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اشاره :آنچه در این گفتگو میخوانید بررسی وضعیت گفتمانهای فرهنگی جمهوری اسالمی است که
در ساحات مختلفی به آن پرداخته شده است .حجت االسالم نامخواه را به عنوان شخصیتی عدالتخواه
میشناسیم که تخصص ایشان در حوزه مطالعات اجتماعی میباشد .آنچه در این گفتوگو از ساحت
فرهنگ برداشت شده با تصوری که بین اکثر اهالی این حوزه وجود دارد ،متفاوت است .در واقع تعریف
ایشاناز فرهنگو گفتمانهایفرهنگیبهصفر ویکیدیدنمسائلدر اینحوزهپایاندادهومیتواندبسیار
مفید فایده واقع شود .ایشان اساسا فرهنگ را در تعامل بسیار در هم تنیده حقیقت و واقعیت میدانند و
سیاستهای فرهنگیای را که به دور از کف جامعه و پشت درهای بسته تدوین شدهاند را بیتاثیر دانستند.
در نگاهایشانجناحهایسیاسیکشور تنهادر ضربهزدنبهامر فرهنگموثر هستندواختالفنظرهایخود
را به اسم گفتمان فرهنگی به مردم غالب مینمایند .پیرامون جریان عدالتخواه نیز ،ایشان این گروه را تالشی
براییکجنبشقلمدادنمودندوبهعقیدهشانهنوز جریانیدر اینخصوصشکلنگرفتهاست.

مهمتریـن یـا یکـی از مهمتریـن هسـتههای اصلـی در
فرهنگ آن بخشی از معرفت است که با حیات اجتماعی،
با سـاختارها و انسـانها در تعاطی قرار گرفته اسـت .البته
مسـیر اصلـی ایجـاد فرهنـگ از معرفـت بـه جامعـه اسـت
امـا در شـکلدهی بـه امـر فرهنگـی ،جامعـه فقـط پذیرنـده
معرفت نیست بلکه با آن تعامل میکند و در این تعامل
اسـت که فرهنگ و معنا کشـف و خلق میشـود .بنابراین
ً
جامعـه همـان ذهنیـت نیسـت و فرهنـگ هم امـری صرفا
بیناالذهانـی نیسـت .سـاختارهای اجتماعـی ،وضعیـت
اجتماعـی ،عدالـت و نابرابـری و انباشـت قـدرت و ثـروت
و حتـی ابعـاد مادیتـر حیـات اجتماعـی ماننـد معمـاری و
تکنولوژی در شـکلگیری بیناالذهان انسـانی و در نتیجه
در نحـوه تعامـل جامعـه با معرفت موثر هسـتند .فرهنگ
در تعاطـی معرفـت و بیناالذهـان انسـانی متولـد میشـود
امـا امـر فرهنگـی امـری ذهنیتبسـنده نیسـت.
فرهنگ ترکیبی از حقیقت و واقعیت است و یا به تعبیر
دقیقتر حقیقت متناسب با اقتضائات واقعیت .این
ً
نقطه دقیقا نقطهای است که میتوانیم میان معنای
متداول در کارهای اعتقادی و کالمی و کار فرهنگی تعامل
قائل شویم .کار اعتقادی چیست؟ بسط و دفاع از یک
حقیقت در جامعه .اثبات وجود خدا ،نبوت عامه و خاصه
و مانند آن .دیگر اهمیت ندارد چه جامعهای و چه زمانی؟
حداکثر سطح فهم مخاطب را لحاظ میکنی برای آنها
کتاب مینویسی و سخنرانی میکنی .اما امر فرهنگی این
طور نیست .بله هسته اصلی امر فرهنگی ،حقیقت است.
حقیقت زیربنای فرهنگ است اما تمام بنای آن نیست.
واقعیتـی کـه میتوانیـم آن را خلـط امـر فرهنگـی و
امـر اعتقـادی بدانیـم و بـه نوبـه خـود موجـب انحطـاط
سیاسـتگذاری فرهنگـی در جامعـه مـا شـده ،یکـی از
مهمتریـن مسـئلههای ماسـت.
با این مقدمه از تعریف فرهنگ میتوانیم به بخش دوم
پرسش برسیم .بر اساس این تعریف از فرهنگ که در
تعامل عوامل زمینهای و معرفتی ایجاد میشود ،ممکن
است یک ایده یا دالهای یک گفتمان فرهنگی در دورهای
در کنج بیناالذهان انسانها قرار بگیرد یا به کلی از دایره
جامعه خارج شود .اما در مورد جامعه ما ،دستکم در صد
سال اخیر ،موقعیتها یا گفتمانهای فرهنگی در ایران
ً
به شکلی پیوسته تقریبا ثابت بوده هر چند هر گفتمانی
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
تجدد چپ ،تجدد راست ،تحجر و مقدسمآبی دینی

