کوچ روشنفکران
به جایگاه خود

دکتر ناصر فکوهی
مدیر مؤسسه «انسانشناسی و فرهنگ»
دولتهای نهم و دهم ،با رویکردی عامهگرایانه (پوپولیس��تی) تمایل
داشتند روشنفکران و اندیشمندان منتقد را به عنوان «مخالف خوان» و...
کنار بگذارند .در این مورد نیز ،همچون اغلب مواردی که در جهان سوم با
آنها روبهرو هستیم ،قدرتهای سیاسی هرگز پنهان نمیکنند که مایلند
خود را به اس��تفاده از نخبگان محدود کرده و از آنها به عنوان ابزاری برای
تأیید سیاستهایشان و ضمانتی نظری برای نمایشی سطحیگرایانه به
سود خویش بهره ببرند.
البت��ه اکثریت مطلق روش��نفکران و نخبگان منتق��د ،تن به این
ب��ازی ندادهاند اما به جای آنکه تالش کنن��د راهی دیگر برای ورود به
عرصه عمومی و تعامل با مردم بیابند ،وقت خود را صرف گلهگذاری و
«قهر کردن» و حتی درگیر شدن دونکیشوتوار با «مردم» به مثابه
اکثری��ت جامعه که باید از «نخبگان فک��ری» تبعیت کنند ،کردهاند:
چند بار در طول س��الهای اخیر ش��اهد برخوردهای تحقیرآمیزی از
س��وی نخبگان فکری بودیم که تصویر «روش��نفکر برج عاجنشین»
را در براب��ر عامهگرایی حاک��م ،تقویت کردند ،آن ه��م در زمینههای
مختلف :از سالیق هنری و فکری مردم گرفته تا برخوردهای اجتماعی
و س��بک زندگیشان ،و روشن است که این بهترین خوراک برای تمام
جریانهای ضد روشنفکر و ضد مدرنی بود و هست که منتظر بهانهای
هستند تا از بیخ و بن روشنفکری ،کار فکری انتقادی ،مدرنیته در فکر و
عمل را نفی کنند و نسخههای عامهگرایی و عامهپسندی را دوباره برای
همه ،همه چیز و همیش��ه بپیچند .اما آنچه در این یادداشت کوتاه بار
دیگر تمایل به تکرار آن داریم ،ضرورت بازگشت اهل فکر و روشنفکران
و اندیش��مندان به دور از قدرت و ثروت به جایگاه خودش��ان است ،که
اتفاقاً بیش��تر در کنار مردم است تا در برابر آنها .جایگاهی که لزوماً در
رابطه با قدرت سیاس��ی به صورت مثبت یا منفی تعریف نمیش��ود.
قدرت سیاسی ،به تعبیر وبر ،در «سیاستمدار و دانشمند» ( )1917و
در تفسیر بوردیو در «انسان دانشگاهی» (« ،)1984اشرافیت دولت»
( )1989و «درب��اره دول��ت» ( ،)2014موقعیتهایی کام ً
ال متفاوت
دارند که به قرار داشتن یا نداشتن در مرکز اصلی دولت یا بازوی اجرایی
آن (حکومت) مربوط نمیشود .به عبارت دیگر ،یک روشنفکر و متفکر
چ��ه از لحاظ نظ��ری و چه از لحاظ عملی ،نمیتواند خ��ود را لزوماً در
موافق��ت یا مخالفت با قدرت سیاس��ی و اجرایی تعریف و تبیین کند،
همانگون��ه که نمیتواند این کار را در نفی یا پذیرش بیچون و چرای
مفهوم مبهمی به نام «مردم» انجام دهد؛ و این امر بویژه در جهان قرن
بیست و یکمی و پسا انقالب اطالعاتی صادق است.
