم در بیرمنی و به 
نام ناسیونالیســم در هند اما در سه دهه اخیر، اغلب خشونت ها در کشورهای 
اســالمی صورت گرفت و با ظهور جریاناتی چون طالبان و القاعده و داعش، 
اسالم به عنوان دین خشونت معرفی و نشانه گذاری شد؛ اما خشونت چیست و 

چه اعمالی مصداق خشونت است؟
اگر اســتعمار، نژادپرســتی یا جنگ های سیاســی را از مهم ترین عوامل 
خشونت در قرن بیستم تشخیص دهیم، خشــونت به موضوعی مورد مناقشه 
بدل می شــود. خشونت آیا همیشــه و در هر حال محکوم است یا در مواردی 
مشروعیت می یابد؟ در برابر خشونت دیگری و اعمال خشونت چه باید کرد؟ 
آیا مقاومت در برابر خشــونت هم مصداقی از خشونت است؟ این پرسشی از 
»چه باید کرد« است و نه تأملی فلسفی درباره خشونت. پرسشی در موقعیت، 
پرسشــی که در شرایط تاریخی و سیاسی مواجه با خشونت شکل می گیرد. در 
موقعیت استعماری در هند، در موقعیت سلطه نژادپرستی در امریکا. پرسش ها 
زمانی که در شــرایط صلح اجتماعی در نهادهای آموزشــی و محافل فکری 
مطرح می شــوند، صورت بندی ای آرام، سرد و فلسفی می یابند و به میزانی که 
با مسائل روز فاصله می گیرند، انتزاعی تر می شوند؛ اما پرسش هایی نیز هستند 
که در متن مناقشــه، در موقعیت مواجهه، در گرماگرم مبارزه طرح می شوند و 
 وجهی کاربردی و معطوف به عمل می یابد. پرسش ها 

ً
پاســخ به آن ها ضرورتا
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و نظریه ها نیز از زمینه ای جامعه شناختی برخوردارند. یکی از علل ناکارآمدی 
نظریه ها در جامعه ما، بی توجهی به شرایط تکوین اجتماعی این نظریه هاست. 
یک جامعه شناسی پرســش ها و نظریه ها الزم است تا بتوان آن ها را به شکلی 
ارتباطی و تقاطعی با شرایط اجتماعی خواند و تحلیل کرد. پرسش از خشونت 
نیز، پرسشــی در موقعیت بود. اگر بخواهم کلی و شماتیک بحث کنم می توان 
به دو موضع متفاوت در پاســخ به این پرسش اشاره کرد. نخست نظریه »عدم 

خشونت« و سپس نظریه »خشونت مشروع و انقالبی«.
»عدم خشونت« شناخته ترین پاســخ به این مسئله بود که در دهه بیست 
میالدی در مبارزه علیه سلطه استعماری انگلیس و الغای نظام کاستی در هند 
طرح شد و عمومیت یافت. این پاسخ در آغاز در صورت یک جریان سیاسی و 
یک نوع پراتیک مبارزاتی نمود یافت و به تدریج از وزن نظری بیشتری برخوردار 
شــد. گاندی چهره شناخته شده »عدم خشونت« اســت که بعدها نمایندگان 
دیگری چون مارتین لوترکینگ، نلسون ماندال، داالیی الما، الخ والزا و واکالو 
هاول نیز یافت. در واقع عدم خشونت، فلسفه مشروعیت زدایی از خشونت بود. 
نظریه عدم خشــونت، نه به معنای بی عملی و انفعال، بلکه به عنوان یک شیوه 
مبارزاتی که بر اشــکال غیر خشــونت آمیز مبارزه تکیه داشت: عدم مشارکت، 
مقاومت منفی، اعتصاب بعدها با جنبش صلح طلبی، مخالفت با جنگ و ضد 
نظامی گری نیز همراه شــد. نظریه خشونت مشروع انقالبی، پاسخ دیگری بود 
که در سنت چپ و مارکسیستی شکل گرفت. مباحث لنین،  تروتسکی، بنیامین 
جوان که از ســورل و تأمالت وی درباره خشونت متأثر بود، مالکوم ایکس در 
امریکا و فرانتــس فانون را می توان با درجات متفاوتی در متن و در گفت وگو با 
این ســنت تحلیل کرد. این چهره ها، میان خشونت و توحش نظام های سلطه 
که محکوم بود و خشــونت مشروع مردم برای دفاع از خود و مقاومت در برابر 
سلطه، تمایز قائل بودند بر نقش رهایی بخش خشونت برای فرودستان و کارکرد 
کاتارتیک و پاالیشــگر آن اشاره کردند و به نحوی خشونت را به عنوان »نیروی 

ضعفا«، »مامای تاریخ« و »ضد-خشونت« در برابر سلطه مطرح کردند.
 متفاوت است. در سال های 

ً
شــرایط امروز اما با شــرایط آغاز قرن کامال

 مطرح شده است و اتیین بالیبار، فیلسوف فرانسوی، در 
ً
اخیر این بحث مجددا

کنفرانس مارکس بین المللی، از »مالقات ناکام لنین و گاندی« سخن گفت. از 
نظر وی نمی توان این دو چهره و این دو موضع در برابر خشونت را همیشه، در 
برابر هم قرار داد، چراکه انقالب از مزایای هر دو شــکل بهره می برد. به اعتقاد 
وی زوج خشــونت -عدم خشونت، همراه یک مبارزه انقالبی هستند و در هر 
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 )Autolimitation( »می بایست اصل »خودمحدودسازی 
ً
مبارزه ای، ضرورتا

پیاده شود و بدین وسیله برای رقیب، فرصت تأمل و بازگشت را فراهم سازد. در 
حالی که ژرژ البیکا نویسنده نظریه خشونت با این دیدگاه مخالف است. از نظر 
وی، عدم خشونت ممکن نیســت؛ چراکه، خشونت یک انتخاب اراده گرایانه 
نیســت، بلکه در متن مبارزه بر ما تحمیل می شود؛ اما امروز، عدم خشونت، 
نه یک جریان اخالقی-سیاســی منسوب به گاندی، بلکه به یک تابو بدل شده 
اســت. هر مقاومت و مجاهدتی مصداق خشــونت نامیده می شود و محکوم 
می شود؛ اما در واقع تجربه تلخ خشونت انقالبی، بسیاری از انقالبیون پیشین 
را به اینجا کشانده است که دست از انقالب بکشند و از مبارزه صرف نظر کنند 
و مبنای بحث عدم خشونت امروز این است؛ پرهیز از خشونت به دلیل خاطره 
تجربه های همه تلخ. تاریخ نشــان داده اســت که وقتی تحت ســلطه ها برای 
مبارزه، خشونت را انتخاب می کنند، آن ها هستند که بهایش را می پردازند. در 
نتیجه ما در برابر انتخاب میان لنین یا گاندی، خشونت یا عدم خشونت نیستیم، 
بلکه این موقعیت هاســت که خود را بر ما تحمیل می کنند و حتی گاندی نیز، 

اصل عدم خشونت را مطلق نمی سازد و به شرایط خاص معطوف می کند.
 نقش دین در این میان چه بوده است؟ در نگاهی به جنگ ها و خشونت های 
قرن بیستم، می توان مشاهده کرد که دین در برخی حاضر و در برخی غایب بوده 
است. در خشونت های قرن بیســتم گاه دین یا ارجاع به آن حاضر بوده است، 
به عنوان نمونه می توان به مورد تقســیم هند برای ســاخت یک کشور مسلمان 
)پاکستان( اشــاره کرد که گفته می شــود بزرگ ترین جابه جایی جمعیتی را به 
خود دید و حدود یک میلیون نفر در جریان این جابه جایی کشــته شدند، یا به 
تکفیریســم و جهادیسم جدید اشاره کرد که به نام دین می کشند، بمب گذاری 
می کنند و ترور و وحشــت ایجاد می کنند. دین گاه نیز غایب بوده اســت، در 
پرونده قتل عام ها، نسل کشی های قومی و نژادی، حزبی و دولتی. در نتیجه دین 
و خشــونت زوج همبسته نیستند و خشونت همواره انگیزه دینی نداشته است. 
خشونت با »بازگشت امر دینی« به جوامع ما وارد نشده است، بلکه قرن بیستم، 
قرنی که به عنوان قرن جنگ و نسل کشــی و خشــونت شــناخته می شود، قرن 
سکوالریزاسیون، الئیسیزاسیون و افسون زدایی از جهان است، قرن عقب نشینی 
دین در جوامع، افول دین در زندگی اجتماعی و سیاسی و خصوصی شدن امر 
 ادیان توحیدی، ادیان تک خدایی. چون 

ً
دینی. دین اما متهم اســت. خصوصا

با نام خدا و به نام امر مقدس، به خشــونت، وجهی اســتعالیی بخشیده اند. 
خشــونت و امر قدســی همواره با هم تجلی یافته اند. حقیقت واحد، باورها و 
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جزم های قطعی دارد و میل دارد حقیقت قاطع خود را حتی با کمک خشونت، 
به کرســی بنشاند؛ اما امروز، امر قدسی از دین و امر دینی جدا شده است و از 
اتفاق قدسی سازی بیشتر با سیاست پیوندیافته است تا با دین. بی سبب نیست 
که رونه ژیرار، نظریه پرداز خشونت و امر قدسی  در تحلیل آنچه مواجهه جهان 
سوم قربانی تحت لوای اسالم می خواند را بیش از آنکه خشونتی مذهبی قلمداد 
کند، خشونتی سیاسی و اقتصادی می داند و انعکاسی از خشونت استعماری 
که می خواهد یادآوری کند که حافظه جمعی این تاریخ با آرزوی تقلیدی معنا 

می یابد.
برخی نیز به سراغ آموزه های دینی ادیان رفتند و به جست وجوی »استعداد 
ذاتی« و »قابلیت متنی« ادیان در اســتفاده از خشونت رفتند و نپرسید که چرا 
این اســتعداد ذاتی و قابلیت متنی، در یــک دوره تاریخی بروز پیدا می کند در 
حالی کــه در دوره ای دیگری از تاریخ، دین را نه با خشــونت که با صلح پیوند 
می دهند. چرا در یک دوره، مسیحیت، دادگاه های تفتیش عقاید و ترور را تداعی 
می کند و در دوره ای دیگر صلح و آشتی و دوستی را؟ چرا در یک دوره، تصویر 
تمدن اسالمی با تساهل و تنوع و تضارب آرا پیوند می خورد و در دوره ای دیگر، 
با فقر و استبداد و خشــونت؟ در دوره جدید تصاویری چون »مسیحیت دین 
صلح« و »بودیسم دین عدم خشونت« و »اسالم دین خشونت« ساخته شد و 
شواهد صدق بســیاری نیز یافت؛ اما بدون در نظر گرفتن زمانه و زمینه؛ بدون 
لحاظ کردن شرایط تاریخی و اجتماعی. بدون توجه به اینکه با آموزه های واحد، 
هرکدام از ادیان در دوره های تاریخی و در زمینه های اجتماعی گوناگون، ظهور 
و بروز متفاوتی داشــته اند. مســیحیت با آموزه های واحد، در قرون وسطی با 
دادگاه های تفتیش عقاید و در قرن ۱۶ با جنگ های مذهبی شناخته می شد و در 
دوره استعماری میسیونرهای مذهبی بر کشتی برده داران سوار و همراه بودند و 
کلیسای کاتولیک تا همین اوایل قرن تا شورای واتیکان II، در برابر دستاوردهای 
دنیای جدید مقاومت کرد، در حالی که امروز مسیحیت با صلح و دمکراسی و 

حقوق بشر شناخته می شود. 
معروف ترین آموزه بودیسم، عدم خشونت نسبت به همه موجودات زنده، 
از انسان گرفته تا حیوانات و حشرات است اما مگر در همین سال های گذشته، 
برخــی از همین راهبان بودایی نبودند که به نام دفاع از هویت بودیســتی خود 
در بیرمانی به کشــتار مسلمانان پرداختند؟ اسالم امروز به عنوان دین خشونت 
معرفی می شــود، اما مگر تمدن اســالمی در قرون طالیــی خود، مأمن همه 
کســانی نبود که از تفتیش عقاید کلیسایی گریختند؟ در نتیجه به سراغ تاریخ 
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و جامعه برویم نه متــن و آموزه ها. مگر نه اینکه با آموزه های واحد، هرکدام از 
ادیــان در دوره های تاریخی و در زمینه هــای اجتماعی گوناگون، ظهور و بروز 
متفاوتی داشته اند؟ آموزه ها مهم، مؤثر و تعیین کننده اند اما خوانش آن ها، تفسیر 
و تطبیقشان با شرایط مختلف نیز به همان اندازه اهمیت دارد و این خوانش ها و 
 از منطق جامعه و شرایط تاریخی تبعیت می کنند. از این 

ً
تفاسیر متفاوت کامال

روست که در همه ادیان و ایدئولوژی ها شاهد دوره های بازگشت به اصول اولیه، 
تجدیدنظر و بازاندیشی هستیم.

 به بعد اجتماعی آن تقلیل دهم اما در اینجا تأکید 
ً
نمی خواهم دین را صرفا

من بر آن چیزی است که به نام دین در جامعه شناخته می شود و به نام دین عمل 
می کند. هم »رحمان رحیم« از صفات خداست و هم »قاصم الجبارین«. پس 
می توان به تأسی از امین مألوف پرسید: آموزه های دینی با پیروانش چه کردند؟ 
اما روی دیگر این پرسش نیز این است که پیروان با آموزه ها چه کردند؟ و پاسخ 
به این پرســش دوم، ناگزیر در موقعیت اجتماعی و شــرایط تاریخی است که 
صورت بندی می شود. دوسویگی امر قدسی در کارکرد دوسویه ادیان نیز خود 
را بارز می کند. کارکرد ادیان در پرونده های خشونت دوسویه بوده است. ادیان 
در مواردی معنابخش و مشــروعیت بخش خشونت ها بوده اند و در مواردی در 
برابر خشونت ها ایستاده اند. هم تأیید کرده اند و هم تکذیب. هم ضامن وحدت 
و انســجام و هم عامل جدایی و تنش. به نام دین انکیزیسیون در کاتولیسیسم 
انجام شد و به نام دین در رفرم پروتســتان از خودکشیشی و آزادی مؤمن دفاع 
شــد. به نام دین جنگ مذاهب به راه افتاد و تفریــب مذاهب نیز بر اموزه های 
دینی مبتنی بود. در نتیجه برای تحلیل متن و آموزه ها می بایست به سراغ زمانه 
و زمینه ها رفت. در غیر این صورت موضوع خشونت در ادیان خود عامل یک 

خشونت دینی دیگری می شود.
خشونت همواره با دین همراه نیست. یکی از مهم ترین خشونت های قرن 
بیستم، در شوروی، چین، کامبوج و  اروپای شرقی به نام الحاد برپا شد نه دین؛ 
 تنها نام خدا نیســت که به قدسی سازی و استعالی 

ً
و می توان گفت که اصوال

خشــونت می انجامد. خدایی که بونهافر در دوره نازیسم از آن سخن می گوید 
خدایی است که خود قربانی است. در حالی که این نازیسم و فاشیسم هیتلری 
اســت که خود را واجد یک عرفان و باطنی گری می دانند و به خشونت متوسل 
می شــوند. خشونت با بازگشت امر دینی به جوامع ما وارد نشده است، بلکه از 
اتفاق  قرنی که به عنوان قرن جنگ و نسل کشــی و خشــونت شناخته می شود، 
قرن سکوالریزاسیون، الئیسیزاســیون و افسون زدایی از جهان است و از اتفاق 
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برخی از محققان تضعیف دین و سست شدن اخالق مذهبی را یکی از عوامل 
بروز خشونت ها در قرن بیستم دانسته اند. در نتیجه می توان گفت که خشونت 
هــم در دوره اول تا دهه هفتاد میالدی که »پارادایم سکوالریزاســیون« حاکم 
بــود و هم از دهه ۷۰ به بعد که نظریه »بازگشــت امر دینی« مطرح شــد، در 
هر دو دوره حضور داشــته اســت و از اتفاق در دوره اول گسترده تر و خونین تر 
نیز بوده اســت. بســیاری از این خشــونت ها به نام نژاد، به نام قومیت و به نام 
ایدئولوژی های غیردینی انجام شــد نه به نام دیــن. پس می توان گفت که یک 
کاتگوری جدا به نام »خشــونت ناب دینی« وجود ندارد. در جهان اجتماعی 
همه  چیز انسانی، اجتماعی و در نتیجه مرکب است. آموزه های خشونت آمیز نیز 
اگر تأیید اجتماعی نیابند و بستر رشدی پیدا نکنند، منسوخ می شوند. آنچه به 
نام »مسئله اسالم و خشونت« شناخته می شود، آنچه در کلیشه اسالم، به عنوان 
»دین خشونت« معرفی می شود، به طور مشخص مسئله ای جامعه شناختی و 
ژئوپلیتیک است و نه مسئله ای الهیاتی. خشونت سیاسی موجود در کشورهای 
اســالمی، خشونتی که به نام اســالم اعمال می شود، محصول مجموعه ای از 
عوامل داخلی و خارجی اســت. در این خشونت ها، پیشینه استعماری اروپا و 
سیاســت های مداخله گر غرب متهم است. رژیم و سیاست استبدادی داخلی 
که فراری و مهاجر و تبعیدی و بی شناسنامه ها را می سازند، متهم است. سلطه 
سرمایه دارانه و نئولیبرالیسمی که عامل گرسنگی، بیکاری، فقر و نابرابری است، 

متهم است.
در نتیجه میان انگیزه های دینی خشونت و مشروعیت بخشی مذهبی باید 
به آن تفاوت قائل شویم. در ظهور این خشونت ها، آموزه های دینی مؤثر بوده اند 
یا توسل جستن به دین برای مشروعیت بخشی بدان. یا به تعبیر ژرژ کورم، ما با 
بازگشت امر دینی روبه رو هســتیم یا با توسل جستن به امر دینی؟ از نظر من، 
کارکرد دین هم مشروعیت بخشــی به خشونت و هم مشــروعیت زدایی از آن 
بوده اســت، اما انگیزه های خشونت اغلب ریشه هایی غیردینی داشته اند. دین 
می تواند به این خشونت ها معنا و مشروعیت ببخشد یا از آن ها مشروعیت زدایی 
کند، می تواند افیون باشد و انفعال ایجاد کند یا آه مردم ستمدیده باشد و مذهب 
اعتــراض، می تواند نقــش ایدئولوژیک یا اتوپیک بیابد؛ امــا آموزه های دینی 
همواره در بســتر اجتماعی و تاریخی است که از نو صورت بندی می شوند. در 
 اسالم و خشونت، 

ً
نتیجه ضرورت دارد از بحث دین و خشــونت و مشــخصا

صورت بنــدی ای نه الهیاتی و دینی بلکه تاریخــی و اجتماعی ارائه دهیم. این 
مهم ترین کاستی اغلب مباحثی است که به مسئله دین و خشونت پرداخته اند.
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|                تحلیل و تبیین                                       	

خانم سارا شــریعتی جامعه شناس و استادیار گروه جامعه شناسی دانشکده 
علوم اجتماعی دانشگاه تهران در این سخنرانی به سراغ تحلیل خشونت های قرن 
اخیر رفته و رابطه ی آنها را با دین بررسی می کند. به نظر ایشان به هیچ عنوان نمی 
توان دین را عامل این خشونت ها دانست. به بیان دیگر ایشان معتقد است که هیچ 
رابطه ی مستقیم و تساوی بین دین و خشونت وجود ندارد. از طرف دیگر به نظر 
خانم شریعتی این دوره از تاریخ بشری است که تا این حد خشونت را در دل خود 
جای داده اســت. از این رو می توان گفت که عامل خشونت های مکرر این قرن 
نه دین بلکه شرایط اجتماعی و تاریخی این دوره از زیست بشر است. بعد از بیان 
این ادعا، خانم شریعتی به سراغ پیدا کردن نقش دین در خشونت های اخیر رفته 
و معتقد است که دین اگرچه که نمی تواند خشونت زا و تولید کننده ی خشونت 
باشــد ولی می تواند توجیه کننده ی آن باشــد چرا که اوال یک امر قدسی و غیر 
قابل دسترس بوده و امکان سنجش ندارد. ثانیا جزم گراست و هیچگونه تکثری 
را در حقانیت نمی پذیرد. ثالثا امروزه وارد عرصه ی سیاست شده و از آنجایی که 
قدرت همواره با خشونت عجین شده، نمی تواند دامان خود را از خشونت پاک 
کند. لذا به نظر خانم شریعتی، دین نه تولید کننده ی خشونت بلکه ابزاری برای 
توجیه آن است که البته این به مراتب خطرناک تر از تولید آن است. در نقد سخنان 
ایشان الزم است که به چند مساله اشاره شود. مساله ی اول اینکه دین دارای جنبه 
های مختلفی است که نمی توان صرفا آن را به مسائل اجتماعی تقلیل داد و این 
توجه افراطی خانم شریعتی به ابعاد اجتماعی، از تاثیر پذیری ایشان از فرهنگ و 
فلســفه ی پسامدرن نشات می گیرد. مساله ی دوم نقدی است که ایشان به جزم 
گرایی معرفتی دین دارند و تلویحا نظریه ی پلورالیسم دینی را مطرح می کنند که 
مشکالت عدیده ای دارد. مساله ی سوم دفاع ایشان از سکوالریسم و غلط بودن 
ورود دین به حوزه ی سیاست است که در نوع خود نیز قابل توجه است. مساله ی 
آخر هم اینکه توجیه کننده دانستن دین دقیقا همان نظریه ای است که مارکس دین 
را افیونی برای اقناع قشرهای ضعیف می دانست در حالی که قطعا دین جایگاهی 