حی ــات گفتم ــان ه ــای پی ــش از انق ــاب
▪
ب ــرای بع ــد از انق ــاب دچ ــار چ ــه وضعیت ــی ش ــد؟ آی ــا
بنظ ــر ش ــما در برخ ــی ش ــئون گفتم ــان پیـــش از
انق ــاب ادام ــه پی ــدا نک ــرد؟

همانطـور کـه اشـاره شـد ،مـا بـا تـداوم کالن اید ههـای
فرهنگـی پیـش از انقلاب ،در دوران پـس از آن مواجهیـم.
یشـد
هـم تحجـری کـه بـا احتـراز از امرسیاسـی شـناخته م 
پـس از انقلاب خـود را بازسـازی کـرد و چـه بسـا بـه سـمت
انحصـار امـر سیاسـی تمایـل پیـدا کـرد .هـم متجددیـن
چپگـرا و یـا راسـتگرا ادامـه پیـدا کردند .مثال هشـدارهای
تشـان
صریـح و عمیـق امـام خمینـی در آخریـن مکاتبا 
نسـبت بـه تحجـر و یـا متحجرانـی کـه بـا شـعار عمـل بـه
رسـالههای عملیـه داعیـه حکمرانـی و مداخلـه انحصـاری
در سیاسـت را دارنـد؛ مـا را بـه ایـن تـداوم داللـت میدهـد.
مهماینجاستکهتوجهداشتهباشیمگفتمانفرهنگی،
یک حزب نیست که فردی امروز به جرگه اعضا آن بپیوندد.
مجموعهای از دالهاست که میتواند در مرکزیت یافتن
دالهای دیگر گفتمانها و یا حتی در تفسیر معنایشان
دخالت داشته باشد .مثال اگر یک گفتمان فرهنگی متأثر
از سرمایهداری داشته باشیم ،در صورت داشتن دست
برتر میتواند در دیگر گفتمانها و حتی در دیگریهای
گفتمانی خود ،دالهایی مانند آزادی اقتصادی ،حمایت از
سرمایهگذاری و مالکیت را به مرکزیت گفتمانها نزدیک
کند؛ یا به دال مالکیت معنای متناسب با خود را بدهد .یا
دیگری گفتمان سرمایهداری را در ذهن جامعه برجسته کند
ِ
و حتی بخشی از مخالفان خود را دون کیشوتوار به جنگ
آسیاببادی چپ بفرستد .همین طور گفتمان فرهنگی
چپ میتواند نفی مالکیت خصوصی را برجسته کند.
به هر حال میتوانیم تداوم گفتمانهای فرهنگی پیش
از انقالب را در دوره کنونی ببینیم و تأثیرگذاری آنها بر
ذهن و زبان حتی دیگریهای خودشان را پیجویی کنیم.

از نظ ــر ش ــما ب ــه جه ــت اینکـــه یـــک
▪
ت فرهنگ ــی ب ــه درس ــتی در کش ــور اج ــرا ش ــود
سیاســ 

| پرونده جامعه |

شما فرهنگ را چگونه تعریف
▪
میکنید؟از نظر شما آیادر بین گفتمانهایفرهنگی
گسست داریم یا پیوست؟ آیا با عوض شدن افراد
سمت و سوی گفتمان نیز تغییر میکند؟

