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ارغنون هامون؛ رساله علوم انسانی جنوب ایران
)دیباچه(

اسماعیل حسام مقدم

مدیرمسوول

هامــون؛ اجتماعــی گفتمانــی از نویســندگان و پژوهشــگران علــوم اجتماعــی و 

انسانی جنوب ایران را با مرکزیت استان بوشهر از اوایل دهه 90 شم�سی گرد 

خــود آورده اســت. دال مرکــزی ایــن اجتماعــی گفتمانــی مبتنــی بــر »بازگشــت بــه 

جامعه مدنی« می باشد که از همان ابتدای فعالیت همواره تالش بر این بوده 

که مباحث و مســائل جامعه مدنی جنوب ایران را تحلیل و تفســیر بشــود. پس 

از یک دوره فعالیت مطبوعاتی – رسانه ای در نشریات مکتوب استان بوشهر 

و همچنیــن یــک سلســله نشســت هــای گفتگویــی بــر محــور جامعــه مدنــی جنــوب 

ایران، پروژه »هامون« با تاســیس چند نهاد رســانه ای- مطبوعاتی- انتشــاراتی 

بــه صورتبنــدی مفاهیــم گفتمانــی خــود در ســطح جنــوب ایــران پرداخــت.

انتشــارات هامــون نــو )مدرســه مطالعــات فرهنگــی جنــوب ایــران( از ســال 93، 

وبســایت هامــون ایــران )تارنمــای جامعــه مدنــی جنــوب ایــران( از ســال 93، 

دوهفتــه نامــه آوای هامــون )نشــریه جامعــه مدنــی جنــوب ایــران( از ســال 94، 

فصلنامــه نامــه هامــون )تریبــون جامعــه فرهنگــی هنــری جنــوب ایــران( از ســال 
95 و واپســین نهــاد ایــن پــروژه بــا عنــوان ســالنامه بینارشــته ای ارغنــون هامــون 

)رســاله علــوم انســانی جنــوب ایــران( از ســال 96 بــه طــور رســمی بــه فعالیــت در 

ســطح عرصــه عمومــی پرداختنــد.

ســالنامه ارغنــون هامــون از میــان دیگــر نهادهــای ایــن پــروژه فکــری، بــا رویکــرد 

بینارشــته ای قصــد دارد کــه بــه مطالعــات علــوم انســانی در ســطح جنــوب 

ایــران بپــردازد. شــماره صفــر ایــن ســالنامه را در بهــار 96 منتشــر نمودیــم و حــال 

نخســتین شــماره را در بهــار 97 بــا موضــوع محــوری »گفتگــو بــه مثابــه زندـگـی« 

منتشــر مــی نماییــم کــه حاصــل بیــش از پنــج ســال گفتگوهــای اختصا�ســی 

»هامــون« بــا اندیشــمندان و پژوهشــگران علــوم انســانی در ســطح ایــران مــی 

باشــد. گفتگوهایــی بــا موضوعاتــی متنــوع و متکثــر از مفاهیــم بینارشــته ای کــه 
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بــه طــور غیرمســتقیم نشــان مــی دهــد  کــه پــروژه »هامــون« در طــول 5 ســال اول 

از حضــور خــود در جامعــه مدنــی جنــوب ایــران، چــه کــرده و چــه حــوزه هایــی را 

مســاله منــد نمــوده اســت.

در نخســتین شــماره از ســالنامه ارغنــون هامــون بــا ویــژه نامــه ای روبــه رو 

خواهیــم شــد کــه عنــوان »گفتگــو بــه مثابــه زندـگـی« را بــر خــود دارد و در آن بــا 

پژوهشــگران و اندیشــمندانی به گفتگو نشســته ایم. این گفتگوها را در ادامه 

باهــم خواهیــم خوانــد.
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در دولت آقای خاتمی، تشکلها توانستند بازوی موثر دولت 
برای اصالح سیاستها قرار گیرند

گفتگو  با معصومه ابتکار ؛

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده 

) این گفتگو در آذرماه سال 95 توسط دکترحسین دلشب صورت گرفته و در 

دوهفتــه نامــه آوای هامــون منتشــر شــده اســت بــه همیــن دلیــل مباحــث محیــط 
زیســتی می باشــند.(

زنــان  از  انقــالب،  از  پــس  ایــران  تاریــخ معاصــر  ابتــکار در  اشــاره: معصومــه 

سرشنا�ســی هســت کــه همــواره در عرصــه عمومــی حضــوری چشــمگیر و پویــا 

داشــته اســت. از تســخیر ســفارت آمریــکا تــا ریاســت ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت در دولــت ســیدمحمد خاتمــی و نیــز در ادامــه پــس از یــک دوره وقفــه، در 

دوره دولــت حســن روحانــی. وی ریاســت ســازمانی را کــه وظایــف و مســئولیت 

هــای بســیار ســنگین و گســترده ای در جهــت حفــظ محیــط زیســت و توســعه 

پایــدار ســرزمین ایــران بــر دوش مــی کشــد و معصومــه ابتــکار سالهاســت کــه بــا 

این ســختی ها و مصائب مواجه بوده و همواره با ایده های نو و درخشــانی که 

برســاخته اســت، تــالش کــرده کــه امــکان هــای بهتــر زیســتن را فراهــم آورد. 

 

یکــی از ایــن ایــده هــای درخشــان را مــی شــود در جنبــش فراگیــر انجمــن هــای 

محیــط زیســتی دیــد کــه بــه طــور مثــال در همیــن اســتان بوشــهر راه افتــاده و حتــی 

در کوچکتریــن روســتاها، انجمنهایــی ثبــت و حتــی مجــوز فعالیــت گرفتــه انــد. بــا 

این که فرصت بسیار کوتاه و اندک بود اما امکان گفتگویی مفصل با دوهفته 

نامــه آوای هامــون؛ نشــریه جامعــه مدنــی جنــوب ایــران مهیــا شــد. ایــن گفتگــو بــا 

دکترمعصومــه ابتــکار برحــول محورهایــی ماننــد مســاله شنا�ســی محیــط زیســت 

ایــران، انجمــن هــای غیردولتــی محیــط زیســتی، بینارشــته ای بــودن محیــط 
زیســت و ارتبــاط برخــی واژه هــا و مفاهیــم بــا محیــط زیســت مــی چرخــد کــه در 

ادامــه باهــم خواهیــم خوانــد:

بــه عنــوان نخســتین پرســش بفرماییــد مهــم تریــن مســئله محیــط زیســت 
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ســرزمین ایران به زعم شــما چه هســت؟ با چه تحلیلی به این نتیجه دســت 

یافته ایــد؟

ابتکار: بسم هللا الرحمن الرحیم. مهم ترین مسئله محیط زیست سرزمین ما 

در حال حاضر؛ مســئله آب اســت. البته موضوع هوا به همان میزان موضوع 

آب اهمیت دارد و نمی توانیم این دو را از هم جدا کنیم. مسئله هوا، جمعیت 

هــای کثیــری از مــردم را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد. بــه دلیــل اینکــه در شــهرهای مــا 

االن به خاطر احتراق سوخت و فعالیت های صنعتی و نیز در مناطق روستایی 

به دلیل گرد و غبار، مسئله آلودگی هوا تبعات گسترده و زیادی دارد. موضوع 

آب هــم از اهمیــت بســیار زیــادی برخــوردار اســت. بــه خاطــر اینکــه مــا منابــع آب 

بســیار محــدودی داریــم. در کشــوری هســتیم: در ناحیــه خشــک و نیمــه خشــک 

کــره زمیــن و بــا ســابقه طوالنــی از مدیریــت ناپایــدار منابــع آب، ماننــد اســتفاده 

بیــش از حــد ســفره  هــای آب زیرزمینــی، برداشــت بیــش از حــد از چــاه هــای 

غیرمجــاز و همینطــور برداشــت از روان  آب هــا. حــق  آبــۀ تــاالب هــا و دریاچه هــای 

کشــور کــه نمونــه اش دریاچــه ارومیــه و بســیاری از تــاالب هــای کشــور اســت را 

ســال هــا نــداده ایــم. اینهــا همــه مشــکالت زیــادی را بــرای هــر کشــوری مــی توانــد 

بــه وجــود آورد و آینــده مــا را تحــت تاثیــر قــرار دهــد. تغییــر اقلیــم هــم البتــه مزیــد 

بــر علــت شــده و در ایــن زمینــه تعییــن  کننــده اســت. مــا تحــت تاثیــر تغییــر اقلیــم، 

االن هــم کاهــش بارندـگـی داریــم و طــی 30 ســال گذشــته، حــدود 20 درصــد از 
بارش کم شده است و هم به طور مستمر افزایش دمایی داشتیم که به طور 

متوســط حدود 1.5 تا 1.8 درجه بوده اســت. این اتفاق تبخیر آب را باال برده 

و مصــرف آن را افزایــش داده و مشــکالت زیــادی ایجــاد کــرده اســت.

اگر بتوان فهرستی از معضالت زیست محیطی ایران به دست داد، به زعم 

شما چه مسائلی در این فهرست جای خواهند گرفت؟

ابتــکار: بــه مســایل مهــم آب و آلودـگـی هــوا و گــرد و غبــار اشــاره کــردم. ســایر 
مسایل عبارتند از مدیریت پسماند و آلودگی  های نا�سی از پسماندهای شهری 

و پســماندهای ویــژه شــامل پســماندهای بیمارســتانی، پســماندهای صنعتــی، 

موضــوع نخالــه  هــا یــا پســماندهای نا�ســی از ســاخت و ســاز. مســئله خیلــی جــدی 

بازیافــت و ضــرورت برگردانــدن بســیاری از ایــن پســماندها بــه چرخــه تولیــد 
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اســت کــه بســیار اهمیــت دارد.  موضــوع آلودـگـی آب هــم همــان قــدر کــه خــود 

بحــث منابــع آب اهمیــت دارد، مهــم اســت. دریاهــای مــا، ســواحل مــا، دریاهــای 

ارزشــمند خــزر و خلیــج فــارس و عمــان کــه اگــر درســت نتوانیــم حفاظــت و 

مدیریت کنیم، قطعا به تهدید تبدیل خواهند شد.  عالوه بر این، تنوع زیستی 

ارزشمند کشور، گونه  های متنوع حیات وحش که خیلی از این ها در معرض 

تهدیــد قــرار دارنــد و نیازمنــد برنامــه  هــای حفاظتــی  انــد. بــرای حفاظــت از تنــوع 
زیســتی، گیاهــی و جانــوری و حفــظ اکوسیســتم بایــد تــالش بکنیــم. عــالوه بــر ایــن 

هــا مســئله جنــگل اســت. ایــران ســه نــوع جنــگل شــامل جنــگل هــای هیرکانــی، 

جنــگل هــای زاگر�ســی و جنــگل هــای مانگــرو دارد کــه هــر ســه در معــرض آســیب 

ها و تهدیدات زیادی هستند. حفاظت از این جنگل ها در مقابل تخریب، بهره  

بــرداری، آتــش  ســوزی، زبالــه و همــه ایــن تهدیدهــا  بســیار بــرای مــا ضــروری اســت.

 

 بــا توجــه بــه تصویــری کــه ترســیم کــرده ایــد، چشــم انــداز وضعیــت محیــط 
زیست کشور را چطور می بینید و زندگی فرزندان این سرزمین چه کیفیتی 

خواهــد داشــت؟

ابتکار: اگر با همین روند کنونی پیش برویم و آن را ادامه دهیم، چشــم  انداز 

امیدوارکننــده  ای نیســت. ولــی اگــر بــر اســاس برنامــه حرکــت کنیــم، برنامــه  ای 

کــه بــرای اصــالح ایــن روندهــا و بــرای توســعه پایــدار ایــران بایــد پیــش  بینــی شــود، 

یقینا می  توانیم جلوی خیلی از آسیب  ها را بگیریم. برنامه  ریزی دولت یازدهم 

بــرای ایــن بــوده کــه خیلــی از ایــن آســیب  هــا کنتــرل شــود و کاهــش یابــد. اتفاقــی کــه 

در مورد دریاچه ارومیه افتاد و اقدامی که دولت از اولین جلسه خودش برای 

تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه انجام داد و تال�سی که دولت برای احیای 

تــاالب هــای کشــور انجــام داده، بــرای تغییــر رونــد کنونــی بــوده اســت. اقداماتــی 
که در دولت یازدهم برای حفاظت از جنگل های طبیعی شده، برای جلوگیری 

از آتش سوزی ها شده، اقداماتی که پنج گونه در معرض تهدید حیات وحش 

ایــران شــده، بــرای اولیــن بــار اجــرای برنامــه مدیریــت مناطــق حفاظــت شــده را 

داریــم و جلــب مشــارکت جوامــع محلــی و مــردم را عملیاتــی و اجرایــی مــی  کنیــم.

در بحــث دریاهــا و ســواحل، روی برنامــه  هــای آمایــش و مدیریــت و موضــوع 

آلودـگـی هــای ســواحل داریــم کار مــی کنیــم. در بحــث هــوا، دولــت بــه طــور ویــژه 

توجــه داشــته، از حــذف بنــزن از بنزیــن توزیعــی تــا عرضــه بنزیــن یــورو 4 و ارتقــای 
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خودروها به استاندارد یورو 4 گرفته تا حذف مازوت از نیروگاه های کشور و 

به طور کلی یک سیاســتگذاری منســجم و فرابخ�ســی در این زمینه از اقدامات 

دولــت بــوده اســت.

در بحــث آمــوزش و مشــارکت مــردم هــم گام هــای مهمــی برداشــته شــده اســت. 

همــکاری ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا وزارت آمــوزش و پــرورش، وزارت 
ورزش و جوانان، بهره مندی از ظرفیت فدراســیون  های ورز�ســی، اســتقبال از 
رســانه هــا، کار بــا تشــکل  هــا و ســازمان  هــای مــردم  نهــاد رشــد کّمــی خوبــی داشــته 

و حــدود ســه برابــر شــده اســت. اخیــرا جشــنواره تجربیــات موفــق ســازمان  هــای 

مــردم  نهــاد را برگــزار کردیــم کــه نمونــه  هــای اجرایــی قابــل توجهــی در آن معرفــی 

شــد.

 

در چنــد ســال اخیــر و بــا مدیریــت شــما بــر ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، 
بــا خیــزش آرام تشــکل های محیط زیســتی در سراســر کشــور مواجــه بودیــم. 

تحلیل مدیریتی شــما بر چه اسا�شــی بود که این فضا رو برای هویت بخ�شــی 

بــه تشــکل ها مهیــا کردیــد؟

ابتکار: تحلیل بر اساس تجربه دوره قبل بود. در دولت آقای خاتمی تشکل  ها 

توانســتند بــازوی موثــر دولــت بــرای اصــالح سیاســت هــا و دخالــت در سیاســت 

گــذاری قــرار گیرنــد. تشــکل هــا مــی تواننــد در جلــب مشــارکت و بســیج اجتماعــی 

موثــر باشــند. ایــن زمینــه را واقعــا دولــت بــرای حضــور فعــال تشــکل  هــا فراهــم 

کرده و عالوه بر این در مهم  ترین زمینه  هایی که تشکل  ها می  توانند تاثیرگذار 

باشند، در نقد و دیده  بانی خوشبختانه با فضای نسبتا آزاد و به دور از نگرش  
هــای امنیتــی، شــرایط فراهــم شــده کــه تشــکل  هــا تاثیرگــذار باشــند. همیــن  طــور 
شــبکه  ســازی تشــکل  هــا کــه بــا تســهیل گــری ســازمان حفاظــت محیط زیســت 

اتفــاق افتــاد و شــبکه  هــای اســتانی و شــبکه  هــای  ملــی ســازمان  هــای مــردم 

 نهــاد محیــط زیســتی و منابــع طبیعــی اکنــون شــکل گرفتــه اســت. مهــم تــر اینکــه 
ایــن شــبکه مردم نهــاد عضــو شــورای برنامه ریــزی اســتان ها شــده و در آن بــرای 

لحــاظ نظــرات مــردم و جامعــه مدنــی حضــور دارنــد.

یعنــی میــان مــردم و دولــت از طریــق شــبکه  ســازمان های مردم نهــاد، در یــک 

چارچــوب یــک ســاز و کار اجرایــی، ارتبــاط برقــرار شــده اســت؟



فروردین1397

ک
ه ی

مار
ش

11

ابتــکار: بلــه. حضــور دارنــد و نظراتشــان را در شــوراهای برنامــه ریــزی اســتان هــا 

اعــالم مــی کننــد و بــر برنامــه هــای توســعه اســتان تاثیــر مــی گذارنــد.

 نتایــج ملمــوس و صریحــی را کــه حاـکـی از اثربخ�شــی و کارایــی تشــکل های 

غیردولتــی زیســت محیطی باشــد آیــا در دســت داریــد؟ چــه نشــانه هایــی مــی 

شــود ســراغ گرفــت؟

ابتــکار: بلــه، مهمتریــن آن یــک ارزیابــی بــود کــه مــاه گذشــته انجــام دادیــم؛ 

جشــنواره معرفــی تجربیــات موفــق ســمن¬های محیــط زیســتی کــه بیــش از 100 

تشــکل در آن شــرکت کردنــد. آنهــا فعالیت¬هــای موثــر وتاثیرگــذاری  در حیطــه 

محیــط زیســت انجــام داده انــد. مثــل احیــای یــک تــاالب، تغییــر یــک فرهنــگ، 

جمــع آوری پســماندها، جلــب مشــارکت مــردم در یــک فعالیــت زیســت  محیطــی، 

توان  افزایی جوامع محلی برای اصالح الگوی کشاورزی و کاهش مصرف آب. 

نمونــه  هــای خیلــی موفــق و جالبــی در ایــن جشــنواره عرضــه و مستندســازی شــد. 

امیدواریــم بتوانیــم ســطح دولــت ایــن موضــوع را توســعه بدهیــم، بــه نحــوی کــه 

بخش  های دیگر هم به خصوص در برنامه  های توسعه روستایی از این الگو 

اســتفاده کننــد.

بــه زعــم شــما، مهمتریــن چالــش و تهدیــدی کــه ایــن تشــکلهای غیردولتــی 

بــا آن مواجــه شــده انــد یــا در آینــده بــا آن روبــرو مــی شــوند چیســت؟ چــه 
اســتراتژی هایی مــی تواننــد در نظــر داشــته باشــند؟

ابتــکار: بــرای اینکــه مــا تهدیــدات را بــه حداقــل برســانیم، بایــد بــر تــوان  افزایــی 

متمرکــز شــویم. تقویــت ســازمان  هــای مــردم  نهــاد از سیاســت هــای ملــی و همیــن  

طور استانی سازمان حفاظت از محیط زیست است. اما مهم ترین ابزار برای 

ســازمان  هــای مــردم  نهــاد، دانــش و اطالعــات روز و آگاهــی نســبت بــه شــرایط 

و مســائل محیــط زیســت اســت. اگــر تشــکل هــا نــگاه تخص�ســی و علمــی داشــته 

باشــند بهتــر و راحــت تــر مــی تواننــد برنامــه هایشــان بــه پیــش ببرنــد. عــالوه بــر 

ایــن ســازمان  هــای مــردم  نهــاد بایــد بتواننــد از یــک مدیریــت مســتقل و کارآمــد 

برخــوردار باشــند. توانایــی تامیــن مالــی فعالیــت هــای خــود را تــا حــد امــکان 

داشــته باشــند و وابســتگی بــه اعتبــارات دولتــی نداشــته باشــند. عــالوه بــر ایــن، 
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ســاختارهای نظارتــی داخــل خــود از نظــارت مالــی تــا نظــارت عملکــردی را داشــته 

باشــند. تشــکل هــا بایــد خیلــی مراقــب باشــند کــه وارد جریانــات و دســته  بنــدی  

هــای خــاص سیا�ســی یــا قومــی یــا قبیلــه  ای نشــوند بلکــه جهــت گیــری و اصالــت 

خــود را در بحــث حفاظــت از محیــط زیســت نگــه دارنــد و حفــظ کننــد.

بحث شبکه  سازی و آیین  نامه  ای که دولت برای تشکل  ها تصویب کرد آیین 

 نامه بسیار خوب و مؤثری است. این آیین نامه می تواند کمک کند که تشکل 

هــا هــم بتواننــد در یــک چارچــوب قانونمنــد شــبکه داشــته باشــند و هــم کار خــود 
را مدیریت کنند و گسترش دهند. یعنی مصوبه دولت با این نگاه تهیه شد که 

فرصت ها را برای تشکل ها افزایش دهد و تهدیدها را کم کند.

چــه تحلیلــی بــر رونــد شــکل گیری ســمن های محیــط زیســتی و منابــع طبیعــی در 

ایــران دارید؟

ابتــکار: در پاســخ بــه ســئوال قبلــی شــما تقریبــا ایــن ســئوال هــم پاســخ داده 

شــده ولــی بــاز هــم تاکیــد مــی کنــم کــه ایــن رونــد خیلــی طبیعــی بــود. یــک بــار 

ایــن اتفــاق در دوره دولــت اصالحــات رخ داد و ایــن شــبکه ها شــکل گرفــت، 
رشــد مطلوبــی داشــت. بنابرایــن چــون آن تجربــه را داشــتیم در ایــن دوره 

هــم بــه ایــن جمــع بنــدی رســیدیم کــه بایــد همــان مســیر را ولــی در قالــب 

شــرایط نویــن و بــا توجــه بــه فضــای امــروز جامعــه و اقتضائــات و انتظــارات 

و مطالباتــی کــه هســت، ســازماندهی کنیــم. ســازماندهی و داشــتن نمایندـگـی 

در ســاختارهای رســمی مهــم اســت. اینکــه نماینــده ای باشــد کــه بتوانــد 

در محافــل دولتــی نظراتــش را بگویــد و معــرف تشــکل هــا باشــد بــه نظــرم 

تحــول خوبــی ســت. عــالوه بــر ایــن تشــکل هــا توانســته انــد بــا اقشــار مختلــف 

مــردم ارتبــاط بگیرنــد و مــورد اعتمــاد واقــع شــوند. البتــه خودشــان هــم بایــد 

کیفیــت کار را بــاال ببرنــد و محــدود بــه دادن بیانیــه و کارهــای تبلیغاتــی و 

دفتــری نشــوند. بلکــه در میــدان و در کنــار مــردم کار کننــد و وارد عرصــه 

کارزار محیــط زیســت شــوند.

در دوران مدیریــت شــما بــر ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، شــاهد رشــد 
رویکردهای بین رشته ای در مواجهه با محیط زیست ایران بودیم. ضرورت 

نگرش هــای بین رشــته ای در ایــن مقولــه چیســت؟
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ابتــکار: مقولــه محیــط زیســت یــک مقولــه بیــن  رشــته ای اســت و همــه رشــته  هــا 
بایــد بــه نوعــی در موضــوع محیــط زیســت، جهت گیــری  خــاص خــود را داشــته 

باشند. مثال اگه ما بخواهیم دانشگاهی نگاه کنیم، زاویه دید زیست محیطی 

در علوم مهند�ســی امروزه باید بســط یابد. همین طور در علوم پزشــکی و همین  

طــور در علــوم انســانی. در آمــوزش بــرای توســعه پایــدار محوریــت بــر مباحــث 

محیــط زیســت اســت. بنابرایــن بایــد در همــه رشــته  هــا بــه شــکل بنیادیــن و علمــی 

به محیط زیست بپردازیم. مراکز دانشگاهی و مراکز پژوه�سی و علمی ما به این 

موضوع خوشبختانه توجه نشان داده اند و دارند در این زمینه کار می کنند، 

اگــر چــه هنــوز خیلــی فاصلــه داریــم. ولــی در مقولــه اجرایــی ســرعت بیشــتری بــه 

ایــن ســمت گرفتــه ایــم. یعنــی نــگاه بیــن بخ�ســی و فراگیــر و جریــان  ســازی محیــط 
زیســتی در دســتگاه هــای اجرایــی اتفــاق افتــاده و کمیتــه هــای ملــی فرابخ�ســی 

شــکل گرفتــه اســت. همچنیــن کارنامــه دو ســاله محیــط زیســتی دولــت یازدهــم 

منتشــر شــده کــه نشــان  دهنــده جدیــت دولــت در ایــن زمینــه اســت. یعنــی اینکــه 

همــه بخش هــا تکالیفــی دارنــد کــه نســبت بــه اجــرای آنهــا پــای بنــد هســتند.

مطالعــات علــوم انســانی در دو دهــه اخیــر نیــز بســیار بــه مســائل محیــط 
زیســتی نزدیک¬شــده و مطالعــات میان رشــته ای گســترده ای در ایــن حــوزه 

شــده... صورت بنــدی 

ابتــکار: بلــه، در حــوزه علــوم انســانی هــم مطالعــات میــان  رشــته  ای زیــادی را 

داریــم، از جملــه در مباحــث فلســفه محیــط زیســت، حقــوق محیــط زیســت، 

مســائل مربوط به جامعه  شنا�ســی محیط زیســت، روانشنا�ســی محیط زیســت 
و در تمام این عرصه ها االن دارد کار می شود. علتش هم این است که بسیاری 

از مشــکالت مــا فرهنگــی اســت، نگر�ســی اســت، رفتــاری اســت و برمی گــردد بــه 

جهان بینی. برمی گردد به اندیشه و به فلسفه. اینکه ما عالم خلقت را چگونه 

مــی بینیــم؟ از کجــا آمــده ایــم و بــه کجــا مــی رویــم؟ اینهــا ســواالت مبنایــی اســت 

که اگر سواالت پاسخ درستی داده شود، فرد می تواند رفتار مسئوالنه ای در 

قبــال محیــط زیســت داشــته باشــد.

داللــت واژه هایــی ماننــد صلــح، کــودک، مــدارا، همزیســتی، دیگــری، گفتگــو، 

اندیشــگی  ســپهر  در  زنــان  خالقیــت،  مشــارکت جویی،  مســئولیت پذیری، 
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سیاســت هــای کالن شــما بــر ســازمان حفاظــت محیــط زیســت چــه بــوده 

اســت؟

ابتــکار: صلــح؛ مبنــای اصلــی توســعه پایــدار اســت. یعنــی تــا صلــح، امنیــت و 

آرامــش نباشــد، مــا نمی توانیــم از توســعه پایــدار، توســعه ای کــه مواهــب 

و منافــع آن بــرای ارتقــای کیفیــت زندـگـی نســل کنونــی و نســل آینــده باشــد  

صحبــت کنیــم. بنابرایــن صلــح مبنــای همــه ایــن معــادالت اســت و حــرف اصلــی 
را صلــح مــی زنــد.

کــودک؛ هــدف گیــری و جهــت گیــری اصلــی مــا در تمــام برنامه هــای آموز�ســی، 

کــودکان هســتند. چــون فکــر می کنیــم کــودکان مــی  تواننــد نســبت بــه تغییــر 

روندهــای کنونــی تاثیرگــذاری باالیــی داشــته باشــند و تغییــر رفتــار آنهــا، بســیار 

مهــم اســت.

مــدارا؛ یــک اصــل کلیــدی اســت. بــه دلیــل اینکــه مــا اختــالف نظرهــا و تفــاوت 

هایــی کــه از نظــر فرهنگــی، قومیتــی و غیــره داریــم، بایــد بــه مزیــت و فرصــت 

تبدیل کنیم. یعنی این تفاوت ها الزمه اش مدارا اســت و الزمه اش این اســت 

کــه مــا بتوانیــم بــا همزیســتی و مــدارا از ایــن مشــکالت، راه حــل پیــدا کنیــم و 

اختالفــات را بــه هماهنگــی و همــکاری تبدیــل کنیــم.    

همزیســتی؛ هــم همیــن اســت تنــوع و تفــاوت، نــه تنهــا بیــن جوامــع انســانی بایــد 

صلــح و همزیســتی داشــته باشــیم، بلکــه همزیســتی بــا طبیعــت و پذیــرش ایــن 

واقعیــت کــه مــا هــم چرخــه  ای از چرخــه  هــای بــه هــم پیوســته و بــه هــم تنیــده و 

متنوع و گسترده خلقت هستیم و ما هم یکی از گونه  ها هستیم. گرچه گونه 

انتخــاب شــده. در واقــع احســن الخالقیــن و بهتریــن خلقــت خداونــد انســان 

اســت. انســان نماینده یا جانشــین خدا بر زمین اســت ولی این دلیل بر ســلطه 

انســان و بهــره  ک�ســی انســان از طبیعــت نیســت، بلکــه انســان بایــد طبیعــت را 

حفــظ کنــد.

دیگری؛ توجه به حقوق دیگری است. بحث دیگری در محیط زیست مطرح 

است. اینکه طبیعت محدود است و ظرفیتی  دارد که دیگران هم باید از آن 

بهره مند شوند. از اسباب و لوازم این همزیستی و مدارا، گفتگوست. گفتگو 

پایــه حــل و فصــل اختالفــات و رســیدن بــه راه حــل  هایــی اســت کــه جوامــع را از 

بــن  بســت  هــا بــه ســمت پیشــرفت و تحــول پیــش ببــرد.

مســئولیت  پذیــری بــرای کســانی کــه در زندگــی فــردی و اجتماعــی خــود جایــگاه 
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طبیعــت را لحــاظ مــی کننــد. همــه مــا ایــن مســئولیت پذیری را بایــد در قبــال 

تاثیــری کــه بــر طبیعــت مــی گذاریــم، داشــته باشــیم. بایــد تخریــب هــا و آلودگــی 

هــا را کاهــش دهیــم. البتــه کســانی کــه در ایــن زمینــه مســئولیت سیا�ســی یــا 

اجرایــی دارنــد، طبعــا بایــد بیشــتر مســئولیت  پذیــر و پاســخگو باشــند.

 مشــارکت  جویــی؛ بــه مفهــوم ایــن اســت کــه واقعــا مــردم را قبــول داشــته 

باشــیم و پــای کار بیاوریــم. نقــد و نظــرات شــان را بشــنویم و بــرای اندیشــه 

آنهــا احتــرام قائــل شــویم. تمــام تــالش مــا در ایــن دوره، جلــب مشــارکت مــردم، 

خصوصــا جوامــع محلــی و روســتایی  هــا در فعالیــت  هاســت.

طبیعــت؛ یکــی از زوایــای جذابــش موضــوع خالقیــت اســت. خالقیــت را در 

کــودکان و در جامعــه بــا شــناخت و درک صحیــح از روابــط طبیعــت و قوانیــن 

حاکــم بــر طبیعــت زنــده کنیــم.
زنــان؛ بــه عنــوان کســانی کــه هــم تاثیرگــذاری زیــادی در نقــش هــای مــادری و 

همسری دارند و هم در تغییر نگرش، آموزش، فرهنگ  سازی و تربیت دارند، 

عناصــری کلیــدی در توســعه پایــدار و حفاظــت از محیــط زیســت هســتند. در 

اهــداف هفــده گانــه جهانــی توســعه پایــدار یــک هــدف خــاص بــرای عدالــت 

جنســیتی بــه ایــن دلیــل پیش بینــی شــده کــه زنــان مــی تواننــد نقــش بســیار مهمــی 

در ایــن زمینــه ایفــا کننــد.
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رازهای گفت وگو

گفت وگو با مجید اجرایی؛

 نویسنده و منتقد ادبی

)ایــن گفتگــو  توســط اســماعیل حســام مقــدم  در شــهریور 1385 بــرای ویــژه 

نامــه هامــون در هفتــه نامــه اتحادجنــوب صــورت گرفتــه اســت.(

مفهوم »گفتگو« به طور بالقوه در جهان امروز چگونه درک شده است؟

اجرایــی: مفهــوم گفــت و گــو بــه رغــم ظاهــر یــک الیــه و آســان نمایــش، ایــن گونــه 

نمــی نمایــد؛ »گفتــار« ی کــه در مکتــب سوســوریـ  بــه مثابــه پدیــده یــی منفــردـ  

چنــدان در خــور توجــه نبــود در دیــدگاه »واســلر« و پیــروان او کــه »ذهــن گرایــی 

فردباورانــه« )Individualistic subjectivism( را رواج مــی دادنــد بــه گونــه یــی 
دیگرـ  هر چند بدون حذف گفتارـ  خود را ارائه می دهد.در مقابل، اما، الگوی 

»یاکوبســن« جایگاهــی مســتقل بــه تمــاس اختصــاص مــی دهــد. مهــم تــر از همــه 
الگــوی باختیــن اســت کــه بــه طــرح مناســبات بــا دیگــر گفتارهــا مــی پــردازد. چیــزی 

کــه در الگــوی یاکوبســن بــه چشــم نمــی خــورد در مــدل باختیــن بــه منطــق گفــت 

و گویــی )Dialogism( تحویــل مــی شــود.به نظــر مــی رســد در دنیــای مــا مفاهیــم 

دارنــد ســیر مجــّردی را پیــش مــی گیرنــد. گویــی کــه در ســپهری تاریخــی زیســت مــی 

کننــد. درســت اســت کــه امــروز زبــان شنا�ســی بــه کمــک آمــده و فراتــر از فلســفهـ  

حتاـ  به واکاوی هنر، ادبیات و اسطوره ها پرداخته و نقاب از چهره ی قهرمان 

های تاریخی برانداخته  و کار به جایی می رسد که همین باختین منطِق گفت و 

 آثار تولستوی را 
ً
گویی خود را از دِل روایت های داستانی بیرون کشیده و مثال

به عنوان نماد تک گویی و آثار داستایوفسکی را به عنوان نماد منطِق گفت و 

گویی معرفی می کند.اما به راســتی پاســخ ســؤال شــما تردیدی عمیق را با خود 

به همراه دارد. در جایی که نه ادیان توانسته اند گوهرهای رازناک دروِن خود 
را بــا رواداری بــه یــک دیگــر عطیــه دهنــد، نــه تاریــِخ جوامــِع حاضــر بــه پذیــرش 

رواداری هایی فارغ از جنبه های ویترینی و »شرق شناسانه« است، نه قهرمان 

هــای اســاطیریـ  جــز در زبــان شنا�ســی نویــنـ  بــا یــک دیگــر بــه ســیر و ســیاحت مــی 
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روند و هم نشین می شوند مفهوم گفت و گو به واقع می توان گفت در »کاسِت 

نخبه گرایانه یی« اسیر افتاده است.یک بار دیگر تاریخ را با هم مرور می کنیم: 

 پلوتارک، گزنفون و در رأس آن ها هرودت 
ً
ایرانیان و یونانیان. روایتی که مثال

آلیکارنا�ســی )پــدر علــم تاریــخ( از رقیــِب خــود )اگــر نگوییــم دشــمن( بــه دســت 

مــی دهنــد چــه گونــه بــوده؟ ُرمــی هــا کــه جــای خــود دارد.  در ســده هــای میانــه: 
رویارویــی صلیبیــان بــا مســلمانان، کــه حتــا »فردریــک باربــاروس« امپراطــور 

منعطــف آملــاِن عهــد صلیبــیـ  نیــز نتوانســت روزنــی را بــر آن دیــوار جدایــی ایجــاد 

کنــد.  بعدتــر از آن فتــح قســطنطنیه بــه دســت ســلطان محمــد فاتــح و انقیــاِد 

از ســِر اکــراه دشــمن، گویــی تاریــخ دوبــاره تکــرار شــده بــود؛ زمانــی کــه اســکندر 

مقدونی می خواست خدای هلن و تمدن “هلنستیک” را یگانه ی جهان معرفی 

کند.بعدتــر و بعدتــر اســتعمار و آن داســتاِن نــخ نمــا شــده اش.و اینــک کــه تاریــخ 

ـ بــه بــاور مــنـ  اشــباع شــده اســت از حوادثــی از ایــن دســت. حوادثــی کــه رویــداد 

اســت و نــه اتفــاق، در نوســان اســت و برقــرار و تمــام شــونده نیســت. بشــریت را 

در ســیکِل تلخــی از رنــج و رواداری مــی خواهــد و نمــی خواهد.تــازه همــه ی ایــن هــا 

رویارویــی فرامــرزی و بینافرهنگــی اســت و درون خــوِد فرهنــگ هــا و قومیــت هــا 

کــه جــای بــاز گفتــن نیســت.رواِن قومــی و ناخــودآگاِه انســانی ات هــم کــه تــکان 

بخــورد و »گــراِس« نویســنده را وادار بــه اعتــراف کنــد ســیر تاریــخ را عــوض نمــی 

کند.مــن بــه درســتی نظــرگاه پســت مدرنیســم را در نفــی تاریخــی گــری از زاویــه ی 
ایــن  “dialogism” نمــی دانــم امــا آیــا ایــده ی پایــان تاریــِخ »فوکویامــا« آغــازی 

اســت بــر آن پایــان یــا پایــان آن ایــن اســت کــه همــان پایــاِن پایــاِن تاریــخ باشــد. مــی 

بینیــد کــه تردیدهــا زیــاد شــده از طرفــی مردمــاِن هــر قــاره و جغرافیــا، شــدهدیگر 

مــی رســانند و عطــِش کنجــکاوی خــود را کــه تــا دیــروِز بــه هــوِس فتــح و کشــف 

سرزمین های تازه بود امروزِه روز به قصد شناخِت همان سرزمیِن خودیافته 

فــرو بنشــانند.اما واقعیــت ایــن اســت کــه نــه همــه ی مردمــاِن جهــان چنیــن مــی 

کننــد، نــه مــی تواننــد و نــه روایــِت فالســفه و نویســندگان، هنرمنــدان و مکاتــب، 
 بــر مــا گشــوده. بــه بــاور مــن هــم آوایــِی گفــت و گویــیـ  بــدون آن کــه 

ً
راه را تمامــا

 گفــت و گــوی دو طرفــه یــی در بگیــرد میــاِن بدنــه هــای فرهنگــی در گرفتــه. 
ً
لزومــا

زیرا رواِن قومِی جهان جدید با دهکده یی شدِن خود از مرزهای ایدئولوژیکی 

 کیفیت زیسِت هم نوع خود در جغرافیایی 
ً
فراتر رفته و ترجیح می دهد از مثال

 تفکــرات ماورایــی و بــا نگاهــی پیشــامدرن، آن هــم بــا 
ً
دیگــر ســؤال کنــد تــا لزومــا

 قرار گرفتن در پشت میزی که نشاِن نمایندگی 
ً
یک چت کردن ساده و نه الزاما
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فــالن قــوِم یــا مذهــب یــا ملــت را دارد.

آیــا در جهــان کنونــی مجــال و زمینــه ای بــرای طــرح، بســط و تحقــق گفتگــوی 

تمدنهــا وجــود دارد؟

اجرایــی: پیــش از پاســخ، اشــاره کنــم همــان طــور که»جنــگ تمــدن هــا« خــام، 

یــک الیــه و یــک ســویه بــوده پاســِخ آن نیــز بــا همــان روش شنا�ســی بــه جوابــی 

ابتــر پرداختــه، زیــرا طــرح آن تنهــا بــا انــگاره هــای کالســیک و بــا مالحظــه ی 
ایــده هــای تاریخــی »تویــن بــی« و ســپس توســعه ی آن از طــرف کســانی چــون 

»برنــارد لوییــس« صــورت گرفتــه بــدوِن نظرپدیــدار شنا�ســی تأویلــی پرداخــت 

شــده و چیــزی کــه هانتینگتــون بــه آن پرداختــه روایتــی اســت خطــی از تاریــخ 

کــه در دیــدگاه هــای هــم مدرنیســم متأخــر و هــم پســت مدرنیســم جلــوه یــی ای 

بســا ناهمگــون بــا آن دارد.امــا در جهــاِن اکنونــی هــم دیــدگاه و نــگاه اهریمنــی و 

آخرالزمانــی بــه مقولــه ی گفــت و گــو در حــاِل رشــد اســت و هــم بــه تناســب آن، 

نــگاه مخالــف و مقابلش.همــان طــور کــه بنیادگرایــی )کــه خــود فرزنــد مشــروع 

مدرنیتــه اســت( )َهــل َمــن مبــارز( مــی طلبــد و فرقــه هــای شــرقی و غربــی  آن 

اعم از طالبانیســم، شوونیســم، هیپیســم و … در حال تکثیر و تولیدندـ  تفکر 

داالیــی المایــی، عرفــان شــرقی و تبتــی، آمــوزه هــای کریشــنامورتی، بودیســم و 

جینیــزم و گــزاره هــای روادارانــه در ســطح جهــاِن مــا پــر اقبالنــد.در یــک ســو بــن 

الدن اســت و شــامیل باســایف در ســویی مارتیــن لوتوکینــگ و مــادر تــرزا.  میــل 
بــه دیگــر بودگــی )Otherness( گاه بشــِر جدیــد را بــه جاذبــه هــای متوهمــی فــرو 

 مــا فــرض کنیــم 
ً
 منطقــی و اخالقــی هــم نمــی نمایــد و ایــن کــه مثــال

ً
بــرده کــه لزومــا

همــه ی بشــریت بــه ســمت تعالــی هــای صوفیانــه در حرکتنــد حتــا اگــر درســت 

باشــد کــه نیســت بــا روش هایــی ای بســا متضــاد و ناهمگــون بــا یکدیگــر ایــن 

حرکــت انجــام مــی پذیــرد. بنابرایــن مــن معتقــدم بســته بــه آن ســپهر فراگیرنــده 

یــی کــه هــر ایــده، تفکــر یــا احســاس داشــته باشــد و اتمســفرهای رهایــی بخ�ســی 

ــر و تنــّوع در آییــن هــای گفــت و گویــی امیــد 
ّ
کــه در آن هســت مــی توانــد بــه تکث

داشــت و اتفــاق بــه  همیــن دلیــل اســت کــه در هــر روز شــاهد شــکل گیــری بیــش 

از هــزار فرقــه در روز هســتیم کــه شــگفت مــی نمایــد ولــی واقعــی اســت.

گفتگــوی درون تمدنــی در نیــل بــه وضعیــت گفتگــوی تمدنهــا چــه نق�شــی را 
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ایفــا مــی کنــد؟

اجرایــی: ســؤال ســهل و ممتنعــی اســت. بــه نظــر مــی رســد جــواب روشــن باشــد. 

 اولــی پیــش نیــاِز دومــی باشــد. امــا مــن معتقــدم نــه. 
ً
یعنــی ایــن کــه بلــه بایــد لزومــا

چرا؟ اول این که میان گفت و گوی درون فرهنگی یا همان تمدنِی مصطلح با 

 علتـ  معلولی برقرار نیست 
ً
گفت و گوی تمدنی یا بینافرهنگی رابطه یی صرفا

کــه رابطــه یــی موضوعــیـ  متنــی وجــود دارد، و ایــن رابطــه متأثــر از پاردایــم هایــی 

چــون ســوژه، اســتیال و قــدرت اســت.دوم ایــن کــه گفــت گــوی درون تمدنــی بــا 

گفــت و گــوی تمدنــی بــه لحــاظ ســاختاِر موضــوع متنــی ای بســا تفــاوت هایــی از 
زمیــن تــا آســمان بــا هــم داشــته باشــند. دســت بــر قضــا نمونــه هــای تاریخــی هــم 

بــه مــا همیــن رامــی گویــد. مثــال: نــوِع مواجهــه ی مغــرب زمیــن بــا مشــرق زمیــن و 

بلعکــس، کــه روشــن فکرانــی چــون علــی شــریعتی در ایــن زمینــه بــه اغــراق در 

واقعیــت تاریخــی برخاســته انــد.  ســوم ایــن نــوع مواجهــه مــی توانــد خطــر قــدرت 

)Power( را در پی داشته باشد؛ بدین گونه که تالش نهایی معطوف می شود 

بــه  گفــت و گــو بــا تمــدن یــا فرهنگــی دیگــر بــه منظــور رام کــردِن رقیــب یادشــمن و 

یا مجاب کردِن آن.اما اگر منظور این بیان ساده باشد که گفت و گوی درون 

فرهنگــی خــود رو�ســی پســندیده اســت بــرای تمریــن آزادی، مــدارا و مدنیــت و مــی 

توانــد نتیجــه ی نهایــی آن متمایــل شــدِن طــرِف مقابــل بــه همیــن خصایــص و 

 درســت اســت.
ً
خصایــل باشــد کامــال

بــرای ورود ایرانیــان بــه پروســه ی گفتگــوی تمدنهــا چــه ضــرورت هایــی وجــود 

دارد؟

اجرایــی: اجــازه بدهیــد دوبــاره یــک تصحیــح را پیــش بکشــم: مفهــوم تمــدن 

)Culture( شــاید مفهومــی رســا و گویــا بــرای بیــان مقصــود نهایــی مــا نباشــد. 

چنان که می دونیم جهان قدیم با تمدن های گوناگون اش شامل تمدن های 

بیــن النهرینــی، ســامی، ایرانــی، هنــدی، خــاور دور، ِســلتی، آزتکــی، یونانــی، رومــی 

و … شــناخته مــی شــد، آن هــم شــامل مجموعــه یــی از مظاهــر مــادی زندگانــی 

 کیفّیــات بیرونــی زیســِت مدنــی آنــان بــوده اســت کــه بــه تدریــج مفهومــی 
ً
و نهایتــا

معرفتــی، سیا�ســی و دولــت وارانــه بــه خــود گرفت.امــا بــرای جهــان امــروز و تفکــر 

 تمــدن مفهومــی کالســیک و محــدود اســت. امــا ضــرورت هــا کــه مــن 
ً
امــروز اصــوال
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به دو دســته تقســیم شــان می کنم یکی ضرورت های پیشــینی و ســاختی که در 

ایــن مجموعــه ایــن مــوارد را مــی تــوان برشــمرد:

یک( دگردی�سی دردستگاه جهان شناسانه ی ما

دو( انقــالب در مفاهیــم اسا�ســی و اصولــی اعتقــادی مــا. مفاهیــم و مضامینــی 

چــون: انســان، ایمــان، آییــن، تقــوا، کفــر، رســتگاری، خوشــبختی، گمراهــی، 

عدالــت و …

سه( نگاه هم ذات پندارانه و افقی به انسان

چهار( باور به انسان منهای عقیده

پنج(نفی بینشهای جبرگرایانه و زروانیستی

شــش( بــاز کــردن دریچــه هــای ذهنــی و ح�ّســی خــود بــرای برخــورد بــا مذاهــب، 

مکاتــب، قومیــت هــا و …

در دسته ی دوم ضرورت های پسینی یا ساختاری شامِل

یــک( وجــود بســترهای اجتماعــی، سیا�ســی و فرهنگــی بــا ثبــات، ســالم و ایمــن بــه 

لحــاظ ایدئولوژیکــی

دو( برنامه ریزی برای دست یابی به رفاه روانی 

 سه( دست یابی به الگوهای استاندارد و انسانی در تربیِت خانوادگی

چهار( متحول شدن نظام آموزش و پرورش از ُبن و بنیاد

پنــج( تغییــر شــیوه ی زیســت ایرانــی از نظــام تولیــدی و اقتصــادی تــک منبعــی کــه 

در تمــام تاریــخ ایــران ســبب ســاز شــکل گیــری نوعــی اخــالق، عقیــده و باورهــای 

ــد.
ّ
ــد شــده اســت تــا مول

ّ
مقل

شش( تبدیل شدن از شخصیت دولت ساخته به فردیِت برساخته
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ارتباط جامعه مدنی با هنر و ادبیات

گفت و گو  با احمد آرام؛

 داستان نویس و نویسنده جنوبی

)ایــن گفتگــو توســط غالمرضــا شــبانکاره در تاریــخ اســفندماه 1392 بــرای ویــژه 

نامــه هامــون در  هفتــه نامــه اتحادجنــوب صــورت گرفتــه اســت.(

شــما بــه عنــوان نویســنده و هنرمنــد، ضــرورت پرداختــن ادبیــات و هنــر بــه 

مفهــوم جامعــه مدنــی و بازنمایــی آن در هنــر و ادبیــات را در چــه مــی دانیــد؟

 آرام: اندیشــیدن و آفرینــش همیشــه وسوســه ی انســان در قــرون و اعصــار 

مختلــف بــوده و هســت . در واقــع نویســنده و هنرمنــد مــی کوشــند بــه پرســش 

بنیادین این که ) خالقیت چیست ؟( از خود حساسیت بیشتری نشان دهند. 
زیــرا خالقیــت و آفرینــش بازتــاب درســت اندیشــیدن اســت. از همیــن رو از ســر 

بــی خیالــی نیســت کــه مــی خواهنــد )آفریننــده و خالــق اثــر ( باشــند. بــه همیــن 

منظــور اســاس کارشــان را اســتوار بــر خــردورزی و تعقــل فلســفی قــرار مــی دهنــد. 

اگــر بگوییــم ایــن خالقیــت و آفرینــش بایــد در جامعــه یــی خــاص مطــرح شــود، در 

واقــع بــه بــی راهــه زده ایــم. در هــر جامعــه ای هنــر و ادبیــات وظیفــه دارنــد تعهــد 

و مســئولیت خــود را در قبــال جامعــه بــه ثمــر برســانند. اگــر بگوییــم در جامعــه 

مدنــی شــکِل خالقیــت، بایــد متناســب بــا ایدئولــوژی جامعــه مدنــی باشــد، آن 

وقت وارد مباحثی می شویم که ما را ملزم می دارد تا از فراسوی این اندیشه، 

ایدئولــوژی را تعریــف کنیــم. ایــن ایدئولــوژی نبایــد محدودیــت  قایــل شــود. اگــر 

جامعــه مدنــی متکــی بــه جامعــه ی بــاز باشــد ؛ معلــوم اســت کــه بســتری مهیــا مــی 

شــود تــا هرک�ســی شــیوه  ی بیــان خــود را متناســب بــا آن تعریــف کنــد. چــه بســا 

همیــن بــا خالقیــت نویــن هنرمنــدان و اهــل قلــم بازنمایــی بهتــری خواهــد داشــت.

نــگاه شــما بــه بازنمایــی جامعــه مدنــی و خلــق فضاهــای مدنــی در آثــار ادبــی و 

هنــری چگونــه اســت؟
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آرام: در ایــن گونــه مــوارد یــک بــده بســتان صــورت مــی گیــرد، همــان طــور کــه 

اشــاره کــردم جامعــه مدنــی ســعی  مــی کنــد از خــود تعریــف نوینــی ارایــه  دهــد کــه 

در آن آزادی اندیشــه و بیــان ســویه هــای بهتــری را کشــف نمایــد. از طــرف دیگــر 

آثــار ادبــی و هنــری  هــم  مــی خواهــد دوشــادوش ایــن جامعــه بــه ســامان برســد؛ 

پس هر دو متکی به تعریفی اند که از فراسوی تعهد، بدون محدودیت خاص، 
رشــد خواهــد کــرد.

اگــر بپذیریــم جامعــه مدنــی بــه گــروه هــای بــه حاشــیه رانــده شــده و گــروه 

هــای اقلیــت صــدا و تربیــون مــی دهــد، بــه گمــان شــما در ادبیــات کــدام یــک 

از نویســندگان و داســتان نویســان ایرانــی توانســته انــد ایــن مهــم را بازنمایــی 

کننــد؟

 آرام: سخت است که بگوییم کدام نویسنده این مهم را را انجام داده است، چون 

اصولن هر نویسنده ای که مستقل عمل کند برای استحکام شیوه ی بیان خود 

تن به چیزهای )ضد خود( نمی دهد. استقالل در آفرینش، او را به تریبونی خواهد 
رساند که در دل آثارش رشد کرده باشد. در واقع این تریبون تمثیلی است از تفکر 

او؛ تفکری که می خواهد صدای او را از دل آثار خلق شده بیرون بکشد. و چه بسا 

که مجموعه ی این صداها ساختار جامعه ی مدنی را استوار نگه می دارد.

شــما در گفت و گویی بیان داشــته اید »رمان مدرن برای زاده شــدن باید از 
اصــول دموکراتیــک گــذر نمایــد.« مــی خواســتم در بــاب »گــذر کــردن از اصــول 

دموکراتیــک در رمــان« و اهمیــت و پیونــد آن بــا جامعــه مدنــی توضیحــات 

بیشــتری دهیــد؟

آرام: مــن گمــان مــی کنــم ایــن حــرف را در بــاره شــیوه ی دموکراتیــک ادبــی صــادق 

چوبک گفته باشم و این که رمان چگونه می تواند از فراسوس چنین اندیشه 

ای شــیوه ی بیــان خــود را کشــف کنــد. چوبــک کوشــش مــی کــرد کــه همیشــه  

نویســنده ای مدرن و پیشــرو باقی بماند ) این را می توان از مجموعه ی آثارش 
دریافت که هنوز نو و بکر هستند، خصوصن رمان گران سنگ » سنگ صبور 

»(.  مــن اشــاره کــرده بــودم کــه چوبــک بــه خاطــر روحیــه دموکراتیــک خــود، آدم 

هــای داســتانش در پرتــو چنیــن اندیشــه ای بــدون محدودیــت مــی تواننــد حــرف 
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بزننــد و اضهــار عقیــده کننــد. در رمــان ســنگ صبــور هــر شــخصیتی بــا صــدای 

خودش ظاهر می شود و فضا سازی می کند؛ این فضا سازی در جامعه باز و 

کوچــک رمــان نمــود مــی یابــد و ســاختار مــدرن را ســبب مــی گــردد. از ایــن ســاحت 

می توان پیوند جامعه مدنی با ادبیات را که صداهای متکثر را فرا می خواند، 

متصــور شــد. 

توجه جامعه مدنی، معطوف به صداهای خاموش و به محاق رفته، مثل 

اقلیــت هــای مدنــی )معلولیــن، ســاملندان، زنــان، کــودکان، مهاجرین( اســت، 

بازتــاب چنیــن صداهایــی در ادبیــات داســتانی بــه خصــوص در آثــار دو دهــه ی 

اخیــر را چــه گونــه ارزیابــی مــی کنید؟

آرام: آن جایی که خوانده ام بیشترین آثار توجه کرده اند به فرافکنی صدای زنان در 

جامعه. شاید بیش و کم معلولین و .... هم گوشه هایی از داستان ها پیدا شوند، ولی 

در واقع بیشــترین توجه به دغدغه ی زن بود و رســیدن به حق و حقوق شــان شــکل 
گرفته است. کوشش شده تا این گونه تاکید بر خواسته زنان و پر رنگ کردن حضور 

آن ها در جامعه باشــد. معلوم اســت که در دو دهه ی اخیر آثاری که زن محور بوده 

اند، چه در ادبیات، سینما و هنرهای تجسمی، سویه های بهتری را دنبال کرده اند. به 

همین دلیل روز به روز به گروه زنان اندیشمند و نویسنده افزوده می شود.

آیــا بــا برخــورد آموز�شــی بــا متــون و آثــار ادبــی و هنــری کــه در راســتای فهــم 

جامعه مدنی قرار گیرید، به عنوان یک هنرمند و داستان نویس موافقید؟ 

نــکات مثبــت یــا منفــی آن را برشــمرید؟

آرام: جامعه ی مدنی را نمی شود آموزش داد. فهم این جامعه در درک نوعی ایدئولوژی 

است که استوار بر واقعیت جامعه است. باید ابتدا در  این زمینه فرهنگ سازی کرد. 

تفهیم جامعه ی مدنی برای مردم عام و معمولی دشوار است و زمان می برد. ما باید 

ابتدا تمرین جامعه ی مدنی را پشت سر بگذاریم تا ریز ریز مردم به آن نزدیک شوند 
و بازتاب خود را در آن مشاهده کنند. ما در جامعه دو دسته مردم داریم، دسته اول 

آنهایی هستند که می خواهند معمولی زندگی کنند؛ این معمولی زندگی کردن برایشان 

هزینــه ای در بــر نخواهــد داشــت و شــاید لــذت بخــش هــم باشــد. ایــن گــروه ســعی مــی 

کنند در تمام امور بی طرف بمانند. دسته ی دیگر که می توان آنها را فرهیخته نامید 
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کوشش دارند تنگناها را برای خود تعریف کنند و محدودیت ها را بشناسند تا زمانی 

که شکل جامعه مدنی هویدا گردد. در این راستا آثاری هم خلق می شوند گه درون 

مایه دموکراتیک دارد. مردمی که در ســبد کاالیشــان هیچ اشــاره ای به کتاب نشــده 

اســت چــه گونــه مــی تواننــد بــاز و رهــا فکــر کننــد؟ بــه تیــراژ کتــاب هــا نــگاه کنیــد؛ از ســال 

1337 تا کنون تیراژ کتاب ها از 1200 یا 2000 فراتر نرفته است، چرا؟ این نشان 

می دهد که کل مردم با کتاب بی گانه اند و رسانه های قدرت مند دیگر بر ذهنیت آنها 

سایه انداخته است.

گمان شما تا چه حد دیدگاه های لوکاچ در پیوند ادبیات و جامعه شنا�شی 

و انــگاره هــای رآلیســتی مــی توانــد در آفرینــش و فهــم معنــای جامعــه مدنــی در 

ادبیــات داســتانی و هنــر کمکــی بــه آفرینشــگران ادبــی و هنــری نمایــد؟

آرام: تفکر لوکاچ در روند مارکسیستی کردن زیبایی شنا�سی آثار هنری و ادبی بود. 

در واقــع او فیلســوف، نویســنده، سیاســتمدار و زیبایــی شــناس مجــاری بــود کــه راه 

فکری و سیا�سی را دنبال می کرد. جهت گیری کلی او به سوی ایدآالیسم فلسفی 

در تمام آثارش دیده می شود مثل کتاب ) تاریخ تکوین درام مدرن ( یا ) نظریه رمان 

(. لوکاچ در ادبیات محدودیت را بر درک رآلیسم گذاشته بود که در کتاب )تاریخ و 

آگاهی طبقاتی ( او بیان شده. او می خواست نوعی تفکر رآلیستی در ادبیات نهادینه 

کند. به همین دلیل  از مدرنیسم بی زار بود. از نظر او تصویر هستی شناسانه یی که 

مدرنیست هایی همچون جیمز جویس،  کافکا و سامویل بکت از انسان ارایه داده 

بودند را غیر اجتماعی و بیگانه با فهم مردم می دانست.  لوکاچ ادبیاتی را می ستود 

که توان نقد کردن سرمایه داری و بورژوازی را داشته باشد . به همین دلیل لوکاچ، 

جامعــه مدنــی مــورد نظــرش را در راســتای تحقــق بخشــیدن بــه عاملیــت سیا�ســی و 

سوسیالیستی خود می دانست. او تاکید بر گونه ای از ادبیات را داشت که به هگل 

و تالش مستمرش برای فهم و توضیح مارکس و سنت مارکسیستی نزدیک بود. او 

مــی خواســت تعریــف ســاده و عــام فهمــی از ســنت هــای فکــری مارکسیســتی را ارایــه 

دهد. در واقع می توان گفت او به نوعی ) حزبی ( می اندیشید. تعریف او از جامعه 

مدنی آن چیزی نیست که روشنفکران جهان سوم مد نظر داشتند، بل جزیی از 
تفکــر تــک حزبــی و تــک صدایــی سوسیالیســتی بــود. مــن مخالــف چنیــن طــرز تفکری 

هستم. زیرا چنین تفکری ادبیات را سیا�سی  می کند و معنای واقعی ادبیات را در 

یــک محــدوده ی خــاص قــرار مــی دهد. 
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حفظ و ارتقای سالمت زنان مستلزم تغییراتی
 در عرصه فرهنگ است

گفت و گو  با شیرین احمدنیا؛ 
مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور

)ایــن گفتگــو را مهدیــه امیــری در تاریــخ خردادمــاه 1395 جهــت چــاپ در دوهفتــه 

نامــه آوای هامــون انجــام داده اســت.(

اشــاره: دکتر شــیرین احمدنیا؛ مدیرکل دفتر پیشــگیری از آســیب های اجتماعی 

سازمان بهزیستی کشور، عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی و عضو 

هیــات مدیــره  )مدیــر گــروه جامعهشنا�ســی پزشــکی و ســالمت( انجمــن جامعــه 
شنا�سی ایران هست. وی معتقد است که هویت جنسیتی زنان امروز متحول 

شــده و مــی طلبــد کــه متناســب بــا آن نــگاه جامعــه بــه زنــان و نــگاه خــود زنــان 
بــه قابلیــت هــای خودشــان نیزدگرگــون شــود تــا از ایــن طریــق بــرای پیشــگیری 

از آســیب هــای اجتماعــی، و مقابلــه بــا آســیب هــای موجــود کــه تهدیــدی بــرای 

خانــواده و بــرای جامعــه اســت بــه نحــو بهتــری بهــره بــرداری شــود. احمدنیــا؛ 

ســالمت اجتماعــی را در واقــع بعــد ســوم ســالمت مــی دانــد و معتقــد اســت کــه 
مفهــوم ســالمت اجتماعــی همپوشــانی زیــادی بــا ســرمایه ی اجتماعــی دارد. وی 

بــه بحــث ســالمت زنــان در جامعــه نیــز تاکیــد فــراوان دارد. بــرای آشــنایی بیشــتر 
بــا ایــده هــا و نظــرات احمدنیــا، آوای هامــون گفــت و گویــی اختصا�ســی بــا وی 

ترتیــب داده کــه در ادامــه مــی خوانیــد:

 

 بــه تازـگـی ســند چشــم انــداز »پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی« از طــرف 

ســازمان بهزیســتی کشــور رونمایــی شــده اســت. در خصــوص اهــداف ایــن 

ســند، توضیحاتــی بفرماییــد.

احمدنیــا: اخیــرا در دفتــر پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی ســازمان بهزیســتی 

کشــور از برنامــه ی راهبــردی جدیــدی رونمایــی کــرده ایــم کــه طــی آن از جملــه بــه 

ارتقای سرمایه اجتماعی و ارتباطات سالم توجه داشته ایم. در چارچوب این 
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برنامــه، نیــز یکــی از اهــداف مــان بهبــود شــرایط زندگــی خانوادگــی و بهبــود ســبک 
زندگی خانوادگی است که هم به روابط درون –نسلی می پردازیم یعنی بهبود 

ارتبــاط میــان همســران، و هــم بــه بهبــود روابــط میــان –نســلی مــی پردازیــم کــه 

شــامل ارتقــای رابطــه ی میــان والدیــن و فرزنــدان مــی شــود. در ایــن برنامــه هــا 

قصــد داریــم بــه شــرایط نویــن زندگــی اجتماعــی در ســطح خانــواده هــای ایرانــی 

بپردازیــم کــه در شــرایط غلبــه ی شهرنشــینی و اقتضاعــات آن،  بــا ذهنیــت هــای 

جدید و تقسیم کار جنسیتی جدیدی مواجه هستیم  که در خصوص آن نیاز 

بــه آمــوزش و الگوســازی روابــط و مناســبات میــان فــردی و خانوادگــی احســاس 

می شود. ما با زنان و مادران نسل جدید مواجه هستیم که از سطوح آموز�سی 

باالتــری نســبت بــه زنــان و مــادران دهــه هــای قبــل برخوردارنــد و در ارتبــاط بــا 

شــوهران و فرزنــدان شــان، الگوهــای جدیــدی از رابطــه را مــی تواننــد برقــرار 

کننــد و در چارچــوب مســوولیت پذیــری در خانــواده و در اجتمــاع محلــی و حتــی 

در ســطح جامعــه ی ملــی، مــی تواننــد از ظرفیــت هــای باالتــری بــرای مشــارکت 

بهــره منــد باشــند و ایفــای نقــش کننــد. بایــد در نظــر داشــته باشــیم کــه هویــت 

جنســیتی زنــان امــروز مــا متحــول شــده اســت و متناســب بــا آن، نــگاه جامعــه بــه 
زنان و نگاه خود زنان به قابلیت های خودشان دگرگون شده است. در برنامه 

هــای جدیــد ســازمان بهزیســتی تــالش مســووالن بــر ایــن اســت کــه ایــن تغییــرات و 

تحــوالت فرهنگــی و اقتصــادی در ســطح جامعــه بــه رســمیت شــناخته شــود واز 

قابلبــت هــای انســان هــای آمــوزش دیــده تــر، و توانمندتــر اعــم از زنــان و مــردان 

بــرای پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی، و مقابلــه بــا آســیب هــای موجــود کــه 

تهدیــدی بــرای خانــواده و بــرای جامعــه اســت بــه نحــو بهتــری بهــره بــرداری شــود. 

افزایش سرمایه ی اجتماعی بر اساس مولفه های آن تعریف می شود. مولفه 

هــای ســرمایه اجتماعــی بــا مولفــه هــای ســالمت اجتماعــی فصــل مشــترک زیــادی 
دارد. اساس هر دوی این مفاهیم که اینک در دستو ر کار ما در دفتر پیشگیری 

از آســیب هــای اجتماعــی ســازمان بهزیســتی قــرار گرفتــه اســت ارتقــای اعتمــاد 

اجتماعــی بــه افــراد و نهادهــا اســت و افزایــش مشــارکت احــاد جامعــه در نتیجــه 

ی ارتقــای مســوولیت پذیــری اجتماعــی ایشــان. افزایــش اعتمــاد نیازمنــد بهبــود 

و ارتقــای الگــوی مفاهمــه بــر اســاس گفــت و گــو و ارتباطــات ســالم اســت کــه 

یکــی دیگــر از برنامــه هــای مــا را تشــکیل مــی دهــد. جامعــه ی مــا نیــاز  بــه ایــن دارد 
کــه شــکاف هــای بیــن نســلی و درون نســلی کاهــش پیــدا کنــد. مــا اصــل را برابــری 

بیشتر در ساخت رابطه ی انسانی شناسایی می کنیم. رابطه ای که بر اساس 
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نابرابــری شــکل بگیــرد منتهــی بــه زوال اعتمــاد و همدلــی و همــکاری و مشــارکت 

فراگیــر اســت. 

 بــا توجــه بــه کتابــی کــه شــما در ســال گذشــته تحــت عنــوان »جامعــه شنا�شــی 

ســالمت، ثــروت و عدالــت« ترجمــه کــرده ایــد، بحــث عدالــت اجتماعــی در 

حــوزه ســالمت در ایــران بــه چــه ســمتی مــی رود؟

احمدنیــا: کتابــی کــه مــن و همــکارم اخیــرا ترجمــه کــرده ایــم و توســط انتشــارات 

ســمت تحــت عنــوان »جامعــه شنا�ســی ســالمت، ثــروت و عدالــت« منتشــر شــده 

اســت از جملــه مبانــی نظــری تغییــر رویکــرد در برنامــه هــای پیشــگیری از آســیب 

های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور را تشکیل داده است. در این کتاب بر 

مبنــای �ســی ســال پژوهــش در ســطح بیــن املللــی ایــن نتیجــه بــه دســت آمــده اســت 

کــه هــر جامعــه ای کــه برابــری پایــگاه هــای اقتصــادی اجتماعــی در آن بیشــتر 

فراهم بوده اســت، انواع آســیب ها، مشــکالت اجتماعی، و معضالت ســالمت 

در ســطوح پاییــن تــری مشــاهده شــده اســت، و هــر کجــا نابرابــری و بــی عدالتــی 

غلبــه داشــته اســت، انــواع جرایــم، بیمــاری، معضــالت اجتماعــی و خشــونت در 

ســطوح بیشــتری رواج داشــته اســت. دســتیابی بــه توســعه ی انســانی و ارتقــای 

کیفیــت زندگــی انســان هــا مســتلزم کاهــش فاصلــه هــای اجتماعــی و اقتصــادی و 

سیاســت مبــارزه بــا طــرد و حاشــیه نشــینی اســت. بــه عبــارت 

 دیگــر، سیاســت معطــوف بــه دربرگیرندگــی کــه بــرای همــه ی افــراد و گــروه هــای 

اجتماعــی فــارغ از تفــاوت هــای شــان فرصــت هــای رشــد و بالندـگـی را فراهــم 

مــی کنــد در جهــت ارتقــای ســرمایه ی اجتماعــی و ســالمت اجتماعــی عمــل مــی 

کنــد. هــدف مــا در چارچــوب برنامــه هــای جدیــد دفتــر پیشــگیری از آســیب هــای 

اجتماعــی، تکیــه بــر دارایــی و ظرفیــت  هــای موجــود  و در واقــع، اتخــاذ رویکــرد 

دارایــی –مبنــا و  ظرفیــت ســازی در ســطح گــروه هــا و اجتماعــات محلــی اســت بــا 

در نظر گرفتن تنوعی که در سطح جوامع در استان ها و مناطق کشور با توجه 

بــه تنــوع قومیتــی و فرهنگــی شــان وجــود دارد، کــه بــه آن بــه عنــوان یــک امتیــاز 

و ثــروت و مزیــت نگریســته مــی شــود. در برنامــه و تشــکیالت جدیــد ایــن دفتــر، 

بــه ظرفیــت هــای اســتان هــای مختلــف  توجــه کــرده ایــم و نماینــدگان اســتان 

هــا، و نماینــدگان تشــکل هــا و ســازمان هــای مــردم نهــاد  در کنــار صاحــب نظــران 

دانشگاهی و نخبگان و دانش آموختگان جوان را به همکاری و مشارکت بیشتر 
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با ســتاد دعوت کرده ایم. فضا را برای رقابت ســالم بر اســاس نظام فراخوان 

طــرح هــا و برنامــه هــای محتوایــی و اجرایــی مــان  گشــوده ایــم و قایــل بــه ایــن 

هســتیم کــه برنامــه ریــزی متمرکــز و اســتاندارد ملــی نتیجــه بخــش نخواهــد بــود و 

می بایستی به ظرفیت های متنوع استان ها برای مقابله با مشکالت شان به 

اعتبار اشراف بیشتری که به مسایل خودشان دارند، و ظرفیت سازی  خوبی 

کــه بــرای مقابلــه بــا مشــکالت مــی تواننــد  محقــق کننــد، بهــا داده شــود. رویکــرد 

جدید این دفتر، رویکرد اجتماعی و اجتماع محور است؛ تا حدی متفاوت از 

رویکردهــای قبلــی کــه بیشــتر روان شــناختی و فرد-محــور بــود. 

 در حوزه سالمت جهت مشارکت افراد برای رهایی از آسیب های اجتماعی 

چه امکان هایی قابل تحقق است؟

احمدنیــا: ارتبــاط میــان ســالمت و ســرمایه ی  اجتماعــی را  شــاید عمدتــا در 

قالب توضیح پیرامون مفهوم سالمت اجتماعی نمایانگر بتوان کرد. منظور از 

سالمت اجتماعی، در واقع بعد سوم سالمت است که در مقایسه ی با دو بعد 

دیگر یعنی بعد جســمانی و بعد روانی کمتر شــناخته شــده اســت. می دانیم که 

سازمان بهداشت جهانی در تعریف خود از سالمت به هر سه بعد اشاره دارد. 

مفهوم سالمت اجتماعی همپوشانی زیادی با سرمایه ی اجتماعی دارد به این 

معنــا کــه مولفــه ی اصلــی آن ارتقــای  اعتمــاد، مســوولیت پذیــری و مشــارکت 

پذیری افراد است. جامعه ای که از نظر سالمت اجتماعی شرایط بهتری دارد 

جامعه ای است که افراد در آن به همدیگر اعتماد بیشتری دارند، در فعالیت 

هــای اجتماعــی مشــترک درگیــر هســتند و ارتباطــات قــوی ای میــان ایشــان برقــرار 

اســت. در رویکــرد اجتماعــی بــه پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی مــا اهمیــت 
زیــادی بــرای برقــراری ارتباطــات ســالم قایــل هســتیم. ایــن کــه افــراد بــرای حــل 

مشــکالت شــان، بــه جــای اعمــال خشــونت،  قایــل بــه گفــت و گــو و مفاهمــه 

باشــند نشــان از تعامــل ســالم میــان فــرد و جامعــه و مابیــن گــروه هــای اجتماعــی 

دارد. افــراد در یــک جامعــه ی ســالم از نقطــه نظــر ســالمت اجتماعــی، تمایــل 

بــه حــل مشــکالت شــان بــه صــورت جمعــی دارنــد، تشــکل هــای مردمــی بــه وجــود 

مــی آورنــد و  تــالش مــی کننــد از طــرد و تبعیــض فاصلــه بگیرنــد. رویکــرد غالــب، 

رویکــرد مبتنــی بــر اصــل دربرگیرندگــی اســت و در چنیــن جامعــه ای، شــاهد شــکل 

گیــری اجتماعــات محلــی ای هســتیم کــه افــراد بــر اســاس صداقــت، همدلــی، 
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همیاری و تقسیم کار تخص�سی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، و مشکالتی 

کــه بــرای فــرد یــا خانــواده ای پدیــد مــی آیــد، زمینــه ای مــی شــود بــرای افزایــش 

حمایــت هــای اجتماعــی و شــکل گیــری شــبکه هــای  تبــادل خدمــات اجتماعــی. در 

جامعه ی سالم، فعالیت های گروهی بر رفتارهای فردمدارانه و انزوا گرایانه 

غلبــه دارد، و افــراد در تعامــل دائمــی و موثــر بــا گــروه هــای مردمــی ای قــرار مــی 

گیرند که نوعی امنیت خاطر و امنیت اجتماعی را برایش فراهم می کند. افراد 

بــه جــای تاکیــد بــر هویــت فــردی اش،  احســاس تعلــق خاطــر بیشــتری بــا جمعــی 

که به ان تعلق دارد نشان می دهد و هویت جمعی اش را بر هویت فردی اش 

تفوق می بخشد. این انسجام گروهی تقویت شده، زمینه ی محافظت او در 

برابــر آســیب هــای اجتماعــی را فراهــم مــی کند.انــواع پیوندهــای نامرئــی، زمینــه 

ی محافظــت از فــرد و خانــواده را فراهــم مــی کنــد و بســتر اجتماعــی و فرهنگــی و 

اقتصادی موثری را شکل می دهد که در حکم یک نظارت اجتماعی موثر عمل 

می کند. در سالهای اولیه شکل گیری جامعه شنا�سی، امیل دورکیم با ارایه ی 

یافتــه هــای پژوهــش اش در خصــوص عوامــل تعییــن کننــده ی میــزان خودک�ســی 

در جوامــع بــه تاثیــری کــه انســجام اجتماعــی و همبســتگی قــوی تــر اجتماعــی بــه 

عنوان عامل محافظ در  مقابل خودک�سی سخن گفتن در حالیکه همان زمان 

و هنوز همچنان بســیاری عوامل روان شــناختی را عامل تعیین کننده در بروز 

خودک�سی می شناسند. تعامل قوی میان فرد و جامعه و توسعه ی مشارکت 

هــای اجتماعــی در جامعــه ی ســالم )از نظــر بعــد اجتماعــی ســالمت( بــه عنــوان 

تعییــن کننــده بــرای پیشــگیری از انــواع مســایل و آســیب هــای اجتماعــی تلقــی مــی 

شــود.

حضــور زنــان در عرصــه ی فعالیــت هــای اقتصــادی اجتماعــی چــه تاثیــری بــر 

ســالمت آنــان مــی توانــد داشــته باشــد؟ ایــن مســئله تــا چــه میــزان بــر شــاخص 

امیــد بــه زندگــی در زنــان موثــر اســت؟

احمدنیــا: در ســطح جوامــع مختلــف جهــان، نگاهــی بــه شــاخص هــای توســعه 

نشــان مــی دهــد کــه بــه مــوازات توســعه یافتگــی کشــورها  مــا شــاهد ارتقــای 
وضعیــت ســالمت افــراد جامعــه هســتیم. جالــب اینجاســت کــه اتفاقــا بســیاری 

از شــاخص هــای ارزیابــی وضعیــت ســالمت و بهداشــت در کشــورها، همــان 

شــاخص هــای  توســعه یافتگــی هــم شــناخته مــی شــوند، بــه عنــوان مثــال، 
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شاخص »امید به زندگی  » یا شاخص »نرخ مرگ و میر مادران » که شاخص 

های شناخته شده ای برای ارزیابی وضعیت سالمت جامعه هستند، مبنای 

دســته بنــدی کشــورها از نقطــه نظــر توســعه یافتگــی شــان قــرار مــی گیرنــد و بــه 

ایــن ترتیــب کشــورهای توســعه یافتــه کشــورهایی هســتند کــه باالتریــن  ارقــام 

امیــد بــه زندـگـی )85 ســال بــه بــاال( و پاییــن تریــن نــرخ هــای مــرگ و  میــر مــادران 

)زیــر 5 در هــر صدهــزار مــرگ مرتبــط بــا بــارداری وزایمــان( را بــه خــود اختصــاص 

داده انــد.  در ایــن میــان، همیــن شــاخص هــای ســالمت و شــاخص هــای معــرف 

وضعیــت توســعه یافتگــی، شــناخت خوبــی نســبت بــه وضعیــت زنــان در جوامــع 

بــه دســت مــی دهنــد، بــه ایــن ترتیــب کــه مــی دانیــم زنــان از نقطــه نظــر شــاخص 

امید به زندگی، در قریب به اتفاق کشورها  از مردان پی�سی می گیرند و همواره 

شاهد این هستیم که امید به زندگی زنان چند سالی بیش تر از امید به زندگی 

  شاخص بر 
ً
مردان است. در مورد شاخص مرگ ومیر مادران  هم که اساسا

اســاس داده هــای مرتبــط بــا مــرگ و میــر مــادران در هــر جامعــه تعییــن مــی شــود. 

و شــایان توجــه اســت کــه بــه مــوازات توســعه یافتگــی کشــورها، شــاهد افزایــش 

نســبت هــای مشــارکت اقتصــادی اجتماعــی زنــان بــه ویــژه نــرخ هــای مشــارکت 

اقتصــادی و اشــتغال زنــان هســتیم،  و مــی دانیــم کــه کاهــش بــی عدالتــی هــای 

جنســیتی، بــه عنــوان مثــال، حضــور متعــادل تــر زنــان در عرصــه هــای اموز�ســی 

در مقاطــع مختلــف تحصیلــی در جوامــع،  محــور ارزیابــی شــاخص توســعه ی 

انســانی قــرار گرفتــه اســت و توســعه بــر اســاس رفــع یــا کاهــش نابرابــری هــای 

جنســیتی تعریــف مــی شــود. بنابــر ایــن، آشــکارا مــی تــوان انتظــار داشــت کــه 

افزایــش ســطوح ســواد و تحصیــالت زنــان، شــرایط بهتــری را بــرای ورود ایشــان 

بــه عرصــه ی کار و فعالیــت اجتماعــی فراهــم کنــد چراکــه امــکان رقابــت بــرای 

کســب فرصــت هــای بهتــر بــرای دســتیابی بــه پایــگاه هــای اقتصــادی اجتماعــی را 

برایشــان فراهــم مــی کنــد. دســتیابی بــه جایــگاه ایفــای نقــش شــغلی، بــه معنــای 

کســب درآمــد، و  زدودن فقــر اســت، و در نتیجــه، بــه معنــای دســتیابی بــه منابــع 

 منتهــی بــه شــرایط تغذیــه ای 
ً
قــدرت اقتصــادی و رفــاه بیشــتر اســت کــه طبیعتــا

بهتر، شرایط امنیت بیشتر، و دستیابی به بهداشت و مسکن و کیفیت زندگی 

بهتر در نتیجه ی توسعه ی حمایت های اجتماعی و اقتصادی بیشتر می شود. 

البتــه، در جامعــه ی مــدرن و شــهری شــده ی امــروز، ایفــای نقــش اقتصــادی 

بــرای زنــان، در جوامعــی امــکان پذیــر مــی شــود، کــه موانــع فرهنگــی ورود ایشــان 

به بازار کار رفع شده یا کاهش پیدا کرده باشد. در اغلب جوامع زنان با ایفای 
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نقــش هــای ســنتی شــان )همســری و مــادری( تعریــف مــی شــوند، امــا بــه مــوازات 
رشــد و توســعه ی اقتصادی فرهنگی و انســانی، امکان ورود زنان به عرصه ی 

آموزش های وسیع تر فراهم شده، و مسووالن جامعه از زنان به عنوان نیمی 

از نیــروی بالقــوه ی کار، انتظــار همگامــی بیشــتر بــا مــردان در بــازار کار بــرای پیــش 

برد اهداف عالیه ی کشور در جهت توسعه را دارند. اینجاست که زنان را به 

بازارهای کاری فرا می خوانند، و زنان از سوی مردان زندگی شان چه در عرصه 

ی خصو�ســی )پــدران و همســران( وچــه در عرصــه ی عمومــی )کارفرمایــان و 

مدیران(،  برای ایفای نقش های جدید شان فراخوانده می شوند. این نقش 

آفرینی زنان در عرصه ی اقتصاد و  سیاســت و فرهنگ تبعاتی را برای زنان به 

ویــژه در ارتبــاط بــا ســالمت شــان بــه بــار مــی آورد. پژوهــش هــای حــوزه ی جامعــه 

شنا�ســی پزشــکی و ســالمت؛ حکایــت از  بهبــود شــرایط ســالمت زنــان بــه مــوازات 
حضــور فزاینــده شــان در بــازار کار و ایفــای نقــش هــای اقتصــادی در کشــور 

هــای غربــی دارد. ایــن بهبــود ســالمت نا�ســی از کســب منابــع درآمــدی، و ارتقــای 

جایــگاه اجتماعــی ایشــان و همچنیــن ارتقــای عــزت نفــس ایشــان، و توســعه ی 

منابــع حمایتــی ایشــان مــن جملــه حمایــت هــای اجتماعــی داشــته اســت. زنانــی 

کــه  فعالیــت شــان از ایفــای نقــش در عرصــه ی خصو�ســی )خانــه و خانــواده( 
بــه ایفــای نقــش در عرصــه ی عمومــی تســری مــی یابــد امــکان آشــنایی و برقــراری 

ارتبــاط  بــا افــراد همــکار در فضــای شــغلی پیــدا مــی کننــد، کــه بــه معنــای افزایــش 

حمایــت اجتماعــی اســت فراتــر از حمایــت هــای دریافتــی از اقــوام و خویشــان و 

حــوزه ی همســایگی.  حضــور فعــال زنــان در عرصــه هــای اقتصــادی بــه ایشــان 

در چارچوب عرصه ی خصو�سی یعنی در چارچوب نقش های خانوادگی شان 

نیــز جایــگاه مســتحکم تــری مــی دهــد، بــه معنــای ایــن کــه توانمندتــر مــی شــوند، و  
با مردان زندگی خود در تقســیم قدرت و تصمیم گیری ها در شــرایط برابرتری 

قرار می گیرند و مسوولیت های خانوادگی را نیز به اشتراک می گذارند. البته، 

گاه در برخــی جوامــع، نگــرش هــای ســنتی و  موانــع فرهنگــی باعــث مــی شــود، ایــن 

ایفــای نقــش هــای جدیــد تحــت الشــعاع قــرار بگیــرد و ثمــرات آن نســبت بــه آنچــه 

د رکشورهای توسعه یافته تر حاصل شده محدود تر باشد. به عنوان مثال، 

اگــر ذهنیــت شــوهران نســبت بــه ایفــای نقــش شــغلی زنــان منفــی باشــد، حمایــت 

های الزم را برایشان فراهم نمی کنند و مثال تقسیم کار خانگی در این خانواده 

هــا شــکل نمــی گیــرد، و زنــان ناگزیــر از ایــن مــی شــوند کــه  هــم مســوولیت هــای 

ســنتی خویــش را تمــام و کمــال )در مقابــل کارفرمــای عرصــه ی خصو�ســی کــه 
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شــوهران شــان هســتند(، ایفــا کننــد، و هــم بــه ایفــای  نقــش شــغلی در مقابــل 

کارفرمــای بیرونــی )روســا و مدیــران فضاهــای شــغلی( بــه صــورت تمــام و کمــال 

بپردازنــد، بــدون ایــن کــه تعادلــی در ایــن زمینــه بــه وجــود آمــده باشــد، و بــا فشــار 

مضاعــف دوگانــه ی کار درون منــزل و بیــرون منــزل مواجــه مــی شــوند  کــه مــی 

توانــد بــر ســالمت شــان تاثیــر ســوء باقــی بگــذارد. در کشــورهای غربــی شــاهد ایــن 

هســتیم کــه مــردان در مقــام شــوهر و پــدر ســهمی از وظایــف حــوزه ی خانــه را 
برعهــده مــی گیرنــد و در انجــام امــور منــزل بــا زنــان همــکاری و مشــارکت بیشــتری 

دارند، و از سوی دیگر ابزار تکنولوژی هم به کمک زنان آمده و تسهیالت رفاهی 

بیشــتری برای زنان برای مقابله با فشــارهای کارخانگی فراهم شــده اســت، اما 

در جوامــع کمتــر توســعه یافتــه، ذهنیــت ســنتی، کــه همچنــان زنــان را در درجــه 

ی اول مســوول پاســخگویی بــه امــور خانــه وفرزنــدان مــی شناســد، بــه عنــوان 

مانعــی بــرای رضایتمنــدی زنــان از شــرایط ایفــای نقــش شــغلی عمــل مــی کنــد. 

بســیاری از زنانــی کــه بــه واســطه ی توانمنــدی، تحصیــالت، انگیــزه و احســاس 

مســوولیت اجتماعــی شــان پــای بــه عرصــه ی فعالیــت بیــرون از منــزل گذاشــته 

انــد، خــود را بــا مشــکل تعــارض نقــش و احســاس تقصیــر در قبــال خانــواده و 

همســران شــان روبــرو مــی یابنــد. بنابــر ایــن، جامعــه نیــاز بــه بازنگــری در توزیــع 

وظایف در حیطه ی نقش های خانوادگی و  نقش های حوزه ی عمومی دارد. 

حفظ و ارتقای سالمت زنان مستلزم تغییراتی در عرصه ی فرهنگ و همچنین 

حمایــت هــای قانونــی و حقوقــی در جهــت امنیــت شــغلی زنــان در بــازار کار اســت.
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مسئلْه رنجی  ست که می کشند!

گفتگو  با   سید حسن اسالمی؛

پژوهشگر و استاد فلسفه اخالق

)ایــن گفتگــو توســط علــی اصغــر درلیــک و روح الــه طــراوت در تاریــخ مردادمــاه 

1395 جهــت چــاپ در دوهفتــه نامــه آوای هامــون صــورت پذیرفتــه اســت.(

اشــاره: بــرای پاســخ بــه چرایــی عــدم توجــه بــه حیوانــات در جهــان ـ زیســت 

کنونیمان و اینکه چگونه شد که حیوانات سوژههای غائب زندگی ما شدند 

و ما غالب بر زندگی آنها؛ ک�سی بهتر و دقیقتر از دکتر سید حسن اسالمی یافت 
مینشــود کــه دیروقتیســت در حــوزه اخــالق کاربــردی و شــاخههای گوناگــون 

آن به مطالعه و تحقیق مشــغول اســت و عمده کتابها و مقاالتش حول همین 
محور و عنایت به کاربســت اخالق در ســاحتهای گوناگون جامعه چرخ میزند. 

در اینبــاره آنقــدر ســهل و ممتنــع ســخن میگفــت کــه نمیشــد بــه راحتــی واژه و 

عبارتــی را قلــم گرفــت و حاصــل آن شــد کــه گفتگــو دراز شــد و تحریــر آن درازتــر.

آقــای دکتــر اگــر موافــق باشــید بحــث را بــا رویکردهــای موجــودی در اخــالق 

حیوانــات آغــاز کنیــم. اگــر ممکــن اســت ابتــدا در مــورد دســته بندیهــای 

گوناگــون اخــالق حیوانــات توضیــح مختصــری بفرماییــد؟

اســالمی: بســم هللا الرحمــن الرحیــم. ایــن نحــوه ورود، بحــث را یــک مقــداری 

دشــوار میســازد. مــا یــک نــگاه ماتریالیســتی و عمــل گرایانــه در مــورد اخــالق 

حیوانــات داریــم کــه آنهــا را کامــال ماشــینوار تلقــی میکنــد و حیوانــات را در 

 عمــل و رفتــار در حاشــیه میبینــد. ایــن نــگاه دارای پشــتوانه نظــری و فلســفی 

اســت کــه در آراء دکارت و کانــت و امثالهــم ریشــههای آن دیــده میشــود ولــی 

امــروزه ک�ســی بــه لحــاظ نظــری از ایــن نــگاه دفــاع نمیکنــد. یعنــی امــروزه ک�ســی 

دیگــر نمیگویــد کــه حیوانــات فاقــد هــوش، شــناخت و احســاس و درک هســتند. 

هر چه ما جلوتر میرویم، درمییابیم که حیوانات صاحب ادراک هستند و به 

همیــن ســبب، امــروزه تمــام دیدگاههــا در ایــن نکتــه همســو هســتند کــه حیوانــات 
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 دیدگاهــی 
ً
دارای درک و شــعور هســتند. لــذا آن دیــدگاه ماتریالیســتی عمدتــا

عملگرایانــه اســت کــه در کشــتارگاهها، قصابخانههــا و در مرغداریهــای و 

دامداریهــای صنعتــی مشــاهده میکنیــم. یعنــی رفتــار بــا حیوانــات انــگار رفتــار 

بــا جعبههــای نوشــابه اســت. فضــا در کارخانههــا خیلــی مهــم اســت و هــر چــه 

بیشــتر بتوانیــم از فضــا اســتفاده کنیــم بازدهــی بیشــتری خواهــد داشــت و لــذا 

بــه همیــن ســبب، مرغداریهــای شــکل میگیــرد، کــه بــه طــور مثــال در یــک ســالن 

پنــج هــزار مــرغ نگهــداری میشــود. حــال آنکــه در قــرن نوزدهــم محــال بــود کــه 

بتــوان ایــن همــه مــرغ را بــه مــدت یــک هفتــه در چنیــن مکانــی نگــه داشــت و چنیــن 

کاری، موجــب از بیــن رفتــن آنهــا میشــد. ولــی امــروزه بــرای نگهــداری مرغهــا بدیــن 

صــورت، از انــواع ضدعفونیکنندههــا و آنتــی بیوتیکهــا اســتفاده میکننــد 

 اســتریل میســازد. در ایــن گونــه فضاهــای صنعتــی، هیــچ گونــه 
ً
کــه فضــا را کامــال

فعالیــت حیوانــی کــه میتوانــد بــرای حیوانــات لــذت بخــش، و یــا حتــی مخاطــره 

آمیــز، باشــد صــورت نمیگیــرد لــذا هرگونــه فعالیــت حیوانــی محــدود میشــود. 

هنگامــی کــه کنــار هــم هســتند، بــه حریــم یکدیگــر تجــاوز میکننــد و گاه همدیگــر 
را نــوک میزننــد و بــه همیــن جهــت نــوک آنهــا چیــده میشــود و آنهــا را در قف�ســی 

نگــه داری میکننــد کــه نتوانــد بــه هــم دستر�ســی داشــته باشــند. حتــی در اینگونــه 

فضاهــا شــبانه و روز حیوانــات را دســتکاری میکننــد و بــا نــور مصنوعــی مــدت 
زمــان شــبانه و روز را دو برابــر میکننــد و بــا خامــوش و روشــن کــردن چراغهــا، 

هــر شــبانه و روز را دوازده ســاعت اعــالم میکننــد. در مرغداریهــا هــر شــش 

ســاعت بــه یکبــار، کل چراغهــا خامــوش و روشــن میشــود و ایــن مرغهــا فکــر 

میکننــد کــه یــک شــبانه و روز گذشــته اســت و ایــن امــر بــرای مرغهــای تخمگــذار 

بســیار مهــم اســت و باعــث میشــود کــه تخــم بگذارنــد. مرغــی کــه روزی دو بــار 

تخمگــذاری میکنــد، بدنــش بــه ســرعت فرســوده شــده و بــه بیماریهــای مختلفــی 

دچــار میشــود و زود از بیــن مــیرود و بعــد بــه عنــوان مــرغ گوشــتی کشــته شــده 

و گوشــت آن بــه کارخانههــای سوســیس و کالبــاس تحویــل داده میگــردد و در 

نهایــت، چرخــهی بیمارگونــهای در کشــور شــکل میگیــرد. ایــن نــگاه، پســماندهی 

همان نگاه ماتریالیستی به حیوانات است. یعنی همانگونه که ما با درختان و 

ســایر اشــیاء رفتــار میکنیــم، بــه همــان نحــو نیــز بــا حیوانــات رفتــار میکنیــم. شــما 

همین االن ماشینهای حمل حیوانات را مشاهده کنید. تمام این قفس مرغها 

پالســتیکی یــا ســیمی اســت و کــف آن، ســوارخ دارد و مرغهــای کــه در آن هســتند 

نیمــی از پرهایشــان در بیــرون از قفــس قــرار میگیــرد. مــن حتــی گاهــی دیــدهام کــه 
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هنگامــی کــه قفسهــا را روی هــم میگذارنــد، پنجــه ی مرغــی قطــع میشــود! 

خیلــی راحــت! انــگار کــه داریــد کتابــی جابــه جــا میکنیــد کــه حاشــیه یــا جلــد 

آن پــاره میشــود. در ایــن آدمهــا هیــچ ح�ســی از نگرانــی در مــورد ایــن حیوانــات 

مشــاهده نمیشــود. ایــن همــان نــگاه مادیگرایانــه اســت کــه عــرض کــردم. از 

این نگاه که بگذریم بحث حقوق حیوانات، یا به تعبیری صحیح تر، اخالق 
رفتــار بــا حیوانــات، مطــرح میشــود کــه در اینجــا شــاهد نگاههــای متعــددی 

 
ً
هســتیم. یــک دیــدگاه، حیوانــات را دارای شــأن اخالقــی میدانــد و آنهــا را واقعــا

شــخص بــه شــمار مــیآورد، شــخص بــه معنــای فلســفی؛ یعنــی دارای ادراک و 

خواســتههایی اســت. تــام ریگــن جملــه ی معروفــی دارد کــه میگویــد حیوانــات 

بایوگرافــی هســتند و بایولــوژی نیســتند. آنهــا شــخص هســتند نــه �ســیء. خــب 

وقتــی مــا ایــن نــگاه را داشــته باشــیم، نحــوه رفتــار مــا بــا حیوانــات نیــز بســیار 

دگرگون میشــود. برخی، در برابر آن، معتقدند که حیوانات حقوق ندارند، 
زیــرا حقــوق حاصــل یــک توافــق و گفتگــوی عقالنــی اســت کــه ایــن گفتگــو 

بیــن حیوانــات اتفــاق نمیافتــد و لــذا نمیتوانیــم از حقــوق حیوانــات ســخن 

بگوییــم. دیــدگاه دیگــری نیــز هســت کــه ســعی میکنــد بــرای حیوانــات حقوقــی 

بتراشــد و معتقــد اســت کــه مــا بــا حیوانــات یــک توافــق ناگفتــه داریــم. بنــا بــر 

ایــن دیــدگاه، مــا از حیوانــات مراقبــت میکنیــم، بــه آنهــا آب، غــذا و ســرپناه 

 گوشــت آنهــا اســتفاده 
ً
 میتوانیــم از پشــم، شــیر و احیانــا

ً
میدهیــم و متقابــال

کنیم. این قرارداد در جایی نوشته نشده است ولی گویی حیوانات به آن تن 

داده و آن را پذیرفتهانــد. دیــدگاه دیگــری نیــز هســت کــه بحــث را از حیوانــات 

فراتــر بــرده و از بــوم زیســت و اکولــوژی ســخن میگوید.ایــن دســته بحــث ســپهر 
زیســتی را مطــرح میســازند. بنــا بــر ایــن رویکــرد، آنچــه کــه حائــز اهمیــت اســت 

مجموعــه اکولــوژی اســت و در ایــن مجموعــه هــر چیــزی جــای خــودش را 

دارد. شــما اگــر بــه حیوانــات آســیب بزنیــد کل سیســتم یــا ســپهر زیســتی آســیب 

میبینــد. حیوانــات در اینجــا بــه خــودی خــود مهــم نیســتند، مهــم بــوم زیســت یــا 

اکولوژی است. همه این طیفهای مختلفی یک حداقلی را برای اخالق رفتار 

بــا حیوانــات قائــل هســتند. اخــالق، یــا اخالقیــات، رفتــار بــا حیوانــات ترجمــه 

بهتــری بــرای اصطــالح انگلی�ســی Animal Ethics اســت. 

آیــا در طــول تاریــخ رویکــرد نظاممنــدی بــه حقــوق حیوانــات وجــود داشــته 

اســت کــه بــه نحــو رفتــار اخالقــی بــا حیوانــات توجــه کــرده باشــد؟
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اســالمی: ببینیــد از اواخــر نیمــه اول قــرن بیســتم، مــا شــاهد توجــه جــدی بــه 

امــا در نظامهــای  حقــوق حیوانــات در طبیعــت و محیــط زیســت هســتیم. 

 
ً
اخالقی یا االهیاتی که در طول تاریخ وجود داشــتهاند، جایگاه حیوانات کامال

مشــخص بــود. در نظــام سلســله مراتبــی، هــر موجــودی ردهای را بــه خــودش 

اختصــاص داده اســت و متناســب بــا آن جایــگاه نیــز دارای ارز�ســی اســت. در 

ایــن نظــام هیــچ چیــزی بــیارزش نیســت و ارزش در کل عالــم ســیالن دارد، 

چــون تمــام ایــن عالــم آفریــده خداونــد اســت. لــذا در گذشــته ایــن امــری مســلم 

بــوده اســت کــه حیوانــات دارای ارزش هســتند. بــا ایــن حــال، ایــن ارزشــمندی 

متفاوت است و حیوانات در عین ارزشمندی میتوانستند در مصارف خاص 

مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد بــه شــرط ضــرورت. لــذا در ســنت اســالمی خــوردن 

حیــوان مانعــی نــدارد امــا رفتــن بــه شــکار لهــوی کراهــت دارد. بــه طــور مثــال، در 

ماه رمضان ک�سی که برای شکار لهوی مسافرت میکند باید روزهاش را بگیرد 
زیــرا کار خالفــی را انجــام میدهــد. کشــتن حیوانــات بــه شــرط مصــارف اسا�ســی 

مانعــی نــدارد. ایــن ســخن در مــورد طبیعــت و حتــی درخــت هــم صــدق میکنــد. 

شکســتن شــاخههای درخــت خطاســت. ســوزاندن درختــان خطاســت. ریشــه 

کنــی درختــان خطاســت. در نظامهــای همهخداانــگار، گویــی خــدا در وجــود 

طبیعت جریان پیدا میکند و لذا هنگامی که شما میبینید در آیینهای هندو 

ایــن همــه مجمســه میمــون، الک پشــت و ... وجــود دارد کــه مقــدس بــه شــمار 

میرونــد، بــدان ســبب اســت کــه اینهــا، همــه تجلــی خــدا هســتند. هــر حیوانــی کــه 

مشــاهده میشــود، ارزشــمند اســت چــون ممکــن اســت روح یکــی از نیــاکان مــن 

در آن رســوخ کرده باشــد و یا ممکن اســت که این حیوان، در زندگی بعدیاش 

به یک انسان تبدیل شود. لذا این جابهجایی مکرری که بین انسان و حیوان 

رخ میدهــد مانــع از آن میشــود کــه بیاحترامــی بــه حیــوان صــورت بگیــرد. اتفاقــی 

کــه در دوران مــدرن رخ میدهــد، حــال بــه هــر دلیــل، ایــن اســت کــه نظامهــای 

االهیاتــی کنــار میرونــد و یــا بــه تعبیــری کمرنــگ شــده و بیاعتبــار میشــوند. در 

دوران مــدرن، انســانمحوری مطــرح میشــود و انســان ارزش پیــدا میکنــد. 

تثبیــت ارزشمنــدی انســان در درازمــدت بــه ایــن اســت کــه بگوییــم چــرا انســان 

ارزشــمند میشــود و ارزش انســان در چیســت. ایــن بحــث از دکارت شــروع 

میشــود کــه بنابــرآن، انســان چــون دارای شــعور و صاحــب اندیشــه اســت، 

پس وجود دارد، درحالیکه حیوانات فاقد این شــعور هســتند. تاجایی که من 

میدانــم، بــرای فالســفه دوران مدرنیتــه اصــال بحــث حیوانــات مطــرح نیســت. 
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اما برای آن که انسان را ارزشمندتر نشان دهند به طور حاشیهای اشارهای 

هــم بــه حیوانــات میکننــد. روســو و کانــت از ایــن منظــر در مــورد حیوانــات بحــث 

 از حیوانــات بحــث نمیکننــد. دکارت ذهــن یــا 
ً
میکننــد ولــی هیــچ کــدام مســتقیما

Mind را مخصــوص انســان میدانــد و میگویــد کــه حیوانــات Mind ندارنــد. 
ممکــن اســت در پاســخ بگوییــم کــه آنهــا حــرف میزننــد ولــی بــه بــاور او ایــن کافــی 

نیست. ساعت هم از من و شما دقیقتر است ولی روح یا Mind ندارد. به بیانی 

حیوانــات ماشــینهای خوشســاختی هســتند کــه بســیار دقیــق عمــل میکننــد. 

و لــذا از ایــن منظــر، لگــد زدن بــه یــک ســگ و پــارس کــردن او هماننــد بــه صــدا 

درآمدن دزدگیر ماشــین اســت و دلیل بر وجود احســاس یا Mind در او نیســت. 

ایــن نکتــهی مهمــی در فلســفه دکارت اســت و او بــرای اینکــه انســان را برجســته 

ســازد، گویــی ناگزیــر بــوده اســت کــه در ســر حیوانــات بزنــد. کانــت هــم چنیــن 

 کــه در حیــن 
ً
رویکــردی دارد. اســپینوزا بــه نظــر مــن در مــرز حرکــت میکنــد. اخیــرا

مطالعــه بحــث اخــالق اســپینوزا در بــه بحــث اخــالق حیوانــات بــه نکتــه عجیبــی 

برخــوردم. اســپینوزا در آنجــا میگویــد کــه حیوانــات احســاس دارنــد امــا عقــل 

ندارنــد. او گونــهای از احســاس را بــرای حیوانــات قائــل اســت. روســو معتقــد 

اســت کــه حیوانــات ماشــینهایی هســتندکه حــق انتخــاب ندارنــد و تنهــا انســان 

اســت کــه قــدرت انتخــاب دارد و میتوانــد بــه خوداندی�ســی بپــردازد. کانــت بحــث 

مســتقیمی در مــورد حیوانــات نــدارد، در واقــع، در اندیشــه او، بحــث تکالیــف 

انسان مطرح است. مِن انسان، از آن جهت که انسانم دارای تکالیفی هستم، 

تکالیف من نسبت به خودم چیست؟ تکالیف من نسبت به دیگران چیست؟ 

دیگــران یــا باالتــر از مــا هســتند، یعنــی خــدا، یــا همســطح مــا هســتند، یعنــی ســایر 

انسانها، و یا فروتر از ما هستند، یعنی حیوانات و جمادات. کانت به اینجا که 
میرسد از این بحث میکند که ما در قبال حیوانات چه تکلیفی داریم. به باور 

او، ما در قبال حیوانات تکلیف مســتقیمی نداریم چون آنها شــخص نیســتند. 

تکالیف ما غیرمستقیم است. البته کانت معتقد نیست که ما مجازیم که هر 
رفتــاری بــا حیوانــات داشــته باشــیم. درســت اســت کــه حیوانــات درکــی از رفتــار 

ما ندارند اما بدرفتاری با آنها توهین به انســانیت ماســت و یا ممکن اســت که 

ایــن بدرفتــاری در درازمــدت موجــب قســاوت در مــا شــده و مــا ایــن بدرفتــاری را 

بــه ســایر انســانها نیــز تســری دهیــم. ایــن دیــدگاه تــا قــرن نوزدهــم نیــز ادامــه پیــدا 

میکنــد و شــاید از نخســتین کســانی کــه بــه ایــن مفهــوم بصیــرت پیــدا میکنــد، 

جرمــی بنتــام اســت. او در مقدمــه »اصــول اخــالق و قانــون گــذاری«، کــه پــس از 
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انقــالب کبیــر فرانســه نوشــته شــده اســت، میگویــد کــه االن فرانســویها در پــی 

انقالبشــان متوجــه شــدند کــه رنــگ پوســت انســانها مالکــی بــرای برتــری انســانها 

نیســت. رنــگ پوســت اصــال مهــم نیســت. آیــا نمیتوانیــم انتظــار داشــته باشــیم 

در آینــده، همانگونــه کــه مــا اکنــون بــه گذشــتگان میخندیــم کــه رنــگ پوســت 
را دلیــل انســانیت میدانســتند، انســانهایی پیــدا شــوند کــه بــه مــا بخندنــد، 

بخاطر اینکه موجودات دیگر را به دلیل مو داشتن بدنشان، چارپابودن و دم 
داشتن شایسته رفتار متفاوتی میدانیم. واقعا مرز رفتار اخالقی چیست؟ مرز 

شــخص بودن چیســت. اینها بحث فلســفی ســت. چه چیزی شــخص را شــخص 

میسازد؟ ممکن است بگویید تعقل. آیا تعقل یک نوزاد یک روزه بیشتر است 

یــا تعقــل یــک اســب پنــج ســاله. یــا یــک ســگ شــش ســاله و یــا یــک شــامپانزه. آیــا 

تعقــل یــک شــامپانزه بیشــتر نیســت؟ البتــه ممکــن اســت بگوییــم کــه ایــن نــوزاد 

 
ً
متعلــق بــه طبقــهای اســت کــه در آینــده  دارای تعقــل میشــود. پیتــر ســینگر بعــدا

در مقالــه »همــه حیوانــات برابرنــد« ایــن نظــر را نقــد میکنــد و میگویــد کــه ایــن 

همــان نوعــی از نژادپرســتی اســت کــه مــن از آن بــه نــوع پرســتی تعبیــر میکنــم. 

نژادپرستی یعنی چه؟ یعنی این فرد پست است چون که متعلق به نژاد سیاه 

است و بنا بر این، هیچ آدمی را براساس خودش مورد قضاوت قرار نمیدهید. 

همانطــور کــه امــروزه نژادپرســتی و سکســیزم را خطــا میدانیــم، نــوع پرســتی هــم 

خطاســت. مــن بــه شــما میگویــم کــه ایــن اســب شــش ســاله از نــوزاد یــک روزه 

باهوشتــر اســت و بایــد درســت بــا او رفتــار کــرد. امــا میگوینــد ایــن اســب متعلــق 

بــه طبقــه اســبان اســت و طبقــهی اســبان کمهوشتــر از طبقــهی انسانهاســت. 

بنتام میگوید چه چیزی یک شخص را شخص میسازد. بنتام در اینجا جمله 

کلیــدیاش را پیــش میکشــد. او معتقــد اســت کــه مســئله ایــن نیســت کــه اینهــا 

اســتدالل میکننــد یــا ســخن میگوینــد، بلکــه مســئله ایــن اســت کــه اینهــا رنــج 

میکشــند. بــه تعبیــری آیــا ظرفیــت رنــج کشــیدن دارنــد یــا خیــر. بنتــام اخــالق را 

از عقالنیــت کانتــی و دکارتــی بــه ادراک و عواطــف تغییــر میدهــد و ایــن شــیفت، 

شــیفت مهمــی اســت. کانــت میگفــت کشــتن ســگی کــه بــه شــما خدمــت میکنــد، 

خطــا نیســت زیــرا درکــی از رفتــار اخالقــی نــدارد. بنتــام میگویــد ایــن مهــم نیســت. 

باید ببینیم که آیا این حیوان رنج میکشــد یا خیر. این شــیفت جدیدی اســت 

کــه متناســب بــا پیامدگرایــی اخالقــی و احساســات اخالقــی اســت کــه کــم کــم در 

قــرن بیســتم جــای خــود را پیــدا میکنــد. مــا در نیمــه اول قــرن بیســتم، متفکرانــی 
را داریــم کــه در ایــن زمینــه بســیار مهــم هســتند. مثــال آدولیــا پــل کــه در واقــع یــک 
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جنــگل بــان بــوده اســت کــه کتــاب ..... انجیــل اخــالق زیســت محیطــی شــناخته 

میشود، یک شکارچی بوده است. میگوید من تصورم این بود که کوهستان 

هر چقدر که گرگ کمتری داشته باشد، هم برای گوزنها بهتر است و هم برای 

شکارچیان و کوهستان بدون گرگ یعنی بهشت برین. به همین جهت به گرگی 

شلیک میکند و میگوید لحظه ای که رسیدم به باالی سر این گرگ، آخرین 
بارقــهی زندگــی در چشــمان ســبزش داشــت کــدر میشــد و از آن بیــرون میرفــت. 

در آن جا من متوجه یک نکته شــدم و آن اینکه دیدم نه کوهســتان و نه گرگ 

با این نظر من، که هرچه گرگ کمتر زندگی بهتر موافق نیستند. او شکار را کنار 

میگذارد و به اندیشیدن در مورد کارکرد گرگها مشغول میشود. از آن طرف 

نیــز بحــث کارســون در کتــاب »بهــار خامــو«ش اســت. کارســون یــک فیلســوف بــه 

معنای فنی آن نبوده است بلکه یک اقیانوسشناس و یک زیستشناس بوده 

است که به استفاده گستردهای که از د. د. ت. صورت میگرفت و پیامدهای 

آن اعتــراض میکــرد. مــا از دهــه هفتــاد قــرن بیســتم شــاهد ظهــور فیلســوفان 

حرفه ای در این زمینه هستیم کسانی مانند آرمینایز، پیتر سینگر، تام ریگن 

و خیلیهــای دیگــر در ایــن دوران ظهــور مییابنــد.

همانگونــه کــه اشــاره کردیــد بنتــام، بــا اســتناد بــه شــاکله اصلــی فلســفهاش 

کــه فایدهگرایــی اســت، از حقــوق حیوانــات دفــاع میکنــد. حــال ایــن ســوال 

مطــرح میشــود کــه کانتیهــا، نوکانتیهــا و یــا فضیلتگراهــا چگونــه برمبنــای 

فلسفه¬شــان میتواننــد اخــالق حیوانــات را توجیــه کننــد؟

مــورد  مــا شــاهد مطالعــات جــدی در  بیســتم  قــرن  مــا در  ببینیــد  اســالمی: 

انجــام  از ســوی روانشناســان  ایــن مطالعــات  کنشگــری حیوانــات بودیــم. 

 صبغهی فلسفی داشتند و نه دغدغه حیوانات داشتند 
ً
میشد که نه اساسا

و نــه گرای�ســی بــه محیــط زیســت در آنهــا دیــده میشــد. روانشنا�ســی مســلط 

در آمریــکا روانشنا�ســی رفتارگراســت. رفتارگرایــی مفاهیمــی ماننــد وجــدان، 

روح، عقــل، احســاس، ادراک و حافظــه را بیــرون از حیطــه روانشنا�ســی قــرار 

میدهــد. بــه تعبیــری، بــه بــاور آنهــا روانشنا�ســی اصــال کلمــهای اشــتباه اســت؛ 

روانشنا�ســی یعنــی شــناخت روان ولــی مــا نمیدانیــم کــه روان چیســت. آنچــه 

کــه مــا داریــم و مشــاهده میکنیــم، صــرف رفتــار اســت و لــذا رفتارگرایــی شــکل 

میگیــرد. رفتارگرایــی میگویــد کــه مــا دارای ارگانیســمی هســتیم کــه رفتــار از آن 
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ســر میزنــد و میتوانیــم ایــن رفتارهــا را شــرطی کنیــم. ایــن نظریــه خــود ریشــه در 

آراء پاولــوف و شرطیســازی کالســیک دارد. فــرض کنیــد کــه کبوتــری را در یــک 

قفــس نگــه میداریــد، ایــن کبوتــر گرســنه میشــود و شــروع میکنــد بــه ایــن ور و 
 بــه نقطــهای نــوک میزنــد و شــما دانــهی گندمــی بــرای 

ً
آن ور نــوکزدن و تصادفــا

او میاندازیــد. بــاز گرســنه میشــود و تصادفــا بــه همــان نقطــه نــوک میزنــد. ایــن 

کبوتــر کــم کــم یــاد میگیــرد کــه بایــد بــه نقطــه ی خا�ســی نــوک بزنــد تــا گنــدم بــه 

او بدهنــد. شرطی¬شــدن یعنــی همیــن. روانشناســان آملانــی کــه معروفترینشــان 
هلــر اســت، بــا ایــن مبنــا مخالفــت میورزیدنــد و معتقــد بودنــد کــه یادگیــری 

ُ
 ک

صــرف شــرطی شــدن نیســت بلکــه حیــوان در یادگیــری بــه نوعــی بینــش، اشــراق 

هلــر 
ُ
و ادراک کلــی دســت مییابــد کــه گشــتالت، بــه معنــی درک کل، نــام دارد. ک

مطالعــات مفصلــی در ایــن بــاره انجــام داد کــه آنهــا را در کتــاب تأثیرگــذارش بــه 

نام »ذهنیت میمونها« منتشر کرد. او در این کتاب از یکی از میمونهایش به نام 

ســلطان، کــه مــورد آزمایــش قــرار گرفتــه اســت، نــام میبــرد. یکــی از آزمایشــهایی 

کــه بــر روی او انجــام دادهانــد، بدیــن صــورت اســت کــه در اتاقــی کــه وســط آن را 

نــرده کشــیدهاند، آن طــرف نردههــا در فاصلــه ســه متــری چنــد مــوز میگذارنــد، 

در فاصلــه یــک متــری، یــک چــوب ســه متــری میگذارنــد و در کنــار نــرده هــم یــک 

چوب یک متری قرار میدهند. سلطان وارد اتاق میشود و میخواهد از پشت 

نــرده بــه ســمت مــوز بــرود. چــون راهــی نــدارد چــوب را برمــیدارد کــه مــوز را بــه 

طــرف خــود بکشــد، چــوب کوتــاه اســت و جــواب نمیدهــد. دســت دراز میکنــد 

کــه چــوب بلنــد را بــردارد ولــی نمیتوانــد. خســته و عصبــی میشــود و گوشــهای 

مینشیند. بعد ناگهان، گویی که به او الهام شده است، بلند میشود و چوب 

کوتاه را برمیدارد و به کمک چوب کوتاه، چوب بلند را به سمت خود میکشد 
و بــا چــوب بلنــد مــوز را بــه ســمت خــود میکشــد. ایــن اســتدالل اســت و یادگیــری 

شرطی نیست و هیچ توجیه رفتارگرایانهای ندارد. این آزمایش، و آزمایشهایی 

از این دست، کم کم به شکل گیری این ایده منجر شده که حیوانات حافظه 
دارند، استدالل میکنند و قدرت فهم و مقایسه دارند و حتی امروزه بسیاری 

معتقدنــد کــه حیوانــات حتــی میتواننــد مفاهیــم پیچیــدهای ماننــد علیــت، 

مفاهیــم ادبــی و تصاویــر را درک کننــد. بــه طــور مثــال بــه میمونهــا آمــوزش دادنــد 
کــه اینهــا اگــر میخواهنــد مــوز بگیرنــد بایــد نــه واحــد ژتــون بدهنــد. تعــدادی ژتون 

بــه آنهــا میدهنــد کــه هــر ژتــون، ارزش خا�ســی دارد. ایــن میمــون یــاد میگیــرد 

کــه نــه واحــد ژتــون پیــدا کنــد و بــه ازای آن مــوز تحویــل دهــد. یعنــی ایــن حیــوان 
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محاسبه میکند که چه ژتونهایی را انتخاب کند. این موارد باعث شده است 

کــه کانتیهایــی ماننــد تــام ریگــن نیــز اظهــار کننــد کــه بــا توجــه بــه مبانــی کانــت نیــز 

 اشــتباه میکــرد یعنــی 
ً
مــا میتوانیــم از حــق حیوانــات دفــاع کنیــم. کانــت شــخصا

 اشــکالی نــدارد کــه ک�ســی مبانــی پیــش بکشــد کــه آن مبانــی درســت باشــد ولــی 

خودش نتواند در عمل به آن مبانی پایبند باشد. فضیلتگراها در بحث اخالق 

حیوانــات مســیر دیگــری را طــی میکننــد. اساســا یکــی از تفاوتهــای فضیلتگراهــا 

با سایر فیلسوفان اخالق در این است که آنها محوریت را از کنش به منش و 

یــا بــه تعبیــری، از فعــل بــه شــخص ســوق میدهنــد. فضلیتگراهــا معتقدنــد کــه 

مهــم ایــن نیســت کــه حیوانــات شــأن اخالقــی دارنــد یــا نــه، بلکــه مهــم ایــن اســت 

کــه انســان دارای شــعور و شــأن اخالقــی اســت و انســان بایــد بهگونــهای رفتــار 

کند که آن رفتار نشاندهنده شعورمندی او باشد. رفتار انسان با حیوانات، 

بایــد رفتــار انســان فرهیختــِه بافضیلــِت باشــعور باشــد. لــذا رفتــار بــا شــعور حتــی 

اقتضــاء میکنــد کــه یــک انســان حتــی نســبت بــه اشــیاء هــم شــعورمندانه رفتــار 

کنــد و یــا حتــی ایــن ســخن کــه رانندگــی شــما نشــانگر شــخصیت شماســت، خــود 

یــک نــوع رفتــار فضیلتگرایانــه اســت. 

