پرتو سیاست

در این شماره میخوانید

شماره اول /بهار 1396
صاحب امتیاز:

انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه تهران
مدیرمسئول:

محمد امین اربابی
سردبیر:

عاطفه عراقی

اعضای هیئت تحریریه:

عاطفه عراقی ،زهرا توحیدی ،محمد امین اربابی،
محمدمهدی دهدار
ویراستار:

علیرضا کاهیدوند ،محمد امین اربابی
طراح جلد:

محمدمهدی دهدار ،عاطفه عراقی
گرافیک:

پرنیان احمدی
صفحهآرایی:

محمدعارف احمدی

همکاران این شماره:

فائزه علی بیکی ،بهاره صادقی ،راضیه فتاح

						
سخن سردبیر
گفتگو:
			
بهترین خاطره من کالسهای دکتر عنایت بود
بازتاب تحوالت اجتماعی و سیاسی بر فعالیت انجمنهای
		
دانشجوئی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی 1313 -1341
اندیشه:
تولد داعش						
			
درباره هانری کربن و درک و دریافت او از ایده ایران
پرونده:
			
جایی که خدا هست هم همه چیز مجاز است
		
روشنفکران دینی باید در گفتمان خود تجدید نظر کنند
					
طباطبایی و روشنفکری دینی
ایران:
		
مسئله وجاهت و ضرورت اندیشیدن به فردای پس از انتخابات
					
شهروند به مثابه حزب
نقش مردم در تعیین حاکم اسالمی در اندیشه آیتاهلل خامنهای
جهان:
			
حوزه انرژی ایاالت متحده و سیاستهای ترامپ
					
ترجمه :گسترش پوپولیسم

|2
|3
|8
| 12
| 14
| 19
| 21
| 24
| 26
| 27
| 31
| 34
| 36

ارتباط با دفتر نشریه:
آیدی تلگرام:
پست الکترونیکی:

@UTPSAA
politicselmi@gmail.com

تحریریه در رد و ویرایش مطالب ارسالی مجاز است.
مسئولیت مطالب به عهدهی نویسنده و سفارشدهنده است.
چاپ مطالب مجله با ذکر مأخذ بالمانع است.

کالمآغازین

سخن سردبیر
politicselmi@gmail.com

 آیدی تلگرامUTPSAA@ :

به لطف خدا و با تالش و همت اعضای انجمن علمی
علوم سیاســی از این پس شاهد حضور نشریه پرتو
سیاســت در کنار سایر نشریات دانشگاهی خواهیم
بود .نشــریهای که رســالت خود را طرح مباحث و
بیان رویکردها و دیدگاههای علمی به حوزه سیاست
میداند البته از آن جایی که در علوم انســانی بهطور
عام و علوم سیاســی بهطور خاص نمیتوان بینش
افراد را که در نوشتههایشــان منعکس میشــود،
انــکار کرد اما تمام تالش ما این اســت که فارغ از
جهتگیریهای سیاسی مسائلی طرح شود که هم
بار علمی داشــته و هم جزء دغدغههای سیاســی،
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی جامعه محسوب شود
که البته در این راه و جدا از تمام مسائل نشریه قطعاً
فرصتی است برای آشنایی و تمرین در نوشتن.
بهطور کلی نشریه شــامل چند بخش میباشد:
پروندهها ،اندیشــه ،ایران ،جهان .البته سعی خواهد
شــد در هر شماره با یکی از اســاتید دانشکده نیز
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yyعاطفه عراقی

مصاحبهای انجام گیرد و همچنین آگاهی از تحوالت
علمی علوم سیاســی در ایران و جهان نیز از دیگر
اهداف ماســت که امیدواریم به آن نائل آییم البته
همانطور که میدانید در فعالیتهای دانشــجویی
همواره کاســتیهایی وجود دارد کــه مانیز از این
قاعده مستثنی نیســتیم لذا مشتاقانه از انتقادات و
پیشنهادات دانشجویان گرانقدر و اساتید فرهیخته
دانشکده استقبال میکنیم.
در پایان الزم به ذکر اســت که از یکایک شــما
دوستان که در انتخابات انجمن علمی علوم سیاسی
شــرکت کردهاید نهایت تشــکر را داریم و قدردان
اعتمادتان خواهیم بود ،لذا از همه دوستان در همه
مقاطع که عالقهمند به همکاری با نشــریه هستند
دعوت میکنیم تا مطالب و یادداشتهای خود را در
حوزههای مختلف برایمان ارسال کنند.
بــه امید روزهای پــر فروغتر برای رشــته علوم
سیاسی و دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

گفتگو

بهترین خاطره من ،کالسهای دکتر عنایت بود
yyزهرا توحیدی ،عاطفه عراقی

همه او را میشناســیم .در محوطه دانشــکده ،تا کالس 223تا همین اتاق انتهای راهرو که طبق برنامه همیشه آنجاست با ایشان گفتگو
کردهایم .مردی که گفته یا نا گفته همه او را بزرگ گروه علوم سیاسی میدانیم و مبانی علم سیاست را با ایشان یا کتابش شروع کردهایم.
دکتر «عبدالرحمان عالم» شاید بهتر از هرکس دیگری در گروه علوم سیاسی بتواند از گذشته این رشته و دانشکده برای ما بگوید .فرصتی
یافتیم تا با ایشان به گفتگوی صمیمانهای دربارهعلوم سیاسی و دانشکدهمان بنشینیم.

\\چه شــد که به علوم سیاسی عالقهمند
شدید؟

در دبیرستان رشتۀ ادبی خواندم .آن زمان
رشتۀ ادبی بود ،رشته ریاضی و طبیعی .فکر
کردم که چون به کتاب و ادبیات عالقه دارم
و رمان و داستان خیلی زیاد میخوانم بهتر
است که رشتۀ ادبی را انتخاب کنم .وارد این
رشته شدم و ســال  1348فارغالتحصیل.
یکسال در دانشــگاه تبریز درس خواندم و

بعد به دانشــگاه تهران آمدم .بیشتر هدفم
این بود که کارمند وزارت خارجه شــوم .با
خودمان میگفتیم دیپلم شــدیم یه «ات»
نیاز داریم ،چهارســال هم برای این «ات»
زحمت میکشــیم و دیپلمات میشــویم.
جوانهــا عموما با این فکر علوم سیاســی
میخواندند .با دو سه تا از بچهها همکالس
و همفکــر بودیم تقریبا هر دو با هم آمدیم
البته آنها بیشتر حقوق خواندند تا سیاست،

تنها کســی که سیاســت خواند من بودم.
خالصه آمدیم رشتۀ علوم سیاسی ...ضمن
اینکه آرزو داشتم وارد وزارت خارجه بشوم.
خــب طبیعتاً به این رشــته هم عالقهمند
بودم ،مطالعاتی که داشتم و چیزهای این-
گونه .به هرحال تحصیل در این رشــته را
شــروع کردم و در ضمن آن به دنبال کار
هــم بودم ،که زود هــم کار پیدا کردم .در
واقع هم درس میخواندم و هم در شرکت
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گفتگو

کار میکردم.
\\کار مرتبط با علوم سیاسی بود؟

نه ربطی نداشــت در یک شرکت مرتبط
با دســتگاههای تصفیه آب کار میکردم.
منظورم این اســت که ناگزیــر بودم کار
کنــم و کار کردم .در تمام طول تحصیلم
ایــن دو کار را با هم انجــام میدادم هم
تحصیــل میکردم و هــم کار میکردم.
منتها هدف نهایی رفتن به وزارت خارجه
بود .مثل دانشــجوهای دیگر در دانشگاه
درسها و واحدهایم را میگرفتم این روند
ادامه داشــت تا در نهایت با دکتر حمید
عنایت که خیلی هم ارادتمندش بودم کار
کردم .آن زمان مدیرگروه بودند .یکی دو
تا مقاله هــم به من دادند ترجمه کردم.
خوششان آمد و تشویقم کردند .کتابنامه
برایشــان تهیه کردم و یا جست وجوی
برخی از اصطالحات فارسی علوم سیاسی،
در کتابهای قدیمی و ذوقی هم به خرج
دادم که معادلهای انگلیسی و فرانسه هم
برای اینها فراهم کردم که قشــنگتر و
بهتر بشود .ایشان خوششان آمد و به هر
حال یک مدتی هم با ایشــان کار کردم
ولی خب بسیار تحتتأثیر و شخصیت و
رفتارشان بودم.
\\ ایشان چه درس میدادند؟

اندیشۀ سیاسی در غرب ،اندیشۀ سیاسی
در ایران و اســام .من این دوتا درس را
با ایشــان گذراندم منتها آن زمانی که در
مراحل و مقاطع باالتر بودیم دیگر ایشان
در دسترس من نبود .من وارد رشتۀ روابط
بینالملل شدم ،اما چون آن موقع روابط
بینالملل مقطع دکتری نداشت ،برگشتم
به علوم سیاســی .اینبار با دکتر رضوی
درسهای اندیشۀ سیاسی را میگذراندیم.
اســتادهای دیگری هم داشــتیم .دکتر
خواجه نــوری بود .دکتر ابوالحمد بود ،ما
با ایشان مبانی سیاست را گذراندیم .برای
درس دوره کارشناســی جــزوۀ کوچکی
بــود ...چهل ،پنجاه صفحه بیشــتر نبود
ولی سر کالس مطالب بیشتری میگفت.
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اســاید دیگری هم بودند .دکتر نصیری،
دکتــر مقتدر ،دکتر ســیدی ،بعدا ً دکتر
ممتاز آمدند که در مقطع ارشــد حقوق
تدریس میکردند .من پایاننامه را هم با
ایشان برداشتم ،پایاننامه ارشدم راجعبه
دولتهای آفریقایــی و حقوق بینالملل
بود ،واقعاً فرد دانشــمندی بود و هست و
هنوز هم به ایشــان ارادت دارم .مجموع
افرادی که با ایشــان در ارتبــاط بودیم
دکتر مســتقیمی ،دکتر طارم سری که
همکالس و هــمدورهی ما بودند .دیگران
مثل خانم دکتر مصفــا ...بعضیها خارج
از کشــور رفتند ،بعضیها وزارت خارجه
رفتند که اآلن بازنشسته شدند .فراموش
نکنیم صحبت مربوط به سی چهل سال
پیش است.
زمانی کــه من آمدم ،دکتر گنجی رئیس
دانشــکده بود که بعدا ً وزیــر آموزش و
پرورش شــد و بعد رفت آمریکا و اکنون
هم آنجاست .بســیار آدم منظمی بود.
صبحها زودتر از همه به دانشکده میآمد
در راهروها قدم مــیزد نظافت کالسها،
رفتوآمدهــا را کنترل می-کرد و پس از
رفتن دانشــجوها به کالس ،به دفتر خود
میرفت و به کارهایشان میپرداخت.
آن موقع دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی
زیر سیطرۀ حقوق بود و از همان اوایل هم
که به وجود آمد این دو تا باهم بودند البته
اول مدرســۀ عالی علوم سیاسی به وجود
آمد که در حوزۀ اختیار وزارت خارجه بود
و هنوز دانشــکدۀ حقوقی وجود نداشت،
بعد که دانشــگاه تهران تأســیس شــد،
علوم سیاســی را از وزارت خارجه منتقل
کردند و تبدیل کردند به دانشکدۀ حقوق
وعلوم سیاســی .اما در مجموع ،محتوای
درسها بیشتر رویکرد حقوقی داشت .تا
چند سال رشــتۀ اقتصاد هم این جا بود.
مدیریت هم اینجا بود .همۀ دانشجویان تا
سه سال درسهای مشترک میخواندند.
سال چهارم از هم جدا می شدند که یکی
حقوقی شد و یکی سیاسی .زمانی که ما
آمدیم ســه چهار سال بود که این دوتا از
هم جدا شده بودند ولی هنوز نفوذ حقوق

روی درسهای سیاســی وجود داشــت.
دکتر عنایت به دانشــکده آمــده بودند،
دکتــر افتخاری هم که زودتر از ورود من
به دانشــکده ،سال  47و  ،48آمده بودند.
اینها تحصیــل کردههای انگلســتان و
آمریکا بودند و علوم سیاســی را بهعنوان
رشتهی مســتقل آموزش دیده بودند ،نه
بهعنوان رشــتۀ حقوقی و هر چه جلوتر
میرفت اینها خواســتند این مورد را در
اینجا به وجود بیاورنــد و انجام دادند و
وقتی من آمدم دیگر این رشته ها از هم
دیگر جدا شده بودند.
\\واحدهای درسیتان کدام بود؟

هم درسهای سیاسی داشتیم هم حقوقی
و هم اقتصادی .مجاز بودیم تا واحدهای
حقوقــی بگیریم یا واحدهای اقتصادی یا
حتی میتوانســتیم درسهای مشترک
بگیریم ولی بههرحال باید واحدهای علوم
سیاســی را میخواندیــم .از اختیاریها
حقــوق کار و تاریــخ عقایــد اقتصادی
را گذرانــدم و تــا جایی که یادم اســت
واحدهــای اختیاریام بیشــتر اقتصادی
بودند تا حقوقی اما خب یکی دوتا حقوقی
برداشــتم ،حقوق مدنی یا مقدمۀ حقوق
که فکر میکنم اآلن هم باشد ،اگر اشتباه
نکنــم آقای دکتر عاملــی آن را تدریس
می-کردند.
\\بهترین درســی که خاطرتان مانده چه
درسی است؟

بهترین درس و خاطره من از کالسهای
درس اندیشۀ سیاســی در ایران و اسالم
دکتر عنایت بود.

\\دکتر رضــوی کدام واحــد را تدریس
میکردند؟

دکتر رضــوی آن موقع مبانی اندیشــۀ
سیاست درس میداد منتها من در کالس
ایشان نبودم به این دلیل که کالسها را به
ترتیب حروف الفبا تقسیمبندی میکردند.
دکتر ابوالحمد و دکتر رضوی هر دو مبانی
سیاست درس میدادند و من جزو کالس

گفتگو

دادیم .بیمارستان هزار تختخوابی پهلوی
سابق و امام خمینی کنونی بود که گفتند
باید برویم آنجــا ،آن زمان اطرافش هم
خالی بود ...بیابان بود و به راحتی میشد
افــراد را شناســایی و دســتگیر کرد .با
اینکه کاری نکره بودیم اما از اینکه مبادا
دستگیر شویم میترسیدیم اما توانستند
افراد مورد نظرشــان را بگیرند .خب قبل
از آن هم در دانشــکده جمع میشدند...
شعار میداند .یا اینجا بود یا فنی .بیشتر
فنیها میآمدند داخل دانشــگاه و شعار
میدادند...

ابوالحمد قرار گرفته بودم .به افراد شمارۀ

صندلی
صندلی میدادند و هر کس روی
خودش مینشســت و کسی حق نداشت
جای کس دیگر بشیند .خاطرم است که
کالس در همیــن اتاقی که اکنون تبدیل
به اتاق  320شــده و اوضاع بهمریختهای
دارد ،برگزار میشد.
\\کالس از وضع کنونیاش بزرگتر بود؟

بله .بزرگتر و اینکه هرکسی جای خودش
باید مینشســت .عده زیــادی از طریق
کنکور پذیرفته میشــدند .آن زمان که ما
وارد دانشگاه شدیم صدوپنجاه نفر اعالم
کرده بودند که حدودا ً  160نفر گرفتند.

\\لیبرالها ،راســتترها ...اینها فضایی
نداشتند؟

\\در مقطع کارشناسی؟

بله در مقطع کارشناســی .حقوقیها که
بیشتر نزدیک به  200نفر میگرفتند.
\\دانشجویان دختر هم حضور داشتند؟

خانمها بودند .پســرها هم بودند و هیچ
محدودیتــی در ارتباطات در دانشــکده
وجود نداشت اما خب برخوردهای عادی
صورت میگرفت و دوستانی داشتیم که
باهم صحبت میکردیــم و ارتباطاتمان
کام ً
ال سالم بود.
\\فضای گفتوگو و مباحث مختلف چطور
بود؟

فــرق میکــرد .افــرادی بودنــد کــه
گرایشهای سیاســی خاصی داشتند .آن
زمان گروهها فعال بودند ...دانشگاه فعال
بود ...خصوصاً نیروهای چپ خیلی فعال
بودند ...نیروهای اســامی بعدها بیشتر
شــدند .یک کتابخانهای داشتند که پر از
کتابهای مذهبی بود .دختر -پسرهایی
که معموالً گرایشات اسالمی داشتند آنجا
رفت و آمد داشــتند و جسته و گریخته
صحبتهایی با هم میکردند .در ســطح
جامعه هم گروهای خاصی وجود داشتند.
فعال بودنــد و انعکاس اقداماتشــان به
دانشگاه هم میرســید منتها دانشگاه به
اصطالح ســعی میکرد خودش را دور از

ایــن جریانها نگه دارد .روز  16آذر خب
همیشــه میتینگهــا و راهپیماییهایی
بود یــا بعضی اوقــات اتفاقهای خاصی
میافتاد .مثال خاطرم دارم که شخصی که
در ســاواک یا جاهای دیگــری بود و کار
میکرد .سرهنگ فرسیو ...نیروهای چپ
او را کشته بودند .در دانشگاه هم تظاهرات
انجام شد به اصطالح از این اعدام انقالبی
حمایت کردند .یکی از شــعارها این بود،
فرســیو مرگت مبارک .خــب برای رژیم
خیلی تحریککننــده بود و عکسالعمل
تندی هم نشان داد.
\\چه عکسالعملی؟

عکسالعملها را که دقیق خاطرم نیست
اما به همین معنــا بود و تندترین عکس
العملهــا در دورۀ دکتــر گنجی بود که
به دنبال جریانهای ســیاهکل سال 49
بود ...حادثه ســال  48بود و عکسالعمل
در دانشــگاه ســال  49بود همان سالی
که من آمدم .بعــد کار آنقدر باال گرفت
که گفتند همۀ دانشــجوها اخراج و باید
دوباره ثبت نام بکنند .در واقع به یک معنا
میخواستند افراد مشخصی را راه ندهند
یا حتی خبر دستگیری برخی دوستان را
هم شــنیدیم .جایی دیگر ثبت نام انجام

اینطــور نامگذاریهــا آن موقع وجود
نداشــت .بهطور کلی یا چپ چپ بودند
یا افراد مذهبی ،چپها هم خیلی معلوم
نبود که به اصطالح چریک فدایی است؟
یا مجاهدین خلق؟ یا تودهای؟
اگر روند را تا انقالب ادامه بدهیم ،اوضاع
چطــور بود؟ فضای عمومی دانشــکده و
گروه در زمان انقالب در چه حال و هوایی
بود؟
\\در آستانۀ انقالب سال 57؟

متأثــر از فضــای سیاســی کشــور،
عکسالعملهایی در دانشگاه پیدا میشد
و تظاهراتهایی شکل میگرفت .شانزدهم
آذر هم که مثل همیشه برگزار میشد و
رســم جا افتادهای بود و هر چه به دوران
انقالب نزدیکتر میشدیم از طرفی شدت
بیشــتری پیدا میکــرد و از طرف دیگر
حضور اســامیها و دانشجویان اسالمی
بیشــتر میشــد .فعالتر هم میشوند و
در جریــان انقــاب و آن تجمعاتی که
صورت میگرفت .تظاهــرات بود .بچهها
میایســتادند به صحبت کردن و جلوی
دانشــکدهها و دانشــگاه معموالً پر بود.
کنترل و این چیزها هم برداشته شده بود.
\\یعنی همۀ درها باز بود؟

همۀ درها باز بود.

پرتو سیاست شماره اول بهار 1396

5

گفتگو

\\معموالً پاتوق بچهها در دانشــکده کجا
بود؟

پاتوق بچهها خود دانشــکده نبود ،جلوی
دانشکده اغلب جمع میشدند با استادها
صحبت میکردند یا اگر ســخنرانی بود
آنجا جمع میشــدند .شــدیدتر از همه
دانشــکده فنی بود ،فنیهــا به اصطالح
نگران چیزی نبودند و از استخدام دولتی
ترسی نداشــتند و میتوانستند به بخش
خصوصــی نیــز بروند اما دانشــجوهای
حقوق و علوم سیاســی به این دلیل که
یا میخواستند قاضی بشوند و یا دیپلمات
و گاهی هر دو لذا میبایست پروندهشان
صاف میماند.
البته االن اینجا جو آرامی دارد .در واقع
االن تشکالت دانشجویی فعالیت جانبی
دارند .آن زمان تظاهرات بود ،در دانشکده
بلند بلند دو -سه ساعت طول میکشید،
از دانشکدههای دیگر میآمدند اینجا شعار
میدادند یا اینجا جمع میشــدند شعار
میدانــد بعد از دانشــکده راه میافتادند
میرفتند جاهای دیگر.
\\بچهها اهل مطالعه هم بودند؟

اهــل مطالعه بودند منتها نــه مطالعاتی
کــه آدم بــرود کتابخانــه انجــام دهد.
کتابخانههای دانشجویی وجود داشت .هر
گروهی برای خــودش کتابهای خاصی
را میآورد و کتابخانهای درست میکرد.
ما هم میتوانستیم اســتفاده کنیم ولی
اینجوری نبود که فعالیت خاصی بکنیم.
\\مث ً
ال کتابهای ایدئولوژیک؟

بلــه .کتابهایی کــه در کتابخانه دیده
نمیشــد ،و یا مجوز چاپ نداشت و البته
برخی که کتابهایــی که بیرون هم چاپ
میشد .هر کســی کتابی احتیاج نداشت
میآورد آنجا قرار میداد .مث ً
ال آن قسمتی
که اآلن نمازخانه هست اتاقکهای چوبی
بود که هر گروهــی تعدادی را در اختیار
گرفتــه و بچهها هم کتــاب میآوردند و
کتاب میبردند .کتابخانههای دانشجویی،
کتابخانههــای غنی بود حتی بعد انقالب
6

پرتو سیاست شماره اول بهار 1396

در واقع االن تشکالت دانشجویی فعالیت
جانبی دارند .آن زمان تظاهرات بود ،در
دانشکده بلند بلند دو -سه ساعت طول
میکشید ،از دانشکدههای دیگر میآمدند
اینجا شعار میدادند یا اینجا جمع
میشدند شعار میداند بعد از دانشکده راه
میافتادند میرفتند جاهای دیگر

هم اینها ماندند .بعــدا ً اما به مرور تمام
کتابها را بیرون ریختند.
\\زمان دانشــجویی شما فضای دانشکده
خیلی زندهتر بود؟

بله .فعال و زنده بود همه چیز ســرحال
بود.
\\اساتید مشــکلی با این مسئله مشکلی
نداشتند؟ دیدگاه علمی بود یا ایدئولوژیک؟

اساتید مشــکلی نداشــتند .عدهای هم
بودند به هر حال به دانشگاه و تشکیالت
مربوط میشدند و حتماً مایل نبودند که
همچین چیزهایی را بشــنوند ،ببینند ،یا
اگر هم برایشان پیش میآمد تند برخورد
میکردند .این افراد معموالً شناخته شده
بودند.
\\اســاتیدی بودند که برعکــس ،یعنی
بچههای انقالبیتر دورشان جمع شوند؟

این رفتارها توأم با احتیاطهایی بود خیلی
آشکار و علنی ...این کار انجام نمیگرفت.
\\میتوانید نام ببرید؟

بودند ولی آنهایی که این کارها را کردند
در واقع بعد انقالب هیچ کدامشان اینجا
نبودند یا بیرونشــون کردند یا خودشان
رفتند .بعضیهاشــان با عنوان گروههای
به اصطــاح ضد انقالب و بــه اصطالح
شاهنشــاهی تصفیه شــدند و بعضیها
بــه گروههای دیگــر ...مثــ ً
ا مجاهدین
طرفدارانشــان را بیــرون کــرده بودند
اینطور چیزها هم وجود داشت ولی روی

هم رفته اســاتید خیلی کم درگیر بودند
ولی حقوقیها در دورۀ انقالب فعال شدند
خصوصاً در جریان به اصطالح بحثهای
مربوط به تدوین قانون اساسی ،قصاص و
اینجور چیزهایی که وجود میداشت که
دور هم جمع شــدند و اعالمیه واطالعیه
دادنــد ،بررســی حقوقــی کردند ،حکم
حقوقی را مطرح کردند.
\\بهعنوان دانشجو ،بهترین تجربۀ خودتان
به کدام دوره بازمیگردد؟

من بهعنوان یک دانشــجو بیشتر درگیر
زندگی بــودم .باید کار میکردم .بنابراین
من همیشــه نصفی از روز را اینجا نبودم.
بــا این وجود دوره دانشــجویی و جوانی
شور و حال خاصی داشــت .ما خودمان
را به اصطالح جزو ســرآمدان این جامعه
به حساب میآوردیم .ما دانشجو شدیم و
دیگران پشت درها ماندند و ما توانستیم
اینجــا بیاییم .حتــی بــه تواناییهای
خودمان کمی غره بودیم .اینها به جای
خودش ولــی خب محیــط جالبی بود.
صرفنظر از همۀ مشکالت که در زندگی
شــخص وجود میداشت ،مالی و امثالهم
شاد بودیم ،زندگی شــادمانهای داشتیم.
بعدازظهرها یا غروب که میشــد معموالً
بیرون میرفتیم .سینما میرفتیم...
\\با بچههای دانشگاه؟

بله بــا بچههای دانشــگاه .اینجا آمدیم
اختیار دســت خودمان بود و مشــکلی
نداشــتیم بنابراین ســینما میرفتیم تا
ســانس-های آخر آنجا بودیم بعد اطراف
دانشگاه غذا میخوردیم.
\\روزهای خوب خودتان در دانشــکده به
یاد دارید؟ خجلم وگرنه میپرسیدم عاشق
هم شدید؟

خب دورۀ جوانی پر از شــور و حال است.
اینطور چیزها ممکنه پیش بیاد ولی به
هر حال من ناگزیر بودم امکاناتم را در نظر
بگیــرم و حد و حدودی برای خودم قائل
باشم .بودند دوستانی که با یکدیگر آشنا
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شدند و ازدواج هم کردند .اما درواقع این
برای من عملی نبود ،من ناگزیر بودم برای
مدت زیادی روی پای خودم بایستم.
\\اســتاد ،شــما تألیفاتی هم داشتید که
مشخص ًا در مورد مبانی علم سیاست ،فکر
میکنم هر کس که وارد رشتۀ علوم سیاسی
شده یا خواسته بشــود حتم ًا این کتاب را
خوانده .چه شد به این جمعبندی رسیدید
که بنویسید؟

خب ببینید اشــارهای هم کــردم مبانی
سیاســت را ما با آقای دکتــر ابوالحمد
داشتیم .یک جزوۀ سی -چهل صفحهای
به ما دادند اما خب سر کالس باید صحبت
میکردند .ســر کالس خیلــی چیزها را
مطرح میکرد .کتاب موریس دوورژه را هم
خواندیم .بعد عاملی را هم خواندیم تمام
شــد .بعدش دیگر چیزی نبود این همه
مبانی سیاستی بود که ما میخواندیم .به
دکتر عنایت ،اندیشۀ غرب و اندیشۀ ایران
و اسالم عالقهمند بودم پس این درسها
را خوانــدم ،نمرۀ خوب هــم گرفتم ولی
واقعاً مشــکل این بود که از بر میکردیم.
سؤاالتی بود و جواب میدادیم نمره را هم
میگرفتیم .بعد مراحل باالتر آمدم و وقتی
رسیدم به دورهای که بتوانم تدریس کنم
گفتم «خــب چی باید درس بدم» همان
کتابهای قبلی! که خب چیزی هم تولید
نشــده بود .اندیشۀ سیاســی را آن موقع
دکتر طباطبایی تدریس میکردند ،ایشان
اینجا بودند ،بعــد از مدتی که من هنوز
فارغالتحصیل نشــده بودم ،دکتر بشیریه
آمد ،این افراد آدمهایی بودند که میشد
رویشان حســاب کرد .علوم سیاسی را از
هر جهت مسلط بودند.
اول کار به من اجازۀ تدریس داده نشــد
باید میرفتم روی کار تحقیقاتی آن موقع
آقای نجف قلی حبیبی رئیس دانشــکده
بود ،یک ســال و نیم تدریس نداشــتم
تا اینکه یواش یواش بــه من اجازه داده
شــد .آن موقع که رفتم تدریس کنم ،در
طبقۀ دوم کالس گذاشــته بودند .وقتی
اولینبار وارد کالس شدم ،وحشت کردم

ما هم باید سعی خودمان را بکنیم .هر
وقت من دسترسی پیدا میکنم به آقایان
که تصمیمگیرنده هستند خصوصاً در
وزارت خارجه .این را یادآوری میکنم که
یک کاری کنید که بچهها بتوانند بیایند.
اینقدر ناامیدی که فکر میکنم در بچهها
وجود دارد باید هرچه زودتر از بین برود.
صرفنظر از اینها ،فقط مسئلۀ پاداش
بیرونی و اجتماعی و شغلی و اینجور
چیزها نیست .به خودمان هم برگردیم و
خودمان را پرورش بدهیم آدمی بشویم که
صاحب فکر و اندیشه است یک حضور
فعاالنه از خودمان نشان بدهیم نه این
که ساکت و آرام انگار نه انگار که مث ً
ال
دانشگاهرفتیم.کنجیبشینیم.