و اسالم انقالب اسالمی در نیمه دوم قرن اخیر ،چهار
گفتمان عمده سده اخیر در ایران ما بوده که در ادوار
گوناگون ،تطوراتی از حیث دالها و نیز فراگیری اجتماعی
داشتهاند .همچنین مناسباتی میان این گفتمانها بوده
که در جای خود میتواند موضوع بررسیها تفصیلی باشد.
آمـد و شـد افـراد ،چـه متفکـران و چـه چهر ههـای درون
قدرت ،بخشـی از واقعیتی اسـت که در تعامل با حقیقت،
فرهنـگ را شـکل میدهـد .گاهـی افـراد آن قـدر مؤثـر
شهـای جدیـدی از حقیقـت
بودهانـد کـه توانسـتهاند بخ 
را مکشـوف یـا مسـتور کننـد .بـه هـر روی و در کلیتـی کـه
در پرسـش مطـرح شـده اسـت ،آمـد و شـد افـراد بخشـی
از زمین ههـای فرهنـگ اسـت و ممکـن اسـت در سـمت و
گهـا تغییراتـی ایجـاد کنـد.
سـوی فرهن 
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و ب ــه س ــبب آن ی ــک رفت ــار فرهنگ ــی در م ــردم نهادین ــه
ش ــود چ ــه مراحل ــی بای ــد ط ــی ش ــود؟
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ً
از کلـی بـودن پرسـش کـه بگذریـم ،بـه نظـرم اصـوال ایـن
سیاسـت فرهنگـی صحیـح نیسـت.
تعبیـر شـما دربـاره
ِ
ایـن چنیـن نیسـت کـه سیاسـت فرهنگـی بـه مثابـه خـط
مشـیهای حاکمیتـی در یـک موضـع اسـتعالیی و در مقـام
شـبهپیغمبری و نهادینـه کـردن رفتـار فرهنگـی در مـردم
نشسـته باشـند .بمانـد کـه پیامبـران نیـز ایـن جایـگاه را
بـرای خـود قائـل نبودنـد .صـورت بهتـر ایـن پرسـش ایـن
اسـت کـه بپرسـیم یـک سیاسـت فرهنگـی در چـه صورتـی
میتواند به ارزشهای انسـانی امکان بیشـتری برای تجلی
و تحقـق بدهـد؟ در واقـع و بـه تعبیـری قرآنـی ،بـا وام گرفتن
از آیـه  157سـوره اعـراف ،میتوانیـم بپرسـیم یـک سیاسـت
فرهنگـی چگونـه و بـا طـی چـه مراحلـی میتوانـد بـه شـکل
مترقیتـری ،قیدهـا و زمینههـای انقیـاد را بزدایـد؛ تکلفهـا
را حـذف کنـد و اغلال را از پـای جامعـه و مـردم بگشـاید؟
یکی از مهمترین موارد این است که سیاست فرهنگی،
ً
فرهنگی باشد نه صرفا اعتقادی .یعنی در تعامل حقیقت
ً
و واقعیـت باشـد نـه صرفـا بازگویـی حقیقـت .حقیقتـی
کـه بـه واقعیـت نـگاه نکنـد ،در موقعیـت و جایـگاه پیـش
از جامعـه ،یـک حقیقـت اسـت امـا در جامعـه و در سـطح
اجتماعـی ،هیـچگاه نماینـده حقیقـت نیسـت .مـا بـرای
حقیقـت نـاب میتوانیـم وحـی را مثـال بزنیـم .آیـا وحـی در
هنـگام نـزول خـود بـر قلـب پیامبـران ،شـرایط و تعینهای
اجتماعـی و تاریخـی را در نظـر نمیگیـرد؟ بـه تعبیـر علـوم
قرآنـی آیـا نـزول وحـی ،شـأن نـزول نـدارد؟
فرض کنیم در جامعه به شدت طبقاتی مکه؛ آیا وحی فار غ
ً
از مسائل این جامعه و مردم آن ،صرفا دعوت به عبادت
خدا میکند یا ناظر به ساختارها و واقعیتهای اجتماعی
جامعه انسانی ،عبادت را از عبودیت و عبودیت را از نفی هر
گونه بندگی غیرخدا و طبعا سازوکارهای به بندگی کشیدن
انسانها ،آغاز میکند؟ وحی تختهبند تعینهای تاریخی و
اجتماعی نیست اما آیا بیتوجه به آنها نازل میشود؟
ایـن اسـتدالل کـه «سیاسـت فرهنگـی ،بایـد فرهنگـی
باشـد» هـم اشـاره بـه همیـن حقیقـت اسـت .فـرض کنیـم
در جامعـهای مثـل جامعـه مـا کـه دچـار عقبماندگـی
در عدالـت اسـت؛ در جامعـهای کـه در اوج تحریمهـا و
سـختیهای دیگـر اسـت بـه یـک بـار بـه نفـع عـدهای حتـی
متـن مصـرح قانـون اساسـی کنـار گذاشـته میشـود و
توسـط قوانیـن عـادی و آییننامههـای هیئـت وزیـران
دور میخـورد و بدیـن ترتیـب دو دهـه پیـش از ایـن بانـک
خصوصـی متولـد میشـود .بانک خصوصی شـروع میکند
بـا ابزارهایـی کـه در اختیـار دارد به مثابه یک ابزار طبقهسـاز
ً
و یـک تسـهیلگر طبقاتـی شـدن جامعـه ،بـه شـکلی کاملا
نابرابـر تسـهیالت میدهـد .فقـط هـم بانـک خصوصـی
نیسـت؛ بـه طـور کل بانکهـا.