اینکه در دوره خاصی و به دالیلی مقطعی ،روشنفکران از یک کنش
ی��ا واقعه سیاس��ی در جهت خاصی دفاع کنند یا به آن انتقاد س��خت
وارد کرده و حتی وارد فعالیت سیاس��ی در آن زمینه بش��وند (مث ً
ال در
انتخابات ریاست جمهوری آخر) ،با آنچه بسیاری از روشنفکران از آن
به مثابه «تعهد روش��نفکرانه» و «دخالت اجتماعی» دفاع میکنند،
متفاوت اس��ت :این تعهد به آگاهی و شناختی است که یک روشنفکر
یا یک متخصص و اندیش��مند به عنوان محصول یک جامعه به دست
آوردهاست و مشروعیت اخالقی و هستیشناختی وی در آن است که
از دانش خویش برای کمک به آن جامعه و بهبود آن استفاده کند.
بنابراین ،یک متفکر با ش��ناختی که از س��از و کارهای اجتماعی،
سیاس��ی ،اقتصادی ،هنری و غیره دارد ،جایگاه ویژهای مییابد که از
آن میتواند و شایس��ته است برای کمک به سایر کنشگران اجتماعی
که فاقد این ابزارهای تحلیلی هستند ،استفاده کرده و از این رو ،به آنها
امکان دهد در تصمیمگیریهای روزمره و گاه پراهمیت خود وس��ایل
بیشتری در اختیار داشتهباشند.
اما پرس��ش آن اس��ت که آیا این جایگاه به روش��نفکر یا دانشمند
موقعی��ت ویژهای میدهد؟ و س��خن او را در مقام��ی باالتر از رویکرد
عمومی دموکراتیک قرار میدهد؟ پاس��خ به این امر روشن است و اگر
خواس��ته باشیم در مرزهای آزادی و دموکراسی بمانیم ،نمیتواند جز
پاسخی«منفی»باشد؛چهدرغیراینصورت،روشنفکرودانشمندباید
اصل وجودی خود را نفی کرده و دانش و آگاهی را به جای آنکه در بعد
اندیش��مندانهاش تعریف کند در بعد خشونت نمادینش ،مطرح کند:
اگر قرار بر آن باش��د که روشنفکر چون روشنفکر است از حق ویژهای
برخوردار باشد؛ اگر قرار باشد که «کارشناس» یا «متخصص» به دلیل
دانشاش ،از حقی برخوردار باش��د که او را فراتر از قدرت دموکراتیک
(با تمام ضعفها و مشکالت و مسائلی که این قدرت و آگاهی میتوانند
داشت ه باش��ند) قرار دهد ،ما بدون شک به س��وی نوعی اقتدارمنشی
در سیستم اجتماعی میرویم که میان یک دموکراسی تکنوکراتیک
توخالی و یک نظام توتالیتر سرکوبگر در نوسان خواهد بود.
سخن گفتن از «تخصص» به مثابه ایجادکننده یک مشروعیت،
مث ً
ال آنچه اغلب درمورد مش��اغل علمی (پزش��کان ،مهندس��ان و)...
میش��نویم ،در چارچوبهای دموکراتیک یعنی در کنترل عقالنیت
عمومی اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی معنا دارد و نه به صورت مطلق.
ش��کی نیس��ت که باید در زمینه تخصصی به متخص��ص آن زمینه
مراجعه کرد ،اما این بدان معنا نیست که مراجعه به متخصص از او یک

دیکتاتور غیرمسئول و غیرپاسخگو بسازد و از مراجعهکننده یک برده.