بیش از اینها دارد.
#تجربه گرایی #پلورالیسم

#سکوالریسم #افیون و ایدئولوژیک بودن دین
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درسگفتار |

 نهج البالغه ومعضل استبداد دینی
حجت االسالم محمد سروش محالتی 	

در ابتدا باید روشن شود که اســتبداد چیست و چه تعریفی از آن می توان 
ارائه کرد. این واژه یک واژه ســابقه داری در ادبیات دینی و سیاسی ما نیست. از 
عصر مشروطه وارد فرهنگ ما شده است و اول کسی که در جامعه ما این واژه را 
به کار برد، مرحوم آیت الله میرزاحسین نایینی از علمای عصر مشروطه است. 
البته این ابداع ایشــان نبود و قبل از وی نیز افراد دیگری در برخی از کشورهای 
عربی این بحث را مطرح کرده بودند، امــا برای جامعه ما چندان این موضوع 
شناخته شده نبود، تا اینکه یک فقیه شیعی بحث استبداد دینی را مطرح کرد. در 
یک قرن اخیر عالمان زیــادی نبوده اند که به این موضوع از نگاه دینی پرداخته 

باشند.
به طور مشــخص دو نفر را می شناسم که به صورت جدی تر به این بحث 
پرداخته اند. اول، مرحوم آیت الله نایینی و دوم مرحوم عالمه طباطبایی اســت. 
بزرگان دیگر نیز گاهی اشاراتی به این بحث داشته اند، اما به صورت جدی وارد 
نشــده اند؛ لذا در بحث های تحلیلی، دیدگاه هایی که مطرح می شود از این دو 

بزرگوار است. البته متن اصلی بحث نیز کلمات حضرت علی)ع( است.
سه تفسیر در مورد استبداد دینی

  
محمد 
سروش محالتی     

استاد حوزه علمیه

 دیده بان
  اندیشـه
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استبداد دینی به چه معنا است؟ سه تفسیر در این زمینه می توان ارائه کرد؛ 
اول اینکه اســتبداد دینی به معنای اســتبداد در جامعه دینی اســت نه در خود 
دین. اگر جامعه ای دینی و مردم متدین باشــند، استبدادی که می تواند در این 
جامعه شکل بگیرد، استبداد دینی نامیده می شود. تفسیر دوم این است که مراد 
استبدادی است که از دین و مذهب استفاده می کند. دین را ابزاری قرار می دهد 
برای حکومت خودکامه و دیکتاتوری کردن که نقش دین در اینجا ابزاری است. 
حکومت هایی که مستبد هستند، از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند که یکی 

از آنها نظامی است؛ یعنی حکومت متکی بر سرنیزه است.
گاهی اوقــات نیز از ابزار نظام تک حزبی اســتفاده می کنند. گاهی نیز به 
این اقتضا که جامعه دینی است، شخصی که در رأس قرار می گیرد دیکتاتوری 
خودش را با استفاده از ظواهر دینی پیش می برد و از قرآن و ... استفاده می کند 
و بر اســاس این استنادات قدرت خود را توجیه می کند. تفسیر سوم از استبداد 
 استبداد زاییده خود دین است؛ یعنی تفسیری از دین 

ً
دینی این اســت که اساسا

ارائه می شود که بر اساس آن، شخص باید قدرت مطلقه داشته باشد و فعال ما 
یرید باشد و هرگونه که می خواهد در رأس قدرت عمل کند.

 بزرگان که می خواهند 
ً
در تفسیر دوم به سراغ یک شخص می رویم و معموال

مثالی بزنند از معاویه نام می برند که نوع استبدادی که در معاویه بود، از نوع دوم 
بود؛ یعنی یک شخص در رأس قدرت قرار گرفته و برای توجیه قدرت خودش 
از ظواهر دینی و اسالمی استفاده می کند و اگر نیازی هم بشود قرآن را نیز بر سر 
 اعتقادات دینی ندارد. به تعبیر علی)ع( کفر پنهان را با 

ً
نیزه می کند، اما او واقعا

آشکار کردن اسالم و تظاهر به اسالم نشان می دهند.
استفاده ابزاری از دین

اما در نوع ســوم، با انسان منافق مواجه نیســتیم. بحث استفاده ابزاری از 
دین نیز مطرح نیســت. انسان هایی هستند که به دین اعتقاد دارند، اما دینی که 
می شناســند دینی است که محصول و میوه اش استبداد است و اعتقادشان این 
اســت که حکومت از طرف خدا به آنها واگذار شده و حق دارند بر مبنای این 
حق الهی در میان مردم فرمانروایی مطلق داشــته باشند و معتقدند که به مردم 
نباید پاسخگو باشند. اعتقادشان این است که می توانند مسائل حکومت را از 

مردم مخفی کنند.
متأســفانه در مباحثی که بزرگانی مانند نایینی مطرح کرده اســت هرچند 
 ناظر به تفسیر دوم از استبداد دینی 

ً
بحث استبداد دینی مطرح است، اما عمدتا

است. در حالی که بحث مهم تر و جدی تر این تفسیر سوم است. بر اساس این 
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تفسیر، استبداد زاییده تفسیری از خود دین است، نه زاییده سوءاستفاده برخی 
اشــخاص از دین. در خود دین این ظرفیت وجود دارد که بر اســاس برخی از 

تفاسیر به استبداد برسیم.
تفاوت اساسی این دو دیدگاه این است که در تفسیر اول آنچه مطرح است، 
انحراف عملی اســت که در نظام و سیســتم حکومت رخ می دهد؛ یعنی یک 
شخص ناصالح به قدرت می رسد و از عناوین دینی و مسائل دینی سوءاستفاده 
می کند که یک انحراف عملی در حکومت اســت و وظیفه است که مسلمانان 
جلوی آن را بگیرند، اما در قســم دوم، بحث در انحراف یک شــخص نیست 
و این بحث یک بحث نظری اســت و پایه های فکــری دارد که در قرآن و فقه 
مطرح است و باید آن استدالل ها را مورد بررسی قرار داد که چطور ممکن است 
اشخاصی از این منابع دینی استفاده کنند و نتیجه این باشد که یک حکومت در 

اختیار یک شخص قرار می گیرد و او هر طور می خواهد عمل می کند.
با توجه به این دو تفسیر، بیشتر روی مباحث مبنایی و نظری تأکید می کنیم؛ 
یعنی باید دید کدام تفسیر از دین به استبداد می انجامد و کدام فتوا زمینه را برای 

حکومت مطلقه و استبداد فراهم می کند و باید اینها را بررسی کرد.
تقسیم بندی عالمه طباطبایی از حکومت ها

عالمه طباطبایی یک تقسیم بندی در زمینه حکومت ها دارد و نوع اول را به 
حکومت انســانی نام گذاری می کند. می گوید آنچه که خدا برای جامعه دینی 
خواسته حکومت انسانی اســت. عالمه به جای حکومت اسالمی، در اینجا 
تعبیر حکومت انسانی را به کار می برد، با اینکه در موارد دیگر از تعبیر حکومت 
اســالمی هم بهره می برد. نوع اول حکومت نوعی اســت کــه مردم جامعه از 
حقوق مربوط به خود برخوردار هستند و همه دارای حق هستند و حقوق همه 

محترم تلقی می شود.
بعد فرمودنــد این حکومت غیر از حکومت فردی اســتبدادی اســت. 
حکومت استبدادی را نیز تفسیر می کنند و می فرمایند که حکومت استبدادی 
حکومتی اســت که فقط بر مبنای آنچه که حاکم می خواهد عمل می شــود. 
قدرت بر مبنای اراده یک شخص شکل می گیرد و جامعه بر اساس خواسته او 
اداره می شود. هرکسی که او تصمیم بگیرد خونش ریخته می شود و هر کسی که 
او تصمیم بگیرد آبرویش نابود می شــود و در نظام استبدادی این طور است که 
همه مأمور هســتند و نگاهشان به دهان حاکم است و اگر او اشاره کرد که این 

شخص باید هتک حرمت شود، می شود.
اما پایه و اســاس این حکومت به لحاظ نظری چیســت؟ یک موقع فرد 
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ناالیقی به قدرت می رسد و اســتبداد ایجاد می کند که این یک مشکل عملی 
اســت و برای همه می تواند این اتفاق رخ دهــد، اما نوع دوم اینکه کدام مبانی 
فکری می تواند ما را به این اســتبداد برســاند و در اینجا دیگر بحث نفاق و ... 

مطرح نیست.
تعریف آیت الله نایینی از استبداد دینی

ایشان فرموده اند که حقیقت استبداد دینی، عبارت از اداره خودسرانه است 
 
ً
که در »منسلکین در زی ریاست روحانیه« به عنوان دیانت اظهار می کنند. اوال
خود این استبداد ماهیتش اراده خودسرانه است و بین استبداد دینی و غیردینی 
تفاوتی نیســت و در هر دو جا یک خودسری از نظر اراده و تصمیم وجود دارد 
کــه این تصمیم و اراده، جای قانون را می گیــرد و هرچه او بگوید یا به تعبیری 
قانون و به تعبیر دیگر حکم خداست. اما اینکه این استبداد دینی است، ایشان 
این نســبت و اضافه را که استبداد دینی اســت را از این جهت قرار داده اند که 
این اســتبداد از سوی کسانی است که در لباس دین هســتند و این را تعبیر به 

»منسلکین در زی ریاست روحانیه« تعبیر کرده اند.
کســانی که چهره دین دارند، در جایگاه سخنگوی دین قرار گرفته اند و به 
عنوان روحانی شناخته می شوند. این افراد هستند که به عنوان دیانت، اظهارنظر 
می کننــد. مبدأ اطاعت را نیز فرموده اند که جهل مردم اســت و به این دلیل که 
مردم دین را نمی شناســند، به اطاعت از مســتبدینی که در لباس دین آمده اند، 
می پردازند. در جوامعی که اســتبداد فقط دیکتاتوری سیاسی و نظامی است، 
ابزار استبداد فقط ابزارهای نظامی است و از زور و قهر و چکمه استفاده می کنند 
و قدرت بر مبنای سرنیزه است و بس. این در نظام های استبدادی است، اما در 
نظامی که استبداد دینی وجود داشته باشد، از ابزارهای دینی استفاده می شود و 

مردم فریب داده می شوند.
آیت الله نایینی در بحث دیگری این را نیز دارند که استبداد قسم اول یعنی 
استبداد سیاسی، به قهر و تقلب مستند اســت و در قسم دوم که استبداد دینی 
اســت، به خدعه و تدلیس مبتنی است. اینجا دیگر کســی که در قدرت قرار 
گرفتــه، قیافه غلط انداز مذهبی دارد و به جای اینکه از چماق اســتفاده کند، با 

چند لفظ دینی افراد را از صحنه بیرون می کند.
اما این تفاوت را از کجا به دســت آورده؟ استفاده لطیفی را از دو آیه قرآن 
دارد. می گوید در استبداد سیاسی که مربوط به فرعون است قرآن از زبان موسی 
«، مردم را به بردگی گرفته است. این فعل 

َ
 َبِني ِإْسَراِئیل

َّ
دت ْن َعَبّ

َ
گفته اســت »أ

را به فرعون استناد می دهد؛ یعنی فرعون اعمال قدرت کرده و در اینجا استبداد 
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با ابزار زور از باال به پایین اســت، اما در اســتبداد دینی از پایین به باال اســت 
و مردم هســتند که علمای خود را در جایگاه پرســتش قرار می دهند و تسلیم 
ْحباَرُهْم َو 

َ
وا أ

ُ
ذ

َ
خ

َّ
آنها می شــوند. در قسم دوم تعبیر آیه فرق دارد و می فرماید »ات

ِه«.
َّ
 ِمْن ُدوِن الل

ً
ْربابا

َ
ُرْهباَنُهْم أ

از مجموعه بیانات امام علی)ع( این طور استفاده می کنیم که استبداد یک 
پوسته و یک هسته ای دارد. پوسته استبداد، ظاهر استبداد است که این ظاهر را 
می بینیم و مواجهه ما با این ظاهر است. ولی همه استبداد آن چیزی نیست که 
در مواجهه و در برخورد با آن حس می کنیم و تشخیص می دهیم. هسته و باطنی 
هم ماورای این پوسته وجود دارد. شکستن این پوسته کار سختی نیست اما آن 

هسته، هسته بسیار سختی است و شکستن آن کاری بس دشوار است.
پوسته استبداد دینی چیست؟

اما پوســته استبداد چیســت؟ آنچه در ظاهر از استبداد می بینیم و عالئم 
آشکاری که برای همه قابل تشخیص است. روشن ترین عالمت برای استبداد 
رفتارهای مستبدانه و دیکتاتورمآبانه ای است که مستبدان دارند. ادبیات توأم با 
تکبری اســت که در زبان و قلم آن ها ظهور و بروز پیدا می کند. قیافه و ژســتی 
کــه می گیرند و رفت وآمدها و مجالس آن ها نشــان دهنده روحیه اســتکباری 

آن هاست. این پوسته و ظاهر استبداد است.
مواجهه با این ظاهر کار ســخت و دشواری نیســت. تشخیص این گونه 
حرکاتی که نشــان دهنده روحیه استکباری و استبدادی است، برای عموم مردم 
 آسان و راحت است. قیافه ای که شخص می گیرد، ادبیات پرطمطراقی 

ً
معموال

که به کار می برد، بی اعتنایی که نسبت به افراد دارد، تحقیری که نسبت به دیگران 
دارد، خود را برتر می بیند و امثال این ها نشانه های استبداد ظاهری اوست. اینجا 
امیرالمؤمنین)ع( عالج مسئله را برای یک فرد معتقد و متدین در این می بینند که 
او توجه به عظمت حق تعالی پیدا کند و اینکه انسان در برابر عظمت بی نهایت 
خدا چیزی نیســت. توجه به توحید این روحیه متوهمانه را در مستبد می تواند 

بکشند و او را به حالت عادی بشری برگرداند.
در کلمات حضرت علی)ع( بین این دو مســئله ارتباطی وجود دارد. یک 
مســئله توجه به عظمت الهی است و مســئله دوم توجه به نقص انسان است 
و اینکه انســان فقیر و ناقص، حــق ندارد لباس کبریائی به تــن کند و ادعای 
عظمت داشــته باشد و بخواهد شکوه و ابهت خود را به نمایش بگذارد. خطبه 
۱9۰ نهج البالغه معروف به قاصعه در همین موضوع اســت. علی)ع( چنین 
می فرمایند که سپاس خدایی را که جامعه کبریا به تن کرد و این را برای خودش 
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برگزید، نه برای مخلوقاتش. این عز و کبریا را هیچ کدام از مخلوقات نمی توانند 
به خود ببینند. این کبریا را غرق گاه خویش قرار داد. هیچ کس به این عز و کبریا 
نمی تواند نزدیک شــود و خدا برای غیر خود و دیگران حرام و ممنوع قرار داده 

است.
کبریا غرق گاه غیرخدا

در اســماء و صفات حسنای الهی رحمت وجود دارد انسان هم باید خود 
را به رحمت نزدیک کند و مغفرت نیز همین طور اســت و گفته اند کســی از 
مغفرت الهی برخوردار است که نســبت به دیگران این حالت را داشته باشد، 
اما در میان همه این اســماء، آنچه خدا فقط به خود اختصاص داده است و به 
هیچ کس حتی پیامبر)ص( اجازه نداده اســت که به آن نزدیک شود و غرق گاه 

است، عز و کبریا است.
در اینجــا توحید مبنای برای نوعی از رفتار اســت. اگرچه خود یک اصل 
اعتقادی است، اما این اعتقاد رفتار خاصی را اقتضا می کند و انسان موحد حق 
ندارد شــیوه ای از رفتار مستبدانه برای به نمایش درآوردن عظمت و شکوه خود 
را مطرح کند، اما این چیزی است که در نظام های استبدادی رخ می دهد و شاه 
مظهر کبریا و جالل الهی می شود. در یک نظام اسالمی چنین چیزی ممنوع و 
باطل است و پیامبر)ص( هم باید در همان هنگامی که در راس قدرت است، 
شیوه و روش بردگان و بندگان را داشته باشد و در نهایت خضوع و کرنش زندگی 

کند.
آسیب ادبیات قلدرمآبانه به دین

نمونه دوم دستوری اســت که علی)ع( به مالک دادند. آنجا هم حضرت 
مســئله توحید را مبنای روش خاصی از حکومت داری و برخورد با مردم قرار 
دادنــد. در عهدنامه مالک حضرت به ایشــان فرمودند که مالک مبادا بگویی 
مأموریت پیدا کردم و صاحب سمت و پستی شدم و باید اطاعت شوم. فرمود 
این ادبیات موجب می شود که دل ها از تو دور شود و دین مردم هم آسیب ببیند. 
ادبیات قلدرمآبانه نه فقط مردم را از تو جدا می کند بلکه اثر دیگرش این است 
که به دین آســیب می زند. مواظب باش که چطور حرف می زنی. درشت گویی 
و به اتکاء قدرت ســخن گفتن نابودکننده دین است. همچنین تحوالت را در 

جامعه تسریع می کند و زمینه شورش را به وجود می آورد.
نزدیک ترین فرد در حکومت علی)ع( به حضرت مالک اشــتر اســت و 
حضرت وقتی می خواهد به او مأموریت دهد او را اینطور ادب می کند که گمان 
مبــر که وقتی به مصر رفتی باید دم و دســتگاهی برای خــودت به راه اندازی. 
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این مرحله اول، کار سخت و دشواری نیست. مردم می توانند تشخیص دهند 
که این ادبیات دیکتاتورمآبانه و توأم با تحقیر مردم اســت. اینها را مردم از رفتار 
حاکم تشخیص می دهند و پوسته است. البته اگر کسی اعتقاد به توحید داشته 
باشد اینها در او تأثیر دارد اگر نه خود مردم با دیدن این عالئم استبداد تنفر پیدا 
می کنند و در برابر این اســتبدادها تسلیم نمی شوند. طبیعت انسان ها این طور 

است که از قلدرمآبی متنفر هستند.
اما همه ماجرا در استبداد همین پوســته نیست، بلکه هسته ای هم وجود 
دارد، اما این پوسته، پوسته نرمی است. وقتی به هسته سنجد رسیدید یک هسته 
سخت هم دارد که شکستن آن دشوار می شود وگرنه برداشتن پوسته کار سختی 
نیســت. در نظام های اجتماعی، سیاســی و دینی به راحتی می شود این پوسته 

استبداد را تشخیص داد، اما باید به سراغ آن هسته سخت رفت.
اما یک نکته در مورد پوسته باید متذکر شوم که گاهی اوقات همین پوسته و 
ادبیات خشن و همین درشت گویی و کالم متکبرانه و نگاه تحقیرآمیز به دیگران 
و خود را از موضع باال دیدن نیز گاهی ســخت می شود. گاه در حکومت دینی 
حاکم مستبد برای اینکه از این جایگاه خداگونگی تنزل پیدا نکند، توجیهی را 
مطرح می کند و آن اینکه الزم است که از این عظمت، شکوه و اقتدار برخوردار 
باشم. باید این دم و دستگاه را داشته باشم. چرا؟ پاسخش این است که دشمنانی 
داریم و در برابر آن ها حاکم اسالمی باید اقتدار خود را نشان دهد و اینجاست 

که پوسته سفت و سخت می شود و شکستن پوسته نیز دشوار خواهد شد.
اما غیر از این ظاهر اســتبداد دینی که برای همه قابل تشــخیص است و 
سعی بر این است که این پوسته شکسته شود، مهم تر، آن مغز و هسته است که 
با توجه به آن هســته نباید همه اهتمام خود را روی پوسته قرار دهیم. آن پوسته 
نیز مهم است و باید اصالح شود و درهم شکسته شود، اما توقف در این ظاهر 
خطرناک است. چون گاهی اوقات افراد آن هسته را حفظ می کنند، اما از پوسته 

صرف نظر می کنند.
هسته استبداد دینی که اصل استبداد دینی همان است، خطرناک تر است و 
گاهی در ادبیات حاکم، درشت گویی، خودش را نشان می دهد. به دلیل اصلی 
که وجود دارد واال ممکن اســت که حاکم مســتبد ادبیات خود را هم درست 
« است. 