بر اساس آمار رسمی فقط در سال  ،1399نسبت به سال
 ،1398میزان تسهیالت بانکی نزدیک به صد در صد رشد
داشته و حدود  1600همت تسهیالت داده شده است .از
این میزان ،تسهیالت تکلیفی مرتبط با کرونا رقم اندکی،
حدود دو و نیم درصد کل تسهیالت بوده که کمیبیشتر
از نیمی از تکالیف قانونی بانکها برای اعطای تسهیالت
کرونایی است .به عبارتی یعنی بانکها در سال گذشته این
امکان را داشتهاند که به میزان باالیی و حدود دو برابر سال
قبل از طریق ابزار تسهیالت ،طبقهسازی کنند و نابرابری
ایجاد کنند .بر اساس یک سازوکار نابرابر اعتبار خلق کنند
و در اختیار عدهای قرار بدهند تا با بورسبازی ،سفتهبازی
و چرخش میان بازارهای گوناگون از جمله مستغالت،
چندین برابر تسهیالت دریافتی خود سود کسب کنند.
رشد تسهیالت در همین جامعهای رخ داده که حدود سه
چهارم اجارهنشینها تسهیالت ودیعه مسکن دریافت
نکردهاند .حدود نیمی از مردم در تمام طول عمر خود
هیچ تسهیالت بانکیای دریافت نکردهاند و حجم باالی
تسهیالت بانکی مربوط به یک و نیم تا دو درصد درصد
فوقانی جامعه است .همه این حرفها را گفتم تا بگویم
دقیق رهبر انقالب،
در چنین وضعیت نابرابر و به تعبیر
ِ
در وضعیت «عقبماندگی عدالت» ،آیا سیاست فرهنگی
ت و معنویت حرف بزند بدون توجه به
میتواند از حقیق 
این واقعیتها؟ میتواند از خط مشی توسعه آموزش
عالی ،از سیاست گسترش فرهنگ دینی و مناسبتها و
مناسک دینی حرف بزند اما به این واقعیت توجهی نکند؟
ً
پاسـخ در حقیقـت منفـی اسـت امـا در واقعیـت کاملا
مثبـت اسـت! ایـن اتفاقـی اسـت کـه افتـاده اسـت و مـا
امـروز بـا انبوهـی از سیاسـتهای فرهنگـی مواجهیـم کـه
تهـا را بیتوجـه بـه واقعیـت اجتماعـی،
یکسـری حقیق 
بـه نحـوی ملالآور تکـرار میکننـد .هیـچ زنجیـری را از
بهـای علمـی و
پـای جامعـه بـاز نمیکننـد و فقـط مطلو 
مذهبـی خـود را بـه جامعـه حقنـه و تحمیـل میکننـد .ایـن
سیاسـتها هـر چـه باشـند ،فرهنگـی ،بـه آن معنایـی از
فرهنـگ کـه در بـاال گفتـه شـد نیسـتند.
وقتـی سیاسـت فرهنگـی ،بـه واقعیـت جامعـه و تعامـل
حقیقـت و واقعیـت توجـه نکند ،میشـود یک امـر مجرد و
انتـزاع یافتـه از مناسـبات اجتماعـی ،که به جـای تأثیرگذاری
عینـی بـه خلـق نهادهـا و سـتادها و پژوهشـکدهها
میپـردازد .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 ذهنیتزده شـده
ناکارآمد شورایی،
و به همین میزان و موازات ساختارهای
ِ
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
نشـان اسـت .در حالـی کـه هـر چـه پیـش
معـاش کارمندا 

موثرتر ی ــن اف ــراد سیاس ــی در جر ی ــان
▪
نه ــای فرهنگ ــی در ط ــول
تولی ــد و حف ــظ گفتما 
 ۴٢س ــال حی ــات جمه ــوری اس ــامی را چ ــه کس ــانی
میدانی ــد؟ بنظ ــر ش ــما چشـ ـمانداز ای ــن اف ــراد در
آین ــده چیس ــت؟

