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همواره آغاز کردن راهی دشوار است و ادامه دادن 
آن دشوارتر اما با همت و تالش دوستانم در هیئت 
تحریریه و همراهی دانشجویان گرانقدر دانشکده، 
توانستیم این نشریه نوپا را با تمام مشکالت پیش 
رو به شماره دوم برسانیم که هم اکنون در اختیار 
شماست. در این شــماره نیز مانند شماره اول در 
کنار مقاله هایی که در حوزه های مختلف اندیشه و 
جامعه شناسی سیاسی و روابط بین الملل و مسائل 
ایران گردآوری شده، مصاحبه ویژه ای با دو استاد 
گرانقدر دکتر حسین سیف زاده از اساتید پیشکسوت 
و برجسته و همچنین دکتر مهدی فدایی مهربانی 
از اســاتید جوان و  خوش آتیه دانشــکده صورت 
گرفته اســت که امیدوارم مورد توجه قرار گیرد. 

الزم به ذکر اســت که عالوه بــر راه های ارتباطی 
 پیشین، ســایت نشــریه انجمن علمی با عنوان

partosiyasatsj.ut.ac.ir نیز راه اندازی شــده که 
از این پس می توانیــد مقاالت را از این طریق نیز 
در اختیار داشته باشــید و در صورت عضویت در 
ســایت از ســایر امکانات آن نیز برخوردار شوید. 
پرتو سیاست در راستای تأثیرگذاری هرچه بیشتر 
در نظــر دارد تــا در درازمدت  بتواند نســبت به 
حرفه ای تر شدن نشریه اقدام کرده و زمینه ای برای 
طرح دیدگاه های دانشجویان و اساتید در رابطه با 
سیاســت فراهم آورد، لذا در این راستا امیدواریم 
همچون گذشــته ما را از انتقادات و پیشــنهادات 

خود بی بهره نگذارید.
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y عاطفه عراقی

کالم آغازین

سخن سردبیر
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تجربه ی مصاحبه با دکتر حســین سیف زاده پژوهشگر برجسته ی علوم سیاسی و روابط بین الملل، همچون سکه ای دورو بود. از سویی مهربانی و گشاده رویی 
ایشــان، راحتی و شجاعتی در آدمی به وجود می آورد که پرسش های صریحی مطرح کند و از سوی دیگر، وطن دوستی و نگاه فراجناحی ایشان به کلیتی به نام 
ایران، آدمی را مجاب می کرد که از ورای مباحث روزمره  به قضایا بنگرد و سویه ی منافع ملی را در پرسش های خود پررنگ کند. حاصل مصاحبه در نهایت، ترکیبی 
از خاطرات، مخاطرات و تأمالتی شد که استاد سیف زاده در زندگی علمی طوالنی خود با آن مواجه بوده است. جان کالم این گفتگو اما زمانی بود که ایشان پس 
از اتمام مصاحبه اعالم کردند که مایل نیستم خود را در بازی های جناحی وارد کنم، بلکه می خواهم همانند یک ایرانی تبار در همبستگی ایرانیان، و برای توسعه 

دموکراتیک آن، نقش لوال داشته باشم، نه دیوار. اکنون شرح گفتگوی اختصاصی پرتو سیاست، پیش روی شماست.

خالصه ای از دوران کودکی و نوجوانی تا قبل از ورود به دانشــگاه  \
بفرمایید.

با سالم خدمت همه شما عزیزان دانشجو، دوران پرتالطم کودکی 
من مقارن با ســال های پس از کودتا علیه مجریه لیبرال-دموکرات 
دکتــر مصدق، و خروش آقای خمینــی و قمی علیه اصول انقالب 
ســفید بود. به اقتضــاء زندگی در قــم، و الهام گیــری از مواضع 
دموکراتیک و ملــی مرحوم دکتر مصدق و مهنــدس بازرگان، از 

سوئی و خروش روحانیون انقالبی چون آیت اهلل خمینی و قمی از 
ســوی دیگر، موضع خانوادگی ما عمدتاً سیاسی بود. همانند دیگر 
نوجوانان، ظهور شریعتی و سخنرانی های پر هیجانش نیز بر تب و 
تاب گرایشات نوجوانانی چون اخوی و من می افزود. به این لحاظ، 
بیشــتر اعضاء خانواده ما به اقتضاء این همســوئی تحت فشار و یا 
بازداشــتهای موقت و یا طوالنی بودند. من بیشــتر از طریق برادر 
گرام و شجاعم )که هم اکنون در جایگاه وکالت دادگستر ی خدمت 

 برای توسعه دموکراتیک ایران می خواهم
نقش لوال داشته باشم نه دیوار

گفتگو

رضا عباسی �
y دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران
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گفتگو

می کنند(، به شبنامه هایی چون 
انتقام و بعثت دسترســی پیدا 
شــبنامه ها  این  گاه  می کردم. 
در اختیار مرحــوم مفتح قرار 
می گرفت، و ایشان در خفا ما را 
تشویق، و در علن ما را تحذیر 
با فشاری که از  می کرد. نهایتاً 
طرف ســاواک به خانواده برای 
فعالیت ها  این  شــدن  متوقف 
پیشتاز مهاجرت  برادر  می شد، 
اجباری به تهران شد، و در 16 
ســالگی، و در 5 صبح شهریور 
1345، راه پیمای راه طی شده 
او شدم. در تهران، روزها با کار 
طوالنی، و شــب ها را با مطالعه 
آزاد برای آمادگی جهت شرکت 
ســپری  متفرقه  امتحــان  در 

می کردیم.

چه سالی وارد دانشگاه شدید  \
و چرا علوم سیاسی خواندید؟ 

سال 1348 وارد دانشگاه شدم. 
خانوادگی  سیاســی  گرایشات 
توسعه دموکراتیک  به  و عشق 
ایران وجود ما را فرا گرفته بود. 
متأســفانه، دریافتیــم که نوع 
آموزش در ایران جلوه مدرسی 

دارد، تا توانمندساز.

چــرا و چگونه بــرای ادامه  \
تحصیل به ایاالت متحده رفتید؟

به اقتضاء شــغل اســتادیاری 
از ســال 1354 داشــتم،  که 
نیاز به تعمیق  احساس  شدیداً 
دانســته هایم داشــتم. به جای 
اندیشگی، به ما دانستن آموزش 
داده شــده بود. با انقالب، فکر 
کردیم هدف توســعه سیاسی 
ایران است. اصاًل به مخیله مان 
نمی رسید که انقالب 1357 به 
این مســیر امروزی وارد شود و 
گرایشی ضد مدرن و حاکمیت 
انسانی خواهد داشت. به لحاظ 

فقدان اندیشــگی قوی، تفاوت 
بین ملــت- دولت قــراردادی 
پدرســاالری  بــا  را  مــدرن 
مدرنیستی و یا جایگزین آن به 
شکل پدرساالری بنیادگرانه را 
نمی فهمیدیم. به اقتضاء فقدان 
فهم علم تجربی و کارســازی 
آن در حاکم کردن انســان بر 
سرنوشــتش، که از لیبرالیسم 
و آزادی عالمانه انســان ناشی 

می شــد، تصورمان این بود که 
فساد رژیم گذشته را نامطلوب 
کرده اســت. مایــل بودم علت 
ایرانی  ایجاد تنفــر در جوانان 
علیه مدرنیتــه، غرب و به ویژه 
آمریــکا را بفهمم کــه چرا به 
جــای چنــد حــزب بنیادی 
لیبرال  ملی،  محافظه کار  )مثاًل 
سوسیالیســت  دموکراتیــک، 
و مثــاًل فرهنگــی( باید صدها 
گروهــک کوچــک و بــزرگ 
به نام حزب تشــکیل شــوند. 
مثــاًل، چرا بــه ترتیب نهضت 
آزادی از جبهه ملی جداشــد 
از  مذهبی  سوسیالیست های  و 
نهضت آزادی. شــریعتی نیز به 
این سه نهاد سیاسی پشت کرد 
و نهضــت گرائی رهائی بخش و 
ضد غــرب را همانند آل احمد 
و دیگر چپ ها برجســته کرد. 
برخالف جبهــه ملی و نهضت 
سوسیالیســت های  آزادی، 
مذهبــی و شــریعتی بــا نقد 

شــیوه  همان  به  روحانیــون، 
اهورائی-اهریمنی  دگرستیزی 
آنان وفادار مانده بودند، اما در 
قالب دیالکتیک اعالن شــده، 
و نــه تحریک شــده. این دو 
به سوی مطالعه فوق  عامل مرا 
لیسانس دوم در مدیریت اداری 
و دکتری سیاســی در دانشگاه 
کالیفرنیای شــعبه سانتا باربارا 

سوق دارد. 

چــه ســالی تدریــس در  \
دانشــگاه های ایران را شــروع 
کردید و در چــه زمینه هایی به 

تدریس می پرداختید؟
با دریافت مدرک کارشناســی 
ارشد سیاســی، از سال 1354 
کار دانشــگاهی را آغاز کردم. 
گرایــش به توســعه ایــران و 
تدریس  بــه  مرا  دموکراســی 
درس هایی چون کلیات حقوق 
اساسی می کشــاند. اما حقیقتاً 
فرق بین جلوه هنجاری کلیات 
حقــوق اساســی را بــا مبانی 
نمی فهمیدیم.  سیاســت  علم 
جهت گیری های  بازخوانــی  با 
آمریکا،  در  خــود  ایدئولوژیک 
به ســوی درس هایــی نظری و 
معرفت شناســی کشیده شدم. 
پس از دوره فــوق دکتری در 
مالقــات  و  دانشــگاه هاروارد، 
اساتید برجســته جهانی چون 
نتینگتون-وربــا- هافمن-ها

کیوهیــن، افتخــار مالقات با 

اســتاد توماس کوهن صاحب 
کتاب ســاختار انقالبات علمی 
را داشــتم. از این پس، معرفت 
شناسی و نگاه متنی به سیاست 
چهــار فصل بخــش اول همه 
کتابهایم را تشکیل داد. در این 
راستا بود، که سه کتاب درباره 
ایران، یکی  سیاســت خارجی 
در خصوص سیاســت ایران در 
عرصه جهانی شــدن، و کتاب 
نگاه ایرانی بــه نظریه پردازی 
را تحت عنوان بن فکن رندانه 
آماده چاپ کــردم. اما از اوائل 
دهه 1380، 17 ســالی است 
که در دســت مطالعه مامورین 
بــرای دریافت  ارشــاد  وزارت 
اجازه چاپ اســت. البته قبل از 
وزارت ارشــاد، جناب روحانی 
از جایگاه ریاست خود بر مرکز 
استفاده  استراتژیک  تحقیقات 
کرده، و از انتشــار آن توســط 

مرکز جلوگیری کرده بودند. 

چــرا در دانشــگاه تهران با  \
اکنون  و  شد  همکاری  قطع  شما 
که بــه آن دوران می نگردید چه 
دارید،  افراد  به  نسبت  داوری ای 
حتی برخی معتقدند در حق شما 

جفا صورت گرفته است؟
من کلمه جفا را مورد استفاده 
قرار نمی دهم و به رغم محروم 
شــدن از تدریــس در خانــه 
علمی ام و فرزنــدان گرام ام در 
ایــران، حتی بــه آن افراد هم 
عشــق می ورزم و دعا می کنم. 
اما الزم به یادآوری اســت که 
اولین بار در سال 1373، همین 
عزیزان توانسته بودند پرونده ای 
با 108 اتهام سیاسی-مذهبی-

جاسوسی برایم درست کنند. با 
همت معــاون آقای الجوردی، 
نســخه ای از اتهامــات را بــه 
ســران نظام داده بودند. دو نفر 

به اقتضاء زندگی در قــم، و الهام گیری از مواضع دموکراتیک و 
ملی مرحوم دکتر مصدق و مهندس بازرگان، از سوئی و خروش 
روحانیون انقالبی چون آیت اهلل خمینی و قمی از ســوی دیگر، 
موضع خانوادگی ما عمدتاً سیاسی بود. همانند دیگر نوجوانان، 
ظهور شریعتی و ســخنرانی های پر هیجانش نیز بر تب و تاب 

گرایشات نوجوانانی چون اخوی و من می افزود.



 پرتو سیاست  شماره دوم  بهار 1397  5   

گفتگو

از دانشجویان قبلی ام مأموریت 
پیشبرد این پرونده علیه من را 
به عهده داشــتند. رورنامه های 
همســو با آنان بــرای هفته ها 
می نوشتند،  من  علیه  گزارشی 
و گاه بــا بدفهمــی منظور من 
در نقد نگاهشــان، خود را در 
حســین  امام  حضرت  جایگاه 
جسارت آمیز  نگاهی  و  نشانده، 
بــه قیــام عاشــورائی آن امام 
همام بــه من نســبت دادند. 
5 ســال طول کشــید، تا در 
11 خرداد 78، بــه من اجازه 
یکسال تدریس مشروط دادند. 
با مجریه اصالحــات، کار من 
ادامه یافت. اما پس از بازگشت 
به  از فرصت مطالعاتــی دیگر 
هــاروارد، در هنگام بازگشــت 
و اعــالن آن، ریاســت وقــت 
دانشــکده که از ســردمداران 
تالش قبلی علیه من بود، از من 
نشستگی  باز  تقاضای  خواست 
کنــم. بی خبــر از تمهیــدات 
جدید، بالفاصله گفتم، معموالً 
اســتاد تمام ها قابل باز نشسته 
شدن اجباری نیســتند. از آن 
پــس، در کالس هایم عزیزانی 
حضور می یافتند که گاه رشته 
سیاســی نبودند، و با سؤاالت 
خود مقصود دیگری را پیگیری 
می کردنــد. تا روز 14 اســفند 
دکتر مصدق(  وفات  )ســالروز 
1389، منشــی دبیرخانــه به 
من تلفــن زد که برای دریافت 
نامه ای به دبیرخانه رجوع کنم. 
در نامه ای که به من داده شد، 
من به چهار اتهام اعمال خالف 
اخالق عمومــی، اعمال خالف 
شــرع، تبلیغ به نفع گروه های 
الحــادی و فرق ضاله، و توهین 
به مقدســات متهم شده بودم. 
با اعتقادات مستمر دینی خود، 
از این نامه شــگفت زده شده و 

به دفتر رئیس دانشــگاه رفتم. 
در آنجا به من حکم شــد، که 
از  "داوطلبانه"  به صــورت  باید 
کار کنــار روم، وگرنه پرونده ام 
از لحاظ قضایی دنبال می شود. 
اعضاء محترم گروه از این نامه 
و اعمال سریع آن در شب عید 
شــگفت زده شــده، و نامه ای 
با اجماع )به جز دو نفر(  تقریباً 
در تأییــد نگاه اعتقــادی من 
نوشــتند. اما راه به جایی نبرد. 
برایم در دانشگاه آزاد حکم زده 
شد، اما با تالش همین عزیزان، 
رئیس دانشگاه آزاد اعالن کرد 

که باید من از کار کنار بروم. در 
نتیجه، به آمریکا آمدم، و توفیق 
هر ایرانی، و حتا همان عزیزان، 

را از خداوند متعال خواستم.  

به نظر شما چرا در ایران رابطه  \
بین علم سیاســت و کنشگری 
سیاســی تا این انــدازه ضعیف 

است؟ 
فلسفه سیاسی  و  علم سیاسی 
در ایران هنوز ایرانی نیست. دو 
گروه فلسفه دان اسالمی و ضد 
غربی در مقابل نگاه های وارداتی 
صف آرائی سیاســی کرده و به 

گرایش به توسعه ایران و دموکراسی مرا به تدریس درس هائی 
چون کلیات حقوق اساســی می کشــاند. اما حقیقتاً فرق بین 
جلوه هنجاری کلیات حقوق اساســی را با مبانی علم سیاست 
نمی فهمیدیم. با بازخوانی جهت گیری های ایدئولوژیک خود در 
آمریکا، به سوی درس هایی نظری و معرفت شناسی کشیده شدم.

پاپیولیزم ضد دانشگاهی دامن 
می زنند. اما هیچکدام هم حاضر 
به آن نیستند که اندیشه ورزی 
ایرانی شکل بگیرد. به رغم شعار 
آزادی اندیشــه، همانطوری که 
عرض کردم، 5 کتاب اینجانب 
17 سالست که در انتظار اتمام 
وارســی و دریافت اجازه چاپ 
اســت. تصور من ایــن بود که 
شاید با اســتفاده از فضای آزاد 
آمریــکا، بتوانم با محــور قرار 
دادن حافــظ خوانی، جمعیت 
ایرانی را به همبستگی و احترام 
از  متقابل متمایل کنــم. پس 
این شکســت دوم، دریافتم که 
ایرانی دانش سیاســی دارد، و 
نه اندیشــه سیاسی، به یکی از 
دو شکل فلسفی و علمی. البته 
که صاحبان قــدرت و فعاالن 
سیاسی خود را مجری نظرات 
نه خواســته  و  خود می دانند، 
جامعه مدنــی، و تحت نظارت 
کانون  عمومی)دانشگاه،  حوزه 
وکالء و رســانه های آزاد(. بــه 
این لحاظ، تصورم اینســت که 
سیاست زده شدن ایدئولوژیک 
و پاپیولیستی، فضای زیستمانی 
ایــران را بــه دگر ســتیزی و 
با مدرنیته و حاکمیت  تعارض 
است.  کرده  متمایل  انســانی، 
بــه عالوه، در ایران، سیاســت 
خیابانی و پاپیولیستی نمی تواند 
به فهم معرفت سیاســی نائل 
آیــد، و نمی خواهدخــود را به 

اصول معرفت مقید کند.

اهمیت و جایگاه علم سیاست  \
در ایران و امریکا چه تفاوت هایی 

با یکدیگر دارند؟
در آمریکا، بــا تعهد به فضای 
زیســتمانی مدرن و حاکمیت 
انسانی، علم سیاست در فضای 
اندیشگی فلسفه غرب معطوف 
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از همه ی شان  پیشاپیش  افتاد. 
عذرخواهی می کنم. با یاد شاد 
روانان دکتر اخــوان زنجانی و 
دکتر ستوده کار، به طور نمونه 
نظری  اندیشمندان  از  می توان 
چــون آقایــان و خانم ها دکتر 
بشــیریه، دکتــر طباطبائــی، 
معینی،  دکتــر  فیرحی،  دکتر 
دکتر خالقی، دکتر روشــندل، 

دکتــر  و  مشــیرزاده  دکتــر 
موثفی، اندیشــه سیاسی دکتر 
ایــران چون  عالــم، مطالعات 
دکتر ازغنــدی و دکتر عطائی، 
دکتر  بین الملل  روابــط  تاریخ 
خاورمیانه  مطالعات  نقیب زاده، 
مطالعــات  احمــدی،  دکتــر 
آســیای مرکــزی و روســیه 
خانم دکتر کوالئی، سیاســت 
عملی چون دکتر متقی، دکتر 
سریع القلم، دکتر تخشید، دکتر 
ســمتی، دکتر هادیــان، دکتر 
اشــرف نظری،  لطفیان، دکتر 
سیاستگزاری چون دکتر مصلی 

به عملگرائی و حاکمیت انسانی 
شده اســت. نگاهی عملگرایانه 
در سه ســطح فلسفی-علمی-

اجرائــی به هم پیوند خورده، و 
کشــور را در بزرگراه پیشتازی 
در قــدرت جهانی قــرار داده 
اســت. در ایــران، نگاه هــای 
مختلف  اشکال  به  پاپیولیستی 
مدرن- مذهبی-ضدمذهبــی، 

قومی-فرقه ای،  و  ضدمــدرن، 
طبقاتی بروز کرده، و جامعه را 
در دوران پسا سنتی و گذار نگه 

داشته است.

اگــر بخواهید چنــد تن از  \
علوم  اســاتید  تأثیرگذارترین 
سیاســی ایران را که از نظر شما 
خروجی کار مطلوبتری داشته اند 
را نــام ببریــد از چه افــراد یا 
پروژه های فکری ای می توانید یاد 

کنید؟
اندیشــمندان برجســته ای در 
دانشگاه های ایران حضور دارند، 
هرچنــد که اندیشــه های این 
بزرگواران در عرصه دگر ستیزی 
جناحی گرفتار آمده است. زبان 
و فکــرم قاصر از آن اســت که 
همه را نام ببرم. می ترســم که 
نام هریک از اســاتید برجسته 
ناغافــل از قلم بیفتد. به عالوه، 
حوزه  محدودیــت  لحــاظ  به 
مطالعاتی اینجانب، و ناآشنائی 
با نوشته ها و آثار علمی بعضی 
اساتید برجسته دیگر، قطعاً  از 
بســیاری از آنان از قلم خواهد 

گفتگو

امیدوارم برخالف نســل ما، نورچشمان عزیز دانشجو از افتادن 
در دام نگاه های پاپیولیســتی و بنیادگرائی پرهیز کنند. با ارائه 
تعریفی عام فلسفی از خود، که قابلیت اعمال به الیه های متعدد 
هویت زیســتمانی آنان داشته باشد، بلندپروازی مناسب خود را 
در قالب یک ایدئولوژی عملگرایانه اخالقی تعریف کنند. سپس 
با علم گرائی فراپوزیتیویستی، زمینه را برای تعریف و باز تعریف 
اقدامات گوناگون خود فراهم و اجراء نمایند. باشد که با رعایت 
حقوق بشــر، تکریم شرافت انســانی، راه را برای حکمروائی 

دموکراتیک و همیار با دیگران فراهم کنند.

نژاد، دکتر اشتریان، دکتر وحید 
نام برد. به هر حال پیری است 
و فراموشــی و یا فقدان افتخار 
آشنائی با کار بعضی از اساتید 

محترم دیگر. 

برای  \ محــوری  توصیــه ای 
سیاســت  علم  دانشــجویان 

بفرمایید؟ 
امیــدوارم برخالف نســل ما، 
نورچشــمان عزیــز دانشــجو 
نگاه هــای  دام  در  افتــادن  از 
بنیادگرائــی  و  پاپیولیســتی 
تعریفی  ارائه  بــا  کنند.  پرهیز 
عام فلسفی از خود، که قابلیت 
اعمال به الیه های متعدد هویت 
زیســتمانی آنان داشته باشد، 

بلندپروازی مناسب خود را در 
قالب یک ایدئولوژی عملگرایانه 
اخالقی تعریف کنند. ســپس 
فراپوزیتیویستی،  علم گرائی  با 
زمینــه را برای تعریــف و باز 
خود  گوناگون  اقدامات  تعریف 
فراهم و اجراء نمایند. باشد که 
با رعایت حقوق بشــر، تکریم 
شــرافت انســانی، راه را برای 
حکمروائی دموکراتیک و همیار 

با دیگران فراهم کنند.

را  \ ایران  آینــده ی  پایان  در 
چگونه ارزیابی می کنید؟  

بسیار حساس. در حال حاضر، 
کلید گشودن راه عبور از بحران 
و گذار ایران به فضای زیستمانی 
دموکراتیک و حقوق بشری در 
اختیار مسئوالن عالی رتبه ایست 
که با یک دستور کاری و صدور 
چند حکــم سیاســی، امکان 
تغییــر نهادیــن در ســاختار 
سیاســی ایران را دارند. در این 
راستا، البته ایرانیان با هر نگاه 
ایدئولوژیهای  و  مرام  اعتقادی، 
نخبگانی  باید شورای  گوناگون 
ملــی )شــامل دانشــگاهیان، 
گروه هــای مختلــف از جامعه 
مدنــی( ایجاد کنند، تا نیازها و 
مختلف  گروه های  ارزش هــای 
از جامعه ایرانی فهرســت بندی 
شود. با تدوین چنین یادداشت 
ملی، زمینه برای تدوین قرارداد 
اجتماعی متناسب فراهم شود. 
در صــورت تدویــن این متن 
کارهای  از  می تــوان  اصالــی، 
نهادی و اجرائی چون رفراندوم 
سخن گفت. در غیر اینصورت، 
از  جدیــدی  دور  رفرانــدوم 
دگرستیزی را ایجاد خواهد کرد. 
تصورم اینســت که با پیمایش 
این گــذار عملــی، ایــران از 
هزاره ای،  انحطاط  سراشــیبی 
دگرســتیز  سرگشــتگی  و 
نجــات خواهد  دویست ســاله 
یافت. دوستی و همیاری ملی، 
بین المللی جهانی و انسانی اگر 
از  ناشی  دگرستیزی  جایگزین 
هزینه های  شــود،  سرگشتگی 
گــذار کمتر خواهد شــد. اگر 
حافظ و ســعدی با نگاه مدرن 
با  می تــوان  شــود،  بازخوانی 
دو نگاه رندانــه و فرزانه آنان، 
عملگرائی اخالقی را در فضای 
به  برساخت.  ایرانی  زیستمانی 
امید دستیابی به این موقعیت 

زیستمانی. 

علم سیاسی و فلســفه سیاسی در ایران هنوز ایرانی نیست. دو 
گروه فلسفه دان اسالمی و ضد غربی در مقابل نگاه های وارداتی 
صف آرائی سیاســی کرده و به پاپیولیزم ضد دانشگاهی دامن 
می زنند. اما هیچکدام هم حاضر به آن نیستند که اندیشه ورزی 

ایرانی شکل بگیرد.
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برای آگاهی خوانندگان ابتدا از موضوع مورد مطالعه ی خود و فعالیت  \
علمی خود در دانشگاه استونی بروک توضیح دهید و بگویید بر روی چه 

موضوعی کار می کنید؟
با نام و یاد خدا و با عرض سالم به شما خوانندگان محترم، من در 
اینجا مشغول کار بر روی برخی مفاهیم عرفان و االهیات شیعی و 
تأثیر آن ها بر روی مفاهیم سیاســی در ایران هستم. مبنای اصلی 
بحث این است که چگونه مفاهیم االهیاتی می توانند زمینه ای برای 

طرح مفاهیم سیاسی باشند. 

در رابطه با خود دانشگاه استونی بروک بگویید چه دانشگاهی است و  \
از نظر علمی چه جایگاهی دارد و کدام اساتید در آن حضور دارند؟

این دانشــگاه در واقع دانشــگاه ایالتی نیویــورک در النگ آیلند 
نیویورک اســت. دانشگاه ایالتی نیویورک در چند مکان مختلف از 
جمله بینگهمتون، بوفالو، آلبانی )بخشــی از نیویورک( و استونی 
بروک دانشــگاه دارد که آخــری به دلیل قــرار گرفتن در منطقه 
اســتونی بروک نیویورک به این نام معروف شــده است. دانشگاه 

جزو دانشگاه های معروف امریکا است و چند نوبلیست هم دارد. در 
رشته های علوم انسانی نیز بسیار معتبر است و در اینجا می گویند 
در فلســفه قاره ای بهترین دانشگاه شمرده می شود. پیشتر فالسفه 
معروفــی مثل دریدا، لیوتار، بودریار، دلوز و اکنون ادوارد کیســی 
در آن تدریــس می کنند. ظاهراً پســت مدرنها خیلی رفت و آمد 
داشته اند؛ البته کسانی مثل هانا آرنت هم مدت کوتاهی بوده اند. در 
گروه جامعه شناســی آن هم یک استاد ایرانی، سعید امیر ارجمند، 
مشــغول اســت. البته من نه برای این دانشگاه آمدم و نه برای آن 
فالســفه؛ هدف اصلی من کار کردن با ویلیام چیتیک استاد ممتاز 

این دانشگاه بود و برای همین این دانشگاه را انتخاب کردم.

فضای علمی دانشــگاه هایی که در ســفر پژوهشی خود مشاهده  \
نموده اید را چطور و چگونه ارزیابی می کنید؟ چه ویژگی های مشخصی 

در فضای علوم انسانی آنجا قابل بیان است؟
فضای علمی در اینجــا از جهاتی تقریباً تفاوتی با ایران ندارد، و از 
جهاتی قابل مقایســه با ایران نیست. آنچه در نگاه نخست آدم در 

گفتگو

بخش اعظم پیشرفت آکادمیک در غرب دلیل اخالقی دارد

دکتر مهدی فدایی مهربانی از اســاتید جوان و برجسته ی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران است. وی برگزیده دومین دوره ی جشنواره ی فارابی و برگزیده ی 
سی و سومین دوره ی جایزه ی کتاب سال برای کتاب حکمت معرفت و سیاست در ایران در بخش علوم سیاسی است. از کتاب های دیگر او نیز می توان به چه 
 باشد آنچه خوانندش سیاست؟، ایستادن در آنسوی مرگ و پیدایی اندیشه ی سیاسی عرفانی در ایران اشاره کرد. وی که هم اکنون به منظور پژوهش در دانشگاه

stony brook نیویورک به سر می برد گفتگویی را با نشریه پرتو سیاست ترتیب داده است که شما را به خواندن آن دعوت می نماییم.

