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دانشــگاه ها  در  تجربیــات  ایــن  روایــت  امــروز 
معمــول اســت و ایــن روایــت انجــام می گیــرد و 
بســیار هــم خــوب اســت، لکــن کاـفـی نیســت؛ 
بــه  بشــود  تبدیــل  تجربّیــات  ایــن  بایســتی 
نظریــات؛ تجربــه تبدیــل بشــود بــه نظریــه ... و 
تحقیــق بشــود و اطــراف آنهــا پژوهــش انجــام 
بگیــرد و ایــن تجربّیــات بــه روز بشــود و منطبــق 
آنهــا  از  ان شــاءاهلل  و  بشــود  روز  نیازهــای  بــا 
بســیار  هــای  ســرمایه   اینهــا  بشــود[؛  ]اســتفاده 
ســرمایه ها  ایــن  از  بایــد  کــه  اســت  ارزشــی  بــا 
کنــد. پیــدا  تکمیــل  و  بســط  و  کــرد   اســتفاده 

)۲۱مهر۱۳۹۹(
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ــوم انســانی  ــا عل ــانه ب ــر و رس ــه هن رابط
و اجتماعــی یــک رابطــه و نیــاز دو طرفــه 
بــه  باشــد  قــرار  اگــر  باالخــص  اســت. 
ســمت هنــر و رســانه ای اســامی و یــا 
علــوم انســانی-اجتماعی اســامی حرکــت 
و  پروازنــد  یــک  بــال  دو  اینهــا  کنیــم. 
دیگــری  گیــری  اوج  کــدام  هــر  بــدون 
ناممکــن اســت. در ادامــه تــاش مــی 
ــه وجوهــی از ایــن رابطــه دو  ــا ب کنیــم ت

طرفــه اشــاراتی داشــته باشــیم. 
علوم انسانی در آینه هنر و رسانه

در  نــاب  اندیشــه  و  ایــده  صدهــا  مــا 
اندیشــه  و  اســامی  معــارف  میــراث 
اجتماعــی اســامی داریــم کــه بــه صــرف 
و  بــودن  انتزاـعـی  برچســب  و  اتهــام 
ـی در  از واقعیــت عیـن فاصلــه داشــتن 
کتابخانــه هــا و مــوزه تاریــخ اندیشــه 
هــا خــاک مــی خورنــد. آنقــدر افــکار و 
ذهنیــت مــا از تاریــخ اندیشــه اجتماعــی 
و مســائل  تمــام جذابیت هــا  بــا  غــرب 
جدیــدش پــر شــده اســت و آنقــدر از 
عینــک همــان اندیشــه هــا، امــروز خــود را 
رصــد و تفســیر کرده ایــم کــه شــاید بــاور 
نمی کنیــم بــرای فهــم امــروز جامعــه مــا 
ــر  ــد ت اندیشــه اجتماعــی اســامی کارآم

باشــد.
ــدرس دانشــگاه  ــک م ــوان ی ــه عن ــن ب م
اجتماـعـی  مطالعــات  کاس  ســر  بایــد 
خــود  دانشــجوی  بــا  گاهــا  اســامی 
بجنگــم تــا بــه او بفهمانــم کــه  صرفــا 
گذشــته ای  تاریــخ  اندیشــه های  بــا 
اندیشه هاســت  مــوزه  در  جایــش  کــه 

ــرای فهــم امــروز  مواجــه نیســت بلکــه ب
جامعــه اش راهــی جــز درک و بهــره بــردن 
و  اســامی  نــاب  اندیشــه های  آن  از 

نــدارد.  وجــود  مســلمان  متفکــران 
مگــر می شــود انقــاب اســامی را بدون 
فهــم عمیــق از مفهــوم »فضیلــت و حــق 

ســایر  و  ـی  فاراـب اندیشــه  در  محــوری« 
حکمــای اســامی تبییــن، تفســیر و نقــد 
کــرد؟! مگــر مــی شــود چالش هــای تاریــخ 
عمیــق  فهــم  بــدون  را  ایــران  امــروز  و 
اجتماـعـی  هــای  کارکــرد  و  »عصبیــت« 

آن درک نمــود؟! مگــر مــی شــود تفــاوت 
جامعــه مــا بــا تمــدن غــرب را بــدون درک 
عمیــق و همه جانبــه از رابطــه »حقیقــت 
ــار« در اندیشــه عامــه طباطبایــی  و اعتب
بــدون  شــود  مــی  مگــر  نمــود؟!  درک 
فهمــی عمیــق از معنــای »اصالــت جامعــه 
از  درســت  فهمــی  جمعــی«  هویــت  و 
هویــت و تــوان انقــاب اســامی بــرای 
باشــیم؟!  داشــته  مشــکات  از  گــذر 
مگــر مــی شــود بــدون درک عمیــق از 
اجتماـعـی«،  »عرفــان  ابعــاد  و  چیســتی 
ـی  امــروز جامعــه خــود را درســت ارزیاـب
کــرد؟! مگــر مــی شــود بــدون درک انــواع 
مناســبات میــان »لــذت طلبــی، منفعــت 
طلبــی، حــق طلبــی« در اندیشــه اســامی 
ســخن از کنش اجتماعی اســامی و نقد 
ــر می شــود  ــه خــود زد؟! مگ ــروز جامع ام
ــداری  ــدون درک مناســبات »عقانیت م ب
و ارزش مــداری« اهــداف و چالش هــای 
کنیــم؟!  درک  را  خــود  جامعــه  امــروز 
از  عمیــق  فهــم  بــدون  می شــود  مگــر 
کلیــد واژگان »صبــر«، »ایثــار«، »فنــاء«، 
»انانیــت«، »امتحــان«، »ایمــان«، »شــک«، 
ــاد«  ــوکل«، »جه ــت«، »ت »اخــاص«، »والی
اخــاق  در  اصیــل  واژه  کلیــد  و صدهــا 
اجتماـعـی  ســلوک  اســامی،  عرفــان  و 
را  آن  چالش هــای  و  اســامی  انقــاب 
بــه درســتی فهمیــد و یــا تفســیر نمــود؟! 
و ده هــا و صدهــا مگــر می شــود دیگــر. 
امــا چــه کنیــم کــه علــم مــدرن حجابــی 
خودمــان  داشــته های  دیــدن  بــرای 
ــا  ــا آنه ــه ب شــده اســت؛ داشــته هایی ک

بهتــر می توانســتیم امــروز خودمــان را 
ـی اندیشــه های  فهــم کنیــم امــا هژموـن
خودکم بینی هــا  مصیبــت  و  ترجمــه ای 
حجــاب دیــدن ســرمایه های خــودی و بــه 
چرخــش درآوردن ایــن ســرمایه ها شــده 

اســت.
ــه مــی تــوان   امــا از ایــن حجــاب چگون
ــر و رســانه  گذشــت؟ اینجاســت کــه هن
مــی توانــد نقشــی بی بدیــل ایفــا کنــد 
اجتماـعـی  و  انســانی  علــوم  احیاگــر  و 
ــم  ــن اندیشــه ها مته اســامی باشــد. ای
بــه انتزاعــی بــودن و کهنــه بودن هســتند 
و ایــن هنــر و رســانه اســت کــه می توانــد 
ایــن  چهــره  از  را  اتهــام  ایــن  کــدورت 
بتوانیــم  اگــر  مــا  بشــوید.  اندیشــه ها 
ــده  ــر رســانه زن ــا هن ــر و ب ــاب تصوی در ق
ــم،  ــن اندیشــه ها را نشــان دهی ــودن ای ب
را  اســامی  اجتماـعـی  و  انســانی  علــوم 
بــه معرکــه جنــگ  از مــوزه اندیشــه ها 

یشــه ها  ند ا

بیــرون کشــیده ایم. درســت مثــل ســید 
شــهیدان اهــل قلــم کــه در قــاب روایــت 
ــان  ــراث عرف ــام می ــودن تم ــده ب ــح زن فت
رفتار هــای  متــن همــان  در  را  اســامی 

هژمونی اندیشه های 
ترجمه ای و مصیبت 

خودکم بینی ها حجاب 
دیدن سرمایه های 

خودی و به چرخش 
درآوردن این 

سرمایه ها شده است.

ما اگر بتوانیم در 
قاب تصویر و با هنر 

رسانه زنده بودن 
این اندیشه ها را 

نشان دهیم، علوم 
انسانی و اجتماعی 
اسالمی را از موزه 

اندیشه ها به معرکه 
جنگ اندیشه ها بیرون 

کشیده ایم.

علوم انسانی اسالمی 
برای نشان دادن 

حیات خود به چنین 
هنر و رسانه ای نیاز 
دارد و حتما صدها 
آوینی دیگر وجود 
دارند! آوینی هایی 
که گاه در همین 

جشنواره هایی مانند 
جشنواره عمار کشف 

می شوند.
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ــان  ــه رخم ــدگان ب ــر ســاده رزمن ــه ظاه ب
می کشــید. او بــه مــا نشــان مــی داد کــه 
بــرای  تنهــا  ـی  عرفاـن منــازل  و  مقامــات 
کنــج خلــوت و ســجاده نیســت بلکــه در 
متــن یــک پدیــده و کنــش اجتماـعـی 
مقامــات  و  منــازل  آن  می تــوان  نیــز 
در  انقــاب  رهبــر  و  کــرد  جســتجو  را 
انتظــار آوینی هــای دیگرنــد تــا همیــن 
کار را در بــه تصویــر کشــاندن هــزاران 
پدیــده اجتماـعـی دیگــر انجــام دهنــد؛ 
ابتداـیـی  نــگاه  در  کــه  پدیده هاـیـی 
شــاید خیلــی بــه چشــم نمی آینــد و از 
دیــد هنــر و رســانه بیگانــگان تحقیــر 

ند.    می شــو
طلــوع  آوینی هاـیـی  هــم  بــاز  آیــا 
ــا در متــن رفتارهــای روزمــره  ــد ت می کنن
اندیشــه  بــودن  زنــده  مــا،  جامعــه 
اجتماعــی اســامی و مفاهیــم اصیــل آن 

را شکار و به تصویر کشند؟

آیــا زمانــه »فضیلــت محــوری و حــق 
محــوری« کــه دغدغــه اصلــی اندیشــه 
بــوده  مســلمان  حکمــای  اجتماـعـی 
ــم  ــوز ه ــا هن اســت گذشــته اســت و ی
مــی تــوان در هــزاران کنــش اجتماـعـی 
رگه هــای تاثیرگــذار آن را بــه نمایــش 
دوســتی  تــوان  مــی  آیــا  گذاشــت؟ 
یــا  ارزش مــداری«  و  »عقانیت مــداری 
دادن  نمایــش  بــا  را  عشــق«  و  »عقــل 
هنرمندانــه هــزاران کنــش اجتماعــی بــه 
بــودن دعــوای  تصویــر کشــید و دروغ 
میــان عقــل و ارزش یــا عقــل و عشــق را 
رســوا نمــود؟!  آیــا در دنیایــی کــه غــرق 
ــوان رابطــه  در نسبی گرایی هاســت نمی ت
»حقیقــت و اعتبــار« را آنگونــه کــه عامه 
طباطباـیـی تفســیر می کنــد در هــزاران 
کنش هــای  و  جامعــه  روزمــره  رفتــار 
مومنانــه بــه رخ کشــاند؟! آیــا نمی تــوان 
نشــان داد کــه هنــوز هــم عصبیت هــای 
چــه  حزبی-ملیـتـی  و  قومی-قبیلــه ای 
حق محــوری  جریــان  بــه  ضربه هاـیـی 
تفــاوت  نمی تــوان  آیــا  می زنــد؟! 
یــک ســازمان و اجتماعــی را کــه روح 
ــا  ــه صرف ــا ســازمانی ک جمعــی دارد ب
یــک اعتبــار ســرد و بــی روح اســت بــه 
تصویــر کشــید؟ آیــا نمی تــوان نشــان 
داد هرجــا کــه روح جمعــی در مــا وجــود 
ــم و هرجــا  داشــته اســت پیــش رفته ای
نــه، نــه؟ حتمــا می تــوان نشــان داد 
بــرای  اســامی  انســانی  علــوم  و 
نشــان دادن حیــات خــود بــه چنیــن 
هنــر و رســانه ای نیــاز دارد و حتمــا 
صدهــا آوینــی دیگــر وجــود دارنــد! 
همیــن  در  گاه  کــه  آوینی هاـیـی 
جشــنواره  ماننــد  جشــنواره هایی 

کشــف می شــوند. عمــار 
ــوم انســانی  ــاز عل ــا از نی ــا اینج ت
ــر و  ــه هن و اجتماعــی اســامی ب
ــک  ــن ی ــی ای ــم ول رســانه گفتی
و  نیســت  طرفــه  یــک  نیــاز 
اهالــی هنــر و رســانه هــم بــه 
اجتماـعـی  و  انســانی  علــوم 

اســامی نیــاز دارنــد.
آیینــه  در  رســانه  و  هنــر 

انســانی علــوم 
بــا  ـی  آویـن شــهید  فــرق 
دیگــر گزارشــگران جنــگ چــه 
بــود؟ همــه تیــر و ترکــش 
اســلحه  و  زخــم و خــون  و 

شکســت ها  و  پیروزی هــا  و  بمــب  و 
ـی  آویـن شــهید  ایــن  امــا  می دیدنــد  را 
بــود کــه می توانســت از قلــه عرفــان و 
معرفــت اســامی بــه دشــت تمــام ایــن 
صحنه هــا بنگــرد و آنهــا را تفســیر کنــد. 
ــوی  ــزار ت او می توانســت در الیه هــای ه
واقعیــت رســوخ کنــد و در پــس آن تیــر 
و تفنــگ و خــون و جنــگ، ســلوک عرفانی 
رزمنــدگان را مشــاهده و گــزارش کنــد.

پدید هــای اجتماـعـی همچــون انســان، 
هــزار الیــه تــو در تــو دارنــد و هرکســی را 
تــوان رســوخ بــه الیه هــای آن نیســت. 
آفرینــش بــه وزان اســماء حســنای الهــی 
هــزاران الیــه و ابعــاد دارد و انســان تنهــا 
موجــودی اســت کــه در وجــودش تمامــی 
ایــن الیه هــای هســتی وجــود دارد. بــا 
ایــن حســاب کنش هــای اجتماعی انســان 
ــد  ــد می توانن ــود اوین ــه وج ــه آین ــز ک نی
هــزاران الیــه داشــته باشــند. بــر ایــن 
همچــون  ـی  حکیماـن منظــر  از  اســاس 
ـی یــا عامــه طباطباـیـی تنهــا یــک  فاراـب
انسان شــناس  یــک  و  هستی شــناس 
جامعه شــناس  یــک  می توانــد  واقعــی 
ــه  ــز واقعــی باشــد. جامعه شناســی ک نی
و  هســتی  الیه هــای  از  عمیــق  درـکـی 
انســان نــدارد نمی توانــد درـکـی عمیــق 
بــه  اجتماـعـی  پدیده هــای  الیه هــای  از 
دســت آورد. کســی کــه هســتی را مــاده 
مــی انــگارد بــه جــز ابعــاد مــادی انســان و 
ــد شــهود کنــد.  جامعــه را نیــز نمــی توان
 بــا ایــن حســاب هرچنــد از یــک ســو 
نشــان  بــرای  اســامی  انســانی  علــوم 
دادن عینیــت و انضمامــی بــودن خــود 
امــا  اســت  بــه هنــر و رســانه محتــاج 
هنــر و رســانه نیــز شــدیدا بــرای فهــم 

کنش های اجتماعی 
انسان نیز که آینه 

وجود اویند می توانند 
هزاران الیه داشته 

باشند. بر این اساس 
از منظر حکیمانی 
همچون فارابی یا 

عالمه طباطبایی تنها 
یک هستی شناس 

و یک انسان شناس 
واقعی می تواند یک 

جامعه شناس نیز 
واقعی باشد.
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روایتگــری  و  مســئله ها  و  پدیده هــا 
ــوم انســانی  ــه عل ــا ب ــح معانــی آنه صحی
اســامی محتــاج اســت. هنــر و رســانه 
فراتــر از فــرم و قالــب و بیــش از هرچیــز 
نیازمنــد معنــا و محتواســت و اگــر ایــن 
معنــا و محتــوا را از درخــت علــوم انســانی 
ناچــار  نچینــد  اســامی 

ــرود.  ــری ب ــان دیگ ــراغ درخت ــه س ــد ب بای
ــه ریشــه در هستی شناســی  درختانــی ک
اســامی  غیــر  انسان شناســی های  و 

دارنــد و میوه هایشــان هرچنــد ظاهــری 
ـی  معاـن از  امــا  باشــند  داشــته  جــذاب 
تهی انــد.  ـی  عقاـن و  پایــدار  عمیــق، 
مســئله  و  ســوژه  نیازمنــد  هنرمنــد 
اســت؛ هنرمنــد نیازمنــد ابزارهــای دقیــق 
بــرای فهــم و تفســیر پدیــده  معناـیـی 
هاســت؛ هنرمنــد نیازمنــد ســوبجکتیو و 
زاویــه دیــد درســت و دقیــق اســت؛ اهــل 
رســانه بایــد بدانــد از کــدام زاویــه پدیــده 
را بــه تصویــر کشــد تــا معنــای عمیــق آن 
پدیــده نمایــان شــود و همــه اینهــا نیــاز 
اهــل هنــر و رســانه را بــه علــوم انســانی 

می کنــد. هویــدا  اســامی 
کجــا بایــد زیبایی هــا را بــه رخ کشــاند 

بایــد  کجــا  پوشــاند؟!  را  زشــتی ها  و 
زشــتی ها را بــه رخ کشــاند و زیبایی هــا را 
نادیــده گرفــت؟ فــرق میــان زیبایی هــا و 
زشــتی های عمیــق و ســطحی چیســت؟ 
کــدام مســئله اصــل اســت و کــدام یــک 
فــرع؟ کــدام راهــکار اصــل اســت و کــدام 
فرـعـی؟ کجــا اصــل و باطــن جامعــه یــا 
کنشــی خــراب اســت و ظاهــرش ســالم؟ 
کجــا اصــل و باطنــش ســالم اســت و 
بایــد  ظاهــرش خــراب؟ کجــا 
کــرد؟  برجســته  را  خوبی هــا 
رخ  بــه  را  زشــتی ها  بایــد  کجــا 
از  کــدام  هــر  وزن  کشــاند؟ 
نقــد  در  بدی هــا  و  خوبی هــا 
یــک پدیــده یــا کنــش اجتماعــی 
چیســت؟ ماک و میزانش چیســت؟ 
فهــم  در  کیفیــت  و  کمیــت  رابطــه 
پدیده هــا چیســت؟ وزن عاملیــت 
پدیدهــا  فهــم  در  ســاختار  و 
ــدر اســت؟ وزن نظــم و  چق
پدیــده ای  فــان  در  تضــاد 
کــه بــه تصویــر کشــیده می شــود چقــدر 
ــه هــر  ــوی مســائلی ک اســت؟ در دومین
یــک را می تــوان بــا هنــر و رســانه بــه 
تصویــر کشــاند سرسلســله کجاســت؟ و 
صدهــا ســوال دیگــر کــه در فهــم یــک 
هنرمنــد و اهــل رســانه از یــک پدیــده 
و کنــش اجتماعــی و نحــوه تصویرگــری 
انســانی  علــوم  و  می گــذارد  تاثیــر  او 
آنهــا  همــه  بــرای  می توانــد  اســامی 
پاســخ هایی متیــن، شــفاف و راهگشــا 
همیــن  کــه  پاســخ هایی  کنــد.  ارائــه 
البــه الی  در  آنهــا  از  بســیاری  امــروز 
تمامــی میــراث علــم اســامی موجــود 
اســت و تنهــا بایــد دیــده شــوند و بــه 
زبــان مســائل امــروز ترجمــه و بازخوانــی 

شــوند.
ــم  ــکاری مه ــی« راه ــت توصیف »عقالنی
ــوم انســانی و  ــر شــدن عل ــرای نزدیک ت ب

ــر رســانه و هن
چندیــن ســال پیــش مقالــه ای بــا عنــوان 
انســانی«  علــوم  در  تحــول  و  »منبــر 
نوشــتم. آنجــا مســئله مهمــی را مطــرح 
و  رســانه  میــان  ارتبــاط  در  کــه  کــردم 
هنــر بــا علــوم انســانی نیــز بســیار مهــم 
و کارگشاســت. مــا اگــر بخواهیــم رابطــه 
میــان علــوم انســانی اســامی بــا هنــر و 
رســانه تقویــت شــود بایــد »عقانیــت 
توصیفــی« را در حــوزه معــارف حکمــی و 

علــوم انســانی اســامی تقویــت کنیم. در 
آن مقالــه مفصــا بــه تفــاوت »عقانیــت 
اســتداللی«  »عقانیــت  بــا  توصیفــی« 
پرداختــه شــد امــا اینجــا بــه طــور خاصــه 
بایــد گفــت اهالــی هنــر و رســانه بیــش 
از اینکــه بــه ادلــه و براهیــن حکمــی و 
فلســفی محتــاج باشــند بــه درک معنــای 
ایــن قواعــد، آن هــم بــا زبانــی توصیفــی 
نیازمندنــد. اینکــه مثــا اصالــت وجــود 
ــا چــه  ــی را ب ــد حکم ــک قواع ــا هــر ی و ی
براهینــی می شــود اثبــات کــرد خیلــی بــه 

درد اهــل رســانه و هنــر نمی خــورد امــا اگر 
ــه اصالــت  ــد فــارغ از ادل فیلســوفی بتوان
وجــود معنــای آن را بــه زیبایــی و شــفافی 
توصیــف کنــد ایــن معنــا می توانــد بــرای 
اهالــی هنــر و رســانه بســیار الهــام بخش 
ــری و  ــردازی هن و منشــاء صدهــا ایــده پ

رســانه ای باشــد. 
مــا امــروزه کتــب فلســفی و معرفـتـی 
ـی داریــم کــه بــا زبــان برهــان و  فراواـن
معــارف  اســتحکام  و  قــوت  اســتدالل، 
انسان شناســانه  و  هستی شناســانه 
از  و  می کشــند  رخ  بــه  را  اســامی 
ــان  ــر طوف ــارف در براب ــن مع ــت ای حقانی
فلســفه های  و  شــبهات  ســهمگین 
ولــی  می کننــد  دفــاع  نســبی گرایانه 
واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن آثــار کمتــر 
بــه درد اهالــی هنــر و رســانه می خــورد و 
تنهــا بــه درد همــان دعواهــا ونــزاع هــای 
طلبگــی و آکادمیــک مــی خــورد. مــا نیــاز 
کــه همــان معــارف  داریــم  آثــاری  بــه 
عمیــق را نــه بــه زبــان اســتداللی دشــوار 
بلکــه بــه زبــان توصیفــی روان روایــت 
کننــد تــا ایــن زبــان توصیفــی پلــی میــان 
ــر و  ــی هن ــا اهال آن معــارف اســتداللی ب

رســانه باشــد. 
در گذشــته تاریــخ مــا ایــن پــل وجــود 

اهل رسانه باید بداند 
از کدام زاویه پدیده 

را به تصویر کشد 
تا معنای عمیق آن 

پدیده نمایان شود و 
همه اینها نیاز اهل 

هنر و رسانه را به 
علوم انسانی اسالمی 

هویدا می کند.

ما نیاز به آثاری 
داریم که همان 

معارف عمیق را نه به 
زبان استداللی دشوار 
بلکه به زبان توصیفی 

روان روایت کنند تا 
این زبان توصیفی 

پلی میان آن معارف 
استداللی با اهالی 
هنر و رسانه باشد. 
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داشــته اســت. حافــظ، مولــوی، ســعدی، 
فردوســی، عطــار و ده هــا شــاعر بــزرگ 
تاریــخ مــا در حقیقــت زبــان توصیفــی 
ــد و از  حکمــت و عرفــان اســامی بوده ان
پنجــره آثــار آنهــا عــوام و خــواص همــه با 
ــدون  ــی آشــنا می شــدند ب ــارف حکم مع
اینکــه الزامــا بــا اصطاحــات و براهیــن و 
مقدمــات دشــوار مباحــث حکمــی درگیــر 

شــوند. 
ــی  ــم از اهال ــی خواهی ــروز م ــر ام ــا اگ م
هنــر و رســانه انتظــار داشــته باشــیم تــا 
آیینه گــردان معــارف اســامی در قــاب 
هنر و رسانه باشند باید ابتدا آن معارف 
را بــه زبانــی توصیفــی و قابــل فهــم بــرای 
ــروز  ــم. ام ــرآوری کنی ــا بازخوانــی و ف آنه
کــم نیســتند اســاتید فلســفه ای کــه بــه 
می تواننــد  اســتداللی  و  ـی  برهاـن زبــان 
را  اســامی  حکمــت  قواعــد  تمامــی 
ــه  ــم خــود را ب ــد و فضــل عل تشــریح کنن
رخ دیگــران کشــند امــا متاســفانه کمنــد 
اســاتیدی کــه بتواننــد همــان قواعــد را با 
زبــان توصیفــی و هنرمندانــه بــه توصیف 

کشــند و مخاطبــان غیــر فلســفی را بــا 
عمــق معانــی حکمــی آشــنا کننــد. عمقــی 
ــا هنرمنــدی بــه  کــه اگــر بــه درســتی و ب
وصــف کشــیده شــود اذهــان بــه رخــوت 
ــه رقصــی  ــاده و در شــک خمــوده را ب افت
سرشــار از یقیــن کشــاند و هــزاران جوانــه 
ایده هنری و رســانه ای را ســبز و شــکوفا 

کنــد.
ایــن  گذشــته  ســالیان  ایــن  در  بنــده 
تجربــه  ـی  عیـن طــور  بــه  را  واقعیــت 
کــرده ام. من دانشــجوی فلســفه اســامی 
ــا  بــودم امــا در دوران تدریــس همــواره ب
دانشــجویان غیــر فلســفی مواجــه بوده ام 
ــه  ــی ب ــه فلســفی خیل کــه براهیــن و ادل
درد آنهــا نمی خــورد؛ بــرای همیــن تــاش 
قواعــد  توصیفــی  زبــان  بــا  تــا  کــردم 
حکمــی را بــرای مخاطبانــم شــرح کنــم و 
ــر  ــه تصوی ــای عمیــق آن قواعــد را ب معن
کشــم و بــار هــا دیــده ام کــه مخاطــب 
ایــن  معنــای  بــا  وقـتـی  فلســفی  غیــر 
ســریع  چقــدر  می شــود  آشــنا  قواعــد 
ایده پردازی هــای  ســمت  بــه  ذهنــش 
ــو و کارآمــد در حــوزه رشــته تخصصــی  ن
مجــال  می کنــد.  پیــدا  میــل  خــودش 
انــدک اســت وگرنــه می شــد ده هــا مثــال 
از ایــن تجربــه چنــد ســاله ارائــه کنــم.  
و  هنــر  اهالــی  از  اینکــه  از  قبــل  مــا 
رســانه بخواهیــم کــه اهــل حکمــت و 
معرفــت اســامی شــوند بایــد ابتــدا از 
بخواهیــم  معرفــت  و  حکمــت  اهالــی 
کــه اهــل هنــر شــوند. چــرا مــا هنــوز 
ده هــا و صدهــا رمــان و داســتان بــه روز 
صدارـیـی  حکمــت  قواعــد  از  الهــام  بــا 
نداریــم. نگاشــتن چنیــن رمان هاـیـی و 
یــا حداقــل ایده پــردازی آن کار کیســت؟! 

ــا کســی کــه درکــی عمیــق از حکمــت  آی
ــن حــوزه  ــد در ای ــدارد می توان اســامی ن

کنــد.  ایده پــردازی  هــا 
و  شــفاف  پیشــنهاد  یــک  به عنــوان 
عملیاتــی عــرض می کنــم کــه چقدر خوب 
اســت امثــال جشــنواره های عمــار و ســایر 
تخصصــی  دوره هــای  هنــری  نهادهــای 
حـتـی  و  طــاب  دانشــجویان،  بــرای 
اســاتید حکمــت و علــوم اســامی برگــزار 
کننــد و راه و رســم داســتان نویســی و 
رمان نویســی و یــا حتــی مستندســازی را 
بــه آنهــا یــاد دهنــد. اگــر پژوهشــگری کــه 
درکــی عمیــق از معــارف اســامی دارد بــه 
صــورت تخصصــی بــه حــوزه هنر و رســانه 
بزرـگـی  اتفاق هــای  قطعــا  شــود  وارد 
خواهــد افتــاد. اهالــی حکمــت نیــز نبایــد 
ــوان یــک حاشــیه  ــه عن ــن حــوزه ب ــه ای ب
نــگاه کننــد. جهــاد تبییــن بــه عنــوان یــک 
مســئولیت قطعــی بــرای اهالــی حکمــت 
ــه  ــد ب ــی حکمــت بای یعنــی همیــن. اهال
فنــون هنــر و رســانه مســلط شــوند و بــا 
ایــن اســلحه از حکمــت اســامی دفــاع 
کننــد. تنهــا از ایــن طریــق مــی شــود 
و  حکمــی  معــارف  از  انبوهــی  حجــم 
اســامی را از زیــر خروار هــا خــاک غفلــت 
و فراموشــی بیــرون کشــاند و بــه صحنــه 
تاثیرگــذاری در حیــات اجتماعــی وارد کرد 
و زمانــی کــه از ایــن طریــق زبان توصیفی 
حکمــت اســامی مجــال بســط بیشــتر 
یافــت می تــوان از اهالــی هنــر و رســانه 
ــا اتــکاء بــر  نیــز انتظــار بیشــتر داشــت ب
ایــن پشــتوانه حکمــت توصیفــی و الهــام 
اثــر  ده هــا  حکمــی،  ـی  معاـن از  گرفتــن 

ــد. ــد کنن ــری و رســانه ای تولی هن

ما قبل از اینکه از 
اهالی هنر و رسانه 
بخواهیم که اهل 
حکمت و معرفت 

اسالمی شوند باید 
ابتدا از اهالی حکمت 

و معرفت بخواهیم 
که اهل هنر شوند. 
چرا ما هنوز ده ها و 

صدها رمان و داستان 
به روز با الهام از 

قواعد حکمت صداریی 
نداریم

جهاد تبیین به عنوان 
یک مسئولیت قطعی 

برای اهالی حکمت 
یعنی همین. اهالی 

حکمت باید به فنون 
هنر و رسانه مسلط 

شوند و با این اسلحه 
از حکمت اسالمی 

دفاع کنند. 
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صاحب نظــران  برـخـی  عقیــده  بــه   
ــد و  ــد نورافکــن عمــل می کن نظریــه مانن
بــه مــا امــکان مشــاهده را می دهــد. بــه 
نظــر شــما ایــده جشــنواره عمــار تــا چــه 
از  می تــوان  و  اســت  امکان پذیــر  حــد 
مشــاهدات عینــی بــه نظریاتــی کارآمــد 

و متقــن رســید؟
عمــار،  انســانی  علــوم  جشــنواره  ایــده 
نافــی چرخــه تعاملــی میــان عمــل و نظــر 
)مشــاهده و نظریــه( نیســت، بلکــه بــا 
مفروض انگاشــتن آن، تاش دارد توجه 
جامعــه علمــی و مخاطبــان خــود را بــه 
ایــن نکتــه جلــب کنــد کــه در وضعیــت 
ــه  ــوم انســانی در کشــور مــا، ب کنونــی عل
شــده  کم اعتناـیـی  »مشــاهده«  عنصــر 

اســت و بــه تبــع آن چرخــه تولیــد علــم 
ــاج و نقصــان گشــته اســت.  ــار اعوج دچ
و  شــمول  میــزان  حیــث  از  نظریه هــا 
ــک ســطح  ــودن در ی ــت و انتزاعــی ب کلی
نیســتند، چــه بســا یــک نظریــه عــام و 
ــه یــک  ــه مثاب ــر شــما ب ــه تعبی ــر ب کلی ت
نورافکــن، امــکان مشــاهده بــرای محقــق 
ــا  ــق ب ــد، محق ــم ســازد و در گام بع فراه
خــود  مشــاهدتی  هــای  یافتــه  تلفیــق 
ـی  بــا گزاره هــای عقلــی و نقلــی و تجرـب
ــر برســد و  ــه نظریه هــای جزئی ت دیگــر، ب
بــاز ایــن نظریــه جدیــد هــم زمینــه بــرای 
مشــاهدات جدیدتــر فراهــم کنــد و ایــن 

چرخــه مارپیچ گونــه اســتمرار یابــد. 
بــه  توجــه  فــوق،  نکتــه  بــر  افــزون 

ــا تجربه هــای  جامعــه و دم خــور بــودن ب
انســانی مندمــج در آن، از منظــر دیگــری 
هــم می توانــد در فرآینــد تولیــد علــوم 
االســام  باشــد. حجــت  موثــر  انســانی 
پارســانیا، در مقالــه »نظریــه و فرهنــگ«، 
ــن شــکل گیری  ــه روش شناســی بنیادی ب
نظریــات علمــی مــی پردازنــد و نشــان 
می دهنــد کــه شــکل گیری یــک نظریــه 
در ذهــن یــک عالــم و پــس از آن، ورود 
عرصــه  و  علمــی  جامعــه  بــه  نظریــه 
تاش هــای  حاصــل  صرفــا  فرهنــگ، 
انتزاـعـی و ربــط دادن منطقــی گزاره هــا 
ــه یکدیگــر نیســت، بلکــه مجموعــه ای  ب
از عوامــل فــردی و اجتماـعـی در شــکل 
یــک  و  موثرنــد  »مســاله«  گیــری 
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نظریه پــرداز، بــا مشــاهده »ناســازگاری« 
در جامعــه و فرهنــگ بــه ادراک مســاله 

نایــل مــی شــود. 
ــرب در  اجمــاال مطالعــه مســیری کــه غ
ــوم انســانی طــی کــرده اســت،  تولیــد عل
هــم مویــد ایــن دیــدگاه اســت. خاطــرم 
رشــته  کارشناســی  دوره  در  هســت 
مدیریــت و ذیــل درس مبانــی ســازمانی و 
مدیریــت، وقتــی می خواســتند نظریــات 
کاســیک مدیریــت را توضیــح دهنــد، 
از ماجــرای کارخانــه سنجاق ســازی آدام 
اســیمت و تجربــه او در تقســیم کار و 
بعــد  و  می گفتنــد  بهــره وری  افزایــش 
اینکــه تیلــور بــا مطالعــه نظریــه آدام 
مشــاهدات  بــا  آن  تلفیــق  و  اســمیت 
فوالدســازی  صنایــع  در  کــه  ـی  تجرـب

را  علمــی  مدیریــت  نظریــه  داشــت 
بــا  ارائــه کــرد و بعدی هاـیـی کــه 

نظریــه  عملــی  نتایــج  دیــدن 
ــری  ــور، نظریه هــای جدیدت تیل
عبارـتـی  بــه  کردنــد.  عرضــه 
دائمــا چرخــه عمــل و نظــر در 

حــال گــردش اســت. 
در گام اول بــرای پاســخ بــه 
ایــن پرســش بایســتی با یک 
نــگاه مشــاهدتی توصیفــی، 

مســیری کــه تولیــد نظریــه در 
علــوم اجتماعــی و علــوم انســانی 

نگاهــی  یــک  را  کرده انــد  ـطـی 
بیاندازیــم. تعبیــری در همیــن رابطــه 

»آقــای پارســانیا« دارنــد، تحــت عنــوان 
نظریاـتـی  و  بنیادیــن«  »روش شناســی 

بررســی  مــورد  را  هســتند  فعــال  کــه 
قــرار داده کــه هــم در ســطح معرفـتـی 
قابــل ردگیــری اســت کــه نظریــه از چــه 
آبشــخورهای نظــری بهــره بــرده اســت. 
از ایــن منظــر اگــر نــگاه کنیــم، خواهیــم 
عمــل  میــان  رفت و برگشــت  کــه  دیــد 
و نظــر، همــواره وجــود دارد. در رشــته 
همیــن  بــه  وضعیــت  نیــز  ارتباطــات 
نظریه هــای  از  بســیاری  اســت.  نحــو 
ارتباـطـی، حاصــل تجربه هــای تبلیغاـتـی 

ــگ جهانــی  اســت. در جن دوم 
تولیــد  تمــدن ماجــرای  در  علــم 
نیــز  بــه همیــن نحــو اســامی 
باالخــره  و اســت.  مشــاهده 
همــواره مــد نظــر توجــه بــه تجربــه 
اســت.  لــذا ایــده ای کــه بــوده 
علــوم  عمــار جشــنواره  انســانی 
توجــه  آن  اســت، بــه  کــرده 
خاصــی  تاکنــون پدیــده  کــه 
نشــده  نیســت. تجربــه  باشــد 
علــوم  عمــار جشــنواره  انســانی 
هــد  ا مشــکل می خو بگویــد 
انســانی  و علــوم  اســامی 
ـی مــا  کــه علــوم دیـن اســت  ایــن 

مســائل واقعــی را مــورد توجــه خــود قــرار 
اســت.   نــداده 

 محورهــای جشــنواره علــوم انســانی 
عمــار بــر چــه اســاس تقســیم بندی و 

شــده اند؟ تعییــن 
اســتقرایی  تقســیم بندی  ایــن 
بــه  ناظــر  عناویــن  از  بخشــی  اســت. 
ــا در انقــاب  ظرفیت هایــی اســت کــه م
اســامی می بینیــم و بخشــی از آن هــم 
ناظــر بــه مســائلی اســت کــه انقــاب 

بــرای  اســت.  مواجــه  آن  بــا  اســامی 
نمونــه  مــا در حــوزه زن، از یــک ســو 
دچــار یــک جنــگ نرم هســتیم و از ســوی 
دیگــر یــک ظرفیــت عظیــم داریــم یعنــی 
انقــاب اســامی یــک فضــای جدیــدی 
و  حضــور  بــرای  جدیــد  امــکان  یــک  و 
مشــارکت اجتماعــی بــرای او فراهــم کرده 
اســت. در ایــن چهــل ســاله یــک تجربــه 
گرانبهــا در حــوزه حضــور اجتماـعـی زن 
ــد مــورد مطالعــه  ــه دســت آمــده و بای ب
قــرار بگیــرد. در ایــن موضوعــات حصــر 
ــه  ــن اســت ک ــدارد. ممک ــود ن ــی وج عقل
در جشــنواره های آتــی، موضوعــات دیگــر 

نیــز اولویــت پیــدا کننــد. 
انســانی  علــوم  در  نظریــه  تولیــد   
بــه تکثــر آرا و  نیــاز  زمان بــر اســت و 
تضــارب آرا دارد. بــا توجــه بــه کانتکس 
ــا  ــار آی ــوم انســانی عم جشــنواره عل
ایــن تضــارب آرا شــکل می گیــرد؟ 
آیــا ایــن جشــنواره بــرای یــک 
عــده خــاص نیســت کــه کســی 
ــد؟  ــد کن ــا را نق ــد و آنه نیای

همانطــور کــه عــرض کــردم 
یــک نظریــه فــارغ از نفــس 
االمــری کــه دارد، بــرای حضــور 
در ذهــن و اندیشــه عالــم و نیز 
بــه جهــت اســتقرار در فرهنــگ 
جامعــه،  عمومــی  و  علمــی 
نیازمنــد مقدمــات فــردی و اجتماعی 
گفت وگــوی  و  آرا  تضــارب  اســت. 
ــد یکــی از ایــن مقدمــات  علمــی می توان
باشــد. اینکــه اندیشــمندان جامعــه چــه 

دغدغــه ای دارنــد و چــه مســائلی آنهــا را 
درگیــر خــودش کــرده نیــز یـکـی دیگــر 
از مقدمــات اســت کــه رســانه ها نقــش 
دارنــد.  شکل گیری شــان  در  مهمــی 
نظــام آموزشــی یـکـی دیگــر از عوامــل 
ــه اســت.  ــد نظری ــد تولی ــر فرآین ــر ب موث
انســانی عمــار،  علــوم  مــا در جشــنواره 
کلیــه  کــه  نداشــته ایم  را  ایــن  ادعــای 
و  علــم  تولیــد  اجتماـعـی  جنبه هــای 
نظریــه را می خواهیــم گردهــم بیاوریــم 

ایده ای که جشنواره علوم انسانی عمار به آن توجه 
کرده است، پدیده خاصی که تاکنون تجربه نشده باشد 

نیست. جشنواره علوم انسانی عمار می خواهد بگوید 
مشکل علوم انسانی اسالمی و علوم دینی ما این است 
که مسائل واقعی را مورد توجه خود قرار نداده است.  
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کاســتی  یــک  بلکــه  کنیــم.  فراهــم  و 
مهــم در مســیر نظریــه پــردازی بومــی را 
شناســایی کــرده ایــم و تــاش داریــم بــر 

حــول ایــن ایــده محــوری، یــک جشــنواره 
را ســامان دهیــم. بــرای فراهــم کــردن 
ســایر مقدمــات اجتماـعـی تولیــد علــم 
هــم بایــد ســازوکارهایی فعــال شــوند. 
مثــا ســاختارهای شــکل گرفتــه بــرای 
کارآمدتــر  آزاداندیشــی  هــای  کرســی 

ایفــای نقــش کننــد و... . 
جشــنواره علــوم انســانی عمــار تــاش 

دارد در راســتای ایــده محــوری خــود کــه 
توجــه بــه واقعیــت هــای جامعــه ایــران و 
تجربه هــای شــکل گرفتــه در آن اســت، 
جریان هــای  میــان  گفت وگــو  بــاب 
مختلــف فکــری و اندیشــه ای را فراهــم 
کنــد و از دل همیــن گفت وگوهــا، بــه 
پژوهش هــای ایــن حــوزه ضریــب دهــد. 
 بــرای اینکــه اهالــی رســانه و علــوم 
انســانی بــه یکدیگــر نزدیــک شــوند چــه 
ایــده آل  نقطــه  می کنیــد؟  پیشــنهاد 
نزدیــک شــدن ایــن دو گــروه کجاســت؟

مــا در جشــنواره علــوم انســانی عمــار 
از  بخشــی  داریــم  تــاش 

کاســتی مشــاهده و توجــه بــه تجربــه 
انقــاب  فرودهــای  و  فــراز  در  برآمــده 
اســامی را از طریــق تولیــدات رســانه ای 

و هنــری جریــان انقــاب عــاج کنیــم. 
را  نشــان  تیــر دو  یــک  بــا  بــه عبارـتـی 
هــدف قــرار دهیــم. از یــک ســو فرآینــد 
تولیــد علــوم انســانی اســامی را تقویــت 
نماییــم و از ســوی دیگــر گســل میــان 
اندیشــمندان و نظریــه پــردازان جبهــه 
انقــاب و هنرمنــدان و فعــاالن رســانه ای 
بــه  مــا  کنیــم.  ترمیــم  را  جبهــه  ایــن 

محقــق علــوم انســانی کــه دغدغــه تولیــد 
علــم بومــی و اســامی دارد می گوییــم 
اگــر بــه تناســب اشــتغاالت و یــا کمبــود 
امکانــات و دسترســی ها، و یــا گســتره 
ــکان حضــور میدانــی  ــق ام ــی مصادی کم
بــا  مســتقیم  مــراوده  و  مصاحبــه  و 
تجربه هــای شــکل گرفتــه در انقــاب را 
نــداری، هنرمنــدان و فعــاالن رســانه ای 
بــا  تــو،  بــا  گفتمــان  هــم  و  هم افــق 
تولیــدات هنــری و رســانه ای خــود، ایــن 
امــکان را بــرای شــما فراهــم می کننــد. از 
ایــن رو تولیــدات مســتند جشــنواره عمار 
ــاب،  ــخ شــفاهی انق ــاب هــای تاری و کت

یــک فرصــت بــی بدیل بــرای پژوهشــگران 
بــه  هســتند.  اســامی  انســانی  علــوم 
اســامی  انقــاب  رســانه های  عبارـتـی 

ابزارهــای  امتــداد حــواس و  می تواننــد 
مشــاهدتی پژوهشــگران علــوم انســانی 
و  هنرمنــدان  دیگــر،  ســوی  از  باشــند. 
فعــاالن رســانه ای انقاب نیــز در تعامل با 
نظریه پــردازان ایــن جبهــه، متوجــه ابعــاد 
ســوژه های  از  عمیق تــری  و  جدیدتــر 
خــود خواهنــد شــد. بــرای مثــال مــا بــرای 
کنــار  در  وارداـتـی،  تئوری هــای  نقــض 

تاش هــای نظــری و منطقــی کــه ناظــر 
بــه نشــان دادن ضعف هــای منطقــی و 
دهیــم،  مــی  ســامان  آنهــا  محتواـیـی 
ابــزار  از  گیــری  بهــره  بــا  می توانیــم 
هــای  نقــض  مثــال  بازنماـیـی  و  رســانه 
آن تئوری هــا در بســتر جامعــه ایــران، 
در حــوزه عمــل، کارآمــدی آن هــا را بــه 
چالــش بکشــیم. چنیــن تولیــدات رســانه 
ای، هیمنــه آن تئوری هــا را مــی شــکند 
و معتقــدان بــه آن هــا را دچــار تردیــد 

ــرد.  ــد ک خواه

ما در جشنواره علوم انسانی عمار، ادعای این را نداشته ایم که کلیه 
جنبه های اجتماعی تولید علم و نظریه را می خواهیم گردهم بیاوریم 

و فراهم کنیم. بلکه یک کاستی مهم در مسیر نظریه پردازی بومی 
را شناسایی کرده ایم و تالش داریم بر حول این ایده محوری، یک 

جشنواره را سامان دهیم. 