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

ب ــه نظرت ــان اصلیتر ی ــن تهدی ــد داخل ــی
▪
و خارجــی فرهنــگ کشــور چیســت؟ چگونــه میتــوان
بــر ایــن تهدیدهــا غلبــه کــرد و وظیفــه سیاسـتگذاران،
مدیــران و فعــاالن فرهنگــی در ایــن میــان چیســت؟
از یـک منظـر چارچوب کلی تهدیدهای فرهنگی در قالب
دوگانـه تحجـر و تجـدد قابـل توضیـح اسـت .مـا از یـک سـو
بـا واقعیتـی مواجهیـم کـه میتوانیم از آن به انحطـاط پروژه
برآمدن
سـنت و تجـدد تعبیـر کنیـم؛ ایـن انحطـاط موجـب
ِ
نهـای فکری شـده که بار دیگر شـوق
مجـدد نوعـی از جریا 
ِ
آن دارنـد کـه از نـوک پـا تـا فـرق سـر غربـی شـویم .گویـا مـا
بـار دیگـر بـه شـیفتگی نخسـتینی کـه نسـبت بـه غـرب
وجـود داشـت ،شـیفت داده شـدهایم .از سـوی دیگـر ایـن
انحطـاط زمینـه برآمـدن نوعـی جهـل مقـدس شـده کـه
جهـل و خرافـات و «حـرام بـودن همـه چیـز» را جایگزیـن
سـویههای قابـل نق ِـد وضـع مـدرن موجـود میداننـد و بـا
خشـمگینی نگـران کننـدهای دیدگاهایشـان را بـه نام دین
نـاب در زمینـه بهداشـت و سلامت ،آمـوزش و فضـای
مجـازی و الگـوی پیشـرفت بـه پیـش میبرنـد.
انقلاب اسلامی از اسـاس عبـارت بـود و هسـت از
کسـری اسلام رایـج» .انقالب اسلامی
«شـورش بـر علیـه ی 
آن زمانـی بـه نقطـه التقاطـی ،اسلام سـرمایهداری ،اسلام
بهـا و متحجـران ،اسلام مناسـک میانتهـی
مقدسمآ 
و ماننـد آن .از ایـن منظـر انقلاب اسلامی عبـارت اسـت
از «جایگزینـی» اسـت و انقلاب معکـوس عبـارت اسـت
از جایگزینـی معکـوس ایـن اسلامها .انقلاب معکـوس
رویـدادی اسـت کـه در حـال ر خدادن اسـت.
به همین مثال و موردی که در پاسخ به پرسشهای
پیشین ابعادی از آن را بحث کردیم ،بازگردیم؛ به برآمدن
مجدد «اسالم سرمایهداری»؛ دهه هفتاد و دهه هشتاد،
دورهای بود که محافظهکاری سیاسی جناح موسوم به
راست ،تالش میکرد جلوی بازتولید حساسیتهای
امام خمینی به اسالم سرمایهداری را بگیرد .تالش میکرد
منبرها و هیئتها و خطبهها و خطابهها محل تذکرهای
اخالقی و بیان مسئلههای شرعی و فرعی باشد اما محل
بازتولید نفرت از سرمایهداری و سرمایهداران زالو صفت
نباشد .محل بازتولید ایده جنگ فقر و غنا نباشد.
سنتیترهای جناح راست برای مخالفت با جنگ فقر و
غنا و عدالت ،دالیل و به تعبیر دقیقتر شبهات شرعی و
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رفتهایـم ناکارآمـدی ایـن رونـد در سیاسـتگذاری فرهنگـی
بیشـتر از پیـش خـودش را نشـان داده اسـت .بـه گونـهای
کـه امـروز سـهم سیاسـتهای فرهنگـی در بازتولیـد
فرهنـگ عمومـی بـه مراتـب بیـش از گذشـته اسـت .ایـن
ناکارآمـدی سیاسـتهای فرهنگـی حتـی گاه بـه اصـل
انقلاب و دیـن هـم سـرایت کـرده و سهمشـان از بازتولیـد
فرهنـگ عمومـی را کاهـش داده اسـت.
در این میان ما میبینیم که یکسری بحثهای تخدیری
در زمینه سنت و تجدد هم میآید و ناکارآمدی سیاست
فرهنگی را به مواجهه ناگزیر با اقتضائات تجدد ارتباط
میدهد و فرهنگینبودن (فرهنگ به معنایی که گفته
شد) سیاستهای فرهنگی را میپوشاند .نه اینکه تجدد
مسئله نباشد ،مسئله هست اما تجدد یک مسئله واقعی
است نه مفری فرافکنانه برای پوشاندن ناکارآمدیهای
سیاست فرهنگی؛ آنچنان که اکنون هست.
بـا ایـن مقدمـات بـه نظـرم یـک سیاسـت فرهنگـی بـرای
مفیـد و مؤثـر بـودن ،بـرای ایـن کـه بـه تعبیـر پرسـش
شـما بـه درسـتی اجـرا ،و قبـل از آن بـه درسـتی تکویـن
و تدویـن شـود ،نیازمنـد بازگشـت بـه جامعـه و مـردم
اسـت .هـم در محتـوا و هـم در فراینـد سیاسـتگذاری؛
بـا شـکاف سیاسـت فرهنگـی و امـر مدنـی مواجهیـم.
جمهوریخواهـی فرهنگـی در سـطح سیاسـتگذاری
یعنـی کـم کـردن ایـن شـکاف .سیاسـت فرهنگـی امـروز ما
دلخـوش بـه پشـتگرمی بـه اقتـدار سیاسـی اسـت .بایـد
از ایـن دلخوشـی دسـت بـردارد و فاصلـه خـود بـا مـردم و
واقعیتهـای زندگـی مـردم و بـا امر مدنـی را کم کند .در غیر
این صورت همچون سـه دهه گذشـته سـتاد و سـاختار و
مناسـک میسـازد امـا بـه شـکلی روزاروز نقـش خـود را در
بازتولیـد فرهنـگ عمومـی از دسـت میدهـد.

تأثیراتی منفی بودهاند .حاال در دوره و به تعبیر بهتر در
ادواری تجدد حجاب حقیقت شده و در دورهای تحجر.
بنابراین اگر متهم به کلیگویی یا بدبینی نشوم ،میتوانیم
بگوییم اهالی سیاست در آن تعاطیای که میان حقیقت
و واقعیت وجود دارد و فرهنگ را میسازد ،همواره نقش
قهقرایی داشتهاند .آنها آن بخشی از واقعیت بودند که
در پی استیال بر حقیقت بودهاند و به همین خاطر موجب
مستوری ابعادی از حقیقت در فرهنگ شدهاند.