برخــی مدعیانــد کــه نــگاه خلیفــه اللهــی ادیــان بــه انســان، و حاکــم دانســتن 

انســان بــر طبیعــت، باعــث شــده اســت کــه مجــوز هرگونــه بهرهک�شــی از 

طبیعت به دست انسان صادر شود. به نظر شما چگونه میتوان خوان�شی 

متفــاوت از متــن مقــدس ارائــه کــرد کــه ســازگار بــا اخــالق رفتــار بــا حیوانــات 

باشــد؟

اســالمی: ســوال خوبــی کردیــد. در جــواب ایــن ســوال الزم اســت مــن بــه دو نکتــه 

اشاره کنم. نخست اینکه االن در کشورهایی مثل ژاپن و چین شاهد رفتارهایی 

بــا حیوانــات هســتیم کــه مــو را بــر تــن آدم ســیخ میکنــد! بــرای مثــال در ژاپــن 

جاهایی هست که ماهی را زنده سرخ میکنند و یا در چین بسیاری از حیوانات 
را زنــده زنــده کبــاب میکننــد، و هیــچ کــدام اعتقــادی بــه نظــام خلیفهاللهــی 

 ربطی به دین و نظام 
ً
ندارند و دارای آیین متفاوتی هستند. لذا این نگاه مطلقا

خلیفهاللهــی نــدارد. نکتــه دوم اینکــه دیــن یــک مجموعــه یــا منظومــه اســت و 

کســانی کــه ایــن نــکات را ذکــر میکننــد، بــر یــک نقطــه آن انگشــت میگذارنــد و 

بقیه نقاط را نادیده میگیرند. در همین دینی که گفته است که انسان خلیفه 
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هللا اســت، حــال مــن فعــال کاری بــه تفســیر آن نــدارم، در همیــن دیــن، پیامبــر آن 

گفتــه اســت کــه نوشــاندن و ســیراب کــردن هــر جگــر تشــنهای ثــواب دارد. و 
در متــون متعــدد شــیعه و اهــل ســنت داســتانی از پیامبــر نقــل میشــود کــه زن 

تنفرو�ســی در بیابانــی ســگی دیــد، کــه ایــن ســگ تشــنه بــود و کنــار چــاه ایســتاده 
بــود و دســتش بــه آب نمیرســید. ایــن زن پیراهنــش را درآورد و در چــاه انداخــت. 

توجــه کنیــد کــه چاههــا آن موقــع کوتــاه بــود. پیراهنــش را کــه خیــس شــده بــود 

درآورد و در دهــان ایــن ســگ چکانــد و او را ســیراب کــرد. خداونــد بــه خاطــر ایــن 

عمــل او را بخشــید و بهشــتی کــرد. جالــب اینکــه جزئــی از وظایــف محتســب، در 

قدیــم، ایــن بــوده اســت کــه مواظــب باشــد کــه بدرفتــاری بــا حیوانــات صــورت 

نگیــرد. بــاز در همیــن دیــن گفتــه شــده اســت کــه اگــر پرنــدهای را در قفــس نگــه 
 در قفــس چوبــی بگذاریــد تــا آن پرنــده بــاالی آن بــرود چــون 

ً
میداریــد، حتمــا

پرندههــا دوســت دارنــد در ارتفــاع زندـگـی کننــد. در نهجالبالغــه خطبههــای 

متعــددی در رفتــار مناســب بــا حیوانــات هســت. مثــال گفتهانــد کــه هنگامــی کــه 

ایســتادهاید بــر حیــوان ننشــینید چــون حیــوان بــرای رفــت و آمــد شماســت. االن 

مــی بینیــد هنگامــی کــه راننــده هــا بــه هــم مــی رســند، شــروع میکننــد در ماشــین 

بــا یکدیگــر احــوال پر�ســی کــردن. اســالم میگویــد کــه نــه؛ از حیــوان پیــاده شــوید 

و بــا یکدیگــر گفتگــو کنیــد. بیــش از دو نفــر ســوار حیــوان نشــوید. یــا در همیــن 

متــون دینــی مــا گفتــه شــده اســت کــه هدهــد و بســیاری از پرنــده هــا دارای فهــم و 

شــعور هســتند. لــذا ایــن یــک نــوع نــگاه گزینــش گرایانــه اســت و مــا یــک جنبــه را 

برجســته میکنیــم و ســایر جنبههــا را فرامــوش میکنیــم. امــا خلیفــه الهــی یعنــی 

چــه؟ جانشــین خداونــد یعنــی اینکــه خلیفــه بایــد همانــکاری را در طبیعــت کنــد 

کــه خداونــد کــرده اســت. در قــرآن هســت کــه خداونــد بــه نــوح وحــی میکنــد کــه 

از هــر حیــوان جفتــی را بــا خــودت حمــل کــن. آیــا از ایــن آیــه متوجــه نمیشــویم 

کــه همــهی حیوانــات بایــد زنــده بماننــد و قــرار بــر زنــده مانــدن آنهاســت. مــن در 

یادداشــت ســنگدلیهای معصومانه اشــاره کردم که اگر خداوند حکیم اســت 

و این طبیعت را آفریده است، پس مارمولک هم آفریده خداوند است و حتی 

ایــن مارمولــک را هــم نبایــد بیجهــت کشــت چــون آفریــده خداونــد اســت و اگــر 

بکشــیدش، خــالف خلیفهاللهــی خداونــد عمــل کردهایــد. خلیفــه یعنــی جانشــین 

ک�ســی و نمیتوانــد کاری خــالف مقاصــد او انجــام دهــد. لــذا مــن وارد ایــن بحــث 

نمیشوم که تفسیر خلیفههللا یعنی چی و اینکه آیا  مقصود حضرت آدم است 

و یــا نــوع انســان کــه اگــر نــوع انســان را هــم خلیفــه هللا بدانیــم صــدام و قذافــی را 
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هم شامل میشود. اینها همه جای بحث دارد. ولی با فرض اینکه خلیفه اللهی 
را جانشــینی خداوند بدانیم، در ســنتیترین شــکل آن، یعنی ما همانگونه رفتار 

کنیــم کــه مســتخلف مــا از آن را�ســی باشــد، بــه نظــرم خداونــد را�ســی نیســت بــه 

انقراض حیوانات، آزار و اذیت آنها، رفتار وحشیانه با حیوانات مانند سیرک، 

باغ وحش، جنگ خروس و ... همه رفتارهایی هستند که با روح خلیفه اللهی 

انســان ناســازگار اســت. 

مثال ما در فرهنگ اسالمی آیینی مانند عید قربان را داریم. چگونه میتوان آن 
را با اخالق رفتار با حیوانات سازگار کرد؟

اســالمی: ببینیــد مــا در بحــث اخــالق حیوانــات شــاهد دیدگاههــای متعــددی 

هستیم. بسیاری از مدافعین اخالق رفتار با حیوانات معتقدند که ما هنگامی 

که میگوییم که حیوانات شأن اخالقی دارند، مقصودمان این نیست که آنها 

همســنگ انســان هســتند و چه بســا در هنگام تنازع منافع، بتوانیم حق آنها را 

بــه نفــع خودمــان مصــادره کنیــم. تنهــا یــک ســر طیــف مدافعیــن اخــالق حیوانــات 

کــه نگاهــی رادیــکال دارنــد، معتقدنــد کــه هیــچ گونــه اســتفادهای از حیوانــات 

نباید صورت گیرد. ولی آن ســر دیگر طیف هم هســتند که نگاه حداقلی دارند 

و معتقدند که ما مدافع اخالق حیوانات هستیم و بدون هیچ گونه نیاز واقعی 

نبایــد آســیبی بــه حیوانــات وارد شــود ولــی هنگامــی کــه بحــث نیــاز مطــرح شــد، 

میتوانیــم حیوانــات را بکشــیم. کســانی کــه در قطــب زندـگـی میکننــد غــذای 

اصلیشــان یــا نهنــگ اســت، یــا فــوک و خــرس. در آنجــا نمیتــوان گیاهخــوار بــود 

 گیاهــی وجــود نــدارد. جالــب اســت کــه حتــی قوانیــن دولتــی آن ناحیــه 
ً
چــون اصــال

کــه اجــازه شــکار بســیاری از حیوانــات را بــه دلیــل انقــراض آنهــا نمیدهــد، بــه 

بومیــان آنهــا اجــازه میدهــد بــرای نیــاز زیســتی خودشــان حیوانــات را شــکار کننــد. 

اجــازه بدهیــد کــه در مــورد عیــد قربــان بحــث جداگانــهای انجــام دهیــم. قربانــی 

ــْن َيَنــاَل 
َ
کــردن بــه چــه منظــور صــورت میگیــرد. در قــرآن کریــم آمــده اســت کــه »ل

ْم« گوشــت و خون حیوانات به 
ُ
ْقَوى ِمْنك ُه التَّ

ُ
ِكْن َيَنال

َ
َها ل

ُ
 ِدَماؤ

َ
ُحوُمَها َوال

ُ
َه ل

َّ
الل

خداوند نمیرسد بلکه این تقوای شماست که مورد توجه خداوند است. در 

واقــع نحــر کــردن »فصــل لرّبــك والنحــر« یــک جــور اطعــام مســاکین اســت. ایــن 

 گوشــتخوار بودهانــد و 
ً
اطعــام مســاکین در جامعــهای اســت کــه مردمــش غالبــا

قــوت غالــب آنهــا گوشــت بــوده اســت و همچنــان هــم همیــن گونــه اســت. بــا ایــن 
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حال، قربانی کردن یک عمل حداقلی است برای اطعام کردن گرسنگان و در 

خیلــی از جاهــا میشــود کارهــای دیگــری انجــام داد. زمانــی بــود کــه قربانیکــردن 

فقط در قربانگاههای منا صورت میگرفت و میلیونها حیوان کشته میشد 

و الشــههای آنهــا همیــن جــور روی هــم تلنبــار میشــد و هیــچ توجیهــی نداشــت. 

االن حتی فتواهایی هست که معتقدند که الزم نیست قربانی را در منا انجام 

بدهیــم و میتوانیــد همیــن کار را در شــهر خودتــان نیــز انجــام دهیــد. بــه همیــن 

تعبیــر، مــا میتوانیــم بــه جــای نــگاه متصلبانــه بــه احــکام شــریعت، اســتفادهی 

بهتــری از آنهــا داشــته باشــیم و جنبههــای دیگــر آن را نیــز ببینیــم. 

پس به نظر شما اسالم یک رویکرد حداقلی معتدلی را در این زمینه دارد؟

اسالمی: به نظر من حداقل، اسالم این رویکرد حداقلی را دارد. من هنوز در 

ایــن زمینــه بــه جمعبنــدی نهایــی نرســیدم. مــن از یــک طــرف مجموعــه ســنت دینــی 

خودمــان را میبینــم کــه بــه شــدت بــر رفتــار مناســب بــا حیوانــات تأکیــد دارد و از 
آن طــرف، بخ�ســی از ســنت دینــی خودمــان را میبینــم کــه برخــی از آنهــا در طــول 
عمرشــان عرفایی بودند که لب به گوشــت نمیزدند. رابعه عدویه و خیلیهای 
 لــب بــه گوشــت نمیزدنــد و آن را بــه هیــچ وجــه مغایــر دیــنداری 

ً
دیگــر اصــال

نمیدانســتند و عیــن دیــنداری میدانســتند. از آن طــرف آیــات متعــددی هســت 

کــه در وصــف گیاهــان داریــم. جالــب اینکــه کــه یکــی از دوســتان مــن کــه طلبــه 

هــم هســت، و گیاهخــوار شــده بــود، در ایــن مــورد در قــرآن جســتجو کــرده بــود و 

میگفت که کل آیات قرآن در مورد گوشت پانزده تا هست ولی سیصد آیه در 

مورد گیاهان داریم. شــما این را با توجه به خاســتگاه تاریخی این دین در نظر 

 در آن جامعــه غــذا خــوردن بــه معنــای گوشــت خــوردن بــوده 
ً
بگیریــد کــه اساســا

 دامــدار بودنــد. 
ً
اســت و امــکان کشــاورزی محــدود بــوده اســت و جامعــه عمومــا

بــه نظــر مــی رســد کــه شــریعت در مــورد گوشــت خــواری یــک جــوری مــدارا کــرده 

اســت. جالــب اینکــه روایــات متعــددی بــر ضدگوشــتخواری وجــود دارد ولــی تــب 

گزینــش گرایانــه مــا همــه اینهــا را کنــار میگــذارد. طــب ســنتی مــا گوشــت گاو را بــه 

 بدترین گوشت را گوشت گاو میداند و بهترین طعام 
ً
شدت نهی  میکند و اصال

را آب. ولــی جامعــه مــا االن گوشــت گاو میخــورد و نوشــابه! مــا بــه متــون دینــی 

نگاهــی گزینشگرایانــه داریــم و هــر چــه را کــه دوســت داریــم انتخــاب میکنیــم. 

ابن ابیالحدید در مورد حضرت امیر نقل میکند که ایشان نان جو میخورد 
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و اگــر میخواســت چیــزی را قاتــغ نانــش کنــد، نمــک میکــرد و اگــر خیلــی خیلــی 

میخواســت چیــز بهتــری بگــذارد، از شــیر اســتفاده میکــرد و گوشــت را نمیخــورد 

مگــر بســیار بســیار انــدک. در روایــت هســت کــه اگــر ک�ســی چهــل روز گوشــت 

بخــورد، بایــد دینــش را تجدیــد کنــد درحالــی کــه مــا همیشــه آن وجــه دیگــرش را 

گفتهایــم.

 خــوردن گوشــت را بــر خودمــان حــرام 
ً
آقــای دکتــر مــا بــا گیاهخــواری، عمــال

اعــالم میکنیــم، درحالیکــه اســالم خــوردن گوشــت را مجــاز دانســته اســت و 

بــا ایــن کار، حــالل خــدا را بــر خودمــان حــرام کردهایــم. بــه تعبیــری مــا خــوردن 

گوشــت را عملــی غیراخالقــی میدانیــم امــا اســالم مــا را از ایــن کار منــع میکنــد. 

چگونــه میتــوان ایــن دو را توجیــه کــرد؟

اســالمی: بــه نکتــه خوبــی اشــاره کردیــد. در صــدر اســالم، مــا آییــن مانــی را داریــم 

کــه ریشــهای ایرانــی دارد و مســیحیت، کــه بــه شــدت متأثــر از آییــن مانــی اســت. 

آییــن مانــی، آیینــی دنیاگریــز اســت کــه بــدن را امــری پلیــد میدانــد. ازدواج را 

بــد میشــمارد. گوشــت را هــم بــد میدانــد. بــه تعبیــری هــر گونــه لــذت مــادی را 

مذمــوم مــی شــمارد. در میــان مســلمانان هــم چنیــن جریانــی شــکل میگیــرد 

کــه در نهــج البالغــه هــم چنــد جــا بــه آن اشــاره شــده اســت. در صــدر اســالم 

کســانی بودنــد در مدینــه کــه زن و بچــه را رهــا کــرده و بــه پشــمینه پو�ســی روی 

آورده، و بــه غــار رفتــه و فقــط عبــادت میکردنــد. حتــی بع�ســی از اینهــا در پــی 

ایــن بودنــد کــه خودشــان را مقطوعالنســل کننــد. پیامبــر هنگامــی کــه بــه یکــی 

از ایــن گروههــا برخــورد بــه آنهــا تشــر زد کــه آیــا پیــرو مــن هســتید؟ مــن ازدواج 

میکنــم، گوشــت میخــورم و ... . در آن فضــا گوشــت نخــوردن نــه بــه معنــای 
رعایــت حقــوق حیوانــات بــوده اســت بلکــه بــه معنــای آن بــوده اســت کــه مــن 

میخواهــم از لــذات دنیــوی بپرهیــزم. بــه هرحــال، روایــات و آیاتــی کــه توجــه بــه 

 معطــوف بــه 
ً
خــوش پو�ســی، زیبابــودن، مرتــب بــودن و امثالهــم میکننــد عمدتــا

بعد  دنیوی دین اســت. اما امروزه بحث گوشــتخواری یک بحث اخالقی اســت 

و تحقیقات علمی جدید نشان داده است که اگر نگوییم گیاهخواری سالمتر 

اســت از گوشــتخواری، حداقل همســنگ آن اســت. خانم ...... کتابی دارد که 

مفصــل در مــورد گیاهخــواری صحبــت کــرده اســت. او در ایــن کتــاب میگویــد بــه 

فــرض هــم کــه گوشــتخواری بــرای عــدهای الزم باشــد، ولــی بــرای شــمایی کــه ایــن 
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کتــاب را میخوانیــد الزم نیســت. در مجمــوع، امــروزه، بســیاری از آدمهــای 

روی زمیــن بــه لحــاظ ســالمتی، معیشــتی، امکانــات، فرصتهــا، ظرفیتهــا بــه 

گونــهای هســتند کــه واقعــا نیــازی بــه گوشــتخواری ندارنــد. یعنــی شــما هیــچ 

 بگوییــد 
ً
توجیهــی بــرای گوشــتخواری نمیتوانیــد بیاوریــد مگــر اینکــه نهایتــا

بــه آن عــادت کردهایــم. شــما در قدیــم، مثــل االن،  لــذت، لذتــی کــه مــا 

شــاهد مصــرف گوشــت بدیــن صــورت نبودهایــد. مصــرف گوشــت امــروزه در 

جامعــهی مــا بیمارگونــه شــده اســت. جالــب اینکــه ایــن همــه کــه میگوینــد 

اســالم توصیــه بــه گوشــتخواری کــرده اســت، یــک ســوم آن جایــی گفتــه 
نمیشــود کــه اســالم پرخــواری را منــع کــرده اســت. جامعــه مــا بــه یــک بیمــاری 

جــدی مبتــال شــده اســت و نســل آینــده مــا، همگــی، چــاق خواهنــد بــود. تمــام 

غــذای مــا، امــروزه، بــا محوریــت گوشــت اســت درحالــی کــه غــذای ســنتی مــا 

اینگونــه نبــوده اســت. یکــی از آفــات ایــن قضیــه بعــد اقتصــادی – اجتماعــی 

 جامعــه مــا را بــه ســوی فســت 
ً
آن اســت. نظــام ســرمایهداری آمریــکا، عمــال

فــود ســوق داده اســت. غــذای ســنتی مــا، غذایــی اســت کــه بایــد زمــان ببــرد 

تــا پختــه شــود. فســت فــود یعنــی غــذای پنــج دقیقــهای! فســت فــود غــذای 

آمریکاســت و وقتــی همــه جــا رفــت، صنعــت غذایــی ملتهــا را از بیــن میبــرد. مــن 

پارســال رفتــه بــودم ســاری، در هتلــی اســکان داشــتم کــه رســتوران آن 32 

نــوع غــذا داشــت امــا غــذای غیرگوشــتی اصــال نداشــت! همیــن مــاه رمضــان 

امســال بــه رســتورانی رفتــم کــه انــواع غــذای گوشــتی داشــت امــا خورشــت 

قیمــه و قورمــه نداشــت. اینکــه غذاهــای ســنتی مــا از منوهــای رســتورانها 

بــه دلیــل بیکال�ســی حــذف شــود، خــود یــک آفــت جــدی اســت. مصــرف 

گوشــت و گوشــتخواری اینقــدر در جامعــه مــا بیرویــه شــده اســت کــه مــن 

در شــهرکرد، در جایــی دیــدم نوشــته بــود کبــاب هشــتاد ســانتی! خــب مرگهــای 
زودرس و بیمارهــا و ســرطانها و امثالهــم از همینهــا نا�ســی میشــود. بــه طــور 

خالصــه عــرض کنــم کــه مــا در فرهنــگ وارداتــی افتادهایــم کــه بهشــدت مــا را 

 دور ســاخته اســت 
ً
قبضــه کــرده اســت و مــا را، از ریشــههای دینیمــان کامــال

و بــه ســمت دیگــری میبــرد و مــا ناخواســته، هــم داریــم آن را ترویــج میکنیــم 

و هــم از دیــن مایــه میگذاریــم.

بــه عنــوان ســؤال آخــر، بــه نظــر شــما چــه اتفاقــی میافتــد کــه بدیــن حــال 

میافتیــم کــه آبهــا، جنگلهــا و محیــط زیســت مــا دارد نابــود میشــود و 
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مردمــی کــه عمــدهی برنامــهی غذایشــان بــدون گوشــت بــوده اســت، اینگونــه 

بیرویــه بــه مصــرف گوشــت روی میآورنــد. آیــا وضــع کنونــی بــه خاطــر ورود 

مدرنیته بدون پشتوانههای نظری آن است و یا نبود متفکرانیست که در 

سنت اسالمی درباره حیوانات و اخالق محیط زیست به صورت نظاممند 

اندیشــیده باشــند؟

مشــکلی که االن در جامعه ما وجود دارد این اســت که ما اکنون از ریشــههای 

دینی خودمان گسســتهایم و نگاه مردم ما به شــدت نگاه ماتریالیســتیک شــده 

اســت. در نســل گذشــته مــا، هــر خانــهای کــه احــداث میشــده اســت، دو چــاه 

در آن حفــر میکردهانــد یکــی بــرای دستشــویی و دیگــری بــرای آب آشــپزخانه؛ 

یعنــی اینقــدر توجــه داشــتهاند کــه مــا در آشــپزخانه برنــج میشــوریم، نعمــت 

خداســت و ایــن نبایــد بــا آب فاضــالب یکــی شــود. اینقــدر دقــت بــوده اســت. یــا 
نانی که بر زمین میافتاد را میبوسیدند و چون نعمت خدا بود آن را به کناری 

مینهادنــد و ایــن را بــه فرزنــدان خــود نیــز یــاد میدادنــد. اکنــون خیلــی راحــت نــان 

ســاندویچی را در آشــغال میاندازیــم امــا در قدیــم هیــچ کــس اینــکار را نمیکــرد و 

حتــی ایــن کار بــه مخیلــه ک�ســی خطــور نمیکــرد. در ایــن جامعــه یــاد میدادنــد کــه 

بــه حیوانــات آســیب نزنیــم، بــه انــدازه نیــاز بخوریــد، پرخــوری نکنیــد، اســراف 

بــد اســت و ... . همــه اینهــا را یــاد میدادنــد. ایــن مجموعــه، مجموعــهی همگنــی 

بود که همه چیز آن به هم میخورد. با ورود ظواهر مدرنیته به جامعه، ما از 

آن ریشــههایمان دور شــدیم و نتوانســتیم بــه عمــق مدرنیتــه هــم دســت یابیــم. 

شــما وقتــی کــه بــه مدرنیتــه نــگاه میکنیــد، در دل ایــن مدرنیتــه بحــران درســت 

میشــود امــا فیلســوفانی  هســتند کــه بــر ایــن بحــران غلبــه میکننــد و مثــل یــک 

ارگانیسمیســت کــه خــودش را بازســازی میکنــد. فیلســوفی ماننــد پیتــر ســینگر 

در همیــن نظــام بــار آمــده اســت. ولــی مــا در جامعــهای هســتیم کــه از ســنت دینــی 

خودمــان کنــده شــدهایم و بــه زشــتترین ظواهــر مدرنیتــه چســبیدهایم یعنــی 

طــرف مــدرن اســت بدیــن معنــی کــه بهتریــن ماشــین را ســوار شــود، شــیکترین 

لبتاب را داشــته باشــد اما روزی یک صفحه مطالعه نمیکند. شــما این همه 

فســتفود و داروخانــهای را کــه در اینجــا هســت، در اروپــا مشــاهده نمیکنیــد. 

مــن بــه تازـگـی مشــاهده میکنــم کــه در داروخانههــا لــوازم فیزیوتراپــی و واکــر و 

... بــرای فــروش دیــده میشــود درحالیکــه در گذشــته، ایــن وســایل فقــط در 

یــک جــای خا�ســی از شــهر وجــود داشــت. ایــن معنــای بــدی دارد. شــما ایــن را در 
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اروپــا نمیبینیــد؛ اول اینکــه در آنجــا داروخانههــا بســیار کــم هســتند و دوم اینکــه 

داروخانهها فقط دارو دارند نه لوازم یدکی راه رفتن. این معنایش آن است که 

جامعه آنقدر بیمار شده است که هر داروخانهای چنین لوازمی را بیاورد، راحت 

 
ً
میتوانــد بفروشــد. مــا داریــم مضمحــل میشــویم. یکــی از دوســتان مــن کــه حــدودا

 بــه آملــان ســفر کــرده بــود، میگفــت کــه در آنجــا 
ً
چهــل پنجــاه ســاله اســت، و اخیــرا

پیرمردی هشتاد ساله آمده بود به کمک من تا وسایل مرا جابهجا کند! ببینید 

در آن نظــام هــم بــه آنهــا میگوینــد ورزش کنیــد و هــم پرخــوری نکنیــد. در جامعــه 

مــا هــر رزو کتابفرو�ســیها جمــع میشــوند و فســتفودها جــای آنهــا را میگیرنــد. 

االن مــا فیلســوف اخالقــی را نداریــم کــه در متــن دیــن بــه ایــن مباحــث بپــردازد و ایــن 

مباحث مورد توجه او باشد. متأسفانه ما به لحاظ تاریخی چنین یاد گرفتهایم 

کــه فقــط دیــن را ناظــر بــه برخــی از بحثهــای خــاص و مناســک میدانیــم و لــذا 
درکی از بحران محیطزیست نداریم. حتی برخی به من میگویند که این مباحث 

 آقــای کردوانــی گفتــه بــود کــه از دورهی 
ً
چیســت کــه شــما دنبــال میکنیــد. ظاهــرا

قاجار تا انتهای دوره پهلوی، در کشور ما پنجاه هزار چاه عمیق وجود داشت و 

االن صد و پنجاه هزار چاه عمیق در کشور داریم. یا همین سد گتوند نتیجهای 

همین الگوی توسعهی قرن نوزدهمی ماست که االن برای ما یک معضل شده 

اســت، حداقــل یــک میلیــون درخــت بــرای ســاخت آن از بیــن رفتــه اســت و آب آن 

هــم  غیرقابــل اســتفاده اســت؛ اگــر آب را رهــا کننــد مــزارع را میخشــکاند و اگــر 

همین جور به حال خود بگذارند، تبخیر میشود و طوفان نمک درست میکند. 

حال باید میلیاردها تومان هزینه کنیم تا این معضل را برطرف کنیم. یا همین 

دریاچــه ارومیــه کــه یکــی از دالیــل خشــک شــدن آن، ســاخت پــل بــر روی آن بــود 

کــه باعــث شــد رفــت و آمــد آب در دریاچــه متوقــف شــود درحالــی کــه تمــوج آب 

یکــی از عوامــل حیــات دریاچــه اســت، مثــل انســانی کــه زندانــی شــده باشــد. اینهــا 

بــه خاطــر کوتهنظــری ماســت. میگوینــد کــه چینیهــا هــر وقــت بخواهنــد برنامهای 

تدوین کنند، نگاه هفت نسله دارند. شما همین االن در پارکها ما نگاه کنید که 

در هر پارکی یک تخته سنگ بزرگ وسط آن گذاشتهاند در حالی که با این کار، 

کوههــا کوتاهتــر میشــوند و خــود همیــن امــر موجــب غبــار میشــود و از ایــن باالتــر 

اینکــه خــود ســنگ، موجــب گرمتــر شــدن شــهر میشــود. یــا همیــن ســاختمانهای 

شیشــهای کــه نــه بــا معمــاری مــا ســازگار اســت و نــه بــا فرهنــگ مــا. تابســتانها گــرم 

میشــوند و زمســتانها ســرد و مصــرف انــرژی را افزایــش میدهنــد. هیــچ عقالنیــت 

درازمدتــی پشــت ایــن کارهــا نیســت.
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پرچم صلح را همواره زنان برافراشته اند

گفتگو با شهربانو امانی؛ 

عضو شورای شهر تهران و نماینده مجلس ششم

)این گفتگو را مهدیه امیری در تاریخ اردیبهشت 1395 جهت انتشار در دوهفته 

نامه آوای هامون انجام داده است.(

اشــاره: شــهربانو امانــی؛ فعــال سیا�ســی اصــالح طلــب، در تاریــخ چهــارم آذر مــاه 

۱۳۹۲،  بــا حکــم دکتــر معصومــه ابتــکار معــاون رییــس جمهــور و رییــس ســازمان 

حفاظــت محیــط زیســت، بــه عنــوان مشــاور رییــس ســازمان حفاظــت محیــط 
زیست در امور زنان و خانواده منصوب شد و تا کنون در همین سمت مشغول 

بــه فعالیــت اســت. امانــی؛ نمایندگــی مــردم ارومیــه در دورههــای مجلــس پنجــم و 

ششــم شــورای اســالمی را در کنــار دیگــر فعالیتهــای خــود، در کارنامــه دارد. یکــی 

از دغدغــه هــای امانــی در کنــار مســئله بحرانــی محیــط زیســت، مســئله زنــان و 

حضور آنها در عرصه عمومی هست. جهت آشنایی بیشتر از ایده ها و نظرات 
وی در خصوص نقش زنان در توسعه پایدار، آوای هامون گفت وگویی با وی 

انجــام داده کــه در ادامــه مــی خوانیــد:

بــه دلیــل پیچیدگــی و فراوانــی مســایل دنیــای امــروز و مشــکالت آن، ســازمان 

ملــل در طــرح توســعه پایــدار، اهــداف خــود را از 8هــدف طــرح هــزاره بــه 17 

هــدف در طــرح توســعه پایــدار  افزایــش داد. نظــر شــما در خصــوص افزایــش 

اهــداف و گســتردگی بیشــتر موضوعــات در 17حــوزه چیســت؟

امانــی: اگــر چنانچــه در قــرون قبلــی دانــش بشــری هــر صــد ســال، دو برابــر مــی 

شده اکنون بنا به گفته کارشناسان در طی چهار سال دو برابر شده است. با 

توجــه بــه اینکــه تولیــد و انباشــت دانــش بشــری در قــرن بیســت و یکــم و در هــزاره 

ی سوم بسیار زیاد بوده و با توجه به انباشت  دانش بشری و نخبگان جهان، 

ایــن تغییــرات در حــوزه دانــش ماننــد ســرعت نــور در جهــان درنوردیــده مــی شــود. 

لــذا همانگونــه کــه انفجــار دانــش بشــری در اواخــر قــرن بیســتم و قــرن بیســت و 
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یکــم حــادث شــد، متاســفانه همانگونــه؛ زیــاده خواهــی بشــرنیز افزایــش یافــت. 

شــعار ســازمان ملــل در ســال 2015 بــرای حفــظ کــره زمیــن و محیــط زیســت ایــن 

بــود کــه »هفــت میلیــارد رویــا، یــک زمیــن، بــا احتیــاط مصــرف کنیــد«  ایــن بــه 

این معنی هست که به اندازه ی تولید دانش، فشار بر روی کره زمین و فشار 

بــر روی منابــع پایــه آب، هــوا و خــاک آمــده و حــال کــره ی زمیــن خــوب نیســت و 

از هــر زاویــه و از هــر گوشــه جهــان بــه محیــط زیســت و حفــظ زمیــن نــگاه کنیــم، 

نفــس زمیــن بــه شــماه افتــاده اســت. لــذا وقتــی کــه ســران 193 کشــور دور هــم 

جمــع شــدند و از 8 هــدف اهــداف هــزاره را از توســعه همــه جانبــه بــه توســعه 

پایدار در 17 هدف افزایش دادند، این به آن معنی است که توجه به محیط 
زیســت داشــته باشــیم. یعنــی هرکجــای زمیــن، هــر ک�ســی بخواهــد کاری را انجــام 

بدهــد بایــد توجــه کنــد کــه چــه فشــاری بــر زمیــن و منابــع پایــه  بوجــود مــی آورد 

و اینکــه آیــا ایــن امــر جبــران پذیــر هســت یــا نــه؟ کمــا اینکــه هــر اتفاقــی در روی 

کــره خاکــی مــی افتــد یــک و نیــم ســال زمــان الزم هســت تــا بتوانــد خــود را ترمیــم 

بکنــد. لــذا ایــن حساســیت و دغدغــه بــرای ســران کشــورهای جهانــی بــا انباشــت 

دانــش بشــری صــورت گرفــت. همیــن طــور چــون هــر جــای جهــان هــر زخمــی بــر تــن 

مــادر جهــان، یعنــی کــره ی زمیــن زده شــود، ایــن زخــم فقــط در یــک گوشــه و مــال 

یــک کشــور نیســت. در واقــع همــه شــریک ایــن زخــم هســتند و همــه از ایــن زخــم 

آســیب خواهنــد دیــد. در رابطــه بــا افزایــش تعــداد اهــداف توســعه پایداربایــد 

اضاف کنم که تعدادی از پیشــنهادات ایران توســط رییس جمهور روحانی به 

پیشــنهادات طــرح توســعه پایــدار اضــاف ومصــوب شــده ا ســت.

 

اهدافــی کــه در طــرح توســعه پایــدار در دســتور کار قــرار گرفتــه، بــا هــدف 

توانمنــدی زنــان تــا ســال 2030 شــکل گرفتــه اســت. بنظــر شــما تــا چــه میــزان 

این اهداف در کشــورها، به خصوص کشــورهای توســعه نیافته و در حال 

توســعه مــورد اســتقبال قــرار مــی گیــرد؟

امانی: به گفته ی یکی از بزرگان -زن یا مادر- »محیط زیســت انســان« هســت. 

علــی رغــم اینکــه در خیلــی از کشــورها ســعی شــده نابرابــری هــای جنســیتی و 

شــکاف جنســیتی در طول روند توســعه بهبود پیدا کند و برابری جنســیتی برای 

تمــام آحــاد جامعــه اعــم از زن و مــرد بوجــود بیایــد ولــی کمــاکان شــاهدیم  کــه 

قدرت همواره در دســت مردان هســت. لذا شــاید نهادینه شــده که کارآفرینی و 
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اداره ی جهان به دست جنس مذکر یا مردان هست.  شاید این باور در برخی 

از زنــان نیــز بوجــود آمــده اســت  کــه چــرخ جهــان بــا دســت مردهــا بهتــر مــی چرخــد. 

ولی امروزه با توجه به مشــکالت بســیار زیاد باالخص تولید ســالح های کشــتار 

جمعــی و جنــگ افــروزی هــای همیشــگی کــه متاســفانه تنهــا از نظــر جغرافیایــی 
بعضــا جابجــا مــی شــود وخشــونت طلبــی و افــراط گرایــی دامــن جامعــه بشــری 
را خــون آلــود و چرکیــن کــرده و باالخــص آســیب بســیار جــدی بــه زنــان و بچــه هــا 

و مــام جهــان و کــره زمیــن زده اســت.  لــذا در اهــداف 17گانــه ی توســعه پایــدار، 

همانگونــه کــه توجــه بــه توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و محیــط زیســت شــده بــه 
زنــان نیــز توجــه شــده اســت. مثــال ردیــف پنــج ایــن طــرح، صراحتــن  بــه برابــری 

جنســیتی اشــاره دارد. تــا زمانــی کــه برابــری  جنســیتی بــرای بهبــود حــال کــره ی 
زمیــن باشــد، بــه آن هــدف غایــی و نهایــی نخواهیــم نرســید و تغیییــر نگــرش حتــی 

برای سران 193کشور جهان حادث شده و اتفاق افتاده است. بندهای طرح 

توســعه پایــدار، نشــانگر ایــن هســت کــه )کمــا اینکــه اگــر کارشناســان معتقدنــد 

که اگر یک مرد را آموزش دهیم فقط یک انسان آموزش دیده است. اگر یک 

مــرد را توانمنــد ســازیم تنهــا یــک مــرد توانمنــد شــده ولــی اگــر مــا یــک زن را آمــوزش 

دهیــم و توانمنــد ســازیم، نســل هــا را آمــوزش داده ایــم( در بحــث هزینــه فایــده 

توجه به توانمندسازی زنان در همه جوامع باالخص در جوامع توسعه نیافته 

یا در حال توسعه،  می تواند برای استفاده بهینه و مطلوب از نیمی از سرمایه 

هــای انســانی و کشــورهای مختلــف جهــان کمــک کنــد. 

بنظــر شــما تــا چــه میــزان طــرح اهــداف توســعه پایــدار ســازمان ملــل در ایــران 

مــورد اســتقبال قــرار مــی گیــرد و یــا موفــق مــی شــود؟

امانــی: در ایــران هــر از چنــد گاهــی دســتگاه هــای اجرایــی بــر اســاس برنامــه هــای 

کوتــاه مــدت توســعه در خصــوص حــوزه زنــان، برنامــه هایــی را اجــرا کــرده انــد و 

تجاربــی دارنــد. ماننــد بحــث واکسیناســیون، پیشــگیری از معلولیتهــا، طــرح هــای 

کوتــاه مدتــی کــه نهادهــای اجرایــی در روســتاها بــه دلیــل شــکاف هــای شــهری- 

روســتایی انجــام داده اند.عناصــر تشــکیل دهنــده ی جامعــه، تمامــی اعضــای 

یــک کشــور و یــک جامعــه هســتند. لــذا کارهایــی کــه دولــت و نهادهــای مختلــف 

انجــام داده، الزم بــوده ولــی کافــی نبــوده اســت. باالخــص در حــوزه ی محیــط 
زیســت بــه دلیــل آنکــه ســازمان محیــط زیســت یــک ســازمان حاکمیتــی اســت و 
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ابــزار کافــی بــرای نهادینــه کــردن و حســاس کــردن مــردم در ارتبــاط بــا بحرانهــای 

محیــط زیســتی کــه زیــاد جــدی هســتند را در اختیــار نــدارد و چــون آن تــوان را 

نــدارد، پــس کافــی نیســت. مــا نزدیــک بــه 2600 محیــط بــان در کل کشــور داریــم. 

سازمان محیط زیست بدون توجه مردم به بحث های محیط زیست و ایجاد 

عــزم و اراده جــدی و الزم، هــم در ســازمان هــا و ارگان هــا و نهادهــا و هــم حســاس 

کــردن آحــاد مــردم در حفــظ محیــط زیســت هیــچ چــاره ای نــدارد. متاســفانه 

در بحــث رســانه کــه امــروزه یکــی از ابــزار بســیار مهــم و تاثیرگــذار اطــالع رســانی، 

آگاهی سازی و جلب همکاری مردم و تاثیرگذاری در رفتار مردم باالخص رسانه 

دیــداری و رســانه ملــی هســت، علــی رغــم تــالش هایــی کــه شــده اســت، ســازمان 

محیط زیســت یا حساســیت های ســازمان محیط زیســت هنوز در رســانه های 
ملــی جــدی گرفتــه نشــده اســت. شــاهد ســخنم فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری 

در  17اســفند 1393 هســت کــه اگــر نهادهــا و ارگان هــای حاکمیتــی و دولــت و 

همه قوا فرمایشــات ایشــان را مطلوب العین بکنند به اهداف توســعه پایدار 

هــم در کشــور هودمــان و هــم در کشــورهای منطقــه و هــم کشــورهای هــم ســان 

خودمان در جهان برسیم. در سال 93 در ارتباط با آگاهی و توانمندسازی زنان 

بــرای حفــظ آب و صرفــه جویــی در آب، طرحــی را بــرای آگاهــی ســازی و توانمنــد 

ســازی زنــان روســتایی بــا تشــکیل ســازمان هــای محلــی در حــوزه دریاچــه ارومیــه 

بــه دســتور خانــم ابتــکار؛ رئیــس ســازمان محیــط زیســت کشــور شــروع کــرده 

ایم. تغییر رفتار در جامعه به خصوص در جامعه روستایی برای زنان، مشکل 

است و نهادینه کردن و استمرار آن نیازمند پشتیبانی است. خوشبختانه کارها 

پیــش مــی رود و ایــن فعالیــت هــا در دســتگاه هــای دیگــر نیــز بــا توجــه بــه امکانــات 

در دســترس آنهــا صــورت گرفتــه و هشــت گامــی کــه بــرای تشــکیل ســازمان هــای 

محلــی بــوده، هــدف گــذاری شــده اســت. در ارتبــاط بــا  »معیشــت جایگزیــن« یــا 

»مشــاغل ســبز« مــی توانیــم بگوییــم کــه ســازمان محیــط زیســت گام هایــی هــر 

چنــد کوچــک برداشــته و اجــرای ایــن طــرح در آذربایجــان غربــی و شــرقی شــروع 

شــده اســت. هــر چنــد ســرعت آن بســیار آهســته هســت ولــی بــرای نهادینــه کــردن 

و فرهنگ کردن و تغییر رفتار دادن یک پروسه، زمان الزم است. خوشبختانه 

حساســیت مــردم منطقــه و ایــران در ارتبــاط بــا خشــک شــدن تــاالب هــا و خالــی 

شــدن ســفره هــای زیــر زمینــی، بوجــود امــده اســت و بــرای گامهــای بعــدی بایــد 

تــالش بکنیــم کــه چــه بایــد کــرد. در اســتان آذربایجــان تمامــی کارهــا را نهادهــا و 

ســمن هــا دارنــد بــه پیــش مــی برنــد. ایــن امادگــی هســت کــه در هــر جــای ایــران نیــاز 
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بــه تشــکیل تکنیــک هــای ســازمان محلــی هســت، کارشناســان و مجریــان ایــن 

طــرح کــه ســمن هــا هســتند،می تواننــد در کشــور در هــر جایــی کــه بــه ایــن طــرح 

عالقمنــد هســتند، ان را اجرایــی کننــد.  لــذا امــروز همگرایــی کــه موجــب هــم 

افزایــی نهادهــای دولتــی و حکومتــی اســت، مــی توانــد بــه پیــش بــرد اهــداف کمــک 

شــایان توجــه ای را بکنــد. 

بــرای طــرح هایــی کــه اشــاره کردیــد، تــا چــه میــزان بــه قشــر زنــان توجــه شــده 

اســت؟

امانــی: اولیــن قــدم مــا در ارتبــاط بــا تشــکیل ســازمان هــای محلــی زنــان بــود. طبــق 

دســتور ســال گذشــته خانــم دکتــر ابتــکار درواقــع اگــر در روســتاها مــردان هــم 

اعــالم آمادگــی کننــد حتمــن ایــن طــرح قابــل اجــرا هســت. طــرح مــورد اشــاره در 
راســتای طــرح IPcN  یاهمــان طــرح توســعه پایــدار در حــوزه کشــاورزی هســت 

کــه از ســال 90 بــا کمــک دولــت ژاپــن در روســتاهای آذربایجــان اجــرا می¬شــود. 

درواقع، از صفر تا صد این پروژه با مشارکت خود زنان روستایی بوده است. 

یکــی از رکــن هــای اصلــی ایــن پــروژه »توســعه یــار روســتایی« بــوده کــه در روســتا بــا 

روستاییان زدگی می کند. خوشبختانه تا این مرحله استقبال خانم ها خوب 

بــوده و مــا نتوانســته ایــم بــه خواســته هــای آنــان جوابــی دهیــم چــون منابــع مالــی 

محدودی برای شــروع کار و پشــتیبانی صندوق های محلی داریم. یکی از ارکان 

مهــم ســازمان هــای محلــی، صندوقــی اســت کــه بــا پــول خــود خانــم هــا افتتــاح 

مــی شــود و خانــم هــا هــر دو هفتــه یــک بــار حــق عضویــت را تعییــن مــی کننــد و 

ایــن صنــدوق فقــط و فقــط بــر اســاس پــروژه هایــی اســت کــه اعضــا پیشــنهاد مــی 

کننــد و مــورد مصــوب اعضــا قــرار مــی گیــرد و بــه جــز اشــتغال، بــه هیــچ کــدام از 

نیازهــای اعضــای ســازمان از ایــن صنــدوق تســهیالت پرداخــت نمــی شــود.  بــرای 

ایــن طــرح داخلــی مشــکالت مالــی وجــود دارد و اگــر بــرای اجــرای طــرح توســعه 

پایدار برنامه هایی ریخته شــد، مشــکالت مالی آن را چگونه برطرف می کنید؟ 

ایــن مــوارد طــرح توســعه پایــدار بایــد تبدیــل بــه طــرح هــای ملــی شــود و  دربرنامــه 

ششم دولت این برنامه ها آورده شده و خوشبختانه جز اولین کارهایی است 

کــه مجلــس دهــم بایــد بــه آن توجــه کنــد و اگــر هــم نباشــد بایــد مجلــس اضافــه 

کنــد. در معاونــت زنــان و امــور خانــواده، کارگــروه روســتایی- عشــایری و مناطــق 

توســعه نیافتــه را تشــکیل داده انــد و معتقدیــم کــه بــرای مانــدگاری و نهادینــه 
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شدن توسعه پایدار، باید تمامی عناصر یک جامعه آن را باور داشته باشند. 

هرچنــد کــه بایــد تصمیــم گیــران  و برنامــه ســازان، اول بــاور داشــته باشــند و 

بعــد برنامــه هــای خــود از جملــه برنامــه کوتــاه مــدت را در بودجــه ســنواتی و جــز 

وظایــف و تکالیــف ســازمان هــای دولتــی و نهادهــای مرتبــط بگنجاننــد. در واقــع 

همــه ی ارکان جامعــه بایــد بــرای اســتقرار اهــداف آمــوزش هــای الزم را بــکار 

بگیرنــد و هــم افزایــی را جــز اهــداف اصلــی خــود قــرار دهنــد. 

 

با توجه به نگاه های جن�شــی و تبعیض های جنســیتی که به زنان در جامعه 

ایران وجود دارد، پیش نیازهای اجرای طرح توســعه پایدار چیســت؟

امانــی: مــن معتقــدم کــه حساســیت کافــی در ارتبــاط بــا ســوال شــما اتفــاق افتــاده 

اســت. کمــا اینکــه در انتخابــات شــهر و روســتا و در انتخابــات مجلــس دهــم یــک 

گام بلنــدی برداشــته شــد و نســبت زنــان منتخــب مجلــس افزایــش پیــدا کــرده 

و از نــه نفــر بــه هجــده نفــر رســیده ودر تاریــخ پارملانــی جمهــوری اســالمی رکــورد 

دار شــده اســت. خانــم هــای منتخــب مجلــس ایــن مهــم را بــا گوشــت و پوســت و 

اســتخوان ملــس و درک کردنــد. باالخــص تمامــی نماینــده هــای منتخــب نیمــی از 
رای های مستقیم خودشان را از جامعه زنان گرفته اند. این مطالبات به حق 

و انباشــته شــده ی تاریخــی را هــر چنــد، هــر مجلــس بــا توجــه بــه شــعارها و برنامــه 

هــای خــود، ســعی مــی کنــد محقــق کنــد ولــی مطالبــات زنــان و نیمــی از جامعــه را 

قطــره چکانــی دادن بــه جــز متوقــف کــردن مســیر توســعه پایــدار هیــچ حاصلــی 

نــدارد. 

 برای حل مساله مطالبات زنان چه راهکارهایی پیشنهاد می دهید؟

امانــی: توســعه زمانــی پایــدار خواهــد بــود کــه تمامــی ارکان جامعــه در توســعه و 

استقررتوسعه مشارکت داشته باشند و ایفای نقش کنند. استفاده از نیمی 

از جمعیــت کشــور بــه عنــوان ســرمایه هــای مهــم انســانی و فکــری مخصوصــا 
بــا تحصیــالت دختــران کشــور و جامعــه دانــش آموحتــه زنــان و دختــران بــدون 

حضــور ایــن نیــم پیکــره جامعــه محقــق نخواهــد شــد. مــن معتقــدم کــه در ایــن 
راســتا فرصت برای رییس جمهور روحانی هســت. کما اینکه در کرمان گفتند 

مــن بــه همــه وعــده هایــم وفــادار هســتم. یکــی از ایــن وعــده هــای بســیار مهــم 
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ایشان که بارها و بارها باز پخش و بازتولید شده این است که زنان، شهروند 

درجــه دو نیســتند و بســترهای الزم بــرای ارتقــای شــرایط حضــور زنــان در اداره 

کشــور و پســتها را داده انــد. لــذا زنــان بعــد انتخابــات دهمیــن دوره مجلــس، یــک 

مطالبــه مهــم از دولــت دارنــد کــه بــه ایــن صحبــت مهــم جامــه عمــل بپوشــانند و 

یــک مطالبــه بــه حــق از مجلســیان و مجلــس نشــینان دهــم دارنــد کــه بــه زنــان بــه  

عنوان رای دهندگان و به عنوان نیمی از پیکره جامعه توجه ویژه بکنند و این 

شکاف عمیق تاریخی را کمک کنند تا پر شود. ظاهرا در جامعه اینگونه هست 

کــه مــردان کار آفریننــد و همــه خوبیهــا را مــردان مــی تواننــد انجــام دهنــد. مــا هــم 

پســرانمان را در طــول تاریــخ، شــاید اینگونــه تربیــت کــرده ایــم.

چون طرح توسعه پایدار 15 ساله هست، به نظر شما با تغییرات سیا�شی 

در ایران، این طرح قابلیت آن را دارد که در طی دورههای مختلف سیا�شی 

دنبال گردد؟

امانــی: هرچنــد کــه ایــن دغدغــه ی شــما درســت اســت و اگــر مقامــات اجرایــی، 
مخصوصــا شــخص اول اجرایــی کشــور کــه رییــس جمهــور هســت و مســئول 

هســت قوانیــن اسا�ســی و قوانیــن کشــور را پــاس بــدارد و اجرایــی کنــد،  اگــر 

اعتقــاد و بــاوری بــه برنامــه نداشــته باشــد، چــه اتفاقــی مــی افتــد؟ مــا بــرای ســال 

1404 برنامــه بیســت ســاله؛ یعنــی ســند بــاال دســتی را داریــم. هرچنــد کــه رییــس 

جمهــور قبلــی هیــچ توجــه ای بــه ایــن مســاله نکــرد و گفــت مــن ایــن برنامــه را 
قبــول نــدارم و قانــون گریــزی را نهادینــه کــرد. ولــی خوشــبختانه رونــد جامعــه رو 

بــه مســیری اســت کــه قانــون مطلــوب العیــن هســت ومقامــات کشــور بــا توجــه 

بــه اینکــه جنــاب روحانــی تجربــه کافــی در اجــرا را دارد و ضمنــا مــردم ایــران 

شــعارهای بــی قانونــی و تاثیــرات بــی قانونــی کــه حاصــل آن هــرج و مــرج هســت، 

و از بیــن رفتــن ســرمایه هــای حتــی بیــن نســلی هســت را بــا چشــم خــود دیدنــد و بــا  

گوشــت و پوســت و اســتخوان ملــس کردنــد. لــذا قانــون مطلــوب العیــن و اجــرای 

قانون وظیفه ی تک تک مسئولین هست و خوشبختانه وقتی کشور از پرتگاه 

هولنــاک در ســال 92 )انتخابــات ریاســت جمهوری(نجــات پیــدا کــرده اســت، 

مطمئنــا بــا ســکانداری فرزنــدان خــدوم ایــن کشــوراین طــرح نهادینــه خواهــد 

شــد و بــا رفــت و آمــد یــک جریــان سیا�ســی یــا یــک فــرد، جامعــه بــه مســیر قبلــی 

برنخواهد گشت. لذا اگر قانون مالک عمل تک تک مسئولین در هر رده و در 
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جامعه نهادینه شــود و مالک قانون باشــد طبیعتا تکانه های جدی و تغییرات 

بنیادی در فرآیند توسعه پایدار در کشور به وجود نخواهد آمد. توجه به زنان 

و محیط زیســت دیرهنگام هســت ولی می شــود با یک ســرعت و توجه ویژه هم 

در جهــان وهــم درایــران کــه راهــی  غیــر از ایــن وجــود نــدارد، مــی تــوان آن خــال را پــر 

کرد و دستی که گهواره ای را تکان می دهد، قطعا هیچ وقت نمی تواند جنگ 

طلــب باشــد و نمــی توانــد محیــط زیســت و جامعــه ای را از بیــن ببــرد. لــذا همــه بــا 

هــم اگــر اول بــا خودمــان و محیــط زیســت و طبیعــت پیرامــون خودمــان آشــتی 

بکنیم قطعا جهانی عاری از افراط گرایی  و خشــونت طلبی که پیشــنهاد رییس 

جمهــور ایــران در ســازمان ملــل و مصــوب ســازمان ملــل هســت، کمــک بــه صلــح 

خواهــد کــرد و اگــر در دنیــا مشــعل جنــگ را مــردان برافروختــه انــد، پرچــم صلــح 
را همــواره زنــان برافراشــته انــد. 
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بازگشت به گفت وگو در دنیای واقعی

گفتگوی با مهدیه امیری؛

 دبیر جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر

) این گفتگو توسط کیوان حیدری در  تاریخ بهمن ماه 1395 جهت انتشار در 

وبســایت یــارا نیــوز صــورت پذیرفتــه اســت و در دوهفتــه نامــه آوای هامــون نیــز 

بازنشــر گردیــد.(

اشــاره: در روزگاری کــه مــردم در ســطوح مختلــف جامعــه بیشــتر بــه ابــراز خشــم 

بیــش از ابــراز عقیــده مشــغولاند گرایــش بــه ســمت گفتوگــو کــردن در کنــار 

شناســایی گفتمانهــای رایــج در جامعــه میتوانــد حلقــه مفقــوده ایــن روزهــای 

جامعــه سیاســت زده مــا باشــد. مهدیــه امیــری؛ ســردبیر دو هفتهنامــه آوای 

هامــون، دبیــر جمعیــت زنــان مســلمان نواندیــش اســتان بوشــهر بــه ســه ســوال 

مهم در رابطه با تأثیر گفتگو در پویایی جامعه، دالیل منجر شدن گفتگوها به 

عصبانیتهــای رایــج و راهکارهــای نهادینــه کــردن فرهنــگ گفتوگــو پاســخ داده 

و بــه شــرح آســیبهایی کــه در ایــن حــوزه بــا آن مواجــه هســتیم پرداخــت.

تأثیر گفتوگو بر رشد و پویایی جامعه ایران کنونی چه اندازه است؟

امیــری: در ابتــدا بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره نمــود کــه بیــن “گفتمــان” و “گفتوگــو” 

جریانــی  و  اســت  چندوجهــی  مفهومــی  دارای  گفتمــان  دارد.  وجــود  تفــاوت 

یکدســت نیســت و زمینههــای اجتماعــی متفاوتــی دارد کــه بــر حســب موقعیــت 

شــکل میگیــرد و دارای قواعــد خــاص پدیدآورنــده آن اســت. ماننــد گفتمــان 

اصالحطلبــی، گفتمــان ترامپیســم، گفتمــان اقتدارگرایــی و…  گفتوگــو یکــی 

از ابزارهــای گفتمــان ســازی در جامعــه اســت.گفتوگو بــا خــود بــر ســر مســائل 

 پدیــدهای مربــوط بــه 
ً
و موانــع یــا همــان تأمــل بــر خــود و بــر دیگــران، اساســا

دوران مــدرن اســت کــه در حــال نمــود زیــادی هســت. در دنیــای مــدرن؛ مــا بــا 

مســئله “هویــت” مواجــه هســتیم. ایــن هویــت هســت کــه امــکان گفتوگــو بــا 

خــود و دیگــران را فراهــم میکنــد. بــا روی کار آمــدن رییــس دولــت اصالحــات و 
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شــکلگیری ایــدهی گفتوگــوی تمدنهــا در سراســر جهــان ، ایــن تصــور وجــود 

داشــت کــه دنیــا در مســیر جدیــدی از هویتهــای چندگانــه و متکثــر بــه حرکــت 

در میآیــد. امــا بــا بــروز مســئله یــازده ســپتامبر ایــن هویتهــای متکثــر کــه از طریــق 

گفتوگــو در حــال نزدیــک شــدن بــه یکدیگــر بــود، متال�ســی شــد و ایــن نظریــه، 
راه بهجایــی نبــرد. در جامعــه متکثــر و چندوجهــی کنونــی ایــران، بحرانهــا و 

مشــکالت مشــترک زیــادی در بیــن ملــت  وجــود دارد. ایــن گســتردگی در کلماتــی 

ماننــد عدالــت و ظلــم، اعتــدال و افراطیگــری، آزادی و بردـگـی و بیــن مســاملت 

و خشــونت اســت. ایــن دردهــای مشــترک در هــر ملــت بــا هــر نــوع تنــوع فرهنگــی، 

میتوانــد زمینهســاز همــکاری، دوســتی و همبســتگی میــان گروههــای متعــدد و 
راهــی جهــت جمعکــردن گروههــای متکثــر در یــک اشــتراک تمدنــی باشــد. دردهایــی 

کــه همــه را بــرای گفتوگــو بهصــورت حضــوری میتوانــد در کنــار هــم جمــع کنــد. 

امــا بــا توجــه بــه گرایــش شــهروندان ایرانــی بــه دنیــای مجــازی و شــرکت در ایــن 

نــوع از گفتوگوهــا کــه دارای ســوءتفاهم بســیار باالیــی هســت، ایــن امــکان 

گردهماییهــای حضــوری بهصــورت گفتوگــوی واقعــی را از شــهروندان گرفتــه 

و تنهــا باعــث دوری افــراد و هویتهــا از حضــور در کنــار یکدیگــر و احســاس 

غرورهــای مجــازی در بیــن برخــی افــراد شــده اســت. بــا توجــه بــه ملــودرام ســرد 

گفتوگــوی حضــوری کــه بــر چندبعــدی و ســیال بــودن زندـگـی روزمــره هویــت 

شهروندان ایرانی سایه انداخته، این تأثیر گفتوگو را باید با دیدی دیگر نگاه 
کــرد. چراکــه؛ گفتوگوهــای حضــوری کــه میتوانــد بــه مــدارا و درک حضــور 

دیگری بینجامد، اغلب با ابراز هم دردیها و گفتوگوهای مجازی به نمایش 

گذاشــته میشــود.

 

دلیــل منجــر شــدن اغلــب گفتوگوهــای انتقــادی بــه بحثهــای تــوأم بــا 

بغــض چیســت؟ عصبانیــت و 

امیــری: زیســتن در جهــان متکثــر کنونــی کــه دارای هویتهــای متنــوع فرهنگــی 

هســت و تضادهایــی کــه در نــوع رفتارهــای افــراد بــا مســائل و مــوارد وجــود دارد، 

امــری بســیار عــادی اســت. چــون در ایــن ســبک از زندـگـی تضادهــای بیــن افــراد 

آشــکار میشــود و آگاهیهــا افزایــش مییابــد. یورگــن هابرمــاس میگویــد: “در 

نــزاع جســمها، انســانها کشــته میشــوند ولــی در نــزاع اندیشــهها، انســانها 

آگاهــی مییابنــد.” امــا مهــم ایــن اســت کــه افــراد بایــد فرهنــگ نــزاع اندیشــهها را 
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نیز آموزشدیده باشند تا بتوانند به یک آگاهی رسند. گفتوگو و دیالوگ خود 

دارای آداب و رسومی است که متأسفانه در بین برخی افراد نهادینه نشده و نیز 

به دلیل عدم گفتوگوهای حضوری و چهره به چهره این تضادها و توانهای 

بالقوه نهفته در افراد نمایان نمیشــود و فهم معمولی کنش گران اجتماعی به 

ســطح دانــش انتقــادی ارتقــا نمییابــد. دان�ســی کــه در آن بــه شــناخت از خــود و 

دیگــران و روابــط بــا نظامهــا و ســاختارهای کالن را میســر و مهمتــر از آن بــه 

تغییــر و ســاماندهی مجــدد ایــن شــناختها و روابــط، کمــک کنــد. یکــی از اهــداف 

نظریهپــردازان انتقــادی، پروبلماتیــزه کــردن زندگــی روزمــره اســت تــا تضادهــای 

آن آشــکار شــود و توانهــای بالقــوه نهفتــه در آن بازنمایانــده شــود. از همیــن 

روســت کــه نظریهپــردازان انتقــادی برخــالف نظریهپــردازان جامعهشنا�ســی 

 قلمــرو امــور معمولــی اســت کــه 
ً
خــرد، معتقــد نیســتند کــه زندگــی روزمــره صرفــا

باید به توصیف آنها پرداخته شود، بلکه این زندگی قلمرو اموری است که 

بــا فعــال کــردن امکانــات نهفتــه و پنهــان و گاه سرکوبشــده درون آن، میتــوان 

عــالوه بــر توصیــف جهــان بهمثابــه “آنگونــه کــه هســت” امــکان ایجــاد تغییراتــی 
را فراهم کرد تا به جهان بهمثابه”آنگونه که باید باشد” منتهی شود. جدای 

از ایــن میتــوان بــه ایــن مســئله نیــز اشــاره کــرد کــه بــرای گفتوگــو در جامعــه 

کنونی ایران، باید سختیهای زیادی نیز تحمل کرد. آزادی بیان، فرهنگ نقد، 

تحمل نظر مخالف و… همچنان رشد نکرده و افراد دارای تحمل بسیار پایینی 

هســتند و اگــر شــخ�سی نقــد میکنــد، ناخواســته منتظــر عواقــب و ســختیهای 

بعدازآن نیز باید باشد. این مورد نهتنها در عوام بلکه در سطح نخبگان ما نیز 

بهوفــور دیــده میشــود. چــون ســطح ادعاهــای فکــری و فرهنگــی ایــن افــراد بــه 

نسبت بیشتر از عوام هست. هرچند انتظار میرود که سطح مواجهه با نقد و 

تحمل نظر مخالف نیز در بین افراد نخبه باالتر باشــد، اما متأســفانه به دلیل 

 غیرقابلبــاور از ایــن 
ً
جامعهپذیــری نادرســت، همچنــان شــاهد رفتارهــای بعضــا

افــراد هســتیم.

چــه راهکارهایــی بــرای نهادینــه کــردن فرهنــگ گفتوگــو  در جامعــه وجــود 

دارد؟

امیــری: هابرمــاس بــا بــه کار بــردن واژه “منطــق دیالــوگ”، تصویــر جدیــدی 

از گفتوگــو در عرصههــای اجتماعــی و سیا�ســی ارائــه داده اســت. او از هــر 
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چــه بخواهــد بهصــورت “مونولــوگ” بــا مســائل و مشــکالت جهانــی مواجــه 

شــود فاصلــه میگیــرد و بــر “زیســت جهــان گفتمانــی” اصــرار مــیورزد. ایــدهی 

گفتوگوی تمدنها؛ مرزی وسیعتر از فرهنگ دارد. این ایده، تمامی تمدنها 
را وا مــیدارد کــه درصحنــهی گفتوگــو، تمامــی فرهنگهــا بــا یکدیگــر درآمیزنــد 

و بهجــای یــک تمــدن بــا چندیــن فرهنــگ، تمامــی تمدنهــا بــا تمامــی فرهنگهــای 

متفــاوت در کنــار یکدیگــر قــرار گیرنــد و بــا اســتفاده از زبــان جهــت رســیدن بــه 

تفاهــم، بــا یکدیگــر دیالــوگ و گفتوگــو کننــد. بــا توجــه بــه تمدنــی و فرهنگــی 

بــودن نظریــهی گفتگــوی تمدنهــا اســت کــه ضــرورت و مطــرح کــردن مســئلهی 

دیالــوگ و گفتوگــو آشــکار میشــود. لــذا در جامعــه کنونــی ایــران، میطلبــد کــه 

بــا نگاهــی دوبــاره بــه ایــدهی گفتوگــوی تمدنهــا، ایــن گفتمــان فرهنگــی دیالــوگ 

و گفتوگــو را در جامعــه بســط داد و روابــط فرهنگــی و هویتــی افــراد و باألخــص 

کنشــگران در عرصــه عمومــی را بازنگــری کــرد. تــا از ایــن طریــق کنشــگران بــه 

گفتوگــو  در دنیــای واقعــی بازگردنــد و نــوع جامعهپذیــری فرهنــگ دیالــوگ نیــز 

تغییراتــی یابــد و بــه زیســت جهــان گفتمانــی موردنظــر هابرمــاس دســتیافت.
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سنِت بدون نقد، پیکری بی حرکت است

گفتگو با سیدمحمد آل مهدی؛

 مترجم دنیای روشنفکری عرب

) ایــن گفتگــو  را علــی اصغــر درلیــک در تاریــخ فروردیــن مــاه 1396 صــورت داده 

و در دوهفتــه نامــه آوای هامــون منتشــر شــده اســت.(

اشــاره: از لطافــت طبــع و نکتهســنجیهای بیقیــاس ایشــان کــه بگذریــم، نســبت 

بــه ســنجیدهگویی و دقــت او نمیتــوان بیتفــاوت مانــد؛ اینکــه بــر ســر واژه واژه 

ســخنانت میایســتد و میاندیشــد و بحــث میکنــد. خــودش را متواضعانــه 

چیــزی بیــش از یــک مترجــم نمیدانــد امــا قــول و غزلهــای بســیاری در دل دارد. 

ســیدمحمد آل مهــدی مترجــم و روزنامهنــگار جنوبــی کشــورمان اســت کــه بــا 

ترجمههــای ســلیس و دقیقــش توفیــق آشــنایی مــا را بــا محمــد عابدالجابــری، 

نواندیــش و متفکــر ســاختارگرای مراک�ســی، فراهــم آورد. بــه مناســبت برگــردان 

کتــاب دیگــری از ایــن متفکــر بــا عنــوان »ســنت و مدرنیتــه« بــه گفتگــو بــا ایــن 

مترجم شیشــه جانی که بار آبگینه بر دوش دارد، نشســتیم. پاســخهای ایشــان 

بــه پرســشهای مــا را در زیــر میخوانیــد:

 

پروژه ی جابری در نهایت چگونه شکاف و گسست پدید آمده بین وضعیت 

مــدرن و ســنت اســالمی را در جهــان فعلــی تبییــن و در نهایــت قابــل جبــران 

میدانــد؟ بــه بیــان دیگــر مســلمانان چگونــه میتواننــد بــر ایــن گسســت فائــق 

بیاینــد؟

آل مهدی: قربان، ماجرای سنت و مدرنیته در جهان عرب، ماجرایی با تاریخی 

درازدامــن اســت کــه شــاید بتــوان نشــانههایی از آن را نــه تنهــا در اواســط بلکــه 

حتی در اوایل سده نوزدهم یافت، گرجه آشکارگی رسمی فرهنگی آن، پس از 

انتشار کتاب خاطرات رفاعه الطهطاوی از سفرش به فرانسه بوده است. در 

ایــن تــالش یــک ســده، و چنــد دهــه، جریانهــای مختلفــی ســهیم بودنــد کــه جریــان 

واکاوان ســنت را شــاید بتــوان نوتریــن آنهــا قلمــداد کــرد. ایــن جریــان علیرغــم 
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اختــالف نظــر شــخصیت هــای بــارز آن نســبت بــه جریــان هــای دیگــر، هــم بــه 

روشــهای نویــن علمــی مجهزتراســت و هــم ســنت را بــه خوبــی میشناســد و هــم 

میانه چندانی با مستشــرقین نداشــت. بی شــک تا این لحظه،سرشــناس ترین 

شــخصیت هــای ایــن جریــان محمــد عابدالجابــری اســت. شــاید ایــن شــهرت 
را از پرتــو، محصــور کــردن پژوهــش خویــش بــه ســنت نوشــتاری یــا فرهیختــه 

و انســجام بخشــیدن بــه آن، بومیســازی مفاهیــم، تســلط بســیار خــوب او بــه 
زبــان عربــی و کار در دو حــوزه فرهنگــی  نزدیــک بــه چهــل ســال تدریــس در مقاطــع 

مختلف تحصیلی و تالیف کتابهای آموز�ســی از جمله دو جلد کتاب فلســفه 

ــــ البتــه همــراه بــا دو دیگــر دوســتشـ ـــ و نظــارت بــر تدریــس و آمــوزش فلســفه و 

نقــد پیــش زمینه¬هــای ایدئولوژیــک در امورتربیتــی و آموز�ســی ( و سیا�ســی 

)از کار در جرایــد تــا عضویــت در حــزب اتحــاد ملــی نیروهــای مردمــی و ســپس 
اتحادسوسیالیســتی( باشــد. اینها را عرض کردم تا ابتدا شــرایط شــکلگیری 

پــروژه جابــری را بفهمیــم؛ چــون هنــوز برخــی از عزیــزان از منظــر ایدیولوژیــک 

در صیغــه هــای گوناگونــش بــا ایــن پــروژه برخــورد میکننــد. درپاســخ بــه ســوال 

شــما، میتــوان گفــت میــان ایــن دو )ســنت ومدرنیتــه( همــواره رابطههایــی وجــود 

داشــته اســت. عبدااللــه بلقزیــز یکــی دیگــر از اندیشــمندان مغربــی گفتــه اســت، 

»مدرنیتــه از گــذر اندیشــیدن در بــاره ســنت، بــه خــود اندیشــیده اســت.« شــاید 

بتــوان گفــت جابــری  کــم وبیــش بــه چنیــن شــکافی بــاور دارد. امــا او بــرآن اســت 

کــه مشــکل در آگاهــی مــا نســبت بــه گذشــته واکنــون  ورابطــه میــان ایــن دو اســت 

و ایــن آگاهــی را بایــد بــاز ســازی کــرد. جابــری میــان ســنت و مــدر نیتــه  نشــانه هــای 

الفــت میبینــد. بــه بــاور او بایــد از گــذر فصــل و وصــل،  ســنت را نقــد کنیــم و پــس 

از نقد، آن چه میتواند به درد امروز ما بخورد از دل آن  بیرون بکشیم. سنِت 

بــدون نقــد، پیکــری بــی حرکــت اســت  وبــرای بــه جنبــش در آوردنــش بایــد بــا تیــغ 

علــم کالبــد شــکافی شــود. 

جابــری در برر�شــی و نقــد عقالنیــت مرتکــز در ســنت اســالمی آیــا همــان الگــوی 

مطالعــات مستشــرقین را کــه ممــزوج بــا مفروضــات دوره مــدرن اســت، بــکار 

نمیگیرد؟ بهعبارت دیگر؛ آیا مسأله برر�شی صورتبندی عقالنی که میراث 
را در  ســنت اســالمی ممکــن ســاخته،  خــود افکنــدن پیــش زمینــه مطالعــات 

مــدرن بــر فرهنــگ اســالمی نیســت؟
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آل مهــدی: ببینیــد، جابــری بــه همــه  فرهنــگ اســالمی نپرداختــه اســت زیــرا بــه 

اعتقــاد او پرداختــن بــه آن، دســت کــم نیازمنــد آشــنایی بــه زبــان فار�ســی وترکــی 

اســت. از ایــن رو، پــروژه خــود را نقــد عقالنیــت عربــی نامیــده اســت، نــه تنهــا 
جابــری، حتــی شــاگردان نســل ســوم نوزایــان عــرب چــون عبــد الرحمــان بــدوی 

کــه اندیشــمندان عــرب هــم نســل خــود را بــه ســبب عــدم بــه کارگیــری روشــهای 

شــرق شناســانه در پژوهشهایشــان نکوهــش میکــرد، در برخــی مــوارد بــه شــدت 

مستشرقین را نقد کرده و حتی خواستار باز نشر یکی از آثار پژوهشگرحرفهای، 

موریس بویگ، شد، جابری اما، ه ضمن پذیرش برخی از الطاف مستشرقین، 
همواره نگاه آنان به سنت وبه ویژه اروپا محوریشان را نقد کرده است. جابری 

معتقــد اســت شرقشنا�ســی حتــی نحــو عــرب را از آن خــودش نمیدانــد و فقــه 

اســالمی را بــه قوانیــن روم و آنچــه ایــن قوانیــن در جهــان عــرب بــر جــای گذاشــته 

اســت مربــوط میکنــد. برخــی از ایــن شرقشناســان نیــز کــه همدلــی کردنــد از 

جمله: همدلی ماسینیون با حالج وهنری کربن با سهروردی از چارچوب مرجع 

اصلــی بیــرون نیامــده و همچنــان اروپامحــوری را دنبــال کردهانــد. اینهــا گرچــه 

علیــه اروپــای امــروز شــوریدهاند امــا دل در گــرو اروپــای گذشــته دارنــد و از گــذر 
این یا آن شخصیت معنوی عربی اسالمی اروپا را به شکل رمانتیک میزیند و 

خواهان بازیابی چیزی از شرق هستند که غرب از دست داده است. میبینید 

برخــوردش بــا شرقشناســان شــفاف و روشــن اســت 

آیا انســان امروزی اساســا قادر به خوانش صحیح ســنت و میراث نهفته در 

آن اســت؟ و همچنیــن نــگاه انســان معاصــر در برر�شــی میــراث ســنتی پیــش از 

پیــش تحریــف شــده  نیســت؟

آل مهــدی:  قربانــت گــردم بنــده از زمانــی کــه دلمشــغول حــوزه اندیشــه شــدم، 

حــال وهــوای ک�ســی را دارم کــه شیشــه جــان اســت و بــار آبگینــه دارد. ازایــنروی 

بــا چنیــن قاطعیتــی صحبــت نمیکنــم، شــاید بــه ایــن دلیــل کــه فکــر میکنــم دراین 

حــوزه دادن حکــم مطلــق، کار دشــواری اســت.، بلــه، تقریبــا میتوانــم تــا قــدر 
ــَرک بگویــم در طــول تاریــخ، متاســفانه 

َ
زیــادی بــا شــما همــراه باشــم. روشــن ت

جریانهایــی وجــود داشــته انــد کــه بــه جــای برخــورد معرفــت شناســانه بــا ســنت 

بیشتر با آن به مثابه ابزاری جهت پیشبرد اهداف سیا�سی و از میدانبهدرکردن 
رقیــب. برخــورد کردهانــد و در نتیجــه، ســنت را نــه آن چنــان کــه هســت بلکــه آن 
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چنان که میخواستند دیدند. بی شک در چنین وضعیتی تحریف، گریبانگیر 

ســنت شــده اســت. بــرای نمونــه در تاریــخ فرهنــگ عربــی، جریــان اصالتگــرا 

همواره  سنت را - به قول یکی از اندیشمندان عرب - ملک انحصاری خویش 

قلمــداد کــرده اســت و هــر آنچــه خواســته و نــه آنچــه داشــته، از دل آن بیــرون 

کشــیده اســت. در پاســخ بــه بخــش نخســت ســوال شــما مایلــم بگویــم علــی رغــم 

همــه مشــکالت، ظاهــرا بــه ســبب کثــرت شــیوه هــای نقــدو پژوهــش بــه شــناخت 

درسِت سنت، بیشتر نزدیک میشویم گرچه واژه درست، از نگاههای مختلف 

بــه ســنت، و بــا پرســشهایی  کــه از ســنت میشــود و روشهایــی کــه بــرای یافتــن 

پاســخ بــه کارگرفتــه میشــود، ممکــن اســت معانــی متفاوتــی را تداعــی کنــد. امــا 

ایــن تفاوتهــا در درازمــدت افقهــای ضــروی را خواهنــد گشــود.

 

بر اساس چه قرائتی از سنت قادر خواهیم بود آن را بخ�شی سرمایه فعلی و 

امروزی خود بگردانیم؟ و از نگاه جابری چگونه از خالل سنت و پرسپکتیو 

آن میتوانیم معاصر باشــیم؟

آل مهــدی: ببینیــد جابــری بــر آن اســت کــه وظیفــه اندیشــمند فقــط خــود 

مدرنشــدن نیســت بلکــه همچنیــن بایــد مدرنیتــه را در وســیعترین حــوزه کــه 

همان ســنت باشــد پیش ببرد و این امر بدون شــناخت ســنت و مردم آن میســر 

نیســت. بنابرایــن اولویــت نخســت را بــه شــناخت ســنت داده اســت؛ ســنتی کــه 

اندیشــه عربــی نــو و معاصــر بــا همــه جریانهــای فکــریاش بــا آن بنیادگرایانــه 

برخــورد کــرده اســت. ایــن جریانهــا از نظــر اپیســتمولوژیک بربنیــاد شــیوه 
اندیشــیدن واحــدی اســتوارند  کــه همــان قیــاس غایــب بــر شــاهد اســت، امــری 

کــه ســبب شــده، فهمــی ســنتی از ســنت داشــته باشــند کــه بایــد کنــار گذاشــته 

شود. برای داشتن خوان�سی معاصر از سنت پس از شناخت سرشت آن، باید 

رو�سی که مناسب تعامل با آن است معین کنیم. اهمیت روش مناسب در آن 

اســت کــه مــا را از روش تحمیلــی ســنت رهایــی میبخشــد؛ بــه عبارتــی بنــا بــه نظــر 

جابــری، امــروزه ایــن ســنت اســت کــه مــا را در برگرفتــه و دیدگاهمــان را ســمت 

وســو میدهــد و روش معینــی را در برخــورد بــا معضــالت بــر مــا تحمیــل میکنــد. 

مــا بــا انتخــاب روش مناســب از یــوغ روش تحمیلــی آن رهایــی مییابیــم امــا 

ازآنجاییکــه روش هــر چــه باشــد ابــزار اســت و هــر جــا توانایــی بهتــر در کنارآمــدن 

بــا موضوعــات را نشــان دهــد کارســازتر خواهــد بــود، و چــون موضوعــد )ســنت( 
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سرشــتی خــاص دارد روش خا�ســی را کــه آمیــزهای از روشــهای مختلــف اســت 

میطلبــد. رو�ســی کــه ســبب میشــود از ســلطه ســنت رهایــی یاببــم و بــر آن اعمــال 

قــدرت کنیــم و آن چــه توانایــی  معاصــر شــدن دارد، از دل آن بیــرون بکشــیم.

نسبت درست امروز ما با سنت از منظر جابری چگونه قابل تعریف است؟

اســاس پروژه جابری مانند دیگر اندیشــمندان جریان واکاو ســنت، نقد اســت. 

البتــه ایــن واژه زینتبخــش کتابهــای بســیاری از اندیشــمندان عــرب معاصــر 

ماننــد نقــد عقــل دینــی، اندیشــه اســالمی  نقــد و اجتهــاد، نقــد عقــل اســالمی، 

نقــد عقــل مذکــر، نقــد عقــل عربــی، نقــد نقــد عقــل  عربــی اســت. البتــه ســخن 

گفتــن دربــاره ایــن پروژههــای تمــام و ناتمــام، مثنــوی را هفتــاد مــن کاغــذ میکنــد. 

ببینیــد کتــاب نقــد عقــل عربــی چهــار جلــد اســت کــه نقــد آن فقــط از ســوی جــرج 

طرابی�ســی در جهــار جلــد بــه نــام نقــد نقــد عقــل عربــی صــورت گرفتــه اســت؛ تــو 

خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. طبعا پروژههایی که اساس آن نقد 

اســت میتواند برای ما کارســاز باشــد چرا که هنوز برخی از روشــنفکران ما در 

بــرج عــاج خویشــند، و بــا نقــد میانــهای ندارنــد و ظاهــرا هنــوز نپذیرفتهانــد کــه 

نقد اکسیژن هوایی است که اندیشه در آن نفس میکشد. طبعا پذیرش این 
مهــم بــرای جمعــی از ایــن عزیــزان کــه یــا راه نمیداننــد یــا نامــه نمیخواننــد، کاری 

بــس دشواراســت وانگهــی مــا هنــوز پژوهــش جــدی دربــاره شــخصیتهای بــزرگ 

ســنتمان چــون فارابــی هماننــد پزوهــش محســن مهــدی و عثمــان امیــن ارایــه 

ندادهایــم و پرســشهای جــدی در انتخــاب رو�ســی بــرای تعامــل بــا ســنت مطــرح 

نکردهایــم؛ در حالــی کــه ســنت آن چنــان در فرهنــگ امــروز مــا ریشــه دوانیــده کــه 

در بع�ســی مــوارد بایــد بــه دنبــال آن چــه غیرســنتی اســت یــا دســت کــم عــاری از 

ســنت اســت بگردیــم. 
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مسجد به مثابه ی یک نهاد مدنی

گفت و گو  با سیدمحمدمهدی جعفری؛  

دین پژوه و استاد دانشگاه

) ایــن گفــت و گــو را غالمرضــا شــبانکاره در تاریــخ آبــان مــاه 1395 انجــام داده و 

در دوهفتــه نامــه آوای هامــون منتشــر گردیــده اســت.(

اشاره: دکترسیدمحمدمهدی جعفری نامی آشناست. فعالیت های سیا�سی و 

اجتماعی او در سال های قبل از انقالب، عضویت او در نهضت آزادی، نزدیکی 

وی به گروه های ملی- مذهبی، عضویت او در دور اول مجلس شورای اسالمی 

ایران، فعالیت های دانشگاهی و تمرکز دکتر جعفری بر ترجمه و پژوهش نهج 

البالغه از فعالیت های بارز و مشخص چند دهه ی اخیر اوست. »هامون« در 

نظر گرفت با توجه به فعالیت های مســتمر دکترجعفری  و تســلط ایشــان در 

متــون اســالمی بــه ویــژه قــرآن و نهــج البالغــه و فعالیــت هــای اجتماعــی و سیا�ســی 

او در دهــه هــای اخیــر، از منظــر دینــی اهمیــت جامعــه مدنــی و مدنیــت را در گفــت 

و گو با این چهره ی دانشــگاهی مورد واکاوی  قرار دهد.

 ایــن گفــت و گــو در دو بخــش انجــام گرفتــه، و تــا لحظــه ی آمــاده ســازی آن بــرای 

انتشــار، بخــش دوم پاســخ پرســش هــا- در رابطــه بــا تحلیــل و موقعیــت تجربــه 
هــای معاصــر و امــروزی جامعــه مدنــی ایــران-  بدســتمان نرســید. دکتــر جعفــری 

در این گفت و گو بر این باور است پیشوایان دینی قایل به جامعه مدنی بوده 

انــد. وی معتقــد اســت هجــرت پیامبــر از جوامــع قبیلگــی مکــه بــه جوامــع نســبتن 
مدنــی یثــرب، اصولــن بــرای در هــم شکســتن ســاختار پوســیده و ضــد بشــری 

قبیله بوده اســت. وی هم چنین اعتقاد دارد:»مســجد از آغاز یک نهاد مدنی و 

بــرای اجــرای مولفــه هــای جامعــه مدنــی و مدنیــت بــوده، کــه بــه مــرور زمــان نقش 

اجتماعــی و مدنــی مســجد کاســته شــده و محــدود بــه عبــادات شــده اســت.« 

با این نوع نگرش الزم است بیش از پیش از فرصت ها، نقاط قوت و پتانسیل 

هــای نهفتــه در فرهنــگ عمومــی عامــه مــردم - در راســتای تحکــم بخشــیدن بــه 
ســاختار جامعه مدنی- از جانب فعالین اجتماعی و مدنی، اســتفاده بهینه تری 

صــورت گیــرد.
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به عنوان نخســتین پرســش، تعریف و دریافت خود را از جامعه مدنی ارایه 

دهیــد؟

جعفــری: جامعــه مدنــی در برابــر جامعــه ی قبیلگــی اســت. در جامعــه ی قبیلگــی 

هیــچ نهــاد مدنــی وجــود نــدارد. قــدرت سیا�ســی، نظامــی، اقتصــادی، فرهنگــی 

و حتــا اعتقــادی در اختیــار شــیخ قبیلــه اســت. شــیخ بــه طــور ارثــی یــا بــه علــت 

ساملندی و ریش سفیدی و داشتن ِعّده و ُعّده منصوب می شود و در برابر هیچ 

کس پاسخ گو نیست. قانون حاکم بر قبیله همان سنت آبا و اجدادی است و 

هیچ کس حتا شیخ قبیله هم حق ندارد در آن تجدید نظر کند. برخی از آداب 

و رســوم انســانی و احیانــن غیرانســانی، فرهنــگ قبیلــه را مــی ســازد و همــه ی 

قبایــل ســخت بــدان هــا پــای بنــد هســتند. اگــر جنگــی میــان دو قبیلــه برافروختــه 

شــود، بــرای انتقــام خــون فــردی از قبیلــه ی الــف اســت کــه بــه وســیله ی فــردی 

از قبیلــه ی ب کشــته شــده اســت و فرمانــده نظامــی هــر دو طــرف شــیخ قبیلــه 
اســت و ایــن جنــگ همیشــه ادامــه دارد. چــون قبیلــه پیوســته در جســت و جــوی 
آب و علــف، کــوچ رو و غیرســاکن در یــک جاســت، هرگــز ســاختمانی ظاهــری 

برای سکونت و ساختاری تشکیالتی برای یک نهاد از خود به جای نمی گذارد. 

غــی بیایــد و بــاور تــازه ای در میــان افــراد قبیلــه کنــد 
ّ
هــر پیامبــری یــا مصلحــی یــا مبل

بــا مقاومــت شــدید آنــان رو بــه رو مــی شــود و مــی گوینــد مــا چنیــن بــاوری در نــزد 

پــدران و نیــاکان خــود نیافتــه ایــم. و امــا جامعــه مدنــی:

جامعــه ی مدنــی؛ قانــون گراســت و در برابــر قوانیــن تصویــب شــده بــه وســیله 

مراجــع قانــون گــزاری تســلیم اســت و خــود را بــدان پــای بنــد مــی دانــد و بــدان 

عمــل مــی کنــد؛ اگــر چــه بــه زیــان او باشــد.  

جامعه مدنی برای اداره جامعه خود، به شخص وابسته نیست؛ بل که برای 

هــر موضوعــی نهــادی بنیــاد مــی نهــد و بــه تصمیــم هــای گرفتــه شــده در آن نهــاد 

احتــرام مــی گــذارد.

در جامعــه مدنــی تفکیــک قــوا فرمانرواســت و جــز در مــواردی کــه قانــون تعییــن 

کــرده در کار یــک دیگــر دخالــت نمــی کننــد.

جامعــه مدنــی پــای بنــد بــه دموکرا�ســی اســت یعنــی مــردم بــه وســیله ی نهــادی 

مدیریتی و نظارتی و شوراهای گوناگون و انجمن های مردم نهاد اجتماع خود 
را می گردانند و به آراء و نگرش ها و باورهای بیشینه و اندیشه های یک دیگر 

احتــرام مــی گذارنــد.
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در جامعــه مدنــی اقتصــاد در میــان بخــش دولتــی و بخــش خصو�ســی بــه طــور 

متناســب تقســیم شــده، ضمــن ایــن کــه کار و ســرمایه ی افــراد تحــت حمایــت 

قانــون قــرار دارد، نظــارت و مدیریــت دولــت نمــی گــذارد کــه ســرمایه هــای 

شــخ�سی و خصو�ســی بــه زیــان مــردم رشــد کنــد و تعــادل و تــوازن بــه هــم بخــورد.

در جامعــه مدنــی، اگــر چــه عقیــده آزاد اســت، لیکــن قانــون اجــازه نمــی دهــد 

ترویج و تبلیغ باوری و عقیده ای به زیان عقیده ی دیگری، به ویژه عقیده ی 

اکثریــت، تمــام شــود.
در جامعــه مدنــی هــم زیســتی آشــتی جویانــه ای در میــان اندیشــه هــای گوناگــون 

فرمانرواســت و گفــت و گــو بــه عنــوان ارتبــاط میــان اندیشــه هــا جریــان دارد نــه 

جنــگ و دشــمنی!

ایــن هــا برخــی از ویژـگـی هــای جامعــه ی مدنــی اســت، نــه همــه ی آن هــا. و ایــن 

ویژـگـی در هــر شــرایط زمانــی و مکانــی و تاریخــی و فرهنــی مــی توانــد دگرگــون شــود.

 

وضعیت تاریخی جامعه مدنی در ایران را چه گونه ارزیابی می کنید؟

جعفــری: در ایــران پیــش از اســالم، حتــا در دوران شــکوفایی فرهنــگ و تمــدن 

ساســانیان، ســنت هــای قبیلــه، بیشــتر فرمانروایــی داشــت. و گاه گاه برخــی از 

شــیوه هــای جامعــه ی مدنــی بــه اجــرا در مــی آمــد. بــا همــه ایــن هــا، مــردم ایــران 

از یــک فرهنــگ انســانی ژرف و گســترده برخــوردار بــوده انــد. ایــن فرهنــگ – بــه 

گواهی تاریخ- در روزگار حکومت های استبدادی و خودکامه که بیشتر از قبایل 

رک بوده اند؛ در درون مردم پنهان شده به 
ُ
بیگانه ی مقدونی، رومی و تازی و ت

شکل های مبارزه ی منفی خود را نشان می داده اند. و در روزگارانی که زمینه 

ای فراهــم مــی شــده بــه شــکل مثبــت و در قالــب کارهــای هنــری و فرهنــگ مکتــوب 

پدیــدار مــی شــده انــد. لیکــن چــه پیــش از اســالم و چــه پــس از اســالم، زمینــه ای 

بــرای بــه اجــرا در آوردن همــه ی ویژگــی هــای جامعــه ی مدنــی، بــرای مــردم ایــران 

فراهم نشده است. شایان یادآوری است که ایرانیان در اجرای جامعه مدنی 

در کوفــه ی علــی، نقــش موثــری داشــته انــد.

آیــا ایــده ی جامعــه مدنــی در گســتره ی جغرافیایــی و تاریخــی اســالم قابــل 
ردیابــی اســت؟ بــه چــه تجربــه هــای موفقــی در ایــن زمینــه مــی تــوان  اشــاره کــرد؟
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جعفری: بهتر است بپرسیم »در گستره ی جغرافیایی و تاریخی مسلمانان«. زیرا 

آن چــه از جامعــه مدنــی در پیــام قــرآن و ســنت پیامبــر ارایــه شــده کــه مــی تــوان آن 
را »اســالم« نامیــد، تنهــا در دوره ی مدیریــت پیامبــر گرامــی اســالم در مدینــه و در 

دوره ی خالفت امام علی – که درود خدا بر او باد- در کوفه اجرا شد و بسیار 

هــم موفــق بــود. جــز ایــن دو دوره ی کوتــاه، آن چــه در مجتمــع هــای مســلمانان 

بــه اجــرا درآمــد بیشــتر ســنت هــای قبیلگــی بــود و کمتــر اســالمی. آن چــه از ویژگــی 

هــای جامعــه ی مدنــی هــم کــه در آن مجتمــع هــا، کــم و بیــش، بــه اجــرا در آمــد، 

وابســتگی بــه شــخص مدیــر و شــخصیت فرمانــروا داشــت.

 

اصولــن هجــرت پیامبــر از جوامــع قبیلگــی مکــه بــه جوامــع نســبتن مدنــی یثرب، 

برای در هم شکستن ساختار پوسیده و ضد بشری قبیله بود، چنان که یا 

هجرت به یثرب، آن شــهر »مدینه النبی« نامیده شــد که گویای بنیاد شــدن 

جامعــه ی مدنــی بــود و بســیاری از ویژـگـی هــای حقیقــی جامعــه ی مدنــی بــه 

اجــرا در آمــد.

جعفری: پس از پیامبر، بسیاری از سنت ها و شیوه های بر نهاده ی آن بزرگوار 

به کناری نهاده شــد و دانســته یا ندانســته- ســنت ها و شــیوه های قبیله زندگی 

دوبــاره رفــت و زاویــه ی ایــن انحــراف  بــه انــدازه ای گســترده شــد کــه چــون امــام 

علــی بــه خالفــت رســید، از مدنیــه ی واژگــون شــده، بــه کوفــه ی چندملیتــی و 

چندفرهنگی هجرت کرد و جامعه ی مدنی را با همه ی ویژگی هایش، به اجرا 

در آورد.

چــه آمــوزه هــای مدنــی را در اندیشــه هــای دینــی – اســالمی مــی تــوان مطــرح 

کــرد؟

جعفــری: در اندیشــه اســالمی آمــوزه هــای بســیاری اســت کــه بــه برخــی از آن هــا 

فهرســت وار اشــاره مــی شــود: قــرآن در وصــف مومنــان مــی فرمایــد: »َو أمُرُهــم 

ــوری َبیَنُهــم«: مســایل اجرایــی و مدیریــت اجتماعــی را در میــان خــود بــا رایزنــی 
ُ

ش

ُحــد، پــس از 
ُ
انجــام مــی دهنــد. و نیــز در تحلیــل شکســت مســلمانان در جنــگ ا

ایــن کــه بــه پیغمبــر مــی گویــد: »در نتیجــه ی رحمتــی کــه از جانــب خــدا در وجــود 

تــو گذاشــته شــده نســبت بــه کســانی کــه عامــل شکســت در جنــگ بودنــد نرمــش 
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نشان دادی و اگر می خواستی با خشونت و سنگدلی رفتار کنی از ِگرد تو بیرون 

مــی رفتنــد« بــه آن بزرگــوار دســتور مــی دهــد کــه: »پــس از آنــان در گــذر و از خــدا 

برایشان آمرزش بخواه و با همین افراد در امر اداره ی اجتماع مشورت کن« 

قــرآن و پیامبــر و امــام، بــه منظــور نظــارت مردمــی و زدودن اجتمــاع از عوامــل 

ناپاـکـی فــردی و فســاد اجتماعــی، بــر اصــل »امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر« بــا 

شــرایط خــاص خــود، تاکیــد مــی کننــد و بدیهــی اســت کــه ایــن اصــل، قبــل از هــر 

ــم 
ُ
ک

ُّ
ل
ُ
ــم راٍع و ک

ُ
ک

ّ
ل
ُ
کــس، بایــد در برابــر حاکمــان اجــرا شــود. پیامبــر مــی فرمایــد: »ک

َمسؤل َعن َرِعّیِتِه« هر فردی در زندگی اجتماعی باید احساس مسئولیت کند 

و خــود را مدیــری بدانــد و  هــر ک�ســی از شــما در برابــر شــهروندان مســئولی اســت 

کــه بایــد بــه مســئولیت اجتماعــی خــود عمــل کنــد.

امــام علــی – کــه درود خــدا بــر او بــاد- رهنمودهــا و آمــوزه هــای بســیاری در مــورد 

جامعه مدنی دارد که برخی از آن ها، به ویژه در مورد انواع آزادی های اجتماعی 

و حقــوق شــهروندی، در عهدنامــه ی امــام بــه مالــک اشــتر و دیگرجاهــای نهــج 

البالغــه گــزارش شــده اســت.

امــام علــی دربــاره »خــوارج نهــروان« کــه دشــمن عقیدتــی و سیا�ســی بــا او دشــتند 

مــی فرمایــد: »بــا آنــان مجنگیــد و آنــان را مکشــید زیــرا آنــان بــه دنبــال حــق بــوده 

اند و در این مسیر به اشتباه افتاده اند. وضع آنان با ک�سی که از آغاز دانسته 

بــه دنبــال باطــل بــوده و از راه هــای نادرســت هــم بــه باطــل خــود رســیده، تفــاوت 

دارد« )نهــج البالغــه، گفتــار 60( و نیــز مــی گویــد: » آنــان در نــزد مــا [و در گــردن 

مــا بــه عنــوان مســئوالن حکومتــی و مدیریــت اجتمــاع] ســه حــق دارنــد: آمــدن بــه 

مسجد برای بحث آزاد و عبادت و امور دیگر؛ گرفتن حقوق خود از بیت املال 

ماننــد هــر فــرد و هــر شــهروند دیگــر؛ و حفــظ امنیــت آنــان تــا هنگامــی کــه بــه روی 

مــا شمشــیر نکشــیده انــد و قیــام مســلحانه نکــرده انــد« )ذیــل تاریــخ طبــری(.

در خطبه ی 215 از نهج البالغه، امام حقوق متقابل شهروندان و سرپرست، 

حقــوق شــهروندی و شــیوه ی رفتــار اجتماعــی افــراد در یــک جامعــه مدنــی را بــه 

روشــنی بیــان مــی کنــد. شــگفت آن کــه امــام ایــن حقــوق و تعهــدات و وظایــف دو 

طرف را در میدان جنگ ِصّفین، در فرصت پیش آمده ی ماه های حرام برای 

آتش بس، توضیح می دهد و هرگز نمی گوید که شهروندان در شرایط جنگی 

بایــد فرمانبــردار باشــند و بــا حقــوق خــود آشــنایی نیابنــد.

آمــوزه هــای دینــی اســالمی دربــاره جامعــه مدنــی و مدنیــت منحصــرن بــه آن چــه 

گفته شد نیست، حتا در محدوده ی دینی و مذهبی هم نمی ماند، بل که فراتر 
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از آن آمــوزه هــای انســانی و فــرا آیینــی اســت، لیکــن ایــن نوشــتار گنجایــش بیــان 

آن هــا را نــدارد. 

 

نقــش پذیــری و مســئولیت پذیــری مســاجد و انجمــن هــای مذهبــی را در رونــد 

بسط جامعه مدنی چه گونه ارزیابی می کنید؟ و این مهم در شهرستان ها 

از منظــر جامعــه مدنــی چــه قــدر اهمیــت دارد؟

جعفری: حساب مساجد از انجمن های مذهبی جدا می باشد. مسجد از آغاز 

یــک نهــاد مدنــی و بــرای اجــرای مولفــه هــای جامعــه مدنــی و مدنیــت بــوده اســت. 

بــه همیــن جهــت  مســجد خانــه ی خــدا، یــا بــه تعبیــر قــرآن خانــه ی مــردم، نامیــده 

شــد؛ یعنــی بایــد مــردم نقــش مدیریــت را در جامعــه ی مدنــی بپذیرنــد و آن چــه را 

کــه شایســته ی مدنیــت اســت بــه اجــرا در آورنــد. لیکــن بــه تدریــج ایــن نقــش کــم 
رنگ شــد و مردم مســجد را تنها محل عبادت به معنای خاص آن، دانســتند و 

دیگر نقش های اجتماعی مسجد را پست تر از پایگاه خدایی مسجد به شمار 

آورنــد. در روزگار پیامبــر گرامــی اســالم تــا پایــان خالفــت خلیفــه ی دوم، مســجد 

پایگاهی مردمی و جایگاه به اجرا در آمدن کارهای مردم بود؛ لیکن از ان پس- 

بجز دوران پنج ساله ی امام علی- مسجد به عبادات و کارهای مذهبی خاص 

اختصــاص یافــت و کارهــای اجتمــاع در جاهــای دیگــر و بــه دور از ویژـگـی هــای 

مدنیــت، انجــام گرفــت.

امــا انجمــن هــای مذهبــی کــه بیشــتر بــه عنــوان انجمــن هــای مــردم نهــاد بنیــان 

گــذاری مــی شــوند، غالبــن بــه دو بخــش تقســیم مــی شــوند: انجمــن هــا و هیــات 

ســنتی قدیــم کــه خــود را پــای بنــد بــه انجــام کارهــای مذهبــی موضــوع تاســیس 

مــی داننــد و کاری بــه جامعــه ندارنــد و انجمــن هــای اســالمی نوپــا و تــازه بنیــاد 

نهــاده شــده از شــهریور 1320 بدیــن ســوی، ایــن انجمــن هــا، بــا درک شــرایط 

اجتماعــی و شــناخت زمینــه هــای پیشــرفت مدنــی، در گســترش جامعــه مدنــی 

بسیار کوشیده¬اند و نقش موثری در شناسانیدن و به اجرا در آوردن جامعه 

مدنــی داشــته انــد و دارنــد لیکــن تــا کنــون، بــه علــل گوناگــون موفــق بــه اجرایــی 

کــردن آن نشــده انــد.

این امور، پیش از این در شهرستان ها کمتر نمود داشت، لیکن در سال های 

اخیــر، بــه برکــت رســانه هــای همگانــی جهانــی، و در ســایه ی دهکــده ی جهانــی و 

بــر اثــر انفجــار اطالعــات و رشــد آگاهــی هــا، برخــی از شــهرهای حتــا دور دســت، بــا 
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مرکــز برابــری مــی کنــد و نقــش انجمنهــای اســالمی – و نــه مذهبــی- در  آگاه ســازی 

مــردم از جامعــه مدنــی و گســترش آن بســیار مهــم و موثــر اســت.

ویژگی ها و قدرت و کارکردهای جامعه مدنی را در جوامع اسالمی خاصه در 

ایران چه گونه ارزیابی می بینید؟

جعفری: جامعه ی مدنی، با تعریف جامع نوین آن، در جوامع اسالمی قدرتی 

نــدارد، زیــرا اندیشــه و کنــش ســنتی جوامــع اســالمی، و از جملــه ایــران، پذیــرای 

جامعه ی مدنی با کارکرد  غربی آن نیست و بسیاری از ویژگی ها و کارکردهای 

جامعــه ی مدنــی غربــی را بــا فرهنــگ و تاریــخ و باورهــای خــود در تضــاد، یــا دســت 

کــم متفــاوت، مــی بینــد. برخــی از ویژگــی هــای جامعــه ی مدنــی ماننــد قانون گرایی 
را قبول دارد، لیکن در عمل به شکل گزین�سی در می آورد و به اجرا می گذارد، 

یا آزادی اندیشه و بیان و دیگر آزادی های مدنی را قبول دارد، لیکن به شیوه 

ی خاص خود آن ها را محدود می کند. دموکرا�سی را می پذیرد لیکن آن را به 

شــکل بومی ســازی در می آورد.

در مجمــوع جامعــه ی مدنــی در جوامــع اســالمی قــدرت و کارکــرد موثــری نــدارد و 

نیاز به تالش و فرهنگ ســازی بســیاری دارد که در پاســخ به پرســش های دیگر 

شــمه یــی از آن چــه مــی دانــم گفتــه خواهــد شــد.

در جوامــع اســالمی مثــل ایــران، تهدیــدات و چالــش هــای فــراروی جامعــه ی 

مدنــی چیســت و چــه گونــه مــی تــوان از آن عبــور کــرد؟

جعفری: نخستین چالش در برابر جامعه مدنی در جوامع اسالمی، فرمانروایی 

ســنت هــای تاریخــی بــه جــای آمــوزه هــای اصیــل اســالمی اســت. بــرای مثــال، یکــی 

از مهــم تریــن اصــول جامعــه ی مدنــی دموکرا�ســی یعنــی مدیریــت اجتماعــی- بــه 

طور مستقیم و غیرمستقیم- به وسیله مردم است: گزینش رییس جمهوری، 

شــهردار، نماینــدگان مجلــس هــا، شــوراها و دیگــر نهادهــا بــه وســیله ی مــردم، 

نمودهایــی از دموکرا�ســی اســت کــه در غــرب نهادینــه شــده، لیکــن در جوامــع 

اســالمی، بــه علــل مختلــف، از جملــه دخالــت دولــت هــا، مــردم را نســبت بدیــن 

مهــم بدبیــن و بــی تفــاوت کــرده اســت. تشــکیل احــزاب نیــز دچــار چنیــن سرنوشــتی 

اســت و ســرانجام انتشــار نشــریات بــا تیــغ سانســور اســت و توقیــف و محاکمــه 
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و لغــو امتیــاز آزادی بیــان و تشــکیل اجتماعــات و دیگــر امــور وابســته بــه جامعــه 

مدنــی نیــز بــا دشــواری هــای بســیاری رو بــه رو اســت. در حالــی کــه در آمــوزه هــای 

اصیل اسالمی و شیوه¬ی عمل پیامبر بزرگوار خدا و امام علی و بزرگان اسالم 

شــورا، آزادی بیــان، آزادی تجمعــات، آزادی انتقــاد، نظــارت همگانــی و ماننــد 

ایــن هــا، از اصــول اولیــه ی زندگــی انســانی اســت.تنها راه عبــور از ایــن چالــش هــا: 

آگاه ســازی و کار فرهنگــی و آمــوزش علمــی دراز مــدت اســت. بدیهــی اســت کــه در 

ایــن راه بایــد هزینــه کــرد، پشــتکار داشــت و پایــداری ورزیــد و کارهــای مدنــی را 

دنبــال کــرد.

 در جامعــه مدنــی و تشــکل هــای مدنــی اســتان بوشــهر چــه چیزهــای غایبــی 

وجــود دارد کــه بــرای پیشــرفت جامعــه ی مدنــی بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد؟

جعفــری: بــه نظــر مــن آن چــه در اســتان بوشــهر غایــب اســت، جامعــه مدنــی 

است. استان بوشهر با پیشینه ی فرهنگی درخشان و تشکل های مدنی ریشه 

دار و ســابقه ی مطبوعاتــی روشــن، در حــال حاضــر از همــه ی ایــن امــور محــروم 

اســت و چشــم بــه راه عطایــای دولتــی و گــوش بــه فرمــان احــکام حکومتــی.
از ایــن روی بایــد آمــوزش و فرهنــگ ســازی را در اســتان بوشــهر بــه شــکل دیگــری 

انجــام داد، و آن آمــوزش اســتقالل و اعتمــاد بــه نفــس و بــر روی پــای خــود 

ایســتادن و بریــدن از شــیر مــام دولــت اســت. ایــن رونــد هــم طوالنــی اســت و هــم 

ُپرهزینــه، لیکــن نتیجــه ای درخشــان و مطمئــن و پایــدار دارد.

بنیــاد نهــادن احــزاب مردمــی در اســتان بوشــهر عملــی نیســت، لیکــن مــی تــوان 

بــا تشــکیل تشــکل هــا و بنــگاه هــای مــردم نهــاد صنفــی، دانشــجویی، کارگــری، 

کارمنــدی، ورز�ســی و فرهنگــی و هنــری و ماننــد ایــن هــا، روحیــه ی اجتماعــی و 

همــکاری جمعــی و تحمــل عقیــده ی مخالــف، رایزنــی بــا یکدیگــر، و احتــرام 

گذاشتن به اندیشه ها و باورهای دیگران را در افراد نیرومند ساخت و زمینه 

ای بــرای انباشــت و پذیــرش کار جمعــی در حــزب و تشــکل هــا و ماننــد ایــن هــا 

پدید آورد. آن چه بیش از دیگر چیزهای مهم، در استان بوشهر، مانند استان 
های دیگر غایب به نظر می رسد، روحیه ی مسئولیت پذیری و رعایت حقوق 

دیگــران پیــش و بیــش از حقــوق خــود اســت. بــه نظــر مــن جــا دارد بــرای رفــع ایــن 

کمبــود تــالش هــای بســیاری صــورت بپذیریــد.
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مبلمان شهری بوشهر فاقد المان های هویت بخشی بومی
 

گفت و گو  با  محمود جمهیری، 
دانش آموخته دکترای تخص�سی شهرسازی

)این گفتگو توســط غالمرضا شــبانکاره در تاریخ آذرماه 1392 تهیه شــده و در 

وبســایت هامون ایران منتشــر شــده اســت.(

اشــاره: دکتر محمود جمهیری، دکترای تخص�سی شــهر ســازی )طراحی و برنامه 
ریــزی شــهری و منطقــه ای(، عضــو ســازمان نظــام مهند�ســی ســاختمان هــای 

اســتان بوشــهر و مدرس دانشــگاه در بوشــهر اســت. در این مجال فرصتی دســت 

داد تا با وی، در باب وضعیت مبلمان شــهری و طراحی فضاهای عمومی شــهر 

بوشــهر بــا وی بــه گفــت و گــو بنشــینیم.

تلقی و باور شما از مبلمان و طراحی شهری چیست؟

جمهیــری: مبلمــان شــهری در واقــع اســباب و اثاثیــه شــهر قلمــداد مــی شــود. 
مبلمــان شــهر بــرای آســایش، راحتــی و اســتفاده مناســب از فضاهــای شــهری 
اســت. عمومــی بــودن فضــای شــهری نیــز اقتضــا مــی کنــد کــه مبلمــان شــهری 

اســتفاده همگانی داشــته باشــد. برای جذابیت این عملکرد و خصلتِ  دعوت 

کنندگــی، مبلمــان شــهری بایــد واجــد حــظ بصــری و جنبــه هــای زیبایــی شــناختی 

باشــد. از ســوی دیگــر مبلمــان شــهر بدلیــل تنــوع و کثــرت آن دارای گوناگونــی در 

اســتفاده، طــرح، رنــگ، جنــس، انــدازه و ابعــاد در ســطح و حجــم، مصالــح و ... 

می باشــد. از این روی معمولن بکارگیری مبلمان های شــهری بســته به تناســب 

جــا و مــکان و نــوع کاربــری فضاهــا بهتــر اســت از الگوهــا و مفاهیــم خــاص همــان 

کاربــری اســتفاده شــود. 

 اساســن بیــن مبلمــان و املــان شــهری تفــاوت هــای بایــد قایــل شــد، گرچــه در 

مــواردی مبلمــان شــهری مــی توانــد یــک املــان باشــد؛ امــا الزامــی بــرای ایــن کــه 

مبلمــان شــهری املــان وار ســاخته شــود وجــود نــدارد. هریــک از ایــن هــا دارای 

کارکــرد مخصــوص بــه خــود هســتند. مبلمــان هــا در واقــع بــرای اســتفاده و 
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آســایش اســت و مرتبــن نیــز مــورد اســتفاده بــود و ماننــد اســباب و اثاثیــه منــزل 

هســتند کــه نیــاز بــه تعویــض و نوســازی و مراقبــت دارنــد. امــا املــان هــا عمومــن 

ثابــت و همیشــگی مــی باشــند. 

در طراحی شــهری، و ایجاد فضاهای باز و جمعی شــهری مبلمان و املان ها، می 

توانند آینه ای از خالقیت، هویت و رویدادهای شهر باشند که در القا هویت 

و فرهنــگ شــهر حــرف اول را مــی زننــد و بهتــر اســت طــوری طراحــی شــوند کــه 

بــه حفــظ حــس مــکان بیانجامنــد، ایــن روش طراحــی بــه مــکان هویــت مــی دهــد، 

هویتی که نا�سی از خالقیت )آثار هنری زمان حاضر(، سابقه تاریخی با ارزش و 

پایداری )آینده نگری( است. پس بهتر است همه جانبه و جامع اندیش باشیم 

و فقــط بــه زیبایــی کــه بــه ســطح طراحــی محــدود اســت توجــه نکنیــم و همــواره 

داســتان پنهــان در اشــیا را ببینیــم و آن را بــه دســت آینــدگان بســپریم. در واقــع بــه 

مفهــوم شهرنشــینی در کالبــد شــهرها بنگریــم. 

مبلمــان شــهری کنونــی بوشــهر برخــوردار از چــه املــان  هایــی اســت و چــه 

مــواردی بــرای دســت یابــی بهتــر بــه مبلمــان شــهری در آن مشــاهده نمــی شــود؟

جمهیــری: مبلمــان شــهری بوشــهر در کلیــت خــود فاقــد املــان هــای هویــت بخ�ســی 

شهر بوشهر است. در مواردی مبلمان ها و یا املان های شهر سعی نموده اند تا 

حرفی بزنند اما این حرف ها مانند سخنانی است که در گلو خاموش گردیده 
است. در کمتر آثار نوین شهر جذابیت های هنری که واجد ارزش های بصری 

انــد قابــل رویــت اســت. شــهر بــه طــور عمــوم فاقــد املــان هــای بــا هویــت تاریخــی 

است. بر خالف گذشته پربار که در شهرسازی بوشهر وجود دارد و بافت کهن 

شهر را به عنوان یک بافت منحصر به فرد درآورده، اما اکنون نه از  گذشته 

چیــزی داریــم و نــه آینــده ی امیــدوار کننــده یــی پیــش رویمــان مــی بینیــم. 

بــا توجــه بــه محــل قــرار گیــری مبلمــان شــهری کــه فضاهــای شــهری قلمــداد مــی 

شــوند الزم اســت ابتــدا بــه اختصــار در بــاره فضــای شــهری مقدمــه ای مطــرح 

کنم. شهر بوشهر بدلیل ساختار خاص آن و همجواری با دریا )خلیج فارس( از 

یــک فضــای خطــی ســاحلی برخــوردار اســت. ایــن نــوار ســاحلی بــه دلیــل جذابیــت 
خــود اغلــب افــراد و گــروه هــای اجتماعــی و امکانــات و تاسیســات را بــه ســوی 

خــود جــذب نمــوده اســت. ســایر فضاهــای شــهری تــوان رقابــت بــا نــوار ســاحلی 
را ندارنــد. وجــود ســطحی گســترده و متنــوع از ترکیــب دریــا و زمیــن و فضاهــای 
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مصنوع این قابلیت را در نوار ساحلی افزوده است. تمرکز جمعیت و فعالیت 
را در این نوار به خوبی می توان مشاهده کرد. سایر فضاهایی که توانسته اند 

جاذب باشند با بهره گیری از این جذابیت است که امکان جذب را برای خود 

بــه وجــود آورده انــد. در محــدوده زندگــی اجتماعــی شــهری، شــهر فاقــد فضاهــای 

باز و فضاهای اجتماعی و جمعی است. فضاهای موجود نیز از اسباب و اثاثیه 
کافــی برخــوردار نیســتند. در توزیــع ایــن فضاهــا در شــهر و نتیجتــن مبلمــان شــهری 

توازنــی وجــود نــدارد و توزیــع ایــن فضاهــا نیــز عادالنــه نمــی باشــد. بــا ایــن همــه، 

وضعیــت کنونــی مبلمــان شــهری در فضاهــای شــهر از یــک مقبولیــت تقریبــن 

متوســط - رو بــه پاییــن- برخــوردار اســت. ایــن موضــوع بــا توجــه بــه تحقیقــات 

انجــام شــده و مطالعــات صــورت گرفتــه در شــهر نشــان داده شــده اســت. بــرای 

بهبــود ایــن شــرایط نیــاز بــه جانمایــی و مــکان یابــی فضاهــای عمومــی مــی باشــد و 

با گسترش فضاهای شهری امکانات الزم را برای نصب مبلمان شهری فراهم 

کنیم. با تغییر کاربری های فضاهای سبز و باز به شدت جلوگیری شود. در طرح 

هــای توســعه جدیــد حتــا در توســعه هــای یــک هکتــاری، فضاهــای بــاز و جمعــی 

طراحــی شــده و مــورد توجــه قــرار گیــرد. بایــد از تخریــب فضاهــای ســاخته شــده 

عمومــی جلوگیــری شــود. آمــوزش شــهروندان و ارتقــای ســطح فرهنــگ عمومــی 

بــرای حفاظــت از مبلمــان شــهری مــورد توجــه قــرار گیــرد. جلــب مشــارکت مــردم 

بــه معنــای حقیقــی آن صــورت گرفتــه و بــه مدیریــت شــهری بــا رویکــرد مشــارکت 

همگانــی توجــه ویــژه شــده و ایــن مهــم ســرلوحه همــه مدیــران شــهری قــرار گیــرد.  