این نکتهای اس��ت که نیاز به تعمق بیشتری دارد تا بتوانیم از گروهی
از گفتمانهای س��طحیگرا فراتر برویم .رابطه گروههای متخصص و
غیرمتخص��ص رابطهای چندگانه و دیالکتیک اس��ت که در یک نظام
دموکراتیک ممکن اس��ت باره��ا و بارها جای انس��انها در آن عوض
ش��ود .ولی این ،به یک دستگاه ارزش��گذاری و سلسله مراتبیکننده
اجتماعی تبدیل نمیشود که از آن بتوان قوانین سرکوب اجتماعی را
بیرون آورد .به عبارت دیگر ،یک کارگر تأسیسات همان اندازه به یک
جراح مغز (در صورت بیماری) نی��از دارد ،که یک جراح مغز به کارگر
تأسیس��ات (در صورت برخورد با یک مش��کل تأسیساتی) .نظامهای
سلس��له مراتبیکننده جامعه که آدمها را بر اس��اس «نیاز بیشتر» یا
«کمتر» به کارش��ان ،طبقهبن��دی میکنند ،نظامه��ای خطرناکی
هستند که در قرن بیستم صدها میلیون نفر را به کشتن دادند .بنابراین
هر چند ممکن است درک این موضوع مشکل باشد که جامعه به همه
نیروها و همه انسانهای متفاوت خود احتیاج دارد تا جایی که به یک
کنشگر آسیبزا (با تمام اما و اگرهایی که در این مفهوم هست) تبدیل
نشدهاند ،اما ضرورتی مطلق برای زیستن در جهان مدرن قرن بیست
و یکمی دارد.
در کاربردپذیر ش��دن این اس��تدالل ،به رابطه میان روش��نفکران
و نخبگان سیاس��ی از یکسو و مردم از س��وی دیگر میتوان اشاره کرد،
آیا این امر را باید به معنای پذیرش عامهگرایی (پوپولیس��م) سیاس��ی
گرفت؟ به هیچ عنوان .اما مقایسه دائم موقعیت و جایگاه و تأثیرگذاری
و محبوبیت روشنفکران با این یا آن گروه اجتماعی ،این یا آن شخصیت
متفکر با این یا آن ش��خصیت محبوب ورزشی و هنری و غیره ،رو در رو
قرار دادن دائم اندیشه روش��نفکرانه و اندیشه عوام ،فرهنگ «فاخر» با
فرهن��گ مردمی ،عقل نخبه با عقل س��لیم و ...در هر جهتی که باش��د
یعنی چه به س��ود روش��نفکران و در دش��منی با «باله��ت مردم» چه
در حمایت از «عق��ل مردمی» و چه در نکوهش روش��نفکران ،گویای
نوعی س��طحیگرایی اس��ت که واقعیت اجتماعی را به این یا آن الیه و
بع��د محدودش ،تقلیل میدهد و بنابراین آن را به گونهای میپوش��اند
ی��ا در قالبی تحریف ش��ده درمیآورد .همین ام��ر میتواند هم مردم را
فریب دهد و هم خود روش��نفکران را .البته ای��ن واقعیت ،خود را نه در
پهنهای یکپارچه و یکدست که برای همیشه تعریف شده باشد بلکه در
مجموعهای از میدانهای رقابت تعری��ف و تبیین میکند که در آنها با
همسازی ،همگرایی و واگراییهای غیرخطی ،فازی و پیچیده نیروهایی
روبهرو هستیم که برای امتیازاتی واقعی با یکدیگر در تعامل هستند.