35

فرعی و فقهی داشتند و مدرنترهاشان این حرفها را ضد جریان عدالتخواه اگر روزی به طور محسوس وارد
توسعه میدانستند .میگفتند اولویت با توسعه است بدنهحاکمیت شوند چه گفتمانی است؟
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و بعد از آن میشود برگشت و به توزیع ثروت و عدالت
فکر کرد .دگردیسی تأثر برانگیز جناح موسوم به چپ،
که روزگاری ادبیات ضد اسالم سرمایهداری را به مصرف
انتخاباتی خود میرساند ،هم مزید بر علت شد تا مقوله
اسالم سرمایهداری 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
دیگر فراموشی دغدغه اسالم سرمایهداری نبود بلکه
به نوعی به ترویج اسالم مروج سرمایهداری یا دستکم
اسالمی که سرمایهداری مسئلهاش نیست و آن را تحمل
میکند ،دامن زده شده است.
از ابتـدای دهـه نـود تـا انتهـای آن بیـش از ده بـار رهبـر
انقلاب از ایـن گفتهانـد کـه وضعیـت عدالـت مطلقـا راضـی
کننده نیسـت و ما در پیشـرفت پیشـرفتیم اما در عدالت
دچـار عقبماندگـی هسـتیم .ده سـال ،دقیقـا ده سـال
قبـل گفتنـد حـوزه و دانشـگاه رشـته عدالتپژوهشـی
داشـته باشـد؛ چه پاسـخ در خوری و یا حتی بیخودی داده
شـد؟ چـه چیـزی اجـازه نمیدهـد پیشـنهادی بـه کوچکـی
تاسـیس رشـته عدالتپژوهـی عملـی شـود؛ حتـی آنگاه
کـه از جانـب کسـی بـه بزرگـی رهبـر انقلاب ارائـه میشـود؟
ایـن همه نیرویی که نهادهای رسـمی حـوزوی و آکادمیک
بـرای ایسـتادگی در برابـر تغییـر و عدالـت نشـان میدهنـد
از کجـا آمـده؟ محافظـهکاری و اسلام سـرمایهداری تـا مغـز
اسـتخوان مـا ،تـا مغـز اسـتخوان حـوزه و دانشـگاه ما نفوذ
ِ
کـرده اسـت .اینهـا تهدیدهـای ماسـت.
اخلاق اسلام سـرمایهداری زمینـه بـر آمـدن روح
ِ
داری اسلامی اسـت .وقتـی ایـن روح در کالبـد
ه
سـرمای
ِ
طبقـهای 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 میدهـد .ایـن منطقـی و روشـن
اسـت کـه هـر توافقـی بهتـر از عـدم توافـق نیسـت؛ بلکـه
توافـق خـوب یـا دسـت کـم توافقـی
حتـی میتـوان گفـت
ِ
میانمایـه بهتـر از عـدم توافـق یـا توافـق بـد اسـت .ولـی
جدیـد
ایـن اشـتباه اسـت کـه بپرسـیم چـرا طبقـه مرفـه
ِ
برآمـده از دل نظـام ایـن دو دوتا چهارتا را نمیفهمد؟ چون
مسـئله فهمیدنـی و معرفتـی نیسـت .مسـئله ایـن اسـت
کـه هـر توافقـی ،چـه بـرای ایـران خـوب باشـد و چـه بـد ،برای
سـرمایهداری ایرانی خوب اسـت چون امکان پیوسـتن به
آن سـرمایهداری جهانی را میدهد .بنابراین چیزی که برای
ایـران تهدیـد اسـت برای سـرمایهداری ایرانـی و طبقه مرفه
جدیـد ،فرصـت اسـت .اینهـا تهدیدهـای ماسـت.