برای نقض تئوری های وارداتی، در کنار تالش های نظری و منطقی که ناظر به 
نشان دادن ضعف های منطقی و محتوایی آنها سامان می دهیم، می توانیم 
با بهره گیری از ابزار رسانه و بازنمایی مثال نقض های آن تئوری ها در بستر 

جامعه ایران، در حوزه عمل، کارآمدی آن ها را به چالش بکشیم. چنین 
تولیدات رسانه ای، هیمنه آن تئوری ها را می شکند و معتقدان به آن ها را 

دچار تردید خواهد کرد. 
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ــه جشــنواره  ــده ای ک ــه ای ــه ب ــا توج  ب
ــا اینطــور ممکــن  ــوم انســانی دارد آی عل
اســت کــه بتــوان از مشــاهده بــه نظریــه 

رســید؟
تدقیــق  یــک  بایــد  رابطــه  ایــن  در 
مــراد  اگــر  بگیــرد.  صــورت  مفهمومــی 
بــه  مشــاهده  از  رســیدن  ماجــرای  از 
مشــاهدات  از  کــه  باشــد  ایــن  نظریــه 
حســی یعنــی مشــاهداتی کــه بــا حــواس 
بــه  می شــود  انجــام  پنج گانه مــان 
نظریــه برســیم، ایــن گرفتــار شــدن در 
ــن  ــا ای ــه اساس ــه ای اســت ک ــک دوگان ی
دوگانــه در قــرن 17ُام در جهــان غــرب 
عقل گرایــان  و  تجربه گرایــان  بیــن 
می کردنــد  تصــور  آنهــا  گرفــت.  شــکل 
بــه جهــان  علــم حاصــل فراینــد ذهــن 
خــارج اســت و نقــش مشــاهده حســی 
ــد. تجربه گرایانــی  را در آن نفــی می کردن

را  فراینــد  ایــن  برعکــس  هیــوم  مثــل 
محصــول  را  علــم  و  می کردنــد  تصــور 
اگــر  می دانســتند.  حســی  مشــاهدات 
مــراد ایــن باشــد، ایــن دوگانــه از اســاس 
غلــط اســت. همانطــوری کــه کانــت هــم 
تــاش کــرد ایــن دوگانــه را بــه نحــوی 
اســاس  از  دوگانــه  ایــن  کنــد  منحــل 
اشــتباه اســت. اگــر مــراد ایــن باشــد کــه 
ــل رویکردهــای ذهن محــور و  ــا در مقاب م
ــد  ــم را حاصــل فراین رویکردهایــی کــه عل
خــارج  جهــان  بــه  ذهــن  طرفــه  یــک 
ســوبژکتیو  تعبیــری  بــه  یــا  می داننــد 
هســتند، در مقابــل آنهــا مــا می خواهیــم 
از تجربه نگاری هــای حســی بــه نظریــه 

شــما  بــه  راحــت  خیلــی  مــن  برســیم، 
بگویــم کــه ایــن درک از علــم درک غلطــی 
اســت و گرفتــار شــدن در هــر یــک از این 
دوگانه هــا منجــر بــه علــم نخواهــد شــد. 
امــا اگــر مــراد از ایــن عبــارت یــک معنــای 
دقیق تــر و عمیق تــری اســت و آن معنــا 
ناظــر بــه ایــن اســت کــه مــا  مشــاهده را 
ــا  ــم ی ــای شــهود هســتی بفهمی ــه معن ب
بــه تعبیــری کــه در ســنت خــود داریــم، 
آن  و  بفهمیــم   حضــوری  علــم  نوـعـی 
وقــت بخواهیــم بــر اســاس ایــن درک 
صورت بنــدی  را  مســئله ای  حضــوری 
نظــری کنیــم، بلــه درســت اســت. بــه 
تعبیــر دیگــر همانطــوری کــه متفکرینــی 
وقتی از یک موضوعی که چه مادی باشد چه مجرد از ماده، درک حضوری پیدا 

نکنید، اساسا این علم مقید به زمان و مکان خاص می شود. وقتی تالش 
علمی مقید به زمان و مکان خاصی بشود، آن وقت جهان شمولی علم از آن 

رخت بر می بندد.

تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز
گفت وگو با دکتر قائمی نیک پیرامون جایگاه مشاهدات عینی در نظریه پردازی
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مثــل »اتیــن ژیلســون« در کتــاب هســتی 
در  یــا  گفتــه  فیلســوفان  اندیشــه  در 
کتــاب دانــش نویــن سیاســت گفتــه 
از  برگرفتــه  علمــی  نظریه هــای  شــده، 
ــه  ــر هــم ب یــک درک حضــوری اســت. وب
ـی مختلــف اشــاره بــه ایــن کــرده  معاـن
اســت. علــم محصــول شــهود حضــوری 
ـی  یعـن اســت.  از هســتی  یــک متفکــر 
هســتی  از  حضــوری ای  درک  متفکــری، 
ــن  ــر اســاس ای ــد ب ــد و بع شــهود می کن
درـکـی کــه از هســتی دارد نظریــه ای را 
مــراد  اگــر  لــذا  می کنــد.  صورت بنــدی 
رســیدن از مشــاهده بــه نظریــه بــه ایــن 
معناســت کــه مــا یــک درک حضــوری ای 
جهــان  ایــن  امــور  هســتی  از  داریــم 
طبیعــت  اجتماـعـی،  پدیده هــای  مثــل 

ایــن علــم حضــوری را  و... آن وقــت 
حصولــی  علــم  یــک  قالــب  در 

می کنیــم؛  صورت بنــدی 
اســت.  درســتی  تعبیــر  ایــن 
ســنت  در  کــه  همانطــوری 
مرحــوم  و  داریــم  هــم  خــود 

می گویــد  طباطباـیـی  عامــه 
بازگشــت هــر علــم حصولــی بــه 
در  اســت.  حضــوری  علــم  یــک 
ــوده  ســنت اســامی هــم همیــن ب
ــم حضــوری در  ــن عل اســت. حــاال ای
وقـتـی  یــک  دارد.  ـی  مراتـب هســتی 

ــه مراتــب  ــم حضــوری ناظــر ب هســت عل
حســی ایــن عالــم اســت مثــل طبیعــت. 
یــا ناظــر بــه جهــان اجتماـعـی و روان و 
ذهــن انســان اســت. هــر یــک از ایــن 
مراتــب کــه بــرای انســان از آنهــا یــک 
ایــن  می شــود،  حاصــل  حضــوری  درک 
شــهود را هنگامــی کــه انســان بخواهــد 
کنــد  صورت بنــدی  نظریــه  قالــب  در 
اگــر  معنــا  ایــن  بــه  نظریــه.  می شــود 
منظــور شــما تقــدم مشــاهده بــه نظریــه 
بخواهیــم  اگــر  اســت.  درســت  باشــد 
رســیدن از مشــاهده بــه نظریــه را مبنــای 
علــم قــرار بدهیــم، اگــر ایــن مشــاهده 
و  کنــد  را  ماوراءالطبعیــه  امــور  نفــی 
ــه مشــاهده حســی بشــود، در  منحصــر ب
واقــع بــه قلمــرو علــم حضــوری نیایــد و 
ــور نباشــد  ــای هســتی ام ــه معن در کل ب
و صــرف اتــکا بــه تجربه نــگاری حســی 
داشــته باشــد و هســتی شناســی حســی 
ــم  ــرار نشــود، عل و حضــوری موضــوع برق
ممکــن نمی شــود. بــه ایــن علــت کــه 

ــه  ــه چ ــک موضوعــی ک شــما وقتــی از ی
مــادی باشــد چــه مجــرد از مــاده، درک 
حضــوری پیــدا نکنیــد، اساســا ایــن علــم 
مقیــد بــه زمــان و مــکان خــاص می شــود. 
ــه زمــان و  ــد ب وقتــی تــاش علمــی مقی
مــکان خاصــی بشــود، آن وقــت جهــان 
ــر می بنــدد.  ــم از آن رخــت ب شــمولی عل
علــم بــه جهــت ایــن کــه ســودای جهــان 
از  فــارغ  می خواهــد  و  دارد  شــمولی 
زمــان و مــکان قواعــد جهــان شــمولی 
بــرای موضــوع تعییــن کنــد، اگــر ایــن 
علــم درک درســتی از هســتی بمــا هــو 
هســتی نداشــته باشــد و مقیــد بــه یــک 
مشــاهده حســی خــاص مقیــد بــه زمــان 

ک و مکانــی خــاص بمانــد  و عالــم  ر د

ــد، هســتی شناســی دقیقی  ــدا نکن پی
ــادار  ســودای جهــان شــمولی در آن معن
نیســت. تــازه کســانی کــه مدعــی ارتبــاط 
هستی شناســی از امــور بودنــد و مدعــی 
بیــن  منازعــات  اینجــا  حضــوری،  علــم 
ــرد. یعنــی  ــات علمــی شــکل می گی نظری
منازعــات علمــی بیــن دانشــمندان زمانــی 
شــکل می گیــرد کــه آنهــا درک مرتبــط 
را  آن  و  دارنــد  را  بحــث  از  هســتی  بــا 
آن  و  می کننــد  نظــری  صورت بنــدی 
ــدی نظــری  ــر ســر ایــن صورت بن وقــت ب
ــوم  ــا معل ــد ت ــر بحــث می کنن ــا یکدیگ ب
شــود درک کــدام یــک از هســتی درســت 
مدـعـی  مارکــس  و  دورکیــم  اســت. 

هســتی  درک  از  متفــاوت  دیــدگاه  دو 
شناســی از جامعــه هســتند و بعــد در 
ــف نظــری صورت بنــدی  قالب هــای مختل
شــده و نظریــه حاصــل می شــود. مثــا 
درک هستی شناســی مارکــس از جامعــه 
ـی بــر تضــاد اســت و درک وبــر و  مبتـن

شــهید مطهــری درک دیگــری. 
ایــده  دربــاره  ـی  مطلـب در  شــما    
ــوم انســانی عمــار نکتــه ای  جشــنواره عل
انقــالب  تاریخــی  نظریــه  پیرامــون  را 
اســالمی بیــان فرمودیــد. لطفــا ایــن ایــن 

دهیــد. توضیــح  را  نظریــه 
ایــده ای کــه ناظــر بــه جشــنواره علــوم 
ــن  ــر می رســد ای ــل ذک ــار قاب ــانی عم انس
اســت کــه انضمامیــت یــک علــم و دوری 
از نظرزدـگـی بــه نظــر می رســد کــه بــا 
مرتفــع  حســی  مشــاهدات  بــه  ارجــاع 
نشــود. مفهــوم تجربــه و علــم تجربــی 
در  کــه  اســت  مفاهیمــی  از  یـکـی 
عــرف عــام و فضــای عمومــی بســیار 
غلــط بــه کار مــی رود. اگــر مفهــوم 
می بینیــم  کنیــم  بــاز  را  تجربــه 
چــرا؟  نــدارد.  حــواس  بــه  ارجاـعـی 
از  مختلفــی  تجربه هــای  مــا  چــون 
عالــم می توانیــم داشــته باشــیم؛ 
تجربــه حســی، تجربــه خیالــی، 
تجربــه عرفانــی، تجربــه عقلــی، 
تجربــه دینــی و... لــذا نفــس 
بــه معنــای حســی  تجربــه 

بــودن نیســت. بنابرایــن هنگامــی کــه 
بایــد  علــم  بــودن  ـی  تجرـب می گوییــم 
حواســمان بــه این باشــد که آیــا مرادمان 
تجربــه حســی اســت؟ آیــا مرادمــان از 
واقعیــت عینــی، واقعیــت حســی اســت 
بایــد ذکــر کنیــم کــه مــن در مــورد ایــن 
نظــر  حــواس  بــه  واقعیــت محســوس 
می دهیــم. همانطــور کــه می دانیــد مــا 

اگر جشنواره علوم 
انسانی عمار به دنبال 
درک انضمامیت علوم 

انسانی اسالمی و 
دوری از انتزاع زدگی 

است باید بتواند 
هستی انسان انقالب 
اسالمی را در جایگاه 

تاریخی خودش 
توضیح بدهد. 
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حــواس  بــر  عــاوه  اســامی  در ســنت 
ـی هــم  ظاهــری پنج گانــه، حــواس باطـن
داریــم. حکمــا اینهــا را در نظــر داشــته اند 
و ایــن حــواس در قلمــرو حــس هســتند 

و  خیــال همچنــان  وادی  در  هنــوز 
وارد نشــده اند بلکــه نزدیــک بــه قلمــرو 
خیــال هســتند.لذا بایــد حواســمان باشــد 
کار  بــه  درســت  را  عبارت هــا  ایــن  کــه 
در  کــه  تجربه نــگاری  دربــاره  ببیریــم. 

ــده ام  ــاد دی ــن زی ــار هــم م جشــنواره عم
چــه  تجربه نــگاری  شــود  ذکــر  بایــد 
ســاحتی از تجربــه اســت؟ تجربه حســی، 
عقلــی، دینــی و... . ناظــر بــه نکتــه ای کــه 
در فضــای مجــازی دربــاره جشــنواره ذکــر 
کــردم ایــن بــود کــه اگــر جشــنواره علــوم 
نظرزدـگـی  از  عمــار می خواهــد  انســانی 
ـی  خــارج شــود و بــه واقعیت هــای عیـن
ــد  در حــوزه انقــاب اســامی بپــردازد بای
توجــه کنــد کــه انقاب اســامی علی رغم 
اینکــه در ســنت تاریخــی گذشــته خــود 
بدیــع و جدیــد اســت، امــا ایــن بداعــت و 
نــوآوری و تحــول عظیــم اگــر بــه معنــی 
گسســت از آن ســنت تاریخــی، دینــی و 
ــه  ــای ب ــه معن فرهنگــی باشــد در واقــع ب
ــاب و  ــاب، انســان انق ــردن انق ــح ب مذب
ــود. در تعابیــر  جامعــه انقــاب خواهــد ب
شــده  گفتــه  مکــرر  امــام)ره(  حضــرت 
انبیــا  حرکــت  اســتمرار  فقیــه  والیــت 
اســت. انقــاب اســامی اســتمرار جریــان 

اســتمرار  ایــن  اســت.  بیــت)ع(  اهــل 
تاریخــی در شــکل گیری علــوم انســانی 
انقــاب اســامی بایــد لحــاظ شــود. در 
عیــن حــال کــه ایــن تحوالـتـی کــه در 
ــم  می خــورد  ــان انقــاب اســامی رق جری
ــن  ــام ای ــه تم ــن معنــی نیســت ک ــه ای ب
معرفـتـی  گذشــته  ســنت  بــا  اتفاقــات 
هویتــی مــا قابــل فهــم اســت، نــه، بایــد 
ــات ایــن اتفاقــات  در عیــن حــال اقتضائ
در دنیــای معاصــر را فهمیــد. در عیــن 
حــال بایــد بــه ارتبــاط جهــان جدیــد پــس 
توجــه  گذشــته  ســنت  بــا  انقــاب  از 
داشــت. تصــور مــن ایــن اســت کــه اگــر 
جشــنواره علــوم انســانی عمــار بــه دنبــال 
درک انضمامیــت علــوم انســانی اســامی 
بایــد  اســت  زدـگـی  انتــزاع  از  دوری  و 
بتوانــد هســتی انســان انقــاب اســامی 

را در جایــگاه تاریخــی خــودش توضیــح 
بدهــد. یعنــی توضیــح دهــد ایــن انســانی 
کــه انقــاب کــرده، یــک اتفــاق تاریخــی 
نســبت  زده،  رقــم  بشــر  تاریــخ  در  را 
ــا تاریــخ گذشــته  ایــن انســان تاریخــی ب
انســان  ایــن  آیــا  چیســت؟  خــودش 
فهمیــده  مســیحیت  تاریــخ  ذیــل  در 
تجــدد  تاریــخ  ذیــل  در  آیــا  می شــود؟ 
تعریــف  کجــا  در  می شــود؟  تعریــف 
تاریــخ همچنیــن  می شــود؟ در کجــای 
آدم هاـیـی  و  خــورده  رقــم  اتفاـقـی 
ایســتاده اند؟  آن  پــای  و  آمده انــد 
اگــر جشــنواره علــوم انســانی عمــار بــه 
ــاب  ــی انق ــوم انســانی انضمام ــال عل دنب
اســامی اســت، انضمامیــت بــا درک ایــن 
ــن انســان  ــه ای ــد ک ــاق می افت ــه اتف نکت
در کجــای تاریــخ ایســتاده و ایــن حادثــه 
را رقــم زده اســت؟ موقــف ایــن انســان در 
تاریــخ بشــر را بایــد تعییــن کــرد چنانچــه 
تجــدد بــرای اینکــه انضمامیــت خــودش 

از  کــرد  کاری  چنیــن  دهــد  توضیــح  را 
ارائــه  از جهــان  روایـتـی  19؛  قــرن 18 و 
ــه در صــدر آن انســان متجــدد  ــد ک دادن
ــدد  ــخ تج ــه ســود تاری ــخ را ب ــود و تاری ب
ــد. مــا در انقــاب اســامی  مصــادره کردن
معتقدیــم کــه انقــاب در یــک تاریــخ 
ــخ  ــد تاری ــرار دارد و نمی خواه حقیقــی ق
را مصــادره کنــد بلکــه می خواهــد تاریــخ 
ــذا  ــد؛ ل ــی خــود برگردان ــه مســیر اصل را ب
انضمامیــت ایــن مســئله بایــد در تعییــن 
ـی  نســبت بــا تاریــخ و نظریه هــای رقیـب
باشــد کــه جهــان پیرامــون مــا را پوشــش 
نظــر می رســد  بــه  بنابرایــن  می دهنــد. 
ــوم انســانی متناســب  انضمامیــت در عل
بــا انقــاب اســامی یــا نظریــه ای کــه 
اســامی  انقــاب  انســان  می خواهــد 
دســت  بــه  اینطــور  دهــد،  توضیــح  را 

انســان سیاســی  کــه هســتی  می آیــد 
توضیــح  تاریخــی  نحــو  بــه  را  ـی  انقاـب
دهــد و جایــگاه آن را در تاریــخ بشــر و 
ــف را  ــه انســان های مختل نظریه هایــی ک
توضیــح می دهنــد بیــان کنــد. نســبت 
ایــن انســان بــا انســان یونانــی چیســت؟ 
وســطی  قــرون  و  متجــدد  انســان  بــا 
ــان  ــه بی ــدارد ک ــر نســبتی ن چیســت؟ اگ
کنــد و اگــر نســبتی می خواهــد برقــرار 
کنــد و بــه همــان میــزان، بــه واســطه 
گســترش ایــن نســبت ها پیــام خــودش 
آینــده  تاریــخ  و  جهــان  بــه سراســر  را 
صــادر کنــد بایــد بتوانــد چنیــن نســبتی را 

بــا تاریخ هــای رقیــب برقــرار کنــد. 
ماننــد  نظریــه  معتقدنــد  برـخـی   
نورافکــن عمــل می کنــد تــا بــه مــا امــکان 
ــه  ــه مشــاهده را بدهــد. حــال چگون زاوی
بــه  ـی  عیـن مشــاهدات  از  می تــوان 

رســید؟ نظریــه 
ایــن  در  نکاـتـی  اول  ســوال  جــواب  در 

انقالب در یک تاریخ 
حقیقی قرار دارد و 
نمی خواهد تاریخ 

را مصادره کند بلکه 
می خواهد تاریخ را 

به مسیر اصلی خود 
برگرداند
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اینجــا  در  امــا  کــردم  بیــان  خصــوص 
نیــز نکاتــی را بــه عنــوان تکملــه اضافــه 
می کنــم. ایــن کــه نظریــه مشــاهده را 
جهــت می دهــد نکتــه  درســتی اســت. 
ــه  ــور درک می شــود ک ســوال شــما اینط
ـی  ناـب مشــاهده  بــه  می شــود  چطــور 
رســید. مــن ایــن را بــا ارجــاع بــه آرا عرفــا 
در  می توانیــد  شــما  می دهــم.  پاســخ 
ایــن بیــت حافــظ نیــز ایــن مســئله را 

دنبــال کنیــد کــه می گویــد:
 میــان عاشــق و معشــوق هیــچ حائــل 
ــظ  نیســت/تو خــود حجــاب خــودی حاف
از میــان برخیــز. اگــر موطــن نظریــه را 
خــود یــا نفــس و یــا بــه تعبیــری ذهــن 
انســان بدانیــم، ایــن بیــت حافــظ نشــان 
حقیقــت،  درک  بــرای  کــه  می دهــد 
انســان بایــد آخریــن حجــاب و ســنگر را 
کــه حجــاب خــود اســت از میــان بــردارد 
ــاب  ــه شــهود ن و آن وقــت اســت کــه ب
بــاال  مراتــب  در  ایــن  برســد.  حقیقــت 
شــهود حضــرت حــق و علــم مــاورا اســت 
مثــل جایــی کــه حضــرت رســول)ص( بــه 

پایین تــر  مراتــب  در  معــراج می رونــد. 
هــم ایــن قاعــده جــاری و ســاری اســت. 
ــی در ســاحت  ــرار اســت علم ــر ق ــذا اگ ل
اجتماعــی و حتــی طبیعــی شــکل بگیــرد، 
اولیــن گام ایــن اســت کــه انســان تــا 
و  خــودش  مــرز  می توانــد  کــه  جاـیـی 
هســتی امــور را کــم کنــد. بــه تعبیــر 
دیگــر کــه در ســنت های پدیدار شناســی 

ــز ناقــص  ــان نی ــه کار مــی رود و همچن ب
بازگشــت  کــه  اســت  تعبیــری  اســت، 
مــرز  کــه  جاـیـی  اســت؛  واقعیــت  بــه 
تمنیــات  و  ـی  ذهـن نظرهــای  بیــن 

نفســانی خــود و هــر آن چیــزی کــه مانــع 
درک حضــوری شــما از هســتی موضــوع 
علــم شــما می شــود. اگــر می خواهیــد 
درک درســتی از حقیقت واقعه اجتماعی 
جاـیـی  تــا  بایــد  بیاوریــد  دســت  بــه 
پیش فرض هــای  بــر  می توانیــد  کــه 
خودتــان کــه لزومــا هــم نظــری نیســت 
و عملی اســت، غالب بشــوید و آن را در 
ــد.  ــدی کنی ــه صورت بن ــک نظری ــب ی قال
اینجــا دشــواری امــر علمــی صورت بنــدی 
خواهــد  علــم  جاـیـی  علــم  و  می شــود 
ــه حــد وســع و  ــد ب ــم بتوان ــه عال ــود ک ب
طاقتــش بــر ایــن منویــات نفســانی و 
کــه  مارکــس  )مثــل  اجتماـعـی  موانــع 
طبقــه اجتماـعـی را اینگونــه می دانــد(، 
غلبــه کنــد و درک حضــوری از علــم را 
بــه دســت  بیــاورد. هــر قــدر ایــن درک 
درک  در  عالــم  خطــای  باشــد  عمیق تــر 
تــازه  و  شــد  خواهــد  کمتــر  حقیقــت 
شــروع  نظریــه  صورت بنــدی  فراینــد 
می شــود. در رســیدن بــه یــک شــهود 
نــاب در یــک موضــوع در علــوم مختلــف 
بایــد درک هستی شــناختی را متناســب 
بــا موضــوع در ســنخیت بیــن عالــم و 
دســتیابی  راه  کنیــد.  محقــق  معلــوم 
ــا مشــاهده عینــی و درک  ــه عینیــت ی ب
حضــوری وابســته بــه ایــن اســت کــه 
ــد پیش فرض هــا  ــدر بتوان انســان چــه ق

و منویــات نفســانی را کنــار بگــذارد. 

اگر می خواهید درک درستی 
از حقیقت واقعه اجتماعی 

به دست بیاورید باید تا 
جایی که می توانید بر 

پیش فرض های خودتان که 
لزوما هم نظری نیست و 

عملی است، غالب بشوید 
و آن را در قالب یک نظریه 

صورت بندی کنید. 
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ــوم انســانی عمــار علیرغــم  جشــنواره عل
ــد  تــاش دســت اندرکارانــش، اســیر چن
مســئله اساســی اســت. در متــن پیــش 
رو بــه شــکلی مختصــر، ضمــن مواجهــه 
انتقــادی بــا ایــده جشــنواره، اجمــااًل بــه 3 

نکتــه اساســی اشــاره مــی شــود. 
1- نکتــه اول اغتشــاش نظــری شــدید 
در منطــق ایــن جشــنواره اســت. ایــن 
اغتشــاش باعــث سطحی شــدن، مواجــه 
در  و  انســانی  علــوم  بــا  ســاده انگارانه 
نهایــت عــدم دقــت و کم عمقی ســاختار 

ــن  ــار آن خواهــد شــد. ای جشــنواره و آث
اغتشــاش و کــم دقتــی معرفتــی الاقــل 
اســت؛  مشــاهده  قابــل  ســطح  دو  در 
ــوان »جشــنواره« و دوم منطــق و  اول عن
ســاختار محتوایــی آن. برگزیــدن عنــوان 
ایــن  کلــی  جهت گیــری  »جشــنواره«، 
رویــداد یــا جریــان را مشــخص می کنــد. 
علــوم  بــا  جشــنواره  کلمــه  همنشــینی 
انســانی، ســوال های اساســی را پیــش 
می کشــد. »جشــنواره« اساســًا همنشــین 
به عنــوان  می شــود،  مــادی  فرهنــگ 

یــا  دســتی  صنایــع  جشــنواره  مثــال 
جشــنواره فیلــم؛ وقتــی از علــوم انســانی 
و »نظریــه« صحبــت می کنیــم، پدیــده ای 
اساســًا  هســتیم،  روبــه رو  آن  بــا  کــه 
متفــاوت اســت. پــس همنشــین کــردن 
کلمــه »جشــنواره« نشــان از یــک انحــراف 
هستی شــناختی  در  ســاده انگاری  و 

ــانی اســت.  ــوم انس ــه عل نســبت ب
در  جشــنواره  ایــن  هــدف  چــه  اگــر 
بــر  ـی  مبتـن »نظریــه«  تولیــد  نهایــت 
مشــاهده بیــان شــده اســت )یــا در نــگاه 

قهر علوم انسانی با جشنواره
سه نقد صریح پیرامون امکاِن تحقق »علوم انسانی« در جشنواره علوم انسانی عمار

صابر.اکبری؛.دانشجوی.دکتری.مردم.شناسی.دانشگاه.تهران
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بــا  اجتماـعـی  نظریــه  پیونــد  کان تــر 
ســاده انگاری  امــا  اجتماـعـی(  مســئله 
تــا  می شــود  باعــث  هستی شــناختی، 
ضمــن مشــابه فــرض کــردِن »نظریــه« و 
»علــوم انســانی« بــا »فیلــم« یا هــر پدیده 
خــاص  اقتضائــات  از  دیگــری،  ـی  عیـن
علــوم انســانی غفلــت بورزیــم و بــا آن 
بــه مثابــه یــک »محصــوِل« قابــل تولیــد، 
جایــزه  اعطــای  قابــل  و  تکثیــر  قابــل 
ــد از دســت  ــن بای ــم. بنابری ــورد کنی برخ
انــدرکاران دغدغه منــد جشــنواره پرســید 
کــه اگــر هدفشــان -آنچنــان کــه خــود 
ابــراز داشــته انــد- تولیــد نظریــه اســت،  
دقیقــًا کــدام نظریــات در داخــل یــا خــارج 
ــران در جشــنواره ها تولیــد شــده اند و  ای
دقیقــًا نقــش رویــدادی مثــل »جشــنواره« 
در تولیــد یــا تســهیل یا بسترســازی برای 
تولیــد نظریــات علــوم انســانی چیســت؟ 
بــا جشــنواره علــوم انســانی نهایتــًا علــوم 
خواهیــم  تولیــد  جشــنواره ای  انســانِی 
علــوم  از  بپرســید منظــور  اگــر  و  کــرد 
پاســخ  انســانِی جشــنواره ای چیســت؟ 
خواهــم داد دقیقــًا همــان چیــزی کــه در 
جشــنواره علــوم انســانی عمــار مشــاهده 

می کنیــد.
ایــن  می تــوان  کــه  دومــی  ســطح 
اغتشــاش نظــری را در آن بررســی کــرد، 
ـی جشــنواره،  متــون باالدســتی و تبییـن
نظیــر فراخــوان جشــنواره، ســرفصل های 
فراخــوان جشــنواره و مطالبــی اســت کــه 
از ســوی دبیــر علمــی جشــنواره -حجــت 
االســام نامخــواه- در بــاب چیســتی و 
چراـیـی جشــنواره منتشــر شــده اســت. 
چنیــن  جشــنواره،  اصلــی  فراخــوان  در 
می خوانیــم کــه علــوم اجتماعــی و حتــی 

اجتماـعـی  علــوم  از  جریان هاـیـی  آن 
»اســامی«  صفــت  بــه  متصــف  کــه 
می شــوند، در طــول چنــد دهــه حیــات 
خــود در ایــران -چــه قبــل از انقــاب و 
ــد  چــه بعــد از انقــاب- آن طــور کــه بای
ــد،  ــر نبوده ان ــا »مســئله« درگی و شــاید ب
موضــوع  ایــن  از  جشــنواره  فراخــوان 
می کنــد؛  یــاد  »بحــران«  عنــوان  بــا 
بــر  اســت  قــرار  جشــنواره  ایــن  حــاال 
اندیشــمند  چهــار  راهبــری  محوریــت 
علــوم اجتماـعـی، راهــی بــرای رهاـیـی از 
ایــن بحــران کــه هشــت  دهــه بــر علــوم 
آن  اندیشــمندان  و  ایــران  اجتماـعـی 

ســایه افکنــده، ایجــاد کنــد. 
امــا مســئله اساســی اینجاســت کــه هــر 
چهــار اســتادی کــه معرـفـی می شــوند 
اجتماـعـی  علــوم  اصلــی  ارکان  از  خــود 
بعــد از انقــاب در ایــران هســتند و از 
قضــا هــر چهــار بزرگــوار نیــز گاهــًا بــه 
شــکل خودخواســته یــا خودناخواســته 
علــوم  صفــت  همیــن  بــه  متصــف 
اجتماعــی اســامی شــده اند. اینجاســت 
یــا  می شــود؛  مکشــوف  تناقضــی  کــه 
نبایــد قائــل باشــیم کــه علــوم اجتماعــی 
بعــد از انقــاب )قبــل از انقــاب موضــع 
اســت،  مســئله گریز  نیســت.(  بحــث 
قائــل  گــزاره ای  چنیــن  بــه  اگــر  یــا 
شــدیم، نمی توانیــم ارکان اصلــی علــوم 
ــوان شــورای  ــه عن اجتماعــی موجــود را ب
علمــی تغییــر یــا حرکــت وضــع موجــود 
شــورای  چینــش  منطــق  برگزینیــم. 
ــد  ــدی را برمی انگیزان ــن تردی علمــی چنی
کــه نکنــد فریــاِد »مســئله«گریزِی علــوم 
جنجــال  واقــع  در  ایــران،  در  اجتماـعـی 
»مــا«  کــه  »مســئله«ای  از  گریــز  بــرای 

باشــد؟! می دهیــم،  تشــخیص 
مصــداق دیگــری کــه ایــن اغتشــاش و 
تعجیــل فکــری در آن هویــدا مــی شــود، 
-بــه  جشــنواره  فراخــوان  ســرفصل های 
عنــوان چهــار حــوزه اصلــی محتواـیـی- 
اســت کــه عبارتنــد از: انســان انقــاب 
اســامی،  انقــاب  جهــان  اســامی، 
آینــده انقــاب اســامی، جامعــه انقــاب 
اســامی. مســئله اینجاســت کــه اساســًا 
حــوزه  چهــار  ایــن  پیدایــش  منطــق 
ــر  ــق و ب ــه منط ــا چ مشــخص نیســت؛ ب
اســاس چــه ســاختار فکــری، ایــن چهــار 
چهــار  ایــن  شــده اند؟  معرـفـی  مــورد 
باهــم  رابطــه ای  و  نســبت  چــه  رکــن، 

محورهــای  برخــی  نشــود  چــرا  دارنــد؟ 
یــا  افــزود  مــوارد  ایــن  بــه  را  دیگــر 
جایگزیــن کــرد؟ بــه عنــوان مثــال چــرا 
»جامعــه انقــاب اســامی« آری و چــرا 
نــه؟ چــرا  انقــاب اســامی«  »فرهنــگ 
»انســان انقــاب اســامی« آری و »مــردم 
انقــاب اســامی«؟ چــرا »آینــده انقــاب 
اســامی« و »اکنــون انقــاب اســامی« 

ــه؟! ن
دربــاره  می تــوان  را  ســوال ها  ایــن 

کــه  جشــنواره  رویدادهــای  محورهــای 
توســط دبیــر علمــی محتــرم آن معرفــی 
پرســید.  می تــوان  نیــز  اســت  شــده 
ســاختار  و  رویدادهــا  ایــن  عناویــن 
مخاطــب  برخــی  در  آنهــا،  همنشــینی 
خــود را انگشــت بــه دهــان می کنــد. بــه 
عنــوان مثــال یکــی از محورهــا عبارتســت 
از: انقــاب اســامی و دگرگونــی انســانی 
محــور  اســامی!  انقــاب  و  زن  و 
دیگــر »تأملــی بــر فلســفه و انقــاب و 
روش شناســی درک و بازخوانــی تجربه هــا 
و مســئله های انقــاب« اســت، محــور 
تربیـتـی  تجربه هــای  »بررســی  دیگــر 
اســامی«. ســوال  انقــاب  آموزشــی  و 
اینجاســت کــه بــا چــه منطقــی می تــوان 
عــرض  هــم  را  تربیـتـی  تجربه هــای 
هــای  تجربــه  درک  شناســی  روش  بــا 
انقــاب گذاشــت؟ امــا نقطــه اوج ماجــرا 
در محــور دیگــری اســت کــه عبارتســت 
در  اســامی  انقــاب  »مســئله های  از: 
حوزه هــای عقــب ماندـگـی در عدالــت، 
آزادی و اعتــراض، توســعه و پیشــرفت، 
واقــع  در  زیســت.«  محیــط  کارگــران، 
ــًا  ــه شــکلی کام ــن ب ــه ای عناوی مجموع
ایــن  بــا  و صرفــًا  بی منطــق  و  نامنظــم 
حداشــتراک کــه در همــه آنهــا »عقــب 
ماندـگـی« داریــم، کنــار یکدیگــر چیــده 

شــده اند. 
تأمــل و  انســانی در درازنــای  2- علــوم 

»جشنواره« اساسًا همنشین 
فرهنگ مادی می شود، 

به عنوان مثال جشنواره 
صنایع دستی یا جشنواره 

فیلم؛ وقتی از علوم انسانی 
و »نظریه« صحبت می کنیم، 

پدیده ای که با آن روبه رو 
هستیم، اساسًا متفاوت 

است. پس همنشین کردن 
کلمه »جشنواره« نشان از 

یک انحراف و ساده انگاری 
در هستی شناختی نسبت به 

علوم انسانی است. 
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ــوم انســانی،  تدریــج شــکل می گیــرد. عل
ایده هاـیـی  دارد؛  ســروکار  ایده هــا  بــا 
هســت؛  متفــاوت  شــئون  بــه  ناظــر 
بنابرایــن هــر چــه بســترهای زایــش و 
تبــادل ایــن ایده هــا بیشــتر باشــد، علــوم 
انســانی قوی تــر خواهــد شــد. دیالــوگ 
اشــاره بــه همیــن دارد کــه از دو واژه 

ــادل  ــان )مع ــای می ــه معن ــا ب یونانــی دی
ــای  ــه معن inter انگلیســی( و لوگــوس ب
منطــق و ســاختار معرفـتـی اخــذ شــده 
اســت. در ایــن منظــر هــر چــه تکثــر 
دیــدگاه هــا بیشــتر و امــکان تبــادل و 
فراهــم  بیشــتر  آنهــا  میــان  آمدوشــد 
ــدا  ــوم انســانی بیشــتر اوج پی باشــد، عل

می کنــد. 
مســائل  آبســتن  افــراد،  و  افــکار 
گــذر  در  مســائل  ایــن  می شــوند، 
ایده هاـیـی  و  می یابنــد  پــرورش  زمــان 
زایــش  فراینــد  می کننــد،  تولیــد  را 
درون مــان  اساســًا  فراینــدی  اندیشــه، 
مقدمــه  ایــن  بــا  اســت.  جوششــی  و 

بــه  راجــع  جــدی  تأمــل  دو  می تــوان 
امــکان زایــش علوم انســانی در جشــنواره 
علــوم انســانی عمــار را پی جوـیـی کــرد: 
اول ایــن کــه اگــر گفتگــو و رهیافــت 
ــه  ــه مســئله واحــد، الزم ــر ب هــای متکث
علــوم انســانی اســت، ترکیــب اســاتید و 
فضــای گفتمانــی ایــن جشــنواره، تــا چــه 
حــد مســتعد پذیــرش و پــرورش ایــن 
تکثــر اســت؟ بــه نظــر می رســد ترکیــب 
اســاتید، شــورای داوری و حتــی دســت 
آن  جشــنواره  ایــن  برگــزاری  انــدرکاران 

ــه جریانــی خــاص اســت  قــدر محــدود ب
بــه آن هیبـتـی سیاســی  کــه بیشــتر 
هیــچ  البتــه  معرفـتـی.  تــا  بخشــیده 
نقصــی نیســت اگــر گروه خــاص بخواهد 
بــرای خــود ادبیــات تئوریــک تولیــد کند، 
امــا ســوال ایــن کــه آیــا همیــن ادبیــات 
تئوریــک هــم اگــر قــرار باشــد ماهیتــی 
معرفـتـی داشــته باشــد، جــز در مقــام 
گفتگــو و تکثــر حاصــل خواهــد شــد؟ 
در غیــر ایــن صــورت خروجــی جشــنواره 
ــاری اساســًا  ــار معرفتــی، آث ــای آث ــه ج ب

تبلیغاـتـی و هژمونیــک خواهــد شــد.
موجــد،  عامــل  کــه  ایــن  دوم  تأمــل 
محــّرک و ممکن کننــده ایــن جشــنواره 
رویــدادی کــه  بــوده اســت؟ هــر  چــه 
دل  از  بایــد  باشــد،  اصیــل  بخواهــد 
ضــرورت خــود بجوشــد و محقــق شــود، 
ــا اقبــال شــرایط سیاســی. بنابرایــن  نــه ب
ــا تعلــق کمتــری  هــر چــه یــک رویــداد ب
بــه بیــرون خــود، واقــع شــود، نشــان 
علــوم  دارد.  آن  ضــرورت  و  اصالــت  از 
باشــد،  دقیــق  و  عمیــق  اگــر  انســانی 
شــد،  خواهــد  زاده  موقعیت هــا  دل  از 
البتــه بایــد موانــع را از ســر راه فــوران 
او برداشــت، امــا اگــر خــود جوشــیدنی 
نیســت، نبایــد او را بــا زوِر دلــو و آغشــته 
بــه الی، تصنعــًا و ظاهــرًا جــاری کــرد. 
ایــن  بیــان  ایــن تمثیــات  از  مقصــود 
ســوال بــود کــه آیــا اگــر شــخصیت های 
اصلــی  انــدرکاران  دســت  و  کلیــدی 
ایــن جشــنواره، موقعیــت ســاختاری و 
سیاســی کنونــی را در جــای جــای نظــام 

سیاســی -نظیــر صداوســیما- نداشــتند، 
ــاز هــم شــاهد چنیــن جشــنواره و  ــا ب آی
برنامــه  مثــل  آن  اقمــاری  رویدادهــای 
ــر؟  ــا خی ــم ی تلویزیونــی »مســئله« بودی
و  اســت  تواضــع  نتیجــه  دانــش،   -3
تواضــع، نتیجــه دانــش. خردمنــد، هــر 
در  تواضعــش  می شــود،  داناتــر  چــه 
می گــردد،  افــزون  رفتــار  و  اندیشــه 
چنــان کــه حکیــم و دانــا نمی گــردد مگــر 
آن کــه افتادگــی و تواضع داشــته باشــد. 
چیــزی  اینجــا،  در  تواضــع  از  منظــور 

بیــش از یــک صفــت اخاقــی در مواجــه 
بــا ســایر افــراد اســت؛ تواضــع می توانــد 
جلــوه ای معرفـتـی نیــز داشــته باشــد. 
عــدم  از  عبارتســت  معرفـتـی  تواضــع 
تکبــر و تعصــب نســبت بــه دانــش خــود 
و امــکان همیشــگی یادگیــری و افزونــی.  
ــت اســت و  ــراث حکم ــن، می ــه یقی البت
در ایــن شــکی نیســت؛ امــا یقیــن هیــچ 
پیونــد و ارتباـطـی بــا تکبــر و تعصــب 
نــدارد. خردمنــد اهــل مداراســت و امــکاِن 
ــن  ــد؛ همی ــود را بیــش می دان ــای خ خط
اســت کــه در هــر مســئله ای اهــل مــدارا 
و شــنیدن و بازاندیشــیدن اســت. قدرت 
سیاســی، تنــد و قاطــع اســت و واالیــی 
خلــوص  امــا  آشــکار می یابــد؛  را  خــود 
معرفـتـی کامــًا دســت بــه عصاســت و 
بــه ســختی می توانــد نســبت بــه قــدرِت 
ــن  ــان داشــته باشــد. ای ــش، اطمین خوی
ــده  ــه نظــر نگارن تواضــِع معرفتــی -کــه ب
شــده-،  آن  مانــع  سیاســی  قطعیــِت 
ــار اســت.  ــان گمشــده جشــنواره عم هم
بــه عنــوان مثــال دبیــر علمــی جشــنواره، 
در تبییــن ایــن رویــداد، بــا اشــاره تجربــه 
جشــنواره فیلــم عمــار بــه عنــوان گام 
عمــار  انســانی  علــوم  جشــنواره  قبلــی 
علــوم  و  اندیشــه  »اهالــی  می گویــد: 
ــًا کارشــان  ــن کــه قاعدت ــا ای اجتماعــی، ب
تحلیــل جامعــه و مســئله های اجتماعــی 
تاکنــون  کــه  می کردنــد  ابــراز  اســت، 
ــا مســئله  ــا مســئله ها، ب ــا ب ــن ژرف ــا ای ب
مســکن، مســئله محیط زیســت، مســائل 
کارگــری و نابرابــری مواجــه نشــده بودنــد. 
ــب پــس  ــار هــم اغل خــود ســازندگان آث
ــا آن کــه  ــد ب از ایــن گفتگوهــا می گفتن
مــا خــود اهــل رســانه و هنــر و بازنمایــی 
همیــن مســائل عینــی بوده ایــم، کمتــر از 
منظرهــای تحلیلــی بــه مشــاهدات مان 
عمــق بخشــیده ایم.« »امــروز می توانیــم 
بگوییــم ایــن مســیر از یــک گفتگــو و 
دیالــوگ فی البداهــه بــه یــک دیالکتیــک 
شــده  تبدیــل  عیــار  تمــام  و  واقعــی 
امــا  عمــار  جشــنواره  »مزیــت  اســت.« 
ایــن اســت کــه ـطـی یــک دهــه و در 
دغدغــه  ایــن  هــزار ســاعت،  از  بیــش 
قاطعیت هــا  اســت.«  کــرده  محقــق  را 
عمدتــًا  خــود،  فعالیــت  بــه  نســبت 
و  ایدئولوژیــک  رویکردهــای  نتیجــه 
ــزه هــای معرفتــی  ــه انگی سیاســی اند، ن

و علمــی.

