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اشاره: آنچه در این گفت گو می خوانید بررسی وضعیت گفتمان های فرهنگی جمهوری اسالمی است که 
در ساحات مختلفی به آن پرداخته شده است. حجت االسالم نامخواه را به عنوان شخصیتی عدالتخواه 
آنچه در این گفت وگو از ساحت  می شناسیم که تخصص ایشان در حوزه مطالعات اجتماعی می باشد. 
فرهنگ برداشت شده با تصوری که بین اکثر اهالی این حوزه وجود دارد، متفاوت است. در واقع تعریف 
ایشان از فرهنگ و گفتمان های فرهنگی به صفر و یکی دیدن مسائل در این حوزه پایان داده و می تواند بسیار 
مفید فایده واقع شود. ایشان اساسا فرهنگ را در تعامل بسیار در هم تنیده حقیقت و واقعیت می دانند و 
سیاست های فرهنگی ای را که به دور از کف جامعه و پشت درهای بسته تدوین شده اند را بی تاثیر دانستند. 
در نگاه ایشان جناح های سیاسی کشور تنها در ضربه زدن به امر فرهنگ موثر هستند و اختالف نظرهای خود 
را به اسم گفتمان فرهنگی به مردم غالب می نمایند. پیرامون جریان عدالتخواه نیز، ایشان این گروه را تالشی 

برای یک جنبش قلمداد نمودند و به عقیده شان هنوز جریانی در این خصوص شکل نگرفته است.

: محمد جعفری نژاد میبدی مصاحبه گر
عضو تحریریه سرویس جامعه حیات
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یف 	  تعر چگونه  را  فرهنگ  شما    
می کنید؟ از نظر شما آیا در بین گفتمان های فرهنگی 
افراد  شدن  عوض  با  آیا  پیوست؟  یا  یم  دار گسست 

سمت و سوی گفتمان نیز تغییر می کند؟
در  اصلـی  هسـته های  مهم تریـن  از  یکـی  یـا  مهم تریـن 
فرهنگ آن بخشی از معرفت است که با حیات اجتماعی، 
با سـاختارها و انسـان ها در تعاطی قرار گرفته اسـت. البته 
مسـیر اصلـی ایجـاد فرهنـگ از معرفـت بـه جامعـه اسـت 
امـا در شـکل دهی بـه امـر فرهنگـی، جامعـه فقـط پذیرنـده 
معرفت نیست بلکه با آن تعامل می کند و در این تعامل 
اسـت که فرهنگ و معنا کشـف و خلق می شـود. بنابراین 
 
ً
جامعـه همـان ذهنیـت نیسـت و فرهنـگ هم امـری صرفا
وضعیـت  اجتماعـی،  سـاختارهای  نیسـت.  بین االذهانـی 
ثـروت  و  قـدرت  انباشـت  و  نابرابـری  و  عدالـت  اجتماعـی، 
و حتـی ابعـاد مادی تـر حیـات اجتماعـی ماننـد معمـاری و 
تکنولوژی در شـکل گیری بین االذهان انسـانی و در نتیجه 
در نحـوه تعامـل جامعـه با معرفت موثر هسـتند. فرهنگ 
در تعاطـی معرفـت و بین االذهـان انسـانی متولـد می شـود 

امـا امـر فرهنگـی امـری ذهنیت بسـنده نیسـت. 
فرهنگ ترکیبی از حقیقت و واقعیت است و یا به تعبیر 
این  واقعیت.  اقتضائات  با  متناسب  حقیقت  دقیق تر 
معنای  میان  می توانیم  که  است  نقطه ای   

ً
دقیقا نقطه 

متداول در کارهای اعتقادی و کالمی و کار فرهنگی تعامل 
یک  از  دفاع  و  بسط  چیست؟  اعتقادی  کار  شویم.  قائل 
حقیقت در جامعه. اثبات وجود خدا، نبوت عامه و خاصه 
و مانند آن. دیگر اهمیت ندارد چه جامعه ای و چه زمانی؟ 
آن ها  برای  می کنی  لحاظ  را  مخاطب  فهم  سطح  حداکثر 
کتاب می نویسی و سخنرانی می کنی. اما امر فرهنگی این 
طور نیست. بله هسته اصلی امر فرهنگی، حقیقت است. 

حقیقت زیربنای فرهنگ است اما تمام بنای آن نیست.
و  فرهنگـی  امـر  خلـط  را  آن  می توانیـم  کـه  واقعیتـی   
انحطـاط  موجـب  خـود  نوبـه  بـه  و  بدانیـم  اعتقـادی  امـر 
از  یکـی  شـده،  مـا  جامعـه  در  فرهنگـی  سیاسـت گذاری 

ماسـت. مسـئله های  مهم تریـن 
با این مقدمه از تعریف فرهنگ می توانیم به بخش دوم 
در  که  فرهنگ  از  تعریف  این  اساس  بر  برسیم.  پرسش 
تعامل عوامل زمینه ای و معرفتی ایجاد می شود، ممکن 
است یک ایده یا دال های یک گفتمان فرهنگی در دوره ای 
در کنج بین االذهان انسان ها قرار بگیرد یا به کلی از دایره 
ج شود. اما در مورد جامعه ما، دست کم در صد  جامعه خار
سال اخیر، موقعیت ها یا گفتمان های فرهنگی در ایران 
 ثابت بوده هر چند هر گفتمانی 

ً
به شکلی پیوسته تقریبا

به شکل سینوسی فراز و فرودهایی داشته و وضعیت آن 
تغییراتی کرده است اما از میان نرفته است. سه گفتمان 
کلی اصالح، احیا و انقالب در سده اخیر و چهار گفتمان 
دینی  مقدس مآبی  و  تحجر  راست،  تجدد  چپ،  تجدد 