ُ
َعل

ْ
ا َیف  َعَمّ

ُ
ل

َ
 ُیْســأ

َ
کند، اما هســته ای که وجود دارد عبارت از مقام »ال

آن ها صورت بــود، اما در قبال آن صورت، حقیقت این اســت. البته در همه 
حکومت های استبدادی هسته همین است که کسی از حاکم نمی تواند سؤال 

کند و مقامی برتر از سؤال و بازخواست پیدا می کند.
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بر اســاس نظر برخی از متفکرین اسالمی، هسته اســتبداد عبارت از آن 
است که حاکم خود را در جایی ببیند که حاضر به پاسخگویی به دیگران نباشد. 
مقام و رتبه خدایی را برای خود ادعا کند، با این تفاوت که خدا آفریدگار جهان 
اســت، اما حاکم و فرمانروا اگرچه خالق نیســت، اما همان منزلت را دارد و 
کسی نمی تواند از او سؤال کند. او می تواند هر کاری را بکند، اما هیچ کس حق 

اعتراض یا پرسش را ندارد.
اصل استبداد دینی به صورت مشکل و معضل اینجاست و استبداد ناشی 
از اختیارات زیاد نیست. استبداد از اینجا ناشی می شود که شخص اختیار دارد، 
اما پاسخگو نیست. اصل تعبیر در سوره انبیا آمده است که خدا از کار خودش 
مورد سؤال قرار نمی گیرد، اما دیگران مورد سؤال قرار می گیرند که این تعبیر در 
مورد حق تعالی اســت. اما چون گاه حاکم در حکومت اسالمی خودش را در 
این جایگاه قرار می دهد، لذا در مورد او نیز این تعبیر به کار می رود. ولو اینکه به 
صراحت نسبت به این مسئله واکنش نشان نمی دهد و می گوید عبد خداست، 
اما وقتی نوبت به این می رســد که در مورد رفتار او سؤالی مطرح شود که چرا 
این کار را کرده ای؟ آنجاست که از پاسخ دادن استنکاف می کند و حداکثر این 
است که می گوید در پیشگاه خدا پاسخگو هستم، اما خود را در برابر انسان ها 

پاسخگو نمی بیند.
این یک ســوءتعبیر از مســئله توحید و معارف اسالمی است. یک قیاس 
خطرناکی در اینجا وجود دارد و آن اینکه شخصی فکر می کند که نظام سیاسی 
کشــور را آن طور اداره می کنــم که خدا نظام هســتی را اداره می کند. خدا در 
رأس هرم هســتی قرار دارد و جهان را اداره می کند با این ویژگی که از او سؤال 
نمی شود، من نیز در رأس یک نظام سیاسی هستم. با یک شیوه هم جهان و هم 
جامعه تدبیر می شود. این تفکر خطرناک و زیان آور پیش از اینکه یک انحراف 
سیاسی تلقی شود، یک انحراف اعتقادی است و ناشی از بدفهمی و کج فهمی 
در مســئله توحید است. این تصور غلط که نســبت خدا با جهان نسبت یک 

حاکم جبار و قلدر با مردم است.
آسیب های استبدادزدگی

به دلیل اینکه ما مســلمانان در طول تاریخ اســتبدادزده هستیم و در ادوار 
مختلف پیوسته در رژیم های اســتبدادی تنفس کرده ایم و ذهنیت ما دینی هم 
بوده اســت و حاکمان نیز کم و بیش مستمســک دینی داشته اند، این ذهنیت 
استبدادزده بر این تأثیر گذاشــته که عقاید دینی ما نیز آفت زده است. توحید و 
نبوت ما نیز آفت استبداد دارد. این فرهنگ اجتماعی عقاید را نیز آفت زده کرده 
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است.
تصور ما از توحید این است که خدا در رأس نظام خلقت و آفرینش مانند 
یک پادشاه جبار عمل می کند. این ذهنیت برخاسته از شرایط اجتماعی ماست. 
عالمه طباطبایی تعبیری دارد و می گوید که در ذهنیت بســیاری از مردم رابطه 
خــدا با مردم رابطه یک فرمانروای جبار و دیکتاتور با بردگان و بندگان خودش 
است. ما این نسبت که بین خودمان با مردم وجود دارد را تعمیم دادیم و بین خدا 

و بندگان خود تصور کرده ایم.
خدا در ذهن ما یک خدای مستبد و دیکتاتور و بی منطق است. مجسمه ای 
از پادشاهان مستبد را که روی زمین دیده ایم در آسمان قرار داده ایم و می پرستیم 
و چون با آن خدای قلدر آشــنا شده ایم، برای ما راحت است که روی زمین نیز 
شــخصی را با این ویژگی ها در یک مدل کوچک تری ببینیم و بپذیریم. در واقع 

توحید ما اشکال دارد.
درک معاویه از خدا در راستای دیکتاتوری بود

همــان طور که علی)ع( گاه برای اصحاب خطبه می خواندند، معاویه نیز 
خطبه هایی برای مردم شام داشــت و برخی ها مربوط به جریان صفین است. 
شــامیان وقتی حرکت کردند و برای جنگ آمدند معاویه سخنرانی هایی دارد و 
در یکی از آنها که ابن ابی الحدید در شــرح نهج البالغه خود آورده است، این 
طور آمده که معاویه سخنرانی کرد و آنها را برای جنگ تحریک می کرد. جالب 
این اســت که معاویه وقتی در ابتدای سخنرانی خطبه ای را می خواند تأکیدش 
روی این است که خدا »فعال ما یشاء« و »ال یسئل عما یفعل« است و می گوید 
توحید این است و می خواهد بگوید شما قبول کنید این حقیقت را که خدا این 
طور اســت و اگر کس دیگری هم این طور رفتار کرد، دارد بر اساس چیزی که 

خدا می خواهد عمل می کند.
اما به خطبه های امام)ع( نیز رجوع کردم تا ببینم آیا این تعبیر »ال یسئل عما 
یفعل« را دارند یا خیر. دیدم هیچ مــوردی در نهج البالغه و جای دیگر وجود 
ندارد. خطبه ای که از معاویه نقل شده این است که خدا در آنچه در اختیار دارد 
با هیچ کس مشــورت نمی کند و هرچه تصمیم گرفت همان نافذ می شــود. از 
آنچه انجام می دهد نیز سؤال نمی شود. اینها ذهنیت هایی است که به مردم القا 

می شود تا بر این اساس جامعه را اداره کنند.
 »

ُ
َعل

ْ
ا َیف  َعَمّ

ُ
آیا این تصور واقعا درســت است؟ در مسئله توحید »ال ُیْسَئل

 تأمل کنیم که 
ً
یعنی چه؟ اگر بنا اســت صفات الهی را بشناسیم، باید مجموعا

این عبارت چیســت و با بقیه آیات چطور قابل فهم اســت. خداوند در آیات 
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زیادی باب احتجاج با مردم را باز گذاشته است و خودش فرموده که به حجت 
و برهان و دلیل خاضع هســتم و منطق را قبول می کنم و بر اساس منطق با شما 
تعامل می کنم. خدایی که مالک ما اســت خودش می گوید با منطق با شــما 

مواجهه دارد.
اِس  وَن ِللَنّ

ُ
 َیک

َّ
ِریَن َو ُمْنِذِریَن ِلَئال

ّ
 ُمَبِش

ً
این آیه در سوره نساء است که »ُرُسال

ُسِل« پیامبران را برای بشارت و انذار فرستادم، برای اینکه   الُرّ
َ

 َبْعد
ٌ
ة ِه ُحَجّ

َّ
ی الل

َ
َعل

حجت را تمام کنم. اما کســی که خود را در جایگاه خدا قرار می دهد آیا قبول 
می کند که خدا حجت را قبول می کند و او نیز حاضر است حجت را بپذیرد.

تعهد خدای آسمان ها در برابر حجت
خدای آسمان ها در برابر حجت تسلیم است، اما کسانی که حاکم هستند 
و مدعی خدایی، آیا بر این اســاس عمل می کنند؟ در سوره فرقان وقتی وعده 
«، یعنی ما که 

ً
ا َمْسُئوال

ً
 َوْعد

َ
ك ی َرِبّ

َ
اَن َعل

َ
بهشت مطرح می شــود می فرماید »ک

وعده بهشــت دادیم، این وعده بر عهده ما اســت و تعهدی از ناحیه ما است 
و مســئله این نیست که خدا هرگونه عمل می کند. کســانی که ادعای خدایی 
می کنند آیا حاضرند به وعده های خودشان پایبند باشند؟ آنهایی که خدانمایی 

می کنند می توانند به وعده هایی که دادند عمل کنند؟
اما یک پرســش این است که آیا انسان می تواند از خدا سؤال کند یا خیر؟ 
ابراهیم)ع( از خدا ســؤال می کند که خدایا چطور مــردگان را زنده می کنی؟ 
خطاب شــد که مگر ایمان نیاوردی؟ گفت برای اطمینان اســت. آیا خدا به او 
گفت ساکت باش؟ حق پرسیدن نداری؟ آنچه انجام می دهیم بر اساس حق و 

عدل است و همین بس؟ خیر، خدا قبول کرد و به او نشان داد.
قرآن نشــان می دهد که گاهی اوقات انســان ها در مواجهه با خدا نه تنها 
می پرســیدند و می خواســتند، که از باب اعتراض وارد می شدند و خدا آنها را 
می پذیرفت و از این بندگان کــه الحاح و جدال می کردند خداوند تمجید هم 
می کند. ابراهیم)ع( وقتی مشــاهده کرد که فرشتگان عذاب برای هالکت قوم 
لوط آمدند، شــروع به جدال با خدا کرد که جلوی عذاب را بگیرد. تعبیر خدا 
وٍط« نه  این که از ما بخواهد که عذاب برداشته 

ُ
ْوِم ل

َ
نا في  ق

ُ
این اســت که »ُیجاِدل

شود، بلکه این جدال و الحاح در خواستن است.
ممکن اســت بگویید کار بدی کرده، اما اگر این طور است خدا چرا نقل 
کــرده و بعد او را مذمت نکرده اســت؟ همان جایی که جــدال ابراهیم)ع( را 
اٌه  َوّ

َ
َحِلیٌم أ

َ
می گوید باالترین تعریف را از ابراهیم)ع( می کند کــه »ِإَنّ ِإْبراِهیَم ل

ُمِنیٌب« و او را می ستاید که جلوی عذاب را بگیرد، اما اگر ما بودیم ابراهیم)ع( را 
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متهم به فساد می کردیم و هزار انگ دیگر به ابراهیم)ع( می زدیم، اما ابراهیم)ع( 
هم جدال کرد و هم خدا از او تعریف کرد.

از خدا سؤال نمی شود چون بهترین کار را انجام می دهد
ا   َعَمّ

ُ
عالمه طباطبایی اشــاره می کند که برخی گفته اند منظور از »ال ُیْسَئل

« این اســت که خدا قاهر و ما مقهور هســتیم؛ لذا اصال امکان ارتباط و 
ُ

َعل
ْ

َیف
سؤال نیست و دســت ما به خدا نمی رسد که بخواهیم سؤال بکنیم. عالمه در 
آنجا وقتی به این نظر می رســد و این سخن را نقل می کند، می گوید این حرف 
بی ربط است. چرا؟ به این دلیل که اینها فکر کرده اند که خداوند مانند پادشاهان 
جبار است که چون باال اســت اجازه نمی دهد که دیگران حرف بزنند. عالمه 
می گوید که این ها برخاســته از ذهنیت های استبدادزده است. خداوند اگر این 
تعبیر را دارد، به این دلیل است که چون کارش بهترین کار است. وقتی که کسی 
کارش بهترین باشــد، خللی در کار او نیست تا جایی برای سؤال وجود داشته 

باشد.
به کســانی که خود را خــدا می دانند می گوییم که ایرادی ندارد شــما نیز 
« بشــوید اما خدا حرف همه را هم می شنود. حاجب ها 

ُ
َعل

ْ
ا َیف  َعَمّ

ُ
»ال ُیْسَئل

را کنار بگذارید و حرف ها را بشــنوید و جوابی ندهیــد. حاضرید؟ در دعای 
ابوحمزه اســت که می گوییم خدا حاجات ما را متکفل شده و پاسخ می دهد 
و هرچه بخواهید به شــما می دهد و کار ما را پشت گوش نمی اندازد. متأسفانه 
این مفاهیم که دقیق و عمیق اســت ابزاری برای توجیه رفتارهای مســتبدانه و 

قلدرمآبانه در تاریخ قرار گرفته است.
امام علی)ع( در برابر مردم خضوع می کند و می نشــیند و می گوید هرچه 
می خواهید بپرسید و راه برای پرسش و اعتراض را باز می گذارد و از طرف دیگر 
به کســانی که از او تعریف می کنند می گوید با من آن گونه سخن نگویید که با 
جباران ســخن می گویید. اگر بنای بر توحید باشد ما توحید را از علی)ع( باید 
فرا بگیریم. ذهنیت ما در باب توحید باید باز و شــفاف باشد و اگر این ذهنیت 
قرآنی باشد و توحید برای ما هضم شود، زمینه سوءاستفاده از این معارف قرآنی 

از بین خواهد رفت.
با اشاره به تقابل حکومت علوی با روش استبدادی، این سوال را مطرح کرد 
که چرا مسلمانان و به خصوص شیعیان، با وجود این الگوی عالی حکومتی، 
در طــول تاریخ گرفتار حکومت های اســتبدادی بوده انــد و آموزه های علوی 
نتوانسته معضل اســتبداد را در حکومت های مستقر در جهان تشیع حل کند 
و حکومت های استبدادی در جوامعش دوام و بقا داشته اند. اگر معضل مبانی 
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فکری نیست، کجاست؟
وی در پاســخ، اولین مشــکل را مهجور بودن و کم توجهی به این بخش 
از معارف علوی در فرهنگ ما دانســت و گفت: برعکس، بخشــی از روایات 
و مفروضــات در فرهنگ ما تقویت شــده که در تعارض با ســیره حکومتی 
امیرمومنان است. ما هم نهج البالغه داشته ایم، هم نداشته ایم، نهج البالغه را به 
صورت فیزیکی و نمادین داشته ایم، اما حتی در فرهنگ نخبگان و فعالیت های 
متفکــران و علمای ما هم آنچنان که باید مــورد توجه قرار نگرفته  و این قصور 

 به عهده علما، نخبگان و متفکران ماست.
ً
عمدتا

سروش محالتی به مواردی اشاره کرد: شیخ صدوق در کتاب امالی خودش 
حدیثی نقل کرده  که البته سند صحیح و محکمی  ندارد. از امام کاظم)ع( نقل 
شده است: شیعیان! خود را به ذلت و خواری نیاندازید به ترک کردن اطاعت از 
سلطان ها، اگر پادشاهان عادل ند، دعایشان کنید و اگر ظالم و جائرند، از خدا 

بخواهید آنها را اصالح کند که صالح شما در اصالح حاکمان شماست.
وی گفت: این یک نوع نگاه است که حتی اگر حاکم ستمگر است از خدا 
بخواهید او را اصالح کند و خود را به زحمت نیاندازید و با او مخالفت نکنید. 
خوب این روایت بــا آموزه های امیرمومنان در نهج البالغه چه نســبتی دارد؟ 
امیرمومنان می فرماید: افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر و یک روایت 

هم می گوید با حاکم جائر مخالفت نکنید و فقط دعا کنید!
به گفته این اســتاد فقه، در روایت دیگر از امام صادق)ع( نقل شده: امر به 
معروف و نهی از منکر کنید عالم و جاهل را، اما با صاحب قدرت و شمشــیر 
کاری نداشته باشید و او را امر به معروف و نهی از منکر نکنید. یا روایتی دیگر: 
اگر کسی سلطان جائری را نهی از منکر کند، اجر و پاداشی ندارد. این دو نگاه 
اســت: یکی نگاه امیر مومنان که مردم را به نقش آفرینی در حکومت و انتقاد 
از ظلم فرا می خواند و دیگری امر به ســکوت و ســازگاری با ظلم کرده است. 
متاسفانه در فرهنگ ما نگاه دوم، که سازگاری و اطاعت از استبداد و ظلم است، 

بیشتر جا افتاده است.
سروش محالتی از کتاب های فارسی معدودی که در خانواده های مذهبی 
رواج داشت به آثار عالمه مجلســی مانند عین الحیات و حلیة المتقین اشاره 
کرد و گفت: در این نوع آثار، عالمه مجلســی با نگاه ســازگاری و اطاعت به 
سالطین نگریسته است، در حلیة المتقین همان روایت عدم به خواری افکندن 
در مخالفت با سالطین آمده است و متاسفانه عالمه مجلسی روایات صحیح 

و محکم امیر مومنان را در این بخش نیاورده است.
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او بخشــی از کتاب معراج الســعاده مال احمد نراقی، از رایج ترین کتب 
اخالقی در خانواده های ایرانی را خواند که می فرماید: »بر رعایا و مردم واجب 
اســت از جاده طاعت و انقیاد خارج نشوند و اسامی پادشــاهان را در خفا و 
علن تجلیل و برای آنها دعا کنند«، این در دوره قاجار اســت و مصداقش هم 
اول پادشــاهان قاجار است و این را به همان روایت بدون سند صحیح از امام 
کاظم)ع( مســتند می کند. در ادامه هم می گوید: وجود طبقه عالیه ســالطین 
از اعظم نعمت های الهی و قدر ایشــان را ندانســتن کفران نعمت غیرمتناهی 
است. ستون وجود ایشــان را به دو دست دعا داشتن بر عالمیان واحب است. 
»مرحوم محمدتقی مجلسی پدر عالمه مجلسی هم در کتابش می آورد: حقوق 
پادشاهان به خصوص پادشاهان صفوی تالی حقوق پیامبر اکرم)ص( است و 
می گوید روایتی را دیدم از آمدن پادشاهان صفویه و ادامه حکومت آنها تا ظهور 

حضرت حجت.«
محالتی سپس پرسید: نتیجه این فرهنگ، جز ایجاد حکومت استبدادی 
اســت؟ و از آن استیفای حقوق مردم از حکام ظالم بر می آید؟ پس ما فرهنگ 
اصیلی را که تعالیم ضد استبدادی را به ما می آموزد، با دست خود دفن کردیم و 
هنوز هم این فرهنگ در جامعه ما حضور ندارد، مساله ما تنها انقالب نیست، 
در مجلس تدوین قانون اساسی شهید بهشتی همین خطبه های نهج البالغه را 
مطرح کرد، اما ذهنیت اســتبداد زده در جامعه ما بقدری قوی است که به این 

سادگی هسته فکری را نمی شکند.
وی با بیان این که میراث اخالقی و اجتماعی ما، استبداد زده است، تاکید 
کرد: میراث اســالمی و حدیثی ما نیاز به بازنگری و تسویه دارد تا نگاه اصیل و 

مترقی اسالمی در آن احیا و حاکم شود.
استاد دروس خارج فقه حوزه علمیه قم افزود: آیا کسی مانند شهید مطهری 
داریم که بگوید: معتقد بوده و هســتم هر مقام غیر معصومی که در وضع غیر 
قابل انتقاد قرار بگیرد هم برای خودش خطر است و هم اسالم. اگر تعداد اندکی 
مانند مطهری داشــتیم که اینگونه مسایل را با همین مبانی فکری و نهج البالغه 
برای مردم می گفتند و هزینه آن را هم مانند مطهری و بهشتی می دادند، وضعیت 

فکری ما بسیار مترقی بود.
وی این معضل را مختص شــیعه ندانســت و توضیح داد: در جامعه اهل 
سنت هم وضع همین است. در صحیح مسلم از منابع اهل سنت، باب والیت 
وجود دارد که در آن روایتی از پیامبر نقل شده که پرسیده از ایشان: اگر حاکمان 
ظالم بر ما مسلط شدند وظیفه ما چیست؟ و پیامبر فرموده اند: شما کار خود را 
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بکنید و آنها کار خودشان، اگر کار درست را انجام ندادند، به شما ربطی ندارد.
ســروش محالتی گفت: اما متفکرانی مانند عالمه طباطبایی هم هستند 
که با عقل و قرآن این روایات را کنار می گذارد و می گوید: اگر بنا شود مردم در 
برابر حکومت های استبدادی اعتراض کنند، هزینه سنگینی برای مردم دارد، آیا 
مردم سکوت کنند تا امنیت جامعه برقرار شود یا اعتراض کنند و هزینه بدهند؟ 
معموال امنیــت را بر آزادی مقدم می دارند و می گوینــد که برای تامین امنیت 
آزادی را محدود کرد. اما خطر اســتبداد مشخص شده است و استبداد هزینه 

بیشتری برای جامعه از هزینه این اعتراضات دارد.
وی با بیان این که انقالب اسالمی اعالم کرد که باید فرهنگ استبداد را کنار 
گذاشت و جامعه این را پذیرفت، افزود: اما در دهه های اخیر یک شکل و توجیه 
جدید در فرهنگ ما مطرح شــده است. به عنوان مثال در کتاب "حکیمانه ترین 
حکومت" هم نگاه علوی وجود ندارد و برعکس تاکید شــده اســت: انتقاد از 
حاکمان جائز است، اما آنقدر برایش شرط و مقدمه و قید می آید که عمال غیر 
ممکن می شود، هرکسی در هر جایگاهی حق انتقاد از حکومت ندارد و کسی 
می تواند انتقاد کند که یقین داشــته باشد حاکم اسالمی اشتباه می کند، آن هم 
یقین فلسفی و یقین ریاضی: »اگر من یقین پیدا کنم ولی فقیه اشتباه کرده است، 
نباید به دستور او عمل کنم، اما کسی که به این یقین برسد باید در حد و اندازه 

ولی فقیه باشد و دیگران به راحتی نمی توانند این را بفهمند.«
ســروش محالتی گفت: این یعنی هیچ کس در آن جایگاه نیست، چون 
فرض بر این اســت که باالترین فرد جامعه به عنوان ولی فقیه انتخاب شــده و 
عمال هیچ کس در حد او نیست. البته یک قید دیگر هم اضافه می شود که اگر 
کســی می خواهد انتقاد کند باید قداســت ولی فقیه را در نظر گرفت و رعایت 
کمال احترام و ادب در برابر او ضروری اســت و حفظ شــانش بر همه واجب 
اســت و انتقاد به گونه ای مطرح شــود که هیچ خدشه ای به قداست و جاللت 
جایگاه او وارد نشــود. ایــن را بگذارید در کنار ســخنان امیرمومنان که هیچ 
قداستی برای خود قائل نمی شود و می گوید همه آحاد جامعه از من انتقاد کنند 
و می فرماید: من خود را در جایگاهی نمی بینم که خطا نکنم، مگر آن که خدا 

