نگاهݡیمختصربهاثرربنایاستادشجریان
صفحه 7

لباسجدیدپوپولیسمایرانی
صفحه8

دوهفتهنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و ادبی  /سال چهارم  /شماره پنجاه و نهم  /نیمه دوم اردیبهشت 1398

ترس،دموکراسیومسئلهایران

نݡگاه ویژه:

زشت و زیبای دموکراسݡی

نقد و بررسی دموݡکراسی از منظـر اندیشـه و عمـل

رضا نجفزاده
استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
اســپینوزا بیــش از ســه ســده پیــش در جمهــوری هوالنــد گفتــه
بــود کشــوری کــه اتباعــش تنهــا از سـ ِر تــرس به اســلحه دســت
نمیبرنــد ،در وضعیــت صلــح نیســت؛ بلکــه فقــط در حــال جنــگ
نیســت .وی صلــح را فضیلتــی مبتنــی بــر قـ ّو ِ
ت ذهن میدانســت.
روح نــاآرام و ذهــنِ رنجــور و درغلیـ ِ
ـان
صلــح در جمهــوری بــا ِ
اتبــاع ،دوام نخواهــد آورد .جامعــۀ افســردگان ،جامعــهای اســت
فوبیایــی ،و فوبیــا ُمخـ ِّ
ـل آزادی اســت .بــر ایــن اســاس جمهــوری،
دولتــی اســت کــه بــه دســت انبــوه خلــقِ آزاد تاســیس میشــود.
ایــن حکمــت نظریــه انتقــادی اســپینوزایی هنــوز و همچنــان راهبر
هرگونــه آرمــان دموکراتیــک اســت :مــرد ِم آزاد بیشــتر بــا امیــد
هدایــت میشــوند نــه بــا تــرس ،امــا مــرد ِم دربنــد بیشــتر بــا
تــرس هدایــت میشــوند .مــرد ِم در حـ ِ
ـال تــرس ،بــرده اســت و
مــرد ِم باامیــد ،آزاد اســت .اینگونــه مفهــوم «زندگــی» در کانــون
امــر سیاســی قــرار میگیــرد.
وقتــی ایــن حکمــت نظریه انتقادی اســپینوزایی را در نظر بگیریم
کــه «انســانها شــهروند زاده نمیشــوند بلکــه شــهروند ســاخته
میشــوند» ،جمهــوری میدانــی میشــود بــرای حیــات فکــریِ
انتقــادی .و بزرگانــی چــون فریــدون آدمیــت و مجتبــی مینــوی به
خوبــی ایــن حکمــت نظریه انتقــاد اســپینوزایی را در میدان اندیشــه
و سیاســت ایـ ِ
ـران معاصر آشــکار ســاخته بودنــد .فریــدون آدمیت
در فقــرهای کــه یــادآور حکمــت جمهوریخواهانــه ماکیاولــی و
ل واجــب چه
ک عمـ 
ت ْ تــر 
اســپینوزا اســت ،گفتــه بــود «در سیاسـ 
بســا گنــاه عظیــم نابخشــودنی اســت ».ایــن راهــی اســت بــرای
زدودن تــرس از میــدان فکــر سیاســی ،و طبیعتـ ًا میدان پراکســیس
سیاســی نیــز از همیــن امــر مایــه میگیــرد.
نقدهــای باظرافـ ِ
ـت دکتــر مجتبــی مینــوی ( )1355-1282بــه
«فرمـ ِ
ـان» محمدرضــا شــاه بــرای نــگارش «تاریــخ کامــل ایــران»
ً
( 15آذر  ،)1344احتمــاال یکــی از نهفتهتریــن مقاطــع اندیشــه
تاریخــی انتقــادی در ایــران معاصــر اســت .نوشــتارهای وی یکی از
بارزتریــن نمونههــای حضــور پتانســیلِ گریــز و گسســت از قرائت
ایدئولوژیــک حاکــم بــود .نوشــتارهای وی از نوعــی ِمیــلِ پنهـ ِ
ـان
دائمــی بــرای خــروج از بســتا ِر ایدئولــوژیِ مســتقر حکایــت دارد.
در همــان ســالهای صــدور فرمــان تالیــف تاریــخ کامــل ایران،
اســتادان نسخهشناســی چــون مجتبــی مینــوی بــدون اینکــه بــه
ســخنان شــاه بیاویزنــد ،طــرح مســئله ایــران را الزمۀ تالیــف تاریخ
ایــران دانســته بودنــد و راهبردهــای عملــی و منســجمی بــرای آن
پیشــنهاد داده بودنــد .مینــوی گفتــه بــود پیــش از نوشــتن تاریــخ
کامــل ایــران ،ابتــدا بایــد مفهــوم ایــران را تعریــف کنیــم ،و حــدود
جغرافیایــی مملکتــی کــه ایــران خوانــده میشــود را تعییــن کنیــم.
از دیــد مجتبــی مینــوی ،تاریــخ ایــران را میبایســت بهمنزلــه
جــزء الینفــک تاریــخ جهــان نــگاه کــرد ،و آن را برحســب طــرح
تــازهای نوشــت .تاریــخ جدیــد ایــران بایــد مبتنــی بر اصــول جدید
تاریخنــگاری و بــه شــکل و شــیوهای جدیــد باشــد .قُدمــا از مفاهیم،
چیــزی میفهمیدنــد کــه بــا فهــم زمــان مــا تفــاوت دارد ،و مــا
بایــد آنچــه را کــه ایشــان از آن مفاهیــم میفهمیدنــد کشــف
حریــت در تاریخیاندیشــی از
کنیــم .آزادی در تاریخنــگاری و ّ
ویژگیهــای فکــر تاریخــی مینــوی اســت .ایــن عضــو حلقــه ادبای
ربعــه معتقــد بــود که حــدود عمــل دولــت و ســرمایهداری رعایت
آزادی در فکــر و عقیــده اســت ،و اگــر دولت یا ســرمایهداری چنان
سیاســتی در پیــش گرفــت کــه بــه ایــن حــدود تعــرض شــد ،از
مشــروعیت ســاقط میشــود .عقیده شــخصی حرمــت دارد ،و موانع
اجتماعــیِ آزادی فــردی ،مضرتــر از موان ع جســمانی و مــادی آزادی
اســت .وی متفکــر انتقــادیِ «عهــد ماشــین» ،منتقــد ســیطرهگری
دولــت و ســرمایهداری ،و مدافــع آزادیهــای فــردی بــود .همچون
اســپینوزا از فربهشـ ِ
ـدن جامعــه افســردگان بیــزار بــود و افســردگی
را همــزاد تــرس و هــر دو را مخاطــره عهــد ماشــین میدانســت.
معتقــد بــود کــه تهدیــد آزادیهــا ،بــه انســان صدمــه روحــی
ی اینکــ ه مــردم دلافســرده و خشــمگین نشــوند،
میزنــد« .بــرا 
ن ضــر ر مــا ّدی باشــد
حکومــت بایــد گاهــی امــوری را کــه متضمـ 
ت زیانکارتـ ر ا ز موانــع طبیعی
نیــز اجــازه دهــد .مانعتراشــی حکومـ 
اســت ».ایــن جمــات از مجتبــی مینــوی اســت نــه اســپینوزا .بــر
پایــه ایــن دریافــت از انســان بهمنزلــه فاعــل آزاد و ذیحــق تاریخ،
اساس ـ ًا نمیتــوان راه تاریخنــگاری مبتنــی بــر ســوژگی و فاعلیــت
مــردم را بــه تاریخنــگاری ایدئولوژیــک شــاهی فروکاســت ،و از
ن ایدئولوژیک بــرای تالیــف تاریخ
ایــن رو اســت کــه مینــوی فرمــا 
کامــل ایــران را بــه نقــد کشــید.
ادامه در صفحه 4

درخواست کمک ترامپ از سوئیس برای توافق با ایران
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نشــریه ســان انگلیــس در گزارشــی بــا اشــاره بــه اینکــه دونالــد ترامــپ ،رئیسجمهــور آمریــکا خواهــان مذاکــرات مســتقیم بــا ایــران
اســت ،نوشــت :دونالــد ترامــپ از همتــای سوئیســی خــود بــرای حصــول توافقــی بــه منظــور جلوگیــری از آنچــه وقــوع درگیــری بــا
ایــران عنــوان شــده ،درخواســت کمــک کــرده اســت.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نوشــته نشــریه ســان ،دونالــد ترامــپ ،رئیــس جمهــور آمریــکا اولــی مائــورر ،همتــای سوئیســی خــود را بــه
کاخ ســفید فراخوانــد تــا از او بــرای حصــول توافقــی بــا ایــران بــه منظــور جلوگیــری از وقــوع درگیــری بــا ایــن کشــور درخواســت
کمــک کنــد.

2

وقایع اتفاقیه  /شماره پنجاه و نهم  /نیمه دوم اردیبهشت 98

از توافقتاجنگ

از چندجانبهگرایی تا یکجانبهگرایی در روابط بین الملل
افسانهدانش
ارشد روابط بین الملل 96
ســال هــای  2001پــس از  11ســپتامبر و در ســال 2016
پــس از انتخــاب دونالــد ترامــپ بــه عنــوان چهــل و پنجمیــن
رئیــس جمهــور آمریــکا ،اتحادیــه اروپــا و ایــران از نفــوذ
یکجانبهگرایــی آمریــکا در منطقــه ناراضــی بودهانــد و در
تــاش هســتند تــا اثــرات منفــی یکجانبهگرایــی آمریــکا را
کاهــش دهنــد .علیرغــم چنیــن شــرایطی ،اتحادیــه اروپا جهت
حــل و فصــل بحــران هســتهای جمهــوری اســامی ایــران ،راه
حــل دیپلماتیــک را بــر پیگیــری ســختافزاری آن ترجیــح داد
و بــا صــدور بیانیــه تهــران ،رونــد مذاکــرات بــا ایــران را آغــاز
کــرد .اتحادیــه اروپــا نســبت بــه آمریــکا بــه مراتــب روابــط
کمتنشتــری را بــا ایــران تجربــه کــرده اســت .تــا ســال
 2006اتحادیــه اروپــا ،اقــدام بــه وضــع تحریمهــای اقتصــادی
علیــه ایــران نکــرده بــود و پــس از 11ســپتامبر نیــز ،ایــن نهــاد
هرگــز همراســتا بــا دولــت بــوش بــه ایــران بــه چشــم محــور
شــرارت ننگریســت .بلکــه برعکــس ،خاویــر ســوالنا بــا ایــران
بــر ســر مســئله تروریســم و صلــح در غــرب آســیا بــه مذاکره
نشســت .در همیــن دوره شــرکت توتــال فرانســه مبــادالت
عظیمــی در بخــش نفــت ایــران انجــام داد .عــاوه بــر ایــن در
اجــرای تحریمهــای اتحادیــه اروپــا محدودیتهــای بانکــی
بــر معامــات شــخصی ،دیپلماتیــک ،کشــاورزی و غیــره اعمــال
نمیشــد .حتــی در اوج تحریمهــا ،اتحادیــه اروپــا حاضــر بــود
حــق ایــران در غنیســازی هســتهای را بــه رســمیت بشناســد.
در کل ،یکــی از اصــول عمــده سیاســت خارجــی مشــترک ایران
و اتحادیــه اروپــا ،جلوگیــری از یکجانبهگرایــی واشــنگتن در
منطقــه اســت.
بــا روی کار آمــدن حســن روحانــی ،چندجانبهگرایــی بــه
عنــوان رویکــرد جدیــد سیاســت خارجــی ایــران اتخــاذ شــد.
حســن روحانــی بــا امیــد بهبــود وضعیــت ایــران در جهــان،
سیاســت خارجــی متفاوتــی نســبت بــه ســلف خــود در پیــش
گرفــت .نگــرش او مبتنــی بــر همــکاری در جهــت حل مســائل
و تهدیــدات بیــن المللــی بــود؛ چــرا کــه وی معتقــد بــود اگــر
فضــای سیاســی در رونــد مشــارکت قــرار گیــرد درآن صــورت
حــل بحرانهــای منطقــه ای آســانتر خواهــد بــود و بــه همیــن
نحــو قــدرت منطقــه ایــران نیــز تقویــت میگــردد .یکــی از
جنبههــای مهــم چندجانبهگرایــی در همــکاری بــا اتحادیــه
اروپــا ،در انعقــاد برجــام تجلــی مییابــد.
در ســوی دیگــر در ایــاالت متحــده آمریــکا ،رئیسجمهــوری

بــر ســر قــدرت اســت کــه نظــری کامــا متفــاوت نســبت
بــه رویکــرد فعلــی ایــران و اتحادیــه اروپــا دارد و در پــی
یکجانبهگرایــی اســت .رئیــس جمهــوری آمریــکا از زمــان
روی کارآمــدن در ایــن کشــور ،سیاســت یکجانبهگرایــی را
ب ـهکار گرفتــه و از برخــی معاهــدات نیــز خــارج شــده اســت.
وی در تاریــخ  8مــی 2018خــروج از توافقنامــه برنامــه جامــع
اقــدام مشــترک (برجــام) را اعــام کــرد .ایــن توافــق کــه در
زمــان ریاســت جمهــوری اوبامــا منعقــد شــد ،محدودیــت
فعالیــت هســتهای ایــران ،لغــو تحریمهــای ایــران و جلوگیــری
از یکجانبهگرایــی آمریــکا را در دســتور کار داشــت .خــروج
ترامــپ از برجــام بــراي اعمــال تحريمهــاي ســخت اقتصــادي و
در واقــع ،فشــارهاي جديــد سياســي عليــه ايــران ،باعث شــد که
کابینــه روحانــی بــا راهبــرد جديــد سياســت خارجــي مبتنــي بر
چندجانبهگرايــي ،وارد يــك بــازي بــزرگ بــرای مقابلــه بــا ایــن
اقــدام شــود .ترامــپ نــه تنهــا از توافــق خارج شــد ،بلکــه تحریم
هــا علیــه ایــران را شــدیدتر کــرد و خواســتار تحریم چنــد هزار
نفــر از مقامــات و ســازمانهای ایرانــی ماننــد ســپاه شــد .ترامپ
نیــز در تــاش اســت تــا درآمدهــای نفتــی ایــران را بــه حداقل
برســاند کــه در ایــن صــورت بــه یکــی از اهــداف خــود ،یعنــی
کاهــش قــدرت و دخالــت ایــران در منطقــه نائــل آیــد؛ چــرا
کــه دخالــت ایــران در منطقــه را تهدیــدی علیــه منافــع آمریکا
میدانــد .از ســوی دیگــر حســن روحانــی ،رئیــس جمهــور ایران
بعــد از خــروج آمریــکا و اقــدام بــه یکجانبهگرایــی ترامــپ،
همچنــان چندجانبهگرایــی را در دســتور کار قــرار داده و در
مذاکــرات از تــداوم پایبنــدی بــه توافــق برجام ســخن میگفت.
درایــن خصــوص ،بــا توجــه بــه گزارشهــای آژانــس انــرژی
اتمــی و مقامــات اروپایــی ایــران بــه تعهــدات خــود پایبنــد بوده
اســت .در ایــن زمینــه اروپاییهــا نیــز در حمایــت از ایــران بــا
ادامــه مذاکــرات و توافقهایــی ماننــد اینســتکس تــاش کردند
تــا اثــر تحریمهــای آمریــکا را تــا حــدودی کاهــش دهنــد امــا
ایــن اقدامــات نــه تنهــا موثــر واقــع نشــد بلکــه خشــم آمریکا و
تشــدید تحریمهــا را در پــی داشــت .باایــن وجــود ،اروپاییهــا
نیــز بــه ایــن مســئله آگاه هســتند کــه ســود حمایــت از آمریکا
بیشــتر از ســود مذاکــره بــا ایــران خواهــد بــود.
در نهایــت ،روحانــی در ســخنرانی اخیــر خــود یــک مهلــت
شــصتروزه بــرای مقابلــه بــا تحریمهــا معیــن کــرد کــه در
صــورت عــدم پیگیــری و تضمیــن منافــع ایــران از برجــام ،ایران
غنیســازی را بــه باالتــر از ســطح مــورد توافــق برجــام خواهــد
رســاند .از ســوی دیگــر ،ترامپ پس از ســخنرانی حســن روحانی
تحریمهــای جدیــدی علیــه صــادرات فلــزی ایــران اعمــال کرد

و کشــورهای اروپایــی مهلــت شــصتروزه ایــران را رد کردنــد و
بــه گمانهزنیهــا درمــورد شــروع جنــگ دامــن زدنــد.
درمــورد میــزان احتمــال وقــوع جنــگ کــه ایــن روزهــا زیــاد
گفتــه و شــنیده میشــود ،دیــدگاه هــای متضــادی وجــود دارد.
از یــک ســو ،برخــی معتقدنــد جنــگ بیــن ایــران و آمریــکا از
احتمــال ضعیفــی برخــوردار اســت؛ زیراکــه جنــگ هزینههــای
نظامــی بســیاری چــه از نظــر اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی
بــه هــر دو کشــور تحمیــل خواهــد کــرد کــه باتوجــه بــه
شــرایط فعلــی ،ایــن هزینههــا زیــانآور خواهــد بــود .باتوجــه
بــه اینکــه ترامــپ بیــش ازاینکــه یــک سیاســتمدار باشــد یــک
فعــال اقتصــادی اســت ،در ایــن صــورت بــه آســانی تــن بــه
هزینــه هــای گــزاف جنــگ نخواهــد داد .البتــه ایــن گــروه از
ایــن مســئله غافــل هســتند کــه سیاس ـتهای ترامــپ صرفــا
براســاس خواســتهها و منافــع آمریــکا تعریــف نمیشــود؛ بلکــه
ایــن سیاس ـتها خواســتههای متحدیــن و منافــع آنهــا را نیــز
در نظــر دارد.
از ســوی دیگــر جنــگ بــه وجهــه دیپلماتیــک و اعتبــار هــردو
کشــور آســیب خواهــد زد .همانطــور کــه ترامــپ بیان کــرد که
«آمریــکا شــروع کننــده جنــگ نخواهنــد بــود ولــی اگــر ایــران
اقدامــی انجــام دهــد اقدامــات الزم را در واکنــش بــه شــروع
جنــگ انجام خواهنــد داد» .در طــرف دیگر ســخنان روحانی که:
« مــا نمــی توانیــم میــز مذاکــره را تــرک کنیــم» ،نشــاندهنده

ایــن موضــوع اســت کــه هــردو طــرف بــر واژه مذاکــره تاکیــد
میکننــد و ایــن پیــام را بــه افــکار عمومــی منتقــل میکننــد که
هــدف ،جنــگ نیســت.
برخــی نیــز معتقدنــد کــه هیــچ گونــه برخــورد نظامــی رخ
نمیدهــد؛ زیراکــه برخــورد مســتقیم بیــن ایــران و آمریــکا
تبدیــل بــه جنــگ فراگیــر و خطرنــاک خواهــد شــد و احتمــال
اســتفاده از ســاح اتمــی نیــز دربرخواهــد داشــت .از طرفــی این
جنــگ ،تمــام خاورمیانــه را درگیــر خواهد کرد و صلــح و امنیت
جهانــی را بــه خطــر خواهــد انداخــت .در حقیقــت ،ایــن گــروه
معتقدنــد اقدامــات فعلــی دو کشــور صرفــا بازدارنــده اســت و
تهدیدکننــده نیســت .در بیشــتر مــوارد ،حضور جنــگ افزارهای
نظامــی نــه بــرای جنــگ بلکه تضمینــی بــرای غافلگیری اســت.
از ســوی دیگــر برخــی معتقدنــد احتمــال درگیــری نظامــی بین
ایــران و آمریــکا بــه بیشــترین میــزان خــود رســیده اســت .این
احتمــال بــه دو دلیل شــدت گرفته اســت؛ نخســت آنکه حضور
نیروهــای آمریکایــی و ایرانــی در خلیــج فــارس پررنگتر شــده
اســت و دوم ،جریــان هــای افراطــی در هــردو کشــور کــه
خواســتار جنــگ و پایــان مذاکــرات هســتند.
امــا خالصــه کالم آنکــه ،در دنیایی که دیپلماســی حــرف اول را
مــی زنــد احتمــال جنگ بســیار پاییــن اســت و بــا تصمیمگیری
عقالنــی و هوشــمندانه و دوری از جریانهــای افراطــی مــی تــوان
مســائل مــورد اختــاف را حــل کرد.
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بــا ســخنان اخیــر ســید محمــد خاتمــی ،رئیــس دولــت
اصالحــات در خصــوص فدرالیســم در ایــران و باورمنــدی بــه
کارآمــدی اداره فدرالــی کشــور ،مجددا ً مباحث مرتبــط با امکان
یــا امتنــاع پیادهســازی فدرالیســم در ایــران ،مطــرح گشــت.
موضوعــی کــه متناســب بــا الگوهــای موفقــی ماننــد ایــاالت
متحــده آمریــکا و جمهــوری فــدرال آلمان ،وسوسـهانگیز اســت
امــا بایســتی تمامــی جوانــب آن و مشــخصههای کشــور را در
نظــر گرفــت .ایــن نوشــتار بــرآن اســت کــه پــارهای از اوصــاف
فدرالیســم و چالشهــای ایــران فدرالــی را بررســی کنــد.
برخورد نزدیک با فدرالیسم
اگــر نگاهــی بــه نمونههــای فعلــی فدرالیســم بیاندازیــم،
میتــوان ایــن شــیوه حکمرانــی را بــر مبنــای نحــوه تقســیم
کشــور ،بــه دو دســته تفکیــک نمــود :دولتهایــی کــه در
دســتهبندی ،ویژگیهــای جغرافیایــی و قومی-زبانــی را در نظــر
گرفتــه و دســته دوم ،دولتهایــی کــه در تقســیمبندی ،مســائل
مطــروح را در نظــر نمیگیرنــد.
بــه واقــع ،دولتهــای دســته دوم از دیرینگــی و دیرســالی
بیشــتری برخــوردار هســتند امــا دســته اول ،بــه نحــوی پــس
از بحرانهــای ناشــی از ســقوط نظــم سیاســی بــه منصــه
ظهــور رســیدند و قدمــت آنهــا فراتــر از قــرن بیســتم نخواهد
رفــت .در حقیقــت ،تکویــن دولتهــای فدرالــی کهــن ،ریشــه
در اتحــاد بخشهــای مجــزا و مســتقل در جهــت تاســیس
یــک کشــور واحــد بودهانــد و بــرای اســتحکام اتحــاد مذکــور،
پــارهای از امتیــازات دولــت مرکــزی در خصــوص نحــوه اداره و

قانونگــذاری محلــی ،بــه واحدهــای سیاســی پیشــین واگــذار
شــد .نظیــر ایــن مــدل از اتحــاد را میتــوان در تشــکیل رایــش
دوم و اتحــاد شاهزادهنشــینهای آلمــان مشــاهده کــرد .از
ســویی ،نحــوه اتحــاد ایــاالت متحــده نیز ،روندی مشــابه داشــته
اســت و کشــور فعلــی ،در اثــر مذاکــرات طوالنــی و تقســیم
قــدرت و امتیــازات حکمرانــی در میــان ایــاالت مختلف شــکل
گرفتــه اســت .وانگهــی ،عــاوه بــر تفــاوت در ســاخت حاکمیت
سیاســی واحدهــای متحدشــده ،میتــوان تفاوتهــای فرهنگــی
و نــژادی را در آنهــا یافــت؛ بــه گونــهای کــه در واحدهــای
شــمالی و واحدهــای جنوبــی ،از نظــر ســلوک اجتماعــی ،باورهــا
و ســنتها و حتــی زبــان محلــی ،تفاوتهــای چشــمگیری
مشــهود اســت .بنابرایــن ،واگــذاری امتیــازات سیاســی بــرای
اداره واحدهــا ،عــاوه بــر حفــظ حــدی خودمختــاری سیاســی
پیشــین ،بــر تــداوم ســنتها و باورهــای اقــوام نیــز تاکیــد
داشــته اســت.
از ســویی ،خصیصــه فــدرال بــرای دولتهــای دموکراتیــک
در عصــر کنونــی بــه عنــوان ســدی در مقابــل شــکلگیری
اســتبداد سیاســی محســوب میگــردد؛ چــرا کــه بــا کاهــش
توانایــی دولــت مرکــزی و تقســیم وظایــف حکمرانی در دســت
دولتهــای محلــی ،دســت دولــت مرکــزی در کنتــرل تمامــی
شــئون سیاســی و اجتماعــی و تحمیــل اراده خویش بســیار تنگ
میگــردد .در حقیقــت ،دولتهــای محلــی ،حافــظ آزادیهــای
فــردی افــراد در مقابــل دسـتدرازی دولتهــا و همچنین مانع
قدرتگیــری بیــش از حــد دولــت مرکــزی هســتند .شــاهد
مثــال آن کــه پــس از بــه قــدرت رســیدن حــزب نــازی در
آلمــان و تشــکیل رایــش ســوم ،دولتهــای محلــی منحل شــد؛
چــرا کــه آدولــف هیتلــر ،خودمختــاری ایــن دولتهــا و عــدم