چهار  اخیر،  قرن  دوم  نیمه  در  اسالمی  انقالب  اسالم  و 
ادوار  در  که  بوده  ما  ایران  در  اخیر  سده  عمده  گفتمان 
گوناگون، تطوراتی از حیث دال ها و نیز فراگیری اجتماعی 
داشته اند. همچنین مناسباتی میان این گفتمان ها بوده 
که در جای خود می تواند موضوع بررسی ها تفصیلی باشد.
آمـد و شـد افـراد، چـه متفکـران و چـه چهره هـای درون 
قدرت، بخشـی از واقعیتی اسـت که در تعامل با حقیقت، 
مؤثـر  قـدر  آن  افـراد  گاهـی  می دهـد.  شـکل  را  فرهنـگ 
بوده انـد کـه توانسـته اند بخش هـای جدیـدی از حقیقـت 
را مکشـوف یـا مسـتور کننـد. بـه هـر روی و در کلیتـی کـه 
ح شـده اسـت، آمـد و شـد افـراد بخشـی  در پرسـش مطـر
از زمینه هـای فرهنـگ اسـت و ممکـن اسـت در سـمت و 

سـوی فرهنگ هـا تغییراتـی ایجـاد کنـد. 
  حیـــات گفتمـــان هـــای پیـــش از انقـــاب 	 

بـــرای بعـــد از انقـــاب دچـــار چـــه وضعیتـــی شـــد؟ آیـــا 
از  پیـــش  گفتمـــان  شـــئون  برخـــی  در  شـــما  بنظـــر 

انقـــاب ادامـــه پیـــدا نکـــرد؟
ایده هـای  کالن  تـداوم  بـا  مـا  اشـاره شـد،  کـه  همان طـور 
فرهنگـی پیـش از انقـالب، در دوران پـس از آن مواجهیـم. 
هـم تحجـری کـه بـا احتـراز از امرسیاسـی شـناخته می شـد 
پـس از انقـالب خـود را بازسـازی کـرد و چـه بسـا بـه سـمت 
متجددیـن  هـم  کـرد.  پیـدا  تمایـل  سیاسـی  امـر  انحصـار 
چپ گـرا و یـا راسـت گرا ادامـه پیـدا کردند. مثال هشـدارهای 
مکاتبات شـان  آخریـن  در  خمینـی  امـام  عمیـق  و  صریـح 
بـه  بـا شـعار عمـل  کـه  یـا متحجرانـی  بـه تحجـر و  نسـبت 
رسـاله های عملیـه داعیـه حکمرانـی و مداخلـه انحصـاری 
در سیاسـت را دارنـد؛ مـا را بـه ایـن تـداوم داللـت می دهـد.
مهم این جاست که توجه داشته باشیم گفتمان فرهنگی، 
یک حزب نیست که فردی امروز به جرگه اعضا آن بپیوندد. 
از دال هاست که می تواند در مرکزیت یافتن  مجموعه ای 
دال های دیگر گفتمان ها و یا حتی در تفسیر معنای شان 
دخالت داشته باشد. مثال اگر یک گفتمان فرهنگی متأثر 
دست  داشتن  صورت  در  باشیم،  داشته  سرمایه داری  از 
دیگری های  در  حتی  و  گفتمان ها  دیگر  در  می تواند  برتر 
گفتمانی خود، دال هایی مانند آزادی اقتصادی، حمایت از 
سرمایه گذاری و مالکیت را به مرکزیت گفتمان ها نزدیک 
کند؛ یا به دال مالکیت معنای متناسب با خود را بدهد. یا 
دیگرِی گفتمان سرمایه داری را در ذهن جامعه برجسته کند 
و حتی بخشی از مخالفان خود را دون کیشوت وار به جنگ 
فرهنگی  گفتمان  طور  همین  بفرستد.  چپ  آسیاب بادی 

چپ می تواند نفی مالکیت خصوصی را برجسته کند.
به هر حال می توانیم تداوم گفتمان های فرهنگی پیش 
بر  آن ها  تأثیرگذاری  و  ببینیم  کنونی  دوره  در  را  انقالب  از 
ذهن و زبان حتی دیگری های خودشان را پی جویی کنیم.

یـــک 	  اینکـــه  جهـــت  بـــه  شـــما  نظـــر  از    
سیاســـت  فرهنگـــی بـــه درســـتی در کشـــور اجـــرا شـــود 
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ـــه  ـــردم نهادین ـــی در م ـــار فرهنگ ـــک رفت ـــبب آن ی ـــه س و ب
ــود؟ ــی شـ ــد طـ ــی بایـ ــه مراحلـ ــود چـ شـ

از کلـی بـودن پرسـش کـه بگذریـم، بـه نظـرم اصـواًل ایـن 
نیسـت.  صحیـح  فرهنگـی  سیاسـِت  دربـاره  شـما  تعبیـر 
ایـن چنیـن نیسـت کـه سیاسـت فرهنگـی بـه مثابـه خـط 
مشـی های حاکمیتـی در یـک موضـع اسـتعالیی و در مقـام 
شـبه پیغمبری و نهادینـه کـردن رفتـار فرهنگـی در مـردم 
را  ایـن جایـگاه  نیـز  کـه پیامبـران  نشسـته باشـند. بمانـد 
بـرای خـود قائـل نبودنـد. صـورت بهتـر ایـن پرسـش ایـن 
اسـت کـه بپرسـیم یـک سیاسـت فرهنگـی در چـه صورتـی 
می تواند به ارزش های انسـانی امکان بیشـتری برای تجلی 
و تحقـق بدهـد؟ در واقـع و بـه تعبیـری قرآنـی، بـا وام گرفتن 
از آیـه 157 سـوره اعـراف، می توانیـم بپرسـیم یـک سیاسـت 
فرهنگـی چگونـه و بـا طـی چـه مراحلـی می توانـد بـه شـکل 
مترقی تـری، قیدهـا و زمینه هـای انقیـاد را بزدایـد؛ تکلف هـا 