کالس پر بود از صندلی و دانشــجو .تا ته
پر بود جوری که بچههــا کنار دیوار هم
ایســتاده بودند .من تجربۀ تدریس به آن
صورت هم نداشتم در حد گزارشهای سر
کالسی بود.
\\چه سالی؟

ســال  66عضــو هئیتعلمی شــدم و
اولینباری که تدریس کــردم نیمۀ دوم
ســال  67بود .یک ســال و نیــم اجازۀ
تدریــس نداشــتم .کارهــای اداری و
تحقیقاتی که برای مرکز مطالعات انجام
میدادیم .از آنجا شروع شد و بعد روش
تحقیق هم درس دادم .بعد دیگر کم کم
کشیده شد به حوزۀ اندیشۀ سیاسی و در
واقع زمانی بعد از رفتن دکتر طباطبایی از
اینجا اندیشۀ سیاسی را تدریس کردم و
یادم است کتاب بنیاد های علم سیاست
را تهیه کــرده بودم منتها اینجا تدریس
نمیکردم.
\\گفتوگویمان طوالنی شــد و خستهتان
کردیم .اما استاد! آینده را چطور میبینید؟

نمیشــود گفت چه اتفاقی میافتد ولی
بــا این وضعیتی که برای علوم سیاســی

وجــود دارد مــن کمی به آینــدۀ علوم
سیاسی ناامیدم .دلم میخواهد که خیلی
بهتر از این باشــد .به نظــرم برخی از ما
شــاید که یک خورده احساس مسئولیت
کردیم کارهایی انجام دادیم یا قدمهایی
برداشــتیم که میتواند برای کسانی که
میخواهند در این رشــته فعال باشــند
کمک کندکه قدمهــای بعدی را بتوانند
بردارند یا بهعنوان یک دانشــجو بیایند و
کار را به درســتی انجــام بدهند و پیش
ببرند.
\\توصیهتان به ما جوانترها چیست؟

همۀ این موانع و مشکالتی که وجود دارد
و آن طرف قضیه مطلوب نیست همۀ این
حرفها به کنار ولــی یک زمانی در یک
جایی به این فکر خواهد شــد که کارها
روبهراه شــود .ما هم باید سعی خودمان
را بکنیــم .هر وقت من دسترســی پیدا
میکنم بــه آقایان کــه تصمیمگیرنده
هســتند خصوصاً در وزارت خارجه .این
را یادآوری میکنــم که یک کاری کنید
که بچهها بتوانند بیایند .اینقدر ناامیدی
که فکــر میکنم در بچههــا وجود دارد
باید هرچــه زودتر از بین برود .صرفنظر
از اینها ،فقط مســئلۀ پــاداش بیرونی
و اجتماعــی و شــغلی و اینجور چیزها
نیست .به خودمان هم برگردیم و خودمان
را پرورش بدهیم آدمی بشویم که صاحب
فکر و اندیشه است یک حضور فعاالنه از
خودمان نشان بدهیم نه این که ساکت و
آرام انگار نه انگار که مث ً
ال دانشگاه رفتیم.
کنجی بشینیم .اینها کمک میکند که
خودمان را پرورش دهیــم .در وهلۀ اول
خودمان را پرورش دهیم در مرحله بعدی
حاال چیزی هم از بیرون به عنوان پاداش
و کار و پاســخ تالشهایمان را بهدســت
آوریم و تبدیل شود به شغل و حرفهای که
آنجا باشیم .بنابراین مهمترین توصیهام
این اســت که تحصیل کنیم و ناامید از
تحصیل نشویم.
اســتاد ،گفتگوی دلنشــنی بود .از وقت
طوالنی که صرف کردید بسیار متشکریم.
پرتو سیاست شماره اول بهار 1396
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بازتاب تحوالت اجتماعی و سیاسی بر فعالیت انجمنهای
دانشجوئی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی
1313 -1341
 yyدکتر بهرام مستقیمی

دگرگونیهای جامعه بر همه ابعاد و اجزاء آن اثر میگذارد .ســقوط حكومت رضا شــاه در شهريور  1320ســبب تحوالتی در جامعه شد كه از جهات مختلف آثار سودمند كوتاه و
بلندمدت داشت .نمودي از آن را ميتوان در فراهم آمدن امكان حضور و فعاليت بيشتر مردم در حوزههاي گوناگون اجتماعي ديد .اين اوضاع و احوال طبعاً بر محيط دانشگاه تهران،
از جمله دانشكده حقوق و علوم سياسي و اقتصادي ،نيز اثر گذاشت .يك نمونه آن انتخابي شدن رئيس دانشكده بود .در سالهاي قبل رؤساي دانشكده و اسالف آن يعني مدرسه
سياســي ،مدرسه حقوق ،مدرسه تجارت و مدرسه حقوق و علوم سياســي را مقامات حكومتي تعيين ميكردند .براي نخستين بار در  1321تعيين رئيس دانشكده حقوق و علوم
سياســي و اقتصادي از طريق شوراي مركب از استادان دانشكده صورت گرفت .نمود ديگر تأثير شرايط جديد ورود زنان به دانشكده از  1324به بعد برای تحصيل در رشتههای
علوم سیاســی ،حقوق و اقتصاد بود .در ادامه ،چگونگی بیان فضای سیاسی و اجتماعی از زبان داشجویان دانشکده ،دگرگونی این بیان بر اثر تحوالت سیاسی و اجتماعی و تأثیر
فضاهای اشاره شده بر فعالیتهای انجمنهای دانشجوئی دانشکده از بدو تأسیس دانشگاه در  1313تا  1341بررسی میشود .از آنجا که نقطۀ عطف در این تحول رویدادهای
شهریور  1320است این بررسی در دو بخش پیش از سال تحصیلی  1321 -1320و از این سال تا سال تحصیلی  1340 -1341صورت میگیرد.

فعالیتهایدانشجویاندانشکده
حقوق و علوم سیاسی تا سال تحصیلی
1321 -1320

وضعیــت حاکم بــر فضای سیاســی و
اجتماعی از  1313تا  1320چنان است که
دانشجویان دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی
و اقتصادی فعالیتهای خود را اینگونه مبنا
میدهند که:
در ایــن عصــر فرخنده که بــه همت
شاهنشاه عظیم الشأن ما روح تازه در کالبد
مملکت دمیده و ُخرد و بزرگ میکوشند تا
نیات حسنۀ قاعد بزگوار خود را در ترقی و
تعالی ملــک و ملت به موقع عمل درآورند
شاگردان دانشــکدۀ حقوق و علوم سیاسی
و اقتصادی نیز به قدر وســع و قدرت خود
میخواهند در این فعالیتها و کوششهائی
که برای ترقی و تکامل ملت در هر رشــته
از حیات اجتماعی به منصۀ ظهور میرسد
شرکت جویند.
ظاهرا ً ایــن عصر به زبان دانشــجویان
دانشــکدۀ حقوق علوم سیاسی و اقتصادی
«فرخنده» ،دســتکم تا ســال تحصیلی
 1317 -1318همچنــان ادامه داشــت و
«اســباب پیشرفت کار از هر جهت آماده و
مهیاست و در عصر همایون پهلوی از پرتو
همت بلند شــاهانه آثــار نهضت تجدد در
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تمام رشتههای امور هویدا و موجبات ترقی
و پیشرفت فراهم» بود.
در چنین فضائی فعالیتهای دانشجویان
در انجمنی به نام «جامعۀ علمی» با شعب
مختلف آغاز شــد .از جمله این فعالیتها
ارائۀ کنفرانسهائی در موضوعات مختلف از
جمله« ،اصول فاشیسم»« ،مرکزیت از نظر
حقوق اداری»« ،نفت»« ،حق زن»« ،تاریخ
تجارت ایران و مخصوصــاً بحث در قانون
اخیــر تجارت خارجی»« ،سیاســت روس
تزاری در ایران»« ،تاریــخ هیئت اتحادیۀ
یاُمین کنگرۀ
بینالمجالس و گزارش ســ 
آن» و «تطــور تاریخی ملت ایــران» بود.
این کنفرانسها در ســالهای بعد نیز ارائه
میشد در واقع ارائه نتیجۀ پژوهش برخی
دانشــجویان در بعضی از دورس بود که به
دستور اســتادان مربوط انجام میگرفت و
نقد استاد را نیز به همراه داشت.
از دیگر فعالیتهای دانشــجویان در این
دوران میتوان به تهیــۀ اخبار مهم دنیا و
انتشار آن بین دانشــجویان هر پانزده روز
یکبار همچنین تهیۀ اخبار قضائی واقتصادی
بود کــه در آنها از جمله دانشــجویان نیز
مقاالتــی ارائه میکردند .عــاوه بر موارد
اشاره شده دانشجویان از این زمان اقدام به
تنظیم و انتشار سالنامههای داشکدۀ حقوق

کردند .ســوابق در دسترس نشان میدهد
این فعالیت تا ســال  1341ادامه داشــت،
هرچند به علت تحــوالت گوناگون جمعاً
هشت سالنامه منتشر شد.
در ســال تحصیلــی 1315 -1314
«جامعۀ علمی» جای خــود را به «جامعۀ
محصلیــن» داد که در قالب ســه انجمن
خطابه ،اطالعات و سالنامه تشکیل گردید.
در انجمــن خطابه عــاوه بر اســتادانی
که به دعوت انجمن ،ســخنرانی داشــتند
دانشــجویان نیز خطابههائی با عنوان «آیا
در اقتصاد قوانین ثابتی وجود دارد یا نه؟»،
«اروپای مسلح»« ،تربیت نظامی جوانان»،
«ادبیات ایران» (به زبان فرانســه)« ،تاریخ
روابط سیاســی ایــران وفرانســه»« ،روح
سلحشوری»« ،وحدت و مرکزیت»« ،تنازع
بقاء» و «کنفرانس دریائی» ایراد کردند.
انجمــن اطالعات نیز عــاوه بر تهیه و
انتشــار اخبار قضائی ،اقتصادی و سیاسی
دنیا به تشــویق دانشــجویان به نوشــتن
مقــاالت سیاســی ،قضائــی و اقتصادی و
تشــریک مساعی در پیشــرفت امور سایر
انجمنهــا ،و ترجمۀ مقاالت ،رســالهها و
کتب مربوط به دورس تحصیلی دانشــکده
میپرداخت .در حوزۀ نگارش دانشــجویان
مقاالتی با عنوان «اختالف ایتالیا و حبشه

گفتگو

و تأثیر آن»« ،هیوالی جنگ در ناحیۀ رن
در سیاســت اروپا»« ،اختصاصــات قانون
مجازات جدیــد ایــران»« ،کنفرانسهای
حقوقی بینالمللی»« ،اوضاع شرق اقصی»،
جهانداری «روابط آلمان و فرانسه»« ،روابط
آلمان و فرانسه» و «قوانین  1313ایران» به
رشتۀ تحریر در آوردند .این مقاالت در واقع
رســالۀ پایان دورۀ تحصیل و مصوب هیأت
ممتحن بود.
در سال تحصیلی  1316 -1315جامعۀ
دانشجویان به فعالیتهای خود همچنان در
قالب ســه انجمن ادامه داد .با این تفاوت
که انجمنهای خطابه و اطالعات جای خود
را به انجمن نطق و مناظره دادند و شــعبه
ورزش که از بدو تشــکیل «جامعۀ علمی»
فعالیت داشت بدل به انجمن ورزش شد.
دانشجویان عالوه بر ارائۀ کنفرانسهایی
تحت عنوان «تاریخ و طرز مطالعۀ آن برای
تحصیل حقوق»« ،در باب مســئولیت در
قضاوت و وکالت از لحاظ وجدان و قانون»
و «سیاســت اقتصادی» در انجمن نطق و
خطابه ،در آموزشــگاههای بزرگساالن نیز
خطابههایی بــا موضوع «معنــی وطن»،
«حفــظ حقوق افــراد جامعــه»« ،رعایت
حقوق مردم»« ،ترکیــب قوانین وضعی و
الهی»« ،راجع بــه فواید قانون»« ،قانون و
احترام به آن از لحاظ اجتماعی»« ،وظیفۀ
اجتماعی افراد نسبت به شهری که در آن
ساکن هســتند»« ،جرم و بعضی مقررات
جزائی»« ،پیدایش حقوق و قانون»« ،رشد
اجتماعی» و «لزوم پاسبانی وجدانی» ایراد
کردند.
انجمنهای ســه گانۀ نطــق و مناظره
سالنامه و ورزش در سال تحصیلی -1317
 1318نیز فعالیت داشتند .در انجمن نطق
و مناظره ،دانشــجویان ســخنرانیهایی با
عنوان «آتاتُرک»« ،قلمرو اخالق و قانون»،
«تصوف در شــرق و غرب»« ،اتحاد ملی»،
«قانون اساســی ساســانیان»« ،نــوروز و
ایران»« ،علل نبردهای داخلی اســپانیا» و
«مســئلۀ مدیترانه و راه هند» ارائه کردند.
از آنجا که تا این زمان مقررات خاصی برای
کار انجمنهای دانشجوئی وجود نداشت و
بر اساس نظرها و سلیقههای شخصی اداره

میشد رئیس انجمن سالنامه اساسنامهای
را در  50ماده تهیه و به انجمنها پیشنهاد
کرد .اعضای انجمنها در جلسهای مختلط
اساسنامه را به اتفاق آراء تصویب کردند که
به تصویب رئیس دانشکده نیز رسید .ظاهرا ً
این اساسنامه نظم و نسق چندان استواری
برای انجمنهای دانشــجویان دانشکده به
ارمغان نیاورد .چرا که آن «عصر فرخنده» با
آغاز جنگ جهانی دوم در )1939( 1318
رو به اتمام گذاشــت و نمــودی از آن در
فعالیتهای دانشجویان را میتوان در چهار
سال توقف انتشار سالنامه دانشکده از سال
تحصیلی  1318 -1319مشاهده کرد.
انجمنهای دانشجوئی دانشکده حقوق
و علوم سیاسی از سال تحصیلی
 1321 -1320به بعد
اولین گزارش دانشجویان از فعالیتهای
خود ،وضعیت دانشــکدۀ حقــوق و علوم
سیاسی و فضای سیاســی اجتماعی ایران
در ششــمین ســالنامهای منعکس است
که انجمن ســالنامه ،برای سال تحصیلی
 1323 -24منتشــر کرد .در همان اولین
صفحات ســالنامه فضای جدید با عبارت
«احیای دموکراســی در ایران» مشخص و
در صفحات بعد ،آن «عصر فرخنده» چنین
توصیف شده بود:
بیست سال استبداد و دیکتاتوری ،بیست
ســال اختناق آزادی و افکار ،تودۀ جوان و
روشنفکر این کشور را از جریانات سیاسی
و تحوالت اجتماعی جهان برکنار داشــت.
تا چندین ســال پیش برای یک دانشجوی
حقوق مســئلۀ فاشیســم و سوسیالیسم
مجهــول و الینحــل به نظر میرســید-
امپریالیســم و تأثیر آن در اساس اجتماع،
از نازیســم و مبادی و علــل پیدایش آن
دانشجوی حقوق اطالعی نداشت -حکومت
ترور با تمام قوت به نابود کردن روشنفکران
و اختنــاق افــکار آنها مشــغول بــود -از
آزادی فکــر و عقیــده ،از نهضت بیداری و
تودۀ جوان ،از مشــروطه و دموکراســی ،با
فعالیت این حکومت مخــوف اثری وجود
نداشت .کوچکترین جنبش فکری جوانان
روشنفکر را دستگاه آدم کشی و دژخیمان
دیکتاتوری اســتقبال [مقابلــه] میکرد...

بیست سال استبداد و دیکتاتوری،
بیست سال اختناق آزادی و افکار،
تودۀ جوان و روشنفکر این کشور
را از جریانات سیاسی و تحوالت
اجتماعی جهان برکنار داشت.
تا چندین سال پیش برای یک
دانشجوی حقوق مسئلۀ فاشیسم
و سوسیالیسم مجهول و الینحل به
نظر میرسید -امپریالیسم و تأثیر
آن در اساس اجتماع ،از نازیسم و
مبادی و علل پیدایش آن دانشجوی
حقوق اطالعی نداشت -حکومت
ترور با تمام قوت به نابود کردن
روشنفکران و اختناق افکار آنها
مشغول بود

فروریختن کاخ اســتبداد نخستین مژده و
نوید را به دانشــجویان این دانشکده اعالم
داشت ...و واکنش این خفتگی بیست ساله
با ولع تمام دانشجویان را به جبران مافات و
اظهار عقیده وادار نمود به حدی که امروز...
دانشــجویان میتوانند به تبعیت از فکر و
عقیــدۀ خود در بارۀ هر موضوع سیاســی
کنفرانسی دهند ...مشروطیت سوم موجد
جنبش فکری دانشجویان حقوق میباشد
و ایــن آزادی گفتار را ارمغان واقعۀ ســوم
شهریور بایستی محسوب داشت.
یا درجای دیگری آمده است:
قرنها اســت که کشــور ما بــا حکومت
مستبده اداره میشد و از چهل سال پیش
که ما خود خواســتیم جریــان حکومت را
در دســت گیریم عواملی خــار راه ما بود
که هنــوز اولی برطرف نشــده بود گرفتار
دیکتاتوری شــدیم و بیست سال دست و
پا زدن زیر چنــگال زور قلدری از دخالت
جوانهــا در اداره مملکت جلوگیری کرد...
جوانان مسئولیت دارند که در حفظ ایران
و استقالل میهنشان از هیچ گونه کوششی
فروگذار نکنند .برای حفظ ایران و استقالل
آن دو وظیفــه دارند :یکی حداکثر دخالت
در امــور مملکت که همان حق سیاســی
اســت و دیگری ...آگاه نمودن و راهنمائی
پرتو سیاست شماره اول بهار 1396
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تودۀ کشور است به حقوق خود.
در چنیــن اوضاع و احوالــی در  3آذر
 1320دانشــجویان دانشــکدۀ حقــوق
تحرکی را برای ایجاد همبستگی بوجود
آوردند که به تظاهرات گسترده در سطح
دانشــگاه منجر شد .این حرکت به شکل
گرفتن سازمان دانشــجویان در دانشگاه
انجامید کــه شــهربانی در جهت ازهم
پاشــیدن آن اقداماتی را ،بــرای مثال با
احضار و بازجوئی از چند دانشجو از جمله
یک دانشجوی رشــته سیاسی ،به عمل
آورد .یکی از دانشــجویان رشــتۀ حقوق
از طرف کلیۀ دانشــجویان طی مقالهای
در روزنامۀ اطالعات نوشــت آنچه به نام
ســازمان دانشــجویان در دانشــگاه ،که
هســتۀ مرکزی آن در دانشــکدۀ حقوق
است ،ایجاد شده فقط برای ایجاد روابط
نزدیک بین دانشــجویان است و اساسش
بر پایۀ همکاری نهاده شده و نباید چنین
سازمانی مایۀ سوء تفاهم گردد.
نمود دیگــری از تأثیر وضعیت جدید
بر فعالیتهای دانشجویان را میتوان در
اقدام سازمان دانشــجویان در سالهای
تحصیلــی  1320 -1321و -1322
 1321به برگزاری سخنرانیهای عمومی
و دعوت از دانشــمندان و استادان برای
ایــراد نطق و خطابه در تاالر دانشــکده،
تمرینات و کارآموزیهای قضائی ،تشکیل
کلوپهای زبان فرانســه و انگلیسی ،اخذ
تخفیف برای دانشــجویان از مؤسســات
مختلف از قبیل لوازم التحریر فروشــی،
عکاســی ،داروخانه ،آزمایشــگاه ،سینما
و تماشــاخانه ،راه آهــن و اتوبوس ،دایر
کردن بوفۀ دانشکده کمک به دانشجویان
بــی بضاعت ،تهیه منازل مناســب برای
دانشجویانی که از شهرستانها به منظور
تحصیــل به تهران آمدهانــد ،تأمین رفاه
حال مســتخدمین جزء دانشکده ،فراهم
کردن وسایل ورزشهای مختلف و چاپ و
انتشار بعضی جزوات تحصیلی و نشریات
مختلف مانند مجلۀ ماهانه ،و نشریههای
ورزشی و اخالقی مشاهده کرد.
این مجموعه فعالیتهــا منجر به آن
شد که در سال تحصیلی 1323 -1322
انجمنهــای «خیریه»« ،ســخنرانی»،
10
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«نمایــش» ،و «کار آمــوزی قضائــی و
دادگاههای تمرینی» شکل بگیرد .در این
سال ســازمان دانشجویان دو بار ،نمایش
در ســالن دارالفنون به تماشا گذاشت و
از این راه مبالغ هنگفتی را برای آســیب
دیدگان زلزلۀ گرگان عاید و پرداخت کرد.
مقصود از ایجاد انجمن کار آموزی قضائی
و دادگاههای تمرینی این بود که دروس
دانشکده با عمل توأم باشد و دانشجویان
از آیین دادرسی و سازمان قضائی کشور
اطالعات علمی کســب کننــد و بعد از
خاتمۀ تحصیل دادرسان و وکالی مبرزی
باشند.
بحرانهای موجود در سطح جامعه
و آثاری آن بر محیط دانشگاه
سبب شد در سال تحصیلی -26
 27شورای دانشگاه آیین نامهای
را تصویب نمود که به موجب آن از
هر کالس یکنفر با اکثریت نصف
به اضافۀ یک آراء دانشجویان
باید انتخاب میشد و شاگرد اول
هر کالس نیز به موجب این آیین
نامه از طرف دانشکده در سازمان
دانشجویان شرکت میکردند .به
این ترتیب دانشگاه کوشید فضای
واپائی (کنترل) شدهای در این
انجمنها بوجود آورد.

سازمان دانشجویان در سال تحصیلی
 1323 -1324انجمنهای ســخنرانی و
خیریه ،تمرین عملی و کارآموزی قضائی،
نمایش و موسیقی ،انتشارات و تبلیغات،
ســالنامه و ورزش را تشکیل داد .در این
ســال انجمن تمرین علمی و کارآموزی
قضائی شبیه ســازیهای «دیوان جنائی
درموضوع قتل و سرقت»« ،دادگاه جنائی
در موضوع قتــل و منافیــات عفت» بر
اساس ترجمه متنی از محاکم انگلستان،
«دادگاه جنائی با حضور هیأت منصفه در
موضوع جرم سیاسی» ،و سخنرانیهائی با
عنوان «حقوق جزای انگلستان» و «رابطۀ

قانــون و وجدان» ،همچنین مناظرۀ بین
یک دانشــجوی حقوق و یک دانشجوی
سیاســی در موضوع «اهمیــت قاضی و
سیاستمدار» را برگزار کرد.
بعــاوه برای بحث در بارۀ مطالب مهم
روز ن ُه موضوع را در زمینۀ حقوقی ،هفت
موضــوع را در زمینۀ سیاســی و شــش
موضوع را زمینۀ اقتصادی برای سخنرانی
و هفت موضــوع را در زمینۀ سیاســی،
چهــار موضوع را در زمینۀ اقتصادی و دو
مضــوع را در زمینۀ حقوقی برای مناظره
تعییــن کرد تا دانشــجویان بیطرفانه و
علمی به آنها بپردازند .اما مورد استقبال
دانشجویان قرار نگرفت.
انجمن سخنرانی نیز ،سخنرانیهایی با
موضوع «تاریخ حقوق جزا در انگلستان»،
«وظائــف اجتماعــی دانشــجویان» و
«رابطۀ قانون با وجــدان» و مناظرههای
«اهمیت قاضی در جامعه بیشــتر است
یا سیاســتمدار» بین دانشــجویان سال
ســوم قضائی و سیاسی و «اهمیت قاضی
در جامعه بیشــتر است یا معلم» بین دو
دانشــکدۀ ادبیات و حقــوق برگزار کرد.
در انجمن ســخنرانی بر این نکته تأکید
میشد که محیط دانشکدۀ حقوق بایستی
مهــد آزادی و آزادگوئی بوده و هیچ گونه
قید و محدودیتی نسبت به افکار و عقاید
دانشــجویان در چنیــن کانونــی وجود
نداشته باشد.
به هرحال بحرانهای موجود در سطح
جامعــه و آثاری آن بر محیط دانشــگاه
سبب شــد در ســال تحصیلی 27-26
شورای دانشــگاه آیین نامهای را تصویب
نمــود که بــه موجــب آن از هر کالس
یکنفر با اکثریت نصف به اضافۀ یک آراء
دانشجویان باید انتخاب میشد و شاگرد
اول هر کالس نیز به موجب این آیین نامه
از طرف دانشکده در سازمان دانشجویان
شرکت میکردند .به این ترتیب دانشگاه
کوشید فضای واپائی (کنترل) شدهای در
این انجمنها بوجــود آورد .انجمنها نیز
بتدریج محــدود شــدند .بطوریکه برای
مثــال در ســال تحصیلــی 1327 -28
انجمنهای دانشــکده فقط انجمنهای
سالنامه ،کارآموزی قضائی و ورزش وجود

گفتگو

داشت و از انجمنهای خیریه و سخنرانی
که در سال تحصیلی  1323-24فعالیت
قابل توجهی داشــتند اثری نبود .انجمن
کارآموزی قضائی نیز در سال 1327-28
چهار شبیه سازی جلسۀ دادگاه را برگزار
کرد .انجمن ســالنامه نیز بعد از ســال
تحصیلــی اخیر فعالیتش متوقف شــده
بود و تنها در سال تحصیلی 1327 -28
توانست سالنامهای را برای سالهای -26
 1328 -27منتشر کند.
به سبب ادامه یافتن وضعیت بحرانی در
جامعه و بهویژه دگرگونی فضای سیاسی
حاکم بر جامعه پس از  28مرداد 1332
گزارشی ،مشــابه سالهای پیش ،تا سال
 1341در دســترس نیست که مشخص
سازد آیا دانشجویان در چارچوب نهادی
همچون ســازمان یا انجمنهای پیشین
داشــتهاند یا نه .تنها موردی که میتوان
به آن اشــاره کرد ســازمان دانشجویان
جمعیت ایرانی طرفداران ملل متحد است
که در ســال  1334به دستور رئیس این
جمعیت ایجاد شد .پیوند آن با دانشکدۀ
حقوق علوم سیاســی و اقتصــادی از راه
اســتقرار دبیرخانــۀ جمعیــت در اطاق
شمارۀ  27دانشکده بود .حتی فعالیت این
ســازمان نیز گرچه از همان آغاز تأسیس
با اســتقبال دانشــجویان مواجه گردید،
نظر بهوجود پارهای از اشکاالت در زمینۀ
اجتماع دانشــجویان در دانشگاه تهران و
بحث و مذاکره با یکدیگر وسعت نیافت.
در هرصــورت در اواخر دهۀ  1330به
دالیل مختلف ،فضای سیاســی جامعه تا
حدی دگرگون شد .این تغییر وضعیت بار
دیگر به دانشجویان دانشکدۀ حقوق علوم
سیاسی و اقتصادی امکان داد سالنامهای
را ،ظاهرا ً برای آخرین بار ،منتشر کنند و
گزارشی از فضای پایان دهۀ  1330و آغاز
دهۀ  1340برای آیندگان برجا بگذارند.
فضای جدید بار دیگر به دانشجویان اجازه
داد نگاه خود به گذشــته را چنین بیان
کنند:
هیچ کس از اذعان به این حقیقت تلخ
گریــز ندارد که از ابتدای مشــروطیت و
انعقاد مجلس دورۀ اول تا حال هیچ وقت

به سبب ادامه یافتن وضعیت بحرانی در جامعه و بهویژه دگرگونی فضای سیاسی حاکم بر
جامعه پس از  28مرداد  1332گزارشی ،مشابه سالهای پیش ،تا سال  1341در دسترس
نیست که مشخص سازد آیا دانشجویان در چارچوب نهادی همچون سازمان یا انجمنهای
پیشین داشتهاند یا نه .تنها موردی که میتوان به آن اشاره کرد سازمان دانشجویان جمعیت
ایرانی طرفداران ملل متحد است که در سال  1334به دستور رئیس این جمعیت ایجاد شد.