آیاجریانعدالتخواهمعتقدبه گفتمان
▪
فرهنگی خاصی است؟ اساسا پشتوانه فرهنگی

جریـان عدالتخـواه؟ بعیـد میدانـم چنیـن جریانـی
وجـود داشـته باشـد .مخصوصـا بـا تعریفـی و تعبیـری کـه
از اصولگرایـی و اصالحطلبـی بـه عنـوان «جریـان» داریـد؛ و
همچنیـن تعبیـر وارد شـدن بـه حاکمیـت؛ بـه نظـرم بـا ایـن
تعریفهـا و تصورهـا جریـان عدالتخـواه وجـود خارجـی
نـدارد یـا دسـتکم مـن از وجـود آن اطالعـی نـدارم.
بـه نظـرم بایـد بـه جـای جریـان عدالتخـواه ،از تعبیـر
خواسـتهای عدالتخواهانـ ه مـردم اسـتفاده کنیـم.
خواسـتههایی کـه بـه شـکلی مسـتمر توسـط جامعـه
ایرانـی ابـراز میشـود و البتـه بسـیار عمومی اسـت .بخشـی
از ایـن ابـراز خواسـتهها بـه نحـوی سـلبی و انتقامجویـی
یهـای موجـود اسـت .یـک ُبعـد دیگـر
از منتفعـان نابرابر 
عدالتخواهـی پارتیزانـی اسـت کـه پیشـتر مفصـل دربـاره
آن صحبت کردهام .یک سـطح دیگر از ماجرا هم خواسـت
عدالـت به مثابه یک خواسـتهی مسـتمر فطـری ،توحیدی
و تاریخـی اسـت کـه در تمـام طـول سـده اخیـر در جامعـه
ایرانـی در فـراز بـوده اسـت در ایـن میـان تلاش محـدودی
بـرای نمایندگـی ایـن خواسـتها انجـام میشـود و از قضـا
کوچکتریـن اقدا مهـای در ایـن راسـتا هـم پاسـخهایی
چندیـن و چنـد برابـری مییابـد امـا واقعیـت ایـن اسـت که
در حال حاضر جریانی در کار نیسـت .باید واقعگرا باشـیم؛
شـاید بتوانیـم بگوییـم مـا بـا یـک تلاش بـرای ایجـاد یـک
جنبـش مواجهیـم نـه حتـی یـک جنبـش.
پشتوانه فکری این حرکت چیست؟ کوششهای
اسالمی برای فهم جامعه و مسائل آن است که میتوانیم
از آن به دانش اجتماعی مسلمین تعبیر کنیم .ذخیرهای
دانشی که در تعامل با جامعه و جهان مدرن بوده اما
ترجمه آن نیست .یک دانش اجتماعی متفاوت از
رویههای 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
است .توانسته با درک جامعه ایرانی ،به پرسشهای
ً
تقریبا صدسالهی جامعه ایرانی درباره چگونگی تغییرات
پاسخ بدهد و از مسیر این پاسخ ،تغییرات بنیادینی در
جامعه و تاریخ ایران ایجاد کند .این بخش اخیر از دانش
اجتماعی مسلمین ،همان مضامین و استداللهایی
است که در آثار و اندیشههای اجتماعی متفکران انقالب
اسالمی بازتاب داشته است و گاه بسترساز تجربهها و یا
ساختهای حقوقی اساسی ما نیز شده است.
امـا آیـا ایـن پشـتوانه ،پشـتوانه ورود به حاکمیت اسـت؟
ً
ـان مترص ِـد ورود بـه حاکمیـت ،یعنی حـزب و در
اساسـا جری ِ
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؛

نظــر شــما نســبت بــه گفتمــان فرهنگی
▪
دو جر یــان اصــاح طلــب و اصولگــرا چیســت؟

چیزی که امروز از اصولگرایی و اصالحطلبی میبینیم
بیشتر دو البی و کلوپ سیاسی برای کسب و حفظ قدرت
هستند؛ البته مسئله فقط هم قدرت نیست بلکه ثروت
هم مطرح هست .اصولگرایی و اصالحطلبی بیشتر دو
عنوان برای ابعاد سیاسی یک پدیده هستند ولی واقعیتی
هستند که صورتی هم در زیر و در مناسبات اقتصادی
ً
دارند .به هر حال این البیها و ستادهایی که نوعا بر
اساس انتسابات ژنتیک و ایدئولوژیک تشکیل شده
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چـه بـا امـکان حاکمیـت و چـه بـدون آن .پشـتوانه او در
زمـان ورود بـه حاکمیـت ،هـم همان پشـتوانهاش در زمان
بیـرون حاکمیـت اسـت.
بـه طـور مشـخص یکـی از مهمتریـن پشـتوانههای هـر
حرکـت معطـوف بـه انقلاب اسلامی ،قانـون اساسـی
جمهـوری اسلامی اسـت .البیهـای ثـروت و قـدرت،
ظرفیتهـای زیـادی از ایـن قانـون را معطـل گذاشـتهاند
و بخشهـای مهمـی از آن را آشـکارا نقـض کردهانـد .در
همـان مثالـی کـه زدم؛ بـا یـک مصوبه هیئت وزیـران قانون
اساسـی را دور زده و بانـک خصوصـی ایجـاد کردهانـد.
پشـتوانهی یک حرکت مترقی بازگشـت به قانون اساسـی
اسـت و مخالفـت بـا انقلاب ارتجاعـی البیهـا قـدرت و
ثـروت اسـت .از ایـن پشـتوانه کاربردیتـر؟
منتهای مراتب همان نگاه انتزاعی و ذهنیتبسنده به
فرهنگ میگوید این حرفها چه ربطی به فرهنگ دارد.
فرهنگ و سیاستگذاری فرهنگی یعنی بنشنیم پشت
دربهاییبستهجاهایموسومبهعالیودر واقعاستعالیی،
در یک خلسهای 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
ناشیاز خودبرتر بینیواستعالنسبتبهمردماستفاصله
بگیریم ،قانون اساسی مهمترین پشتوانه تغییرات مترقی
در وضعیت موجود اجتماعی است.
اصل فرهنگ و متون دینی هم اگر از خوانشهای
اعتقادی و ذهنبسنده فاصله بگیرد و آنچنان که
متفکران انقالب آن را تفسیر کردهاند ،درک شود ،پشتوانه
مهمی برای ایجاد تغییرات اساسی است .آیا فرهنگ
دینی متن و سندی باالتر از قرآن دارد؟ اگر به همان مثال
بحثمان در مورد بانک خصوصی بازگردیم میتوانیم
ً
بپرسیم آیا این قرآن نیست که صراحتا نسبت به تکاثر و
تبدیل ثروت به دوله بین االغنیا هشدار میدهد؟ پس جا
ندارد بپرسیم سیاستها و اسناد فرهنگی موجود با چه
پشتوانهای تدوین میشود که حاضر به ترک کردن سریر
انتزاع و استعال نسبت به جامعه نیستند و هیچ توجهی
به این مسئلههای اساسی جامعه ندارد؟