هر رویدادی که بخواهد اصیل باشد، باید از دل ضرورت خود 
بجوشد و محقق شود، نه با اقبال شرایط سیاسی. بنابراین 

هر چه یک رویداد با تعلق کمتری به بیرون خود، واقع شود، 
نشان از اصالت و ضرورت آن دارد.
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جشــنواره علــوم انســانی عمــار ایــن بخــت را داشــته کــه از نخســتین روزهــای انتشــار فراخــوان در 
ــوم  ــون، مــورد توجــه، همراهــی و همراهــی انتقــادی بخشــی از پژوهشــگران عل ــا کن آذرمــاه 1400 ت
انســانی قــرار گرفتــه اســت. طــی مــدت فراخــوان تــا روزهــای منتهــی بــه اختتامیــه، برگزارکننــدگان 
جشــنواره ایــن فرصــت را پیــدا کردنــد کــه در نشســت هایی بــا برـخـی از اســاتید و پژوهشــگران 
نــکات آن هــا را بی واســطه بشــنود. برخــی از ایــن اندیشــوران گرامــی نیــز بــا حضــور در نشســت های 

آموزشــی و پیرامونــی جشــنواره نــکات خــود را بــا مخاطبــان جشــنواره در میــان گذاشــتند.
جشــنواره علــوم انســانی عمــار،  آن چنــان کــه در متــن پیــش رو تشــریح می شــود پایگاهــی اســت 
بــرای همــه کســانی کــه بــا ایــده و اهــداف کلــی ایــن جشــنواره همــراه هســتند و ســهم منتقــدان 
در تعییــن جهت گیری هــا و سیاســت گذاری های ایــن جشــنواره، اگــر بیشــتر از دســت اندرکاران 
کنونــی آن نباشــد، کمتــر نیســت. بــا ایــن همــه برخــی از پرســش ها، توضیح خواهی هــا و نقدهــای 
متکثــر و مهمــی کــه در نوشــته هایی اغلــب مختصــِر فضــای مجــازی منتشــر می شــد، بــدون پاســخ 
باقــی مانــد. پاســخ نــه از جهــت نقــِد نقــد و منتقــدان کــه از بــاب گفتگــو بــا بزرگوارانــی کــه بــا نیــت 

بهبــود عملکــرد ایــن جشــنواره، ایــده آن را بــه نقــد و تکمیــل کرده انــد. 
مصاحبــه پیــش رو تالشــی اســت بــرای توجــه بــه ایــن نقدهــا و نــکات و تشــریح بیشــتر ایــده و 
مقصــود ایــن جشــنواره در نســبت و ارتبــاط بــا نقدهــا و منتقــدان مذکــور. بــرای ایــن منظــور دبیرخانه 
جشــنواره پــس از تجمیــع، تحلیــل محتــوا و دســته بندی پرســش ها و نقدهــای منتشــر شــده، آن هــا 
را در قالــب پرســش های ایــن گفتگــو بــا حجت االســالم مجتبــی نامخــواه دبیــر علمــی جشــنواره در 
میــان گذاشــته و متــن گفتگــو پــس از تکمیــل و ویرایــش بــه صــورت زیــر در آمــده اســت. جشــنواره 
ــه ایــن جشــنواره همیشــگی  ــازه پــس از اختتامیــه آغــاز می شــود؛ دبیرخان ــوم انســانی عمــار، ت عل
بــوده و آمادـگـی دارد پــس از برگــزاری اختتامیــه نخســتین دوره ایــن جشــنواره، ـطـی سلســله 
ــی اســاتید، پژوهشــگران و  ــکات تکمیل ــرای نقدهــا، پیشــنهادها و ن گفتگوهــا و نشســت های پذی

عالقه منــدان باشــد. بی شــک ایــن نقدهــا و نــکات زمینه ســاز ارتقــا ایــن جشــنواره خواهــد بــود.

جنبش مشاهده؛ به سوی نظریه: 
تمرکز بر مسئله، دیدار با تجربه

پاسخ به پرسش ها و نقدها پیرامون جشنواره علوم انسانی عمار

گفت.وگو.با.حجت.االسالم.و.المسلمین.مجتبی.نامخواه؛.دبیر.علمی.جشنواره.علوم.انسانی.عمار
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ــار از  ــوم انســانی عم ــده جشــنواره عل ای
کجــا آمــده اســت؟

ــوم انســانی  توضیــح ایــده جشــنواره عل
ایــن  شــکل گیری  قصــه  از  را  عمــار 
کــه  چــرا  می کنــم؛  شــروع  جشــنواره 
جشــنواره علــوم انســانی عمــار در زمانــی 
قصــه  کــه  شــد  متولــد  جاـیـی  در  و 
ایــن  تولــد  اقتضــای  آن  شــکل گیری 
نقطــه ای  یــک  داشــت.  را  جشــنواره 
رســید کــه جشــنواره علــوم انســانی عمــار 
شــد.  متولــد  و  نباشــد  نمی توانســت 
یــک بخــش ایــن قصــه در جشــنواره 
فیلــم عمــار رقــم خــورد. موجــودی بــا 
بیــش از ده ســال ســن کــه حــاال موافقــان 
و منتقدانــی دارد. هــر کدام هم تعریفی 
از ایــن رویــداد دارنــد. بــه هــر حــال در 
متــن و بطــن جشــنواره، یــک نــوع داوری 
هــم وجــود دارد و افــراد هســتند کــه از 
داوری هــای ایــن ادوار راضــی یــا ناراضــی 
هســتند یــا بــه خاطــر مباحــث فکــری یــا 
ــا مخالــف  ارتباطــات اجتماعــی موافــق ی
ــر اســاس  ــا ب ــن جشــنواره هســتند. ی ای
را  عمــار  جشــنواره  دیگــر  نگرش هــای 
نقــد، تمجیــد و یــا تعریــف می کننــد. 
بنابرایــن الزم اســت یــک تعریفــی دربــاره 
ایــن رویــداد داشــته باشــیم و بگوییــم 
وقتــی از جشــنواره عمــار حــرف می زنیــم، 

ــم؟  ــرف می زنی ــز ح ــه چی ــا از چ دقیق
ایــن تعریفــی از جشــنواره عمــار کــه 
کنیــم،  کار  آن  بــا  می خواهیــم  مــا 
و  موافقــان  برخــی  بــا  اســت  ممکــن 
ایــن  منتقــدان  یــا  دســت اندرکاران 
نظــر  در  باشــد.  متفــاوت  جشــنواره 
عمــار  جشــنواره  منتقــدان  از  برخــی 
ــداد  ــک روی یــک جشــنواره فرهنگــی، ی
یــک  یــا  روتیــن  و  امــِر ســازمانی  و 
ـی باشــد؛ در تعریفــی  گتــوی مذهـب
عمــار  داریــم،  کار  آن  بــا  مــا  کــه 
یــک »جنبــش واره اجتماعــی« اســت. 

ــداد  یعنــی بیــش از آن کــه یــک روی
ــا یــک بخــش از  ــا هنــری و ی فرهنگــی ی
یــک  باشــد  فرهنـگـی  رســمی  ســاختار 
جنبــش واره و در حــوزه امــر اجتماـعـی 
ــکان بســط  ــو ام ــن گفتگ اســت. حــاال ای
ــه  ــه چ ــش واره ب ــه جنب ــدارد ک بیشــتر ن
جنبــش واره  عمــار  چــرا  و  معناســت 
کتاب هــای  در  آن.  ماننــد  و  اســت 
تحلیلــی ای کــه دربــاره ایــن جشــنواره 
منتشــر شــده، هــم از نظــر مفهومــی 

ــه ایــن مســئله پرداختــه شــده و هــم  ب
تــاش شــده منظــر اجتماعــی و انســانی 
بــه مثابــه یــک نحــوه از دیــدن فیلــم، 
تشــریح شــود؛ امــا اجمــاال ایــن کــه اگــر 
چــه در جشــنواره فیلــم عمــار، بــر حســب 
کلمــات متــداول، پســوند واره پــس از 
جشــن می آیــد امــا در واقــع مــا بــا یــک 

مواجهیــم. جشــن  جنبــش- 
ــرای  ــار در مســیر تــاش  ب جشــنواره عم
موفــق  اغلــب  کــه  بــودن  جنبــش واره 
شــده و طبعــا در مــواردی هــم موفــق 
نشــده، تــاش کــرده تــا میــان هنــر و 
ــا اندیشــه  محصــول هنــری و فرهنگــی ب
ــر اجتماعــی از ســوی  ــا ام از یک ســو و ب
دیگــر ارتبــاط برقــرار کنــد. ایــن ارتباطــی 
اســت کــه ممکــن اســت در جوامــع دیگر 
مســتحکم تر  نســبت  بــه  نحــوی  بــه 

برقــرار باشــد امــا در جامعــه و تجربــه مــا 
ایــن رابطــه کم رنــگ و نوـعـی گسســته 
اســت. اثــر هنــری و رســانه ای، از درام 
گرفتــه تــا مســتند، هیــچ گاه آن چنــان 
کــه بایــد، مــورد توجــه اهالــی 
نیســت.  اندیشــه 

در  وضعیــت  ایــن 
وســیع تر  متــن  یــک 

می توانــد بــه ایــن بازگــردد 
ــه بازاندیشــی اجتماعــی و  ک

ــاره  ــا درب ــه م ــن ک ــادی، ای انتق
خودمــان،  اجتماـعـی  کنــش 

دربــاره روایــت خودمــان از جامعــه 
اســت  کم رنــگ  خیلــی  بیاندیشــیم، 
ایــن  می کنیــم  مشــاهده  گاهــی  و 
پیرامــون  بازاندیشــی  بــودن  کم رنــگ 

مســیر جامعــه و کنش هــای اجتماـعـی 
ــدان  ــه قطــب عاقه من ــه ب ــا، آن گاه ک م
بــه انقــاب اســامی نزدیــک می شــویم، 
ــد بلکــه حتــی رو  ــط باقــی می مان ــه فق ن
ــر  ــذارد. شــما کم ت ــودن می گ ــه محــو ب ب
کــه  داریــد  ســراغ  را  مهمــی  متفکــر 
ــود را  ــری خ ــروژه فک ــی از پ بخــش مهم
در حاشــیه شــرح و بررســی یــا حـتـی 
بهره گیــری اســتعاری از یــک محصــول 
ببــرد.  پیــش  بــه  رســانه ای  و  هنــری 
ــری خــوب  ــار فرهنگــی هن انبوهــی از آث
ــی خــوب، در مســتند، در درام و  ــا خیل ی
حتــی در هنرهــای تجســمی هســت کــه 
حامــل وجوهــی روایــی از جامعــه، حامــل 
حامــل  و  ســنت  از  معرفـتـی  وجوهــی 
بازســازی های متکاملــی از امــر نــو اســت 
امــا آن چنــان کــه بایــد و شــاید مــورد 

ــی  ــژه اهال ــه وی ــی اندیشــه ب توجــه اهال
فکــری  پروژه هــای  و  اســامی  تفکــر 
ــاب اســامی نیســت. ــه انق معطــوف ب

همیــن گــپ، بــا حــدود و ثغــور متفاوتی 
دارد.  وجــود  اجتماـعـی  امــر  حــوزه  در 
یعنــی انبوهــی از مســئله های اجتماعــی 
هســت که در رســانه و هنر و در اندیشه 
بازتــاب شایســته نمی یابــد. انبوهــی از 
مســائل کارگــری و محیــط زیســتی 
ــد حجــم  ــًا بای ــه قاعدت ــره ک و غی
قابــل توجهــی از رمــان و 
و  درام 

عمار یک »جنبش واره اجتماعی« است. یعنی بیش از آن که 
یک رویداد فرهنگی یا هنری و یا یک بخش از ساختار رسمی 
فرهنگی باشد یک جنبش واره و در حوزه امر اجتماعی است. 
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مــا  در جامعــه  کنــد،  را خلــق  مســتند 
می شــود.  گذاشــته  مســکوت  تقریبــًا 
یــا  رســانه گر  یــک  کــه  هــم  آن جاـیـی 

خلــق  اثــری  مبتکــر  و  خــاق  هنرمنــد 
اهالــی  طــرف  از  اثــر  ایــن  می کنــد، 
اندیشــه یــا کنشــگران اجتماعــی تحویــل 
کنیــد  فــرض  مثــا  نمی شــود.  گرفتــه 
مــا انبوهــی از مســائل کارگــری داریــم. 
ایــن انبــوه مســائل در رمــان و درام و 
ــاب  ــه بازت ــان ک ــر، آن چن مســتند و تئات
نمی یابــد؛ هــر چنــد در همیــن ســال های 
ــا نســبتًا خوبــی  ــوب ی ــار خ ــا آث ــر م اخی
یــا  نخســت  ســطح  در  کــه  داشــتیم 
قابــل قبــول فرهنگــی و هنــری در ایــران 
بوده انــد. پرسشــی کــه بخــش مهمــی 
از مناســبات جشــنواره عمــار بــه نحــو 
موفقیت آمیــز یــا ناکام گونــه ای بــدان 
ــدر  ــن اســت کــه چق معطــوف اســت ای
ــا کنشــگران حقــوق کارگــری  ــار ب ایــن آث
از یــک ســو و بــا اهالــی اندیشــه از ســوی 

همیــن  اســت؟  گرفتــه  ارتبــاط  دیگــر 
اآلن مــن می توانــم در ســه چهــار فــرم و 
قالــب رســانه ای و هنــری، یــک یــا چنــد 

ـی مثــال بزنــم کــه در زمینــه  اثــر خوـب
کارگــری و کامــًا هــم معطــوف بــه ایــده 
انقــاب و آرمان هــای انقــاب بوده انــد. 
امــا در زمانــه ای کــه بــه هــر حــال بیــش 
ــن  از گذشــته اندیشــورانی در حــال گفت
هســتند  عدالــت  دربــاره  نوشــتن  و 
زمینــه  ایــن  در  کتــاب  چنــد  و ســالی 
دربــاره  تأمل هــا  ایــن  بیــرون می آیــد، 
ایــن روایت هــای رســانه ای و بازنماـیـی 
نمی زنــد؟  حــرف  نابرابــری  مســائل  از 
پروژه هــای  چقــدر  بمانــد،  زدن  حــرف 
فکــری دربــاره عدالــت، ناظــر بــه ایــن 
آثــار بــوده و روح متفکــران تولیدکننــده 
آثــار فکــری از ایــن محصــوالت فرهنگــی 
مطلــع بــوده؟ جشــنواره عمــار، در ســطح 
ایــن  متوجــه  خــود  جنبش وارـگـی 

شکاف هاســت.

ــم  ــم می توانی ــر بروی ــه پیش ت ــی ک کم
بگوییــم فاصلــه فضــای اندیشــه و علــوم 
ــر  ــا مســتند و درام و هن ــا ب انســانی تنه
اســت.  انضمامــی  امــر  بــا  بلکــه  نیــز 
تجربه هــای  و  مســئله ها  بــا  ـی  یعـن
اجتماعــی ماســت. در واقــع ایــن فاصلــه 
ایــن  بــا روایــت واقعیــت وجــود دارد. 
چیــزی بــود کــه مــا در ضمــن یــک پــروژه 
مبســوط دیگــر بــا آن مواجــه شــدیم. 
حــدود 12 ســال قبــل یــک پــروژه ای در 
دفتــر مطالعــات جبهــه فرهنگــی انقــاب 
اســامی آغــاز شــد کــه هــدف آن یــک 
انقــاب  از  اجتماـعـی  روایــت فرهنـگـی 
تاریــخ شــفاهِی  نــوع  یــک  و  اســامی 
فرهنگــی و اجتماعــی بــود. روش شناســی 
متافیزیــک  و  نگــرش  در  پــروژه  ایــن 
ــام  ــود از اســتداللی از ام ــم ب ــود، مله خ
خمینــی کــه در یــک نامــه ای کــه دربــاره 
تدویــن تاریــخ انقــاب نوشــته بودنــد 
توســط  بایــد  انقــاب  تاریــخ  نــگارش 
اتفــاق  انقــاب  مردمــی  عاملیت هــای 
از »زبــان     تــوده  بایــد  انقــاب  بیافتــد. 
ــت شــود و  ــده« روای ــردم رنجدی ــای م ه
»بایــد     پایــه هــای تاریــخ انقــاب اســامی 

دوش  بــر  انقــاب  خــود  چــون  مــا 
پابرهنــگان« باشــد. ایــن اســتدالل ها مــا 
را رســاند بــه مفهــوم »تاریــخ مردمــی« 
اجتماـعـی،  تاریــخ  مفهــوم  بــا  کــه 
پاییــن  از  تاریــخ  و  فرهنـگـی  تاریــخ 
ایــن  چارچــوب  در  دارد.  نزدیکی هاـیـی 
پــروژه دوســتان مــا شــروع کردنــد بــه 
جســتجوی مردم پایــه ی تاریــخ فرهنگــی 
اجتماعــِی ســال های منتهــی بــه انقــاب 

آن.  از  پــس  و ســال های  اســامی 
ایــن یــک جســتجوی تاریخــی اجتماعــی 
بــه  مــا  نــگاه  نــوع  کــه  بــود  گســترده 
تاریــخ،  سیاســت،  جنــگ،  انقــاب، 
حـتـی  و  مــردم  فرهنــگ،  و  جامعــه 
نــگاه مــا بــه ایــران و انســان و زندـگـی 
یــک  می کــرد.  دگرگــون  را  مــرگ  و 
پژوهش هــا  ایــن  در  مــا  بزنــم.  مثــال 
ــان یــک روســتای  ــه زن ــم ب ــر می خوردی ب

انبوهی از آثار فرهنگی هنری خوب یا خیلی خوب، در مستند، در درام و حتی 
در هنرهای تجسمی هست که حامل وجوهی روایی از جامعه، حامل وجوهی 

معرفتی از سنت و حامل بازسازی های متکاملی از امر نو است اما آن چنان که 
باید و شاید مورد توجه اهالی اندیشه به ویژه اهالی تفکر اسالمی و پروژه های 

فکری معطوف به انقالب اسالمی نیست.
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کویــری کــه بــرای پشــتیبانی از جنــگ 
نــان پختــه بودنــد. در روایــت معمــول 
از جنــگ، روایــت ســردارها و آیت اهلل هــا 
سیاســتمداران  روایــت  نخبــگان،  و 
کان  روایت هــای  عملیات هــا،  و 
ــت نمی شــدند  ــان روای ــن زن ــچ گاه ای هی
امــا در روش شناســی ای کــه دوســتان 
مــا داشــتند، ایــن رویدادهــا بــه متــن 
روایــت می آمدنــد. خیلــی عجیب اســت 
امــا واقعیــت دارد کــه ایــن روایت هــا، 
قصــه ایــن آدم هــای معمولــی آن قــدر 
جذابیــت و کشــش بــرای مخاطــب عــام 
داشــت، کــه تدویــن اولیــه ایــن روایــت 
و  کتــاب  مثــا  رســانه ای،  قالــب  در 
مســتند مخاطــب خــود را پیــدا می کــرد. 
امــا  ایــن کارهــا  بــه  نــگاه دیگــر  یــک 
و  اجتماـعـی  دانــش  منظــر  از  نگاهــی 
مســئله  می گفتیــم  مــا  بــود.  انســانی 
بــه همیــن ســادگی نیســت کــه زنــان 
ــا  ــد. م ــان پختن ــگ ن ــرای جن روســتایی ب
ــم کــه  ــداد زنانــی را می بینی ــن روی در ای
توانســته اند یــک ســازماندهی اجتماعــی 
کننــد  ایجــاد  ـی  مدـن همــکاری  یــک  و 
تبعیض هــای  حاشــیه  را  خودشــان  و 
تبعیض هــای  حاشــیه  از  جنســیتی، 
مســائل  متــن  بــه  پیرامــون  مرکــز- 

ــت بکشــانند. توانســته اند  سیاســت وق
خشــن ترین  و  ســخت ترین  متــن  در 
رویــه سیاســت یعنــی امــر جنــگ، بــرای 
امــر زنانــه جایگاهــی بیابنــد و بســازند. 
کــه  ـی ای  مدـن نظــم  ایــن  زنــان،  ایــن 
ایجــاد کرده انــد، ایــن نگاهــی کــه بــه 
ــن نگاهــی  ــد؛ ای ــری دارن ــاون و یاریگ تع

سیاســت،  جامعــه،  زندـگـی،  بــه  کــه 
ــد، جملگــی در خــور  انقــاب و مــرگ دارن
تأمــل اســت. چــرا مــا نبایــد در ایــن بــاره 

تأمــل کنیــم؟
حــاال ایــن روایــت را شــما در حوزه هــای 
در  مثــا  ببینیــد.  می توانیــد  مختلــف 
ســراغ  می رفتنــد  مــا  دوســتان  هنــر. 
کســانی کــه در آن ایــام آثــار موســیقایی 
ســرود  کار  در  یــا  می کردنــد؛  تولیــد 
بودنــد. وقـتـی شــما بــه طــور اجمالــی 
ــاب  ــاره موســیقی انق ــد صفحــه درب چن
یــک  طبیعــی  طــور  بــه  می نویســی؛ 
متــن ایدئولوژیــک خواهــی داشــت امــا 
وقتــی در ده کتــاب و چنــد هــزار صفحــه 
می نشــینی پــای انســان های ایــن حــوزه؛ 
ـی کــه بــا یــک تجربــه وجــودی  می بیـن
ایــن  ـی  می بیـن مواجهــی.  متفــاوت 
روایــت تنهــا از لحــاظ کمــی، تفصیِل آن 
اجمــال نیســت؛ بلکــه در کیفیــت هــم 
تفــاوت دارد. همیــن را در در هنرهــای 
تجســمی می دیدیــم. می دیدیــم یــک 
در اثــر انقــاب یــک انســان متفــاوت 
ــق شــده؛ انســانی کــه خــود انقــاب  خل
انســان  ایــن  اوســت.  محصــول  هــم 
را  عالــم  ایــن  متفــاوت طــور دیگــری 
طلــب و تجســم می کنــد. هنــر تجســمی 
و  گرافیک هــا  و  طرح هــا  آن  انقــاب، 
نقاشــی هایی نیســتند کــه صرفــًا 
بــه معنــای سیاســی بــه 
دلبســتگی  انقــاب 
نتیجــه  بلکــه  دارنــد 
متفــاوِت  طلــِب 
انســان  ایــن 
در  متفاوتنــد. 
در  تئاتــر، 

تجربــه ســازمانی، در تجربــه تربیتــی، در 
تجربــه آموزشــی و ماننــد آن؛ مــا بــا ایــن 
می شــدیم.  مواجــه  متفــاوت  انســان 
انســانی کــه روایــت او بایــد مســتند و 
کتــاب و درام بشــود؛ امــا بایــد موضــوع 
تأمــل هــم باشــد و ایــن امــری بــود کــه 
ــه شــدت از آن غافــل بودیــم. بخشــی  ب

جمعــی  پــروژه  ایــن  پژوهشــگران  از 
حوزه هــای  در  کــه  بودنــد  کســانی 
تحصیــل  اجتماـعـی  علــوم  مختلــف 
کــه  می گفتنــد  آن هــا  بودنــد.  کــرده 
در طــول دوره تحصیــل، چــه در فضــای 
معمــول و متــداول تحصیــل و چــه در 
امکان هــای  و  همایش هــا  نشســت ها، 
ــاب اســامی،  ــا انق ــط ب پژوهشــِی مرتب
بــه  اندیشــیدن  بــه  دعــوت  از  حرـفـی 
کنش هــا  و  متفــاوت  انســان  ایــن 
اگــر  می گفتنــد  اســت.  نبــوده  مطــرح 
دربــاره  کلیاـتـی  یــا  می کردیــم  ترجمــه 
نظــری  بحث هــای  و  اســامی  تمــدن 
می شــد  اســتقبال  خیلــی  می گفتیــم، 
ــا و کنش هــا  ــه تجربه ه ــن ب ــا پرداخت ام
جــا  ایــن  در  کــه  متمایــزی  انســان  و 
می بینیــم، بــا مقاومــت مواجــه می شــد 
یــا دســت کم تشــویق و کشــش اولیه ای 

بــه ایــن ســو نبــود.
پیشــرفت  مــوازات  بــه  همــواره  مــا 
یــک  می کردیــم  تــاش  پــروژه  ایــن 
ــدی نظــری هــم از روایت هــا و  صورت بن
تجربه هــا داشــته باشــیم امــا طبیعــی 
از  روایت هــا  حجــم  همــواره  کــه  بــود 
تأمــات نظــری پیش تــر بــود. طــی مــدت 
ــزار ســاعت  ــر 15 ه ــغ ب ــن 12 ســال بال ای
مصاحبــه انجــام شــده اســت؛ بــا آن کــه 
تــاش ایــن پــروژه بــر تاریــخ شــفاهی 
بــوده، حــدود یــک میلیــون ســند، اغلــب 
شــده  گــردآوری  مصاحبه شــونده ها  از 
ایــن  از  صفحــه  هــزار   17 از  بیــش  و 
شــصت  از  بیــش  قالــب  در  تجربه هــا 
چیــزی  و  شــده  منتشــر  کتــاب  جلــد 
حــدود 4 هــزار صفحــه گفتگــوی منتشــر 
دســت  در  کتــاب  جلــد   20 و  نشــده 

مستحضرید که این یک تحلیل و نه »یک« تحلیل که یک 
استدالل تکرار شونده در زمینه جامعه شناسِی جامعه شناسی 

ایران است که مسئله علوم اجتماعی و به طور مشخص 
جامعه شناسی ایرانی، عدم مواجهه با مسئله است.
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انتشــار. ایــن حجــم نتایجــی اســت کــه 
حــدود 80 پژوهشــگر ایــن پــروژه انجــام 
داده  انــد. روایـتـی فرهنـگـی، اجتماـعـی، 
انســانی، مردمــی و تاریــخ از پاییــن از 50 

ســال اخیــر ایــران.
آن 14 هــزار ســاعت روایــت گــرد هــم 
آمــده در جشــنواره فیلــم عمــار و ایــن 
15 هــزار ســاعت مصاحبــه انباشــت شــده 
در پــروژه تاریــخ مردمــی، همــواره مــا 
ــوت  ــل نظــری دع ــرای تأم ــو ب ــه تکاپ را ب

می دیدیــم  وضــوح  بــه  مــا  می کــرد. 
ــم  ــه عل ــرای رســیدن ب ــری ب مســیر دیگ
اجتماـعـی جایگزیــن  علــم  و  اجتماـعـی 
فلســفه،  کنــار  در  داریــم.  اختیــار  در 
ــا  ــا غرب شناســی و ی ــات ی ــات و روای آی
ــرای بومی ســازی، می توانیــم از  تــاش ب
ــر بازخوانــی  ــه ب ــم ک ــرف بزنی تاشــی ح

دارد. تأکیــد  تجربه هــا  همیــن 
ســال   12 ایــن  در  طبیعــی  طــور  بــه 

بــرای  داشــتیم  ـی  فراواـن تاش هــای 
تجربه هــای  ایــن  بــر  تأمــل  و  توجــه 
علــوم  گفتگــوی  تــداوم  و  اجتماـعـی 
ایــن  هنــر.  بــا  اندیشــه  و  اجتماـعـی 
تاش هــا صورت هــای مختلفــی داشــت. 
گاهــی پژوهشــگرانی پروژه هایــی را بــرای 
تجربه هــا  ایــن  از  بخشــی  بــر  تمرکــز 
نوشــته  مقاالـتـی  و  کردنــد  تعریــف 
جشــنواره  حاشــیه  در  گاهــی  می شــد. 
گفتگوهاـیـی  نشســت هایی  در  عمــار 

رســانه شــکل  و هنــر-  اندیشــه  میــان 
ــا اســاتید،  می گرفــت. گاهــی نشســت ب
گاهــی پرونده هایــی مطبوعاتــی و ماننــد 
آن؛ امــا واقعیــت ایــن اســت کــه تأمــل 
انباشــت  مشــاهدات  حجــم  پیرامــون 
شــده خیلــی بیشــتر از تــوان مــا بــود. 
مــدت  ایــن  طــول  در  مــا  عــاوه  بــه 
غلبــه  وجــود  بــا  کــه  دریافتیــم 
بســیاری  پژوهشــگران  بی توجهی هــا، 

هســتند کــه در برنامــه پژوهشــی خــود 
انقــاب  انســان  تجربه هــای  بــر  تأمــل 
برجســته ای  شــکل  بــه  را  اســامی 
دنبــال می کننــد. حـتـی برخــی اســاتید 
علــوم  در  کرســی  صاحــب  و  برجســته 
اجتماعــی عنــوان می کردنــد کــه همیــن 
امــروز بایــد بــر اســاس ایــن مشــاهدات 
درس هاـیـی دائــر شــود. ایــن بــود کــه 
ــرای  پــس از افــت و خیزهــای فــراوان، ب
ایــن  پژوهشــگران  میــان  هم شناســی 
ــرای ارزیابــی کارهــا، اعــام  حــوزه، ب
ماننــد  و  پژوهشــی  حمایت هــای 
ــن جشــنواره  ــه فکــر ایجــاد ای آن، ب
اعــام  هــم  اول  همــان  افتادیــم. 
جنبــش  جشــنواره،  ایــن  کردیــم، 
مشــاهده اســت و مهــم ایــن اســت 
مســئله  و  تجربــه  مشــاهده  کــه 
باشــد؛  اســامی  انقــاب  انســان 
چــه  را  مشــاهده  ایــن  نیســت  مهــم 
کســی انجــام داده اســت. مهــم نیســت 
مســتند یــا کتــاب و روایــت و تک نــگاری 
و تجربه نــگاری انجــام شــده حتمــا در 
چارچــوب آثــاری باشــد کــه بــه جشــنواره 
عمــار آمــده یــا در پــروژه تاریــخ شــفاهی 
مــا دنبــال شــده اســت. هــر مشــاهده ای 
از تجربه هــای انســان انقــاب اســامی و 
مســئله های جامعــه مــا ارزشــمند اســت. 

امر فرهنگی و علمی در جامعه ما انتزاعی است. یک سازمان فرهنگی یا 
پژوهشی بر اساس اعتبارات مصوب و تخصیص یافته خود، در جلسات کالن 

و متعدد خود تصمیم می گیرد یک همایش و یا جشنواره را برگزار کند؛ در مورد 
علوم انسانی عمار ابدا این طور نیست. این جشنواره پاسخی جمعی به یک 

نیاز است که جمعی از اندیشوران علوم انسانی طی قریب به یک دهه گفتگو 
به آن رسیده اند.
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در واقــع ایــن جشــنواره یــک دعــوت و 
پژوهشــگران  از  اســت  عــام  فراخــوان 
علــوم اجتماـعـی بــرای تأمــل پیرامــون 
تجربه هــا و مســئله های انســان انقــاب 
ــه طــور مشــخص و خــاص،  اســامی و ب
ایــن قریــب بــه 29 هــزار ســاعت روایــت 
بی آن کــه  می گــذارد،  میــز  روی  را 
ــود را محــدود  مشــاهده های موضــوع خ

بــه ایــن روایت هــا کنــد.  
می خواهیــد بگوییــد جشــنواره علــوم 
ــن  ــه ای ــار محصــول توجــه ب انســانی عم
آن  رفــع  بــرای  تــاش  و  شــکاف ها 

اســت؟ 
انســانی  علــوم  جشــنواره  نــه!  تقریبــًا 
بــه  اســت  پاســخی  واقــع  در  عمــار 
نوـعـی مطالبــه  پرســش و شــاید هــم 

در اثــر مواجهــه بــا ایــن شــکاف ها در 
ذهــن و زبــان جمعــی از اهالــی اندیشــه 
شــکاف ها  ایــن  اســت.  گرفــت  شــکل 
قابــل رفــع نیســتند، قابــل کــم کــردن 
هســتند و جشــنواره عمــار، بــه مثابــه 
حــد  در  می خواهــد  جنبــش واره   یــک 
ایــن  کم کــردن  بــرای  تاشــی  تــوان، 
فاصلــه باشــد، همچنــان کــه کارهاـیـی 
ــه انجــام داده اســت. ــن زمین هــم در ای

دقیقًا چه کاری انجام داده است؟
ــن ســاده ترین  ــه م ــوان نمون ــه عن ب

کار را مثــال بزنــم. جشــنواره عمار 
تــاش کــرده در موضــوع و در 

موضــع داوری دربــاره یــک 
هنــری  و  رســانه ای  اثــر 
ــه را کــم کنــد.  ایــن فاصل
هیئــت داوران جشــنواره 
عمــار، در طــول ایــن ده 
پارلمــان  نــوع  یــک  دوره 

فرهنـگـی اجتماـعـی اســت کــه از ســه 
ــا  ــده و ی ــع تشــکیل شــده: تولیدکنن ضل
ــری و ســینمایی و رســانه ای.  منتقــد هن
فعــاالن اجتماعــی و اهالــی اندیشــه. طــی 
یــازده دوره عمــار، قریــب بــه صد و پنجاه 
جلســه و هــزار ســاعت گفتگــو شــکل 
ــر  ــی هن گرفتــه کــه یــک طــرف آن اهال
و رســانه اند؛ یــک ســو اهالــی کنشــگری 
اجتماعــی و ســوی دیگــر اهالــی اندیشــه. 
ــن گفتگوهــا یــک بخــش مهــم  خــود ای
ــار  و واجــد موضوعیــت در جشــنواره عم
بگوییــم  می توانیــم  مــا  و  هســتند 
جشــنواره علــوم انســانی عمــار، محصــول 

همیــن گفتگوهاســت.
در طول ادوار جشنواره عمار در جلسات 
داوری و یــا در حاشــیه دیگــر ارتباطــات 

مــا مشــاهده می کردیــم کــه برخــی از 
اجتماـعـی،  و  انســانی  علــوم  اســاتید 
ایــن رویــداد را بی تعــارف بگویــم بــرای 
دســت اندرکاران  حـتـی  و  مــا  از  خیلــی 
جشــنواره عمــار نیــز تعجــب برانگیــز بــود 
ــه مشــارکت  حتــی گاهــی اندیشــورانی ب
می شــده اند  دعــوت  رویــداد  ایــن  در 
ــوان یــک مخاطــب از  ــه عن کــه گاهــی ب

بــه  جشــنواره،  برگزارکننــده  دوســتان 
نقــد و اعتــراض می پرســیدم چــرا فــان 
شــخص را بــه عنــوان یــک صاحب نظــر در 
ــه مشــارکت  ــوم انســانی ب اندیشــه و عل
متوجــه  شــده؟  دعــوت  جشــنواره  در 
برگزارکننــدگان  خــود  کــه  می شــدم 
بــه  جــدی ای  نقدهــای  هــم  جشــنواره 
ــد  ــان پژوهشــگر دارن ــا بهم ــرد ی ــان ف ف
تحلیل گــر  چهره هــای  خــود  متقابــًا  و 
حـتـی  دارنــد؛  جشــنواره  بــه  نقدهاـیـی 
گاهــی خــود ایــن اســاتید آن قــدر بــا 
ــه حاضــر  ــاف نظــر داشــتند ک هــم اخت
امــا  نبودنــد!  نشســتن  هــم  کنــار  بــه 
تقریبــًا همــگان چــه شــرکت کننــدگان و 
چــه برگزارکننــدگان جشــنواره عمــار ایــن 
را پذیرفتــه بودنــد کــه جشــنواره عمــار 

یـکـی  و  گفتگــو  بــرای  اســت  ـی  میداـن
حــوزه  بازتولیــد  اصلــی  کانون هــای  از 
ــه انقــاب اســامی  ــِی معطــوف ب عموم
اســت. بنابرایــن بــرای آن اهمیــت قائــل 

بودنــد.
و  اســاتید  ایــن  کــه  کــردم  عــرض 
اهمیــت  اندیشــوران  و  پژوهشــگران 
زیــادی بــرای ایــن حــوزه عمومــِی فرهنگی 
از  زیادتــر  گاهــی  حـتـی  بودنــد؛  قائــل 
می گفتنــد  گاهــی  مثــًا  مــا.  تصــور 
کنش هــای  مهم تریــن  عــداد  در  عمــار 
فرهنگــی معطــوف بــه انقــاب اســامی 
اســت. مــا البتــه متوجــه بودیــم کــه ایــن 
تعاریــف، ربطــی به جشــنواره عمــار ندارد؛ 
ــت  ــاب اهمی ــه توصیفــی اســت درب بلک
جشــنواره.  زمینه هــا  و  رســیده  آثــار 
آنانــی کــه از ضلــع اندیشــه در جشــنواره 
مواجــه  مشــاهداتی  آثــار  بــا  عمــار 

ما به واسطه انقالب اسالمی این امکان را پیدا کردیم که از یک وضعیت 
واکنشی خارج شده و کنش اجتماعی داشته باشیم. ما نیاز داریم این 

کنش ها، نیت و معنا و منطق شان را بفهمیم. تأمل و تحلیل و تعمیم این 
کنش ها می توانند محور تولید سطوح جدید از آگاهی و دانایی باشد. 
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می کردنــد  تأکیــد  اغلــب  می شــدند، 
علــوم  حــوزه  در  بایــد  رویــداد  ایــن 
انســانی و اجتماعــی هــم بازتولیــد شــود. 
فکــری  خاســتگاه های  بــا  اســاتیدی 
متضــاد  گاهــی  مواضــع  بــا  و  متکثــر 
عمــار،  مشــاهده های  ایــن  می گفتنــد 
در وضعیـتـی کــه صداوســیما در یــک 

محافظــه کاری ممتــد نمی خواهنــد 
مســائل اجتماعــی ایــران را ببینــد، 
اهمیــت  کــه  وضعیـتـی  در 
اجتماـعـی  علــوم  در  مســئله 
بایــد  اســت،  مغفــول  ایــران 
ــوم اجتماعــی  ــدان عل ــه می ب
کــه  مســتحضرید  بیایــد. 
نــه  و  تحلیــل  یــک  ایــن 
یــک  کــه  تحلیــل  »یــک« 
شــونده  تکــرار  اســتدالل 
در زمینــه جامعه شناســِی 

ایــران  جامعه شناســی 
علــوم  مســئله  کــه  اســت 

اجتماـعـی و بــه طــور مشــخص 
عــدم  ـی،  ایراـن جامعه شناســی 

مواجهــه بــا مســئله اســت. افــرادی 
کــه عــاوه بــر خوانــدن علــوم اجتماعــی 
فکــر  هــم  اجتماـعـی  علــوم  وضــع  بــه 
جشــنواره  بیشــتر  خیلــی  می کردنــد، 
عمــار را تحویــل می گرفتنــد کــه یــک 

وجــه آن ایــن بــود.
درســت بــه خاطــر دارم یکــی از اســاتید 
دانشــگاه  اجتماـعـی  علــوم  صاحب نــام 
تهــران را در حاشــیه یــک جلســه داوری 
ماقــات کــردم؛ ایــده بازتولیــد جشــنواره 
عمــار در علــوم انســانی را مطــرح کــرد 
یــک  داور  حداکثــر  کــه  هــم  بنــده  و 
بخــش بــودم حرف هــای او را شــنیدم. 
چنــد مــاه بعــد در حاشــیه یــک ضیافــت 
داد؛  دســت  کوتاهــی  ماقــات  افطــار 
اظهــار  و  مطالبــه  از  حاـکـی  ـی  لحـن بــا 
تأســف می گفــت چــرا جشــنواره عمــار 
بــاری  نمی افتــد؟  راه  انســانی  علــوم 
دیگــر در حاشــیه یــک نشســت علمــی، 
بخشــی  دیگریکــه  فرهیختــه  اســتاد 

از اختتامیــه جشــنواره را از تلویزیــون 
دیــده بــود، بــه بنــده کــه بــه واســطه 
ــنواره روی  ــک بخــش از جش داوری در ی
یــا جملــه ای گفتــه  بــودم  ســن رفتــه 
آیین هــای  اهمیــت  دربــاره  بــودم، 