مبلمــان شــهری کنونــی بوشــهر چــه پیونــدی بــا فرهنــگ بوشــهر دارد و اصولــن 

قایــل بــه ایــن پیونــد هســتید؟ چرا؟

جمهیری:اساســن بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــم کــه رفتــار انســان هــا برخاســته 

از فرهنــگ آنهاســت. ایــن رفتارهــا در تمامــی جنبــه هــای رفتــاری انســان بــروز و 
ظهــور دارد. شــهر بوشــهر بــه دلیــل فرهنــگ خــاص خــود و ســابقه دیرینــه بنــدری 

بــودن و ارتبــاط بــا فرهنــگ هــای مختلــف و دیگــر جهــان دارای غنــای فرهنگــی 

خا�ســی اســت. شــناخت ایــن فرهنــگ مــی توانــد راهنمــای مــا در طراحــی حــال و 

آینــده باشــد. متاســفانه بایــد اذعــان نمــود مــا در طراحــی هــای شــهری در حــال 

حاضــر دچــار نوعــی انقطــاع گردیــده ایــم. بریــدن از گذشــته، حســرت خــوردن، 

فراموش کردن حال و در آرزوی دست نیافتنی آینده. رو�سی است که هرگز ره 
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به جایی نمی برد. انسان های کم حوصله ای شده ایم که در زمان کار کردن، 

فقط حسرت گذشته را می خوریم و بر ویرانه های آن اشک می ریزیم. پیوند 

بــا گذشــته الزم و ضــروری اســت امــا نــه بــرای حســرت خــوردن، بلکــه بــرای 

آموختــن، بــرای درانداختــن طرحــی نــو، بــرای بــاور کــردن، بــرای تجربــه کــردن. در 

حــال حاضــر پیوندهــا بــا فرهنــگ گذشــته گسســته اســت. تارهــای بســیار نازکــی 

باقی مانده است که به شدت در حال پوسیدن است؛ این حرفها را نه به این 

دلیــل مــی گویــم کــه آثــار تاریخــی مــا در حــال خــراب شــدن اســت و یــا ک�ســی توجهــی 

بــه تخریــب هــای بافــت کهــن نمــی کنــد. بلکــه بــه ایــن دلیــل مــی گویــم کــه نــه تنهــا از 

گذشتگان چیزی نیاموخته ایم بلکه اکنون خود را هم فراموش کرده ایم. ما 

هیچ الزامی نداریم که از گذشتگان تقلید کنیم بلکه صرفن از آنان بیاموزیم. 

به عنوان مثال از سالهای دور و درازی که از عمر شهرداری در بوشهر می گذرد 

تــا کنــون نتوانســته ایــم حتــا یــک میــدان ســاده ماننــد میــدان کوتــی در محــالت 

جدیــد بــرای زندگــی جدیــد بیافرینیــم و از نشســتن و قــدم زدن در آن لــذت ببریــم. 
حتــا میــدان کوتــی را نیــز بــا طــرح جدیــد بــه تعــدادی فنــس و فضاهایــی برای عبور 

خــاص تبدیــل کــرده ایــم. فضایــی کــه خــود چنــد منظــوره طراحــی شــده بــود و 

امــکان اســتفاده همگانــی داشــت، حــاال فقــط در زمــان و بــرای افــرادی خــاص 

قابــل اســتفاده اســت. 

از این هم فاجعه بارتر آنســت که آثار طبیعی را نیز تخریب کرده ایم و به جای 

آن آثاری مصنوعی ساخته ایم که واجد نیمی از ارزش های طبیعی آن نیست. 

اگــر بــه فضاهــای موجــود در محــالت قدیمی)منظــورم محــالت بافــت کهــن شــهر 

نیســت، بلکــه محــالت دیگــر شــهر( نــگاه کنیــم مــی بینیــم کــه همــه فضاهــای بــاز و 

فضاهــای جمعــی و بــازی کــودکان را از بیــن بــرده ایــم. زمیــن هــای ورزش ســاخته 

ایم و... اما هرگز نتوانسته ایم جمعی کوچک از محله ای اجتماعی را به وجود 

آوریــم. همــه شــهر را و همــه فضاهــای بــاز را  بــه بنــا و ســاختمان هــای نامانــوس 

تبدیــل کــرده ایــم. بهتریــن اقدامــات مــا تبدیــل فضاهــای کوچــک جلــوی مســاجد 

بــه پارکینــگ اتومبیــل اســت. یعنــی هرجــا کــه نتوانســته ایــم بتــن و آهــن بکاریــم 

ماشــین و اتومبیــل کاشــته ایــم. اینهــا هنــر مــا در پیونــد بــا گذشــته اســت. 

با توجه به برخوردار بودن بوشهر از دریا و فضای اقلیمی خاص و منحصر 

بــه فــرد، مبلمــان ایــن بخــش شــهر)بندر( چــه قــدر متناســب بــا اقلیــم بوشــهر 
هســت و ایــن جانمایــی و مــکان یابــی کنونــی را در اســتفاده از مبلمــان شــهری 
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چــه گونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟

جمهیــری: اصولــن  نــوار ســاحلی بوشــهر بــر خــالف جاذبــه هــای قــوی و قدرتمنــد 

بــه دلیــل طراحــی نامناســب، حــذف جاذبــه هــای  خــود و امکانــات طبیعــی 

طبیعــی ســاحلی، اســتقرار کاربــری هــای ناســازگار و حتــا متضــاد، مدیریــت غیــر 

اصولــی از جنبــه کنتــرل و نظــارت یکــی از بهتریــن فضاهــای شــهری اســت کــه بــه 

شــکل نامناســبی بــروز نمــوده اســت. اســتفاده از آن در روزهــای بــه خصــوص در 

روزهایــی از ســال کــه انســان بــه شــدت بــه آن نیــاز دارد، بــه دلیــل فقــر شــدید 

امکانــات و مبلمــان مناســب قابــل اســتفاده نیســت. طراحــی و اجــرای طــرح هــای 

ســاحلی بــه شــدت فقیــر و ناســازگار بــا طبیعــت آن اســت. هرچنــد کــه در ارایــه 

جزییات و امکانات کوچک آن می توان آثاری از طراحی شــهری مالحظه نمود، 

امــا در اصــل طراحــی، اشــکاالت اسا�ســی وجــود دارد کــه بعضــن نیــز غیــر قابــل 

بازگشــت مــی باشــد.

مهم ترین ضعف مبلمان شهری بخش ساحلی را چه موردی می دانید؟

جمهیــری: مهمتریــن ضعــف آن حــذف ایــن نــوار از ســاحلی بــودن اســت و در واقــع 

مفهــوم ســاحل در ایــن طراحــی حــذف شــده اســت. طراحــی بــه نحــوی اســت  کــه 

اســتفاده زمانــی )اســتفاده در ســاعات مختلــف روز و در فصلهــای مختلــف( در 

آن مفهــوم خــود را از دســت داده اســت. از ایــن جهــت طراحــی فضــا و مبلمــان 

آن در انطبــاق بــا عملکــرد حقیقــی ســاحل، بــا اقلیــم )میکــرو اقلیــم آن( نــه تنهــا 

ســازگار نیســت بلکــه در بســیاری مــوارد متضــاد اســت. در ایــن فضــا ارتبــاط 

حرکــت ســواره و پیــاده، مــکان یابــی فعالیــت هــا، فعالیــت هــای زمانــی، امنیــت 

و ایمنــی محــل هــای رفتارهــای اجتماعــی، بــرآوردن نیازهــای بیولوژیــک )ســموم، 

آلودگــی هــا و خطــرات(، ارتباطــات بصــری، جذابیــت هــای طبیعــی همــه بــه نحــو 

محسو�ســی فاقــد اعتبــار شــده انــد. ایــن فضــا¬ گویــی یــک فضــای نامحــدوده و 

بــاز بــرای پیــاده روی )نــه چنــدان امــن( مــی باشــد. بــا وجــود آنکــه ریــز فضاهــای 

موجود در چند نقطه از جنبه طراحی شهری قابل درک اند، اما نه تنها طراحی 

و اجــرای کل مجموعــه فضــا بــر مبنــای اقلیــم نیســت بلکــه بــر مبنــای اصــول عــام 

شهرســازی و طراحــی شــهری نیــز نمــی باشــد. بــه همیــن نســبت و بیــش از ایــن نیــز 

مبلمان موجود در این فضا با مشــکل مواجه اســت. مثلن یکی از مبلمان های 
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موجــود کــه در هرفضــای دیگــری نیــز قابــل مشــاهده اســت، وجــود نیمکــت هــا 

بــرای نشســتن اســت. تکلیــف ایــن نیمکــت هــا بــرای آســایش، آرامــش، مــدت 
زمــان نشســتن، ایمنــی و دیــد و منظــر نامعیــن اســت، بــه همیــن لحــاظ مرتبــن 

توســط اســتفاده¬کنندگان تغییــر جهــت داده مــی شــوند بــه نحــوی کــه اندیشــه 

وندالیسم را تشدید می کند. موج دریا و تنوع آن، جزر و مد، عظمت و بزرگی 

دریــا، آرامــش بخــش بــودن، هیجــان و اضطــراب، افــق و غــروب دریــا، بــه هــم 

پیوســتن زمیــن و آســمان، غنــا و ثــروت دریــا، عمــق، بهــره منــدی و نعمــت دادن 

بــی منــت، لطافــت و نرمــی )شــن هــای ســاحل( و ... همــه مفاهیــم قابــل درک از 

دریــا و ســاحل و اقلیــم ایــن محــدوده اســت کــه در طراحــی هــا و مبلمــان هــا فقــط 

اســتفاده اندـکـی از آن هــا صــورت گرفتــه اســت.

بــه نظــر مــی رشــد محــالت شــهر بــه صــورت یکســان و عادالنــه از امکانــات و 

مبلمــان شــهری برخــوردار نیســتند، چــرا محــالت حاشــیه ی مرکــز شــهر 

امکانات کمتری دارند؟ محالتی )مانند تنگک، امام زاده، سرتل و.... فاقد 

مبلمــان شــهری مناســب هســتند؟ 

جمهیــری: متاســفانه توزیــع عادالنــه امکانــات در شــهرها از مهمتریــن و بزرگتریــن 

مشــکالت شــهری اســت کــه حــل آن نیــاز بــه انجــام کارهــای منطقــی و اصولــی 

دارد. مدیریــت شــهری از جنبــه برنامــه ریــزی و اجــرا اصلــی تریــن عامــل اســت. در 

شــهر بوشــهر این مهم بنا به دالیل ذکر شــده وجود نداشــته اســت. ارایه نمونه 

هــای مختلــف از عــدم توزیــع عادالنــه در شــهر و عــدم توجــه بــه زندگــی اجتماعــی 

در محــالت مــی توانــد بیانگــر ایــن مدعــای شــما باشــد. وجــود عوامــل بــرون زای 

مدیریــت شــهری نیــز باعــث تشــدید ایــن توزیــع ناعادالنــه گردیــده انــد.  

وقتی در سطح شهر به بازید مبلمان شهری می پردازی،، طراحی مناسبی در 
مــکان یابــی و جانمایــی معابــر و... بــرای حضــور اجتماعــی اقلیــت هــای شــهری 

)کودکان، ساملندان، معلولین و...( شاهد نیستیم، برای مناسب سازی و 

توســعه بخ�شــی مناســب بــرای اقلیــت هــای مدنــی چــه راهکارهایــی را پیشــنهاد 

مــی دهید؟

جمهیری: قبل از هرچیز الزم است توضیح دهم که موضع من در رابطه با این 
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پرسش یک موضع اعتقادی از باور علمی و از جنبه شهرسازی انسان گرایانه 

است و با به کاربردن لفظ اقلیت برای این شهروندان به شدت مخالفم. این 

موضــع مــن جنبــه تعــارف و یــا بــرای خــوش آمــد ک�ســی نیســت، اقلیــت مفهومــی 

اســت در مقابــل اکثریــت. بــه بــاور مــن کــودکان و ســاملندان و معلــوالن اقلیتــی در 

برابر اکثریت نیستند بلکه اعضای یک جامعه اند که می توانند اعضای یک 

اکثریــت و یــا یــک اقلیــت باشــند. ایــن ســخن بــه دلیــل »بــار مفهومــی« آن در ایــن 

مورد کاربردی ندارد. به عنوان مثال در بسیاری از موارد وقتی اقلیتی خواسته 

ای دارنــد مــی تــوان از آن چشــم پو�ســی کــرد و یــا بــه صــورت ویــژه آن را بــر طــرف 

نمود و یا حتا از اقلیت درخواست نمود تا نیاز خود را به تنهایی برطرف نمایند 

و یــا در جــای دیگــری آن را بــرآورده کننــد، امــا در ایــن مــورد موضــوع متفــاوت 

اســت. بــرای ایــن دســته از افــراد- حتــا اگــر یــک نفــر باشــند- الزم اســت تــا بــرای 

آنها امکانات الزم را فراهم نمود. این افراد در واقع جزو مالکان شهر هستند. 

شــهر دارای »مالکیت مشــاع« همه شــهروندان ســاکن آن اســت. این افراد هم 

در ایــن زمینــه هیــچ تفاوتــی بــا دیگــران ندارنــد. بنــا برایــن حــق دارنــد، چــون مالــک 

اند. پس حق حضور دارند، چون مالک اند حق نظارت دارند، و حق دخالت 
در اداره ی شــهر را دارند. این حقوق آنهاســت، پس هرجایی که فضای شــهری 

اســت، ایــن افــراد هــم حــق حضــور و اســتفاده دارنــد و الزامــن حتــا اگــر یــک نفــر 

هم باشــند باید  مناســب ســازی شــده آنها در فضای شــهری تعبیه شــود. با این 

سخن شما که برای کودکان، ساملندان، معلولین و... امکانات مناسب در شهر 

وجود ندارد، موافقم و الزم است تا در این زمینه براساس مقررات مربوطه و 

قانون جامع حمایت از معلولین )مصوب اردی بهشت 1386 مجلس شورای 

اســالمی( و دســت یابی به اصول شــهر دوســتدار کودک و ســاملند اقدام شــود. 

وضعیــت پــارک هــای شــهر، فضاهــای ســبز در مبلمــان شــهری بوشــهر را چــه 

گونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟

جمهیــری: الزم اســت تــا پــارک هــا و فضاهــای ســبز بــه تنــاوب در محــالت توزیــع 

شــود. در گذشــته چندیــن بــار ســخنانی گفتــه ام و مطالبــی را نوشــته ام کــه در 

آنهــا بــر »محلــه محــوری« و »مدیریــت محلــه« تاکیــد داشــته ام. ایــن نــوع نگــرش 

در واقع توزیع امکانات در همه جای شهر را امکان پذیر می کند. همه محالت 

از حداقــل امکانــات مــورد لــزوم خــود بایــد بهــره منــد شــود. شــورای شــهر ســابق 
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تــا حــدودی ایــن ســخنان را شــنید و بــه بخ�ســی از آن عمــل نمــود. امــا ایــن نگــرش 

و ایــن شــیوه راهــی ســخت و دشــوار اســت، عــزم راســخ و بــاور عمیــق مــی توانــد بــه 

آن جلــوه ببخشــد.

یکی از موارد »محله محوری« توزیع فضاهای شهری در محالت است. که هم 

اکنون بسیاری از محالت از این امر در رنج هستند. پارک کودک، فضاهای باز 

و فضاهای جمعی ، دستر�سی سریع به حمل و نقل همگانی، امنیت و ایمنی از 

خطــرات و ســموم و بــزه کاری و ... حــق همــه محــالت شــهر و ســاکنان آن اســت. 

کارهایــی صــورت گرفتــه امــا ایــن کارهــا کــم و انــدک هســتند. 

از منظرطراحی شــهری و آســیب شنا�شــی، مشــکالت معماری رایج ســاختمان 

ها و ســاخت و ســازهای بوشــهر را در چه مواردی می بینید؟ 

جمهیــری: املــان هــای شــــهری از اجــزای مهــم مبلمــان شــهری مــی باشــــد كــه مــی 

توانــد در ارتقــــای حــس مــکان و هویــت شــــهروندان تأثیــر بســــزایی داشــته باشــد 

و بهتــر اســت از نظــر گرافیکــی طــوری طراحــی شــوند كــــه بــــا محیطــی كــــه در آن 

هســــتند بــه صــورت منطقــــی و بصــری تركیــب شــــده و بــا ایــن تركیــب ســــبب بــه 

وجــود آمــدن عالیمــی شــوند كــه بــه طــور اثرگــذار بــا مــردم ارتبــــاط برقــرار كننــد 

و از آن جملــه مــی تــوان بــه مجســــمه هــا و نمادهــــای میــدان هــا و خیابــان هــا 

اشــاره كــرد كــه طراحــی درســت و مناســب آنهــا حایــز اهمیــت اســــت. در واقــع ایــن 

حركــت در صورتــــی مــی توانــد بــه خوبــی هدایــت شــــود كــه در حیطــــه هویــت و 

منظــر شــــهری گام بــردارد و ایــن مســــتلزم آن اســــت كــه طراحــی مجســــمه هــا در 

كانون توجه شــهروندان و آمدوشــدهای جمعیتی اعمال شــود، چرا كه در این 

مکان هاست كه این عالیم می تواند حرفی برای گفتن داشته باشد. مثل قرار 

دادن مجسمه از یک شخصیت تاریخی، در میدانی كه با آن مجســــمه مانوس 

باشــد و خاطــرات و وقایــع گذشــته را بــرای شــهروندان آن محیــط القــا كنــد كــه 

در همیــن حیطــه دو عامــل مهــم تأثیرگــذار اســت: اولیــن عامــل؛ زیبایــی آن اســــت 

چــرا كــه در وهلــه اول، نمــــا و ظاهــر یــک �ســی بــه نظــر مــی آیــد و ایــن زیبایــی را كــه 

بــا هنــر آمیختــه مــی شــــود بــه ســادگی و بــدون ابهــام بــرای تمــام اقشــار جامعــه مــی 

تــوان بــه تصویــر كشــید. دومیــن عامــل؛ مقیــاس و موقعیــت مکانــی مناســب ایــن 

املــان هاســــت كــه بــا چــه مقیــاس و در كجــا قــرار نشــــان دادن عظمــت و اهمیــت 

مــی گیــرد. مضامیــن ایــن املــان هــا و مجســــمه هــا بــا جانمایــی و چیدمانشــان در 
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شهر از جمله نکات مؤثر در القای حس مکان آن منطقه می باشد، برای مثال 

مجســمه هــا بــا مضامینــی چــون عاطفــی، مذهبــــی، تاریخــی، فرهنگــی، سیاســــی، 

ادبــی، علمــی و ... مــی باشــــد، كــه طراحــی درســــت و جانمایــی مناســــب آنهــا عــالوه 

بــــر اینکــه بــه ارتقــای كیفیــت منظــر و هویــت شــهری مــی انجامــد، مــی توانــد در 
راســــتای بــاال بــردن ســطح آگاهــی و دانــش مــردم نیــز ایفــای نقــش كنــد، حتــا بــرای 

كســــانی كــه بــرای اولیــــن بــار بــا آن املــان رو بــه رو مــی شــــوند، خــود نیــز مــی توانــد 

در خلــق هویــت جدیــد بــرای آن فــرد كوشــا باشــــد و دیــــدن دوبــاره آن خاطــــره ای 
را در ذهــن عینیــت بخشــد. امــروزه تجربــه و كاربــرد عناصــر شــهري نشــان داده 

كــه اســتفاده از تجهیــزات و مبلمــان مناســب تــا چــه انــــدازه مــي توانــد اثــر مثبتــي 

بــر روي شــــهروندان و اســــتفاده كننــدگان از محیــط هــای شــــهري داشــته باشــــد. 
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شکست سال 84 بزرگ ترین شکست یک نسل بود!

گفتگو با اسماعیل حسام مقدم، 

نویسنده و فعال مدنی

)ایــن گفتگــو را حســن الوری در تاریــخ دی مــاه 1395 صــورت بخشــیده و در 

هفتــه نامــه نصیربوشــهر منتشــر شــده و همچنیــن در وبســایت هامــون ایــران 

بازنشــر شــده اســت.(

اشــاره: صفحــه داغ نصیربوشــهر مباحثــی انتقــادی کــه پیرامــون اشــخاص 

و افــراد مطــرح در جامعــه وجــود دارد را بــا آنــان مطــرح کــرده و آنــان بــه 

تبییــن مــوارد مذکــور مــی پردازنــد. در صفحــه داغ نصیربوشــهر ایــن هفتــه 

شــخصیت مطبوعاتــی و مدنــی اســتان بوشــهر؛ اســماعیل حســام مقــدم 
را مــورد ســوال قــرار داده و ایشــان بــه توضیــح آن مــوارد مــی پــردازد. ایــن 

گفتگــو را بشــرح ذیــل مــی خوانیــد.

خودتــان را بــرای خواننــدگان نصیــر بوشــهر معرفــی کنیــد؟ رزومــه کاری و 

فرهنگــی تــان را بــرای مــان شــرح دهیــد؟

حســام مقــدم: مــن اســماعیل حســام مقــدم؛ یــک دهــه شــصتی هســتم کــه 

جامعــه شنا�ســی خوانــده و از ســال 80 تــا کنــون مــی خواســته کــه بــه عنــوان 

یــک فعــال مدنــی و اجتماعــی شــناخته شــود.  15ســال فعالیــت مــداوم و 

پیوســته فرهنگــی و نوشــتاری در مطبوعــات و رســانه هــای اســتان بوشــهر و 

چنــد رســانه ملــی داشــته ام. از ســال 88 هــم یکــی از نویســندگان هفتــه نامــه 
نصیربوشــهر بــوده ام.  بــرای فعالیتهــای ایــن پانــزده ســال گذشــته تاکنــون 

ســه ســاحت را بــرای خــودم تعریــف کــرده ام: در ســاحت اول بــه عنــوان 

یــک کنشــگر  مدنــی سالهاســت کــه در تشــکلهای غیردولتــی فعالیــت کــرده ام 

و مــی شــود مســیری را کــه از مجمــع مشــارکت جوانــان دشتســتان در ســال 

79 در برازجــان داشــتم و بعدهــا بــه اســم کانــون همیــاران جــوان دشتســتان 

معــروف شــد تــا انجمــن زیســت محیطــی ســوز در بوشــهر طــی کــردم و از 
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آنجــا خــودم را در تشــکلهای غیردولتــی تهــران ماننــد خانــه کــودکان شــوش، 

انسانشنا�ســی و فرهنــگ  و رخدادتــازه و ... دیــدم و در نهایــت ایــن فرآینــد بــه 

انجمــن هامــون ایــران رســیدم. انجمنــی کــه از ســال 91 پــس از بازگشــتم از 

تهــران و بــه توصیــه دکتــر ناصــر فکوهــی و دکتــر مصطفــی مهرآییــن در جنــوب 

کشــور بــا چنــد نفــر از دوســتانم )مهدیــه امیــری، رضــا شــبانکاره،  قاســم 

تنگســیرنژاد( شــکل دادم.

بــه عنــوان یــک  نویســنده در حــوزه اجتمــاع و فرهنــگ   درســاحت دوم 

جنــوب از ســال 1384 در مطبوعــات و رســانه هــای اســتان بوشــهر قلــم زده 

ام و نخســتین مطالــب جــدی ام را در هفتــه نامــه اتحــاد جنــوب منتشــر 

نمــودم و اولیــن یادداشــتم دربــاره معرفــی کتــاب اندیشــه عــدم خشــونت 

گانــدی نوشــته رامیــن جهانبگلــو در مــرداد مــاه ســال 84 منتشــر شــد. ســپس 

بــا ارتباطــی کــه بــا دو دوســت فرهیختــه و اهــل قلــم ام ؛ حمیــد موذنــی و 

مجیــد اجرایــی پیــدا نمــودم، بیشــتر و بیشــتر بــه نوشــتار هــای تحلیلــی تمایــل 

پیــدا کــردم. نشــریاتی ماننــد ســالم جنــوب، نصیربوشــهر،  نســیم جنــوب و 

بیرمــی بــه همــراه اتحادجنــوب  تــا ســال 88 جایــی بــرای نوشــتن م بــود. در 

ســالهای پســا88 هــم رویکــرد جامعــه شناســانه قــوی تــری پیــدا کــردم و بــا 

توجــه بــه حضــورم در تهــران بــا برخــی مطبوعــات همــکاری داشــتم. مجموعــه 

مقاالتــم در حــوزه تبییــن مفهــوم توتالیتاریســم در ایــن دوره در همیــن نشــریه 

نصیربوشــهر بــه طــور هفتگــی منتشــر شــد. تمــام ایــن تالشــها و نوشــتن هــا در 

ســالهای پــس از 91 بــا تجربــه زیســته در فضــای رســانه ای »هامــون« معنایــی 

عمیــق تــر پیــدا کــرد و حاصــل ایــن تالشــهای رســانه تــا االن دریافــت چهــار 

مجــوز از وزارت فرهنــگ وارشــاد اســالمي بــوده:  

 1- فصلنامــه فرهنگــی هنــری نامــه هامــون  کــه بهمــن 93  مجــوز گرفــت؛

2- وبســایت تحلیلــی هامــون ایــران کــه خــرداد 94 مجــوز گرفــت؛ 

3- دوهفتــه نامــه تحلیلــی آوای هامــون کــه شــهریور 94 مجــوز گرفــت.  

4-ســالنامه بیــن رشــته ای ارغنــون هامــون کــه خــرداد 95 مجــوز گرفــت.

تالشــم در ایــن ســاحت بــا دریافــت ســه مجــوز رســمی درحــال نتیجــه دادن 
هســت. هرچنــد کــه در ســاحت اول تالشــهایم بــا درب بســته وزارت کشــور 

مواجــه شــد و نشــد انجمــن هامــون ایــران را ثبــت رســمی کنیــم امــا ایــده 

هامــون  همچنــان بــه زیســت اجتماعــی خــودش ادامــه مــی دهــد.

کــرده  تــالش  آکادمیســین  و  دانشــگاهی  یــک  عنــوان  بــه  ســوم  ســاحت  در 
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ایــران  بــر جامعــه جنــوب  ای  تحلیلهــای روشــمندانه و دانشــورانه  از  ام 

داشــته باشــم. از همــان دوران دبیرســتان بــه ایــن وجــه و ســاحت علمــی و 

متدولوژیــک مــی اندیشــیدم تــا اینکــه در ســال 88 بــه دوره کارشنا�ســی ارشــد 

مطالعــات فرهنگــی وارد شــدم و در دانشــگاه هــای تهــران، عالمــه طباطبایــی، 

شــهید بهشــتی، تربیــت مــدرس و  کاشــان همــواره حضــوری پیوســته داشــتم. 

تالشــهای علمــی ام در ایــن ســاحت بــا عضویــت پیوســته در انجمنهــای علمــی 

مطالعــات  ایرانــی  انجمــن  ایــران،   جامعــه شنا�ســی  انجمــن  ای  و حرفــه 

فرهنگــی و ارتباطــات و انجمــن انسانشنا�ســی ایــران رو بــه بلــوغ بــوده اســت. 

از ســال 90 تــا 92 هــم در دانشــگاه هــای اســتان بوشــهر بــه عنــوان مــدرس 

جامعــه شنا�ســی و مطالعــات فرهنگــی مشــغول بــوده ام ولــی از ســال 92 

امــکان تدریــس بــرای م فراهــم نشــد امــا ارتباطــات حرفــه ای ام در حــوزه 

جامعــه شنا�ســی را بــا نهادهــای علمــی حفــظ و گســترش داده ام.

در کل زیســت اجتماعــی مــن در ســه ســاحت مــی شــود خالصــه کــرد کــه در دو 

ســاحت بــا شکســت هــای نســبی مواجــه شــده امــا در یــک ســاحت بــا موفقیتــی 
نســبی همــراه هســت. در ســاحت مدنــی )تشــکل غیردولتــی انجمــن هامــون 

ایــران ( و ســاحت آکادمیــک )حضــور دایــم در دانشــگاه( بــا شکســت نســبی 

مواجــه شــده ام امــا در ســاحت رســانه ای )رســانه هــای نامــه هامــون، آوای 

هامــون،  هامــون ایــران( بــا موفقیــت نســبی همــراه هســتم. بــه خصــوص در 
تجربــه ای کــه در دوهفتــه نامــه آوای هامــون بــه ســردبیری مهدیــه امیــری 

در ســال جــاری )95( دارم و بســیار حرفــه ای و موفقيــت آمیــز بــوده اســت. 

هرکــدام از ایــن ســه ســاحت بــا نوعــی از گفتمــان و یــا اندیشــه کانونــی همــراه 

بــوده؛ در ســاحت اول )تشــکلهای غیردولتــی( بــه ســمت گفتمــان بازگشــت 

بــه جامعــه مدنــی  بــوده، در ســاحت دوم )رســانه و مطبوعــات( بــه ســمت 

گفتمــان بازاندی�ســی اصــالح طلبــی بــوده و در ســاحت ســوم(  آکادمیســین و 

دانشــگاهی( بــه ســمت گفتمــان جامعــه رفــاه و توســعه پایــدار بــوده  ام.

شــما در کجــا بدنیــا آمــده ایــد؟ در کجــا مدرســه رفتــه ایــد؟

حســام مقــدم: مــن در برازجــان بــه دنیــا آمــدم و تــا پایــان دوران مدرســه 

در همــان برازجــان بــودم. در کنــار خیــل بچــه هــای متولــد دهــه شــصت در 

کالســهای درس 40 نفــره شــیفت برگــردان درس خوانــدم.
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بــا توجــه بــه رزومــه کاری تــان عالقــه منــدی شــما در کــدام حــوزه بیشــتر 

اســت؟

حســام مقــدم: همــواره مــی خواســتم کــه معلــم باشــم، چنــد ســالی هــم در 

دانشــگاه بــودم و تدریــس کــردم امــا تجربــه شکســت خــورده ای بــود بــرای 

مــن ماننــد همــه شکســتهای نســلی کــه دهــه شــصتی هــا تجربــه کردنــد. همیــن 

حــاال هــم کــه در ســازمان محیــط زیســت هســتم تمــام تالشــم رو مــی کنــم کــه 

حرفــی یــا کلمــه ای بــرای آموختــن بــه دیگــران داشــته باشــم. چراکــه بــرای 

آمــوزش دادن یــک کلمــه بایــد ســاعتها مطالعــه کــرد.

 
ً
مــی شــود بگوییــد چــه تجربــه شکســت خــورده ای بــود؟ چــرا شکســت کال

جریــان چــه بــود؟

حســام مقــدم: خــب نســلی کــه در مــا و بــا مــا و از مــا دهــه شــصتی هــا شــکل 

گرفــت بــا خــودش شکســتهای زیــادی رو بــر دوش حمــل مــی کنــه؛ شکســت 

1384 بزرگتریــن شکســت یــک نســل بــود، پــس از ســید محمــد خاتمــی و 

دولــت اصالحــات و مــا کــه تــازه دســت پــرورده ایــن دولــت بودیــم نــاگاه بــا 

دولــت و گفتمانــی سیا�ســی مواجــه شــد کــه همــه مفاهیــم و ایــده هایــی ماننــد 

آزادی و برابــری را مبتــذل کــرد یــا بــه محــاق بــرد. شکســت نســلی مــا شــاید بــا 

88 تکمیــل شــد. نســل شــصتی هــا حتــی فرصــت نکردنــد ایــده هــای شــان را بــا 

جامعــه در میــان بگذارنــد. حجــم عظیــم مهاجــرت جوانــان دهــه شــصت و یــا 

حجــم عظیمــی از جوانــان افســرده، گــواه ایــن شکســت نســلی هســت.

یادمــه در همــان یــک هفتــه ای کــه بــه مرحلــه دوم انتخابــات ســال 84 مانــده 

بــود خیلــی از نویســندگان و روشــنفکران ایرانــی در فضاهــای عمومــی بــا 

همیــن »مــردم« بــه گفتگــو پرداختنــد و از پیامدهــای انتخــاب شــان آگاهشــان 

کردنــد... ببینیــد نســلی کــه مــن در آن هســتم بــا مبانــی فکــری هرچنــد متفــاوت 

امــا بســیار جــدی پــای در جامعــه گذاشــتیم؛ بــا نظــام توســعه ای دوران 

کارگــزاران ســازندگی رشــد کردیــم تــا بــه دوران اصالحــات رســیدیم همــه ایــن 

دو دوره کــه مــا در آن زیســته ایــم بــا خودشــان جــدی بــودن و سختکو�ســی و 

تخصــص گرایــی را بــه همــراه مــی آورد امــا بــه نــاگاه همیــن نســل کــه در دوران 

بلوغ شــغلی و کارآمدی اقتصادی قرار داشــت با دولت پوپولیســت و مبتذل 
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و ضدتخصــص گــرا مواجــه شــد، مــا بــه نــاگاه بــا جریــان اجتماعــی تــن پــروری 

روبــه رو شــدیم کــه در نهایــت منجمــد شــدیم. منجمــد در ایــده هــا و اندیشــه 

هــا بــدون هیــچ عمــل و پراتیــک اجتماعــی. و دقیقــا همینجــا بــود کــه دانشــگاه 

هــا بــه ماننــد قــارچ رشــد کردنــد و راه دیگــری نبــود جــز ادامــه تحصیــل و 

ذهنــی انباشــته تــر از ایــده هــای مجــرد. ایــن ذهنــی شــدن بیــش از حــد زیســت 

جهــان دهــه شــصتی هــا، آنــان را در زندـگـی خانوادـگـی هــم حتــی مجــرد و تنهــا 

کــرد. ببینیــد ســاختار و نظــام اجتماعــی بســیار بــه هــم مرتبــط هســت و یــک 

دســتکاری کوچــک در یــک اتفــاق عمومــی یــا یــک سیاســت کالن مــی توانــد 

یــک نســل را بــه آب یــا بــاد بســپرد. و اینگونــه بــود کــه هرچــه بــا خانــواده هــا در 

ســال 84 حــرف زدیــم کمتــر نتیجــه گرفتیــم و نســل نــو پــای مــا بــا مــورد عجیــب 

و ولنــگار دولــت پوپولیســت هــا روبــه رو شــد.

عــده ای معتقدنــد کــه نتیجــه عملکــرد دولــت اصالحــات احمــدی نــژاد 

بــود و مــردم بــا توجــه بــه عملکــرد دولــت اصالحــات  بــه احمــدی نــژاد رای 

دادنــد! نظــر شــما چیــه؟!

بــا ایــن ایــده موافــق نبــوده و نیســتم. البتــه هیــچ رخــداد  حســام مقــدم: 

اجتماعــی نمی-توانــد حاصــل یــک علــت خــاص باشــد و چــه بســا بتــوان بــه 

نوعــی تعــدد حضــور کاندیداهــای اصــالح طلــب را بــرای ســال 84 بــر دوش 

دولــت اصالحــات انداخــت امــا بــه هیــچ وجــه از درون گفتمــان اندیشــگی 

زور  بــه  حتــی  دربیایــد  اقتدارگرایــی  و  پوپولیســم  توانــد  نمــی  اصالحــات، 

ســزارین.  اشــتباه اســتراتژیک همــه برنــدگان در طــول ایــن بــوده کــه پاشــنه 

هــای آشــیل خــود را نادیــده انگاشــتند و یــا بــه عبــارت دیگــر پادگفتمــان 

دوران خــود را بــی چیــز قلمــداد نمودنــد. اینکــه دولتمــردان اصــالح طلــب 

در آن ســالها هــر حریفــی را بــرای خــود بــی چیــز مــی پنداشــتند شــاید منجــر 

بــه تعــدد کاندیداهــا شــد و ایــن پادگفتمــان پوپولیســت هــا بــود کــه از ایــن 

ماجــرا بهــره بــرد و هشــت ســال ایــن ســرزمین را بــه نابــود کشــاند. ســرمایه 

هــای انســانی ایــن ســرزمین در ایــن هشــت ســال بــه هــرز رفــت و اینهــا دقیقــا 

همیــن نســل شکســت خــورده دهــه شــصت بودنــد.  تــوان تولیــد ملــی کــه بــر 

دوش ایــن نســل بــود را گرفتــار بــازی هــای زرگــری کــرد و ایــن انــرژی نســلی را 

از دور خــارج ســاخت.
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عرصــه  بــه  ورودتــان  شــدید؟!  مطبوعــات  عرصــه  وارد  کــه  شــد  چــه 

بــود؟! چگونــه  مطبوعــات 

حســام مقــدم: اولیــن مطلبــی کــه از مــن در مطبوعــات منتشــر شــد در آیینــه 

جنــوب محمــد دادفــر ســال 73 بــود کــه انشــایی بــود دربــاب کتابخوانــی. بعــد 

از ایــن در ســال 79 یــک سلســله نوشــته هــای جوانانــه ای در اتحادجنــوب 

داشــتم بــا عنــوان آنســوی دریچــه هــا بــا امضــای قــاف. امــا بــه طــور حرفــه ای 

از ســال 84 وارد مطبوعــات شــدم و دقیقــا ایــن ورود بــه دلیــل تــرس از آینــده 

خــودم و نســلم و ســرزمینم بــود. گروهــی شــدیم در اتحادجنــوب و صفحــات 

اندیشــه و جامعــه مدنــی درمــی آوردیــم و ایــن شــانس را داشــتیم کــه ک�ســی 

ماننــد اکبــر صابــری بــود کــه اعتمــاد کنــد و باقــی ماجــرا خودمــان بودیــم و ایــده 

هــای مــان. مــن بــه واقــع آن ســال بــا انتخابــی کــه »مــردم« داشــتند ، ترســیدم. 

و ایــن شــد کــه تنهــا جایــی کــه بــرای مــا وجــود داشــت مطبوعــات بــود.

مطبوعــات را  چگونــه مــی بینیــد؟ آیــا مــی توانــد کنجــکاوی و اهــداف شــما 
را پاســخ بدهــد  و بــرآورده کنــد؟

حســام مقــدم: از صــدر مشــروطیت تــا اکنــون شــاید تنهــا نهــادی کــه توانســته 

گفتمــان ســاز باشــد و شکســتهای کمتــری داشــته باشــد همیــن مطبوعــات 

و رســانه هــا هســت. نــه حــزب، نــه دانشــگاه، نــه صنــف و نــه انجمــن هــای 

مردمــی هیچکــدام بــه تاثیــر گــذاری مطبوعــات و رســانه هــا در تاریــخ معاصــر 
ایــران نبــوده انــد. ازهمیــن رو همانطــور کــه در پاســخ مبســوط پرســش اول 

گفتــم تنهــا ســاحت زندگــی اندیشــگی مــن کــه بــا موفقیــت نســبی مواجــه بــوده 

همیــن ســاحت نویســندگی و مطبوعــات بــوده اســت. بــه جــد مــی توانــم بگویــم 

کــه بــرآورده کــرده اســت و شــانس دولــت اعتــدال هــم همــراه بــوده و ایــن 

فضایــی کــه بخصــوص در مطبوعــات محلــی گشــوده شــده در تاریــخ ایــران 

ســابقه نداشــته اســت. تعــداد بســیار زیــادی مجــوز انتشــار مطبوعــات و 

کتــاب و رســانه و .. اتفــاق مبــارک و میمونــی اســت.

بــه نظــر شــما فعالیــت مطبوعــات اســتان بوشــهر نســبت بــه اســتانهای 

دیگــر چگونــه اســت؟!
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بــه تحلیــل اســتان بوشــهر در عرصــه هــای  حســام مقــدم: همیشــه وقتــی 

مختلــف نزدیــک مــی شــوم ایــن را در ذهــن دارم کــه ایــن اســتان، شــخصیتی 

محــروم بــه لحــاظ ســاختارهای مــدرن اجتماعــی دارد. و اگــر بپذیریــم کــه 

مطبوعــات؛ نهــادی مــدرن هســت مــی شــود اینگونــه بگویــم کــه بــا اینکــه دهــه 

هاســت کــه مطبوعــات محلــی در اســتان داریــم امــا نتوانســته ایــم تشــخص 

مطبوعاتــی و رســانه ای در ســطح حتــی منطقــه جنــوب خلــق کنیــم بــه ماننــد 

آنچــه کــه اســتان بوشــهر توانســته شــخصیتی جنوبــی در ادبیــات داســتانی 

ایــران کســب کنــد. شــاید در مطبوعــات ایــن اســتان فعالیــت بســیار زیــادی 

تفکــر مطبوعــات  اندیشــه و  کــه حاصــل  امــا متاســفانه گفتمانــی  ببینیــم 

مــان باشــد هنــوز رخ ننمــوده اســت و ایــن چیــزی هســت کــه همیشــه بــه آن 

ام. اندیشــیده 

چــه انگیــزه ای باعــث شــد کــه شــما همزمــان مجــوز فصلنامــه ، ســالنامه 

و دوهفتــه نامــه  بگیریــد؟!

ســپس  فصلنامــه  یــک  مجــوز  مــن  کنــم   تصحیــح  ابتــدا  مقــدم:  حســام 

یــک وبســایت و در نهایــت مجــوز دوهفتــه نامــه آوای هامــون را در دو 

ســال گذشــته دریافــت کــردم. نخســتین انگیــزه ام بســط ایــده و اندیشــه 

»هامــون؛ بازگشــت بــه جامعــه مدنــی« بــود کــه از ســال 91 بــه طــور جــدی 

بــا کمــک دوســتان هــم اندیــش م پیگیــری کــرده بــودم. ایــن ایــده نیــاز بــه 

جایــی داشــت کــه خــودش را بطــور مســتقل بیــان کنــد. انگیــزه بعــدی ام 

ایــن بــود کــه اگــر ایــن شــانس بــه مــن روی آورد و بتوانــم مجــوز بگیــرم، 

ایــن مجوزهــا را در اختیــار دوســتان هــم اندیــش م قــرار دهــم تــا مکانــی 

بــرای انتشــار ایــده هــای شــان بیابنــد و دقیقــا همیــن کار را تــا اینجــا کــرده 

ام. و در نهایــت انگیــزه داشــتم کــه بتوانــم گفتمانــی متشــخص از جامعــه 

مدنــی جنــوب ایــران را در ســطح ایــران مطــرح نمایــم  بــه ایــن دلیــل کــه 

اســتان بوشــهر نیــاز بــه تشــخص ملــی دارد. بالتبــع انگیــزه کارآفرینــی هــم 

ام. داشــته 

ایــن نشــریات را در اختیــار اشــخاص خا�شــی قــرار داده ایــد؟!  متوجــه 

نشــدم  منظورتــان را.
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حســام مقــدم: ســردبیری ایــن نشــریات را بــر عهــده شــان گذاشــته ام بــا 

آزادی و ابتــکار عمــل کامــل ؛ همــان چیــزی کــه »در اختیــار گذاشــتن کامــل« 

معنــا دارد.... فصلنامــه نامــه هامــون و دوهفتــه نامــه آوای هامــون را بــه دو 

دوســت هــم اندیــش بــه همــراه تیــم نویســندگان شــان قــرار داده ام. وبســایت 

هامــون ایــران هــم خــودم مدیریــت مــی کنــم.

آیــا بــه فوتبــال و ســینما هــم عالقــه داری ؟!

حســام مقــدم: ســینما خیلــی بیشــتر از فوتبــال.

بهتریــن و بدتریــن فیلمــی کــه دیدیــد ؟!

تئــو  ثــر  ا گریــان  دشــت  ننــد  ما فیلمــی  شــاید  مقــدم:  حســام 

هــم فیلمهــای  بــد  فیلــم  بــوده و  مــن  بــرای  فیلــم  بهتریــن  آنجلوپولــوس 

نیمــه  از  کــه  بــوده  مهرجویــی  داریــوش  یــا  یــی  کیمیا مســعود  آخــر 

کــردم. رهــا  را  فیلــم  

پرسپولی�شــی هســتی یــا اســتقاللی ؟!

حســام مقــدم: هیچکــدام. از ایــده تمرکززدايــی تبعیــت مــی کنــم و تیمهــای 

شهرســتانی رو بیشــتر مــی پســندم.

چــه انتقاداتــی بــر حســام مقــدم وارده ؟!

حســام مقــدم: ســخت نوی�ســی. ایــن بزرگتریــن نقــدی هســت کــه بایــد بهــش 

بیاندیشــم کــه درعیــن اینکــه دچــار ابتــذال نشــوم امــا ســاده بنویســم. و 

پیامــد ســخت نوی�ســی هــم عــدم ارتبــاط ارگانیــک و پویــا بــا »مــردم« هســت.

البتــه نقدهــا را بایــد منتقــدان بــر مــن بگوینــد و مــن همــواره منتظــر نشســته 

ام.  

مهمتریــن مشــکالت انتشــار  آوای هامــون  چیــه؟
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حســام مقــدم: ایــن حــوزه اختیــارات ســردبیر آوای هامــون هســت. مهدیــه 

امیــری بایــد ایــن پرســش را پاســخ بدهــد نــه مــن. مــن در کنــار ایشــان اگــر 

کمکــی از دســتم بربیــاد انجــام مــی دهــم. یــک یادداشــت مدیرمســئول بــرای 

هــر شــماره  دارم و در برخــی تصمیمــات مهــم در کنــار ســردبیر هســتم. البتــه 

گفتــن از مشــکالت مالــی کــه دیگــه مســاله هــر روزه مــا هســت چیــز بااهمیتــی 

نیســت، امــا شــاید آنچــه کــه مــن همیشــه در طــول ایــن ده شــماره آوای 

هامــون در چهــره ســردبیر دیــدم دغدغــه مطلــب بــوده. و البتــه دغدغــه خــودم 

کمــی دربــاره توزیــع مناســب نشــریه بــوده اســت.

عملکــرد مدیریــت فرهنگــی اســتان را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟!

حســام مقــدم: تفــاق و رخدادهــای اصــالح طلبانــه ای کــه بــه زعــم مــن در  

وزارتخانــه فرهنــگ و ارشــاد اســالمی افتــاد متاســفانه در اســتان نیافتــاده 

اســت. دیگر نهادهای فرهنگی اســتان هم که بر همان شــیوه و روال پیشــین 

بــه دگردی�ســی  بــه زعــم مــن حــوزه فرهنــگ اســتان نیــاز  عمــل کــرده انــد. 

دارد. نیــاز بــه پوســت انــدازی دارد و ایــن پوســت انــدازی نیــاز بــه جســارت 

و شــجاعتی اصــالح طلبانــه دارد. خوشــبختانه در بســتر فرهنگــی اســتان بــه 

انــدازه ای هنرمنــد و ادیــب و نویســنده و ... هســت کــه بشــود رخــدادی را 

شــاهد بــود امــا آنچــه کــه الزم هســت؛ مدیریتــی راهبــردی و اســتراتژیک در 

فضــای فرهنگــی اســتان هســت.

فرهنـگـی  فضــای  بــر  نق�شــی  چــه  برازجــان  در  هامــون  هفتـگـی  جلســات 

؟! داشــت  اســتان 

حســام مقــدم: ابتــدا بایــد ایــن را بگویــم کــه عصرانــه هــای فرهنگــی هامــون 

هــر هفتــه بــا موضوعــات متنــوع و متعــددی برگــزار مــی شــد و 88 هفتــه متوالــی 

بــه طــول انجامیــد. ایــده انجمــن هامــون از ســال 91  کــه شــکل گرفــت مبتنــی 

بــر کارهــای کوچــک امــا مــداوم و منســجم بــود. ازهمیــن رو اگــر ایــن عصرانــه 

هــای فرهنگــی توانســتند تاثیــری بــر عرصــه عمومــی اســتان بگذارنــد دقیقــا 

بــه خاطــر حفــظ انســجام و تــداوم آن در طــول دو ســال بــود. در ابــن جلســات 

بــا حضــور گــروه هــا و افــراد و افــکار و اندیشــه هــای متنوعــی همــراه بودیــم 
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کــه جایــی را بــرای گفتگــو یافتــه بودنــد. ایــن افــراد  اگــر در ابتــدا منســجم 

نبودنــو امــا ایــن عصرانــه هــا جایــی بــود کــه باهــم و در کنــار هــم قــرار بگیرنــد 

و همدیگــر را بشناســند. بــه نوعــی عصرانــه هــای فرهنگــی هامــون بــه عنــوان 

یــک جایــگاه وفــاق اجتماعــی و فرهنگــی در اســتان عمــل کــرد و نیروهــای ازهــم 

گســیخته را در کنــار هــم گــرد آورد. بــه واقــع مــی تــوان حداقــل هشــت تــا ده 

تشــکل غیردولتــی را نــام بــرد کــه از درون ایــن جلســات برســاخته شــدند و 

درحــال حاضــر مجــوز گرفتــه انــد و در حــال فعالیــت هســتند. عــالوه بــر اینهــا 

در ایــن عصرانــه هــا دســت بــر روی موضوعاتــي مــی گذاشــتیم کــه فرامــوش 

شــده بودنــد و یــا نادیــده گرفتــه مــی شــدند ماننــد ســاملندان یــا معلولیــن یــا 

ورزش زنــان یــا ... ایــن بازاندی�ســی در مســائل یــک جامعــه مــی توانــد صداهــای 

متنوعــی را بــه گــوش برســاند و بــرای همیــن از ایــن عصرانــه هــای فرهنگــی 

هامــون در تمــام ایــن 88 جلســه، صداهــای متنوعــی بــه گــوش رســید.

بــه نظــر شــما بــرای ارتقــای فرهنــگ اســتان چــه کارهــای بایــد انجــام داد؟ 
راهکارهــای شــما بــرای بهتــر شــدن وضعیــت فرهنگــی اســتان چیســت؟

حســام مقــدم: از ذات گرایــی فرهنگــی پرهیــز کنیــم. از ســمبل ســازی فرهنگــی 

فراتــر برویــم و فرهنــگ را فرآینــد همزیســتی و خالقیــت زیســتن بدانیــم. از 

برنامــه هــای بــزرگ دوری کنیــم و بــا گســترش برنامــه هــای فرهنگــی منســجم 

در میــان مــردم؛ از هــر قشــر یــا گــروه یــا نــژاد یــا جنســیتی کــه باشــند، فرهنــگ 
را بــه سرچشــمه هــای خــود یعنــی »مــردم« بازگردانیــم. مثــال فرهنــگ محیــط 
زیســتی را از برنامــه نمادیــن کــه بــرای عکــس و ســلفی گرفتــن خــوب هســتند، 

بازیگــر اصلــی  مــردم خودشــان  کــه  برنامــه هایــی ســوق دهیــم  بــه ســمت 

باشــند. و یــا هــر حــوزه دیگــر فرهنگــی. تفاوتهــای فرهنگــی را در اســتان بوشــهر 

مطالعــه نماییــم و از یکدســت کــردن نگــرش فرهنگــی بــه شــدت حــذر نماییــم. 

بــه عبــارت دیگــر از تقلیــل گرایــی فرهنگــی اجتنــاب کنیــم. همــه ایــن نکاتــی کــه 

بــه اختصــار گفتــه شــد نیازمنــد پژوهــش و تحقیقــات مــردم نگارانــه و میدانــی 

هســتند تــا بتوانیــم آن پوســت انــدازی را تجربــه کنیــم. از ســوی دیگــر بایــد 

نگاهــی هــم بــه آســیب شنا�ســی فرهنــگ عامــه مــردم نیــز داشــته باشــیم. همــه 

ایــن مــوارد و بیشــتر از ایــن هــا در کنــار هــم بــا مدیریتــی راهبــردی مــی تواننــد 

نگــرش و چشــم انــداز فرهنگــی اســتان را تغییــر دهنــد.
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حســام مقــدم از چــه چیزهــای بیشــتر لــذت مــی بــرد؟!

حســام مقــدم: بــا همســرم بشــینیم و دربــاره »هامــون« و آینــده اش حــرف 

بزنیــم و رویــا ببافیــم. البتــه از نوشــتن هــم لــذت مــی بــرم و هــم رنــج مــی کشــم. 

شــنیدن موســیقی فیلــم هــم برایــم لــذت بخــش هســت. در کنــار همــه اینهــا 

لــذت خــوردن دمــی گرجــه رو بــا هیــچ خوراـکـی دیگــری عــوض نمــی کنــم.

دغدغــه  حســام مقــدم بــرای آینــده اش چیســت ؟!

حســام مقــدم: »جامعــه مدنــی جنــوب ایــران«

 آینــده  برازجــان را چگونــه مــی بینــی؟

حســام مقــدم: برازجــان جزیــی از منطقــه جنــوب ایــران هســت کــه در 

و  کــه سرنوشــت  دارای حساســیت هســت هرچنــد  ام  اندیشــگی  ســپهر 

آینــده برازجــان را در گــرو چشــم انــداز جنــوب ایــران مــی بینــم. بــا توجــه 

آینــده،  ســال  بیســت  در  ایــران  جنــوب  منطقــه  اقلیمــی  وضعیــت  بــه 

چالشــهای زیســت محیطــی بــرای ایــن منطقــه  مــی تــوان متصــور بــود کــه 

اصــال امیدبخــش نیســت لــذا برازجــان و دیگــر شــهرهای منطقــه جنــوب 

بــازه  یــک  بــرای  را  پایــدار  توســعه  الگوهــای  کــه  هســتند  ناگریــز  ایــران 
انــدازی  آینــده چشــم  بــرای  بتوانیــم  آنــگاه  تــا  بگیرنــد  بلندمــدت درنظــر 

داشــت. مــن متاســفانه هیــچ چشــم انــدازی بــا رویکــرد توســعه پایــدار در 

منطقــه جنــوب ایــران بــه طــور عــام و برازجــان بــه طــور خــاص نمــی بینــم 

برنامــه  و  هــا  تمــام فعالیــت  آدرس  ایــن همــه  بــا  نگرانــم.  ازهمیــن رو  و 

هــای »هامــون« در برازجــان معرفــی شــده اســت و ایــن دقیقــا نا�ســی از 

ایــن بــوده کــه همچنــان امیــدی بــرای آینــده هســت کــه مــن عمیــق تریــن 

تعریــف  ایــران  را در همیــن جنــوب  یعنــی »هامــون«  ام  دغدغــه زیســتی 

ام. کــرده 

اگــر فــردا شــما را بــه عنــوان اســتاندار بوشــهر منصــوب کردنــد مهمتریــن 

کارهایــی کــه بــرای اســتان انجــام مــی دهیــد چــه خواهــد بــود؟!
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 حسام مقدم: مادرم همیشه از آرزویی می گوید که چون من در آمبوالن�سی 

جلــوی اســتانداری بوشــهر بــه دنیــا آمــدم، اســتاندار بشــوم امــا جنــاب الوری 

گرانقــدر،  مــن از همیــن جایــگاه کــه درحــال معنابخ�ســی اجتماعــی و فرهنگــی 

و مدنــی بــه آن هســتم بســیار بســیار بیشــتر مــی توانــم بــرای منطقــه جنــوب 

ایــران تاثیرگــذار باشــم، مــن نقــش اجتماعــی خــودم را جســته ام و تالشــم را 

می کنم در همین جایگاه به عنوان یک جامعه شناس بتوانم توجه برنامه 
ریــزان و سیاســتگذاران را بــه جامعــه مدنــی، توســعه پایــدار و رفــاه اجتماعــی 

جلــب نمایــم. در ضمــن بســیار ضــروری هســت کــه جامعــه جنــوب ایــران را 

بشناســیم و بتوانیــم در ســطح ملــی و بیــن املللــی هــم ادبیاتــی پژوه�ســی دربــاره 

آن تولیــد کنیــم تــا در نهایــت جامعــه و فرهنــگ جنــوب ایــران بــه جغرافیایــی 

مبــدل بشــود کــه بــه تشــخ�سی مدنــی و فرهنگــی در ســطح جهــان دســت یابــد. 

و مطمئــن باشــید کــه ایــن هــدف و دغدغــه از درون نقشــهای اجرایــی ماننــد 

اســتانداری محقــق نمــی شــود. مــن بــه شــدت تمایــل دارم کــه در همــان ســه 

ســاحت زیســتی خــودم؛ یعنــی ســاحت کنشــگری مدنــی، ســاحت فعــال رســانه 

ای و ســاحت چهــره دانشــگاهی بتوانــم مهمتریــن و حســاس تریــن نقــش هــای 

اجتماعــی ام را ایفــا نمایــم.
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در جامعه نظاره گر، دغدغه ای وجود ندارد

گفتگو  با هادی خانیکی؛ 
رییس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

) ایــن گفتگــو  را علــی اصغــر درلیــک و مصطفــی خالــق پــور در تاریــخ آبــان مــاه 

1395 تهیــه دیــده انــد و در دوهفتــه نامــه آوای هامــون منتشــر شــده اســت.(

اشــاره: کتابنخوانــی اکنــون نــه یــک معضــل جــدی یــا یــک وضعیــت بغرنــج 

بلکــه بــه هنجــار و کنــش اجتماعــی مبــدل شــده اســتـ  و یــا مــی رود کــه بــدل شــود 

–  کــه دیگــر نــه نقــد و نکوه�ســی را برمیانگیزانــد و نــه تعجــب و توجــه ک�ســی را 
متوجــه خــود میســازد؛ بهگونــهای کــه کتابنخوانــدن امــروزه بــه یکــی از اصــول 

موضوعــه زندـگـی مــا بــدل شــده اســت. نکتــه ســخن در عادیســازی ایــن کنــش 

نهفتــه اســت و اینکــه چــرا جامعــه بــه ظاهــر تحصیلکــرده مــا هیــچ گونــه التفاتــی 

به این مقوله ندارد و اینکه آیا این خود گواه این نیست که بگوییم جامعه ما 

فقــط بــه ظاهــر تحصیــل کــرده اســت نــه بــه باطــن؟ بــرای پاســخ بــه پرســشهایی 

از ایــن دســت، و بــه مناســبت آغــاز هفتــه کتــاب، بــه ســراغ دکتــر هــادی خانیکــی، 

اســتاد برجســته رشــته علــوم ارتباطــات و رییــس انجمــن ایرانــی مطالعــات 

فرهنگی و ارتباطات، رفتیم و در مورد چگونگی و چرایی کتابنخوانی ایرانیان 

بــه گفتوگــو بــا وی نشســتیم؛ گفتوگویــی کــه بــه علــت فراغتــی کــه بــرای ایشــان 

حاصــل نمیشــد، مدتهــا بــه تعویــق و تعویــق میافتــاد.

همانطورکه مستحضرید با نگاهی به روند تاریخی از اوایل انقالب به بعد، 

می بینیم که اوایل انقالب کتابها با تیراژ باال و حجم مطالعه باالتر صورت 

میگرفتــه اســت ولــی هرچــه کــه بــه جلوتــر میآییــم میــزان تیــراژ کتــاب و میــزان 

ســرانه مطالعــه انــدک و اندکتــر شــده اســت و ســیر نزولــی شــدیدی بــه وقــوع 

پیوســته اســت. رونــد تاریخــی کتــاب و مطالعــه را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟

خانیکــی: شــما در ســوالتان ایــن روایــت را داشــتید و درســت هــم هســت کــه ســیر 
کتابخوانــی )اگــر کــه نگوییــم ســیر مطالعــه( حداقــل بــه گواهــی آمــار کمــی، ســیر رو 
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بــه کاه�ســی بــوده اســت. بــه عبــارت دیگــر، امــروزه هــم از میــزان شــمارگان چــاپ 

کتاب به میزان سالهای منتهی به انقالب 57 دیگر خبری نیست، و هم از ابعاد 

تاثیرگــذاری جــدی کتابهایــی کــه جامعــه را بــه گونــه ای خــاص تحــت تاثیــر قــرار 

داده شــده اســت، دیگــر چیــزی نمــی بینیــم. البتــه مــی شــود گفــت کــه در همیــن 

تیــراژ انــدک کتــاب، کتابهایــی وجــود دارنــد کــه زیــاد خوانــده مــی شــوند و بــه چــاپ 

هــای مجــدد مــی رســند. امــا ایــن کتابهایــی کــه از تیــراژ باالیــی برخــوردار هســتند 

الزامــا کتابهــای تاثیرگــذاری در حــوزه اندیشــه و کنــش موثــر نیســتند. در واقــع، 

ایــن دســته کتابهایــی هســتند بــا جنبــه هــای عامــه پســند یــا روانشنا�ســی عامــه 

پســند یا مدیریت عامه پســند یا حتی فرهنگ عامه پســند؛ کتابهایی که گمان 

می رود از طریق آموختن رمز و رازهای کسب و کار یا موفقیت یا متوسل شدن 

بــه منابــع غیرمــادی یکــی از مشــکالت موجــود در جامعــه را خیلــی زود و ســریع و 

کم هزینه درمان بکنند. همه این شاخص ها و آمارها و بیشتر از اینها به نظرم 

نشــاندهنده وضعیــت آســیب پذیــری در حــوزه کتابخوانــی و مطالعــه هســت. 

در مــورد علــل و عوامــل آنهــا بایــد بــه تفصیــل بیشــتری ســخن گفت.حداقــل بایــد 

پذیرفت که کتابخوانی و کتاب و مطالعه در جامعه ما، دستخوش تغییر شده 

اگر  که نگوییم که به وضعیت مخاطره آمیزی رسیده است. اما باید حداقل 

بگوییم که با مالک ها و الگوهای پیشینی قابل تحلیل نیست و به عبارت دیگر 

بــا مالکهــای پیشــینی وضعیــت کتــاب و کتابخوانــی در جامعــه مــا خــوب نیســت.

مالک های پیشینی به چه معنا هست؟

خانیکــی: منظــور مــن ایــن هســت کــه معیارهــای مصــرف کاالهــای فرهنگــی تغییر 

پیدا کرده است. مثال رسانه های جدید و شبکه های مجازی و اساسا رسانه 

ای شــدن جامعــه متغیرهایــی هســتند کــه بایــد آنهــا را پذیرفــت. حــال مــی تــوان 

چنیــن ادعایــی را طــرح کــرد کــه کتــاب، بــه صــورت کپــی ســخت و یــا بصــورت 

کاغــذی، چنــدان خیلــی مــورد توجــه و قابــل اســتفاده نیســت امــا در شــکل 

مجــازی و بــه صــورت فایــل هــای مختلــف، کتــاب مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. 

بــه زعــم مــن جامعــه، در قیــاس بــا گذشــته، جامعــه ای متنــوع و متکثــری شــده 

و بــه همیــن دلیــل، بــه ماننــد گذشــته نمــی شــود ســلیقههای واحــد را رصــد کــرد. 

بــه بیانــی دیگــر، ایــن ذائقــه هــا و ســلیقه هــا خیلــی پخــش و پراکنــده شــده انــد. 

فرض کنید در دورانی نوعی گرایش سیا�سی در نوع مطالعه تاثیرگذار میشود 
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و کســانی از نویســندگان یــا کتابهــا یــا موضوعاتــی اســتقبال مــی کننــد کــه مــورد 

توجه دستگاه های رسمی هم نیست. در یک دورانی آثاری مثال از مرحوم دکتر 

شــریعتی فــروش حداکثــری پیــدا مــی کنــد. اینهــا جــزو شــاخص هایــی هســت کــه 

در گذشــته عالئــم مطالعــه و کتــاب و کتابخوانــی را نشــان مــی دادنــد. االن ایــن 

عالئــم بــه تنهایــی گویــا نیســتند امــا در عیــن حــال گفتــم کــه مالکهــای مشــترکی را 

مــی شــود بــرای نقــد و برر�ســی وضعیــت جامعــه انتخــاب کــرد. بــه عنــوان مثــال، 

کتابهایــی بــا عنــوان کتابهــای اندیشــورانه یــا کتابهــای دانشــورانه وجــود دارد 

کــه چــه در ســطح تالیــف و چــه در ســطح ترجمــه، حــاوی یــک اندیشــه نــو یــا 

دربردارنــده یــک موضــوع بحــث برانگیــز در جامعــه بودنــد. ایــن کتابهــا را در دهــه 

50 انتشــاراتی ماننــد خوارزمــی منتشــر مــی کــرد. کتابهــای فرانتــس فانــون و آلبــر 

کامــو از ایــن دســت بودنــد. کتابهایــی کــه بــه وضعیــت جامعــه درحــال گــذار و یــا 

وضعیــت اندیشــه معطــوف بودنــد. اگــر نگاهــی بــه ایــن کتابهــا بیندازیــم، درمــی 

یابیــم کــه تیــراژ ایــن کتابهــا در چــاپ اول از حــدود 2000 تــا کمتــر نیســت و در 

فاصلــه هــای نزدیکــی هــم بــه چاپهــای بعــدی مــی رســد. ولــی امــروزه تیــراژ ایــن جنــس 
 کتابها یا نویسندگان یا مترجمان، به زیر 500 نسخه میرسد. خب چه اتفاقی 

افتــاده اســت؟ چــرا هرچــه میــزان جمعیــت دانشــگاه افزایــش یافتــه اســت تیــراژ 

کمتر شــده اســت؟ می توانیم بگوییم که خب! وقتی این جور کتابها در جامعه 

کمتــر دیــده مــی شــود و کمتــر خوانــده مــی شــود، معلــوم مــی شــود در عیــن تنوعــی 

کــه وجــود دارد – کــه بــه زعــم مــن تنوعــی مطلــوب هــم هســت - بع�ســی از آثــار 

جــدی در ایــن ســطح و در قیــاس بــا گذشــته، بــه همــان ســبک خوانــده یــا دیــده 

نمی شــوند که به نظر من عالمت آســیب هســت. اما بخشــهای دیگری که بیان 

کــردم را میتــوان بــا تفاوتهــای نســلی یــا تفاوتهــای زمانــی یــا تفاوتهــای فرهنگــی و 

تنوعهایی که در این زمینه هست، به رسمیت شناخت و این نکته را پذیرفت 

کــه دیگــر ماننــد گذشــته، نمــی توانیــم یــک اثــر مســلط و یــا یــک گفتمــان مســلط 

یــا یــک موضــوع مســلط نداریــم، بــه گونــه ای بــا تنــوع و چندپارگــی مواجــه شــدیم.

در ســیر تاریخــی کــه مــا بعــد از انقــالب شــاهد آن هســتیم و نمونــه آن جنبــش 

اصالحــات اســت، بــه مباحثــی ماننــد آزادی، جامعــه مدنــی یــا دموکرا�شــی یــا 
مباحثی که با گفتمان روشنفکری پرداخته میشود و می بینیم که با ظهور 

این گفتمان تازه، سرانه مطالعه باال می رود و چاپ کتاب هم به نسبت آن 

باالتــر مــی رود. امــا بعــد از اصالحــات بــا چیــزی مواجــه مــی شــویم کــه عوامانــه 
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هســت و بــا جریانهــای روشــنفکری و اشــکال نوشــتاری و مکتــوب فاصلــه مــی 

گیرد. وضعیتی که در دهه 80، برای میزان مطالعه و تیراژ به وجود می آید، 

چــه نســبتی بــا گفتمــان سیا�شــی دارد؟

خانیکــی: بــه نظــرم کامــال مربــوط هســت. جامعــه حســاس و دغدغهمنــد نمــی 

توانــد بــی تفــاوت باشــد. امــا جامعــهای کــه همــه چیــز برایــش علــی الســویه اســت، 

بــرای چــی بــه دنبــال مطالعــه بــرود؟ مگــر اینکــه یــک نفــع خا�ســی در پشــت آن 

مطالعــه باشــد. مثــال آن نفــع خــاص مــی توانــد ایــن باشــد کــه دنبــال تخصــص 

خاص و یا ویژه ای می گردد و یا در پی باالبردن مهارتی هست و یا برای شرکت 

در آزمونی در پی کتاب در�سی هست. پس باید دنبال خودآموزهایی باشد. این 

خودآموزهــا  میتوانــد از آشــپزی تــا کامپیوتــر و آییــن نامــه رانندگــی متغیــر باشــد. 

هرکدام از اینها فرد را وادار به مطالعه می کند. کافی هست که شما به راسته 

هــای کتابفرو�ســی جلــوی دانشــگاه تهــران یــا راســته کریمخــان ســری بزنیــد. نــگاه 

کنیــد متقاضیــان کتــاب بیشــتر دنبــال چــه کتابهایــی هســتند. کتابهــای ایــن عــده، 

 کتابهایــی را در برمــی گیــرد کــه بــه درد آزمــون یــا کار خا�ســی مــی خــورد. یــا 
ً
عمدتــا

کتابهایــی کــه بیشــتر جنبــه ســرگرمی و گرایــش بــه فرهنــگ عامــه و زرد داشــته 

باشــند. ولــی جامعــه ای کــه حساســیت سیا�ســی باالیــی دارد؛ جامعــه ای هســت 

کــه در آن گفتگــو، نقــد، پرسشــگری، رقابــت، مشــارکت و ... هســت. براســاس 

همیــن مــوارد مذکــور، مطالعــه ای شــکل مــی گیــرد کــه افــراد دیــده مــی شــوند، 

 ارجاعــی کــه بــه روشــنفکران و 
ً
روشــنفکران دیــده و شــنیده مــی شــوند. اساســا

اصالحگران داده می شــود. ارجاعی هســت که بر آن اســاس، موضوع یا کتابی 

برجســته شــده یــا دیــده و خوانــده مــی شــود. امــا وقتــی کــه جامعــه، جامعــه ای 

نظــاره گــر هســت، در ایــن جامعــه نظــاره گــر بع�ســی از مباحــث دیــده نمــی شــود 

چــون نســبت  بــه آن دغدغــه ای وجــود نــدارد و یــا حتــی دغدغــه در جایــی دیگــر 

وجــود دارد؛ ماننــد ایــن روزهــای بعــد از انتخابــات آمریــکا. شــاید ایــن مســاله 
را شــنیده باشــید کــه 11 جلــد کتــاب دربــاره ترامــپ بــه فار�ســی ترجمــه شــده 

اســت!! ایــن یــازده جلــد کتــاب کجــا دیــده شــد و کجــا خوانــده شــد؟! ببینیــد ایــن 

کتابهــا اساســا در فضــای سیا�ســی و جــدی جامعــه وارد نشــد و بیشــتر در همــان 

فضاهایی رفت که مثال کتابهایی درباره چگونه پولدار شــدن و یا چگونه تغییر 

فضای کسب و کار و ... دسته بندی می شوند. مثال اثرهای انتخاب ترامپ که 

یکی از بحثهای مهم این روزها بوده، اثرهایی که به فار�سی ترجمه شد، بیشتر 
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در حاشــیه بــازار کتــاب قــرار مــی گیــرد.

من از این پدیده دو قطبی، با عنوان سست کو�سی یاد می کنم. این عارضه را 

چــه در مــورد مطالعــه و چــه در کنــش دیگــری مــی شــود دو قطــب در نظــر گرفــت. 

در فضای مجازی هر ک�سی گمان می کند که کار بزرگی می کند. اما اگر امکان 

تحــول هــر کــدام از ایــن دنیاهــا بــه دیگــری را در نظــر بگیریــم، در آن صــورت، 

فضای مجازی هم جز مطالبه قرار می گیرد و هم کنش. یعنی زمانی که فرد از 
فضــای مجــازی بــه فضــای واقعــی مــی رود و از فضــای واقعــی بــه فضــای مجــازی 

می رود؛ فضای مجازی او را از فضای واقعی بی نیاز نمی کند یا فضای واقعی 

معیارهــا، ارزش هــا و هنجارهــای خــود را بــر فضــای مجــازی تحمیــل نمیکنــد. 

حســاس شــدن یــک گام مهــم در مطالعــه کــردن و بــاال رفتــن مصــرف فرهنگــی و 

حتی تولید فرهنگ هست. در مورد چه چیزی می خواهیم حساس شویم. در 

مورد چه چیزی می خواهیم بیندیشیم.  بخ�سی از این در فضای مجازی شکل 

مــی گیــرد. آیــا مــن ماننــد گذشــته بایــد بــه تــک تــک کتابفرو�ســی هــا و نویســندگان 

مراجعــه کنــم یــا اینکــه در یــک گــروه مجــازی، شــبکه یــا ســایت هــم ببینــم. امــا 

از آنجــا کــه مــی بینــم بــه همــان جــا اکتفــا مــی کنــم؟ یعنــی مطالعــه پدیــده ای مــی 

شود مانند تغذیه سریع مانند فست فود؟ به نظر من نه فضای مجازی و نه 

فضای واقعی ما را در مطالعه بی نیاز می کند. پیش از فضای مجازی و فضای 

واقعی، عاملی به اسم انسان وجود دارد. این انسان چه می کند؟ این انسان 

مــی توانــد منابــع کتابهــا را جمــع کنــد و بــه نوعــی ارضــا کاذب از دیــدن نــام کتــاب و 

نویســنده برســد و مــی توانــد در درون بــا خوانــدن کتابهــا عمیــق شــود. مــا شــاهد 

ایــن وضعیــت در فضــای واقعــی و مجــازی هــر دو بــوده ایــم. 

جریانــی از روشــنفکران در ایــران، متأثــر از هایدگــر و نظریــه وی در مــورد 

تکنولــوژی، اســتفاده از تکنولــوژی را  ســطحی مــی بینــد. حتــی اســاتیدی 

هســتند کــه از موبایــل هــم اســتفاده نمــی کننــد. اینقــدر نــگاه منفــی در مــورد 

تکنولــوژی بــه طــور خــاص فضــای مجــازی دارنــد. آیــا مــی تــوان یــک راه میانــه 

بیــن فضــای واقعــی و مجــازی پیــدا کــرد؟

خانیکــی: دنیــای امــروز دنیــای راه میانــه هســت. بــه ایــن دلیــل کــه پدیــده ای بــه 

اســم شــبکه هــا، چــه در ســطح مجــازی و چــه در ســطح اجتماعــی، شــکل گرفتــه 

است، توانسته اند ارتباطات یک سویه و عمودی را به ارتباطات چند سویه 
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و افقــی تبدیــل کننــد. بــه ایــن دلیــل هســت کــه شــما کســانی را میببینیــد کــه در 

حین حضور موثر در دنیای مجازی، حضور موثری نیز در فضای واقعی دارند. 

همانطــور کــه گفتیــد موبایــل در دســت نمــی گیرنــد و قایــل بــه ایــن نیســتند کــه 

فضــای مجــازی جــای فضــای واقعــی را مــی گیــرد. بخاطــر اینکــه فضــای واقعــی 

عاطفــه و حــس دارد. رابطــه ی چهــره بــه چهــره دارد. ک�ســی کــه نویســنده اســت، 

شــاگردی مــی کنــد، بحــث و گفــت و گــو مــی کنــد، خوشــحالی و بدحالــی طــرف 

مقابــل را مــی بینــد بــا کســانی کــه همــه ی ایــن مــوارد را بــه شــکل فســت فــودی و 

بســته بنــدی شــده ببینــد، فــرق مــی کنــد. امــا بــا تعریــف فــردی ایــن قضایــا را حــل 

نکنیــم. ایــن نیســت کــه هــر کــس وارد فضــای مجــازی نمــی شــود، اهــل مطالعــه 

هســت. یــا بســیار عمیــق هســت. هــر کــدام از ایــن مــوارد شــرط الزم هســت امــا 

شــرط کافــی چیــز دیگــری اســت. 

در برخــی کشــورهای شــرقی، بــه  طــور خــاص ایــران، بیشــتر فرهنــگ شــفاهی و 

شنیداری مطرح هست. فرهنگ شنیداری و شفاهی ما که صبغهای دینی نیز 

دارد، بــه نظــر شــما در بحــث کتــاب و مکتــوب کــردن اندیشــه هــا تاثیرگــذار هســت؟

خانیکــی: بلــه. فرهنــگ شــفاهی بــا فرهنــگ مجــازی دارای اشــتراک بســیاری اســت 

و چــون گــذار از فرهنــگ نوشــتاری و فرهنــگ مکتــوب ســخت اســت، بــه ایــن دلیــل 

نادیــده گرفتــن ضــرورت هــای توقــف در فرهنــگ مکتــوب گاه بــه غفلــت ســپرده مــی 

شــود. چــون مطالعــه کــردن، ســخت و از لحــاظ مــادی و معنــوی پرهزینــه هســت بــه 

ایــن دلیــل تــن آســایی و ســاده گزینــی از ســویی و دشــواری و ســختی زندگــی در جامعــه 

مکتوب، ما را به سمت فضای مجازی سوق می دهد. متاسفانه محدودیت هایی 

که در این زمینه وجود دارد، مانند محدودیت های سیا�سی، اجتماعی و اقتصادی. 

هنگامــی کــه زندگــی بــرای ک�ســی کــه بــه مفهــوم درســت کلمــه اهــل کتــاب هســت، تلــخ 

میشــود، او، بســیار زود از جامعــه شــفاهی بــه جامعــه مجــازی پرتــاب مــی شــود. ولــی 

بایــد ایــن واقعیــت را بپذیریــم کــه هیــچ جامعــه ای نمــی توانــد خوداندیــش و متامــل 

شود، مگر اینکه در فرهنگ مکتوب  خود رشد کند. به خصوص در نظر بگیرید که 

ما جامعه ای هستیم که دارای سابقه درخشان تمدن در فرهنگ اسالمی و ایرانی 

به صورت مکتوب هستیم. این جمله حسن پیکر به عنوان یک مورخ و فرهنگ 

شناس جمله مهمی بود. گفته بود علت اینکه ایرانی ها زمانی که مسلمان شدند، 
زبان آنها نیز ماند این در ویژگی زبان فار�سی در قیاس با آثار جامعه مصر باید دید. 
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شما آثار مکتوب ما را نگاه کنید، از من اگر بپرسید، من به عنوان یک نقد امروز 

نیز می توانم بگویم چقدر ما با آن چیزی که به عنوان آثار  مرجع در ادبیات، تاریخ 

ما وجود دارد، آشنا هستیم؟ چون نخوانده ایم یک ضعف برای ما هست و هیچ 

ک�سی نیز از نظرمن در دنیای مدرن بی نیاز از این نیست که این آثار را بخواند. چه 

آثــار اســالمی و چــه ایرانــی. فضــای مجــازی وی را بــی نیــاز نمــی کنــد.

نق�شی که صدا و سیما در مساله کتاب و کتابخوانی چگونه ارزیابی می کنید؟

خانیکــی: ببینیــد قطعــا رســانه هــا در ترغیــب بــه مطالعــه و ترویــج کتابخوانــی موثــر 

هستند، اما نباید در ارزیابی نقش آنها دچار اشتباه بشویم. مهمترین اثری که رسانه 

هــا مــی تواننــد داشــته باشــند ایــن هســت کــه بتواننــد بــه ایجــاد نوعــی تــوازن بیــن پــاره 

های مختلف فرهنگی کمک کنند. بخ�سی از این فرهنگ رسانه هست. بنابراین کار 
رســانه؛ حســاسکردن، باالبردن دستر�ســی و ســاده کردن فهم هســت. در برابر آن، 

بایــد ایــن حرکــت رســانه هــا کــه بــه چــه بیاندیشــند و بایــد بــه چگونــه بیاندیشــند را 

اضافه کنیم. ترویج سرگرمی که در جای خودش ممکن هم هست مفید باشد به 

بهای حساسیت زدایی و تضعیف فرهنگ نقد و گفتگو انجام گرفته است.

فرهنگ پذیری و جامعه پذیری نسل جدید از کانال رسانه ها و صداوسیما 

بسیار بیشتر هست. این سطحی نگری و مطالعه نکردن را هم در نسل های 

جدید بیشتر می شود دید. تحلیل شما چه هست؟

خانیکــی: رســانه جــای فقــدان ویــا ضعــف نهادهــای مدنــی، نهادهــای صنفــی، 

نهادهای اجتماعی و سیا�سی را گرفته در نتیجه در هر جایی که نهادهای اجتماعی 

و مدنیت در جامعه ضعیف تر هست تاثیر رسانه ها بیشتر شده و باز هم می شود 

گفت که آن مخاطبان و شهروندانی که کمتر حضور فعال در جامعه مدنی )یا 

بــه تعبیــری در عرصــه عمومــی( دارنــد، جایشــان را بــه رســانه هــا منتقــل کــرده انــد. 

 

 به این معنا که مطالعه را بیشتر به یک فرم و صورت مبدل کرده اند و  تبدیل به 

مدگرایی شده و مطالعه به وجهی عمیق و جدی برای نسل جدید در پی ندارد. 

خانیکی: دقیقا. 
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زگزبسگی می تواند الگویی برای مطالعات نقادانه 
در سنت اسالمی باشد

گفتگو با دکتر امیرحسین خداپرست؛ 

مترجم و عضو هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه

) ایــن گفتگــو را علــی اصغــر درلیــک و عبــدهللا عابــدی فــر  در تاریــخ آذرمــاه 1396 

انجــام داده انــد و در دوهفتــه نامــه آوای هامــون منتشــر شــده اســت.(

اشاره: لیندا زگزبسکی، فیلسوف تحلیلی و معرفت شناس برجسته معاصر، 

اســت کــه از پیشــگامان حــوزه اخــالق فضیلــت و معرفــت شنا�ســی فضیلــت 

بــه شــمار مــی رود. او در کتــاب آخــر خــود، فضایــل ذهــن، درصــدد حــل برخــی 

از مســائل مهــم معرفــت شنا�ســی مــدرن بــا رجــوع بــه صــورت ارســطویی نظریــه 

فضیلــت و پیونــد آن بــا معرفــت شنا�ســی برآمــده اســت. کتــاب فضایــل ذهــن او 

بیشــک در زمــره مهمتریــن و دقیــق تریــن متــون منتشرشــده در حــوزه معرفــت 

شنا�ســی فضیلــت محســوب مــی شــود؛ کتابــی کــه بــی اغــراق میتــوان آن را 

نماینــده زیســت انســانی خــوب دانســت. بــه همیــن مناســب، بــه گفتگــو بــا جنــاب 

آقــای دکتــر امیرحســین خداپرســت، مترجــم فضیلــت منــد کتــاب و عضــو هیئــت 

علمی مؤسسه حکمت و فلسفه، پرداختیم و در مورد زوایای گوناگون کتاب 

بــا وی بــه بحــث نشســتیم. مشــروح گفتگــو مــا را در زیــر میخوانیــد: 

اگــر ممکــن اســت توضیــح مختصــری در مــورد معرفــت شنا�شــی فضیلــت 

بدهیــد و بفرماییــد نقطــه قــوت و ضعــف ایــن نظریــه نســبت بــه معرفــت 

باوربنیــاد چیســت؟ شنا�شــی 

در  متأخــر  رویکردهــای  از  یکــی  فضیلــت  معرفتشنا�ســی  خداپرســت: 

معرفتشنا�ســی اســت کــه از اوایــل دهــهی 1990 شــکل گرفتــه و بــه تدریــج 

گســترش یافته اســت. ارنســت سوســا از نخســتین فیلســوفانی بود که اصطالح 

»معرفت شنا�سی فضیلت« را به کار برد و کوشید از مفهوم »فضیلت فکری« 

بــرای حــل برخــی مســائل ســنتی در معرفــت شنا�ســی، ماننــد مســئله ی گتیــه، 
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اســتفاده کنــد. امــا معرفــت شنا�ســی فضیلــت از طــرح اولیــه ی سوســا فراتــر 
رفــت و بــه شــیوه هایــی دیگــر نیــز مطــرح شــد. از جملــه، لینــدا زگزبســکی در کتــاب 

فضایــل ذهــن معرفــت شنا�ســی فضیلــت را، بــه صورتــی متفــاوت، در تناظــر بــا 

اخــالق فضیلــت مطــرح کــرد و فضیلتهــای فکــری، ماننــد گشــودگی ذهنــی، 

شــجاعت فکــری و خودآیینــی فکــری، را گونــه ای فضیلــت اخالقــی شــمرد کــه 

باورهــای صــادق بــه اتــکای آنهــا بــه معرفــت بــدل میشــوند. در ســه دهــه ای کــه 

از عمــر معرفــت شنا�ســی فضیلــت میگــذرد، ایــن رویکــرد تحــوالت قابــل توجهــی 

پشــت ســر گذاشــته و تنــوع افــکار در آن چشــمگیر بــوده اســت. بــرای نمونــه، 

 مســائل 
ً
برخــی معرفــت شناســان فضیلــت، برخــالف دیــدگاه سوســا، اساســا

ســنتِی معرفتشنا�ســی را بــی اهمیــت شــمرده انــد و بــه طــور خــاص بــه مســائلی 

 در معرفــت شنا�ســی بــه آنهــا توجــه نمــی شــده اســت. 
ً
پرداختــه انــد کــه معمــوال

با این حال، وجه اشتراک همه ی معرفت شناسان فضیلت در این است که 

همگــی کمابیــش علیــه تمرکــز معرفــت شنا�ســی مبتنــی بــر باورهــا موضــع میگیرنــد 

و کانــون ارزیابــی معرفتشــناختی را نــه بــاور بلکــه باورنــده مــی داننــد. ایــن همــان 

نکتــه ای اســت کــه زگزبســکی در کتابــش در قالــب تقابــل بیــن معرفــت شنا�ســی 

باوربنیــاد و معرفــت شنا�ســی فاعــل بنیــاد مطــرح میکنــد.

بــا توجــه بــه تاکیــدی کــه معرفــت شنا�شــی فضیلــت بــر فضایــل ذهــن مــی گــذارد 

و از آنجاییکه صبغه بحث تقسیم فضایل به اخالق و فضیلت فکری را می 

توان در سنت ارسطویی و  توما�شی ریشه یابی کرد، به نظر شما صورتبندی 

و تنسیق خانم زگزبسکی نسبت به سنت به چه صورت است؟

خداپرســت: طــرح فکــری زگزبســکی اتــکای بســیاری بــه ســنتی دارد کــه ارســطو 

پایهگــذار و آکوینــاس پیــش برنــده ی آن اســت. اگــر در نظــر داشــته باشــیم کــه 

زگزبسکی معرفت شنا�سی فضیلت را در تناظر با اخالق فضیلت مطرح کرده 
اســت و بنیــان اخــالق فضیلــت در آثــار فیلســوفان یونــان باســتان، و بــه طــور 

خــاص ارســطو، اســت، آنــگاه روشــن مــی شــود کــه زگزبســکی تــا چــه حــد وامــدار 

این سنت فکری است. این نکته از میزان نقل قولها از اخالق  نیکوماخوس 

و اخالق  ائودموس ارسطو در کتاب آشکار است. اما قابل توجه است که در 

تمیز عقل نظری و عقل عملی از یکدیگر و تفکیک فضیلتهای هریک از آنها 

بــه فضیلتهــای فکــری و فضیلتهــای اخالقــی، زگزبســکی نــه بــا ارســطو نــه بــا 
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آکویناس موافق است. از نظر او، استداللهای ارسطو بر این تفکیک وافی به 

مقصــود نیســتند. عــالوه بــر آن، کاوش در فضیلتهــای فکــری و اخالقــی  نشــان 

مــی دهــد کــه ایــن هــر دو ِقســم فضیلــت بســیار بیــش از آنچــه در ابتــدا بــه چشــم 

مــی آیــد در هــم تنیــده انــد، بــه گونــه ای کــه اخالقــی یــا فکــرِی محــض شــمردن 

ِبرخــی از آنهــا ناممکــن اســت و برخــی دیگــر از آنهــا نیــز در مقــام تحقــق نیازمنــد 

عــادات و مهارتهــاِی هــم اخالقــی هــم فکــری انــد. بــرای نمونــه، فضیلــت اخالقــی 
راستگویی را در نظر بگیرید. این فضیلت نمی تواند محقق شود مگر آنکه پاره 

ای لوازم شناختی- فکری، مانند شناخت درست از موضوع، شناخت درست 

از فهــم مخاطــب و مهــارت کافــی در انتقــال موضــوع، مهّیــا باشــند. بنابرایــن، نــگاه 

زگزبســکی بــه ســنت ارســطویی در نظریــهی فضیلــت نقادانــه اســت.

بــه نظــر شــما بــا توجــه بــه رویکــرد خانــم زگزبســگی در کتــاب فضایــل ذهــن، آیــا 

مــی تــوان از ایــن رویکــرد در ســنت فلســفی خودمــان بــه کار گرفــت؟ بــه عبــارت 

دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه معرفــت شنا�شــی فضیلــت خیلــی بــا بحــث اخــالق 

فضیلت ارتباط نزدیکی می یابد و با توجه اینکه در سنت فلسفی خودمان 

کسانی مثل فارابی و ابن سینا و خواجه نصیر طو�شی بحث اخالق فضیلت 

و فضایــل ذهــن در آثارشــان مــی تــوان مشــاهده کــرد، آیــا بــه نظــر شــما از ایــن 

کتــاب مــی توانــد رویکــرد جدیــدی بــرای روی آوری نســبت ســنت خودمــان 

اســتفاده کــرد؟

خداپرست: در مقدمه ای که بر ترجمه ی فار�سی نوشته ام گفته ام که رویکرد 

زگزبســکی در ایــن کتــاب مــی توانــد الگــوی مناســبی بــرای توجــه نقادانــه بــه ســنت 

فکــرِی اســالمی باشــد. تــا وقتــی چنیــن نــگاه هایــی بــه ســنت فکــری خــود نیندازیــم 

و آن را در مواجهــه بــا مســائل جدیــد قــرار ندهیــم، عمــده ی پژوهشهــای مــا در 

ســنت فلســفِی اســالمی رنــگ و بــوی گونــه ای باســتان شنا�ســی و عتیقــه شنا�ســی 

فلســفی بــه خــود خواهنــد گرفــت و آن را منــزوی تــر و متــروک تــر واخواهنــد نهــاد. 
ایــن البتــه بــدان معنــا نیســت کــه بایــد هــر مســئله ی جدیــدی را در ســنت فکــری 

خــود بجوییــم و شــعارگونه بگوییــم ســنت فکــری مــا بــرای هــر مســئله ای پاســخی 

دارد، آنگونــه کــه برخــی در آراء متفکــران گذشــته ی مــا اندیشــه ی سیا�ســِی 

منّقــح یــا دســتورالعملی بــرای ســبک زندـگـی مــی جوینــد. خواننــده ی فضایــل 

ذهــن بــه روشــنی درخواهــد یافــت کــه نویســنده ی کتــاب دغدغــه ای جــدی، هــم 



فروردین1397

ک
ه ی

مار
ش

105

بــرای خــود هــم بــرای جامعــه ی فلســفی دارد، انــواع برر�ســی هــا را در فلســفه ی 
معاصر در مورد دغدغه اش می کاود و ارزیابی می کند، دیدگاه های ذیربط 

فیلســوفان گذشــته را برر�ســی و نقــد مــی کنــد و در پایــان بــه دغدغــه ی نخســت 

خــود بازمــی گــردد، درحالیکــه توانســته اســت در قالــب ایــده ای روشــن پیونــدی 

اصیل، مفید و راهگشا بین اندیشه های سنتی و جدید برقرار کند. این نحوه 

ی تفکــر مــی توانــد الگویــی بــرای بازبینــی ســنت فکــری مــا باشــد.

بــا معرفــت شنا�شــی فضیلــت  ربــط و نســبت معرفــت شنا�شــی هنجــاری 

چیســت؟ درواقــع، چگونــه خانــم زگزبســکی مــی خواهــد براســاس معرفــت 

شنا�شــی فضیلــت مبنایــی بــرای معرفــت شنا�شــی هنجــاری بیابــد؟

خداپرســت: مفهــوم فضیلــت مفهومــی هنجــاری اســت و محــوری شــمردن آن 

برای معرفت شنا�سی خود به خود نشان می دهد که رویکرد معرفت شنا�سی 

فضیلــت رویکــردی هنجــاری اســت. بدیــن معنــا، معرفــت شنا�ســی فضیلــت یکــی 

از اقســام معرفــت شنا�ســی هنجــاری اســت. بــا  ایــن حــال، ایــن هنجــاری بــودن 

در دیــدگاه هــای معرفــت شناســان فضیلــت بــه یــک میــزان نیســت. روایتهــای 

مســئولیت گرایانــه از معرفــت شنا�ســی فضیلــت )بــرای مثــال، دیــدگاه هــای 

مونتمارکــت، زگزبســکی، باتلــی و بئــر( هنجــاری تــر از روایتهــای اعتمادگرایانــه 

)بــرای مثــال، دیــدگاه هــای سوســا و ونویــگ( از آنانــد؛ زیــرا بــر مســئولیتهای 

فکــری باورنــده بیشــتر تمرکــز دارنــد. بــا ایــن حــال، همانطــور کــه زگزبســکی در 
پایان کتابش توضیح می دهد، مقصود او از پیشبرد معرفت شنا�سی هنجاری 

نادیده گرفتن دســتاورهای علمی در زمینه  شــناخت انســانی نیســت. بنابراین، 

او نمیخواهــد رویکردهــای غیرهنجــاری را در معرفــت شنا�ســی بــه کلــی نفــی کنــد. 

تأکید او بر وجوه هنجاری معرفت تا حدی بدان علت است که این وجوه در 

 نادیــده گرفتــه شــده انــد.
ً
چنــد دهــه ی اخیــر عمدتــا

نســبت ایــن کتــاب بــا آخریــن کتــاب خانــم زگزبســگی یعنــی اخــالق الگوگرایانــه 

چگونه اســت؟

خداپرست: کتاب آخر زگزبسکی، اخالق الگوگرایانه )که نشر کرگدن تا چند 

مــاه دیگــر ترجمــه ی فار�ســی آن را منتشــر خواهــد کــرد(، بــه طــرح یــک نظریــه ی 
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اخــالق اختصــاص دارد کــه مبنایــش نــه مفاهیــم اخالقــی بلکــه الگــوی اخالقــی 

است. آنچه شناخت الگوی اخالقی را برای ما میّسر می سازد، اعتمادی است 

کــه بــه عاطفــه ی تحســینمان نســبت بــه شــخ�سی داریــم کــه بــه فضیلتهــای 

اخالقــی و فکــری آراســته اســت. میتــوان بیــن ایــن اندیشــه ی اخالقــی و اندیشــه 

 
ً
ی مطــرح شــده در فضایــل ذهــن پیوندهایــی چنــد یافــت. در اینجــا، مــن صرفــا

سرنخی برای دو پیوند به دست می دهم. نخست، یکی از الگوهای اخالقِی مورد 

برر�ســی زگزبســکی در کتاب اخیرش »حکیم« اســت و ما به خوبی می دانیم که 

حکیــم شــخصیتی آراســته بــه فضیلتهــای فکــری اســت. دوم، زگزبســکی مــی 

گوید بهترین طریق برای فهم فضیلتهای اخالقی و آراستگی به آنها تشّبه به 
الگوی اخالقی است. همین سخن درباره ی فهم فضیلتهای فکری و خوگیری 

بــه آنهــا صــادق اســت؛ یعنــی بــرای بــدل شــدن بــه فاعــل معرفــِت فضیلتمندتــر 

بهتریــن کار تشــّبه بــه الگــوی فاعــل فکــرِی فضیلتمنــد اســت. بــه ایــن ترتیــب، 

روشــن اســت کــه فضیلتهــای فکــری از حیــث یادگیــری نیــز بــا فضیلتهــای 

اخالقــی تفاوتــی ندارنــد. 
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طبیعت و محیط زیست؛ چشم اندازهایی اصالح طلبانه

گفتگو با حسین دلشب؛ 

دکتری محیط زیست

)ایــن گفتگــو را اســماعیل حســام مقــدم در تاریــخ فروردیــن مــاه 1396 فراهــم 

نمــوده و در دوهفتــه نامــه آوای هامــون منتشــر شــده اســت.(

اشــاره:اصالح طلبــی؛ جریانــی فکــری اســت کــه بــرای رســیدن بــه یــک جامعــه 

مدنــی و قانــون مــدار، مــردم ســاالری دینــی، دســتیابی بــه آزادی، دوری از تحجــر 

و توجــه بــه نیازهــا و مصائــب زیســتی جامعــه شــکل گرفتــه و در خــود مصادیــق 
زیادی از فرهنگ، اجتماع، سیاست، اقتصاد و.. را جای داده که همگی برای 
رســیدن بــه اهــداف ذکــر شــده در جریــان هســتند. همــواره در جامعــه انتظــار مــی 

رود، کنــش هــا و فعالیــت هــای صــورت گرفتــه توســط افــرادی کــه در احــزاب، 

ســمن هــا، گــروه هــا، رســانه هــا و... کــه دارای تفکــر اصــالح طلبــی هســتند، بــه 

گونــه ای باشــد کــه مبنــای فعالیــت هــای مهــم و تاثیرگــذار و منجــر بــه همبســتگی 

اجتماعــی گردنــد. از آنجایــی کــه در جامعــه کنونــی محیــط زیســت و فرهنــگ؛ در 

اندیشــه اصــالح طلبــی اهمیــت بســیار باالیــی دارد و در تمامــی کنــش هایــی کــه 

توســط احــزاب، ســمن هــا و... صــورت مــی گیــرد، ایــن مالحظــات نیــز بایــد مــورد 

بحث و چالش قرار گیرد، لذا گفتگویی اختصا�سی با حسین دلشب؛ مدیرکل 

حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر و از مدیــران اصــالح طلــب در اســتان 

بوشــهر ترتیــب داده ایــم تــا بــه طــور مشــخص بــه مقولــه طبیعــت و محیــط زیســت 

کــه چشــم اندازهایــی اصــالح طلبانــه دارد،  بپردازیــم. باهــم ایــن گفتگــو را مــی 

خوانیــم:

ریشــه هــا و خاســتگاه هــای زیســت محیطــی اندیشــه اصــالح طلبــی در ایــران 

بعــد از دوم خــرداد چــه هســت؟

دلشــب:  اندیشــه اصــالح طلبــی از همــان ابتــدا بــا تغییــر چشــم اندازهــا در 

سیاســتگذاری هــای کالن، بــه خصــوص در حــوزه سیاســت محیــط زیســت 
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توانست تغییر فازی را شکل دهد که در آن نگرشهای پیشین نسبت به محیط 
زیســت و توســعه پایــدار را اصــالح کنــد و اهمیــت حفــظ محیــط زیســت را در 

برنامــه ریــزی هــای توســعه ای گوشــزد کنــد. در دوره اول مدیریــت معصومــه 

ابتکار بر سازمان محیط زیست به طور خاص این مالحظات مورد توجه قرار 

گرفــت کــه اصــالح طلبــی بــه گونــه ای هــم نفــس هســت بــا صلــح طلبــی، مــدارا و 

همزیســتی بــا جهــان پیرامــون و درک حضــور دیگــری. ازهمیــن رو هــم مــی شــود 

عمــق و ژرفــای درون کســانی کــه مــی خواهنــد بــا طبیعــت و محیــط زیســت بــه 

همزیســتی پایــدار برســند بــه گونــه ای در اندیشــه سیا�ســی و اجتماعــی، کســانی 

هســتند کــه در اغلــب مــوارد رویکــرد اصــالح طلبانــه ای دارنــد.  

از ســوی دیگــر در جهــان نخســتین خاســتگاه کســانی بــه ســمت تجدیــد نظرطلبــی 
و اصالحــات گرایــش یافتنــد، کســانی بودنــد کــه درک عمیقــی از جهــان پیرامــون 

و حضــور انســان در محیــط داشــتند، بــه همیــن دلیــل هــم مــی شــود نخســتین 

مصلحــان تاریــخ را کســانی یافــت کــه در دامــان طبیعــت بــه شــناخت و معرفــت 

از جهــان پرداختــه بــوده انــد. پیــام آوران و پیامبــران یــک ســره در طبیعــت و بــا 

طبیعت همزیستی مساملت آمیزی داشته اند. خاستگاه مشترک زیست انسان 

در طبیعــت و محیــط پیرامــون کــه همــواره بــا تغییــر و اصــالح همــراه مــی شــود، بــه 

گونــه ای همــان معبــری هســت کــه اندیشــه هــای اصــالح گرانــه و مصلحانــه در 

طــول تاریــخ رشــد کــرده انــد. 

چــه گفتمــان هــای محیــط زیســت بعــد از شــکل گیــری اندیشــه هــای اصــالح 

طلبــی در عرصــه عمومــی ایــران شــکل گرفــت؟

دلشب: اگرکه گفتمانهایی بر محور تساهل و تسامح و مدارا در حوزه اندیشه 

و فرهنگ و هنر بازتاب بیشتری در دوران اصالحات داشت، اما همین گفتمان 

تســاهل گــرا در حــوزه محیــط زیســت بســیار نقــش مهــم  و حیاتــی ایفــا کــرد و 

جامعــه ایرانــی را بــه ســمت همزیســتی تســاهل گرایانــه بــا طبیعــت و محیــط 
زیســت پیرامــون دعــوت کــرد. کســانی کــه در حــوزه محیــط زیســت صرفــا از دیــد 

اکولــوژی صــرف و محــض بــه کســب دانــش مــی پرداختنــد را بــا حــوزه ای دیگــر 

ماننــد اخــالق در محیــط زیســت و یــا گفتمــان هــای جامعــه شــناختی و توســعه 

پایــدار در حیطــه محیــط زیســت رهنمــون شــدند و حتــی پــای هنــر و فرهنــگ و 

ادبیات و دین به مساله محیط زیست باز شد و چه کنفرانس ها و همایش ها 
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و جشــنواره هایــی در ایــن حــوزه هــای میــان رشــته ای بــا تاکیــد بــر محیــط زیســت 
را مــی تــوان در آن دوران مثــال زد. در ســالهای اخیــر نیــز ایــن گفتمــان هــا بــه بلــوغ 
رســیده انــد و ژورنــال هــا و نشــریات و کتــب و کنفرانــس هــای متعــددی در ایــن 

حــوزه هــا بــه وفــور برگــزار مــی شــود و همیــن نشــان مــی دهــد کــه محیــط زیســت 

تبدیــل بــه گفتمــان گســترده در عرصــه عمومــی ایــران شــده اســت.

ایــن گفتمــان هــای زیســت محیطــی در اســتان بوشــهر بــه چــه شــکلی در آمــد و 

چــه ســرانجامی پیــدا کــرد؟

دلشــب: بالتبــع بــا توجــه بــه کتابهــا و مطبوعاتــی کــه در آن دوره بــه وفــور چــاپ و 

منتشر می شد، فعاالن و کنشگران محیط زیست استان هم با این موضوعات 
و مباحث آشنا شدند و مساله محیط زیست وارد عرصه روشنفکری و حقوق 

بشــری شــد امــا آنگونــه کــه بایــد بــه آن پرداختــه نشــد و بیشــتر درحــد تتبعــات و 

اندیشــه هایــی انتزاعــی باقــی مانــد، هرچــه کــه بــه جلوتــر آمدیــم و ایــن گفتمانهــا بــه 

درون دانشگاه ها نضج بیشتری پیدا کرد و به خصوص در دوره تدبیر و امید 

مــی تــوان نشــانه هــای بیشــتری از ایــن اندیشــه هــای اصــالح طلبانــه در فعالیــت 

هــای زیســت محیطــی یافــت، هرچنــد کــه هنــوز تــا مرحلــه ایــده آل بســیار فاصلــه 

داریم و پیشــنهادم خصوصا به اصالح طلبان اســتان بوشــهر این هســت که به 

خاســتگاه هــا و ریشــه هــای محیــط زیســتی اندیشــه شــان اندیشــه و تفکــر عمیــق 

تــری داشــته باشــند.

نسبت اندیشه اصالح طلبان استان بوشهر در حال حاضر با گفتمان های 
زیست محیطی چگونه است؟

 

بســیار  نســبت  کــردم،  اشــاره  پیشــین  پاســخ  در  کــه  همانگونــه  دلشــب: 

عمیــق بیــن ایــن دو وجــود نــدارد و الزم هســت کــه بــه ایــن حــوزه کــه از 
ریشــه هــا و خاســتگاه هــای اندیشــه اصــالح طلبــی هســت نیــز توجــه شــود. 

بــه طورخــاص تــا بــه حــال هیــچ مــوردی کــه حاـکـی از آن باشــد کــه گــروه 

موضــع  زیســت  محیــط  مســاله  بــه  نســبت  طلــب  اصــالح  احــزاب  و  هــا 

گیــری خا�ســی داشــته باشــند، را مــن ندیــده ام و ایــن مــی توانــد اندـکـی 

باشــد.  هشــداردهنده 
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چه آینده ای برای  اصالح طلبی در حوزه محیط زیســت اســتان بوشــهر می 

بینیــد؟

دلشــب: بــا توجــه بــه اینکــه بــه خصــوص در ایــن چنــد ســال اخیــر برنامــه هــای 

متنــوع و متعــددی در حــوزه حســاس ســازی و هوشیارســازی زیســت محیطــی 

شــهروندان توســط ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در کل کشــور اجــرا 

شــده و بــه موفقیــت هایــی هــم در نضــج و رشــد ایــن اندیشــه هــا در افــکار 

عمومــی دســت یافتــه، لــذا بــی تردیــد مــی تــوان آینــده ای روشــن را بــرای 

بالیدن هرچه بیشــتر اندیشــه های محیط زیســتی در تفکرات اصالح طلبانه 

متصــور بــود. بــا ایــن همــه بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه کــرد کــه بــرای ایــن 

چشــم انــداز در آینــده مــا صرفــا بــه کنشــگران زیســت محیطــی بــه طــور خــاص 

نیــاز نداریــم، بــه عبــارت دیگــر بــرای عمیــق شــدن و ژرفــا بخشــیدن بــه ایــن 

تفکــرات در عرصــه عمومــی عــالوه بــر حضــور کنشــگران زیســت محیطــی، مــا 

نیــاز بــه جامعــه شناســان و اندیشــمندان محیــط زیســتی داریــم کــه بــی شــک 

پــروردن ایــن اندیشــمندان و فیلســوفان در یــک جریــان همبســته و کامــال 

برنامــه ریــزی شــده امــکان پذیــر خواهــد بــود کــه ایــن امــکان از طــرف نهادهــا و 

احزابــی کــه ریشــه هــای اندیشــه ای زیســت محیطــی داشــته باشــند، قابلیــت 

محقــق شــدن دارد. بــه همیــن دلیــل ظرفیــت و پتانســیلی کــه در اندیشــه هــای 

اصــالح طلبانــه نســبت بــه مبانــی و مفاهیــم زیســت محیطــی وجــود دارد، مــی 

توانــد ایــن جامعــه شناســان و اندیشــمندان و استراتژیســت هــای محیــط 
زیســتی را بپرورانــد.

پیشــنهاد شــما بــرای کنــش هــای اصــالح طلبانــه در حــوزه محیــط زیســت 

اســتان بوشــهر چــه هســت؟

 

دلشــب: در ســالهای اخیــر بــا حجــم عظیمــی از جوانــان دانــش آموختــه در حــوزه 

های زیســت محیطی مواجه هســتیم، این جوانان پتانســیل بســیار باالیی برای 

بازسازی هویت زیست محیطی احزاب و گروه های سیا�سی و اجتماعی و مدنی 

اصالح طلب را دارند، باید از این پتانسیل به خوبی بهره برد و با جذب و ایجاد 

کمیته های محیط زیستی در گروه ها و احزاب، به نشو و نما ی اندیشه های 
زیســت محیطی در قالب برنامه های اصالح طلبانه پرداخت. 
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برد استراتژیک زنان؛ انتخابات آتی شوراهای شهر و روستا

گفتگو  با دکتر فاطمه راکعی؛ 

دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش ایران

) ایــن گفتگــو در شــهریورماه ســال 1395  توســط مهدیــه امیــری صــورت گرفتــه 

و در دوهفتــه نامــه آوای هامــون منتشــر شــده اســت .(

اشــاره:زن با�ســی، مــادر با�ســی، شــاعر با�ســی، زبانشــناس با�ســی، اســتاد دانشــگاه 

الزهــرا با�ســی، نماینــده مــردم تهــران در ششــمین مجلــس شــورای اســالمی با�ســی، 

دبیرکل یک حزب زنان در ایران نیز با�سی، بالتبع همه اینها و بیشتر از اینها به ناگزیر 

مخاطب را به سمت تنها یک فرد هدایت می کند؛ دکتر فاطمه راکعی. با وی قرار 

گفتگویی تلفنی گذاشــتیم و می دانســتیم که آنچنان پر مشــغله هســت که شــاید 

نتوان مفصل با وی به گفتگو بنشینیم اما همین اندک نیز برای معرفی یک حزب 

برای زنان نواندیش در ایران اسالمی می تواند درب های متعددی بگشاید. دکتر 

فاطمــه راکعــی بــه عنــوان دبیــرکل جمعیــت زنــان مســلمان نواندیــش ایــران و البتــه 

مشاور فعلی شهردار تهران در امور زنان و خانواده در گفتگویی اختصا�سی که با 

دوهفته نامه آوای هامون داشت به نکاتی اشاره می-کند  و به نوعی از این نیز خبر 

می دهد که دفتر این حزب در استان بوشهر نیز راه اندازی شده است. باهم این 

گفتگــو را مــی خوانیــم:

انگیزه شما از راه اندازی جمعیت زنان مسلمان نواندیش چه بود؟

راکعی: ما به عنوان عضو فراکسیون زنان مجلس ششم و خود من نیز به عنوان 
رییــس کمیتــه زنــان و خانــواده کمیســیون فرهنگــی مجلــس و هــم بــه عنــوان نایــب 
رییــس کمیســیون فرهنگــی بــا دغدغــه هــای زیــادی در حــوزه زنــان فعالیــت هــای 

خودم را شروع کردم و سر از پا نشناس با جدیت زیادی به رصد کلیه قوانین در 

خصوص زنان در قانون اسا�سی، قانون مدنی، قانون مجازات اسالمی، استخدام 

کشوری و حتی آیین نامه های خاص درون نهادها و مقرراتی که تبعیض آمیز بود، 

پرداختــم. همــه ایــن مــوارد رصــد شــد و مــن بــه عنــوان معــاون پژوه�ســی دانشــگاه 
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الزهــرا بــه مجلــس ششــم راه یافتــه بــودم و بســیاری از خانــم هایــی نیــز کــه عضــو 

فراکسیون زنان بودند عموما دانشگاهی، محقق و دارای دغدغه های جدی در 

حــوزه ی مســایل ملــی و بــه طــور خــاص در حــوزه مســایل زنــان، خانــواده و کــودکان 

بودنــد. بنابرایــن بــه ســرعت حــوزه مربوطــه را در مرکــز پژوهشــگاهی مجلــس راه 

اندازی کردیم و منتظر لوایح از سوی دولت نماندیم و هر جا هر خالیی می دیدم 

بــه ســرعت قانــون را اصــالح مــی کردیــم. حقوقدانهــا بــه صــورت حقوقــی طرحهــا را 

ارایه می دادند و به مجلس برده می شد و البی های الزم برای رای آورن در صحن 

علنی مجلس صورت می گرفت. تغییرات و تحوالتی در حوزه زنان در حد توانایی 

هایــی کــه مجلــس ششــم داشــت، تحوالتــی صــورت گرفــت.

امــا در حــوزه زنــان، ایــن تــالش هــا عمومــا بــه دلیــل اینکــه بســیار از ایــن قوانیــن از 

ســوی شــورای نگهبــان رد مــی شــد، هــر چنــد تــالش زیــادی مــی کردیــم کــه در جمــع 

متخصصیــن در مرکــز پژوهــش هــا از حقوقدانــان نواندیــش، علمــا و فقــه هــای 

نواندیش به معنی همفکران حضرت امام )ره( در مسایل اجتماعی و زنان، روان 

شناسان و جامعه شناسان مطرح، طرح ها به مجلس ارایه می شد و متاسفانه 

برمی گشت. بالفاصله بعد از برگشت به شورای مصلحت نظام ارایه می دادیم 

که البته در آنجا نیز  قوانین به شکل سومی در می آمد نه به آن صورتی که مدنظر 

شــورای نگهبــان بــود و نــه مدنظــر مــا. بــه یــک شــکل ثالثــی تاییــد مــی شــد کــه مــا در 

هیمن حد نیز خوشحال  بودیم که کارهایی صورت گرفت و قوانین زیادی به نفع 
زنان،خانواده و کودکان در حوزه های ازداج، طالق، حضانت از کودکان طالق و 

بسیاری از موارد دیگر اجتماعی در حوزه زنان، برداشتن قیدهایی در زمینه اعزام 
زنان به خارج از کشور برای تحصیل کارهایی صورت گرفت ولی بسیاری در مجمع 

تشــخیص مصلــح نظــام بــه نتیجــه ای نرســید. یکــی از کارهــای مهــم مــا طــرح »جامــع 

خانواده« بود که ســه ســال کارشنا�ســی شــد و متاســفانه به جایی نرســید. هرچند 

کــه هیــچ صبغــه ی سیا�ســی نداشــت و تنهــا بــه نفــع زنــان و خانــواده و کــودکان بــود. 

طــرح ناتمــام دیگرمــان مســاله رفــع تبعیــض از زنــان بــود کــه بــه جایــی نرســید.

ایــن مــوارد را بــه صــورت مقدمــه اشــاره کــردم تــا آشــنایی  بــا کارهایــی کــه در مجلــس 

ششــم در حــوزه زنــان و خانــواده صــورت گرفــت، باشــد و هــم اینکــه علــت شــکل 

گیری جمعیت زنان را مطرح کنم. چند نفر از نمایندگانی که در مجلس بودیم و 

کارهایــی بــرای اصــالح امــور بــرای زنــان انجــام مــی دادیــم، بــا تعــدادی از خانــم هــای 

دانشــگاهی کــه همیــن دغدغــه هــا را در بیــرون از مجلــس داشــتند، فکــر کردیــم کــه 

بایــد کاری انجــام دهیــم کــه بــا آمــد و رفــت دولــت هــا  و تغییــر در اعضــای مجالــس 
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شــورای اســالمی بــه هــم نخــورد و بــه عنــوان یــک رونــدی کــه در حــوزه زنــان تــداوم 

داشته باشد، کاری را انجام دهیم. به این نتیجه رسیدیم که جمعیتی را تشکیل 

دهیــم کــه در واقــع کار اول آن فرهنــگ ســازی، آمــوزش و آگاهــی بخ�ســی بــه عمــوم 

جامعــه و باالخــص زنــان کشــور باشــد. در وحلــه دوم یــک ان جــی او نباشــد بــه دلیــل 

اینکه در انتخابات موضع خود را اعالم کند و کاری انجام دهد تا صالحین و پاک 

دســتان و انســان هــای باورمنــد و دغدغــه منــد بــه مجلــس راه پیــدا کننــد. همچنیــن 

برای ریاست جمهوری بهترین افراد و شایستگان را به جامعه معرفی کنیم و این 
شاکله را می توانستیم در یک جمعیت ببینیم .بالفاصله اقدام کردیم و پیگیری 

هــای آن را شــخصا بــر عهــده گرفتــم. امــا ایــن مســاله بــه دولــت آقــای احمــدی نــژاد 

خــورد و تفکراتــی کــه عمومــا در حــوزه زنــان و تحــزب منفــی بــود و ایــن مســاله ای 

کــه از ســال 83 اقــدام کــرده بودیــم علــی رغــم پیگیــری هــای مــداوم و جــدی  مــا در 

کمیسیون ماده ده احزاب به تصویب نرسید. تا اینکه با وزیر وقت کشور در آن 
زمــان حضــوری صحبــت کــردم و پــس از رای زنــی بــا ایشــان، جمعیــت تصویــب شــد 

و خوشبختانه از آن زمان کارهایمان را شروع کردیم. تا اینکه بعد از سال 88 که 

فشارها بر احزاب زیاد شد سایت ما فیلتر شد و دفتر ما تعطیل شد ولی به خاطر 

انگیــزه ی بســیار زیــاد در حــوزه ی زنــان وجــود داشــت، هیــچ گاه بــه وقفــه برخــورد 

نکــرد و در منازملــان شــورای مرکــزی تشــکیل شــد و از طریــق کانــال هــای مجــازی بــا 

اعضا در ارتباط بودیم. خوشبختانه در حال حاضر هزاران نفر از زنان در سطح 

کشــور بــه عنــوان اعضــای رســمی و افتخــاری و هــوادار بــا ایــن جمعیــت در ارتبــاط 

هستند. به گونه ای که ما به عنوان مرکزیت، توان و امکان این را نداریم که ما 

این نیروها را متشکل کنیم اما ما در سطح زنان فرهیخته، کاردان و متخصص 

شــوراهای هــای مرکــزی را تشــکیل دادیــم و بــا توجــه بــه اشــرافی کــه در امــور و در 

همــه حــوزه هــای فرهنگــی، اجتماعــی  دارنــد، مــا حرکــت مــی کنیــم. اخیــرا بــا روی 

کار آمــدن دولــت یازدهــم و بــاز شــدن فضــای سیا�ســی، جلســاتمان را علنــی تشــکیل 

دهیم. کالس ها و کارگاه هایی برگزار کردیم و برنامه های تخص�سی، میزگردهای 

تخص�سی و کارهای زیادی که مورد نیاز زنان در سطح کشور هست، انجام شده 

اســت. امــا کار بســیار مهــم مــا از دو ســال پیــش ایجــاد دفاتــر اســتانی و نمایندگــی هــا 

هست که خوشبختانه در حال حاضر در تمامی استان ها نمایندگی هایمان دایر 

هست و به خصوص در انتخابات اخیر مجلس شورای اسالمی جمعیت توانست 

با نمایندگی هایش در سراسر کشور و با فرهنگ سازی گسترده در حوزه جامعه 

و زنــان و بــا البــی هایــی کــه بــا شــخصیتهای حقیقــی، حقوقــی و احــزاب اصــالح طلــب 
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انجام داد، حضور �سی درصدی زنان در لیست امید در سراسر کشور را در کنار 

گروه ها و شخصیت های فعال دیگر زنان در جامعه، واقعیت ببخشد. علی رغم 

عــدم تاییــد صالحیــت شــصت و پنــج درصــدی زنــان شــاخص اصــالح طلــب کــه مــی 
توانســت کمر شــکن باشــد و لیســت های ما را خالی از حضور زنان کند و حضور 
زنان را در مجلس که خواسته ی مخالفین اصالحات کمرنگ کند، و این چنین رد 

صالحیت های گسترده ای را کردند. خوشبختانه با همین تالش ها و آگاهی بخ�سی 

هایــی کــه ماههــا و ســال هــا در مــورد اهمیــت حضــور گســترده زنــان هــم بــه عنــوان 

کســانی کــه بــرای راهیابــی بــه مجلــس ثبــت نــام کردنــد و هــم حضــور گســترده زنــان 

بــرای رای دادن بــه زنــان بــه طــور خــاص تاثیــر خــود را گذاشــت و مــا توانســتیم علــی 
رغــم همــه فشــارهایی کــه بــود در مجلــس دهــم رکوردشــکنی کنیــم و خوشــبختانه 

اکثــرا زنــان جــوان، باتخصــص، انگیــزه و بــا اشــراف بــه امــور سیا�ســی و اجتماعــی و 

فرهنگی کشور هستند و به طور خاص زنانی  با ارتباط جدی  با متخصصین در 

حوزه زنان هستند و جمعیت نیز در همراهی آنها هر کاری که بتواند در حوزه زنان 

انجــام داده و خواهــد داد. 