لطف کند.
کارشــناس فقه سیاســی قید دیگر انتقاد از رهبر در کتاب مذکور را سوء 
اســتفاده نکردن دشــمن دانســت و گفت: این هم که قابل تضمین نیست که 
دشمن سوءاستفاده نکند. پس نباید اصوال انتقاد کرد. آیا به امیرمومنان اعتراض 
نکردند؟ حتی خوارج به او نســبت کفر هم ندادند؟ آیا معاویه به عنوان دشمن 
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سوءاســتفاده نمی کرد؟ چرا حضرت با انتقاد و اعتراض زبانی خوارج برخورد 
نکرد و جلوی اعتراضشان را نگرفت؟

ز نظر برخی، حاکمی که از عدالت برخوردار باشــد، چنان اطمینانی به 
او وجود دارد که احتمال انحراف و فســاد و استبداد در مورد او احتمال بسیار 
 چنین اتفاقی نمی افتد و 

ً
 محال باشــد، اما عادتا

ً
ضعیفی اســت. نه اینکه عقال

احتمالی نزدیک به صفر است. این گونه از احتماالت نباید مورد اعتنا قرار گیرد 
و عقال نیز به آن توجه نمی کنند و اثری بر آن مترتب نیست، چون احتمال قابل 

توجهی نیست.
در اینجا بحث را نباید در مورد یک شــخص قرار داد. بحث در این نیست 
که احتمال انحراف در شــخصیتی مانند امام خمینی)ره( چقدر است و آیا او 
در زندگی سیاســی خود قبل یا بعد از تشکیل حکومت دچار خطا شده است 
یا خیر. ممکن است شــخصی در مورد یک شخصیت به این اعتقاد برسد که 
آقای زید، شخصیتی فراتر از خطا و اشتباه است، اما در عین حال در یک بحث 
کلی باید پاسخ کلی به این سؤال داد که آیا فرمانروایان در معرض خطا و خطر 
هستند یا نیستند و سؤال دوم اینکه اگر در معرض خطا هستند باید در مورد این 

خطر و خطا پیشگیری صورت گیرد یا خیر.
نظر امام علی)ع( در مورد قدرت

از مخاطبان می خواهم که بحث را فراتر از اشخاص خاص و دوره زمانی 
خاصی در نظر بگیرند. بحث کلی و بر اســاس مبانی اسالمی است. در اینجا 
یک مقدمه این اســت که آیا در قدرت تمایل به فساد و دیکتاتوری و خودرأیی 
وجود دارد یا خیر. پاســخ این مطلب را علی)ع( در نهج البالغه با صراحت و 
قاطعیت بیان فرموده اند و آن اینکه هر کس که به قدرت و فرمانروایی رســید، 
دچار استبداد می شــود. این جمله از امیرالمؤمنین)ع( یک نگاه بدبینانه ای به 
قدرت اســت. این نگاه منفی به قدرت و حکومت در دیگر منابع ما نیز وجود 

دارد.
اگر این نگاه را قبول کردیم، به مرحله دوم می رسیم که برای جلوگیری کردن 
از استبداد چه باید کرد. یک اختالف نظر در اینجا بین ما و کسانی که به گونه ای 
دیگر فکر می کنند در این است که آنان گمان می کنند همین که فرمانروا عادل 
شــد، این خطر تمام می شود و ما به یک اطمینان می رسیم. در حالی که ما این 
خطر را در فرمانروای عادل هم می بینیم و تجربه هم این را نشــان داده است. 
یک مشکل جدی این جا هست و تا حل نشود، معضل استبداد دینی قابل حل 

نیست و آن مشکل معصوم پنداری حکام و فرمانروایان است.
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استبداد یکی از پیامدهای معصوم پنداری است
هرکجا که نوعی معصوم پنداری وجود داشــته باشــد، یکی از پیامدهای 
 
ً
آن اســتبداد اســت. یک نمونه و یک تجربه تاریخی را بیــان می کنم. معموال
متفکرین اســالمی این بحث را دارند که استبداد در تاریخ اسالم از کجا آغاز 
شد. پیامبر)ص( که در دوره خود چنین رویه ای نداشتند، خلفا هم همین طور 
بودند. لذا بسیاری از متفکران ما می گویند که استبداد از معاویه بن ابی سفیان 
شــروع شد. او بود که خالفت اسالمی را به ســلطنت تبدیل کرد. ابن خلدون 
در کتاب معروفش یعنی »مقدمه ابن خلدون« یک فصل مستقل تحت همین 
عنوان دارد که چطور خالفت تبدیل به سلطنت شد و این کار توسط چه کسی 
صورت گرفت. ابن خلدون هم می گوید که از سوی معاویه خالفت به سلطنت 

تبدیل شد و او فرزند خود را جایگزین کرد.
این بحث در جای خود مفید است، اما نکته ظریف تری وجود دارد. تبدیل 
خالفت به سلطنت یک مسئله است و بروز استبداد در تاریخ اسالم یک مسئله 
دیگر است و مســئله دوم بر اول تقدم دارد. در اینجا نیز عالمه طباطبایی یک 
ریزبینی و دقت نظر خاصی دارد. نکته ای که ایشان در گفت وگو با کربن مطرح 
می کنند این است که وقتی پیامبر)ع( از دنیا رفت، صحابه پیامبر)ص( در بین 
مــردم مطلبی را رایج کردند و آن اینکه اجتهاد می کنیم، اگر اجتهاد ما مطابق با 

واقع باشد که هیچ و اگر اصابه به واقع نکرده باشد، ما معذوریم.
این مطلب را به مردم می گفتنــد و نتیجه ای را می گرفتند و یا مخاطبان به 
این نتیجه می رســیدند که چون صحابه مجتهد هستند، معذور هستند و چون 
معذور هستند جای اعتراض به آن ها نیست، پس هر کسی از صحابه هر غلطی 
را که انجام می داد به پای اجتهادش نوشــته می شد، معذور بود و حق اعتراض 
هم برای کســی نبود. نمی گفتند که صحابه معصوم هســتند، اما نتیجه ای که 

می گرفتند با نتیجه عصمت فرقی نداشت.
عالمه طباطبایی در ردیابی مسئله استبداد در تاریخ اسالم که از کجا آغاز 
شد، به اینجا می رســد و می گوید که در قرآن که بهانه ای برای استبداد نداریم 
و در ســیره پیامبر)ص( هم که مستندی برای اســتبداد نداریم، آنکه در تاریخ 
اسالم رخ داده این اســت که پس از رحلت رسول خدا)ص( و قبل از معاویه 
نطفه های اســتبداد منعقد شده است. بذری است که در آن جامعه کاشته شده 
 این تئوری به قدرت نیز اضافه 

ً
و آرام آرام این بذر رشــد کرده است. مخصوصا

شد. یعنی صحابه فقط ننشسته بودند و اجتهاد علمی کنند، این تئوری بود که 
مجتهد معذور اســت و در خدمت سیاست قرار گرفت. اینها فرمانروا بودند و 
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در جنگ حضور داشتند و از همان تئوری استفاده می کردند و می گفتند جایی 
برای اعتراض کسی نیست.

تعبیر عالمه این است که روایت هایی از رسول خدا)ص( در میان محدثین 
نقل می شد که به واسطه آنها صحابه دارای اجتهاد معرفی می شدند که اگر رای 
آنها در امور اصابت کند، مأجور هســتند و اگر خطا کنند معذور. مفهومی که 
ایــن روایات ایجاد می کرد این بود که صحابه یک نوع مصونیت دینی دارند که 
هر عملی را مرتکب شــوند، غیرصحابی حق کمترین اعتراض را ندارد. عالمه 
طباطبایی در ادامه می گوید که البته این امتیاز دینی یعنی همان مصونیت یک 

روح استبداد عجیبی در صحابه می آفریند.
مصونیت پنداری مردم

هر کســی را که مردم در جایگاهی قرار دهند و بــرای او مصونیت ببیند، 
این روحیه در شــخص او ایجاد می شود. پس مشــکل اساسی و جدی، یک 
مصونیت پنداری اســت نه معصومیت واقعی. علی)ع( که به قدرت رسید به 
تعبیرات مکرری که داشت می خواست این مصونیت پنداری را که جامعه هم 
 
ً
پذیرفتــه بود کنار بگذارد. این غیر از ماجرای مربوط به معاویه اســت که بعدا

رخ داد. هرکجا که این توهم نســبت به خطا و اشتباه و عدم وقوع آن رخ دهد، 
عالجی برای جلوگیری کردن از اســتبداد نیســت و با هیچ نهادی با بودن این 
تفکر نمی توان جلوی استبداد دینی را گرفت و فقط باید این فکر را عوض کرد.

 مسئله استبداد در 
ً
اکنون با این تفکر در زمان خودمان مواجهیم که اساسا

جامعه دینی رخ نمی دهد، چرا؟ اینجــا آقایان چند نکته می گویند و نکته اول 
بیشتر ناظر به اشخاص است که اینها کسانی هستند که احتمال خطر در مورد 
آن ها نیست و لذا کنترل درونی در اینها تأثیر کافی دارد و نیازی به مراقبت های 
بیرونی وجود ندارد. البته چون علمی نیســت و بر اساس یک عقیده شخصی 

است جای بحث ندارد.
یک بحث دیگر که مانع دیگری اســت تا بتوانیم نهادســازی کنیم، یعنی 
نهادهایی که بتوانند عوارض قدرت را کاهش دهند و پرسشگر باشند این است 
که در حکومت دینی فرمانروای شایســته دینی نمی تواند مســتبد باشد. چرا؟ 
چون در حکومت دینی شخصیتی که برخوردار از عدالت و فقاهت است، این 
شــخصیت قانون خدا را اجرا می کند. استبداد به معنای این است که حاکم بر 
اساس هوی و هوس جامعه را اداره کند، اما حاکم اسالمی بر اساس حکم خدا 
جامعه را اداره می کند و این اســتبداد نیست، لذا نگرانی استبداد در حکومت 

دینی یک نگرانی بی مورد است.
نظر آیت الله امینی در بازنگری قانون اساسی

مرحوم آیت الله امینی در هنگام بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶8، 
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یکی از نکاتی که تذکر می دادند این بود که دوره رهبری و والیت زمان دار شود 
و پیشــنهاد می کردند که ۱۰ سال یکبار تجدیدنظری صورت گیرد و رای گیری 
صورت گیرد. روش هایی وجود دارد برای اینکه جلوی آن خطر گرفته شــود که 
 این خطر وجود 

ً
یکی از آنها تحدید زمانی اســت، اما برخی معتقدند اساســا

ندارد، چون قانون خدا را حاکم اجرا می کند و این استبداد نیست و در مواردی 
که قانون خدا در میان نیست این خطر وجود دارد.

سؤال اینجاست که از کجا معلوم می شود که این قانون خداست یا نیست؟ 
احتمال اینکه حاکم از قانون خدا عدول کند هســت یا نیســت؟ آیا همه آنچه 
 قانون خدا است؟ چه اینکه در بسیاری از 

ً
در حکومت اجرا می شــود مستقیما

موارد اجتهاد وجود دارد. دیگر اینکه بسیاری از مسائل تابع تشخیص مصالح 
اســت که ربطی به قانون خدا ندارد. اینکه با این کشور رابطه داشته باشیم و با 
آن کشــور رابطه نداشته باشــیم، در این مورد که قانونی را نداریم. در همین جا 
فرموده اند که او اوامر و نواهی خدا را اجرا می کند و همه چیز با محوریت اراده 

خدا شکل می گیرد.
اما چه کسی می تواند این ادعا را بکند؟ پیامبر)ص( هم این ادعا را نداشت. 
لذا وقتی پیامبر)ص( دستوری می داد، اصحاب سؤال می کردند که این دستور 
خداست یا نظر شــما؟ آنجا نیز پیامبر)ص( نمی گفت هرچه می گویم دستور 
َهَوی«، تصریح می کند که هرچه 

ْ
خداست. لذا عالمه ذیل آیه »َو َما َیْنِطُق َعِن ال

پیامبر)ص( بفرماید وحی نیســت. پیامبر)ص( گاهی خودش نظر می داد و با 
اصحاب خودش مشــورت می کرد. آنچه در قرآن است وحی است، اما دیگر 
 وحی نبوده است. یک جا حکم الهی را اجرا 

ً
مطالبی که گفته می شــود، الزاما

می کنند، یک جا حکم ظنی و یک جا نیز تشخیص موضوعات است و مصالح 
 هم همین طور است. 

ً
و مفاسد جامعه مبنای تصمیم گیری قرار می گیرد و اکثرا

این اقسام باید جدا شود چراکه در هر مورد، انتسابش به خدا یک نوع است.
در مورد کلمه استبداد حساسیتی ندارم، آنچه ما بحث می کردیم، مالکی 
بود که بزرگان ما مانند عالمه طباطبایی مطرح کرده بودند که جوهره اش است 
و آن اینکه آیا مقامی برای شخصی وجود دارد که در آن موقعیت گفته شود »ال 
«. اگر از کلمه استبداد هم نمی خواهید استفاده کنید، یک کلمه 

ُ
َعل

ْ
ا َیف  َعَمّ

ُ
ُیْسَئل

دیگر را پیشنهاد می کنم و آن کلمه جباریت است. در قرآن کلمه دوم آمده است؛ 
یعنی به زور دیگران را به کاری وادار کردن. جباریت آیا در حکومت اســالمی 
می توانید رخ دهد یا خیر. به نظر بنده برای اینکه کنترل درونی با نظارت بیرونی 
 دشــواری ما در این است که 

ً
تکمیل شــود، می توان راه هایی را یافت، اما فعال

برخی معتقد هستند که چنین خطری در جامعه اسالمی وجود ندارد.
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 مشــق
سیا  ست

فلسطین و جهان اسالم 	
ونا 	 یف و تغییر معادالت جهانی در پساکر آرمان قدس شر
وز قدس 	 کارنامه ر
آسیب شناسی نظام جمهوری اسالمی ایران 	
وهای سیاسی در سال99 	 همگرایی و واگرایی نیر
یم؟ 	 با کدامین کارنامه حکمرانی، سودای جهانگشایی دار
الزامات عدالتخواهی 	
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مشــق
سیاست

وهشگاه  )نشست مجازی » فلسطین و جهان اسالم« از سوی پژ
فرهنگ و اندیشه اسالمی(

مصاحبه | 

فلسطین و جهان اسالم
دکتر محسن مهاجرنیا 	

هرچند زمینه برگزاری هم اندیشی ها و نشست ها و جلسات پیرامون موضوع 
قدس برقرار اســت اما به دلیل بیماری کرونا قدری محدودیت داریم. ماجرای 
فلســطین و قدس اگرچه در محاورات سیاسی در حدود هفتاد سال اخیر تلقی 
می کنند و فلسطین که در سیطره و قیمومیت انگلستان بود اما حقیقت آن است 
که ماجرای قدس و بیت المقدس ماجرایی بسیار کهن دارد. در زمان ورود پیامبر 
به مدینه، اقوام ۱2گانه یهودی در برابر پیامبر ایســتادگی کردند و ســخت ترین 
چالش هــا و نقض عهد ها را همین جریان فکری علیه پیامبر پیاده کردند. اینها 
سال های غمباری برای پیامبر در مدینه ایجاد کردند. تا جایی که قرآن کریم، به 
بازســازی ماجراجویی های بنی اسرائیل برای عبرت گیری آنان در زمان پیامبر 
اسالم)ص( اشاره کرده است. شباهتی که میان یهودیان مدینه و یهودیان زمان 
حضرت موسی )ص( وجود دارد را بیان کرد. یهودیان شیطنت ها و اذیت های 

زیادی را علیه مسلمانان و پیامبر ایجاد کردند.
ماجرای قدس صرفا ماجرای یک مکان نیســت، یک ســرزمین نیست تا 
بشــود راجع به آن معامله کرد. بحث قدس بحث زبان و نژاد عرب نیســت تا 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د
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اینکه بگویند ایرانیان حق دخالت ندارند. بحث قدس بحث حقوقی نیست که 
بشود راجع به آن ســازش یا معامله کرد. بحث قدس بحث سیاسی نیست که 
بشود با میانجی گری سیاسی آن را حل کرد و با دخالت کشورهایی مثل آمریکا 
از آن عبور کرد. قضیه فلســطین به یک ظلــم تاریخی برمی گردد که فرازمان و 
فرامکان است، بلکه به هفتاد سال اخیر برنمی گردد. فلسطین نماد ظلم ستیزی 
 توسط انگلیس پایه گذاری و توسط 

ً
است که در هفتادسال اخیر این ظلم مجددا

اســراییل و آمریکا پیگیری شــده اســت. گویا اراده الهی بر این بوده است که 
ماجرای قدس و بیت المقدس به عنوان سوژه ای همیشه بماند که محور اتحاد 
همه مسلمانان جهان باشد. جهان اسالم درحال حاضر شدیدا متشتت است 
اما تنها نخ وصل این حلقه و اتحاد قدس و فلســطین است. فلسطین به نوعی 

پرچم و نماد ظلم ستیزی است.

دکتر سید سجاد ایزدهی 	

قضیه فلسطین چنانچه گفته شد ولو هفتاد سال مساله ای در جهان اسالم 
اتفاق افتاده و ماندگار شــده اما منتهی به این عصر نیست و دنباله ای پسینی و 
پیشــینی دارد. پسینی آن اسراییل و جریان صهیونیست است. این جریان فراتر 
از منطقه در حال اقدام اســت و اسراییل هم نمادی از ظلم است. فرض بر این 
است که هر نظامی چهار ویژگی را داشته باشد یعنی دولت، جمعیت،  حکومت 
و حاکمیت. شاید تنها مورد استثنایی جهان را اگر بخواهیم یاد کنیم که هر چهار 
عنصر آن می لنگد، اسرائیل است؛ انگار با کشوری مواجه هستیم که سرزمین 
از آن خود ندارد، شهروندان اصیل ندارد؛ شهروندانی از جاهای مختلف دنیا، 
وارد کرده¬انــد و عمال حاکمیت سیاســی خود را براســاس منطق نژادی قوم 
صهونیست بنا کردند و ژن برتر این قوم یهود است به اعتقاد خودشان. از حیث 
کارگزاری هم با این مشکل مواجه هستند که کارگزارهای آن کشور نماینده مردم 
آن کشور نیستند. اگر یک رژیمی که سرزمینی ندارد، شهروند ندارد و حاکمیت 
آن هم از خودش نباشــد نتیجه اش می شود فلسطین که هفتاد سال تحت ظلم 
و ســیطره استبداد است. اینکه بخواهد شــهروند را وارد کنند و منطق شان هم 
بر اشــغال و اشغال گری باشــد می شود رژیم اشــغال گر. منطق صهیونیستی 
برآمدی از منطق تمدنی غرب است که جهان را به سمتی می کشاند که منطق 
سرمایه ساالر با سبک زندگی خاص است. یهودیان بحث ربا و اصالت سرمایه 
و فرهنگ غربی را در باور خود دارند و بسیاری از کشورها را با این تفکر تحت 
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سیطره خود گرفته اند. 
با اینکه اسراییل نماد یهود است و یهود هم در تقابل با مسیحیت است، اما 
به گونه ای صهیونیســت خود را روزآمد کرده است که این تقابل کمتر به چشم 
می خورد. با پیروزی انقالب اسالمی ســلطه گری اسرائیل، مورد خدشه واقع 
شــده اســت. عمدتا بعد از انقالب مبارزات به سمت مبارزات اسالمی تغییر 
پیدا کرد و ارمغان های جدی به دنبال آورد. جنوب لبنان تخلیه شــد و در خود 

فلسطین هم جنب و جوش هایی صورت گرفت.
اگر منطق صهیونیست بر فشــار حداکثری بود، انقالب اسالمی در برابر 
این اقدام و فشار، ایستادگی کرد. در بعد اقتصادی، برخی از کشورها از خرید 
تولیدات اســراییلی دست برداشتند.  درعرصه فرهنگ و سبک های زندگی هم 
همین اتفاق ها افتاد و در فضای سیاســی هم فشــارهای بسیار زیادی از سوی 

قدرت مندان منطقه به سمت اسراییل است.
وقتی کشوری چهار محور و عنصر دولت بودن را ندارد، قادر به حیات در 
دراز مدیت نیست و چون بنیادش بر باد است و از بین رفتنی است بنابراین بقا 
نخواهد داشت، البته به شــرط آن که ملت های اسالمی همچنان که امام)ره( 
و مــردم ایران تالش کردند، تالش کنند. از حیث نظامی و ســرزمینی فشــار 
حداکثری مقاومت برای محدودکردن اسراییل است اگر فشار امنیتی بر اسراییل 
زیاد بشود مهاجرت به سمت اسراییل معکوس خواهد شد و شهروند کمتری 
خواهد داشــت و اگر بازگشت حاصل شــود چیزی به اسم اسراییل نخواهیم 
داشت. اگر اقتصاد اسراییل خریدار نداشــته باشد، استقبال نداشته باشد و... 
وجود خارجی نخواهد داشــت. اگر جهان اسالم یکپارچه شود و از ملت ها به 
دولت ها انتقال یابد اســراییل به زودی زود از صفحه روزگار محو خواهد شد. 
اگر حمایت های برخی از کشورهای عربی از جمله عربستان که وجودشان در 
گروی حمایت آمریکا است از اسراییل نبود، اسراییل تا به حال از بین رفته بود.