مجالس مقننه در ایران نتوانستهاند مظهر
واقعی ارادۀ ملت بوده و یا برای یک دورۀ
تقنینیه مطابق با موازین قانون اساســی
منعقد شــوند ،کار کنند و ختام پذیرند...
همیشــه یا نمایندگان حقیقی مردم به
مجلس نرفتهاند یا مستبدین برای ارضاء
امیال خود خانۀ ملت را به توپ بســتهاند
یا با اولتیماتوم از بین رفته یا بواسطۀ هو
و جنجال و تشنج کاری از پیش نرفته.
با این نگاه ،دانشجویان در فضای جدید
با مسئلۀ انتخابات آزاد درگیر بودند .در این
زمان نشــانی از وجود سازمان یا انجمنی
به چشــم نمیخورد که دانشــجویان در
چارچوب آن فعالیت داشته باشند .برای
مثــال در  25مرداد  1339دانشــجویان
دانشگاه تهران در میدان جاللیه [بوستان
اللۀ فعلی] اجتماع و از دولت دکتر اقبال
آزادی انتخابــات را طلب میکنند .یا در
اعالمیهای از مردم تهران برای تجمع در
میدان جاللیه در  12شهریور ،به منظور
درخواســت ابطال انتخابات دورۀ بیستم
مجلس شــورای ملی دعــوت میکنند
که با مخالفت مقامــات انتظامی روبهرو
میشوند .بار دیگر دانشجویان در  6بهمن
دو ساعت کالسها را تعطیل میکنند و
در قطعنامهای میخواهند انتخابات آزاد
برگزار شــود و مطابق وعدۀ داده شده از
دخالت مأمورین دولت در جریان انتخابات
جلوگیری به عمل آید .در چنین فضائی
کالسها از  10بهمن عم ً
ال و از  13بهمن،

با عالم شورای دانشگاه ،رسماً تعطیل شد
که تا  21این ماه ادامه یافت.
دانشــجویان که معتقد بودنــد در اثر
دخالت مأمــوران دولتی در امر انتخابات
نمایندگان واقعی به مجلس راه نیافتهاند
بــار دیگر در  2اســفند ضمن تظاهراتی
مخالفــت خود را با نماینــدگان مجلس
اعالم کردند و به دنبال آن از  6اســفند
 1339تا  14فروردین  1340دانشــگاه
مجدد تعطیل شــد .تالطم اجتماعی در
ســال تحصیلی بعد نیز ادامــه مییابد.
بهطوری کــه برای مثــال در اول بهمن
 1340دانشــجویان که قصد داشتند به
وزارت فرهنگ بروند بــا مقابله نیروهای
انتظامی و سپس قوای چترباز و کماندوی
ارتش و شهربانی مواجه و بشدت مصدوم
میگردند .دانشکدهها خسارت میبینند
و دانشگاه تا  14فروردین  1341تعطیل
اعالم میشــود .در سال جدید نیز در روز
 28خرداد شــورای دانشــگاه ناگهان با
صدور اعالمیهای آغاز تعطیالت تابستانی
از ســاعت  2بعد از ظهر همان روز را به
اطالع میرساند و دانشــگاه به محاصره
نیروی انتظامی در میآید.
این اقدام نشانۀ ورود تدریجی دگربارۀ
جامعه و بــه تبع آن دانشــگاه تهران و
دانشــکدههای آن به شــمول دانشکدۀ
حقوق ،به «عصر فرخنده» دیگری بود که
تا سالهای میانی دهۀ  1350ادامه و در
 22بهمن  1357خاتمه یافت.
پرتو سیاست شماره اول بهار 1396
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تولد داعش
درباره هانری کربن و درک و دریافت او از ایده ایران

تولد داعش
yyمهدی بابازاده

مقدمه:

اندیشه

عمدۀ نظریههــا در داخل ایران پیرامون
چگونگی بهوجود آمدن داعش ،حول محور
توهم توطئــه و از نگاه ایدئولوژیک تحلیل
میشود که ثمرۀ آن نسبت دادن این پدیده
به غرب و آمریکا است.
این گفتار ناظر بر جنبههای اجتماعی-
سیاســی و تاریخی و فکری ایجاد داعش
است.
زمینههایاجتماعی-سیاسی:
افراطگری داعــش از یک روند تدریجی
سرچشــمه میگیرد و بهصــورت ناگهانی
ایجاد نشــده اســت .مجموعــۀ تحوالت
اجتماعی گســترده در سطح جهان اسالم
نیازمند تحوالت سیاســی بــود که آن را
همراهی کند .ساختار سنتی سیاسی حاکم
بــر کل منطقه بایــد از توانایی همراهی با
این تحوالت اجتماعی برخوردار میبود که
متأســفانه این گونه نشد .از شمال افریقا تا
جنوب آســیا حکومتهای قائم بر یک فرد
و دیکتاتــوری وجود داشــت در حالی که
آگاهیها ،نیازها و خواستهی مردم به کلی
تغییــر کرده بود .این امر موجب ایجاد یک
گســل و شــکاف عمیقی بین حاکمیت و
تحوالت اجتماعی گشت .آنچه که از تونس
شروع شد و به مصر ،لیبی ،بحرین ،یمن و
سوریه کشیده شد در حقیقت خروش آن
جریان اجتماعی بود .در ســوریه تظاهرات
اولیه ،خواستههای مردم ،شعارها و حرکات
نشــانداد که مردم به دنبال دموکراسی و
عدالتی هستند که ســالها از آن بیدریغ
بودند .در این اعتراضها هیچگونه ردپایی
از خشــونت وجــود نداشــت .این حرکت
آزادیخواهانهی مردمی با مشــت آهنین
حکومت مواجه شــد و این مشت آهنین با
12
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حمایتهــای خارجی همراه بود و وضعیت
را به کلــی دگرگون کــرد؛ یعنی حرکت
آزادیخواهانهی مردمی با دخالت حاکمیت
به خشونت کشیده شد و کم کم گرایشهای
مقاومت جویانه سر برآوردند .دراین میان
نیروهایی از سایر کشورها به سمت سوریه
حرکت کردند که نخستین نیرو از لیبی بود
که از طریق ترکیه وارد سوریه شد .باتوجه
به خشونتهای طرفین گروههای میانهرو به
حاشیه رانده شدند.
زمینههای تاریخی وفکری:
دولت اســامی عراق و شــام (داعش)
یکی از انشــعابات القاعده اســت لذا الزم
است برای شناخت داعش ،ابتدا القاعده را
بشناسیم .سلفیگری جریانی ریشهدار در
تاریخ اسالم اســت .باید بین سلفیگری و
نوســلفیگری تمایز قائل شد .نوسلفیها،
سلفیهای جهادیاند که ظهور و بروز آنها
عمدتاً به دهۀ هشــتاد میالدی برمیگردد.
آغاز این جریان مربوط به سید قطب است.

او عضــو اخوانالمســلمین و تحتتأثیر
ابواالعلــی مودودی ،متفکر پاکســتانی و
طراح ایدۀ تأسیس حکومت اسالمی بود.
بعد از کودتــای جمــال عبدالالناصر و
افسران آزاد در مصر تضادی میان ایشان
با اخوان المسلمین پیش آمد که سرکوب
اخوانیهــا را دنبال داشــت .در این میان
جریان افراطی و جهادی شکل گرفت که
نظریهپرداز اصلی آن سید قطب بود.
ایــن جریــان در مصــر و در دهههای
۱۹۷۰و۱۹۸۰متفکــران خــاص خود را
پیــدا کرد؛ افرادی همچون صالح ســریه
که در سال ۱۹۷۳رسالهای به نام «رسالة
االیمان» نوشت و ومحمد عبدالسالم فرج
که در ســال ۱۹۸۰رســالهی «الفریضة
الغائبه» را در ادامه آثار سید قطب تألیف
کرد .این جریان به تدریج در مصر بهعنوان
جریانی تندرو از اخوان جدا شد و جماعت
الجهاد و ســازمان التکفیــر و الهجره را
بهوجود آورد .از ســوی دیگــر پدیدهی
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حکومتهای کشورهای مسلمان پیش بروند .حوداث۱۱سپتامبر،
اســرائیل نیز در کنار دیکتاتوریهای نظامــی در جهان عرب و
اتفاقات بوسنیو هرزهگوین ،چچن ،قفقاز ،تاجیکستان ،جبههی
انسداد هرگونه فعالیت سیاسی برای گروههای اسالمی باعث شد
مورو در فیلیپین ،حوادث شــمال افریقا و سایر بحرانهای جهان
آنها مشــی ترور در پیش گیرند که ترور انور سادات توسط خالد
اسالم به رشد جریانهای سلفی دامن زد.
استانبولی از نمونههای اولیه آن بود.
هیچ نبردی ،نمیتواند فرصتی بهتر از آنچه درسوریه است برای
در همین حال حملهی شــوروی به افغانســتان ،این کشــور
القاعده ایجاد کند .مردم ســوریه سالهاست که دچا ر مشکالت
را به نمونۀ آزمایشــی برای تمام جریانهای نوســلفی بدل کرد؛
ناشــی از ورود نیروهای تندروی وابسته به القاعده
جریانهایی با حمایتهای رئیسجمهور وقت آمریکا
به کشورشــان هستند .نیروهایی که پس از ورود به
(ریگان) و پادشاه عربستان (فهد) برای جهاد با کفار
روانهی آنجا شــدند .گروههایی که در افغانســتان جبهة النصره اولین حرکت درگیریهای سوریه ،تبدیل به نیروهای اصلی جنگ
امروز جهاد د ر سوریه
ضد نظام سوریه شــدهاند .تا 
مبارزه میکردنــد دارای گرایشهای مختلف فکری
وجود آمده
«جهادی» به 
بودند .بخشــی از آنها همچون ایمــن الظواهری از درقضیۀ سوریه بود ،ولی موجــب بزرگترین هجرت رزمنــدگان خارجی به
یک کشو ر دیگر درطول تاریخ شده است؛ رقمی که
مصر یا کشــورهای غیر ســعودی آمــده و تئوری
امتداد القاعدۀ عراق به
حتی از تعداد نیروهای هجرت کرده به افغانســتان
مبارزاتیشــان را از ســید قطــب وام گرفته بودند؛
سوریه که رسماً هم در
تئوری ســید قطب همان تئوری «جهان یا جاهلی مقابل جبهة النصرة ایستاد  -درخالل جنگ با شــوروی  -و عراق پس از اشغال
است یا اســامی» اســت .عدهای هم همچون بن و هم درمقابل فرمان ایمن آمریکا هم باالت ر رفته است.
جبهة النصرة اولین حرکــت «جهادی» بهوجود
الدن و کســانی که از عربستان آمده بودند ذهنیتی الظواهری که دستو ر داده
آمده درقضیۀ ســوریه بود ،ولی امتداد القاعدۀ عراق
جهیمانی داشتند .جهیمانی همان فردی است که در
بود فقط جبهة النصرة،
سال ( ۱۹۷۹اول محرم )۱۴۰۰داخل مسجد الحرام شاخه القاعده درسوریه به سوریه که رسماً هم درمقابل جبهة النصرة ایستاد
قیام میکند .وی تحتتأثیر وهابیت اخوانی دهههای باشد ،موجب تبدیل دولت و هم درمقابل فرمان ایمن الظواهری که دستو ر داده
۲۰و ۳۰است که درعربســتان وجود داشت و علیه اسالمی عراق (یعنی همان بود فقط جبهة النصرة ،شاخه القاعده درسوریه باشد،
عبدالعزیز اقدام میکردند و با او می جنگیدند .سنتز شاخه القاعده در عراق) موجب تبدیل دولت اســامی عــراق (یعنی همان
وهابیت جیهمانی و تئوری سید قطب منجر به یک به دولت اسالمی عراق و شــاخه القاعــده در عراق) به دولت اســامی عراق
سلسه افکاری میشود که تحت عنوان (القاعده) در شام شد .در حقیقت ریشۀ و شام شــد .در حقیقت ریشــۀ داعش به جماعت
داعش به جماعت توحید توحید و جهاد میرسد که درسال ۱۹۹۹به رهبری
افغانستان بروز می یابد.
دراواخر دهۀ  ،۸۰روسها عقب نشــینی میکنند و جهاد میرسد که درسال ابومصعب الزرقاوی تأسیس شد و در سال  ۲۰۰۴به
و آن شــوک بزرگــی که منجــر به تولــد القاعده ۱۹۹۹به رهبری ابومصعب شــبکۀ القاعده پیوست و پس از آن به القاعده عراق
میشــود عمدتاً از اشــغال کویت شکل میگیرد به الزرقاوی تأسیس شد و معروف گردید .این گروه که وارد جنگ با دولت عراق
این صورت که کویت اشــغال شــده و عربستان از در سال  ۲۰۰۴به شبکۀ و نیروهای آمریکایی مســتقر د ر عراق شده بود در
آمریکا و کشــورهای غربی میخواهــد برای خروج القاعده پیوست و پس از سال  ۲۰۰۶با چندین گروه اسالمگرای دیگر ائتالف
صدام دخالت کنند و این خالف مبانی فکری بود که آن به القاعده عراق معروف کرده و مجلس شــورای مجاهدین -یک قدرت مهم
در استان انبار -را تشکیل داد که در  ۱۳اکتبر همان
بعدها القاعده را تشــکیل دادند .بن الدن با مقامات
گردید.
سال مجلس شورا به همراه چند گروه شورشی دیگر
سعودی مالقات و به آنها اعالم میکند« :من با گروه
«حکومت اسالمی» را برپا ساختند .ابو ایوب المصری
خودم صدام را از کویت اخراج میکنم» .عربســتان
و ابو عم ر البغدادی دو رهبر اصلی حکومت اسالمی
به این پیشنهاد پاســخ نمیدهد و در نهایت آمریکا
عراق بودند که در ۱۸آوریل  ۲۰۰۱۳نام «حکومت اسالمی عراق
وارد میدان میشــود .تئوریپردازان القاعده این مسئله را مطرح
و شــام» را بر خود نهادند .با آغاز جنگ داخلی ســوریه ،آنها به
میکنند که« :اوالً غیر مسلمان نباید به سرزمینهای مقدس  -از
ســرعت بخشهایی از شمال شرقی سوریه را تصرف کرده و شهر
نظر آنها کل شــبه جزیره مقدس است  -وارد شوند .ثانیاً متجاوز
رقه را بهعنوان پایتخت خود انتخاب کردند سپس همزمان با اقدام
بودن صدام امری صریح و آشــکار اســت اما باید در نظر داشت
نظامی در سوریه به عراق حملهور و موفق شدند رمادی و فلوجه
که او مســلمان بــوده و نباید برای دفع حاکم ظالم مســلمان از
مهمترین شهرهای استان انبار در عراق -را به قلمرو خود اضافهغیر مســلمان کمک گرفت» .این دو عامــل منجر به یک تحول
کنند.
بزرگ و شکلگیری القاعده میشود .همدستی عربستان با آمریکا
در ژوئــن  ۲۰۱۴مهمترین موفقیت داعــش با تصرف موصل،
در کویــت بر علیه صدام باعث قوت گرفتن جریانی میشــود که
دومین شهر بزرگ عراق به دست آمد و درخرداد  ۱۳۹۴نیمی از
عالوهبر مبارزات ضد شــوروی و ضد آمریکایی به سمت مبارزه با
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خاک سوریه و بخشهای شمال
غربی عــراق را تصــرف کردند.
داعش درایــن دوره بخشهایی
ازمتصرفــات خــود مثل تکریت
را از دســت داد .ایــن گروه پس
از گســترش حوزۀ نفــوذش ،در
۲۹ژوئن  ۲۰۱۴اعالم کرد که از
این پس نام آن «دولت اســامی
عراق و شــام» اســت که با نام
مخفف «داعش» معروف شــد و
یک خالفت جهانی را تشــکیل
داده و ابوبکر بغدادی رهبر گروه
را بهعنــوان خلیفه معرفی کرد و
فعالیتهــای حکومتــی خود از
جملــه چاپ اســکناس با واحد
دینار داعش و گذرنامه ،صادرات
نفت ،راه ،شــبکۀ تلوزیونی و ...را
گسترش داد.
منابع:
 -1مهدی بخشــی شیخ احمد
ســید قطب و اســامگراییمعاصر -فصلنامه علم سیاسی،
سال نهم شماره  -۳۲بهار۸۵
 -2کامبیــز خســروی ،اســامه
بــن الدن -تهــران گــردون
سپهر۱۳۸۰
 -3استفان الکرو  -محمد حسین
رفعیــی ،بازخوانــی ماجرای
جیهمانــی المعتبــی ،ناصــر
الحزیمی در دوکتاب (ایام مع
جیهمانــی) و (قصه المحتلین
بیت اهلل الحــرام) به خوبی به
جریان شکلگیری جیهمانی
اشاره کرده است ،برای مطالعه
بیشترمیتوان به مجله الریاض
۱۰ژوئــن  ۲۰۰۳و ۱۸ژوئن،
۹می ۲۰۰۴رجوع کرد.
 -4المجله تنظیــم القاعده من
الداخل -القدس العربی شماره
مورخه ۱۸مارس تا  ۲۷مارس
 ۲۰۰۵سلســله گفتارهــای
ابوجندل ناصر البحری
 -5الشرق االوسط  ۲۹آوریل ۲۰۰۶
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 yyمجید سروند
دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران

هانری کربن و
درک و دریافت او از ایدۀ ایران
 -1دربارۀ هانری کربن
هانری کربن ( )1979-1903فیلســوف
بزرگ فرانسوی قرن بیستم و منتقد جدی
جریان اندیشــهمحور معاصر غرب است که
البته ریشههای آن را تا دورۀ قرون وسطی و
تعالیم کلیسا پی میگیرد .وی که با بیشتر
نحلههای فکری و فلسفی غرب به خوبی آشنا
و بر آنها مسلط بود ،معضل اصلی اندیشه را
تهی شــدن آن از مبانی ماوراءالطبیعهای و
معنوی می دانست .در نگاه او تطور جریان
فکری غربی اساســاً منفی اســت؛ سیطرۀ
تاریخی گرایی ،ظاهرگرایی ،نســبی گرایی،
نیهیلیسم و ...امکان هرگونه استعالیی را از
حصار تنگ چارچوبهای تاریخی و مکانی
و زمانی منتفی می ســاخت .کربن البته با
نگاهی مسامحهجویانه نسبت به اندیشههای
ِ
مختلف غربی
گوناگون ،در مکتبهای فکری
روزنههایــی برای رهایی از ســلطۀ جریان
حاکم را شناسایی کرده بود که بعدها پس از
آشنایی وی با فلسفۀ ایرانی مؤثر واقع شده و
به نوعی ،تکامل مییابند.
کشــف جهان تفکر ایرانی توســط کربن
را میتــوان نقطــه عطفــی در زندگی او
دانســت؛ کشــفی که خود فیلســوف در
اینباره به خاطرهای اشــاره میکند که در
آن لوئی ماســینیون از آخرین سفر خود به
ایران نسخۀ چاپ ســنگی حکمتاالشراق
ســهروردی را برای وی هدیــه آورده بود.
«به من گفــت :بگیرید ،فکــر میکنم این

کتاب چیزی برای شما دارد .آن چیزی که
ماسینیون میگفت عبارت بود از :همدمی و
همراهی با شیخاالشــراق در تمام زندگیام.
» (کربــن « )68 ،1383آشــنایی مــن با
ســهروردی سرنوشت معنوی مرا برای گذر
از این دنیا تعیین کرد .افالطونباوری من با
واژگان فرشتهشناسی زرتشتی ایران باستان
بیان میشد و راهی را که میجستم روشن
میکرد( » .کربن )69 ،1383
این رویداد مقدمهای بود برای ورود کربن
به جهانی دیگر؛ هجرتی کــه به بیان خو ِد
او قرار بود مأموریتی سه ماهه بهعنوان یک
خاورشناس باشد ولی به عنوان یک فیلسوفِ
شیفتۀ فرهنگ و فلسفه معنوی ایرانی تا سی
ســال تداوم پیدا کرد و او را مجذوب خود
ساخت« .هنگامی که شما بیش از سی سال
با گلهای سرسبد فلســفه و معنویت یک
فرهنگ عجین شده باشید ،بهویژه با جهانی
معنوی چون ایران زمین ،بی شــک رنگ و
ن را خواهید گرفت( » .کربن ،1383
بوی آ 
 )98ایران برای کربن صرف یک کشور نبود
چنانچه خود تأکید میکنــد« :ایرانزمین
فقط یک ملت و امپراطوری نبود ،بلکه کانون
معنویت و تاریخ ادیــان بود .این دنیا آمادۀ
پذیــرش من بود و مرا پذیرفــت( » .کربن
)69 ،1383
دلیل شیفتگی کربن نسبت به سهروردی
بهعنوان کسی که در اوج دورۀ ایران اسالمی،
قاطعانه کوشــید تا حکمت الهی اشــراقی

اندیشه
حکمای ایران باستان را زنده کند ،آشنای 
ی
پیشینیاش با «پدیدارشناسی فراتاریخی»
است .از این منظر ســهروردی نه در مقام
عمل و نه در مقام اندیشــه« ،مورخ» نبوده
است؛ او تنها آنجا «هست» و حضور خود را
اعالم میکند .این اندیشمند ،گذشتۀ ایران
زرتشی را برعهده میگیرد و به روز میکند.
در اینجا پیوند معنوی چنان محکم است
که اساســاً منکر گسستگی تاریخ میشود.
(کربن  )38-39 ،1383گویی کربن چنین
رســالتی را برای خویــش در انتقال پیام
اصیــل معنویت ایرانزمین به مغرب زمین
و البته ایرانیان معاصر قائل بوده اســت .از
این روست که میگوید« :با بهرهجستن از
الگوی او ،کوشیدم تمامی فرهنگ معنوی
ایران را بفهمم و همۀ ابعاد در حال تکوین
آن را ترســیم کنم( » .کربن )39 ،1383
در موقعیتی دیگر اذعان میدارد که« :من
میخواستم مانند اتین ژیلسون که فلسفۀ
قرون وســطی غرب را احیاء کرد ،فلســفۀ
ایران زمین را که شرح حال نامداران آن در
نوشتههای سهروردی آمده بود ،بازشناسی
و احیــاء کنم( » .کربن  )70 ،1383به باور
کربن «سهروردی با قول به اینکه حکمای
ایران مســلمان از ساللۀ فالسفۀ
اشــراقی ِ
ایران قدیم هســتند ،آینده را برای عرض
انــدام معنویت ایران باز نمــود و واقع هم
همین است که بعد از سهروردی ،حکمای
خســروانی ،پیشــتاز اشــراقیون به شمار
میروند( » .کربن  )192 ،1384همین نگاه
آیندهمحور و به روز کردن گذشته میباشد
که برای کربن حائز اهمیت بوده و با اشاره
به بیت زیر از حافظ امیدوار به انجام نظیر
کاری است که سهروردی کرد:
فیــض روحالقــدس ار باز مــدد فرماید
دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد
امــا در مــورد اینکه وی بــا در «حال»
قرار دادن فلســفۀ معنوی گذشتۀ ایران و
گشایش راهی به ســوی آینده در پی چه
هدفی است ،میتوان به دو سؤالی که خود
پس از ذکر مطالب باال طرح میکند ،توجه
نمود« :آیا میتوانیم معنای ماورای طبیعی
و فلســفۀ فیزیک و علوم انســانی امروز را
که هنوز اســتخراج و تدوین نشــده است،
درآوریــم؟ و یا اینکه میدان نبرد را بیادعا

کربن مانند گنون ،اسیر یک دستگاه فکری
ضد غربی نبود تا در آن چیزی جز روح
اهریمنی دستاندرکار نبیند .او پوستهای به
گرد خود نکشیده بود تا در برابر جنبشهای
فکری مقاوم بماند .کام ً
ال بر عکس ،از آنجا
که وجود را دوباره میاندیشید و آن را در
برابر پرسشهای بنیادی خویش قرار میداد
همواره فیلسوف باقی میماند.

به تحقیقات نارســای علمای غیرفیلسوف
واخواهیم گذاشت؟» (کربن -206 ،1384
 )207فراموش نکنیم هانری کربن فیلسوف
غربی در قرن بیستم میباشد که از نزدیک
شاهد بحرانهای اندیشــهای و پیامدهای
تمدنی آنها بوده و استالینیســم و فاشیسم
و جنگهــای جهانــی را نتیجــۀ ناگزیر
مادیگرایی و تاریخگرایی و عرفی شدن و
غفلت از معنویت و ماوراءلطبیعه در حوزۀ
تفکر می داند.
جا دارد کــه از نســبتهانری کربن با
جریانهای سنتگرایی چون فریتوف شوان
و گنون و نصر سخن به میان آورد .شایگان
معتقد اســت« :کربن مانند گنون ،اســیر
یک دســتگاه فکری ضد غربی نبود تا در
آن چیزی جز روح اهریمنی دســتاندرکار
نبیند .او پوستهای به گرد خود نکشیده بود
تا در برابر جنبشهای فکری مقاوم بماند.
کامــ ً
ا بر عکس ،از آنجا که وجود را دوباره
میاندیشــید و آن را در برابر پرسشهای

