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  وم سياسي دانشگاه تهران گروه علاستاد            

   :چكيده
 ايران، محتوائي، تالش شده ضمن تحليلي نقادانه از پژوهش مدرسي در- در اين مقاله دستوري

عدم مناسبت جامعه شناختي، عدم مناسبت (پژوهشي را ناشي از چهار مشكل - مشكالت كار آموزشي
به اقتضاي اين معرفي نويسنده . دشومعرفي ) فرهنگي، عدم صالبت منطقي و فقدان كارآمدي سياسي

. ده استرصد كر"هيجانگرائي "تحليلي و برساخته، يكي از مشكالت مبتالبه ايراني را تحت عنوان 
فراتر از آن، او با تكيه بر  رويكردي فراسوگرايانه از لحاظ شناختي، و نوعملگرايانه از لحاظ فلسفي ارائه 

 مد نظر قرار گرفته، و هم خشيه ظني و ندر اين تالش، هم مسئله موضوعيت مشكالت واقعي ايرا. دهد
ده، اما نكته در درون يك قالب ضمن آنكه، موضوع روش بهانه پرداخن به امر محتوائي ش. غير جزمي

به رغم احترام به رويكردهاي متكثر، رويكرد كثرتگراي اين نوشته . متصلب شناختي محصور نمانده است
حركت را آغاز، و با تدبير ) فناگرائي-حيات(مالزم با نوعي فراسوگرائي است كه با محركه اشراقي 

  .كندفراطبيعي تصوير مي-ضابطي-  مجرد فراانداز فلسفي را براي نيل به جهانفلسفي، چشم- علمي
  :واژگان كليدي     

  - شهود –گرايي  فناگرايي و حيات-  اشراق -ستار ي ا– همگرايي – فراسوگرايي –اندازگرايي چشم
 فرهنگ - فرهنگ مبادي آداب - فرهنگ تمدني -  تمدن فرهنگي -) مابوكراتيك(ساالرگرايي عوامهيجان
  .معنوي

                                                           
  ir.ac.ut@hseifzad : E mail                                                           66409595:   فاكس  ∗

  : منتشر شده استسياز اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در مجلة دانشكده حقوق و علوم سيا
طالعه براي مطالعه طرح سيستماتيك مفهومي براي م«؛ 69، سال 25، شماره »پردازي سياست خارجيپژوهشي در نظريه«

تحول از مشاركت «؛ 73، سال 31، شماره »مشاركت منفعالنه و علل تداوم آن« ؛ 70، سال 26، شماره »سياست خارجي
    دوران گذار به تلفيق فردگرايي با : نظم نوين جهاني«؛ 73، سال 32، شماره »تأملي نظري: منفعالنه به مشاركت فعاالنه

  .77، سال 40، شماره »اي، توسعه ملي و نقش ايران در آنهمگرايي منطقه: آسياي مركزي«؛ 73 ، سال33، شماره »گراييجمع
قايان دكتر عالم، دكتر فيرحي، دكتر مستقيمي و دكتر معيني حك و آاين مقاله  به لطف نقد همكاران عزيزي چون    **

بهاي نقد خوذ ذهن  اين دانش پژوه را گرچه اين بزرگواران تالش بسيار نمودند كه با در گران. اصالح عميق شد
بپااليند، اما افسوس كه اين رستگاري ممكن نشد، و با شعار ظني گرائي اجتهادي، و جسارت جهل آلود خود، محتواي 

 .اين رويكرد فراسوگرايانه را حفظ كردم
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سفرهاي  از بيش از سه دهه فعاليت آموزشي و پژوهشي، همراه با توفيق گيريبا بهره
ه پژوه دريافتبسيار جهت مقايسه تحوالت سياسي كشورهاي گوناگون، اين دانشعلمي 
 كه متاسفانه بخش اعظمي از فعاليتهاي پژوهشي و آموزشي در دانشگاههاي ايران است

 عدم مناسبت جامعه شناختي،)1: ارنددشود كه چهار مشكل مصروف به آموزش مطالبي مي

به اين . فقدان كارآمدي سياسي)4    عدم صالبت منطقي و)3 عدم مناسبت فرهنگي،) 2    
لحاظ، به رغم انكه فعاليتهاي معرفتي در ايران پس از اسالم حدود يكهزاره و نيم، و فعاليت 

ايران تفاوت چنداني با قرن سابقه دارد، اما مشكالت سياسي امروزين  دانشگاهي حدود يك
قويونلو و -در دوران ملوك الطوايفي آق) اينظم اوليه(هيجانات مريد پرور و يا ستيزآلود 

جه امپراتوري هنوز نظام قبيلگي به و. قراقويونلو، يا تعارضات بين  زنديه و قاجاريه ندارد
ملي در ست، و روشنفكران  اياسي براي تحقق نوعي ارزش و نه حاكميت انسان حاكمس

كننده ارتباط به معناي تسهيل(دولت دموكراتيك با ساختار مجازي -حسرت نظام ملت
همتائي منفرد كننده بييعني تحكيم(و ماهيت فرهنگي ) فعاالنه جهاني براي شهروندان خود

نقره به اشكال -مس-گرچه نظام دانائي مولد مفاهيم سه گانه طال. سوزندمي) ندهر شهرو
-مريدي، سلطان-گله و شكل بي واسطه آن به صورت مراد-چوپان-سرورمصاديق فرهنگي 

-، و كارخانه دار)دهندهپرورش البته به معناي سرور نه(رعيت -مباشر-تبعه، ارباب-محتسب
كارگر در حال پوست انداختن است، اما هنوز تا رسيدن به مفهوم شهروندي -سركارگر

به منظور جلب . يان راه دوري در پيش داريممدرن و يا شهروند فعال مورد نظر پسارفتارگرا
توجه دانشجويان عزيز و نقد همكاران بزرگوار،  در ذيل يكي از معضله هاي سياسي ايران 

     ، تا پيام مقاله را در معرض نقد امرا در قالب طرحي پژوهشي صورت بندي كرده
مكاران محترم و اميدست در صورت جلب توجه ه. شكن همكاران محترم قرار دهمشالوده
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و دستياران عالقمند، در راه رفع  دريافت نقد مناسب، در معيت بزرگواران داوطلب همكاران
  .اين مشكل اساسي كشور راه حلي ارائه كنيم

  
  گرايي سياسي در ايران زمينه اجتماعي هيجان-گفتار اول

مايت شيفتگي به شخصيت و اميد قاطع به توانمندي داوطلباني كه موفق به كسب ح
شوند از يكسو، و از سوي ديگر، مردمي جهت صعود به باالترين سطوح سياسي كشور مي
 نفرت سياسي  به وقت كنار رفتن "ظهور ياس، پشيماني از انتخاب،  بيگانگي  و حتا بعضا

اي معيوب در سياست آنان و يا راي نياوردن دارندگان محبوب مناصب سياسي، به چرخه
 طبيعي است كه  در حوزه سياست، چنين فضاي ذهني هم از  .ايران تبديل شده است

ثباتي دائم سياسي  بي سازنهادين شدن سازوكار دموكراتيك جلوگيري كند، و هم آنكه زمينه
توان در قالب چند گزاره زير حداقل آسيب ناشي از اين چرخه معيوب را مي. شود

اعم از اقتدارگرا و يا –مند كشور  اينكه، چنين وضعيتي   نخبگان هوشاول: صورتبندي كرد
 اينكه در هر دو سطح  دوم.كند را از درگير شدن در امر سياسي مايوس مي-دموكرات

اعتمادي و حتا نفرت سياسي مردمي، وبين مردم و حكومتها، اين وضعيت به قهر، بي-درون
اي آينده  برنهايت كالم اينكه نتايج داخلي و خارجي ناشي از اين وضعيت. ندزدامن مي

  .خواهد بود بسيار سهمگينجهاني شده سياست -، در دنياي فرديسياسي كشور
  به نفعبا عنايت به تحوالت سريع و روزافزوني كه  روند جهاني شدن به طور نمونه، 

انتظارات روز افزون براي ، و دموكراتيك در پهنه گيتي ايجاد كرده استهاي تمدني ارزش
سازي ملي نقش  ها براي متي در داخل، و افزايش درخواستمشاركت خواهي در نظام حكو

بنابراين، امكان بسيار دارد . در سطح جهاني به طور فزاينده اي در حال گسترش خواهد بود
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 عرصه داخلي داده نشود،ه اين خواسته هاي ايجاد شده به صورت نهادين پاسخ بكه اگر 
   .  ايدئولوژيك شودبارفاجعهصحنه روياروئي هاي 

در قفاي چنين فضاي تحول خواه داخلي و خارجي، متاسفانه رويكردها و ايستارهاي 
سه دسته . درگير ناپايداريهاي سياسي شتابدار كرده است موجود سياسي در داخل، كشور را،

سلسله قعيت به اقتضاي احساس وظيفه نسبت به تحكيم مو( سلطه گرا-از نيروهاي سنتي
به اقتضاي احساس وظيفه براي (اقتدارگرا -مدرن) متفاوتمراتبي از شخصيت انسانهاي 

دموكراتيك -و مدرن) ارتقاء فضاي زيست كشور به رغم فضاي ذهن و زيست شهروندان
در تالش براي حذف يكديگر به پا ) اقتضاي حاكميت شهرون مسئوليت شهريارانه ب(

در درون نظام (خيز بنيادگرا -اين سه گروه  در قالب يك گرايش درون.. خاسته اند
طلب در درون نظام حكومتي و دو گروه متمركز عملگرا و پراكنده اصالح) حكومتي

خيز -اگرچه هر دو گروه مدرن اخير مبنائي درون . اندجمهوري اسالمي سازماندهي شده
كه نيروهاي اصالح طلب فاقد  در حالي. بخشي از تحوالت جهاني نيز هستندد، ولي با  ندار

في براي پيشبرد اهداف خود هستند، از سرمايه هاي نرم افزاري فكري و  منابع مالي كا
در مقابل،  نيروهاي عملگرا به سرمايه صنعتي و . برندشعارهاي دلپذير جهانشمول بهره مي

تكنولوژي، و نيروهاي بنيادگرا در حوزه  سرمايه تجاري و فرهنگ سنتي مذهبي هژموني 
كه درصدد احياي  آنان(و نيروي سلف گراي تاريخي نتيجه، د در. اندخود را حفظ كرده

ساختار و فرهنگ سياسي صدر تاريخي اسالم ولي با افراد متفاوت و به رهبري غير معصوم 
فرهنگي در قالب نوسازي -كه در صدد ايجاد نوزائي تمدني(ابدگراي فلسفي -و ازل) هستند

ر متعارضي در مقابل هم به طو) در تمدن جهاني و بازسازي فرهنگ منفرد بومي هستند
عملگرايان خواهان نوسازي فضاي زيست و اصالح طلبان داخل و . صف بندي كرده اند
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 به نام نوزائي خواهان "خارج از محدوده نظام حكومتي جمهوري اسالمي حداقل اسما
  . نوسازي تمدني و بازسازي فرهنگي كشور هستند

و بغضي به جاي -هيجاني حببه اقتضاي اين ساختار نامتعادل سياسي، و پويش 
فرهنگ سياسي،  ساختار و پويش سياسي كشور شاهد رقابت  ستيزآمير بين اين سه نيروي 