یک مساله بسیار مهمی که از اکنون به عنوان برد استراتژیک مطرح شده، مساله 

شوراهای شهر و روستا هست که در پیشرو داریم و امیدواریم با تالش هایی که 

جمعیــت انجــام خواهــد داد و همچنیــن همراهــی افــراد همســو و شــخصیت هــای 

برجسته ای که در این زمینه تالش می کنند، حداقل نیمی از اعضای شوراهای 

شهرها و روستاها در سراسر کشور از زنان باشند. اگر این اتفاق بیفتد بسیاری از 

معضالت اجتماعی، فرهنگی و سیا�سی که کشور با آن دست به گریبان هست، 

با این حضور پررنگ و گسترده، نه تنها کاهش پیدا می کند بلکه باعث پیش رفتن 

به حل مساله زنان خواهد شد. 

چه ارتباطاتی با احزاب اصالح طلب در سطح کشور دارید؟

راکعــی: خوشــبختانه اتفــاق مهمــی کــه در همیــن ســال هــای بعــد از جریانــات 88 و 

آن انسداد سیا�سی که به اصالح دلواپسان پیش آوردند یعنی ان طیف رادیکال 
راست که امروزه به دلواپسان معروف شده اند افتاده، آنها در این اندیشه بودند 

کــه دایــم در راس امــور قــرار بگیرنــد و ایــن حــق را بــه خــود مــی دهنــد کــه بــه عنــوان 

یک اقلیت برای اکثریت عظیم یک کشور فرهنگی دارای قوانین استقالل یافته 

تعیین تکلیف کنند. با این وضعیتی که بود، کلیه احزاب اصالح طلب به اضافه 
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یک سری از احزاب  به اصطالح مستقل و همین طور اعتدال گرا به این نتیجه 
رســیدند که باید در موارد اسا�ســی و مهم یک کشــور مانند تعیین رییس جمهور، 

مجلس شورای اسالمی وغیره با هم تصمیم بگیرند. علی رغم اختالف نظرهای 

جزیی که هست و هر حزب در چهارچوب اساسنامه و  مرامنامه خود حرکت می 
کنــد ولــی هــم صدایــی و هــم گرایــی را تشــخیص دادنــد کــه بــه حــل معضــالت کشــور 

کمک می کند. خوشبختانه بسیار فکر درست و بجایی بود و دیدیم که در سایه 

همیــن وحــدت و هــم  گرایــی درســطح احــزاب کشــور بــه نتایــج خوبــی رســیدیم. در 

سال 92 با انتخاب دولت تدبیر امید و نیز در مجلس اخیر که با همین شاکله و با 

همین هم گرایی توانست شکل پیدا کند و روی کار بیاید و آن اقلیت خیلی تند و 
رادیکالی که تز آن »یا ما یا هیچ« هست و تز آن متاسفانه هدف اصلی را توجیه می 

کند، تقریبا کنار بزنیم. هرچند شیطنت ها و کارشکنی ها، تهمت ها و نارواهایی 

هم چنان بر دولت و مجلس روا می دارند، ادامه دارد ولی مهم این است که ملت 

آگاهانه، از آن کانال های رسمی که با رای ملت شکل می گیرد، دلواپسان را بیرون 
گذاشتند. من امیدوارم که هم حزب ما و هم کلیه احزاب شناسنامه دار کشور 

از این تجربه بسیار زیبا و آیه سیا�سی برای گامهای بعدی استفاده کنند. 

چــه چشــم اندازهایــی بــرای آینــده جمعیــت چــه در داخــل کشــور چــه در فضــای 

بیــن املللــی درنظــر دارید؟

 راکعــی: در فضــای داخلــی قصــد داریــم کــه در آخــر مهرمــاه 95 مجمــع عمومــی 

جمعیت را خواهیم داشت، و می خواهیم که به نسبت دوره های قبل گسترده 

تر عمل کنیم و به هرحال دوست داریم که مجمع عمومی بتواند یک شمایی از 

وضعیــت حضــور زنــان را در چارچــوب یــک حــزب متشــکل و منســجم در کل ایــران 

بازنمایی کند. مساله مهم جمعیت که قبل از اینها آغاز شده مبتنی بر برنامه های 

آموز�سی هست که کارگاه ها و میزگردهای متعددی را در کل کشور برگزار نموده 

تا روند آگاهی بخ�سی به عموم مردم و به خصوص به زنانی که بخواهند مشارکت 

سیا�ســی و اجتماعی زنان در شــهرها و روســتاها را گســترش دهند. این برنامه های 

آموز�ســی ترویجــی همچنیــن قصــد دارد کــه مــردم را بــه اهمیــت و ضــرورت رای دهــی 

به کاندیداهای زن در انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستاها و حضور زنان 

در شوراها واقف و آگاه نماید. این روشنگری در سطح عمومی یکی از برنامه های 

مصوب جمعیت خواهد بود که برای نیمه دوم سال جاری تئوریزه و عملیاتی شده 
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است. در سطح ملی به سمت مطالبات اجتماعی  پیش خواهیم رفت؛ مطالباتی 

که باید به همراهی دیگر احزاب و تشکلها در سیاست داخلی کشور پیگیری شود؛ 

همچنین جمعیت به مانند همیشه پیگیر آزادی های اصولی مطبوعات و رسانه 

هــا بــوده و همچنیــن آزادی زندانیــان سیا�ســی و پاســداری از حقــوق قانونــی ملــت بــه 

طــوری کــه در چارچــوب قانــون اسا�ســی مترقــی ســرزمین مــان مطــرح شــده؛ اینهــا و 

بیشتر از اینها کارهایی بوده که در کنار صدور بیانیه ها جمعیت در سطح سیاست 

داخلی کشور انجام داده است و در این زمنیه همواره فعال بوده است. در زمینه 
های اجتماعی و همکاری های دوطرفه با مجلس شورای اسالمی، با فراکسیون 
زنان مجلس، با نهاد امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت یازدهم، این 

همکاری ها همیشه وجود داشته  و خواهد داشت.

در عرصــه بیــن املللــی از طریــق خانــه احــزاب ایــران کــه مــن بــه عنــوان عضــو شــورای 

مرکزی آن هستم و مسئولیت کمیته زنان خانه احزاب را در دوره های متعدد بر 

عهده داشتم و سعی داریم که چهره زنان فرهیخته ایران را که معتقد به کارهای 

تشکیالتی برای توسعه و پیشرفت هستند را در عرصه های بین املللی به نمایش 

بگذاریم و ضمن این تالش از طریق ان جی او ها و نهادهای علمی حضور گسترده 
ای داشتیم و البته برنامه ریزی های متنوعی انجام داده ایم که در آینده حضور 
قوی تری داشته باشیم. برنامه تعریف شده ای را برای سال آتی در حوزه حضور 
زنان در عرصه های فرهنگی هنری بین املللی داریم و در واقع از طریق جمعیت زنان 
مسلمان نواندیش به نمایش خواهیم گذاشت  و سعی کرده ایم که این حضور 

گســترده و عمیــق را بــا توجــه بــه مســائل متعــدد سیاســت داخلــی کشــور، بــه گونــه 

متوازنی به پیش ببریم تا شاهد حضور زنان به خصوص در عرصه سیا�سی بین 

املللی باشیم.

چند مساله مهم که در حوزه زنان درعرصه سیا�شی کشور در روزهای اخیر رخ 

داده را چگونه ارزیابی و تحلیل می کنید؟

راکعی: من به دو مساله خیلی مهم اشاره کنم: یکی انتصاب دکتر اشرف بروجردی 

در شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده که بسیار حرکت کلیدی بود که هم 

به خانم بروجردی بابت این انتصاب تبریک می گویم و هم به آقای دکتر روحانی 

و خانم دکتر موالوردی تبریک می گویم که این اقدام بسیار خوب را داشتند که 

ک�سی مانند خانم بروجردی را که هم به علوم دینی و حوزوی اشراف کامل دارند 
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و هم به مسائل اجتماعی و سیا�سی نگاهی نو دارند، می تواند بسیاری از معضالتی 
را کــه نا�ســی از ســو تفاهــم هســت پایــان ببخشــد  و شــاهد اتفاقــات مهمــی در حــوزه 

مسائل زنان با این انتخاب باشیم. 

مســاله دیگــری کــه بایــد بگویــم مربــوط بــه احضاریــه هــای هســت کــه بعــد از چنــد 

ســال برخــی از چهــره هــای شــورای مرکــزی حــزب مشــارکت ایــران اســالمی کــه 

فراخوانده شده بودند و تا آنجایی که ما اطالع داریم دادگاه شان نیز برگزار شده 

بوده، و االن نمی دانیم چرا دوباره به این هفت نفر کیفرخواست مجددی داده 

شــده و فراخوانــده شــدن بــرای بــار دوم بــه دادگاه، بــرای مــا و عمــوم سیاســیون در 

کشــور جــای ســوال هســت کــه اگــر آن حــزب منحــل شــده، ایــن افــراد در آن حــزب 

ســمتی داشــته انــد بــه عنــوان یــک حــزب شناســنامه دار کشــوری و بــه آن هــم در 

گذشــته رســیدگی هم شــده؛ اگر مســائلی غیر از این هســت که به حزب مشــارکت 

مربــوط نمــی شــود کــه دیگــر در چارچــوب آن مســاله یــا آن دادخواســت و دادگاه 

قابل پیگیری نیست. با این همه اگر ک�سی صحبتی یا حرفی بزند می توانند تذکر 

دهند اما چرا باید کیفرخواست به این هفت ازجمله مهندس آذر منصوری داده 

شده، این موارد برای ما روشن نیست و امیدواریم که فقط سو تفاهم باشد  و 

تــک تــک ایــن افــراد کــه مــن شــناخت بســیار زیــادی نســبت آنــان دارم و مــی دانــم کــه 

جزو دلسوزترین افراد نسبت به نظام و مملکت شان هستند و جزو پاک دست 

ترین، ساده زیست ترین و خالص ترین افراد که حضور آنان در عرصه سیا�سی 

بسار ارزشمند و حیاتی هست )با توجه به حضور افرادی که قبال در پست های 

سیا�ســی قــرار گرفتنــد و دســت بــه چپــاول و غــارت بیــت املــال زدنــد و حقــوق مــردم 
را پایمــال کردنــد امــا درحــال حاضــر ایــن افــراد فاســد دارنــد در سراســر کشــور بــه 
طور آزادانه ای می چرخند و می گردند( این فراخواندن برای این افراد دلســوز 

و پاک برای من بسیار عجیب هست به خصوص فراخواندن خواهرم؛ مهندس 

آذر منصــوری کــه در واقــع درایــت و عظمــت روحــی و دلســوزی ایشــان نســبت  بــه 

نظــام و مــردم و همچنیــن توجــه اش بــه آالم بشــریت در دوران کنونــی بــر ک�ســی 

پوشــیده نیســت و ایشــان از افتخارات نظام و جامعه زنان هســت، برای چه باید 

فراخوانده شوند و در این وضعیت نادرست و ناعادالنه قرار گیرند، امیدوارم که 

نا�سی از سوتفاهم باشد و با توضیحاتی که این افراد بزرگوار خواهند داد، این 

ســوتفاهمات برطــرف شــود.
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ایده ملت-دولت؛ بهترین راه همدلی و همکاری اقوام

گفتگو با احمد زیدآبادی؛

نویسنده و روزنامه نگار

) ایــن گفتگــو را علــی اصغــر درلیــک در تاریــخ اســفندماه 1397 انجــام داده و در 

دوهفتــه نامــه آوای هامــون منتشــر شــده اســت.(

اشاره: گفتگو با احمد زیدآبادی بهانه نمیخواهد. گشوده است به روی هر کس 

و هــر پرسشــگری و بــا روی بازتــر همنشــینی مــی کنــد و همصحبتــی. امــا مــا بــه دنبــال 

بهانــه بودیــم و کتــاب جدیــدش را بهانــه گفتگــو بــا او کردیــم. آنقــدر صمیمــی بــود کــه 

هرچــه پرســش در تــه ذهنمــان بــود را پیــش کشــیدیم و او بیپــروا و بیپیرایــه پاســخ 

گفــت. از ایــن رو ســخن گاه بــه بیراهــه کشــید و کتــاب در حاشــیه مانــد. در تنظیــم 

مجدد گفتگو سعی کردیم رشته سخن از دستمان بیرون نرود و آنچه که در مورد 

کتاب »الزامات سیاست در عصر دولت – ملت بود« بماند برای این مصاحبه و 

آنچــه میــان مــا گذشــت بمانــد بــرای خودمــان، بــرای وقتــی دیگــر!

آقــای دکتــر در علــوم سیا�شــی از دو گونــه ناسیونالیســم نــام بــرده میشــود. 

ناسیونالیسم مدنی- سیا�شی و ناسیونالیسم فرهنگی- تبارگرایانه. ایده شما 

در ایــن کتــاب بــه کــدام یــک از ایــن دو روایــت نزدیکتــر اســت؟

 بحث من در کتاب به ناسیونالیسم که موضوعی پر مناقشه و 
ً
زیدآبادی: اصوال

ســوء تفاهــم برانگیــز اســت، ربــط چندانــی نــدارد. مــن ملــت - دولــت را مطــرح کــرده 

ام که منظور از آن »کشــور« اســت یعنی واحد جغرافیایی مشــخ�سی که اقشــار 

و گــروه هــای متنوعــی در آن بــه ســر مــی برنــد و همگــی نیــز بایــد صــرف نظــر از تفــاوت 

های مذهبی، اعتقادی، زبانی و قومی خود از حقوق برابر برخوردار باشند. با این 

   ناسیونالیســم مدنــی و مثبــت را واجــد چنیــن ویژگــی هایــی 
ً
حســاب اگــر مســامحتا

 بــه ایــدۀ مــن نزدیکتــر اســت. 
ً
بدانیــم، طبعــا

شما در کتاب خود بر این باورید که جریانهای درگیر در انقالب توجه الزم را به 
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مبانی ملت- دولت نداشتهاند، از آن جایی که حکومت قبلی مبتنی بر انگارههای 

ملیگرایی بود و جریانهای انقالبی خود را در مقابل آن تعریف می کردند، این 

موضوع به نظر شما امری طبیعی نبود یا می شد از آن پیشگیری کرد؟

زیدآبــادی: حکومــت پهلــوی نوعــی ملــی گرایــی باســتانگرایانه را بــدون تــن دادن بــه 

الزامات حقوق برابر مبتنی بر تابعیت یا همان حقوق شهروندی دنبال می کرد. 

بنابراین، حتی اگر موضع واکن�سی انقالبیون را هم بخواهیم برایش وجهی قائل 

شــویم، بایــد بیشــتر همیــن حقــوق شــهروندی را مــورد تأکیــد قــرار مــی دادنــد کــه 

 متأثــر از جریــان چــپ جهانــی و یــا جهــان ســومی بودنــد و 
ً
ندادنــد. انقالبیــون عمدتــا

 بــه 
ً
عمــده قصدشــان مقابلــه بــا امپریالیســم و بحــث هــای طبقاتــی داخلــی بــود. کال

»ایران« به عنوان موجودیتی که منافع آن را باید تأمین کنند و به همۀ ساکنان 

آن بــه یــک چشــم بنگرنــد، التفاتــی نداشــتند.

شــما در بحــث خــود بــه آرمــان فراملــی و جهانوطنــی جریانهــای اســالمی و چــپ 

در ایــران اشــاره کردهایــد، اگــر چــه ایــده جهــان وطنــی جریانهــای اســالمی و چــپ 

در ایــران از بنیــاد بــا مفهــوم جهانــی شــدن متفــاوت اســت امــا بــه نظــر میرســد بــا 

تحوالت جهانی رخداده در چند دهه اخیر که منجر به شکلگیری اتحادیههای 

بیناملللی، شــرکتهای فراملی و انواع مختلف نهادها و ســازمانهای فراملی شــده 

اســت، ایــن دو جریــان در یــک نقطــه بــه هــم میرســند. نقطــه تالقــی ایــن دو جریــان 

نفــی ایــده ملــت- دولــت و حاکمیــت ملــی اســت. بــر ایــن اســاس  چگونــه میتــوان 

بحــث ملــت- دولــت را در ایــن بافــت جدیــد توجیــه و توضیــح داد؟

زیدآبــادی: همانطــور کــه خودتــان گفتیــد، ایــدۀ جهانــی شــدن ربطــی بــه ایدۀ جهان 

وطنــی نــدارد. از قضــا اگــر دقــت کنیــد کشــورهای مختلــف حتــی در مقابــل رونــد 
جهانی شدن واکنش منفی نشان می دهند و  ملت های مختلف خواهان کنترل 

ســرعت آن انــد. برگزیــت، ظهــور ترامــپ، مشــکالت اتحادیــۀ اروپــا و قــوی تــر شــدن 

احزاب ملی گرا و مقابله با موضوع مهاجرت همگی تا ندازه ای به معنای کشیدن 

ترمــز ماشــین جهانــی شــدن اســت کــه ســرعت نامتعارفــی پیــدا کــرده اســت. بــه هــر 

حال، حتی اگر نوعی نظام  جهانی هم در انتظار بشر باشد، راه رسیدن به آن به 

بلوغ رسیدن ملت - دولت ها و پس از آن تشکیل اتحادیه های منطقه ای است. 

 معیــوب و نابالــغ و  بــه جــای همــکاری هــای 
ً
در خاورمیانــه ملــت - دولــت هــا عمدتــا
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منطقه ای هم که جنگ و نزاع و خونریزی است. ابتدا باید اینها به عنوان مبنای 

کار درســت شــود. وطــن جهانــی اگــر هــم بــه فــرض روزی تحقــق پیــدا کنــد بــه عمــر مــا 

قدنخواهــد بــود!

یکــی از چالشــهای شــکلگیری حاکمیــت مبتنــی بــر ملــت- دولــت در ایــران، بحــث 

هویتهــای قومــی اســت. اگــر چــه شــما در کتــاب خــود بحــث حقــوق شــهروندی و 

تکثرگرایی فرهنگی را مورد توجه قرار دادید ، اما این احتمال هست که ایده 

ملت- دولت و شــکلگیری دولت ملی باعث تشــدید ناسیونالیســم قومی شــود، 

چگونه میتوان از چنین پیامدی جلوگیری کرد و گروههای قومی را با این ایده 

همــراه کرد؟

 بــه عکــس. آنچــه مــن مطــرح کــرده ام بهتریــن راه همــکاری و همدلی 
ً
زیدآبــادی: دقیقــا

قومــی اســت چــون هــم تنــوع و تکثــر آن را بــه رســمیت مــی شناســد، هــم حقــوق 
برابــری بــرای همــۀ آنهــا تعریــف مــی کنــد و هــم مســئولیت هــای نا�ســی از برخــورداری 

از ایــن حقــوق را کــه همــان وفــاداری بــه کشــور خــود اســت، مــورد تأکیــد قــرار مــی 

دهــد. در واقــع ناسیونالیســم حذفگــرا و منفــی و ایدئولــوژی هــای تبعیــض آمیــز و یــا 

دیدگاههای توهم آمیز جهان وطنانه اند که هر کدام به صورتی مشکل قومی را 

تشــدید مــی کننــد.

بــا توجــه بــه وضعیــت فعلــی جامعــه ایــران، بــه نظــر شــما چــه جریــان سیا�شــی و 

کــدام گروههــای اجتماعــی میتواننــد حامــالن ایــده ملــت- دولــت باشــند؟

 
زیدآبــادی: در واقــع اگــر قــرار باشــد توصیــه هــای مطــرح شــده در کتــاب بــه جایــی 

برســد، بایــد آنهــا بــه عنــوان اصولــی پایــه ای مــورد اجمــاع تمــام یــا نزدیــک بــه تمــام 

ایرانیان قرار گیرد. بنابراین همۀ جریان های سیا�سی و گروههای اجتماعی باید بر 

سر این اصول بدیهی به توافق برسند و حیات سیا�سی مشترک خود را بر مبنای 

آن پایه گذاری کنند. چیزی که در همۀ کشورهای جهان کم و بیش اتفاق افتاده 

اســت. اینها اصولی اختالفی نیســت که قرار باشــد یک قشــر یا گروه خاص حامل 

 زندگی و 
ً
آنها باشد. اینها اموری همگانی است که بدون اجماع بر سر آنها، اساسا

حیــات جمعــی مــان بــه خطــر مــی افتــد چنانکــه هــم اکنــون نیــز افتاده اســت.
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“در سایه و بر چرخ: گفتاری در جسم ادبیات و هنر معلولیت”

گفت و گو  با سعید سبزیان، 

لوگولوژیست )بالغت شناس(

) ایــن گفتگــو را غالمرضــا شــبانکاره در تاریــخ آذرمــاه 1393 تهیــه نمــوده و در 

صفحــه هامــون هفتــه نامــه بیرمــی منتشــر شــده اســت. شــبانکاره ایــن گفتگــو را 

بــه دوســتان تــوان یابــش؛ “مهــدی احمــدی” و “مهــدی ناصــری” تقدیــم نمــوده 

اســت.(

اشــاره: ســعید ســبزیان، لیســانس و فــوق لیســانس خــود را در ادبیــات انگلی�ســی 

گرفته و اکنون نیز دانشجوی دکترای نظریه ادبی و بالغت در دانشگاه واترلو 

کانــادا اســت. وی موضــوع معلولیــت را نخســتین بــار در مصاحبــه ای دیگــر آغــاز 

کرد. ســبزیان در این گفت و گو بر تجســم معلولیت در ادبیات، هنر، و اجتماع 

اشــاراتی داشــت و بــر لــزوم گســترش نقــد و اصــالح نگــرش عمومــی نســبت بــه 

معلولیت تاکید دارد. در واقع ایشان در زمینه ی نظریه ادبی و بالغت پژوهش 

مــی کنــد و تــالش دارد در نظریــه یــی کــه در چارچــوب کار دانشــگاهی ارایــه داده،  
رهیافتــی بــه مفهــوم معلولیــت و ادبیــات و هنــر داشــته باشــد. ســرویس جامعــه  

مدنــی “هامــون” نیــز بــرای برر�ســی بیشــتر موضــوع و شــکافتن آن، گفــت و گویــی 

اختصا�سی با سبزیان انجام داده است.  صرفن بر دامنه ادبی، هنری و حوزه 

ی عمومــی و اجتماعــی ی ایــن موضــوع، یعنــی “معلولیــت” تمرکــزدارد.

 شما در گفت و گویی بیان داشته اید، باید ناشران، فیلم سازان، داستان¬ 

نویســان و هنرمنــدان را تشــویق کــرد کــه بــه “نهضــت هنــری معلولیــت” 

بپویندنــد، بــه گمــان شــما ضــرورت پرداختــن بــه ایــن مهــم چیســت؟ و در وهلــه 

ی دوم چگونــه مــی تــوان بــه ایــن مهــم دســت یازیــد؟

سبزیان: ضرورت این موضوع در این است که معلوالن قشر بزرگی از جامعه 

هســتند کــه ماننــد مبــارزان سیا�ســی نبایــد دیــده شــوند. آنهــا یــک گــروه واقعــی 

هستند که در هر خانواده ای الجرم وجود دارند و اکنون در میان ما زندگی می 
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کننــد. متــون ادبــی، شــعر، داســتان، و فیلمهــا و حتــی ســخنرانی افــراد سیا�ســی، 

حاکی از تصاویر و واژگانی است که به مردم و به معلوالن القا می کند، که این 

افــراد ناتــوان هســتند. ایــن هنرمنــدان، شــاعران و سیاســیون درکــی از سیاســت 

بدن ندارند و نمی دانند متون چه تاثیری در موازنه قدرت دارد وقتی که درباره 

موضــوع معلــوالن بحــث مــی کننــد.

آنچــه مــن در مصاحبــه دیگــری اشــاره کــرده ام و در اینجــا نیــز تصریــح مــی کنــم 

ایــن نیســت کــه نویســندگان و ســایر افــراد متونــی شــعاری و سیا�ســی یــا جنب�ســی 

بــرای اقلیــت هــا بســازند. مــن مــی گویــم اگــر ک�ســی معلــول اســت بایــد بــا اشــتیاق 

 ک�ســی کــه پرســتار اســت 
ً
و بــا اعتمــاد بــه نفــس دربــاره معلولیتــش بنویســد، مثــال

اگــر داســتان بنویســد تجربــه هــای خوبــی دربــاره موضوعــات بیمارســتانی دارد، 

یــا ک�ســی کــه معلــم اســت ماننــد “جــالل آل احمــد” دیــدگاه خیلــی عمیقــی بــه 

موضوعات خودش دارد، بنابراین هنر عمیقتر و زیباتری تولید می کند. در این 

میان خوب است ناشران هم همان گونه که بیانیه می فرستند که شعر زنان 
را در یــک مجموعــه منتشــر مــی کننــد، فراخوانهایــی در ایــن زمینــه هــم بدهنــد. 

مــن دوســتانی داشــته ام کــه شــاعران خوبــی هســتند، ولــی در شعرشــان یــا در 
زندگی وبالگی )سایبریک( و روزنامه یی شان، معلولیتِ  خود را پنهان می کنند. 
چــرا ایــن افــراد، ایــن واهمــه هــا را دارنــد، در ایــن جــا ریشــه دارد کــه در متــون 

دینــی، ادبــی و هنــری و ســخنان افــراد سیا�ســی چنــان تصاویــر منفــی از معلــوالن 

ارایــه کــرده و محرومیــت از مشــاغل و دستر�ســی بــه امکانــات، چنــان ایــن افــراد 
را متاثــر کــرده کــه خودشــان هــم بــه ایــن شــجاعت نرســیده انــد کــه هویتشــان را 

با جســارت )نه با لذت یا با حس غرور، البته که انتظاری بی معناســت( بیان 

کننــد. زنــان اگــر در دهــه هــای گذشــته نمــی گفتنــد کــه چــه ســتم هایــی بــر آنهــا مــی 
رفته، فروغ فرخزاد و غزاله علیزاده و پار�ســی پور اگر نشــان نمی دادند که زن 
بــودن بــه چــه معناســت، مــا اکنــون بایــد ماننــد قدیــم مــی دیدیــم، مردهــا ۴ زن 

داشــته باشــند و بــه زنــان نیــز اجــازه معاشــرت اجتماعــی ندهنــد.

 البتــه در اینجــا فرصــت نــدارم کــه نشــان دهــم “هنــر و ادبیــات معلولیــت” چــه 

گونــه توانســته بــه شــیوه هــا و فنــون زیباشــناختی ی برابــر، بــه “ادبیــات ســاملان” 

برسد؛ ولی اشاره می کنم که شگردهایی که در تاریخ ادبیات و هنر وجود دارد، 

در گفتمــان معلولیــت هــم، همــان هــا انتظــار مــی رود.

بــه عنــوان مثــال “اســتعاره” رو�ســی در دیــدن جهــان اســت. “اســتعاره” ماننــد 

تلویزیــون عمــل مــی کنــد کــه بــه مــردم تصویــری از چیــزی را نشــان مــی دهــد و 
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انســان هایــی کــه دیــدگاه انتقــادی ندارنــد، تصاویــر تلویزیــون را حقیقــت مــی 

پندارنــد. در شــعر هــم همیــن اســت ک�ســی کــه “اســتعاره” یــی بــرای ناتــوان نشــان 

دادن یک نوع ساختار اقتصادی یا اجتماعی می سازد، با آن نوعی دریچه  دید 

ایجــاد مــی کنــد و نوعــی نــگاه را بــه مــردم تلقیــن مــی کنــد. اگــر فرصتــی مــی بــود، مــی 

شــد بیشــتر بــه زیبایــی شنا�ســی ایــن قضیــه اشــاره کــرد، امــا در ایــن جــا فقــط بــه 

یــک شــگرد اشــاره مــی کنــم.

 در نگاه به معلولیت حداقل از سه روش استفاده می شود:

 ۱( سبک واقع گرا. )که به کلی مساله دار است و به علت جاه بینی و استفهام 

نویسنده از واقعیت به این هم نمی شود به عنوان ترسیم حقیقت اتکا کرد(

۲( ســبک شــگرف. )تجســم معلولیــت بــه ماننــد حیــرت و اعجوبگــی، و ترســناکی 

و شــرارت و تقــدس(

 ۳( ســبک احسا�ســی و رمانتیــک. )مثلــن نمونــه بــارزش تحســین معلوالنــی اســت 

کــه کارهــای ســاده انجــام مــی دهنــد و آنهــا را ماننــد الگــو و ماننــد قهرمــان تصویــر 

مــی کننــد. نمونــه هــای ایــن هــا در شــعر و در رمــان فــراوان اســت.(

تعریــف شــما از “معلولیــت” چیســت و آیــا در پژوهــش اتــان بازتعریفــی از واژه 

معلولیــت بــه دســت داده ایــد؟

ســبزیان: اجــازه دهیــد در همیــن آغــاز، یــک ســوتفاهم فر�ســی را از بیــن ببــرم. 

استدالل های من درباره نامگذاری ها و استعالم معلولیت نباید به این معنا 

باشــد که ما هویت معلولیت را “صرفن” یک مناقشــه زبان شــناختی و واژگانی 

می دانیم. اینجا فرصت زیاد نداریم که وارد مباحث فلسفه زبان شویم و این 

کــه چگونــه زبــان، آگاهــی و ذهنیــت مــا را شــکل مــی دهــد و مــا چگونــه بــه واســطه 

عالمــی” کــه بــرای پدیــده هــا داریــم جهــان را مــی شناســیم؛ و ایــن کــه مــن بــه 
َ
“ا

ایــن بــاور هســتم کــه زبــان، ذهنیــت مــا را شــکل مــی دهــد و البتــه بایــد از ایــن جبــرِ  

پیشــینی، خویــش را رهــا کنیــم.

 اکنــون بگذاریــد بــا واژه معلولیــت شــروع کنــم. بــه نظــرم اســتفاده از کلمــه 

عربــی معلولیــت مســاله دار اســت بــرای اینکــه از ریشــه “علــت” گرفتــه شــده و 

تــا زمانــی کــه مشــخص نکنیــم ایــن “علــت” در کجــا ریشــه دارد، هــر گونــه تحقیــق 

نظری درباره معلولیت از آرمان حقوق بشــری اش دور می ماند و اســیر دیدگاه 

هــای حاکــم بــر گفتمــان معلولیــت خواهــد بــود. در تاریــخ اندیشــه شــرق و غــرب، 
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معلولیــت را بــه خــودِ  فــردی نســبت داده انــد کــه امــکان فعالیــت بــرای او بــه 

واسطه تقسیم ناعادالنه فرصت ها، از وی سلب شده است. بگذارید لحظه 
ای روی کلمــه اش بحــث کنــم. بنــا بــه آن چــه مــن در زمینــه جامعــه و در متــون 

ادبــی و پزشــکی دیــده ام، معلولیــت را بــا اتــکا بــه همیــن تفکــری کــه از خــود واژه 

معلولیت بر می آید، تعبیر کرده اند. دقت کنید که من “معلولیت” را در داخل 

ویرگــول برگشــته بــه کار مــی بــرم، یعنــی ایــن واژه را بــرای نــام گــذاری افــراد دارای 

توان متفاوت قبول ندارم و منتظر هستم که فردِ  آگاهی، به همه کمک کند و 

واژه ای برای این هدف بسازد یا همگی معلولیت را با این مفهوم بپذیریم که 

“علــت” در جامعــه اســت و نــه در فــردی کــه نوعــی نشــان متفــاوت در بــدن دارد.

 مبنــای اعتــراض مــن بــه ایــن واژه در ایــن اســت کــه بــا رجــوع بــه تاریــخ گذشــته 

و امــروز، “علــت” را در خــود فــرد “معلــول” دیــده انــد. اســتدالل مــن ایــن اســت 

کــه بایــد “معلولیــت” را بــا ایــن معنــا بــه کار ببریــم کــه دیگــران، یعنــی اجتمــاع، 

نهادهــای تولیــد دانــش از جملــه هنــر، رســاله هــای عاملــان، تاریــخ، دیــن، ادبیــات 

و پزشــکی، مســوول حاشــیه یی کردن افراد معلول بوده اند. تعریف بازنگرانه 

ی مــن تقریبــن چیــزی در راســتای تعریــف “ســازمان ملــل” و “حقــوق بشــر” اســت 

که معلولیت را نوعی تحمیل کناره گیری می داند و من هم به این باور هستم. 

ایــن مقــداری وضعیــت را روشــن تــر مــی کنــد: معلولیــت یعنــی تحمیــل کنــاره 

گیــری از قــدرت، از دستر�ســی بــه شــغل برابــر، بــه زندـگـی برابــر، بــه رفــت و آمــد 

و ترافیــک برابــر، بــه تــوان گــردش و دســتیابی و دستر�ســی برابــر بــه ســازه هــای 

معمــاری و شهرســازی.اگر ک�ســی بــه ســبب نوعــی دشــواری در کارکــرد هــای بدنــی 

قــادر بــه دســتیابی بــه مــوارد نامبــرده نباشــد،معنایش ایــن نیســت کــه او ذاتــن بــا 

ســاختارهای فیزیکــی مشــکل دارد، بــل کــه ســاختار موجــود بــه گونــه یــی شــکل 

گرفته، که آن شخص را به معلول تبدیل کرده است و من به کلِ  این جریان 

تحمیلــی، “تعلیــل” مــی گویــم و برایــم معلــول ک�ســی اســت کــه ناتوانــی، ناکارایــی، 
و انــزوای کار و مشــارکت را بــر او تحمیــل کــرده انــد. روشــن تــر بگویــم، معلــول 

ک�ســی اســت کــه بــه واســطه ی عــدم دستر�ســی بــه قــدرت برنامــه ریــزی سیا�ســی 

و شــهری از ایــن امــکان محــروم شــده تــا بــه نســبت نیــاز جســمی اش مشــاغل را 

تعریــف کنــد، نحــوه دستر�ســی بــه طبقــات ســاختمان را طراحــی کنــد، و تعریــف 

کنــد چــه ک�ســی بــه اضطــرارِ  ســاختار جســمی اش، بایــد بــه چــه کاری اشــتغال 

داشــته باشــد.

پس برای من، معلولیت یک نوع اقلیت اســت مانند اقلیت زنان که به لحاظ 
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نــوع نــگاه مردســاالری همــواره بــه او بــه عنــوان جنــس ضعیــف نــگاه شــده اســت. 

ایــن اقلیــت ماهیتــی سیا�ســی نــدارد، ولــی زمانــی کــه مــورد بــی عدالتــی )بــا شــرحی 

کــه دادم عدالــت چیســت( قــرار گیــرد ماهیتــن شــکل سیا�ســی بــه خــود مــی گیــرد.

 

  به گمان شما شهروندانی که آموزش های مدنی و اجتماعی ندیده اند، آیا 

“معلول” به شمار نمی روند، مثلن تعریفی که سیاوش جمادی از شهروند 

ارایه می دهد: ))…  شهروند ک�شی است که منافع خود را همیشه با منافع 

و مصالــح شــهر مــی دانــد. پــس روزنامــه مــی خوانــد، اخبــار گــوش مــی دهــد، بــه 

جهــان فراتــر از خانــه ی خــود التفــات جــدی دارد. مطالعــه مــی کنــد. بحــث می 

کند، در جامعه و مجامع علمی و سیا�شی شرکت می کند، نسبت به جهان 

پیرامــون و زیســت خــود حســاس اســت…(( بــدون ایــن کــه بخواهیــم تعریفــی 

ایدئولوژیــک از “معلولیــت” یــا “شــهروند” ارایــه بدهیــم، اگــر عناصــری از آن 
را در ک�شی ندیدیم، او را شهروند معلولی بدانیم؟

ســبزیان:  نمــی توانــم ایــن گفتــه یــی را کــه از جمــادی آورده ایــد، مبنــای انتقــاد 

از او یــا هــم نظــری بــا او قــرار دهــم؛ چــون بایــد متــن او را بــه طــور کلــی بخوانــم تــا 

ببینــم چگونــه کل انســان هــا را در تعریفــش مــی گنجانــد. امــا او در همیــن جــا کــه 

شــما نقــل کــرده ایــد، بــه نکتــه یــی اشــاره مــی کنــد کــه بــا تعریــف مــن همخوانــی 

دارد، آن جــا کــه مــی گویــد فــرد بایــد خــودش را بــا لــوازم و ضروریــات زیســتن در 

“شهر” )اجتماع( درگیر کند و خودش مسوولیت نوع زندگی اش را در اجتماع 

بــه عهــده بگیــرد، ایــن چیــزی اســت کــه ســارتر هــم بــه گونــه یــی فلســفی مطرحــش 

کــرده و مارکــس هــم، نظــری ایــن گونــه را دربــاره کارگــران مــی دهــد و نهــاد هــای 

حقــوق بشــری هــم بــر مشــارکت فــرد فــردِ  انســان هــا تاکیــد مــی کننــد. امــا آن 

چــه جمــادی مــی گویــد فقــط یــک ســوی نقــش شــهروندی اســت و او بــه هــر دلیــل 

ایــن را ناگفتــه گذاشــته )یــا شــاید در متــن اصلــی اش اشــاره کــرده( کــه ســاختار 

مسلط بر شهروند هم تعیین می کند که افراد به چه مطالبی برای خواندن، 

گــوش کــردن، مشــاهده کــردن و مشــارکت سیا�ســی- اجتماعــی دستر�ســی داشــته 

باشند. تا کنون ک�سی درباره معلولیت به شکلی فلسفی و نظری کاری نکرده و 

تقریبــن چنیــن موضوعــی را مســکوت گذاشــته انــد. بــه گمــان ام دلیلــش هــم ایــن 

اســت کــه نویســندگان و منتقــدان مــا، در “ســلطه ی نظــام گفتمــان ســاملان” 

بــه “معلولیــت” نــگاه  کــرده انــد. در  واقــع مــی تــوان گفــت، آنهــا یــک نــگاه پزشــکی 
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و دینــی را دربــاره معلولیــت بازتولیــد کــرده انــد و بــه یــک هویــت متفاوتــی بــرای 

معلــوالن نیندیشــیده انــد. شــاید اگــر ک�ســی دربــاره معلــوالن چیــزی گفتــه اســت، 

به گمان ام همان نگاه بهزیستیانه و امور خیریه یی باشد، که از نظر من نوعی 

ســتم و توهیــن ســرکوب گرانــه اســت. در ایــن جهــت کــه بــا گفتمــان بهزیســتیانه 

و خیریــه یــی، ایــن نــگاه تســری مــی یابــد کــه معلولیــت ناتوانــی اســت و ایــن ناتوانــی 
را نیــز در فــرد مــی بیننــد. امــا بخــش نخســت پرســش اتــان، کــه بــه تحمیــل ناآگاهــی 

اشــاره مــی کنیــد، اگــر عــدم آمــوزش بــرای معلــوالن منظورتــان اســت، درســت 

مــی باشــد. غفلــت آموز�ســی هــم خــودش یکــی از جریــان هــای ســرکوب معلولیــت 

است، اما در این که شهروندان سالم را به این قضیه آگاه کنند، هم مساله 

مهمی است، برای این که در گفت و گوی قدرت و توزیع عادالنه و دموکرا�سی 

خواهانــه تاثیــر مــی گــذارد، وقتــی مــردم بداننــد دیگــران را هــم بایــد بــا تــوان هــای 

متفــاوت  در نظــر بگیرنــد.  بــه هــر دلیــل معلــوالن، از دستر�ســی بــه منابــع آگاهنــده 

بــه حقوقشــان، مقــداری دور نگــه داشــته شــده انــد و ایــن  مهــم، نیــاز اسا�ســی و 

فــوری بــه اصــالح  و دگردی�ســی دارد.

تعریــف  مــا  اســت.  دار  مســاله  مقــداری  اتــان،  پرســش  ایــن  آخــر  بخــش 

ایدیولوژیــک از معلولیــت نداریــم، اگــر جایــی در متنــی بــا چنیــن برداشــتی 

روبــه رو شــدید، بدانیــد کــه نا�ســی از نبــرد غیرعاالنــه ی قــدرت بــوده کــه 

معلولیــت را بــه ایدیولــوژی نســبت مــی دهــد. معلولیــت وقتــی بــه دلیــل بــی 

عدالتــی و جهــل اجتماعــی بــه اقلیــت و بــه زیردســت تبدیــل شــده، اکنــون کــه 

بــه ادعــای برابــری، دستر�ســی دارد نبایــد بــه یــک قشــر سیا�ســی تبدیــل شــود. 

گرچــه وقتــی دولــت هــا از پذیــرش حقــوق آنهــا خــودداری کننــد، آنهــا را الجــرم 

بــه یــک نیــروی سیا�ســی مقاومتــی تبدیــل خواهنــد کــرد، امــا تفاوتــی نــدارد 

کــه در چــه نــوع نظامــی مدعــی حقوقشــان مــی شــوند. در جامعــه اســالمی، 

لیبرالــی، سوسیالیســتی یــا هــر نظــام دیگــری کــه حقــوق معلــوالن را نادیــده 

بگیــرد، معلــوالن در کنــار ســایر اقشــار مدعــی حقــوق بشــر قــرار خواهنــد 

گرفــت.

 

ایــن بحثــی کــه در مــورد معلولیــت و بالغــت و ادبیــات معلولیــت اســت، آیــا 

شــکل دیگرگونــه شــده ی حــوزه ی عمومــی هابرمــاس و امــکان گفتمــان بــرای 

همــه نیســت و شــکل گیــری ادبیــات معلولیــت چــه اهمیتــی مــی توانــد داشــته 

باشد؟چه به لحاظ زیباشناختی ادبیات معلولیت و چه تاثیرپذیری اش در 
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حــوزه  مدنــی و عمومــی؟

سبزیان: چیزی که هابرماس با حوزه عمومی در نظر داشت، آرمانی دموکرا�سی 

خواهانه است که او به وجه استعاری، ایده ی میزگرد و همنشینی قهوه خانه 

ای را بــرای گفــت و گــو مطــرح مــی کنــد. هابرمــاس البتــه در ایــن اســتعاره اولیــن 

شخص نبود و پیش از این کسانی استعاره تاالرهای فرانسوی را مطرح کرده 

بودند که جایی برای “گفت و گوی مدارایی” فراهم باشد. آن چیزی که مد نظر 

من است در این مورد خاص، نظریه هابرماس نیست. هابرماس از تضارب آرا 

سخن می گوید برای رسیدن به برابری. شاید نظر من درباره معلولیت بیشتر 

شبیه “فرانسوا لیوتار” باشد. ) گرچه او، فعلن مبنای نطری من نیست، ولی 

جایی که لیوتار از “زبان بستگی” و سکوت تحمیلی سخن می گوید قدری نطر 

من را مشخص تر می کند. او از این می گوید که عده ای همواره در تضارب آرا 

و در گفتمان قدرت مغلوب می شوند چون ابزار گفت و گو را در دست ندارند: 

آنهــا بــه گونــه ای دیگــر کــه ماشــری هــم مــی گفــت زیردســت مــی شــوند. پــس آن 

چــه مــن در کنــار همــه ایــن نظریــه پــردازان مطــرح مــی کنــم همیــن “فقــدان صــدا”  

یــا “فقــدان مشــارکت” اســت(. حــاال بــا تجمیــع ایــن چیزهایــی کــه مطــرح کــرده ام 

بــه اینجــا مــی خواهــم برســم کــه صــدای معلولیــت در ادبیــات و هنــر و در عرصــه 

واقعــی اجتمــاع بایــد از آن خــودش باشــد. و در اینجــا البتــه نمــی گویــم دیگــران 

نباید از معلولیت بنویسند. من حتا مطرح نمی کنم که ادبیات و هنر معلولیت 

بایــد ماننــد ادبیــات تبلیغــی رآالیســم اجتماعــی، رســالتی را از منبــر ادبیــات مطــرح 

کند. بگذار این طور بگویم که آیا ما ادبیات کافکا را تحقیر می کنیم، وقتی از 

اقلیت یهودی می نوشت با سبک خودش؟ آیا هدایت که از تباهی اجتماعی و 

فردی می نوشت تحقیر می شود؟ خیر، این افراد دارای  ویژگی های هنری الزم 

بودنــد، کــه آنهــا را از ســخنرانی منبــری جــدا کنــد.

برای معلولیت هم باید همان زیبایی شنا�سی را در نظر داشت. آنچه ما مطرح 

مــی کنیــم صرفــن ایــن اســت کــه در متــون بــه دنبــال نشــانه هایــی از گفتمــان 

معلولیــت بگردیــم و آنهــا را در نقــد برجســته کنیــم.

اگــر بــاز بپردازیــم بــه موضــوع “نهضــت هنــری معلولیــت” یــا “ابــداع ادبیــات 

معلولیت” و… که خودتان مطرح کرده اید، به گمان شما نیازی به فاصله 

گــذاری فعالیــت هــای نخبــه گــرا و هنــری در ایــن کار و حــوزه ی فعالیــت هــای 
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مدنــی و حــوزه ی عمومــی نســبت بــه معلولیــت نیســت؟

ســبزیان: بگذاریــد اکنــون کــه در ابتــدای نقــد ادبــی معلولیــت در ایــران هســتیم 

ایــن تصــور یــا ســوتفاهم را از بیــن ببریــم: مــا در صــدد “ابــداع” ادبیــات معلولیــت 

نیســتیم، چــون ادبیــات معلولیــت بــه قدمــت تاریــخ نوشــتاری ایــران وجــود دارد. 

“شاهنامهِ  فردو�سی” سراسر معلولیت است و شمشیرزنی؛ تاریخ شیعه، همه 

اش مبــارزه اســت و قهرمانانــی دارد کــه مــردم تصاویــر معلولیــت آنهــا را در تکیــه 

ها و در خانه ها و در داخل اتومبیل هایشان دارند. حداقل تجسم ابوالفضل 

در ادبیات داستانی ایران شاید یکی از پر تکرار ترین ایماژهای معلولیت باشد. 

بــه اعتقــاد مــن بایــد در “رودکــی” گشــت و دیــد چــه گونــه معلولیــت او در شــعرش 

تاثیر گذاشته؟ یا باید در شعر شاملو جست و جو کرد که وقتی به دیابت مبتال 
بود و پایش را هم از دست داده بود، چه گونه جهان را می دید. اگر او بیماری 

داشــت بــه چــه دلیــل از آن ننوشــت؟!

مــن ایــن را هــم الزم مــی دانــم کــه اشــاره کنــم کــه نوشــتن از معلولیــت، صرفــن بــا 

واژه هــای بیمارســتانی تــوام نیســت. گاهــی معلــول چنــان قــادر اســت بــا اســتعاره 

و تشــبیه و مجــاز و انــواع و اقســام صناعــات ادبــی دربــاره معلولیــت بنویســد کــه 

درک آن صرفــن کار خواننــده و منتقــد متبحــر باشــد.

در کلیت پرسشِ  شما این به ذهن من می رسد که گویا ادبیات و هنر معلولیت 

بایــد دفتــری ماننــد “پولیــت بیــورو” داشــته باشــد، نــه ایــن گونــه نیســت. نوشــتن 

از معلولیــت نوشــتن از رنــج اســت و درد اســت و زخــم  اســت و شــرمی کــه بــه آدم 

تحمیل شده با تمام مشکالت دیگرش. معلولیت یک تجربه ی خوب نیست، 

یــک زندگــی زیبــا نیســت، یــک زندگــی ســخت اســت بــه دالیلــی کــه گفتــم و بــه دلیــل 

هایــی ماننــد درد در اعضــا بــدن، خســتگی هــا، بــی ح�ســی هــا، از کار مانــدن هــا و 

هــزاران چیــز دیگــر. امــا نویســنده هایــی دیــده ام و شــاعرانی کــه بــرای تغییــرِ  نــگاه 

شــرم ســاز، از معلولیــت مــی گوینــد.

 زخــم،  قطــع عضــو و اشــکال مختلــف اعضــا بــدن زیباســت. ایــن هــا دغدغــه ی 

ســازمانی و حزبــی نیســت، بــل کــه لحظــه لحظــه زندگــی هــر یــک از ماســت. همــه 

ی مــا در خانــواده هــا و دوســتان و آشــناهایمان معلــول داریــم و خودمــان دیــر یــا 

زود به گونه ای معلول می شویم. اینها ریشه دار ترین مسایل انسانی هستند 

که گریزی از آنها وجود ندارد، ولی انســان به دلیل ترس از زیســتن و مواجهه با 

واقعیــت همیشــه از ســختی هــا مــی گریــزد. تعــداد اشــعار و داســتان هــای کوتاهــی 
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که درباره مگس ها و حشرات در قشری از نویسندگان دیده ام، بیشتر تمرکز 

آنهــا، بــر درد و زخــم اســت. بــرای ایــن کــه آنهــا بــه علــت تبلیغــات روزنامــه هــا و 

اســتیالی نهیلیســم غربــی، در پــاره ای از نویســندگان تصــور مــی کننــد خالقیــت، 

صرفــن پرداختــن بــه آن چیزهایــی اســت کــه مــردم ندیــده انــد. آن هــا همــه تجربــه 

های زیبا و درخشانی هستند، اما به هر وجهی از زندگی انسان که نگاه کنیم، 

آدمــی شــگفت انگیــز تریــن موضوعــات را بــرای نوشــتن و خالقیــت دارد. امــا در 

ایــن کــه میــان “هنــر و ادبیــات معلولیــت” و “فعالیــت هــای بیمارســتانی و مدنــی” 

ارتباطــی وجــود دارد، بلــی وجــود دارد، امــا بــه شــکلی انتزاعــی. یعنــی ادبیــات 

معلولــی، از تجربــه ی بیمارســتانی مــی نویســد، از تجربــه مدنــی هــم مــی نویســد. 

امــا حــوزه فعالیــت یــک فعــال مدنــی در زمینــه معلولیــت بــا دغدغــه فلســفی یــک 

هنرمنــد در زمینــه معلولیــت کاملــن جداســت. اتحادیــه کارگــران و ادبیاتــی کــه 

درباره ی زندگی فقیرانه هســت چه ارتباطی دارند؟ این هم همان گونه اســت. 

یــک منتقــد مارکسیســت ممکــن اســت از ادبیــات بــرای دیــدگاه هــای اقتصــادی-

سیا�سی اش سو استفاده کند؛ یک فعال سیا�سی هم ممکن است از “ادبیات 

معلولیــت” ســو اســتفاده کنــد امــا ایــن هــا کــه دلیــل بــر ایــن نیســت، کــه ک�ســی از 

معلولیــت ننویســد، چــون وجــه سیا�ســی و مقاومتــی دارد.

 

تشــکل هــای غیردولتــی، انجمــن هــای ادبــی و هنــری و بــه طــور کل جامعــه ی 

مدنــی بــرای پــرورش ذایقــه ی هنــری شــهروندان و فعــاالن هنــری از ادبیــات، 

ســینما و هنــر معلولیــت چــه اقداماتــی مــی تواننــد داشــته باشــند و بــا چــه 

رویکردی این مساله را می توان  برای حوزه ی عمومی و حتا معلولین- چه 

بعــد روانــی و چــه بعــد جســمانی- روشــن و روشــن تــر ســاخت؟

ســبزیان: هیــچ کاری بهتــر از ایــن نیســت کــه از ایــن بــه بعــد “توجــه” شــود بــه آن 

نقاطــی از فیلــم، داســتان و شــعر کــه ســخنی از درد، زخــم، نارســایی و امثــال آن 

آمــده اســت. اگــر هــم ک�ســی در ایــن زمینــه بــه صــورت برجســته ای چیــزی منتشــر 

می کند، کار مهمی است که سایت ها)تارنماهای خبری و تحلیلی(، محافل نقد 

و بنیاد های حمایت از هنر، آن را به معرض دید بیاورند. شما به گذشته نگاه 

کنیــد، چــه گونــه شــد کــه ادبیــات زنــان مطــرح شــد و اکنــون همــه دربــاره ادبیــات 
زنــان ســخن مــی گوینــد؟ یــا ادبیــات پسااســتعماری چــه گونــه اســت کــه االن بــه 

یک رکن مهم در ادبیات و فلســفه تبدیل شــده؟ یا ادبیات راجع به نژادپرســتی 



فروردین1397

ک
ه ی

مار
ش

130

و معضالت آن.ک�سی پیشنهاد نمی کند که از فردا همه درباره معضالت نژادی 

یــا جنســیتی بنویســند، امــا افــرادی هســتند کــه بــه هــر دلیــل ایــن مــوارد دغدغــه 

آنهاســت و منتقــدان نیــز بــه عنــوان قشــر پیشــرو فکــری اجتمــاع، ایــن مســایل را 

برجســته مــی کننــد و در ایــن بــاره نظریــه مطــرح مــی کننــد و بــه ایــن شــکل یــک نــوع 

هنــر و ادبیــات شــکل مــی گیــرد.

مضاف بر این ما نباید این تفکیک را به این صورت مطرح کنیم که از این پس 

قفسه هایی در کتاب فرو�سی ها درباره معلولیت اختصاص دهند، البته اگر 

چنین اتفاقاتی بیفتد، باید خیلی خوشــحال شــد. اما ما ممکن اســت در شــعر 

نیمــا یوشــیج، در شــعر اخــوان و در رمــان هــای مختلــف، مظاهــری از معلولیــت 

ببینیــم و االن زمــان آن رســیده کــه چــراغ قــوه، روی ایــن موضــوع بیندازیــم و آن 
را در معــرض دیــد بگذاریــم. شــما مثلــن فیلــم “جدایــی نــادر از ســیمین” را ببینیــد. 

همــه مــی داننــد در آن فیلــم یــک معلــول هســت، امــا چــه ک�ســی روی آن موضــوع  

متمرکــز شــد و یــا مســایلی را مطــرح کــرد؟ چــرا ک�ســی نمــی بینــد آویــزگاه و بهانــه ی 

مهمی که سبب شد نادر قوین با سیمین برای خروج از کشور مخالفت کند، 

معلولیــت پــدرش بــود؟! ایــن جــا مــن فرصــت گفتــن بیــش از ایــن را نــدارم،  

ولــی تقریبــن در اکثــر آثــار فیلمــی و داســتانی ایــران تصاویــری از معلولیــت هســت 

که نویســنده و کارگردان آنها، به ذهنش هم نمی رســیده دارد درباره معلولیت 

نظر می دهد. اما اینکه فرهادی در این فیلم چه نظری درباره ی معلولیت می 

دهــد، کار منتقــد اســت.
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روشنفکری یک قیام و قعود است

گفتگو  با  سیدرضا شاکری؛

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 

جهاددانشگاهی

) ایــن گفتگــو  توســط علــی اصغــر درلیــک و مصطفــی خالــق پــور را در تاریــخ  دی 

مــاه 1395 تنظیــم نمــوده انــد و در دوهفتــه نامــه آوای هامــون منتشــر شــد.(

اشــاره: درد و دغدغــه روشــنفکری دینــی و روشــنفکرانش را دارد و میشــود 
بــه آســانی ایــن را از چهــرهاش، از دردی کــه در بیانــش مــوج میزنــد و از رنجــی 

کــه میکشــد، فهمیــد. سالهاســت کــه از منظــری درجــه دوم، بــه توصیــف کار 

دینــی  روشــنفکری  امــروز  فضــای  بــه  اگرچــه  و  دارد  اشــتغال  روشــنفکران 

دلخوش نیست اما باور دارد که روشنفکری دینی، سرانجام روزی، خودش 
را از دل ایــن صخرههــای بــه غایــت ناهمــوار، بــه بیــرون، بــه آفتــاب و روشــنایی، 

میکشــاند. در یــک بعــد از ظهــر گــرم بهــاری میهمــان دکتــر و شــنونده حرفهــای 

دلنشــینش انــدر بــاب روشــنفکری و ظرافتهــای آن بودیــم.

 
آقــای دکتــر اگــر موافــق باشــید صحبــت را از وضعیــت امــروز روشــنفکری 

دینــی شــروع کنیــم. امــروزه میــان روشــنفکران دینــی و عرصــه ی عمومــی یــک 

گسست مشاهده میشود، به نحوی که ما دیگر شاهد آن عرصه عمومی 

پویای زمان دکتر شریعتی نیستیم. دلیل، یا دالیل، این زوال نسبی مخاطب 

روشــنفکران را چــه میدانیــد؟

شاکری: به نظر من باید ابتدا نسبت میان نواندی�سی دینی و روشنفکری دینی 
را جســتوجو کنیم و اگر این دو را از حیث لغوی یکی بدانیم، خب مســئلهای 

نیســت ولــی اگــر ایــن دو، دو جریــان متفــاوت را ســامان بدهنــد، ایــن تفکیــک 

ضــرورت دارد. بخشــهایی از دانــش آموختــگان حــوزه کــه وارد مراکــز پژوه�ســی 

مســتقل و نیمــه مســتقل شــدند، مدعــی وجــود جریانــی بــه نــام نواندی�ســی دینــی 

انــد. خــب ســوال ایــن اســت کــه ایــن جریــان اصالــت خــود را از کجــا میگیــرد؟ 
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مدعیــان نواندی�ســی دینــی در پــی آن انــد کــه ایــن جریــان را در مقابــل روشــنفکری 

دینــی قــرار بدهنــد. در واقــع، تاکیــد ایشــان بــر ایــن اســت کــه روشــنفکری دینــی 
زاده مدرنیته و در نتیجه بیگانه و غربی است ولی نواندی�سی دینی از درون دین 

برمیآیــد و بومــی اســت. بــه بــاور مــن، نواندی�ســی دینــی در ایــن تعریــف جریانــی 

اصیل نیست و در برابر آن، من روشنفکری دینی را جریان اصیل و یک جنبش 
ملــی میدانــم. روشــنفکری دینــی علیرغــم تبلیغــات ســنگینی کــه علیــه آن شــده 

اســت، در درون خــود آنقــدر ظرفیــت و اصالــت دارد کــه نیازمنــد دفــاع از جانــب 

هــواداران آن نیســت. امــا نواندی�ســی دینــی کــه برخاســته از درون حــوزه اســت و 

نوعــا کســانی کــه در حــوزه هــای اندیشــه سیا�ســی، فلســفه و االهیــات اســالمی 

 نهادمحــور اســت، آن هــم تابعــی 
ً
مطالعــه داشــتهاند، بــه آن معتقدنــد، عمدتــا

از نهــاد روحانیــت. بــه واقــع، ایــن جریــان هژمونــی مســلطی را در تفســیر اســالم 

میپذیــرد کــه آن هــم فقــه و کالم بــا لعابــی از فلســفه اســالمی اســت. ایــن جریــان 

نهادمحــور آمیختگــی شــدیدی بــا رتوریــک، اســتراتژی و االهیــات دارد و بــه همیــن 

جهــت قابــل گفتگــو نمیباشــد و خــودش هــم غالبــا از همیــن ناحیــه آســیبپذیر 

 هویتمحور اســت یعنی ماموریتی برای خود از 
ً
اســت. نواندی�ســی دینی شــدیدا

پیــش تعییــن کــرده اســت و آن دفــاع از ســاختار، هویــت و کلیــت بــه خصو�ســی 

اســت. ایــن جریــان تمدنگراســت و فکــر میکنــد کــه مــا بایــد یــا آن را احیــا کنیــم 

و یــا از آن محافظــت کنیــم. 

نواندیشــان دینــی تعلقــی بــه ســرزمین، فرهنــگ و ملیــت ندارنــد و عمدتــا بــه 

کلیتــی نهــادی متعهدنــد و از آن دفــاع میکننــد. بدیــن ترتیــب، نــگاه مــن بــه کســانی 

اســت کــه میکوشــند نواندی�ســی دینــی را یــک جریــان فکــری بومــی بداننــد کــه از 

 و قصدمندانه آن را در برابر روشنفکری دینی قرار 
ً
درون دین برآمده و عامدا

میدهنــد و بدیــن طریــق، روشــنفکری دینــی را دگــری بــه حســاب میآورنــد، بــا 

این اســتدالل که متکی به غرب اســت و پس از عصر روشــنگری آمده اســت و 
زاییده مدرنتیه میباشد به همین جهت آن را غیراصیل می پندارند. به نظرمن 

نواندی�ســی دینی جریان فکری نیســت که اصالت داشــته باشــد و حداکثر نوعی 

شــبه مکتــب یــا اســتراتژی اســت.

من یک پرانتز میان ســخنان شــما باز کنم. صبغه تاریخی نواندی�شــی دینی به 
چنــد ســال میرســد و چــه کســانی را میتــوان در زمــره نواندیشــان دینــی قــرار 

داد؟
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شــاکری: پــس از انقــالب مســائل جدیــدی در پرتــو حکومــت دینــی بــروز کــرد و 

روشــنفکران دینی ما در پی پاســخگویی بهاین مســائل جدید برآمدند گو اینکه 

مســائل جهــان هــم عــوض شــده بــود، اینهــا را اگــر نواندی�ســی دینــی بدانیــم بهایــن 

معنــا کــه میخواهنــد روشــنفکری دینــی را ارتقــاء بدهنــد، هیــچ اختالفــی میــان 

نواندی�سی دینی و روشنفکری دینی نیست. مثال آقای دکتر سروش و یا مجهتد 

شبستری را میشود نواندیش دینی دانست. آقای ملکیان را هم در یک دورهای 

میتــوان نواندیــش دینــی بــه حســاب آورد. اینــان دغدغــه داشــتند تــا گزارههــای 

دینــی و دنیــای مــدرن را بــه هــم نزدیــک کننــد. حقــوق بشــر، آزادی، دموکرا�ســی و 

… مفاهیمی هستند که پس از انقالب برای ما موضوعیت پیدا میکنند. شما 

مباحــث دکتــر ســروش، کدیــور، آقــای منتظــری و شــاگردانش مثــل آقــای قابــل 

و نیــز در رده هــای بعدتــر تــا حــدودی آقــای علیرضــا رجایــی را ببینیــد، اینهــا همــه 

در همیــن راســتا اســت. اگــر نواندی�ســی دینــی را ادامــه روشــنفکری دینــی ببینیــم، 

میتوانــد جریانــی در ادامــه روشــنفکری دینــی باشــد، امــا اگــر بــه آن معنایــی 

کــه عــدهای آن را در مقابــل روشــنفکری دینــی قــرار میدهنــد و بــه آن هویــت و 

چارچــوب ویــژهای میبخشــند، در اینجــا بایــد صفهــا را روشــن کــرد و مــن در ایــن 

معنــا بــه آن معتقــد نیســتم و آن را اصیــل نمیدانــم. 

پــس اساســا شــما بــا تفکیــک روشــنفکری دینــی و نواندی�شــی دینــی موافــق 

؟ نیســتید

شــاکری: نــه موافــق نیســتم. بــاور دارم کــه روشــنفکری دینــی تبــار گســترده و 

هویت اصیل و مستقلی دارد اگرچه در کشور ما کسانی آمدهاند که با جریان 

روشــنفکری بجنگنــد مثــل آقــای جــواد طباطبایــی کــه جهــاد اکبــر خــود را مبــارزه 

بــا روشــنفکری میدانــد. بــه نظــر مــن روشــنفکری دینــی بــرای جامعــه مــا ضرورتــی 

اســت تاریخــی کــه کمبــودش االن در فضــای کشــور و جامعــه حــس میشــود؛ بــه 

خصــوص هنگامــی کــه قــدرت بخــش عمــدهای از سرنوشــت جامعــه را بــه عهــده 

میگیــرد و پیچیــده تــر عمــل میکنــد، ظرافــت و ضــرورت کار روشــنفکری بیشــتر 

احســاس میشــود.

برگردیــم بــه ســوال نخســتمان. اگــر از اصطــالح روشــنفکری دینــی اســتفاده 

کنیــم، امــروزه روشــنفکری دینــی چــه جایگاهــی دارد؟ مــی توانیــم بگوییــم کــه 
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روشنفکری دینی از قله به دامنه افتاده است؟ و اگر بپذیریم، چه عامل و 

عواملــی رخ میدهــد کــه روشــنفکری دینــی بدیــن وضــع دچــار میشــود.

شــاکری: همانطــور کــه اشــاره کردیــد مجموعــه عواملــی هســت و مــا نمیتوانیــم 

اینها را تک علتی ببینیم. من پدیدههای انسانی و اجتماعی را بینابین و دوسویه 

میبیینــم. االن دانشــگاهها در قیــاس بــا پیــش از انقــالب بســیار گســترده شــده 

و شــمار دانشــجویان از چنــد هــزار بــه چنــد میلیــون رســیده اســت امــا پرس�ســی 

پیــش میآیــد: چــرا چنیــن وضعیتــی اســت و چــرا دانشــجویان، از لحــاظ درک 

حضــور خودشــان بــه عنــوان یــک نیــروی سرنوشتســاز، بــه چنیــن وضعیــت 

منفعلــی دچــار شــدهاند؟ آیــا فقــط روشــنفکران دینــی بــه میــدان نمیآینــد و یــا 

عوامــل دیگــر هــم مؤثــر هســتند؟ مــن معادلــهای را طــرح میکنــم کــه شــاید بــا 

آن عواملــی را کــه نســبتی بــا ایــن دوگانــه پیــدا میکننــد و بــر مــا آشــکار مــی شــوند، 

بتوانیــم برر�ســی کنیــم. آن دوگانــه ی مــد نظــرم » انســان و ســاختار« اســت. 

ببینید جامعهای که انسان برای خودش ساخته است، متشکل از ساختارها 

و نهادهاســت. ایــن ســاختارها تســهیلکننده راه رســیدن انســان بــه آرمانهایــش 

هســتند. ایــن ســاختارها و نهادهــا بایســتی، فضــای جامعــه را روغــنکاری کننــد 

و باعــث ایجــاد تفاهــم درونــی بشــوند و همچنیــن باعــث ایجــاد نظــام مشــترک و  

مناســبات و روابطــی بشــوند کــه در عمــل دنیــای انســانها بــه هــم نزدیــک بشــود. 

انســانها بــدون نهادهایــی ماننــد زبــان، دیــن، خانــواده و مدنیــت همدیگــر را 

نمیتواننــد بــه جــای آورنــد. بنابرایــن نهادهــا و ســاختارها بایــد در خدمــت انســان 

باشــند. کارکــرد نخســت آنهــا معرفتــی اســت و ســپس عملــی. امــا چیــزی کــه در 

کشــورهای جهــان ســوم، و بــه خصــوص کشــور مــا، اتفــاق میافتــد بــه لحــاظ 

اینکــه مــا اندیشــه انتقــادی نداریــم و مجالــی بــرای گفتگوهــای آزاد در کشــور مــا 

 عامــل انســانی در برابــر فشــاری کــه از ناحیــه 
ً
کمتــر حاصــل شــده اســت، عمدتــا

ســاختارها وارد میشــود، عقبنشــینی میکنــد و ایــن ســاختارها و نهادهایــی کــه 

بایــد در خدمــت انســان باشــند، عمــال خودشــان مســتقل میشــوند. در نبــود 

هرگونــه تفکــر انتقــادی، ســاختارها متصلــب میشــوند. مــا االن در جامعــه، 

ســاختارها و نهادهایــی داریــم اعــم از نهــاد حکومــت، دیــن، روحانیــت، خانــواده 

و … . اینهــا نهادهایــی هســتند کــه کمــک میکننــد کــه زندـگـی انســانها معنــادار 

شــده و آنهــا بتواننــد بــه اهــداف و آرزوهایشــان دســت پیــدا کننــد. اگــر ایــن 

ســاختارها نباشــند جامعــه از آن حالــت عمــودی درآمــده و حالتــی همــوار پیــدا 
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میکنــد و صــورت طبیعــت میگیــرد و در عمــل جامعــه بــه ســمت منطــق هابــزی 

پیش میرود. اما هنگامی که نهادها و ســاختارها خودشــان بر ارزشــها و آرمانها 

مســلط میشــوند، این نهادها و ســاختارها هســتند که اصالت پیدا میکنند و 

در ایــن صــورت، دیگــر تــن بــه هیــچ نقــدی نمیدهنــد. گرفتــاری در ایــن وضعیــت 

دوچنــدان میشــود؛ بدیــن معنــا کــه در هــر دو ســطح افقــی و عمــودی گفتگــو و 

تــوازن آســیب مــی بینــد. اینجاســت کــه روشــنفکری بایــد حضــور یابــد. و وقتــی 

ک�سی به عنوان روشنفکر میخواهد وضع مسلط را نقد یا به بیان سقراطی، 

از وضع درست یادآوری بکند به مانعی به نام نهادها و ساختارها برمیخورد. 

از اینجــا درگیــری میــان روشــنفکر و ســاختارها شــروع میشــود.

بــه مانعــی  روشــنفکر هنگامــی کــه میخواهــد از فضیلــت هــا ســخن بگویــد 

برمیخورد. در درجه اول، به نظر من حتا کسانی که مخالف عدالت، آزادی، 

حقیقــت و امثالهــم هســتند، مخالفتشــان نــه از جنــس انســانی بلکــه از جنــس 

نق�ســی اســت کــه در آن ســاختار دارنــد. بنابرایــن مــن فکــر میکنــم بــر محــور ایــن 

دوگانــه نخســتین عاملــی کــه مانــع زنــده بــودن حیــات روشــنفکری شــده اســت، 

این است که توازن میان جنبه عاملیتی انسان و نهادی جامعه  به نفع نهادها 

و ساختارها به هم خورده است؛ بدین معنی که ساختارها قدرت زیادی پیدا 
کردهانــد و تفکــر انتقــادی و یــادآوری و تذکــر وضــع اصیــل و فطــری و متــوازن 
را برنمــی تابنــد. ایــن نخســتین عامــل اســت. عامــل دوم ایــن اســت کــه شــوق 

مخاطبان مباحث روشنفکری دینی فروکاهیده است. ببینید تقابل خیر و شر 

همــواره در روشــنفکری بــوده اســت، یعنــی روشــفنکری دفــاع از خیــر اســت در 

مقابــل شــر موجــود و یــا حتــی شــرهای احتمالــی کــه ممکــن اســت در آینــده وقــوع 

پیــدا کننــد. ایــن معادلــه، و ایــن دیالکتیــک خیلــی شــریف و انســانی، هنگامــی 

میتوانــد عمومیــت پیــدا کنــد کــه از جانــب مخاطبــان نیــز بــا اقبــال روبــرو شــود. 

مخاطــب روشــنفکران عمومــا جوانــان هســتند چــون اوال جوانــان صداقــت 

بیشــتری دارنــد و ثانیــا بــه قــول ســقراط انعطافپذیرترنــد. ایــن کــه ســقراط بــه 

عنــوان بنیانگــذار روشــنفکری در معنــای عــام آن ، بــه تعبیــر گادامــر، جوانهــا را 

بــرای گفتگــو انتخــاب میکنــد، بدیــن ســبب اســت کــه جوانــی انعطافپذیرتریــن 

 جویایــی 
ً
دوره زندگــی انســان اســت. جــوان داللــت بــر جویایــی میکنــد و اساســا

در جوانــی اســت. خــب ببینیــد در کشــور مــا هنگامــی کــه جــوان پیونــد خــود را 

بــا منابــع فرهنگــی خــود قطــع میکنــد، بایــد چیــزی را جایگزیــن آن کنــد. االن 

مقایسه کنید که در کشور ما چه میزان اقبال به فضای مجازی و شبکههای 
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اجتماعــی اســت و چــه میــزان توجــه بــه مطالعــه و خوانــدن کتــاب؟! ایــن پیشــامد 

و وضعیت خوبی نیست. فضای مجازی حداقل در کشورهایی مثل ما، جهان 

پــردازش اســت و معرفتــی در آن تولیــد نمیشــود و اگــر معرفتــی هــم هســت آن 

هــم در حــال پــردازش اســت. پــس اندیشــه و معرفــت نــه تــازه و مســئلهمند بلکــه 

تکــرار موضوعــات در قالــب پــردازش و فــراوری اســت. جــوان مــا بایــد پرسشــهای 

خــود را در کتابهــا پیــدا کنــد. جوانــی کــه، در کشــور مــا، تاریــخ بیهقــی نخوانــده 

اســت نمیتوانــد از معــادالت قــدرت و جامعــه ســردر بیــاورد. ببینیــد چقــدر ایــن 

متــن زنــده اســت و بــا کلماتــش بــا مــا گفتگــو میکنــد. بنابرایــن وقتــی زبــان آســیب 

ببینــد، ایــن آســیب نا�ســی از آن اســت کــه در مخاطــب، کــه جــوان اســت، شــوقی 

دیــده نمیشــود؛ ایــن مســئله فاصلهایجــاد میکنــد بیــن روشــنفکر و مخاطــب 

روشنفکر. زبان فضای مجازی زبان گفتگو نیست و صرفا وسیله ای ارتباطی 

اســت؛ بیشــتر نــرم افــزار اســت، تــا معنــا یــاب.

 
ســوی  از  مباحــث مطروحــه  ســبب  بــه  حــد  چــه  تــا  مخاطــب  زوال  ایــن 

باشــد؟ میتوانــد  روشــنفکران 

شــاکری: ســوال درســتی اســت. عامــل ســومی، کــه مــن میخواســتم در ادامــه بــه 

آن بپــردازم، ایــن اســت کــه منازعــات کنونــی روشــنفکران از جنــس منازعــات 

روشــنفکری نیســت. ببینیــد روشــنفکران کســانی هســتند کــه اوال آرمانهــای 

انســانی دارنــد و ثانیــا، متعهــد بــه عمــل هســتند. یکــی از کســانی کــه خــوب بــه 

روشــنفکری در جهــان ســوم پرداختــه اســت، ادوارد ســعید اســت. مــا از ســارتر 
مثــال نمیزنیــم کــه در جامعــه اروپایــی زیســته اســت. ادوارد ســعید مســئله 

روشــنفکری در جهــان ســوم را خــوب درک کــرده اســت. او تجربیــات خوبــی از 

ســرگذرانده اســت؛ هم برخوردهای درشــت و متفرعنانه روشــنفکران اروپایی 
را بــه خــود دیــده اســت کــه او را بــه ســبب حمایــت از فلســطین، روشــنفکر 

نمیدانســتند و هــم برخوردهــای ســطحی جامعــه خــود را. او میگویــد ضرورتــی 
کــه بیــن روشــنفکران بایــد باشــد ایــن اســت کــه منازعــات خــود را بــر محــور 

آرمانهــای مشــترک بشــری کــه دارنــد، ســامان دهنــد. مــن در کشــور خودمــان 

ایــن را نمــی بینــم کــه روشــنفکران مــا بــه گفتگــو و نقــد پایبنــد باشــند. پیــش و 

بیــش از آنکــه نقــش روشــنفکر تعییــن کننــده باشــد بــرای کنشهایشــان، فاعلیــت 

)agency( انســانی بایــد کنشگــری کنــد. آنجاســت کــه انســانها میتواننــد بــا هــم 
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گفتگــو کننــد. مــا هــم وقتــی کــه نق�ســی را میپذیریــم بایــد از حــوزهای کــه آن نقــش 
را بــه مــا داده اســت، دفــاع کنیــم. امــا روشــنفکر نق�ســی نــدارد بهایــن معنــا کــه 

ک�ســی این نقش را به او داده باشــد و بابت این نقش هم حقوقی دریافت کند. 

روشنفکر به نظر من باید مقید به ارزشهای انسانی جهان شمول باشد و این 

باعــث شــده اســت کــه روشــنفکران در همــه جــا، اعــم از ســیاه پوســت و ســفید 

پوســت، عــرب و عجــم، میتواننــد بــا هــم گفتگــو کننــد. یکــی از علــل افــت حرکــت 

روشــنفکری در ایــران مشــکالتی اســت کــه خــود آنهــا دارنــد؛ یعنــی خودشــان 
بــه لحــاظ اخالقــی و رو�ســی پایبنــد نیســتند بــه آرمانهــای روشــنفکری. یــک جــور 

پراکندگی حاکم شده است بر فضای روشنفکری. البته این پراکندگی بیتأثیر 

از فضــای قــدرت و سیاســت در کشــور مــا نیســت. نیروهــای سیا�ســی نیــز دوســت 

ندارنــد بــه روشــنفکری دامــان زده شــود. بــه نظــر مــن تعاملــی کــه بــا روشــنفکران 

کردهاند تأثیر خود را حتی در تفرقه روشــنفکری گذاشــته اســت. در همه جای 

دنیا، سیاست با  تطمیع و تهدید میتواند کار خود را پیش ببرد و از این معادله 

احتــرازی نیســت. روشــنفکر بایــد بــا آگاهــی از ایــن واقعیــت کار خــود را پیــش ببــرد. 

بــه نظــر مــن، بخ�ســی از روشــنفکری مــا از ایــن واقعیــت نــاآگاه اســت. مســئلهای 

دیگــری کــه روشــنفکری مــا بــه آن دچــار اســت، تشــخیص مســائل اســت. بــه 

نظــر مــن روشــنفکران مــا در تشــخیصهای خودشــان نیــز ناهماهنگانــد. ببینیــد 

مشــکالت ربطی به روشــنفکران ندارد، کمااینکه ما درگیر فقر، تورم، اعتیاد 

و مســائل اجتماعــی هســتیم. روشــنفکر بــه دردهــای عمیــق مــردم میپــردازد کــه 

اگر مردم آگاه بشــوند، آگاهی مردم اولین قدم در حل مشــکالت اســت. مســئله 

روشــنفکری مســئله آگاهیبخ�سیســت، مســئله عمــل و پراکســیس اســت. ایــن 

در میــان روشــنفکران مــا نیســت. کمتــر دیــده میشــود کــه روشــنفکران مــا بــر 

یــک محــور مشــخص، بــر یــک تشــخیص درســت از مجموعــه مســائل، حرکــت 

کنند. مثال بگویند که ما پنج مسئله مشخص داریم و اینها تا ده سال آینده ما 

مســئله اســت و بیایند برر�ســی کنند که شــعر نو فار�ســی ما چقدر این مســئله را 

دارد، تاریــخ مــا چقــدر دارد، رمــان و هنــر مــا چقــدر. روشــنفکران قبــل از مــا چقــد 

از آن ســخن گفتــه انــد، نظــام آموز�ســی مــا چقــد ایــن مســئله را گفتــه اســت و … 

. این توافق اولیه بر ســر مســائل اگر وجود داشــته باشــد، به نظر من مخاطب 

هــم جــذب میشــود. وقتــی مســائل متعــدد و پراکنــدهای طــرح میشــود، خــود بــه 

خود نباید انتظار داشته باشیم که مخاطبان هم از خود شور و شوقی نشان 

دهنــد.
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پس عوامل زوال مخاطب را تحت سه عنوان بیان کردید. شما معضل مکان 
را در این میان تا چه حد دخیل میدانید؟ به هر حال روشنفکران دینی ما پیش 

از انقــالب دارای کانونهــا و مجامــع و مســاجدی مختلفــی ماننــد حســینه ارشــاد، 

کانون توحید و امثالهم بودند که مخاطبان میتوانستند در آنجا حضور یابند 

و متافیزیــک حضــور روشــنفکران را درک کننــد و شــنونده پیــام روشــنفکران 

باشــند. مــا پــس از انقــالب کمتــر شــاهد شــکلگیری یــک مــکان، بدیــن معنایــی کــه 

گفتم، هستیم. به نظرتان فقدان مکان تا چه حد در زوال مخاطب تأثیرگذار 

بوده اســت؟

 

شــاکری: مــن میخواهــم یــک مثالــی بزنــم کــه تأکیــد بــر فرمایــش شماســت. یکــی از 

واجبات دین اسالم، نماز است که احکام خود را دارد. نماز مکان میخواهد، شما 

باید دست کم به اندازه یک سجاده جا داشته باشید که نماز بخوانید. مکان به 

نماز عینیت میدهد. شما نمیتوانید بگویید که من در حال راه رفتن نماز میخوانم. 

ممکن است کهاین نماز به معنای عام آن، یعنی ستایش یا نیایش خداوند، باشد 

که مقید به زمان و مکان خا�سی نیست اما شرع چارچوب و مناسک مشخص را 

بــرای عمــل نمــاز خوانــدن فــرض کــرده اســت، ایــن بایــد در یــک محیــط مــادی تحقــق 

پیدا کند. روشنفکری یک قیام و قعود است و هر قیام و قعودی یک محیط مادی 

میخواهــد. محیــط مــادی در قــدم اول در واقــع شــما را نشــان میدهــد و دوم اینکــه 

بــرای شــما هویــت تثبیــت میکنــد. هویــت روشــنفکری بایــد یــک هویــت مســتقل در 

درون مــکان باشــد. وقتــی مــکان شــکل گرفــت، حریــم شــکل میگیــرد، حقــوق شــکل 

میگیرد و مکان اصالت پیدا میکند. در آموزه های عرفان اسالمی ما حتی سنگ و 

درخت و گیاه هم برای خودش حریم دارد. این حریم در اختیار ما نیست که در آن 
دخل و تصرف کنیم. آن موهبت هســتی اســت که خداوند داده اســت. همانطور 

کــه اشــاره کردیــد قبــل از انقــالب، حکومــت خــود را متولــی دیــن نمیدانســت و ســراغ 
نهادهای دینی نمیرفت اگرچه بر آنها کنترل و نظارت داشت. مسجد در طول تاریخ 

اسالم همواره نهادی مستقل بوده است و هرگاه حکومتی آمده است که بخواهد 

مسجد را تصرف کند قطعا گونهای کژتابی در آن ایجاد شده است. مسجد باید 

جایــی باشــد کــه آگاهیبخ�ســی در آن صــورت بگیــرد و نبایــد در تصــرف نهــاد و نیــروی 

خا�ســی دربیایــد. روشــنفکری پــس از انقــالب مســجد را از دســت میدهــد. قبــل از 

انقالب، مسجد هدایت بود، مسجد توحید بود، شما نگاهی بکنید در جایی مثل 

 قشر کارگر در آنجا ساکن بودند، کانونها و مساجدی بودند که 
ً
نازی آباد که غالبا
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نیروی انقالبی را تولید میکردند که بخ�سی از ایشان در بدنه روشنفکری دینی ما 

هســتند. اما روشــنفکری دینی اکنون از محملهای نهادی محروم شــده اســت. به 

نظر من کامال پرسش و نگرانی درستی است که روشنفکری باید دارای مکانی باشد 

که بتواند در آن حضور فیزیکی داشته باشد و آن حضور فیزیکی، زمینه گفتگو را 

ایجــاد کند.

 

بــه نظرتــان توجــه روشــنفکران بعــد مالــی و اقتصــادی و فراهــم نمــودن مکانــی 

مســتقل، میتوانــد در ارتبــاط ایشــان بــا مخاطبــان کمــک کنــد؟

شــاکری: ببینیــد بــه نظــر مــن جامعــه بایــد بــه لحــاظ منابــع مالــی و مــادی روشــنفکری 
را تأمیــن کنــد. روشــنفکری، عــرض کــردم، کــه وابســته بــه هیــچ طبقــه و ســاختاری 

نیست که بتواند بر اساس نق�سی که انجام میدهد، صاحب آن طبقه و ساختار 
را منتفع سازد. روشنفکر آزاد است. جامعه باید از روشنفکر حمایت کند. ما نباید 

انتظــار داشــته باشــیم کــه روشــنفکر بــرود و کارخانــه راه بینــدازد و در عیــن حــال کار 

روشــنفکری هــم بکنــد. کــم بودهانــد کســانی کــه ایــن تجربــه را داشــته باشــند. شــما 

آدمی مثل مهندس بازرگان را در نظر بگیرید که قبل از انقالب، کارخانهای با اسم 

سافیاد داشت، و کسانی را که در مبارزات علیه حکومت شاه به زندان میافتادند 

و پــس از آزادی کار نداشــتند، در آن کارخانــه اســتخدام میشــدند و معیشتشــان 

میگذشــت. میخواهــم بگویــم کــه روشــنفکر الزامــا نمیتوانــد بــرود دنبــال فعالیــت 

اقتصادی. ما باید از نیروهای حمایتکننده روشنفکری سخن بگویم که در طبقه 

متوســط چنیــن نیروهایــی هســتند. مــن خیلــی مطئمــن نیســتم کــه روشــنفکر بایــد 

خــودش بتوانــد بــا فعالیــت اقتصــادی، بنیــه مالــی خــودش را تقویــت کند.

امــروزه مــا شــاهد بیتوجهــی، و یــا کــم توجهــی، روشــنفکران بــه عرصــه عمومــی 

هستیم. ما دکتر شریعتی را داریم که سعی میکرد با تولید معنا و هویتبخ�شی 

به طبقه متوسط، از رنجها و کاستیهای گریبانگیر انسان آن روزگار بکاهد و آن 
را در برابر جریانهای گوناگون مجهز بکند اما فضای روشنفکری پس از انقالب 

به سمت تخص�شیشدن میرود و با تخص�شیشدن، فضا به سمت محافل 

کوچکتــر ســوق داده میشــود. طــرح مســائل کالن و تخص�شــی موجــب فاصلــه 

گرفتــن مخاطبــان از روشــنفکران شــده اســت. تــا چــه حــد بــا ایــن نــگاه موافــق 

هســتید؟
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شاکری: ببنید میلز که در زمینه روشنفکران آمریکا کار کرده است، و ادوارد سعید 

در همیــن زمینــه بــه او توجــه داشــته اســت، میگویــد کــه روشــنفکران در جوامعــی 

مانند اروپا کار تخص�سی میکنند. عنایت داشته باشید که ما نباید این نگاه را به 

جامعه خودمان تسری بدهیم. به نظر من آنجا فضای مناسبات زندگی ارتقا پیدا 

کرده است و پرسشهای جامعه اروپا پرسشهای قرن هجده و نوزده نیست و خیلی 

از آنهــا حــل شــده اســت. ایــن ایجــاب میکنــد کــه روشــنفکری تخص�ســی و حرفــهای 

شود و زمانی که روشنفکری تخص�سی میشود، مهارتهایی به میان میآید و مهارتها 
هم محدودیتزا هستند. مهارت عمدتا جنبه تخص�سی و محدود دارد و این ذات 

مهارتگرایــی اســت. ولــی آیــا در کشــور مــا هــم چنیــن اتفاقــی میتوانــد بیفتــد؟ یعنــی مــا 

دیگر مسائل ماندگار و قدیمی عام نیاز نداریم که بگوییم دیگر روشنفکری عام نیاز 

نداریم؟ به نظر من اینگونه نیست. هنوز مسائل ما، مسائل عامه است؛ عدالت، 

اخالق، آزادی، معنا اینها چیزهایی هست که در متن زندگی ما هنوز مطرح هستند. 

هنــوز مســئله آگاهــی و حضــور در دنیــای جدیــد بــرای انســان ایــران مطــرح اســت، 

هنــوز انســان ایرانــی مســئله سرنوشــت برایــش حــل نشــده اســت و اینکــه در کجــای 
جهــان قــرار دارد. دگردی�ســیهای عرصــه سیا�ســی نیــز مویــد ایــن مدعاســت. بــه طــور 

کل من موافق تخص�سیشدن روشنفکری نیستم و همانطور که اشاره کردید، 

یکی از عوامل کاهش یا افت مخاطب، تخص�سیشدن روشنفکریست. اگر هم 

میخواهیم مباحثی مانند اخالق، معنویت، عدالت و از این قبیل را مطرح کنیم، 

باید به زبان مردم سخن بگوییم. یعنی مسایل را به امر عمومی پیوند بزنیم. یکی از 

ویژگیهــای شــریعتی و آل احمــد اینهــا بــود. مثــال دکتــر شــریعتی هیــچ گاه از کلمــه مــردم 

دســت برنمیداشــت و همــواره »النــاس« را پیگیــری میکــرد و عالئــم و نشــانههایی 

کــه شــریعتی بــه آنهــا اشــاره میکنــد، همــواره بــه حــوزه عمومــی و سرنوشــت مــردم 

بازمیگــردد. مســئله مــردم بــرای آل احمــد هــم مهــم اســت. شــما ببینیــد جــالل آل 

احمد، روشنفکر پرکن�سی است که به تهران بسنده نمیکند و به جاهای مختلف 
ایران سر میزند؛ خیلی از جاها را سر میزند، سفرنامه مینویسد، مشکالت مردم 
را از نزدیک میبیند، با آنها صحبت میکند، لباس آنها را میپوشد. به نظر من چون 
هنوز جامعه ما به لحاظ نهادی و ساختاری تخص�سی نشده است، روشنفکری 

تخص�سی نمیتواند بسیاری از مباحث و مسائل جامعه ما را یدک بکشد. 

به نظر شما میتوان این را گفت که مخاطبان امروز نه سودای دین دارند و نه 
 از 

ً
سودای بیدینی؟ به تعبیری چنین به نظر میرسد که مخاطب امروز اساسا
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این وضعیت دوگانه گذر کرده است و به سمت معنویت گرایش یافته است؟

شاکری: به نظرم اینها تحت تأثیر عامل اول است یعنی توازن میان عاملیت انسان 

و هژمونی ساختارها به هم خورده است. به یک تعبیر شما روشنفکر را در حالی که 

دســتان او را بســتهایم، بــا غولــی ماننــد ســاختار مواجــه ســاخته و در عیــن حــال از او 
میخواهیم که با غول کشتی بگیرد. وقتی توازن به هم بخورد، مسائل روشنفکری 

به عرصه عمومی نمیآید که مورد آزمون قرار بگیرد و اصالت خود را نشان بدهد. 

به نظر من نا�سی از این نوع تنگناهاست که معنویت آن هم در شکل رقیق و کامال 

شخ�سیاش موضوعیت پیدا کرده است. به نظر من مسائل انضمامی دین مانند 

ایمان بار دیگر میتوانند به شکل دیگری طرح شوند. این ایمان باید چیزی باشد 

که از درون بجوشد و نباید چیزی باشد که از باال تحمیل شود. شما صدر اسالم 
را که ببینید ایمان با اختیار تولید میشد. بخش مهمی از ایمان، عمل و پراکسیس 

آگاهانهای باید باشد که شما را به حرکت وادارد. به نظر من این عنصر عمل از 

روشنفکری ما کنار رفته است و این نه رویدادی درونی بلکه عارضهای است که 

به روشنفکری ما تحمیل شده است.

بــه عنــوان ســوال آخــر، وضعیــت امــروز جریــان روشــنفکری دینــی را بــه مثابــه 
جریانــی کــه علیرغــم تضادهــا و اختــالف نظرهــای درونــی آن، دارای گونــهای 

شــباهت خانوادـگـی اســت، چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟

شــاکری: مــن چنــدان بــه روشــنفکری دینــی امــروزه چنــدان دلخــوش نیســتم امــا بــه 

آینــده آن امیــدوارم. اگرچــه مــن بــه معنــای واقعــی خــودم را روشــنفکر نمیدانــم، امــا 

میتوانم بگویم که از لحاظ داشتن پرسش و مسئله به آن بسیار امیدوارم. در تاریخ 

مــا تعارضــات نهــادی و فاعلیتــی )agency( همیشــه بــه حــرکات روشــنفکری مجــال 
داده اســت و نیروهــای خفتــهای پدیــد آمدهانــد و ایــن نیروهــا، علیرغــم هوشــیاری 

قدرت نهادی، خود را پاییده و به مردم نشان دادهاند. روشنفکری دارای ظرافتهای 

خاص خود است و من آن رندی حافظ را در روشنفکری میبینم و به همین  جهت 

به آن امیدوارم. روشنفکری مانند گلی ست با ساقهای باریک که باالخره از میان 

ســنگها و صخــره هــای متصلــب عبــور میکنــد، بــاال مــی آیــد و ســرانجام آفتــاب را 

میبینــد و ایــن ظرافــت و رنــدی روشنفکریســت.
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مدرنیته ایرانی؛ تجربه ای افسرده

گفتگو  با سوسن شریعتی؛

نویسنده و اندیشمند ایرانی

) ایــن گفتگــو را  مجیــد نصــوری در تاریــخ مهرمــاه 1397   تدویــن نمــوده و در 

دوهفتــه نامــه آوای هامــون منتشــر شــد.(

اشاره: دکتر سوسن شریعتی؛ محقق تاریخ و فلسفه و جامعه شناس معاصر 

ایرانی در گفتگویی مفصل با سالنامه بینارشته ای ارغنون هامون، به تحلیل 

تجربه مدرنیته ایرانی و تمایزهای آن با مدرنیته غرب پرداخته که در گزار�سی 
کوتــاه از ایــن گفتگــوی مفصــل، بخ�ســی از آن را در دوهفتــه نامــه آوای هامــون 

منتشــر مــی کنیــم.

تفاوتهــای آغازیــن مدرنیتــه در غــرب بــا شــروع تجــدد خواهــی و مدرنیتــه در 

شــرق و خاورمیانــه در چیســت؟

 شــریعتی: تفــاوت مدرنیتــه ایرانــی بــا آنچــه کــه تجربــه مــدرن اگــر بگوییــم در 

چیســت؛ فکــر مــی کنــم آن شــادمانی تجربــه مــدرن در غــرب و افســردگی تجربــه 
مدرنیتــه در ایــران اســت. یعنــی شــادمانی کــه مــی گویــم انســان غربــی در قــرن 

شــانزدهم و هفدهــم کــه آغــاز عصــر مــدرن اســت،   بــا شــادمانی و سرخو�ســی 

و امیــد پشــت مــی کنــد بــه کلیســا، از انســان اعــاده حیثیــت مــی کنــد، از عقــل 

سخن می گوید و بعد می رود و می رسد به قرن نوزدهم به قول ماکس وبر به 

افسون زدایی شدگی که افسون و افسانه ای وجود ندارد و بعد به تناقضات 

قــرن بیســتم مــی رســد.

ولــی انســان ایرانــی از همــان اول هــم بایــد تــن بــه اعــاده از حیثیــت انســان بدهــد 

و هــم پیــش بــه ســوی علــم، عقــل و تکنولــوژی و امثالهــم بــرود. از آن طــرف آگاه 

اســت کــه ایــن مســیر را رفتــه انــد و کثافــات جنگهــای جهانــی و آشــویتس درآمــده 

است. به این معنی خصلت تراژیک پیدا می کند. از یک طرف این ضرورت که 

بایــد مــدرن شــد بــه معنــای غربــی کلمــه، یعنــی انســان بــه جــای قد�ســی، تفکیــک 
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قدس و عرف، ایده به استخدام در آوردن طبیعت، ولی در عین حال می گوید 

این مسیر را رفته اند با ادعای انسانیت، آشویتس درست شد، با ادعای علم 

بمــب اتــم درآمــد.

 ایــن بــه برخــورد مــا و نــوع نگاهــی کــه بــه تجــدد داریــم برنمــی گــردد، تمامــی 

کشــورهای همســایه مثل روســیه، ترکیه و افغانســتان با ورود تجدد دچار 

بحــران شــده انــد، در ایــن بحــران چــه چیــزی نهفتــه اســت؟ ایــراد در حافظــه 

تاریخــی اســت یــا در دیگــری کــه بــه مــا وارد شــده اســت؟

شــریعتی: قبــل از هــر چیــز ایــن خصلــت پارادوکســکال خــود مدرنیتــه اســت، یعنــی 

مدرنیته محقق. یعنی آن چیزی که پست مدرن ها و فرانکفورتی ها و امثالهم 

منتقــد آن مــی شــوند؛ یعنــی مدرنیتــه جــوان. مدرنیتــه جــوان دو خصلــت را بــا 

هــم داشــت: یــک مشــخصه آن اعــاده حیثیــت از انســان اســت، تعریــف امــر 

یونیورسال )امر جهانشمول(، جدایی عرف از قدس، خروج از سقف کلیسا. 

ولــی یــک وجــه دیگــر هــم داشــت. مدرنیتــه محقــق تعریفــش از یونیورســال و امــر 

جهانشــمول، یوروســانتریک )اروپا-محــور( بــود. چــه چیــزی جهانشــمول اســت، 

آن چیــزی کــه مــن تعریــف مــی کنــم بنابرایــن همــه را مــی خواســت شــبیه خــود 

کنــد.

 یک جور جزم گرایی داشتند؟

 شریعتی: بله آنطور که بعدها پست مدرن ها و فرانکفورتی ها پروژه مدرنیته 
را نقــد مــی کننــد؛ یعنــی پدیــده تاریخــی کــه بعــد از قــرن شــانزدهم و هفدهــم بــا 
آن روبــرو هســتیم. چنــد نقــد مــی شــود یکــی از آنهــا؛  عقالنیــت ابــزاری مــدرن 

است، همین درک مدرن ها تاریخی قرن شانزدهم و هفدهم از امر یونیورسال 

)جهانشــمول( اســت. یعنــی چــه چیــز یونیورســال اســت، آن چیــز کــه شــبیه مــن 

اســت. چیــزی کــه شــبیه مــن نیســت؛ وح�ســی اســت و بایــد آنهــا را عمرانشــان کــرد.
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مترجمین در نقش جریان  سازان اجتماعی 

گفتگو با دکتر حسین شیخ رضایی؛ 
مترجم و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

) ایــن گفتگــو را علــی اصغــر درلیــک در تاریــخ آذرمــاه 1396 صــورت بخشــیده و در 

دوهفتــه نامــه آوای هامــون منتشــر شــد.(

اشــاره - ترجمــه علیرغــم اینکــه توانســته اســت مــا را بــا جهانیــان هــمدل و هــم 

ســخن ســازد و از ایــن طریــق، اندکــی بــا قافلــه جهانــی همــراه شــویم، بــا ایــن حــال 
هنــوز پرســشها و مســائل فراوانــی در پیرامــون آن وجــود دارد کــه خاطــر بســیاری 

از عالقمنــدان بــه حــوزه علــوم انســانی را بــه خــود مشــغول داشــته اســت. اینکــه 

چــرا آثــار اصلــی در ایــن حــوزه همچنــان مهجــور و مســکوت مانــده انــد و در عیــن 

حال، از برخی آثار درجه چندم چندین ترجمه همزمان در دســت اســت یا اینکه 

 چــرا ترجمــه وزنــی هــم 
ً
چــرا مترجــم هــا گاه در مقــام روشــنفکر مــی نشــینند و اصــال

ســطح تألیــف پیــدا کــرده اســت؟ پرســشهایی از ایــن دســت بهانــه ای شــد تــا بــه 

گفتگو با دکتر حسین شیخ رضایی؛ عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست 

علمی کشور، بنشینیم. دکتر شیخ رضایی افزون بر اینکه از جمله پژوهشگران 

و مترجمــان فعــال در حــوزه فلســفه بــه شــمار مــی رونــد، مســئولیت انتشــارات 

کرگدن را نیز برعهده دارند که مجموع این مؤلفه ها موجب شده است تا نگاه 

عمیقتــر و واقــع گرایانــه تــری بــه ایــن مقولــه داشــته باشــند. مشــروح گفتگــو مــا را 

در ادامــه میخوانیــد:

 

 
ً
عمــده فعالیتهــای ترجمــه ای در ایــران حاصــل موجهــای موقتــی، و گاهــا

دیرپایــی، اســت کــه در جامعــه مــا ایجــاد مــی شــود. از ایــن رو، در برخــی از اوقــات 

شــاهد توجــه بیــش از حــد بــه یــک متفکــر و فروگــذاردن آثــار متفکــران دیگــر 

هســتیم. ترجمــه هــای چندبــاره از آثــار و تفاســیر ژیــژک، فوکــو، یالــوم، آگامبــن، 

ویتگنشــتاین و ... در ادوار مختلــف شــاهدی بــر ایــن مدعاســت حــال آنکــه 

بسیاری از آثار کالسیک و متون فلسفی مهم معاصر مهجور مانده و هنوز از 

آنهــا ترجمــه ای در دســت نیســت. لطفــا در ایــن مــورد اندکــی توضیــح بفرماییــد؟
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شــیخ رضایــی: وقتــی مــا در کشــوری مثــل ایــران ترجمــه مــی کنیــم، در واقــع از طریــق 

آن با جهان ارتیاط برقرار می ¬کنیم، یعنی می فهمیم که در جهان چه خبر است. 

بنابراین طبیعی است که انتظار داشته باشیم ترجمه نشاندهنده حال و هوای 

فرهنگی فعلی ما باشد. چیزی را که ما به آن نیاز داریم مترجمان ما در آن طرف، 

پاسخهایی برایش پیدا و اقدام به ترجمه می کنند. بنابراین چرخه ترجمه مثل 
یــک موجــود زنــده اســت. پــس اگــر در یــک دوره آثــاری ترجمــه مــی شــوند و آثــاری 

نادیده گرفته می شوند، به تعبیر منفی نمی شود گفت که زودگذر است، بلکه 

چیزی طبیعی و حتی مثبت هست. ما در یک دوره ای با مسئله انقالب و مبارزه 

بــا امپریالیســم روبــه رو بودیــم و ترجمــه هــا، چــه فلســفی و چــه غیرفلســفی، بــه آن 

ســمت رفتنــد. یــا یــک دوره ای بــا تحــوالت اجتماعــی دیگــر، ماننــد بحــران هویــت 

یــا بحــران معنویــت، مواجــه بودیــم و ترجمــه هــا بــه آن ســمت ســوق پیــدا کردنــد. 

بنابرایــن یــک طــرف قضیــه ایــن اســت کــه مــا در داخــل یــک تغییراتــی مــی کنیــم و 

 جــواب آنهــا را بــه مــا منتقــل مــی کننــد. 
ً
دنبــال پاســخ هســتیم و مترجمــان احتمــاال

یــک طــرف دیگــر هــم ایــن اســت کــه در فضــای فکــری خــارج از کشــور و در فضــای 

فکــری بیناملللــی هــم جریانهایــی قــدرت میگیرنــد و جریــان هایــی ضعــف پیــدا مــی 

کنند و این تحوالت جهانی در ترجمه ها انعکاس پیدا می کند. مثال یک دوره ای 

رویکردهای فمینیســتی یا اجتماعی یا پســت مدرن بیشــتر مطرح هســتند که این 

موضوع در داخل هم منعکس می شود و به نظر من هیچ اشکالی ندارد. ولی قسمت 
دوم سؤال شما دربارۀ مهجور ماندن آثار کالسیک و ترجمه نشدن آنها دلیل دیگری 

دارد و بیشتر به نظام حمایت ما از ترجمه ها در کشور برمیگردد. این نکته از بحث 

 پدیده ای منفی 
ً
شما که از موج صحبت کردید جدا است و موج به نظر من لزوما

نیست. اما این مسئله که چرا ما کالسیک ها را ترجمه نکرده ایم، مسئله دیگری 

است که یک نقطه منفی محسوب می شود و باید به دنبال دالیل آن گشت.

در کشــور مــا بــه ســبب عــدم وجــود قانــون کپــی رایــت و در دســترس بــودن منابــع 

انگلی�شی، مترجم شدن راحت ترین شکل برای کسب درآمد، شهرت و ارتقاء 

علمــی شــده اســت. ایــن همگانــی شــدن ترجمــه را چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟ بــه 

نظــر شــما پدیــده ی مثبتــی اســت یــا منفــی؟

شــیخ رضایــی: ببینیــد مترجــم شــدن در کشــور مــا البتــه چنــدان از ایــن اوصافــی کــه 

 درآمــد و شــهرتی بــه دنبــال نــدارد.
ً
شــما ذکــر کردیــد، برخــوردار نیســت، یعنــی واقعــا
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البتــه کســب درآمــد نــه بــه معنــای منفــی آن بلکــه محلــی بــرای ارتــزاق درآمــده 

اســت.

شیخ رضایی: از ُبعد مالی و مادی اصوال چون نرخ تولید و چاپ کتاب بسیار 

انــدک اســت، مترجــم بــودن محــل اصلــی درآمــد محســوب نمــی شــود. بــه جــز 

عــده ای انــدک از مترجمــان کــه مترجــم حرفــه ای هســتند و محــل ارتــزاق 

آنهــا ترجمــه اســت، بقیــه مترجمــان آماتــوری هســتند. بنابرایــن مترجــم بــودن 

امروزه یک شــغل با پرســتیژ و پردرآمدی به شــمار نمیرود که افراد به ســمت 

آن ســوق داده بشــوند. در مــورد اینکــه در دســترس بــودن متــن باعــث ایــن 

کار شــده، شــاید بخ�ســی از دلیــل ایــن باشــد کــه امــروزه بــه دلیــل اینترنــت بــه 

متنهــای زیــادی دستر�ســی پیــدا کــرده ایــم. ولــی فکــر نمیکنــم ایــن دلیــل اصلــی 

باشــد. دلیــل اصلــی نظــام آموز�ســی ماســت، بــه خصــوص در مــورد فلســفه 

کــه رشــتۀ تحصیلــی مــن اســت و بیشــتر بــا آن در ارتبــاط هســتم. مــا بــا تعــداد 
زیــادی از فــارغ التحصیالنــی روبــه رو هســتیم کــه بــرای نوشــتن رســالۀ خــود 

کتابهایی خوانده اند و آنها را جالب یافته اند و بخشهایی از این کتابها 
را در رسالۀ خود ترجمه کرده اند. بااین حال، چون شغلی ندارند و مترجمی 

کاری اســت کــه ســرمایه و هزینــۀ اولیــۀ زیــادی نمــی خواهــد - شــما  میتوانیــد 

بنشــینید در خانــه و کتــاب ترجمــه کنیــد – مقــدار زیــادی کتــاب ترجمــه شــده 

اســت. در واقــع، اینهــا مترجمهایــی هســتند کــه در وهلــۀ اول مترجــم حرفــه ای 

نیســتند، زبــان و ادبیــات انگلی�ســی نخوانــده انــد و فقــط رشــته هــای تخص�ســی 

خــود ماننــد فلســفه یــا جامعــه شنا�ســی را خوانــده انــد و بــه دلیــل نبــود کار، 

آورده انــد.  بــه ترجمــه روی  التحصیلــی،  فــارغ  حداقــل در ســالهای اول 

ضمنــا بایــد ایــن را هــم یــادآوری کنــم کــه در نظــام آمــوزش عالــی مــا، بــه دلیــل 

سیاســتهایی که طبق آنها به نوشــتن مقاله یا کتاب اهمیت داده می شــود، 

بــرای ترجمــه امتیــاز خیلــی کمــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. االن شــما اگــر یــک 

مقالــه یــا کتــاب کالســیک را ترجمــه کنیــد، امتیــاز کمــی میگیریــد در مقایســه بــا 

اینکــه کتــاب یــا مقالــه ای بنویســید. درحالــی کــه ممکــن اســت در علــوم انســانی 

آن ترجمــه خیلــی دشــوارتر و نیــز ضــروری تــر از تألیــف باشــد.

بــه نظــر شــما ایــن پاییــن تــر بــودن وزن ترجمــه بــه تألیــف، امتیــازی منفــی بــرای 

نظــام آموز�شــی محســوب مــی شــود؟
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شــیخ رضایــی: بــه نظــر مــن در حــوزۀ علــوم انســانی کــه صــد درصــد امتیــازی منفــی 

است؛ چون یک حس کاذب استغناء به ما می دهد و بدون اینکه با متون اصلی 

و ترجمــۀ آنهــا بــه زبــان فار�ســی روبــه رو شــویم، بــی جهــت دانشــجویان تحصیــالت 

تکمیلــی و اعضــای هیئــت علمــی را بــه ایــن ســمت ســوق مــی دهیــم کــه مــدام در 

حال تألیف باشند! بیشتر از این که بخوانند و از فضای بین املللی آگاهی داشته 

باشند، آنها را به سمت نوشتن هدایت می کنیم و این به نظر من یکی از عوامل 

اصلی افت کیفیت نظام آموزش عالی است. بنابراین، از سوی آموزش عالی هم 

فشــار چندانــی بــه اعضــاء هیئــت علمــی وارد نمــی شــود کــه ترجمــه کننــد. بــه نظــر 

مــن، حداقــل در مــورد فلســفه، بیشــتر فضــای بــازار کار و نبــود کار مناســب باعــث 

می شود که جوانان فارغ التحصیل حداقل یکی از گزینه هایی که برای فعالیت 

مفیــد بــه ذهــن شــان خطــور مــی کنــد، ترجمــه باشــد.

این جور به نظر می رسد که مترجمان در کشورهای انگلی�شی زبان جایگاهی 

فروتر از مؤلف دارند و گاهی حتی اسم آنها هم روی جلد ذکر نمی شود، حال 

آنکه در اینجا اینگونه نیست و حتی در برخی موارد مترجمان نقش روشنفکر 
را ایفــا مــی کننــد. بــا توجــه  بــه حضورتــان در کشــور انگلیــس نظرتــان را در ایــن 

مورد بفرمایید؟

شــیخ رضایــی: بلــه، در خصــوص قســمت اول ســؤالتان همیــن گونــه اســت. یعنــی 

شــما ممکن اســت کتابی را مالحظه کنید که از فرانســه به انگلی�ســی یا بالعکس 

ترجمــه شــده باشــد و اصــال روی جلــد اســمی از مترجــم نباشــد و فقــط در داخــل 

کتــاب اشــاره مختصــری بــه مترجــم شــده باشــد. مــن فکــر میکنــم یکــی از دالیــل 

آن میتوانــد مســئلۀ فرهنگــی و تاریخــی باشــد. مــا بعــد از دورۀ مشــروطه کــه بــا 

غــرب آشــنا شــدیم، مترجمــان دروازه هــای ورود فکــر بــه ایــران بودنــد. درواقــع، 
مترجــم میتوانســت از طریــق انتخــاب چیــزی کــه ترجمــه مــی کنــد در داخــل کشــور 

جریــان ســازی کنــد. در دورۀ مشــروطه متــون، نمایشنامــه هــا و آثــار ترجمــه ای 

بــا دقــت انتخــاب مــی شــد و جریانســاز بــود. در دهــه هــای چهــل و پنجــاه شم�ســی و 

همین جور االن نیز وضعیت به همین گونه است. مترجم نقش یک جریان ساز 

اجتماعــی را در ایــران دارد؛ چــون تولیــد فکــر و نظریــه در داخــل کشــور کــم اســت 

 دلیــل گمنــام 
ً
و عمدتــا از طریــق دریچــۀ ترجمــه بــا غــرب آشــنا مــی شــویم. احتمــاال

تــر بــودن مترجمــان در کشــورهای غربــی ایــن اســت کــه در آنجــا بــه انــدازۀ کافــی، 
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یــا حداقــل بیشــتر از مــا، متفکــر وجــود دارد و عمــده توجهــات بــه ســمت آنهاســت. 

ترجمــه بیشــتر یــک کار فنــی تصــور میشــود و ایــن پنــدار کــه مترجــم یــک روشــنفکر 

اســت یــا بــا ترجمــه درصــدد جریــان آفرینــی اســت کمتــر وجــود دارد.

پس با این حساب مترجمی در دنیای غرب جایگاه چندان واالیی ندارد؟

شیخ رضایی: نه به این معنی که کاری که انجام می دهد بی اهمیت است، بلکه 

وزن اجتماعی ای هم ســطح نویســنده ندارد. در ایران مترجم اگر وزن اجتماعی 

بیش از نویسنده نداشته باشد حداقل هم سطح و برابر با او است. ولی در آنجا 

بیشتر به ک�سی که یک کار فنی انجام می دهد، به مترجم نگاه میشود.

آیــا بــا هدایــت جریــان ترجمــه و صورتبنــدی آن در قالــب یــک جریــان منظــم 

 در دنیــا چنیــن چیــزی وجــود دارد؟ 
ً
موافــق هســتید؟ اصــال

شــیخ رضایــی: مــن از ایــن کلمــۀ »هدایــت« کمــی مــی ترســم؛ چــون در کشــور مــا هــر 

وقــت صحبــت از هدایــت مــی شــود مســئله بــه ایــن صــورت درمیآیــد کــه نهادهایــی 

که امکان مالی دارند این کار را انجام بدهند. نهادهایی هم که امکان مالی دارند 

 نتیجۀ 
ً
 به دولت، یا حکومت به معنای عام آن، وابستگی دارند و معموال

ً
عمدتا

هدایــت ایــن مــی شــود کــه روی انتخــاب کتابهــا تأثیــر بگذارنــد. بنابرایــن مــن بــا 

هدایت خیلی موافق نیستم. این الگو که شکل نظام مندی برای ترجمه وجود 

داشــته باشــد، تا آنجایی که من اطالع دارم، در کشــورهای آســیای شــرقی وجود 

دارد. مثال در ژاپن، آنطور که شنیده ام اما تحقیق مستقلی در مورد آن انجام 

نــدادم، نهادهــا و مراکــزی وجــود دارنــد کــه بــه شــکل حرفــه ای کالســیکها و آثــار 

مهــم غربــی را ترجمــه مــی کننــد و مترجــم در اســتخدام آن نهادهــا اســت. نــه اینکــه 

یــک مترجــم، یــا ناشــر، خــودش و بــه تنهایــی ایــن کار را انجــام دهــد. همانگونــه کــه 

عــرض کــردم بــا اجــرای ایــن کار در ایــران مخالــف ام؛ چــون هــر وقــت کاری دولتــی 

و حکومتــی شــود هــزاران آفــت دیگــر بــر آن تحمیــل مــی شــود. از جملــه ایــن کــه 

ترجمــه هــا کیفیــت خوبــی نخواهنــد داشــت، انتخابهــا جهــت دار و ســوگیرانه 

خواهند بود و امثالهم. شاید مدلی که در ایران بهتر بتواند کار کند این است که 

مؤسسات بزرگ نشر یا نهادهایی که دستکم مثل یک ناشر خصو�سی کوچک 

در گیرودار اینکه بازار کتاب چطور است، نیستند، چنین فکرها و برنامه هایی 
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را اجرا کنند. نشر بزرگی که خیلی دغدغۀ فروش کتابهایش در کوتاه مدت را 

ندارد، میتواند از مترجمان یا متفکران بخواهد فهرستی از کالسیکها را آماده 

کنند و اینها کتابهایی باشــند که ناشــران خصو�سی نمی توانند به ســراغ آنها 

برونــد. ایــن مؤسســات مــی تواننــد مترجمــان را در اســتخدام خــود درآورنــد، بــه 

آنها حقوق پرداخت کنند و در درازمدت بازگشــت ســرمایه هم داشــته باشــند. 