بنیادی خویش قرار میداد همواره فیلسوف
باقی میماند( » .شایگان  )34 ،1371سید
حســین نصر نیز در این باره میگوید« :او
با موضــع گنون و بهطور کلــی با دیدگاه
ســنتگرایی که من نیز بدان دلبســتگی
داشــتم ،مخالف بود .اما با این همه خود او
به راستی که احیاگر بسیاری از ابعاد فلسفۀ
سنتی بود(» .نصر )136 ،1386
کربــن بهعنــوان یکــی از بزرگترین
فیلسوفان قرن بیستم در معرض داوریها،
نقدها و تعریف و تمجیدهای گوناگونی قرار
گرفته است .فرصت پرداختن به آنها در این
مقاله وجود ندارد ولی اشــاره به این نکته
ضروری است که بههیچعنوان حق مطلب
در مورد شأن و جایگاه وی در فلسفۀ معاصر
ادا نشــده اســت .به زعم جواد طباطبایی:
«پژوهشهای کربن به لحاظ اسلوب علمی
و روش فلســفی و تأمالت او دربارۀ اندیشه
ایرانی چنان پرتوی بر زوایای تاریک اندیشه
و معنویت ایرانی افکنده است که به جرأت
میتوان گفت که هیچ پژوهشی بدون نظر
به دســتاوردهای او دربارۀ برخی از وجوه
اندیشــۀ ایرانی ممکن نخواهد شــد .جای
تأسف اســت که تا کنون یگانه واکنش ما
در برابر شور و عالقهای که کربن در تأمالت
خود نســبت به اندیشــه و معنویت ایرانی
نشــان داده جز تغافــل و بیتوجهی نبوده
اســت( » .مقدمۀ مترجم در :کربن /1392
ب)6 ،
 -2دربارۀ ایران
در این بخش بــه توصیف ایدۀ ایران در
نــگاه کربن می پردازیــم .هانری کربن در
کتاب ارض ملکوت ...تشــریح میکند که
تصویر زمیــن در آیین مزدایی نه به منزلۀ
مجموعــهای از واقعیــات طبیعی در عالم
محسوسات محض ،بلکه همچون فرشتهای
اســت که در اصل بــه مانند یک مجموعۀ
پیوسته تشکیل شد ،ولی بر اثر زجر و ستم
نیروهای اهریمنی ،به هفت کشــور تقسیم
گشت .در میان اینها کشوری مرکزی وجود
دارد به نام «خوه نیرثه» (چیزی مثل چرخ
نورانی) که وسعتش به تنهایی برابر مجموع
شش کشور دیگر است که در پیرامون آن
قــرار دارند« .در مرکز کشــور خوه نیرثه،
ایریانم وئجه (در زبــان پهلوی اران-ویج)
پرتو سیاست شماره اول بهار 1396
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اندیشه
گهوارۀ تخم آریاییان (ایرانیان) قرار دارد .در آنجا بود که «کیانیان» تألیف کتاب مذکور را بررســی تأثیر مزدیسنا  -آیین زرتشت  -در
قهرمانان افسانهای آفریده شدند؛ در آنجا بود که دین مزدائی بنیاد ادبیات پارسی بیان میکند؛ البته ادبیات را به معنای عام خود که
یافت ،به کشــورهای دیگر ســرایت کرد و رواج گرفت .آنجا است شــامل کلیه شــقوق فعالیتهای فکری و روحی یک ملت از نظم
که واپسین سوشــیانت ظهور میکند ،اهریمن را به روزگار عجز و و نثر و نگارشهای مربــوط به هنرهای زیبا ،ریاضیات ،طبیعیات،
شکست خواهد افکند و رستاخیز و هستی آینده را به ارمغان خواهد فلسفه ،تاریخ ،نژاد شناسی ،ملل و نحل ،فقه اللغه و خالصه فرهنگ
کامل اســت ،در نظر میگیرد( .معین  )21 ،1326کربن نیز از این
آورد( ».کربن )49-47 ،1358
از این منظر ایرانویج در نقشــههای جغرافیایی ما جای نداشته کتاب متأثر گشته و معرفینامۀ مفصلی در پایان کتاب مینویسد.
و در هیــچ یک از هفــت اقلیم نیز یافت نمیشــود ،بلکه جایگاه معین در این کتاب به مورد جالبی در گاتها اشاره دارد که در آن
آن در اقلیم هشــتم یا عالم مثال می باشــد .در همین زمینۀ نگاه پســر عموی زرتشت نخستین کسی اســت که بر وی ایمان آورد.
معنوی و فرهنگی به ســرزمین ایران است که ابراهیم پورداود در (معین  )77 ،1326اساساً کسانی که به بحث شباهات میان ایران
یادداشتهای خود بر یشــتها تصریح میکند که« :اصل اخالقی پیش و پس از اســام ورود کردهاند ،کانون توجهشــان به تشیع و
ایرانی بر شالودۀ گفتار نیک ،کردار نیک و اندیشه نیک استوار بود گرایش ایرانیان بدان بوده است .ضروری است تا حدی بدین مسئله
و عمــل نکردن به این اصول اخالقی میتوانســت هر ایرانی را به پرداخته شود.
در نگاه کربن تشــیع ،طریقت باطنی اسالم می
انیرانی تبدیل کند .چنین است در مورد تورانیان که
باشــد( .کربن  )44 ،1391در سه گانهی شریعت،
اگرچه از تبار ایرانی بودند ،اما به اصل اخالقی ایرانی
در نگاه کربن تشیع،
تعلق نداشــتند»( .پورداود 207 ،1356؛ به نقل از طریقت باطنی اسالم می طریقت و حقیقت ،شریعت در حکم پوسته و ظاهر
باشد( .کربن  )44 ،1391دین میباشــد که برای رسیدن به حقیقت و قلبش
طباطبائی )38 ،1391
بایــد از آن با طریق معنــوی و باطنی گذر کرد .در
هانری کربن در مقدمۀ جلد اول «اسالم ایرانی»،
در سه گانهی شریعت،
هدف خود را معرفی نبوغ و استعداد ایرانی میداند طریقت و حقیقت ،شریعت تفکر شــیعی با بسته شــدن دور نبوت ،دور والیت
که صالحیت تأســیس یک جهانبینی فلسفی(یک در حکم پوسته و ظاهر دین گشوده میماند که همانا مسئول انکشاف باطن وحی
نظام فلســفی دربارۀ عالم) را داراست؛ این استعداد میباشد که برای رسیدن و کتاب مقدس میباشد .خالی نماندن زمین از امام
همانا توأمان ساختن تحقیق فلسفی و تجربۀ عرفانی به حقیقت و قلبش باید از نیز در ارتباط بــا همین لزوم هدایت به باطن وحی
یا بهعبارت دیگر تعقل و تأله اســت( .کربن  ،1391آن با طریق معنوی و باطنی قابل طرح اســت ،چنانچه از امام غائب تحت عنوان
 )38وجــود همین ویژگی ایجاب میکند که جهان گذر کرد .در تفکر شیعی «هــادی» یعنی هدایتکننده یاد میشــود .به باور
معنوی ایرانی به منزلۀ یک کل واحد ) هویت یگانه( ،با بسته شدن دور نبوت ،کربن اساســاً «عرفان» باطن ادیان بوده و در جایی
پیش از اســام و پس از اســام مدنظر قرار بگیرد .دور والیت گشوده میماند دیگر عرفان را همان تأویل یعنی بازگرداندن وحی و
که همانا مسئول انکشاف امر قدسی به اول و منشأ آن میداند .در این بینش،
(کربن )61 ،1391
آنچه که الزم به تذکر است ،تداوم چنین نگرشی باطن وحی و کتاب مقدس بین گرایشهای عرفانی و باطنی ادیان نوعی اتحاد
دیده میشــود و از آنجایی که در ایران باستان نیز
در ایرانزمین پیش و پس از اســام می باشد .البته
میباشد.
با توجه به هستیشناســی معنوی و شناخت عالم
این مورد تنها ویژگی متداوم در سرزمین ایران پس
فرشتگان و آشــنایی با پیامبر بهعنوان حامل وحی
از ورود اسالم نبوده اســت .پژوهشگران مختلف از
زوایای گوناگون بــه این امر پرداخته اند .خــود کربن در «روابط الهی برای بشــر ،نگاه به دین نوعــی نگرش معنوی و عرفانی بوده
حکمت اشراق و فلسفۀ ایران باستان» ،فرشته شناسی ،کیان خره است ،قرابت بین آن و تشیع موجه خواهد بود.
کربن بهطور کلی شــناخت امام شیعی را واجد نوعی دین نبوی
و انائیت ازلی را محرکههای زردشتی فلسفۀ شیخ اشراق سهروردی
میداند( .کربن )1393 ،وی در «انسان نورانی در تصوف ایرانی» نیز جهانشمول و «وحدت باطنی ادیان» میداند .هر یک از پیامبران
به نزدیکی میان حکمت مانوی و حکمت شیعی میپردازد؛ بهطور برای خود وصیای دارند ،چنانچه «آدم فرزندش شــیث را تعیین
خالصه والیت ،دورههای وحی ،کیمیاگری و اختربینی ،جوانمردی کرد ،نوح فرزندش ســام را ،ابراهیم ،اســماعیل را و موسی پس از
ِ
مرگ هارون ،یوشــع را برگزید و عیسی ،شمعونالصفا (شمعون-
و عیاری و زیباییشناســی موجود در نگارگریها و مینیاتور ایرانی
را از جمله موارد اشــتراک بین این دو میداند( .کربن /1392الف ،پطرس) را ،ولی پیامبر اســام به نزدیکانش فرمود« :از این انبیاء
 )196-191او در ارض ملکــوت نیز به یگانگی خصایص شــخص هیچکس نیســت که امتش به او خیانت نکرده باشند» و خود آن
سوشیانت زرتشــتی و صفات و کیفیاتی را که مذهب شیعه برای حضــرت به نزدیکانش خبر داد که امت او نیز به عهدشــان دربارۀ
شخص امام دوازدهم (ع)  -امام غائب  -قائل است ،و البته به یاران وصی منســوب او یعنی به عهدشان نســبت به علی ابن ابیطالب
نبرد و همرزمان آن دو یعنی شهسواران معنوی (جوانمردان) اشاره وفا نخواهند کرد( .کربن  )150-149 ،1391وی در همین رابطه،
ایران را کانــون معنویت و تاریخ ادیان میداند (کربن )69 ،1383
میکند( .کربن )3-122 ،1358
محمد معین در «مزدیســنا و ادب پارســی» مقصود خویش از و در اینباره میگوید« :با توجه به اســناد هخامنشــی موجود در
16
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اندیشه
اصطالحات مزدیســنایی در ادبیات پارسی پس
کتاب مقدس (کتابهای استر ،دانیال ،نحیما و
از اســام و رواج اشــعار عرفانی را عالوهبر آنکه
عزرا) می دانیم که ایران باستان برای همیشه با
کربن بهطور کلی شناخت امام
بیانگر تجلی روح ایرانی است ،میتوان واکنشی
تقدیر سه شاخه آل ابراهیم (یهودیت ،مسیحیت
شیعی را واجد نوعی دین نبوی
به حاکمان موجود و قرائت ظاهری و منحط آنان
و اســام) پیوند یافته است( » .کربن /1392ب،
جهانشمول و «وحدت باطنی
ادیان» میداند .هر یک از پیامبران از اسالم دانست .چنانچه نظامی میسراید:
)136
جهان ز آتش پرستی شد چنان گرم
ضروری اســت تا توضیحاتــی راجعبه آئین برای خود وصیای دارند ،چنانچه
که بـادا زین مسلـمـانــی تـرا شرم
مزدائی و عرفانی ایرانی ارائه شود تا از بروز برخی «آدم فرزندش شیث را تعیین کرد،
ً
البته باید اضافه کرد که در مواردی ظاهرا بنا
عرفان مورد نظر در
سوءتعبیرها جلوگیری گردد.
نوح فرزندش سام را ،ابراهیم،
ِ
اینجا ارتباطی با زهــد و دنیاگریزی و فرقههای اسماعیل را و موسی پس از ِ
مرگ بــه جبر زمان و شــرایط تاریخی ،نظری خوش
گوناگــون ندارد .اساســاً بین عرفــان زاهدانه و هارون ،یوشع را برگزید و عیسی ،نسبت به آیین زرتشــتی اعالم نشده است ولی
سالوسانه و رندانه (آگاهانه) تفکیک قائل شده اند .شمعونالصفا(شمعون-پطرس) در نگاهی عمیقتر مملو از اصطالحات مزدایی و
(سیار )1385 ،در عرفان زاهدانه شاهد اعراض از را ،ولی پیامبر اسالم به نزدیکانش از نظر مضمون و محتوا ،همدل با آن می باشند.
منابع
دنیا و فقرگرایی و ریاضتهای ظاهری هستیم که
فرمود« :از این انبیاء هیچکس
در عمل به نوعی عرفان سالوسانه (فریبکارانه)
 .1ایرانی سلیســیتر ،دینشــاه()1311پرتوی از
نیست که امتش به او خیانت
ِ
ختم خواهد شد .در اینجا طبقۀ صاحب
کرامت نکرده باشند» و خود آن حضرت به فلسفۀ ایران باستان ،انتشارات انجمن زرتشتیان
ممتا ِز دربار 
ی وجود دارد که ســلب اختیار مرید نزدیکانش خبر داد که امت او نیز ایرانی بمبئی
به مراد را موجب میشــود .نوعی مذهب قشری به عهدشان دربارۀ وصی منسوب  .2پــورداود ،ابراهیم()1356یادداشــتهایی بر
و خشکاندیش و ظاهربین مانند آنچه که غزالی او یعنی به عهدشان نسبت به علی گزارش از یشــتها ،به کوشش بهرام فره وشی،
شافعیمذهب و اشعریمسلک بدان معتقد بود،
تهران :انتشارات دانشگاه تهران
ابن ابیطالب وفا نخواهند کرد.
با این عرفان سازگاری دارد .در این عرفان ،هیچ
 .3شایگان ،داریوش()1371آفاق تفکر معنوی در
نوع اندیشه و فلسفه و تساهلی نیز وجود نخواهد داشت .در مقابل،
اسالم ایرانی ،ترجمه باقر پرهام ،تهران :موسسه انتشارات آگاه
عرفان رندانه یا عاشــقانه وجود دارد که بیشتر شاعران و حکیمان  .4طباطبایــی ،جواد()1391ابن خلدون و علــوم اجتماعی :گفتار در
ایرانزمین در این زمره قرار میگیرند.
شرایط امتناع علوم اجتماعی در تمدن اسالمی ،چ ،2تهران :نشر ثالث
زمانی که حافظ میگویــد« :ز خانقاه به میخانه میرود حافظ  .5کربن ،هانری()1358ارض ملکوت ،کالبد انسان در روز رستاخیز
 /مگر ز مســتی و زهد و ریا به هوش آیــد» ،خانقاه را باید نمادی
از ایران مزدائی تا ایران شیعی ،ترجمه سیدضیاءالدین دهشیری،
متحجرانه آنها و میخانه را نماد
از حاکمان و اعتقادات خشــک و
تهران :مرکز ایرانی مطالعه فرهنگها
ّ
فرهنگ و هنر و زیبایی و شــعر و عشق که موجد حیات و زندگی  .6کربن ،هانــری()1383از هایدگر تا ســهروردی ،ترجمه حامد
تازه است ،دانست .محمد معین نیز دو راه مثبت و منفی تصوف را از
فوالدوند ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
یکدیگر جدا کرده است و روح ایرانی را از اعصار کهن آشنا به حقایق  .7کربن ،هانری(«)1384فلســفه قدیم ایران و اهمیت امروز آن»،
عرفانی مثبت دانســته است؛ چه آئین زرتشت پر از نیرو و فعالیت
ترجمه بزرگ نادر زاد ،مجموعه مقاالت هانری کربن ،گردآوری و
است و درویشــی و دریوزگی و قلندری در آن راه ندارد و زرتشت
تدوین از محمدامین شاهجویی ،تهران :انتشارات حقیقت
نسبت به دنیای ما ّدی بیاعتنا نیست( .معین  .8 )498-497 ،1326کربن ،هانری()1391اسالم ایرانی ،ترجمه انشاءاهلل رحمتی ،ج،1
رابیندرانات تاگور در همین رابطه آورده اســت« :هندیان بهدلیل
تهران نشر سوفیا
نعمت فراوان و فراخی به سمت خیاالت فلسفی و انزوا و ریاضت و  .9کربن ،هانری(/1392الف)انسان نورانی در تصوف ایرانی ،ترجمه
کشتن نفس سوق پیدا کردند ولی ایرانیان بهدلیل شرایط اقلیمی
فرامرز جواهری نیا ،چ ،3تهران ،انتشارات گلبان
ســخت و جهانبینی خیر و ش ِر خود دعوت به کار ،شجاعت و نبرد  .10کربن ،هانری(/1392ب)فلسفه ایرانی و فلسفه تطبیقی ،ترجمه
علیه تاریکیها و زشــتی و دروغ میکردند و در پی کوشش برای
جواد طباطبائی ،مینوی خرد
کمال و ترقی جهان مادی و آسایش و سعادت این عالم بودند( .به  .11کربن ،هانری()1393روابط حکمت اشــراق و فلســفه ایران
نقل از :ایرانی)23-24 ،1311
باســتان ،گزارش احمد فردید و عبدالحمید گلشن ،چ ،4تهران:
بهطور کلی میتوان گفت که نوع اصیل روحیۀ عرفانی و باطنگرا
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
و توجه به عوالمی ورای عالم زمینی و محســوس در ذهن و ضمیر  .12معین ،محمد()1326مزدیســنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی،
انسان ایرانی همواره وجود داشــته است و در هنگامههای شرایط
تهران :انتشارات دانشگاه تهران
ســخت ِ
ِ
تحت استیالی حکومتهای فاسد و مستبد با دین رسمی  .13نصر ،سیدحســین()1386در جست و جوی امر قدسی :گفت
و قشــری و ظاهری و خشکاندیشانه ،نه تنها مأمنی برای کاستن
وگوی رامین جهانبگلو با سید حسین نصر ،ترجمه مصطفی شهر
اندوه و آرامــش بلکه ابزاری برای بیان اعتراض بوده اســت .وفور
آیینی ،چ ،3تهران :نشرنی
پرتو سیاست شماره اول بهار 1396
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جایی که خدا هست هم همه چیزی مجاز است
روشنفکران دینی باید در گفتمان خود تجدید نظر کند
طباطبایی و روشنفکری دینی

یادداشت

yyمحمد مهدی دهدار

پرونده

روشــنفکری دینی بــا تمام فراز و فرود و ضعف و قوتش به حیــات خود ادامه میدهد و
همواره مســایلی اساسی را در دســتور کار خود داشته است .دهه هفتاد اوج فعالیتهای
روشــنفکران دینی با محوریت حلقه کیان بود ،بطوری که بــر خالف امروز ،همواره یک
پای ثابت نشــریات علوم انســانی و محافل فکری و دانشگاهی بود و کتب مروجان آن به
سرعت بین عالقهمندان دست به دست میشد و آنقدر نقش پررنگی داشت که بر حیات
سیاســی و اجتماعی ما نیز اثر میگذاشت .اما امروز کمتر پیش میآید که بحث داغی در
باب روشــنفکری دینی در نشریات علوم انســانی در بگیرد .با این حال مباحث تخصصی
روشــنفکری دینی در میان پیشقراوالن وطرفداران آن جریان دارد .گروهی این مساله را
به حاشیه رفتن روشنفکری دینی تلقی میکنند و گروهی دیگر این مساله را نه به حاشیه
رفتن روشــنفکری دینی ،که نوعی تغییر فاز در نوع و ســطح مباحث میدانند .از منظر
جامعهشناسی نیز بعضاً ادعا میشود که همراه با تغییرات ارزشی جامعه ،روشنفکری دینی
الاقل دیگر مثل گذشــته در صدر دغدغههای فکری آن بخش از جامعه ،که روشنفکران
خوراک فکری آن را تامین میکنند ،قرار ندارد .در ارزیابی دیگر ،روشنفکری دینی بعنوان
زیرمجموعهی جریان روشــنفکری ،همگام با راکد بودن و یا کمرنگ بودن فضای فکر در
وضعیت امــروز ،نمود بیرونی چندانی ندارد .در این پرونده هرچند به شــکلی مختصر و
کوتاه ،به این فراز و فرود نگاهی داریم و میپرســیم که روشــنفکری دینی چه نسبتی با
تحوالت سیاسی و اجتماعی در دوران معاصر داشته و اینها چه تاثیرات متقابلی بر یکدیگر
گذاشتهاند؟ دیگر اینکه ،اصوالً روشنفکری دینی چه فایدهای به همراه داشته و همچنین
از چه نقاط قوتی بهره و از چه نقاط ضعفی رنج برده اســت؟ آیا روشنفکری دینی نیاز به
تغییراتی در گفتمان فکری خود دارد؟
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پرونده

 yyحسین دباغ

جایی که خدا هست
هم همه چیزی مجاز است
پرســش پیش روی من این اســت :آیا
روشنفکری دینی با همه فراز و فرودش در
جوامع دینی و باالخص قبل و بعد از انقالب
اسالمی ایران اصال به درد می خورد؟ و اگر
بله ،به چه «درد» مــی خورد؟ من تالش
می کنم تا نشان دهم روشنفکری دینی به
«درد» می خورد ،ولی تا «درد» چه باشد و
«درمان» کدام.
ســارا را در نظر آورید که فرد دینداری
اســت .عالم را خالی و تاریــک نمی بیند،
به گونه ای که حــوادث برای او معنادارند
و تصادفی روی نمی دهند .متاســفانه طی
حادثه ای او فرزندش را از دست می دهد.
ناگهان خداوند مهربان برای او منتقم ظاهر
می شود .عالیق دینی او رفته رفته کمرنگ
می شــود و عالم در نظر او پوچ جلوه می
کند .پوچ شــدن عالم در نظر او سبب می
شــود تا تصور کند خداوند ناظر بر افعال او
نیست .از آنجا که ســارا در بانک مشغول
به کار است ،به همراه همکارش تالش می
کند تــا از بانک اختالس کند تا زندگی پر
رفاه تری برای خودش فراهم کند .کاری که
قبل از رخ دادن این حادثه انجام نمی داد.
اکنون حســین را در نظر بگیرید .او نیز
فرد دینداری است؛ در جوانی شاهد انقالب
ایران بوده است .یکی از دوستان روحانی او
اکنــون در ظل نظام جدید از مقامات بلند
پایه شــده است .حســین با خبر می شود
که دوســت روحانی او ثــروت عظیمی (از
راه نادرست) به چنگ آورده است .حسین
بــه این فکر می کند چطــور یک روحانی

چنین کرده اســت؟ اگر دین مانع چنین
چیزی نشده است پس شاید بتوان چنین
کرد .حســین تالش می کند تا از راه دین
و دیانت ســرمایه (نادرست) کسب کند تا
زندگی بهتری فراهم کند.
روشنفکری دینی برای سارا و حسین چه
می تواند بکند؟ سارا نماینده کسانی است
که طی حادثه ای روانی نگاه دینی به عالم
را از دست می دهند و این سبب می شود تا
تصور کنند «جایی که خدا نیست همه چیز
مجاز است» .حسین نماینده کسانی است
که نظام روحانیت بر آمده از انقالب اسالمی
ایران به آنها القا کرده است از دین امر خطا
سر نمی زند .ایشان تصور می کنند «جایی
که خدا هست همه چیز مجاز است»!
سارا و حسین شــهروندان جامعه ایران
هستند؛ جامعه ای که محتمل بدون مناقشه
می توان گفت قویا یک جامعه دینی است.
حتی شاید بتوان پا را فراتر نهاد و ادعا کرد
در جامعه دینی ایران با اینکه بســیاری از
افراد دین ورزی نمــی کنند یا خود را بی
دین مــی دانند در ناخــودآگاه نگاه دینی
به عالم دارند .یعنی پشــت این عالم دست
پنهانی می بینند که حــوادث را نظم می
دهــد .این نگاه دینی باالخص زمانی ظهور
می کند که حادثه ای گریبان آدمیان را می
گیرد .بســیاری از افراد در چنین لحظاتی
به دنبال نشانه هایی خارج از این عالم می
گردند .برای مثال وقتی کسی در حادثه ای
فرزندش را از دســت مــی دهد ناخودآگاه
گمان می کند عملی مرتکب شده است که

این حادثه پاسخ آن است.
حسین و ســارا همچنین شــهروندان
جامعه ای هســتند که حکومــت آن نیز
دینی اســت .دین دست باال را دارد و شب
و روز از در و دیــوار بر آدمیــان می بارد.
حاکمان ادعای دیانــت دارند و برای بردن
شــهروندان به بهشــت از هم سبقت می
گیرند .طبیعی اســت که در چنین جامعه
ای باورهــای دینی محرک و فراهم کننده
انگیزه بسیاری از افعال آدمیان باشد .و باز
طبیعی است اگر کسی در چنین جامعه ای
قصد تغییر و بهبود داشته باشد محتمل به
سروقت همین باورهای دینی برود که خیل
عظیمی صبح تا شــب با آن دست و پنچه
نرم مــی کنند .به گواهی تاریخ ،عده ای از
اندیشــمندان در جوامع دینی گوناگون (از
جمله ایران) از دیرباز قصد بهبود و اصالح
این باورهای دینی را کرده اند .این افراد را
مصلحان یا روشنفکران دینی بنامیم.
یکی از جنبه هــای پراهمیت باورهای
دینی که روشــنفکران دینی بر آن تاکید
کرده اند ربط و نسبت این باورها با اخالق
اســت .انتظار اولیه عموم آدمیان این است
کــه یک فرد دیندار بایــد فرد اخالقی هم
باشد .بنابراین ،جامعه ای که باورهای دینی
در آن رواج دارد جامعــه ای اخالقــی هم
باید باشــد .جامعه اخالقی جامعه ای است
که دست کم اصول اولیه و بدیهی اخالقی
در آن جامعــه رعایت شــود و حاکمان در
پیاده ســازی آن اصول بکوشــند .اصولی
مثل نکشــتن افراد بیگنــاه ،دزدی نکردن
پرتو سیاست شماره اول بهار 1396
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پرونده
و ...در کل ظلــم نکردن .اما به نظر می آید
بــه جهت تجربی در برخی از جوامع دینی
(مثل ایران) چنیــن چیزی رخ نمی دهد.
یعنی به ســختی می توان گفت دست کم
تاکنون جامعه ای اخالقی فراهم شده است
و «مظلــوم می تواند بدون لکنت حق خود
را بگیرد» .روزانه بســیاری از شــهروندان
اخبار قتل و تجــاوز و دزدی و اختالس و
ظلم را می شوند و به این می اندیشند که
آیا قوه قضا مــی تواند پناهی برای این بی
پناهی ها باشد؟ اما آیا واقعا این اخبار مهم
اند؟ آیا این طور نیســت که این مشکالت
و معضــات گریبان عمــوم جوامع اعم از
دینی و غیردینی را گرفته است؟ البته که
چنین است .اما البد مسئله اینجاست که از
حکومتی که معترف است قصد پی افکندن
جامعه ای دینی را دارد انتظار بیشتری می
رود تا جهد کند چنین نشود.
اما آیا چنین انتظاری از یک جامعه دینی
موجه و بجاســت؟ آیا بحقیقت ضرورتا از
دل یک جامعــه دینی یک جامعه اخالقی
بیرون می آید؟ آیا اخالق در دیانت مندرج
و منطوی است؟ آیا می توان از دینی سراغ
گرفت که اخالقی نباشد؟ یعنی آیا به شکل
بدیهی می توان مفــروض گرفت که دین
داری و دیــن ورزی لزوما و ضرورتا اخالقی
شــدن را در پی می آورد؟ کسی مثل سارا
گمان می کنــد با رفتن دیــن اخالقیات
نیز رحلت می کنــد .یعنی اخالق در دین
مندرج است .برای همین است که کمرنگ
شدن نگاه دینی به او مجوز انجام عمل ناروا
می دهد .از طرف دیگر کسی مثل حسین
گمان می کند دین نمی تواند غیراخالقی
شود .یعنی با داشتن ابزار دین در دست می
توان هر عملی انجام داد و خیال را آســوده
کرد که در داخل دیانت ایســتاده ایم .اما
مصلحان و روشنفکران دینی ،به نحو اغلبی
و اکثری ،معتقدنــد اوال می توان اخالقی
زندگی کرد درحالیکه دیندار نبود .چرا که
اخالق مستقل (و برتر) از دین (فقه) است.
اگر سارا توصیه روشنفکران دینی را در کار
بگیرد می تواند به این باور برسد که حتی با
رفتن دین اصول اخالقی بر سر جای خود
ایستاده اند و باید به آنها متوسل شد .ثانیا،
روشنفکران دینی معتقدند دین و دینداری
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یکی از جنبه های پراهمیت
باورهای دینی که روشنفکران
دینی بر آن تاکید کرده اند ربط
و نسبت این باورها با اخالق
است .انتظار اولیه عموم
آدمیان این است که یک فرد
دیندار باید فرد اخالقی هم
باشد .بنابراین ،جامعه ای که
باورهای دینی در آن رواج دارد
جامعه ای اخالقی هم باید
باشد.

لزوما آدمیــان را اخالقی تر نمی کند .چه
بســیار دیندارانی که اعمال ناروا انجام می
دهند و چه بســیار احکام و فروع دینی که
اخالقا ناروا هستند .اصول اخالقی بیرون از
دین تعریف و تفســیر می شوند .اگر دینی
خود را مطابــق اصول اخالقی معرفی کند
یک دین اخالقــی خواهد بود ،در غیر این
صورت دین اخالقی نیست.
اما محتمل اشکال می شود مگر ما یک
اخالق داریم که بتوان به آن متوسل شد؟
مگر اصــول اخالقی ثابت و تعریف شــده
اند؟ آیا اینگونه نیســت که اخالق هم مثل
بسیاری امور دیگر نسبی است؟ پاسخ خیر
است ،دســت کم همه اصول اخالق نسبی
نیست .این قسم تعابیر که «هر کس مطابق
با آنچه فکر می کند درست است باید عمل
میکند» و ...گزاره هایی از این قیبل ناموجه
اند .ساده ترین دلیل علیه این دست گزاره
ها این است که مطالعات تجربی نشان می
دهد با همه تفاوتی کــه میان اقوام و ملل
گوناگون با فرهنگ هــای گوناگون وجود
دارد دست کم بر ســر نوعی از گزاره های
بدیهی اخالقی مثل قاعــده زرین اخالقی
توافق وجــود دارد .یعنی همان قاعده که:
آنچه بر نفس خویش مپسندی /نیز بر نفس

دیگری مپســند .این بدین معنی است که
دست کم می توان از بعضی اصول اخالقی
عام سخن به میان آورد و به آن متوسل شد.
سارا و حسین اگر قاعده عام زرین اخالقی
را پیش چشــم بیاورند در انجام اختالس و
کســب مال از راه نادرست محتمل تجدید
نظر می کنند.
اهتمام روشنفکران دینی در جوامع دینی
مختلف بر ســر حفاظت از اخالق تحسین
برانگیز است و کارگشا .حفاظت از اخالق در
برابر دین می تواند برخی از دردهای جوامع
دینــی را درمان کند .و باید اضافه کرد این
حفاظت نه تنها اخالق که دین را هم نجات
مــی دهد .اگر حاکمــان جامعه ای در پی
دینی کــردن یک جامعه هســتند باید از
اخالقی کردن جامعه آغاز کنند .در جامعه
ای که جامعه اخالقی است به سهولت می
توان دینداری کــرد و نه بر عکس .جامعه
دینی ممکن است لزوما جامعه ای اخالقی
از کار در نیاید.
البته باید اذعان کرد تنها روشــنفکران
دینی نیســتند که اخالق را محافظت می
کنند .فیلسوفان اخالق پیش و بیش از آنها
چنین گفته و کرده اند و روشنفکران بعضا
از یافته های فیلســوفان در استدالل های
خودشان مدد می گیرند .شاید بپرسید اگر
چنین است ،پس چه احتیاج به روشنفکران
دینی است؟ پاسخ اینجاست که مخاطبان
فیلسوفان و روشنفکران دینی متفاوت اند.
سخن فیلســوفان برای گوش جامعه دینی
بعضا ثقیل و ســنگین می آید اما ســخن
روشــنفکران دینی لزوما چنین نیســت.
مخاطب روشنفکران علی االغلب متوسطین
هستند و سواالت فلسفی چندان گریبانگیر
آنها نیست .به همین جهت نحوه مواجه و
تخاطب روشنفکران دینی بسیار مهم است.
تا جایی که مقدور اســت این روشنفکران
باید از مغلق گویی و استفاده از اصطالحات
فلسفی و تخصصی پرهیز کنند .سخنان این
مصلحان دینی حتی باید به درد نوجوانان و
کودکان نیز بخورد .باید ترتیبی اتخاذ کرد
تا بتوان سخنان روشــنفکران دینی برای
نوجوانان و کودکان ترجمه و تفهیم شود تا
نگاه اخالقی به جامعه و پیرامون از سنین
کمتری تمرین شود.

پرونده

روشنفکران دینی باید در گفتمان خود
تجدید نظر کنند
yyمحمد مهدی دهدار

سید احمد موثقی گیالنی اســتاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و از
پژوهشــگران حوزهی جنبشهای اسالمی معاصر اســت .از کتابهای او میتوان به
اســتراتژی وحدت در اندیشه اسالم ،جنبشهای اســامی معاصر ،سید جمالالدین
اســدآبادی مصلحی متفکر و سیاستمدار اشاره کرد .در این شماره به بحث و گفتگو با
ایشان در رابطه با روشنفکری دینی در ایران و فراز و فرودهای آن پرداختهایم.