تبعیــت تمــام و کمــال آن از دولــت مرکــزی را مانعــی در برابر
تحمیــل اراده حــزب بــه تمامــی اقــوام میدانســت .از طــرف
دیگــر ،دولتهــای محلی بــا خودمختــاری در تصویــب قوانین و
همچنیــن خودمختــاری در سیســتم بودجهریــزی و هزینهکــرد،
از کیفیــت بهتــری در حکمرانــی نســبت بــه دولــت مرکــزی
برخوردارنــد .وانگهــی ،دولــت مرکــزی عهــدهدار تصمیمهــای
مهــم و مرتبــط بــا منافــع عالــی ملــی نظیــر سیاســت خارجــی،
اعــان جنــگ و همچنیــن حفاظــت و حمایــت از مولفههــای
هویــت ملــی اســت.
ایران و فدرالیسم
تمامــی اوصــاف فــوق ،چنیــن در ذهــن تداعــی میگــردد کــه
شــیوه حکمرانــی فدرالــی دارای مزیتهــای فــراوان و معایــب
انــدک اســت .نیــز آن کــه چونــان کشــورهای مثــالزده ،ایــران
نیــز از اقــوام مختلــف و گوناگونــی فرهنگهــا برخوردار اســت،
در نتیجــه بــا اعمــال ایــن شــیوه بــر ایــران ،میتــوان بــه یــک
جامعــه پلورالیســته دســت یافت.
وانگهــی ،اگــر نیــک بــه چگونگــی شــکلگیری فدرالیســم در
کشــورهای دیگــر و چگونگــی تاســیس ایــن شــیوه حکمرانــی
در ایــران بپردازیــم ،بــه چنــد تفــاوت پــی خواهیــم بــرد.
نخســت آنکــه ،تاســیس ایــران و قدمــت آن تفــاوت فاحشــی
بــا آلمــان و یــا آمریــکا دارد .کشــورهای مزبــور ،از پیوســتن
واحدهــای سیاســی مجــزا بــا ســاختار و فرهنــگ متفــاوت
تشــکیل شــدهاند .در حالــی کــه اقــوام و یــا گروههــای ســاکن
در ایــران ،هیچــگاه از چنیــن پیشــینهای برخــوردار نبودهانــد.
اگــر نگاهــی بــه تاریــخ ایــران بیاندازیــم ،مولفههــای فرهنگــی
هویــت ملــی ایــران بــه نحــوی بــوده کــه اقــوام بیگانــه را بــا
تحولــی شــگرف ،بــا وجــود حفــظ برخــی ویژگیهــای بــدوی

خــود ،بــه عنــوان بخشــی از تمــدن ایــران بــه خــود ضمیمــه
میســاخت .از ســویی ،بــرای اهــدای امتیــاز اداره خودمختارانــه،
در ابتــدا نیازمنــد بــه وجــود برخــی بســترها اســت .در ایــران،
زیربنــای شــکلگیری فئودالیســم مشــابه اروپــا وجــود نداشــته
اســت و الجــرم ،بســترهای اداره خودمختــاری توأمــان بــا
تبعیــت از قــدرت مرکــزی شــکل نگرفتــه اســت .بــا فــرض
نبــود معایــب فدرالیســم ،در چنیــن شــرایطی بــرای واگــذاری
قــدرت بــه نهادهــای محلــی ،در ابتــدا نیازمنــد تمرکــز قــدرت
در دســت دولــت مرکــزی هســتیم؛ کــه اگــر نیــک بنگریــم،
چنیــن مســئلهای در ســاختار حکمرانــی فعلــی ایــران وجــود
نداشــته اســت.
عــاوه بــر آن و در نبــود تقســیمبندیهای پیشــینی ،ســاختار
دولــت فــدرال بــر تقســیمبندیهای قومــی و نــژادی اتــکا
خواهــد داشــت .اگــر بــه پــارهای از تجربــه تاریخــی ایــن مــدل
توجــه کنیــم ،نیــک پیداســت کــه فرجــام آن دولتهــا ،انحالل
در اثــر اســتقاللطلبی قومیتهــا بــوده اســت .حتــی بــه
عنــوان یــک نمونــه متأخــر ،عــراقِ فــدرال بــا خطــر اســتقالل
کردســتان روبــهرو بــود .چالــش اصلــی آن اســت کــه در
صــورت شــکلگیری فدرالیســم در ایــران و تحــرکات گســترده
جداییطلبــی در میــان اقــوام ایرانــی ،آیــا دولــت فــدرال ایــران
بــا حــدود و ثغــور فعلــی در آینــده باقــی خواهــد مانــد؟
جــان کالم آن کــه نمیتــوان ویژگــی مثبــت حکمرانــی فــدرال
را نادیــده گرفــت ،امــا ایــن اوصــاف و خصایــص و ســاختارها را
نبایســتی بــه صــورت یــک مــدل عــام و جهانشــمول در نظــر
گرفــت .ایــران بیــش از آنکــه به فدرالیســم بــرای دســتیابی به
بهتریــن شــیوه حکمرانــی نیازمنــد باشــد ،بــه ایجاد یــک دولت
قدرتمنــد بــا دغدغههــای ملــی نیازمنــد اســت.

دنبال راهکاری برای پذیرش مستقیم دانشجویان دکتری توسط دانشگاهها هستیم

دارالفنــــــون

مجتبــی شــریعتی نیاســر ،معــاون آموزشــی وزارت علــوم بــا تاکیــد بــر این کــه پذیــرش دانشــجویان دکتری باید مســتقیم ًا توســط دانشــگاهها
انجــام شــود ،گفــت :در حــال حاضــر قانــون مجلــس شــورای اســامی ایــن امــر را نفــی میکنــد و وزارت علــوم دنبــال راهــکاری بــرای حــل
ایــن موضوع اســت.
توگــو بــا ایســنا ،ضمــن بیــان ایــن مطلــب بــه ســاماندهی تعــداد دانشــجویان دکتــری در دانشــگاهها
دکتــر مجتبــی شــریعتی نیاســر در گف 
اشــاره کــرد و افــزود :اساسـ ًا کنکــور و آزمونهــای فعلــی لزومـ ًا معیــار تعییــن اســتعدادها بــرای ورود بــه دانشــگاه در مقاطــع دکتــرا نیســت
بلکــه کنکــور در دوره دکتــری صرفـ ًا یــک ابــزار ورود بــه دانشــگاه به شــمار مـیرود .امــا اینکــه تعــداد زیــادی از دانشــجویان در دوره دکتری
مجــاز میشــوند؛ یعنــی امــکان ســنجش دانشــجویان توســط دانشــگاهها را بیشــتر شــدیم و تفاوتــی بــرای برگــزاری کنکــور و پذیــرش از
طریــق آزمــون قائل نشــدیم.
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نگاهی به فعالیتهای گروه مطالعات و برنامهریزی فرهنگی-اجتماعی
سیماتفکرنیا
کارشناسی مهندسی صنایع ۹۴
یکــی از اقدامــات مهــم جهــت پیشــرفت و بهبــود عملکــرد هــر
ارگان و نهــادی ،ارزیابــی وضعیــت عملکــرد قبلــی ،آسیبشناســی
دقیــق و تــاش بــرای ارائــه راهکارهایــی جهت بهبــود آنهــا و در
نهایــت بهکارگیــری ایــن روشهاســت .در دانشــگاه فردوســی نیز
جهــت بهبــود فرایندهــا و تصحیح عیوب موجــود ،گــروه مطالعات
و برنامهریــزی فرهنگــی -اجتماعــی بــه وجــود آمــد .بــا علــم بــه
اهمیــت فلســفه وجــودی ایــن گــروه ،بــه معرفــی ماموریــت آن و
عملکــردش میپردازیــم.
افتتاح
در شــهریور مــاه  ،13۹۵بــا ادغــام معاونــت دانشــجویی و فرهنگی
و ســنگین شــدن مســئولیتها ،ایــن امــکان وجــود نداشــت کــه
مدیــران در تمامــی امــور از جملــه امــور تغذیــه ،خوابــگاه ،رفــاه،
مراســم ،آیینهــا ،جشــنوارههای فرهنگــی و غیــره ،دقیــق شــده
و راهــکار ارائــه دهنــد ،لــذا نیــاز بــود نهــادی از بــاال بــه مســائل
نــگاه کنــد و بتوانــد آنهــا را مــورد بررســی قــرار دهــد .ایــن گونه،
ایــده ایجــاد نهــادی بــا فلســفه دیدبانــی ،از منظــر نوعی اتــاق فکر
بــه وجــود آمــد تــا در موضوعــات مختلــف فرهنگــی ،اجتماعی و
دانشــجویی مطالعــات الز ِم پیــش از اقدامــات را انجــام دهــد .در
حقیقــت بایســتی بــرای معاونــت نقشــه راه تعیین کند؛ مشــخص
کنــد کــه معاونــت بــه کدامیــن ســمت بایــد حرکــت کنــد ،چــه
کارهایــی بایــد انجــام دهــد ،آســیبها بــر چــه اساســی اســت و
بهطــور کلــی کمکحــال مجموعــه معاونــت در سیاســتهای
دانشــگاه در حوزههــای فرهنگــی و اجتماعــی باشــد .بنابرایــن ،در
همــان ســال ،گــروه مطالعــات و برنامهریــزی فرهنگــی -اجتماعی
بــه ریاســت دکتــر آزاد ،عضــو هیئــت علمــی دانشــکده الهیــات و
معــارف اســامی ،تاســیس شــد کــه بــه نوعــی میتــوان آن را
اتــاق فکــر فرهنگــی -اجتماعــی دانشــگاه فردوســی نامیــد .دکتــر
آزاد بــه عنــوان اولیــن رییــس این گــروه توانســت فضایــی را برای
گــروه فراهــم کــرده و نیــروی انســانی موردنیــاز اولیــه را تخصیص
دهــد .وی بــه نوعــی بــا انجــام طرحهــای مطالعاتــی منجــر بــه
شناختهشــدن گــروه و ایجــاد نمــاد و تشــکل بــرای آن شــد .دکتر
آزاد تقریبــا دو ســال ریاســت گــروه را برعهــده داشــته و پــس از
حالــه اســامی ،عضــو
اتمــام دوره ایشــان ،مســئولیت بــه دکتــر رو 
هیئــت علمــی گــروه علوم سیاســی رســید.
فلســفه گــروه مطالعــات و برنامهریــزی ،بــر دیدبانــی ،نظــارت،
ارزیابــی ،ارائـهی راهــکار ،مرکزیــت فکــری ،اندیشـهای و مطالعاتی
بــرای مجموعــ ه فعالیتهــای فرهنگــی -اجتماعــیِ در حــال
شــکلگیری در دانشــگاه اســتوار اســت .در ادامــه ،بــه برخــی از
اقدامــات و وظایــف ایــن گــروه خواهیــم پرداخــت:
پایشوارزیابیمستمرفضایفرهنگی-اجتماعیدانشگاه
یکــی از کارویژههــای ایــن گــروه ،انجــام طرحهــای بلندمــدت در
بازههــای زمانــی یکسـاله یا دوسـاله ،در حــوزه فرهنگــی -اجتماعی
اســت .یکــی از اقداماتــی کــه توســط ایــن گــروه انجام شــده ،پایش
فضــای فکــری و اجتماعــی دانشــگاها اســت .در ایــن زمینه طرحی
بــا مجموعــه اســاتیدی از دانشــگاه فردوســی ریختــه شــد و ایــن
اســاتید ،مرحلـ هی اول پایــش فضای فعلــی فرهنگــی -اجتماعی را
بــه صــورت کمــی انجــام دادنــد .در ایــن طــرح ،ســواالتی ماننــد
اینکــه دانشــجویان تــا چــه میــزان بــه دانشــگاه خــود احســاس
تعلــق دارنــد ،میــزان مشــارکت آنــان در برنامههــای فرهنگــی بر
چــه اساســی اســت ،هر نهــادی در دانشــگاه چقدر محبوبیــت دارد،
دانشــجویان تــا چهمیــزان بــه ایــن قبیــل فعالیتهــا اعتقــاد دارند
و چقــدر مشــارکت میکننــد و غیــره ،مطــرح شــد و نتایــج آن
نیــز بهدســت آمــد .الزم بــه ذکــر اســت ،دانشــگاه فردوســی جزء
نخســتین دانشــگاهها در ســطح کشــور بــوده که دســت بــه انجام
ایــن قبیــل پایشهــا زده اســت .مرحلــهی دوم پایــش فضــای
فرهنگــی -اجتماعــی دانشــگاه نیــز در ســال  ۹۷و  ۹۸در قالــب
پرسشــنامههایی بــا  1000ســوال از حــدود  ۱۵۰۰دانشــجو انجــام
شــده کــه نتایــج حاصــل از آن ،بــه زودی منتشــر خواهــد شــد .با
اســتفاده از نتایــج ایــن پژوهشهــا کامــا مشــخص میشــود کــه
فضــای فرهنگــی -اجتماعی دانشــگاه چگونــه اســت .بنابراین ،یکی
از اقدامــات ایــن کارگــروه ،پایــش ســاالنه فضــای دانشــگاه اســت.
تجربهنگاری
در کارگــروه مطالعــات و برنامهریــزی فرهنگــی -اجتماعــی ،تیمی
تشــکیل شــده اســت تا تجربیات مدیــران و دانشــجویان فعــال در
تشــکلها را از زمــان شــکلگیری معاونــت فرهنگــی ،بــه صــورت
مســتند ضبــط و کدگــذاریکننــد .ایــن تجربهنــگاری دورههــای
مختلــف مدیریتــی و جمــعآوری اطالعــات ،در آســیب شناســی
مثمــر ثمــر خواهــد بود؛ چــرا کــه میتوانــد در آینــده بــرای درک
از شــرایط رونــق و رکــود فرهنگی در دانشــگاه مــورد اســتفاده قرار
بگیــرد و از ســویی ،بــه عنــوان بخشــی از تاریــخ شــفاهی آمــوزش

عالــی در ایــران محســوب خواهــد شــد .ایــن اطالعــات در آینــده
بــه فیلــم تبدیــل و در مــوزهی دانشــگاه نگهــداری خواهند شــد.
مطالعاتتطبیقی
مطالعــات تطبیقــی ،موضوعــی اســت روی مجموعـهی مطالعــات
فرهنگــی و فعالیتهــای داوطلبان ـ ه کشــور و دانشــگاههای برتــر
دنیــا انجــام شــده اســت و ایــن موضــوع تحقیقاتــی در دانشــگاه
فردوســی توســط گــروه مطالعــات و برنامهریــزی نیــز صــورت
گرفتــه اســت .هــدف از ایــن مطالعات ،بررســی چگونگی ســازوکار
خدمــات رفاهــی و دانشــجویی در دانشــگاههای برتر جهــان و ایران
و تــاش بــرای بهبــود ســازوکار موجــود در دانشــگاههای بومــی
اســت.
در نخســتین گام ،بررســی و مقایسـهی خدمات دانشــجویی ،رفاهی
و خدمــات مربــوط بــه معاونــت فــاد دانشــگاه فردوســی بــا پنــج
دانشــگاه معــروف ایــران انجام شــده و نتایجی از جملــه اینکه آنها
چــه مقــدار نیــرو و بودجــه دارنــد ،از چــه بخشهایــی برخوردارند،
نقاط ضعف و قوتشــان در چیســت و این دســت مســائل بدســت
آمــد کــه نتایــج بدســت آمــده در معاونــت دانشــگاه تطبیــق داده
خواهد شــد.
مــورد دیگــری کــه توســط گــروه مطالعــات انجــام شدهاســت،
بررســی برونســپاری خدمــات دانشــجویی ماننــد تغذیه ،مشــاوره
و غیــره بــود تــا دانشــگاه دیگــر خــود تصدیگــری نکنــد و ایــن
وظایــف را بــه بخــش خصوصــی منتقــل کنــد تــا آنهــا بــا بودجه
و نیــروی کمتــر و بهــرهوری بهتــر ایــن کار را انجــام دهنــد .دکتــر
حمیدرضــا کوشــا ،بــا مطالعـ ه انــواع مدلهــا ،پیشــنهادهای الزم را
ارائــه کردنــد؛ طــرح و مــدل ایــن ایــده انجــام شــده امــا تــا کنــون
فقــط در رابطــه بــا تغذیــه ،ایــن پیشــنهادها بــه مرحلــه عملیاتــی
رســیده اســت.
تشکیل کارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه
بخــش دیگــری از کارویژه گــروه مطالعــات و برنامهریــزی ،ارزیابی
ی اســت کــه در دانشــگاه فعالیــت فرهنگــی و
نهادهــا و تشــکلهای 
اجتماعــی میکننــد .بــه عنــوان مثــال ،ارزیابــی انجمنهــای علمی
در دســت بررســی اســت کــه در مرحلــه اتمــام فراینــد تحقیقاتی
قــرار دارد و در ایــن پژوهــش ،از منظــر آسیبشناســی فعالیتهــا
و کارهــای آنــان را مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .ایــن دســته
از پژوهشهــا ،تنهــا محــدود بــه انجمنهــای علمــی نشــده و در
خصــوص شــورای صنفــی نیــز ،تحقیقاتــی دانشبنیــان صــورت
گرفتــه اســت .همینطــور ارزیابــی نشــریات دانشــجویی بــه لحاظ
شــکلی و محتوایــی در دســتور کار ایــن گــروه قــرار دارد و هرسـاله
ایــن بررســی انجــام میگیــرد تــا مســئوالن فرهنگــی دانشــگاه،
نســبت بــه نیازهــای فعــاالن نشــریات دانشــجویی ،از جملــه ایــن
کــه بــه چــه کارگاههایــی جهــت بهبــود فعالیتهــای خــود نیــاز
دارنــد ،آگاه شــوند.
در زمینههــای دیگــر نیــز ،کارگروههــای مشــورتی وجــود دارد کــه
ایــن بخــش ،متشــکل از ســه قســمت اســت :کارگــروه مشــورتی
ت علمــی ،کارگــروه مشــورتی مدیــران و
اســاتید و اعضــای هیئ ـ 
کارگــروه مشــورتی دانشــجویان؛ کــه از فعــاالن هــر گــروه دعــوت
میشــود و تقریبــا هــر مــاه نشســتی برگــزار میگــردد تــا روی
مســائل مهــم فرهنگــی -ا جتماعــی دانشــگاه فکــر و بحــثشــود.
مــواردی ماننــد مشــکالت در مجوزهــا ،دالیــل مشــارکت کــم

دانشــجویان در بحثهــای فرهنگــی -اجتماعــی ،اقدامــات الزم
جهــت مســئولیت پذیــری اجتماعــی و غیــره در ایــن کارگروههــا
مــورد بحــث قــرار گرفتهانــد.
ایدهد انشگاه
بــا بررســی انجــام گرفتــه ،مشــاهده شــده اســت کــه فرایندهــای
مقالهنویســی حاکــم بــر آمــوزش عالــی باعث شــده تــا اســاتید از
هــم دور بیفتنــد و دانشــکدهها بــا هــم ارتبــاط نداشــته باشــند .این
رونــد در حقیقــت باعــث شــده اســت تــا فضــای دلمــردهای بــر
دانشــگاه حکومــت کنــد .در راســتای حــل این مشــکل شــاید نیاز
بــه ایــن باشــد کــه بــار دیگــر دربــاره اینکــه دانشــگاه چه هســت
بحثهایــی جــدی راه بیفتــد .بــا ایــن اوصــاف ،گــروه مطالعــات و
برنامهریــزی بــرآن شــد کــه دســت بــه برگــزاری برنامههایــی
در راســتای شــرح هــدف از تاســیس دانشــگاه بزنــد .تــا کنــون،
ســه جلســه در قالــب نقــد و بررســی کتابهــای مهــم دربــاره
دانشــگاه انجــام شدهاســت و کتابهــای متفکــران نامآشــنایی
کــه راجعبــه موضــوع دانشــگاه پژوهــش کردهانــد ماننــد کانــت،
بوردیــو ،فوکــو ،یاســپرس بررســی شــده و در زمــان آتــی نیــز این
رونــد ادامــه خواهــد یافــت.
نشســتهای تخصصــی دیگــری بــا موضوعاتــی ماننــد
پزشکیشــدن دانشــگاه ،محیطزیست و دانشــگاه ،مسئولیتپذیری
و دانشــگاه برگــزار میشــود کــه از ســخنرانان صاحبنظــر در این
زمینههــا دعــوت شــده اســت تــا در ایــن مــوارد ،در دانشــگاه بــه
ســخنرانی بپردازند.
مســئله حائــز اهمیت آن اســت که گــروه مطالعــات و برنامهریزی
قصــد انتشــار نشــریهای به نــام «ایــده دانشــگاه» را دارد کــه از ماه
آتــی منتشــر خواهــد شــد .ایــن نشــریه ،حــول موضــوع چیســتی
دانشــگاه و آنکــه دانشــگاه بایســتی بــه کــدام ســو بــرود ،فعالیــت
خواهــد کرد.
نظــارت راهبــردی بــر تحقــق اهــداف اســناد باالدســتی
فرهنگی-اجتماعــی
مجــزا از طرحهــای پژوهشــی ،گزارشهایــی کوتــاه در
بازههــای زمانــی یــک هفتــهای یــا ده روزه ،پیرامــون بررســی
عملکــرد معاونتهــای مدیریــت انجــام میشــود .از ســویی ،بــا
نظرســنجیهایی از دانشــجویان در خصــوص وضعیــت تغذیــه،
مشــاوره ،بهداشــت ،ورزش و غیــره ،بررســی میشــود و هــر فصــل
یکبــار نتایــج آن منعکــس میگــردد .در شــمارهی آتــی «ایــده
دانشــگاه» ،گزارشهــای تمــام حوزههــای مدیریتــی چــاپ خواهــد
شــد .گزارشهــا ،راهبــری اســت بــا موضــوع اینکــه بخشهــای
فرهنگــی دانشــگاه چــه کردهانــد ،نقاط قوت و ضعفشــان چیســت
و در آینــده چــه بایــد بکننــد .انتظــارات و بررسـیها متناســب بــا
بســتههای مدیرتــی اســت کــه بــه مدیــران در ابتــدای رویکار
آمــدن یــا فصلــی یکبــار تحویــل داده شــده اســت.
تنظیــم برنامــه و بودجــه ســالیانه معاونت فرهنگــی -اجتماعی
و دانشجویی
برنامـهی معاونــت فــاد بــر اســاس ســند راهبــردی دانشــگاه کــه
روی یــک ســری از مــوارد ماننــد مســئولیتپذیری اجتماعــی،
حقــوق شــهروندی ،حــس تعلــق بــه دانشــگاه و مباحــث محیــط
زیســتی تاکیــد دارد ،تهیــه میشــود .ســپس برنامــه جزئــی
شــده و بــه مدیــران تحویــل داده میشــود و پــس از رســیدن

