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  برخوردهای کار سياسی با پژوهش فرهنگی
  

، نه تنها خرد همگان را از دنشوبرآيند ترس و زور، که از سوی حکمرانان بر آگاهبود و ذهنيات مردم ايران وارد می
بريم به وجود که ما روزانه به کار می يیهاه آشفتگی بزرگی در برداشت از کارکرد واژهبلک داردکارآيی بازمی

واژه  کمتر اندهای اسالمی و کمتر به فرهنگ ايران آشنايی داشتهزورمندان جامعه بيشتر به مفهومآن که  از آورد.می
  آمده است.وجود بهای را تعريف کند بتواند به درستی مفهوم واژه  شناس و سازمانی که در ايران

  

ها را زش آنها کمتر تصور يا تصوير واژهارهای پرافتهياند ولی البته بزرگ مردانی بسان دهخدا در ايران پديدار شده 
هايی که ما در گفتگوها و واژه یمايهبن برای بيشتر ما، . از اين رویاست هدر بينش همگان همآهنگ ساخت

دانند که آنها از مفهوم يک واژه يا مفهوم نمی ، روشن نيست. چه بسياری گوينده و شنوندهبريمبه کار می هاهمپرسی
  های گوناگونی دارند.برداشت نیذهی يک پديده

  

که شود پديدار میی يهايی، که برخی کسان از يک واژه داشته باشند، دشواریهابودن برداشت گونااز گونگاهی هم 
های گفتارش ی واژهای به درستی و راستیچون کمتر گويندهپردازد. می هان دشوارینهاد آکمتر کسی به بن

  .و برداشت شنونده را ارزيابی کند کژ پنداری تواندر میمتک به آسانی انديشد ومی

  

وجود  ،يک روشنفکر سياسی باانديش توانند، در کارآيی و کارکرد يک روشنی میيهاپرسش اين جستار: چه تفاوت
   داشته باشند.

تار، با پوزش جسولی در اين  پيشه نيستند،کنند، خودبخود سياستها فکر می(روشنفکران سياسی به روند سياست
  رفته است.) ی " سياست پيشه" به کار فراوان، بجای مفهوم "روشنفکر سياسی" واژه

  

ت پيشه، روشنفکر، سياس هايی بسانتوان مفهومدر آشفتگی که امروز در ذهن ما ايرانيان وجود دارد کمتر می
درست است که يک روشنفکر  د.پژوهشگرفرهنگی، جامعه شناس و انديشمند را به درستی شناسايی و مرزبندی کر

  تواند سياست پيشه باشد ولی هميشه يک سياست پيشه روشنفکر نيست. يا پژوهشگرفرهنگی هم می

  

البته به کردار هم بيشتر سياست پيشگان همه فن حريف هستند. آنها هم از جامعه، هم از فرهنگ، هم از تاريخ و هم  
 هم يا پژوهشگرفرهنگی انديشپندارند که يک روشنوی برخی میين راز ا رانند.از درد يا درمان اجتماع سخن می

   بايد بينش و آرمان سياسی داشته باشد.

   

، با بنياد حکومت پرواز کند زورمندان که ورای احکام حکومت ،ایدر اجتماعی که آزادانديشی جرم است هر انديشه 
گناهگار و سزاوار  او ،انديش باشدکه روشن  ر کسدر تضاد خواهد بود. در اجتماع ستمکش و حکمرانان زورپرور ه

پژوهی  ی دانشاو هر اندازه هم که در مايهی انديشه  های سياسی را شکسته است،مجازات است، او مرزهای قانون
. رفتار اين زورمندان با ابوريحان بيرونی، ذکريای رازی، ابن سينا و ديگر انديشمندان و آيدباشد سياسی به شمار می

  ران اين دوران گواه اين گفتار است. وهشگپژ

  

بلکه گاهی در  شوداز اين گونه رفتار نه تنها، مفهوم انديشه يا دانش و سياست، با کژی در ذهن همگان کاشته می
کنند و او رفته رفته به سياست پيشگی کشيده ها با يکديگر همانی پيدا میهم اين مفهومانديش ذهن خود روشن