 و پاپيوليستي)  پدرساالرانه–نو /پدر( پاتريمونيال –پاتريمونيال - نوسياسي است كه به شكل
ران قرار به تناوبي تبعيض آميز در صدر قدرت اي) گرائي براي جذب احساسي عوامهيجان(

توانند اكثريت را از آن خود كنند، در ي نمييهريك از اين نيروها چون به تنها. گيردمي
به تبع اين . آورندنتيجه به ائتالف نا پايدار دو گروه جهت حذف گروه سوم روي مي

وضعيت، نوعي رقابت ناسالم مستمر بين گروه موتلف حاكم از يكسو، وبين گروه موتلف با 
اين رقابت ناسالم زمينه را براي باز توليد  همان چرخه . گيردف شده شكل مينيروهاي حذ

  .كند بيگانگي و نااميدي مناسب تر مي-معيوب شيفتگي و اميد
 از زمان كشته شدن ناصرالدين شاه توسط يك ناراضي سياسي به نام ميرزا رضاي 

، فقط دو 1383كرماني تا سال آخر دوره دوم رياست جمهوري سيدمحمد خاتمي در 
از ميان انبوه  ) به ترتيب زماني دكتر مصدق و امام خميني(سياستمدار برجسته كشور 

سياستمداران بزرگ يك قرن ونيم اخير  كشور توانسته اند پس از ترك عرصه  سياست، تا 
به غير از دو مورد منفرد . حدي قابل توجه محبوبيت مردمي  اوليه  خويش  را حفظ كنند

ه شرح حال ديگر رهبران سياسي ايران در همين برهه زماني حاكي از آن است فوق، مطالع
 مشحون از افت و خيز "كه جايگاه رهبران سياسي درجه اول كشور در افكار عمومي غالبا

سياسي در فرجام ) گاه حتي نفرت(غريزي  بين شيفتگي و اميدواري اوليه  و بيگانگي 
فتگي به نفرت و همچنين عمده اميد به ياس و عمده شي. تصدي سياسي آنان  بوده است

  .پشيماني از اعتماد نسبت به همان نخبگان سياسي محبوب اوليه  تبديل شده است
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بعد تاريخي،  افت  در شيفتگي و اميد اوليه و خيزدر افزايش بيگانگي و ياس به  از
) دين شاه بيماربه جز در مورد مظفرال(نخبگان سياسي موجب شده تا از زمان ناصرالين شاه 

تا زمان ترور رجائي،  هيچيك از سياستمداران درجه اول كشور نتوانند به طور نهادين برهه 
همه رهبران سياسي مزبور يا با  كود تا،  انقالب،  ترور، و يا . كاري خود را به پايان برند

نر،  و پس از ترور رجائي و با ه. اعتراض و خشم مردمي  از صحنه سياست كنار رفته اند
استقرار اوضاع سياسي كشور تا زمان رحلـت امام خميني، سكاندار اصلي سياست كشور  

در اين دوران، تحت قيادت رهبر انقالب، . در رهبري فره وشي كشور متمركز شده بود
  پاتريمونيالي ايجاد شده بود، كه به طور عادي سه قوه تحت زعامت بنيانگذار "نظامي نسبتا

به لحاظ آن كه نقش رئيس جمهور وقت و نخست وزير . كردفعاليت ميجمهوري اسالمي 
الشعاع نقش فره وشي امام خميني بود، در اين زمان نيز  تحت"اين برهه پرتالطم، عمدتا

  . چرخه معيوب فوق  بازتوليد نشد
پس از رحلت امام خميني، گزينش و اتمام دوران دولتمردان  درجه اول انتخابي كشور 

حال، آثار  ينابا . با ايجاد نظام امنيتي مستحكم،  جائي براي ترور نماند. ادينه شد نه"نسبتا
ها و نامناسب جو انقالبي گرايش به باز توليد انقالبي نظام حكومتي را در فشار خواسته

برغم تداوم انجام انتخاباتهاي مكرر و عدم بازتوليد . اعمال سياستهاي هيجاني نموده است
 در ايران امروز، با هر تغيير منزلت، شاهد افول محبوبيت دولتمرد سابق و انقالب و كودتا

اين وضعيت بيش از هر زمان دامنگير روساي . اوج گيري محبوبيت دولتمرد الحق بوده ايم
چنين رويكردي نسبت به نخبگان سياسي .  تا به حال بوده است1368سه قوه كشور از سال 

حيات يا متوفي و همچنين جناحهاي سياسي درون و هاي مخالف در قيد حتا به شخصيت
  .بيرون انقالب هم تسري داشته است
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گيري دموكراسي نيست، و از بعد تفسيري،   از بعد تحليلي، چنين وضعي مناسب شكل
از جمله اينكه . براي اين وضعيت نا مطلوب، داليل گوناگوني مي تواند وجود داشته باشد

و ) براي جذب پاپيوليستي حمايت مردمي( ر دو برهه قبلتغييرسياست و موضع رهبران د
عامل چنين تحولي )  براي تبديل اقتدار به قدرت سياسي( بعد از عروج به منصب سياسي

 غريزي جامعه هايكه گرايش توان ادعاكرد،همچنين مي. در نگرش مردم به آنان بوده است
بدون آنكه سعي . رت بوده استموجب بروز حب اوليه و بغض عليه خود به هنگام ترك قد
بندي طرحي نمونه براي مطالعه و داشته باشيم كه ادعاي اوليه را نفي كنيم، در اين صورت

  . تحقيق دو دليل  فرضي وجود دارد
اول اينكه با مشاهده  :شوندي از منظري فرضي، اين دو دليل به شرح زير فهرست م

، شاهديم كه نخبگان سياسي ايران هميشه با تداوم غلبه هيجانگرائي بر عرصه سياسي ايران
توان با اين مشاهده، مي. اند مردم ايران روبرو بوده" خوش استقبالي اوليه و بد بدرقگي"

ادعا كرد كه ايستار ناپايدار نسبت به دولتمردان بيش ازمورد اول در تداوم اين وضعيت موثر 
مبناي  -ه غلبه ايستارهاي احساسدليل دوم اين است كه اين امر نشان دهند. بوده است

. كندعقلي و ايدئولوژيك ظهور مي- در قالب گرايشات فرو"غريزي  است كه مستمرا
 : رساندنگاهي نظري  بر تحوالت تاريخي ايران به ظهور سه ادعاي فرضي زير مدد مي

 از لحاظ "ثانيا.  اين وضعيت نامطلوب در فرهنگ سياسي ايران نهادين شده است"اوال
ثبات كرده حليلي، تداوم اين وضعيت غريزي به شدت فضاي سياسي كشور را ملتهب و بيت

عقلي دموكراتيك -ي كشورداري، و وضعيت فراياز ظهور فرهنگ عقال "ثالثا. است
كرده، و در سطح جهاني و در مقايسه با كشورهاي همسطح، ايران را از همگامي  جلوگيري

  .  استبا كاروان توسعه جهاني محروم كرده
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:  آخرين دور از تحوالت اخير سياسي ايران، نشان از همين چرخه معيوب داشتيحت
استقبال چشمگير از رياست جمهوري خاتمي، و ياران اصالح طلب او در پايان كار به آن 
حد از بيگانگي سياسي، خشم و ياس مردمي بدل شد كه هم مخالفين اصالحات سياسي 

هاي شوراي شهر و و كيفيت آراي مردمي، به آساني كرسيتوانستند با وجود كاهش كميت 
   هاي مجلس را طي دو انتخابات پي در پي از آن خود كنند، و هم آن كه درخواست

آميز  اصالح طلبان به عملكرد سياسي رقباي محافظه كار خويش، نتوانست حمايت اعتراض
ا اقليت مخالف در دو جمهوري در چنين وضعيتي، نه تنه. سياسي مردم را در پي داشته باشد

طلب پيروز شدند، بلكه به آساني توانستند كانديداي خود را در انتخابات عملگرا و اصالح
  . در مسند مزبور بنشانند1384رياست جمهوري سال 

    عقلي، دموكراسي - طبيعي است كه در چنين فضاي حب و بغض غريزي و فرو
به ياد آوري است كه دموكراسي سازوكاري نيست كه الزم . تواند برويد و ريشه بگيردنمي

   به عكس دموكراسي به ساز و كار و نوع بازي مردمي اطالق . توسط رهبران اعطا شود
  . شود كه توان رقم زدن سرنوشت خود را به اقتضاي يك قاعده بازي مدني دارندمي

ا به شرح زير هاي علمي فوق، به طور نمونه مي توان سواالتي واقعي ربا پيشفرض
چه عواملي موجب شد تا تا مردم ايران زماني به رهبران و توان آنان در )1: (كردتدوين 

خب محبوب به منصب تچرا با عروج اين رهبران من) 2(ايجاد دموكراسي اميد بندند؟ 
سياسي درجه اول، اقتدار حقاني واگذار شده از سوي مردم به آنان به قدرت مستقل همين 

شود؟ قدرت مردم زائل، و زندگي سياسي آنان در گرو الطاف  مردم تبديل ميرهبران  از
هاي انتخاباتي به جاي اجراي برنامه. يدآدر مي تفويضي رهبران سياسي درجه اول كشور

كليه  .كنندمعهود، اهداف ايدئولوژيك سياسي اين رهبران منتخب فرصت اعمال پيدا مي
هاي نقاد به بلندگوهاي تبليغاتي حكومت رسانه)1: (شودويژگيهاي دموكراسي زائل مي
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كارويژه پاسخگوئي  به درخواستهاي مصرح مردم جاي خود را به  )2(شود، تبديل مي
آمادگي مسئوالنه براي ترك مسند ) 3(دهد، ريزي شده حكومت ميمصلحتهاي برنامه

     مقبول منتخب حكومتي به نظارت استصوابي براي حفظ ايدئولوژيك نظام و مقامات
خالصه اينكه . كندتبليغاتي پيدا مي-پذيري جنبه نمايشيباالخره بازخواست) 4(دهد، و مي

 دهند كه مردم توان اعمال حاكميت خود توسط اين كارگزاران را بوجهي از دست مي
اعتماد، و از حمايت و انتخاب  بينند كه از آنان بيگانه، نسبت به آنان بياي جز آن نميچاره

  پيشين خود پشيمان شوند؟
گيرد، كه به قول اين افت وخيزهاي عاطفي در عرصه سياسي ايران درحالي صورت مي

روي متحده، بيش و پيش از هر كشور آسيائي ديگري، از اوائل قرن بيستم ميالدي، نهادها و 
 ,Roy Mottahedeh, 2004)طور نمادين در ايران ايجاد شده استتاسيسات دموكراتيك به

PP.5-6.)   فريدون آدميت به تعجيل اين التهاب زود گذر و ناموفق سياسي را حاكي از ظهور 
  :داندمي  عقالنيت سياسي و اراده دموكراتيك در دوران مشروطه 

عناصر ايدئولوژي  در مركز تعقل اين زمان، دموكراسي سياسي قرار دارد كه نيرومندترين
 بر  هيئت مجموع عقايد و آراء سياسي استسازد و حاكم خواهي را ميحركت مشروطه