بــه توافــق ،برنام ـهی تمــام مدیــران و معاونتهــا را روی ســایت
قــرار میگیــرد کــه مخاطبــان بداننــد برنامــه هــر معاونــت در
ســال آتــی چــه خواهــد بــود .هــدف گــروه مطالعــات آن اســت
کــه برنامه مذکــور ،بهزودی روی ســایت دانشــگاه ،قرار بگیــرد .در
رابطــه بــا بودجــه نیــز این قبیــل اقدامــات در دســت انجام اســت.
بودجـ ه هــر کــدام از مدیــران و کل معاونــت ،اختصــاص آن بــه
بخشهــا و تشــکلهای مختلــف ،بــه صــورت شــفاف مشــاهده
خواهــد شــد .انتشــار جزئیــات بودجــه امــا مطالبـهای اســت کــه
بایــد از معاونــت طــرح و برنامــه داشــت کــه البتــه کــه قســمت
معاونــت فــاد ،بــر آن اســت کــه جزئیــات بودجــه را منتشــر کند.
کار گــروه کمــک بــه معاونتهــا بــرای نوشــتن بودجــه و ارزیابــی
بودجههــا تاســیس شــده اســت که بــرای دانشــجویان ،مشــخص
گــردد کــه معاونتهــا چــه میــزان و بــرای چــه موضوعــی هزینه
کردهانــد .بایســتی ذکــر گــردد کــه بــرای انتشــار جزئیــات،
نیــاز بــه مجوزهــای الزم اســت .هــدف اساســی گــروه مطالعــات
آن اســت کــه بــا انتشــار شــفاف بودجــه دانشــگاه ،دانشــجویان و
کارمنــدان دانشــگاه متوجــه اندک بــودن بودجه دانشــگاه شــوند و
از میــزان هزینهکــرد دانشــگاه بــرای مــوارد خدماتــی آگاه گردنــد؛
چــرا کــه در حــال حاضر ،برداشــتی نامناســب از میــزان هزینهکرد
دانشــگاه وجــود دارد که بایســتی بــا شفافســازی اطالعــات ،اقدام
بــه تصحیــح آن کــرد.
سیستم مدیریت اطالعات()MIS
سیســتم مدیریــت اطالعــات کــه در اصــل در دســتور کار طرح و
برنامــه قــرار گرفته اســت تــا اطالعــات جامع آمــاری دانشــگاه را
جمـعآوریکنــد .جمـعآوری و مدیریــت اطالعــات دانشــگاه در
حــوزه فرهنگــی -اجتماعــی ،کاری اســت کــه از طــرف معاونــت
طــرح و برنامــه بــه گــروه مطالعــات داده شدهاســت تــا آمارهــای
مختلــف در بخــش رفاه ،ســامت ،مشــاوره و غیره در پنج یا شــش
ســال اخیــر جمعآوری شــود و در ســامانه قرار بگیــرد .هدف اصلی
از جمـعآوری اطالعــات مذکــور آن اســت کــه مدیــران دانشــگاه،
بــر اســاس ایــن آمارهــا برنامهریــزی کننــد؛ چراکــه در صــورت
نبــود آمــار ســمت و ســویی کــه باید بــه طــرف آن حرکــت کرد،
مشــخص نخواهــد بود.
مســائل مطــرح شــده در ایــن نوشــتار ،بــه دنبــال آن اســت که با
شناســایی کارویژههــای گــروه مطالعــات و برنامهریــزی فرهنگی-
اجتماعــی ،باب همکاری بیشــتر با دانشــجویان و اســاتید دانشــگاه
را مفتــوح ســازد .گــروه مطالعــات ماننــد اتــاق فکر اســت ،چشــم
و گــوش و عقــل مجموعــهی فرهنگی-اجتماعــی و دانشــجویی
دانشــگاه اســت که مطالعــات الزم را انجــام داده و آسیبشناســی
میکنــد و راهــکار ارائــه میدهــد؛ گــروه مطالعــات ماهیــت
اجرایــی نــدارد بلکــه فقــط بــه بخشهــای مختلــف پیشــنهاد
و راهــکار میدهــد .اســاتید ،کارمنــدان و بهویــژه دانشــجویان
نیــز میتواننــد در کارگروههــای مشــورتی شــرکت کننــد یــا
در صــورت نیــاز نشســتی را بــرای گفتوگــو و بیــان مــوارد و
نــکات ترتیــب دهنــد ،تقاضای جلســه کننــد ،مشــکالت ،معایب
و پیشــنهادات خــود را بــه گــروه مطالعــات ارائــه دهنــد تــا بــا
بررســی علمــی مشــکالت توســط گــروه مطالعــات و برنامهریزی
فرهنگــی -اجتماعی ،شــاهد بهبــود و افزایــش بهــرهوری فرایندها
در فضــای دانشــگاه باشــیم.

نخستوزیر ایرلند :هم از ترامپ در کشورمان استقبال میکنیم هم به اعتراضات علیه او مجوز میدهیم
نخس ـتوزیر ایرلنــد اعــام کــرد ،بــا وجــود اســتقبال دولــت وی از ســفر دونالــد ترامــپ در مــاه آینــده میــادی بــه ایــن کشــور ،اجــازه
برگــزاری اعتراضــات بــه ایــن ســفر در ایرلنــد را نیــز میدهــد.
بـ ه گــزارشایســنا وبــه نقــل از پایــگاه هیــل ،لئــو وارادکار ،نخسـتوزیر ایرلنــد تاکیــد کــرد ،برگــزاری تظاهــرات بــه هنــگام اولیــن ســفر
رییــس جمهــوری آمریــکا بــه ایرلنــد «مجــاز بــوده و از آن اســتقبال میشــود» .ترامــپ قــرار اســت در مــاه ژوئــن بــه منظــور شــرکت در
یــک نشســت در دوبلیــن بــه ایرلنــد ســفر کنــد .وارادکار در گفتوگــو بــا خبرنــگاران در پاســخ بــه ســوالی در خصــوص ایــن کــه موضعــش
نســبت بــه برنامهریــزی شــهروندان ایرلنــدی بــرای برپایــی تظاهــرات همزمــان بــا ســفر ترامــپ بــه ایرلنــد چیســت ،اظهــار کــرد :مــن بــه
آنهــا میگویــم ایــن یــک دموکراســی اســت و اعتراضــات صلحآمیــز نیــز بخشــی از دموکراســی اســت.

نــگاه ویـــــــژه
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بازیدموکراسی
مهدی فیضی
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
علــوم سیاســی صحنــه نــزاع احــزاب و کشــورها بــرای
دســتیابی بــه قــدرت اســت و از ایــن رو ،یکــی از مهمتریــن
ابزارهــای نظــری بــرای مدلســازی در ایــن حــوزه نظریــه
بازیهــا اســت .متاســفانه آکادمــی علــوم سیاســی در ایــران
بــه نــدرت از روشهــای مدلســازی ک ّمــی در پژوهشهــا
و تحلیلهــای خــود اســتفاده میکنــد؛ در حالــی کــه در دنیــا
بــه طــوری معنــادار از روشهــای تحلیــل آمــاری در حــوزه
تجربــی و روشهــای مــدل ســازی بــا نظریــه بازیهــا و
طراحــی مکانیســم در حــوزه نظــری اســتفاده میکننــد .بــه طور
مشــخص شــاخه بیــن رشــتهای اقتصــاد سیاســی مســائل علــوم
سیاســی را بــا رهیافتهــای اقتصــادی بررســی میکننــد .یکی از
برجســتهترین دانشــمندان ایــن حــوزه دارون عجــم اوغلو ،اســتاد
تــرک تبــار MITاســت کــه بــرای ســالها بــه همــراه دوســت
و همــکارش ،جیمــز رابینســون اســتاد علــوم سیاســی دانشــگاه
شــیکاگو ،مقــاالت و کتابهــای بســیاری نوشــتهاند کــه شــاید
شناختهشــدهترین آنهــا« ،چــرا کشــورها شکســت میخورنــد»
باشــد کــه چندیــن ترجمــه از آن بــه فارســی موجود اســت .یکی
از کتابهــای کمترشناختهشــده ایــن دو نویســنده« ،ریش ـههای
اقتصــادی دموکراســی و دیکتاتــوری» اســت کــه ترجمــه آن نیز
بــه فارســی بــه قلم جعفــر خیرخواهــان و علــی ســرزعیم موجود
اســت .ایــن کتــاب کــه ماننــد بســیاری از ســایر آثــار ایــن دو
نفــر ،حاصــل پژوهشهــای جــدی و مقــاالت منتشرشــده در

مهمتریــن ژورنالهــای علمــی اســت ،بــه زبــان تــا حــد ممکــن
غیرتخصصــی بــرای مخاطــب عــام نوشــته شــده اســت؛ اگرچه
کــه همچنــان فهــم دقیــق کتــاب و ظرافتهــا و یافتههــای
ندهنــده آن بــدون آشــنایی بــا نظریــه بازیهــا دشــوار
تکا 
اســت.
پرســش اساســي دارون عجــم اوغلــو و جیمــز رابینســون در
ایــن کتــاب ایــن اســت کــه تحــت چــه شــرایطی امــكان دارد،
نظامــی ديكتاتــوري بــه نظامــی دموكراتیــک تبديــل شــود و
پایــدار بمانــد .آنهــا بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش از نظريــه
بــازي اســتفاده ميكننــد و بــراي پشــتيباني از نتايــج مدلهــاي
خــود از علــم تاريــخ كمــك ميگيرنــد .بــه طــور خالصــه آنهــا
نشــان میدهنــد ،گاه هزينــه ســركوب اعتراضــات مردمــي در
نظامهــاي ديكتاتــوري آن قــدر بــاال اســت کــه نمیتــوان بــا
ســرکوب ،جلــوی انقــاب تودههــای معتــرض را گرفــت؛ اگــر
وعــده امتيازدهــي نيــز آرامشبخــش نباشــد؛ از آنجــا کــه
اعتمــاد و امیــد کافــی بــه تعهــد دیکتاتــور وجود نداشــته باشــد،
در ایــن صــورت بــه نفــع طبقــه اقلیــت فرادســتان حاکــم اســت
کــه بــراي حفــظ ثبــات اجتماعــي و از دســت نــدادن تمامــي
منافعشــان ،جامعــه را در مســیر دموکراسیســازی قــرار دهنــد.
شــاید انقــاب مــردم ایــران علیــه شــاه ،نمونــه کالســیک چنین
تحلیــل باشــد؛ انقالبــی کــه حضــور میلیونــی مــردم از طرفــی
هزینــه اعتــراض را کاهــش داده بــود و شانســی نیــز بــرای
ســرکوب آن بــا مشــت آهنیــن باقــی نگذاشــته بــود .شــنیدن
صــدای انقــاب مــردم نیــز آن قــدر دیــر روی داده بــود کــه
وعــده آزادی و انتخابــات از ســوی دیکتاتــور دیگــر باورپذیر نبود.

عجــم اوغلــو و رابینســون بــراي ورود بــه مباحــث كتــاب از
تجربــه تاريخــي چهــار كشــور بهــره ميگيرنــد كــه هــر يــك
از آنهــا در چهــار مســير متفــاوت حركــت ميكننــد :آنهــا بــا
اســتفاده از نظریــه بازیهــا تبییــن میکننــد کــه چــرا در بریتانیا
بــرای ســدهها دموكراســي پایــدار وجود داشــته اســت بــدون این
کــه کودتــا (ماننــد شــیلی) یــا انقــاب (ماننــد فرانســه) صــورت
گیــرد؛ چرا ســاختار سیاســی کشــور آرژانتين در ســده بیســتم با
کودتاهــای پــی در پــی ،بیــن دموكراســي و ديكتاتوري در نوســان
بــود؛ چــرا در ســنگاپور نظــام تــکحزبــی و ديكتاتــوري باثبــات
بــوده و حتــی بــا عملكــرد خوب اقتصــادي نیــز همراه بوده اســت
و ســرانجام انقــاب مانــدال چگونــه توانســت رژيــم ديكتاتــوري
ســركوبگرآپارتايد در آفریقــای جنوبــی را شکســت دهــد و
حقــوق اولیــه را بــرای ســیاهان ایجــاد کنــد .بــه ایــن ترتیب یکی
از یافتههــای پژوهشهــای عجــم اوغلــو و رابینســون ایــن اســت
کــه رابطـهای خطــی میــان توســعه اقتصادی و توســعه سیاســی
وجــود نــدارد؛ اگرچــه توســعه سیاســی معمــوال در درازمــدت
بــا توســعه اقتصــادی همــراه میشــود .شــاید اگــر عجــم اوغلــو
کتابــش را در ایــن ســالهای اخیــر بازنویســی میکــرد ،در
بخشــی ویــژه بــه تحلیــل کشــور چیــن میپرداخــت کــه ماننــد
ســنگاپور بــا وجــود توســعه پاییــن سیاســی و نظــام تــک حزبی،
توانســته رشــد اقتصــادی حیرتانگیــزی را بــه طــور پیوســته
تجربــه کند.
بایــد توجــه داشــت کــه پژوهشهــای اقتصــاد سیاســی عجــم
اوغلــو بــا نظریــه بازیهــا را طبیعتــا بایــد بــا وجــود فرضهــا
و محدودیتهــای آن تحلیــل و بررســی کــرد و بــه همیــن دلیل

بــا همــه قــدرت و تازگــی ،کاســتیهای خــود را نیــز دارد.
مهمتریــن پیشفــرض همــه مدلهــای نظریــه بازیهــا،
عقالنــی رفتــار کــردن همــه بازیگــران اســت .شــاید کاربســت
ایــن فــرض در فضــای رعبآلــود کودتــا یــا ســپهر احساســی
فضــای انقالبــی ،بــا چهــره ســیاه میهــن و دشــمن خونخــوار،
چنــدان ســاده نباشــد و به ســختی بتــوان از مــردم انتظار داشــت
کــه در چنیــن موقعیتهایــی ،رفتارهــای تکانشــی و هیجانــی
نداشــته باشــند و تنهــا کاری را انجــام دهنــد کــه بیشــترین
منفعــت شــخصی را بــرای آنهــا یــا طبقهشــان داشــته باشــد.
همچنیــن پژوهشهــای اقتصــاد سیاســی عجــم اوغلــو در مــورد
روندهــای دموکراسیســازی و رابطــه توســعه سیاســی و توســعه
اقتصــادی ،بــه کل ،نقــش منابــع طبیعــی بــه خصــوص نفــت
را نادیــده گرفتــه اســت؛ درحالــی کــه بــه دلیــل رانــت منابــع
طبیعــی نــه تنهــا رفتــار طبقــه فرادســتان حاکــم در کشــورهای
نفتــی بلکــه همچنین رفتــار مــردم نیز متفــاوت اســت .درنهایت
نقــش فرهنــگ و شــبکه هــای اجتماعــی نیــز در پژوهشهــای
عجــم اوغلــو مغفــول مانــده اســت .بــه همیــن دلیــل اســت کــه
ایــن یافتههــا نمیتواننــد تبییــن خوبــی بــرای تحوالت یــک دهه
اخیــر از بهــار عربــی در مصــر و تونــس و لیبی گرفته تــا تحوالت
اخیــر در کشــورهای الجزایــر و ســودان و حتــی ناآرامــی هــای
ونزوئــا ارائــه کنــد .بــا ایــن همــه ،مدلهای نظــری عجــم اوغلو
همچنــان کمک بســیاری به فهــم روندهــای دموکراسیســازی و
چرایــی تفاوتهــای آنهــا میکنــد و بــرای دانشــجویان اقتصــاد
و علــوم سیاســی ،دســتمایه گرانســنگی بــرای پژوهشهــای
بیشــتر را فراهــم میکنــد.
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کارل اشمیت :مدافع رادیکال دموکراسی

محدثهجزائی
دکتری علوم سیاسی 95
کارل اشــمیت ،بــا تلقــی ویــژه از وضعیــت اســتثناء ،حاکم ،زیســت
سیاســی شــهروندان و ارتباطــی کــه بــا حاکمیــت مییابنــد ،مدافع
حکومــت مطلقــه خوانــده شــده اســت .ایــن اتهامــی اســت کــه
اشــمیت هــم در زندگــی شــخصی در حمایــت از نظــام توتالیتــری
هیتلــر و هــم در نظریــات خــود همــواره بــا آن مواجــه بوده اســت.
امــا در ایــن نوشــتار کوتــاه ،بر خــاف باور عمومــی و بــا تمایز میان
مفهوم لیبرالیســم و دموکراســی،تالش میشــود تا بر ضدلیبرالیسم
بــودن و نــه لزومــا توتالیتــر و ضددموکــرات بــودن کارل اشــمیت
تاکیــد شــود .بازخوانــی نوشــتههای گوناگــون اشــمیت ،حکایــت از
آن دارد کــه او نــه تنهــا مخالــف دموکراســی نیســت بلکه یکــی از
مدافعــان رادیــکال آن بــه شــمار مـیرود.
اشــمیت در کتــاب دولــت ،جنبــش و مردم(فولــک) بــر ایــن بــاور
اســت کــه هــر اجتمــاع سیاســی متشــکل از ســه جــزء دولــت،
جنبــش و مــردم اســت .او معتقــد اســت ســاختار اجتماع سیاســی
کــه وی در صــدد ترســیم آن اســت ،با شــکل لیبــرال دموکراتیک
دولــت بــه طــور معنــاداری متفــاوت اســت .بــه بــاور او ،ایــن ســه
حــوزه گرچــه از یکدیگــر متفاوتانــد امــا بــا یکدیگــر مــوازی
نیســتند و در میــان آنهــا ایــن جنبــش اســت کــه مــردم و دولت
را در خــود دارد و آنهــا را هدایــت میکنــد( .اشــمیت)11 :1933 ,
اشــاره اشــمیت بــه مفهــوم «جنبــش» در مقابــل اصطــاح «نهــاد»
اســت کــه ســازوکاری دمکراتیــک دارد و تاکیــد اشــمیت بــر
«جنبــش» در حقیقــت نفــی و نقــد نهادهایــی اســت که از انباشــت
قــدرت جلوگیــری بــه عمــل میآورنــد و اینــک کــه بــه تعبیــر او
«انقــاب» بــا ظهــور هیتلر به ثمر نشســته ،نیــاز بــه «جنبش»های
ُمداومــی اســت کــه «قــوم» را بــه صــورت خویــش درآورنــد.
(طباطبایــی )1394 ،بــه بــاور اشــمیت ،لیبرالیســم تنهــا بــه دنبــال

نهادســازی اســت درحالــی کــه یک دموکراســی اصیل میبایســت
از درون ،جنبــش فولــک را بــه حرکــت درآورد.
بــا ایــن پیشفــرض اشــمیت در کتــاب امرِسیاســی به نقــد دو نوع
دولــت (و یــا بــه عبــارت بهتــر به انــکار وجــود آنهــا) میپــردازد،
دولــت لیبرالــی و دولــت جهانــی .او معتقد اســت لیبرالیســم «همه
انگاشـتهای سیاســی را به شــیوهای خــاص و نظاممند تغییــر داده
اســت .همچــون هــر جنبش بــا اهمیتــی ،لیبرالیســم نیز بــه عنوان
یــک نیــروی تاریخــی در گریــز از دســت امــر سیاســی شکســت
خــورده اســت (اشــمیت .)93 :1392 ،اشــمیت بــر ایــن باور اســت
کــه لیبرالیســم نــه تنهــا نمیتوانــد بــه دموکراســی بیانجامــد بلکه
نبَرنــدهی آن نیــز بــه شــمار میآیــد .نفــی امــر سیاســی
ازبی 
کــه در ذات هــر فردگرایــی منســجم اســت ،ناگزیــر به کاربســت
سیاســی یــک بدگمانــی عــام نســبت بــه همــه نیروهای سیاســی
قابــل توجــه و همــه اشــکال دولــت و حکومــت منجــر میشــود،
لیکــن هرگــز یــک نظریــه ایجابــی خــاص خــود دربــاره دولــت،
حکومــت و یــا سیاســت خلــق نمیکنــد .در نتیجــه شــاهد یــک
سیاســت لیبرال در شــکل برابر-نهــادی جدلی علیه دولت ،کلیســا
و ســایر نهادهایــی هســتیم کــه آزادی فــرد را محــدود میکنــد.
(همــان )94 ،افــزون بــر آن اشــمیت در کتــاب نقــد دموکراســی
پارلمانــی مینویســد« :توســعه ایــده دموکراســی تــودهای «تصمیم»
را بــه یــک وضعیــت صــوری و توخالــی تقلیــل میدهــد ،کــه از
خودمختــاری دکترینهایــی کــه الزمــه ایجــاد هنجارهــای قانونــی
اســت ،جلوگیــری بهعمل مـیآورد» (اشــمیت .)6 :1985,اشــمیت
معتقــد اســت نــگاه بدبینانــه آموزههــای لیبرالی نســبت بــه دولت
بــه منظــور حفاظــت از آزادی شــهروندان ،نتیجــه عکــس خواهــد
داد؛ چــرا کــه حافــظ آزادیهــا ،قدرتــی جــز دولــت نمیتوانــد
باشــد و حــذف و یــا کوچکســازی آن در جهــت حمایــت از
آزادی شــهروندان نیســت .افــزون بــر آن ،لیبرالیســم کــه تاکنــون
کوشــیده خــود را از آنتاگونیســم عرصــه سیاســت دور ســازد ،بــه

فردگرایــی مفرطــی دچــار شــده اســت کــه بــر اســاس آن هیــچ
حاکــم ونهــادی نمیتوانــد در مواقــع اضطــراری بــذل جــان از
شــهروندان را مطالبــه نمایــد .بــه طــور خالصــه اشــمیت معتقــد
اســت ســرکوب امــر سیاســی و دولــت در آموزههــای لیبرالــی در
نهایــت غیرممکــن اســت و بــه انــزوای هرچــه بیشــتر حیطههای
مختلــف انســانی از جملــه هنــر منجــر میشــود .وجــه دیگــر
انتقــاد اشــمیت از لیبرالیســم و بــه طورکلی پارلمانتانیســم معطوف
بــه جنبــه تکنولوژیــک آن اســت کــه بــه بــاور اشــمیت تکنولوژی
مــدرن اروپایــی کــه اغلب بــر جنبههای اقتصــادی و ماتریالیســتی
متمرکــز بــوده اســت ،به خنثیســازی و سیاسـتزدایی امرسیاســی
پرداختــه اســت؛ و در نتیجــه قابــل نقــد اســت.
دربــاره نــوع دیگــر دولــت ،دولــت جهانــی ،اشــمیت دارای رهیافت
انکارباورانــه اســت .او معتقــد اســت اگــر قرار اســت دولتــی جهانی
بــه وجــود آیــد ،بایــد دو اتفــاق غیر ممکــن رخ دهد .نخســت حق
اعــام جنــگ را از موجودیتهــای سیاســی بگیــرد و دیگــر ایــن
کــه همزمــان ایــن حــق را خــو ِد نهــا ِد مدعــیِ جهانشــمولیت
در اختیــار نگیــرد .در غیــر اینصــورت جهــان شــمولی ،بشــیریت،
جامعــه غیرسیاســی شــده و در یــک کالم همــه این شــاخصهای
اساســی دوبــاره محــو خواهد شــد .اگــر دولتــی جهانی همـهی دنیا
و بشــیریت را دربرگیــرد آنگاه هیــچ موجودیــت سیاســی وجــود
نخواهــد داشــت( .اشــمیت .)81 :1392 ،ریشــه نقــد دولــت جهانی
مشــابه نقــد دولــت لیبرالی در اندیشــه اشــمیت اســت .در حقیقت
اشــمیت حــذف و طــرد امــر سیاســی را غیــر ممکــن میدانــد،
لــذا تشــکیل هرگونــه جامعـهی سیاســی کــه در آن امــکان ایجــاد
وضعیــت اســتثنائی منتفــی اســت ،غیــر ممکــن میداند.
نقــد اشــمیت بــر حــذف دوگانهســازیهای دوست-دشــمن در
عرصــه سیاســی و در واقــع ترســیم یک وضعیــت ایــدهآل از جهان
سیاســت بــه معنــای اســتبدادخواهی و یــا حمایــت او از دولتهای
توتالیتــر و تمامیتخــواه نیســت .اشــمیت ازهرگونــه لفاظــی بــرای

پیراســتن هیمنــه و شــکوه قــدرت سیاســی و یــا تلطیــف و نادیــده
انــگاری آن بیــزار اســت .او مــی خواهــد جوهــره سیاســت کــه بــه
واســطه تصمیمگیــری حاکــم در وضعیــت اســتثنائی و در انتخــاب
بیــن دوست-دشــمن رخ مینمایــد ،بــه همــان صــورت زمخــت و
صیقــل ناخــورده مــورد پذیــرش قــرار گیــرد .او تــاش دولتهای
لیبــرال یــا آنانکــه داعیــه جهانشــمولی دارنــد را بــه ســخره
میگیــرد و معتقــد اســت کــه از امــر سیاســی گریــزی نیســت .با
اینحــال درباره هــواداری او از نظــام توتالیتر تردیدهایی وجــود دارد.
بــا دقّــت در رس ـالههای منتشــر شــده از ســوی او در ســالهای
قبــل از روی کار آمــدن هیتلــر ،میتــوان بهفراســت دریافــت کــه
عناصــری از دولــت «توتالیتــر» (اصطالحــی کــه بعدها بــه کار برده
شــد و در آن زمــان هنــوز شــایع نبــود) در بطــن و متــن آنهــا
موجــود اســت و بــا نشســتن هیتلر بر ســریر قــدرت ،ایــن عناصر
و رگههــا بیــش از پیش هویدا گشــتند (طباطبایی  .)1394اشــمیت
بــا نقــد مفاهیم و تصاویــر انتزاعــی از دولت (لیبرالی و جهانشــمول)
معتقــد بــود باید بــر مفهومــی «انضمامــی » از دولت تاکید کــرد .با
ایــن همــه او وجــود یک موجــودت سیاســی بــرای هرگونــه آزادی
فــردی ضــروری میدانــد .او خــود دموکراســی را میســتاید ،امــا
ادعــای لیبرالیســم ،مبنــی بــر ایــن کــه تنهــا آموزههــای لیبرالــی
ره بــه دموکراســی میبرنــد ،مــورد پذیــرش او نیســت .او بــه
دموکراســی بــدون لیبرالیســم بــاور دارد .دموکراســی کــه در آن
تمــام ملزومــات طبیعــی زندگی سیاســی یعنــی جنگ ،خشــونت و
آشــوب پذیرفتــه میشــود ،و بــا ایدئولوژیهایــی چون لیبرالیســم و
جهانشــمولگرایی واقعیتهــا انــکار و طــرد نمیشــود .اشــمیت
نــه تنهــا بــا اصــل انتزاعــی بــودن دولــت درپیچیــد ،بلکــه معتقــد
بــود بحرانــی کــه کشــور را فراگرفتــه اســت ،ناشــی از پایبنــدی به
چنیــن اصلــی اســت .او برخــاف همــه گفتههــا و نوشــتهها درباره
حمایتــش از نظــام توتالیتری،اعتقــادی عمیق به نوعی دموکراســی
داشــت کــه لزومــا از مســیر لیبرالیســم نمیگــذرد.