ه  ر ا عمــار تذکــر مــی داد و جشــنو
اهمیــت تحلیــل 
یــن  ا

و  آیین هــا 
ســازوکار در شــکل دادن 

ــادآور می شــدند. ــه حــوزه عمومــی را ی ب
کننــد  تصــور  برخــی  دارد  احتمــال 
جشــنواره علــوم انســانی عمــار بــر اســاس 
یــک طــرح از پیــش تعییــن شــده شــکل 
گرفتــه اســت. بــا اطــاع و اطمینــان از 
فراینــد شــکل گیری ایــن رویــداد عــرض 
می کنــم تولــد ایــن جشــنواره، اگــر بــه 
خواســت خداونــد محقــق شــود، چیــزی 
نیــاز. در  بــه یــک  نیســت جــز پاســخ 
عمــار  انســانی  علــوم  جشــنواره  واقــع 
شــکل گرفتــه چــون چــاره ای جــز ایــن 
کار نبــوده اســت! همچنــان کــه در مــورد 
خــود جشــنواره هــم تقریبــًا همیــن طــور 

شــکل گرفتــه اســت.
امــر فرهنـگـی و علمــی در جامعــه مــا 

ــک ســازمان فرهنگــی  انتزاعــی اســت. ی
اعتبــارات  اســاس  بــر  پژوهشــی  یــا 
مصــوب و تخصیــص یافتــه خــود، در 
جلســات کان و متعــدد خــود تصمیــم 
می گیــرد یــک همایــش و یــا جشــنواره را 
برگــزار کنــد؛ در مــورد علــوم انســانی عمــار 
ــن جشــنواره  ــور نیســت. ای ــن ط ــدا ای اب
پاســخی جمعــی بــه یــک نیــاز اســت کــه 
جمعــی از اندیشــوران علــوم انســانی طــی 
قریــب بــه یــک دهــه گفتگــو بــه آن 

رســیده اند.
 جشــنواره علــوم انســانی عمــار 
علــم  یــک  مبــدع  می خواهــد 
انســانی و اجتماـعـی جدیــد و 
چیــزی  باشــد؟  نظریــه  یــک 
ــوم انســانی اســالمی  ماننــد عل
انســانی  علــوم  عــرض  در  و 

متــداول؟ 
بعیــد می دانــم چنیــن چیــزی 
ــک جشــنواره ربطــی داشــته  ــه ی ب
حکمــی،  منظــری  از  باشــد؛ 
اســت؛  مجــرد  موجــودی  علــم 
یــک  برپاـیـی  بــا  اســت  بعیــد 
پژوهشــکده، هــر یــک ســاختمان 
داشــته  مجلــل  و  طبقــه  چنــد 
یــک  یــا  یــک  برپاـیـی  بــا  باشــد؛ 
سلســله از همایش هــا و بــا برنامه ریــزی 
پیشــینی، امــری مجــرد محقــق شــود. 
زمینه هــای  می تواننــد  برنامه ریزی هــا 
وجــودی تولیــد علــم را بــه وجــود آورنــد. 
می تواننــد آکادمــی و میــز و صندلــی 
بــه وجــود بیاورنــد امــا آیــا علــم هــم 
اراده  بــا  کــه  اســت  امــوری  جنــس  از 
پیشــینی قابــل تولیــد اســت؟ چنیــن 
نگاهــی بــه علــم بیــش از آن کــه بــه 
بســط و ســاخت علــم کمــک کنــد، بــه 
علــم  بروکراتیــک  ســاختارهای  بســط 
ــن  ــل از ای ــار قب ــک ب ــد و ی ــک می کن کم

انجــام شــده اســت. 
از ســوی دیگــر جشــنواره عمــار علــوم 
ــک  ــه ی ــک جشــنواره اســت ن انســانی، ی
و  علمــی  همایــش  یــا  پژوهشــکده 
پژوهشــی. جشــنواره یــک دعــوت، یــک 
جشــن و یــک میهمانــی اســت. دعوتــی 
اســت بــرای تأمــل بــر تجربــه اجتماعــی 
اجتماـعـی  مســئله های  و  اخیرمــان 
اکنون مــان بــه طــور عــام و دعــوت برای 
تمرکــز بــر یــک ســری مشــاهده های 

ــه طــور خــاص. مشــخص ب

ما در سنت حوزوی یک فرم از مباحثه علمی را داریم که به آن »گعده علمی« 
می گویند. گعده بر خالف مباحثه های معمول متن محور، یک جور بحث تفننی 
و البته علمی است. از هر دری سخنی، اما سخنی علمی گفته می شود. محور 

مباحثه مسئله و متن است و محور گعده موضوع و دور هم بودن افراد. در 
مباحثه چیزی فهمیده می شود و در گعده، که یک مباحثه آزاد است، فهم ها 

به اشتراک گذاشته می شود. در نگاه ما جشنواره یک نوع گعده است. 
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ایــن دعــوت در قالــب یــک جشــنواره 
محقــق می شــود کــه همــان طــور کــه 
جشــن  یــک  پیداســت  آن  عنــوان  از 
ــرم  ــا در ســنت حــوزوی یــک ف اســت. م
از مباحثــه علمــی را داریــم کــه بــه آن 
بــر  »گعــده علمــی« می گوینــد. گعــده 
خــاف مباحثه هــای معمــول متن محــور، 
یــک جــور بحــث تفننــی و البتــه علمــی 
اســت. از هــر دری ســخنی، امــا ســخنی 
ــه  ــه می شــود. محــور مباحث ــی گفت علم
مســئله و متــن اســت و محــور گعــده 
در  افــراد.  بــودن  هــم  دور  و  موضــوع 
و  می شــود  فهمیــده  چیــزی  مباحثــه 
در گعــده، کــه یــک مباحثــه آزاد اســت، 
فهم هــا بــه اشــتراک گذاشــته می شــود. 
در نــگاه مــا جشــنواره یــک نــوع گعــده 
اســت. موضــوع آن تأمــات و فهم هــا 
کــه در حاشــیه  اســت  و تحلیل هاـیـی 
داشــته ایم.    روایت هــا  و  مشــاهده ها 
 جشــنواره علــوم انســانی عمــار معتقد 
بــه  ـی  ایراـن اجتماـعـی  علــوم  اســت 

مســئله و نپرداختــه بحــران مشــاهده 
مســئله پردازی  همــه  ایــن  آیــا  دارد؛ 
را  ـی  ایراـن اجتماـعـی  و  انســانی  علــوم 

می گیــرد؟ نادیــده  و  ندیــده  
طبعــا نمی تــوان ایــن چنیــن کلــی حکــم 
ــر مشــاهده و مســئله ای  ــًا اگ داد. اساس
دارد؟  معنــا  جشــنواره  نباشــد،  مطــرح 
اگــر بخواهیــم در توضیــح جشــنواره از 
اســتعاره ای کشــاورزی اســتفاده کنیــم، 
ــک جشــن برداشــت اســت.  جشــنواره ی
ـی قبــل از آن کاشــت و داشــت و  یعـن
برداشــت،  در  بعــد  و  بــوده  برداشــتی 
یــک جشــن خرمــن خواهیــم داشــت کــه 

می شــود همیــن جشــنواره. 
متــن  یــک  کــه  فراخــوان  متــن  در 
کامــا انتقــادی اســت هــم آمــده کــه 
»تجربه هــا و مســئله های ایــن انســان 
و جامعــه ای کــه می ســازد ارزش آن را 
ـی بــدان  دارد کــه بیــش از وضــع کنوـن
پرداختــه شــود« ایــن بــدان معناســت 
کــه در همیــن وضعیــت هــم ایــن تجربه 

و مســئله هایش بخشــی از دســتور کار 
ــرای  پژوهشــگرانی هســت و جشــنواره ب
دیــده شــدن نتایــج ایــن پژوهش هــا؛ 
همرســانی  هم افزاـیـی،  بــرای  البتــه  و 
و تقویــت ایــن برنامه هــای پژوهشــی 

اســت.
قبــل  ســال  ده  حــدود  دارم  یــاد  بــه 
گفتگویــی می خوانــدم بــا فریدالعطــاس 
العطــاس  مالزیاـیـی.  جامعه شــناس 
کــه  می کــرد  اســتدالل  گفتگــو  آن  در 
امــکان  انقــاب  واســطه  بــه  ایــران  در 
کنــش اورجینــال بــه وجــود آمــده اســت 
ــک سلســله از  ــد منشــأ ی ــن می توان و ای
ــز در جامعه شناســی  دیدگاه هــای متمای
قابــل  اســتدالل  یــک  ایــن  شــود. 
قبل تــر  کــه  همچنــان  اســت.  بســط 
دیگــری  پســت مدرن  اندیشــمندان 
اســامی،  انقــاب  مطالعــه  در  نیــز 
خلــق  دربــاره  مشــابهی  اســتدالل های 
یــک نظــم دانشــی جدیــد داشــته اند. مــا 
بــه واســطه انقــاب اســامی ایــن امــکان 
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از یــک وضعیــت  را پیــدا کردیــم کــه 
واکنشــی خــارج شــده و کنــش اجتماعــی 
داشــته باشــیم. مــا نیــاز داریــم ایــن 
کنش هــا، نیــت و معنــا و منطق شــان 
را بفهمیــم. تأمــل و تحلیــل و تعمیــم 
ــد  ــد محــور تولی ــن کنش هــا می توانن ای
ســطوح جدیــد از آگاهــی و دانایی باشــد. 
از  بســیاری  تحقــق  اســامی  انقــاب 
وعده هــای  و  اســامی  نظریه هــای 
قرآنــی بــود. مــا ســطوح متمایــزی از آن 
ـی و الهــی را در  مفاهیــم اصیــل مکتـب
جریــان انقــاب تجربــه کردیــم. مــا بــا 
کــه  مواجــه شــدیم  انســان متمایــزی 
زندـگـی  و  مــرگ  بــه  متفــاوت  نگاهــی 
متفاوـتـی  تخیــل  و  تجســم  داشــت. 
نــگاه  داشــت.  آینــده  و  حقیقــت  از 
دل  از  داشــت.  دیگــری  بــه  متفاوـتـی 

همیــن تخیــل و تجســم متفــاوت 
بــود کــه یــک نحــوه متمایــزی 

ــون،  ــر، هــم در مضم از هن
بــه  و  مصــرف  در  هــم 

در  زیــاد  احتمــال 
مــوارد متمایــز در فــرم 
هنــری خلــق شــد. بــه 
واســطه همیــن نــگاه 
متفــاوت بــه دیگــری 
بــود کــه یــک سلســله 

از نهضــت و نظم هــا و 
ســازمان های متفــاوت خلــق 

شــد یــا ایــن انســان معطوف به 
ــد  ــری، بتوان ــاری دیگ ــاون و ی تع

روی پــای خــود بایســتد؛ آیــا ایــن 
مســئله هایش  و  تجربه هــا  و  انســان 
اگــر  نــدارد؟  تأمــل  و  مشــاهده  ارزش 
پاســخ  ایــن  و  باشــد  مثبــت  پاســخ 
ــه پژوهشــی  ــق یــک مقال ــه خل مثبــت ب
یــا حتــی کمتــر از مقالــه، یک یادداشــت، 
یــک گفتــار و یــک ایــده اولیــه منتهــی 
شــود، در چارچــوب موضــوع جشــنواره 
ـی جشــنواره  عمــار قــرار می گیــرد. یعـن
ایــن  از  می دانــد  خــود  وظیفــه  عمــار 
معرـفـی  تــا  کنــد  حمایــت  پژوهــش 
شــود؛ نقــد شــود؛ دیــده شــود. اگــر ایــده 
ــل نشــده،  ــک پژوهــش بالفع اســت و ی
پژوهــش  یــک  بــه  تــا  شــود  حمایــت 
ممکــن  حــاال  شــود.  تبدیــل  مــدون 
اســت در ایــن میــان عــده ای بــه یــک 
سلســله از بحث هــا از جنــس فلســفه 
علــم عاقــه داشــته باشــند. بــه تفلســف 

دربــاره نســبت مشــاهده و تجربــه عاقــه 
شــخصا  هــم  بنــده  باشــند.  داشــته 
در  دارم  بــاور  و  دارم  عائقــی  چنیــن 
کنــار مفهــوم العطاســِی »ذهــن اســیر«، 
مــا در ایــران بــا بحراـنـی مواجهیــم کــه 
ذیــل جریــان »اســیر ذهــن« پدیــد آمــده 
ـی کــه علــوم اجتماـعـی را  اســت. جریاـن
ممتنــع می دانــد. تصــور می کنــد علــم از 
دل گفتگــو دربــاره فســفه علــم بــه وجــود 
می آیــد. تصــور می کنــد بــا نشســتن و 
گفتگــو کــردن دربــاره مشــاهده و نظریه، 
مــن  تولیــد می شــود.  اجتماـعـی  علــم 
تصــور می کنــم ایــن یکــی از مســیرهای 
اجتماـعـی  علــوم  انســداد در  و  امتنــاع 

در  امــا  اســت 
جشــنواره  یــک 
اولیــه و البــد  تصــور 
بــه  بنــده،  امثــال  خــام 
انــدازه اســتدالل های دقیــق و 
ــه  ــاره مشــاهده و نظری ــه درب عمیقــی ک
اســت!  بی اهمیــت  می شــود،  انجــام 
جشــنواره یــک گعــده علمــی اســت بــرای 

دور هــم نشســتن و از ....
جشــنواره  در  شــرکت کنندگان  آیــا   
طبعــا  کــه  عمــار،  انســانی  علــوم 
جوان ترهــای علــوم اجتماـعـی خواهنــد 
بــود، کســانی هســتند کــه در زمینــه 
انســان انقــالب اســالمی نظریه پــردازی 
نظریه پــردازی  آیــا  مثــاًل  می کننــد؟ 
دربــاره انســان انقــالب اســالمی، نیازمنــد 
و  بســیاری  نظــری  مقدمــات  ـطـی 
ــاره انســان مــدرن، انســان  دانســتن درب
مــدرن،  پســت  و  اگزیستانسیالیســم 

ــل مــدرن و انسان شناســی  انقــالب ماقب
نیســت؟  اســالمی 

جشــنواره لزومــا محــل گــرد هــم آمــدن 
نظریه هــا یــا صاحبــان نظریــه نیســت، 
اگــر چــه نظریه هــا از طریــق جشــنواره ها، 
بیشــتر و بهتــر بــا علــوم اجتماعــی ارتباط 
می گیرنــد. امــا بخــش مهمــی از کارکــرد 
جشــنواره  ها یــک نقــش حمایتــی اســت. 
مــا در جشــنواره علــوم انســانی عمــار بــه 
دنبــال ایــن هســتیم بــه دیــده شــدن 
ایده هــای انقــاب اســامی کــه شــامل 
باشــند  مشــاهده پذیر  یــا  مشــاهده 
اتصــال جوان ترهــای  بــا  کنیــم.  کمــک 
ــا ســابقه تر؛  ــه اســاتید ب صاحــب ایــده ب
هم افــق  جوانــان  هــم آوردن  گــرد  بــا 
ایده هــا  روی  کار مشــترک  بــرای 
مشــترک  مســئله های  و 
هــم؛  بــه  نزدیــک  یــا 
میــان  اتصــال  بــا 
صاحبــان ایده هــا؛ 
پرداخــت  بــا  و 
ی  نت هــا گر
هشــی  و پژ
ـیـی  هش ها و پژ
کــه انســان انقــاب 
و  تجربه هــا  و 
مســئله هایش را دیــده، 
تقویــت کنــد. مگــر جشــنواره 
دانشــگاه و مدرســه و دانشــجو اســت 
کــه ـطـی مقدمــات نظــری در مــورد آن 

باشــد؟  داشــته  معنــا 
 آیــا جشــنواره علــوم انســانی عمــار، 
بــه دنبــال تقــدم مشــاهده بــر نظریــه و 
تفکیــک نظریــه از مشــاهده اســت؟ آیــا 
موضــع جشــنواره علــوم انســانی عمــار 
ــه  ــه و مشــاهده، ب ــاره نســبت نظری درب

نمی شــود؟ منتهــی  مشــاهده زدگی 
گفتگــو دربــاره نظریــه و مشــاهده، یــک 
گفتگــوی فلســفی و از جنــس فلســفه 
علــم اســت. چنیــن موضوـعـی ارتبــاط 
ــدارد. جشــنواره  ــا جشــنواره ن مســتقیم ب
و ایــده آن یــک موجــود اجتماعــی اســت. 
ــر بنیان هــای  یعنــی بیــش از ایــن کــه ب
وضعیــت  بــر  باشــد،  اســتوار  نظــری 
ــد دارد. تأکیــد جشــنواره  اجتماعــی تأکی
نیســت  معنــا  ایــن  بــه  مشــاهده  بــر 
کــه در ایــده جشــنواره مشــاهده فــان 
ــا بهمــان جایــگاه را  موقعیــت فلســفی ی
ـی  نســبت بــه نظریــه دارد؛ بلکــه مبتـن
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بــر یــک تحلیــل از وضعیــت اســت. طــی 
هشــت دهــه  اخیــر، ایده هــا و نظریه هــا 
و کتاب هــای بســیاری از علــوم اجتماعــی 
ترجمــه شــده اســت. در برابــر یــا در نقــد 
ــن ترجمه هــا هــم ایده هــای بســیاری  ای
صورت بنــدی شــده؛ بــه ویــژه در دوره 

ــاب.  ــس از انق پ
کان  چنــد  مشــخص  طــور  بــه 
یــک  اســت:  بازشناســی  قابــل  جریــان 
غرب شناســی  مفهــوم  حــول  ایــده 

ایــن  خــود  اســت.  صورت بنــدی شــده 
و  صورت هــا  غرب شناســی  ایــده 
مختلفــی  خاســتگاه های  و  ســطح ها 
دارد. یــک ســطح و صــورت آن نزدیــک 
بــه گرایش هــای پســت مــدرن و متأخــر 
و  شــده  بازتولیــد  اجتماـعـی  علــوم  در 
اســتدالل می کنــد کــه همــه تاریــخ علوم 
اجتماعــی مــا تجددشناســی اســت و مــا 
بیاوریــم.  روی  بــه غرب شناســی  بایــد 
از  اســت؛  فلســفی  آن  دیگــر  صــورت 
انقــاب  از  پــس  ســال های  نخســتین 
فعــال شــده و نســبت بــه صــورت علــوم 
دامنه دارتــر  و  متأخرتــر  آن  اجتماـعـی 
اســت و اخیــرا بیشــتر در پــی پرســش از 
غــرب اســت. از همــان ابتــدا در حاشــیه 
اســتفاده های  و  فلســفی  نــگاه  ایــن 
اغلــب اســتعاری کــه از عرفــان و فلســفه 

جریــان  یــک  داشــته اند،  اســامی 
بــا  تعامــل  در  غــرب  شــناخت 

حکمــت اســامی شــکل گرفتــه 
رشــد  بعــد  دهه هــای  در  و 
ایــده  یــک  اســت.  داشــته 
بومی ســازی  بــه  کــه  دیگــر 
نزدیــک بــوده، تــاش خــود 
مســئله  بازتعریــف  بــر  را 

بومــی متمرکــز کــرده اســت. 
یــک رهیافــت دیگــر در نســبت 

اســامی  عرفــان  و  فلســفه  بــا 
ــز  ــر نی ــده و برخــی دیگ ــز ش متمرک

ــر ظرفیت هــای  ــز ب ــا و تمرک ــل ب تعام
ـی را مــد نظــر  علــوم اجتماـعـی جهاـن

و  اخیــر  دهــه  یــک  در  داده انــد.  قــرار 
بیشــتر در یــک وجــه بروکراتیــک ایــن 
علــوم  همــه  کــه  شــد  مطــرح  ایــده 
مــا  و  اســت  غیراســامی  اجتماـعـی 
ــا نســخه  ــم و ی ــد اسامی ســازی کنی بای
اســامی ایــن علــوم را تولیــد کنیم. همه 
این هــا رهیافت هــای حــاوی نظریه هــا و 
تأکیــد بــر نظریــه هســتند. تأکیــد بــر 
مشــاهده و اهمیــت آن، متأخــر از چنــد 
ــوق اســت. ــور ف ــاش نظریه مح دهــه ت

آغــاز  نقطــه  در  کــه  ایــن  غــرض 
فشــرده  تجربــه  یــک  مــا  نیســتیم. 
کــه  داریــم  را  نظریه هــا  از  متکثــر  و 
بازتولیــد  یــا  تجــدد  نقــد  بــر  اغلــب 
ســنت متمرکــز شــده اند. مســئله ایــن 
اغلــب  ایده هــا کــه  ایــن  جاســت کــه 
بســط بــه نســبت زیــادی هــم یافته انــد، 
پیرامــون  بازاندیشــی  متوجــه  کمتــر 
تجربه هــا و مســئله های اجتماـعـی مــا 
بوده انــد. در حالــی کــه علــم اجتماـعـی 
محقــق می شــود.  بازاندیشــی  ایــن  بــا 
خلــق  منشــأ  می توانــد  تأمــات  آن 
علمــی  فلســفه  و  فلســفی  ایده هاـیـی 
ــر تجربه هــای  ــل ب ــی جــای تأم شــود، ول

را  . اجتماـعـی  نمی گیــرد

در  کــه  محدودیت هاـیـی  از  یـکـی 
بــرای  عمــار  انســانی  علــوم  جشــنواره 
خودمــان قائــل هســتیم ایــن اســت کــه 
بــه عنــوان یــک دســت اندرکار و کســانی 
کــه ســطح پــروژه ای ایــن جشــنواره را 
بازتاب  دهنــده  تنهــا  می برنــد،  پیــش 
ــداد باشــیم.  ــن روی ســطح پروســه ای ای
ــک اراده جمعــی و امــری  ــداد ی ــن روی ای
جامــع و مشــترک در میــان اندیش ورانــی 
ــد  ــر را نمایندگــی می کن ــدد و متکث متع

و مــا خــود را موظــف می دانیــم در آن 
ســطح و حــد و امری کــه آن را نمایندگی 

کنیــم.  سیاســت گذاری  می کنیــم، 
می توانــم بــا اطمینــان بگویــم رســیدن 
بــه اهمیــت مشــاهده و نیــز نیــاز نظریــه 
بــه مشــاهده، دســت کم در ایــن مقطــع، 
امــری اســت کــه محصــول تجربــه هــزار 
اســت.  پیشــینی  گفتگــوی  ســاعت 
ســاعت  هــزاران  انباشــت  محصــول 
ــدی  مشــاهده ماســت. محصــول جمع بن
مســتمر  گفتگــوی  ســال  ده  از  بیــش 
اندیشــه و هنر-رســانه ماســت.  میــان 
نظریه هــای  ایــن  کــه  اســت  ایــن 
یــا  خاطــر  تعلــق  وجــود  بــا  گوناگــون، 
بــه  بیشــتر  تعلقــات  و  نظــر  تعلــق 
انقــاب اســامی، بــه انــدازه نظریه هــای 
اصــل  مخالــف  گاه  و  بی تفــاوت 
انقــاب، واقعیــت انقــاب اســامی، 
تجربــه و مســئله انقــاب اســامی و 
انســان انقــاب اســامی را دیده انــد. 
مثــا کارگــران یــورت و خیرالنســا را 
ندیده انــد امــا بــه شــکل مبســوطی از 
تمــدن اســامی و مراحــل و عناصــر 
گفته انــد. ســخن  آن  شــرایط  و 

ــز را هــم عــرض  ــک چی ــه ی البت
بــا  از دوســتان  برخــی  کنــم؛ 
میــان  در  حرف هاـیـی  بنــده 
گذاشــتند کــه ســر جمع شــان 
ایــن بــود کــه مشــاهده امــکان 
و  بهتــر  عبــارت  بــه  یــا  نــدارد 
دقیق تــر امــکان نــدارد مشــاهده 

بنیادهای این عقل عملی در نگاه فارابی، هم از طریق عقل نظری به دست می آید و 
هم از طریق وحی. اما فارابی استدالل می کند که آن چه عقل نظری یا وحی به ما 
می دهد، تا زمانی که تجربه حاصل نشود، یک عقل عملی بالقوه است. چه هنگام 

این عقل عملی بالفعل می شود؟ هنگامی که نخست تجربه حاصل شود و دوم این 
که این تجربه ها انباشت شود. 
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حرکــت  یــک  آن،  بــر  تأکیــد  و 
آن هــا  باشــد.  مثبــت  نظــری 
معتقدنــد تأکیــد بــر مشــاهده بــه 
منتهــی  شرق شناســانه  آثــاری 
اگــر مشــاهده مهــم  می شــود. 

شرقه شناســان  کــه  اســت 
ــوم انســانی  ــر از عل پیش روت

اســتدالل  یــا  عمــار هســتند. 
جامعــه  تــا  کــه  می کردنــد 

ــد، مشــاهده  ــود نیای ــه وج دینــی ب
واقعیــت اجتماعــی، منتهــی بــه علــم  

نمی شــود.  ـی  دیـن اجتماـعـی 
ــوم انســانی   شــما در جشــنواره عل
عمــار چــه نگاهــی را دربــاره نســبت 
مشــاهده و نظریــه دنبــال می کنیــد؟

و  فلســفی  ارزش  دربــاره  گفتگــو 
معرفت شــناختی تجربــه یــک مباحثــه 
بســیار مهــم اســت و ایــن مهــم اســت 
اســامی  حکمــت  بــه  متـکـی  مــا  کــه 
ایــن کار را انجــام بدهیــم. اگــر چــه ایــن 
گفتگــو جــای چنیــن بحــث مبســوطی 
ــد نباشــد  ــاید ب ــا ش نیســت نیســت؛ ام
باشــیم.  داشــته  این بــاره  در  اشــاراتی 
در نــگاه مــا مشــاهده چــه جایگاهــی 
مطلــب  ایــن  توضیــح  بــرای  دارد؟ 
از  یـکـی  در  اســتداللی  از  می خواهــم 
در  عملــی  حکمــت  متــون  نخســتین 
ـی  فاراـب کنــم.  اســتفاده  اســام  جهــان 
فیلســوِف مؤســس در کتابــی بــا عنــوان 
فصــول منتزعــه اســتدالل جالبــی دربــاره 
عقــل عملــی دارد. در نــگاه نخســتین در 
فلســفه اســامی و در نــگاه فارابــی، عقــل 
ــا  ــه م ــی اســت کــه ب ــی همــان عقل عمل
در مــورد انجــام یــا انجــام نــدادن فعل هــا 
و کنش هــا کمــک می کنــد. در این جــا 
الزم اســت توضیــح بدهــم بنیادهــای 
ایــن عقــل عملــی در نــگاه فارابــی، هــم از 
طریــق عقــل نظــری بــه دســت می آیــد و 
هــم از طریــق وحــی. امــا فارابی اســتدالل 
می کنــد کــه آن چــه عقــل نظــری یــا 
ـی کــه  وحــی بــه مــا می دهــد، تــا زماـن
تجربــه حاصــل نشــود، یــک عقــل عملــی 
بالقــوه اســت. چــه هنــگام ایــن عقــل 
ــی بالفعــل می شــود؟ هنگامــی کــه  عمل

نخســت 
تجربــه حاصــل شــود و دوم ایــن کــه ایــن 
تعبیــر  بــه  شــود.  انباشــت  تجربه هــا 
فارابــی »حفــظ« بشــود و از دســت نــرود. 
پــس از ایــن عقــل عملــی بالقــوه، بالفعــل 
می شــود. بنابرایــن مبناســت کــه فارابــی 
در تعریــف عقــل عملــی، آن را قــوه ای 
ــه« و  ــرت تجرب ــر »کث ــه در اث ــد ک می دان
»طــول مشــاهده اشــیاء محســوس« بــه 

دســت می آیــد. 
ـی،  فاراـب اســتدالل  ایــن  اســاس  بــر 
اجتماـعـی  علــم  یــا  عملــی  حکمــت 
از  توجــه  قابــل  مقادیــر  حــاوی  بایــد 
پروژه هاـیـی  و  روش هــا  و  پژوهش هــا 
باشــد کــه بــر روی تجربه هــای اجتماعــی 
و حفــظ آن هــا متمرکــز هســتند امــا چــرا 
چنیــن اتفاقــی رخ نمی دهــد؟ بخشــی از 
ــول تطوراتــی اســت عقــل عملــی در  معل
فلســفه اســامی طــی کــرده؛ در چنــد صد 
ســال اخیــر، عقــل نظــری محوریــت تــام 
فلســفه اســامی را بــه دســت گرفتــه 
ـی  و عقــل عملــی را در حاشــیه و بیروـن
حکمــت اســامی نشــانده اســت. اکنــون 
جایــگاه عقــل عملــی آن قــدر تنــزل پیــدا 
کــرده کــه در حکمــت معاصــر بیشــتر 
یــک امــر انگیزشــی محســوب می شــود. 
در چنیــن مســتوی و جایگاهــی، عقــل 

عملــی اصــواًل اهمیــت ادراـکـی نــدارد 
ــه و مشــاهده  ــد مســیر تجرب کــه بتوان
ایــن  بــا  همبســته  کنــد.  تجویــز  را 
تنــزل مقــام معرفـتـی عقــل عملــی 
اهمیــت  از  اســامی،  حکمــت  در 
ــی هــم  و موقعیــت حکمــت عمل
ایــن  اســت.  شــده  کاســته 
بــه  از توجــه  کاســته شــدن 
بــه  البتــه  عملــی  حکمــت 
ــه ثبوتــی  ــری هــم جنب تعبی
اثباـتـی.  جنبــه  هــم  و  دارد 
مســلمان  فیلســوفان  هــم 
حکمــت  ســمت  بــه  کمتــر 
عملــی رفته انــدو هــم آثــاری از 
حکمــت عملــی کــه در دل فلســفه 
کــم  مــورد  می شــد،  زاده  اســامی 
حاشــیه  در  و  گرفتــه  قــرار  توجهــی  و 
جامعــه علمــی متــروک می شــده اســت. 
کمتــر شــدِن توجــه حکمــت اســامی به 
حکمــت عملــی بیشــتر معلــول اهمیــت 
روزافــزون عقــل نظــری اســت امــا کمتــر 
شــده  تولیــد  آثــار  بــه  توجــه  شــدن 
معلــول  بیشــتر  اســامی،  حکمــت  در 
وجــود رقیبــان معرفتــی درونــی و برونــی 
اســت. بــر خــاف فارابــی کــه تجویزهــا و 
ـی کــه بعدهــا  دســتورالعمل های وحیاـن
در چارچــوب علــم فقــه منظــم شــد را 
می دانســت؛  عملــی  عقــل  از  بخشــی 
ــی فلســفه و فقــه  شــکاف ها میــان اهال
از یک ســو و فاصلــه میــان فقــه و عقــل 
در روش اســتنباط و دوگانــه اصولــی / 
ــا  ــر، باعــث شــد ت ــاری از ســوی دیگ اخب
ــی کــه در  ــه بخشــی از عقــل عمل فقــه ن
ــب  ــه رقی طــول زمان هــای مختلفــی، فق
و جایگزیــن عقــل عملــی در نظــر گرفتــه 
ایــن دو بخــش عقــل  شــود و فاصلــه 
عملــی، یعنــی چــه بایــد کــرد مســتفاد از 
عقــل و چــه بایــد کــرد مســتفاد از وحــی 
باعــث شــد عمــا فقــه خــارج از چارچــوب 
عقــل عملــی دیــده شــود و عقــل عملــی 
نیــز تضعیــف گــردد. هــم چنیــن در اثــر 
محصــول  فقــه  کــه  بــود  رقابــت  ایــن 
ــکام دانســته شــد.  ــد اســتنباط اح فراین
در صورتــی کــه در چارچوبــی کــه فارابــی 

جشنواره و ایده آن یک موجود اجتماعی است. یعنی بیش از این که بر بنیان های 
نظری استوار باشد، بر وضعیت اجتماعی تأکید دارد. تأکید جشنواره بر مشاهده 

به این معنا نیست که در ایده جشنواره مشاهده فالن موقعیت فلسفی یا بهمان 
جایگاه را نسبت به نظریه دارد؛ بلکه مبتنی بر یک تحلیل از وضعیت است. 
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عقــل  وحــی  محصــول  می کــرد  مطــرح 
عملــی بالقــوه بــود و با تجارب و انباشــت 
تجــارب، تبدیــل بــه عقــل عملــی بالفعــل 
می شــد؛ بنابرایــن پایــان اســتنباط، بــه 
دســت آوردن عقــل عملــی بالقــوه و آغــاز 
تــاش بــرای تبدیــل آن بــه عقــل عملــی 

ــم. ــود. بگذری بالفعــل ب
ـی  دروـن رقابت هــای  ایــن  از  مهم تــر 
کــه  بــود  ـی ای  بیروـن رقیــب  آن  امــا 
اخیــر  ســده  ســه  دو  در  عملــی  عقــل 
پیــدا کــرده بــود و آن علــم اجتماـعـی 
مــدرن،  اجتماـعـی  علــم  بــود.  مــدرن 
یــک ویژگــی بنیادیــن داشــت: بــه لحــاظ 
معرفت شــناختی محصــول نفــی الهیــات 
بــود. مثــا آگوســت کنــت  و فلســفه 
فلســفِی  و  الهیاـتـی  فهــم  می گفــت 
و  کودـکـی  ادوار  بــه  مربــوط  جامعــه 
نوجوانــی درک بشــر اســت؛ در دوره بلــوغ 
عبــور  غیرعلم هــا  آن  از  و  می رســیم 
کــرده و بــه علــم اجتماـعـی می رســیم. 
علــم اجتماعــی چیســت؟ درک مشــاهده 
از  محــور و حس محــور و تجربه محــور 

جامعــه. علــم اجتماعــی مــدرن کنتــی بــر 
ــود  ــک فلســفه اثباتــی اســتوار ب ــه ی پای
کــه بــا بنیادهــای فلســفه اســام بســیار 
در تضــاد و تعــارض بــود و بــه محــض 
ورود بــه جهــان فکــری مــا مــورد نقــد قرار 
گرفــت. بعدهــا کــه علــم اجتماعــی مدرن 
هــم وارد ایــران شــد، بــا طعــم چــپ وارد 
شــد. حساســیت ها و شــکاف ها میــان 
اعتقــادی  مباحــث  و  چــپ  ایده هــای 
و  سیاســی  شــکاف های  بعدهــا  و 
ــرد. هــر  ــاد ک ــا ایج ــک تروم اجتماعــی، ی
ســخنی از تجربــه بیــش و پیــش از هــر 
چیــز ایــن ترومــا را یــادآوری می کــرد. 
یــک نــوع فوبیــا نســبت بــه تجربــه و 
مشــاهده؛ ایــن طــور تصــور می کننــد کــه 
چــون در غــرب بــا نفــی الهیات و فلســفه 
ــا  ــم اجتماعــی مــدرن رســیدند، م ــه عل ب
هــم بــرای رســیدن بــه علــم اجتماـعـی 

ـی بایــد تجربــه را نفــی کنیــم.  دیـن
بنابرایــن تصــور می کنــم  بی توجهــی بــه 
مشــاهده، یــا مشــاهده گریزی و شــایدم 
یــک  مــوارد مشاهده ســتیزی،  در  هــم 

پدیــده و امــر چنــد الیــه اســت. تنــزل 
مربــوط  عقــل عملــی، مســائل  جایــگاه 
بــه حکمــت عملــی و در نهایــت نگــرش 
اجتماـعـی  علــم  بــا  مواجهــه  از  ناشــی 
مــدرن در ســر جمــع خــود ســبب شــده 
گفتگــو از نظریه هــای جایگزیــن در علــم 
اجتماـعـی، بــا نوـعـی از امتنــاع مواجــه 
شــود و از مرزهــای فلســفه علــم و ایــن 
انســانی و  بحث هــای کلــی کــه علــوم 
ـی چــه  علــوم اجتماـعـی اســامی و دیـن
هســت و نیســت، فراتــر نــرود. حــاال ایــن 
تحلیل بنده اســت و در آن هزار ســاعت 
ــاره  ــه طــور مشــخص در ایــن ب گفتگــو ب
صحبــت نشــده امــا مــن تصــور می کنــم 
ــار  ــوم انســانی عم ــه طــور مشــخص عل ب
تجربــه  دربــاره  را  کار  ایــن  می خواهــد 

انجــام بدهــد.

بــا  کــه  ـی  کنوـن وضعیــت  در   
مســئله های حــل نشــده و تجربه هــای 
جامعــه  مواجهیــم،  نشــده ای  روایــت 
چنیــن  ایــن  بــه  اســالمی  انقــالب  و 
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رویکــردی نیــاز دارنــد تــا در دل تجربه هــا 
نداشــته ها  و  مســئله ها  داشــته ها،  و 
پاســخ داده شــود. چــرا بــه ایــن ســمت 
درک  از  نشــانه هایی  آیــا  نمی رویــم؟ 
اســالمی  جمهــوری  توســط  نیــاز  ایــن 

دارد؟ وجــود 

بلــه فکــر می کنــم ایــن نیــاز وجــود دارد 
و از طــرف افــراد هوشــمندی نیــز ادراک 
زمینه هــای  برخــی  امــا  اســت  شــده 
ــرد ایــن  عینــی و وجــودی مانــع پیــش ب
در  دغدغــه ای  چنیــن  اســت.  مســیر 
میــن اســتریم علــوم اجتماعــی برجســته 
نیســت. در منتقدانــی کــه در چارچــوب 
علــوم انســانی اســامی هــم فعالیــت 
می کننــد بیشــتر دغدغــه تکــرار مباحثــی 
طبقه بنــدی  و  اســامی  تمــدن  دربــاره 
علــوم برجســته اســت. طبیعــی اســت 
بــه  هــم  بی توجهــی  ایــن  از  بخشــی 
مســئله های وجــودی و عینــی بیانجامــد. 
بــه هــر حــال مشــاهده دشــواری هایی 
دربــاره  کــه  متــون  از  بســیاری  دارد. 
تمــدن اســامی و علوم انســانی اســامی 
و مبانــی معرفتــی نظریــه فــان و بهمــان 
ــل کار پژوهشــگر  ــاق مح هســتند، در ات
ــا.  ــن ترجمه ه ــد شــده اند. همیچنی تولی
حـتـی بــا امکانــات امروزیــن و آنایــن، 
نیــاز نبــوده محقــق بــه کتابخانــه مراجعه 
ــینیم و  ــل کار می نش ــاق مح ــد! در ات کن
اغلــب  ـی معرفت شــناختی  مباـن دربــاره 
می کنیــم!  تحقیــق  امــور  و  نظریه هــا 
حــاال اگــر نخواهیــم ایــن کار را بکنیــم و 
نخواهیــم ترجمــه کنیــم، طبیعــی اســت 
بــه دل  و  اتــاق خــارج شــویم  از  بایــد 
جامعــه و تاریــخ برویــم و طبیعــی اســت 

کــه ایــن کار دشــواری هایی دارد.
یــا فــرض کنیــد مســئله کار جمعــی. 
یــا  تحصیــل  دوره  طــول  در  مــا  همــه 
بعــد از آن مقالــه جمعــی یــا دو نفــره 
نوشــته ایم. مجــات علمــی پژوهشــی 
پــر اســت از مقاالتــی که گروهی نوشــته 
شــده ولــی چقــدر ایــن مقــاالت مشــترک 
و گروهــی، واقعــًا مشــترک اســت؟ بــه 
عنــوان نمونــه، امــا همان طــور کــه عــرض 
شــد در همســایگی جشــنواره عمــار و در 
پــروژه تاریــخ شــفاهی مــا یــک فعالیــت 
دســته جمعــی حــدود 80 نفــره داریــم. 
و  دشــواری ها  این هــا  حــال  هــر  بــه 

خــاف آمــد عادت هــای مــا هســتند.