دکتر محمد ملک زاده 	

ما می توانیم از زوایا مختلف این موضوع و اهمیت آن را مورد بررسی قرار 
دهیم. اولین نکته، اتحاد و انســجام اسالمی است. قضیه فلسطین شاید تنها 
قضیه ای باشد که در جهان اسالم همه دربارۀ آن متفق القول هستند که باید در 
کنار مردم فلسطین ایســتاد و با رژیم صهیونیستی مقابله و مبارزه کرد. منظور 
ما جهان اســالم و ملت های اسالمی است. به هرحال منطق دینی و عقالنیت 
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انقالبی ایجاب می کند که از فلســطین حمایت شود. ما ادله فراوانی در متون 
دینی در دفاع از مظلوم داریم که این مهم را مورد تإکید قرار می دهد. آیه ششــم 
سوره ممتحنه اســت که خداوند از سازش با کسانی که در برابر شما ایستادند 
و شــما را از خانه هایتان بیرون کردند منع می کند و حتی ملت هایی که از این 
متجاوزان حمایت کردند هــم منع می کند. در آیات ۳9 و 4۰ حج خداوند از 
مظلوم دفاع می کند و نصرت الهی را نوید می دهد نسبت به کسانی که از خانه 
و کاشــانه های خود اخراج شــده اند. در آیه ۷۵ سوره نساء لحن توبیخی دارد 
که چرا باید نظاره گر ظلم بود و کســانی که مورد ظلم واقع شده اند و از خانه و 
کاشانه های خود تاراج شده اند، نظاره گر باشند. این مباحث،  مورد اتفاق متون 
دینی اســت و جهان اسالم هم می تواند روی این موضوع به اتفاق نظر و اتحاد 

برسد.
نکته دیگر این است که فلسطین نماد محور مقاومت و ایستادگی در برابر 
اســتکبار و ظلم است که می تواند از اهمیت واالیی در جهان اسالم برخوردار 
باشد. محور مقاومت بدون توجه به مسأله فلسطین قابل قبول نیست. فلسطین 
مهد بســیاری از ادیان الهی و پیامبران بوده است در جهان غرب هم به عنوان 
منطقه راهبردی بســیار مهمی است که همیشه مورد چالش بوده است. بعد از 
شکل گیری نظام غاصب صهیونیستی در ۱948م تاکنون همواره شاهد چالش 
در این منطقه بوده ایم و قالب چالش ها و خشونت ها هم مرتبط با فلسطین بوده 

است.
پرداختن به مسأله فلســطین به ویژه با توجه به اینکه سیاست تغییرناپذیر 
جمهوری اســالمی ایران در دفاع از فلسطین و مردم آن و مبارزه و مخالفت با 
اشــغال گری رژیم صهیونیستی است و این موضوع را باید به عنوان یک محور 
مقاومت در نظر گرفت که در راستای منافع ملی کشور ایران هم بوده و خواهد 

بود.

دکتر عبدالوهاب فراتی 	

قدس از دو جهت برای جهان اسالم به طور عام و برای ایران به طور خاص 
اهمیت دارد. یکی به لحاظ مکانی، خود قدس اســت که اهمیت دارد. از نگاه 
ما مسلمانان قدس یک بقعه یا مکان تاریخی نیست که ارزش تاریخی یا ملی 
داشته باشــد، بلکه سرزمینی است مقدس که همه ادیان الهی پیوندی عمیقی 
با آن دارند و ظهور بســیاری از ادیان ابراهیمی در اینجا بوده و به سراسر جهان 
گســترش پیدا کرده است. اما در بعد دوم که بحث اشغال گری است. از زمانی 
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که قدس به اشغال درآمد و توسط اسراییل به تصرف درآمد، واکنش های زیادی 
ایجاد شد و علمای اسالمی و اندیشمندان زیادی هم عکس العمل نشان دادند. 
حتی برای جهاد هم فتوا از سوی برخی علمای اسالمی مشهود و مشهور بود، 
برخی هم به عدم خرید تولیدات رژیم صهیونیســتی فتوا دادند. کســانی مثل 
شــهید نواب صفوی تالش کرد تا به فلسطین نیرو اعزام کند. امام خمینی)ره( 
در مورد قدس هم مطالبی قبل از انقالب داشــتند که حتی از ایشان هم تعهد 
کتبی گرفتند که درباره رژیم غاصب صهیونیستی حرفی به میان نیارد. یکی از 
آرمان های بزرگ در آن زمان بحث آزادی قدس و فلســطین بود. ما با دو پدیده 
در آن دوره مواجه شــدیم و عمال به راه حلی نرســیدیم یکــی اینکه به تدریج 
اعراب و مســلمانان کم کار شدند و فلســطین از اولویت خارج شدند و دیگر 
اینکه غربی ها فلسطین را چندین دهه در پشت میز مذاکره نشاندند که به هیچ 
نتیجه ای نرسند. حتی به حقوق تعیین شــده ای که در مذاکرات برای فلسطین 
قایل شده بودند، نرسیدند. بنابراین مسأله فلسطین به عنوان یک مسأله الینحل 
ماند. اما وقتی که انقالب در ایران پیروز شد و حضرت امام)ره( نابودی اسراییل 
را خواستار شــد، راهبردی بود که اتخاذ شــد و قرار بود دو کار صورت گیرد، 
یکی اینکه کم کاری اعراب جبران شــود و به روند بی خاصیت مذاکرات پایان 
بدهد و به آن هدف بدهد. بنابراین روز قدس نامگذاری شــد برای حل این دو 
مشــکل. به همین خاطر نیروی قدس موضوع اســتراتژی عملی ایران در برابر 
موضوع فلسطین بود. اگر مواضع جمهوری اسالمی را در این باره مرور کنیم با 
سه اتفاق مواجه می شویم: ۱. تا قبل از شکل گیری نیروی قدس، این مذاکرات 
بی فایده است و اگر فلسطینیان به مبارزه مسلحانه روی نیاورند، به هیچ نتیجه ای 
نخواهند رسید؛ 2. تا قبل از شکل گیری نیروی قدس، اسراییل دولت قدرت مند 
شکســت ناپذیر بود و حتی دولت های عربی مثــل مصر تصور نمی کردند که 
 شهید سلیمانی، شهید قدس این آرزو را 

ً
اسراییل را شکست بدهند. خصوصا

محقق کرد .۳ اسراییل همیشه درحالت پرخاشگری و هجوم بود که اکنون بعد 
از به روی کارآمدن نیروی قدس و مقاومت، اسراییل از خصلت پرخاشگری و 
از موضع خود عقب نشسته است و حالت تدافعی گرفته است. به همین دلیل 
مقاومتی که در قبال اسراییل صورت گرفت باعث شد که عالقه مندی اسراییل به 
مذاکره امر بی خاصیتی شده است و اینکه روحیه دفاعی گرفته است؛ اما اینکه 
جهان اسالم باید در این باره چه کار کنند خیلی مهم است. در واقع این کشورها 
و امت های اسالمی است که برنامه ای داشته باشند که بتوانند اسراییل را ضعیف 

کنند و به عقب بکشانند و حتی نابود کنند.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
مساله قدس نه یک مساله سیاســی صرف بلکه یک آرمان و یک دکترین 
استراتژیک برای انقالب اسالمی تلقی می شــود. تامالت فکری و اندیشه ای 
راجع به این مســاله، در فهــم و منزلت جایگاه قدس نقش اساســی دارد. به 
مناسبت بزرگداشــت روز جهانی قدس، گروه سیاست پژوهشکده نظام های 
اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی نشست علمی »فلسطین و جهان 
اســالم« را برگزار کرد.  مهاجرنیا استادیار گروه سیاست پژوهشکده نظام های 
اسالمی به عنوان اولین سخنران بیان کرد که ماجرای قدس صرفا ماجرای یک 
مکان یا بحث بر ســر زبان و نژاد عرب یا بحث حقوقی و سیاســی نیست که 
بتوان بر سر آن ســازش کرد یا با میانجی گری سیاسی آنرا حل کرد بلکه قضیه 
فلســطین به یک ظلم تاریخی برمی گردد که فرازمان و فرامکان اســت سجاد 
ایزدهی دانشیار گروه فقه سیاسی نیز معتقد است منطق صهیونیستی برآمدی از 
منطق تمدنی غرب است که جهان را به سمتی می کشاند که منطق سرمایه ساالر 
با ســبک زندگی خاص اســت. یهودیان بحث ربا و اصالت سرمایه و فرهنگ 
غربی را در باور خود دارند و بســیاری از کشــورها را با این تفکر تحت سیطره 
خود گرفته اند! محمد ملک زاده اســتادیار گروه سیاست پژوهشکده نظام های 
اسالمی، با تبیین ضرورت حمایت از فلسطین افزود که منطق دینی و عقالنیت 
انقالبی ایجاب می کند که از فلسطین حمایت شود. ملک زاده فلسطین را نماد 
محور مقاومت و ایســتادگی در برابر اســتکبار و ظلم می داند و معتقد است 
محور مقاومت بدون توجه به مسأله فلســطین قابل قبول نیست. عبدالوهاب 
فراتی دانشیار گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسالمی، نیز از اهمیت قدس 
گفت و آنرا از دو جهت حائز اهمیت دانســت. یکی از جهت مکانی است که 
ســرزمینی است مقدس که همه ادیان الهی پیوندی عمیقی با آن دارند و ظهور 
بســیاری از ادیان ابراهیمی در اینجا بوده و به سراسر جهان گسترش پیدا کرده 
است. و دیگری از جهت بحث اشغالگری است که همیشه در طول زمان مورد 

توجه علمای اسالمی و اندیشمندان بوده است.
#مقاومت  #روز قدس

#آرمان فلسطین  #رژیم غاصب صهیونیستی
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یادداشت |

یف و تغییر معادالت   آرمان قدس شر
ونا جهانی در پساکر

محمدحسین مختاری 	

در عصری به سر می بریم که ویروس کرونا، مهمان ناخواندۀ مردم سراسر 
جهان شده است و ابعاد مختلف بهداشت و سالمت و اقتصاد و سیاست جوامع 
بشری را تحت تأثیر قرار داده است.روز جهانی قدس که با اندیشه های متعالی 
امام راحل)ره( در جهان اسالم مطرح گردید، از تأثیرات این ویروس منحوس 
در امان نبوده اســت، لذا به علت شــیوع ویروس کرونا، روز قدس امســال، 
متفاوت تر از سال های گذشته برگزار خواهد شد. در این میان لزوم واکاوی آیندۀ 
آرمان قدس شریف، به ویژه پس از تضعیف ساختارهای اجتماعی و اقتصادی 
غرب پس از ناکارآمدی در مقابله با کرونا و ایجاد تغییرات اساســی معادالت 

جهانی در دوران پساکرونا، غیر قابل انکار است.
در وهلۀ نخســت باید گفت برخی تجلی هــای الهی، خاص و منطبق بر 
تکوین اســت که باید به آن یوم الله اطالق نمود؛ چرا که جهان را دچار تغییر و 
دگرگونی خواهد کرد، از این رهگذر خدامحوری، زمان را برای ما بسط خواهد 
داد و یوم الله به علت تجلیات الهی، از مکانیت خارج می شود و در زمان بسط 
پیدا می کند، اینگونه اســت که  شــب قدر، شب تجلی الهی، از هزار ماه برتر 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه

ونا   کر
  اندیشی
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رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی 
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است. در این بین روز جهانی قدس، یوم الله و از جمله روزهای خاص تجلی 
خداوند به شــمار می رود که جهان را تغییر می دهد، و به تعبیر امام خمینی) 
ره(: » )روز قدس( یک روز جهانی اســت. روزی نیست که فقط اختصاص به 
قدس داشته    باشد. روز مقابلۀ مستضعفین با مستکبرین است، روزی است که 

باید سرنوشت ملت های مستضعف معلوم شود.«
تأمل در کالم نورانی امام راحل  نشــان می دهد کــه ظهور و تجلی روز 
جهانی قدس در آخرین جمعۀ ماه مبارک رمضان هر ســال، در وهلۀ نخست 
زمان را بســط می دهد و نظام معنایی جدید)بخوانید جهان پدیداری( به نفع 
مستضعفان جهان رقم می زند، سپس نظام کنشی منبعث از سرمایۀ اجتماعی 
و منطبق بر ارزش های الهی از قبیل ایثار و مقاومت، شــهادت طلبی و آخرت 
گرایی را شــکل می دهد. لــذا اهتمام به روز قدس، به مثابۀ پاسداشــت نظام 

معنایی منطبق با ارزش های الهی درگسترۀ جوامع جهانی است.
از این رهگذر  شــهادت مظلومانۀ ســردار ســلیمانی، را نیز باید یوم الله 
دانست چرا که حرکت مذبوحانۀ آمریکا در ترور سردار سلیمانی، اوج فروپاشی 
آمریکا و متحدانش و شــکل گیری واقعی امت اســالمی در جغرافیای جهان 
اســالم بر مبنای آزادی قدس شریف، طنین انداز نمود؛ در نتیجه منطقۀ غرب 
آســیا، به ویژه پس از بحران اخیــر کرونا در جهان، از لــوث وجود آمریکا و 
متحدان غربی- عربی-عبری پاک خواهد شــد. از سوی دیگر نباید فراموش 
نمود  نظم نوین جهانی غرب در جهان پســاکرونا به شدت در حال فروپاشی 
اســت؛ چرا که ناکامی غرب تعین یافته در مواجهه با ویروس کرونا، در عمل 
به فروپاشی ساحت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی غرب و فروریختن هیمنۀ 

ابرقدرتی آمریکا و متحدانش منتهی شده است.
همچنین ویروس کرونا، تشدید بحران های دولت های غرب گرا در جهان، 
به ویژه افزایش بحران های رژیم های ظالم منطقه ای را شکل خواهد داد؛ چرا 
که فقدان سرمایۀ اجتماعی در این کشــورها، مواجهه با بحران هایی هم چون 
ویروس کرونــا را به علت غفلت از ظرفیت های درونــی با مخاطرات جدی 
مواجه کرده اســت. گرفتاری های بحران کرونا در غرب و شرق در حالی است 
که مردم مظلوم فلسطین، به ویژه مردم مقاوم غزه  به سبب تحمل محاصرۀ ۱۳ 
ساله و مقاومت بی امان در برابر فشارهای متعدد نظامی، اقتصادی و سیاسی، 
به علت سرمایۀ اجتماعی عظیم خود در مقاومت مردمی در برابر دشمن، این 
بــار در در مواجهه با ویروس کرونا نیز علیرغم کمبــود امکانات و ملزومات 

بهداشتی، نه به فرسایش؛ بلکه به ورزیدگی خواهد رسید.



شماره 5    289
پانزدهم خرداد ۹۹

مشــق
سیاست

این مسأله نشــان می دهد واپس گرایی و فروپاشــی برای نظم تعین یافته 
غرب، حقیقتی انکار ناپذیر است، همانگونه که ارتقای ساختار در حال استقرار 
و استحکام مردم مقاوم فلسطین در پساکرونا، به علت اصرار بر بومی گرایی و 
استقالل معرفتی و استفاده از ظرفیت های درونی در مقابله با دشمن اجتناب 
ناپذیر خواهد بود. این مهم، یعنی »آرمان قدس شــریف« در جهان پسا کرونا 
نه تنها رنگ و بوی فرســایش و استیصال را به خود نخواهد گرفت بلکه جبهۀ 
مقاومت عزم خود را برای نابودی قطعی رژیم منحوس اسرائیل و آزادی قدس 

شریف جزم خواهد کرد.

حجت االسالم و المســلمین محمد حســین مختاری، رئیس دانشگاه 
مذاهب اسالمی و استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم است. او به مناسبت 
روز قدس در طی یادداشتی به لزوم واکاوی آینده آرمان قدس شریف پرداخت 
و بیان داشــت که با تضعیف ســاختارهای اجتماعی و اقتصادی غرب پس از 
ناکارآمــدی در مقابله با کرونا و ایجاد تغییرات اساســی معادالت جهانی در 
دوران پســاکرونا این امر از اهمیت دوچندانی برخوردار اســت. ایشان با روز 
قدس را مبتنی بر مفهوم یوم الله تحلیل کرد و بیان داشــت روز قدس در وهلۀ 
نخســت زمان را بسط می دهد و نظام معنایی جدید)بخوانید جهان پدیداری( 
به نفع مســتضعفان جهان رقم می زند، ســپس نظام کنشی منبعث از سرمایۀ 
اجتماعی و منطبق بر ارزش های الهی از قبیل ایثار و مقاومت، شهادت طلبی 

و آخرت گرایی را شکل می دهد، از همین رو قدس یک مساله جهانی است.
#مقاومت 

#روز قدس
#آرمان فلسطین

#رژیم غاصب صهیونیستی

 

تحـلیل و تبییـن                                |    	       
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سخنرانی |

وز قدس  کارنامه ر
احمد زیدآبادی 	

پس از چند دهه قرار اســت امســال »روز جهانی قــدس« در ایران به 
صورت سابق خود برگزار نشــود. پس از این همه سال، الزم است نهادها و 
مقام های  جمهوری اســالمی یک بار هم که شده بدون خشم و عصبانیت و 
اتهام پراکنی و پرونده سازی به این پرســش پیش پا افتاده پاسخ دهند که نوع 
 رویکردشان به بحران خاورمیانه، چه کمک 

ً
برگزاری مراسم روز قدس و کال

مشخصی به فلسطینی ها کرده و وضعیت آنان را در صحنۀ داخلی، منطقه ای 
و بین المللی تا چه اندازه تغییر داده اســت؟گویا عرب ها ضرب المثلی دارند 
کــه می گوید: افراط و زیاده روی در یک امر نتیجــۀ معکوس به بار می آورد! 
آیا این ضرب المثل در مورد موضع جمهوری اســالمی در ماجرای فلسطین 
مصداق پیدا نکرده اســت؟ اگر نکرده است چرا امروزه حتی در همین کشور 
خودمان بخش عظیمی از افکار عمومی نســبت به مســئلۀ فلسطین نه فقط 
بی تفاوت و بی حوصله شــده اند بلکه عموم مشــکالت خودشــان را نیز به 
فلســطینی های تحت اشغال و آواره نســبت می دهند؟ من البته با تعبیری از 
 
ً
صهیونیســم که در پی ایجاد دولتی با ماهیت نژادی-مذهبی اســت، کامال

مخالفم و آن را مغایر اصول اساسی ماهیت ملت-دولت و حقوق برابر اتباع 

  
احمد
زیدآبادی

تحلیلگر سیاسی اصالح طلب 

 دیده بان
  اندیشـه
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در عصر مدرن می دانم، اما در عین حال، با کشوری دارای اکثریت جمعیت 
یهودی و تضمین حقوق برابر برای اتباع غیریهودی آن، مخالف نیســتم و از 
این زوایه با سیاســت رسمی جمهوری اســالمی در برابر بحران خاورمیانه، 

میانه ای نداشته و ندارم.
این دیدگاه مســتلزم برقراری صلح بین اســرائیل و فلســطینی ها بر پایۀ 
قطعنامه های شورای امنیت ســازمان ملل و آراء دیوان دادگستری بین المللی 
است که طبق آن، تشکیل کشور مستقل فلسطینی در کرانۀ باختری رود اردن 
و نوار غزه به مرکزیت بیت المقدس شرقی در کنار کشوری با اکثریت یهودی 
به نام اســرائیل ضروری است. من پیش از این، به دلیل این موضع فشارها و 
اتهام های بسیاری را تحمل کرده ام، اما همچنان بر این باورم که این راه حل، 
گزینۀ متوازن و واقع بینانه ای برای پایان دادن به بحران هفتاد ســالۀ خاورمیانه 
است و در عین حال، شــانس جلب حمایت عملی بین المللی بر سر آن نیز 
 من مخالفت جمهوری اسالمی را با این موضع گیری درک 

ً
وجود دارد. طبعا

 مربوط به 
ً
می کنم چرا که به نظرم موضوع فلســطین برای آن، مسئله ای عمدتا

توازن قوای سیاســی داخلی است و چندان ارتباطی هم به رویدادهای عینی 
منطقه و مصائب واقعی فلســطینی ها ندارد، اما آنچه غیر قابل فهم اســت، 
واکنش هیســتریک برخی محافل برانداِز جمهوری اســالمی با این موضع 
اســت! آنها گویی خود را از قید و بند همۀ اصول رها کرده اند و فقط منتظرند 
ببینند در هر مسئله ای نظام حاکم بر ایران چه نوع سیاستی پیش می گیرد تا از 

صورت معکوس آن دفاع کنند!
از این رو، رویکرد واکنشــی آنها در مورد فلسطین نیز سبب شده است 
که هر نوع حقوق فلســطینی ها بر سرزمین مادری خود را به کلی انکار کنند 
 در کنار جناح های فاشیســت اســرائیلی و رهبران بدنام شهرک های 

ً
و عمال

 بخشی از همان رفتار 
ً
یهودی نشین در کرانۀ باختری قرار گیرند! این هم ظاهرا

پاندولی ما ایرانیان اســت که امکان اســتقرار و ثبات در یک نقطۀ معقول و 
متعادل را از جامعۀ ما گرفته است!