ترس ،دموکراسی و مسئلۀ ایران

ادامه از صفحه 1
آزادی از تــرس جــزء همبســته جمهوریخواهــی مدنــی و
چهبســا بنیادینتریــن و بایســتهترین نــوع آزادی اســت .بیهــوده
نیســت اگــر بگوییــم طــرح مســئله ایــران نیــز قائــم بــر همین
عنصــر آزادی از تــرس اســت .مینــوی ،فکــر تاریخــی را بــه فکر
آزادی گــره میزنــد ،و در پرتــو نگرشــی تاریخــی ،مســئله ایــران
را همــان مســئله آزادی اجتماعــی و سیاســی میدانــد .مینــوی
صحــح و ُمــو ّرخ بــود ،و حقیقتمنــدی تاریــخ و متــن تاریخــی
ُم ّ
را بــه جــواز هیئــت حاکمــه منــوط نمیکــرد .بلکــه بــرای
نوشــتار نوعــی نیــروی درونــی قائــل بود کــه حقیقتمنــدیاش

را از آزادی نویســنده دریافــت میکنــد نــه از فرمــان حاکــم.
ض سیاســی و مــرض اجتماعــی ایــران ،فقــدان
از دیــد او مــر 
ی مدنــی و آزادی سیاســی اســت« :اگــر قــوم و جامع ـهای
آزاد 
ی او را ســلب کردهانــد ننالــد و فریــاد نکنــد بایــد
ا ز اینکــه آزاد 
گفــت که آدمیــت و انســانیت را ا ز دســت داده و گرفتار احتضار
سیاســی و اجتماعــی شــده اســت ».وی در روزگار فروبســتگی
سیاســی ،آنــگاه که بــه درون ســازوبرگهای ایدئولوژیـ ِ
ـک حاکم
رفــت و آمــد داشــت ،از «عقیــدۀ دموکــرات» و تحدیــد وظیفه و
تـــکلیف دولــت ســخن گفــت و از «حــوزۀ زندگــی» دفــاع کرد.

دکتــر مینــوی گفتــه بــود آزادی از آن نعمتهاســت کــه مثــل
ی کـ ه از
صحــت و هــوا ،انســان مت ّوجــه آن نمیشــود مگـ ر وقتـ 
آن محــروم باشــد .مریــض میدانــد کــه ســامت چــه نعمــت
ض سیاســی
ث مر 
بزرگــی اســت ،و نعمتــی کــه نبــودن آن باعـ 
ی مدنــی و آزادی
و مــرض اجتماعــی ایــران شــده اســت ،آزاد 
ی سیاســی اســت کــه مــا را از
ن ا ز آزاد 
سیاســی اســت ،و حرمــا 
ّ
ی کــه باعــث لــذت بــردن و تم ّتــع از زندگی اســت
کلیــه امــور 
محــرو م ســاخت ه اســت« .احتضــار سیاســی و اجتماعــی» تقدیــر
جامعه افســردگان اســت.

ِ
خواهــان راســتینِ تاریــخ معاصرمــان را از یــاد
جمهوری
بردهایــم .آنــان راه نقــد بســتارهای ســلطه دولتی -ســرمایهدارانۀ
عهــد ماشــین را در ُعزلــت و تنهایــی گشــودند .ایــن راهــی
اســت کــه میتوانــد ســوژه بیخویشــتنِ امــروز را بــه نقــد
بســتارهای شــه ِر ســوداگر و صورتهــای تکنیکــیِ دیجیتالــش
راهنمایــی کنــد .آنچــه طلــب میشــود دور اســت ،امــا نبایــد
از آن مأیــوس شــد .اگــر رســیدن بــه آن ناممکــن بــود ،عقــل
بــه صحــت آن اشــاره نمیکــرد ،و تفکــر آرزومنـ ِ
ـد رســیدن بــه
آن نمیبــود.

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

یــک منبــع امنیتــی در لیبــی از کشــته شــدن دو تــن و ربــوده شــدن شــش تــن دیگــر در حملــه مســلحانه به یــک میــدان نفتــی در جنوب
غــرب این کشــور خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از خبرگــزاری اســپوتنیک ،ایــن منبــع امنیتــی در لیبــی کــه خواســت نامــش فــاش نشــود ،اعــام کــرد کــه
طبــق اطالعــات اولیــه در نتیجــه حملــه مســلحانه بــه میــدان نفتــی «زلــة» وابســته بــه شــرکت «الزویتینــة» واقــع در جنــوب غــرب لیبــی
دو تــن بــا بریــده شــدن سرشــان کشــته شــدند.
در این حمله تروریستی که دروازه میدان نفتی زلة را هدف قرار داد ،شش تن نیز ربوده شدند

نــگاه ویـــــــژه
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دینودموکراسیدر جهانعرب
محمدعثمانی
دکتری علوم سیاسی 96
بــا حملــه ناپلئــون بــه امپراطــوری عثمانــی و ســقوط آن ،جهــان
عــرب بــه طــور خــاص و اســام بــه طــور عــام بــا غــرب رو
در رو شــدند .ایــن رویارویــی جهــان عــرب را بــا جهانــی نــو و
پیشــرفتهای مواجــه ســاخت و در نتیجه ســواالت بســیاری را در
ذهــن نخبــگان و اندیشــمندان جهــان عــرب و اســام متجلــی
ســاخت؛ از جملــه چــرا مــا بــا آن تمــدن مشعشــع اکنــون در
افــول و انحطــاط تمدنــی قــرار داریــم و غــرب بــا دوران قــرون
وســطی خــود ،پیشــرفت و تکامــل یافتــه اســت؟ آنــان بــه چــه
چیــزی دســت یافتنــد و به آن عمــل کردند کــه مــا از آن غافل
بودیــم؟ و در نهایــت چــه بایــد کــرد؟ ایــن ســواالت و بســیاری
دیگــر ،پیشــرفت و تکامــل را بــه دشــوارهای بــزرگ بــرای جهان
عــرب و اســام تبدیــل ســاخت .در ایــن مســیر ،رهیافتهــای
گوناگونــی در بــاب پیشــرفت در جهــان عــرب مطــرح شــد
کــه شــکلگیری حکومتهــای دموکراتیــک و توجــه بــه
خواســت عمومــی یکــی از ایــن رهیافتهــا بــود .عــدهای از
نخبــگان در صــدد همســازی دیــن و دموکراســی برآمدنــد؛
گروهــی دیگــر نفــی دیــن و توجــه بــه دســتاوردهای غربــی را
مطــرح ســاختند .بســیاری دیگــر در قالــب اســامگرایی ،نفــی
غــرب و دســتاوردهای آن را پیــش کشــیدند و توجــه بــه خــود،
داشــتههای اســامی از بــدو تکویــن را مدنظــر قــرار دادنــد .در
ایــن نوشــته کوتــاه شــاید نتــوان بــه تمــام جوانــب ایــن پدیــدار
دیــن و دموکراســی توجــه کــرد؛ امــا بــا تاکیــد بــر دوره معاصر،
چالــش امــروز ایــن موضــوع را در جهــان عــرب مدنظــر قــرار
خواهیــم داد.
رابطــۀ دیــن و دموکراســی بســیار پیچیــده اســت .قــدر مســلم
ایــن اســت کــه اندیشــه سیاســی جدیــد غــرب کــه نظامهــای
لیبرالدموکـ ِ
ـرات کنونــی بازتــاب عینــی آن اســت ،ریشــه در
مباحــث الهیاتــی درونکلیســایی دارد .نبایــد فرامــوش کــرد که
امــکان گسســت از دیدگاههــای الهیاتــی ،بــه مــدد الهیدانــان
و برخــی افــراد کلیســا صــورت گرفــت .امــا دموکراســی صرفــا
بحــث نظــری نیســت ،تجربــه تاریخــی هــم اســت .در مجمــوع
تجربــۀ غــرب ،ســازگار کــردن دیــن و دموکراســی بــوده اســت.
ســکوالریزمی کــه اکنــون در غــرب ،رکــن اصلــی فرهنــگ
سیاســی را تشــکیل مــی دهــد ،ریشــه در نوزایی ســدۀ ســیزدهم
میــادی دارد و تفاســیرخردگرایانه از دیــن کــه بــه خصــوص
بــا چهرههایــی چــون تومــاس آکوینــاس صــورت گرفــت ،بــه
تأســیس شــکل تــازه از اندیشــه سیاســی مجــال داد .ایــن تجربه
در جهــان اســام تکــرار نشــده اســت .اغلــب گمــان بــرده
میشــود کــه ناکامــی جهــان اســام در تأســیس نظامهــای
سیاســی دموکــرات ،ریشــههای کالمــی و الهیاتــی دارد .امــا
بایســتی تاکیــد کــرد کــه بیشــتر دارای ریشــه فرهنگــی اســت.
دیــن اســام ،بــه خصــوص در دوران متأخــر خــود ،فاقــد آن
نیــروی عقلــی و معنــوی الزم بــوده اســت کــه امــکان تجدیــد
نظــر از درون آن را ممکــن ســازد.
تحــوالت دو ســه ســال اخیــر دنیــای عــرب ،خود تالشــی اســت
در مســیر دموکراتیــک شــدن .امــا ضعــف فرهنــگ سیاســی،
ضعــف نهادهــای ملــی و مداخــات بیرونــی ،ایــن پروســه را بــا
مشــکل و اختــال دچــار ســاخته اســت .شــاید بنبس ـتهای
کنونــی بــاز هــم برخــی را در جهــان اســام بدین نتیجه برســاند
کــه دموکراســی بــه دالیــل کالمــی و دینــی امــکان پاگرفتــن در
جهــان اســام رانــدارد .امــا واقعیــت این اســت کــه ایــن ناکامی
دالیــل تاریخــی و فرهنگــی دارد .اســام در خاورمیانــه خود یک
فرهنــگ بــه وجــود آورد ،در حالیکــه مســیحیت غربــی در دل
دو فرهنــگ پرمایــه جهــان باســتان (روم و یونــان) رشــد کــرد.
ایــن وضعیــت بــر آینــده ایــن دو دیــن همخانــواده ،از جملــه
نسبتشــان بــا دموکراســی ،تأثیــر جــدی بــر جــا نهــاده اســت.
ســاموئل هانتینگتــون ،سیاستشــناس آمریکایــی ،رواج نظــام
دموکراتیــک را مــوجوار دیــده اســت .مــوج اول در قــرن نوزدهم
بــه پــا میخیــزد ،مــوج دوم پــس از جنــگ جهانــی اول و مــوج
ســوم در دهــهی  .۱۹۷۰زمانــی کــه مــوج ســوم در میانــهی
دهــهی  ۱۹۷۰از پرتغــال و اســپانیا آغــاز گردیــد ،در جهــان
ک ً
ال  ۴۰کشــور دموکراتیــک وجــود داشــتند کــه تنهــا تعــداد
معــدودی از آنهــا خــارج از جهــان موســوم بــه غرب بودنــد .در
ســال  ۷۶ ،۱۹۹۰کشــور وجــود داشــتند که نظامشــان بــر پایهی
انتخابــات دموکراتیــک بــود .در ســال  ۱۱۷ ،۱۹۹۵کشــور از این
ســنخ بودنــد؛ ســه کشــور از هــر پنــج کشــور .در همـهی مناطق
شــاخص جهــان ،دموکراســیهایی بــر پــا بــود ،بــه جــز در
خاورمیانــه .در همـهی حوزههــای عمــدهی فرهنگی ،دموکراســی
رســوخ کــرده بــود ،بــه جــز در یــک جــا :در کشــورهای عربــی.

هــم اکنــون نیــز وضــع هماننــد  ۱۵ســال پیــش اســت .تــداوم
ایــن وضعیــت ایــن پرســش را موجــه میکنــد کــه چــرا هیــچ
کشــور عربــیِ دموکراتیکــی وجــود نــدارد .چــرا در میــان ۱۶
کشــور مســتقل عربــی در خاورمیانــه و شــمال آفریقــا ،تنها لبنان
تجربـهی دموکراســی دارد؟
آنچــه «شــکاف دموکراســی» خوانــده میشــود (کــه فاصل ـهای
اســت میــان نظم سیاســی-اجتماعی مســتقر بــا دموکراســی) در
مــورد کشــورهای عربــی ،ماهیتــی اســامی دارد یــا مســئلهای
خاصتــر اســت؟
نمیتــوان مشــکل را فقــط بــه دیــن برگردانــد ،چــون در میــان
کشــورهای اســامی ،کشــورهایی وجــود دارنــد کــه در آنهــا
حقــوق دموکراتیــک تــا حــد چشــمگیری تثبیــت شــدهاند.
آلبانــی ،بنــگالدش ،مالــزی ،ســنگال و ترکیــه از ایــن جملهانــد.
در میــان کشــورهای عربزبــان ،تنهــا لبنــان پیــش از جنــگ
داخلــی  ۱۹۷۵بــا حقــوق دموکراتیــک آشــنایی داشــته اســت.
انتخابــات ،معیــاری اســت بــرای ســنجش ماهیــت یــک رژیــم
سیاســی .نظامــی دموکراتیــک اســت کــه بتــوان در چارچــوب
آن ،از طریــق انتخابــات آزاد و عادالنــه تعییــن کــرد کــه چــه
کســانی حکومــت کنند .مؤسسـهی آمریکایــی «خانـهی آزادی»
( ، )freedom houseهــر ســاله گزارشــی میدهــد در مــورد
درجــهی اســتقرار دموکراســی در کشــورهای مختلــف .اگــر
انتخابــات آزاد و عادالنــه را بــه عنوان شــرط حداقل دموکراســی
در نظــر گیریــم ۸ ،کشــور ،کــه اکثریــت اهالــی آن مســلمان
هســتند ،بنابر بــرآورد مؤسسـهی «خانـهی آزادی» ،دموکراتیک
محســوب میشــوند؛ امــا هیــچ کــدام از آنهــا عــرب نیســتند.
در یــک ارزیابــی ،کــه در پایــان ســال  ۲۰۰۸توســط مؤسسـهی
«خانـهی آزادی» انجــام شــد ،بــه بدتریــن نظــم از نظــر فاصلــه
بــا موازیــن دموکراتیــک نمــرهی  ۷داده شــد (ا :بســیار خــوب:۷ ،
بســیار بــد) .متوســط نمــرهی  ۱۶کشــور عــرب در ایــن ارزیابــی
 ۵/۵۳شــد ،در حالــی کــه ۳۰کشــور دیگــری کــه اکثریــت
مردمشــان مســلمان هســتند ،بــه طــور متوســط نمــرهی بهتری
را بــه دســت آوردنــد.۴/۷ :
بــر ایــن قــرار نمیتــوان همـهی مشــکل را بــه دیــن برگردانــد.
آیــا مشــکل بــه کل فرهنــگ برمیگــردد؟
الــی کــدوری ( ، )eli kedouriمــورخ انگلیســی گفتــه اســت:
«هیــچ چیــزی در ســنتهای سیاســی جهــان عــرب ،کــه
جــزو ســنتهای سیاســی اســام اســت ،وجــود نــدارد کــه
بــا ایدههــای ســاماندهندهی حکومــت مبتنــی بــر قانــون و
نمایندگــی نســبتی داشــته باشــد و همچنیــن فهم ایــن ایدههــا را
ممکــن کنــد ».ایــن حکــم در مــورد گــروه بزرگــی از کشــورهای
غیــر عــرب و غیــر مســلمان هــم صــادق اســت ،امــا میبینیــم
کــه برخــی از آنهــا توانســتهاند بــه ســوی اســتقرار نظــم
دموکراتیــک گام بردارنــد.
گاه گفتــه میشــود کــه نایکدســتی قومــی کشــور ،مانــع اســتقرار
دموکراســی اســت .عــراق و لبنــان ،در میــان کشــورهای عربی از
همـ ه ناهمگنتــر هســتند ،امــا امــروزه ایــن دو کشــور در میــان
کشــورهای عربــی از بقیــه بــه نظــم انتخاباتــی آزاد نزدیکترند.
مصــر و تونــس ،از دیگــران انســجام قومــی بیشــتری دارنــد .ولی
حکومتهــای آنهــا خودکامــه اســت .امــا آیــا ممکــن اســت که
اصــوال خــود مــردم عــرب دموکراســی را نپســندند؟ از کســانی
کــه در جهــان عــرب در مورد مســائل سیاســی نظــر میدهند و
بــر افــکار عمومــی تأثیــر میگذارنــد ،یــک ارزیابــی آمــاری بــه
عمــل آمــده اســت .بیــش از  ۸۰درصــد آنــان بــر ایــن باورنــد
کــه دموکراســی بهتریــن نظــام حکومتــی اســت و گزینــهی
مطلــوب بــرای کشورشــان اســت .اکثــر کســانی کــه گرایــش
مذهبــی شــدیدتری دارنــد ،در ایــن نظرســنجی خــود را بیشــتر
بــه دموکراســی متمایــل نشــان دادهانــد.
نظرســنجیهای موسســهی «فشارســنج عــرب» (arab
 )barometerدر دانشــگاه میشــیگان ،نشــان میدهــد کــه
تصــور و برداشــت عمومــی جهان عرب از دموکراســی مســئلهی
پیچیــدهای اســت .در پنــج کشــوری کــه در فاصلـهی ســالهای
 ۲۰۰۳تــا  ۲۰۰۵در آنهــا نظــر ســنجی صــورت گرفتــه۵۶ ،
درصــد جامع ـهی آمــاری بــر ایــن نظــر بودهانــد کــه علمــای
دینــی بایســتی نفــوذ بیشــتری در امــور حکومتی داشــته باشــند.
بنابــر یــک نظرســنجی انجــام شــده در ســالهای  ۲۰۰۳و
 ۲۰۰۴بیــش از نیمــی از جامعـهی آمــاری بــر آن بودهانــد کــه
قانــون بایســتی بــر پای ـهی شــریعت باشــد .در یــک بررســی
دیگــر  ۴۰تــا  ۴۵درصــد جامعــهی آمــاری خــود را طرفــدار
یــک دموکراســی ســکوالر نشــان داده اســت .گــروه طرفــدار
دموکراســی اســامی ،درصــدی مشــابه داشــتهاســت .در مقابل
 ۵درصــد بــه اســتبداد دینــی و بــه همیــن میــزان بــه اســتبداد
غیردینــی تمایــل داشــتهاند.

تفــاوت دموکراتهــای ســکوالر و مذهبــی را میتــوان در
نگاهشــان بــه اقلیتهــای قومــی و حقــوق زنــان دید .ســکوالرها
در ایــن موردهــا آزادیخواهتــر هســتند .بــه ایــن نکتــه نیــز برای
فهم فرهنگ سیاســی عرب بایســتی توجــه کرد :اکثر ســکوالرها
ایــن هــراس را دارنــد کــه بدیــل نظــم اســتبدادی غیردینــی،
حکومــت اســتبدادی دینــی باشــد .آنــان فکــر میکننــد کــه اگر
مذهبیهــا در انتخاباتــی برنــده شــوند ،آنهــا ممکن اســت دیگر
حاضــر نباشــند کرســی قــدرت را بــه کســان دیگــری بســپارند.
پنجاه ســال پیش ســیمور مارتیــن لیپســت (seymour martin
 ، )lipsetجامعهشــناس سیاســی آمریکایــی گفــت کــه هــر چــه
یــک کشــور مرفهتــر باشــد ،شــانس بیشــتری بــرای دســتیابی
بــه دموکراســی و حفــظ آن دارد .بســیاری از کشــورهای عــرب
«مرفــه» هســتند ،امــا هنــوز چنیــن شانســی نصیبشــان نشــده
اســت.
اگــر اســاس را درآمــد ســرانه قــرار دهیــم ،میبینیــم کــه (در
ســال  )۲۰۰۷کویــت تقریبــا بــا نــروژ همتــراز اســت ،بحریــن با
فرانســه ،عربســتان ســعودی بــا کــره ،عمــان بــا پرتغــال و لبنان
بــا کاســتاریکا .مصــر ،اردن ،مراکــش ،ســوریه و یمــن در تــراز
پایینــی قــرار دارنــد ،امــا اینهــا نیــز فقیــر بــه حســاب نمیآیند.
درآمــد ســرانه در آنهــا کمتــر از هندوســتان و اندونــزی نیســت
کــه نظامهــای حکومتیشــان انتخاباتــی اســت .البتــه درآمــد
متوســط ســرانه ،رقمــی اســت کــه میتوانــد گولزننــده باشــد،
چــون بــه تنهایــی چیــزی در مــورد توزیــع درآمــد نمیگویــد ،و
ایــن مســئلهای اســت کــه در جهــان عــرب بســیار مهــم اســت.
کشــورهای عربــی نفتــی بــه ظاهــر بســیار پیشــرفته میآینــد.
امــا اگــر مبنــای قضــاوت در مــورد توســعهیافتگی را توســعهی
انســانی (توســعه در زمینههــای بهداشــت و آمــوزش) بگذاریــم،
میبینیــم کــه ردهی آنهــا نســبت بــه درآمــد سرانهشــان
افــت میکنــد .از ایــن نظــر ثروتمندتریــن کشــورهای عربــی بــا
پرتغــال و مجارســتان همتــراز هســتند .عربســتان ســعودی بــا
بلغارســتان و پانامــا همســطح اســت .مصــر از نظــر توســعهی
انســانی همردیــف اندونــزی و مراکــش همردیــف آفریقــای
جنوبــی اســت.
اگر ســطح کلی رشــد ،عامل دوری از دموکراســی نباشــد ،شــاید
ســاختار اقتصــادی در ایــن مورد مؤثر باشــد .از  ۱۶کشــور عربی،
 ۱۱تایشــان جــزو کشــورهای «رانتــی» محســوب میشــوند،
یعنــی درآمدشــان اساســا تابــع رانــت نفــت و گاز اســت .رانتــی
کــه از صــدور نفــت و گاز بــه دســت میآیــد ،جیــب دولــت را
پــر میکنــد و آن را از مالیــات شــهروندان بینیــاز میســازد.
شــعار «بــدون نمایندگــی ،مالیاتــی در کار نیســت»  ،کــه مبنــای
دموکراســی در ایــاالت متحــدهی آمریــکا شــد ،بــه صــورت
واقعیـ ِ
ـت معکــوس «بــدون مالیــات ،نمایندگــی در کار نیســت»،
باعــث تــداوم اســتبداد در کشــورهای رانتخــوار شــده اســت.
سیســتم رانتــی ،سیســتمی فســادپرور اســت .پــول رانــت ،پــول
بیصاحــب تلقــی میشــود کــه هــر کــس در پــی تصاحــب آن
اســت .جامعـهی مدنــی در کشــورهای رانتــی ضعیــف اســت و
افــراد بــه تولیــد و ریســک در ســرمایهگذاری گرایــش ندارنــد؛
آنــان بــه دنبــال پــول ســریع و بیدردســر هســتند.