و هدفی جز کسب قدرت از طریق انتصابات و انتخابات
ندارند ،چه ربطی به فرهنگ میتوانند داشته باشند؟
در تشـریح ایـن بیربطـی کافـی اسـت توجـه کنیـم چنـدی
شهـای ملـی ،فقـط حـدود
قبـل در یکـی فراگیرتریـن پیمای 
 85درصـد مـردم اظهـار کردهانـد 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
اصلاح یـا مثلا بـه ارزشهـا و آزادی ندارنـد؟ میدانیم که دو
جنـاح اصولگـرا و اصالحطلـب میکوشـند خـود را به ترتیب
منـادی و مدعـی دو مقولـهی ارزشهـا و آزادی معرفـی
کننـد .بـا ایـن حـال چـرا  85درصد مردم هیـچ تعلق خاطری
بـه ایـن البیهـا ندارنـد؟ تـازه روی همـان  15درصـد هـم کلی
حرف باید زد چرا که درصد باالیی از آنها کسـانی هسـتند
کـه ادعاهـای ایـن احـزاب را پذیرفتهانـد نـه وضـع موجـود
آنهـا را .برخـی هـم البتـه هسـتند کـه از منافـع تعلـق خاطـر
یهـا اسـتفاده میکننـد.
بـه ایـن الب 
غـرض ایـن کـه ایـن دو البـی بیشـتر خواسـتهای
نتـر طبقـه مرفـه جدیـد را
ستـر و مدر 
بخشهایـی مقد 
نمایندگـی میکننـد و منطقـا نمیتواننـد ارتباطـی بـا مقولـه
فرهنـگ کـه یک امر مردمپایه اسـت ،داشـته باشـند .البته
بخشهایـی از جامعـه هـم هسـتند کـه از فـرط فقـدان
امکانهـای سیاسـی خـارج از ایـن دو جنـاح ،بـرای ایفـای
یهـای
نقـش سیاسـی بـه ناچـار سـیطره یکـی از ایـن الب 
قـدرت را پذیرفتهانـد .ایـن افـراد هـم بـه لحـاظ کمـی در
یهـای
اقلیتنـد و هـم بـه لحـاظ کیفـی در حاشـیه ایـن الب 
نشـان را نخواهنـد
قدرتنـد و هیـچگاه جایـگاه درخـور شأ 
نهـا را بایـد جـدا بکنیـم .ایـن
یافـت هـر چنـد حسـاب ای 
افـراد از حیـث فـردی ممکـن اسـت در حـوزه فرهنـگ
یهـای اصولگرایـی و
ورود و نخبگـی داشـته باشـند امـا الب 
اصالحطلبـی ،بـه عنوان ائتالفهای سیاس ِـی مسـتمری که
ً
تهـا برای تجدید قـدرت و حفظ
معمـوال شـبهای انتخابا 
انحصـار ،بـا نا مهـای جدیـدی مؤتلـف و متولـد میشـود
ً
مطلقـا بـرای فرهنـگ ارزشـی قائـل نیسـتند .البتـه فرهنـگ
هـم عرصـهای نیسـت کـه از حضـور یـا عدم احزاب سیاسـی
شـود.

و اربـاب قـدرت ،بـه شـکل مسـتقیم و سـریع متأثـر
البته دعوای ژنهای برتر و البیهای سیاسی برای جامعه
کسـری
ارزشـی نـدارد بـه همیـن خاطـر تلاش میکننـد ی 
حرفهـای اغلـب بیربـط و یک سـری دوگانههای سـاختگی
را بـه عنـوان گفتمـان فرهنگـی و اختلاف نظـر اساسـی بـه
جامعه غالب کنند اما ُبعد فرهنگی در مناسبات البیهای
سیاسـی ،دقیقـا بـا مفهـوم منفـی ایدئولـوژی انطبـاق دارد و
بیشـتر پوشـش یـا دسـتکم حاشـیهای بـر نزا عهـای اصلـی
در میـدان ثـروت و قـدرت اسـت.
یهـای فعـال در سیاسـت رسـمی ،فاقـد
بنابرایـن الب 
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ِ
نهـای فرهنگـی مؤثرنـد.
سـطح حقیقـت فرهنـگ ،در گفتما 
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