محمد امین اربابی �
y دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه تهران
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دانشگاه های غربی با آن مواجه 
می شــود نظم و در درجه بعد 
رعایت اخالق است. به نظر من 
بخش اعظم پیشرفت آکادمیک 
دارد؛  اخالقی  دلیــل  در غرب 
اگــر بپذیریم نیروی انســانی 
بزرگترین ســرمایه یک کشور 
اســت و توســعه و پیشــرفت 
یک جامعه از دانشــگاه شروع 
می شــود، بنابرایــن کیفیــت 
انســانی فوق العاده  مناســبت 
اهمیــت می یابد. یــک جامعه 
زمانــی پیشــرفت می کند که 
اعضــای آن به صــورت مداوم 
)نــه هیجانی و مقطعی( به هم 
کمک کنند، در پیشــرفت هم 
احترام  به هم  باشــند،  دخیل 

بگذارند و رشد دیگری را رشد 
خود بدانند. اما مشخصه اصلی 
جامعه امروز ما خشم، نفرت و 
حمله علیه همدیگر و ساختارها 
است و این شامل آکادمی هم 
می شود. برخی در دانشگاه های 
ما تصــور می کننــد حمله به 
دیگران و شکســتن ساختارها 

دوای درد اســت. من معتقدم 
از  بخشی  این ساختارشــکنی 
ساختارشکنی موجود در سطح 
جامعه ما اســت، نه چیزی که 
اصالتاً مختص دانشــگاه باشد. 
ساختارشــکنی  این  طبیعتــاً 
دالیلــی در دانشــگاه دارد، اما 
بخــش اعظــم دالیــل آن در 

بیرون است. این خشم و نفرت 
دانشگاهی بخشــی از خشم و 
نفرت عمومی جامعه ماســت. 
آمار  این  نخواهیم،  یا  بخواهیم 
که ایران خشمگین ترین جامعه 
برخی  است.  دارد، درســت  را 
در ایران به ایــن آمار اعتراض 
کردند که سیاسی است؛ اما این 
را به خوبی می توانید با پوست و 
استخوانتان در ایران و مقایسۀ 
آن با کشــورهای دیگر متوجه 
شــوید. بنابراین طبیعی است 
که این خشــم به دانشــگاه ها 
هم نفوذ می کند. در دانشــگاه، 
این خشــم و نفرت در اســتاد 
و دانشــجو هردو هست، اما در 
دانشجویان بیشتر نمود می یابد، 

فضای علمی در اینجا از جهاتی تقریباً تفاوتی با ایران ندارد، و از 
جهاتی قابل مقایسه با ایران نیست. آنچه در نگاه نخست آدم در 
دانشگاه های غربی با آن مواجه می شود نظم و در درجه بعد رعایت 
اخالق است. به نظر من بخش اعظم پیشرفت آکادمیک در غرب 
دلیل اخالقی دارد؛ اگر بپذیریم نیروی انسانی بزرگترین سرمایه 
یک کشــور است و توسعه و پیشــرفت یک جامعه از دانشگاه 
شروع می شود، بنابراین کیفیت مناسبت انسانی فوق العاده اهمیت 

می یابد.
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از محافظه  فارغ  دانشجو  چون 
که  اســت  معمولی  کاری های 

اساتید درگیر آن هستند. 
یکــی از نکاتی کــه می تواند 
به دانشــجویان ما بــرای فهم 
دانشگاه های  ســطح  معقول تر 
ما کمک کند، مقایســۀ آن با 
کشورهای دیگر است. البته این 
مقایســه باید مقایسۀ منطقی 
باشــد؛ مثــاًل در نظــر گرفته 
شود که ما به عنوان یک کشور 
خاورمیانه ای، جهان سومی و با 
مقتضیات اقتصادی، فرهنگی و 
سیاسی خاص هستیم، بنابراین 
در میــان کشــورهای همردۀ 
داریم؟  جایگاهی  چه  خودمان 
باید منطقی باشیم. ما نه سوئد 
امریکا؛  نه  آلمان  نه  هســتیم، 
به عنوان کشــوری که من  اما 
معتقدم سهمش از علوم انسانی 
می بایســت خیلی بیش از این 
جایگاه فعلی باشد، باید ببینیم 
چه مواردی دانشگاه های بزرگ 
جهان را به آن جایگاه رســانده 
و ما نیز بــا الگوگیری از آن ها، 
الگــوی ایرانی خودمان را برای 

ارتقای دانشگاه شکل دهیم. 
متأسفانه  ایرانی  دانشــجویان 
تصــور می کنند اگــر به یک 
کشــور غربی برونــد، در آنجا 
اساتیدشان همگی کانت و هگل 
و شوپنهاور خواهند بود. دلیل 
آن هم مشخص است؛ معموالً 
دانشگاه ها با برند اساتید بزرگ 
شناخته می شوند؛ همانطور که 
در ایران هم مثاًل همین دانشگاه 
تهران احتماالً بسیاری از بیرون، 
با شــفیعی  را  ادبیات  رشــتۀ 
کدکنی تصور کنند و فلســفه 
را با ابراهیمی دینانی و حقوق 
را با کاتوزیان، اما حقیقت این 
اســت که چه در غرب چه در 
ایران در کنار این اساتید بزرگ، 

تعداد بیشتری اساتید معمولی 
دانشگاه های  در  هم هســتند. 
غربی هم دقیقاً وضعیت همین 
اســت و همه نوام چامســکی 
نیستند. بسیاری از دانشجویان 
از اساتید خسته کننده شکایت 
دارند و تمایل دارند سر کالس 
اســاتید مورد عالقه خودشان 
حاضــر شــوند. من بــه چند 
دانشــگاه در امریکا سر زدم که 
دانشــجویان واقعــاًً از کیفیت 
آموزش ناراضی بودند. اما نکتۀ 
ملمــوس این اســت که حتی 
در صــورت نارضایتــی هم نه 
خشــم و نفرتی دیده می شود 
نــه توهینــی می شــود؛ البته 

شــاید یک دلیل هم این است 
که معتقدند اســاس ســاختار 
دانشــگاه کار خود را درســت 
انجام می دهد. اما هرچه هست، 
در روحیۀ دانشــگاهیان اینجا 
هرگز آتو گرفتــن از همدیگر 
دیده نمی شــود. متأسفانه این 
روحیــه در ایــران، در میــان 
جامعۀ دانشگاهی خیلی شیوع 

یافته است.
دکتر کریــم مجتهدی یک بار 
در جایی خاطرۀ جالبی نوشته 
بودند. ایشان می گوید یک بار در 
خیابان انقالب از تاکسی پیاده 
شدم که جوانی به سرعت خود 
را به من رســاند و گفت: شما 

دکتر مجتهدی هستید؟ گفتم 
بله. گفت: من خیلی دوســت 
داشتم شما را از نزدیک ببینم. 
فلسفه می خوانید؟  گفتم: شما 
گفت: نه ولی فلسفه می نویسم. 
چــه  می نویســی؟  گفتــم: 
پروبلماتیک  گفت:  می نویسی؟ 
چه  یعنی  پرسیدم:  می نویسم! 
گفت:  می نویسی؟  پروبلماتیک 
شــما نمی دانیــد پروبلماتیک 
چیست؟!! سپس عباراتی به من 
می گفت و مدام پروبلماتیک را 
تکرار می کرد. بعد از چند دقیقه 
از من فاصله گرفت و با موبایل 
به کســی زنگ زد و با صدای 
بلند می گفت: مجتهدی را االن 

پروبلماتیک  نمی دانست  دیدم 
چیست! 

متأســفانه بایــد بپذیریم این 
رفتارهای ناشی از جهل که ما 
در ظاهر طوری رفتار کنیم و در 
باطن به دنبال این باشیم که از 
دیگران عیبی پیدا کنیم و آن را 
پیراهن عثمان کنیم، مشخصۀ 
اصلی جامعه ما شــده است و 
طبیعی اســت که در دانشگاه 
هم نمود پیدا کند. من معتقدم 
ندانستن یک موضوع برای یک 
استاد عیب نیست؛ چون ممکن 
اســت حوزه تخصــص او چیز 
دیگری باشــد. عیب این است 
که ندانــد و بگوید که می دانم. 

البته بدیهی است که در خیلی 
از دانشگاه ها برخی اساتید هم 
وجود دارند که بدل به کارمند 
شــده اند و سالهاست با کتاب 
خداحافظی کرده اند. اما آنچه در 
روزگار فعلی حال غالب ما شده 
است، و در سیاست و فرهنگ و 
هنر و دانشــگاه و.... نمود دارد، 
همیــن تجســس جنون آمیز 
برای کشــف عیب های دیگران 
اســت. تفاوت دانشگاه ایرانی و 
غربی در اخالق است. نهادهای 
ســنتی آموزش بــر این تقدم 
اخالق بر دانش، تأکید فراوانی 
داشتند. در غرب، چون دانشگاه 
در تداوم ســنت است، اخالق 
نهادینــه شــده ای دارد، اما در 
ایران چنین نیســت. البته در 
حوزه هــای علمیه مــا قبل از 
شروع تحصیالت رسمی، طلبه 
بایــد آداب المتعلمین خواجه 
نصیــر را بخواند و هــر روز در 
کنار دروس اصلی، ساعتی برای 
اخالق دارند کــه همین وضع 
حوزه هــا را در مجموع اخالقی 

تر نگه میدارد.
نکتــۀ دیگر برای معقول دیدن 
دانشــگاه و اســتاد، مقایســۀ 
وضعیــت رفاهــی آن هــا بــا 
کشــورهای دیگــر اســت. در 
این مــورد چه در مقایســه با 
کشــورهای همردۀ خودمان و 
با کشورهای  چه در مقایســه 
وضعیت  اســاتید  پیشــرفته، 
اســفناکی دارند. اساتید ایرانی 
در مقایســه با غالب کشورها از 
قاره هــای مختلف وضع خیلی 
بدی دارند. اگر با همین امریکا 
یک  حقــوق  کنیم،  مقایســه 
اســتادیار ایرانی کمتر از هزار 
دالر اســت، در صورتی که یک 
کارمند ساده در ایاالت متحده 
ســه تا چهار هزار دالر حقوق 

یک جامعه زمانی پیشرفت می کند که اعضای آن به صورت مداوم 
)نه هیجانی و مقطعی( به هم کمک کنند، در پیشرفت هم دخیل 
باشند، به هم احترام بگذارند و رشد دیگری را رشد خود بدانند. 
اما مشــخصه اصلی جامعه امروز ما خشم، نفرت و حمله علیه 
همدیگر و ساختارها است و این شامل آکادمی هم می شود. برخی 
در دانشــگاه های ما تصور می کنند حمله به دیگران و شکستن 
ساختارها دوای درد است. من معتقدم این ساختارشکنی بخشی 
از ساختارشــکنی موجود در سطح جامعه ما است، نه چیزی که 

اصالتاً مختص دانشگاه باشد.
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می گیرد. اســاتید بنا به درجه 
دانشگاهی میانگین از هفت هزار 
تا 14 هزار دالر حقوق دریافت 
می کنند. البته این اعداد بسته 
متغیر  مختلف  دانشگاه های  به 
اســت. مثاًل یک استاد تمام در 
هاروارد ماهیانه حداقل 16500 
دالر حقــوق دریافت می کند. 
وضعیت وقتی بدتر می شود که 
بدانیم مخارج زندگی در ایران 
از حقوق دریافتی  بیش  تقریباً 
و در اینجا حــدود یک چهارم 
حقوق دریافتی اســت. جدای 
از حقوق، مزایای حمایتی برای 
فرصــت مطالعاتی و حضور در 
همایش های بین المللی و... هم 
با ایران متفاوت است. همۀ این 
موارد کمــک می کند که یک 
مدعی  نتواند  دانشــگاه  استاد 
شــود که دغدغه ای غیر از کار 
آکادمیک داشته باشد. استادی 
که شــانس شــرکت مداوم در 
همایش هــای بیــن المللی را 
حداقل  نمی تواند  باشد،  داشته 
با یکی از زبان های علم آشــنا 

نباشد. 
خودمان  دانشــگاه های  از  اگر 
توقــع داریــم که اســاتید آن 
همگی درجه یک باشــند، باید 
اســاتید آن مشــکلی بر ســر 
حداقل نیازهایشــان نداشــته 
باشــند. اما من اطــالع دقیق 
دارم که بســیاری از اساتید با 
مضیقــۀ مالــی مواجه اند. اگر 
متوســط چهار میلیون حقوق 
یک اســتادیار تازه جذب شدۀ 
دانشــگاه خودمــان را در نظر 
بگیرید، برای زندگی در تهران 
حداقل دو نیــم میلیون تومان 
متوسط،  اجارۀ یک خانۀ  برای 
یــک میلیــون تومــان برای 
گذراندن زندگی خود و خانواده 
اش در طول یک ماه و حداقل 

انواع  تومــان هم  میلیون  یک 
قســط و قبض و مصیبت های 
همیــن  بــا  دارد.  اینچنیــن 
زیر  حقوق  سرانگشتی  حساب 
هــزار دالری اش بــه آخر ماه 
هم نمی رســد. به همین دلیل 
می توانید تصور کنید چرا یک 
استاد دانشــگاه همیشه از یک 

کارگر هم عقب تر است. 

دانشگاه  \ استاد  یک  به عنوان 

در مواجهه با جامعه ی آمریکا چه 
نکات قابل توجهی را مشــاهده 

نمودید؟
نکته مهــم همین رعایت حال 
همدیگر اســت که به زعم من 
یکی از مهمترین مشــخصات 
کیفی نیروی انســانی اســت. 
جامعه ای که به هم مهر می ورزد 
را فراهم می کند،  شرایط رشد 
اما جامعه خشــمگین راهی به 
ندارد. می دانید که  سوی رشد 
امریکا در میزان صدقه  جامعه 
دادن در رده بنــدی جهانــی 
هر ســاله غالباً کشور اول بوده 
است. شاید همین روحیه باعث 
شــده که این جامعــه به دلیل 
سیاســتمداران جاه طلب اش، 
از درون با خیلی از مشــکالت 
مبــارزه کنــد. البتــه به دلیل 
اقتصاد ســرمایه داری، جامعه 
امریکا بــا جمعیت عظیم افراد 
زیر خط فقر مواجه است؛ خود 
ناعدالتی  معتقدند  امریکایی ها 
اقتصادی در امریکا ســاختاری 

اســت، امــا جامعــه خودش 
می کند.  کمــک  خــودش  به 
این  از  متعــددی  مــوارد  من 
کمک های مردمی به همدیگررا 
به عینه دیــده ام و این کار در 
این کشــور تقریباً یک فرهنگ 
است. مطمئن باشید اگر چنین 
روحیــه ای در امریکا نبود، این 
جامعه با بحرانی اساسی مواجه 
بود. ما به رغم اینکه یک جامعه 
اســالمی هســتیم و کمک به 

دیگران از مهمترین آموزه های 
ما اســت، ببینیــد کجای این 
اطالعاتش  بندی هستیم؟  رده 
هســت، می توانیــد برویــد و 

مشاهده کنید.
نکته دیگر این اســت که مردم 
به ملیت خود افتخار می کنند؛ 
پرچم کشــور خود را همه جا 
نصب می کنند. روی ماشین ها، 
روی واگن های متــرو، قطار و 
وسایل نقلیه، تمام مراکز دولتی 
و عمومی مثــل کتابخانه ها و 
دانشــگاه ها، و مهمتــر از همه 
خیلی از خانه ها. بسیاری افراد 
کل ســال پرچم کشورشــان 
را روی شــیروانی خانــه نصب 
کرده اند و آن ها هم که این کار 
را نکرده اند، حتماً در اعیاد این 
کار را می کننــد. این روحیه ای 
است که متأسفانه در کشور ما 
نیست و امیدوارم روزی پرچم 
زیبــای کشــورمان را همه جا 

ببینیم.

اهمیت مطالعات اسالمی برای  \
آمریکایی ها از چه مورد است آیا 
مطالعات اسالمی در دانشگاه های 
آمریکا اهمیت ویــژه ای دارد یا 
عمومی  به طور  مندی  عالقه  این 
نسبت به شناخت تمامی ادیان و 

مذاهب است؟
یکی از اساتید معتبر و قدیمی 
اینجــا می گفــت راه اصلــی 
بوده  دانشگاه  پیشــرفت غرب 
است؛ این به خصوص در مورد 
امریکا مصداق داشــته اســت. 
امریکایی ها متوجه شــدند که 
برای پیشرفت و سلطه بر جهان 
تمام دانش تســلط  بایــد در 
داشته باشند. این اتفاقی است 
که در قــرن نوزدهم در امریکا 
شــتاب یافت و در همین دوره 
مستشرقین زیادی به تمام دنیا 
ســفر کردند که بــا فرهنگ و 
دانش آن ها آشنا شوند. این فضا 
اکنون در امریکا و اروپا کمرنگ 
شده اســت و در چین در حال 
ظهــور اســت. می دانیــد که 
دانشــگاه های چین از بسیاری 
اساتید معتبر ایرانی و غربی مثل 
همین پروفسور چیتیک و دکتر 
اعوانی و... دعوت کرده اســت 
که در دانشــگاه پکن مطالعات 
اســالمی تدریس کننــد. آن 
استاد امریکایی به من می گفت 
چین متوجه شده است که برای 
توسعه همه جانبه نیاز دارد به 
محل اصلی دانش بدل شــود. 
دانشــگاه های  تمام  در  اکنون 
امریــکا هــم تقریبــاً نیمی از 
در  هستند.  چینی  دانشجویان 
مورد اهمیت مطالعات اسالمی، 
در امریکا دو نگاه هست؛ گروه 
نخســت کســانی که به آن از 
زاویۀ استراتژیک نگاه می کنند، 
یعنــی معتقدند باید فرهنگ و 
باورهای یک نقطۀ مهم از عالم 

جامعه ای که به هم مهر می ورزد شــرایط رشد را فراهم می کند، 
اما جامعه خشمگین راهی به سوی رشد ندارد. می دانید که جامعه 
امریکا در میزان صدقه دادن در رده بندی جهانی هر ســاله غالباً 
کشور اول بوده است. شاید همین روحیه باعث شده که این جامعه 
به دلیل سیاستمداران جاه طلب اش، از درون با خیلی از مشکالت 

مبارزه کند.
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گفتگو

را شــناخت تا در مناسبات با 
آن ها دست باال را داشته باشیم، 
نــگاه معنوی دارند  گروه دوم 
و این هــا غالباً افــرادی اند که 
شخصاً به کشــورهای اسالمی 
رفته و مســلمان شده اند. مثل 
هانری کربن یــا همین ویلیام 
چیتیک که اساساً مبلغ معارف 
اسالمی است و با نحوۀ تفکر و 
فلسفۀ غرب بعد از دورۀ جدید 

مشکل بنیادین دارد.

دانشگاهی به  \ جامعه ی  نگرش 
سیاست در آنجا چگونه است؟

خــب در این مورد مثل جامعه 
گروه هســتند؛  دو  خودمــان 
جامعۀ دانشگاهی غیر از رشتۀ 
علوم سیاسی که اساساً همانند 
مــردم عــادی انــد و جامعۀ 
که  سیاسی  علوم  دانشــگاهی 
اساســاً به سیاست می پردازند. 
اما مردم عادی و دانشــگاهیان 
غیر علوم سیاســی خوان غالباً 
از دنیــا بی خبرند؛ رســانه ها 
برخی اخبار را منتشر می کنند 
و بخشــی را نه؛ مثاًل در اینجا 
غالب مردم از فاجعه انسانی که 
در یمن در حال رخ دادن است 
و برخی آن را بزرگترین فاجعه 
این قــرن می دانند به کلی بی 
خبرند. اما کافی است در ایران 
یک اتفاق خیلی کوچک بیفتد، 
سریعاً در اینجا بازتاب دارد. در 
مورد ایــران، خیلی از مردم به 
رغم اینکه صبح تا شب در مورد 
ایران می شــنوند، اما نمی دانند 
ایــران کجــای عالم اســت یا 
چــه زبانی در آن رایج اســت؛ 
این جماعت کــه اکثریت اند، 
کسانی هستند که هرچه رسانه 
به خــورد آن ها بدهــد قبول 
نیــز در عین  می کنند. برخی 
اینکه چیــزی نمی دانند، چون 

نام ایران را مرتب از رســانه ها 
می شــنوند، ایران را کشــوری 
قدرتمنــد و یک خطــر بالقوه 
می داننــد. البته من با چند نفر 
هم مواجه شــدم که اطالعات 
دقیقی از زمان رضا شاه گرفته 
تا دوران معاصر را مطالعه کرده 

و می دانستند.

چه تفاوت هایی میان آموزش  \
علوم سیاســی در دانشگاه های 

آنجا با ایران وجود دارد؟
تفاوت اصلی این است که چه 
علوم سیاســی و چه هر رشته 
دیگری در دانشــگاه های غربی 
یک ســنت مخصوص به خود 
ایجاد می کنند. چون دانشــگاه 
نهادی مســتقل اســت و یک 
ندارد.  اتاق کنتــرل مرکــزی 
البته این بدین معنی نیســت 
که غیر قابل نفوذ اســت؛ بدین 
معنی است که دانشگاه در غرب 
دارای ســنت دانشگاهی است. 
مثاًل شــما اگر علوم سیاسی را 

اســکول هاروارد  کنــدی  در 
بخوانید، با یک علوم سیاســی 
پراگماتیســتی مواجه خواهید 
بود که بیشــتر به سیاستگری 
مربوط اســت؛ به همین دلیل 
 Kennedy School عنوان آن
of Government اســت. در 
آنجا کمتر به فلســفۀ سیاسی 
و نظریات سیاســی می پردازند 
و بیشــتر سیاســتمدار تربیت 
می کنند، اما مثاًل در اســتونی 
بروک و کلمبیا وضع متفاوت تر 
است. بنابراین شما می دانید که 
اگر می خواهید علوم سیاسی را 
با فالن گرایش بخوانید، باید به 
دانشگاه خاصی بروید. این تقریباً 
رویۀ ســنتی نهــاد آموزش در 
غرب و در تمدن اسالمی قدیم 
بوده است. یعنی در حوزههای 
علمیه خودمــان هم به همین 
ترتیب بوده است که شما مثاًل 
اگر به دنبال ادبیات بودید باید 
به حوزۀ مشهد می رفتید، یا اگر 
به دنبال معقوالت بودید به قم 

یا اگر به دنبال عرفان و... بودید 
به نجف یا فالن حوزه برای فقه 
می رفتید. این بدین معنی نبوده 
کــه مثاًل در قم اســتاد عرفان 
نبوده اســت؛ بلکه بدین معنی 
بوده که مثاًل در فقه یا فلســفه 
بهتر از بقیه جاها بوده است. در 
ایران متأســفانه دانشگاه چون 
در تداوم نهاد آموزشــی قدیم 
ما یعنــی حوزه نبوده اســت، 
و  است،  دانشگاهی  فاقد سنت 
حوزه نیز متأسفانه اخیراً در دام 
همان روش دانشــگاهی افتاده 
دانشگاه های  در  بنابراین  است. 
ما، علوم سیاســی در دانشگاه 
تهران چنــدان تفاوتی با علوم 
سیاســی در عالمه طباطبایی 
در درجه  دانشگاه  ندارد؛ چون 
نخست فاقد ســنت آکادمیک 
است، و در درجه دوم خودبنیاد 

نیست. 

در صورتی کــه نکته ای باقی  \
مانده که باید بدان پرداخته شود 

آن را بیان کنید.
می دانم که خیلی از دانشجویان 
نســبت به آیندۀ خود نگرانند؛ 
تنها می توانم بگویم دانشجویان 
نبایــد به خــود اجــازه دهند 
روحیۀ یأس و ناامیدی و پوچی 
بر آن ها غلبه کند؛ زیرا جز ضرر 
برای آن ها چیزی ندارد. ما یک 
بار بیشتر فرصت زندگی نداریم 
و دوران جوانی مهمترین دورۀ 
آن است. من معتقدم اگر کسی 
با انرژی تحصیل کند و ســعی 
کند در زمینۀ مورد نظر خودش 
جزو بهترین ها باشــد، قطعاً به 
اهدافش خواهد رســید. امکان 
ندارد فردی تــالش کند و به 
جایی نرســد، هرچند در ظاهر 
افق خوش بینانه ای در مقابلش 

نباشد.

من معتقدم اگر کسی با انرژی تحصیل کند و سعی کند در زمینۀ 
مورد نظر خودش جزو بهترین ها باشد، قطعاً به اهدافش خواهد 
رسید. امکان ندارد فردی تالش کند و به جایی نرسد، هرچند در 

ظاهر افق خوش بینانه ای در مقابلش نباشد.
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آزادی از جمله واژه های ستایش برانگیزی است که در طول تاریخ 
جنگ ها و صلح های زیادی را سبب شده است. واژه  ای که در عین 
ســتایش آمیز بودن و داشتن بار عاطفی مثبت سخت می شود از 
آن تعریف واحدی ارائه داد. آزادی از آن دســت واژه هایی اســت 
کــه به خودی خود معنای دقیقــی را به ذهن متبادر نمی کند و 
سؤال هایی از قبیل آزادی از چه، آزادی از که و آزادی تا کجا را به 
دنبال خود دارد. در این یادداشت کوتاه که قطعاً مجال اندکیست 
برای واژه ای بدان بزرگی ســعی می شود مروری کوتاه به مفهوم 
آزادی از منظر نوین داشته باشــیم، مفهومی که در طول تاریخ 

تعاریف گوناگونی از آن صورت گرفته است. 
کلمه freedom )آزادی( مانند مترادفــش )liberty( - برای 
انگلیسی- زبانان معنای عاطفی ستایش نیرومندی دارد، خواه در 
تداول سیاسی یا عام تر. اما معنای توصیفی اش چه؟ نمی شود گفت 
که کلمه آزادی در نفس خود بیش از یک معنای توصیفی جزئی 
داشته باشد. )کرنســتون:28(  آبراهام لینکلن به سال 1864 در 
بالتیمور نطقی ایراد کرد که گویای این است که او نیز متوجه این 
برداشت بوده که یک نوع آزادی نداریم او گفت: "جهان هیچ گاه 
تعریف خوبی از کلمه آزادی نداشته است... در استعمال کلمه ای 
واحد، ما چیز واحدی را مراد نمی کنیم." همانطور که ذکر آن رفت 
آزادی علی رغم داشتن بار عاطفی ثابت در طول تاریخ بار توصیفی 

متفاوتی را به خود دیده است بدین معنا که افراد و گروه های سعی 
کردند متناسب با اهداف و برای رهایی از قیودی که مانع رسیدن 
آن ها به اهدافشان می شد آزادی را تعریف کنند. در واقع می توان 
اینگونه بیان داشــت که آزادی ها بر اساس قیود متفاوت تعاریف 
متفاوتی داشته اند و دارند. این قیود هستند که باعث شکل گیری 
مفهوم آزادی در ذهن می شــوند اینکه افراد چه پاسخی به سؤال 
آزادی از چه، آزادی از که می دهند تفاوتشان در برداشت از آزادی 
را بیان می دارد. می توان این طور نتیجه گرفت که در مفهوم نوین 
از آزادی توافق بر ســر اینکه چه قیودی در جامعه وجود داشته 
باشــد و چه کســانی صالحیت دارند که این قیود را به تصویب 
رسانده و ضمانت اجرایی به آن دهند از اهمیت زیادی برخوردار 
است. آزادی هیچ گاه در طول تاریخ به مفهوم بی قیدی نبوده است 
چرا که مناســبات حوزه اجتماع به انسان این امکان را نمی دهد 
که هرگونه که خــود صالح می داند عمل کند امــا امروزه و در 
دوران اســتقرار دولت مدرن بحث بر سر این است که این قواعد، 
قوانینی و قیودی که در جامعه شکل می گیرد تا به نوعی مصلحت 
اجتماع و کل را تأمین کند، مورد توافقی اکثریت افراد یک جامعه 
باشد و روند شکل گیری آن ها مورد توافق همگان باشد. در دوران 
جدید و ظهور مفهوم قرارداد اجتماعی، توافق بر سر قواعد بازی 
از جمله سیاســت اهمیت ویژه ای پیدا کرده است و آزادی از آن 

آزادی در قید قیود

z آزادی در قید قیود
z منطق اندیشیدن سیاسی در ایران باستان
z گوش های ناآرام
z وضعیت دانش زبانی در نظام دانشگاهی در اروپا
z اکسی توسین و آدام اسمیت
z تغییر کوچک: چرا انقالب توییت نخواهد شد

 عاطفه عراقی
y دانشجوی ارشد اندیشه سیاسی دانشگاه تهران



دسته مفاهیمی است که مناقشات زیادی بر 
سر حدود آن در هر جامعه ای وجود دارد. در 
تحلیل نوین از آزادی این قیود و نحوه پیدایش 
آن هاســت که به آزادی معنا می دهد. درهر 
جامعه ای مناسبات خاصی حکم فرماست که 
بر اســاس آن می توان قید ها را که مفاهیمی 
اعتباری اند شــکل داد و قطعاً آزادی از که و 
آزادی از چه در هرجامعه ای معنای متفاوتی 
دارد، به عنوان مثال شــاید بتوان آزادی حمل 
سالح در کشوری را آزادی تلقی کرد اما شاید 
این آزادی در کشوری دیگر با شرایط فرهنگی 
متفاوت تر باعث نابسامانی های فراوانی شود اما 

یک نوع از آزادی فراتر از مرزهای جغرافیایی وجود دارد که به نظر 
می رسد اصلی پیشرو در هر جامعه ای باشد که اغلب مراد از به کار 
بردن از آزادی این معنا باشد "آزادی بیان". فارغ از تعاریف گوناگون 
آزادی که تالی منطقی تعاریف گوناگون از قید هاست آزادی در ابراز 
عقاید از جمله ستایش برانگیزترین و پرثمرترین تعریف آزادی است. 
آزادی در بیان بدین معنا که افراد آزاد باشند بدون ترس و واهمه ای 
نظرات خود را در مورد حســاس ترین موضوعات و نحوه اداره یک 
جامعه بیــان کنند در واقع این تضــارب آراء و وجود اصطحکاک 
بین آن هاست که زمینه پیشــرفت جوامع را فراهم می کند. جان 
استوارت میل به عنوان برجسته ترین فرد که در این باب سخن گفته 

آزادی بیان را به عنوان یک فرصت برای بشریت 
و یــک جامعه در نظر می گیرد. البته هم او نیز 
به این مفهوم تحسین برانگیز قیدی بزرگ وارد 
می کند و آزادی بیان را تا آنجا روا می دارد که 
باعث به خطر افتادن جان افراد نشــود. به نظر 
می آید غیر از این آزادی و قیدی که میل به آن 
وارد می کند تعاریف دیگر از آزادی جهان شمول 
نباشند و بسته به فرهنگ های متفاوت تعاریف 
متفاوت به خود بگیرد. اگر گفته می شــود در 
جامعه ای آزادی وجود ندارد بدین معناست که 
بر سر قیدهای اجتماعی و حوزه هایی که دولت 
می تواند در آن دخالت داشته باشد توافقی بین 
اعضای جامعه وجود ندارد. در واقع امروزه این قیدها و توافق برسر 
آن ها و صالحیت کسانی که آن ها را تبدیل به قانون می کنند، است 

که به آزادی معنا می دهد.