\\-به نظر شما چرا روشــنفکری دینی در
سالهای اخیر به حاشیه رفته و یا بهتر است
بپرسیم که آیا به نظر شما روشنفکری دینی
در فضای فکری دینی ایران به حاشــیه رفته
است یا خیر؟

من فکر میکنم که با یک نگاه تاریخی،
روشنفکری دینی قرنهاست که به حاشیه
رفته اســت .در ایران که زیر مجموعهای از
تمدن اسالم اســت از زمان سرکوب شدن

معتزله ،بهعنوان جریان اصلی روشنفکری
دینی ،آزاد اندیشــی و نگــرش عقالنی در
دین بــه محاق رفت .در نگاه تاریخی ایران
هم ،برخالف اروپا که جریان روشــنفکری
در پایــان قــرون وســطی بــا جایگزینی
روشــنفکران در نظامهای آموزشی جدید
به جای روحانیون مسیحی از حاشیه وارد
متن شــد ،همچون سایر ممالک در جهان
اسالم با سقوط معتزله و چرخیدن جوامع

مسلمان به ســمت انحطاط؛ قرون وسطی
شــروع گردید .از این دوره علما کم و بیش
جزو گروههای حاکم و مسلط میشوند و از
لحاظ تاریخی جامعه شناختی ،اصالح دینی
و جریان روشنفکری دینی از علما شکست
میخورد .در این فضا جنبشهای اصالحی
سرکوب و به حاشیه رانده میشوند .گرچه
تالشهایی نمودند ،اما موفق نشدند .دوره
پهلوی میان پردهای است که دین به تجدد
روی آورده و میخواهــد از زمینه تاریخی
خود عبور کند و روشــنفکران ســکوالر و
مذهبی در پیوند با دانشگاه و مدرنیته فعال
شده ولی به خاطر نارساییها ،روشنفکران
و علمــا در کنار هم قرار گرفته و در مقابل
گفتمان ایدئولوژیــک پهلوی قرار گرفته و
به انقالب منجر میشود .برداشت من این
است که روشنفکری دینی در پیوند با طبقه
متوســط در انقالب اسالمی ،نهضت ملی و
مشروطه نقش کلیدی و مؤثری داشته ولی
در جمهوری اسالمی ،به دلیل گفتمان آن
پرتو سیاست شماره اول بهار 1396
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به حاشــیه رانده شده اســت .پوپولیسم و
بنیادگرایی مذهبی گفتمان غالب شــده و
اساساً در این گفتمان غالب با سیاستهای
آن -بجز میان پردهای مثل دوره اصالحات-
جهتگیــری عوامگرایانه غالب میشــود.
وقتی تئوکراســی غالب شــده و روحانیت
حاکم میشود به قول مرحوم مطهری یکی
از آفتهای دامنگیر روحانیت شــیعه که
عوامگرایی اســت نیز به وجود میآید .این
گفتمان که با روی کار آمدن نخبگان سنتی
همراه است ،بهطوری که جمهوری اسالمی
را میتوان نوعی بازگشت به سنت در مقابل
مدرنیته دانست ،در واقع پیروزی گفتمان
شــیخ فضلاهلل است .برخالف مشروطه که
گفتمان تقیزاده پیروز میشود و این وجه
ایدئولوژیک تجــدد بود که در دوره پهلوی
غالب شد؛ و بخشی از نارساییهای پهلوی
که به تضاد سنت و تجدد دامن میزد ناشی
از همین مورد بود؛ چیــزی که باید از آن
پرهیز شود .نیروها و نخبگان سنتی همراه
با تغییرات نوســازی و توسعه باید خود را
با تغییــرات هماهنگ کنند وگرنه از طرف
جامعه به حاشــیه رانده میشوند .بنابراین
پیروزی گفتمان شــیخ فضل اهلل ،شکافی
بین نیروهای مذهبی و ســکوالر به وجود
آورد .این جریان محافظــه کار و بنیادگرا
اساساً ضد روشــنفکری ،ضد تجدد و ضد
غرب اســت .بنابراین اساســاً در جهوری
اسالمی این ضدیت با مدرنیته ،روشنفکری،
عقالنیت ،تجدد ،غرب و نمادهای آن عمیق
اســت .اینجا فقه به معنای محدود کلمه و
عرفان ابن عربی ،و نه مشــاء و ابن رشدی،
که خود رویکرد فلسفی مستقل و انتقادی
نیســت ،به محاق میرود .در دوره هشت
ســاله بعد از خاتمی این گفتمان یکدست
و یکپارچــه حاکم میشــود .گفتمانی که
بنیادگرا و محافظه کار و سنتی است و خود
را نیروی انقالبی میداند .در این دوره حتی
مقامات به روشــنفکران و تحصیلکردگان
غربی به چشم جاسوس غرب نگاه میکنند.
ایــن رویکرد ضد نخبه گرایی ،به حاشــیه
راندن نخبگان و روشــنفکران ،چه دینی و
چه ســکوالر را موجب شد .آن چیزی که
در فقه شــیعه تحت عنــوان مرجع /مقلد
22
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مطرح بود به فضای عمومی و سیاسی بسط
پیدا میکند .این عــوام گرایی و ضدیت با
نخبه گرایی با قدرت بسیج تودهای از زمان
انقالب تقویت شده ،از زمان اشغال سفارت
و بعــد از جنگ ،شــدت گرفــت و فضای
عمومی را تحت تأثیر خودش قرارداد .این
یک وجه قضیه در کنار ســایر دالیل یعنی
تحوالت اقتصادی و اجتماعی است .در بعد
اقتصادی-اجتماعی تغییر و تحوالت ،ناقص،
سطحی و گسسته اســت .ما بعد از جنگ
در مقاطعی شاهد رشــد اقتصادی آن هم
در چارچــوب اقتصاد رانتی و دولتی بودیم
کــه در ضمن غلبه گفتمان ضد بازار و ضد
سرمایهداری که نتوانسته اقتصاد بازار بخش
خصوصی ،فضای کسب و کار ،کارآفرینی و
طبقه متوسط مستقل از دولت را به وجود
بیاورد؛ قرار داشت طبقه متوسط مستقل از
دولتی که پایگاه روشنفکری و روشنفکری
دینــی اســت .در واقع اقتصاد نتوانســته
مســتقل از سیاست جایگاه و منطق خاص
خود را داشته باشد .بنابراین به دلیل اقتصاد
نفتی و رانتی با گســترش شهرنشــینی،
ارتباطات و آمــوزش ،اجازه به وجود آمدن
طبقه متوسط مســتقل را نداده است که
پایهها و عامالن اجتماعی روشنفکری دینی
هســتند و در واقع عامالن اجتماعی آن به
خوبی به وجود نیامدند .گرچه در مقاطعی
مثل دوره خاتمی و هاشمی رشد اقتصادی
داشتهایم ولی به معنای توسعه نبوده و به
همین دلیل این بخش خصوصی کارآفرین
مولد ،به خوبی شکل نگرفته است .بنابراین
این میــان پرده معلق ،واکنش سیاســت
تودهای را در قالب گفتمان عدالت ولی در
حقیقت پوپولیســم و بنیادگرایی را در پی
داشــت .پس همان طبقه متوسطی که در
انقالب نقش ِویژهای داشت ،یعنی نخبگان
صنعتی و بورژوازی ،بعد از انقالب به حاشیه
رانده شــدند .پس مخاطبان روشنفکری از
جمله روشــنفکری دینی سست میشوند؛
در واقع جامعه پرولتریزه شــده و مستعد
پوپولیسم میشود .بنابراین خط کشیهایی
ایدئولوژیــک بیــن مذهبــی ،ســکوالر و
شــکافهای ارزشی حول آن ،و در کنارش
شکافهای اجتماعی به وجود میآید .این

یعنی محمل طبقاتــی گفتمان مذهبی و
پوپولیســتی طبقات پایینانــد آن هم در
چارچوب دولتی رانتی که کارکردی صرفا
توزیعی مثل توزیع درآمــد نفت ،یارانهها
و ...دارد؛ نــه دولتــی که کارکــرد تقویت
بخش خصوصی ،تولید و صنعتی شــدن را
داراســت .بنابراین نوسازیهای سطحی و
تغییرات ناقص که طبقه متوسط کارآفرین
و بــورژوازی را به حاشــیه راند دلیل مهم
دیگری است که جامعه مدنی را به جامعه
تــودهای تبدیل کرده و گفتمــان تودهای
جایگزین گفتمان مدنی گشته است.
\\ میتــوان گفــت روشــنفکری دینی با
پیــروزی و در پیوند با اصالحات اوج گرفت و
فضای فکری ،مثل طیفی از نشریات مختلف
را در بــر گرفت و آن روزها در بســیاری از
نشــریات حضور پررنگ داشت ،در صورتی
که اکنون چنین فضایی وجود ندارد .حال آیا
شما روشنفکری دینی را پروژهای سیاسی و
محملی برای اصالحات میدانید؟

به نظر من دوره اصالحات هم در پیوند
با روشنفکری دینی و هم سکوالر است .اما
در بعد فرهنگی و سیاســی ،نه اقتصادی.
کل جریان روشــنفکری دینی و اصالحات
و حتــی کل جریان روشــنفکری در ایران
اندیشــه اقتصــادی را نــدارد و این خود
دلیل ســومی در ناکامی پروژه روشنفکری
دینی و پروژه اصالحاتی اســت که هادی و
نظریه پردازان آن روشنفکران دینی بودند.
این در کوتاه مدت موفق اســت و فرهنگ
سیاســی مردم را تقویت نموده و مردم را
با مفاهیمی مثل گفتگو ،عقالنیت ،پذیرش
قانون ،مدارا و مفاهیم مدرن آشنا میکند و
میان پردهای است که در فرهنگ سیاسی
جامعه تأثیرگذار اســت اما پایدار نیســت.
در واقع ایجاد با تثبیت متفاوت اســت .هر
چند در کوتاه مدت فضای دموکراتیکی را
ایجاد کرد ،اما پایدار نبود چرا که با توسعه
اقتصــادی همــراه نبود .در واقــع جریان
روشنفکری و جریان روشنفکری دینی خود
گویای بخشی از مساله هستند تا راه حل.
جریان روشــنفکری دینی دچار آشفتگی
پارادایمی بوده و خیلی غیر تاریخی و غیر
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ساختاری و تک بعدی به مسائل نگاه کرده
است و اینها درون پارادایم خود نیز دارای
نارســاییهایی بودهاند که با مسائل ،نیازها
و اقتضائات جامعه ســازگار نبود و راه خود
را بــاز نکردند .بهعنــوان دلیل چهارم باید
به امنیتی شــدن فضای سیاسی و عمومی
کشــور به خصوص از انتخابات  88به این
سو اشاره کرد .جریان اصالحاتی که تالش
میکرد که به نوعــی گفتمان اصالحات را
بازســازی کند ،تالش میکــرد پلی بین
روشــنفکران و روحانیت بزنــد ،پلی بین
جوانــان ،زنان و نخبگان با نظام سیاســی
برقرار شود و اینها ناکام میماند.
\\آیا میتوان گفت اتفاقــات  88و ریزش
اصالح طلبان و به حاشیه رانده شدن را خود
عاملی برای به حاشیه رانده شدن روشنفکری
دینی دانست؟

بله .ایــن ناکامی اصالحــات ،و ناکامی
روشــنفکری دینی و بطور کلــی جریان
روشــنفکری و آزاد اندیشــی بود .در این
فضا دانشــگاهها و مراکز فکر استقالل خود
را از دســت میدهند و دیگر مراکز تولید
علم و دانش نبوده و به کلیشــهای تبدیل
میشــود که به صدور مــدرک میپردازد.
دانشــگاهها امنیتی میشوند و فضای سالم
تولید اندیشــه و علم تحت شــعاع فضای
سیاســی قرار میگیرد .دانشــگاه شأنیت
خود را از دســت میدهــد و مداخله غیر
مسئوالنه نهادهای غیر مسئول دانشگاهها
را برای نیروهای خالق و مولد اندیشــه نا
امن مینماید.
\\یک نوع از تحلیلها این اســت که گفته
میشود جامعه به سمت عرفی شدن و سکوالر
شدن پیش رفته است و دیگر نیازی به یافتن
پاســخهای خود از منابع دینی نمیبیند .نظر
شما در این مورد چیست؟

بله .در واقع اکنون شــکاف ارزشــی و
شکاف نســلی پیش آمده و جامعهپذیری
صورت نگرفته است و این بدین دلیل است
که نظام سیاســی بر یک ســری ارزشها
تاکید دارد و جامعه به ســمت ارزشهای
دیگــر حرکــت میکند و شــکافی از نوع

شکاف دولت و جامعه و تضاد دولت و ملت
به وجود آمده که بســیار خطرناک است.
برداشت من این است که اگر سکوالریسم
به شکل درســت مجالی برای تعریف پیدا
میکــرد میدیدیــم که سکوالریســم در
تضاد با دین هم نیســت .اگر میگذاشتیم
گفتگویی بین روشنفکران ،جامعه و رهبران
شــکل بگیرد و سکوالریسم درست تبیین
شود ،این نوع از واکنش منفعالنه جامعه به
سمت عرفی شدن و عبور از دین نداشتیم.
این یک واقعیت اســت که بخش بزرگی از
طبقه شهری و تحصیل کرده که از ابزارهای
نویــن ارتباطی بهره میبرد ،به دلیل اینکه
گفتمان غالب تنها قرائت خاصی از دین را
به رسمیت میشناسد و چون این گفتمان
پاسخگوی مســائل این قشــر نیست ،به
نوعی ســکوالریزه میشــود بــدون اینکه
پارادایم مشخصی داشته باشد و یا تعریف
و چهارچوب مشــخصی داشته باشد و این
شکل از ســکوالریزه شدن خطرناک است
زیرا میتواند به گسیختگی و اتمیزه کردن
جامعه بیانجامد .این در واقع نوعی عبور از
دین است.
\\آیا به این مساله هم اعتقاد دارید که ممکن
است خود دین هم دچار آسیب شود و حتی در
حوزه خصوصی هم از دست برود؟

بله .باید بدانیم که واکنش ســکوالریزم
در پروتســتانتیزم و مدرنیته خود تعریفی
ارایه داد که خــدا را امری مربوط به درون
میدانست که جنبه فردی دارد و این خود
از دل سنت بیرون آمده بود .بنابراین وقتی
ســکوالریزم مجالی نمییابد و وقتی تحت
عنوان آخرت گرایی ،بــا اقتصاد ،مادیات،
علوم ،فلسفی اندیشــیدن ،تولید ،ثروت و
انگیزه ســودجویی بهطــور ضمنی مقابله
میشود و جوابی از درون دین و سنت برای
مســائل جدید ارایه نمیگردد و نخبگان و
روشنفکران به حاشیه رانده میشود ،وقتی
مرزهای حوزه عمومی و خصوصی مشخص
نمیشود ،اقشــار جوان و شــهری دارای
ارتباطــات جهانی به نوعــی از دین عبور
میکنند .برای مثال میبینیم که طبق آمار
مراجع رسمی ،سمبلهای ارزشی مذهبی،

مثل حجاب مورد بی اعتنایی قرار میگیرد.
من فکر میکنم حتی در آینده ایران شاید
نه شاهد پست اسالمیسم ،بلکه شاهد آنتی
اسالمیسم هم باشــیم چرا که فضای باز و
ســالمی برای تبادل نظرات و گفتگو وجود
نــدارد و در دور معیوب و مخربی خواهیم
افتاد که نمیتوان به صــورت امنیتی و با
دســتگاههای اطالعاتی آن را کنترل کرد.
در واقع دین در کنار ســایر ســرمایههای
اجتماعی به شــدت خرج شده است و این
روند ،افقی از توسعه ،دموکراسی و تغییرات
مسالمتآمیز را در مقابل ما قرار نمیدهد
و جهانی شــدن نیز روند ایــن تغییرات را
تشــدید میکند .چون دولــت و نخبگان
سیاســی با تغییرات مخالفــت میکنند،
تغییرات میرود که همه چیز را به ســمت
تخریب و ویرانی ببرد.
\\بهعنوان سوال آخر ،شــاید روشنفکری
دینی مثل قبل رونق نداشته باشد ،اما به هر
شکل به کار خود ادامه میدهد .آیا شما آن را
پروژهای موفق ارزیابی میکنید؟

چون روشــنفکری دینی نــگاه انتقادی
به ســنت و مدرنیته دارد و از درون سنت
به تغییرات و توســعه ســمت و سو دارد
پایگاه ارزشی ســنتی و تاریخی در کشور
دارد .همچنین چــون جوامعی مثل ایران
هنوز جوامــع دین ســاالر و متاثر از دین
هســتند ،هنوز بــا وجود ایــن صحبتها
مثل دینگریــزی و حرکتهای تضادآمیز
فکر میکنــم که یک جنبــش اجتماعی
زیر جلدی گســترده در کشور وجود دارد
و این جنبش اجتماعی در صدد اســت که
حامالن و پیش قراوالن خود را پیدا نماید
و تالش خواهد داشــت که مســالمتآمیز
تغییرات را پیش برد اما کار بسیار سختی
را در پیش دارد .البته باید توجه داشت که
روشنفکران نیز باید در گفتمان خود تجدید
نظر داشــته و از بعد سیاسی فراتر بیایند؛
یعنی سیستمی و ســاختاری نگاه کنند و
نگاه اقتصادی توســعهای را نیز در گفتمان
خود لحاظ کند.
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طباطبایی و روشنفکری دینی
yyمحمدعلی هوشین

مســألۀ «ایــران» به مثابۀ موضــوع تأمل
برانگیز ایرانی ،کانون اساسی مناقشۀ جواد
طباطبایی با روشــنفکری ایرانی ،خصوصاً
روشنفکری دینی است .کوشش طباطبایی
بر انتقال مرکز ثقل مباحث اندیشۀ سیاسی
و فلسفی پیرامون ایران ،از مناسبات قدرت
به واقعیت تاریخ و تاریخ اندیشۀ ایران است.
از این منظر ،طباطبایی بر آن اســت که از
اندیشــیدن ایرانی ،ایدئولوژی زدایی کند.
ایدئولوژی بهعنــوان موافقت یا مخالفت با
نظم سیاسی مستقر ،فاقد اندیشۀ تاریخی
و بینشــی است که وضع موجود را فراوردۀ
رابطۀ نیروهای تاریخی و ســنت اندیشــه
بداند؛ بنابراین همواره ابزاری برای بســیج
تودهها به منظور پیکار سیاسی بوده است.
با پایان عصر مشــروطه و فراموش شدن
منطق کوششــی که آخوند خراســانی و
میرزای نائینی برای تحدید اقتدار سلطنت
و مشــروطیت ایــران کردند ،اندیشــیدن
ایرانی بیرون از «سنت» و الجرم به واسطۀ
ایدئولوژیهای جدید شــکل گرفت .رژیم
پهلوی با برجســته کردن وجوه شکوهمند
دوران باســتان تاریخ ایران ،ناسیونالیسمی
باســتانگرا را تبلیغکرد .از ســوی دیگر
بــا واردات ایدئولوژیهای مارکسیســتی
و تجددســتیز روســی ظاهــر فریبنــدۀ
ایدئولوژیهــای تازهنفــس جــای مبانی
اندیشــۀ سیاســی جدید را گرفت .از دهۀ
چهل خورشــیدی به این سو ،مسألۀ ایران
تنها با دغدغۀ پیکار سیاسی ،در چارچوب
مناسبات قدرت مورد توجه قرار گرفت .به
این مناســبت ،ایدئولوژیهایی که غایتی
جز مبارزه با حکومت مســتقر نداشتند ،به
مثابۀ نظامهای اندیشیدن جدید ،جایگزین
24
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«ســنت متصلب» شــدند .ایدئولوژیهای
مارکسیســتی و مذهبی برای مبــارزه با
رژیم پهلوی که مدعی «ناسیونالیســم» و
«باســتانگرایی» بود ،چارهای جز تسویه
حساب با مفهوم «ایران» نداشتند ،چراکه
هر ســخنی از «ایران» ،گویی آب ریختن
به آسیاب رژیم محسوب میشد .این تعمد
در غفلت ورزیدن تنها در سایۀ اندیشیدن
درون «ایدئولوژی» امکانپذیر بود ،چراکه
ایران ایدئولوژی پهلوی که نادیده انگاشتن
ِ
آن ضرورتــی مبارزاتی جلــوه میکرد ،نه
«ایــران ِ» واقعیتهای تاریخــی بلکه آن
روی دیگر ســکۀ آرمانشهری بود که اهل
ایدئولوژی مبارزه برای آیندۀ پسا انقالبی در
سر میپروراندند!
«روشنفکری دینی» به مثابۀ التقاط در
مبانی «ســنت» و «تجدد» بــرای تدوین
ایدئولوژی مبــارزه با قدرت ،با شــریعتی
آغاز شد .شریعتی ،با عدم التفات به مبانی
متفاوت «ســنت» و «تجــدد» غربی ،و با
آمیزش مفرداتی از مفاهیم مارکسیستی با
سنت شیعی جنگافزاری علیه رژیم پهلوی
بهوجود آوردند« .روشــنفکری دینی» پس
از پیروزی انقالب نیز با تفســیری از سنت
در التقاط با مفاهیم لیبرال برای دستیابی
به «دموکراســی» ادامۀ حیات داد ،اما در
هر دو رویکرد تجددســتیز و تجددگرا تنها
تفکری درون مناســبات قدرت باقی ماند؛
در مقابل ،کوشــش طباطبایی بر گسستن
از این ایدئولوژیهای قدرتمحور متمرکز
بوده است.
طباطبایی با عنایت به «تاریخ» به مثابۀ
مکان تکوین اندیشــه و خودآگاهی ملی،
«ایران» را موضوع قابل تأملی در نســبت

«سنت» و «تجدد» ،قرار میدهد .بازگشت
بــه «تاریخ» ناظر بر آگاهی از این مســأله
است که اندیشه در بستر «تاریخ» در نسبت
ســوژۀ تاریخی با زمانهاش تکوین مییابد.
بنابراین «تاریخ» ،در اندیشۀ جدید عبارت
از ســیر تکوین «آگاهی ملی» است .انسان
مدرن با بازشناسی خود درون دولت-ملت،
حقوق خود را تضمین میکند .از این منظر
آزادی و حقوق بشر ب ه منزلۀ کانون اندیشۀ
تجدد از رهگذر «دولت ملی» به واســطۀ
اساســی تضمین کننــدۀ حقوق و
قانون
ِ
قوانین بدســت میآید .تحقق دولت ملی
خود دستاوردی تاریخی است و به تبع آن
تأسیس تجدد نیز نیازمند تحولی تاریخی
خواهد بود .طباطبایی با اشــاره به منطق
ویژۀ ایران که «قدیم در جدید» اســت ،به
این نکته اشــاره میکند که ایــران دارای
واقعیت تکوین «ملت» پیش از آغاز دوران
مدرن و تکوین مفهوم «ملت» بوده اســت؛
ایران دارای سنت و زبانی بوده که مفاهیم
و مقوالت اندیشیدن به خود را امکانپذیر
ســاخته و از این رهگذر تــداوم پیدا کرده
اســت .بر این اساس ســخن از تجدد در
تفاوت با روشنفکری دینی تنها در نسبت با
منطق ویژۀ «سنت» ایرانی قابل طرح است؛
در غیــر این صورت طرح مفاهیم «تجدد»
در خالء فقدان رویکرد انتقادی به «سنت»
راهی به مقصود نخواهد برد.
کانــون بحث طباطبایی در گسســت با
ایدئولوژی و فارغ از جاذبۀ مناسبات قدرت
سیاسی روز ،تبیین جایگاه «ایران» با توجه
به رونــد تاریخی نوزایــش و انحطاط آن
است .طباطبایی به دنبال نگاشتن «تاریخ
پایــهای» ایران اســت؛ تاریخی که مبنای

پرونده

تحول تاریخ ایران در نسبت با جایگاهی که
آن آگاهــی انســان ایرانــی از حیات قومی
در تاریــخ جهانــی دارد ،از طریق «تجدد»
خود در نوزایــش و انحطاط در طول تاریخ
نقــدی بر «ســنت» ایراد کــرد .به همین
است .ایرانیان از دوران باستان از «ایرانشهر»
منظــور طباطبایی «تاریخنویســی جدید»
بهعنوان سرزمین خود در چارچوب مقوالت
ایرانی را موضوع تأمل قرار میدهد و بر این
اندیشــۀ دینی زرتشــتی و اندیشۀ سیاسی
نکته تأکید میکند که تاریخنویســی جدید
ایرانشهری «آگاهی» داشــتند .با فروپاشی
میبایســت مبتنی بر مبنای نظری باشــد
ایران
شاهنشــاهی ساســانی ،علیالظاهــر ِ
که البتــه با زوال تاریخنویســی کهن ایران
سیاسی از جغرافیای سیاست غیبت میکند،
تدوین نشــده اســت .درواقع تاریخنویسی
اما با تکوین تاریخنویســی ایرانی در دورهی
جدید غربی ،به مثابۀ بخش از دانش غربی،
نخستین اسالمی بار دیگر «آگاهی» از خود،
مبتنی بر «آگاهی ملی» انسان اروپایی است.
در زمانۀ ســلطۀ دیگری جلوهگر میشود و
اروپاییها با تأمل در تاریخ انحطاط روم و با
مبنایی برای تداوم ایران در دورههای عسرت
میشود .طباطبایی کوشش میکند منطق طباطبایی با عنایت به «تاریخ» به مثابۀ مکان اتکا به اندیشۀ تجدد ،تحوالت تاریخی خود
تحــول «آگاهی ملــی» ایرانی را در ســیر تکوین اندیشه و خودآگاهی ملی« ،ایران» را درون نظامی از اندیشــۀ جدید دریافتند.
تاریخ تبیین کنــد .از این منظر او برخالف را موضوع قابل تأملی در نسبت «سنت» و انســان ایرانی در دوران قدیــم« ،خود» را
ملیگرایــی رایج کــه تنها عظمــت تاریخ «تجدد» ،قرار میدهد .بازگشت به «تاریخ» از منظــر مقوالت تاریخنویســی کهن نظیر
طبری ،بیهقی ،جوینی ...درمییافت .درحالی
گذشتۀ ایران را مالک قرار میدهد ،به دنبال
ناظر بر آگاهی از این مسأله است که
ایضاح منطق تحول تاریخی ایران ،و ضرورتاً اندیشه در بستر «تاریخ» در نسبت سوژۀ که با زوال این تاریخنویسی و بر هم خوردن
«انحطاط» آن نیز هســت« .ناسیونالیسم» تاریخی با زمانهاش تکوین مییابد .بنابراین آرایش نیروهــای تاریخی و برآمدن «دوران
به مثابــۀ ایدئولوژی دوران جدید ،تنها برای «تاریخ» ،در اندیشۀ جدید عبارت از سیر جدید» ،نیاز بــه تدوین مبنایی نظری برای
اقوامــی موضوعیت دارد کــه هنوز به یک تکوین «آگاهی ملی» است .انسان مدرن با دوران جدید ایران بهوجود آمد .اما در فقدان
«ملت» تبدیل نشــدهاند درحالی که ایران بازشناسی خود درون دولت-ملت ،حقوق خود آگاهی جدید ،تاریخنویسی جدید ایرانی نیز
امکانپذیر نشــد .بنابراین طباطبایی معتقد
پیــش از آغاز دوران جدیــد ،مقوالتی برای
را تضمین میکند.
است که نمیتوان نظریههای غربی را بر مواد
فهم خود بهعنوان یک «ملت» داشته است؛
و مقوالت تاریــخ ایران تحمیل کرد ،چراکه
بر این اساس طباطبایی «ایران» را موضوع
ایدئولوژی «ناسیونالیسم» نمیداند .وجه بارز اختالف طباطبایی با مبنای نظریههای جدید غربی در «آگاهی» انســان غربی از خود
روشنفکری دینی ،ایستادن بر روی «ایران» است .ایرانی که با وجود است که نمیتواند ایران را توضیح دهد .ادعای طباطبایی آن است
نامالیمات و تهاجم اقوام بیگانه همچنان ایستاده و به تعبیر ریچارد که تنها میتوان در شرایط فقدان مبنایی برای تاریخنویسی جدید
فرای همانندی ســروی که پس از طوفان راست قامت میایستد ،ایرانی با اجتهاد در اندیشــۀ تجــدد ،و تصرفی در مضمون مفاهیم
تداوم یافته است .این تداوم تاریخی تنها به واسطۀ امکان اندیشیدن جدید ،آن را به محک مواد و مقوالت تاریخ ایران زد .بر این اساس
به خود ،از رهگذر مفاهیمی بوده است که اندیشۀ ایرانشهری مهیا طباطبایی میان دوران قدیم و جدید ایران شــکافی را میبیند که
کرده است .بنابراین طباطبایی «تداوم در انحطاط» ایران را باتوجه مبنای آن آگاهی از مبانی اندیشگی متفاوت این دو دوران تاریخی
به دو مولفۀ خط سیر تاریخ آگاهی ملی ایران و دیگر ،جایگاه ایران اســت .گذار از «قدیم» به «جدید» تنها با آگاهی از علل و عوامل
انحطاط قدیم ،و با نقادی قدیم از منظر جدید میسر میشود.
در رابطۀ نیروها در تاریخ جهانی دنبال میکند.
کاوش در «ســنت» ایرانــی با توجه به منطــق تاریخی ،باید با
این درحالی اســت که روشــنفکری دینی در آرزوی آشــتی
«ســنت» و «تجدد» در اعراض از مکان تکوین «سنت» و نسبت خاستگاه باستانی اندیشۀ ایرانی آغاز شود .در نتیجه پیگیری خط
آن با مبانی «تجدد» میاندیشــد .روشنفکری همچون اندیشیدن سیر اندیشۀ ایرانشهری برای ترسیم منحنی زایش و زوال «سنت»
با ارزشهای جهانشــمول ،تفکری جهانوطن ،اگر نگویم بیوطن اهمیت بســزایی مییابد .تنها با نقادی چنین ســنتی میتوان از
اســت .بر مبنای رویکردی غیر تاریخی ،به «اکنونی» نظر دارد که طرح تجدد و حتی «دموکراســی» سخن به میان آورد .طباطبایی
محصول «گذشته» نیست ،بلکه میدان ابدی پیکار خیر و شر است .با نقادی جریانهای گوناگون روشــنفکری ،اهمیت نســبت سنت
مناقشۀ دیگر طباطبایی با روشنفکری دینی در چارچوب بحث اندیشۀ مکانی که در آن سوژه ایستاد ه با روح زمانه را زنده میکند:
«ســنت» و «تجدد» طرح «نظریۀ انحطاط» ایران است .چراکه از ســوژهها ،نه موجوداتی معلق در فضا ،بلکه پای در سرزمینی دارند
ســنتی که متصلب شده و «توان طرح پرســش از خود را ندارد» ،که «ســنت» آن «اکنون» را پدید آورده و تنها با رویارویی با این
نمیتوان تجددی تأســیس کرد و الجرم بایــد با آگاهی از منطق سنت میتوان به آگاهی و دوران «جدید» منتقل شد.
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مسئلۀ وجاهت و ضرورت اندیشیدن به فردای پس از انتخابات
شهروند به مثابة حزب انتخابات و شبکههای اجتماعی در ایران
نقش مردم درتعیین حاکم اسالمی در اندیشه حضرت آیتاهلل خامنهای

مسئلۀ وجاهت و ضرورت اندیشیدن
به فردای پس از انتخابات
 yyعلی اشرف نظری
دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

ایران

یکی از مســائلی که در تحلیلهای انتخاباتی کمتر مورد توجه
قرار گرفته و یا بهطور کل اص ً
ال بدان اعتنایی نشــده ،مســئلۀ
وجاهت است .این که یک شخصیت سیاسی ممکن
است دارای ظرفیتهایی باشد که فردای پس از
انتخابات از او چهرهای «وجیه المله» بسازد؛
به این معنا که حتی کســانی که به ایشان
رأی ندادهاند و یا با او تفاوتها و تضادهای
شایستگی او برای
فکری روشنی دارند ،به
ِ
تصاحــب چنین مقامی و پوشــیدن خرقۀ
ریاســت اذعان کنند .این مسئلهای است که
هم میتواند در درک تفاوتهای شخصیتهای
سیاســی مؤثر باشد و هم در تحلیل رفتارهای پس
از انتخابات نیز مورد استفاده قرار گیرد و دریابیم چرا برخی
مواقع ،کاندیداهای منتخب به واسطۀ کسری وجاهت و یا عدم
وجاهت ،با عدم اقبال عمومی مواجه میشــوند؟ دونالد ترامپ،
آخرین نمونه از این دست افراد است که با برآمدن او کشاکش
بین امر قانونی ( )legalو امر مشــروع ( )legitimateدوباره
ســر برآورد .به رغم انتخاب ترامپ در جریان فرایندهایی کام ً
ال
قانونی ،وجاهت عمومی او مخدوش بوده و هســت و او را بیش
از هر رئیسجمهور دیگری به لبۀ پرتگا ِه محبوبیت برده است.
آنچه که ضرورت پرداختن به این امر را مشخص میسازد،
وجود تفاوتهای آشکار بین ظرفیتهای شخصیتی کاندیداهای
نسل پیشین و کنونی اســت .به نحوی که وقتی نسل پیشین
رهبران سیاسی را با نسل کنونی مقایسه میکنیم ،این تفاوتها
معنادارتر میشود .شاید بارزترین مثالها در این میان ،مقایسۀ
ظرفیتهای شــخصیتی «مارگارت تاچر»  -از نســل پیشین
رهبران سیاســی -با «ترزا می» -نســل کنونی شخصیتهای
سیاســی -در بریتانیا و «محمد خاتمــی» و «محمود احمدی
نژاد» در ایران باشــد .در حالی که افراد سیاسی پیشین اغلب
جریانســاز ،پیشــرو و دارای تفکر بنیادین (برخــورداری از
نگرش تثبیتشــده و تحولگرا) بودند .نسل کنونی بیشتر در
متــن جریانات موجود ســر برمیآورند؛ در میــان حرکتها و
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جنبشهای اجتماعی میایســتند (همذاتپنداری عوام پسندانه)
و کمتر میتوانند جریانســاز باشند و یا در عمومیتبخشیدن به
گفتمانی خاص در جامعه توفیق یابند.
فهم دالیل چنین امری و برآمدن شخصیتهای
سیاسی کنونی نیز بایسته است؛ این که چگونه
چنین مسئلهای حادث شده و ساخت شخصیت
چنان تحول یافته اســت که ســخن گفتن از
شــخصیتهای جریانساز سیاســی به امری
غریب مبدل گشته است .چنان که صرف نظر
از ماهیت ُکمیک و فکاهیگونۀ تصاویر افرادی که
این روزها خود را در کسوت نامزد ریاستجمهوری
به درگاه وزارت کشور میرسانند ،تحلیل شخصیتی این
افراد و بنمایۀ تراژیک چنین امری قابل تأمل است!
چگونه میتوان این همه تنزل و عوامزدگی امر سیاسی و مهمتر
از آن ،بیوجاهتی برخی افراد را توضیح داد؟ شاید سخن «خواجه
نظام» در نخستین بند از فصل چهلم سیاستنامه را پر طنینتر از
هر سخن دیگری باشد« :به هر وقتي ،حادثهای آسماني پديدار آيد
چشــم بد اندر يابد و دولت يا تحويل كند و از خانهای
و مملكت را
ِ
به خانهای شود و يا مضطرب گردد ، ...شريفان ماليده شوند و دونان
با دستگاه شــوند و هر كه را قوتي باشد هر چه خواهد مي كند و
كار مصلحان ضعيف شــود و بدحال گردنــد و …» (نظام الملک
طوسی.)189 ،1347
اما مســئلۀ اصلی و محور ســخن ما در باب منازعۀ دو ســویۀ
رأیآوری و وجاهــت همچنــان به قوت خود باقی اســت! چگونه
حال حاضر ،بهجای تمرکز صرف بر
میتوان خالف عــادت و رویۀ ِ
پیــش از انتخابات به فردای آن نیز اندیشــید؟ فردایی که در پس
آن ،وجاهت ،قربانی رأیآوری نشود و بار دیگر مقبولیت و وجاهت
بهصورت توأمان در آســمان سیاست طلوع کنند .شخصیتی برآید
که هم آرای عمومی را با خود همراه سازد و هم وجیه المله باشد.
شــاید از این رهگذر نیز بتوان به درکی شایسته از منافع ملی در
فردای پس از انتخابات نائل شد.
چنین باد!