امــا در مــورد بخــش دوم ســوال بلــه 
طــرف  از  نیــاز  ایــن  می کنــم  فکــر 
انقــاب  متفکــران  و  اســامی  انقــاب 
اســامی و انســان های انقــاب اســامی 
ــد  ــه خوبــی درک شــده اســت. هــر چن ب
در  اســامی  جمهــوری  ســاختارهای 
ــار  ــب در اختی ــوم انســانی، اغل ــوزه عل ح
کســانی اســت کــه »نظریــه« را بیشــتر 
هــر  بــه  دارنــد؛  دوســت  »انقــاب«  از 
تجــددزده  و  تجــردزده  در فضــای  حــال 
منزلــت  نظریــه  بــه  انتســاب  موجــود، 
آن  مشــاهده،  عکــس  بــر  و  مــی آورد 
انقــاب  تجربه هــای  مشــاهده  هــم 
اســامی  انقــاب  انســان  و  اســامی 
علمــی دانســته نمی شــود. بــه همیــن 
بســیاری حاضــر هســتند  افــراد  خاطــر 
ــوم انســانی  ــاره تحــول در عل ســال ها درب
و اسامی ســازی علــوم، متن هاـیـی بــه 
ظاهــر سیاســتی امــا بــه واقــع در حــد 
ولــی  بنویســند  جمله ســازی  و  انشــا 
بی تفــاوت از کنــار تجربه هــای انقــاب 

کننــد. عبــور  اســامی 
ــن حــال انســان انقــاب اســامی،  ــا ای ب
خــود بــه خوبــی نســبت بــه ایــن مســئله 
آگاهــی دارد کــه تأمــل دربــاره انســان 
نظریــه  محــاق  بــه  اســامی  انقــاب 
ســلیمانی  قاســم  حــاج  اســت.  رفتــه 
یــک نمونــه قابــل توجــه و بلکــه قریــب 
انقــاب  انســان  از  تایــپ  ایــده آل  بــه 
در  قبــل  ســال  چنــد  اســت.  اســامی 

»مــا  بودنــد:  گفتــه  ســخنرانی  یــک 
بعضــی اوقــات در بحث هــای علــوم 

انســانی و اجتماعــی تئوری هــای 
را  ـی  غرـب نظریه پــردازان 
می کنیــم.  پررنــگ  خیلــی 
ســال،  صــد  کســی  مثــا 
یــک  قبــل  دویست ســال 

ــه ای پیرامــون مدیریــت  نظری
داده و اآلن تمــام دانشــگاه های 
مــا بــه آن می پردازنــد. هیــچ 

وقــت بــه ایــن موضــوع فکر 
یــک  کــه  نمی کنیــم 

و  بیســت  جــوان 
چند ســاله ای 

مثــل 
مهــدی 

ــدا  ــوی پی ــوذ معن ــدر نف ــن آن ق زین الدی
می کنــد کــه در ســخت ترین بحران هــا 
و  فرماندهــی  مقطــع،  حســاس ترین  و 
جــوان  نیــروی  هــزار  چندیــن  رهبــری 
پــر احســاس را بــر عهــده می گیــرد ... 
این هــا قابــل تأمــل اســت«. ایــن نشــانه 
همــان توجهــی اســت کــه عــرض کــردم 
اســامی  انقــاب  انســان  ســطح  در 

اســت.   شــده  پدیــدار 
هــم  اســامی  انقــاب  رهبــر 
زمینــه  ایــن  در  مهمــی  اســتدالل های 
می فرماینــد:  جاـیـی  در  مثــا  دارنــد. 
ایــن  را،  انقــاب  متراکــم  »تجربه هــای 
را  ســال   ۳۷ ایــن  انبــوه  تجربه هــای 
علمــی  کار  یــک  ایــن  کنیــد؛  تدویــن 
اســت، یــک پژوهــش علمــی - تاریخــی 
بــه  داریــم  احتیــاج  مــا  امــروز  اســت. 
اینکــه یــک نگاهــی بــه گذشــته داشــته 
باشــیم؛ راه هایــی کــه آمدیــم، کارهایــی 
کردنــد،  کــه  کارهاـیـی  کردیــم،  کــه 
تجربه هایــی کــه از َســر گذراندیــم، ایــن 
ـی  غریـب و  عجیــب  نشــیب وفرازهای 
کــه در ســر راه بــوده اســت و انقــاب 
ایــن پیچ وواپیــچ  از  را  توانســته خــود 
راه هــای گوناگــون پیــش ببــرد بــه ســمت 
اهــداف و متوّقــف نشــود، ایــن احتیــاج 
بــه تدویــن دارد؛ ایــن احتیــاج بــه کار 
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علمــی دارد ... البّتــه ایــن خطــاب مــن 
ــه همــه ی  ــه همــه ی دانشــگاه ها و ب ... ب
مراکــز علمــی و بــه حوزه هــای علمّیــه 

اســت.«
ایــن  روایــت  »امــروز  می گوینــد  یــا 
تجربیــات در دانشــگاه ها معمــول اســت 
و ایــن روایــت انجــام می گیــرد و بســیار 
هــم خــوب اســت، لکــن کافــی نیســت؛ 

بایســتی ایــن تجربّیــات تبدیــل بشــود 
ــه  ــل بشــود ب ــه تبدی ــات؛ تجرب ــه نظری ب
اطــراف  و  بشــود  و تحقیــق   ... نظریــه 
ایــن  و  بگیــرد  انجــام  پژوهــش  آنهــا 
بــا  بــه روز بشــود و منطبــق  تجربّیــات 
نیازهــای روز بشــود و ان شــاءاهلل از آنهــا 
ــای  ــا ســرمایه  ه ]اســتفاده بشــود[؛ اینه
از  بایــد  ارزشــی اســت کــه  بــا  بســیار 
ــرد و بســط  ــن ســرمایه ها اســتفاده ک ای

و تکمیــل پیــدا کنــد.«
مطــرح  کــه  تحلیلــی  می کنــم  فکــر 
شــد؛ و احتمــاال زمینه هــای دیگــری هــم 
بشــود بــر شــمارد، باعــث شــده امکان هــا 
و زمینه هــا و ابزارهــای الزم بــرای چنیــن 
نداشــته  اختیــار  در  پژوهش هاـیـی 
ــه ایــن نیــاز مهــم جامعــه و  باشــیم و ب
انقــاب اســامی بی توجهــی شــود؛ هــر 
چنــد انســان انقــاب اســامی و رهبــر 
انقــاب اســامی بــا اســتدالل هایی قابــل 

توجهــی بــدان تذکــر می دهنــد. 
 یــک نقــدی یــا حـتـی شــاید بشــود 
گفــت خــط انتقــادی کــه از همــان آغــاز 

مطــرح شــد ایــن بــود کــه تولــد یــک 
ــن  ــد کــه چــه بشــود؟ ای جشــنواره جدی
همــه همایــش و گردهم آیــی؛ جشــنواره 
ــداد   ــک روی ــار هــم ی ــوم انســانی عم عل
ـی کــه  ماننــد بقیــه اســت؛ رویدادهاـی
خیلــی ضــرورت ندارنــد و بــه درســتی 
ــد  ــه بکنن ــد چ ــه می خواهن ــد ک نمی دانن

ــد؟ ــه هدفــی دارن و چ

ــد مهــم اســت  ــک پرســش و نق ــن ی ای
علــوم  فکــر می کنــم جشــنواره  مــن  و 
مســتعدترین  از  یـکـی  عمــار  انســانی 
حرکت هــا بــرای پاســخ بــه پرســش هایی 
دربــاب هــدف اســت، چــون از اســاس 
معطــوف بــه هــدف متولــد شــده؛ وقتــی 
بــدون  آن  اهــداف  کــه  شــده  متولــد 
تولــد جشــنواره قابــل تحقــق نبــوده و 

نشــود. متولــد  نمی توانســته 
چیســت؟  جشــنواره  ایــن  هــدف 
ایجــاد یــک فراخــوان و جنبــش تأمــل 
ــل  ــد تأم پیرامــون مشــاهده. فــرض کنی
بــر مشــاهده ها و یــا روایت هــای همــان 
پــروژه تاریــخ مردمــی انقــاب یــا بخــش 
روایــت   ســاعت  هــزاران  آن  منتخــب 
و  عمــار  جشــنواره  در  شــده  انباشــت 
ــوان  ــه عن ــن ب ــا ای ــه تنه ــد آن. البت مانن
ــای اندیشــیده  ــه اســت و روایت ه نمون
ــه  ــه این هــا نیســت. ب نشــده، محــدود ب
تبلیــغ  پژوهشــکده  در  نمونــه  عنــوان 
یـکـی  کــه  قــم  اســامی  مطالعــات  و 
ایــن  برگــزاری  در  همــکار  نهادهــای  از 

هســت  ســالی  ســه  اســت  جشــنواره 
کــه یــک پــروژه ای در حــال انجــام اســت 
ایــران  تحــت عنــوان تاریــخ اجتماـعـی 
ــه دســت  ــروژه ب ــن پ ــدف ای معاصــر. ه
آوردن روایتــی از تاریــخ اجتماعــی ایــران 
از ابتــدای ســال 55 تــا انتهای ســال 1360 
اســت. روایتــی از وضعیــت اجتماعــی و 
آن  دگرگونی هــای  و  عمومــی  فرهنــگ 

در حوزه هــای همچــون مذهــب، ســینما، 
موســیقی، اوقــات فراغــت و زنــان. تــا 
ــب از  ــزار ســند، اغل ــر20 ه ــغ ب ــون بال کن
نشــریات عمومــی آن ســال گــردآوری 
ــم  ــه می دانی ــور ک شــده اســت. همان ط
کوشــش هایی دیگــری هــم بــرای روایــت 
فرهنـگـی  اجتماـعـی  تاریــخ  و  تجربــه 
خــود  جــای  در  کــه  شــده  انجــام  مــا 
بایــد  چــه کســی  اســت.  توجــه  قابــل 
زمینــه  در  مــا  بنیادیــن  پرســش های 
و  دیــن داری  پیشــرفت،  جامعه ســازی، 
غیــره را بــا نظــر بــه ایــن تجربه هــا و 

راه هــای ـطـی شــده پاســخ بدهــد؟ 
یــک راه معمــول ایــن اســت کــه یــک 
و  بشــود  انجــام  پژوهشــگر  فراخــوان 
یــک  و  آن 15 هــزار ســاعت مصاحبــه 
پــروژه  در  آن  همــراه  ســند  میلیــون 
ســاعت  هــزار   14 یــا  مردمــی،  تاریــخ 
یــا  عمــار  جشــنواره  در  مســتند  فیلــم 
ایــن 20 هــزار صفحــه ســند در تاریــخ 
اجتماعــی ایــران معاصــر در اختیــار ایــن 
پژوهشــگران قــرار بگیــرد و قرارداد بســته 
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شــود و تمــام. واقعیــت ایــن اســت کــه 
کار، همچنــان  ایــن  کــه  ایــن  از  فــارغ 
کــه در ذهــن مجموعه هــای معظــم و 
رســمی پژوهشــی نیســت؛ در وســع و 
کوچک تــر  مجموعه هــای  مالــی  تــوان 
بــا  دانــش  عــاوه  بــه  نیســت.  هــم 
قــرارداد و پــروژه و برنامه ریــزی متولــد 
ــا  نمی شــود. زمینه هــا مهــم هســتند ام
و  خاقیت هــا  و  انگیزه هــا  نهایــت  در 
ابتکارهــای پژوهشــگر اســت کــه دانــش 
نهایــت  می کنــد.  مــدون  و  ممکــن  را 
ایــن کــه ایــن پژوهشــگران و انگیزه هــا 
ــت شــود.  ــد حمای و خاقیت هاشــان بای
حمایــت  اول  درجــه  در  هــم  حمایــت 
مــادی نیســت؛ بیشــتر حمایــت اجتماعی 
ایــن  و  اســت  فکــری  هم اندیشــی  و 
کاری اســت کــه از عهــده یــک حرکــت 
بــر  آوانــگارد  و  آلترناتیــو  غیررســمی، 
می آیــد و مــا درجشــنواره علــوم انســانی 

عمــار تــاش می کنیــم چنیــن حرکتــی را 
شــکل بدهیــم. 

دهــه  یــک  اگــر  می کنیــم  فکــر  مــا 
میــان  تعادلــی  یــک  بتوانیــم  بعــد 
داشــته  تأمات مــان  و  مشــاهده ها 
ــه هــدف  ــم ب ــم بگویی باشــیم می توانی
جشــنواره رســیده ایم. فــرض کنیــد تــا 
از 20  بیــش  تاریــخ مردمــی  کنــون در 
هــزار صفحــه مصاحبــه و قریــب بــه یــک 
میلیــون ســند دربــاره تاریــخ فرهنـگـی 
اجتماعــی ایــران انباشــت شــده اســت و 
بالــغ بــر 80 درصــد این گفتگوها و اســناد 

شــده  منتشــر  روایت هاـیـی  قالــب  در 
مشــاهده  میــان  تعــادل  طبعــا  اســت. 
ــا  ــه م ــا نیســت ک ــن معن ــه ای ــل ب و تأم
انتظــار داریــم 20 هــزار صفحــه هــم تأمــل 
داشــته باشــیم. بلکــه اگــر در وضعیــت 
درصــد  پنــج  یــا  ده  از  کمتــر  ـی  کنوـن
تأمــات  موضــوع  مشــاهده های  ایــن 
ـی ایــن دو بــه پــای  بــوده؛ تعــادل یعـن
ـی مشــاهده ای  هــم پیــش برونــد. یعـن
بازاندیشــی ناشــده  رهــا نشــود و طبعــًا در 
دل ایــن تعاطــی و تعــادل میان مشــاهده 
هــم  دیگــر  مشــاهده های  نظریــه،  و 
تشــویق و تمهیــد می شــوند. طبعــًا ایــن 
یــک هــدف میــان مــدت اســت. چــه بســا 
رســیدن بــه ایــن تعــادل و تأمــل دو برابــر 
مــدت زمــان مشــاهده ها زمــان بطلبــد 
ــم بتوانیــم در نصــف  اگــر چــه امیدواری
ــک دهــه  ــان، یعنــی در حــدود ی ــن زم ای
ــم. ــدا کنی ــن هدفــی دســت پی ــه چنی ب

ــه از روی  ــن پرســش آن گاه ک ــه ای البت
ِخــرد طــرح شــود و غرض دانســتن باشــد؛ 
وجــوه انتقــادی مهمــی دارد. اگر چه فکر 
می کنــم وجــوه انتقــادی ایــن پرســش 
ــار  ــوم انســانی عم بیــش از جشــنواره عل
ــردد. نوعــی از فضــای  ــاز  گ ــران ب ــه دیگ ب
انســانی  علــوم  حــوزه  در  بروکراتیــک 
رایــج شــده؛ کــه بیشــتر نتیجــه عملکــرد 
فرزنــدان زن زیــادی نفــت اســت. چــرا 
کســی از آن هــا نمی پرســد سال هاســت 
دربــاره تحــول در علــوم انســانی حــرف 
می کنــد.  برگــزار  همایــش  و  می زنیــد 

حاصــل  چــه  کنگره هاتــان  شــماره  جــز 
پاســخ  یــک  بدهیــد  اجــازه  می شــود؟ 
کوتــاه بدهــم و رد بشــوم؛ مــن کــه عرض 
کــردم بــرای اصــل ایــن پرســش اهمیــت 
ــی  ــم دادم ول ــل هســتم و پاســخ ه قائ
خــرد  روی  از  پرســش  ایــن  طــرح  اگــر 
باشــد نــه بــه جهــت حفــظ وضــع موجــود. 
این چنین پرسشــی اســتفهام نیســت و 
اســتهزا اســت؛ هیچ اشــکالی هــم ندارد. 
ــه  ــوژی ب ــج ایدئول باالخــره ســال ها تروی
جــای دانــش اجتماعــی و انســانی، باید در 
یــک جایــی نتیجــه خــود را نشــان بدهــد.

ــب  ــوده ترکی ــن ب ــر ای ــد دیگ ــک نق  ی
ناهماهنــگ  علمــی  هیئــت  اعضــای 
اهالــی  بزرگــواران  ایــن   هســتند؛ 
نظریه انــد نــه مشــاهده در حالــی کــه 
مشــاهده  جنبــش  جشــنواره  ایــده 
اســت  ایــن  دیگــر  مســئله  اســت. 
عرصــه  در  صاحب  نظــران  جملـگـی  کــه 

انســانی  علــوم  و  جامعه شناســی اند 
اســت. آن  از  فراتــر 

خیلــی صریــح عــرض کنــم، جشــنواره 
نیامــده تــا مشــاهده را در تعــارض بــا 
ــی تعاطــی  ــا در پ ــد. م ــال کن ــه دنب نظری
و داد و ســتد میــان نظریــه و مشــاهده 
تفســیر  و  مشــاهده  امــکان  هســتیم. 
نظــری  پایگاهــی  نیازمنــد  مشــاهدات 
تفکــر  در  نظــری  پایــگاه  ایــن  اســت. 
معاصــر و بــه طــور مشــخص ـطـی 6-5 
آثــار جریان هــا، خــرده  اخیــر در  دهــه 
جریان هــا و افــراد متفکــری بــه وجــود 
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آمــده کــه اغلــب در اقلیــت و گاه در حاشــیه حــوزه و دانشــگاه حرف هــای 
مهــم زده انــد. جنبــش مشــاهده در برابــر ایــن نظریه هــا نیســت؛ در 

ادامــه آن هاســت.
شــاید پرســش و مســئله زمانــه آن هــا، مشــاهده و انباشــت تجربــه 
ــه  ــی، مســئله زمان ــل عمل ــاب عق ــان اســتدالل فارابــی درب ــه زب ــوده؛ ب نب
آن هــا ســطح نخســت عقــل عملــی یعنــی عقــل عملــی بالقــوه بوده اســت. 
بنابرایــن ســعی کرده انــد از طریــق عقــل و وحــی بــه ایــن پرســش پاســخ 
ــا بالفعل کــردن عقــل  ــی بالفعــل ی ــا عقــل عمل ــون ام بدهــد. مســئله اکن
عملــی اســت. آیــا دســت یابی بــه ســطح بالفعــل عقــل عملــی، مســتلزم 
نفــی ســطح بالقــوه اســت؟ بــه عــاوه بســیاری از ایــن دســتگاه های 
ایــن  بــرای مشــاهده دارنــد؛ هــر چنــد  نظــری ظرفیت هــای بســیاری 
ــال  ــا فع ــه شــاگردان آن ه ــا حلق ــرداز ی ــود نظریه پ ــا توســط خ ظرفیت ه

نشــده باشــد.
بنابرایــن اگــر فــرض ایــن پرســش گران و منتقــدان را بپذیریــم کــه بــرای 
جنبــش مشــاهده، هیئــت علمــی ای از جنــس نظریــه داریــم. هــر چنــد 
ــزل اســت و هــر کــدام از ایــن بزرگــواران  ایــن فــرض در واقــع دچــار تزل

مشــاهدات  و  یافته هــا  خــود 
تاریــخ  و  جامعــه  از  ارزشــمندی 
فرضــی  چنیــن  اثبــات  امــا  دارد. 
تناســب  عــدم  معنــای  بــه  نیــز 
هیئــت علمــی نیســت. از قضــا 
انتخــاب ایــن بزرگــواران، بــا وجــود 
عمــل  در  کــه  محدودیت هاـیـی 
وجــود دارد و خیلــی هــم مهــم 

اســت؛ بــر اســاس یــک جریان شناســی بــوده اســت. یعنــی هــر بزرگــوار 
یــک سلســله از کوشــش های نظــری چنــد دهــه اخیــر را نمایندـگـی 
ــل  ــی کــه در پرســش های قب ــان اصل ــار جری ــا همــان چه ــد. تقریب می کن
اشــاره شــد، یعنــی جریان هایــی کــه بــر چهــار ایــده مرکــزی غرب شناســی، 
فلســفه  امکان هــای  و  اجتماـعـی  علــوم  ظرفیت هــای  بومی ســازی، 
اســامی تأکیــد می کننــد در ایــن پارلمــان کوچــک و در موقعیــت عقــل 

منفصــل ایــن حرکــت حضــور دارنــد.
ــد  ــر ندارن ــل و اث ــه جامعه شناســی تحصی ــا در زمین ــه بزرگــوان تنه البت
ولــی ایــن تقریبــًا یــک رویکــرد آگاهانــه بــوده کــه در هــر یــک یــا چنــد 
دوره از جشــنواره، دســت کم در ســطح برنامه ریــزی تمرکــز بــر یــک حــوزه 
دانــش باشــد و مــا کم کــم بتوانیــم ایــده جشــنواره را در رشــته های 

ــف بازشناســی و بازیابــی کنیــم. مختل

ما فکر می کنیم اگر یک دهه 
بعد بتوانیم یک تعادلی میان 

مشاهده ها و تأمالت مان 
داشته باشیم می توانیم 

بگوییم به هدف جشنواره 
رسیده ایم. 
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موسیقی؛ هنر مکتب ساز
تحلیل و بررسی مؤلفه های موسیقی تراز انقالب در موردکاوی مستند بزم رزم

سجاد.کافی؛.دانشجوی.کارشناسی.ارشد.فرهنگ.و.ارتباطات

مســتند بــزم رزم تهیه شــده در گــروه مســتند روایــت فتــح، بیــان سرگذشــتی ســت از 
ــه دو  ــن مســتند ب ــاب ای ــذا در ق ــی؛ ل ــگ تحمیل ــرود موســیقی در ســال های جن فرازوف
داســتان پرداختــه می شــود، یکــی جوانانــی کــه اســلحه برداشــته و بــرای حفــظ میهــن بــا 
خــط خــون آینــده  را ســاختند و یکــی اهــل موســیقی کــه بــا زبــان و اســلحه خــود درراه 
حفــظ وطــن وارد میــدان شــدند و بــرای حفــظ موســیقی ایرانــی قــدم برداشــتند. بدیــن 
گونــه ایــران پیــروز هــر دو میــدان شــد. اکنــون ایــن مســتند را جهــت اســتخراج یــک 

الگــوی نظــری در حــوزه موســیقی بــه تحلیــل و بررســی می نشــینیم.
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مقدمه
تــا  می شــود  ســعی  نوشــتار  ایــن  در 
انقــاب  اول  موســیقی  از  تحلیلــی 
دلیــل  و  گــردد  بیــان  جنــگ  زمــان  و 
موســیقی  به عنــوان  ســرود  ارجحیــت 
ــرار خواهــد  ــز موردبررســی ق ــوب نی مطل
گرفــت. در ادامــه بــه مدلــی خواهیــم 
رســید و از آن طرحــی بــرای موســیقی 

می نماییــم. اســتخراج  مطلــوب 

موسیقی؛ ابزار همبستگی
مهم تریــن شــاخصه ی اوایــل انقــاب و 
زمــان جنــگ، احســاس بــدون واســطه ی 
ایــن  بــود.  مــردم  بیــن  در  دشــمن 
دشــمنی از طــرف کســانی کــه مخالــف 
بــا نظــام جمهــوری اســامی ایــران بودنــد 
ــدون واســطه  احســاس می شــد. فهــم ب
ناشــی  مــردم،  بیــن  بــودن دشــمن در 
از جنــگ ســخت دشــمنان بــود؛ امــا در 
مقابــل فهــم باواســطه  دشــمن را هــم 
می تــوان فــرض نمــود. بــه ایــن بیــان کــه 
افــرادی وجــود دشــمن را درک می کننــد و 
ســعی دارنــد فهــم خــود را از دشــمن بــه 
مــردِم نــاآگاه برســانند. لــذا این احســاس 
نــرم ناشــی می شــود،  از جنــگ  را کــه 
می تــوان احســاس بــه وجــود دشــمن 
ایــن  در  هرچنــد  نهــاد.  نــام  باواســطه 
دیرتــر هوشــیار  مــردم  ادراک،  و  فهــم 
شــده و وجــود دشــمن را بــاور می کننــد. 
احســاس  انســان،  ذات  بــه  بنــا  امــا 
دشــمن نیــاز بــه دفــاع در مقابــل او را 
پدیــد مــی آورد. در هــر زمــان و مکاـنـی 
اگــر انســان بــه هرگونــه ای )غالبــًا زمانــی 
کــه بــدون واســطه ایــن احســاس را درک 
کنــد( وجــود دشــمن را درک کنــد در پــی 
از بیــن بــردن آن خواهــد بــود فــارغ از 
این کــه ایــن دشــمن یــک حیــوان، یــک 
فــرد یــا یــک جمــع باشــد؛ امــا همان طــور 
ــرای  ــراد ب ــخ نشــان می دهــد، اف کــه تاری
نابــود  بتواننــد  را  اینکــه دشــمن خــود 
کننــد همــواره نیــاز بــه قدرتــی داشــته اند 
امــا  می شــود؛  پدیــدار  جمــع  در  کــه 
یــک  روی  دو  همبســتگی  و  جمــع 

1. مجید درخشانی، مستند بزم رزم
2. مهدی کلهر: مستند بزم رزم

3. بیژن کامکار، حسین علیزاده و حمیدشاهنگیان معتقد هستند که تصنیف و موسیقی در آن زمان حساسیت ایجاد می کرد و برای حفظ 
مردم و البته موسیقی نیاز بود که به مردم گفته شود که سرود چیزی به غیر موسیقی است. )مستند بزم رزم(

4. کامبیز روشن روان معتقد است که موسیقی سنتی ما با توجه به سازهایی که در آن هست که عمدتًا سازهای مجلسی هستند نه 
سازهای رزمی شاید باورش سخت باشد که از طریق این سازها آدم یک موسیقی یا سرود نظامی را به گوش مخاطب برساند. )مستند بزم 

رزم( به عبارتی حالت موسیقی عوض شد اما موسیقی بودن آن برپا بود.

ســکه هســتند. بــه ایــن معنــا وجــود 
جمــع خبــر از همبســتگی آن اجتمــاع 
وبالعکــس می دهــد. مهم تریــن اتفــاق 
ــران  ــرای موســیقی ای در زمــان انقــاب ب
ــود کــه مــردم اواًل وجــود دشــمن  ــن ب ای
ــود احســاس  ــا پوســت و گوشــت خ را ب
ــر  ــد چراکــه عملیات هــای دشــمن ب کردن
اکثــرًا به صــورت جنــگ  ضــد حکومــت 

مــردم  به عنوان مثــال  بــود.  ســخت 
ــه عــراق و...  ترور هــای اول انقــاب، حمل
را تجربــه کردنــد. دومــًا مــردم ایــران هــم 
مثــل تمــام انســان ها بــرای دفــع دشــمن 
دفــع  بــرای  اقــدام  امــا  کردنــد  اقــدام 
کــه  بــه قدرـتـی داشــت  نیــاز  دشــمن 
در جمــع آن هــا و اتحــاد آن هــا بــروز و 
ــرد. موســیقی می توانســت  ــور می ک ظه
وســیله ای مفیــد در ایــن زمــان باشــد. 
آرامش بخــش  می توانســت  طرـفـی  از 
باشــد و از مســتأصل شــدن مــردم در 
برابــر دشــمن محافظــت کنــد1  و از طــرف 
در  بهتــر  را  مــردم  می توانســت  دیگــر 
کنــار یکدیگــر جمــع کنــد و این احســاس 
همبســتگی و قــدرت را بــه آن هــا القــا 

ــد.2 کن

سرود؛ پرانرژِی همدالنه
کــدام  کــه  اینجاســت  ســؤال  حــال 
موســیقی ایــن مهــم را بــرآورده کــرد؟ 
اکنــون بایــد گفــت ســرود ایــن مهــم 
را  ایــن خواســته  و  بــردوش کشــید  را 

بــرآورده نمــود. یــک موســیقی کــه خــود 
و  می شــد  اجــرا  جمعــی  به صــورت 
ــرای مــردم عــادی در غیــاب  اجــرای آن ب
خواننــدگان اصلــی آن نیــز ممکــن بــود و 
ــه دســت  ــت خصوصــی نداشــت و ب حال
یــک  به عبارت دیگــر  می رســید.  مــردم 
موســیقی کــه اجــرای یــک نفــره داشــت، 
یــا بــه دلیــل عــدم القــای حــس جمعــی 
)بــه خاطــر اجــرای تــک نفــره( و عــدم 
امــکان بــرای همخوانــی در جمع هــا، ایــن 
قابلیــت را بــرای مطلــوب شــدن در آن 
زمــان نداشــت، بــه دلیــل اینکــه گــروه ُکر 
یــک انــرژی دارد کــه تک خوانــی نــدارد و 
یــا اجراهــای خصوصــی )ارکــس ســمفونی 
و موســیقی های کاســیک  اوپراهــا(  و 
قبــل از انقــاب نمی توانســت ایــن مهــم 

را بــرآورده کننــد.  

تطورات موسیقی تا رفع موانع
البتــه نبایــد از عوامــل دیگــری کــه در 
بودنــد  دخیــل  ســرود  کــردن  مطلــوب 
ــری  ــل دیگ چشــم پوشــید. یکــی از دالی
کــه می تــوان ذکــر کــرد یــک نــوع بــار 
ارزشــی منفــی بــود کــه موســیقی بــه 
دلیــل حکم هــای فقهــی در اول انقــاب 
پیداکــرده بــود. ســرود چیــزی به غیــراز 
موســیقی نبــود امــا بــا تغییــر اســم3 
و تــا حــدی مســمای موســیقی4  زمــان 
پذیــرش آن از طــرف مــردم و مســئوالن 
ــار ارزشــی منفــی خــود  مهیــا شــد و از ب
جــدا شــد. البتــه نبایــد از تبییــن بعضــی 
بــه  دقیق تــر  کــه  ـی  دیـن متفکــران  از 
شــد.  غافــل  می کردنــد  نــگاه  مســئله 
خامنــه ای  آیــت اهلل  نمونــه  به عنــوان 
جمعــه  نمــاز  در  الشــریف(  )دام ظلــه 
تهــران فرمودنــد: »ممکــن اســت کســانی 
بپرســند کــه در تریبــون مقــدس نمــاز 
جمعــه چگونــه دربــاره هنــر حــرف زده 
عــرض  خاصــه  همین جــا  می شــود؟ 
می کنــم کــه هنــر در ذات خــود یک چیــز 
آهنگ هــای  ارائــه  و  اســت  مقــدس 
موازیــن  بــا  کــه  تــا آن حــدی  خــوش 
شــرعی ســازگار باشــد هنــر اســت و یــک 

همان طور که تاریخ نشان 
می دهد، افراد برای اینکه 

دشمن خود را بتوانند 
نابود کنند همواره نیاز 

به قدرتی داشته اند که 
در جمع پدیدار می شود؛ 

اما جمع و همبستگی دو 
روی یک سکه هستند. به 

این معنا وجود جمع خبر 
از همبستگی آن اجتماع 

وبالعکس می دهد.
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هنر مطلوب است.«
از دیگــر عواملــی کــه - نزدیــک بــه عامــل 
دوم اســت- می تــوان در مطلــوب شــدن 
ســرود نــام بــرد ایــن اســت کــه جمهــوری 
اســامی ایــران همــواره داعــی عــدم نفــی 
بــوده  در جامعــه  زنــان  حضــور مطلــق 
از موســیقی  نــوع خــاص  ایــن  اســت. 
ــن داعــی را هــم محقــق  می توانســت ای
بــا  زنــان  ـی  به طوری کــه همخواـن کنــد. 
ــا مــردان حرمتــی  یکدیگــر و همچنیــن ب
در  زنــان  مشــروط  حضــور  و  نداشــت 

جامعــه را محقــق می کــرد. 
ــوان  ــه می ت ــری ک ــل مهــم دیگ ــا دلی ام
موســیقی  کــه  بــود  ایــن  کــرد  ذکــر 
و  انقــاب  بایــد می توانســت  مطلــوب 
نظــام را در دســتیابی بــه اهــداف مکتبی 
به عبــارت  دیگــر  کنــد.  کمــک  خــود 
موســیقِی  دارای جنبــه ی هنــری صــرف 
ــرای موســیقی داشــت در  و موســیقی ب
حاشــیه ای قــرار می گرفــت تــا موســیقی 
بــرای آرمــان مکتــب انقــاب در اولویــت 
آهنگســاز  ســراج  حســام الدین  باشــد. 
در  را  نینــوا  آلبــوم  کــه  خواننــده ای  و 
همــان ســال ها منتشــر کــرد در توضیــح 
آلبــوم این گونــه نوشــته اســت: »به نــام 
خــدا... در ايــن بــازار آشــفته، كــه هــر 
گــروه و دســته اي بــراي »تبليــغ مكتــب 
ــراي  ــر ب ــب »هن ــا در قال الحــادي خــود« ي
هنــر« يــا جهــت »نيــل بــه منافــع مــادي« 
موســيقي را دســتاويز قــرار داده اســت؛ 
ظلــم اســت اگــر مــا ايــن هنــر نافــذ را 
واالي خويــش  اشــاعه مكتــب  جهــت 
بــه كار نگيريــم. در تعالــي ايــن مهــم، 
از  را  شــما  پيشــنهادهاي  و  نظرهــا 

پذيراييــم.« جــان ودل 
 

نتیجه گیری
را  ســرود  می تــوان  شــواهدی  بــا 
ـی  خمیـن امــام  حضــور  زمــان  در 

مطلــوب  موســیقی  )رحمةاهلل علیــه( 
گلریــز  به عنوان مثــال  دانســت. 
شــهید  مجاهــد،  »ای  اثــر  خواننــده 
شــهید  شــهادت  بــرای  کــه  مطهــر« 
شــد،  خوانــده  مطهری)رحمةاهلل علیــه( 
بیــان می کنــد: »مــن و مرحــوم راغــب، 
همــان ســال ۵۹، پــس از پخــش ســرود 
امــام  حضــور  بــه  مطهــری«،  »شــهید 
رســیدیم.  خمینی)رحمةاهلل علیــه( 
ایشــان بــر آن ســرود ُمهــر تأییــد زدنــد و 
ــه خاطــر آن و دیگــر کارهــای انقابــی،  ب
مــا را مــورد لطــف قراردادنــد.« و یــا اجــازه 
ســرود  گــروه  بــه  امام)رحمةاهلل علیــه( 
نوجوانــان آبــاده ای کــه ســرود خــود را 
بــا آالت موســیقی در جمــاران  همــراه 
حضــار  و  )رحمةاهلل علیــه(  امــام  بــرای 
تأییــد  بــر  دال  اجــرا کردنــد شــواهدی 
ــوده اســت. ــر ایــن موســیقی ب ایشــان ب
امــا عواملــی کــه بــرای مطلــوب شــدن 

شــد  ذکــر  بــاال  در  موســیقی 
ــوان در ســه دســته  می ت

کلــی دســته بندی 
 . د کــر

البتــه ایــن ســه دســته اســتقرایی بــوده 
را  دســته  نــدارد. ســه  عقلــی  و حصــر 
می تــوان اجتماـعـی، فقهــی و فلســفی 
بیــان کــرد. بــه ایــن معنــا کــه موســیقی 
بایــد  اواًل  انقــاب  بــرای  مطلــوب 
همبســتگی را در بیــن مــردم القــا کنــد 
ثانیــًا از ارزش هــای اســامی و فقهــی 
عــدول نکنــد و بتــوان در چارچــوب آن 
و مؤیــد آن باشــد. ثالثــًا مبــادی فلســفی 
ـی بــر هنــر  ایــن موســیقی بایــد مبتـن
ــال  ــان و مکتــب ســازی و انتق ــرای آرم ب
آن بــه نســل بعــد باشــد. ایــن ســه عامــل 
بیــان  ایــن  بــه  درهم تنیده انــد؛  کلــی، 
همبســتگی  ایجــاد  بخواهــد  اگــر  کــه 
آرمــان  بــر  ـی  مبتـن بایــد  همانــا  کنــد 
باشــد و اگــر می خواهــد مکتــب ســاز 
ــر شــریعت  ــد مبتنــی ب ــا بای باشــد همان
ــه  ــت ک ــوان گف ــذا می ت اســام باشــد. ل
ایــن ســه بایــد در کنــار یکدیگــر موجــود 
ــوب را حاصــل  ــا موســیقی مطل شــوند ت
ــد از ایــن نکتــه غافــل  ــد. البتــه نبای کنن
شــد کــه مصداق هــای ایــن اصــول کلــی 
می تواننــد فــراوان باشــند و نبایــد تصــور 
کــرد کــه چــون زمانــی ســرود، ایــن ســه 
عامــل کلــی را در کنــار یکدیگــر جمــع 
ــود اآلن هــم تنهــا ســرود اســت  کــرده ب
ــراز  ــوان موســیقی ت ــد به عن ــه می توان ک

انقــاب موجود باشــد.

موسیقی مطلوب برای 
انقالب اواًل باید همبستگی 

را در بین مردم القا کند 
ثانیًا از ارزش های اسالمی و 

فقهی عدول نکند و بتوان 
در چارچوب آن و مؤید آن 
باشد. ثالثًا مبادی فلسفی 
این موسیقی باید مبتنی 

بر هنر برای آرمان و مکتب 
سازی و انتقال آن به نسل 

بعد باشد. 
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جایگاه مربی، جایگاه امامت است
گفتاری پیرامون جایگاه تربیت و نگاهی بر روش الگوگیری در این حوزه بر اساس کتاب »خانم مربی«

گفت.وگو.با.خانم.رقیه.فاضل؛.پژوهشگر.و.فعال.فرهنگی.و.تربیتی

مصاحبه.گر.:.مهدی.رمضانعلی

باتوجــه بــه جایــگاه حســاس مربیــان تربیتــی و معلمــان در جامعــه اســالمی و همچنیــن 
جایــگاه شــگرف بانــوان بــه مثابــه معلمــان و مــادران جامعــه، بــه دنبــال طــرح الگویــی بــر 
مبنــای تجــارب زیســته بــه گفت وگــو بــا خانــم فاضــل، پژوهشــگر و فعــال تربتــی و فرهنگــی 
نشســتیم تــا بــا توجــه بــه کتــاب »خانــم مربــی« و ســبک تجربــه محــور در ایــن کتــاب، بــه 

الگــوی و چارچوبــی نظــری در ایــن حــوزه از علــوم انســانی و تربیتــی دســت یابیــم.
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بــا توجــه بــه جایــگاه حســاس بانــوان 
در جامعــه و نقــش محــوری ای کــه از 
ابتــدای انقــالب داشــته اند، اصلی تریــن 
انقــالب  بانــوی  شــخصیتی  مؤلفــه 

چیســت؟
کلیشه شکنی عقیده ها

مــن می توانــم در دو الیــه، الیــه فهــم، 
ادراک و تشــخیص و الیــه عــزم و اقــدام 
عــرض  را  شــخصیتی  مؤلفه هــای  ایــن 
بکنــم. نکتــه اول ایــن اســت کــه زن 
آرمان هــا  احیــای  دنبــال  بــه  انقــاب 
قــول  بــه  کــه  آرمان هاـیـی  اســت. 
حضــرت امــام )رحمةاهلل علیــه(، تعالــی 
مقاصــد قــرآن کریــم اســت. یــک آرمــان 
ـی بلنــد وجــود دارد کــه زن و مــرد  دیـن
عقایــد  هســتند.  آرمــان  آن  دلــداده 
بــا آن احســاس  ـی کــه متناســب  دیـن
مســئولیت می کننــد. نکتــه دوم ایــن 
ــان و  ــن آرم ــه ای ــه ب ــا توج ــه ب اســت ک
عقایــدی کــه در ایــن مــرد و زن زنــده 
شــده اســت، یــک کلیشه شــکنی ایجــاد 
می شــود؛ چــه در ذهــن و چــه در عمــل. 
ـی مقهــور و مغلــوب کلیشــه های  یعـن
ـی نیســتند.  ساخته شــده شــرقی و غرـب
ایــن  و  نیســتند  رســانه ها  مغلــوب 
جرئــت و جســارت را دارنــد. نکتــه بعــدی 
ایــن اســت کــه اهــل اقدام انــد، بــا توجــه 
بــه ظرفیــت و اســتعدادی کــه 
ــا  ــد و متناســب ب دارن
و  اســتعدادها  ایــن 
ظرفیت هــا بــه میزانی 
در  می تواننــد  کــه 
مســیر تحقــق آن 

آرمان هــا حرکــت می کننــد و در راه آن 
آرمان هــا مجاهــدت می کننــد. لــذا بــه 
ــه فهــم  ــد کــه در هــر دو الی نظــر می آی
و تشــخیص و الیــه اقــدام و حرکــت، 
مؤلفه هــای شــخصیتی  ایــن  می تــوان 
ــم مربــی  ــه خان ــا اینک ــرد کم ــرح ک را مط
هــم همیــن ابعــاد را نشــان می دهنــد. او 
در ابتــدای کتــاب بیشــتر بــر ابعــادی کــه 
ــن مؤلفه هــای  ــد شــکل می گیرند-ای دارن
ـی- و نیمــه دوم  شــخصیتی خانــم مرـب
ــت  ــل و حرک ــدام و عم ــًا اق ــاب عمدت کت

ـی را دارد نشــان می دهــد. خانــم مرـب
انقالب اسالمی؛ احیاگر خانم مربی

مــن اگــر بخواهــم در چند جملــه تقریرم 
را از کتــاب خاصــه کنــم، اولیــن نکته ای 
ــه نظــرم می رســد ایــن اســت کــه  کــه ب
انقــاب اســامی یــک  شــور و شــعوری را 
ایجــاد می کنــد، یــک اندیشــه پرتحرکی را 
ایجــاد می کنــد کــه می توانــد زن را احیــا 
بکنــد؛ یعنــی وامــداری زنــان نســبت بــه 
انقــاب اســامی. اگــر انقــاب اســامی 
نبــود، معلــوم نبــود زن در چــه منجابــی 
فــرو می رفــت، بــا آن وضعیــت پوچــی 
قبــل-  دوره هــای  در  کــه  بی هویـتـی  و 
مخصوصــًا در دوره پهلــوی اول و خاصــه 
در دوره پهلــوی دوم- ایجادشــده بــود، 
زن عمــًا یــک ســیر قهقراـیـی را دنبــال 
می کــرد کــه انقــاب اســامی شــخصیت 
زن را احیــا کــرد. حقیقتــًا زن مدیــون 
انقــاب اســامی اســت و از طــرف مقابل 
خدماتــی کــه ایــن زن کــه مولــود انقــاب 
اســامی اســت، دســت پرورده انقــاب 

ــد  ــت می ده ــودش دارد حرک اســت و خ
را،  انقــاب  ایــن  و گســترش می دهــد 
ــرای تحقــق آرمان هــای  ــد ب کمــک می کن
انقــاب. بــه قولــی انقــاب اســامی بــه 
زنــان آبــرو داد و حــاال زنانــی کــه مدیــون 
ایــن اندیشــه شــدند، اقــدام می کننــد و 
ــند.  ــرو می بخش ــامی آب ــاب اس ــه انق ب
یــک خدمــات متقابلــی اســت کــه در 
ابتــدا انقــاب اســامی بــه زن می دهــد 
و زن بــرای ادای دیــن خــودش بــه هــر 
نحــوی پــای کار ایــن انقــاب اســامی 
ــاب  ــر کت ــر دیگ ــک منظ می ایســتد. از ی
ـی دارد کــه البتــه مبســوط  نــکات جالـب
نپرداختــه اســت و جــا دارد کتاب هایــی 
ناظــر بــه مســائل زن انقــاب اســامی بــه 

ایــن مــوارد بپردازنــد. 
تعارض نقش های خانم مربی

و امــا بحــث تعــارض نقش هاـیـی کــه 
می توانــد بــرای یــک زن پیــش بیایــد کــه 
ــرای مــردان نیــز  البتــه ایــن تعارض هــا ب
ــاب ســوژه زن  ــه چــون کت وجــود دارد ک
ــرای زن  ــارض نقش هایــی ب ــک تع دارد ی
بــه وجــود می آیــد کــه در فضــای تکلیــف 
در  یــا  بدهــد  انجــام  خــودش  فــردی 
فضــای خانوادگــی و تکلیــف اجتماعــی؟ 
گاهــی در بعضــی از ایــن موقعیت هــا 
ــن  ــه ای ــد؛ ک تعارض هایــی بوجــود می آی
تعارض هــا را خیلــی جالــب حــل کــرده 
ـی  مرـب خانــم  کــه  آنجــا  مثــًا  اســت. 
می خواهنــد  و  شــدند  حاضــر 
کــه  برنامــه ای  یــک  برونــد 
اصــل برنامــه منــوط بــه حضــور 
ایشــان اســت. در اینجــا 
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همسرشــان می گویــد کجــا می خواهــی 
اینجــا  در  بــروی!  نمی خواهــد  بــروی؟ 
دعــوا  و  آشــوب  بــه  را  خانــه  فضــای 
نکشــیده اســت. بــا یــک نــگاه عمیــق 

و شــناختی پیــش رفتنــد. ایــن خانــم 
آرام  خانــه  فضــای  وقـتـی  و  نشســت 
ــن  ــر م ــا اآلن منتظ ــد: آنج شــد، می گوی
هســتند. به جــای اینکــه پــای اصــرار و 
هیجــان و شــور را وســط بیــاورد، زنــی کــه 
ــوار  ــودش هم ــا خ ــز ب ــواده را نی دارد خان
می کنــد و اهمیــت حضــور خــودش را 
تبییــن می کنــد. بــا این حــال مــرد هــم 
متوجــه اهمیــت آن مســئله می شــود 
و اجــازه می دهــد. خــب همیــن مســئله 
ــرای هرکــس دیگــری پیــش  ــد ب می توان
بیایــد و انــواع راه هــا را امتحــان کنند؛ اما 
اینکــه زن انقــاب اســامی قــرار نیســت 
ــواده را  ــردی، خان ــف ف ــام تکلی ــرای انج ب
بــه هــم بریــزد و بــرای انجــام تکلیــف 
را  فــردی خــودش  خانوادـگـی کًا رشــد 
دارد  الزم  را  تدابیــری  کنــد،  فرامــوش 
کــه یــک شــمه هایی از ایــن تدابیــر در 
ایــن کتــاب آمــده، اگرچــه در مقــام یــک 
می خوانیــم  را  کتــاب  ایــن  زن داریــم 
خیلــی از جاهــا همچنــان برایمــان ســؤال 
اســت کــه در خیلــی از ایــن موقعیت هــا 

اســت. انجام شــده  تدبیــری 
بانــوی  یــک  بازتولیــد  و  تولیــد  در   
الگــو در جامعــه بایــد چــه کاری انجــام 

بدهیــم؟
خأل را لمس نکنیم!