هیــچ کــدام از  ۲۳کشــوری کــه بیشــترین درآمدشــان از
صــادرات از رانــت نفــت و گاز حاصــل میشــود ،دموکراتیــک
نیســتند .در کشــورهای عربــی کــه نفــت ندارند ،کمــک خارجی
در حکــم رانــت ،یعنــی پــول بیصاحبــی را یافتــه اســت کــه
دولــت بــا آن خــود را از مــردم مســتقل میکنــد .مصــر ،اردن
و مراکــش از کمکهــای خارجــی آن گونــه اســتفاده میکننــد
کــه کشــورهای عربــی نفتــی از پــول نفــت .میــزان کمکهــای
دریافتــی از خــارج چشــمگیر اســت .مصــر بــه عنــوان نمونــه،
ســاالنه از آمریــکا  ۲۸میلیــارد دالر کمــک بــرای «توســعه»
دریافــت میکنــد ،کمکــی کــه بــه  ۵۰میلیــارد دالری افــزوده
میشــود کــه از زمــان قــرارداد کمــپ دیویــد در ســال ۱۹۷۸
بــه عنــوان اعانــه بــرای امــور نظامــی در نظــر گرفتــه میشــود.
میــزان کمکی کــه اردن از ســال  ۲۰۰۱تــا  ۲۰۰۶دریافــت کرده،
برابــر  ۲۷درصــد درآمــد داخلــی آن بوده اســت .اســتبداد عربی
بــر کمــک خارجــی متکــی اســت .زمانــی کــه بلــوک شــرق
وجــود داشــت ،هــم شــرق و هــم غــرب بــه اســتبداد کمــک
میکردنــد.
یــک عامــل تقویــت پایههــای اســتبداد عربــی ،ســتیز دیرینـهی
اعــراب و اســرائیل اســت .ایــن ســتیز ،زهــری اســت کــه فضای
سیاســی خاورمیانــه را مســموم کــرده اســت .اســتبداد عربــی بــا
انداختــن گنــاه عقبماندگیهــا بــه دوش عامــل «اســرائیل»،
باعــث میشــود کــه مــردم از توجــه بــه عوامــل داخلــی
نابســامانیها و بیکفایتــی و فســاد رژیمهــای حاکــم ،غافــل
شــوند .یــک عامــل خارجــی دیگــر خــود کشــورهای عربــی
هســتند کــه آنهــا یکدیگــر را بــه ســوی اســتبداد بیشــتر ســوق
میدهنــد .اتحادیـهی عــرب ،باشــگاه  ۲۲رژیم اســتبدادی اســت.
رژیمهــای عربــی در اســتبداد صاحبســبک هســتند؛ چــرا کــه
آنهــا دیکتاتــوری را بــا مظاهــری از دموکراســی درآمیختهانــد ،از
جملــه بــا انتخابــات و نهــاد «ریاســت جمهــوری».
آیــا ایــن وضــع همچنــان ادامــه خواهــد یافــت؟ بــه نظــر الری
دایامونــد ،دگرگونــی در جهــان عــرب آغــاز شــده اســت .ســه
عامــل میتوانــد بــه دگرگونــی دموکراتیــک شــتاب بخشــد:
 .۱دموکراتیــک شــدن یکــی از کشــورها و عملکــرد آن به عنوان
یــک مــدل .لبنــان نمیتوانــد چنیــن نقشــی را ایفــا کنــد ،امــا
عــراق میتوانــد از ایــن نظــر مهــم باشــد و مهمتــر از آن طبعــا
مصر اســت.
 .۲سیاســت خارجــی آمریــکا .اگــر آمریــکا از دموکراســی
پشــتیبانی کنــد و در ایــن پشــتیبانی بــه شــفافیت سیاســی و
قضایــی و جامعـهی مدنــی هم توجــه داشــته باشــد ،در همکاری
بــا اروپــا میتوانــد تأثیــر مهمــی بــر روی پیشــرفت دموکراســی
در جهــان عــرب بگــذارد .الری دایامونــد در ایــن خصــوص بــه
غــرب توصیــه میکنــد کــه بــا اســامگرایانی کــه هنجارهــای
دموکراتیــک را میپذیرنــد ،بــا روی گشــاده مواجــه شــوند.
 .۳پاییــن آمــدن قیمــت نفــت .الری دایامونــد بــه ایــن عامــل
ی در
بیشــترین بهــا را میدهــد .بــه نظــر او اگــر انقالبــی جهانـ 
زمینـهی فنــاوری انــرژی صــورت گیــرد و قــدرت کارتلهــای
نفتــی درهــم بشــکند ،آنــگاه کشــورهای عربــی هــم پا در مســیر
دموکراســی خواهنــد نهاد.

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

در ســاعات اولیــه  25اردیبهشــت اعــام شــد ،ائتــاف گروههــای آزادی و تغییــر و شــورای نظامــی ســودان بــه توافقــی دربــاره راهکارهــا
و مــدت دوره انتقالــی دســت یافتنــد ،همزمــان جشــنی در محــل تحصــن در مقابــل مقــر فرماندهــی ارتــش ایــن کشــور در خارطــوم بــه
همیــن مناســبت برگــزار شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از ســایت شــبکه خبــری الجزیــره ،شــورای نظامــی ســودان اعــام کــرد ،ائتــاف گروههــای آزادی و تغییــر
توافــق کــرد دوره انتقالــی ســه ســال ادامــه داشــته باشــد.
این شورا عصر سهشنبه اعالم کرد ،ظرف  ۲۴ساعت توافقنامه نهایی درباره دوره انتقالی را امضا خواهیم کرد.

نــگاه ویـــــــژه
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انتخاباتبهمثابهبازار؛آنچهدر ایرانرخداد
علیرضامیردیده
کارشناسی اقتصاد95
مقدمــه :پــس از انتخابــات ریاســت جمهــوری  1396و بــه
خصــوص رخداد دیمــاه آن ســال ،آنچــه در جامعــه ایرانــی
بیــش از هــر مســئلهای مــورد تردیــد قــرار گرفــت ،ســازوکار
انتخابــات بــرای تغییــر و تحول شــیوه حکمرانی اســت .اکنــون در
آســتانه انتخابــات مجلــس یازدهــم شــورای اســامی ،ایــن تردید
رفتهرفتــه بــدل بــه یــک چالــش قابــل توجــه بــرای جریــان
اصالحــات میگــردد .در ادامــه ،نگارنــده بــرآن اســت کــه بــا
اســتفاده از نظریــات جــوزف شــومپیتر ،علــل پدیدآمــدن تردیــد
مزبــور را شــرح دهــد.
انتخابات؛ یک بازار آزاد و رقابتی
جوزف شــومپیتر ،در ســال  1883در وین زاده شــد و در دانشــگاه
ویــن ،اقتصــاد خوانــد و ســپس به عنــوان اســتاد علوم سیاســی در
دانشــگاه هــاروارد ،مشــغول بــه فعالیــت شــد .او ،بنــا بــه مطالعات
اقتصــادی خــود ،ســازوکار انتخابــات را بــه مثابه یــک بــازار آزاد و
رقابتــی در نظــرگرفــت .هماننــد هــر بــازار در اقتصــاد ،دو طــرف
را میتــوان تصــور کــرد کــه بــرای رفــع نیازهای خــود ،بــه مبادله
میپردازنــد .در ســازوکار انتخاباتــی شــومپیتر ،از یک ســو میتوان
شــهروندان را در نظــر گرفــت کــه بنــا به حقوق سیاســی خــود ،از
توانایــی انتخابکــردن برخــوردار بــوده و هــر یــک ،از یــک واحــد
رأی برخوردار اســت.
در ســوی دیگــر بــازار ،سیاستپیشــگان قــرار دارنــد کــه بــه
دنبــال انتخابشــدن از ســوی شــهروندان هســتند .آنهــا بــرای
مستقرشــدن در قــدرت ،نیازمنــد به یــک مبادله هســتند .در بازار
انتخابــات ،سیاستپیشــگان بــه دنبال کســب آرای شــهروندان در
ازای کاالهــای نمــادی و سیاســی هســتند؛ در واقــع ،شــهروندان ،با
رأی خــود بــه هــر سیاستپیشــه ،یــک کاالی سیاســی را از میــان
انــواع مختلــف برمیگزینــد .تــا بــه اینجــای کار ،بــازار انتخاباتــی
مکانیســمی مشــابه بــه نهــاد بــازار در زندگــی روزمــره دارد.
وانگهــی ،آن چــه کــه ســبب تفــاوت میــان بــازار سیاســی و بــازار
اقتصــادی میگــردد ،صورتگرفتــن مبادلــه بــا دیرکــرد اســت.
بــه واقــع ،کاالهایــی کــه توســط سیاستپیشــگان در ایــن بــازار
بــه شــهروندان عرضــه میشــود ،بــه فوریــت تحویــل شــهروندان
نمیگــردد و مشــابه برخــی بنگاههــای تولیــدی بــازار اقتصــادی
اســت کــه نیازمنــد یــک نهــاده تولیــد مهــم اســت و بــا شــرح و
معرفــی کاالی خــود بــه متفاضیــان ،اقــدام بــه تکمیــل نهادههــای
تولیــد خــود کــرده تــا در فرصتــی تعیینشــده ،اقــدام بــه تولیــد
کاالی مذکــور کنــد.
امــا آنچــه کــه ریســک حضــور در ایــن بــازار و «مبادلــه نســیه»
سیاســی را کاهــش میدهــد ،حضــور نهادهــای تضمینکننــدهای
بــه نــام «احــزاب» اســت .احــزاب با ســه کارویــژه مشــترک ارائه

برنامــه ،گزنیــش سیاسـتمداران و نظــارت بــر نماینــدگان ،هــم
بــه عنــوان کارگــزار اتصــال رأی بــه سیاستپیشــگان عمــل کرده
و هــم آنکــه بــر نحوه تولیــد کاالهــای سیاســی و تحویل بــه موقع
آنــان ،نظــارت دارد .در حقیقــت ،در ســاخت دموکراســی وکالتــی،
بیــش از آنکــه شــهروندان بــا سیاستپیشــگان و نماینــدگان
ارتبــاط مســتقیمی داشــته باشــند ،بــا شــعب احــزاب بــه عنــوان
ضامــن تولیــد کاالی سیاســی در ارتبــاط هســتند .در صورتــی
کــه سیاستپیشــگان مســتقر در قــدرت ،در ازای دریافــت آرای
شــهروندان از تحقــق وعدههــای دادهشــده بــاز بماننــد ،عــاوه بــر
آنکــه از اعتبــار آنــان در ســپهر سیاســی کاســته خواهــد شــد،
عارضــه اصلــی گریبانگیــر احــزاب خواهــد بــود؛ چــرا کــه معرف
اصلــی و وعدهدهنــده اصلــی کاالی سیاســی مذکــور ،حــزب مزبور
بــوده کــه بــه ســان یــک شــرکت ورشکســته در بــازار اقتصــادی،
قــدرت خــود را در بــازار از دســت داده و رقبــا ،جانشــین وی
خواهنــد شــد .در ایــن ســازوکار ،احــزاب همــواره تــاش خواهنــد
کــرد کــه در گام اول ،کاالهایــی سیاســی وعــده دهنــد کــه امــکان
تحقــق آن وجــود داشــته باشــدو در گام بعــدی ،افــرادی را بــرای
تحقــق آن گزینــش کــرده و بــه شــهروندان معرفــی کننــد کــه
از توانایــی سیاســی الزم بــرای تحقــق آن برخــوردار باشــند و در
نهایــت آن کــه تــا ســرحد تــوان بــر اجــرای درســت آن نظــارت
داشــته باشــند؛ چــرا کــه در غیــر ایــن صــورت ،شــهروندان از آن
روی برگردانــده و اعتبــار سیاســی آنــان بــا ســقوطی آزاد روبـهرو
خواهــد شــد.
انتخابات در ایران و فقدان «تضمینکننده»
از ســویی ،بــا رصــد ســپهر سیاســی ایــران ،دریافتــه میشــود کــه
تردیــدی انکارناپذیــر در خصــوص مشــارکت در انتخابــات وجود
داشــته کــه پــر بیــراه نیســت .ایــن مســئله ،از پیــش از برگــزاری
انتخابــات ریاســت جمهــوری اردیبهشــت  ،1396در میــان
شــهروندان وجــود داشــته امــا بــا تدابیــری ،میــل بــه مشــارکت
بیــش از میــل بــه انفعــال گشــته و حســن روحانــی مجــددا ً
برگزیــده شــد .امــا اکنــون ،پــس از گذشــت دو ســال از انتخابــات
مذکــور ،تردیــد مزبــور پررنگتــر گشــته اســت.
امــا مســئله اصلــی در پیشآمــدن چنیــن سرنوشــتی برای حســن
روحانــی بــه طــور خــاص و اکثریــت برگزیدگان سیاســی بــه طور
عــام ،نبــود نهــاد تضمینکننــده اســت .حســن روحانی برگزیــده و
معرفیشــده توســط احزاب نبــود ،مطالبــات وی از گــذرگاه احزاب
نگذشــته بــود و اطمینانــی از تحقــق آن در دل نخبــگان سیاســی
وجــود نداشــت و بنــا بــه ایــن دالیــل ،هیج حزبــی توانایــی نظارت
بــر کار دولــت را نــدارد .حمایــت از حســن روحانی در ســال  92و
در ســال  96بــا یکدیگــر در میــزان شــروط تفــاوت دارد ،چــرا که
علــت حمایــت اصالحطلبــان در ایــن دو مقطــع متفــاوت اســت.
در ســال  ،92تنهــا علــت آن بــود کــه افســار قــدرت از طیــف
اقتدارگــرا خــارج شــود؛ وانگهــی در ســال  ،96حمایــت از روحانــی

بــه ســبب حرکــت بــه ســوی بهبــود اوضــاع اجتماعی ،سیاســی و
اقتصــادی بــود و بــه طبع ،بــر شــروط اصالحطلبــان در حمایت از
حســن روحانــی افــزوده شــد .امــا مســئله مشــترک اصالحطلبان
در ایــن مقاطــع ،نبــود هیــچ تضمینــی بــر تحقــق شــروط و
همچنیــن نداشــتن هیــچ عامل نظارتــی بر عملکــرد دولت اســت.
مســئلهای کــه پــس از رویبرگردانــدن قشــر کثیــری از جامعــه
از اقتدارگرایــان ،اکنــون ســتاره بخــت اصالحطلبــان را بــا افــول
همراه ســاخته اســت.
اگــر بنــا بــر دیــدگاه شــومپیتر بــه مســئله نــگاه بیاندازیــم ،رفتــار
روحانــی و اصالحطلبان حامی وی در ســال  92و ســال  ،96مشــابه
بنگاهــی اســت کــه توانایی تولیــد کاال بــا درجــه کیفــی ج دارد اما
جهــت کســب منابــع مالــی بیشــتر ،وعــده تولیــد کاالی درجه ب
میدهــد .ایــن بنــگاه ،تمامـ ًا بــرای شــهروندان ناآشناســت امــا به
ســبب خاطــره بد از بنــگاه مقابــل و توصیف برخــی از بنــگاهداران
ســابق ،بــه وی اعتمــاد میکننــد .امــا در ایــن بیــن تضمینی جهت
دریافــت کاال نیــز وجــود نــدارد کــه بــه تبــع شــرایط ،ایــن رفتــار
غیــر عقالیــی توجیهپذیــر اســت .بنــگاه ،پــس از  4ســال اعــام
مـیدارد کــه نتوانســته تمامــی کاال را تولیــد کنــد؛ امــا اگــر منابع
بیشــتری در اختیــار وی نهــاده شــود ،میتوانــد کاالی درجــه الــف
تولیــد نمایــد .حــال دوبــاره گروههــای حامــی ســابق و همچنیــن،
دلفریبــی دســتیابی بــه کاالی درجــه الــف ،بــار دیگــر بــه بنــگاه
مذکــور اعتمــاد میکننــد .پــس از دریافــت اعتبــار بیشــتر ،بنــگاه

رفتهرفتــه بــه نحــوی عمــل میکنــد کــه گویــی قصــدی بــرای
تولیــد کاال نــدارد و آن را بــه صراحــت بیــان میکننــد .در چنیــن
وضعیتــی کــه نهــاد تضمینکننــده کــه وجــود خارجــی نداشــته و
حامیــان و معرفیهــای آن نیــز همچــون شــهروندان ،خســرانزده
بــه انتقــاد و بدگویــی از آن نهــاد میپردازنــد؛ شــهروندان از دو
بنــگاه موجــود در بــازار سیاســی ناامیــد میشــوند ،چــرا کــه هیــچ
یــک از دو بنــگاه سیاســی ،نیــاز شــهروندان را مرتفــع نســاختهاند.
علــت فقــدان نهاد تضمینکننــده و یــا احــزاب در نظــام انتخاباتی
ایــران ،بحثــی مفصــل اســت کــه در ایــن مقــال نگنجــد و فرصتی
دیگــر میطلبــد .امــا آنچــه کــه میتــوان در نهایــت امــر بیــان
کــرد ،سرنوشــت ناامیــدی فعلی اســت .مطابــق دیدگاه شــومپیتر،
دو بنــگاه بــرای جلــب دوبــاره شــهروندان ،بایســتی بــرای گریز از
ورشکســتگی اقتصــادی ،بــه تغییر دیــدگاه خود در مــورد چگونگی
بــرآورده ســاختن مطالبــات مــردم دســت بزنند که بخــش عمده
ایــن گام در تقویــت نهادهــای تضمینکننــده خالصــه میگــردد.
ایــن امــر ،تنهــا در تغییــرات رفتــار دو بنــگاه خالصــه نمیگــردد
و بایســتی قواعــد حاکــم بــر ایــن بــازار سیاســی نیــز دچــار تحول
گــردد .وانگهــی ،اگــر دو بنــگاه همچنــان نتواننــد در رفــع وعدههــا
بکوشــند ،بــازار بــه طــور طبیعــی و مطابــق نظــم و نســق ذاتــی
خویــش ،بــه ســوی ایجــاد بنــگاه ســوم حرکــت خواهــد کــرد.
هرچنــد کــه حمایــت حکمــران بــر بــازار ،تــا حــدودی حیــات دو
بنــگاه اصلــی سیاســی کشــور را تضمیــن خواهــد کرد.
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علیعبادتیان
کارشناسی اقتصاد94
تفکــر دربــاره دولــت دموکراتیــک ،مــا را بــه ســمت ســواالتی
مشــخص دربــاره منشــا پیدایــش آن و ایــن که چگونه ایــن دولت
دارای حــق فرمانروایــی شــده اســت ،هدایــت میکنــد .اینکــه
دولــت دموکراتیــک بــه عنــوان نهــاد حاکمیــت در عصــر حاضر،
چگونــه صالحیــت قانونگــذاری و تصمیــم گیــری دربــاره قانــون
را دارد ،همــواره مرکــز توجــه اســت و ســوال اصلــی متفکریــن در
بــاب دولــت را تشــکیل میدهــد .اقتصاددانــان و جامعه شناســان
بســیاری تاکنــون با رویکــردی تاریخی به مســئله پیدایــش دولت
دموکراتیــک پرداختهانــد .در ایــن میــان اقتصاددانــان هترودوکس
بهطــور خاص بــا رویکرد روششناســانه اتریشــی(که به بازســازی
جامعهشــناختی و منطقــی تاریــخ معتقدنــد) ،نــگاه ویــژهای از
پیدایــش دموکراســی را بــه تصویــر میکشــند .هانــس هرمــان
هــوپ ،در مقالـهای تحت عنوان «اشــرافیت ،سلطنت،دموکراســی»
و پــس از آن در کتــاب معــروف خود تحــت عنوان «دموکراســی،
خدایــی کــه شکســت خــورد» بــه تبییــن نظــر خــود در ایــن باره
میپــردازد .در مقالــه پیــش رو ســعی داریــم بــه طور خالصــه ،به
نــگاه او دربــاره ایــن مهــم بپردازیــم.
هــوپ ،نظریــات خــود را بــا بحثــی دربــاره علــت پیدایــش نــزاع
بیــن انســانها آغــاز مینمایــد .انســانها همــواره در نــزاع و
اختــاف بــه ســر میبرنــد و منشــأ ایــن اختــاف و نــزاع ،کمیابی
کاالهاســت .انســانها بــا یکدیگــر بــر ســر کاالهــای غیــر کمیاب
هیـچگاه دچــار درگیــری نمیشــوند .بلکــه این مالکیــت انحصاری

مــن بــر کاالی کمیــاب اســت کــه موجــب تحریــک دیگرانی که
ایــن کاال را ندارنــد بــه بدســت آوردن ایــن کاال میشــود و ایــن
تــاش منجــر بــه نــزاع بیــن انســانها میشــود .در ایــن هنــگام،
انســانهای عاقــل بــه صــورت طبیعــی بــه ایــن نتیجه میرســند
کــه بــرای دوری از چنیــن وضعیتــی نیازمند راهی مسـالمتآمیز
جهــت جلوگیــری از چنیــن نزاعهایــی و حل دعاوی خود هســتند.
در ایــن مرحلــه بــه اعتقــاد هــوپ ،مــردم به حقــوق مالکیــت پناه
میبرنــد و ایــن حقــوق مالکیــت کامــا بدیهــی و انســانی اســت،
و توســط کســی تعریــف نگردیــده اســت .اینکــه مالکیــت کاال در
ابتــدا از آن چــه کســی بــوده و اینکــه آیــا مالــک ابتدایــی ،مــال را
بــا رضایــت بــه طــرف دوم داده اســت یــا بــا اعمــال زور و دزدی
ایــن مــال به شــخص ثانــی داده شــده اســت .در چنیــن وضعیتی،
قانــون تبییــن نمیشــود ،بلکه قانــون «مکشــوفه» اســت .در چنین
وضعیتــی افــراد بــه دنبــال قاضــی مصلــح میرونــد تــا از طریــق
قضــاوت او بــا اســتفاده از قوانیــن «مکشــوفه» تکلیف دعــوی خود
را تعییــن نماینــد .امــا ایــن قاضی کیســت؟ طبیعتا در این شــرایط
دو طــرف بایــد در مــورد شــخص قاضــی بــه توافــق برســند و بــا
توجــه بــه حکــم او عمل نماینــد .معمــوال در این شــرایط افــرادی
خــاص کــه دارای برتــری طبیعــی بودهانــد (ریــش ســفیدان) این
عمــل را بــر عهــده میگرفتنــد و ایــن مهــم بــه ایــن علــت کــه
معمــوال ایــن افــراد از نســل خاصــی بودنــد بــه شــکل گرفتــن
اشــراف میانجامــد .اشــراف و شــاه در ایــن شــرایط دارای
انحصــاری طبیعــی میباشــند کــه ایــن انحصــار قانــون را ابــداع
نمیکنــد ،بلکــه قوانیــن مکشــوفه و طبیعــی را اعمــال میکنــد.
بــا توجــه بــه مالحظــات فــوق ،هــوپ بــه بررســی تاریخــی