  .)193، ص 1355آدميت، (
اي نتيجه اما به يمن شناخت تاريخي كه امروز حاصل شده است، جمله انديشمندان به 

بيني مفرط، طيف وسيعي از انديشمندان در مقابل اين خوش. اندخالف نظر آدميت رسيده
 وجهي و اين دانش پژوه مسائل ايران چون سيد جواد طباطبائي و ماشاهللا آجوداني به

    به جاي قبول . برندگرائي هيجاني بر فضاي ايران رنج ميبوجهي ديگر، از غلبه ايده
 خواهي در "دموكراسي" و رابطه آن با "مركز تعقل"انديشانه ادعاي آدميت مبني بر ساده
 مابوكراتيكي يهاائيست كه دموكراسي زنداني هيجانگر اها اين تصور اين گروه"مشروطه،"
نظران نشان از آن دارد كه به تازگي مروري بر ادبيات اين صاحب. ده استش )غوغاساالر(
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اما اين آگاهي چون . اند به مباني انديشه عقالئي در دنياي مدرن آگاه شوندايرانيان توانسته
هاي العملبه صورت نهادين در سطح عمل بازتوليد نشده، بنابراين موجب بروز عكس

به همين لحاظ، هنوز هم عرصه . ايدئولوژيك در سطح جامعه فكري و سياسي شده است
      سه رويكرد فكري رقيب -و نه انتقادي-فكري و تاريخي ايران عرصه تقابل حذفي

يك از سه مكتب رقيب  هر. باشد مي"احيا گران، نوگرايان و نوانديشان طرفدار نوزائي"
رامين جهانبگلو، (مكتب نوگرائي: ح زير به خود جلب كرده استانديشمندان خاصي را به شر

، ...داريوش شايگان،( و نوزائي)و سيد حسين نصر...مصباح يزدي،( يي، احياءگرا)وغني نژاد....ماشاهللا آجوداني،

 اين نگارنده نيز به طريقي خاص، با فرا رفتن از سطح .)احسان نراقي تا سروش مجتهد شبستري
اما (كه در نظر عرفا  امري حضوري و بسيط )  پيچيدگي نرم افزاري (نهرمزگومتعارف و 
راز  به سطح "شوددريافت مي (Instinctive Illumination) حضوريبا اشراقكه ) مادي است

 روحي ممكن )Metaphysical Intuition)( )"و نه بازاري(مجرد معنوي كه با شهود حضوري
  . شودمي

 با چشم انداز "برساخته اي"ن دانش پژوه ايراني به تدوين با ايجاد تمايزهاي فوق، اي
اين رويكرد هم از . اهتمام كرده است) هاي محصوركنندهروايت-وراي فرا (فراسوگرايانه

سكيوالريسم امر دور است، و هم از نوسازي ه  احياءگرايان بقدرت بسيط و اشراقيذهنيت 
به شكل همگرائي توامان  (ود اينتگرالشه به اقتضاي اين فضاي ناشي از .سكيوالر سياسي

با .  او به ماهيت سكيوالر حكومت و سياست اعتقاد دارد،)نال و شوق وصل-شور هجران
حال او بهيچوجه دولت و تعقل را صاحب صالحيت براي ورود به عرصه جالل و  اين

به داوري و اصحاب فرديد، . داندشناختي و آزادگي و معناي روحاني نميجمال زيبائي
محور شهود ديني را با انرژي اشراقي و ناشي از تحركات -طرزي ماهرانه، گفتمان معنا
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 و حد فاصل احياگرايان و طرفداران ها، و خوانش خود از نتيچه تلفيق كرده،غريزي توده
  .كاري كه هايدگر در آلمان كرد. نوزائي، اما عليه نوگرايان شده اند

 مستقر مدرن و يا پسا مدرن، عرصه فكري ايران گيري فضاي فكريبه لحاظ فقدان شكل
 هر. مانند اروپاي قرن نوزدهم، هنوز درگير بازتوليد برخوردهاي ستيزآلود ايدئولوزيك است

هاي خود طور تجويزي، درصدد  كسب حقانيت براي آموزهيك از مكاتب سه گانه فوق به
نياي متحول امروزين، درصدد احياگرايان بدون توجه به شرائط و ملزومات تمدني د. هستند

اعتنا به در مقابل، نوگرايان بي. احياي كامل امپراتوري باستان ايراني و يا اسالمي هستند
 "از فرق سر تا نوك ناخن پا" هاي بومي، خواهان نوسازي تمدني و فرهنگي كشورارزش
 دو گروه تا به حال، وجود مدل انضمامي گذشته بومي و يا حال غيربومي به اين. هستند

اما قدرت آنان نتوانسته چندان پايدار . فرصت دستيابي ستيزجويانه به قدرت را داده است
ي مايل به بازسازي ارزشهاي يبه اقتضاي رفع اين ناپايداري، نوانديشان طرفدار نوزا. باشد

به . بومي فرهنگي، و در مقابل نوسازي تمدني به اقتضاي دستاوردهاي جهاني بشري، هستند
ظ فقدان مدل انضمامي و شرائط داخلي، اين مكتب فكري نتوانسته است هيچگاه به لحا

  . جريان غالب سياسي در كشور دست يابد
 رقابت ايدئولوژيك براي كسب مقبوليت و منزلت هژمونيك موجب شده تا محتواي 

 در يا فرا مدرن/مدرن/ هاي كلي سنتيحلها و راهها به  تحليلردازيپجمله اين انديشه
هيجاني در اين بازار پرآشوب فكري، و در جو . ها بسنده كنندتحريك هيجاني توده

اند بخشي از جامعه را به  دو مكتب احياگرا و نوگراي فلسفي توانسته" صرفامابوكراتيك،
طرفداران نوانديشي و . اقدام عملي به نفع كليات نظري خود، و عليه گروه رقيب بسيج كنند

  .  اين فضا ناكام مانده اندنوزائي هميشه در
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 عقلگراي مكتب. رمق ولي در حال ظهورهستيمدر سطح علمي نيز شاهد سه مكتب بي
  ساختارگرامكتب. اقتصادي ايران است-كارانه درصدد ساخت فضاي زيست سياسيمحافظه

ي به رويكرد تعامل فضاي ي انسانگرامكتب. ذهن ايراني است-مترصد تبيين فضاي زيست
، زندگي سياسي متضمن فرا اين نويسندهبه نظر . ست اضاي زيست ايرانيان معتقدذهن با ف

البته كه در همه . رودها به سوي گفتمان تنوع و گفتگو پيش ميضررفتن از ديالكتيك تعا
- شناسيجامعهمكتب . كنندها، انسانها اين روند را به نحوي داوطلبانه تعديل ميزمان

-بيش از آنكه تاريخي باشد، جامعهاستاد دانشگاه تهران، زاده  نقيب، با جانبداريتاريخي

ها ها، بلكه اجتماعي شدن انسانازاين منظر، او تاريخ را نه عرصه اراده انسان. شناختي است
ختانه اين چهار مكتب سياسي در كنار هم به چاره ب خوش.داندميبه ساختارهاي اجتماعي 

  . والت ايران مي انديشندجوئي نظري  براي سامان بخشيدن به تح
هاي فلسفي، روشهاي به لحاظ رويكردي ايدئولوژيك، نوع دغدغه فكري، گرايش

گوناگون منطقي، و عالئق متفاوت علمي، شاهد آنيم كه هريك از صاحبنظران به اقتضاي 
توانسته دست داده است، كه نميه همتا هر چند كلي از مسئله بوضعيت خويش، تعبيري بي

اين رويكردهاي . انديشمندان و علماي متخصص رشته مقبوليت عام را كسب كند رنزد ديگ
ها از زندان ذهني متفاوت گوناگون ناشي از عالئق متفاوت علمي است كه به كالم پسا مدرن

 .شده استصاحبنظران  ناشي مي
ن  رقيب ايدئولوزيك،  ناكامي نوانديشاهاي باقي ماندن در سطح كليات در قالب گرايش

ي علمي حكايت از آن دارد يهاي جزطرفدار نوزائي ملي، و فقدان عرصه براي غلبه ذهنيت
خيز به اجماع نظر فلسفي و وفاق سياسي  طور درونكه جامعه سياسي ايران نتوانسته به

تنها اتفاق . بنابراين در وضعيت موجود شاهد ادعاهاي رقيب و متعارضي هستيم. دست يابد
نظر موجود علمي محدود به اين ادعاي وصفي است كه  فضاي سياسي نظر عمده و اجماع 
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انكه چنهم امر سياسي  شخصي مانده است، هم: ايران هنوز همچون گذشته سنتي است
هيجانگرائي با تعطيل عقالنيت و وجد و ابتهاج فرهنگي، ايستار سياسي جامعه را دچار 

 اشراقي نشسته كه نيروي بسيط به جاي نگاه شهودي، ديدگاه در عوض، .مشكل كرده است
را به حقيقت مطلق ) فراسوگرا(غريزي را به جاي ابتهاج فرهنگي، و مطلق آزادي و رهايي 

گرايي مشكك غريزي و نگرش مشائي عادتساز آن به دو شكل حضوري در قالب مطلق
  . سياهي تبديل كرده است–سفيد 

رده است كه از لحاظ تحليلي وجود آوهاين مرور در ادبيات، اين فرضيه اوليه را ب
اند، و از لحاظ تجويزي، سه گروه بنيادگر، عملگرا و انديشمندان به مباحث كلي بسنده كرده

 و نه مديريت همه فعال آگاهانه(هاي گوناگوني را براي مهندسي كردن طلب راهاصالح
(Proactiveعلمي نيز محتواي انديشه انديشمندان فلسفي و. كنندوضاع كشور تعبيه مي ا 

  .هاي مزبور شده استمنبع الهام بخش ايدئولوژيك گروه
دو سطح  ها و ستيزهاي ايدئولوژيك دررسد كه تداوم بحثبا اين تعبير، به نظر مي

شكن، صاحبنظران كشور را به نظري و عملي، همراه با انبوه مشكالت  گسترده و شالوده
. بخشيدن به اوضاع ايران  واداشته  استگراي علمي براي سامان العمل فلسفي و كليعكس

هاي روزآمد مدرن و پسامدرن به ايران، اما مناسبت فرهنگي و تمدني رغم رسوخ انديشهبه
  . اين انديشه ها مورد ترديد است

ت است كه انديشه اروپائي در ايران به رداي بشايد به اقتضاي همين عدم مناس
همانند ديگر . هاي نظري محروم استز پشتوانهاه در آمد، و اوهاي تماميت خايدئولوژي

واردكنندگان، انديشه به جاي آنكه مبناي ايدئولوژي سياسي براي تامين حاكميت انساني 
در چنين . شونديشود، كه گرفتار دام آن مي تبديل مييهاشود، به ايدئولوژيك شدن انسان
آمدن اجماع فلسفي و وفاق وجود هجوي ايدئولوژيك از بفضائي، ظهور التهابات ستيزه
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در چنين فضاي ايدئولوژيك و توام با تفرقه جناحي، رخصتي . كندسياسي جلوگيري مي
به جاي مراجعه به سطح . هاي علمي جزئي، با روش ميداني پيدا نشده استبراي پژوهش