بنابرای��ن نه مفهوم «روش��نفکران» به معنای ی��ک پهنه بزرگ و
یکدس��ت و یکپارچه و منس��جم وجود خارجی دارد و نه «مردم» .هر
یک از این حوزههای مفهومی متشکل از تعداد بیشماری میدانهای
واقعی اجتماعی هستند که در آنها میلیونها فرایند به صورت دائم در
حال ش��کل دادن و تغییر ش��کل دادن به جریانها هستند .جامعهای
که خواس��ته باشد تعادلی نس��بی در جهت رفاه عموم کنشگران را در
خود ایج��اد کند باید بتواند از این واقعیت پیچی��ده ،گروهی از اصول
کاربردی را بیرون بکش��د که از مهمترین آنها رابطهای متعادل و مفید
میان سه مجموعه بزرگ است؛ نخس��ت مردم (گروهها و میدانهای
بسیار ناهمگن کنش و کنشگران اجتماعی) سپس دولت (میدانهای
بینهای��ت تصمیم گیرن��دگان و نهادها و فراینده��ای ارادهمند برای
به اج��را در آوردن ،کنترل و دخالت در واقعیت) و س��رانجام نخبگان
(گروهها و میدانهای بسیار متفاوت روشنفکران ،دانشمندان و سایر
متخصصان دارای س��رمایههای فکری ضروری در تشخیص و دخالت
در ام��ر اجتماعی) .موفقیت در ای��ن امر نیاز به فضای باز سیاس��ی و
اجتماع��ی دارد ،نیاز ب��ه آن دارد که دولت به مثاب��ه نقطهای که باید
خود را «خنثی» تعریف کند ،بتواند تعامالت را سامان دهد؛ نیاز بدان
دارد که افراد با توجه به تجربه پهنه فرهنگی ،سیاس��ی خود و س��ایر
پهنهها و دورههای تاریخی بتوانند به نوعی «عقالنیت عملی» برسند
و آن را در تعام�لات خود به کار گیرن��د .موضوع در جهانی بحران زده
و در منطق��های بحرانیتر که ما در آن زندگی میکنیم و س��رانجام در
جامعهای بشدت پویا ،با نیازهای بیش��مار و قابلیتهای فراوان اما با
تهدیدهای بینهایتی که دقیقاً ناش��ی از همین امتیازات است ،کاری
بسیار مشکل اس��ت .بزرگترین اشتباهی که دولت یا روشنفکران در
این میان میتوانند مرتکب شوند ،آن است که «مردم» را در هر یک از
گروهها و میدانهایش ،آلت دستی برای رسیدن به امتیازاتی خیالی
برای خود علیه گروههای دیگر رقیب کنند .نتیجه این امر به سود هیچ
یک از دو طرف نیست و میتواند جامعه را تا حد انفعال یا آنومی سختی
پیش ببرد که در آن همه بازنده خواهند بود.
این در حالی اس��ت که نتیجه تعامل فکر ش��ده میان میدانهای
متداخل روش��نفکرانه ،اجرایی ،در حوزهه��ای اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی و غیره در فضای باز سیاسی و به دور از سودجویی جریان غالب
نولیبرالیس��م اقتصادی قدرتهای بزرگ کنونی در جهان ،میتواند
امکان برد باالیی را برای همه فراهم کند.

از حرف
تا عمل

غالمعلي دهقان

سخنگوي حزب اعتدال و توسعه

اولويت فضای انتخاباتی سال  ،92موضوعهاي مرتبط
با«سیاس��ت خارج��ی» و«اقتص��اد» بود.در آن ش��رايط
انتظار اوليه مردم از دولت آينده اين بود که بتواند مش��کل
فرسایشی «هسته ای» را به نحوی حل و فصل کند که هم
توطئهها و نقش��ه های دشمنان انقالب و نظام خنثی شود
و هم ايران در عرصه بین الملل ،جایگاه جدیدی پیدا کند.
خواس��ته مردم در ايام انتخابات رياست جمهوري اين بود
که دولت جديد تصویر مخدوشی را که در اثر سیاستهای
افراطی دولت های نهم و دهم ش��کل گرفت��ه بود،از خود
زدوده و در رواب��ط بین الملل��ی چهره ای عقالنی ،منطقی
و رحمانی نشان بدهد.
علت تمرکز ش��ماري از نامزده��اي انتخاباتي و مردم
روي موض��وع هس��تهاي و اقتصاد اي��ن بود ک��ه پرونده
هستهاي به تحریم های ظالمانه و گستردهای پيوند خورده
بود که وضعيت معيش��ت را تحت تأثیر قرار داده و موجب
بی ثباتی اقتصادی ،تورم لجام گس��یخته و کاهش ارزش
پول ملی تا یک سوم آن شده بود.