میپــردازد .چیــزی کــه در دوران فئودالیســم ،در مــورد فئودالهــا
و شــاهان صــادق بــود ،در حقیقــت ایــن انحصــار طبیعی آنــان در
مــورد قضــاوت و داوری بــود .آنــان بــدون رضایــت شــهروندان از
آنهــا نمیتوانســتند مالیــات بگیرند و مالیــات ســتانی در صورت
عــدم رضایــت آنــان غصــب شــناخته میشــد .در اوایــل قــرون
وســطی ،ایــده ســلطنت از طریــق تولــد وجــود نداشــت و شــاهان
بایــد از طریــق رضایــت مردمــی بــه ایــن جایــگاه میرســیدند.
البتــه هــوپ ادعــای کامــل بــودن نظــم فئودالــی را نــدارد و
نهادهــای بســیاری از جملــه بــردهداری را در این نظم مــورد انتقاد
قــرار میدهــد .در ایــن هنــگام ،هــوپ بــه بررســی ســیر نزولــی
آزادی انســانی در تاریــخ تا دوران تشــکیل دموکراســی میپــردازد.
در ایــن زمــان ،شــاه بــه عنــوان نهــاد قضــاوت نهایــی بــرای
افزایــش قــدرت انحصــار خــود دســت بــه اقــدام علیــه اشــراف
میزنــد .ایــن عمــل توســط شــاه انجــام میگیــرد و بــا تاکیــد بــر
شــکاف بیــن فرودســتان و اربابــان و همســو کــردن خود بــا مردم
عــادی ،و بــا پیشــنهاد مالــک شــدن آنــان و از بیــن رفتــن مالکان
بــزرگ ،مقاومــت اریســتوکراتها (انحصارگران طبیعــی) را در هم
میشــکند و خــود بــه جایــگاه انحصــاری (انحصــاری مصنــوع)
دســت مییابــد .او ایــن اریســتوکراتها را در موقعیتهــای
دیوانــی قــرار میدهــد تــا مقاومــت کمتــری را شــاهد باشــد .از
طــرف دیگــر ،شــاه بــرای همســو کــردن روشــنفکران از طریــق
شــکل دادن تقاضایــی مصنوعــی برای خدمــات آنــان (که معموال
تقاضــای کمــی دارد) بــا ارائــه موقعیتهــای دیوانــی و دولتــی
بــه آنــان ،روشــنفکران را در طــرف خــود قــرار میدهــد .ایــن
روشــنفکران در جایــگاه خــود ،بــه تئوریــزه ســاختن نظــم فعلــی

میپردازنــد و ســاختار قبــل از نظــم فعلــی (حاکمیــت مطلقــه) را
ســاختار انســان در برابــر انســان میداننــد .ایــن پادشــاهی مطلقه
دقیقــا بخاطــر ایــن منظــور کــه ممکــن اســت از طریــق غصــب
ایجــاد تردیــد کنــد ،نیازمنــد قانون اساســی اســت تا بــر مطلقیت
خــود محدودیتــی بگــذارد و از طریــق ایــن قانــون اساســی بــه
مالیاتســتانی و قانونگــذاری رســمیت بخشــد .و از ایــن طریــق
ســلطنت مشــروطه ابداع گردیــد .در حقیقت از نظرگاه هــوپ ،این
قانــون اساســی بــرای حمایــت از مــردم در برابــر شــاه نبــود .بلکه
توســعهبخش و مشــروعیتبخش نظــام شــاه بــود.
ایــن بخــش از تاریــخ ،بــا ناامیــدی روشــنفکران از عدالتبخشــی
کــه شــاه قــول آن را داده بــود و اســتفاده دوبــاره آنــان از حســادت
فرودســتان بــه فرادســتان و شــعار برابریخواهــی کــه خــود
شــاه اولیــن بــار آن را مطــرح کــرده بــود ،پایــان مییابــد .ایــن
بــار دســت روشــنفکران کــه خــود را ســخنگویان طبیعــی مــردم
میدانســتند بــه کرســی قضــاوت رســید .هــوپ میگویــد ایــن
رویــا کــه دســتیافتنی شــده بــود ،در حقیقــت یــک اشــتباه
فاحــش بــود .زیــرا اکنــون دیــوان قانونگــذاری و اعمــال آن بــه
صــورت دورهای در دســت بخشــی از جامعــه قــرار میگرفــت و
ایــن بخــش از جامعه تحــت عنوان مقامــات عمومی با اعمــال زور،
از مــردم مالیاتســتانی میکننــد و بــه تجــاوز بــه حقــوق مالکیت
افــراد میپردازنــد .آنــان تحــت هیچ قانــون طبیعــی قــرار ندارند.
بلکــه بــا تصویــب قوانیــن مختلــف بــه ایــن تجــاوز خــود اعتبــار
میبخشــند .در ایــن نظــام همــه افــراد برابرنــد تــا زمانــی کــه به
دســتگاه دولتــی وارد شــوند و تحــت عنــوان مقــام عمومــی قــرار
بگیرند.

رونمایی از یادمانهای اسطورهای شاهنامه در مشهد

فرهنــــــــــــــگ
و هنـــــــــــــــــــر

بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما مرکــز خراســان رضــوی ،در مراســم رونمایــی از ایــن یادمانهــا ،شــهردار مشــهد مقــدس ،اعضــای
شــورای اســامی شــهر و جمعــی از هنرمنــدان و فردوس ـیپژوهان حضــور داشــتند.
معــاون فرهنگــی شــهردار مشــهد در ایــن مراســم گفــت :ایــن مجســمهها بــا ارتفــاع  5/5متــر ،از جنــس فایبرگلــس و فلــز اســت کــه
جــزو آثــار رســیده بــه جشــنواره خانــه بهــار 98هســتند.
مهــدی زارعــی افــزود :در المــان رســتم و رخــش ،رســتم بــر روی رخــش و در حالتــی بــه تصویــر کشــیده شــده کــه جنــگاوری و ابهــت
رســتم و چابکــی و قــدرت رخــش بــه نمایــش در آمــده اســت
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نگاهیمختصربهاثرربنایاستادمحمدرضاشجریان
سروشفرشچین
کارشناسی ارشد ژئوپولتیک96
افتتاح
بــی شــک همــگان اعــم از دیـندار و بیدیــن ،در مواجهه بــا ربنای
اســتاد محمدرضــا شــجریان ،حــس خوشــایندی از ایــن الحــان
آســمانی رهیافــت میکننــد .از ســویی ،بررســی ویژگــی ایــن
اثــر جاودانــه بــه تخصصــی چنــد وجهــی نیــاز دارد .لــذا در ایــن
مقالــه ،نگارنــده با جســتاری از مقاالت اســاتید مختلف ســعی در
ترســیم چهارچوبــی تاریخــی و تخصصــی دارد و در انتها برداشــت
خــود را از اثــر بــا نگاهــی آغشــته بــه احســاس ،بیــان میکنــد.
تابســتان ســال  1358کــه بــرای اولیــن بــار اثــر جاودانــه ربنــای
اســتاد از رادیــو پخــش شــد ،دیــری نپاییــد تــا جــای خــود را در
بیــن ســفره مــردم روزه دار بــاز کنــد .ایــن دعــای تضرعگونــه،
بخشــی از آیــات ســوره هــای بقــره ،آل عمــران ،مومنــون و کهف
مــی باشــد .امــا آنچــه کــه ایــن دعــا را منحصر بفــرد میکنــد ،از
دو نگــرش قابــل بررســی اســت.
نگرش اول :ربنا از زاویه هنر
اســتاد محمدرضا شــجریان فرزند استاد مهدی شــجریان(معروف
بــه ســیدالقرا) از عنفــوان جوانــی تســلط بــر مقامــات مختــص
قرائــت و اسـالیب نظاممنــد موســیقایی آن را نــزد پــدر شــروع
کــرد .هــر چنــد قرائــت قــرآن در فرهنــگ و اندیشـهی عــرب،
در عیــن قرابــت بــا نظــام موســیقایی عــرب و دیگــر فرهنگهای
خاورمیانــه نظیــر ترکیــه و ایــران ،اصــ ً
ا بــه منزلــه موســیقی
تلقــی نمیشــود؛ تــا جاییکــه هنــر تلقــی کــردن آن عیــن کفــر
اســت ،امــا در اجــرای ربنــا توســط اســتاد شــجریان بنمایههــای
دســتگاههای موســیقی آوازی قابــل مشــاهده اســت .توجــه توامان
اســتاد شــجریان بــه بخــش هنــری و قرآنــی بــه جهــت حفــظ
اعتبــار و کیفیــت اثــر ،مادامــی حیرتانگیــز میشــود کــه
میبایســت مقیــد بــه رعایــت ایــن اسـالیب در اجــرای اثــر نیــز
باشــد؛ چــرا کــه در غیــر اینصــورت متنــی از قــرآن ،خــارج از
قواعــد قرائــت آن ارائــه شــده اســت .لــذا اســتاد شــجریان بــا
بهرهگیــری محتوایــیِ هفــت مقــام اصلــی و متواتــر قرائــت عربی،
از جملــه :راســت ،بیــات ،صبا ،سـهگاه ،عجــم ،نهاوند ،كــرد ،حجاز

و نیــز جهــارکاه (چهــارگاه) بــا مایههــای ایرانــی ،ضمــن حفــظ
کیفیــت موســیقایی اثــر ،از عدول قــاری از نظــام خوانــش ادعیه و
قرائــت قــرآن جلوگیــری کــرده اســت .مایــه در موســیقی ایرانی
برگرفتــه از حــاالت طبیعت ،ســنت ،آییــن و غیره اســت ،آنچنان
کــه ایــن مقامهــا و دســتگاهها و غیــره ،در نگاهــی کلنگــر ،هــر
کــدام بــا خلــط ،مــزاج ،ســتاره ،مــاه ،روز ،ســاعت و حتــی پیامبــر،
نــژاد و حتــی حرفــه و پیشـهای خــاص انتســاب دارنــد لــذا ایــن
بنمایههــا در آثــار موســیقایی اعــم از موســیقی ایرانــی یــا عربــی
بــا فلســفه وجــودی مــورد اســتفاده قــرار میگرفتهانــد.
اســتاد شــجریان بــا مقــام راســت ربنــا را شــروع کــرده اســت،
اتفاقــی کــه بــه گونـهای ،ابداعــی قلمــداد میشــود ،از ایــن منظر
کــه عموم ـ ًا در قرائــت قــرآن بــا مقــام بیاتــی آغــاز میشــود،
از طرفــی ،مایــه راســت ،قرابتمایگــی بســیار زیــادی بــا مایــه
شــور و بهطــور اخــص گوشــه رهــاب (رهــاوی) نیــز دارد .بــا
توجــه بــه ایــن نکتــه انتخــاب ایــن مقــام بــرای شــروع بســیار
هوشــمندانه و نوآورانــه بــه نظــر میرســد .مایــهي دیگــری
کــه در ربنــا بــر آن تاکیــد شــده اســت ،مایـهي عجــم اســت.
مایـهای کــه تــا حــد زیــادی منطبــق بــا ماهــور و بیــات تــرک
ایرانــی اســت .بــا ایــن مختصــر میتــوان اثــر ربنــا را بــه خــودی
خــود یــک شــاهکار هنــری قلمــداد کــرد؛ چــرا کــه از طرفــی
منطبــق بــر اصــول موســیقایی عربـی -ایرانــی اســت و از طــرف
دیگــر تســلط بــاالی اســتاد شــجریان در تحریرهــا و وســعت
حجــم صــدا بســیار مشــهود اســت .بررســی فــرم اثــر خــود
بــه مقالـهای مفصــل نیــاز دارد کــه بــرای مخاطبیــن پیشــنهاد
میگــردد مقــاالت اســتاد فرهــت و اســتاد مســعودیه در مــورد
موســیقی عــرب را مطالعــه کننــد.
نگرش دوم :ربنا از زاویه هویت
آنچنــان کــه ذکــر شــد ،در انتخــاب مقامهــای بــکار رفتــه در
اثــر ربنــا ،اســتاد شــجریان درونمایــه هویــت ایرانــی را در کنــار
هویــت اســامی ترکیــب کــرده اســت ،اشــارتی شــد بــه ایــن
موضــوع کــه در ایــن اثــر مقــام عجم مــورد اســتفاده قــرار گرفته
اســت .آنچنــان کــه از اســم ایــن مقــام پیداســت ،هویــت ایرانــی
در آن جلــوه میکنــد و از طرفــی اشــارتی شــد کــه ایــن مقــام،
نزدیکی بســیاری به دســتگاه تــرک بیــات و ماهــور دارد ،در اینجا

بجاســت یــادآوری کنیــم کــه اذان مرحــوم مــوذنزاده اردبیلــی یا
مرحــوم آقاتــی نیــز در دســتگاه بیــات تــرک اجــرا شــده اســت،
لــذا ایــن ســبک از نیایــش بــرای مــردم ایــران زمیــن بــا توجــه
بــه ســلیقه شــنیداری آنهــا بــه مراتــب دلنشــینتر اســت .گویی
مخاطــب ایرانــی ،کــه ســالها لحظــات عرفانــی خویــش را بــا
اذانهــای بیــات تــرک پشــت ســر گذاشــته اســت ،بیــش از هــر
مایـهی دیگــر ،نیــاز بــه مایــه بیــات تــرک یــا چیــزی شــبیه آن
دارد .ایــن تداعــی هوشــمندانه ،توســط اســتاد شــجریان درســت
بــه همیــن نیــت انجــام شــده اســت .یعنــی تداعــی بینامتنــی
بیــن ربنــا و اذانهــای مــوذنزاده و آقاتــی بــه مثابـهی تمهیــدی
زیباییشــناختی در تأثیرگــذاری زیباییشــناختی و عاطفــی
مخاطــب ایرانــی ،بهکار رفته اســت .در ســابقه شــنیداری خودمان
نیــز اگــر جســتاری داشــته باشــیم ،عمــوم ادعیــه ،نیایشهــا و یا
مثنویخوانیهــای منتشــر شــده از رادیــو در دوره معاصــر نیــز در
یکــی از مایههــای ماهــور یــا بیــات تــرک اســت .در اذان اســتاد
مــوذنزاده ،مــی تــوان اینگونــه برداشــت کــرد کــه یــک متــن
عربــی بــه ایرانیتریــن شــکل ممکــن اجــرا شــده اســت کــه از
ایــن حیــث بیــن اذانهــای بیــات تــرک مرحومــان مــوذنزاده

و آقاتــی بــا ربنــای شــجریان ،تفاوتــی نیســت .امــا آنچــه جالــب
توجــه اســت ،تقیــد هــر چه بیشــتر ربنــا بــه اسـالیب تحریرهای
قاریــان اســت؛ بــا توجــه بــه ایــن کــه نــوع تحریرهــا در قرائــت
ربنــا ،کامـ ً
ا شــبیه نمونههــای قاریــان عربــی نیســت .بــه نظــر
میرســد ایــن موضــوع مؤیــد احاطــه و عالقــه اســتاد شــجریان
بــه نظــام اســتاندارد قرائــت باشــد.
اختتام
مصطفــی راغــب غلــوش اســتاد موســیقی و قــاری بینظیــر در
جایــی بــه ربنــای اســتاد شــجریان غبطــه میخــورد و شــاید بــا
مطالبــی کــه بیان شــد ،تفــاوت ربنای اســتاد شــجریان را بــا دیگر
مناجاتهــا را بتــوان راحتتــر تشــخیص داد .آنچنــان کــه اشــاره
شــد ،ترکیــب اســتادانه هویــت ایرانــی اســامی از یــک ســو ،و
ترکیــب هنرمندانــه موســیقی در تحریرهــا و مایههــای ایرانــی بر
روی متــن عربــی مناجــات ،چونــان بــر حافظه نسـلهای مختلف
نقــش بســته کــه نمایانگــر پیونــدی عمیــق بیــن باورها ،ســنت و
خاطــرات در ذهــن هموطنــان ایرانــی اســت .یقینـ ًا در ناخــودآگاه
هــر فــرد ایرانــیِ مســلمانی ،قرابتهــای غیرقابلانــکاری بــا اثــر
ربنــا نهفته اســت.
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تئاتــر ابــزورد (پوچــی یــا عبــث) ،بــه گونــهای از تئاتــر
اطــاق میشــود کــه در آن بــه نقــد زندگــی پــوچ طبقــه
متوســط اجتمــاع مــدرن کــه عــاری از هرگونــه آرمانگرایــی
اســت ،میپــردازد .کامــو ایــن پوچــی را نــه تنهــا معــادل
ابتــذال و بیهودگــی نمیدانــد بلکــه از آن بــه عنــوان
فصــل مشــترک انســان بــا جهــان نــام میبــرد« :جهــان
بــه خــودی خــود معقــول نیســت .ایــن تنهــا چیــزی اســت
کــه میتــوان دربــاره آن گفــت .امــا پوچــی ،برخــورد ایــن
نامعقــول بــا اشــتیاق دیوانـهوار بــه وضــوح اســت ،اشــتیاقی
کــه صــدای آن در اعمــاق وجــود بشــر طنیــن افکنده اســت.
پوچــی بــه انســان و جهــان ،هــر دو بــه یــک انــدازه مربــوط
میشــود .فعــا ایــن تنهــا رشــتهای اســت کــه آن دو را بــه
هــم پیونــد میدهــد و چنــان ســخت میبنددشــان کــه
تنهــا کینــه و نفــرت قــادر اســت موجــودات را اینگونــه
اســتوار بــه هــم بپیونــدد».
کامــو معتقــد اســت انســان در جهــان هســتی بــه مثابــه
«ســیزیف» در اســطوره اســت؛ ســیزیف از طــرف خدایــان
محکــوم بــه آن اســت کــه تختــه ســنگی را بــه قلــه کوهــی
برســاند ،هــر بــار کــه بــا مشــقت زیــاد بــه قلــه میرســد،
ســنگ بــه پاییــن می غلتــد و ســیزیف دوبــاره کار را از ســر
میگیــرد .ســیزیف مادامــی کــه در تــاش بــرای باالبــردن
تختــه ســنگ اســت ،از غلتش دوبــاره آن بــه درون دره آگاه
اســت و بــا ایــن آگاهــی بــه کار خــود ادامــه میدهــد .از این
رو کامــو ،ســیزیف را قهرمــان پوچــی میخوانــد و انســانی را
کــه بــا آگاهــی از عبــث بــودن تمامــی تالشهایــش ،بــر
آنهــا میپایــد را درگیــر پوچــی میدانــد.
نمایشــنامههای ابــزورد از لحــاظ ســاختار برخــاف ادبیــات
کالســیک کــه داســتان محــور اســت ،شــیوهای روایــی
ندارنــد و بنــا ندارنــد در پایــان ،نکتــه یــا نتیجـهای اخالقــی
را بــر مخاطــب غالــب کننــد .تکــرار در تئاتــر ابــزورد چنان
پررنــگ اســت کــه در زندگــی؛ معمــوال شــخصیتهای

داســتان یــا درگیــر تکرارنــد و یــا بخشــی از آن .فضــای
ایــن نوشــتهها تــا حــدودی نزدیــک بــه فضاهــای ســورئال
اســت.
دکتــر محمــد غنیمــی هــال ،اســتاد ادبیــات نمایشــی قاهره،
در تبییــن ابزوردیســم چنــان میگویــد« :پرخاشــگریِ
پیــروان مکتــب ابــزورد یــک پرخاشــگری متافیزیکی اســت.
خــارج از محــدوده زمــان و مــکان ،سرشــت اجتماعــی در
آن یــا تضعیــف میشــود یــا نابــود میگــردد و انســان
در آن بــه گونــهای ترســیم میشــود کــه گریبانگیــر
سرشــتی ابــزورد و غمانگیــز اســت و خــود ،خویشــتن را
ویــران میکنــد ،حتــی اســم خــود را کــه ویژگــی اجتماعــی
دارد؛ چــرا کــه وظیفــه خویــش را گــم کــرده اســت و او
شــبیه ترین واژه بــه ســکوت اســت».
ویکتــور شلکوفســکی نویســنده و منتقــد روس معتقــد اســت
آشــناییزدایی بهواســطه فاصلــهای کــه میــان مشــاهده
تــا درک یــک ابــژه میانــدازد ،مخاطــب را مــدت زمــان
بیشــتری درگیــر موضــوع میکنــد و از جســم بیجــان
دنیــای مــرده اطــراف جانــی دوبــاره بیــرون میکشــد.
آشــناییزدایی ،هــر چیــز آشــنا را بــرای مــا بیگانــه
میکنــد تــا دوبــاره بــدان بنگریــم و آگاهــی کاملتــری
نســبت بــه آن بدســت آوریــم .در نمایشهــای ابــزورد،
آشــناییزدایی در ســطح زبــان بــه نــدرت دیــده میشــود
تــا جایــی کــه گاهــی جمــات ،تــا حــد جمــات یــک
کــودک تقلیــل مییابــد؛ گاهــا ایــن ســادگی در انتخــاب
کلمــات ،موجــب فهــم آســان محتــوا نمیشــود؛ زیــرا کــه
ســاختار زبــان بــه کلــی بــه هــم میریــزد .امــا بــه طــور
کلــی ســعی در برقــراری ارتبــاط حســی نزدیکتــر بــا
مخاطــب خــود را دارد.
تئاتــر ابــزورد را میتــوان در اختیــار فلســفه پوچــی و حتــی
در نقــد آن دانســت .تحلیــل و پاســخ بــه ایــن پرســش کــه
آیــا بســتر فرهنگــی جامعــه ایــران پذیــرش و نیــاز بــه ایــن
ســاختار و محتــوا را دارد یــا نــه از حوصلــه ایــن بحــث
خــارج اســت و فرصــت دیگــری را میطلبــد .مبرهــن
اســت کــه ایــن ســبک در ایــران مخاطــب دارد و همیــن

موضــوع عاملــی اســت کــه کارگردانــان تئاتــر کشــور از
ایــن ســاختار بهــره میجوینــد.
صحنــه تئاتــر مشــهد مــدت زیــادی اســت طعــم تلــخ و
دلنشــین تئاتــر ابــزورد را نچشــیده اســت .تئاتــر ابــزورد
مبیــن یــک فلســفه اســت ،ســاختاری پیچیــده و غیــر
واحــد دارد .در نتیجــه میتــوان گفــت کــه درک آن
بــرای مخاطــب عــام بــه ســادگی میســر نیســت .و همیــن
غمــوض ،بســتری اســت بــرای آنکــه ناتوانــی کارگــردان در
پیچیدگــی متــن گــم شــود؛ کارگــردان دعــوی ابزوردیســم
میکنــد و مخاطــب تمامــی بخشهــای گنــگ اجــرا را
شــخصا بــر عهــده میگیــرد.
آنجــا کــه نویســنده از روایــت داســتان یــا پایانبنــدی
صحیــح بــاز میمانــد و یــا آنجــا کــه کارگــردان
ناتوانــیاش را بــه چشــم میبینــد امــا نمیخواهــد آن
را بپذیــرد ،ابزوردیســم را علــم میکنــد و زیــر ســایه آن
پنهــان میشــود.
آنجــا کــه نــام هــر نمایــش گنــگ و بیمحتــوا و تیــرهای

همنشــین «تئاتــر ابــزورد» شــود ،مخاطــب را منزجــر
میســازد و چنــان تشــنهای کــه از دیــدن ســراب خســته
اســت و دیگــر بــه چشــمه در بیابــان اعتمــادی نــدارد،
مخاطــب را بــه ایــن ســبک تاثیرگــذار قــرن بیســتم
بیاعتمـــاد میسازد.
«ماکــس وبــر جامعهشــناس آلمانــی ،نقــش نظــام فرهنگــی
و ارزشهــا و هنجارهــای مــورد تاکیــد ایــن نظــام را بــر
کنشهــای افــراد ،مهــم و اساســی ارزیابــی میکنــد .از
دیــدگاه وی ،انتخابهــای افــراد در جامعــه و پیــرو آنهــا
کنشهــای آنــان ،متاثــر از معنــای ذهنــی اســت کــه افــراد
تحــت تاثیــر فرهنــگ بــرای کنشهــای خــود قائلنــد» .اگــر
ابتــذال در هنــر را تنهــا بــه معنــای ادعــای کــذب ،راجــع
بــه یــک اثــر هنــری بدانیــم و هــر هنــر و مخاطبــش را
ارزشــمند تلقــی کنیــم ،میتوانیــم نقــش پررنگــی بــرای
ناظرکیفــی متخصــص در حــوزه تئاتــر قائــل باشــیم؛ زیــرا
کــه بــه گفتــه وبــر تاثیــر بهســزایی در دیــدگاه مخاطبــان
تئاتــر خواهــد داشــت.