را حـذف کنـد و اغـالل را از پـای جامعـه و مـردم بگشـاید؟
یکی از مهم ترین موارد این است که سیاست فرهنگی، 
 اعتقادی. یعنی در تعامل حقیقت 

ً
فرهنگی باشد نه صرفا

حقیقتـی  حقیقـت.  بازگویـی   
ً
صرفـا نـه  باشـد  واقعیـت  و 

کـه بـه واقعیـت نـگاه نکنـد، در موقعیـت و جایـگاه پیـش 
از جامعـه، یـک حقیقـت اسـت امـا در جامعـه و در سـطح 
بـرای  مـا  نیسـت.  حقیقـت  نماینـده  هیـچ گاه  اجتماعـی، 
حقیقـت نـاب می توانیـم وحـی را مثـال بزنیـم. آیـا وحـی در 
هنـگام نـزول خـود بـر قلـب پیامبـران، شـرایط و تعین های 
بـه تعبیـر علـوم  را در نظـر نمی گیـرد؟  اجتماعـی و تاریخـی 

قرآنـی آیـا نـزول وحـی، شـأن نـزول نـدارد؟ 
غ  فرض کنیم در جامعه به شدت طبقاتی مکه؛ آیا وحی فار
 دعوت به عبادت 

ً
از مسائل این جامعه و مردم آن، صرفا

خدا می کند یا ناظر به ساختارها و واقعیت های اجتماعی 
جامعه انسانی، عبادت را از عبودیت و عبودیت را از نفی هر 
گونه بندگی غیرخدا و طبعا سازوکارهای به بندگی کشیدن 
انسان ها، آغاز می کند؟ وحی تخته بند تعین های تاریخی و 

اجتماعی نیست اما آیا بی توجه به آن ها نازل می شود؟
فرهنگـی  بایـد  فرهنگـی،  »سیاسـت  کـه  اسـتدالل  ایـن 
باشـد« هـم اشـاره بـه همیـن حقیقـت اسـت. فـرض کنیـم 
عقب ماندگـی  دچـار  کـه  مـا  جامعـه  مثـل  جامعـه ای  در 
و  تحریم هـا  اوج  در  کـه  جامعـه ای  در  اسـت؛  عدالـت  در 
سـختی های دیگـر اسـت بـه یـک بـار بـه نفـع عـده ای حتـی 
و  می شـود  گذاشـته  کنـار  اساسـی  قانـون  ح  مصـر متـن 
وزیـران  هیئـت  آیین نامه هـای  و  عـادی  قوانیـن  توسـط 
دور می خـورد و بدیـن ترتیـب دو دهـه پیـش از ایـن بانـک 
خصوصـی متولـد می شـود. بانک خصوصی شـروع می کند 
بـا ابزارهایـی کـه در اختیـار دارد به مثابه یک ابزار طبقه سـاز 
و یـک تسـهیل گر طبقاتـی شـدن جامعـه، بـه شـکلی کامـاًل 
خصوصـی   بانـک  هـم  فقـط  می دهـد.  تسـهیالت  نابرابـر 

بـه طـور کل بانک هـا.  نیسـت؛ 

بر اساس آمار رسمی فقط در سال 1399، نسبت به سال 
1398، میزان تسهیالت بانکی نزدیک به صد در صد رشد 
داشته و حدود 1600 همت تسهیالت داده شده است. از 
این میزان، تسهیالت تکلیفی مرتبط با کرونا رقم اندکی، 
حدود دو و نیم درصد کل تسهیالت بوده که کمی بیشتر 
از نیمی از تکالیف قانونی بانک ها برای اعطای تسهیالت 
کرونایی است. به عبارتی یعنی بانک ها در سال گذشته این 
امکان را داشته اند که به میزان باالیی و حدود دو برابر سال 
قبل از طریق ابزار تسهیالت، طبقه سازی کنند و نابرابری 
ایجاد کنند. بر اساس یک سازوکار نابرابر اعتبار خلق کنند 
و در اختیار عده ای قرار بدهند تا با بورس بازی، سفته بازی 
مستغالت،  جمله  از  گوناگون  بازارهای  میان  چرخش  و 
کنند.  کسب  برابر تسهیالت دریافتی خود سود  چندین 
رشد تسهیالت در همین جامعه ای رخ داده که حدود سه 
دریافت  مسکن  ودیعه  تسهیالت  اجاره نشین ها  چهارم 
خود  عمر  طول  تمام  در  مردم  از  نیمی  حدود  نکرده اند. 
هیچ تسهیالت بانکی ای دریافت نکرده اند و حجم باالی 
تا دو درصد درصد  بانکی مربوط به یک و نیم  تسهیالت 
فوقانی جامعه است. همه این حرف ها را گفتم تا بگویم 
در چنین وضعیت نابرابر و به تعبیر دقیِق رهبر انقالب، 
در وضعیت »عقب ماندگی عدالت«، آیا سیاست فرهنگی 
می تواند از حقیقت  و معنویت حرف بزند بدون توجه به 
آموزش  توسعه  مشی  خط  از  می تواند  واقعیت ها؟  این 
عالی، از سیاست گسترش فرهنگ دینی و مناسبت ها و 
مناسک دینی حرف بزند اما به این واقعیت توجهی نکند؟ 