 دیده بان
  اندیشـه
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تحلیل و تبیین                 |    	    
آقای زیدآبادی تحلیلگر سیاسی اصالح طلب در این یادداشت نسبت به 
مساله ی روز قدس و راهپیمایی متفاوت امسال آن واکنش نشان داده و نقدهای 
زیادی را نسبت به سیاست های جمهوری اسالمی وارد می کند. به نظر ایشان 
مســاله ی روز قدس و راهپیمایی های اعتراضی نه تاثیری در روابط منطقه و نه 
حتی تاثیری در داخل کشور و در بین مردم خودمان داشته است چرا که می بینیم 
روز به روز هم درگیری در خارج بیشتر می شود و در داخل عده بیشتری علیه این 
مساله اعتراض می کنند. آقای زید آبادی پا را از این فراتر نهاده و معتقد است که 
قصد جمهوری اسالمی از برگزاری مراسم روز قدس صرفا برای اغراض سیاسی 
خود بوده و هیچ ربطی به منطقه ی خاور میانه ندارد. در نهایت نیز ایشان پیشنهاد 
می کند به جای نزاع و اعتراض های گسترده، مردم اسرائیل و فلسطین به تقسیم 
اراضی بین خود تن داده و هر کدام در منطقه ای ساکن شوند و کشور خود را بنا 
کنند. رخوت سیاسی، توهم توطئه و عدم دخالت ارزش های ارزشی و مذهبی 
در جبهه گیری های سیاســی از مهمترین مبانی پشت پرده این یادداشت آقای 
زید آبادی است که می توان آنها را خطا دانست. ایشان گویا در مورد این مساله 
آگاهی ندارند که نزاع بین فلسطینیان و یهودیان، عالوه بر زمین های شخصی، 
به اعتقادات مذهبی بر می گردد و این مساله هیچگاه تساهل بردار نخواهد بود. 
اساسا راهبرد هم طیفان آقای زیدآبادی این است که مساله فلسطین را که آرمان 
تمدنی برای انقالب اسالمی است و سرزمین آن آوردگاه نبرد حق و باطل است 
و فلسطینی که به عنوان پاره تن جهان اسالم می باشد را به مساله سطحی و نزاع 
بین دو کشور تقلیل می دهند و سیاست های جمهوری اسالمی را نه در راستای 
دفاع از مظلوم و استکبارستیزی بلکه در راستای کشورگشایی و نفوذ منطقه ای 

به معنای منفی خود می بینند.
#آرمان فلسطین

#تساهل و تسامح با دشمن
#بی فایده بودن راهپیمایی قدس

#سوء استفاده ی جمهوری اسالمی از مساله فلسطین
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یادداشت |

 آسیب شناسی نظام جمهوری اسالمی 
ایران

علیرضا علوی تبار 	

آنچه پس از این می آید، حاصل جمع بندی تأمالتی است که پس از شروع 
جنبش اصالحات مردم ســاالرانه در ایران داشــته ام. به هیچ وجه این نوشتار را 
کامل و بی نقص نمی دانم اما با انتشــار آن، می خواهم ایده هایم را در معرض 
نقد و نظر دیگران قرار دهم تا شــاید بــه این ترتیب از ضعف ها و خطاهای آن 
کاسته شود. قبل از شروع بحث اصلی تذکر دو نکته الزم است. نخست اینکه 
در این متن »جمهوری اسالمی ایران« به عنوان یک »نظام سیاسی« مورد بحث 
قرار می گیرد. جمهوری اسالمی ایران، ابعاد و وجوه دیگری نیز دارد که بایستی 
در جای خود مورد بحث و بررســی قرار گیرد. اصطالح نظام سیاسی در اینجا 
به معنای »مجموعه مرتبطی از نهادها، فرآیندها و سازوکارهاســت که کسب، 
توزیع، ِاعمال و گردش قدرت و نظارت بر آن را سامان داده و تنظیم می کنند«. 
بنابراین محور توجه ما »قدرت سیاســی« اســت و نــه مفاهیم دیگری چون 
نگرش فرهنگی یا تولید اقتصادی. دومین نکته این است که، بحث ما در مورد 
 موجود« است، یعنی تحقق عملی این نظام را 

ً
»جمهوری اسالمی ایران واقعا

در نظر داریم و نه تصویری که در ذهن طراحان اولیه وجود داشــته یا در قانون 
اساســی انعکاس یافته است. تأثیرپذیری آن ها را از یکدیگر می پذیریم، اما به 
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»واقعیت در عمل« توجه داریم. 
اما بحث اصلی؛ بــرای آنان که به »اصالت انقــالب ۱۳۵۷ ایران« باور 
دارند، این پرسش بســیار جدی اســت که چرا نظام برآمده از این انقالب به 
»وضعیت ناگوار کنونی« رسیده است؟ برای درک بهتر ابعاد این پرسش توجه 
به محورهایی الزم به نظر می رســد. به طور معمول صاحبنظران و جریان های 
فکری و سیاســی که به اصالت انقــالب ۱۳۵۷ باور دارنــد، در چند محور 

اتفاق نظر دارند:
الف( نظام سیاسی که انقالب اسالمی علیه آن صورت گرفت، استبدادی، 

ظالمانه و فاسد بود و در مقابل اصالحات ضروری مقاومت می کرد.
ب( انقالب آرمان هــای متعالی را دنبال می کرد. آرمان هایی چون آزادی، 

استقالل، عدالت اجتماعی، معنویت و اخالق.
پ( در مجموع روش هایی که در جریان انقالب مورد اســتفاده انقالبیون 
قرار گرفت، موجه و اخالقی بود. اگرچه نمی توان منکر مواردی از نقض قواعد 

اخالقی بود، اما این موارد در اقلیت مطلق اند.
ت( خاستگاه و تکیه گاه انقالب مردمی بود و انقالب از بیشترین حمایت 

اجتماعی برخوردار بود.
ث( رهبــری انقــالب توانســت بــا به کارگیــری روش های مناســب و 
تصمیم گیری های به موقع انقالب را با کمترین هزینه  مادی و انسانی به پیروزی 

برساند.
بــا این اوصاف چــرا وضعیت کنونی نظام سیاســی ایران مــورد قبول و 
تأییــد بخش قابل مالحظه ای از طرفداران اصالت انقالب ایران نیســت؟ چه 
ویژگی هایــی وضعیت موجود را ناگوار و غیرقابــل پذیرش می کنند؟ واکاوی 
وضــع موجود نشــان از وجــود ویژگی هایی دارد کــه، این نظــام را نیازمند 
»اصالحات ســاختاری« می نماید. بنا به گفته طرفداران نگرش سیستمی در 
مطالعه پدیده ها، )کارکرد تابع ســاختار است( کارکردهای نامناسب است که 
ما را به مشکالت ســاختاری رهنمون می کنند. ارائه فهرست این ویژگی ها که 
نیازمند دگرگونی هستند به معنای مشخص کردن »آسیب ها«ست و طرح آن ها 

نوعی »آسیب شناسی« است.
*نقض نظام یافته قواعد اخالقی.

*نقض نظام یافته،حق الناس.
*نقــض نظام یافته »جمهوریــت« از مجرای »اندک ســاالری« و حذف 
جمهــور از تصمیم گیــری و اداره امــور عمومی از یک ســو و اعمال تبعیض 

نظام یافته علیه بخش هایی از شهروندان ایرانی.
صورت پرســش روشن است؛ چرا و چگونه نظام برآمده از انقالب تا این 
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حد از ارزش های محوری انقالب فاصله گرفت؟ به نظر می رســد برای تبیین 
وضعیت وضع موجود می توان از عوامل زیر بهره گرفت.

۱. بنیان های ناســازگار یا ناســازه های درونی گفتمان جمهوری اسالمی 
ایران.

ادعا این است که گفتمانی که پشــتوانه حقانیت جمهوری اسالمی ایران 
است و به آن جهت می دهد، در درون خود عناصر ناسازگاری دارد که در عمل 
به تشــتت و چالش منجر شــده و توجیه مواضع متضادی را ممکن می سازد. 
ابهام ناشی از بنیان های ناسازگار، امکان توافق و همسویی و گفت و گوی درونی 
را کاهــش می دهد و اصالح درون گفتمانی را با دشــواری مواجه می ســازد. 
به عالوه می تواند به شکل گیری و تقویت نهادهایی منجر گردد که نافی نهادها و 
بنیان های دیگری هستند که آن ها نیز بخشی از نظام سیاسی محسوب می شوند.
پیش از تکمیل و توضیح در مورد این محور الزم است تا برخی از مفاهیم 
را تعریــف کرده و از آن ها بهره بگیریم. نخســتین مفهــوم، اصطالح گفتمان 
)discourse( است. گفتمان عبارت است از: »تصویر خاصی که از چیزها، 
رویدادها یا افراد ترســیم شــده و آن ها را به گونه ای خاص بازنمایی می کند و 
برداشت خاصی از آن ها تولید می کند«. ایدئولوژی نوعی گفتمان است. به تعبیر 
دقیق تر، ایدئولوژی »گفتمان معطوف به عمل سیاسی« است. عمل سیاسی هم 
محدوده گســترده ای شامل کسب قدرت، سهیم شدن در قدرت، حفظ قدرت 
و تأثیر گــذاری بر قدرت را در بر می گیرد. بنابراین ایدئولوژی بازنمایی خاصی 
اســت از چیزها و رویدادهای مختلف که برداشتی مناسب با عمل سیاسی در 
افراد پدید می آورد. بنابراین ایدئولــوژی را نباید فقط در مجموعه ای از احکام 
تجویزی و ارزشــی خالصه کرد. تصویرسازی از تاریخ، افراد و جهان پیرامون 

نیز می تواند رنگ وبوی ایدئولوژیک داشته باشد.
پس از پیــروزی انقالب و ضرورت طراحی نظــام جدید و تهیه قوانین و 
مقررات تازه، به تدریج روشنشــد که در درون گفتمــان حاکم پس از پیروزی 
انقالب، مجموعه ای از ناسازگاری ها وجود دارد. به گونه ای که در این گفتمان 
جهت گیری های متضادی تأیید شده و به عنوان مبنای عمل پیشنهاد می شوند. 
این ناسازگاری در درون قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز انعکاس دارد. 
اگرچه سعی شده با ابهام در گفتار و کلمات بر روی این ناسازگاری پرده کشیده 
شود. فهرست وار می توان تعدادی از این ناسازگاری ها را نشان داد: جمهوریت/
والیت انتصابی مطلقه فقیه، ملت گرایی/امت گرایی، حقوق شهروندی/امتیاز 
ویژه برای مومنان، توجه به زمان و مکان در تفســیر دین/پایبندی به فقه سنتی، 
گشــودگی بر روی دســتاوردهای علمی و فنی/باور به بی نیــازی از دیگران و 
پافشاری بر خود بسندگی، آزادی خالقیت و تولید فرهنگی/مهار تولید و نظارت 
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مســتمر بر محصوالت فرهنگی، ایران تاریخی/ایران اسالمی، تأکید بر میهن 
دوستی/ مشرکانه دانستن محور قرار دادن میهن و… وجود این وجوه متعارض 
در بنیان های این گفتمان، امکان دو تلقی متضاد از این نظام را فراهم می آورد. 
هر کدام از این تلقی ها نیز می تواند با استناد به تاریخ انقالب و متون رسمی و 
غیررســمی آن برای خویش پایه هایی از حقانیت و موجه بودن را پیدا کنند. در 
چنین شــرایطی وضعیت واقعی تابعی از قدرت خواهد بود و نه قانون اساسی 

و محتوای آن.
2. ویژگی های فرهنگی و اجتماعــی جریانی که پس از انقالب موقعیت 

سرکردگی پیدا کرد.
پــس از پیروزی انقــالب، در جریان رقابت ها و ســتیزها، به تدریج یک 
جریان توانست در موقعیت »سرکردگی« ) هژمونیک( قرار گیرد. هم توانست 
نگرش های خود را غالب کند و هم در عمل سهم بیشتری از قدرت را به دست 
آورد. این جریان ویژگی هایی داشت که در طراحی نظام جدید باز تولید شد و 

سمت و سوی خاصی به این نظام داد. به برخی از این ویژگی ها اشاره می کنیم.
*خاستگاه طبقاتی این جریان و پیامدهای آن. از نظر خاستگاه طبقاتی این 
جریان به طور عمده از میان »طبقه متوســط سنتی« برخاسته اند. طبقه متوسط 
ســنتی در شهرها بیشتر به صورت کسبه جزء و در روستاها به شکل کشاورزان 
کوچک مشاهده می شوند. آنان به طور معمول دارایی مادی کوچکی دارند )یک 
قطعه زمین، یک مغازه و…( و در اداره امور و واحد اقتصادی خود تصمیم گیرنده 
اصلی اند. خودشان نیز کار می کنند. کارکنان شان یا کارکنان فامیلی هستند و یا 
تعدادی اندک را در استخدام دارند. خاستگاه طبقاتی خرده بورژوازی سنتی آن 
هم قشر میانی و پایین آن، فرصت های زندگی و میراث فرهنگی خاصی ایجاد 
می کند که در تعامل با یکدیگر به پیدایش سبک زندگی خاصی منجر می شود. 
ســبک زندگی که دربرگیرنده عناصری چون پوشاک، خوراک، تفریح و گذران 
اوقات فراغت و مســکن اســت. این جریان غالب به دلیل مأنوس بودن با این 
سبک زندگی می کوشید تا آن را به عنوان سبک زندگی استاندارد در میان جامعه 
بگستراند و آن را به صورت سبک رسمی زندگی درآورد. بخشی از نظام کنترل 
اجتماعی و پایش محصوالت فرهنگی و تعامل های اجتماعی را بایســتی ذیل 

این تالش برای همگانی سازی یک سبک زندگی درک کرد.
*هویــت صنفی و گروه صنفی: روحانیون در میــان جریان حاکم بعد از 
انقالب جایگاه ویژه ای داشــتند، اگر چه همه آن ها روحانی نبودند. روحانیون 
یک »گــروه صنفی« )Corporate group( هســتند. یعنــی با ویژگی هایی 
چون: سلســله مراتب اقتدار، الگوهای تثیبت شده رفتاری، انجام کارکردهای 
خاص صنفی، داشتن گروه های مرجع در صنف -که الگوهای داوری در مورد 
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فعالیت های اعضای صنف هســتند، تعامل اجتماعی اعضاء در میان گروه و 
دیگران، منزلت نهادی )پایگاه مشــخص در نظام اجتماعی(، سرمشق غالب 
فکری و هویت مشخص صنفی اعضاء، مشخص می شوند. پیامد شکل گیری 
هویــت صنفی در میــان روحانیون عملکردهای خاصــی در عرصه عمومی 
اســت. به طور مثال فرق گذاشــتن میان خودی و بیگانه، محرم و نامحرم پیدا 
کردن، مراقبت بر حفظ اسرار صنفی و گروهی، دفاع از خوِد جمعی در مقابل 
تهدید خارج از صنف، قداســت قائل شدن برای خود و از این قبیل. بخشی از 
رفتارهای این گروه حاکم را همین هویت صنفی، توضیح می دهد. رفتارهایی 

که به پذیرش امتیازهای خاص در نظام برای این گروه صنفی انجامید.
*پیشینه آموزشــی و پرورش اجتماعی آن ها: اعضای مؤثر جریان حاکم 
به طور مشــخص در حوزه های علمیه ســنتی تحصیل کرده بودند. مشاوران و 
همراهان آنان نیز اغلب یا مهندسی خوانده و یا پزشک بودند. به طور مشخص 
می توان گفت که در پیشــینه آموزشــی آن ها آشــنایی جدی و عمیق با »علوم 
اجتماعی« وجود ندارد. به عالوه در آن ها آشنایی عمیقی با فلسفه جدید به ویژه 
گرایش »فلســفه تحلیلی« نمی توان یافت. به نظر می رسد همه این عوامل بر 
روی شــکل گیری توصیه ها و تجویزهای آن ها در مورد مســائل و مشکالت 
اجتماعی مؤثر بوده اســت. به عالوه در بخشی از آن ها فقدان آشنایی با جهان 
جدیــد را نیز باید جدی تلقی کرد. پرورش در محیط های بســته شــهری و یا 
روســتایی و محدود شدن ســفرهای خارجی آن ها به سفرهای زیارتی عراق و 
عربستان، در نداشتن تجربه حضور در جوامع صنعتی نقش مهمی بازی کرده 
است. بسیاری از آن ها حتی از طریق سینما نیز با جهان خارج مرتبط نبوده اند! 
تسلط چنین جریانی در نظام سیاسی به مجموعه ای از خط مشی ها انجامید، که 
کم و بیش می توان وجه آسیب شناسی آن ها را بر شمرد. خط مشی گذاری مادون 
علم، انفعال و اقدام واکنشــی، بی توجهی به ظرفیت هــای روانی و اجتماعی 
موجود، تالش برای تعریف موقعیت انحصاری و با ثبات برای خویش، وضع 
قوانین متعارض با زندگی مدرن و لوازم آن، بیگانه هراسی، محافظه کاری شدید 

در پذیرش اندیشه های نو، تأکید بر روش های به ارث رسیده از گذشته و…
۳.ویژگی های ایدئولوژیک و استراتژیک مخالفان برانداز و پیامدهای آن.

گفتمان ایدئولوژیک جریان های مســلط در مخالفان برانداز نظام پس از 
انقالب، همگی مردم ساالری ستیز بوده و به تشدید تضادهای درونی کشور به 
گونه ای آشتی ناپذیر دامن می زد. در میان مخالفان برانداز جمع ها و محفل های 
کوچک معتقد به مردم ســاالری نیز وجود داشــتند، اما صدای آن ها به گوش 
نمی رســید و در اقلیت کامل بودند. گرایش های ایدئولوژیک درون مخالفان 
برانداز را مرور کنید تا این واقعیت روشن گردد: مارکسیسم-لنینیسم )و اغلب 
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استالینیسم(، قوم گرایی، ناسیونالیسِم  رمانتیک، جریان های ترکیبی )مارکسیسم-
لنینیســم و اســالم گرایی، مارکسیسم-لنینیســم و قوم گرایی( بنیادگرایی سنی 
و موعودگرایی شــیعی. امروز بهتر می تــوان داوری کرد که هیچ کدام با قواعد 
مردم ساالری همسو و همراه نبوده اند. از لحاظ راهبردی نیز مخالفان برانداز در 
چند رکن با یکدیگر تشابه داشتند: خشونت گرایی و قهرآمیز عمل کردن، تأکید 
بر عملیات مســلحانه و خرابکاری مادی و همکاری با نیروهای خارجی. بر 
خالف آنچه ادعا می شــود این راهبرد واکنش به سرکوبگری نظام مستقر نبود، 
بلکه نتیجه منطقی مواضع ایدئولوژیک آن ها و تحلیلی که از ماهیت حکومت 
داشتند، بود. کافی است به این واقعیت توجه کنید که فقط شش روز از پیروزی 
انقالب گذشــته در گیری های قوم گرایان با حکومت انقالب آغاز شــد. حتی 
ســازمان هایی که در آغاز برخورد مســالمت جویانه داشتند، به طرق مختلف 
قهرآمیز بودن راهبرد خود را در عمل نشــان می دادند؛ ایجاد بخش های نفوذی 
مخفی در نیروهای مســلح، حفظ امکانات و آمادگی هــای نظامی خویش، 
مشارکت فعال در درگیری های قومی و منطقه ای، ارتباط تدارکاتی و اطالعاتی 
با همسایگان متخاصم و… از جمله موارد عملکرد غیر مسالمت جویانه آن ها 

بود.
پیامدهای ویژگی های ایدئولوژیک و اســتراتژیک جریان های برانداز در 
شــکل دهی به نظام چه بود؟ به برخی از این پیامدها اشاره می شود: به حاشیه 
رفتن بحث از مردم ســاالری و لوازم آن در عرصه عمومی و کاهش حساسیت 
نسبت به نهادها و سازوکارهای مردم ساالرانه، گسترش و ژرف شدن بی اعتمادی 
میان نیروهای سیاسی فعال در عرصه سیاسی ایران، تقویت نیروهای امنیتی و 
اطالعاتی در درون ساختار قدرت و تصمیم گیری، تقویت جریان های اقتدارگرا 
و انتقام جو در درون ســاختار قدرت، غلبه رقابت ســتیزی و بدبینی نســبت 
آزادی های سیاســی، تضعیف گرایش به کثرت گرایی دینی و سیاسی، تضعیف 
روشنفکران و گرایش های روشنفکرانه و ... . با کمال تأسف باید گفت مخالفان 
برانداز هیچ گاه مسئولیت خود را در وضعیت پیش آمده نپذیرفتند. آن ها به طور 
دائم بر کشته شــدگان در درگیری ها و زندان ها تأکید می کنند )حدود ۱۶ هزار 
نفر( اما هیچ گاه به کشته شــدگان در ترورهــا و انفجارها )حدود ۱۷ هزار نفر( 
اشــاره نمی کنند. به یاد بیاوریم که اگر بخواهیم براساس اعالمیه های نظامی-
سیاســی گروه های برانداز قضاوت کنیم، تعــداد نیروهای نظامی و انتظامی و 
امنیتی کشته شده در درگیری ها و توسط گروه های برانداز بیش از ۶۰ هزار نفر 

بوده اند )البته این رقم واقعی نیست(.
4.فشارهای مخرب خارجی

نگاهــی به اقدام هــای قدرت های بزرگ و منطقــه ای علیه حکومت بعد 
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از انقــالب، از تأثیرات منفــی بر نظام بعد از انقالب پــرده برمی دارد. نفوذ و 
جاسوسی، تالش برای منزوی ســازی، تحریم، تحریک همسایگان به تهدید 
تمامیت ارضی کشور، حمایت از جریان های جدایی طلب، جنگ تحمیلی و 
تهدید مداوم به اقدام نظامی علیه کشور و تنها بخشی از این فشارهای مخرب 
هستند. پیامدهای این فشارها چیست؟ تقویت بیگانه هراسی و بیگانه ستیزی 
در نظام سیاسی، تقویت بخش زیرزمینی و غیررسمی اقتصاد، تقویت نظامی 

