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 لباس جدید پوپولیسم ایرانی
صفحه 8

نگاهݡی مختصر به اثر ربنای استاد شجریان
صفحه 7

اســپینوزا بیــش از ســه ســده پیــش در جمهــوری هوالنــد گفتــه 
بــود کشــوری کــه اتباعــش تنهــا از ســِر تــرس به اســلحه دســت 
نمی برنــد، در وضعیــت صلــح نیســت؛ بلکــه فقــط در حــال جنــگ 
نیســت. وی صلــح را فضیلتــی مبتنــی بــر قــّوِت ذهن می دانســت. 
ــاِن  ــور و درغلی ــِن رنج ــاآرام و ذه ــا روِح ن ــوری ب ــح در جمه صل
ــه ای اســت  ــۀ افســردگان، جامع ــد آورد. جامع ــاع، دوام نخواه اتب
فوبیایــی، و فوبیــا ُمخــِلّ آزادی اســت. بــر ایــن اســاس جمهــوری، 
دولتــی اســت کــه بــه دســت انبــوه خلــِق آزاد تاســیس می شــود. 
ایــن حکمــت نظریــه انتقــادی اســپینوزایی هنــوز و همچنــان راهبر 
هرگونــه آرمــان دموکراتیــک اســت: مــردِم آزاد بیشــتر بــا امیــد 
ــا  ــد بیشــتر ب ــا مــردِم دربن ــرس، ام ــا ت ــه ب هدایــت می شــوند ن
تــرس هدایــت می شــوند. مــردِم در حــاِل تــرس، بــرده اســت و 
مــردِم باامیــد، آزاد اســت. این گونــه مفهــوم »زندگــی« در کانــون 

ــرد.  ــرار می گی امــر سیاســی ق
     وقتــی ایــن حکمــت نظریه انتقادی اســپینوزایی را در نظر بگیریم 
کــه »انســان ها شــهروند زاده نمی شــوند بلکــه شــهروند ســاخته 
ــرِی  ــات فک ــرای حی ــود ب ــی می ش ــوری میدان ــوند«، جمه می ش
انتقــادی. و بزرگانــی چــون فریــدون آدمیــت و مجتبــی مینــوی به 
خوبــی ایــن حکمــت نظریه انتقــاد اســپینوزایی را در میدان اندیشــه 
و سیاســت ایــراِن معاصر آشــکار ســاخته بودنــد. فریــدون آدمیت 
ــی و  ــه ماکیاول ــت جمهوری خواهان ــادآور حکم ــه ی ــره ای ک در فق
اســپینوزا اســت، گفتــه بــود »در سیاســت ْ تــرک  عمــل  واجــب چه 
بســا گنــاه عظیــم نابخشــودنی اســت.« ایــن راهــی اســت بــرای 
زدودن تــرس از میــدان فکــر سیاســی، و طبیعتــاً میدان پراکســیس 

سیاســی نیــز از همیــن امــر مایــه می گیــرد. 
     نقدهــای باظرافــِت دکتــر مجتبــی مینــوی )1282-1355( بــه 
»فرمــاِن« محمدرضــا شــاه بــرای نــگارش »تاریــخ کامــل ایــران« 
ــه  ــع اندیش ــن مقاط ــی از نهفته تری ــاالً یک )15 آذر 1344(، احتم
تاریخــی انتقــادی در ایــران معاصــر اســت.  نوشــتارهای وی یکی از 
بارزتریــن نمونه هــای حضــور پتانســیِل گریــز و گسســت از قرائت 
ــود. نوشــتارهای وی از نوعــی ِمیــِل پنهــاِن  ایدئولوژیــک حاکــم ب
دائمــی بــرای خــروج از بســتاِر ایدئولــوژِی مســتقر حکایــت دارد.

      در همــان ســال های صــدور فرمــان تالیــف تاریــخ کامــل ایران، 
اســتادان نسخه شناســی چــون مجتبــی مینــوی بــدون این کــه بــه 
ســخنان شــاه بیاویزنــد، طــرح مســئله ایــران را الزمۀ تالیــف تاریخ 
ایــران دانســته بودنــد و راهبردهــای عملــی و منســجمی بــرای آن 
پیشــنهاد داده بودنــد. مینــوی گفتــه بــود پیــش از نوشــتن تاریــخ 
کامــل ایــران، ابتــدا بایــد مفهــوم ایــران را تعریــف کنیــم، و حــدود 
جغرافیایــی مملکتــی کــه ایــران خوانــده می شــود را تعییــن کنیــم. 
ــه  ــت به منزل ــران را می بایس ــخ ای ــوی، تاری ــی مین ــد مجتب از دی
جــزء الینفــک تاریــخ جهــان نــگاه کــرد، و آن را برحســب طــرح 
تــازه ای نوشــت. تاریــخ جدیــد ایــران بایــد مبتنــی بر اصــول جدید 
تاریخ نــگاری و بــه شــکل و شــیوه ای جدیــد باشــد. قُدمــا از مفاهیم، 
ــا فهــم زمــان مــا تفــاوت دارد، و مــا  ــد کــه ب چیــزی می فهمیدن
ــد کشــف  ــم می فهمیدن ــه ایشــان از آن مفاهی ــه را ک ــد آن چ بای
کنیــم. آزادی در تاریخ نــگاری و حّریــت در تاریخی اندیشــی از 
ویژگی هــای فکــر تاریخــی مینــوی اســت. ایــن عضــو حلقــه ادبای 
ربعــه معتقــد بــود که حــدود عمــل دولــت و ســرمایه داری رعایت 
آزادی در فکــر و عقیــده اســت، و اگــر دولت یا ســرمایه داری چنان 
سیاســتی در پیــش گرفــت کــه بــه ایــن حــدود تعــرض شــد، از 
مشــروعیت ســاقط می شــود. عقیده شــخصی حرمــت دارد، و موانع  
اجتماعــِی آزادی فــردی، مضرتــر از موانع  جســمانی و مــادی آزادی 
اســت.  وی متفکــر انتقــادِی »عهــد ماشــین«، منتقــد ســیطره گری 
دولــت و ســرمایه داری، و مدافــع آزادی هــای فــردی بــود. همچون 
اســپینوزا از فربه شــدِن جامعــه افســردگان بیــزار بــود و افســردگی 
را همــزاد تــرس و هــر دو را مخاطــره عهــد ماشــین می دانســت. 
ــه روحــی   ــه انســان صدم ــا، ب ــد آزادی ه ــه تهدی ــود ک ــد ب معتق
ــردم دل افســرده  و خشــمگین نشــوند،  ــه  م ــرای  اینک ــد. »ب می زن
حکومــت بایــد گاهــی امــوری را کــه متضمــن  ضــرر  مــاّدی باشــد 
نیــز اجــازه  دهــد. مانع تراشــی حکومــت  زیانکارتــر  از  موانــع طبیعی 
اســت.« ایــن جمــات از مجتبــی مینــوی اســت نــه اســپینوزا. بــر 
پایــه ایــن دریافــت از انســان به منزلــه فاعــل آزاد و ذی حــق تاریخ، 
اساســاً نمی تــوان راه تاریخ نــگاری مبتنــی بــر ســوژگی و فاعلیــت 
ــت، و از  ــاهی فروکاس ــک ش ــگاری ایدئولوژی ــه تاریخ ن ــردم را ب م
ایــن رو اســت کــه مینــوی فرمــان  ایدئولوژیک بــرای تالیــف تاریخ 

کامــل ایــران را بــه نقــد کشــید. 

رضا نجف زاده
استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

ترس، دموکراسی و مسئله ایران 

زشت و زیبای دموکراسݡی
نقد و بررسی دموݡکراسی از منظـر اندیشـه و عمـل
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نݡگاه ویژه:



حکایت دل فریب فدرالیسم در ایران

درخواست کمک ترامپ از سوئیس برای توافق با ایران

نشــریه ســان انگلیــس در گزارشــی بــا اشــاره بــه اینکــه دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــور آمریــکا خواهــان مذاکــرات مســتقیم بــا ایــران 
اســت، نوشــت: دونالــد ترامــپ از همتــای سوئیســی خــود بــرای حصــول توافقــی بــه منظــور جلوگیــری از آن چــه وقــوع درگیــری بــا 

ایــران عنــوان شــده، درخواســت کمــک کــرده اســت.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نوشــته نشــریه ســان، دونالــد ترامــپ، رئیــس جمهــور آمریــکا اولــی مائــورر، همتــای سوئیســی خــود را بــه 
کاخ ســفید فراخوانــد تــا از او بــرای حصــول توافقــی بــا ایــران بــه منظــور جلوگیــری از وقــوع درگیــری بــا ایــن کشــور درخواســت 

کمــک کنــد.
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ــاوت نســبت  ــدرت اســت کــه نظــری کامــا متف ــر ســر ق ب
ــی  ــا دارد و در پ ــه اروپ ــران و اتحادی ــی ای ــرد فعل ــه رویک ب
ــان  ــکا از زم ــوری آمری ــس جمه ــت.  رئی ــی اس یک جانبه گرای
ــی را  ــت یک جانبه گرای ــور، سیاس ــن کش ــدن در ای روی کارآم
بــه کار گرفتــه و از برخــی معاهــدات نیــز خــارج شــده اســت.

وی در تاریــخ 8 مــی 2018خــروج از توافقنامــه برنامــه جامــع 
اقــدام مشــترک )برجــام( را اعــام کــرد. ایــن توافــق کــه در 
ــت  ــد، محدودی ــد ش ــا منعق ــوری اوبام ــت جمه ــان ریاس زم
فعالیــت هســته ای ایــران، لغــو تحریم هــای ایــران و جلوگیــری 
ــروج  ــت. خ ــتور کار داش ــکا را در دس ــی آمری از یکجانبه گرای
ترامــپ از برجــام بــراي اعمــال تحریم هــاي ســخت اقتصــادي و 
در واقــع، فشــارهاي جدیــد سیاســي علیــه ایــران، باعث شــد که 
کابینــه روحانــی بــا راهبــرد جدیــد سیاســت خارجــي مبتنــي بر 
چندجانبه گرایــي، وارد یــک بــازي بــزرگ بــرای مقابلــه بــا ایــن 
اقــدام شــود. ترامــپ نــه تنهــا از توافــق خارج شــد، بلکــه تحریم 
هــا علیــه ایــران را شــدیدتر کــرد و خواســتار تحریم چنــد هزار 
نفــر از مقامــات و ســازمان های ایرانــی ماننــد ســپاه شــد. ترامپ 
نیــز در تــاش اســت تــا درآمدهــای نفتــی ایــران را بــه حداقل 
برســاند کــه در ایــن صــورت بــه یکــی از اهــداف خــود، یعنــی 
کاهــش قــدرت و دخالــت ایــران در منطقــه نائــل آیــد؛ چــرا 
کــه دخالــت ایــران در منطقــه را تهدیــدی علیــه منافــع آمریکا 
می دانــد. از ســوی دیگــر حســن روحانــی، رئیــس جمهــور ایران 
ــی ترامــپ،  ــه یک جانبه گرای ــدام ب ــکا و اق بعــد از خــروج آمری
همچنــان چندجانبه گرایــی را در دســتور کار قــرار داده و در 
مذاکــرات از تــداوم  پایبنــدی بــه توافــق برجام ســخن می گفت. 
ــرژی  ــه گزارش هــای آژانــس ان ــا توجــه ب درایــن خصــوص، ب
اتمــی و مقامــات اروپایــی ایــران بــه تعهــدات خــود پایبنــد بوده 
اســت. در ایــن زمینــه اروپایی هــا نیــز در حمایــت از ایــران بــا 
ادامــه مذاکــرات و توافق هایــی ماننــد اینســتکس تــاش کردند 
تــا اثــر تحریم هــای آمریــکا را تــا حــدودی کاهــش دهنــد امــا 
ایــن اقدامــات نــه تنهــا موثــر واقــع نشــد بلکــه خشــم آمریکا و 
ــن وجــود، اروپایی هــا  ــی داشــت. باای تشــدید تحریم هــا را در پ
نیــز بــه ایــن مســئله آگاه هســتند کــه ســود حمایــت از آمریکا 

بیشــتر از ســود مذاکــره بــا ایــران خواهــد بــود.
ــت  ــک مهل ــود ی ــر خ ــخنرانی اخی ــی در س ــت، روحان در نهای
ــا تحریم هــا معیــن کــرد کــه در  شــصت  روزه بــرای مقابلــه ب
صــورت عــدم پیگیــری و تضمیــن منافــع ایــران از برجــام، ایران 
غنی ســازی را بــه باالتــر از ســطح مــورد توافــق برجــام خواهــد 
رســاند. از ســوی دیگــر، ترامپ پس از ســخنرانی حســن روحانی 
تحریم هــای جدیــدی علیــه صــادرات فلــزی ایــران اعمــال کرد 

ــه واحدهــای سیاســی پیشــین واگــذار  قانون گــذاری محلــی، ب
شــد. نظیــر ایــن مــدل از اتحــاد را می تــوان در تشــکیل رایــش 
دوم و اتحــاد شاهزاده نشــین های آلمــان مشــاهده کــرد. از 
ســویی، نحــوه اتحــاد ایــاالت متحــده نیز، روندی مشــابه داشــته 
ــی و تقســیم  ــرات طوالن ــر مذاک ــی، در اث اســت و کشــور فعل
قــدرت و امتیــازات حکمرانــی در میــان ایــاالت مختلف شــکل 
گرفتــه اســت. وانگهــی، عــاوه بــر تفــاوت در ســاخت حاکمیت 
سیاســی واحدهــای متحد شــده، می تــوان تفاوت هــای فرهنگــی 
ــای  ــه در واحده ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــا یاف ــژادی را در آن ه و ن
شــمالی و واحدهــای جنوبــی، از نظــر ســلوک اجتماعــی، باورهــا 
ــمگیری  ــای چش ــی، تفاوت ه ــان محل ــی زب ــنت ها و حت و س
ــرای  ــازات سیاســی ب ــن، واگــذاری امتی مشــهود اســت. بنابرای
اداره واحدهــا، عــاوه بــر حفــظ حــدی خودمختــاری سیاســی 
ــد  ــز تاکی ــوام نی ــای اق ــنت ها و باوره ــداوم س ــر ت ــین، ب پیش

داشــته اســت. 
ــک  ــای دموکراتی ــرای دولت ه ــدرال ب ــه ف ــویی، خصیص از س
ــکل گیری  ــل ش ــدی در مقاب ــوان س ــه عن ــی ب ــر کنون در عص
ــا کاهــش  اســتبداد سیاســی محســوب می گــردد؛ چــرا کــه ب
توانایــی دولــت مرکــزی و تقســیم وظایــف حکمرانی در دســت 
دولت هــای محلــی، دســت دولــت مرکــزی در کنتــرل تمامــی 
شــئون سیاســی و اجتماعــی و تحمیــل اراده خویش بســیار تنگ 
می گــردد. در حقیقــت، دولت هــای محلــی، حافــظ آزادی هــای 
فــردی افــراد در مقابــل دســت درازی دولت هــا و همچنین مانع 
ــت مرکــزی هســتند. شــاهد  ــری بیــش از حــد دول قدرت گی
ــازی در  ــه قــدر ت رســیدن حــزب ن مثــال آن کــه پــس از ب
آلمــان و تشــکیل رایــش ســوم، دولت هــای محلــی منحل شــد؛ 
چــرا کــه آدولــف هیتلــر، خودمختــاری ایــن دولت هــا و عــدم 

ایــن موضــوع اســت کــه هــردو طــرف بــر واژه مذاکــره تاکیــد 
می کننــد و ایــن پیــام را بــه افــکار عمومــی منتقــل می کننــد که 

هــدف، جنــگ نیســت.
ــی رخ  ــورد نظام ــه برخ ــچ گون ــه هی ــد ک ــز معتقدن ــی نی برخ
ــکا  ــران و آمری ــن ای ــتقیم بی ــورد مس ــه برخ ــد؛ زیراک نمی ده
تبدیــل بــه جنــگ فراگیــر و خطرنــاک خواهــد شــد و احتمــال 
اســتفاده از ســاح اتمــی نیــز دربرخواهــد داشــت. از طرفــی این 
جنــگ، تمــام  خاورمیانــه را درگیــر خواهد کرد و صلــح و امنیت 
جهانــی را بــه خطــر خواهــد انداخــت. در حقیقــت، ایــن گــروه 
معتقدنــد اقدامــات فعلــی دو کشــور صرفــا بازدارنــده اســت و 
تهدید کننــده نیســت. در بیشــتر مــوارد، حضور جنــگ افزارهای 
نظامــی نــه بــرای جنــگ بلکه تضمینــی بــرای غافلگیری اســت.

از ســوی دیگــر برخــی معتقدنــد احتمــال درگیــری نظامــی بین 
ایــران و آمریــکا بــه بیشــترین میــزان خــود رســیده اســت. این 
احتمــال بــه دو دلیل شــدت گرفته اســت؛ نخســت آنکه حضور 
نیروهــای آمریکایــی و ایرانــی در خلیــج فــارس پررنگ تر شــده 
ــه  ــور ک ــردو کش ــی در ه ــای افراط ــان ه ــت و دوم، جری اس

خواســتار جنــگ و پایــان مذاکــرات هســتند.
 امــا خاصــه کام آنکــه، در دنیایی که دیپلماســی حــرف اول را 
مــی زنــد احتمــال جنگ بســیار پاییــن اســت و بــا تصمیم گیری 
عقانــی و هوشــمندانه و دوری از جریان هــای افراطــی مــی تــوان 

مســائل مــورد اختــاف را حــل کرد.

خــود، بــه عنــوان بخشــی از تمــدن ایــران بــه خــود ضمیمــه 
می ســاخت. از ســویی، بــرای اهــدای امتیــاز اداره خودمختارانــه، 
در ابتــدا نیازمنــد بــه وجــود برخــی بســترها اســت. در ایــران، 
زیربنــای شــکل گیری فئودالیســم مشــابه اروپــا وجــود نداشــته 
ــا  ــان ب ــاری توأم ــترهای اداره خودمخت ــرم، بس ــت و الج اس
تبعیــت از قــدرت مرکــزی شــکل نگرفتــه اســت. بــا فــرض 
نبــود معایــب فدرالیســم، در چنیــن شــرایطی بــرای واگــذاری 
قــدرت بــه نهادهــای محلــی، در ابتــدا نیازمنــد تمرکــز قــدرت 
در دســت دولــت مرکــزی هســتیم؛ کــه اگــر نیــک بنگریــم، 
ــران وجــود  ــی ای ــی فعل ــن مســئله ای در ســاختار حکمران چنی

نداشــته اســت. 
ــود تقســیم بندی های پیشــینی، ســاختار  ــر آن و در نب عــاوه ب
ــکا  ــژادی ات ــی و ن ــیم بندی های قوم ــر تقس ــدرال ب ــت ف دول
خواهــد داشــت. اگــر بــه پــاره ای از تجربــه تاریخــی ایــن مــدل 
توجــه کنیــم، نیــک پیداســت کــه فرجــام آن دولت هــا، انحال 
ــه  ــی ب ــت. حت ــوده اس ــا ب ــتقال طلبی قومیت ه ــر اس در اث
عنــوان یــک نمونــه متأخــر، عــراِق فــدرال بــا خطــر اســتقال 
ــه در  ــت ک ــی آن اس ــش اصل ــود. چال ــه رو ب ــتان روب کردس
صــورت شــکل گیری فدرالیســم در ایــران و تحــرکات گســترده 
جدایی طلبــی در میــان اقــوام ایرانــی، آیــا دولــت فــدرال ایــران 

بــا حــدود و ثغــور فعلــی در آینــده باقــی خواهــد مانــد؟
جــان کام آن کــه نمی تــوان ویژگــی مثبــت حکمرانــی فــدرال 
را نادیــده گرفــت، امــا ایــن اوصــاف و خصایــص و ســاختارها را 
نبایســتی بــه صــورت یــک مــدل عــام و جهان شــمول در نظــر 
گرفــت. ایــران بیــش از آنکــه به فدرالیســم بــرای دســتیابی به 
بهتریــن شــیوه حکمرانــی نیازمنــد باشــد، بــه ایجاد یــک دولت 

قدرتمنــد بــا دغدغه هــای ملــی نیازمنــد اســت. 

ســال هــای 2001 پــس از 11 ســپتامبر و در ســال 2016 
پــس از انتخــاب دونالــد ترامــپ بــه عنــوان چهــل و پنجمیــن 
ــوذ  ــران از نف ــا و ای ــه اروپ ــکا، اتحادی ــور آمری ــس جمه رئی
یک جانبه گرایــی آمریــکا در منطقــه ناراضــی بوده انــد و در 
ــکا را  ــی آمری ــی یک جانبه گرای ــرات منف ــا اث ــاش هســتند ت ت
کاهــش دهنــد. علی رغــم چنیــن شــرایطی، اتحادیــه اروپا جهت 
حــل و فصــل بحــران هســته ای جمهــوری اســامی ایــران، راه 
حــل دیپلماتیــک را بــر پیگیــری ســخت افزاری آن ترجیــح داد 
و بــا صــدور بیانیــه تهــران، رونــد مذاکــرات بــا ایــران را آغــاز 
ــه مراتــب روابــط  ــکا ب ــه آمری ــا نســبت ب کــرد. اتحادیــه اروپ
ــال  ــا س ــت. ت ــرده اس ــه ک ــران تجرب ــا ای ــری را ب کم تنش ت
2006 اتحادیــه اروپــا، اقــدام بــه وضــع تحریم هــای اقتصــادی 
علیــه ایــران نکــرده بــود و پــس از 11ســپتامبر نیــز، ایــن نهــاد 
هرگــز هم راســتا بــا دولــت بــوش بــه ایــران بــه چشــم محــور 
شــرارت ننگریســت. بلکــه برعکــس، خاویــر ســوالنا بــا ایــران 
بــر ســر مســئله تروریســم و صلــح در غــرب آســیا بــه مذاکره 
ــادالت  ــه مب ــال فرانس ــرکت توت ــن دوره ش ــت. در همی نشس
عظیمــی در بخــش نفــت ایــران انجــام داد. عــاوه بــر ایــن در 
ــی  ــای بانک ــا محدودیت ه ــه اروپ ــای اتحادی ــرای تحریم ه اج
بــر معامــات شــخصی، دیپلماتیــک، کشــاورزی و غیــره اعمــال 
ــود  ــا حاضــر ب ــه اروپ ــا، اتحادی ــی در اوج تحریم ه نمی شــد. حت
حــق ایــران در غنی ســازی هســته ای را بــه رســمیت بشناســد. 
در کل، یکــی از اصــول عمــده سیاســت خارجــی مشــترک ایران 
ــنگتن در  ــی واش ــری از یک جانبه گرای ــا، جلوگی ــه اروپ و اتحادی

منطقــه اســت.
ــه  ــی ب ــی، چندجانبه گرای ــن روحان ــدن حس ــا روی کار آم  ب
عنــوان رویکــرد جدیــد سیاســت خارجــی ایــران اتخــاذ شــد. 
ــان،  ــران در جه ــت ای ــود وضعی ــد بهب ــا امی ــی ب حســن روحان
سیاســت خارجــی متفاوتــی نســبت بــه ســلف خــود در پیــش 
گرفــت. نگــرش او مبتنــی بــر همــکاری در جهــت حل مســائل 
و تهدیــدات بیــن المللــی بــود؛ چــرا کــه وی معتقــد بــود اگــر 
فضــای سیاســی در رونــد مشــارکت قــرار گیــرد درآن صــورت 
حــل بحران هــای منطقــه ای آســان تر خواهــد بــود و بــه همیــن 
ــی از  ــردد. یک ــت می گ ــز تقوی ــران نی ــه ای ــدرت منطق ــو ق نح
ــه  ــا اتحادی ــکاری ب ــی در هم ــم چندجانبه گرای ــای مه جنبه ه

ــد. ــی می یاب ــاد برجــام تجل ــا، در انعق اروپ
ــکا، رئیس جمهــوری  ــاالت متحــده آمری در ســوی دیگــر در ای

ــت  ــس دول ــی، رئی ــد خاتم ــید محم ــر س ــخنان اخی ــا س ب
اصاحــات در خصــوص فدرالیســم در ایــران و باورمنــدی بــه 
کارآمــدی اداره فدرالــی کشــور، مجدداً مباحث مرتبــط با امکان 
ــران، مطــرح گشــت.  ــاع پیاده ســازی فدرالیســم در ای ــا امتن ی
ــا الگوهــای موفقــی ماننــد ایــاالت  موضوعــی کــه متناســب ب
متحــده آمریــکا و جمهــوری فــدرال آلمان، وسوســه انگیز اســت 
امــا بایســتی تمامــی جوانــب آن و مشــخصه های کشــور را در 
نظــر گرفــت. ایــن نوشــتار بــرآن اســت کــه پــاره ای از اوصــاف 