کامـاًل  واقعیـت  در  امـا  پاسـخ در حقیقـت منفـی اسـت 
مـا  و  افتـاده اسـت  کـه  اتفاقـی اسـت  ایـن  اسـت!  مثبـت 
امـروز بـا انبوهـی از سیاسـت های فرهنگـی مواجهیـم کـه 
اجتماعـی،  واقعیـت  بـه  بی توجـه  را  حقیقت هـا  یک سـری 
از  را  زنجیـری  هیـچ  می کننـد.  تکـرار  مـالل آور  نحـوی  بـه 
و  علمـی  مطلوب هـای  فقـط  و  نمی کننـد  بـاز  جامعـه  پـای 
مذهبـی خـود را بـه جامعـه حقنـه و تحمیـل می کننـد. ایـن 
از  معنایـی  آن  بـه  فرهنگـی،  باشـند،  چـه  هـر  سیاسـت ها 

فرهنـگ کـه در بـاال گفتـه شـد نیسـتند.
وقتـی سیاسـت فرهنگـی، بـه واقعیـت جامعـه و تعامـل 
حقیقـت و واقعیـت توجـه نکند، می شـود یک امـر مجرد و 
انتـزاع یافتـه از مناسـبات اجتماعـی، که به جـای تأثیرگذاری 
پژوهشـکده ها  و  سـتادها  و  نهادهـا  خلـق  بـه  عینـی 
می پـردازد. ایـن واقعیتـی اسـت کـه اتفـاق افتـاده اسـت. در 
چند دهه اخیر با سـرعت باالیی امر فرهنگی در جامعه ما 
انتزاعـی شـده اسـت. درک مـا از فرهنـگ ذهنیت زده شـده 
و به همین میزان و موازات ساختارهای ناکارآمِد شورایی، 
سـتادی و صفـی در عرصـه فرهنگـی و بـه طـور مشـخص 
فرهنـگ دینـی خلـق شـده اسـت کـه در بهتریـن حالـت و 
اگر کژکارکردهاشـان را در نظر نگریم، تنها کارکردشـان امرار 
معـاش کارمندان شـان اسـت. در حالـی کـه هـر چـه پیـش 
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رفته ایـم ناکارآمـدی ایـن رونـد در سیاسـت  گذاری فرهنگـی 
بیشـتر از پیـش خـودش را نشـان داده اسـت. بـه گونـه ای 
بازتولیـد  در  فرهنگـی  سیاسـت های  سـهم  امـروز  کـه 
فرهنـگ عمومـی بـه مراتـب بیـش از گذشـته اسـت. ایـن 
اصـل  بـه  گاه  حتـی  فرهنگـی  سیاسـت های  ناکارآمـدی 
انقـالب و دیـن هـم سـرایت کـرده و سهم شـان از بازتولیـد 

فرهنـگ عمومـی را کاهـش داده اسـت.
در این میان ما می بینیم که یک سری بحث های تخدیری 
در زمینه سنت و تجدد هم می آید و ناکارآمدی سیاست 
ارتباط  تجدد  اقتضائات  با  ناگزیر  مواجهه  به  را  فرهنگی 
گفته  که  معنایی  به  )فرهنگ  فرهنگی نبودن  و  می دهد 
شد( سیاست های فرهنگی را می پوشاند. نه این که تجدد 
مسئله نباشد، مسئله هست اما تجدد یک مسئله واقعی 
ناکارآمدی های  پوشاندن  برای  فرافکنانه  مفری  نه  است 

سیاست فرهنگی؛ آن چنان که اکنون هست. 
بـا ایـن مقدمـات بـه نظـرم یـک سیاسـت فرهنگـی بـرای 
پرسـش  تعبیـر  بـه  کـه  ایـن  بـرای  بـودن،  مؤثـر  و  مفیـد 
تکویـن  درسـتی  بـه  آن  از  قبـل  و  اجـرا،  درسـتی  بـه  شـما 
مـردم  و  جامعـه  بـه  بازگشـت  نیازمنـد  شـود،  تدویـن  و 
سیاسـت گذاری؛  فراینـد  در  هـم  و  محتـوا  در  هـم  اسـت. 
مواجهیـم.  مدنـی  امـر  و  فرهنگـی  سیاسـت  شـکاف  بـا 
سیاسـت گذاری  سـطح  در  فرهنگـی  جمهوری خواهـی 
یعنـی کـم کـردن ایـن شـکاف. سیاسـت فرهنگـی امـروز ما 
دلخـوش بـه پشـت گرمی بـه اقتـدار سیاسـی اسـت. بایـد 
از ایـن دل خوشـی دسـت بـردارد و فاصلـه خـود بـا مـردم و 
واقعیت هـای زندگـی مـردم و بـا امر مدنـی را کم کند. در غیر 
این صورت همچون سـه دهه گذشـته سـتاد و سـاختار و 
مناسـک می سـازد امـا بـه شـکلی روزاروز نقـش خـود را در 

می دهـد.   دسـت  از  عمومـی  فرهنـگ  بازتولیـد 
یـــان 	  جر در  سیاســـی  افـــراد  موثرتریـــن    

طـــول  در  فرهنگـــی  گفتمان هـــای  حفـــظ  و  تولیـــد 
کســـانی  چـــه  را  اســـامی  جمهـــوری  حیـــات  ســـال   4٢
در  افـــراد  ایـــن  چشـــم انداز  شـــما  بنظـــر  می دانیـــد؟ 