منابع: 
1. موریس، کرنستون. )1386(. تحلیل نوین از آزادی. مترجم امیر 

جالل الدین اعلم. تهران. انشارات امیرکبیر
2. میل، جــان اســتوارت )1348(. دربــاره آزادی. مترجم جواد 

شیخ االسالمی. تهران. انتشارات علمی و فرهنگی

فارغ از تعاریف گوناگون آزادی که تالی 
منطقی تعاریف گوناگون از قید هاست 
آزادی در ابراز عقاید از جمله ستایش 
تعریف  پرثمرترین  و  برانگیزتریــن 
آزادی است. آزادی در بیان بدین معنا که 
افراد آزاد باشند بدون ترس و واهمه ای 
نظرات خود را در مورد حســاس ترین 
موضوعات و نحوه اداره یک جامعه بیان 
کنند در واقــع این تضارب آراء و وجود 
اصطحکاک بین آن هاســت که زمینه 

پیشرفت جوامع را فراهم می کند.
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پژوهش دربارۀ اندیشۀ سیاسی در ایران باستان بسیار مشکل 
است. منابع اساسی برای شناخت دوران باستان پراکنده، نادر 
و متنوع اســت. عالوه بر کتیبه ها و یادمان ها، سکه ها و منابع 
یونانی، رومی و ســریانی می توان متون »اوستا« و »پهلوی« 
را از مهم تریــن منابع دانســت. این متــون را نمی توان صرفاًً 
منابعی دینی، سیاسی یا اسطوره ای دانست. چراکه در دنیای 
قدیم، تمایزی میان حوزه های دانش وجود نداشت. به عالوه، 
تفکیک سیاست، از دین، اسطوره و سایر حوزه ها مطرح نبود. 
برای شناخت »اندیشیدن سیاسی« در ایران باستان، ساخت 
کیهان شناخت مزدایی و اساطیر ایرانی اهمیت زیادی دارد. از 
این منظر می توان گفت، اندیشــیدن سیاسی ایرانیان باستان 
کیهان شــناخت  ذیــل 
اســاطیری  نظــام  و 

امکان پذیر می شد. 
»سیاســت«  فهم  برای 
در فرهنگ ایران باستان 
نخستین  به  می بایست 
واژگانــی کــه بازتابندۀ 
مناســبات قدرت است، 
»سیاست«  کرد.  رجوع 
Politic از منظر زبان شناســی و تاریخــی برگرفته از مفهوم 
»پولیس« Polis یونان، و بیانگر مناسبات »شهروندی« جهت 
حفظ مصالح عمومی شهر است. در  ایران باستان نیز مفاهیم و 
اصطالحات ویژه ای برای درک مناسبات قدرت و حیات جمعی 
وجود داشته است. در ایران باستان مفهوم »سیاست« معطوف 
به نهاد »شــهریاری« است. نهاد »شهریاری« موظف به حفظ 
نظم زمینی بر طبق الگوی آسمانی است. این مفهوم ریشه در 

اندیشۀ »گاهان« اوستا دارد. 
در اوستا »شهریور« varêhrâš به عنوان یک امشاسپند دارای 
نقش اعطا کننده xšaθravairya »شــهریاری آرمانی« است. 
واژۀ aθraš x »َخَشــثَره« در اوســتا نیز بــه معنای »قدرت 
سلطنتی و سرزمینی« اســت که واژۀ xšāyaθiya به معنای 

»شاه« از آن مشتق می شــود )Benveniste,1973:18(. در 
تاریخ ایران »شــاه« عنوانی عمومی بوده است و داریوش نیز 
در کتیبۀ بیســتون خود را به عنوان »نهمین« شاه از خاندان 
»شــاهی« معرفــی می کند که پیش از او هشــت تن شــاه 
بودند)بریان، 1381: 168( با تســلط هخامنشــیان بر ایران، 
ترکیب جدیدی از لفظ »شاه« به وجود می آید که خود مبین 
تحولی در شــیوۀ فرمانروایی ایرانی اســت. در پارسی باستان 
ســه عنــوان xšāyaθiya xšāyaθiyānām به معنای »شــاه 
شاهان« که در تداول فارسی جدید بدل به »شاهنشاه« شد، 
 xšāyaθiya به معنای »شــاه بزرگ« و xšāyaθiya vazraka
dahyunām »شــاه ســرزمین ها« برای مقام »سلطنت« ذکر 
شده اســت)Ibid:22(. این ســه عنوان فارغ از معنای دینی 
و ســرزمینی قابل فهم نیست. »شاه شــاهان« هم بر الگوی 
ســرزمینی نظام وحدت در کثرت شاهنشــاهی هخامنشی 
داللــت دارد و هم انعکاس برتری اهورامــزدا بر دیگر ایزدان 
اســت. در واقع »شاه شاهان« شــاهی میان دیگر »شاهان« 
نیست، بلکه بر آن ها فرمانروایی می کند)Ibid:19(. واژۀ »شاه« 
در نظام شاهنشاهی هخامنشی به »پادشاه« به معنای »حافظ 
و نگهبان شاه« تحول می یابد)صفا، 1346: 30( چنانچه واژۀ 
xšass͜apāvan »خشــثرپاون« در شاهنشاهی هخامنشی به 
معنای »نگهبان قدرت]شاهنشاه[« است)بریان، 1381: 99(. 
این ســاختار فرمانروایی فارغ از معنای دینی نیســت؛ سخن 
داریوش در کتیبۀ بیســتون بیانگر توامانی مفهوم سیاسی و 
دینی قدرت اســت که ریشۀ آسمانی قدرت را نشان می دهد: 
»اهورامزدا این شاهیxšass͜a 1 را به من بخشید، اهورامزدا مرا 
یاری کرد تا این شاهی را به دست آورم  به خواست اهورامزدا 
این شــاهی را دارم«2 )شــارپ،1346:34(. در واقع در بینش 
ایران باستان تفکیکی میان قدرت عرفی و الهی وجود نداشته 
1.  امیل بنونیســت این واژه را هم به معنای »قدرت« و هم »ســرزمینی 
که قدرت بر آن اعمال می شــود« می داند Benveniste),1973:19(. به 
همین خاطر می توان گفت ریشۀ واژه ای که »شاه« از آن مشتق می شود بر 

»قدرت« و ادارۀ »سرزمین« داللت دارد.
2.  بیستون، ستون1، بند 9.

منطق اندیشیدن سیاسی در ایران باستان

»سیاست« Politic از منظر زبان شناسی و 
 Polis »تاریخی برگرفته از مفهوم »پولیس
یونان، و بیانگر مناســبات »شهروندی« 
جهت حفظ مصالح عمومی شهر است. 
در ایران باستان نیز مفاهیم و اصطالحات 
ویــژه ای برای درک مناســبات قدرت و 

حیات جمعی وجود داشته است. 

 محمدعلی هوشین
y دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
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و منشــاء قدرت امری آسمانی بوده است. 
می توان بــر این فرضیه تأکید کرد که هنر 
کشورداری در ایران، به قیاس خویشکاری 
اهورامزدا در انتظام جهان فهمیده می شود. 
شاهنشــاه به جهت اینکه خود حافظ نظم 
کیهانی و دارای »ارته«1  و حامی راســت 
گفتاری و دشمن دروغ است، مورد حمایت 
اهورامزدا و دارندۀ مشــروعیت فرمانروایی 
اســت. اهورامزدا او را در برابر دشــمنان و 
پیــروان دروغ پیروز می گرداند. این ویژگی 
در اسطورۀ کیانی با عنوان »فّر ایزدی« یاد 
می شود، و چنانکه شــاهی راست گفتار و 
نیک کردار نباشد، فّر از او ستانده می شود. 
در کتیبه های هخامنشی واژۀ »خورنه« یا 
»فّره« نیامده، اما مضمون این واژه در تعبیر 

»ارته« به کار رفته است.2
در نظــر ایرانیــان »ارته« مــداری، یعنی 
مطابقت با نظــم کیهانی، کــه نظام های 
اخالقــی، اجتماعــی و طبیعــی جلوه ای 
 .)31 هســتند)مجتبایی،1352:  آن  از 
»ارتــه« آئینی اســت پایدار کــه دوام و 

arta  .1
2.  این عبارت در کتیبۀ دیواها خشایارشا نیز آمده 
است: »اگر خواهی در زندگی شاد)شیاته(  و پس از 
مرگ »به راستی پیوسته« )artavan( باشی، آئینی 
که اهورامزدا نهاده اســت بــزرگ دار و اهورامزدا را 
پرستش کن، با راستی و به آئین«)مجتبایی،1352: 
33(. و به نقل از پی یر بریان: »  تو که بعدا ]خواهی 
بود[، اگر خواستۀ تو این است: “آیا توانم نیکبخت/

مّصفا)شیاته( زنده ای باشم و بختیار )ارتاوا( مرده ای، 
از قانونــی )داته( که اهورامزدا مقرر فرموده اســت، 
پیــروی کن. اهورامزدا را مطابق و بر حســب آیین 
پرســتش کن”  مردی که از قانونــی که اهورامزدا 
مقرر فرموده اســت پیروی می کنــد و مطابق و بر 
حســب آیین، اهورامزدا را می پرستد، این کس در 
زندگــی خود نیکبخت اســت و در مرگ بختیار!« 

)بریان،1381: 866(.

بقای جهان، نظم و صالح شــهر و کشور، 
شــادی و فرخندگــی آدمــی در هــر دو 
جهان بسته به آن اســت. اندیشه و گفتار 
راست، اندیشــه و گفتاری است که با این 
با  باشد)همان:32(. مطابق  آئین هماهنگ 
حکمت مزدایی و اساطیر کیانی، شاهی که 
چنین شایستگی داشــته باشد، دارندۀ فّر 
ایزدی یا »خوّره« اســت. در واقع »خوّره« 
هر کس جمیع کماالت وجودی اوست که 
در پیکار با »دروغ« که مانع پیوستن او به 
است، حاصل می شود)همان:54(.  »ارته«  
بنابراین فرد »خورهمند« کســی است که 
»خویشــکاری« خود را به درســتی انجام 
داده باشــد و با نیروهــای اهریمنی دروغ 
جنگیده باشــد. »خوّره«، »خویشکاری« و 
»ارته« پیوند بسیار نزدیکی به هم دارند و 
هر ســه الزم و ملزوم یکدیگراند. خوّره بی 
خویشکاری حاصل نمی شود، و خویشکاری 
جز مطاوعت نظام و آئیــن اهورایی و ارته 

مداری نیست)همان:93-92(.
بر این اســاس، منطق اندیشیدن سیاسی 
در ایران باســتان مبتنی بــر نظام دینی و 
اســطوره ای است. برای فهم »سیاست« در 
دوران باستان می بایست از کیهان شناخت 
و اندیشــۀ مزدایی رمزگشایی کرد. در واقع 
در اندیشۀ ایران باستان »شاه« حلقۀ واسط 
»مینو« و »گیتی« است. چنین جایگاهی 
درون کل ساختار اندیشــۀ مزدایی دارای 
معناســت. اهمیت این نکته زمانی دریافته 
با فروپاشــی شاهنشــاهی  می شــود که 
ساسانی و از میان رفتن نظام آئینی اندیشۀ 
»شــهریاری«، نهاد شــاهی از مبانی خود 
منحرف و بدل به »ســلطنت« می شــود. 
در دورۀ خالفت اســالمی، با تــداوم نهاد 

منطق اندیشیدن سیاسی در ایران باستان مبتنی بر نظام دینی و اسطوره ای است. برای فهم 
»سیاست« در دوران باستان می بایست از کیهان شناخت و اندیشۀ مزدایی رمزگشایی کرد. در 
واقع در اندیشۀ ایران باستان »شاه« حلقۀ واسط »مینو« و »گیتی« است. چنین جایگاهی درون 

کل ساختار اندیشۀ مزدایی دارای معناست.

»سلطنت« در غیاب مبانی اندیشۀ مزدایی، 
این نهاد رفته رفته معنــای اصلی خود را 
از دست می دهد و به دستگاهی خودکامه 
بدل می شــود. بنابراین، در دورۀ اســالمی 
»سلطان« به کســی اطالق می شد که به 
قّوت شمشــیر و »تغلّب« قدرت را به دست 
آورده اســت. عالوه بر معنای تحت الفظی 
واژۀ »ســلطان«، معنای عمیــق این واژۀ 
درون ساختار تفکر دورۀ اسالمی قابل فهم 
است. در دوره ای که تنها نهاد مشروع، نهاد 
»خالفت« است، »سلطنت« بدل به نهادی 
نامشروع می شود که مالزم »تغلّب« است. 
تنها زمانی که این »ســلطنت« در راستای 
سیاســت های »خالفــت« حرکــت کند، 
مشــروعیت می یابد و به »امارت استکفا« 
بدل می شود. بر این اساس، علی رغم تداوم 
نهاد »سلطنت«، مبانی اندیشگی و معنای 
واژگانــی آن نیز می کند و بــه مرور دچار 
تحول بنیادین می شــود. در این چارچوب 
می توان »سیاستنامه« نویسی را کوششی 
دانست که »سلطنت مطلقۀ« دورۀ اسالمی 
را بر طبق اندیشۀ شهریاری ایران باستان به 
»قاعده« می کند. در این متون مشروعیت 
الهی »سلطنت« برابر مشروعیت »خالفت« 

قرار می گیرد.
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 محمدرضا قاسمی
y دانشجوی ارشد اندیشه سیاسی دانشگاه تهران

موسیقی، فارغ از جنبه های سرگرم کننده، نوعی فعالیت شنیداری 
است که باعث فعال شدن سامانه های شناختی، دیداری، عاطفی و 
تخیل اســت. شاید تأثیر آنچه می شنویم بیشتر از آن چیزی باشد 
که تصور می کنیم. موســیقی محصول نوع انسان است. هر جا که 
زبان متوقف می شود، موسیقی شروع به سخن گفتن می کند. برای 
بســیاری از ما موســیقی، بخش الینفک زندگی روزمره است. در 
خودرو شخصی، اوقات شادی، غم، کالفگی، بی حوصلگی و بسیاری 
حاالت و احواالت انسانی، موسیقی همراه ماست. شاید بتوان گفت 
هر موســیقی ای درخواست های متفاوتی از شنونده طلب می کند، 

تخیل خود را می طلبد و احســاس 
خاصــی را بازتاب می دهد. شــاید 
عقایــد آدورنو در مورد موســیقی 
بتواند اهمیت موســیقی را به خوبی 
تبیین کند. آدورنو با تقســیم بندی 
موسیقی به موسیقی هنری و فاخر، 
و موســیقی عامه پســند و توده ای، 

معتقد است غرض از موسیقی هنری رساندن »معنای مشخصی« 
به شــنونده است؛ همچون تابلوی نقاشی یک نقاش. فهم این معنا 
و آشــکارگی آن فقط پس از آموختن و به کار بســتن مهارت های 
شنیداری ممکن می شود. بنابراین گوش سپردن به موسیقی هنری 
نوعی تجربه ی آموزشی است که رشــد شخصیتی را در پی دارد. 
هنگامی که معنای پشــت هر اثر درک شود، دنیای درونی تازه ای 
در فرد شکل می گیرد که به شــنونده اجازه ی رشد و فرا رفتن از 
روزمرگی و تجربه های عادی روزانه را می دهد. در مقابل، موسیقی 
عامه پســند توده ای این گونه معناهای فردی را منتقل نمی کند. 
بنابراین هیچ گونه مهارت شــنیداری برای فهم آن الزم نیست. در 
واقع موســیقی عامه پسند، موسیقی ای اســت استاندارد شده، که 
تصنیف و تولید آن تابع دســتورالعمل مشخص و دقیقی است که 
واکنش مشــخصی را در مخاطب برمی انگیزاند. اگر با تسامح این 
تقســیم بندی را بپذیریم، آنچه که امروز از موسیقی و نوا در جای 

جای زندگی ما جاری است، چه مؤلفه هایی دارد؟ به نظر می رسد 
آنچه که امروز به عنوان شــکلی از موسیقی پاپ در کشور ما رایج 
شده است، و قاطبه ی جوانان وقشــر های مختلف مردم را درگیر 
خود کرده، موسیقی ای است که در عین گستردگی از ویژگی های 
مشترکی بهره می برد، و مدام در حال بازتولید خود است. به کارگیری 
نرم افزارهای ساخت موسیقی و ضرب آهنگی که در آن اکثر سازها 
حذف شــده است، مولد نوعی موسیقی اســت که برای تولید اثر، 
درک خوبی از موسیقی و سواد موسیقایی باالیی را طلب نمی کند. 
آن چه که امروز در استودیوها تولید موسیقی می کند »نرم افزار های 
موسیقیایی« اســت؛ این نرم افزار ها 
به وسیله ی یک سیستم کامپیوتری و 
 ”midi controller“ یک دستگاه
که نســل پیشرفته ای از کیبوردها و 
سینتی سایزرهاســت از دهه ی 60 
میالدی رواج پیدا کرد. ریتم کوبشی 
و منقطع اکثر آهنگ های تولید شده 
توســط این نرم افزارها، صدای دلخراش ماشین را تداعی می کند؛ 
ماشــین پرس، چکش برقی، دستگاه بسته بندی، حرکت ریتمیک 

و مداوم پیستون ها و...
این موســیقی در ابتدا نوعی شــادی و لذت و در انتها خستگی و 
کالفگی را به همراه دارد. شاید به همین خاطر باشد که خوانندگان 
و دســت اندرکاران این نوع موســیقی ها پس از مدت کوتاهی که 
کارشان گل می کند، به مرور از دایره ی توجه مخاطب خارج شده و 
حتی گاهاً به فراموشی سپرده می شوند، و گروه ها و افراد جدیدی 
با کمی خالقیــت و ترانه های جدید جای قبلی ها را گرفته، وخود 
دوباره طعمه ی این فرایند ظهور وبروز کوتاه مدت و فراموشی سریع 
می شوند. شــاید بتوان این نوع موسیقی را با فرایند لذت های آنی 
و درد طوالنی قرین کرد. این موسیقی نیازمند آن است که هرچه 
بلندتر شنیده شــود تا حجم لذت افزون شود. نکته آن جاست که 
هرچه بلندتر شنیده شود، دوره ی کالفگی و خستگی سریع تر نمایان 

گوش های ناآرام

به کارگیــری نرم افزارهــای ســاخت موســیقی و 
ضرب آهنگی که در آن اکثر ســازها حذف شده است، 
مولد نوعی موسیقی است که برای تولید اثر، درک خوبی 

از موسیقی و سواد موسیقایی باالیی را طلب نمی کند.
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و طوالنی تر می شــود. جنبه های 
تجاری و تمایالت افراطی به دیده 
میان دســت اندرکاران  در  شدن 
ایــن نــوع موســیقی از اهمیت 
فراوانی برخوردار است که بررسی 
آن در این مقــال نمی گنجد. در 
نقطه ی مقابــل این آثار، کارهای 
هنرمندانــی را می بینیــم که با 
ســالها تالش و مرارت در تالش 
بــرای ارتقای فهــم مخاطب از 
موســیقی هســتند. تار علیزاده، 
لطفی،  کلهر، ســه تار  کمانچه ی 
آوای شجریان،  کامکارها،  سنتور 
ارکســتر چک ناواریان، آثاری از 
موســیقی پاپ و کارهای تلفیقی 
که بهره ای از ســواد موسیقایی و 
برده اند،  نواختن و پرداختن  هنر 
رانده شده اند.  به حاشیه  به نوعی 
ابزار قدرتمند  از طرفی موسیقی 
ســاخت هویت و از عناصر مهم 
فرهنگی هر قوم و منطقه از ایران 
اســت، اما مایه ی تأسف است که 
موسیقی فولکلور و محلی کم کم 

از رسانه ها زدوده شده است.
حــذف تصویر ســازها از صدا و 
بــه دعوت  تمایل  ســیما، عدم 
موسیقیدان های جدی و کارکشته 
تلویزیونی  برنامه های مختلف  در 
و حضــور همه جایی موســیقی 
بی مایــه در این رســانه ی همه 
گیر، گوشــه ای دیگر از بی مهری 
رســانه ی دولتی اســت. شــاید 
ادامه ی این هرج و مرج و نداشتن 
ایده ای منسجم در امور فرهنگی 
هنرمندان  موســیقی،  هماننــد 
ایــران را ســرخورده و  حقیقی 
فضا را برای به ابتذال کشــیدن 
عرصه های مختلــف هنر هر چه 
بازتر کنــد. نگاه های تنگی که با 
نام هدایت و رشــد نسل جوان، 
عکس نیــت خود را تولید و ذوق 
و نشاط هنری را از هنرمندان به 

یغما می برند.

اگر درســت خاطــرم مانده 
باشد ســال 92 بود که نقد 
جواد طباطبایی بر ترجمه ی 
خشــایار دیهیمــی از کتاب 
را  سیاسی  فلســفه ی  تاریخ 
در خردنامــه ی همشــهری 
از  قســمتی  در  خوانــدم. 
ایــن نقــد، طباطبایــی به 
نویســنده ی کتــاب، جورج 
کلوســکو، پرداختــه بود، و 
بــر او خرده گرفتــه بود که 
نویســنده در کتاب دیگرش 
که رســاله ی دکتری او بوده 
است، و موضوع آن اندیشه ی 
افالطــون اســت ارجاعی به 
منابع یونانی نداده اســت، و 
به عنوان کسی که قرار است 
در اندیشــه ی یونانی دکتری 
بگیرد ندانســتن زبان یونانی 
و عدم ارجاع به منابع اصلی 
عیب بزرگی است. در همان 
سال، در جلسه ای که در آن 
طباطبایی،  داشــتم،  حضور 
در پاســخ به دانشجویی که 
اســتاد  از  توصیه ای  طلــب 
کــرده بود، توصیــه کرد که 
چنانچه قصد مطالعه ی تاریخ 
اندیشــه را داریــد، به دنبال 
بروید  زبان  چندین  آموختن 
تا بتوانیــد منابــع اصلی را 
اهمیت سخن  کنید.  مطالعه 
دانستن  درباره ی  طباطبایی 
و  اروپایی  مهــم  زبان هــای 
اشــراف پژوهشــگران بر آن 
را می فهمیــدم، اما درباره ی 

تصور  میزان چنین ضرورتی 
دقیقــی نداشــتم. حضــور 
مهمان  پژوهشــگر  به عنوان 
فرایبــورگ  دانشــگاه  در 
ســوئیس برای نخستین بار 
مرا با موضــوع مهمی رو در 
رو کرد که می توانست دنیای 
را پیــش روی من  جدیدی 
بگذارد. طبق سنتی نانوشته، 
عموم دانشجویانی که در این 
دانشــگاه مشــغول تحصیل 
می شوند باید به زبان آلمانی و 
فرانسوی تسلط داشته باشند، 
در  واحدهای درسی  که  چرا 
این دانشــگاه به فرانسوی و 
آلمانی ارائه می شــود. بر این 
فرایبورگ  دانشــگاه  اساس، 
تنها دانشــگاه سوئیس است 
کــه دو زبــان آن آلمانی و 
فرانســوی است. با این حال، 
عالوه بر فرانســوی و آلمانی، 
برخی از گروه های آموزشــی 
واحدهایــی را هم بــه زبان 
انگلیســی برگــزار می کنند 
که البته در این مورد مختار 
تقریباً  این وجود،  با  هستند. 
تمامی گروه ها از این گزینه ی 
دانش  ارتقای  برای  اختیاری 
استفاده  دانشــجویان  زبانِی 
می کننــد. به همیــن خاطر 
با دانشجویی  است که وقتی 
می شوی  رو به رو  دانشگاه  در 
معموالً این ســؤال را از شما 
زبانی  به چه  تکلم  می پرسد: 
برای شما راحت تر است؟ این 

اعتماد  سطح  به خوبی  سؤال 
به نفس و دانش دانشــجویان 
را نشــان می دهــد. از طرف 
دیگر، در دانشــگاه دوره های 
فرانســوی،  به  زبان آمــوزی 
آلمانی، انگلیسی، و ایتالیایی 
وجود دارد تا کسانی که قصد 
دارند ســطح خــود را ارتقا 
دهند در آن ها شرکت کنند. 
از قوانین سختگیرانه ی  یکی 
دانشگاه برای ضرورت تسلط 
به  آلمانی  بــه فرانســوی و 
دســتیاران آموزشــی استاد 
استادی  هر  می شود.  مربوط 
دانشجویان  میان  از  می تواند 
دکتــری خود یک دســتیار 
آموزشی برگزیند که باید به 
دو زبان فرانســوی و آلمانی 
استاد،  اگر  باشــد.  مســلط 
دانشــجویی را برگزینــد که 
تنها فرانسوی بداند، دانشگاه 
50 درصد از حقوق دستیار را 
کاهش خواهد داد. البته، این 
تمام ماجرا نیست. دانشجویان 
دانشــگاه با توجه به حوزه ای 
کــه در آن مطالعه می کنند 
باید زبان هایی را بدانند. برای 
دکتری  دانشــجویان  نمونه، 
فلســفه در ســده های میانه 
باید التین بدانند، دانشجویان 
دکتری فلسفه ی باستان باید 
دانشــجویان  بدانند،  یونانی 
دکتری الهیات باید یونانی و 

التینی بدانند.... 

وضعیت دانش زبانی 
در نظام دانشگاهی در اروپا

 سعید ماخانی
y پژوهشگر دانشگاه فرایبورگ
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فرض کنیــد می خواهید از دیجی کاال یک 
هندزفــری بخرید. قیمــت هندزفری 90 
هزار تومان است. هزینه تحویل کاال، برای 
ســبدهای زیر 100 هزار تومان هم، چهار 
هزار و پانصد تومان است. آیا هزینه حمل را 
می پذیرید؟ اگر نه، واکنش شما برای شانه 

خالی کردن از هزینه حمل چیست؟
فرض کنید برای تعطیالت به شهرســتان 
می روید و در طول مســیر برای صرف غذا 
در کنار یک رســتوران توقــف می کنید. 
از کیفیــت رســتوران و برخورد مناســب 

پیشخدمت راضی هستید و تصمیم 
می گیرید 5 هزار تومان انعام بدهید، 
در حالی که می دانید احتماالً هرگز 

به آن رستوران باز نخواهید گشت.
رودخانه  طوالنی تریــن  کارون،  رود 
ایران اســت. حــدس می زنید طول 

کارون از 50 کیلومتر بیشتر است یا کمتر؟ 
حال حدس بزنید طول کارون چقدر است؟ 
حدس خود را در این صفحه یادداشت کنید.

در مــورد خرید از دیجی کاال چه تصمیمی 
گرفتید؟ احتمــاالً هزینه حمل را نخواهید 
پذیرفت. شــاید چنین وضعیتی را تجربه 
کرده باشید. واکنش احتمالی شما این است 
که کاالیی به قیمت حداقل ده هزار تومان، 
که چندان هم به آن احتیاج ندارید، به سبد 
خود اضافه کنید تا از پرداخت هزینه حمل، 
معاف شوید. ممکن است چنین استداللی 

1. اکسی توسین هورمونی موجود در پستان داران است که نقش اساسی در ارتباط عاشقانه، تولیدمثل جنسی و قبل و بعد از زایمان دارد.

در اقتصاد رفتاری، اثرات روانی، اجتماعی، شناختی و احساسی 
وارد تحلیل های اقتصادی می شود. در این جاست که نظریات 
روانشناســی وارد اقتصاد می شــوند و پای اقتصاددانان به 

آزمایشگاه های روان شناسان باز می شود.

اکسی توسین1 و آدام اسمیت
 علی ملک محمدی

y دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه تهران

کاماًل منطقی به نظر برســد و در عمل هم، 
واکنش اکثر افراد همین است. اما آیا از دید 
اقتصادی واقعاًً منطقی اســت؟ شما برای 
کاالیی کــه می توانید با 94500 تومان آن 
را تهیــه کنید، بیــش از 100 هزار تومان 
پول می دهید و کاالی "اشانتیونی" دریافت 
می کنیــد که احتمــاالً در اعماق کمدتان 
فراموش می شود. طبق نظریه ی اقتصادی، 
انســان "عقالنی" ترجیح می دهد هزینه ی 

حمل را بپردازد.
برای پرداخت انعام چه استداللی دارید؟ اگر 

رستوران، پاتوق شما بود، می شد استدالل 
کــرد که پرداخــت انعــام، خوش رفتاری 
کارکنان رستوران را به همراه خواهد داشت. 
 x ولی چرا باید برای کاالیی که می توانید با
تومان آن را تهیــه کنید، x+5 تومان پول 
بدهید؟ چنین عملی با هیچ یک از فرضیات 

اقتصاد کالسیک هم خوانی ندارد.
حدس تــان در مورد طــول کارون چقدر 
بود؟ بیشتر یا کمتر؟ چقدر بیشتر یا کمتر؟ 

مبنای حدس تان چه بود؟ 
حقیقت این است که طول کارون، بیش از 

950 کیلومتر اســت. حدس تان چه قدر به 
این عدد نزدیک بود؟ 

بعید است که حدس تان حتی به این عدد 
نزدیک هم شده باشد، مگر این که از قبل، 
در مــورد طول کارون می دانســتید. پس 
مبنای حدس تان چه بود؟ اگر 50 کیلومتر 
در سؤال ذکر نمی شد، آیا پاسخ شما تغییر 

می کرد؟ 
احتماالً بله.