به عنوان نمونه، در ایران چنین کاری در مورد دیکشنری و فرهنگها انجام شد. 

انتشارات فرهنگ معاصر سالها با مرحوم دکتر حق شناس قراردادی داشت 

و ایشان کار فرهنگ هزاره را برای آن ناشر انجام داد. خب این کاری بود که یک 

ناشر کوچک نمی توانست انجام بدهد. در طی این سالها حقوقی به محققان 

پرداخــت شــد تــا ایــن فرهنــگ آمــاده شــد و بالطبــع بازگشــت ســرمایه هــم داشــت. 

مــن فکــر مــی کنــم مــی تــوان چنیــن مدلــی را  در مــورد ســایر کالســیک هــا هــم انجــام 

داد و همــان طــور کــه گفتــم مؤسســات بــزرگ نشــر مــی تواننــد ایــن کار را انجــام 

دهنــد. امــا ایــن کــه هدایتــی باالتــر از ایــن ســطح باشــد مــن بــا آن مخالــف ام.

بهنظــر شــما فربهــی جریــان ترجمــه در برخــی از رشــته هــا، ماننــد فلســفه، در 

قیاس با سایر رشته های علوم انسانی، مانند ادبیات، علوم سیا�شی و علوم 

اجتماعــی، نا�شــی از چیســت؟

 از فلسفه 
ً
شیخ رضایی: ادبیات را اگر به معنای رمان و داستان بدانیم که قطعا

بیشــتر اســت. امــا فلســفه در قیــاس بــا جامعهشنا�ســی همینجــور اســت کــه شــما 

می گویید. مســئله به صورت کلی این اســت که جامعه شــناس ها در ســالهای 

اخیر بیشــتر پروژه در اختیار داشــتند و دســت به طرح بودند و منابع مالی و زندگی 

آنهــا بیشــتر از طریــق ایــن پــروژه هــا و طــرح هــا تأمیــن مــی شــده اســت. شــاید فــارغ 

التحصیالن فلسفه این امکان مالی را نداشتند و بیشتر به ترجمه روی آوردند. 

نکتــه دوم هــم اینکــه بــه هرحــال یــک نــوع اقبــال و نیــاز داخلــی بــرای آشــنا شــدن بــا 

فیلسوف های جدید وجود دارد. جوانان، حال به هر دلیل اجتماعی، مایل اند 

بداننــد کــه فــالن فیلســوف غربــی چــه گفتــه اســت، حتــی اگــر رشــتۀ تحصیلــی آنهــا 

فلسفه نباشد. یک جور اقبال داخلی به فلسفه وجود دارد و این اقبال باعث 

شــده اســت ناشــران به ســمت کتابهای فلســفی، در مقایســه با ســایر رشــته ها 

ماننــد مردمشنا�ســی، تاریــخ یــا اقتصــاد، بیشــتر برونــد و در ایــن زمینــه ســفارش 

ترجمــه بدهنــد. هــر دو دلیــل، هــم مســئلۀ ســاختار اقتصــادی و هــم مســئلۀ نیــاز 
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داخلــی، بــه نظــر مــن در ایــن زمینــه تأثیرگذارنــد.

عمده مترجمان ما هیچ تجربۀ زنده ای از زبان ندارند، یعنی هیچ گاه فرهنگ 

و جامعــۀ زبانــی را کــه متــن در آن بــه نــگارش در آمــده اســت درک نکــرده انــد. ایــن 

 بــرای 
ً
عــدم تجربــه چقــدر مــی توانــد موجــب ضعــف در ترجمــه شــود؟ آیــا اصــال

مترجم خوب شــدن فهم دنیای برون متن نیز الزم اســت؟

 الزم اســت. یعنــی اگــر ک�ســی مــی خواهــد اثــری را 
ً
شــیخ رضایــی: نکتــۀ دوم کــه حتمــا

ترجمــه کنــد حتمــا بایــد بــه دنیــای بــرون متــن مراجعــه کنــد.   بــه طــور مثــال، اگــر 
رمانــی بــه یــک بخــش خا�ســی از جامعــه ارجــاع مــی دهــد یــا در جایــی دارد اتفــاق مــی 

 الزم است 
ً
افتد که نوع زبان خاص یا سنتهای خا�سی وجود دارد، خب حتما

مترجم بداند که این کتاب به چه چیزی ارجاع می دهد. اگر متن کالسیکی را از 

قرن هفدهم و هجدهم دارد ترجمه می کند باز الزم است بداند که این اصطالح 

در آن دوره به چه معنی به کار رفته است و به چه بحثهایی بیرون از متن ارجاع 

می دهد. اینکه مترجم حتما بداند که متن کجای ساختار اجتماعی قرار گرفته 

اســت حتمــا الزم اســت. امــا اینکــه مترجــم حتمــا در خــارج از کشــور زندگــی کــرده 

باشــد، مــن چنــدان مطمئــن نیســتم و نســبت بــه آن شــک دارم. امــروزه بــا وجــود 

اینترنت و وسایل ارتباط جمعی سر در آوردن از این قضیه بدون زندگیکردن در 

آنجــا هــم ممکــن اســت. شــما خیلــی راحــت مــی توانیــد جســت و جــو کنیــد و حتــی از 

آدمهایی در آن فرهنگ سؤال کنید و بفهمید که این بافتی که متن در آن اتفاق 

افتاده است، چیست. البته اینکه مترجم در آنجا زندگی کرده باشد، نکتۀ مثبتی 

محسوب می شود، اما اگر زندگی نکرده باشد به این معنا نیست که نمی تواند 

از راه هــای دیگــری ایــن مســئله را جبــران کنــد. بســیاری از مترجمــان خــوب زبــان 

فار�سی، مانند آقای خرمشاهی، نه هیچ وقت در خارج از کشور زندگی کرده اند 

و نه حتی احیانا مهارتهای شــنیداری انگلی�ســی خوبی دارند، یعنی ممکن اســت 

کــه حتــی اخبــار یــک شــبکۀ انگلی�ســی را هــم نتواننــد بــه خوبــی متوجــه شــوند، امــا 

مترجمان درجه یکی محسوب می شوند. بنابراین، خیلی مهم نیست که مترجم 

در خــارج از کشــور زندگــی کــرده باشــد، ولــی آن اطالعــات الزم بــرای بافــت اثــر را مــی 

توانــد از اینترنــت یــا منابــع دیگــر پیــدا کنــد. 

 



فروردین1397

ک
ه ی

مار
ش

151

نظام ارباب غایب
نگاهی از منظر جامعه شناسی تفسیری به؛ جامعه شناسی 

تاریخی ایران 

گفت و گو با دکتر حمید عبداللهیان؛

هیات علمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران

ایــن گفــت و گــو  را مصطفــی عبــدی  در تاریــخ بهمــن مــاه 1395   تدویــن نمــوده 

اســت و در دوهفتــه نامــه آوای هامــون منتشــر شــد.(

اشــاره: اســتاد عبداللهیــان:  در 24 بهمــن 1336 خورشــیدی در شــهر شــاهرود 

در زمستاني بسيار سرد آنطور كه مادرم مي گفت، متولد شدم.  پدرم کارمند 

اداره ثبــت احــوال شــاهرود بــود و طبابــت ســنتي هــم انجــام مــي داد، و مــادرم 

خانــه دار بــود.  در ســال 1342 وارد دبســتان خاقانــی شــاهرود شــدم، جاييكــه 

بــه معنــاي تمــام يــك مدرســه بــود چــرا كــه كالســهاي بــزرگ و حيــاط بــزرگ بــراي 

بــازي داشــت و در فاصلــه 500 متــري كوهســتانهاي اطــراف قــرار داشــت.  زندگــی 

در طبيعــت باعــث شــده بــود کــه از کودکــی عالقــه وافــری بــه کشــاورزی داشــته 

باشم و دوست داشتم در رشته کشاورزی تحصیل کنم.  اما سرنوشت من را 

به رشته طبیعی در دوره دبیرستان و قبولی در دوره کارشنا�سی علوم اجتماعی 

)پژوهشــگري( و بعــدا كارشنا�ســي ارشــد جامعــه شنا�ســي در دانشــگاه تهــران 

کشــانید.  بــا ایــن وجــود هرگــز از عالقــه ام بــه کشــاورزی و مســائل روســتایی کــم 
نشــد تــا اینکــه در امتحــان بورســيه دكتــراي وزارت علــوم در ســال 1367 قبــول 

شــدم و بــرای دوره دکتــرا بــه دانشــگاه کارلتــون در شــهر اتــاوا در كشــور کانــادا 

وارد شــدم و در آنجــا بــه حــوزه مطالعاتــي جامعــه شنا�ســی تاریخــی روی آوردم 

و آن را بــا مســائل روســتایی ایــران و توســعه ترکیــب کــردم.  یــادم مــی آیــد بــرای 
روشن شدن ذهنم کتابهای بسیاری را مطالعه می کردم و با افرادی همچون 

آنــدره گونــدر فرانــک و ســمیر امیــن کــه بــه اتــاوا آمــده بودنــد مالقــات کــردم و مــی 

خواستم هر طور شده به پیشرفت روستاها و طبیعت در ایران کمک کنم.  از 

طرف دیگر در دوره انقالب اسالمي و پس از پیروزي انقالب در سن 19 سالگي 

ازدواج كــردم كــه حاصــل آن ســه پســر بــود.  بیــن ســالهاي 1359 تــا 1366 در 



فروردین1397

ک
ه ی

مار
ش

152

مشــاغل معلمــي و كارشنا�ســي ورزش و شــوراهاي كارگــري تهــران و نیــز تاســيس 

واحــد ســنجش افــكار در موسســه كیهــان مشــغول بــودم و بتدريــج در دو حــوزه 

ارتباطــات و جامعــه شنا�ســي فعاليتهــاي آكادميــك خــود را متمركــز كــردم.  در 

موسســه كیهــان چنديــن طــرح تحقيقاتــي بــر روي محصــوالت مطبوعاتــي كیهــان 

انجــام دادم كــه نــگاه ارتباطاتــي را در مــن تقويــت كــرد.

ضمنــا عنــوان پايــان نامــه مــن در دوره کارشنا�ســی ارشــد »نگاهــی بــر جهاتــي 

چنــد از نگرشــهای فرهنگــی مــردم ایــران« بــود.  عنــوان رســاله دکترایــم نیــز بديــن 

شــرح بــود: »موانــع تاریخــی توســعة تولیــدات کشــاورزی در مناطــق روســتایی 

پیشاســرمایهداری در ایــران؛ مطالعــه مــوردی مالکیــت غایــب«.  در دانشــگاه 

كارلتون با افراد مبرزي همچون بروس مك فارلین، آلن استيوز و ژاك شواليه 

كار كردم و اين سه نفر ناظران پايان نامه و پيشرفت تحصيلي من از زمان فارغ 

التحصيلــي در ســال 1996 بودنــد.  الزم اســت اشــاره كنــم كــه در ابتــدا متوجــه 

نبــودم كــه بــا چــه تيــم دقيقــي كار مــي كنــم، امــا بتدريــج ســختگیرياي مهربانــه آنهــا 

مــن را متوجــه ايــن واقعيــت كــرد كــه توليــد علــم تــا چــه انــدازه ســخت و نفســگیر 

اســت.  در همیــن راســتا  بايــد بــه ایــن نكتــه  اشــاره كنــم كــه وقتــي در ســال 1990 
وارد دانشــگاه كارلتــون شــدم 13 نفــر همزمــان بــا مــن در دوره دكتــرا حضــور 

داشــتند امــا عرصــه فعاليتهــاي علمــي چنــان ســختگیرانه بــود و عرصــه چنــان بــر 

مــا تنــگ شــده بــود كــه نهايتــا تنهــا 7 نفــر از آن 13 نفــر موفــق بــه اخــذ درجــه دكتــرا 

شــدند.  پــس از ورود بــه دوره دكتــرا ابتــدا بــه دوره فراگیــري زبــان بــه دانشــكده 
زبانهــاي خارجــي دانشــگاه كارلتــون رفتــم و ســپس ســه واحــد كامــل )شــش درس( 
را در طــول يكســال در حــوزه فلســفه علــم، توســعه، جامعــه شنا�ســي علــم و 

تكنولوژي و سمينار دكترا گذراندم.  سپس سه امتحان جامع در حوزه الف- 

طبقــات اجتماعــي، ب- نظريــه هــاي اجتماعــي و ج- انتقــال تكنــواوژي را در يــك 

دوره يك سال و نيمه پشت سر گذاشتم و سپس طرحنامه )پروپوزال( رساله 

دكترايم را در طول هشت ماه آماده كردم.  به عبارت ديگر، پس از سه سال و 

هشت ماه كه همه روزه به دانشگاه مي رفتم و تا 10 شب آنجا بودم توانستم 

خودم را به مرحله نگارش پايان نامه برســانم اما اين پايان كار و رنجهاي اخذ 

دكترا نبود.  در اين دوره يك بار نســخه اول پايان نامه را به بروس مك فارلین 
)اســتاد راهنمــاي پايــان نامــه( ارائــه كــردم كــه حــدود 700 صفحــه بــود و وي 

بدون اينكه آن را بخواهد مطالعه كند به من برگردانيد و گفت بايد آن را به 

نصف كاهش بدهي و معتقد بود كه اين يك نقص است كه دانشجوي دكترا 
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نتواند آنچه مي خواهد را در 350 صفحه بنويسد و زياده نوي�سي خودش يك 

عيــب محســوب مــي شــود.  بــه هــر حــال، تقريبــا يكســال طــول كشــيد تــا پايــان 

نامــه را بــه 320 صفحــه و بــا حفــظ انســجام منطقــي آن تقليــل دادم و بــه پايــان 
رسانيدم.  نهايتا پايان نامه را در سال 1996 )يعني پس از شش سال كه البته 

ميانگین سالهاي اخذ دكترا در گروه جامعه شنا�سي شش سال و نه ماه بود( 

دفــاع كــردم و ســپتامبر همــان ســال آن را صحافــي كــردم و بــه دانشــگاه تحويــل 

دادم.  البته يك بار هم جايزه پي اچ دي را دريافت كردم كه شادي بخش بود 

امــا آنقــدر رنــج كشــيده بــودم كــه حــالوت آن بــه دلــم ننشســت.  بــه هــر حــال اخــذ 

دكتــرا بــه مــن چیزهــاي زيــادي آموخــت كــه بعــد از برگشــت بــه ايــران ســعي كــردم 

آنهــا را در اختيــار ديگــران بگــذارم.  مــن هــر آنچــه يــاد گرفتــم را مديــون دكتــر مــك 

فارلیــن، دكتــر شــواليه و دكتــر اســتيوز و دوســت ديرينــه ام ديويــد هابــكا هســتم 

و اآلن  مــي فهمــم ســخت گیــري آنهــا تــا چــه انــدازه در تربيــت علمــي مــن موثــر بــوده 

اســت.  بــه اعتقــاد خــودم يكــي از شانســهاي زندگــي مــن كار بــا همیــن ســه نفــر بــود 

كــه دانــش خــود و مهارتهــاي آكادميــك خــود را از مــن دريــغ نكردنــد.  

پــس از اخــذ دكتــرا در زمســتان 1375 بــه كشــور بازگشــتم و بــا فرآينــد جايابــي 

بــه درخواســت مــن در دانشــكده علــوم اجتماعــي  وزارت علــوم و رســيدگي 
دانشــگاه تهــران توســط دكتــر آزادارمكــي )رئيــس وقــت دانشــكده(، دكتــر ابــاذري 

و دكتــر ســاروخاني در گــروه تــازه تاســيس شــده ارتباطــات مشــغول بــه كار 

شــدم.  از آن ســال تاكنــون همچنــان در دو حــوزه جامعــه شنا�ســي و ارتباطــات 

فعاليــت داشــته ام.  در ســالهاي حضــور در دانشــكده بيــش از هــر چیــز، رفاقــت 

بــا دكتــر آزاد، دكتــر ابــاذري، دكتــر دهقــان، دكتــر ســعيدي، دكتــر شــكوري، دكتــر 

عالءالدينــي، دكتــر حســيني، دكتــر صادقــي و همجــواري بــا ســاير همــكاران قديمــي 

و همــكاران جــوان تاثیــر زيــادي بــر تحــوالت ذهنــي ام داشــته اســت. در ســالهاي 

1376 تــا 1384 تحــوالت بنيادينــي در برگــزاري دوره هــاي ارشــد و دكتــرا رخ داد 

كــه جــدي بــودن را بــه عرصــه توليــدات علمــي دانشــكده تزريــق كــرد و در كنــار 

دكتــر ابــاذري و دكتــر آزاد و ســايرين توانســتم بــه ايــن كمــك كنــم.  

از:  عبارتنــد  ام  كــرده  تدريــس  کارشنا�ســی  دوره  بــرای  تاكنــون  كــه  مــوادي 

»افکارعمومی و وسایل ارتباط جمعی«، »رسانه ها و حوزه عمومی«، »روشهاي 

تحقیــق در علــوم اجتماعــی«، »فنــون و مهارتهــای تحقیقــات کاربــردی«، »مبانــی 

جامعه شنا�سی«، »نظریه های علوم اجتماعی«.  برای دوره کارشنا�سی ارشد 

نیــز مــواد زيــر را تدريــس كــرده ام: »تکنیکهــای خــاص تحقیــق«، »روش تحقیــق 
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در مطالعــات فرهنگــی«، »روشــهای پژوهــش در ارتباطــات جمعــی«، »قــدرت 

و فرهنــگ«، »مبانــي نظــري شــبكه هــاي اجتماعــي« و »جامعــه شنا�ســي تاريخــي 

ايــران«.  مــوادي كــه بــرای دوره دکتــرا تدريــس مــي كنــم نیــز عبارتنــد از »روشــهای 

پیشــرفته پژوهــش در ارتباطــات اجتماعــی«، »روشــهاي تحقيــق پيشــرفته در 

جامعــه شنا�ســي«، »جامعــه شنا�ســی تاریخــی«، و »فلســفه ذهــن«. فكــر مــي كنــم 

معرفــت شنا�ســي مــن نیــز تحــت تاثیــر همیــن رونــد بــوده اســت و ايــن را در آثــار خــود 

منعكــس كــرده ام.  از جملــه كتــاب زيــر كــه 80 درصــد  آن برگرفتــه از پايــان نامــه 

دكترايــم بــود و آن را در ســال 2004 )1383( بــه چــاپ رســانيدم.

 ConceptualizationofRealityinHistoricalSociology: Narrating

Absentee Landlordism in Iran

 اين كتاب بعدا در سال 1392 توسط دكتر جمشيدیها و دكتر علیرضا صادقي 

به فار�ســي برگردانده شــد و چندين بار در انجمن جامعه شنا�ســي و پژوهشــگاه 

مطالعــات فرهنگــي و پژوهشــكده تاريــخ اســالم مــورد نقــد قــرار گرفتــه اســت.  

ايــن همــان چیــزي بــود كــه آرزويــش را هميشــه داشــتم يعنــي كار بــر روي روايــت 

ســازي تاريــخ ايــران آنهــم بــا تاكيــد بــر مســائل روســتايي و توســعه در ايــران.  از 

جملــه كارهــاي ديگــري كــه مــي توانــم بــه آنهــا اشــاره كنــم؛ جمــع آوري مقــاالت در 

كتــاب »دیــن و رســانه« و چــاپ آن در ســال 1386 اســت كــه بــا مشــاركت يكــي از 

همــكاران دانشــكده )دكتــر جــوادي يگانــه( بــه انجــام رســيد.  همچنیــن بايــد بــه 

كتاب »رویکردهای مقایسه ای جامعه شنا�سی، انسان شنا�سی و ارتباطات« 

)1387( اشــاره كنــم كــه بــا دنيــس بارتلــز بــه طــور مشــترك نوشــتيم و توســط 

انتشارات سمت به چاپ رسيد.  يادم مي آيد اين كتاب 17 سال طول كشيد 

تا براي چاپ آماده شود.  اول قرار بود آن را در سال 2002 كه من در فرصت 

مطالعاتي در كانادا بودم، در تورنتو و به زبان انگلي�سي چاپ كنيم كه بخاطر 

كهولت سن دنيس بارتلز كه نمي توانست خودش آن را پيگیري كند و برگشت 

من به ايران نهايتا تصميم گرفتيم آن را در ايران و به فار�سي به چاپ برسانيم.  

ذكر اين نكات از اين جهت اهميت دارد كه نشان بدهم نگارش كتاب تحقيقي 

و اصيــل، كاري بــس ســخت و زمانبــر اســت. همچنیــن بايــد بــه یــک فصــل از کتــاب 
زیر اشــاره كنم كه به همكاري دکتر مهدی ســمتی و محمد احمدی )دانشــجوي 

دكتــراي ارتباطــات دانشــكده علــوم اجتماعــي( توســط موسســه معتبــر راتلــج بــه 
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چــاپ رســید.

 An Analysis of the Second-Level Digital Divide in Iran: A Case

 StudyofUniversityofTehranUndergraduateStudents, Editedby

 MassimoRagneddaandGlennW. Muschert, TheDigitalDivide;

 The internet and social inequality in international perspective,

.London: Routledge

 

همچنین بايد به چند نمونه از مقاالتم به شرح زير اشاره كنم: »روابط ترکیبی 

شــیوه هــای فرهنگــی روش شــناخت جامعــه نــو«، »ســاخت جهــان مجــازی بــا 

داللتهــای فرانمایــی«، »نــوع شنا�ســی و بازتعریــف آســیبهای اینترنتــی و تغییــرات 

هویتــی در ایــران«، »نســلها و نگرشــهای جنســیتی: ســنجش آگاهــی از تعــارض در 

نگرشــهای جنســیتی«، »ارزش ســنت و بازتولیــد فرهنگــی: نشــانه هــای شــکاف 

بیــن ایــده الهــای دو جنــس در خصــوص بازتولیــد ارزشــهای مربــوط بــه خانــواده 

و ازدواج «، »انــدازه گیــری عملکــرد مدیریــت روســتایی در ایــران بــر اســاس 

عوامــل تاثیرگــذار بــر فرآینــد مدیریــت در روســتاهای ایــران«، »مطالعــه تطبیقــی 

عملکــرد علمــی دانشــجویان دختــر و پســر در 35 دانشــگاه کشــور«، »روایــت 

شنا�ســی: مــوارد خا�ســی از بازاندی�ســی خویشــتن زنانــه در ایــران«، »بومــی کــردن 

نظریه کنش ارتباطی برای تحلیل فرآیند توسعه و مدرنیته در ایران«، »نقش 

جریانهــای هویــت ســاز روشــنفکری در توســعة حــوزة عمومــی ایرانــی: تیپولــوژی 

اجتماعــی:  علــم  تولیــد  و  ببــی  ارل  نویــن  شنا�ســی  »معرفــت  روشــنفکران«، 

روشــهای تحقیــق درعلــوم اجتماعــی«، »برداشــت نسلی-جن�ســی از دیــن در صــدا 

و ســیما: تعــارض بومــی جهانــی«، »برداشــتی پدیدارشناســانه از ظهــور و توســعه 

تکنولوژیهــای جدیــد ارتباطــی در ایــران و . . .. 

ضمنــا تعــدادی مقالــه نیــز در ژورنالهــای بیــن املللــی از جملــه در مجــالت زیــر بــه 

چــاپ رســانیده ام.

Critique

Asian Journal of Social Sciences

Journal of Media and Religion

OIDA International Journal of Sustainable Development 

Amity Journal of Media and Communication Studies
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Media Watch

عــالوه بــر ایــن مقالــه هایــی را نیــز بــا عناویــن زيــر در ســمينارها و كنفرانســهاي 

داخلــي و بیــن املللــي ارائــه كــرده ام:

 ،»Articulation of Cultural Mode among Generations in Iran«

»مفهــوم ســازی نســلها«، »جنــس و واقعیــت و شــکل گیــری اندیشــه، نســلها و 

نگرشــهای جنســیتی«، »ارزش، ســنت و بــاز تولیــد فرهنگــی«، »نــوع شنا�ســی و 

بازتعریــف آســیب هــای اینترنتــی و تغییــرات هویتــی در ایــران«، »خصلتهــای 

توســعه  و  ظهــور  از  فنومنولوژیــک  »برداشــتی  زندـگـی«،  از  فهــم  در  نویــن 

تکنولوژیهای جدید ارتباطی«، »بکارگیری رویکردی چند رشته ای به مصرف 

خودرو در ایران«، »جنگ و تصاویر ذهنی: استراتژی آمریکا در پیگیری گفتمان 

جنــگ, جنــگ آمریــکا در عــراق«، »برداشــت نســلی- جن�ســی از دیــن در رســانه 
رســمی: تعــارض بومــی – جهانــی«، »طراحــی، آزمــون و کاربــرد مــدل بیــن رشــته ای 

بــرای ارتقــاء رضایتمنــدی مشــتریان ایــران خــودرو«، »لــزوم جابجایــی در موضــع 

گیــری معرفــت شــناختی جامعــه شنا�ســی تاریــخ شــفاهی«، »بازتولیــد عقالنیــت 
ســنتی و خصلــت هــای عقالنیــت ارتباطــی در حــوزه عمومــی ایرانــی«، »اســتراتژی 

معاصــر ایــران: زمینــه هــای اجتماعی-ارتباطــی اتحــاد اجتماعــی«، »پیمایــش و 

نمونــه گیــری روی خــط: مشــکل معــرف بــودن و راه حــل هــای آن« 

 »Women›sSelfReflexivityinIran«

»نســبت بیــن قــدرت و فرهنــگ: بازتولیــد اتحــاد اجتماعــی در جامعــه ی در حــال 

گــذار ایــران«، »علــم و ضــد علــم در ايــران: پوپولیــزم، بوروكرتیــزم و فرمالیــزم«، 

» مــن، یالهــا ، نودهــا  و راســها : شکســتگی هویــت در جامعــه شــبکه ای « در 

سمینارها و همایش های مختلف ارائه داده ام.  همچنین، مسئولیت طرحهای 

تحقیقاتی مختلفی از جمله »شناخت و شاخص سازی رضایتمندی مشتریان 

ایــران خــودرو از فــروش و خدمــات پــس از فــروش «، » بازتولیــد اجتماعــی 
رضایتمنــدی و وفــاداری بــه محصــوالت در میــان مشــتریان ایرانخــودرو : طراحــی 

آزمون و کاربرد مدل بین رشــته ای ارتقاء رضایتمندی مشــتریان ایرانخودرو«، 

»بازتولیــد اجتماعــی رضایتمنــدی و وفــاداری بــه محصــوالت در میــان مشــتریان 

ایرانخــودرو : طراحــی آزمــون و کاربــرد مــدل بیــن رشــته ای ارتقــاء رضایتمنــدی 

مشــتریان ایرانخودرو «، »روایت شنا�ســی: بازاندی�ســی خویشــتن زنانه در ایران, 

1385«، »بازتولیــد جلــوه هــای عقالنیــت ســنتی و عقالنیــت ارتباطــی در حــوزه 

عمومــی ایــران, فیلیپیــن, 1386«، »مطالعــه عوامــل تاثیرگــذار بــر بــروز خشــونت 
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و تجاوزهــای جن�ســی در کــودکان, 1386«، »ســقط جنیــن هــای ارادی و تجربــه 
زیســته زنــان,1385«، »کاربــرد 

كــردن نظریــه روابــط ترکیبــی«، »شــکاف بیــن ایــده آلهــای دو جنــس: مطالعــه 

»الگوهــای  تهــران«،  در  مــردان  و  زنــان  فرهنگــی  شــیوههای  ترکیبــی  روابــط 

مشــارکت شــهروندان در شــوراهاي روســتايي«، »مطالعــه نظامهــای مدیریــت 

روســتائی: مدلســازی برای مدیریت روســتایی«، »مطالعه شــاخصها و ســاختار 

پرستیژ شغلی در ایران«، »مفهوم سازی شکاف نسلها در ایران« را نیز بر عهده 

داشــته ام.

ضمنــا خدمــات علمی-اجرایــی نیــز بــر عهــده داشــته ام از جملــه مــی توانــم بــه 

مــواردی همچــون تاســیس انجمــن ایرانــی مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات، 

عضویــت در انجمــن جامعهشنا�ســی ايــران، عضویــت در انجمــن جمعیــت 

شنا�ســی ایــران، عضویــت در انجمــن جامعــه شنا�ســی و انسانشنا�ســی کانــادا، 

عضویــت در مجمــع روششنا�ســی کیفــی، کانادا-آمریــکا، عضویــت در هیــات 

تحریریــه مجلــه جهانــی رسانه-نســخه انگلی�ســی، مدیریــت دفتــر پیمایــش افــکار 

عمومی مؤسسه روزنامه کیهان )1364 تا 1367(، معاون آموز�سی دانشکده 

علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران )1377(، معــاون پژوه�ســی و رئیــس مؤسســه 

مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی دانشــکده علــوم اجتماعــی عضــو شــورای 

پژوه�ســی دانشــگاه تهــران )1378-1382(، مدیــر گــروه ارتباطــات اجتماعــی 

دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران )1383 تــا 1385(، تاســيس مجلــه 

جهانــي رســانه در ســال 1385 و ســردبیری آن رســانه اشــاره كنــم.

بعنوان ک�شی که یکی از متاخرترین تالش های جدی در مسیر مفهوم پردازی 

و نظریــه پــردازی در حــوزه جامعــه شنا�شــی تاریخــی ایــران را انجــام داده ایــد، 

لطفا توضیح دهید که چگونه به سمت چنین مطالعه ای هدایت شدید، 

و مهم ترین عناصر و شرایط تاریخیـ  اجتماعی و فکری که ایده این کار را در 

ذهن شما ایجاد کردند کدام بودند؟

عبداللهیــان: بايــد عــرض كنــم كــه از ابتــدا عالقمنــد بــودم كــه در حــوزه توســعه 

و مســائل روســتايي ايــران كار كنــم.  وقتــي بــه كانــادا رفتــم در آنجــا بــا افــراد زيــادي 

از جملــه ســمیر امیــن و گونــدور فرانــك كــه بــراي ســخنراني بــه اوتــاوا آمــده بودنــد 

قرار مالقات گذاشــتم و كم كم با مباحثي آشــنا شــدم كه در شــيوه نگرشــم به 
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 اســتاد مشــاورم دكتر ژاك شــواليه 
ً
مســائل توســعه و ايران اثر گذاشــت.  ضمنا

بــود كــه مقالــه بســيار موثــري در حــوزه توليــد كاالي ســاده نوشــته بــود و آن نیــز 

در مــن خيلــي اثــر گذاشــت و بعــد بــا آثــار بــري هنــدس و پــال هرســت آشــنا شــدم 

و بعــد بــا ادبيــات والرشــتاين آشــنا شــدم و ســپس ســراغ ادبيــات غنــي توســعه 

در آمريــكاي جنوبــي رفتــم و بعــد ســراغ ادبيــات توســعه در ايــران رفتــم و همــه 

اينهــا كمــك كــرد تــا رويكردهــاي قديمــي ام را نســبت بــه نــوع مطالعــه اي كــه قــرار 

بــود انجــام بدهــم، پااليــش كنــم.  در طــول ايــن مســیر كــم كــم متوجــه شــدم كــه 

ســه رويكــرد وجــود دارد كــه همــه آنهــا در حــوزه معرفــت شنا�ســي تاريــخ ايــران 

ايراداتــي دارنــد: 1- رويكــرد ماركسيســتي ارتودوكــس )نخعــي، نعمانــي، ولــی( و 

رويكــرد شــيوه توليــد آســيايي و انشــعابات آن نظیــر نظــرات احمــد اشــرف كــه 

از وبــر هــم الهــام گرفتــه بــود 2- رويكــرد توســعه گــراي غــرب محــور و متكــي بــر تــز 

دولــت خودكامــه )كاتوزيــان( و 3- رويكــرد مبتنــي بــر مشــكالت ســاختاري توليــد 

مــازاد اضافــي در روســتاهاي ايــران )ملبتــون(.  بــه نظــر مــن همــه ايــن رويكردهــا 

 عــام گــرا بودنــد و دوم ســاختار روابــط اجتماعــي ايــران را يكپارچــه و مبتنــي 
ً
اوال

بــر كشــاورزي و روســتاها مــي ديدنــد و حتــي شــهر نشــيني را نفــي مــي كردنــد.  مــن  

بــا مطالعــه كتــاب هيــدن وايــت بــا ايــده روايــت شنا�ســي آشــنا شــدم و پرداختــن 

بــه ايــران را و كشــف قاعــده توســعه نيافتگــي اش را مبتنــي بــر تأســيس جامعــه 

شنا�ســي تاريخــی مــي ديــدم.  بتدريــج مســیر را انتخــاب كــردم و بــه ايــده عــدم 

يكپارچگــي پرداختــم و بــر روابــط تاريخــي شــهر و روســتا متمركــز شــدم و بــه ايــده 

شــكل گیــري تاريخــي طبقــات اجتماعــي در ايــران دســت يافتــم و آن را تئوريــزه 

كردم و از دل آن نظريه ارباب غايب را انشاء كردم و فكر مي كنم اين رويكرد 

مسائل توسعه نيافتگي روستاهاي ايران را بهتر تبيین مي كند و اگر همین حاال 

هم به اين رابطه مخرب توجه شود مي توان سرمايه را به روستا برگردانيد و 

آبادانــي را و توليــد مشــاغل را محقــق كــرد و بخــش كشــاورزي را احيــا كــرد.

چقــدر کار خــود را کــه بــا نــام » نظــام اربــاب غایــب« شــناخته شــده، متفــاوت 

از تــالش هــای پیشــین همچــون، کارهــای کســانی چــون ایرانشناســان رو�شــی، 

فرهــاد نعمانــی، کاتوزیــان، اشــرف، آبراهامیــان و عبــاس ولــی مــی دانیــد؟

 

عبداللهیــان: كار مــن اشــكاالت هســتي شنا�ســي موجــود در رويكردهــاي پيشــین 
را به تصوير مي كشــد و نشــان مي دهد كه رویکردهای پیشــین هســتي اجتماع 
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ايراني و هستي تاريخ ايران را تقليل گرايانه و با تاثیر از رويكرد هاي ماركسيستي 

و يــا غربگرايانــه تفســیر كــرده انــد.  كار مــن از برنامــه ايدئولوژيــك ماركسيســتها 

فاصلــه مــي گیــرد و همچنیــن بــا ســند نشــان مــي دهــد كــه ايــده دولــت مســتبد يــك 

برســاخت اســت و قابل تعميم به تاريخ شــش هزار ســاله ايران بخصوص بعد 

از پيدايش دولت ماد و بويژه پس از دوره اسالمي در 642 ميالدي نيست.  اين 

رويكردهــا همچنیــن ايــده دولــت ايرانــي و فرآينــد شــكل گیــري آن را ناديــده مــي 

گیرند و شكل گیري شهرها را با نسبت دادن روستا-شهرها به آنها، به جوامع 

روســتايي تقليــل مــي دهنــد و امــكان ورود شــهرها را بــه فرآينــد تحليــل تاريخــي 

از محققــان مــي ســتانند.  ايــن رويكردهــا تفــاوت نظــري و معرفــت شنا�ســي بیــن 
زمیــن داري و مالكيــت زمیــن را ناديــده مــي گیرنــد و اصــرار دارنــد كــه زمیــن داري 
را نیز نوعي مالكيت خصو�سي تلقي كنند و یا با نســبت دادن کشــاورزی بودن 

ماهیــت شــهرها تــالش دارنــد ایــده شــکلگیری شــهرها را در ایــران انــکار کننــد تــا 

بتوانند ایده یکپارچه بودن ساختارهای اجتماعی، سیا�سی و اقتصادی ایران 
را در برداشتهایشــان از ایــران مشــروع کننــد.  حاصــل چنیــن برداشــتهايی نتيجــه 

گیــري هــاي غلــط و رســيدن بــه راه حل¬هايــي بــراي توســعه بــوده كــه بــا ماهيــت 

روستاها و شهرهاي ايران و اقتصاد شهري و روستايي و با ملزومات تمدنی و 

تاریخــی ایــران همخوانــي نداشــته اســت.  

از نظــر شــما مهــم تریــن انتقــادات وارده بــر مفهــوم پــردازی هــا و نظریــه پــردازی 

هــای پیشــین در جامعــه شنا�شــی تاریخــی ایــران کدامنــد؟ شــما چطــور ســعی 

کردیــد دچــار ایــن کــم داشــت هــا و نقائــص موجــود در مفهــوم پــردازی هــای 

پیشــین نشــوید؟

عبداللهیــان: فكــر مــي كنــم در پرسشــهاي قبلــي بــه ايــن پرســش پاســخ داده ام. 

امــا بايــد ادامــه بدهــم كــه جبرگرايــي تبيينــي شــايد يــك از بزرگتريــن اشــكاالت 

رويكردهــاي پيشــین بــوده اســت و ايــن را مــي تــوان در ايــده »ايــن تبيیــن لزومــا 

 تعريــف علــم در قــرن بيســت و يكــم از 
ً
درســت اســت« مشــاهده كــرد.  ضمنــا

مولفــه پوزيتيويســتي اش فاصلــه گرفتــه و بيشــتر مبتنــي بــر آنچیــزي اســت كــه 
راجــر تريــگ مــي گويــد: ســازگار كــردن يافتــه بــا عقــل و نــه ســعي در كشــف قوانیــن 

بــر اســاس فاكتهــا و ابــژه هــا.  اينجاســت كــه جامعــه شنا�ســي تاريخــي كــه مبتنــي بــر 

كنــار هــم گذاشــتن روايت¬هاســت خلــق شــده اســت.  بــر ايــن اســاس نــه تاريــخ 
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 بــه تبيیــن جامعــه شــناختي از 
ً
نــگاري، نــه كرونولــوژي و نــه مكتــب آنــال ضرورتــا

تاریــخ ایــران نمــي رســند و آنچــه باقــي مــي مانــد ايــده تاريــخ صحيــح  اســت كــه يــك 

ايــده فلســفي اســت كــه مــن فكــر كــردم از تركيــب مكتــب آنــال و روايــت شنا�ســي 

مــي توانــد حاصــل شــود.  

بنــا بــر ايــن مــن همــه آنچــه در تاريــخ وجــود داشــته را تنهــا بــه عنــوان عناصــر 

گفتماني و عناصر روايي در نظر گرفتم و قرائت جديدي ارائه كردم و از همان 

ابتــدا پذيرفتــم كــه ديگــران ممكــن اســت ايــن روايــت را نیــز تكميــل كننــد.  يعنــي 

همــان ايــده روابــط تركيبــي تيلــور كــه در دهــه 1970 ارائــه كــرد امــا ك�ســي بــه آن 

توجــه نكــرد و مــن آن را دوبــاره از گذشــته بیــرون كشــيدم و روي آن نظريــه 

جامعــه شنا�ســي تاريخــي خــودم را در بــاره تاريــخ ايــران انشــاء كــردم.  

مشــخصه بــارز روایــت »نظــام اربــاب غایــب« در مطالعــه تاریــخ اجتماعــی 

ایــران  کــه آن را از مطالعــات پیشــین متمایــز مــی کنــد چیســت؟

عبداللهیــان: مشــخصه بــارز روايــت ”نظــام اربــاب غايــب“ 1- تكيــه آن بــر تبيیــن 

تاريخــي شــكل گیــري طبقــات اجتماعــي بــر اســاس رابطــه شــهر و روســتا و 2- تكيــه 

بــر فرآينــد تاريخــي نظــام زمیــن داري و تحــول زمیــن داري بــه مالكيــت خصو�ســي 
زمیــن مــي باشــد.  بــه نظــرم  اگــر ايــن دو مشــخصه در روايــت نظــام اربــاب غايــب 

نمي شد تبيین من هم دچار همان اشتباه معرفت شناختي و همان تقلیلگرایی 

مــي شــد كــه تبيیــن هــای گذشــته بــه آن دچــار شــده بودنــد.

 

خوانندگان یک متن یا نظریه از نگاه خود می توانند نکاتی را در آن بیابند که 

 در ابتدا چنین 
ً
شــاید نویســنده خود کمتر به آن توجه کرده اســت و یا اصال

هدفــی را نداشــته اســت. مــن کار شــما و عبــاس ولــی را بــا بســیاری از مطالعــات 

پیشــین مقایســه کرده ام و پیش از آن که به دو نکته متمایز کننده فوق که 

خود بیان کردید برسیم، می خواهم به وجوه دیگر از نظر خودم اشاره کنم 

که این نکات »نظام ارباب غایب« استاد حمید عبداللهیان را با مطالعات 

و مفهــوم پــردازی هــای پیشــین از واقعیــت هــای تاریخــی ایــران متمایــز مــی کنــد.  

در طول دوازده سال شاگردی، تحقیق و مطالعه در پارادایم کنش متقابل 

گرایــی نمــادی، بــه نــکات هســتی شــناختی و روش شــناختی دســت یافتــه ام 

کــه بــه نظــرم در مطالعــات جامعــه شنا�شــی تاریخــی ایــران مــورد توجــه قــرار 
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نگرفته است، و البته اکثر این نکات همان ها هستند که بعنوان مشخصه 

 از همیــن 
ً
هــای پارادایــم بــه اصطــالح پســت مــدرن معرفــی مــی شــوند. دقیقــا

منظــر کــه ایــن مشــخصه هــا بعنــوان یــک چارچــوب هســتی شــناختی و روش 

شــناختی امری جدید نیســتند من پیشــوند به اصطالح را در اشــاره به نظام 

فکــری پســت مــدرن بــکار مــی بــرم. برخــی از آن اصــول و نــکات را کــه بــا دقــت در 

قضایــای بنیادیــن بلومــر و روش طبیعــت گرایانــه میــد مــی تــوان یافــت ایــن 

اســت کــه؛ انســان هــا بــا فهــم معانــی اشــیاء برهــم کنــش اجتماعــی داشــته و بــا 

کنــش پیوســته خــود تاریــخ را مــی ســازند. معانــی نیــز اجتماعــی بــوده و از بســتر 

پراتیــک اجتماعــی کــه نوعــی رابطــه دیالکتیـکـی اســت برســاخته مــی شــوند. 

چون معانی در لحظه شــدن برســاخته می شــوند ثابت نیســتند، اما تاریخی 

هــم هســتند. پــس معانــی و مفاهیــم و بــه تبــع آن ســاختارهای اجتماعــی هــر 

جامعه ای و یا به تعبیر هربرت بلومر کنش پیوسته هرجامعه از درون خود 

جامعه در لحظه عمل اجتماعی )پراتیک( در یک رابطه دیالکتیکی ســاخته 

مــی شــوند. در ایــن لحظــه شــدن هرکــدام از عناصــر دیالکتیکــی وزنــی را دارد 

که نمی توان برای آنها نق�شی قطعی، ذاتی و ازلی در برسازی تاریخ اجتماعی 

یــک کشــور بحســاب آورد. ایــن اصــول هســتی شــناختی باخــود اصــل روش 

شناختی دیگری را به همراه دارد که مید از آن تحت عنوان »روش طبیعت 

گرایانــه« و بلومــر تحــت عنــوان »روش فــرود بــه زمیــن« یــاد مــی کننــد. بعدهــا 

همیــن اصــول منجــر بــه ابــداع روش نظریــه مبنایــی توســط شــاگردان بلومــر 

می شود. این اصول روش شنا�شی می گوید که برای شناخت هر واقعیت 

تجربــی بایــد آن را در فرآینــد طبیعــی خــود و در بطــن خــود کاویــد، و بــرای ایــن 

کار بایــد از درون فرآینــد طبیعــی آن )یعنــی بــا همــان نــگاه فــرود بــه زمیــن( بــه 

 بــدون اینکــه 
ً
آن نــگاه کــرد. بــه نظــر مــن شــما و تــا حــدودی عبــاس ولــی احتمــاال

خــود بــر ایــن تشــابهات هســتی شــناختی و روش شــناختی دقــت کــرده باشــید 

بــه آن نزدیــک شــده ایــد. امــا شــما گرچــه اصــول ایــن پارادایــم را مــورد توجــه 

و اشــاره مســتقیم در کار خــود قــرار نــداده ایــد، ولــی بــا تاکیــد بــر بینــش و روش 

شنا�شی به اصطالح پست مدرن، همان بین�شی را دنبال کرده اید که بلومر 

در قضایــای بنیادیــن و بحــث ماهیــت معانــی و مفاهیــم طــرح کــرده و همیــن 

طــور بــه روش شنا�شــی کــه او نــام »فــرود بــه زمیــن« را بــرآن اطــالق مــی کنــد 

نزدیــک شــده ایــد. پــس از ایــن منظــر نیــز بایــد بــه وجــوه متمایــز کار عبداللهیــان 

از پیشــینیان دقــت کــرد. گرچــه بــر کار عبــاس ولــی انتقاداتــی داریــد، امــا او نیــز 
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ســعی کرده همین روش شنا�شــی و هســتی شنا�شــی را در پیش بگیرد. بنابراین 

پیش از آن وجوه تمایزی که ذکر کردید باید به این نکات در هستی شنا�شی 

 بــر اســاس ایــن اصــول آن 
ً
و روش شنا�شــی تــان تاکیــد شــود و بــه نظــرم دقیقــا

دو ویژگــی کــه نــام بردیــد حاصــل شــده اســت.

 مــن اینگونــه درک کــردم کــه شــما بــر ایــن باوریــد کــه گرچــه پژوهشــگر نمــی 

توانــد  ذهــن خــود را عــاری از هــر دانــش و دیــدگاه پیشــاتجربی کنــد ولــی بایــد 

ســعی کــرد بــه چنیــن مقامــی نزدیــک شــد و مطالعــات پیشــین بــا یــک دیــدگاه 

 متأثر از  اندیشه ها و ایدئولوژی های تکامل گرایانه 
ً
پیشاتجربی که عموما

قــرن 19 و 20 میــالدی بــود، بــه ســراغ واقعیــت تجربــی تاریــخ اجتماعــی ایــران 

آمــده انــد، و ایــن یعنــی تحمیــل یــک قالــب تاریخــی غیــر طبیعــی بــر واقعیــت 

طبیعــی، و ایــن یعنــی نادیــده گرفتــن ســیالیت معانــی )بــه تعبیــر بلومــر(، و 

از همــه مهــم تــر ایــن یعنــی اعتقــاد بــه روایتــی فراتــر از واقعیــت هــای تاریخــی 

جوامع غیر اروپایی، جوامعی که هریک برای خود تاریخ و روایتی مستقل و 

معتبر می توانند داشته باشند که طبق همان مدل بلومری برآمده از بستر 

تاریخــیـ  دیالکتیـکـی خودشــان اســت. و مهــم تــر از همــه آنکــه نمــی تــوان یــک 

معنــا و مفهــوم را کــه از مطالعــه بخ�شــی از واقعیــت هــای تاریخــی بــا رویکــردی 

خــاص بــه دســت آمــده اســت را بــر ایــن تاریــخ اجتماعــی درحــال شــدن تحمیــل 

کــرد. 

نکتــه حائــز اهمیــت دیگــر در هســتی شنا�شــی و روش شنا�شــی شــما در ایــن 

مطالعــه کــه بــه پارادایــم کنــش متقابــل نزدیــک شــده آن اســت کــه؛ بــه نظــر 

بلومر هر فردی چون متأثر از ســامان اجتماعی محیط بر خود اســت، معنا 

و مفهومــی را از واقعیــت تجربــی درک و بازگــو مــی کنــد کــه مــی توانــد مشــابه 
یــا متفــاوت از دیگــران باشــد، شــما نیــز مــی گویــد، روایــت هــای پیشــین چــون 

از منظــر خــود بــه واقعیــت نگریســته انــد بخ�شــی از واقعیــت را بازگــو کــرده 

 اگــر بــر اســتبدادی خوانــدن تاریــخ ایــران 
ً
انــد کــه عــاری از اعتبــار نیســت. مثــال

توسط روایت های شیوه تولید آسیایی نقد وارد می کنید، اما بطور کامل 

مفهوم استبداد در تاریخ ایران را مردود اعالم نمی کنید، ولی آن را به گونه 

ای دیگــر در بســتر تجربــی مــی یابیــد؛ یعنــی اســتبداد را نمــی تــوان بصــورت 

یکنواخــت و همیشــگی بــر تاریــخ ایــران ســاری دانســت. امــا بصــورت گسســته 

در دوره هایــی از تاریــخ ایــران قابــل مشــاهده اســت.    

 بیــش از 
ً
ایــن هــا مشــخصه هایــی هســتند کــه مــن در کار شــما یافتــم و اتفاقــا
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آن  دو مشخصه ای که مطرح کردید در جامعه شنا�شی تاریخی ایران برایم 

اهمیــت دارنــد. و حتــا برایــن نظــرم کــه آن دو مشــخصه ای کــه بیــان کردیــد 

شــما را از نقیصه های تحقیقات  پیشــین دور نکرد، بلکه قبل از آن ها این 

دوری جستن بیشتر به مدد هستی شنا�شی و روش شنا�شی است که اتخاذ 

کردیــد. همیــن طــور فکــر مــی کنــم چــون شــما آخریــن روایــت را مطــرح نکردیــد 

و همچنــان بــه دلیــل همــان ســیالیت معانــی روایــت گــری هــا ادامــه خواهــد 

داشــت، پس در این مســیر اصول هســتی شــناختی و روش شــناختی بکار رفته 

در روایــت گــری »نظــام اربــاب غایــب« بیشــتر بــکار پژوهشــگران خواهــد آمــد. 

براســاس ایــن توضیحــات نظرتــان درخصــوص فهــم و تعریــف مطــرح شــده 

از هســتی شنا�شــی و روش شنا�شــی » نظــام اربــاب غایــب« و اهمیــت آن هــا بــر 

ســایر بخــش هایــی ایــن اثــر پژوه�شــی چیســت؟ 

 بــه لحــاظ وقفــه 
ً
عبداللهیــان: مــن نگاهــم بــا کار بلومــر متفــاوت اســت و اساســا

زمانــی کــه بیــن مــا و بلومــر هســت تحــوالت زیــادی در جهــان علــم رخ داده کــه نمــی 

 کشــف معنا از کنشــها آنگونه که 
ً
توان من را با ایشــان مقایســه کرد. من اصال

مید و بلومر دنبالش هستند نیستم.  بحث من با عباس ولی هم متفاوت است 

چــرا کــه مــن او را پیــرو رویکــرد مارکسیســم ارتودوکــس مــی دانــم.  بحــث مــن بــه 

ســوالهای زیــر مربــوط اســت: آیــا قرائتهایــی کــه از تاریــخ ایــران شــده درســت اســت 

یــا نــه؟  بــه عبــارت دیگــر آیــا ایــن تبیینهــا واقعیتهــای جامعــه ایــران را در بســتر تاریــخ 

بازتــاب مــی دهنــد؟ و تبعــات چنیــن قرائتهایــی چــه بــوده اســت؟  و اگــر اشــکالی در 

ایــن تبیینهــا وجــود دارد در اینصــورت راه حــل ارائــه تبیینهــای درســت چیســت؟

هستی شنا�سی که من دنبالش هستم تکیه بر عدم تعین گرایی در تاریخ است 

و اینکــه قرائــت تاریــخ اجتماعــی ایــران پیچیــده اســت و بــرای شــناخت چنیــن 
پیچیدگیهای باید بر همافزایی روایی اتکا کرد و معتقدم چنین اقدامی تاکنون 

در جامعه شنا�سی تاریخی ایران صورت نگرفته است.  به همین دلیل برای این 

کار از روایت شنا�سی استفاده کردم تا نسبیت قرائتها را مشخص کنم. بنا بر 

این نباید اشــتباه شــود که جامعه شنا�ســی تاریخی من جبرگرایی تبیینی نیســت 

بلکــه تحلیــل گرایــی تکوینــی در تاریــخ اجتماعــی ایــران اســت.  بــه نظــر مــن جامعــه 

شنا�سی ایران در این امر قصور کرده است چرا که ایران و هند تنها تمدنهایی 

هســتند کــه از گذشــته باقــی مانــده انــد امــا ایــن تاریــخ تمدنــی در تولیــد دانــش 

اجتماعــی و تاریخــی ایرانیهــا دیــده نمــی شــود و انــگار روشــنفکر جامعــه شــناس در 
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ایران وظیفه خویش می داند که این تاریخ را یا مردود بداند و یا نادیده بگیرد.  

اعتــراض آقــای دکتــر غالمحســین ابراهیمــی دینانــی هــم بــه همیــن مســاله اســت.  

 این است که روشنفکران غربی تولید دانش جامعه شناختی 
ً
منظورم دقیقا

خود را بر سنت روشنفکری خود و تاریخ خود استوار کردند و خوب هم پیش 
رفتنــد امــا جامعــه شناســان ایرانــی بــر نفــی ســنت تاریخــی خــود تاکیــد کردنــد و 

خــالئ ای ایجــاد کردنــد کــه تنهــا بــا تولیــدات دیگــران و غربیهــا و مارکسیســتها پــر 

مــی شــد.  در چنیــن شــرایطی معلــوم اســت کــه توســعه گرایــان مســاله ایــران را 

مشــکل ســاختار تولید کشــاورزی می بینند، مارکسیســتها آن را نا�ســی از فقدان 

طبقه و یا فئودالی بودن و عدم توفیق در انتقال به جامعه بورژوایی می بینند 

و بقیــه هــم از ســر ناچــاری تقصیــر را بــه گــردن دولتهــای اســتبدادی مــی اندازنــد 

برخــی هــم کــه اصــال بــرای ایــران تاریخــی قائــل نمــی شــوند کــه شایســته تحلیــل 

باشد.  اما هیچکس جواب این پرسش را نمی دهد که حافظه تاریخی ایرانیان 

و صنعت ادبی آنها و سنت عیاری و سنت مذهبی و تطورات دینی آنها و سابقه 

شهرنشــینی و روســتا نشــینی چه نق�ســی در تحلیل جامعه شــناختی تاریخی ایران 

داشــته اســت و یــا بایــد مــی داشــته اســت؟  همینطــور جامعــه شناســان ایرانــی 

مشخص نکرده اند که نسبت تحلیلهایشان با تاریخ نگاری تاریخ دانان ایرانی 

چیست؟  من به ندرت دیده ام که نگاه تاریخ دانان ایرانی در تحلیلهای تاریخی 

جامعــه شناســان بازتــاب داشــته باشــد انــگار ایــن جماعــت تاریــخ نویــس ایرانــی 

 وجود ندارند که جامعه شناســان به آنها و تولیداتشــان رجوع کنند.  از 
ً
اصال

همــه جالــب تــر آنکــه هــگل در بخ�ســی از کتابــش بــه افتخــار بــه تاریــخ ایــران و در 

حد یک پاراگراف پرداخته و جامعه شناسان ایرانی آن را بیشتر مورد توجه و 

پذیــرش مــی داننــد تــا تاریــخ نوی�ســی تاریــخ دانــان ایرانــی را.  

در خصــوص پاســخ تــان ابتــدا بایــد بگویــم کــه میــد و بلومــر بــه دنبــال کشــف 

معانی نبودند بلکه براساس بینش جامعه شناختی که مرز رویکرد جامعه 

شــناختی از غیــر آن را مشــخص مــی کنــد و دورکیــم و میلــز هــم بــه صراحــت آن 
را بیــان مــی کننــد، میــد و بلومــر هیــچ معنایــی را انتزاعــی یــا فــردی نمــی داننــد و 

درحقیقــت در صــدد تبییــن همیــن برســازی اجتماعــی معانــی هســتند. کاربــرد 

ایــران  در  فئودالیســم  شــرقی)ویتفوگل(،  اســتبداد  همچــون؛  مفاهیمــی 

)نعمانــی(، جامعــه کوتــاه مــدت و کلنـگـی )کاتوزیــان(، فئودالیســم ایرانــی 

)عبــاس ولــی(، نظــام اربــاب غایــب )حمیــد عبداللهیــان( و ... هرکــدام معنــا 
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و مفهومــی اجتماعــی اســت کــه از مطالعــه، فهــم و تبییــن تاریــخ اجتماعــی بــه 

دســت آمــده اســت. منظــور از معانــی و مفاهیــم در نظــام فکــری بلومــر و میــد 

 معانــی و مفاهیــم بــکار رفتــه در کنــش متقابــل دو نفــر نیســت، بلکــه 
ً
هــم صرفــا

در چنیــن ســاختارهای کالنــی نیــز بــدون کاربســت ایــن مفاهیــم طــرح دیــدگاه و 

تبییــن خــود، حتــا بــه شــکل »تحلیــل گرایــی تکوینــی« کــه مــی فرماییــد امــکان 

پذیــر نیســت. شــما اگــر درســت فهمیــده باشــم بــر ایــن باوریــد کــه بــر اســاس 

بینــش و هســتی شنا�شــی هــای متفــاوت در خوانــش و تبییــن تاریــخ اجتماعــی 

ایران مفاهیم متعددی بکار رفته اســت که هرکدام روایتی خاص اســت، و 

چون حیات اجتماعی امری ثابت و ایستا نیست، پس به فراخور دوره های 

 هم یادآور شده اید 
ً
متفاوت و نظام های فکری متفاوت همانطور که قبال

تا کنون حدود 25 روایت مختلفی از تاریخ اجتماعی ایران ارائه شده است 

 ایــن همــان مفهومــی اســت 
ً
و همچنــان مــی توانــد ادامــه داشــته باشــد، دقیقــا

کــه از قضایــای بنیادیــن بلومــر مــی تــوان اســتنباط کــرد، و در همیــن لحظــات 

مــن قرابــت هــای هســتی شــناختی بیــن کار شــما و آن نظــام فکــری )بلومــر( کــه 

می گویید خیلی وقت پیش مطرح شده می یابم. به نظرم گرچه خیلی زمان 

از طرح این قضایای بنیادین بلومر گذشته اما این قضایا، اصولی هستند 

کــه اعتبــار خــود را نــه تنهــا از دســت نــداده انــد، بلکــه بــدون آنکــه اشــاره ای بــه 

آن هــا شــود در نــزد پســت مــدرن هــا دوبــاره بازپــروری شــده و بعنــوان گــزاره 

هایــی جدیــد مطــرح شــده انــد. برخــی از ایــن اصــول بــا نــام تأثیرپذیــری از پســت 

مــدرن هایــی همچــون لیوتــار در کار شــما بــه صراحــت بیــان شــده اســت. اگــر 

چنیــن توضیحــی از اصــول جامعــه شنا�شــی تفســیری میــد و بلومــر را در نظــر 

داشــته باشــید چطــور؟ آنوقــت بازهــم کار خــود را غیــر قابــل قیــاس بــا آن 

اصــول مــی بینیــد؟ 

عبداللهیــان: اول بایــد توضیــح بدهــم کــه مــن از لیوتــار در جــای دیگــری اســتفاده 

کــرده ام و نــه در جامعــه شنا�ســی تاریخــی ولــی منکــر نیســتم کــه از او تاثیــر گرفتــه 

ام امــا ایــن تاثیــر مربــوط بــه دوره بعــد از نــگارش کتــاب اربــاب غایــب اســت.  در 

خصــوص میــد و بلومــر بازهــم تاکیــد مــی کنــم کــه مــن بــا آنهــا فاصلــه پارادایمیــک 

دارم  بنــا بــر ایــن نمــی توانــم تصــور کنــم کــه اگــر بــه جامعــه شنا�ســی میــد و بلومــر 

متوســل مــی شــدم چگونــه قضایــا را مــی دیــدم.  دغدغــه اصلــی میــد و بلومــر 

شــناخت فرآینــد اجتماعــی شــدن اســت و اینکــه تولیــد معنــا چگونــه در فرآینــد 
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کنــش متقابــل صــورت مــی پذیــرد امــا دغدغــه مــن شــناخت اثــر تاریــخ و داشــته 

هــای تاریخــی ایــران بــر شــکل گیریهــای اجتماعــی ایــران در دوره هــای متفــاوت 

تاریخــی اســت. همچنیــن دغدغــه مــن ایــن بــوده اســت کــه مــی خواهــم بدانــم کــه 

آیــا ایــران از گذشــته تاریخــی برخــوردار اســت یــا خیــر )چــون مــی دانیــد کــه برخــی 

منکــر تاریــخ ایراننــد( و اگــر بلــی چــرا ایــن گذشــته تاریخــی بــر شــناخت جامعــه 

معاصــر ایــران توســط جامعــه شناســان اثــر نگذاشــته اســت. بــرای اینکــه شــما 

بهتــر متوجــه منظــورم بشــوید شــما را بــه نوشــته هــای فلســفی الکاپــرا ارجــاع مــی 

دهم یعنی همان شخ�سی که نشان می دهد پارگی در حافظه تاریخی  یک قوم 

می تواند مسیر کنشهای اجتماعی آن قوم را بکلی تغییر بدهد.  پایه های چنین 

فلســفه ای را بایــد در ادبیــات ارســطو، ســرل، جــری فــودر، مازلیــن و دیگــران 

دیــد کــه در حــوزه فلســفه ذهــن نظــر داده انــد و نشــان مــی دهنــد کــه حرکــت 

اقــوام و الجــرم حرکــت ایرانیــان در طــول تاریــخ تصادفــی و لجــام گســیخته نبــوده 

اســت.  پــس مــی بینیــد کــه خیلــی فاصلــه بیــن هســتی شنا�ســی کــه مــن طــرح مــی 

کنم و هســتی شنا�ســی مید و بلومر وجود دارد و من نمی توانم درک خودم را با 

برداشــتهای آنهــا ترکیــب کنــم.

 ایــن ترکیــب نیســت و درواقــع ایــن اقدامــی نیســت کــه از ســوی شــما باشــد، 

بلکــه ایــن گام هایــی هســت توســط  یــک پژوهشــگر حــوزه جامعــه شنا�شــی 

تاریخی)عبــدی( کــه در آغــاز مســیر قــرار دارد. مــن بــا هســتی شنا�شــی و روش 

شنا�شــی پارادایمــی خــود درصــدد برر�شــی نظــری روایــت گــری هــا و نظریــه 

پردازی های پیشین هستم، پس به همین دلیل این امکان و دستر�شی به یکی 

از نظریه پردازهای حوزه جامعه شنا�شی تاریخی ایران را غنیمت شمرده و 

کار او را بــا پرســش هایــی بــه دســت آمــده از بینــش مکتبــی خــود مواجــه کــردم. 

نظریــه شــما نــه تنهــا یکــی از موضوعــات اصلــی ایــن پژوهــش کالن مــن اســت، 

بلکــه تجربیــات و تــالش هایتــان بعنــوان یــک الگــو و ســرلوحه مــی توانــد کمــک 

بســیاری در ایــن مســیر بــرای مــن و دیگــر پژوهشــگرانی کــه در آغــاز راه هســتند 

باشــد، و از طــرف دیگــر بــه دلیــل آنکــه در ادامــه تــالش هــای اســاتید بزرـگـی 

چــون شــما در ایــن حــوزه ســعی در ورود بــه بحــث بــا رویکــردی متفــاوت از 

پیشــینیان دارم بــه ناگزیــر چنیــن مقایســه هایــی در ذهنــم ایجــاد شــده بــود کــه 

از ایــن فرصــت بــرای یافتــن پاســخ آن هــا اســتفاده کــردم، و در ایــن تحلیــل 

نظری هم معتقدم که هر نظریه ای مستقل از مالک و خالق مستقیم خود 



فروردین1397

ک
ه ی

مار
ش

167

مــی توانــد بــا رویکردهــای مختلــف برر�شــی شــود و مفاهیمــی از آن اســتخراج 

 در نظــر نداشــته اســت. همچنــان کــه مارکــس 
ً
شــود کــه نویســنده آن احتمــاال

هرگــز مدعــی نشــده کــه جامعــه شــناس اســت، امــا امــروزه او را بعنــوان یکــی 

از ســتون هــای اصلــی ســاختمان جامعــه شنا�شــی بشــمار مــی آوردنــد، و یــا 

حتــا درخصــوص کار شــما مــن گــزاره هایــی از آن بــرای اثبــات مســئله ایســتا 

بودن تاریخ ایران در مقاله جنبش های اجتماعی  خود استخراج کردم که 

  در نظر شــما نبوده اســت. از این موضوع که بگذریم ســئوال دیگر 
ً
احتماال

در ذهنــم هســت؛ شــما بــر گونــه شنا�شــی مــن از نظریــه هــای جامعــه شنا�شــی 

تاریخــی ایــران واقــف هســتید؟ اگــر واقــف هســتید چقــدر بــا آن موافقیــد؟ آیــا 

شــما بــا ایــن نکتــه کــه مــن هســتی شنا�شــی و روش شنا�شــی شــما در »نظــام 

اربــاب غایــب« را در پاردایــم ایرانشنا�شــی بــه اصطــالح پســت مــدرن قــرار مــی 

دهــم موافقیــد؟ 

عبداللهیــان: اگــر مــالك شــما دوري جســتن از برخــورد ايدئولوژيــك بــا تاريــخ 

ايــران و پرهیــز از جبرگرايــي در تبيیــن باشــد و در عــوض گفتمانــي ديــدن تاريــخ و 

روايــي بــودن تحليــل آن باشــد و اگــر چنیــن چیــزي را پســت مدرنیــزم مــي دانيــد 

بلــه مــن هــم همينطــور فكــر مــي كنــم.  بــه نظــر مــن واقعيــت تاريخــي آنطوركــه 

صــد در صــد قابــل شــناخت باشــد نــه ممكــن اســت و نــه قابــل دستر�ســي و از ايــن 

نظــر راهــي بــه غیــر از برخــورد روايــي بــا تاريــخ وجــود نــدارد.  بــه نظــر مــن هــر ك�ســي 

كــه در حــوزه جامعــه شنا�ســي تاريخــي كار مــي كنــد پديــده هــاي تاريخــي را از منظــر 

تجربــه شــخ�سي خويــش مــي بينــد و تحليــل مــي كنــد و از ايــن نظــر، راه تكميــل 

پــروژه تبيیــن تاريخــي، تكامــل تدريجــي روايــت شــدگي پديــده هــاي تاريخــي اســت 

و ايــن فرآينــد آنقــدر بايــد ادامــه يابــد كــه روايــت ديگــري ممكــن نباشــد.  ايــن در 

حالــي اســت كــه تــا كنــون تنهــا 20 يــا 25 روايــت ارائــه شــده و هنــوز بــه بســياري از 

پرسشــهاي تاريخــي پاســخ داده نشــده اســت و محققــان ايرانــي پيــش از موعــد 

دست از روايت نوي�سي پديده هاي جامعه شنا�سي تاريخي ايران برداشته اند.  

به نظر من اين طرح هنوز در حال شدن است و هنوز حافظه تاريخي ايرانيان 

مملو از امكانات تبييني و روايت نوي�ســي اســت.  چنین روش شنا�ســی را باید در 

ادبیــات روش شنا�ســی درخشــان کرســول و ینســن و یانکوفســکی مشــاهده کــرد 
کــه خیلــی زیبــا بــه تحلیــل روایــی و تحلیــل روایتهــا بــه مثابــه دو شــیوه گوناگــون 

برخــورد بــا متــون پرداختــه انــد و مــن بیــش از ایــن نمــی توانــم دربــاره آنهــا صحبــت 
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کنــم.

اینکــه شــما مــی گوییــد؛ پدیــده هــای تاریخــی از منظــر شــخ�شی دیــده شــده و 

تبییــن مــی شــود، نیــز گــزاره ای اســت کــه بــه شــکلی بلومــر در قضایــای بنیادیــن 

خود مطرح می کند، او می گوید سه گونه اشیاء داریم؛ فیزیکی، اجتماعی و 

انتزاعی که افراد بر اساس تجربه شخ�شی خود این اشیاء را معنا می کنند. 

 در نــگاه یــک نجــار درخــت یــک گونــه معنــا مــی شــود کــه متفــاوت از فهــم و 
ً
مثــال

معنــای شــاعر از درخــت اســت. در ایــن میــان تاریــخ اجتماعــی یــک جامعــه نیــز 

یــک �شــیء اجتماعــی اســت، کــه فرهــاد نعمانــی مارکسیســت  ارتدوکــس گونــه 

ای آن را مــی فهمــد کــه متفــاوت از فهــم و تعریــف احمــد اشــرف مارکسیســت 

شــیوه تولیــد آســیایی خواهــد بــود، و همینطــور حمیــد عبداللهیــان کــه مــن 

نظریــه او را در دســته ایرانشناســان بــه اصطــالح پســت مــدرن قــرار دادم نیــز 

معنــا و تعریــف دیگــری از ایــن واقعیــت خواهــد داشــت. پــس بــر ایــن اســاس 

بــه دلیــل ایســتا نبــودن تجربــه هــای اجتماعــی مــدام نــگاه و تعریــف افــراد از 

واقعیــت اجتماعــی متحــول و متفــاوت خواهــد شــد، بــا در نظــر داشــتن ایــن 

اصــل توضیــح تــان درخصــوص گفتــار خــود را در پاســخ بــاال ؛ »ایــن روایــت 

گری باید آنقدر ادامه يابد كه روايت ديگري ممكن نباشــد« چیســت؟ حتا 

براســاس روایت شنا�شــی، هيدن وايت که بعنوان تاثیرگذارن برخود به آن 

اشــاره کردیــد، مــی تــوان عصــری را بــه انتظــار نشســت کــه دیگــر ارائــه روایــت 

جدیــدی ممکــن نباشــد؟

 در پاراگرافهــای بــاال پاســخ داده ام و 
ً
عبداللهیــان: مــن بــه ایــن پرســش قبــال

درباره مید و بلومر نیز موضع خودم را روشن کرده ام و دیگر نیازی نمی بینم 

دوبــاره بــه آن بپــردازم.  امــا شــما نکتــه ای را مطــرح کردیــد کــه نیــاز بــه پاســخ 

دارد و آن اســتمرار روایــت ســازی اســت و اینکــه ایــن پــروژه چقــدر بــه طــول مــی 

انجامد و آیا ما باید منتظر بمانیم یا خیر.  اپیستمولوژی یا معرفت شنا�سی 

کار مــن عــالوه بــر آنچــه پیــش از ایــن گفتــم مبتنــی بــر نقــد تبارشنا�ســی توســعه 

نیافتگی و تالش برای استقرار یک دستگاه علمی بنام جامعه شنا�سی تاریخی 

در ایــران اســت کــه فراتــر از علــم تاریــخ و علــم جامعــه باشــد و بــه تنهایــی بتوانــد 

مســاله ایــران را بــه لحــاظ امــر تاریخــی حــل و فصــل کنــد بگونــه ای کــه برخــی 

آن را بــی تاریــخ و برخــی آن را لجــام گســیخته و برخــی دیگــر آن را جامعــه کوتــاه 

مدت و یا کلنگی تفســیر نکنند که بعد راه باز شــود برای دســتبرد به همه چیز 
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تاریخــی ایــران و حتــی ترویــج ســوء تعبیــر از نظــام بهــره بــرداری از زمیــن در آن و 

بــه فرامو�ســی ســپردن تاریــخ طوالنــی شــهر نشــینی و شــکل گیــری طبقــه موثــر 

تجــار و بازرگانــان در ایــران و ......  خــوب اگــر چنیــن دغدغــه ای داشــته باشــم 

معلــوم اســت کــه بــا آنچــه در علــم جامعــه شنا�ســی و در علــم تاریــخ موجــود 

است نمی توان مساله ایران را حل و فصل کرد چرا که  همچنان درباره آن 

مناقشــه خواهــد بــود.  بــه نظــر مــن راه حــل مناقشــه ایــن اســت کــه همــه تعابیــر 
را تنهــا بخ�ســی از تفســیر تاریــخ در نظــر بگیریــم و بــر آنهــا مرتــب روایتهــای نویــن 

بنویســیم تــا در نهایــت حافظــه تاریخــی و شــناخت تاریــخ اجتماعــی ایــران بــه هــم 

گــره بخورنــد و یــک تفســیر جامــع باقــی بمانــد کــه بــه پرسشــها پاســخ بدهــد و 

کمتــر مــورد ابهــام قــرار گیــرد.

امــا گذشــته از همــه ایــن اســتداللهایی کــه ذکــر کــردم بایــد بــه تعابیــر گوناگونــی 

اشــاره کنــم کــه از مارکــس یــا فرآیندهــای توســعه در کشــورهای متعــدد شــده 

اســت. آیــا اینهــا خودشــان روایتهــای گوناگونــی را ارائــه نکــرده انــد؟ جــواب بلــی 

اســت.  پــس کاری کــه مــن مــی کنــم چنــدان هــم امــر غریبــی نیســت.  امــا تفــاوت 

من با این تعابیر این است که من برای کار خودم دستگاه علمی تعبیه کرده 

ام و برایــش ســنتز نظــری درســت کــردم و برایــش روش شنا�ســی معرفــی کــردم و 

کفایــت نظــری و کفایــت تجربــی کارم را یــک مصــداق بــه آزمــون گذاشــته ام. 

مــن خــود بیــش از یــازده ســال هســت کــه درحــوزه جامعــه شنا�شــی تاریخــی و 

نظریــه هــای جامعــه شنا�شــی تاریخــی ایــران مطالعــه و تحقیــق دارم، رســاله 

کارشنا�شی ارشد و کمابیش دکتری ام در حوزه جامعه شنا�شی تاریخی ایران 

و مرور انتقادی نظریه های جامعه شناسان به این حوزه اختصاص دارد، 

اگر فرصتی باشد در آینده نتیجه این مطالعات را در قالب کتابی با عنوان 

 
ً
نظریــه هــای جامعــه شنا�شــی تاریخــی ایــران منتشــر خواهــم کــرد کــه اتفاقــا

بخ�شــی از آن بــه نظریــه هــای شــما اختصــاص دارد.  امــا آنچــه کــه برایــم مهــم 

است تا نظر شما و دیگر صاحب نظرانی که اندیشه آن ها در این طرح قرار 

دارد را در خصوص آن بپرسم، ابتدا این است که تاچه حد تدوین کتابی با 

 
ً
موضــوع نظریــه هــای جامعــه شناســان ایرانــی را الزم مــی دانیــد؟ )خصوصــا

درحــوزه جامعــه شنا�شــی تاریخــی( و دیگــر اینکــه؛ طــرح و ارزيابــی نظریــه هــای 

جامعه شنا�شــی تاریخی ایران در قالب ســه پارادایم ایرانشنا�شــی؛ فئودالی، 

آسیایی و به اصطالح پست مدرن دارای چه محاسن و اشکاالتی می تواند 
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باشــد؟  

عبداللهیان: من همانطور كه در كتابم نشان داده ام معتقدم جامعه شنا�سي 

تاريخي خودش يك رشــته مســتقل اســت و بنا بر اين الزم اســت پارادايم هايش 

مشخص شوند و نظامهاي نظري اش تدوين شوند.  اما عالوه بر آن روشهاي 

تحقيــق بــراي جامعــه شنا�ســي تاريخــي نیــز بايــد توســعه پيــدا كننــد كــه مــن ســعي 

كــردم روش روايــت شنا�ســي را از هيــدن وايــت  بگیــرم و آن را در حــوزه جامعــه 

شنا�ســي تاريخــي كاربــردي كنــم.  بــه نظــر مــن شــما كار بســيار مهمــي را داريــد انجــام 

مــي دهيــد كــه مــن هــم بــا آن موافقــم امــا پرســش ايــن اســت كــه آيــا چنیــن تال�ســي 

ابتدا بايد بصورت اجراي يك كار تاريخي صورت بگیرد و بعد به تدوين نظريه 

بيانجامــد يــا همانطــور كــه شــما ادعــا مــي کنيــد از همیــن ابتــدا بايــد كار نظريــه 

ســازي را پيــش ببريــد.  اگــر تصميــم بــا مــن بــود ابتــدا طــرح تاريخــي و تحقیــق تاریــخ 

اجتماعــی را اجــرا مــي كــردم.

در مورد سوال دوم شما بايد عرض كنم كه پيش از اينكه با نوع شنا�سي جلو 
برويد بايد تكليف توســعه گرايان و كســاني كه معتقدند اشــكاالت ســاختاري 

در نظــام بهــره بــرداري از زمیــن موجــود بــوده را مشــخص كنيــد.  گذشــته از ايــن 

بايد مشــخص كنيد كه مرز مشــترك و افتراق نوع شنا�ســي شــما با تاريخ دانان 

تحليلــي چيســت.  اگــر نمــي خواهيــد بــه آنهــا بپردازيــد در آنصــورت بــراي مخاطــب 

كتابتــان بايــد مشــخص كنيــد كــه چــرا در ايــن چارچــوب كار مــي كنيــد.

بــه نظــرم مــن طــرح شــما يــك حســن بــزرگ دارد و آن ايــن اســت كــه يــك تــالش 

ديگــر را در جهــت تهيــه برنامــه نظــري مطالعــه شــكل گیــري هــاي تاريخي-اجتماعــي 

ايــران عرضــه مــي كنــد و در نــوع خــودش قابــل تقديــر اســت.

در خصــوص ایــن پرســش شــما کــه؛ »آيــا چنیــن تال�شــي ابتــدا بايــد بصــورت 

اجــراي يــك كار تاريخــي صــورت بگیــرد و بعــد بــه تدويــن نظريــه بيانجامــد يــا 

از همیــن ابتــدا بايــد كار نظريــه ســازي را پيــش ببريــد«، الزم بــه توضیــح بیشــتر 
 ایــن طــرح کتابــی کــه اجــرای آن را در ســر دارم ) و تاکنــون 

ً
اســت کــه اساســا

قســمت هایــی از آن اجــرا شــده اســت( یــک تــالش در حــوزه جامعــه شنا�شــی 

تاریخــی نیســت، بلکــه کاری اســت درحــوزه جامعــه شنا�شــی نظــری و نظریــه  

هــای جامعــه شنا�شــی. مــن بــر ایــن بــاورم کــه همچــون میــدان هــای علمــی 

جوامــع پیــش روتــر، بایــد آنقــدر نظریــه هــای ارائــه شــده بــه چالــش کشــیده 

شــود کــه یــا از میــدان بــه در شــوند و یــا بــه دلیــل اعتبارهایــی کــه در آنهــا یافــت 
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مــی شــود بعنــوان یــک نظریــه بــه محققیــن و دانشــجویان معرفــی شــوند. امــا 
در جامعــه مــا متاســفانه ایــن کارکــرد در فضــای علمــی وجــود نــدارد و بســیاری 

از گــزاره هــای متناقــض، نادرســت و حتــا کپــی بــرداری شــده بعنــوان نظریــه 

معرفــی شــده و برخــی بعنــوان نظریــه پــردازن آنقــدر مقــدس مــی شــوند کــه 

امــکان طــرح هیــچ گونــه نقــدی بــه راحتــی موجــود نمــی شــود. از طــرف دیگــر 

دانشــجویان بــرای فهــم نظریــه هــای جامعــه شناســان ایرانــی بایــد بــا انبوهــی 

از منابــع روبــرو باشــند کــه امــکان مطالعــه تعــداد معــدودی از نظریــه هــا را 

ایجــاد مــی کنــد. پــس بــا تألیــف منابعــی کــه بــا مطالعــات دقیــق نظریــه هــای 

واقعــی را از انبــوه مطالــب جــدا کــرده و ماننــد آنچــه در خصــوص نظریــه هــای 

جامعه شناســان تالیف شــده، نظریه های جامعه شنا�شــی تاریخی ایران را 
در اختیار پژوهشــگران و دانشــجویان قرار دهد می توان تا آنجا که مقدور 

اســت نظریــه هــا را از غیــر آن جــدا کــرد و نظریــه هــای جامعــه شنا�شــی تاریخــی 

ایــران را در اختیــار دانشــجویان و پژوهشــگران قــرار داد. بــه همیــن دلیــل مــن 

در ایــن طــرح در ابتــدا بــه ســراغ واقعیــت هــای تاریخــی نرفتــه ام. 

عبداللهیــان:  مــن مخالفتــی بــا ایــن نــدارم.  امــا همانگونــه کــه مارکــس نیــز بــه کار 

خــودش ایــراد مــی گیــرد مــا نیــز ممکــن اســت بــه دام تبیینهایــی گرفتــار شــویم کــه 

تاریــخ آن آینــده اســت و نــه اکنــون.  برخــی از پــروژه هــا را بایــد بعــد از دو دهــه کــه 

آغاز می شوند به انجام برسانید و کار نظریه پردازی یکی از آنهاست. من فکر 

مــی کنــم کار را خــوب شــروع کــرده ایــد ولــی بایــد بــه خودتــان زمــان بدهیــد تــا ایــن 

ایــده پختــه تــر شــود.

این راهنمایی ها که عالوه بر دانش یک نظریه پرداز جامعه شنا�شی تاریخی 

ایران، نا�شی از تجربه طوالنی است بدون شک بسیار برایم مفید خواهند 

بــود و از ایــن بایــت بســیار سپاســگذارم، امــا  اســتاد عبداللهیــان، شــما 

بعنــوان ک�شــی کــه کر�شــی  اســتادی در دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــگاه 

تهــران را در اختیــار داریــد، برخــالف برخــی اصحــاب علــوم اجتماعــی کمتــر در 
رســانه هــا و نشــریه هــای عمومــی دیــده شــده ایــد و بــه همیــن دلیــل بــا وجــود 

تالش های علمی متعدد در حوزه جامعه شنا�شی تاریخی و علوم ارتباطات 

کمتــر بــرای دانشــجویان خــارج از دانشــکده علــوم اجتماعــی شــناخته شــده 

هســتید، حداقــل تــا پیــش از انتشــار ترجمــه فار�شــی کتــاب نظــام اربــاب غایــب 
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نیــز  بســیاری از محققیــن ایــن حــوزه کمتــر شــما را مــی شــناختند، حتــا مــن 

خــودم قبــل از مواجــه بــا ترجمــه فار�شــی ایــن اثــر شــما را نمــی شــناختم. دلیــل 

ایــن مســئله چیســت؟ 

عبداللهیــان: در بــاال بــه يكــي از ســخنراني هايــم دربــاره علــم و ضــد علــم در ايــران 

اشاره كرده ام و در اينجا مشروح آن را برايتان نقل مي كنم.  به نظر من علم 

ســه دشــمن مخــرب دارد: پوپولیــزم، بوروكراتیــزم و فرمالیــزم.  آنچــه در ايــران 

 انجــام مــي شــود تــا 
ً
معيــار فعاليــت علمــي شــده اســت تبليغاتــي اســت كــه بعضــا

افــراد، دانشــمند قلمــداد بشــوند و حتــی از القابــی نظیــر پرفســور اســتفاده مــی 

کنند که اســاس در فار�ســی بکار بردنش غلط اســت چرا که هر کس که اســتاد 

دانشــگاه باشــد پرفســور اســت.  بــه ظنــر مــن ايــن یــک شــيوه پوپوليســتي اســت و 

مذمــوم و مطــرود اســت.  بــه نظــر مــن هيچكــس نبايــد بــراي خــودش تبليــغ كنــد 

و در عــوض اگــر حرفــي بــراي گفتــن دارد بايــد آنــرا بنويســيد و اگــر آن حــرف يــا 

ايــده مخاطــب خــود را پيــدا كنــد خــودش وارد جريــان توليــد علــم و وارد گفتمــان 

جماعــت علمــی ایــران و یــا حتــی خــارج از ایــران مــي شــود.  مــن ايــن راه را پيــش 

گرفتــه ام و هرگــز بــراي كارهــاي خــودم تبليــغ نمــي كنــم.  

منظــور از بوروکراتیــزم در نهــاد علــم، همانــا حاکمیــت قوائــد، آییــن نامــه هــا و 

نیروهای بوروکرات در فرآیند تولید علم و ارزشیابی پیشرفت علمی و ارزیابی 

و ارتقا اساتید می باشد.  باز هم تکرار می کنم که منظور از پوپولیزم اشاره به 
رفتاری عامه پسند است که نخبگان آکادمیک از آن برای کسب شهرت علمی 

اســتفاده مــی کننــد و تولیــد دانــش را از درجــه اهمیــت بنیادیــن و اولیــه نهــاد علــم 

دور کرده اند.  فردی که در کالسها و مجامع علمی از ریتوریک و روش خطابه 

گویی  استفاده می کند یک پوپولیست است و در عوض شخ�سی که تحقیقی 

مســتند انجــام داده امــا نتایــج آن را از روی متــن مــی خوانــد اصالــت دارد.  در 

چنین فرهنگ پوپولیتی، شیوه ارزیابی پیشرفت دانشجو بر اساس معیارهای 

آکادمیــک صــورت نمــی پذیــرد بلکــه بــر اســاس معیارهــای کســب محبوبیــت و 

مقبولیت در بین دانشجویان صورت می پذیرد که مالحظه می فرمایید چقدر 

با رفتارپوپولیستی تطبیق دارد.  در این شکل از فعالیت پوپولیستی تولید علم 
اهمیــت ممکــن را نــدارد.  همچنیــن منظــور از فرمالیــزم عبــارت از قالــب گــذاری 

اســتاندارد بــرای فعالیتهــای پژوه�ســی و آموز�ســی اســت و مــردود کــردن یافتــه 

هــای غیــر فرمالیســتی اســت.  در حاليکــه دســتور العمــل علــم کســب شــناخت 
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درباره جهان اطراف است، این سه عنصر در مقام ضد علم عمل می کنند و 
جریان توسعه علم را از تولید دانش ناب به سمت برآوردن نیازهایی همچون 

شــهرت فــردی و دانشــگاهی، ارتقــاء و ســرمایه نمادیــن و موقعیــت اجتماعــی 

هدایــت مــی کننــد.  همچنیــن بايــد اشــاره كنــم کــه در حالیکــه بوروکراتیــزم از 

بیــرون از دانشــگاه بــه نهــاد دانشــگاه رســوخ کــرده و بــر آن حاکــم شــده اســت، 

پوپولیــزم و فرمالیــزم عمدتــا توســط نیروهــای دانشــگاهی توســعه یافتــه اســت.  

به لحاظ نظری این سه عنصر، اکنون سه گانه ضد علم را در دانشگاههای 

ایــران تشــکیل مــی دهنــد و مانــع تولیــد دانــش نــاب کاربــردی مــی باشــند.  بــه نظــر 

من عملکرد همسان و هماهنگ سه گانه ضد علم، علت اصلی توسعه خرده 

فرهنــگ جعــل و تقلــب در دانشــگاهها و افــت علمــی در آنهــا قلمــداد مــی شــود.  

بــه نظــر مــن بــرای رهایــی از چنبــره ســه گانــه ضــد علــم الزم اســت اصالحاتــی در 

مدیریــت آکادمیــک صــورت بگیــرد.  از جملــه مــی تــوان بــه تشــکیل جماعتهــای 

آکادمیــک اشــاره داشــت کــه فاقــد مقــام رســمی انــد امــا از طریــق اجمــاع تصمیــم 

گیــری دربــاره نحــوه نظــام ارتقــا را محقــق مــی کننــد.
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سرمایه تاریخی عرصه عمومی در ایران پس از انقالب 
رو به ضعف و کاستی نهاده است

گفتگو با محمدجواد غالمرضاکا�سی؛

اندیشمند علوم سیا�سی و عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

) این گفتگو  را  مصطفی خالق پور و علی اصغر درلیک در تاریخ تدوین نموده 

اند و در دوهفته نامه آوای هامون منتشر شده است.(

اشــاره: دکتــر محمدجــواد غالمرضــا کا�ســی از محــدود آکادمیســین هایــی اســت 

کــه موضــوع روشــنفکران و نســبت آنهــا بــا عرصــه عمومــی را مــورد توجــه قــرار 

داده اســت. وی تعریــف آرنت-هابرمــاس از عرصــه عمومــی را معیــار قــرار داده 

و آن را امــکان گفتگــو و تولیــد صــدا در ســطح جامعــه مــی دانــد. دکتــر کا�ســی، 

روشنفکر کامیاب را روشنفکری می داند که قادر به برقراری نسبتی بین نظام 

فلسفی خود و دردها و آالم زندگی روزمره افراد جامعه باشد و از همین جهت 

دکتــر شــریعتی را موفــق تریــن روشــنفکران ایــران معاصــر و  روشــنفکران بعــد 

از انقــالب را ناکامیــاب مــی دانــد. البتــه عوامــل متعــددی را در شــکل گیــری ایــن 

وضعیت دخیل می داند که مهمترین آنها را نوع مباحث خود روشنفکران می 

دانــد؛ اینکــه آیــا توانســته انــد دردهــا و آالم افــراد جامعــه را بــا نظــام اندیشــگی 

خــود ربــط دهنــد، از پتانســیل دیــن بــه عنــوان عنصــری قــوی در حیــات جمعــی 

ایرانیان، برای پیشبرد مباحث خود استفاده کرده اند و مباحث آنها از سادگی 

و اختصار الزم برای فهم مخاطب برخوردارند یا نه. دکتر کا�سی عمدهی بحث 

خــود در مــورد عرصــهی عمومــی را در دو یادداشــت »روشــنفکران ایرانــی و 

بحــران مخاطــب« و »عرصــه عمومــی و ظهــور یــک جامعــه قدرتمنــد« بیــان کــرده 

 حول تحلیل او از این دو یادداشت صورت گرفته 
ً
است و مصاحبه زیر عمدتا

اســت.

شــما بــه جــد از مــرگ عرصــه عمومــی و خامــوش شــدن چــراغ آن، در جامعــه 

ایــران پــس از انقــالب ســخن بــه میــان آورده ایــد، لطفــا اندکــی در ایــن مــورد 
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صحبــت کنیــد؟

کا�ســی: ابتــدا اجــازه دهیــد تعریفــی از عرصــه عمومــی عرضــه کنــم. عرصــه 

عمومــی علــی االصــول بــه دمکرا�ســی آتنــی مربــوط اســت. آتــن نخســتین موقعیــت 

تاریخــی اســت کــه تولیــد ارزشهــای جمعــی و مولــد اجمــاع و تصمیمگیــری در 

بــاره امــور عمومــی، نــه توســط رای پادشــاه و اقلیــت حاکــم، بلکــه توســط تــک 

تــک شــهروندان آتنــی انجــام میشــود. بدیهــی اســت چنیــن وضعیتــی تنهــا در یــک 

واحــد سیا�ســی کوچــک امکانپذیــر اســت و آتــن چنیــن وضعیتــی داشــت. عرصــه 

عمومــی بــه موقعیتهــای مکانــی خا�ســی اشــاره داشــت کــه شــهروندان در آن 

اجتمــاع میکردنــد و دربــاره امــور عمومــی بــا هــم ســخن میگفتنــد، بــه اجمــاع 
میرســیدند، تصمیــم میگرفتنــد و بــه ایــن ترتیــب، گفتگــو امــکان سیا�ســی 

گســیختن شــهروندان از امیــال خصو�ســی و تســلیم شــدن بــه منافــع یــا خیــر 

عمومــی را امکانپذیــر میکــرد. فرامــوش نکنیــد، مســاله گســیختن از منافــع 

خصو�ســی و احــداث حیــات سیا�ســی بــر اســاس خیــر عمومــی مســاله الینحــل 

تاریــخ حیــات و فلســفه سیا�ســی اســت. 

 چنانکــه عــرض کــردم، الگــوی یونانــی عرصــه عمومــی بــرای جوامــع کوچــک بــا 

مشــخصات خــاص تاریخــی آتــن معنــادار بــود. بنابرایــن ظهــور امپراتوریهــای 
 بســتر مســاعدی بــرای الگــوی 

ً
رومــی، مســیحی، و اســالمی پــس از آن، اصــوال

حیــات سیا�ســی یونانــی نبودنــد. الگــوی سیا�ســی دولــتـ  ملتهــا نیــز، بــا ســاختار 

آتنــی فاصلــه بســیار داشــت. دولــت ملتهــا بــا تشــکیل نهادهــای بروکراتیــک، 

کارکردهــای متنــوع و تاســیس واحدهــای نظامــیـ  تخص�ســی، نســبتی بــا عرصــه 

عمومــی نداشــتند. امــا بســط منطــق ســرمایه، اتمیزهشــدن حاصــل مصــرف در 
نظــام ســرمایهداری، سیاســتزدایی از حیــات سیا�ســی، ناکارآمدیهــای نا�ســی 

از سیســتم نمایندـگـی، نقــش رســانهها در پوشــالی کــردن ســاختار دمکراتیــک، 

نظــام  از فروپا�ســی  ناامیــدی کمونیســتها  اینهــا،  از همــه  البتــه مهمتــر  و 

ســرمایهداری، پــارهای از متفکــران را واداشــت کــه بــه اصالحاتــی در ســاختار 

موجــود نظــام ســرمایهداری بیاندیشــند. احیــای مجــدد ســازوکارهای گفتگــو 

البته به مشخصات قرن بیستمی و قرن بیست و یکمی، از این سنخ، تالشهای 

اصالحطلبانــه بــه شــمار مــیرود و هاناآرنــت و هابرمــاس موســس و معمــار آن بــه 

شــمار میرونــد. از نظــر هابرمــاس، احیــا و تقویــت فضاهــای گفتگــو در فضاهــای 

عمومــی، دانشــگاهها، مطبوعــات، باشــگاههای فکــری و امثالهــم، امکانــی بــرای 

تعدیــل رابطــه ســلطهجویانه میــان نظــام بوروکراتیــک و عرصــه زیســت جهــان 
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مــدرن اســت. بدیهــی اســت در ایــن زمینــه، روشــنفکران، نویســندگان، اهــل 

مطبوعــات، هنرمنــدان نقــش مهمــی دارنــد. 

مــن بــه عرصــه عمومــی در ایــران اشــاره کــردم. متوجــه بــودم و هســتم کــه 

مشــخصات جامعــه ایــران، بــا یــک جامعــه پیشــرفته و دمکراتیــک – کــه نظریــه 

عرصــه عمومــی بــرای آن صــادر شــده –  تمایــزات فاحــش دارد.  بــا ایــن همــه، 

نمیتوان حیات سیا�سی ما ایرانیان را خالی از سرمایه عرصه عمومی انگاشت. 

ســنت روشــنفکری ایرانــی کــه شــامل متفکــران، نویســندگان، اهــل ادب و هنــر 

میشــود، از دوره مشــروطه بــه ایــن ســو، ســنت نیرومنــدی اســت. مشــکالت 

و خطاهــا و کاســتیهای بســیار دارد، امــا بــه دلیــل ایــن کاســتیها نبایــد آن را 

تضعیــف کــرد، نادیــده انگاشــت، و یکبــاره همــه چیــز را بــه دســت کارشناســان، 

بروکراتهــا، و حتــی دانشــگاهیان متخصــص ســپرد. عرصــه عمومــی ســرمایه 

تاریــخ دوران جدیــد ماســت.  ضــرورت حیــات و اثرگــذاری آن امــروز کــم نشــده 

کــه هیــچ، فوقالعــاده بیشــتر و افزونتــر شــده اســت. جامعــه ایــران، دیگــر 

ماننــد گذشــته قــادر نیســت صرفــا بــه منابــع و ماخــذ فرهنگــی و دینــی خــود متکــی 

باشــد. جامعــه نیازمنــد تولیــد وفــاق، تولیــد ارزشهــای تــازه، و امکانهــای تــازه 

بــرای تقویــت حیــات دمکراتیــک و همزیســتی اســت. ایــن کار نــه صرفــا توســط 

 توســط هنرمنــدان امکانپذیــر 
ً
فیلســوفان نــه توســط روحانیــون، و نــه صرفــا

اســت. تنهــا عرصــه تعامــل و گفتگــوی معنــادار سیا�ســی اســت کــه البتــه شــامل 

همــه شــخصیتهایی کــه گفتــم خواهــد شــد. 

ســرمایه تاریخــی عرصــه عمومــی در ایــران، تــا انقــالب، گــرم و پــر آهنــگ و خــالق 

بــود. امــا متاســفانه در ایــران پــس از انقــالب رو بــه ضعــف و کاســتی نهــاده اســت. 

علــت اصلــی آن، الگــوی سیاســتورزی پــس از انقــالب اســت. در ایــران پــس از 

انقــالب، چهرههــای متنوعتــری در صحنــه حاضرنــد. حتــی فضــای عملــی سیا�ســی 

بیشــتر و بیشــتر بــرای ســخنان انتقــادی فراهــم اســت. امــا در وضعیــت فعلــی، 

بــا پیچیدهتریــن شــیوهها، مانــع از ظهــور حلقههــای پایــدار گفتگــو بــه دالیــل 

متعــددی ممتنــع مــی باشــد. در زمــان پهلــوی؛ در دوره هــای تاریخــی پیشــین؛ 

مســاجد و اماکــن مذهبــی، گــرم و پــرکار، مشــغول گفتگــو و تولیــد اجماعــات 

کوچک بودند. دانشگاهها نیز. اما در وضعیت فعلی در برخی فضاها به محض 

اینکــه حــول و حــوش یــک مســجد، یــک نشــریه، یــک باشــگاه فکــری، اجتمــاع 

پایــدار و نــام و نشــانداری شــکل میگیــرد، آن را خطــری احســاس میکنــد و بــه 

ایــن ترتیــب فضــای گفتگــو تنــگ و تنگتــر شــده اســت. در چنیــن وضعیتــی اســت 



فروردین1397

ک
ه ی

مار
ش

177

کــه بــه جــای فضاهــای گفتگــو، همــه بــه تبلیغــات رو آوردهانــد و نوعــی ابتــذال و 

عوامفریبــی، مســتقر میشــود. از صــدا و ســیمای رســمی تــا رســانههای مــدرن، 

شــبکههای اجتماعــی و ماهــوارهای. پوزیســیون و اپوزیســیون در تولیــد فضــای 

ابتــذال سیا�ســی بــا هــم همدســت و همداســتان میشــوند. 

البته گناه تضعیف فضای عمومی را نباید صرفا به گردن جمهوری اسالمی 

انداخت. اصوالبســط مناســبات مصرفی، فردیتیابی جامعه، بســط فرهنگ 

آمریکایــی، همــه در ایــن زمینــه موثرنــد. 

مــن امــا در ایــن زمینــه، بیــش از همــه، بــه نقــش حیــرت انگیــز روشــنفکران بعــد از 

انقــالب اشــاره کــردم کــه متاســفانه بــه جــای توجــه بــه اهمیــت عرصــه عمومــی 

حتــی بــرای موجودیــت خودشــان، بــه آن بیاعتنــا شــدند. الگوهــای فکــری و 

نظری را دامن زدند که حاصل آن تضعیف بیشتر عرصه عمومی بود. در این 
زمینــه مــن بحــث نمیکنــم و ارجــاع میدهــم بــه آنچــه قبــل از ایــن گفتــهام. 

جنــاب دکتــر اگــر مســامحتا جریــان روشــنفکری را در ایــران بــه ســه پارادایــم 

اصالح دینیـ  عصر مشروطه تا اوایل دهه بیست، انقالبی گریـ  دهه 20 تا 

اواسط دهه شصتـ  و عرفی گریـ  اواسط دهه شصت تا به حالـ  تقسیم 

کنیــم، بــه زعــم شــما کــدام جریــان تاکنــون موفقیــت و کامیابــی بیشــتری را 

داشــته اســت؟

کا�ســی: بــا اســاس ایــن تقســیم بنــدی خیلــی مخالــف نیســتم امــا بــا تقســیم تاریــخ 

روشــنفکری ایــران بــر اســاس ایــن ســه گانــه موافقــت نــدارم. بــه نظــرم پارادایــم 

دینــی بــه منزلــه یــک الگــوی روشــنفکرانه و مــدرن، اتفاقــا در دوره مشــروطه 

چندان فعال نیســت، از دهه بیســت به بعد فعال میشــود، به عالوه پارادایم 

دینــی، همــه جــا بــا پارادایــم انقالبیگــری ناهمســاز نیســت. اتفاقــا نیرومندتریــن 

جریــان روشــنفکری انقالبــی، جریانــی اســت کــه بــا دیــن را بــا آموزههــای انقالبــی 

جمع کرده است. به عالوه مقصودتان را از موفقیت نمیدانم. اگر مقصودتان 

میزان تولید محصوالت ارزشمند فکری باشد، باید مجالی مستقل برای این 

بحــث گشــود. امــا اگــر مقصودتــان از موفقیــت، تولیــد قــدرت اجتماعــی اســت 

بــه نظــرم نمیتــوان در ایــن نکتــه تردیــد کــرد کــه جریــان روشــنفکری مســلمان یــا 

روشــنفکری دینــی تــا کنــون موفقتــر از همــه بــوده اســت. 
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 بیــن 
ً
شــما در بحثتــان از بحــران مخاطــب در روشــنفکران ایرانــی، اساســا

روشنفکران فرهنگیـ  مانند شفیعی کدکنی، شایگان، آشوری، میرسپا�شی 

و ...ـ  و روشــنفکران دینیـ  مانند شبســتری، بازرگان، ملکیان، ســروش و ...ـ  

تمیز قائل نشده اید، روی سخن شما با هر دوی سوی این طیف است و یا 

فقــط روشــنفکران دینــی را مدنظــر قــرار داریــد؟

کا�ســی: در پاســخ بــه ســوال قبلــی عــرض کــردم کــه روشــنفکران دینــی را صرفــا 

بــه ایــن جهــت کــه در یــک جامعــه دینــی خریــدار دارنــد، موفقتــر از همــه قلمــداد 

کــردهام. بــر ایــن بــاور بــودهام کــه در تولیــد قــدرت اجتماعــی،  برانگیختــن توجــه 

اجتماعــی، و غنابخ�ســی بــه عرصــه عمومــی نقــش مهمــی بــر عهــده داشــتهاند. امــا 

بدیهــی اســت روشــنفکران ایرانــی را منحصــر بــه آنــان ندانــم. قــدرت اجتماعــی 

روشــنفکران دینــی ســبب میشــود بیشــتر از آنــان انتظــار داشــته باشــیم در 

ساماندهی و تقویت عرصه عمومی ایفای نقش کنند. اتفاقا بر این باورم که 

تنهــا بــه شــرط حیــات و گرمــای عرصــه عمومــی در ایــران اســت کــه روشــنفکران 

غیردینــی، میتواننــد نقــش موثــر اجتماعــی ایفــا کننــد. چنانکــه در ایــران قبــل از 

انقــالب، نقــش روشــنفکران غیردینــی، چــپ، الئیــک، ناسیونالیســت و امثالهــم 

قابــل توجــه بــود امــا در نتیجــه تضعیــف عرصــه عمومــی، متاســفانه نقــش 

اجتماعــی، فرهنگــی و سیا�ســی ایــن ســنخ روشــنفکران بســیار تضعیــف شــده 

اســت. 

بــه هــر حــال روی ســخن مــن بیشــتر روشــنفکران دینــی بــود و بــر ایــن بــاورم کــه بــا 

عطف توجه به مالحظات مربوط به عرصه عمومی، بیش از همه مسئولیت 

ســاماندهی بــه وضعیتــی را دارنــد کــه همــه صنــوف روشــنفکران در عرصههــای  

عمومــی کشــور ایفــای نقــش کننــد. 

با توجه به سه شاخص کمیت، کیفیت و استمرار مخاطب، چنین به نظر 

مــی رســد کــه زوال مخاطــب عمدتــا مربــوط بــه بحــث کمــی و انتولوژیــک آن 

است وگرنه از حیث کیفی، همچنان مخاطبانی یافت می شوند که طالب 

و مشــتاق شــنیدن پیام روشــنفکران باشــند.

کا�ســی: ببینیــد وقتــی از عرصــه عمومــی بحــث میکنــم، بــه یــک ســرمایه سیا�ســی 

اشــاره دارم. تولیــد و مصــرف محصــوالت فکــری میتواننــد مخاطــب داشــته 
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باشــند یــا نداشــته باشــند. امــا بــه شــرطی مســاله عرصــه عمومــی موضعیــت 

پیدا میکند که فرایند تولید و مصرف و توجه مخاطب، به مقدمات تدریجی 

تولیــد یــک صــدا تبدیــل میشــود. توجــه داشــته باشــید کــه مــن نــه از یــک عرصــه 

عمومی بلکه از کثرت عرصههای عمومی ســخن میگویم. جامعه با صداهای 

آشــنا، تعیــن پیــدا میکنــد، بــه طــوری کــه بــه طــور مشــخص میتــوان دریافــت 

چند صدای معنادار سیا�سی در کشور وجود دارد. این بخ�سی از غنای حیات 

اجتماعــی اســت. امــا مــن اگــر پیامــی تولیــد کنــم کــه میلیونهــا میلیــون مخاطــب 

داشــته باشــد امــا حاصــل آن رانــدن مخاطبــان بــه خانــه هــا باشــد و از کالم مــن 

ایــن نتیجــه شــود کــه هــر کــس ســر  در کار خصو�ســی خــود داشــته باشــد، دیگــر 

مخاطــب معنــادار سیا�ســی ظهــور پیــدا نمیکنــد. مخاطــب از نظــر مــن بــا فعلیــت 

در عرصــه عمومــی نســبتی دارد. 

و  عابدالجابــری  چــون  متفکرانــی  آثــار  امــروزه  چــرا  کا�شــی،  دکتــر  جنــاب 

محمدارکون، روز به روز با اقبال و توجه بیشتری، حتی در جامعه خودمان، 

رو به رو می شود ولی چراغ روشنفکران دینی در جامعه ما رو به خامو�شی 

اســت، اگر که نگوییم خاموش شــده اســت و روشــنفکران دینی چیزی برای 

عرضــه بــه محافــل علمــی جهــان نداشــته انــد؟ تفــاوت در چیســت؟

کا�ســی: من نمیدانم آیا لزوما جابری و ارکون در محافل علمی جهانی بیشــتر یا 

کمتر از مثال دکتر سروش محل توجه بودهاند یا نه. اما دست کم در این بحث 

خیلــی مســاله محافــل جهانــی موضوعیتــی نــدارد. اگــر بحــث مــا تولیــدات علــوم 

انســانی و اکادمیهــای جهانــی بــود بــه آن مــی پرداختیــم. وقتــی بحــث روشــنفکر 

اســت بایــد بــه دردهــا و معضــالت خودمــان بیشــتر فکــر کنیــم. 
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بحران نوجوانی و جوانی در ایران امروز 

گفتگو با ناصر فکوهی؛

جامعه شناس و مدیر موسسه انسانشنا�سی و فرهنگ

) ایــن گفتگــو را اســماعیل حســام مقــدم در تاریــخ اســفندماه 1396  تدویــن 

نمــوده اســت و در دوهفتــه نامــه آوای هامــون منتشــر شــده اســت.(

اشاره - از ابتدای دهه 1370 ما فرایندی اجتماعی را آغاز کرده ایم که در آن 

دیگر نه تنها همه افراد در ایران پسا انقالبی متولد می شوند، بلکه جامعه ما 

در موقعیــت  پــس از دوره نخســت بحرانــی انقــالب و جنــگ کــه در همــه انقــالب 

های  بزرگ دیده می شود و خصوصیت آن  فشار و انقباض اجتماعی است، 

پــا بــه جهــان گذاشــته  و زندـگـی مــی کننــد. ایــن نســل هــا یعنــی متولدیــن  ســال 

های 1370 و بعد، امروز اکثریت مطلق فعال و آینده جامعه ما را تشکیل می 

دهنــد چــون تمــام جوانــان و نوجوانــان بیــن 15 تــا 25 ســال را در بــر مــی گیرنــد.

پدیــده اجتماعــی نوجوانــان متولــد دهــه 70 و 80 شم�شــی در ســال هــای اخیــر 
را چگونــه تفســیر مــی کنیــد؟

 

فکوهی: از ابتدای دهه 1370 ما فرایندی اجتماعی را آغاز کرده ایم که در آن 

دیگر نه تنها همه افراد در ایران پسا انقالبی متولد می شوند، بلکه جامعه ما 

در موقعیــت  پــس از دوره نخســت بحرانــی انقــالب و جنــگ کــه در همــه انقــالب 

های  بزرگ دیده می شود و خصوصیت آن  فشار و انقباض اجتماعی است، 

پــا بــه جهــان گذاشــته  و زندـگـی مــی کننــد. ایــن نســل هــا یعنــی متولدیــن  ســال 

هــای 1370 و بعــد، امــروز اکثریــت مطلــق فعــال و آینــده جامعــه مــا را تشــکیل 

می دهند چون تمام جوانان و نوجوانان بین 15 تا 25 سال را در بر می گیرند. 

ایــن گــروه هــا، نــه فقــط از رژیــم گذشــته بلکــه از دوران  آغــاز انقــالب نیــز صرفــا 

در حــد روایــت هــا و بازنمایــی هــای گفتمانــی و تصویــری،  یعنــی در قالــب هــای 

خیالیــن زیباســازی شــده، دراماتیــزه شــده،  شــیطانی شــده، تغییــر یافتــه و غیــره 
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و نــه بــه صــورت عینــی و تجربــه زیســتی،  آگاهــی دارنــد. از طــرف دیگــر ایــن گــروه 

هــا  در اکثریــت قریــب بــه اتفاقشــان همیــن رابطــه را بــا  فرهنــگ ایرانــی در  شــبکه 

گسترده درونی اش ) یعنی پهنه بزرگ و متنوع  ایران کنونی با همه مشخصات 

گوناگون فرهنگی شهری، روستایی و  سبک های زندگی اش( و با فرهنگ های 

غیــر ایرانــی )چــه در شــرق و ســنت هــای  بــزرگ هنــد و چینــی و عــرب و آســیایی 

و چــه در غــرب و ســنت هــای بــزرگ اروپایــی و آمریکایــی( دارنــد.  بــاز هــم رابطــه 

ای کامــال  بازنمایــی شــده و خیالیــن و واکن�ســی و عاطفــی و بــه دور از عقالنیــت و 

عینیت و اغلب تحت تاثیر ایدئولوژی ها و گفتمان های سیا�ســی  از یک ســو و 
یــا زیباســازی و  دگرگــون شــده در برنامــه هــای تلویزیونــی و ماهــواره ای  از ســوی  

دیگر ، دارند.  بنابراین می توانم بگویم  مشخصه اصلی این گروه ها، نداشتن 

تجربــه عینــی و زیســته از تقریبــا تمــام واقعیــت هایــی اســت کــه زندگــی شــان را مــی 

سازد.  زیرا نباید فراموش کنیم که هر چند این گروه ها با آن دوران ها یا  با 

جهان بیرونی و یا  حتی  ایران در نقاطی دور از خود  رابطه نزدیک ندارند، اما 

باید شرایط و موقعیت هایی را بپذیرند و با آنها سر کنند که در  آن چارچوب 

هــا تعریــف شــده و خــود را بــه ایشــان تحمیــل مــی کنــد. و بدیهــی اســت کــه هــر 

انــدازه ایــن نــوع  رابطــه  توهــم آمیــز تــر، خیالیــن تــر،  غیــر واقــع بینانــه تــر،  و در 

جهــت مثبــت یــا منفــی بــه شــکلی مبالغــه آمیــز  دگرگــون شــده تــر باشــد، درک آن 

هم مشــکل تر و پذیرشــش نیز به همان میزان ســخت تر خواهد بود و  بر عکس 

در کنش اجتماعی بیشتر افراد را به سوی غیر عقالنی فکرکردن و عمل کردن 

و تــن دادن بــه واکنــش و عاطفــه صــرف مــی کشــاند.

رخداد گردهمآیی نوجوانان دهه 80 در مگامال کوروش – تهران را چگونه 

تحلیل می کنید؟

فکوهــی: اینگونــه »رخدادهــا« را مــا بایــد جــز »نارخدادهــا« قــرار بدهیــم، یعنــی، 

آنچــه بــه دلیــل توهمــی کــه کنشــگران نســبت بــه عمــل خــود دارنــد، و  وحشــت 

و پارانویــای حاکــم از هــر گونــه »عملــی«  خــود انگیختــه و بــه خصــوص »گردهــم 

آیــی« وجــود دارد، تبدیــل بــه »رخــداد« مــی شــوند. اگــر فــرض را بــر آن بگیریــد کــه 

گروهی ولو  بســیار، در نقطه ای ازشــهر جمع شــوند و باز فرض را بر آن بگیریم 

کــه ایــن جمــع شــدن بــه هــر دلیــل و شــکلی مشــکلی ایجــاد کنــد، معمــوال بــا چنــد 

دخالــت کوچــک مســاله حــل مــی شــود، و اینکــه مســاله را تــا بــه ایــن حــد بــزرگ 
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کنیــم و خواســته باشــیم از آن  »نشــانگان« )ســندرومی( بســازیم تــا اســتداللها 

و در واقــع خیــاالت اتوپیایــی یــا پارانویایــی خــود را بــه کر�ســی بنشــانیم، بــه نظــر 

مــن کاری بســیار ســطحی اســت.  نــه اینکــه هیــچ معنایــی در ایــن  موضــوع وجــود 
نداشــته باشــد، امــا بــه نظــر مــن، مــا نشــانگان بســیار مهــم تــر و حتــی روشــن تــری  

از این گونه مسائل داریم که می توانند به ما وضعیت بحرانی را نشان دهند.  

تاکید بیش از اندازه بر روی این »رخدادها« به نظر من چه در جنبه مثبت چه 

در جنبــه منفــی،  باعــث مــی شــود کــه پیچیدگــی روزمــره کــه بــه وضعیــت جوانــان 

و نوجوانــان مــا مربــوط مــی شــود نادیــده گرفتــه شــود. بــه گمــان مــن ، چنــد بــار 

کــه از ایــن اتفاقــات بیافتــد ،  بــدون شــک توهــم زدایــی هــم انجــام مــی گیــرد، هــم 

در کنشــگرانی کــه تصــور مــی کننــد بــا ایــن تجمــع هــا مشــکلی حــل مــی شــود و هــم 

در آنهــا کــه درایــن جمــع هــا لزومــا »خطــر« و »دســت دشــمن« را مــی بیننــد. ایــن 

حــوادث در آن واحــد هــم نا�ســی از ایــن گونــه رویکردهــای آســیب زده بــه مســاله 

جوانــان و نوجوانــان اســت وهــم پدیــده ای کــه بــه  شــیوع و مــد هــای ارتباطاتــی 

جدید جهان  از جمله رابطه شبکه های مجازی و واقعیت های بیرونی مربوط 

مــی شــوند و لزومــا معنــای خا�ســی در بــر نــدارد. ایــن پارانویــا و ایــن اتوپیــا پیــش 

از ایــن دربــاره  شــبکه اینترنــت، ســپس شــبکه هــای اجتماعــی و از همــه ایــن هــا 

پیشتر درباره ماهواره وجود داشت و می بینیم که با گسترش این ها، هر چند 

تاثیــرات زیــادی ایجــاد شــد، امــا  زیرورویــی در رونــد  مســائل و تحــول جامعــه 

اتفــاق نیافتــاد. جامعــه  بــه ایــن شــکل نــه عــوض مــی شــود و نــه زیــر و رو مــی شــود.    

