هادیخانیکی

مسافر گفتوگو

پــس اززلزلهکرمانشــاه درتحلیلرویگردانــیمردم ازکمک
بــه نهادهای رســمی و اعتمــاد بــه ِســلبریتیها تحلیلهای
فراوانی از این پدیده نوشــته شــد .از جمله هادی خانیکی در
روزنامه ایران نوشــت« :به نظر میرسد که اعتماد اجتماعی
در ســطح اول بــه ســمت شــخصیتها رفــت و در ســطح
دوم بــه ســمت گروهها و نهادهــای خیرخواهانــه اجتماعی،
غیردولتی و غیرسیاســی .در سطح ســوم به سمت نهادهای
دولتی .البته از نقش رسانهها در این جریان نباید غفلت کرد.
آسیبشناســی نقش رسانهها در زلزله کرمانشــاه در دو وجه
قابلبررسیاست؛یکیرادیووتلویزیونکهدرواقعنتوانست
بخوبینقشاولیهخوددراطالعرسانیراانجامدهدوگرفتار
برخوردهایسیاسیوجناحیشدوازانتظاراتافکارعمومی
وشکافهایگسستهایکهدرجامعهوجوددارد،غافلماند.
ســطح دوم هم شبکههای اجتماعی و رسانههای غیردولتی
بود کــه در انعکاس وقایع از معیارهای واقعــی دور افتادند و
نتوانســتند اخبار را آن گونه که هســت ،ارائه کنند .در واقع ،در
تصویرسازی شــبکههای اجتماعی وجه غالب تصویری بود
کــه نهادهــای رســمی را ناتــوان و بیتفاوت در کمکرســانی
نشــان داد و از طــرف دیگــر ترغیب میکــرد با اتکا بــه نهادها
و بخشهــای غیردولتی به مســأله بحــران پرداخته شــود».
خانیکــی که خــود را «مســافر گفتوگو» میخوانــد و معتقد
اســت هر جا که گفتوگویی باشــد ،از آن استقبال میکند ،در
ناآرامیهای زمســتان  96نیز گفتوگوی همدالنه در سطوح
مختلفسیاسیو اجتماعی را راهحل این بحران دانست.
علیاصغرمصلح

دغدغه فرهنگ
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«فرهنــگ» نــزد علیاصغــر مصلــح بیــش از یــک دغدغه
اســت .او حتــی زمانی کــه از بحــران آب در ایران مینویســد،
نگاهی فرهنگــی دارد« :ما با دو گونه بحران روبهرو هســتیم.
بحــران آب و محیــ 
ط زیســت اســت .امــا بحران
بحــران اول،
ِ
ی
ب
مهمتر،
دوم و
بحران
این
است.
بحران
به
نســبت
تفاوتی
ِ
مهمتر ،اســباب و علل مختلف دارد .برشــمردن آنها دشوار
اســت و دانشــمندان مــا دربــاره آن اختالفنظــر دارنــد ،اما
اختالفنظــر طبیعی اســت .مســأله عاجل مــا اختالفنظر
نیســت؛ بیعملــی و بیتفاوتــی و لختی اســت[ ]...امــروز در
ایــران مردمانی زندگی میکنند که نه به آســمان مینگرند و
نهزمینرامیبینند».
اســتاد گــروه فلســفه دانشــگاه عالمــه طباطبایــی کــه پس از
ایدهپــردازی و اجــرای گفتوگوهای فرهنگــی میان نخبگان
فکری و دانشــگاهیان ایران و افغانستان در ســال  94و  ،95در
نیمه آذرماه ۱۳۹۶در دومین دور این گفتوگوها با محوریت
«گفتوگو در باب مهاجرت» در شــهر کابل حاضر شده بود،
در بازگشــت به تهران ،نسبت به نشســت نقد و بررسی کتاب
«فلســفه فرهنگ» که همزمان با ســفر کابل او در پژوهشگاه
فرهنــگ و اندیشــه اســامی تدارک دیده شــده بــود ،واکنش
نشــان داد .در این نشست تأکید بر اســامی نبودن این کتاب
بسیار پررنگ بود و به طور مثال حجتاالسالم مهدی جهان
گفته بود« :یک خداناباوری خاص در کتاب فلســفه فرهنگ
وجود دارد و هیچ نقشــی از خدا در کتاب نیســت .این اثر هیچ
ارتباطی با یک انســان مســلمان و هیچ ارتباطــی به فرهنگ
اسالمی ندارد .مسأله دوم؛ فلسفه مضاف است که گویا آقای
مصلحتخصصیدرفلسفهمضافنداشتهوهیچگاهدراین
کتاب ذکر نشده است .مسأله سوم؛ مسائل فرهنگی جدیدی
در ایــن کتاب وجود ندارد و از مســائل دســت دوم و قدیمی و
اشباع شده استفاده شده است».
مصلح در پاســخ عالوه بر ارجاع به فصلی مفصل از صفحه
 ۲۸۱تا ۳۷۶با عنوان «فلســفه فرهنگ در تمدن اسالمی» در
کتاب خود ،نوشــت« :عبارات این ناقد محترم ،احتماالً بیان
سیاســتهای حاکم بر آن پژوهشگاه باشد که خود را متکفل
تولید فلســفههای مضــاف میداند .این عبــارات بیانکننده
روشی در پژوهش است که با همه سنتهای فلسفی گذشته
بخصــوص ســنتهای فلســفی اســامی از فارابی تــا عالمه
طباطباییمنافاتدارد.اینروش،روشپراگماتیستینازلی
اســت که درصدد استفاده ابزاری از فلسفه در حوزه مدیریت
و قدرت است».