ــی را بررســی کنــد.  ــران فدرال فدرالیســم و چالش هــای ای
برخورد نزدیک با فدرالیسم

ــم،  ــم بیاندازی ــی فدرالیس ــای فعل ــه نمونه ه ــی ب ــر نگاه اگ
ــوه تقســیم  ــای نح ــر مبن ــی را ب ــیوه حکمران ــن ش ــوان ای می ت
ــه در  ــی ک ــود: دولت های ــک نم ــته تفکی ــه دو دس ــور، ب کش
دســته بندی، ویژگی هــای جغرافیایــی و قومی-زبانــی را در نظــر 
گرفتــه و دســته دوم، دولت هایــی کــه در تقســیم بندی، مســائل 

ــد.  ــر نمی گیرن ــروح را در نظ مط
ــالی  ــی و دیرس ــته دوم از دیرینگ ــای دس ــع، دولت ه ــه واق ب
بیشــتری برخــوردار هســتند امــا دســته اول، بــه نحــوی پــس 
ــه  ــه منص ــی ب ــم سیاس ــقوط نظ ــی از س ــای ناش از بحران ه
ظهــور رســیدند و قدمــت آن هــا فراتــر از قــرن بیســتم نخواهد 
رفــت. در حقیقــت، تکویــن دولت هــای فدرالــی کهــن، ریشــه 
ــیس  ــت تاس ــتقل در جه ــزا و مس ــای مج ــاد بخش ه در اتح
یــک کشــور واحــد بوده انــد و بــرای اســتحکام اتحــاد مذکــور، 
پــاره ای از امتیــازات دولــت مرکــزی در خصــوص نحــوه اداره و 

و کشــورهای اروپایــی مهلــت شــصت روزه ایــران را رد کردنــد و 
ــد. ــه گمانه زنی هــا درمــورد شــروع جنــگ دامــن زدن ب

 درمــورد میــزان احتمــال وقــوع جنــگ کــه ایــن روزهــا زیــاد 
گفتــه و شــنیده می شــود، دیــدگاه هــای متضــادی وجــود دارد. 
از یــک ســو، برخــی معتقدنــد جنــگ بیــن ایــران و آمریــکا از 
احتمــال ضعیفــی برخــوردار اســت؛ زیراکــه جنــگ هزینه هــای 
نظامــی بســیاری چــه از نظــر اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی 
ــه  ــه ب ــه باتوج ــرد ک ــد ک ــل خواه ــور تحمی ــر دو کش ــه ه ب
ــود. باتوجــه  ــان آور خواهــد ب ــی، ایــن هزینه هــا زی شــرایط فعل
بــه اینکــه ترامــپ بیــش ازاینکــه یــک سیاســتمدار باشــد یــک 
ــه  فعــال اقتصــادی اســت، در ایــن صــورت بــه آســانی تــن ب
هزینــه هــای گــزاف جنــگ نخواهــد داد. البتــه ایــن گــروه از 
ایــن مســئله غافــل هســتند کــه سیاســت های ترامــپ صرفــا 
براســاس خواســته ها و منافــع آمریــکا تعریــف نمی شــود؛ بلکــه 
ایــن سیاســت ها خواســته های متحدیــن و منافــع آنهــا را نیــز 

ــر دارد. در نظ
 از ســوی دیگــر جنــگ بــه وجهــه دیپلماتیــک و اعتبــار هــردو 
کشــور آســیب خواهــد زد. همانطــور کــه ترامــپ بیان کــرد که 
»آمریــکا شــروع کننــده جنــگ نخواهنــد بــود ولــی اگــر ایــران 
ــه شــروع  اقدامــی انجــام دهــد اقدامــات الزم را در واکنــش ب
جنــگ انجام خواهنــد داد«. در طــرف دیگر ســخنان روحانی که: 
» مــا نمــی توانیــم میــز مذاکــره را تــرک کنیــم«، نشــان دهنده 

تبعیــت تمــام و کمــال آن از دولــت مرکــزی را مانعــی در برابر 
ــوام می دانســت. از طــرف  ــه تمامــی اق تحمیــل اراده حــزب ب
دیگــر، دولت هــای محلی بــا خودمختــاری در تصویــب قوانین و 
همچنیــن خودمختــاری در سیســتم بودجه ریــزی و هزینه کــرد، 
از کیفیــت بهتــری در حکمرانــی نســبت بــه دولــت مرکــزی 
برخوردارنــد. وانگهــی، دولــت مرکــزی عهــده دار تصمیم هــای 
مهــم و مرتبــط بــا منافــع عالــی ملــی نظیــر سیاســت خارجــی، 
ــای  ــت از مولفه ه ــن حفاظــت و حمای ــگ و همچنی اعــان جن

هویــت ملــی اســت.
ایران و فدرالیسم

تمامــی اوصــاف فــوق، چنیــن در ذهــن تداعــی می گــردد کــه 
شــیوه حکمرانــی فدرالــی دارای مزیت هــای فــراوان و معایــب 
انــدک اســت. نیــز آن کــه چونــان کشــورهای مثــال زده، ایــران 
نیــز از اقــوام مختلــف و گوناگونــی فرهنگ هــا برخوردار اســت، 
در نتیجــه بــا اعمــال ایــن شــیوه بــر ایــران، می تــوان بــه یــک 

جامعــه پلورالیســته دســت یافت. 
ــه چگونگــی شــکل گیری فدرالیســم در  وانگهــی، اگــر نیــک ب
کشــورهای دیگــر و چگونگــی تاســیس ایــن شــیوه حکمرانــی 
ــرد.  ــم ب ــی خواهی ــاوت پ ــد تف ــه چن ــم، ب ــران بپردازی در ای
نخســت آنکــه، تاســیس ایــران و قدمــت آن تفــاوت فاحشــی 
ــور، از پیوســتن  ــکا دارد. کشــورهای مزب ــا آمری ــا آلمــان و ی ب
ــاوت  ــگ متف ــاختار و فرهن ــا س ــزا ب ــی مج ــای سیاس واحده
تشــکیل شــده اند. در حالــی کــه اقــوام و یــا گروه هــای ســاکن 
ــد.  ــوردار نبوده ان ــن پیشــینه ای برخ ــران، هیچــگاه از چنی در ای
اگــر نگاهــی بــه تاریــخ ایــران بیاندازیــم، مولفه هــای فرهنگــی 
هویــت ملــی ایــران بــه نحــوی بــوده کــه اقــوام بیگانــه را بــا 
ــا وجــود حفــظ برخــی ویژگی هــای بــدوی  تحولــی شــگرف، ب

علیرضا میر دیده
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دنبال راهکاری برای پذیرش مستقیم دانشجویان دکتری توسط دانشگاه ها هستیم

مجتبــی شــریعتی نیاســر، معــاون آموزشــی وزارت علــوم بــا تاکیــد بــر این کــه پذیــرش دانشــجویان دکتری باید مســتقیماً توســط دانشــگاه ها 
انجــام شــود، گفــت: در حــال حاضــر قانــون مجلــس شــورای اســامی ایــن امــر را نفــی می کنــد و وزارت علــوم دنبــال راهــکاری بــرای حــل 

ــن موضوع اســت. ای
دکتــر مجتبــی شــریعتی نیاســر در گفت و گــو بــا ایســنا، ضمــن بیــان ایــن مطلــب بــه ســامان دهی تعــداد دانشــجویان دکتــری در دانشــگاه ها 
اشــاره کــرد و افــزود: اساســاً کنکــور و آزمون هــای فعلــی لزومــاً معیــار تعییــن اســتعدادها بــرای ورود بــه دانشــگاه در مقاطــع دکتــرا نیســت 
بلکــه کنکــور در دوره دکتــری صرفــاً یــک ابــزار ورود بــه دانشــگاه به شــمار مــی رود. امــا اینکــه تعــداد زیــادی از دانشــجویان در دوره دکتری 
مجــاز می شــوند؛ یعنــی امــکان ســنجش دانشــجویان توســط دانشــگاه ها را بیشــتر شــدیم و تفاوتــی بــرای برگــزاری کنکــور و پذیــرش از 

طریــق آزمــون قائل نشــدیم. 
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دیدبانی از منظر نوعی اتاق فکر
گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی نگاهی به فعالیت های 

سیما تفکر نیا
 کارشناسی مهندسی صنایع  9۴

عالــی در ایــران محســوب خواهــد شــد. ایــن اطاعــات در آینــده 
بــه فیلــم تبدیــل و در مــوزه ی دانشــگاه نگهــداری خواهند شــد. 

مطالعات تطبیقی 
مطالعــات تطبیقــی، موضوعــی اســت روی مجموعــه ی مطالعــات 
ــه  کشــور و دانشــگاه های برتــر   فرهنگــی و فعالیت هــای داوطلبان
دنیــا انجــام شــده اســت و ایــن موضــوع تحقیقاتــی در دانشــگاه 
فردوســی توســط گــروه مطالعــات و برنامه ریــزی نیــز صــورت 
گرفتــه اســت. هــدف از ایــن مطالعات، بررســی چگونگی ســازوکار 
خدمــات رفاهــی و دانشــجویی در دانشــگاه های برتر جهــان و ایران 
و تــاش بــرای بهبــود ســازوکار موجــود در دانشــگاه های بومــی 

اســت.   
در نخســتین گام، بررســی و مقایســه ی خدمات دانشــجویی، رفاهی 
و خدمــات مربــوط بــه معاونــت فــاد دانشــگاه فردوســی بــا پنــج 
دانشــگاه معــروف ایــران انجام شــده و نتایجی از جملــه اینکه آن ها 
چــه مقــدار نیــرو و بودجــه دارنــد، از چــه بخش هایــی برخوردارند، 
نقاط ضعف و قوتشــان در چیســت و این دســت مســائل بدســت 
آمــد کــه نتایــج بدســت آمــده در معاونــت دانشــگاه تطبیــق داده 

ــد.  خواهد ش
مــورد دیگــری کــه توســط گــروه مطالعــات انجــام شده اســت، 
بررســی برون ســپاری خدمــات دانشــجویی ماننــد تغذیه، مشــاوره 
و غیــره بــود تــا دانشــگاه دیگــر خــود تصدی گــری نکنــد و ایــن 
وظایــف را بــه بخــش خصوصــی منتقــل کنــد تــا آنهــا بــا بودجه 
و نیــروی کمتــر و بهــره وری بهتــر ایــن کار را انجــام دهنــد. دکتــر 
حمیدرضــا کوشــا، بــا مطالعــه  انــواع مدل هــا، پیشــنهادهای الزم را 
ارائــه کردنــد؛ طــرح و مــدل ایــن ایــده انجــام شــده امــا تــا کنــون 
فقــط در رابطــه بــا تغذیــه، ایــن پیشــنهادها بــه مرحلــه عملیاتــی 

رســیده اســت. 
تشکیل کارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه

بخــش دیگــری از کارویژه گــروه مطالعــات و برنامه ریــزی، ارزیابی 
نهادهــا و تشــکل هایی  اســت کــه در دانشــگاه فعالیــت فرهنگــی و 
اجتماعــی می کننــد. بــه عنــوان مثــال، ارزیابــی انجمن هــای علمی 
در دســت بررســی اســت کــه در مرحلــه اتمــام فراینــد تحقیقاتی 
قــرار دارد و در ایــن پژوهــش، از منظــر آسیب شناســی  فعالیت هــا 
و کارهــای آنــان را مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. ایــن دســته 
از پژوهش هــا، تنهــا محــدود بــه انجمن هــای علمــی نشــده و در 
خصــوص شــورای صنفــی نیــز، تحقیقاتــی دانش بنیــان صــورت 
گرفتــه اســت. همینطــور ارزیابــی نشــریات دانشــجویی بــه لحاظ 
شــکلی و محتوایــی در دســتور کار ایــن گــروه قــرار دارد و هرســاله 
ــا مســئوالن فرهنگــی دانشــگاه،  ایــن بررســی انجــام می گیــرد ت
نســبت بــه نیازهــای فعــاالن نشــریات دانشــجویی، از جملــه ایــن 
کــه بــه چــه کارگاه هایــی جهــت بهبــود فعالیت هــای خــود نیــاز 

دارنــد، آگاه شــوند. 
در زمینه هــای دیگــر نیــز، کارگروه هــای مشــورتی وجــود دارد کــه 
ایــن بخــش، متشــکل از ســه قســمت اســت: کارگــروه مشــورتی 
اســاتید و اعضــای هیئــت  علمــی، کارگــروه مشــورتی مدیــران و 
کارگــروه مشــورتی دانشــجویان؛ کــه از فعــاالن هــر گــروه دعــوت 
ــا روی  می شــود و تقریبــا هــر مــاه نشســتی برگــزار می گــردد ت
مســائل مهــم فرهنگــی- ا جتماعــی دانشــگاه فکــر و بحــث  شــود. 
مــواردی ماننــد مشــکات در مجوزهــا، دالیــل مشــارکت کــم 

بــه توافــق، برنامــه ی تمــام مدیــران و معاونت هــا را روی ســایت 
قــرار می گیــرد کــه مخاطبــان بداننــد برنامــه هــر معاونــت در 
ســال آتــی چــه خواهــد بــود. هــدف گــروه مطالعــات آن اســت 
کــه برنامه مذکــور، به زودی روی ســایت دانشــگاه، قرار بگیــرد. در 
رابطــه بــا بودجــه نیــز این قبیــل اقدامــات در دســت انجام اســت. 
بودجــه  هــر کــدام از مدیــران و کل معاونــت، اختصــاص آن بــه 
بخش هــا و تشــکل های مختلــف، بــه صــورت شــفاف مشــاهده 
خواهــد شــد. انتشــار جزئیــات بودجــه امــا مطالبــه ای اســت کــه 
بایــد از معاونــت طــرح و برنامــه داشــت کــه البتــه کــه قســمت 
معاونــت فــاد، بــر آن اســت کــه جزئیــات بودجــه را منتشــر کند. 
کار گــروه کمــک بــه معاونت هــا بــرای نوشــتن بودجــه و ارزیابــی 
بودجه هــا تاســیس شــده اســت که بــرای دانشــجویان، مشــخص 
گــردد کــه معاونت هــا چــه میــزان و بــرای چــه موضوعــی هزینه 
ــات،  ــار جزئی ــرای انتش ــه ب ــردد ک ــر گ ــتی ذک ــد.  بایس کرده ان
نیــاز بــه مجوزهــای الزم اســت. هــدف اساســی گــروه مطالعــات 
آن اســت کــه بــا انتشــار شــفاف بودجــه دانشــگاه، دانشــجویان و 
کارمنــدان دانشــگاه متوجــه اندک بــودن بودجه دانشــگاه شــوند و 
از میــزان هزینه کــرد دانشــگاه بــرای مــوارد خدماتــی آگاه گردنــد؛ 
چــرا کــه در حــال حاضر، برداشــتی نامناســب از میــزان هزینه کرد 
دانشــگاه وجــود دارد که بایســتی بــا شفاف ســازی اطاعــات، اقدام 

بــه تصحیــح آن کــرد.
)MIS(سیستم مدیریت اطالعات

سیســتم مدیریــت اطاعــات کــه در اصــل در دســتور کار طرح و 
برنامــه قــرار گرفته اســت تــا اطاعــات جامع آمــاری دانشــگاه را 
جمــع آوری  کنــد. جمــع آوری و مدیریــت اطاعــات دانشــگاه در  
حــوزه فرهنگــی- اجتماعــی، کاری اســت کــه از طــرف معاونــت 
طــرح و برنامــه بــه گــروه مطالعــات داده شده اســت تــا آمارهــای 
مختلــف در بخــش رفاه، ســامت، مشــاوره و غیره در پنج یا شــش 
ســال اخیــر جمع آوری شــود و در ســامانه قرار بگیــرد. هدف اصلی 
از جمــع آوری اطاعــات مذکــور آن اســت کــه مدیــران دانشــگاه، 
بــر اســاس ایــن آمارهــا برنامه ریــزی کننــد؛ چراکــه در صــورت 
نبــود آمــار ســمت و ســویی کــه باید بــه طــرف آن حرکــت کرد، 

مشــخص نخواهــد بود.
مســائل مطــرح شــده در ایــن نوشــتار، بــه دنبــال آن اســت که با 
شناســایی کارویژه هــای گــروه مطالعــات و برنامه ریــزی فرهنگی- 
اجتماعــی، باب همکاری بیشــتر با دانشــجویان و اســاتید دانشــگاه 
را مفتــوح ســازد. گــروه مطالعــات ماننــد اتــاق فکر اســت، چشــم 
ــی و دانشــجویی  ــه ی فرهنگی-اجتماع ــل مجموع ــوش و عق و گ
دانشــگاه اســت که مطالعــات الزم را انجــام داده و آسیب شناســی 
ــت  ــات ماهی ــروه مطالع ــد؛ گ ــه می ده ــکار ارائ ــد و راه می کن
ــه بخش هــای مختلــف پیشــنهاد  ــدارد بلکــه فقــط ب ــی ن اجرای
ــجویان  ــژه دانش ــدان و به وی ــاتید، کارمن ــد. اس ــکار می ده و راه
ــا  ــد ی ــرکت کنن ــورتی ش ــای مش ــد در کارگروه ه ــز می توانن نی
ــوارد و  ــان م ــو و بی ــرای گفت وگ ــاز نشســتی را ب در صــورت نی
نــکات ترتیــب دهنــد، تقاضای جلســه کننــد، مشــکات، معایب 
و پیشــنهادات خــود را بــه گــروه مطالعــات ارائــه دهنــد تــا بــا 
بررســی علمــی مشــکات توســط گــروه مطالعــات و برنامه ریزی 
فرهنگــی- اجتماعی، شــاهد بهبــود و افزایــش بهــره وری فرایندها 

در فضــای دانشــگاه باشــیم.

یکــی از اقدامــات مهــم جهــت پیشــرفت و بهبــود عملکــرد هــر 
ارگان و نهــادی، ارزیابــی وضعیــت عملکــرد قبلــی، آسیب شناســی 
دقیــق و تــاش بــرای ارائــه راهکارهایــی جهت بهبــود آن هــا و در 
نهایــت به کارگیــری ایــن روش هاســت. در دانشــگاه فردوســی نیز 
جهــت بهبــود فرایندهــا و تصحیح عیوب موجــود، گــروه مطالعات 
و برنامه ریــزی فرهنگــی- اجتماعــی بــه وجــود آمــد. بــا علــم بــه 
اهمیــت فلســفه وجــودی ایــن گــروه، بــه معرفــی ماموریــت آن و 

ــم. عملکــردش می پردازی
افتتاح 

در شــهریور مــاه 13۹5، بــا ادغــام معاونــت دانشــجویی و فرهنگی 
و ســنگین شــدن مســئولیت ها، ایــن امــکان وجــود نداشــت کــه 
مدیــران در تمامــی امــور از جملــه امــور تغذیــه، خوابــگاه، رفــاه، 
ــق شــده  ــره، دقی ــا، جشــنواره های فرهنگــی و غی مراســم، آیین ه
و راهــکار ارائــه دهنــد، لــذا نیــاز بــود نهــادی از بــاال بــه مســائل 
نــگاه کنــد و بتوانــد آن هــا را مــورد بررســی قــرار دهــد. ایــن گونه، 
ایــده ایجــاد نهــادی بــا فلســفه دیدبانــی،  از منظــر نوعی اتــاق فکر 
بــه وجــود آمــد تــا در موضوعــات مختلــف فرهنگــی، اجتماعی و 
دانشــجویی مطالعــات الزِم پیــش از اقدامــات را انجــام دهــد. در 
حقیقــت بایســتی بــرای معاونــت نقشــه راه تعیین کند؛ مشــخص 
کنــد کــه معاونــت بــه کدامیــن ســمت بایــد حرکــت کنــد، چــه 
کارهایــی بایــد انجــام دهــد، آســیب ها بــر چــه اساســی اســت و 
ــت های  ــت در سیاس ــه معاون ــال مجموع ــی کمک ح ــور کل به ط
دانشــگاه در حوزه هــای فرهنگــی و اجتماعــی باشــد. بنابرایــن، در 
همــان ســال، گــروه مطالعــات و برنامه ریــزی فرهنگــی- اجتماعی 
بــه ریاســت دکتــر آزاد، عضــو هیئــت علمــی دانشــکده الهیــات و 
ــوان آن را  ــه نوعــی می ت معــارف اســامی، تاســیس شــد کــه ب
اتــاق فکــر فرهنگــی- اجتماعــی دانشــگاه فردوســی نامیــد. دکتــر 
آزاد بــه عنــوان اولیــن رییــس این گــروه توانســت فضایــی را برای 
گــروه فراهــم کــرده و نیــروی انســانی موردنیــاز اولیــه را تخصیص 
دهــد. وی بــه نوعــی بــا انجــام طرح هــای مطالعاتــی منجــر بــه 
شناخته شــدن گــروه و ایجــاد نمــاد و تشــکل بــرای آن شــد. دکتر 
آزاد تقریبــا دو ســال ریاســت گــروه را برعهــده داشــته و پــس از 
اتمــام دوره ایشــان، مســئولیت بــه دکتــر روح الــه اســامی، عضــو 

هیئــت علمــی گــروه علوم سیاســی رســید.
ــی، نظــارت،  ــر دیدبان ــزی، ب فلســفه گــروه مطالعــات و برنامه ری
ارزیابــی، ارا ئــه ی راهــکار، مرکزیــت فکــری، اندیشــه ای و مطالعاتی 
ــال  ــِی در ح ــی- اجتماع ــای فرهنگ ــه  فعالیت ه ــرای مجموع ب
ــه برخــی از  شــکل گیری در دانشــگاه اســتوار اســت. در ادامــه، ب

اقدامــات و وظایــف ایــن گــروه خواهیــم پرداخــت: 
پایش و ارزیابی مستمر فضای فرهنگی-  اجتماعی دانشگاه

یکــی از کارویژه هــای ایــن گــروه، انجــام طرح هــای بلندمــدت در 
بازه هــای زمانــی یکســاله یا دوســاله، در حــوزه فرهنگــی- اجتماعی 
اســت. یکــی از اقداماتــی کــه توســط ایــن گــروه انجام شــده، پایش 
فضــای فکــری و اجتماعــی دانشــگاها اســت. در ایــن زمینه طرحی 
بــا مجموعــه اســاتیدی از دانشــگاه فردوســی ریختــه شــد و ایــن 
اســاتید، مرحلــه  ی اول پایــش فضای فعلــی فرهنگــی- اجتماعی را 
بــه صــورت کمــی انجــام دادنــد. در ایــن طــرح، ســواالتی ماننــد 
اینکــه دانشــجویان تــا چــه میــزان بــه دانشــگاه خــود احســاس 
تعلــق دارنــد، میــزان مشــارکت آنــان در برنامه هــای فرهنگــی بر 
چــه اساســی اســت، هر نهــادی در دانشــگاه چقدر محبوبیــت دارد، 
دانشــجویان تــا چه میــزان بــه ایــن قبیــل فعالیت هــا اعتقــاد دارند 
و چقــدر مشــارکت می کننــد و غیــره، مطــرح شــد و نتایــج آن 
نیــز به دســت آمــد. الزم بــه ذکــر اســت، دانشــگاه فردوســی جزء 
نخســتین دانشــگاه ها در ســطح کشــور بــوده که دســت بــه انجام 
ــای  ــش فض ــه ی دوم پای ــت. مرحل ــا زده اس ــل پایش ه ــن قبی ای
فرهنگــی- اجتماعــی دانشــگاه نیــز در ســال ۹۷ و ۹8  در قالــب 
پرسشــنامه هایی بــا 1000 ســوال از حــدود 1500 دانشــجو انجــام 
شــده کــه نتایــج حاصــل از آن، بــه زودی منتشــر خواهــد شــد. با 
اســتفاده از نتایــج ایــن پژوهش هــا کامــا مشــخص می شــود کــه 
فضــای فرهنگــی- اجتماعی دانشــگاه چگونــه اســت. بنابراین، یکی 
از اقدامــات ایــن کارگــروه، پایــش ســاالنه فضــای دانشــگاه اســت. 