ببرند آن  ، سودهايشانسياست پيشگان نتوانند از برآيند يک انديشه، در راه رسيدن به آرمان اگر البته شود.می
دانند که بتواند ذهن بيشتر مردم را ای را ارزشمند میپندارند. سياست پيشگان انديشه می انديشه را خوار و بی ارزش

  به سوی آنها، يا دستکم در سوی آرمان آنها، برگرداند.
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کشور را سامان بدهد، حکومتی است که در بينش يا تواند ان براين پندارند، بهترين روشی که میپيشگسياست 
های آرمانخواهند در آن رسيدن به حکمرانی نخستين ميدانی است که آنها می .ايدئولوژی آنها ساختار پيدا کرده است

ن باورند که آنها بايد مردم را به سوی براي. سياست پيشگان درخشان کنند برتری آنها را خود را بگسترانند و
  کنند.ی کشورآرايی است، رهبری های خود، که بهترين شيوهآرمان

  

( در اين نوشتار سخن از سياست پيشگانی است که آرمان فرمانروايی و کشورآرايی دارند نه از کسانی که 
ود آورند. سياست پيشگان خواهان سازندگی و ن فررا، که آنها به آن ايمان دارند، بر مردم ايرا  ريعتیشخواهند می

  خوانند). چون در درماندگی است که مردم امامان را به ياری میهستند يانايراناسالمفروشان خواهان درماندگی 

  

های دلخواه مردم بسته های خود را، که در پوستهرمانآ ،های مردمسياست پيشگان، از راه شناخت برخی از خواسته
 . بسان سياست پيشگانی که آزادی و مردمساالری را بر پيکر حکومتکنند، به مردم پيشنهاد میاندهبندی شد

  .نگارندبرای مردم میی دموکراسی را در جامه ارگریکی پوشانند حتا برخی ديکتاتوریجمهوری با پادشاهی می

  

شان را بنمايانند که به حکومت  ارگفتی ی فرمانروايی و راستیی شيوهتوانند درستیسياست پيشگان زمانی می
و هر سياست  خواندرسيده باشند. اين است که سياست پيشه تا به حکومت نرسيده است همگان را به ياری می

 از ،به فرمانروايی رسيد هنگامی که او .داردرا، که هميار او باشد يا دستکم با او در ستيز نباشد، گرامی می ایپيشه
ياری حکومت او بکوشند، از  در پايداری شعارها را فراموش کنند و تنها خواهد کهیخود مهمياران پيروزمند 

از ستيزه جويی  خواهد که دستخواهد که فرمانبرداری را پيشه کنند، از دگرانديشان سياست پيشه می دهندگان می
  بردارند تا او بتواند در کردار به پندارهای خود روان هستی ببخشد.

  

برای گسترش  آنها ،هستند اقليت در شوند،زمانی که از اندک شماری روشنفکر پشتيبانی می ان تاسياست پيشگ
های ها و پسماندگیسياست پيشگان کاستی باشند.در اجتماع میسودمند و خواهان آزادی و برابری آگاهی در مردم 

آشگار  یدر دورنمای مردم پسندو  رسیبر، سازندمردم به آرمان آنها دلبند بتوانند که  اجتماع را، تا آن اندازه
هر پسماندگی پيشرفت تواند با می یهاست که دستگاه حکومتتالش و برخوردهای همين اقليت یکنند. در نتيجهمی

   داشته باشد.

  

ها اميد بهبود به اقليتخبری به ی بیی اجتماعی پيشرفت نداشته باشد مردم با همهحکومتی در زمينه چون اگر
ی مايههای سياسی، با درونهای اقليتاين است که حکومت اسالمی هم در اجرای برخی از خواسته  ندند.يوپمی

  کند تا از هواخواهان آنها کاسته شود.ديگری، پيشدستی می

  

های انبوه مردم دارد که بنياد حکومت را بلرزاند. خواسته ایکمتر خواستهخبری انبوه همگان، اکثريت، در بی
. انبوه مردم، که اکثريت اندشنيده های وعده و شعار،ستند که پيوسته از سوی حکمرانان، در بسته بندیهايی هپديده

  پذيرد.به نام عدالت می شوند،ی حکومت را، که بر ديگران وارد میدادگریهستند، ستمکاری و بی

  

، آنها ابزار خودخراش و کندمی پيدا  حکومت مشروعيتدادگری در بی ، پيروان اکثريت،خبراناز سوی انبوه بی
 خبری و ايمان، حکومت زورمندان بر بیشناسدنمی آزادی را برای دادخواهی ارزش آنها نيرومند  شريعت هستند،

 ی کشورآرايیيدن، در بازگو کردن انديشه، در برگزيدن شيوهانديش در داشتن آزادیاکثريت استوار شده است.  همين
  فزايد.انمی انخبربه امکانات بی

  

به همگان  های خود را سياست پيشگان، تازمانی که اقليت هستند، آزادی ندارند که بتوانند انديشه و خواسته 
برند، آنها خواهان آزادی، دگرگونی و رسيدن به فرمانروايی شود رنج میبنمايانند، از ستمی که بر آنها وارد می
کنند. تالش آنها برای پيشرفت می جانفشانی ،زوی داشتن آزادیدر آر ،دچشنهستند.  چون آنها کمبود آزادی را می 
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سود بخش است. کوشش آنها در اين است که   ایاجتماع، حتا برای کسانی که حکمرانی را در دست دارند، تا اندازه
 شوند. يکود نزدهای خانبوه مردم، همگان يعنی اکثريت، آنها را بپذيرند تا آنها بتوانند به کمک همگان به آرمان 

  شمارند.می ی خودی حکومتیی همگان را نشان درستی و بهتر بودن شيوهپشتيبانی

  

ولی ِساست پيشگان آن  کندشود حقانيت پيدا می پذيرفته برای کشورآرايی ای که از سوی مردمبديهی است، شيوه 
نی ديگر مردم در پندار نمايندگان به زبا .نددانفرمانروايی بر مردم را حق خود می شيوه، يعنی پرورندگان آن حزب،

  پذيرند.گزينند ولی به کردار سرورانی را بر خود میخود را برمی

  

به فرمانروايی رسيدند آنها ديگر آزاد هستند و نه  ی کشورآرايی،زمانی که نمايندگان يک حزب، باورمندان يک شيوه
کند. از اين پس اين آزاديخواهان آزادی آنها را تنگ می ی ندارند بلکه آزادی ديگران ميدانتنها ديگر نيازی به آزادی

کهن دشمن آزاديخواهانی خواهند بود که نوانديش باشند و آنها را، در خودکامگی، آزاد نگذارند. يک سياست پيشه  
  پيوسته در مبارزه است يا برای رسيدن به حکومت يا برای پايداری حکومت.

  

های سياسی، در دورانی که آزادی ندارند و خواهان آن پديده ها و حزببنابراين هميشه بخشی از کارکرد گروه 
، که آزاد هستند، و نيز کمبودهای انديشه و های کردار حکمرانانو زشتی هاهستند، با ارزش است. چون آنها کاستی

  سازند.های سياسی ديگر را آشگار میهای اقليتآرمان

  

نشان جنبندگی و سازندگی در راه دگرگون ساختن  های آنهابودن آرمان ونگوناگ های سياسی وزبحها و جود گروهو
برای بررسی و بازسازی فرهنگ ايران هم  تواندسياسی می هاجنبش اقليتگرچه ای حکومت اسالمی است.  شيوه

گی گی نيست بلکه نشان درماندگی و پسماندپرارزش باشد ولی هر دگرگونی در حکومت اسالمی نشان پيشرفت فرهن
  احکام اين شريعت است.  

  

کنند و براين باورند که با ی خود بررسی میهای پيکر حکومت را از ديدگاه سياسیهای سياسی بيشتر بخشاقليت
فکر دگرگون  توانند آزادی و راستی را در کشور بگسترانند. آنها بيشتر درها میاندکی دگرگونی در ساختار اين بخش

  ی دگرگون ساختن فرهنگ کشورآرايی. هستند نه در انديشه ی فرمانروايیساختن شيوه

  

های تاريخی و تجربی آن بينی يا تصور مردم از سامان کشورآرايی از فرهنگی است که از دانش و آگاهیبينش، جهان
ی بيگانگان کسی از تجربه نويس ياشآن را شريعتی  برای آنها پي ای است کهمردم روييده باشد نه آن شيوه

  برداری کرده باشند.رنوشتو

  

انديش آرمان فرمانروايی ندارد او شود، يک روشنبر خالف روشنفکر سياسی، که بيشتر به سياست پيشه گفته می
ای اين همايهکند. او گاهی، از راه جويندگی، بنی اجتماعی انديشه میپيوسته در مورد تضادهای درون هر پديده

ای های تازهارزش .کندهايی برخورد میو دانستنی هاها، بينشها، انديشهبه ارزش  تضادها را بررسی و در اين راه
، ی فرهنگی در آن گسترده شده استاجتماعی، که آشفتگی شوند دريافته می ديشانکه گاهی از سوی يک روشن
   کاربرد و توان روييدن ندارند.

  

ناهنجار و ناآرام است. با دگرگون  آن جامعه، در یاپديده ی فرهنگی دچار باشد، ساختار هرشفتگیکه به آ اجتماعی
شود. اين های ديگر افزوده میبه ناآرامی و تنش در ميان پديده آن اجتماع از یاساختن و تنش زدايی در هر پديده

آن آشفتگی توانند به آسانی در باشند، نمی گشاحتا گره های نوين، هراندازه هم که پرارزشاست که برخی از انديشه 
، برای درمان دردهای کهنه نياز به اندپيکر جامعه را پر کرده یهای آشفتهی اجتماع بخشرخنه کنند. دردهای کهنه

  ساختار نوينی است که پيکر جامعه را در بر بگيرد.
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 پردازدیها مشفتگیآهای آن او بيشتر به ريشه های جامعه نيست انديش جويای راه همآهنگ ساختن آشفتگیروشن 
های مايهبررسی و شناسايی بن کند.و آنها را از ديدگاه خود، که اين ديدگاه برای ديگران روشن نيست، آشگار می

های های ذهنی و برداشتها زمينههايی دارد که در درازای هزارهآشفتگی در اجتماع نياز به گذشتن و کنارزدن اليه
  اند.را آلوده کرده ی مردمهنگیفر

  

  در ، آن زمينه راتواندکه نمی ای داردآلوده، نياز به زمان و زمينه  هایپاک کردن ذهن همگان، از اين اليه ولی  
انديش را شناسايی ی يک روشنبينش و انديشه تواندهای اجتماعی، بارور کرد. بنا براين سياست پيشه میآشفتگی

 تواندنمی در اجتماع ی فرهنگیپرارزشی بدون آمادگیی ی آنها بهره گيری کند ولی هر انديشههاکند و از ارزش
  ی فرمانروايی را دگرگون سازد.فرهنگ کشورآرايی حتا شيوه

   

برخورد کردن به تضادهای درون جامعه يا برخورد به آشفتگی در درون يک ايدئولوژی تنها يک بررسی، يک 
يابد و هنجار و ناهنجاری می ک بينش راهای ييک پرسش است. يک پژوهشگر بنمايه برداشت، يک ژرفنگری يا

تواند برای روشنفکران انديش يا پژوهشگر فرهنگی میی يک روشنی انديشهبازده سازد.آشگار میدرون آنها را 
ولی نبايد اين برآيند با  ،ها و آرزوهای خود بکاهندسياسی برانگيزنده باشد، که آنها بتوانند از تضادهای خواسته

   .ها همسو باشدهای آنآرمان

  

و گاهی هم آن انديشه هيچگاه  شکفتن آن فرارسد برای یانهماند تا زمينو سالها خاموش می یاگاهی انديشه
در اجتماعی سرد و ای که امروز ای را برای روييدن و بارور شدن پيدا کند. البته گاهی انديشهتواند زمينهنمی
اجتماع   رشد و فرهنگ اجتماع برای گرفتن آن فراهم شود، آن انديشه موش مانده است در زمانی ديگر، که زمينهخا
  شود. رويد و گسترده میمی در اندک زمانی ،گيرد، در ذهن آن اجتماع جای میانگيزدبه جنبش برمیرا 

  

رسی هايی که دارد، براعی را، براساس آگاهیهای اجتمپديده هایاز ديدگاه خود تضادها و ناهمآهنگیانديش روشن
يا  راست و درست از هر ديدگاهی تواندمی انديشهای يک روشناين به آن معنی نيست که برآيند انديشه کند.می

کند او از تازگی و ی خود برخورد نمیی انديشههميشه سودبخش باشد. ولی روشن انديش به سود و زيان بازده
به فرمانروايی، تنها با  ، برای رسيدنتواندياسی میاين است که روشنفکران س اش سرخوش است.های انديشهيافته

ين هم آوايی کند. سياست پيشه، پس از پيروزی، برای فرمانروايی نياز به آرامش ذهن و  های نوبرخی از انديشه
  فرمانبرداری در مردم دارد. 

  

که   اين است .شوندمی های فرمانروايی زود کهنهاست ولی شيوه ی روشن پيوسته در زايندگی و نوشوندگیانديشه
ی نوينی درون خاموش مردم را روشن کند. از اين روی سياست پيشگان هنگامی که خواهند شرارهفرمانروايان نمی

ديشی را که به آزادانديشی بپيوندند هراس دارند آنها تا زمانی آزادان های فرهنگیبه فرمانروايی برسند از پيشرفت
   ا هم گرفتار، يعنی در اقليت، باشد.ی آنهکنند که انديشهستايش می

   

، او ی آنها باشندجويد، که مردم خواهان دگرگونیمی در درون جامعه و در ذهن مردم هايی رايک سياست پيشه پديده
يدن به فرمانروايی ياری کنند، او گذارد تا مردم او را در راه رسها را در دستور کار خود میدگرگون ساختن آن پديده

   کند.برخورد نمی هاستی و نارستی آن پديدهبه در

  

تنها به مشروعيت داشتن  سنجد و، نمیهارا، برای دگرگون ساختن آن پديده های خوداو حتا توانايی و ناتوانی
تواند به مرانی برسد میکحبه پندارد: اگر او . سياست پيشه می انديشدمی ،خواهد به آن برسدی، که او می حکومت

  ه را دگرگون سازد.دلخواه جامع
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ای های تازهها و ارزش، يافتههای درون و در ذهن جامعهيک پژوهشگر فرهنگی از انديشيدن، در مورد ناهمآهنگی
   کند.با ساختار اجتماع برخورد نمی هادهد او به کارکرد و ناسازگاری آن ارزشرا پرورش می

  

را آشفته   اجتماع های کوری که در درازای زمان سامانها و گرهتوانند دشواریمی ژوهشگران فرهنگیبرخی از پ
های کور و نيستند. چون پژوهشگر فرهنگی تنها گره هاکنند ولی آنها گره گشای آن دشواریاند شناسايی کرده

در خور پژوهش نيستند. ان اين دردها ها و درمولی گشودن اين گره کندرا در اجتماع شناسايی می دردهای کهنه
  ای فرهنگی، که شايد در آينده پيدايش يابد، بايد به آيندگان واگذار شود.  ی پديدههش در مورد بازدهچون پژو

  

  ی آنها دگرگون خواهد شد. ی کشورآرايیانديش براين باور است که تنها با دگرگون شدن فرهنگ مردم شيوهروشن

  

  

  مردو آناهيد  

  MarduAnahid@yahoo.de  يافت بازتاب از ديدگاه خوانندگان:در
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