یراد
سیدمحمدامینقانع 

پتروشیمیاالیز شدن

قانعیراد که در زمســتان با کتــاب «پیمایش علم
و جامعه» برگزیده ســوم بخش بزرگســال جشــنواره
فارابــی در گــروه علوماجتماعــی و علومارتباطــات
شــده بــود ،در نشســت «آب و رویکردهــای نــو در گذر
تاریخــی ایــران یــک دهــه همــکاری ملــی آب» که در
خانه اندیشــمندان علومانســانی برگزار شد ،با اشاره
به اینکــه جامعهشناســی در مســائل آب ایران جدی
گرفتــه نمیشــود ،غالــب بــودن تفکــر مهندســی در
بخــش آب را دلیــل این مســأله معرفی کــرد و گفت:
«بدون اجتماعی کردن مسأله آب ،نمیتوان راهحلی
بــرای آن ارائه کرد .در حال حاضــر ،این نگرانی وجود
دارد که وضعیــت قبلی ادامه یابــد و نهادهای مدنی
و انجمنهــای علمــی بهعنــوان نهادهــای کــم توقع
و صاحــب ایــده ،همچنــان نادیــده گرفته شــوند ».او
ســپس نقبی عمیق هــم به شــعارهای انتخابات زد و
افزود« :در انتخابات اخیر مســأله پتروشــیمی توسط
یکــی از کاندیداهــا بهعنــوان یــک محــور جــدی برای
ایجاد اشــتغال مطرح شــد .این کاندیــدا خیلی جدی

گفت که بــه ازای تولید یک میلیون تن محصول۲۰۰ ،
هزار شــغل مســتقیم و  ۴۰۰هزار شــغل غیرمستقیم
ایجــاد میشــود .در آن مقطــع فکــر کــردم ایــن یــک
حرکــت پوپولیســتی اســت امــا امــروز میبینیــم کــه
اقتصــاد ایــران بســرعت بــه ســمت پتروشــیمیاالیز
شــدن در حرکت است ».اســتاد جامعهشناسی مرکز
تحقیقات سیاســت علمی کشــور که در تابستان کتاب
«زوال پدرساالری؛ فروپاشی خانواده یا ظهور خانواده
مدنی» را منتشر کرده بود ،در یک سخنرانی در همین
باره گفت« :در حال حاضر خانواده به لحاظ ســاختار
تعاملی و ساختار اقتدارگرا تغییر کرده و نقش زیادی
بــرای زنان و جوانــان در تصمیمگیــری بهوجود آمده
و قــدرت تصمیمگیری از انحصار پــدر و مرد خانواده
خارج شــده و گروههای ســنی و جنســی اهمیــت پیدا
کردهانــد .اگــر ایــن تحــوالت بهصــورت طبیعــی رخ
مــیداد ،مشــکلی نبود .ولــی تحوالت مقــداری جنبه
آسیبشناســانه دارد و خانــواده بــه ســختی قــادر بــه
بازتولید فرهنگی خود است».

محسنرنانی

اینک خاموشی

 28مهــر ،برای رنانی یک نقطه عطف اســت .او در
این تاریخ با انتشار یادداشتی ،خود را دعوت به سکوت
کرد« :در ســالهای اخیر خیلی نوشــتم ،گفتم و برای
سخنرانی ،مشاوره ،نشست علمی یا برگزاری کارگاه،
ســفر رفتم .درســتش این اســت که بگویم در  15سال
گذشــته ،خیلی شــلتاق کردهام .نه تنها برای مســائل
متعــدد اقتصــاد سیاســی تحلیــل دادهام ،سیاســت
تعدیــل را نقد کــردم ،در مخالفت با هدفمندســازی
یارانههــا در دهها میزگرد و مناظره و همایش شــرکت
کردم ،درباره مســائل مختلف به مقامات کشــور نامه
نوشــتم ،دربــاره مناقشــه اتمی کتــاب منتشــر کردم و
درباره سیاســتهای ضد تورمــی دولت و برنامههای
خروج از رکود پیدرپی مصاحبه کردم؛ بلکه در خارج
از حــوزه اقتصــاد ،در موضوعات مختلــف اجتماعی،
سیاسی ،فرهنگی و حتی اعتقادی نیز مطلب نوشتم،
پویــش راه انداختم و پیــام دادم [ ]...نمیدانم آیا در
این سالها مسأله مهمی بوده است که من درباره آن
سخن نگفته باشم؟»
رنانــی پــس از ایــن ،خــود را عمدتــاً وقــف
«گفتوگوهــای توســعه» کــرد و پژوهشــکده اقتصاد
دانشــگاه تربیــت مــدرس تهــران پیشــنهاد او را برای
ایــن برنامه پذیرفت تــا گفتوگوهایی درباره مســأله
توســعه ملــی شــکل بگیــرد و ایــن گفتوگوهــا منجر
بــه اســتخراج روایت دقیقتــر و شــفافتری از دیدگاه