تجربه نگاری
در کارگــروه مطالعــات و برنامه ریــزی فرهنگــی- اجتماعــی،  تیمی 
تشــکیل شــده اســت تا تجربیات مدیــران و دانشــجویان فعــال در 
تشــکل ها را از زمــان شــکل گیری معاونــت فرهنگــی، بــه صــورت 
مســتند ضبــط و کدگــذاری  کننــد. ایــن تجربه نــگاری دوره هــای 
مختلــف مدیریتــی و جمــع  آوری اطاعــات، در آســیب شناســی 
مثمــر ثمــر خواهــد بود؛ چــرا کــه می توانــد در آینــده بــرای درک 
از شــرایط رونــق و رکــود فرهنگی در دانشــگاه مــورد اســتفاده قرار 
بگیــرد و از ســویی، بــه عنــوان بخشــی از تاریــخ شــفاهی آمــوزش 

ــات الزم  ــی، اقدام ــی- اجتماع ــای فرهنگ ــجویان در بحث ه دانش
جهــت مســئولیت پذیــری اجتماعــی و غیــره در ایــن کارگروه هــا 

ــد. ــرار گرفته ان مــورد بحــث ق
ایدهد انشگاه

 بــا بررســی انجــام گرفتــه، مشــاهده شــده اســت کــه فرایندهــای 
مقاله نویســی حاکــم بــر آمــوزش عالــی باعث شــده تــا اســاتید از 
هــم دور بیفتنــد و دانشــکده ها بــا هــم ارتبــاط نداشــته باشــند. این 
رونــد در حقیقــت باعــث شــده اســت تــا فضــای دل مــرده ای بــر 
دانشــگاه حکومــت کنــد. در راســتای حــل این مشــکل شــاید نیاز 
بــه ایــن باشــد کــه بــار دیگــر دربــاره اینکــه دانشــگاه چه هســت 
بحث هایــی جــدی راه بیفتــد. بــا ایــن اوصــاف، گــروه مطالعــات و 
برنامه ریــزی بــرآن شــد کــه دســت بــه برگــزاری برنامه هایــی 
در راســتای شــرح هــدف از تاســیس دانشــگاه بزنــد. تــا کنــون، 
ــاره  ســه جلســه در قالــب نقــد و بررســی کتاب هــای مهــم درب
ــنایی  ــران نام آش ــای متفک ــت و کتاب ه ــام شده اس ــگاه انج دانش
کــه راجع بــه موضــوع دانشــگاه پژوهــش کرده انــد ماننــد کانــت، 
بوردیــو، فوکــو، یاســپرس بررســی شــده و در زمــان آتــی نیــز این 

رونــد ادامــه خواهــد یافــت. 
نشســت های تخصصــی دیگــری بــا موضوعاتــی ماننــد 
پزشکی شــدن دانشــگاه، محیط زیست و دانشــگاه، مسئولیت پذیری 
و دانشــگاه برگــزار می شــود کــه از ســخنرانان صاحب نظــر در این 
زمینه هــا دعــوت شــده اســت تــا در ایــن مــوارد، در دانشــگاه بــه 

ــخنرانی بپردازند.  س
مســئله حائــز اهمیت آن اســت که گــروه مطالعــات و برنامه ریزی 
قصــد انتشــار نشــریه ای به نــام »ایــده دانشــگاه«  را دارد کــه از ماه 
آتــی منتشــر خواهــد شــد. ایــن نشــریه، حــول موضــوع چیســتی 
دانشــگاه و آنکــه دانشــگاه بایســتی بــه کــدام ســو بــرود، فعالیــت 

ــد کرد. خواه
ــتی  ــناد باالدس ــداف اس ــق اه ــر تحق ــردی ب ــارت راهب نظ

فرهنگی-اجتماعــی 
در  کوتــاه  گزارش هایــی  پژوهشــی،  طرح هــای  از  مجــزا 
ــی  ــون بررس ــا ده روزه، پیرام ــه ای ی ــک هفت ــی ی ــای زمان بازه ه
ــا  عملکــرد معاونت هــای مدیریــت انجــام می شــود. از ســویی، ب
ــه،  ــت تغذی ــنجی هایی از دانشــجویان در خصــوص وضعی نظرس
مشــاوره، بهداشــت، ورزش و غیــره، بررســی می شــود و هــر فصــل 
ــده   ــی »ای ــردد. در شــماره ی آت ــج آن منعکــس می گ ــار نتای یکب
دانشــگاه«، گزارش هــای تمــام حوزه هــای مدیریتــی چــاپ خواهــد 
شــد. گزارش هــا، راهبــری اســت بــا موضــوع اینکــه بخش هــای 
فرهنگــی دانشــگاه  چــه کرده انــد، نقاط قوت و ضعفشــان چیســت 
و در آینــده چــه بایــد بکننــد. انتظــارات و بررســی ها متناســب بــا 
بســته های مدیرتــی اســت کــه بــه مدیــران در ابتــدای روی کار 

آمــدن یــا فصلــی یکبــار تحویــل داده  شــده اســت. 
تنظیــم برنامــه و بودجــه ســالیانه معاونت فرهنگــی- اجتماعی 

دانشجویی و 
 برنامــه ی معاونــت فــاد بــر اســاس ســند راهبــردی دانشــگاه کــه 
ــی،  ــئولیت پذیری اجتماع ــد مس ــوارد مانن ــری از م ــک س روی ی
حقــوق شــهروندی، حــس تعلــق بــه دانشــگاه و مباحــث محیــط 
ــی  ــه جزئ ــپس برنام ــود. س ــه می ش ــد دارد، تهی ــتی تاکی زیس
ــیدن  ــس از رس ــود و پ ــل داده می ش ــران تحوی ــه مدی ــده و ب ش



دموکراسی علیه لیبرالیسم
کارل اشمیت: مدافع رادیکال دموکراسی

نخست وزیر ایرلند: هم از ترامپ در کشورمان استقبال می کنیم هم به اعتراضات علیه او مجوز می دهیم

نخســت وزیر ایرلنــد اعــام کــرد، بــا وجــود اســتقبال دولــت وی از ســفر دونالــد ترامــپ در مــاه آینــده میــادی بــه ایــن کشــور، اجــازه 
ــه ایــن ســفر در ایرلنــد را نیــز می دهــد. برگــزاری اعتراضــات ب

بــه  گــزارش  ایســنا و  بــه نقــل از پایــگاه هیــل، لئــو وارادکار، نخســت وزیر ایرلنــد تاکیــد کــرد، برگــزاری تظاهــرات بــه هنــگام اولیــن ســفر 
رییــس جمهــوری آمریــکا بــه ایرلنــد »مجــاز بــوده و از آن اســتقبال می شــود«. ترامــپ قــرار اســت در مــاه ژوئــن بــه منظــور شــرکت در 
یــک نشســت در دوبلیــن بــه ایرلنــد ســفر کنــد. وارادکار در گفت وگــو بــا خبرنــگاران در پاســخ بــه ســوالی در خصــوص ایــن کــه موضعــش 
نســبت بــه برنامه ریــزی شــهروندان ایرلنــدی بــرای برپایــی تظاهــرات همزمــان بــا ســفر ترامــپ بــه ایرلنــد چیســت، اظهــار کــرد: مــن بــه 

آنهــا می گویــم ایــن یــک دموکراســی اســت و اعتراضــات صلح آمیــز نیــز بخشــی از دموکراســی اســت.
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مهم تریــن ژورنال هــای علمــی اســت، بــه زبــان تــا حــد ممکــن 
غیرتخصصــی بــرای مخاطــب عــام نوشــته شــده اســت؛ اگرچه 
ــای  ــا و یافته ه ــاب و ظرافت ه ــق کت ــم دقی ــان فه ــه همچن ک
ــوار  ــا دش ــه بازی ه ــا نظری ــنایی ب ــدون آش ــده آن ب تکان  دهن

اســت.
ــون در  ــز رابینس ــو و جیم ــم اوغل ــي دارون عج ــش اساس پرس
ایــن کتــاب ایــن اســت کــه تحــت چــه شــرایطی امــکان دارد، 
ــود و  ــل ش ــک تبدی ــی دموکراتی ــه نظام ــوري ب ــی دیکتات نظام
ــه  ــه ایــن پرســش از نظری ــرای پاســخ ب ــد. آنهــا ب ــدار بمان پای
بــازي اســتفاده مي کننــد و بــراي پشــتیباني از نتایــج مدل هــاي 
خــود از علــم تاریــخ کمــک مي گیرنــد. بــه طــور خاصــه آنهــا 
نشــان می دهنــد، گاه هزینــه ســرکوب اعتراضــات مردمــي در 
ــا  ــوان ب ــه نمی ت ــاال اســت ک ــدر ب ــوري آن ق ــاي دیکتات نظام ه
ســرکوب، جلــوی انقــاب توده هــای معتــرض را گرفــت؛ اگــر 
ــه  ــا ک ــد؛ از آنج ــش نباش ــز آرامش بخ ــي نی ــده امتیازده وع
اعتمــاد و امیــد کافــی بــه تعهــد دیکتاتــور وجود نداشــته باشــد، 
در ایــن صــورت بــه نفــع طبقــه اقلیــت فرادســتان حاکــم اســت 
ــدادن تمامــي  ــراي حفــظ ثبــات اجتماعــي و از دســت ن کــه ب
منافع شــان، جامعــه را در مســیر دموکراسی ســازی قــرار دهنــد. 
شــاید انقــاب مــردم ایــران علیــه شــاه، نمونــه کاســیک چنین 
تحلیــل باشــد؛ انقابــی کــه حضــور میلیونــی مــردم از طرفــی 
ــرای  ــز ب ــی نی ــود و شانس ــش داده ب ــراض را کاه ــه اعت هزین
ســرکوب آن بــا مشــت آهنیــن باقــی نگذاشــته بــود. شــنیدن 
ــود کــه  صــدای انقــاب مــردم نیــز آن قــدر دیــر روی داده ب
وعــده آزادی و انتخابــات از ســوی دیکتاتــور دیگــر باورپذیر نبود.

نهادســازی اســت درحالــی کــه یک دموکراســی اصیل می بایســت 
از درون، جنبــش فولــک را بــه حرکــت درآورد.

بــا ایــن پیش فــرض اشــمیت در کتــاب امِرسیاســی به نقــد دو نوع 
دولــت )و یــا بــه عبــارت بهتــر به انــکار وجــود آن هــا( می پــردازد، 
دولــت لیبرالــی و دولــت جهانــی. او معتقد اســت لیبرالیســم »همه 
انگاشــت های سیاســی را به شــیوه ای خــاص و نظام مند تغییــر داده 
اســت. هم چــون هــر جنبش بــا اهمیتــی، لیبرالیســم نیز بــه عنوان 
یــک نیــروی تاریخــی در گریــز از دســت امــر سیاســی شکســت 
خــورده اســت )اشــمیت، 13۹2: ۹3(. اشــمیت بــر ایــن باور اســت 
کــه لیبرالیســم نــه تنهــا نمی توانــد بــه دموکراســی بیانجامــد بلکه 
ــی  ــر سیاس ــی ام ــد. نف ــمار می آی ــه ش ــز ب ــده ی آن نی ازبین بَرن
کــه در ذات هــر فردگرایــی منســجم اســت، ناگزیــر به کاربســت 
سیاســی یــک بدگمانــی عــام نســبت بــه همــه نیروهای سیاســی 
قابــل توجــه و همــه اشــکال دولــت و حکومــت منجــر می شــود، 
لیکــن هرگــز یــک نظریــه ایجابــی خــاص خــود دربــاره دولــت، 
حکومــت و یــا سیاســت خلــق نمی کنــد. در نتیجــه شــاهد یــک 
سیاســت لیبرال در شــکل برابر-نهــادی جدلی علیه دولت، کلیســا 
و ســایر نهادهایــی هســتیم کــه آزادی فــرد را محــدود می کنــد. 
)همــان، ۹4( افــزون بــر آن اشــمیت در کتــاب نقــد دموکراســی 
پارلمانــی می نویســد: »توســعه ایــده دموکراســی تــوده ای »تصمیم« 
را بــه یــک وضعیــت صــوری و توخالــی تقلیــل می دهــد، کــه از 
خودمختــاری دکترین هایــی کــه الزمــه ایجــاد هنجارهــای قانونــی 
اســت، جلوگیــری به عمل مــی آورد« )اشــمیت,1۹85:  6(. اشــمیت 
معتقــد اســت نــگاه بدبینانــه آموزه هــای لیبرالی نســبت بــه دولت 
بــه منظــور حفاظــت از آزادی شــهروندان، نتیجــه عکــس خواهــد 
ــد  ــت نمی توان ــز دول ــی ج ــا، قدرت ــظ آزادی ه ــه حاف ــرا ک داد؛ چ
ــت از  ــت حمای ــازی آن در جه ــا کوچک س ــذف و ی ــد و ح باش
آزادی شــهروندان نیســت. افــزون بــر آن، لیبرالیســم کــه تاکنــون 
کوشــیده خــود را از آنتاگونیســم عرصــه سیاســت دور ســازد، بــه 

ــم.  ــان حاک ــه از فرم ــد ن ــت می کن را از آزادی نویســنده دریاف
ــدان  ــران، فق ــد او مــرض  سیاســی و مــرض اجتماعــی ای از دی
آزادی  مدنــی و آزادی سیاســی اســت: »اگــر قــوم و جامعــه ای  
از  اینکــه آزادی  او را ســلب کرده انــد ننالــد و فریــاد نکنــد بایــد 
گفــت که آدمیــت و انســانیت را  از  دســت داده  و گرفتار احتضار 
سیاســی و اجتماعــی شــده اســت.«  وی در روزگار فروبســتگی 
سیاســی، آنــگاه که بــه درون ســازوبرگ های ایدئولوژیــِک حاکم 
رفــت و آمــد داشــت، از »عقیــدۀ دموکــرات« و تحدیــد وظیفه و 
تـــکلیف دولــت ســخن گفــت و از »حــوزۀ زندگــی« دفــاع کرد.  

ــز دارد.  ــود را نی ــتی های خ ــی، کاس ــدرت و تازگ ــه ق ــا هم ب
مهم تریــن پیش فــرض همــه مدل هــای نظریــه بازی هــا، 
عقانــی رفتــار کــردن همــه بازیگــران اســت. شــاید کاربســت 
ایــن فــرض در فضــای رعب آلــود کودتــا یــا ســپهر احساســی 
ــا چهــره ســیاه میهــن و دشــمن خون خــوار،  ــی، ب فضــای انقاب
چنــدان ســاده نباشــد و به ســختی بتــوان از مــردم انتظار داشــت 
ــی  ــی و هیجان ــای تکانش ــی، رفتاره ــن موقعیت های ــه در چنی ک
ــترین  ــه بیش ــد ک ــام دهن ــا کاری را انج ــند و تنه ــته باش نداش
منفعــت شــخصی را بــرای آن هــا یــا طبقه شــان داشــته باشــد. 
همچنیــن پژوهش هــای اقتصــاد سیاســی عجــم اوغلــو در مــورد 
روندهــای دموکراسی ســازی و رابطــه توســعه سیاســی و توســعه 
اقتصــادی، بــه کل، نقــش منابــع طبیعــی بــه خصــوص نفــت 
را نادیــده گرفتــه اســت؛ درحالــی کــه بــه دلیــل رانــت منابــع 
طبیعــی نــه تنهــا رفتــار طبقــه فرادســتان حاکــم در کشــورهای 
نفتــی بلکــه همچنین رفتــار مــردم نیز متفــاوت اســت. درنهایت 
نقــش فرهنــگ و شــبکه هــای اجتماعــی نیــز در پژوهش هــای 
عجــم اوغلــو مغفــول مانــده اســت. بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
ایــن یافته هــا نمی تواننــد تبییــن خوبــی بــرای تحوالت یــک دهه 
اخیــر از بهــار عربــی در مصــر و تونــس و لیبی گرفته تــا تحوالت 
اخیــر در کشــورهای الجزایــر و ســودان و حتــی ناآرامــی هــای 
ونزوئــا ارائــه کنــد. بــا ایــن همــه، مدل های نظــری عجــم اوغلو 
همچنــان کمک بســیاری به فهــم روندهــای دموکراسی ســازی و 
چرایــی تفاوت هــای آنهــا می کنــد و بــرای دانشــجویان اقتصــاد 
ــای  ــرای پژوهش ه ــی، دســت مایه گرانســنگی ب ــوم سیاس و عل

ــد. بیشــتر را فراهــم می کن

پیراســتن هیمنــه و شــکوه قــدرت سیاســی و یــا تلطیــف و نادیــده 
انــگاری آن بیــزار اســت. او مــی خواهــد جوهــره سیاســت کــه بــه 
واســطه تصمیم گیــری حاکــم در وضعیــت اســتثنائی و در انتخــاب 
بیــن دوست-دشــمن رخ می نمایــد، بــه همــان صــورت زمخــت و 
صیقــل ناخــورده مــورد پذیــرش قــرار گیــرد. او تــاش دولت های 
ــخره  ــه س ــد را ب ــمولی دارن ــه جهان ش ــه داعی ــا آنان ک ــرال ی لیب
می گیــرد و معتقــد اســت کــه از امــر سیاســی گریــزی نیســت. با 
این حــال درباره هــواداری او از نظــام توتالیتر تردیدهایی وجــود دارد. 
ــت در رســاله های منتشــر شــده از ســوی او در ســال های  ــا دقّ ب
قبــل از روی کار آمــدن هیتلــر، می تــوان به فراســت دریافــت کــه 
عناصــری از دولــت »توتالیتــر« )اصطاحــی کــه بعدها بــه کار برده 
شــد و در آن زمــان هنــوز شــایع نبــود( در بطــن و متــن آن هــا 
موجــود اســت و بــا نشســتن هیتلر بر ســریر قــدرت، ایــن عناصر 
و رگه هــا بیــش از پیش هویدا گشــتند )طباطبایی 13۹4(. اشــمیت 
بــا نقــد مفاهیم و تصاویــر انتزاعــی از دولت )لیبرالی و جهان شــمول( 
معتقــد بــود باید بــر مفهومــی »انضمامــی « از دولت تاکید کــرد. با 
ایــن همــه او وجــود یک موجــودت سیاســی بــرای هرگونــه آزادی 
فــردی ضــروری می دانــد. او خــود دموکراســی را می ســتاید، امــا 
ادعــای لیبرالیســم، مبنــی بــر ایــن کــه تنهــا آموزه هــای لیبرالــی 
ــه  ــت. او ب ــرش او نیس ــورد پذی ــد، م ــی می برن ــه دموکراس ره ب
ــاور دارد. دموکراســی کــه در آن  ــدون لیبرالیســم ب دموکراســی ب
تمــام ملزومــات طبیعــی زندگی سیاســی یعنــی جنگ، خشــونت و 
آشــوب پذیرفتــه می     شــود، و بــا ایدئولوژی هایــی چون لیبرالیســم و 
جهان شــمول گرایی واقعیت هــا انــکار و طــرد نمی شــود.  اشــمیت 
نــه تنهــا بــا اصــل انتزاعــی بــودن دولــت درپیچیــد، بلکــه معتقــد 
بــود بحرانــی کــه کشــور را فراگرفتــه اســت، ناشــی از پایبنــدی به 
چنیــن اصلــی اســت. او برخــاف همــه گفته هــا و نوشــته ها درباره 
حمایتــش از نظــام توتالیتری،  اعتقــادی عمیق به نوعی دموکراســی 

داشــت کــه لزومــا از مســیر لیبرالیســم نمی گــذرد.

ــاد  ــان را از ی ــخ معاصرم ــتیِن تاری ــاِن راس      جمهوری خواه
برده ایــم. آنــان راه نقــد بســتارهای ســلطه دولتی- ســرمایه دارانۀ 
ــی  ــن راه ــودند. ای ــی گش ــت و تنهای ــین را در ُعزل ــد ماش عه
ــد  ــه نق ــروز را ب ــتِن ام ــوژه بی خویش ــد س ــه می توان ــت ک اس
بســتارهای شــهِر ســوداگر و صورت هــای تکنیکــِی دیجیتالــش 
راهنمایــی کنــد. آن چــه طلــب می شــود دور اســت، امــا نبایــد 
از آن مأیــوس شــد. اگــر رســیدن بــه آن ناممکــن بــود، عقــل 
بــه صحــت آن اشــاره نمی کــرد، و تفکــر آرزومنــِد رســیدن بــه 

آن نمی بــود.

علــوم سیاســی صحنــه نــزاع احــزاب و کشــورها بــرای 
ــن  ــی از مهم تری ــن رو، یک ــت و از ای ــدرت اس ــه ق ــتیابی ب دس
ــه  ــوزه نظری ــن ح ــازی در ای ــرای مدل س ــری ب ــای نظ ابزاره
ــران  ــی در ای ــوم سیاس ــی عل ــفانه آکادم ــت. متاس ــا اس بازی ه
ــا  ــی در پژوهش ه ــازی کّم ــای مدل س ــدرت از روش ه ــه ن ب
ــا  ــه در دنی ــی ک ــد؛ در حال ــتفاده می کن ــود اس ــای خ و تحلیل ه
ــوزه  ــاری در ح ــل آم ــای تحلی ــادار از روش ه ــوری معن ــه ط ب
تجربــی و روش هــای مــدل ســازی بــا نظریــه بازی هــا و 
طراحــی مکانیســم در حــوزه نظــری اســتفاده می کننــد. بــه طور 
مشــخص شــاخه بیــن رشــته ای اقتصــاد سیاســی مســائل علــوم 
سیاســی را بــا رهیافت هــای اقتصــادی بررســی می کننــد. یکی از 
برجســته ترین دانشــمندان ایــن حــوزه دارون عجــم اوغلو، اســتاد 
ــه همــراه دوســت  ــرای ســال ها ب تــرک تبــارMIT اســت کــه ب
و همــکارش، جیمــز رابینســون اســتاد علــوم سیاســی دانشــگاه 
شــیکاگو، مقــاالت و کتاب هــای بســیاری نوشــته اند کــه شــاید 
شناخته شــده ترین آن هــا، »چــرا کشــورها شکســت می خورنــد« 
باشــد کــه چندیــن ترجمــه از آن بــه فارســی موجود اســت. یکی 
از کتاب هــای کمتر شناخته شــده ایــن دو نویســنده، »ریشــه های 
اقتصــادی دموکراســی و دیکتاتــوری« اســت کــه ترجمــه آن نیز 
بــه فارســی بــه قلم جعفــر خیرخواهــان و علــی ســرزعیم موجود 
اســت. ایــن کتــاب کــه ماننــد بســیاری از ســایر آثــار ایــن دو 
ــده در  ــاالت منتشر ش ــدی و مق ــای ج ــل پژوهش ه ــر، حاص نف

کارل اشــمیت، بــا تلقــی ویــژه  از وضعیــت اســتثناء، حاکم، زیســت 
سیاســی شــهروندان و ارتباطــی کــه بــا حاکمیــت می یابنــد، مدافع 
حکومــت مطلقــه خوانــده شــده اســت. ایــن اتهامــی اســت کــه 
اشــمیت هــم در زندگــی شــخصی در حمایــت از نظــام توتالیتــری 
هیتلــر و هــم در نظریــات خــود همــواره بــا آن مواجــه بوده اســت. 
امــا در ایــن نوشــتار کوتــاه ، بر خــاف باور عمومــی و بــا تمایز میان 
مفهوم لیبرالیســم و دموکراســی، تاش می شــود تا بر ضدلیبرالیسم 
بــودن و نــه لزومــا توتالیتــر و ضددموکــرات بــودن کارل اشــمیت 
تاکیــد شــود. بازخوانــی نوشــته های گوناگــون اشــمیت،  حکایــت از 
آن دارد کــه او نــه تنهــا مخالــف دموکراســی نیســت بلکه یکــی از 

مدافعــان رادیــکال آن بــه شــمار مــی رود.  
اشــمیت در کتــاب دولــت، جنبــش و مردم)فولــک(  بــر ایــن بــاور 
اســت کــه هــر اجتمــاع سیاســی متشــکل از ســه جــزء دولــت، 
جنبــش و مــردم  اســت. او معتقــد اســت ســاختار اجتماع سیاســی 
کــه وی در صــدد ترســیم آن اســت، با شــکل لیبــرال دموکراتیک 
دولــت بــه طــور معنــاداری متفــاوت اســت. بــه بــاور او، ایــن ســه 
ــوازی  ــر م ــا یکدیگ ــا ب ــد ام ــر متفاوت ان ــه از یکدیگ ــوزه گرچ ح
نیســتند و در میــان آن هــا ایــن جنبــش اســت کــه مــردم و دولت 
را در خــود دارد و آن هــا را هدایــت می کنــد. )اشــمیت, 1۹33: 11( 
اشــاره اشــمیت بــه مفهــوم »جنبــش« در مقابــل اصطــاح »نهــاد« 
ــر  ــمیت ب ــد اش ــک دارد و تاکی ــازوکاری دمکراتی ــه س ــت ک اس
»جنبــش« در حقیقــت نفــی و نقــد نهادهایــی اســت که از انباشــت 
قــدرت جلوگیــری بــه عمــل می آورنــد و اینــک کــه بــه تعبیــر او 
»انقــاب« بــا ظهــور هیتلر به ثمر نشســته، نیــاز بــه »جنبش«های 
ــد. ــش درآورن ــورت خوی ــه ص ــوم« را ب ــه »ق ــت ک ــی اس ُمداوم