واقعي مشكالت، و تالش علمي جهت رفع موردي آن، بازار ادبيات تخصصي در حد  
 نظري، آن هم در سطح كالمي و به دو صورت گفتاري و نوشتاري محدود "كليات صرفا
اين رهيافت فكري به تدريج به نوعي رويكرد  هنجاري و ايدئولوژيك براي . مانده است

رهيافت با دو زير مجموعه (غلبه اين ايستار معرفتي . مهندسي جامعه تبديل شده است
ا محتواي ادبيات تخصصي هم متاسفانه در موجب شده است ت)   عملگرامعرفتگرا و رويكرد

   رسد كه به جاي راهجوئي جزئي علمي  به نظر مي. هاي كلي باقي بمانندحد تعميم
هاي سياسي براي رفع نيازهاي پردازي كلي و فلسفي، و به جاي تالش عملي گروهانديشه

  .  اي رقيب جناحي نشسته استهامنيتي و قدرتي جامعه سياسي، اعمال ارجحيت
پردازان غيرسنتي، باقي ماندن در سطع جدالهاي مدرسي و ذهني صرف بين انديشه

به :  موجب شده تا مسائل ذهني  انعكاسي درعرصه عملياتي و بيرون از ذهن نداشته باشد
حل با عنايت به جاي پرداختن به مسائل عملي، و سپس تحليل به اقتضاي علمي، و ارائه راه

هاي موجود به ترجمه اقدام كرده، و به مدد آن وضعيت ، نوشتهويژگيهاي فرهنگي كشور
اگر . اندسياسي كشور را تحليل، يا تفسير كرده، و به اقتضاي آن به تجويز روي آورده

صاحبنظران مكتب احيا نوميدانه سعي دارند تا به بازتوليد دنياي سنتي گذشته اقدام كنند، 
هائي دارند، كه به اقتضاي فضاي  تجويزي انديشهانديشمندان غير سنتي سعي به پياده كردن

 اگر محتواي انديشه احياگران مناسبت. زيست و فكري متفاوتي تدوين شده اند
Relevance) (پردازان غيرسنتي نيز فاقد انديشه فرهنگي ندارد، محتواي ذهني-زماني

توانسته به هاي سياسي نريزيبه اين لحاظ، برنامه. فرهنگي بومي است-مناسبت تمدني
هاي در نتيجه شكست برنامه. هاي سياسي كشور كمك كندماندگيدرمان مناسب عقب



  

   95                   ...                             مابوكراتيك و آينده دموكراسي در ايران چرخه معيوب هيجانگرايي

آلود ايدئولوژيك دامن زده هاي ستيزهالعملعكس مدرنيستي و احياگراي سنتي به-رقيب شبه
  .است

. هاي بومي استايجاد فضاي فكري و سياسي مناسب نيازمند آگاهي از نيازها و ارزش
به يمن چنين مبناي عيني . ايد در سه سطح وصفي، تحليلي و تفسيري باشداين آگاهي ب
متاسفانه .  توان از سطح جدالهاي مدرسي و ستيزهاي ايدئولوژيك فراتر رفتاست كه مي

براي رسيدن به اين آگاهي، هيچ اقدام سامانمند ميداني صورت نگرفته، تا با مشاركت دادن 
داني، وضعيت موجود و واقعي سياسي در كشور عملي اعضاي جامعه در پژوهشهاي مي

بخشي صرف نظري كه آراسته  به طبيعي است كه الهام. ترسيم و مورد تفسير قرار گيرد
 )(Philosophical subjectivism گرايي كلي فلسفيذهني، و (Formalism)گرايي منطقيصورت

  . ست نتواند در ايستار ايدئولوژيك جامعه  تغييري ايجاد كندا
و ) نوگرا، احياءگرا و نوزائي(برخالف غناي نظري كه  سه مكتب فلسفي و شناختي

-اند، و بهايجاد كرده) عقلگرا، ساختارگرا و انسان گرا(همراه آن سه مكتب علمي پيشنهادي 

رغم نفوذ نخبگان سياسي علمي در بعضي از مناصب سياسي كشور، اما فقدان مناسبت 
هاي حذفي به اقتضاي يكي از مكاتب وئيجزم با ستيزهزماني و محيطي فكري هنوز مال

تداوم اين رويكرد تخاصمي موجب شده تا به جاي از بين رفتن شكاف تمدني . فوق است
 دنياي غالب، از لحاظ "فرهنگ تمدني" ايران با "تمدن فرهنگي"و فرهنگي بين دو دنياي 

. ران و دنياي پيشرفته افزوده شودهر روز به فاصله بين اي)  فكريالبته نه ضرورتاً(نهادين 
اي به دو دنياي فكري و واقعي حوزه سياسي ايران و دنياي مجازي و فرهنگي  نگاهي مقايسه

  .معاصر از شكافي بس عميق بين اين دو دنيا حكايت دارد
هاي موجود، ر قفاي غناي تفكر مدرسي، و فقدان مناسبت زماني و يا محيطي انديشهد

رغم يك قرن تالش در قالب به: آفريند مي"شگفتي"الت ايران هميشه طبيعي است كه تحو
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دو انقالب بنيادي مشروطه و اسالمي، و تحوالت ماليم در قالب  نهضت ملي و دوم خرداد 
هاي برنامه براي نيل به وضعيت دموكراتيك از يكسو و همچنين برخالف محتواي

 رفسنجاني، در سطح  واقعيات هنوز هم مدرنيزاسيون از باال توسط خانواده پهلوي و دولت
به همين دليل است كه . جامعه ايران در فضاي سرگشته و نابهنجار دوران گذار گرفتاراست
كه  در سه  با وجودي. باز هم شاهد افت و خيزهاي تندي در عرصه سياست كشور هستيم

همچنين  ي و شاهد تحول در ماهيت امر سياس، ظاهراًانتخابات اخير مجلس و شوراي شهر
تر ايم، اما يك بررسي دقيقريزي ليستي بودهدر نگرش به آن در قالب  بروز پديده راي

هر سه  ليست انتخاباتي سه دوره مجلس  حاكي از آن است كه اغلب كانديداهاي مذكور در
در هر سه دوره گذشته، مشاهده شده . اند شخصيتهائي گمنام بودهو شوراي شهر عمدتاً

وشي جناحي به كانديداهاي هاي فرهدم به اقتضاي  وفاداري به شخصيتاست كه  مر
به اين لحاظ، در سه انتخابات گذشته، باقتضاي ليست . ناشناس مورد اعتماد آنان راي بدهند

آرا مردم  قرار داده شده  بود،  هاي مرجع و مورد اعتماد در اختيارسوي گروه رسمي كه از
 راي دادن به اغلب كانديداهاي ، در نتيجه. يخته شدندها ربه صورت بلوكي به صندوق

اي چون خاتمي و يا رهبري انقالب هاي  برجستهتوان  به اعتبار شخصيتمذكور را مي
 .دانست، تا كارآمدي و يا اعتبار فردي و يا گروهي افراد منتخب

ات كار ويژه اما از لحاظ عملي، انتخاب. كه انتخابات ساختاري ميمون و مبارك است  البته
از لحاظ تجربي شاهد آنيم كه عالوه بر شخصي  بنابراين،. كنداساسي خود را ايفاء نمي

رغم فتاوي به. ماندن واقعي امر سياسي، عالقه به مشاركت سياسي نيز كاهش يافته است
بعضي از مراجع عظام مبني بر تكليف شرعي براي مشاركت در دو انتخابات اخير، تبليغات 

 در شهرهاي "ا،  اوالهدستگاهاي رسمي نماز جمعه و روزنامهدا و سيما و طوالني ص
تعداد آراء ( و قم شاهد  افت چشمگيري  در راي ايجابي بزرگي چون اصفهان، تهران، تبريز
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 و 1381 شوراهاِي شهر اسفند(دو انتخابات  اخير ايران  در) هاي سفيد و باطلهمنهاي راي
  1376هاي بعد از دوم خرداد  سبت به ديگر انتخاباتن) 1382انتخابات مجلس اسفند

البته بر وفق انتظار و به اقتضاي بافت سنتي موجود، درصد مشاركت در شهرهاي .  بوديم
 انتخابات پيش د  برخالف چن"ثانيا.  كوچك چندان تفاوت بارزي نسبت به گذشته نداشت

موكراسي راي آوردند و نه آنكه طلبان طرفدار داز آن، در دو انتخابات اخير، نه اصالح
باالخره اينكه، از لحاظ . جويانه محلي از اعراب داشتدموكراسي خواهانه وآزادي شعارهاي

برخالف دو انتخابات رياست . ايمهندگان نيز بودهدراي ميزان تحصيالت، شاهد افت كيفيت
، شاهد افت ، در دو انتخابات اخير1378و يك انتخابات مجلس  1380و 1376جمهوري  

البته الزم به ذكر است . ايمكنندگان دانشگاهي در انتخابات بودهچشمگير در ميزان مشاركت
همانند . كه ميزان راي ايجابي در آخرين دوره انتخاباتِ براي محققين مشخص نيست

گذشته، در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسالمي از اعالن ميزان آراي سفيد 
تا زمان . اعالن نشد ر اين دوره اخير برخالف گذشته، تعداد آراء باطله نيزد. خودداري شد

نگارش اين طرح تحقيقاتي،  اين پژوهشگر نتوانسته به ميزان آراء باطله و سفيد در سطح 
اين امر موجب گرديده است تا اظهارنظر علمي نسبت به  ميزان دقيق . كشور  آگاه شود

  .)1382 اسفند 13شرق، ( نيز با دشواري صورت گيرد مشاركت كنندگان با راي ايجابي 
ثباتي هاي شگفتي آورنشان از بياين افت و خيزها در رايهاي فردي و جناحي و چرخش

اي از لحاظ نظري، اين تحوالت شتابدار  پديده. در خلقيات و ساختار سياسي ايران دارد
-بي. آيد ايران  به حساب مينامناسب براي روند دموكراتيزه و با ثبات شدن فضاي سياسي

وخيز ايران را در زمره  هيچيك از سه موج جهت نيست كه هانتينگتون تحوالت پر افت
  .كندجهاني به سوي دموكراسي تفسير نمي



 

   1386 تابستان ، 2رة شما، 37سال   فصلنامه سياست،                                                                 98  

به نظر . گيرددر طول نزولي تفسير هانتينگتون، نظر اين دانش پروژه ايراني قرار مي
ري كه با انتخابات گوناگون در ايران حادث  درجه و شتابدا180هاي ، چرخشمنبتدائي ا

. ار از سنتي به مدرن قرار داردذمي شود نشان از آن دارد كه جامعه ايراني هنوز در مرحله گ
در صورتي كه اين تحول حادث شود نوسانات سياسي اجتماعي در جامعه از افت و 

. تبديل خواهد شد) يكوتاه دامنه تحول(تحوالت سينوسي اي به  درجه180خيزهاي شتابدار 
 بنيادگرايي كه به ترتيب در -در چنين وضعيتي طبيعي است كه وضعيت طبيعي بن گرايي

كند بتواند با آموزش و پرورش به قومي و يا ديني ظهور مي-زدگي طبقاتيرداي سياست
  .مدني تبديل شود-فرهنگي ملي-وضعيت تمدني

  