ایران

 yyرضا عباسی

شهروند به مثابة حزب
انتخابات و شبکههای اجتماعی در ایران
طرح مسئله:
گســترش نفــوذ تکنولــوژی در جهان
امروز یــک نتیجۀ مهم به همراه داشــته
اســت؛ نهادهای رســمی در حال تضعیف
و گروههای غیررســمی در حــال تقویت
هســتند .در عرصۀ سیاست نیز روند پیش
گفته در حال تکمیل است و احزاب سیاسی
به عنوان مرجعی پرنفوذ و یکی از نهادهای
اصلــی سیاســتورزی در جوامع و جهان
مدرن ،در حال افول هســتند .شهروندان
عادی با گوشــیهای هوشــمند ،تبلت و
رایانههای شــخصی خود ،وضعیتی را برای
کنش سیاسی بهوجود آوردهاند که در هیچ
دورهی دیگری نمیتوان مشابه آن را یافت.
آنها به میانجیگــری تکنولوژی ،منطقهی
ممنوعــهی احزاب سیاســی را درنوردیده
و در عرصۀ سیاســت ،به ســهمی بیش از
گذشته چشــم دوختهاند .نوشتار حاضر با
در نظر گرفتن فضاهای جدید ایجاد شــده
در سیاســت امروز جهانی برای شهروندان
عادی ،تالش میکند تــا چنین وضعیتی
را در ایــران امروز به آزمــون بگذارد؛ چرا
که اعتقاد دارد گســترش فضای مجازی و
افزایش بیش از پیش استفاده از آن توسط
کاربران ایرانی ،فضای انتخاباتی و مشارکت
سیاسی را تحتتأثیر خود قرار داده و مانند
ســایر جوامع ،به تضعیف گروههای رسمی
منجر شده است.
قصه از کجا آغاز شد؟
اگرچه ظهور اینترنت به بیش از دو دهه
قبل باز میگردد ،اما هنوز اطالعات موثقی
در مورد تأثیر این رسانه و راهکارهای متنوع

بهرهگیری از آن در کارزار انتخابات و نتایج
آن به دســت نیامده اســت اما آنچه که
بهعنوان امری مورد قبول ،مطرح شده آن
است که در طول زمان برگزاری انتخابات
ســال  2008در آمریکا ،کارزار انتخاباتی
باراک اوباما از شــبکههای اجتماعی برای
رقابت در انتخابات استفاده کرد و در صدر
این رقابت قرار گرفت .اگرچه اســتفاده از
شــبکههای مجازی برای اولین بار صورت
نگرفته بود اما به هر حال کارزار انتخاباتی
اوباما شــبکههای اجتماعــی را در عرصۀ
عقاید سیاســی و جمعآوری آرا ،بهعنوان
عاملــی تعیینکننــده معرفی نمــود .در
انتخابات ســال  2008ایاالت متحده ،تیم
تبلیغاتی باراک اوباما با اســتفاده از الگوی
شــبکهی فیسبوک ،شبکهای اختصاصی
بــا نــام MyBarackObama.com
بــرای حمایت از او و تشــکیل گروههای
اجتماعــی مجازی حامــی وی راه اندازی
نمود .این شبکه ،نقش مؤثری را در جلب
حمایتهای مالی و فکری نخبگان و مردم
ایفا نمود و توانســت با راهاندازی تیمهای
تبلیغاتی خودگردان در سرتاســر امریکا
به پشــتیبانی از این کاندیدای ریاســت
جمهوری بپردازد .این سایت ،شباهتهای
زیــادی با شــبکه فیسبوک داشــت اما
هدف خاصی را دنبال میکرد .براســاس
این هدف فضایی فراهم شــد که با ایجاد
رابطۀ دوســتی میان افرادی که در نقاط
مختلف جهان زندگی می کردند ارتباطات
به حوزهای به مراتب وســیع تر از مرزهای
آن ناحیه گسترش یابد .این نوع ارتباط به

شکلگیری هویتی مشترک منجر شد که
در آن ،حمایت از اوبامــا برای پیروزی در
انتخابات سال  2008هستۀ اصلی رابطه را
شــکل میداد .تأثیر این شبکه تا آنجا بود
که حتی حامیان ســایر رقبــای انتخاباتی
نیز برای حضور در این شــبکه اجتماعی و
مشــارکت در این هویت جدید برانگیخته
شــدند .همچنین این شبکه یکی از عوامل
قاطع پیروزی اوباما در انتخابات  2008به
شمار میرفت.
مانوئل کاستلز در این باره چه میگوید؟
مانوئل کاستلز جامعهشناس اسپانیایی و
از نظریهپردازان علم ارتباطات و نویســندۀ
ســه گانۀ مهم عصر اطالعات معتقد است،
تحوالت تکنولوژیک دو دهۀ اخیر در عرصه
ی جهانی ســبب شده است تا جنبشهای
اجتماعی با تأثیرپذیری از این دگرگونیها
مشخصۀ متمایزی پیدا کنند که او از آن به
شبکهای شدن جوامع یاد میکند .از دیدگاه
کاستلز شبکههای اجتماعی شکل اجتماعی
نوینــی از ارتباطات را بهوجود آورده که در
عین حال که تودهای است ،بهصورت انفرادی
تولید و دریافت میشود و تأثیر میگذارد و
به ابزاری در خدمت جنبشهای اجتماعی
تبدیل میشود .از نظر او فناوری اطالعات
توان آدمی را در غلبــه بر محدودیتهای
مکانی و زمانی افزایش میدهد .در تحلیل
مکان ،کاستلز اعتقاد دارد که ما از فضاهای
قدیمی ایســتای یکنواخت با هویت ثابت
و کارویژهی تک بعدی خارج شــده و وارد
فضاهای جدیدی شدهایم .او در کتاب خود
با نام شبکههای خشم و جدید؛ جنبشهای
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اجتماعی در عصر اینترنت
بــا نگاهــی همدالنه به
بررســی جنبشهــای
اجتماعــی عصــر جدید
می پردازد .او بر این باور
اســت کــه جنبشهای
شــبکهای شــدهی عصر
ارتباطــات گونههــای
جدیــدی از جنبشهای
اجتماعیاند؛ جنبشهایی
که کمتر سلسله مراتبی
و بیشــتر مشــارکتیاند،
جنبشهایــی بــی رهبر
که بر شــبکههای افقی،
خودمختاری سیاســی فرد و همبســتگی
اســتوار اســت .کاســتلز معتقد است این
جنبشها در شبکههای اجتماعی اینترنتی
آغاز میشوند و در دنیای ارتباطات بیسیم
مانند ویروســی واگیــردار ،از طریق تلفن
همراه و تبادل تصویر و متن گسترش می
یابند .او استدالل میکند که اینترنت یک
فضای مســتقل برای تبادل اطالعات و به
اشتراک گذاشتن احساسات خشم جمعی و
امید را ایجاد کرده است .کاستلز مینویسد:
در جهانی که بهوسیلۀ اینترنت بیسیم
شــبکهای شــده و ویژگی بارز آن پخش
ویروســی افکار اســت ،جنبشها از طریق
سرایت گسترش مییابند .این جنبشها در
جنوب و شــمال ،در تونس و ایسلند آغاز
شدند و از آنجا اخگر آتش خود را بر چشم
اندازهای اجتماعی گوناگون چهارگوشــه
ســیارۀ آبی ،که بر اثر حرص و دخالت بشر
در معرض ویرانی بود ،انداختند.
ما ایرانیان و تسخیر فضای مجازی
رقابتهای انتخاباتــی در ایران همواره
چالش برانگیز بــوده و در این میان ،آنچه
که از اهمیت به ســزایی برخوردار اســت،
نحوهی بسیج افکار عمومی توسط احزاب و
گروههای رسمی سیاسی در جهت حمایت
از نامزدها و لیســتهای انتخاباتی خاص
اســت .در نگاه ســنتی به مقوله مبارزات
انتخاباتی در ایران ،همواره مسیر ساماندهی،
از باال به پایین بوده و این احزاب سیاسی و
نخبگان پشت پردۀ آنها بودهاند که حالتی
28
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فعال داشته و شهروندان را از ژستی منفعل
خارج میکرده اند .برخی از این شیوههای
سنتی جلب رأی عبارتند از :حمایت گروهها
و احزاب سیاسی شناخته شده از لیستها و
نامزدهای انتخاباتی ،تالش در جهت جلب
حمایت نخبگان هنری و ورزشــی ،پخش
و توزیع گســترده تراکتهــای تبلیغاتی،
سخنرانی در اماکن عمومی بهویژه مساجد،
استفاده از وبســایتهای خبری و جراید
عمومی و ضیافتهــای انتخاباتی .بنابراین
همان گونه که مشــاهده میشــود شیوۀ
سنتی مبارزات انتخاباتی شیوهای نخبهگرا،
ســازماندهی شــده ،تقریباً رسمی گونه و
البته حالت انحصاری و محدود به گروهی
بسته میباشد و در مقام شکلدهی به افکار
عمومی ،شــهروندان عادی نقشــی اندک
دارند.
امروزه تحتتأثیر نفوذ فزاینده و شــدید
اینترنت و سیستمهای ارتباطی و اطالعاتی
و افزایش طبقات تحصیل کرده ،رشد طبقۀ
متوســط و همچنین بافت جمعیتی جوان
در ایران ،به مرور ســبک و شیوۀ مبارزات
انتخاباتــی در ایران نیز بــا تغییراتی روبرو
شــده اســت .البته این بدین معنا نیست
که روشهای ســنتی به موزهها فرستاده و
فراموش شــدهاند ،بلکه آنها نیز به واسطۀ
حضــور و هجوم شــبکههای اجتماعی ،از
وضعیت جدید سود جستهاند و خود را در
اشکال نوینی سعی میکنند ارائه دهند .به
نظر میرسد برجستهترین تأثیر شبکههای

اجتماعی و نقطهی آغاز
اســتفاده از آنهــا در
عرصهی سیاست ورزی
ایرانی ،انتخابات ریاست
جمهــوری دهــم بود
که در آن شــبکههای
اجتماعی چون توییتر،
فیسبــوک ،یوتیــوب
و ســایر شــبکههای
اجتماعــی در فضــای
واقعــی و مجازی تأثیر
و نقــش برجســتهای
داشــتند .در ایــن
انتخابات شــبکههای
اجتماعــی عامل حضور پررنــگ مردم در
انتخابات شدند و از آنها بهعنوان ابزار کنش
برای ایجاد موج اســتفاده شد .در این سال
بهطور خاص ،بیشتر مخاطبان جوان ایرانی
مجذوب شبکههای اجتماعی و دستگاههای
ارتباطــی جدیــد شــدند زیرا احســاس
میکردند از طریق فیسبوک قادر به بیان
راحتتر مطالب خود برای هموطنانشان در
هر مکانی هستند .عالوه بر این شبکههای
اجتماعــی و اپلیکیشــنهای خاصی برای
کارزار انتخاباتی ریاســت جمهوری ایران
در فیسبوک و دیگر شبکههای اجتماعی
بهمنظور دســتیابی به پذیرش و مشارکت
همگانــی صورت گرفــت و کاربران عمدۀ
شــبکههای اجتماعی تــاش کردند تا از
منافع و نقش بزرگ شــبکههای اجتماعی
برای تبلیغات سیاسی بهره بگیرند.
مبــارزات انتخاباتــی ســال  88با خود
مدلهای تبلیغاتی جدیــدی را وارد حوزۀ
سیاســت ایران کرد اما همزمان مخاطراتی
را نیــز بــرای سیاســت ایران بــه همراه
داشــت .گروهــی از افراد کــه معترض به
نتایج انتخابات بودنــد و حاضر به پذیرش
رویههای رســمی برای اعتــراض نبودند،
در یک زمان کوتــاه ،تصاویر و کلیپهای
ویدیوئی خود از تظاهرات را در شبکههای
اجتماعی به اشتراک میگذاشتند و از این
طریق این ابزار عرصــۀ قابل توجهی برای
ســاماندهی اعتراضات ایجاد میکردند تا
جایی که برخی از رســانههای بیگانه برای

ایران
مشتعل کردن بیشتر آتش اختالفات از این
اعتراضات سازماندهی شده با عنوان «انقالب
توئیتری» یاد کردند .با خارج شدن تبلیغات
از نفوذ کنترل گروههای رســمی و افزایش
دخالت گروههای غیررســمی و شهروندان
عادی و همچنیــن کمبود تجربهی چنین
مبارزاتی هــم در میــان نامزدهای رقیب
و هم نظام سیاســی و برگــزار کنندگان
انتخابات ،به مرور آســیبهای استفاده از
چنین ابزاری آشــکار گشــت و سیاست و
جامعــه را درگیر خود نمود .هجوم یکبارۀ
مردم به شــبکههای مجازی و بهرهبرداری
غلط برخــی از کاندیداها و هواداران آنها از
این فضا باعث شــد که انتخابات از مسیر
عادی و ســیر قانونی و طبیعی خود خارج
شود و نتایجی نامناسب را به همراه داشته
باشــد تا جایی که نظام سیاسی در نهایت
و برای آرام کردن فضای ملتهب کشــور و
حفظ امنیت جامعه مجبور به فیلتر کردن
فیسبوک و یوتیوب شد؛ چرا که برخی از
گروههای اپوزیسیون از طریق این شبکهها
به تهییج و تحریک مردم پرداخته و آنها را
به تظاهرات خیابانی تشویق می کردند.
شبکههای اجتماعی به دلیل دسترسی
و سادگی اســتفاده و غیرانحصاری بودن،
همچون شمشیری دو دم در انتخابات دهم
ریاســت جمهوری عمل کردند؛ از یک سو
فضــای انتخاباتی را متکثر و دموکراتیک و
از ســوی دیگر راه برای جوالن گروههای
ناهنجــار ،ضد سیســتم و شــایعه پراکن
مهیا کرد .حتی شیوههای سنتی تبلیغات
مانند حمایت گروههای سیاسی و یا جلب
چهرههای محبوب هنری-ورزشی نیز وقتی
در بســتر فضای مجازی قرار گرفتند و از
کانالهای غیر رســمی تالش کردند پیام
خود را به گوش هوادارانشــان برســانند،
شــکلی متفاوت به خود گرفتند و با امکان
دخل و تصرفی که توسط اشخاص ناشناس
در فضای شــبکههای مجازی وجود دارد،
حالتی تحریف شــده و تحتتأثیر جریانی
خاص بــه خود گرفته و شــکلی از تخلف
و قانونگریــزی را ثبت کردنــد .تجربهی
فعالیتهای شــبکههای اجتماعی مجازی
در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388
نشــان داد که گروههای ضد سیســتم و

رقابتهایانتخاباتی
در ایران همواره
چالش برانگیز بوده و
در این میان ،آنچه که
از اهمیت به سزایی
برخوردار است،
نحوهی بسیج افکار
عمومی توسط احزاب
و گروههای رسمی
سیاسی در جهت
حمایت از نامزدها و
لیستهایانتخاباتی
خاص است.

اپوزیســیون که خود را خارج از چارچوب
نظام سیاسی تعریف میکنند میتوانند به
میانجیگری شــبکههای اجتماعی ،فضای
سیاســی و امنیتی کشــور را بــا چالش و
تهدید مواجه ســازند .با وجود تمامی این
معایب باید به این نکته توجه داشت که این
مداخله ،اولین و آخرین مداخلۀ شبکههای
مجازی در مبــارزات انتخاباتی ایران نبود،
بلکه این تنها آغاز یک مسیر تازه بود.
انتخابات دیگری که شاهد حضور پررنگ
شــبکههای اجتماعی بودیــم ،یازدهمین
دورۀ انتخابات ریاســت جمهوری بود .در
این دوره ،به دلیــل تجربیات تلخی که از
اســتفادۀ کنترل نشــدۀ فضای مجازی در
دورۀ پیشــین انتخابات ریاست جمهوری
وجود داشــت ،بیمهایی در مورد چگونگی
اســتفاده از این ابزار در فضای سیاســی و
عرصــۀ عمومی جاری بود .در این دوره که
با توازن نســبی آرای نامزدهای انتخاباتی
در نظرســنجیها آغاز شــد و در نهایت با
پیروزی حسن روحانی خاتمه یافت ،نشان
داد که نامزدی توانایی جهتدهی به مسیر
انتخابات را دارد که بتواند در فضای مجازی
وارد گفتگو با شــهروندان شود و آنها را در
جهت حمایت از خود ترغیب کند .حســن
روحانی اگرچه حامیانی قدرتمند از درون
طیفهای سیاسی رسمی کشور داشت اما
آنچه که او را یاری کرد توان چانه زنی تیم

تبلیغاتی او در فضای مجازی بود که در دو
روز مانده به انتخابات توانستند شهروندان
عادی را به حمایــت از او مجاب کنند که
تســخیر تبلیغاتی خیابانهای شــهرهای
بزرگ توســط حامیــان روحانی تنها یکی
از نمودهای آن بود .اهمیت فضای مجازی
برای تیم روحانی تا اندازهای است که حتی
پس از انتخابات ریاست جمهوری نیز شاهد
آن هستیم که اکثر اعضای کابینهی دولت،
در شبکههای مجازی مختلف حضور بسیار
پررنگ و چشمگیری دارند.
رفتــه رفته که به انتخابات دهمین دورۀ
مجلس شورای اســامی و پنجمین دورۀ
مجلس خبرگان نزدیک میشــدیم ،شاهد
تغییری اساســی در نوع شــبکۀ اجتماعی
مورد استفاده در مبارزات انتخاباتی بودیم
و آن جایگزینی نرمافزار پیام رسان تلگرام و
تا میزان کمتری برنامۀ اینستاگرام به جای
فیسبــوک و توئیتر در میان شــهروندان
ایرانی بود .این انتخابات در شرایطی برگزار
شد که همگان با توجه به انتخاباتهای چند
دورۀ گذشــته ،از نقش بیبدیل شبکههای
اجتماعی در اطالعرســانی و ایجاد فضای
انتخاباتی آگاهی داشتند و پیشبینیهایی
نیز در مــورد جایگزینی تلگــرام به جای
فیسبوک و توییتر در محافل سیاســی و
خبری انجام شده بود .پیروزی غیرمنتظرۀ
لیستی متعلق به یکی از جریانات سیاسی
کشــور در شــهر تهران و برخــی دیگر از
اســتانها که حتی خود احزاب سیاسی و
نخبگان سیاســی حامی آنان انتظار آن را
نداشتند نشان داد که نقش ارتباطات میان
فردی در شبکههای اجتماعی تا چه میزان
فضــای انتخابات را متأثــر از خود کرده و
فضای مجازی توانسته است گوی سبقت را
از رسانههای جمعی دیگر مانند مطبوعات
کاغــذی و رادیــو تلویزیون بربایــد .نفوذ
تلگرام در میان ایرانیــان در این انتخابات
به حدی بود که مفاهیم تلگرامیزه شــدۀ
سیاست و تلگرامیزه شدن زندگی مردم در
ادبیات سیاسیون و پژوهشگران عرصههای
مختلف به کرات اســتفاده میشود (برای
نمونه نک بــه :فرهنگ نیوز 1394/12/19
و جمــاران  1395/4/23و خبرگــزاری
الــف  1394/12/1و فرحــزادی:1395 ،
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 )66و حتی رســانههای بیگانه همچون
الجزیره و گاردین نیز بــه تاثیر تلگرام و
دگرگونــی قواعد بازی انتخاباتی در ایران
توســط این ابــزار توجه نشــان دادند و
گزارشهایی در این زمینه مخابره کردند
(2016 Februrary 25 ,Algazeera
و Februrary 8 ,Theguardian
.)2016
براساس یافتههای مرکز افکار سنجی
دانشجویان ایران (ایسپا) در زمان برگزاری
دهمین دورۀ انتخابات مجلس شــورای
اســامی و پنجمیــن دوره ی مجلــس
خبرگان حداقل  20میلیون نفر از مردم
ایران عضو تلگرام بودند که این در نسبت
با کل جمعیــت ایران رقم بســیار قابل
توجهی اســت .بر اساس این تحقیق53 ،
درصد از کل مردم باالی  18ســال ایران
(معادل  28میلیون نفر) حداقل عضو یکی
از شبکههای اجتماعی هستند که در این
میان تلگرام بــا  20میلیون نفر کاربر به
پرطرفدارترین شــبکه اجتماعی در بین
مردم ایران تبدیل شــده است .همچنین
در یک نــگاه کالن ،نتایــج این تحقیق
میدانی نشان میدهد که در سال 1394
در مجمــوع  53درصد از کل مردم ایران
حداقل عضو یکی از شبکههای اجتماعی
بودند کــه از این میان  72درصد جوانان
 18تا  29سال اعالم کردند که عضو یکی
از شبکههای اجتماعی هستند ،این میزان
برای افــراد  30تا  49ســاله برابر با 53
درصد و برای افراد باالی  50ســال برابر
 25درصد میباشد .همچنین این پژوهش
نشاد داده است که  56درصد شهروندان
مراکز اســتانها 56 ،درصد شــهروندان
شــهرهای درجــه دو و  42درصد مردم
روســتاها حداقل عضو یکی از شبکههای
اجتماعی هســتند .نکتهی بسیار مهم در
آمارهایــی که ذکر آن رفت ،گســترش
استفاده از شبکههای اجتماعی نه فقط در
میان جوانان بلکه در میان افراد میانسال
و باالی  50سال است .این مسئله نشان
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حال و آیندۀ رقابتهای انتخاباتی
در ایران به نحو غیرقابل کتمانی با
شبکههای مجازی گره خورده است
و سیاستگذاران عرصۀ رسانه و
انتخابات ،باید با توجه به بافت جمعیتی
کشور و گسترش فزایندۀ استفاده از
فضای مجازی ،قانونگذاری متناسب
با وضعیت جدید را در دستور کار قرار
دهند چراکه دیگر راه پیروزی در مبارزات
انتخاباتی مانند گذشته ،نه از خانۀ
احزاب ،نه از ستادهای انتخاباتی و نه از
کف خیابانها بلکه از درون گوشیهای
اندروید ،تبلت و رایانههای شخصی
شهروندان عادی میگذرد.

میدهد که شبکههای اندرویدی و بهویژه
تلگرام توانســتهاند به زبان مشترک بین
نســلی تبدیل شوند و باب نوعی مفاهمه
و گفتگو را میان نســل جوان ،میانسال،
کهنســال و میان گروههای روستایی و
شهری برقرار کند و به ابزاری قدرتمند در
مبارزات انتخاباتی تبدیل شود .نکتۀ اخیر
تا حدودی غافلگیریهــای انتخاباتی را
بازنمود میکند؛ چراکه کنترل اجتماعی
در عرصه ی خصوصی بسیار دشوار بوده و
حتی نظرسنجیهای انتخاباتی نمیتوانند
به شکل مناسبی افکار عمومی را در مورد
مســائل مختلف بازتاب دهند زیرا افکار
عمومی نــه در حوزۀ عمومی واقعی بلکه
در فضای مجازی و در درون شــبکههای
مجازی جریان خواهد داشت.
نتیجۀبحث
در ایــن مقاله تالش شــد تا حضور و
هجــوم تکنولوژی به زندگــی روزمره در
جوامــع مــدرن و به تبــع آن اثرگذاری
شــبکههای اجتماعی در امــر انتخابات
و مشــارکت سیاســی بهعنــوان یکی از
موالید تکنولوژی ،به بحث گذاشته شود.

اگرچه در گذشــته ،احزاب سیاســی در
حوزۀ انتخابات مهــرۀ بالمنازع بودند اما
رفته رفته به واســطۀ تولید و گســترش
گوشیهای اندرویدی ،تبلت و رایانههای
قابل حمل ،این هژمونی ،ترک برداشــت
و شــهروندان عادی توانســتند در حوزۀ
اثرگذاری بر امر انتخابات ،به سهمخواهی
بیشــتری دست زنند .در وضعیت جدید،
پیــروزی در انتخابات ،دیگر جادهای یک
طرفــه و از بــاال به پایین نیســت ،بلکه
نیازمنــد نوعی تعامل و گفتگو و رابطهی
دیالکتیکــی میــان احزاب سیاســی (و
نخبگان و الیتهای همســو بــا آنان) و
شهروندان عادی و گمنام است .همچنین
کارکرد انتخاباتی احــزاب تا حدودی به
حوزههای دیگر زندگی اجتماعی سرایت
کــرده و اکنون هر شــهروند با کمترین
هزینــه و زمان ،میتواند بــه تنهایی و یا
در ارتباطی شــبکهای با دیگر شهروندان
وارد عمل شده و تبلیغات انتخاباتی را در
جهت پیروزی نامزد و گروه سیاسی مورد
نظر ،ســاماندهی کند .در تحلیل نهایی
این نوشــتار ،باید عنوان داشت که حال
و آیندۀ رقابتهای انتخاباتی در ایران به
نحو غیرقابل کتمانی با شبکههای مجازی
گره خورده است و سیاستگذاران عرصۀ
رســانه و انتخابات ،باید با توجه به بافت
جمعیتــی کشــور و گســترش فزایندۀ
اســتفاده از فضای مجازی ،قانونگذاری
متناســب با وضعیت جدید را در دستور
کار قرار دهند چراکــه دیگر راه پیروزی
در مبارزات انتخاباتی مانند گذشته ،نه از
خانۀ احزاب ،نه از ستادهای انتخاباتی و نه
از کف خیابانها بلکه از درون گوشیهای
اندرویــد ،تبلــت و رایانههای شــخصی
شــهروندان عــادی میگــذرد .در این
فضای جدید ،مفهــوم نخبگی و نخبگان
سیاسی دچار تغییرات ماهوی شده و این
شهروندان عادی و گمنام خواهند بود که
جریــان انتخابات را از کنش خود متأثر و
لبریز خواهند کرد.