)طباطبایــی، 13۹4( بــه بــاور اشــمیت،  لیبرالیســم تنهــا بــه دنبــال 

       آزادی از تــرس جــزء همبســته جمهوری خواهــی مدنــی و 
چه بســا بنیادین تریــن و بایســته ترین نــوع آزادی اســت. بیهــوده 
نیســت اگــر بگوییــم طــرح مســئله ایــران نیــز قائــم بــر همین 
عنصــر آزادی از تــرس اســت. مینــوی، فکــر تاریخــی را بــه فکر 
آزادی گــره می زنــد، و در پرتــو نگرشــی تاریخــی، مســئله ایــران 
را همــان مســئله آزادی اجتماعــی و سیاســی می دانــد. مینــوی 
ُمصّحــح و ُمــوّرخ بــود، و حقیقت منــدی تاریــخ و متــن تاریخــی 
ــرای  ــه ب ــرد. بلک ــوط نمی ک ــه من ــت حاکم ــواز هیئ ــه ج را ب
نوشــتار نوعــی نیــروی درونــی قائــل بود کــه حقیقت منــدی اش 

ــاب از  ــث کت ــه مباح ــراي ورود ب ــون ب ــو و رابینس ــم اوغل عج
تجربــه تاریخــي چهــار کشــور بهــره مي گیرنــد کــه هــر یــک 
از آنهــا در چهــار مســیر متفــاوت حرکــت مي کننــد: آنهــا بــا 
اســتفاده از نظریــه بازی هــا تبییــن می کننــد کــه چــرا در بریتانیا 
بــرای ســده ها دموکراســي پایــدار وجود داشــته اســت بــدون این 
کــه کودتــا )ماننــد شــیلی( یــا انقــاب )ماننــد فرانســه( صــورت 
گیــرد؛ چرا ســاختار سیاســی کشــور آرژانتین در ســده بیســتم با 
کودتاهــای پــی در پــی، بیــن دموکراســي و دیکتاتوري در نوســان 
بــود؛ چــرا در ســنگاپور نظــام تــک  حزبــی و دیکتاتــوري باثبــات 
بــوده و حتــی بــا عملکــرد خوب اقتصــادي نیــز همراه بوده اســت 
و ســرانجام انقــاب مانــدال چگونــه توانســت رژیــم دیکتاتــوري 
ــد و  ــت ده ــی را شکس ــای جنوب ــرکوب گرآپارتاید در آفریق س
حقــوق اولیــه را بــرای ســیاهان ایجــاد کنــد. بــه ایــن ترتیب یکی 
از یافته هــای پژوهش هــای عجــم اوغلــو و رابینســون ایــن اســت 
کــه رابطــه ای خطــی میــان توســعه اقتصادی و توســعه سیاســی 
وجــود نــدارد؛ اگرچــه توســعه سیاســی معمــوال در درازمــدت 
بــا توســعه اقتصــادی همــراه می شــود. شــاید اگــر عجــم اوغلــو 
ــرد، در  ــی می ک ــر بازنویس ــال های اخی ــن س ــش را در ای کتاب
بخشــی ویــژه بــه تحلیــل کشــور چیــن می پرداخــت کــه ماننــد 
ســنگاپور بــا وجــود توســعه پاییــن سیاســی و نظــام تــک حزبی، 
ــه طــور پیوســته  توانســته رشــد اقتصــادی حیرت انگیــزی را ب

ــه کند. تجرب
بایــد توجــه داشــت کــه پژوهش هــای اقتصــاد سیاســی عجــم 
اوغلــو بــا نظریــه بازی هــا را طبیعتــا بایــد بــا وجــود فرض هــا 
و محدودیت هــای آن تحلیــل و بررســی کــرد و بــه همیــن دلیل 

فردگرایــی مفرطــی دچــار شــده اســت کــه بــر اســاس آن هیــچ 
ــان از  ــذل ج ــراری ب ــع اضط ــد در مواق ــادی نمی توان ــم ونه حاک
شــهروندان را مطالبــه نمایــد. بــه طــور خاصــه اشــمیت معتقــد 
اســت ســرکوب امــر سیاســی و دولــت در آموزه هــای لیبرالــی در 
نهایــت غیرممکــن اســت و بــه انــزوای هرچــه بیشــتر حیطه های 
ــر  ــه دیگ ــود. وج ــر منجــر می ش ــه هن ــف انســانی از جمل مختل
انتقــاد اشــمیت از لیبرالیســم و بــه طورکلی پارلمانتانیســم معطوف 
بــه جنبــه تکنولوژیــک آن اســت کــه بــه بــاور اشــمیت تکنولوژی 
مــدرن اروپایــی کــه اغلب بــر جنبه های اقتصــادی و ماتریالیســتی 
متمرکــز بــوده اســت، به خنثی ســازی و سیاســت زدایی امرسیاســی 

پرداختــه اســت؛ و در نتیجــه قابــل نقــد اســت. 
دربــاره نــوع دیگــر دولــت، دولــت جهانــی، اشــمیت دارای رهیافت 
انکارباورانــه اســت. او معتقــد اســت اگــر قرار اســت دولتــی جهانی 
بــه وجــود آیــد، بایــد دو اتفــاق غیر ممکــن رخ دهد. نخســت حق 
اعــام جنــگ را از موجودیت هــای سیاســی بگیــرد و دیگــر ایــن 
ــِی جهان شــمولیت  ــاِد مدع ــوِد نه ــن حــق را خ ــان ای ــه هم زم ک
در اختیــار نگیــرد. در غیــر این صــورت جهــان شــمولی، بشــیریت، 
جامعــه غیرسیاســی شــده و در یــک کام همــه این شــاخص های 
اساســی دوبــاره محــو خواهد شــد. اگــر دولتــی جهانی همــه ی دنیا 
و بشــیریت را دربرگیــرد آن گاه هیــچ موجودیــت سیاســی وجــود 
نخواهــد داشــت. )اشــمیت، 13۹2: 81(. ریشــه نقــد دولــت جهانی 
مشــابه نقــد دولــت لیبرالی در اندیشــه اشــمیت اســت. در حقیقت 
ــد،  اشــمیت حــذف و طــرد امــر سیاســی را غیــر ممکــن می دان
لــذا تشــکیل هرگونــه جامعــه ی سیاســی کــه در آن امــکان ایجــاد 

وضعیــت اســتثنائی منتفــی اســت، غیــر ممکــن می داند. 
ــر حــذف دوگانه ســازی های دوست-دشــمن در  ــد اشــمیت ب نق
عرصــه سیاســی و در واقــع ترســیم یک وضعیــت ایــده آل از جهان 
سیاســت بــه معنــای اســتبداد خواهی و یــا حمایــت او از دولت های 
توتالیتــر و تمامیت خــواه نیســت. اشــمیت ازهرگونــه لفاظــی بــرای 

دکتــر مینــوی گفتــه بــود آزادی از آن نعمت هاســت کــه مثــل 
صحــت و هــوا، انســان متّوجــه آن نمی شــود مگــر  وقتــی  کــه  از 
آن محــروم باشــد. مریــض می دانــد کــه ســامت چــه نعمــت 
بزرگــی اســت، و نعمتــی کــه نبــودن آن باعــث  مرض  سیاســی 
و مــرض اجتماعــی ایــران شــده اســت، آزادی  مدنــی و آزادی 
سیاســی اســت، و حرمــان  از  آزادی  سیاســی اســت کــه مــا را از 
کلیــه امــوری  کــه باعــث لــّذت بــردن و تمّتــع از زندگی اســت 
محــروم  ســاخته  اســت. »احتضــار سیاســی و اجتماعــی« تقدیــر 

جامعه افســردگان اســت.

ادامه از صفحه 1



حمله به یک میدان نفتی در لیبی و بریده شدن سر دو تن

یــک منبــع امنیتــی در لیبــی از کشــته شــدن دو تــن و ربــوده شــدن شــش تــن دیگــر در حملــه مســلحانه به یــک میــدان نفتــی در جنوب 
غــرب این کشــور خبــر داد.

بــه گــزارش ایســنا، بــه نقــل از خبرگــزاری اســپوتنیک، ایــن منبــع امنیتــی در لیبــی کــه خواســت نامــش فــاش نشــود، اعــام کــرد کــه 
طبــق اطاعــات اولیــه در نتیجــه حملــه مســلحانه بــه  میــدان نفتــی »زلــۀ« وابســته بــه شــرکت »الزویتینــۀ« واقــع در جنــوب غــرب لیبــی 

دو تــن بــا بریــده شــدن سرشــان کشــته شــدند.
در این حمله تروریستی که دروازه میدان نفتی زلۀ را هدف قرار داد، شش تن نیز ربوده شدند
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دین و دموکراسی در جهان عرب

محمد عثمانی
دکتری علوم سیاسی 96

هــم اکنــون نیــز وضــع هماننــد 15 ســال پیــش اســت. تــداوم 
ایــن وضعیــت ایــن پرســش را موجــه می کنــد کــه چــرا هیــچ 
ــان 16  ــدارد. چــرا در می ــِی دموکراتیکــی وجــود ن کشــور عرب
کشــور مســتقل عربــی در خاورمیانــه و شــمال آفریقــا، تنها لبنان 

تجربــه ی دموکراســی دارد؟ 
آنچــه »شــکاف دموکراســی« خوانــده می شــود )کــه فاصلــه ای 
اســت میــان نظم سیاســی-اجتماعی مســتقر بــا دموکراســی( در 
مــورد کشــورهای عربــی، ماهیتــی اســامی دارد یــا مســئله ای 

ــت؟  ــر اس خاص ت
نمی تــوان مشــکل را فقــط بــه دیــن برگردانــد، چــون در میــان 
ــا  ــه در آنه ــد ک ــود دارن ــورهایی وج ــامی، کش ــورهای اس کش
ــده اند.  ــت ش ــمگیری تثبی ــد چش ــا ح ــک ت ــوق دموکراتی حق
آلبانــی، بنــگادش، مالــزی، ســنگال و ترکیــه از ایــن جمله انــد. 
ــان، تنهــا لبنــان پیــش از جنــگ  در میــان کشــورهای عرب زب
داخلــی 1۹۷5 بــا حقــوق دموکراتیــک آشــنایی داشــته اســت.  
انتخابــات، معیــاری اســت بــرای ســنجش ماهیــت یــک رژیــم 
سیاســی. نظامــی دموکراتیــک اســت کــه بتــوان در چارچــوب 
آن، از طریــق انتخابــات آزاد و عادالنــه تعییــن کــرد کــه چــه 
کســانی حکومــت کنند. مؤسســه ی آمریکایــی »خانــه ی آزادی« 
ــورد  ــد در م ــی می ده ــاله گزارش ــر س )freedom house( ، ه
ــر  ــف. اگ ــورهای مختل ــی در کش ــتقرار دموکراس ــه ی اس درج
انتخابــات آزاد و عادالنــه را بــه عنوان شــرط حداقل دموکراســی 
ــی آن مســلمان  ــت اهال ــه اکثری ــم، 8 کشــور، ک در نظــر گیری
هســتند، بنابر بــرآورد مؤسســه ی »خانــه ی آزادی«، دموکراتیک 
محســوب می شــوند؛ امــا هیــچ کــدام از آنهــا عــرب نیســتند.

در یــک ارزیابــی، کــه در پایــان ســال 2008 توســط مؤسســه ی 
»خانــه ی آزادی« انجــام شــد، بــه بدتریــن نظــم از نظــر فاصلــه 
بــا موازیــن دموکراتیــک نمــره ی ۷ داده شــد )ا: بســیار خــوب، ۷: 
بســیار بــد(. متوســط نمــره ی 16 کشــور عــرب در ایــن ارزیابــی 
ــت  ــه اکثری ــری ک ــور دیگ ــه30 کش ــی ک ــد، در حال 5/53 ش
مردمشــان مســلمان هســتند، بــه طــور متوســط نمــره ی بهتری 

را بــه دســت آوردنــد: 4/۷. 
بــر ایــن قــرار نمی تــوان همــه ی مشــکل را بــه دیــن برگردانــد. 

آیــا مشــکل بــه کل فرهنــگ برمی گــردد؟ 
ــه اســت:  ــورخ انگلیســی گفت ــدوری )eli kedouri( ، م ــی ک ال
ــه  ــرب، ک ــان ع ــی جه ــنت های سیاس ــزی در س ــچ چی »هی
ــه  ــدارد ک ــود ن ــت، وج ــام اس ــی اس ــنت های سیاس ــزو س ج
ــون و  ــر قان ــی ب ــت مبتن ــامان دهنده ی حکوم ــای س ــا ایده ه ب
نمایندگــی نســبتی داشــته باشــد و همچنیــن فهم ایــن ایده هــا را 
ممکــن کنــد.« ایــن حکــم در مــورد گــروه بزرگــی از کشــورهای 
غیــر عــرب و غیــر مســلمان هــم صــادق اســت، امــا می بینیــم 
ــم  ــتقرار نظ ــوی اس ــه س ــته اند ب ــا توانس ــی از آنه ــه برخ ک

ــد.  ــک گام بردارن دموکراتی
گاه گفتــه می شــود کــه نایکدســتی قومــی کشــور، مانــع اســتقرار 
دموکراســی اســت. عــراق و لبنــان، در میــان کشــورهای عربی از 
همــه  ناهمگن تــر هســتند، امــا امــروزه ایــن دو کشــور در میــان 
کشــورهای عربــی از بقیــه بــه نظــم انتخاباتــی آزاد نزدیک ترند. 
مصــر و تونــس، از دیگــران انســجام قومــی بیشــتری دارنــد. ولی 
حکومت هــای آنهــا خودکامــه اســت. امــا آیــا ممکــن اســت که 
اصــوال خــود مــردم عــرب دموکراســی را نپســندند؟  از کســانی 
کــه در جهــان عــرب در مورد مســائل سیاســی نظــر می دهند و 
بــر افــکار عمومــی تأثیــر می گذارنــد، یــک ارزیابــی آمــاری بــه 
عمــل آمــده اســت. بیــش از 80 درصــد آنــان بــر ایــن باورنــد 
ــه ی  ــت و گز ین ــی اس ــام حکومت ــن نظ ــی بهتری ــه دموکراس ک
مطلــوب بــرای کشورشــان اســت. اکثــر کســانی کــه گرایــش 
مذهبــی شــدیدتری دارنــد، در ایــن نظرســنجی خــود را بیشــتر 

بــه دموکراســی متمایــل نشــان داده انــد. 
 arab( عــرب«  »فشارســنج  موسســه ی  نظرســنجی های 
ــه  ــد ک ــان می ده ــیگان، نش ــگاه میش barometer( در دانش
تصــور و برداشــت عمومــی جهان عرب از دموکراســی مســئله ی 
پیچیــده ای اســت. در پنــج کشــوری کــه در فاصلــه ی ســالهای 
ــه، 56  ــورت گرفت ــنجی ص ــر س ــا نظ ــا 2005 در آنه 2003 ت
درصــد جامعــه ی آمــاری بــر ایــن نظــر بوده انــد کــه علمــای 
دینــی بایســتی نفــوذ بیشــتری در امــور حکومتی داشــته باشــند. 
ــال های 2003 و  ــده در س ــام ش ــنجی انج ــک نظرس ــر ی بناب
2004 بیــش از نیمــی از جامعــه ی آمــاری بــر آن بوده انــد کــه 
ــه ی شــریعت باشــد. در یــک بررســی  ــر پای ــون بایســتی ب قان
ــدار  ــاری خــود را طرف ــه ی آم ــا 45 درصــد جامع ــر 40 ت دیگ
ــدار  ــروه طرف ــکوالر نشــان داده اســت. گ ــک دموکراســی س ی
دموکراســی اســامی، درصــدی مشــابه داشــته  اســت. در مقابل 
5 درصــد بــه اســتبداد دینــی و بــه همیــن میــزان بــه اســتبداد 

ــته اند.   ــل داش ــی تمای غیردین

ــان از  ــترین درآمدش ــه بیش ــوری ک ــدام از 23 کش ــچ ک هی
صــادرات از رانــت نفــت و گاز حاصــل می شــود، دموکراتیــک 
نیســتند. در کشــورهای عربــی کــه نفــت ندارند، کمــک خارجی 
ــه  ــه اســت ک ــی را یافت ــول بی صاحب ــی پ ــت، یعن در حکــم ران
دولــت بــا آن خــود را از مــردم مســتقل می کنــد. مصــر، اردن 
ــه اســتفاده می کننــد  و مراکــش از کمک هــای خارجــی آن گون
کــه کشــورهای عربــی نفتــی از پــول نفــت.  میــزان کمک هــای 
دریافتــی از خــارج چشــمگیر اســت. مصــر بــه عنــوان نمونــه، 
ــعه«  ــرای »توس ــک ب ــارد دالر کم ــکا 28 میلی ــاالنه از آمری س
ــه 50 میلیــارد دالری افــزوده  دریافــت می کنــد، کمکــی کــه ب
ــد در ســال 1۹۷8  ــرارداد کمــپ دیوی می شــود کــه از زمــان ق
بــه عنــوان اعانــه بــرای امــور نظامــی در نظــر گرفتــه می شــود. 
میــزان کمکی کــه اردن از ســال 2001 تــا 2006 دریافــت کرده، 
برابــر 2۷ درصــد درآمــد داخلــی آن بوده اســت. اســتبداد عربی 
ــی کــه بلــوک شــرق  ــر کمــک خارجــی متکــی اســت. زمان ب
ــه اســتبداد کمــک  وجــود داشــت، هــم شــرق و هــم غــرب ب

می کردنــد.
یــک عامــل تقویــت پایه هــای اســتبداد عربــی، ســتیز دیرینــه ی 
اعــراب و اســرائیل اســت. ایــن ســتیز، زهــری اســت کــه فضای 
سیاســی خاورمیانــه را مســموم کــرده اســت. اســتبداد عربــی بــا 
ــرائیل«،  ــل »اس ــه دوش عام ــا ب ــاه عقب ماندگی ه ــن گن انداخت
ــی  ــل داخل ــه عوام ــه ب ــردم از توج ــه م ــود ک ــث می ش باع
ــل  ــم،  غاف ــای حاک ــاد رژیم ه ــی و فس ــامانی ها و بی کفایت نابس
ــی  ــود کشــورهای عرب ــر خ ــل خارجــی دیگ ــک عام شــوند. ی
هســتند کــه آنهــا یکدیگــر را بــه ســوی اســتبداد بیشــتر ســوق 
می دهنــد. اتحادیــه ی عــرب، باشــگاه 22 رژیم اســتبدادی اســت. 
رژیم هــای عربــی در اســتبداد صاحب ســبک هســتند؛ چــرا کــه 
آنهــا دیکتاتــوری را بــا مظاهــری از دموکراســی درآمیخته انــد، از 

جملــه بــا انتخابــات و نهــاد »ریاســت جمهــوری«.
آیــا ایــن وضــع همچنــان ادامــه خواهــد یافــت؟ بــه نظــر الری 
دایامونــد، دگرگونــی در جهــان عــرب آغــاز شــده اســت. ســه 

عامــل می توانــد بــه دگرگونــی دموکراتیــک شــتاب بخشــد:
1. دموکراتیــک شــدن یکــی از کشــورها و عملکــرد آن به عنوان 
ــد چنیــن نقشــی را ایفــا کنــد، امــا  یــک مــدل. لبنــان نمی توان
عــراق می توانــد از ایــن نظــر مهــم باشــد و مهم تــر از آن طبعــا 

ــت.  مصر اس
ــی  ــکا از دموکراس ــر آمری ــکا. اگ ــی آمری ــت خارج 2. سیاس
ــفافیت سیاســی و  ــه ش ــن پشــتیبانی ب ــد و در ای پشــتیبانی کن
قضایــی و جامعــه ی مدنــی هم توجــه داشــته باشــد، در همکاری 
بــا اروپــا می توانــد تأثیــر مهمــی بــر روی پیشــرفت دموکراســی 
در جهــان عــرب بگــذارد. الری دایامونــد در ایــن خصــوص بــه 
غــرب توصیــه می کنــد کــه بــا اســام گرایانی کــه هنجارهــای 

ــا روی گشــاده مواجــه شــوند. ــد، ب دموکراتیــک را می پذیرن
3. پاییــن آمــدن قیمــت نفــت. الری دایامونــد بــه ایــن عامــل 
بیشــترین بهــا را می  دهــد. بــه نظــر او اگــر انقابــی جهانــی  در 
زمینــه ی فنــاوری انــرژی صــورت گیــرد و قــدرت کارتل هــای 
نفتــی درهــم بشــکند، آنــگاه کشــورهای عربــی هــم پا در مســیر 

ــد نهاد.  دموکراســی خواهن

بــا حملــه ناپلئــون بــه امپراطــوری عثمانــی و ســقوط آن، جهــان 
عــرب بــه طــور خــاص و اســام بــه طــور عــام بــا غــرب رو 
در رو شــدند. ایــن رویارویــی جهــان عــرب را بــا جهانــی نــو و 
پیشــرفته ای مواجــه ســاخت و در نتیجه ســواالت بســیاری را در 
ذهــن نخبــگان و اندیشــمندان جهــان عــرب و اســام متجلــی 
ســاخت؛ از جملــه چــرا مــا بــا آن تمــدن مشعشــع اکنــون در 
افــول و انحطــاط تمدنــی قــرار داریــم و غــرب بــا دوران قــرون 
وســطی خــود، پیشــرفت و تکامــل یافتــه اســت؟ آنــان بــه چــه 
چیــزی دســت یافتنــد و به آن عمــل کردند کــه مــا از آن غافل 
بودیــم؟ و در نهایــت چــه بایــد کــرد؟ ایــن ســواالت و بســیاری 
دیگــر، پیشــرفت و تکامــل را بــه دشــواره ای بــزرگ بــرای جهان 
عــرب و اســام تبدیــل ســاخت. در ایــن مســیر، رهیافت هــای 
ــرب مطــرح شــد  ــان ع ــاب پیشــرفت در جه ــی در ب گوناگون
کــه شــکل گیری حکومت هــای دموکراتیــک و توجــه بــه 
ــده ای از  ــود. ع ــا ب ــن رهیافت ه ــی از ای ــی یک ــت عموم خواس
ــد؛  ــی برآمدن ــن و دموکراس ــازی دی ــدد همس ــگان در ص نخب
گروهــی دیگــر نفــی دیــن و توجــه بــه دســتاوردهای غربــی را 
مطــرح ســاختند. بســیاری دیگــر در قالــب اســام گرایی، نفــی 
غــرب و دســتاوردهای آن را پیــش کشــیدند و توجــه بــه خــود، 
داشــته های اســامی از بــدو تکویــن را مدنظــر قــرار دادنــد. در 
ایــن نوشــته کوتــاه شــاید نتــوان بــه تمــام جوانــب ایــن پدیــدار 
دیــن و دموکراســی توجــه کــرد؛ امــا بــا تاکیــد بــر دوره معاصر، 
چالــش امــروز ایــن موضــوع را در جهــان عــرب مدنظــر قــرار 

خواهیــم داد.
رابطــۀ دیــن و دموکراســی بســیار پیچیــده اســت. قــدر مســلم 
ایــن اســت کــه اندیشــه سیاســی جدیــد غــرب کــه نظام هــای 
ــی آن اســت، ریشــه در  ــاب عین ــی بازت ــراِت کنون لیبرال دموک
مباحــث الهیاتــی درون کلیســایی دارد. نبایــد فرامــوش کــرد که 
ــان  ــه مــدد الهی دان ــی، ب امــکان گسســت از دیدگاه هــای الهیات
و برخــی افــراد کلیســا صــورت گرفــت. امــا دموکراســی صرفــا 
بحــث نظــری نیســت، تجربــه تاریخــی هــم اســت. در مجمــوع 
تجربــۀ غــرب، ســازگار کــردن دیــن و دموکراســی بــوده اســت. 
ــگ  ــی فرهن ــن اصل ــرب، رک ــون در غ ــه اکن ــکوالریزمی ک س
سیاســی را تشــکیل مــی دهــد، ریشــه در نوزایی ســدۀ ســیزدهم 
ــه خصــوص  میــادی دارد و تفاســیرخردگرایانه از دیــن کــه ب
بــا چهره هایــی چــون تومــاس آکوینــاس صــورت گرفــت، بــه 
تأســیس شــکل تــازه از اندیشــه سیاســی مجــال داد. ایــن تجربه 
ــرده  ــان ب ــب گم ــت. اغل ــده اس ــرار نش ــام تک ــان اس در جه
ــای  ــیس نظام ه ــام در تأس ــان اس ــی جه ــه ناکام ــود ک می ش
ــا  ــی دارد. ام ــی و الهیات ــه های کام ــرات، ریش ــی دموک سیاس
بایســتی تاکیــد کــرد کــه بیشــتر دارای ریشــه فرهنگــی اســت. 
ــد آن  ــه خصــوص در دوران متأخــر خــود، فاق ــن اســام، ب دی
نیــروی عقلــی و معنــوی الزم بــوده اســت کــه امــکان تجدیــد 

نظــر از درون آن را ممکــن ســازد. 
تحــوالت دو ســه ســال اخیــر دنیــای عــرب، خود تاشــی اســت 
در مســیر دموکراتیــک شــدن. امــا ضعــف فرهنــگ سیاســی، 
ضعــف نهادهــای ملــی و مداخــات بیرونــی، ایــن پروســه را بــا 
مشــکل و اختــال دچــار ســاخته اســت. شــاید بن بســت های 
کنونــی بــاز هــم برخــی را در جهــان اســام بدین نتیجه برســاند 
کــه دموکراســی بــه دالیــل کامــی و دینــی امــکان پاگرفتــن در 
جهــان اســام رانــدارد. امــا واقعیــت این اســت کــه ایــن ناکامی 
دالیــل تاریخــی و فرهنگــی دارد. اســام در خاورمیانــه خود یک 
فرهنــگ بــه وجــود آورد، در حالیکــه مســیحیت غربــی در دل 
دو فرهنــگ پرمایــه جهــان باســتان )روم و یونــان( رشــد کــرد. 
ــه  ــواده، از جمل ــن هم خان ــن دو دی ــده ای ــر آین ــن وضعیــت ب ای
نسبت شــان بــا دموکراســی، تأثیــر جــدی بــر جــا نهــاده اســت.