ه و غربت عملي غناي تشريحي انديش:  طرح فرضي مسئله-گفتار دوم

 دموكراسي در ايران

، و آجوداني، ...نژاد ،رخالف ادعاي انديشمنداني گوناگون چون طباطبائي، آشوري، غنيب
به رغم اين . هاي پايدار گذشتهنه فقر مطالعه ادبيات سياسي وجود دارد و نه گستره كژفهمي

راده اي پايدار براي رسد، اها، به نظر ميغناي تشريحي نظري، و پااليش مستمر انديشه
پژوه دغدغه  اين دانشبراي. تحمل هزينه هاي نيل به دموكراسي در ايران وجود ندارد

اعتالي ميهن ايران و شهروندانش در قالب اين سوال ظهور يافته كه چه عاملي موجب شده 
ه است تا برخالف جو جهانشمول و حتي خاصي كه هم اكنون به نفع دموكراسي در ايران ب

د آمده است، در دو انتخابات اخير شعارهاي د موكراتيك نه تنها بي رمق، بلكه مدعيان وجو
انگيز صحنه را ترك كردند؟ علت موفقيت شعارهاي هيجاني دموكراسي با شكستي شگفت

- ستيزه دوست و بغض(پره تورين  پاپيوليستي و يا به عكس شكل تلفيقي "به شكل صرفا

  ست؟چي )گراتهيج كننده جذب ()گرا
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لبته ميزان و كيفيت آراء و چگونگي دستيابي به آن، و همچنين عملكرد انتقادآميز ا
طلب رسمي و يا آكادميك جاي شكي باقي نگذاشته است كه نهضت نيروهاي اصالح

 چه "اما نكته مهم اينست كه اوال. دموكراسي خواهي هنوز قدرت و قوت خويش را دارد
 به "تيابي به اين هدف دور ازدسترس بنمايد؟ ثانياعواملي موجب شده كه حتي امروز دس

  لحاظ اين تحول، تا چه حد چشم انداز سياسي ايران درآينده نزديك نيز كدر بنمايد؟  
 چرا به هنگام " چرا جامعه به هنگام تغييرات بنيادي  به اشخاص تكيه مي كند؟ رابعا"ثالثا

يا بروز اعتراضات  معيارهائي را براي  -ازجمله زمان تدوين قانون اساسي-تغييرات بنيادي
ضمانت اجرائي تعيين نمي شود تا به مقتضاي آن، دولتمردان اقتدار واگذار شده را به قدرت 

 چه رابطه اي بين اين مشكل سياسي جامعه و شناخت "مستقل از مردم تبديل نكنند؟ خامسا
دني مستحكمي براي  شناخت مناسب مي تواند به نهادهاي م"آنان بر قرار است؟ سادسا

 تا چه اندازه مالكيت دولت بر "ايجاد ضمانت اجرائي دولتمردان تبديل شود؟ سابعا
ابزارهاي متنوع قدرت از جمله منابع نفت، به اين موقعيت دولت در تداوم سلطه 

 با شرائط موجود، چگونه مي توان جامعه را در مقابل "غيردموكراتيك كمك مي كند؟ ثامنا
  توانند اين هدف را محقق كنند؟مي   چه عواملي" تجهير كرد؟ تاسعااستبدادگرائي

شود كه ديگر فقر فرهنگي برخالف ادعاي انديشمندان و تحليلگران، بسيار مشاهده مي
رسد به نظر مي. توان بهانه اي براي توجيه معضله نبود دموكراسي در ايران دانسترا نمي

يان حكايت اعه به پذيرش سلطه صوري  اقتدارگرمشكل دموكراسي در ايران از آمادگي جام
چه عواملي باعث شده است كه ايراني نتواند با ايجاد نهادهاي مدني قوي، گستره . دارد

گرائي جناحي و  اقتدارگرائي در ايستار، بخشيگرايي غريزهعمومي زندگي را از سه آفت 
 حكومتي برهاند؟
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ون اساسي و نرمانهاي مدون شده در قاجود اين دو گانگي ها به ناپايداري بين آو 
 به رغم آن كه حكومت ديني طبق قانون اساسي "مثال. واقعيات جامعه انجاميده است

- هرسميت يافته است، اما به اقتضاي همين قانون اساسي نهاد مجمع تشخيص مصلت نظام ب
به نفع احكام وجود آمده است، تا بتواند بنا به مقتضيات محيطي،  هم احكام اوليه شرعي را 

، صيمانند بانك خصو(ثانويه تعديل كند و هم تفاسير غير متعارفي از اصول  قانون اساسي
البته به لحاظ توسعه نيافتگي طبيعي است كه  بين . راي دهد...) هاي غيرانتفاعي، آموزش

 اما الزم است قبل از آن كه وضعيت بيش ،ها همخواني وجود نداشته باشدواقعيات و آرمان
  .اي انديشيده شوداز پيش بحراني شود، براي آن چاره

نهادهاي اجتماعي به : رغم، كاستي فوق،  دستاوردهاي گذشته كشور كم نيستندالبته به
در راستاي همين تحول عرفي انفكاك ساختاري . اندطرز چشمگيري از يكديگر منفك شده

 طرز محسوسي معكوس شده و تمايزهاي نقشي،  انتقال تحصيلي از دانشگاه به حوزه به
   هاي عرفي هاي الزم را براي آموزشهندر حاليكه حوزه به طرز چشمگيري هزي: است
ها و ادارات، براي جلب نظر مردم، به خدمات رفاهي دهند، نهادهاي مذهبي در دانشگاهمي

ب عرفي شدن به حدي گسترش يافته است، كه حتا بنيادگرايان در رداي حز. روي آورده اند
شعار آنان اصالحات . هاي دانشگاهي تجديد سازمان شده اند و شخصيت"آبادگران"جديد 
آبادگران و بنيادگرايان . است هاها و نيازهاي عرفي سنتي اقتصادي، و مناسب ارزش"عمدتا

به تامين نيازهاي عرفي قشرهاي مختلف فرهنگي، اقتصادي، و اجتماعي بخش سنتي كمر 
  . همت بسته اند

و نيازهاي فزاينده بخش رو به گسترش دموكراتيك مدرن نتوانسته  اهمتاسفانه ارزشاما 
به رغم آن كه گروههاي مدرن و . به طور نهادين جاي پاي محكمي در كشورپيدا كند

 روشنفكر جامعه به گروههاي اصالح طلب داخل نظام حكومتي دل بسته بود، اما در عمل 
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تواني گروههاي  اصالح طلب در بر آوردن اين خواسته ها به نا اميدي روز افزون اين نا
بخش در حال نضج سياسي دامن زدعمق و شدت اين تحوالت در سطح كالن به حدي 

دانشيار رشته سياسي سابق هاروارد، و (است كه به قول دوست ارزشمندم هوشنگ شهابي
توان آن را كشوري  به سطحي رسيده است كه مي، ايران)استاد امروزين دانشگاه بوستون

  )(.Dyisfunctional First World  "جهان اولي ولي غيركاركردي ناميد"

توان مي    را -در جلوگيري از نهادين شدن دموكراسي–غيركاركردي بودن نظام سياسي 
جازي در حاليكه دنياي م. از مقايسه تحوالت در ايران با ديگر نقاط دنيا مشاهده كرد
 -فرهنگي-هاي پيشتاز تمدنيكشورهاي پيشتاز گوناگون را به تجديد سازمان به نفع گروه

ارتباطي وا داشته است، عرصه سياسي ايران باري ديگر شاهد ظهور نيروهاي سنتي و 
افتد، كه نيروهاي اجتماعي از لحاظ كمي، از اين تحول در حالي اتفاق مي.  بنيادگراست

در عوض،  جمعيت نيروهاي مدرن به . نيروهاي سنتي حكايت داردافول چشمگير تعداد 
 تضاد بين ساختار جمعيتي و "احتماال.  طرز چشمگيري در حال گسترش كمي است

صورت بندي سياسي،  به تقويت ايستار احساسي و فضاي ايدئولوزيك دامن زده است، و 
 بدرقگي نسبت به افت و شايد به اين لحاظ است كه در جامعه شاهد خوش  استقبالي و بد

  .  خيز نيروهاي سنتي و مدرن هستيم
ذهني، مايليم عاملي براي ايجاد انگيزه الزم -در تدوين اين طرح پژوهشي آزمايشي

در يك . نسبت به انجام بازكاوي ميداني در خصوص ديگر موانع اساسي توسعه كشور باشيم
-را در قالب گزاره زير صورتذهني  -توان سوال اساسي اين پژوهش آزمايشي جمله مي

علت ظهور شيفتگي و اميد اوليه و در فرجام كار، بيگانگي، ياس، نااميدي،  :بندي كرد
هاي پشيماني، و حتي نفرت سياسي عليه هر دو دسته از رهبران سنتي و مدرن،  و جناح

  سياسي بنيادگرا، عملگرا و اصالح طلب چيست؟
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اسي دنيا، اين وضعيت را حاكي از وضعيت از لحاظ نظري، انديشمندان برجسته سي
كند  فرض ميهاها و تواليبحرانبايندر در فصل اول كتاب . داننددنياي گذار كشورها مي

  :كه اين افت وخيزهاي دو گانه غريزي بخشي از روند توسعه است
اين ....تجزيه و بيگانگي اجتماعي فرآيندهائي هستند كه اغلب با نوسازي توام اند

ژه ناظر به آسيب شناسيهاي  آشكار  اجتماعي بوده و اين پرسش را در ذهن بر دو وا
مي انگيزند كه آنها لوازم ضروري توسعه هستند يا خير؟حتا اگر آسيب شناسي 

-به عنوان جنبه هائي از نوسازي قلمداد گردند، تا حدودي مي اجتماعي از اين قبيل

ر دوي اين فرآيندها، به عوض توسعه، ه. را آنتي تز توسعه به شمار آورد توان آنها
   .)68. بايندر،ص(دهندفروپاشي جامعه را نويد مي

اي اشاره )اقتدار فره وشي(پاپيوليسم  پاي گرچه بر خالف وبر به آسيب شيفتگي ناشي از
به نظر او، . كند، اما نسبت به خطر ناشي از بيگانگي براي توسعه  جامعه انذار ميدهدنمي

  :بيگانگي
 ما را متوجه خطري "زء جدا ناشدني بحرانهاي مشروعيت است نهايتاكه ج
اين خطر اساسي كه از خود بيگانگي گسترده است مانع انجام يكي . سازداساسي مي

وقتي . شودها مياز وظايف اصلي نظام سياسي تحت عنوان يادآوري مسئوليت
تواند رآيند توسعه ميرهبران ديگر نتوانند به وفاداري جامعه اميد داشته باشند، ف

پاي، بحران مشروعيت، در پيشين، ( جدي ترين شكل فروپاشي  حكومت را ايجاد نمايد

   .)229.ص

به نظر او، جامعه . در تفسير چرائي بروز بيگانگي، پاي به عامل جامعه پذيري اشاره دارد
در نوع اول . تواند به بيگانگي سياسي، بدبيني و اعتراض دامن بزندپذيري به دو وجه مي



  

   103                   ...                             مابوكراتيك و آينده دموكراسي در ايران چرخه معيوب هيجانگرايي