مشابه چنین اثری را هنگامی می بینید که 
برای خرید پیراهن به مغازه ای می روید، در 
حالی کــه در مورد قیمت پیراهن 
هیچ اطالعاتی ندارید. فرض کنید 
را 200  پیراهن  قیمــت  مغازه دار 
هــزار تومان اعالم می کند. شــما 
برای قیمت گیری به مغازه کناری 
می روید و مغــازه دار قیمت همان 
پیراهــن را 210 هزار تومان اعالم می کند. 
به نظر شما این مغازه دار، گران فروش است 
و قیمت مغازه ی اول مناسب بود. بنابراین 
شما برمی گردید و از همان مغازه اول خرید 
می کنیــد. اما ممکن اســت قیمت واقعی 
پیراهن در بازار، بسیار پایین تر از این مقدار 

باشد.
برخالف علــوم اجتماعی دیگــر، اقتصاد 
کالسیک، علم بســیار دقیقی است و این 
دقت خود را مدیون فرضیات اساسی خود 
در مورد انســان و رفتار اقتصادی اوســت 
که به راحتــی نیز به زبان ریاضیات ترجمه 
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می شــود و ابزار نظــری قدرتمندی برای 
درک، تبییــن و پیش بینی رفتار اقتصادی 
فرد به دســت می دهد، همان چیزی که به 
آن، "عقالنیت" یا "انسان اقتصادی" گفته 

می شود. 
اما جالب است که اقتصاد کالسیک نمی تواند 
هیچ یک از مثال های مطرح شده را توضیح 
دهد. چنین مثال های روزمره ای، با ساده ترین 
فروض اقتصاد کالسیک در تعارض اند. چنین 
ضعف هایی در نظریه ی اقتصادی باعث شد 
که بعضی از اقتصاددانان، ساده سازی بیش 
از حد و غیر واقعی "عقالنیت" را نپذیرند و 
به دنبال بازنگری در فرضیات خود برآیند. 
البته این طور نیست که پدران "عقالنیت" 
از ضعــف نظریات خود، مطلــع نبوده اند. 
بســیاری از آنها، اعتراف می کردند که این 
فرضیات منطبق با واقعیت نیستند و تنها 
برای دقت حاصل از آن هاســت که به کار 
گرفته می شــوند، دقتی کــه در غیر این 
صورت به دســت نمی آمد. اما گذر زمان و 
دسترسی به ابزارهای تکنولوژیک جدیدتر، 
به اقتصاددانان این امکان را داد تا بدون از 
دست دادن دقت، به توضیح واقع گرایانه تر 
رفتار اقتصادی بپردازند. نتیجه این تالش، 
شکوفایی شاخه ای به اسم اقتصاِد رفتاری 

شد.
در اقتصاد رفتاری، اثرات روانی، اجتماعی، 

شــناختی و احساســی وارد تحلیل هــای 
اقتصــادی می شــود. در این جاســت که 
نظریات روانشناســی وارد اقتصاد می شوند 
و پــای اقتصاددانــان به آزمایشــگاه های 

روان شناسان باز می شود.
یافته های اقتصاد رفتــاری کمک می کند 
تا مثال های مطرح شــده را توضیح دهیم. 
اقتصاددانــان رفتاری، مثــال اول را تحت 
می کنند.  بررســی   ”framing“ عنــوان 
Framing به گرایشــات ناخــودآگاه در 
تصمیم گیری اشــاره دارد که تحت تأثیر 
زمینه و ســاختار تصمیم گیری اســت. در 
مورد مثــال دیجی کاال، طراحی چهارچوب 
توسط دیجی کاال به گونه ای بوده که شما 
تصور کنید با خرید کاالی x و عدم پرداخت 
هزینه ی حمل، در واقع سود کرده اید و این 

به نفع شماست. 
یکی  دیگر از یافته های اقتصاد رفتاری، نقش 
“fairness” یا انصاف در تصمیم گیری های 
افراد است. رفتار شما، مبنی بر دادن انعام، 
حاصل از این برداشت که کاال و خدمتی که 
شما در رستوران دریافت کرده اید، بیشتر از 
هزینه ی آن می ارزیده است و بنابراین، آن ها 
مســتحق دریافت انعام هستند. تحقیقات 
نشان می دهد که انصاف، تأثیر وسیعی در 
تصمیم گیری های افراد دارد، ولی در مورد 

شرکت ها این طور نیست.

اقتصاد رفتاری، مثال ســوم را تحت عنوان 
“anchoring” یا لنگــر اندازی )یا قالب 
اندازی( بررسی می کند. در مورد این مثال، 
وقتی سؤال 50 کیلومتر را به شما می دهد، 
ذهن شــما تصور می کند کــه نباید طول 
کارون چندان با این عدد متفاوت باشد و هر 
عددی که به ذهن شما بیاید، با 50 کیلومتر 
مقایسه می شود. به عبارت دیگر، ذهن شما 

در 50 کیلومتر، "لنگر" می اندازد.
از عمر اقتصاد رفتاری، چندان نگذشته است 
و در همین مدت نســبتاً کوتاه، پنج نفر به 
خاطر کار بر روی اقتصاد رفتاری جایزه نوبل 
گرفته اند. آخرین آنها هم ریچار تیلر اســت 

که برنده جایزه نوبل اقتصاد 2017 شد.
در هر حال به نظر می رسد موفقیت اقتصاد 
رفتاری در گســترش درک ما از جهان، به 
خاطر توجه اش به واقعیت ها و مشــکالت 
و مســائل واقعی و پرهیــز از پرداختن به 
بحث های بیهوده ی تئوریک اســت که در 

علوم انسانی به وفور دیده می شود.
کتاب های بیشتر برای مطالعه:

کج رفتاری، شکل گیری اقتصاد رفتاری، . 1
نوشته ریچارد تیلر، نشر مهربان.

تفکر سریع و کند، نوشته دانیل کانمن، . 2
نشر در دانش بهمن.

ســقلمه، نوشــته ریچارد تیلر و کاس . 3
ارسانتسین، نشر هورمزد.
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در ســاعت چهــار و نیــم دوشــنبه، اول 
فوریه ی ســال 1960، چهار دانشجو پشت 
میــز ناهارخوری وول ورث در مرکز شــهر 
گرینزبــوروی ایالــت کارولینای شــمالی 
نشســتند. آن ها دانشجویان ورودی جدیِد 
A.& T. کارولینای شمالی بودند که کالجی 
بود ویژه ی سیاه پوســتان و یک و ُخرده ای 

مایل آن طرف تر بود.
اِِزل بلیر، یکی از آن چهار نفر، به پیشخدمت 
گفت :»یک فنجان قهوه لطفاً«. پیشخدمت 
پاسخ داد :»ما اینجا برای سیاه ها قهوه سرو 

نمی کنیم«.
میز ناهارخوری وول ورث یک میز L شکل 
طوالنی بود که شش نفر می توانستند پشت 
آن بنشــینند، با یک اســنک بار ایستادنی 
در یــک گوشــه ی میز. جاهای نشســتن 
برای سفیدپوســتان بود و اسنک  بار برای 
سیاه پوســتان. یکی دیگــر از کارکنان که 
زنی سیاه پوســت بود و پشــت میزی که 
غذاها را گرم نگه می داشــت کار می کرد، 
به سمت دانشــجویان رفت و سعی کرد با 
اخطار دادن به آنان از آنجا دورشــان کند. 
او گفت: »شماها کاری احمقانه و جاهالنه 
می کنید!« آن ها از جای خود تکان نخوردند. 

نزدیکی های پنج و ســی دقیقه بعد از ظهر 
درهای اصلی فروشگاه بسته شده بودند. آن 
چهارنفر باز هم تکان نخوردند. در آخر آن ها 
از یکی از درهای پشــتی بیرون رفتند. در 
بیرون جمع کوچکی گرد آمده بود که یک 
عکاس از نشــریه  ی گرینزبورو ریکوردز هم 
درمیانشــان بود. یکی از دانشجویان گفت: 
»فردا با کل کالج A.& T. برخواهم گشت.«

تا صبــح فردای آن  روز، شــمار معترضان 
به بیســت وهفت مرد و چهــار زن افزایش 
یافتــه بود کــه اکثر آن ها ســاکن همان 
خوابگاهی بودند که چهار نفر اصلی بودند. 
مردان کت وشــلوار پوشیده و کروات بسته 
بودند. دانشجویان تکالیف دانشگاهشان را 
بــا خود آورده بودند و در حالی که پشــت 
میزها نشسته بودند درس هم می خواندند. 
در روز چهارشــنبه دانش آموزان مدرسه ی 
گرینزبــورو،  »نگروهــای«  متوســطه ی 
دبیرســتان دادلی، به اعتراض پیوستند و 
شمار معترضین به هشتاد تن افزایش یافت. 
تا پنج شنبه، شمار معترضان به سیصد تن 
رسید که ســه زن سفیدپوست از پردیس 
دانشگاه کارولینای شــمالی در گرینزبورو 
هم در میانشان بودند. تا روز شنبه، ششصد 

نفر به تحصن نشســتند. مردم به خیابان 
سرریز شدند. نوجوانان سفیدپوست پرچم 
کنفدراســیون را به اهتزاز در آوردند. یک 
 A.& نفر ترقه انداخت. در ظهر تیم فوتبال
T. رسید. یکی از دانشجویان سفیدپوست 

فریاد زد که »گروه ویران گر سررسید.«
تا دوشنبه، تحصن ها به وینستون-سالم که 
در بیست وپنج مایلی آنجا و دورهام که در 
پنجاه مایلی آنجا قرار داشــت کشیده شد. 
فــردای آن روز، دانشــجویان کالج ایالتی 
معلمان فایت ویل و کالج جانســون ســی. 
اسمیث در شــارلوت به تحصن پیوستند؛ 
به دنبال آن  در روز چهارشنبه دانشجویان 
کالج سنت آگوستین و دانشگاه شاو در رالی 
نیز پیوستند. در پنج شنبه و جمعه اعتراض 
مرزهای ایالتــی را درنوردید و در همپتون 
و پورتســموث ایالت ویرجینیا و راک هیل 
کارولینــای جنوبی و چاتانوگای تنســی 
ظهور یافت. تا آخر ماه، در سراسر جنوب، 
حتی تا تگزاس در غرب، تحصن هایی بود. 
مایکل والزر، تئوریسین سیاسی، در مجله ی 
دیسنت نوشــت که »من از هر دانشجویی 
که می دیدم می پرســیدم کــه روز آغازین 
تحصن ها در پردیس دانشگاهی اش چگونه 

اشاره: این متن، ترجمه ی مقاله ی Small Change نوشته ی Malcolm Gladwell است که در شماره ی 
چهارم اکتبر 2010 مجله ی نیویورکر به چاپ رسیده است. اصل مقاله در اینجا در دسترس است:

https://www.newyorker.com/magazine/2010/10/04/small-change-malcolm-gladwell

تغییر کوچک: چرا انقالب توییت نخواهد شد؟
 مالکوم گلدول

y ترجمه امیرمحمد کمالو دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه تهران
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بوده؛ پاسخ ها همیشه یکسان بود :»مثل یک 
تب بود؛ همه می خواستند که بروند.««. در 
نهایت حدود هفتادهزار دانشجو در تحصن 
شــرکت کردند. هزاران تن بازداشت شدند 
و هزاران تــن دیگر که از آن ها زیاد حرفی 
به میان نیامده است رادیکال تر شدند. این 
وقایع در اوایل دهه ی شصت میالدی بدل 
به جنگ حقوق مدنی شــد که تا پایان آن 
دهه جنوب را درگیر خود کرد-و این بدون 
ای-میل و پیامک زدن، فیسبوک و یا توییتر 

رخ داد.
***

گفته می شــود که جهــان در میانه ی یک 

ابزارهای جدید رسانه های  اســت.  انقالب 
اجتماعــی1، کنش گری اجتماعــی را از نو 
ابداع کرده اند. با فیس بوک و توییتر و امثال 
آن ها، رابطه ی سنتی میان اقتدار سیاسی و 
خواســت عمومی از میان رفته است و این 
باعث شده است که ناتوانان بتوانند راحت تر 
هماهنگی و همکاری کنند و از مشکالت و 
مسائل خود حرف به میان آورند. هنگامی 
که ده هزار معترض در بهار ســال 2009 
در مولــداوی به خیابان هــا آمدند و علیه 
اعتراض  حکومت کمونیســتی کشورشان 
کردند، آن اعتراضات را به دنبال ابزاری که 
تظاهرکنندگان از آن هــا برای گردهم آیی 

نام  استفاده می کردند، »انقالب توییتری« 
نهادنــد. چند ماه پــس از آن، هنگامی که 
اعتراض دانشجویان تهران را به لرزه درآورد، 
وزارت خارجه  ی آمریکا اقدام نامعمولی کرد 
و از توییتر خواست که تعمیرات برنامه ریزی 
شــده ی وب سایتش را متوقف کند؛ چراکه 
حکومِت اوباما نمی خواســت این ابزار مهم 
ســازمان دهی در اوج تظاهرات از دسترس 
خارج باشــد. مارک فایفل، مشاور پیشین 
امنیت ملی، بعدها خواستار نامزدی توییتر 
بــرای جایزه ی صلح نوبل شــد و نوشــت 
:»بدون توییتر، مردم ایران احساس قدرت 
و دلگرمــی نمی کردنــد تا بــرای آزادی و 
دموکراسی به پاخیزند«. قباًل کنش گران را 
با اهدافشان می شناختند، ولی اآلن آن  ها را 
با ابزارشان می شناسند. مبارزان فیس بوکی 
آنالین می شــوند تــا بــرای تغییر تالش 
کنند.  جیمز ک. گلســمن، مسئول ارشِد 
ســابِق وزارت خارجه ی آمریکا، به جمعی 
از کنش گــران فضای مجــازی حاضر در 
کنفرانســی که اخیراً با حمایت فیس بوک، 
ای تی ان تی، هاوکســت، ام تی وی و گوگل 
دایر شده بود گفت که »شما بهترین امید 
ما هستید«؛ سایت هایی مثل فیس بوک »به 
آمریکا توان رقابتــی مهمی را در مقابله با 
تروریست ها ارائه می دهند. چند وقت قبل 
من گفتــم که القاعده دارد »ســهم ما در 
اینترنت را می خورد«. دیگر این طور نیست. 
القاعده در وب 1,0 گیر کرده است. اینترنت 
حاال بیشــتر برای تأثیرگــذاری متقابل و 

گفت وگو است.«
این ها ادعاهایی قوی و گیج کننده هستند. 
این  که چه کسی سهم چه کسی را در اینترنت 
می خورد چه اهمیتی دارد؟ آیا واقعاً کسانی 
که وارد صفحه ی فیس بوک خود می شوند 
بهترین امیِد ما هستند؟ درباره ی آنچه که 
در مولــداوی اصطالحاً »انقــالب توییتر« 
نامیده شــد، اِوگنی موروتزوف، محققی در 
دانشگاه استنفورد، که از منتقدان سرسخت 
مبلّغاِن دنیای دیجیتال است، اشاره می کند 
که توییتر در داخــل مولداوی کم اهمیت 
اســت؛ چرا که در مولداوی حســاب های 
کاربرِی توییتر بســیار کمــی وجود دارد. 
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همچنین به نظر نمی آید که انقالبی درکار 
بوده باشد، چون آن گونه که آن اپل باوم در 
اعتراضات شاید  واشنگتن پست می نویسد، 
صحنه سازی ای از سوی حکومت بوده باشد. 
)در کشوری که نگران انتقام جویی رومانی 
اســت، معترضان پرچم رومانــی را برفراز 
ساختمان پارلمان به اهتزاز در آوردند.( در 
مورد ایران، تقریباً تمام افرادی که درباره ی 
تظاهرات توییت می کردند در غرب مستقر 
بودنــد. گلناز اســفندیاری در شــماره ی 
تابســتان قبِل فارین پالیسی نوشت: »اآلن 
وقت آن اســت تا نقش توییتر در اتفاقات 
ایران را در تعیین کنیم. به سادگی می توان 
گفت که انقالب تویتتری ای در داخل ایران 
وجود نداشــت«. اسفندیاری ادامه می دهد 
اندرو  که وبالگ نویســان ماهری همچون 
ســالیوان که نقش رسانه های اجتماعی در 
ایران را پررنگ می کننــد، اوضاع را خوب 
متوجه نشدند. او نوشــت: »روزنامه نگاران 
غربــی ای که نمی توانســتند )یــا این که 
نمی خواستند؟( با مردمی که در خیابان های 
ایران حضور داشتند ارتباط برقرار کنند، به 
 آســانی توییت های انگلیسی که برچسب

iranelection# را داشــتند بــاال پاییــن 
می کردنــد.« »در میــان همــه ی این ها، 
کسی نبود که بپرســد که چرا مردمی که 
را هماهنگ  ایــران  اعتراضات  می خواهند 
کنند باید با زبانی غیر از فارسی با یک دیگر 

ارتباط برقرار کنند.«
باید منتظر برخی از این بزرگ نمایی ها بود. 
خودبزرگ بین اند.  معموالً  اختراع کنندگان 
آن هــا معمــوالً می خواهند هــر فکت و 
تجربه ی ســرگردانی که می بینند را بیابند 
و در مدل هــای تــازه ی  خود جــا دهند. 
همانطور که رابــرت دارنتون که تاریخ دان 
است، نوشته: »شگفتی هاِی تکنولوژی هاِی 
ارتباطــِی کنونی آگاهی کاذبــی درباره ی 
گذشــته به وجود آورده اســت—حتی تا 
آنجا که این احســاس پدید آماده است که 
ارتباطاْت تاریخی ندارد، یا آنکه ارتباطات تا 
پیــش از ظهور تلوزیون و اینترنت اهمیتی 
نداشته اســت.« اما به نظر می آید در این 
عالقه ی شدید به رسانه های اجتماعی، چیز 

دیگری در کار است. پنجاه سال پس از یکی 
از خارق العاده ترین تحوالت اجتماعی تاریخ 
آمریکا، به نظر می آید فراموش کرده ایم که 

کنش گری چیست. 
***

گرینزبورو در اوایل دهه ی شصت جایی بود 
که به نافرمانی نژادی به کّرات با خشــونت 
واکنش نشــان  می دادند. چهار دانشجویی 
که برای نخستین بار پشت میز ناهارخوری 
نشسته بودند وحشت زده بودند. یکی از آن ها 
چندی بعد گفت: »گمان می کنم اگر کسی 
می آمد پشت ام و فریاد »بووو« می کشید از 
صندلی ام می افتادم.« در روز نخست، مدیر 
فروشگاه فرمانده پلیس را خبر کرد و او فوراً 
دو افسر را به فروشگاه فرستاد. در روز سوم، 
یک دسته سفیدپوست گردن کلفت به آنجا 
آمدند و پشــت ســر معترضان ایستادند و 
القاب هراس آوری چون »نیگِر کله ِزبر«2 را 
زیر لب می گفتند. یکی از رهبران محلّی کو 
کالکس کلن آنجا ظاهر شد. در روز شنبه، 

با افزایش تنش ها، یک نفر خبر داد که آنجا 
بمب گذاری شــده اســت و تمام فروشگاه 

می بایست تخلیه می شد.
 خطرات بــرای پروژه ی تابســتاِن آزادِی 
می سی سی پِی3 1964 که یکی از حرکات 
مهــم جنبش حقــوق مدنی بود، بســیار 
بیشــتر بود. شــورای هماهنگی اقدامات 
مســالمت آمیز دانشجویان4 صدها داوطلب 
سفیدپوست شمالی ای را که اکثرشان پولی 
نیز دریافت نمی کردند را ثبت نام کرد تا در 
جنوِب عمیق5 مدارس آزادی6 را اداره کنند، 
رای دهندگان سیاه پوست را ثبت نام کنند و 
آگاهی هــا درباره ی حقوق مدنی را افزایش 
دهند. به آن ها گفته شده بود که »هیچ  کس 
نباید تنهایی جایی برود؛ خصوصاٌ با خودرو 
و خصوصاٌ در شب.« سه داوطلب—مایکل 
شورنر، جیمز چی نی و اندرو گودمن—به 
محض رســیدن به می سی ســی پی کشته 
شدند و در طول تابستان سی و هفت عدد از 
کلیسا های سیاهان به آتش کشیده شدند 
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و ده ها خانــه ی امن بمب گذاری شــدند. 
داوطلبان کتک  می خوردند، به آن ها شلیک 
می شــد، دستگیر می شدند و وانت هایی پر 
از مردان مســلح آن ها را تعقیب می کردند. 
یک چهارم کسانی که در برنامه ثبت نام کرده 
بودند از برنامه خارج شدند. کنش گری ای 
که وضع موجود را به چالش می کشد—که 
به مشــکالت و مسائِل عمیق جامعه حمله 

می کند—برای نازک نارنجی ها نیست.
چه چیزی مــردم را قادر به انجام این گونه 
کنش گری ها می کند؟ داگ مک آدام، استاد 
جامعه شناســی دانشگاه استنفورد، کسانی 
را که از تابســتان آزادی رفتند را با کسانی 
که ماندند مقایسه کرد و دریافت که تفاوت 
اصلــی، آن طور کــه انتظار می رود، شــوِر 
ایدیولوژیک نبود. او نتیجه گرفت: »همه ی 
شــرکت کنندگان )هم آن هایی که ماندند 
و هــم آن هایی که بیرون آمدند( به اهداف 
و ارزش  های برنامه ی تابستان متعهد بودند 
و از آن هــا پشــتیبانی می کردند.« چیزی 

که مهم تر بود درجه ی ارتباط شــخصی با 
جنبش حقوق مدنی بــود. تمام داوطلبان 
ملزم به ارائه ی لیستی از آشنایان شخصی 
)کســانی کــه داوطلبان می خواســتند از 
فعالیت هایشــان آگاه باشــند( خود بودند؛ 
کسانی که در برنامه باقی ماندند در مقایسه 
با کســانی که نمی ماندند، دوستان نزدیک 
بیشــتری داشــتند که هم چون آن ها به 
می سی ســی پی می رفتند. مک آدام نتیجه 
گرفت کــه کنش گری پرخطــر، پدیده ی 

»ارتباط  قوی«7 می باشد. 
این الگو مدام تکرار می شــود. یک تحقیق 
در مورد بریگارد ســرخ، گروه تروریســتی 
ایتالیایی فعال در دهــه ی هفتاد میالدی، 
دریافت که هفتاد درصــد از اعضا حداقل 
یک دوســت صمیمی در سازمان داشتند. 
ایــن در مــورد مردانی که بــه مجاهدین 
افغان پیوســتند نیز صادق اســت. حتی 
اعمال انقالبی ای که بــه ظاهر خودجوش 
رخ داده انــد، همچون تظاهراتی در شــرق 

آلمان که منجر به فروپاشــی دیوار برلین 
شــد نیــز در درون خــود پدیده  هایــی 
رابطه قوی هســتند. جنبش اپوزوسیون در 
آلمان شرقی متشــکل از صدها گروه بود، 
هرکدام بــا حداکثــر دوازده نفر عضو. هر 
گروه با گروه های دیگر ارتباطات محدودی 
داشــت: در آن زمان فقط سیزده درصد از 
آلمان شــرقی ها تلفن داشتند. تنها چیزی 
که آن ها می دانســتند این بود که دوشنبه 
شــب ها بیرون کلیسای ســن نیکالس در 
مرکزشهر الیپزیگ، مردم تجمع می کنند تا 
خشم خود نسبت به دولت را نشان دهند. و 
عامل اصلی مشخص کننده این که چه کسی 
آن جا حاضر می شــد »دوستان صمیمی« 
بودند؛ هرچه دوستان مخالف رژیم بیشتری 
داشتید احتمال این که به اعتراض بپیوندید 

بیشتر می شد. 
پس یــک نکته ی مهــم دربــاره ی چهار 
دانشــجوی ورودی جدیِد میز ناهارخوری 
گرینزبــورو )دیویــد ریچمونــد، فرنکلین 
مک کیــن، ازل بلیــر و جــوزف مک نیل( 
رابطه ی آن ها با یک دیگر بود. مک نیل با بلیر 
در خواب گاه اسکات هال .A. & T هم اتاقی 
بود. ریچمونــد در یک طبقه باالتر از آن ها 
با مک کین هم اتاق بود و بلیر، ریچموند، و 
مک کین همگی به دبیرســتان دادلی رفته 
بودند. این چهارتن قاچاقــی به خواب گاه 
آبجو می آوردند و تــا دیروقت در اتاق بلیر 
و مک نیل گفت وگو می کردند. آن ها همگی 
قتــل اِِمت تیل8 در ســال 1955، بایکوت 
اتوبوس در مونتگومری9 در همان ســال، و 
رو-در-رویی لیتل راک در ســال 101957 
را بــه یاد می آوردند. ایــن مک نیل بود که 
ایده ی تحصن در وولزورث را نخســتین بار 
مطرح کرد. آن ها حــدوداً یک ماه در مورد 
آن بحث و گفت و گو می کردند. بعد مک نیل 
به اتاق خواب گاه آمد و از بقیه پرســید که 
آماده اند یا نه. کسی چیزی نگفت تا اینکه 
مک کین، به گونه ای که تنها کســانی که تا 
دیروقت با هم حــرف می زنند می فهمند، 
گفت: »شماها بچه ننه اید یا چی؟« ازل بلیر 
فــردای آن  روز جرأت ســفارش قهوه را از 
این جهت داشت که هم خواب گاهی ها و دو 
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دوست دبیرستان اش کنارش نشسته بودند. 
با رســانه های اجتماعی  کنش گری ای که 
مرتبط انــد، اصــاًل شــبیه این نیســتند. 
حول  اجتماعی  رســانه های  پلتفرم هــای 
توییتر  ارتباطات ضعیف11 ساخته شده اند. 
راهی است برای دنبال کردن )یا دنبال شدن 
توسط( افرادی که شما شاید هرگز نبینید. 
برای مدیریت  اســت  فیس بوک وسیله ای 
مؤثر آشنایان تان و برای در ارتباط بودن با 
کسانی که در غیر این صورت نمی توانستید 
با آن ها در ارتباط باشید. برای همین است 
که می توانید هزار »دوست« در فیس بوک 
داشته باشید، در حالی که در زندگی واقعی 

نمی توانید این تعداد دوست داشته باشید. 
از بسیاری از جهات این چیِز شگفت انگیزی 

ضعیف  ارتباطــات  در  اســت. 
استحکام وجود دارد، همان گونه 
که مارک گرانووتِر جامعه شناس 
نشــان داده. آشــنایان مان )نه 
دوســتانمان( بزرگ ترین منبع 
ایده های نو و اطالعات جدیدند. 
اینترنت ما را قادر می ســازد تا 
به آســانی از قدرت این دست 

از روابِط دور اســتفاده ی حداکثری کنیم. 
اینترنــت در پخش و انتشــار اختراعات، 
همکاری های میان رشــته ای، وصل کردن 
فوری فروشنده ها و خریدارها، و دوست یابی 
بســیار عالی عمل می کند. امــا ارتباطات 
ضعیف به ندرت منجر به کنش گری پرخطر 

می شود. 
در کتاب جدیدی به نام »اثر ســنجاقکی: 
راه هــای ســریع، مؤثر و قوی اســتفاده از 
رســانه  های اجتماعی برای دســت یابی به 
تغییرات اجتماعی«، اندی اسمیث، مشاور 
تجاری، و جنیفر آکر، اســتاد دانشــکده ی 
مدیریت دانشگاه استنفورد، داستان سمیر 
باتیا12، یک کارآفرین جوان سیلیکون ولی 
را نقل می کنند که به لوســمی مزمن مغز 
اســتخوان دچار شد. این داستان به خوبی 
اجتماعی  رسانه  های  توانایی های  نمایان گر 
است. باتیا نیازمند پیوند مغز استخوان بود 
اما از بین دوستان و اطرافیانش نمی توانست 
کســی را پیدا کند که مغز استخوانش با او 

جور باشد. شانس این که هم-نژادی های او 
این نوع مغز استخوان را داشته باشند بیشتر 
بود، اما در مرکزداده های مغز اســتخوان، 
بودند.  تعداد کمی جنوب-آسیایی موجود 
ســپس شــریک تجاری باتیا ای -میلی به 
چهارصد تن از آشنایان شــان فرستاد و در 
آن مصیبت های باتیا را بــرای آن ها بازگو 
کرد، آن ها نیز این پیام را به نزدیکان شــان 
هدایت کردند: صفحات فیس بوک به همراه 
 ویدیو هــای یو تیــوب فراوانــی به جنبش 
»به سمیر کمک کنیم« اختصاص یافت. در 
آخر، حدود بیســت و پنج هزار نفر اطالعات 
خود را در مرکزداده های مغز استخوان ثبت 
کردند و باتیــا یک نفر را پیدا کرد که مغز 

استخوان اش به او بخورد.

اّما این جنبش چگونه توانســت این تعداد 
زیاد را تشــویق به ثبت نام در مرکزداده ها 
کند؟ با چیز زیادی نخواستن از آن ها. این 
تنها راهی است تا کسانی که درست وحسابی 
نمی شناسید را تشــویق به انجام کاری از 
طرف خودتان کنید. شما می توانید هزاران 
نفر را تشــویق کنید تا اطالعات خود را در 
مرکز اهدای عضــو وارد کنند، چون انجام 
دادن این کار )ثبت نام کردن( خیلی آسان 
است. شما باید یه گوش پاک کن بفرستید و 
اگر مغز استخوان تان با کسی که نیاز دارد 
جور درآید )که شانس آن بسیار کم است(، 
می بایست چند ســاعتی را در بیمارستان 
ســپری کنید. اهدای مغز اســتخوان کم 
چیزی نیست. اما اهدای مغز استخوان خطر 
اقتصادی و شخصی را در پی ندارد: اهدای 
مغز اســتخوان باعث نمی شــود که مردان 
مسلح ســوار بر وانت شما را طول تابستان 
تعقیب کنند. اهدای مغز اســتخوان باعث 
نمی شــود که شما با هنجارها و ارزش های 

جامعه مقابلــه کنید. در واقــع این عمل 
تشویق و تمجید  جامعه را در پی دارد. 