چیســـت؟ آینـــده 
سیاست  بپرسیم  باید  پرسش  این  به  پاسخ  از  پیش 
چه  سیاست  است،  مستتر  پرسش  در  که  معنایی  به 
از  البته  که  پرسش  این  از  غ  فار دارد.  فرهنگ  با  نسبتی 
ج است، باید بگوییم غلبه سودای  حوصله این بحث خار
قدرت و به تعبیر رساتر سیاست زدگی باعث شده اهالی 
بر  قهقرایی  تأثیر  یک  مثبت،  تأثیر  از  بیشتر  سیاست 
از  بخشی  آن  سیاست  مردان  باشند.  داشته  فرهنگ 
برایند  در  را  حقیقت  سهم  همواره  که  هستند  واقعیت 
فرهنگ کاسته اند. شاید بتوان مثال در زمینه توزیع ثروت 
یا دیپلماسی در ادوار مختلف سیاسی و افراد و سیاست 
بر  که  تأثیری  در  اما  شد،  قائل  تفاوت  مختلف،  مداران 
فرهنگ داشته اند، اغلب نقشی مشترک داشته و واجد 

در  بهتر  تعبیر  به  و  دوره  در  حاال  بوده اند.  منفی  تأثیراتی 
تحجر.  دوره ای  در  و  شده  حقیقت  حجاب  تجدد  ادواری 
بنابراین اگر متهم به کلی گویی یا بدبینی نشوم، می توانیم 
بگوییم اهالی سیاست در آن تعاطی ای که میان حقیقت 
و واقعیت وجود دارد و فرهنگ را می سازد، همواره نقش 
قهقرایی داشته اند. آن ها آن بخشی از واقعیت بودند که 
در پی استیال بر حقیقت بوده اند و به همین خاطر موجب 

مستوری ابعادی از حقیقت در فرهنگ شده اند.    
  بـــه نظرتـــان اصلی تریـــن تهدیـــد داخلـــی 	 

ـــوان  ـــه می ت ـــت؟ چگون ـــور چیس ـــگ کش ـــی فرهن و خارج
بـــر ایـــن تهدیدهـــا غلبـــه کـــرد و  وظیفـــه سیاســـت گذاران، 

ـــت؟ ـــان چیس ـــن می ـــی در ای ـــاالن فرهنگ ـــران و فع مدی
از یـک منظـر چارچوب کلی تهدیدهای فرهنگی در قالب 
دوگانـه تحجـر و تجـدد قابـل توضیـح اسـت. مـا از یـک سـو 
بـا واقعیتـی مواجهیـم کـه می توانیم از آن به انحطـاط پروژه 
سـنت و تجـدد تعبیـر کنیـم؛ ایـن انحطـاط موجـب برآمدِن 
مجـدِد نوعـی از جریان هـای فکری شـده که بار دیگر شـوق 
آن دارنـد کـه از نـوک پـا تـا فـرق سـر غربـی شـویم. گویـا مـا 
غـرب  بـه  نسـبت  کـه  نخسـتینی  شـیفتگی  بـه  دیگـر  بـار 
وجـود داشـت، شـیفت داده شـده ایم. از سـوی دیگـر ایـن 
کـه  شـده  مقـدس  جهـل  نوعـی  برآمـدن  زمینـه  انحطـاط 
را جایگزیـن  بـودن همـه چیـز«  جهـل و خرافـات و »حـرام 
سـویه های قابـل نقـِد وضـع مـدرن موجـود می داننـد و بـا 
خشـمگینی نگـران کننـده ای دیدگاهایشـان را بـه نام دین 
فضـای  و  آمـوزش  سـالمت،  و  بهداشـت  زمینـه  در  نـاب 

مجـازی و الگـوی پیشـرفت بـه پیـش می برنـد. 
از  هسـت  و  بـود  عبـارت  اسـاس  از  اسـالمی  انقـالب 
»شـورش بـر علیـه یک سـری اسـالم رایـج«. انقالب اسـالمی 
آن زمانـی بـه نقطـه التقاطـی، اسـالم سـرمایه داری، اسـالم 
میان تهـی  مناسـک  اسـالم  متحجـران،  و  مقدس مآب هـا 
از ایـن منظـر انقـالب اسـالمی عبـارت اسـت  آن.  و ماننـد 
اسـت  عبـارت  معکـوس  انقـالب  و  اسـت  »جایگزینـی«  از 
از جایگزینـی معکـوس ایـن اسـالم ها. انقـالب معکـوس 

اسـت.  خ دادن  ر حـال  در  کـه  اسـت  رویـدادی 
به پرسش های  پاسخ  که در  به همین مثال و موردی 
پیشین ابعادی از آن را بحث کردیم، بازگردیم؛ به برآمدن 
مجدد »اسالم سرمایه داری«؛ دهه هفتاد و دهه هشتاد، 
به  موسوم  جناح  سیاسی  محافظه کاری  که  بود  دوره ای 
حساسیت های  بازتولید  جلوی  می کرد  تالش  راست، 
امام خمینی به اسالم سرمایه داری را بگیرد. تالش می کرد 
منبرها و هیئت ها و خطبه ها و خطابه ها محل تذکرهای 
اخالقی و بیان مسئله های شرعی و فرعی باشد اما محل 
بازتولید نفرت از سرمایه داری و سرمایه داران زالو صفت 
نباشد.  غنا  و  فقر  جنگ  ایده  بازتولید  محل  نباشد. 
و  فقر  جنگ  با  مخالفت  برای  راست  جناح  سنتی ترهای 
غنا و عدالت، دالیل و به تعبیر دقیق تر شبهات شرعی و 
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فرعی و فقهی داشتند و مدرن ترهاشان این حرف ها را ضد 
با توسعه است  اولویت  توسعه می دانستند. می گفتند 
آن می شود برگشت و به توزیع ثروت و عدالت  و بعد از 
چپ،  به  موسوم  جناح  برانگیز  تأثر  دگردیسی  کرد.  فکر 
را به مصرف  ادبیات ضد اسالم سرمایه داری  روزگاری  که 
انتخاباتی خود می رساند، هم مزید بر علت شد تا مقوله 
اسالم سرمایه داری که این همه موضوع هشدارهای امام 
و انقالب بود به فراموشی سپرده شود تا رسیدیم به دهه 
نود که آن فراموشی به یک سنت تبدیل شد و حتی گاهی 
بلکه  نبود  سرمایه داری  اسالم  دغدغه  فراموشی  دیگر 
به نوعی به ترویج اسالم مروج سرمایه داری یا دست کم 
اسالمی که سرمایه داری مسئله اش نیست و آن را تحمل 