مبناي خانواده و به عكس -آن، نقش وي از خطر تعارض بين دو نوع جامعه پذيري عشق
  .    دهد محيط سياسي كشور، خبر مي"شرورانه، فاسد و غيرصادقانه

فرآيند اوليه جامعه پذيري  ديدگاهي "در نوع دوم، او به وضعيتي اشاره دارد كه طي آن 
تمامي روابط انساني را به فرد بياموزد،و سپس عوامل بدبينانه و حاوي سوءظن نسبت به 

بعدي جامعه پذيري سياسي وي را با برداشتهائي متعارض و متناقض از نحوه زندگي 
  در اين مقطع از بحث، پاي بدون آن كه به جلوه  دو گانه ".سياسي به حال خود رها كند

باشد، در عمل به روي ديگر اين  به شكل بنيادگرائي اشاره اي داشته "ايهنظم اولي"زندگي 
  :سكه هم اشاره دارد

) ايده اليستي(پذيري سياسي ممكن است با جاذبه هاي آرماني بعضي از عوامل جامعه
همراه باشد و شايد اين تصور را ايجاد كند كه نوعي جنبش سياسي خاص توانائي 

- دتمندتر قرار ميسحرآميزي را جهت تغيير جهان دارد و آن را در وضعيتي امن تر و سعا

   .)230.پيشين،ص( دهد
 فرهنگ سياسي ايتاليا را نيز به خود "ي سپس با اشاره به اين كه چنين وضعيتي قبالپا

  :كند كهآلوده كرده بود، ادعا مي
يكي از مشكالت حاد كشورهاي در حال توسعه اين است كه از خودبيگانگي در 

ينش و بهاي سنتي براي رشد گغالب فرهن. اين كشورها بيشتر از نوع دوم است
طرز فكرهائي كه براي زندگي راحت و خالق الزم است، محيط مناسبي ايجاد نكرده 

هاي سرشاري از احساسات مثبت وجود ندارد بدين ترتيب در اين جوامع، مخزن. اند
 برداري كردطلب از اين مخازن بهرههاي اصالحكه بتوان به سادگي توسط جنبش

   .)230.پيشين، ص(
دهد كه به ماهيت ديالكتيكي تحوالت متاسفانه مبناي خطي ذهنيت پاي به او اجازه نمي

. جوامع در حال گذار توجه كند، و براي حل آن، ملزومات گفتمان دمكراتيك را پيشنهاد كند
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مبناي پوزيتيويستي كه در آن برهه بر ذهنيت -اقتضاي  فضاي فكر عليته البته، ب
معلولي رقيب خطي و -ت، تحوالت اجتماعي در دو نحله فكري علتانديشمندان غلبه داش
اگر اين گرايش خطي پوزيتيويستي به وضعيت ذهني و تاريخي . شدديالكتيكي ديده مي

حول مكتب رقيب نيز انسان را مقهور فضاي ستيزآلود ديالكتيك تانسان توجه نداشت، 
ر حال گذار ممكن است سه برينگتون مور مدعي است كه در دنياي د. كندتاريخي مي

وي ساختار . شود گرايش خون آلود ايدئولوژيك زمينه سازتحول جوامع سنتي به مدرن
    .)، بخش اول1369برينگتون مور، ( بيندمي اجتماعي را عامل بروز چنين وضعيت ديالكتيك

 متفاوت "شود هيچيك از اين دو خط فكري به تمايز مبناي كيفاچنانكه مشاهده مي
مبناي انساني علت را –درنتيجه، به جاي دليل نيت .  انساني از علوم طبيعي قائل نبودندعلوم

مي نشانند،  و به جاي ديالوگ راه حل جو، از سركوب اضطراري و يا به اقتضاي ضرورت 
به اين لحاظ است كه  به رغم شناخت ضعف ساختاري جوامع . شودديالكتيك توصيه مي
رقيب  نظري توسعه نتوانسته به فرجامي مطلوب براي كشورهاي هاي در حال گذار،  آموزه

  .  در حال گذاري چون ايران بينجامد
يابيم كه با مروري در ادبيات تخصصي، و يافتن مباني نظري در اين مورد خاص، درمي

. متاسفانه ايران هنوز در التهابات مابوكراتيك و هيجاني خاص وضعيت گذار گرفتار است
 با كسب آگاهيهاي موجود، آيا  جامعه ايراني توان ذهني و زيستي گذر مشخص نيست كه

هاي فلسفي و كلي گراي از اين گردنه صعب العبور را دارد؟ متاسفانه غناي نظري انديشه
هنوز هيچ گفتمان دموكراتيكي  . علمي به ايدئولوزيك شدن فضاي سياسي دامن زده است

  .  ح جامعه ايران پذيرش عام نيافته استبراي شكل گيري ديالوگ رهائي بخش در سط
ذهني توصيه روي آوري به آزمون -در واقع، دغدغه اصلي در اين پژوهش آزمايشي

اين . آزمايشگاهي فرضياتي ميداني است كه به نحوي در محتواي ذهنيتهاي رقيب آمده است
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اي نهاميدواري وجود دارد كه  در صورت اثبات فرضيات طرحهاي واقعي پژوهشي،  زمي
حل مزبور با استناد به راه. براي برونرفت از اين وضعيت ستيزه آلود ايدئولوژيك فراهم شود

هاي هاي ناشي از بيانات تصريح شده بخشيافته) 1(:شودها مطرح ميدو دسته از يافته
تجزيه و تحليلهاي مقتضي كه با عنايت به عوامل نهفته حاكم ) 2(مختلف مرجع از مردم، و 

توان بيگانگي سياسي را با بخشنامه و دانيم، كه نميالبته، به خوبي مي. ن آنان استبر ذه
جا به جائي يك سطح از "به قول مايرون واينر، چنين تحولي از . تصميم سياسي درمان كرد

  در " مشاركت سياسي، بحران فرآيند سياسي،"واينر، (   حكايت دارد"زندگي عمومي به سطح ديگر

    .)248-246. پيشين، صص

 ايدئولوژيك در جوامع را ناشي از هايگرايشدر تحليل اخير خويش، اين پژوهشگر 
داند، كه به طور انعكاسي از سوي انسان نسبت ها ميالعمل احساسي و غريزي انسانعكس

وي  اين گرايش انفعالي را شايسته مفهوم . شودمي خيز صادر-درون/به تحوالت برون
  (.Geertz, P.64)گيردلبته چنين ادعائي در تعارض با ادعاي گيرتز قرار ميا. داندفرهنگ نمي

ون مهاي دستگاه ديالكتيكي هگلي به اقتضاي قياس خلف، مضهيافتگيرتز با عنايت به دست
رغم اينكه پذيرفته شده است كه جوامع بدوي به.  كندادعاي اين پژوهشگر را تائيد مي

- ادعاي اين پژوهشگر اين است كه مقتضييات غريزي و فرومبنا هستند، ولي-بيشتر فرهنگ
شوند، به غلط و ناآگاهانه عقلي در جوامع چون در قالب ارزشهاي فرهنگي پيچيده مي

چنانكه ( فرهنگ يا مبنائي عقلي دارد. شود كه اين رفتارها خصلت فرهنگي دارندتصور مي
چنانكه در دو مكتب تصوف (عقلي-، و يا مبنائي روحي و فرا) Civic cultureدر غرب هست

هاي شاهنامه رهباني و عرفان مالزم با عقل سعدي، حافظ، مولوي و از لحاظ عملي حماسه
با احساس )  (sensesشباهت بين حس ناشي از حواس پنجگانه ). Moral cultureفردوسي

كه در مبناي  ناشي از روح چنان)(passionو وجد و ابتهاج ) (emotionsدو گانه ناشي از غرايز
دو مورد اول به . توان هم شان گرفتمذهبي فرهنگ ايراني و نزد عرفاي ايراني است را نمي
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اين دو عامل نقش محركه شناخت را . شودترتيب  از جان گياهي و حيواني انسان ناشي مي
دارد، و نه عامل تصميم عقالئي ملطوف به فرهيختگي عقل فلسفي انديشه غرب،  و نه 

در انديشه شرقي از ژاپن تا ( معنا بخشي روحي و همراه با فلسفه توحيدي مالزم با
محركه ها خردورزان را وا مي دارد تا با عقل ليبرال به راه حل براي رفع دو .)  خاورميانه

با تقوا و زيبائي شناختي روحي . علم نتيجه اين فرآينداست. نياز محيطي و دروني بينديشند
         افزاري  راسخ بودن وجود رسيد، و هم به جلوه زيبائيتوان به جلوه سختهم مي

) توحيدي(با عقل استعالئي در ايستار اينتگرال. نرم افزاري زيبائي شناختي و معناي انساني
محتواي شناخت اين ايستار را ميتوان در قالب رويكرد . توان به عدالت فلسفي رسيدمي

  :تصويري  نمودار زير در آوردصورت بندي و به شرح ) توحيدي(اينتگرال 
  

  Transcendental Integrative Attitudeنموداررويكرد اينتگرال فراسوگرايانه 

هاي اشراقي  محركه-1
مخبر از نياز بسيط رمزي در 

 نه بود "بود و شد" فضاي مطل
  و شد مطلق

-هاي عمليجويي راه-2
علمي و چهارچوب بخش 

  )مركب و رمز زدا(فلسفي 

 ابتهاجات مجرد و  وجد و-3
جاري : رازگشاي مجرد شهودي

شدن معنوي در مطلق بود به معناي 
بود پرستشگرانه و مطلق رهائي 
تجردخواه و نه پرسش مطلق و 

    هگلي–رهايي وجود مطلق 
- اشراق حواس پنج گانه-

 عامل رصد كردن تغيير :ساز
  شرايط محيط بيرون

  
 : احساس دوگانه غريزي-
 (fatalist Thanatos)فناگرائي

 Eros) (Vitalist حياتگرائي  و
عامل رصد كردن نيازهاي دروني 
  و قضاوت توام با فشار بيولوژيك

رهايي :  علم تجربي-
تمدني براي پاسخگويي بخشي

به نيازهاي بيرون و درون 
همراه با مهارت و تكنولوژي 

  دستيابي به آن 
عقل چهارچوب : فلسفه-
  بخش

شوق : افزاري سخت جلوه-
  جمال و جالل خواهي

   و
شور : افزاريجلوه نرم -

هجران از تجرد و شوق وصل به 
  تجرد
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 موضوع انديشه فرويد، و  حياتگرايشود كه در اين نمودار، غرايز فناگرا وتوجه مي
اگر غرب به سوي حياتگرائي . هاي دوركيم در حوزه فروسوي عقل استظاهر در انديشه

ميهني چون به عنوان فرهنگ -از اين پس ايران(ه ايرانشهريرفت، ايراني با عدول از انديش
. سوگرائي فناگرايانه ميل كرد-به سوي فرو) مطرحست نه شهر در مقال روستا و قبيله

ن به واشراق، در واقع تجلي فرهيختگي انسان تعالي خواه ايراني بود كه در ديدگاه افالط
  .   فرو هشت"هيجان دوگانه"و در دستان روانشناسانه فرويد به فضيلت اشراقي 

اندازي از يك برساخته ارائه شده كه بين جلوه ، چشمفراسوگرايانهدر اين نوشته 
 سير و سلوكي و منطوي در آن "شد مشكك" انساني و "هست وجود" (Infinite) اليتناهي  