مبلّغان دو آتشه ی رسانه های اجتماعی این 
تمایز را قائل نیستند: آن ها گمان می کنند 
که یک دوســت فیس بوکی همچون یک 
دوســت واقعی است و ثبت نام برای اهدای 
عضــو در ســیلیکون ولــی کنش گری ای 
همچون نشستن پشت یک میز جداسازی 
نژادی در گرینزبوروی ســال 1960 است. 
آکر و اســمیث می نویســند: »شبکه های 
انگیزه،  افزایــش  در  اجتماعی، خصوصــاً 
مؤثرند.« اما این درست نیست. شبکه های 
اجتماعی در افزایش مشارکت مؤثرند؛ آن 
هم با کاهــش میزان انگیــزه ای که برای 
مشارکت الزم اســت. صفحه ی فیس بوِک 
»ائتــالف نجــات دارفور« 
1٫282٫339 عضو دارد که 
هریک از اعضای آن به طور 
کمک  ســنت  نُه  میانگین 
کرده اند. بعد از آن، دومین 
صفحه ی پرطرفدار کمک به 
دارفــور 22073 عضو دارد 
که هریک به طور متوســط 
سی و پنج ســنت اهدا کرده اند. »کمک به 
نجات دارفــور« 2797 عضو دارد که به طور 
متوســط پانزده سنت کمک کرده اند. یکی 
از ســخنگویان »ائتالف نجــات دارفور« به 
نیوزویک گفت: »ما ارزش کســی را لزوماً با 
مقدار پولی که به جنبش کمک کرده است 
نمی سنجیم. فیس بوک یک مکانیسم قوی 
اســت تا با این جمعیت که برای جنبش 
بســیار مهم اســت ارتباط برقــرار کنیم. 
آن هــا اطرافیان خود را آگاه می ســازند، به 
گردهم آیی ها می آیند و داوطلب می شوند. 
نمی توان با نگاه کردن به میزان کمک مالی 
افراد این کارها را سنجید.« به عبارت دیگر، 
کنش گری از طریق فیس بوک موفقیت آمیز 
است؛ نه به خاطر اینکه فیس بوک مردم را 
تشویق به فداکاری و ایثار می کند، بلکه به 
خاطر این که کنش گرِی فیس بوکی مردم را 
تشویق به انجام کارهایی می کند که وقتی 
مردم انگیزه ی کافــی برای فداکاری و ایثار 

ندارند، انجام می دهند.

اینترنت ما را قادر می سازد تا به آســانی از قدرت این دست از روابِط 
دور اســتفاده ی حداکثری کنیم. اینترنت در پخش و انتشار اختراعات، 
همکاری های میان رشته ای، وصل کردن فوری فروشنده ها و خریدارها، و 
دوست یابی بسیار عالی عمل می کند. اما ارتباطات ضعیف به ندرت منجر 

به کنش گری پرخطر می شود.
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***
دانشجویانی که در زمستان سال 1960 در 
سراسر ایاالت جنوبی به تحصن ها پیوستند 
آن را همچون یک »تــب« توصیف کردند. 
ولی جنبش حقوق مدنی بیشــتر شبیه به 
یک لشکرکشی نظامی بود تا یک بیمارِی 
همه گیر. در اواخــر دهه ی پنجاهِ میالدی، 
شــانزده تحصن در شــهر های جنوبی رخ 
داد کــه پانزده تای آن ها را ســازمان های 
حقوق مدنی ای چون انجمن ملی پیشرفت 
رنگین پوستان13 و کنگره ی برابری نژادی14 
سازمان داده بودند. مکان های ممکن برای 
کنش گــری )تحصن( رصد و شناســایی 
برنامه ریزی هایــی صــورت  و  می شــدند 
می گرفت. کنش گراِن جنبش برای کسانی 

که قــرار بود بــه اعتراض ها 
تمرینی  جلســات  بپیوندند 
چهارنفِر  می کردنــد.  برگزار 
این  نتیجــه ی  گرینزبــورو 
همه ی  بودند:  زمینه سازی ها 
نفر عضو شــورای  آن چهار 
جواناِن انجمن ملی پیشرفت 
رنگین پوســتان بودند. آن ها 
رابطــه ی نزدیکــی با رئیس 

شــعبه ی محلــِی انجمن ملی پیشــرفت 
رنگین پوســتان داشــتند. به آن ها درمورد 
موج  قبلی تحصن ها در دورهام توضیح داده 
شده بود و آن ها در مالقات های جنبش که 
در کلیســاهای کنش گران انجام می گرفت 
نیز شرکت داشتند. تحصن  ها از گرینزبورو 
به سرتاســر جنوب گسترش یافت، ولی نه 
به صورت تصادفی و یکسان؛ تحصن  ها ابتدا 
به شــهرهایی کشیده شد که از قبل داراِی 
»مراکز جنبش« )هسته ای از افراد وفادار به 
جنبــش و آموزش دیده ای که حاضر بودند 

»تب« را بدل به عمل کنند( بودند. 
جنبش حقوق مدنی کنش گری پرخطری 
بود. همچنین—و این خیلی مهم است—

کنش گــرِی اســتراتژیکی بــود؛ جنبش 
حقوق مدنی چالــش دقیق و منظمی بود 
علیــه حاکمیــت. انجمن ملی پیشــرفت 
رنگین پوســتان ســازمان متمرکــزی بود 
که از نیویورک و بر اســاس دستوِر کاری 

رســمی اداره می شد. در کنفرانس رهبری 
مســیحیان جنوب15، مارتیــن لوترکینگ 
جونیور از اقتــدار بی چون  وچرایی بهره مند 
بود. در مرکز این جنبش کلیسای سیاهان 
قرار داشــت، همان گونه کــه آلدون دی. 
موریــس در تحقیق فوق العــاده  ای به نام 
»منشاء جنبش حقوق مدنی« که در سال 
1984 منتشر کرده به آن اشاره کرده است، 
در کلیسای سیاهان تقســیم کار دقیق و 
مشــخصی صورت گرفته بود و کلیســای 
ســیاهان از کمیته هایی ثابــت با وظایف 
مشــخص و گروه هــای منظــم گوناگونی 
تشکیل می شــد. موریس می نویسد: »هر 
گروه کارویژه ی مخصوص خود را داشــت 
و فعالیت های خود را از طریق ساختارهای 

اقتدارآمیز هماهنگ می کرد، ]...[ هر فردی 
مســئول وظایف محول شده به خود بود و 
کشمکش های مهم را کشــیش ها، که در 
برابــر مردم حاضر در کلیســا از اقتدار تام 

برخوردار بودند، حل و رفع می کردند.« 
ایــن دومین تمایز مهــم میان کنش گری 
سنتی و گونه ی آنالین آن است: رسانه های 
اجتماعی به ســازمان های سلسله مراتبی16 
نظیر این متنهی نمی شــوند. فیس بوک و 
امثالش ابزاری هستند برای ایجاد شبکه17 
و شــبکه ها هم از لحاظ ســاختار و هم از 
لحاظ کارکردشان درست در نقطه ی مقابل 
سلســله مراتب ها قــرار می گیرند. برخالف 
ســازمان های سلســه مراتبی که با قوانین 
و رویه ها اداره می شــوند، شــبکه ها را یک 
اقتدار مرکزی اداره نمی کند. در شــبکه ها 
تصمیمات از طریق اجماع گرفته  می شوند 
و رابطه هایــی که افراد را بــه گروه مقید 

می کنند ضعیف هستند. 

این ســاختار شــبکه ها را برای کنش گرِی 
کم خطــر بســیار انعطاف پذیر و مناســب 
می ســازد. ویکی پدیا یــک نمونه ی عالی 
است. ویکی پدیا ویراســتاری ندارد که در 
دفتری در نیویورک نشسته باشد و همه ی 
مداخل را ویرایش و تصحیح کند. کوششی 
که در ســرهم بندی هر مقاله ی ویکی پدیا 
می شود را خود نویسندگان آن مقاله سامان 
می دهند. اگر فردا همه ی مقاالت ویکی پدیا 
پاک شوند، مقاالت سریعاً برخواهند گشت؛ 
چون اگر شبکه ای متشــکل از هزاران نفر 
هم زمان وقت شــان را برای انجام یک کار 
اختصاص دهند چنین چیزی رخ می دهد. 
البته کارهای زیادی هستند که شبکه ها به 
خوبی از پس آن ها برنمی آیند. کارخانه های 
خودروسازی برای سامان دهی 
به تأمین کنندگان قطعات شان 
از یک شبکه بهره  می برند، اما 
خودروهای شان  طراحی  برای 
این کار را نمی کنند. هیچ کس 
بــاور ندارد که یک سیســتِم 
گسترده ی بدون رهبر می تواند 
انجام  منســجم  طراحی  یک 
دهد. شبکه ها چون از ساختاِر 
رهبــری متمرکز و جایگاه های مشــخص 
اقتدار بهره مند نیستند به سختی می توانند 
به اجماع برسند و هدف های مشخص برای 
خود تعریــف کنند. شــبکه ها نمی توانند 
فزاینده ای  به طور  و  بیاندیشــند  راهبردی 
در مقابل کشمکش و اشتباه آسیب پذیرند. 
ســختی  تصمیمات  می توانیــد  چگونــه 
درباره ی روش و راهبــرد بگیرید و یا یک 
مسیر فلســفی انتخاب کنید وقتی همه به 

یک میزان قدرت انتخاب دارند؟
سازمان آزادی بخش فلسطین همچون یک 
شبکه  به  وجود آمده بود. مته آیل استراپ-

ســان جیوانی و کلــورت جونــز، محققان 
حوزه ی روابــط بین الملل، در یک مقاله ی 
تازه که در اینترنشنال سکیوریتی به انتشار 
رســید اســتدالل می کنند که هر چه قدر 
سازمان آزادی بخش فلسطین رشد می کرد، 
به دلیل شــبکه ای بودن مشکالت بیشتری 
»ویژگی هــای  می شــد:  گریبان گیــرش 

هیچ کس باور ندارد که یک سیستِم گسترده ی بدون رهبر می تواند یک 
طراحی منسجم انجام دهد. شبکه ها چون از ساختاِر رهبری متمرکز و 
جایگاه های مشخص اقتدار بهره مند نیستند به سختی می توانند به اجماع 
برسند و هدف های مشخص برای خود تعریف کنند. شبکه ها نمی توانند 
راهبردی بیاندیشــند و به طور فزاینده ای در مقابل کشمکش و اشتباه 

آسیب پذیرند.
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ساختاری متداول در شبکه ها--نبود اقتدار 
مرکزی، آزادی عمل بی حدوحصر گروه های 
رقیب، ناتوانی در فیصله دادن به اختالفات 
از طریق ســازوکارهای رسمی—ساف را 
در مقابــل خراب کاری عوامــل خارجی و 
آسیب پذیر  بســیار  داخلی  کشمکش های 

می ساخت.«
آن ها ادامه می دهنــد که در آلمان دهه ی 
چپ گرای  تروریســتِی  »گروه های  هفتاد، 
به صــورت  موفق تــر  و  تک ســاخت تر18 
سلســله مراتبی، بــا مدیریــت حرفه ای و 
تقسیم کار روشن، سازمان می یافتند. آن ها 
به صورت جغرافیایی در دانشــگاه ها تمرکز 
داشــتند، جایی که می توانســتند رهبری 
متمرکز، حِس اعتماد و رفاقت را از طریق 
مالقات هــای رو-در-رو و منظــم به  وجود 
آورند.« آن ها رفقای خود را در بازجویی های 
پلیس لو نمی دادند. مخالفان راســت گرای 
آن هــا هم چــون شــبکه های غیرمتمرکز 
سازمان یافته بودند و از چنین دیسیپلینی 
بهره مند نبودند. نفوذی ها به طور منظم به 

آن ها نفــوذ می کردند و وقتی 
عضوی دستگیر می شد خیلی 
زود همــه ی رفقــای خود را 
لو مــی داد. به همیــن منوال، 
القاعــده وقتی که ســازمان 
سلسله مراتبی تک ساختی بود 
خیلی خطرناک تر بود. اکنون 
که القاعده به یک شبکه تنزل 

یافته است بسیار ضعیف عمل می کند. 
وقتی که شــبکه ای دنبال تغییر سیستمی 
نباشد—مثاًل اگر فقط می خواهند کسی را 
بترســانند یا تحقیر کنند یا سر-و-صدایی 
ایجاد کنند یا وقتی که الزم نیست راهبردی 
بیاندیشند—اشــکاالت شــبکه ها اصاًل به 
چشم نمی آیند. ولی اگر بخواهید حاکمیت 
قدرت مند و ســازمان یافته ای را به چالش 
بکشــید حتماً می بایست سلســله مراتبی 
ســازمان یابید. بایکوت اتوبوس در شــهر 
مونتگومری نیازمند حضور ده هزار نفر بود 
که برای رفت -و-آمــد به محل کار خود به 
وســایل ترابری عمومی اتکا می کردند. این 
بایکوت یک سال ادامه داشت. برای متقاعد 

کردن این افراد به متعهد ماندن به جنبش، 
از  بــه هریک  بایکوت  ســازمان دهندگان 
کلیسا های محلی سیاهان دستور دادند که 
روحیه ی افراد را حفظ کنند و یک سرویس 
اشــتراک ِخودروی خصوصــی و رایگان با 
چهل ودو  و  ســرویس دهنده  چهل وهشت 
ایستگاه برای سوار و پیاده  کردن مسافران 
راه اندازی کننــد. کینگ بعدها گفت حتی 
شورای شهروندان سفیدپوست19 هم اعتراف 
کرد که سیستم اشــتراک خودرو با »دقت 
نظامی« عمــل می کرد. تا وقتی که کینگ 
بــرای رو-در-رویی با اوجن )بــول( کانر، 
کمیسر پلیس، به بیرمنگام20 بیاید، کینگ 
بودجه ای یک میلیون دالری داشت و صد 
کارمند تمام وقت حاضر در مکان داشــت 
که بــه بخش های متنوع اجرایی تقســیم 
شــده بودند. بایکوت نیز به نوبه ی خود به 
فازهای متعددی تقســیم شده بود که هر 
یک از فاز قبلی شــدیدتر بودند و از پیش 
برنامه ریزی شده بودند. پشتیبانی مردم را 
با مالقات هــای پی-در-پی همگانی که هر 

بار در یک کلیســای شهر انجام می گرفت 
حفظ می کردند. 

بایکوت ها و تحصن هــا و رو-در-رویی های 
مسالمت آمیز—سالح های منتخب جنبش 
پرخطرند.  مدنی—راهبردهــای  حقــوق 
آن ها فضای کمی برای آزمون و خطا باقی 
می گذارند. لحظه ای که حتی یک معترض 
پا از اصــول فراتر بگــذارد و به تحریک ها 
واکنش نشــان دهد، مشــروعیت اخالقی 
کل اعتراض از بین مــی رود. عالقه مندان 
به شــبکه های مجازی بی  شــک دوســت 
دارند تــا ما باور کنیم کــه کار کینگ در 
بیرمنگام خیلی خیلی آسان تر می شد اگر او 
می توانست با فیس بوک با پیروانش ارتباط 

برقرار کنــد و یا اگر او خــود را با توییت 
کردن از زندانــی در بیرمنگام راحت کند. 
اّما شبکه ها به هم ریخته اند: به فرآیند پایان 
ناپذیر ویرایش و بازبینی و به بحث گذاری 
مقاالت ویکی پدیا بیاندیشــید. اگر مارتین 
لوتــر کینــگ جونیــور می خواســت که 
به روش ویکی پدیا بایکوت را ســازمان دهی 
کند، ســاختار قدرت سفیدپوســتان او را 
نابــود می کــرد. و همچنین، اســتفاده از 
بــه چه کاری  وســایلِ ارتباطی دیجیتال 
می آیند وقتی که می توانستید هر یکشنبه 
به نودوهشت درصد از جمعیت سیاه پوستان 
در کلیســاها دسترســی داشــته باشید؟ 
چیزهایی کــه کینگ در بیرمنگام به آن ها 
احتیاج داشت—نظم و راهبرد—چیزهایی 
بودند که شبکه های اجتماعی نمی توانستند 

آن ها را تأمین کنند.
***

اجتماعی کتاب  انجیل جنبش شبکه های 
ِکلِی ِشرکی است به نام »همگی اینجایند«. 
ِشرکی که در دانشــگاه نیویورک تدریس 
می کنــد، می خواهد که قدرت 
اینترنــت  ســازمان دهندگی 
را نشــان دهــد و با داســتان 
اِوان کــه در وال اســتریت کار 
می کــرد و دوســتش ایوانا که 
قیمت  گران  گوشی هوشــمند 
ســایدکیک خود را پشت یک 
تاکسی در نیویورک جا گذاشت، 
شروع می کند. شرکت ارائه دهند ی خدمات 
تلفن داده های گوشِی گم شده ی ایوانا را به 
گوشــی جدیدی منتقل کرد، و این گونه او 
و اوان فهمیدند که ســایدکیک اکنون در 
دســتان یک نوجوان اهِل کییونز است که 
از آن گوشــی برای عکس گرفتن از خود و 

دوستانش استفاده می کند. 
وقتی که اوان بــه آن نوجوان ای-میل زد 
و از او خواســت تا گوشــی را پس دهد، او 
پاسخ داد که او الیق آن گوشی نیست. اوان 
که عصبانی شده بود صفحه ای در اینترنت 
درست کرد و عکس آن نوجوان و اتفاقی که 
برایش افتاده بود را قرار داد. او لینک را به 
دوســتانش ارسال کرد و آن ها نیز آن را به 

وقتی که شــبکه ای دنبال تغییر سیستمی نباشــد—مثالً اگر فقط 
می خواهند کسی را بترسانند یا تحقیر کنند یا سر-و-صدایی ایجاد 
کنند یا وقتی که الزم نیست راهبردی بیاندیشند—اشکاالت شبکه ها 
اصالً به چشــم نمی آیند. ولی اگر بخواهیــد حاکمیت قدرت مند و 
سازمان یافته ای را به چالش بکشید حتماً می بایست سلسله مراتبی 

سازمان یابید
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دوستانشان ارسال کردند. یک نفر صفحه ی 
مای اســپیس دوست پسر ساشا را پیدا کرد 
و لینک آن ســر از سایت درآورد. یک نفر با 
استفاده از اینترنت آدرس خانه ی او را پیدا 
کرد و موقعی که رانندگی می کرد از او فیلم 
گرفت؛ اوان آن را در سایت گذاشت. سایت 
دیگر کــه خبرهای منتخــب را بازپخش 
می کرد گزارشــی از این ماجرا تهیه کرد. 
حــاال اوان هر دقیقه بیــش از ده ای-میل 
دریافت می کــرد. او تابلــو اعالناتی برای 
خوانندگانش فراهم کرد که داســتان های 
خود را در آن به اشتراک بگذارند، ولی بر اثر 
تعداد زیاد پاسخ ها از کار افتاد. اوان و ایوان 
به پاسگاه رفتند ولی پلیس به جای آن که 
پرونده ی آن ها را در رده ی »دزدی شــده« 
قراردهــد در رده ی »گم شــده« قرار داده 
بود که اساســاً این کار پرونده را مختومه 
می کرد. ِشرکی می نویسد که »تا این لحظه 
میلیون ها خواننده داشــتند ماجرا را دنبال 
می کردند و ده ها خبرگزاری موج اصلی این 
خبر را پوشش داده بودند.« پلیِس نیویورک 
زیر فشارها تسلیم شد و پرونده را در رده ی 
»دزدی شده« اعالم کرد. ساشا دستگیر شد 

و اوان سایدکیِک دوستش را پس گرفت.
نکتــه ای که ِشــرکی می خواهــد بگوید 
ایــن اســت که چنیــن چیــزی هیچ گاه 
نمی توانست در عصر پیشــا-اینترنتی رخ 
دهد—و او درست می گوید. اوان هیچ گاه 
نمی توانســت رد ساشــا را بگیرد. داستان 
سایدکیک هیچ گاه منتشر نمی شد. ارتشی 
از مردم هیچ گاه ایجاد نمی شــد تا در این 
نبرد شرکت کند. پلیس هیچ گاه زیر فشار 
یک نفر تسلیم نمی شــد تا به دنبال چیز 
کم اهمیتی مثل گوشــی ای که جا گذاشته 
شــده برود. این داستان، بنابر ِشرکی نشان 
می دهد که در عصر اینترنت »چقدر آسان 
و ســریع می توان گروهی را برای به انجام 

رساندن کاری درست گردهم آورد.«
را  کنش گــری  از  گونــه  ایــن  ِشــرکی 
پیشــرفت می داند. اّما این فقط یک نوع از 
سازمان دهی اســت که ارتباطات ضعیفی 
را که به ما اجازه ی دسترســی به اطالعات 
می دهند را بــر ارتباطات قوی ای که به ما 

کمک می کنند در مقابل خطرها تســلیم 
نشــویم ترجیح می دهند. ایــن ارتباطات 
ضعیف تمرکز انرژی ما را از ســازمان هایی 
که کنش راهبردی و دیسیپلین دار را ترویج 
می دهند منحرف می کند و به سازمان هایی 
که انعطاف پذیری را ترویج می دهند منتقل 
می کنــد. کنش گران راحت تــر می توانند 
نظرات خود را بیان کنند ولی تأثیر گذاری 
بیــان آن ها ســخت تر خواهد شــد. ابزار 
رســانه های اجتماعی برای موثر ســاختن 
نظم اجتماعی موجود به کار می آیند. آن ها 
دشمنان طبیعی وضع موجود نیستند. اگر 
به نظر شما دنیا فقط نیاز دارد تا دستی بر 
گوشــه  و کنارش بکشیم این شما را اذیت 
نخواهد کرد. ولی اگر شــما گمان می کنید 
که هنــوز میزناهارخوری هایی وجود دارند 
که نیاز به درست شدن دارند، این باید شما 

را با مکثی رو-به-رو کند.
ِشــرکی داستان ســایدکیک گم شده را با 
پرسیدن این ســوال با لحنی تلخ به پایان 
می رســاند: »چه چیزی بعد آن رخ خواهد 
داد؟«. بی شــک در انتظــار موج های آتی 
اعتراضات دیجیتال است. اّما از قبل پاسخ 
این سوال را داده است. یک دنیای شبکه ای 
با ارتباطات ضعیــف به درد کارهایی چون 
پس گرفتن گوشی های کارکنان وال استریت 
از دست دختران نوجوان می خورد. زنده باد 

انقالب21.

پی نوشت ها:
 1. Social Media
 2. “Burr-head Nigger”
 3. Mississippi Freedom Summer
 Project
4. The Student Nonviolent Coordi-
 nating Committee
 5. Deep South
 6. Freedom Schools
 7. “Strong-Tie”
8. امت تیل نوجوان سیاه پوست 14 ساله ای بود 
که عده ای سفیدپوست او را در می سی سی پی 
به طرز فجیعی کشتند. زن سفیدپوستی مدعی 
شد که تیل برای او مزاحمت ایجاد کرده است 

و او بــه همین اتهام )که هیچ گاه ثابت نشــد( 
و بدون برگزاری دادگاه کشــته شد. به خاطر 
خشــونت زیاد این قتل و تبرئه ی عوامل قتل، 
امــت تیل به نمادی برای جنبش حقوق مدنی 

تبدیل شد.
9. رزا پارکس در اول دسامبر سال 1955حاضر 
نشد صندلی خود در قسمت »رنگین پوستان« 
اتوبوس را به یک سفیدپوســت بدهد. از چند 
روز پس از پنجم دسامبر سال 1955 تا بیستم 
دسامبر سال 1956 که رای دادگاه عالی آمریکا 
تصریح کرد که جداسازی اتوبوس ها بر خالف 
قانون اساســی است، سیاه پوســتان اعتصاب 

کردند و سوار اتوبوس های شهری نشدند.
10. پــس از حکم دادگاه عالی آمریکا مبنی بر 
غیرقانونی بودن جداسازی نژادی در مدارس آن 
کشور )سال 1954(، نُه نوجوان با کمک انجمن 
ملی پیشــرفت رنگین پوســتان در دبیرستان 
لیتل راک پذیرفته شدند، اما فرماندار آرکانزاس 
از ورود آن ها به مدرسه جلوگیری کرد. دوایت 
آیزنهــاور، رییس جمهوری آمریــکا، در ماجرا 

دخالت کرد و آن ها توانستند به مدرسه بروند.
 11. Weak Ties
Sameer Bhatia .12 ؛ در متن این نام آمده 

است اما درستش صابر باتیا است.
 13. National Association for the
 Advancement of Colored People
 )NAACP
 14. The Congress of Racial Equality
 (CORE)
 15. Southern Christian Leadership
  Conference
 16. Hierarchical
 17. Networks
 18. Unified
 19. White Citizens Council
20.  در آوریل ســال 1963، در شهر بیرمنگام 
ایالت آالباما، اعتراضات مســالمت آمیزی علیه 
تبعیض نژادی صورت گرفت. پس از چند روز، 
دادگاهی محلی علیه این اعتراضات حکم داد. 
مارتین لوتر کینگ دســتگیر شــد و در مدت 
دستگیری اش در زندان بیرمنگام نامه ای نوشت 

که شهرت زیادی دارد.
  21. Viva la revolution
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ان
ایر

z  تأملی در باب پیش بینی پذیر بودن ناآرامی های دی ماه
z کانون سیاسیون کشورگامی در جهت تشکیل انجمن صنفی اندیشمندان و فعالین سیاسی
z افسانه پیل و پراید یا بحران گفت و گو زدگی

به عنوان  دی مــاه،  اعتراضات 
یک پدیده اجتماعی، نمونه ای 
علوم  بــرای  مطالعه  جالــب 
اجتماعی به حســاب می رود. 
جالب از ایــن جهت که، این 
اعتراضات نه تنهــا برای عامه 
مردم، بلکه برای بســیاری از 
و  کارشناســان  متخصصین، 
سیاسی-  مسایل  تحلیل گران 
پدیده ای  نیز،  ایران  اجتماعی 
غافل گیرکننــده  به حســاب 
می آیــد. امــا اتفــاق جالب 
متخصصیــن  واکنش هــای 
حوزه علــوم اجتماعی به این 
حوادث بــود. عده ای صحبت 
قابــل  و  پیش بینی پذیــر  از 
انتظــار بــودن ایــن اتفاقات 
کردند و حتی مدعی شــدند 
پیش بینی  را  اعتراضــات  که 
کرده بودند. در این یادداشت 
ضمن اشــاره و بررســی این 
ادعا، به این مسأله می پردازیم 
که آیا اصوالً امکان پیش بینی 
به معنای  چنین پدیــده ای- 
علمی آن- وجود دارد یا خیر 
و اگر جواب مثبت است، این 
ویژگی هایی  چــه  پیش بینی 
داشته و چگونه می توان عیار 

آن را ســنجید؟ آیا به راستی 
می توان بــه هــر ادعایی در 
ارتباط با پیش بینی آینده یک 

جامعه اعتنا نمود؟
و  کالســیک ترین  شــاید 
ارتباط  تئــوری در  مهم ترین 
رابرت گر«1  را »تد  شورش ها 
در کتــاب »چــرا انســان ها 
شــورش می کنند«2 در سال 
باشــد.   نموده  ارایــه   1970
وی در ایــن کتاب بر اهمیت 
اجتماعی  روانشناسانه  عوامل 
منشــأ  به عنوان  ایدئولوژی  و 
خشونت سیاســی می پردازد. 
تأکید وی در این اثر بر عامل 

1.  Ted Robert Gurr
2.  Why Men Rebel

»محرومیت نسبی«3 به عنوان 
ریشــه نارضایتــی اجتماعی 
و تبع آن شــورش اســت. بر 
اســاس فرضیــه وی، زنجیره 
ابراز  با  علٌی خشونت سیاسی 
نارضایتی ها آغاز می شود و در 
مرحله بعد با سیاســی شدن 
نارضایتی ها، عمل سیاسی در 
شکل اعتراضات و شورش های 
خشــونت بار علیه مسایل و یا 
پیدا  ظهور  سیاســی  عامالن 
می کننــد. امــا همانطور که 
پیشــتر آمد، عامل اصلی این 
نارضایتی، محرومیت نســبی 
است. محرومیت نسبی به طور 
خالصه، نوعی احســاس و یا 

3.  Relative Deprivation

تصور اســت که در زمانی که 
بین وضعیت موجود و واقعی از 
یک سو، و انتظارات ارزشی یا 
آنچه انسان ها خود را الیق آن  
می دانند شکاف به وجود بیاید، 
شکل می گیرد. شاید مهم ترین 
جلــوه محرومیت نســبی در 
جامعه مســأله فقر باشد. در 
وضعیت فقر، انسان ها خود را 
الیق سبکی از زندگی، سبک 
مصرف، رفاه و منزلت می دانند 
که بهتــر از وضعیــت فعلی 
آن هاست. وضعیتی که در آن 
ناکامی در دستیابی به سبک و 
رفاه مطلوب،  و  زندگی  سطح 
موجب شــکل گیری احساس 
نارضایتی و یا همان محرومیت 
اینکه  نتیجه  می گردد.  نسبی 
بــه نظر تد رابــرت گر رابطه 
علٌــی قوی و مســتقیمی بین 
محرومیت نســبی و خشونت 
جمعــی وجــود دارد. الگوی 
مذکور یک نمونه کالســیک 
از تبیین هایــی اســت که در 
علوم اجتماعــی در ارتباط با 
ارایه می گردد. نوعی  پدیده ها 
تبیین علٌی کــه برپایه رابطه 
علٌی میان محرومیت نســبی 