ــام  ــی، رواج نظ ــناس آمریکای ــون، سیاست ش ــاموئل هانتینگت س
دموکراتیــک را مــوج وار دیــده اســت. مــوج اول در قــرن نوزدهم 
بــه پــا می خیــزد، مــوج دوم پــس از جنــگ جهانــی اول و مــوج 
ــه ی  ــوم در میان ــوج س ــه م ــی ک ــه ی 1۹۷0. زمان ــوم در ده س
ــان  ــد، در جه ــاز گردی ــپانیا آغ ــال و اس ــه ی 1۹۷0 از پرتغ ده
کاً 40 کشــور دموکراتیــک وجــود داشــتند کــه تنهــا تعــداد 
معــدودی از آن هــا خــارج از جهــان موســوم بــه غرب بودنــد. در 
ســال 1۹۹0، ۷6 کشــور وجــود داشــتند که نظامشــان بــر پایه ی 
انتخابــات دموکراتیــک بــود. در ســال 1۹۹5، 11۷ کشــور از این 
ســنخ بودنــد؛ ســه کشــور از هــر پنــج کشــور. در همــه ی مناطق 
ــز در  ــه ج ــود، ب ــا ب ــر پ ــی هایی ب ــان، دموکراس ــاخص جه ش
خاورمیانــه. در همــه ی حوزه هــای عمــده ی فرهنگی، دموکراســی 
رســوخ کــرده بــود، بــه جــز در یــک جــا: در کشــورهای عربــی. 

تفــاوت دموکرات هــای ســکوالر و مذهبــی را می تــوان در 
نگاهشــان بــه اقلیت هــای قومــی و حقــوق زنــان دید. ســکوالرها 
در ایــن موردهــا آزادی خواه تــر هســتند. بــه ایــن نکتــه نیــز برای 
فهم فرهنگ سیاســی عرب بایســتی توجــه کرد: اکثر ســکوالرها 
ــل نظــم اســتبدادی غیردینــی،  ــد کــه بدی ــن هــراس را دارن ای
حکومــت اســتبدادی دینــی باشــد. آنــان فکــر می کننــد کــه اگر 
مذهبی هــا در انتخاباتــی برنــده شــوند، آن هــا ممکن اســت دیگر 
حاضــر نباشــند کرســی قــدرت را بــه کســان دیگــری بســپارند.

 seymour martin( پنجاه ســال پیش ســیمور مارتیــن لیپســت
lipset( ، جامعه شــناس سیاســی آمریکایــی گفــت کــه هــر چــه 
یــک کشــور مرفه تــر باشــد، شــانس بیشــتری بــرای دســتیابی 
بــه دموکراســی و حفــظ آن دارد. بســیاری از کشــورهای عــرب 
»مرفــه« هســتند، امــا هنــوز چنیــن شانســی نصیبشــان نشــده 

اســت. 
اگــر اســاس را درآمــد ســرانه قــرار دهیــم، می بینیــم کــه )در 
ســال 200۷( کویــت تقریبــا بــا نــروژ هم تــراز اســت، بحریــن با 
فرانســه، عربســتان ســعودی بــا کــره، عمــان بــا پرتغــال و لبنان 
ــا کاســتاریکا. مصــر، اردن، مراکــش، ســوریه و یمــن در تــراز  ب
پایینــی قــرار دارنــد، امــا این هــا نیــز فقیــر بــه حســاب نمی آیند. 
درآمــد ســرانه در آنهــا کمتــر از هندوســتان و اندونــزی نیســت 
ــد  ــه درآم ــی اســت. البت ــای حکومتی شــان انتخابات ــه نظام ه ک
متوســط ســرانه، رقمــی اســت کــه می توانــد گول زننــده باشــد، 
چــون بــه تنهایــی چیــزی در مــورد توزیــع درآمــد نمی گویــد، و 
ایــن مســئله ای اســت کــه در جهــان عــرب بســیار مهــم اســت.

کشــورهای عربــی نفتــی بــه ظاهــر بســیار پیشــرفته می آینــد. 
امــا اگــر مبنــای قضــاوت در مــورد توســعه یافتگی را توســعه ی 
انســانی )توســعه در زمینه هــای بهداشــت و آمــوزش( بگذاریــم، 
ــان  ــد سرانه  ش ــه درآم ــبت ب ــا نس ــه رده  ی آن ه ــم ک می بینی
افــت می کنــد. از ایــن نظــر ثروتمندتریــن کشــورهای عربــی بــا 
پرتغــال و مجارســتان هم تــراز هســتند. عربســتان ســعودی بــا 
بلغارســتان و پانامــا هم ســطح اســت. مصــر از نظــر توســعه ی 
ــای  ــف آفریق ــش هم ردی ــزی و مراک ــف اندون ــانی هم ردی انس

جنوبــی اســت. 
اگر ســطح کلی رشــد، عامل دوری از دموکراســی نباشــد، شــاید 
ســاختار اقتصــادی در ایــن مورد مؤثر باشــد. از 16 کشــور عربی، 
ــوند،  ــوب می ش ــی« محس ــورهای »رانت ــزو کش ــان ج 11 تایش
یعنــی درآمدشــان اساســا تابــع رانــت نفــت و گاز اســت. رانتــی 
کــه از صــدور نفــت و گاز بــه دســت می آیــد، جیــب دولــت را 
ــازد.  ــاز می س ــهروندان بی نی ــات ش ــد و آن را از مالی ــر می کن پ
شــعار »بــدون نمایندگــی، مالیاتــی در کار نیســت« ، کــه مبنــای 
ــورت  ــه ص ــد، ب ــکا ش ــده ی آمری ــاالت متح ــی در ای دموکراس
واقعیــِت معکــوس »بــدون مالیــات، نمایندگــی در کار نیســت«، 
باعــث تــداوم اســتبداد در کشــورهای رانت خــوار شــده اســت. 
سیســتم رانتــی، سیســتمی فســادپرور اســت. پــول رانــت، پــول 
بی صاحــب تلقــی می شــود کــه هــر کــس در پــی تصاحــب آن 
اســت. جامعــه ی مدنــی در کشــورهای رانتــی ضعیــف اســت و 
افــراد بــه تولیــد و ریســک در ســرمایه گذاری گرایــش ندارنــد؛ 

آنــان بــه دنبــال پــول ســریع و بی دردســر هســتند.



گذار ۳ ساله توافق اپوزیسیون با شورای نظامی سودان بر سر دوره 

در ســاعات اولیــه 25 اردیبهشــت اعــام شــد، ائتــاف گروه هــای آزادی و تغییــر و شــورای نظامــی ســودان بــه توافقــی دربــاره راهکارهــا 
و مــدت دوره انتقالــی دســت یافتنــد، همزمــان جشــنی در محــل تحصــن در مقابــل مقــر فرماندهــی ارتــش ایــن کشــور در خارطــوم بــه 

همیــن مناســبت برگــزار شــد.
بــه گــزارش ایســنا، بــه نقــل از ســایت شــبکه خبــری الجزیــره، شــورای نظامــی ســودان اعــام کــرد، ائتــاف گروه هــای آزادی و تغییــر 

توافــق کــرد دوره انتقالــی ســه ســال ادامــه داشــته باشــد.
این شورا عصر سه شنبه اعام کرد، ظرف 24 ساعت توافقنامه نهایی درباره دوره انتقالی را امضا خواهیم کرد.
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برنامــه، گزنیــش سیاســت مداران و نظــارت بــر نماینــدگان، هــم 
بــه عنــوان کارگــزار اتصــال رأی بــه سیاست پیشــگان عمــل کرده 
و هــم آنکــه بــر نحوه تولیــد کاالهــای سیاســی و تحویل بــه موقع 
آنــان، نظــارت دارد. در حقیقــت، در ســاخت دموکراســی وکالتــی، 
ــدگان  ــگان و نماین ــا سیاست پیش ــهروندان ب ــه ش ــش از آنک بی
ارتبــاط مســتقیمی داشــته باشــند، بــا شــعب احــزاب بــه عنــوان 
ــی  ــتند. در صورت ــاط هس ــی در ارتب ــد کاالی سیاس ــن تولی ضام
کــه سیاست پیشــگان مســتقر در قــدرت، در ازای دریافــت آرای 
شــهروندان از تحقــق وعده هــای داده  شــده بــاز بماننــد، عــاوه بــر 
ــان در ســپهر سیاســی کاســته خواهــد شــد،  ــار آن آنکــه از اعتب
عارضــه اصلــی گریبانگیــر احــزاب خواهــد بــود؛ چــرا کــه معرف 
اصلــی و وعده دهنــده اصلــی کاالی سیاســی مذکــور، حــزب مزبور 
بــوده کــه بــه ســان یــک شــرکت ورشکســته در بــازار اقتصــادی، 
ــین وی  ــا، جانش ــت داده و رقب ــازار از دس ــود را در ب ــدرت خ ق
خواهنــد شــد. در ایــن ســازوکار، احــزاب همــواره تــاش خواهنــد 
کــرد کــه در گام اول، کاالهایــی سیاســی وعــده دهنــد کــه امــکان 
تحقــق آن وجــود داشــته باشــدو در گام بعــدی، افــرادی را بــرای 
تحقــق آن گزینــش کــرده و بــه شــهروندان معرفــی کننــد کــه 
از توانایــی سیاســی الزم بــرای تحقــق آن برخــوردار باشــند و در 
نهایــت آن کــه تــا ســرحد تــوان بــر اجــرای درســت آن نظــارت 
داشــته باشــند؛ چــرا کــه در غیــر ایــن صــورت، شــهروندان از آن 
روی برگردانــده و اعتبــار سیاســی آنــان بــا ســقوطی آزاد روبــه رو 

خواهــد شــد.
 انتخابات در ایران و فقدان »تضمین کننده«

از ســویی، بــا رصــد ســپهر سیاســی ایــران، دریافتــه می شــود کــه 
تردیــدی انکارناپذیــر در خصــوص مشــارکت در انتخابــات وجود 
داشــته کــه پــر بیــراه نیســت. ایــن مســئله، از پیــش از برگــزاری 
انتخابــات ریاســت جمهــوری اردیبهشــت 13۹6، در میــان 
شــهروندان وجــود داشــته امــا بــا تدابیــری، میــل بــه مشــارکت 
ــدداً  ــی مج ــن روحان ــته و حس ــال گش ــه انفع ــل ب ــش از می بی
برگزیــده شــد. امــا اکنــون، پــس از گذشــت دو ســال از انتخابــات 

ــر گشــته اســت. ــور پررنگ ت ــد مزب ــور، تردی مذک
امــا مســئله اصلــی در پیش آمــدن چنیــن سرنوشــتی برای حســن 
روحانــی بــه طــور خــاص و اکثریــت برگزیدگان سیاســی بــه طور 
عــام، نبــود نهــاد تضمین کننــده اســت. حســن روحانی برگزیــده و 
معرفی شــده توســط احزاب نبــود، مطالبــات وی از گــذرگاه احزاب 
نگذشــته بــود و اطمینانــی از تحقــق آن در دل نخبــگان سیاســی 
وجــود نداشــت و بنــا بــه ایــن دالیــل، هیج حزبــی توانایــی نظارت 
بــر کار دولــت را نــدارد. حمایــت از حســن روحانی در ســال ۹2 و 
در ســال ۹6 بــا یکدیگــر در میــزان شــروط تفــاوت دارد، چــرا که 
علــت حمایــت اصاح طلبــان در ایــن دو مقطــع متفــاوت اســت. 
در ســال ۹2، تنهــا علــت آن بــود کــه افســار قــدرت از طیــف 
اقتدارگــرا خــارج شــود؛ وانگهــی در ســال ۹6، حمایــت از روحانــی 

مــن بــر کاالی کمیــاب اســت کــه موجــب تحریــک دیگرانی که 
ایــن کاال را ندارنــد بــه بدســت آوردن ایــن کاال می شــود و ایــن 
تــاش منجــر بــه نــزاع بیــن انســان ها می شــود. در ایــن هنــگام، 
انســان های عاقــل بــه صــورت طبیعــی بــه ایــن نتیجه می رســند 
کــه بــرای دوری از چنیــن وضعیتــی نیازمند راهی مســالمت آمیز 
جهــت جلوگیــری از چنیــن نزاع هایــی و حل دعاوی خود هســتند. 
در ایــن مرحلــه بــه اعتقــاد هــوپ، مــردم به حقــوق مالکیــت پناه 
می برنــد و ایــن حقــوق مالکیــت کامــا بدیهــی و انســانی اســت، 
و توســط کســی تعریــف نگردیــده اســت. اینکــه مالکیــت کاال در 
ابتــدا از آن چــه کســی بــوده و اینکــه آیــا مالــک ابتدایــی، مــال را 
بــا رضایــت بــه طــرف دوم داده اســت یــا بــا اعمــال زور و دزدی 
ایــن مــال به شــخص ثانــی داده شــده اســت. در چنیــن وضعیتی، 
قانــون تبییــن نمی شــود، بلکه قانــون »مکشــوفه« اســت. در چنین 
وضعیتــی افــراد بــه دنبــال قاضــی مصلــح می رونــد تــا از طریــق 
قضــاوت او بــا اســتفاده از قوانیــن »مکشــوفه« تکلیف دعــوی خود 
را تعییــن نماینــد. امــا ایــن قاضی کیســت؟ طبیعتا در این شــرایط 
دو طــرف بایــد در مــورد شــخص قاضــی بــه توافــق برســند و بــا 
توجــه بــه حکــم او عمل نماینــد. معمــوال در این شــرایط افــرادی 
خــاص کــه دارای برتــری طبیعــی بوده انــد )ریــش ســفیدان( این 
عمــل را بــر عهــده می گرفتنــد و ایــن مهــم بــه ایــن علــت کــه 
معمــوال ایــن افــراد از نســل خاصــی بودنــد بــه شــکل گرفتــن 
اشــراف می انجامــد. اشــراف و شــاه در ایــن شــرایط دارای 
انحصــاری طبیعــی می باشــند کــه ایــن انحصــار قانــون را ابــداع 

نمی کنــد، بلکــه قوانیــن مکشــوفه و طبیعــی را اعمــال می کنــد.
ــی  ــی تاریخ ــه بررس ــوپ ب ــوق، ه ــات ف ــه ماحظ ــه ب ــا توج ب

رفته رفتــه بــه نحــوی عمــل می کنــد کــه گویــی قصــدی بــرای 
تولیــد کاال نــدارد و آن را بــه صراحــت بیــان می کننــد. در چنیــن 
وضعیتــی کــه نهــاد تضمین کننــده کــه وجــود خارجــی نداشــته و 
حامیــان و معرفی هــای آن نیــز همچــون شــهروندان، خســران زده 
ــد؛ شــهروندان از دو  ــاد می پردازن ــی از آن نه ــاد و بدگوی ــه انتق ب
بنــگاه موجــود در بــازار سیاســی ناامیــد می شــوند، چــرا کــه هیــچ 
یــک از  دو بنــگاه سیاســی، نیــاز شــهروندان را مرتفــع نســاخته اند.

علــت فقــدان نهاد تضمین کننــده و یــا احــزاب در نظــام انتخاباتی 
ایــران، بحثــی مفصــل اســت کــه در ایــن مقــال نگنجــد و فرصتی 
دیگــر می طلبــد. امــا آنچــه کــه می تــوان در نهایــت امــر بیــان 
کــرد، سرنوشــت ناامیــدی فعلی اســت. مطابــق دیدگاه شــومپیتر، 
دو بنــگاه بــرای جلــب دوبــاره شــهروندان، بایســتی بــرای گریز از 
ورشکســتگی اقتصــادی، بــه تغییر دیــدگاه خود در مــورد چگونگی 
بــرآورده ســاختن مطالبــات مــردم دســت بزنند که بخــش عمده 
ایــن گام در تقویــت نهادهــای تضمین کننــده خاصــه می گــردد. 
ایــن امــر، تنهــا در تغییــرات رفتــار دو بنــگاه خاصــه نمی گــردد 
و بایســتی قواعــد حاکــم بــر ایــن بــازار سیاســی نیــز دچــار تحول 
گــردد. وانگهــی، اگــر دو بنــگاه همچنــان نتواننــد در رفــع وعده هــا 
بکوشــند، بــازار بــه طــور طبیعــی و مطابــق نظــم و نســق ذاتــی 
ــه ســوی ایجــاد بنــگاه ســوم حرکــت خواهــد کــرد.  خویــش، ب
هرچنــد کــه حمایــت حکمــران بــر بــازار، تــا حــدودی حیــات دو 

بنــگاه اصلــی سیاســی کشــور را تضمیــن خواهــد کرد. 

می پردازنــد و ســاختار قبــل از نظــم فعلــی )حاکمیــت مطلقــه( را 
ســاختار انســان در برابــر انســان می داننــد. ایــن پادشــاهی مطلقه 
دقیقــا بخاطــر ایــن منظــور کــه ممکــن اســت از طریــق غصــب 
ایجــاد تردیــد کنــد، نیازمنــد قانون اساســی اســت تا بــر مطلقیت 
ــه  ــون اساســی ب ــن قان ــق ای خــود محدودیتــی بگــذارد و از طری
مالیات ســتانی و قانون گــذاری رســمیت بخشــد. و از ایــن طریــق 
ســلطنت مشــروطه ابداع گردیــد. در حقیقت از نظرگاه هــوپ، این 
قانــون اساســی بــرای حمایــت از مــردم در برابــر شــاه نبــود. بلکه 

ــود. توســعه بخش و مشــروعیت بخش نظــام شــاه ب
ایــن بخــش از تاریــخ، بــا ناامیــدی روشــنفکران از عدالت بخشــی 
کــه شــاه قــول آن را داده بــود و اســتفاده دوبــاره آنــان از حســادت 
ــود  ــه خ ــی ک ــعار برابری خواه ــتان و ش ــه فرادس ــتان ب فرودس
ــد. ایــن  ــان می یاب ــود، پای ــار آن را مطــرح کــرده ب شــاه اولیــن ب
بــار دســت روشــنفکران کــه خــود را ســخنگویان طبیعــی مــردم 
می دانســتند بــه کرســی قضــاوت رســید. هــوپ می گویــد ایــن 
ــتباه  ــک اش ــت ی ــود، در حقیق ــده ب ــت یافتنی ش ــه دس ــا ک روی
فاحــش بــود. زیــرا اکنــون دیــوان قانون گــذاری و اعمــال آن بــه 
صــورت دوره ای در دســت بخشــی از جامعــه قــرار می گرفــت و 
ایــن بخــش از جامعه تحــت عنوان مقامــات عمومی با اعمــال زور، 
از مــردم مالیات ســتانی می کننــد و بــه تجــاوز بــه حقــوق مالکیت 
افــراد می پردازنــد. آنــان تحــت هیچ قانــون طبیعــی قــرار ندارند. 
بلکــه بــا تصویــب قوانیــن مختلــف بــه ایــن تجــاوز خــود اعتبــار 
می بخشــند. در ایــن نظــام همــه افــراد برابرنــد تــا زمانــی کــه به 
دســتگاه دولتــی وارد شــوند و تحــت عنــوان مقــام عمومــی قــرار 

بگیرند.

ــه  ــوری 13۹6 و ب ــت جمه ــات ریاس ــس از انتخاب ــه: پ مقدم
ــی  ــه ایران ــه در جامع ــال، آنچ ــاه آن س ــوص رخ داد دی م خص
ــت، ســازوکار  ــرار گرف ــد ق ــورد تردی بیــش از هــر مســئله ای م
انتخابــات بــرای تغییــر و تحول شــیوه حکمرانی اســت. اکنــون در 
آســتانه انتخابــات مجلــس یازدهــم شــورای اســامی، ایــن تردید 
ــان  ــرای جری ــه ب ــل توج ــش قاب ــک چال ــه ی ــدل ب ــه ب رفته رفت
ــا  ــه ب ــرآن اســت ک ــده ب ــه، نگارن ــردد. در ادام اصاحــات می گ
اســتفاده از نظریــات جــوزف شــومپیتر، علــل پدید آمــدن تردیــد 

ــور را شــرح دهــد. مزب
انتخابات؛ یک بازار آزاد و رقابتی

جوزف شــومپیتر، در ســال 1883 در وین زاده شــد و در دانشــگاه 
ویــن، اقتصــاد خوانــد و ســپس به عنــوان اســتاد علوم سیاســی در 
دانشــگاه هــاروارد، مشــغول بــه فعالیــت شــد. او، بنــا بــه مطالعات 
اقتصــادی خــود، ســازوکار انتخابــات را بــه مثابه یــک بــازار آزاد و 
رقابتــی در نظــر  گرفــت. هماننــد هــر بــازار در اقتصــاد، دو طــرف 
را می تــوان تصــور کــرد کــه بــرای رفــع نیازهای خــود، بــه مبادله 
می پردازنــد. در ســازوکار انتخاباتــی شــومپیتر، از یک ســو می توان 
شــهروندان را در نظــر گرفــت کــه بنــا به حقوق سیاســی خــود، از 
توانایــی انتخاب کــردن برخــوردار بــوده و هــر یــک، از یــک واحــد 

ــت.  رأی برخوردار اس
ــه  ــه ب ــد ک ــرار دارن ــازار، سیاست پیشــگان ق ــر ب ــوی دیگ در س
دنبــال انتخاب شــدن از ســوی شــهروندان هســتند. آن هــا بــرای 
مستقرشــدن در قــدرت، نیازمنــد به یــک مبادله هســتند. در بازار 
انتخابــات، سیاست پیشــگان بــه دنبال کســب آرای شــهروندان در 
ازای کاالهــای نمــادی و سیاســی هســتند؛ در واقــع، شــهروندان، با 
رأی خــود بــه هــر سیاست پیشــه، یــک کاالی سیاســی را از میــان 
انــواع مختلــف برمی گزینــد. تــا بــه اینجــای کار، بــازار انتخاباتــی 
ــره دارد.  ــی روزم ــازار در زندگ ــاد ب ــه نه ــابه ب ــمی مش مکانیس
وانگهــی، آن چــه کــه ســبب تفــاوت میــان بــازار سیاســی و بــازار 
اقتصــادی می گــردد، صورت گرفتــن مبادلــه بــا دیرکــرد اســت. 
بــه واقــع، کاالهایــی کــه توســط سیاست پیشــگان در ایــن بــازار 
بــه شــهروندان عرضــه می شــود، بــه فوریــت تحویــل شــهروندان 
نمی گــردد و مشــابه برخــی بنگاه هــای تولیــدی بــازار اقتصــادی 
اســت کــه نیازمنــد یــک نهــاده تولیــد مهــم اســت و بــا شــرح و 
معرفــی کاالی خــود بــه متفاضیــان، اقــدام بــه تکمیــل نهاده هــای 
تولیــد خــود کــرده تــا در فرصتــی تعیین شــده، اقــدام بــه تولیــد 