ایــن اســت کــه مــا در  اولیــن نکتــه 
فضــای تربیتــی، رســانه ای و تبلیغی مــان 
ــه برایمــان بی اهمیــت نباشــد. امــا  تجرب
ــا  ــب اســت م ــه اســت. جال اآلن این گون
ســینمایی،  فیلــم  این مقــدار  ســال  در 
ســریال، مجلــه و روزنامــه و کتــاب و... 
برنامــه  این مقــدار  می کنیــم،  تولیــد 

در  محتــوا  این مقــدار  و  ـی  تلویزیوـن
ــازی و شــبکه های اجتماعــی  فضــای مج
این هــا  از  امــا چقــدر  تولیــد می شــود 
اســت؟  رفتــه  تجــارب  روایــت  ســراغ 
اصــًا نمی گوییــم از یــک بانــوی الگــو، 
امــا از یــک تجربــه موفــق یــا غیرموفــق 
میــزان  چــه  تجربــه ای  مــدل  هــر  یــا 
روایــت می شــود؟ در فضــای خانــواده، 
در فضــای اجتماـعـی، در فضــای فــردی، 
سیاســی،  اقتصــادی،  معنــوی،  ابعــاد 
تربیـتـی، کشــاورزی این همــه مســائلی 
کــه مــا در فضــای تجربــه آن هــا را تجربــه 
خــأ  در  مثــا ســریال ها  امــا  کرده ایــم 
و در فضــای انتزاـعـی پیــش می رونــد. 
و  خــأ  دارنــد  مــا  درســی  کتاب هــای 
انتــزاع را لمــس می کننــد درحالی کــه مــا 
ــن  ــه ای ــه ب ــه تجرب می توانیــم نســبت ب
مقــدار بی تفــاوت نباشــیم. اولیــن نکتــه 
الگــو،  بانــوی  بازتولیــد  و  تولیــد  بــرای 
خــود اهمیــت دادن بــه تجربــه و نکتــه 
بعــدی بیــان ایــن تجربیــات اســت. بیــان 
ـی صرفــًا نــه یــک  کــه می گوییــم یعـن
پرداخــت  یــک  بلکــه  شــوی رســانه ای، 
روشــن  را  تجــارب  بتوانــد  کــه  عمیــق 
ارائــه  در  تکثــر  بعــدی  نکتــه  کنــد. 
الگوهاســت. مایـکـی از مشــکاتمان در 
فضــای الگوگیــری ایــن اســت کــه گاهــی 
ـی  قالب زـن و  قالــب  بــا  را  الگوگیــری 
مــا  درحالی کــه  می گیریــم  اشــتباه 
معتقدیــم حرکــت انســان ها ناظــر بــه 
موقعیتــی اســت کــه آن هــا، تشــخیص 
می دهنــد آن موقعیــت را و متناســب 
بــا آن و بــر اســاس توانشــان حرکــت 
اســامی،  انقــاب  لــذا درون  می کننــد 
ــر  ــر و حرکت هــای متکث الگوهــای متکث
ــم  ــاج داری ــا احتی ــد. م ــه دســت می آی ب
روایــت  متکثــر  الگوهــای  ایــن  کــه 

بشــوند.
اجازه نقد الگو را بدهیم!

کــه  اســت  ایــن  بعــدی  نکتــه 
وقتی چیــزی را به عنــوان الگــو معرـفـی 

می کنیــم بســیار دور از نقــد و تحلیــل 
ـی یــا تجربــه ای  مطــرح می کنیــم؛ یعـن
را روایــت نمی کنیــم و یــا اگــر روایــت 
می کنیــم دیگــر اجــازه نقــد و بررســی و 
تحلیــل نمی دهیــم. در حالــی کــه هــم 
ــل  ــت و هــم تحلی ــر رف ــد ســراغ تکث بای
ـی کــه مــا داریــم،  بایــد تجارـب و نقــد. 
الگوهایــی کــه داریــم، اهدافــی کــه افــراد 
الگــو داشــتند را بتــوان نقــد و تحلیــل 

نمــود.
کار گروهی کنیم!

و  تولیــد  ایــن  بــرای  بعــدی  نکتــه   
گروهــی  و  متشــکل  کار  بازتولیــد 
انســان هایی  وقت هــا  خیلــی  اســت. 
احتیــاج  بشــوند  الگــو  می تواننــد  کــه 
ــر  ــه بصــورت جمعــی فک ــه اینک ــد ب دارن

کننــد و مشــورت بگیرنــد، تضــارب آرایــی 
باشــد کــه بتواننــد تشــخیص موقعیــت 
بدهنــد و متناســب بــا موقعیــت کاری 
انجــام بدهنــد، چــه در تشــخیص و چــه 
در اقــدام. اگــر ایــن فضــای کار گروهــی و 
تشــکیاتی محقــق بشــود آن وقــت یــک 
بانــوی الگــو مســیرش هموارتــر می شــود 

چــه بــرای تولیــد و چــه بازتولیــدش.
ــم مربــی« در  ــر کتــاب »خان  مبتنــی ب
تبییــن جایــگاه یــک بانــوی معلــم نمونه 
چــه نکاتــی را بایــد مدنظــر داشــت و از 

چــه مبانــی الهــام گرفــت؟
در  چــه  نمونــه  معلــم  مــورد  در  چــه 
مــورد هــر بحــث دیگــری اگــر بخواهیــم 
ــرح  ــی و اساســی را مط ــه اصل ــد نکت چن
کنیــم اولیــن نکتــه ایــن اســت کــه مــا 
داریــم الگــو را مطــرح می کنیــم، یــک 
معلــم نمونــه را ناظــر بــه مبانــی تربیتــی 
معرـفـی می کنیــم. مــا گاهــی فــارغ از 
ـی نظــری داریــم تجربــه را روایــت  مباـن
تجربــه ای  هــر  درحالی کــه  می کنیــم 
ــه  ــک ســنگ زیرینــی ب ــی ی و هــر اقدام
ــه  ــک دارد ک ــری و تئوری ــای نظ ــام مبن ن
بایــد در مــدل مصاحبــه گرفتــن در مــدل 

اولین نکته برای تولید و 
بازتولید بانوی الگو، خود 

اهمیت دادن به تجربه 
و نکته بعدی بیان این 

تجربیات است. بیان که 
می گوییم یعنی صرفًا نه 
یک شوی رسانه ای، بلکه 

یک پرداخت عمیق که 
بتواند تجارب را روشن کند. 

صرف گفتن مبانی هم به 
ما کمک نمی کند، روایت 

موقعیت هاست که 
می تواند به ما کمک کند، 

توصیف غنی از موقعیت ها 
است که می تواند آن معلم 

نمونه را تصویر کند. 

مربی انقالبی میدان عمل 
خودش را مدرسه نمی بیند، 

میدان عمل خودش را 
انقالب می بیند. مسائل 
را فردی تحلیل نمی کند 
و توجه دارد به مسائل 

اجتماعی.
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روایــت تجربــه و در مــدل مشــاهده آن 
تجربــه  بی توجهــی  ـی  یعـن ببینیــم؛  را 
بــه تئــوری را مــا نبایــد ببینــم. نکتــه 
بعــدی ایــن اســت کــه صــرف گفتــن 
نمی کنــد،  کمــک  مــا  بــه  هــم  ـی  مباـن
ــد  روایــت موقعیت هاســت کــه می توان
ـی از  بــه مــا کمــک کنــد، توصیــف غـن
آن  می توانــد  کــه  اســت  موقعیت هــا 
نکتــه  کنــد.  تصویــر  را  نمونــه  معلــم 
آخــر در رابطــه بــا تکنیک هــا و روش هــا 
اســت. هــر چــه قــدر کــه در الیه هــای 
جلوتــر وارد شــویم، یــک فضــای تکثــر و 
خاقیــت و ابتــکار پررنگ تــر می شــود. 
ایــن ســه نکتــه را بایــد مراقبــت کنیــم 
یعنــی تجربــه نگاری هــای مــا صرفًا ســراغ 
نــرود.  تکنیک هــا  و  شــیوه ها  روایــت 
جــذاب  می توانــد  خیلــی  کــه  اگرچــه 
باشــند و از آن طــرف خیلــی تئوریــک 
نباشــند. پیونــد این هــا بــا یکدیگر در آن 
حلقــه مفقــوده توصیــف غنــی موقعیــت 
ــای  ــت زمینه ه ــرح می شــود. موقعی مط
تاریخــی، فکــری، اندیشــه ای، موقعیــت 
کــه  فرهنـگـی  و  اقتصــادی  سیاســی، 
بــه  را  تئوریــک  فضــای  آن  می توانــد 

فضــای عمــل متصــل بکنــد.
ــه نظــر  ــه ب ــن بحثــی ک ــون مهم تری اکن
می آیــد در مقطــع کنونــی جــای دارد ایــن 
ــم  ــم بگویی ــر بخواهی ــه اواًل اگ اســت ک
حســاس  زن  مســئله  ایــن  چــرا  کــه 
اســت، بــه خاطــر ایــن اســت کــه جبهــه 
ــر آن تأکیــد  ــل خیلــی جــدی دارد ب مقاب
می کنــد و مــا نیــز داریــم چالش هایــش 
پــوچ  از  ـی  یعـن می کنیــم.  احســاس  را 
ــواع  ــا ان ــردن زن ت ــت ک ــردن و بی هوی ک

حمــات کــه در الیــه فکــری، 

اتفــاق می افتــد  احســاس و روان دارد 
 . و...  پوشــش  و  رفتــار  بحث هــای  تــا 
خــود جبهــه باطــل و آرایــش جنگــی کــه 
جبهــه باطــل گرفتــه اســت باعــث شــده 
تــا ایــن مســئله اهمیــت پیــدا کنــد و 
دیگــری آن گــرای جنـگـی اســت. مثــًا 
فــرض کنیــد بی بی ســی دارد برنامــه ای 
در  و  زن(  )صــد  اســم  بــه  می ســازد 
دارد  دنیــا  کل  در  را  زن  صــد  هرســال 
انتخــاب می کنــد به عنــوان زن موفــق 
مدنظرشــان  مؤلفه هاـیـی  نمونــه.  یــا 
اســت کــه در آنجــا نشــان می دهــد کــه 
البتــه صرفــًا  را گرفته انــد.  چــه گراـیـی 
هــم نبایــد واکنشــی بــود، بحــث ایــن 
اســت کــه حــاال کــه دشــمن دارد ایــن 
اتفاقــات را رقــم می زننــد بایــد خیلــی 
جــدی نیازهــای اساســی زن را فهمیــد 
و متناســب بــا آن هــا موضــع انقــاب 
اســامی و حــرف نــو انقــاب اســامی را 
ــه  ــرد و ارائ ــان مخاطــب طراحــی ک ــا زب ب
داد. زمانــی کــه این همــه چالــش وجــود 
دارد، تشــنگی زیــادی هــم وجــود دارد. 
چــون زن امــروز حقیقتــًا از وضــع کنونــی 
خــودش زده شــده اســت، تشــنه اســت 
و دنبــال یــک حــرف دیگــری می گــردد. 
این هــا باعــث می شــود کــه مــا بگوییــم 
اســتراتژیک  حســاس  موقعیــت  یــک 

داریــم.
ــم مربــی و  ــاب خان ــه کت ــه ب ــا توج  ب
ســبک نوشــتاری و تحلیــل کتــاب، نظــر 
شــما در رابطــه بــا کتــب مصاحبــه محــور 

در تجــارب دیگــر چیســت؟
ــه بســته  ــد ک ــه نظــرم می آی ب

بــه نــوع اســتفاده اســت؛ 
برداشــت بنــده ایــن اســت 
کــه این طــور نیســت کــه 

ب  کتــا

بصــورت ســؤال و جــواب مصاحبــه آمــده 
متــن  یــک  می رســد  نظــر  بــه  باشــد، 
طــرح  بعــدا  ســؤاالت  و  تنظیم شــده 
و  شــده اند  کلی تــری  ســؤاالت  شــده، 
ایــن می توانــد بــه خواننــده کمــک کنــد. 
یــک خواننــده هوشــیار  اگــر خواننــده 
ــه  ــاب ب ــن کت باشــد و بخواهــد از دل ای
خــاص  دســته بندی های  ســری  یــک 
اینکــه  شــاید  برســد  و مخصوص تــری 
مــدل ســؤال ها صراحــت دارد و جواب هــا 
هــم در پاســخ آن ســؤال آمــده اســت، 
ایــن از یــک منظــر می توانــد او را کمــک 
ــد. اگــر بخواهیــم مخاطبــی کتــاب را  کن

ــا تجــارب آشــنا شــود، فــارغ  ــد و ب بخوان
ــح  ــش صری ــک دان ــد ی ــه می توان از اینک
ــر،  ــا خی ــرون بکشــد ی ــاب بی را از دل کت
فضــای داســتانی شــدن بــه میزانــی کــه 
بــرود ســراغ مصاحبه هــا آن را بــه ســمت 
فضــای  می کشــاند،  عمومــی  مخاطــب 
مخاطــب بایــد یــک مخاطــب هوشــیارتر 
و هدفمندتــری باشــد کــه ســراغ کتــاب 

ــد. ــا کتــاب بمان ــا انتهــا ب رفتــه کــه ت
 بــا توجــه بــه هــدف جشــنواره علــوم 

که در فضای مشارکت و 
حتی در تبیین روابط میان 

معلم و شاگرد ما همان 
رابطه امت و امام را باید 

ببینیم. جایگاه مربی جایگاه 
امامت است. فقط امامت 
نیست و امامت اجتماعی 
می کند و امتی که پای کار 

می آیند. 



42

انســانی عمــار و بــا عنایــت بــه کتــاب 
ـی  انقالـب ـی  مرـب الگــوی  ـی،  مرـب خانــم 

می شــود؟ تبییــن  چطــور 
بــا توجــه بــه کتــاب خانــم مربــی، چنــد 
نکتــه بــه ذهنــم می رســد کــه این هــا 
جــدی و اساســی اســت. اولیــن نکتــه 
ایــن اســت کــه مربــی انقابــی در عیــن 
ــه اســمش مربــی اســت، در وضــع  اینک
ـی کــه تربیــت را یــک امــر فــردی  کنوـن
ـی دارنــد فعــًا عامــل را  می داننــد؛ یعـن
بعــدًا ســاختارها  تــا  تربیــت می کننــد 
یــک  ـی  یعـن ایــن  کــه  بشــوند  اصــاح 
قرائــت لیبــرال، خــودش را محــدود در 
نمی بینــد.  تربیـتـی  روتیــن  کار  یــک 
خــودش را و کارش را تقلیــل بــه ایــن 
کــه  اســت  جالــب  نمی دهــد.  اوضــاع 
میــدان عمــل خــودش  ـی  انقاـب ـی  مرـب
عمــل  میــدان  نمی بینــد،  مدرســه  را 
خــودش را انقــاب می بینــد. احســاس 
می کنــد کــه هــرروز وارد میــدان اصلــی 
انقــاب شــده اســت و بایــد اآلن ایــن 
و  بینــش  یــک  بدهــد.  انجــام  را  کار 
نگــرش بســیار عمیــق و حرفــه ای نســبت 
ــردی  ــن مســئله دارد. مســائل را ف ــه ای ب
بــه  دارد  توجــه  و  نمی کنــد  تحلیــل 
اســت،  اگــر جنــگ  اجتماـعـی.  مســائل 

اگــر فقــر اســت یــا هــر مســئله دیگــر 
ماننــد انتخابــات، توجــه دارد بــه مســائل 
ایــن دوگانــه فرد-اجتمــاع  اجتماـعـی و 
را طــرد می کنــد. یــک نقــش هم زمــان، 
را  ـی  تمدـن نقــش  و  اجتماـعـی  نقــش 
ــد. نقــش تربیتــی  ــرای خــودش می بین ب
ـی  تمدـن نقــش  آن  ذیــل  را  خــودش 
از طرـفـی می خواهــد  تبییــن می کنــد. 
ــرای انقــاب  بچه هایــی را تربیــت کنــد ب
بــا  هــم  اســامی  انقــاب  و  اســامی 
ــا  ــه دارد پ ــا اســت ک ــن آدم ه حضــور ای
می گیــرد. نکتــه دیگــر آن چتــر اصلــی 
حاکــم بــر کتــاب اســت کــه کتــاب دارد 
از اهمیــت دانش آمــوز حــرف می زنــد. 
همان قــدر  مــن  کــه  اســت  جالــب 
فعالیت هــای  در  را  ـی  مرـب خانــم  کــه 
می بینــم،  پررنــگ  مدرســه  و  کاس 
دانش آموزاـنـی کــه پــای کار ایــن مرـبـی 
همان قــدر  جالب انــد.  آمدنــد  هــم 
نقــش دانش آمــوز هــم پررنــگ اســت و 
ــن نتیجــه  ــه ای ــا ب ــد. م مشــارکت می کن
در فضــای مشــارکت و  کــه  می رســیم 
ــم و  ــان معل ــط می ــن رواب حتــی در تبیی

شــاگرد مــا همــان رابطــه امــت و امــام 
ــگاه  ــگاه مربــی جای ــم. جای ــد ببینی را بای
نیســت  امامــت  فقــط  اســت.  امامــت 
امـتـی  و  می کنــد  اجتماـعـی  امامــت  و 
کــه پــای کار می آینــد. از همــه این هــا 
می توانیــم یــک فــرآورده داشــته باشــیم 
کــه کمــک کنــد بــه حــل مســائل کنونــی 

آموزش وپرورش مــان.
قبــًا در رونمایــی کتــاب گفتــم و اینجــا 
نیــز بــاز عــرض می کنــم: ایــن کتــاب یــک 
ــرای بحــث تحــول  ــی خــوب ب آورده خیل
بنیادیــن در نظــام آموزشــی دارد. آنکــه 
نقــش  آموزشــی  نظــام  تحــول  در  مــا 
و  می دانیــم  کمرنــگ  خیلــی  را  معلــم 
نقــش دانش آمــوز اصــًا مطــرح نیســت. 
ــا احســاس می کنیــم کــه دانش آمــوز  م
دانش آمــوز  نــدارد.  نقشــی  تحــول  در 
نظــام  تحــول  مصرف کننــده  نهایتــًا 
تجــارب  درحالی کــه  اســت.  آموزشــی 
انقــاب اســامی و تجــارب امــور تربیتــی 
نشــان می دهــد کــه دانش آمــوز یـکـی 
نظــام  کننــده  متحــول  محورهــای  از 
نبودنــد  اگــر  اســت.  بــوده  آموزشــی 
ایــن مــدل دانش آمــوزان پــای کار عمــًا 
ــا حضــور امــور تربیتــی اتفــاق  ــی ب تحول
نمی افتــاد. مــا نمی توانیــم پــروژه تحــول 
نظــام آموزشــی را پیــش ببریــم اال بــا 
نــگاه بــه دانش آمــوز و متشــکل دانــش 
تحول خــواه  معلمــان  حــول  آمــوزان 
مهــم  دســتاوردهای  آن  از  یـکـی  کــه 
کتــاب اســت کــه خــود بنــده از ایــن 
ــم  ــی توانســتم اســتفاده کن ــر خیل منظ

الحمدهلل.

ما احساس می کنیم که 
دانش آموز در تحول نقشی 

ندارد. دانش آموز نهایتًا 
مصرف کننده تحول نظام 

آموزشی است. درحالی که 
تجارب انقالب اسالمی و 

تجارب امور تربیتی نشان 
می دهد که دانش آموز یکی 
از محورهای متحول کننده 
نظام آموزشی بوده است.
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کمیته در آینه فیلم ها و سریال ها
مــن  نســل  هــم  جوانــان  احتمــاال 
را  اســامی  انقــاب  کمیتــه  مأمــوران 
دیده انــد.  ســریال ها  برخــی  در  فقــط 
تــن  بــه  ســبز  یــا  خاـکـی  لبــاس  آنهــا 
نتراشــیده  و  بلنــد  ریش شــان  دارنــد. 
ــا  ــد ی ــه دســت دارن ــا بیســیم ب اســت. ی
ــا چهــره ای زمخــت  ــان را ب تســبیح. خیاب
کســی  بــه  عبــور  اجــازه  تــا  بســته اند 
ندهنــد. ســر خــود را بــه تمامــه داخــل 
ــه  ــد ب ــا بتوانن ــد ت ــر ماشــینی می کنن ه
هــر بهانــه ای مــچ مــردم را بگیرنــد. درکــی 
از احســاس ندارنــد و بــا هیــچ توضیحــی 
هــم قانــع نمی شــوند. کار مفیــد آنهــا 
کــردن  ســین جیم  و  خیابــان  بســتن 
تلــف  باعــث  فقــط  کــه  اســت  مــردم 
شــدن وقــت آنهــا می شــود. البتــه ایــن 
ــره  ــا چاشــنی دله ــوال ب ســکانس ها معم
بــرای مخاطــب روایــت می شــود. چــرا کــه 
کســی نمی خواهــد شــخصیت محبــوب 
فیلــم را گرفتــار مأمــوران کمیتــه ببینــد. 
واقعــا جــای ســؤال اســت کــه بعضــی از 
کجــای  بــه  ـی  ایراـن فیلم نامه نویســان 

ایــن فیــل دســت زده انــد؟! 
تجربــه ای  روایتگــر  کمیتــه؛  مســتند 

بدیــل
مســتند کمیتــه قصــد دارد ایــن فیــل را 
ــه صــورت  ــا نگاهــی کان تــر از آنچــه ب ب
ســکانس دیده ایــد بررســی کنــد. کمیتــه 
انقــاب  ارزش  بــا  از تجربه هــای  یـکـی 
اســامی ایــران در عرصه هــای امنیـتـی 
سیاســت  شــکل گیری،  نحــوه  بــود. 
ــال آن،  ــاب در قب ــل انق دولت هــای اوای
وظایــف و نحــوه ادغــام یــا انحــال آن 
در  ارزشــمند  تجربه هاـیـی  می توانــد 

و  مســئوالن  اختیــار 
فعلــِی  تصمیم گیــران 
جمهــوری اســامی قــرار 
مهم تریــن  از  دهــد. 
آن  مســتند  نــکات 

اســت کــه بخشــی 
آن،  از 

روایــت 

مســئولین فعلــی و گذشــته اســت کــه 
و  دیده انــد  را  نهــاد  ایــن  تطــور  دوران 
نبــودِن آن  بــا  را  بــودِن آن  می تواننــد 

کننــد. مقایســه 
چالش های کمیته

بررســی چالش هــای کمیتــه در نظــام 
حکمرانــی ایــران همــان چیــزی اســت کــه 
دانشــگاهیان بــه ظاهــر مــدرن بــا غلظــت 
یــاد می کننــد.   case study بــه  آن  از 
چالش هایــی کــه کمیتــه بــا آنهــا دســت 
و پنجــه نــرم کــرده عبرت هایــی آموزنــده 
بــرای نظــام سیاســتگذاری ایــران و یــا 

ُکِمیتش لنگ نیست!
بررسی چارچوب نظری مستند کمیته به مثابه یک سازمان

امیرحسین.لویمی؛.دانشجوی.کارشناسی.ارشد.مدیریت.دولتی.

چالش هایی که کمیته با آنها دست و پنجه نرم کرده 
عبرت هایی آموزنده برای نظام سیاستگذاری ایران و 

یا هر نظام مدیریتِی مشابه دارد. 
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در  دارد.  مشــابه  مدیریـتـِی  نظــام  هــر 
نظــرِی  ادبیــات  بــا  مســتند  حالیکــه 
دانشــگاهی فاصلــه دارد امــا حــاوی نکات 
ویــژه ای اســت کــه ایــن یادداشــت قصــد 
دارد.  را  آنهــا  از  برخــی  بــه  پرداخــت 
ــل  ــکات مطــرح شــده در مســتند را ذی ن
چالش هایــی کــه کمیتــه بــا آنهــا روبــرو 

ــم. ــوده، آورده ای ب
1. چالش عدم سامان

از اولیــن چالش هــای کمیتــه انقــاب 
اســامی پــس از تشــکیل در 23 بهمــن 
از  بعــد  بــود.  ســاماندهی  عــدم   1357
خودجــوش  صــورت  بــه  مــردم  آنکــه 
بــه دســتور امــام رحمه اهلل علیــه بــرای 

حراســت از انقــاب اســلحه های خــود 
را بــرای تحویــل بــه مســاجد آوردنــد، 
و  داوطلبانــه  مختلــف  مناطــق  در 
نظــم  بــرای  مــادی  انگیــزه  بــدون 
عمومــی کشــور خدمــت می کردنــد. 
ــرای انقــاب بــه  اینکــه مــردم خــود ب

بــود،  مطلــوب  بودنــد  درآمــده  تحــرک 
امــا نــه تعدادشــان مشــخص بــود و نــه 
کمیتــه  نیروهــای  بــرای  کارهایشــان. 
ــود.  فقــط نظــم عمومــی جامعــه مهــم ب
در  فقــط  هــم  جامعــه  عمومــی  نظــم 
ایســت های بازرســی بــرای گرفتــن اشــرار 
گــران  بــا  آنهــا  نمی آمــد.  دســت  بــه 
ــد. بــه هنــگام  فروشــی برخــورد می کردن
بــه  مــردم  بــه  کمــک  بــرای  ترافیــک 
خیابان هــا می آمدنــد. فســاد مســئولین 
را گــزارش می کردنــد، در مبــارزه بــا مــواد 
مخــدر بــه تخصــص رســیده بودنــد و ... 

ـی کــه اولیــن  . آیــت اهلل مهــدوی کـن
بــا  بودنــد  انقــاب  کمیتــه  مســئول 
بــه مناطــق 14گانــه و  تهــران  تقســیم 
و  بــرای هــر منطقــه  تعییــن مســئول 
همچنیــن تقســیم بنــدی شهرســتان ها 
و تعییــن مســئول بــرای آنهــا ایــن عــدم 
ســامان را مدیریــت کردنــد. بــه گفتــه 
خود ایشــان در بســیاری از موارد مسئول 
تعییــن نمی شــد، بلکــه مســئول فقــط 
ــوال  ــن مســئولین معم ــدا می شــد. ای پی
از روحانیــون مبــارز و انقابــی بودنــد. از 
ویژگــی نهادهــای مردمــی و انقابــی ایــن 
اســت کــه مســئول معمــوال در سلســله 
مراتــب تعییــن نمی شــود بلکــه خــود 

مــردم مســئول را تعییــن می کننــد. اگــر 
چــه کــه ایــن فرآینــد بــه صــورت رأی 
گیــری اتفــاق نیفتــاده باشــد ولــی مــردم 
بــه راحـتـی بــا مســئول بــودن مســئول 

می آینــد.  کنــار 
2. چالش عدم تخصص

افــرادی  از  عمدتــا  کمیتــه  مأمــوران 
بودنــد کــه تنهــا انگیــزه دفــاع از انقــاب 
ســخت  حــوادث  میــدان  بــه  را  آنهــا 
گروه هاـیـی  بــا  مبــارزه  بــود.  کشــیده 
کــه پــس از انقــاب، خــود را در پیــروزی 
انقــاب ســهیم می دانســتند و همچنین 

بازمانــدگان رژیــم پهلــوی، بدون داشــتن 
تخصــص و مهــارت الزم میســر نبــود. 
عملکــرد غیــر حرفــه ای نیروهــای کمیتــه 
بــه  نارضایتی هاـیـی  نیــز  مــردم  بــرای 
وجــود مــی آورد. در کنــار ســاماندهی و 
تعییــن سلســله مراتــب مخصــوص بــرای 
شهرســتان ها،  و  تهــران  کمیته هــای 
آمــوزش فنــون نظامــی و مهارت هــای 
حرفــه ای نیــز آغــاز گردیــد، بــه حــدی 
کــه در اوایــل جنــگ تحمیلــی نیروهایــی 
آمــوزش دیده تــر از نیروهــای کمیتــه 

وجــود نداشــت. 
3. چالش موازی کاری

و  ژاندارمــری  کمیتــه  بــا  همزمــان 
شــهربانی نیــز وجــود داشــتند 
کمیتــه  بــه  وظایفشــان  کــه 
نزدیــک بــود. همیشــه یـکـی از 
اول  دولت هــای  دغدغه هــای 
غیــر  ســاختار  ایجــاد  انقــاب 
ــود.  ــن نهادهــا ب ــرای ای مــوازی ب
ــازرگان بی نظمــی  دولــت موقــت آقــای ب
طاقــت  را  کمیته هــا  بی ســامانی  و 
نمــی آورد. آقــای بــازرگان معتقــد بــود 
امــور  از  بســیاری  در  کمیته هــا  کــه 
دولــت دخالــت می کننــد. او تنهــا راه حــل 
ــف امنیتــی و انتظاماتــی  ــز وظای را تمرک
طــرف  از  می دانســت.  دولــت  ذیــل  در 
بــدون  را  مفســد  وزرای  کمیتــه  دیگــر 
ــه تــرس و تردیــدی دســتگیر  هیــچ گون
ــر  ــت ایــن وظایــف را ب می کــرد. اگــر دول
عهــده داشــت قطعــا ماحظاتــی را رعایت 
می کــرد امــا نیروهــای انقابــی کمیتــه از 

از ویژگی نهادهای مردمی و انقالبی این است که 
مسئول معموال در سلسله مراتب تعیین نمی شود 

بلکه خود مردم مسئول را تعیین می کنند. 
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آرمان های خود کوتاه نمی آمدند. 
4. چالش نئولیبرالیسم

در  شــهربانی  و  ژاندارمــری  کمیتــه، 

ســال 1370 )در دولــت آقــای هاشــمی 
رفســنجانی( ادغــام شــدند. از اینکــه عده 
زیــادی از مســئولین اذعــان دارنــد کــه 
بــودن کمیته هــا بهتــر از نبــودن آنهــا 
بــوده بگذریــم. از انگیــزه از دســت رفتــه 
دیــده  آمــوزش  نیروهــای  از  بســیاری 
کــه تنهــا دغدغــه آنهــا حفــظ انقــاب از 
خطــرات بــوده بگذریــم. از اینکــه نهــادی 
بــا هویــت انقابــی به صــورت خودجوش 
از  بگذریــم.  را می پرورانــد  خــود  بدنــه 
ـی کمیتــه بیــش  اینکــه روحیــه انقاـب

زمــان  از  کــه  بــود  نهــاد دیگــری  از دو 
ــم.  ــد بگذری ــده بودن ــه ارث مان ــوی ب پهل
مهم تریــن چالــش کمیتــه یــا هــر نهــاد 
انقابــی دیگــری در ایــران سیاســت های 
نئولیبرالــی بــوده اســت. جامعــه انقابــی 
در  پــس می زنــد.  را  نئولیبــرال  نســخه 
ــاد  ــرای جه ــرال جایــی ب سیاســت نئولیب
ســازندگی نیســت، جاـیـی بــرای پیــاده 
شــدن عدالــت توســط مــردم نیســت، 
ــوم  ــم نیســت. ب ــه ه ــرای کمیت جایــی ب
جامعــه ایــران پذیــرای نســخه نئولیبرالی 

نیســت.
در  نئولیبرالیســم  شــده  اجــرا  نســخه 

ـی نیــز ناکارآمــدی خــود را  جوامــع غرـب
نشــان داده اســت. نئولیبرالیســم نیــاز 
جوامعــی را کــه بــا اشــتیاق بــه آن رو 
چــه  اســت  نکــرده  بــرآورده  آورده انــد، 
نئولیبرالیســم  مــا.  جامعــه  بــه  برســد 
در عمــل اهــداف خــود را نقــض کــرده 
اســت، بــه طــوری کــه خــود مدافعــان 
سیاســت های بــازار آزاد در اســتفاده از 
لفــظ آن خــودداری می کننــد. نئولیبــرال 
بزنــد  حــرف  آزادی  از  می توانــد  فقــط 
دهــد.  نشــان  را  آن  نمی توانــد  ولــی 

نئولیبــرال نهادهــای مخالــف سیاســت 
ــد، خصوصــا زمانــی کــه  خــود را برنمی تاب
خودجــوش و مردمــی باشــند. نئولیبــرال 
می خواهــد آزادِی اجتماـعـی، فرهنـگـی، 
اقتصــادی و... ایجــاد کنــد امــا مــردم را در 
ــرال  ــد. نئولیب ــت نمی ده ــر اداره دخال ام
خــود را مســئول آزادی مــردم می دانــد 
و مــردم در ایــن نســخه کســانی هســتند 
کــه فقــط بایــد اداره شــوند، اداره شــوند 
تــا آزاد شــوند. مــردم خــود تــوان و فهــم 
و  ندارنــد  را  آزادی  آوردن  دســت  بــه 
محتــاج نســخه نخبــگان نئولیبرال انــد. 
نئولیبــرال خــودش، خــودش را نقــض 
تــا  ســر  التقــاط  و  تناقــض  می کنــد. 
پایــش را گرفتــه. خــود را تنهــا متولــی 

آزادی می دانــد و گمــان می کنــد آزادی 
جریــان  جامعــه  در  او  طریــق  از  فقــط 
ــازه جــوالن  ــگاه اج ــوع ن ــن ن ــد. ای می یاب
می شــود  مگــر  نمی دهــد.  آزادی  بــه 
دســت  بــه  را  آزادی  آزادی  ســلب  بــا 
تنهــا  بــه  نئولیبــرال  نهایــت  در  آورد؟ 
نمی رســد.  داده  کــه  هــم  شــعاری 
کــه  دارد  دوســت  را  کســی  نئولیبــرال 
کار  ایــن  اســم  باشــد.  حرف گوش کــن 
تزئیــن  فرماندهــی  وحــدت  بــا  هــم  را 
می کنــد. شــعار خاقیــت می دهــد امــا 
ــه  ــای خاقان ــا کاره ــه ب شــجاعت مواجه
حمایــت  جدیــد،  تجربه هــای  نــدارد.  را 
خاقیت هــای  بــرای  ظرفیــت  ایجــاد  و 
متنــوع مــردم شــجاعت می خواهــد کــه 
نئولیبرالیســم نــدارد. کمیتــه نیازمنــد 
تــا  بــود  ـی  انقاـب جســارت و سیاســت 

باـقـی بمانــد.
ـی  در یــک جملــه بایــد گفــت حکمراـن
ـی بــر  بــا مــردم تفــاوت دارد بــا حکمراـن
ــا  ــردم. حکمرانــی اســامی حکمرانــی ب م
مــردم اســت. الگــوی مطلــوب حکمرانــی 
جهــاد  کمیتــه،  ایــران(  در  )خصوصــا 
مســتضعفین  بســیج  و  ســازندگی 
ایــن  پــر  چیــدن  جــای  بــه  هســتند. 
نهادهــا بایــد بــال پــرواز بــه آنهــا داد. 

جامعه انقالبی نسخه 
نئولیبرال را پس می زند. در 

سیاست نئولیبرال جایی 
برای جهاد سازندگی نیست، 

جایی برای پیاده شدن 
عدالت توسط مردم نیست، 

جایی برای کمیته هم 
نیست. بوم جامعه ایران 
پذیرای نسخه نئولیبرالی 

نیست.

در یک جمله باید گفت 
حکمرانی با مردم تفاوت 
دارد با حکمرانی بر مردم. 

حکمرانی اسالمی حکمرانی 
با مردم است. 



46

اگــر بخواهیــم هــم  امــروز شــرایط متفــاوت اســت و مــا 
جامعــه  مســاعد  شــرایط  بــه  نســبت  نمی توانیــم 

جهــان  از  قســمتی  در  امــروز  باشــیم.  بی اعتنــا 
اســامی انقاـبـی بــه پیــروزی رســیده اســت کــه 
ــر  ــوده و حکمتــی ب ــون جوشــش آن، مســاجد ب کان
ســر کار آمــده اســت. داعیــه دار پایه گــذاری نظامــی 
مبنــی بــر احــکام اســام نــاب اســت و الگــوی ایــن 
ــة  ــر)ص( در مدین ــت پیامب ــام حاکمی ــت، نظ حکوم
النبــی اســت. و کــدام نهــاد در مدینــه النبــی مهم تــر 
از مســجد و کــدام مــکان مرکزی تــر و راهبردی تــر 
تاســیس  داعیــه  می شــود  مگــر  بــود؟  مســجد  از 
حکومــت اســامی داشــت و بــه بازگردانــدن مســجد 

بــه مرکزیــت مدیریــت جامعــه نیاندیشــید؟
مســجد  محوریــت  بــا  اســامی  انقــاب  چــه  اگــر 
توانســت بــه پیــروزی برســد و کلمــه حــق را در حــد 
ــون  ــی چ ــر عوامل ــه خاط ــی ب ــم ســازد، ول ــوان حاک ت
ســیطره تمــدن پوشــالی غــرب و وجــود غرب پرســتان 
ـی برســد و  بــه آن تمــدن آرماـن داخلــی نتوانســت 
وظیفــه خــود را نســبت بــه ایــن نهــاد مقــدس بــه نحو 
ــه مســجد  ــه طــوری کــه فاصل احســن انجــام دهــد. ب
ــود  ــا وضــع موج ــار و وضــع بایســته آن ب ــورد انتظ م
مســاجد در جمهــوری اســامی ایــران مســاله ای اســت 

ــار آن نمی شــود گذشــت. ــه ســادگی از کن ــه ب ک
ــوری  ــش مح ــذاری و تق ــوان اثرگ ــد مســجد، ت هرچن
شــکل گیری  اســامی،  انقــاب  پیــروزی  در  را  خــود 
نظــام اســامی و تــداوم آن بــه ویــژه در دوران دفــاع 
مقــدس نشــان داد، امــروزه عمــده مســاجد کارکردهای 
متنــوع خــود را از دســت داده، بســیاری از مســاجد بــه 
نمازخانــه تقلیــل یافته انــد و حتــی در برپایــی نمازهــای 

جماعــت واجــب تــوان جلــب مشــارکت مردمــی را نداشــته و 
بــا اســتقبال ناچیــزی آن هــم عمدتــًا از ســمت بازنشســتگان 

ــران مواجــه می شــوند. و پی
الگوی مساجد تاریخ ساز انقالب

ــود کــه از  انقــاب اســامی  جنبشــی سیاســی و اجتماعــی ب
طریــق شــبکه  مســاجد و جلســات مذهبــی به عنــوان حلقــه ی 
ـی در  واســط میــان رهبــری انقــاب اســامی  و مــردم انقاـب
بســیج  در  شــبکه  ایــن  و  یافــت  گســترش  کشــور  ســطح 
اســامی  و  انقــاب  در  شــرکت  جهــت  مــردم  گســترده ی 

عمــده ای  نقــش  پهلــوی  رژیــم  بــا  . مخالفــت  شــت ا د
مــردم  خاســتگاه  نخســتین  می تــوان  را  مســجد  بنابرایــن 
ــی  ــت اصل ــه ماهی ــع ب ــه در واق ــرد ک ــران تلقــی ک انقابــی ای

بــود.  بازگشــته  خــود 
رهبر معظم انقاب در دوران ستمشــاهی مســجدی را امامت 
می کــرده کــه در نــوع خــود الگــو و جلــودار بــوده اســت. رهبــر 

جامعه سازی از دل مسجد
بررسی الگوی جامعه سازی مسجدی با نگاهی بر کتاب مسجد رهبر

محمدرضا.نوروزی؛..پژوهشگر.حوزه.مسجد
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امــام  خــود  اســامی،  انقــاب  ـی  کنوـن
جماعــت یـکـی از مســاجد مهــم شــهر 
فعالیت هــای  و  اســت  بــوده  مشــهد 
ــته  ــا داش ــذاری در آنج ــق و تاثیرگ عمی
اجتماـعـی  ســازوکار  بــا  ایشــان  اســت. 
مســاجد و کارکردهــای آن آشــنا بــوده 
ــر نقــش مســجد در حیــات انقــاب  و ب
ثمــر  بــه  بــا  الگــو  ایــن  دارنــد.  تاکیــد 
نشســتن انقــاب اســامی می توانســت 
در  و  شــود  تکثیــر  نحــو  بهتریــن  بــه 
ـی  نقش آفریـن انقــاب  حیــات  ادامــه 
)مســجد  باشــد.  داشــته  جدی تــری 
»مســجد  کتــاب  کــه  مشــهد  کرامــت 
ـی تاریــخ شــفاهی آن  بــه خوـب رهبــر« 
را بازگــو کــرده اســت.( مســاجد دیگــری 
نیــز هســتند کــه گاه بــه صــورت مفصل 
ــا  ــی احــوال آنه ــه صــورت اجمال و گاه ب
در دوران قبــل از انقــاب بــه مــا رســیده 
بــه  می توانــد  آنهــا  میــان  از  اســت. 
»مســجد هدایــت«، »مســجد جلیلــی«، 
قبــا«،   »مســجد  همــت«،  »مســجد 
ــن  ــرد. ای ــاره ک ــرزاده« و... اش »مســجد ل
کارکردهــای  همــان  انجــام  ماهیــت 
اصیــل سیاســی، اجتماـعـی و فرهنـگـی 
کــه  بــود  عبــادی  کارکردهــای  کنــار  در 
پیامبــر  ســوی  از  بــار  نخســتین  بــرای 
اســام)ص( بــرای مســجد تعریــف شــده 
بــود. ظهــور مجــدد کارکردهــای اصیــل 
مســاجد در عصــر انقاب اســامی  منجر 
ــه گســترش ابعــاد انقــاب اســامی  و  ب
امــا  شــود.  ـی  انقاـب نیروهــای  تربیــت 
مســاجد تاریخ ســاز و انقابــی مــا در آن 
دوره چــه ویژگــی خاصــی داشــته اســت 
ــد آن  ــا فاق ــی م ــر مســاجد فعل ــه اکث ک
هســتند؟ بــه نظــر می رســد بــا تــورق و 
کنــدوکاو در نحــوه اداره ایــن مســاجد 
ــی از مســجد انقابــی  ــه الگویــی اجمال ب
دســت می یابیــم کــه  می توانــد چــراغ 

راه مســاجد فعلــی باشــد.
مسجد انقالبی، مسجد جامعه ساز

می رســد  نظــر  بــه 
وجــه  مهم تریــن 

مشــترک مســاجد تاریخ ســاز در آن دوره 
»جامعه ســاز« بــودن آن هــا بــوده اســت. 
مســجد جامعه ســاز مســجدی اســت کــه 
از افــراد محلــه خــود جامعــه ای کوچــک 
به طــوری  می ســازد؛  مســتحکم  ولــی 
کــه ایــن جامعــه در درون خــود همــدل 
و همیــار و در بیــرون دعوت کننــده بــه 
حــق و در هــم شــکننده ظلــم ظالمیــن 
جامعه شناســان  کــه  همانطــور  باشــد. 
ــد و  ــت کرده ان ــه« دق ــوم »جامع در مفه
ارتباـطـی و ســنن و  بــا نظامــات  را  آن 
قوانین شــان هویــت داده انــد، مســجد 
»جامعه«ســاز هــم، مســجدی اســت کــه 
ــد ایــن نظامــات، قوانیــن و ســنن  بتوان
نظامــات  کنــد.  تقویــت  و  بازتولیــد  را 
یــا  ارتباـطـی در یــک جامعــه اســامی 
افقــی اســت یعنــی مربــوط بــه مردمــی 
اســت کــه در آن جامعــه بــا یکدیگــر 
ارتبــاط دارنــد؛ یــا عمــودی اســت یعنــی 
و  امــام  چــون  ارتباطاـتـی  بــه  مربــوط 
و  ـی  مرـب متعلــم،  و  معلــم  مامــوم، 
می شــود.  و...  پســر  و  پــدر  ـی،  مترـب
مســاجد  کــه  داشــت  ادعــا  می تــوان 
خودشــان،  اوج  دوران  در  ـی  انقاـب
توانســته  اوال  کــه  بوده انــد  مســاجدی 
امــام  بیــن  درســتی  ارتبــاط  بودنــد 
مســجد )و از آن باالتــر امــام جامعــه( 
در  ثانیــا  و  کنــد  برقــرار  مامومیــن  و 
یــک الگــوی والـیـی، خــود مامومیــن را 
ــه  ــد ب ــرادر کن ــر وابســته و ب ــه یکدیگ ب
طــوری کــه مشــکات محلــه از طریــق 
ــن جامعــه  ــراد ای ــرادری بیــن اف رابطــه ب
مســاجد  الگــوی  شــود.  حــل  کوچــک 
انقابــی در دو محــور ارتباطــات عمــودی 
ــه خوبــی تبییــن شــود.  ــد ب و افقــی بای
کــه  اســت  چیــزی  همــان  الگــو  ایــن 
آن  دنبــال  بــه  بایــد  امــروزی  مســاجد 
برونــد. بــه عبــارت دیگــر هــدف یــک 
ــه یــک  ــد رســیدن ب مســجد بای
ــر  ــه اســامی کوچــک ب جامع
ارتباطــات  تقویــت  پایــه 