تأملی در باب پیش بینی پذیر بودن ناآرامی های دی ماه
 محمدمهدی دهدار

y دانشجوی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران
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و خشــونت جمعی یا شــورش بنا گردیده 
است. فارغ از نظراتی که شورش های اخیر 
را صرفاًً به توطئه  خارجی نسبت می دهند، 
اگر بخواهیم بر اســاس این مدل به تبیین 
این شــورش ها بپردازیم، احتماالً تبیین ما 
به طــور خالصه بدین صورت خواهد بود: با 
بررسی اعتراضات اولیه و شعارهای آن-که 
ابتدا در مشهد شکل گرفت- می توان به این 
نتیجه رسید که دغدغه معترضین در ابتدا 
مســائل معیشتی و مخاطب معترضین نیز 
دولت بوده است. در واقع مسائل معیشتی 
انگیزه اصلــی معترضیِن فرودســت بوده 
است، مســأله ای که می توان آن را در این 
نظریه ذیل محرومیت نسبی تلقی کرد. اما 
در ادامه به ســرعت اعتراضات رنگ و بوی 
سیاســی گرفت و دیگر هدف شــعارها نه 
فقط دولت بلکه کل نظام سیاســی بود و با 
ادامه پیدا کردن اعتراضات، این اعتراضات 
با خشونت همراه شــدند. این نمونه بدین 
دلیل ارایــه گردید تا خواننده متن متوجه 
گــردد تبیین ها در علــوم اجتماعی از چه 
جنسی می باشــند. همچنین الزم به ذکر 
اســت که همین گونه از تبیین هاست که 
چهارچوبی را در اختیار محقق قرار می دهد 
تا بتواند دســت به پیش بینــی بزند. البته 
باید توجه داشــت که چنیــن  تبیین هایی 
بعد از فروکش کردن اعتراضات و مشاهده 
تحلیل گران ارایه گردیــد و در واقع نوعی 
تبیین پســینی و پس از واقعــه بود و نه 
پیش بینی دقیقی که بتواند بر اســاس آن 

ماهیت و زمان اعتراضات مشــخص گردد. 
در واقع همین موضوع است که تبیین های 
متداول در علوم اجتماعی را، از تبیین های 
مرسوم در علوم طبیعی همچون پیش بینی 
وضعیت آب و هوا و یا حتی پیش بینی های 
مرسوم اقتصادی همچون پیش بینی قیمت 
سهام متمایز می نماید. در حقیقت در علوم 
اجتماعی حتی اگر به مدلی برای پیش بینی 
پدیده های اجتماعی و یا تبیین آن دســت 
پیدا کنیم بعید اســت که قــٌوت آن قابل 
قیاس با مدل های پیش بینی علوم طبیعی- 
که با پدیده هاِی طبیعِی قابل مشــاهده و 
سنجش سر و کار دارند-باشد. علت اصلی 
آن هــم ماهیت پدیده هایی اســت که در 
علوم اجتماعی مورد مطالعه قرار می گیرد 
که انســان و جامعه بوده و از لحاظ ماهیت 
و قابلیت ســنجش بــا پدیده های طبیعی 
یکسان نیستند. البته الزم به ذکر است که 
مناقشات گسترده ای حول این مسأله که آیا 
علوم اجتماعی، توان و یا وظیفه پیش بینی 
را داراســت و یا نه، وجود دارد و بســیاری 
معتقدند که پیش بینی به معنای علمی آن، 

در علوم اجتماعی جایی ندارد.
حال به ادعاها در ارتباط با پیش بینی های 
ارایه شده در ارتباط با ناآرامی های دی ماه 
96 می پردازیم. شــاید مهم ترین نمونه  را 
به توان پیش بینی محسن رنانی، اقتصاددان 
و استاد اقتصاِد نهادگرای دانشگاه اصفهان 
دانســت که توجه زیادی را پس از حوادث 
اخیر به خود جلب نمود. وی در بخشــی از 

نامه ای به شورای نگهبان درباره پیامدهای 
اقتصادی انتخابات اســفند 94 و با عنوان 
»آینده ایران در دستانی لرزان« می نویسد: 
»آقایــان محترم، اگر بــا در انداختن یک 
انتخابات پر نشــاط و فراگیر، شرایط عبور 
کشــور از بی ثباتی و ترس و نگرانی مداوم 
را مهیــا نکنید به دالیلــی که گفتم یعنی 
تداوم شــرایط »عدم اطمینــان« اقتصاد 
ایران در ســال 1395 همچنــان در رکود 
می مانــد و آنگاه در ســال 96 نیز به علت 
آن که ســال انتخابات ریاســت جمهوری 
است و آینده سیاسی کشور در ابهام است، 
فعاالن اقتصادی همچنان منتظر می مانند 
تا تکلیف روشــن شــود و بنابراین اقتصاد 
همچنان در رکــود خواهد ماند. اما این دو 
سال برای ما بسیار خطیر خواهد بود. یعنی 
با تداوم رکــود نه تنها دو میلیون نفری که 
تازه به بــازار کار وارد می شــوند به تعداد 
بیکاران ما افزوده خواهد شد بلکه با تداوم 
رکود ما شاهد امواج ورشکستگی و تعطیلی 
بنگاه هایی خواهیم بود که چند سال است 
به امید گشایشی در اقتصاد ایران، و علی رغم 
زیان ده بودن، خود را سرپا نگه داشته اند. اگر 
چنین امــری رخ دهد، نظام بیمه و تأمین 
اجتماعی ما که هم اکنون با کسری گسترده 
منابع روبه روســت و در پایان هر ماه برای 
تأمین وجوه الزم برای پرداخت مســتمری 
بازنشســتگان مجبور به فروش بخشــی از 
دارایی هــای خویــش، اســت وارد مرحله 
بحران خواهد شد چرا که نه تنها نمی تواند 

در اقتصــاد رفتاری، اثــرات روانی، 
اجتماعی، شــناختی و احساسی وارد 
تحلیل های اقتصادی می شود. در این 
وارد  روانشناسی  نظریات  که  جاست 
اقتصاد می شــوند و پای اقتصاددانان 
به آزمایشــگاه های روان شناسان باز 

می شود.

ایران
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یکی از جنبه های پراهمیت باورهای دینی که روشنفکران دینی بر آن تأکید 
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.

از بیــکاران جدید حمایت 
کند بلکه در تأمین حقوق 
بازنشسته  میلیون  چندین 
کنونی نیز به بن بســت بر 
بیفزایم  را  ایــن  می خورد. 
که تشــدید فشاری که به 
بر خانواده ها  این واســطه 

خواهد رفت و آنان را از تأمین نیاز هشــت 
تــا ده میلیون بیکاری که ســربار زندگی 
آن ها هســتند عاجز خواهد کرد، در کنار 
یازده میلیون  حاشیه نشینی که سهم شان 
از این کشــور جز فقر و بیکاری و آوارگی 
نبوده اســت، شــرایطی را به وجود خواهد 
آورد که یک جرقه، یک حادثه، یک مرگ 
ناگهانــی، یک اعتراض پیش بینی نشــده، 
یک انفجــار، یک اعتــراض، یک تحصن، 
یک ســخن نابه جا و یک حرکت نامعقول 
می تواند امواجــی از بحران اجتماعی نظیر 
اعتراضات فقرا و حاشیه نشینان و پابرهنگان 
را برانگیزاند. اگر ما با شــورش پابرهنگان 
روبه رو شویم دو راه داریم. یا سکوت کنیم 
و شــاهد درهم ریزی باشــیم یا دست به 
سرکوب خشونت بار بزنیم. تفاوت اعتراضات 

گروههــای نخبگان مانند روشــنفکران و 
دانشگاهیان و حتی شورش های مدنی که 
طبقه متوسط شــهری در آن ها مشارکت 
دارد با شــورش  پابرهنگان این است که دو 
مــورد اولی رهبری پذیر اســت. یعنی آنان 
نوعی ســازمان غیررســمی مدنی دارند و 
افرادی را به عنوان رهبری خود می پذیرند. 
پس با درخواســت رهبرانشان به خانه باز 
می گردند یــا وارد یک فرایند گفت و گو و 
تعامل و مصالحه می شوند. اما وقتی فقرا و 
حاشیه نشینان و پابرهنگان که وضعیتشان 
محصول ناکارایی مدیریتی ما در چهار دهه 
گذشته اســت اعتراض و شورش می کنند، 
رهبری پذیر و مدیریت بردار نیســتند. آنان 
وقتی شــورش خــود را آغــاز کردند یا تا 
دســتیابی به نتیجه ادامه می دهند یا وارد 

فرایندی خسارت بار می شوند. 
یعنی فرایند گفت و گویی شکل 
نمی گیرد. اگر پلیــس آنان را 
بزند آنان نیز ســنگ و چوب 
برمی دارند و اگر به آنان شلیک 
شود آنان نیز سالح های سرد و 
گرم بیرون می آورند. جمهوری 
اسالمی یک بار در اوایل دهه هفتاد شمسی 
در اســالم شــهر، اراک، قزوین و مشهد با 
شــورش محدود پابرهنگان رو به رو شــده 
اســت و می داند چقدر خســارت بار است. 
خسارت های فیزیکی و اقتصادی هر یک از 
این شــورش های محدود )نظیر شکستن و 
آتش زدن اماکن دولتی و عمومی( بســیار 
فراتر از خســارت های کل اعتراضات مدنی 
ســال 88 بــود. یادمان نرود که در ســال 
1378 فقط دانشــجویان شــورش کردند 
و چنــد روز بخش هایی از تهران از کنترل 
خارج شــده بود و کل تهــران ملتهب بود. 
بــا این حــال دانشــجویان رهبری پذیر و 
مذاکره پذیر بودنــد و در نهایت هم همین 
مذاکــرات ماجرا را ختم کرد. در اعتراضات 
پــس از انتخابات 88 نیز طبقه متوســط 

ایران
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شــهری اعتراض کردند کــه چند ماه کل 
کشــور در التهاب و بحران بود. با این حال 
آن اعتراضات نیز هم رهبری پذیر بود و هم 
کنترل شده و خسارتی متناسب با وسعتی 
که داشت، نداشت. اما اگر میلیون ها بیکار، 
حاشیه نشین و فقیر دست به اعتراض بزنند 
و شورش پابرهنگان شکل بگیرد آنان دیگر 
نــه مذاکره پذیرند و نــه رهبری پذیر. آنان 
هدف روشــنی نخواهند داشت آنان فقط 
وضع موجــود را نمی خواهنــد و تا در هم 
ریزی وضع موجود به شورش خویش ادامه 
می دهند. آقایان این را من نمی گویم، بلکه 
اقتصاددان ارشــد دولت نهــم و دهمـ  که 
با ایده هــای او و اجرای هدفمندی یارانه ها 
اقتصاد کشــور وارد دوره ای از بی ثباتی و 
بی تعادلی گسترده و پر هزینه شدـ  اکنون 
در تحقیقی به این نتیجه رسیده است که 
تعداد فقیران کشور در فاصله سالهای 82 
تا 92 دو برابر شده است. آری شما اکنون 
با لشــکری از بیکاران و فقیران و حاشینه 

نشینان روبه رو هستید.«
تصویری که محســن رنانی از شــورش ها، 
طبقه معترضین و جنس اعتراضات، در نامه 
دو ســال پیش ارایه می دهد، تطابق زیادی 
بــا ناآرامی های دی مــاه 96 دارد. آنچه که 
توجه بسیاری را در ارتباط با این پیش بینی 
جلب نموده است، پیش بینِی زماِن رخ دادن 
این اعتراضات و همچنین شــکل و جنس 
اعتراضات اســت. با این حــال باید توجه 

داشــت که-حداقل تا جایی کــه نگارنده 
مطلع است- این پیش بینی نه بر اساس یک 
مدل مدون با متغیرهای مشخص، بله نوعی 
پیش بینی است که بر پایه شٌم علمِی ایشان 
که خود حاصل توجه همزمان به متغیرهای 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ارایه گردیده 
است. شاید همین توجه به عوامل اجتماعی، 
سیاسی و در کل رویکرد نهادی ایشان است 
کــه این قدرت پیش بینی را فراهم آورده و 
همچنین وی را از سایر اقتصاددانان متمایز 
نموده اســت. با این حال به دلیل در دست 
نبــودن الگو، متغیرها و.. امکان ســنجش 
الگــو و عیارِ علمی آن، نمی توان به قضاوت 
نسبت به این پیش بینی پرداخت و یا قوِت 
آن را ســنجید. به بیــان دیگر-حداقل در 
حال حاضر- هر چند ایشــان عواملی را که 
زمینه شورش را فراهم می آورند تا حدی بر 
می شمارند ولی نمی توان به لحاظ علمی به 
دالیل فوق این پیش بینی را یک پیش بینی 
علمی به شمار آورد، چنان که قصد اصلی 
ایشان هم در این نامه – چنان که از عنوان 
نامــه هم برمی آید- نه ارایه یک پیش بینی 
علمی بلکه گفتگو در ارتباط با مســأله ای 

غیر از اینست. 
در گزارشی دیگر از قول احمد توکلی، عضو 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام و رئیس 
هیات مدیره دیدبان شافیت و عدالت نقل 
گردیده است که: »این قبیل تحرکات قابل 
پیش بینی بود چرا که اتخاذ سیاســت های 

خشــن تعدیل صنــدوق بین المللی پول، 
پیش از این نیز، یکبار دیگر در ابتدای دهه 
70 تجربه شــده بود و بــا همین تحرکات 
اعتراض آمیــز مواجه شــد. همــان زمان 
هم مســئولین وقت به نصایح دلســوزانه 
کارشناســان اقتصادی توجه نکردند و شد 
آنطور که نباید می شد و صدای اعتراضات 
در مشهد و اسالمشهر و شیراز و چند شهر 
دیگر بلند شــد.« گرچه ایشان به عواملی 
اقتصادی به عنوان زمینه شــورش ها اشاره 
دارنــد، اما دقیقاً تصریــح نمی کنند که بر 
اساس کدام الگو یا متغیرها و چگونه می شد 
اعتراضات اخیر را پیش بینی کرد، و یا اگر 
قابلیت پیش بینی وجود داشت، چرا ایشان 
پیش از وقوع این اعتراضات پیش بینی خود 

را به ارایه ننموده اند؟
در نمونه دیگر، اصغر مهاجری، جامعه شناس 
و استاد دانشگاه مدعی است که اعتراضات 
دی ماه را می شــد از قبل پیش بینی نمود. 
ایشان بر عامل فرسایش سرمایه اجتماعی 
به عنوان عنصر و زمینه اصلی شــکل گیری 
اعتراضات اشــاره دارند و ذکر می کنند که 
بارها نسبت به فرسایش سرمایه اجتماعی، 
به خصــوص در ســال های اخیر هشــدار 
داده اند. هرچند که ایشان به متغیر سرمایه 
اجتماعی و ابعاد آن به عنوان متغیری تعیین 
کننــده در بروز و ظهــور ناآرامی ها تأکید 
دارنــد، با این حال در ایــن مورد همچون 
نمونه قبلی ما شــاهد یک مــدل و الگوی 
مدون، با متغیرهای مشــخص نیستیم که 
بر اساس آن بتوانیم ادعای پیش بینی پذیر 
بودن اعتراضات را بسنجیم و همچنین این 
ادعــا نیز پس از وقوع حادثه صورت گرفته 

است.
جــدای از مــوارد مذکور افــراد زیادی در 
مصاحبه هــای مختلف ادعــا نموده اند که 
ایــن اعتراضات قابل پیش بینــی بوده و یا 
آن ها پیش بینی این اتفاقات را داشــته اند. 
با این حال به دلیل کلی گویی، نامشــخص 
بودن مبنــای ادعــا و غیر علمــی بودن 
آن ها، نمی توان ارزش چندانی – به لحاظ 
علمی- برای آن ها قایل شــد و باید آن ها 
را در دایره »پیش گویی« و نه »پیش بینی 

ایران



  32   پرتو سیاست  شماره دوم  بهار 1397 

ایران

علمی« قــرار داد. در علوم اجتماعی و علم 
سیاست این دســت از پیش گویی ها بسیار 
رواج دارد. در واقــع تــا زمانی که یک ادعا 
نتواند علمــی بودن مبانــی و روش خود 
را اثبــات نمایــد فاقــد ارزش علمی بوده 
و نمی توان بدان تکیه کرد. این دســته از 
ادعاها یادآور پیشگویی های تاریخی بعضی 
از مارکسیســت ها در ارتباط با فروپاشــی 
ســرمایه داری اســت که به دلیل نداشتن 
معیارهای علمی از دایــره پیش بینی های 

علمی خارج می گردند.
اما یکی از ابزارهایی که می تواند بســیار در 
امر پیش بینی روندهای اجتماعی مفید واقع 
گردد، نظرسنجی  است. برای نمونه رئیس 
مرکز افکارسنجی دانشجویان)ایسپا( اشاره 
دارد که »بر اســاس دو نظرسنجی صورت 

گرفته در یک سال گذشته، 
وقوع اتفاقاتی نظیر اعتراضات  
را پیش بینی می کردیم... در 
این نظرسنجی ها شاهد افت 
امید مردم بــه آینده بودیم 
که نشان می داد که جامعه 
به ســمت اتفاقاتــی نظیر 
اعتراضــات اخیــر در حال 
حرکت است، اما آنچه ما را 
مطمئن تر کرد، بررسی رفتار 

رای دهی مردم در انتخابات ریاست جمهوری 
بود، زیرا با وجود مشارکت مردم، در برخی 
شــهرها رای های اعتراضی محسوس بود. 
شــیوه و میزان رای دهی در برخی شهرها 
نشان می داد اعتراضی در حال اتفاق است 
که اتفاقاً در اعتراضــات دی ماه 96 نیز در 
همان شهرها شــاهد بروز رفتارها بودیم.« 
گرچه ادعای رئیس ایســپا هم بعد از وقوع 
اعتراضات بیان شده و همچنین، پیش بینی 
خاصی نیز، پیش از وقوع این اعتراضات از 
سوی این مرکز ارایه نگردیده است، اما فارغ 
از ارتباط عامل امید اجتماعی و اعتراضات، 
یافته شــده میان مشارکت  همبســتگی 
در انتخابات و رای دهی در شــهرهایی که 
محل وقوع اعتراضــات نکته ای قابل توجه 
اســت که نباید به سادگی از کنار آن عبور 
کرد. در واقع این مســأله نشان می دهد که 
نظرسنجی می تواند ابزاری مفید، حداقل در 
یافتن همبستگی بین متغیرهایی خاص با 

امکان وقوع اعتراضات باشــد. همچنین بر 
اساس نظرسنجی دیگر ایســپا، بیش از از 
نیمی از پاسخ دهندگان اعتراضات مشروع 
و نارضایتــی اقتصادی را علــت آغاز آن ها 
می دانند. الزم به ذکر اســت که این مرکز، 
نظرسنجی های گسترده ای را پس از وقوع 
ناآرامی های اخیر انجام داده است که اگر با 
تحلیل های علمی و یافتن عوامل اجتماعی 
اعتراضات و یا حداقل پیدا کردن همبستگی  
بین متغیرهایی خــاص و اعتراضات همراه 
باشــد می تواند بــرای سیاســت گذاران و 

سیاست مداران مفید واقع گردد.
یک بررســی دیگر نشــان می دهد که در 
حــدود نود درصد شــهرهایی کــه در آن 
ناآرامی های شــکل گرفته اند، در شش ماه 
گذشــته  آن، حداقل یک تجمع اعتراضی 

برگزار شــده و بعضاً با خشونت نیز همراه 
گردیده اســت. بزرگ ترین دســته در این 
میان، اعتراضــات صنفی بوده اســت. در 
رده هــای بعد نیز اعتراضــات مالباختگان 
مؤسســات اعتباری، اعتراض به مشکالت 
شهری یا مشکالت اجتماعی قرار می گیرند. 
این شــکل از بررسی نشان دهنده اهمیت 
مطالعه روندهاســت که با وجود گسترش 
رســانه ها به راحتی می توان آن را پیگیری 
نمود. برای نمونه همین همبســتگی قوی 
بین ســابقه اعتراضات در این شــهرها و 
وقوع مجدد اعتراضات گسترده تر در آن ها، 
می تواند ابــزاری را در اختیار ما قرار دهد 
که به واسطه آن بتوان امکان وقوع و تکرار 
اعتراضات را بر اساس آن تا حدی سنجید.

در نهایت اشــاره به ایــن موضوع ضروری 
به نظر می رســد که روش هایی نوین برای 
پیش بینی ناآرامی ها و اعتراضات اجتماعی 
شکل گرفته اند که باب جدیدی را در ارتباط 

با پیش بینی ها در علوم اجتماعی گشوده اند. 
روش هایی که مبتنی بر کالن داده یا همان 
Big Data هســتند. در واقع با استفاده 
از ابزارها و روش هــای »یادگیری عمیق« 
یا همــانDeep Learning، »یادگیری 
  Machine Learning ماشین« یا همان
و...، داده های پراکنده و گســترده ای را که 
شــاید بعضاً و ظاهراً بی ارتباط به پدیده ای 
همچون ناآرامی های اجتماعی باشند، مورد 
تحلیل قرار داده و توان پیش بینی را برای 
محققین و یا دستگاه های مربوطه حاکمیتی 
به وجــود می آورد. هــدف و اولویت در این 
روش ها نه تبیین بلکه دستیابی به الگویی 
با متغیرهای مشــخص بــرای پیش بینی 
وقایع اســت. در همین زمینه می توان به 
نمونه های جالبی اشاره نمود. برای مثال در 
سال های اخیر بحث هایی در 
ارتباط بــا امکان پیش بینی 
اعتراضات بر مبنای محتوای 
توییت های شبکه  اجتماعی 
گرفتــه  شــکل  توییتــر1 
اســت. بر این اساس بعضی 
محققین ادعــا دارند که به 
یافته اند  دســت  مدل هایی 
اســاس  بر  می توانند  کــه 
تحلیل توییت ها امکان وقوع 
ناآرامی های اجتماعی را پیش بینی نمایند. 
بر اساس یک پژوهش ادعا گردیده است که 
چندین روز پیــش از وقوع کودتای 2013 
مصر، به راحتی امکان پیش بینی ناآرامی ها 

وجود داشته است. 
به نظر می رســد عدم توجه بــه روش های 
نویــن در مطالعــات اجتماعی در کشــور 
ما نقطه ضعف بزرگی محســوب می شود 
که شــاید بتوان علــت آن  را تئوری زدگی 
و یــا عالقــه تحلیل گــران این حــوزه به 
تحلیل ها و تبیین های کالن و کلی به جای 
پیش بینی های ُخرد، دقیق و کاربردی باشد. 
بر این اساس می توان نتیجه گرفت که زمان 
آن فرا رســیده است که در کنار استفاده از 
نظریه ها در جهت تبیین، توجه بیشتری به 
ابزارهای نوین، طراحی و استفاده هدفمند 
از نظرســنجی ها و مطالعه روند ها معطوف 

گردد. 

1.  Twitter 

به نظر می رســد عدم توجه به روش های نوین در مطالعات اجتماعی در 
کشــور ما نقطه ضعف بزرگی محسوب می شود که شاید بتوان علت آن  را 
تئوری زدگی و یا عالقه تحلیل گران این حوزه به تحلیل ها و تبیین های کالن 
و کلی به جای پیش بینی های ُخرد، دقیق و کاربردی باشــد. بر این اساس 
می توان نتیجه گرفت که زمان آن فرا رســیده است که در کنار استفاده از 
نظریه ها در جهت تبیین، توجه بیشتری به ابزارهای نوین، طراحی و استفاده 

هدفمند از نظرسنجی ها و مطالعه روند ها معطوف گردد.
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یکــی از تغییراتی که با آغاز عصر مدرن در جوامع غربی به وقوع 
پیوست، دموکراتیزاســیون خزنده در کلیۀ عرصه های سیاسی و 
اجتماعی بود. سیاســت ورزی که تا پیش از این دوران در انحصار 
قشــر خاصی از طبقات اشــراف، حقوق دانان و نظامیان بود، به 
مرور به امری فراگیر و عامه پســند تبدیل شــد. دیری نگذشت 
که به واســطۀ ســازوکارهای انتخاباتی، تودۀ مردم توانستند در 
تصمیم گیری های اساسی جوامع خود ایفای نقش کنند. اگر چه 
این تحول از بســیاری جهات امری میمون و راهگشا برای بهبود 

فرآیند تصمیم گیری در آن برهه 
بود، اما عواقب خاص خود را نیز 
به همراه داشت: قیام های کارگری 
و دهقانــی، ظهــور کاراکترهای 
پوپولیســت و امــواج ویران گــر 
فاشیســت آفت بذر اصالح نشدۀ 

دموکراسی بودند.
دموکراســی ذیل زیست جهانی 
مأوا گرفته اســت که اندیشیدن 
در ورای آن تقریباً میسر نیست و 
افراد انگشت شماری را که در نقد 

و نکوهش کاستی های آن داد ســخن داده اند را از بر خود رانده 
اســت. لویاتان دموکراسی به پشــتوانۀ حمایت توده ای به بخش 
الینفک زندگی اجتماعی مبدل شــده اســت. زین رو، از آن جا 
که امــکان تحدید انتخاب کنندگان و صاحبیــن رای با مقاومت 
حداکثری خیل کثیری از جامعه مواجه خواهد شــد، دســت کم 
می توان قیودی را برای انتخاب شــوندگان، به طور مشــخص در 

مشاغل سیاسی، تعریف نمود.
در بسیاری از رشــته ها و مشاغل، علمای اعظم ایشان به منظور 
از حقوق هم اندیشــان  صیانت 
و  و هم کاران خود ســازمان ها 
قدرتمندی  صنفی  انجمن های 
پزشــکان  نموده اند.  تأســیس 
سازمان نظام پزشکی را تعریف 
کرده، ضمن به انحصار درآوردن 
امر خطیــر طبابت، کــه البته 
دستمزد  به جا،  است  تصمیمی 
کادرهای خود را نیز در باالترین 
حد ممکــن تعییــن کرده اند. 
مهندســان بــا ســازمان نظام 

قریب به اتفاق مشــاغل رایج جامعه با تأسیس انجمن های 
صنفی دست کم از تضییع حقوق اعضای خود، بسته به میزان 
قدرت انجمن، ممانعت به عمل می آورند. سیاســت ورزان اما 
تاکنــون، به دالیل مختلف، از اختالفات جناحی گرفته تا عدم 
احساس ضرورت، به صورت اشخاصی منفرد، و یا در بهترین 
حالت ذیل عنوان یک حزب فعالیت کرده اند. همین امر حوزة 
سیاست را به پیاده روهای شلوغ مرکز شهر مانند کرده است. 
به عالوه فعالین سیاسی از مصونیت کافی، حقوق مکفی و به تبع 

آن از منزلت اجتماعی الزم برخوردار نیستند.

کانون سیاسیون کشور
گامی در جهت تشکیل انجمن صنفی اندیشمندان و فعالین سیاسی

 فرزین رحیمی زنوز
y دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
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مهندســی و حقوق دانان با تأسیس کانون 
وکال به طرق مشــابه قلمرویــی امن برای 
باشــندگان خود ایجــاد نموده اند. نه فقط 
این ها، که حتی قریب به اتفاق مشاغل رایج 
جامعه نیز با تأســیس انجمن های صنفی 
دســت کم از تضییع حقــوق اعضای خود، 
بســته به میزان قدرت انجمن، ممانعت به 
عمل می آورند. سیاســت ورزان اما تاکنون، 
به دالیــل مختلــف، از اختالفات جناحی 
گرفته تا عدم احســاس ضرورت، به صورت 
اشخاصی منفرد، و یا در بهترین حالت ذیل 
عنوان یک حــزب فعالیت کرده اند. همین 
امر حوزۀ سیاســت را به پیاده روهای شلوغ 
مرکز شهر مانند کرده است. به عالوه فعالین 
سیاسی از مصونیت کافی، حقوق مکفی و 
به تبع آن از منزلت اجتماعی الزم برخوردار 

نیستند.
از منظری دیگر، به واســطۀ تخصص زدایی 
از مقولۀ سیاســت، بســیاری تنها با تکیه 
بر ثروت، شــهرت، منزلــت اجتماعی و یا 

ظاهری،  جذابیــت  حتــی 
بــدون داشــتن کمتریــن 
پشــتوانۀ علمی و تجربی، به 
خــود اجــازه ورود به قلمرو 
سیاســیون را داده  و بــرای 
تصدی مناصب باالی قدرت 
بدین ترتیــب  می کوشــند. 
به جــای آن کــه فالســفه، 
کنش گران  و  تئوریســین ها 
تمام وقت سیاســی راهبران 
جامعۀ خود باشــند، به مرور 

یا مطیع اصحاب ثروت شــدند، یا دست به 
دامن سلبریتی ها شده و مواضع خود را تنها 
پس از دسترســی به آمار نظرسنجی های 

عمومی اعالم می کنند.
این مســئله در ایران امــروز نیز به وضوح 
قابل رویت اســت. فارغ از چیستی مواضع 
جناح های مختلف سیاســی، ایشــان نیز 
ناگزیر از توسل به روش های اخیر شده اند. 
چه بســیار خواننــدگان، هنرپیشــگان و 
ورزشــکارانی که به واسطۀ محبوبیت خود 
نــزد عامه نه تنهــا در جهت دهی به آرای 

عمومی نقش داشته اند، که حتی در مواردی 
معروفیت خود را از طریق صندوق رای به 
مشاغل سیاسی تبدیل کرده اند. نتیجه آنکه 
ُملک و ملت به ســان کشتی سرگردانی در 
میان توفان، بی آنکه خود را مقید به نقشۀ 
راهــی از پیش تعیین شــده بداند، تنها با 
اســتناد به برآیند احساسات عمومی، دائماً 
در تقالی بقای خویش گاه به پیش می راند 

و گاه به پس.
بر این اساس، ضروری است که کلیدداران 
حریم سیاســت به منظور تأسیس کانونی 
متشکل از فعالین این عرصه مقدمات الزم 
جهت عینیت بخشــیدن به این ایده را در 
دســتور کار خود قرار دهند. اهداف اصلی 

این طرح عبارتند از:
1. تخصصی شدن مشاغل سیاسی

2. دانش افزایی از طریق ایجاد حس رقابت 
بین سیاسیون

3. شایسته ســاالری، کارآمدی و شفافیت 
بیشتر سیستم سیاسی

در پاســخ به این پرســش که چه کسانی 
در زمرۀ فعالین سیاســی قابل شناســایی 
هســتند، و آیا فقدان مدرک دانشــگاهی 
برای این مهم به منزلۀ ناتوانی کنشــگران 
غیرآکادمیک این حوزه اســت، مســلماً از 
آن جا که بســیاری از فعالین سیاســی به 
دالیل مختلف امکان تحصیل در رشتۀ علوم 
سیاسی و رشته های مرتبط را نداشته اند، و 
خواه به واسطۀ تجربه، مطالعۀ آزاد و یا شّم 
سیاســی باال، خود را شایستۀ بودن در این 
جرگه می دانند، می توان به سان آزمون های 

ادواری زبان که به کوشش سازمان سنجش 
آموزش کشــور برگزار شده و داوطلبین را 
بر اساس نمرات کسب شــده طبقه بندی 
می کنــد، می تــوان آزمون مشــابهی را با 
محوریــت مباحث سیاســی، بــه فراخور 
اســتقبال عمومی و امکانات موجود برگزار 
کرده و از کلیۀ کســانی کــه عالقه مند به 
اثبات توانمندی خود در این حوزه هستند، 

دعوت به عمل آورد.
امــا به منظور اعتبار بخشــیدن به مدرک 
و نمرۀ مکتســبه، می بایســت تصدی یک 
سری از سمت ها و مشاغل را منوط به اخذ 
ِگرید به خصوصی از این آزمون نمود. تواماً 
می توان از احزاب فعال در کشــور خواست 
که کادرهای عالی رتبۀ خــود را مجاب به 
احراز صالحیت از طریق کســب نمرۀ الزم 
نمایند. به عالوه کسانی که توانسته اند حد 
نصــاب الزم را در این آزمون کســب و به 
عضویت کانون سیاســیون کشور درآیند، 
از آن جا که توانسته اند وجه ممیزۀ خود را 
در مقولۀ دانش سیاســی با آحاد 
مردم به اثبات رسانند، می بایست 
از ســطحی از مصونیت سیاسی 
و تبعیض مثبــت در این رابطه 

برخوردار شوند.
در پایان، نگارنده امیدوار اســت 
تا با مطرح شــدن ایــن ایده در 
مابین  و  روشــنفکری  مجامــع 
نخبگان سیاســی نقاط ضعف و 
موانــع احتمالی پیــش روی آن 
آشکار شــود. ای بســا از خالل 
همین گفت و شنودها گردهمایی از نخبگان 
سیاسی داوطلب به منظور تدوین پروپوزال، 
تهیۀ پیش نویس الیحۀ مربوطه و پیگیری 
مســتمر آن تشــکیل شــده و به پشتوانۀ 
مطالعۀ صــورت گرفته بتوان بــا دولت و 
خاصــه وزارت کشــور وارد گفتگو شــد و 
اهمیت تأســیس چنین نهادی را به ایشان 
نیز متذکر شد. سر آخر، پیگیری نهایی در 
راستای تدوین قوانین الزم در دستگاه های 
ذی ربــط می تواند ســرآغاز فصلی نو برای 

کنش گران و عمال سیاسی کشور باشد.