کاالی مذکــور کنــد. 
امــا آنچــه کــه ریســک حضــور در ایــن بــازار و »مبادلــه نســیه« 
سیاســی را کاهــش می دهــد، حضــور نهادهــای تضمین کننــده ای 
بــه نــام »احــزاب« اســت. احــزاب با ســه کارویــژه مشــترک ارائه 

ــه ســمت ســواالتی  ــا را ب ــت دموکراتیــک، م ــاره دول تفکــر درب
مشــخص دربــاره منشــا پیدایــش آن و ایــن که چگونه ایــن دولت 
ــه  ــد. این ک ــت می کن ــی شــده اســت، هدای دارای حــق فرمانروای
دولــت دموکراتیــک بــه عنــوان نهــاد حاکمیــت در عصــر حاضر، 
چگونــه صاحیــت قانون گــذاری و تصمیــم گیــری دربــاره قانــون 
را دارد، همــواره مرکــز توجــه اســت و ســوال اصلــی متفکریــن در 
بــاب دولــت را تشــکیل می دهــد. اقتصاددانــان و جامعه شناســان 
بســیاری تاکنــون با رویکــردی تاریخی به مســئله پیدایــش دولت 
دموکراتیــک پرداخته انــد. در ایــن میــان اقتصاددانــان هترودوکس 
به طــور خاص بــا رویکرد روش شناســانه اتریشــی)که به بازســازی 
ــژه ای از  ــگاه وی ــد(، ن ــخ معتقدن ــی تاری ــناختی و منطق جامعه ش
پیدایــش دموکراســی را بــه تصویــر می کشــند. هانــس هرمــان 
هــوپ، در مقالــه ای تحت عنوان »اشــرافیت، سلطنت،دموکراســی« 
و پــس از آن در کتــاب معــروف خود تحــت عنوان »دموکراســی، 
خدایــی کــه شکســت خــورد« بــه تبییــن نظــر خــود در ایــن باره 
می پــردازد. در مقالــه پیــش رو ســعی داریــم بــه طور خاصــه، به 

نــگاه او دربــاره ایــن مهــم بپردازیــم.
هــوپ، نظریــات خــود را بــا بحثــی دربــاره علــت پیدایــش نــزاع 
ــزاع و  ــواره در ن ــان ها هم ــد. انس ــاز می نمای ــان ها آغ ــن انس بی
اختــاف بــه ســر می برنــد و منشــأ ایــن اختــاف و نــزاع، کمیابی 
کاالهاســت. انســان ها بــا یکدیگــر بــر ســر کاالهــای غیــر کمیاب 
هیــچ گاه دچــار درگیــری نمی شــوند. بلکــه این مالکیــت انحصاری 

بــه ســبب حرکــت بــه ســوی بهبــود اوضــاع اجتماعی، سیاســی و 
اقتصــادی بــود و بــه طبع، بــر شــروط اصاح طلبــان در حمایت از 
حســن روحانــی افــزوده شــد. امــا مســئله مشــترک اصاح طلبان 
ــروط و  ــق ش ــر تحق ــی ب ــچ تضمین ــود هی ــع،  نب ــن مقاط در ای
همچنیــن نداشــتن هیــچ عامل نظارتــی بر عملکــرد دولت اســت. 
مســئله ای کــه پــس از روی برگردانــدن قشــر کثیــری از جامعــه 
ــا افــول  از اقتدارگرایــان، اکنــون ســتاره بخــت اصاح طلبــان را ب

همراه ســاخته اســت.
اگــر بنــا بــر دیــدگاه شــومپیتر بــه مســئله نــگاه بیاندازیــم، رفتــار 
روحانــی و اصاح طلبان حامی وی در ســال ۹2 و ســال ۹6، مشــابه 
بنگاهــی اســت کــه توانایی تولیــد کاال بــا درجــه کیفــی ج دارد اما 
جهــت کســب منابــع مالــی بیشــتر، وعــده تولیــد کاالی درجه ب 
می دهــد. ایــن بنــگاه، تمامــاً بــرای شــهروندان ناآشناســت امــا به 
ســبب خاطــره بد از بنــگاه مقابــل و توصیف برخــی از بنــگاه داران 
ســابق، بــه وی اعتمــاد می کننــد. امــا در ایــن بیــن تضمینی جهت 
دریافــت کاال نیــز وجــود نــدارد کــه بــه تبــع شــرایط، ایــن رفتــار 
غیــر عقایــی توجیه پذیــر اســت. بنــگاه، پــس از 4 ســال اعــام 
مــی دارد کــه نتوانســته تمامــی کاال را تولیــد کنــد؛ امــا اگــر منابع 
بیشــتری در اختیــار وی نهــاده شــود، می توانــد کاالی درجــه الــف 
تولیــد نمایــد. حــال دوبــاره گروه هــای حامــی ســابق و همچنیــن، 
دل فریبــی دســتیابی بــه کاالی درجــه الــف، بــار دیگــر بــه بنــگاه 
مذکــور اعتمــاد می کننــد. پــس از دریافــت اعتبــار بیشــتر، بنــگاه 

می پــردازد. چیــزی کــه در دوران فئودالیســم، در مــورد فئودال هــا 
و شــاهان صــادق بــود، در حقیقــت ایــن انحصــار طبیعی آنــان در 
مــورد قضــاوت و داوری بــود. آنــان بــدون رضایــت شــهروندان از 
آن هــا نمی توانســتند مالیــات بگیرند و مالیــات ســتانی در صورت 
عــدم رضایــت آنــان غصــب شــناخته می شــد. در اوایــل قــرون 
وســطی، ایــده ســلطنت از طریــق تولــد وجــود نداشــت و شــاهان 
بایــد از طریــق رضایــت مردمــی بــه ایــن جایــگاه می رســیدند. 
ــدارد و  ــی را ن ــم فئودال ــودن نظ ــل ب ــای کام ــوپ ادع ــه ه البت
نهادهــای بســیاری از جملــه بــرده داری را در این نظم مــورد انتقاد 
قــرار می دهــد. در ایــن هنــگام، هــوپ بــه بررســی ســیر نزولــی 
آزادی انســانی در تاریــخ تا دوران تشــکیل دموکراســی می پــردازد. 
ــرای  ــی ب ــاوت نهای ــاد قض ــوان نه ــه عن ــاه ب ــان، ش ــن زم در ای
افزایــش قــدرت انحصــار خــود دســت بــه اقــدام علیــه اشــراف 
می زنــد. ایــن عمــل توســط شــاه انجــام می گیــرد و بــا تاکیــد بــر 
شــکاف بیــن فرودســتان و اربابــان و همســو کــردن خود بــا مردم 
عــادی، و بــا پیشــنهاد مالــک شــدن آنــان و از بیــن رفتــن مالکان 
بــزرگ، مقاومــت اریســتوکرات ها )انحصارگران طبیعــی( را در هم 
ــگاه انحصــاری )انحصــاری مصنــوع(  ــه جای می شــکند و خــود ب
دســت می یابــد. او ایــن اریســتوکرات ها را در موقعیت هــای 
دیوانــی قــرار می دهــد تــا مقاومــت کمتــری را شــاهد باشــد. از 
طــرف دیگــر، شــاه بــرای همســو کــردن روشــنفکران از طریــق 
شــکل دادن تقاضایــی مصنوعــی برای خدمــات آنــان )که معموال 
ــی  ــی و دولت ــای دیوان ــه موقعیت ه ــا ارائ ــی دارد( ب تقاضــای کم
ــن  ــد. ای ــرار می ده ــان، روشــنفکران را در طــرف خــود ق ــه آن ب
روشــنفکران در جایــگاه خــود، بــه تئوریــزه ســاختن نظــم فعلــی 



نگاهی مختصر به اثر ربنای استاد محمد رضا شجریان

ابتذال در لباس ابزورد

رونمایی از یادمان های اسطوره ای شاهنامه در مشهد

بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما مرکــز خراســان رضــوی، در مراســم رونمایــی از ایــن یادمان هــا، شــهردار مشــهد مقــدس، اعضــای 
شــورای اســامی شــهر و جمعــی از هنرمنــدان و فردوســی پژوهان حضــور داشــتند.

معــاون فرهنگــی شــهردار مشــهد در ایــن مراســم گفــت: ایــن مجســمه  ها بــا ارتفــاع  5/5 متــر، از جنــس فایبرگلــس و فلــز اســت کــه 
جــزو آثــار رســیده بــه جشــنواره خانــه بهــار۹8 هســتند.

مهــدی زارعــی افــزود: در المــان رســتم و رخــش، رســتم بــر روی رخــش و در حالتــی بــه تصویــر کشــیده شــده کــه جنــگاوری و ابهــت 
رســتم و چابکــی و قــدرت رخــش بــه نمایــش در آمــده اســت
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ــی، ضمــن حفــظ  ــا مایه هــای ایران ــز جهــارکاه )چهــارگاه( ب و نی
کیفیــت موســیقایی اثــر، از عدول قــاری از نظــام خوانــش ادعیه و 
قرائــت قــرآن جلوگیــری کــرده اســت. مایــه در موســیقی ایرانی 
برگرفتــه از حــاالت طبیعت، ســنت، آییــن و غیره اســت، آن چنان 
کــه ایــن مقام هــا و دســتگاه ها و غیــره، در نگاهــی کل نگــر، هــر 
کــدام بــا خلــط، مــزاج، ســتاره، مــاه، روز، ســاعت و حتــی پیامبــر، 
نــژاد و حتــی حرفــه و پیشــه ای خــاص انتســاب دارنــد لــذا ایــن 
بن مایه هــا در آثــار موســیقایی اعــم از موســیقی ایرانــی یــا عربــی 

ــا فلســفه وجــودی مــورد اســتفاده قــرار می گرفته انــد.  ب
اســتاد شــجریان بــا مقــام راســت ربنــا را شــروع کــرده اســت، 
اتفاقــی کــه بــه گونــه ای، ابداعــی قلمــداد می شــود، از ایــن منظر 
کــه عمومــاً در قرائــت قــرآن بــا مقــام بیاتــی آغــاز می شــود، 
از طرفــی، مایــه راســت، قرابت مایگــی بســیار زیــادی بــا مایــه 
ــا  ــز دارد. ب شــور و به طــور اخــص گوشــه رهــاب )رهــاوی( نی
توجــه بــه ایــن نکتــه انتخــاب ایــن مقــام بــرای شــروع بســیار 
ــری  ــه ي دیگ ــد. مای ــر می رس ــه نظ ــه ب ــمندانه و نوآوران هوش
کــه در ربنــا بــر آن تاکیــد شــده اســت، مایــه ي عجــم اســت. 
مایــه ای کــه تــا حــد زیــادی منطبــق بــا ماهــور و بیــات تــرک 
ایرانــی اســت. بــا ایــن مختصــر می تــوان اثــر ربنــا را بــه خــودی 
خــود یــک شــاهکار هنــری قلمــداد کــرد؛ چــرا کــه از طرفــی 
منطبــق بــر اصــول موســیقایی عربــی - ایرانــی اســت و از طــرف 
ــاالی اســتاد شــجریان در تحریرهــا و وســعت  دیگــر تســلط ب
ــر خــود  ــرم اث حجــم صــدا بســیار مشــهود اســت. بررســی ف
بــه مقالــه ای مفصــل نیــاز دارد کــه بــرای مخاطبیــن پیشــنهاد 
می گــردد مقــاالت اســتاد فرهــت و اســتاد مســعودیه در مــورد 

موســیقی عــرب را مطالعــه کننــد.
نگرش دوم: ربنا از زاویه هویت

آن چنــان کــه ذکــر شــد، در انتخــاب مقام هــای بــکار رفتــه در 
اثــر ربنــا، اســتاد شــجریان درونمایــه هویــت ایرانــی را در کنــار 
ــه ایــن  هویــت اســامی ترکیــب کــرده اســت، اشــارتی شــد ب
موضــوع کــه در ایــن اثــر مقــام عجم مــورد اســتفاده قــرار گرفته 
اســت. آنچنــان کــه از اســم ایــن مقــام پیداســت، هویــت ایرانــی 
در آن جلــوه می کنــد و از طرفــی اشــارتی شــد کــه ایــن مقــام، 
نزدیکی بســیاری به دســتگاه تــرک بیــات و ماهــور دارد، در اینجا 

ــای  ــی از آن. فض ــا بخش ــد و ی ــر تکرارن ــا درگی ــتان ی داس
ایــن نوشــته ها تــا حــدودی نزدیــک بــه فضاهــای ســورئال 

اســت.
دکتــر محمــد غنیمــی هــال، اســتاد ادبیــات نمایشــی قاهره، 
در تبییــن ابزوردیســم چنــان می گویــد: »پرخاشــگرِی 
پیــروان مکتــب ابــزورد یــک پرخاشــگری متافیزیکی اســت. 
ــی در  ــکان، سرشــت اجتماع ــان و م ــارج از محــدوده زم خ
ــان  ــردد و انس ــود می گ ــا ناب ــود ی ــف می ش ــا تضعی آن ی
در آن بــه گونــه ای ترســیم می شــود کــه گریبانگیــر 
ــتن را  ــود، خویش ــت و خ ــز اس ــزورد و غم انگی ــتی اب سرش
ویــران می کنــد، حتــی اســم خــود را کــه ویژگــی اجتماعــی 
ــت و او  ــرده اس ــم ک ــش را گ ــه خوی ــه وظیف ــرا ک دارد؛ چ

ــت«. ــکوت اس ــه س ــبیه ترین واژه ب ش
ویکتــور شلکوفســکی نویســنده و منتقــد روس معتقــد اســت 
ــاهده  ــان مش ــه می ــه ای ک ــطه فاصل ــنایی زدایی به واس آش
ــان  ــدت زم ــدازد، مخاطــب را م ــژه می ان ــک اب ــا درک ی ت
ــان  ــم بی ج ــد و از جس ــوع می کن ــر موض ــتری درگی بیش
ــد.  ــرون می کش ــاره بی ــی دوب ــراف جان ــرده اط ــای م دنی
آشــنایی زدایی، هــر چیــز آشــنا را بــرای مــا بیگانــه 
ــری  ــی کامل ت ــم و آگاه ــدان بنگری ــاره ب ــا دوب ــد ت می کن
ــزورد،  ــای اب ــم. در نمایش ه ــت آوری ــه آن بدس ــبت ب نس
ــده می شــود  ــدرت دی ــه ن ــان ب آشــنایی زدایی در ســطح زب
ــک  ــات ی ــد جم ــا ح ــات، ت ــی جم ــه گاه ــی ک ــا جای ت
ــاب  ــادگی در انتخ ــن س ــا ای ــد؛ گاه ــل می یاب ــودک تقلی ک
کلمــات، موجــب فهــم آســان محتــوا نمی شــود؛ زیــرا کــه 
ــه طــور  ــا ب ــزد. ام ــه هــم می ری ــی ب ــه کل ــان ب ســاختار زب
ــا  ــر ب ــی نزدیک ت ــاط حس ــراری ارتب ــعی در برق ــی س کل

ــود را دارد. ــب خ مخاط
تئاتــر ابــزورد را می تــوان در اختیــار فلســفه پوچــی و حتــی 
در نقــد آن دانســت. تحلیــل و پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
آیــا بســتر فرهنگــی جامعــه ایــران پذیــرش و نیــاز بــه ایــن 
ــث  ــن بح ــه ای ــه از حوصل ــا ن ــوا را دارد ی ــاختار و محت س
ــن  ــد. مبره ــری را می طلب ــت دیگ ــت و فرص ــارج اس خ
ــن  ــران مخاطــب دارد و همی ــن ســبک در ای ــه ای اســت ک

و آقاتــی بــا ربنــای شــجریان، تفاوتــی نیســت. امــا آنچــه جالــب 
توجــه اســت، تقیــد هــر چه بیشــتر ربنــا بــه اســالیب تحریرهای 
قاریــان اســت؛ بــا توجــه بــه ایــن کــه  نــوع تحریرهــا در قرائــت 
ربنــا، کامــاً شــبیه نمونه هــای قاریــان عربــی نیســت. بــه نظــر 
می رســد ایــن موضــوع مؤیــد احاطــه و عاقــه اســتاد شــجریان 

بــه نظــام اســتاندارد قرائــت باشــد. 
اختتام

مصطفــی راغــب غلــوش اســتاد موســیقی و قــاری بی نظیــر در 
جایــی بــه ربنــای اســتاد شــجریان غبطــه می خــورد و شــاید بــا 
مطالبــی کــه بیان شــد، تفــاوت ربنای اســتاد شــجریان را بــا دیگر 
مناجات هــا را بتــوان راحت تــر تشــخیص داد. آنچنــان کــه اشــاره 
شــد، ترکیــب اســتادانه هویــت ایرانــی اســامی از یــک ســو، و 
ترکیــب هنرمندانــه موســیقی در تحریرهــا و مایه هــای ایرانــی بر 
روی متــن عربــی مناجــات، چونــان بــر حافظه نســل های مختلف 
نقــش بســته کــه نمایانگــر پیونــدی عمیــق بیــن باورها، ســنت و 
خاطــرات در ذهــن هموطنــان ایرانــی اســت. یقینــاً در ناخــودآگاه 
هــر فــرد ایرانــِی مســلمانی، قرابت هــای غیرقابل انــکاری بــا اثــر 

ربنــا نهفته اســت.

همنشــین »تئاتــر ابــزورد« شــود، مخاطــب را منزجــر 
ــدن ســراب خســته  ــه از دی ــان تشــنه ای ک می ســازد و چن
ــدارد،  ــادی ن ــان اعتم ــمه در بیاب ــه چش ــر ب ــت و دیگ اس
مخاطــب را بــه ایــن ســبک تاثیرگــذار قــرن بیســتم 

عتمـــاد می سازد. بی ا
»ماکــس وبــر جامعه شــناس آلمانــی، نقــش نظــام فرهنگــی 
ــر  ــام را ب ــن نظ ــد ای ــورد تاکی ــای م ــا و هنجار ه و ارزش ه
ــد. از  ــی می کن ــی ارزیاب ــم و اساس ــراد، مه ــای اف کنش ه
ــرو آن هــا  ــراد در جامعــه و پی ــدگاه وی، انتخاب هــای اف دی
کنش هــای آنــان، متاثــر از معنــای ذهنــی اســت کــه افــراد 
تحــت تاثیــر فرهنــگ بــرای کنش هــای خــود قائلنــد«. اگــر 
ابتــذال در هنــر را تنهــا بــه معنــای ادعــای کــذب، راجــع 
ــش را  ــر و مخاطب ــر هن ــم و ه ــری بدانی ــر هن ــک اث ــه ی ب
ــرای  ــی ب ــش پررنگ ــم نق ــم، می توانی ــی کنی ــمند تلق ارزش
ــرا  ــل باشــیم؛ زی ــر قائ ناظر کیفــی متخصــص در حــوزه تئات
ــر تاثیــر به ســزایی در دیــدگاه مخاطبــان  ــه گفتــه وب کــه ب

تئاتــر خواهــد داشــت.

افتتاح
بــی شــک همــگان اعــم از دیــن دار و بی دیــن، در مواجهه بــا ربنای 
اســتاد محمدرضــا شــجریان، حــس خوشــایندی از ایــن الحــان 
ــن  ــی ای ــی ویژگ ــویی، بررس ــد. از س ــت می کنن ــمانی رهیاف آس
اثــر جاودانــه بــه تخصصــی چنــد وجهــی نیــاز دارد. لــذا در ایــن 
مقالــه، نگارنــده  با جســتاری از مقاالت اســاتید مختلف ســعی در 
ترســیم چهارچوبــی تاریخــی و تخصصــی دارد و در انتها برداشــت 
خــود را از اثــر بــا نگاهــی آغشــته بــه احســاس، بیــان می کنــد.

تابســتان ســال 1358 کــه بــرای اولیــن بــار اثــر جاودانــه ربنــای 
اســتاد از رادیــو پخــش شــد، دیــری نپاییــد تــا جــای خــود را در 
بیــن ســفره  مــردم روزه دار بــاز کنــد. ایــن دعــای تضرع گونــه، 
بخشــی از آیــات ســوره هــای بقــره، آل عمــران، مومنــون و کهف 
مــی باشــد. امــا آنچــه کــه ایــن دعــا را منحصر بفــرد می کنــد، از 

دو نگــرش قابــل بررســی اســت.
نگرش اول: ربنا از زاویه هنر

اســتاد محمدرضا شــجریان فرزند استاد مهدی شــجریان)معروف 
بــه ســیدالقرا( از عنفــوان جوانــی تســلط بــر مقامــات مختــص 
قرائــت و اســالیب نظام منــد موســیقایی آن را نــزد پــدر شــروع 
کــرد. هــر چنــد قرائــت قــرآن در فرهنــگ و اندیشــه ی عــرب، 
در عیــن قرابــت بــا نظــام موســیقایی عــرب و دیگــر فرهنگ های 
ــه موســیقی  ــه منزل ــران، اصــاً ب ــه و ای ــر ترکی ــه نظی خاورمیان
تلقــی نمی شــود؛ تــا جایی کــه هنــر تلقــی کــردن آن عیــن کفــر 
اســت، امــا در اجــرای ربنــا توســط اســتاد شــجریان بن مایه هــای 
دســتگاه های موســیقی آوازی قابــل مشــاهده اســت. توجــه توامان 
اســتاد شــجریان بــه بخــش هنــری و قرآنــی بــه جهــت حفــظ 
ــه  ــود ک ــز می ش ــی حیرت انگی ــر، مادام ــت اث ــار و کیفی اعتب
می بایســت مقیــد بــه رعایــت ایــن اســالیب در اجــرای اثــر نیــز 
باشــد؛ چــرا کــه در غیــر این صــورت متنــی از قــرآن، خــارج از 
ــا  قواعــد قرائــت آن ارائــه شــده اســت. لــذا اســتاد شــجریان ب
بهره گیــری محتوایــِی هفــت مقــام اصلــی و متواتــر قرائــت عربی، 
از جملــه: راســت، بیــات، صبا، ســه گاه، عجــم، نهاوند، کــرد، حجاز 

ــر  ــه ای از تئات ــه گون ــث(، ب ــا عب ــی ی ــزورد )پوچ ــر اب تئات
ــه  ــوچ طبق ــد زندگــی پ ــه نق اطــاق می شــود کــه در آن ب
متوســط اجتمــاع مــدرن کــه عــاری از هرگونــه آرمانگرایــی 
ــادل  ــا مع ــه تنه ــن پوچــی را ن ــو ای ــردازد. کام اســت، می پ
ابتــذال و بیهودگــی نمی دانــد بلکــه از آن بــه عنــوان 
ــان  ــرد: »جه ــام می ب ــان ن ــا جه ــان ب ــترک انس ــل مش فص
بــه خــودی خــود معقــول نیســت. ایــن تنهــا چیــزی اســت 
کــه می تــوان دربــاره آن گفــت. امــا پوچــی، برخــورد ایــن 
نامعقــول بــا اشــتیاق دیوانــه وار بــه وضــوح اســت، اشــتیاقی 
کــه صــدای آن در اعمــاق وجــود بشــر طنیــن افکنده اســت. 
پوچــی بــه انســان و جهــان، هــر دو بــه یــک انــدازه مربــوط 
می شــود. فعــا ایــن تنهــا رشــته ای اســت کــه آن دو را بــه 
ــه  ــان ک ــخت می بنددش ــان س ــد و چن ــد می ده ــم پیون ه
ــه  ــودات را این گون ــت موج ــادر اس ــرت ق ــه و نف ــا کین تنه

اســتوار بــه هــم بپیونــدد«.
ــه  ــه مثاب ــان هســتی ب ــد اســت انســان در جه ــو معتق کام
»ســیزیف« در اســطوره اســت؛ ســیزیف از طــرف خدایــان 
محکــوم بــه آن اســت کــه تختــه ســنگی را بــه قلــه کوهــی 
برســاند، هــر بــار کــه بــا مشــقت زیــاد بــه قلــه می رســد، 
ســنگ بــه پاییــن می غلتــد و ســیزیف دوبــاره کار را از ســر 
می گیــرد. ســیزیف مادامــی کــه در تــاش بــرای باالبــردن 
تختــه ســنگ اســت، از غلتش دوبــاره آن بــه درون دره آگاه 
اســت و بــا ایــن آگاهــی بــه کار خــود ادامــه می دهــد. از این 
رو کامــو، ســیزیف را قهرمــان پوچــی می خوانــد و انســانی را 
ــر  ــش، ب ــی تاش های ــودن تمام ــث ب ــی از عب ــا آگاه ــه ب ک