هویــت واقعــی و مجــازی ایــن نوجوانــان چگونــه بــر ســاخته شــده کــه تــوان 

تحــرکات ایــن چنینــی ماننــد تجمــع بیــش از دوهــزار نفــری آنهــا در اعتــراض بــه 

طراحــی پرســش هــای پایــان تــرم، را پیــدا کــرده انــد؟

فکوهــی: همانگونــه کــه گفتــم مــن در ایــن گونــه تجمعــات بــه خــودی خــود ، آن 

هــم در عصــر اطالعــات هیــچ چیــز عجیبــی نمــی بینــم. هــر روز در همــه جــای دنیــا 

از ایــن اتفاقــات مــی افتــد امــا چــون  بــه آنهــا توجــه خا�ســی نمــی شــود  ندیــده 

گرفته می شــوند و یا صرفا مســئوالنی که با آنها در تماس هســتند،  نســبت به 

ایــن حــوادث واکنــش نشــان مــی دهنــد. بنابرایــن اتفــاق خا�ســی درایــن نوجوانان 

نیافتاده است. در روزگار ما هم ، بارها همین  تجمعات را در مدارس می کردیم 

که مثال به نمراتمان اعتراض داشتیم و البته امروز با وجود اینترنت و موبایل 
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و  شــبکه هــای مجــازی،  ابعــاد بســیار  مــی توانــد بزرگتــر شــودو مشــکالتی بــرای 

شــهر ایجــاد کنــد، امــا نبایــد دچــار حــس پارانویایــی شــد و  تصــور کــرد کــه اتفاقــی 

ســازمان یافتــه شــده اســت کــه مثــال  همــه چیــز را خــراب کنــد. بایــد دقــت داشــت 

کــه یــک نظــام اجتماعــی بســیار  ســخت  بــه وجــود مــی آیــد و بــه ســادگی  قابــل 

فروپا�ســی نیســت و در حــال حاضــر هــر چنــد مــا از  بحــران هــای اخالقــی، ارز�ســی،  

هویتــی و غیــره در جامعــه خــود صحبــت مــی کنیــم، هیــچ کــدام ایــن  ســخن هــا 

بــه معنــی آن نیســت کــه بحــران هــای ســاختاری عمیقــی وجــود دارنــد کــه  کلیــت 

نظام اجتماعی ما را  دارند فرو می ریزند. گفتن چنین سخنانی به نظر من هم  

ســطحی نگــری باالیــی مــی خواهــد و هــم  نبــود دیــدگاه هــای  تحلیلــی و نداشــتن 

شــناخت از وضعیــت ایــران، منطقــه و جهــان و موقعیــت هــای مشــابهی کــه هــر 

روز در همــه جــا مــی بینیــم.

ظهــور ایــن پدیــده در جامعــه ایــران در ایــن دوره خــاص چــه دالیــل و چــه 

پیامدهــای فرهنـگـی و اجتماعــی بــا خــود بــه همــراه دارد؟

فکوهی: گفتم من لزوما سخن خود را به این »پدیده« مربوط نمی کنم چون 

بــه نظــرم پدیــده هــا ومودهــای بســیار زیــاد دیگــری در جامعــه مــا وجــود داردکــه 

بســیار مهــم تــر از ایــن پدیــده هســتندو بــه صــورت دائــم در حــال  اتفــاق افتــادن 
هســتند و آنهــا را بایــد مــد نظــر قــرار داد.مثــال نبــود احســاس رضایــت در بســیاری 

از جوانــان،  عــدم وجــود بردبــاری در آنهــا نســبت بــه  ســبک هــای زندگــی  غیــر از 

خودشان،  نداشتن هیچ چشم اندازی وعدم تالش برای  یافتن راه حل هایی 

بــرای مدیریــت زندگــی شــان،  عــدم تــالش و انفعــال در رابطــه بــا  مســائل زندگــی و 

جامعــه و بــی عالقگــی و بــی انگیزگــی و غیــره. روشــن اســت کــه همــه ایــن مشــکالت 

دارای دالیل بیرونی و درونی است. منتها اینکه اصوال ما تمام این پدیده های 

اسا�ســی را نبینیــم و بــه یــک تجمــع بپردازیــم بــه نظــرم بســیار ســطحی نگرانــه مــی 

آیــد. بنابرایــن اگــر از دالیــل و پــی آمدهــا صحبــت مــی کنیــم بایــد بدانیــم موضــوع 

مــورد بحــث چیســت.  مــن موضوعــی مثــل ایــن گونــه تجمــع هــا را آنقــدر مهــم نمــی 

دانــم کــه  دربــاره  دالیــل و پــی آمدهایشــان صحبــت کنــم. امــا موضــوع بحــران  

نوجوانــی و جوانــی در ایــران کنونــی را ، چــرا. معتقــدم بحثــی بســیار حــدی اســت 

کــه هــر روز ممکــن اســت بــه شــکل جدیــدی بــروز کنــد و بســیار آســیب زا هــم باشــد.
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 بــا ظهــور ایــن پدیــده هــا چــه تغییراتــی در ســاختار قدرت/اقتــدار اجتماعــی در 

جامعــه ایــران شــکل گرفتــه اســت؟

فکوهی: اگر به بحثی منطقی برگردیم ، یعنی مشکل را نه در یکی دو تجمع بلکه 

در آسیب هایی ببینیم که به برخی از آنها اشاره کردم به خصوص در گسترش 

بــی هویتــی، عــدم رضایــت، انفعــال، پرخاشــگری،  از میــان رفتــن خطــوط  قرمــز 

اجتماعــی و  بحــران روابــط بــا درون و بیــرون، آن گاه مــی توانــم بگویــم: قــدرت 

سیا�ســی و مدیریت اجتماعی  باید و حق دارد نســبت به وضعیت بســیار نگران 

باشــد. و اگــر ایــن نگرانــی وجــود نداشــته باشــد  بایــد بســیار متاســف بــود.  زیــرا 

ایــن امــر خبــر از نداشــتن آگاهــی نســبت بــه  خطــرات احتمالــی ایــن بحــران هــا و  پــی 

آمدهایشــان اســت. افــزون بــر ایــن  گــروه هــای ســنی باالتــر کــه بخــش بزرگــی از 

جامعــه مــا را تشــکیل مــی دهــد، بــه خصــوص گــروه هــای ســنی بیــن 45 تــا 65 کــه  

نسل والدین را تشکیل می دهد باید نسبت به این وضعیت نگران باشند زیرا 

فرزندان آنها در صف اول ضربه پذیری از این بحران ها قرار دارند  فشارهای 

اقتصــادی،  اجتماعــی و فرهنگــی و هویتــی، بیــش و پیــش از همــه ایــن گــروه هــای 

نوجوان و جوان را تهدید می کنند.  و افزون بر این در کمتر ده یا بیســت ســال 

دیگــر ایــن هــا هســتند کــه تقریبــا زمــام تمــام امــور را بایــد در ایــن پهنــه بــه دســت 

بگیرنــد و اگــر اینهــا  بــا بحــران هــای ســخت روبــرو باشــند، بــدون شــک  مدیــران 

قابلــی نخواهنــد بــود و نخواهنــد توانســت  موقعیــت هــا و شــرایطی را کــه دائمــا 

پیچیده تر می شوند را  اداره کنند. این خطر بزرگی است که آینده ما را تهدید 

مــی کنــد. در ایــن میــان بــرای برگشــتن بــه پرســش شــما، پاســخ مــن ایــن اســت کــه  

اگــر قــدرت سیا�ســی،  احســاس مــی کنــد کــه نیــاز بــه بــاال بــردن اعتمــاد اجتماعــی 

دارد، باید این  نابسامانی ها را جدی بگیردو به جای آنکه سعی کند از  توجه 

و تاکیــد بــر آنهــا  جلوگیــری کنــد، خــود در  صــف اول کســانی باشــد ک خواســتار 

روشــن شــدن وضعیت، دالیل آن و راه حل هایش باشــد.  نفی صوری مســائل 

و مشــکالت هیــچ مشــکلی را حــل نمــی کنــد و تنهــا کالبــد اجتماعــی را شــکننده تــر 

مــی ســازد.  اگــر هــم قــدرت سیا�ســی هنــوز اصــوال بــه چنیــن درـکـی نرســیده کــه 

باید تاســف خورد، زیرا، این ناآگاهی می تواند بســیار برای همه ما گران تمام 

شــود و بحــران هــا را رو بــه وخامــت ببــرد. زنــگ هــای خطــر ، فراتــر از  رخدادهایــی 

کــه شــما بــه آنهــا اشــاره کردیــد، هــر روز،  در سراســر ایــران در حــال بــه صــدا در 

آمدن هستند و  قدرت سیا�سی  نه تنها نبایدگوشش را بر آنها ببندد بلکه باید 
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شــرایطی ایجــاد کنــد کــه زودتــر و بهتــر از هــر ک�ســی آنهــا را بشــنود و برایشــان راه 

حــل هــای  فرهنگــی، سیا�ســی، اقصــادی و فرهنگــی بیابــد. هــر روز کــه مــی گــذرد 

کار مشــکل تــر مــی شــود.  مــا امــروز همــه امکانــات  شــروع بــه اصــالح وضعیــت را 

داریم و تنها نیاز به جرات و جسارت مسوالن و  درک بهتر مردم از شرایط وجود 

دارد تــا  بتــوان بســیاری از مشــکالت را در کوتــاه و میــان مــدت حــل کــرد. برخــی 
از مشــکالت دراز مــدت نیــز راهبــردی هســتندو بــرای حــل آنهــا هــر چنــد راه درازی  

وجــود دارد امــا ایــن راه بایــد از جایــی شــروع شــود.   

 نظــام آمــوزش رســمی در برســاختن ایــن هویــت در نوجوانــان چقــدر تاثیــر 

اســت؟ داشــته 

فکوهــی: متاســفانه نظــام آموز�ســی مــا بــر اســاس گروهــی از پیــش فــرض هــای 

اغلــب ایدئولوژیــک ســاخته شــده اســت کــه بــه جــای اســتفاده از ســنت هــا و 

اصول دینی که منابع بی پایانی برای  ســاختن یک نظام آموز�ســی بســیار معتبر 

هســتندو در همــه جــای دنیــا مــورد اســتفاده هســتند،  آن اصــول را کــه  بــه نظــر 

مــن نــه ربطــی بــه ســت مــا دارنــد و نــه دیــن مــا، ســر منشــا کار خــود  قــرار داده 

است. اصولی مثل صوری گرایی، توجه به ظاهر و نه باطن مسائل،  جماعت 

گرایــی،  عــدم توجــه بــه مســائل روز و مــدرن و تغییــر جوامــع،  عــدم توجــه بــه 

پویایــی فرهنــگ و نیــاز بــه اصــل  بازبینــی  مســائل  بــر اســاس دیــدگاه هــای  تجربــی 

و علمــی )کــه از مهــم تریــن اصــول  حتــی  مذهــب شــیعه اســت(، عــدم توجــه بــه 

پراگماتیســم و مصلحــت  گرایــی و بینــی اجتماعــی کــه همــواره در  ســنت هــای مــا 

مــورد توجــه بــوده،  گریــز از  اشــرافی گــری، و تبلیــغ ســاده زیســتی و  هماهنگــی بــا 

طبیعت ،  تبلیغ دوستی و آرامش و وقار و ادب و  متانت و اعتدال، همه و همه 

ایــن هــا اصولــی هســتند کــه بایــد و مــی تــوان دســت بــه گســترش آنهــا زد در نظــام 

آموز�ســی مــان زد.  امــا نــه صرفــا در  ســطح گفتمــان چــون گاه ایــن عمــل انجــام 

شده است، اما چطور می توان در جامعه ای که نولیبرالیسم در آن بیداد می 

کنــد و هــر روز فاصلــه طبقاتــی بیــن اقشــار فقیــر و ثروتمنــد بیشــتر مــی شــود، هــر 

روز  تبلیــغ خصو�ســی ســازی و تجــاری ســازی مــی شــود، هــر روز مــردم مجبورنــد 

بــرای حقــوق  قانونــی خــود مثــل مســکن و  شــغل و  آمــوزش و بهداشــت و حمــل 

و نقــل  مبالــغ هنگفــت تــری بدهنــد، چگونــه در جامعــه ای کــه  الگــوی خــود را 

لیبرالیسم  بریتانیای مارگارت تاچر و آمریکای  رونالد ریگان قرار داده است و  
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تمام  مهارهای اقتصادی را به دست اقتصاددانان  نولیبرال سپرده است که 

به ســرعت جامعه را به ســمت  خیال های دروغین نولیبرالی ببرند و از الگوهایی  

تقلید کنند که حتی کشورهای خود را همچون بریتانیا و آمریکا به ورشکستگی 

کشانده اند، می توان انتظار داشت که با چند متن که در کتاب های در�سی می 

آیــد و بــا توصیــه هــا نصیحــت هــای بــی شــماری کــه هــر روز بــردر و دیــوار همــه جــا مــی 

بینیــم،  نظــام آموز�ســی بتوانــد مفیــد باشــد حتــی در مــدارس  بچــه هــا و نوجوانــان 

به خوبی می بینند که معلمان شریف و زحمتکش چطور زیر فشار مالی هستندو 

آنهــا کــه کار خــود را پولــی کــرده و بــر اســاس  تشــویق رقابــت و مســابقه و اســتعداد 

درخشان و کالس خصو�سی و  ...  کار می کنند، گوی سبقت را از همه ربوده اند. 

چگونه می توانیم از نظام آموز�سی که  علوم اجتماعی را که از نان شب برای این 

جامعه واجب تر است تحقیر می کند و همه را به سوی پزشکی و علوم مهند�سی 

روانــه مــی کنــد تــا ســپس از آنهــا همــان کســانی ســاخته شــوند کــه امــروز مــی بینیــم 

چه بالیی بر سر همه آورده اند، انتظار داشت که بتواند تاثیری اجتماعی داشته 

باشد؟  مسائل بسیار جدی هستندو تا زمانی که نخواهیم آنها را رو در رو ببینیم 

و حــل کنیــم، راه بــه جایــی نخواهیــم بــرد.

تعلق هویت ملی در میان این نوجوانان را چگونه ارزیابی می کنید؟

فکوهــی: نــه تنهــا در ایــن نوجوانــان بلکــه در اکثریــت قریــب بــه اتفــاق مــردم ایــران  

مفاهیمی مثل »حس ملی« ، »تعلق هویتی« و غیره بسیار ضعیف، واکن�سی و  و 

بــدون درک عمیــق و ریشــه هــای محکــم اســت. دلیــل هــم دارد: چــه کســانی و چــه  

روابط اجتماعی می توانند این  حس ها را ایجاد کنند.  تعلق ملی آن نیست که 

از کــوروش و داریــوش  و خیاالتمــان دربــاره چنــد هــزار ســال پیــش کــه حتــی نســبت 

بــه آنهــا نیــز آگاهــی جــدی نداریــم،  دائــم ســخن بگوییــم و از گذشــته هــای طالیــی 

خــود دم بزنیــم، تعلــق ملــی آن نیســت کــه دملــان بــه آن خــوش باشــد کــه ایــن یــا آن 

فســتیوال جهانــی برنــده جایــزه شــده ایــم و یــا  اســتعدادهای درخشــانمان  چنیــن 

و چنان کرده اند. تعلق ملی آن نیست که از موفقیت اغلب خیالین کسانی که 

ناچــار شــده ان کشــور را تــرک کننــد و یــا اصــوال در مهاجــرت بــه دنبیــا آمــده انــد بــه 

عنوان موفقیت خود صحبت کنیم. تعلق ملی وقتی به وجود می آید که ببینیم 

در ایــن پهنــه،  همــه مــردم از  زنگــی نســبتا مرفهــی برخوردانــد، زیــرا ایــن پهنــه یکــی از 

ثروتمندترین نقاط جهان است، تعلق ملی وقتی  به وجود می آید که  کارهایمان 
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را  بــرای خودمــان و بــر اســاس نیازهــا و آنچــه خودمــان تصــور مــی کنیــم درســت 

اســت و البتــه بــا توجــه بــه تجربیــات دیگــران و در تعامــل بــا آنهــا انجــام بدهیــم، نــه 

اینکــه دائمــا چشــممان بــه دســت و دهــان  آنهــا باشــد و ادای آنهــا را در بیاوریــم. 

متاسفانه کسانی که باید به این نوجوانان مفهوم هویت ملی را بیاموزند، خود 

این مفهوم را نمی شناسند.  از یک سو  پان ایرانیست های جدید را داریم که  از 

شــعار ایــران بــر فــراز همــه دفــاع مــی کننــد و تصورشــان ایــن اســت کــه بــا گفتــن ایــن 

حــرف  معجــزه ای اتفــاق مــی افتــد و همچــون همــه  جریــان هــای راســت افراطــی 

و فاشیســتی در تاریــخ  اندیشــه هــای بیمارگونــه خــود را بــه مثابــه  افتخــارات ملــی 

مــی گیرنــد، از طــرف دیگــر کســانی را کــه قائــل بــه  هیــچ گذشــته ای جــز  گذشــته 

دینی  سنتی  نیستند. و جالب آنکه هیچ کدامشان ازآنچه می گویند خبری ندارند  

گذشته ایران  سه هزار سال تاریخ است که  نیمی از آن به پیش از اسالم و نیمی 

از آن در اسالم قرار دارد و ایران در هر دو دوره  تاثیری بزرگ  داشته است، این 

دو هویــت غیــر قابــل تفکیــک هســتندو ایــن داســتانی نیســت کــه  بــه ده بیســت یــا 

�ســی ســال مربــوط باشــد و پیشــینه هــزاران ســاله دارد. امــا بزرگــی یــک ملــت در آن 

است که به خودش باور داشته باشد و  بتواند موقعیت کنونی خودش را  اداره 

کنــد. مــا امــروز تمــام  مهــارت هــای الزم، تمــام ثــروت هــای الزم و  شــرایط بیــن املللــی 

مناسب را داریم. انقالب اسالمی توانسته است ژئوپلیتیک بسیار مناسبی برای 

ایــران بــه جــود بیــاورد. در ایــن میــان بــرای آنکــه از همــه ایــن نــکات مثبــت اســتفاده 

کنیم نباید به دنبال الگوهای ورشکسته لیبرالی و نولیبرالی بریتانیا و آمریکا به راه 

بیافتیم و انتظار معجزه از  پهنه هایی داشته باشیم که خود بدترین دوره های 

بحرانی  را از ســر می گذرانند. وقتی این ســخنان را می گوییم گروهی  می پرســند 

پس چرا  همه می خواهند به آن کشورها بروند؟ پاسخ روشن است برای آنکه 

ما با کمبود هویت ملی سروکار داریم و نمی فهمیم که اگر بخواهیم به گذشته 

ها وفادار باشیم  و این پهنه را حفظ کنیم باید سختی ها راتحمل کنیم. ببینیم 

اروپــا، ژاپــن، هندوســتان، چیــن و غیــره چــه هــا کشــیدندند تــا امــروز بــه موقعیتــی 

برســند نســبتا مناســب  و درک کنیم که هویت ملی و  موقعیت های مناســب به 

این سادگی ها و با شعار دادن ها و با پناه گرفتن پشت الگوهای ورشکسته  به 

وجــود نمــی آیــد.

نوجوانــان ایرانــی درچــه نســبتی بــا تغییــرات و تحــوالت فرهنـگـی جهانــی قــرار 

دارد؟
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فکوهــی: متاســفانه همــان چیــزی کــه درمــورد نظــام آموز�ســی گفتــم بــه صــورت 

بسیار  بدتری در نظام های رسانه ای ما وجود دارد. ما خود را از جهان جدا کره 

ایم. سرعت اینترنت را به حداقل ممکن رسانده ایم و بیشترین تعداد سایت 

هــای ممکــن را فیلتــر کــرده ایــم، بدیــن ترتیــب راه را بــرای  فیلترشــکن هــا و روش 

های فناورانه ای باز کرده ایم که نوجوانان وجوانان ما را مستقیما به مراکز 

شستشوی مغزی هدایت کنند که تصویری نادرست از واقعیت های جهان و 

ایران به آنها می دهند.  رادیو تلویزیون ما، حاضر نیست  واقعیت قرن بیست 

و یکــم را کــه نبــود عملــی انحصــار رســانه ای اســت، بپذیــرد و اصــرار دارد کــه  در 

نیمه قرن بیســتم در جا بزند، نتیجه آنکه نوجوانان ما تصویری از دنیا دارند 

کــه بدتریــن شــبکه هــای  موجــود  در ترکیــه و لــس آنجل�ســی و بریتانیــا و آمریکایــی 

بــه آنهــا مــی دهنــد. بدتریــن شــکل از فرهنــگ، ســطحی تریــن  شــکل از فهــم جهــان 
را.  درایــن شــرایط چطــور مــی تــوان انتظــار داشــت کــه ایــن نوجوانــان و جوانــان 

بتواننــد دنیــا را بفهمنــد در حالــی کــه فهــم دنیــا امــروز بیشــتر از هــر زمانــی بســیار 

مشکل است . برای این کار نیاز به مهارت های بی شماری وجود دارد از جمله 

مهــارت هــای زبانــی، مهــارت هــای کار بــا شــبکه هــای مجــازی و جســتجو در فضــای 

اســنترنتی، ولــی  بــرای ایــن کار نیــاز بــه ابزارهــای  زیــادی هــم هســت مثــل اینترنــت 

پــر ســرعت و  بســیار ارزان، مثــل اپلیکیشــن هــای ارزان قیمــت و در دســترس، 

مثل سهولت دستر�سی به همه سایت ها و غیره. ما باز هم در توهمات اتوپیایی 

یــا  پارانویایــی خودمــان  هســتیم و فکــر مــی کنیــم اگــر  بــا ابزارهــای قــرن بیســتمی  

مثــل مســدود کــردن ســایت هــا ، کاهــش ســرعت،  انحصــار رســانه ای  بــه جنــگ  

مــوج گســترده تغییــرات رســانه ای برویــم راه بــه جایــی مــی بریــم. ایــن کارهــا نــه تنهــا 

نتیجه ای در بر ندارد ، بله درست برعکس  شناخت نوجوانان وجوانان ما را 

از جهــان دقیقــا بــه صورتــی در مــی آورد کــه غــول هــای رســانه ای مــی خواهنــد . 

ببینید امروز  چقدر نگاه جوانان ما  رو به سوی غرب دارد، چطور شیفته آن 

هســتند در حالــی کــه  هیــچ چیــز از مســائل و مشــکالتش نمــی داننــد. در برابــر ایــن  

کار  رادیو تلویزیون های ما  یا مسئوالن ما چه می کنند: فیلم های هالیوودی 
را  پخــش مــی کننــد کــه نشــان مــی دهنــد مثــال در آمریــکا سیاســتمدارن فاســد 

هســتند؛ فیلــم هایــی کــه خــود یکــی از ابزارهــای اصلــی  ایدئولوژیــک آمریــکا بــرای 

تبلیغ سیستم خودش است. یا  برنامه های بحث و گفتگو و  سریال ها و فیلم 

هایــی مــی گذارنــد ک کــم تریــن مخاطبــی ندارنــد و هــر روز بــر تعــداد  مخاطبــان  
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شــبکه هــای  غیــر ایرانــی  و ضــد ایرانــی  مــی افزاینــد. و از همــه بدتــر از ابزارهــای 

تبلیغاتــی متعلــق بــه نیــم قــرن پیــش یعنــی آفیــش زدن و  تبلیغــات و پروپاگانــدای 

مستقیما ضد غربی استفاده می کنند. در خالی که کم ترین شناخت از نظام 

هــای تبلیــغ نشــان مــی دهــد امــروز تبلیغــات مشــتقیم و بــه ســبک دوران جنــگ 

جهانی دوم،  دقیقا اثر معکوس دارد. اگر ک�سی بخواهد غرب را، با کارنامه  پر 

از خطا و  پر از فساد و تباه کاری اش،  در کشوری  رو به توسعه محبوب کند، 

بهترین ابزار برایش آن است که همه جا را پر از شعارهایی علیه غرب کند  می 

تواند مطمئن باشــد که  همه اندیشــه ها به صورت خودکار علیه آن شــعارها 

کــه مــی تواننــد کامــال هــم درســت باشــند، هدایــت خواهنــد شــد.  بنابرایــن هــر 

چــه زودتــر بــه خــود بیاییــم و  برنامــه هــای جــدی و مناســب بــرای مقابلــه بــا ایــن 

وضعیــت تنظیــم کنیــم شــاید هنــوز شــانس  تاثیــر گــزاری بــر مســائل را داشــته 

باشــیم.
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شکست دانشگاه ایرانی

گفتگو  با محمدامین قانعی راد؛
رييس سابق انجمن جامعهشنا�سي ايران و 

مديرگروه علم و جامعه مرکز تحقيقات سياست علمي کشور

) ایــن گفتگــو را مهدیــه امیــری در تاریــخ  آبــان مــاه 1395  صــورت داده و در 

دوهفتــه نامــه آوای هامــون منتشــر شــده اســت.(

اشاره: جامعه شناس بودن با خودش تشخ�سی را برساخته می کند که چند 

ســاحتی بــودن، چندزبانــی بــودن و متکثــر بــودن را بــه بــار مــی نشــاند. همیــن وجــوه 

چندگانــه علمــی و تفکــری را مــی شــود در رییــس پیشــین انجمــن جامعــه شنا�ســی 

ایــران؛ بــه عنــوان یکــی از پیشــروترین انجمــن هــای علمــی در فضــای اندیشــگی 

ایــران جســتجو نمــود و یافــت. دکتــر ســیدمحمدامین قانعــی راد؛ جامعــه شــناس 

بــودن را معنایــی دیگرگونــه بخشــید و در دوران مدیریتــش در انجمــن جامعــه 

شنا�ســی ایــران مســئولیت هــای اجتماعــی یــک جامعــه شــناس را بســیار پیچیــده 

تــر نمــود. کافــی هســت ســری بــه کتــب تالیــف شــده ایشــان و یــا مصاحبــه هــا و 

میزگردهــای ایشــان در مطبوعــات بزنیــم تــا بــا حجــم و گســتردگی بســیار عمیــق و 

وســیعی مواجــه شــویم. ازهمیــن رو دوهفتــه نامــه آوای هامــون در چهاردهمیــن 

شــماره خــود بــه پــای صحبتهــای ایــن جامعــه شــناس علــم و معرفــت نشســته 

است؛ با توجه به اینکه در روزهای ابتدای بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در 

مهرمــاه قــرار داریــم، دکتــر قانعــی راد را میهمــان گفتگویــی دربــاره چشــم اندازهــای 

علمــی کشــور مــی کنیــم.

گســترش آمــوزش عالــي در دوران پــس از انقــالب و شــکل گیــری »آمــوزش عالــی 

تــوده ای« تحــت تاثیــر چــه عواملــی ایجــاد شــد و آیــا ایــن گســترش بــا زمینــه هــای 

اجتماعی و اقتصادی جامعۀ ما سازگاری داشت؟ به نظر شما پيشفرضهاي 

ســاختار آموزش عالي در جامعه ما درســت نهاده شــده اســت؟
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قانعــی راد: مــا در آمــوزش عالــي خودمــان چنــدان برنامهريــزي نداشــتيم و فکــر 

کرديــم کــه مثــل ســایر خدماتــی کــه بــه مــردم مــی دهیــم، يــک جايــي هــم بايــد بــه 

نــام دانشــگاه وجــود داشــته باشــد کــه برونــد يــک چیــزي از آنجــا بــه نــام مــدرک 

بگیرنــد مــردم مــدرک ندارنــد، داراي مــدرک بشــوند. مثــل اينکــه ميگوييــم 

مــردم خانــه ندارنــد و داراي خانــه بشــوند و يــا ماشــین ندارنــد و داراي ماشــین 

بشــوند. يعنــي بــه آمــوزش عالــی بــه مثابــه دارايــي شــخ�سي حســاب کرديــم کــه  

صرف داشتن آن مهم است. يعني چیزي که به طور في نفسه اهميت دارد و 

نــه اينکــه چــه کارکــردي داشــته باشــد و بــه چــه نيــاز ديگــري پاســخ بدهــد. البتــه 

ميگفتنــد کــه اگــر مــا ايــن مــدرک و ايــن دارايــي را داشــته باشــيم بعــدا مثــال از 

نظــر شــغلی و مالــی ميتوانيــم وضعيــت مناســبتري داشــته باشــيم. يعنــي نــوع 

برداشــتها غالبــا اينطــور بــوده اســت و مــردم ميآمدنــد و بــه خاطــر بهبــود 

موقعيــت زندـگـي فــردي، يــا زندـگـي خانوادـگـي يــا نهايتــا زندـگـي شغليشــان، 

ســعي ميکردنــد مدرـکـی را بــه دســت بياورنــد. در بســياري از مــوارد مثــال اينهــا 
ميرفتنــد مدرـکـي را ميگرفتنــد کــه ممکــن بــود نــه شــخصا بــه آن عالقــهاي 

داشته باشند  و نه اينکه اين مدرک به درد سازماني که در آن کار ميکردند، 

ميخورد. به همین دليل آموزش عالي گسترش پيدا کرد و به يک نهاد توزيع 

مــدرک تبديــل شــد. گراي�ســي در خــود مــردم پيــدا شــده بــود کــه شــايد بتــوان 

گفــت کــه ايــن گرايــش، يــک گرايــش عدالتطلبانــه بــود کــه  ريشــه آن در برابــر 

شــدن شــرايط زندگــي مــردم بــود. وقتــي کــه بــر اثــر انقــالب آن اشــرافيت قديــم 

از بیــن رفــت، مــردم يــک مقــدار احســاس کردنــد کــه بايــد  بــه دنبــال راههايــي 

بگردنــد کــه بتواننــد در زندگــي برخــورداري بيشــتري داشــته باشــند. ايــن هــم از 

طريــق اکتســاب بــه دســت ميآيــد و نــه از طريــق انتســاب بــه ثــروت يــا موقعيــت 

خانوادـگـي. چــون وقتــي جامعــه دموکراتیــزه ميشــود ديگــر آدمهــا خودشــان 

بايــد راههايــي بــراي بهبــود زندـگـي خودشــان پيــدا کننــد. ســالمترين چیــزي کــه 

وجــود داشــت  مســیر آمــوزش بــود کــه بتواننــد از طريــق آن مقــداري وضعيــت 

خودشان را ارتقا بدهند. تمايلي در مردم براي ارتقا بود که تحرک اجتماعي 

صعــودي پيــدا کننــد و در جامعــه بــراي خودشــان ک�ســي بشــوند و ديگــران بــر 

روي آنهــا حســاب کننــد. ايــن در شــرايطي بــود کــه ايدئولــوژي انقالبــي نیــز دارد 

از عدالــت و از بیــن رفتــن آن معيارهــاي تمايزبخ�ســي کــه قبــال وجــود داشــت، 

صحبت ميکند و جامعه تاکيدش را از معيارهاي خانوادگي و نژادي و نسبي 

برداشــته اســت و بــه نحــوي بــر روي معيارهــاي اکتســابي گذاشــته اســت. 
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جامعــه بــه نحــوي دارد اکتســابگرا ميشــود.

امــا ایــن مســیر رشــد آمــوزش عالــی چــه نســبتی بــا دیگــر نیازهــای جامعــۀ مــا 

داشــت؟

قانعــی راد: تحــت تاثیــر ايــن فشــارو تقاضــای اجتماعــی بــرای برابــر شــدن شــرایط 
زندگــی  وتوجــه بــه آمــوزش بــه مثابــۀ راهــی بــرای تحــرک طبقاتــی  يــک نکتــه مــورد 

غفلــت قــرار گرفــت و آن هــم ايــن بــود کــه آمــوزش عالــي بايــد از نظــر محتوايــي 

بــا نيازهــاي واقعــي جامعــه پيونــد پيــدا کنــد و يــک ارزش افــزودهاي را در 

ســازمانهاي کار و اشــتغال و در پهنههــاي مختلــف ســرزميني ايجــاد کنــد. يعنــي 

آمــوزش عالــي بتوانــد اثربخــش باشــد. چنیــن آمــوزش عالــياي قــادر خواهــد بــود 

کــه مثــال موقعيتهــا و فرصتهــاي جديــد را در جامعــه ايجــاد کنــد و اساســا 

امکاناتــي را بتوانــد توليــد و عرصــه کند.بــا ایــن بــی توجهــي، آمــوزش عالــي بــه 

نهــادی درونگــرا و وابســته بــه معیارهــای خویــش تبدیــل شــد. 

مهمترین نشانۀ این درون گرایی آموزش عالی چیست؟ 

قانعــی راد: رشــد آمــوزش عالــي همزمــان يــک رشــد اقتصــادي ميخواســت کــه 

ايــن دو بتواننــد در تــوازي بــا هــم پيــش برونــد.  ايــن دو بايــد بــه طريقــي بــا هــم 

ســازگار ميشــدند و بــه طريقــي بــا هــم پيونــد ميخوردنــد کــه ايــن پيونــد برقــرار 

نشــد. بنابرايــن مــا صــرف نظــر از اينکــه اصــال چــه امکاناتــي از نظــر  اقتصــادي 

در جامعــه وجــود دارد و اساســا جامعــه نيــاز دارد کــه چــه امکاناتــي در آن 

از نظــر شــغلي خلــق و ايجــاد بشــود، مــا يــک آمــوزش عالــي درونگــرا داشــتيم 
کــه بــر مبنــاي منطــق خــودش پيــش ميرفــت و بــه منطــق شــريک خــودش يعنــي 

دنيــاي کار و اشــتغال، توجــه نداشــت. بنابرايــن پديــدهاي اتفــاق افتــاد کــه مــن 

در يکــي از کتابهايــم تحــت عنــوان »ناهمزمانــي دانــش« از آن نــام بــردهام. 

ناهمزمانــي دانــش يعنــي دو دنيايــي کــه در کنــار هــم وجــود دارنــد امــا بــا همديگــر 

همزمــان نيســتند. نظــام علــم دارد بــراي خــودش حرکــت ميکنــد و نظامهــاي 

اجتماعــي و اقتصــادي نیــز بــراي خودشــان دارنــد حرکــت ميکننــد و ايــن دو در 
زمــان واحــدي زندـگـي نميکننــد. 

 یــک پدیــدۀ آســیب شــناختی اســت و یــا در ســیر 
ً
پدیــدۀ درونگرایــی علــم لزومــا
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تحــول دانــش بــرای خــودش جایگاهــی دارد؟ 

 درونگرايــي بــه معنــاي درســت آن مــی توانــد در رشــد معرفــت 
ً
قانعــی راد: اتفاقــا

علمــی مؤثــر باشــد. معنــاي درســت درونگرايــي در دنيــاي علــم ايــن اســت کــه مــا 

تنها به اقتضائات برنامههاي پژوه�سي توجه کنيم. يعني اين رويکرد درونگرا 

بــه مفهــوم درســت خــودش، بــا برنامههــاي پژوه�ســي و بــا علــوم بنيــادي ارتبــاط 

دارنــد کــه از قضــا يکــي ديگــر از نيازهــاي آمــوزش عالــي اســت. يعنــي اگــر بــه معنــاي 

درست کلمه درونگرايي در علم اتفاق بيفتد، بسيار عالي است. زيرا در عرصه 

دانــش بنيــادي و پيشــبرد برنامههــاي پژوه�ســي ميتوانــد زايــش ايجــاد کنــد. منتهــا 

ايــن نــوع درونگرايــي مســتلزم شــکلگیري اجتماعــات علمــي اســت کــه در درون 

آن منطق داوري در مورد توليدات علمي شکل پيدا بکند، کار جمعي رخ بدهد 

و علــم بتوانــد بــه پيــش بــرود. درونگرايــي کــه در ايــران اتفــاق افتــاد، در فقــدان 

اجتماعــات علمــي و بــا تســلط بوروکرا�ســي بــر دانشــگاه و بــر آمــوزش عالــي اتفــاق 

افتــاد و يــک مقــداري ويژگــي خــاص خــودش را داشــت. بنابرايــن بــه نظــر مــن بايــد 

به اين دو عرصه توجه کنيم. يکي اينکه علم صرفا نميتواند در خدمت کاربرد 

قــرار بگیــرد. امــا مــا هــم بــه دانــش کاربــردي نيــاز داريــم و هــم بخ�ســي از آمــوزش 

عالــي اســت. از طــرف ديگــر اتفاقــا مــا در جاهايــي نيــاز داريــم کــه دانشــمندانمان 

بــه جــای توجــه صــرف بــه نيازهــاي جامعــه براســاس برنامههــاي پژوه�سيشــان 

کار بکننــد و بتواننــد توليــد دانــش نظــري کننــد تــا نظريهپــردازي اتفــاق بيفتــد. 

چــون گاهــي اوقــات دانــش کاربــردي در نيازهــاي روزمــره غــرق ميشــود امــا از آن 

طــرف دانــش بنيــادي ممکــن  اســت بيايــد و نيازهــا را بازتعريــف کنــد، بتوانــد 

نيازهــاي جديــد تعريــف بکنــد و بتوانــد چشــماندازهاي تحــول آينــده را ترســيم 

کنــد. اگــر درونگرايــي آمــوزش عالــي بــا علــوم بنيــادي و اقتصائــات علــوم بنيــادي 

و دانشهــاي نظــري، پيونــد برقــرار بکنــد و همــراه بــا تقويــت اجتماعــات علمــي 

و خودحاکميتــی آن هــا  باشــد، ايــن خــوب اســت و جــزء الزامــات رشــد علمــی 

اســت امــا االن درونگرايــي بــراي مــا در کجــا اتفــاق افتــاده اســت؟ آنجايــي کــه 

بايد برونگرايي اتفاق ميافتاد. مثال ما رشته مسائل اجتماعي، به عنوان يکي 

از رشــتههاي جامعــه شنا�ســي را داريــم کــه االن دارد تدريــس ميشــود. ايــن نــه 

بــا قــوه قضائيــه ارتبــاط دارد، نــه بــا ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر، نــه بــا وزارت 

تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــي و نــه بــا ســازمان بهزيســتي.

در مــورد توســعۀ علمــی در ایــران دیــدگاه هــای متفاوتــی وجــود دارد. از نظــر 



فروردین1397

ک
ه ی

مار
ش

194

شــما وضعیــت کنونــی توســعۀ علمــی را چگونــه مــی تــوان توصیــف کــرد؟

قانعــی راد: در شــرایط کنونــی بــا پارادوکــس توســعه علمــی در کنــار فســاد علمــی 

مواجــه هســتیم و بنابرایــن بــه جــای توســعه علمــی بایــد از رشــد کمــی تعــداد 

اســاتید، دانشــجویان و مقــاالت ســخن گفــت. ایــن تعــارض در شــرایط رشــد 

ســرطانی رخ میدهــد کــه فاقــد نظــام منــدی و ســویه انــدام وار اســت. بــرای رفــع 

فســاد علمــی در وهلــه اول بایــد ایــن رشــد ســرطانی را متوقــف کــرد. تشــکیل 

کمیتههــای اخــالق، آمــوزش اخــالق حرفــهای، تدویــن منشــورها و میثاقهــای 
اخالقــی، اصــالح قانــون ارتقــاء و تأکیــد بــر معیارهــای کیفــی، اصــالح قانــون 

پذیــرش و جــذب دانشــجو، دگرگونــی ضوابــط دفــاع از رســالهها، نظارتهــای 

کیفــی و اعتبــار ســنجی دانشــگاهها، مجموعــهای از راه حلهــای پیشــنهادی 

هســتند؛ امــا ایــن راه حلهــا بــدون تغییــر چارچــوب نهــادی پاســخ نمیدهنــد زیــرا 

همــه روندهــای مزبــور از نــو در چارچــوب نهــادی مســتحیل میشــوند و در درون 

گفتمان موجود به تأکید بر قوانین سازمانی و اخالق عمومی میانجامند و با 

گسترش دیوانی شدن دانشگاه و افزایش فشار فرهنگ عمومی حتی به فساد 
دامــن میزننــد. بــاز آرایــش چارچــوب نهــادی بــر عکــس مشــارکت در انجمنهــای 

علمــی را افزایــش میدهــد و در فضــای جدیــد خــود آئیننامههــای پنهانــی را بــه 

همــه فعالیتهــای دانشــگاهی القــاء میکنــد کــه بــه توســعه ســالم فعالیتهــای 

دانشــگاهی منجــر میشــوند. 

در حــال حاضــر وضعیــت اخالقیــات علمــی در  دانشــگاه هــا را چگونــه مــی 

بیننیــد؟  آیــا سیاســت هــای رایــج بــرای بهبــود  وضیــت اخالقیــات علمــی مؤثــر 

بــوده انــد؟

قانعی راد: در حال حاضر، فشار اخالق عمومی بر دانشگاه به سلب مرجعیت 

اخالقــی از دانشــگاه انجامیــده اســت. اخــالق و فرهنــگ عمومــی بــه مثابــه یــک 

ســرمایه اخالقــی و دانــش مشــترک از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت ولــی اخــالق 

دانشــگاهی از درون ایجــاد میشــود و نــه از طریــق تزریــق از بیــرون. تولیــد دانــش 

ســازگار بــا معرفــت و اخــالق عمومــی نیــز تنهــا بــا فعــال شــدن ســازوکارهای درونــی 

ممکــن اســت و دخالتهــای بیرونــی و مکانیکــی بــه فســاد دانشــگاهی دامــن 
میزنــد.  برگــزاری کالسهــای اخــالق عمومــی بــرای اســاتید و دانشــجویان،به 

گونــه ای پارادوکســیکال، یکــی از عوامــل ایجــاد بــی هنجــاری اخالقــی در دانشــگاه 
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ً
است. گرایش نهادهای دینی و فرهنگی به سلطه مستقیم بر دانشگاه معموال

با گذاشتن کالسهای اخالقی و تربیتی عمومی برای دانشجویان خود را نشان 

میدهــد. ایــن رویکــرد بــر مبنــای دو اندیشــه غلــط بنــا شــده اســت: اول توجــه بــه 

مقولــه تربیتــی و اخالقــی در دانشــگاه بــا تکیــه بــر ریشــههای بــرون نهــادی، و دوم، 

توجــه بــه مقولــه تربیتــی بــه عنــوان واحــد در�ســی. 

ایــن رویکــرد فاقــد دریافتــی زبــان شــناختی از اخــالق اســت. اخــالق همچــون زبــان 

یعنــی ارتبــاط بیــن آدمهــا و ســبکهای مختلــف اخالقــی یعنــی ســبکهای متفــاوت 

 آمیختــه بــه اخــالق اســت. هرجــا کــه زبــان وجــود دارد، 
ً
ارتباطــی. زبــان علــم ذاتــا

پیام، ارتباط و اخالق وجود دارد. اخالق چیزی خارج از جوهرۀ دانش نیســت 
و بــه عبــارت دیگــر عنصــر اخــالق جــزء مقــوم دانــش و علــم اســت؛ اخــالق چیــزی 

نیســت کــه از بیــرون از دانــش بتــوان بــه آن تزریــق کــرد.  ســاختارهای زبانــی 

علــوم مختلــف محتواهــای اخالقــی گوناگــون را در درون خــود حمــل میکننــد. 
رشــتههای گوناگــون دانــش حــاوی داللتهــای متفــاوت تربیتــی و اخالقــی اســت. 
زبــان مهند�ســی، زبــان پزشــکی، زبــان حقوقــی، زبــان جامعــه شــناختی بــه عنــوان 

ســبکهای گوناگــون کاربــرد زبــان حــاوی داللتهــای تربیتــی و اخالقــی مختلــف 

میباشــند. 

 تزریــق اخــالق از بیــرون، نــه تنهــا بــه بهبــود مناســبات اخالقــی در دانشــگاه 

نمیانجامــد بلکــه بــا تحمیــل امــر ایدئولوژیــک بــر امــر علمــی آن را دچــار ســایش، 

زوال و فساد میسازد. راه حل بهبود اخالق در دانشگاه، توانا شدن زبانهای 

علمــی اســت کــه در حــال حاضــر از ضعــف ُبعــد اخالقــی رنــج میبرنــد. نهــاد علــم 

بــدون تبدیــل شــدن بــه یــک قــدرت اخالقــی قــادر بــه انجــام کارکردهــای خــود 

نیســت. بــه قــول دورکیــم احــکام مبهــم، انتزاعــی و کلــی مربــوط بــه اخــالق عمومــی 

نمیتواننــد تأثیــر زیــادی بــر رفتــار حرفــهای داشــته باشــند. لــذا در ایــن شــرایط، 

فقــدان انضبــاط اخالقــی بــه گســترش امیــال نامحــدود، ســیری ناپذیــر و نامنظــم 

افــراد بــرای تصاحــب امتیــازات دانشــگاهی میانجامــد کــه رونــدی فســادآفرین 

اســت. آمــوزش اخــالق، نــه تنهــا اخــالق عمومــی بلکــه حتــی اخــالق حرفــهای بــه 

تنهایــی تأثیرگــذار نیســت. اخــالق در علــم بایــد بــه مثابــه امــری ناخــود آگاه و یــا 

مبتنــی بــر آگاهــی عملــی جریــان پیــدا کنــد. آمــوزش اخــالق براســاس مدلهــای 

الگوریتمیــک از آمــوزش قــراردارد کــه علــم را معــادل اطالعــات شــفاف و تدویــن 

شــده میدانــد کــه از طریــق مجموعــهای از آموزشهــای رســمی منتقــل میشــود. 

ایــن مــدل بــر اهمیــت اجــزاء گــزارهای – صــوری و قواعــد انتزاعــی تأکیــد دارد 
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و حداکثــر بــه دانــش علمــی اخــالق میانجامــد. فرهنــگ و اخــالق علمــی بایــد از 

طریــق مــدل فرهنگپذیــری و بــه مثابــه مهارتهــای ضمنــی، یادگیــری اجتماعــی 

و آمــوزش در محــل منتقــل شــود. ایــن مــدل بــر اهمیــت اجــزاء غیرگــزارهای، 

مهارتهــای ضمنــی بــرای پیــروی از قواعــد، دانــش تلویحــی بــرای فهــم و بازتولیــد 

آن در ضمــن علــم ورزی و کــردار علمــی تأکیــد دارد. علــم از حیــث نســبت آن بــا 

آگاهــی یــک پدیــده ســه الیــهای اســت کــه مهمتریــن اجــزاء آن بــه جــز تعمیمهــای 

نمادیــن از جملــه مدلهــا، ارزشهــا، و مثالــواره هــای  آن بــه الیههــای آگاهــی 

عملــی و ناخــودآگاه تعلــق دارد. 

در شــرایط کنونــی انتقــال اخــالق حرفــه ای بــه اســاتید و دانشــجویان بــا چــه 

موانعــی مواجــه مــی باشــد؟

قانعــی راد: در شــرایط کنونــی موانــع فرهنگپذیــری دانشــگاهی بــرای انتقــال 

و  شــدن  دیوانــی  از  عبارتنــد  دانشــجویان  و  اســاتید  بــه  حرفــهای  اخــالق 

تجــاری شــدن دانشــگاه کــه بــه معنــای عــدم تلقــی از علــم، دانشــگاه، آمــوزش 

بــه عنــوان فعالیــت و کنــش جمعــی و بــا نشــانههای زیــر نیــز همــراه میباشــد:  
تعــداد دانشــجویان؛فقدان شــکلگیری  انبوهــی  آمــوزش و  تــودهای شــدن 

روابــط بیــن اســاتید؛تقلیل دانشــگاه بــه نهــاد اداری؛ عــدم ارتبــاط اســاتید 

در درون گروههــا؛ عــدم ارتبــاط رشــتهها در درون گروههــا؛ فقــدان روابــط 

بیــن اســاتید و دانشــجویان؛ پژوه�ســی شــدن نقــش اســتاد و فشــار بــرای تولیــد 

مقالــه ؛دخالــت دیوانــی در نهــاد دانشــگاه ؛آماتوریــزم اســاتید و دانشــجویان 

بــه جــای حضــور حرفــهای در دانشــگاهها؛ عــدم درک از دانشــگاه بــه عنــوان 

یــک فضــای جمعــی و تعاملــی ؛ضعــف اجتماعــات و انجمنهــای علمــی و 

حرفــهای ؛فشــار اخــالق عمومــی بــر دانشــگاه ؛ســلب مرجعیــت اخالقــی از 

دانشــگاه و علــم؛ فرهنگهــای تخص�ســی بســته؛ عــدم ارتبــاط گروههــای 

تفکیــک  چندگانــه؛  هــای  هــوش  بیــن  ارتبــاط  فقــدان  پنجگانــه؛  آمــوزش 

یــا  تمایزهــا  دیگــر؛  هــای  دانشــگاه  از  برخــی  و  پزشــکی  علــوم  دانشــگاههای 

تقابلهــای مخــرب در ســطح نهــادی، ســازمانی، ســاختار اجتماعــی آمــوزش، 

ســاختار معرفتــی آمــوزش؛ تبدیــل آمــوزش عالــی بــه ســوپر مارکــت بــرای جمــع 

آوری کاالهــای واحــدی؛ از بیــن تعامــالت بیــن اســتاد و دانشــجو؛از بیــن رفتــن 

مفهــوم شــاگرد پروری؛تبدیــل آزمونهــا بــه آزمــون دانــش تصریحــی و گســترش 
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آمــوزش. الگوریتمیــک  مــدل 

شــما کــدام چارچــوب نهــادی را بــرای  بهبــود وضعیــت معرفتــی و اخالقیــات 

علمــی دانشــگاه هــا پیشــنهاد مــی کنیــد؟

قانعــی راد: چارچــوب نهــادی پیشــنهادی مــا بــرای دانشــگاههای کنونــی عبــارت 

اســت از حرفهگرایــی مدنــی بــه معنــای اســتقالل تعاملــی دانشــگاه کــه در عیــن 

حفــظ اســتقالل ایــن نهــاد، بــا توجــه بــه مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه و کاربــرد 

معرفتشنا�سیهای مدنی، نهاد مزبور را به ارتباط و تعامل با فرهنگ و بخش 

عمومی میکشاند. الزامات حرفهگرایی مدنی دانشگاه نه تنها به کاهش فساد 

علمی منجر میشــود بلکه به ســایر نهادهای اجتماعی از جمله بازار و دولت نیز 

کمک میکند تا در تعامل با دانشگاه بر فساد اقتصادی و فساد سیا�سی غلبه 

کننــد. شکســت دانشــگاه بــه معنــای ناتوانــی آن در  ارایــۀ یــک مــدل بــرای جامعــه 

اســت. در ایــن صــورت دانشــگاه نــه تنهــا قــادر بــه تغییــر فرایندهــای بازتولیــد 

مناســبات تولید،قدرت،تعریــف و جمعــی نمــی باشــد بلکــه مشــاغل و مــدارک 
را بــر اســاس جایــگاه افــراد در روابــط اقتصــادی و سیا�ســی توزیــع مــی کنــد. در 

این شرایط »روابط تعریف« بر شیوه های درک و استدالل و چارچوب¬های 

مفهومی و نظری دانشــگاه تاثیر می گذارد.با شکســت »دانشــگاه به عنوان یک 

مدل برای جامعه« این نهاد به سازوکاری برای تشدید نابرابری های اجتماعی 

و تقویــت شــکاف هــای اجتماعــی تبدیــل مــی شــود.به ایــن دلیــل دانشــگاه بــه 

عنــوان یــک کانــون ضــد فســاد خــود بــه دســتگاه تولیــد فســاد تبدیــل مــی شــود.

پیــش از ایــن دانشــگاه بــه عنــوان دســتگاه اعتمــاد ســازی در جامعــه از باالتریــن 

اعتبــار و اعتمــاد عمومــی برخــوردار بــود. کاهــش اعتبــار دانشــگاه و تنــزل اعتمــاد 

بــه اســاتید در نظــر ســنجی هــای ســالیان اخیــر تحــت تاثیــر شکســت نهــاد دانشــگاه 

در ارائــۀ مــدل جامعــه صــورت گرفتــه اســت. 

شکســت دانشــگاه نــه تنهــا بــر کارکردهــا و کیفیــت آموز�ســی، پژوه�ســی، مشــاوره 

و دانــش و معرفــت علمــی بلکــه بــر کیفیــت مشــاغل در دنیــای کار وخدمــات و  در 

نتیجه کیفیت زندگی شهروندان تاثیر گذار است. شکست دانشگاه در پرورش 

اندیشــمندان ومتفکــران بــر کیفیــت رهبــری آینــده جامعــه نیــز تاثیــر مــی گذارد.بــا 

کاهــش منزلــت دانشــگاه بــه عنــوان مــدل نهــادی وکاهــش منزلــت معلم/اســتاد بــه 

عنــوان مــدل نق�ســی  فرهنــگ وفضیلــت هــای مدنــی نیــز زوال مــی یابــد. دانشــگاه 

در ایــن حالــت مــروج پذیــرش اجتماعــی فســاد بــوده و فســاد دانشــگاهی از طریــق 
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جامعه پذیری و به مثابۀ برنامه در�سی پنهان به دانشجویان منتقل می شود و 

سرانجام این جوانان به نوبۀ خود معیارهای نامناسب را به جامعه فوروارد 

مــی کننــد.  

آیا سیاست های پرورش نخبگان در کشور موفق بوده اند ؟

 

بــا سیاســت نخبهپــروری مخالفــم. اینکــه مثــال در آمــوزش  قانعــی راد: مــن 

دبستانی و یا دبیرستانی مدار�سی ایجاد کنید که هدف آن پرورش نخبه باشد 

و بــه جــدا کــردن بخ�ســی از افــراد جامعــه و ایجــاد ارتبــاط بیــن آنــان منجــر شــود 

و فعالیتهــای ویــژهای بــرای ایــن افــراد بــه عنــوان نخبــه در نظــر گرفتــه شــود و 

فعالیــت خا�ســی هــم از آنهــا انتظــار داشــته باشــیم، مــن بــا ایــن روش مخالــف 

هستم. به این دلیل که این نگاه در ابتدا نوعی طرد اجتماعی است و از طرف 

دیگر ایجاد حس برتری در این افراد است و تحت تاثیر این عملکرد، نگاهشان 

بــه افــراد دیگــر متفــاوت خواهــد بــود.  مــا بــا ایــن جداســازی، مــردم را درجهبنــدی 

میکنیــم. افــرادی کــه نمیتواننــد بــه ایــن  مــدارس خــاص وارد شــوند، ممکــن 

اســت احســاس حقــارت در آنهــا شــکل بگیــرد و بــرای افــرادی کــه موفــق میشــوند 

به این مدارس راه پیدا کنند، دچار حس غرور میشوند. این یکی از پیامدهای 

جداســازی افــراد اســت.

پیامــد مهــم دیگــر ایــن اســت کــه افــراد جامعــه بایــد در کنــار هــم رشــد و پــرورش 

پیــدا کننــد. حتــی طبقاتــی کــردن مــدارس بــر حســب اســالمی و غیراســالمی هــم 

منجــر بــه ایجــاد تمایــزات فرهنگــی میشــود کــه در ایــن مثــال و مثالهــای مشــابه 

از ایــن دســت طــرد اجتماعــی اتفــاق میافتــد و بــا ایــن کارهــا مهمتریــن خاصیــت 

جامعه و مهمترین دلیل زیست جمعی ما انسانها را که همان ارتباط داشتن 

و شــناخت یکدیگر و احترام گذاشــتن به تفاوتها و در کنار هم بودن اســت از 

بیــن میبریــم.

آســیب دیگــر یکسانســازی اســت، گویــی مــا یــک الگــوی یکســان از اســتعداد 

داریم و مالک آن فالن آزمون یا فالن سطح معدل است. آسیب دیگر بها دادن 

بیــش از حــد بــه یکــی از اســتعدادهای انســانی اســت کــه بــا عنــوان IQ یــا هــوش 

عمدتــا منطقــی و ریا�ســی میشناســیم. ایــن تنهــا یکــی از هوشهــای متنوعــی اســت 

که انسانها از آن برخوردارند و هر یک از آنها برای زندگی بشر مهم هستند. از 

قضــا زمانــی ایــن هوشهــا متبلــور میشــوند کــه در تعامــل بــا هــم باشــند و در یــک 
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محیط زنده اجتماعی داد و ســتدی بین آنها وجود داشــته باشــد. ولی وقتی این 

هــوش منطقــی و ریا�ســی را جــدا کردیــم و در نهــاد خا�ســی آن را کانالیــزه و هدایــت 

نمودیــم، بــه نظــر مــن از رشــد ایــن اســتعداد در طــول زمــان جلوگیــری کردهایــم 

حتــی اگــر در کوتاهمــدت جلوههایــی داشــته باشــد.

یعنــی بــه نظــر شــما بــرای نخبــگان دانــش نمیشــود برنامهریــزی خا�ســی را انجــام 

 وجــود سیســتم آموز�ســی کــه منجــر بــه پــرورش ایــن نخبــگان شــود 
ً
داد و اساســا

را درســت نمیدانیــد؟

قانعــی راد: چیــزی کــه مــا در نخبــگان نیــاز داریــم و در واقــع عاملــی کــه فــرد را بــه 

نخبــه تبدیــل میکنــد، »چندفرهنگــی بــودن« نخبــگان اســت و نــه »تکفرهنگــی 

بــودن« آنــان.  نخبــگان تکفرهنگــی ممکــن اســت مشــکالتی هــم بــرای جامعــه 

ایجــاد کننــد. مثــل فــردی کــه در مهند�ســی نخبــه اســت ولــی بــا علــوم انســانی هیــچ 

ارتباطی ندارد و نمیتواند علوم انسانی را درک بکند. این دسته نخبگان دچار 

غفلتــی هســتند کــه بــه آن »نادانــی پرورشیافتــه« میگوینــد.  

نادانی پرورشیافته نا�سی از آموزش یک سویه و تاکید بر موضوعات،اطالعات 

و دانــش هــای خــاص اســت. اگــر شــما بــه دنبــال ایجــاد نهادهایــی باشــید کــه ایــن 

نخبــگان متمایــز را پــرورش دهــد، آن افــراد را در خطــر تکفرهنگــی شــدن قــرار 

میدهیــد. وقتــی ایــن افــراد بــه جامعــه وارد میشــوند، جامعــه بــه عنــوان یــک 
واقعیــت چندفرهنگــی و متکثــر آنــان را پــس میزنــد. مثــال فرهنــگ هنرمنــدان بــا 

فرهنگ دانشگاهیان متفاوت است. فرهنگ دانشگاهیان با فرهنگ نخبگان 

نهــادی متفــاوت اســت. حــاال وقتــی شــما میخواهیــد نخبــه نهــادی تربیــت کنیــد، 

-مــن قبــول دارم کــه ایــن فــرد بــه آموزشهــای ویــژه نیــاز دارد- ولــی اینکــه ایــن 

فــرد را متمایــز کنیــد و مثــال بگوییــد اداره ثبــت احــوال نیازمنــد مدیــر اســت پــس 

دانشــگاه امــور ثبــت احــوال تاســیس کنیــم کــه افــراد در آن دانشــگاه آمــوزش 

ببیننــد، بــه ایــن ترتیــب شــما یــک کارمنــد تکبعــدی تربیــت کــردهای. ایــن ایــرادی 

اســت کــه مــن بــه طــور مشــخص در شــرایط کنونــی بــه آمــوزش پزشــک دارم. 

وزارت بهداشــت، درمــان و آمــزش پزشــکی، پزشــکان را از نهــاد دانشــگاه جــدا 

کرده اســت، هر چند خودشــان مکانی ســاختهاند و اســم آن را دانشــگاه علوم 

پزشــکی گذاشــتهاند. ولــی بــه نظــر مــن دانشــگاه نیســت. چــون دانشــگاه بایــد 
جامعیتــی داشــته باشــد. دانشــجوی پزشــکی بایــد در محیــط ارتباطــی وفکــری 
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دانشــگاه بــا دانشــجوی جامعــه شنا�ســی، دانشــجوی مهند�ســی، دانشــجوی 

فلســفه و...  در تعامــل باشــد. در خوابــگاه ایــن افــراد بایــد بــا هــم زندـگـی کننــد. 

مثــال یــک دانشــجوی پزشــکی بــا یــک دانشــجوی هنــر و یــک دانشــجوی علــوم 

سیا�ســی بایــد بــا هــم در یــک اتــاق زندگــی کننــد. ایــن باعــث میشــود کــه پزشــکان 

چندفرهنگی تولید شود. ولی ما پزشکان را جدا کردهایم و آنها فقط با هم در 

ارتباطنــد و فکــر میکننــد، ملکــه علــوم، علــوم پزشــکی اســت و نســبت بــه علــوم 

دیگــر دیــدگاه تحقیرآمیــز دارنــد. دیگــران را  از لحــاظ شــناختی تحویــل نمیگیرنــد 

و بــا ســایر رشــته هــا ارتبــاط برقــرار نمیکننــد. متاســفانه چنــد ســال پیــش حتــی 

بــرای مهندســین ایــن طــرح را عنــوان کردنــد کــه دانشــکدههای فنــی را زیــر نظــر 

وزارت صنایع ببریم. الگو هم وزارت بهداشت است که دانشکدههای پزشکی 
را زیر نظر گرفته است. خوب طبق این طرح، باید رشتههای فرهنگی هم زیر 
نظــر وزارت ارشــاد بــرود و رشــتههای اجتماعــی هــم زیــر نظــر وزارت رفــاه و امــور 

اجتماعــی و تمــام رشــتهها را از هــم منفــک کنیــم.  

ایــن مصیبــت اســمش شــیوه تفکــر رشــتهای اســت کــه در ایــن صــورت دامنگیــر 

نظام آموزش ما میشود. شیوه تفکر رشتهای غلبه فرهنگ یک رشته خاص 

اســت که باعث میشــود افراد دچار محدودیت فکری شــوند. لذا مســئله مهم 

به نظر من این است که طبیعتا پزشک باید آموزش پزشکی ببیند ولی در یک 

فضــای چندفرهنگــی! جــدا کــردن و متمایــز کــردن اینهــا بیــش از اینکــه ســودمند 

باشــد، در درازمــدت جامعــه را بــا مخاطراتــی روبــه رو میکنــد. در نســل مــا کــه 

در قبــل از انقــالب دانشــجو بودیــم ایــن گونــه نبــود. شــما برر�ســی کنیــد؛ ببینیــد 

شبکه سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی پزشکانی که در دانشگاههای جامع 

درس خواندهانــد چطــور اســت و مقایســه کنیــد بــا نســل جدیــد پزشــکانی کــه 

در دانشــگاههای تخص�ســی درس میخواننــد. متوجــه میشــوید کــه گــروه دوم 

شــبکه ســرمایه اجتماعــی محــدودی دارنــد. حتــی دانشــگاه شــریف، داشــگاه 

امیرکبیر و پردیس ویژه فنی دانشگاه تهران که به تازگی در خیابان امیرآباد ایجاد 

شــده اســت، از همیــن آســیب رنــج میبــرد. قــرار نیســت دانشــجویان پردیسهــای 

جداگانــه داشــته باشــند. بایــد در کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه کــه وارد شــوید، 

بینید که یکی کتاب پزشکی میخواند، یکی فلسفه، یکی مهند�سی. اینجاست 

کــه تعامــل علمــی و همافزایــی علمــی ایجــاد میشــود. اگــر هــدف مــا توســعه علــم 

و دانــش اســت از طریــق همیــن نگرشهــای چندرشــتهای ایــن توســعه حاصــل 
میشــود. در عصــر جدیــد اهمیــت رشــتههای بیــن رشــتهای و میانرشــتهای و 
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فرارشــتهای روز بــه روز بیشــتر میشــود و اتفاقــا اصیلتریــن مطالعــات علمــی 

در علــوم میــان رشــتهای صــورت میگیــرد و نــه رشــتههای علمــی خــاص، شــما 
افــراد را بــه ســمت مطالعــات تکرشــتهای میرانیــد و از نظــر شــخصیتی افــراد 
را بــه ســمت تخصصهــای از هــم جــدا افتــاده میبریــد کــه مســائل همدیگــر را 

نمیفهمنــد.

آمــار فــرار مغزهــا در کشــور بــاال اســت و ایــن امــر بــه کاهــش ســرمایۀ انســانی و 

در نتیجه اختالل در فرایندهای توسعه می انجامد به نظر شما چگونه می 

تــوان نخبــگان را حفــظ کــرد و حتــی زمینــه هــای بازگشــت نخبــگان را فراهــم 

ســاخت؟

 

قانعــی راد: اصــالح نهادیــن راهــکار اصلــی اســت. ظرفیــت نهادهــای اقتصــادی 

بــرای جــذب نخبــگان بایــد افزایــش پیــدا کنــد کــه نیازمنــد یــک اقتصــاد پویــا و 

بــا ضریــب رشــد مناســب اســت. از طــرف دیگــر دســتگاههای سیا�ســی بایــد 

بتواننــد امنیــت خاطــر بــرای فعالیــت نخبــگان در جامعــه فراهــم کننــد. نخبگان، 

مســائل فرهنگی و اجتماعی هم دارند ولی عمده مســائل، سیا�ســی و اقتصادی 

اســت. بــه ویــژه تغییــر در فضــای دانشــگاهها. یعنــی احســاس کننــد کــه دانشــگاه 

دچــار بیثباتــی و نوســان نیســت و آنهــا میتواننــد فعالیــت کننــد. همــه اینهــا کــه 
رشــتههای علــوم انســانی نیســتند کــه بخواهنــد نقــد اجتماعــی بکننــد. بســیاری 

از آن هــا  در رشــتههای فنــی و پزشــکی کار میکننــد ولــی بــه ایــن نــگاه میکننــد کــه 

آیا دانشگاه حرمت آنان را حفظ میکند یا نه؟ رئیس دانشگاهی که منصوب 

شــده، آیا فرد شایســتهای هســت یا نه ؟ اینها در رفتارهای مهاجرتی تاثیر دارد. 
رفتارهــای مهاجرتــی گاهــی بــه فــرار مغزهــا و گاهــی هــم بــه بازگشــت آنهــا میانجامد 

و گاهــی هــم بــه اســتقرار مغزهــا. در ایــن میــان،   ارتبــاط نخبــگان سیا�ســی و علمــی 

خیلــی تعیینکننــده اســت. در عیــن ایــن کــه افزایــش ظرفیــت اقتصــادی جامعــه 

بــرای جــذب نخبــگان میتوانــد تاثیرگــذار باشــد.

آیــا دانشــگاه فراتــر از تولیــد  دانــش مــی توانــد  نق�شــی را  در  بهبــود  زندـگـی 

اجتماعی،فرهنـگـی و سیا�شــی جامعــۀ ایرانــی ایفــاء کنــد؟

قانعی راد: امروزه جنبش درگیری مدنی به درون دانشگاهها نفوذ کرده است 
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و بــر فعالیتهــای اســاتید و دانشــجویان تأثیــر میگــذارد. جنبشهــای فکــری 

اساتید نیز به صورت حلقهها و مکاتب انتقادی در دانشگاه فعالیت میکنند 

بــه طــوری کــه امــروزه حتــی از نهادینــه شــدن نقــد در دانشــگاه ســخن گفتــه 

میشــود. امــروزه دوگانــه روشــنفکر و آکادمیســین جــای خــود را بــه »روشــنفکر 

دانشــگاهی« میدهــد کــه بــه طــور همزمــان نظریهپــرداز و منتقــد، و ســخنران و 

ســازمان دهنــده اســت. ایــن روشــنفکر دانشــگاهی بــه سیاســت نزدیــک میشــود 

بــدون ایــن کــه در آن غرقــه شــود.  

ســاخت کلیت در طی تاریخ همواره کارکرد دانش و دولت بوده اســت و  امروزه 

نیز  دولت و دانشگاه را می توان  دو صورت عقل )در میان صور متنوع عقل( 
دانست. دورکیم دولت را دستگاه تفکر اجتماعی مینامد و دانشگاه نیز کانون 

دیگــر تفکــر جامعــه اســت.  دولــت همچــون عقــل متصــل از جامعــه نمایندـگـی 

سیا�ســی میکنــد و دانشــگاه بــه مثابــه عقــل  منفصــل، نمایندـگـی غیرسیا�ســی 

جامعــه را برعهــده دارد. دولــت و دانشــگاه بــه مثابــه عقــل عملــی و عقــل نظــری/ 

و  یادگیرنــده  دولتــی  دســتگاههای  کارشناســان  طریــق  از  جامعــه  انتقــادی 

روشــنفکران/ اســاتید ناوابســته کار میکننــد. 

به نظر شما دانشگاه باید در عرصۀ سیاست وارد شود؟ 

قانعــی راد: ورود دانشــگاه  در عرصههــای سیا�ســی بــه قصــد یادگیــری اســت: 

نــه تنهــا یادگیــری بــرای خــود بلکــه جلــو بــردن طــرح یادگیــری اجتماعــی در جامعــه 

وســیعتر. دانشــگاه عــالوه بــر سیاســت یادگیــری بایــد- دربرابــر سیاســت متعــارف 

بــه دنبــال ابــداع و بــه کارگیــری انــواع سیاســتهای جایگزیــن از جملــه نوعــی 

فعالیتگرایــی اجتماعــی  بــا پیامدهــای سیاســتی و سیا�ســی بــرای بهبــود رابطــۀ 

دولــت و جامعــه باشــد. دانشــگاه بایــد رابطــه خــود را بــا قــدرت بازتعریــف كنــد 

و درحالــی كــه بــه عنــوان نماینــده غیرسیا�ســی جامعــه و در جهــت منافــع اجتمــاع 
وارد عمــل میشــود وجهــه غیرسیا�ســی خــود را حفــظ كنــد. البتــه هــر امــری 

میتوانــد لبــه سیا�ســی هــم داشــته باشــد امــا حركتهــای دانشــجویی و فعالیــت 

هــای اســاتید نبایــد در راســتای كســب قــدرت باشــند. اســاس قــدرت دانشــگاه 
را تاثیــر  دانــش بــر جامعــه تشــکیل مــی دهــد. دانشــگاه میبایســت سیاســتهای 

دولــت را  از موضــع دانــش و جامعــه مــورد نقــد و برر�ســی قــرار دهــد. ایــن رویكــرد 

انتقادی از جایگاه دفاع از جامعه و فرهنگ صورت می گیرد. در واقع دانشگاه 
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ســخنگو و نماینــده غیــر سیا�ســی جامعــه اســت. هــر گاه امــكان تحقــق ایــن كاركــرد 

دانشــگاه وجــود نــدارد و نهــاد قــدرت محدودیتهایــی در ایــن زمینــه ایجــاد 

میكند، دانشــجو، دانشــگاه و علم رادیكالیزه میشــوند. جنبش دانشــگاه  باید 

بــه جنب�ســی ایدهســاز و ایدهپــرور تبدیــل شــود و کانــون طــرح مســائل موجــود در 

جامعه باشد. دانشگاه  باید برای پروبلماتیزه كردن معضالت موجود و دعوت 

بــه اندیشــه پیرامــون آنهــا و جســتوجو بــرای یافتــن راهحلهــای متفــاوت و نقــد 

رویهها و سیاستهای موجود تالش كند. دانشگاه باید به گسترش گفتوگو 

در جامعــه و ایجــاد فضــای بحــث كمــك كننــد. همچنیــن دانشــگاه بایــد بــه جــای 

مســتحیل شــدن در گروههای مختلف، در جهت كنار هم نشــاندن جریانهای 

موجــود و پیداكــردن ســنتز جدیــد بــرای حــل مســائل حركــت كنــد. ایــن مســائل 

میتواند در هر زمینهیی باشد، از گسترش دموكرا�سی گرفته تا حل بحران آب 

یــا اعتیــاد. دانشــگاهیان بایــد بــه مســائل بیندیشــند و ســعی كننــد راهحلهایــی 

بیابند. البته این راهحلها بیشتر معرفتی است و غیرسیا�سی؛ همچنین بیشتر 

سیاســتی اســت تــا سیا�ســی. ابــزار و روش فعالیــت هــای دانشــگاهیان، گســترش 

فضــای گفتوگــو و تعامــل اســت. بــه عبــارت دیگــر در شــرایط ضعــف عقالنیــت 

بــه عنــوان عقــل ارتباطــی  ارتباطــی در جامعــۀ ایران،دانشــگاه بایــد بتوانــد 

منفصــل جامعــه عمــل كنــد. 

دانش همچنان یکی از بهترین تکیهگاههای امید برای بهبود زندگی بشری است 

و بایــد همچنــان قــدرت آزادی بخــش خــود را- امــا در پیونــد و تعامــل بــا دو عرصــه 

فرهنــگ و سیاســت - حفــظ کنــد. دانشــگاه میتوانــد همچنــان نهــادی بــرای بــه 

چالش کشیدن نظمهای گفتمانی باشد و درهای دانش را بر روی راهبردهای 

جدیــد سیا�ســی بگشــاید. دانشــگاه از قضــا تــالش میکنــد ســازوکار تحــول را از 

انقــالب بــه نقــد و حــوزه تحــول را از سیاســت بــه فرهنــگ تغییــر دهــد. فقــدان 

ارتبــاط بیــن فرهنــگ و سیاســت دو پیامــد متعــارض دارد: بــی تفاوتــی عملــی یــا 

عمــل گرایــی حــاد. کاهــش شــرایط عمــل بــه نظریــهورزی انتزاعــی و تأمــل صــرف 

میانجامــد و  در ایــن شــرایط دانشــگاهیان آزادی را در اندیشــه خــود تجربــه 

میکننــد و آزادی تبدیــل بــه صفــت تأمــل میشــود. نتیجــۀ عمــل گرایــی حــاد نیــز  
رادیکالیــزم یــا تجربــه آزادی در خیابــان اســت و در ایــن صــورت آزادی تبدیــل بــه 

صفت اراده میشود. دانشگاه باید آن سوی نظریهپردازی انتزاعی و رادیکالیزم 

سیا�ســی بــه تقویــت تعامــل میــان سیاســت و فرهنــگ  بپــردازد. در ایــن صــورت 

مفهــوم نویــن دانــش بــه جــای تأمــل انتزاعــی مطــرح میشــود کــه در عیــن حــال 
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داللتهــای سیا�ســی نیــز دارد. پیامدهــای سیا�ســی ایــن مفهــوم جدیــد را میتــوان 

تحــت عنــوان »سیاســت دانــش« مــورد برر�ســی قــرار داد. کمــک بــه خودشنا�ســی 

فرهنگــی جامعــه، تســهیل تفکــر در مــورد جامعــه، بازنگــری انتقــادی جامعــه در 

خــود، کاهــش مــرز بیــن علــم و جامعــه بــه مثابــه کارکــرد فرهنگــی دانشــگاه و از 

ســوی دیگر فراهم ســاختن بازاندی�ســی انتقادی در ســازماندهی سیا�ســی جامعه 

به مثابه کارکرد سیا�ســی دانشــگاه در منطقه حائل میان فرهنگ و سیاســت و 

میــان دانــش و قــدرت حضــور دارنــد. 

امــروزه در تقابــل بیــن دو الگــوی دانشــگاه سیا�ســی و دانشــگاه فرهنگــی میتــوان 

از الگــوی دانشــگاه حســاس بــه سیاســت فرهنگــی و سیاســت  فرهنــگ دفــاع 

کــرد. دانشــگاه دیگــر مکانــی بــرای رادیکالیــزم انقالبــی طبقــه پاییــن یــا تولیــد 

ایدئولــوژی بــرای مبــارزه طبقــات اجتماعــی نیســت بلکــه بــا لبــه بیشــتر فرهنگــی 

مکان تفسیر )گادامر( و مکان ارتباطی )هابرماس( و کانونی برای پیوند فرهنگ 

متخصصان و مدیران و فرهنگ روشنفکران )گلدنر و دراکر( است. دانشگاه 

به طور همزمان به تفسیر و تغییر جهان میاندیشد و بنابراین در قبال فرهنگ 

و در قبــال سیاســت احســاس مســئولیت میکنــد. 

بــرای دســتیابی بــه وضعیــت مطلــوب دانشــگاه بایــد بــر کارکــرد ارتباطــی آن تاکیــد 

گذاشــت. دانشــگاه بــه دســتگاه سیا�ســی و دســتگاه اقتصــادی تعلــق نــدارد. 

دانشگاه به عنوان دستگاه تولید دانش و عقالنیت ارتباطی باید از تسلط 1- 

قدرت سیا�سی و  2- نهادهای اقتصادی آزاد باشد. هر گاه دانشگاه در خدمت 

یكی از این دو نهاد قرار گیرد یا در آنها مستحیل شود نمیتواند كارکرد ارتباطی 

خــود را بــه خوبــی انجــام دهــد. بــا ایــن وجــود دانشــگاه بایــد بــا ایــن دو نهــاد رابطــه 

تعاملــی و در عیــن حــال انتقــادی برقــرار كنــد. رابطــه دانشــگاه بــا فرآیندهــای 

تولیــد ثــروت و قــدرت بایــد همــواره فاصلهآمیــز و انتقــادی باشــد. بــه تعبیــر دیگــر 

دانشگاه نباید بوروكراتیزه شود. دانشگاه با كارخانه، پادگان، اداره، سازمان 

تولیــدی و خدماتــی تفــاوت دارد. دانشــگاه نهــادی غیــر بوروكراتیــك اســت كــه از 

قضــا بــا ســلطه قواعــد بوروكرا�ســی و منطــق ثــروت و قــدرت بــر جامعــه مبــارزه 

میكنــد. دانشــگاه نوعــی نقــش رهاییبخــش دارد امــا ایــن نقــش را نبایــد از طریــق 

مداخلــه مســتقیم در فرآیندهــای سیا�ســی ابــراز كنــد. دانشــگاه بایــد بــا رویــه 

معمــول رقابــت بــر ســر كســب قــدرت فاصلــه داشــته باشــد. در غیــر ایــن صــورت 

دانشگاه با تعویض دولتها و جابهجایی قدرت بالفاصله تحت الشعاع قرار 

میگیــرد و بــه نهــادی بیثبــات تبدیــل میشــود. 
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دانشــگاه بایــد مســتقل باشــد و نــه وابســته بــه نهادهــای بیرونــی و برفــراز نهــاد 

دانشــگاه. دانشــگاه میتواند به نمایندگی از ســوی جامعه ســخن گوید ولی این 

یک نمایندگی غیرسیا�سی است. دانشگاه نباید به دنبال زدن حرف نهایی باشد 

و اگر ظرفیت زدن حرفنهایی در جامعه وجود ندارد، دانشگاه باید به تکوین 

ایــن ظرفیــت در جامعــه کمــک کنــد و نبایــد بــار ســنگین تحــول را بــر دوشهــای 

خــود قــرار دهــد. دانشــگاه بــا انــواع راهبردهــا از جملــه نمایندگــی غیرسیا�ســی از 

جامعــه، طــرح ســواالت و بــه چالــش کشــیدن سیاســتها و برنامههــا، انتقــاد 

از وضعیتهــای نامطلــوب، تــالش در جهــت ایجــاد تعامــل بیــن نظــام رســمی و 

بخشهــای غیررســمی میتواننــد بــه شــکلگیری ظرفیــت اجتماعــی کمــک کننــد. 

تکلیــف در زمینههــای گوناگــون را بایــد مــردم و سیاســتمداران تعییــن کننــد، هــر 

چنــدگاه دانشــگاه و جنبــش دانشــجویی میتوانــد در ایــن میــان وســاطت کنــد. 
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کسی نمی تواند شعر محلی را نادیده بگیرد

گفت و گو با فرج هللا کمالی، 

خالق کتاب شعر دشتسونی

) این گفتگو را غالمرضا شبانکاره در تاریخ اردیبهشت ماه 1393 انجام داده و 

در صفحه هامون هفته نامه اتحادجنوب منتشر شده و همزمان در وبسایت 

هامون ایران بازنشــر شــده اســت.( 

اشــاره: فــرج هللا کمالــی، از چهــره هــای درخشــان ادبیــات بومــی جنــوب کشــور و 

اســتان بوشــهر محســوب می شــود. کمالی در ســال ۱۳۲۸ در شــهر برازجان متولد 

شده و تحصیالت دانشگاهی خود را در رشته ی زیست شنا�سی دانشگاه اصفهان 

گذارنده است. به تازه گی کتاب شعر محلی»دشتسونی« با گویش»دشتستانی«، 

با اهتمام »احمد قائمی فرد«، کوشنده ی فرهنگی و روزنامه نگار هم استانی از 

سوی انتشارات نوید شیراز به چاپ دوم رسید و روانه ی بازار کتاب شده است. 

سراینده و کوشش گر کتاب در چاپ دوم »دشتسونی« تالش کرده اند در نسخه 

ی ویراســته، اشــعار محلی منتشــر نشــده کمالی به شــعرهای پیشــتر منتشــر شــده، 

افزوده شود. هم چنین پس از درج هر شعر، توضیحات و واژه نامه های نسبتن 

مفصــل اشــعار و آوانــگاری آنــان بــه ترتیــب جهــت تســهیل در خوانــش اشــعار کتــاب 

آمــده اســت.

»هامون« چاپ تازه کتاب »دشتسونی« و روانه شدن آن به بازار کتاب با ویرایش 

جدیــد را بهانــه ی خوبــی دانســت تــا پیرامــون شــعر محلــی و کتــاب »دشتســونی« بــا 

فــرج هللا کمالــی، چهــره ی شــاخص شــعر محلــی اســتان بوشــهر بــه گفــت و گویــی 

کوتــاه بنشــیند. در ایــن گفــت و گــو تــالش شــده تــا بــر ضــرورت و اهمیــت هنرهــای 

محلی به ویژه شــعر محلی تمرکز کرده و به توانایی های شــعر محلی اشــاره شــود. 

کمالی در این گفت و گو معتقد است: تالش های همنسالن او در عرصه ی شعر 

محلی باعث شده تا امروزه نحله یا گونه جدیدی به نام »شعر محلی در ادبیات« 

استان و استان های هم جوار پا به میدان گذاشته و دیگر هیچ کس نتواند آن 
را نادیــده بگیــرد. بــه نظــرم بــرای برر�ســی نتیجــه کار شــاعری نحلــه ی مــا، همیــن کــه 
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ک�ســی نمــی توانــد نقــش شــعر محلــی را نادیــده بگیــرد کافــی خواهــد بــود.«

جنــاب آقــای کمالــی ضمــن تبریــک انتشــار چــاپ دوم کتــاب »دشتســونی« بــا 

ویرایش تازه،  این روزها  چه گونه اوقاتتان را می گذارنید و به چه فعالیت 

هایی مشــغول هســتید؟

کمالــی: باتشــکر از شــما، آنتراکــت؛ توضیــح ایــن کــه بــه علــت بــی وفایــی و نیمــه راه 

بودن رفقایی مثل قلب، چشــم، پروســتات، فشــارخون و … ناگزیر باید یکی از 

دو راه را انتخاب کنم. یعنی یا من خود را با آن ها همراه و هماهنگ کنم که در 

آن صــورت بــه معنــی پذیــرش پیــری و گوشــه گیــری و ناتوانــی اســت و یــا ایــن کــه بــا 

صــرف مقــدای وقــت و پــول دســت بــه ســرویس و تعمیــر آن عزیــزان بزنــم تــا کمــی 

بیشــتر مرا همراهی کنند. البته من مایلم به این شــق دوم عمل کنم، پس نیاز 

به کمی آنتراکت و تجدید قوا دارم. البته هر شرایطی مرا از مطالعه و آموختن 

گریــزی نیســت.

بــا توجــه بــه اینکــه شــما چندیــن دهــه شــاعرانگی کــرده ایــد و یکــی از پیشــروان 

شعر محلی هستید، این فعالیت ها چه تاثیری در روند شعر محلی یا بومی 

شهرســتان و اســتان و عالقمندی نســل جوان داشــته اســت؟

کمالــی: گمــان مــی کنــم ایــن پرســش را بهتــر اســت دیگــران پاســخ دهنــد، امــا مــی 
دانیــد کــه نهــاد جهــان نــاآرام اســت، سرشــت جهــان بــر تغییــر و تبدیــل و تحــّول 

نهــاده شــده و ایــن تغییــر و تحــوالت انجــام نمــی گیــرد بــه جــز بــه ســبب تاثیــر و تاثــر 

متقابــل اشــیاء و عناصــر و پدیــده هــای طبیعــت و جهــان بــر یکدیگــر؛ یعنــی هــر 
پدیــده ای در هــر لحظــه بــر پیرامــون خــود تاثیــر مــی گــذارد. فعالیــت هــای هنــری 

هــم بســته بــه میــزان انــرژی کــه مصروفشــان شــده یــا انــرژی کــه آزاد مــی کننــد، 

خــواه و ناخــواه بــر محیــط پیرامونــی تاثیــر گذارنــد. حــال اگــر ایــن گونــه فعالیــت 

هــا مــدام و بــه قــول شــما چنددهــه متوالــی صــورت گیــرد، بــی گمــان تاثیرگذارتــر 

خواهــد بــود، حتــا گاهــی اتفــاق افتــاده کــه شــاعری فقــط یــک شــعر ســروده و 

همان یک شعر بیش از  صدها شعر دیگر تاثیرگذار بوده است؛  مثلن زنده یاد 

اســتاد حــاج علــی مــرادی، ایشــان بقیــه شــعرهایش بــه جــز منظومــه ی »کالخــا« 

آن چنــان مطــرح نشــدند ولــی همــان یــک شــعر )منظومــه( روی همــه  شــعر محلــی 

استان بوشهر تاثیر گذاشت. به باور من از تخیالت ایشان در آن منظومه حتا 
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در شــعر آزاد هــم اســتفاده شــد.

بــرای ک�ســی مثــل مــن موجــب دل گرمــی اســت کــه علــی رغــم رکــودی کــه در همــه 

ی انــواع شــعر وجــود دارد، در ســال هــای اخیــر شــعر محلــی کمــاکان از لحــاظ 

مخاطــب ُپررونــق اســت و شــاهد هســتید کــه حتــا در مجال�ســی کــه بــا محوریــت 

شــعرمحلی هم برگزار نمی شــود تقاضا برای شــعر بومی فراوان اســت. خالصه 

ایــن کــه در نتیجــه ی چهــل ســال فعالیــت تعــداد اندـکـی از جملــه بنــده کــه در 

ایــن عرصــه وارد شــدند، امــروزه نحلــه یــا گونــه جدیــدی بــه نــام »شــعر محلــی در 

ادبیات« استان و استان های هم جوار پا به میدان گذاشته شود و دیگر هیچ 
کــس نمــی توانــد آن را نادیــده بگیــرد. بــه نظــرم بــرای برر�ســی نتیجــه کار شــاعری 

نحلــه ی مــا، همیــن کــه ک�ســی نمــی توانــد نقــش شــعر محلــی را نادیــده بگیــرد کافــی 

خواهــد بــود.

کارکرد شعر محلی در زندگی روزمره مردمان دشتستان را چه گونه ارزیابی 

می کنید و در مقایســه با نحله ها و ســاختارهای شــعری دیگر چه نق�شــی در 

پیونــد بــا مخاطب دارد؟

کمالــی: شــعر محلــی ذاتــن مقولــه ای اســت مربــوط بــه زبــان، بنابــر ایــن اگــر قــرار 

باشــد تاثیــر آن را مــورد ارزیابــی قــرار دهیــم بایــد در فولکلــور- فرهنــگ عامــه- در 

تکیه کالم ها، در گویش، در ضرب املثل های رایج، در موسیقی محلی و الالیی 

هــا بــه دنبــال آن باشــیم؛ در ایــن راســتا توجــه شــما را بــه برنامــه هــای رادیــو و 

تلویزیون بوشــهر جلب می کنم و می پرســم آیا تاثیر شــعر بومی اســتان بر چنین 

برنامــه هایــی قابــل انــکار اســت؟! بــه نظــر مــن پاســخ منفــی اســت.

جنــاب آقــای ایــرج شم�شــی زاده زمانــی مــی گفــت شــاعران شــعر محلــی، 

شــاعران شــفاهی هســتند. شــما در ســال هــای اول انقــالب، شــعرهایتان بــر 

روی کاست ضبط شد و دوستداران شعر محلی با آن آثار به شکل صوتی و 

شــنیداری ارتباط برقرار  کردند. اما در ســال های اخیر تمایل شــما به چاپ 

انتشار اشعارتان به شکل مکتوب و درهیات یک کتاب انجام گرفته است. 

شــما ضــرورت انتشــار مکتــوب آثــار محلــی خــود را در چــه مــی دانیــد و انتشــار 

مکتــوب آن را چــه گونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟
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کمالــی: در گذشــته فقــط گــوش هــا بــا واژگان و شــعر محلــی آشــنا بودنــد و در 

آن زمــان چــاره ی دیگــری بــرای ارتبــاط بــا مخاطــب بــه جــز اســتفاده از نوارهــای 

کاســت وجــود نداشــت، امــا بــه ســبب افزایــش ســرایش شــعرهای گوی�ســی و 

انتشار آن در مطبوعات استانی به تدریج چشم ها هم برای این ارتباط آماده 
شدند و هر چند هنوز تا زمانی که همگان به راحتی بتوانند از طریق نوشتاری 
بــا شــعر محلــی ارتبــاط برقــرار کننــد راه زیــادی باقــی اســت و از ســوی دیگــر چــون 

خود من ضمن سرودن شعر بومی، پژوهش هایی نیز در زمینه ی واژگان و کلن 

گویش دشتســتان انجام داده ام و می دهم، بر این اســاس به نظرم رســید که 

بهتریــن راه ارایــه ی ایــن تحقیقــات بــه هــم شــهریان و هــم اســتانی هــا و تــا حــدی 

بــه عالقمنــدان حــوزه زبــان شنا�ســی ارایــه ی آن هــا در قالــب توضیحــات واژگان 

بومــی شــعرها باشــد و همیــن موضــوع باعــث اشــتیاق بیشــتر مــن بــرای مکتــوب 

نمــودن شــعرهای بومــی ام بــوده اســت.

در دهه های گذشته بسیاری از مردم استان بوشهر از جمله دشتسونی ها 

وقتــی بــه مقــام اجتماعــی و   اداری یــی مــی رســیدند یــا میهمــان شــهرهای بــزرگ 

تــر و محافــل علمــی و فرهنگــی مــی شــدند، در برخــورد بــا »دیگــری« از ایــن کــه 

خود را دشتسونی و استان بوشهری معرفی کنند اکراه داشتند و حتا سعی 

می کردند با زبان معیارتری صحبت کنند. به نظر شما شعر محلی در تغییر 

این نگرش چه تاثیری داشــته اســت؟

کمالــی: ایــن مطلبــی کــه گفتیــد کاملــن درســت اســت. در دوره ی نوجوانــی 

نــه همــه را  و جوانــی مــا اگــر شــخ�سی از اینجــا – اکثریــت را مــی گویــم 

– بــه شــیراز یــا تهــران مــی رفــت، مــن خــود شــاهد بــوده ام کــه  حتــا از 

گفتــن محــل تولــد خــود شــرم داشــت چــه برســد بــه اینکــه بــه گویــش محلــی 

انــگاری و  یــا خــود کــم  ایــن نا�ســی از نوعــی خودکــم بینــی  صحبــت کنــد. 

خودکــم پنــداری اســت کــه متاســفانه وجــود داشــت. از ۴۰ ســال پیــش 

کــه شــعر محلــی ســروده شــد کــم کــم ایــن حــس برطــرف شــد ولــی هنــوز کافــی 

نیســت. بایــد پذیرفــت کــه قومــی کــه از گویــش خــود شــرم داشــته باشــد 
امــکان نــدارد بــه تاریــخ و جغرافیــای خــود ببالــد. بایــد بــاور کنیــم کــه بــدون 

خودبــاوری و اعتمــاد بــه نفــس پــرورش یافتــه، هیــچ فــرد یــا گــروه یــا قومــی 

از تمــام پتانســیل خــود بهــره منــد نخواهــد شــد و بــه موفقیــت کامــل و بــه 
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توســعه ی روزافــزون دســت نخواهــد یافــت.

اما اکنون حتا در شهری مثل برازجان هم مردم بسیار کمتر با گویش محلی 

در زندگــی روزمــره ی شــهری / روســتایی بــا هــم والیتــی هــای خــود صحبــت مــی 

کننــد؟ چرا؟

کمالی: من با این گفته موافق نیستم؛ درست است که گویش مردم برازجان 

کاملــن دشتســونی و قدیمــی نیســت- کــه امــری طبیعــی هــم هســت- ولــی مــراودت 

مــردم در کوچــه و بــازار و منــازل بیشــتر بــا اســتفاده از افعــال و اصطالحــات محلــی 

صــورت مــی گیــرد. البتــه روابــط و مکتوبــات رســمی و اداری مقولــه جداگانــه ای 

اســت.

تعریــف شــما از شــعر محلــی چیســت؟ و خــود شــما بیشــتر بــا چــه ویژگــی هایــی 

شــعر محلــی را مــی پســندید و ارتبــاط برقــرار مــی کنیــد؟

کمالــی: از آمیــزش و خیــال و اندیشــه، جنینــی آهنگیــن و بیانــی بــه نــام شــعر متولــد 

مــی شــود. ایــن تعریــف مــن برگرفتــه از تعریــف دکتــر شــفیعی کدکنــی از شــعر 

است. به عقیده ی من تفاوت شعر با گویش محلی با سایر انواع و قالب های 

شعری فقط در استفاده ی حداکثری و البته به جا از واژگان محلی است و در 

دیگــر مــوارد از نظــر مــن مختصــات شــعر در معنــی کلــی آن را دارد یــا الاقــل بایــد 

دارا باشــد. تنهــا تفــاوت شــعر محلــی بــا ســایر گونــه هــای شــعری، گویــش آن اســت.

چندیــن دهــه اســت کــه توجــه شــما بــه فرهنــگ فولکلــور بــه طــور عــام و 

فرهنــگ فولکلــور دشتســتان بــه طــور خــاص اســت. در دنیــای دیجیتــال و 

جهانی شــدن، توجه به فرهنگ عامیانه مردم، خرده فرهنگ ها و هنرهای 

محلــی  و کارکــرد و اهمیــت هنرهــای محلــی – بــه طــور خــاص شــعر محلــی- را 
ریشــه در چــه مــی دانیــد؟ 

کمالــی: پیــش تــر، در دوران چیــره گــی اعــراب بــر ایــران، بــرای از میــان برداشــتن و 

نابــود کــردن زبــان فار�ســی کــه زبــان رســمی ایــران بــود تــالش شــد و آن تــالش هــا تــا 

حدود زیادی هم موفقیت آمیز بود؛ حتا در گناه آلوده جلوه دادن زبان فار�سی 

احادیثــی نیــز جعــل شــد. امــا حتــا در آن دوران نیــز زبــان و فرهنــگ مهاجــم هیــچ 
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گونه توفیقی برای ضربه زدن به گویش های بومی کسب ننمود به طوری که 
به باور برخی صاحب نظران، همین لهجه ها و گویش های بومی مناطق کشور 

بودنــد کــه بعدهــا در بازســازی زبــان فار�ســی رســمی نقــش عمــده بــازی کردنــد.

همان گونه که در پاسخ یکی از پرسش ها گفته شد، جهان در تغییر و تحول و 

به عبارتی در تکامل دایمی است، موالنا هم می گوید:

هر زمان نو می شود دنیا و ما

بی خبر از نوشدن اندر بقا

ســرعت تحــوالت در دنیــای دیجتیالــی امــروز از هــر زمــان دیگــری بیشــتر اســت و 

همــه مــی داننــد کــه پــروژه ی جهانــی شــدن و یــا جهانــی کــردن بســیاری از خــرده 

فرهنگ ها را مضمحل و نابود کرده و می کند؛ اما این که این تحوالت تا چه 

اندازه از منظر »انســانیت« صفت تکاملی را بر می تابند جای تامل دارد! از آن 

گذشــته آیــا هیــچ امــر دیگــری بــه انــدازه ی »مــرگ« بــرای انســان محتــوم و قطعــی 

می باشد؟ بی شک چیزی که هیچ موجود زنده ای را از آن گریزی نیست همانا 

مــرگ اســت. امــا آیــا بــه ایــن دلیــل هیــچ انســان عاقلــی بــه دســت خویــش، مــرگ 

خویــش را جلــو مــی انــدازد؟ و یــا برعکــس کوشــش مــی کنــد هــر چــه بیشــتر آن را 

بــه تعویــق انــدازد؟ آیــا تمــام علــوم در جهــت یافتــن راهــی بــرای طوالنــی تــر کــردن 

و راحــت زیســتن عمــر انســان نیســتند؟ چــرا  شــعر و فرهنــگ و گویــش بومــی را بــر 

نمی تابیم؟ چرا هم صدا با فرهنگ های مرکزی و مسلط جهانی و منطقه ای 

و حتــا داخلــی در کوش�ســی خســته گــی ناپذیــر بــرای حاشــیه ســتیزی و مرکزگرایــی 

و محــو خــرده فرهنــگ هــا شــریک شــده ایــم؟! تــا ایــن روزنــه هــای کوچــک نگــرش 

عاطفی و احسا�سی، هم دلی، ساده گی، بی ریایی، عشق و انسان دوستی را نیز 

مســدود نماییــم؟! چیزهایــی کــه در گویــش و فرهنــگ هــای بومــی و در شــعر محلــی 

مــوج مــی زنــد.

 

به نظر شما رسانه های مجازی و دیجیتال و رسانه های مکتوب کاغذی در 

سالیان اخیر تا چه حد به مقوله ی فرهنگ فولکلور پرداخته اند و ارزیابی 

شما از عملکرد نشریات استان بوشهر چیست؟ 

کمالــی: هــم رســانه هــای مکتــوب و هــم رســانه هــای دیجیتالــی در ســال هــای  اخیــر 

کمــک هــای شــایانی بــه ترویــج شــعر و فرهنــگ بومــی کــرده انــد و مــی تــوان گفــت 
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نوعــی شــوخی روزگار اســت! زیــرا بــا توجــه بــه پرســش هــای قبلــی شــما قــرار بــود 

ــرده 
ُ
پیشــرفت هــا و امکانــات مدرنیتــه و تجــدد عامــل محــو شــدن و اضمحــالل خ

فرهنــگ هــا باشــند ولــی ایــن جــا ظاهــرن برعکــس عمــل کــرده اســت.

 در زمینــه ی توســعه ی فرهنــگ فولکلــور و هنرهــای محلــی چــه پیشــنهاداتی 

داریــد؟

کمالــی: در مــورد شــعر محلــی تدویــن روش نــگارش واژه هــا در مراکــز دانشــگاهی و 

ارایه ی یک امالی واحد می تواند خوانش شعر و نثر بومی را برای مردم بسیار 

آسان تر از حال حاضر نماید. اگر همه بر اساس قاعده مدون و مشخ�سی به 

نوشتار شعر بومی بپردازند، خود به خود ضرورت شکل شفاهی از بین می رود 

و این نوع شعر هم به صورت مکتوب در می آید.

کتاب شعر »دشتسونی« در چاپ اول آن با اینکه از تیراژ باالتری نسبت به 

کتــاب هــای شــعر در اســتان بوشــهر برخــوردار بــود، امــا در زمانــی کمــی چــاپ 

نخست آن به اتمام رسید و همه ی کتاب ها توسط مردم خریداری شد نه 

توســط نهادهای دولتی و این نیز نا�شــی از عالقه ی مردم بود. اما چرا کتاب 

با تاخیری نزدیک هشــت ســال به چاپ دوم رســید؟

کمالــی: راســتش را بخواهیــد یکــی دو ســال نخســت بــه ســرعت گذشــت و تــا آن 

موقع دو سه شعر دیگر سروده بودم و از طرفی با توجه به وضعیت جسمانی 

و بیمــاری هــای مختلــف حــدس مــی زدم کــه فرصــت ســرودن آن تعــداد اشــعار 

محلی که بتواند به صورت دفتر مستقلی منتشر شود را نخواهم داشت؛ پس 

بهتــر اســت چــاپ دوم را در آســتانه ی بازنشســته کــردن خــود از ســرایش شــعر 

محلی منتشر نماییم و از جانب دیگر با توجه به نقد و تحلیل های ارزشمندی 

کــه صاحــب نظــران بــر چــاپ نخســت نوشــتند بــه ایــن بــاور رســیدم کــه پژوهــش 

در کار واژگان و اصطالحــات فرهنــگ بومــی اگــر ُپراهمیــت تــر از شــعرها نباشــد، 

دســت کمــی هــم از آن نــدارد کــه در ایــن چــاپ همــان طــور کــه مــی بینیــد انــرژی و 
زمــان بیشــتری صــرف آن شــده اســت.

کتــاب دشتســونی بــا تغییــرات بیشــتری بــرای آمــاده ســازی چــاپ دوم کتــاب 
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برخــوردار شــده اســت. از آوا نوی�شــی همــه ی اشــعار بگیریــد تــا معــادل ســازی 

فار�شی و توضیحات واژه ها و … می خواستم بیشتر در این زمینه ی توضیح 

بدهید؟

کمالــی: مــی توانــم بگویــم در تمــام مــدت هشــت ســال فاصلــه چــاپ اول و دوم، 

مشــغول تحقیــق در واژه هــا بــودم، البتــه زمــان زیــادی اســت امــا توجــه داشــته 

باشــید کــه رشــته ی تحصیلــی دبیرســتانی و دانشــگاهی مــن بــا ادبیــات مرتبــط 

نبــوده و تنهــا بــه علــت عالقــه شــخ�سی و بــا اســتفاده از منابــع اندـکـی کــه بــا 

جســت و جــو پیــدا مــی کــردم- آن هــم نــه بــه صــورت آکادمیــک- بــل کــه ضمــن 

گرفتــاری هــای روزمــره- بــه آن مــی پرداختــم . همــان طــور کــه قبلــن هــم گفتــم 

بیشــتر تغییــرات هــم در پرتــو راهنمایــی هــای ناقدیــن بزرگــوار انجــام شــده کــه 

امیــدوارم مــورد پســند عالقمنــدان بــه فرهنــگ هــای بومــی قــرار گیرد.بــا ایــن کــه 

در ایــن چــاپ از نویســندگان تمامــی آن نقــد و تحلیــل هــا در بخ�ســی تحــت عنــوان 

»پیــش از مقدمــه« سپاســگزاری شــده، در ایــن جــا نیــز مجــددن امتنــان خــود را 

ابــراز مــی دارم و در پاســخ شــما بایــد بگویــم ایــن نقدهــا راهنمــای بســیار گرانبهایــی 

بــرای تصحیــح اشــتباهات و رفــع نقــص هــای چــاپ اول شــد و همــان طــور کــه 

مالحظــه مــی کنیــد؛ کلیــه آن هــا بــه صــورت مقدمــه ای گــران ارج در ابتــدای ایــن 

چــاپ آورده شــده کــه عــالوه بــر نقــد فنــی برخــی شــعرها و پیشــنهاداتی بــرای بهتــر 

شدن کتاب، دیدگاه ها و نظرات خود را راجع به گویش های محلی نیز بازتاب 

داده انــد. در ایــن جــا الزم مــی دانــم قدردانــی و ســپاس گــزاری خــود را از اســتاد 

ارجمنــد، نویســنده عزیــز دشتســتانی جنــاب آقــای احمــد قائمــی فــرد کــه چــاپ 

دوم »دشتســونی« بــا زحمــت و همــت ایشــان منتشــر شــد، ابــراز نمایــم. 

 بــرای ارتبــاط بهتــر  بــا کتــاب شــعر »دشتســونی « بــه مخاطــب اتــان چــه 

داریــد؟ پیشــنهادی 

کمالــی: بــه نظــرم مطالعــه ی تمــام مقدمــات کتــاب، دقــت در واژه نامــه هــای هــر 

شــعر و توجــه بــه آوانــگاری اشــعار کمــک زیــادی بــرای خوانــش آســان تــر و صحیــح 

تــر و در نتیجــه برقــراری ارتبــاط بهتــر بــا شــعر مــی باشــد.

وجه صوتی و مولتی مدیایی چه نق�شی در پیشرفت و مخاطب محوری آثار 
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شــعر محلــی مــی توانــد داشــته باشــد؟ نظرتــان دربــاره ی پیونــد شــعر محلــی بــا 

موســیقی محلــی در ســال هــای اخیــر چیســت؟

کمالــی: اخیــرن کتابــی بــه نــام »بدویــت معصــوم« تالیــف آقــای دکتــر رضــا معتمــد 

منتشر شده که ضمن توضیحات مفصل راجع به گویش و شعر بومی، اشعار 

دوازده تن از شاعران بومی سرای استان نیز مورد تحلیل و ترجمه قرار گرفته 

اســت. در همیــن ارتبــاط قــرار اســت بــه زودی هــر یــک از شــاعران ایــن مجموعــه 

اشــعار خــود را قرائــت کــرده و در یــک �ســی دی صوتــی و تصویــری بــه عالقمنــدان 

عرضــه شــود. بــه گمــان مــن انجــام ایــن گونــه کارهــا در اشــاعه و حفــظ فرهنــگ 

بومــی نقــش ارزنــده ای ایفــا مــی نمایــد.

در مورد موسیقی محلی نیز که در سال های اخیر حداقل از جهت کّمی شاهد 

موفقیــت هــای فــراوان آن بــوده ایــم، ضمــن آرزوی موفقیــت هــای بیشــتر بــرای 

هنرمندانــی کــه در ایــن رشــته فعــال هســتند، آن را راهــکار دیگــری بــرای حفــظ 

ارزش هــای فرهنگــی ایــن اقلیــم مــی دانــم.

اقبال جوانان به شعر محلی را چه گونه ارزیابی می کنید؟

کمالی: به نظر می رسد شعر محلی هم مانند سایر گونه های ادبی، عالقمندان 

خــودش را دارد و فعلــن قــادر بــه ادامــه ی حیــات خواهــد بــود. وضعیــت شــعر 

محلــی اســتان نیــز در همیــن راســتا قابــل ارزیابــی اســت.
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دانشگاه برای دولت کارکرد ویترینی و تزئینی دارد

گفتگو با احمد گل محمدی؛

 استاد علوم سیا�سی دانشگاه عالمه طباطبایی

) ایــن گفتگــو  را مصطفــی خالــق پــور و روح هللا طــراوت در تاریــخ اســفندماه 

1395 تدویــن نمــوده و در دوهفتــه نامــه آوای هامــون منتشــر شــده اســت.(

اشــاره: نســبت بیــن دانشــگاه و دولــت از موضوعاتــی اســت کــه عمــری هــم پــای 

شــکل گیــری دولــت مــدرن و تاســیس دانشــگاه در ایــران دارد. از زمــان آشــنایی 

ایرانیــان بــا اروپــا و اعــزام افــرادی تحــت عنــوان دانشــجو توســط دولــت بــه بــالد 

غرب برای کسب علوم و فنون و بکارگیری آنها در خدمت حل مسائل جامعه، 

همواره این پرسش مطرح شده است که نسبت بین دانشگاه و دولت چگونه 

بایــد تعریــف شــود؟ آیــا دانشــگاه بایــد کارکــرد حــل املســئله ای داشــته باشــد و 

پاسخگوی مسائلی باشد که دولت آنها را مسئله می پندارد؟ یا اینکه دانشگاه 

نهادی مســتقل از دولت اســت که فارغ از روابط قدرت به طرح مســئله و ارائه 
راه حل می پردازد؟ با دکتر احمد گل محمدی، اســتاد علوم سیا�ســی دانشــگاه 

عالمــه طباطبائــی پیرامــون آســیب شنا�ســی نســبت دانشــگاه و دولــت در ایــران 

معاصــر بــه بحــث و گفــت وگــو نشســته ایــم. ایــن گفتگــو را باهــم خواهیــم خوانــد.

ابتدا تشکر میکنم از شما بابت وقتی که در اختیار مجله هامون گذاشتنید 

و بــه عنــوان اولیــن ســؤال خواهــش مــی کنــم مقدمــهای کوتــاه دربــارۀ بحــث 

آسیبشنا�شــی در علــوم انســانی بفرماییــد:

گل محمــدی: بــه نــام خــدا، و بــا عــرض ســالم و وقــت بخیــر بــه شــما و خواننــدگان 

محترمتــان؛ علــوم انســانی را از منظرهــای مختلــف مــی تــوان آســیبب شنا�ســی 

کــرد امــا مفهومــی کــه مــن مــی خواهــم در ایــن زمینــه مطــرح کنــم مفهــوم »علــم 

نما« است. یعنی آنچیزی که علم نیست اما علم مینماید. البته بیشتر فکت 

هایی که من استفاده خواهم کرد از علوم سیا�سی است اما میتوان در دیگر 
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رشته های علوم انسانی مانند جامعه شنا�سی هم همین مفهوم را دید و البته 

من از واژۀ شبه علم هم استفاده نمیکنم چرا که شبه علم در معنای فلسفی 

دارای معنایــی اســت کــه مــن نمیخواهــم بــا ایــن مبحــث قاطــی شــود. امــا در علــم 

نمــا مــا بــا یــک ویتریــن و ظاهــر علمــی طــرف هســتیم واگــر بخواهیــم ایــن مفهــوم 
را روشمنــد ببنیــم میتــوان گفــت کــه در آن  علمنمایــی چیــزی نیســت و بیشــتر 

ظاهــر و ویتریــن علــم وجــود دارد، ماننــد پایــان نامههــا کــه پــر از مفاهیــم گنــده 

اســت و از لحــاظ کمــی هــم بســیار زیــاد امــا وقتــی دقیــق مــی شــویم و معیارهــای 

متودولــوژی را بــکار میبریــم مــی بینــم کــه شــبه علــم اســت و در واقــع مــی توانیــم 

بگویــم کــه علــوم انســانی بــه نوعــی مرخــص اســت بــه خصــوص در  رشــته علــوم 

 اطــالع محــور اســت. کافــی اســت شــما 
ً
سیا�ســی؛ و نحــوۀ آمــوزش آن  کــه نهایتــا

در دســتتان یــک موبایــل باشــد و میبینیــد کــه اینهــا انباشــت مفاهیــم اســت و از 

ارتقــای مهــارت و فهــم و دانــش دانشــجو خبــر نیســت کــه بــه خصــوص در پایــان 

نامههــا یــا جشــنوارههای مــی بینــم کــه اگــر بخواهیــم در تــرازو بگذاریــم وزنــی 

نــدارد و از قضــا همــۀ اینهــا را هــم  بــه روی خــود و دیگــری هــم نمــی آوریــم.

 

جنــاب دکتــر! آیــا ایــن بــه تعبیــر شــما »علمنمایــی« مختــص وضعیــت ایــران 

اســت و یــا امــری جهانــی اســت؟ و اگــر مختــص ایــران اســت دلیــل آن چیســت 
کــه باعــث شــده، علــوم انســانی بــه لحــاظ آموز�شــی و پژه�شــی و تأثیــر گــذاری 

در حــوزۀ اجتمــاع و سیاســت کارکــردی نداشــته باشــد و علــم تبدیــل بــه یــک 

ویتریــن بشــود؟

گل محمــدی: اگــر بخواهیــم تبییــن کنیــم مــی توانیــم از منظرهــای مختلــف آن 
را برر�ســی کنیــم امــا از منظــر علــوم سیا�ســی بــه دلیــل نســبتی اســت کــه دولــت بــا 

دانشــگاه برقــرار کــرده اســت. چــرا کــه در ابتــدای ورود علــوم سیا�ســی چیــزی بــه 

 کافی اســت  رســالههایی را در دانشــگاهها 
ً
عنوان علم نمایی وجود نداشــت مثال

ماننــد رســالۀ آقــای احمــد اشــرف ببینیــد.... 

کتاب موانع رشد سرمایه داری در ایران؟

؛ اما به دلیل رابطه و نسبتی که دولت با دانشگاه برقرار 
ً
گل محمدی: بله دقیقا

کــرده اســت ایــن مصیبــت بــه وجــود آمــده اســت چــون دانشــگاه مــا کارکردگــرا 
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نیست، یعنی اینکه بخواهد برای بقا و ارتقای زندگی اجتماعی، علم و معرفت 

تولیــد کنــد. چــرا کــه  نســبت فعلــی بیــن دولــت و دانشــگاه ایــن چنیــن چیــزی را 

اقتضــا نمــی کنــد. دانشــگاه بایــد بــا توجــه بــه نیازهــای اجتماعــی عمــل کنــد و یــک 

توانایــی را بــه منظــور رفــع نیازهــای اجتماعــی تامیــن کنــد. مثــل همــۀ رشــته هــای 

دیگــر. امــا متأســفانه دانشــگاه تبدیــل شــده اســت بــه نهــادی در خدمــت دولــت.  
و دولــت هــم از آن چیــز دیگــری غیــر از کارکــرد اصلــی خــود میخواهــد. دولــت پــول 

و بودجــه مــی دهــد و  دانشــگاه بــرای دولــت یــک دســتگاه ایدئولــوژی ســاز و معنــا 

ســاز شــده اســت. درواقــع یــک دســتگاه ایدئولــوژی ســاز و ایدئولوژی¬پــرداز، 

و  کمــی کــه پایینتــر بیاییــم دانشــگاه تبدیــل شــده اســت بــه جایــی کــه اشــتغال 

آفریــن اســت و کمــی پایینتــر بــه نوعــی پولشــویی اســت؛ بــه خصــوص در جاهــای 

پژوه�ســی کــه بــه طــور محترمانــه پولشــویی اســت. کمــی پایینتــر  تبدیــل بــه محلــی 

بــرای مــدرک ســازی  و تولیــد مــدرک شــده اســت، یعنــی آنهایــی کــه در بدنــه دولــت 

نیــاز بــه مــدرک دارنــد بــه ســمت دانشــگاه مــی آینــد. و در حقیقــت آن¬چیــزی کــه 

 همان چیزی که 
ً
محلی از اعراب ندارد تولید علم و معرفت اســت. یعنی دقیقا

مســألۀ علــوم انســانی بــه عنــوان نهــاد معرفــت اســت. 

 در غــرب مــی بینــم کــه دانشــگاه از نهــاد کلیســا و مســتقل از دولــت 
ً
مــا معمــوال

شــکل گرفتــه ولــی در ایــران بــه لحــاظ تاریخــی چــه از ابتــدا کــه مــدارس علــوم 

سیا�شــی و فنــی شــکل گرفــت و چــه بعدهــا کــه دانشــگاه متولــد شــد مشــاهده 

میکنیــم ایــن دولــت اســت کــه بــه دلیــل نیازهــای خــود عــدهای را بــه خــارج 

فرستاده و بعد از اتمام دروس آنها، متخصصان نوآموخته را در خدمت 

کارهــای خدماتــی خــود بــه کار گرفتــه اســت و در خدمــت دولــت خدماتــی را 

ارائــه میدهنــد.  بنابرایــن  میتــوان گفــت کــه علومانســانی در ایــران از ابتــدا 

به صورت ناکام و بیمار متولد شده است و امروز در حقیقت ادامۀ همان 

رونــد را شــاهد هســتیم.

گل محمدی: بله درست است که تولدش دولتی بوده اما اگر بخواهیم کمی به 

تاریخ دانشگاه نگاه کنیم و نگاهی تاریخی داشته باشیم می بینیم که مؤسسۀ 

آمــوزش عالــی مــدرن از دورۀ پهلــوی اول شــروع شــده، حــاال بــه غیــر از دوره امیــر 

 به آن کار نداریم، مسئله از اینجا شروع شد که  دولت احساس 
ً
کبیر که فعال

نیاز کرد و گفت ما به جای اینکه افرادی را به خارج بفرستیم، بر اساس نیاز 
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خودمان دانشگاه درست کنیم. پس دولت خواست نیازهای خود را رفع کند 

 هم بیشــتر بحث رشــتههای فنی و متخصصان این رشــته بوده و علوم 
ً
و اصوال

انسانی در آن دوره خیلی محلی از اعراب نداشته است و چون دولت متصدی 

توســعه جامعــه بــوده ایــن کار را انجــام داد و میبینیــم کــه دانشــگاه در ایــران 

چیزی نبوده است که از دل جامعه بیرون آید. اما در دورۀ پهلوی دوم به گونۀ 

دیگری بود؛ یعنی اینکه چون بقیه  دانشگاه دارند ما هم داشته باشیم. و به 

نوعــی ویتریــن ســازی هــم اضافــه شــد.  والبتــه یــک نــوع ســوداگری هــم در آن بــود. 
یعنی کسانی که در بدنۀ دولت بودند و بچه های طبقات مرفه و باال چون پول 

در آن بــود شــروع بــه تاســیس  دانشــگاه کردنــد. و  البتــه بعدهــا و کــم کــم، خــود 

رژیم متوجه شــد که دانشــگاه می تواند مســأله ســاز باشــد.