و نظامی گری و تقویت نیروهای امنیتی.
۵.غلبه گرایش »نظامی گری«

نظامیان به طور معمول به عنوان ابزار اجرای قدرت و اعمال قهر حکومتی 
شــناخته می شــوند. آنچه موجب اهمیت نظامیان در واکاوی های اجتماعی 
می شود، نقشی اســت که نظامیان به عنوان واســطه میان طبقات و گروه های 
اجتماعی از یک ســو و حکومت از سوی دیگر ایفا می کنند. در تحلیل جایگاه 
نظامیــان در جامعه و سیاســت از اصطالحــی به عنــوان »نظامی گری« )یا 
ارتش ساالری)militarism( استفاده می شود. در کاربرد متداول نظامی گری 
به دو معنا به کار می رود. یکــی نفوذ فرهنگی نظامی در جامعه و دوم دخالت 
نظامیان در سیاست. در اینجا منظور ما نظامی گری به معنای دوم است. در این 

زمینه چهار سطح یا درجه در نظر گرفته می شود:
یکم( نفــوذ نظامیان در دســتگاه حکومت بدون آنکه قدرت از دســت 
غیرنظامیان خارج شــود. در اینجا نظامیان به عنوان یک گروه زیر نفوذ مطرح 

می شوند.
دوم( اعمال تهدید و فشــار از جانب نظامیان بر حکومت به ویژه تهدید به 

کودتا به منظور تأمین خواست ها و منافع نظامی آن توسط حکومت.
ســوم( دخالت مســتقیم در سیاســت و تغییر حکومت از طریق ِاعمال 

خشونت و نصب حکومت غیرنظامی دیگر به جای حکومت برکنار شده.
چهارم( تصرف مناصب حکومت به وسیله نظامیان یا برقراری حکومت 

نظامیان.
پــس از پیروزی انقالب، همــواره نوعی گرایش بــه نظامی گری در میان 
بخشــی از حاکمان ایران وجود داشته است. در نگاه بخشی از حاکمان ایران، 
سازمان های نظامی از چند جهت بر سازمان های سیاسی و غیرنظامی )مانند 
احزاب( برتری دارند؛ یکی از نظر سازمانی، دوم از نظر بسیج منابع و نیروها، 
و سوم از لحاظ ابزارهای مورد استفاده آن ها. به همین دلیل از آغاز در بخشی از 
حاکمان این گرایش وجود داشت که نظامیان و سازمان های نظامی را جایگزین 
تشــکل های ضعیف و غیرمنسجم سیاســی بنمایند. از طرف دیگر، در میان 
نظامیان ایران نیز انگیزه هایی وجود داشــت که آن ها را به سوی حضور سیاسی 
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دعوت می کرد. از یک سو همه نیروهای نظامی خواهان »ارتقاء منزلت صنفی و 
رفاه پرسنلی« خود بوده و هستند و همین انگیزه آن ها را به تالش برای اثرگذاری 
بر خط مشی های دولتی ترغیب می کند. اما در بخشی از نیروهای نظامی ایران 
به دلیل ســوابق و عمل کردن به عنوان یک سازمان عقیدتی، سیاسی و نظامی 
گرایش های قدرتمندی برای ایفای نقش فراتر از دفاع از امنیت و تمامیت ارضی 
و حاکمیــت ملی، وجود دارد. از این رو آن هــا خود را نه در قالب یک »ارتش 
حرفه ای« بلکه بیشــتر به صورت »حزبی مســلح« می بینند و خواهان داشتن 
موقعیت برتر در نظام تصمیم گیری کالن کشــور هســتند. پیوند میان گرایش 
برخی از حاکمان ایران به بهره گیری از ســازمان های نظامی برای دنبال کردن 
اهداف خود و تمایل بخشــی از نظامیان برای ایفای نقشی فراتر از یک ارتش 
حرفــه ای به تقویت نظامی گری در ایران منجر گردیــد. در کنار این دو تهدید 
نظامــی خارجی و ناامنی و بی ثباتی منطقه به غلبه »گرایش به نظامی گری« در 
نظام سیاسی ایران منجر گردید. به گونه ای که بخشی از نیروهای نظامی ایران 
هم در عرصه اقتصادی، هم در عرصه فرهنگی و هم در عرصه سیاسی داخلی 
و خارجی به موقعیتی راهبردی دســت یافته و بــه نیرویی تعیین کننده در همه 
این زمینه ها تبدیل شده اند. با تقویت بخش اطالعاتی معطوف به فعالیت های 
سیاســی داخلی در میان این نیروها، حضور این نیرو در نظام سیاســی ایران 
تثبیب شــده و نقش آن رو به فزونی ست. نیاز زیادی به توضیح پیامدهای غلبه 
این گرایش نیست. فرهنگ سیاسی، روابط منطقه ای، توزیع امکانات و تأکید 
بر ابداعات و فناوری هــای نظامی، برتری در رقابت های اقتصادی و در نتیجه 
قدرت گیری بیشتر در عرصه اقتصاد و… حداقل موارد اثرگذاری و پیامدهاست. 
 
ً
در ســال های اخیر تــالش نظامیان برای حضور در نهادهــای انتخابی کامال

چشمگیر اســت. نظامیان به طور موقت اســتعفا داده و به عرصه رقابت های 
سیاسی یا گرفتن پست ها سیاســی وارد می شوند و پس از پایان مدت فعالیت 

دوباره به موقعیت نظامی خود باز می گردند!
تصور من این است که مجموعه عوامل پیش گفته، به نظام سیاسی کنونی 
ایران تعّین بخشــیده اند و آن را به وضعیت کنونی رسانیده اند. هر نوع اصالح 
بنیادی، در چهارچوب پذیرش انقالب اسالمی، بایستی بتواند به حل ریشه ای 
این مشکالت و زدودن این پیامدها و آثار آن ها در نظام سیاسی بپردازد. کاری 

که دشوار بودن آن از پیش مشخص است.
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|                تحلیل و تبیین                                       	

آقای علوی تبار ســردبیر روزنامه صبح امروز و پژوهشــگر علوم سیاسی 
در این نوشــته در صدد پاســخ به این سوال کلیدی اســت که چرا جمهوری 
اســالمی نتوانســته آرمان های انقالب را به مرحله ی اجرا و تحقق برساند. به 
نظر ایشــان جمهوری اسالمی دارای چهار مشکل اساســی است که تا اینها 
حل نشــود نمی توان امید به تحقق این آرمان ها داشــت. اولین مشکل از نظر 
ایشــان تناقضاتی اســت که در بطن و بنیادی ترین پیش فرض های جمهوری 
اسالمی وجود دارد. ایشان به تضاد بین جمهوریت و والیت فقیه مثال می زند 
ولی مغالطه ایشان نشــان از آن دارد که هیچ یک از این مفاهیم را درست فهم 
نکرده اند چرا که در واقع هیچ تضادی بین آنها وجود نخواهد داشــت. دومین 
مشــکل جمهوری اسالمی از نظر آقای علوی تبار، کارگزارانی است که از بعد 
انقالب تاکنون بر ســر کار آمده اند که همه ی آنها یا از قشــرهای پایین بوده و 
احساسات و تعصباتشان بر عقالنیتشــان غالب بوده و یا روحانی بوده اند و با 
علوم مدرن غریبه بوده اند. غیر عقالنی خواندن قشر پایین جامعه و مخصوصا 
روحانیت نشان از سرسپردگی تمام و کمال ایشان نسبت به فضای مدرن و علم 
جدید دارد. سومین مشــکلی که ایشان برای جمهوری اسالمی ذکر می کنند، 
مســاله ی ایدئولوژیک بودن و توهم توطئه ی نظام نسبت به دشمنان است. به 
نظر می رسد مبنای ایشان همانند دیگر اصالح طلبان این است که با حکومت 
ایدئولوژیک امکان دســتیابی به توسعه وجود نخواهد داشت. آخرین مشکلی 
نیز که آقای علوی به سراغ آن می رود، گسترش نیروهای نظامی در کشور است 
که به نظر ایشــان یکی از مهمترین موانع توسعه یافتگی این کشور خواهد بود. 
به طور کلی می توان گفت که این نویسنده به دنبال اثبات جدیدترین پرونده ی 
اصالح طلبان یعنی ایجاد فاصله بین انقالب و جمهوری اسالمی است که به 

صورت کم و بیش توسط آقای افروغ نیز مطرح شده است.
#ناکارآمدی جمهوری اسالمی #عقب مانده بودن جامعه ی روحانیت

#نقد ایدئولوژیک بودن نظام #نقد توسعه ی قدرت نظامی در کشور
#جدایی انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی 
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وهای سیاسی در  همگرایی و واگرایی نیر
سال99

سعید حجاریان 	

تحوالت ســال های گذشته ناشــی از چند مؤلفه بوده اند که در این میان دو 
مؤلفه تأثیر بیشتری داشته اند. اولین  آن ها ضعف شدید نهاد دولت به معنی االعم 
و همچنین ناکارکردی آن بوده است و دیگری تحریم ها. هم پوشانی این دو باعث 
شــد از زمان شروع به کار دونالد ترامپ اقتصاد ایران تحت فشار قرار بگیرد. این 
فشــار به فرهنگ و باور مردم نیز رخنه کرد تا جایی که همه فکر کردند رژیم عن 
قریب می رود لذا تبلیغات منفی شدت گرفت و مردم هم باور کردند. پس نتیجه 
می گیریم بخشــی از مسأله مشروعیت به ذهنیت مردم باز می گردد؛ ذهنیتی که 

براساس واقعیت های ملموس ساخته می شود و قابل دستکاری نیست!
گذشــته از آن، نهادهــای مدنی که بعــد از اتفاقات ســال 88 ضعیف و 
ســازمان زدایی شده  بودند، نتوانســتند جایگزین احزاب بشــوند و اگر احزاب 
می بودند، می توانستند تا حد زیادی تحوالت را در خود هضم کنند. البته، از یاد 
نبریم که حزب در ایران هنوز هم موجودی ناشناخته است و نوعی ترس نسبت به 
آن وجود دارد. همانطور که اشاره کردم این احزاب الغر و تهی دست تاب و تحمل 
این جنبش ها را نداشتند و حتی تحلیل های نادرست و نامربوط ارائه دادند. بنابراین 

  
سعید
حجاریان

فعال امنیتی و سیاسی و 
تئوریسین جریان اصالحات 
در ایران  
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می توان نتیجه گرفت زمانی که حزب قوی وجود نداشــته باشد و تحول درست 
شناخته نشود، راهبری  ناممکن می شود.

علت اتفاقات رخ داده این بود که حجم وعده ها زیاد بود و به آن ها وفا نشــد 
و مردم ســرخورده شدند. بعد هم وقایع سلسله وار اتفاق افتادند و مردم افسرده و 
مستأصل شدند و سوژه گی شان را از دست رفته دیدند و در الک خود فرو رفتند. 
 تک بعدی هستند و به صندوق رأی 

ً
اما به هر حال عده ای این گونه نیستند؛ کامال

زنجیر شده اند؛ مثال مشارکت کنندگان اسفند ۱۳98 حتما در ادوار دیگر انتخابات 
حاضر خواهند بود چون کیفیت انتخابات ذره ای برایشان اهمیت ندارد. این الگوی 
رای دادن و رای نــدادن ادامه خواهد داشــت و بعید می دانم در انتخابات ۱4۰۰ 
دعوا مرتفع شــود چون حکومت قصد تفرقه و تفکیک دارد و ما هنوز نمی دانیم 
ســنگینی بار به کدام ســمت خواهد بود البته همه چیز بستگی به مردم دارد. اما 
سخن از انتخابات به این معنا نیست که همه چیز را انتخاباتی ببینیم؛ نحوه مواجهه 
با جنبش های احتمالی پیش رو، تداوم تحریم ها، منتهای استراتژی »نه جنگ، نه 
مذاکره« و همچنین معیشت و فقر روزافزون قشرهای تهی دست و تلف شدن آن ها 
مهم اســت که هیچ کدام به انگشت جوهری شهروندان گره نخورده است! مثال 
بحث کرونا، چنانچه ادامه پیدا کند ممکن است موضوعی برای ائتالف و انشقاق 

باشد چون بخشی از حاکمیت علم گرا است و بخشی ایدئولوژیک.
من نمی دانم ما داخل حاکمیت هســتیم یا نه و این پیش فرض را نادرست 
می دانم. اما، علی االصول به نظر می رســد نیروهای داخل حاکمیت نیز عقالیی 
دارند و نگاهی دوربردتر به بقای نظام می اندازند اما عده ای جلوی پای خودشان را 
می بینند و این شقاق هم اکنون آشکار است. دسته اول گمانم کمابیش عزلت نشینی 
پیشه خواهند کرد چون نمی خواهند مقابل حاکمیت بایستند و یا آن را نقد کنند از 
آن سو توان بر کرسی نشاندن ایده هایشان را نیز ندارند. در چنین شرایطی به سمت 
رادیکالیزه شدن نیروهای داخل حاکمیت پیش خواهیم رفت و این بستری است 
برای فعال شدن و قدرت گرفتن هر چه بیشتر دسته دوم که نظامی کردن فضا و رشد 
جوان مؤمن انقالبی نمود تفکر آن هاست. ویروس کرونا ما را استثنایی کرد اما این 
به معنای عادی بودن شرایط پیشین نیست. قبل از کرونا هم مشکالت انباشته بود 
 در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی و همچنین مسائل اجتماعی وضع ما 

ً
و تقریبا

مطلوب نبود. لذا اگر کرونا هم نباشد، مشکالت فراوانی داریم و این مستلزم در 
پیش گرفتن راهکارهایی بسیار رادیکال و همچنین جراحی های بزرگ است که من 

چنین چشم اندازی را در جبین این حکومت نمی بینم.
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آقــای حجاریــان به عنوان یــک فعال امنیتی و سیاســی و تئوریســین 
جریان اصالحات در ایران در مصاحبه ای با ماهنامه ی ایران فردا نســبت به 
وضع حال و آینده ی سیاســی و اســفناک ایران اظهار نظــر کرده و برخی از 
مشــکالت را بازگو کرده است. اولین مشکلی که ایشــان نسبت به آن اشاره 
می کنند، »ناکارآمدی نظام در عرصه های مدیریتی و اجرایی« اســت که از 
عدم تخصص مســئولین نشات می گیرد. دومین مشکل از نظر ایشان »عدم 
مشــروعیت نظام« بخاطر عدم اعتبار آن در بین مردم است. مشکل سوم از 
نظر ایشــان »عدم وجود احزاب قدرتمند در کشــور« است که زمینه را برای 
تشــکلیل جنبش های اعتراضی فراهم می کند. چهارمین مشکل »عدم تاثیر 
انتخابات در معیشــت مردم« است که ناظر به اســتصوابی و از پیش تعیین 
بودن نتایج آن اســت. پنجمین مشــکل نیز از نظر ایشان »امنیتی زده بودن و 
خفقان اجتماعی در کشــور« است که توان ســخن گفتن را از تمام صاحب 

نظران می گیرد. 
 در مورد ادعاهای مطرح شــده توسط آقای حجاریان باید به چند مساله 
اشاره کرد. اولین مساله اینکه مشروعیت و مقبولیت دو مقوله ی کامال مستقل 
بوده و علیرغم ارتباط با هم، هیچ دخالت مســتقیمی در یکدیگر ندارند. به 
بیان دیگر ایشان با خلط این مساله که چون مردم این نظام را قبول ندارند می 
خواهد به این نتیجه برســد که پس این نظام مشــروعیت ندارد در حالی که 
این قیاس غلط است و مشــروعیت یک نظام سیاسی در ادبیات دینی ربطی 
به مقبولیت مردم ندارد. مســاله ی دوم اینکه سابقه ی حضور احزاب در بدنه 
ی سیاسی کشور ما، تجربیات خوبی را به یادگار نگذاشته و از این رو امروزه 
احــزاب مختلف توان برپایی خود را ندارند و این ربطی به تعمد نظام ندارد. 
مساله ی سومی که الزم اســت به آن اشاره شود، تاثیر انتخابات بر معیشت 
مردم است. این مساله آنقدر واضح است که هر کودکی نیز از آن مطلع است 
و اینکه آقــای حجاریان ادعای خالف آن را می کنــد نیازمند دلیلی محکم 
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اســت که در دست نیست و شــواهد و قرائن چهل ســاله ی بعد از انقالب 
خالف آن را اثبات می کند.

نشــریه ایران فردا در شــماره ۵9 خود به بحــث از همگرایی و واگرایی 
نیروهای سیاسی در ســال جدید پرداخته و چهره های سیاسی اندیشه ورز و 
فعاالن و تحلیل گران سیاسی یعنی هاشم آقاجری، یاشار دارالشفاء، علیرضا 
خوشــبخت، علیرضا رجایی، عماد بهاور، سید حسین موسوی، سید هادی 
عظیمی، سعید مدنی و سعید حجاریان به گفتگو پرداخته است. در این راستا 

سعی نموده تا گزارشی از وضعیت سیاسی ارائه دهد.
#ناکارآمدی و عدم مشروعیت نظام

#فرمالیته بودن انتخابات در ایران
#خشونت نظام علیه مردم

#خرافه گرا بودن نظام 
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 با کدامین کارنامه حکمرانی، سودای 
یم؟ جهانگشایی دار

مهدی نصیری 	

آیــت الله علیرضا اعرافی رییس حوزه های علمیه کشــور و عضو فقهای 
شــورای نگهبان و امام جمعه قم و عضو شورای عالی انقالب فرهنگی و ... و 
.... اخیرا اظهار داشته اند:»حوزه باید پاسخگوی هفت میلیارد بشر باشد؛ نمی 
توان بعد از تحوالت جهان کار کرد؛ بلکه باید قبل از آن برنامه ریزی های الزم 

را انجام داد.« پیرامون این سخنان چند نکته قابل ذکر است:  
*این گونه حرف زدن از مصادیق غلو و مبالغه گویی غیر منطقی است که 
در امر دین و مقدســات زیانبار تر از عرصه های دیگر است. آیا واقعا حوزه ما 
سرشار از پاسخ های متقن و منقح و علمی برای مشکالت بشریت و دنیاست؟ 
ما که در پیش پا افتاده ترین مسائل فقهی خود مانند وقت نماز صبح تا مهمترین 
مســاله کالمی و فلســفی مان یعنی توحید، اختالفات در حد تضاد و تناقض 
داریــم؟ و البته همان طور که در کتاب »عصــر حیرت« توضیح داده ام چنین 
اختالفات و تحیرهای نظری و فقهی و کالمی از لوازم عصر غیبت و شــرایط 
عدم دسترســی به هادی و فصل الخطاب معصوم است که الزم است فقها و 

  
مهدی
نصیری

روزنامه نگار و پژوهشگر حوزه ی 
مسائل دینی
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عالمان شیعی پیوسته متذکر این امر باشند و از بلندپروازی های اصالح گرانه 
و انقالبی بر حذر باشند. 