هر چند فض��اي حاکم ب��ر مناظرهه��ا و برنامه اصلي
نامزدها بر اي��ن دو اولويت متمرکز بود ،ب��ا اين حال آقاي
روحاني ،چه در همان ايام تبليغات و چه در دو س��الي که
از اس��تقرار دولتش ميگذرد،نش��ان داد نسبت به مسائل
داخلی بی توجه نبوده است و ضمن اولویت دهي به موضوع
هس��تهاي و اقتصاد ،در زمينههاي ديگر از جمله سياست
داخلي نيز نقش آفريني کرد 28 .مرداد س��ال  92يعني در
نخستين روزهاي استقرار دولت يازدهم ،آقاي روحاني در
مراسم معارفه وزير کش��ور تأکيد کردند «:متأسفانه ما در
کش��ور حزب به معني واقعي کلمه نداریم ».هر چند اين
سخنان در ابتداي امر شائبه هايي ايجاد کرد ،اما در ميدان
عمل مش��خص شد سخن رئيس جمهوري ناظر به آسيب
شناسي فعاليت احزاب در کشور بوده است.
متعاق��ب سياس��تهاي رئيس جمه��وري در عرصه
سياس��ت داخلي ،وزارت کش��ور موفق ش��د ضمن ترميم
پلهاي ارتباطي دولت ـ احزاب ،گرههاي افتاده در دولت
قبل،از جمله «خانه احزاب» را بگشايد.آن هم در شرايطي
که طيفي از اصولگرایان از جمله حزب مؤتلفه اس�لامي از
«تشييع» خانه احزاب سخن ميگفتند.
اما خوشبختانه با تضارب آرای صاحبان سالیق مختلف
حزبی و رایزنی های فراوان معاونت سیاس��ی وزارت کشور
س��رانجام «خانه احزاب» توانست با تغییر اساسنامه خود
همه جریانات موجود در درون نظام را راضی کند.رويکردي
که يک گام رو به جلو در نزديک کردن جریان های فکری
و سیاس��ی درون نظام به ش��مار ميآيد .يکي از نکاتي که
از زمان اس��تقرار دولت يازدهم مد نظر قرار گرفته ،رعايت
مساوات ميان جريانهاي سياسي کشور است.
موضوع��ي که حت��ي در افطاري رئي��س جمهوري با
اصالحطلب��ان ،اصولگرايان و مس��تقلها به چش��م آمد و
هم دوس��تان اصالح طلب ،هم اصولگراي��ان و هم احزاب
مس��تقل درب��اره آن ابراز رضاي��ت کردند .يک��ي ديگر از
نکات مثبت در کارنامه دو س��اله دولت در عرصه سياست
داخلي ،فعال ش��دن احزاب و تشکلهاي جديد از ساليق
مختلف سياس��ي بود.در دو سال گذشته هم حزب اصالح
طلب «نداي ايرانيان» از وزارت کش��ور مجوز گرفت و هم
«ح��زب پايداري»؛ اين در حالي بود که مس��ئوالن وزارت
کشور اعالم کردند حتي جريان «يکتا» که مجموع مديران
و وزيران دولت س��ابق هستند ميتوانند درخواست مجوز
ک��رده و پروانه فعاليت بگيرند.مجموع��ه رويدادهايي که
نشان می دهد جریانهاي سیاسی و حزبی بیش از گذشته
امیدوار هستند بتوانند فعالیتی قانونمند و شفاف در عرصه
سياست ورزي کشور داشته باشند.
ناگفته پيداست در بررس��ي موضوع تحزب و فعاليت
اح��زاب در دوران تص��دي يک دولت ،باي��د به مؤلفههاي
تأثيرگذار ديگر توجه کرد.واقعیت این اس��ت که موضوع
تحزب در کشور ما به یک کالبد شکافی عمیق نياز دارد.
چرا که اح��زاب تنها نهاد مدنی اس��ت ک��ه در دوران
مش��روطيت وارد کش��ور ش��د اما در  108س��ال گذشته
هیچگاه نتوانس��ت در ای��ران نهادینه ش��ود.در حالی که
پدیدههای مدرن دیگر جایگاه خود را ثبت کردند .بنابراین
رواست احزاب در دور جدید که فضا برای فعالیت باز شده
اس��ت ،سعه صدر داش��ته و با حوصله و صبوری با یکدیگر
برخورد کنند.
سهشنبه  13مرداد 1394
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