باشــد. افقــی  و  عمــودی 
ســبک  بــه  نچســب  وصلــه  مســجد، 

مــدرن زندـگـی 
اساســًا  زندـگـی  مــدرن،  جهــان  در 
فردانگارانــه اســت. جهانــی کــه تعلقــات 
نمی توانــد  را  خانوادـگـی  و  اجتماـعـی 
مــدرن،  زندـگـی  ســبک  پــس  بپذیــرد. 
پــول،  و  اقتصــاد  کــه  اســت  ســبکی 
مســئله اصلی انســان می شــود. در عالم 
پــول تعریــف  انســان در ذیــل  مــدرن، 
می شــود. چنیــن جامعــه ای راس دینــی 
نــدارد. عــاوه بــر ایــن، افــراد در جامعــه 
ـی شــده اند؛  و فرازماـن ـی  ـی فرامکاـن غرـب
ــای فرهنگــی  ــه جغرافی ــق ب یعنــی متعل
خاصــی نیســتند و در اقتضائــات زمانــه 
در  هرکســی  نمی کننــد.  زیســت  خــود 
هــر جایــی از هــر اندیشــه ای کــه در هــر 
جــای دیگــری اســت آگاهــی می یابــد 

و در اغلــب مــوارد ناخواســته پیــرو آن 
زمــان،  بــا  نگــرش  می شــود. خــواه آن 
ـی،  زمیــن، زیســت بــوم فرهنـگـی، دیـن
مخاطــب  ملــی  ارزش هــای  تاریخــی 
همخــوان باشــد یــا خیــر. لــذا در جهــان 
ــچ، حتــی روســتا  ــه هی ــه ک ــدرن محل م
و شــهر هــم کم کــم هویت شــان را از 
دســت داده و بــه هویــت آرمان شــهر 
می کننــد.  همخــوان  غــرب  ـی  تمدـن
وقتــی محلــه و محلیــت از معنــا افتــاد، 
قطعــا مســجد نیــز در چنیــن جامعــه ای 

بــود.  بی معنــا خواهــد 
اگرچــه  جامعــه  نــوع  ایــن  در  افــراد 
رکــن  بــه  دارنــد،  ارتبــاط  یکدیگــر  بــا 
غالبــًا  و  نیســتند  متصــل  محکمــی 
کــه  می کننــد  تبعیــت  الگوهاـیـی  از 

و  جامعــه  عــادات  از  ر ســانه ها 

مسجد جامعه ساز مسجدی 
است که از افراد محله 

خود جامعه ای کوچک ولی 
مستحکم می سازد؛ به طوری 
که این جامعه در درون خود 

همدل و همیار و در بیرون 
دعوت کننده به حق و در هم 
شکننده ظلم ظالمین باشد. 
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گذاشــته اند.   اختیارشــان  در  مدهــا 
رویکــردی  چنیــن  کــه  اســت  واضــح 
ــد  ــه را بســیار آســیب پذیر می کن جامع
اســتکباری  دولت هــای  و  شــیاطین  و 
امپراتــوری  بــا  می تواننــد  راحـتـی  بــه 
مــردم  تطمیــع،  و  تهدیــد  و  رســانه ای 
را بــه ســمتی کــه می خواهنــد براننــد. 
زیــرا چنیــن مردمــی ملجــا و پناهــی کــه 
ــح را بشناســد و  ــد، مصال ــا را ببین افق ه
ــا بررســی همــه جانبــه، راهبــری جمــع  ب
را  واقعــی  فــاح  و  صــاح  ســمت  بــه 

نــدارد. بگیــرد،  برعهــده 

شــدن  کم رنــگ  آسیب شناســی  در 
حضــور مــردم در مســجد، پررنــگ شــدن 
ســبک زندـگـی مــدرن را نبایــد از قلــم 
جامعــه  در  وقـتـی  کــه  چــرا  انداخــت. 
الگوهــا  همــه  اســامی مان  مثــا 
غیراســامی باشــد، جایــی بــرای مســجد 
امــا راه چــاره همــان  دیــده نمی شــود. 
صحیــح  زندـگـی  ســبک  بــه  بازگشــت 
اســت و احیــای مســاجد می توانــد خــود 
بــه خــود ســبک زندـگـی درســت را بــه 

بازگردانــد. جامعــه 
ارتباط عمودی در مسجد 

همــان  عمــودی  ارتبــاط  از  منظــور 
ــا  ــی ت ــاری تعال ــه از ب ارتباطــی اســت ک
برقــرار می شــود. منتهــی خــدای  عبــد 
بنــده اش  بــا  خــود  ارتبــاط  گاه  متعــال 
را توســط وســائل و وســائطی تعریــف 
آنهــا  مهم تریــن  کــه  اســت  کــرده 
پیامبــر و ائمــه معصومیــن)ع( هســتند. 
لذاســت کــه خداونــد اطاعــت از پیامبــر 

و اولواالمــر خــودش را در ردیــف اطاعــت 
و  )اطیعــواهلل  برمی شــمارد  خــود  از 
ــی االمــر منکــم(.  اطیعــوا الرســول و اول
در جامعــه اســامی ولــی معصــوم)ع( 
در زمــان حضــورش امــام جامعــه اســت 
و  نماینــدگان  غیبتــش،  زمــان  در  و 
و  امنــا  او  عــام  یــا  خــاص  منصوبــان 
از  یـکـی  هســتند.  جامعــه  کفیــان 
امامــت  قــرآن،  در  سیاســت  ـی  مباـن
اســت؛ خــدا، امــام را محــور جامعــه قــرار 
ــه  داده اســت؛ برخــاف دیدگاه هایــی ک
از  می داننــد  بالطبــع  ـی  مدـن را  انســان 

ــام ایجــاد  ــه حــول ام ــرآن، جامع ــد ق دی
َأْحَصْیَنــاُه  َشــْیٍء  »...َوُکلَّ  اســت؛  شــد 
ِفــی ِإَمــاٍم ُمِبیــٍن«؛ در روایــت داریــم کــه 
امــام مبیــن بــه امــام ناطــق معنــا شــده 

اســت؛ یعنــی بــر خــاف اینکه انســان ها 
بــه خاطــر طبعشــان اجتماعــی هســتند، 
انســان ها مسترشــد فطــری هســتند. در 
ــی معصــوم)ع(، در  ــه اســامی ول جامع
زمــان حضــورش امام جامعه اســت و در 
زمــان غیبتــش، نماینــدگان و منصوبــان 
عــام یــا خــاص او امنــا و کفیــان جامعه 
هســتند. جامعــه بــه صــورت شــبکه ای، 
رهنمودهــا و ســرخط ها و اشــاره ها را از 
امــام جامعــه می گیــرد و از طریــق یــک 

الیه هــای  تمــام  بــرای  انســانی  شــبکه 
اجتماعــی و فرهنگــی ترجمــه و تفســیر 
ــاط  ــذا مســاجد در ایــن ارتب می شــود.  ل
والیــی و عمــودی اوال بایــد ارتبــاط بیــن 
تقویــت  و  برقــرار  را  خداونــد  و  مــردم 
ــادی( و پــس  ــد. )احیــای کارکــرد عب کنن
ارتبــاط بیــن سلســله امامــت و  از آن 
والیــت از امــام معصــوم تــا امــام جامعه 
و امــام مســجد بــا مومنیــن بر قرار شــود 
)احیــای کارکرد تربیتــی(. یعنی مومنین 
ــام  ــا ام ــا ب ــاط والیــی را ابتدائ ــد ارتب بای
دســترس ترین  در  کــه  خــود  مســجد 

تمریــن  اســت  والـیـی  سلســله  ایــن 
کــرده و ارتبــاط هدایتــی و والیتــی را تــا 
امــام معصــوم ادامــه دهنــد. از ســوی 
ــن  ــر مومنی ــر غی دیگــر مومنیــن در براب
و  کــه مومــن  آنهاـیـی  نیــز مســئولند. 
مســجدی نیســتند بایــد بــه ایــن دایــره 
اضافــه شــوند و در نهایــت آنهایــی کــه 
ــا  ــد ب ــد بای ــن دارن ــا مومنی ــگ ب ســر جن
کارکــرد  )احیــای  شــود.  مبــارزه  آنهــا 

تبلیغــی و جهــادی(
ارتباط افقی در مسجد

در جامعــه اســامی مومنیــن نســبت 
هــر  دارنــد.  وظایفــی  یکدیگــر  بــه 
وظایــف  نزدیک تــر،  ارتباطــات  چــه 
ســنگین تر. لــذا ســنگین ترین وظایــف 
ـی در گســتره محلــه و همســایه  ایماـن
برقرار می شــود و اینجاســت که مســجد 
نقــش مهمــی در برقــراری رابطــه درســت 
بیــن  رابطــه  ایــن  دارد.  بیــن مومنیــن 
بــه درســتی »اخــوت« و  مومنیــن کــه 

مساجد در این ارتباط والیی 
و عمودی اوال باید ارتباط 

بین مردم و خداوند را برقرار 
و تقویت کنند.
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»بــرادری« نــام دارد عمومــا دو وجــه پیــدا 
می کنــد. اول ایجــاد وحــدت و محبــت 
کــه شــامل  مومنیــن  بیــن  و همدلــی 
احوال پرســی و باخبــر بــودن از یکدیگــر، 
دوم  و  می شــود.  و...  رفاقــت  عیــادت، 
نصــرت و خدمتــی اســت کــه مومنیــن 
آمــوزش  از  می دهنــد  یکدیگــر  بــه 
یــا  مالــی  مشــکات  حــل  تــا  گرفتــه 
خانوادگــی. مســجدی می توانــد محلــه را 
مدیریــت کــرده و جامعــه کوچــک خــود 
را هدایــت کنــد کــه بتوانــد ارتباطــات 
بیــن مــردم محلــه را از اقســام مختلــف 
و  باســواد  جــوان،  و  پیــر  زن،  و  مــرد 
محبت آمیــز  بســتری  در  و...  بی ســواد 
ــد. در مبانــی قرآنــی و روایــی  ــرار کن برق
نیــز ســیره و رفتــار اهــل بیــت  مــا و 
عنــوان  بــه  مســجد  الســام،  علیهــم 
شــده  معرـفـی  جامعــه  ـی  کانوـن نقطــه 
اســت و مســائل و مشــکات جامعــه از 
طریــق مســجد پیگیــری و حــل می شــده 
بنیان گــذاران  دیگــر،  ســوی  از  اســت. 
و صاحــب نظــران انقــاب اســامی، در 
آن،  ـی  تمدـن حرکــت  و  مســیر  تــداوم 
مســجد  بــرای  را  ویــژه ای  نقش هــای 

ــد.  ــل ان قائ
ایــران  اســامی  انقــاب  اکنــون 
ســه  و  ســی  گذشــت  از  پــس 
گــذار  بنیــان  ارتحــال  از  پــس  ســال 

قابــل  ســرعت  بــا  چنــان  هــم  انقــاب 
چشــمگیری در همــه زمینه هــا در حــال 
بــرای  انقــاب  ایــن  می باشــد.  رشــد 
ــد  ــه مســیر تمدن ســاز خــود نیازمن ادام
نمــودن گام هــا  راه و مشــخص  نقشــه 
ــری  و ســیر منطقــی صعــود اســت. رهب
ــا در نظــر داشــتن افقــی  ایــن انقــاب ب
ـی  بلنــد، مســیر و فراینــد آینــده تمدـن
ــرده اســت و  ــاب را ترســیم ک ــن انق ای
نــگاه  بــا  انقــاب  دوم  گام  بیانیــه  در 
فراینــدی  نــگاه  و  فرابخشــی  و  کلــی 
ضمــن اعــام پایــان انحطــاط تاریخــی 
ـی مــدت، تحقیــر، عقب ماندـگـی  طوالـن

گاه  و  تحمیلــی  گاه  عقب افتادـگـی  و 
سیاســی  رجــال  فرومایـگـی  براینــد 
داخلــی بــه عنــوان دســتاورد قطعــی و 
بــدون تردیــد انقــاب اســامی، چگونگی 
و  ســال ها  بــرای  را  انقــاب  اســتمرار 
ــای آتــی و چیســتی اهــداف آن  دهه ه

کــرد.  ترســیم  را 
کالم آخر

مســاجد  ایــن  اســامی،  جامعــه  در 
هــم  )آن  جامعه ســازی  کــه  هســتند 
می دهنــد.  انجــام  را  اســامی(  نــوع  از 
یعنــی از یــک ســو مــردم محلــه خــود را 
همــدل و همرنــگ و همســو می کننــد 
)تقویــت ارتباطــات افقــی( و از ســوی 
دیگــر مــردم را بــه اوال بــه خــدای متعــال 
و ثانیــا بــه امــام جامعــه بــه درســتی 
ارتباطــات  )تقویــت  می کننــد  متصــل 
عمــودی(. ایــن همــان اتفاقــی بــوده کــه 
در مســاجد موفــق و تاریخ ســاز انقــاب 
اســامی کم و بیش رخ داده اســت اما 
بــه مــرور بــا نفــوذ ســبک زندگــی مــدرن 
اســت.  شــده  کم رنگ تــر  و  کم رنــگ 
فلــذا بــرای فعالیــت مســجدی بایــد ایــن 
چهارچــوب تمدنــی را در نظــر گرفت و از 
انجــام دادن کارهــای نامربــوط یــا خــارج 
از چهارچــوب و یــا حـتـی کارهاـیـی کــه 
نتیجــه الزم را بــه بــار نمــی آورد، پرهیــز 

نمــود.

در جامعه اسالمی، این 
مساجد هستند که 

جامعه سازی )آن هم از نوع 
اسالمی( را انجام می دهند. 

یعنی از یک سو مردم محله 
خود را همدل و همرنگ و 
همسو می کنند )تقویت 

ارتباطات افقی( و از سوی 
دیگر مردم را به اوال به 

خدای متعال و ثانیا به امام 
جامعه به درستی متصل 

می کنند )تقویت ارتباطات 
عمودی(. 
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در آستان رخداد 
اگــر رخــداد انقــاب اســامی و در ادامــه 
انســانی  وقایعــی  را  تحمیلــی  جنــگ 
بدانیــم )از آن روی کــه انســان ها بــه 
عنــوان کنشــگرانی آگاه در لحظــه ظهــور 
و  آمــده  میــدان  بــه  رخــداد  دو  ایــن 
مبتنــی بــر مفاهیمــی نقش هایــی را بــه 
عهــده گرفتــه و در افــواه عمومــی بــا 
ــده«  القابــی همچــون »انقابــی« و »رزمن
اتخــاذ  بــا  می تــوان  شــدند(  شــناخته 
نگاهــی جزئی تــر و برگزیــدن زاویــه نــگاِه 
ــان  ــف حضــور زن ــم و کی جنســیتی، از ک
و  انســانی-تاریخی  رخــداد  دو  ایــن  در 
ــن دو میــدان کــه در  ــا ای نســبت آنهــا ب

امتــداد یکدیگــر معنــا می یابنــد پرســید 
و بــر آن تامــل کــرد. اهمیــت ایــن تامــل 
ــا غلبــه  زمانــی دوچنــدان می شــود کــه ب
ــه و ســخت ایــن دو رخــداد  وجــوه مردان
نــوع  هــم در لحظــات وقــوع، هــم در 
در  هــم  و  نظــری  صورت بندی هــای 
روایــت  آن مقاطــع مواجــه هســتیم. امــا 
ایــن بــه معنــای غیبــت زنــان در رخدادهــا 
بــه  بلکــه ضــرورت پرداختــن  نیســت، 
ــن رخدادهــا و همچنیــن  ــه ای وجــوه زنان
ــرده و  ــا را آشــکار ک ــا آنه ــان ب نســبت زن
طــرح پرســش های مبتنــی بــر جنســیت 
در بســتر تامــات پیرامــون انقــاب و 
جنــگ تحمیلــی را توجیه پذیــر می کنــد. 

بــا عبــور از وجــوه زنانــه ایــن رخدادهــا 
دیگــر  مجالــی  آن  بــه  پرداختــن  کــه 
می طلبــد، بــه نســبت زنــان بــا رخــداد 
کتــاب  میانجــی  بــه  تحمیلــی  جنــگ 
ـی  کتاـب می پــردازم،  خــون«  »حــوض 
ــت از  ــار روای ــر شــصت و چه مشــتمل ب
زنــان اندیمشــکی کــه در دوران جنــگ 
ــی در رختشــوی خانه بیمارســتان  تحمیل
ایــن  پرســش  می کردنــد.  فعالیــت 
را  چیــزی  چــه  خــون  »حــوض  اســت: 

می کنــد؟«  روایــت 
اوِل قصه: انتخاب، آگاهی و معنا

کتــاب نشــان می دهــد کــه زنــان رفتــن 
بــه رختشــوی خانه را بــه صــورت آگاهانــه 

حلول رنج مقدس به 
میانجی پدیده دردناک

تاملی بر حوض خون؛ روایتی از رختشوی خانه اندیمشک

سحر.دانشور
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از  پیــش  آنهــا  می کننــد.  انتخــاب 
رســیدن بــه ایــن محیــط در تــاش بــرای 
یافتــن آنچــه تکلیــف خــود می داننــد 
کارهــای مختلفــی انجــام می دهنــد و بــه 
محــض یافتــن رختشــوی خانه خــود را در 
ــد. در نخســتین  آن محیــط رهــا می کنن
آنچــه  از  دقیقــی  تصــور  مواجهــات 
پیــِش رویشــان اســت، ندارنــد، امــا در 
ــاِن  کوتاه تریــن زمــان ممکــن چهــره عری
واقعیــِت تکان دهنــده بــر آنهــا آشــکار 
آگاهــی  و  انتخاب گــر  وجــه  می شــود. 

ـی،  انتخاـب چنیــن  از  زنــان 
کان موقعیتــی که در آن قرار 
ــد و کنــش  شخصی شــان  دارن
ایــن  از  موقعیــت  ایــن  در 
پررنگ تــر  بعــد  بــه  لحظــه 

چــه  می شــود،  مهم  تــر  و 
بــه  رختشــوی خانه  شــرایط  اینکــه 
را  آنهــا  کــه  هســت  دردنــاک  ـی  میزاـن
کنــد،  مجــاب  نمانــدن  و  گریــز  بــرای 
امــا آنهــا در تصمیــم خــود راســخ تر و 
بــر انتخابشــان اســتوارتر می ایســتند. 
آســیب زا،  شــرایطی  در  گرفتــن  قــرار 
و شــکننده،  عــذاب آور  تلــخ،  دردنــاک، 
کنــش معنادارشــان را عمیق تــر کــرده و 
درگیــری وجــودی آنهــا بــا پدیــده دردنــاک 
ــا را  ــزی آنه ــه چی ــا چ ــاز می شــود. ام آغ

مانــدن مجــاب می کنــد؟ بــه 
تردد بر نردبام

زنــان نســبت بــه دو وضعیــت آگاهنــد، 
کــه  اعتقادی-هویـتـی  وضعیــت  اول 
آن هــا را در نســبت بــا واقعــه کربــا و 
مفهــوم شــهادت تعریــف می کنــد و دوم 
وضعیــت اضطــراری تاریخی-هویتــی کــه 
خودشــان،  نامــوس  مــال،  جــان،  هــم 
ادامــه  در  و  شهرشــان  خانواده شــان، 
ــه خطــر  تمامیــت ارضــی کشورشــان را ب
انقــاب و آرمان هاـیـی  افکنــده و هــم 
کــه بــرای بــه دســت آوردنشــان جنگیــده 
و هزینــه داده  انــد. نکتــه مهــم اینکــه 
اول  وضعیــت دوم در طــول وضعیــت 
دل  از  را  خــود  ـی  معاـن و  گرفتــه  قــرار 
ــرار  ــه دســت مــی آورد. ق ــا ب واقعــه کرب
گرفتــن در چنیــن وضعیـتـی و آگاهــی 
احســاس  شــکل دهنده  آن،  ابعــاد  بــه 
ــرای  ــه ب ــف و مســئولیتی اســت ک تکلی
زنــان بــه عنصــری حیاتــی بــدل می شــود. 
آنهــا نســبت بــه ســاحت الهــی و ســاحت 
اجتماعی-تاریخــی جامعــه ای کــه منفــک 

نمی بیننــدش  الهــی  اندیشــه های  از 
احســاس دیــن و تکلیــف دارنــد، بنابرایــن 
بــرای یافتــن مســیری جهــت ادای دیــن 
مــدام در تکاپــو هســتند. از ســوی دیگــر 
ســاحت زندـگـی فــردی ایــن زنــان نیــز 
بــه رنــگ و بــوی آن دو ســاحت دیگــر 

آغشــته شــده و فرزنــدان و همســران 
در  خانواده شــان  مــردان  و  بــرادران  و 
خــط مقــدم نبــرد ایســتاده اند. فــارغ از 
احســاس تکلیــف و دیــن و تــاش بــرای 
انجــام وظیفــه، دلهــره از دســت دادن 
ـی کــه در نبردنــد، دلهــره انتظــار،  مرداـن
دلهــره خبــر تلــخ، دلهــره موشــک باران و 
درگیــری مــداوم بــا صحنه هــای جنــگ در 
ایــن زن هــا وجــود دارد، چــه اینکــه آنهــا 
انســان اند و هــر انســانی دارای چنیــن 
وضعیــت  چنیــن  اســت.  احساســاتی 
بــه جــای اینکــه زنــان  اضطراب آلــودی 
آنهــا  بــه  بکشــاند،  انفعــال  دام  بــه  را 
ــه  ــا را ب ــدرت انتخــاب بخشــیده و آنه ق
حرکــت وادار می کنــد. حرکــت ایشــان 
ســه  ایــن  ذیــل  رختشــوی خانه  در 
بــرای  آنهــا  می یابــد.  معنــا  ســاحت 
مدیریــت اضطــراب و دلهره هــای فــردی 
کــه بــه علــت مصائــب و ســختی های 
پیش آمــده، خلــق شــده اند بــه دامــن 
بــا  مواجهــه  ـی  یعـن بزرگتــر  اضطــراب 
پدیــده دردنــاک رختشــوی خانه و دســت 
صحنه هاـیـی  بــا  کــردن  نــرم  پنجــه  و 
چــون بقایــای جســمانی، بدن هــای تکــه 
پنــاه  خــون  و  خــون  و  خــون  و  شــده 
ــا احســاس انجــام وظیفــه  ــا ب ــد ت می برن
و ادای دیــن بــه جوانــان و مادرانــی کــه از 

خــود گذشــته اند، انجــام وظیفــه نســبت 
بــه جامعــه و مراقبــت از مرزهــای زندگــی 
ــه خــود  ــد ب ــه خطــر افتاده ان ــه ب خــود ک
آرامــش بدهنــد. از ســوی دیگــر هــردوی 
ــا  ــه ب ــه ای ک ــل معامل ــن ســاحت ها ذی ای
ــه و اضطــراب  ــا یافت ــد معن خــدا می کنن

بزرگتــر یعنــی قــرار گرفتــن در مــرز خوف 
ــرب  ــه ق ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــای اله و رج
ـی  اضطراـب می شــود؛  آشــکار  خداونــد 
کــه باالتریــن ســطح از آرامــش را بــه 
آنهــا داده، تحمــل صحنه هــای ســخت 
رختشــوی خانه را برایشــان آســان کــرده، 
ــره زده و  ــط گ ــه آن محی وجودشــان را ب
عطششــان نســبت بــه حضــور در آنجــا را 
ــه صــورت  ــان ب ــن زن ــد. ای بیشــتر می کن
مــداوم میــان ایــن ســه ســطح همچــون 
بــه  آمدنــد  و  رفــت  در  نردبــام  یــک 
ــا  گونــه ای کــه گویــی ایــن ســه ســطح ب

درآمیخته انــد. یکدیگــر 
نکتــه امــا زنانگــی آنها در چنین بســتری 
اســت، بســتری کــه بــه شــکوفاتر شــدن 
ــگاه  ــادری و ن ــاق م ــت، اخ ــاق مراقب اخ
در  آنهــا  می شــود.  آنهــا  نکته بیــن 
چنیــن محیـطـی بــه تمامــه خــود را زن 
بــه  می بیننــد و درکشــان از خودشــان 
عنــوان زنانــی کــه بــه وظایــف زنانــه خــود 
در شــرایط بحــران عمــل می کننــد شــکل 
می گیــرد. آنهــا در رختشــوی خانه در هــر 
شــرایط ســنی کــه باشــند گویــا مادرنــد و 
مراقــب و در حــال انجــام وظایــف مــادری 

و وظایــف مراقبــت.
فرِد زنده، فرِد کنشگر

می تــوان بــا خــود گفــت حضــور زنــان 



52

بــه موجوداـتـی  را  آنهــا  رختشــویی،  در 
یک دســت و شــبیه بــدل کــرده و آنهــا 
را بــه افــرادی فاقــد اراده و اندیشــه و 
بــه انقیــاد عمــل و تفکــر کان حاکــم 
ــاب  ــا کت ــرده اســت، ام ــل ک ــر آن تبدی ب
دیگــری  چیــز  زنــان  روایت هــای  و 
مختلــف  زنــان  روایتهــای  می گویــد. 
رختشــویی  کنــش  می دهــد  نشــان 
بــه  بســته  فــردی  هــر  بــا  نســبت  در 
و  دل نگرانی هــا  دغدغه هــا،  حــاالت، 
مســائلش میــان دو حالــت »طریقیــت« 
تحــول  و  تــردد  در  »موضوعیــت«  و 
و  داشــت  موضوعیــت  هــم  گاه  بــود؛ 

ســه  درهم آمیختـگـی  طریقیــت.  هــم 
در  الهــی  و  جمعــی  فــردی،  ســاحت 
ــان  ــاالت روحــی زن ــل رختشــویی و ح فع
و ویژگی هــای شخصی شــان ایــن تــردد 
و تحــول مــداوم را ممکــن می کــرد؛ در 
آن  در  زنــان  یکســان  کنــش  حقیقــت 
محیــط در نســبت بــا هــر فــرد تعریــف و 
معنایــی متفــاوت بــه خــود می گرفــت و 
هــر زنــی عمــل خــود را در نســبت بــا خــود 
ـی مختلفــی  بازتعریــف می کــرد و معاـن
بــرای اعمــال هــرروزه اش داشــت. ایــن 
کــه  اســت  حالــی  در  تحــول  و  تــردد 
نســبتی  واقعــه  بــا  رختشــویی  نســبت 
رختشــویی  معیــن؛  و  ثابــت  اســت 
ــش تاریخــی  ــای نق ــرای ایف ــیله ای ب وس
اجتمــاع  و  تاریــخ  شــخص در ســاحت 
قــوم خــود و وســیله ای بــرای قــرب الهــی 

اســت.
از ســوی دیگــر مهم تریــن عامــل وحدت 
بخــش و زبــان مشــترک زنــان بــرای ایــن 
در  انتــزاع  از  باالـیـی  ســطح  در  عمــل 
خــدا،  رضــای  چــون  مفاهیمــی  قامــت 
رســالت زینبــی، واقعــه کربــا و... خــود را 
نشــان مــی داد، امــا ایــن عامــل در وجــود 
افــراد و در نســبت بــا شــخصیت، بســتر 
ــق، دلهره هــا و نگرانی هــا و  زندگــی، عائ
امیــال او رنــگ و بوـیـی کامــا شــخصی 
ــه خــود  ــت کنشــگر ب ــر فردی و مبتنــی ب
ایــن عامــل وحــدت  می گرفــت! آنچــه 
بخــش را بــه شــدت شــخصی می کــرد 

نــوع دلهــره و دغدغــه ای بــود کــه هــر 
ــط  ــط زندگــی و در محی شــخص در محی
نکتــه  می کــرد.  تجربــه  رختشــوی خانه 
جالــب اینکــه ایــن وضعیــت همچنــان 
در دل روایــت راوی هــا زنــده و پویاســت.

مواجهــه بــا صحنه هــای دردناـکـی کــه 
بــرای همــه کنشــگران هالــه ای از تقــدس 
اســت.  بــه شــدت شــخصی  نیــز  دارد 
ــاد  ــه ی ــدن ب ــدن تکه هــای ب ــا دی یکــی ب
یــاد  بــه  دیگــری  می افتــد،  فرزنــدش 
بــدن  مــادر  یــاد  بــه  بــرادرش، دیگــری 
تکه تکــه شــده، دیگــری بــه یــاد خــود 
جواـنـی کــه احتمــاال االن شــهید شــده 
اســت... هرکــدام بــا توجــه بــه خاســتگاه 
دریافت هــای  خــود  ویژگی هــای  و 
منحصربه فــردی از مواجهــه ای یکســان 
دارنــد. نکتــه مهــم اینکــه تمــام ایــن 

در  شــخصی  دریافت هــای  و  ســاحات 
بــا ســاحت جمعــی و ســاحت  نســبت 
بــه خــود  بــوی واحــدی  رنــگ و  الهــی 

می گیرنــد.
جمع حامی فرد

محیــط  در  حضــور  بــرای  کنشــگران 
و  مفاهیــم  بــر  عــاوه  رختشــوی خانه، 
ـی کــه در ذهــن  ـی و کاـن ـی ذهـن معاـن
داشــتند بــا وضعیتــی عینــی نیــز روبــه رو 
مشــوق  کــه  ـی  عیـن وضعیـتـی  بودنــد؛ 
آنهــا بــود و آن وضعیــت چیــزی نبــود 
رختشــوی خانه«!  زنــان  »جمــع  مگــر 
ــه وجــودی واحــد  جمــع رختشــوی خانه ب

شــبیه  متکثــر  عناصــری  از  متشــکل 
مهم تریــن  واحــد  وجــود  ایــن  اســت. 
ــردن  ــاب ک ــرای پرت ــرد ب ــی عینــی ف حام
بــود،  دردنــاک  وضعیــت  دل  بــه  خــود 
بــه گونــه ای کــه در صــورت بــه وجــود 
ــدن شــرایط هایی همچــون مهاجــرت  آم
از اندیمشــک، نگهــداری از فرزنــدان و یــا 
مخالفت هــای محــدود خانــواده انگیــزه 
حضــور در آن جمــع و استشــمام نفحــات 
الهــی زنــان را بــه تحــرک و تــاش بیشــتر 
بــرای ایفــای نقــش وادار می کــرد. گاه 
کــه شــرایط شــخصی همچــون تــرس، 
نگراـنـی، وســواس و... بــرای زنــان مانــع 
ایجــاد می کــرد، اســتدالل »مــن فرـقـی 
بــا بقیــه ایــن زنــان نــدارم« و »شــرم از 
مــادران شــهدای حاضــر در جمــع«، بــه 
برخــی  بــر  غلبــه  بــرای  قــوی  محرـکـی 
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موانــع بــدل می شــد. نکتــه مهــم، غلبــه 
روح جمعــی بــر کنــش استرس زاســت. 
وجــودی  جمــع  پشــتوانه  بــا  زنــان 
زنان)شــاید هــم جمــع زنانــه وجــودی( بــا 
می شــدند.  روبــرو  اضطراب هایشــان 

مرزهــای  از  زنــان  وجــودی  جمــع 
رختشــوی خانه فراتــر اســت، چــه اینکــه 
افــراد  از  بســیاری  بــا  کنشــگران  همــه 
نادیــده و ناشــناخته نیــز احســاس یکــی 
بــودن و وحــدت دارنــد؛ افــرادی همچــون 
مادران شــهدا و رزمندگانی که خونشــان 
را می شــویند، شــهدا و یــا رزمنــدگان، 
می زینــد،  دوردســت  در  کــه  ـی  زناـن
همــه اینهــا افــرادی هســتند کــه در آن 
جمــع حضــور دارنــد و جمــع را قوی تــر، 
منســجم تر و زنده تــر می کننــد. وجــود 
جمعــی فراتــر از رختشــوی خانه شــکل 
تکمیــل  نیــز  نادیده هــا  بــا  و  گرفتــه 

می شــود.
جان بخشــی بــه راوی و حلــول رنــج در 

جــان
اســت  محلــی  رختشــوی خانه 
و  ملحفــه  پتــو،  آن  در  کــه 
شــهدا  زخمی هــا،  لباس هــای 
بیمارســتان  و  درمــان  کادر  و 
حقیقــت  در  می شــویند،  را 

بــه  بقایاـیـی  بــا  رخت شــوها 
نبــردی ســخت طرفنــد.  از  نــرم  ظاهــر 
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن بقایــا 
چنــدان هــم نــرم نیســتند، درآمیختگــی 
آنهــا بــا بقایــای تــن، گوشــت، پوســت و 
خــون »انســان ها«، ایــن ظاهــر نــرم را بــه 
شــکلی دردنــاک و به نوـعـی ســخت بــر 
ــا  ــه ام ــد. نکت رخت شــوها عرضــه می کن
وجــوه خاصــی اســت کــه تجربــه دردنــاک 
خون آلــود  آثــار  و  بقایــا  بــا  مواجهــه 
جســم آدمــی را بــه تجربــه ای وجــودی بــا 
آثــاری متفــاوت بــدل می کنــد. »درد« در 
چنیــن تجربــه ای ذیــل مفهــوم »رزمنــده« 
از وجــه جســمی »انســان« عبــور کــرده 
و بــا فرارفتــن از لحظــه ســخت و چــه 
بســا تهــوع آور و اضطــراب زای مواجهــه 
ــا خــون و تکه هــای جســم انســانی)که  ب
انســان های  مــا  همــه  بــرای  می توانــد 
معمولــی اتفــاق بیفتــد(، بــه بســتری 
تــا  می گــذارد  پــای  »تاریخی-هویـتـی« 
زنــان رخت شــوی را در نســبت بــا خــود، بــا 
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هویــت و وجــود خودشــان مواجــه کنــد، 
ای بســا در تجربــه ای وجــودی ســال های 
رختشــوی خانه را زیســت کننــد. از اینجــا 
دیگــر زنــان بــا خــون بماهــو خــون، جســم 
ــام  ــای ع بماهــو جســم و انســان در معن
آن طــرف نیســتند، بلکــه بــا واقعــه ای 
بخــش  کــه  طرفنــد،  تاریخی-هویـتـی 
شــهادت  بــا  نســبت  در  آن  از  مهمــی 
یعنــی مرگــی مقــدس درآمیختــه اســت. 
در ایــن بســتر شــهادت معنــای خــون و 
و  داده  تغییــر  را  جســم  تکه پاره هــای 
بــاب جدیــدی از »مقاومــت در حاشــیه 
خــط مقــدم« کــه در نســبت بــا زنــان، 
جنســیت ایشــان و بخشــی از نقش های 
ــاز می کنــد.  ــد را ب ــا می یاب ســنتی او معن
روایــت  نقطــه ای  چنیــن  در  درســت 
لحظــه  می گیــرد:  جــان  خــون  حــوض 

عبــور زنــان از »درد« و پذیــرش »رنــج و 
ســختی« و یــا معنابخشــی بــه درد ذیــل 
مفهــوم رنــج و ســختی،1 لحظــه عبــور 
ـی  از یــک اضطــراب و پذیــرش اضطراـب
ــا  بزرگتــر و در عین حــال آرامش بخــش ب
رهــا کــردن خــود در دل همــان اضطــراب 
ــاک  ــا صحنه  هــای دردن اولیــه. مواجهــه ب
مدـتـی  تــا  یــا  و  لحظــه  در  می توانــد 
کوتــاه دردنــاک باشــد، امــا درآمیختــن 
تاریخــی- ابعــادی  بــا  دردنــاک  پدیــده 

هویتــی، پدیــده را تغییر داده و چه بســا 
ســاحات وجــودی انســان را بــا آن درگیــر 
آرام  ولــی  بــود،  دردنــاک  »آنجــا  کنــد. 
می شــدم. حیــن شستشــو بــا هوشــنگم 
حــرف مــی زدم و گریــه می کــردم. بعــد 
ــه  ــم ســبک می شــد و می توانســتم ب دل
خانــه و زندگــی ام برســم. اگــر رختشــویی 

ـی  رواـن پســرم  شــهادت  از  بعــد  نبــود، 
می شــدم.«2 فــارغ از احتمــال مــرگ بــا 
اندیمشــک  بمبــاران و... کــه کل شــهر 
زنــان  رخت شــویی  می کــرد،  تهدیــد  را 
ماننــد نبــرد مــردان در خطــوط مقــدم، 
جــان آن هــا را بــه خطــر نمی انداخــت. 
خطــوط  حواشــی  از  بخشــی  بــا  آنهــا 
جغرافیــا  آن  در  »جــان دادن«  و  مقــدم 
درگیرنــد، امــا نکتــه مهــم اینکــه بقایــای 
ــان  ــوم مدنظــر زن ــی، در مفه جســم آدم
»جــان دادِن«  انتخــاِب  بــه  رخت شــوی 
ــده تعبیــر شــده و از ایــن  مقــدس رزمن
نقطــه آن بقایــای اضطــراب آور جســمانی 
بــه پدیــده ای وجــودی، »جان بخــش« و 
آرامش بخــش بــرای آنهــا کــه در حاشــیه 
بــدل  ایســتاده اند  مقــدم  خــط  نبــرد 

می شــود. 