*ما به ازای عملی ما در قبال شــعارها و ادعاهایمــان برای عرضه به دنیا 
چیست؟ کشوری مملو از مشکالت عدیده اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و 
سیاسی و....با قوای سه گانه ای گرفتار ضعف های اساسی ایده ای و ساختاری 
و مدیریتی و انضباطی و ...؟ کشــوری گرفتار دوقطبی های مزمن فرساینده و 
ویرانگر اجتماعی و سیاسی با کاهش حضور مردم در میدان انتخابات و سطوح 
باالی طالق و اعتیاد و کاهش زاد و ولد و بیکاری و فقر و تورم لجام گسیخته و 
شکاف طبقاتی و گرفتار در چنبره اژدهای هفت سر  فساد و چپاول بیت المال و 
مسئوالن اشرافی و...؟ البته این حرف به معنای انکار نقاط قوت و دستاوردهای 
جمهوری اسالمی نیست اما به نظرم این حجم از دستاوردها و نقاط قوت هنوز 
به سطحی نرسیده که با اتکای به آن بتوان به دنیا فخر فروخت و ادعای ام القری 
بودن نه تنها برای جهان تشــیع و جهان اسالم که  برای کل جهان و بشریت را 

کرد! 
*جایــگاه اصل انتظار و مهدویت و ضجه های تاریخی شــیعه در دعای 
افتتــاح و ندبه و هزاران آیه و روایت در این موضوع، در این نوع نگاه که این قدر 
اعتماد به نفس در طرح وعده تمدن ســازی و اصالح عالم پیش از ظهور و یا 
مقدمه ظهــور دارد )که البته ظهور متوقف بر چنین اصالحات بلندپروازانه ای 

نیست(، کجاست؟ 
*به نظــرم نقطه قوت اغلب مســئوالن جمهوری اســالمی به خصوص 
روحانیون و حوزویان آنها در فن خطابه و عبارت پردازی و بلیغ گویی، از جمله 
عوامل ضعفها وکاســتی ها در تمام ســالهای پس از انقالب بوده است چه آن 
که این توانایی، امر را بر آنان مشــتبه کرده و احساس می کنند که با سخندانی 
و ســخنرانی )به خصوص وقتی به زیور طبع و پخش و نمایش در رسانه های 
مکتوب و صوتی و تصویری آراسته می شود( مسائل و امور جامعه، تمشیت و 
حل و فصل، و رضایت عامه جلب می شــود، در حالی که واضح است وقتی 
در مقام حرف قوی و در مقام عمل ضعیف باشــیم خود از اسباب تضعیف و 

ادبار ملک است. 
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آقای نصیری روزنامه نگار و پژوهشگر حوزه ی مسائل دینی در این یادداشت 
نســبت به ســخنان آقای اعرافی رئیس حوزه های علمیه مبنی بر جهانی شدن 
مولفه های تشیع واکنش نشان داده و آن را نوعی اغراق و بلند پروازی می خواند. 
ایشان سه دلیل برای ادعای خود ذکر می کنند. دلیل اول اینکه فقهای شیعه هنوز 
اختالف بین خود را نمی توانند حل کنند لذا نمی توانند برای یک جهان نسخه 
بچینند. در نقد این دلیل باید نســبت به این مســاله تذکر داد که اختالف فقها 
بر ســر مصادیق اجرایی فقه بوده و ربطی به مبانی و اصول اساسی این مکتب 
ندارد. دلیل دوم از نظر ایشان این است که مولفه های تشیع در مقام عمل کارآمد 
نبوده لذا هیچ توجیهی برای تبلیغ آن در جهان وجود ندارد. در نقد این دلیل نیز 
باید گفت که اوال هیچگاه به صورت کامل مولفه های تشــیع اجرایی نشده که 
ناکارآمدی یا کارآمدی آن به اثبات برسد و ثانیا در فلسفه ی اسالمی برخالف 
فلسفه ی پراگماتیست، هیچگاه کارآمدی اجتماعی نمی تواند مبنای مشروعیت 
یک نظام فکری باشد. دلیل سومی که آقای نصیری نسبت به آن تاکید می کند، 
مساله ی ظهور و اینکه در زمان غیبت امکان تشکیل تمدن اسالمی وجود ندارد 
است. طبق این تفسیر شیعیان باید بنشینند و منتظر بمانند تا امام زمان بیاید و 
تمدن تشــکیل دهد. این در حالی است که خود ائمه مدام شیعیان را نسبت به 
این مســاله تشویق می کردند که در زمان غیبت با تشکیل یک تمدن جهانی و 
دعوت همگان به مولفه های اسالمی، زمینه ی ظهور حضرت حجت)عج( را 
فراهم کنند. مضاف بر اینکه در زمان غیبت نیز امام زمان به واســطه ی عوامل 

خود در زمین، مقدمات تشکیل تمدن جهانی را پی ریزی می کنند.
#اختالف فقها

#ناکارآمدی اجتماعی مبانی تشیع
#لزوم رخوت و انتظار شیعه

#عدم تبلیغ دین تا زمان ظهور
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یادداشت |

 الزامات عدالتخواهی
رضا غالمی 	

به نظر می رسد گروه های عدالت خواه در فضای دانشجویی را بتوان به چهار 
دسته تقسیم  کرد. دسته اول خاستگاه آن گفتمان ناب انقالب اسالمی است و بنا 
دارد در چارچوب گفتمان انقــالب و دیدگا ه های امام و رهبری، با قدرت و البته 
صراحت لهجه پیگیر عملی تحقق عدالت در کشــور باشد. من بیشتر عناصر 
عدالتخواه در متن جنبش دانشجویی را جزو این دسته می دانم هر چند نقدهایی 
هم به آنها دارم. دسته دوم، با آنکه خاستگاه آن به ظاهر انقالب اسالمی است اما 
از گفتمان ناب انقالب فاصله گرفته و بنا دارد با ممزوج کردن اندیشه های التقاطی 
خود با گفتمان انقالب اسالمی به شکل صریح و تهاجمی، پیگیر موضوع عدالت 
باشد. به نظر می رسد عمده طرفداران رئیس جمهور اسبق، آقای احمدی نژاد که 
بنده در گذشــته از آنها به نوفرقانی تعبیر کرده ام جزو این دسته هستند. بعضی از 
 دغدغه عدالت دارند اما بعضی از آنها عدالت را قربانی یک پروژه 

ً
این افراد واقعا

سیاسی برای دست یابی مجدد به قدرت کرده اند و اال خودشان در زندگی عدالت 
گرا نیستند. دسته سوم، افرادی هستند اعم از دانشجو و غیر دانشجو که خاستگاه 
انقالبی به معنای دقیق کلمه ندارند و صرف نظر از اینکه چه نظام سیاســی ای 
در ایران مستقر هست دغدغه های عدالت گرایانه خود را با عناوین متکثر دنبال 
می کنند با این مالحظه  که مباحث این دســته گاهی جنبه های ضدانقالبی هم 

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
یـــن     د

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه
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فلسفه سیاسی و مطالعات فرهنگی

اند یشـه 
 علم و

    فلسفه

 اندیشـه
 علـــم و
 فلسـفـه

ونا   کر
  اندیشی

و یکا ر  آمر
وال؟  به ز

 قتل ناموسی
ومینا  ر

اشرفی

 تامالتی در
 باب علوم

انسانی
مشــق

سیاست



شماره 5    310
پانزدهم خرداد ۹۹

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

پیدا می کند؛ این دســته را بیشــتر افراد، آن هم بدون یک سازماندهی مشخص 
تشــکیل می دهند و میدان عمل و عکس العمل آنها هم بیشتر فضای مجازی 
است. و دسته چهارم نیز افراد و گروههای شبه مارکسیستی هستند که با وام گیری 
از مباحث و مشی مارکسیستی و بازطرح برخی شعارهای کهنه و نخ نما شده آن، 
پیگیر موضوع عدالت در کشــور می باشند. دسته چهارم که البته در مواردی و به 
شکل پارادوکسیکال در عمل با جریان لیبرال در دانشگاهها تعامل برقرار می کنند، 
از عدالت یک تفسیر مارکسیستی دارند و سرجمع برنامه آنها یک برنامه سیاسی 

برای تضعیف جریان انقالب اسالمی است.
* شاخصه مطالبه گری که حضرت امام مد نظر بود چقدر با مطالبه گری که 

عدالت خواهان دنبال آن هستند منطبق است؟
ابتدا عرض کنم که امــام از دو منظر به عدالت نگاه می کند: از یک منظر، 
عدالت یک گرایش قوی فطری اســت و جزو مقوله های کمال طلبی است و از 
آنجا که انسان به طور ذاتی موجودی کمال طلب است پس عدالت طلب است. 
نا 

َ
رَسلنا ُرُسل

َ
د أ

َ
ق

َ
از منظر دوم، مکتب اســالم یک مکتب عدالت خواه اســت، ل

نَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب َوالمیزاَن ِلَیقوَم الّناُس ِبالِقسِط. یعنی برنامه اسالم 
َ
ناِت َوأ ِبالَبِیّ

فراهم سازی میدان تحقق قسط و عدل است هر چند خود عدالت هم زمینه تعالی 
روحانــی را در بوجود می آورد و مقصد نهایی تلقی نمی شــود. در واقع، از این 
جهت که مکتب اسالم یک مکتب عدالت خواه است، امام هم به عنوان شاگرد 
مکتب اســالم، یک رهبر عدالت خواه است. البته همه رهبران عالم اسالمی در 
طول تاریخ، برداشــت واحدی از وزن و جایگاه عدالت در اســالم ندارند و لذا 
 عدالت را جزو مهم 

ً
بعضی از آنها را نمی توان با امام مقایســه کرد. امام حقیقتا

ترین پایه های انقالب اسالمی و به تبع آن، اهداف نظام جمهوری اسالمی می 
داند که بدون آن انقالب و نظام دوام پیدا نمی کند. امام در همان ابتدای انقالب 
می فرمایند : »مبارزه ملت ایران تا استقرار جمهوری اسالمی که متضمن آزادی 
ملت و استقالل کشور و تأمین عدالت اجتماعی باشد ادامه خواهد داشت … تنها 
با استقرار حکومت عدل اسالمی...است که می توان خرابی های عظیم فرهنگی 
و اقتصادی و کشاورزی را که رژیم فاسد شاه به وجود آورده است جبران نموده و 
نوسازی مملکت را به نفع طبقات زحمتکش و مستضعف آغاز نمود.« همانطور 
که مالحظه می کنید، امام در فرمایش خودشان، عالوه بر اینکه مبارزه برای تامین 
عدالت اجتماعی را هدف اساســی انقالب معرفــی می کنند، ورود همه جانبه 

دولت را الزمه تحقق عدالت معرفی می کنند.
افراد و گروههای عدالت خواهی که امروز خود را ملزم به پیگیری عدالت در 



شماره 5    311
پانزدهم خرداد ۹۹

مشــق
سیاست

چارچوب گفتمان انقالب می دانند، بطور نسبی بیشتر شاخص های عدالت طلبی 
در منظر و سیره عملی امام را رعایت می کنند هر چند نقدهایی هم به آنها مطرح 
شده است. باید توجه داشت که عدالت طلبی از منظر امام یک مبارزه است و با 
نشستن در خانه و تسبیح به دست گرفتن، با بی تفاوتی ها، با باری به هر جهت 
رفتار کردن،  با انشــاالله درست می شود گفتن و با تعارفات و مالحظه کاری ها 
محقق نمی شــود. عدالت خواهی باید توام  با فریاد زدن، نترسیدن، خطرات را به 
جان خریدن و هزینه دادن باشــد تا جواب بدهد. اکثر عدالت گریزان و عدالت 
ستیزان در برابر جریان عدالت طلبی گردن کلفتی می کنند؛ تهدید و تطمیع می 
کنند و روشن است  که با انفعال و وادادگی و بدون خطرپذیری نمی توان عدالت را 
دنبال کرد. امام در جایی می فرمایند : »هر کس قیام کرد برای اقامه عدل، سیلی 
خورد، ابراهیم خلیل الله چون قیام کرد برای عدالت، سیلی خورد و او را به آتش 
انداختند. از صدر عالم تا حاال تاوان این چیزهایی که برای عدالت، برای حکومت 
عدل بوده است، این تاوان را پرداخته اند و باید هم بپردازند هر وقت به یک نحو. 
… این مسئله، مسئله ای بوده است که در تمام ایام، در تمام دنیا، از صدرعالم تا 
حــاال بوده و تا آخر هم خواهد بود که هر کس قیام کرد برای اینکه عدالت ایجاد 
کند، حکومت عدل ایجاد کند، سیلی خورده.« با این وصف، ما نباید از دوستان 
عدالت خواه و انقالبی خود توقع داشته باشیم یقه پاره نکنند، فریاد نزنند و مواجهه 
ای نداشته باشند. خیر، مطالبه عدالت باید با صدای بلند و بدون رودربایستی و 
هرگونه مالحظات جناحی و فامیلی صورت بگیرد. اگر در این چهل سال، درباره 

عدالت تعارفات را کنار گذاشته بودیم، امروز وضع عدالت اینگونه نبود. 
با این حال، ما در اســالم یک اصل غیــر قابل تغییر داریم و آن  اینکه هدف 
وسیله را توجیه نمی کند. یعنی نمی توان با دستمال آلوده و کثیف آلودگی را پاک 
کرد. دستمال کثیف به جای آنکه آلودگی را کم کند زیادتر می کند. لذا حرف ما 
این اســت  که عدالت خواهی باید مبتنی بر اخالق و شرع باشد. مبتنی بر علم و 
منطق باشد. مبتنی بر بّینه باشد. نمی شود به اسم عدالت طلبی حقوق مسلم افراد 
را ضایع کرد. نمی توان با یک اشــتباه ناشی از روحیه تساهل آبروی فرد یا افراد را 
ریخت. نمی توان به اسم عدالت طلبی تر و خشک را با هم سوزاند یا اصل و فرع 
را نادیده گرفت. نمی توان به اســم عدالت طلبی سخن غیر علمی و غیر منطقی 
گفت. نمی تــوان در عدالت طلبی عقالنیت را فدای احساســات زودگذر کرد. 
این ها حرف های اصلی ما با دوستان عدالت خواه است و اال کسی با جدیت، با 
صراحت، با شجاعت، با قاطعیت، با فریاد زدن و سینه چاک کردن در این عرصه 

مخالف نیست. 



شماره 5    312
پانزدهم خرداد ۹۹

 دیده بان
  اندیشـه

نشریه تخصصی
 رصد رویدادهای
اندیشه ای

نقد دیگر من، سطحی نگری است. ما باید در عدالت گرایی به ورود به سطح 
قانع نباشــیم و وارد بحث های مبنایی و ریشه ای بشویم. تا موتورهای تولید بی 
عدالتی در کشور خاموش نشود، عدالت مجال عرضه اندام  پیدا نخواهد کرد. باید 
برویم سراغ قوانین و مقررات غلط، سراغ سیستم ها و روندهای نادرست، سراغ 

نظام برنامه و بودجه و با یک مطالبه گری عالمانه این ها را اصالح کنیم. 
نقد سوم من، مربوط به سیاست زده شدن عدالت خواهی است. نباید اجازه 
داد عدالت خواهی به وسیله ای برای سیراب شدن عطش برخی به شهرت تبدیل 
بشود. نباید اجازه داد برخی عدالت خواهی را به ابزاری جهت رسیدن به قدرت 
مبدل کنند. نباید اجازه داد عدالت خواهی به پوششی برای تسویه حساب های 
شخصی و جناحی تبدیل شــود. باید قبول کرد که امروز عدالت طلبی بعضی، 
خودش عین بی عدالتی است و بوی گند بی تقوایی از آن به مشام می رسد. و این 
یک هشدار به همه ماست که عدالت خواهی را با خواسته های نفسانی مخلوط 

نکنیم.
* امام با مطالبه گری که بهانه در دست بیگانه دهد مخالف بودند اما امروز 
مطالبه عدالت خواهان در بعضی موارد بهانه های به بیگانگان می دهد این انحراف 

از مسیر امام نیست؟!
بله کامال قبول دارم  که عدالت طلبی باید توام با بصیرت و هوشیاری باشد. 
نباید ساده لوحی به خرج داد. نباید به پیاده نظام  دشمن تبدیل شد و همان جایی 
را نشــانه گرفت که دشمن هم نشانه گرفته است. این مالحظات به حق در سیره 
ائمه اطهار )ع( هم هست و جالب است که بعضی تندروها در عصر ائمه )ع( به 
همین جهت، آن بزرگواران را مورد انتقاد قرار می دادند. من معتقدم  که مرز میان 
جریان عدالت خواهی انقالب و جریان سوء استفاده جریان معارض انقالب از 
عدالت گاهی، از مو باریک تر است و اگر هوشمندی نباشد، انسان ناخواسته به 
میدان دشمن می افتد. با این حال، من  معتقدم  همین هوشمندی اقتضا می کند که 
اجازه ندهیم دشمن در تعامل با عناصر عدالت گریز، جریان عدالت طلبی ما را به 
انزوا و تعطیلی بکشد. یعنی در هر مساله ای به بهانه احتمال سوء استفاده دشمن 
صدای عدالت خواهی را خفه کنند. روی هر جایی که دست می گذاریم سریع 
 
ً
بگویند اینجا محل سوء استفاده دشمن می شود و لذا باید رهایش کرد! خیر، اتفاقا

باید قدرت این را داشــته باشیم که با تغییر ادبیات، با تغییر زاویه ورود، با روشن 
کردن تفاوت ها و از همه مهم تر، با باز کردن  مشت دشمن، میدان عدالت طلبی 
را زنده نگه داریم. در یک سری موارد که بی عدالتی کامال حیات جریان انقالب 
و اسالم را به خطر انداخته و به تعبیر امام دارد به چهره اسالم سیلی می زند، باید 
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با مرزکشی بین خودمان و دشمن، از عدالت طلبی کوتاه نیاییم. امروز بخشی از 
این فساد اقتصادی و این ویژه خواری ها محصول کم کاری ها و احتیاط های بی 

مورد و البته جبران ناپذیر بچه های انقالب است.
* حضرت امــام برای تحقق عدالت اجتماعی لوازمی رو مانند احســاس 
مسئولیت یا تشکیل حکومت و یا مردمی بودن مسئولین در نظر داشتند که همگی 
پیشرو و رفع نواقض به شما می رفت آیا در قرائت از عدالت خواهی نگاه پیشرو و 
برطرف کردن نواقض در نظر گرفته می شود یا اینکه صرفا انتقادی و تخریبی جلو 

می روند.
من جزو  کسانی هستم که از گذشته معتقد بودم  که عدالت طلبی یک پروسه 
چند وجهی است. حتما یک وجه مهم آن فریاد کشیدن هاست. افشا کردن ظلم 
ها و تبعیض هاست. یک وجه مهم آن، برخوردهای سریع و قاطع قضایی است که 
هم در پیشگیری موثر است و هم در مقابله. حتی قوه قضائیه بر اساس قانون یک 
جاهایی باید آبروی مجرم قطعی را ببرد تا برای بقیه درس عبرت شود. با این حال، 
من این ها را به هیچ وجه کافی نمی دانم.  وقتی عدالت در یک جامعه محقق می 
شود که به کمک علم، و با فرمول سازی های علمی، وارد عمق سیستم اداره کشور 
بشود. وقتی عدالت عینیت پیدا می کند که در الیه های پیچیده حکمرانی حضور 
پررنگ و تعیین کننده داشــته باشــد. وقتی عدالت ظهور و بروز پیدا می کند که 
مسئولین و نخبگان ما در حیات شخصی و اجتماعی خودشان عدالت گرا باشند. 
از همه مهم تر، مردم  و تشــکل های مردمی باید در تحقق عدالت مشارکت داده 
شوند. قرآن مجید می فرماید : “ِلَیقوَم الّناُس ِبالِقسِط”. یعنی این خود مردم  هستند 
که باید نقش کلیدی را در اجرای عدالت به عهده بگیرند. وقتی مردم به کسانی رای 
می دهند که عدالت را به سخره می گیرند، چطور می توان توقع داشت که عدالت 
محقق شود؟ وقتی عدالت از فهرست مطالبات عمومی خارج شود، و بی تفاوتی 
درباره عدالت سکه رایج بشود، چگونه می توان توقع داشت عدالت باشد؟ وقتی 
بخشی از مردم یعنی طبقه به اصطالح متوسط مصرف زدگی و مانور تجمل گرایی 
را قبیبح و  منکر تلقی نکنند، چه توقعی درباره عدالت می توان داشت؟ لذا هم باید 
گفتمان عدالت را در جامعه به گفتمان مسلط مبدل نمود و هم با ایجاد مکانیزم 

های متنوع، راه را برای مشارکت عمومی در تحقق عدالت باز کرد.
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تحلیل و تبیین                 |    	    
حجت االسالم رضا غالمی مدرس و پژوهشگر عرصه فلسفه سیاسی و 
مطالعات فرهنگی، مؤسس و رئیس مرکز پژوهش های علوم انسانِی اسالمی 
صدرا و همچنین رئیس شورای سیاســت گذاری مجمع عالی علوم انسانی 
اسالمی است. ایشــان در مصاحبه اختصاصی با سایت فکرت، به بحث از 
عدالتخواهی، جریان عدالتخواهی در کشور و الزامات آن اشاره کردند. ایشان 

در ابتدا چهار جریان فعال عدالتخواه در سطح دانشجویی را بیان کردند:
عدالتخواهی در فضای دانشجویی کشور:

جریان عدالتخواه مبتنی بر خاستگاه گفتمان انقالب اسالمی  -۱
جریان نوفرقانی کــه گفتمان انقالب را با اندیشــه های التقاطی   -2

مخلوط می کنند.
گروهی که صرفا عدالتخواه اند و مســاله سیاسی ندارند و گاها با   -۳

انقالب موضع معکوس دارند.
گروه های مارکسیستی و شبه مارکسیستی  -4

و توضیــح مختصری برای هر کدام ارائه دادند. ایشــان در تبیین مفهوم 
عدالت بیان داشــتند که گاهی عدالت به معنای یک گرایش قوی فطری نگاه 
می شود و جزء مقوله های کمال طلبی است و گاهی مکتب اسالم به عنوان 
یک مکتب عدالتخواه درنظرگرفته می شــود. ایشان تصریح کردند که عدالت 
طلبی از منظر امام یک مبارزه اســت و با نشستن در خانه و تسبیح به دست 
گرفتن، با بی تفاوتی ها، با باری به هر جهت رفتار کردن،  با انشــاالله درست 
می شــود گفتن و با تعارفات و مالحظه کاری ها محقق نمی شــود... اگر در 
این چهل ســال، درباره عدالت تعارفات را کنار گذاشته بودیم، امروز وضع 

عدالت اینگونه نبود!!
ایشان در ادامه الزامات عدالتخواهی را طرح کردند و بیان داشتند حرف 
ما این اســت  که عدالت خواهی باید مبتنی بر اخالق و شرع باشد. مبتنی بر 
علم و منطق باشد. مبتنی بر بّینه باشد. نمی شود به اسم عدالت طلبی حقوق 
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مســلم افراد را ضایع کرد. نکته دوم ایشان در مورد الزامات عدالتخواهی این 
بود که عدالتخواهی نباید سطحی باشد، باید به سراغ قوانین و مقررات غلط 
رفت، سراغ سیســتم ها و روندهای نادرست، سراغ نظام برنامه و بودجه باید 
رفت و با یک مطالبه گری عالمانه این ها را اصالح کرد. نکته ســوم ایشــان 
نیز نسبت به سیاســت زدگی در عدالتخواهی بود و هشدار دادند نباید اجازه 
داد عدالت خواهی به وســیله ای برای سیراب شدن عطش برخی به شهرت 

تبدیل بشود!
ایشــان در نهایــت افزودند کــه عدالتخواهی یک پروســه چندوجهی 
اســت. در کنار مطالبه گری ها و فریاد کشیدن ها و افشاگری ها و بیان ظلم و 
تبعیض ها، نیازمند برخورد ســریع و قاطع قضایی نیز هست. از سوی دیگر 
وقتی عدالت در یک جامعه محقق می شــود که بــه کمک علم، و با فرمول 

سازی های علمی، وارد عمق سیستم اداره کشور بشود.
#عدالتخواهی

#مطالبه گری
#مبارزه با فساد

#عدالتخواهی و قوه قضاییه

مشــق
سیاست
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نشریه علمی تخصصی
رصد  رویدادهای اندیشه ای
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