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

اقتصــــا ݣدݣیݤ ݣ ݣ ݤو
اجتمــــــــاعی

یــک عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی با بیــان اینکه «بایــد یــک ســاز و کار منطقــی بــرای بازگردانــدن ارز صادرکنندگان
ایجــاد کنیــم» ،بــازار متشــکل ارزی و دادن مجــوز واردات در قبــال صــادرات بــه صــادر کننــدگان را از راهکارهــای موثــر در ایــن زمینــه
دانست.
علــی اکبــر کریمــی در گفتوگــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه عــدم بازگشــت  ۳۰میلیــارد دالر ارز حاصــل از صــادرات بــه کشــور گفت :هنــوز در
کمیســیون اقتصــادی بحثــی در ایــن زمینــه صــورت نگرفتــه اســت .ولــی مــا در فراکســیون توســعه صــادرات مجلــس در ایــن بــاره جلســاتی
را برگــزار کردیــم .واقعیتــی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه بخــش عمــدهای از ارز حاصــل از صــادرات بــه چرخــه داخــل برنگشــته اســت.
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بنزینوبحران

بررسیچراییقاچاقبنزینوراهحلهایروبهرویدولت
یاسینناطقی
کارشناسی اقتصاد95
حــدود یــک هفتــه از پایــان غائلــه شــایعه افزایــش قطعــی قیمت
بنزیــن گذشــته اســت ،امــا هنــوز هــم اگــر واژۀ «بنزیــن» را در
شــبکههای اجتماعــی دنبــال یــا در گــوگل جســتوجو کنیــد،
بــا انبــوه مقــاالت ،مطالــب و تصاویــری روبــهرو میشــوید کــه
هرکــدام میخواهنــد ماجــرای صــف چندصــد متــری ماشــینها
را در نزدیکــی پمــپ بنزینهــا ،بــه نحوی تشــریح و تحلیــل کنند.
واکنــش شــهروندان به شــایعه افزایش قیمــت بنزین در نیمــه اول
اردیبهشــت ،نشــان داد کــه مســئله تغییــر قیمــت ایــن فــرآورده
نفتــی ،کششــی بــاال دارد و تبعــات آن ،وســیعتر از چیــزی اســت
کــه بســیاری تصــور میکردنــد .ماجــرای افزایش قیمــت بنزین و
گازوئیــل حــدود یــک ســال اســت که بــه طــور جدیتــر ،در اخبار
دیــده و در صحبتهــا شــنیده میشــود ،ماجرایــی کــه بــا قاچــاق
گســترده فرآوردههــای نفتــی ،تغییــرات قیمــت و ســهمیهبندی
بنزیــن گــره خــورده و امــروز ،در هیئــت یــک «بحــران» ظهــور
کــرده اســت.
بنیان قاچاق بنزین
اگــر بخواهــم چرایــی قاچــاق بنزیــن را بطــور اجمالــی مطــرح کنم،
بایــد بــه بدیهیتریــن مبنــای تجــارت رجــوع کنــم« :تفــاوت در
بهــای تمــام شــده و قیمــت»

اساسـ ًا چیــزی کــه تاجــر را بــه ســوی تهیــه کاال از یــک نقطــه و
فــروش آن در نقطـهای دیگــر ســوق میدهــد ،تفاوت قیمتی اســت
کــه آن کاال در آن دو نقطــه دارد؛ ماننــد تفــاوت قیمت زعفــران در
ایــران و اروپــا .هریــک کیلوگــرم زعفــران ،بــا بهــای تمام شــدۀ 10
میلیــون تومــان در ایــران یافــت میشــود ،امــا بــه دلیــل انحصاری
بــودن تولیــد آن در خاورمیانــه ،بــه قیمــت  120میلیون تومــان در
اروپــا خریــد و فــروش میشــود .ایــن همــان عامــل محــرک تاجر
بــرای خریــد و فروش زعفــران در ایران و اروپاســت .داســتان بنزین
نیــز از همیــن الگو پیروی میکنــد .حتما در مقــاالت و صحبتهای
مختلــف شــنیدهاید کــه قیمــت بنزیــن در ایــران ،بســیار پایینتــر
از کشــورهای دیگــر اســت .امــا بــر خــاف زعفــران ،ایــن تفــاوت
قیمــت با شــرایط انحصــاری تولیــد نفــت در خاورمیانه نــدارد .این
دولــت ماســت کــه بنزیــن را بــا یارانـهای گــزاف و غیرمنطقــی ،با
ضــرری چندیــن هزارمیلیــاری بــه جایگاههای ســوخت میرســاند.
در مقایسـهای اجمالــی بــر اســاس آمارهــای جهانــی ،میبینیــم که
ایــران ،دومیــن عرضهکننده ارزان بنزین در جهان اســت .نخســتین
عرضهکننــده ارزان هــم قابــل حــدس اســت :ونزوئــا .هرلیتــر
بنزیــن در جایگاههــای ســوخت ایــران ،بســته بــه نوســانات ارز،
قیمتــی بین  7ســنت تــا  29ســنت دارد؛ قیمتی بســیار پایینتــر از
تمامی کشــورهای توســعه یافتــه و حتی توســعه نیافتــه .ارزانترین
بنزیــن در اطــراف ایــران ،بــه قیمتــی حــدود  70ســنت فروختــه
میشــود کــه در بدتریــن حالــت ،ســه برابــر و در حالــت معقــول،

ارســال بــه ترکیــه ،شــش برابــر گرانتــر از هزینـهای اســت کــه
مصرفکننــده داخلــی بــرای آن میپــردازد .در چنیــن شــرایطی،
میشــود حــدس زد کــه بخــش بزرگــی از افــراد ،باالخــص در
مناطــق محــروم مــرزی ،نســبت به قاچــاق بنزین بــا وانــت ،موتور
یــا قاطــر اقــدام میکننــد.
قاچاقچیان خرد و کالن
بــا ســقوط ارزش پــول ملــی در دولــت دوم روحانــی ،ارزش قاچــاق
بنزیــن ،بــه مراتــب بیشــتر و حجم قاچــاق نیز گســتردهتر شــد .به
شــکلی کــه طبــق آمارهای رســمی ،چیــزی بیــن  20تــا  30درصد
از ســوخت روزانــه خریــداری شــده ،از مرزهــا خــارج میشــود؛
حجــم بنزینــی در حــدود  20میلیــون لیتــر .همانطــور کــه انتظــار
مـیرود ،بخــش ناچیــزی از ایــن  20میلیــون توســط مرزنشــینان
گتــر ،بــه واســطه مافیــای اصلــی قاچــاق میشــود.
و بخــش بزر 
یکــی از ضررهای بلندمدت حذف کارتهای هوشــمند ســوخت ،از
دســت دادن منبع مهم اطالعات مصرفی ســوخت کشــور بــود .در
وضعیتــی که مشــخص نبــود ســوخت ارسالشــده از پاالیشــگاهها،
چگونــه خریــداری میشــود ،قاچاقچیــان اصلــی ســوخت ،کار خود
را در ابعــادی بزرگتــر از ســر گرفتنــد .مشــخص بــود کــه پیــش
از رســیدن تانکرهــای ســوخت بــه جایگاههــا ،ماشــینهای حامــل
آنهــا ،بــه ســمت مرزهــای آبــی و خاکــی حرکــت میکردنــد.
نیمــه دوم ســال  ،97دوران کشــف محمولههــای چندهــزار لیتــری
بنزیــن و گازوئیــل در جــاده و دریــا بــود.

بنزین چه میشود؟
بســیاری از کارشناســان ،اصلیتریــن راه ،بــرای کاهــش قاچــاق
را در واقعــی کــردن قیمــت ســوخت میداننــد؛ کاری کــه بقیــه
کشــورهای جهــان انجــام دادهانــد .امــا اصلتریــن راه ،از قضــا
خطرناکتریــن راه هــم هســت .مانــور ناخواســتهی افزایش قیمت
ســوخت ،در کمتــر از چندســاعت ،صفهایــی چندکیلومتــری از
خــودرو را مقابــل جایگاههــای ســوخت قــرار داد و حجــم انتقادهــا
را روانــه دولــت کــرد.
میــزان بــاالی مصــرف ســوخت میــان ایرانیهــا ،نه محصــول یک
دولــت و سیاســت مقطعــی ،کــه نتیجــه چند دهــه قیمتگــذاری
بیاســاس ،مســتمر و غیــرکارا بــوده اســت .اعطــای یارانــه هنگفت
لونقــل
بــه بنزیــن و گازوئیــل و افزایــش قیمــت خدمــات حم 
عمومــی ،چرخانــدن لقمــه دور ســر و نهایتــا رهــا کــردن آن در
پشــت ســر اســت .پولــی کــه قــرار بــود بــرای رفــاه ایرانیــان ،از
آنهــا گرفتــه نشــود ،نــه تنهــا از مــردم گرفتــه شــده اســت ،بلکه
بــه جیــب قاچاقچیــان واریــز میشــود .امــروز ،افزایــش قیمــت
ســوخت ،بــه مثابــه مجــوز افزایــش تــورم اســت .تورمــی کــه نــه
چنــدان منطقــی ،امــا براســاس تجــارب قبلــی ،تــا حــدودی قابــل
پیشبینــی اســت .ایــن سیاســت حتــی میتوانــد ضربهای اساســی
بــه کســبوکارهای جدیــد در حــوزه حمــل و نقــل وارد کنــد.
ســریعترین راه ،فعــال کــردن مجــدد کارتهــای ســوخت و پیــدا
کــردن ســرنخ قاچــاق اســت.

لباس جدید پوپولیسم ایرانی
مهدیطاهریان
کارشناسیاقتصادنظری94
بیســتم مردادمــاه ســال ،97در تلویزیــون رســمی ایـران ،در برنامــه
«حــاال خورشــید» بــا مجریگــری رضــا رشــیدپور ،مــردم ای ـران
بــا شــخصیتی جدیــدی که مشــکالت آموزشــی فعلــی ایـران را از
طریــق تلویزیــون رســمی ایـران بیــان میکرد ،آشــنا شــدند .ویدیو
صحبتهــای دکتر مجید حســینی ،اســتاد علوم سیاســی دانشــگاه
ته ـران ،بــه ســرعت در ســطح فضــای مجــازی گســترش پی ـدا
کــرد .در ایــن صحبتهــا ،او مســئله ناکارآیــی سیســتم آموزشــی
ایـران را بــا اعـداد و ارقــام تشــریح میکــرد و از طریــق ایــن آمــار،
مســئلهای را بــه عنـوان مســئله اصلــی آمــوزش در ایـران مطــرح
میکــرد کــه ب ـرای تشــریح آن از ترکیــب «عدالــت آموزشــی»
اســتفاده کــرد .حســاب کاربری اینســتاگرام مجید حســینی بعــد از
ایــن اتفــاق بــه ســرعت ،جمــع کثیــری از معترضــان بــه وضعیت
آموزشــی را بــه خــود جــذب کــرد .پــس از مدتــی کوتــاه ،دکتــر
ســید مجیــد حســینی دیگــر یــک شــخص معتــرض بــه عدالت
آموزشــی نبــود؛ او تبدیــل بــه معترضــی نســبت به سیاسـتهای
دولــت در جهــت نابرابــری اقتصــادی و شــکاف طبقاتــی شــده بود.
از مســائل معیشــتی مــردم در سیســتان و بلوچســتان ،تا کـمکاری
سیاســتگذار در ســیل اخیــر ایـران ،موضوعاتــی مرتبــط بــا بحث
نابرابــری درآمــد بودنــد کــه از طریــق آنها ،ســید مجید حســینی
بــه بیان نظریــات خــود میپرداخــت .امــا آیــا نظریــات دی درباره
نابرابــری و عدالــت اجتماعی از پشــتوانه علمی مناســبی برخــوردار
اســت؟ آیــا آنچــه دکتــر ســید مجیــد حســینی در بیانــات خــود
بــا پشــتوانه آن صحبــت میکنــد ،نتایــج مــورد قبولــی از خــود در
ســایر کشــورهای جهــان بــه جا گذاشــته اســت؟ نگارنــده در مقاله
پیــش رو قصــد نیتخوانــی یــا بررســی انگیزههــای فــردی ایشــان
در ایجــاد ایــن گفتمــان را نـدارد و آنچــه مدنظــر اســت ،نقد علمی
نظریــات او اســت.
ســید مجیــد حســینی در بخشــی از ســخنان خــود ،بــه ناکارآمدی
سیســتم گزینــش کنکــور در کمــک بــه دهکهــای درآمــدی
پاییــن جامعــه اشــاره میکنــد و پــس از بیــان مشــکالت عدیــده
ایــن سیســتم گزینــش ،بــه بیــان راه حلــی کلــی و بــدون راهبــرد
میپــردازد .اینکــه دولــت بایــد اقشــار ضعیــف جامعــه را حمایــت
کنــد و جلــوی ورود اقشــار پردرآمــد که بــا هزینههای فـراوان بنیه
علمــی خــود را تقویــت میکننــد ،بــه دانشــگاههای ممتــاز گرفتــه
بگیــرد .امــا سـوال اصلــی اینجاســت کــه بــا چــه راهــکاری بایــد
چنیــن مهــم اتفاق بیافتــد؟ آنچــه در جهان بــه رویکردی مناســب
جهــت اهـداف شایستهســاالرانه دولــت انتخــاب میشــود ،اهـدای
بــن خریــد کاالی آموزشــی و بهداشــتی بــه اقشــار ضعیــف جامعه
اســت .فرآینــدی کــه بــدون آســیب بــه قیمتهای نســبی بــازار،
به اقشــار ضعیــف امکان برخــورداری از آمــوزش و بهداشــت ارزان
یــا رایــگان را میدهــد .امــا آنچــه کــه مجیــد حســینی در گفتــار
خــود بــه آن اشــاره دارد ،ایــن سیســتم نیســت .او بــه ایــن مســئله
معتقــد اســت که دولــت بایــد آمــوزش ،درمــان و مســکن را برای
همــه مــردم کشــور تامیــن کنــد .او نمونــه کشــور ایــدهآل خــود را

فنالنــد معرفــی میکنــد و اضافه میکنــد کــه در فنالنــد ،آموزش
در همــه ســطوح ،از ابتدایــی تــا دانشــگاه رایــگان اســت .امــا او ،یا به
ســبب عــدم دسترســی بــه اطالعــات دقیــق یــا بــه ســبب تالش
بـرای پیشــبرد صحبــت خــود به ســمت هــدف مــورد نظــر ،هیچ
اشــارهای بــه وضعیــت کشــور فنالنــد در کســری بودجــه دولتی و
شـرایط نابســامان بــازار کار ایــن کشــور نمیکنــد .رایــگان کــردن
کاالی آموزشــی اثــر نامطلــوب اصلــی خــود را در شـرایط بــازار کار
یــک کشــور نمایــان میکنــد .جایــی کــه بــه ســبب آســیب بــه
قیمتهــای نســبی بــازار کار ،افـراد تـوان ســنجیدن بــازار را بـرای
انتخــاب تخصــص را از دســت میدهنــد و در جهــت مخالــف بازار
کار حرکــت میکننــد کــه در نهایــت منجــر بــه بیکاری در ســطح
عمومــی میگــردد .قطعــا معیارهــای اخالقــی بـرای جامعــه دارای
اهمیــت بسـزایی هســتند .امــا آیــا ایــن اخالقیــات را میتـوان در
ســطوح کالن ،بــا راهکارهایــی اینچنینــی در کشــور پیــاده کــرد؟
بعــاوه در کشــوری مانند فنالنــد یا دانمــارک کــه آزادی اقتصادی
باالیــی دارنــد ،صنعــت اجــازه فعالیــت بســیار زیــادی دارد و چنین
صنعتــی بــه طــور قطــع از طریــق مالیاتســتانی ،درآمــد قابــل
توجهــی را بــرای دولــت فراهــم مــیآورد کــه تامیــن مخــارج
بخــش آمــوزش یــا بهداشــت را انجــام میدهــد .امــا در کشــور
ایـران ،بخــش صنعتــی ،بــه ســبب دخالــت دولتــی ،وضعیتی عقب
مانــده را شــاهد اســت ،چگونــه دولت میتوانــد مخارج سرســامآور
بخشهــای بهداشــت و آمــوزش را تامیــن کنــد؟ بســیاری از افراد
موافــق ایــن گفتمــان ،بــه درآمــد نفتــی دولت بـرای تامیــن مخارج
چنیــن طرحــی اشــاره میکننــد .امــا آیــا آمــوزش رایــگان در
دســتگاه عریــض و طویــل دولتی و همچنیــن مخارج بهداشــت 80

میلیــون ایرانــی را میتـوان تنهــا از طریــق درآمد نفتی ایـران تامین
کــرد؟ دولــت ایـران حجــم زیــادی از بودجه نفتــی خود را هرسـاله
صــرف مخــارج مختلفــی از جملــه تامیــن مالــی کاالهــای عمومی
میکنــد .آیــا در کنــار ایــن مســائل کــه جــزو کارهــای اصلی همه
دولتهــا بــه شــمار مـیرود ،دولــت بودجــه مــازادی جهــت تامین
مالــی طرحهــای رفاهــی شایستهســاالرانه عمومــی دارد؟
حتــی اگــر بتوانیــم بــه تمــام سـوالهای فــوق پاســخ مثبــت دهیم
و هزینــه تمــام ایــن مســائل ،قابــل تامیــن توســط دولــت باشــد؛
چنیــن دولتــی عمــا حیــات و ممــات شــهروندان را در اختیــار
دارد و میتوانــد -بــا توجــه بــه رویکــرد خــود -از ایــن امکانــات
خاصهبخشــی کنــد .چنیــن دولتــی با توجــه به تامیــن شــهروندان،
حــق تعییــن تکلیف بـرای خــود معیــن میکنــد .به خصــوص اگر
ایــن دولــت درآمــد مســتقل از ملت ،چنــان کــه در ایران شــاهدیم،
داشــته باشــد .بــه طــور خالصــه ،ایــن چنیــن دولتــی رویکــردی
ضدتوســعه خواهــد داشــت کــه آزادی تمــام انســانها را میتوانــد
زیــر سـوال ببــرد.
بخــش ســوم صحبــت مجیــد حســینی بــه بحــث مســکن
برمیگــردد .بــرای اجرایــی شــدن مســکن عمومــی ،دولــت
چندیــن راهــکار پیـشروی خــود دارد .اولین راهــکار الغای مالکیت
خصوصــی بــر زمیــن و مســکن اســت .در چنیــن شـرایطی دولــت
باید هم مســکن بســازد و هــم اینکــه آن را در به شــیوهای بهینه در
اختیــار مــردم قـرار دهــد .درســت شــبیه به آنچــه در کشــورهای
کمونیســتی اجــرا میشــد .ایــن رویکــرد بــا توجــه بــه تجربــه
کشــورهای کمونیســت در اج ـرای ایــن سیاس ـتها بــا شکســت
مواجــه خواهــد شــد .رویکــرد دیگر ســاخت مســکن بــدون تجاوز

بــه حقــوق مالکیــت صاحبــان فعلــی زمینهــا در زمینهــای دولتی
اســت .ایــن رویکــرد تــا کنــون بارهــا توســط دولتهــای مختلــف
از جملــه دولتهــای نهــم و دهــم در جمهــوری اســامی در طــرح
«مســکن مهــر» آزمــون گردیــده اســت .طرحــی کــه در نهایــت
موجــب از بیــن رفتــن ســرمایه دولتــی و شــخصی و وضعیــت
نابســامان بودجــه دولتــی در ســالهای قبــل گردیــد .امــا رویکــرد
ســوم ،اهـدای وام ســاخت مســکن توســط دولــت بــه مردم اســت.
امــا ایــن رویکــرد نیــز بــه ســبب کســری بودجـهای کــه بــه بــار
مـیآورد ،بــا توجــه به ســاختار دولــت و بانــک مرکــزی در ایـران،
بــه طــور قطــع بــه تــورم در ســطح عمومــی قیمتهــا و احتمــاال
کاهــش ارزش پــول ملــی میانجامــد.
دکتــر ســید مجیــد حســینی ،بــا ســمتهای اجرایــی پیشــین خود
بــه عنـوان مشــاور رســانهای شــهردار تهـران در دوران شــهرداری
محمدباقــر قالیبــاف ،همچنیــن بــه عنـوان مدیریــت عامــل گــروه
مجــات همشــهری و همچنیــن مدیرعامل مؤسســه نشــر شــهر
ســازمان فرهنگی-هنــری شــهرداری ته ـران قطعــا در جایگاهــی
جهــت رســاندن صـدای اعتـراض خــود بــه مســئولین ارشــد بوده
و شــاید در دورههایــی مشــخص خــود او در جایــگاه ایــن مســئوالن
قـرار داشــته اســت .وی تــاش بســیاری جهــت ســاختن گفتمــان
ســرمای هدار-کارگر یــا فرادست-فرودســت طــی یکســال اخیــر بــه
انجــام رســانیده اســت .امــا شــاید راه نجــات از مســائلی کــه وی
عن ـوان میکنــد ،حرکــت در جهــت مخالــف راهکارهایــی باشــد
کــه او و ســایر مســئولین دولتــی طــی  50ســال اخیــر بــه انجــام
رســاندهاند؛ حرکــت در جهــت اســتفاده از راهکارهــای نظــام بــازار
بـرای رفــع مشــکالت فعلــی بخشهــای مختلــف ایـران.

برگزاری مجمع عمومی انجمن صنفی داستاننویسان در خرداد

ع عمومــی و مجمــوع عمومــی فوقالعــاده ایــن
دبیــر انجمــن صنفــی داستاننویســان اســتان تهــران از برگــزاری نشســت مجمـ 
انجمــن در  ۲۱خردادمــاه خبــر داد.
ضحــی کاظمــی بــا اعــام ایــن خبــر بــه ایســنا گفــت :در مجمــع عمومــی فوقالعــاده یــک بنــد جدیــد در اســاسنامه را
بــه رأی خواهیــم گذاشــت کــه دربــاره عضوگیــری از اعضایــی اســت کــه یــک کتــاب دارنــد .در واقــع میخواهیــم ببینیــم
ی گذاشــته شــود تــا
میتوانیــم آنهــا را بــه عنــوان اعضــای وابســته در انجمــن داشــته باشــیم .البتــه ایــن موضــوع بایــد بــه رأ 
ببینیــم رأی مـیآورد یــا خیــر.