می کند، دامن زده شده است. 
بـار رهبـر  از ده  آن بیـش  انتهـای  تـا  نـود  ابتـدای دهـه  از 
انقـالب از ایـن گفته انـد کـه وضعیـت عدالـت مطلقـا راضـی 
کننده نیسـت و ما در پیشـرفت پیشـرفتیم اما در عدالت 
سـال  ده  دقیقـا  سـال،  ده  هسـتیم.  عقب ماندگـی  دچـار 
عدالت پژوهشـی  رشـته  دانشـگاه  و  حـوزه  گفتنـد  قبـل 
داشـته باشـد؛ چه پاسـخ در خوری و یا حتی بی خودی داده 
شـد؟ چـه چیـزی اجـازه نمی دهـد پیشـنهادی بـه کوچکـی 
آن گاه  تاسـیس رشـته عدالت پژوهـی عملـی شـود؛ حتـی 
کـه از جانـب کسـی بـه بزرگـی رهبـر انقـالب ارائـه می شـود؟ 
ایـن همه نیرویی که نهادهای رسـمی حـوزوی و آکادمیک 
بـرای ایسـتادگی در برابـر تغییـر و عدالـت نشـان می دهنـد 
از کجـا آمـده؟ محافظـه کاری و اسـالم سـرمایه داری تـا مغـز 
اسـتخواِن مـا، تـا مغـز اسـتخوان حـوزه و دانشـگاه ما نفوذ 

کـرده اسـت. این هـا تهدیدهـای ماسـت.
روح  آمـدن  بـر  زمینـه  سـرمایه داری  اسـالم  اخـالِق 
کالبـد  در  روح  ایـن  وقتـی  اسـت.  اسـالمی  سـرمایه دارِی 
طبقـه ای از مدیـران و دسـت و پادارهـای جامعه حلول کرد 
و طبقـه مرفـه جدیـد بـه وجـود آمـد، دیگـر اسـتکبار جهانی 
تهدیـد نیسـت؛ فرصـت اسـت! فرصتـی اسـت کـه بـه ایـن 
طبقـه جدیـد امـکان بسـط می دهـد. ایـن منطقـی و روشـن 
اسـت کـه هـر توافقـی بهتـر از عـدم توافـق نیسـت؛ بلکـه 
کـم توافقـی  یـا دسـت  حتـی می تـوان گفـت توافـِق خـوب 
ولـی  بـد اسـت.  توافـق  یـا  توافـق  از عـدم  بهتـر  میان مایـه 
جدیـِد  مرفـه  طبقـه  چـرا  بپرسـیم  کـه  اسـت  اشـتباه  ایـن 
برآمـده از دل نظـام ایـن دو دوتا چهارتا را نمی فهمد؟ چون 
مسـئله فهمیدنـی و معرفتـی نیسـت. مسـئله ایـن اسـت 
کـه هـر توافقـی، چـه بـرای ایـران خـوب باشـد و چـه بـد، برای 
سـرمایه داری ایرانی خوب اسـت چون امکان پیوسـتن به 
آن سـرمایه داری جهانی را می دهد. بنابراین چیزی که برای 
ایـران تهدیـد اسـت برای سـرمایه داری ایرانـی و طبقه مرفه 

جدیـد، فرصـت اسـت. این هـا تهدیدهـای ماسـت.    
یان عدالتخواه معتقد به گفتمان 	    آیا جر

فرهنگی  پشتوانه  اساسا  است؟  خاصی  فرهنگی 

وارد  محسوس  طور  به  روزی  اگر  عدالتخواه  یان  جر
بدنه حاکمیت شوند چه گفتمانی است؟

جریانـی  چنیـن  می دانـم  بعیـد  عدالت خـواه؟  جریـان 
وجـود داشـته باشـد. مخصوصـا بـا تعریفـی و تعبیـری کـه 
از اصولگرایـی و اصالح طلبـی بـه عنـوان »جریـان« داریـد؛ و 
همچنیـن تعبیـر وارد شـدن بـه حاکمیـت؛ بـه نظـرم بـا ایـن 
خارجـی  وجـود  عدالت خـواه  جریـان  تصورهـا  و  تعریف هـا 

آن اطالعـی نـدارم. نـدارد یـا دسـت کم مـن از وجـود 
تعبیـر  از  عدالت خـواه،  جریـان  جـای  بـه  بایـد  نظـرم  بـه 
کنیـم.  اسـتفاده  مـردم  عدالت خواهانـه   خواسـت های 
جامعـه  توسـط  مسـتمر  شـکلی  بـه  کـه  خواسـته هایی 
ایرانـی ابـراز می شـود و البتـه بسـیار عمومی اسـت. بخشـی 
انتقام جویـی  و  بـه نحـوی سـلبی  ابـراز خواسـته ها  ایـن  از 
ُبعـد دیگـر  نابرابری هـای موجـود اسـت. یـک  از منتفعـان 
عدالت خواهـی پارتیزانـی اسـت کـه پیشـتر مفصـل دربـاره 
آن صحبت کرده ام. یک سـطح دیگر از ماجرا هم خواسـت 
عدالـت به مثابه یک خواسـته ی مسـتمر فطـری، توحیدی 
و تاریخـی اسـت کـه در تمـام طـول سـده اخیـر در جامعـه 
ایرانـی در فـراز بـوده اسـت در ایـن میـان تـالش محـدودی 
بـرای نمایندگـی ایـن خواسـت ها انجـام می شـود و از قضـا 
پاسـخ هایی  هـم  راسـتا  ایـن  در  اقدام هـای  کوچک تریـن 
چندیـن و چنـد برابـری می یابـد امـا واقعیـت ایـن اسـت که 
در حال حاضر جریانی در کار نیسـت. باید واقع گرا باشـیم؛ 
شـاید بتوانیـم بگوییـم مـا بـا یـک تـالش بـرای ایجـاد یـک 