در مقابل دولت؟

گل محمــدی: بلــه؛ بــه خصــوص بعــد از ســال 1332 حکومــت دیــد کــه دانشــگاه 

یــک نــوع مرجعیتــی پیــدا مــی کنــد و بــرای دولــت مشــکل ســاز مــی شــود.  تــا برســیم 

 فهمیــده مــی شــود. یعنــی مســأله ســاز بــودن دانشــجو 
ً
بــه انقــالب کــه ایــن کامــال

و دانشــگاه کــه بــرای انقــالب مســأله شــد. کــه  یــا بایــد آن را حــذف کــرد و البتــه 

یــک حرکاتــی هــم شــد و در قالــب انقــالب فرهنگــی خــود را نشــان داد؛ و یــا اینکــه 

 بــه مدرکــش نیــاز داشــتند 
ً
بایــد بــه یــک نوعــی مانیتورینــگ بشــود یعنــی چــون مثــال

نمیتوانســتند آن را کامــل حــذف کننــد امــا بــا رشــد دانشــجو و دانشــگاه، در طــی 

مدت، مسائل سیا�سی و امنیتی به وجود آمدو دولت آرام آرام به فکر افتاد تا با 

یک مکانیسم کارآمدتری آن را مهار کند و التبه هر روز هم کارآمدتر و پیچیدهتر 

این کار را انجام داد تا اینکه باالخره در زمان ریاست جمهوری احمدینژاد آن 
را کامل کرد و به صورت کامل  بر دانشــگاه مســلط شــد. یعنی چون نتوانســت 

به دالیلی که عرض شد دانشگاه را حذف کند، آن را در خدمت خود گرفت، 

یعنــی دانشــگاه در ســر جــای خــود بــود و توانســت هــم مشــاغلی ایجــاد کنــد هــم 

عرصه¬ی باکال�سی برای پول شویی شود و هم مدرک راحتی بدهد و تحول به 

گونــه ای بــود کــه بــا یــک  دانشــگاه بــا یــک نیــت خا�ســی شــکل و در رونــد تحــول بــه 

اینجــا رســید کــه کارکــرد اصلــی آمــوزش عالــی تحقــق پیــدا نکنــد.

فانکشــن اصلــی کــه مــی فرماییــد همــان بحــث مســئله محــور بــودن علــوم 
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انســانی اســت؟

 دانشــگاه بایــد در واقــع مســائل زندـگـی انســانی را 
ً
گل محمــدی: بلــه؛ اساســا

بازشنا�ســی و راه حــل نشــان دهــد و یــک ســری افــراد را تربیــت کنــد کــه توانایــی 

بازشنانی و حل مسائل  را داشته باشند وگرنه این که بخواهیم فقط دانشگاه 

داشــته باشــیم که فانکشــنال نیســت و به خاطر همین هســت که متخصصان 
در حوزههــای دیگــر کار مــی کنــد. متخصــص علــوم سیا�ســی در حــوزه کشــاورزی 

کار مــی کنــد و مهنــدس کشــاورزی در صــدا و ســیما! یعنــی چنیــن نیســت کــه ایــن 

پیوند و نسبت معنادار باشد. چون در دانشگاه های معتبر یکی از  شاخصها 

ایــن اســت کــه فــارغ التحصیــالن بیــکار نباشــند و جامعــه بــر اســاس مهارتهــا  از 

آن اســتفاده کند. اما در ایران مهارت را یاد نمی دهد و مهارتی نیســت. در حالی 

کــه در ایــران یــک ســری اطالعــات کلــی و ژســت و مــدرک اســت و در حقیقــت کار  

بــازاری اســت.

اســتاد فرمودیــد کــه در دوره پهلــوی دوم و انقــالب دانشــگاه بیشــتر ویتریــن 

شــده امــا ســوال مــن بــرای بعــد از دورۀ انقــالب اســت؛ از آنجــا کــه اقتــدار 

شــکل¬گرفته در دوران انقــالب داعیــه¬ی دیــن و ســنت را داشــت و از طرفــی 

نهــاد دانشــگاه کــه در بطــن تحــوالت دوران مــدرن شــکل گرفــت نمی-توانســت 

ســازگاری و هم¬نشــینی چندانــی بــا ایــن اقتــدار انقالبــی داشــته باشــد و در 
خدمــت آن بــه تولیــد معنــا بپــردازد. بــر ایــن اســاس، بــه نظــر شــما بحــث کنتــرل 

علــوم انســانی یــک امــر طبیعــی بــود یــا مــی شــد از آن جلوگیــری کــرد؟

گل محمدی: خوب این هم یک وجه قضیه اســت که من خیلی نمی خواســتم 

بــه آن بپــردازم؛ یعنــی حکومــت هایــی کــه یــک نظــام تــام و تمــام مــی خواهنــد در 

جامعه ساری و جاری کنند. از آنجا که علوم انسانی  مفهوم ساز و معناسازند، 

حکومتهای ایدئولوژیک خیلی نمی توانند با آن کنار بیایند و میگویند ما علوم 

انسانی ای می خواهیم که برنامه¬های ما را پی ریزی کنند. یعنی علوم انسانی 
اصــوال سیا�ســی نیســت و خنثــی اســت؛ ولــی وقتــی کــه معنــا تولیــد مــی کنــد، چــون 

نهاد حکومت می خواهد که همه چیز تحت کنترلش باشد، یا آن را حذف می 

 در سنت پترزبورگ 
ً
کند و یا کنترل می کند و در خدمت خود می گیرد و اتفاقا

در روســیه هــم ایــن چنیــن بــود یعنــی در واقــع بحثهــای مفاهیــم جامعــه شنا�ســی 

و اقتصــاد بیشــتر شــوخی بــود؛ ولــی در هنــر و بقیــه علــوم خیلــی خــوب بــود.  بقیــه 
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شــاخههای علــوم انســانی بیشــتر ظاهــر و نمــاد بودنــد.

آیــا ایــن خــاص جوامــع شــرقی اســت و آیــا بیشــتر کشــورهای جهــان ســوم مــی 

توانــد مصــداق ایــن ادعــای شــما باشــند؟ 

گل محمــدی: مــن دربــاره کشــورهای شــرقی تحقیــق نکــردم و نمــی توانــم نظــری 

بدهــم. ولــی بحــث مــن ایــن اســت کــه در آن نهادهــای پنــج گانــه ای کــه جامعــه  

شنا�ســی شناســایی مــی کنــد، شــامل  نهادهــای اقتصــادی، فرهنگــی، سیا�ســی، 

اجتماعــی؛ یکــی از آنهــا فرهنگــی و علمــی اســت. یعنــی یــک حــوزه متســقل و جــدا 

از دولــت تعریــف شــده اســت. در واقــع تولیــد و توزیــع علــم و معنــا غیــر دولتــی 

تعریــف شــده اســت. پــس در حکومــت هایــی کــه مــی خواهنــد بــه خاطــر قــدرت و 

نظــم خودشــان، یــک نظــام معنایــی مشــخص تولیــد کنــد از ایــن منظــر اســت کــه 

علــوم انســانی را بــر نمــی تابنــد؛ یعنــی علــوم انســانی را بومــی مــی کننــد بــه معنــای 

 ترکیه 
ً
اینکه مطابقت کند با دستگاه ایدئولوژیک نظام معنایی خودش. مثال

را ببینیــد کــه یکــی از نظــام هایــی کــه بــه ان حملــه شــده اســت دانشــگاه اســت...

همین تجربۀ کودتای اخیر؟

گل محمــدی: بلــه؛ همیــن آقــای اردوغــان بــا خیلیهــا در علــوم انســانی جــدی 

برخــورد کــرده اســت. چــون علــوم انســانی یــک نظــام هــای معنایــی متفاوتــی را 

تولیــد  میکنــد کــه ایــن نمــی توانــد آنگونــه کــه ســازمان هــای قــدرت مــی خواهنــد 

در خدمتــش باشــد. البتــه در وهلــه¬ی اول هــدف علــوم انســانی و اجتماعــی ایــن 

نیست، یعنی قصد ندارد که این کار را بکند و این یک مسألۀ فرعی است ولی 

خــب، ایــن یکــی از تبعــات چنیــن وضعیتــی اســت و یــک نظــام هــای معنایــی بدلــی 
را تولیــد میکنــد. پــس حکومــت هایــی کــه دنبــال تمامیــت هســتند، مــی خواهنــد 

همــه عرصــه هــا زیــر مجموعــه آنهــا باشــد و مرجعیــت تــام و واحــد را از ان خــود 

کننــد.

یعنــی ایــن مرجعیــت تــام و تمــام بــا نظامهــای توتالیتــر را کــه میفرماییــد آیــا 

میشــود در همــه جــای دنیــا دیــد؟

 قصــۀ علــوم انســانی در چیــن و روســیه و جمهــوری 
ً
گل محمــدی: بلــه؛ دقیقــا
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اذربایجــان  و ســوریۀ زمــان حافــظ اســد بــه یــک گونــه اســت. البتــه نــه اینکــه 

 علــوم 
ً
علــوم انســانی مــی خواهــد نظــم سیا�ســی خا�ســی را فــرو بریــزد و دقیقــا

انســانی از منظــر آنهــا  بایــد بومــی شــود تــا نظــام هــای معنایــی مــورد نظــر  ان هــا 
را، کــه مشــروعیت بخ�ســی هــم هســت، را تولیــد کنــد. در اینجــا مــی خواهنــد بــه 

مرجعیــت هــای متعــدد ســاحت هــای متنــوع زندگــی انســان وحــدت ببخشــند. در 

حــوزه هــای مختلــف علــوم انســانی یــک کارشــناس مخصــوص را مــی گذرانــد 

و خواهــان بازتولیــد نظــام معنایــی خــود در تمــام ســاحت هــای زیســتی جامعــه 

هســتند. حتــی ایــن نســبت دولــت را بــا حــوزه هــم دارد یعنــی حــوزه هــم مرجعیــت 

خــود را از دســت داده و مــا دیگــر ایــت الــه بروجــردی و مرع�ســی و گلپایگانــی را 

نداریــم کــه مرجعیتــی مســتقل از مناســبات قــدرت داشــته باشــند.

یعنــی مــی فرماییــد در دوران قبــل از انقــالب اســتقالل نهــاد حــوزه بــه رســمیت 

شــناخته شــده بود و این نهاد نظام معنایی خاص خودش را تولید می کرد؟

بلــه دقیقــا، بعــد از انقــالب کــه منــادی ایــن بحــث ســنت و دیــن بودنــد یعنــی در 

بحث محصوالت دینی هم چیز خا�شی بیرون نیامد. حتی با وجود اینکه در 

دوره پهلوی حاکمیت با مرجعیت دینی سر ناسازگاری داشته، اما می بینیم 

که شخصیت های برجسته ای در این دوره رشد کردند که ما امروز شاهد 
رشد این شخصیت ها نیستیم.

گل محمــدی: بــه دلیــل اینکــه اســتقالل نهــادی وجــود داشــت؛ چــه در نهــاد حــوزه 

و چه در دیگرهای نهادهای اجتماعی. یعنی اگر آیت اله بروجردی قهر می کرد 

شــاه شــبانه به قم می رفت و از وی دلجویی می کرد؛ این در اســناد هســت. اما 

بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی، براســاس یــک ایدئولــوژی، مــا دولــت را همــه 

چیــز دان و همــه چیــز تــوان تفســیر کردیــم. بــا همیــن تفســیر هــم ســاحت سیاســت 

و نهــاد دولــت، دیگــر ســاحت هــا و نهادهــای جامعــه را اســتثمار کــرد. دولــت متولــی 

اقتصاد، فرهنگ و کار دانشگاهی شد، در همه چیز مداخله کرد و کارگزار همه 

چیز شــد.  در دانشــگاه و علوم انســانی هم این اتفاق افتاد.  نتیجه این فرآیند 

همیــن وضعیــت امــروز ماســت؛ تقریبــا مــی تــوان گفــت هیــچ گونــه تولیــد علمــی 

صورت نگرفته است مثال در همین جشنواره ها و همایش های علمی مالحظه 

بفرمایید. این دلیلش این است که هنوز از آن طرف وارد می کنیم. یعنی اگر 

هــگل و مارکــس و هابرمــاس را بگذاریــم کنــار چــه مــی مانــد. و قصــه همــان اســت 
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کــه دولــت همــه آن هــا را مــی بلعــد و نمــی تــوان نتیجــه ای بهتــر از ایــن هــم انتظــار 

داشت. علوم انسانی چون معناساز و مفهوم ساز هستند این را برنمی تابید؛ 

دولــت هــم مالحظــه مــی کــرد کــه ایــن نهــاد معناســاز و مفهــوم ســاز مــوی دماغــش 

می شود و آن را برنمی تابید. خیلی هم  تالش کردند، کتب و اساتید را عوض 

کردنــد و دکــه هــای جدیــدی مــوازی دانشــگاه ایجــاد  کردنــد.

 

معمــوال متولیــان امــر بومــی ســازی ادعــا مــی کننــد کــه علــوم انســانی خیلــی 

بــا مســائل بومــی ســازگاری نــدارد امــا چیــزی کــه از بحــث شــما متوجــه شــدم 

ایــن اســت کــه خــود بومــی ســازی نیــز یــک پــروژه  ایدئولوِژیــک اســت و نســبت 

چندانــی بــا مســائل اجتماعــی نــدارد کــه ایــن خــود یــک پارادوکــس اســت.

گل محمــدی: البتــه مــن بــا بومــی ســازی مشــکلی نــدارم بلکــه صــد در صــد هــم 

موافقــم امــا دانشــگاه بایــد خــودش اینــکار را بکنــد. یعنــی مفاهیــم را بگیریــم و بــا 

توجــه بــه مــکان و زمــان درســتش کنیــم ولــی آن چیــزی کــه امــروز مــی بینــم بومــی 

سازی نیست یعنی یک نفر بیاید و توضیح بدهد که از بومی سازی این چیزها 

درآمده و نتیجه اش این بود.  بیشتر  یک دغدغه سیا�سی است که همان تولید 

یک نظام معنایی واحد است که البته  در کنار آن دغدغه های پولی و مالی نیز 

وجــود دارد. مــی دانیــد کــه هرســال بــرای ایــن کار چقــدر بودجــه اختصــاص داده 

مــی شــود؟ چنــد صــد میلیــارد بودجــه بــه همیــن پــروژه بومــی ســازی اختصــاص 

داده می شــود که خودش یک نظام عریض و طویل بروکراتیک را شــکل داده 

اســت. بومــی ســازی پــروژه ای اســت کــه در ســطوح کالن و بــاال بــرای وحــدت 

بخ�ســی و تولیــد نظــام معنایــی واحــد شــکل گرفتــه اســت، بومــی ســازی پروســه 

ای نیســت کــه از طــرف متولیــان علــوم انســانی در ایــران مطــرح شــده باشــد. از 

طریق این پروژه به دنبال سلب استقالل علوم انسانی هستند و می خواهند  

نظــام معنایــی و مفهومــی را تولیــد کننــد کــه کارکــرد آن در راســتای حفــظ مراتــب 

قدرت و ثروت و منزلت باشد . وجه دیگری آن هم این بود که پول در آن بود؛ 

یعنــی وقتــی مــی گوینــد بومــی ســازی خیلــی مهــم اســت و مــا خیلــی کار کردیــم، مــی 

بینیــم کــه خروجــی نداشــته، حتــی مــن در جایــی مــی خوانــدم کــه خــود رهبــری هــم 

از این وضعیت نارا�سی است. اگر بومی سازی کردید و موفق بوده است پس 

چــرا مــی ترســید از علــوم غیربومــی و غربــی؟ خــب رهایــش کنیــد، اگــر چیــزی خلــق 
و تولیــد کــرده ایــد اجــازه بدهیــد راه بــرود و چابــک شــود؛اگر واقعــا چنیــن چیــزی 
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تولید شده است باید توان مقابله با کسانی مانند راولز و وبر را داشته باشد 

نــه اینکــه بــه زور ادعــای تولیــد داشــته باشــیم. بومــی ســازی پــروژه  بســیار مهمــی 

اســت امــا در حــد ادعــا مانــده و کار جــدی ای صــورت نگرفتــه اســت. یعنــی الزمــه  

کار علوم انسانی است مثال همین که ترجمه می کنیم نوعی بومی سازی است. 

البتــه  ترجمــه  دقیــق. چیــزی کــه تحــت عنــوان بومــی ســازی از آن یــاد مــی کنیــم، 

کارنامــه ای نــدارد. بــا معیارهــا و شــاخصهای خودشــان بیاینــد و بگوینــد چــه کار 
مهمــی در حــوزه  بومــی ســازی انجــام داده انــد؟. فقــط مــی گوینــد بومــی ســازی 

مهم است خب ما هم می گوییم مهم است امام کجاست؟  ما که نمی گوییم 

مهم نیســت اما این کار را بکنید. خیلی کار ســختی اســت اما با اینکه خودشــان 

بگویند و بنوسیند و پولش را بگیرند و خودشان هم تفسیر کنند، اتفاقی مهمی 

صــورت نمــی گیــرد.

اینکه اشــاره کردید که بومی ســازی یک امر ضروری اســت و مهم اســت، آیا 

جــدای  از اراده  سیا�شــی، دانشــگاهیان و متولیــان علــوم انســانی هــم چنیــن 

خواســتی دارنــد و مــی تــوان همــه تقصیــرات و کاســتی هــا را بــه گــردن دولــت 

انداخــت؟ اســاتید و دانــش آموختــگان علــوم انســانی چقــدر بــه ایــن موضــوع 

توجــه دارنــد و بــرای کاربــردی کــردن نظریــه هــای علمــی چــه کار کــرده انــد؟

 هیــچ کاری انجــام نــداده انــد. مــن دارم خیلــی رادیــکال 
ً
گل محمــدی: مطلقــا

صحبــت مــی کنــم تــا مدعیــان بیاینــد. چــرا کــه آنهــا کــه خیلــی عشــق بــه کار داشــته 

باشــند کــم اســت. سیســتمی کــه ایــن گونــه بــا دانشــگاه برخــورد مــی کنــد و آن را 

تحــت لــوای دولــت قــرار مــی دهــد، در واقــع دانشــگاه را از تــوان واقعیــش تهــی مــی 
کند. یعنی یا سوادش ندارد یا حالش ندارد یا ضرورتش نمی بیند و دانشجوی 

آن هم چنین است. چون عرض کردم اقتضای سیستم نیست. طرف ترجمه 

غلط و غلوط می کند هیچ کس نیست نقدش کند چون جامعه علمی نیست. 

بلــه تابلــو  ی علــم و دانشــگاه داریــم ولــی واقعیتــش اصــال دانشــگاه نیســت؛ وقتــی 

دانشگاه نیست توقع نظریه پرداز هم نباید داشته باشیم، نظریه پردازی یک 

امر ژنتیکی  نیست، نیاز به تربیت و آموزش دارد که سیستم فعلی آن را اقتضا 

نمی کند. اگر دانشــگاه قرار بود که به نیاز جامعه پاســخ دهد، من دانشــجو را 

بایــد چنــان تربیــت مــی کــرد کــه بــروم و پاســخ دهــم. خــب مثــال مــن شــوخی کــردم 

کــه واقعــا هــم جــدی اســت یعنــی اگــر دســت مــن بــود کال تعطیــل مــی کــردم ایــن 
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علــوم انســانی را. پولــش را هــم مــی دادم بــه دانشــجو و اســتادید و کارمندانــش 

و بعــد وقتــی جامعــه نیــاز پیــدا مــی کــرد خــودش آن را تولیــد مــی کــرد. مــی تــوان 

ادعا کرد که اندازه  ده درصد آبی که در این  دانشــگاه¬ها مصرف می شــود، 

خروجــی و محصــول نداشــته ایــم. چــرا ســرمایه هــای خــود را بــه ایــن راحتــی هــدر 

می دهیم بدون هیچگونه تولید و نتیجه ای؟. می توانند یک دکه ای بگذارند 

و بگویند شما چه مدرکی می خواهید، پول بگیرند و  مدرک بدهند، چون اگر 

نیــاز جامعــه باشــد خــودش بــه صــورت اتوماتیــک بــه وجــود مــی آورد. شــما پایــان 

نامه ها را ببینید، چون آمارش درآمده که چقدر در آنها سرقت ادبی می شود. 

این همه پول و ســرمایه حرام می کنیم که چه! نهایتا بفروشــید و پولش را در 

بانک بگذارید و از سودش پول کارمند و استاد را هم بدهید تا نارا�سی نباشند 
حتی بیشتر هم بدهند. خیلی این بهتر و اقتصادی تر است، ولی نمی شود چون 
مــی خواهنــد آن ویتریــن را بــرای دولــت داشــته باشــد، معنــا ســازی کنــد، پــول 

شــویی محترمانــه باشــد و مــدرک بدهــد. البتــه مــدرک را کــه گفتــم مــی شــود مثــل 

کارت ملــی کــرد و پــول را گرفــت و مــدرک داد.

مــن مثــال دیــدم در یکــی از ایــن ســایت هــا یکــی از دانشــجویان دانشــگاه هــاروراد در 
رشــته تاریــخ وقتــی فــارغ التحصیــل شــده بــود بعــدا کــه بــه ســمت کار رفتــه بــود و 

کار گیر نیاورده، رفته بود و طلب غرامت کرد چون در آنجا دانشــجو و دانشــگاه 

ذهنیتش این است که دانشگاه باید سوژه ها و انسان هایی را تولید کرد که در 

خدمت حل مسائل اجتماعی باشند و وقتی می بینند که دانشگاه کارکرد مورد 
نظر را ندارد، آن را به چالش می کشند، اما به نظر می رسد که سیاستگذاری 

نهــاد علــم و دانشــگاه در ایــران از عقالنیــت مشــخ�سی برخــوردار نیســت، مثــال در 

جــذب دانشــجو بــه صــورت فلــه ای عمــل مــی کنیــم و بعــد از فراغــت از تحصیــل، 

خودشــان تبدیــل بــه یــک معضــل اجتماعــی ای ماننــد بیــکاری مــی شــوند.خب 

مشخص است چون آن چیزی که یاد گرفته اید، مجموع اطالعات بوده است 

و بدرد شما در کار نمی خورد. مثال شما ک�سی را که علوم سیا�سی خوانده است 

فرمانــدار کنیــد چــون در دانشــگاه مهارتــی یــاد نگرفتــه اســت کــه حــاال بتوانــد از آن 

اســتفاده کنــد، فرقــی بــا دیگــر افــراد جامعــه نــدارد .

 اگــر نگاهــی تاریخــی بــه دوران بعــد از انقــالب داشــته باشــیم،  مالحظــه مــی شــود کــه 

هنگامی که یک تکثری به وجود می آید و در واقع علوم انسانی می خواهد از آن نظام 

کنترلی یکسان ساز فاصله بگیرد، باز سیاست با آن به صورت کنترلی برخورد می 
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کند.

بلــه ایــن طبیعــی اســت. ولــی ان مقاطعــی کــه مــی گوییــد کافــی نیســت بــرای شــکل 

گیری علوم انسانی چون نسبت نهادی غلط است. تا وقتی که دولت بودجه می 

دهــد و اســتقالل دانشــگاه را بــه رســمیت نمــی شناســد، وضعیــت ایــن چنیــن 

اســتو در چنیــن وضعیــت دانشــگاه نمی¬توانــد بــا مســائل جامعــه نســبت 

برقــرار کنــد خــب نمــی توانــد و نســبتی بــا جامعــه نــدارد. آیــا ک�ســی از ســازمان 

ســنجش ســوال کــرده مثــال 300 نفــر دانشــجوی علــوم سیا�ســی جــذب مــی 

کنــی واقعــا یــک دســتگاهی گذاشــتید و جامعــه مــا را ســنجش کردیــد کــه ایــن 

جامعــه بــه ایــن تعــداد علــوم سیا�ســی احتیــاج دارد؟ سیاســت گــذاری مــا در 

حــوزه دانشــگاه بایــد متناســب بــا نیازهــای جامعــه باشــد؛ چــه نیــاز بــه تولیــد 

معرفــت و دانــش و چــه نیــاز بــه حــل مســائل و معضــالت و اجتماعــی.

بــه نظــر شــما نســبت بیــن دانشــگاه و قــدرت را چگونــه مــی تــوان تعریــف 

کــرد کــه مطلــوب باشــد؛ یعنــی در عیــن تعامــل دســتگاه قــدرت و علــم، 

اســتقالل دانشــگاه هــم بــه رســمیت شــناخته شــود و تابــع دولــت نباشــد؟

گل محمــدی: خــب راه حــل را خودتــان گفتیــد یعنــی دولــت دســت از داشــنگاه 

دســت بــردارد و  نهــاد نهادهــا باشــد. دولــت  آن بــاال باشــد و بگویــد مــن امنیــت 

و بســتر فراهــم مــی کنــم و شــأن تــو را حفــظ مــی کنــم و تــو کارت را بکــن؛ 

مثــل نســبت دولــت امریــکا و هالیــود. چــون هالیــود هــم معنــا مــی ســازد ولــی 

دولــت و کاخ ســفید نمــی گویــد کــه فــالن فیلــم اآجایــش را درســت کــن. آن 

بــاال می¬نشــیند و مــی گــذارد کــه دیگــر حوزه¬هــا و نهادهــا کار خودشــان را 

بکننــد. منظــور از نهــاد نهادهــا ایــن اســت کــه دیگــر نهادهــا هــم شــأن و رتبــه 

اش نباشــد مثــل نســبت نگهبــان و طالفــروش، یعنــی نگهبــان بایــد آن بــاال  

بایســتد و امینــت را برقــرار کنــد، بــه طالفــروش اطمینــان بدهــد کــه امنیــت 

برقــرار اســت و طالفــروش هــم کار اقتصــادی خــودش را بکنــد. یعنــی اگــر 

بیایــد پاییــن و بگویــد مــن هــم شــریک هســتم، طــال فــروش بعــد از یــک مــدت 

مــی گــذارد و مــی¬رود، چــون می¬دانــد کــه نمی¬توانــد بــا نگهبــان شــریک 

شــود  زیــرا  نگهبــان اســلحه دارد و ایــن همیشــه تهدیــدی بــرای امنیــت شــغلی 

اوســت.
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یعنی دولت باید کارکرد سامان بخ�شی داشته باشد
گل محمــدی: بلــه واســالم. یعنــی دولــت بایــد کارســازی کنــد نــه کارگــزاری. آری 

دولــت بایــد بــرای دانشــگاه کار کنــد ولــی کار دانشــگاهی نکنــد، دولــت  بایــد بــرای 

اقتصــاد کار کنــد ولــی کار اقتصــادی نکنــد. نهــاد نهادهــا یعنــی شــأنش بــاال باشــد 

و رصــد کنــد، حــاال چــرا رصــد کنــد؟ چــون قاعــده بــازی را ک�ســی بهــم نزنــد. یعنــی 

بگویــد ک�ســی مــی خواهــد دانشــگاه بزنــد قواعــدش اینهاســت؛ حــاال ســهم دولــت 

از این ســامان بخ�ســی چیســت چیســت؟ مالیات اســت. حاال خیلی هم بخواهد 

حــال بدهــد مالیــات نگیــرد و کمکــی هــم بکنــد. کمــک ولــی نــه بودجــه. چــون وقتــی 

بخواهــد بودجــه بدهــد همیــن مــی شــود.

در مقالــه ای از دکتــر محمــد فاضلــی خوانــدم کــه ایشــان هــم بــه همیــن ایــده  

دولت سازوکاری پرداختند یعنی ایشان هم به نوعی دیگر همین بحث شما 
را مطــرح کــرد کــه دولــت بایــد بــه ســاز و کار هــا بپــردازد نــه اینکــه کلنــگ بزنــد و 

پــروژه راه بیانــدازد.

گل محمــدی: دقیقــا همیــن اســت کارســازی کنــد و کارگــزار نباشــد. مثــال دولــت 

آملــان شــریک اســت در کارخانــه مرســدس؛ یعنــی مــی گویــد کار کــن و ثــروت تولیــد 

کن ولی بخ�ســی از آن را به من به عنوان مالیات پرداخت کن. ولی اینجا دولت 

االن قصابــی و بنگاهــی دارد، ماشــین درســت مــی کنــد، فیلــم دارد، کشــت و 

صنعــت و دانشــگاه دارد و همــه چیــز دارد.

یعنی چیزهایی که کارکرد گروه های مختلف اجتماعی است.

گل محمــدی: بلــه علــم و ثــروت و دانــش را بایــد جامعــه تولیــد کنــد. دولــت فقــط 
زمینــه ســاز باشــد کــه ایــن کار را انجــام بدهــد . خــب نتیجــه چــه شــد اون پرایــدت 

هست اون فیمت هست اون ساختمانت هست و این هم دانشگاهت. و البته 

ایــن هــم بعیــد اســت کــه دولــت چنیــن کنــد. یعنــی دولتــی کــه بخوهــد یــک نظــام 

معنایــی تــام و تمــام تولیــد کنــد، اســتقالل هیــچ چیــز را بــه رســمیت نمــی شناســد  

چــه برســد بــه علــوم انســانی؛ یعنــی اگــر در حــوزه هــای دیگــری هــم برویــد و 

بخواهیند کار کنیدو موفق شوید، دولت دست از سرت برنمی دارد جز اینکه 

در آن البــه الهــا موفــق شــوید وگرنــه مــی آیــد ســراعت  بــا وجــود ایــن، دولــت در 
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ایــران دولــت ضعیفــی اســت و تــوان حداقــل کارهــا را هــم نــدارد. مثــال در روســیه 

مــی بینیــم کــه دولــت در بخــش خدمــات عمومــی خیابــان ســاخته اســت و پانصــد 

متــر هــم عرضــش هســت و ک�ســی نمــی توانــد یــک متــر بیایــد جلــو ولــی در ایــران مــی 

بینیــم کــه فضــای عمومــی و پــارک هــا را مــی فروشــند و آپارتمــان مــی ســازند یعنــی 

حداقل دولت در این زمینه ها هم قدرت ندارد. فقط خراب می کند. منظورم 

از دولــت قــوه مجریــه نیســت بلکــه منظــورم نهــاد دولــت اســت یعنــی نهــادی کــه 

متولــی اعمــال قــدرت و ســامان بخ�ســی بــه حــوزه هــای گوناگــون جامعــه اســت. 

دولــت قانــون وضــع مــی کنــد و مــی گویــد همــه رعایــت کننــد، نــه اینکــه از بــاالی 

بــرج بیایــد پاییــن و خــودش را شــریک همــه چیــز بدانــد؛ مثــال مــی بینــد کــه یــک طــال 

فرو�ســی موفق اســت می گوید من هم هســتم، می بیند یک تیم فوتبال موفق 

اســت مــی گویــد مــن هــم هســتم. دانشــگاه موفــق اســت همیــن گونــه، اقتصــاد 

موفــق اســت همیــن گونــه و....
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فرهنگ و هنر؛ چشم اندازهای اصالح طلبانه

گفتگو  با دکتر حمیده ماحوزی

دکتری مدیریت و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر

)این گفتگو را اســماعیل حســام مقدم در تاریخ فروردین 1396 تدوین نموده 

و در دوهفته نامه آوای هامون منتشــر شــده اســت.(

اشاره: اصالح طلبی؛ جریانی فکری است که برای رسیدن به یک جامعه مدنی 

و قانون مدار، مردم ساالری دینی، دستیابی به آزادی، دوری از تحجر و توجه 

بــه نیازهــا و مصائــب زیســتی جامعــه شــکل گرفتــه و در خــود مصادیــق زیــادی از 

فرهنگ، اجتماع، سیاست، اقتصاد و.. را جای داده که همگی برای رسیدن 

بــه اهــداف ذکــر شــده در جریــان هســتند. همــواره در جامعــه انتظــار مــی رود، 

کنــش هــا و فعالیــت هــای صــورت گرفتــه توســط افــرادی کــه در احــزاب، ســمن 

هــا، گــروه هــا، رســانه هــا و... کــه دارای تفکــر اصــالح طلبــی هســتند، بــه گونــه ای 

باشــد کــه مبنــای فعالیــت هــای مهــم و تاثیرگــذار و منجــر بــه همبســتگی اجتماعــی 

گردند. از آنجایی که در جامعه کنونی فرهنگ و هنر؛ در اندیشه اصالح طلبی 

اهمیت بســیار باالیی دارد و در تمامی کنش هایی که توســط احزاب، ســمن ها 

و... صــورت مــی گیــرد، ایــن مالحظــات نیــز بایــد مــورد بحــث و چالــش قــرار گیــرد، 

لذا گفتگویی اختصا�سی با حمیده ماحوزی؛ مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد 

اســالمی اســتان بوشــهر و از مدیــران اصــالح طلــب اســتان بوشــهر ترتیــب داده 

ایــم تــا بــه طــور مشــخص بــه مقولــه فرهنــگ و هنــر کــه چشــم اندازهایــی اصــالح 

طلبانــه دارنــد،  بپردازیــم. باهــم ایــن گفتگــو را مــی وانیــم:

 
ریشه ها و خاستگاه های فرهنگی اندیشه اصالح طلبی در ایران بعد از دوم 

خرداد چه هست؟

ماحــوزی:  اصالحــات تفکــری اســت کــه اصــالح طلبــان واقعــی و رهبــر آن تمــام 

ســعی شــان بــر ایــن بــود کــه ایــن تفکــر را در جامعــه نهادینــه کننــد و در ایــن امــر 
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موفق بودند که نتیجه آن در انتخابات 92 شاهد بودیم . اصالحات را باید از 

دولــت ســازندگی برر�ســی نمــود کــه تــا حــد زیــادی طبقــه متوســط و ضعیــف را در 

نتیجه راهبردهای توسعه اقتصادی تقویت نمود و مفهوم زندگی پس از دولت 

ســازندگی معنــای عمیــق تــری پیــدا کــرد و گشــایش هایــی در زندگــی مــردم ایجــاد 

شــد . ایجــاد دانشــگاه آزاد اســالمی در دوران ســازندگی در شــهرها و روســتاهای 

کشــور در تغییــرات فرهنگــی اجتماعــی در حــد خــود بــی نظیــر بــود و گفتمــان 

جامعــه را تغییــر داد. 

چــه گفتمــان هــای فرهنگــی بعــد از شــکل گیــری اندیشــه هــای اصــالح طلبــی در 

عرصــه عمومــی ایــران شــکل گرفــت؟

ماحــوزی:  در جریــان اصــالح طلبــی گفتمــان غالــب مبنــی بــر کرامــت انســانی ، 

قانــون مــداری ، اصالــت انســان ، آزادی و ســاخت جامعــه ای مبتنــی بــر کرامــت 

انســانی بــود . البتــه جنبــش اصالحــات ماننــد هــر جنبــش دیگــر اشــتباهاتی داشــت 

کــه بــدون تردیــد عواقــب ناخوشــایند پــس از آن نا�ســی از ایــن اشــتباهات و برخــی 

از تــک روی هــا بــود .  امــا امــروز پــس از چهــار  دهــه جمهــوری اســالمی ، در عرصــه 

فرهنگــی و اجتماعــی شــاهد تغییــرات زیــادی بــوده ایــم کــه برخاســته از درخواســت 

هــای مدنــی اســت و خواســته هایــی کــه بعــد از انقــالب نتوانســته بــود تحقــق پیــدا 

کند و اکنون شاهدیم که همچنان برای جامعه ما ، آن خواسته ها حامل پیام 

امیــد و امیــدواری اســت . حضــور گســترده گــروه هــای مرجــع مثــل روزنامــه نــگاران 

، نویســندگان ، اســاتید و هنرمندان و بخش گســترده جوانان و یا به عبارتی رای 

اولــی هــا در ایــن جنبــش بســیار تاثیــر گــذار بــوده و هســت .  از نظــر اینجانــب ریشــه 

و خاســتگاه فرهنگــی اندیشــه اصــالح طلبــی همانــا هماهنگــی بیــن جامعــه دینــی بــا 

مولفــه هــای نویــن جهانــی بــوده و هســت کــه اقشــار فرهنگــی و روشــنفکر جامعــه 

بــه آن رای دادنــد و بعــد از 18 ســال بــاز  هــم بــه دنبــال آن شــور و نشــاط فرهنگــی 

حاصل از آن هستند . استان بوشهر که از دیرباز به روحیه سلحشوری و آزادی 

خواهی شهره بوده و عمدتا مردمی دین مدار و اخالق مدار هستند در انتخابات 

76 و انتخابــات 92 در آرا خــود ایــن ادعــا را ثابــت نمودنــد و غالــب در خواســتهای 

آنــان فرهنگــی و اجتماعــی و در عیــن حــال عــاری از افــراط و تفریــط بــوده اســت . 

ایــن گفتمــان هــای فرهنـگـی در اســتان بوشــهر بــه چــه شــکلی در آمــد و چــه 
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ســرانجامی پیــدا کــرد؟

ماحوزی: غالب در خواستهای مردمان این خطه ایجاد فضای همدلی و تالش 

بــرای پیشــبرد اهــداف صلــح طلبانــه و قانــون مــداری اســت کــه در دولــت یازدهــم 

در بخشــهای مختلــف بــه ویــژه در حــوزه ی فرهنــگ وهنــر شــاهد بــه ثمــر نشســتن 

آن هستیم و به جرأت می¬توان گفت فضای کار و فعالیت فرهنگی و هنری در 

این چهار سال در حد خود کم نظیر است ، هر چند مشکالت اقتصادی برای 

بروز و ظهور گفتمان فرهنگی و انجام تمام مطالبات میسر نیست ولی فضای 

همدلی و تالش هنرمندان و اصحاب رسانه و اهل قلم نشان از روحیه ی امید 

و نشاط و سر زندگی است و دلیل مقبولیت دکتر روحانی اتخاذ همین گفتمان 

فرهنگــی و ســعی بــر جلوگیــری از افــراط و تفریــط اســت کــه در ایــن اســتان در 

حوزه ی فرهنگ و هنر شاهد آن هستیم . فضای آرام و روابط اخالق مدارانه 

و در عیــن حــال تــالش در تمــام زمینــه هــای فرهنگــی و هنــری ســبب گردیــده کــه 

در بیــن دیگــر اســتانها حتــی در مقایســه بــا کالن شــهرها فضایــی بــا نشــاط تــر و 

پویایی را بیشتر بتوان حس کرد . جامعه ، در حال حاضر برای عبور از ذهنیت 

های تک بعدی و ایجاد روحیه امید نیاز به گفتمان فرهنگی دارد و از اولویت 

هــای فرهنــگ وارشــاد اســالمی در ســتاد و اســتانها ، توجــه بــه ایــن مقولــه هســت 

و توجــه بــه ابعــاد مختلــف وظایــف فرهنگــی در ایــن نهــاد تاثیــر گــذار،  بــر ک�ســی 

پوشــیده نیســت .

نسبت اندیشه اصالح طلبان استان بوشهر در حال حاضر با گفتمان های 

فرهنگی چگونه است؟

ماحوزی:  فرهنگ وارشاد استان بوشهر در این دولت سعی بر توازن فرهنگی 

مطابــق بــا نیــاز عمومــی جامعــه داشــته و بــه معنــای واقعــی بــر کرامــت انســانی 

و توجــه بــه خواســته هــای بــه حــق اهالــی فرهنــگ وهنــر بســتر مناســب را فراهــم 

نمــوده اســت . مطالبــات مــردم ایــن اســتان از دیربــاز صبغــه فرهنگــی داشــته و 

امروز نیز این خواسته و نشاط اجتماعی کماکان ادامه دارد، در حوزه تئاتر و 

هنرهای نمای�سی ، قرآن و عترت ، ادبیات ، فیلم و عکس ، موسیقی و هنرهای 

تجســمی و برنامــه ریــزی بــرای آگاهــی بخــش عمومــی و باالبــردن ســرانه مطالعــه و 

پایتخــت کتــاب کارهــای بســیار ارزشــمندی صــورت گرفتــه کــه در ســالهای اخیــر 

در نــوع خــود کــم نظیــر اســت لــذا نشــاط فرهنگــی و هنــری را بــه عینــه در اســتان 
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بوشهر شاهد هستیم .  بوشهر در دولت یازدهم با شعار گفتمان امید و تدبیر 

در حــوزه ی فرهنگــی بســیار خــوب عمــل نمــوده ، هنرمنــدان و اهــل قلــم و رســانه 

به دنبال تالش برای رسیدن به آن هدف و خواستگاه واقعی خود یعنی ایجاد 

فضــای مناســب فعالیتهــای فرهنگــی هســتند.

چــه آینــده ای بــرای  اصــالح طلبــی در حــوزه فرهنــگ و هنــر اســتان بوشــهر مــی 

بینید؟

ماحــوزی: یکــی از ضرورتهــای جامعــه فعلــی و عبــور از برخــی مشــکالت حــوزه 

ی فرهنگــی ، مهند�ســی فرهنگــی و تهیــه پیوســت فرهنگــی الزم در تمــام فعالیــت 

هــای اجتماعــی اســت تــا از ســالیق شــخ�سی و برداشــت هــای نامناســب از حــوزه 

ی فرهنــگ جلوگیــری شــود و فرهنــگ وهنــر جامعــه بتوانــد در فضــای عــاری از 

خشــونت مســائل اجتماعــی و اخالقــی متناســب بــا خواســتگاه مــردم آزاد اندیــش 

و فرهنــگ دوســت ایــن دیــار را فراهــم ســازد. 

پیشنهاد شما برای کنش های اصالح طلبانه در حوزه فرهنگ و هنر استان 

بوشهر چه هست؟

ماحوزی: بایســتی بپذیریم که برای هر کار بزرگ به حضور اکثریت مردم نیاز 
داریــم و قطعــا بــرای ادامــه رونــد اصــالح طلبــی و حرکــت بــر ریــل اخــالق مــداری 

بــاز هــم نیازمنــد فضــای همدلــی و گفتمــان جامعــه نگــر هســتیم و اینکــه بایســتی 

بدانیم تغییر یک شبه اتفاق نمی افتد و حرکتی کند ولی تأثیر گذار دارد و ادامه 

ایــن رونــد میمــون کــه در ایــن چهــار ســال شــاهد بــوده ایــم می¬توانــد شــرایط 

فرهنگــی بهتــری را در ســالهای آتــی رقــم بزنــد .  

به امید فردایی بهتر برای ملت شــریف ایران و هم اســتانی های فرهیخته ام و 

آرزوی ســالی پر نشــاط در حوزه ی سیا�ســی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی.
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کاریکاتور، هنري نخبه گراست

گفت و گو با مسعود ماهيني؛

 كارتونيست و كاريكاتوريست جنوبي

) این گفتگو را  غالمرضا شــبانكاره در تاریخ خردادماه 1392  تدوین نموده و 

در صفحــه هامــون هفتــه نامــه بیرمــی منتشــر شــده و  در وبســایت هامــون ایــران  

بازنشــر شــده اســت.(

اشــاره:  مســعود ماهينــي، كارتونيســت و كاريكاتوريســت بوشــهري بــه تــازه ـگـی 

از تاريــخ پنجــم تــا يازدهــم ايفنــد مــاه، نمایشــگاهی بــه نــام »ســرزمین عجايــب« 
در گالــري حــوزه ي هنــري بوشــهر برپــا کــرد کــه بــا اســتقبال زیــادی از ســوي 

مخاطبــان خــود همــراه شد.ســرويس جامعــه مدنــي »هامــون«، تصميــم گرفــت 

بــراي معرفــي بيشــتر ايــن هنرمنــد و كارهــاي او، گفــت و گويــي بــا مســعود ماهينــي، 
خالــق نمايشــگاه ســرزمین عجايــب انجــام دهــد. شــوراي نويســندگان هامــون 

)اســماعيل حســام مقــدم، مهديــه امیــري و رضــا شــبانكاره( در يــك عصــر آخــر 

ســال، ضمــن ديــدار از نمايشــگاه يــاد شــده در بوشــهر، گفــت و گويــي بــا ماهينــي 

انجام دادند كه در ادامه خواهيد خواند. الزم به يادآوري است، حدود شش 

اثــر ماهین،بــا ممیزي،ازكارهــاي ارايــه شــده نمايشــگاه حــذف شــد.  

 

مســعود جــان بــا توجــه بــه تــم مایــه هــای اجتماعــی و سیا�شــی کارهــای تــو در 

ســال های اخیر، به گمان تو کارتون و کاریکاتور چه نقش مدنی و اجتماعی 

دارد؟

ماهینــی: کاریکاتــور تــوی همیــن چنــد برهــه یــی کــه مــا باهــاش درگیــر بــوده ایــم از 

دهــه هفتــاد بــه بعــد، بــه گمــان مــن از بعــد اطــالع رســانی و آگاهــی بخ�ســی اش، 
رسالت خود را انجام داده است. اما خب نمی شود از هنر کاریکاتور به عنوان 

یــک عامــل تحــرک بخ�ســی در راســتای آگاهــی مــردم بــه ویــزه قشــر عامــه ازش 

استفاده کرد. شاید خیلی یک کاریکاتور رو سر سری ببنیند، یا به دلیل عدم 
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ســواد بصــری و ذایقــه ی پاییــن هنــری، کــم باشــد. هــم چنیــن بــه دلیــل معذوریــت 

ها و محدودیت هایی که بوده، که تا االن در دسترس همه نبوده است. حاال از 
برهه یی که توی نشــریات باب شــده بود که صفحه یی یا ســتونی به کاریکاتور 

اختصــاص بدهنــد یــا در صفحــات آخــر یــک ســتون کاریکاتــور وجــود داشــته 
باشــد، کــم کــم خــودش باعــث شــد تــا قشــر عــام بــا آن آشــنا شــوند. امــا همــون 
لحظــه یــی کــه کاریکاتــور شــدت تاثیــر دارد یــا نشــریه یــی کــه از چــاپ کاریکاتــور 

حمایــت مــی کنــد، امــکان دارد بــا گرفتــن آگهــی در صفحــه ی آخــر، بــه ســادگی 

ســتون کاریکاتــور را حــذف کنــد. بابــت همیــن انــدازه کــه کاریکاتــور مــی توانــد 

تاثیرگــذار باشــد، بــه همــون انــدازه هــم مــی توانــد، مــورد مغفــول قــرار گیــرد و 

نتونــه اون تاثیرگــذاری رو کــه توانایــی اش رو داشــته باشــه، را انجــام بدهــد. 

بــا توجــه بــه آگاهــی کــه خــودم از رونــد وضعیــت انتشــار کاریکاتــور در نشــریات و 

عواقــب بعــد از انتشــار آن ســراغ دارم، ایــن اســت کــه یــه ســری کاریکاتورهایــی 

تو نشــریات چاپ شــده یا اعتراض هایی به اون شــده یا صرفن به خاطر چاپ 

کاریکاتــوری، اون نشــریه بــه طــور کامــل بــه محــاق توقیــف رفتــه اســت. و ایــن 

معضل به گمان ام به دلیل همون ضعف و سواد کم بصری است، متاسفانه 

به همین دلیل کاریکاتوریست چون باید در کوتاه ترین زمان ممکن، پیام اش 
رو به مخاطب و یا قدرت برسونه، حاال اگر درک کافی از وجه بصری کاریکاتور 

وجــود نداشــته باشــه،  باعــث ســو تفاهــم هایــی مــی شــود. برخــی بــه شــوخی مــی 

گویند » تا حاال هر چی نشریه بوده کاریکاتوریست ها باعث توقیف اش شده 

انــد«، بــه گمــان بخ�ســی از ایــن مشــکل و همــه اش هــم نــه، بــه دلیــل کــم بــودن 

اطالعــات از هنــر کاریکاتــور و نبــود فرهنــگ ســازی کاریکاتــور در جامعــه اســت. 

تــوی صحبــت هــات اشــاره کــردی بــه نخبــه بــودن هنــر کاریکاتوریســت، آیــا ایــن 

چقــدرش بــه دلیــل نبــود فرهنــگ ســازی کاریکاتــور اســت و بــه گمــان تــو حــوزه 

جامعــه مدنــی و مطبوعــات تــا چــه میــزان در ارتقــا ذایقــه هنــری مخاطبــان 

کاریکاتــور مــی تواننــد نقــش ایفــا کننــد؟

ماهینــی: ایــن قــدر هــا هــم منظــور مــن نبــود کــه لزومــن کاریکاتــور یــک هنــر نخبــه 

اســت.  امــا در راســتای ذایقــه هنــری مخاطــب و یــا ســواد بصــری اون بــه گمــان 

ام اگــه نشــریات همــون طــور کــه بــه انتشــار خبرهــای حــوادث مــی پرداختند،مــی 

تواند  به عنوان مثال با اختصاص صفحه یی به کاریکاتور، طرح، کارتون و .... 
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کسانی که در این زمینه دارند زحمت می کشیدند و فعالیت دارند، می توانند 

یه آموزش هایی درباره ی درک هنری و سواد بصری از کاریکاتور و کارتون را به 

مخاطب ارایه دهد، قطعن این امر از خیلی از ســوتفاهم ها ممانعت به عمل 

می اورد و صرفن از یک کاریکاتوریست به عنوان یک عنصر مخرب یاد نشود. 

بــه عنــوان مثــال اگــر کاریکاتوریســتی، طــرح یــه نــون رو بکشــه، خیلــی سیا�ســی 

نشــه، یــک خواســته ی مدنــی اســت. مثلــن اگــه مــی گیــم نفــت داریــم، گرســنه 

ایم، یک چیز معمول و مدنی است. اینقدر سیا�سی نیست که این جوری بهش 

زوم بشــه، یــا تــو ی نشــریه چــاپ نشــه یــا تــوی نمایشــگاهی حــذف بشــه و باعــث 

تعطيلــي شــود. ایــن بــه کار هنــری بــه شــدت صدمــه مــی زنــد. 

حــاال ایــن بحــث تاویــل پذیــری از یــک متــن - یــک اثــری هــم بــه مثابــه ی یــک متــن- 
به عنوان یک کارتونیست و کاریکاتوریست، چه حد مقوله ی تاویل پذیری 

از یــک کار هنــری بــرات مهــم هســت و تــوی جامعــه ی سیاســت زده ی مــا، چــه 

قــدر امکانــش هســت کــه هنرمنــد بــه ســمت کارهــای خالقانــه و تاویــل پذیــر 

کشــیده بشــه؟

ماهینی: زیاده، اگر ما بخواهیم از صبح بلند بشــیم، ســوژه های زیادی هســت 

بــرای کار کــردن. ولــی چــه ســوژه یــی را کار کنیــم؟ چــه طــوری کارش کنیــم؟ 

همــه ی ایــن هــا باعــث خالقیــت هنرمنــد مــی شــه و بــه همــون انــدازه هــم باعــث 

خودسانســوری هنرمنــد مــی شــه، چــون هنرمنــد ایــن دغدغــه را هــم داره کــه 

اثــر چــه جــوری کار بشــه، کــه اثــر بتونــه تــوی نشــریه چــاپ بشــه، تــوی جشــنواره 

بتونــی شــرکتش بــدی، تــوی نمایشــگاهی حضــور داشــته باشــه و همزمــان بتونــی 

نشــون بــدی کــه هــم مشــکل داریــم و هــم نشــون بديــم كــه مشــکل نداریــم! در 

چنیــن شــرایطی کاركــردن ســخت اســت. در کاریکاتــور موضوعــی، وجــه عمــده ی 

کار هنرمنــد »انتقــاد« اســت، ولــي وقتــي مــن دارم روي موضوعــي كار مــي كنــم، 
مرتب ام ذهنم درگیر اين است كه چه جوري كار را انجام بدم، كه هم مجوز 

بگیره، ممیزي نشــه، و همه ي كارا تاييد بشــه كه بشــه همه ببین و مشــكلي هم 
پيــش نيــاد. امــا اگــر بخــاي مســتقيم صحبــت كنيــف چــون اصــل كار كاريكاتــور 

مطبوعاتــي اســت كــه در كوتــاه تريــن زمــان ممكــن، پيــام را برســاني، امــا نمــي شــه.

بــه نظــر شــما ایــن مشــکل خاصــه ی جامعــه ی ماســت، یــا تــوی جوامــع دیگــر 
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هــم هســت؟

نــه همــه جــا هســت. هــر جــا كــه ممیــزي هســت، ايــن نكتــه وجــود دارد. بــه هــر 

حــال محدوديــت هــر جــا باشــه يــه ســري طنزهــا خــواه ناخــواه ازش بیــرون ميــاد. 

مثلــن تــوي همیــن نشســت هــاي دوســتانه و اجتماعــي، بيشــتر جــوك هــاي جن�ســي 

و سيا�ســي بيشــتر رواج دارد و خيلــي هــا هــم ازش لــذت مــي بريــم، امــا اگــه چیــز 

معمولي و روتین باشــه ازش لذت نمي بريم. مثلن توي جامعه ي ديگه  بخ�ســي 

از فيلــم هــاي خارجــي مــي بينيــم كــه خيلــي تــوش خشــونت و كشــته و كشــتار مــي 

بينيــم يــه ســري اتفاقــات تخيلــي و كشــته و كشــتار راه مــي فتــه و و شــايد هــم 

تخيلي باشــه؛ به گمان خودم تو چنین  جامعه يي، چون بســيار حالت آرامش 

و ريلكــس  وجــود دارد، اصلــن نيــاز هســت كــه  چنیــن هيجــان و شــوري ارايــه بشــه.

تعريف كوتاهي مي توني از كاريكاتور ارايه بدي؟

ماهینــی: كاريكاتــور بيشــتر بــه روي اغــراق هــا متوجــه هســت و بيشــتر روي 

شــخصيت هــاي حقوقــي، حقيقــي و سيا�ســي انجــام مــي شــه و در لغــت بــه معنــاي 

اغــراق از طريــق مبالغــه بــا حالــت شــوخ طبعــي آمــده اســت.

تــوي نمايشــگاه جديــدت بــا نــام »ســرزمین عجايــب«- كــه ايــن گفــت و گــو هــم 

به بهانه ي برگزاري همین نمايشگاه، باهات انجام گرفته- چه موضوعات 

و يــا چــه چیزهايــي باعــث الهــام بخشــيدن بــراي خلــق ايــن آثــار شــد؟

بــراي مــا كلــن قابــل هضــم  ماهینــی: يكســري اتفاقــات عجيبــي هســت كــه 
نيســت؛ نــه ايــن كــه قابــل هضــم نيســت، بــل كــه اتفاقاتــي مــي افتــه كــه مجبــور 

هستيم اون ها را هضم كنيم در طول روز! امروز صبح بلند مي شيم، فالن 

قيمــت چیــزي بــي خــود و بــي جهــت، معلــوم نيســت از كجــا شــكل گرفتــه، مــي ره 

باال. يا يه چیزي ناياب شــده ... مثلن مرغي رو كه چند روز پيش خيلي راحت 

مــي رفتيــم تــوي مغــازه، برامــون پــاك مــي كردنــد، جــدا مــي كردنــد، یهويــي چــي 

ميشــه كــه ســه روز ديگــه مــي آي خيابــون مــي بينــي بــراي همیــن »مــرغ« صــف 

گرفته اند؟! يا دالر یهويي دوهزار تومن روش مياد  و... همه ي اين ها در اين 

مــدت باعــث شــده كــه در كنــار چیزهــاي ديگــه يــي قــرار بگیــره، كــه حــاال نمــي شــه 

روش صحبــت كــرد؛ و باعــث شــده عنــوان مجموعــه ي ايــن كارا رو »ســرزمین 
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عجايــب« بــذارم.

يعنــي رســالت و هــدف يــك كاريكاتوريســت رو، زوم كــردن روي ايــن رخدادهــا 

و مشــكالت مــي دونــي؟

ماهینــی: آره تــوي يــك جهــان و جامعــه يــه اتفاقاتــي مــي افتــه و بهتريــن حالتــش، 
نمودش توي يك كاريكاتور و كارتون هس. و تو بتوني توي يك تصوير يا كارتون 

در مــورد ايــن هــا حرفــت رو بزنــي. حــاال طنــزش بــه جــدا، يــك ســري واقعيــت هايــي 

هست كه توي جامعه اتفاق مي افتد. حاال نه تنها كاريكاتوريست، بل كه هر 

هنــر منــد ديگــه يــي، مثــل نقــاش، فيلــم ســاز ... يــا نويســنده ايجــاب مــي كنــه كــه 

روي حــول ايــن ســوژه هــا و اتفاقــات كار بكنــه. 

حــاال بــه غیــر از ايــن مــواردي كــه گفتــي، آيــا تــوي جاهــا و فضاهــاي ديگــه، بــا 

صــورت ديگــري از كاريكاتــور رو بــه رو هســتيم كــه بــه طــور مثــال وجهــي از 

كاريكاتورمعناگــرا، كاريكاتــور نخبــه گــرا و ... را بــه مــا نشــون بــده و مــا كمتــر 

اونهــا را ديــده باشــيم؟

ماهینی: از موقعي كه وارد كارِ  كاريكاتور- به خصوص كارِ  كاريكاتورِ  مطبوعاتي 
- وارد شــدم، بيشــتر دغدغــه ام ايــن بــوده كــه در كاريكاتــور مطبوعاتــي، تــوي 

كمتريــن زمــان ممكــن اصــل و متــن موضــوع رو بــه مخاطــب نشــون بديــم و القــا 

كنيم.حــاال هــم مــي شــه يــه وقــت بيســت ثانيــه يــي بــراش در نظــر گرفــت، كــه 
بتونيــم در ايــن زمــان پيــام اصلــي را انتقــال بديــم. ايــن قــدر دغدغــه هــاي فكــري 

مردم زياد شده، به دليل معضالت و مشكالت اقتصادي، كه ديگه نمي تونه 

مخاطــب، حتــا اگــه دلشــم بخــاد، نميتونــه ايــن قــدر روي يــك كاريكاتــور فكــر 
كنــه. بــه گمانــم تــوي ايــن برهــه امكانــش نيســت كــه بــه ســمت و ســوي كاريكاتــور 

نخبه گرا و روشنفكري بريم. نمي گم نبوده و نيست، زماني بوده افرادي مثل 

اردشــیر محصــص و داود شــهيدي رو باعــث و بانــي كاريكاتــور روشــنفكري مــي 

دوننــد، ولــي االن ايــن هنركاريكاتــور نخبــه گــرا و روشــن فكــري بــر نمــي تابــد ... االن 

نيــاز هســت كــه تــوي كاريكاتــور، رك و ســاده و البتــه بــه ك�ســي بــر نخــوره، حرفــات 

رو بيــان بكنــي. متاســفانه  تــوي جامعــه ي مــا سياســت، تعريــف نشــده اســت، 

حتــا تــو اگــر مطالــب مدنــي و صنفــي داشــته با�ســي، برچســب سيا�ســي مــي خــوري.
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چــه مســايلي باعــث شــد بــه كار كاريكاتــور متمايــل ب�شــي و فكرمــي كنــي چــه 

مطبوعاتــي، فرهنــگ كاريكاتــور رو در نشــريات بوشــهر توســعه دادنــد؟

ماهینــی: حــاال زمانــي كــه مــن شــخصن وارد كار كاريكاتــور شــدم، هــم زمــان بــود بــا 

گســترش مطبوعــات محلــي بوشــهر و فضــا هــم خيلــي بيشــتر بــاز بــود، و بــه نوعــي 
فرهنگ روزنامه خوني و رفتن مطبوعات به خونه ها، باعث شد به كاريكاتور 

مطبوعاتــي بيشــتر گرايــش پيــدا كنــم، چــون مــي ديــدم كاريكاتــورم مــي تونــه ديــده 

بشــه، كارت چــاپ مــي شــه و كلــن مطبوعــات بوشــهر هــم اســتقبال كــردن، 
اگــر صفحــه ي كاريكاتــوري درش نبــود، امــا حداقــل ســتوني بــه كار كاريكاتــور 

اختصــاص مــي دادنــد، مثــلِ  نشــريات:  آواي بهارســتان، اتحــاد جنــوب، نصیــر 

بوشــهر، بیرمــي.  هــر چنــد بــه لحــاظ ُبعــد مالــي حمايــت نكردنــد، امــا چــون بــه 

لحــاظ ُبعــد روحــي و روانــي اهميــت مــي دادنــد و حمايــت مــي كردنــد، بــراي خــود 

مــن حايــز اهميــت اســت. 

اگــه بخــواي بــه خواننــدگان ايــن گفــت و گــو، كاريكاتوريســت هــاي محبــوب 
ات رو معرفــي كنــي و دعــوت كنــي كــه كارهاشــون رو دنبــال كننــدف كــي هــا رو 

پيشــنهاد مــي دي؟

ماهینی: مانا نيستاني، توكا نيستاني. و كارتونيستي هم هست از كشور كوبا به 

نام »كارچ«، پيش نهاد مي دم كاراشون رو دنبال كنند.به گمانم مانا نيستاني، 
يــك سرچشــمه ي خالقيــت اســت.يعني بــه لحــاظ موضــوع و اتفاقاتــي كــه تــوي 

جامعــه ي جهــان بــه خصــوص ايــران مــي افتــه، هميشــه حــرف اول رو مــي زنــه، 

همــه مــي توننــد ازش درس بگیــرن، هــم بــه لحــاظ خالقيــت و هــم كار تصويــر 

ســازي.
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مسوولیت اجتماعی کارآفرینی
 

گفتگو  با فخرالسادات محتشمی پور؛ 

عضو هیئت مدیره انجمن ملی زنان کارآفرین

)ایــن گفتگــو را مهدیــه امیــری در تاریــخ بهمــن مــاه 1396 تنظیــم نمــوده و در 

دوهفتــه نامــه آوای هامــون منتشــر شــده اســت.(

اشــاره: فخرالســادات محتشــمی پــور؛ عضــو هیئــت مدیــره انجمــن ملــی زنــان 

کارآفریــن، عضــو هیئــت مدیــره انجمــن زنــان پژوهشــگر تاریــخ، مشــاور وزیــر 

کشــور دولــت اصالحــات، مدیــر کل امــور زنــان و خانــواده و همســر مصطفــی 

تاجــزاده مــی باشــد. وی بــا ورود بــه بحــث کارآفرینــی و ایــده راه انــدازی انجمــن 

ملــی زنــان کارآفریــن جــز مطــرح تریــن زنــان در ایــن حــوزه هســت و فعالیــت هــای 

گسترده ای در این حوزه با مشارکت زنان در سراسر ایران انجام داده است. 

محتشمی پور معتقد است که  نابرابری جنسیتی که هماره برای زنان تهدیدی 

بیرونــی محســوب شــده مــی توانــد تبدیــل بــه فرصــت شــده و منجــر بــه کارآفرینــی 
زنــان شــود. وی بــه مبحــث مســئولیت اجتماعــی ســازمانها مرتبــط بــا اخــالق 
کســب و کار مــی پــردازد و در ایــن موضــوع تخصــص دارد. گفتگــوی آوای هامــون 

بــا وی را در ایــن حــوزه هــا بخوانیــد

جامعــه امــروز ایــران دارای چــه ضــرورت هایــی بــرای بحــث کارآفرینــی مــی 

باشــد؟

محتشــمی پــور: بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال ابتــدا بایــد ببینیــم، کارافرینــی چیســت 

تــا  بتوانیــم درک کنیــم کــه چــه ضرورتــی بــرای ایــن بحــث در کشــور وجــود دارد. 

کارآفرینــی ابــزار یــا مکانیزمــی اســت کــه مــی توانــد بــرای بــاز کــردن ذهــن افــراد و 

ســازمان هــا اســتفاده شــود. ایــن ارزش افــزوده، در حقیقــت همــان  خالقیــت 

و نــوآوری اســت کــه تمرکــز آن  ســرمایه گــذاری در ســرمایه انســانی جوامــع 

اســت  کــه ایــن مهــم را از طریــق بــاال بــردن و تقویــت نگــرش کارکنــان پــی مــی گیــرد.  
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کارآفرینــی فقــط شــروع  کــردن یــک کســب و کار، SME ، کســب ســود و یــا حتــی 

حــل نوآورانــه مســایل اجتماعــی نیســت، بلکــه. کارآفرینــی »توانایــی فــرد بــرای 

تبدیــل ایــده بــه عمــل اســت« ، عملــی کــه مــورد نیــاز جامعــه بــوده و بــی پاســخ 
مانــده و بــرای مخاطبــان خــود ارزش ایجــاد مــی کنــد.  از ایــن رو ارزش فــوق 

العــاده زیــادی در جوامــع دارد.  بــا ایــن تعریــف از کارآفرینــی ، کــه آن را باالتریــن 

سطوح  مهارتی یک انسان در جامعه به شمار می آورد، کارآفرینی می تواند در 

هر شــهروندی از  جامعه و در هر ســطحی مشــاهده شــود، و رویکردی باشــد که 

مــدام در حــال بهبــود سیســتم، شــناخت فرصتهــا  و ایجــاد ارزش بــرای جامعــه 

است. از این رو در جامعه ایران هم اگر به دنبال توسعه همه جانبه و پایدار 
هســتیم بایــد از ایــن منظــر بــه ســراغ  کارافرینــی برویــم و بــه آن بــه عنــوان ابــزاری 

بــرای شناســایی مســایل، و طراحــی کننــده راه حلهــای خالقانــه نــگاه کنیــم. و 

طبیعــی اســت کــه در هــر ســه حــوزه خصو�ســی، دولتــی و داوطلبانــه بــه کارآفرینــی 

نیــاز داریــم تــا ایــده هــای جدیــد، عملــی شــوند. 

اهمیــت توجــه بــه مســیولیت اجتماعــی تــا چــه انــدازه بــرای کارآفرینــان مطــرح 

مــی باشــد؟ 

محتشــمی پــور: همانطــور کــه مــی دانیــم  بحــث مســئولیت اجتماعــی ســازمانها  

موضوعات مرتبط با اخالق کســب و کارهاســت  که به نقش شــرکتها درحوزه 

اجتمــاع  و وظایــف و تعهداتــی کــه آنهــا بایــد در جهــت حفــظ، مراقبــت و کمــک 

بــه جامعــهای کــه در آن فعالیــت میکنــد، انجــام دهــد میپــردازد و  در پیونــد 

بــا مســئولیت شــرکت در برابــر جامعــه، انســانها، و محیطــی اســت کــه در آن 

فعالیــت میکنــد.  بدیهــی اســت کــه کارآفرینــان بــه عنــوان کارگــزاران اقتصــادی 

در جوامــع،  کــه نقــش پیشــرو دارنــد، بایــد بیــش از ســایر فعــاالن افتصــادی بــه 

اثــر فعالیتهــای خــود در محیــط  و نتایــج و پیامدهــای اجتماعــی و زیســت محیطــی 

توجه کنند. چرا که مهمترین ویژگی فعالیت کارآفرینانه این است که به علت 

جذابیت باال در بازار،  بعد از دوره تولد و پایه گذاری و با ورود به مرحله رشد 

و بلــوغ،  بــه شــدت درگیــر مســاله الگوبــرداری و تقلیــد توســط ســایر شــرکتها در 

آن صنعــت میشــوند و طبیعــی اســت کــه اگــر ایــن نــوع شــرکتها هــر رفتــار مثبــت یــا 

منفــی نســبت بــه بــازار و محیــط خــود داشــته باشــند، آن رفتــار توســط مقلــدان 

آن فعالیــت الگوبــرداری و پیــاده ســازی میشــود و تبدیــل بــه رویــه میشــود. 
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بنابرایــن یلــی مهــم اســت کــه یــک کارافریــن بــه عنــوان شــروع کننــده یــک فعالیت 

در جامعــه از همــان ابتــدا توجــه خــاص بــه الزامــات اخالقــی و اجتماعــی داشــته 

باشــد.

کارآفرینــان در میــان مســیولیت اجتماعــی و ارتقــا شــغلی  چگونــه بایــد تــوازن 

و تعــادل ایجــاد کننــد؟

 

محتشــمی پــور: ارتقــا شــغلی و مســئولیت اجتماعــی در فعالیــت کارآفرینانــه دو 

پدیــده جــدا از هــم، نیســتند کــه توجــه بــه یکــی موجــب کاهــش دیگــری شــود. ایــن 

دو پدیــده در فعالیــت کارآفرینــی ،نــه تنهــا  در هــم تنیــده و آمیختــه اســت. و قابــل 

جــدا ســازی نیســت. بلکــه بــرای ارتقــا شــغلی نیــاز بــه مســئولیت پذیــری اجتماعــی 

اســت. ممکن اســت برای کســب و کارهای معمولی ، توجه به محیط و مســایل 

آن ، صرفــا نمایــش  باشــد، امــا بــرای یــک بنــگاه کارافریــن بخ�ســی از ماهیــت برنــد 

اســت . چــرا کــه آنهــا پیــش از ســایر بنگاههــا در معــرص دیــد عمــوم هســتند و 

مهمتریــن عامــل اعتبــار و موفقیــت آنهــا، خوشــنامی آنهــا اســت. از ایــن رو عــدم 

مسئولیت پذیری اجتماعی به سرعت می تواند به مانعی برای رشد آنها تبدیل 

شــود.
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تعقیب اهداف وسیع تر انصاف و عدالت؛
 مرهمی بر زخمهای سپاه بزرگ بیکاران

گفتگو  با سعید مدنی قهفرخی؛ 

پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی

) این گفتگو  را مهدیه امیری در تاریخ مردادماه 1396 انجام داده و در دوهفته 

نامه آوای هامون منتشر شده است.(

اشــاره: وبســایت هامــون ایــران در راســتای تحلیــل محققانــه و علمــی مســاله 

اشــتغال / بیــکاری جوانــان اســتان بوشــهر، الزم دیــد بــا دکتــر ســعید مدنــی 

شــهر  در  حاضــر  حــال  در  کــه  اجتماعــی  علــوم  ارشــد  پژوهشــگر  قهفرخــی؛ 

بندرعبــاس ســاکن مــی باشــد، گفتگویــی مفصــل را انجــام دهــد و بــه ریشــه هــا 

و خاســتگاه هــای شکســت برنامــه هــا و سیاســتگذاری هــا در حــوزه اشــتغال 

در ایــران بپــردازد. دکتــر مدنــی بــه ماننــد همیشــه، ایــده هــا و نتیجــه گیــری هــای 

خــود را مبتنــی بــر آمــار و ارقــام و بســیار مســتند عرضــه داشــت و در کنــار خوانــدن 

ایــن گفتگــو، عالقمنــدان را بــه خوانــدن کتــاب جدیــد االنتشــارش “وضعیــت 

توســعه انســانی در ایــران؛ آســیب پذیــری و تــاب آوری“ ) نوشــته ســعید مدنــی- 

بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب پارســه بــا همــکاری موسســه رحمــان – ســال ۱۳۹۶ 

( رهنمــون ســاخت. باهــم ایــن گفتگــو راهگشــا را مــی خوانیــم و همــه مســووالن 

اســتان بوشــهر را بــه خوانــدن ایــن گفتگــو ترغیــب مــی نماییــم:

 

موانع اجرای موفقیت آمیز سیاستهای اشتغال در ایران را چه می دانید؟

مدنــی: مشــکالت ایــران در زمینــه اشــتغال چنــدان تفاوتــی بــا مشــکالت دیگــر 

کشــورهای در حــال توســعه نــدارد. مشــکل اصلــی در کشــور مــا رویکردهــا بــه 

توســعه و تســلط نظریــه هــای مبتنــی بــر رشــد بــه جــای توســعه متــوازن اســت. 

گــزارش توســعٔە انســانی ۲۰۱۴ الگــوی رشــد و توســعٔە اقتصــادی بــدون رشــد 

مناســب و کافی میزان اشــتغال را مورد نقد قرار داده اســت. در گزارش توســعٔە 
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انســانی ۱۹۹۳ رشــد و توســعٔە اقتصــادی در شــرایطی مــورد تأییــد قــرار گرفتــه 

بود که بهبود اشتغال را نیز در پی داشته باشد؛ رویکردی که به نظر می رسد 

در ایــران بــه شــدت مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت. امــا همــه مشــکل مــا داخلــی 

نیست. تسلط نئولیبرالها بر اقتصاد جهانی، و در پی آن گسترش اقتصاد بازار 

جهانی، موجب تشدید فقر و نابرابری از یک سو و بیکاری مزمن از سوی دیگر 

شــد و بــه جــای اشــتغال کامــل، بیــکاری مزمــن همــراه بــا عــدم امنیــت روزافــزون 

شــغلی را پدیــد آورد. تشــدید رقابــت جهانــی و انقــالب در تکنولــوژی نیــز بــه نوبــٔە 

خــود اشــتغال را تهدیــد کــرد. همیــن فرآینــد موجــب شــد شــغل تمــام وقــت و 

کامــل بــا دســتمزد مناســب جــای خــود را بــه رشــد نیــروی کار موقتــی بــا مشــاغل 

نیمــه وقــت و قــراردادی و غالبــا بــا دســتمزد پاییــن و مزایــای انــدک و فاقــد امنیــت 

شــغلی بدهــد. در همیــن جهــت، مســئولیت کارفرمایــان در برابــر کارکنــان روز بــه 

روز ضعیفتر شــد و مزایایی مانند بهداشــت و ســالمت، بازنشســتگی، مرخ�سی، 

حقوق و بیمه بیش از پیش نادیده گرفته شد یا تقلیل پیدا کرد. نگاه کنید به 

معافیــت کارگاه هــای زیــر ۱۰ نفــر از قانــون کار و بیمــه کارکنــان و خیلــی چیزهــای 

دیگــر. برخــالف تصــور مدیریــت اقتصــادی فعلــی کشــور و دولــت آقــای روحانــی 
رشــد اقتصــادی لزومــا بــه معنــای مشــاغل بیشــتر و مــزد باالتــر بــرای اکثریــت 

نیروی کار نیست؛ و این یعنی بیکاری دایمی و مزمن، کاهش دستمزدها، بدتر 

شــدن شــرایط کار، عــدم امنیــت شــغلی و کاهــش مزایــای شــغلی )تقــوی، بیتــا(. 
رشد اقتصادی به خودی خود شغل ایجاد نمی کند و رفاه عمومی را افزایش 

نمی دهد. در دنیای رقابتی امروز و در حالی که دولتها تمایل به کاهش هزینه ها 

دارنــد، شــرکتها و کارفرمایــان نیــز از همیــن منطــق پیــروی مــی کننــد و بــرای کســب 

سود بیشتر، تعداد کارکنان را کاهش می دهند و در پرداخت حقوق و مزایا نیز 

خســت بیشــتری بــه خــرج مــی دهنــد و مســئولیت رفــاه کارکنــان و حقــوق بگیــران 
را نمــی پذیرنــد.

مهم ترین پیامدها و آسیب های اجتماعی بیکاری در ایران چیست؟

مدنــی: برخــالف تصــور بســیاری، بیــکاری تنهــا موجــب فقــر و نــاداری نمــی شــود 

همانطــور کــه اشــتغال هــم فقــط باعــث کســب درآمــد نمــی شــود. مطابــق نظــر 

آمارتیــا ســن برنــده نوبــل اقتصــادی، بیــکاری و نداشــتن زندـگـی شــغلی ســامان 

یافتــه امــکان برقــراری روابــط اجتماعــی را از افــراد مــی گیــرد و بــر پیوندهــای 
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خانوادگی اثر منفی دارد و انسجام خانواده را سست می کند. وی تاکید دارد 

کــه بیــکاری، انســجام اجتماعــی را هــم تضعیــف مــی کنــد زیــرا بیــکاران نســبت بــه 

منصفانــه و عادالنــه بــودن قوانیــن و نظــام اجتماعــی دچــار تردیــد مــی شــوند و 

بــه اعتــراض روی مــی آورنــد. بــه عــالوه افــراد بیــکار، بــا از دســت دادن تدریجــی 

اعتمــاد بــه نفــس خــود و کاهــش توانایــی هــای شــناختی شــان بــه علــت نداشــتن 

مهــارت، از ورود مجــدد بــه بــازار کار بازمــی ماننــد.

امــروزه واژه کار شایســته)decent work( بــرای نــام بــردن شــغل مناســب مــورد 

استفاده قرار می گیرد. شغل مناسب با دستمزد خوب، استانداردهای زندگی 
را به طور اسا�سی بهبود می بخشد. نزدیک به نیمی از جمعیت شاغل جهان در 

معرض آسیب پذیری شغلی هستند و در تلٔە شغل با دستمزد پایین و نامطمئن 

افتــاده انــد. نــرخ بــاالی فقــر کارکنــان حکایــت از آن دارد کــه درآمــد حاصــل از کار 

تأمیــن کننــدٔە اســتانداردهای زندگــی مناســب و مطمئــن نیســت. مســایل مرتبــط 

بــا دســتمزدها در ایــران نیــز مثــل ســایر نقــاط دنیــا کارگــران را در معــرض آســیب 

قــرار داده اســت.

براســاس مــاده  ۴۱ قانــون کار مصــوب  ۱۳۶۹ ،ســطح حداقــل دســتمزد را 

هــر ســاله شــورای عالــی کار و برمبنــای ســطح تــورم و تأمیــن نیازهــای کارگــران 

و خانــواده آنهــا تعییــن مــی کنــد. در ایــن قانــون اشــاره ای بــه ســطح بهــره وری 

نیــروی کار بــه عنــوان مالکــی بــرای تعییــن ســطح حداقــل دســتمزد نشــده اســت. 

بــه موجــب مــاده مــورد اشــاره حداقــل مــزد، بــدون توجــه بــه مشــخصات جســمی 

و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده، باید به اندازه ای باشد که زندگی 

یــک خانــوار را کــه تعــداد متوســط آن را مراجــع رســمی اعــالم مــی کننــد تأمیــن 

نمایــد.

بنابراین، معیارهای تعیین حداقل دستمزد صرفا تأمین نیاز کارگران و سطح 

عمومــی قیمتهــا محــدود شــده اســت. در عیــن حــال اگرچــه دولــت موظــف اســت 

همــه ســاله حداقــل دســتمزد را بــا توجــه بــه معیارهــای مــورد اشــاره افزایــش 

دهــد، وجــود شــرایط تورمــی مــی توانــد آثــار افزایــش دســتمزدها را خنثــی کنــد و 

بــه کاهــش قــدرت خریــد کارگــران و تقلیــل آثــار افزایــش دســتمزدها منجــر شــود.

در اغلــب مطالعــات مربــوط بــه حداقــل دســتمزد، اثــرات آن بــر قیمتهــا برر�ســی 

شــده، امــا پژوهشــهای محــدودی نیــز بــه رابطــه میــان حداقــل دســتمزد و فقــر 

پرداختــه انــد. مطالعــات در ایــران نشــان مــی دهــد افزایــش میــزان حداقــل 

دستمزد سطح قیمتها را در بخش صنعت به طور متوسط بین ۰.۲۱ تا ۰.۶۱  
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درصــد افزایــش مــی دهــد. در عیــن حــال کــه افزایــش میــزان حداقــل دســتمزد 

موجــب کاهــش نــرخ فقــر مــی شــود، تأکیــد شــده کــه اســتفاده از سیاســتهای 

افزایش دهنده حداقل دستمزدها در شرایط تورمی نمی تواند موجب کاهش 

فقــر شــود مگــر آنکــه نرخهــای بیــکاری و تــورم نیــز از طریــق تمرکــز بــر سیاســتهای 

تأثیرگــذار بــر ایــن دو متغیــر مدنظــر قــرار گیــرد .

ســخن گفتــن دربــاره رابطــه بیــکاری بــا اعتیــاد، فقــر، تــن فرو�ســی، ســرقت و 

دزدی، خشــونت خانوادـگـی و طــالق و امثــال ایــن فقــط حدیــث مکــرری اســت 

که ظاهرا همه می دانیم اما نمی دانم چرا نظام برنامه ریزی در ایران آن قدر 

نســبت بــه آن بــی تفــاوت اســت.

تبعیض های اقتصادی تا چه میزان بر بیکاری موثر است؟

مدنی: به نظرم باید ســئوال شــما را وارونه کنیم و به این ســئوال پاســخ دهیم 

کــه نابرابــری در بــازار اشــتغال چــه تاثیراتــی بــر وضعیــت اقتصــادی خانوارهــا و 

افــراد دارد. در طــول دهــه اخیــر، اشــتغال در کشــورها، بــا تعــداد زیــاد کارگــران 

دارای قراردادهــای نیمــه وقــت و موقــت، وضعیــت ناپایدارتــری داشــته اســت 

و دســتمزدهای واقعــی پاییــن نیــز بهبــود اســتانداردهای زندـگـی کارگــران را بــه 

تعویــق انداختــه اســت. در بیشــتر کشــورهای در حــال توســعه از جملــه ایــران، 

آســیب پذیــری شــغلی تبدیــل بــه هنجــار و عــادت شــده اســت. اشــتغال همــراه بــا 

مــزد در بخــش رســمی بــرای عــده کمــی در دســترس اســت، در حالــی کــه اکثریــت 

جمعیــت کار بــدون دســتمزد انجــام مــی دهنــد یــا خویــش فرمــاـ  مثــل کشــاورزان 

بــا حداقــل مــزد یــا افــراد بــا کســب و کار خیابانــیـ  هســتند کــه اغلــب در مواجهــه 

بــا شــوک، آســیب پذیــری زیــادی نشــان مــی دهنــد. پیامدهــای ایــن نــوع اشــتغال 

آثــار اقتصــادی معکو�ســی پدیــد مــی آورد. بــه عــالوه ایــن وضعیــت مــی توانــد بــه از 

دست رفتن قابلیت های اکتسابی )مانند مهارتها و وضعیت سالمت،( محدود 

شدن فرصتها و آزادیها، اثرات سوء بر سالمت روان افراد و تشدید نارضایتی 

اجتماعــی منجــر شــود. دامنــه آســیب پذیــری شــغلی در ایــران نیــز بســیار وســیع و 

قابــل توجــه اســت و اگرچــه بیــکاری گســترده همــواره مســئله جــدی محســوب 

شــده، بایــد توجــه داشــت کــه شــاغالن نیــز در معــرض آســیب پذیــری قــرار دارنــد. 

نتایــج حاصــل از ســه مطالعــه ملــی در ســالهای ۱۳۷۸ و۱۳۷۵  و ۱۳۸۰ دربــاره 

مشــکالت دارای اولویــت در ایــران نشــان مــی دهــد کــه در مطالعــه اول و ســوم، 
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بیــکاری در اولویــت اول بــوده اســت و در مطالعــه دوم بیــکاری پــس از گرانــی و 
تــورم دومیــن اولویــت مشــکالت اجتماعــی را تشــکیل مــی داده اســت. تصــور 

مــی کنــم ایــن وضــع و اولویــت همچنــان تغییــری نکــرده اســت. در ایــران موضــوع 

فقــط اشــتغال ناقــص یــا درآمــد پاییــن نیســت. براســاس مطالعــات، ســهم 

اشتغال غیررسمی در سالهای در حد فاصل ۱۳۷۶ و۱۳۷۲ و ۱۳۶۸ و ۱۳۶۴ 

درصــد۶۵ تــا۶۰ بــرآورد شــده اســت. یکــی از آخریــن مطالعــات دربــاره بــرآورد 

ســهم بخــش غیررســمی، ســهم ایــن بخــش را در ســال ۱۳۸۲معــادل ۲۸درصــد 
از کل اشــتغال گــزارش کــرده اســت. براســاس ایــن مطالعــه، بخــش کشــاورزی 

بیــش از دیگــر بخشــهای اقتصــادی زمینــه فعالیــت غیررســمی را فراهــم کــرده 

اســت. همچنیــن زنــان، روســتاییان و افــراد بــا تحصیــالت پاییــن تــر از دیپلــم، در 

مقایســه با مردان، شهرنشــینان و دارندگان تحصیالت دیپلم و باالتر، بیشــتر 

مســتعد حضــور در بخــش غیررســمی بــوده انــد. در مجمــوع، برآوردهــای مــورد 

اشــاره نشــان مــی دهــد دســتکم یــک چهــارم تــا یــک ســوم اقتصــاد ایــران را بخــش 

غیررســمی تشــکیل مــی دهــد. برخــی قوانیــن و مقــررات حاکــم بــر فعالیــت هــای 

اقتصــادی، راهبردهــای اقتصــادی نامناســب، رشــد بــاالی جمعیــت، افزایــش 

شهرنشــینی، مکانیــزه شــدن کشــاورزی و مهاجــرت نیــروی کار از روســتا بــه  شــهر 

ازجملــه عوامــل مؤثــر در گســترش بخــش غیررســمی اشــتغال هســتند.
کشــور  اتبــاع  بــه خصــوص  غیرقانونــی  مهاجــران  گســترده  وجــود جمعیــت 

افغانســتان یکی دیگر از عوامل مهم توســعه بخش غیررســمی اســت. براســاس 

آمــار وزارت کشــور، در مقاطعــی جمعیــت مهاجــران بــه ۴/۴میلیــون نفــر رســیده 

است. این مهاجران در حاشیه شهرهای در حال توسعه، در مراکز اقتصادی 

همچــون ســنگبریها، مرغداریهــا، گاوداریهــا و چوببریهــا، و در کارهــای ســاختمانی 

مناطــق شــهری شــاغل شــده انــد. برر�ســی تأثیــر مهاجــرت بیــن املللــی در ســطح 

اشــتغال و دســتمزد نشــان مــی دهــد کــه رابطــه ای علــی میــان متغیرهــای نــرخ 

بیکاری، متوســط دســتمزد حقیقی و تعداد مهاجران افغانســتانی وجود دارد. 

همچنیــن در کوتــاه مــدت، رابطــه یکســویه و در بلندمــدت، رابطــه ای دوســویه 

میــان تعــداد مهاجــران افغانســتانی و نــرخ بیــکاری برقــرار اســت، یعنــی ایــن 

مهاجــران نــرخ بیــکاری را در کوتــاه مــدت و بلندمــدت افزایــش داده انــد.

کودکان نیز بخش قابل توجهی از بازار کار غیررسمی ایران را تشکیل می دهند. 

در سرشــماری ســال ۱۳۹۰ گزارش شــده اســت که هشــتاد و هفت هزار کودک 

۱۰تــا ۱۴ســاله و نهصــد و چهــل و یــک هــزار نوجــوان ۱۵ تــا ۱۹ ســاله مشــغول بــه 
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کار بوده اند. کودکان کار با مخاطرات جدی جسمی، جن�سی، روانی و اجتماعی 

در بخش غیررسمی روبرو هستند. تغذیه نامناسب، خطر حوادث در خیابان 
و محیط کار، وقوع آزار جن�ســی، تحقیر و توهین، ســوءمصرف مواد و بســیاری 

مســایل دیگــر پیامدهــای حتمــی اشــتغال کــودکان اســت کــه در طــی دهــه اخیــر 

گســترش قابــل مالحظــه ای یافتــه و بــر آســیب پذیــری کــودکان شــاغل افــزوده 

اســت.

بــر طبــق مــاده ۷۹ قانــون کار مصــوب ۱۳۶۹ بــه کار گمــاردن افــراد کمتــر از ۱۵ 

سال تمام ممنوع است و طبق ماده ۸۰ کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال 

تمــام باشــد؛ کارگــر نوجــوان نامیــده مــی شــود و در بــدو اســتخدام بایــد از طــرف 

ســازمان تأمیــن اجتماعــی مــورد آزمایشــهای پزشــکی قــرار گیــرد. ولــی همــه مــوارد 

مــورد اشــاره در بخــش غیررســمی نادیــده گرفتــه و نقــض مــی شــوند.

دامنــه تبعیــض جنســیتی بــازار کار خــود حدیــث مفصلــی اســت کــه بایــد در وقــت 

دیگر درباره آن به تفصیل بحث کنیم. پس می بینید که تبعیض ها و مشکالت 

در بازار کار ایران یکی دوتا نیســت.

 

چــه راهکارهایــی بــرای ایجــاد اشــتغال پایــدار و کاهــش بیــکاری پیشــنهاد مــی 

دهیــد؟

مدنــی: در نظــام برنامــه ریــزی ایــران همــواره دغدغــه اشــتغال و بیــکاری وجــود 

داشــته و بــر همیــن اســاس اقداماتــی از جملــه تشــکیل شــورای عالــی اشــتغال، 

تدویــن طــرح فقرزدایــی و اشــتغال، تصویــب و اجــرای طــرح بنــگاه هــای کوچــک 

زودبــازده و اجــرای ضربتــی اصــل ۴۴ قانــون اسا�ســی در دســتور کار قــرار گرفتــه 

اســت اما متاســفانه هیچکدام پاســخگو و راهگشــا نبوده اســت. زیرا فرصتهای 

برابر دستر�سی به سالمت، آموزش، منابع مادی و امنیت انسانی فراهم نشده 

است. نکته اصلی نوع نگاه به مشکل اشتغال است. از دیدگاه توسعه انسانی 

وقتــی گزینــه هــای افــراد محــدود و اطمینــان بخ�ســی آنهــا کمتــر باشــد، احســاس 

آســیب پذیــری بیشــتری هــم خواهنــد داشــت. زنانــی کــه از جهــت اقتصــادی 

مســتقل هســتند، در مقایســه با آنان که برای تأمین معیشــت متکی به دیگران 

هســتند، کمتــر آســیب پذیرنــد. بــه طــور مشــابه، کارگــران بیســواد و غیرماهــر از 

کســانی کــه آمــوزش خوبــی دیــده انــد آســیب پذیرترنــد زیــرا حــق انتخــاب از میــان 

کارهــای کمتــری را دارنــد. بــه شــکل عمیــق تــر، خانوارهــای مقــروض احتمــاال 
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در برابــر اســتثمار آســیب پذیرتــر هســتند و کمتــر قادرنــد در شــرایط فالکــت از 

خودشــان محافظــت کننــد.

فرصتهــا بــه قابلیــت هــا وابســته انــد. قابلیتهــای فــردی، یعنــی همــه آنچــه مــی تــوان 

بــود یــا انجــام داد، فرصتهــا را تعییــن مــی کننــد. مــردم زمانــی کــه فاقــد قابلیــت 

هــای اصلــی باشــند آســیب پذیــر مــی شــوند زیــرا ایــن امــر بــه شــدت عاملیــت آنهــا 
را محــدود مــی کنــد و مانــع از انجــام دادن کارهــای بااهمیــت یــا کنــار آمــدن بــا 

تهدیدهــا مــی شــود.

نــگاه بــه آســیب پذیــری انســانی در قالــب قابلیتهــا، فرصتهــا و آزادیهــا امــکان 

تحلیــل آن را در دامنــه کاملــی از آســیب پذیریهــا فراهــم مــی کنــد. آشــکار اســت کــه 

محرومیــت درآمــدی تنهــا منبــع آســیب پذیــری نیســت. افــراد بیکارشــده مســتحق 

دریافــت خدمــات تأمیــن اجتماعــی یــا مزایــای بیــکاری احتمــاال در مقایســه بــا 

کســانی که درآمدشــان را بدون برخورداری از این خدمات از دســت داده اند، 

آســیب پذیــری کمتــری دارنــد امــا بیــکاری اثــرات جــدی دیگــری نیــز بــر زندگــی آنــان 

دارد. همان طور که پیش از این گفتم شواهد زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه 

ارزش شغل فراتر از دریافت دستمزد است. بیکاری، فراسوی از دست دادن 

درآمد، موجب کاهش انگیزه کار و اعتماد به نفس، فرسایش مهارتها، افزایش 

کســالت و بیمــاری )و حتــی مــرگ،( تخریــب روابــط خانوادگــی و زندگــی اجتماعــی 

و محرومیــت اجتماعــی مــی شــود. اندیشــه اصلــی توســعه انســانی عبــارت اســت 
از ارتقــای فرصتهــای برابــر زندـگـی بــرای همــه، و اســاس آن اصــل کانتــی برابــری 

ارز�سی افراد است. درست همان طور که در منشور ملل متحد هم این اصل 

پــاس داشــته شــده اســت.

همــه مــردم نیازمنــد کســب توانمنــدی بــرای گــذران زندگــی ای هســتند کــه بــرای 

آنها ارزشــمند اســت. هر دو گروه سیاســتهای اقصادی و اجتماعی بر فرصتها و 

قابلیتهــا در زندگــی مــردم اثــر دارنــد. تعقیــب اهــداف وســیع تــر انصــاف و عدالــت، 

قابلیت های اجتماعی را تقویت و انسجام اجتماعی را عمق می بخشد. میزان 

موفقیــت سیاســتها و نظــام هــای حکمرانــی پاســخگو موکــول بــه بهبــود چشــم 

انــداز افــراد بیشــتری از جامعــه در ایــن زمینــه اســت

تــا همبســتگی اجتماعــی بهبــود یافتــه و از فرســایش و انــگ زنــی اجتنــاب شــود. بــه 

نظــرم همیــن تغییــر نــگاه مــی توانــد اثربخ�ســی و بهــره وری برنامــه هــا بــرای بهبــود 

اشــتغال را بســیار بیشــتر از وضعیــت فعلــی افزایــش دهــد و مرهمــی بــر زخمهــای 

ســپاه بــزرگ بیــکاران باشــد.
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عدم جریان سازی عدالت جنسیتی در احزاب ایران

گفتگو  با آذر منصوری؛ 

قائم مقام جمعیت زنان مسلمان نواندیش ایران

) ایــن گفتگــو در شــهریورماه 1395  توســط مهدیــه امیــری صــورت گرفتــه و در 

دوهفتــه نامــه آوای هامــون منتشــر شــده اســت.(

اشــاره: آذر منصــوری؛ فعــال سیا�ســی و قائــم مقــام جمعیــت زنــان مســلمان 

نواندیش ایران با گشاده رویی گفتگو با آوای هامون را پذیرفتند و پرسشهایی 

کــه دربــاب نقــش زنــان در سیاســت و چگونگــی افزایــش میــزان مشــارکت آنــان در 

عرصــه عمومــی جامعــه ایــران را مبســوط پاســخ دادنــد. منصــوری از حلقــه 

مشــاوران سیا�ســی رییــس دولــت اصالحــات و عضــو حــزب اتحــاد ملــت اییــران 

اســالمی هســت و سالهاســت کــه بــه عنــوان یــک فعــال سیا�ســی اصــالح طلــب 
در ســطح ایــران شــناخته مــی شــود و موضــع گیــری هــای وی همــواره در مســیری 

بــوده کــه بتوانــد بســتری را مهیــا آورد تــا زنــان ایــران اســالمی بتواننــد در جامعــه 

و فرهنــگ خــود نقــش موثرتــری را ایفــا نماینــد. باهــم ایــن گفتگــوی مفصــل را در 

ادامــه خواهیــم خوانــد: 

بــه رغــم پیشــرفت هــای محسو�شــی کــه در زمینــه تحصیــالت و مشــارکت هــای 

اجتماعــی زنــان در کشــور حاصــل شــده، چــرا زنــان هنــوز نتوانســته انــد ســهم 

شایســته ای از پســت هــای مدیریتــی را بــه خــود اختصــاص دهنــد؟

منصــوری: اینکــه زنــان ایــران امــروز در کــدام نقطــه ایســتاده انــد و اینکــه آیــا 

در ایــن نقطــه ای کــه ایســتاده انــد نقطــه مطلوبــی اســت یــا خیــر؟ بــه اعتقــاد 

مــن پرس�ســی اســت کــه بــه راحتــی نمــی تــوان پاســخ روشــن و مشــخ�سی بــرای آن 

داشــت. بــه هرحــال جایــگاه امــروز زنــان ایــران؛ برآینــد مجموعــه ای از ظرفیتهــا 

و اقتضائــات، فرصــت هــا و تهدیدهایــی هســت کــه بــه لحــاظ تاریخــی و اجتماعــی 

و سیا�ســی پشــت ســر گذاشــته انــد و البتــه پیــِش رو دارنــد. آنچــه کــه بــه عنــوان 
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معیــار جهانــی در ســنجش ایــن واقعیــت اجتماعــی امــروزه در همــه کشــورها 

مرســوم اســت؛ رتبــه ای اســت کــه اصطالحــا شــکاف جنســیتی گفتــه مــی شــود. 

ایــن رتبــه میــزان دستر�ســی زنــان نســبت بــه مــردان را در دستر�ســی بــه شــاخصهای 

توســعه نشــان مــی دهــد. بــر اســاس آخریــن گــزارش مجمــع جهانــی اقتصــاد 
رتبــه شــکاف جنســیتی در ایــران در بیــن 145 کشــور جهــان 141 اســت. حــال 

اینکــه ایــن گزارشــها جهتگیــری هایــی را دارد یــا خیــر؟! بحــث دیگــری اســت. امــا 

بــه هــر حــال وقتــی شــما شــاخص هایــی ماننــد مشــارکت سیا�ســی یــا اقتصــادی 

یــا شــاخص کســب و کار را در ایــن گــزارش مشــاهده مــی کنیــد، اختــالف معنــی 

داری بــا آمارهــای موجــود در ایــران نــدارد. بــه نظــر مــن حضــور زنــان ایــران در 

پســتهای مدیریتی تابعی اســت از مجموعه ای از شــاخصها که ارتباط مســتقیم 

بــا توســعه یافتگــی دارنــد.

دلیل این شکاف و فاصله ها به اعتقاد من بر می گردد به اینکه ما با چالش 

جــدی توســعه متــوازن و یــا پایــدار و یــا همــه جانبــه و یــا درونــزا و همچنیــن بــا 

مشــارکت آحــاد مــردم  مواجــه ایــم. اگــر برنامــه هــای توســعه ای کشــور کــه علــی 

القاعــده بایــد اهــداف چشــم انــداز را محقــق کننــد نســبت بــه مشــارکت نیمــی از 

جمعیت کشــور ضعف داشــته باشــد؛ هم توســعه با تاخیر خواهد افتاد و هم 

از سوی دیگر شکاف جنسیتی نیز سال به سال افزایش خواهد یافت. واقعیتی 

که بر ما گذشته ، حاکی از این ضعف ساختاری است. بنابر این پاسخ سوال 

شــما از یــک طــرف بــر مــی گــردد بــه ضعــف برنامــه هــای توســعه در ایــران و از 

طرف دیگر به رویکردی که اساسا اعتقادی نه به توسعه یافتگی دارد و نه به 

حضــور زنــان در عرصــه هــای فرهنگــی، اجتماعــی، سیا�ســی و اقتصــادی.

ایــن اعتقــاد وجــود دارد کــه در کشــورهایی ماننــد ایــران، مدرنیتــه بــر آنهــا 

عــارض شــده و یــک تحــول درونــی بــه وجــود نیامــده و ایــن مــی توانــد یـکـی از 

دالیــل عــدم مشــارکت زنــان در سیاســت باشــد. شــما تــا چــه میــزان بــه ایــن 

تحلیــل بــاور داریــد؟ 

منصــوری: البتــه مفهــوم مدرنیتــه مفهــوم بســیار پیچیــده ای اســت کــه بایــد از 

نقاط مختلف و از زوایه دیدهای مختلف به آن پرداخت. شاید بهترین تعریف 
را آنتونــی گیدنــز )جامعــه شــناس بریتانیایــی( مطــرح مــی کنــد کــه: مدرنیتــه بــه 

ماننــد یــک نــگاه خــاص بــه دنیــا، بــه عبــارت دیگــر نگاهــی کــه معتقد اســت انســان 
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ســرور و مالــک دنیاســت و مــی توانــد در جهــان دگرگونــی ایجــاد کنــد و بــه مــوازات 

آن یــک رشــته ایــده هــا و مفاهیــم در فرهنــگ سیا�ســی بــه همــراه خــود آورد و 

دنیای جدیدی را رقم زند. این مفاهیم عبارتند از آزادی، برابری، خردگرایی، 

لیبرالیســم و... یعنــی اگــر بخواهیــم از بعــد فلســفی مدرنیتــه را تعریــف کنیــم؛ بــر 

مــی گردیــم بــه مفاهیــم نــو: ماننــد انســان گرایــی. نقــش فعــال و ســروری انســان 

در جهــان، تســلط بــر طبیعــت و خــرد گرایــی؛ کــه بــه ایــن لحــاظ مدرنیتــه ابعــاد 

گوناگونــی دارد:  ُبعــد اجتماعــی دارد، ُبعــد اقتصــادی دارد، ُبعــد سیا�ســی دارد. 

بنابــر ایــن گیدنــز معتقــد اســت کــه در خصلــت دوم، مدرنیتــه مجموعــه ای از 

نهادهــای اقتصــادی ماننــد تولیــد صنعتــی و اقتصــاد آزاد اســت کــه مدرنیتــه را 

در دوران جدیــد رقــم مــی زنــد. در واقــع جریــان مدرنیزاســیون؛ مجموعــه ای از 

نهادهــای سیا�ســی اســت بــرای شــکل گیــری دولت-ملــت هــا. مدرنیتــه در ایــران 

هشــت دهــه اســت کــه بعــد از شــکل گیــری نظــم نویــن جهانــی در ایــران هــم آغــاز 

شد.در سوال قبل هم به آن پرداختم.خال اصلی دولت مدرن اما خال الزامات 

مشــارکت سیا�ســی ملــت بــود. شــما ببینیــد پهلــوی هــا  کــه خــود را آغــاز گــر دولــت 

مــدرن در ایــران مــی دانســتند چــه الگویــی داشــتند.در مدرنیســم موردنظــر آنــان 
مــردم ســرگردان و رهــا هســتند و بایــد توســط نخبــگان بــا زور و اجبــار بــه ســوی 

سعادت و پیشرفت رانده می شدند. این شیوه دولت مدرن در تضاد با جامعه 

مدنــی و اجــزای آن، مثــل مطبوعــات و احــزاب بــود و ایــن ضدیــت  بــه حــدی بــود 

کــه عمــال الزامــات اصلــی مدرنیســم کــه بایــد مقدمــه شــکل گیــری دولــت- ملــت 

باشــد، کامــال حــذف مــی شــد. طبیعــی اســت کــه نتیجــه محتمــل چنیــن رویکــرد و 

رویه ای به نوسازی نخواهد انجامید و زنان نیز در این روند واجد نق�سی برای 

مشــارکت سیا�ســی نخواهنــد بــود. بــه نظــرم چالــش اصلــی هــم بــه همیــن مســاله 
بــر مــی گــردد. طبیعتــا مدرنیســم در ایــران بایــد بــه توســعه همــه جانبــه، متــوازن 

و پایــدار مــی انجامیــد؛ یعنــی توســعه اقتصــادی سیا�ســی فرهنگــی و اجتماعــی کــه 

در ایــن صــورت نیــز زنــان دارای نقــش و اثرگــذاری در همــه حــوزه هــا مــی شــدند، 

امــا نشــدند چــون آن الزاماتــی کــه بایــد در نهایــت بــه تحــول درونــی جامعــه مــی 

انجامیــد عمــال حــذف شــده بــود.

از نظــر شــما ضــرورت مشــارکت سیا�شــی زنــان و حضــور آنهــا در قــدرت 

چیســت؟ چــه راهکارهایــی بــرای افزایــش ایــن مشــارکت پیشــنهاد مــی دهیــد؟
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منصــوری: امــام خمینــی)ره( بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی بــا نگاهــی کامــال 

مترقیانــه کــه بــه اعتقــاد مــن برگرفتــه از فقــه پویــا و اجتهــاد نویــن بــود، تاکیــد 

و تصریــح کردنــد کــه زنــان بایــد در مقــدرات اسا�ســی مملکــت دخالــت داشــته 
باشــند. ایــن جملــه یعنــی چــه؟ مقــدرات مملکــت چیســت؟ علــی القاعــده منظــور 

امام؛ حضور زنان در مبادی تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور بوده است. 

یعنــی نهادهایــی کــه در کشــور از یــک طــرف مســئول تدویــن سیاســتگذاری هــای 

کالن هســتند و از ســوی دیگــر نهادهایــی کــه بایــد بــرای اجــرای ایــن سیاســت هــا، 
برنامه و راهبرد مشــخص کنند. امام به درســتی رمز توســعه و پیشــرفت کشــور 
را می دانستند و اتفاقا بنا داشتند الگویی ایرانی اسالمی از مشارکت سیا�سی 
زنــان بــه دنیــا عرضــه کننــد. امــا ایــن اتفــاق علیرغــم توفیــق نســبی در برخــی حــوزه 
هــا ماننــد آمــوزش رخ نــداده اســت. قاعدتــا بــرای اینکــه ایــن هــدف جریانســازی 

بشــود بایــد اســتراتژی داشــت. ضعــف اصلــی هــم بــر مــی گــردد بــه ایــن فقــدان 

اســتراتژی. بــه دالیلــی کــه بســیار راجــع بــه آن تاکنــون گفتــه و نوشــته ام، ایــن 

ضعــف اســتراتژی در نظــام برنامــه ریــزی و سیاســتگذاری کشــور مــا وجــود دارد. 

اما موضوعی که امام در نزدیک به 40 سال پیش بر آن تاکید کردند، نزدیک 

به دو دهه اســت که مورد توجه کشــورهای در حال توســعه، توســعه یافته و 

جهان سوم قرار گرفته است. آنها با این راهبرد فکر کرده اند و در قدم اول به 

ایــن ضــرورت پــی بــرده انــد. ضــرورت حضــور زنــان در مقــدرات اسا�ســی مملکــت 

که یکی از رموز پیشــرفت و توســعه یافتگی آنها شــده اســت. آنها به راهبردی به 

نــام راهبــرد جریانســازی برابــری )عدالــت( جنســیتی رســیده انــد. بــه ایــن مفهــوم 

که در ساختار حقیقی و حقوقی خود از روش ها و برنامه ای برای رفع تبعیض 

ها و افزایش فرصت های برابر برای زنان بهره گرفته اند. یکی از این راهبردها 

اختصاص سهمیه به زنان در مسئولیت ها و اشتغال و انتخابات و غیره است. 

چــرا؟ چــون مــی داننــد شــکاف هــای تاریخــی فرهنگــی اجتماعــی و ... باعــث شــده 
زنان نتوانند از فرصتی برابر در همه حوزه ها برخوردار باشند. به عنوان مثال 

شــما اگــر عــراق و افغانســتان و پاکســتان را ببینیــد زنــان در انتخابــات 25تــا30 

درصد سهمیه دارند. یعنی فارغ از اینکه آراء الزم را در انتخابات کسب کنند، 

ســهم شــان در پارملان و شــوراها محفوظ اســت. برای اینکه فرصتی در اختیار 

آنــان قــرار گیــرد تــا در مراجــع تصمیــم گیــری و تصمیــم ســازی حضــور داشــته 

باشــند. یــا مثــال آخریــن دور انتخابــات شــورای شــهر فرانســه را ببینیــد. دولــت 

احــزاب را ملــزم مــی کنــد و بــرای شــرکت آنهــا در انتخابــات شــرط مــی گــذارد کــه 
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به شــرطی می توانید در انتخابات شــرکت کنید که به ازای یک کاندیدای مرد 

یــک کاندیــدای زن هــم معرفــی کنیــد. ایــن هــا بخ�ســی از همــان راهبردهایــی اســت 

کــه بــه آن اشــاره کــردم.

 نقــش احــزاب بــه عنــوان یکــی از ارکان جامعــه مدنــی بــرای تحقــق مشــارکت 

سیا�شــی زنــان تــا چــه میــزان هســت؟

منصــوری: احــزاب مــی تواننــد هــم نقطــه آغازیــن ایــن حضــور باشــند و هــم پیــش 

برنــده آن. منتهــا ایــن بــر مــی گــردد بــه اینکــه آیــا احــزاب بازیگــران اصلــی عرصــه 

قــدرت سیا�ســی هســتند یــا اینکــه در ســپهر سیا�ســی جوامــع تــا چــه حــد بــا ماهیــت 

حزبــی شــناخته مــی شــوند. بــه میزانــی کــه ایــن اثرگــذاری بیشــتر باشــد، طبیعتــا 

نقــش احــزاب در افزایــش مشــارکت سیا�ســی زنــان چنانچــه بــه ایــن ضــرورت پــی 

برده باشند و برای آن راهبرد داشته باشند، بیشتر خواهد شد. تجربه احزابی 

مانند حزب دمکرات و یا جمهوری خواه آمریکا و یا احزابی مانند حزب کارگر 

و حــزب محافظــه کار انگلســتان ایــن موضــوع را ثابــت مــی کنــد. حضــور آنــگال 

مــرکل در قــدرت سیا�ســی آملــان در کنــار توانایــی هــای او مدیــون حزبــی اســت کــه 

او  از آن برخواســته اســت. یــا تــرزا مــی نخســت وزیــر انگلســتان و یــا تاچــر را اگــر 

برر�ســی کنیــد از دل حــزب محافظــه کار انگلســتان روییــده و بالیــده و امــروز در 

قدرت سیا�سی کشورهای خودشان به نق�سی اثر گذار در روند صلح و گفتگو 

دســت یافتــه انــد.

از آنجایــی کــه در ایــران، هنــوز سیســتم حزبــی بــا شــاکله ای کــه در کشــورهای 

توســعه یافتــه شــکل گرفتــه، بــه رســمیت شــناخته نشــده، ســهم زنــان در 

فعالیــت هــای حــزب چگونــه اســت؟ احــزاب و جریانــات سیا�شــی تــا چــه 

میــزان توانســته انــد بــر اســاس روابــط دموکراتیــک در کنــار زنــان بــه فعالیــت 

بپردازنــد؟ احــزاب و جریانــات سیا�شــی چــه ســهمی بــرای مدیریــت ارشــد زنــان 

عضــو خــود قایــل هســتند؟

منصــوری: واقعیــت هــای موجــود احــزاب ایــران بــر مردانــه بــودن ســاختار آنــان 

داللــت مــی کنــد. اگــر همــه احــزاب را ببینیــد اعــم از اصــالح طلــب و اصولگــرا؛ 

چند نفر ازدبیران کل این احزاب زنان هستند و یا اینکه زنان در ارکان تصمیم 
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گیری این احزاب چقدر نقش دارند ؟ شورای هماهنگی جبهه اصالحات را اگر 

مالحظــه نماییــد ایــن موضــوع کامــال روشــن مــی شــود. تنهــا دو زن در ایــن شــورای 

21 نفــره حضــور دارنــد کــه اساســا بــه نمایندگــی از طــرف احــزاب زنانــه در جمــع 

حضــور پیــدا مــی کننــد. ایــن تصویــر روشــنی از ســاختار مردانــه احــزاب ایــران 

اســت. البتــه احزابــی ماننــد حــزب مشــارکت تجربــه نســبتا موفقــی در ایــن زمینــه 

داشــته انــد.

جمعیــت زنــان مســلمان نواندیــش )ایــران( بــرای افزایــش مشــارکت سیا�شــی 
زنــان چــه برنامــه هایــی دارد؟ چشــم اندازهــای بلندمــدت ایــن جمعیــت 

چیســت؟

منصــوری: ایــن را مقدمــه بگویــم کــه احــزاب زنانــه در نــوع خــود مولــود ســاختار 

مردانــه احــزاب اســت. بــه عبــارت دیگــر وقتــی حــزب زنــان شــکل مــی گیــرد بــه ایــن 

مفهــوم اســت کــه احــزاب در مجمــوع بــرای جلــب  و افزایــش مشــارکت سیا�ســی 
زنــان برنامــه ای نداشــته انــد و خیلــی از آنهــا حتــی هنــوز بــه ضــرورت آن هــم پــی 

نبــرده انــد و اگــر هــم در بزنــگاه هــای انتخابــات بــه ایــن موضــوع توجــه مــی کنند به 

نظــر مــن بیشــتر جنبــه فانتــزی و نمای�ســی دارد. 

البتــه برخــی از احــزاب در ســالهای اخیــر بــه موضــوع مشــارکت زنــان توجــه کــرده 

انــد امــا تــا زمانــی کــه برنامــه مشــخ�سی بــرای جریــان ســازی عدالــت جنســیتی در 

حــزب خــود نداشــته باشــند، طبیعتــا ایــن چالــش همچنــان وجــود دارد. عدالــت 

جنســیتی برگرفتــه از مبانــی اعتقــادی ماســت و تاکیــد حضــرت امــام هــم بــر 

حضــور زنــان در مقــدرات اسا�ســی مملکــت از همیــن مبانــی سرچشــمه مــی گیــرد.

ایــن ســاختار مردانــه همانطــور کــه گفتــم باعــث شــکل گیــری احــزاب زنانــه شــده 

اســت. امــا قاعدتــا ایــن احــزاب زنانــه هــم اگــر برنامــه ای بــرای عدالــت جنســیتی 

نداشــته باشــند، ایــن آســیب جــدی وجــود دارد کــه بــه جزیــره ای تبدیــل شــوند 

که زنان فعال و عالقه مند به حوزه عمومی را در خودشان جمع می کنند و از 

قضا این جزیره ها خودش مانعی می شود برای جریانسازی عدالت جنسیتی 

در حوزه مشارکت سیا�سی زنان. در واقع اگر جمعیت زنان مسلمان نواندیش 

هــم در حــوزه مشــارکت سیا�ســی زنــان و موضــوع نــو اندی�ســی دینــی چشــم انــداز 

و برنامــه نداشــته باشــدو بــر اســاس آن راهبردهایــش مشــخص نباشــد، ممکــن 

اســت بــه چنیــن آســیبی گرفتــار شــود.
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اما طبیعتا با توجه به آسیب شنا�سی که در حوزه احزاب و مشارکت سیا�سی 
زنان داشتیم سعی کردیم ضمن پرهیز از افتادن در چنین آسیب هایی، راهبرد 

اصلــی جمعیــت را جریــان ســازی عدالــت جنســیتی در ســاختار حقیقــی و حقوقــی 

کشــور تعریــف کنیــم. در ایــن مســیر بایــد چالــش هــا، فرصــت هــا و تهدیدهــای 

پیــش رو را بشناســیم و بــرای رفــع آن هــا برنامــه داشــته باشــیم. بنابــر ایــن چشــم 

انداز جمعیت در یک جمله جریان سازی عدالت جنسیتی در ساختار حقیقی 

و حقوقی کشور است و در این مسیر از یک طرف از همه ظرفیت های موجود 

در قانــون اسا�ســی اســتفاده خواهیــم کــرد و از ســوی دیگــر از تــوان و همــکاری و 
همفکــری محققیــن و متفکــران حــوزه نواندی�ســی دینــی بــرای رفــع موانــع پیــش رو 

بهــره خواهیــم بــرد. بــر اســاس ایــن راهبــرد مجموعــه فعالیــت هــا و برنامــه هــای 

جمعیت تعریف شــده اســت و در ادامه نیز اســتمرار خواهد داشــت. به عنوان 

مثــال در انتخابــات اســفند 94 مــا از ایــن راهبــرد بهــره گرفتیــم.