ایران

نقش مردم درتعیین حاکم اسالمی در اندیشه
حضرت آیتاهلل خامنهای
 yyجعفر برزگر

پرســش از نقــش مردم
در تعییــن حاکــم
اسالمی ،پرسشــی بسیار
چالشبرانگیز در تاریخ فقه
سیاسی تشیع بوده است؛
این چالش با وقوع انقالب
اسالمی نه تنها کم رنگتر
نشــد بلکه قوت بیشتری
یافــت و محــل تولیــد
بحثهای گوناگونی گشت
که تــا همین امــروز هم
طیفهــای مختلف فکری
واندیشــهای چه در داخل
حوزهها و چــه در محافل
فکری از جمله دانشــگاه وپژوهشکدهها
به بحــث پیرامون رابطۀ مردم و حکومت
اســامی میپردازنــد و اینکــه بهطور
واضحتر ،آیا مردم در تعیین حاکم اسالمی
نقش دارند؟ یا تنها بهعنوان مهر تأییدی
بر انتخاب دیگران عمل میکنند؟
رهبــر انقالب اســامی کــه یکی از
نزدیکتریــن شــاگردان حضــرت امام
محسوب میشــدند و به اعتراف دوست
و دشــمن ،جزو روحاینون روشناندیش
و آگاه به مقتضیات و شــرایط زمانۀ خود
بودنــد ،در دهۀ اول انقــاب که منصب
ریاســتجمهوری را بر عهده داشــتند،
در قالب چند ســخنرانی ســعی کردند
به پرســشهایی که در ابتدای این متن
بهصورت اجمال مطرح و متذکر شــدیم
که از جمله پرســشهای اساسی اندیشۀ
سیاسی تشیع به شمار میروند ،پاسخهای
متقن و کام ً
ال آشــکار و واضحی بدهند.
البته به نظر میرسد به دالیل گوناگونی
که چندان هم بر نویسنده آشکار نیست

در سالهای بعد ،این پاسخها مورد توجه
قرار نگرفته و در البهالی صفحات تاریخ،
خاک خورده و به فراموشــی سپرده شده
اســت .در این مقالۀ کوتاه بهطور مختصر
سعی خواهیم کرد پاسخ حضرت آیه اهلل
خامنهای ،رهبر کنونی جمهوری اسالمی
به این پرســش که مردم چه نقشــی در
تعیین حاکم اســامی دارند را به بحث
بگذاریم ،پاسخی که به جد میتوان گفت
در فقه سیاسی تشیع تا حدودی بدیع به
نظر میرسد.
ایشــان برای پاســخ به پرسش مطرح
شــده ،ابتدا حکومتهای اســامی را از
منظر نوع زمامدارانی که در رأس کار قرار
میگیرند و به اعمال حاکمیت میپردازند
به دو دسته تقسیم میکنند:
 )1حاکمان معصوم منصوب خداوند:
آیتاهلل خامنهای رهبری و امامت پیامبر
اسالم و امامان معصوم را کام ً
ال منصوب از
جانب خداونــد متعال میدانند که مردم
در انتخــاب آنان هیچ نقشــی ندارند در

واقــع قبول یــا عدم
قبول مردم در امامت و
پیشوای سیاسی پیامبر
اسالم ،اثبات یا نفی را
به دنبال نخواهد آورد؛
البته ایــن بدان معنی
نیســت که مــردم در
حکومت معصوم دارای
جایگاهی نیســتند و
چون حاکــم معصوم
اســت پس باید مردم
را به انزوا وعدم دخالت
در امــور فــرا خواند،
بلکه مردم در حکومت
معصوم هم طرف مشــورت و نظرخواهی
قرار میگیرند .اصوالً در اندیشــه آیتاهلل
خامنهای ،حکومت اسالمی جز خدمت به
مردم مفهوم دیگری ندارد .کار ویژهای که
باعث میشود وجود حکومت الزامی باشد
رفع نیازهای مردم اســت اما در انتخاب
حاکم معصوم رهبر انقالب معتقد هستند
اگر مردم بهطور مثال امامت سیاسی امام
علی(ع) را نپذیرفتند ایشان همچنان امام
امت محســوب میشوند اما به دلیل عدم
همراهی مردم امکان تحقق حکومت خود
را نخواهنــد داشــت« .در دوران نبوت و
دوران امامت ،حاکم اسالمی از سوی خدا
تعیین شده ،مردم نقشــی ندارند .مردم
چه بدانند چه نداننــد ،چه بخواهند چه
نخواهند پیغمبر امام و پیشــوای جامعه
است؛ رهبر وحاکم مردم است .البته مردم
اگر دانســتند و پذیرفتند این حاکمیت
حقیقــی و حقوقی ،جنبۀ واقعی هم پیدا
میکند ،اما اگر مردم ندانستند ،نشناختند
یا نپذیرفتند ،آن کسی که به حق ،حاکم
پرتو سیاست شماره اول بهار 1396

31

ایران

اصوالً در اندیشه آیتاهلل خامنهای،
حکومت اسالمی جز خدمت به مردم
مفهوم دیگری ندارد .کار ویژهای که باعث
میشود وجود حکومت الزامی باشد رفع
نیازهای مردم است اما در انتخاب حاکم
معصوم رهبر انقالب معتقد هستند اگر
مردم بهطور مثال امامت سیاسی امام
علی(ع) را نپذیرفتند ایشان همچنان امام
امت محسوب میشوند اما به دلیل عدم
همراهی مردم امکان تحقق حکومت خود
را نخواهند داشت.

مردم اســت از منصب حکومــت برکنار
میماند ،اما حاکم اوست».
 )2انتخــاب حاکــم در دوران بعد از
معصومین:
بدون تردید میتوان گفت اصلیترین
مناقشــه در مــورد انتخــاب حاکم در
حکومت اسالمی در عصر غیبت است چرا
که در دوران حضــور معصومین ،تمامی
فقها واندیشمندان شیعی معتقدند که آن
معصوم باید حکومت را به دســت بگیرد
زیــرا صالحیتها وشایســتگیهای الزم
بــرای یک امیر اســامی و امیر مؤمنین
بــودن ،بهطور اتــم واکمــل در او یافت
میشــود اما وقتی با این پرسش مواجه
میشــوند کــه در دوران غیبت ،انتخاب
حاکم حکومت اســامی با چه کســی یا
به چه نحوی اســت ،پاسخها مسیرهای
متفاوتی را در پیش میگیرند و تفاوتها
آشکار میشود .رهبر انقالب ،ابتدا بهعنوان
مقدمۀ پاسخ به این پرسش ،بحث مردمی
بودن حکومت و اینکه ما چه حکومتی را
مردمی میدانیم مطرح میکنند وسپس
به پاسخ اصلی میپردازند.
«مردمی بودن حکومت اسالمی به چه
معناست؟»
به چــه حکومتی میتــوان حکومت
مردمی گفت؟ تمامــی حکومتها با هر
مشــرب فکری و عملی سعی میکنند تا
خود را حکومت مردمی که تنها به منافع
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ملت خویش میاندیشــند ،معرفی کنند
درحالیکه اگــر بزرگترین دیکتاتورهای
تاریــخ را به یاد آوریم و بــه امروز که با
نظامهای دموکراسی روبرو هستیم پیوند
بزنیم ،خواهیم دیــد همۀ آنها نیز ادعای
مردمی بودن را پر رنگتــر از هر ادعای
دیگری مطرح کرده و میکنند.
حکومت مردمی اسالمی را به دو معنا
میشود تعریف کرد:
الف) حکومت مردمی به آن حکومتی
گفته میشــود که در تنظیم سیاستها
واهداف خــود ،منافع عامۀ مــردم را در
نظر میگیرد نه منافع شخص یا طبقهای
خاص .در واقــع در این تعریف حکومت
اسالمی حکومتی دانسته میشود که تنها
برای تأمین نیازهای مردم اعم از مادی یا
معنوی شکل گرفته و وقتی مردمی است
که به این گزاره پایند باشد.
ب) دخالت مــردم در ادارۀ حکومت و
تعیین حاکم؛ اگــر حکومتی میخواهد
اثبات کند کــه مردمی اســت اول باید
ثابت کند که مردم در تشــکیل حکومت
و تنظیــم اهــداف آن ،تعییــن حاکم و
کارگزارن تا چه حد نقش داشــتهاند .هر
گاه حکومتی حامل این ویژگیها باشــد
متمایــز از حکومتهای دیگر خواهد بود
و این تمایز و عامل سنجش مردمی بودن
آن حکومت است.
رهبر انقالب ،حکومت اسالمی را به هر

دو معنا مردمی میدانند« :مردمی بودن
حکومت اسالمی به دو معناست ،یکی این
است که مردم در تشکیل و ادارۀ حکومت
و تعییــن حاکم و شــاید در تعیین رژیم
حکومتی و سیاســی نقش دارند .مردمی
بودن حکومت یعنی نقش دادن به مردم
در حکومت .یک معنای دیگر برای مردمی
بودن حکومت اســامی ،این اســت که
حکومت اســامی در خدمت مردم است.
آنچه برای حاکم اســامی مطرح است،
منافع عامۀ مردم است ،نه منافع اشخاص
معین یا قشر معین و طبقه معین ،اسالم
به هر دو معنا دارای یک حکومت مردمی
است».
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای هر دو
معنــا از مردمی بودن حکومت اســامی
را در یک ســطح نمیدانند بلکه ایشــان
معتقدند« :مادامی که حکومت مردمی به
معنای اولی (نقش مردم در تعیین حاکم
آن) تأمین نشــود ،یعنی مردم نقشی در
حکومت نداشته باشــند ،نمیشود گفت
که آن حکومــت به معنــای دومی (در
خدمت منافع مردم بودن) مردمی است».
در اندیشــۀ رهبر انقالب تنها راه مردمی
بودن حکومت آن اســت کــه مردم در
تعیین حاکم و سیاستهای آن حکومت
نقش اصلی را داشته باشند ،در این موقع
است که آن حکومت میتواند منافع ملت
خود را تأمین کند وگرنه به صرف ادعای

ایران

مردمی بودن ،هیــچ حکومتی به صفت
مردمی بودن آراسته نخواهد شد.
حــال که به دو معنــای مردمی بودن
حکومت پــی بردیم ،پرســش و دغدغۀ
اصلی این متن ،این است که مردم با چه
سازوکاری در تعیین حاکم اسالمی باید به
ایفای نقش بپردازند؟ یا به عبارتی دیگر،
مــردم حاکم اســامی را چگونه انتخاب
میکنند؟
اول باید به نقــش خداوند در انتخاب
حاکم اســامی توســط مردم اشارهای
بکینم .حــال که از منظــر رهبر انقالب
اسالمی تعیین حاکم و امام امت اسالمی
(امام غیرمعصوم) بر عهدۀ مردم اســت،
خداوند چه نقشــی در ایــن میان دارد؟
آیا خداوند هم در این فرایند و ســازوکار
دخالتی دارد؟ یا ســکوت پیشــه کرده
وهمهی مراحل را از ســر تا ذیل به خود
مردم واگذار کرده است؟
«آنجایــی کــه یک شــخص معینی
بهعنوان حاکم اسالمی ،از طرف خداوند
متعال معین نشده است ،حاکم دارای دو
پایه و دو رکن اســت؛ رکن اول آمیخته
و آراســته بودن با مالکها وصفاتی است
که اســام برای حاکم اســامی معین
کرده اســت .مانند دانش ،تقوا ،توانایی،
تعهد و »...در واقع خداوند متعال صفات
و مالکهایــی که مردم در انتخاب حاکم
اسالمی باید مد نظر داشته باشند را معین
و مشخص کرده است مثال کسی که مردم
انتخاب میکنند باید قانون شناس باشد،
یعنی به فقه بهعنوان قوانین اســام که
اصلیترین شاکلۀ حکومت اسالمی است
آشنا باشد.
رکن دوم انتخاب حاکم غیرمعصوم در
حکومت اســامی مردم هستند؛ در واقع
این مردماند که تعیین میکنند چه کسی
از بین افرادی که صفات مشخص شده از
سوی خداوند را دارد باید بر آنها حکومت
کند« .رکن دوم قبــول و پذیرش مردم
است .اگر مردم آن حاکمی را ،آن شخصی
را کــه دارای مالکهای حکومت اســت

نشناختند و او را به حکومت نپذیرفتند او
حاکم نیست ،اگر دو نفر که هر دو دارای
این مالکها هســتند ،یکی از نظر مردم
شناخته شد و پذیرفته شد ،او حاکم است.
پس قبول مردم و پذیرش مردم شرط در
حاکمیت است».
اگر مردم شــخص صاحــب صفات را
نشــناختند چه اتفاقی میافتد؟ آیا او هم
همانند امام معصوم ،امامت سیاســی را
بهصورت بالفعل همچنان عهدهدار است
؟ یا با عدم پذیرش یا عدم شناخت مردم
امامت از او ســلب میشــود؟ «رهبر ،آن
مجتهــد عادل مدبــر و مدیر صاحبنظر
و صاحب بصیرتی اســت کــه مردم او را
شناخته باشند و به او گرایش پیدا کنند
و رو بیاورند».

باید توجه داشت اسالم از آن رو بر
نقش مردم در حکومت تأکید میکند که
نبود مردم منجر به حالت نقض غرض
تشکیل حکومت اسالمی خواهد بود
در واقع زمانی حکومت اسالمی خواهد
توانست به اهداف خود نایل شود که
مردم را در کنار خود داشته باشد و
ایشان را با خود همراه کند و از طرف
دیگر ،مردم آن حکومت را از آن خود
بدانند واین میسر نخواهد شد مگر
اینکه مردم در تعیین حاکم ،سیاستها
و حتی تشکیل حکومت اسالمی نقش
اصلی را مبتنی بر جایگاهی که شریعت
قرار داده است داشته باشند.

در این بین با توجه به تجربۀ عینی و
عملی انتخاب حاکم اسالمی در جمهوری
اسالمی ،سؤالی در مورد خبرگان مطرح
میشود ،بدین صورت که نقش خبرگان
در این فرایند چیســت؟ آیا اگر خبرگان
کســی را معرفی کردند ،او امام میشود؟
یا باید مردم گزینــۀ انتخابی خبرگان را
بپذیرنــد تا او امامت سیاســی امت را بر
عهده بگیرد؟ «اگر مردم نتوانستند شخص
با صفات مورد نظر را پیدا کنند خبرگان
امت جســتجو میکنند ،چنین کسی را
پیــدا میکنند ،به مردم معرفی میکنند.
باز در اینجا هم اوالً خبر گان نمایندگان
ملت هستند ثانیاً خود مردم بعد از معرفی
خبرگان او را میپذیرند ،بعد او میشــود
امــام» .از منظــر رهبر انقــاب ،معرفی
خبرگان هم کســی را به خــودی خود
به مقام امامت سیاســی امت نمیرساند
بلکه هنگامی شخص معرفی شده توسط
خبرگان ،امام (امامت سیاســی) میشود
که مردم بپذیرند.
در حد توان و بهصورت مختصر در این
متــن از منظر رهبر انقالب نقش مردم را
در تعیین حاکم اســامی بیان کردیم اما
باید توجه داشت اسالم از آن رو بر نقش
مردم در حکومت تأکید میکند که نبود
مردم منجر به حالت نقض غرض تشکیل
حکومت اسالمی خواهد بود در واقع زمانی
حکومت اسالمی خواهد توانست به اهداف
خود نایل شــود که مردم را در کنار خود
داشته باشد و ایشان را با خود همراه کند
و از طرف دیگر ،مردم آن حکومت را از آن
خود بدانند واین میســر نخواهد شد مگر
اینکه مردم در تعیین حاکم ،سیاســتها
و حتی تشــکیل حکومت اسالمی نقش
اصلی را مبتنی بر جایگاهی که شــریعت
قرار داده است داشته باشند.
همۀ نقل قولهای متن از بیانات رهبر
انقالب در سخنرانی مورخه 1362/5/14
آورده شده که این ســخنرانی در کتاب
«حکومت و والیت» توسط مؤسسه صهبا
به چاپ رسیده است.
پرتو سیاست شماره اول بهار 1396

33

حوزه انرژی ایاالت متحده و سیاستهای ترامپ
گسترشپوپولیسم

حوزۀ انرژی ایاالت متحده و سیاستهای ترامپ
yyفاطمه دهدار -دانشجوی دکتری اقتصاد در دانشگاه ماالیا

جهان

یکــی از اهــداف و وعدههای دونالد
ترامپ ایجاد اســتقالل بــرای ایاالت
متحده در زمینۀ تولیــد نفت و گاز با
تکیه بــر ســرمایهگذاری و بهرهوری
از ذخایر نامتعارف این کشــور اســت.
هــدف از ایــن سیاســت-در صورت
عملی شــدن -عدم وابستگی به سایر
کشــورهای تولیدکنندۀ نفت و گاز از
جمله کشورهای اوپک و نفت متعارف
بوده و به عقیدۀ وی افزایش اشتغال و
همچنین سطح دستمزدها را به همراه
خواهد داشــت .ترامپ پس از مراسم
تحلیف در روز  ۲۰ژانویه اعالم کرد که
او متعهد شده است تا آمریکا را از کارتل
نفتی اوپک و هر ملتی که با منافع این
کشور خصومت دارد ،استقالل ببخشد.
رؤسای جمهور پیشین آمریکا از جمله
بوش ،نیز قول داده بودند تا وابســتگی
به نفــت خارجی را کاهــش دهند .با
ایــن وجــود ،واردات از اوپک در دورۀ
بوش  ۱۰درصد افزایش پیدا کرد .این
رؤسای جمهور پیشین آمریکا از جمله
بوش ،نیز قول داده بودند تا وابستگی
به نفت خارجی را کاهش دهند .با این
وجود ،واردات از اوپک در دورۀ بوش
 ۱۰درصد افزایش پیدا کرد .این
سیاست رئیسجمهور جدید آمریکا،
ترامپ ،میتواند تأثیرات فراوانی بر
بازار جهانی نفت و گاز و همچنین بازار
داخلی این دو منبع در ایاالت متحده
داشته باشد.
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سیاست رئیسجمهور جدید آمریکا ،ترامپ،
میتواند تأثیرات فراوانی بر بازار جهانی نفت
و گاز و همچنین بازار داخلی این دو منبع
در ایاالت متحده داشــته باشد .بلومبرگ
در رابطه با بــازار داخلی آمریکا پیشبینی
میکند که بهای نفت و گاز با افزایش تولید
این دو منبع ،کاهش خواهد یافت .بهعالوه
رشد عرضۀ آمریکا در بازار جهانی میتواند
افت قیمت این دو منبع تجدیدناپذیر را به
همراه داشته باشد .همچنین ،توجه به این
نکته حائز اهمیت است که قیمتهای باال،
بهویژه قیمتهای باالتر از  60دالر اســت
که تولید نفت شــیل آمریــکا را مقرون به
صرفه میکند ،چرا که استخراج نفت شیل
که نفتی نامتعارف اســت ،هزینۀ بیشتری
در مقایســه بــا نفتهای متعــارف دارد.

بهعنوان مثال زمانی که سبد نفت اوپک در
سالهای  2011تا  2013از مرز  100دالر
گذشــت ،آمریکا توانست با ارتقای فناوری
خود هزینههای اســتخراج را کاهش داده
و تولید نفت شــیل را افزایش دهد .اما در
ماههای پایانی سال  2015زمانی که سبد
نفت اوپک به شــدت ســقوط کرد و این
کاهش تا ص ادامه داشت که در ماه ژانویۀ
ســال بعد ،به حدود  26دالر نیز رســید،
سرمایهگذاریهای جدید و افزودن بر تعداد
دکلهای شــیل رو به کاهــش نهاد .حال
باید دید سیاســتهای ترامپ در راستای
بهرهبــرداری بیشــتر از ذخایــر نامتعارف
ایاالت متحده تــا چه اندازه قابل اجرا بوده
و آیا میتواند هشــداری برای کشــورهای
عرضهکنندۀ نفت متعارف ،از جمله کشور

جهان
ما باشــد؟ آیا آمریکا خواهد توانست
با ارتقای فناوری و کاهش هزینههای
اســتخراج به میدان مبــارزه با نفت
اوپک وارد شود؟
عربســتان ســعودی که پیش از
انتخاب ترامپ ،بدون توافق با ســایر
اعضــای اوپــک ،تولید خــود را به
منظور بیــرون راندن تولیدکنندگان
نفــت شــیل از بازار و حفظ ســهم
خــود ،افزایــش داده بــود ،حال با
تغییر سیاســتهای خود و استقبال
از سیاســتهای نفتی ترامپ اعالم
کرده که هیچ مشکلی با تولید بیشتر
نفت از ســوی آمریکا ندارد .آمریکا
سال گذشــته  ۳میلیون بشکه نفت
در روز از اوپک وارد کرده اســت که
از این میزان یک ســوم از عربستان
وارد شده اســت .در این راستا خالد
الفلیح ،وزیر انرژی ســعودی گفت:
سیاســتهای انرژی رئیسجمهور
ترامپ برای صنعت پتروشیمی خوب
هســتند و عربستان ســعودی هیچ
مشــکلی با تولید بیشتر نفت توسط
امریکا ندارد .وی افزود :سعودیها به
عنوان بزرگتریــن صادر کننده نفت
خام دشــمن دولت امریکا نیستند و
حوزههای گستردهای برای همکاری
بــا بزرگترین کشــور مصرف کننده
انــرژی وجــود دارد؛ رییس جمهور
ترامپ سیاســتهای خوبــی برای
صنعت نفت دارد .این در حالیســت
که زمانی که ایران به دنبال بازگشت
به میزان تولید قبل از تحریمها بود با
مخالفتها و کارشکنیهای عربستان
مواجه شد .حال باید پرسید چه چیز
سعودیها را ترغیب به چنین تغییر
سیاستی کرده است؟ ترامپ با تبدیل
دوباره آمریکا به تهدیدی بزرگ علیه
ایران ،این فرصت را برای عربســتان
فراهم آورده تــا با حمایتهای خود
از دولت او قدرت از دست رفتۀ خود
را در منطقه بازیافتــه و روابط گرم
سیاســی گذشــته با ایاالت متحده
را مجــددا برقرار نماینــد .بهعالوه
ترامپ به ســعودیها وعدۀ افزایش

سیاستهایترامپ
در حوزۀ انرژی تنها به
نفت و گاز محدود نشده
و شامل احیای صنعت
زغال سنگ نیز میشود.
بهطور کلی رویکرد
دولت ترامپ به سمت
سوختهای فسیلی و
منابعتجدیدناپذیربوده
و همچنین طرح اوباما
برای افزایش تولید برق
از منابع تجدیدپذیر
همراه با کاهش سهم
زغالسنگ را رد میکند
و تعهدات آب و هوایی
نظیرکنفرانسبینالمللی
اقلیمی پاریس که به
«کاپ »٢١مشهور است
را در تضاد با امنیت ملی
آمریکا قلمداد میکند.

فرصتهای سرمایهگذاری در صنعت نفت
آمریکا را داده اســت .الفلیح وزیر انرژی
سعودی گفته است که عربستان سعودی،
میلیاردهــا دالر در پاالیشــگاه و صنعت
توزیع در آمریکا سرمایه گذاری کرده است
و حتی امکان دارد در نتیجه سیاستهای
حمایتی نفت و گاز و صنعت دولت ترامپ
باز هم سرمایهگذاری بیشتری کند .اینها
همه انگیزۀ کافی را برای عربستان جهت
تغییر ناگهانی سیاستهای خود بهوجود
آورده است.
سیاســتهای ترامپ در حوزۀ انرژی
تنها به نفت و گاز محدود نشــده و شامل
احیای صنعت زغال ســنگ نیز میشود.
بهطور کلی رویکرد دولت ترامپ به سمت
سوختهای فسیلی و منابع تجدیدناپذیر
بــوده و همچنیــن طــرح اوبامــا برای
افزایش تولید بــرق از منابع تجدیدپذیر
همراه با کاهش ســهم زغالسنگ را رد
میکنــد و تعهــدات آب و هوایی نظیر
کنفرانس بینالمللــی اقلیمی پاریس که
به «کاپ »٢١مشــهور است را در تضاد با

امنیت ملــی آمریکا قلمداد میکند.
کنفرانس بینالمللی اقلیمی پاریس
سال گذشته در فرانسه با حضور ۱۹۶
کشور جهان برگزار شد .این کشورها
در راســتای رسیدن به توافقی برای
جلوگیری از افزایش دمای کرۀ زمین
به بیــش از  ۲درجه در صد ســال
آینــده گرد هم آمدند .بنا بر گزارش
ســال  2013ســازمان بینالمللی
انرژی ،آمریکا پــس از چین دومین
کشور تولید کننده دی اکسید کربن
جهان بوده است .با این حال ترامپ
نقش بشر در تغییرات اقلیمی را رد
میکند .مذاکــرات تغییرات اقلیمی
کاپ  22بــا هــدف نهایــی کردن
جزئیات باقیمانــده از توافق پاریس
در مراکــش برگزار شــد که در این
مذاکرات وعدههای مشــارکت مالی
کشــورهای ثروتمند بررسی شد .در
توافق پاریس کشــورهای ثروتمند
وعــده دادند که حدود  ۱۰۰میلیارد
دالر تا ســال  ۲۰۲۰به کشــورهای
در حال توســعه در راستای مبارزه
با تغییرات اقلیمــی کمک خواهند
کرد .ترامپ امــا اعالم کرد که کلیه
کمکهای مالی ایاالت متحده به این
توافق را قطع خواهــد کرد .در این
میان باید توجه داشت که گرمایش
زمین زیانهای اقتصادی ســنگینی
نه تنها متوجــه جهان ،بلکه متوجه
ایاالت متحده نیز خواهد کرد.
در پایان باید دید آیا دولت ترامپ
خواهد توانســت با بهرهبــرداری از
ذخایــر نامتعــارف ایــاالت متحده
در عرصــۀ جهانی با نفــت متعارف
رقابــت کــرده و واردات نفت اوپک
را کاهــش دهد؟ آیــا اقتصاد ایاالت
متحده زیانهای ناشــی از سیاست
رویگردانی از انرژیهای تجدیدپذیر و
گرایش ،یا به عبارت بهتر ،بازگشت
بــه ســوختهای فســیلی را تاب
خواهد آورد؟ همچنین سیاست عدم
پایبنــدی به تعهــدات آب و هوایی
با چه واکنشــی از ســوی نهادهای
بینالمللی مواجه خواهد شد؟
پرتو سیاست شماره اول بهار 1396
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گسترشپوپولیسم
yyفرید زکریا  -ترجمه :امیرمحمد کماللو

طرفداران ومنتقــدان ترامپ 1احتماالً در یک چیز اشــتراک
نظر دارند :اومتفاوت اســت .یکی از پشــتیبانان مهم او از حزب
جمهوریخواه ،نیــوت گینگریچ ،2او را «تجربــهای ویژه وخارق
العاده» توصیف میکند و البته ترامپ از برخی جهات عجیب است،
سلبرتی بودن و انعطافپذیریاش با واقعیات .ولی از جنبهای دیگر
او عجیب نیست :ترامپ بخشی از موج بزرگ پوپولیستی است که
دنیای غرب را درمینوردد .این موج میتواند در کشــورهایی که
شرایط متفاوتی با هم دارند ،دیده شود؛ از سوئد ثروتمند تا یونان
غرق در بحران .دراکثر کشورها ،پوپولیسم یک جنبش اپوزوسیونی
باقی میماند ،البته جنبشی که قدرتش درحال افزایش است .در
ســایر کشورها همچون مجارستان ،پوپولیســم ایدئولوژی حاکم
است .اما تقریباً پوپولیسم همه جا توجه عموم را جلب کرده است.
پوپولیسمچیست؟
پوپولیســم برای گروههای مختلف معانــی گوناگونی دارد ،اما
تمام برداشــتها درسوءظن داشتن و دشــمنی با نخبگان باهم
مشــترکاند .پوپولیســم خود را چون ســخنگوی فرد «عادی»
فراموش شــده میبیند و معموالً خود را صدای میهنپرســتی3
اصیــل تصور میکند .ترامپ در آوریــل  2016در روزنامهی وال
استریت ژورنال 4نوشت« :تنها پادزهر مؤثر علیه دههها حکمرانی
ویرانکنندۀ نخبگانی انگشتشــمار ،ابراز صریــح ارادۀ عمومی
است .درتمامی مشکالت بزرگی که این کشور (آمریکا) را درگیر
کردهاند نظر مردم درست است ونخبگان حکومتکننده دراشتباه
هستند» .نوربرت هوفر 5که یک کمپین ریاست جمهوری «اتریش
در اولویت» را در ســال  2016پیــش میبرد ،به حریف خود که
پیشــتر یک استاد دانشگاه بود توضیح میداد که« :شما اشراف را
پشت خود دارید ،من مردم را همراه خود دارم».
بنابر تاریخ ،پوپولیســم دردوگونۀ پوپولیســم چپ وپوپولیسم
راســت موجود بوده و امروزه هردو گونه در حال شکوفاییاند .از
Trump
Newt Gingrich
Patriotism
The Wall Street Journal
Norbert Hofer
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برنی ســندرز 6گرفته تا ترامپ ،و از سیریزا ،7حزب چپگرایی که
اکنــون دریونان قدرت را در دســت دارد گرفته تا جبههی ملی8
فرانسه .اما پوپولیسم چپگرا نه متمایز است و نه به شکل خاصی
ابهام برانگیز .کشورهای غربی از مدتها قبل چپی افراطی داشتند
که حزبهای چپگرا مســیراصلی را برای اینکه سمت و سویی
بازاری داشتند و با تجارتهای بزرگ منطبق بودند ،نقد میکردند.
هنگام جنگ سرد ،حزبهای چپ میانه به مرکز نزدیکتر شدند-
بــه بیل کلینتون 9درایاالت متحده و تونــی بلر10در بریتانیا فکر
کنیــد -و بــا اینکار خالئــی را ایجاد کردند که پوپولیســتها
میتوانستند پر کنند .این خالء تا زمانی که بحران مالی 2007-8
رخ دهد ،خالی باقی مانده بود .رکود ناشی از این بحران سبب شد
تا خانوادههای آمریکایی تریلیونها دالر ثروت از دســت دهند و
باعث شد نرخ بیکاری درکشورهایی چون یونان و اسپانیا تا %20
و بیشــتر صعود کند؛ درصدی که از آن موقع پابرجا است .جای
تعجب ندارد که ب ه دنبال بدترین بحران اقتصادی از زمان بحران
بزرگ ،11پوپولیست چپ گرا موجی از انرژی را تجربه کرده است.
اهداف چپ جدید خیلی با اهداف چپ قدیمی تفاوت ندارد .در
بســیاری از کشورهای اروپایی ،احزاب پوپولیست چپگرا ،اکنون
به مرکز بیش از وقتی که  30سال پیش نزدیک بودند ،نزدیکاند.
مانند ســیریزا؛ ســیریزا به هیچ عنوان همچون پاسوک ،12حزب
سوسیالیست اصلی یونان در دهههای  1970و  ،1980سوسیال
نیست .سیریزا هنگامی که به قدرت رسید ،برنامههای اصالحات
بازار و ریاضتهای اقتصادی را اجرا کرد ،اهدافی که با اهداف حزب
حاکم قبلی تفاوت خیلی کمی دارند .اگر قرار بود که پودموس،13
نسخهی اســپانیایی سیریزا در اســپانیا قدرت را در دست گیرد
(پودموس در آخرین انتخابات اسپانیا موفق شد که تنها  20درصد
آراء را کسب کند) ،خود را در موقعیتی مشابه با سیریزا مییافت.
از سویی دیگر ،احزاب پوپولیست دست راستی در حال تجربه
کردن ظهوری نو و جالب توجهی در کشوری پس از کشوری در اروپا
6. Bernie Sanders
7. Syriza
8. National Front
9. Bill Clinton
10. Tony Blair
11. Great Depression
12. Pasok
13. Podemos