ادبـــــــــــــــــــــی
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تقابلمیترائیسموزرتشتدرشاهنامه
یزدانعینالقضات
کارشناسی مهندسی متالورژی ومواد94
منم بنده اهل بیت نبی
ستاینده خاک و پای وصی
ابوالقاســم فردوســی طوســی  ،ســراینده این شــعر و معمار کاخی
کــه از بــاد و بــاران گزنــد نیافــت ،بــه صراحــت و بارهــا از عقیده
و مذهــب خویــش اینگونــه ســخن میرانــد .او در جغرافیایــی
زیســت میکــرد کــه تــا یــک دو صــده قبــل آییــن مردمــان
بــه گون ـهای دیگــر بــود و پــس از تحوالتــی ،در روزگار او بــه
صورتــی دیگــر درآمــده ،لیــک کاری کــه او همت بدان گماشــته
بــود ،میــراثداری از گنجینـهای بــود بســیار کهنتــر از دو قــرن
ســکوت .او گام در راه تثبیــت اندیشــه و فرهنگی گــذارده بود که
از هزارههــای قبــل میآمــد و او در زمانــه خــود میبایســت
آن اندیشـهها را بازگویــی کنــد .یکــی از هنرهــای فردوســی در
ســرایش شــاهنامه ســترگ این اســت که او به عنوان مســلمانی
معتقــد و دینمــدار ،روایتگــر اندیشــه و آئیــن مردمانــی شــده
اســت کــه بــر طریقت زرتشــت بــه اهــورا مــزدا و امشاســپندان
شــشگانه نمــاز میبردنــد و قبلتــر از ظهــور او بــر آییــن
مهرپرســتی یــا به تعبیــر امروز مــا میترائیســم بودند کــه در آن
روحانیــت و الوهیــت در بازتــاب مظاهــر طبیعی مانند خورشــید
و مــاه ســتایش میشــود .فردوســی در بیــان افســانههای کهــن
میبایســت تمــام ایــن عقایــد را بــا رعایــت امانــت نقــل کنــد
و از طرفــی بــا آموزههــای دیــن نوظهــور اســام هــم تضــادی
نداشــته باشــد .بــه عنــوان مســلمان بایــد داســتان رســتم را
نقــل کنــد کــه چگونــه خورشــید و مــاه را ســتایش میکــرد
و فردوســی نیــز رنگــی از توحیــد بــه آن میافزایــد .همچنیــن
از ظهــور و بــروز پیامبــری بــا ســه فرمـ ِ
ـان گفتار،کــردار و پنــدار
نیــک داســتان بگویــد در حالــی کــه در زمانــه او زرتشــتیان را
مجــوس مینامنــد و طــرد میکننــد.
رســتم در شــاهنامه و پیــش از بخشهــای تاریخــی آن نقشــی
بســیار کلیــدی و محــوری بــازی میکنــد .او تاجبخــش اســت و
نــه تاجــدار ،او کســی اســت کــه بــه شــاه مشــروعیت میدهــد؛
ماننــد موبــدی کــه در تاجگــذاری ضمانــت فرمانروایــی شــاه
میشــود .او فرزنــد کســی اســت کــه بــه خاطــر ارتبــاط بــا
موجــودی کــه جنبهالوهــی دارد ،بــه دســتان معــروف اســت .به
نوعــی ارتبــاط زال بــا ســیمرغ ،ارتبــاط بــا معنویــت و روحانیــت
آئیــن میترائیســم اســت؛ زیــرا کــه ســیمرغ شــأنی الههگونــه
دارد و از عالــم غیــب اطــاع دارد و خــرق عــادات و معجزاتــی از
او در افســانهها میبینیــم .اگــر ســیمرغ را نمــادی از آئیــن کهــن

ایــران بدانیــم ،زال بــدون شــک طالی ـهدار ایــن آئیــن اســت و
رســتم نگاهبــان و مبلــغ آن .چــرا کــه ســیمرغ از به دنیــا آمدن
رســتم تــا مــرگ او را یــاری و همراهــی میکنــد .وقتــی رودابــه
نمیتوانــد رســتم را بــه دنیــا بیــاورد و بیــم مــرگ مــادر و فرزند
م ـیرود ،ســیمرغ آن دو را بــا راهــی کــه بــه زال میآمــوزد از
مــرگ میرهانــد و همچنیــن نقش اساســی ســیمرغ در داســتان
رســتم و اســفندیار قابــل تامل اســت.
پــس از عــروج مســیحاگون ه کیخســرو ،فرزنــد ســیاوش و پایــان
سلســلهی کیانیــان ،در شــاهنامه شــاهد شــروع دورهای نویــن
هســتیم کــه بــا بــر تخــت نشســتن لهراســب شــروع شــده و
پــس از او فرزنــدش ،گشتاســب زمــامدار حکمرانــی میگــردد.
در زمــان پادشــاهی اوســت کــه پیامبــری بــا آینــی نــو ،ظهــور
میکنــد .زرتشــت ،ایــن پیامبــر کهــن ایرانــی بــه بــارگاه
گشتاســب رفتــه و او را بــه آئیــن خــود دعــوت میکنــد و پــس
از آن ،گشتاســپ مبلــغ زرتشــت میشــود و فرزنــد او اســفندیار
نیــز در کاســه شــیری از بهشــت غســل داده میشــود تــا روئین
تــن شــده و پاســدار زرتشــت باشــد .همــان نقشــی کــه رســتم،
فرزنــد زال بــرای ســیمرغ  ،نمــاد آئیــن کهــن  ،بــازی مــی کند،
اســفندیار فرزنــد گشتاســپ بــرای زرتشــت ،پیامبــر آئیــن نــو،
ایفــا میکنــد .گتشاســپ شــهر بــه شــهر بــرای تبلیــغ آئیــن
زرتشــت ســفر میکنــد و مــردم بــا او همــراه میشــوند اال
زابلســتان کــه در ســیطره پاســداران آئیــن کهن اســت .بــا وجود

اســتقبال صمیمانــه رســتم و زال از او ،کســی بــه آئیــن زرتشــت
نمیگرایــد و ایــن ســرآغاز تقابــل میترائیســم کهــن و زرتشــت
نــو اســت .در شــاهنامه ،عظمــت رســتم بارهــا ســتوده شــده و با
شــاخ و بــرگ فــراوان بــه تفضیــل پرداخته شــده و اکنــون زمان
آن اســت کــه ایــن ســتایشها بــرای نمــاد و پاســدار زرتشــت،
اســفندیار نیــز انجــام شــود .پــس میبینیــم کــه تمرکــز
داســتانها بــر او اســتوار میشــود تــا بــه انــدازه رســتم بــزرگ
شــود و اگــر هفــت خــوان رســتم را خواندهایــم و میشناســیم،
اکنــون ســخن از هفــت خــوان اســفندیار میشــنویم.
زمانــی کــه فراینــد قهرمانســازی بــرای آئیــن زرتشــت نیــز
انجــام شــد ،تقابــل دو آئیــن بــه اوج میرســد و گشتاســپ ،مبلغ
زرتشــت تــاش میکنــد تــا آئیــن کهــن را از صحنــه حــذف
کنــد و ایــن منجــر بــه جنــگ رســتم و اســفندیار میشــود.
جنــگ دو نگاهبــان و پاســدار ،جنــگ دو نمــاد و در واقــع جنــگ
دو آئیــن .در ایــن جنــگ نابرابــر میــان پهلوانــی کهنســال و
جوانــی روئینتــن کــه با شــی ِر بهشــت آمیختــه ،نتیجــه از پیش
پیداســت؛ بنابرایــن ســیمرغ ایــن بــار و در آخریــن نمایــی کــه
ورود پیــدا میکنــد ،بــار دیگــر بــه یــاری رســتم میشــتابد تــا
زخمــی کــه از آئیــن نــو خــورده را انتقــام جویــد .ایــن زخــم ،در
هفــت خــوان اســفندیار بــر پیکــره آئیــن کهن وارد شــده اســت.
در خــوان پنجــم ،آخریــن موجــودی کــه بــا اســفندیار بــه جنگ
میپــردازد و کشــته میشــود ،ســیمرغی اســت کــه بعضــی بــر

ایــن باورنــد کــه جفــت ســیمرغ زال و از دیگــر مظاهــر آئیــن
کهــن اســت .پــس ســیمرغ راز شــاخه گــز را ،بــا وجــود علــم
بــه اینکــه زرتشــت و اســفندیار شــأنی روحانــی و متصــل بــه
پــروردگار دارنــد ،بــه رســتم میگویــد و البتــه گوشــزد میکنــد
کــه هرکــه اســفندیار را بکشــد ،ســیاه بخــت خواهــد شــد.
ســیمرغ مظهــر آئیــن کهــن  -بــه عنــوان آخریــن مقاومــت در
برابــر آئیــن نــو -کیــن جفــت خویــش را بــا کشــتن اســفندیار
توســط رســتم میســتاند.
همانگونــه کــه ســیمرغ انــذار داده بــود ،پــس از کشــته شــدن
اســفندیار روزگار رســتم بــه تیــره روزی میگرایــد .بهمــن ،تنهــا
فرزنــد بازمانــده اســفندیار ،بــه وصیــت خــود او پیــش خانــدان
زال رشــد و نمــو پیــدا میکنــد و تربیــت میشــود .پــس از
کشــته شــدن رســتم بــه دســت نابــرادر شــغاد ،زال تنهــا
بازمانــده ایــن خانــدان و طالیـهدار آئیــن کهــن اســت و بهمــن
را پــس از گشتاســپ بــه تخــت مینشــاند لیــک بهمــن بــه
کیــن پــدر برمیخیــزد و بــه زابلســتان لشکرکشــی میکنــد و
حرمــت پرورنــده خویــش را شکســته و خانــدان زال را مــورد
تاخــت و تــاز قــرار میدهــد و صرفـ ًا از کشــتن زال ،بــه توصیــه
مشــاوران ،چشــم میپوشــد.در ایــن لحظــه در شــاهنامه آخریــن
نشــانههای میترائیســم آئیــن باســتانی ایــران بــرای همیشــه از
دیــده محــو میشــوند و خونبهــای اســفندیار ،حــذف کامــل
آئیــن کهــن در برابــر زرتشــت اســت.

خوابیدندرمحلمناقشه
مرتضیعنابستانی
دانشآموخته کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
«سادهنویســی در شــعر» یــا «شــعر ســاده» اصطالحــیاســت
کــه کموبیــش در محافــل ادبــی شــنیده میشــود و چیســتی و
ارزشــمندی آن محــل بحــث فــراوان اســت .برخــی موافقــان ایــن
عنــوان« ،ســادگی» را واژهای بســیط میداننــد کــه نیــازی به شــرح
و بســط آن نیســت و بــرای روشنشــدن موضــوع ،بیشتــر
بــه نمونههــای شــعری اکتفــاء میکننــد و برخــی مخالفــان نیــز
آن را صرف ـ ًا یــک رمانتیســم رقیــق برمیشــمارند کــه در برابــر
نظــام جمالشناســانه قرنهــا شــعر فارســی ،چیــزی جــز اســتفاده
ضعیــف از کلمــات نیســت.
توجــه بــه واقعیــات روزمــره و تجربههــای شــخصی و اســتفاده
از زبانــی بیآالیــش کلیدواژگانــی اســت کــه طرفــداران شــعر
ســاده از آن بــرای تشخصبخشــی بــه ایــن نــوع شــعر و
دفــاع از آن اســتفاده میکننــد و از آنطــرف ،ترجمهزدگــی،
بیمایگــی زبانــی و ســادهانگاری در برخــورد بــا امــر خطیــری
چــون شــعر اتهاماتیســت کــه مخالفــان ،بــه طرفــداران «شــعر
ســاده» وارد میداننــد.
امــا وقتــی در مــورد «سادهنویســی در شــعر» صحبــت
میکنیــم و آن را میپذیریــم ،بــا نســبیبودن مفهــوم ســادگی
چــه میکنیــم؟ در مقابــل آن چــه نــوع جریان/جریانهایــی
متصوریــم؟ چــه بــازه زمانــی را بــرای آن لحــاظ میکنیــم؟
اگــر شــروع آن را فرضــ ًا دهــه هشــتاد میدانیــم ،بــه روی
نمونههــای متعــدد شــعر کالســیک کــه ســهلوممتنعاند یــا
برخــی شــعرهای معاصــر پیشاهشــتاد ،چــه اســمی میگذاریم؟
بــروز و ظهــور آن را دفعــی میدانیــم یــا میتوانیــم در
نمونههــا و تئوریهــای شــعر فارســی ریشـههای آن را بیابیــم؟

کارکردهــای زبانــی را در شــعر ســاده چگونــه ارزیابــی میکنیــم
و شــعریت ایــن نــوع نوشــتهها را از رهگــذر ابزارهــای بالغــی
چگونــه توجیــه میکنیــم؟
بهنظــر میرســد مهمتریــن مســئله در «سادهنویســی در شــعر»
و ســردرگمماندن کالف آن ،ســهلانگاری در اســتفاده و پذیــرش
ایــن اصطــاح اســت .یــک نــوع تنبلــی ذهنــی که مــا را از پاســخ
بــه ســواالت بــاال و مشــابه آن بینیــاز میدانــد و احتمــاالً بــا ایــن
مغالطــه کــه «نمیتــوان بــرای مفاهیم انتزاعــی خروجی یکســان و
ملموســی گرفــت ،پــس صحبتهــای تئوریــک بیفایــده اســت»،
مانــع معرفتشناســی الزم میشــود .حــال آنکــه وقتــی نســبت
بــه یــک ســاختار بالغــی ذهنیــت نداریــم ،چگونــه میتوانیــم
راجــ ع بــه آن بهدرســتی حــرف بزنیــم و احتمــاالً برایــش
مصــداق مشــخص کنیــم؟ بایــد مشــخص شــود مــا در کــدام
موضــع ایســتادهایم و بــه متــن نــگاه میکنیــم و بــا کــدام ابــزار
بــه کنــکاش آن رفتهایــم.
«سادهنویســی در شــعر» ،یــک غلــط مصطلــح اســت کــه بــا نــام
شــمس لنگــرودی نیــز عجیــن شــده و اتفاق ـ ًا برخــی از منتق ـدان
تعریفشــان از شــاعران ســادهنویس ،مریــدان و پیــروان شــمس
ی اســت .حــال آنکــه ایــن تلقــی ،صرفـ ًا دامـنزدن بــه یک
لنگــرود 
اشــتباه شناختیســت .اگــر برقـراری ارتبــاط با عامــه را داعیه اشــعار
اصطالحـ ًا ســاده درنظــر بگیریــم ،مخاطــب عــام بــا برخــی اشــعار
ســعدی ،خیــام ،فــروغ ،قیصــر و حتــی شــاملو ارتبــاط راحتتــری
میگیــرد یا اشــعار شــمس لنگــرودی؟ حتــی اگر مــاک متاخرین
باشــد ،چـرا از ســید علــی صالحی فاکتــور گرفته شــده اســت؟ باید
پژوهــش آمــاری صــورت گیــرد ،امــا پرســش اینجاســت کــه
چـرا بایــد بــا برجستهســازی غیرضــرور فعالیــت شــعری شــمس
لنگــرودی در دهــه هشــتاد ،او را در مقابــل این شــاعران قـرار دهیم و
احتمــاالً مغلوبــش کنیــم؟ چـرا او را در طــول نوعی رویکرد شــعری

کــه از شــعر کالســیک بــه نیمــا و از نیما بــه برخی شــاعران معاصر
مــا رســیده ،نمیبینیــم و تفســیر نمیکنیــم؟
درواقــع بــرای فهــم صحیــح آنچــه «شــعر ســاده» نامیــده
میشــود ،ضــروری اســت کــه بــه شــعر کالســیک و رویکردهای
زبانــی شــاعرانی چــون خیــام ،ســعدی و حتــی دوبیتیســرایان
محلــی رجــوع کنیــم و ایدهآلهــای ذهنــی نیمــا یوشــیج را
بهعنــوان پایهریــز ادبیــات تکاملجــو مــورد مداقــه قــرار دهیــم.
الزم اســت فــروغ را بهعنــوان نقطــه عطفــی در بازتولید شــاعرانه
زبــان روزمــره و اســتفاده از اوزان طبیعــی بازشناســی کنیــم .الزم
اســت بدانیــم کــه نظرگاههــای موجــود بالغــی کــه در کتــب
معانــی و بیــان شــرح و تفصیــل یافتهانــد ،در مواجهــه مــا بــا
شــعر اصطالحـ ًا ســاده -از کالســیک تــا اکنــون -تــا چــه حــد
کارآمدنــد؟ الزم اســت بدانیــم تنها میدان بالغی شــعر فارســی-
از گذشــته تــا کنــون« -احســن الشــعر اکذبــه» اســت یــا وجــود
میـ ِ
ـدان بالغــیِ در ســایهای نیــز محتمــل اســت؟ میدانــی بالغی
بــا داعی ـ ه و نظــام زیباییشناســانهای متفــاوت کــه تــا هنگامــی
کــه بــا انتظــارات مرســوم بالغــی ســراغ آن برویــم ،از آن ناامیــد
برمیگردیــم.
بــه هــر روی ،همـ ه ایــن تغییــر و تحــوالت و چالشهــای تئوریــک
را بایــد بــه فــال نیــک گرفــت و بــا وســواس فکــری بــه دنبــال
تبییــن آن بــود .نبایــد از کنــار ایــن مباحــث گوناگــون ،ازجملــه
سادهنویســی -کــه شــعر معاصر مــا در ســده اخیــر بــا آن مواجهه
بــوده ،بهســادگی گذشــت .اســتاد حقشــناس معتقــد اســت:
«در عرصـهی بــاز ادبیــات تکاملجــو ،هــم اصــول و مفاهیــم ،هــم
قالبهــا و انــواع و طرزهــا و ســبکها و مضامیــن ادبــی و هــم
هــر چیــزی دیگــر ،همگــی بــه شــمار ،متغیــر و ناگزیــر نامحدود
و بــه ترکیــب بیپایانانــد .در فضــای بــاز چنیــن ادبیاتــی ،دیگــر
تکــرار تنهــا رونــد آفرینشگری نیســت؛ بلکــه ترکیــب (آرایش)

تــازه رونــد اصلــی آفرینشگــری اســت .حاصــل رونــد ترکیــب
در نظــام تکاملجــو ،آن اســت کــه وضــع موجــود همــواره به هم
میخــورد؛ پیوســته دیگــر میشــود؛ و از ایــن درهــم ریختنهــا
و دیگــر شــدنها ،طرزهــا و ســبکها و قالبهــا و انــواع تــازه
پدیــد میآینــد.»...
انــکار یــک جریــان شــعری و تخریــب آن نیــز مــا را به ســرمنزل
مقصــودی نمیرســاند .چراکــه نبایــد از نظــر دور کــرد کــه اگــر
شــعر چیــزی اســت زنــده کــه بــه زبانــی زنــده ســروده میشــود
ـم مردمانــی زنــده پــا بــه هســتی میگــذارد ،بنابرایــن تــا
و در عالـ ِ
زمانــی زنــده اســت کــه آن مــردم همچنــان آن فضــا و عالــم را
زندگــی کننــد و نقــش حس و حــال و خیــال خــود را در آن ببینند.
امــا بــه هرحــال« ،در دنیــای هنــر  -خــواه ادبیــات و خــواه هــر
هنــری دیگــر -اصــوالً منــزل مقصــودی در کار نیســت؛ آنچــه در
ایــن دنیــا هســت ،راه اســت و رفتــن؛ و بــاز ،راه و رفتــن».
خواجهنصیرنیزناظربراینمطلب،سخنیدلنشیندارد:
«رســوم و عــادات را در کار شــعر مدخلــی عظیــم اســت .و بایــن
ســبب هرچــه در روزگاری یــا نزدیــک قومــی مقبــول اســت در
روزگاری دیگــر و بنزدیــک قومــی دیگــر مردود و منســوخ اســت.
و اصــل تخییــل کــه منطقــی را نظــر بــر آنســت همیشــه معتبــر
باشــد ،و اگرچــه طــرق اســتعمال بگــردد».
مهــم آن اســت دریابیــم «نبایــد توقــع داشــت کــه مردمــان
همــهی طبقــات ،در همــهی ادوار ،و همهجــای دنیــا یــک
تصــور ثابــت و ملمــوس از مفهــوم شــعر داشــته باشــند .در
همیــن ســرزمین خودمــان ،در دورههای چندگانهی ادب فارســی،
تغییراتــی کــه در ســبکهای شــعری بــه وجــود آمــده ،بهتریــن
نشــاندهندهی ایــن اصــل اســت کــه هــم خواننــدگان و هــم
ســرایندگان ،در طــول زمــان سلیقههایشــان در حوزهی شــناخت
شــعر ثابــت نبــوده اســت».

ســامانه 30007650005743
پــل ارتباطــی ما بــا شــما مخاطبان

باشـ ـ ـ ـ ــگاه
مخاطبان

گرامـــیاســـــت .در صــورت
تمایــل بــه همــکاری بــا نشــریه،
میتوانیــد کلمــه «همــکاری»

را بــه ســامانه ارســال کنیــد.

صاحبامتیاز :سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

مدیرمسئول:فرنازمحمدیان

شماره مجوز973441 :

سردبیر :علی عبادتیان

شورای سیاستگذاری :مهدیه یاوری ،علی قدیری

هیئــت تحریریــه :ســرویس خبرنامــه :ســارا فــاح ،ســرویس دارالفنون :ســیما تفکرنیا ،ســرویس اقتصــادی و اجتماعی :شــهرزاد درخشــانی ،ســرویس تئاتر:

بابــک عالیــی ،ســرویس عکس :محمدحســین ســمندریمقدم ،ســرویس پشــتیبانی :مهــدی طاهریان

همــکاران ایــن شــماره :محدثــه جزائــی ،محمــد عثمانــی ،ســروش فرشــچین ،افســانه دانش ،مرتضــی عنابســتانی ،مهــدی طاهریــان ،یــزدان عینالقضات،
جدیدتریــن اخبــار و رویدادهــا در

عک ـ ـ ـ ـ ـ ــس

کانالتلگرامسازماندانشجویان:

@SDJDIR
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علیرضــا میردیــده ،یاســین ناطقــی ،امیــر عبدی

با تشکر از :دکتر رضا نجفزاده ،دکتر مهدی فیضی
صفحهآرا :همایون مرادی

وبسایتwww.SDJD.ir:

ایمیلvaghayemag@gmail.com :

وقایع اتفاقیه  /شماره پنجاه و نهم  /نیمه دوم اردیبهشت 98

دستها حرف میزنند
محمدحسینسمندریمقدم
کارشناسی علوم و مهندسی آب 94

گاهی دست ها بهانهای است برای شادی ،گاهی بهانهای برای غم و گاهی نشان از حسی مبهم .در هیاهو روزمرگی ها ،شاید نشان از دوستیها ،شاید اندوهی در سینهات و شاید روایتی از پیشهات .آری صدای دستهارا آن لحظه که برقلبت گذاشتی و آرزویی
کردی خواهی شنید .آن لحظه که فرزندت را نوازش کردی و آن لحظه که اشک گوشه چشمت را پاک کردی .با تو حرف خواهند زد.

شهرزاد نراقی
کارشناسی علوم دامی96

محمد حسین سمندری مقدم
کارشناسی علوم و مهندسی آب 94

شمیم مصطفی زاده
دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی

بیتا قاسمی
کارشناسی مهندسی پلیمر 97

محمدحسین سمندری مقدم
کارشناسی علوم و مهندسی آب 94

بیتا قاسمی
کارشناسی مهندسی پلیمر 97

هدیه مسعودی
ارشد بیوتکنولوژی 94

آنیتا جاویدیان
فارغ التحصیل مهندسی شهرسازی 92

شادی اسلوب
ارشد مهندسی صنایع 95

بنفشه تیغ ساز زاده
دانشجوی دبیری زبان و ادبیات فارسی97

محمدحسین سمندری مقدم
کارشناسی علوم و مهندسی آب 94

شمیم مصطفی زاده
دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی

