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 حـوزه: موضـوع گفت وگـو نقش حوزه  علمیـه در دهه پنجم انقالب 
اسـت، بـه طورکلـی ایـن افـق را چگونـه می بینیـد؟ یعنـی اقتضائاتی 

کـه نهـاد حـوزه اعـم از روحانیان و طالب، چه سـاختار و  نهاد حوزوی 

در دهه پنجم انقالب بایسـتی داشـته باشـد، و یا راهكارچیسـت؟ چه 

تهدیدهایـی ایـن نهـاد را تهدیـد می کنـد، بـرای زیسـت مؤثـر ایـن نهـاد 

در دهـه پنجـم ازانقـالب ویژگی هـا و اقتضائاتـی بایدداشـته باشـد کـه در دهـه 

پنجـاه بتوانـد یـک حرکـت بزرگـی را انجـام دهـد وایـن درحالـی اسـت كـه به مـرور خیلی از 

اقتضائـات خـودش را تغییـر داده اسـت، ناگفتـه نمانـد كـه ایـن تغییـرات یـا به اجبـار یا از 

روی عـدم آگاهـی بـوده كـه اآلن در تالشـیم یـک قـدری از این آگاهی ها را قبـل از آغاز دهه 

پنجـاه وارسـیم کـه درایـن راسـتا بفرماییـد نهاد حـوزه برای نقش مؤثـر و اقتضائات خودش 

چگونـه می تواند باشـد؟ 

دکترفاضلـی: چهل سـالگی مفهـوم، فرصـت یـا معنـای نمادینـی بـرای بازاندیشـی و تأمل 
و انتقـادی اسـت، بـه ایـن دلیـل ایـن فرصـت تأمالتـی اسـت که مـا در چهل سـالگی هم به 

باز اندیشی روایتی از
چهل سالگی انقالب،

کم با رویکرد روحانیت حا
و اصل »حقیقت شریعت محوری«
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نوعـی بلـوغ رسـیده باشـیم، یعنی اسـتعاره ای 

کـه از چهـل سـالگی انسـان اقتبـاس می شـود. 

انسـان ها در چهل سـالگی بـه کمـال جسـمی، 

معنـوی و روحـی خودشـان می رسـند. فـراز و 

نشـیب های رشـد، هیجان هـا و از تثبیـت و 

تحکیـم آن وجـود شـخصیت و هویت فردی که 

این هـا در چهل سـالگی رخ مـی دهـد. همیـن 

معنـا بـرای چهل سـالگی جامعـه و پدیده هـای 

جمعی، اسـتعاره ای مناسـبی است برای این که 

فـرض کنیـم پدیده هـا بـه دوران بلـوغ و کمـال 

معنـوی و جسـم خودشـان و همین طـور کمال 

سـالگی  چهـل  ازایـن رو،  رسـیده اند.  روحـی 

می توانـد فرصتـی باشـد بـرای این کـه آحـاد 

تـازه ای باشـد، چهل سـالگی بـرای مـا آدم هـا 

یعنـی از 56 تـا شصت سـالگی دوران خالقیـت 

و نـوآوری و میـوه دادن فکـری و معنوی اسـت. 

بـه همین معنا چهل سـالگی بـرای پدیده هایی 

مثـل دولـت، حکومت ها و انقالب هـا می تواند 

رود  مـی  انتظـار  چرا کـه  باشـد،  اسـتعاره ای 

کـه خالقیـت هـا و نهفتگی هـا و توانایی هـا 

خودشـان را آشـکار کنـد و آن امیدهایـی کـه 

بذرشـان را کاشـته بـود دوبـاره وارسـی ورفـع 

كاسـتی ها كنـد. از همیـن زاویه 

در بـاره چهل سـالگی می تـوان 

هـر  بـه  امـروز  كردکـه  اشـاره 

دلیلـی روحانیـت هسـته اصلـی 

قـدرت خـودش را در اختیـار دارد 

و روح ایـن حکومـت در قبضـه 

نـوع روحانیـت صالحـی اسـت. 

حوزه هـای علمیـه دینـی هـم به 

مثابـه نهـادی کـه روحانیت در آن پـرورش پیدا 

مـی کنـد و بـه آن تعلـق دارد طبیعتـًا این جـا 

اهمیـت دارد و موضـوع بحـث قـرار می گیـرد. 

می توانیـم  چگونـه  چهل سـالگی  در  مـا 

بازاندیشـی کنیم تا در این باز اندیشـی فضایی 

بـرای ظهـور و بـروز خالقیـت هـا امـکان پذیـر 

شـود.  اگر این فرض را بپذیریم که چهل سـالگی 

آغاز و اوج قابلیت های وجود و خالقیت اسـت 

و اگـر بپذیریـم کـه چهل سـالگی دورانـی اسـت 

کـه مـا بعـد از آن مـی توانیـم بـه تجربـه هایـی 

کـه تاكنـون نـگاه کنیـم و اگـر ایـن را بپذیریـم 

کـه چهل سـالگی سـنی اسـت کـه فرد بـه ثبات 

رسـیده و تحمل و پذیرای مهد خودش اسـت. با 

ایـن فـرض اسـتعاره می رویـم جلو كه حکومت 

مـا هـم فـرد چهل سـاله اسـت که ایـن ویژگی را 

دارد و در ایـن چهـل سـالگی جـان و روحش هم 

روحانیـت سـاالری بـود، یعنـی در واقع اسـاس 

این انقالب نیزهمین روحانیت سـاالری اسـت.

در  روحانیـت  این کـه  بازاندیشـی  اولیـن 

خودش تأمل کند که در بازاندیشی چهل سالگی 

چگونـه انجـام داده اسـت و چگونـه قـدرت را 

تولید کرده اسـت. سـلطه را چگونه اعمال کرده 

اسـت. این مهم ترین بازاندیشی 

اسـت کـه حوزه هـا بایـد انجـام 

دهنـد تـا مشـخص شـود کـه در 

حـوزه بـه چهـل سـالگی رسـیده 

اسـت یـا خیر؟ به لحـاظ تعلیقی 

سـاالر  روحانیـت  و  انقـالب  از 

چهل سـال می گـذرد، امـا آیـا از 

لحـاظ عقلـی و بلـوغ سیاسـی و 

همیــن معنــا بــرای چهل ســالگی 
جمعــی،  پدیده هــای  و  جامعــه 
اســتعاره ای مناســبی اســت بــرای 
این کــه فــرض کنیــم پدیده هــا بــه 
و  معنــوی  کمــال  و  بلــوغ  دوران 
همین طــور  و  خودشــان  جســم 

رســیده اند.  روحــی  کمــال 
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اجتماعـی آیـا ایـن حکومـت بـه چهل سـالگی 

رسـیده یـا نـه؟ و روحانیـت چهل سـاله شـد یـا 

خیـر؟ ایـن را بایـد منتظـر مانـد و دیـد کـه در 

ایـن سـال های پیـش رو روحانیـت )کـه قدرت 

را در اختیـار خـودش دارنـد( چـه مقـدار اعتماد 

بـه نفـس دارند، بازاندیشـی می کننـد و پذیرای 

نقدهاسـت ویـا این كـه خـودش را بـرای انجـام 

تحـوالت و تغییـرات بـزرگ مهیـا کـرده اسـت. 

دراین راسـتا، مهارت هـا و قابلیت های وجودی 

الزم را بـرای این کـه بتوانـد در دنیـای امـروز و 

فردا، دنیای سـیاری شـده است، پیچیده زندگی 

و اعمـال قـدرت کنـد. 

بایـد منتظـر بـود و دیـد کـه آیـا مـا واقعـًا 

حکومـت و روحانیت سـاالر بـه چهل سـالگی 

رسـیده اسـت یـا نرسـیده اسـت یـا هنـوز در 

همان سـه یا چهار سـال اولش که هیجان های 

انقالبی گـری، بی ثباتـی در نظـام سیاسـی و در 

دوران تثبیـت خـودش اسـت را فـرض کنـد. 

واقعـًا نمی دانـم انقالب به چهل سـالگی دوران 

توسـعه یافتگی و بلوغ رسـیده اسـت یا نرسیده، 

بـه عـدد رسـیده اسـت و آیا روحانیـت در قدرت 

و نهـاد آن حـوزه ماننـد فـرد بالـغ و متشـخص و 

فهیـم خـالق و یـا اعتمـاد بـه نفـس ، منصـف، 

عـادل، اخالقـی و محبـوب عمل می کنـد یا نه؟ 

ایـن را بایـد در همیـن زمـان کـه هسـتیم بایـد 

منتظـر مانـد و دیـد.

برداشتم این كه اگر روحانیت حکومت ساالر 

بخواهـد نشـان دهـد کـه چهل سـال را تجربـه 

کـرده، بایـد چنـد مؤلفـه را در نظـر بگیریـم تـا 

تشـخیص دهیـم که چهل سـال را خـوب تجربه 

کردیـم یـا خیر؟  شـکل گیری انبوهی از حوادث 

بـه معنـای ایـن نیسـت کـه فـرد و روحانیت در 

قـدرت توانسـته اسـت تجربـه ای را کسـب کند، 

تجربه کـردن بـه توانایـی و قابلیـت تفسـیر، 

تحلیـل و تأمـل فـرد در مواجهـه بـا حـوادث یـا 

چیزهـا گفتـه مـی شـود. فـرد مجـرب یـا پختـه 

کسـی نیسـت کـه زیـر بـار خروارهـا حـوادث 

گرفتـار اسـت، بلکـه فـرد مجـرب و پخته کسـی 

اسـت كـه توانایـی ایـن را دارد حتـی از یـک یـا 

چنـد حادثه کوچک، دانـش، روایت و فهم های 

بزرگ اسـتنباط کند. اکنون انقالب و روحانیت 

در قـدرت بایـد بـه ایـن بیندیشـند کـه وقتـی 

چهل سـال تقویمـی گذشـته چگونـه انبوهـی از 

حـوادث را شـکل دادنـد یـا بـرای آن هـا رخ داده 

اسـت. حوادثـی کـه همـه بـزرگ بودنـد، امـا آیا 

از ایـن حـوادث بـزرگ و روایت هـای بزرگی هم 

این هـا سـاختند یـا نـه؟ آیـا از حـوادث بـزرگ 

مثل شـکل گیری انقالب و سـرنگون کردن رژیم 

سیاسـی، حوادث مواجهه با گروه های سیاسـی 

متفـاوت و دگراندیشـی و رقیب، حوادث جنگ 

ایـران و عـراق و جنگ هـای منطقـه ای حـوادث 

چهل ســالگی  بــه  انقــالب  نمی دانــم 
رســیده  بلــوغ  و  توســعه یافتگی  دوران 
رســیده  عــدد  بــه  نرســیده،  یــا  اســت 
اســت و آیــا روحانیــت در قــدرت و نهــاد 
آن حــوزه ماننــد فــرد بالــغ و متشــخص 
و فهیــم خــالق و یــا اعتمــاد بــه نفــس 
، منصــف، عــادل، اخالقــی و محبــوب 

عمــل می کنــد یــا نــه؟ 
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ناشـی از تالش روحانیت در قدرت برای تثبیت 

خـودش در نظـام سیاسـی و جامعـه، حـوادث 

شـکل دادن دولـت و قـوای مختلـف قضایـی و 

مجریـه یـا مقننـه بـرای ایجـاد سـامان یـا نظـم 

در چهل سـال گذشـته، حـوادث انبوهـی کـه 

روحانیت در قدرت در مواجهه با فن آوری های 

عظیمـی کـه در این جـا و در جهـان ظاهـر شـد، 

حـوادث ناشـی از تحـوالت عظیـم اجتماعی در 

ایـران، مثـل تحـول سـاختاری در شـیوه زندگی 

مردم از زندگی عشـایری و روسـتایی به شـهری 

و سـپس بـه کالن شـهری کـه هرکـدام از ایـن 

حـوادث داسـتان های عظیمـی در خـودش می 

توانسـت داشـته باشـد. یـا حـوادث مواجهـه 

این کـه   جهانی شـدن  و  جهانـی  حـوادث  بـا 

روحانیـت در قـدرت چقـدر توانسـته بـه نحـو 

خالقانـه سـازنده روایت هایـی از ایـن تجربه هـا 

بیافریننـد، کـه ایـن روایت هـا هـم بـه توسـعه 

یـا پیشـرفت و تعالـی جامعه کمک کرده باشـد  

به گونـه ای كـه ادعاهـای گفتمانـی روحانیـت 

سـاالر نظیرعدالـت، آزادی، اخـالق و از جملـه 

شـریعت را تحقـق بخشـد. 

و  ایـران  در  جامعـه  کـه  روایت هایـی 

جامعـه جهانـی تـا حـدودی بـاور کرده باشـند، 

روایت هـای باورپذیر چهل سـالگی برای انقالب 

و بـرای روحانیـت در قـدرت بـا ایـن پرسـش 

روبه روسـت کـه آیـا روحانیت توانسـته حداقل 

چهـل روایـت از چهـل حادثه بزرگـی که با آن در 

تقابـل بـوده را خلـق کند کـه حداقل چهل درصد 

جامعـه آن را بـاور کنـد یـا خیـر؟ از عدد چهل به 

عنـوان سـمبلیک اسـتفاده می کننـد تـا از زبان 

واحـدی کمـک گرفتـه باشـند. به نظـرم دوام و 

بقـای نظـام سیاسـی روحانیـت سـاالر بـه ایـن 

بسـتگی دارد کـه ایـن نظام چقـدر توانایی خلق 

روایت هـای سـازنده، باورپذیـر از مواجهه هـای 

خـودش حـوادث چهل سـال قبـل اش چقـدر 

بتوانـد این هـا را خلـق کنـد. میـزان موفقیـت 

بـه همین هـا بسـتگی دارد. گفتنـی اسـت كـه 

سیاسـت نیزهمیـن روایت هایـی اسـت کـه 

حاکمـان در طبقـات حاکـم ایجـاد مـی کننـد. 

ایـن روایت هـا فضای گفت وگـوی جمعی را در 

جامعه شـکل می دهند. نظم و سـامان را خلق 

مـی کننـد. قواعد احسـاس را در جامعه تعیین 

می کننـد و در نهایـت این کـه ایـن روایت هـا 

بایـد ایـن توانایـی را داشـته باشـند کـه امـکان 

مشـارکت مـردم و گـروه هـا و افـراد و نیروهای 

مختلـف در جامعـه را ممکـن سـازند. تـا این جا 

کـه می بینیم روحانیـت در قدرت روایت بزرگی 

بسـازد کـه روایت سـازنده ، اخـالق، پیش رونده 

باشـد مـن روایتـی ندیـدم. شـاید اولیـن نکتـه 

مهـم ایـن بـوده باشـد کـه چهل سـالگی را بـه 

مثابـه فرصتـی بـرای تغییـر روایت هـا بدانیـم. 

انتظــار جامعــه ایــن اســت کــه صداهایــی 
قــدرت  رســمی  صداهــای  کــه  بشــنود 
کــه نشــان بدهنــد روحانیــت بــه بلــوغ 
کمــال و بــه پختگــی رســیده اســت و  و 
جامعــه  برابــر  در  نفــس  بــه  اعتمــاد  بــا 
صــدای  می کنــد،  نقــد  را  خــودش 
بــه  از اعتمــاد  را مــی شــنود،  منتقــدان 

اســت.  برخــوردار  کافــی  نفــس 
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فرصتـی بـرای این کـه روایـت هـای موجـود 

بازاندیشـی روایت هـای موجـود دسـت کاری و 

نقـادی شـوند. بـه نظر می رسـد ایـن صدایی که 

از درون خـود روحانیـت حاکـم بیـرون می آیـد 

نـه صدای هـای بیرونی یـا صداهـای مقاومت، 

عمدتـًا صداهایـی کـه می خواهنـد بـه جامعـه 

القـا كنندکـه داسـتان قـرار نیسـت تغییـری 

داشـته باشـد، قرار نیست داستان دیگری شروع 

شـود و بـا روایـت دیگـری زندگـی کنیـم، قـرار 

نیسـت روایت های گذشـته بازاندیشـی بنیادی 

وقهرمانـان قصـه عـوض شـوند، قـرار نیسـت 

مکانه هـا در قصـه عـوض و فرایندهـای تولیـد 

و توزیـع و کاربسـت قـدرت دسـت کاری شـوند، 

قـرار نیسـت روحانیـت حاکـم بـه خـودش و به 

قصه هایـی کـه خلـق کـرده برای موجه سـازی و 

تولیـد قـدرت و کاربسـت آن دسـت کاری کنـد 

و... ایـن جدایـی کـه مـن از دور مـی شـنوم، 

یعنـی از 39 بحـث چهل سـالگی شـروع شـد و 

انتظـار جامعـه این اسـت که صداهایی بشـنود 

کـه صداهـای رسـمی قـدرت کـه نشـان بدهند 

روحانیـت بـه بلـوغ و کمال و به پختگی رسـیده 

اسـت و بـا اعتمـاد بـه نفـس در برابـر جامعـه 

خـودش را نقـد می کنـد، صـدای منتقدان را می 

شـنود، از اعتماد به نفس کافی برخوردار اسـت. 

آدم نابالـغ بـه کسـی می گوینـد کـه وقتـی 

نقـدش می کنـی عصبـی مـی شـود پرخـاش 

می کنـد و بـا صـدای بلنـد صحبـت می کنـد، 

تهمـت  و توهیـن می کننـد، رفتـار خشـونت بار 

از خـودش بـروز مـی دهنـد. 

آدم بالـغ و کمال یافتـه برعکـس بـا متانـت 

گـوش می دهد. احتمـال می دهند که منتقدان 

حقـی دارنـد و سـعی می کنـد با شـنیدن صدای 

مخالـف و منتقـد فرصـت بدهـد تـا او هـم در 

آن روایتـی کـه خلـق کـرده شـرکت کنـد وایـن 

مسـائلی اسـت كـه از صـدا و سـیما و از راویـان 

روحانیـت حاکـم روایـات چهل سـالگی انقالب 

كمترشـنیده می شـود. کسـانی که از آن جایگاه 

برخـوردار نیسـتند و خواهـان روایـت تازه انـد 

و جامعـه نیزخواهـان روایـت تـازه اسـت، چـه 

گروه هـای فرودسـت اجتماعـی، کارگران، زنان، 

نوجوانـان، کـودکان و گروه هایـی که به هرحال 

ابژه هـای قـدرت هسـتند. همـه خواهـان ایـن 

بودنـد کـه روایـت تـازه ای بشـنوند. امـا مـن تا 

این جـا بیـش از این کـه روایـت تـازه بشـنویم 

توجیه گرانـه ای  و  ایدئولوژیـک  لفاظی هـای 

را مـی شـنیدیم کـه ظاهـر کالم همـه ایـن كـه 

امیـدوار باشـید تغییـر رخ می دهـد. امـا باطـن 

کالم روایت همان روایت اسـت. بدین معنا كه 

فقـط بـا جابه جایـی در کلمـات و بـازی با الفاظ 

اسـت . بـرای همیـن بـه نظر می رسـدكه اولین 

و مهم تریـن کاری کـه می تـوان در برابـر حـوزه 

گفت ، این که روحانیت در قدرت چهل سـالگی 

 
ً
کننــده و عمدتــا گــم راه  واژه فریبنــده، 

ارزش  و  دمکراتیــک  ارزش  فاقــد  واژه 
انســانی اســت، بدیــن دلیــل روحانیــت 
از واژه مــردم صحبــت می کنــد نــه از واژه 
هنــوز  این کــه  معنایــش  شــهروندی، 
کــم آمــاده نشــده تــا حقــوق  روحانیــت حا

کنــد، شــهروندان را اعطــا 
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خودشـان را ثابـت کننـد. و از بلـوغ و پختگـی و 

آمادگـی کافـی برخوردارنـد، ثابـت کنند که می 

توانند صداهای منتقدان را بشـنوند، می توانند 

شـرایط امـکان آزادی را فراهـم کنـد به گونـه ای 

كـه فرصـت و تنوعـات فرهنگـی ، اجتماعـی در 

جامعـه بـروز و ظهورکنـد، روحانیـت حاکـم در 

صورتـی مـی توانـد نشـان دهـد کـه چهل سـال 

تجربه کرده اسـت نه چهل سـال زیست تقویمی 

و چهـل سـال انبـاری از حوادث کـه زبان تازه ای 

بـرای گفت وگـو ابـداع کنـد با همـان مفاهیمی 

کـه تـا بـه حـال در چهل سـال اخیـر بـا جامعـه 

صحبـت کردیـم، زیـرا بـا زبـان شـاه زادگی دیگر 

نمـی تـوان بـا مـردم صحبـت کـرد بلکه بـا زبان 

شهروندی بایسـتی حـرف زد. 

در چهل سـال گذشـته حاکمیـت، روحانیـت 

حاکـم سـعی نکـرده زبـان شـهروندی خودش را 

ابـداع کنـد، زبانـی که مـردم دیگر وجـود ندارند 

و شـهروندان هسـتند. همین کـه روحانیـت 

نتوانسـته از شـهروندان صحبـت کنـد و دائمـًا 

از مـردم حـرف می زنـد. ایـن یکـی از ناکامـی 

هـای زبـان روحانیت حاکم اسـت، چراكه مردم 

واژه مبهـم و تـوده هـای بـی شـکل ، توده هـای 

فاقـد قـدرت و فاقـد دانایـی هسـتند. واژه مردم 

واژه  عمدتـًا  و  کننـده  گـم راه  فریبنـده،  واژه 

فاقـد ارزش دمکراتیـک و ارزش انسـانی اسـت، 

بدیـن دلیـل روحانیـت از واژه مـردم صحبـت 

می کنـد نـه از واژه شـهروندی، معنایش این که 

هنـوز روحانیـت حاکـم آمـاده نشـده تـا حقوق 

شـهروندان را اعطـا کنـد،  حقـوق در قانـون 

اساسـی آن هـا را پذیرفـت، حقوقـی کـه مثـل 

آزادی هـای اندیشـیدن،  بیـان و آزادی هـای 

زندگـی، حقوقـی مثـل حقـوق اجتماعـی، حـق 

متفـاوت بـودن، حـق فرهنگ ها، حق تنوعات را 

تضمیـن كنـد. برای همین تا زمانی که گفتمان 

روحانیـت از مـردم حرف می زند نه شـهروندان، 

تـا زمانـی کـه تفکیـک هـای موجـود در جامعه 

را بـه رسـمیت نمی شناسـند تـا زمانـی که نمی 

توانـد چیـزی بـه نـام واقعیـت را بـه رسـمیت 

بشناسـد، هنـوز روایتـی کـه روحانیـت حاکم از 

حاکمیـت خـودش درسـت کـرده را بـه چالـش 

نکشـیده و نقادی نکرده اسـت. به همین دلیل 

فکـر می کنـم كه شـاید ضروری تریـن کاری که 

روحانیت حاکم در دهه پنجم انقالب اسـالمی 

بایسـتی انجـام دهـد بازاندیشـی از روایتـی که 

خـود خلـق کرده اسـت، باشـد.

 حـوزه: دو نکتـه کـه بعضـی از مخاطبـان در 
این جـا می خواننـد و برای شـان ایـن اشـكال 

پیـش می آیدكـه ایـن روایـت گاهـی اوقات در 

محـل دعـوا  و تضـارب آرا قـرار نگرفتـه و صرفـًا 

یـک عـده ای روایـت کردنـد و بقیـه را ملـزم بـه 

پذیـرش آن نمودنـد. یـک موقـع می گوییـم 

از  کــم  حا روحانیــت  کــه  روایتــی  هنــوز 
کــرده را بــه  کمیــت خــودش درســت  حا
چالــش نکشــیده و نقــادی نکرده اســت. 
ــاید  ــه ش ــم ک ــر می کن ــل فک ــن دلی ــه همی ب
کــم  ضروری تریــن کاری کــه روحانیــت حا
در دهــه پنجــم انقــالب اســالمی بایســتی 
کــه  انجــام دهــد بازاندیشــی از روایتــی 

ــد. ــت، باش ــرده اس ــق ک ــود خل خ
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نـه، ایـن روایـت حتمـًا بایـد تغییـر می کـرده 

و مطمئنـًا گام اول برداشـته نشـده اسـت تـا 

روایت هـا حتـی در محـل تضارب آرای اندیشـه 

و درگفت وگوهایـی قـرار بگیرنـد سـؤال این كـه 

آیـا بایـد تغییـر پیدا کند و تا تغییر نکند چگونه 

و به کجا برویم و تغییری که بایسـتی از خالل 

آن گفت وگوهـا باشـد چگونـه در می آیـد؟

دکترفاضلی: حاکمیت سیاسـی نوعی زیسـت 
روایـی اسـت. حکومت برای این کـه بتواند نوع 

نظم نمادین ایجاد کند تا زندگی سیاسـی برای 

خـودش و جامعـه را ممکـن سـازد نظـم روایـی 

ایجـاد می کنـد، روایت هایی از طریق رسـانه ها، 

نظـام حقوقـی و زبـان و تعامـالت خـودش 

به وجـود مـی آورد، كه این روایت باید متناسـب 

بـا تحـوالت پویایـی جامعـه دائمًا به روز باشـد، 

به گونـه ای كـه ایـن روایـت بایـد یکی نباشـد و 

روایت های سـیال باشـد. روایتـی که جمهوری 

اسـالمی از خـودش خلـق کـرده روایـت جامـد 

اسـت. در دنیایـی کـه عدم قطعیت و سـیالیت 

در آن سـیطره دارد آب گونگـی روایـت سیاسـی، 

قـوت آن روایـت اسـت و تصلـب روایـت ضعف 

آن اسـت . در چهل سـال گذشـته روایت هایـی 

کـه روحانیـت خلـق کـرده روایـت آب گونـی و 

سیاسـی نبـوده و انعطـاف نداشـت ایـن روایت 

در ایـن هسـته مرکـزی خـودش قابلیت هـای 

انعطاف کافی و آب گونگی را نداشـت تا بتواند 

در مواجهـه بـا تحـوالت فن آورانـه و تحـوالت 

کالن شهرشـدن، تحـوالت جمعیتـی و تحوالت 

جهانـی طـوری تغییـر کنـد هـم دوام و بقـای 

نظـام سیاسـی را بـا هزینـه پاییـن تولید قدرت 

ممکـن کنـد و در نتیجـه آینـده حکومـت را بـه 

صـورت ارگانیک میسـر سـازد.

برداشـتم ایـن اسـت کـه در حـال حاضـر در 

جمهـوری اسـالمی، تولیـد قـدرت پـر هزینـه 

اسـت،  بهـره وری اش پاییـن اسـت، منظور من 

از تولیـد قـدرت این کـه بـه هرحـال نظـام های 

سیاسـی بـرای این کـه بتواننـد نظـم سیاسـی 

را شـکل دهنـد بایـد اشـکالی را ایجـاد کننـد، 

اشـکالی از روابـط را تنظیـم و کنتـرل ایجـاد 

کننـد، مشـروعیت بـرای خودشـان خلـق کنند،  

توانایـی ایـن را پیدا کننـد تا از طریق نوع روابط 

قـدرت کـه شـکل مـی دهنـد ایـن روابـط منجر 

بـه تولیـد قـدرت شـود.    تولیـد قـدرت یعنـی 

تولیـد نظـم، اتفاقی که افتاد در این چهل سـال 

گذشـته این بود که در جمهوری اسـالمی نظام 

بروکراسـی بـه عنـوان ابـزار اصلـی حاکمیت به 

جـای این کـه ایـن نظـام از لحـاظ جغرافیایـی 

و از لحـاظ کمـی گسـترش پیـدا کـرد امـا ایـن 

نظـام بروکراتیـک از لحاظ این که بتواند فرصت 

دهـد تـا متخصصـان، گروه هـای اجتماعـی بـا 

قــدرت جمهــوری اســالمی وقتــی مــی 
توانــد شــیوه بــا هزینــه کــم و بهــره وری بــاال 
کــه قــدرت بــه صــورت موی رگــی  باشــد 
قدرت هــای  مثــاًل  می شــد.  توزیــع 
محلــی، زبان هــا، گروه هــا و قومیت هــا، 
دانشــگاهیان و... ، این هــا خودشــان 
ــه قــدرت تولیــد  روابــط را شــکل دهنــد ک
کننــد و در نوعــی نظــم هژمونیــک قــدرت 

کنــد.  ســامان پیــدا 
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تفاوت های خودشـان به شـیوه اصیل در قدرت 

مشـارکت کننـد و خـود گروه ها و افـراد، بتوانند 

مولد قدرت باشـند این کار بسـیار ناچیز صورت 

گرفت. 

معنای حرف این است که قدرت جمهوری 

اسالمی وقتی می تواند شیوه با هزینه کم و 

بهره وری باال باشد که قدرت به صورت موی رگی 

توزیع می شد. مثاًل قدرت های محلی، زبان ها، 

گروه ها و قومیت ها، دانشگاهیان و... ، این ها 

خودشان روابط را شکل دهند که قدرت تولید 

کنند و در نوعی نظم هژمونیک قدرت سامان 

پیدا کند. جمهوری اسالمی روایتی خلق کرده 

که بسیار محدودی امکان توزیع گروه ها در خلق 

قدرت را پیدا کردند. سازوکار و انسداد قدرت 

حکومت  این  هرحال  به  بود.  متمرکز  بسیار 

پشتیبان فرهنگی و تاریخی داشت حداقل از دوره 

صفویه به بعد و در واقع این حکومت بنیان های 

اسطوره ای و نمادین و در ذهنیت جمع جامعه 

جایگاه و پایگاه محکم داشت به همین دلیل 

پایگاه اسطوره اش می توانست از طریق ایجاد 

سازوکارهای مشارکتی و دموکراتیک تر امکان 

این را فراهم کند تا در جامعه به ویژه جامعه 

امروز، آن روایت سیاسی که از آن خلق می شود 

روایت دلپذیرتر، همگانی تر و قابل قبول تری 

و  نگار  عنوان مردم  به  نگاه من،  از  و  باشد. 

انسان شناس فکر می کنم، حکومت را پیش 

از این که در پارلمان، انتخابات یا در خبرهای 

سیاسی دنبال کنیم حکومت را در روایت های 

روزمره زندگی مردم، زیست اجتماعی و جهان 

زندگی جست. 

اتفاقاتـی در چهل سـال اخیـر رخ داده اسـت 

کـه زیسـت اجتماعـی، جهـان زندگـی، اشـکال 

درایـن  می کـرد.  ایجـاد  اختـالل  از  وسـیعی 

راسـتا، چنـد مالحظـه سـاده وجـود دارد کـه 

کار زندگـی روزمـره را بـرای مـردم دشـوار کـرد. 

بـه گونـه ای كـه هـر نـوع تولیـد قـدرت بـه طور 

موی رگـی و همگانـی مسـتلزم روایت سیاسـی 

اسـت کـه در آن حـد اگـر چـه کـم از انتخابـات 

و آزادی بـرای فـرد وجـود داشـته باشـد، یعنـی 

افـراد در هـر موقعیتـی که هسـتند زن یا مرد یا 

کارمنـد یـا بـازار و شـغل آزاد در حریم خصوصی 

خانـه در زمینـه فعالیتـی کـه انجـام می دهنـد 

نظیرپوشـش ، لبـاس و الگـوی تعزیـه یـا تفریع 

و سـرگرمی در تعامالت و سـخن گفتن این داور 

یا احسـاس را پیدا کند که خود او دارد انتخاب 

می کنـد یعنـی بـه نوعـی عاملیـت و آگاهـی 

وجـود دارد، امـا روایتـی کـه جمهوری اسـالمی 

در چهل سـال از خـودش ایجـاد کـرد این بود که 

ایـن انتخـاب بـه رسـمیت شـناخته نمی شـود. 

حاکمیـت روایـت سیاسـی از خـودش خلق کرد 

که براسـاس آن روایت تمام شـهروندان و تمام 

اســالمی  جمهــوری  کــه  روایتــی  ایــن 
کــرد و در  در چهل ســال اخیــر درســت 
کــرد و  زندگــی روزمــره مــردم رواج پیــدا 
کنش هــا و عمل کردهــای روزانــه را شــکل 
داده چنــد پیامــد داشــته و باعــث شــده 
کنــد. اولیــن  کــه توزیــع قــدرت را زیــاد 
کــه ایجــاد نوعــی  ســازوکارش ایــن بــود 
روزمــره  زندگــی  بــر  دوگانــه ای  زیســت 

اســت.  مــردم 
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عرصه هـا، تنهـا در صورتـی که اطاعـت از روایت 

سیاسـی داشـته باشند شـهروند برخوردار کامل 

از حقوق شـان هسـتند. افـراد در زندگـی روزمره 

مهم تریـن چیـزی کـه نیاز دارند داشـتن فضای 

انتخاب آزادانه نسـبی اسـت یا احسـاس آزادی 

حداقلی اسـت. معنای احسـاس آزادی حداقلی 

این اسـت که خود من لباسـی که در تنم کردم 

انتخـاب کـردم. غذایـی کـه می خـورم انتخـاب 

خـودم اسـت. حرف هایـی کـه بیـان مـی کنـم 

حرف هـای خـودم اسـت. 

به بیان دیگر، اگر من مجاز باشم جور دیگر 

انتخاب کنم باز همین را انتخاب می کردم. اگر 

حاکمیت این لباس، غذا، سخن و رفتار من را 

نپسندد به دلیل این که انتخاب من است مدارا 

می کند و احترام می گذارد. جمهوری اسالمی 

سازوکارهایی درست کرد در چهل سال گذشته 

حوزه  به  را  فردی  الیه های  درونی ترین  که 

عمومی می کشاند و آن را به چالش می کشید. 

برای مثال در گزینش ها در باره میزان اعتقادات 

و هم چنین پای بندی عملی به مناسک دینی 

از افراد سؤال می شد یا در تحقیقات محلی در 

باره زندگی خصوصی افراد سؤال می شد. از 

دیدگاه های سیاسی تا مسائل جنسی یا اخالقی 

می پرسیدند. این روایتی بودکه در جامعه به 

تدریج گسترش پیدا کرد.

روایـت جمهـوری  آن  بگویـم  می خواهـم 

اسـالمی روایتی بود که فضای خصوصی را پند 

مـی داد مداخلـه در الیـه ای احساسـی، عاطفـی 

و شـناختی را مجـاز می داشـت. امـر سیاسـی را 

بـا خوانشـی حداکثـری و پوشـش همـه جانبـه 

بـه زندگـی تسـری مـی داد. این روایـت به دلیل 

این کـه تـا حـدودی امنیـت روانـی افـراد را بـه 

هم می ریخت و سـاختارهای روانی را سیاسـی 

می کـرد و میـل و نیـاز بـه حـس انتخاب گـری 

آزادی و برخـورداری عاطفـی از خـود را محـدود 

مـی سـاخت عمـاًل هزینـه شـکل دادن قـدرت را 

بسـیار بـاال بود. 

در  اسـالمی  جمهـوری  کـه  روایتـی  ایـن 

چهل سـال اخیر درسـت کرد و در زندگی روزمره 

مـردم رواج پیـدا کرد و کنش ها و عمل کردهای 

روزانه را شـکل داده چند پیامد داشـته و باعث 

شـده کـه توزیـع قـدرت را زیـاد کنـد. اولیـن 

سـازوکارش ایـن بـود کـه ایجـاد نوعـی زیسـت 

بـر زندگـی روزمـره مـردم اسـت.  دوگانـه ای 

تعبیری که در کشـورهای ایدئولوژیک شـوروی 

و چیـن هـم وجـود داشـته و هنـوز هـم اسـت. 

در شـوروی سـابق می گفتنـد مـردم شـعاری 

داشـتند کـه در خانـه یک چیـز و در خیابان چیز 

دیگـر. ایـن زیسـت دوگانـه کـه در خانـه خـود 

آن طوری که واقعًا هسـتی باش اما در خیابان، 

در اداره، در سـازمان، در زندگـی اقتصـادی و ... 

از نوعـی عقالنیـت ابـزاری پیروی کنـد تا بتواند 

حداکثـر منافـع را داشـته باشـد، آن عقالنیـت 

ابـزاری سـازگاری بـا قواعـد سیاسـی بـه منظور 

برخـورداری از حقـوق و مزایـا اسـت، نتیجـه 

ایـن می شـد کـه آن فـرد چـون فقـط سـازگاری 

ظاهـری می کنـد نـه سـازگاری باطنـی، چون از 

لحـاظ شـناختی و عاطفـی نمی توانـد خـود را 

بسـیج کند و نمی توانسـت درست انجام بدهد، 

چـون بـه آنچه کـه انجام می دهـد اعتقاد و باور 
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واقعـی نـدارد در نتیجـه آن کارهـا را بـه نحـو 

اصیـل انجـام نمی دهـد، یعنی به نحـو مولد آن 

کارهـا را بـا حداکثرهزینه انجـام می دهد چه در 

ایران بروکراسـی باشـد و چه بروکراسـی نباشـد 

بـا تمـام تـالش حداقل امکانـات را از جامعه ، از 

طبیعت و از حکومت به دسـت بیاورد و حداقل 

خدمـات را ارائـه کنـد و این را هم بهای زیسـت 

دوگانـه خـودش می دانـد. می گویـد: وقتی من 

خـودم نیسـتم پـس این سـامان سیاسـی باید 

هزینـه خـود نبـودن مـن شـهروند را از زندگـی 

روزمره را پرداخت کند، برایند چنین سیسـتمی 

از یک طرف فرسودگی روحی و روانی و عاطفی 

شـهروندان اسـت، شـهروندان در نتیجه زیسـت 

و  پرخاش گرتـر  عصبی تـر،  درون  از  دوگانـه 

دسـت خوش بیماری هـای عاطفـی و روانـی و 

اخالقـی می شـوند. 

از دیگرسـو، جامعه فرسـوده تر می شود چون 

هنجارها، قوانین و عرف ها و سامانه اجتماعی 

بـه نحـو اصیل مراعات نمی شـود. جامعه نقاب 

روی خـودش می کشـد. جمهـوری اسـالمی و 

روحانیـت حاکـم اگر می خواهند چهل سـالگی 

خـودش را بـه معنای وجودی حسـاب کند باید 

بـه ایـن روال ها و روندهایی که روایت سیاسـی 

که خلق کرده و شـکل داده بازاندیشـی انتقادی 

کنـد و بـه ایـن فکـر کنـد کـه آیـا در چهل سـال 

بعـد یـا سـال های آینـده می خواهـد کاری کند 

کـه روایتـی بـرای قـدرت و ابـزار قـدرت را ایجاد 

کـرده بـود را بازاندیشـی کنـد یـا نـه؟ در روایـت 

موجـود دائمـًا از حقیقـت صحبـت شـده جـای 

خالـی واقعیـت آشـکار اسـت، روایتـی اسـت 

کـه روحانیـت در چهل سـال اخیـر رواج داده و 

راوی آن بـوده اسـت، روایـت حقیقـت شـریعت 

محـور اسـت چیـزی کـه جامعـه اکنـون بـا آن 

روبـه رو اسـت این کـه واقعیـت چـه می شـود. 

واقعیـت یعنـی آدم هـا، گروه هـا و نیروهـا و 

تجربه هـا و بـده بسـتانی کـه در شـرایط اکنـون 

در نتیجـه تحـوالت جهانـی در حوزه فن آوری ها 

شـکل گرفتـه اسـت. روایت حاکـم روحانیت در 

چهل سـال گذشـته شکل داده کمترین استعداد 

را داشـته کـه واقعیـت و حقیقـت بـه مثابـه دو 

بال آن رژیم روایی خودش توسـعه بدهد. رژیم 

روایتـی کـه ما نقـل کردیم دائمًا بـر حق بودن و 

حقانیـت ایـن روایـت تأکیـد می کنـد در مقابل 

واقعیـت هـای موجـود خواهـان ایـن هسـتند 

کـه خـوب، شـما حـق و این روایـت حقیقت. در 

اصـل بـا ایـن واقعیـت چـه کار بایـد کـرد. مثاًل 

یکـی از واقعیت هـای خیلـی آشـکار این اسـت 

کـه در حـال حاضـر کـه برخی می گویند سـیزده 

میلیـون پسـر و دختـر مجـرد داریـم بـا بحـران 

ورزش،  حــوزه  در  تنش هایــی  روز  هــر 
در حــوزه پســت های اداری و سیاســی 
و مشــارکت زنــان در فضــای شــهری و 
کــم در  ح اســت. روحانیــت حا ... مطــر
قــدرت چــه روایتــی از زنــان و زنانگــی و 
کــه در  کنــد  یــاد  جنســیت می خواهــد 
آن واقعیتــی کــه زنــان امــروز بــا آن روبــه رو 
هســتند، یعنــی واقعیــت صــدای زنانــه را 

پاســخ بدهــد. 
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مضیقـه ازدواج روبـه رو هسـتند، نوعـی تغییـر 

تعـادل  در  تغییـر  اجتماعـی،  ارزش هـای  در 

جنسـیتی و تغییـرات سـاختاری دیگـر، بحران 

مضیقه ازدواج را ایجاد می کند. روایت حقیقت 

شـریعت محور هنـوز بـرای این سـیزده میلیون 

دختـر و پسـر مجـرد مضیقـه ازدواج چیـزی جز 

بـرای گفتـن نـدارد بعـد می توانـد بگویـد حالل 

و حـرام خـدا این هاسـت و بایـد حـدود رعایـت 

. د شو

 حـوزه: حقیقـت شـریعت محوری کـه یـک 

بازخوانـی حداقلـی از آن می شـود و انسـان بـا 

همیـن سـیزده میلیون اگر بحـث ازدواج موقت 

را بـه این گونـه روایـت نمی کردیـم بـه مراتـب 

ایـن مشـکالت حـل بشـود، بازخوانـی فهـم 

روایـت بـوده اسـت.

دکترفاضلـی: روایـت خلق شـده دربـاره زنان و 
زنان در حکومت روحانیت سـاالر چگونه روایت 

مـی شـوند ونوع جنسـیت، زنانگـی، حقوق زنان 

و مشـارکت زنـان ، جایـگاه زنـان در جامعـه 

جدیـد در ایـن روایـت حقیقـت شـریعت محـور 

کجـا قـرار می گیرد. هـر روز تنش هایی در حوزه 

ورزش، در حـوزه پسـت های اداری و سیاسـی 

و مشـارکت زنـان در فضـای شـهری و ... مطـرح 

اسـت. روحانیـت حاکـم در قـدرت چـه روایتی 

از زنـان و زنانگـی و جنسـیت می خواهـد یـاد 

کنـد کـه در آن واقعیتـی کـه زنـان امـروز بـا آن 

روبـه رو هسـتند، یعنـی واقعیـت صـدای زنانـه 

را پاسـخ بدهـد. کاری کـه تـا حـاال شـده این که 

دائمـًا گفتـه شـده که این صدا، صـدای زنانه ای 

کـه خواهـان مشـارکت بیشـتر برخـوداری از 

حقـوق شـهروندی و ... می باشـد. این هـا همـه 

تهاجـم فرهنگـی یـا فمنیسـتی اسـت. فـارغ از 

این کـه علت هایـش چیسـت، بیشـتر خواهـد 

شـد. روایـت حقیقـت شـریعت محور توانایـی 

این کـه بتوانـد از مقولـه زنان، جنسـیت، ازدواج 

و قومیـت نتوانسـته روایتـی را منعکـس کنـد، 

روایت ها باید منعطف، آب گون و خالق باشـد. 

صدایـی کـه دائمـًا زاینـده و بارور شـوند.

مسـئله دیگر در مورد عدالت و آزادی اسـت، 

چراكـه حکومت کـردن در قـرن بیسـت ویکم یـا 

حکومتـی نخواهـد بـود یا اگـر باشـد نمی تواند 

بـدون آزادی و عدالـت باشـد. همـه روایت های 

سیاسـی برای خلق قدرت و تداوم آن مسـتلزم 

بیان هـای عملـی و عینی آشـکار از نحوه تأمین 

و تحقـق عدالـت و آزادی اسـت و این هـا بـه 

هـم پیوسـته هسـتند. در چهل سـال گذشـته 

صحنـه جامعـه مـا در حـوزه آزادی هـای مدنـی 

هـم آزادی بیـان و هـم آزادی اندیشـه اند، هـر 

سـه تنش هایـی را تجربـه کردنـد. جامعـه ایران 

بـا توجـه بـه این کـه حداقـل در پنجاه سـال 

دوره پهلـوی از آزادی مدنـی برخـوردار بـوده 

نوعـی خاطـره آزادی را دارد. نسـل های پیـش 

از انقـالب کـه در فضاهـای آزادی هـای مدنـی 

زندگـی کردنـد و هم چنیـن فیلم هـا، عکس ها، 

و موسـیقی هایی کـه روایـت آزادی هـای مدنی 

دوران پیـش از انقـالب بودنـد توسـط رسـانه ها 

و یـا افـراد به طـور گسـترده ای در دسـت رس 

نسـل های جدیـد هـم قـرار گرفتـه، نسـل هایی 

کـه بعـد از انقـالب متولـد شـدند. ایـن خاطـره 

آزادی مدنـی بـه صـورت نوعـی نیـروی فعال در 
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جامعـه مـا در چهل سـال گذشـته عمـل کرده در 

زندگـی روزمـره مـردم در نقـل و قول های شـان 

ایـن نکتـه کـه در دوران پیـش از انقـالب مـردم 

از آزادی هـای مدنـی بیشـتر برخـوردار بودنـد به 

گـوش می رسـد و گفتـه می شـود از آن جایـی 

کـه مسـئله آزادی هـای مدنـی دغدغـه جامعـه 

هـم شـده نوعـی بزرگ نمایـی حتـی از آزادی 

مدنی گذشـته هم می شـود. نتیجه این که کام 

مـردم در زندگـی روزمره شـان تلخ تـر می شـود 

احسـاس می کننـد از آزادی مدنـی حداقلـی 

محروم هسـتند. آزادی مدنی یعنی چه؟ یعنی 

این کـه دانشـجویان در کالس های درس وقتی 

تفکیـک نمی شـوند در اسـتخدام و در اعطـای 

امتیازهـا و برخـورداری از حقـوق شـهروندان در 

اشـکال مختلفـی بـا اشـکال گوناگـون طردها و 

طردهـای اجتماعـی و تبعیـض هـا روبـه رو می 

شـوند اولیـن احساسـی کـه بـه آن هـا دسـت 

می دهـد ایـن اسـت کـه اول: احسـاس اجحاف 

اسـت؛ دوم: احسـاس سـلب و محدودیـت در 

آزادی مدنـی اسـت.

روایت حقیقت شـریعت محور در چهل سـال 

گذشـته به اشـکال مختلفی هم مسـئله آزادی 

و نیـز عدالـت را بحرانـی و تشـدید کـرده اسـت 

و جامعـه ایـران از مشـروطیت با مسـئله آزادی 

و عدالـت درگیـر بـوده. در این چهل سـال، مردم 

در زندگـی روزمـره خودشـان به تدریـج روایـت 

مقاومتـی را شـکل دادنـد کـه در آن آزادی هـای 

مدنـی و عدالـت شـکل گرفـت و گسـترش پیدا 

زندگـی  در  عـادی  گروه هـای  کنـار  در  کـرد. 

و  هنرمنـدان  نخبـه  گروه هـای  روزمره شـان، 

دغدغـه  نیـز  دانشـگاهیان  فرهنـگ  مولـدان 

آزادی بیـان و آزادی اندیشـیدن را پیـدا کردنـد. 

در چهل سـال گذشـته مـا توانایـی شـکل دادن 

روایت هـای حزبـی اصیـل را بـه شـكل خیلـی 

کم رنگـی را داشـتیم، درسـت اسـت کـه دو 

جریـان اصول گـرا و اصالح طلـب شـکل گرفتند، 

امـا ایـن دو جریـان نتوانسـتند سـازوکار نهادی 

حزبـی گسـترده ای بـه وجـود آورنـد. در روایـت 

رسـمی حاکمیتـی گفته می شـود سـاختارهای 

اجتماعـی آمادگـی رقابـت را دارنـد، حتـی اگـر 

چنیـن باشـند، چـرا حکومـت بـه جامعه کمک 

نکـرد تـا سـاختار حزبـی بـه وجـود آید. 

یـک  از  شـریعت محور  حقیقـت  روایـت 

طـرف در گفت وگـوی بـا واقعیـت نتوانسـت به 

خالقیت هـای  و  نوزایی هـا  روایت سـازی ها، 

جدیـد در روایت هـای خـودش برسـد، به نحوی 

که حقیقت و روایت و واقعیت بتواند ترکیب را 

ایجـاد کنـد و تعارض و تنش بین رژیم حقیقت 

و رژیـم واقعیـت باعـث شـد کـه هزینـه تولیـد 

روایــت حقیقــت شــریعت محور در چهــل 
ســال گذشــته بــه اشــکال مختلفــی هــم 
ــی و  ــز عدالــت را بحران مســئله آزادی و نی
کــرده اســت و جامعــه ایــران از  تشــدید 
مشــروطیت بــا مســئله آزادی و عدالــت 
ــردم  ــال، م ــن چهل س ــوده. در ای ــر ب درگی
در زندگــی روزمــره خودشــان به تدریــج 
روایــت مقاومتــی را شــکل دادنــد کــه در 
آن آزادی هــای مدنــی و عدالــت شــکل 

ــرد.  گرفــت و گســترش پیــدا ک
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قـدرت در نظـام سیاسـی بـاال رود. روحانیـت 

حاکـم و حوزه هـای علمیـه حاکـم کاری کـه 

می توانسـتند و بایـد می کردنـد ایـن اسـت کـه 

روایتـی را خلـق کنند، روایتـی که مقداری عدم 

قطعیـت، مقـداری سـیالیت و انعطـاف واقعی 

و اصیـل را به طـوری کـه حقیقـت واقعیـت 

بتوانـد بـا هـم گفت وگـو کننـد. مسـئله های 

آزادی، عدالـت و خالقیـت سـه مسـئله بنیادی 

در جامعـه مـا بودنـد. عدالـت به معنـای این که 

گروه هـای مختلفـی احسـاس اجحـاف نکننـد. 

آزادی بـرای افـراد عـادی بـه معنـای آزادی های 

مدنـی اسـت. بـه معنـای افـراد نخبـگان آزادی 

اندیشـیدن و آزادی بیان باشـد. برای گروه های 

سیاسـی آزادی بیـان، بـرای گروه هـای فکـری، 

هنـری آزادی اندیشـیدن و خالقیـت باشـد. 

نکتـه ای کـه ما در دنیای جدید روبه رو هسـتیم 

این کـه انسـان امـروز بـا انسـان صدسـال و 

دویست سـال پیـش از ایـن حیـث متفـاوت 

اسـت کـه ایـن انسـان میـل بـه خـود بیان گری 

آفرینش گـری ، مقلدبـودن و خودبـودن را بیش 

از گذشـته بـر تاریـخ دارد و ایـن امیال همیشـه 

بوده، اما امروزه بیشـتر از هر روز دیگر اسـت به 

این که انسـان امـروز می خواهد خودش را خلق 

کنـد، خلـق خود، خودشـکوفایی پروژه فردی هر 

انسـان قـرن بیسـت ویکم اسـت. 

چهل سـال  شـریعت مدار  حقیقـت  روایـت 

اخیـر بـرای ایـن خلـق خـود جایی ایجـاد نکرده 

اسـت و این کـه ارزش هـای اجتماعـی بایـد 

به گونـه ای باشـند کـه میـدان بـرای فردیـت را 

در نظـر بگیـرد. نوعـی روایـت بنیادگرایانـه از 

ارزش هـای جماعت گرانـه مثـل خانواده گرایـی 

دین گرایـی و سـنت گرایی، نـوع روایتـی کـه هر 

نـوع فردیـت را مشـروعیت زدایـی بکند منجر به 

تقابل میان اصل کرامت انسـان و اصل الهیات 

روایـت حقیقـت  کـه خدامحـوری می شـود. 

شـریعت محـور چهل سـال اخیـر بـه سـویی 

حرکـت می کنـد کـه گویـی میـدان بـازی را بـه 

تضـاد خـدا و خـود ... . در ایـن شـرایط کـه خود 

نمی توانـد خالقیت هـای خـودش را بـروز دهـد 

و اتفاقـی کـه می افتـد تنـش بیـن خـدا و خـود 

اسـت و در این تنش بنیان های دینی در درون 

زندگـی اجتماعـی دچـار بحـران می شـود. دین 

بـا الیه هـای عاطفـی جامعه بیشـتر از الیه های 

شـناختی در ارتباط اسـت. سـاخت احساسـات 

بایـد درگیـر مفهـوم خـدا باشـد. در جامعـه ای 

کـه بیـن خـدا و خود تنـش شـکل گیرد طبیعتًا 

بازنده خداسـت. چون الیه ای احساسـی خود را 

نمی شـود کنتـرل و مدیریت کـرد. به تدریج این 

روایتــی کــه روحانیــت بــه آن داده امــروز و 
آینــده بایــد روایتــی باشــد بــرای خالقیــت 
خــود و خودشــکوفایی خــود، به گونــه ای 
کــه بــرای فردیــت، کرامــت و حرمــت خــود 

جایــی در نظــر بگیــرد. 
حقیقــت  این کــه  گفتــن  صــرف  بــا 
اســت،  حقیقــت  چــون  شــریعت محور 
فقــط  مــا  شــود  تبعیــت  بایــد  پــس 
هزینه هــای زیــادی را در تولیــد قــدرت 
ایجــاد می کنیــم و خداونــد را در این جــا 

می کنیــم. سیاســت  ایــن  قربانــی 
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الیه عاطفی که پشـت خود هسـت نوعی تنش 

مدام با خدا را پیدا می کند در شـرایطی که خدا 

در قالـب قـدرت سیاسـی خـودش را بـه جامعه 

معرفی می کند اگر این قدرت سیاسـی نماینده 

خوبـی بـرای خداوند نباشـد موجـب تنش خود 

بـا خـدا می شـود و ایـن تنـش چیزی اسـت که 

روحانیـت بایسـتی بـه آن فکر کنـد. روایتی که 

روحانیـت بـه آن داده امروز و آینده باید روایتی 

باشـد برای خالقیت خود و خودشـکوفایی خود، 

به گونـه ای كـه بـرای فردیـت، کرامـت و حرمت 

خـود جایـی در نظـر بگیرد. 

با صرف گفتن این که حقیقت شریعت محور 

چون حقیقت اسـت، پس باید تبعیت شـود ما 

فقـط هزینه هـای زیادی را در تولید قدرت ایجاد 

می کنیـم و خداونـد را در این جـا قربانـی ایـن 

سیاسـت می کنیـم. ازایـن رو، چـه کاری باید در 

آینـده صـورت گیـرد تـا روحانیـت و حوزه هـا در 

بنیادهـای روایـی بازاندیشـی کننـد و بنیادهـا 

فقـط از لحـاظ محتوا نیسـت. 

هـر روایتـی زبـان، لحن، مفاهیـم و گرامری 

دارد و هم چنیـن فـرم زیبایـی شناسـانه ای دارد 

و روایـت حقیقـت شـریعت محـور از تمـام این 

اجزایش بازاندیشـی دارد. فرم زیبایی شـناختی 

روایـت خلـق شـده فرم عبوس و حقوقی اسـت. 

الیه های حسـی و عاطفی زندگی در این روایت 

کم رنـگ اسـت ایـن فـرم زیبایـی شناسـی فـرم 

بـه رنـگ سـیاه با موسـیقی بسـیار تلـخ و گزنده 

اسـت. واژگانـی کـه در ایـن روایـت می باشـد 

واژگان انعطاف پذیـری نامأنـوس و نیسـتند. 

همان طـوری کـه اشـاره کـردم زبـان شـهریاری 

نـه زبـان شـهروندی جامعـه به زبان شـهروندی 

نیـاز دارد. از زمـان شـهروندی افـراد بـا مدیـران 

و حاکمـان خودشـان بـه صـورت برابـر سـخن 

می گویند، درسـت اسـت که در روایت حقیقت 

ماننـد  هایـی  واژه  از  دائمـًا  شـریعت محور 

حکومـت خادم اسـت و... . امـا در واقعیت این 

زبـان دارد نظم سلسـله مراتبـی را ایجاد می کند 

کـه خـودی و غیـر خـودی و اشـکال گوناگـون 

هایـی  سـازی  مفهـوم  و  دسـته بندی ها  و 

نابرخـوردار  گروه هـای  کـه  صـورت می گیـرد 

می شـوند  پـرت  و  شـده  مشـروعیت زدایی 

طوری كه هر روز آشـكارتر موقعیت طردشـدگی 

خودشـان را تجربـه می کننـد، بـه جـای این کـه 

شـمول بیشـتری پیـدا کنـد طرد بیشـتری پیدا 

می کننـد. ایـن روایـت دائمـًا بـه لحـاظ زمـان 

ماضی و گذشـته اسـت، یعنی این که انسـان ها 

اکنون شـان از برخوردارهای شـان، حقـوق شـان 

چگونـه بایسـتی باشـند. در ایـن روایت موجود 

ما دائمًا از نوستالوژی صدر اسالم، عدالت امام 

علـی از روایـت گذشـته ای صحبت می کنیم 

در آن جـا حقیقـت و واقعیت با هم گره خوردند، 

بزرگ تریــن چالــش ســاختاری در روایــت 
حقیقــت شــریعت محور مــا ایــن اســت کــه 
ایــن روایــت بــه شــدت نظامــی اســت. در 
کــه در نام گــذاری خیابان هــا در  حالــی 
 
ً
وجــوه نمادیــن اش قهرمانانــش عمدتــا
نظامی انــد یــا قهرمانــان سیاســی کــه از 
ــد و  ــم بیــرون آمدن ک درون روحانیــت حا
کــم  ایــن چیــزی اســت کــه روحانیــت حا

قهرمانــان مدنــی نــدارد. 
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امـا اکنـون در ایـن روایـت دائمـًا به شـکل های 

مختلفی سـرکوب می شـود. بنابرایـن زمان این 

روایت و زبان آن نیاز به بازاندیشـی برمی گردد.

 حـوزه: ایـن روایت هـا در تقابـل بـا هم دیگر 
چگونه اسـت، در روایت ها آن قهرمانی که دارد 

خلـق می کنـد باورپذیـر باشـد و جامعـه بـا آن 

ارتباط گیرد و بپذیرد. ما یک روایتی در بخشـی 

از روایـت مقاومـت مـا اسـطوره ای مثل قاسـم 

سـلیمانی را خلق می کند و این روایت را بخش 

زیـادی از جامعـه شـخص ایشـان را به عنـوان 

یـک روایتـی کـه از این مقاومتی که خلق شـده 

می پذیـرد. چـه اتفاقـی در ایـن روایـت می افتد 

کـه در آن روایت هـا نمی افتـد کـه این  باورپذیر 

می شـود. ایـن چیـزی که من برداشـت کردم در 

جامعـه كنونـی در خیلـی از جاهای دیگر در بعد 

دینـی، سیاسـی و در روایـت تنـوع قومـی ایـن 

اتفـاق نمی افتد.

دکترفاضلـی: روایت هـا بایـد قهرمـان زنـده و 
باورپذیرداشـته باشـند. قهرمانان مـا، قهرمانان 

نظامی انـد؛ فرماندهـان سـپاه و شـهدا کـه در 

جنگ شـهید شـدند،یا قهرمانانی که از دانشـگاه 

و .... مـا تنـوع قهرمانانـه نداریـم، قهرمانـان 

بزرگـی کـه از درون حیـات مدنـی آمـده باشـند. 

بزرگ ترین چالش سـاختاری در روایت حقیقت 

شـریعت محور مـا ایـن اسـت که ایـن روایت به 

شـدت نظامی اسـت. در حالی که در نام گذاری 

خیابان هـا در وجـوه نمادیـن اش قهرمانانـش 

عمدتـًا نظامی انـد یـا قهرمانـان سیاسـی کـه از 

درون روحانیـت حاکـم بیـرون آمدنـد و ایـن 

چیـزی اسـت كـه روحانیـت حاکـم قهرمانـان 

مدنـی نـدارد. فـرق قهرمانـان مدنـی در روایـت 

فرهنگـی  بزرگ تریـن چالش هـای  از  رسـمی 

اسـت.  اسـالمی  سیاسـی جمهـوری  روایـت 

در نظام هـای توسـعه یافتـه امـروزی جهـان، 

روایت هـا بـه گونـه ای شـکل می گیرنـد کـه 

قهرمانـان این روایت ها عمدتـًا قهرمانان مدنی 

هنرپیشـه ها،  ورزشـکاران،  این کـه  هسـتند، 

بازیگـران، اسـتادان دانشـگاه و حتـی مخالفـان 

حکومت هـا . مـا وقتـی بـه ایالـت متحـده فکـر 

می کنیـم در ایـن ایالـت نامچامسـکی و ادوارد 

سـعید بـه همـان انـدازه رئیـس جمهـور آمریکا 

نقش قهرمان در دنیا داشته و منتقد سرشناس 

نظـام سیاسـی آمریکایـی نیـزدارد.

مسـئله اصلی این اسـت که روایت حقیقت 

می بـود  آسـانی  روایـت  بایـد  شـریعت محور 

کـه میـدان بـرای گسـترش فضاهـا و نهادهـای 

مدنـی را بـاز می کـرد تـا از درون آن قهرمانـان و 

قصه هـای قهرمانـی مدنـی ظاهـر می شـد.

 حوزه: یعنی اشکال را کالن می دانید؟

دکترفاضلـی: قصه هـای مدنـی در جمهـوری 
اسـالمی کم انـد. قصه هـا عمومـًا قصه هـای 

حاکمیتـی و رسـمی هسـتند، حتـی قصه هـای 

مدنـی موجـود هـم دائمـًا حاکمیـت بـه آن هـا 

رنگ وبـوی سیاسـی می زنـد و از ایـن طریـق 

رنگ ولعـاب مدنـی را کم می کند و جامعه برای 

حیات پرنشـاط خود عالوه بر سیاسـت نیازمند 

مدنیت اسـت، مدنیت یعنی فضایی که آدم ها 

احسـاس کننـد براسـاس ظاهـر میـل و سـلیقه 

خودشـان داسـتان را ابداع کردنـد، نیروهایی یا 

روایت های سیاسی كه این گروه  را وادار به آن 
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گـروه نکرد، مشـکلی که آب سـان نبودن روایت 

شـریعت مدار ایجـاد کـرده این اسـت که فضای 

گفت وگـوی جمعـی را طـوری سـامان ندادند تا 

روایت هـای مدنی در کنار روایت های سیاسـی 

توسـعه یابند.

روایت های  ویژگی  آب سانی  این  حوزه: 
ویژگی  یا  است  اجتماعی  و  فرهنگی  حوزه 

همه روایت هاست. یعنی روی روایت عرصه 

سیاسی در روایت عرصه نظامی و اقتصادی 

آن جا خواسته باشیم قهرمان بسازیم، آب سان 

آن جا هم هست یا آن جا هم به ذات فرهنگی 

اجتماعی است؟

دکترفاضلـی: چـون جمهـوری اسـالمی از اول 
توسـعه خودش چیزی را به نام حوزه اجتماعی 

و فرهنگـی را بـه رسـمیت نشـناخت. جمهوری 

اسـالمی بـا ایـن روایـت حقیقت شـریعت مدار 

روایتـی بـود کـه تفکیک پذیـری نهـادی کـه از 

بنیادهای شـکل گیری جمهوری اسـالمی است 

بـه رسـمیت شـناخت. بـه این معنـا کـه از ابتدا 

تـالش کـرد تا به عنوان نوعـی انقالب غیرمدرن 

یـا ضـد مـدرن ایـن تفکیک پذیـری نهـادی کـه 

شـکل داده را به هـم بریـزد، در نتیجـه صـورت 

سیاسـی  اجتماعـی،  اقتصـادی،  بندی هـای 

و فرهنگـی را در عـوض ادغـام کـرد. جمهـوری 

اسـالمی از نظـر فرم پذیـری تفکیـک قـوا شـد، 

امـا بـه لحـاظ محتـوا تفکیک هـای نهـادی را 

نپدیرفـت بـه این معنا بـه لحاظ فرم تفکیک قوا 

را پذیرفته که به شـرط این که سیاسـت تعیین 

کننـد، اقتصـاد و فرهنـگ و جامعـه باشـد، این 

تفکیـک را قبـول کـرد. این کـه زندگی اجتماعی 

می خواهــد  گــر  ا اســالمی  جمهــوری 
کنــد و یــا  چهل ســالگی خــود را اثبــات 
نشــان بدهــد بایــد بــه زبــان، مفاهیــم، 
دســتور زبــان یــا گرامــر و زیبایی شناســی 
و محتــوای روایتــی کــه در ایــن چهل ســال 
نحــو  بــه  داده  شــکل  یــا  گرفتــه  شــکل 
ایــن  طریــق  از  بیندیشــد،  انتقــادی 
بازاندیشــی ایــن امــکان را بــرای خــودش 
شــکل گیری  تــا  کنــد  ایجــاد  جامعــه  و 
کــه منعطف تــر و ســیال تر  تــازه  روایــت 
هســتند ممکــن و امــکان پذیــر شــود.

عمـاًل اصـل خدایی اقتصاد سیاسـی و فرهنگی 

جامعـه را نپذیرفـت. برای مثال در دانشـگاها با 

تأسـیس دفتر نهاد رهبری، بسـیج دانشـگاهی، 

حراسـت و نهادهـای امنیتـی و... هم چنیـن 

انقـالب  شـورای  مثـل  سـازوکارهایی  ایجـاد 

فرهنگـی و شـورای اسـالمی و نهـاد حاکمیـت 

دیگـر عمـاًل قواعـد بـازی در میـدان دانشـگاه 

بـرای  جایـی  می کنـد.  تعییـن  حکومـت  را 

این کـه اسـتادان، علـم، رشـته های تحصیلی و 

دانشـجویان در شـکل دادن بـه قواعـد دانشـگاه 

داشـتن باشـند. نتیجه این می شود که دانشگاه 

حداقل اسـتقالل نهادی را ندارد، همین مسـئله 

در مورد اقتصاد،  ورزش، قوه قضائیه  و جاهای 

دیگـر نیـز اسـت، پیامـد ایـن امـر این می شـود 

که می گویم آب سـان، اسـتعاره اسـت، انعطاف 

و سـیالیت و قابلیـت این کـه بتواند اجازه بدهد 

تـا نهادهـا و عرصه هـای مختلـف تـا حـدودی 

از قواعـد و منطـق اقتضـای وجـودی خودشـان 
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تبعیـت کنند. 

 حـوزه: یعنـی در آن عرصـه نظامی آن منطق 
و ذات بازی هـای نظامـی رعایـت می شـود تـا 

قهرمانـی خلق می شـود ولـی در عرصه فرهنگی 

و اجتماعـی منطـق ایـن ذات حـوزه فرهنگـی و 

اجتماعی به رسـمیت شـناخته می شـود.

دکترفاضلـی: حـوزه نظامـی مطلقـًا در انقیـاد 
سیاسـی و نظامـی اسـت. در نتیجـه مطابـق 

خودش جلو می رود، ساخته می شود و قهرمان 

هـم دارد. امـا در دانشـگاه در زندگـی مدنـی، 

اجتماعـی و فرهنگـی آن جایی که قهرمانی هم 

بـه وجـود می آیـد بـه دلیـل این کـه این هـا تـا 

حـدودی هویـت مقام دارنـد قهرمان ها تعارض 

و تنـش پیـدا می کنند، در نتیجه سـلبیریتی ها 

می شـوند شـکل سیاسـی حکومـت، قهرمانـان 

اسـتاد  دانشـگاهی،  قهرمـان  حتـی  و  حـوزه 

دانشـگاهی کـه توانمنـد اسـت و از مقبولیـت 

و مشـروعیت علمـی باالیـی برخـوردار اسـت به 

نوعـی غالبـًا چالـش اندیشـه دارد و بـه نوعـی 

تنـش بـا نظام سیاسـی اسـت.

جمهوری اسالمی اگر می خواهد چهل سالگی 

خود را اثبات کند و یا نشان بدهد باید به زبان، 

مفاهیم، دستور زبان یا گرامر و زیبایی شناسی 

و محتوای روایتی که در این چهل سال شکل 

گرفته یا شکل داده به نحو انتقادی بیندیشد، از 

طریق این بازاندیشی این امکان را برای خودش 

و جامعه ایجاد کند تا شکل گیری روایت تازه که 

منعطف تر و سیال تر هستند ممکن و امکان پذیر 

شود. در روایت های جدید اگر امکانش فراهم 

باشد طبیعتًا باید بین حقیقت و واقعیت سیاسی 

بین عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، 

سیاسی، فرهنگی و بین فضای مدنیت و سیاست 

و بین تمام وجوهی که تاکنون به صورت وجوه 

تقابلی عمل می کردند از منولوگ به دیالوگ 

از تک گویی به گفت وگو برسیم، به  برویم و 

باید  چند صدایی برسیم و روایت های جدید 

روایت هایی باشند که هزینه های تولید قدرت 

را کاهش دهند، به طوری که جامعه ازپس خلق 

تولید قدرت برآید. در حال حاضر تولید قدرت 

این قدر پرهزینه است که نه فقط برای سیاست 

سنگین است برای جامعه و محیط زیست هم 

سنگین است. باید به دنبال روایت های تازه ای 

باشیم و در این روایت های تازه روایت ها در 

صورتی اصیل اند که ارگانیک و کارکردی باشند، 

یعنی جامعه آن ها را بپذیرد و باور کند وآن ها 

را واقعی بداند که در این روایت ها می تواند 

کنش گری داشته باشد. در روایت های حقیقت 

آزادانه  میدان کنش گری  کنونی  شریعت مدار 

انتخابی و مشارکت های اصیل برای سوژه های 

افراد خیلی کم است، افراد در روایت های موجود 

فقط از رخنه ها ناشی از ضعف و سستی است 

استفاده می کند تا این که بخواهند خود سیستم 

به نحو مشروعی میدان را برای کنش گری باز 

کرده باشد. 

پی نوشت:
* استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.