بر خالف ديد اشراقي .  تالئم تحليلي و نه واقعي و پوزيتيو ايجاد شده است"هست مجرد"
عنوان قضاي مطلق، حصركننده عرفاي ايراني، اين شهود مجرد فضاي محدودي نيست كه به

 دستوري است كه جريان بين اشراق و شهود "عقل ابزاري صرفا. تقديرسازي انساني باشد
كند، و توان نيل به آن فضاي مجرد روحاني و آمادگي افول به اشراق غريزي را ن ميييرا تع
  .ندارد

توان با كالم بزرگاني چون نيچه و سعدي شيرين گرش غيرمتعارف را ميدشواري اين ن
با خشوع شناختي و ( گراخشيهبر خالف نيچه، اين رويكرد كبرشكنانه . سخن، توضيح داد

هستي را عرصه روح مجرد الهي و نه ) نه غرور شناختي و خضوع اعتقادي و نه عجب
كند تا از افول روح صاري انتزاعي ايجاد ميبنابر اين بر ساخته ذهني، او ح. قدرت مي بيند
) مشائي( و عادتساز مكانيكي )مكتب اشراقي(اوليت طبيعي و غريزي مجرد به دام 
به شكل امپراتوري تحقق بخش ارزشهاي (مبنا -براي آن نه دولت قدرت. جلوگيري كند

مكفي به ) الهي چون نفس، جان، مال، دين مقبول فقه مقاصدي اسالمي اعم از سني و شيعه
دولت برساخته و دست ساخته مدرن براي ياري به انساني كه -مقصودست، و نه ملت
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قدرت برايش موضوعيت پيدا كرده است تا بوسيله آن بخشي از حاكميت خود را آنطور كه 
 بخشي از زندگي "صرفا.  خواهد، و در توان نهاد دولت و كارگزار است، اعمال كندمي

تواند به حكم دستور معهود و قرار دولت مي- ملت دست ساختهبرساختهمدني انسان را 
ادبي عرفاني مستغني از دنيا و نه -نزولي( در طول "اين رويكرد كامال.  دادي بر آورده كند
اين  .ست ميهني ا– هاي ايرانفلسفي انديشه-و همچنين طول استعالئي) تصوف دنياگريز
عدي شيرين سخن به شكل زيبا ولي نابهنگام  نمودار فوق را سراستعالجو د -گرايش نزولي

  :كندبراي امروز به شرح زير ترسيم مي
  ز سوداش، خون در دل افتاده بود      يكي را خري در گل افتاده بود 
  فروهشته ظلمت بر آفاق ذيل      بيابان و باران و سرما و سيل

  سقط گفت و نفرين و دشنام داد      همه شب درين غصه تا بامداد
  كه اين بوم و برزان اوست–          نه سلطان  رست از زبانش نه دوست      نه دشمن ب

  در آن حال منكر، بر او برگذشت      قضا را خداوند آن پهن دشت
  نه تاب شنيدن، نه روي جواب    هاي دور از صوابشنيد اين سخن

            كه سوداي اين بر من از بهر چيست؟    به چشم سياست، درو بنگريست
  »ز روي زمين بيخ عمرش بكن      شاها به تيغش بزن«:  گفتيكي

  خودش در بال ديد و خر در و حل      نگه كرد سلطان عالي محل
  فرو خورد خشم سخنهاي سرد      ببخشود بر حال مسكين مرد 

  چه نيكو بود مهر، در وقت كين      زرش داد و اسب و قبا پوستين
  »خموش«: گفتا» قتلعجب رستي از     عقل و هوشاي پير بي«يكي گفتش 

  »وي انعام فرمود در خورد خويش      اگر من بناليدم از درد خويش«
  »احسن الي من انسا: اگر مردي      بدي را بدي، سهل باشد جزا«
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توان دريافت كه پژوهش و شيوه آموزشي امروزين ساز فوق، حال مي-با توضيح بهنگام
تيجه برخالف ديد او، ايران ملك در ن. تا چه حد نسبت به زمان سعدي پيشرفت كرده است

نام سلطان نه ايراني است و نه فر . نيست كه همه چيز از آن او باشد) مملكت( سلطان
غزالي با ديد اشراقي خود اين فر زيبائي شناختي را به بلكه . كشدشاهنشاهي را يدك مي

نشاه نه دارد، شاهچنانكه فردوسي شيرين سخن بيان مي. رد گونه نازل ك–سلطه غريزه 
بنابراين او مستخدم اسوه كشور . سلطان صاحب سلطه، بلكه يار شهر و شهروند ايراني است

كه با حواس  (رغم اين تمايز، سعدي به خوبي تفاوت بين فشار محيطي بيروني اما، به. است
با فضاي روحي كه ) شويمكه با فشار غرائز از آن مطلع مي(و دروني ) شوداز آن اطالع مي

از اين لحاظ، گرچه نماد فرهنگ ايرانست، .  بر ذهن معنوي ايراني است تفاوت داردمحاط
اين در . ردكاشتباه مي) راز(را با روح مجرد ) رمز(اما انرژي بسيط حب وبغض غريزي 

اما،  اشراق قضاوتگرا . مدني را دارد-ست كه عقل توان رمز زدائي از نيازهاي طبيعي احالي
فلسفي -  نه  توان عقلي كترتگراي معطوف به تجزيه وتحليل علميو مخبر از درون غريزي

و نه عقلچارچوب بخش  (Reason)را دارد و نه آنكه متضمن توانبخش علمي
 به عالوه عقل رمز زداي سكيوالر نيز توان ورود به .دهد را به انسان مي(wisdom)فلسفي

  . راز گشائي عرفاني را دارد
رد كثرتگرا متضمن كثرت رويكردهاي ابزار گراها نيست خالصه كالم اينكه، اين رويك

 به عكس، اين رويكرد كثرتگرا ".در شهر نيسواران بايد سوار ني شد": كه توصيه مي كنند
د عالقه پسامدرنها را دارد،  مور(Meta-narrative)اي  افسانه–سير و سلوك فرا هم نشان از 

ر اين تاريخ گرائي، انسان داراي برساخته اي اما د. عد تاريخيت مورد عالقه آنان راو هم ب
پس همانند لفظ پيچيده ولي مشكلدار . ذهني است كه محصور به حصار تاريخ نيست

 زيرا به اما اين ناآرامي توام با آرامش است،.  است"روحگوهر ناآرام "مالصدرا، او نيز به 
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  توجه .  در عدم ماستموجيم كه آسايش ما: اي و متعالي مولويكالم ساده ولي استعاره
 در انديشه پيچيده افالطون  ميهني- شود كه چگونه انحطاط فلسفي انديشه شهودي ايرانمي

  . به اشراق نزول مي كند
شيخ  آمد ساز به كالم مسحوركننده -هاي فلسفي نيچه، نقد روزحال به يمن رهگشائي

: شالوده گريز( "ز گرايانداچشم" و موقتي "ساخته-بر"اجل سعدي، را در قالب نمودار 
اين دانش پژوه ) اين كوزه گر دهر چنين جام لطيف   مي سازد و باز بر زمين مي زندش

  . مشاهده كرد
شود كه محتواي با شنيدن آن توضيح معنا بخش از شيخ اجل سعدي، اكنون مشخص مي

 از نمودار فوق مبتني بر تعريف خاص اين نگارنده از فرهنگ است كه با تعريف گيرتز
انرژي فناگرا و يا :عقلي-فرو(گر چه گيرتز هر دو  فرآيند عاطفي . كندفرهنگ فرق مي

و در بر گيرنده تحرك غريزي و شد  روح دارنده بود مجرد :عقلي-حياتگراي غريزي و فرا
داند، اين پژوهشگر از را مشمول جهت گيري فرهنگي دو جامعه بدوي و مدرن مي) عقالئي

 كه جملگي  فناگرا و حياتگراي غريزيو هيجاناتخوي عادتي حسي  كار برد فرهنگ براي
  . عقلي است، ابادارد-فرو

كشد كه خالصه كالم اينكه نمودار فوق ماهيت ايستار اينتگرال  ايراني را به تصوير مي
عملگرا با -اين متافيزيك ذهني در قالب فلسفه نو. رساندمتافيزيك ذهن ايراني را مي

      افزاري نه از دنياي سكيوالر به عنوان مركبي براي آمادگي سختجويارويكرد تمتع
 براي سير و سلوك به تجرد معنوي و با ضرورت تسخير سازنده دنياي گراي غريزيبسيط

حتوي دو سطح متالئم و در هم مشود كه اين رويكرد كثرتگرا توجه مي. واقعي است
تاريخي -و استعالئي فرا )عي و مدنيطبي: اخروي-اولي(ديدار تاريخي پآميخته بود و 

گرائي  اين برساخته ايستاري تجلي لحظه اي از غيب"اما صرفا. است )ابدي-ازلي(فرهنگي 
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نيست، جز آنكه تالشي براي  فرهنگي است، كه از هيچ مبناي قطعي برخوردار-عقالئي
  .آسايش سكيوالر و آرامش روحاني اوست

گراست و شامل هم نيروي بسيط و ز اندا چشم"ايبرساخته " "ايستار اينتگرال او صرفا
پس اين برساخته . مجرد روحاني-اشراقي غريزي است و هم  انذار عقلي و تبشير شهودي

دهد كه متضمن خشوع چشم اندازي به انسان مي. گراست پسا مدرن خشيه–نو ايستاري 
 زدود خصي را كبر و كيش شتوان با خشيه مي. شناختي ضد غرور است و خضوع اعتقادي
در نظر او ماهيت اين ايستار . خارجي تن نداد-و به دام انسان كش مستكبرانه داخلي

هاي گرائي ناميد، و در دام ايده"تمدن فرهنگي"توان ساري و جاري به سوي اينتگرال را مي
چنين نگرش شناختي  در مقابل ايستار مبرا از عناصر روح . سور راليستي و هيجاني نيفتاد

فرهنگ "گيرد، كه قابل صورت بندي تحت عنوان مي غرب قرار) و نه اشراقي(ودي شه
  . است"متمدن

  ناميد، و در دام "تمدن فرهنگي"توان عملگرا را مي-در نظر او ماهيت اين فلسفه نو
چنين نگرش فلسفي  در مقابل فلسفه مبرا از . هاي سور راليستي و هيجاني نيفتادگرائيايده

 "فرهنگ متمدن"بندي تحت عنوان گيرد، كه قابل صورتمي شراقي غرب قرارعناصر روح ا
  .است

-تالش آگاهانه انسان ايراني براي سامان بخشي توحيدي به دو كشش ديالكتيكي فرو
توان در قالب فضاي گفتماني تمدن فرهنگي با دو عقلي جبري و فراعقلي روحي را مي

:  بندي كردو در قالب گزاره سياسي زير صورتآگاهانه تدوين، -آگاهانه و فرا-كشش فرو
     ".همسوئي تعاوني با تمدن جهاني، همزيستي فرهنگهاي متنوع بومي"