صاحبنظــران ایرانــی دربــاره مســأله توســعه ایــران
شــود .بــه دور از چشــم رســانهها «روایــت محمــود»
(محمود ســریعالقلم)« ،روایت مقصــود» (مقصود
فراســتخواه) و «روایــت مســعود» (مســعود نیلی) از
این نشســتها اســتخراج شــدند که قرار است بزودی
منتشــر شــود و بنا بر وعــده رنانی «ایــن گفتوگوها تا
اســتخراج روایــت دهها نفــر از صاحبنظــران این دیار
که دربــاره توســعه کشــور دغدغهمند بوده و اندیشــه
کردهانــد ،ادامــه خواهــد یافت ».عضو هیــأت علمی
گــروه اقتصــاد دانشــگاه اصفهــان البتــه در مســأله
اعتراضــات اجتماعــی اندکی از قول خــود عدول کرد
و با ارجاع به نوشــته یک دانشــجوی انسانشناسی به
نــام مرتضی کریمی ،شــورشها را نتیجه «ناشــنوایی
سیستماتیک» دانست« :روشنفکران ما برای تحلیل
شکست تاریخی جامعه ایرانی در حوزه توسعه ،بهتر
اســت تمرکــز خــود را از موضوعاتــی نظیــر اســتبداد،
اســتعمار ،فقر و نابرابــری ،دین ،اقلیــم و نظایر اینها
بردارند و به ســوی موضوعات مردمشناسی فرهنگی
چرخــش کنند .بــه گمان مــن دو مســأله «ناشــنوایی
اجتماعــی» و «اختالل ارتباطی» دو بیماری فرهنگی
اســت که جامعه ایرانی (اعــم از حکومت و نهادهای
مدنــی و افراد) به صورت تاریخی به آن گرفتار اســت.
اســتبداد یا فقر وقتی بر بســتر «ناشــنوایی اجتماعی»
قرار میگیرند ،به نقطه انفجار میرسند».

حسنمحدثیگیلوایی

دروغ سیستماتیک

محدثی در ســالی که گذشــت در میان اهالی اندیشــه
ســهم بســزایی در فضــای مجــازی یافــت؛ آن هــم
بواســطه یــک گفتوگــوی تلویزیونــی جنجالــی .او
کــه در امــرداد بــه همــراه بیــژن عبدالکریمــی ،کتاب
پــر فــروش «مشــرکی در خانــواده پیامبــر :داســتان
عاشــقانه ابوالعــاص و زینــب (دختــر پیامبــر)» را
روانــه بــازار کــرده بــود ،همــواره بــه چهــرهای آرام و
غیرجنجالی شــناخته شــده است و درســت از همین
ی مــاه ایران،
رو ،همزمــان بــا تجمعــات اعتراضی د 
ســهمی از برنامــه «زاویــه» صداوســیما یافــت .امــا
اوضــاع چنــدان بــر مــراد سیاســتگذاران رســانه ملی
پیش نرفت.
محدثــی به طــور ناگهانی در آغــاز صحبتهایش
چنیــن گفت« :مــن چندین ســال اســت کــه در حوزه
دروغگویــی کار میکنــم ،اشــکال دروغگویــی را
میشناســم و مطالعــه میکنــم .اتفاقــاً معتقــدم
صداوســیما در قلمرو سیاســی به طور سیســتماتیک

دروغ میگویــد[ ]...میتــوان با تحقیقــات تجربی و با
رجــوع به نخبگان جامعه به طور تجربی این موضوع
را مطالعــه کرد و آرای نخبــگان و صاحبنظران و حتی
آرای مردم را گرفت و بر اســاس مطالعات تجربی در
اینباره بحث کرد».
همیــن ســخنان باعــث انفجــار مباحــث نظــری
پیرامــون ماهیــت رســانه در فضــای مجــازی شــد.
احتمــاالً در آینــده در عرصــه عمومــی از او بیشتــر
خواهیم شنید.
او همچنین در این ســال کتــاب «نظریهای در باب
دین و شــادی» را با همکاری الهام قربانی منتشر کرد
و طــی آن نشــان داد که چگونــه در ایران نــوع خاصی
از تفکــر و فرهنگ دینــی ،بر خالف آموزههای اســام
اولیــه ،از دو طریــق درونــی و بیرونــی بــه مهار شــادی
پرداختــه اســت .عجیــب اینکــه ،ایــن کتــاب ،باوجود
محتــوای چالشبرانگیزش ،در فضای دانشــگاهی و
حوزوی کشور چندان بازخوردی نیافت.