بــر اســاس ایــن راهبــرد جمعیــت در دو ســطح برنامــه هــای خــود را تعریــف و 

بــه پیــش بــرد. قاعدتــا بــا توجــه بــه نــرخ پاییــن حضــور زنــان در مجالــس ایــران و 

ضــرورت افزایــش ایــن نــرخ کــه جزئــی از راهبــرد جریــان ســازی اســت از یــک ســو 

بایــد در ســطح گفتمــان ســازی برنامــه ریــزی مــی کردیــم و از ســوی دیگــر بــا تعامــل 

بــا احــزاب و جریــان هــای تاثیرگــذار نســبت بــه اختصــاص ســهمیه �ســی درصــدی 
زنان در لیست های انتخاباتی برنامه ریزی می کردیم. خوشبختانه این اتفاق 

افتــاد. در مقطــع ثبــت نــام انتخابــات نســبت حضــور زنــان در مقایســه بــا ادوار 

گذشــته چهــار برابــر شــد و علــی رغــم رد صالحیــت تقریبــا 65 درصــدی زنــان، در 

انتخابــات تعــداد حضــور آنهــا در مجلــس دهــم از ســه درصــد مجالــس قبلــی بــه 

6 افزایــش پیــدا کــرد. باطبــع بایــد تــالش شــود ایــن راهبــرد در انتخابــات آینــده نیــز 

ادامه پیدا کند. همان طور که قبال اشاره کردم به کارگیری این راهبرد تجربه 

موفقی در جوامع مختلف به جای گذاشته است و ما نیز ناگزیریم همین مسیر 
را ادامــه دهیــم. در غیــر ایــن صــورت شــکاف جنســیتی در ایــران کاهــش نخواهــد 

یافــت.
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خوارج؛ بازشناسي افراط گرایي

گفت وگو  با  خليل موحد؛ 

نويسنده و پژوهشگر تاريخ اسالم و نويسنده کتاب »کارنامه فکري و 

سيا�سي خوارج؛ افراط گرايي در تاريخ اسالم«

) این گفت وگو  را  مجيد نصوري در تاریخ مردادماه 1397 صورت بخشیده 

و در دوهفته نامه آواهی هامون منتشر شده است.(

چه چیزي شما را ترغيب کرد که به چنيین موضوعي  بپردازيد؟

موحــد: بــه نــام خداونــد جــان و خرد/کــه ازايــن برتــر ازانديشــه برنگذرد.باتشــکر از 

دســت انــدرکاران نشــريه آواي هامــون، آرزوي کاميابــي و ســربلندي درحــوزه هــاي 

فرهنگي براي تان دارم. انگیزه من از پرداختن به چنین است که درباره خوارج  و 

انديشه ها، افکار و عملکردشان در عرصه سياست و مسائل اجتماعي، ديدگاه 

هاي کالمي  و انديشه هاي فقهي آنها، آنچنان که بايد و شايد تا آنجايي که من 

مطالعــه کــردم  ومطالعــه دارم، آنطورکــه بايــد مــورد برر�ســي و تجزيــه وتحليــل و 

تحقيق قرارنگرفته است. البته در برخي از کتابهانه به عنوان موضوع اصلي که 

به عنوان بخ�سي از کتاب مورد نقد و برر�سي قرارگرفته است. البته در ادبيات 

سيا�سي ايران  به ويژه درسالهاي اخیر با ظهور و رشد و نمو تفکر بنيادگرايي که 

براســاس خشــونت، همــه مســائل را تعريــف و اعمــال مــي کنــد، بــه ذهــن و فکــرم 
خطورکرد که تحقيقات مفصلي در اين زمينه داشته باشم و جنبه هاي گوناگون 

فکري و سيا�سي خوارج با اتکا و براساس منابع اصلي تاريخي و با نگاهي پژوه�سي 

و با ديدي نوين و خالي از پيشفرض هاي قبلي در مورد خوارج مورد تحليل قرار 

دهــم. يــک وقــت اســت کــه مــا ادعاهــاي داريــم دربــاره مســائل تاريخــي و بعــد مــي آيــم 

دنبــال ســند و مــدرک بــراي تاييــد ادعاهــا و اعتقادمــان. درحقيقــت ســیرتفکرما 

از ادعــا بــه دليــل اســت. در حاليکــه روش صحيــح ايــن اســت کــه بايــد از دليــل و 

علــت بــه ادعــا برســيم. برايــن اســاس ســعي کــردم پيشــفرض هايــم را در ارتبــاط بــا 

خــوارج کنــار بگــذارم و بــروم بــه متــن تاريــخ و ببينــم مورخیــن ســلف، متقدمیــن، 
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پيشــينيان درايــن بــاب توصيفــات و نظراتــي دارنــد و شــرح ماوقــع ازنظــرگاه آنهــا بــه 

چــه صــورت بــوده اســت. بــا اســتفاده از مــواد خامــي کــه در واقــع متقــن هســتند، 

اجزايــي شــدند بــراي تحليــل مــن درايــن پژوهــش. برايــن اســاس گزارشــهايي کــه در 

کتــب تاريخــي وجــود و فــرض بــر ايــن اســت کــه ايــن گزارشــها، گــزاره هــاي صــادق و 

درستي هستند، مقدمات صحيحي را در اختيار ما قرار مي دهند که با استفاده 

از ايــن مقدمــات صحيــح بــه نتايــج درســتي هــم برســيم. چارچوبهــاي منطقــي بــراي 

اســتدالل کــردن هــم بايــد مقدمــه هايــي صــادق بــراي مــواد خــام داشــته باشــيد تــا 

به نتايجي صحيح برسيد. زماني گزاره اي صادق مي شود که اگر اجزا مقدمات 

صادق باشد، يعني اگر از آن مفدمات مقدمه اول، مقدمه دوم و سوم، يکي يا 

چندتا از آنها کاذب باشــد به ســاختمان اســتدالل لطمه وارد مي کند، شــما نمي 

توانيد به نتيجه صحيحي برسيد. نتايج صحيح از مقدمات صحيح حاصل مي 

شــود براســاس چارچوبهــاي فکــري و روشــهايي کــه در دانــش منطــق وجــود دارد.

پيشفرض هاي اصلي شما در اين کتاب چه بوده است؟ 

 موحــد: مــن براســاس يــک آغــاز بــا اهدافــي پيــش رفتــم، پيشــفرض در تلقــي عمومــي 

ايــن اســت کــه خــوارج براســاس شــنيده هــا وخوانــده هــا محکــوم هســتند و هيــچ 

جنبــه مثبتــي ندارنــد، سراســر در غفلــت وســياهي بــه ســرمي برنــد. يــا پيشــفرض 

هايــي کــه ايــن جريــان سراســر پاکــي و حــق کامــل مــي دانــد و هيــچ خطايــي در آداب و 

افکارآنها نمي بيند. من در اين پژوهش تالش کردم اين پيشفرضها را کنار بگذارم 

و خــوارج را بازشناســم. بازشنا�ســي آمــال، افــکار آنهــا، نــوع گــروه بنــدي هــاي آنهــا، 

میزان انسجام و عدم انسجام آنها ازحيث گروهي وسازماني چگونه بوده است. 

مبادي و مباني افکار فقهي، اجتماعي، فرهنگي و سيا�سي آنها برچه اسا�سي بوده، 

ديدگاه هاي کالمي، هستي شناختي، جهان شناختي شان حول چه محورهايي 

مــي چرخيــده، مســائلي مثــل معــاد و نبــوت را چگونــه مــورد بحــث و تجزيــه وتحليــل 

قرارمــي دادنــد، آيــا همــه خــوارج يکدســت فکــر مــي کننــد يــا مــا بــا افــراد مختلــف و 

تيپ هاي متفاوت سروکار داريم.نکته ديگر اينکه خوارجي که در دوره حضرت 

علي حاضر بودند، بعد چه برسر آنها آمد. انديشه ومبارزات خوارج تداوم پيدا 

کــرد يــا ازبیــن رفتنــد، حکومــت هــاي بعدازحکومــت علــي چــه برخــوردي بــا خــوارج 
داشــتند؟ بنــي اميــه، بنــي عبــاس چگونــه؟ و در آخــر تاثیرخــوارج از لحــاظ فکــري 

و سيا�ســي، چــه از لحــاظ کمــي وکيفــي در دوران معاصرچگونــه بــوده اســت؟ آيــا 
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ازحيث فکري و سيا�سي معدوم شده اند؟ آيا ارتباطي نظري يا عملي با جريانهاي 

بنيادگــرا امــروزي دارنــد؟ درايــن کتــاب تــالش کــردم بــه ايــن ســواالت پاســخ دهــم.

 به نظر شما مسئله خوارج بازگشتي به سنت بوده يا بدعت گذاري جديد در 

تاريخ اسالم است؟

 موحــد: مســتندات خــوارج بيشــتر بــر قــرآن استواراســت. چنــدان دنبــال حديــث 
نيستند،که در آن دوران بيشتر با حديثهاي پيامبر مواجه هستيم، ازلحاظ فکري 

ديــدگاه هــاي خا�ســي دارنــد کــه البتــه بــدون پيشــينه نيســتند امــا اولیــن بــار بــود کــه 

بــه ايــن فــرم صــورت بنــدي مــي شــود. ايــن مســئله مديريــت سيا�ســي و مشــروعيت 

حکومت و چگونگي انتخاب زمامداران است. از اين منظر مسلمانان به دوگروه 

عمده تقسيم مي شوند: شيعه و اهل سنت. اهل سنت اعتقاد دارند که امام يا 

خليفه که نظر اهل ســنت بيشــتر و کال ناظر به مفهوم خليفه اســت. که خليفه 

نيــازي نــدارد بــه تمامــي مســائل دينــي پاســخ دهــد کــه ايــن از شــرايط تاييــد خليفــه 

نيست، هيچ اشکالي وجود ندارد که افرادي از خليفه ازحيث علمي باالتر باشد 

ولــي پســت سيا�ســي نداشــته باشــد کــه درمجمــوع بــه نظريــه انتخــاب بــاور دارنــد، 

حال اينکه آيا انتخاب در قرن هجري با مسئله انتخاب در دوران جديد قابليت 

تطبيــق دارد يــا نــه؟ اگربخواهيــم بــا نــگاه مــدرن بــه ايــن جريــان نگاهــي بيندازيــم، 

مــي تــوان ايــن نــگاه را نگر�ســي روبــه جلــو بــه حســاب آورد. د رمقابــل ايــن نــگاه اهــل 

ســنت کــه از نظــر کالمــي و تئوريــک قائــل بــه انتخــاب هســتند؛ اهــل تشــيع بــا تمــام 

فرقه هايش معتقد به امامت با انتصاب پيامبر که همانا حضرت علي است. و 

اين امامت تا دوازده نفر ادامه مي يابد و اينها بايد جزو صالحین وعاملان دوران 

باشند که بتوانندجوابگوي نيازهاي ديني، الهي و دنيوي مردم باشند، البته الزم 

به يادآوري هست که در اهل سنت که با ادعاي انتخاب به جلو مي آيند. قري�سي 

بودند و صحابه پيامبر بودن از شرايط انتخاب است. اما مي رسيم به خوارج و 

تفاوت نظراتشان با ديگر گروه هاي عمده در تاريخ اسالم.  خوارج ايده جديدي 

که مطرح مي کند اين است که اول بحث انتخاب است که در آن دوران بيعت 

مــي ناميدنــد و دومــا اصــل عدالــت اســت. يکــي اينکــه خليفــه حتمــا بايــد منتخــب 

مــردم باشــد و يــا دســتکم از شــورايي بیــرون بيايــد کــه منتخــب مــردم باشــد؛ يعنــي 

لزومــي نــدارد خليفــه از قبيلــه قريــش باشــد و بــا تبارونــژاد اوکاري ندارنــد. و اصــل 

دوم که مسئله عدالت وعادل بودن خليفه است. اين دو اصل رويه حکمراني 
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خوارج براي حکومت کردن است. درباره عدالت هم عدالت فردي و هم عدالت 

جمعــي و اجتماعــي مطــرح اســت.

اين عدالت از حيث فردي  و جمعي و  اجتماعي داراي چه ويژگي هايي هست؟

موحد: يکي اينکه حاکم پايبند به احکام شريعت و مجري اوامر شريعت باشد 

مثــال خــوردن مشــروبات الکلــي و داشــتن مناســبات بــا زنــان خــارج از ازدواج بــراي 

خــوارج قابــل قبــول نيســت.اين مســئله مربــوط بــه حــوزه فــردي ســت. درحــوزه 

اجتماعــي و جمعــي؛ پاکدســتي مالــي واقتصــادي وتوزيــع عادالنــه بيــت املــال در بیــن 

مــردم بــر پايــه مســاوات و برابــري اســت. البتــه ســاده زيســتي در نــزد خــوارج جايــگاه 

بااليي دارد که شخص خليفه ضرورت دارد که در زندگي روزمره هم طراز ساير 

مــردم باشــد. 

ديدگاه هاي کالمي و الهياتي خوارج چه تفاوتهايي با ديگر فرقه هاي اسالمي 

دارد؟

موحد: درحوزه کالمي به اصول کلي ديگر فرقه اسالمي مثل اعتقاد به توحيد، 

پيامبــر و نبــوت ومعــاد و اعتقــاد بــه اصــل قــرآن باورمنــد هســتند. درحــوزه خالفــت 

قائل به مقبوليت و مشروعيت به اين معناکه هم بيعت مردم را داشته باشد 

و هــم عدالــت از الزامــات حتمــي خليفــه اســت. حــوزه اختــالف آنهــا بحــث امامــت 

اســت. خــوارج بــاوري بــه عــزل و نصــب موروثــي خالفــت و امامــت ندارنــد اگرمــردم 

انتخــاب کننــد حکومــت بــه حــق اســت.اما درحــوزه مباحــث فقهــي داراي گــروه 

بندي مختلفي هستند.خوارج به 42گروه منشعب مي شوند .به طورمثال يکي 

از ادعاهاي خوارج اين است که سوره يوسف جزو قرآن نيست، براي اين که 

موضوعيتي عاشقانه دارد. وشان قرآن واالتر از اين مباحث است. بع�سي ازآنها 

برابــن اعتقادنــد کــه مجازاتــي بــه نــام سنگســار نداريــم و مستندشــان قــرآن اســت. 

مســئله مهــم ديگــري کــه آنهــا مطــرح مــي کننــد، نحــوه مواجهــه باحکومــت اســت. 

بخصــوص اگــر نامشــروع باشــد، اگرحاکــم مشــروعيت و مقبوليــت نداشــته 

باشد، کليه شيوه هاي مساملت آمیزرا بايد کنار زد و با شمشیر و جنگ با حاکم 

برخورد کرد؛ امربه معروف ونهي ازمنکربا مبارزه قهرآمیز برعليه حکومت هاي 

ظالــم بــراي خــوارج تعريــف مــي شــوند.
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سیکل معیوب جامعه توده ای / جامعه مدنی

گفت وگو با حمید موذنی؛ 
نویسنده و موسس انجمن زیست محیطی سوز

) ایــن گفتگــو را مهدیــه امیــری در تاریــخ مردادمــاه 1393 تدویــن نمــوده و در 
صفحــه هامــون  هفتــه نامــه نصیربوشــهر منتشــر شــده و در وبســایت هامــون 

ایــران بازنشــر شــده اســت.(

اشــاره: حمیــد موذنــی؛ نویســنده و منتقــد فرهنگــی جنــوب کــه ســالهای متمــادی 

در حــوزه مدنــی و رســانه یــی فعــال بــوده و هســت. ایشــان در ســال 1385 تشــکل 

غیردولتــی انجمــن زیســت محیطــی ســوز را بنیــاد نهــاد. گفــت وگــوی هامــون را بــا 

ایشــان مــی خوانیــم.

ضــرورت وجــود ان جــی اوهــا در وضعیــت کنونــی جامعــه مدنــی ایرانــی را 

چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟

موذنــی: ضــرورت جامعــه مدنــی بــرای جامعــه ی ایرانــی ضرورتــی معطــوف بــه 
زمان حال نیست.  جوامع توسعه یافته جوامع مبتنی  بر حضور جامعه مدنی 

هســتند و جوامــع در حــال گــذار نیــز بیــش از ســایر جوامــع بــه جامعــه ی مدنــی  

قــوی و قدرتمنــد نیــاز دارنــد. شــاید بتــوان یکــی از معضــالت و موانــع اسا�ســی در 

شــکل گیــری واقعــی  دموکرا�ســی در ایــران را نبــود جامعــه مدنــی واقعــی دانســت.  

بــدون شــک جامعــه ی تــوده ای  جامعــه ای احساســاتی و رمانتیــک اســت و در 

آن بوا سطه ی عدم نظارت مدنی، موج سواری سیاسیون و با روی کار آمدن 

آنهــا و یــا برکناریشــان  بــا ایجــاد گفتمــان هــای کاذب و هیجانــی شــکل مــی گیــرد. 

ایــن وضعیــت خــرد گریــز و رمانتیــک اجتماعــی در خــال جامعــه مدنــی رخ مــی دهــد  

و در نتیجــه تصمیمــات اجتماعــی و یــا جنبــش هــای اجتماعــی مقطعــی  و هیجانــی 

هســتند و آمــاده ی  بازگشــت بــه  وضعیــت پیــش را در خــود پــرورش مــی دهنــد. 

ســیکل معیــوب مطلقــه/ مشــروطه در ایــران   بیــش از هــر چیــزی بابــت  غلظــت 
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هیجان های سیا�سی و در ادامه رخوت آن است. رفت و برگشت های اجتماعی 

جامعــه ی ایرانــی  در خصــوص یــک وضعیــت خــاص  سیا�ســی بیــش از هــر چیــز 

مبتنی بر حب و بغض ها هست  که مدام ابژه های خود را عوض می کنند اما 

در نهایــت شــرایط پیشــین خــود را  مجــددا بازتولیــد مــی نماینــد.   ناکامــی  حرکــت 

عظیــم  اجتماعــی ایرانیــان و رویــداد انقــالب مشــروطه  در اصــل بــه واســطه ی 

ضعف و نبود جامعه ی مدنی است.   انقالب ها و اصالحات پسا مشروطه تا 

در وضعیت توده ای و پوپولیستی رخ می دهد، پتانسیل بازگشت و احیا مجدد 
را بــه صــورت بالقــوه در خــود حفــظ مــی کنــد و بــه همیــن دلیــل مــا هنــوز انــدر خــم 

یــک کوچــه ایــم و یــا تکــرار مــی کنیــم شــب را و روز را هنــوز را.  جنبــش ملــی شــدن  

نفت به رهبری مصدق ادامه ی  مشروطه است، انقالب 57 ادامه ی جنبش 

مصــدق اســت، دوم خــرداد  و ریاســت جمهــوری خاتمــی، ادامــه ی انقــالب  57 

است و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید حسن روحانی، استمرار جنبش دوم 

خــرداد اســت. وقتــی بــا فاصلــه  ایــن مقاطــع تاریخــی را نــگاه مــی کنیــم  نســل هایــی 

آرمان گرا و آزادی خواه را می بینم که همگی، همان  آمال مشروطه خواهان 
را دنبــال مــی کننــد و در نهایــت  روز هایــی دیگــر تاریخــی مــی شــوند تــا پســینیان یــاد 

پیشینیان را  زنده نگه دارند و در شعارهای خود جا سازی نمایند برای حرکتی 

دوبــاره و ســپس تجربــه ی ناکامــی تــازه و حرمــان دیگــری بــه ایــن پرونــده اضافــه 

شــود و مسلســل. روی کار آمــدن دولــت تدبیــر و امیــد حســن روحانــی نیــز اگــر بــه 

لحــاظ شــرایط حــال بخواهیــم برر�ســی نماییــم 

مثــل ســایر مقاطــع در وضعیــت حســاس تاریخــی هســتیم امــا اگــر نخواهیــم از  

تجربیــات قبــل درس بگیریــم  چیــزی جــز تکــرار  قبــل را در نســلی دیگــر تجربــه نمــی 

کنیم و هیجانی و سپس سرخوردگی دوباره...  به نظرم راه حل گذار ما تقویت 

گفتمــان تکثــر اســت و  ایــن انجــام نمــی شــود بــه جــز حضــور و وجــود و تقویــت  

جامعــه ی مدنــی تــا از مزرعــه بــه بــاغ گــذار  و از تماشــاگر بــه بازیگــر گــذار نماییــم.  

جامعه ی مدنی بساط مارو پله  و منچ   تقدیر را می بندد و صفحه ی  شطرنج 

خــرد و تدبیــر را مــی گشــاید. 

چه چالش هایی در جامعه ایرانی برای ان جی اوها وجود دارد؟ 

موذنــی: چالــش اصلــی، کــژ فهمــی  جامعــه ی مدنــی در  حــوزه ی عمومــی اســت 

و بــد فهمــی جامعــه مدنــی در عرصــه ی رســمی.  مــردم ایــران هنــوز  تــوده ای 



فروردین1397

ک
ه ی

مار
ش

261

زیســت مــی کننــد  و  بــه لحــاظ منــش اجتماعــی عالقــه ای بــه کار و تــالش مدنــی 

غیــر انتفاعــی و غیــر دولتــی ندارنــد و  قــدرت نیــز در ایــران همیشــه جامعــه ی مدنــی 
را خصــم خــود مــی پنــدارد.   دال و مدلــول ایــن مفهــوم نیــز هنــوز بــه درســتی در 

ذهن  و زبان ایرانیان جای نگرفته اســت. در واقع،  حرف  و حدیث جامعه ی 

مدنــی  در ایــران قدمتــی کمتــر از �ســی ســال دارد و مــی تــوان گفــت ایــن عنــوان در 

جامعــه ی ایرانــی از دوم خــرداد 1376 شــکل گرفــت و هنــوز طــول عمــری بــرای 

گفتمــان شــدن نــدارد. 

تجربــه مدنــی ایرانیــان بــرای حضــور در ان جــی اوهــا را چگونــه تحلیــل مــی 

کنیــد؟

موذنــی: جامعــه ی ایــران هنــوز جامعــه ای  بــا پارادایــم چــپ اســت و مناســبات 

و رفتارهــای خــود در برابــر گفتمــان سیا�ســی را  انقالبــی پیــش مــی بــرد و نظــام 

سیا�سی نیز جامعه مدنی را براندازانه تصور می سازد. در نتیجه جامعه مدنی 

هزینه های سیا�سی و گاه امنیتی را در پی دارد. ایرانیان برای این مفهوم تجربه 

هایــی  مضطربانــه دارنــد و در نتیجــه  هماننــد دموکرا�ســی ایــن مفهــوم نیــز بــرای 

آنــان آغشــته بــا تــرس و هــراس اســت و بــه همیــن دلیــل آزادی گریــزی  در جامعــه 

مدنــی گریــزی نیــز نمایــان شــده و رخ مــی دهــد. بــرای شــهروندان ایرانــی ســیکل 

معیــوب مطلقــه/ مشــروطه در ســیکل معیــوب جامعــه تــوده ای/ جامعــه مدنــی 

نیز  مشاهده  می شود و در نتیجه نیل به آن رغبت  انگیز و دلربا نیست. اما با 

تمــام ایــن آســیب شنا�ســی  جامعــه ایرانــی  گــذار خــود بــه جامعــه مدنــی را نشــان 

داده است و  خوشبختانه می توان با رجوع به نشریات مکتوب و رسانه ها ی 

مجــازی، جوانــه هــای جامعــه ی مدنــی را مشــاهده کــرد و بــه  تنــاور شــدن و ثمــره 

ی ایــن درخــت  امیــد بســت.
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مساله؛ خانه نشینی دختران تحصیل کرده

گفتگو  با شهیندخت موالوردی؛

دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی

) ایــن گفتگــو در آذرمــاه ســال 95 توســط مهدیــه امیــری صــورت گرفتــه و در 

دوهفته نامه آوای هامون منتشر شده است به همین دلیل مباحث در حوزه 
زنــان و خانــواده مــی باشــد.(

اشــاره: شــهیندخت مــوالوردی )زاده ۱ آبــان ۱۳۴۴ در خــوی( حقــوقدان، فعــال 
سیا�ســی اصــالح طلــب، پژوهشــگر و فعــال امــور زنــان، معــاون رئیسجمهــور 

ایــران در امــور زنــان و خانــواده، دبیــرکل جمعیــت حمایــت از حقــوق بشــر زنــان، 

مســئول کمیتــه حقوقــی ائتــالف اســالمی زنــان مــی باشــد و همچنیــن  عضــو جبهــه 

مشــارکت ایــران اســالمی بــوده اســت.  کودکــی و نوجوانــی را در خــوی و چنــد ســالی 

در شــهر سردشــت گذرانــد. در ســال ۱۳۶۳ در دوره کارشنا�ســی حقــوق دانشــگاه 

شــهید بهشــتی پذیرفتــه شــد و بــه تهــران رفــت. بعــد از اتمــام دوره کارشنا�ســی بــه 

مــدت چهــار ســال در آمــوزش و پــرورش منطقــه ۳ تهــران مشــغول تدریــس شــد و 

دوره کارشنا�ســی ارشــد حقــوق بینامللــل خــود را در دانشــگاه عالمــه طباطبایــی 

طــی کــرد. انتخــاب موضــوع مرتبــط بــا مســایل زنــان بــرای پایاننامــه آن دوره  - 

برر�ســی اقدامــات بیناملللــی مقابلــه بــا خشــونت علیــه زنــان- آغــاز فعالیــت وی در 
زمینه مسائل حقوق زنان محسوب میشد. موالوردی درباره فعالیت در حوزه 
زنــان گفتــه اســت: »انتخــاب موضــوع مرتبــط بــا مســایل زنــان - برر�ســی اقدامــات 

بیناملللی مقابله با خشونت علیه زنان - برای پایان نامه دوره کارشنا�سی ارشد 

حقــوق بینامللــل دانشــگاه عالمــه طباطبایــی افــق جدیــدی پیــش رویــم گشــود و بــا 

آن پا در وادی بی انتهایی نهادم که پشــت سرگذاشــتن آن جز با پایان عمر میســر 

نیســت. درواقــع قریــب یــک دهــه قــدم و قلــم زدن در ایــن وادی چنــان نــگاه و زاویــه 

دیدی به من بخشید که دیگر به راحتی نمیتوانم خود را از بند آن برهانم و زین 

پــس ایــن نــگاه همیشــه و همــه جــا بــا مــن اســت و همراهیــم میکنــد.«
 مــوالوردی در دولــت ســید محمــد خاتمــی، مدیــر ارتباطــات بینامللــل مرکــز امــور 
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مشــارکت زنــان ریاســت جمهــوری و پیــش از انتخــاب بــه عنــوان معــاون امــور زنــان 

و خانواده ریاست جمهوری در کابینه حسن روحانی، دبیرکل جمعیت حمایت 

از حقــوق بشــر زنــان و مســئول کمیتــه حقوقــی ائتــالف اســالمی زنــان بــود. در ۱۶ 

مهــر ۱۳۹۲ حســن روحانــی، رئیــس جمهــور ایــران، طــی حکمــی مــوالوردی را بــه 

عنــوان معــاون رئیــس جمهــور در امــور زنــان و خانــواده تعییــن نمــود. روحانــی در 

حکم انتصاب خود خانم موالوردی را دارای »تجارب ارزشمند« در امور زنان و 

خانواده معرفی کرده است. معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران 

در مــورد ازدواج دختــران زیــر ۱۵ ســال گفتــه اســت: »قانــون در برخــی مــوارد اجــازه 

ازدواج بــه دختــران پاییــن تــر از ســن قانونــی و تکلیــف را داده اســت کــه بایــد ایــن 

قانــون اصــالح شــود.« تازهتریــن آمــار رســمی در ایــران نشــان میدهــد کــه در ســال 

گذشته، بیش از پنج درصد زنانی که در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۲ )فروردین 

تا آذر ۱۳۹۲( ازدواج کردهاند، کمتر از ۱۵ ســال ســن داشــتهاند. یعنی بر اســاس 

آمــار رســمی، ازدواج نزدیــک بــه ۳۱ هــزار دختربچــه زیــر ۱۵ ســال طــی ایــن مــدت بــه 

ثبت رسیده است. بنابر قانون مصوب سال ۱۳۸۱ حداقل سن قانونی ازدواج 

در ایــران بــرای پســران ۱۵ ســال تمــام و بــرای دختــران ۱۳ ســال اســت بــا اینحــال 

قانونگــذار، ازدواج دختــران و پســران پایینتــر از ســن قانونــی را بــا رعایــت ســه 

شــرط امکانپذیــر کــرده اســت: اجــازه ولــی، رعایــت مصلحــت و تشــخیص دادگاه 

صالــح. مــوالوردی روز  بیســت و ســوم اســفندماه ۱۳۹۳ در ســفر بــه واتیــکان 

بــه عنــوان اولیــن مقــام رســمی و دولتــی ایــران بــا فرانســیس )پــاپ( رهبــر مذهبــی 

کاتولیکهــا در واتیــکان دیــدار و گفتگــو کــرد. مــوالوردی از طرفــداران حضــور زنــان 

ایرانی در استادیوم مسابقات والیبال میباشد. این موضعگیری وی با انتقاد از 

جانب فراکسیون زنان مجلس روبرو شد. موالوردی همچنین در گزارشهای از 

خریــد و فــروش کــودک در ایــران خبــرداده بــود و خواســتار رســیدگی بــه ایــن پدیــده 

اجتماعی بود. او همچنین با حضور در برنامه تلویزیونی متن حاشیه درباره این 

موضــوع و در پاســخ بــه مجــری برنامــه گفــت: یعنــی مــا حــرف نزنیــم؟ ســکوت کنــم 

چــون رســانههای خارجــی بــه حرفهــای مــن میپردازنــد؟ درخصــوص آســیبهای 

اجتماعــی مــن مســئولیت دارم و نمیتوانــم روی حقیقــت ســرپوش بگــذارم.  دکتــر 

شــهیندخت مــوالوردی در اظهارنظــری دیگــری دربــاره دختــران اینچنیــن گفتــه 

اســت: نبــود امــکان دستر�ســی عادالنــه بــه فرصتهــا و منابــع، چالــش اصلــی پیــش 

روی بانــوان محســوب میشــود و ایــن مســئله نــه تنهــا در کشــور مــا بلکــه در جهــان 

نیز صادق است. گفتگوی اختصا�سی دوهفته نامه آوای هامون با ایشان را در 
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ادامــه خواهیــم خوانــد:
 زنــان ماننــد گروه¬هــاي اجتماعــي ديگــر، بــا توجــه بــه متغیرهايــي همچــون 

تحصيالت، تأهل، اشتغال و طبقه اجتماعي متكثرند؛ لذا مسايل اجتماعي 

آنها نیز كثرت و تنوع چشمگیري دارد. با توجه به تفاوت هاي موجود، شما 

مســأله شنا�شــي در ميــان زنــان را بــه چــه صــورت انجــام داده ايــد؟

مــوالوردی: معاونــت امــور زنــان و خانــواده رياســت جمهــوري در جايــگاه ســتادي 

و فرابخ�ســي در حــوزه زنــان و خانــواده مســئوليت برنامــه ريــزي، سياســتگذاري، 

هدايــت، هماهنگــي، ســازماندهي، ديــده بانــي و پايــش و ارزشــيابي برنامــه هــا و 

اقدامات زنان و خانواده ها را بر عهده دارد و انجام اين مهم از طريق تشريك 

مســاعي، همــكاري بیــن بخ�ســي و تعامــل بــا قــواي ســه گانــه، مراجــع حاكميتــي، 

بخــش عمومــي و خصو�ســي، ســازمانهاي مــردم نهــاد، مراكــز علمــي و پژوه�ســي، 

از جملــه دانشــگاهها و حــوزه هــاي علميــه و رســانه هــا امكانپذيــر خواهــد بــود 

همچنیــن ايــن معاونــت تــالش مــي كنــد مأموريــت هــاي خــود را كــه همانا مديريت 
ظرفيــت هــاي موجــود از جملــه همــكاري هــاي شــبكه اي، هماهنگــي و پيگیــري 

وظايــف ذاتــي دســتگاهها در حــوزه زنــان و خانــواده و شناســايي مــوارد و مســايل 

نيازمنــد اقــدام فــوري و جلــب حساســيت و توجــه الزم نســبت بــه آن مــي باشــد، 
را بــه بهتريــن شــكل بــه انجــام برســاند. 

در اين راستا معاونت امور زنان و خانواده  به منظور مسئله شنا�سي در حوزه 
زنــان و خانــواده و بــا هــدف جــاري ســازي و اعمــال رويكــرد عدالــت جنســیتی  در 

ســطح سياســتگذاري و برنامــه ريــزي ، در فراينــد نظــام برنامــه ريــزي كشــور ، 

فعاليتهــاي مختلفــي را بــه انجــام رســانيده كــه از جملــه مــي تــوان بــه مــوارد ذيــل 

اشــاره نمــود :
شناســايي وضعيت زنان و خانواده و آســيب هاي موجود در 31 اســتان كشــور 

و ارائه به دستگاهها براي توجه در جريان برنامه ريزي توسعه

برر�ســي وضعيــت زنــان و خانــواده كشــور بــر مبنــاي 160 شــاخص )حــوزه 

تأمیــن اجتماعــي، خانــواده، پيشــگیري از آســيب هــاي اجتماعــي،  ســالمت، 

اقتصــاد و معيشــت( و تهيــه اطلــس وضعيــت زنــان و خانــواده و گــزارش تحليلــي

انجــام ســفرهاي اســتاني )31 ســفر همــراه بــا كاروان تدبیــر و اميــد  و 38 ســفر 

جداگانــه اســتاني بــه منظــور دريافــت مطالبــات و مســايل زنــان و خانــواده در 
اســتانها و 3 ســفر بــه همــراه برخــي از اعضــاي كاروان تدبیــر و اميــد بــه منظــور 
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مصوبــات ســفر اســتاني(

اجرايــي و  و دســتگاههاي  بــا مشــاوران وزرا  ماهانــه  برگــزاري 15 نشســت 

2 نشســت بــا مديــران كل امــور زنــان و خانــواده اســتانها بــه منظــور دريافــت 

مطالبــات و مســايل زنــان و خانــواده در ســطح كشــور از مســئولین دســتگاهي و 

اســتاني

برگزاري جلسات كميسيون مشورتي – تخص�سي ستاد ملي زنان و خانواده 

اقــدام بــه عضويــت و يــا شــركت در جلســات، ســتادها، شــوراهاي عالــي و 

بهبــود  راهكارهــاي  و  پيشــنهادها  ارائــه  منظــور  بــه  تخص�ســي  كميســيونهاي 

و خانــواده شــامل:  زنــان  وضعيــت 

شوراي عالي اشتغال 

شوراي عالي انقالب فرهنگي
 ستاد ملي بازآفريني شهري 

كارگــروه »برابرســازي فرصــت هــاي آموز�ســي و اجتماعــي بــراي زنــان و دختــران« 

در ســند ملــي آمــوزش 2030 يونســكو )رياســت(

شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي
شوراي اجتماعي كشور 

شوراي فرهنگي اجتماعي زنان 

شوراي هماهنگي هفته ملي كودك و مشاركت در انجام برنامه هاي مربوطه

شوراي فرهنگ عمومي  و ... 

تشــكيل 14 کارگــروه تخص�ســي معاونــت امــور زنــان و خانــواده بــه عنــوان 

اتــاق فكــر معاونــت بــه منظــور جلــب مشــارکت اجتماعــی فعــاالن اجتماعــي و 

ســازمانهای مردمنهــاد امــور زنــان و خانــواده جهــت افزایــش نقــش و ســهم آنــان 
در تصمیمگیریها و برنامهریزی ها با تاكيد بر برنامه هاي كوتاه و ميان مدت 

)برنامــه ششــم توســعه ( از جملــه اوقــات فراغــت و  ورزش / خانــواده ســالم/ 

حقــوق/ آســيبهاي اجتماعــي / كارآفرينــي و اشــتغال/ مديريــت و مشــاركت / 

ســالمت و محيــط زيســت و ...

ترويــج همــكاري هــاي تخص�ســي شــبكه اي )آمــوزش 1300 نفــر از نماینــدگان 

ســازمانهاي مــردم نهــاد زنــان و خانــواده فعــال و 280 نفــر از مســئولین ســتادی و 

اســتانی دســتگاه هــای اجرایــی متناظــر( از طريــق حمايــت از برگــزاري  8نشســت 

منطقــه اي .
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خاستگاه انواع آسيبهاي اجتماعي در حوزه زنان ايران چيست؟

موالوردی: برر�سی و ریشه یابی انحرافات اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار 

اســت چــرا کــه انحرافــات و آســیب هــای اجتماعــی باعــث ســلب امنیــت اجتماعــی 

شــده و مانعــی بــرای رشــد و توســعه جامعــه محســوب مــی شــود. لــذا در اولیــن 

گام، شناسایی وضعيت، مسايل و انواع آسیب های حوزه زنان و خانواده در 

ســطح کشــور، در دســتور کار معاونــت امــور زنــان و خانــواده قــرار گرفــت و ایــن 

معاونت با هدف سیاستگذاری و برنامه ریزی برای پیشگیری، درمان و تداوم 

درمــان آســیب هــای اجتماعــی مبتالبــه حــوزه زنــان و خانــواده، اقــدام بــه تهیــه 

»اطلــس وضعیــت زنــان و خانــواده« نمــود. 

هرچنــد معرفــی خاســتگاه انــواع آســیبهای اجتماعــی مجــال بیشــتری مــی طلبــد، 

اما به اجمال انواع آسیبهای اجتماعی حوزه زنان در کشور متشکل از عوامل 

فــردی و شــخصیتی، عوامــل خانوادگــی و عوامــل اجتماعــی و محیطــی اســت کــه 

در تمامــی مناطــق یکســان نبــوده و از شــدت و ضعــف برخــوردار اســت. بطــوری 

کــه تفــاوت قابــل مالحظــه ای در اســتانها، شــهرها، روســتاها و حتــی در مناطــق 

مختلــف و محلــه هــای یــک شــهر مشــاهده مــی شــود. زیــرا در هــر جامعــه ای 

سلسله عواملی همچون شرایط جغرافیایی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، 

موقعیــت خانوادگــی و تربیتــی، فرهنــگ هــا و خــرده فرهنگهــا، طــرز فکــر و نگــرش 

خا�ســی حاکــم اســت کــه هــر یــک از آنهــا در پدیــد آمــدن و گســتره آســیب هــای 

اجتماعــی تأثیرگذارنــد.

از آنجــا کــه دختــران امــروز زنــان و مــادران فرداینــد، بــرای شناســایی آســیب هــای 

حــوزه فــردی و شــخصیتی آنــان، طــی انعقــاد موافقتنامــه همــکاری مشــترک بــا 

وزارت آمــوزش و پــرورش در ســال 93 در 8 اســتان پــروژه شناســایی آســیب 

هــای روانــی- اجتماعــی دختــران دانــش آمــوز دوره متوســطه دوم اجرایــی شــد 

کــه ایــن پــروژه در ســال 94 در کل کشــور اجــرا شــد و براســاس نتایــج حاصــل، 

شایعترین آسیب های شناسا�سی شده عبارت بودند از اضطراب، خصومت، 

افســردگی، کــم رویــی، شــتاب زدگــی و آســیب پذیــری .

در حــوزه خانوادـگـی نیــز مــی تــوان بــه آســیب هــاي مرتبــط بــا طــالق و آشــفتگی 

کانــون خانــواده، بیــکاری، فقــر اقتصــادی و فرهنگــی، عــدم آگاهــی نســبت بــه 

مســایل روز و عــدم پــای بنــدی خانــواده هــا بــه آمــوزه هــای دینــی اشــاره داشــت. 

در حــوزه اجتماعــی نیــز فــرار دختــران، ســوء مصــرف مــواد مخــدر، تــن فرو�ســی 

و ســرقت از جملــه مــواردی اســت کــه منجــر بــه بــروز جــرم و آســیب شــده اســت.
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امــا نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه هــر رفتــاری كــه از آدمــی ســر مــی زنــد، نشــأت 

گرفتــه و متأثــر از مجموعــه ای از عوامــل اســت یعنــی زمانــی کــه مجموعــه ای 

از عوامــل آســیب زا در کنــار یکدیگــر و یــا بــه مــوازات هــم قــرار گیرنــد، احتمــال 

بــروز جــرم و ایجــاد آســیب افزایــش خواهــد یافــت. بطــوری کــه مــی دانیــم امــروزه 

در میــان علــل و عوامــل پیدایــش آســیب و انحرافــات اجتماعــی، عامــل فقــر و 

مشــکالت معیشــتی و اقتصــادی از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت. حــال اگــر 

ایــن مشــکل در کنــار فقــر فرهنگــی در منطقــه ای آســیب خیــز، نظیــر حاشــیه 

شــهرها قــرار گیــرد، طبیعتــا« بــا گســتره بیشــتری از آســیبها روبــه رو خواهیــم شــد. 

بــرای جلوگیــری از ایــن امــر، ایــن معاونــت عمــده سیاســتها و برنامــه هــای خــود را 

بــرای توانمندســازی و توســعه اشــتغال زنــان و خانــواده هــا، بــا تأکیــد بــر مناطــق 

محــروم و کمتــر توســعه یافتــه و بــا اولویــت زنــان آســیب دیــده و آســیب پذیــر و 

همچنیــن توانمندســازي خانــواده زندانيــان بــه عنــوان يكــي از اقشــار مســتعد 

آســيب معطــوف داشــت.

از جمله مهمترین فعالیتهای این معاونت در اين چارچوب، انعقاد تفاهم نامه 

همکاری با دستگاهها و نهادهای مختلف است که چند نمونه آن عبارتند از: 

وزارت مسکن وشهرسازی جهت توانمندسازی زنان ساکن در سکونتگاههای 

جهــت  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  شــهرها؛  فرســوده  بافــت  و  غیررســمی 

توانمندسازی زنان روستایی و عشایری؛ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخ�سی 

جهت ارتقای پژوهشهای بنیادی، راهبردی و کاربردی و ارایه شیوه های علمی-

کاربــردی بــرای کاهــش آســیب هــای اجتماعــی و افزایــش ســالمت اجتماعــی زنــان 

و خانــواده هــا؛ کانــون وکالی دادگســتری جهــت بهــره منــدی زنــان آســیب دیــده و 
در معــرض آســیب فاقــد تــوان مالــی از مشــاوره هــای حقوقــی رایــگان؛ کمیســیون 
حقــوق بشــر اســالمی ایــران جهــت ارتقــاء و پیشــبرد همــه جانبــه رعایــت حقــوق 
زنان و کودکان و صیانت از نهاد خانواده؛ معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم 

قــوه قضائیــه جهــت کاهــش دعــاوی خانــواده و آســیبهای نا�ســی از آن و ارتقــای 
امنیــت اجتماعــی زنــان و کــودکان؛ ســازمان زندانهــا و اقدامــات تأمینــی کشــور 

بــه منظــور ارتقــای کیفیــت زندـگـی و مهارتهــای فــردی و بهبــود ســالمت جســمی، 

روانــی، اجتماعــی و عاطفــی زنــان و دختــران زندانــی و خانــواده هــای زندانیــان در 

معــرض آســیب؛  صنــدوق کارآفرینــی امیــد بــا هــدف کاهــش بیــکاری و افزایــش 

اشــتغال مولــد و درآمــدزا از طریــق حمایــت از کســب¬و¬کارهای خــرد و حمایــت 

از  بانــوان کارآفریــن، خــالق و صاحــب ایــده.
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عالوه بر موارد فوق این معاونت طرح ها و پروژه هایی را در قالب موافقتنامه 

هــای مشــترک بــا دســتگاههای اجرایــی طــی دولــت یازدهــم بــه اجــرا درآورده 

و یــا در مراحــل اجرایــی قــرار دارد کــه برخــی از آنهــا بدیــن شــرح اســت: طــرح 
توانمندســازی شــغلی زنان بهبود یافته از اعتیاد با همکاری وزارت کار، تعاون 

و رفــاه اجتماعــی؛ طــرح ســاماندهی مشــاوره قبــل از ازدواج جهــت بهبــود ســبک 
زندگــی زناشــویی، طــرح راه انــدازی و توســعه کلینیــک هــای ســالمت خانــواده بــا 

همــکاری وزارت بهداشــت و درمــان؛ طــرح توانمندســازی زنــان صاحــب ایــده و 

تسهیلگران روستایی، طرح توانمندسازی شغلی زنان عشایر، طرح توسعه و 

تجهیز صندوقهای اعتباری خرد زنان روستایی و عشایر، طرح مهارت افزایی و 

اشتغالزایی اعضا و ارکان تعاونی های روستایی زنان با همکاری وزارت جهاد 

کشــاورزی؛ طرح ارایه آموزش و خدمات مشــاوره به زنان قالیباف و کشــاورز 

بــه منظــور استانداردســازی و افزایــش فــروش محصــوالت بــا همــکاری ســازمان 

ملی استاندارد ایران؛ طرح تقویت شیوه های مهارتی و ارتباطی اولیا با دانش 

آموزان دختر، طرح افزایش پوشش تحصیلی دختران بازمانده از تحصیل در 

مناطــق محــروم، طــرح بهبــود وضعیــت بهداشــتی دانــش آمــوزان دختــر محــروم و 

نیازمنــد، طــرح آمــوزش حقــوق و مســئولیتهای فــردی و اجتماعــی و خانوادگــی بــه 

دانش آموزان با همکاری وزارت آموزش و پرورش؛ طرح توانمندسازی مهارتی 
زنــان آســیب دیــده و در معــرض آســیب اجتماعــی بــا رویکــرد اشــتغال بــا همــکاری 

ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور؛ طــرح توانمندســازی دختــران مقیــم 

در خانــه هــای ســالمت، طــرح توانمندســازی زنــان آســیب دیــده و معتــاد جهــت 

بازتوانــی آنــان بــا همــکاری ســازمان بهزیســتی کشــور؛  طــرح تهیــه بســته جامــع 

سیاستگذاری و راهبردهای عملیاتی جهت ارتقای وضعیت فرهنگی- اجتماعی 

و رفاهــی خوابگاههــای دانشــجویان دختــر در کشــور بــا همــکاری وزارت علــوم؛ 
طــرح تــوان افزایــی و ارتقــای تــاب آوری اجتماعــی زنــان و خانــواده هــا بــا همــکاری 

دفاتــر امــور زنــان و خانــواده اســتانداریهای کشــور.

مبانــي تئوريــك ايــده عدالــت جنســيتي در قانــون اسا�شــي جمهــوري اســالمي 

ايــران از نظــرگاه شــما چيســت؟

مــوالوردی: مفهــوم  عدالــت جنســيتي را مــي تــوان از اســناد باالدســتي همچــون 

قانــون اسا�ســي و سياســتهاي ابالغــي مقــام معظــم رهبــري در تدويــن برنامــه هــاي 
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توســعه همچــون برنامــه ششــم اســتنباط نمــود.  مطابــق اصــل بيســت قانــون 

اسا�ســي »همــه افــراد ملــت اعــم از زن و مــرد يكســان در حمايــت قانــون قــرار 

دارنــد و از همــه حقــوق انســاني، سيا�ســي، اقتصــادي، اجتماعــي و فرهنگــي بــا 
رعايــت موازيــن اســالم برخوردارنــد« و اصــل بيســت و يكــم نیــز دولــت را موظــف 

بــه تضمیــن حقــوق زنــان در تمــام جهــات بــا رعايــت موازيــن اســالمي از طريــق، 

»ايجــاد زمينــه هــاي رشــد شــخصيت زن و احيــاء حقــوق مــادي و معنــوي او، 

حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از 

كودكان بي-سرپرست، ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده، 

ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست و اعطاي قيمومت 

فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي« 

نموده اســت؛ در سياســتهاي كلي برنامه هاي توســعه اي كشــورنیز ، موضوع » 

تقويت نهاد خانواده ، جايگاه زن در آن و در عرصه هاي اجتماعي و اســتيفاي 

حقــوق شــرعي و قانونــي زنــان در همــه عرصــه هــا و توجــه ويــژه بــه نقــش ســازنده 
زنــان در  خانــواده و اجتمــاع » مــورد تاكيــد بــوده اســت . 

عدالــت در برابــر ظلــم و تبعيــض قــرار مــي گیــرد . در مفهــوم عدالــت برتــري ذاتــي 

وجــود نــدارد و در مفهــوم عدالــت جنســيتي هــم بــه عنــوان شــعبه و شــاخه اي از 

عدالــت اجتماعــي همیــن منطــق حاكــم اســت و برهمیــن مبنــا در ســاخت حقوقــي 

كشــور و از همــه مهمتــر قانــون اسا�ســي نیــز كــه مبتنــي بــر موازيــن اســالم و فقــه 

اســالمي تدويــن گشــته اســت جنســيت فــي نفســه موجــب برتــري و رجحــان افــراد 

نســبت بــه يكديگــر نمــي شــود.

 مثــال جنســيت بــه خــودي خــود نمــي توانــد باعــث محروميــت از تحصيــل يــا 

استخدام در مشاغل خا�سي براي زنان يا مردان گردد. اين تفسیر از آنچه در 

اصل بيستم قانون اسا�سي كه همه افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت 

قانــون قــرار مــي گیرنــد و همــه اعــم از زن و مــرد را از حقــوق انســاني، سيا�ســي، 

اقتصــادي، اجتماعــي و فرهنگــي بــا رعايــت موازيــن اســالمي برخــوردار مــي دانــد 

قابــل اســتنباط اســت ، طبــق ايــن اصــل قانــون اسا�ســي تفــاوت هــاي بيولوژيكــي 

توجيــه كننــده تبعيــض بیــن افــراد نبــوده و ايــن اصــل ناظــر بــر معنــاي عدالــت 

جنســيتي در ســاخت حقــوق  اسا�ســي جمهــوري اســالمي مــي باشــد.

در حــوزه مصوبــات مجلــس شــوراي اســالمي دوره دهــم، چــه تغيیراتــي در 

رويكــرد نماينــدگان مجلــس درخصــوص زنــان رخ داده اســت؟ آيــا مســأله 
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عدالــت جنســيتي مــورد توجــه آنــان قــرار گرفتــه اســت؟

مــوالوردی: از شــروع فعاليــت نماينــدگان مجلــس شــوراي اســالمي و هــم چنیــن 

تشــكيل فراكســيون زنــان، چنديــن  نطــق پيــش از دســتور و تذكــر، )از جملــه 

بــه كارگیــري زنــان در پســتهاي مديريتــي و اختصــاص درصــدي از پســتها بــه زنــان، 

تذكــر بــه وزيــر امــور خارجــه درخصــوص بــه كارگیــري زنــان در پســتهاي وزارتخانــه 

و در هيأتهــاي مذاكــره كننــده و ...( بــه دولــت راشــاهد بوديــم. درخواســت فعلــي 

نماينــدگان زن تبديــل فراكســيون زنــان بــه كميســيون زنــان و خانــواده اســت تــا 

بتوانند با تأثیرگذاري و قدرت بيشتر فعاليت داشته باشند. غیر از اين مورد، 

هنــوز طرحــي در مجلــس از طــرف نماينــدگان زن اعــالم وصــول نشــده اســت. 

همچنیــن موضــوع عدالــت جنســيتي هنــگام برر�ســي اليحــه احــكام مــورد نيــاز 

جهــت اجــراي برنامــه ششــم توســعه در مجلــس بــا خدشــه وارد كــردن بــر ايــن 

واژه در كميســيون فرهنگــي مجلــس مطــرح و بــا پيشــنهاد جــاي گزينــي بــا تناســب 

جنســيتي همراه شــد كه با توجه به آنكه اين پيشــنهاد پاســخگوي اهداف ماده 

 ايــن پيشــنهاد مــورد 
ً
31 اليحــه احــكام برنامــه ششــم توســعه نبــوده لــذا نهايتــا

تصويــب واقــع نشــد. اكنــون منتظــر نهايــي شــدن اليحــه احــكام برنامــه ششــم 

در كميســيون تلفيــق توســعه و تــالش نماينــدگان بــراي ابقــاي رويكــرد عدالــت 

جنســيتي در اليحــه مذكــور هســتيم.

 

در ســال هــاي اخیــر فرصتــي بــراي دختــران و زنــان ايــران جهــت ارتقــاي دانــش 

بوجــود آمــده كــه دانشــگاه هــا را فتــح كــرده انــد. نتيجــه ايــن رخــداد بــه لحــاظ 

اجتماعــي، سيا�شــي و فرهنگــي از نظــر گاه شــما چيســت؟

موالوردی: تربیت نیروی انسانی کارآمد از جمله وظایف اصلی نظام آموز�سي 

ســرمایههای  دانشــگاه  هــر  دانشــجویان  میگــردد.  محســوب  هركشــوري 

ارزشــمند کشــور بــه شــمار میرونــد. بنابرایــن توجــه بــه تربیــت دانشــجویان از 

نظر علمی، پژوه�سی و فرهنگی به جهت آنکه ایشان، نیروی محرکه پیشرفت 

و آبادانــی در هــر کشــور در عرصههــای گوناگــون میباشــند بســیار حائــز اهمیــت 

اســت.

براســاس برآوردهــاي  آمــاري در ســال 1375، از هــر هــزار زن باســواد 6 ســال و 

باالتــر کــه در کشــور مــا ســاکن بــوده اســت 20 نفــر از آنــان دانشــجوی در حــال 

تحصیــل بودهانــد کــه ایــن شــاخص در ســال 1385 بــه 51 نفــر در هــر هــزار نفــر 
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و در ســال 1390 بــه 76 نفــر در هــر هــزار نفــر افزایــش یافتــه اســت. همچنیــن بیــن 

میــزان دانشــجویان در حــال تحصیــل هــم از نظــر جنــس و هــم از نظــر وضعیــت 

ســکونت، تفــاوت وجــود دارد. در سرشــماری 1375 میــزان دانشــجویان زن در 
حال تحصیل کمتر و در سرشماریهای 1385 و 1390 میزان دانشجویان زن 

در حــال تحصیــل بیشــتر از میــزان دانشــجویان در حــال تحصیــل مــرد میباشــد، 

 مشهود است که به سرعت بر تعداد دانشجویان زن در حال 
ً
به عبارتی کامال

تحصیل افزوده شــده و میزان مذکور طی سرشــماریهای 90-1375، رشــدی 

چندیــن برابــری داشــته اســت.

در ســال 1375، در برابــر هــر هــزار نفــر زن باســواد 6 ســاله و باالتــر؛ حــدود 

26 زن دانــش آموختــهی دانشــگاهی و در برابــر هــر هــزار مــرد باســواد 6 ســاله و 

باالتــر؛ حــدود 49 مــرد دانــش آموختــهی دانشــگاهی وجــود داشــته اســت. ایــن 

نسبت در سال 1385 برای زنان برابر با 71 نفر و برای مردان برابر با 87 نفر 

بــوده اســت و در ســال 1390 ایــن نســبت بــرای زنــان بــه حــدود 117 فــرد دانــش 

آموخته دانشــگاهی در برابر هر هزار نفر زن باســواد و برای مردان به 124 فرد 

دانــش آموختــهی دانشــگاهی در برابــر هــر هــزار نفــر مــرد باســواد رســیده اســت. 

هرچنــد طــی 15 ســال ذکــر شــده تعــداد دانــش آموختــگان دانشــگاهی افزایــش 

یافته است اما این روند صعودی به یکسان در میان زنان و مردان و در نقاط 

شــهری و روســتایی رخ نــداده اســت، بــه عبــارت دیگــر میتــوان اینگونــه اظهــار 

کــرد کــه میــزان دانــش آموختــگان مــرد در همــهی دورههــای ذکــر شــده و در نقــاط 

شهری و روستایی بیشتر از میزان دانش آموختگان زن میباشد و میزان دانش 

آموختــگان زن ســاکن در نقــاط شــهری بســیار باالتــر از میــزان دانــش آموختــگان 

زن ســاکن در نقــاط روســتایی میباشــد.

 از ســوي ديگــر نــرخ اشــتغال زنــان 10 ســاله و باالتــر ، طــي ســال هــاي اخیــر رونــد 

كاه�ســي داشــته كــه بــه تبــع آن، نــرخ بیــکاری زنــان 10 ســاله و باالتــر، داراي 

رونــد افزاي�ســي بــوده اســت و ایــن ســناریو بــرای زنــان جــوان نیــز تکــرار مــی شــود. 

به عبارتي نرخ اشــتغال آن ها در طول ســال هاي اخیر کاهش و نرخ بیکاری آن 

هــا افزایــش یافتــه اســت. از طرفــي همــواره نــرخ اشــتغال زنــان بســيار كمتــر از نــرخ 

اشتغال مردان بوده است. در فاصله سال هاي 1384 تا 1392، تعداد زنان 

بيــكار تحصيلكــرده از حــدود  203هــزار نفــر بــه 486 هزارنفــر )حــدود دو برابــر و 

نيم( افزايش يافته است. در حالي كه تعداد زنان شاغل با تحصيالت عالي از 

817 هزارنفــر بــه 1483 هزارنفــر )حــدود 1/8 برابــر( رســيده اســت.
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بــر اســاس نتايــج سرشــماري ســال 1390، از مجمــوع 24106 هزارنفــر جمعيــت 

فعــال در كل كشــور، 20.9 درصــد آنــان )5036 هزارنفــر( داراي تحصيــالت 

عالــي هســتند. نســبت جمعيــت مــردان فعــال داراي تحصيــالت عالــي بــه كل 

جمعيــت مــردان فعــال، 16.1 درصــد و نســبت زنــان فعــال داراي تحصيــالت 

عالــي بــه كل جمعيــت زنــان فعــال، 48.2 درصــد اســت. بنابرايــن بــا افزايــش 

ســطح تحصيــالت، قاعدتــا بايــد امــكان فعاليــت اقتصــادي بــراي ايــن گــروه از 
زنــان بيشــتر فراهــم شــود.

بديهي اســت رشــد ورود به دانشــگاه ها و ادامه تحصیالت تکمیلی دختران در 

دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی نشــان دهنــده رشــد فرهنگــی جامعــه ایرانــی 

اســت که در مقایســه با پنج دهه گذشــته، شــرایط به گونه ای تغییر یافته که 

عــالوه بــر پذیــرش خانــواده هــا جهــت تحصیــل دختــران در مــدارس، امــکان ادامه 

تحصیل آنان در مقاطع عالی را نیز فراهم آورده است. همچنین نشان دهنده 

فضــای بــاز فرهنگــی- اجتماعــی بــرای رشــد و پیشــرفت و طــی مــدارج عالــی دختــران 

است که نشأت گرفته از رشد شهرنشینی و توسعه امکانات آموز�سی و فراگیر 

شــدن ارتباطــات و رســانه هــا اســت. مجموعــه ایــن عوامــل در کنــار انگیــزه هــای 

شــخ�سی و تغییــر نگــرش هــای ســنتی جامعــه، منجــر شــده تــا در فضــای رقابتــی 

ســالم، دختــران گــوی ســبقت را از پســران ربــوده و بــه دنبــال حضــور و نقــش 
 ارزش هــا و هنجارهــای جامعــه مــدرن 

ً
آفرینــی در عرصــه هایــی باشــند کــه عمدتــا

را تداعــی مــی کنــد. 

وجــود مــادران تحصیلکــرده، تربیــت بهتــر فرزنــدان را در پــی دارد کــه خــود منجــر 

به باالرفتن ســطح دانش و تفکر جامعه خواهد شــد.در ابعاد بین املللی نیز این 

رونــد بــر معرفــی فضــای بــاز ایــران و معرفــی چهــره زن توانمنــد ایرانــی بــه ســایر 

کشــورها تأثیرگذار بوده اســت و بر شــاخص های توســعه و بهبود آنها در حوزه 
زنــان اشــاره دارد. 

بــا توجــه بــه رونــد نــرخ اشــتغال زنــان و عــدم تعــادل جنســيتي و منطقــه اي در 

خصوص اين شاخص، ايجاد فرصت هاي شغلي از طريق توسعه كارآفريني، 

گســترش كســب و كار خانگــي و مشــاغل از راه دور و ... در چارچــوب شــرايط 

بومــي هــر اســتان، ضــروري بــه نظــر مــي رســد.مي بايســت فعالتیهــا و تالشــهای 
زنــان در صحنــه هــای اقتصــادی کشــور قانونمنــد شــود و حتمــا تحــت پوشــش 

بیمــه هــای اجتماعــی قــرار گیــرد تــا زنــان در محیــط هــای کار  تحــت اســتثمار قــرار 

نگرفتــه و از حقــوق قانونــی خــود برخــوردار شــوند  و همچنیــن دارای تامیــن آتیــه 



فروردین1397

ک
ه ی

مار
ش

273

ای نیز باشند.اگر مشاغل غیر رسمی ) چه در مورد مردان و چه در مورد زنان( 

تحــت پوشــش قوانیــن کار و بیمــه هــای اجتماعــی قــرار گیرنــد بــه میــزان زیــادی 

مشــکل بیــکاری و بخصــوص بیــکاری زنــان تحصیــل کــرده  هــم حــل خواهــد شــد. 

چون اکثر زنان تحصیل کرده حاضر به اشــتغال در کار غیر رســمی نیســتند. در 

صورتیکه بســیاری از کارفرما ها  در حال حاضر متقا�سی کار زنان؛  بدون هر 

گونــه حمایــت قانونــی مــی باشــند. 

از طرفــي زنــان در بــازار کار ایــران بــا دو مســئله روبــرو هســتند کــه یکــی ناچیــز بــودن 

میزان فعالیت اقتصادی آنها در بخش رسمی است و مسئله دوم فزونی میزان 

بیــکاری زنــان و بخصــوص زنــان تحصیــل کــرده نســبت بــه مــردان مــی باشــد. 

مشــکل بیــکاری زنــان و همچنیــن مــردان جــوان در کشــور مــا بــا مســائل کالن 

اقتصــادی سیا�ســی کشــور گــره خــورده اســت و نیازمنــد برنامــه ریــزی هــای همــه 

جانبه جهت ســوق دادن ســرمایه-گذاری ها به ســمت انواع تولیدات و ایجاد 

امنیــت اقتصــادی بــرای ســرمایه گــذاران مــی باشــد.

در حــال حاضــر اقتصــاد جامعــه مــا از ایــن نیــروی عظیــم ، جــوان و ســالم نمــی 

توانــد بــه خوبــی بهــره بــرداری نمایــد، بخصــوص کــه کشــور در فرصــت پنجــره 

جمعیتی قرار داشته و بیش از دوم سوم از جمعیت کشور در سنین فعالیت ) 

64-15 ســاله ( قرار دارند و معادل نیمی از این گروه زنان هســتند. به خدمت 

گرفتــن نیــروی کار و وقــت آزاد شــده زنــان در فعالیتهــای اقتصــادی و قانونــی،  

هــم بــه نفــع اقتصــاد و رشــد و شــکوفایی کشــور خواهــد بــود و هــم بــا بــه رســمیت 

شــناختن مشــاغل غیــر رســمی، زنــان از حقــوق واقعــی خــود برخــوردار شــده 
و همچنیــن از میــزان بســیاری از مســائل و آســیبهای اجتماعــی فرهنگــی کشــور 

کاســته خواهــد شــد. 

ســهم بســیار کــم زنــان در بــازار کار، نشــانه عــدم اســتفاده کشــور از فرصتهــای 

موجــود بــرای رشــد اقتصــادی اســت.دختران تحصیلکــرده در بــازار کار بــا نــرخ 

بیکاری بسیار باال مواجه هستند. هزینههای روانی و اجتماعی »خانه نشینی« 

دختــران تحصیلکــرده، میتوانــد بــه یــک چالــش جــدی در جامعــه تبدیــل شــود.

نكته ديگر اينكه زنان در تمام گروههای عمده شــغلی، نســبتی به مراتب کمتر 

از مــردان را بــه خــود اختصــاص داده انــد؛ امــا در میــان جمعیــت متخصصــان، 

نسبت زنان در مقایسه با مردان قابل توجه است. به دلیل تحصیالت بیشتر 
زنــان تغییراتــی نیــز در اشــتغال آنــان در گروههــای عمــده شــغلی در جهــت ارتقــاء 

موقعیــت زنــان رخ داده اســت و ســهم زنــان از کل قانــون گــذاران، مقامــات 
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عالــی رتبــه و مدیــران حــدود 5 درصــد افزایــش یافتــه اســت. ايــن مســأله نشــان 

دهنــده توانمنــدي زنــان در كســب مشــاغل عالــي رتبــه و لــزوم توجــه مســئوالن بــه 

بسترســازي الزم جهــت ارتقــاي شــغلي آن هــا مــي باشــد.

فعاليــت هــاي مدنــي زنــان چــه نق�شــي جهــت كاهــش آســيب هــادر حــوزه 

خانــواده دارد؟ در ايــن زمينــه چــه نق�شــي بــراي احــزاب مــي تــوان مدنظــر قــرار 

داد؟ از نظــر شــما آيــا احــزاب سيا�شــي مــي تواننــد در كاهــش مســايل زنــان 

نق�شــي ايفــا كننــد؟

 

مــوالوردی: گســترش حضــور زنــان بــه ويــژه زنــان دانشــمند، فرهيختــه و نخبــه 

در عرصههــاي اجتماعــي، فرهنگــي، معنــوي، علمــي و نظايــر آن يکــي از اهــداف 
و عرصههــاي فعاليــت اصلــي در نظــام جمهــوري اســالمي اســت. ايــن حضــور 

تاکنــون منشــاء بــرکات زيــادي در جامعــه اســالمي بــوده و تــداوم آن نیــز همــواره 

مــورد تاکيــد مقــام معظــم رهبــري و رياســت محتــرم جمهــوري اســت. 

امــروزه در کشــور ســازمانهاي مردمنهــاد فعــال در حــوزه زنــان و خانــواده  
سازوكاري اجتماعي براي کمک به حاکميت در برنامههاي پژوه�سي، پيشگیري 

و كنتــرل آســيباجتماعي، حمايتــي و ارتقــاء تواناييهــاي اقشــار مختلــف آســيب 

ديده و آسيب پذير و كمك به تحكيم بنيانهاي خانواده و پيشگیري از آسيبهاي 

تهديــد كننــده آن باشــند. 

ايــن ســازمانها نهتنهــا شــکافها و مشــکالت موجــود بــراي کمــک بــه اقشــار 

آســيبپذير را برطــرف ميســازند، بلکــه ميتواننــد در جبــران ناكارآمــدي ســاير 

نهادهــاي دولتــي و غیردولتــي نیــز بســيار مؤثــر باشــند.

بسياري از سازمانهاي مردم نهاد فعال در حيطه زنان و خانواده بهطور خاص 

جهــت ارائــه خدمــات بــه افــراد و خانــواده هــاي آســيب ديــده و درمعــرض آســيب 

همچــون خانــواده هــاي بــا سرپرســتي زن، خانواده¬هــاي زندانيــان، خانــواده 

هــاي ســاكن در مناطــق حاشــيه نشــین و  کمدرآمــد جامعــه بهوجــود آمدهانــد. 

بههمیــن دليــل ســازمانهاي مردمنهــاد، پيونــد نزديكــي بــا خانــواده هــاي كــم 

درآمــد و فقیــر دارنــد. حتــي اعضــاي بع�ســي از ايــن ســازمانهاي مــردم نهــاد را 

افــراد کــم درآمــد و يــا آســيب ديــده  جامعــه تشــکيل ميدهنــد و بــراي بهبــود وضــع 

خانــواده هــاي آســبپذير تــالش ميکننــد و در واقــع ايــن ســازمانها بــه عنــوان 

حاميان اصلي اين دست از خانواده¬ها هستند  درمواردي كه  توجه چنداني 
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بــه ايــن اقشــار نمي-شــود.
سازمانهاي مردمنهاد فعال در حوزه زنان و خانواده ميتوانند براي اثرگذاري 

بــر رونــد ســاماندهي آســيبهاي اجتماعــي تهديــد كننــده خانــواده و بهبــود شــرايط 

اقشــار مختلفــي کــه بــه عنــوان گــروه هــدف آنهــا ميباشــند، بــه شــيوههاي زيــر 

عمــل کننــد:

ترغيب ســازمانهاي حمايتي رســمي و وزارتخانههاي دولتي نســبت به توجه به 

موضوع اسيبهاي اجتماعي در خانواده ها ؛

آموزش و حساس ساختن عموم مردم نسبت به تهديدات آسيبهاي اجتماعي 

انطباق و آشنايي برنامههاي رسمي با نيازهاي عموم مردم و اقدام به عنوان 

مجــراي افــكار عمومي؛

همكاري عملياتي با مراكز رسمي؛

تاثیرگذاري بر سياستهاي توسعه محلي نهادهاي ملي و بیناملللي؛

كمــك بــه دولــت و اهــدا كننــدگان كمــك جهــت دســتيابي بــه يــك راهبــرد توســعه 

موثرتــر از طريــق تقويــت نهادهــا، آمــوزش كاركنــان و ارتقــاي ظرفيــت و تــوان 

مديريتــي.

تالش هاي پژوه�شي شما در طول دوره مديريتتان به شناخت چه مسايلي 

از زنــان ايــران انجاميــده اســت؟ بــه عبــارت ديگــر؛ مهــم تريــن مســايل زنــان در 

جامعــه ايــران معاصر چيســت؟

مــوالوردی: نتايــج پژوهــش انجــام يافتــه بــه ســفارش معاونــت در ســال 95-94 

تحــت عنــوان »مســائل زنــان« نشــان مــي دهــد؛ 

 زنــان شــهرهاي بــزرگ ايــران بــه مســائل و مصائــب خــود و ريشــه هــا و عوامــل 

مشــكالت موجــود زنان،خودآگاهــي نســبي پيــدا كــرده انــد. 

 اراده معطــوف بــه تغيیــر وضعيــت تبعيــض آمیــز و نابرابرانــه اجتماعــي و اثبــات 

شخصيت و هويت مستقل زنانه و دستيابي به شأن و منزلت شايسته در زنان 

بــه وجــود آمــده و ميــل بــه مشــاركت اجتماعــي – سيا�ســي در آنهــا نســبت بــه يــك 

دهــه پيــش افزايــش يافتــه اســت.

همچنیــن تبعيــض و نابرابــري )اعــم از حقوقــي، قانونــي، آموز�ســي، شــغلي، و ...( 

نداشــتن آزادي و حــق انتخــاب و يــا نداشــتن منزلــت اجتماعــي،در كنــار بيــكاري و 

موضــوع اشــتغال، حجــاب و مســأله پوشــش از اصلــي تريــن مســائل ابــراز شــده 
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اســت. 

يافتــه هــاي مطالعــات همچنیــن نشــان مــي دهــد زنــان از تفســیر ســنتي دربــاره 

خود فاصله گرفته اند در پي ارتباط گســترده با جهان پیرامون، خواســته ها، 

انتظــارات و تمايــالت زنــان و نگــرش آنــان دســتخوش تغيیــر شــده اســت. تمايــل 

بــه انجــام نقشــهاي اقتصــادي بــراي كســب درآمــد و دســتيابي بــه اســتقالل مالــي 

و ايفــاي نقــش هــاي اجتماعــي و سيا�ســي بــراي كســب منزلــت، امــروزه گرايــش 

غالــب زنــان جــوان و تحصيلكــرده امــروز،  

انتظــارات و تمايــالت بيشــتري بــراي ايفــاي نقشــها و وظايــف مهمتــر و خطیرتــر 

دارند. نقشها و وظايفي كه كار قانونگذاري و وضع سياستها را براي بهره مندي 

عادالنــه و منصفانــه تــر از امكانــات بــه نفــع زنــان تغيیــر دهــد. 

از ســوي ديگر ، اين برر�ســي از ضعيف بودن فرهنگ و رفتار مشــاركت مدني و 

اجتماعي در بین زنان حكايت دارد. بین خودآگاهي نسبي، هويت يابي و تمايالت 

اســتقالل طلبانــه زنــان باكنــش خــاص، نهادمنــد و موثــر سيا�ســي – اجتماعــي 

آنهــا شــكافي بــزرگ وجــود دارد. هــر چنــد در ســطح محلــه هــا، محافــل مذهبــي – 

ادبــي – علمــي، جلســات دوره اي دعــا و قرآن،گروههــاي ورز�ســي و در مــواردي 

انجمنهــاي داوطلبانــه بــراي امــور خیريــه و محيــط زيســت وجــود دارد كــه بيشــتر 

توســط بخشــهايي از زنــان خانــه دار ميانســال، ســاملند و بازنشســته تشــكيل و 

برگــزار مــي شــود. امــا كمتــر شــاهد نهادهــاي مدنــي فرهنگــي – اجتماعــي هســتيم 

كــه بــه نحــوي ســازمان يافتــه فعاليــت كننــد. 

در حــوزه آســيب شنا�شــي خانــواده در معاونــت شــما چــه كارهايــي صــورت 

گرفتــه و نتيجــه ايــن فعاليــت هــا چــه بــوده اســت؟

موالوردی: اقدامات در حوزه آسيب شنا�سي زنان و خانواده:

برر�ســي، رصــد و پايــش وضعيــت زنــان و خانــواده و آســيب هــاي موجــود و تدويــن 

گزارشات تحليلي- آماري و سياستي وضعيت زنان و خانواده)اطلس وضعيت 
زنــان و خانــواده بــه تفكيــك اســتانها و نقشــه آســيبهاي اجتماعــي حــوزه زنــان 

وخانــواده وگــزارش هــای وضعیــت زنــان در پنــج حــوزه دارای اولویــت: خانــواده، 

ســالمت، بــازارکار، تامیــن اجتماعــی و آســیب هــای اجتماعــی( بــه منظــور ارتقــاي 

شــاخص هــاي وضعيــت زنــان و خانــواده و  بهــره بــرداري در برنامــه ريــزي هــاي 

كالن دســتگاهي
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آسيب شنا�سي تحقق برنامه پنجم توسعه در حوزه زنان و خانواده

آسيب شنا�سي ساختار و تشكيالت حوزه زنان و خانواده

آسيب شنا�سي وضعيت موجود حجاب و عفاف

آسيب شنا�سي عملكرد و مصوبات ستاد ملي زن و خانواده 

تهيــه و تنظيــم گزارشــات تخص�ســی جهــت بهــره بــرداری در سياســتگذاري و 

برنامه ريزي از جمله گزارش وضعيت طالق در كشور، گزارش اقدام عليه كار 

كودك؛ واكاوي علل و پيامدها، بازشنا�سي ابعادي از مسأله كودكان درگیر در 

اعتياد، گزارش ملي وضعيت خانواده در ایران، گزارش ملي وضعيت زنان در 

حــوزه پيشــگیري از آســيب هــاي اجتماعــي و .....

حمايــت مــادي و معنــوي از برگــزاري اجالســها، همايــش هــا، نشســت هــا و 

جشــنواره هــا از جملــه حمايــت از اولیــن كنگــره ملــي روانشنا�ســي خانــواده بــا 

بحث و برر�سي اسا�سي ترين مباحث خانواده از جمله مباني خانواده،  آسيب 

شنا�ســي خانــواده و ...

نتايج اقدامات و فعاليتها:

تعامــل بــا مراکــز سیاســتگذاری، تقنینــی و تصمیــم گیــری و ارائــه پیشــنهادات 

تخص�ســی در برنامــه هــای ارتقــاء کیفیــت زندـگـی زنــان و خانــواده هــا، تســهیل 

ازدواج و کاهــش طــالق و ...

ارائه پیشنهادات الزم جهت اصالح و تغییر و بازنگری در قوانین و مقررات

تــوان افزایــی اجتماعــی و اقتصــادی زنــان از طریــق ایجــاد فضــای مشــارکت و 

گســترش آمــوزش و ارتقــای دانــش و مهــارت و توانایــی حرفــه ای و حمایــت از 

اشــتغال زنــان بــا تاکیــد بــر کســب و کارهــای خــرد، مشــاغل خانگــی و تقویــت 

تعاونــی هــا بــه ویــژه بــرای زنــان سرپرســت خانــوار، روســتایی و عشــایر و دختــران 

فــارغ التحصیــل دانشــگاهی

شناســایی و ترویــج برنامــه هــای کنتــرل و کاهــش آســیب هــای اجتماعــی بــه ویــژه 

در ســکونتگاههای غیررســمی و گســترش حمایــت هــای اجتماعــی  از زنــان آســیب 

دیــده و آســیب پذیــر و زنــان دارای معلولیــت

پیگیــری اجرایــی ســازی نظــام بیمــه ای و حمایتــی بــرای گروههــای مختلــف زنــان 

همچــون زنــان خانــه دار و طراحــی بســته هــای حمایتــی از زنــان شــاغل )کارمنــد 

,کارگــر و ...(

پشــتیبانی از زنــان مدیــر، نخبــه، پژوهشــگر، فنــاور و نــوآور و  فــارغ التحصیــالن 

دانشــگاه جهــت مشــارکت آنهــا در عرصــه هــای اجتماعــی و اقتصــاد دانــش بنیــان 



فروردین1397

ک
ه ی

مار
ش

278

و نیــز حمایــت از تشــکیل شــرکتها ی دانــش بنیــان و تجــاری ســازی طــرح هــای کالن.

 طراحــی شــبکه همــکاری دولــت و جامعــه مدنــی و توانمنــد ســازی نماینــد گان 

)مدیــران( ســازمان هــای غیردولتــی

تبــادل تفاهــم نامــه و انعقــاد موافقــت نامــه بــا دســتگاههاي اجرايي)ملــي – 

اســتاني( براســاس اطلــس وضعيــت زنــان و خانــواده بــا حمايــت از طرحهــا و 

برنامــه هــاي از جملــه:

توان افزايي و ارتقاي تاب آوري اجتماعي زنان و خانواده ها 

افزايش پوشش تحصيلي دختران بازمانده ازتحصيل در مناطق محروم

ارتقاي مهارتهاي شغلي زنان روستايي و استاندارد سازي محصوالت آنها 

حمايــت از برنامــه هــاي فرهنگــي و آموز�ســي و توســعه ســواد امــوزي زنــان و 
دختــران روســتايي و عشــايري

حمايت از صندوقهاي اعتباري خرد زنان روستايي و عشاير

حمايت از راه اندازي كلينيك ها و مراكز معاضدت و خدمات مشاوره حقوقي

تــوان افزايــي شــغلي زنــان بــا تاكيــد بــر زنــان سرپرســت خانــوار و دختــران دانــش 

آموختــه جويــاي كار )مبتنــي بــر ســند سياســتي اجرايــي اشــتغال پايــدار زنــان(

حمايت از پژوهشهاي راهبردي و كاربردي

آموزش حقوق و مسئوليتهاي فردي ، خانوادگي و اجتماعي زنان

توانمندسازي زنان زنداني ، خانواده هاي زندانيان و معدومین

حمايــت و ارتقــاء ظرفيتهــاي ســازمانهاي مــردم نهــاد فعــال در حــوزه زنــان و 

خانــواده

مشــاركت در برگــزاري نمايشــگاه ، همايــش ، جشــنواره و نشســتهاي تخص�ســي 

مرتبــط بــا حــوزه زنــان و خانــواده

تقويت مراكز باز تواني زنان آسيب ديده و در معرض آسيب 

طرح غربالگري سرطانهاي زنان 

حمايــت از اجــراي طــرح آســيب شنا�ســي روانــي- اجتماعــي دانــش آمــوزان دختــر 

دوره دوم متوســطه طــي دو ســال متوالــي و تدويــن اطلــس شــيوع انــواع آســيب 

هــاي روانــي- اجتماعــي دانــش آمــوزان 

 دختر به تفكيك مناطق جغرافيايي به صورت پايلوت در 8 اســتان كشــور در 

سال 1393 و اجراي طرح در مقياس ملي در سال 1394 با تحت پوشش قرار 
گرفتن 25736نفر از حجم دانش آموزان دختر در سراســر كشــور

حمايــت از پــروژه ملــي تهيــه بســته جامــع سياســتگذاري و راهبردهــاي عملياتــي 
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جهــت ارتقــاي وضعيــت فرهنگــي- اجتماعــي و رفاهــي خوابــگاه هــاي دانشــجويان 

دختــر در كشــور از طريــق نظرســنجي و نيازســنجي از 6000 نفــر حجــم نمونــه 

دانشــجويان دختــر مســتقر در خوابــگاه هــاي دانشــجويي سراســر كشــور بــه 

منظــور تهيــه 4 گــزارش تحليلــي از جملــه شناســايي آســيب هــا و مســائل دختــران 

در خوابــگاه هــاي دانشــجويي

تهيــه گــزارش هــاي وضعيــت زنــان و خانــواده بــه تفكيــك اســتان هــا و ارســال بــه 

تمامــي مشــاوران امــور زنــان و خانــواده اســتاني بــه منظــور سياســتگذاري و 

برنامــه ريــزي اســتاني

تدوين و لحاظ ماده 31 در اليحه احكام برنامه ششــم و تدوين ســند راهبردي 

برنامه ششــم در موضوع زنان و خانواده 

تهيــه گــزارش بــا موضــوع ســاختار و تشــكيالت و چالــش هــاي ايجــاد شــده و ارائــه 
بــه رياســت محتــرم جمهــور و معــاون اول رئيــس جمهــور

اقــدام و پيگیــري الزم بــه منظــور عرضــه گســترده پوشــش مناســب اســالمي از 

طريــق حمايــت از اتحاديــه هــاي صنفــي بــا همــكاري وزارت صنعــت، معــدن و 

تجــارت
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آسیب اجتماعی یا قربانی سازی از انسان

گفتگو با مصطفی مهرآیین؛
جامعه شناس و عضو هیات علمی مرکز مطالعات سیاست علمی کشور

) ایــن گفتگــو را مهدیــه امیــری در تاریــخ تیرمــاه 1395 تدویــن نمــوده و در دوهفتــه 

نامه آوای هامون منتشــر شــده اســت.(

آقــای دکتــر تعریــف شــما از آســیب هــای اجتماعــی چیســت و منظــور از 

اســت؟ اجتماعــی  هــای  پدیــده  از  نــوع  کــدام  اجتماعــی  آســیبهای 

مهرآییــن: اگــر اجــازه بدیــن قبــل از ورود بــه بحــث جامعــه شــناختی در خصــوص 
آسیب های اجتماعی من به دو رویکرد دیگر که فکر می کنم از حیات بیشتری 

در جامعــه مــا نیــز برخوردارنــد صحبــت بکنــم و بعــد وارد مباحــث جامعــه 
شنا�ســی شــویم. در برخــورد بــا مســاله آســیب هــای اجتماعــی یــا آســیب پذیــری 

جامعــه در برابــر رفتارهــای نابهنجــار فــردی و گروهــی انســان  بــا وجــود دو رویکــرد 

پیشــاجامعه شــناختی روبــرو هســتیم کــه البتــه هــر یــک از آنهــا از دســته بنــدی 

هــای نظــری فرعــی خــاص خــود نیــز برخوردارنــد: رویکــرد نظــری »آســیب هــای 

اجتماعــی بــه عنــوان عمــل خداونــد« و رویکــرد نظــری »آســیب هــای اجتماعــی بــه 

عنــوان حاصــل ویژگــی هــای روانــی یــا بیولوژیکــی انســان«.رویکرد نظری »آســیب 

هــای اجتماعــی بــه عنــوان عمــل جامعــه« بعــد از ایــن دو رویکــرد مــی آیــد. رویکــرد  

نظــری »آســیب هــای اجتماعــی بــه عنــوان عمــل خداونــد« از نحســتین رویکردهــا 

در برر�ســی مســاله نســبت جامعــه بــا آســیب هــای اجتماعــی اســت. بنــا بــه ایــن 

رویکــرد، آســیب اجتماعــی یــا نشــانه ای از گنــاه مردمــان یــک جامعــه اســت، 

یــا نشــانه ای اســت بــر وقــوع آخــر الزمــان و یــا نشــانه ای اســت بــر فرصتــی کــه 

خداونــد بــرای تســکین یافتــن قلــوب مومنــان و تبلیــغ دیــن فراهــم آورده اســت. 

بنا به این رودیکرد، آسیب پذیری یک جامعه در مقابل آسیب های اجتماعی 
ریشــه در نســبت ایــن جوامــع بــا نیروهــای مــاورائ طبیعــی دارد و جامعــه بــرای 

دفــع خطــر آســیب هــای اجتماعــی راهــی جــز اصــالح ایــن رابطــه در پیــش نــدارد. در 
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ایــن رویکــرد عمــده پرســش بــه نقــش خداونــد یــا بــه عبــارت دیگــر نقــش فاصلــه 

گرفتــن انســان از خداونــد در ایجــاد آســیب هــا و بالیــای اجتماعــی بــاز مــی گــردد و 

اینکه خداوند از این طریق می خواهد چه چیزی را به ما نشان دهد.مفروض 

اصلــی باورمنــدان بــه ایــن رویکــرد آن اســت کــه »چــون خداونــد از جهــان انســان 

حذف شــده اســت، پس انســان قادر به انجام هر عملی اســت که در نهایت می 

تواننــد بــه او و زندگــی اجتماعــی اش آســیب برســانند«. ایــن رویکــرد یــک رویکــرد 

الهیاتی- اخالقی)اخالق درون دینی( به مســاله آســیب های اجتماعی اســت که 

در نهایــت راه حــل مســاله نیــز در توســل دوبــاره انســان بــه نیــروی درونــی ایمــان و 

بازگشــت بــه خدایــان مــی یابــد. البتــه بعــد توضیــح خواهــم داد کــه مــا بــا وجــود 

رگــه هایــی از ایــن رویکــرد در نظریــه دیــن دورکیــم نیــز مواجــه هســتیم. دورکیــم 

معتقد بود فرق انسان دیندار با انسان بی دین این نیست که انسان دیندار 

بــه انجــام اعمــال و مناســکی مــی پــردازد کــه انســان بــی دیــن آنهــا را انجــام نمــی 
دهــد، بلکــه انســان دینــدار از انســان بــی دیــن قــوی تــر اســت و در پیونــد بیشــتری 

با نظم اجتماعی قرار می گیرد چون دین چیزی جز همان جامعه یا قدرت امر 

اجتماعی نیست. بهرحال، بنا به این رویکرد، آسیب زدن انسان به خودش و 
زندگــی اجتماعــی پدیــده ای اســت کــه ریشــه در فاصلــه گیــری او از خداونــد دارد. 

خداوند همچون راهنمایی است که هم راه را در مقابل ما روشن می کند و هم 

گاه با گذاشــتن ســدهایی در مقابل ما مانع از ورود ما به برخی مناطق ممنوعه 

مــی شــود. اگــر بــه ایــن راهنمــا ایمــان بیاوریــم هرگــز اقــدام بــه اعمــال نادرســت 

نخواهیــم کــرد و بــه خــود و جامعــه و دیگــر همنوعــان خــود آســیب نخواهیــم 
رســاند. بنــا بــه ایــن دیــدگاه،  پیــام  بوجــود آمــدن آســیب هــای اجتماعــی در یــک 

 change(جامعه برای انسان ها همیشه یکسان است: راه خود را تغییر دهید

your way(«. به اعتقاد استرن، این شیوه تحلیل پس از دوران روشنگری از 

فروغ گذشــته خود برخوردار نیســت، بااینحال، هنوز بخش زیادی از پیروان 

مذاهب مختلف به آن باور دارند. او معتقد است دینداران همواره به هنگام 

دیــدن صحنــه هــای رنــج  انســان ایــن پرســش را مطــرح مــی ســازند کــه »خداونــد 

کجاســت؟« آنها حتی اگر باور نداشــته باشــند که خداوند مســئول این آســیب 

ها است و آگاهانه به انجام این کار نپرداخته است، از خود می پرسند که چرا 

خداوند مانع از وقوع این حوادث نشــده اســت؟ اگر خداوند قدرتمند اســت، 

قدرت او نمی تواند مانع از معتاد شدن افراد جامعه شود ؟ اگر او می تواند، 

پــس چــرا ایــن کار را انجــام نمــی دهــد؟ آیــا زمانــی کــه یــک زن و مــرد مــی خواهنــد 
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طالق بگیرند و فرزندان خود را از مهر پدر و مادری محروم کنند خداوند نمی 

توانست با مداخله مثبت خود مانع از اینکار شود؟ در این رویکرد،البته، یک 

نــگاه مثبــت بــه وقــوع آســیب هــای اجتماعــی در زندگــی اجتماعــی و زندگــی فــردی 

افــراد نیــز دیــده مــی شــود و آن اینســت کــه ایــن آســیب هــا مــی تواننــد »لحظــات 

عبرت و آموختن« را در مقابل ما قرار می دهد، یعنی لحظاتی برای بازگشت به 

ســمت خداونــد و خودســازی و اگــر مــا از ایــن فرصــت اســتفاده کنیــم مــی توانیــم 

بــه اعمــال گذشــته خــود بــه جــای یــک »آســیب«، بــه عنــوان یــک »امتحــان الهی« 

نــگاه کنیــم و سپاســگزار خداونــد باشــیم.

 رویکــرد نظــری دوم یعنــی رویکــرد »آســیب هــای اجتماعــی بــه عنــوان حاصــل 
ویژگــی هــای روانــی یــا بیولوژیکــی انســان«، دیدگاهــی اســت کــه بــه هنــگام ظهــور 
نظریــه جامعــه شنا�ســی از قــدرت باالیــی برخــوردار بــود. ایــن نظریــه البتــه اکنــون 

هــم از قــدرت خــاص خــود برخــوردار اســت و جامعــه شناســان نیــز مــی کوشــند 

مولفــه هــای مــورد تاکیــد آن را در نظریــه هــای خــود لحــاظ کننــد. بنــا بــه ایــن 

رویکرد، ریشه رفتارها و اعمال نادرست فردی و جمعی انسان ها یا به »روان« 
آن ها و یا به »ویژگی های زیست شناختی و کالبدی« آن ها باز می گردد.به باور 

این دیدگاه، آسیب های اجتماعی حاصل رفتار انسان هایی است که یا از یک 

ترومــای روانــی رنــج مــی برنــد و یــا از ویژگــی هــای جســمی خا�ســی رخوردارنــد کــه 

آن¬ها را  به سمت انجام رفتار انحرافی سوق می دهد. اگر دقت کنید تا اینجا 

ما هنوز با خلق مفهومی همچون »آســیب اجتماعی« روبرو نیســتیم که ریشــه 

پدیــده هــای انحرافــی در جامعــه را در خــود جامعــه دنبــال کنــه.

آقــای دکتــر گفتیــد ایــن دو رویکــرد پیشــا جامعــه شــناختی از اقبــال زیــادی در 

جامعــه مــا برخوردارنــد؟ 

مهرآییــن: بلــه. متاســفانه جامعــه مــا در برخــورد بــا مســاله آســیب هــای اجتماعــی 

بیشــتر بــر تبییــن هــای الهیاتــی یــا روانشــناختی و یــا زیســت شــناختی تاکیــد مــی 

کند.ممکــن اســت در میــان نیروهــای تحصیــل کــرده و دانشــگاهی بــه تبییــن هــای 

جامعــه شــناختی از آســیب هــای اجتماعــی توجــه شــود، امــا سیاســتگذاران 

اجتماعــی مــا از چنیــن بین�ســی برخــوردار نیســتند و بیشــتر ســعی در القــا ایــن نکتــه 

بــه خــود و جامعــه دارنــد کــه ریشــه آســیب هــای اجتماعــی بــه ویژگــی هــای فــردی 

بــاز مــی گــردد و ایــن افــراد هســتند کــه یــا بــه دلیــل فاصلــه گرفتــن از خداونــد و 
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یــا بدلیــل رنــج روانــی و یــا ویژگــی هــای بدنــی و مغــزی مرتکــب اعمــال انحرافــی مــی 

شــوند.صادقانه بگــم سیاســیون مــا چندانــی اقبالــی بــه نظریــه هــای جامعــه 

شناختی در خصوص پدیده های اجتماعی نشان نمی دهند. دلیلش هم خیلی 

 نظــام سیا�ســی مــا خــود مدعــی یــک نظــام معرفتــی اســت کــه 
ً
ســاده اســت. اوال

قادر به تبیین پدیده ها می باشــد و به همین دلیل رقیب معرفتی چون جامعه 

 نمی 
ً
شنا�سی که نظام سیا�سی آن را رقیب ایدئولوژیک خود می داند را قطعا

پذیرد. شما ممکنه بگین پس چرا از روانشنا�سی حمایت می شود که خب اون 

هــم علمــی مــدرن و ســکوالر اســت. ایــن بــه ویژگــی علــم جامعــه شنا�ســی در قیــاس 

بــا روانشنا�ســی بــاز مــی گــرده. درســته کــه هــر دوی ایــن علــوم، علومــی ســکوالر 

و مــدرن هســتند، امــا بهرحــال قــدرت هــا از ســازگاری بیشــتری بــا روانشنا�ســی 

برخوردارنــد،  چــون ایــن علــم ریشــه مســائل را در روان افــراد جســتجو میکنــه 

و نــه در ســاختار قــدرت و روابــط اجتماعــی و نظــام توزیــع منافــع و امتیــازات در 

جامعه. جامعه شنا�ســی همونطور که از نامش مشــخصه ســعی در یافتن علل 

پدیده های اجتماعی در خود جامعه داره و میپرسه که چه ک�سی در جامعه در 

 جامعــه شــناس در نــگاه اول مقصــر 
ً
خلــق آســیب هــای اجتماعــی مقصــره. طبعــا

پدیــده هــای اجتماعــی را دولــت و ســاختار قــدرت و نظــام توزیــع منافــع میدونــه 

و انگشــت اتهــام را متوجــه آن هــا میکنــه. بــه همیــن دلیــل نظــام هــای  سیا�ســی 

چنــدان اقبالــی بــه دان�ســی کــه آن هــا را متهــم ردیــف اول هــر مشــکلی در جامعــه 

میدونــه نشــان نمــی دهنــد.

آقــای دکتــر نظریــه هــای جامعــه شنا�شــی آســیب هــای اجتماعــی یــا همــون 

رویکردهــای نظــری »آســیب اجتماعــی بــه مثابــه عمــل جامعــه« بــر چــه نکاتــی 

تاکیــد مــی کننــد؟   

مهرآیین: بطور خالصه، نظریه های اجتماعی سعی در گفتن یک جمله به زبان 

متفــاوت دارنــد و اون یــک جملــه ایــن اســت: »آســیب هــای اجتماعــی رویدادهــای 

اجتماعــی هســتند. بنــا بــه ایــن رویکــرد و نظریــه هــای متفاوتــی کــه ذیــل آن جــای 

مــی گیرنــد آســیب هــای اجتماعــی ریشــه در نظــم اخالقــی جوامــع، نظــام توزیــع 

منافع و امتیازات جوامع، نظم اقتصادی جوامع، الگوهای سکونت انسانی، 

فرآیندهــای سیا�ســی- اجتماعــی و حتــی خطاهــای تکنولوژیــک ماننــد تکنولــوژی 

شبکه های اجتماعی دارند. از این منظر، تاثیرات آسیب های اجتماعی نیز به 
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طور تصادفی در جامعه توزیع نمی شود، برعکس، پیامدهای این رویدادهای 

ویرانگــر در راســتای محورهایــی همچــون طبقــه، نــژاد، جنســیت،جغرافیا،و....

نظــم و الگــو مــی یابــد.

چه نظریه هایی ذیل این رویکرد جای می گیرند؟ 

مهرآیین: نظریه ساختاری- کارکردگرا دورکیم و ادامه آن، نظریه مارکسیستی 

و ادامــه آن، نظریــه گفتمــان، نظریــه پدیدارشنا�ســی و نظریــه کنــش متقابــل 

نمادیــن مهــم تریــن نظریــه هــای جامعــه شــناختی توضیــح دهنــده آســیب هــای 

اجتماعــی هســتند. البتــه ایــن نظریــه هــا، نظریــه هــای عــام تبییــن کننــده آســیب 

های اجتماعی هستند. هر یک از آسیب های اجتماعی مثل طالق، خودک�سی، 

اعتیــاد، اعتیــاد زنــان، و... ممکــن اســت دارای نظریــه هایــی باشــند کــه منطــق 

درونــی آن هــا را بــه نحــو بهتــری توضیــح مــی دهنــد. نظریــه ســاختاری کارکــردی 

دورکیم که می توان ادامه آن را در نظریه های خرده فرهنگ انحراف مکتب 

شیکاگو، نظریه گذار فرهنگی، نظریه فشار اجتماعی، نظریه کنترل اجتماعی، 

و باالخــره نظریــه فرصــت اجتماعــی جســتجو کــرد، اصــوال آســیب اجتماعــی را 

معــادل »اختــالل در نظــم اجتماعــی« میدونــه و ریشــه آســیب هــای اجتماعــی را 

 به فروپا�سی نظم فرهنگی جامعه و روح جمعی در نتیجه فرآیند تمایز 
ً
عمدتا

اجتماعــی یــا مدرنیزاســیون بــاز مــی گردونــه. بنــا بــه اشــکال متفــاوت ایــن نظریــه،  

گاه  هســتند.حاال  مدرنیزاســیون  پیامــد  عمدتــا  اجتماعــی  هــای  آســیب 

مدرنیزاســیون اینــکار را بــا ســاختن حومــه هــای شــهری مســتعد جــرم ممکــن 

میکنــه، گاه بــا ایجــاد خــرده فرهنــگ انحــراف، گاه بــا اشــاعه ارزش هــای جــرم و 

، در این نظریه وجود میزانی 
ً
انحراف، گاه با ایجاد وضعیت آنومی و.....اصوال

از آسیب های اجتماعی پذیرفتنی است و تنها افزایش نرخ این پدیده ها است 

کــه آن هــا را تبدیــل بــه آســیب اجتماعــی میکنــه. یعنــی وجــود میزانــی از طــالق، 

اعتیاد یا فحشا از منظر این نظریه طبیعی و حتی کارکردی است، چون وجود 

آن هــا باعــث تحکیــم ارزش نظــم اجتماعــی در ذهــن مــردم مــی شــود و مــردم بــا 

دیــدن ایــن زشــتی هــا بیشــتر قــدر جامعــه خــود را میدونــن. بنابرایــن، نــگاه ایــن 

نظریــه بــه آســیب هــای اجتماعــی نگاهــی محافظــه کارانــه اســت. از ســوی دیگــر، 

در ایــن نظریــه هــا، خــود موضوعاتــی همچــون طــالق یــا خودک�ســی،فی نفســه، بــه 

عنــوان آســیب شــناخته نمــی شــوند. مســاله یــک جامعــه، از منظــر ایــن نظریــه، 
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نــه طــالق بلکــه »فروپا�ســی نظــم خانــواده« اســت. ایــن دوتــا یــک مســاله نیســتند. 

اختالل در نظم خانواده زمینه ساز طالق است. بنابراین سیاستگذاران باید 

بــه جــای ســخن گفتــن از طــالق از چرایــی فروپا�ســی نظــم خانــواده حــرف بزننــد. 

بیــکاری مســاله نیســت. ایــن اختــالل در فرآینــد کار اســت کــه مســاله جامعــه مــی 

باشــد. بیــکاری پیامــد ایــن ماجــرا اســت. ایــن متاســفانه یــک سواســتفاده اســت 

کــه از ســوی سیاســیون و تکنســین هــای اجتماعــی توجیــه کننــده وضــع موجــود  

انجــام مــی گیــرد کــه بــه جــای حــرف زدن از اختــالل در نظــم خانــواده کــه حاصــل 

عملکــرد آن هــا اســت از طــالق حــرف مــی زننــد و آن را تبدیــل بــه نتیجــه عمــل و 

کنش افراد می کنند و سعی می کنند افراد جامعه را بدلیل وجود این آسیب 

هــا در جامعــه شــماتت کننــد. نظریــه مارکسیســتی از یــک ســو درگیــر توضیــح 

مســاله آســیب هــای اجتماعــی از منظــر وجــود نابرابــری اجتماعــی در جامعــه 

است و از سوی دیگر می خواهد به ما نشان دهد که توزیع و پراکندگی آسیب 

هــای اجتماعــی در جامعــه حــول محورهــای نابرابــری همچــون نــژاد، جنســیت، 

طبقه و....صورت می گیرد. ازاینرو، در این نظریه ما بیشتر گرفتار این پرسش 

هســتیم که چه کســانی در جامعه بیشــترین میزان رنج و درد را در نتیجه وجود 

آســیب هــای اجتماعــی تحمــل مــی کننــد و بــرای نجــات آنــان از ایــن درد و رنــج چــه 

بایــد کــرد. نظریــه پدیدارشنا�ســی ســعی در  آشــکار کــردن تجربــه ذهنــی افــراد 

درگیر آسیب های اجتماعی از خود آسیب های اجتماعی و دیگر مسائل زندگی 

اجتماعــی دارد. ایــن نظریــه در پــی روشــن کــردن روایــت و تجربــه زنــده عامــالن 

آســیب هــای اجتماعــی از آســیب اجتماعــی اســت تــا از ایــن طریــق بــه یــک فهــم 

عمیــق تــر از مســاله دســت یابــد و مبــارزه بــا آســیب هــای اجتماعــی را بــا شــناخت 

شــکاف هــا و گسســت هــای موجــود در دل خــود تجربــه آســیب هــای اجتماعــی 

ممکــن کنــد. مثــال اگــر معتــادی در درون تجربــه اش از اعتیــاد بیــش از هــر چیــز 

نگــران مــادرش هســت، کوشــیده مــی شــود بــا تاکیــد بــر همیــن ماجــرا اون فــرد را 

مشــتاق بــه تــرک اعتیــاد کنند.نظریــه کنــش متقابــل نمادیــن، ســعی در شــناخت 

نقــش روابــط انســانی در خلــق آســیب هــای اجتماعــی و انتقــال و گســترش آن هــا 

دارد. در اینجــا اصــوال بــه روابــط انســانی بــه عنــوان جایــگاه تولیــد آســیب هــای 

اجتماعــی نــگاه مــی شــود و ریشــه ایــن آســیب هــا در درون اختــالالت موجــود در 

روابط انسانی جستجو می شود. مثال چگونه روابط نادرست یک زوج باعث 

اعتیــاد یکــی یــا خودک�ســی دیگــری مــی شــود.گفته مــی شــود چــون روابــط انســانی 

مــا دچــار پارازیــت اســت، مــا تمایــل بــه انجــام رفتارهــای انحرافــی پیــدا مــی کنیــم. و 
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باالخــره، در نظریــه گفتمــان بــه مــا گفتــه مــی شــود آنچــه در یــک موقعیــت تاریخــی 

بــه عنــوان آســیب اجتماعــی شــناخته مــی شــود بــه ایــن دلیــل ماهیــت آســیب 

اجتماعی یافته است که اکنون نظم زبانی یا گفتمانی یک جامعه آن را به این 

شــکل تدویــن و صورتبنــدی نمــوده اســت. ایــن یعنــی مــا ممکــن اســت در هــر دوره 

با خلق یک پدیده خاص به عنوان آسیب اجتماعی روبرو باشیم. مثال در دهه 

شــصت در جامعــه مــا هیــچ کــس بــه مســاله کار کــودکان بــه عنــوان یــک آســیب 

اجتماعی نگاه نمی کرد. اما با متداول شدن گفتمان حقوق بشر در سال های 

بعــد در جامعــه مــا و تاکیــد زبانــی بــر موضوعــات خــاص، مســاله کــودکان کار 

عنــوان آســیب اجتماعــی مطــرح شــد. 

آقــای دکتــر االن وضعیــت آســیبهای اجتماعــی در ایــران را چگونــه ارزیابــی 

مــی کنیــد؟ و فکــر مــی کنیــد آیــا جامعــه شنا�شــی ایــران در تعریــف و یــا رویکــرد 

بــه آســیب هــای اجتماعــی موفــق عمــل کــرده اســت یــا نــه؟ 

 

 بــا آخریــن گــزارش وضعیــت آســیب هــای اجتماعــی کــه 
ً
مهرآییــن: خــود شــما طبعــا

توســط وزیــر کشــور در مجلــس قرائــت شــد آشــنا هســتید. بنــا بــه بخ�ســی از ایــن 

گزارش در کشور با وجود 11 میلیون حاشیه نشین،  3.5 میلیون نفر بیکار، 

یــک و نیــم میلیــون نفــر معتــاد روبــرو هســتیم. در همیــن گــزارش آمــده هســت کــه 

دو و نیم میلیون زن سرپرســت خانوار در کشــور وجود دارد، 60درصد زندانی 

هــای کشــور بــا اعتیــاد و مــواد مخــدر در ارتبــاط هســتند،36درصد ازدواج هــا 
منجر به طالق می شود، در سال 94، به میزان 560 تن مواد مخدر در کشور 

کشــف شــد، ســالی 600 هــزار نفــر عــازم زنــدان هــا مــی شــوند کــه از ایــن تعــداد 
200 هــزار نفــر در زنــدان هــا باقــی مــی ماننــد و.....ایــن گــزارش بــه خوبــی نشــون 

میــده کــه مــا بــا یــک بحــران اجتماعــی از منظــر »میــزان« و »تنــوع« آســیب هــای 

اجتماعــی در جامعــه خــود روبــرو هســتیم. جامعــه مــا متاســفانه تبدیــل بــه بســتر 

 وظیفــه علــم 
ً
مســتعدی بــرای خلــق آســیب هــای اجتماعــی شــده اســت. طبعــا

جامعــه شنا�ســی و حامــالن ایــن علــم اســت کــه بــه تحلیــل ایــن مســائل بپردازنــد 

و راهکارهــای مناســب بــرای برطــرف کــردن آن هــا را در اختیــار سیاســتگذاران 

قــرار دهنــد. بااینحــال، جامعــه شنا�ســی از دو منظــر در برخــورد بــا ایــن پدیــده 
ناکارآمــد هســت. نکتــه اول چنــان کــه توضیــح دادم بــه عــدم اقبــال سیاســیون 

بــه ایــن دانــش بــاز مــی گــردد کــه آن را رقیــب ایدئولوژیــک خودشــون مــی داننــد. 
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نکته دوم، آنکه اگر مفهوم آسیب اجتماعی را وسیع تر در نظر بگیرم وضعیت 

علوم اجتماعی در کشور ما خود یک آسیب اجتماعی است. ما با یک بحران از 

منظر کیفیت علم، دانش، و دانشگاه در جامعه خود روبرو هستیم. ما سعی 

در حل مشکالت جامعه خود با علومی داریم که خود از توسعه نیافته ترین و 

عقب مانده ترین بخش های جامعه است. علوم اجتماعی امروز ما خود یک 

آســیب اجتماعــی اســت.ازاینرو، بــه نظــرم انتظــار درک درســت وضعیــت جامعــه 

مــا توســط حامــالن ایــن علــم انتظــاری نادرســت اســت.

آیــا دولــت و یــا حکومــت در فهــم مشــکالت و مســائل اجتماعــی موفــق بــوده 

اســت ؟ آیــا دولــت اهمیــت وضعیــت آنومیــک و یــا ســاختارهای آســیب زا را 

درک مــی کنــد؟

 

مهرآییــن: آنچــه در مــورد علــوم اجتماعــی توضیــح دادم در خصــوص وضعیــت 

عملکرد نظام سیا�ســی هم صدق می کند و وضعیت ما در اینجا کمی پیچیده 

تــر نیــز مــی شــود. مــا در خصــوص نســبت میــان دولــت و آســیب هــای اجتماعــی 

گرفتــار یــک دور هســتیم. بــه عبــارت دیگــر، عامــل ایجــاد آســیب هــای اجتماعــی 

خــود مــی خواهــد تبدیــل بــه ناجــی و راه حــل ایــن مســاله شــود. مثالــی بزنــم. در 

همســایگی مــا دزد زده بــود. مامــور پلی�ســی کــه بــرای تحقیــق آمــده بــود بــه جــای 

 بــه همســایه مــا تذکــر مــی داد کــه چــرا از درهــای 
ً
انجــام عمــل پلی�ســی خــود دایمــا

ضــد ســرقت اســتفاده نمــی کنیــد. و بعــد زمانــی کــه همســایه مــا بــه او گفــت ایــن 

درهــا را از کجــا بایــد بخریــم، مامــور پلیــس بــا دادن کارت مغــازه خــودش او را 

دعــوت بــه خریــد درب ضــد ســرقت کــرد. ســوال اینجاســت: پلی�ســی کــه درب 

ضــد ســرقت مــی فروشــد چگونــه مــی توانــد بــا دزدی مبــارزه کنــد؟در جامعــه 

مــا متاســفانه مســئولینی کــه بــا عملکــرد ضعیــف خــود عامــل ایجــاد آســیب 

هــای اجتماعــی هســتند وقتــی ســخن از حــل ایــن مشــکالت مــی شــود بــه جامعــه 

توصیــه مــی کننــد کــه راه حــل  ماجــرا ایدئولــوژی ماســت و اگــر شــما بــه ســمت 

مذهب و مســجد و....بیاید گرفتار این آســیب ها نمی شــوید!. در اینکه به زبان 

دورکیــم انســان دینــدار احتمــاال مجهــز بــه ســالحی اســت کــه مانــع از گرایــش او 

بــه رفتارهــای نادرســت مــی شــود شــکی نیســت، امــا نمــی تــوان جامعــه گرفتــار در 

آســیب هــای اجتماعــی را بــا موعظــه هــای سیا�ســی نجــات داد. نظــام سیا�ســی 

بایــد بــا واگــذار کــردن مســاله آســیب هــای اجتماعــی بــه جامعــه مدنــی و فعــاالن 
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ایــن حــوزه و اعتمــاد بــه فعــاالن اجتماعــی نخســت بــه یــک ادراک درســت از علــل 

ایــن پدیــده هــا و ســهم خــودش در خلــق آن هــا دســت یابــد و بعــد بــا بــردن منابــع 

اجتماعی به سمت آسیب های اجتماعی، اراده جامعه را معطوف به حل این 

مشــکالت کنــد. 

شــما در یادداشــت خــود تحــت عنــوان » پیونــد سیاســت و مــرگ در جامعــه 

مــا« کــه در واکنــش بــه گــزارش وضعیــت آســیب هــای اجتماعــی کــه توســط 

عبدالرضــا رحمانيفضلــي؛ وزيــر كشــور در مجلــس قرائــت شــده بــود،  ایــن 

گــزارش را نشــان دهنــده حاکــم شــدن »وضعیــت مــرگ« بــر جامعــه دانســته 

بودیــد. در ایــن بــاره توضیحاتــی بفرماییــد.

 

مهرآییــن: مفهــوم »هوموســاکر« از مهمتریــن مفاهیــم در اندیشــه جورجــو آگامبــن 

متفکر ایتالیایی است. هوموساکرها انسان هایی بودند در دوران رم باستان که 

قانــون بــر آن هــا اعمــال میشــد و نمیشــد. قانــون در خصــوص آن هــا فرمــان داده 
بــود کــه آن هــا نمــی تواننــد بــه عنــوان »انســان مقــدس« شــناخته شــوند. از ســوی 

دیگر قانون در مورد آن ها میگفت اگر ک�ســی این افراد را بکشــد قاتل نیســت و 

به عنوان قاتل شناخته نمی شود. به زبان آگامبن قانون در اینجا ابتدا با دادن 

یــک دســتور خــاص دربــاره ایــن انســان هــا آن هــا را در خــود »ادغــام« مــی کنــد و مــی 

گویــد آن هــا تحــت نظــارت قانــون هســتند. امــا از ســوی دیگــر بــا »حــذف« آن هــا از 

دامنه حمایت قانون و اتخاذ موضع بیطرفی در مقابل کشته شدن آن ها، این 

افراد را از دامنه خود خارج می کند. به زبان آگامبن این شیوه برخورد قانون با 

مردم در رم باستان که یک »وضعیت استثنایی« بود، امروزه به قاعده زندگی ما 

انسان ها تبدیل شده است: قانون بر ما اعمال می شود، اما از ما حمایت نمی 

کنــد. آگامبــن معتقــد اســت ایــن شــیوه عمــل قانــون یــا سیاســت بــه عنــوان جایــگاه 

تحقق قانون باعث تبدیل جامعه به اردوگاه ها یا کمپ هایی می شود که در آن 

 بنا به دریافت قانون از 
ً
ها افراد به عنوان نیروی تحت کنترل قانون باید دائما

انســان زندگــی کننــد، امــا اگــر تحــت تاثیــر همیــن قانــون تبدیــل بــه موضــوع آســیب 
های اجتماعی شدند، ک�سی از آن ها حمایت نمی کند و حتی ممکن است قانون 

آن هــا را بــا مجــازات مســتقیم و غیرمســتقیم مــرگ روبــرو ســازد.ازاینرو، آگامبــن 

معتقد بود جامعه ای که شبیه کمپ یا اردوگاه عمل می کند، جامعه ای است 

که از انسان های خود قربانی می سازد. در جامعه ما هم من معتقدم این شیوه 
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عمــل قانــون چیــزی شــبیه بــه همــان »فرآینــد قربانــی ســازی از انســان« اســت کــه 

آگامبن از آن سخن می گوید.این آمارهایی که وزیر کشور از مساله آسیب های 

جتماعی مطرح کردند یعنی آنکه حداقل پنجاه میلیون نفر از جامعه ما گرفتار 

مساله آسیب های اجتماعی هستند. اگر ما پنج میلیون انسان گرفتار در آسیب 

های اجتماعی داشته باشیم و هر یک از آن ها در خانواده و فامیل خود ده نفر 

جمعیــت داشــته باشــند، ذهــن و انــرژی پنجــاه میلیــون نفــر از جمعیــت جامعــه مــا 

گرفتــار ایــن مســایل اســت. جامعــه مــا هنــوز جامعــه ای خانــواده محــور و فامیــل 

محــور اســت و افــراد یــک خانــواده نمــی تواننــد  نســبت بــه درد و رنــج هــای هــم بــی 

اعتنــا باشــند. بااینحــال، کاری هــم نمــی تواننــد بــرای هــم بکننــد. بنابرایــن، مــا بــا 

جامعه ای رنج دیده روبرو هستیم که نمی تواند رنج های خود را برطرف کند و 

تنها گذاشته شده است. جامعه ما در کلیت آن موجودی تنها است نه آنکه تک 

تک افراد آن تنها باشــند.این تنهایی و واماندگی از تنهایی تک تک ما مهم تر اســت.

در جامعه کنونی ایران، بحث هایی در خصوص اینکه آسیب های اجتماعی 
زنانــه شــده انــد، درگرفتــه اســت. شــما بــه ایــن مســاله اعتقــاد داریــد؟ بــه طــور 

کلــی دلیــل روآوردن زنــان بــه مــواردی کــه آســیب اجتماعــی نامیــده مــی شــوند 

چیســت؟

مهرآیین: توضیح دادم که وضعیت جامعه ما در برخورد با آسیب های اجتماعی 

چگونــه هســت. زنــان مــا هــم جزیــی از ایــن جامعــه هســتند.ببینید در گذشــته زنــان 

ما بیشــتر در خانه به ســر می بردند و با مســائل بیرون از خانه در ارتباط نبودند. 

امــا ورود زنــان بــه جامعــه یــک پیامــد بــرای آنــان داشــت کــه هــم مثبــت بــود و هــم 

منفــی: زنــان بــا وجــه مردانــه زندگــی اجتماعــی روبــرو شــدند. بــه عبــارت دیگــر، زنــان 

پس از ورود به فضای عمومی با مردانه بودن نظم اجتماعی روبرو شــدند. این 

پدیــده مثبــت بــود چــون زنــان فهمیدنــد کــه بایــد بــرای تغییــر ماهیــت مردانــه نظــم 

اجتماعــی تــالش کننــد و آن را تغییــر دهنــد. ایــن را مــی تــوان در شــکل گیــری جنبــش 

مدافــع حقــوق زنــان بــه خوبــی مشــاهده کــرد. امــا ایــن پدیــد منفــی بــود، چــون زنــان 

با ورود به حوزه عمومی و فضای بیرون از خانه گرفتار در آسیب های اجتماعی 

شــدند کــه مــردان در آن گرفتــار بودنــد. بنابرایــن، امــروزه مــا بــا زنانــه شــدن آســیب 

هــای اجتماعــی روبــرو هســتیم و زنــان نیــز بــه جمــع قربانیــان آســیب هــای اجتماعــی 

اضافــه شــده انــد.  
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