از منظری دیگر، به واسطۀ تخصص زدایی از مقولۀ سیاست، بسیاری 
تنها با تکیه بر ثروت، شهرت، منزلت اجتماعی و یا حتی جذابیت 
ظاهری، بدون داشتن کمترین پشــتوانۀ علمی و تجربی، به خود 
اجازه ورود به قلمرو سیاسیون را داده  و برای تصدی مناصب باالی 
قدرت می کوشند. بدین ترتیب به جای آن که فالسفه، تئوریسین ها و 
کنش گران تمام وقت سیاسی راهبران جامعۀ خود باشند، به مرور 
یا مطیع اصحاب ثروت شدند، یا دست به دامن سلبریتی ها شده و 
مواضع خود را تنها پس از دسترسی به آمار نظرسنجی های عمومی 

اعالم می کنند.
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یکی از اتفاقات عجیب و قابل تأمل اخیر در حوزه علوم انسانی، این 
بود که سخنرانی دکتر محمد فاضلی با عنوان »افسانه پیل و پراید« 
در کانال تلگرامی دکتر محسن رنانی، حدود دو میلیون و هفتصد 
هزار نفر بازدید داشــت. اساســاً این میزان بازدیــد در کانال های 
تلگرامی، نادر و البد از جهتی مایه مباهات فضای نخبگانی جامعه 

است که توانسته چنین توجهی را به خود جلب کند.
پرسش های مهمی اما از پس این اتفاق به ذهن خطور می کند:

مضمون سخنرانی دکتر فاضلی چه بود که چنین بازخوردی داشت؟ 
و اساســاً آیا حرف جدیدی در این سخنرانی مطرح شده است که 

قباًل آن را نشنیده باشیم؟
آیا علت این بازخورد، صرفاً تبلیغ کانال های مختلف تلگرامی بوده 

است؟
یا آیا دکتر فاضلی توانسته اســت زبان علم را به زبان عموم مردم 

نزدیک کند؟
مســئله اصلی اما فراتر از این ســؤاالت است: این سخنرانی چقدر 

»جدی« است.
در ادبیات علوم انســانی، وقتی می  گوییم فالن سخن، فالن کتاب، 
فالن مقاله یا... »جدی« اســت، از حرف جدیدی صحبت می کنیم 
که می توان با اتکای به آن، از شکل گیری یک جریان جدید دم زد. 
ما نیز برای فهم این که این سخنان چقدر جدی بوده است، در ابتدا 
به بررسی این سخنان می پردازیم و امید که است که با موشکافی 

آن ها، به مسئله اصلی مان نزدیک تر شویم.
به صورت کلی از سه جهت می توان این سخنرانی را بررسی کرد:

1. بالتکلیفی بین طرح مسئله و ارائه راهکار:
آقای فاضلی در ابتدای ســخنرانی تصریح می کند که هدفش بیان 
راهکاری مشخص است، اما آنچه به وضوح در سخنان ایشان دیده 

می شود، بیشتر طرح پراکنده شماری از مسائل است.
آقای فاضلی از ابتدا مسئله را به »جای دادن فیل در پراید« تشبیه 
کــرده و به این ترتیب از همان بدو امــر، رای به الینحل بودن آن 
داده اند! اساساً کار سیاست و علم، تدبیر کردن و حل مسائل است 
و اگر کسی از اهل سیاست یا علم)در اینجا علوم انسانی( بگوید که 
مســئله ای که با آن مواجهیم از بیخ و بن، حل ناشدنی است، طبعا 
باید به ســراغ کسانی دیگر )از اهالی سیاست یا علم( رفت تا بتوان 

برای مشکل موجود، راه حلی جست.
به عالوه ایشــان ربط و نسبت بین مســائل و راهکارها را مشخص 
نمی کند. ایشان صورت بعضی مسائل را تکرار می کنند و دست آخر 
کلید حل این مسائل را در شکل گیری یک »گفتگوی شفاف مسئله 
محور« می بینند. ســخن این است که آیا راه حل تمام این مسائل، 
»گفتگوی شــفاف مسئله محور« است؟ مســلما خیر. حل برخی 
مسائل اصاًل نیازی به گفتگوی شــفاف ندارد. مثاًل »اجرای دولت 
الکترونیک« یا »توجه به حل مشکالت موجود به جای مقاله محوری 
در نظام دانشگاهی و علمی«، یا »بی مباالتی در واردات«، آیا نیازی 

به گفتگو دارد؟
البته گفتگو برای رسیدن به تفاهم بین طرفین ذی نفع یا مسئول 
در یک مســئله مهم اســت، اما نمی تواند راه حل مسائل مشخص 
با راه های آزموده و مشخص باشــد. به عبارت دیگر، گفتگو شرط 

افسانه پیل و پراید یا بحران گفت و گو زدگی
 مهدی نیک صفت مطلق

y دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه تهران
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الزم است، اما کافی نیست و مشخصاً ریشه 
عدم حل مشــکالت در عدم ارائه شــروط 
کافی اســت اما دکتر فاضلی گفتگو را تنها 
اینکه  راه حل مشــکالت مختلف می داند. 
ریشه همه مشکالت را -که هر کدام معلول 
علل متفاوتی هســتند- بــا یک بیان کلی 
به »گفتگوی شــفاف« ختم کنیم، نه تنها 
راهکاری برای حل بحران نیست، بلکه احاله 
به مجهول و اعترافی دیگر اســت بر اینکه 
»نزد ما راهی نیست«. این خود بحرانی دیگر 
است، بحرانی که اسم آن را می گذاریم بحران 
»گفتگو زدگی«. البته بحران گفتگوزدگی، 
همــه اش ضرر نیســت و منافعی هم بر آن 
مترتب اســت. یکی از منافع آن اســت که 
کســی »هواداران گفتگو« را در مقابل خود 
نمی بینــد و معارضــی نخواهند داشــت و 
علیرغم آنکه راهی به جایی باز نمی کنند و 
مشکلی را حل نمی کنند، می توانند همچنان 
در صحنه سیاســی و تصمیم ســازی باقی 
بمانند. این شعار گفتگو، صرف نظر از وضعیت 
اجتماعی جامعه، به عنوان یک راهکار مطرح 
شده، یک راهکار ایده آل که اوال افقی ندارد. 
گفتگو کجا پایــان می یابد؟ و آیا باالخره به 
راه حلی خواهد رسید؟ این سؤال ها را آقای 
دکتر فاضلی پاسخ نداده اند و بعید است که با 
آن سازمان نظری، بخواهند و بتوانند پاسخی 

برای آن ارائه کنند.
گفتگو زدگی مســئله ای است که اساساً به 
خاطر کلی و انتزاعی و ایده آل بودنش خود 
تبدیل به بحران شده. کلی است از آن جهت 
که حدود و صغورش در نسبت با بحران های 
مختلف مشــخص نیست و ایده آل است به 
جهت آنکه یک گفتگوی خوب، هرگز پایان 
نمی یابد و به جزمیت و یقین و عزمی برای 
حل مســئله ای منتهی نمی شود؛ مگر آنکه 
کسی با اشراف به مسائل و راهکارهای ارائه 
شده، بخواهد راهی برگزیند تا مشکالت را 
چاره کند و این تصمیم البته غیر از گفتگو و 
پایان گفتگوهاست. اساساً در مسائل علمی 
و سیاســی، بحث و گفتگو »کار نمی کند« 
و این مباحث ســال ها سابقه دارند و شاید 
هرگز به پاسخ قطعی و یقینی و مورد اتفاق 

همه طرف  ها منتهی نشوند.

2. طرح مسائل بدون ذکر علل آن:

از جمله مسائل مهمی که دکتر فاضلی با اطناب و 
تفصیل به آن ها اشاره می کند، می توان این موارد 

را برشمرد:
الف( انباشت ناکارآمدی:

ناکارآمدی در ســطوح مختلــف از بحران آب و 
محیط زیست تا مسئله جمعیت.

ب( افزایش دامنه سیاست:
ورود سیاست به همه ابعاد زندگی و معرفی کردن 

خود )یعنی سیاست( به عنوان مسئول همه چیز.
ج( هم افزایی بحران ها:

یعنی تجمع بحران ها، از مســائل حیاتی سیاست 
خارجی تا مسئله کم آبی.

د( بحران دستاورد:
از نظر دکتر فاضلی نظام در چهل ســال گذشته، 
دستاوردی نداشته است که مستقیم و ملموس  با 
زندگی مردم مرتبط باشد. و دستاوردهایی مانند: 
فناوری نانو، انرژی هسته ای و... تأثیری بر زندگی 

مردم نگذاشته است.
این ها چهار )که هر چهار، قابل مناقشــه و به نظر 
مخدوشند( محورهای اصلی بحران هایی است که 
آقای فاضلی معتقد است وضعیت ما را با دشواری 
روبرو کرده. اما مدعای آقای دکتر فاضلی، چقدر 
علمی اســت یا به علوم انسانی مربوط است؟ در 
علوم انســانی می باید قبل از بیان یک مسئله یا 
یک بحران، ابتدا علل و منشــأ آن را بیان کنیم. 
در فضای علمی، ســخن، بدون بیان علت، حتی 
اگر درســت هم باشد، دارای وجه علمی نیست و 
از این جهت تفاوتی با سخنان فردی عامی ندارد. 
بحران ها و مشــکالت را هرکســی می تواند بیان 
کرده یا بتراشــد. ذکر این جمع بندی که »دیگر 
آخرزمان شــده و مشکالت از در و دیوار می بارد« 
چقدر به بیان علمی یا به کشــف راه حل نزدیک 
است؟ اساساً تفاوت اصلی یک عالم با یک عامی، 
در تدقیق و موشــکافی مسائل است که در ضمن 

بیان منشأ و علل مسائل، خود را نشان می دهد.
وقتی یکسری مســائل را به عنوان بحران، بدون 
ذکر علل آن ها مطرح می کنیم، باید فکری به حال 
پرسش هایی که در مواجهه با آن مطرح می شوند، 
کرده باشــیم، در غیر این صورت، حتی اگر ادعا 
و طرح مســئله ما، درست باشد، قابل اتکا نیست 
و با کوچک ترین پرســش، اعتبار خود را از دست 

می دهد.
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3- امید سلبی:

پیرامون »امید« بحث های مفصلی صورت گرفته 
و آن را بــه انواع گوناگونی تقســیم کرده اند که 
 یکی از آن ها، »امید ســلبی« است. امید سلبی:

الف( چیزی بیش از دل بســتن بــه امکان های 
عینــی، ظرفیت های ســاختاری و فرصت های 
 نظام منِد موجود در یک وضعیت تاریخی است.

ب( پیوســته از تقلیل یافتــن به چشم داشــت 
منفعالنه آنچه قرار است روزی از راه برسد، تن 

می زند.
ج( از قــدرت تخیــل جمعــی در طرح اندازی 
پیش دستانه ی آنچه هم اینک و هنوز نیست، نیرو 
می گیرد و از این رو، در تقابل با طبیعی ســازی 
ایدئولوژیک بن بســت ها مبتنی بر »همین است 
که هست«، همه توانش را وقف این می کند که 
نشان دهد »آلترناتیوها وجود دارند« یا، به تعبیر 

بهتر، آلترناتیوها ممکن اند.
د( چنین امیدی را تنها به مثابه یک افق مشترک 
و در قامت یک همبستگی انسانی می توان تجربه 
کرد. چنین امیدی از اســاس یک امید سیاسی 
است، امیدی که می رود تا فضای آینده را در دل 

همین اکنون به روی همگان باز کند.
با ذکر ویژگی های مذکور، سخن دکتر فاضلی، 
امید دهنده اســت، اما ســنخ امیدشان، امید 
ســلبی است. وقتی عنوان ســخنرانی، روایتی 
است افســانه گون و نشــدنی، چطور می شود 
از دل این ســخنرانی، عزم به تغییر را مبتنی 
بر یک راهکار مشــخص به وجود آورد. چنین 
ســخنرانی ای مانند کنش دکتری است که  در 
مواجهه با خانواده بیمار پس از عمل جراحی، با 
جدیت از سختی های عمل و نارسایی های بسیار 
زیاد بدن بیمار، با آب و تاب ســخن می گوید و 
دســت آخر اعالن می کند که مریضتان خواهد 
مرد، مگــر اینکه او را طی 24ســاعت آینده با 
پزشــکی حاذق در بیمارســتانی خوب، مورد 
مداوا قرار دهید! زنده ماندن بیمار امری شدنی 
اســت، اما دکتر بدن بیمار را چنان آسیب پذیر 
و غیرقابل درمان توصیف کرده است که خانواده 
بیمار حتــی اگر بتوانند هــم، عزمی برای طی 
فرایند درمان بیمارشــان نخواهند داشت، چون 
در اصل امیدی برایشان باقی نمانده است. توسط 
توضیحات پزشک، امید اولیای بیمار را مخدوش 
کرده است. امید ســلبی هم در اصل یک امید 

خدشه دارشــده اســت، یک امید زخم خورده، 
که از نظر آقای فاضلی تنها سیاســت می تواند 
آن را درمان کند. شــاید ایشان مستقیما بدین 
قضیه اشاره نکرده باشد، اما اساساً سخن گفتن 
از »گفتگــو« در چنین ســطحی، یک »کنش 
سیاســی« به نظر می رســد تا یک راه علمی یا 

عملی.
ســخنرانی دکتر فاضلی دیده شــده است، اما 
جدی گرفته نشــده. دیده شــده است، چون 
جنس امیدش، سلبی اســت، چون این روزها 
عمــوم مردم به چنین روایت هایی بیشــتر بها 
می دهند. عموم مــردم، راهی ارائه نمی کنند و 
متوقعند تا مشــکالتی که در حیات روزمره با 
آن مواجهند، یا مشــکالتی که گفته می شــود 
بزودی پیش می آیند، توســط اولیای امور حل 
شود. دکتر فاضلی هم ســخنی مطابق همین 
وضع عمومی و همگانی گفته اســت. سخنرانی 
ایشــان دیده شــده اســت اما نه جدی؛ چون 
اساساً بستر بحث، بستری علمی نیست، چون 
بحران ها صرفاً شمرده می شوند و نه تبیین. این 
ســخنرانی جدی گرفته نمی شود، چون حرف 
جدیدی ندارد، بسیاری از این سخنرانی بهترها 
را در طی روز شــاهدیم. راهکار این سخنرانی 
هم همان چیزی اســت که از دهه هفتاد تا به 
امروز، افراد مختلف در ســطوح گوناگون آن را 
مطرح کردند، یکی در قامت گفتگوی تمدن ها، 
و دیگری در قامت »گفتگوی شــفاف مســئله 
محور«. همانقدر که طــرح گفتگوی تمدن ها 
توانســت جلوی حمله بــه خاورمیانه را بگیرد 
و مانع »محور شــرارت« نامیده شــدن ایران 
در همان دوره شــود، این نوع سخنرانی ها هم 
می تواند مشکلی از مشکالت ما را حل کند! این 
ســخنرانی جدی گرفته نمی شود چون جنس 
مطالباتش واقعی نیســت. شاید چون سخنران 
آن در قامت یک منتقد، خودش در پســت ها و 
جایگاه های مختلف در این نظام قدرت، حضور 

داشته و دارد.
ما امروز در فضای علوم انسانی نیازمند سخنان 
جدی هســتیم، ســخنانی که بتوانند با ارائه و 
تجویز راهکارهای واقعی، جریان ســازی کنند. 
ســخنانی که از دلشــان راه هایــی برای حل 
بحران ها به دست آید و در نهایت سخنانی که 

مشتمل بر حرف جدی جدیدی باشند.
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تحلیلگران مسائل سیاسی و اجتماعی 
معتقدنــد که در قرن بیســت و یکم، 
دو بحران نابرابــری اقتصادی و تهدید 
تروریســم، از جملــه معضالت مهمی 
هســتند که جهــان با آن هــا مواجه 
خواهد شد. تروریســم و انواع مختلف 
آن، سالهاســت که به اشکال مختلف، 
بروز و ظهور داشــته اســت که در این 
میان تروریســم دینی در خاورمیانه از 
اســت.  بوده  برخوردار  ویژه ای  جایگاه 
گروه هــای مختلف تروریســتی نظیر 
طالبــان، القاعده، النصــره و... موجب 
افزایــش شــکاف بین جهــان غرب و 
دنیای اسالم شــده اند و حوادثی مانند 
یازدهــم ســپتامبر نقطــه عطف این 
موضوع می باشــد. گروه اسالمی عراق 
و شام موســوم به داعش، گروهی بود 
که برخــالف دیگر گروه های مشــابه، 
صرفاً به انجام عملیات تروریستی اکتفا 
نمی کردند و داعیه دار تشکیل حکومت 
اسالمی شــدند. این گروه در ســالهای 
اخیر که منطقه خاورمیانه دچار آشوب 
و بی ثباتی شد، شکل گرفت و سپس با 
فتح شهر موصل در عراق، مقر حکومتی 
خود را تأســیس کرد و سپس به سایر 
مناطق لشگرکشــی کــرد. در ماه های 
اخیر و با درهم شکســته شدن آخرین 
ســنگر ســرزمین داعش، این سازمان 
عمــاًل از بین رفته تلقی شــد، اما باید 
دانســت که آیا واقعاً تفکــر داعش به 
اتمام رسیده است و عوامل شکل گیری 
توده هایی نظیر داعش چیســت که در 

این تحلیل به اختصار خواهیم گفت.

داعش؛ بازسازی یک نوستالژی
در نخستین فیلمهای منتشر شده از داعش، 
تصویر مردانی سیاه پوش را می بینیم که با 
چهره ای خشــن و درحال همراهی خلیفه 
)ابوبکر البغدادی( به وسیله اسب و درشکه 
هســتند. در تصویــر بعدی کــه از ابوبکر 
بغدادی منتشر شد، او را با لباس سیاه )نماد 
حکومتی خالفت بنی عباس( می بینیم که 
بر فراز مسجد موصل درحال خطبه خواندن 
است و پس از آن جمعیت حاضر می شوند 
تا با او بیعت کنند. اســتفاده از نمادهایی 
نظیر »اسب«، »لباس ســیاه« و »سادگی 
توأم با خشــونت« مبین این نکته است که 
داعش ســعی در بازســازی هویت خویش 
مبنی بر مفهوم خالفت است. مفهومی که 
در جهان اهل ســنت، یادآور دوران شکوه 
و عظمت از دســت رفته مسلمانان است. 
برخــالف اکثر تحلیل هایی کــه داعش را 
ابزار دســت حکومت هایی نظیر عربستان 
و ترکیه می دانســت، به لحــاظ گفتمانی 

داعش در مواجهه با ســبک حکومت فعلی 
در جهان غرب شــکل گرفته اســت. این 
نوع مواجهه ریشــه در ســالهای فروپاشی 
امپراتوری عثمانی دارد. امپراتوری ای که در 
قرن بیســتم، یگانه مرکز اقتدار جهان اهل 
سنت محسوب می شد و از اروپای شرقی تا 
ســرزمین حجاز و عراق و شام را در اختیار 
داشت. با فروپاشی این امپراتوری و تشکیل 
ســرزمین های فعلی عربی، در ســرزمین 
عربستان گروهی از مســلمانان پاک دین 
پدید آمدند که سعی در احیای سنت های 
اولیه در اسالم سنی را داشت. آنان خواستار 
ایجاد آرمانشهر خود مبنی بر سنت صحابه 
بودند که بعدها به سلفی )خواستار بازگشت 
به گذشــته( معروف شدند. سلفی ها موتور 
محرک تشکیل حکومت آل سعود بودند اما 
پس از شکل گیری آل سعود و روند تدریجی 
تبدیل حکومت های عربی به سلطنت هایی 
که آمیختگی با ظهور مدرنیســم را دارد، 
خود شــکل گیری نوعی ســرخوردگی در 

z هویت گمگشته تحلیلی بر چگونگی شکل گیری و فروپاشی داعش
z  مفهوم امنیت
z داستان جدایی دو کره
z مسئله امنیت رژیم اسرائیل در خاورمیانه

هویت گمگشته
تحلیلی بر چگونگی شکل گیری و فروپاشی داعش

 روزبه فراهانی
y دانشجوی ارشد مطالعات منطقه دانشگاه تهران
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میــان طیف ارتدوکس وهابی شــد که در 
نتیجه، زمینــه را برای رویارویی با خالفت 
ســلطنتی فراهم کرد. روند رادیکال شدن 
این رویارویــی را می توان در حادثه تالش 
برای فتح مکه دانست. داعش بیش از اینکه 
به دنبال گســترش متصرفات سرزمین و 
اعمال قدرت باشــد، به دنبال احیای یک 
نوســتالژی اســت. نوســتالژی خالفت و 
بازگشت به دوران »قدرت توام با سادگی« 
و بازســازی هویت اضمحالل یافته جهانی 
اهل ســنت، رســالت اصلی داعش است. 
خاورمیانه کانون تمدن های کهن و الگوهای 
حکومتی است که در تعارض با یکدیگر به 
سر می برند. اکنون حکومت ایران را می توان 
نماد حکومت شــیعی )الگویی از حکومت 
صفــوی در دیــدگاه داعــش( و حکومت 
اردوغــان را تمثیلــی از حکومت عثمانی 
دانســت. سایر کشــورهای منطقه توانایی 
ایفای نقش هویتی در مصاف با هویت های 
کهن و الگو ها را ندارند. در این میان داعش، 
تالشــی در جهت بازیابی هویت از دســت 
رفته و پاسخی به رنج جهان عرب در فقدان 
رجال کاریزماتیک خود است. جهان عرب 
اهل سنت که روزگاری چهره هایی همچون 
جمال عبدالناصر و صدام حسین )به عنوان 
سمبل مقابله با ایران شیعی( داشته است، 
اکنون در مرحله ضعف هویتی خود به سر 
می برد و داعش پاسخ خشنی به این بحران 

هویتی جهان عرب است.

بهار عربی؛ موج سوم احیای نوستالژی
موج اول تالش برای بازسازی هویت جهان 
عــرب، توســط گروهــی از آرمانگرایان و   
نخبگان ســلفی پیگیری شد و تالشی بود 
که پس از فروپاشــی امپراتــوری عثمانی 
شــکل گرفت و پس از تشــکیل حکومت 
آل ســعود، عرصه تقابــل و قرائت مختلف 
از دیدگاه ســلفی شــکل گرفت. موج دوم 
از پــروژه احیای هویت عربــی را می توان 
در شکل گیری حکومت های ناسیونالیستی 
نظیــر ناصر در مصــر و قذافــی در لیبی 
دانســت. این بار جهان عــرب به ابزار ملی 
گرایی به منظور دستیابی به شکوه از دست 
رفته خود متوسل شد که این روند، توسط 
مداخله قدرت های خارجی شکست خورد. 

بهار عربی یا بیداری اســالمی را باید موج 
سوم بازگشت به هویت جهان عرب داشت. 
مجموعه حوادثی که از خودســوزی جوان 
سبزی فروش تونسی آغاز شد و به سرنگون 
شــدن دیکتاتور های با سابقه جهان عرب 
ختم شــد، بیش از هر چیز دیگری، مبین 
همان نوســتالژی و پروژه ناتمام ملت های 
عربی اســت. با موج بازگشت حکومت های 
دیکتاتوری در فرآیند تحوالت کشــورهای 
عربی، ســرخوردگی بر جهان عرب حاکم 
شد و بدین ترتیب داعش را می توان پاسخ 
رادیکال و خشن به مطالبات پیگیری شده 
در فرآینــد بهار عربی دانســت. همچنین 
داعش را از منظــری می توان تبدیل روند 
مدنی  اعتراضــات  از  مطالبــات،  پیگیری 
به تالش برای خالفت ســازی و بازسازی 

اتوپیای عربی دانست.
جمع بندی 

در جمع بندی تحلیلی که از تشکیل حکومت 
داعــش و فروپاشــی آن ذکر شــد، چنین 
می توان برداشت کرد که داعش را نمی توان 
صرفاً ابزار دســتی جهت پیشــبرد اهداف 
کشــورهای منطقه و آمریکا دانســت بلکه 
باید داعش را از منظر هویتی و شکل گیری 
آن را با اســتفاده از کلید واژه »نوستالژی« 
تحلیل کرد. در تحلیل شکل گیری داعش و 
فروپاشی آن عوامل روانشناختی حائز اهمیت 
فراوان انــد و عوامل اقتصــادی و امنیتی از 
اهمیت ثانویه برخوردارند. داعش را نمی توان 
صرفاً یک حکومــت نامید بلکه داعش یک 
تفکــر، محصــول چندین ســال تعارض و 
مواجهه جهان عرب اهل سنت با دو قطب، 
مدرنیسم و در ایران، شیعه به عنوان دو قطب 
معارض و رقیب است. داعش، هم پاسخی به 
روند جهانی ســازی سریع به رهبری جهان 
غرب مدرن اســت و هم پاسخی به قدرت 
یابی مجدد ایران شــیعی اســت که در این 
فرآیند، داعش از تعرضات سرزمینی به انجام 
عملیات تروریســتی در سایر نقاط جهان و 
هم چنین انتقال مرکز حکومت خویش به 
سرزمین هایی مثل افغانستان، لیبی )به عنوان 
محتمل ترین قلمرو احتمالی داعش( تغییر 

استراتژی خواهد داد.

در ماه های اخیر و با درهم 
آخرین  شــدن  شکسته 
داعش،  سرزمین  سنگر 
از بین  این سازمان عمالً 
رفته تلقی شــد، اما باید 
دانست که آیا واقعاً تفکر 
داعش به اتمام رســیده 
است و عوامل شکل گیری 
توده هایــی نظیر داعش 
چیست که در این تحلیل 

به اختصار خواهیم گفت.
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مفهــوم امنیت مشــتمل بــر مؤلفه های 
متعددی از جمله امنیت اجتماعی، امنیت 
دولــت، امنیــت رژیم و امنیــت حاکمان 
است. والتر لیپمن امنیت ملی را به گونه ای 
تعریف می کند که تقریباً همه ابعاد امنیت 

را در بر می گیــرد. به عقیده 
وی »یــک ملــت هنگامی از 
امنیت برخوردار اســت که در 
موقع خطــر، مجبــور به فدا 
ارزش های حیاتی خود  کردن 
نباشــد، اگر مایل بود بتواند از 
جنگ اجتناب کند و اگر وارد 

جنگ شــد بتواند ارزش های حیاتی خود 
 را از طریــق پیروزی در نبــرد پاس دارد

.(R. Anderson et dl. 2009)
امنیت از مسائل ظریف علوم سیاسی است، 
بنابراین تصور اینکه می توان با اســتناد به 
یکســری شــاخص ها امنیت کشــوری را 
ارزیابی کرد بســیار خوشــبینانه و نوعی 
ریسک به شــمار می آید. این نوشته بر آن 
اســت تا به بخشی از علل کمبود یا فقدان 

امنیت در منطقه خاورمیانه بپردازد.
به طور کلی می توان ریشه های ناامنی و نزاع 
میان گروه های مختلف در منطقه خاورمیانه 
را در دو دیدگاه درونی )منطقه ای( و بیرونی 

)جهانی( تقسیم بندی کرد.