جنبـش مواجهیـم نـه حتـی یـک جنبـش.
کوشش های  چیست؟  حرکت  این  فکری  پشتوانه 
اسالمی برای فهم جامعه و مسائل آن است که می توانیم 
از آن به دانش اجتماعی مسلمین تعبیر کنیم. ذخیره ای 
اما  بوده  مدرن  جهان  و  جامعه  با  تعامل  در  که  دانشی 
از  متفاوت  اجتماعی  دانش  یک  نیست.  آن  ترجمه 
رویه های موجود. بخشی از این دانش اجتماعی در دوره 
اخیر از تاریخ معاصر فعال شده است، از پس گفتگو با 
جهان مدرن برآمده و آزمون معاصرت را به خوبی از گذرانده 
پرسش های  به  ایرانی،  جامعه  درک  با  توانسته  است. 
 صدساله ی جامعه ایرانی درباره چگونگی تغییرات 

ً
تقریبا

از مسیر این پاسخ، تغییرات بنیادینی در  پاسخ بدهد و 
جامعه و تاریخ ایران ایجاد کند. این بخش اخیر از دانش 
استدالل هایی  و  مضامین  همان  مسلمین،  اجتماعی 
است که در آثار و اندیشه های اجتماعی متفکران انقالب 
اسالمی بازتاب داشته است و گاه بسترساز تجربه ها و یا 

ساخت های حقوقی اساسی ما نیز شده است.
امـا آیـا ایـن پشـتوانه، پشـتوانه ورود به حاکمیت اسـت؟ 
 جریـاِن مترصـِد ورود بـه حاکمیـت، یعنی حـزب و در 

ً
اساسـا

معنایـی کـه در تجربـه تاریخـی و به ویژه اکنونی خـود داریم؛ 
 
ً
حـزب یعنـی البـی قـدرت. جریـان اگر جریان باشـد و اساسـا

انسـان اگـر انسـان باشـد اهـل اقـدام و کنشـگری اسـت؛ 
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در  او  پشـتوانه  آن.  بـدون  چـه  و  حاکمیـت  امـکان  بـا  چـه 
زمـان ورود بـه حاکمیـت، هـم همان پشـتوانه اش در زمان 

بیـرون حاکمیـت اسـت.
از مهم تریـن پشـتوانه های هـر  یکـی  بـه طـور مشـخص 
اساسـی  قانـون  اسـالمی،  انقـالب  بـه  معطـوف  حرکـت 
قـدرت،  و  ثـروت  البی هـای  اسـت.  اسـالمی  جمهـوری 
گذاشـته اند  معطـل  را  قانـون  ایـن  از  زیـادی  ظرفیت هـای 
در  کرده انـد.  نقـض  آشـکارا  را  آن  از  مهمـی  بخش هـای  و 
همـان مثالـی کـه زدم؛ بـا یـک مصوبه هیئت وزیـران قانون 
کرده انـد.  ایجـاد  خصوصـی  بانـک  و  زده  دور  را  اساسـی 
پشـتوانه ی یک حرکت مترقی بازگشـت به قانون اساسـی 
و  قـدرت  البی هـا  ارتجاعـی  انقـالب  بـا  مخالفـت  و  اسـت 

کاربردی تـر؟ پشـتوانه  ایـن  از  اسـت.  ثـروت 
منتهای مراتب همان نگاه انتزاعی و ذهنیت بسنده به 
دارد.  فرهنگ  به  ربطی  چه  حرف ها  این  می گوید  فرهنگ 
پشت  بنشنیم  یعنی  فرهنگی  سیاست گذاری  و  فرهنگ 
درب هایی بسته جاهای موسوم به عالی و در واقع استعالیی، 
در یک خلسه ای نخبگانی درباره مهندسی فرهنگی، حجاب 
و عفاف، علم، پیشرفت اسالمی و مانند آن انشا بنویسیم 
و اسم آن انشاها را هم بگذاریم سیاست فرهنگی و سند 
باالدستی و مانند آن. در حالی که اگر از نگرش اشرافی که 
ناشی از خودبرتر بینی و استعال نسبت به مردم است فاصله 
بگیریم، قانون اساسی مهم ترین پشتوانه تغییرات مترقی 

در وضعیت موجود اجتماعی است. 
خوانش های  از  اگر  هم  دینی  متون  و  فرهنگ  اصل 
که  آن چنان  و  بگیرد  فاصله  ذهن بسنده  و  اعتقادی 
متفکران انقالب آن را تفسیر کرده اند، درک شود، پشتوانه 
فرهنگ  آیا  است.  اساسی  تغییرات  ایجاد  برای  مهمی 
دینی متن و سندی باالتر از قرآن دارد؟ اگر به همان مثال 
می توانیم  بازگردیم  خصوصی  بانک  مورد  در  بحث مان 
 نسبت به تکاثر و 

ً
بپرسیم آیا این قرآن نیست که صراحتا

تبدیل ثروت به دوله بین االغنیا هشدار می دهد؟ پس جا 
ندارد بپرسیم سیاست ها و اسناد فرهنگی موجود با چه 
پشتوانه ای تدوین می شود که حاضر به ترک کردن سریر 
انتزاع و استعال نسبت به جامعه نیستند و هیچ توجهی 