ــد. ــی می دان ــر پوچ ــد را درگی ــا می پای آن ه
نمایشــنامه های ابــزورد از لحــاظ ســاختار برخــاف ادبیــات 
ــی  ــیوه ای روای ــت، ش ــور اس ــتان مح ــه داس ــیک ک کاس
ندارنــد و بنــا ندارنــد در پایــان، نکتــه یــا نتیجــه ای اخاقــی 
را بــر مخاطــب غالــب کننــد. تکــرار در تئاتــر ابــزورد چنان 
ــخصیت های  ــوال ش ــی؛ معم ــه در زندگ ــت ک ــگ اس پررن

بجاســت یــاد آوری کنیــم کــه اذان مرحــوم مــوذن زاده اردبیلــی یا 
مرحــوم آقاتــی نیــز در دســتگاه بیــات تــرک اجــرا شــده اســت، 
لــذا ایــن ســبک از نیایــش بــرای مــردم ایــران زمیــن بــا توجــه 
بــه ســلیقه شــنیداری آنهــا بــه مراتــب دلنشــین تر اســت. گویی 
ــا  ــی، کــه ســال ها لحظــات عرفانــی خویــش را ب مخاطــب ایران
اذان هــای بیــات تــرک پشــت ســر گذاشــته اســت، بیــش از هــر 
مایــه ی دیگــر، نیــاز بــه مایــه بیــات تــرک یــا چیــزی شــبیه آن 
دارد. ایــن تداعــی هوشــمندانه، توســط اســتاد شــجریان درســت 
ــه همیــن نیــت انجــام شــده اســت. یعنــی تداعــی بینامتنــی  ب
بیــن ربنــا و اذان هــای مــوذن زاده و آقاتــی بــه مثابــه ی تمهیــدی 
زیبایی شــناختی در تأثیرگــذاری زیبایی شــناختی و عاطفــی 
مخاطــب ایرانــی، به کار رفته اســت. در ســابقه شــنیداری خودمان 
نیــز اگــر  جســتاری داشــته باشــیم، عمــوم ادعیــه، نیایش هــا و یا 
مثنوی خوانی هــای منتشــر شــده از رادیــو در دوره معاصــر نیــز در 
یکــی از مایه هــای ماهــور یــا بیــات تــرک اســت. در اذان اســتاد 
مــوذن زاده، مــی تــوان این گونــه برداشــت کــرد کــه یــک متــن 
عربــی بــه ایرانی تریــن شــکل ممکــن اجــرا شــده اســت کــه از 
ایــن حیــث بیــن اذان هــای بیــات تــرک مرحومــان مــوذن زاده 

ــور از  ــر کش ــان تئات ــه کارگردان ــت ک ــی اس ــوع عامل موض
ــد. ــره می جوین ــاختار به ــن س ای

ــخ و  ــم تل ــادی اســت طع ــدت زی ــر مشــهد م ــه تئات صحن
ــزورد  ــر اب ــت. تئات ــیده اس ــزورد را نچش ــر اب ــین تئات دلنش
ــر  ــده و غی ــاختاری پیچی ــت، س ــفه اس ــک فلس ــن ی مبی
واحــد دارد. در نتیجــه می تــوان گفــت کــه درک آن 
بــرای مخاطــب عــام بــه ســادگی میســر نیســت. و همیــن 
غمــوض، بســتری اســت بــرای آنکــه ناتوانــی کارگــردان در 
پیچیدگــی متــن گــم شــود؛ کارگــردان دعــوی ابزوردیســم 
ــرا را  ــگ اج ــای گن ــی بخش ه ــب تمام ــد و مخاط می کن

ــرد. ــده می گی ــر عه ــخصا ب ش
ــدی  ــا پایان بن ــتان ی ــت داس ــنده از روای ــه نویس ــا ک آنج
کارگــردان  کــه  آنجــا  یــا  و  می مانــد  بــاز  صحیــح 
ناتوانــی اش را بــه چشــم می بینــد امــا نمی خواهــد آن 
ــایه آن  ــر س ــد و زی ــم می کن ــم را عل ــرد، ابزوردیس را بپذی

می شــود. پنهــان 
ــره ای  ــوا و تی ــگ و بی محت ــش گن ــر نمای ــام ه ــه ن آنجــا ک



بنزین و بحران
بررسی چرایی قاچاق بنزین و راه حل های روبه روی دولت

لباس جدید پوپولیسم ایرانی

کار منطقی است کریمی: بازگرداندن ارز صادرکنندگان نیازمند ایجاد ساز و 

یــک عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی با بیــان اینکه »بایــد یــک ســاز و کار منطقــی بــرای بازگردانــدن ارز صادرکنندگان 
ایجــاد کنیــم«، بــازار متشــکل ارزی و دادن مجــوز واردات در قبــال صــادرات بــه صــادر کننــدگان را از راهکارهــای موثــر در ایــن زمینــه 

دانست.
علــی اکبــر کریمــی در گفت وگــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه عــدم بازگشــت 30 میلیــارد دالر ارز حاصــل از صــادرات بــه کشــور گفت: هنــوز در 
کمیســیون اقتصــادی بحثــی در ایــن زمینــه صــورت نگرفتــه اســت. ولــی مــا در فراکســیون توســعه صــادرات مجلــس در ایــن بــاره جلســاتی 

را برگــزار کردیــم. واقعیتــی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه بخــش عمــده ای از ارز حاصــل از صــادرات بــه چرخــه داخــل برنگشــته اســت.
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مهدی طاهریان
کارشناسی اقتصاد نظری9۴

اساســاً چیــزی کــه تاجــر را بــه ســوی تهیــه کاال از یــک نقطــه و 
فــروش آن در نقطــه ای دیگــر ســوق می دهــد، تفاوت قیمتی اســت 
کــه آن کاال در آن دو نقطــه دارد؛ ماننــد تفــاوت قیمت زعفــران در 
ایــران و اروپــا. هریــک کیلوگــرم زعفــران، بــا بهــای تمام شــدۀ 10 
میلیــون تومــان در ایــران یافــت می شــود، امــا بــه دلیــل انحصاری 
بــودن تولیــد آن در خاورمیانــه، بــه قیمــت 120 میلیون تومــان در 
اروپــا خریــد و فــروش می شــود. ایــن همــان عامــل محــرک تاجر 
بــرای خریــد و فروش زعفــران در ایران و اروپاســت. داســتان بنزین 
نیــز از همیــن الگو پیروی می کنــد. حتما در مقــاالت و صحبت های 
مختلــف شــنیده اید کــه قیمــت بنزیــن در ایــران، بســیار پایین تــر 
از کشــورهای دیگــر اســت. امــا بــر خــاف زعفــران، ایــن تفــاوت 
قیمــت با شــرایط انحصــاری تولیــد نفــت در خاورمیانه نــدارد. این 
دولــت ماســت کــه بنزیــن را بــا یارانــه ای گــزاف و غیرمنطقــی، با 
ضــرری چندیــن هزارمیلیــاری بــه جایگاه های ســوخت می رســاند.

در مقایســه ای اجمالــی بــر اســاس آمارهــای جهانــی، می بینیــم که 
ایــران، دومیــن عرضه کننده ارزان بنزین در جهان اســت. نخســتین 
ــر  ــا. هرلیت ــل حــدس اســت: ونزوئ ــم قاب ــده ارزان ه عرضه کنن
ــه نوســانات ارز،  ــران، بســته ب ــن در جایگاه هــای ســوخت ای بنزی
قیمتــی بین ۷ ســنت تــا 2۹ ســنت دارد؛ قیمتی بســیار پایین تــر از 
تمامی کشــورهای توســعه یافتــه و حتی توســعه نیافتــه. ارزان ترین 
بنزیــن در اطــراف ایــران، بــه قیمتــی حــدود ۷0 ســنت فروختــه 
می شــود کــه در بدتریــن حالــت، ســه برابــر و در حالــت معقــول، 

فنانــد معرفــی می کنــد و اضافه می کنــد کــه در فنانــد، آموزش 
در همــه ســطوح، از ابتدایــی تــا دانشــگاه رایــگان اســت. امــا او، یا به 
ســبب عــدم دسترســی بــه اطاعــات دقیــق یــا بــه ســبب تاش 
بــرای پیشــبرد صحبــت خــود به ســمت هــدف مــورد نظــر، هیچ 
اشــاره ای بــه وضعیــت کشــور فنانــد در کســری بودجــه دولتی و 
شــرایط نابســامان بــازار کار ایــن کشــور نمی کنــد. رایــگان کــردن 
کاالی آموزشــی اثــر نامطلــوب اصلــی خــود را در شــرایط بــازار کار 
یــک کشــور نمایــان می کنــد. جایــی کــه بــه ســبب آســیب بــه 
قیمت هــای نســبی بــازار کار، افــراد تــوان ســنجیدن بــازار را بــرای 
انتخــاب تخصــص را از دســت می دهنــد و در جهــت مخالــف بازار 
کار حرکــت می کننــد کــه در نهایــت منجــر بــه بیکاری در ســطح 
عمومــی می گــردد. قطعــا معیارهــای اخاقــی بــرای جامعــه دارای 
اهمیــت بســزایی هســتند. امــا آیــا ایــن اخاقیــات را می تــوان در 
ســطوح کان، بــا راهکارهایــی این چنینــی در کشــور پیــاده کــرد؟ 
بعــاوه در کشــوری مانند فنانــد یا دانمــارک کــه آزادی اقتصادی 
باالیــی دارنــد، صنعــت اجــازه فعالیــت بســیار زیــادی دارد و چنین 
ــه طــور قطــع از طریــق مالیات ســتانی، درآمــد قابــل  صنعتــی ب
ــارج  ــن مخ ــه تامی ــی آورد ک ــم م ــت فراه ــرای دول ــی را ب توجه
بخــش آمــوزش یــا بهداشــت را انجــام می دهــد. امــا در کشــور 
ایــران، بخــش صنعتــی، بــه ســبب دخالــت دولتــی، وضعیتی عقب 
مانــده را شــاهد اســت، چگونــه دولت می توانــد مخارج سرســام آور 
بخش هــای بهداشــت و آمــوزش را تامیــن کنــد؟ بســیاری از افراد 
موافــق ایــن گفتمــان، بــه درآمــد نفتــی دولت بــرای تامیــن مخارج 
ــگان در  ــوزش رای ــا آم ــا آی ــد. ام ــاره می کنن ــی اش ــن طرح چنی
دســتگاه عریــض و طویــل دولتی و همچنیــن مخارج بهداشــت 80 

بنزین چه می شود؟
ــاق  ــش قاچ ــرای کاه ــن راه، ب ــان، اصلی تری ــیاری از کارشناس بس
را در واقعــی کــردن قیمــت ســوخت می داننــد؛ کاری کــه بقیــه 
ــا  ــن راه، از قض ــا اصل  تری ــد. ام ــام داده ان ــان انج ــورهای جه کش
خطرناک تریــن راه هــم هســت. مانــور ناخواســته ی افزایش قیمت 
ســوخت، در کمتــر از چندســاعت، صف هایــی چندکیلومتــری از 
خــودرو را مقابــل جایگاه هــای ســوخت قــرار داد و حجــم انتقادهــا 

را روانــه دولــت کــرد.
میــزان بــاالی مصــرف ســوخت میــان ایرانی هــا، نه محصــول یک 
دولــت و سیاســت مقطعــی، کــه نتیجــه چند دهــه قیمت گــذاری 
بی اســاس، مســتمر و غیــرکارا بــوده اســت. اعطــای یارانــه هنگفت 
ــل  ــات حمل و   نق ــت خدم ــش قیم ــل و افزای ــن و گازوئی ــه بنزی ب
ــا رهــا کــردن آن در  ــدن لقمــه دور ســر و نهایت عمومــی، چرخان
پشــت ســر اســت. پولــی کــه قــرار بــود بــرای رفــاه ایرانیــان، از 
آن هــا گرفتــه نشــود، نــه تنهــا از مــردم گرفتــه شــده اســت، بلکه 
بــه جیــب قاچاق چیــان واریــز می شــود. امــروز، افزایــش قیمــت 
ســوخت، بــه مثابــه مجــوز افزایــش تــورم اســت. تورمــی کــه نــه 
چنــدان منطقــی، امــا براســاس تجــارب قبلــی، تــا حــدودی قابــل 
پیش بینــی اســت. ایــن سیاســت حتــی می توانــد ضربه ای اساســی 
ــد.  ــل وارد کن ــل و نق ــوزه حم ــد در ح ــب وکارهای جدی ــه کس ب
ســریعترین راه، فعــال کــردن مجــدد کارت هــای ســوخت و پیــدا 

کــردن ســرنخ قاچــاق اســت.

بــه حقــوق مالکیــت صاحبــان فعلــی زمین هــا در زمین هــای دولتی 
اســت. ایــن رویکــرد تــا کنــون بارهــا توســط دولت هــای مختلــف 
از جملــه دولت هــای نهــم و دهــم در جمهــوری اســامی در طــرح 
»مســکن مهــر« آزمــون گردیــده اســت. طرحــی کــه در نهایــت 
ــت  ــی و شــخصی و وضعی ــرمایه دولت ــن س ــن رفت موجــب از بی
نابســامان بودجــه دولتــی در ســال های قبــل گردیــد. امــا رویکــرد 
ســوم، اهــدای وام ســاخت مســکن توســط دولــت بــه مردم اســت. 
امــا ایــن رویکــرد نیــز بــه ســبب کســری بودجــه ای کــه بــه بــار 
مــی آورد، بــا توجــه به ســاختار دولــت و بانــک مرکــزی در ایــران، 
بــه طــور قطــع بــه تــورم در ســطح عمومــی قیمت هــا و احتمــاال 

ــول ملــی می انجامــد. کاهــش ارزش پ
دکتــر ســید مجیــد حســینی، بــا ســمت های اجرایــی پیشــین خود 
بــه عنــوان مشــاور رســانه ای شــهردار تهــران در دوران شــهرداری 
محمدباقــر قالیبــاف، همچنیــن بــه عنــوان مدیریــت عامــل گــروه 
مجــات همشــهری و همچنیــن مدیرعامل مؤسســه نشــر شــهر 
ســازمان فرهنگی-هنــری شــهرداری تهــران قطعــا در جایگاهــی 
جهــت رســاندن صــدای اعتــراض خــود بــه مســئولین ارشــد بوده 
و شــاید در دوره هایــی مشــخص خــود او در جایــگاه ایــن مســئوالن 
قــرار داشــته اســت. وی تــاش بســیاری جهــت ســاختن گفتمــان 
ســرمایه دار-کارگر یــا فرادست-فرودســت طــی یکســال اخیــر بــه 
انجــام رســانیده اســت. امــا شــاید راه نجــات از مســائلی کــه وی 
عنــوان می کنــد، حرکــت در جهــت مخالــف راهکارهایــی باشــد 
کــه او و ســایر مســئولین دولتــی طــی 50 ســال اخیــر بــه انجــام 
رســانده اند؛ حرکــت در جهــت اســتفاده از راهکارهــای نظــام بــازار 

بــرای رفــع مشــکات فعلــی بخش هــای مختلــف ایــران.

حــدود یــک هفتــه از پایــان غائلــه شــایعه افزایــش قطعــی قیمت 
ــن« را در  ــر واژۀ »بنزی ــم اگ ــوز ه ــا هن ــن گذشــته اســت، ام بنزی
ــد،  ــت وجو کنی ــوگل جس ــا در گ ــال ی ــی دنب ــبکه های اجتماع ش
ــه  ــه رو می شــوید ک ــری ر وب ــب و تصاوی ــاالت، مطال ــوه مق ــا انب ب
هرکــدام می خواهنــد ماجــرای صــف چندصــد متــری ماشــین ها 
را در نزدیکــی پمــپ بنزین هــا، بــه نحوی تشــریح و تحلیــل کنند. 
واکنــش شــهروندان به شــایعه افزایش قیمــت بنزین در نیمــه اول 
اردیبهشــت، نشــان داد کــه مســئله تغییــر قیمــت ایــن فــرآورده 
نفتــی، کششــی بــاال دارد و تبعــات آن، وســیع تر از چیــزی اســت 
کــه بســیاری تصــور می کردنــد. ماجــرای افزایش قیمــت بنزین و 
گازوئیــل حــدود یــک ســال اســت که بــه طــور جدی تــر، در اخبار 
دیــده و در صحبت هــا شــنیده می شــود، ماجرایــی کــه بــا قاچــاق 
ــرات قیمــت و ســهمیه بندی  ــی، تغیی گســترده فرآورده هــای نفت
بنزیــن گــره خــورده و امــروز، در هیئــت یــک »بحــران« ظهــور 

کــرده اســت.
بنیان قاچاق بنزین

اگــر بخواهــم چرایــی قاچــاق بنزیــن را بطــور اجمالــی مطــرح کنم، 
بایــد بــه بدیهی تریــن مبنــای تجــارت رجــوع کنــم: »تفــاوت در 

بهــای تمــام شــده و قیمــت«

بیســتم مردادمــاه ســال ۹۷، در تلویزیــون رســمی ایــران، در برنامــه 
»حــاال خورشــید« بــا مجری گــری رضــا رشــیدپور، مــردم ایــران 
بــا شــخصیتی جدیــدی که مشــکات آموزشــی فعلــی ایــران را از 
طریــق تلویزیــون رســمی ایــران بیــان می کرد، آشــنا شــدند. ویدیو 
صحبت هــای دکتر مجید حســینی، اســتاد علوم سیاســی دانشــگاه 
تهــران، بــه ســرعت در ســطح فضــای مجــازی گســترش پیــدا 
کــرد. در ایــن صحبت هــا، او مســئله ناکارآیــی سیســتم آموزشــی 
ایــران را بــا اعــداد و ارقــام تشــریح می کــرد و از طریــق ایــن آمــار، 
مســئله ای را بــه عنــوان مســئله اصلــی آمــوزش در ایــران مطــرح 
ــرای تشــریح آن از ترکیــب »عدالــت آموزشــی«  می کــرد کــه ب
اســتفاده کــرد. حســاب کاربری اینســتاگرام مجید حســینی بعــد از 
ایــن اتفــاق بــه ســرعت، جمــع کثیــری از معترضــان بــه وضعیت 
آموزشــی را بــه خــود جــذب کــرد. پــس از مدتــی کوتــاه، دکتــر 
ســید مجیــد حســینی دیگــر یــک شــخص معتــرض بــه عدالت 
آموزشــی نبــود؛ او تبدیــل بــه معترضــی نســبت به سیاســت های 
دولــت در جهــت نابرابــری اقتصــادی و شــکاف طبقاتــی شــده بود. 
از مســائل معیشــتی مــردم در سیســتان و بلوچســتان، تا کــم کاری 
سیاســت گذار در ســیل اخیــر ایــران، موضوعاتــی مرتبــط بــا بحث 
نابرابــری درآمــد بودنــد کــه از طریــق آن ها، ســید مجید حســینی 
بــه بیان نظریــات خــود می پرداخــت. امــا آیــا نظریــات دی درباره 
نابرابــری و عدالــت اجتماعی از پشــتوانه علمی مناســبی برخــوردار 
اســت؟ آیــا آن چــه دکتــر ســید مجیــد حســینی در بیانــات خــود 
بــا پشــتوانه آن صحبــت می کنــد، نتایــج مــورد قبولــی از خــود در 
ســایر کشــورهای جهــان بــه جا گذاشــته اســت؟ نگارنــده در مقاله 
پیــش رو قصــد نیت خوانــی یــا بررســی انگیزه هــای فــردی ایشــان 
در ایجــاد ایــن گفتمــان را نــدارد و آنچــه مدنظــر اســت، نقد علمی 

نظریــات او اســت.
ســید مجیــد حســینی در بخشــی از ســخنان خــود، بــه ناکارآمدی 
ــای درآمــدی  ــه دهک ه سیســتم گزینــش کنکــور در کمــک ب
پاییــن جامعــه اشــاره می کنــد و پــس از بیــان مشــکات عدیــده 
ایــن سیســتم گزینــش، بــه بیــان راه حلــی کلــی و بــدون راهبــرد 
می پــردازد. اینکــه دولــت بایــد اقشــار ضعیــف جامعــه را حمایــت 
کنــد و جلــوی ورود اقشــار پردرآمــد که بــا هزینه های فــراوان بنیه 
علمــی خــود را تقویــت می کننــد، بــه دانشــگاه های ممتــاز گرفتــه 
بگیــرد. امــا ســوال اصلــی این جاســت کــه بــا چــه راهــکاری بایــد 
چنیــن مهــم اتفاق بیافتــد؟ آنچــه در جهان بــه رویکردی مناســب 
جهــت اهــداف شایسته ســاالرانه دولــت انتخــاب می شــود، اهــدای 
بــن خریــد کاالی آموزشــی و بهداشــتی بــه اقشــار ضعیــف جامعه 
اســت. فرآینــدی کــه بــدون آســیب بــه قیمت های نســبی بــازار، 
به اقشــار ضعیــف امکان برخــورداری از آمــوزش و بهداشــت ارزان 
یــا رایــگان را می دهــد. امــا آن چــه کــه مجیــد حســینی در گفتــار 
خــود بــه آن اشــاره دارد، ایــن سیســتم نیســت. او بــه ایــن مســئله 
معتقــد اســت که دولــت بایــد آمــوزش، درمــان و مســکن را برای 
همــه مــردم کشــور تامیــن کنــد. او نمونــه کشــور ایــده آل خــود را 

ارســال بــه ترکیــه، شــش برابــر گران تــر از هزینــه ای اســت کــه 
مصرف کننــده داخلــی بــرای آن می پــردازد. در چنیــن شــرایطی، 
ــراد، باالخــص در  ــی از اف ــه بخــش بزرگ ــود حــدس زد ک می ش
مناطــق محــروم مــرزی، نســبت به قاچــاق بنزین بــا وانــت، موتور 

یــا قاطــر اقــدام می کننــد.
قاچاقچیان خرد و کالن 

بــا ســقوط ارزش پــول ملــی در دولــت دوم روحانــی، ارزش قاچــاق 
بنزیــن، بــه مراتــب بیشــتر و حجم قاچــاق نیز گســترده تر شــد. به 
شــکلی کــه طبــق آمارهای رســمی، چیــزی بیــن 20 تــا 30 درصد 
ــود؛  ــارج می ش ــا خ ــده، از مرزه ــداری ش ــه خری از ســوخت روزان
حجــم بنزینــی در حــدود 20 میلیــون لیتــر. همانطــور کــه انتظــار 
مــی رود، بخــش ناچیــزی از ایــن 20 میلیــون توســط مرزنشــینان 
و بخــش بزرگ  تــر، بــه واســطه مافیــای اصلــی قاچــاق می شــود. 
یکــی از ضررهای بلندمدت حذف کارت های هوشــمند ســوخت، از 
دســت دادن منبع مهم اطاعات مصرفی ســوخت کشــور بــود. در 
وضعیتــی که مشــخص نبــود ســوخت ارسال شــده از پاالیشــگاه ها، 
چگونــه خریــداری می شــود، قاچاق چیــان اصلــی ســوخت، کار خود 
را در ابعــادی بزرگ تــر از ســر گرفتنــد. مشــخص بــود کــه پیــش 
از رســیدن تانکرهــای ســوخت بــه جایگاه هــا، ماشــین های حامــل 
ــد.  آن هــا، بــه ســمت مرزهــای آبــی و خاکــی حرکــت می کردن
نیمــه دوم ســال ۹۷، دوران کشــف محموله هــای چندهــزار لیتــری 

بنزیــن و گازوئیــل در جــاده و دریــا بــود.