چیســت؟  بزرگتــر  اضطــراب  آن 
ــرای  ــاش ب اضطــراب تحقــق خویــش، ت
مقــدس  وادی  بــه  رســیدن  و  شــدن 
الهــی بــا خدمــت بــه حقیقــت در جریان، 
حقیقــِت دفــاِع مقــدس؛ و اضطراب هــای 
کوچکتــر در دل پدیــده دردنــاک بــه پــای 
اضطــراب بزرگتــر قربانــی می شــوند. زن 
در مواجهــه بــا رختشــوی خانه دردنــاک 
هرکــدام  کــه  جمعــی  در  بــا حضــور  و 
شــخصی  دغدغه هــای  و  دلهره هــا 
ــه تحــول  ــد ب خودشــان را داشــته  و دارن
ــن حــوض  ــرد. م رســیده و شــکل  می گی
خــون را روایــت تحقــق وجــود آدم در 
ســه ســاحت زندگــی فــردی، اجتماعــی و 
الهــی و یکــی شــدن ایــن ســه ســاحت در 

می دانــم.  کنشــگر  وجــود 
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کارمندی خیر، انقالبی گری آری
در کتــاب »معلــم حســابی« و »دختــر 
ـی« و چنــد کتــاب  تبریــز«، »خانــم مرـب
دیگــری کــه دفتــر راه در مــورد تعلیــم 
و  حــال  و  آموزش وپــرورش  تربیــت،  و 
هــوای معلمــان منتشــر نمــوده اســت، 
ارائــه  مختلــف  افــراد  از  تصویــری 
ــرادی کــه از گوشــه گوشــه  می شــود. اف

ـی و از  ایــران، بــا دغدغــه انقاـب
خانواده هــای متنــوع هســتند و 
وجــه مشترکشــان ایــن بــوده کــه 
انقــاب  جریــان  وارد  به تدریــج 
یــا  شــدت  یــک  بــا  و  شــدند 
ـی دارنــد.  ضعفــی دغدغــه انقاـب
بــه  بزرگــواران  ایــن  ســپس 
حــوزه تعلیــم و تربیــت کشــیده 
شــدند، به عنــوان معلــم و مربــی، 
چــه معلــم نهضــت، چــه معلــم 
رســمی و چــه مربــی پرورشــی یــا 
مدیــر مدرســه شــروع کردنــد بــه 
نقش آفرینــی. ویژگــی مشــترکی 
ــام،  ــواران در آن ای ــن بزرگ ــه ای ک
بــه نظــر عمــده دارنــد ایــن اســت 
جــزو  را  تربیــت  و  تعلیــم  کــه 
حوزه هــای اصلــی ظهــور و بــروز 
از  می بیننــد.  اســامی  انقــاب 
ایــن جنبــه و ناظــر بــه بیاناتــی که 
ــی  ــه اهلل تعال ــرت امــام )رحم حض
ــه تعلیــم  ــد نســبت ب علیــه( دارن

و تربیــت و بــا همــان شــورانقابی کــه 
وارد  می شــدند،  ســازندگی  جهــاد  وارد 
می شــدند،  امنیــت  پاســدار  نهادهــای 
مثــل ســپاه پاســداران انقــاب اســامی، 
کمیتــه و کمیتــه امــداد. لــذا معلمــی را 
ــد.  ــری می دیدن ــن جهت گی ــا همی ــز ب نی
همیــن روحیــات کــه در ســایر نهادهــای 
ـی بــود در آموزش وپــرورش هــم  انقاـب

ـی کم وبیــش  به عنــوان یک نهــاد انقاـب
ظهــور و بــروز پیــدا کــرد یــا شــاید بتــوان 
گفــت الاقــل در ایــن کتاب هــا و ایــن 
ارائه شــده،  تصویرشــان  کــه  اقشــاری 
ظهــور و بــروز کــرده اســت. ایــن معلم هــا 
ویژگی شــان ایــن اســت کــه یــک کارمنــد 
معلــم نیســتند و کار کارمنــدی انجــام 
خودشــان  چنان کــه  هــم  نمی دهنــد. 
و  روحیــه  ایــن  بــا  کار  دراثنــای 
مختصاـتـی  چنیــن  بــا  افــرادی 

می شــوند. مواجــه 
آن دغدغــه مشــترکی کــه بیــن 
می بینیــم  بزرگــواران  ایــن  همــه 
چــه خانــم مربــی، چــه دختــر تبریــز 
و چــه معلــم حســابی کــه همــه 
را  مشــترک  ویژـگـی  ایــن  آن هــا 
ــد، ایــن اســت کــه هیچ کــدام  دارن
در چارچــوب کارمنــدی نمی گنجنــد. 
فراتــر  جهــادی  روحیــه  ایــن  لــذا 
از حداقل هاـیـی کــه مــورد انتظــار 
می شــود،  مشــاهده  اســت 
دغدغه مندانــه  کــه  به گونــه ای 
و  معلمــی  پــای  را  زندگی شــان 
حـتـی  و  می گذارنــد  مربی گــری 
زندـگـی شخصی شــان هــم متأثــر 
دشــواری هایی  یــک  بــا  و  شــده 
در  وقـتـی  می شــود.  همــراه 
هســتند،  شــدن  مــادر  آســتانه 
وقـتـی بــا همــه دشــواری های زن 
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ــی  ــا ســختی های زندگــی متأهل ــودن، ب ب
خانــواده،  اصــل  از  دوری  خانوادـگـی،  و 
بــا همــه  بــودن و  جــوان و کم تجربــه 
محــور  را  معلمــی  بــه  عشــق  این هــا، 

در  می شــود  می داننــد،  این هــا  همــه 
نظــر گرفــت در کنــار آن کار جهــادی کــه 
برایشــان آرمــان اســت، تمــام تاششــان 
و  ظهــور  بیشــترین  کــه  می کننــد  را 

بــروز را بــرای آن مأموریتــی کــه روی 
اســت  گذاشته شــده  دوششــان 
انجــام بدهنــد. البتــه همچنــان کــه 
حداقل هــا  آن  بــه  کــردم  عــرض 
معلــم  مثــًا  نکردنــد.  بســنده 
کــه  نمی مانــد  منتظــر  حســابی 

بیایــد  نهضت یــار  یــا  دانش آمــوز 
ســراغش بلکــه خــودش خانــه بــه خانــه 
مــی رود تــا گــره کارشــان را بــاز کنــد و 
و  مشــکل  اگــر  کنــد.  عاقه مندشــان 
مانعــی هســت آن مشــکل و موانــع را 
رفــع کنــد تــا آن هــا بتواننــد پرشــورتر در 

آن کاس هــا شــرکت کننــد.
روحیات دهه شصتی الزم است

شــصت  دهــه  اقتضائــات  البتــه 
عمــده  روحیــه  ایــن  دارد.  وجــود  نیــز 
درک  را  انقــاب  کــه  اســت  بچه هاـیـی 
جوانــان  روحیــه  همیــن  بــا  و  کردنــد 
وارد  مختلفــی  عرصه هــای  در  ـی  انقاـب
می شــوند. فکــر می کنــم اآلن نیــز بــه 
آن روحیــات نیــاز داریــم؛ یعنــی اساســًا 
دوم  گام  در  کــه  معتقدیــم  مــا  اگــر 
ــم، تعلیــم و  ــرار داری انقــاب اســامی ق
ــه منظــر یکــی از مســائل  تربیــت هــم ب
بعــد از انقــاب، بــه ایــن روحیــه جهــادی 
روحیــه  مقابــل  در  دغدغه مندانــه  و 
کارمنــدی بــه معنــای متعارفــش، نیــاز 
قلــب  کــه  مشــترکی  آن هســته  دارد. 
ــم  ــا تعلی ــه در اینج ــرای کارش -ک ــرد ب ف
نــرم،  کار  به عنــوان  اســت-  تربیــت  و 

را  خــودش  خــاص  پیچیدگی هــای 
دارد، می تپــد. در ایــن صــورت بــه آن 
اســتعاره امــام )رحمــه اهلل تعالــی علیــه( 
کــه معلمــی را شــغل انبیــا می دانســت، 
ایــن  کــه  می شــود  نزدیــک  خیلــی 
را  جملــه  ایــن  زمــان  آن  بزرگــواران، 
و  کردنــد  درک  و  شــنیدند  نزدیــک  از 
ــه تعبیــر  برایشــان مهــم شــده اســت. ب
مطلــوب  معلــم  از  شــما  وقـتـی  دیگــر 
اســتعاره  بهتریــن  می کنیــد،  صحبــت 
ــه  ــد ک ــن بپردازی ــه ای ــه ب ــن اســت ک ای
ـی و پیامبــر چــه ویژگی هاـیـی  یــک نـب
دارد؟ طبیــب دوار بــودن، دلســوز بــودن، 
ســختی هایی  نشــناختن،  شــب  و  روز 
کــه روز و شــب او را متوقــف نمی کننــد، 

داشــتن  را  جامعــه  هدایــت  دغدغــه 
بــه آن دغدغــه  و ســعی کــردن ناظــر 
ـی کــه دارد گــره بــاز  و بــا حداکثــر تواـن
کنــد، این هــا بــه نظــر جــزو مؤلفه هایــی 
اســت کــه مــا کمتــر در فضــای کارمنــدی 

. می بینــم
آشتی آموزش با تربیت

البتــه شــرایط کرونــا ظهــور و بــروزی از 
همــان روحیــه بــود کــه کمتــر جامعــه 

ایــن را تجربــه کــرده اســت. مشــاهده 
کردیــم کــه معلمــی بــا کمتریــن امکانات 
مــی رود در خانــه اش مثــًا روی دیــوار 
آشــپزخانه یا روی در یخچال می نویســد 
بــا گوشــی شــخصی خــودش ضبــط  و 
بفرســتد.  بچه هــا  بــرای  تــا  می کنــد 
یــا معلمــی کــه بــرای یـکـی از دانــش 
ماشــین  در  مــی رود  بازمانــده  آمــوزان 
می دهــد  آمــوزش  کــوه  در  خــودش 
نماننــد. درعین حــال  تــا بچه هــا عقــب 
یکــی از وجوهــی کــه در همــه معلم هــا 
ـی پرورشــی  برجســته اســت، چــه مرـب
باشــند چــه معلــم باشــند، نهضت یــار 
یــا معلــم ابتداـیـی و یــا هــر ســطحی 
ماننــد مدیــر مدرســه ایــن اســت کــه 

عجیــن  آمــوزش  بــا  تربیــت  دغدغــه 
ــه  ــار ک ــد آن نهضت ی شــده اســت؛ مانن
بــه  نمی خواهــد  اســت و صرفــًا  رفتــه 
این هــا ســواد یــاد بدهــد بلکــه آن وجــه 
را مهــم می دانــد  تبلیغــی  و  پرورشــی 
کــه ایــن پیــام انقــاب را می خواهــد بــه 
ایــن  از  وقتی کــه  یــا  برســاند.  این هــا 
ابعــاد  کــه  روســتاهایی  در  بزرگــواران 
فعالیت هــای فرهنگــی و رســانه ای مثــل 

آن دغدغه مشترکی که 
بین همه این بزرگواران 

می بینیم چه خانم مربی، 
چه دختر تبریز و چه معلم 
حسابی که همه آن ها این 

ویژگی مشترک را دارند، 
این است که هیچ کدام 

در چارچوب کارمندی 
نمی گنجند. 

وقتی شما از معلم مطلوب صحبت می کنید، بهترین 
استعاره این است که به این بپردازید که یک نبی و پیامبر 

چه ویژگی هایی دارد؟ طبیب دوار بودن، دلسوز بودن، روز 
و شب نشناختن، سختی هایی که روز و شب او را متوقف 

نمی کنند، دغدغه هدایت جامعه را داشتن و سعی کردن 
ناظر به آن دغدغه و با حداکثر توانی که دارد گره باز کند، 
این ها به نظر جزو مؤلفه هایی است که ما کمتر در فضای 

کارمندی می بینم.
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ظهــور  چنــدان  و صداوســیما  روزنامــه 
و بــروز ندارنــد، می بینیــم کــه این هــا 
شــرکت می کننــد و گویــا اساســًا یکــی از 
کارکردهــای خودشــان را ارتقــای فرهنــگ 
ــارغ از  ــد، ف ــه می دانن تربیتــی آن منطق

ــا سوادآموزانشــان. دانــش آمــوزان ی
تجربه؛ میدان ظهور عمل

بــرای بازتولیــد یــا تولیــد علــم بر اســاس 
ایــن تجربیــات، بایــد گفــت در حــوزه 
ــش ضمنــی انباشــته  ــوم انســانی دان عل
می شناســیمش  تجربــه  بــه  مــا  کــه 
کامــًا غنــی اســت کــه بتوانــد هــم عمــل 
مــا را ارتقــا دهــد و هــم بــه ارتقــای نظری 
مــا کمــک کنــد. چــون آن تجربــه در یــک 
بــوم شــکل گرفته کــه اقتضائــش ایــن 
ــگاری صــورت  ــه ن ــک تجرب ــه ی اســت ک
ــن  ــک چارچوبــی ای ــر اســاس ی ــرد. ب بگی
اعتقــاد را دارم کــه هــر عملــی مبتنــی بــر 
نظــری اســت و اگــر عملــی از یــک نظــر 
ــی دارد  ــه محکم ــک بنی ــده و ی شروع ش
می توانــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد و باید 

موردتوجــه قــرار بگیــرد. در ایــن 
ــل  ــر و عم ــن نظ رفت وبرگشــت بی
اســت کــه ایــن ایــده عملــی یــا آن 
الگــو کــه می خواهیــم تولیــدش 
کنیــم بــه پختگــی و از اجمــال بــه  

ــری  ــه تعبی تفصیــل می رســد. ب
ــاز شــونده  حرکــت دورانــی ب
ـی هــم  پیــدا  می کنــد، یعـن
ــردازد  ــه توســعه نظــر می پ ب
عمــل.  توســعه  بــه  هــم  و 
در اینجــا تجربــه به عنــوان 

میــدان ظهــور و بــروز آن عمــل 
می توانــد موردتوجــه قــرار بگیــرد. 
می داننــد  کاری  را  تجربــه  چــون 
و  آگاهــی  و  تأمــل  روی  از  کــه 
ماحظــات نظــری بــوده باشــد، نــه 
صرفــًا تکــرار یــک فعالیــت و فعــل 

ــگاه آن چیــزی  ــا ایــن ن از روی عــادت. ب
کــه اهمیــت پیــدا می کنــد پیــدا کــردن 
افــراد باتجربــه اســت؛ افــرادی کــه بــا 
دقــت و تأمــل و بــا یــک پشــتوانه نظــری 

کاری را انجــام می دهنــد.
ــت  ــا ثب ــگاری ی ــه ن ــگاه، تجرب ــن ن در ای
ــی  ــای اول ــات یکــی از گام ه ــن تجربی ای
اســت کــه هــم بهــره اش را عمــل می بــرد، 
ـی آن عامــان تربیـتـی، کنشــگران  یعـن
تربیتــی یــا هرکســی کــه در حــوزه عملــی 
ــا آن صحبــت می کنیــم  کــه در رابطــه ب

می توانــد  می دهــد،  انجــام  اقدامــی  و 
الهام بخــش  تجربــه اش  مســتقیم 
باشــد و هــم در حــوزه نظــر می توانــد 
ایده هاـیـی را مطــرح کنــد، ســؤاالتی را 
در ذهــن پژوهشــگر بــه وجــود بیــاورد 
ذهــن  در  مســئله  به صورت بنــدی  یــا 
ایــن  بــا  بکنــد.  کمــک  پژوهشــگر  آن 
نــگاه، مــا بــه یــک نهضــت تجربه نــگاری 
تربیـتـی  تجربیــات  مستندســازی  و 
بــا  اســامی  انقــاب  از  بعــد  و  قبــل 
رویکــرد اســامی نیــاز داریــم. مجمــوع 
فعالیت هایــی کــه چــه در بخــش رســمی 
اتفــاق  غیررســمی  بخــش  در  چــه  و 
ــت، مستندســازی و  ــاده اســت را ثب افت
تدویــن کنیــم تــا روی آن کار مطالعاتــی 
انجــام بدهیــم. البتــه خــود انتشــار آن ها 
ــش  ــه ســطح دان ــد ک هــم کمــک می کن
جامعــه باالتــر بیایــد و انتقــال تجربــه 
نیــز رخ بدهــد. حـتـی تحلیــل برخــی از 
پدیده هــا کــه ملمــوس نیســت و داده 
و  راحت تــر  خیلــی  نداریــم  را  خامــش 

مثــًا  بیفتــد.  اتفــاق  می توانــد  بهتــر 
تجربــه مدارس اســامی، تجربــه مدیران 
تشــکل های  شــصت،  دهــه  مــدارس 
تربیـتـی کــه در دهــه شــصت فــراوان 
فعالیــت می کردنــد، نقشــی کــه معلمــان 
در پیــروزی انقــاب داشــتند، کنشــگران، 
اتفــاق  خانواده هــا  در  کــه  تربیـتـی 
از  مهمــی  بخــش  به عنــوان  می افتــد 
تربیــت دینــی، این هــا همــه از عناصــری 
می کنــد.  پیــدا  اهمیــت  کــه  اســت 
نقشــی کــه دانــش آمــوزان داشــتند و 

دانش آمــوزی  فعالیت هــای  مجمــوع 
کــه قبــل و بعــد از انقــاب، دوران جنــگ 
آن  و  می گرفــت  شــکل  جهــاد  دوره  و 
ــم  ــوزان حاک ــش آم ــه در دان فرهنگــی ک
بــود و در مقابــل صرفــًا ترغیبشــان کننــد 
بــه فضــای کنکــوری، اینکــه چــه حــال و 
هوایــی داشــتند آن موقــع، این هــا همــه 
ــد ماجــرا  موضوعاتــی اســت کــه می توان
و مشــکات را حــل کنــد چــه اشــتراکات 

ایجابــی و چــه ســلبی. ایــن یعنــی بعضــی 
نبایــد  کــه  خطاهاـیـی هــم داشــته ایم 
آن هــا را تکــرار کنیــم. مجمــوع روش هــا 
و الگوهایــی کــه پیــاده می شــدند مثــل 
اردو و ســرود در آن دوره کــه خــودش 
یــک بحــث جــدی دارد؛ به ویــژه بخــش 
درس هایمــان  در  هــم  اآلن  کــه  اردو 
خیلــی از آن هــا داریــم کــه کدامشــان را 
می توانیــم تکــرار کنیــم و از آن بهــره 

ــم. ببری

تجربه را کاری می دانند که 
از روی تأمل و آگاهی و 

مالحظات نظری بوده باشد، 
نه صرفًا تکرار یک فعالیت 

و فعل از روی عادت. با این 
نگاه آن چیزی که اهمیت 

پیدا می کند پیدا کردن 
افراد باتجربه است؛ افرادی 

که با دقت و تأمل و با 
یک پشتوانه نظری کاری را 

انجام می دهند.
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حق محوری به جای 
سرمایه محوری

بررسی مواجهه انقالب اسالمی با نظام و علم اقتصاد مدرن؛ به بهانه نقد مستند 
»ما اقتصاددانیم؛ لطفًا از واقعیت حرفی نزنید!«

محمدمهدی.عبدی؛.دانشجوی.کارشناسی.ارشد.اقتصاد

پــس از بحــران اقتصــادی ۲۰۰۸ در دنیــا، جنبش هــای دانشــجویان اقتصــاد فرانســه و 
ـی علــم اقتصــاد مــدرن و ناکامــی آن در  آمریــکا دســت بــه اعتــراض علیــه وضــع کنوـن
رویارویــی بــا ایــن بحــران زدنــد. مســتند »مــا اقتصاددانیــم؛ لطفــًا از واقعیــت حرفــی نزنیــد!« 
کــه بــا ذکــر ایــن رویــداد آغــاز می شــود، روایــت تالش هــای یــک دانشــجوی اقتصــاد 
دانشــگاه عالمــه طباطبایــی )ره( اســت کــه در پــی یافتــن پاســخی بــرای علــت بحــران در علــم 
اقتصــاد می باشــد. وی از طریــق گفت وگــو و نقــل نظــرات اســاتید و دانش جویــان اقتصــاد 
داخلــی و خارجــی، بــه تحلیــل موضوعاتــی از بیانیــه اعتراضــی دانش جویــان فرانســه چــون 
»فقــدان واقع گرایــی در آمــوزش علــم اقتصــاد«، »تســلط ســرکوب گرانه نظریــه علــم اقتصــاد 
نئوکالســیک«، »شــیوه آمــوزش جزم اندیشــانه علــم اقتصــاد« و »اســتفاده بی رویــه از 
ــه  ــش رو ب ــن پی ــد. مت ــه هــدف« اشــاره می کن ــل آن ب ــم اقتصــاد و تبدی ــات در عل ریاضی
ــادی در مســیر  ــه پیش نه ــن مســتند و ارائ ــر مســأله ای ــر و جامع ت ــد و بررســی عمیق ت نق

ــردازد. ــم اقتصــادی متناســب انقــالب اســالمی می پ پیشــرفت نظــام و عل
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ــَؤاِل  َالسُّ  پیامبــر اکــرم )ص(: »ُحْســُن 
ِنْصــُف َاْلِعْلم« )منیــة المرید،ج۱،ص۲۵۸(

مشــکل  ســرمایه داری  بــا  اســام  آیــا 
دارد؟ طــرح نادرســت پرســش از نســبت 
اســام و نظــام اقتصــاد مــدرن اســت کــه 
بــه ظاهــر پاســخ آن منفــی اســت. حــال 
اگــر در ایــن پرســش »ســرمایه داری« بــه 
»ســرمایه محوری« بــدل شــود، احتمــااًل 

پاســخ دیگــر منفــی نخواهــد بــود.
چیــز  همــه  ســرمایه محور،  نظــام  در 
انباشــت  خدمــت  در  علــم  جملــه  از 
ماشــین  تکنولــوژی  اســت.  ســرمایه 
جایگزیــن کار می شــود و رانــت حاصــل 
نخواهــد  کارگــر  بــرای  عایــدی  آن،  از 
داشــت. از طرـفـی طمــع ســود، مانــع از 
تولیــد بــرای رفــع نیــاز می شــود بلکــه 
تعریــف  ســودآوری  را  تولیــد  هــدف 
می کنــد. در ایــن میــان، تولیــد انبــوه 
عنــوان  بــه  مکانیزاســیون،  از  حاصــل 
ــه، عرضــه  وســیله ایــن هــدف طمع کاران
را بــه بیــش از حــد تقاضــا می رســاند 

ـی و بازارســازی و بــه  و ضــرورت بازاریاـب
طــور خاصــه نیازســازی را پدیــد می آورد. 
رســانه بــه عنــوان دســتگاه تبلیغاـتـی 
ســحرانگیزی،  طــرز  بــه  نظــام،  ایــن 
بــرای  مخاطــب  تحریــک  و  اقنــاع  بــه 
مصــرف بیش تــر می پــردازد. بانــک، هــم 
ســرمایه الزم بــرای توســعه حریصانــه 
تولیــد را فراهــم می نمایــد و هــم اعتبــار 
مصــرف  مســرفانه  تقاضــای  بــرای  الزم 
ســفته بازانه  حباب ســازی  بلکــه  و 
دارایــی؛ ایــن گونــه اســت کــه عــاوه بــر 
بخــش واقعــی صنعــت و تولیــد، بخــش 
اعتبــاری پولــی و مالــی نیــز در چنبــره 
ضــرورت  و  می گیــرد  قــرار  ســرمایه  
بــازار  خلــق اعتبــار را ایجــاب می کنــد. 
رقابــت آزاد، آوردگاهــی اســت خیالــی 
اســتثماری  قیمت هــای  انــکار  بــرای 
پــول  کــه  ســرمایه  رانــت  تضمین گــر 
درون  را  انســان  کار  نیــروی  حـتـی  و 
چهارچــوب تنــگ تحلیــل خــود، بــه چشــم 

یــک کاال می بینــد؛ کاالیــی کــه از هویــت 
نظــام  روابــط  از  نیــز  و  غایــت خــود  و 
اجتماعــی منقطــع و بــه همیــن نســبت، 
انســان آفریننــده آن هــم، از خود بیگانه 
شــده اســت. امــر بــدان جــا می رســد کــه 
ــن در  ــه و دی ــی، جامع قابلیت هــای آدم
ــا  ــف و از آن ه راســتای ســرمایه بازتعری
تحت عناوینی چون »ســرمایه انســانی«، 
»ســرمایه  و  اجتماـعـی«  »ســرمایه 
نظــم  چنیــن  می شــود.  یــاد  معنــوی« 
متزلزلــی در دل خــود دچــار تناقضــات 
ـی اســت کــه همــواره آن را در  بنیادیـن
ـی جدیــد قــرار می دهــد؛  آســتانه بحراـن
زلزلــه ای کــه آوارش بــر ســر فرودســتان 
خــراب و موجــب تعمیــق گســل میــان 
آثــار  اکنــون  می شــود.  ـی  غـن و  فقیــر 
ســرمایه محوری،  نظــام  پیاده ســازی 
نــه تنهــا در دوردســت و امثــال بحــران 
۲۰۰۸ آمریــکا و جنبــش وال اســتریت، 
نزدیـکـی  همیــن  در  تدریــج  بــه  بلکــه 
ــن لحظــه  ــز مشــاهده می شــود. در ای نی

درســت  پرســش  متوجــه  می بایســت 
دیگــری شــد: »چــرا در چنــد ســده اخیــر، 
و  تشــخیص  در  مــدرن  اقتصــاد  علــم 
ـی  پیش بیـن و  تناقضــات  آن  درمــان 
ناتــوان  بحران هــا  ایــن  پیش گیــری  و 

بــوده اســت؟«
علــوم  از  تبــع  بــه  مــدرن  اقتصــاد  در 
حاکــم  پوزیتیویســتی  روش  طبیعــی، 
پررنــگ  تجربــه  نقــش  تدریــج  بــه  و 
و  معرفت شناســی  مبنــای  بــر  شــد. 
ایــن  خــاص  ـی  تجرـب هستی شناســی 
و  نظریــات  زدودن  در  ســعی  روش، 
تــا  می شــد  ارزشــی  قضاوت هــای 
ــج جهان شــمول، محــض  ــه نتای ــوان ب بت
ــد  ــن رون ــرد. ای ــدا ک و قطعــی دســت پی
اقتصــاد،  روش  در  ریاضیــات  ورود  بــا 
و  علمی تــر  ظاهــر  و  یافــت  شــتاب 
موجه تــری بــه خــود گرفــت؛ بــه ایــن 
ساده ســاز  فــروض  و  اصــول  ترتیــب، 
موجــب  اقتصــادی  ریاضــی  مدل هــای 

ـی  انتزاـعـی فردگرایانــه از واقعیــت عیـن
و  ـی  لذت طلـب مثــا  گشــت؛  جامعــه 
ســودجویی بــه عنــوان اصــل موضوعــه 
اخــذ،  مطلوبیت گــرا  اخــاق  فلســفه  از 
بــه عنــوان عامــل اصلــی کنــش انســانی 
و  بیــان  ریاضــی  ـی  قالـب در  مفــروض، 
بــه  اقتصادســنجی  ـی  تجرـب ابــزار  از 
منظــور تخمیــن آن بــرای یــک فــرد یــا 
جامعــه و در نهایــت مدل ســازی رفتــار 
هم چنــان  شــد.  اســتفاده  اقتصــادی 
کــه در ایــن مثــال مشــخص اســت، بــا 
ارزش،  از  علــم  رهاـیـی  ادعــای  وجــود 
مبانــی ارزشــی فلســفی نظیــر فردگرایــی، 
قالــب  در  و...  لیبرالیســم  اومانیســم، 
اصــول و فــروض، وارد اقتصــاد مــدرن 
شــده اند و بــا وجــود ادعــای تجربــه و 
اثبات گراـیـی، همیــن اصــول و فــروض 
دوری  موجــب  غیرواقعــی  و  ـی  ذهـن
واقــع  از  متعــارف  مدل هــای  و  نتایــج 
ـی و بحران ســازی در عرصــه عملــی  عیـن
شــده اســت. بــه عبــارت دیگــر، ریاضیات 

ابــزاری اســت بــرای غفلــت از ارزش هــای 
نهفتــه در تحلیل هــای شــبه  علمــی کــه 
انســان  فروکاســتن پیچیدگی هــای  بــا 
رابطه هــای  و  نمودارهــا  بــه  جامعــه  و 
نهــادن  ســرپوش  پــی  در  ریاضــی، 
ارضــای  و  بنیان برافکــن  ســؤاالت  بــر 
هواهــای نفســانی بحران آفریــن در نظــام 
ســرمایه محور اســت؛ در نتیجــه اساســًا 
چنیــن علمــی بــرای پاســداری از چنــان 
نظامــی طراحــی شــده و بــه ایــن ترتیــب 
خــود  بلکــه  مســأله،  پاســخگوی  نــه 

اســت. از مشــکل  بخشــی 
باطــل،  دور  ایــن  از  خــروج  بــرای 
شــناخت  ضمــن  و  اندیشــید  بایــد 
علــم  و  نظــام  ـی  کنوـن محدودیت هــای 
اقتصــاد مــدرن، بــه بررســی امکان هــای 
نــو  طرحــی  درانداختــن  بــرای  خویــش 
اقتصاددانیــم؛  »مــا  مســتند  پرداخــت. 
لطفــًا از واقعیــت حرفــی نزنیــد!«، تاشــی 
ــن راســتا  ــا ناقــص در ای ــر ام ــل تقدی قاب
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می باشــد؛ چــرا کــه هم ســو بــا پرســش دوم مــا امــا نــه بــه گونــه ای 
موشــکافانه و عمیــق، بیننــده را تنهــا متوجــه بخشــی از ضعف هــای 
بــه  بــدون توجــه  ایــن پرســش  علــم اقتصــاد می ســازد. پاســخ 
واقعیت هــای نظــام اقتصــادی مــدرن و چگونگــی بحران زایــی آن در 

طــول تاریــخ، پاســخی ســطحی و ناتمــام خواهــد بــود.
حــال بــرای تکمیــل نتیجــه ایــن مســتند و پاســخ بــه پرســش اول 
ایــن متــن، بــه تصویــر اجمالــی نظــام مطلــوب اقتصــادی اســام 
می نگریــم: هــر چیــز در موضــع خــود قــرار دارد و محوریــت بــه جــای 
ــع،  ــد و قاعــده توزی ــدار حــق می باشــد. شــیوه تولی ــر م ســرمایه، ب
عادالنــه و بــدون رانــت اســت و غایــت نیــز رفــع نیــاز؛ بنــا بــر ایــن، 
دلیلــی بــرای تکاثــر ســرمایه، توســعه سرســام آور تکنیــک، رشــد 
ــای بانــک داری و قمــار  ــود تولیــد، القــای نیازهــای کاذب، رب حرص آل
بورس بــازی، تصویــر اشــیاء بــه عنــوان کاال و تقطیــع هویــت آنــان 
بــا قیچــی دســت نامرئــی بــازار و ... نیســت؛ جایــی کــه حــق ســرمایه، 
تولیــد، پــول، بــازار و بــه ویــژه علــم اعطــاء می شــود و هــر یــک 
ــدان  ــه عاب ــر ملعب ــد و دیگ ــش بازمی گردن ــه موضــع حقیقــی خوی ب
طاغــوت و طعمــه طاغیــان طالــب غناء نیســتند بلکه مســّخر انســانی 
ــا نظــام خلقــت، از  هســتند کــه در صــراط مســتقیم و هم آهنــگ ب
درون جــان بــه عــدل قامــت راســت نمــوده و بــه واســطه قــوام امــوال 

جامعــه، در جهــان بــرون نیــز بــه قســط قیــام کــرده اســت.
ــا فهــم تعــارض مبنایــی میــان اقتصــاد مطلــوب اســام و  اکنــون ب
اقتصــاد موجــود ســرمایه محور، همــت انســان انقــاب اســامی، 
بــه جــای تعدیــل و گزینــش شــبه علم برخاســته از تفکــر غــرب، 
بایســتی در یافتــن علــم حقیقــی و برگرفتــه از ارزش هــای حق گــرا و 

ســعادت آفرین الهــی باشــد.
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وصیت  نامــه،  از  اعــم  دارد  کلماـتـی  شــهید  بســیجی  اگــر 
پیراهن نوشــته، ســربند، صحبــت و فیلــم کــه مــا را بــه جهانش 
نزدیــک می کنــد؛ مــادر بســیجی شــهید چــه دارد کــه مــا را بــه 
جهانــش نزدیــک کنــد؟ چگونــه می تــوان بــه گونــه ای بــه ایــن 
ــه  ــه ک ــش را آنگون ــوان »او« و جهان ــه بت ــک شــد ک ــادر نزدی م
هســت »تماشــا« کــرد؟ دو پرســش اساســی را می تــوان از 
دل ایــن بنــد و پرســش آن اســتخراج کــرد، اول آنکــه چگونــه 
ــه  ــر آنک ــرد؟ و دیگ ــادر شــهید« را فهــم ک ــان م ــوان »جه می ت
آیــا »تماشــا« کــردن وجهــی از ســکون، ایســتایی و بی تفاوتــی 

»تماشــاچی« را بــا خــود بــه همــراه نــدارد؟ 
بــرای فهــم بهتــر جهــان مــادر شــهید، می تــوان زندگــی اش را 
ــه دو بخــش »پیشــاواقعه« و »پســاواقعه« تقســیم کــرد. در  ب
ــس  ــا در پ ــن دو دوره زندگــی یکســانی دارد، ام ظاهــر او در ای
ایــن ظاهــر معمولــی و یکســان دو وضعیــت متفــاوت نشســته 
فرزنــدان،  بــا همســر،  پیشــاواقعه  در  شــهید  مــادر  اســت. 
بســتگان و اطرافیــان و آشــنایان می  زیــد و در دوره پســاواقعه 
گســتره زندـگـی اش وســیع تر شــده و در نســبت بــا جامعــه، 
ــد. نکتــه اساســی امــا  مــردم و تاریــخ حیاتــش را آغــاز می کن
حفــظ ظاهــر معمولــی زندگــی مادر شــهید در هردو دوره اســت، 
از ایــن رو بایــد پیــش و بیــش از آنکــه بــر کلمــات مــادر شــهید 
تکیــه کــرد و یــا در پــی وضعیتــی غیرمعمــول، غریبــه و خــاص 
در طــول زندگــی اش در مقطــع پیشــاواقعه بــود، بایــد در زندگــی 
روزمــره او اندیشــید و در پــی معانــی مســتتر در فعالیت هــای 
روزمــره اش بــود. در دل زندـگـی مــادر نگــران همســر اســت، 
مــادر نگــران دختــر اســت، مــادر نــام پیشــنهادی اش فــان نــام 
اســت، مــادر ســر دار قالــی بــا فــان نیــت می نشــیند و و 
ــور  ــق ام ــرای رتــق و فت ــا ب ــا و تاش ه ــن نگرانی ه ــه ای و! هم
ــه  ــد، امــا ایــن نقطــه مشــترک جــز ب یــک نقطــه مشــترک دارن
صــورت اجمالــی و جــز در نیاتــی قلبــی کــه گــه گاه در مناســبات 
ــروز  مذهبــی و یــا آئیــن و آداب و رســوم دینــی و فرهنگــی ب
ــره  ــال روزم ــه مشــترک اعم ــرح نمی شــوند. نقط ــد، مط می یابن
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ــرای  ــه ب ــادر شــهید، معنایــی اســت ک م
قائــل  روزمــره اش  کنش هــای  همــه 
اســت. درآمیختـگـی مذهــب و آداب و 
ــا زندگــی روزمــره، نوعــی  رســوم بومــی ب
ایجــاد کــرده کــه  بــرای زن  را  از معنــا 
امــر معمولــی را در ســاحت زندـگـی او 
بــه امــری واال بــدل می کنــد؛ چــرا کــه 
او در اعمــال زندگــی روزمــره خــود در پــی 

خلــق معنــا بــرای مســیری 
می کنــد  ـطـی  کــه  اســت 
و پیــش رو دارد. بــه طــور 
همســرش  وقـتـی  مثــال 
قــرار  ســخت  شــرایطی  در 
کــه  معناـیـی  بــا  می گیــرد 
ــا او  ــودش اســت ب ــژه خ وی
همراهــی می کنــد و در برابــر 
خانــواده اش  مخالفت هــای 
می کنــد.  ایســتادگی  هــم 
همســر بــرای او مهــم اســت 
او  بــا  و همراهــی  عزیــز  و 

تکلیف گونــه  اقدامــی 
ــذت  کــه از انجــام آن ل
ــه،  ــرد. تاقــی عاق می ب
تکلیــف و تربیتــی کــه 
دل  از  رکــن  دو  ایــن 
آن اســتخراج شــده اند 

و  شــدائد  برابــر  در  را  او 
ســختی ها مقــاوم می کنــد و 

بــه منبــع شــادی بــرای او بــدل می شــود. 
امــروزی  معنــای  بــه  شــهید  مــادر 
مفاهیــم  بــا  نــدارد،  تحصیاـتـی 
ـی  نظــری بیگانــه اســت و در ظاهــر زـن
ــن حــال پرســش  ــا ای ــی اســت، ب معمول
بــا  کــه  بــزرگ  پرســش هایی  دارد، 
نیاـتـی  بــا  کــه  روزمــره ای  کنش هــای 
ـی درآمیخته انــد در پــی پاســخ بــه  قلـب
بی دلیــل  را  کاری  هیــچ  او  آنهاســت. 
انجــام نمی دهــد و در پــس هــر حرکتــی 
معناـیـی ویــژه خــود و زندـگـی اش دارد؛ 
معنایــی کــه در نســبت بــا پرســش هایی 
همیــن  می گیرنــد.  شــکل  ـی  دروـن
پاســخ ها و معاـنـی هســتند کــه وجــود 
او  ادامــه  در  و  می دهنــد  شــکل  را  او 
کــه  بــزرگ  و  عجیــب  پاســخی  بــه  را 
و  ریــز  پاســخ های  تمــام  برگیرنــده  در 
زندـگـی اش  گذشــته  ســالهای  درشــت 
هســتند می رســاند. فرســتادن فرزنــدان 
بــه میــدان جنــگ و پذیــرش شــهادت 
ــل  آنهــا آن پاســخ بزرگــی اســت کــه ذی

ــادر  معنایــی عظیــم نشســته و وجــود م
شــهید را بــرای دیگــران آشــکار می کنــد. 
ایــن کنــش بزرگتریــن پاســخی اســت 
پرســش های  بــه  شــهید  مــادر  کــه 
روزمــره و بــزرگ خــود می دهــد، پاســخی 
کــه همــراه بــا پرســش ها او را بــه امــر 
متعالــی پیونــد می دهــد و در دل زندگــی 

می کنــد.  بــزرگ  را  او  روزمــره 

در حقیقــت معانــی قلبــی مــادر شــهید 
در نســبت بــا یــک »واقعــه« بــه عینیتــی 
»واقعــه«  در  می شــوند.  بــدل  شــگرف 
جنــگ اســت کــه نقطــه مشــترک اعمــال 
ـی  روزمــره مــادر شــهید و معنــای دروـن
ــره اش آشــکار  ــادار روزم ــای معن کنش ه
آن  می فهمنــد  هــم  دیگــران  و  شــده 
معنــا، همــان معنایــی اســت کــه مــادر را 
بــه زینــب)س( و رســالت زینبــی  پیونــد 
ــادر شــهید،  ــن نقطــه م ــد. در ای می دهن
بــدل  کلمــه  بــه  را  ـی اش  قلـب ـی  معاـن
می کنــد، او حــاال کلمــه دارد کــه البتــه 
بــاز هــم مجمــل اســت و محــدود. جالــب 
آنکــه زینــب ســام اهلل علیهــا هــم در 
خــودش  کــه  )آنگونــه  »رخــداد«  یــک 
تشــخیص داد و الزم دانســت( بــه کلمــه 
تکیــه کــرد و آن هــم پــس از »واقعــه 
عاشــورا« بــود. گویــا ایــن »واقعــه« اســت 
کــه زنــان را بــه ســمت کلمــه و اســتخدام 
آن ســوق می دهــد. زنانــی کــه در تمــام 
طــول زندگــی ســاکتند و جــاری و ســاری 
ـی مســتتر در قلــب  در نســبت بــا معاـن

در  می زینــد  معمولیشــان  زندـگـی  و 
ارتبــاط  بــرای  »واقعــه«  بــا  مواجهــه 
آســتانه  در  را  آنهــا  کــه  ـی  دیگراـن بــا 
از  می کننــد  فهــم  و  می بیننــد  رخــداد 
زنــان  ایــن  می کننــد.  اســتفاده  کلمــه 
زینــب  و  شــهید  بســیجی  )مــادران 
واقعــه  بــا  نســبت  در  ســام اهلل علیها( 
ســخن می گوینــد نــه حتــی در رابطــه بــا 

خودشــان و کنشــی کــه از آنهــا ســرزده 
اســت. چــه نســبتی اســت میــان اینــان، 
زندگــی روزمــره، معنــا، واقعــه و تاریــخ؟ 
مــادر  کنــش  داشــت  نظــر  در  بایــد 
شــهید بــا فرزنــد شــهیدش متفــاوت 
اســت. حیــن واقعــه بســیجی شــهید از 
و  وصیت نامــه  در  می گویــد،  آرمانــش 
پیشــانی بند و پیراهن نوشــته از نســبت 
خــودش بــا حقیقـتـی تاریخــی کــه بــا 
خــون خــود در پــی تحقــق آن اســت 
ســخن می گویــد و کلمــات را اســتخدام 
امــا  شــهید  بســیجی  مــادر  می کنــد. 
بــا کمتریــن کلمــات بــه رویاروـیـی بــا 
آنچــه تکلیــف خــود می دانــد مــی رود، 
از  بعــد  نــه  و  ادای تکلیــف  نــه حیــن 
از  آنچــه  ماننــد  آن صورت بنــدی  ادای 
ــادرش  ــم، از م بســیجی شــهید می بینی
نمی بینیــم. واژگان مــادر محــدود اســت 
و ایــن زندگــی معمولــی اوســت کــه بــه 
مناســبات  می دهــد،  معنــا  حرکتــش 
زیــادی  اســت  ممکــن  کــه  روزمــره 
معمولــی هــم بــه نظــر برســند عرصــه 
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ارائــه مانیفســت مــادر بســیجی شــهید 
اســت.

حــال می تــوان پرســید آیــا مــادر شــهید 
می شــود؟  خلــق  واقعــه  هنگامــه  در 
بــا قطعیــت جــواب مثبــت  نمی تــوان 
ــادر شــهید  ــر داشــت م ــد در نظ داد، بای
پیــش از واقعــه متولــد شــده اســت، 
ــره اش  ــزا و عناصــر زندگــی روزم او در اج
هــر لحظــه در حــال متولــد شــدن اســت، 
امــا واقعــه و بــروز رخــداد »مــا« را بــه 
ــن  ــد. ای ــادر شــهید وارد می کن ــان م جه
ــگام »واقعــه« در نســبت  مائیــم کــه هن
بــا جهــان مــادر شــهید وجــود می یابیــم 
ــم  ــه دســت می آوری ــن را ب و فرصــت ای
ــان وارد شــویم و اجــزا  ــن جه ــه ای ــه ب ک
و عناصــر آن را فهــم کنیــم و در گامــی 

ــم. ــات بگیری ــر چــه بســا حی باالت
در حقیقــت واقعــه مــا را متولــد می کند 
ـی وارد می کنــد کــه شــاید  و بــه جهاـن
برایمــان بیگانــه باشــد، شــاید هــم آشــنا. 
واقعــه مــادر شــهید را به مثابه پرسشــی 
در  حیات بخــش  و  حیاـتـی  بنیادیــن، 
جهــان معمولــی و روزمــره مــا و دیگــران 
دل  از  متولــد!  نــه  می کنــد،  تکثیــر 
و  ســهمگین  پرســش  ایــن  انتشــار 

حیاـتـی اســت کــه تماشــاچیاِن جهــان 
مــادر شــهید متولــد می شــوند. بــه بیــان 
دیگــر نســبت مــادر شــهید بــا واقعــه 
تماشــاچیاِن ایــن جهــان را متولــد کــرده 
ـی را متوجــه چنیــن  و نگاه هــای بیروـن
ـی می کنــد. مــا در حیــن واقعــه  جریاـن
متوجــه او و جهانــش می شــویم! اویــی 
کــه پیــش از واقعــه متولــد شــده اســت 
و وجــودش در واقعــه آشــکار می شــود.

بنابرایــن پرســش دوم در اینجــا پاســخ 
می گیــرد، پاســخی حاکــی از اینکــه ایــن 
تماشــا دیگــر ســاکن و ایســتا نیســت، 
بلکــه تماشــای تماشــاچی واجــد عنصــری 
از حیات اســت و تماشــاچی فردی اســت 
ــه دســت آوردن پاســخ )و  کــه در پــی ب
اگــر مایــل و تشــنه باشــد بــه دســت 
پرســش  بــه  حیاـتـی(  عناصــر  آوردن 
پرســش های  ماحصــل  کــه  بزرـگـی 
بزرـگـی اســت کــه مــادر شــهید طــرح 
ــرح  ــز پاسخشــان را مط ــود نی ــرده و خ ک
کــرده اســت، بــه جهــان زندـگـی مــادر 
بــزرگ  پرســش  می شــود.  وارد  شــهید 
ــردد:  ــهید بازمی گ ــادر ش ــش م ــه کن او ب
بــه  را  فرزنــدش  شــهید  مــادر  »چــرا 
پرســش  طــرح  قربانــگاه می فرســتد؟« 

ســهمگین، طــرح پرســش بنیادیــن مــا را 
ــد  ــدل می کن ــه تماشــاچیانی کنشــگر ب ب
کــه چــه بســا بــا تنفــس در دنیــای مــادر 
هــم  را  او  حیــات  از  نفحاـتـی  شــهید 

دریافــت کنیــم. 
تماشــاچی در گامــی باالتــر بایــد خــود 
چیزهاـیـی را در خــود پــرورش دهــد تــا 
بــه تماشــای حقیقــت نائــل شــود، اگرنــه 
آنچــه می بینــد هیــچ توفیــری بــا دیگــر 
می تــوان  رو  ایــن  از  نــدارد.  زندگی هــا 
گفــت مــادر شــهید در زندگــی خــود هــم 
هــم  می دهــد،  پــرورش  را  فرزنــدش 
خــود رشــد می کنــد و هــم تماشــاچی 
خــود  بــه  مختــص  نــگاه  نوـعـی  بــه  را 
در  مــدام  صیــرورت،  ایــن  می رســاند. 
ظاهــری معمولــی و پیــش پــا افتــاده 
روزمــره  زندـگـی  و  می افتــد  اتفــاق 
آمیختــه بــا پرســش بنیادیــن بــه منبــع 
تولیــد معنــا بــرای هرســه بــدل می شــود. 
در ایــن نقطــه زندگــی روزمــره شــکوهمند 
ــه بســتر ظهــور  ــی ب ــر معمول شــده و ام
حقیقــت بــدل می شــود. وجــه معمولــی 

حیــات زندـگـی یــک زن....
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اگــر علــوم اســامی مردانــی     متخصــص نداشــت، تــا کنــون آثــار دیانــت محــو شــده 
بــود؛ و اگــر پــس از ایــن     نداشــته باشــد، ایــن ســد عظیــم مقابــل اجانــب منهــدم مــی 
شــود و راه بــرای     اســتثمارگران هــر چــه بیشــتر بــاز مــی شــود و اگــر دانشــگاهها خالــی 
ـی     دانشــمند و متخصــص شــوند، اجانــب منفعــت طلــب چــون ســرطان در  از مرداـن
تمــام     کشــور ریشــه دوانــده و زمــام امــور اقتصــادی و علمــی مــا را در دســت مــی گیرنــد   
  و سرپرســتی مــی کننــد. بایــد جوانــان بــا ایــن فکــر غلــط اســتثماری مبــارزه     کننــد؛ و 
بهتریــن و مؤثرتریــن مبــارزه بــا اجنبــی، مجهــز شــدن بــه ســاح علــم     دیــن و دنیاســت. 
و خالــی کــردن ایــن ســنگر و دعــوت بــه خلــع ایــن ســاح،     خیانــت بــه اســام و مملکــت 

اســامی اســت.
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