به این مسئله های اساسی جامعه ندارد؟        
  نظـــر شـــما نســـبت بـــه گفتمـــان فرهنگی 	 

یـــان اصـــاح طلـــب و اصولگـــرا چیســـت؟ دو جر
می بینیم  اصالح طلبی  و  اصولگرایی  از  امروز  که  چیزی 
بیشتر دو البی و کلوپ سیاسی برای کسب و حفظ قدرت 
هستند؛ البته مسئله فقط هم قدرت نیست بلکه ثروت 
دو  بیشتر  اصالح طلبی  و  اصولگرایی  هست.  ح  مطر هم 
عنوان برای ابعاد سیاسی یک پدیده هستند ولی واقعیتی 
اقتصادی  مناسبات  در  و  زیر  در  هم  صورتی  که  هستند 
بر   

ً
نوعا که  ستادهایی  و  البی ها  این  حال  هر  به  دارند. 

شده  تشکیل  ایدئولوژیک  و  ژنتیک  انتسابات  اساس 

و هدفی جز کسب قدرت از طریق انتصابات و انتخابات 
ندارند، چه ربطی به فرهنگ می توانند داشته باشند؟

در تشـریح ایـن بی ربطـی کافـی اسـت توجـه کنیـم چنـدی 
قبـل در یکـی فراگیرتریـن پیمایش هـای ملـی، فقـط حـدود 
85 درصـد مـردم اظهـار کرده انـد کـه هیـچ تعلـق خاطـری به 
ایـن دو جنـاح سیاسـی ندارنـد. آیـا ایـن بـه ایـن معناسـت 
کـه اکثریـت مطلـق مـردم هیـچ تعلـق خاطـری بـه اصـول و 
اصـالح یـا مثـال بـه ارزش هـا و آزادی ندارنـد؟ می دانیم که دو 
جنـاح اصولگـرا و اصالح طلـب می کوشـند خـود را به ترتیب 
معرفـی  آزادی  و  ارزش هـا  مقولـه ی  دو  مدعـی  و  منـادی 
کننـد. بـا ایـن حـال چـرا 85 درصد مردم هیـچ تعلق خاطری 
بـه ایـن البی هـا ندارنـد؟ تـازه روی همـان 15 درصـد هـم کلی 
حرف باید زد چرا که درصد باالیی از آن ها کسـانی هسـتند 
کـه ادعاهـای ایـن احـزاب را پذیرفته انـد نـه وضـع موجـود 
آن هـا را. برخـی هـم البتـه هسـتند کـه از منافـع تعلـق خاطـر 

بـه ایـن البی هـا اسـتفاده می کننـد.
خواسـت های  بیشـتر  البـی  دو  ایـن  کـه  ایـن  غـرض 
را  جدیـد  مرفـه  طبقـه  مدرن تـر  و  مقدس تـر  بخش هایـی 
نمایندگـی می کننـد و منطقـا نمی تواننـد ارتباطـی بـا مقولـه 
فرهنـگ کـه یک امر مردم پایه اسـت، داشـته باشـند. البته 
فقـدان  فـرط  از  کـه  هسـتند  هـم  جامعـه  از  بخش هایـی 
ایفـای  بـرای  ایـن دو جنـاح،  از  ج  امکان هـای سیاسـی خـار
البی هـای  ایـن  از  یکـی  سـیطره  ناچـار  بـه  سیاسـی  نقـش 
در  کمـی  لحـاظ  بـه  هـم  افـراد  ایـن  پذیرفته انـد.  را  قـدرت 
اقلیتنـد و هـم بـه لحـاظ کیفـی در حاشـیه ایـن البی هـای 
قدرتنـد و هیـچ گاه جایـگاه درخـور شأن شـان را نخواهنـد 
ایـن  بایـد جـدا بکنیـم.  را  یافـت هـر چنـد حسـاب این هـا 
فرهنـگ  حـوزه  در  اسـت  ممکـن  فـردی  حیـث  از  افـراد 
ورود و نخبگـی داشـته باشـند امـا البی هـای اصولگرایـی و 
اصالح طلبـی، بـه عنوان ائتالف های سیاسـِی مسـتمری که 
معمـواًل شـب های انتخابات هـا برای تجدید قـدرت و حفظ 
می شـود  متولـد  و  مؤتلـف  جدیـدی  نام هـای  بـا   ، انحصـار
 بـرای فرهنـگ ارزشـی قائـل نیسـتند. البتـه فرهنـگ 

ً
مطلقـا

هـم عرصـه ای نیسـت کـه از حضـور یـا عدم احزاب سیاسـی 
و اربـاب قـدرت، بـه شـکل مسـتقیم و سـریع متأثـر شـود.    
 البته دعوای ژن های برتر و البی های سیاسی برای جامعه 
یک سـری  می کننـد  تـالش  خاطـر  همیـن  بـه  نـدارد  ارزشـی 
حرف هـای اغلـب بی ربـط و یک سـری دوگانه های سـاختگی 
را بـه عنـوان گفتمـان فرهنگـی و اختـالف نظـر اساسـی بـه 
جامعه غالب کنند اما ُبعد فرهنگی در مناسبات البی های 
سیاسـی، دقیقـا بـا مفهـوم منفـی ایدئولـوژی انطبـاق دارد و 
بیشـتر پوشـش یـا دسـت کم حاشـیه ای بـر نزاع هـای اصلـی 

در میـدان ثـروت و قـدرت اسـت. 
فاقـد  رسـمی،  سیاسـت  در  فعـال  البی هـای  بنابرایـن 
گفتمان فرهنگی هسـتند اما از نظر پوشـاندن و تضعیِف 
سـطح حقیقـت فرهنـگ، در گفتمان هـای فرهنگـی مؤثرنـد.