جهان
اعجابآورترین یافتهی این تحقیق دربارهی ســقوط مســائل
هستند .انتظار میرود که جبهۀ ملی فرانسه به دور دوم انتخابات
اقتصادی بهعنوان محور سیاست بود .امروزه سیاست هنوز با همان
ریاست جمهوری سال آیندۀ فرانسه راه یابد .حزب آزادی 1اتریش
تقســیمبندی ابتدایی چپ و راست قرن بیستمی تصور میشود.
تقریبا انتخابات ریاست جمهوری اتریش را برد ،و هنوز هم امکان
احزاب چپگرا خواهــان افزایش خرج حکومــت ،دولت رفاهی
بردنش فراهم است ،چرا که مرحلۀ آخر رأیگیری به تعقیب افتاد
بزرگتر و نظارت بیشــتری بر تجارت هســتند .احزاب راستگرا
و به دسامبر موکول شد .همۀ ملتها تسلیم این وسوسه نشدهاند.
خواســتار حکومتی محــدود ،تورهای ایمنــی اجتماعی کمتر و
اسپانیا ،با پیشینۀ نه چندان دور دیکتاتوری راستگرا ،تمایل کمی
7
سیاستهای لسی-فری بیشتر هستند .الگوهای رایدهی بهطور
به اینگونه احزاب نشــان میدهد .اما آلمان ،کشوری که بیش از
دیگر کشــورها در تاریخ خود درگیر تندروی بوده اســت ،اکنون
سنتی این تقسیمبندی ایدئولوژیک را تقویت میکرد؛ طبقۀ کارگر
چپ را ترجیح میداد و طبقات متوسط و باالتر راست را .معموالً
یک حزب پوپولیست راســتگرا دارد :آلترناتیو برای آلمان ،2که
درآمد ،بهترین وسیلۀ پیشبینی انتخابهای سیاسی اشخاص بود.
قدرتش در حال افزایش است .و البته ترامپ نیز هست .در حالی
اینگلهارت و نوریس متذکر میشوند که این الگوهای قدیمی
که بسیاری از آمریکاییها معتقدند که ترامپ پدیدهای عجیب و
رأیدهی طی دهههای گذشته کمرنگتر شدهاند .آنها مینویسند:
غریب اســت و نماینگر هدفی بلندمدت و بزرگ نیســت ،شواهد
«تا دهۀ  80میالدی ،رأیدهی براســاس طبقه در بریتانیا ،آلمان
جمعآوری شده چیز دیگری را نشان میدهند .جاستین گست،3
غربی ،فرانسه و سوئد به پایینترین سطوحی که تا آن زمان ثبت
ط مشــی حزب راستگرای افراطی «حزب
دانشمند سیاسی ،خ 
شــده بود ،تنزل یافت ...در آمریکا (تا دهۀ )90آنقدر نزول یافته
ملــی بریتانیا» 4را اقتباس کرد و از آمریکاییهای سفیدپوســت
بود که دیگر جایی برای تنزل بیشــتری نمانده بود.
پرســید که آیا آنها از حزبی که «مهاجرت گسترده را
» امروزه وضعیت اقتصادی یک آمریکایی وســیلۀ
متوقف کند ،کارهای آمریکایی برای آمریکاییها مهیا
ســازد و از میراث مســیحی آمریکا حفاظت و تهدید احزاب پوپولیست دست خوبی برای پیشبینی جهتگیریهای رأیدهی او
نیست .دیدگاههای او در رابطه با مسائل اجتماعی-
اســام را متوقف کند» حمایت میکنند؟  65درصد
راستی در حال تجربه
از پرسششــوندگان پاسخ مثبت دادند .گست نتیجه کردن ظهوری نو و جالب مثال ازدواج همجنسها -برای تعیین اینکه آیا او به
جمهوریخواهها رأی میدهــد و یا به دموکراتها،
گرفت که ترامپیسم (ترامپگرایی) بیش از خود ترامپ
توجهی در کشوری
پس از کشوری در اروپا راهنمایان بسیار دقیق تری هســتند .اینگلهارت
دوام خواهد آورد.
هستند .انتظار میرود که و نوریــس همچنین خطمشــیهای حزبی را طی
چرا غرب و چرا اآلن؟
جبهۀ ملی فرانسه به دور دهههای اخیر بررسی کردهند و دریافتند که از دهۀ
 80به این ســو ،از اهمیت مسائل اقتصادی کاسته
در جســتوجوی منشأهای پوپولیســم نو باید از
دوم انتخابات ریاست
شده است .مســائل غیراقتصادی -همچون مسائل
توصیهی شــرلوک هلمز پیروی و به سگی که پارس
جمهوری سال آیندۀ
مرتبط با جنســیت ،نژاد و محیط زیست -اهمیت
نمیکرد توجه کنیم .پوپولیسم در اقتصادهای پیشرفتۀ
فرانسه راه یابد.
بسیار بیشتری یافتهاند.
آسیایی چون ژاپن و کرۀ جنوبی غایب است .حتی در
چــه چیزی میتواند این جابهجایی و این که چرا
آمریکای جنوبی در حال عقبنشینی است ،جایی که
این مسئله بیشــتر در کشورهای غربی رخ میدهد
پوپولیستهای چپگرا در آرژانتین ،بولیوی و ونزوئال
ی است
را ،توضیح دهد؟ اروپا و آمریکای شــمالی شامل کشورهای 
طی دهۀ گذشته کشورهای خود را به عقب بردند .اما در اروپا ،نه
که شرایط اقتصادی ،اجتماعی و سیاســی متفاوتی با هم دارند.
تنها شاهد رشد پیوسته و قوی پوپولیسم تقریباً درهمهجا بودهایم،
اما تمامی آنها با یک چالش مشترکی مواجهاند :اقتصاد راکد .با
بلکه حتی پوپولیسم ریشههای عمیقتر از آنچه که گمان میرود،
این که کشورهای اروپایی سیاستهای اقتصادی متفاوتی را اتخاذ
دارد .در یک تحقیق مهم که برای مدرســۀ حکومتداری کندی
کردند ،اما آنها از دهۀ  70میالدی شــاهد کاهش رشد بودهاند.
هاروارد 5انجام شــد ،رونالد اینگلهارت و پیپا نوریس 6محاسبه
شکوفاییهای کوتاهی رخ داد ،اما جابهجایی طوالنیمدت 8واقعی
کردند که از دهۀ  60میالدی ،احزاب پوپولیســت دســت راستی
اســت ،حتی در ایاالتمتحده .چه چیزی میتواند پاســخگوی
در کشورهای اروپایی ،شــمار رأیهای خود را دو برابر کردهاند و
این مسئله باشد؟ روشــیر شارما 9در آخرین کتاب خود ،ظهور و
پوپولیستهای چپگرا رشدی پنجبرابری را شاهد بودهاند .تا دهۀ
دوم این قرن ،میانگین ســهم کرسیهای احزاب راستگرا 7 .13
سقوط ملل ،10متذکر میشود که روندهای وسیعی همچون این
درصد رشــد یافته که این رقم برای احزاب چپگرا  5 .11درصد
رکود ،بهگونهای برابر دلیل وســیعی نیز دارد .او یک عامل را برتر
است.
از عوامل دیگر میداند :جمعیت .کشورهای غربی ،از آمریکا گرفته
تا لهســتان ،از سوئد تا یونان ،همگی شــاهد سقوط نرخ باروری
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بودجهها -بدین معنیاند که سیاستگذاران گزینههای محدودی
برای انتخاب دارند .راهحل عاقالنهی این مشکالتی که اقتصادهای
پیشــرفته امروزه درگیر آناند ،به ناچار مجموعهای از تالشهای
هدفمندی خواهد بود که مجموعا چیزها را بهبود خواهد بخشید:
ســرمایه گذاری بیشــتر ،بازآموزی بهتر کارگران و اصالحاتی در
بیمههــای درمانی .اما این راهحلهــا یک حس عمیق عصبانیت
را میان رأی دهندگانی که به دنبــال راهحلهای دراماتیکتری
هستند و خواهان رهبری بیباک و قاطعاند که میخواهند به آنها
دستور دهد ،ایجاد میکند .در ایاالت متحده و دیگر جاها ،حمایت
از چنین رهبری که کنترلها و نظارتهای لیبرال دموکراســی را
برهم میزند ،در حال افزایش است.

بودهاند .گســتردگی این پدیده متفاوت است ،اما همهجا ،خانواده
کوچکترند ،کارگــران کمتری وارد بازار کار میشــوند و تعداد
بازنشستگان هرسال بیشــتر میشود .این پدیده تأثیری بنیادین
ی بر رشد اقتصادی داشته است.
و منف 
این رشــد کمتر ،با چالشهای مربوط به اقتصاد جدید جهانی،
همزمان شده است .جهانی شدن اکنون فراگیر و مستقر شده است
و بازارهای غربی (اگر کلی بگوییــم) بازترین بازارهای جهاناند.
کاالها اکنون میتوانند به آســانی در اقتصادهایی با درآمد کمتر
تولید شــوند و به اقتصادهای پیشرفته و صنعتی ارسال شوند .در
حالی که افزایش تجارت جهانی بهطور کلی بر اقتصادها اثر مثبتی
داشــته ،اما برخی از بخشهای اقتصادی ضربه خوردهاند و تعداد
زیادی از کارگــران کممهارت و بیمهارت خود را بیکار و یا نیمه
از اقتصاد تا فرهنگ
بیکار یافتهاند.
رون د دیگــری که راه خود را در غرب میپیماید،
تاحدودی ،به خاطر نیروهای گســتردهای که در
انقالب اطالعات 1اســت .اینجا ،جــای این بحث
اقتصادجهانــی دخیلانــد ،در دهههای اخیر میان
نیســت که آیا تکنولوژیهای جدید بــازده را باال پایان جنگ سرد همۀ انواع سیاســتهای اقتصادی در اقصا نقاط جهان همگرا
میبرنــد و یا خیر .گفتن این کافی اســت که آنها سوسیالیسم را بیاعتبار کرد ،بوده است .در دهۀ  60میالدی ،تفاوت میان چپ و
اثرات جهانی شدن را تقویت میکنند و در بسیاری و احزاب چپ در همهجا به راســت گسترده بود؛ چپ به دنبال ملیسازی تمام
از مــوارد ،در منقضی کردن برخی از شــغلها از مرکز حرکت کردند .موفقیت صنایع و راست به دنبال بیرون کردن دولت از اقتصاد
تجارت نیز بهتر عمل میکنند .مث ً
بود .مثال وقتی که در اوایل دهۀ  80میالدی فرانسوا
ال تکنولوژیهای
آمیزترین این حرکتها
جدید و اعجاب برانگیزی را که شــرکتهایی چون تحت رهبری بیل کلینتون میتران 6در فرانســه به قدرت رسید ،سیاستهایی
گــوگل و اوبر پیش میبرنــد را ،در نظر بگیرید که
و تونی بلیر ،در آمریکا
را اجرا کرد که سوسیالیست شناخته میشدند ،در
8
7
خودروهــای بیراننده را ممکن میســازند .اثرات
و بریتانیا ،انجام گرفت.
حالــی که مارگرت تاچر و رونالد ریگان به دنبال
دیگر این روند هرچه که باشــد ،برای بیش از سه
با اینکه سیاستمداران
کاهش مالیاتها ،خصوصیسازی صنایع و خدمات
میلیون آمریکایی که بهصــورت حرفهای رانندهاند
راستگرا هنوز از لسی-
دولتــی بودند و بهگونهای رادیکال نظارت بر بخش
مثبت نمیتواند باشد( .بیشترین مشاغلی که مردان
فری حمایت میکنند ،اما
خصوصی را کاهش دادند.
آمریکاییهای سفیدپوست امروزه درآن مشغولاند،
این حمایت بیشتر نظری
پایان جنگ ســرد همــۀ انواع سوسیالیســم را
راندن خودرو ،اتوبوس و یا کامیون است ،همانطور
(تئوریک) است.
بیاعتبــار کرد ،و احزاب چــپ در همهجا به مرکز
که دریک تامسون 2از آتالنتیک 3به آن اشاره کرد).
حرکــت کردند .موفقیــت آمیزترین این حرکتها
تحــت رهبری بیل کلینتون و تونی بلیر ،در آمریکا
آخرین چالش ،چالش مالی 4اســت .تقريباً همۀ
و بریتانیا ،انجام گرفت .با اینکه سیاســتمداران راســتگرا هنوز
کشورهای غربی با یک بار مالیاتی 5مواجهاند .میزان خالص بدهی
از لســی-فری حمایت میکنند ،اما این حمایت بیشــتر نظری
به  GDPدر سال  2015در اتحاديهی اروپا  67درصد و در آمریکا
(تئوریک) اســت .در موضع قدرت ،مخصوصاً پس از بحران مالی
 61درصد بود .این ارقام فلجکننده نیستند اما محدودیتهایی را
جهانی ،محافظــهکاران خود را با اقتصاد ترکیبــی وفق دادهاند،
روی توانایــی دولتها در انجام کارها ،قرار میدهند .بدهیها باید
همانطور کــه لیبرالها بــا بازارها منطبق شــدند .تفاوت میان
حسابرسی شــوند ،و با افزایش هزینههای سالخوردگی به خاطر
9
سیاســتهای بلیر و کامرون واقعی بود ،اما از نظرگاهی تاریخی،
یارانهها و بیمههای درمانی ،بار بدهیها ســنگینتر میشوند .اگر
یک راه ایمن برای رشــدی قویتر سرمایه گذاری است -سرمایه
تفاوت آنها جزئی بود .در عین حال ،برنامهی ترامپ برای اقتصاد
گذاری روی زیرســاختها ،آموزش و پرورش ،علم و تکنولوژی-
شامل هزینههای هنگفتی برای زیرساختها ،تعرفههای وارداتی
بارهــای مالیاتی جمعیتی ســالخورده که روزبهروز هم بیشــتر
باالتر و دادن مزایا به مادران شاغل است .او همان خطابههای رایج
میشود این راه را دشوار میسازد.
درمورد کاستن نظارتها و مالیاتها را ایراد میکند ،اما چیزهایی
ایــن محدودیتهــا -جمعیــت ،جهانی شــدن ،تکنولوژی و
که او واقعا قولشــان را داده -بگذریم که چــه چیزی را در واقع
Information revolution
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میتواند عملی کند -با برنامههای کلینتون کمتر از آن چیزی که
گمان میرود ،اختالف دارند .در واقع او مفتخر اســت که برنامۀ
زیرساختی او دوبرابر بزرگتر از برنامۀ هیالری کلینتون 1است.
این همگرایی در سیاســتهای اقتصادی باعث وضعیتی شده
اســت که تفاوت اصلی چپ و راســت در مســائل فرهنگی شده
اســت .برخالف چیزهایی که برخی اوقات شــنیده میشــوند،
اکثر بررســیهایی که روی رأیدهندگان بــه برگزیت ،2ترامپ
و یا نامزدهای پوپولیســت در اروپا انجام شــده است ،دریافتهاند
کــه متغیرهای اقتصــادی (مانند گســترش نابرابــری یا اثرات
تجارت) از قدرتمندترین عوامل حمایت رأیدهندگان نیســتند،
ی هســتند .این جابهجایی ،همانطور که
بلکه ارزشهای فرهنگ 
انگلهارت و نوریس یادآور میشوند ،در دهۀ  70رخ داد ،هنگامی
که جوانان از سیاستهای پسا-ماتریالیستی  3استقبال کردند که
بر ابراز وجود 4و مســائل مرتبط با جنسیت ،نژاد و محیط زیست
متمرکز بود .آنها اقتدار و نهادهای ریشهدوانیده و نرمهای جامعه
را به چالش کشــیدند و در معرفی کردن ایدههای جدید و تغییر
شکل سیاســت و جامعه تا حد زیادی موفق عمل کردند .اما آنها
واکنشــی را هم به دنبال خود پدید آوردند .نســل سالخوردهتر،
خصوصاً مــردان ،از آنچه که آنها همچون حملــهای به تمدن و
ارزشهایــی که به آنها ارج مینهادند و با آنها رشــد کرده بودند،
میدیدند ،شوکه شدند .آنها شروع کردند به رأی دادن به نامزدها
و احزابی که آنها باور داشــتند بیش از همه جلوی این نیروهای
فرهنگی و تغییرات اجتماعی را میگیرند.
در اروپا این منجر به ظهور احزاب جدید شد .در ایاالت متحده،
این بدین معنی بود که جمهوریخواهان بیشــتر بر اســاس این
مســائل فرهنگی شــروع به رأی دادن کردند تا بر اساس مسائل
اقتصادی .حــزب جمهوریخواه ،بهعنوان ائتالفــی از گروههای
متضاد ،دههها روزگار ســختی را میگذراند .حزب جمهوریخواه
همچون شــیئی بود میان محافظــهکاران فرهنگی و اقتصادی و
جنگطلبان حوزه سیاســت خارجی .اما هنگامی که دموکراتها
تحــت رهبری کلینتــون به مرکز حرکت کردند ،باعث شــد که
تعداد زیادی از کارگران حرفهای و یقه ســفید به حزب دموکرات
بپیوندند .از سویی دیگر ،سفیدپوستان طبقۀ کارگر که خود را از
سوی دموکراتهای کاسمپلیتن مطرود شده میدیدند ،و با حزب
جمهوریخواهی که قول میداد ارزشهای آنها را در رابطه با "سه
 -"Gاسلحه ،خدا و همجنسگرایان -5منعکس کند ،بیشتر حس
راحتی میکردند .در نخستین دورۀ ریاستجمهوری باراک اوباما،
جنبش جدیدی به نام حزب چای 6سردر برآورد که به نظر میآمد
واکنشی اســت به تالشهای دولت برای نجات از بحران مالی .با
Hillary Clinton
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این ،در تحقیق جامعی که تدا اســکاکپل و ونسا ویلیامسون 7که
براساس صدها مصاحبه با پیروان حزب چای انجام داده بودند ،به
این نتیجه رســیدند که محرک اصلی آنها اقتصادی نیست بلکه
فرهنگی است .همانطور که خصومت تند با اوباما نشان داده ،نژاد
نیز در این واکنش فرهنگی نقش ایفا میکند.
8
برای چندین سال ،محافظهکاران استبلیشمنت در واشنگتن،
روی مسائل اقتصادی متمرکز ماندند ،به خاطر این که مهمترین
پشتیبانان آنها سمت و ســویی لیبرتین 9داشتند .اما در پشت
صحنه ،شــکاف میان آنها و پایهی حزب در حال افزایش بود و
موفقیت ترامپ این دستهبندی را نشان داد .نوبغ سیاسی ترامپ
در آنجــا بود که فهمید بســیاری از رأیدهندگان جمهوریخواه
را دیگر خطوط اســتاندارد حزب که شــامل تجارت آزاد ،مالیات
کم ،کاهش نظارتها و اصالحات در مزایا بود ،حرکت نمیدهند.
اما آنها به خوبی به درخواســتهای جدیدی که برپایۀ ترسهای
فرهنگی و جهتگیریهای ناسیونالیســتی است ،واکنش نشان
خواهند داد.
ملت در برابر مهاجرت
عجیب نیست که ابتداییترین و مهمترین مسئلهای که ترامپ
از آن بهرهبرداری کرد مسئلۀ مهاجرت بود .حتی در بیشتر مسائل
اجتماعی دیگر ،همچون حقوق همجنسگرایان ،پوپولیستهای
راستگرا چند دستهاند و میفهمند که همه طرفدار آنها نیستند.
مث ً
ال امروزه تعداد کمی از سیاستمداران محافظهکار به دنبال این
هســتند که همجنسگرایی دوباره جرم اعالم شود .اما مهاجرت
مسئلهای بحث برانگیز اســت که پوپولیستها سر آن با یکدیگر
توافق دارند و در مخالفت با مخالفان نخبۀ خود هستند.
پشت این ســخنان واقعیتی نهفته است ،چرا که ما به راستی
در عص ر مهاجرتهای عمده زندگی میکنیم .جهانیشدن کاالها،
خدمات و اطالعات ،که همگی آنها سهم خود را در عدم پذیرش
و ناراحتــی ایجاد کردهاند ،جهان را تغییــر دادهاند .اما اکنون ما
شاهد جهانیشدن مردم هستیم ،و واکنش عمومی به آن قویتر،
درونیتر و احساســیتر است .مردمان غربی ورود کاالها ،نظرات،
هنــر و غذاهای خارجی را درک کردهانــد و پذیرفتهاند ،اما آنها
تمایــل کمتری به درک و پذیرفتــن ورود خود خارجیان دارند و
امروزه تعداد زیادتری از خارجیها برای متوجه شدن حضور آنها
وجود دارد.
در بخش بزرگی از تاریخ بشر ،مردم در چند مایلی همانجایی
که در آن به دنیا آمده بودند زندگی ،مســافرت و کار میکردند و
میمردند .اما در چند دهۀ اخیر ،جوامع غربی شــاهد ورود تعداد
زیادی از مردمی بودند که متعلق به ســرزمینها و فرهنگهای
بیگانــهای بودند .در ســال  ،2015حــدود  250میلیون مهاجر
بینالمللی و  65میلیون مهاجر اجباری در جهان وجود داشــت.
7. Theda Skocpol and Vanessa Williamson
8. Establishment
9. Libertain
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و تأمین خدمات برای یک پارچه ســازی مهاجران طراحی شده
اروپا با  76میلیون مهاجر بیشترین سهم را دریافت کرد و این قاره
بودنــد ،از کار افتادهاند و در اکثر مواقع حکومتها از تعمیر آنها
مضطربترین اســت .این اضطراب برای رأیدهندگان ،به نسبت
سر باز میزنند ،یا به خاطر اینکه منافع قوی اقتصادی از نیروی کار
نابرابری و رشد کند ،راهنمای بهتری است .برای مثال ژاپن را در
ارزان سود میبرد و یا به خاطر اینکه مسئوالن میترسند بیتوجه
نظر بگیرید .این کشور  25سال شاهد رشدی کند بوده و حتی از
و خارجیستیز به نظر بیایند.
بقیۀ کشور سریعتر سالخورده میشود ،اما مهاجران زیادی ندارد
مهاجرت آخرین مرز جهانیشدن است .مهاجرت ناخواندهترین
و این تا حدودی باعث شــده که این کشور دچار تب پوپولیستی
و آشفتهکنندهترین جنبۀ جهانی شدن است؛ چرا که مردم دیگر
نشود.
با اشیا و چیزهای انتزاعی كنار نمیآیند بلکه با انسانهای دیگری
میزان اضطراب عمومی مستقیما وابسته به تعداد کل مهاجران
مواجه میشوند ،انسانهایی که متفاوت دیده و شنیده و احساس
در یک کشور و یا حتی وابسته به تمرکز جمعیتی مهاجران در یک
میشــوند .و این میتواند به ترس ،نژاد پرســتی و بیگانهستیزی
نقطه خاص نیســت ،و آمارها یافتههای اعجاب برانگیزی را نشان
منجر شــود .اما تمام واکنشها مضر نیستند .باید فهمید که روند
میدهند .مثال فرانسویان به نسبت دیگر اروپاییان نگرانی کمتری
تغییر میتواند آنقدر سریع باشد که جامعه قادر به هضم آن نباشد.
به پیوند میان پناهجویان و تروریسم نشان میدهند و نگرشهای
نظرات مربوط به نوآوری تحول آفرین و نابودی خالقانه آنقدر ارج
منفی در قبال مسلمانان در میان آلمانیها در دههی اخیر کاهش
نهاده شدهاند که به راحتی میتواند فراموش شود که آنها از دید
داشــته است .با این حال ،به نظر میرسد که رابطهای میان ترس
کسانی متحول میشوند ،متفاوت به نظر میرسند.
عمومی و سرعت مهاجرت وجود دارد .این نشان میدهد که عنصر
جوامع غربی باید مســتقیما بر مشــکالتی که تغییرات سریع
مهم در این ترکیب ،سیاست است :کشورهایی که سیاستمداران
اجتماعی ایجاد میکننــد ،تمرکز کنند .این
مســیراصلی آنها موفق بــه توجه کردن و
ممکن است که شامل اعمال محدودیتهایی
جهت دادن به نگرانیهای شــهروندان خود
بر شمار مهاجران و یا نوع افراد مهاجر باشد.
نشدهاند ،شاهد پوپولیســم در حال رشدی
در بخش بزرگی از تاریخ بشر ،مردم
این باید شامل تالشهایی بیشتر و اختصاص
شدهاند که کارگزاران سیاسیای آن را پیش
در چند مایلی همانجایی که در آن به
بیشتر منابع به یکپارچهسازی و یکسانسازی
میبرنــد که ترس و تصب را برمیانگیزند .بر
دنیا آمده بودند زندگی ،مسافرت و کار
خــاف این ،آن کشــورهایی که مهاجرت و میکردند و میمردند .اما در چند دهۀ اخیر( ،مهاجــران) و همچنین شــبکههای ایمنی
یک پارچهســازی مهاجران را بهتر مدیریت جوامع غربی شاهد ورود تعداد زیادی از باشد .اکثر کشورهای غربی نیازمند برنامههای
کردهاند ،با رهبریای که در مســئلۀ درگیر ،مردمی بودند که متعلق به سرزمینها و قویتری برای بازآموزی کارگران میباشــند،
برنامههایی که در مقیاس شــبیه به جیآی
به خود مطمئن و اهل عمل است ،شاهد باال
فرهنگهایبیگانهایبودند.
بیل باشــند :به آســانی در دسترس همگان
رفتن خشم پوپولیستی نیستند .کانادا از این
باشد ،با شرکتکردن دولت ،بخش خصوصی
منظر الگو اســت ،با شمار زیادی مهاجران و
و آموزش پرورش .تالشهای بیشتری نیز در زمینه برجستهسازی
تعداد نسبتاً باالیی از پناهجویان ،اما همچنین با عکسالعملی کم.
واقعیتهای مهاجرت نیاز است ،تا عموم با واقعیتها سروکار داشته
پوپولیستها معموالً برای اینکه اهداف خود را پیش برند
باشــند و نه ترسهای ناخواسته .اما در آخر ،هیچ جایگزینی برای
دســت به تحریف واقعیات زدهاند و حتی واقعیتهایی ساختهاند.
مثــ ً
رهبری روشــنگری شده نیســت ،رهبری که به جای ارضا کردن
ا در ایالت متحده ،میزان خالص مهاجرتها از مکزیک برای
بدترین غریزههای مردم ،فرشتگان بهتر آنها را جذب کند.
چندین ســال بوده اســت .به عبارت دیگر ،به جای اینکه مسئلۀ
خوشبختانه ،ما از این مرز نیز عبور خواهیم کرد .مهمترین خط
مهاجرتهای غیرقانونی افزایش یافته باشــد ،کاهش یافته است.
تقســیم در مسئلۀ مهاجرت نسلی است .افراد جوان کمتر از همه
طرفداران برگزیت نیز از آمارهای غلط و گمراه کنندهای استفاده
از مهاجــران متعلق به گروههای مختلــف در جامعه ،مضطرب و
کردند تا عموم را بترسانند .با این حال اشتباه خواهد بود که این
ترسان هســتند .آنها درک میکنند که با زندگی در کشورهایی
مســئله را بهعنوان مسئلهای که عوامپسندان از خود درآوردهاند،
که گوناگــون و پویااند ،از لحاظ اقتصــادی ،اجتماعی و فرهنگی
رد کرد (بر خالف اینکه صرفا از آن بهره برداری میکنند) .شمار
غنی میشــوند .آنها این را مسلم میدانند که آنها میبایست در
مهاجرانی که وارد بســیاری از کشورهای اروپایی میشوند بهطور
ل زندگی کنند و این آیندهای اســت که آنها
جامعهای باز و متص 
تاریخیای باالست .در ایاالت متحده ،میزان آمریکاییهایی که پدر
دنبال میکنند .چالشــی که غرب دارد این است که مطمئن شود
و مادر خارجی دارند از پنج درصد در ســال  1970به  14درصد
که راه آینده آنقدر پرمانع نباشــد که در طول مسیر فاجعه ایجاد
در حال حاضر ،رشد داشــته است .و مشکل مهاجران غیرقانونی
برای آمریکا مشکلی واقعی باقی میماند ،با اینکه اخیرا ً کند شده
کند.
است .در بسیاری از کشورها ،نظامهایی که برای مدیریت مهاجرت
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