درنگاه اول، اوضاع و شــرایط موجود، امری 
درون منطقه ای تلقی شده؛ باید ریشه های 
آن را از درون مناســبات منطقه جستجو 

کرد.
»خاورمیانه به لحــاظ جغرافیایی به عنوان 

چهارراهی به شــمار می رود که ســه قاره 
اروپا، آسیا و آفریقا و حوزه آسیای مرکزی 
در آن نقطه به هم می رســند« ) هوشــی 
سادات، 1382،5(. در واقع جایگاه محوری 
خاورمیانــه در تاریخ به علت برخورداری از 
موقعیت راهبردی آن بوده است. موقعیت 
جغرافیایی، ویژگی هایی به این منطقه داده 
که همواره سیاست بین الملل را تحت تأثیر 

خود قرار داده است.
بعد دیگر این رویکرد مربوط می شــود به 
تفاوت هــای فرهنگی موجود بین جمعیت 
منطقه. »خاورمیانه خرده نظام های فرهنگی 
و نــژادی گوناگونــی از قبیل فرهنگ های 
عربی، ترکی، بربرها، اقوام ایرانی )فارســی، 

آذری، بلــوچ(، عبــری و آشــوری را در 
خود جای داده اســت« )هوشــی سادات، 
10،1382(، کــه این تفاوت ها خود، موجد 
اختالف و چه بســا نزاع می شود. با اینکه 
ادیان بزرگ اســالم، مسیحیت و یهودیت 
در این منطقــه پیروانی 
دارنــد، فرهنــگ ایــن 
بنیادین  به طــور  منطقه 
بر پایه دین اسالم است. 
بنابراین تنوع اجتماعی و 
تکثرگرایی به عنوان اصل 
ســاختاری در فرهنــگ 
اجتماعــی در ایــن حــوزه جغرافیایی در 
نظر گرفته شــده اســت بر همین اساس، 
از این منطقه به عنــوان موزاییکی نام برده 
می شــودکه دارای شــش وجه تکثرگرایی 
زیست محیطی، پلورالیسم نژادی در ابعاد 
ملــی و منطقه ای، تنوع مذهبی، ســاختار 
عمدتاً قبیلــه ای و خانوادگــی، گروه های 
 شغلی گوناگون و تفکیک طبقاتی می باشد

.)R. Anderson et dl 2009)
چنان که بدیع هم اشاره می کند، شورش و 
اعتراض متفاوتند )بدیع،106،1380(. آنچه 
در فرهنگ سیاسی منطقه یافت می شود در 
شــورش تجلی می یابد و نه در حرکت های 

اعتراضی. 

امنیت از مسائل ظریف علوم سیاسی است، بنابراین تصور اینکه می توان با 
استناد به یکسری شاخص ها امنیت کشوری را ارزیابی کرد بسیار خوشبینانه 
و نوعی ریسک به شمار می آید. این نوشته بر آن است تا به بخشی از علل 

کمبود یا فقدان امنیت در منطقه خاورمیانه بپردازد.

مفهوم امنیت
 عباس الهی

y دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه تهران
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تفاوت فرهنگی، طیف متنوعی از شکاف های 
هویتی را باعث شده که به صورت گروه های 
افراط گرا عمل می کنند. ویژگی مشــترک 
همه این نیرو ها آن است که ساختار دولت 
– ملــت را بر نمی تابند و در پی برهم زدن 
آن و بازتولیــد نظم منطقه ای اند )کاظمی، 

.)1396،1
در رویکرد دوم، آشــوب و نا امنی موجود 
در منطقــه، امری برون منطقه ای بوده و از 

جانب قدرت های بزرگ است.
موقعیت جغرافیایی  چنان که گفته شــد، 
خاورمیانه، ویژگی هایی به این منطقه داده 
که همواره سیاست بین الملل را تحت تأثیر 
خود قرار داده اســت. این منطقه از لحاظ 
ژئوپلتیکی می تواند به خوبی موازنه قدرت را 
به نفع یا ضرر قدرت های بزرگ برهم زند، و 
به همین دلیل نیز درسال های پس از جنگ 
جهانی دوم، نگاه ابر قدرت امریکا و شوروی 
پس از تقســیم اروپا به خاورمیانه معطوف 
شــده بود )هوشــی ســادات، 1382،5(. 
قدرت هــای بزرگ همواره بــا دخالت ها و 
اقدامات منفعت طلبانه خود از طریق تقسیم 
مرزها بدون توجه به مشترکات فرهنگی آن 

به نا امنی در آن دامن زده اند.
دو بعــد را می توان در این مــورد در نظر 
گرفت؛ اول آنکه بر ســر تســلط و نفوذ در 

خاورمیانــه به علت برخــورداری از منابع 
عظیم انرژی چون نفــت و گاز و موقعیت 
ژئوپلیتیک آن، بین قدرت های بزرگ یک 
نوع رقابــت و درگیری وجــود دارد و این 
کشمکش در نهایت خود را به صورت ناامنی 

نشان می دهد.
از طــرف دیگــر آنکه قدرت هــای بزرگ، 
همواره در پیشــبرد منافع خــود با رقبا و 
قدرت های دیگر تعارض پیدا خواهند کرد. 
این تعارضات و برخورد های میان قدرت های 
بزرگ به صــورت جنگ های نیابتی، الجرم 
در نقطــه ای که پتانســیل آن را دارد بروز 
می یابد. نیز می توان این ادعا را مطرح کرد 
که نفــع قدرت های بزرگ در خاورمیانه ای 
نا امن تأمین می شــود تا نقطه ای ایمن با 
برخورداری از موقعیت حساس و انرژی های 

حیاتی.
دیــدگاه معتقد به منبــع درون منطقه ای 
ناامنــی، منطقه و محیــط آن را به لحاظ 
جغرافیایی و فرهنگی آن ذاتاً جنگ خیز و 
آشوب گرا می داند. در این حالت، راه چاره را 
نیز در دیکتاتوری مستبد و مقتدر می داند 
»خشونت، شــیوه مشروع حکومت بر اقوام 

وحشی است«.
رویکرد دوم، عامل ناامنی را خارجی دانسته 
و معتقد است قدرت های در پیشبرد اهداف 

خود، جنگ های نیابتــی در منطقه به راه 
انداخته اند. 

جغرافیای انســانی خاورمیانــه در نتیجه 
عوامل سیاســی درون و بــرون منطقه ای 
همواره با مناقشات قومی و مذهبی مواجه 
بوده، به ویژه آنکه با پایان جنگ جهانی اول 
و حمایت هــای بین المللــی از حق تعیین 
سرنوشــت، مرزهای ملی تعریف شد بدون 
آنکه به بســیاری از تفاوت ها توجه شــود. 
برخی از مشــکالت کنونی نیز ریشه در آن 

زمان دارد ) هوشی سادات،6،1382(.
از ضعف مشــروعیتی  دولت های حاکــم 
برخوردارنــد که باعث می شــود تا امنیت 
حکومــت و امنیت اجتماعــی در معرض 
تهدید قرار گیرند. حکومتی که از مشروعیت 
پایینی برخوردار است، در قبال مداخله های 
خارجی، فوق العاده آسیب پذیر است )جی. 
بزرگ  قدرت های  مارتیــن، 137،1383(. 
خارجی نیز با اهداف گوناگون به ناامنی در 
منطقه دامن زده و بر آتش آن می افزایند. 
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داستان جدایی دو کره

روزولــت،  فرانکلیــن  نوامبــر 1943  در 
وینســتون چرچیل و چیانگ کای شک در 
کنفرانس قاهره با یکدیگر دیدار کردند تا در 
مورد سرنوشــت کشورهای مستعمره ژاپن 
تصمیم بگیرند. در بیانیه ای که پس از این 
کنفرانس منتشر شد برای اولین بار به نام 
کره اشاره شد. سران قدرتمند اظهار کردند 
»اسارت مردم کره از نظر ما دور نشده و ما 
مصممیم تا در زمانی مقرر کره به کشوری 
آزاد و مستقل تبدیل شود«. و بدین ترتیب 
تقسیم کره به کره شمالی و جنوبی پس از 

پیــروزی متفقین در جنگ دوم جهانی در 
ســال 1945 و پایان 35 سال سلطه ژاپن 
بر کره آغاز شــد. در طرحــی که قریب به 
اتفــاق کره ای ها با آن مخالف بودند، ایاالت 
متحــده آمریکا و اتحاد جماهیر شــوروی 
توافق کردند که قیمومیت موقت کشــور 
را از محــل مدار 38 درجه، برعهده گیرند. 
هدف از طرح قیمومیت کمک به ایجاد یک 
دولت موقت کره ای بــود که »در موعدی 

مقرر مستقل و آزاد« شود. 
در 7 سپتامبر 1945، ژنرال مک آرتور اعالم 
کرد که سپهبد جان آرو هاج اداره امور کره 

این روزها با نگاهی گذرا به اخبار جهان 
این طور به نظر می رسد که شبه جزیره 
کره یک بار دیگر بــه کانون تنش ها و 
البته توجهات تبدیل شده است تا حدی 
که دبیر سازمان ملل از حوادث سوریه و 
یمن چشم می پوشد و آن را جدی ترین 
بحران این ســال ها می خوانــد با این 
تفاوت که این بار بازی و مسیر حرکت 
تعیین می کند.  را کره شــمالی  بحران 
فارغ از این که چرا آنچه در ســوریه و 
یمن و میانمار اتفاق می افتد، برای آنتونیو 
گوترش و همکارانش آنقدر جدی نیست 
که آن ها را نگران کند، شاید برای شما 
هم جالب باشد که چرا دو کره آنقدر باهم 

اختالف و دشمنی دارند؟

جهان

داستان جدایی دو کره

 نگار رضایی
y دانشجوی ارشد مطالعات منطقه دانشگاه تهران
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را برعهده خواهد داشــت. آن ها سینگمان 
ری، یک کره ای ضدکمونیسم را که پس از 
دهه ها تبعید در آمریکا به کره بازگشته بود 
گزینه مناسبی برای اداره کشور می دانستند 
چون دوست آمریکایی ها محسوب می شد. 
دولت کره جنوبی، تحت نظارت ری، چند 
عملیات نظامی علیه شورشیان دست چپی 
که با دولت درگیر نبرد مسلحانه شده بودند 

انجام داد. آمریکا مسئله آشتی 
دو کــره را در پاییــز 1947 
در ســازمان ملل مطرح کرد. 
سازمان ملل در نوامبر 1947 
قطعنامه ای منتشــر کرد که 
باید انتخابات آزاد برگزار شود 

و نیروهــای خارجی کشــور را ترک کنند 
و کمیســیونی برای کره در ســازمان ملل 
تشکیل شــود. در اوت 1948، سینگمان 
ری علی رغم احزاب چپ انتخابات را تحریم 
کرده بودند، به عنوان اولین رئیس جمهور کره 
جنوبی انتخاب شد و به طور رسمی قدرت 
را از ارتش آمریکا تحویل گرفت. همزمان با 
این اتفاقات، در شمال، کره ای ها شاخه های 
بســیج مردمی را برای کمیتــه مقدمات 
اســتقالل کره ســازماندهی کردند. ارتش 

شــوروی اجازه ادامه فعالیت این کمیته ها 
را می داد چون روابط دوستانه ای با شوروی 
داشتند. بعدتر دامنه این کمیته های موقت 
به سراسر کشور کشیده شد و کمونیست ها 
در پست های کلیدی قرار داده شدند تا آنکه 
»جمهوری دموکراتیک مردم کره« در نهم 
سپتامبر 1948با نخســت وزیری کیم ایل 

سونگ اعالم وجود کرد.

با این وجود، تقسیم کره، پس از بیش از یک 
هزاره اتحاد، به نظر هر دو رژیم غیرقابل قبول 
و موقتــی می آمد. از ســال 1948 تا آغاز 
جنگ کره در 25 ژوئــن 1950، نیروهای 
مســلح هر دو طرف درگیــر مجموعه ای 
از درگیری های خونین در مرز دو کشــور 
بودند. در ســال 1950، این درگیری ها با 
حمله کره شــمالی به کره جنوبی به طور 
چشــمگیری تشدید شــد و در نهایت به 
جنگ کره انجامید. 28 ژوئن 1950 سئول 

توسط نیروهای کمونیست سقوط کرد. پنج 
روز پس از حملــه تردیدی باقی نماند که 
شکســت نهایی از آن نیروهای کره جنوبی 
و متحدانــش به خصوص آمریکاســت. از 
این رو آمریکا ســواحل کــره را محاصره و 
مناطق صنعتی و مســکونی کره شمالی را 
بمباران کرد. 15 سپتامبر 1950، نیروهای 
آمریکایی در اینچئون واقع در ساحل غربی 
کره جنوبی پیاده و با حمله ای 
برق آسا شهر سئول را اشغال 
کردنــد. از آن طــرف، چین 
کمونیســت به عنوان دفاع از 
مرزهای خــود و به دلیل این 
که خود هدف بعدی نباشــد، 
در صحنه نبرد به نفع کره شمالی وارد شد. 
سه سال بعد دو کره با امضای آتش بس به 
خصومت ها پایان دادند و تقسیم کره دائمی 
شد. دو طرف توافق کردند که یک محدوده 
حائل 4 کیلومتری در میان دو کشــور به 
وجود بیاید که هیچ یک از دو کشور به آن 
وارد نشوند. این منطقه را منطقه غیرنظامی 
یا )DMZ( می نامند. در نتیجه جنگ کره 
)53-1950( دو کره مجزا بر جا ماند که از 

زمان جنگ سرد تا امروز پابرجاست. 

از سال ۱۹۴۸ تا آغاز جنگ کره در ۲۵ ژوئن ۱۹۵۰، نیروهای مسلح 
هر دو طرف درگیر مجموعه ای از درگیری های خونین در مرز دو کشور 
بودند. در ســال ۱۹۵۰، این درگیری ها با حمله کره شمالی به کره 
جنوبی به طور چشمگیری تشدید شد و در نهایت به جنگ کره انجامید.

جهان
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از دهه 1990، با لیبرالتر شــدن دولت های 
کره جنوبی و مرگ بنیانگذار کره شــمالی 
کیم ایل ســونگ و جانشینی پسرش کیم 
جونگ ایــل، دو طرف گام هــای نمادین 
کوچکــی برای الحــاق احتمالــی دو کره 
برداشته اند. در ابتدای سال 2018 )10 دی 
1396( دو کره )کره شمالی - کره جنوبی( 
اولیــن دور مذاکــرات جدی خــود را در 
روستای مرزی بین دو کشور شروع نمودند. 
آمریکا و ژاپن در کنار روســیه، چین، کره 
شــمالی و کره جنوبی اصلی ترین بازیگران 
شبه جزیره کره هستند که از سال 2003 
میالدی در چارچوب مذاکرات شش جانبه 
پکن بــرای حل بحــران در ایــن منطقه 
بــا یکدیگر در گفت و گو بــوده اند. با این 
وصف در پایان سال 2008 میالدی وقتی 
کره شمالی اعالم کرد آمریکا از این ساختار 
برای جلوگیری از فعالیت های علمی، فنی 

و اقتصادی پیونگ یانگ اســتفاده می کند 
به همیــن دلیــل از پیمان منــع تکثیر 
تســلیحات هســته ای خارج می شود، این 
مذاکرات به بن بســت رســید. از آن زمان 
یک وقفه طوالنی در روابط طرفین حاصل 
شــد به طوری که کره شــمالی اعالم کرد 
به دلیل سیاســت های خصمانه و دشمنی 
کینه توزانه آمریکا، از این گفت و گوها نیز 
خارج می شــود. در همین اثنا کره شمالی 
فرصت را غنیمت شــمرد و با شعار تقویت 
نیــروی بازدارندگی هســته ای به ســمت 
آزمایش های هســته ای بیشتر روی آورد و 
هر روز در این عرصه و ســاخت تسلیحات 
اتمی قدرت بیشتری پیدا کرد. کره شمالی 
برای آنکه به گفته خودش بتواند با دشمنی 
آمریکا مقابله کند، در جبهه ای دیگر قدرت 
موشکی بالستیکش را تقویت کرد و پس از 
بارها آزمایش های اتمی و موشکی بالستیک 

و قاره پیما، در پایان ســال 2017 میالدی 
اعالم کــرد به یک قدرت و کشــور اتمی 
تبدیل شــده اســت. این اعالم آنقدر برای 
آمریکا سخت بود که این کشور خیلی زود 
تجهیزات، زیردریایی ها و ناوهای هواپیمابر 
اتمی و بمب افکن هــای راهبردی خود را 
برای برگزاری رزمایش های مختلف در کنار 
ژاپن و کره جنوبی به منطقه فرستاد و بارها 
از آن ها برای نشان دادن بازوی نظامی خود 

استفاده کرد.
کره شــمالی با شعار اینکه تسلیحات اتمی 
و موشــک های قاره پیمای این کشور فقط 
علیه آمریکاست ابتدا حساب واشنگتن را از 
دیگران جدا کرد و در گام بعدی تالش کرد 
تا روابط با کره جنوبی را بهبود بخشد. این 
کشــور اما برای این منظور به یک فرصت 
نیاز داشت که المپیک زمستانی این فرصت 

را پیش روی پیونگ یانگ قرار داد.

جهان



 پرتو سیاست  شماره دوم  بهار 1397  45   

کره شــمالی که از ســال 2015 میالدی هیچ رایزنی و گفت و 
گویی با کره جنوبی برگزار نکرده بود پس از پیام سال نو ›کیم 
جونــگ اون‹ رهبر این کشــور در باره بهبــود روابط دو کره با 
استفاده از فرصت المپیک، شرایط را برای شروع یک عصر نوین 
در مناسبات در حاشیه بحران در شبه جزیره کره به وجود آورد. 
کره جنوبی که می دانست برگزاری المپیک در سایه تهدیدهای 
نظامی میسر نیست و ناامنی می تواند این رقابت ها را به شکست 
بکشاند از پیشنهاد طرف شمالی استقبال کرد و راه، برای اولین 
دور از گفت و گوهای دو طرف با هدف حضور کره شــمالی در 

المپیک باز شد.
کره شــمالی در راستای راهبرد بازدارندگی و بااستفاده از اصل 
غافلگیری، ناگهان تصمیم خــود را برای اعزام یک هیات بلند 
پایه با ریاســت ›کیم یونگ نام‹ رییس مجلس عالی این کشور 
به مراســم المپیک اعالم کرد. این کشور برای اینکه مهر تأیید 
بــر دوره بهبود روابط دو کشــور بزند خواهــر کیم جونگ اون 
را نیز جزو اعضــای این هیات قرار داد و با این حســاب، بلند 
پایه ترین مقام های کره شمالی برای نخستین بار از سال 1953 
میالدی یعنی پس از پایان جنگ کره، راهی ســئول شدند. در 
این شــرایط طرفین گفت و گوهای مشروحی انجام دادند، کره 
شــمالی برگ برنده دیگر خود را رو کرد و دعوتنامه رهبر این 
کشــور در اختیار کره جنوبی قرار گرفت با این مضمون که از 
›مون جایه این‹ رییس جمهور کره جنوبی برای ســفر به کره 
شمالی دعوت شده است. کره شمالی با در پیش گرفتن چنین 
راهبردی توانســت ابتدا چین و روسیه را نیز با خود همراه کند 
به طوری که مسئوالن ارشد چین و روسیه خیلی زود از جامعه 
بین المللی دعوت کردند تا از کره شمالی و بهبود روابط دو کره 

حمایت کنند.
اگرچه آمریکا، ژاپن و کره جنوبی با تحریم های شــدید خود در 
کنار دیگر اعضای شورای امنیت فشار زیادی بر کره شمالی وارد 
کرده اند اما سیاست کره شمالی در مقابله با آمریکا برای منزوی 
سازی واشنگتن تا اندازه زیادی موثر واقع شده است.کره شمالی 
اکنون از حمایت چین و روسیه و بسیاری کشورهای دیگر برای 
توســعه روابط با کره جنوبی برخوردار شده است. با این حساب 
کره شــمالی اکنون زمینه، شــرایط وکفه ترازو را به نفع خود 
ســنگین کرده اســت و اگر آمریکا بخواهد از این مخصمه فرار 
کند طبیعتا راهی جز رایزنی و مذاکره نخواهد داشت. عصبانیت 
رهبران آمریکا و ژاپن از سیاست های اخیر کره شمالی و نگرانی 
آشــکار آن ها از بهبود روابط دو کره، موفقیت سیاست و راهبرد 
جدید کره شــمالی را نشــان می دهد و به نظر می رسد پیونگ 
یانگ با در پیش گرفتن یک برنامه تدوین شده در تالش است 
تا به جای اینکه خودش برای مذاکره تحت فشار قرار گیرد دیگر 
بازیگران اصلی شامل آمریکا و ژاپن را به میز مذاکره بکشاند تا 

از قدرت چانه زنی باالیی با آن ها برخوردار باشد.

آمریکا و ژاپن در کنار روســیه، چین، کره 
شمالی و کره جنوبی اصلی ترین بازیگران 
شبه جزیره کره هستند که از سال ۲۰۰3 
میالدی در چارچوب مذاکرات شش جانبه 
پکن برای حل بحــران در این منطقه با 
یکدیگر در گفت و گو بوده اند. با این وصف 
در پایان ســال ۲۰۰۸ میالدی وقتی کره 
شــمالی اعالم کرد آمریکا از این ساختار 
برای جلوگیری از فعالیت های علمی، فنی 
و اقتصادی پیونگ یانگ استفاده می کند به 
همین دلیل از پیمان منع تکثیر تسلیحات 
هسته ای خارج می شود، این مذاکرات به 

بن بست رسید.
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1 - هزینه  های امنیتی اسرائیل در جنگ 
مستقیم

رژیم اسرائیل، ساختار فرهنگی، اقتصادی، 
دینی و سیاســی ناهمگونی با خاور میانه 
دارد، و همواره به عنوان دشمن شماره یک 
ُدَول عربی نگریسته می شد. اختالفات میان 
رژیم اسرائیل و اعراب، منجر به 6 نبرد مابین 
آن ها گردید )با احتســاب دو جنگ لبنان( 
کــه در اکثر این پیکارهــا، اعراب، آنچنان 
که باید و شــاید به اهداف اســتراتژیکی و 
نظامی خود دست نیافتند و رژیم اسرائیل 
به خصوص در جنگ 1967)جنگ 6 روزه( 
توانست ضربات سختی به اعراب وارد سازد 

و از طرفی بر توانایی های خود بیافزاید. 
معموالً دولت های عرب پس از هرشکست، 
به ســرعت به فکر جبران آن می افتادند و 
تاحدودی سعی در حفظ اعتبار خود داشتند. 
همانند جنگ های 1973)یــوم کیپور( یا 

شاید تاحدودی جنگ1956)کانال سوئز(.
با آنکه رژیم اسرائیل در نبرد با اعراب مانع 
دسترســی آنان به اهداف موردنظرشــان 
می شد، ولیکن شرایط همواره برایش سهل 
و آســان نبود. به ویژه هزینه هــای زیادی 
که در برخی از نبردها بر او وارد می شــد. 
همچون جنگ یوم کیپــور که 2569 نفر 
از ارتش اسرائیل کشته و حدود6500 نفر 
نیز زخمی  شدند. همچنین اقتصاد اسرائیل 
پــس از این جنگ، تا 6 ماه فلج شــده بود 
و ارتش، تعــداد زیادی تانــک، هواپیما و 
تجهیزات نظامی از دســت داده بود و نیز 
بحران سیاســی پس از آن، دامن گیر این 
رژیم شــد. از طرفی دیگــر جنگ های اول 
)1982( و دوم )2006( بــا لبنان نیز برای 

اسرائیل متحمل هزینه هایی شد. 
همانطور که شیمون پرز در کتاب خاورمیانه 
جدید خود پس از آنکــه از قدرت نظامی 

همــواره  امنیــت 
اصلی  مقوله  به عنوان 
مدنظر  اســرائیل  در 
بوده اســت. و شاید 
مهم ترین دغدغه این 
رژیم، امنیت آن است. 
این یادداشت سعی در 
تشریح مسئله امنیت 
رژیم اسرائیل در جنگ 
با اعراب و نیز به مقوله 
امنیت ایــن رژیم در 
حال و آینده می پردازد.  

جهان
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رژیم اسرائیل در برابر اعراب به اغراق گویی 
می پردازد! به بی فایده بودن جنگ با اعراب 
اشــاره می کند)1(. از ســوی دیگر با وقوع 
انقالب 1979 در ایــران و روی کار آمدن 
جمهوری اســالمی در این کشور، سیاست 
ایران نیز در قبال اســرائیل به کلی تغییر 
یافت و اســرائیل به عنوان دشــمن شماره 
یک جمهوری اســالمی شــناخته شــد و 
همچنین رشــد گروه های حامی ایران در 
منطقــه از جمله حزب اهلل لبنان نیز به طور 
کلی براین مســئله که جنــگ برای رژیم 
اسرائیل هزینه آور است صحه گذاشت و این 
رژیم سعی می کند تا حدودزیادی از جنگ 

مستقیم با دولت های منطقه دوری کند. 
2- مدل امنیتی رژیم اسرائیل

مورگان از 5 مدل تأمین امنیت نام می برد 
که شــامل: امنیت از طریق کاربرد قدرت 
برای مهار قدرت، امنیت از طریق کنسرت، 
امنیــت از طریق مدیریت دســته جمعی 
چندجانبه، امنیت در جامعه امنیتی تکثرگرا 

و امنیت از طریق هم گرایی می باشد.)2(
بی شــک به دنبال تشریح هریک از مدل ها 
مذکور نیستیم ولی هرکدام از موارد نامبرده 
شده دریک منطقه خاص اعمال می گردند 

و تعاریف خاص خــود را دارند. مدل مورد 
توجه ما اولی است چرا که در منطقه خاور 
میانه این مدل یعنی امنیت از طریق کاربرد 
قدرت برای مهار قدرت رایج است. مورگان 
آن را همان سیاســت بین المللی ســنتی 
می نامــد که اغلب از آن به تأمین امنیت از 
طریق موازنه قوا نام برده می شــود. و این 

مدل را در خاورمیانه رایج می داند.)3(
بــا توجه به آنکــه جنگ مســتقیم برای 
اسرائیل سودمند نیســت، این رژیم سعی 
در نوعــی بازدارندگــی دارد. او که تالش 
می کند از نبرد مستقیم با ُدَول خاور میانه 
و اتحاد آنان با یکدیگر جلوگیری نماید، در 
جهت افزایش قدرت خود نیز، روزبه روز بر 
تسلیحاتش می افزاید و سیاست بازدارندگی 

را به پیش می برد. 
برطبــق گزارش دیوید آلبرایت، اســرائیل 
115 کالهک هسته ای دارد )اگرچه داشتن 
آن را رد یا تائید نکرده است(. از طرف دیگر 
سیستم های ضد موشــکی همانند پیکان، 
فالخن )ســپر( داود، گنبــد آهنین و نیز 
موشک های بالستیک و هواپیماهای جنگی 
پیشرفته در جهت سیاست بازدارندگی این 

رژیم به کار گرفته می شوند. 

3- امنیت رژیم اسرائیل؛ حال و آینده

سیاســت بازدارندگــی اســرائیل از زمان 
تشــکیل این رژیــم در 1948 تاکنون با 
شــدت و حدت ادامه یافته است. بی شک 
این سیاست در دوران زمامداری دو حزب 
کارگر و لیکود به صورت های گوناگون دنبال 
می شود. اما آنچه که حائز اهمیت است این 
مقوله می باشــد که امنیت رژیم اسرائیل، 
بــدون تردید با محیط پیرامونی آن ارتباط 
مستقیم و ناگسستنی دارد. همانگونه که نو 
واقع گرایان منافع ملی را عالوه بر داخل، در 
خارج از مرزهای سرزمینی دنبال می کنند، 
بی شک امنیت رژیم اسرائیل نیز منوط به 

اوضاع منطقه است. 
همانطور که در ابتدای تشــکیل این رژیم 
اواخرقرن بیســتم مناقشات دولت های  تا 
خاور میانه با آن همواره دیده می شــد، در 
ســال های اخیر مجموعه عواملی منجر به 
آن گردید که امنیت اســرائیل بهتر تأمین 
شود و با آسودگی بیشتری ادامه پیدا کند. 
مسائلی مانند: پیمان هایی همچون اسلو یا 
کمپ دیوید در سال های پایانی قرن بیستم، 
افــول ناسیونالیســم عرب که تــا مدت ها 
علیه  اعراب  به عنوان عامل وحدت بخــش 
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اسرائیل مطرح بود، فروپاشی شوروی که در 
دوران خود به عنوان وزنه ای برای دولت های 
عربی محسوب می گردید، همچنین رشد و 
گسترش تروریسم و افراط گرایی در منطقه 
که باعث شــده است کشــورهای منطقه 
درگیرامنیت سازی در مرزهای خود شوند 
و قدرت آنــان کاهش یابد و عواملی از این 
دست منجر به بهبود امنیت رژیم اسرائیل 

در خاور میانه گردید. 
اما امنیت کنونی این رژیم ناپایدار اســت 
چراکه اکثر تحلیل گــران معتقدند امنیت 
رژیم اســرائیل در آینده رو به افول خواهد 
رفــت. عواملــی همانند رشــد روزافزون 
جمعیــت فلســطینی در برابــر جمعیت 
اســرائیلی، که به گفته استیون کینزر در 
سال2050، هشت میلیون یهودی در کنار 

بیســت میلیون فلسطینی زندگی خواهند 
کرد)4(، اتحاد گروه های فلسطینی همانند 
حمــاس و فتــح، نفوذ گســترده ایران در 
منطقه و قدرت یافتن گروه های حامی ایران 
در ســوریه، لبنان، عراق و یمن و عواملی 
اینچنینی منجر به بحران شــدید امنیتی 
رژیم اسرائیل در آینده خواهد شد.                

همانطور که چارلز فریلیخ، معاون ســابق 
مشاور امنیت ملی اســرائیل و عضو ارشد 
مرکز بلفر در دانشــگاه هــاروارد در کتاب 
جدید خود با نام »امنیت ملی اســرائیل« 
به طور کلی بیان می کند اسرائیل در طول 
تاریخ خود هیچ گاه به ایــن میزان امنیت 
نداشته است اما این شــرایط، بلندمدت و 
همیشگی نیســت و ممکن است به سرعت 

تغییر کند. 
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