میلیــون ایرانــی را می تــوان تنهــا از طریــق درآمد نفتی ایــران تامین 
کــرد؟ دولــت ایــران حجــم زیــادی از بودجه نفتــی خود را هرســاله 
صــرف مخــارج مختلفــی از جملــه تامیــن مالــی کاالهــای عمومی 
می کنــد. آیــا در کنــار ایــن مســائل کــه جــزو کارهــای اصلی همه 
دولت هــا بــه شــمار مــی رود، دولــت بودجــه مــازادی جهــت تامین 

مالــی طرح هــای رفاهــی شایسته ســاالرانه عمومــی دارد؟
حتــی اگــر بتوانیــم بــه تمــام ســوال های فــوق پاســخ مثبــت دهیم 
و هزینــه تمــام ایــن مســائل، قابــل تامیــن توســط دولــت باشــد؛ 
ــار  ــات و ممــات شــهروندان را در اختی ــی عمــا حی ــن دولت چنی
ــات  ــه رویکــرد خــود- از ایــن امکان ــا توجــه ب ــد -ب دارد و می توان
خاصه بخشــی کنــد. چنیــن دولتــی با توجــه به تامیــن شــهروندان، 
حــق تعییــن تکلیف بــرای خــود معیــن می کنــد. به خصــوص اگر 
ایــن دولــت درآمــد مســتقل از ملت، چنــان کــه در ایران شــاهدیم، 
داشــته باشــد. بــه طــور خاصــه، ایــن چنیــن دولتــی رویکــردی 
ضدتوســعه خواهــد داشــت کــه آزادی تمــام انســان ها را می توانــد 

زیــر ســوال ببــرد.
ــکن  ــث مس ــه بح ــینی ب ــد حس ــت مجی ــوم صحب ــش س بخ
ــت  ــی، دول ــکن عموم ــدن مس ــی ش ــرای اجرای ــردد. ب برمی گ
چندیــن راهــکار پیــش روی خــود دارد. اولین راهــکار الغای مالکیت 
خصوصــی بــر زمیــن و مســکن اســت. در چنیــن شــرایطی دولــت 
باید هم مســکن بســازد و هــم اینکــه آن را در به شــیوه ای بهینه در 
اختیــار مــردم قــرار دهــد. درســت شــبیه به آنچــه در کشــورهای 
ــه  ــه تجرب ــا توجــه ب ــرد ب ــن رویک کمونیســتی اجــرا می شــد. ای
کشــورهای کمونیســت در اجــرای ایــن سیاســت ها بــا شکســت 
مواجــه خواهــد شــد. رویکــرد دیگر ســاخت مســکن بــدون تجاوز 
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برگزاری مجمع عمومی انجمن صنفی داستان نویسان در خرداد

دبیــر انجمــن صنفــی داستان نویســان اســتان تهــران از برگــزاری نشســت مجمــع  عمومــی و مجمــوع عمومــی فوق العــاده ایــن 
انجمــن در 21 خردادمــاه خبــر داد.

ــد در اســاس نامه را  ــد جدی ــک بن ــه ایســنا گفــت: در مجمــع عمومــی فوق العــاده ی ــر ب ــن خب ــا اعــام ای ضحــی کاظمــی ب
بــه رأی خواهیــم گذاشــت کــه دربــاره عضوگیــری از اعضایــی اســت کــه یــک کتــاب دارنــد. در واقــع می خواهیــم ببینیــم 
می توانیــم آن هــا را بــه عنــوان اعضــای وابســته در انجمــن داشــته باشــیم. البتــه ایــن موضــوع بایــد بــه رأی  گذاشــته شــود تــا 

ببینیــم رأی مــی آورد یــا خیــر.

وقایع اتفاقیه / شماره پنجاه و نهم / نیمه دوم اردیبهشت 998
ادبـــــــــــــــــــــی

یزدان عین القضات
کارشناسی مهندسی متالورژی ومواد 9۴

مرتضی عنابستانی
دانش آموخته کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

ایــران بدانیــم، زال بــدون شــک طایــه دار ایــن آئیــن اســت و 
رســتم نگاهبــان و مبلــغ آن. چــرا کــه ســیمرغ از به دنیــا آمدن 
رســتم تــا مــرگ او را یــاری و همراهــی می کنــد. وقتــی رودابــه 
نمی توانــد رســتم را بــه دنیــا بیــاورد و بیــم مــرگ مــادر و فرزند 
ــا راهــی کــه بــه زال می آمــوزد از  مــی رود، ســیمرغ آن دو را ب
مــرگ می رهانــد و همچنیــن نقش اساســی ســیمرغ در داســتان 

رســتم و اســفندیار قابــل تامل اســت.
پــس از عــروج مســیحا گونه  کیخســرو، فرزنــد ســیاوش و پایــان 
ــن  ــان، در شــاهنامه شــاهد شــروع دوره ای نوی سلســله ی کیانی
هســتیم کــه بــا بــر تخــت نشســتن لهراســب شــروع شــده و 
پــس از او فرزنــدش، گشتاســب زمــام دار حکمرانــی می گــردد. 
در زمــان پادشــاهی اوســت کــه پیامبــری بــا آینــی نــو، ظهــور 
ــارگاه  ــه ب ــی ب ــن ایران ــر که ــن پیامب ــت، ای ــد. زرتش می کن
گشتاســب رفتــه و او را بــه آئیــن خــود دعــوت می کنــد و پــس 
از آن، گشتاســپ مبلــغ زرتشــت می شــود و فرزنــد او اســفندیار 
نیــز در کاســه شــیری از بهشــت غســل داده می شــود تــا روئین 
تــن شــده و پاســدار زرتشــت باشــد. همــان نقشــی کــه رســتم، 
فرزنــد زال بــرای ســیمرغ ، نمــاد آئیــن کهــن ، بــازی مــی کند، 
اســفندیار فرزنــد گشتاســپ بــرای زرتشــت، پیامبــر آئیــن نــو، 
ایفــا می کنــد. گتشاســپ شــهر بــه شــهر بــرای تبلیــغ آئیــن 
ــوند اال  ــراه می ش ــا او هم ــردم ب ــد و م ــفر می کن ــت س زرتش
زابلســتان کــه در ســیطره پاســداران آئیــن کهن اســت. بــا وجود 

کارکردهــای زبانــی را در شــعر ســاده چگونــه ارزیابــی می کنیــم 
و شــعریت ایــن نــوع نوشــته ها را از رهگــذر ابزارهــای باغــی 

ــم؟  ــه می کنی ــه توجی چگون
به نظــر می رســد مهم تریــن مســئله در »ساده نویســی در شــعر« 
و ســردرگم ماندن کاف آن، ســهل انگاری در اســتفاده و پذیــرش 
ایــن اصطــاح اســت. یــک نــوع تنبلــی ذهنــی که مــا را از پاســخ 
بــه ســواالت بــاال و مشــابه آن بی نیــاز می دانــد و احتمــاالً بــا ایــن 
مغالطــه کــه »نمی تــوان بــرای مفاهیم انتزاعــی خروجی یکســان و 
ملموســی گرفــت، پــس صحبت هــای تئوریــک بی فایــده اســت«، 
مانــع معرفت شناســی الزم می شــود. حــال آنکــه وقتــی نســبت 
ــم  ــه می توانی ــم، چگون ــه یــک ســاختار باغــی ذهنیــت نداری  ب
ــش  ــاالً برای ــم و احتم ــرف بزنی ــتی ح ــه آن به درس ــع  ب راج
مصــداق مشــخص کنیــم؟ بایــد مشــخص شــود مــا در کــدام 
موضــع ایســتاده ایم و بــه متــن نــگاه می کنیــم و بــا کــدام ابــزار 

ــم.   ــه کنــکاش آن رفته ای ب
»ساده نویســی در شــعر«، یــک غلــط مصطلــح اســت کــه بــا نــام 
شــمس لنگــرودی نیــز عجیــن شــده و اتفاقــاً برخــی از منتقــدان 
ــمس  ــروان ش ــدان و پی ــاده نویس، مری ــاعران س ــان از ش تعریفش
لنگــرودی  اســت. حــال آنکــه ایــن تلقــی، صرفــاً دامــن زدن بــه یک 
اشــتباه شناختی ســت. اگــر برقــراری ارتبــاط با عامــه را داعیه اشــعار 
اصطاحــاً ســاده درنظــر بگیریــم، مخاطــب عــام بــا برخــی اشــعار 
ســعدی، خیــام، فــروغ، قیصــر و حتــی شــاملو ارتبــاط راحت تــری 
می گیــرد یا اشــعار شــمس لنگــرودی؟ حتــی اگر مــاک متاخرین 
باشــد، چــرا از ســید علــی صالحی فاکتــور گرفته شــده اســت؟ باید 
ــه  ــا پرســش این جاســت ک ــرد، ام ــاری صــورت گی پژوهــش آم
چــرا بایــد بــا برجسته ســازی غیرضــرور فعالیــت شــعری شــمس 
لنگــرودی در دهــه هشــتاد، او را در مقابــل این شــاعران قــرار دهیم و 
احتمــاالً مغلوبــش کنیــم؟ چــرا او را در طــول نوعی رویکرد شــعری 

ایــن باورنــد کــه جفــت ســیمرغ زال و از دیگــر مظاهــر آئیــن 
کهــن اســت. پــس ســیمرغ راز شــاخه گــز را، بــا وجــود علــم 
بــه اینکــه زرتشــت و اســفندیار شــأنی روحانــی و متصــل بــه 
پــروردگار دارنــد، بــه رســتم می گویــد و البتــه گوشــزد می کنــد 
ــد.  ــد ش ــت خواه ــیاه بخ ــد، س ــفندیار را بکش ــه اس ــه هرک ک
ســیمرغ مظهــر آئیــن کهــن - بــه عنــوان آخریــن مقاومــت در 
برابــر آئیــن نــو -کیــن جفــت خویــش را بــا کشــتن اســفندیار 

توســط رســتم می ســتاند.
همان گونــه کــه ســیمرغ انــذار داده بــود، پــس از کشــته شــدن 
اســفندیار روزگار رســتم بــه تیــره روزی می گرایــد. بهمــن، تنهــا 
فرزنــد بازمانــده اســفندیار، بــه وصیــت خــود او پیــش خانــدان 
ــس از  ــود. پ ــت می ش ــد و تربی ــدا می کن ــو پی ــد و نم زال رش
ــا  ــغاد، زال تنه ــرادر ش ــت ناب ــه دس ــتم ب ــدن رس ــته ش کش
بازمانــده ایــن خانــدان و طایــه دار آئیــن کهــن اســت و بهمــن 
ــه  ــک بهمــن ب ــه تخــت می نشــاند لی ــس از گشتاســپ ب را پ
کیــن پــدر برمی خیــزد و بــه زابلســتان لشکرکشــی می کنــد و 
ــدان زال را مــورد  ــده خویــش را شکســته و خان حرمــت پرورن
تاخــت و تــاز قــرار می دهــد و صرفــاً از کشــتن زال، بــه توصیــه 
مشــاوران، چشــم می پوشــد.در ایــن لحظــه در شــاهنامه آخریــن 
نشــانه های میترائیســم آئیــن باســتانی ایــران بــرای همیشــه از 
ــل  ــای اســفندیار، حــذف کام ــده محــو می شــوند و خون به دی

آئیــن کهــن در برابــر زرتشــت اســت.

تــازه رونــد اصلــی آفرینش گــری اســت. حاصــل رونــد ترکیــب 
در نظــام تکامل جــو، آن اســت کــه وضــع موجــود همــواره به هم 
ــا  ــن درهــم ریختن ه می خــورد؛ پیوســته دیگــر می شــود؛ و از ای
ــازه  ــواع ت ــا و ان ــبک ها و قالب ه ــا و س ــدن ها، طرزه ــر ش و دیگ

ــد...«. ــد می آین پدی
انــکار یــک جریــان شــعری و تخریــب آن نیــز مــا را به ســرمنزل 
مقصــودی نمی رســاند. چراکــه نبایــد از نظــر دور کــرد کــه اگــر 
شــعر چیــزی اســت زنــده کــه بــه زبانــی زنــده ســروده می شــود 
و در عالــِم مردمانــی زنــده پــا بــه هســتی می گــذارد، بنابرایــن تــا 
زمانــی زنــده اســت کــه آن مــردم همچنــان آن فضــا و عالــم را 
زندگــی کننــد و نقــش حس و حــال و خیــال خــود را در آن ببینند. 
ــات و خــواه هــر  ــر -   خــواه ادبی ــای هن ــه هرحــال، »در دنی ــا ب ام
هنــری دیگــر- اصــوالً منــزل مقصــودی در کار نیســت؛ آنچــه در 

ایــن دنیــا هســت، راه اســت و رفتــن؛ و بــاز، راه و رفتــن«.
خواجه نصیر نیز ناظر بر این مطلب، سخنی دل نشین دارد:

»رســوم و عــادات را در کار شــعر مدخلــی عظیــم اســت. و بایــن 
ســبب هرچــه در روزگاری یــا نزدیــک قومــی مقبــول اســت در 
روزگاری دیگــر و بنزدیــک قومــی دیگــر مردود و منســوخ اســت. 
و اصــل تخییــل کــه منطقــی را نظــر بــر آنســت همیشــه معتبــر 

باشــد، و اگرچــه طــرق اســتعمال بگــردد«.
ــع داشــت کــه مردمــان  ــد توق ــم »نبای  مهــم آن اســت دریابی
همــه ی طبقــات، در همــه ی ادوار، و همه جــای دنیــا یــک 
ــند. در  ــته باش ــعر داش ــوم ش ــوس از مفه ــت و ملم ــور ثاب تص
همیــن ســرزمین خودمــان، در دوره های چندگانه ی ادب فارســی، 
تغییراتــی کــه در ســبک های شــعری بــه وجــود آمــده، بهتریــن 
ــن اصــل اســت کــه هــم خواننــدگان و هــم  نشــان دهنده ی ای
ســرایندگان، در طــول زمــان سلیقه هایشــان در حوزه ی شــناخت 

شــعر ثابــت نبــوده اســت«.

منم بنده اهل بیت نبی 
ستاینده خاک و پای وصی

ابوالقاســم فردوســی طوســی ، ســراینده این شــعر و معمار کاخی 
کــه از بــاد و بــاران گزنــد نیافــت، بــه صراحــت و بارهــا از عقیده 
ــی  ــد. او در جغرافیای ــه ســخن می ران ــش اینگون و مذهــب خوی
زیســت می کــرد کــه تــا یــک دو صــده قبــل آییــن مردمــان 
ــه  ــی، در روزگار او ب ــس از تحوالت ــود و پ ــه ای دیگــر ب ــه گون ب
صورتــی دیگــر درآمــده، لیــک کاری کــه او همت بدان گماشــته 
بــود، میــراث داری از گنجینــه ای بــود بســیار کهن تــر از دو قــرن 
ســکوت. او گام در راه تثبیــت اندیشــه و فرهنگی گــذارده بود که 
ــت  ــود می بایس ــه خ ــد و او در زمان ــل می آم ــای قب از هزاره ه
آن اندیشــه ها را بازگویــی کنــد. یکــی از هنرهــای فردوســی در 
ســرایش شــاهنامه ســترگ این اســت که او به عنوان مســلمانی 
معتقــد و دین مــدار، روایت گــر اندیشــه و آئیــن مردمانــی شــده 
اســت کــه بــر طریقت زرتشــت بــه اهــورا مــزدا و امشاســپندان 
ــن  ــر آیی ــور او ب ــر از ظه ــد و قبل ت ــاز می بردن ــش گانه نم ش
مهرپرســتی یــا به تعبیــر امروز مــا میترائیســم بودند کــه در آن 
روحانیــت و الوهیــت در بازتــاب مظاهــر طبیعی مانند خورشــید 
و مــاه ســتایش می شــود. فردوســی در بیــان افســانه های کهــن 
می بایســت تمــام ایــن عقایــد را بــا رعایــت امانــت نقــل کنــد 
و از طرفــی بــا آموزه هــای دیــن نوظهــور اســام هــم تضــادی 
ــد داســتان رســتم را  ــوان مســلمان بای ــه عن نداشــته باشــد. ب
ــاه را ســتایش می کــرد  ــه خورشــید و م ــد کــه چگون ــل کن نق
و فردوســی نیــز رنگــی از توحیــد بــه آن می افزایــد. همچنیــن 
از ظهــور و بــروز پیامبــری بــا ســه فرمــاِن گفتار،کــردار و پنــدار 
نیــک داســتان بگویــد در حالــی کــه در زمانــه او زرتشــتیان را 

ــد. ــرد می کنن ــد و ط مجــوس می نامن
رســتم در شــاهنامه و پیــش از بخش هــای تاریخــی آن نقشــی 
بســیار کلیــدی و محــوری بــازی می کنــد. او تاج بخــش اســت و 
نــه تاجــدار، او کســی اســت کــه بــه شــاه مشــروعیت می دهــد؛ 
ــدی کــه در تاج گــذاری ضمانــت فرمانروایــی شــاه  ماننــد موب
ــا  ــاط ب ــر ارتب ــه خاط ــه ب ــد کســی اســت ک ــود. او فرزن می ش
موجــودی کــه جنبه الوهــی دارد، بــه دســتان معــروف اســت. به 
نوعــی ارتبــاط زال بــا ســیمرغ، ارتبــاط بــا معنویــت و روحانیــت 
آئیــن میترائیســم اســت؛ زیــرا کــه ســیمرغ شــأنی الهه گونــه 
دارد و از عالــم غیــب اطــاع دارد و خــرق عــادات و معجزاتــی از 
او در افســانه ها می بینیــم. اگــر ســیمرغ را نمــادی از آئیــن کهــن 

ــت  ــی ا س ــاده« اصطاح ــعر س ــا »ش ــعر« ی ــی در ش »ساده نویس
ــی شــنیده می شــود و چیســتی و  ــل ادب کــه کم وبیــش در محاف
ارزشــمندی آن محــل بحــث فــراوان اســت. برخــی موافقــان ایــن 
عنــوان، »ســادگی« را واژه ای بســیط می داننــد کــه نیــازی به شــرح 
ــر  ــوع، بیش ت ــدن موض ــرای روشن ش ــت و ب ــط آن نیس و بس
بــه نمونه هــای شــعری اکتفــاء می کننــد و برخــی مخالفــان نیــز 
آن را صرفــاً یــک رمانتیســم رقیــق برمی شــمارند کــه در برابــر 
نظــام جمال شناســانه قرن هــا شــعر فارســی، چیــزی جــز اســتفاده 

ضعیــف از کلمــات نیســت. 
توجــه بــه واقعیــات روزمــره و تجربه هــای شــخصی و اســتفاده 
از زبانــی بی آالیــش کلیدواژگانــی اســت کــه طرفــداران شــعر 
ــعر و  ــوع ش ــن ن ــه ای ــی ب ــرای تشخص بخش ــاده از آن ب س
ــی،  ــرف، ترجمه زدگ ــد و از آن ط ــتفاده می کنن ــاع از آن اس دف
ــا امــر خطیــری  ــی و ســاده انگاری در برخــورد ب بی مایگــی زبان
چــون شــعر اتهاماتی ســت کــه مخالفــان، بــه طرفــداران »شــعر 

ــد.  ــاده« وارد می دانن س
امــا وقتــی در مــورد »ساده نویســی در شــعر« صحبــت 
ــوم ســادگی  ــا نســبی بودن مفه ــم، ب ــم و آن را می پذیری می کنی
ــی  ــوع جریان/جریان های ــه ن ــل آن چ ــم؟ در مقاب ــه می کنی چ
ــم؟  ــاظ می کنی ــرای آن لح ــی را ب ــازه زمان ــه ب ــم؟ چ متصوری
ــه روی  ــم، ب ــتاد می دانی ــه هش ــاً ده ــروع آن را فرض ــر ش اگ
ــا  ــه ســهل وممتنع اند ی ــای متعــدد شــعر کاســیک ک نمونه ه
برخــی شــعرهای معاصــر پیشاهشــتاد، چــه اســمی می گذاریم؟ 
بــروز و ظهــور آن را دفعــی می دانیــم یــا می توانیــم در 
نمونه هــا و تئوری هــای شــعر فارســی ریشــه های آن را بیابیــم؟ 

اســتقبال صمیمانــه رســتم و زال از او، کســی بــه آئیــن زرتشــت 
نمی گرایــد و ایــن ســرآغاز تقابــل میترائیســم کهــن و زرتشــت 
نــو اســت. در شــاهنامه، عظمــت رســتم بارهــا ســتوده شــده و با 
شــاخ و بــرگ فــراوان بــه تفضیــل پرداخته شــده و اکنــون زمان 
آن اســت کــه ایــن ســتایش ها بــرای نمــاد و پاســدار زرتشــت، 
ــز  ــه تمرک ــم ک ــس می بینی ــود. پ ــام ش ــز انج ــفندیار نی اس
داســتان ها بــر او اســتوار می شــود تــا بــه انــدازه رســتم بــزرگ 
شــود و اگــر هفــت خــوان رســتم را خوانده ایــم و می شناســیم، 

اکنــون ســخن از هفــت خــوان اســفندیار می شــنویم.
زمانــی کــه فراینــد قهرمان ســازی بــرای آئیــن زرتشــت نیــز 
انجــام شــد، تقابــل دو آئیــن بــه اوج می رســد و گشتاســپ، مبلغ 
زرتشــت تــاش می کنــد تــا آئیــن کهــن را از صحنــه حــذف 
ــود.  ــفندیار می ش ــتم و اس ــگ رس ــه جن ــر ب ــن منج ــد و ای کن
جنــگ دو نگاهبــان و پاســدار، جنــگ دو نمــاد و در واقــع جنــگ 
ــال و  ــی کهن س ــان پهلوان ــر می ــگ نابراب ــن جن ــن. در ای دو آئی
جوانــی روئین تــن کــه با شــیِر بهشــت آمیختــه، نتیجــه از پیش 
پیداســت؛ بنابرایــن ســیمرغ ایــن بــار و در آخریــن نمایــی کــه 
ورود پیــدا می کنــد، بــار دیگــر بــه یــاری رســتم می شــتابد تــا 
زخمــی کــه از آئیــن نــو خــورده را انتقــام جویــد. ایــن زخــم، در 
هفــت خــوان اســفندیار بــر پیکــره آئیــن کهن وارد شــده اســت. 
در خــوان پنجــم، آخریــن موجــودی کــه بــا اســفندیار بــه جنگ 
می پــردازد و کشــته می شــود، ســیمرغی اســت کــه بعضــی بــر 

کــه از شــعر کاســیک بــه نیمــا و از نیما بــه برخی شــاعران معاصر 
مــا رســیده، نمی بینیــم و تفســیر نمی کنیــم؟

ــده  ــاده« نامی ــعر س ــه »ش ــح آنچ ــم صحی ــرای فه ــع ب درواق
می شــود، ضــروری اســت کــه بــه شــعر کاســیک و رویکردهای 
ــی دوبیتی ســرایان  ــام، ســعدی و حت ــی شــاعرانی چــون خی زبان
ــیج را  ــا یوش ــی نیم ــای ذهن ــم و ایده آل ه ــوع کنی ــی رج محل
به عنــوان پایه ریــز ادبیــات تکامل جــو مــورد مداقــه قــرار دهیــم. 
الزم اســت فــروغ را به عنــوان نقطــه عطفــی در بازتولید شــاعرانه 
زبــان روزمــره و اســتفاده از اوزان طبیعــی بازشناســی کنیــم. الزم 
اســت بدانیــم کــه نظرگاه هــای موجــود باغــی کــه در کتــب 
ــا  ــا ب ــه م ــد، در مواجه ــل یافته ان ــان شــرح و تفصی ــی و بی معان
شــعر اصطاحــاً ســاده -از کاســیک تــا اکنــون-  تــا چــه حــد 
کارآمدنــد؟ الزم اســت بدانیــم تنها میدان باغی شــعر فارســی- 
از گذشــته تــا کنــون- »احســن الشــعر اکذبــه« اســت یــا وجــود 
میــداِن باغــِی در ســایه  ای نیــز محتمــل اســت؟ میدانــی باغی 
بــا داعیــه  و نظــام زیبایی شناســانه ای متفــاوت کــه تــا هنگامــی 
کــه بــا انتظــارات مرســوم باغــی ســراغ آن برویــم، از آن ناامیــد 

برمی گردیــم.
بــه هــر روی، همــه  ایــن تغییــر و تحــوالت و چالش هــای تئوریــک 
را بایــد بــه فــال نیــک گرفــت و بــا وســواس فکــری بــه دنبــال 
تبییــن آن بــود. نبایــد از کنــار ایــن مباحــث گوناگــون، ازجملــه 
ساده نویســی- کــه شــعر معاصر مــا در ســده اخیــر بــا آن مواجهه 

ــوده، به ســادگی گذشــت. اســتاد حق شــناس معتقــد اســت:  ب
»در عرصــه ی بــاز ادبیــات تکامل جــو، هــم اصــول و مفاهیــم، هــم 
ــی و هــم  ــن ادب ــا و ســبک ها و مضامی ــواع و طرزه ــا و ان قالب ه
هــر چیــزی دیگــر، همگــی بــه شــمار، متغیــر و ناگزیــر نامحدود 
و بــه ترکیــب بی پایان انــد. در فضــای بــاز چنیــن ادبیاتــی، دیگــر 
تکــرار تنهــا رونــد آفرینش گری نیســت؛ بلکــه ترکیــب )آرایش( 



گاهی دست ها بهانه ای است برای شادی، گاهی بهانه ای برای غم و گاهی نشان از حسی مبهم. در هیاهو روزمرگی ها، شاید نشان از دوستی ها، شاید اندوهی در سینه ات و شاید روایتی از پیشه ات. آری صدای دست هارا آن لحظه که برقلبت گذاشتی و آرزویی 
کردی خواهی شنید. آن لحظه که فرزندت را نوازش کردی و آن لحظه که اشک گوشه چشمت را پاک کردی. با تو حرف خواهند زد.
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