هاي رغم دستاوردهاي غني نظري انديشمندان برجسته كشور، و تالشمتاسفانه به
از ايستار غريزي، و : مخاطره آميز فعاالن سياسي در نهادين كردن دموكراسي، برونرفت
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حال اين سخن مطرح . ، به فرجامي مبارك نرسيده استست هاويه بحران دموكراسيشك
     است كه علت  عدم تناسب بين دنياي فكري و واقعي سياست در ايران چيست؟ چرا 
به رغم سابقه ممتد مبارزاتي، و پاگيري نهادهاي نوين و متجدد، هنوز در ايران، دموكراسي 

 همداستان  )Ghassan Salame(لحاظ وصفي با غسان سالمه  پا نگرفته است؟ شايد بتوان از
البته به نظر اين . شد، كه ايران هنوز فاقد انسانهاي دموكرات براي سازوكار دموكراسي است

موكراسي د: پژوهشگر نيز، دموكراسي امري تاسيسي نيست، بلكه  امري قابل ظهور است
ايران در . آيدموكرات حاصل ميدي است كه از سر جمع بازي انسانهاساختاري آنارشيك 

در . سوزد، از حكومت تمناي دموكراسي دارندهاي ناتواني ميتب التهاب هيجاني انسان
اند حكومتگران را به حالي كه دموكراسي محصول كارجمعي انسانهائي است كه توانسته

اين تمكين نقشي است كه . تمكين خاضعانه در مقابل حاكميت خود وادار سازند
  . ستانند بايد در مقابل مردم ايفاء كنندكومتگران در قبال مزدي كه ميح

ساز از محتواي  ادبيات تخصصي سر آمدان حوزه انديشه و علم به لطف آگاهي معرفت
 "به شالوده شكني" نگرش علمي حاكم را "فلك"سياست در ايران، به نظر آمد كه بايد

 به اين لحاظ، به يمن ".در انداختطرحي نو " و "شكافت " آن را "سقف "آراست، 
هاي معرفتي نظري، و نگران از وضعيت واقعي دنياي سياست كشور، در اين طرح آگاهي

ذهني خاضعانه توصيه ميشود كه انديشمندان دانش نظري را با توده ها و -پژوهشي آزمايشي
شنهاد هدف اين است كه با پي. در ميان گذاريم) جامعه آماري(نخبگان دنياي سياست 
ي از روش پژوهشي مشاركت عملي اعضاي جامعه آماري، يجوتحقيقي پيمايشي، و بهره

هاي اساسي نيافتگي و آفتهاي معيوب توسعهچيستي، چگونگي و چرائي تداوم چرخه
  . براي نهادين شدن دموكراسي در ايران موضوع بازكاوي قرار گيرد
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  اسبتي بوميسواالت و فرضيات در پژوهشي با من-گفتار سوم 

با عنايت به اين توضيحات نظري و تاريخي فوق، سئوال اصلي اين طرح نمونه پژوهش 
اينتگرال ) ذهن معطوف به عمل( فقدان رويكردحد تا چه  : آزمايشي اين است-ذهني

وحيدي ناشي از تلفيق بلندپروازي معقول، احساس و واقعيت فقدان توانمندي انساني از ت
سوال مكمل اين است تا چه حد اين . كند در ايران جلوگيري مينهادين شدن دموكراسي

فقدان توانمندي عملي موجب پايداري ايستار افت وخيز دار ايدئولوژيك در ايران شده 
  :ند ازاسواالت فرعي مرتبط با اين سئوال اصلي و مكمل عبارت. است
 اقتدارگرائي تا چه حد تداوم رويكرد ايدئولوژيك ستيزه جو موجب پذرش انفعالي-

  شده است؟
اتكاء از نهادين -تا چه حد ناتواني فردي و گروهي ايرانيان در ايجاد زندگي خود -

  شدن دموكراسي در ايران جلوگيري كرده است؟
تا جه حد فقدان آموزش توان بخش حرفه اي موجب جلوگيري از نهادين شدن -

  دموكراسي شده است؟
خصص مفيد حرفه اي بر تحول مثبت به سوي تا چه حد احساس توانمندي توام با ت-

  نقش دارد؟-هرچند در سطح محدود-ايجاد جامعه دموكراتيك
تا چه ميزان استقالل مالي و شغلي از دولت بر پايائي شخصيتي انسان  در جهت نيل به -

  . دموكراسي نقش دارد
دين ست كه تا چه حد فقدان عقالنيت سياسي موجب جلوگيري از نها اسوال رقيب اين

؟ سئواالت فرعي مرتبط با اين سوال رقيب به شرح زير شودميشدن دموكراسي در ايران 
  هستند
   سال در جلوگيري از ايستار عقالئي نقش دارد؟21تا چه حد سن كمتر از -
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  تا چه حد ميزان تحصيالت بر ميزان غلبه ايستار عقالئي نقش دارد؟-
بر ميزان ) شكي،مهندسي و وكالتچون پز(تا چه حد نوع  رشته تحصيلي حرفه اي-

  عقالنيت نقش دارد؟
  تا چه حد نوع شغل بر ميزان ايستار عقالئي نقش دارد؟-

كه دو دسته سوال رقيب به هم بسيار نزديك مي نمايند، ولي حاكي ازدو  در حالي
  . است)  پراكسيس( ذهني  و عمل معطوف به ذهنيت تئوريك"وضعيت متفاوت صرفا

 دسته سوال اصلي و رقيب، فرضيات اصلي و رقيب زير قابل ر پاسخ به اين دود
ست كه غيبت رويكرد توحيدي مالزم با تلفيق  افرضيه اصلي اين. فهرست هستند

بلندپروازي معقول، فقدان احساس توانمندي، و فقدان واقعيت توانمندي مهمترين عامل 
ست كه تداوم رويكرد  افرضيه مكمل اين.  متوقف ماندن پروسه دموكراسي در ايران است

فرضيه . جوئي ايدئولوزيك موجب تداوم گرايشات اقتدارگرا در ايران شده استعملي ستيزه
رقيب حاكي از آن است كه فقدان عقالنيت و به جاي آن پايداري ايستار غريزي مانع اصلي 

هر سه دسته از سواالت اصلي، (فرضيات فرعي . نهادين شدن دموكراسي در ايران است
محتواي . گيرنددر پاسخ به  هر يك از دو دسته از سواالت فرعي شكل مي) ل  و رقيبمكم

كه در خصوص هر يك از كنيم بررسي مياين فرضيه را در قالب دو دسته از فرضياتي 
  .آزمون خواهند شد) اصلي و رقيب(سواالت فرعي 

  
   ذهني- روش گفتماني و پژوهشي آزمايشي –  گفتار چهارم 

 دست آمد كه سيره ه مرور اجمالي كه در ادبيات تخصصي شد، اين يافته ببا عنايت ب
هاي تواند گرهي از معضله كور دموكراسي، و آسيباي و نظري نميمطالعات كتابخانه

براي بررسي .  غريزي سياسي ايجاد كندهايخيز در گرايشومرتبط با آن به شكل  افت
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 و 1382 ، مجلس 1381اخير شوراهاي شهرالعمل انفعالي در سه انتخابات نحوه عكس
هائي كه  به شكل عدم مشاركت، و انفعال در مقابل پيروزي گروه1384رياست جمهوري 

عامدانه شعار دموكراسي و اصالح طلبي سياسي را از برنامه تبليغات انتخاباتي حذف كرده 
  .استحوالت سياسي ايران نياز به بررسي ميداني تبودند، 

هاي گفتماني، ست سعي شود با اعمال روش پژوهش اهاي نظري، الزمافتهبا عنايت به ي
مصاحبه، پرسشنامه، . تحليل و تجويزي مناسب براي تحوالت سياسي ايران داده شود

  .مشاركت عملي و نظارت مستقيم جامعه نمونه در فرايند پژوهش از لوازم كار است
ضاي آفت سياسي مورد نظر، متفاوت ها، بنا به اقتجامعه نمونه در اين نوع از پژوهش

 مقنع، الزمست حوزه سئواالت محدود، و در مقابل "براي رسيدن به نتيجه نسبتا. خواهد شد
   هاي اجتماعي و فرهنگي در كليه زير مجموعه. تر شودگستره جامعه آماري گسترده

  . دهند ميهاي مختلف در دو سطح نخبگان و مردم جامعه آماري اين پژوهش را شكلاستان
يا تصادفي /تواند نيمه تصادفيهاي پيمايشي ميگيري براي اينگونه پژوهش نوع نمونه

توان از ميان دانشجويان سطوح دكتري، كارشناسي ارشد، و كارشناسي دستياران را مي .باشد
   ست افراد براي دستياري پژوهشي،  ا الزمبراي انجام پژوهش، حتماً . خاب كردانت

همه گروههاي دستياران و ناظران دانشجوئي . ي، و تنظيم اطالعات آموزش ببينندگرمصاحبه
 هاي آمار، جامعه شناسي، مردم شناسي، روانشناسي،توسط همكاران علمي كه در حوزه

براي روائي . علوم تربيتي و سياسي تخصص دارند،  آموزش پژوهشي داده خواهند شد
  .ن بومي هر منطقه استفاده شودبيشتر، بهتر است سعي شود از دانشجويا

از .  داراي سه بخش وصفي، تفسيري و تجويزي خواهد بودمتدولوژي تحقيق عموماً  
از لحاظ . شود، اظهارات تصريحي جامعه اماري طبقه بندي شودلحاظ وصفي تالش مي

 هايشود با عنايت به اطالعات پشتيباني در زمينه تحصيالت، گرايشتفسيري، سعي مي
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با عنايت به . ها تفسيري كيفي ارائه گرددشغل و قوميت سن، فلسفه، طبقه، جنسيت،-ذهني
     نظري مربوطه سعي ياهدست آمده و گرايشه اين اوصاف و تفاسير، به يمن اطالعات ب

  .روه اجتماعي راهكاري اختصاصي ارائه شود گشود براي هرمي
  

  نتيجه گيري

  ش امري است گه معادل مفهوم دوباره كاويچنانكه در صفحات قبل مشاهده شد، پژوه

Researchبه عالوه، پژوهش دانشگاهي امري تجربي است كه .  در زبان فارسي است
حل اين مشكل يا به صورت مقنعي در آثار موجود . معطوف به حل مشكلي خاص است

دي  در صورتي كه راه حل پيشنها. ست اوجود دارد، و يا آنكه راه حل موجود مورد اختالف
منصبان اجرائي   تائيد صاحبنظران دانشگاهي و همچنين كارآمدي آن نظر صاحباجماعاً

اما چنانكه دعوائي بين . پردازيمكشور را جلب كرده است، آنگاه به مطالعه نقادانه آن مي
ست كه براي رفع  اصاحبنظران، و يا بين صاحبنظران و صاحبمنصبان وجود دارد، الزم

در اين نوشته، چوني و چرائي پايداري هيجان . صورت گيرد) پژوهش( مشكل دوباره كاوي
 به )در پره تورينيسم(و رانشي ) در پاپيوليسم( كششي سياسي در ايران به صورت نيروهاي 

سواالت اصلي و رقيب براي . عنوان واقعيتي انكارناپذير، براي پژوهش انتخاب شده است
 سواالت فرعي براي آزمايشگاهي كردن پژوهش جلوگيري از تحول پژوهش به علم اقناع، و

در پايان، راههاي فرضي براي برونرفت از مشكل به صورت فرضي ارائه . ارائه شده است
  . شده است
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